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 چکیده

 يطوره ، بباشد میین خصوصیات فیزیکی پارچه ر ظاهر و همچنیی از عوامل مهم در تغیکی یر طرح در بافندگییتغ
توان  میر طرح بافت یی با تغ، تار و پود در پارچهيها  نخيبند نمره نخ  و نوع رنگکسان از نظر نوع و یط کامال یکه با شرا

 ید بصورت دستی جديها جاد طرحین که این موضوع و با توجه به ایت ای با توجه به اهم.د نمودی کامال متفاوت تولهاي پارچه
را داشته باشد مورد   بر اساس نظروسلیقه کاربرکه توانایی ایجاد طرح ی کمک طراحطراحی سامانه ،باشد یبر م مشکل و زمان

 ي ا هک محاوریتم ژنتی در روش الگور. مورد نظر قرار گرفتاي استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره بدین منظور .توجه قرار گرفت
ن یبا تکرار ا. شوند می اصالح یمحاسبات تکاملها بر اساس   طرح،  کاربریابیگردد  و با  ارزش مید یها به طور خودکار  تول طرح

  .گردد مید یت طرح مورد نظر کاربر تولیچرخه در نها
 

  :يدیکلمات کل
  ي و پودي تاری بافندگ، طرح بافت،يا هک محاوریتم ژنتی    الگور
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Abstract 

This paper is to introduce a new method for the design of woven pattern applying interactive genetic 
algorithm. Basic chromosomes, which contain pattern dimensions and warps path (over or under 
wefts), are required to be defined. Two operators of mutation and crossover are used to produce new 
generations. User is eligible to input her/his judgments about generated chromosome to the algorithm 
proportionally. Using different genetic operators as well as designer’s preferences and desires, the 
algorithm is capable of creating new woven fabric pattern mixing preferred chromosome from last 
pattern generation. 
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  مقدمه-1
عت است که ی از طبیک روش انطباقیک یتم ژنتیالگور

ک عمل یولوژی بيها سمی ارگانیکی ژنتهاي ندیآبراساس فر
ت موجود طبق اصول ین نسل جمعیکند که در چند می

ن یا .کنند می نوع نمو "نی بهتريبقا" و یعیانتخاب طب
 ها  گونهين  در اصول بقایدارو چارلز توسط ن باریموضوع  اول

ن ی نخست (GAS)ک یتم ژنتی الگوريادیاصول بن. رح شدمط
   .]1[ مطرح شدHolland توسط 1975بار در سال 

کنند و  می بقاء باهم رقابت يعت، موجودات زنده برایدر طب
د نسل و ی برخوردارند امکان تولي که از قدرت باالترییها آن

توان گفت  میگر یان دی به ب.شتر استیزاد و ولدشان ب
 را یینه شدن باالی و بهي قدرت سازگاري که داراییها ژن

ش یافته و نوع خود را افزای گسترش یدارند در هر تولد نسل
   .دهند می
تواند  می ی گاه،ن مختلفیب مشخصات خوب از والدیترک

ار یجاد کند که مقدار آن بسی باال را ا1ی با برازندگیفرزندان
  .ن استیتک والد  تکزشتر ایب

 GASها ها که هر کدام از آن محاصل از کروموزوت ی با جمع 
 حل مسئله مطرح شده است يک جواب ممکن برایانگر یب

 خود یت و برازندگیهر  کروموزم با مقدار صالح. کند میکار 
 .دشو میش داده یانگر جواب مطلوب مسئله است نمایکه ب

د مثل با یند تولیت باال در فرآی با صالحيها مکروموزو
د ی توليبرا يشتری بشانس ،تیگر جمعید يها مکروموزو
ن احتمال ییت پای با صالحيها م دارند و کروموزو2مجدد
ن از یکنند بنابرا میدا ین عمل پی انتخاب در اي برايکمتر

  .روند مین یب
 و ی نسل فعليها من کروموزوید از انتخاب بهتریت جدیجمع

د ین نسل جدی ا.گردد مید ی تول، باهمها  آنيریاز جفت گ
 ی مطلوب نسل قبلي از مشخصات اعضايتر شی سهم بيدارا

ن نسل مشخصات خوب توسط یق در چندین طری بد.است
گر مخلوط و یافته و با مشخصات خوب دی گسترش تیجمع

ه از ی خوش آتين فضایتر شین عمل بی با ا.شود میمبادله 
ه ک بیتم ژنتی اگر الگور،گردد می ی جستجو بررسيفضا

                                                
1 Fitness 
2 Reproduction 
 

نه مسئله یت به جواب بهیاشد جمع شده بی طراحیخوب
   .گردد می 3ده و درآن همگرایرس

 باشد میر یک به صورت زیتم ژنتیالگور  می عمومراحل
  : ]1[) 1-1(شکل 
 قرار دادن خواص به صورت ژن در : اولي مرحله

   4ها ه از کروموزمیت اولید جمعیکروموزم و آغاز تول
وموزم در  هر کري برای برازندگي  محاسبه: دومي مرحله
  یت با استفاده از تابع برازندگیجمع

ت با توجه به مقدار ید دوباره جمعی تول: سومي مرحله
   هر کروموزم ي برایبرازندگ
   .تی انجام دورگه شدن و جهش در جمع: چهارمي همرحل

ابت شدن ث بازگشت به مرحله دوم تا : پنجمي مرحله
   ییهمگرا طیشرا

  
  ]1[کیتم ژنتی الگورمراحل اجراي) 1-1(شکل 

  
ل شده و عمل  ی تشکیتی رشته بکیهرکروموزم از 

 از یقسمتله تبادل اطالعات یدورگه شدن  به وس
 از دورگه يدی که تقل،ردیگ مین صورت یکروموزم والد

ها   باعث ارث بردن نسلوباشد  می یشدن در جهان واقع
 از ی در عمل جهش اطالعات بخش.شود مین یاز والد

 یشود که در جهان واقع میم معکوس  کروموزيها تیب

                                                
3 Converge 

شخص وجود شبکه ای از رشته های طويل وباريک وغيرم,درهسته سلولها ٤
.داردکه کروموزم ناميده میشودو ژنهابرروی آنهاقرار می گيرند   



   .)1-2( شکل میکن می جهش را به ندرت مشاهده هاي نمونه
  

 
   ]1[قه دورگه شدن و جهش در کروموزمیطر) 1-2(شکل 

 
اج به یشوند احت میک حل یتم ژنتی که با الگوریدر مسائل
ن تابع متناسب با مسئله مورد یباشد که ا می یزندگاتابع بر

 ساده يتواند به صورت تناسب عدد می که شود مینظر وضع 
   .ده باشدیچین فرمول پی از چندیبیا ترکی

 استفاده نمود یتوان از تابع برازندگ میمسائل ن میاما در تما
ار یزنده مناسب بسادا کردن تابع بری موارد پیرا در بعضیز

ر یغ بافت ی از حاالت مثل مسئله طراحیدر بعضو مشکل 
قه شخص طراح ی بر سلیاساس طراحرا ی ز.باشد میممکن 

عمل کند وجود  قه افرادی سلي که بتواند به جایاست و تابع
   .]3و2[ندارد

  

 
  ]GA ]2 وIGAتفاوت ) 1-3(کل ش

  

نگونه مسائل که امکان استفاده از تابع ی حل ايبرا
ک یتم ژنتی وجود ندارد از روش الگوریبرازندگ
 از روشن ی در ا.شود می  استفاده ) (5IGAيا همحاور
زان ین میی تعيشود وبرا می استفاده نیندگبرازتابع 
  .]2 [)1-3(کل  ششود میبر استفاده ر از نظر کایبرازندگ

   
  روش کار -2

 یطراح  يا همحاورک ی ژنتتمی در الگوریروش کل
  :باشد میداراي مراحل زیر  نرم افزار  در اینشده

  
    يها و کدگذار  انتخاب کروموزوم1-2

ها  ک انتخاب کروموزومیتم ژنتی مسئله در الگورنی    اول
 يها دارا  کروموزوم تحقیقنی در ا.ها است  آنيو کدگذار

  :باشند میر یمشخصات ز
تعداد پود و تعداد تار در ( طول و عرض طرح :ابعاد -

  )ک تکرار از طرحی
 در : طرحهاي ک از خانهیا رو بودن تار در هر یر یز -

 رو بودن تار و ي به معنای رنگهاي نجا خانهیا
باشد  میر بودن تار ی زيد به معنای سفهاي خانه

 .)2-1شکل (

  
   کروموزم کی )2-1(شکل 

  
  ها گر عمل 2-2

 يک سری ید از نسل قبلید نسل جدی تولي    برا
 يک برای ژنتيها تمیرا الگوری ز،ندا هف شدی تعرگر عمل

  جهش و دو رگه شدن دارندياهگر عملاز به یادامه کار ن
  .]4و5[

                                                
5 Interactive   Algorithm  genetic 

۴ 

۴ 



ند ا هف شدی تعرهاي بعدي بخش که در ییهاگر عملک از یهر
  .ندیا پود عمل نمایتوانند در دو جهت تار  می
  
   جهش گر عمل 1-2-2

ر در طرح به دو روش عمل ییجاد تغی اي براگر عملن ی   ا
  :دینما می

ه ط نقکی یطور تصادفه   بی،ر جزئیی در حالت تغ:یجزئ -
 .شود می آن  برعکس شود و حالت می انتخاب  از طرح

ر بود یرود و اگر ز میر ی اگر در آن نقطه تار رو بود زیعنی
   .دیآ میرو 

ا ی(ک  تار  ی  یطور تصادفه  بی،ر کلیی در حالت تغ:یکل -
 آن بطور هاي  خانهو شود میانتخاب   طرح از) ک پودی

ه ب) دا پوی( آن تار یعنی ،شوند می ی پر و خالیتصادف
   .دینما میر  ییطور کامل تغ

د در هر بار یجاد فرد جدی اي جهش برايهاگر عملدر مورد 
ک فرزند یشود و فقط  میک فرد خانواده استفاده یفقط از 

  ].5[ شود مید یتول
  
  )  بیترک( دو رگه شدن  گر عمل 2-2-2

 جهش شامل دو گر عملز مانند ی دو رگه شدن نگر عمل    
ن ین تفاوت که در مورد ایباشد با ا می ی و جزئیدسته کل

 چه در یعنیز وجود دارد ی نيگری ديم بندی تقسگر عمل
 گر عمل یب جزئی و چه در حالت ترکیب کلیحالت ترک

 گریتفاوت د .دیا منظم عمل نمای و یتواند بصورت تصادف می
 دو رگه گر عملن است که ی جهش در اگر عمل با گر عملن یا

از دارد و یعمال اثر خود به هر دو نفر خانواده ن اِيشدن برا
عمال  ا د ی خانواده دو فرزند تولي بر روگر عملن یپس از اِ

ات افراد خانواده را به ی از خصوصیک قسمتیشود که هر می
  .]5[ ندا هارث برد

 دو گر عمل ي باال چهار حالت برايم بندی    با توجه به تقس
 در مورد يح مختصریر توضید که در زیآ میرگه شدن بوجود 

توانند در هر  می گر عملن چهار ی البته ا.شود میها داده  آن
  .دندو جهت تار و پود عمل کن

  
  منظمی دو رگه شدن کلگر عمل -

 و  هر دو طرح را  از  وسط شکافتهگر عملن ی ا
گر ی  اول هر طرح را با قسمت دوم طرح ديها قسمت
د ید تولید جدب دو فرزنین ترتیکند به ا میمتصل 

  .شود می
   

 ی تصادفی دو رگه شدن کلگر عمل -

 یک نقطه تصادفی از   هر دو طرح راگر عملن یا
 اول هر طرح را با قسمت دوم يها و قسمت شکافته
ب دو فرزند ین ترتیکند به ا میگر متصل یطرح د

  . شود مید ید تولیجد
  

   منظمی دو رگه شدن جزئگر عمل -
 يتر ی به طور عمق دو طرحگر عملن نوع  یدر ا

ب در ی مثال اگر ترکیعنی .شوند میب  یبا هم  ترک
ان با هم جابجا یک در می تارها ،جهت تار باشد

د ید تولیب دو فرزند جدین ترتیشوند و به ا می
  .)2-2شکل (شود می
  

  
 منظم در یک مثال از دو رگه شدن جزئی )2-2(شکل 

  جهت تار
 

  ی تصادفی دو رگه شدن جزئگر عمل -
 یز دو طرح را به طور عمقین گر عملن نوع  ی ا

 دو گر عمل با گر عملن ی فرق ا.دینما میب یبا هم ترک
 گر عملن است که در ی منظم در ایرگه شدن جزئ

 که با هم جابجا یی تارهای تصادفیدو رگه شدن جزئ
ن یشوند  و به ا می انتخاب یطور تصادفه ب شوند می
   .)2-3شکل ( دنشو مید ید تولیب دو فرزند جدیترت

  



  
 در ی تصادفیک مثال از دو رگه شدن جزئی )2-3(شکل 

 جهت تار

  
 نسل ي موجب بقاین است که کپیج ایدگاه رایک دی

ق در ین طریشود و عمل دو رگه شدن مهمتر می ی قبليقو
 محتمل يع در فضای سري جستجوي براهاگر عملان یم

 را فراهم ی کوچکی تصادفيز فضای عمل جهش ن.است
 ي در فضايا هچ نقطین که هینان به ایآورد و در اطم یم

  .]4و5[ کند می صفر را نداشته کمک یجستجو احتمال بررس
  

  ها گر عملزان احتمال اثر یم می تنظ3-2
 ،ش دادیتر را افزا ي قويهاگر عملنکه بتوان اثر ی اي   برا

ل در نرم افزار ین دلیهمه  ب.م نمودیها را تنظ د احتمال آنیبا
م احتماالت در نظر گرفته شده است که ی جهت تنظیبخش

  .گردد میم ی در آن بخش تنظگر عملاحتمال اثر هر 
  
    جاد شده  ی ايها  کنترل طرح4-2

 يک سرید ید نسل جدیکه پس از تول  ییجا از آن
د ین نشده در طرح جدییش تعی و از پیرات تصادفییتغ

 يک سرید ید بای هر طرح جددی پس از تول،دیآ میبوجود 
 يت داشتن طرح برایرد تا از قابلی طرح انجام گيها رو کنترل

  .نان حاصل گرددی اطمیبافت بصورت عمل
ن یید هر طرح تعداد باال و پای بعد از تول،ن کنترلی ايبرا

ن یرا اگر ای ز.شود میرفتن نخ تار در هر تار از طرح شمرده 
 همه یزان بافت رفتگید مکسان باشیتعداد در تمام تارها 

ت  یجاد شده به  واقعیجه طرح ای و در نتشود میکسان یتارها 
کسان ی تمام تارها ين تعداد برای اگر ا.گردد میکتر  ینزد
ن موضوع را یر دادن در طرح ایی با تغی کاربر بطور دست.نبود
ن رفتن نخ تار در ی تعداد باال و پائیعنی .دینما میح  یتصح

ص یشود و با تشخ میش داده یبه کاربر نماتمام تارها 
  .گردد مین اختالفات اصالح یکاربر   ا

  
   ساختمان برنامه-3

 مختلف يها  شده شامل قسمتی     نرم افزار طراح
  :باشد که عبارتند از می
   موجود و استاندارديها  طرحيره سازیقسمت ذخ -
ف ی تعريها  گر عملد توسط یجاد طرح جدیقسمت ا -

  ی به صورت دستمانهسا شده در 
تم ید توسط الگوریجاد نسل جدیرابط کاربر و ا -

  يا هک محاوریژنت
  ها گر عملم احتمال عمل یبخش تنظ -
  وتکرار طرح  يقسمت مشاهده اثر رنگبند -

  . آمده استها ن بخشیح ایدر ادامه توض
  
   موجود و استاندارديها  طرحيره سازی ذخ1-3

کردن و ک قسمت جهت وارد ین نرم افزار یدر ا
 موجود در  صنعت  قرار داده يها  طرحيره سازیذخ

 ها ن طرحید از ای جديها د طرحیشده است تا در تول
توان هر طرح با هر  مین قسمت ی در ا.کمک گرفته شود

  . نموديره سازی را با نام خاص خود ذخيابعاد
  
 هاي گر عملد توسط یجاد طرح جدی قسمت ا2-3
  یرت دست به صوسامانه ف شده در یتعر

ن نرم ی گفته شد در ایطور که در فصل قبل همان
چهار نوع جهش و هشت  (گر عمل نوع 12افزار حدود 

نکه بتوان ی اي برا.ف شده استیتعر) نوع دو رگه شدن
 ، مختلف مشاهده نموديها  بافتيها را روگر عملن یاثر ا

ر ی در نرم افزار گنجانده شده است که تاثیقسمت
 نشان ی انتخابيها  طرحيظر را رو مورد نيهاگر عمل
  .)3-1شکل (دهد  می

  



  
ها بصورت گر عمل از قسمت اعمال يری تصو)3-1(شکل

  یدست
  
تم ید توسط الگوریجاد نسل جدی رابط کاربر و ا3-3
  يا هک محاوریژنت

  يا ه محاورکیژنتتم یطور که  گفته  شد  در  الگور همان
 ییافزارها ل نرمین دلی همشود به می نفی تعریتابع برازندگ
 ي دارا،کنند می  استفاده يا ه محاورکیتم ژنتیکه از الگور

ن قسمت یباشند که در ا میک قسمت به نام رابط کاربر ی
د شده ی افراد تولي رويکاربر خود شخصا به ارزش گذار

   .]6[پردازد می
 طرح در 100در نرم افزار موجود تعداد افراد هر نسل 

ش یل چون امکان نماین دلی هم به.نظر گرفته شده است
ش به کاربر ی طرح بطور همزمان در صفحه نما12شتر از یب

 ها ن طرحی کاربر اها ن طرحی به ایازدهی امتيوجود ندارد برا
رود پس  می يدهد و به صفحه بعد میاز ی تا امت12 تا 12را 

از ی از نظر امتی را بصورت نزولها از اتمام کار نرم افزار طرح
 دارند را در يشتری بيازی که امتییها کند و آن میمرتب 

 ها ن طرحیاز دادن به ای امتي برا.دهد میش یصفحه اول نما
ر هر طرح قرار داده شده است که یله لغزنده در زیک می

از یا بصورت نوشتن به طرح امتیله آن و یتواند بوس میکاربر 
ش داده شده ی نما3-2ن قسمت در شکل ی ای کلي نما.دهد
  .است

  

  
   از قسمت رابط کاربريری تصو)3-2(شکل

  
 از سه راه یکین نرم افزار از یه در ایت اولید جمعیتول

  :گردد می  از  هر  سه  انجام  یقیا  تلفیر و  یز
ن ی از بی طرح به طور تصادف100زمان  انتخاب هم -

ن انتخاب تا احساس ی موجود و تکرار ايها طرح
ح انتخاب  طر100 ی کاربر از ظاهر کلیت نسبیرضا
  ه؛شد

 طرح و تکرار 100ک از ی هر ي برایانتخاب تصادف -
ک از ی کاربر از هر یت نسبین انتخاب تا زمان رضایا

  ؛طرح
ن ییش تعی طرح بصورت از پ100ک از یانتخاب هر  -

  . موجوديها ن طرحیشده از ب
ک از یتواند هر  می برنامه کاربر ي از اجرایدر هر زمان

د و ی نمايره سازیا که بخواهد ذخجاد شده ری ايها طرح
 را ها د تا طرحیجاد نمای در آن ایراتیی تغیا بصورت دستی

 برنامه ییگرا د تا سرعت همیتر نما کیبه نظر خود نزد
د نسل کاربر به ی از توليابد و در تعداد کمتریش یافزا

  .برسد جواب
ه شد با زدن دکمه یه تهیت  اولینکه جمعیپس از ا

د با در نظر گرفتن یت جدیک جمعی "دید نسل جدیتول"
 يم شده برایاز داده شده به هر طرح و احتمال تنظیامت

 که ییها  از طرحي تعداد.گردد مید ی تولگر عملهر 
شوند و  مید تکرار یند در نسل جدا ه داشتيشتریاز بیامت

بوده است  تر   کميک حدی از ها از آنی هم که امتيتعداد
 ک مجدداًیتم ژنتیسط الگوره توی و بق.شوند میحذف 

  .]7[ گردند مید یتول



از (ه گفته شدیت اولی که در مورد جمعیامکانات میتما
 انتخاب هر طرح توسط ،ها  تمام طرحیل انتخاب تصادفیقب

در ..) . وها  طرحيره سازی ذخ،ها ات طرحیر جزئیی تغ،کاربر
 يگرین امکان دیچن هم .د هم وجود داردی جديها مورد نسل

ن است که  با فشار دکمه ین قسمت وجود دارد ایر اکه د
 هر طرح دو طرح مشابه آن به کاربر يسمت چپ ماوس رو

 ها تر به آن شود تا کاربر بتواند  آسان میش داده ینما
  .دی  نمایازدهیامت

 امکان بازگشت ي  برنامه،د نسلی توليدر هر زمان از اجرا
  .ز داردی را ني و بعدیبه مرحله قبل

  
  

  هاگر عملم احتمال اثر ی تنظ4-3
د ی در توليتر شیتر اثر ب ي قويهاگر عملکه  نی ايبرا

 .م گرددی تنظها د احتمال اثر آنید داشته باشند باینسل جد
 در برنامه  در نظر گرفته شده که یل قسمتین دلیبه هم

م و یها در آن قسمت تنظگر عملک از یاحتمال عمل هر 
 يحتمال با نسبت دادن عددم این تنظی ا.گردد میره یذخ

   .]6[ ردیگ می انجام  گر عمل به هر 100ن صفر تا یب
  
  يبند  اثر رنگي  مشاهده5-3

ک دکمه در کنار هر طرح وجود یدر قسمت رابط کاربر 
  که مربوط به آن باشد، بهیدارد که با زدن آن دکمه  طرح

  .)3-3شکل( ابدی می برنامه انتقال يبند قسمت رنگ
  

  
  يبند  از قسمت رنگيریتصو) 3-3(شکل 

  
طور ه ا پود را بی تار يبند توان رنگ مین قسمت یدر ا

 پارچه ير داد و اثر آن را روییزمان تغ ا همیجداگانه 
زدن  توان با مین قسمت ی در هر زمان در ا.مشاهده نمود
    .از طرح را در کنار آن مشاهده نمود تکرار 8، دکمه تکرار

  
   تجارب-5

 نشان داده شده است طراحیک نمونه ی 3-4در شکل 
 3 یفقط در طکه  ، طرح9که از سه طرح سمت چپ 

ش ی در سمت راست نما،د نسل بدست آمده استیتول
 ییگرا  نشان دهنده سرعت هم این مثال.داده شده است

  .ار باال استیبس
  

  
چپ  طرح سمت 3از راست  طرح سمت 9 )3-4(شکل

ن یشترید نسل بیتول در هنگام یعنی( .ندا هبدست آمد
 به سه طرح سمت چپ داده شده ها ن طرحیاز در بیامت

  )است
  

  شنهاداتی و پيریجه گی نت-5
 به نظر ، انجام گرفتهکارهايبا توجه به تجربه و 

 را در ی راه مناسبيا هک محاوریتم ژنتیرسد که الگور می
 که ی در نساجيگرید  و امور دی جديها مورد خلق طرح

 محققان قرار داده  يش رویمؤثر است پت در آن یخالق
  .است

توان  میق ین طری به اینه  طراحیمثال در زم
 شباهت ی قبليها جاد نمود که هم به  طرحی اییها طرح

  در آن بکار گرفتهيت و نوآورید و هم خالقنداشته باش



 در یزه کردن طراحیدر جهت مدرن مین خود گای ا. استشده
انه ی از سرعت پردازش رایقی تلفباشد که در آن از می ینساج

  .ت انسان استفاده شده استیو خالق
ن بوده است که عالوه بر ی بر ای سعتحقیقن یادر 

 يها ق طرحی و استفاده از تلفیانه در طراحیاستفاده از را
ز در یت انسان نی و خالقی شناسییبای از قدرت ز،دیجد

  . استفاده گرددها یطراح
 کرد یرا به طور هوشمند طراحتوان برنامه  مین یچن هم

 به واز دهد ی امتها  هر نسل خودش به طرحدیکه پس از تول
تر گردد و برنامه   کوتاهیاز دهیش دهد تا زمان امتیکاربر نما

  .دی نمای مشابه را به کاربر معرفيها بتواند طرح

ه شده فقط در محدوده ی نرم افزار تهکه ییجا از آن
 در  توان می ،دینما می  عملي  و پودي  تاریبافندگ

 طراحی انواع  جهت استفاده در ران  نرم افزارینده  ایآ
  . نمودينه سازیبه منسوجات

ن نرم افزار و اضافه کردن یل این با تکمیچن هم
ک یتم ژنتید توسط الگوری جديد مدهایقسمت تول

 ،ش به کاربری جهت نمايک سه بعدی و گرافيا همحاور
 مناسب يک نرم افزار کاربردیا به ن نرم افزار ریتوان ا می

  .ل نمودی و پوشاك تبدیجهت صنعت بافندگ
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