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 ًَش مصىًعی ي کارتزد آن در صىایع چًب ي کاغذ

 2 کشکًلی، علی تیات 1 سخىذانيحیذ 

ایطاى ظاثل، ،ظاثل زاًكگبُ طجیؼی، هٌبثغ زاًكىسُ ٍوبغص، چَة نٌبیغ ٍ ػلَم اضقس وبضقٌبؼ آهَذتِ زاًف  -1  

 ایطاى ظاثل، ،ػلَم ٍ نٌبیغ چَة ٍوبغص، زاًكىسُ هٌبثغ طجیؼی، زاًكگبُ ظاثلگطٍُ  زاًكیبض -2

 Vahidsokhandan@yahoo.comًَیؿٌسُ هؿئَل: 

 

 چکیذٌ

ّبی گصقتِ پیكطفت قگطفی ضا زض ػلن ثِ ٍخوَز آٍضزُ اؾوتپ پوط ٍا و      ـ ههٌَػی اظ ػلَهی اؾت وِ زض زَِّّ

مبلوِ  ایوي ه پ اؾتِ توبهی ػلَم ضا زض ثط گطفتِ ثلى اؾت وِ ایي پیكطفت ثِ ّیچ ٍخِ زض یه ػلن ذبل هحسٍز ًجَزُ،

تَاًوس  ی آى وِ ثِ نَضت هكتطن زض ظهیٌِ ػلَم هرتلف هوی ی تَنیفی اظ َّـ ههٌَػی ٍ هفبّین ػوسُ وي اضائِ

ضُ ووطزُ اؾوت ٍ   اؾتفبزُ قَز ثِ طَض هكرم ثِ یىی اظ للوطٍّبی وبضثطزی آى یؼٌی حَظُ نٌبیغ چَة ٍ وبغص اقب

 پثطای گؿتطـ تحمیمبت ثؼسی فطاّن آٍضزای ای ثطای هَ َع ٍ همسهِوٌس ظهیٌِتالـ هی

 ٍ وبغصههٌَػی، نٌبیغ چَة  َّـ َا:کلیذ ياصٌ
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 مقذمٍ

 ثطای پیچیسُ وِ فطایٌسّبی ٍ غیطذطی ضٍاثط ثیٌی پیف ٍ ؾبظی زض هسل ًَیي ضٍـ یه ػٌَاى ثِ ههٌَػی ػهجی قجىِ

 اظ ثطذَضزاضی ثب اؾت ٍ زازُ ًكبى ذَز اظ ذَثی ػولىطز ًساضز ٍخَز ضاثطِ نطیحی ٍ حل ضاُ آًْب زلیك تَنیف ٍ قٌبذت

ِ  ثب آهَظقی ّبهسل ایي .وٌس هی ثطلطاض ذطٍخی ٍ ٍضٍزی ّبی ثیي زازُ ذَثی ضاثطِ الگَ تكریم لبثلیت  هوی  اًوس زیوسُ  وو

 زض ٍؾویغ  ٍ هتٌوَع  ثب ؾوبذتبضّبی  ّب قجىِ ایي پ اوٌَىسوٌٌ ثیٌی پیف ضا ؾیؿتن ضفتبض نطی  ضیب ی ضاثطِ ایدبز ثسٍى تَاًٌس

ـ  ّبیـضٍ اظ یىی ثِ ػٌَاى ههٌَػی ػهجی یقجىِ اًسپیبفتِ گؿتطـ چَة هٌْسؾی ػلَم ٍ اظخولِ ػلَم اظ ثؿیبضی  ّوَ

  پ(1381،ضاػیاؾت ) اًؿبى هغع ػولىطز تملیس اظ زًجبل ثِ ههٌَػی

 ضا ذوبضخی  ؾیگٌبل ّبی ٍضٍزی، ّبیًطٍى .تكىیل قسُ اؾت ذطٍخی ٍ پٌْبى ٍضٍزی، الیِ ؾِ اظ هؼوَال ػهجی قجىِ یه

 ًطٍى ّط زض تؼسیالت، ایي هطبثك .قًَسهی تؼسیل ّبییٍظى ٍؾیلِ ثِ ّب ؾیگٌبل ایي .وٌٌسزضیبفت هی قَز، هی تغصیِ قجىِ ثِ وِ

 .قوًَس  هوی  زازُ ػجوَض  فؼوبل ؾوبظی   توبثغ  یوه  ططیوك  اظ هدوَع ایي ؾپؽ ٍ قًَس هی ظزُ خوغ ّبی هَظٍى ٍضٍزی ذطٍخی،

ِ  هوی تَاًوس   ٍضٍزی (ّط) 2119پٍ ّوىبضاى (Noori) اؾت ًظط هَضز ؾبظی، ذطٍخی فؼبل تبثغ ذطٍخی  ًوطٍى  یوه  اظ ثویف  ثو

 ًطٍى ّب حبلت، ایي زض .قَز خسیس ذطٍخی ًطٍى ّبی اظ زیگطی هدوَػِ ٍضٍزی اؾت هوىي ذطٍخی ّط ٍ ٍاضز قَز ذطٍخی

-یه اضائِ ههٌَػی َّـ زض ی هططح ػوسُ ثحث ؾِ اظ تَنیفی اثتسا همبلِ ایي زض قَزپًبهیسُ هی پٌْبى ًطٍى ّبی هیبًی، الیِ زض

 .یپطزاظین هی ی نٌبیغ چَة حَظُ ّب زض آى وبضثطز زض خبهؼی ثبظًگطی ثِ ٍ ؾپؽ قَز

-ثبقٌسپ قجىِای تملیس اظ هغع اًؿبى هیّبی ثیَلَغیىی گطفتِ قسُ ٍ ثط اؾبؼ ایسُّبی ػهجی ههٌَػی، اظ ؾیؿتنی قجىِایسُ

قوَز ٍ ثوب ؾوبذتي یوه هوسل ٍ      ّبی لبثل تطجیمی ّؿتٌس وِ اظ تؼساز زلرَاّی ؾلَل، گطُ یب ًطٍى تكىیل هیّبی ػهجی ؾیؿتن

گیوطی اظ ضٍـ تدطثوِ   ّبی هكبّساتی ٍ ثب ثْوطُ ّب، ثب اؾتفبزُ اظ زازُوٌٌسپ ایي ؾیؿتنّب ضا پیسا هیّب ٍ ذطٍخیضٍاثط ثیي ٍضٍزی

زّوس )زؾوتَضاًی ٍ ّوىوبضاى،    وٌٌس، زضؾت ّوبى وبضی وِ هغع اًؿبى اًدبم هوی یپصیطی ٍ آظهَى ٍ ذطب، السام ثِ آهَظـ ذَز ه

 (پ1388

نٌبیغ چَة  زض ههٌَػی َّـ وبضثطز تكطی  زض تطی ػوسُ ًمف ّب وِ آى اظ هَضز ؾِ هجبحث، ایي ثَزى گؿتطزُ ثِ تَخِ ثب

 فبظی هٌطك ٍ غًتیه الگَضیتن ػهجی، ی قجىِ :اؾت قسُ زازُ تَ ی  زاضًس، ٍ وبغص

ّوبی الیوِ   ّبی هرتلف، هؼوَالً ؾِ الیِ ثِ ًبمّب اؾت وِ ثب لطاض گطفتي زض الیِای اظ ًطٍىیه قجىِ ػهجی ههٌَػی هدوَػِ

زّوسپ زض یوه قوجىِ    ّبی هرتلف تكىیل هوی ّب زض الیٍِ ذطٍخی، هؼوبضی ذبل ضا ثط هجٌبی اضتجبطبت ثیي ًطٍى ٍضٍزی، هیبًی

ّب زض یه ّبی هتؼسز اؾت ثِ ػجبضت زیگط ًطٍىوٌس ٍ ضفتبض ولی قجىِ، ثطآیٌس ضفتبض ًطٍىػول هیػهجی، ّط ًطٍى ثِ طَض هؿتمل 
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گوطزز )ووبضاهَظ ٍ   وٌٌسپ ایي ذهَنیت ثبػث افعایف تحویل پصیطی ذطوب زض ؾیؿوتن هوی   ضًٍس ّوىبضی، یىسیگط ضا تهحی  هی

ٍ ( 1) قىل(پ 1384ًػاز، ػطالی اًوس،  قوسُ  هكورم  xn,x2,x1,x پضٍزی ووِ ثوب  ًوبیی اظ یه ػهت ههٌَػی اؾتپ ػالئون 

 2گیطًسپ ایي ػٌبنط پطزاظقگط )ػهوت( اظ  ّبی پیَؾتِ ّؿتٌسپ ّط یه اظ ایي همبزیط ٍضٍزی تحت تأثیط ٍظى ذبنی لطاض هیهتغیط

لؿوت زٍم یه آٍضز؛ زؾت هیثِ ضا I وٌس ٍ وویتی ثِ ًبمزاض ضا ثبّن خوغ هیّبی ٍظًِاًسپ لؿوت اٍل ٍضٍزیلؿوت تكىیل قسُ

قوَز )غنوٌفطی، ووب،وی،    قَز وِ اظ ططق آى ذطٍخی هكورم هوی  وِ هؼوَال تبثغ فؼبل ؾبظی ًبهیسُ هی نبفی غیط ذطی اؾت

 پ(1382

 

 (: طزح شماتیک عصة مصىًعی1شکل)

 عمذٌ تزیه مًارد در تشزیح کارتزد ًَش مصىًعی در صىایع چًب

 مىطق فاسی -3الگًریتم صوتیک، -2شثکٍ عصثی، -1

ؾووبظی ٍ ایدووبز ضٍاثووط ضیب ووی  تووَاى ثووِ ػٌووَاى یووه هووسل ضیب ووی وووِ تَاًووبیی هووسل  ضا هوویقووجىِ ػهووجی ههووٌَػی 

ّوبی ظیوبزی اظ ظهوبًی ووِ اٍلویي هوسل قوجىِ ػهوجی ههوٌَػی زض ؾوبل           غیطذطی ضا ثطای زضًٍیوبثی زاضز، هؼطفوی ووطزپ هوسل    

1943       ِ زُ ّووبی هرتلوف ػلووَم هوَضز اؾووتفب  زض حوَظُ طووَض ٍؾویؼی  اضائوِ قوس ثووب ؾوبذتبضّبی هرتلووف پیكوٌْبز گطزیوسُ وووِ ثو

 تؼووساز وووِ اظزّس( طووطح قوووبتیه اظ ؾووبذتبض قووجىِ ػهووجی ضا ًوووبیف هووی 2) قووىل زضپ (1381گیطًووس )الجووطظی، لووطاض هووی

ِ  ضا ّوب گوطُ  خْتساض وِ ّبیپبضُ ذط ٍ گطُ ظیبزی ِ  ّوب گوطُ  اؾوتپ  قوسُ  تكوىیل  زّوس هوی  اضتجوب   ّون  ثو ِ  زض وو  ٍضٍزی ی الیو

 ٍ ٍضٍزی ًطًٍْووبی ثوویيپ قووًَسًبهیووسُ هووی زٌّووسُ پبؾوود ّووبیگووطُ ذطٍخووی، یالیووِ ّووبیگووطُ ٍ حؿووی ّووبیگووطُ ّؿووتٌس

ِ پ (1384 زیگوطاى،  ٍ )ؾویٌبیی  زاضًوس  لوطاض  پٌْوبى  ّوبی ًوطٍى  ًیع ذطٍخی ِ  یوه  ی ٍضٍزیالیو  ًیؿوت  هحبؾوجبتی  ػهوجی  یالیو

 پ(1382 وب،وی، غنٌفطی،) ؾبظی فؼبل تبثغ ًِ ٍ زاضًس ٍضٍزی ٍظى ًِ آى ّبیگطُ ظیطا

ّبی الیِ ّبی هرتلف، هؼوَالً ؾِ الیِ ثِ ًبمّب اؾت وِ ثب لطاض گطفتي زض الیِای اظ ًطٍىیه قجىِ ػهجی ههٌَػی هدوَػِ

زّسپ زض یه قجىِ ّبی هرتلف تكىیل هیّب زض الیٍِ ذطٍخی، هؼوبضی ذبل ضا ثط هجٌبی اضتجبطبت ثیي ًطٍى ٍضٍزی، هیبًی
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ّب زض ّبی هتؼسز اؾت ثِ ػجبضت زیگط ًطٍىوٌس ٍ ضفتبض ولی قجىِ، ثطآیٌس ضفتبض ًطٍىػول هی ػهجی، ّط ًطٍى ثِ طَض هؿتمل

گطزز )وبضاهَظ وٌٌسپ ایي ذهَنیت ثبػث افعایف تحویل پصیطی ذطب زض ؾیؿتن هییه ضًٍس ّوىبضی، یىسیگط ضا تهحی  هی

 (پ1384 ًػاز، ػطالی ٍ

 

 ًعیای اس ساختار شثکٍ عصثی مصى(: ومًو2ٍشکل)

 

ضٍـ قجىِ ػهجی ههٌَػی زض ؾبلْبی اذیط زض هؿبئل هرتلف هٌْسؾی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتوِ اؾوتپ ثیكوتطیي ووبضثطز آى زض     

هَضز هؿبئلی ثَزُ اؾت وِ یه اضتجب  غیطذطی هیبى پبضاهتطّبی هؼلَم ٍ هدَْل آى هؿبئل ٍخوَز زاضز، ظیوطا یىوی اظ لبثلیتْوبی     

گًَوِ  یه ؾیؿتن َّـ ههٌَػی ّوبى (پ1377ثبقس )هٌْبج، ضفتبض غیط ذطی یه ؾیؿتن هیّبی ػهجی ههٌَػی، زضن هْن قجىِ

 پء انلی ظیط اؾتًكبى زازُ قسُ اؾت زاضای ؾِ خع (3) قىلوِ زض 

 

 : سٍ جشء اصلی یک سیستم ًَش مصىًعی(3)شکل
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 ًوبیف -1

ؾوجَلیه ثطای ًكبى زازى زاًوف ػووَهی زضثوبضُ    تطیي ٍیػگی َّـ ههٌَػی قبیس اؾتفبزُ فطاگیط اظ یه ظثبى ثب ؾبذتبض قبذم

 زاهٌِ یه هؿئلِ ٍ ضاُ حل آى اؾتپ

 اؾتٌتبج -2

ثطای اؾتٌتبج وطزى ثبقس ثبیؿتی قوطایط   وبفیزض حبلت ولی، اؾتٌتبج لبثلیت حل هؿئلِ اؾتپ ثطای ایٌىِ یه ؾیؿتن حبئع قطایط 

 ظیط ضا اض ب ًوبییس:

 ٍؾیؼی اظ هؿبئل ثبقسپثبیؿت لبزض ثِ حل ثبظُ ؾیؿتن هی -1-2

 اـ ثبقسپثبیؿت لبزض ثِ ؾبذتي اطالػبت نطی  اظ حَظُ هطثَطِؾیؿتن هی -2 -2

ؾیؿتن ثبیس زاضای یه هىبًیعم وٌتطل ثبقس تب ظهبًی وِ هؿئلِ حل گطزیس تؼییي وٌس وسام ػولیبت ثبیؿتی ثوِ هؿوئلِ اػووبل     -3-2

 قَزپ

 یبزگیطی -3

وٌس ػٌبنط یوبزگیط ثوب   هحیط اطالػبت الظم ضا ثطای ػٌبنط یبزگیطی فطاّن هی (4) قىلزض هسل ؾبزُ یبزگیطی هبقیي هطبثك 

اؾتفبزُ اظ ایي اطالػبت پبیگبُ زاًف ذَز ضا تىویل وطزُ ٍ زض ًْبیت ػٌبنط وبضایی اظ ایوي پبیگوبُ زاًوف ثوطای اًدوبم زازى      

 پپپوٌسفؼبلیت قرم اؾتفبزُ هی

 

 

 
 (: مذل سادٌ یادگیزی ماشیه4) شکل
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 يیضگی شثکٍ عصثی  

ّوبی قوجىِ   ثبقوسپ اظ ٍیػگوی  ّبی ػهجی زض ّط خب وِ ًیبظ ثِ یبزگیطی یه ًگبقت ذطی یب غیط ذطی ثبقس هوتوبظ هوی  قجىِ

 تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطزػهجی هی

هموبٍم   -5 پوطزاظـ هوَاظی   -4لبثلیت تهووین   -3پطاوٌسگی اطالػبت، پطزاظـ اطالػبت ثِ نَضت هتي  -2لبثلیت یبزگیطی  -1

 ثَزى

وٌوس ٍ قوجىِ قوطایط خسیوس ضا     ّبی قجىِ زض هؿیط ظهبى وِ هحیط قجىِ تغییط هوی لبثلیت یبزگیطی یؼٌی تَاًبیی تٌظین پبضاهتط -1

وٌس ثب ایي ّسف وِ اگط قجىِ ثطای یه ٍ ؼیت ذبل آهَظـ زیس ٍ تغییطوَچىی زض قطایط آى )ٍ ؼیت ذبل( ضخ تدطثِ هی

 هرتهط ثطای قطایط خسیس وبضآهس ثبقسپ زاز، قجىِ ثتَاًس ثب آهَظـ

ّبی قجىِ حصف قًَس ٍ یوب  ثبقس، چٌبًچِ ثركی اظ ؾلَلثط هیّب هئبثِ زلیل ایٌىِ ّط ًطٍى زض قجىِ اظ ول فؼبلیت ؾبیط ًطٍى -2

 ػولىطز غلط زاقتِ ثبقٌس تحت ایي ٍیػگی ثبظ ّن احتوبل ضؾیسى ثِ پبؾد نحی  ٍخَز زاضزپ

آهَظز ٍ یب ضاثطِ تحلیل هٌبؾوت ضا  گیطز، الگَضیتن ضا هیقَز، قجىِ تبثغ ضا یبز هیثِ قجىِ آهَظـ زازُ هیزض ایي حبلت تبثؼی  -3

 زؾت آٍضزتؼسازی ًمب  زض فنب ثِ ثطای

تط هؿتمل ّبی وَچهتَؾط قجىِ ػهجی پیبزُ ؾبظی قسُ اؾت ٍ،یفِ ولی پطزاظـ ثیي پطزاظًسُوِ زض ؾیؿتن ؾرت افعاضی  -4

 قَزپگطزز ٍ ثبػث افعایف ؾطػت پطزاظـ هیظیغ هیاظ یىسیگط تَ

وٌٌسپ ایي ذهَنیت ثبػث افوعایف لبثلیوت لبثلیوت هموبٍم     ّب زض ضًٍس ّوىبضی، ذطبّبی هحلی یىسیگط ضا تهحی  هیؾلَل -5

 گطززپثَزى زض ؾیؿتن هی

 تًاتع فعال ساسی اوًاع

 تبثغ ػهجی ّبیقجىِ زض اؾتفبزُ ؾبظی هَضز فؼبل تَاثغ هْوتطیي ثبقس، یىٌَاذت ٍ پصیط هكتك ثبیس پیَؾتِ، ؾبظی فؼبل تبثغ

ّبی ّط ثطای اًتمبل ذطٍخی (Moshiri and Morovat, 2006) .ثبقٌسیه تبًػاًت ّبیپطثَلیه تبثغ ٍ ظیگوَئیسی )لَخؿتیه(

تبثغ هحطن وِ ثِ آى توبثغ  زض ٍالغ  پ(Demuth and Beale, 2000)زٌّس الیِ ثِ الیِ ثؼسی، آى ضا اظ یه تبثغ هحطن ػجَض هی

ِ   قَز، ٍضٍزی ذبلم ضا ثِ ذطٍخی تجسیل هی فؼبل ؾبظی یب تبثغ تجسیل ًیع گفتِ هی ای ووِ لوطاض    وٌس ٍ ثط اؾبؼ ًیبظ ذوبل هؿوبل

اًتربة قوَزپ زض حمیموت توبثغ هحوطن اضتجوب  ثویي        غیطذطی یبذطی  تَاًس یهی قجىِ ػهجی ههٌَػی حل قَز،  اؾت ثَؾیلِ
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 سطًو یگ یهو اهب زض ػول تؼساز هحسٍزی اظ تَاثغ هحطن هوَضز اؾوتفبزُ لوطاض     ؛ًوبیس ّب ٍ قجىِ ضا ثطآٍضز هی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی گطُ

   (پ1377هٌْبج، ) سطًیگ یههحطن هَضز اؾتفبزُ لطاض  ( تؼسازی اظ تَاثغ هحطن آٍضز1ُل )(پ زض خس1377ٍهٌْبج، )

 (1311مىُاج، ) محزکاوًاع تًاتع  (:1) جذيل

 تؼطیف تبثغ تبثغ ًبم ضزیف

na ذطی 1  

 ذطی هثجت 2
0,1

1,0





na

na

 

 ای ذطی آؾتبًِ 3

1.,1

10,

1,0

na

nna

na







 

 ای ذطی هتمبضى آؾتبًِ 4

1,1

11,

1,1







na

nna

na

 

 ظیگوَئیسی )لَخؿتیه( 5
ne

a



1

1

 

 )تبًػاًت ظیگوَئیسی( تبًػاًت ّیپطثَلیه 6
nn

nn

ee

ee
a










 

 آؾتبًِ ای زٍ همساضُ 7

0,1

0,0





na

na

 

 آؾتبًِ ای زٍ همساضُ هتمبضى 8
0,1

0,1





na

na

 

sin(na( ؾیٌَؾی 9  

cos(na( وؿیٌَؾی 11  
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 کارتزد شثکٍ عصثی

ّب یب هیؿط ًیؿت ٍ یب ثِ ؾرتی ّبی پیچیسُ وِ هسل ؾبظی ایي ؾیؿتنقجىِ ػهجی ثطای هؿبئل وٌتطل، ػلی الرهَل ؾیؿتن

 تَاى ثِ هَاضز شیل اقبضُ وطز؛ّبی قجىِ ػهجی هیقَز ثؿیبض هٌبؾت اؾتپ ثِ طَض ولی اظ وبضثطزاًدبم هی

ثْیٌِ  -5هسل ؾبظی ٍ وٌتطل  -4ّبی ظهبًی ّبی ؾطیپیف ثیٌی -3پطزاظـ ؾیگٌبل  -2ثٌسی، قٌبؾبیی ٍ تكریم الگَ طجمِ  -1

ؾوبذت ٍؾوبیل نوٌؼتی،     -8هؿبئل هبلی، ثیوِ اهٌیتی، ثوبظاض ثوَضؼ ٍ ٍؾوبیل ؾوطگطهی      -7ّبی ذجطُ ٍ فبظی ؾیؿتن -6ؾبظی 

 .پعقىی ٍ اهَض حول ٍ ًمل

 الگًریتم صوتیک

غًتیوه تَؾوط هفْوَم ثیَلوَغیىی اظ اًتروبة      پ الگَضیتن ثبقسغًتیه یه اثعاض ثؿیبض وبضآهس ثطای اًتربة هتغیطّب هیالگَضیتن 

خبى ّلٌوسٍ زاًكودَی اًوسض زاًكوگبُ هیكویگبى       تَؾط 1971الگَضیتن غًتیه زض ؾبل  .طجیؼی ٍ تىبهل تسضیدی الْبم گطفتِ اؾت

زٍ ضٍـ ثطای ثْیٌِ ؾبظی ٍ آهَظـ الگَضیتن غًتیه  ی ػهجی ههٌَػی ٍّبقجىِ پ(Oduguwa et al. 2005)تَؾؼِ زازُ قس 

الگَضیتن غًتیه ثِ ػٌَاى یه ضٍـ ثطای آهوَظـ قوجىِ    .ّبیی ثِ هٌظَض تطویت زٍ تىٌَلَغی ٍخَز زاقتِ اؾتتالـ .ثبقٌسهی

هوسل قوجىِ    .ضؾسػهجی ههٌَػی اؾتفبزُ هی قَز، اهب تطویجی اظ ایي زٍ ضٍـ ثطای پیف ثیٌی ٍ ثْیٌِ ؾبظی ًؿجتب ًًبزض ثِ ًظط هی

ثبقوس، پویف   تیه هیّبی ایدبز قسُ تَؾط الگَضیتن غًّبیی وِ قبهل ّط یه اظ ضاُ حلػهجی ههٌَػی، ذطٍخی ضا ثطای ٍضٍزی

-وٌس ٍ هیعاى نالحیت تطویجبت ضا هحبؾجِ ًوَزُ تب یوه ضاُ وٌسپ الگَضیتن غًتیه تطویجی اظ هتغیطّبی ٍضٍزی ضا ایدبز هیثیٌی هی

ّوب  ثْتطیي هوسل وٌس ٍ ّبی هتفبٍتی ثطاؾبؼ هَثطتطیي هتغیطّب ایدبز هیضٍـ الگَضیتن غًتیه هسلحل ثْیٌِ حبنل قَزپ زض ٍالغ 

 وٌسپ  ّب هكرم هیاٍلیي ضزیفضا زض 

 مىطق فاسی

تَؾط لطفی ظازُ اؾتبز ایطاًی تجبض زاًكگبُ ثطولی وبلیفطًیب ثٌب ًْبزُ قسپ هٌطوك فوبظی    1965هٌطك فبظی ثطای اٍلیي ثبض زض ؾبل 

یب زضؾت اؾوت   ًگطقی چٌس اضظقی ثِ ٍلبیغ ٍ ضٍیسازّب زاضز وِ ایي ثطذالف هٌطك نطی  یب زٍ اضظقی اؾت وِ زض آى ّوِ چیع

یب زضؾت ًیؿتپ زض ٍالغ هٌطك فبظی ثط اؾبؼ تئَضی هدوَػِ ّبی فوبظی ثٌوب ًْوبزُ قوس ووِ زض آى هدوَػوِ فوبظی ثوِ ػٌوَاى          

ًبهكرم اؾت وِ ّط ػنَ زاضای زضخِ ػنَیت ًؿجی اؾتپ اگوط   ای زض ًظط گطفتِ هی قَز وِ زاضای هطظ غیط لطؼی ٍهدوَػِ

X  ،هدوَػِ هطخغA ظ هدوَػِ هطخغ ٍ یه ظیط هدوَػِ اA(X)μ    َزضخِ ػنوَیت ػنوX   ِزض هدوَػوA    ثبقوس ذوَاّین

 :(Yagar and Zadeh, 1992)زاقت 
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A(X): X→[0,1]μ 

قوَزپ گفتٌوی اؾوت ووِ     ّبی َّـ ههٌَػی زض نٌبیغ چَة ٍ وبغص ٍ تحمیمبت اًدبم قسُ اقبضُ هیزضازاهِ ثِ هَاضزی اظ وبضثطز

ثبقس ٍ اظ ایوي ضٍـ  تطٍیح ایي تحمیمبت زض نٌؼت چَة ٍ وبغص  طٍضی هی .تحمیمبت ّؿتٌسای اظ هَاضز اقبضُ قسُ تٌْب ًوًَِ

ـ    ٌَّظ ثِ نَضت گؿتطزُ ثطای ثْیٌِ ؾبظی ذط تَلیس وبضذبًِ ّوبی آهوبضی   ّبی چَة ٍ وبغص اؾتفبزُ ًكوسُ اؾوت، ٍلوی ثوب ضٍ

 هتغیطّبی هَثط ثطضؾی قسُ اؾتپ

ثیٌوی قوسپ قٌبؾوبیی پبضاهتطّوبی هوَثط زض      ٍـ قجىِ ػهجی ههٌَػی پویف چؿجٌسگی زاذلی ترتِ ذطزُ چَة ثب ثىبضثطزى ض

ثیٌوی همبٍهوت ترتوِ ذوطزُ چوَة      ؾبظی ٍ پیفّب هكىل اؾتپ ضٍـ قجىِ ػهجی ههٌَػی ثطای هسلوٌتطل فطایٌسّبی وبضذبًِ

 Cook)وٌوس  ثیٌوی هوی  ّب ضا پویف تَؾؼِ زازُ قسُ اؾت ٍ ثب زلت ثبال همساض چؿجٌسگی زاذلی ترتِ ذطزُ چَة تَلیسی وبضذبًِ

and Chiu, 1997)ثیٌوی پیف غًتیه ثطای الگَضیتن ٍ ػهجی ههٌَػی قجىِ ضٍـ اظ پ ٍ  ِ  هموَای  ٍ وبغوص  ثطالیوت  ووطزى  ثْیٌو

ِ  وبغصؾبظی نٌؼت زض ؾبظیقجیِ ّبیهسل پ(Kumar and Hand, 2000)قس  اؾتفبزُ زاضپَقف ِ  تَؾوؼ  ثوطای  ٍ اؾوت  یبفتو

هتغیطّوبی هوَثط ثوط     (پBerends and Romme,2001) قوَز هوی  اؾتفبزُ ًیع تَلیسی هتغیطّبی زیگط ٍ ،طفیت ٍ لیوت تؼییي

ّوبی ذوط تَلیوس ٍ قوجىِ     همبٍهت ثِ تطویسى وبغص ضٍظًبهِ ٍ وبغص چبح ٍ تحطیط وبضذبًِ وبغصؾبظی هبظًسضاى ثب اؾتفبزُ اظ زازُ

توَاى ثبثوت ٍ ثطذوی    ًوَزپ ثطذی هتغیطّبی فطایٌسی ضا هیتَاى ذط تَلیس ضا وٌتطل ػهجی ههٌَػی ثطضؾی قس ٍ ثب ایي ضٍـ هی

ذهَنیبت ترتِ ذطزُ چَة ثوب اؾوتفبزُ اظ قوجىِ ػهوجی      (پ2013Bayatkashkoli ,)زیگط ضا ثب حؿبؾیت ثیكتط وٌتطل ًوَز 

ههٌَػی پیف ثیٌی َّقوٌساًِ قسًسپ تأثیط زضنس ضطَثت ویه، زهبی پطؼ ٍ ظهبى ثؿوتِ قوسى پوطؼ ثوط ضٍی ذوَال زضنوس       

اوكیسگی  ربهت ٍ خصة آة ترتِ ذطزُ چَة ثطضؾی قسپ ثطای ؾبذت هسل قجىِ ػهجی ههٌَػی اظ ػولىطز قجىِ ػهجی ٍ

 Jahanilomer)ایي تىٌیه لبثلیت تطجیك پصیطی قجىِ ضا افعایف زاز ٍ ایي ذهَنیبت پیف ثیٌی قوسًس  پ پیكرَض اؾتفبزُ قس

et al. 2014پ) 

 وتیجٍ گیزی ي پشىُادَا

ایي تحمیك تَنویفی ًتوبیح    زضپ قَزای ثب ّسف زؾتیبثی ثِ وبضایی قجِ اًؿبًی هطبلؼِ هیطَض گؿتطزُههٌَػی ثِقجىِ ػهجی 

ثیكتطیي وبضثطز آى زض هَضز هؿبئلی ثوَزُ اؾوت ووِ یوه اضتجوب  غیطذطوی هیوبى        ًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ قجىِ ػهجی ههٌَػی 

ّبی ػهجی ههٌَػی، زضن ضفتوبض غیوط ذطوی    یىی اظ لبثلیتْبی هْن قجىِپبضاهتطّبی هؼلَم ٍ هدَْل آى هؿبئل ٍخَز زاضز، ظیطا 

ّوب ٍ ططاحوی   ثِ قط  وبفی ثوَزى زازُ ثبقسپ ّوچٌیي وبضثطز قجىِ ػهجی ههٌَػی زض ػلَم نٌبیغ چَة ٍ وبغص یه ؾیؿتن هی

تَاًوس ثوطای   جىِ ػهجی ههٌَػی هیق آیسپحؿبة هیثٍِ تأثیط گصاض زض ضًٍس تَلیس هٌبؾت تمطیجأ ثْتطیي ٍ یه اثعاض ثؿیبض وبضآهس 
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نٌبیغ چَة ٍ وبغص اؾتفبزُ ّبی تَلیسی ٍ ثْیٌِ ؾبظی وبضذبًِ ، ثطضؾی ذَال هىبًیىی ٍ فیعیىیوٌتطلؾبظی، پیف ثیٌی، هسل 

 قَزپ
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Abstract: 

Artificial intelligence is of science that tremendous progress in science has created in the last 

decade. It is very clear that the progress is not limited in particular science, anyhow, rather 

encompassed all the sciences. This article interim describes submission and leading concepts of 

science Specifically that can be used in the basis different fields jointly.one of the functional 

domains of the wood and paper industries,and trying to thread passes and to provide further 

investigation. 
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