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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

وسركار  -هومن معظمي گودرزي -آقايان حجت اله حسيني"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك  "خانم هانيه حسيني

  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مؤلف
 

پردازش تصویر شاخه ای از علم پردازش سیگنال است که امروزه مهندسان متعددی برای انجام امور پژوهشی و 

میدانی خود نیازمند یادگیری آن هستند. نرم افزار های زیادی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. 

MATLAB ر استفاده کرد. در این نرم افزار جعبه یکی از نرم افزارهایی است که می توان از آن در پردازش تصوی

ابزاری وجود دارد که قابلیت آنالیز، تجسم، بهبود عکس، رفع تاری، کاهش نویز و . . . را دارا است. از کاربرد 

 پردازش تصاویر میتوان به استفاده پزشکی، صنعت، کشاورزی، نظامی و امنیتی و. . . اشاره کرد.

سازمان آموزش فنی و حرفه  MATLABدازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار این کتاب بر اساس استاندارد پر

 تهیه و تدوین شده است.  2101-00-020-1ای کشور به شماره 

در پایان از همه دوستان و عزیزانی که در مدت زمان تالیف و تدوین این کتاب، از همفکری و همکاری آن ها 

 شکر می نمائیم.برخوردار بوده ایم صمیمانه قدردانی و ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




