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 خالصه
 کنار در رسانه چند طریق از اطالعات انتقال قابلیت که است سیستمی ای،رسانه چند یا مدیا مالتی سامانه

 انیمیشن، گرافیك، صوت، متن، مانند هاداده انواع شامل توانندمی هارسانه این .کندمی فراهم را یكدیگر
 آموزش تجارت، ارتباطات، حوزه در جدیدی رویكردهای ایچندرسانه هایسامانه. باشند ویدئو و ثابت تصاویر

 با مرتبط هایحوزه ویدئو، و تصاویر ارسال قابلیت با همراه متنی هایرسانپیام .است کرده فراهم سرگرمی و
 و هانمایشپیش تصاویر، طریق از محصوالت و خدمات به ایلحظه دستیابی قابلیت با الكترونیك تجارت
 هایفیلم و آنالین مسابقات و ایرایانه هایبازی شامل جدید هایسرگرمی و الكترونیك آموزش غیره،

 تردید بدون .روندمی شماربه ایچندرسانه هایسامانه توسط یافته تحول هایفناوری جمله از غیرتعاملی
 هایسامانه طریق از ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در شدهارائه تحوالت رشد روند یافتن ادامه

 غیره و ثابت تصاویر صوت، ویدئو، جمله از مرتبط هایرسانه پی در پی رشد و پویایی به منوط ایچندرسانه
 شناخت به نیاز ها،آن رشد روند کردن دنبال و ایرسانه چند هایسامانه بهتر درك برای ترتیب، این به.است

 ای،چندرسانه هایسیستم ابتدا سمینار این در .داریم یكدیگر با هاآن ارتباط نحوه و هارسانه این از یك هر
 به ویدئو رسانه روی بر تمرکز با سپس .شودمی مرور مختصر صورتبه هاسیستم این اهمیت و هاآن اجزای
 در .پرداخت خواهیم هاآن کاربردی هایحوزه و سازیفشرده استاندارهای ویدئو، سازیفشرده مفاهیم بررسی
 جدید هایشاخه از یكی عنوانبه آن سازیفشرده با مرتبط مفاهیم و بعدیسه و چندنمایی ویدئوی نهایت

 .شد خواهد معرفی حوزه این در جدید تحقیقاتی هایزمینه و گرفت خواهد قرار بررسی مورد ویدئو پردازش
 

 بیوگرافی
 طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه کامپیوتری هایسیستم معماری گروه کامپیوتر مهندسی دانشكده استادیار رودکی هدا

 هایروش بعدی،سه و چندنمایی پذیر،مقیاس نمایی،تك ویدئوهای پردازش و سازیفشرده او تحقیقاتی هایزمینه .است
 در را خود دکترای و لیسانس فوق مدرك او .است ایچندرسانه هایسامانه با مرتبط کاربردهای سایر و خطا پذیریانعطاف

 تهران و شریف صنعتی هایدانشگاه از 1393 و 1386 هایسال در ترتیببه کامپیوتر معماری گرایش کامپیوتر مهندسی رشته
 روی بر فنالند در نوکیا شرکت تحقیقاتی قسمت در میهمان محقق عنوانبه نیم و یكسال مدت به این بر عالوه .است کرده اخذ

 فنی گزارش و مقاله ده از بیش کنون تا او .است کرده کار H.265 استاندارد خاص طوربه و ویدئو سازیفشرده استانداردهای
 .است کرده ارائه ملی و المللی بین های کنفرانس مختلف، مجالت در
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