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چکیسُ
عطاحی هكتطیهحَض هحهَالت تبثیط چكنگیطی ثط افعایف خصة هكتطیبى ٍ فطٍـ زاضز .یکی اظ ضٍـّبی هغطح زض ایي حَظُ ثْطُ-
هٌسی اظ الگَضیتنّبی َّـ ههٌَفی تکبهلی تقبهلکٌٌسُ ثب کبضثط اؾت کِ اظ عطیق آىّب کبضثط هیتَاًس زض حیي اخطای الگَضیتن ثِ فٌَاى
اضظیبة فول کطزُ ٍ ًؾط ذَز ضا ثِنَضت هؿتقین زض فطآیٌس عطاحی هحهَل زذیل کٌس .هكکل ذؿتگی کبضثط ثِ زلیل تقساز تکطاض ثبالی
ایي الگَضیتنّب ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد هغلَة هْنتطیي چبلف ایيزؾتِ اظ الگَضیتنّب اؾت .زض ایي هقبلِ ضٍقی ثطای ثْجَز ایي چبلف زض
الگَضیتن غًتیک تقبهلی اضائِ قسُ اؾت .زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن «حصف ًبهعز» اظ تَلیسکطٍهَظٍمّبیی کِ ثب احتوبل ظیبز هَضز-
پؿٌس کبضثط ًرَاّس ثَز خلَگیطی هیقَز .ضٍـ پیكٌْبزی ثطای تَلیس عطاحی هكتطیهحَض خلس کتبة ثِکبضگطفتِ قسُ ٍ ًتبیح آى ثب
الگَضیتن غًتیک تقبهلی ؾبزُ ٍ یکی اظ خسیستطیي ضٍـّبی اضائِ قسُ ثطای حل چبلف ذؿتگی کبضثط ثب ًبم "غًتیک تقبهلی چٌس هطحلِ-
ای" هقبیؿِ قسُ اؾتً .تبیح ًكبىزٌّسُی کبّف چكنگیط تقساز تکطاضّبی الظم ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد ثْیٌِ ٍ کبّف ظهبى اضظیبثی
تَؾظ کبضثط ًؿجت ثِ ضٍـ غًتیک تقبهلی ؾبزُ ٍ غًتیک تقبهلی چٌس هطحلِای اؾت کِ هَخت کبّف ذؿتگی کبضثط زض تقبهل ثب
الگَضیتن ذَاّس ثَز.

ٍاغُّبی کلیسی
عطاحی هكتطیهحَض هحهَل ،الگَضیتن غًتیک تقبهلی ،ذؿتگی کبضثط ،الگَضیتن حصف ًبهعز.

 -1هقسهِ
خصاثیت عطاحی ٍ ؽبّط هحهَالت اظ فَاهل هْن زض خصة هكتطیبى
اؾت کِ ایدبز ضاّی ثطای عطاحی هكتطیهحَض هحهَل ضا ضطٍضت هی-
ثركس [ .]1یکی اظ ضٍـّبی هغطح قسُ زض ایي حَظُ ،اؾتفبزُی هؿتقین
اظ عطحّبی پیكٌْبزی کبضثطاى ثطای عطاحی هحهَالت اؾت .اهب اضائِی
عطحً ،یبظهٌس زاًف ترههی ٍ هْبضت الظم ثطای کبض ثب ًطمافعاضّبی عطاحی
اؾت کِ هكتطیبى فبقس ایي تَاًبیی ّؿتٌسّ .وچٌیي حضَض قَی زض
ثبظاضّبی ضقبثتی ًیبظهٌس اضائِی ؾطیـ عطحّبی هكتطیهحَض ثطای
هحهَالت ٍ ذسهبت اؾت .ایي فَاهل اظ کلیسیتطیي فَاهلی ّؿتٌس کِ
هَخت ٍضٍز الگَضیتنّبی تکبهلی تقبهلی ثِ حَظُی عطاحی قسُاًس.
هحبؾجبت تکبهلی تقبهلی ظهیٌِای ثطای حل هؿبئلی اؾت کِ ثب تطخیحبت ٍ
1
احؿبؾبت اًؿبى هطتجظ اؾت ٍ زضآىّب فبهل اًؿبًی ثِ فٌَاى تبثـ اضظیبة
فول هیکٌس [ .]2ثحث هحبؾجبت تکبهلی تقبهلی حسٍزا اظ ؾبل  1980آغبظ
قس ٍ قطٍؿ کبضثطز آى زض حَظُی ٌّط ،گطافیک ٍ اًیویكي ثَز ٍ ثقس اظ آى
زض ظهیٌِّبی هتٌَفی ّوچَى عطاحی نٌقتی ،ثبظیبثی اعالفبت ،ثبظی-
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ؾبظی ،ضثبتیک ٍ غیطُ ثِ کبضگطفتِ قس [ .]3یکی اظ ًوًَِ الگَضیتنّبی
هحبؾجبت تکبهلی تقبهلی ،الگَضیتن غًتیک تقبهلی اؾت کِ زض ثرف 2
قطح زازُ ذَاّس قس.
زض پػٍّفّبی هرتلف اظ الگَضیتن غًتیک تقبهلی ثطای کبضثطزّبی
گًَبگَى عطاحی اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ اظ اثتساییتطیي آىّب هیتَاى ثِ
اؾتفبزُ اظ ایي الگَضیتن زض عطاحی لجبؼ اقبضُ کطز [ . ]4زض پػٍّف
زیگطی کِ زض حَظُی تلفي ّوطاُ اًدبم قسُ اؾت ،ثطای تَلیس عطاحیّبی
هوکيّ ،فت ثرف هرتلف ثطای تلفي ّوطاُ زض ًؾط گطفتِ قسُ کِ ؾبذتبض
کطٍهَظٍمّب ضا قکل هیزّس ٍ اظ الگَضیتن غًتیک تقبهلی ؾلؿلِ هطاتجی
ثطای ضؾیسى ثِ عطاحی هغلَة اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ایي پػٍّف
هکبًیعهی عطاحی قسُ تب اضظیبثی عطاحبى ٍ ًوًَِ عطحّبی هغلَة ّط
عطاح شذیطُ قسُ ٍ ثطای ؾبیط عطاحبى قبثل زؾتطؾی ثبقس [ .]5یکی زیگط
اظ ظهیٌِّبی خبلت ثِکبضگیطی ایي الگَضیتن ،عطاحی هحیظ هدبظی زض
ثبظیّب ٍ قجکِّبی اختوبفی اؾت .زض ایي کبضثطزٍ ،یػگیّبی تهَیط ثِ
فٌَاى غىّبی کطٍهَظٍم زض ًؾط گطفتِ قسُاًس .زٍ ًوًَِ آظهبیف تَؾظ
کبضثطاى غیطحطفِای اًدبم قسُ کِ زض ّطزٍ آظهبیف کبضثطاى تَاًؿتٌس ثب
قطٍؿ اظ خوقیت تهبزفی اٍلیِ ٍ اًتربة تهبٍیط ًعزیک ثِ تهَیط ّسف زض
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ًْبیت ثِ تهَیط هغلَة زؾت یبثٌس [ .]6اظ زیگط کبضثطزّبی هغطح ثطای
ایي زؾتِ الگَضیتنّب تَؾقِی ؾیؿتنّبی ثبظیبثی اعالفبت اؾت .زض یک
ؾیؿتن خؿتٍخَ ٍ ثبظیبثی تهبٍیط اظ الگَضیتن غًتیک تقبهلی ثِ هٌؾَض
ثْجَز ًتبیح اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ثرف اضظیبثی ،تبثـ تقییي کیفیت اظ زٍ
ثرف هتبثط اظ ًؾط کبضثط ٍ هتبثط اظ هیعاى هكبثْت تكریم زازُ قسُ
تَؾظ ؾیؿتن تكکیل هیقَز .ثطای آظهبیف اظ یک پبیگبُ زازُی تهَیطی
کِ افضبی آى زض  10ظیط هدوَفِی هَضَفی قطاض زاضز اؾتفبزُ قسُ اؾت
ٍ هیعاى ثْجَز فولکطز ؾیؿتن ثب زٍ قبذم زقت ٍ 1فطاذَاًی 2ؾٌدیسُ
قسُ اؾت کِ ّط زٍ ًكبى اظ اضتقبء ؾیؿتن ثبظیبثی تهبٍیط زاضًس [.]7
کبضثطزّبی گًَبگَى زیگطی ًیع ّوچَى عطاحی ؽبّط ٍةؾبیت [،]8
عطاحی هَؾیقیّبی ّكساض ،]9[3عطاحی خلس کتبة [ ،]10عطاحی
زاقجَضز اتَهجیل [ ٍ ]11عطاحی ًحَُی قطاضگیطی ؾبذتوبىّبی هرتلف
زض ظهیي کبضذبًِ [ ]12ثب ضٍیکطزی هكبثِ آًچِ کِ شکط قس ،اًدبم قسُ
اؾت .تقبهل اًؿبى ثب الگَضیتن تکبهلی زض کٌبض هعیتّبی گفتِ قسُ چبلف-
ّبیی ضا ًیع ایدبز هیکٌس .یکی اظ هْنتطیي ایي چبلفّب  ،ذؿتگی کبضثط ثِ
زلیل تقسز اضظیبثیّبی اًدبم قسُ زض عَل اخطای الگَضیتن اؾت []11
[ ]13کِ زض پػٍّفّبی هرتلف هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِاؾت .زض پػٍّكی
کِ ثب ّسف تَؾقِی ؾیؿتن پكتیجبى ثطای عطاحی خلس کتبة اًدبم قسُ
اؾت [ ]10اظ ضٍـ ذَقِثٌسی  k-meansاؾتفبزُ قسُ ٍ فقظ ًوبیٌسُی
ّطذَقِ ثطای اضظیبثی ثِ کبضثط ًوبیف زازُ هیقَز .پؽ اظ اضظیبثی
ًوبیٌسگبى ذَقِّب تَؾظ کبضثط ،ؾبیط افضبی ّط ذَقِ ثٌبثط هیعاى تكبثِ ثب
هطکع ذَقِ اهتیبظزّی هیقَزّ.وچٌیي زض ّطتکطاض الگَضیتن ثستطیي ٍ
ثْتطیي عطحّبی تَلیس قسُ اظ ًؾط کبضثط ،کِ ثب اهتیبظّبی زضیبفت قسُ اظ
کبضثط هكرم هیقَز ،شذیطُ قسُ ٍ زض هطحلِی ثقس ّطپبؾدکبًسیس ثب ایي
زٍ عطح هقبیؿِ هیقَز ٍ ثطاؾبؼ هیعاى هكبثْت ثب ّطکسام ،اهتیبظی ثطاثط
ثب آى زضیبفت هیکٌس کِ اهتیبظ پیفثیٌی قسُ ًبم هیگیطز .اهتیبظ ًْبیی ّط
پبؾد کبًسیس هتٌبؾت ثب هدوَؿ اهتیبظ پیفثیٌی قسُ ثطای آى ٍ اهتیبظی
اؾت کِ کبضثط ثِ نَضت هؿتقین ثِ آى هیزّس .اضظیبثی ایي ؾیؿتن تَؾظ
ؾِ کبضثط اًدبم قسُ اؾت کِ ّط یک ؾِ ًَؿ عطاحی هتفبٍت ضا اظ لحبػ
تقساز تهبٍیط ٍ هتي اًدبم زازُاًسً .تبیح حبنل اظ آظهبیفً ،كبىزٌّسُی
ّوگطایی ؾطیـتط الگَضیتن اؾت .زض پػٍّكی زیگط ًیع ثب زض ًؾط گطفتي
هكکل اضظیبثی غیطزقیق تَؾظ کبضثط ،ؾقی قسُ اؾت هیعاى تطزیس کبضثط زض
اًتربة عطحّبی کبًسیس ،زض اهتیبظ ًْبیی ّط عطح لحبػ قَز [ ]11زض ایي
ضٍـ هیعاى ظهبًی کِ کبضثط زض ّط تکطاض الگَضیتن ثطای اهتیبظزّی ثِ پبؾد-
ّبی کبًسیس نطف هیکٌس ثِ فٌَاى قبذهی ثطای هیعاى تطزیس کبضثط زض
ًؾط گطفتِقسُاؾت .زضّطتکطاض الگَضیتن هیعاى ظهبًی کِ کبضثط نطف
اهتیبظزّی هیکٌس ثجت قسُ ٍ زض تطکیت ثب اهتیبظی کِ کبضثط ثِ نَضت
هؿتقین ثِ عطح زازُ اؾت ،اهتیبظ ًْبیی ّط عطح ضا تقییي هیکٌسً .تبیح
ثطضضؾی ٍ آظهبیف الگَضیتن پیكٌْبزی ثطای عطاحی زاقجَضز اتَهجیل،
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ًكبى هیزّس کِ ایي الگَضیتن ًؿجت ثِ الگَضیتن ؾبزُی غًتیک تقبهلی ثب
تقساز تکطاض کوتطی ثِ خَاة ثْیٌِ زؾتیبفتِ ٍ زض ًتیدِ زض کبّف هكکل
ذؿتگی کبضثط هَثط اؾت .ضٍـ ذَقِثٌسی  c-meansفبظی یکی زیگط اظ
ضٍـّبی هقوَل ثطای حل هكکل ذؿتگی کبضثط اؾت کِ زض چٌسیي
پػٍّف هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت .اظخولِ ایي پػٍّفّب هیتَاى ثِ
تَؾقِی ؾیؿتوی ثطای عطاحی ًحَُی قطاضگیطی ؾبذتوبىّبی هرتلف
زض ظهیي کبضذبًِ اقبضُ کطز .ثطای ًرؿتیي ثبض زض ؾبل  2013اظ الگَضیتن
غًتیک تقبهلی ثطای عطاحی زض ایي حَظُ اؾتفبزُ قس [ .]12زض ایي هؿئلِ،
هکبى کبضذبًِ ثِ فٌَاى یک هؿتغیل هؿغح ٍ تؿْیالت ثِ فٌَاى
هؿتغیلّبیی ثب هؿبحتّبی هتفبٍت کِ ثبیس ثِنَضت ثْیٌِ زض ایي ظهیي
قطاض گیطًس زض ًؾط گطفتِ هیقًَس .زض ایي ضٍـ ،کطٍهَظٍمّبی هكبثِ زض
یک ذَقِ قطاض هیگیطًس ٍ پؽ اظ اضظیبثی ًوبیٌسگبى تَؾظ کبضثط ،ؾبیط
افضب ثٌبثط هیعاى تقلق ثِ ّطذَقِ ،اهتیبظزّی هیقًَس .زض ثرف اًتربة
ثطای تَلیس ًؿل ًیع اظ ضٍـ هؿبثقِ ٍ ّوچٌیي ًرجِگعیٌی اؾتفبزُ قسُ
اؾت .زض ازاهِ ثِ هٌؾَض اضتقبء پػٍّف شکط قسُ ،زض ؾبل  2015پػٍّكی
ثب توطکع ثط حفؼ تٌَؿ زض خوقیت ّط ًؿل اًدبم قسُ اؾت کِ زض آى
الگَضیتن غًتیک تقبهلی زض تطکیت ثب ضٍـّبی  nichingثِ کبض گطفتِ قسُ
اؾت [ .]41ایي هتسّب ثطای حفؼ تٌَؿ خوقیت زض الگَضیتن غًتیک
اؾتفبزُ هیقًَس کِ اظ خولِی آىّب هیتَاى ثِ ضٍـّبی تطاکن قغقی ٍ
هؿبثقِی هحسٍز قسُ اقبضُ کطز [ ]15کِ زض ایي پػٍّف ًیع هَضز اؾتفبزُ
قطاض گطفتِاًسً .تبیح هقبیؿِ قسُ ثب ضٍـ قجل ًكبى هیزّس کِ اًحطاف
اؾتبًساضز ٍ هیبًگیي تقساز زفقبتی کِ ثطای ضؾیسى ثِ خَاة هغلَة هَضز
ًیبظ اؾت ًؿجت ثِ ضٍـ قجل کبّف هییبثس .الگَضیتن غًتیک تقبهلی
چٌسهطحلِای کِ اظ ضٍـّبی اضائِ قسُ ثطای ذؿتگی کبضثط زض ؾبل 2016
اؾت ،ثب ّسف ًعزیک کطزى فطآیٌس عطاحی ثب الگَضیتن غًتیک تقبهلی ثِ
فطآیٌس عطاحی کِ تَؾظ عطاحبى حطفِای اًدبم هیقَز ٍ ثب توطکع ثط
هكکل کوجَز زاًف کبضثط زض هطاحل اثتسایی فطآیٌس عطاحی اضائِ قسُ اؾت.
زض ایي ضٍـ ثِ تقساز اخعای هَخَز زض عطح هَضز ًؾط هطاحل تکبهلی
ٍخَز زاضز ٍ قجیِ آًچِ کِ زض ٍاققیت ضخ هیزّس زض اثتسا ثركی اظ عطح
هَضز ًؾط(ثِ فٌَاى هثبل عطح پؽ ظهیٌِ)ثِ کبضثط ًوبیف زازُ قسُ ٍ ثب
فولیبت الگَضیتن غًتیک تقبهلی ایي عطح ثْجَز هییبثس تب ضضبیت کبضثط
تبهیي قَز .زض هطحلِی ثقس حبلتّبی هرتلف خعء ثقسی عطح (هثال
تهَیط ضٍی خلس) ثِ عطحی کِ زض هطحلِی تکبهلی قجل ثِ فٌَاى پبؾد
ثْیٌِ زض ًؾط گطفتِ قسُ افعٍزُ هیقَز ٍ هدسزا هطاحل غًتیک تقبهلی
تکطاض هیقَز تب ثِ عطح ثْیٌِ زؾتیبثین .ایي ضًٍس تب ظهبًی کِ کلیِی
اخعا(غىّب) ثِ عطح اضبفِ قًَس ٍ عطاحی تکویل قَز ازاهِ هییبثس .زضایي
ضٍـ کطٍهَظٍمّب زض عَل هطاحل تکبهلی پیچیسُتط هیقًَس ٍ زض ّطهطحلِ
یک غى ثِ آىّب افعٍزُ هیقَز .ایي ضًٍس هَخت افعایف تسضیدی زاًف
کبضثط ًؿجت ثِ عطح ثَزُ ٍ اظ هكکل کوجَز زاًف کبضثط ثطای اضظیبثی کل
عطح زض هطاحل ًرؿت کِ هَخت عَالًی قسى الگَضیتن ٍ ذؿتگی کبضثط
هیقَز هیکبّس [ .]16ضٍیکطز انلی پیكٌْبزی زض ایي هقبلِ اضائِی ضاُ-
حلی ثطای کبّف ذؿتگی کبضثط ثب پیكگیطی اظ ایدبز خوقیت ًبهغلَة
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ثطای الگَضیتن غًتیک تقبهلی اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن «حصف ًبهعز»
زض تطکیت ثب الگَضیتن غًتیک تقبهلی هحقق قسُ اؾت ٍ هَخت کبّف
تقساز تکطاض اخطای الگَضیتن ،فسم اضظیبثی عطحّبیی کِ ثب احتوبل ظیبز هَضز
پؿٌس کبضثط ًرَاّس ثَز ٍ کبّف چكنگیط ظهبى زؾتیبثی ثِ عطاحی
هغلَة کبضثط ذَاّس قس .ضٍـ پیكٌْبزی ایي پػٍّف هیتَاًس ثطای ثْجَز
چبلف ذؿتگی کبضثط زض کبضثطزّبی گًَبگَى الگَضیتن غًتیک تقبهلی هَضز
اؾتفبزُ قطاض گیطز.
زض ازاهِی ایي هقبلِ ،اثتسا زض ثرف  2الگَضیتن غًتیک تقبهلی ٍ الگَضیتن
«حصف ًبهعز» ثِ عَض هرتهط تَضیح زازُ هیقًَس .زض ثرف 4 ٍ 3ضٍـ
پیكٌْبزی هقطفی ٍ زض هقبیؿِ ثب زٍ ضٍـ غًتیک تقبهلی ؾبزُ ٍ غًتیک
تقبهلی چٌس هطحلِای اضظیبثی هیقَز ٍ ًْبیتب زض ثرف  5هقبلِ ًتیدِ
گیطی ذَاّس قس.

 1- 2الگَضیتن غًتیک تقبهلی
الگَضیتن غًتیک کِ اظ هكَْضتطیي الگَضیتنّبی َّـ ههٌَفی زض
حَظُی الگَضیتنّبی تکبهلی اؾت اظ ًؾطیِی تکبهل عجیقی زاضٍیي تقلیس
هیکٌس[ .]17زض ایي الگَضیتن خوقیت اٍلیِای اظ پبؾدّبی کبًسیس ثطای
هؿئلِی هَضزًؾط تَلیس هیقَز ،ایي خوقیت تَؾظ یک تبثـ اضظیبة هَضز
ثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ ثطحؿت هیعاى تٌبؾت اهتیبظزّی هیقًَس .عی فطآیٌس
اًتربة ،تقسازی اظ پبؾدّبی کبًسیس کِ اهتیبظ ثیكتطی ضا زضیبفت کطزُاًس
ثِ فٌَاى ٍالس ثطای تَلیس ًؿل ثقسی اًتربة قسُ ٍ ثب اًدبم فولیبت تقبعـ
ثیي آىّب ًؿل خسیس تَلیس هیقَز .فولیبت تقبعـ فطآیٌسی اؾت کِ عی
آى ثب تطکیت زٍ پبؾد کبًسیس کِ ثِ فٌَاى ٍالس اًتربة قسُاًس پبؾدّبی
خسیسی تَلیس هیقَز کِ ٍاخس ثركی اظ ٍیػگیّبی ٍالس یک ٍ ثركی اظ
ٍیػگیّبی ٍالس زٍ اؾت .زض تَلیس ًؿل ثقسی زٍ فطآیٌس خْف ٍ ًرجِ-
گعیٌی ًیع زذیل ّؿتٌس .زض فطآیٌس خْف ،قجیِ آًچِ کِ زض عجیقت ضخ
هیزّس ،احتوبل زاضز یک غى اظ فطظًس تَلیس قسُ تغییط یبثس کِ ایي هؿئلِ
زض تٌَؿ خوقیت پبؾدّبی تَلیسی ٍ ّنچٌیي ضؾیسى ثِ پبؾد هغلَة
هَثط اؾت .زض فطآیٌس ًرجِگعیٌی ًیع پبؾدّبی کبًسیس کِ ثیكتطیي اهتیبظ
ضا تَؾظ تبثـ اضظیبة کؿت کطزُاًس ثط حؿت هیعاى احتوبل ًرجِ گعیٌی زض
الگَضیتن ،ثهَضت هؿتقین ثِ ًؿل ثقس اًتقبل هییبثٌس .ایي فطآیٌس تَلیس
ًؿل تب ظهبًی کِ ثِ پبؾد ثْیٌِ زؾت یبثین تکطاض هیقَز [.]18-17
زض الگَضیتن غًتیک تقبهلی هطحلِی اضظیبثی تَؾظ اًؿبى اًدبم هیقَز ٍ
غىّبی ّط کطٍهَظٍم ثِ هكرهِّبی گطافیکی ذَز کِ اظ پیف تقطیف
قسُ اؾت تجسیل قسُ ٍ اظ عطیق ضاثظ گطافیکی ثِ کبضثط ًوبیف زازُ هی-
قَز ٍ کبضثط ثِ فٌَاى تبثـ اضظیبة ،پبؾدّبی کبًسیس ضا اهتیبظزّی هیکٌس.

 2-2الگَضیتن «حصف ًبهعز»
2

الگَضیتن «حصف ًبهعز» زض زؾتِی الگَضیتنّبی یبزگیطی هفَْم قطاض
هیگیطز کِ زض آًْب ّسف ،پیفثیٌی فضَ ثَزى یب ًجَزى یک هثبل زض یک
هدوَفِ اؾت]. [17
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زض الگَضیتن «حصف ًبهعز» ،زض گبم ًرؿت ثب تقسازی اظ هثبلّب کِ فضَ
ثَزى یب ًجَزى آىّب زض هدوَفِ ثطچؿتگصاضی قسُ فطآیٌس آهَظـ نَضت
هیگیطز ٍ ؾپؽ الگَضیتن ثب خؿتٍخَ زض فضبی اظ پیفتقطیف قسُای اظ
هثبلّب هیتَاًس فضَ ثَزى یب ًجَزى یک هثبل ضا پیفثیٌی ٍ ثطچؿت-
گصاضی کٌس .زض الگَضیتن «حصف ًبهعز» عی فطآیٌس یبزگیطی هطظّبیی ثِ
فٌَاى هطظّبی پبییي ٍ ثبال هكرم هیقَز ٍ زض هطحلِی ثقس ثطای پیف-
ثیٌی ثطچؿت ًوًَِّبّ ،ط هثبلی کِ ثیي ایي زٍ هطظ قطاضگیطز ثِ فٌَاى
هثجت (فضَ ثَزى زض هدوَفِ) ٍ زض غیط ایينَضت ثِ فٌَاى هٌفی (فضَ
ًجَزى زض هدوَفِ) ثطچؿتگصاضی هیقَز .ضًٍس اخطای الگَضیتن «حصف
ًبهعز» ثهَضت ظیط اؾت]:[19] [17
هقساضزّی اٍلیِی هطظّبی ثبالیی ( ٍ )Gپبییٌی ( )Sثِ نَضتی کِ هطظ
ثبالیی زض کلی تطیي حبلت ثَزُ ٍ ّط هثبلی ضا ثپصیطز ٍ هطظ پبییٌی ًیع زض
ذبل تطیي حبلت ثَزُ ٍ ّیچ هثبلی ضا ًپصیطز.
ثطای ّط ًوًَِی آهَظقی ضًٍس ظیط تکطاض هیقَز:
اگط ًوًَِ ثِ نَضت هثجت ثطچؿتگصاضی قسُ اؾت(ثِ هقٌی فضَ ثَزى):
ّط فطضیِای زض  Gکِ ایي ًوًَِ ضا ًویپصیطز حصف قَز ٍ  Sتب حسی کِ
ایي هثبل ضا ثپصیطز تغییطکطزُ ٍ کلیتط قَز (تغییط  Sثبیس ثِ ًحَی ثبقس
کِ اظ  Gذبل تط ثَزُ ٍ ثِ حساقل اًساظُای کِ الظم اؾت تغییط کٌس).
اگط ًوًَِ ثِ نَضت هٌفی ثطچؿت گصاضی قسُ اؾت (ثِ هقٌی فسم
فضَیت)ّ :ط فطضیِای زض  Sکِ ایي هثبل ضا هیپصیطز حصف قَز ٍ  Gتب
حسی کِ ایي هثبل ضا ًپصیطز تغییط کطزُ ٍ ذبلتط قَز (تغییط  Gثبیس ثِ
ًحَی ثبقس کِ ّوَاضُ اظ  Sکلیتط ثَزُ ٍ ثِ حساقل اًساظُای کِ الظم اؾت
تغییطکٌس).

-3ضٍـ پیكٌْبزی
زض ضٍـ پیكٌْبزی ،الگَضیتن «حصف ًبهعز» زض تطکیت ثب الگَضیتن غًتیک
تقبهلی ثِ کبض گطفتِ هیقَز ٍ اظ ایدبز خوقیت ًبهٌبؾت ٍ اضظیبثی آىّب
پیكگیطی هیکٌس .زض ایي ضٍـ خوقیتی اظ پبؾدّبی کبًسیس هغبثق ثب ضًٍس
الگَضیتن غًتیک ثِنَضت تهبزفی تَلیس قسُ ٍ تهبٍیط گطافیکی هطثَط ثِ
ّط پبؾد ثِ کبضثط ًوبیف زازُ هیقَز .ایي خوقیت پؽ اظ اهتیبظزّی
تَؾظ کبضثط ثِفٌَاى هثبلّبی آهَظقی ثطای الگَضیتن «حصف ًبهعز» اضؾبل
هیقًَس ٍ عی ایي فولیبت هطظّبی ثبال ٍ پبییي الگَضیتن «حصف ًبهعز»
هكرم هیقَز .ثِایي تطتیت کِ اگط کطٍهَظٍهی عجق اهتیبظزّی کبضثط اظ
هیبًگیي اهتیبظّبی کطٍهَظٍمّبی ّنًؿل ذَز اهتیبظ ثیكتطی کؿت کطز
ثِفٌَاى هثبل آهَظقی هثجت(فضَ ثَزى) ثطچؿتگصاضی قسُ ٍ اگط فطضیِ-
ای زض  Gهَخَز ثبقس کِ ایي هثبل ضا ًویپصیطز آى فطضیِ اظ  Gحصف
هیقَزّ .وچٌیيً Sیع زض حسی کِ ایي هثبل ضا ثپصیطز تغییط کطزُ ٍ کلی-
تط هیقَز .چٌبًچِ هثبل اهتیبظی پبییيتط اظ هیبًگیي اهتیبظّب کؿت کٌس
ثِفٌَاى هثبل آهَظقی هٌفی(فضَ ًجَزى) ثطچؿتگصاضی هیقَز ٍ اگط
فطضیِای زض  Sهَخَز ثبقس کِ ایي هثبل ضا ثپصیطز حصف ذَاّس قس ٍ G
ًیع تب حسی کِ پصیطًسُی ایي هثبل ًجبقس تغییط کطزُ ٍ ذبلتط هیقَز.
ایي ضًٍس زض ّطثبض تکطاض الگَضیتن نَضت هیگیطز ٍ هطظّب ثِضٍظضؾبًی هی-
قَز .زض ّطثبض تکطاض الگَضیتن عی اًدبم فولیبت ًرجِگعیٌی ،اًتربة ٍالسیي
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ثطای تَلیس فطظًس ،تقبعـ ٍ خْف خوقیت خسیسی اظ پبؾدّبی کبًسیس
ایدبز هیقَز .زض اًدبم فولیبت تقبعـ ّط فطظًس تَلیس قسُ تَؾظ الگَضیتن
«حصف ًبهعز» ثطضؾی هیقَز ٍ تٌْب فطظًساًی زض ًؿل خسیس قطاض هیگیطًس
کِ تَؾظ الگَضیتن «حصف ًبهعز» پصیطفتِ قًَس .ثِ ایي تطتیت اظ تَلیس
پبؾدّبیی کِ ثب احتوبل ظیبز هَضز پؿٌس کبضثط ًرَاّس ثَز خلَگیطی ذَاّس
قس .قکل  1ضًٍس الگَضیتن پیكٌْبزی ضا ًوبیف هیزّس.
تَلیس خوقیت اٍلیِ ثطای الگَضیتن غًتیک ثهَضت تهبزفی ٍ
هقساضزّی اٍلیِ هطظّبی ثبالیی ٍ پبییٌی الگَضیتن «حصف ًبهعز»

اهتیبظ زّی تَؾظ کبضثط

ثطضؾی قطط زؾت-
یبثی ثِ عطح زلرَاُ
کبضثط

خسٍل :1اخعاء ّطکطٍهَظٍم ٍٍیػگیّبی هطثَط ثِ ّط خعء ثطای عطاحی خلس کتبة

ثطقطاضی قطط
پبیبى

فسم ثطقطاضی قطط
آهَظـ الگَضیتن «حصف ًبهعز»
ًرجِ گعیٌی
اًتربة ٍالسیي ٍ اًدبم فولیبت تقبعـ

فسم
پصیطـ

ثطضؾی فطظًس
تَؾظ الگَضیتن
«حصف ًبهعز»

پصیطـ
افعٍزى ثِ خوقیت

فسم ثطقطاضی
قطط

ثطضؾی قطط
تکویل
خوقیت
ثطقطاضی قطط

قکل  -1ضًٍس اخطای الگَضیتن پیكٌْبزی

-4اضظیبثی
 1-4عطاحی گطافیکی
ثطای هَضز عطاحی خلس کِ زض ایي پػٍّف ثِ هٌؾَض آظهَزى ضٍـ
پیكٌْبزی اؾتفبزُ قسُ اؾت ّط عطاحی قبهل ؾِ خعء نفحِظهیٌِ،
تهَیط ٍ هتي زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت کِ ّطکسام نفتّبیی زاضًس .ثطای
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زض ًؾط گطفتي ایي اخعا ٍ نفبت هطثَط ثِ ّطیک اظ هقبلِای کِ زض ؾبل
 2014ثطای عطاحی خلس کتبة ثب اؾتفبزُ اظ غًتیک تقبهلی اًدبم قسُ الْبم
گطفتِ قسُ اؾت [ .]10اخعا ٍ تقساز ثیتّبی هطثَط ثِ ّطکسام زض خسٍل
قوبضُ ً 1وبیف زازُ قسُ اؾت .ثطای نفت ضًگ اظ ؾیؿتن RGBاؾتفبزُ
قسُ اؾت کِ ثطای ّطکسام اظ ؾِ ضًگ انلی  3ثیت زضًؾط گطفتِ قسُ
اؾت (ّط ضًگ هقبزیط0تب  255ضا هیتَاًس اذتیبض کٌس) .هقبزیط فًَت قبهل
چْبضفًَت هحجَة Arial ٍTimes New Romanٍ Calibriٍ Cambria
ٍ هقساض اًساظُ ًیع قبهل  4اًساظُی هتفبٍت ثطای ّطکسام اظ اخعای تهَیط ٍ
هتي اؾت .ثب زض ًؾط گطفتي نفحِی عطاحی خلس ثهَضت یک نفحِی
هسضج ثب زٍ ؾتَى ٍ چْبضؾغط ،نفت هکبى ًیع زاضای ّكت هقساض اؾت.
ثٌبثطایي اًساظُی ّطکطٍهَظٍم ثطاثط ثب  60ثیت اؾت.

اخعا

ضًگ

اًساظُ

هکبى

فًَت

نفحِظهیٌِ

24ثیت

-

-

-

هتي

24ثیت

2ثیت

3ثیت

2ثیت

تهَیط

-

2ثیت

3ثیت

-

ً 2-4حَُی اًدبم اضظیبثی
فطآیٌس عطاحی خلس تَؾظ پٌح کبضثط ثب الگَضیتنّبی غًتیک تقبهلی ؾبزُ
ٍ الگَضیتن غًتیک تقبهلی چٌسهطحلِای ٍ الگَضیتن پیكٌْبزی اًدبم قسُ
اؾت .الگَضیتن غًتیک تقبهلی چٌسهطحلِای چٌبىکِ زض پبیبى ثرف 2-3
تَضیح زازُقس اظ خسیستطیي ضٍـّبی اضائِ قسُ ثطای کبّف ذؿتگی
کبضثط اؾت ٍ زض آى فطآیٌس عطاحی قبهل چٌس هطحلِی تکبهلی اؾت کِ زض
ّط هطحلِ یک خعء خسیس ثِ عطح افعٍزُ هیقَز [ .]16ایي ضٍـ ثطای
هَضز کبضثطزی عطاحی خلس پیبزُؾبظی ٍ ثب ضٍـ پیكٌْبزی هقبیؿِ قسُ
اؾتّ .طکبضثط ثب ّط الگَضیتن پٌح هطتجِ ٍ ثب پٌح خوقیت اٍلیِی هتفبٍت
فطآیٌس عطاحی ضا اًدبم هیزّس .ایي پٌح خوقیت اٍلیِ ثطای ّط ؾِ
الگَضیتن یکؿبى اؾت .هیبًگیي تقساز اضظیبثیّب ٍ هیبًگیي ظهبى اًدبم
اضظیبثی ثطای ّط ضٍـ تَؾظ ّط کبضثط زض خسٍل  ٍ 2قکلّبی 3 ٍ 2
ًوبیف زازُ قسُ اؾت.

 3-4تحلیل اضظیبثی
چٌبًکِ ًتبیح ًكبى هیزّس الگَضیتن پیكٌْبزی زض هقبیؿِ ثب غًتیک
تقبهلی ؾبزُ زض ظهبى کوتط ٍ ثب تقساز تکطاض کوتطی کبضثط ضا ثِ پبؾد
هغلَة ضؾبًسُ ٍ هَخت کبّف هكکل ذؿتگی کبضثط هیقَز .کبّف
38زضنسی زض ظهبى اضظیبثی ٍ کبّف 44زضنسی زض تقساز تکطاض الگَضیتن
ًكبى هیزّس کِ ضٍـ پیكٌْبزی هیتَاًس کطٍهَظٍمّبی تَلیسی ضا ثِ-
گًَِای غطثبل کٌس کِ ثب ًوبیف کطٍهَظٍمّبی ًعزیک ثِ ؾلیقِی کبضثط زض
هطاحل قجلی اضظیبثی ،فطآیٌس عطاحی ضا ثب ؾطفت ثیكتطی ثِ ًتیدِی ًْبیی
ّسایت کٌس.
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خسٍلً-2تبیح حبنل اظهقبیؿِی الگَضیتن پیكٌْبزی ٍ الگَضیتنّبی غًتیک
تقبهلی ؾبزُ ٍ چٌس هطحلِای ثط ضٍی هؿبلِی عطاحی خلس کتبة
غًتیک تقبهلی ؾبزُ

غًتیک تقبهلی چٌس
هطحلِای

هیبًگیي
تقساز
تکطاض
الگَضیتن

هیبًگیي
ظهبى اًدبم
عطاحی
(ثبًیِ)

هیبًگیي
تقساز
تکطاض
الگَضیتن

هیبًگیي
ظهبى اًدبم
عطاحی
(ثبًیِ)

کبضثط
1

172/2

10/4

76/2

9/8

78/6

5

کبضثط
2

85/4

6

51/6

7

48/4

2/4

کبضثط
3

135/4

7/6

91/4

9/4

115/8

6

کبضثط
4

43/4

2/4

39/6

4/2

23/2

1

کبضثط
5

21/6

0/8

36/2

4/6

16/6

0/6

هیبًگیي
ظهبى اًدبم
عطاحی
(ثبًیِ)

ضٍـ پیكٌْبزی
هیبًگیي
تقساز
تکطاض
الگَضیتن

10
ژنتیک تعاملی ساده

8
6

ژنتیک تعاملی چند
مرحله ای

4

الگوریتم پیشنهادی

2
0

میانگین تعداد تکرارالگوریتم(تولید نسل)

12

قکل-2هقبیؿِی هیبًگیي تقساز تکطاضّبی الگَضیتن پیكٌْبزی ثب الگَضیتنّبی
غًتیک تقبهلی ؾبزُ ٍ چٌس هطحلِای ثطای هؿئلِی عطاحی خلس کتبة

ژنتیک تعاملی چند
مرحله ای
الگوریتم پیشنهادی

میانگین زمان انجام اریابی(ثانیه)

ژنتیک تعاملی ساده

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

قکل-3هقبیؿِی هیبًگیي ظهبى اضظیبثی زض الگَضیتن پیكٌْبزی ثب الگَضیتنّبی
غًتیک تقبهلی ؾبزُ ٍ چٌس هطحلِای ثطای هؿئلِی عطاحی خلس کتبة
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ّوچٌیي زض هقبیؿِ ثب ضٍـ غًتیک تقبهلی چٌس هطحلِای ضٍـ پیكٌْبزی
ثْجَز 4زضنسی زض ظهبى اضظیبثی ٍ ثْجَز  57زضنسی زض تقساز تکطاضّبی
الگَضیتن ایدبز کطزُاؾت.تفبٍت فبحف ثیي تقساز تکطاضّبی الظم ثطای
الگَضیتن ثِ ایي زلیل اؾت کِ زض ثطذی هَاضز کبضثط ثب ًوبیف خوقیت
اٍلیِی تهبزفی زض ضٍـ پیكٌْبزی ٍ حتی ضٍـ غًتیک ؾبزُ ٍ ،ثب چٌس
تکطاض اًسک ثِ پبؾد هغلَة هیضؾس اهب ثبتَخِ ثِ ایيکِ زض ضٍـ چٌس
هطحلِای تقساز تکطاضّبی الظم ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد هغلَة حساقل ثطاثط
تقساز اخعاء عطح اؾت ،ایي تفبٍت عجیقی اؾت .اظ عطفی اگطچِ زض ضٍـ
چٌس هطحلِای هكکل کوجَز زاًف کبضثط زض هطاحل ًرؿت کِ هٌدط ثِ
افعایف ظهبى فطآیٌس عطاحی ٍ ذؿتگی کبضثط هیقَز کبّف هییبثس اهب
انل اضظیبثی عطح ثِنَضت کلی ،ثب هكکل هَاخِ ذَاّس قس .چطا کِ ثطای
هكتطی کِ هقوَال فبقس هْبضت ترههی عطاحی اؾت قطاضگیطی اخعا ثِ-
نَضت یکخب ٍ هكبّسُی تطکیت آىّب ثب یکزیگط هیتَاًس هٌدط ثِ
قضبٍت نحیح ٍ اهتیبظزّی زقیقتط قَز زض نَضتی کِ زض ضٍـ
چٌسهطحلِای ایي اهکبى ٍخَز ًساضز ٍ اخعا عی چٌس هطحلِ افعٍزُ هیقًَس
ٍ هوکي اؾت فسم ّوبٌّگی خعء افعٍزُ قسُ ثب ؾبیط اخعایی کِ پیف اظ
ایي اًتربة قسُ اًس هَخت ًبضضبیتی کبضثط قسُ ٍ کبضثط هدجَض ثِ تکطاض
چٌس ثبضُ ی الگَضیتن زض یک هطحلِ ،ثطای تغبثق خعء خسیس ثب ؾبیط اخعای
عطح قَز.

ً-5تیدِگیطی
زضایي هقبلِ ضٍقی ثطای کبّف ذؿتگی کبضثط زض الگَضیتن غًتیک تقبهلی
اضائِ قس .زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن «حصف ًبهعز» کطٍهَظٍمّبی
ًبهٌبؾت پیفثیٌی قسُ ٍ اظ تَلیس آىّب پیكگیطی هیقَزً .تبیح حبنل
اظ آظهبیف ایي ضٍـ ثطای عطاحی خلسً ،كبىزٌّسُی کبّف ظهبى اضظیبثی
ٍ کبّف تقساز تکطاضّبی الگَضیتن زض هقبیؿِ ثب الگَضیتن غًتیک تقبهلی
ؾبزُ ٍ الگَضیتن غًتیک تقبهلی چٌسهطحلِای اؾتّ.وچٌیي تقییي هطظّبی
الگَضیتن «حصف ًبهعز» ثطاؾبؼ اهتیبظزّی کبضثط ثِ کطٍهَظٍمّب ٍ ؾٌدف
کطٍهَظٍمّب ثطاؾبؼ ایي هطظّب زض هطاحل ثقسی ،اظ اًدبم اضظیبثیّبی
هتٌبقض تَؾظ کبضثط ٍ فسم زقت زضاهتیبظزّی پیكگیطی هیکٌس .اظ ایي
ضٍـ هیتَاى زض ؾبیط کبضثطزّبی الگَضیتن غًتیک تقبهلی ًیع اؾتفبزُ
کطز .زض آیٌسُ ایي ضٍـ ثب تقساز کبضثط ثیكتطی هَضز آظهبیف قطاض ذَاّس
گطفت.

-6ؾپبؾگعاضی
ایي پػٍّف تحت حوبیت اًدوي فلوی تدبضت الکتطًٍیکی ایطاى ٍ قطکت
گؿتطـ الکتطًٍیک هجیي ایطاى اًدبم قسُاؾت کِ ثسیيٍؾیلِ هطاتت
ؾپبؾگعاضی ثقول هیآیس.
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