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 مقذمٍ

اػاػی تـش تَدُ ٍ ایي  یاصّایًاص دیشتاص، پَؿاک یکی اص 

اػت. پغ  پاتشخادس توام عَل ػوش اًؼاى ّوَاسُ ًیاص 

تالؽ تشای سفغ ایي ًیاص تـش، حیاتی ٍ ػَدآٍس اػت. سًٍذ 

پیـشفت ٍضؼیت تاصاس پَؿاک، تالؽ تَلیذکٌٌذگاى خْت 

 هَسدًظشکؼة تَاًایی سقاتت دس تاصاس ٍ اسائِ هحصَل 

. تِ دلیل تاال تَدى حدن علثذ یهسا  کٌٌذگاى هصشف

، تَلیذکٌٌذگاى کٌٌذگاى هصشفاعالػات ٍ گؼتشؽ خاهؼِ 

عشاحی هذ لثاع تا کوک کاهپیَتش  یّا ػاهاًِِ دًثال ت

خْت تَلیذ عشح  کٌٌذگاى هصشفّؼتٌذ کِ تا ًظشیاتی اص 

 .تالؽ کٌٌذ ّا آى هَسدًظشلثاع 

َّؿوٌذ  یّا ػاهاًِای یکی اص ایي الگَسیتن طًتیک هحاٍسُ

عشاحی لثاع سا داسد.  ی یٌِدسصهاػت کِ تَاًایی اػتفادُ 

ػتفادُ اص الگَسیتن طًتیک لثاع تا ادس اکثش هَاسد عشاحی 

ّای تَلیذی تاال اػت. اص ػَی دیگش، ای، تٌَع عشحهحاٍسُ

 ّا تفاٍتقادس تِ تـخیص  ّا ًوًَِصیاد اًؼاى دس تؼذاد 

 ،ًاپزیش یخؼتگّای ّوچٌیي دس هقایؼِ تا سایاًًِیؼت. 

الگَسیتن طًتیک لزا دس  کاستشاى هؼتؼذ تِ خؼتگی ّؼتٌذ.

 تشخَسداس اػت. ای یظٍُای، خؼتگی کاستش اص اّویت اٍسُهح

پَؿاک ٍ  ی یٌِدسصه یتنالگَس یياػتفادُ اص ا یشتاصاص د

تِ خَد خلة کشدُ  سا ای یظٍُلثاع تَخِ  یعشاح یظٍُ تِ

 یتن، الگَسگًَگ ٍ ّوکاساًؾ ،2009ػال  [. دس1-4اػت ]

 یّاعشح یسا اسائِ کشدًذ کِ تشاصًذگ یاهحاٍسُ یکطًت

سا  یتنالگَس یت. خوؼؿَد یًولثاع تَػظ اًؼاى هحاػثِ 

ٍ حذاکثش تؼذاد خَؿِ تا تکاهل  ؿذُ ینتقؼتِ چٌذ خَؿِ 

عشح لثاع  یکؿَد. کاستش تٌْا یه یضتؼَ یتخوؼ یغٍ تَص

 یگشد یٍ تشاصًذگ کٌذ یه یاتیدس هشکض ّش خَؿِ سا اسص

 یي،. ػالٍُ تش اؿَد یهآى هحاػثِ  تش اػاعلثاع  یّا عشح

کاستش  کِ ی، صهاًیعشح لثاع هشکض یتشاصًذگ ییيتؼ یتشا

خَد قشاس  یتحؼاػ یاٍ  یتآى عثق سضا یاتیاسص یتشا

خَدکاس تش  عَس تِآى  یٍ تشاصًذگ ؿَدیثثت ه دّذ یه

، هک ٍ 2013[. دس ػال 5ؿَد ]یاػاع صهاى هحاػثِ ه

لثاع تش  یِعشح اٍل یعشاح یسٍؽ تشا یکّوکاساًؾ، 

 یؼتن. ػاًذ کشدُاسائِ  یاهحاٍسُ یکًتط یتناػاع الگَس

 یگاُپا یکلثاع اص  یقثل یّا عشح یاتیتاص ییتَاًا تٌْا ًِ

سا  یذخذ یّاػثک یدادا ییسا داسد تلکِ تَاًا یدادُ عشاح

 یکلثاع ؿاهل  یِعشح اٍل یعشاح یؼتنداسد. ػ یضً

 کايیي دادٌ یامحايرٌصوتیک ساماوٍ طزاحی لباس با استفادٌ اس الگًریتم 

 پذسام پیًَذی، عاّشُ صاسع صادُ
 یضدداًـکذُ هٌْذػی ًؼاخی داًـگاُ 

t.zarezade@stu.yazd.ac.ir  

 
 چکیذٌ

تا ای تشخَسداس اػت. هختلف صًذگی اًؼاى اص اّویت ٍیظُتؼیاس آى دس اتؼاد  یکاستشدّا یلتِ دلاهشٍصُ ٌّش عشاحی لثاع ٍ هذ 

ّای عشاحی لثاع تیـتش ؿذُ اػت. دس ایي هقالِ ػاهاًِ ایٌتشًتی ًیاص تِ ػاهاًِ یذّایخشتِ اّویت پَؿاک ٍ افضایؾ  تَخِ

تٌِ ٍ هیاى، تاالتٌِاػت. اتتذا اخضای لثاع ؿٌای صًاًِ ؿاهل  ؿذُدادُای تَػؼِ الگَسیتن طًتیک هحاٍسُعشاحی لثاع تا اػتفادُ اص 

 ّای لثاع هغاتق ًظش کاستشدس تَلیذ عشحّا تشای ّذایت الگَسیتن طًتیک عشح. اًذؿذُیعشاحعشح هتفاٍت  35تٌِ دس پاییي

اػت.  ؿذُاػتفادًُیض تشای کاّؾ خؼتگی کاستش  k-meansتٌذی تِ سٍؽ اص خَؿِ ؿًَذ.اسائِ هیهٌظَس کاّؾ خؼتگی کاستش تِ

ّا ًیض تش عشحٍ تشاصًذگی تقیِ  ؿَدیهٍ تشای تؼییي تشاصًذگی تِ کاستش ًوایؾ دادُ  ؿذُیتٌذخَؿِخوؼیت اٍلیِ پغ اص تَلیذ 

 .ؿَدیهاسصیاتی  ّاخَؿِاػاع تشاصًذگی ًوایٌذُ 
 

 k-meansبىذی ، خًضٍکايی ، دادٌیامحايرٌصوتیک  طزاحی لباس، الگًریتمکلمات کلیذی: 
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 یدادُ ٍ هَتَس عشاح یگاُپا یک یِ،هذل عشح اٍل یعشاح

 یآػاًتِ یؼتنػ یاػت. خشٍخ یا چٌذهشحلِ یِعشح اٍل

، صاسع ًظاد ٍ ّوکاساًؾ 1392[. دس ػال 6اػت ] دسک قاتل

لثاع سا تا اػتفادُ اص اصَل  یػاهاًِ کوک عشاح یک یضً

 ّا آىاسائِ دادًذ.  یاهحاٍسُ یکطًت یتنؿثاّت ٍ الگَس

کشدًذ. تا اػتفادُ  یقؼوت هدضا عشاح 6قغؼات هاًتَ سا دس 

ؿذ.  یدادلثاع ا یّاعشح یاهحاٍسُ یکطًت تنیاص الگَس

 یّاعشح یشلثاع تَػظ کاستش ٍ ػا یّااص عشح ذادیتؼ

ّا ٍ اتظ ؿثاّت تا دس ًظش گشفتي ؿثاّتلثاع تِ کوک سٍ

 [.7ؿذ ] یاتیلثاع اسص یّاعشح یيت یّااختالف

کِ  ؿذُ اسائِهذ لثاع  یعشاح یؼتنػ یکپظٍّؾ  یيا دس

 یتن. الگَسکٌذ یهکاس  یاهحاٍسُ یکطًت یتنتش اػاع الگَس

 یضکٌٌذگاى( ًهصشف) یاحشفِیشکاستشاى غ یتشا یـٌْادیپ

 ی،عشاح افضاس ًشماػت. تا اػتفادُ اص  دسک قاتل یآػاً تِ

 ایياػت.  ؿذُ یشُرخٍ  ؿذُ یعشاحلثاع خذاگاًِ  یاخضا

 یلسا تـک یتنالگَسی اعالػات یگاُلثاع، پا یاخضا یّاعشح

یه یدادلثاع ا یّاعشح یتناػتفادُ اص الگَسدٌّذ. تا یه

اضافِ کشدى عشح پاسچِ تِ  ییتَاًا یؼتنػ یيؿَد. ا

آدهک  یلثاع تش سٍ یّالثاع سا داسد. عشح یّاقؼوت

 هپیَتش،کاستش تا کا یناستثاط هؼتق یلاػت. تِ دل قشاسگشفتِ

، ؿذُ اسائِ یؼتنلزا دس ػ کاستش ٍخَد داسد. یاهکاى خؼتگ

ّای  عشح اتتذا کاستش اص یتهحذٍد یياکاّؾ  یتشا

کٌذ ٍ  ّای لثاع اًتخاب هی خَد سا تشای قؼوت هَسدػالقِ

ّوچٌیي  ؿَد. آى ػاختِ هی تش اػاعخوؼیت اٍلیِ 

اػت. کاستش تٌْا  ؿذُ اػتفادُلثاع  یّا عشح یتٌذ خَؿِ

اػضا  یگشد یٍ تشاصًذگ کٌذ یه یاتیّش خَؿِ سا اسص یٌذًُوا

ّش خَؿِ کِ تَػظ  یٌذًُوا یتشاصًذگ یضاىتش اػاع ه

 .ؿَد یه هحاػثِ، ؿذُ ییيتؼکاستش 

ّا  تٌْایی ٍ خذا اص دیگش پَؿؾ تِؿٌا لثاع  اصآًداکِ

ص ٍ ؿکل اًذام هتفاٍت ا یضّاػاؿَد ٍ افشاد دس  اػتفادُ هی

ای سا تِ خَد خلة کشدُ  ، تَخِ ٍیظُکٌٌذ یهآى اػتفادُ 

ًـاى دادى  یصًاًِ تشا یپظٍّؾ اص لثاع ؿٌا یيا دس اػت.

 یؼتنػ ٍخَد یيتاااػت.  ؿذُ اػتفادُ یؼتنػولکشد ػ

تلَص، کت،  یلتش هذ اص قث یچیذُهحصَالت پ یگشتِ د اخشا قاتل

 .اػتؿلَاس ٍ ... 

 تجزبیات

صًاًِ  اخضای لثاع ؿٌای :لباس یَا طزح یساس آمادٌ=1

اػت.  ؿذُ ینتقؼتٌِ  ٍ پاییي تيِ یاىه، تاالتٌِتِ ػِ تخؾ 

ًـاى  1ای اص یک عشح لثاع ٍ اخضای آى دس ؿکل  ًوًَِ

اػت. تا تشسػی تاصاس ٍ کوک گشفتي اص عشاحاى  ؿذُ دادُ

اػت.  ؿذُ یعشاحعشح هتفاٍت  35لثاع، قغؼات لثاع دس 

گاُ اعالػاتی هدوَػِ سا ّای پاسچِ، پای اخضای لثاع ٍ عشح

وت دٌّذ. اهکاى تفاٍت عشح پاسچِ تشای ػِ قؼ تـکیل هی

فضای  دسٍاقغاػت ٍ  ؿذُ گشفتِلثاع ؿٌای صًاًِ دس ًظش 

عشح هتفاٍت لثاع ؿٌای صًاًِ  356ای هدوَػِ اص  ًوًَِ

 اػت. ؿذُ یلتـک

عشاحی لثاع  ػاهاًِهشاحل الگَسیتن : طزاحی سیستم-2

تشای  اػت. ؿذُ دادًُـاى  2ؿٌای صًاًِ دس فلَچاست ؿکل 

ػِ قؼوت ّای ّش  عشح، ؿذُ یتّذاداؿتي یک عشاحی 

. کاستش ؿَد یهدادُ  لثاع ٍ عشح پاسچِ تِ کاستش ًـاى

ٍ دس تَلیذ ًؼل  کٌذ یهّای هَسدًظش خَد سا اًتخاب  عشح

 اص تَاًذ یهایي فشایٌذ  .ؿَد یهاػتفادُ  ّا عشحاٍلیِ اص آى 

تکاّذ.  هَسدًظشؽخؼتگی کاستش دس پیذا کشدى عشح 

اص ّش قؼوت سا  تَػظ کاستش ؿذُ اًتخابی ّا ، هذلػیؼتن

کٌذ. اهکاى  ِ سا ایداد هیّای لثاع ؿٌای صًاً عشح ٍ تشکیة

افضٍدى عشح پاسچِ هتفاٍت تشای اخضای لثاع ؿٌای صًاًِ 

ٍ  ؿذُ دادُ یؾًوا صفحٍِخَد داسد. ًؼل اٍلیِ تش سٍی 

. تشاصًذگی تقیِ دّذ یهکاستش تِ ّش عشح اسصؽ تشاصًذگی 

. ؿَد یهاًدام  یتٌذ خَؿِلثاع ًیض تا کوک  یّا عشح

لثاع تا تقاعغ ٍ خْؾ  یّا عشح یذتاصتَلػپغ ػیؼتن 

لثاع  یّا عشح. دٍتاسُ کٌذ یهًؼل تؼذی خوؼیت سا ایداد 

. ایي فشایٌذ تا ؿَد یهدادُ  یؾًوا صفحِدس  یدادؿذُا

تشػذ یا  ؿذُ ییيتؼتِ تؼذاد اص پیؾ  ّا ًؼلصهاًی کِ تؼذاد 

. ایي یاتذ یهاهِ د ًظش کاستش پیذا ؿَد ادسایٌکِ عشح هَ

تشاصًذگی تاالتش، یؼٌی عشح  تااسصؽخوؼیت  تَاًذ یهتکشاس 

 .لثاع ؿٌای صًاًِ تْتش تَلیذ کٌذ

ػٌَاى یک  ّش عشح لثاع ؿٌای صًاًِ تِ: یکذگذار-3

تٌِ ٍ  ، قؼوت هیاىتاالتٌِکشٍهَصٍم ٍ اخضای آى ؿاهل 

 ّشکذامکِ  تٌِ ٍ عشح پاسچِ ّش ػِ قؼوت لثاع پاییي

ّا دس ًظش  طى ػٌَاى تِعشح هتفاٍت اػت،  35ؿاهل 

 .اًذ ؿذُ گشفتِ
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ػٌَاى  عشح لثاع ؿٌای صًاًِ تِ 100: تًلیذ وسل ايلیٍ-4

اص تیي اخضای  ؿذُ ٍ ّذایت عَس تصادفی ، تًِؼل اٍلیِ

اػتخشاج تَػظ کاستش  ؿذُ اًتخابهختلف لثاع ؿٌای صًاًِ 

ّای  یة طىیک طى ٍ تشک ػٌَاى تِلثاع  . ّش تخؾؿَد یه

 ؿذُ گشفتِیک کشٍهَصٍم دس ًظش  ػٌَاى تِهختلف یک لثاع 

کٌاس یکذیگش ٍ ّای هختلف دس  قشاس گشفتي طى دسٍاقغاػت. 

ؿکل دس ػاصد.  ّا، خوؼیت اٍلیِ سا هی ؿکل دادى کشٍهَصٍم

 هَسدًظشی ّا ساتظ کاستش کِ اهکاى اًتخاب عشح صفحِ 3

اص  یا ًوًَِّوچٌیي  اػت. ؿذُ دادُ، ًـاى دّذ یهکاستش سا 

ًوایؾ  4اٍلیِ اسادُ ؿذُ تِ کاستش دس ؿکل  یّا عشح

 اػت. ؿذُ دادُ

پغ اص : K-meansبٍ ريش  بىذی جمعیت خًضٍ-5

صًاًِ  یلثاع ؿٌا یّا عشح یتٌذ ٍ خَؿِ یًِؼل اٍل یذتَل

تِ کاستش  یاتیّش خَؿِ خْت اسص یٌذُخَؿِ هدضا، ًوا 8دس 

 یلثاع ؿٌا یّا عشح ی خَؿِ یٌذًُوا ؿَد. یًـاى دادُ ه

کاستش اص  یتسضا یضاىؿَد ٍ ه یدادُ ه یؾصًاًِ تِ کاستش ًوا

 ّشکذام یتشا 100تا  0صًاًِ دس تاصُ  یلثاع ؿٌا یّا عشح

 .ؿَد یهاًدام 

َای لباس با تًجٍ بٍ  تعییه بزاسوذگی سایز طزح-6

ّای لثاع  تشاصًذگی ػایش عشح: بزاسوذگی ومایىذٌ خًضٍ

ّا اص ًوایٌذُ خَؿِ ٍ  خِ تِ فاصلِ عشحؿٌای صًاًِ تا تَ

تَػظ کاستش، هحاػثِ  ّا آىتشای  ؿذُ دادُتشاصًذگی 

 .ؿَد یه

اع چشخ گشداى ٍ اًتخاب تش اػ :اوتخاب يالذیه-7

تشاصًذگی  ّشکذامؿَد.  ّا اًدام هی تیـتشیي تشاصًذگی

تیـتشی داؿتِ تاؿٌذ، ؿاًغ اًتخاب تیـتشی ًیض داسًذ. 

ّا  اص هدوَع توام تشاصًذگی ؿذُ اػتفادُتاتغ اًتخاب 

ٍ تشای ایداد ػذدی  1ٍ  0ػذدی تصادفی تیي  دس ضشب

ل اًتخاب اػذاد تا تشاصًذگی تصادفی کِ دس آى احتوا

 ؿًَذ. تش، تیـتش اػت، اًتخاب هی تضسگ

 یػولگشّا: الگًریتم صوتیک یعملگزَااعمال -8

 تقاعغؿذُ دس ایي پظٍّؾ ؿاهل ػولگش  کاستشدُ تِطًتیک 

ًشخ تقاعغ ٍ  0.3ًشخ خْؾ اص  .ؿَد یهٍ خْؾ  چٌذ ًقغِ

 اػت. ؿذُ اػتفادُ 0.8

 وتایج ي بحث

ای تشای عشاحی لثاع ؿٌای صًاًِ تا  دس ایي پظٍّؾ ػاهاًِ

 ؿذُ اسائِکاٍی  ای ٍ دادُ اػتفادُ اص الگَسیتن طًتیک هحاٍسُ

 ّا آىّای لثاع ٍ عشح پاسچِ  اػت. تشای ّشکذام اص تخؾ

اػت. کاستش تا اًتخاب  ؿذُ گشفتِعشح هتفاٍت دس ًظش  35

خَد تشای ّش قؼوت، الگَسیتن سا ّذایت  هَسدًظشعشح 

ایداد  ی سا هغاتق تا ًظش ٍیفتصاد عشح 100تا  کٌذ یه

 .ؿَد یهایي قاتلیت ػثة کاّؾ خؼتگی کاستش  کٌذ.

اػت سا  تش یکًضدعشحی کِ تِ ًظش کاستش  یتدسًْاػاهاًِ 

ّای  عشح یتٌذ خَؿِتشای  الگَسیتناص  .دّذ یهًوایؾ 

 ؿذُ اػتفادُخَؿِ  8تَػظ الگَسیتن طًتیک دس  یدادؿذُا

ٍ  کٌذ یهاػت. کاستش تٌْا ًوایٌذُ خَؿِ سا اسصیاتی 

ّا تا تَخِ تِ اسصؽ تشاصًذگی ًوایٌذُ  یِ عشحتشاصًذگی تق

ایي  ؿَد. تؼییي هی ،ؿذُ یاتیاسصخَؿِ کِ تَػظ کاستش 

خؼتگی کاستش سا کاّؾ  یتَخْ قاتلفشایٌذ ًیض تا هیضاى 

کاستش اص  40تشای اسصیاتی ػولکشد ػاهاًِ،  .دّذ یه

ّا ٍ اسائِ دادُ  داًـدَیاى عشاحی لثاع، پغ اص اسصیاتی عشح

هٌذی  ّا، هیضاى سضایت ؿذى عشح ًْایی لثاع ؿٌا تِ آى

 خَد سا اص آى اػالم کشدًذ. خْت ایي ًظشػٌدی یک

هٌذی اص ػاهاًِ  ػـٌاهِ تشای اسصیاتی هیضاى سضایتپش

 اػت. ؿذُ عشاحی

 گیزی وتیجٍ

ػتفادُ اص دس ایي پظٍّؾ، عشاحی لثاع ؿٌای صًاًِ تا ا

ؿَد. خْت کاّؾ  ای تَلیذ هی الگَسیتن طًتیک هحاٍسُ

دفی ٍ تصا صَست تِخؼتگی کاستش، تَلیذ ًؼل اٍلیِ 

اًدام  استشّای اًتخاتی ک ، تا تَخِ تِ عشحؿذُ یتّذا

دس ّش  یذؿذُتَلّای  تٌذی عشح ؿَد. ّوچٌیي تا خَؿِ هی

، تٌْا ًوایٌذُ K-meansالگَسیتن  اػتفادُ اص ًؼل تا

ٍ تشاصًذگی  ؿًَذ یهّا تَػظ کاستش اسصیاتی تشاصًذگی  خَؿِ

تا تَخِ تِ تشاصًذگی ًوایٌذُ خَؿِ تؼییي  ّا عشحتقیِ 

خؼتگی کاستش  یتَخْ قاتلتِ هیضاى  یدِدسًت ؛ کِؿَد یه

ای  خْت اسصیاتی کاسآهذی ػاهاًِ پشػـٌاهِ .یاتذ یهکاّؾ 

 سضایت ًـاًگش آهذُ دػت تِ ًتایحاػت.  ؿذُ اسائِتِ کاستشاى 

 ایٌکِ ضوي. اػت تَدُ پیـٌْادی ػاهاًۀ اص کاستشاى تاالی

 تؼیاس هخاعثاى ػالیق خزب دس هحصَالت هدوَػۀ کاستشد

 ٍ تَلیذ اص قثل کاستشاى تِ ّا آى ًوایؾ پیؾ اسائۀ اػت، هؤثش

 اسصیاتی تَػظ عشاحی فشآیٌذ اصالح هَخة تاصاس، دس ػشضِ
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 داًـکذُ هٌْذػی ًؼاخی داًـگاُ صٌؼتی اصفْاى

 ایي اًثَُ تَلیذ تشای صٌؼتگشاى اعویٌاى حصَل ٍ کاستشاى

 دس هزکَس ػاهاًۀ اص تَاى هی تٌاتشایي گشدد؛ هی ّا عشح

 تَلیذ اص پیؾ ٍ گشفتِ تْشُ لثاع تؼذی هدوَػِ ػِ عشاحی

 تِ ّا آى عشاحی دس ًیض سا کٌٌذُ هصشف ًظش تاصاس، تِ ػشضِ ٍ

 .کاستؼت
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