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 سخن ناشر
 

الرحمنالرحيماهللبسم

«کثيراً...يُؤتِيالْحِكْمَةَمَنيَشَاءُوَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأُوتِيَخَيْرًا»

 دهد و کسی که به او ح مپ داده شود، حقا خیری فراوان داده شده اسپ... را به هرکس بخواهد می ح مپ

 (061  ةـ آی بقره  ة)سورة مبارک
  

بدیك تاریخی، از حرکپ اجتماعی عظیمی اسپ که با سرنگونی  ای بی انقالب کبیر اسالمی، نمونه

فراوانـی را در دل مستضـعفان و   طاغوت و برپایی نظـام مقـدج جمهـوری اسـالمی، امیـدهای      

های بلند دوكپ اسالمی، جامعه اسالمی و درنهایپ، تمدن  خواهان جهان برای تحقق آرمان آزادی

هـا، بایـد نقـف کلیـدی      وی ه دانشـگاه  بزرگ اسالمی پدید آورد. در این میان، نهادهای علمی، به

 بی را ایفا نمایند.سوزنبانی و هدایپ قطار پیشرفپ و رشد جامعه در مسیر صحیح انقال

دانشـگاه سـازمانی سـ اه در تـراز انقـ        »عنوان  به دانشگاه جام  امام حسین

، در کنـار مسـلوكیپ مهـم    «سـاز  تپکیه، جهاد علمی، دانشـگاه تمـدن  » با شعار« اس می

سازی و تربیپ سربازان عصر ظهور، وظیفة توكید و نشر معارف پاسداری از انقالب اسالمی  انسان

منظـور ت میـك چرخـة     برعهده دارد. در این راستا، معاونپ پ وهف و فناوری دانشـگاه بـه   نیزرا 

، بـا هـدف   «کارآمـدی »و « روزآمـدی »، «اسـالمی بـودن  »مدیریپ دانف بومی بـا سـه وی گـی    

دســتیابی بــه مرجعیــپ علمــی، افتخــار و تــالش دارد تــا زمینــه و بســتر  زم بــرای اســاتید و 

ا فراهم نماید. امیـد اسـپ در سـایة اكطـاف بی ـران اكهـی و بـا        پ وهشگران محترم این عرصه ر

ایـن   ،های انتشاراتی مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه جـام  امـام حسـین    گسترش فعاكیپ

 رساكپ خطیر تحقق یابد.

و  در پایان، بر روح مل وتی معمار و رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی، حضـرت امـام خمینـی      

بـا  فرسـتیم و   همچنین شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع مقدج و مدافعان حـرم درود مـی  

و نیز خدمتگزاران  ای هرچه بیشتر مقام معظم رهبری، امام خامنه قاتیو توف یسالمت یآرزو

اسالم و کشور، از اساتید، فرهیختگان و اهك نقد و نظر تقاضا داریم با ارائة نظرها و پیشنهادهای 

 خود، ما را یاری فرمایند.

 اهلل التوفیق و علیه التك ن و من

 معاونت پژوه  و فناوری

 دانشگاه جامع امام حسین

 )سه(



 

 

 تقدیم به

 

تـوانم تقـدیم   توان تقدیم نمود که ماكک آن بود و من چگونه مـی چیزی را می اصو ً

ْرِض  که یدرحاكکنم 
َ
ماواِت َو اْْل ِه ُمْلُک السَّ . تقدیم به او که خود ماكک مطلـق اسـپ   9َو ِللَّ

ُل اْلَغْیَث  آنان که! و به اوكیای او، 0و ُثمَّ علی ما َوَهْبنا ِمَن الُمْسَتقَرضِین مِرُ   9ِبِهم ُيَنزِّ ْْ ُُ و ِبِهمْم 
ْرُض ِثَماَرَها

َ
ُهْم ِعَباُدَك َو َخْلُقَك  آنان کهو  8اْْل نَّ

َ
ُم االوِلیما   ،5اَل َفْرَق َبْیَنَك َو َبْیَنَها ِإالَّ أ َُ الِسَیما خما
َضما مَوِ  َو الرِّ مُش َشمْمِل الحَّ ِِ اْلُهمَىو َو ُمَللِّ مماِ   ، 6َناِشُر َراَيم ْرِض َو الَسَّ ْْ ِحمُل َبمْیَن ااَل ُُ اْلُمَتَّ مَب الَسَّ

َذو َيجاُب اذا َدعی  .روحی َو َارواُ  العالِمین َلُه الِفىا  7الُمضَطر الَّ

کـه  ، تقدیم به پدر و مادر عزیز و دكسوزم 7وَكِوَاكِدَیْکَ كِی اشْ ُرْ و اما به مصداق أَنِ

 ها اسپ.و زبان من قاصر از سپاج آن تالشم شد رِیها، فرش مس آن یذکر و دعاها

های زیـادی کـه صـرف تحقیقـات و     زمان به خاطرو تقدیم به همسر فداکارم که 

وكـی مشـوق    های زیادی را متحمك شـد ها و مرارتها، رنج، محرومیپپ وهف کردم

تر از جانم، زهرا و زینب که انرژی مضـاعفی بـر   ی راه بود و دختران عزیزمن به ادامه

   من بخشیدید.

ی دكگرمـی  هایتان همواره مایـه که آوای خندهمهربانم و خواهر قدیم به برادر و ت

 من بود.
 

 عمران( ی آل ، سوره971ی  )آیه از آن خداوند اسپ نیزم نیها و ا تامّ آسمان پیو حاکم یقیحق پیو مل  .9

 یاكسـالم در صـحرا   هیـ عل نیامـام حسـ   فیایـ ن) یریـ گ یقرض م یا فرموده پیما عنا یها که برا ز همان نعمپا .0

 (عرفات

 کبیره( جامعه )زیارت فرستد به سبب دعای اهك بیپ)ع( خداوند باران را فرو می .9

 (عرفات یاكسالم در صحرا هیعل نیامام حس فیاینریزد )  مى بیرون را هایف میوه و بواسطه شما، ثمره زمین و .8

 رجبیّه( نورانی )دعای بنده تو هستند نهایا ن هیاز ا ریغ سپین نهایا نیتو و ب نیب یفرق  چیه .5

و خشـنود کننـده    یشـان یکه وحدت بخف جامعه صـالح و برطـرف کننـده پر    ییآن آقا ؛پیبرافرازنده پرچم هدا .6

 . )دعای ندبه(دكهاسپ

 نیامـام حسـ   فیاینشـود)  اجابـپ ( دعـایف ) بخوانـد  را خـدا  وقتـی  کـه  ، مضطریو آسمان نیاتصال زم لهیوس .7

 (عرفات یاكسالم در صحرا هیعل

 ی كقمان ، سوره98ی  )آیه من و پدر و مادرت سپاج گزار یکه( برا میبه او سفارش کرد .7

 )چهار(



 

 

 تشكر و قدردانی

 

را بـر انـدام مـوزون     یرا سزاسـپ کـه کسـوت هسـت     یخداوند فیسپاج و ستا

 انیـ نما عـپ یرا در مظـاهر و آثـار طب   یتزاكیقدرت   اتیو تجل دیبپوشان نفیآفر

  یتـو شـف   شـگاه یو تو را به پ میجو یتو، به تو تقرّب م ادی. بار اكها! من با دیگردان

خـود را   ادیـ و  یگردان کینزد تو از تو خواستارم، به کرمپ، مرا به خود آورم یم

 ،یامـن سـاخته   بیو به آنچه بهره و نصـ  یو بر من رحمپ آور یبه من اكهام کن

 .یدار ام وایو در همه حال به فروتن یخشنودم قرار ده

دانـم از  ی زم مـ  بر خـود  «شُکِرالْاِلقيَ َلم  شُکِرالَمْلوقيَ مَن َلم »و اما به مصداق 

تشـ ر و   مانهینمودنـد صـم   یاریـ  ی ایـن اثـر  ترجمـه که بنده را در  یکسان هیکل

ها و زحمات برادران ارجمند جناب آقایـان  ها، هم اریاز مساعدت. مینما یقدردان

 دکتر حمیـد اکبـری، دکتـر حمیدرضـا کاکـایی مطلـق، دکتـر مهـدی نصـیری،          

هـر   کـه  مهندج حسـن پارسـا   ،زاده مهندج محمد سلیماندکتر احمد کشاورز، 

همچنـین از جنـاب آقـای    ، یک به نوعی بنده را در انجام این مهم یاری رسانیدند

 آرایی ایـن اثـر   سرکار خانم ناهید آقامیرزایی بابپ صفحه امیراحمدی ومحمدتقی 

 .نهایپ سپاسگزارم بی

هـا و  اندیشی، محبـپ شک افراد زیاد دیگری وجود دارند که همواره با نیکبی

اند کـه بـرای آنـان از خـدای     های خود مشوق ما در انجام این مهم بودهراهنمایی

 بحان طلب سالمپ و سعادت دارم.س

 

 )پنج(
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در شهرسـتان   9967در سـال   فـر  دکتر پوریا اعتضـادی 

نیشابور به دنیا آمد. تحصیالت خود را در مقط  کارشناسی، 

ی مهندسی برق مخابرات کارشناسی ارشد و دکترا در رشته

انجـام  بـه   9910تـا   9976های  در دانشگاه بیرجند در سال
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، پدافنـد  IEEE Transactions on Multimediaبه عنوان داور بـا مجـالت   9915
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های: پردازش کاری ایشان در حوزهپردازد. زمینهسیگنال به تحقیق و پ وهف می

های تُنُـک،  دیجیتال صحبپ، تصویر، ویدیو و متن، پردازش سیگنال هایسیگنال
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 پیشگفتار

، یرو تصـو  یگنال، اعـم از پـردازش سـ   یعملـ  یكاز مسا یاریبس یبرا هایتمو اكگور یهنظر

، شـاهد  ینماشـ  یـادگیری  یبـرا  ای یانـه را ینـایی و ب یآمـار  یونحسگری فشرده، رگرسـ 

پردازش تُنُـک   یمجهول برا یها اند: داده بوده یرز یهفرض تحپ یریچشمگ های یشرفپپ

از  یاری، بسـ یـادی بن یهفرض ینا تحپ زده شوند. یبتُنُک تقر وربه ط توانند یم یاهستند 

فرموكه کرد که بـه دنبـال حـك     تُنُک سازی ینهبه مسأكه یکبه صورت  توان یرا م مسایك

 مجموعه محدب اسپ. یکنقطه تُنُک در  یا فرومعین یخط یستمس یکتُنُک 

و  یدر جوامـ  آمـار   ینو همچنـ  یرو تصـو  یگنالدر پردازش س یربازاز د تُنُک بودن

بـا   هـا  ینـه زم یندر ا ی حال توسعه سر یناسپ. با ا قرار گرفته یبردار مورد بهره یادگیری

اسپ. امـروزه جسـتجو بـه     آغاز شده 0228تنها در حدود سال  تُنُک بودناز  یبردار بهره

 یكتبـد  یعلمـ  یهـا  از حـوزه  یاریمشـتر  در بسـ   سـپ درخوا یکبه  تُنُک بودندنبال 

بـرق، علـوم    ی، مهندسـ یـاتی عمل یقـات ، تحقیکاربرد یاضیاتر یناسپ. در تقاط  ب شده

اسپ و تعـداد   را به خود جلب کرده زیادیتُنُک توجه  سازی ینهو علوم اطالعات، به یانهرا

 یهـا  داده یزآنـاك  ماننـد متعـدد،   هـای  ینـه در زم تُنُـک بـودن   یدجد یاز کاربردها یادیز

 شناسـی  یسـپ ، ارتباطـات، شـب ه سنسـور و ز   یپزش  یربرداری، پردازش تصویزی یژئوف

 .بهبود داده اسپرا  یمحاسبات

تُنُـک معمـول    سـازی  ینـه به یكمسـا  یبرا یتمو اكگور نظریه یکتاب معرف ینهدف ا

رو بـه   یحوزه تُنُک سازی ینهبه .باشد یفشرده و پردازش داده حجیم م یاز حسگر یناش

 پـ وهف  یـک  یبـرا  یبـاً . تقرباشـد می یاربسبا تحقیقات بسیار موضوع  یکو  ی سر رشدِ

 یـن . ااسـپ غیـر مم ـن   رو به رشد  حوزه ینهر جنبه و هر قطعه کار در ا پوشفمنفرد 

 چـه اسـپ. اگر  یاضـی ر سـازی  ینـه به یـدگاه تُنُک از د یگنالس یابیبر باز یا کتاب مقدمه

، یـب ، تقرسـازی  ینـه ، بهی، شامك جبر خطیاضیر یاز ابزارها یفشرده با تعداد یحسگر

 )سیپده(



 

 

مـورد   ی، تنها دانـف قبلـ  توسعه یافتهگراف  یهو نظر یکهارمون یك، تحلیتصادف یسماتر

 یک تواند یاسپ. خواننده م سازی ینهمحدب و به یك، تحلیبر خطکتاب، ج ینا یبرا یازن

، یـاتی پـ وهف عمل  یهـا  در حـوزه  ارشـد  یکارشناسـ  ویدانشـج  یا یكاكتحص محقق، فارغ

 یـادگیری و  یرو پردازش تصو یگنال، علوم داده، پردازش سیانه، علوم رایکاربرد یاضیاتر

 باشد. ینماش

مستقك را پوشـف   نسبتاًموضوع  یکو هر فصك  اسپهشپ فصك  شامك کتاب ینا

کم ـی  م مـك   وی گیو  یاز جمله دوگانگ یککالس ینگیبه یطحال، شرا ین. با ادهد یم

و  ینظر های توسعه یاجرا یکتاب برا ینمحدب، به عنوان ابزار مشتر  در ا سازی ینهبه

 .گیرند یاستفاده قرار م وردتُنُک م سازی ینهبه یكمسا یبرا یتمیاكگور

 

 ائوجبین  -نوی 

 ی بریتانیا ، ممالک متحدهبیرمنگام 

  

 )چهارده(


