
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


رائِ یک الگَریتن جذیذ بزای ببال بزدى ًزخ اطویٌبى ببسضٌبسی در ا

 هبلغ عذدی ٍ حزٍفی تطبیقّبی ببًکی فبرسی بب استفبدُ اسچک
 3احوس حبتن، 2خَاز صسضی، 1فطظاز ًبزی

 

طىسُ هٌْسسی ثطق ٍ وبهپیَتط، زاًطگبُ ّطهعگبى،  ثطق ٍ زاًطدَی وبضضٌبسی اضضس، گطٍُ هٌْسسی 1  ػجبس، ایطاىضثٌسوبهپیَتط، زًا
nadi_farzad@yahoo.com 

 
طگبُ ثیطخٌس، ثیطخٌس، ایطاى 2 طىسُ هٌْسسی ثطق ٍ وبهپیَتط، زًا  ػضَ ّیئت ػلوی گطٍُ هٌْسسی ثطق ٍ وبهپیَتط، زًا

sadri_javad@yahoo.com 

javad.sadri@cs.mcgill.ca 
 

طىسُ هٌْسسی ثطق ٍ 3  وبهپیَتط، زاًطگبُ ّطهعگبى، ثٌسضػجبس، ایطاىػضَ ّیئت ػلوی گطٍُ هٌْسسی ثطق ٍ وبهپیَتط، زًا

a.hatam@hormozgan.ac.ir 
 

 چکیذُ

ًَیس فبرسی ارائِ ضذُ استت  بتزای بتبال بتزدى د تت      ّبی ببًکی دستیک الگَریتن جذیذ بزای تطخیص هبلغ چک، در ایي هقبلِ

ّبی هَجَد در هبلغ حزٍفی بب ٍجتَد  کِ تعذاد کالسببسضٌبسی اس ّز دٍ هبلغ حزٍفی ٍ عذدی استفبدُ ضذُ است  در ابتذا بِ دلیل ایي

ّب را بز اسبس ضببّت هحذٍد بَدى سیبد ّستٌذ ٍ ایي هسئلِ در کبرایی ًزخ ببسضٌبسی ًقص هٌفی دارد سعی ضذُ است تعذاد کالس

ّتبی  بى، تعذاد کتالس کوتز کٌین  سپس بب تَجِ بِ ٍجَد ٍ عذم ٍجَد عذد صفز ٍ هکبى  زارگیزی عذد در هکبى یکبى، دّگبى ٍ صذگ

استفبدُ اس ًتبیج ببسضٌبسی هبلغ حزٍفی ٍ عذدی بب ارائِ  َاًیٌی ا تذام بتِ    کٌین  در ًْبیت ببهبلغ حزٍفی را ًیش کوتز هیهَجَد بزای 

 کٌین پذیزش، تصحیح یب رد هبلغ چک هی

 

 کلوبت کلیذی

 س فبرسی، تطخیص کلوبت دستٌَیس فبرسیتطخیص هبلغ حزٍفی، تطخیص هبلغ عذدی، تطخیص اعذاد دستٌَی تطخیص چک،
 

 

 هقذهِ -1

اهطٍظُ ػلی ضغن اهىبًبت ٍ اثساػبت ثسیبضی وِ زض ظهیٌِ اهَض ثبًىی 
تطیي اهَض ازاضی وطَض گیطصَضت گطفتِ اًدبم اهَض ثبًىی یىی اظ ٍلت

ضَز. سطػت اًتمبل اعالػبت ٍ ًیبظ ثِ اًتمبل سطیغ ثِ هحسَة هی
ّبی ّط ثبًه زضهبى تؼساز ضؼجِ حسی ضسیسُ است وِ حتی افعایص

ّب لغؼی ثطای ضفغ ایي هطىل ًطسُ است. ایي زض حبلی است وِ ضایبًِ
ّبی تَاًٌس زض ظهیٌِای وِ زاضًس هیالؼبزُثب سطػت پطزاظش فَق

ّب ثِ ٍفَض هرتلف ثِ وبض گطفتِ ضًَس. یىی اظ ػولیبتی وِ زض ثبًه
وطزى ایي  ذَزوبضضَز ػولیبت ٍصَل چه هی ثبضس. ثب اًدبم هی

ّبی ثبًىی ضَز ٍ زض پی آى صفتط اًدبم هیثرص، ػولیبت سطیغ
وبّص لبثل تَخْی پیسا هی وٌس ٍ صطفِ خَیی ظیبزی زض ّعیٌِ ٍ 

ّبی اذیط هسئلِ ذَزوبضسبظی پطزاظش زض زِّ گیطز.ظهبى صَضت هی
ّبی ثبًىی هَضز تَخِ هحممیي ظیبزی لطاض گطفتِ است. زض چه

ی اًدبم فطآیٌسّبی ثبًىی ثب سطػت ٍ زلت ثبال اظ صٌؼت ثبًىساض
-اّویت ظیبزی ثطذَضزاض است. زض حبل حبضط ػولیبت پطزاظش چه

ّبی ثبًىی زض وطَض ثِ صَضت زستی اًدبم هی گیطز. ایي زض حبلی 
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است وِ ثب تَخِ ثِ حدن ظیبز اعالػبت ٍ ًیبظ ثِ سطػت ثبال، اًدبم 
حسبس هی ضَز. ثطای ّبی ثبًىی ثِ ضست اذَزوبض پطزاظش چه

ّبی هرتلفی هَضز ثطضسی لطاض گیطز. ایي ٍصَل یه چه ثبیس لسوت
ّب ػجبضتٌس اظ: ثطضسی هجلغ حطٍفی ٍ ػسزی چه، ثطضسی لسوت

 صحت اهضبی چه ٍ ثطضسی تبضید چه.
ّبی ایي ظهیٌِ هی تَاى ثِ ضسن الرظ ظثبى فبضسی اظ هْوتطیي چبلص

اضای ًمبط ٍ ػالئوی غیط اظ ثسًِ ضَز ٍ زوِ ثِ صَضت پیَستِ ًَضتِ هی
ثبضس، احتوبل چسجیسى اػساز ٍ ولوبت زض ٌّگبم ًَضتي، اصلی هی

-ّبی هرتلف چه ٍ ّوپَضبًی زاضتي لسوتاستبًساضز ًجَزى لسوت

ّبی هرتلف اضبضُ وطز. زض چٌس زِّ گصضتِ هسئلِ ثبظضٌبسی الگَّبی 
اسٌبز هىتَة ًَضتبضی ضبهل حطٍف، اضلبم ٍ سبیط ًوبزّبی هتساٍل زض 

ّبی هرتلف، تَسظ گطٍّْبی ظیبزی اظ هحممیي هَضز ضسُ ثِ ظثبى
هغبلؼِ ٍ ثطضسی لطاض گطفتِ است. ثب ٍخَز ایي هسئلِ ثبظضٌبسی حطٍف 

ای ًِ چٌساى عَالًی ثِ ّوطاُ زاضز. الفجب ٍ ذصَصب ولوبت فبضسی سبثمِ
ضاُ، ّبی اًدبم گطفتِ زض ایي ّبی هٌتطط ضسُ اظ تالشًرستیي گعاضش

هیالزی است. ّوپَضبًی ثیي  1981هطثَط ثِ سبلیبى ًرست زِّ 
حطٍف ٍ عطظ ًَضتبضّبی ثسیبض هتٌَع ولوبت زض زسترظ فبضسی اظ 

 ّبی فبضسی است.ًَضتِّبی پیچیسگی زستػلت
ّبی ّبی ظیبزی زض سغح خْبى ثطای ذَزوبضسبظی پطزاظش چهتالش

ّبی ثبًىی ط ضٍی چهّب ثثبًىی صَضت گطفتِ است. ثیطتط ایي تالش
 [،1-7التیي ] ثبًىی ّبیچه ثبظضٌبسی هبًٌس: اًس.ضسُ فبضسی اًدبم غیط

[، 11ّبی فطاًسَی ][، ثبظضٌبسی چه9ٍ  8ّبی چیٌی ]پطزاظش چه
ثبًىی ّبی [. تحمیمبت ووی ًیع ثط ضٍی چه12[ ٍ ػطثی ]11ثطظیلی ]

[، 13بضسی ]فبضسی اًدبم ضسُ است هبًٌس: ثبظضٌبسی هجلغ حطٍفی چه ف
زض ایي ضٍش ّط ظیط ولوبت هَخَز زض چه ثِ ػٌَاى یه والس زض 

ثٌسی والس ثطای عجمِ 51ضَز وِ زض هدوَع تؼساز ًظط گطفتِ هی
 ثٌسی اظ ضجىِ ػصجی استفبزُ ضسُ است.استفبزُ ضسُ است ٍ ثطای عجمِ

ّبی ثبًىی عطاحی [ اثتسا یه سبذتبض سبظهبى یبفتِ ثطای چه14زض ]
ٍ ثطای ثبظضٌبسی هجلغ چه اظ لسوت ػسزی آى استفبزُ  ضسُ است

ضجىِ ٍ  KNN ،SVMثٌس ثٌسی اظ سِ عجمِضسُ است. ثطای عجمِ
[ اظ ّط زٍ ٍیژگی هجلغ حطٍفی ٍ 15زض ] ػصجی استفبزُ ضسُ است.

ّبیی ػسزی ثطای تطریص هجلغ چه استفبزُ ضسُ است. تؼساز والس
 12طفتِ ضسُ است ثطاثط وِ ثطای ظیط ولوبت زض ایي ضٍش زض ًظط گ

 ثٌسی استفبزُ ضسُ است.ٍ اظ ضجىِ ػصجی ثطای عجمِ والس است
وِ هجلغ ثبظضٌبسی ضسُ زض هسئلِ چه اظ اّویت ٍ ضیسه ثِ زلیل ایي

ثسیبض ظیبزی ثطذَضزاض است زض ایي پژٍّص توطوعهبى ضا ثط ضٍی ثبال 
وِ اًساظُ ٍ ایيلیل زوبض ثِ این. ثطای ایيلطاض زازُثطزى اعویٌبى سیستن 

ذصَصیبت ظبّطی ػسز صفط اظ سبیط اػساز زض هجلغ ػسزی هتوبیعتط 
است ٍ تبثیط ثسیبض ظیبزی زض ولوبت ظبّط ضسُ زض هجلغ حطٍفی زاضز اظ 
هحل لطاض گیطی ایي ػسز زض سوت ضاست اػساز زیگط ٍ هىبى لطاضگیطی 
اػساز زض یىبى، زّگبى ٍ صسگبى ثِ ػٌَاى ذصَصیبتی ثطای وبّص 

این. ثِ ایي تطتیت ثب وبّص ّبی ثبظضٌبسی استفبزُ وطزُتؼساز والس
ّب ٍ اضائِ لَاًیٌی ثب تَخِ ثِ والس ثبظضٌبسی ضسُ اظ هجلغ تؼساز والس

-ػسزی ٍ حطٍفی السام ثِ پصیطش، اصالح ٍ ضز هجغ ثبظضٌبسی ضسُ هی

 وٌین.
 2ّبی ثؼسی همبلِ ثِ صَضت ظیط سبظهبًسّی ضسُ است: زض ثرص ثرص

وِ ضبهل ظیط هطاحل پطزاظش لسوت  ضسُ است تططیحٍش پیطٌْبزی ض
بت ٍ طًتبیح آظهبی 3. زض ثرص ثبضسػسزی ٍ پطزاظش لسوت حطٍفی هی

 گیطی آٍضزُ ضسُ است.ًتیدِ 4زض ثرص  ًْبیتب

 رٍش پیطٌْبدی -2

پتطزاظش هبًٌتس زٍ   زض ضٍش پیطٌْبزی فطض  ضسُ استت وتِ ػولیتبت پتیص    
ثٌبثطایي ٍضٍزی الگَضیتن ودی اًدبم ضسُ است. سبظی، ضفغ ًَیع ٍ ضفغ سغحی

-ّتبی ثتبًىی زستت   تصَیط زٍ سغحی ضسُ ٍ ضفغ ودی ضسُ اظ تصبٍیط چه

ّتبی  زض ایتي همبلتِ ثتِ ػٌتَاى ٍضٍزی اظ تصتَیط چته       ًَیس فبضسی استت. 
پس اظ اذص تصتَیط التسام    [ استفبزُ ضسُ است.16]سبذتبضیبفتِ هؼطفی ضسُ زض 
( ضًٍس ولی الگتَضیتن  1ػسزی هی وٌین. زض ضىل )ثِ استرطاج هجبلغ حطٍفی ٍ 

 شوط ضسُ است.
 

   

                                

                                             

                  

                 

              

                   

              

                  

                 

                    

                  

            

  
 : ًوَدار کلی رٍش پیطٌْبدی(1ضکل )

 

 پزداسش  سوت عذدی -2-1

ّتبی  خبیی وِ تصبٍیط ٍضٍزی سبذتبضیبفتِ ّستٌس ثٌبثطایي ثلَن لستوت اظ آى
هرتلف ضا هی تَاى ثِ صَضت ثبثت زض توتبم تصتبٍیط ثتِ زستت آٍضز. پتس اظ      

هجلغ ػسزی السام ثِ استرطاج اػساز هَخَز زض ثلَن استترطاج  استرطاج ثلَن 
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[  استفبزُ ضسُ 17ثطای ثبظضٌبسی اػساز ثِ زست آهسُ اظ ضٍش ]ضسُ هی وٌین. 
وِ اثتتسا تصتَیط هحتبط ضتسُ      اسبس وبض ایي ضٍش ثِ ایي صَضت است است.

-ًطهبل هیاظ ًظط اثؼبز سپس تصبٍیط  آٍضینتصَیط ػسز ٍضٍزی ضا ثِ زست هی

ایي هطاحتل زض ضتىل    ضَز.یبثی هیًَس ٍ زض ًْبیت تصَیط ثِ زست آهسُ لجِض
ثطای استرطاج ٍیژگی اظ ضٍش ظًٍیٌگ ٍ ضزیبثی لجتِ   ( ًطبى زازُ ضسُ است.2)

ثٌسی ًیع پتس اظ  تبیی استفبزُ ضسُ است. ثطای عجمِ 4تصَیط ثب پٌدطُ فطیوي 
هَظش سیستن ثطای آ استفبزُ ضسُ است. SVMاظ  PCAوبّص ثؼس ثِ ضٍش 

ًتبیح ثِ زستت   [ استفبزُ ضسُ است. 18اظ پبیگبُ زازُ ّسا ] ًیع زض لسوت اػساز
زض  ّتبی ثتبًىی  اظ ثبظضٌبسی اػساز ثط ضٍی اػساز استترطاج ضتسُ اظ چته    آهسُ

( گعاضش ضسُ است. آظهبیطبت اًدبم گطفتِ ثط ضٍی اػساز استترطاخی  1خسٍل )
 تصَیط چه ثِ زست آهسُ است. 111اظ 
 
 
 
 
 
 

تصَیز ًزهبل  (c)هحبط ضذُ تصَیز اٍلیِ،  (b)تصَیز اٍلیِ،  (a): 2ضکل 

 تصَیز لبِ یببی ضذُ (d)ضذُ، ٍ 
 

 هَرد آسهبیص ّبیدر چک(: ًزخ ببسضٌبسی اعذاد هَجَد 1ٍل )جذ

 والس 1 1 2 3 4

 تؼساز 576 48 45 14 24

98 97.2 98.8 99.9 111 
ًطخ 

 ثبظضٌبسی

 والس 5 6 7 8 9

 تؼساز 117 45 39 6 52

98.2 111 111 99 98.8 
ًطخ 

 ثبظضٌبسی

  
تتطیي  اػساز هَخَز زض چته، ایتي وتبض ضا اظ ثتب اضظش    زض ٌّگبم استرطاج 

تطیي ذبًِ ای وِ زاضای همساض است( ضطٍع هتی وٌتین.   همساض چه )سوت چپ
[ 13ّبی گصضتِ وِ تٌْب اظ هجلتغ حطٍفتی ]  زض ضٍش پیطٌْبزی ثط ذالف ضٍش

[ ٍ یب ثِ وبض ثطزى هجلغ حطٍفی ثطای اصتالح هجلتغ ػتسزی    14یب هجلغ ػسزی ]
ضس، زض ایي ضٍش ّن هجلغ ػتسزی ضٍی هجلتغ حطٍفتی تتبثیط     [ استفبزُ هی15]

تتبثیط هجلتغ    گصاضز ٍ ّن هجلغ حطٍفی زض هجلغ ػسزی چه تبثیطگصاض استت. هی
ثِ ّبی هجلغ حطٍفی است. ػسزی ثط ضٍی هجلغ حطٍفی زض وبّص تؼساز والس

وِ زض ظثبى فبضسی ثِ اظای ّط سِ ضلتن یته ػٌتَاى ّتعاض، هیلیتَى،      یيزلیل ا
هیلیبضز ٍ ... اضبفِ هی ضَز زض ٌّگبم ثبظضٌبسی، سِ ضلن ضا هَضز پطزاظش لتطاض  

وتِ  ًىتِ هْن زلت هی وٌین: اثتسا ایي هی زّین ٍ زض پطزاظش  ّط ػسز  ثِ سِ
زض آیتب   زٍم ،چیستت  اضظش هىبًی )یىبى، زّگبى ٍ صسگبى( ػسز هَضز ثطضسی

ّط وسام اظ سِ ضلن هَضز اضظیبثی ػسز صفط ثبظضٌبسی ضسُ است. سَم سِ ػسز 
است )ّعاض، هیلیَى ٍ ...(. ػسز صفط اظ  یاضظض هطتجِ هَضز ثطضسی هطثَط ثِ چِ

وِ ثِ ذبعط اًساظُ وَچه ٍ ظتبّط  زٍ هٌظط زاضای اّویت ظیبزی است اٍل ایي
است ٍ زٍم زض صَضت ظبّط ضتسى ػتسز   تط هتفبٍت اظ سبیط اػساز لبثل تفىیه

ّبی وٌس ٍ ّن تؼساز والسصفط ّن تؼساز ولوبت هجلغ حطٍفی وبّص پیسا هی

( ًوًَتِ ای اظ ثلتَن   3زض ضتىل )  هَضز ثطضسی ثطای ثبظضٌبسی هجلغ حطٍفتی. 
 هجلغ ػسزی استرطاج ضسُ اظ یه چه ثبًىی ًطبى زازُ ضسُ است.

 
 

   خزاج ضذُ اس یک چکاست ای اس هبلغ عذدی(: ًو3ًَِضکل )

 پزداسش  سوت حزٍفی -2-2

استرطاج لسوت حطٍفی ًیع هبًٌس لسوت ػسزی است. زض سطاستط ایتي همبلتِ    
ثبضتٌس. زض  فطض هی وٌین ولوبت هَخَز زض چه ثسٍى ثِ ّن چستجیسگی هتی  

زض ایتي همبلتِ اظ    ّبی هتفبٍتی ٍختَز زاضز. ًَیس ضٍشثبظضٌبسی ولوبت زست
زض ایتي  ی ثبظضٌبسی ظیطولوبت استفبزُ ضسُ است. [ ثطا19ضٍش اضائِ ضسُ زض  ]

پَضتبًی ًساضًتس تمستین    ّبیی وِ ثب یىسیگط ّنضٍش اثتسا ّط ظیطولوِ ثِ فطین
ٍ  ضَزّبی ثبالیی، هیبًی ٍ پبییٌی تمسین هیضًَس سپس ّط فطین ثِ ًبحیِهی

ضَز. سپس ّبی سیبُ زض ایي سِ ًبحیِ هحبسجِ هیتؼساز ًطهبلیعُ ضسى پیىسل
ض ضتَز ٍ ز بًگیي اذتالف اظ پیىسل سفیس ثِ سیبُ زض ّط فطین هحبستجِ هتی  هی

ضتَز. زض  ًْبیت هىع ثمل ظیط ولوِ ًیع ثِ ػٌَاى یه ٍیژگی زض ًظط گطفتِ هی
زض ظهیٌِ  ثٌسی اظ هسل هرفی هبضوَف استفبزُ ضسُ است.ایي ضٍش ثطای عجمِ

تتَاى  ضَز هحسٍز استت، هتی  تی وِ استفبزُ هیوِ تؼساز ولوبچه ثِ زلیل ایي
ّط ظیط ولوِ ضا ثِ ػٌَاى یه والس زض ًظط گطفت. ثب زض ًظط گطفتي  ّط ظیتط  

ضَز. ایي تؼساز وتالس  والس ایدبز هی 42ولوِ ثِ ػٌَاى یه والس، تمطیجب 
ِ والس وبّص زاز.  12تَاى اظ ًظط ضجبّت ثِ ضا هی ثٌتسی  ػلت ایي ًَع زستت

ًَیس هتَضز ثطضستی ٍ ٍختَز    ّبی زستعجك چه -1ثبضس. هیثِ زالیل ظیط 
زض  -2ضتًَس.  حبالت هرتلف زسترظ ثؼضی اظ ظیطولوبت هطبثِ ّن ًَضتِ هی

یىی  -3ضًَس. ّب ذیلی ضػبیت ًویًَیس زًساًٌِّگبم ًَضتي ثِ صَضت زست
ظیطولوبتی وِ زض یه  -4ثبضس. پطزاظش حصف هَلتی ًمبط هیاظ ػولیبت پیص

اًس یب اظ ًظط اضظش هىبًی هتفبٍت ّستٌس ٍ یب زض ثبظضٌبستی  اض گطفتِوالس لط
ثٌتبثطایي اگتط زض یته وتالس      اػساز اظ ًظط ضىل ظبّطی توبیع ثیطتطی زاضًس

ٍ زض ّبی تطىیل ضسُ ( والس2زض خسٍل ) .آیسلطاض ثگیطًس هطىلی پیص ًوی
 است. ًطبى زازُ ضسُای اظ یه ثلَن حطٍفی استرطاج ضسُ ( ًو4ًَِضىل )

 

 ّبی کلی سبختِ ضذُ اس سیز کلوبت هبلغ حزٍفی(: کالس2جذٍل )
 والس اػضبی والس

 1 یه

 2 ، ًِسِ

 3 پٌح

 4 ضص، سی

 5 ّفت، ّطت، ثیست، ضصت، یست

 6 چْل

 7 صس، سیصس، ضطصس، ّفتصس، ّطتصس، ًْصس، ًصس، ّفس، ّدس

 8 هیلیَ، سیع، ّع، ًع، ًَ

 9 ، ضب، پب، یبّطتب، چْبهیلیب، ّفتب، پٌدب، 

 11 ا

 11 ض، ظ، ٍ، ز، ُ

 12 ى

 

 

    

(a) (b) (c) (d) 
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 ای اس هبلغ حزٍفی استخزاج ضذُ اس یک چک(: ًو4ًَِضکل )
 

ّبی هتفبٍتی ثطای ط حبلتثب تَخِ ثِ اضظش هىبًی ٍ خَز ٍ ػسم ٍخَز ػسز صف
ّتبی هتٌتبظط آى   ( توبهی حبلت ٍ وتالس 3ضَز زض خسٍل )ایدبز هی ّبوالس

 ت.ًطبى زازُ ضسُ اس
 

 ّبی سبختِ ضذُّبی هختلف اس کالس(: حبلت3جذٍل )

زّگبى  -یىبى
 صفط

یىبى  -زّگبى
 صفط

 والس 1زّگبى 

 1 یب، چْب، پب، ضب سی یه

 2 ض، ظ، ز، ٍ، ُ ثیست، ضصت سِ

 3 ا چْل پٌح

 4 سیع، ًع، ًَ پٌدب، ّفتب، ّطتب ضص

 5 ى ًَ ّفت، ّطت

 6 ّفس، ّدس ز، ُ ًِ

 7 - - چْب

 8 - - ض، ز، ٍ

 والس هیلیبضز هیلیَى ّعاض صسگبى

صس، سیصس، ًصس، 
ضطصس، ّفتصس، 
 ّطتصس، ًْصس

 1 هیلیب هیلیَ ّع

 2 ض ى ا ض، ز، ٍ

 3 ز - ض یست

 4 - - - چْب، پب
 

ّوبى عَض وِ اضبضُ ضتس زض ضٍش پیطتٌْبزی ّتن هجلتغ حطٍفتی ضٍی هجلتغ       
بثیط گصاض است. ثتِ  گصاضز ٍ ّن هجلغ ػسزی ضٍی هجلغ حطٍفی تػسزی تبثیط هی

وِ ػسز صفط اظ سبیط اػساز هتوبیع تط است ٍلی ثتب تَختِ   عَض هثبل ثب ٍخَز ایي
تتَاى زض هتَضز ػتسز صتفط     ثِ تؼساز ظیط ولوبت هَخَز زض هجلغ حطٍفی ًیع هتی 

ثبظضٌبسی ضسُ اعویٌبى حبصل وطز. پس اظ اعویٌتبى حبصتل وتطزى اظ صتفط     
خِ ثِ اضظش هىبًی ّط ػتسز یىتی اظ   ثَزى یب ًجَزى ػسز ثبظضٌبسی ضسُ، ثب تَ

ثتب  وٌتین.  ( اًترتبة هتی  3ّب ضا اظ خسٍل )ّبی تطىیل ضسُ ثطای والسحبلت
ّتب ثتِ ضتىل لبثتل تتَخْی      (، هطرص است تؼساز وتالس 3تَخِ زض خسٍل )

ّب ًیع ثیطتط ضتسُ استت. ثٌتبثطایي زلتت     وبّص پیسا وطزُ ٍ توبیع ثیي والس
ًْبیت ثب تَخِ ثتِ همتساض ثبظضٌبستی ضتسُ     ضٍز. زض ثبظضٌبسی ولوبت ثبالتط هی

ثطای هجلغ حطٍفی ٍ هجلغ ػسزی ٍ همبیسِ ّط زٍ ًتیدِ هی تَاى زض هَضز هجلغ 
 گیطی وطز.چه تصوین

 ًتبیج آسهبیص -3
ثطای ًطبى زازى هیعاى تبثیط الگَضیتن پیطٌْبزی اثتسا ًتتبیح ثبظضٌبستی هجلتغ    

بیح ثبظضٌبستی  ػسزی ٍ حطٍفی ثِ عَض هدعا گعاضش ضتسُ استت ٍ ستپس ًتت    
ضتَز  ٌّگبهی وِ اظ ّط زٍ هجلغ حطٍفی ٍ ػسزی ثِ صَضت تغجیمی استفبزُ هی

ای وِ ثطای ایي هٌظتَض استتفبزُ ضتسُ استت اظ     گعاضش ضسُ است. پبیگبُ زازُ
[ گتعاضش ضتسُ استت. ایتي     16ای است وتِ زض ] ّبی سبذتبضیبفتِتصَیط چه

تَستظ   وِ استضسی ًَیس فبتصَیط چه ثبًىی زست 511پبیگبُ زازُ ضبهل 
آٍضی وِ ثِ صَضت تصبزفی اًتربة ضسُ اًس خوتغ  ًفط ظى 211ًفط هطز ٍ  211

ثطای آهَظش سیستن زض لسوت ثبظضٌبسی هجلتغ حطٍفتی اظ پبیگتبُ     ضسُ است.
(، هجلتغ  1ًتبیح ثبظضٌبسی هجلغ ػسزی زض خسٍل ) [ استفبزُ ضسُ است.16زازُ ]

( گتعاضش ضتسُ   5زض ختسٍل ) ( ٍ ًتتبیح ضٍش پیطتٌْبزی   4حطٍفی زض خسٍل )
 است.

 
ّبی هَرد آسهبیص بب در چک(: ًزخ ببسضٌبسی هبلغ هَجَد 4ٍل )جذ

 استفبدُ اس رٍش پیطٌْبدی

6 5 4 3 2 1  

 تؼساز 3 24 27 29 21 17

16 18 28 21 24 3 
تؼساز 

ثبظضٌبسی 
 زضست

12 11 11 9 8 7  

 تؼساز 114 191 176 62 682 94

93 653 62 169 163 89 
خ ًط

ثبظضٌبسی 
 زضست

 
ّبی هَرد آسهبیص بب در چکهَجَد  (: ًزخ ببسضٌبسی هبلغ5ٍل )جذ

 استفبدُ اس رٍش پیطٌْبدی
زضصس 
 ذغب

زضصس 
 زضستی

  تؼساز صحیح ذغب

12% 88% 12 88 111 
هجلغ ثبظضٌبسی 

 ػسزی ثِ تٌْبیی

3% 97% 3 97 111 
هجلغ ثبظضٌبسی 

چه ثِ صَضت 
 تغجیمی

 
 

ّتبی ثبظضٌبستی   ( ثطای وتالس 2ٍ اظ خسٍل ) 12ّب الس( تؼساز و4زض خسٍل )
( ثبظضٌبسی ثط اسبس ضٍش پیطتٌْبزی ٍ ثتِ   5استفبزُ ضسُ است. ٍ زض خسٍل )

عتَض وتِ   ( استتفبزُ ضتسُ استت. ّوتبى    3صَضت تغجیمی ٍ ثط اسبس ختسٍل ) 
ّب ٍ استتفبزُ اظ ٍیژگتی ػتسز صتفط ٍ اضظش     هطرص است وبّص تؼسا والس

 بسی ثْجَز لبثل تَخْی پیسا وطزُ است.هىبًی ّط ػسز ًطخ ثبظضٌ
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 ًتیجِ -4
یه ضاّىبض خسیس ثطای ثتبال ثتطزى زلتت ثبظضٌبستی هجلتغ       زض ایي همبلِ،

چه ٍ هؼیبضی ثطای اعویٌبى اظ ًتیدِ ثبظضٌبسی ضتسُ اضائتِ گطزیتس. زض اثتتسا     
ّبی ظیطولوبت هجلغ حطٍفتی ضا ثتط استبس ضتجبّت وتن وتطزین.       تؼساز والس

ػتسم ٍختَز ػتسز صتفط ٍ اضظش هىتبًی ػتسز هتَضز        سپس ثط اسبس ٍخَز یب 
ّب ضا ثبظ ّن ووتط وطزین. ایي وبض زٍ هعیت ٍیتژُ  ثطضسی، زاهٌِ تغییطات والس

ضا ثِ ّوطاُ زاضز. اٍل ایٌىِ هؼیبض پصیطش ٍ ػسم پتصیطش ًتیدتِ ثبظضٌبستی ضا    
ّب، ًطخ ثبظضٌبسی ضا ًیع وٌین ٍ زٍم ثب تَخِ ثِ ون ضسى تؼساز والستؼییي هی

-زّین. زض آیٌسُ لصس زاضین ثب تَخِ ثِ هبتطیس گوطتسگی وتالس  عایص هیاف

ّبی ثبظضٌبسی ضسُ هؼیبضی ثطای تصحیح زض ظهبًی وِ ًتیدِ ثبظضٌبسی هجبلغ 
ّتبی  وتِ ٍیژگتی  حطٍفی ٍ ػسزی ثب ّن هتفبٍت ّستٌس اضائِ وٌین. ضوي ایي

زض زلتت ٍ   تَاًتس تتبثیط ظیتبزی   ثٌس هَضز استفبزُ ًیع هتی استرطاج ضسُ ٍ عجمِ
 ثبضٌس.اعویٌبى سیستن زاضتِ
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