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  ٢فعالیت 

  بازنمایی تصویر -رنگ آمیزی با عددها

  خالصه

دهد که چگونه چنین  نشان میزیر کنند. فعالیت  ا تنها با استفاده از عددها ذخیره میو دیگر تصاویر ر  کامپیوترها نقاشی، عکس

  دهد. چیزی رخ می

  با برنامه درسی پیوندها

 اشکال و فضاها - ریاضیات: هندسه  

 های دیگربرای بازنمایی انواع دادهصحیح : استفاده از اعداد فناوری  

 راریهای تک : کاهش فضای اشغال شده توسط دادهفناوری 

  ها مهارت

 شمارش 

 شکل رسم  

  سنی گروه

 سال به باال ٧ 

  الزممواد 

  ١٩اسالید برای نمایش: رنگ آمیزی با اعداد (صفحه( 

 آموز: هر دانشبرای 

 ٢٠(صفحه  فکس کوچک: ١کاربرگ( 

 ٢١: تصویر خودتان را بسازید (صفحه ٢کاربرگ( 
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  رنگ آمیزی با اعداد

  مقدمه

  های مورد بحث: پرسش

 دهند؟ کاری انجام میچه  )فکسنمابر (های  ماشین - ١

 ).یا یک سیستم چند رسانه یبازی گرافیکیک تصاویر دارند؟ (یک برنامه طراحی،  کامپیوترها در چه مواقعی نیاز به ذخیرٔه  - ٢

 توانند تصاویر را ذخیره کنند در حالی که تنها قادرند با عددها کار کنند؟ کامپیوترها چگونه می - ٣

ها را تدارک  توسط آن نمابرارسال یا دریافت توانید میدر صورت امکان ن برای این فعالیت، آموزا دانش کردن آماده با هدف(

  ببینید.)

  با استفاده از کشیدن طرحتصویر نمایش 

                    

  .شود گفته می )picture elementsپیکسل (ها  که به آناند  تقسیم شدهای از نقاط کوچک  نمایش کامپیوترها به شبکه صفحهٔ 

  در یک تصویر سیاه و سفید، هر پیکسل یا سیاه است یا سفید.

کند، کافی است  هایش مشخص شود. وقتی کامپیوتر یک تصویر را ذخیره می در تصویر باال بزرگ شده است تا پیکسل aحرف 

  سیاه یا سفید بودن نقاط را ذخیره کند.

  

  ا از طریق اعداد نمایش داد.توان یک تصویر ر دهد که چگونه می تصویر باال نشان می

  ردیف اول از یک پیکسل سفید و سپس سه پیکسل سیاه و دوباره یک پیکسل سفید تشکیل شده است.

  شود. نمایش داده می ١، ٣، ١بنابراین ردیف اول به صورت 
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  شود. میهای سفید است. اگر پیکسل اول سیاه باشد، ردیف با صفر شروع  همیشه مربوط به تعداد پیکسلعدد اولین 

ها را رمزگشایی توانند با استفاده از روش یاد شده آن آموزان می تعدادی تصویر ارائه شده است که دانش )٢٠ صفحهٔ ( ١در کاربرگ

  کنند.
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 رنگ آمیزی با اعداد

  

                                   

  حرفa  اند. هایی که تصویر آن را ساخته کسلآن برای نشان دادن پی بزرگ شدٔه  نمایشدر صفحه نمایش کامپیوتر و 

  

 

  

 .همان تصویر که با اعداد کدگذاری  شده است 

 

  

  ٔآموزشی) ٔه ستفاداخالی (برای  شبکه 
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 کوچک : فکس١کاربرگ

ترین است. ممکن است به راحتی اشتباه کنید. پس بهتراست از مداد استفاده  ترین و آخرین تصویر پیچیده اولین تصویر ساده

  ک کن دم دست داشته باشید.کنید و یک پا
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 خودتان را بسازیدمورد نظرتصویر : ٢کاربرگ

خودتان را برای دوستتان  کنید تصویر کدگذاری شدٔه چرا تالش ندانید اعداد چگونه تصاویر را نمایش می دهند،  حاال که می

خودتان را بکشید، مورد نظر تصویر  ییباال در شبکه در زیر دو جدول مشبک خام برای شما قرار داده شده است. درست کنید! 

پایینی را به  چین برش دهید و جدول مشبک کاغذ را از نقطهدر کنار شبکه پایینی بنویسید. استخراج کنید و کدها را  شمارٔه 

  دوستتان بدهید تا آن را
ً
همه  رتانمورد نظ تصویر اگر - شبکه استفاده کنید فضای از همهٔ  رنگ کند. (توجه: الزم نیست حتما

  های پایین را خالی بگذارید.) ، ردیفپوشاند نمیشبکه را 

  

  

  

  



Persian Version by Hamed Mohebbi and Erfaneh Mohebbi, at Fatemi Cultural Institute 
© 2016 Computer Science Unplugged (csunplugged.org) |  

٢٢ 

 

  

 خودتان را بسازیدمورد نظرتصویر : ٢کاربرگ

رنگ به کار  هرتوانید یک عدد برای نمایش  خواهید تصاویر رنگی درست کنید، می اگر می ای ها:تمرین بیشتر برای حرفه

(پشت سر هم قرار گرفتن  ها پیکسل توالیدو عدد برای نمایش  در حال حاضر...). بز وس ٢قرمز،  ١سیاه،  ٠برای مثال بگیرید (

کند. سعی کنید برای  و عدد دوم رنگ را مشخص می است توالیطول  رود: عدد اول نشان دهندٔه  به کار میهای مشابه)  پیکسل

  عدد برای کدام رنگ به کار می رود! کدام بگویید که به دوستتان فراموش نکنیددوستتان تصویری رنگی درست کنید. 
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  های زیر هم قابل اجرا است:  این فعالیت به شیوه

 بر روی جدول مشبک قرار دهید و تصویر مورد نظر خود را بر روی آن بکشید. به این ترتیبرسم شفاف مثل کاغذ یک کاغذ  - ١

 . ه خواهد شددیدتر  واضح های مشبک خطتصویر نهایی بدون 

استفاده کنند یا اشیائی را بر روی دار  چسبکاغذ  یمربعهای  تکهها، از  آمیزی شبکه توانند به جای رنگ آموزان می دانش - ٢

 های بزرگتری قرار دهند. شبکه

 
ٔ
  بحث قابل نکته

اگر د. شو اعداد دودویی نشان داده می به وسیلهٔ  طولاین ها وجود دارد چرا که  پیکسل توالی طولهمواره حد مشخصی برای 

دهید؟ (یک  دوازده پیکسل سیاه را نمایش می توالیچگونه ، را به کار بگیرید ٧تنها بتوانید تا عدد برای نشان دادن طول توالی 

پنج  با توالییک سپس  و سفید پیکسلبا صفر  یک توالیبه دنبال آن  ،پیکسل سیاههفت  توالی باروش خوب این است که یک 

  .)کنید کد گذاریرا سیاه پیکسل 
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  بندی جمع

را پیکسل   ١٠٠٠×  ٢٠٠٠ ر واقع تنها یک کامپیوتر ساده است که یک صفحه سیاه و سفید با حدود) دفکس( دستگاه نمابر

د کن کاغذ چاپ می پیکسل ها را بر روی یک صفحهٔ  که فکس دیگری دستگاهها توسط یک مودم به  این پیکسل . کنداسکن می

 شود. تصاویر فکس شده  ارسال می
ً
  هایی بزرگ با پیکسل قسمت معموال

ً
سیاه (خطوط های  پیکسلدر حاشیه) یا  های سفید (مثال

نویسان  سازی این تصاویر، برنامه جویی در فضای ذخیره صرفه برایوجود دارد.  یهای رنگی نیز تکرار زیاد افقی) دارند. در عکس

نام  »٣توالی طول کدگذاری«روش استفاده شده در این فعالیت فاده کنند. سازی است فشردهمختلف های  توانند از انواع روش می

برد  و  ها زمان بسیار بیشتری میمناسب برای فشرده کردن تصاویر است. اگر تصاویر را فشرده نکنیم انتقال آن ای شیوه دارد که

 های یا گذاشتن عکس در صفحهارسال فکس  ،سازی فشرده به این ترتیب بسیار بیشتری نیاز است. ها به فضایآن برای ذخیرٔه 

 به یک هفتم اندازه واقعیکند پذیر می کانمرا اوب 
ً
شوند. بدون  شان فشرده می . برای مثال، تصاویر فکس شده عموما

    کشید! سازی، انتقال تصاویر هفت برابر بیشتر طول می فشرده

 ده برابر یا  در کامپیوتر ها و تصاویر عکس
ً
مانند  های شوند (با استفاده از روش شان فشرده می اصلی صد برابر اندازٔه حتی غالبا

JPEG ،GIF  وPNGشود تصاویر بسیار بیشتری بر روی یک دیسک ذخیره شوند و این بدان معنی است که  ). این کار باعث می

  برد. ها در وب زمان ناچیزی می دیدن آن

  تر است. مناسبکند  خواهد منتقل ی که میتصاویر ایبر  سازی تواند انتخاب کند که کدام روش فشرده نویس می یک برنامه

  

  

   

                                                            
٣ run-length coding 
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  ها ها و نکته پاسخ

  : فکس کوچک١کاربرگ

  

  

  

  

  

  

  


