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  طراحی مد به کمک الگوریتم ژنتیک نیمه خودکار

  
   3مسعود لطیفی -2محمد امانی تهران-1پدرام پیوندي

    صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه - استاد3استادیار،  2دانشجوي دکترا،1

  چکیده

 ,اندشد به کار گرفته نرم افزارهاي کامپیوتري  مد، طراحیدراخیراً براي کمک و تسریع  
که می توانند تصاویر و رنگهاي پارچه ها و شکلها را از طرح اولیـه دریافـت کننـد و بـه     

سیسـتمهاي نـرم افـزاري    نمایند.ایجاد اکمک منوهاي قابل انتخـاب تغییـرات دلخـواه ر   
افـراد غیـر    ي خوب کار می کنند و کار با آنهـا بـراي  ا طراحی مد فقط براي افراد حرفه

   ي مشکل می باشد .احرفه 
بهینـه سـازي و    روش)کـه   ECکمک طراحی ازمحاسـبات تکـاملی (  جدیدسیستمهاي 

طراحی مـد بـه وسـیله نـرم     ،بهره می گیرنـد. طبقه بندي بر پایه تئوري تکامل می باشد
می باشند قابل استفاده براي افراد غیر حرفه  ECکه بر پایه  مد افزارهاي کمک طراحی

ساس تقابل بین سیستم و کـاربر تکامـل پیـدا    اینکه سیستم بر ا دلیلهستند به  نیز يا
در این مقاله به بررسی اصول و روش مـورد اسـتفاده در نـرم افزارهـاي کمـک      می کند.

 مورد بررسی قرار می گیرد.   می باشند EC طراحی مد که برپایه
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  ه مقدم

ــه  Designکلمــــه طراحــــی  ــه از کلمــ برگرفتــ
Designare     درزبان التین می باشـد کـه بـه معنـی

عالمت گـذاري نقشـه اسـت . معنـی کلمـه طراحـی       
ین میان فقط معنـی  اباگذشت زمان تغییر نموده و از 

فراگیر پروسه نقشه کشی و سامان دهی باقی مانـده ،  
نـه تنهـا بـه     Designال حاضر کلمه طراحـی  حدر 

نقشه کشی بلکه نتایج حاصـل از نقشـه را نیـز     معنی
طراحـی   ،شامل می شود بنابر این می توانیم بگـوییم 

بـه معنـی انتخـاب از بـین       Fashion Designمد 
  د . اشنوعهاي گوناگون لباس می ب

نعتی صـ یکی از بزرگترین تحوالت در هنگام انقـالب  
قبـل از   ،در مورد بازار پوشاك اتفاق افتاد این بود کـه 

ف کنندگان لباس مورد نیاز خود رنقالب صنعتی مصا
را خود می بافتند یا از یک تولید کننده کوچک تهیه 
می کردند و طبیعتاً حق انتخاب کمی وجـود داشـت   
ولی بعد از انقالب صـنعتی خریـداران مـی توانسـتند     
پوشاك خود از یک  بازه بسیار وسیع انتخاب کننـد و  

ا در حـال پیشـرفت   بر اساس سلیقه خریداران بازارهـ 
هستند اگر چه در آینـده مصـرف کننـده مـی توانـد      

طراحـی و بـه کارخانـه     ا,لباس مـورد عالقـه خـود ر   
  سفارش دهد . 

بـا   رادر زمینه تولید شرکتها تولیدات با تنـوع انـدك   
عرضه مـی کردنـد و بـا افـزایش      "لطفاً بخرید "پیغام

  " 4دلطفـاً انتخـاب کنیـ    "تولیدات این پیغام با پیغام
لطفـاً بـر    "جایگزین شد درآینده ان پیغام نیز با پیغام

جـایگزین خواهـد    "5اساس احتیاجتان  طراحی کنید
  شد . 

 ،طراحی با عالمت گذاري طرح اولیه توسط الگو  کـه 
رنالها ، کاتالوگهـا ، عکسـها ،   وي از مجله ها ، ژابریده 

یا چیزهاي مشابه و یا سالنهاي مد می باشد آغاز می 

                                                           
دانشجوي دكترا رشتھ مھندسي  *

تكنولوژي نساجي دانشگاه صنعتي 
 امیركبیر

٤ Please select  
٥ Please create based on your need  

                                                                                                                                                                                                     

مونه هاي تولید شده از نظر کیفیت و احساس ن .شود
و زیبایی به شـدت بررسـی مـی شـوند . اخیـراً نـرم       

  افزارهاي کامپیوتري براي کمک و تسریع

  
  [7]نمونه هاي از الگوهاي لباس -Aشکل                 

انـد . برنامـه هـاي زیـادي بـراي      ه کارها طراحی شـد 
اي تهیه که نرم افزاره کمک به طراحان مد تهیه شده

از   Auto desk ,  Auto CADتوســط 
مشهورترین نرم افزارها در این زمینه مـی باشـد کـه    

زم داراي نرم افزارهاي گرافیکی و سـخت افزارهـاي ال  
هستند که می توانند تصاویر و رنگهـاي پارچـه هـا و    
شکلها را از طـرح اولیـه دریافـت کننـد و بـه کمـک       

 .ایجاد نمایند امنوهاي قابل انتخاب تغییرات دلخواه ر
به وسیله کامپیوترها واقیعت مجـازي قابـل دسـترس    

  می باشد که می تواند در کاهش 
زمایشی موثر باشد و تعداد آزمان و هزینه نمونه هاي 

مراحل کار طراحی را کم کنـد اسـکنر هـاي لیـزي و     
ی می توانند اندازه بدن و مـدلها  لتایدوربین هاي دیج

اي مجازي انتقال دهند و را محاسبه و آن را به آدمکه
سـت  رد دنـ ند به آنهـا حرکـت ده  نمی توا هاکامپیوتر

و استفاده کننده می تواند طرح  ،مانند مدلهاي واقعی
به صورت سه بعدي یـا نقشـه دو بعـدي     امورد نظر ر

  مشاهده کند .
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نمونه هایی از نرم افزارهاي طراحی - Bشکل          
   [5]و[4]لباس

  
  [5]مونه هایی از نرم افزارهاي طراحی لباسن- Cشکل          

سیستمهاي نرم افزاري طراحی مد فقـط بـراي افـراد    
افـراد  ي خوب کار می کنند و کار با آنها براي ا حرفه

  ي مشکل می باشد . اغیر حرفه 
ــا اســتفاده   بعضــی از سیســتمهاي کمــک طراحــی ب

که متـد بهینـه سـازي و    ,) EC6ازمحاسبات تکاملی (
گسـترش   ،پایه تئوري تکامل می باشدطبقه بندي بر 

طراحی مـد بـه وسـیله نـرم افزارهـاي       .پیدا کرده اند
اده فمی باشند قابل است ECکمک طراحی که بر پایه 

هستند بـه خـاطر اینکـه     نیز يابراي افراد غیر حرفه 
سیستم بر اساس تقابل بین سیسـتم و کـاربر تکامـل    

  پیدا می کند.
رد نرم افزارهاي کمک به چگونگی عملک مقاله در این 

اده از الگـوریتم ژنتیـک   فکه برپایـه اسـت   7طراحی مد
طراحی شده اند پرداخته می در ابتـدا   8نیمه خودکار

                                                           
٦ Evolutionary Computations  
٧ Fashion design  aid system 
٨ Interactive algorithm genetic 

یتم ژنتیـک و  رنگاهی داریم به طریقـه عملکـرد الگـو   
  مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک نیمه خودکار . 

  
لگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیـک نیمـه   ا - ١

  خودکار 
ژنتیک یک روش انطباقی از طبیعـت اسـت   الگوریتم 

ــد هــاي ژنتیکــی ارگانیســمهاي  آکــه براســاس فر ین
بیولوژیک عمل می کند که در چندین نسل جمعیت 

 "بقاي بهترین "موجود طبق اصول انتخاب طبیعی و 
توسـط   موضـوع  اولـین بـار   ایـن  نوع نمو می کنند ، 

مطـرح شـد.   چارلزداروین  در اصول بقـاي گونـه هـا    
نخستین بار   (GAS)ادي الگوریتم ژنتیک اصول بنی
   .مطرح شد Hollandتوسط  1975در سال 

در طبیعت، موجودات زنده براي بقاء باهم رقابت مـی  
کنند و آنهاي که از قدرت باالتري برخوردارند امکـان  
تولید نسل و زاد و ولدشان بیشتر است به بیان دیگـر  

و  می توان گفت ژنهایی کـه داراي قـدرت سـازگاري   
بهینه شدن باالیی را دارند در هر تولد نسلی گسترش 

  یافته و نوع خود را افزایش می دهند . 
ترکیب مشخصات خوب از پدران مختلف ، گاهی می 

بـاال را ایجـاد کنـد کـه      9تواند فرزندانی بـا برازنـدگی  
 GASتک تک والدین است. زمقدار آن بسیار بیشتر ا

ر کـدام از آنهـا   که ه کروموزوهابا جمعیت حاصل از  
بیانگر یک جواب ممکن براي حل مسئله مطرح شده 

صالحیت و  با مقدار کروموزم است کار می کند . هر 
مطلوب مسـئله اسـت   جواب برازندگی خود که بیانگر 

ي با صـالحیت بـاال   کروموزوها د.نمایش داده می شو
دیگـر جمعیـت    يکروموزوهـا در فرآیند تولید مثل با 

ــانس ــتري  ،ش ــرايبیش ــدد  ب ــد مج ــد و  10تولی دارن
ي با صالحیت پایین احتمال کمتري بـراي  کروموزوها

انتخاب در این عمل پیدا می کننـد بنـابراین از بـین    
  می روند .

نسـل   يکروموزوهـا جمعیت جدید از انتخاب بهترین 
فعلی و از جفت گیري آنها باهم ، تولیـد مـی گـردد .    
این نسل جدیـد داراي سـهم بیشـتري از مشخصـات     

اي مطلـوب نسـل قبلـی اسـت بـدین طریـق در       اعض

                                                           
٩ Fitness 
١٠ Reproduction 
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ــت    ــط جمعی ــوب توس ــات خ ــل مشخص ــدین نس چن
گسترش یافته و با مشخصات خوب دیگـر مخلـوط و   
مبادله می شود با این عمل بیشـترین فضـاي خـوش    

اگر الگوریتم  ،آتیه از فضاي جستجو بررسی می گردد
ژنتیک بخوبی طراحی شده باشد جمعیت بـه جـواب   

  می گردد .  11و درآن همگرابهینه مسئله رسیده 
پروسه عمومی الگوریتم ژنتیک به صـورت زیـر مـی     

  باشد : 
مرحلــه اول : قــرار دادن خــواص بــه صــورت ژن در  

   12کروموزم و آغاز تولید جمعیت اولیه از کروموزمها
مرحله دوم : محاسبه برازندگی براي هر کرومـوزم در  

  جمعیت با استفاده از تابع برازندگی
: تولید دوباره جمعیت با توجه بـه مقـدار    مرحله سوم

  برازندگی براي هر کروموزم 
مرحــل چهــارم : انجــام دورگــه شــدن و جهــش در  

  جمعیت . 
ابـت شـدن   ثمرحله پنجم : بازگشت به مرحله دوم تا 

  شرایط (( همگرایی )) 
هرکروموزم از یک رشته بایتی تشکیل شـده و عمـل    

  دورگه شدن  به وسیله تبادل اطالعات 

                                                           
١١ Converge 
درھستھ سلولھا ,شبکھ ای از رشتھ  ١٢

ھای طویل وباریک وغیرمشخص وجود 
داردکھ کروموزم نامیده میشودو 
  .ژنھابرروی آنھاقرار می گیرند

                  

  
  ) دیاگرام پروسه الگوریتم ژنتیک  1-1( شکل            

والدین صـورت مـی گیـرد ، کـه      کروموزمقسمتی از 
تقلیدي از دورگه شدن در جهان واقعی می باشد کـه  
باعث ارث بردن نسلها از والـدین مـی شـود در عمـل     

معکـوس   ي کروموزمجهش اطالعات بخشی از بیتها 
در جهان واقعی نمونه هاي جهش را بـه   می شود که

  ندرت مشاهده می کنیم . 
                   

  
) طریقه دورگه شدن و جهـش در کرومـوزم    1-2شکل (         

[1]  
در مسائلی که بـا الگـوریتم ژنتیـک حـل مـی شـوند       

زنـدگی مـی باشـد کـه ایـن تـابع       ااحتیاج به تـابع بر 
د کـه مـی   متناسب با مسئله مورد نظر وضع می شـو 

تواند به صورت تناسـب عـددي سـاده یـا ترکیبـی از      
  چندین فرمول پیچیده باشد . 



 ٥

اما در تمـامی مسـائل نمـی تـوان از تـابع برازنـدگی       
استفاده نمود زیرا در بعضی مـوارد پیـدا کـردن تـابع     

زنده مناسب بسیار مشکل در بعضی از حاالت مثل ابر
س مسئله طراحی مد غیر ممکن می باشـد زیـرا اسـا   

طراحی بر سلیقه شـخص طـراح اسـت و تـابعی کـه      
  بتواند به جاي سلیقه افراد عمل کند وجود ندارد . 

                  

  
  GA [1]و IGAتفاوت ) 1-3کل ( ش                

براي حل اینگونه مسائل که امکـان اسـتفاده از تـابع    
مـه  ینبرازندگی وجود ندارد از روش الگوریتم ژنتیـک  

استفاده می شود در این متـد از    ) (13IGAخودکار 
ندگی استفاده نمی شود وبراي تعیین میـزان  برازتابع 

  بر استفاده می شود . ربرازندگی از نظر کا
  
  
  ماده سازي آ 2-1

مــاده ســازي و کــد ســازي مناســب لبــاس بــراي  آ
بـه   استفاده در متد الگوریتم ژنتیک نیمـه خودکـار  

                         صورت زیر انجام میشود           

                                                           
١٣ Interactive   Algorithm  genetic  

                 

  
بخشهاي تشکیل دهنـده لبـاس   ) 1-2-1شکل (                   

[1]    
  در این روش هر لباس مشکل از بخشهاي  زیر است : 

) :  خط دور گـردن در   Neck-lineدور گردن (  -1
لباس به خاطر نزدیک بودن به صورت به راحتی قابل 

  مشاده می باشد . 
)  به طور کلـی بـه بخشـی کـه در      collarیقه  ( -2

گردن قرار می گیرد و معمـوالً بـه لبـاس وصـله مـی      
  اطالق می شود .  ،شود

جزییات پوشش و کارائی باال   ( sleeve )آستین -3
در این قسمت اهمیت زیادي دارد زیـرا بـدن در ایـن    

  قسمت داراي تحرك زیادي می باشد . 
جزئیات این قسمت ماننـد   )  cuffsسر آستین (  -4

آستین می باشد سر آستین معموالً به صورت نوار می 
  باشد 

) قسمت میـانی بـدن و    waist- line(  ردور کم -5
  پایه طراحی مد می باشد . 

ــه پوششــی دارد کــه   skirt )دامــن(  -6 بســتگی ب
قسمت پایینی بدن را می پوشاند و یا پوشش کمر به 

  .پایین را گویند
) نام عمومی براي شـلوار زنانـه و    pants( شلوار  -7

  مردانه . 
) طراحی آن وابسته به اسـتفاده   pocketجیب (  -8

ــین از تز   ــت و همچن ــایی از آن اس ــم  ینه ــات مه ین
  محسوب می شود . 
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) نشـان داده   1-2-1بخشهاي نـام بـرده در شـکل (    
به بانک اطالعاتی براي هر  مندشده است . در این نیاز

ستیم و براي بانک اطالعاتی هر یـک  یک از بخشها ه
از بخشــها یــک کــد بــاینري در نظرمــی گیــریم کــه 
متناسب با میزان حجم بانک اطالعاتی می باشد . بـه  

ایــن روش از بانــک ژنهــا ( بانــک  ربیــان دیگــر مــا د
اطالعاتی براي هر بخش ) استفاده می کنیم و از کنار 

زم  وهـم قـرار گـرفتن ژنهـا از هـر بخـش یـک کرومــ       
تشکیل می شود ، که داراي اطالعات یک لباس مـی  

  باشد 

  
                                                   [1]   طریقه کد کردن اطاعات)     1-2-2شکل (               

ــه     ــط مقال ــده توس ــه ش ــاتی ارائ ــک اطالع ــه بان نمون
  به صورت زیر می باشد :  [1]همربوط

مدل که در  12در زو آستین و سرآستین و با -
رشته هاي چهار بینی کد شده اند .  شکل  

)3-2-1  (  
                           

  
 آستین و سرآسـتین و بـازو   ) بانک اطالعاتی 1-2-3(شکل      
[1]  

براي هر قسمت نیـز هشـت رنـگ جداگانـه در نظـر      
 ز بــه طــول هــر نیــت یــبا 9گرفتــه شــد و در نتیجــه 

   .اضافه شد کروموزم
بدین ترتیـب اطالعـات بـه صـورت قابـل تغذیـه بـه        

فضاي جسـتجوي   که،سیستم الگوریتم ژنتیک در آمد

دربانـک   حاصلضرب تعداد مدلها به وجود آمده برابربا
  می باشد. ممکن رنگهاي در اطالعاتی

  طرز عملکرد سیستم  3-1
زم  را از فضاي جستجو انتخاب وکروم 8ابتدا سیستم 

ی کند و با شکل مناسب کد خوانی م امی کند و آنهار
بــر روي صــفحه کــامپیوتر نشــان مــی دهــد طریقــه 

  کدخوانی در شکل زیر نمایش داده شده است . 

                                          
  [1]کدخوانی )  1-3-1شکل (                                

صفحه نشان دهنده حاوي محلی در زیر هر مدل ارائه 
بر بتواند میزان عالقه خود را به رد که کاشده می باش

)  1-3-2مدل به سیستم انتقال دهد که در شکل (  
ي قابل تنظیم در زیر هر ازندهغاین بخش به صورت ل

مدل طراحی شده اسـت و همچنـین صـفحه شـامل     
کنترل گرهاي براي تولید جمعیت بعدي یـا برگشـت   
به جمعیـت قبلـی و همچنـین داراي قسـمتی بـراي      

میـزان عملیـات دورگـه شـدن و جهـش بـه        نمایش
  کارگرفته شده بر روي جمعیت می باشد .      
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  [1]نمایش مدلهاي تولید شده )1-3-2شکل (                     
 بـر  جمعیت بعدي بر اساس میزان عالقه اي که کاربر

ه دلها ابـراز کـر  داساس سلیقه خود به هـر یـک از مـ   
شکل می گیرد به این صورت که مـدلهاي کـه کـاربر    

ه آنهــا عالقــه بیشــتري نشــان داده شــانس بــنســبت 
  بیشتري براي تولید مثل پیدا می کنند . 

بــه هنگــام تولیــد مجــدد والــدین بطــور تصــادفی از  
ي کـه داراي  کروموزوهـا جمعیت مورد نظر و از میان 

ــد     ــی گردن ــاب م ــتند انتخ ــاالتري هس ــدگی ب برازن
مناسب شاید چندین بار در یـک تولیـد    ياکروموزوه

ضعیف نیز اصالً انتخاب  يکروموزوهاانتخاب شدند و 
  شوند . 

زم  در وعمل تولید مثل هنگامی که شانس یک کروم
زندگی بستگی دارد با اتولید مثل مستقیماً به درجه بر

استفاده از برنامه چرخ رولت نشـان داده مـی شـود .    
ورده شده است در چرخ ) آ 1-3-3یند در شکل ( آفر

رولت هر قطاع از آن بیانگر سطحی مناسب بـا مقـدار   
نسبی درجه برازندگی ( در اینجا میزان عالقه کاربر ) 

  جمعیت است . ي کروموزوهابراي هر یک از 

                                 
  [14]چرخ رولت )1-3-3شکل (                     

رخاندن چـرخ  چبا تعداد جمعیت  يکروموزوهامیزان 
نجـا کـه جمعیـت مـا     آرولت معین می شود . مثالً در

شامل هشت نفر ( تعداد مـدلها نمـایش داده شـده )    
می باشد براي تولید جمعیت بعدي چرخ رولت هشت 

 کروموزم بار چرخانده می شود و در هر چرخش یک 
  مشخص می شود . 

همراه با عمل دورگه شدن و جهش به کـار   این روش
در اینجا عمل دور رگه شـدن بـر روي    .رده می شودب

ــت و 50 ــد جمعی ــر روي  % درص ــش ب ــل جه % 5عم
روند ارزش گـذاري مـدلها   .جمعیت اعمال شده است 

توسط کاربر و تولید نسل جدید توسط سیستم کمک 
طراحی آنقدر ادامه پیدا مـی کنـد تـا تقریبـاً تمـامی      

ند مدلهاي ارائه شد ه براي ارزش گذاري مانند هم شو
ی برسند که این همان مدل یو در واقع به یک همگرا

  مورد پسند کاربر خواهد بود . 
) طریقــه بــه وجــود  1-3-5و  1-3-4در شــکلهاي ( 

از والدین خـود   را در نسل جدید کروموزم یک  نآمد
در نسل قبلی با روش دورگه شدن نشـان داده شـده   

) والـدین و   b) و ( a(  است . کـه در اینجـا مـدلهاي   
  ) فرزند این دو می باشد .  cمدل (

                      

  
  [1]) والدین 1-3- 4شکل (                                     

                       

  
    [1]فرزند ) 1-3-5شکل (                                

گاهی ممکن است تعداد تولید نسلها براي رسیدن به 
  .ی ( سلیقه کاربر ) بسیار طوالنی شود ی نهاییهمگرا

  آزمایش سیستم  4-1
سیستم کمک طراحی مد از دو نظـر مـورد آزمـایش    

  قرار گرفت : 
سیستم در مـورد طراحـی کـدام مـدلها داراي      -

  کارائی بهتري می باشد . 
میزان رضایت کاربر از سیستم کمک طراحـی   -

  چه میزان می باشد . 
  آزمایش اول 1-4-1
خواسته شد که یک لباس راحت و سـاده   از ده کاربر 

 )Cool-Lookingنـات  ی) و یک لباس زیبا و با تزی
) را توسط سیستم کمـک طراحـی   splendidزیاد ( 
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در شکلهاي (  جکه نتای ,در طی ده نسل انتخاب کنند
  ) نشان داده شده است . 1-4-2) و(  1-4-1

             

  
زیبـا و بـا تزیینـات    ) نتایج براي طراحی لبـاس   1-4-1شکل ( 

  [1]زیاد 
) نتایج براي طراحی لباس راحـت   1-4-2در شکل ( 

)  1-4-1و در شکل (   (cool- looking )و ساده 
نتایج براي طراحـی لبـاس زیبـا و بـا تزیینـات زیـاد       
نمایش داده شده است همان طور کـه مشـاهده مـی    

 – coolشود در طراحـی لبـاس سـاده و راحـت  (     
looking هر نسل شاهد متوسـط برازنـدگی    در ) ما

نات زیاد یباالتري نسبت به طراحی لباس زیبا و با تزی
 )Splendid     هستیم در مـورد بهتـرین برازنـدگی (

درهر نسل نیز مانند برازنـدگی متوسـط مـدل لبـاس     
) داراي مقـادیر    cool – lookingراحت و ساده ( 

  باالتري بود .
             

  
 نتایج براي طراحی لباس راحت و سـاده  ) 1-4-2شکل (        

[1]  
اگــر چــه فضــاي جســتجو بســیار وســیع مــی باشــد 

ی بـراي طـرح   یـ نمودارها نشان می دهـد کـه همگرا  
) سریع تر  cool – lookingلباس راحت و ساده ( 

)  splendidنـات زیـاد (   یاز مدل لباس زیبا و با تزی
)  splendidطـرح (   نـوع می باشد و این اختالف به 

گردد که پیچیده تر و داراي تنوع بیشتر نسبت  برمی
  ) می باشد .                                              cool – lookingبه طرح  ( 

        

                    
  cool – looking  [1]) نمونه  1-4-3شکل (                

  آزمایش دوم  – 2-4-1
ان رضـایت کـاربر از   این آزمایش بـراي سـنجش میـز   

سیستم صورت می گیرد و به این صـورت مـی باشـد    
کاربر طرح مورد نظر خودر  ,که از میان تعدادي طرح

را بـا سیسـتم    را انتخاب می کند و سـپس ایـن کـار   
کمک طراحی انجـام مـی دهـد و در نهایـت انتخـاب      
سیستم را با انتخاب خود کـه قـبالً مشـخص نمـوده     

  مقایسه می کند . 
مدل به صورت رانـدوم از فضـاي    500دا تعداد در ابت

 و از ســه شــخص بــراي ارزششــدجســتجو انتخــاب 
گــذاري مــدلها در دو گــروه راحــت و خوشــنما (     

coolness ) و زیبا (splendor     اسـتفاده شـد بـه (
داده شـد و از هرکـدام از    2تا  -2ي بین ا مدلها رتبه

مدل را که داراي بیشترین رتبـه در گـروه    10گروها 
انتخـاب شـدند و بـه عنـوان اسـتاندارد       ،ود بودنـد خ

  کار رفتند .  مقایسه در مرحله بعدي به
  

سپس از ده نفر خواسته شد که هـر یـک یـک طـرح     
) و یک طرح زیبا و cool- lookingراحت وساده ( 

) را با کمک سیستم طراحی  splendidبا تزیینات ( 
نسل انتخاب کنند و سپس آنرا بـا مقـدار    10در طی 

استانداردبه صورت تک تـک مقایسـه کننـد و بـه آن     
  اختصاص دهند .  3تا  -3امتیازي بین 

  
      [1]% 99% و 95در سطح  نتایج )  1-4-4شکل (            
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) نتایج پس از تجزیه و تحلیلهـاي   1-4-4در شکل ( 
% انجام گرفته را نشان 99% و 95آماري که در سطح 

  می دهد . 
طرح جستجو شده رابه   2.17.بهآزمایش کنندگان رت

توسط سیستم کمک طراحی مد براي طرح راحت  و 

را به طرح  1.74) و رتبه  cool – lookingساده ( 
از  .) اعطـاکرده انـد   splendidنـات (  یزیبا و بـا تزی 

 از سیسـتم  شود که درجه رضـایت  نتایج مشاهده می
) نسـبت   cool – lookingبراي طراحی مدلهاي ( 

  ) باالتر می باشد . splendid به مدل (
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