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 هقذهِ -1

 ػقز در یذاريؽٌ ٍ یذارید یّا رعاًِ تياّو تِ تَخِ تا
 ؼیافشا ييّوچٌ  ٍ یتاليدید یَّائذیٍ یتکاهل زيع ٍ ذیخذ

 یتزا یراّ دًثال تِ كارتزاى ،یاعالػات یّا گاُیپا در ٍیذئَ حدن
 یّا تالػ ّغتٌذ، ٍیذئَ یافل یهحتَا تِ ؼتزیعز یدعتزع

 یّا دادُ اس اعتفادُ ؽاهل اسيً يیا تِ ییپاعخگَ یتزا ِياٍل
گيزی اس  تا تْزُ گفتار ـيتؾخًيش  ٍ ظیزًَیس هاًٌذ یهتٌ

. ٍلی ایي اعالػات تياًگز كليِ تَد ٍیذئَاعالػات فَتی 
 ٍیذئَ تقَیزی عاسی خالفِ ًثَدُ ٍ در ًتيدِ ٍیذئَرٍیذادّای 

 آهاری ليتحل تزای خَدكارتِ ػٌَاى یکی اس اتشارّای هْن ٍ 
  .هَرد تَخِ قزار گزفتِ ؽذُ اعت ٍیذئَ یّا ذادیرٍ

هؼزفی ؽذُ  ٍیذئَ تقَیزی عاسی خالفِ رٍؽْای هختلفی تزای
 ّا فزین یعزاعز ٍ یهحل یّا یضگیٍتز اعت كِ تيؾتز آًْا 

تغَر هثال  .حزكت هتوزكش ؽذُ اًذ ٍ رًگ ؽکل، تافت، هاًٌذ:
دٍ ٍیضگی تافت ٍ رًگ تزای اس [ 1] هَلفاى در هزخغ

تزداری  ًوًَِ ٍیذئَاًذ. آًْا اتتذا اس  اعتفادُ كزدُ عاسی خالفِ
سهاًی اًدام دادُ ٍ اس ّيغتَگزام رًگی ٍ خزٍخی تثذیل هَخک 

ٍ تا فافلِ تاّاتاچاریا   اعتفادُ كزدُ تِ ػٌَاى تزدار ٍیضگی
(Bhattacharyya )اًذ. دادٌُذی فضای رًگ ٍ تافت اًدام خَؽِ ت 

ی هؾتزک تيي ایي دٍ خَؽِ تِ ػٌَاى خَؽِ ّا فزینعپظ 
ٍ فزین هياًی تيي ّز خَؽِ تِ گزفتِ ؽذُ تٌذی افلی در ًظز 

ًيش ٍیضگی  [2]در هزخغ  ػٌَاى فزین كليذی اعتخزاج ؽذُ اعت.
اعتفادُ ؽذُ اعت. در ایي هقالِ اس  عاسی خالفِتافت تزای 

تزای اعتخزاج ٍیضگی تافت اعتفادُ ؽذُ ٍ تا  DCTتثذیل 
تٌذی فَرت پذیزفتِ  خَؽِ ،اعتفادُ اس ّيغتَگزام تافت ّز فزین

ٍ فزین ًشدیک تِ هزكش ثقل خَؽِ تِ ػٌَاى فزین كليذی اًتخاب 
ّای عزاعزی ٍ  اس ٍیضگیتا اعتفادُ  عاسی خالفِ [3]هی ؽَد. در

ّای  ٍیضگیاس  ًَیغٌذگاى ایي هقالِ گيزد. فَرت هیهحلی 
  CEDD (Color and Edge Directivity Descriptor)عزاعزی 

ؽثاّت  تا تَخِ تٍِ    اعتفادُ كزدُتزای ؽٌاعایی فحٌِ  [4]
-Kتٌذ  خَؽِ گيزی اس الگَریتن تا تْزُ ،ّا تقَیزی هياى فزین

Means ٌِاس  . در ایي هقالِاًذ ؽٌاعایی كزدُ را ٍیذئَّای  فح
ِ ت SIFT (Scale Invariant Feature Transform)[5]گز  تَفيف

تْزُ آى فحٌِ  عاسی خالفِّز فحٌِ تزای  ػٌَاى ٍیضگی هحلی
اس دیگز كارّایی كِ تا اعتفادُ اس خَؽِ تٌذی  گزفتِ ؽذُ اعت.

اًذ  را اًدام دادُ عاسی خالفِ، ٍیذئَّای اعتخزاج ؽذُ اس  ٍیضگی
 VISTOكِ  رٍػ ایي ّذف را ًيش ًام تزد. [6]هزخغ  تَاى هی

(VIdeo Storyboards ) ُتزای ی ارائِ الگَریتو، ًاهگذاری ؽذ
 (Storyboard) ًاهِ هقَر فيلن فَرتِ ت ٍیذئَ عاسی خالفِ
هزحلِ اعت: در اٍليي هزحلِ  3ؽاهل  VISTOرٍػ اعت. 

تزای ّز فزین  ؽذُ ٍاعتخزاج  HSVرًگ  هثتٌی تز تَفيفگز
. در هزحلِ دٍم ؽَد هیایداد  256ٍرٍدی، تزداری ٍیضگی تا اتؼاد 

 هؼٌی  ّای تی فزینآخزیي هزحلِ  ؽذُ ٍ درخَؽِ تٌذی اػوال 

 2*ػليزضا تْزاد ،1 رٍیا خٌاب سادُ
 داًؾدَی كارؽٌاعی ارؽذ، داًؾيار
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 [7]. درؽَد هیایداد  ٍیذئٍَ خالفِ  ؽذُ در ّز خَؽِ حذف
تٌذ  اس خَؽِ HSVًيش پظ اس ایداد ّيغتَگزام رًگی در فضای 

K-Means  در  ؽذُاعتفادُ   ّا ؽاتتِ  ٍیذئَتزای تقغين تٌذی ٍ
حذف  را یی تا ؽثاّت خيلی تاالّا فزین ،تزای ایداد خالفِ  پایاى
ای تيي ّيغتَگزام رًگی  اًذ. تزای ایي هٌظَر هقایغِ كزدُ
گيزی ؽذُ اس  ی كليذی اًدام ؽذُ اعت. اگز ؽثاّت اًذاسُّا فزین

ی ّا فزین در ًْایت ؽَد. هیهقذار آعتاًِ كوتز تاؽذ فزین حذف 
 . هی ؽًَذ تاقی هاًذُ تا تَخِ تِ تزتية سهاًی هزتة 

رٍػ خذیذی تزای خالفِ عاسی ٍیذئَ ارائِ  در ایي هقالِ
. كٌذ هیاس ّز دٍ ٍیضگی عزاعزی ٍ هحلی اعتفادُ ؽذُ اعت كِ 

تِ  ٍیذئَّای عزاعزی،  ٍعيلِ ٍیضگیِ اتتذا تدر رٍػ پيؾٌْادی 
عپظ اس ٍیضگيْای  .هی ؽَدتقغين تٌذی  ی ٍیذئَییّا ؽات

ها اس  هحلی تزای اعتخزاج فزیوْای كليذی تْزُ تزدُ هی ؽَد.
پایذاری تِ دليل  BRISKگز تایٌزی ًقاط كليذی  تَفيف

تغييز  ّای تایٌزی در گز در هقایغِ تا دیگز تَفيفٍیضگيْای آى  
تا در هقایغِ گز ّوچٌيي  این. ایي تَفيف اعتفادُ كزدُ  هقياط
تزخَردار تاالیی  اخزایعزػت اس  SIFT ّایی هاًٌذگز تَفيف

هٌظَر كاّؼ اعالػات  تٍِیضگی هحلی اعتخزاج ؽذُ را  اعت.
عپظ كٌين.  تاسًوایی هی  (Sparse) در فضای تٌکتکزاری، 

ًْایی را تزای اًتخاب فزین كليذی تزاعاط اختالف تيي  تقوين
 ًدام هيذّين.ّيغتَگزام ّای هحلی ٍ هکاًی ضزایة تٌک ا

الگَریتن  2عاختار ایي هقالِ تِ فَرت سیز اعت. در تخؼ 
پزداسد ٍ در  تِ ارائِ ًتایح هی 3ؽَد. تخؼ  پيؾٌْادی ارائِ هی

 ؽَد. گيزی هی ًتيدِ 4ًْایت هقالِ در تخؼ 

 الگَریتنپیطٌْادی -2

ّای كليذ  تزای اعتخزاج فزین رٍػ پيؾٌْادی در ایي هقالِ
تلفيق اعالػات هحلی ٍ عزاعزی ٍ حذف هثتٌی تز اعتفادُ اس 

تاؽذ. ایي رٍػ  اس تاسًوایی تٌک هی دُاعالػات تکزاری تا اعتفا
 :تاؽذ تِ ؽزح سیز هی پٌح هزحلِ ؽاهل

ّای ٍیذئَیی در فضای  ّيغتَگزام هثتٌی تز رًگ فزین -1
 ،تا اعتفادُ اس هقایغِ تيي ّيغتَگزامتؾکيل ٍ  HSVرًگی 
 ؽَد. هیتقغين تٌذی  ّا ؽاتتِ  ٍیذئَ

ٍ تزخغتِ آًْا ًقاط  ّا اًتخاب ٍ ؽاتی اعزاف هزس ّا فزین -2
تا اعتفادُ اس  ؽًَذ. اعتخزاج هی هزتَعِ گز تزدار تَفيف

Mهاتزیظ ٍیضگی  گز، تزدارّای تَفيف N
X تِ فَرت 

1 2{ , ,..., }
N

x x xX  كِ هی ؽَدتياى N  تؼذاد ًقاط
iتزخغتِ ٍ

x گز تا اتؼاد  تَفيف ّایتزدارM ّغتٌذ. 

دادُ  تٌک اًتقال فضای ٍیضگی ایداد ؽذُ تِ فضای -3
ضزایة تٌک ٍ تِ ػثارت دیگز در ایي هزحلِ . ؽَد هی
 ؽَد. هحاعثِ هی (Dictionary)ًاهِ  ٍاصُ

تقغين  در هقياط ّا هتفاٍت ٍ ضزایة تٌک تقَرت هکاًی -4
 .تؾکيل هی ؽَد ٍ ّيغتَگزام ضزایة تٌک تٌذی ؽذُ

هحلی  ّای هاكشیونٍ اًتخاب  ّا فزینّيغتَگزام  هقایغِتا  -5
 .كليذ اعتخزاج هی ؽًَذ ّای غ فزیندر ًوَدار تَسی

ٍیذئَتقسینتٌذیاستخراجضاتٍ -2-1
 نیفز یع حذاقل ،ٍیذئَ کیعاخت  یتزاتا تَخِ تِ ایٌکِ 

یی تا عَل ٍیذئَ عاسی خالفِحتی تزای  اعت اسيً هَرد ِيثاً در
 ی سیادی هَاخِ ّغتين.ّا فزیندقيقِ تا تؼذاد  5سهاًی كوتز اس 

تزای كاّؼ حدن هحاعثات اس تواهی در رٍػ پيؾٌْادی 
ی در ّا فزینٍ تٌْا اس  ًؾذُاعتفادُ  ٍیذئَی هَخَد در ّا فزین

تَاًين  تا ایي راّکار هی ؽَد. ّا اعتفادُ هی ًشدیکی هزس ؽات
ایی تا عَل سهاًی تيؾتزی را تا سهاى هحاعثاتی كوتز ّ ٍیذئَ

گز  ها اس تَفيف ّا ؽاتتِ  ٍیذئَكٌين.  تزای تقغين  عاسی خالفِ
تِ  HSVاین. اس آى خْت كِ فضای رًگی  رًگ اعتفادُ كزدُ

 HSV ًشدیک تز اعت ها فضای رًگی فضای رًگی دیذاری اًغاى
 ّيغتَگزام اس. این كزدُرا تزای اعتخزاج ّيغتَگزام رًگی اًتخاب 

تؾکيل ؽذُ  V كاًال تاسُ S  ٍ2كاًال  تاسُ H  ٍ4 كاًال تاسُ 32
تایذ  ّا ؽاتدر لثِ  ّا فزینتا تَخِ تِ ایٌکِ هحتَای رًگی  اعت.

تغييزات سیاد داؽتِ تاؽذ ها اس ایي تغييزات تزای آؽکار عاسی 
هقایغِ  یفافلِ اقليذعی تزا هؼيارها اس . این كزدُاعتفادُ  ّا ؽات

فافلِ ّغتَگزام فزیوْا  1ؽکل  . این اعتفادُ كزدُّا  ّيغتَگزام
 دّذ. تا آؽکارعاسی را تزای یک ٍیذئَی ًوًَِ ًؾاى هی

ّای ٍیذئَیی آؽکار  آعتاًِ ؽات  ّای هحلی ٍ اػوال حذ هاكشیون
 ؽًَذ. هی

 
 فافلِ هياى ّيغتَگزام ّز دٍ فزین در تَالی ٍیذئَ :1ؽکل   

 



ٍیژگیتطکیلفضای -2-2
عاسی ؽات آى، آؽکارتا تٌظين حذ آعتاًِ ٍ اًتخاب هٌاعة 

تؼذاد قاتل تَخْی اس فزین غيز كليذی را حذف هی كٌذ ٍلی 
ّای هؾاتْی كِ فزیوْای كليذی ًيغتٌذ تاقی   ٌَّس فزین

هاًٌذ. تٌاتزایي قغوت دٍم الگَریتن تزای اعتخزاج دقيق  هی
قغوت دٍم  ؽَد. گزچِ فزیوْای كليذی تِ كار گزفتِ هی

الگَریتن كِ اس اعالػات هحلی اعتفادُ هی كٌذ هی تَاًذ تِ كل 
ّا ًيش اػوال ؽَد ٍلی ایي كار تار هحاعثاتی تاالیی را خَاّذ  فزین

را هَرد تزرعی قزار  ٍیذئَ ّای تواهی فزینداؽت. تذیي دليل ها  
ّای اعزاف ّز ؽات  ّای ؽزٍع ّز ؽات ٍ فزین تٌْا فزین ٍ  ًذادُ

 این. تزرعی كزدُقغوت دٍم الگَریتن در را 
گزّای ًقاط تزخغتِ تِ ػٌَاى اعالػات هحلی  ها اس تَفيف

گز ًقاط  تزیي تَفيف یکی اس ؽٌاختِ ؽذُاین.  اعتفادُ كزدُ
 را تا اعتفادُ اس رٍػ تزخغتِاعت كِ ًقاط  SIFT هحلی كليذی

هحثَتيت سیاد ٍ  SIFTكٌذ. اگزچِ  آؽکار هی تفاضل گَعی
دارد اها سهاى  تزخغتِتاالیی تزای آؽکار عاسی ًقاط تَاًایی 

تاالیی را احتياج دارد. پزداسػ سیاد ٍ ّوچٌيي حافظِ 
اًذ.  گزّای ًقاط كليذی تایٌزی ایي هؾکل را حل كزدُ تَفيف

دارًذ اها تغَر قاتل تَخْی ّشیٌِ  SIFTآًْا ػولکزدی هؾاتِ 
 اًذ. ّای هحاعثاتی را كاّؼ دادُ

 BRISK[8]گز  اس تَفيف هحلی ٍیضگی ها تزای اعتخزاج
اس هياى  [9]چزا كِ عثق هقایغِ اًدام ؽذُ در این كزدُاعتفادُ 
 گزّای ًقاط كليذی تایٌزی، ٍیضگی اعتخزاج ؽذُ تَعظ  تَفيف

BRISK   .ًغثت تِ چزخؼ ٍ تغييز هقياط، تغييز ًاپذیز ّغتٌذ
ی تٌذ فَرت ّزهی هقياطِ تقَیز تگز  تزای اعتخزاج ایي تَفيف

ؽَد عپظ ًقاط كليذی تا تزرعی ًقاط ّوغایگی در اعزاف ٍ  هی
ؽَد. تزای  ًقاط هتٌاظز تاال ٍ پایيي در ّز ًاحيِ اعتخزاج هی

ّغتٌذ،  هقاٍم اعتخزاج ًقاط كليذی كِ در تزاتز چزخؼ
. عثق یک ؽَد هیت خْت ّز ًقغِ كليذی تزرعی هؾخقا

ًِ الگَی هؾخـ اس ّوغایگی ّای اعزاف ًقاط كليذی ًوَ
. عپظ ًقاط تِ دٍ گزٍُ ًشدیک تزیي ٍ ؽَد هیتزداری اًدام 

در . ؽَد هیدٍرتزیي سٍج ّای ًوًَِ تزداری ؽذُ تقغين 
تَعظ آى ساٍیِ  ؽَد ٍ هیّا گزادیاى هحاعثِ  دٍرتزیي سٍج

ِ گز ت . ایي تَفيفؽَد هیچزخؼ الگَی ًوًَِ تزداری هحاعثِ 
دعت آهذُ ِ ساٍیِ تعثق  ؽَد. تياى هی فَرت یک رؽتِ تایٌزی

 0ػذد سٍج ّا ًوًَِ تزداری ؽذُ در ًشدیک تزیي فافلِ  در تيي
گز  در ًْایت تزدار تَفيفٍ  ؽَد هیتِ سٍج ّا تخقيـ دادُ  1ٍ 

 .ؽَد هییداد ا تایت 64یا  512 رؽتِ تيتی تا عَل 

 ،BRISKگز ًقاط  تزدارّای تَفيفدر ایي هزحلِ تا اعتفادُ اس 
Mهاتزیظ ٍیضگی  N

X  1تِ فَرت 2{ , ,..., }
N

x x xX  تياى
BRISK ٍiتؼذاد ًقاط  Nكِ  ؽَد هی

x گز تا  تزدارّای تَفيف
  ّغتٌذ. 64اتؼاد 

 هکاًیاستخراجّیستَگرامتازًوایتٌکٍ -2-3
ضرایةتٌک

رٍػ اػالم ؽذُ  هؾاتِ هقالِّيغتَگزام ایداد ؽذُ در ایي 
پظ . ًؾاى دادُ ؽذُ اعت 2كِ در ؽکل  اعت  [10]هزخغ  در

هٌتقل فضای ٍیضگی تِ فضای تٌک گز،  اس اعتخزاج تزدار تَفيف
ؽَد، عپظ ضزایة تٌک اعتخزاج  ٍ ضزایة تٌک اعتخزاج هی

        تا اًذاسُ ّایی تا هقياط هتفاٍت   تقَیز تِ ًاحيِؽذُ اس 
ّز كذام  ّيغتَگزام  عپظ .ؽَد تقغين هی ،اعت l = 0, 1, 2كِ 

گزام ّا َدر ًْایت تواهی ّيغتاعتخزاج ؽذُ ٍ  ًاحيِ  21اس ایي 
ٍ یک ّيغتَگزام كِ ًوایٌذُ فزین اعت  ؽَد هیتا ّن ادغام 

 .ؽَد هیتؾکيل 

تزای تاسًوایی ٍ اًتقال فضای ٍیضگی تِ فضای تٌک فزك 
، ًوایؼ دّين M N تا اتؼاد Xفضای ٍیضگی را تا هاتزیظ  كٌيذ
ٍ اتؼاد ّز  Nتؼذاد ٍیضگی ّای اعتخزاج ؽذُ اس ٍیذئَ را تا كِ 

 . این ًوایؼ دادُ Mرا تا  xتزدار ٍیضگی 
ای  ًاهِ هی تَاى ٍاصُ ،ٍیذئَپظ اس اعتخزاج ٍیضگی هحلی اس 

 اعتخزاج K-meansیک هدوَػِ آهَسؽی تَعيلِ الگَریتن  اس
ٍیضگی هحلی تِ ، كَاًتشاعيَى تزداری واًٌذایي كار، ّ. در دكز

. در حقيقت ؽَد هیدادُ  تزیي هزكش اختقاؿ ًشدیک
 p، تا اتؼاد uرا تِ كذ تزدارّای  x، ٍرٍدی كَاًتشاعيَى تزداری

  كِ تا رٍاتظ سیز تياى هی ؽَد: كٌذ ًگاؽت هی
   2

02
,s.t. , 1,ui 0X DU uiminU

i   (1)
 

                       Rd pdd pm ,,1  (2)
اعت. تایذ تَخِ داؽت  ًاهِ ٍاصُاتؼاد  pٍ  ًاهِ ٍاصُ Dدر ایٌدا 

تياًگز  Uّز  .ؽَد هیضزایة تٌک ًاهيذُ ًيش  U .تاؽذ m ≤ pكِ 
كِ تِ فَرت سیز  یک كذ تزای تَفيفگزی در فضای ٍیضگی اعت

 .تياى هی ؽَد
                     RuNuU Np ,,1 (3)

 
اعالػات اس  كَاًتشاعيَى تزداریتا تَخِ تِ ایٌکِ در رٍػ 

رٍد اس رٍػ دیگزی تِ ًام تاسًوایی تٌک اعتفادُ  دعت هی
كذگذاری تٌک تزدارّای دادُ را تِ فَرت تزكية خغی . ؽَد هی



 ٌذ. ك تياى هیتِ فَرت سیز  ًاهِ ٍاصُتؼذاد كوی اس هؤلفِ ّای یک 
 

  
 2

02,

, . . , 1X DU uiminD X

U s t i   (4)
 

رًٍذ آهَسػ  كَاًتشاعيَى تزداریایي رٍػ ًيش هاًٌذ در 
تا ها در ایي هقالِ  ٍ ضزایة تٌک ٍخَد دارد. ًاهِ ٍاصُتزای 

ی اعزاف ؽات تا ّا فزیناعتفادُ اس فضای ٍیضگی ایداد ؽذُ اس 
این. در ایي رٍػ  اعتخزاج كزدُرا  ًاهِ ٍاصُ KSVD[11]رٍػ 
ٍ ضزایة  اتٌذی تغييز هی تِ فَرت تکزاری ًاهِ ٍاصُّای  عتَى

-kایي رٍػ تؼوين یافتِ رٍػ   آیذ. تذعت هی Uهتٌاظز آى در 

means  .اعت 
ای  ضزایة تٌک تقَرت ًاحيِ ،ًاهِ ٍاصُتؼذ اس اعتخزاج 

ای  تٌذی ًاحيِ ًؾاى دٌّذُ تقغين 2ؽکل . ؽَد هیهحاعثِ 
ضزایة آى ًاحيِ  هاكشیونًوایٌذُ ضزایة ّز ًاحيِ  اعت. تقَیز
 .ؽَد ِ تِ فَرت سیز تياى هیاعت ك
 

 

                 
 max , , ,1 2j u u uZ j j Nj (5)

 

 
 [9]ًوای كلی اس رٍػ اعتخزاج ّيغتَگزام :2ؽکل    

در ًْایت ّيغتَگزام ّز ًاحيِ اعتخزاج ؽذُ ٍ در ًْایت 
ؽَد ٍ یک ّيغتَگزام كِ  تواهی ّيغتَگزام ّا تا ّن ادغام هی

 .ؽَد هیًوایٌذُ فزین اعت تؾکيل 
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اس اختالف تيي  تزای قضاٍت در هَرد فزین هٌاعة
اعتفادُ  ّا ؽاتی اعزاف ّا فزینّيغتَگزام ّای اعتخزاخی اس 

كِ اعت.  عٌدی فافلِ اقليذعی اختالفهؼيارهاى تزای این. ُ  كزد
  یاتی ٍ اػوال حذ ّای كليذی تا اػوال الگَریتن هاكشیون فزین

 هی ؽًَذ.  اج آعتاًِ اعتخز

ًتایجآزهایطی -3
الگَریتن پيؾٌْادی تزای اعتخزاج فزیوْای كليذی در 

تزای ارسیاتی الگَریتن اس هحيظ هتلة پيادُ عاسی ؽذ ٍ 
در گزٍُ ّای   open video projectٍیذیَّای هَخَد در عایت

در ّز اعتفادُ ؽذ.   MPG1تا عاختار هختلف آهَسؽی، هغتٌذ ٍ تاریخی 
گزٍُ ًيش عِ ٍیذیَ تا هذت سهاًی هتفاٍت هَرد تزرعی قزار 

آؽکار  یزاتای اس ًوَدار فافلِ اقليذعی  ًوًَِ 3ؽکل  . گزفت
 .دّذ. عاسی ؽات ًؾاى هی

 
 : فافلِ اقليذعی ّيغتَگزام فزین ّای ٍیذی3َؽکل 

در ًظز گزفتِ  ؽات ّای ای كِ ها تزای اًتخاب فزین آعتاًِ
ّایی تا اختالفی تيؾتز اس ایي هيشاى تزای  ٍ فزیناعت  0.143این 

ای اس ؽاتْای  ًوًَِ 4ؽکل اًذ.   اداهِ الگَریتن كاًذیذ ؽذُ
 دّذ. اعتخزاج ؽذُ را ًؾاى هی

 
 : تقغين تٌذی ٍیذیَ تِ ؽات ّا4ؽکل 

تِ هٌظَر ارسیاتی ػولکزد الگَریتن پيؾٌْادی، ایي الگَریتن 
تِ تزتية  6ٍ  5هقایغِ ؽذُ اعت. ؽکل  [12] تا الگَریتن هزخغ

فزین ٍ فزین ّای كليذی اعتخزاخی تَعظ الگَریتن پيؾٌْادی 
 دّذ. را ًؾاى هی [12]الگَریتن تَعظّای كليذی اعتخزاخی 



 
 الگَریتن پيؾٌْادیاعتخزاج ؽذُ تَعظ : فزین ّای كليذی 5ؽکل 

 

 [12] اعتخزاج ؽذُ تَعظ الگَریتن هزخغ : فزین ّای كليذی6ؽکل 

فَرت  ِ ٍ دیگز پاراهتزّا ت ًاهِ ٍاصُاًذاسُ هایؾْا سدر آ 
عاسی،  ّای خالفِ ذُ اعت. در اكثز رٍػآسهایؾی تذعت آه

ؽَد. اتتذا ٍیذیَ را تِ  ارسیاتی الگَریتن تَعظ كارتزاى اًدام هی
ی فزین كليذی  این فحٌِ ٍ اس آًْا خَاعتِاین  كارتزاى ًوایؼ دادُ
كٌٌذ ٍ در ًْایت گشارػ تواهی كارتزاى را تا را تزای ها یادداؽت 

این. فزین  فزین ّای كليذی اعتخزاخی اس الگَریتن هقایغِ كزدُ
ّای كليذی اعتخزاخی تَعظ الگَریتن یؾٌْادی در ليغت 

كليذی تواهی كارتزاى تَدُ اعت. تواهی ٍیذیَ ّای  ّای فزین
تلة ًيش ًيش در ًزم افشار ه [12]  هزخغهَرد تزرعی تا الگَریتن 

تزیي تفاٍت الگَریتن پيؾٌْادی ٍ پيادُ عاسی ؽذُ اعت. تارس
سهاى هحاعثات ّز دٍ الگَریتن اعت كِ تغَر قاتل  [12]الگَریتن

تَخْی رٍػ پيؾٌْادی سهاى هحاعثات را كاّؼ دادُ اعت، 
 [12]گز اًتخاب ؽذُ در ّوچٌيي تؼذاد ٍیضگی ّایی كِ تَفيف

در ًتيدِ فضای ٍیضگی كٌٌذ تؼذاد تيؾتزی ٍ  اعتخزاج هی
گز اًتخاتی تا حفظ دقت  كٌذ، تَفيف حدين تزی را ایداد هی

كٌذ ٍ اتؼاد  خزٍخی تؼذاد ٍیضگی ّای كوتزی اعتخزاج هی
كٌذ. تا تَخِ تِ تقغين  ٍیضگی كاّؼ قاتل تَخِ ای پيذا هی

تٌذی ٍیذیَ فزین ّای كليذی اًتخاب ؽذُ در رٍػ پيؾٌْادی 
ذاد كوتزی اعت الثتِ ًِ تِ هيشاًی تؼ [12] رٍػ در هقایغِ تا

ای اس  ًوًَِ 1خذٍل  ٍیذیَ اس دعت رفتِ تاؽذ. كِ هفَْم افلی
را  [12]ًتایح تِ دعت آهذُ اس رٍػ پيؾٌْادی ٍ الگَریتن هزخغ 

دّذ كِ تياًگز ػولکزد هٌاعة الگَریتن پيؾٌْادی  ًؾاى هی
 اعت.

 
 [12] : هقایغِ الگَریتن پيؾٌْادی تا الگَریتن هزخغ1خذٍل 

تؼذاد فزیوْای 
كليذی 

 [12]الگَریتن 

تؼذاد فزیوْای 
كليذی 

الگَریتن 
 پيؾٌْادی

تؼذاد 
كليذی  فزیوْای

 اس دیذ كارتزاى

 ًام ٍیذیَ

6 6 8 indi002 
8 5 5 UGS04_010 

19 13 13 BOR10_002 
 

ًتیجِگیری -4
در ایي هقالِ رٍػ خذیذی تزای خالفِ عاسی ٍیذئَ ارائِ 

پيؾٌْادی اس ّز دٍ ٍیضگی عزاعزی ٍ هحلی ؽذُ اعت. در رٍػ 
ّای  كٌذ. در رٍػ پيؾٌْادی اتتذا تِ ٍعيلِ ٍیضگی اعتفادُ هی

ّای ٍیذئَیی تقغين تٌذی هی ؽَد.  عزاعزی، ٍیذئَ تِ ؽات
عپظ اس ٍیضگيْای هحلی تزای اعتخزاج فزیوْای كليذی تا 
اعتفادُ اس تاسًوایی تٌک تْزُ تزدُ هی ؽَد. ًتایح آسهایؾی ٍ 

آى تا رٍؽْای هَخَد ًؾاى اس ػولکزد هٌاعة ٍ عزػت  ی هقایغِ
 تاالی الگَریتن پيؾٌْادی دارد.
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