پشداصش تػَیش یک تکٌَلَطی جذیذ دس حال حاضش بَدُ کِ بِ سشػت بِ یکی اص پش کاسبشد تشیي ػلَم دس تواهی صهیٌِ ّا تبذیل ضذُ است .دیگش کوتش سیستن کٌتشل
ضذُ ای سا خَاّیذ یافت کِ دس آى اص ػلن پشداصش تػَیش ٍ گشافیک کاهپیَتشی استفادُ ًطذُ باضذ .بِ سیستن ّای کٌتشلی کِ با ایي ػلن دس استباط ّستٌذ بیٌایی
هاضیي هیگَیٌذ .اهشٍصُ کاهپیَتش ،گشافیک کاهپیَتش ،پشداصش تػَیش ٍ دس ًْایت بیٌایی هاضیي بِ تواهی ػلَم سخٌِ کشدُ ٍ کاسبشد ّای فشاٍاًی دس اًَاع صهیٌِّا
داسد .بذٍى کاهپیَتش ،ػلَم کاهپیَتشی ،گشافیک کاهپیَتشی ٍ بیٌایی هاضیي بطش دٍباسُ بایذ بِ قشٍى ٍسغی بشگشدد .چشا کِ هی بیٌین پیطشفت اػجاص گًَِ بطش دس ایي
چٌذ دِّ اخیش فقظ هشَّى ػلَم کاهپیَتش است .با کاهپیَتش ٍ ػلَم گشافیکی آى اهکاى ساخت پشٍطُ ّای بضسگ ػوشاًی ٍ ساختواًی  ،پضضکی ،فضایی ٍ بسیاسی اص
پیطشفت ّای دیگش بشای اًساى تقشیبا ػول سادُ ٍ ػادی ضذُ است .دیگش بسیاسی اص بیواساى کِ قبال جسن بیجاى آًاى اص بیواسستاًْا خاسج هیضذ اهشٍص سالن ٍ
دسهاى ضذُ اص هشاکض پضضکی خاسج هیضًَذ .دس اداهِ چٌذ ًوًَِ اص صهیٌِ ّای کاسبشد پشداصش تػَیش دس سایش ػلَم ًام بشدُ هیضَد:


کاربردهای صنعتی :باصسسی ٍ کٌتشل کیفیت هحػَالت ،کٌتشل فشآیٌذ تَلیذ ،ضٌاسایی قغؼات ٍ ّذایت سباتْا دس غٌؼت ٍ تَلیذ.



کاربردهای پسشکی :آضکاسساصی ٍ تطخیع خَدکاس تَهَسّا ،تحلیل تػاٍیش هتحشک پضضکی ،باصساصی سِ بؼذی اًذامّا ،استخشاج اعالػات کاسبشدی
اًذامّا ،تحلیل تػاٍیش سًََ گشافی ٍ سادیَ گشافی ،پشتَدسهاًی ٍ تطخیع بیواسیّا اص سٍی تػاٍیش ظاّشی.



کاربردهای نظامی و امنیتی :ضٌاسایی اّذافّ ،ذایت ٍ کٌتشل َّضوٌذ ،سدیابی اّذاف هتحشک ٍ ،سایل ًقلیِ بذٍى سشًطیي ،پشداصش تػاٍیش
هاَّاسُای ،ضٌاسایی اضخاظ بش اساس ساهاًِ ّای بیَهتشیک هاًٌذ اثش اًگطت ٍ ضٌاسایی چْشُ.



کاربرد های کشاورزی :کٌتشل کیفیت ٍ دستِ بٌذی هحػَالت کطاٍسصی ٍ داسٍیی ،سوپاضی اتَهات گیاّاى.



کاربرد تردد و ترافیک :هاًیتَسیٌگ ،کٌتشل َّضوٌذ ٍ کٌتشل تشدد دس ٍسایل ًقلیِ صهیٌی ،دسیاییَّ ،ایی ،سیستن ّای تطخیع پالک ٍ سًگ خَدسٍ ٍ
سیستن ّای ضٌاسایی خَدسٍّای سشقتی.



کاربرد های هوا و فضا :پشداصش تػاٍیش هاَّاسُای تحقیقاتی ،تلسکَپّای بضسگ فضایی ،ادغام اعالػات تػاٍیش هاَّاسُای ،تػَیش بشداسی چٌذ عیفی.

ایي هثال ّا ٍ ّضاساى هثال دیگش گَضِ ای اص کاسبشد گشافیک کاهپیَتشی ٍ پشداصش تػَیش دس دًیای جذیذ است .لضٍم یادگیشی ٍ تسلظ بش تحلیل ٍ پشداصش دادُّای
گشافیکی ا هشٍص بش ّیچکس پَضیذُ ًیست ٍ اص دسٍس پایِ ٍ اساسی دس سضتِ کاهپیَتش است .بِ غَستی کِ ّش داًص آهَختِ سضتِ کاهپیَتش دس ّش هقغؼی کِ باضذ
اگش تا حذٍد سغح هقغغ تحػیلی خَد اص ایي داًص بشخَسداس ًباضذ ػوال دس کاهپیَتش چیضی سا ًیاهَختِ ٍ ًویتَاى بِ اٍ یک داًص آهَختِ سضتِ کاهپیَتش گفت.
پشداصش تػَیش صیش هجوَػِای اص پشداصش سیگٌال بَدُ کِ تاکیذ بش سٍی سیگٌالّای دٍ بؼذی داسدٍ .قتی کِ غحبت اص پشداصش تػَیش هیضَد غشفا هٌظَس ػکس،
فیلن ٍ یا آى چیضی کِ هشبَط بِ سیستن بیٌایی ها اًساىّا هیضَد ًیست .بلکِ ّش سیگٌالی کِ بتَاى آى سا بِ غَست دٍبؼذی ًوایص داد هیتَاى آًشا یک تػَیش
فشؼ کشدُ ٍ ػولیات پشداصضی هشبَط بِ تػَیش سا بش سٍی آى اًجام داد .لزا تشجیح هیدّین ّش گًَِ دادُ دٍبؼذی سا بِ ضکل تػَیش ببیٌین .با ایي دیذگاُ دسّش گًَِ
ػولیات اص قبیل دسک یک هفَْم ،پاک کشدى دادُّا اص آلَدگی ٍ ًَیض ،کطف ٍ استخشاج اعالػات ،عبقِ بٌذی تػاٍیش ٍ غیشُ دسگیش هفاّین هَجَد دس پشداصش تػَیش
ّستین..
یک تػَیش یک سیگٌال بَدُ کِ حاٍی یک پیام است .ایي پیام هیتَاًذ اص یک سشی ػذد سادُ هاًٌذ یک پالک خَدسٍ تا یک پیام پیچیذُ هاًٌذ تػَیش یک هٌظشُ
ضلَؽ باضذ .اها هیتَاى آًشا دس یک آسایِ دٍبؼذی ًوایص داد .بِ غَستی کِ ّیچ تفاٍتی با یک تػَیش ًکٌذ .یک تػَیش یک سیگٌال با بیٌْایت بؼذ بَدُ کِ رخیشُ آى
بیٌْایت حافظِ هیخَاّذ .هٌتْی حافظِّا هحذٍد بَدُ ٍ فقظ بخطی اص ایي تػَیش سا دس غالب یک آسایِ دٍبؼذی رخیشُ هیکٌٌذ .سیستنّای رخیشُ ساصی جذیذ
تػاٍیش هاًٌذ دٍسبیيّای دیجیتال جذیذ سٍص بِ سٍص پیطشفتِتش ضذُ ٍ داسای حافظِ بضسگتشی هی ضًَذ اها باص ّن فقظ بخطی اص اعالػات هَجَد دس یک تػَیش سا
رخیشُ هیکٌٌذ.

