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 مجدد يكدكنندهي چهار اين مقاله به بررسي و مقايسه:  يدهچك
)Re-encoder ( مختلف جهت كدكردن ضرايب حاصل از تبديل بسته

هاي صوتي و صحبت باند وسيع كه با استفاده از خواص موجك سيگنال
به  مجدد هايكدكنندهاين . پردازداند، ميروان شنيداري چندي شده

هاي صفر كدگذاري با استفاده از درخت -1 :شرح زير از هم متمايزند
- هايي در درختكدگذاري با تعريف زيرمجموعه -EZW (2(كار درون

كدگذاري هافمن با استفاده از جداول  -SPIHT (3(هاي ترتيبي 
JPEG  كدگذاري هافمن با استفاده از جداول حاصل از آمار  - 4و

- مختص فشرده 2و1هاي چون روش. هاي صوتياستخراج شده از فايل
ها براي هايي جهت بهبود عملكرد آناند، ايدهسازي تصوير طراحي شده

در نهايت عملكرد اين چهار . شودهاي صوتي معرفي و پياده ميسيگنال
از نظر ميزان نرخ بيت، زمان انجام محاسبات و مزايا و  مجدد يكدكننده

يج حاصل نتا. شوندمعايب هركدام نسبت به ديگري با هم مقايسه مي
حاكي از آن است كه روش چهارم از لحاظ نرخ بيت و سرعت نسبت به 
ساير موارد برتري دارد اما به دليل عدم توانايي در توليد نرخ بيت 

-هاي با ظرفيت ثابت را فراهم نميخروجي ثابت، امكان انطباق با كانال
  . كند 
،   EZW ،SPIHT ،JPEGتبديل بسته موجك،  :هاي كليدي واژه

  . شنيداريسازي صوت و سيگنال صحبت، مدل روانفشرده

  مقدمه -1
اي از طريق خطوط امروزه با ترافيك سنگين ارتباطات چند رسانه

هاي صوتي و تصويري و از طرف اينترنت و موبايل و حجم زياد فايل
. ديگر با محدوديت پهناي باند كانال و حجم حافظه روبرو هستيم

اي با درنظرگرفتن محدوديت كانال د رسانههاي چنسازي دادهفشرده
صداي انسان برخالف ساير . حل براي حل اين مشكالت است تنها راه

 KHz 22-15كه احتياج به پهناي باند (امواج صوتي مثل موسيقي 
كيفيت  KHz7با پهناي باند در حد ) براي داشتن كيفيت خوب دارد

بنابراين كدرهايي كه   )كيفيتي در حد كنفرانس ويدئويي(مطلوبي دارد 
  .سازي بيشتري دارندمخصوص صحبت هستند توانايي فشرده

هاي صوتي با پهناي بيتي سيگنال 16هاي سيگنال ورودي ما داده
نمونه برداري  KHz 16است كه با فركانس نمونه برداري  KHz7باند 
به اين ترتيب صداي ورودي داراي مشخصات صحبت باند وسيع . اندشده

هاي ي نتايج نيز در اين مقاله بر اساس فريمكليه. كيفيت باالستو با 
  . ايستنمونه 512ورودي 

بخش دوم به توضيح : مقاله به صورت زير سازماندهي شده است
مذكور  مجدد يكدكنندهديكدر استفاده شده پرداخته و چهار -كلي كدر

حاظ ميزان ها را از لكدكنندهبخش سوم عملكرد اين . كندرا ارزيابي مي
-بخش جمع 4بخش . كندنرخ بيت و زمان انجام محاسبات مقايسه مي

  .بندي و اشاره به امكانات توسعه كار در آينده است

  ديكدر استفاده شده-توضيح كلي كدر -2
. نشان داده شده است) 1(ديكدر مذكور در شكل -بلوك دياگرام كدر

- رودي را از حوزهاولين بلوك، بلوك كدگذار تبديلي است كه سيگنال و
بدين وسيله سيگنال ورودي را . كندي زمان به فضاي تبديل نگاشت مي

توان با تعداد محدودي ضرايب با انرژي باال و تعداد زيادي ضرايب با مي
ي كنندهبلوك بعدي چندي. [2]و  [1]مقادير نزديك صفر نمايش داد 

مقادير  ادراكي است كه با استفاده از خواص روان شنيداري گوش،
خروجي . كندحقيقي ضرايب تبديل را به مقادير صحيح تبديل مي

در . شودمي مجدد يكدكنندهكننده به صورت ورودي وارد بلوك چندي
صورت استفاده از نرخ بيت متغير، در اين بلوك هيچ اطالعاتي از دست 

ي كه در ادامه مجدد يكدكنندهدر اين بلوك از يكي از چهار . رودنمي
 مجدد يكدكنندهخروجي . شود، استفاده خواهد شدح داده ميتوضي

همراه با اطالعات جانبي مورد نياز بسته بندي شده و در بافر ذخيره 
شود تا به طور مثال يا در ورودي كانالي با ظرفيت ثابت خوانده شود مي

هاي سوئيچ شونده بسته بندي شود و يا به يا جهت استفاده در شبكه
) 1(گونه كه در شكل همان. ر كامپيوتر ذخيره گرددصورت فايلي د

ي عمليات اتفاق افتاده در كدر به صورت معكوس شود، كليهمشاهده مي
- كدكنندهخروجي بازسازي شده براي تمام . گردددر ديكدر تكرار مي

 

 .يكدر استفاده شدهد-بلوك دياگرام كدر:  1شكل 
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مورد استفاده در حالت نرخ بيت متغير، داراي كيفيت  مجدد هاي
- ها صورت نمياي بين آنن جهت مقايسهادراكي يكساني است؛ لذا از اي

  .گيرد

  كدگذاري تبديلي 2-1
دليل عمده در اينجا از تبديل بسته موجك به عنوان كدگذار  2به 

  :شودتبديلي استفاده مي
هاي غير همانند تبديل موجك قابليت سازگاري مؤثر با سيگنال -1

 .ايستان را دارد
ي زمند تجزيهجهت استفاده از خواص روان شنيداري گوش، نيا -2

باند فركانسي سيگنال ورودي بر طبق باندهاي بحراني گوش 
هستيم كه تبديل بسته موجك برخالف تبديل موجك كه داراي 

 . باشدي ثابت است، از اين توانايي برخوردار ميساختار تجزيه
زير  19ي باند فركانسي سيگنال ورودي به چگونگي تجزيه) 1(جدول 

اختالف بين اين . دهدرا نشان مي KHz 7-0ي باند بحراني در ناحيه
هاي مشابه، ادغام كردن برخي زيرباندها در سطوح روش و ديگر روش

مختلف تبديل با يكديگر است تا در جاهايي كه امكان تطبيق خوب با 
-14زيرباندهاي (باندهاي بحراني وجود ندارد اين امكان فراهم گردد 

شود كه ي موجك جديدي استفاده ميبه عالوه در اينجا از هسته). 19
در اين مرجع نشان داده شده است اين . كاررفته استبه [3]در مرجع 

، )مرتبه(هاي مشابه ديگر از لحاظ طول هسته در مقايسه با هسته
  . [3]كند سازي بهتري را حاصل ميفشرده

  مدل روان شنيداري 2-2
رفته در كارل بهمدل روان شنيداري استفاده شده در اينجا همان مد

MPEG1-layer2 ي ميزان ماسك با اين تفاوت كه براي محاسبه. است
ي طيفي فوريه، در زيرباندهاي مختلف به جاي وارد شدن در حوزه

ي در نتيجه هزينه. شودمستقيماً از انرژي ضرايب موجك استفاده مي
  .ذكرشده است [3]جزئيات بيشتر در مرجع . يابدمحاسبات كاهش مي

   كدكننده مجدد 2-3
- مختلف به صورت زير بررسي مي مجدد يكدكنندهدر اين مقاله چهار 

كدگذاري  - 3اصالح شده  SPIHT -2اصالح شده  EZW -1: شوند 
كدگذاري هافمن با استفاده از  -4و  JPEGهافمن بر مبناي جداول 

  . هاي صوتيجداول آماري بدست آمده از سيگنال

2-3-1 EZW اصالح شده  
 EZW (Embedded Zero-tree Wavelet)اين قسمت ابتدا روش در 

، [4]معرفي شد  Shapiroكه براي اولين بار در مورد تصوير توسط 
براي اين منظور ابتدا مشخصات آماري ضرايب . شودتوضيح داده مي

هاي تصوير بيان شده، سپس دو مفهوم موجك حاصل شده از داده
هاي اهميت شهتحت عناوين كدگذاري نق EZWكليدي 

(Significance Maps) هاي صفر و چندي كردن با استفاده از درخت

سازي ي پيادهدر انتها نحوه. گردندتقريبي به صورت متوالي تشريح مي
هايي براي افزايش هاي صوتي توضيح داده شده و راهآن براي سيگنال

  .شودبازدهي آن پيشنهاد مي
سازي ي فشردهك در زمينههاي مفيد تبديل موجيكي از ويژگي

اين است كه معموالً انرژي ورودي را در تعداد نسبتاً كمي از ضرايب 
توان تنها با كدكردن تعداد بدين وسيله مي. [5]كند موجك متمركز مي

نسبتاً اندك ضرايب با انرژي باال، به نرخ بيت و ميانگين مربع خطاهاي 
)MSE ( ما تنها مشكل اين نظريه ا. [6]نسبتاً پاييني دست پيدا كرد

شوند، اين است كه چون فقط تعدادي انتخابي از ضرايب كد مي
ها به كدكننده بايد اطالعات مكاني ضرايب را نيز ارسال كند تا داده

بسته به روش مورد استفاده، . درستي در ديكدر قابل بازسازي باشند
تواند بخش هاي مورد نياز جهت كدكردن اطالعات مكاني، ميتعداد بيت

سازي كه بيشتر سودمندي فشردهقابل توجهي از كل باشد به طوري
براي رفع اين  EZWراه حلي كه الگوريتم . كندانرژي را خنثي مي
ي نقشه. هاي اهميت استكند، استفاده از نقشهمشكل پيشنهاد مي
ي كند كه آيا يك ضريب خاص نسبت به حد آستانهاهميت مشخص مي
اين الگوريتم روش بسيار مؤثري . فر يا غير صفر داردمشخص، مقدار ص

بدين ترتيب كه با . بردهاي اهميت به كارميرا جهت كدكردن اين نقشه
هاي صفر ديگر نيازي به ارسال هايي موسوم به درختتعريف درخت

ي اهميت نيست بلكه با مشخص تمام ضرايب صفر موجود در نقشه
كدكردن آن، ديكدر قادر به تشخيص ها و ي اين درختشدن تنها ريشه

از اين فرضيه استفاده  EZWالگوريتم . مابقي اعضاي درخت خواهد بود
- كند كه اگر ضريبي در باند فركانسي پايين نسبت به يك حد آستانهمي

ي مشخص غير مهم تشخيص داده شود، احتماالً ضرايب ديگر در 
البته با (خاص  نباندهاي فركانسي باال در همان جهت و در همان مكا

اين مجموعه ضرايب . نيز غير مهم خواهند بود) افزايش مقياس فضايي
براي . شوندهاي صفر ناميده ميدرخت  EZWغير مهم در الگوريتم 

) 2(ي تبديل موجك شكل روشن شدن قضيه، ساختارهاي درخت گونه
ي تبديل موجك استفاده مرحله 3در اين تصوير از . را درنظر بگيريد

  .زيرباند تقريباً بحراني 19ي باند فركانسي به ي تجزيهنحوه:  1جدول 
Band Number Frequency Range (Hz) 

1 0-125 
2 125-250 
3 250-375 
4 375-500 
5 500-625 
6 625-750 
7 750-875 
8 875-1000 
9 1000-1250 
10 1250-1500 
11 1500-1750 
12 1750-2000 
13 2000-2250 
14 2250-(2500)-2750 
15 2750-(3000)-3125 
16 3125-(3250-3500)-3750 
17 3750-(4000)-5000 
18 5000-(6000)-6500 
19 6500-(7000)-8000 
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ترين و باالترين باندهاي فركانسي، هر ضريب والد به جز پايين. استهشد
ضريب فرزند در باند فركانسي باالتر كه در  4تر با در باند فركانسي پايين

تعاريف استاندارد اجداد و . يك رديف فركانسي قراردارند، ارتباط دارد
. كنندمي فرزندي پيروي-در درخت، مستقيماً از اين روابط والد نوادگان

، Tي يك ضريب قسمتي از درخت صفر است اگر نسبت به حد آستانه
ي خود صفر بوده و تمام نوادگان آن نيز صفر باشند و نيز به عنوان ريشه

ي شود اگر جزو درخت صفر ديگري كه نقطهدرخت صفر محسوب مي
اين بيان . تر است، نباشدشروع آن در زيرباندهاي با فركانس پايين

هاي صفر به خصوص در نرخ همراه با اين واقعيت كه درخت فشرده
ها را جهت كدگذاري اطالعات افتند، آنهاي پايين مكرراً اتفاق ميبيت

  .سازدمكاني مؤثر مي
كردن ، مفهوم چنديEZWي كليدي دوم در الگوريتم نكته

توليد  -1: كندتقريبي به صورت متوالي است كه دو هدف را دنبال مي
مهم از آن جهت كه درخت هاي صفر به (زيادي درخت صفر تعداد 

هاي كد شده به نحوي كه منظم كردن بيت -2) راحتي كد مي شوند
ي مهمي كه از هدف دوم نتيجه. ها ابتدا فرستاده شوندترين بيتمهم
شده  كد بيت رشته (Embedding) كارگذاريتوان گرفت درونمي

تر، دست آوردن تصويري دقيقبدين مفهوم است كه براي به  است و
ي مازادي به تصويري با دقت كمتر اضافه هاي اصالح كنندهتوان بيتمي

توان صرفاً نمود و برعكس براي رسيدن به تصويري با دقت كمتر، مي
  .شودتر ميكار را كوتاه كرد كه منجر به نرخ بيت پائينرشته بيت درون

بزرگترين عدد صحيح  ي عملكرد بدين صورت است كه ابتدانحوه
كه كوچكتر از بزرگترين ضريب موجود در بين كل ضرايب  2مضرب 

) 1T(ي اوليه تبديل موجك از لحاظ اندازه است به عنوان مقدار آستانه
⎣به عبارت ديگر . شودتعيين مي ⎦max2log

1 2 xT  maxxكه  =
سپس بر حسب مقدار . از لحاظ اندازه است بزرگترين ضريب تبديل

شود كه ي بدست آمده، الگوريتم شامل چندين مرحله مياوليه يآستانه
ي قبل ي مرحلهدر هر مرحله مقدار آستانه برابر نصف مقدار آستانه

levelsteplastTTاست يعني  ≤≤=+ lll معرف  lكه  1,21
ي الگوريتم معرف آخرين مرحله levelsteplastي مرحله و شماره

ي الگوريتم زماني است كه الگوريتم به مقدار آخرين مرحله. است
ها به مقادير در صورت چندي شدن ضرايب و تبديل آن( 1ي آستانه

يا به نرخ بيت ) صحيح و عملكرد الگوريتم در حالت نرخ بيت متغير
  ..هدف رسيده باشد

ليست هم نام با  2گذر و  2شده شامل هر مرحله از مراحل ذكر 
كليه ضرايب ابتدا در . Dominant 2-Subordinate-1: نام گذرها است

قرارگرفته و طي ترتيبي از پيش تعيين شده در گذر  Dominantليست 
Dominant  بزرگتر از مقدار آستانه(اسكن شده و بر حسب مهم بودن (

- تقسيم مي ZTRيا  POS ،NEG ،IZسمبل  4يا نبودن، به يكي از 
به ترتيب معرف ضرايب مهم مثبت و منفي  NEGو  POS. شوند

ي ضرايب غير مهمي است كه حداقل يكي از نشان دهنده IZ. هستند
ي درخت صفر و بدين معرف ريشه ZTRها مهم است و نوادگان آن

ي نوادگان آن نيز در اين معني است كه خود غير مهم بوده و كليه
اند بنابراين هيچ كدام از نوادگان مقدار آستانه غير مهممرحله نسبت به 

يا  POSهاي زماني كه سمبل. آن در اين مرحله ديگر كد نخواهند شد
NEG ها در ليست ي ضريب مربوط به آنافتند، اندازهاتفاق مي

Subordinate  قرار گرفته تا بعد از اتمام اسكن ليستDominant ،
ضرايب (اين گونه ضرايب . اعمال شود هاروي آن Subordinateگذر 
با اين حال، . بعدي ديگر كد نخواهند شد Dominantدر گذرهاي ) مهم

شوند ها در ساختار ضرايب تبديل اصلي، با صفر جايگزين ميمكان آن
هاي درخت صفر در تا احتمال اينكه اجدادشان بتوانند به عنوان ريشه

در گذر . يش دهدبعدي كد شوند را افزا Dominantگذرهاي 
Subordinate ي ضريب موجود در ليست بر حسب اينكه اندازه
Subordinate ي ي فاصلهتر از نيمهباالتر يا پايين[ )ll TT باشد به  ,2
شود كه معادل با يافتن مقدار خارج مي ’0‘يا  ’1‘ترتيب مقادير 

 2lTي ي چندي شدگي اين ضرايب در مقايسه با پلهشدهچندي
به جز بيت (ترين بيت صورت باينري ضرايب از مهم [4]در مرجع . است

ها تحت عنوان و از مابقي بيت Dominantتحت عنوان بيت ) عالمت
در طول  Subordinateهاي بيت. شودياد مي Subordinateهاي بيت

-كد ميمراحل پي در پي به تدريج محاسبه و  Subordinateگذرهاي 
 Subordinateترين بيت ، مهمSubordinateدر واقع در هر گذر . شوند

گذر، مقدار  2بعد از اتمام اين . گرددبعدي ضريب مربوطه ارسال مي
  .گردندي مراحل فوق تكرار ميآستانه نصف شده و كليه

است كه تضمين  )3(نحوه و ترتيب اسكن ضرايب همانند شكل 
، هميشه قبل از )2( ه ساختار درختي شكلكند يك ضريب با توجه بمي

  .شودنوادگانش اسكن مي
هاي صفر در مورد فرزندي و تعريف درخت-براي بررسي روابط والد

ي هاي صوتي، نياز به صفحهضرايب حاصل از تبديل موجك سيگنال
 ياين صفحه، كليه. خواهيم داشت) 4(فركانس به صورت شكل - زمان

ي باند سيگنال ورودي را در فاصله زماني زيرباندهاي موجود در پهنا
براي استفاده از اين صفحه بايد زيرباندهاي . دهدمورد نظر نشان مي

 
  .EZW [4]ساختارهاي درختي در الگوريتم :  2شكل 
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بنابراين . ادغام شده جهت ايجاد باندهاي بحراني را از يكديگر جدا كنيم
ي نحوه. شوندزيرباند تبديل مي 26به ) 1(زيرباند بحراني در جدول  19

ترين زيرباند از لحاظ فركانسي ب از پاييناسكن ضرايب نيز به ترتي
  .به باالترين زيرباند خواهد بود)) 4(باالترين زيرباند در شكل (

هاي صوتي با سازي اين الگوريتم در مورد سيگنالبراي پياده
  :مشكالت زير مواجه هستيم

فرضيات آماري درنظر گرفته شده براي ضرايب موجك حاصل از  -1
هاي صوتي ضرايب بسته موجك سيگنالتصوير، ممكن است براي 

 . صحيح نباشد
هاي متفاوت جهت كدكردن ضرايب اختصاص تعداد بيت -2

زيرباندهاي مختلف ممكن است برقراري اين فرضيات آماري را 
 . بيشتر برهم زند

شود، طول برخي زيرباندها ديده مي) 4(طور كه در شكل همان -3
- بنابراين نمي. استنسبت به زيرباندهاي باالترشان كوچكتر شده 

ها را به عنوان فرزندان زيرباندهاي با طول بلندتر توان ضرايب آن
منظور از طول زيرباند، تعداد ضرايب (قبليشان درنظر گرفت 
 ).موجود در هر زيرباند است

4- EZW هستند كه  هاي مشابه آن زماني داراي بهترين بازدهو روش
ي فرزندان و ليهضريب والد داراي انرژي بيشتري نسبت به ك

ايي بدين ترتيب اگر ضريب والد داراي اندازه. نوادگانش باشد
شود كه آن كوچكتر از حد آستانه در آن مرحله باشد، تضمين مي

ي درخت صفر است و ديگر هيچ كدام از نوادگان و ضريب ريشه
 فرزندانش در آن مرحله كد نخواهند شد اما در عمل هميشه بدين

 .گونه نيست
 هايج تجربي و آماري بدست آمده از تعداد زيادي فريمنتاي
  :دهد كههاي ورودي متفاوت نشان ميسيگنال

- زيرباند اول متمركز مي 7ي انرژي سيگنال در معموالً قسمت عمده -
  .شود

زيرباند اول فراتر رفته و  7ها اين توزيع انرژي از  segmentدر برخي  -
  . يابدميبه زيرباندهاي باالتر نيز توسعه 

ي انرژي در زيرباندهاي مياني و حتي در برخي ديگر، قسمت عمده -
  .بااليي متمركز شده و سهم كمي به زيرباندهاي پايين اختصاص دارد

به طوركلي توزيع انرژي در بين زيرباندهاي مختلف نظم خاصي را از 
بخصوص در مورد قسمت سوم باعث كاهش شديد . دهدخود نشان نمي

  .شودگوريتم ميبازده ال
يعني كوچكتر بودن طول بعضي زيرباندها نسبت به ) 3(ي مسأله

بدين . بررسي و برطرف شده است [8 ,7]زيرباند باالترشان، در مراجع 
فركانس -ي زمانهاي فركانسي زيرباندها در صفحهترتيب كه مكان

شوند كه ديگر زيرباندي با طول به نحوي جا به جا مي) 4(شكل 
اما اين راه حل تنها . از زيرباندهاي قبلي وجود نداشته باشد كوچكتر

را حل ) 4(جهت رسيدن به ساختارهاي درختي كامل است و مشكل 
در  EZWتاكنون مطالعات تحقيقاتي اندكي در مورد كاربرد . كندنمي

به طور مثال، در مرجع . است هاي صوتي انجام شدهي سيگنالزمينه
ي مشخص مهم تشخيص نسبت به آستانه كه ضريبيپس از آن [9]

داده شد، صورت باينري آن با استفاده از خواص ادراكي به سمت ديكدر 
هاي بهبود دهنده نخواهد شود و ديگر نيازي به ارسال بيتارسال مي

شود اگر ضريبي غير به طور تجربي فرض مي [10]در كاري ديگر . بود
هاي آن رد كه ضرايب هارمونيكمهم باشد احتمال نسبتاً بااليي وجود دا

زير درخت هارمونيكي شكل گرفته و  4بدين ترتيب . نيز غير مهم باشند
  . گرددبهبودي نسبي در نرخ بيت حاصل مي
) 4(ي فوق، مشكل هاي بهبود يافتهبااين حال هيچ كدام از روش

نشان داده شده است، ) 5(گونه كه در شكل همان. كنندرا بررسي نمي
باندها به طور وفقي با توجه به متوسط انرژي ضرايبشان مرتب اگر زير

 
 .EZW [4]اسكن ضرايب در الگوريتم  ينحوه:  3شكل 
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بدين طريق . توان بر مشكل مذكور غلبه نمودشوند، تا حد زيادي مي
ي ضريب والد از فرزندان و نوادگانش بزرگتر باشد احتمال اينكه اندازه

-براي عملكرد صحيح ديكدر، دنباله باينري اعداد مرتب. يابدافزايش مي
اما . باندها نيز بايد به صورت اطالعات جانبي ارسال گردندسازي زير

ها چون در برخي زيرباندها تمام ضرايب صفر هستند، متوسط انرژي آن
 لذا نيازي به ارسال. ها نخواهد بودنيز صفر بوده و ديگر اولويتي بين آن

عالوه براين ضرايب با انرژي باال نسبت . باشدسازي نميتمام اعداد مرتب
شوند كه در حالت نرخ بيت ثابت كه معمولي زودتر ارسال مي EZW به

بايد . شوند داراي مزيت خواهد بودهاي خروجي كوتاه ميرشته بيت
جهت  [7,8]توجه نمود كه اين روش را با روش به كار رفته در مراجع 

بنابراين راه . كار بردتوان به طور همزمان بهنمي) 3(رفع نمودن مشكل 
سازي زيرباندها، تنها هادي به اين صورت است كه بعد از مرتبكار پيشن

زيرباندهايي كه داراي طول بزرگتري نسبت به زيرباند والد هستند به 
عنوان فرزندان آن زيرباند درنظر گرفته شوند و ضرايب ديگر به طور 

  . جداگانه كدگردند
هاي سيگنال به هاي متوسط و نسبتنتايج نرخ بيت) 2(جدول 

زبان  3را براي چند سيگنال صحبت نمونه از ) SegSNR(اي ويز تكهن

. دهدسيگنال صوتي موزيك نشان مي 2فارسي، آلماني و انگليسي و 
هايي اي متوسط از تكههاي سيگنال به نويز تكهي نسبتبراي محاسبه

- گونه كه مشاهده ميهمان. استفاده شده است ms 10به طول زماني 
توان ي زيرباندها براساس متوسط انرژي ضرايبشان ميسازشود با مرتب

نسبت به حالتي كه زيرباندها % 30-16به كاهش نرخ بيتي در حدود 
ي ديگري كه در اين نكته. ، دست يافتشوندبراساس طولشان جابجا مي

هاي شود، باالتر بودن متوسط نرخ بيت سيگنالنتايج مشاهده مي
هاي صحبت است و دليل آن اختالف بين موزيك نسبت به سيگنال

-هاي صحبت، فريمبرخالف سيگنال. ماهيت اين دو نوع سيگنال است
كديگر بوده و هاي موزيك از لحاظ انرژي بسيار شبيه به يهاي سيگنال

 .شوداين عامل، باعث افزايش متوسط نرخ بيت مي

2-3-2 SPIHT اصالح شده  
يا  Set Partitioning In Hierarchical Treesالگوريتمي به نام 

SPIHT  شود كه اصول به كاررفته در آن معرفي مي [11]در مرجع
و  Dominantگذرهاي . است EZWنسبتاً شبيه اصول استفاده شده در 

Subordinate  تعريف شده درEZW به ترتيب به گذرهاي ،Sorting  و
Refinement گذر . دهندتغيير نام ميRefinement  همانندEZW  و

  :يابد به صورت زير تغيير مي Sortingاما گذر . بدون تغيير است
 :شودهاي زير تقسيم ميهر درخت به زيرمجموعه -1

• O(i, j)  : مجموعه فرزندان مستقيم  ضريب(i, j) ) فرزندان
 ) واقع در اولين زيرباند بعد از زيرباند والد

• D(i, j)  :ي كل فرزندان و نوادگان ضريب مجموعه(i, j). 
• L(i, j) = D(i, j)-O(i, j)  :ي كل نوادگان به جز مجموعه

 .فرزندان مستقيم
• H  :ترين زيرباند فركانسيمجموعه ضرايب واقع در پايين. 

- در مورد سيگنال. دهدب والد را نشان ميمختصات ضري (i, j)كه 
ام در  i ام از زيرباند jرا جهت نمايش ضريب  (i, j)هاي صوتي، 

  i=1,.., 26  ،j=1,.., ni(بريم فركانس به كار مي-ي زمانصفحه
نمايش ) 4(ام است، دو مثال در شكل  iبرابر طول زيرباند  niو 

 ).داده شده است
هاي ليست ليست به نام 3يب، در اطالعات مربوط به اهميت ضرا -2

 (LIP)هاي غير مهم ، ليست پيكسل(LIS)هاي غير مهم مجموعه
به  LISليست . شوندذخيره مي (LSP)هاي مهم و ليست پيكسل

كند كه براي متمايز اشاره مي L(i, j)يا  D(i, j)هاي مجموعه
نمايش داده  Bو  Aها از يكديگر به ترتيب به صورت نوع كردن آن

 .شوندمي
- عملكرد الگوريتم به اين صورت است كه ابتدا ضرايب موجود در پايين

) Aبه صورت نوع ( LISو  LIPهاي ترين زيرباند فركانسي در ليست
به ترتيب اسكن شده و در  LIPسپس ضرايب موجود در . گيرندقرار مي

- منتقل مي LSPي تعيين شده، به صورت مهم بودن نسبت به آستانه
و در غير اين صورت خروجي  ’1‘ر اين صورت كدر خروجي د. شوند
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Ordered Sub-bands 
-سازي زيرباندها براي يك فريم نمونه، قبل از مرتبمرتب:  5شكل 

  ).پايين(سازي ، بعد از مرتب) باال(سازي 
  

جابجايي ) الف(،  EZWنتايج بدست آمده در روش :  2جدول 
سازي براساس متوسط انرژي تبمر) ب(زيرباندها براساس طول، 

هاي فارسي، به ترتيب در زبان 3تا  1هاي صحبت با پسوند سيگنال(
  ).آلماني و انگليسي هستند

Test signal Length 
(sec) 

SegSNR 
(dB) 

Average bit rate 
(bit/sec) 

 (ب) (الف)
Man1 4 23.95 43695 34248 

Woman1 4 22.59 45330 33991 
Man2 4 22.39 42189 31056 

Woman2 4 20.38 41994 32108 
Man3 4 23.49 40912 28555 

Woman3 4 23.04 42628 30088 
Music1 4 20.38 75593 63724 
Music2 4 24.06 79402 59056 
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اگر . شودبررسي مي LISپس از اتمام اسكن اين ليست، . دهدمي ’0‘
بررسي شده و در  D(i, j)ي باشد، مجموعه Aضريب مربوطه نوع 

و در غير اين صورت  ’0‘ها خروجي صورت غير مهم بودن تمامي آن
 O(i, j)، بالفاصله ضرايب ’1‘در حالت خروجي . دهدمي ’1‘خروجي 

ها عمل خواهد در مورد آن LIPبررسي شده و همانند ضرايب ليست 
 LISتبديل شده و به انتهاي ليست  Bضريب مربوطه، به نوع . شد

ي باشد، مجموعه Bنوع  LISاگر ضريب موجود در . گرددمنتقل مي
L(i, j) و ’0‘ها خروجي بررسي و در صورت غير مهم بودن تمامي آن 

، ’1‘در حالت خروجي . شودنتيجه مي ’1‘در غير اين صورت خروجي 
به صورت  O(i, j)حذف و به جاي آن ضرايب  LISضريب مربوطه از 

اين كار تا زمان رسيدن به . شوندبه انتهاي ليست اضافه مي Aنوع 
- سپس مقدار آستانه نصف شده و كليه. يابدادامه مي LISانتهاي ليست 
يا نرخ  1ي گردند تا زماني كه به مقدار آستانهق تكرار ميي مراحل فو

  .بيت مورد نظر برسيم
هاي صفر بيان شده است، درخت [12]گونه كه در مرجع همان

هايي شامل مقادير تمام صفر هستند صرفاً درخت EZWتعريف شده در 
 SPIHTها در كه اين درختدرحالي) هاي صفر درجه صفردرخت(

ي ديگر را توانايي تعريف دو دسته SPIHT. تري دارندتعريف گسترده
زماني كه تمام مقادير به جز ضريب والد داراي  -1: باشدنيز دارا مي

زماني كه تمام  - 2) 1هاي صفر درجه درخت(مقادير صفر هستند 
- درخت(مقادير به جز ضريب والد و فرزندان مستقيم آن صفر هستند 

نشان داده  [11]گونه كه در مرجع مانبنابراين ه). 2هاي صفر درجه 
در مقايسه  SPIHTاثبات شده است، الگوريتم  [12]شده و در مرجع 

بااين . سازي تصوير استداراي عملكرد بهتري در مورد فشرده EZWبا 
هاي صوتي زماني كه از خواص حال اين مقايسه در مورد سيگنال

ن است صحيح شود، ممكادراكي و تبديل بسته موجك استفاده مي
نسبت به تعداد زيرباندها  SPIHT، الگوريتم EZWبرخالف . نباشد

شود برخي ديده مي) 4(طور كه در شكل چون همان. حساس است
والدين ممكن است تنها يك ضريب فرزند داشته باشند و اين مسأله 

، زمان انجام LISتواند عالوه بر افزايش نرخ بيت خروجي در قسمت مي
توان براي مقابله با اين مشكل، مي. نيز افزايش دهدمحاسبات را 

به طور مثال عالوه بر . را بزرگتر تعريف نمود O(i, j)ي زيرمجموعه
. فرزندان مستقيم، نوادگان موجود در زيرباند بعدي را نيز درنظر گرفت

دهد افزايش گستردگي اين زيرمجموعه تا يك نتايج تجربي نشان مي
ت و از آن حد به بعد افزايش نرخ بيت را حدي موجب كاهش نرخ بي

ها را بر اساس متوسط انرژي ضرايبشان اگر زيرباند. درپي خواهد داشت
مرتب كرده باشيم، احتمال وقوع ضرايب با انرژي باال در زيرباندهاي اول 

لذا . تر خواهد شدها دور شويم اين احتمال ضعيفافزايش و هرچه از آن
اندهاي اول بزرگ و در زيرباندهاي بعدي كوچكتر را در زيرب O(i, j)اگر 

نتايج تجربي بر . ي تقريباً مطلوبي خواهيم رسيدانتخاب كنيم به نتيجه

به صورت زير،  O(i, j)دهد انتخاب هاي متعدد نشان ميروي سيگنال
  :كند هاي ديگر حاصل مينتايج بهتري را نسبت به انتخاب

• O(i, j)  :يب مجموعه كليه نوادگان ضر(i, j)  زيرباند فرزند  3در
و در غير اين ) i=1(زيرباند اول باشد  iاگر  iبعد از زيرباند 

زيرباند فرزند بعد  2در  (i, j)صورت مجموعه كليه نوادگان ضريب 
 .iاز زيرباند 

شود كه داراي طولي بزرگتر از ند به زيرباندي گفته ميزيرباند فرز
در صورت اعمال اين . زيرباندي كه ضريب والد در آن واقع است، باشد

توان به كار برده شد، مي EZWاصالحات همراه با مواردي كه در مورد 
ي  SPIHTدر مقايسه با روش % 30-23به كاهش نرخ بيتي در حدود 

-بااين)). 3(جدول (كند دست يافت به جا مي كه تنها زيرباندها را جا
مورد هنوز  2جز در ) 2(حال نتايج بدست آمده در مقايسه با جدول 

به همين دليل براي رسيدن به نرخ . دهندتري را نشان مينتايج ضعيف
اين . شوداستفاده مي [13]تر، از روش به كار رفته در مرجع بيت پايين

مراحل با مقادير ( 2و 1مراحل  Sorting مرجع، با ادغام كردن گذرهاي
، نرخ بيت را تا حدودي كاهش SPIHTالگوريتم ) 21Tو  1Tي آستانه

هاي طبق گزارش اين مرجع، در نرخ بيت)). د-3(جدول (دهد مي
  .تر ميزان اين كاهش بيشتر خواهد بودپايين

ي كه از خواص روان شنيداري و تبديل بسته ي ديگردر كار ارائه شده
، براي كدكردن ضرايب زيرباندهاي فركانس [14]كندموجك استفاده مي

 SPIHTو براي ضرايب فركانس باال روش  SPIHTپايين، روش 
اما عيب آن اين است . رودمعكوس همراه با كدگذاري حسابي به كار مي

يتم، امكان كوتاه كه كدگذاري حسابي عالوه بر كاهش سرعت الگور
  .بردكردن رشته بيت خروجي را نيز از بين مي

   JPEGكدگذاري هافمن با استفاده از جداول  2-3-3
خاصيت اصلي  2شود كه داراي از كدهايي استفاده مي JPEGدر روش 

- هستند و باعث فشرده Run lengthكدگذاري آنتروپي و كدگذاري 
رت است كه اعداد به روش كار به اين صو. شوندسازي خوبي مي

ي اول و خانواده 11، ) 4(جدول . شوندهاي مختلف تقسيم ميخانواده

جابجايي ) الف(،  SPIHTت آمده در روش نتايج بدس:  3جدول 
سازي زيرباندها براساس متوسط مرتب) ب(زيرباندها براساس طول، 

بهبود ج ) د(اصالح شده،  O(i, j)بهبود ب براساس ) ج(انرژي ضرايب، 
  .ي اول الگوريتممرحله Sorting 2با ادغام گذرهاي 

Test signal 
Average bit rate (bit/sec) 

 (د) (ج) (ب) (الف)
Man1 46431 36474 34158 33974 

Woman1 47411 38122 35070 34860 
Man2 43318 35562 33950 32915 

Woman2 43931 35518 33742 32871 
Man3 41572 32535 30500 29634 

Woman3 43651 33686 31379 30725 
Music1 80037 66710 61930 61625 
Music2 83544 65875 62816 60838 
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به صورت  JPEGهر كد . دهدها را نشان ميي تحت پوشش آنمحدوده
ي عددي كه بايد كد كد اشاره به تعداد صفرهاي قبلي و خانوادهپيش

 ق عددي كهبيت براي مقدار دقي kاين كدها با اضافه كردن . شود دارد
اي است كه متناسب با خانواده kعدد . شوندبايد كد شود، تكميل مي

كه داراي طول متغيري كدها علي رغم اين. عدد مربوطه در آن قرار دارد
-هستند به خاطر دارا بودن خاصيت پيشوندي به هنگام استخراج رقم

عداد حداكثر ت. شوندهاي باينري اشتباهاً به جاي يكديگر استخراج نمي
 150بنابراين حدود . است 15كنند صفري كه اين كدها قبول مي

، [3]در مرجع . بيني شده استكد مختلف براي توليد كدها پيشپيش
روش زير بسط  2هاي صوتي به اين كدها براي انطباق بيشتر با سيگنال

  :شوندداده مي
چون در زيرباندهاي فركانس باال امكان وقوع تعداد زيادي صفر  -1

بيتي جهت نمايش تعداد صفرهاي بيشتر از  14وجود دارد، كدي 
 .شوداستفاده مي 15

گاهي اوقات اعدادي بزرگ در ضرايب خروجي تبديل بسته موجك  -2
 JPEGي اعداد ي اوليهخانواده 11شوند كه خارج از ايجاد مي

كدهايي براي يك خانواده اعداد براي رفع اين مشكل پيش. هستند
كدهاي قبلي اضافه ايجاد و به جدول پيش) 12ي هخانواد(ديگر 

 . شودمي
هاي نشان داده شده است نتايج، نرخ بيت) 5(گونه كه در جدول همان

  . دهندروش قبلي نشان مي 2نسبتاً بهتري را در مقايسه با 

كدگذاري هافمن با استفاده از جداول آماري  2-3-4
  هاي صوتيبدست آمده از سيگنال

. است JPEGمختص تصاوير  [3]استفاده شده در مرجع  جدول هافمن
هاي صوتي اي براي سيگنالرسد نتايج بهينهبنابراين منطقي به نظر مي

شود بر اساس سعي مي [15]به همين دليل در مرجع . نداشته باشد
هاي صوتي، جدولي طراحي اطالعات آماري حاصل شده از سيگنال

هاي تعداد خانواده. راه داشته باشداي را به همگردد كه نتايج بهينه
است اما برخالف آن ماكزيمم  11برابر  JPEGاستفاده شده همانند 

بدين طريق . شودانتخاب مي 255تعداد صفر در نظر گرفته شده برابر 
شود، نسبت به روش مبتني بر مشاهده مي) 5(گونه كه در جدول همان

JPEG يابي استنتايج بهتري قابل دست  .  

  نتايج -3
هاي صحبت و صوتي مورد مطالعه با استفاده از نتايج كدگذاري سيگنال

براي . خالصه شده است) 5(در جدول  مجدد يكدكننده 4اين 
 3سيگنال صحبت مرد و زن از  22تر، نتايج كدگذاري ي دقيقمقايسه

. ترسيم شده است) 6(زبان فارسي، آلماني و انگليسي در نمودار شكل 
-حروف اول و دوم اسم هر سيگنال به ترتيب نشان دهنده در اين شكل

شود گونه كه مشاهده ميهمان. ي زبان و جنسيت آن سيگنال است
روش كدگذاري هافمن با استفاده از جداول آماري بدست آمده از 

كند و هاي صوتي بهترين نتيجه را از لحاظ نرخ بيت حاصل ميسيگنال
به عالوه، نتايج تجربي نشان . ار داردقر JPEGبعد از آن روش مبتني بر 

هاي نسبتاً در مجموع روش JPEGدهند دو روش مبتني بر اصول مي
ي مقايسه) 7(و ) 6(جداول . تري نسبت به دو روش ديگر هستندسريع

اصالح  EZW) الف(مختلف ،  كدكننده مجدد  4ي مقايسه:  5جدول 
) د(،  JPEGبا استفاده از جداول ) ج(اصالح شده،  SPIHT) ب(شده، 

  .هاي صوتيبا استفاده از جداول آماري مختص سيگنال

Test signal SegSNR 
(dB) 

Average bit rate (bit/sec) 
 (د) (ج) (ب) (الف)

Man1 23.95 34248 33974 33641 31435 
Woman1 22.59 33991 34860 32557 30981 

Man2 22.39 31056 32915 29316 27508 
Woman2 20.38 32108 32871 30560 28802 

Man3 23.49 28555 29634 27926 26401 
Woman3 23.04 30088 30725 29957 28472 
Music1 20.38 63724 61625 59932 58034 
Music2 24.06 59056 60838 56734 54116 

  
ي مجدد مختلف از لحاظ مدت زمان كدكننده  4ي مقايسه:  6جدول 

  ).است) 5(ترتيب كدرها مانند جدول (انجام كدگذاري 

Test signal  Coding Time (sec) 
 (د) (ج) (ب) (الف)

Man1 16.6751 8.9161 3.9667 3.8686 
Woman1 14.2433 8.2106 3.8679 3.7149 

Man2 13.5073 8.0819 3.7894 3.6121 
Woman2 13.2835 7.9896 3.8246 3.6314 

Man3 12.0554 7.2728 3.7056 3.5943 
Woman3 12.4846 7.4430 3.8160 3.6701 
Music1 17.4147 11.0512 4.9924 4.7143 
Music2 18.3778 11.4507 4.7180 4.3874 

 
ي مجدد مختلف از لحاظ مدت زمان كدكننده  4ي مقايسه:  7جدول 

  ).است) 5(ترتيب كدرها مانند جدول (انجام ديكدگذاري 

Test signal  Decoding Time (sec) 
 (د) (ج) (ب) (الف)

Man1 11.5855 7.8715 8.7529 7.0285 
Woman1 10.6884 7.5698 8.5214 6.9921 

Man2 10.1586 7.3685 8.0536 6.5823 
Woman2 10.0171 7.2382 8.2828 6.7148 

Man3 9.2408 6.9586 7.8115 6.4835 
Woman3 9.4794 6.8501 8.0627 6.7270 
Music1 12.7477 9.7924 13.6221 10.7983 
Music2 13.306 9.9135 12.7335 9.8622 

 .JPEG [3]هاي مختلف اعداد در جدول استاندارد خانواده:  4جدول 

Coefficient table Category
0  0 

-1,1  1 
-3,-2  2,3  2 

-7,…,-4  4,…,7 3 
-15,…,-8  8,…,15 4 

-31,…,-16  16,…,31 5 
-63,…,-32  32,…,63 6 

-127,…,-64  64,…,127 7 
-255,…,-128  128,…,255 8 
-511,…,-256  256,…,511 9 

-1023,…,512  512,…,1023 A 
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زمان ديكدكردن تقريباً دو  JPEGهاي مبتني بر اين جداول، در روش
 SPIHTبرابر زمان كدكردن است اما در دو روش ديگر به خصوص 

 EZWهاي عالوه بر اين، روش. تعادل بين اين دو زمان حفظ شده است
هاي ثابت جهت توليد نرخ داراي توانايي توليد رشته بيت SPIHTو 

ردن كوتاه ك. هاي ثابت هستند كه دو روش ديگر از آن عاجزندبيت
هاي بهبود دهنده را ترين بيتهاي خروجي تنها كم اهميترشته بيت
  . كند لذا اعوجاج قابل دركي پديدار نخواهد شدحذف مي

  جمع بندي  -4
روش متفاوت جهت كدگذاري ضرايب حاصل از تبديل  4در اين مقاله 

هاي صحبت و صوت كه با استفاده از خواص بسته موجك سيگنال
هاي ورودي داراي سيگنال. اند، بررسي شدي شدهادراكي گوش چند

بيت  16و دقت   KHz 16هستند كه با فركانس  KHz 7پهناي باند 
گيري شد كه روش كدگذاري در نهايت نتيجه. اندبرداري شدهنمونه

با استفاده از جداول آماري بدست آمده از ) JPEGمشابه (هافمن 
از لحاظ نرخ بيت و هم از  هاي صوتي داراي بهترين نتيجه همسيگنال

بهبود  SPIHTو  EZWهاي در روش. لحاظ زمان انجام محاسبات است
اميد .  يافته، از خواص آماري ضرايب تبديل بسته موجك استفاده گرديد

است در كارهاي بعدي عالوه بر ضرايب صفر، استفاده از اين خواص در 
  . مورد ضرايب غير صفر نيز گسترش يابد

  قدردانيتشكر و   -5
  .اين مقاله با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران انجام شده است
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