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 چکیده

ی به طور مکرر دستخوش تحوالتی در زمینه به لباس سانان نیاز، احساستوجه به پیشرفت و باال رفتن سطح آگاهی ا ب

، ترکیب این موارد اگر به همراهی هنری با عنوان ست کردن توام نباشد به خودی خود مواد اولیه، طراحی و دوخت شده است

هدف از این پروژه طراحی  .د داشتی ناهمگون و نامناسب را به همراه خواهتواند انسان امروزی را ارضا کند و یک مجموعهنمی

باشد که از های مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک میای از طرح و رنگسامانه ست کردن لباس )تیشرت وشلوار( با مجموعه

 توجه به اینکه تشخیص و ارزیابی تناسب تیشرت و شلوار نیاز به دانش و مهارت کافی دربا کند. سلیقه کاربران استفاده می

های اولیه براساس نظرات غیر تخصصی خریداران تعیین گردد، امکان عدم ی مد دارد، در صورتیکه میزان برازندگی طرحزمینه

ی وسیعی از کاربران با سالئق مختلف وجود دارد. برای جلوگیری از بروز این ی مورد نظر پژوهش در گستردهکارایی سامانه

باشد. ر آمده است که مستخرج از تجربیات و نظرات متخصصان طراحی پارچه و لباس میمشکل، پژوهشگر درصدد وضع قوانینی ب

گردد که از نظر فنی و زیباشناسی مورد اطمینان بوده و هایی میهای اولیه موجب تولید طرحرعایت این قوانین در ایجاد طرح

راحان، تولید ط، سامانه در صنعت طراحی لباساستفاده از این  گردد.ی شخصی به کاربر ارائه میفقط جهت اعمال سلیقه

 سازد در روند طراحی و تولید لباس اعمال سلیقه نمایند.ر میدرا قاکنندگان و خریداران 

 الگوریتم ژنتیک، تیشرت و شلوار، ست کردن. -کلید واژه

 قدمهم -1

اولین چیزی که در نگاه اول به  باشد؛ چونانتخاب رنگ یکی از اصول مهم ست کردن و هماهنگ کردن در طراحی لباس می

های مناسب برای لباس چیزی فراتر از سلیقه انتخاب رنگباشد. ستفاده شده در لباس وی میهای ارنگ ،رسدفرد در نظر می

 دیگران احتماالا  سلیقهای را برای لباس بپسندد ولی ممکن است متخصص طراح لباس، ترکیب نارنجی و فیروزه ؛شخصی است

چیند که باهم هماهنگی بیشتری هایی را کنار هم میها، رنگاست. چون متخصص طراحی لباس با آشنایی از رنگ چیز دیگری

ها، استفاده های هماهنگی رنگیکی از راه تواند پوشنده لباس را چشم نوازتر نشان دهد.بندی لباس میدارند. هماهنگی در رنگ

، تولیدکنندگان به دنبال کنندگانمصرفدن حجم اطالعات و گسترش جامعه به دلیل باال بو باشد.ن مییتاز چرخه رنگ ا



 

 موردنظرجهت تولید طرح لباس  کنندگانمصرفلباس با کمک کامپیوتر هستند که با نظریابی از  طراحی ست کردن یهاسامانه

 تالش کنند. هاآن

 یربازاز دی طراحی لباس را دارد. ینهدرزمی هوشمند است که توانایی استفاده هاسامانهای یکی از این لگوریتم ژنتیک محاورها 

[. در سال 1-4را به خود جلب کرده است ] اییژهلباس توجه و یطراح یژهوپوشاک و به یینهدرزم یتمالگور یناستفاده از ا

 شودیلباس توسط انسان محاسبه م یهاطرح یگرا ارائه کردند که برازند یامحاوره یکژنت یتمو همکارانش، الگور 1، گونگ2009

ارائه  یامحاوره یکژنت یتملباس بر اساس الگور یهطرح اول یطراح یروش برا یکش، و همکار 2کو، م2013[. در سال 5]

 یدجد یهاسبک یجادا ییرا دارد بلکه توانا یداده طراح یگاهپا یکلباس از  یقبل یهاطرح یابیباز ییتنها توانانه یستماند. سکرده

 یتمرا با استفاده از اصول شباهت و الگور مانتور یسامانه کمک طراح یک، زارع نژاد و همکارانش 1392[. در سال 6دارد. ] یزرا ن

، زارع زاده و همکارش سامانه طراحی لباس شنای زنانه با استفاده از الگوریتم 1395در سال  [.7] ارائه دادند یامحاوره یکژنت

هدف از این مقاله طراحی سامانه ست کردن تیشرت و شلوار با استفاده از  .]8[خوشه بندی کی مینز را طراحی کردند  ژنتیک و

 باشد.باشد. در این سامانه انتخاب طرح لباس بر اساس قوانین ست کردن لباس و سلیقه کاربر میالگوریتم ژنتیک می

 تجربیات -2

 باشد:شلوار به شرح زیر میمراحل طراحی سامانه ست کردن تیشرت و 

 های مربوط به هر جزء(.های اولیه )شامل اجزای تیشرت و شلوار و رنگآماده سازی داده -1

 های مختلف تیشرت و شلوار بررسی تناسب هر رنگ با قسمت -2 

 بیان قوانین ست کردن تیشرت و شلوار -3

 ین وضع شده برای ست کردن تیشرت و شلوار ها و قوانای براساس دادهاجرای الگوریتم ژنتیک محاوره-4

 های اولیهآماده سازی داده 1-2

رنگ تیشرت و شلوار تقسیم  ای مرتبط باههای مربوط به اجزای تیشرت و شلوار و دادههای مورد استفاده به دو دسته دادهداده

ای از طراحی تیشرت و انجام شد. نمونه  Adobe Illastrator C56طراحی اجزای تیشرت و شلوار در محیط نرم افزار  شود.می

جزء تقسیم بندی  12نشان داده شده است. تیشرت و شلوار به ا.الف  در شکل Adobe Illastrator CS6شلوار در محیط نرم افزار 

بر روی بدنه تیشرت، بدنه شلوار، جیب شلوار، کمربند شلوار و ، آستین، یقه، سه طرح شد که این اجزاء عبارتند از: بدنه تیشرت

 .ب نشان داده شده است.1های متنوعی طراحی شد که در شکل هر جزء، شکلسه طرح بر روی بدنه شلوار. برای 
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 های انتخابی برای تیشرت و شلوارالف( نمایی از نرم افزار ب( طرح Adobe Illastrator C56: طراحی تیشرت و شلوار در نرم افزار 1شکل

رنگ بندی مختلف  20مناسب برای هر جزء انتخاب شد. برای هر جزء  بندی بعد از طراحی اجزاء مختلف تیشرت و شلوار، رنگ

 نشان داده شده است.  2های مورد استفاده در شکل در نظر گرفته شد. رنگ

          

          
 های مورد استفاده در طراحی تیشرت و شلواررنگ:  2شکل

 

 های مختلف تیشرت و شلوار بررسی تناسب هر رنگ با قسمت 2-2

های مختلف ، میزان تناسب هر رنگ برای قسمتهای مناسببعد از طراحی اجزاء مختلف تیشرت و شلوار و همچنین رنگ

 تیشرت و شلوار مشخص شد. 

 ها در طراحی تیشرت و شلوارست کردن رنگقوانین  2-3

ها در ساااختار یک لباس بندی پارچه، قادر به انتخاب صااحیح ترکیبطراحی شااده ی کاربران سااامانههمهبا توجه به اینکه 

شگر با به ست.مندی از تجربهرهنخواهند بود. بنابراین پژوه ضع قوانینی چند پرداخته ا سان این حوزه، به و شنا ترکیب  ی کار

ستنگبندی ر ساس کنتران ست بر ا شده درهای  شد که عبارتند از:ن میتیی رنگ انظریه های مطرح  ست مکمل با ، کنترا

. کنتراست کمیتو کنتراست کیفیت، کنتراست تیرگی و روشنی، کنتراست همزمانی، کنتراست سرد و گرم، کنتراست ته رنگ

تواند به . کاربر میشودی برای هدفمند ساختن جمعیت اولیه تعیین میاقوانین حاکم بر الگوریتم ژنتیک محاوره در این بخش،

 . (3)شکل  های موجود را پیشنهاد دهدبندی تیشرت و شلوار با استفاده از طرحهایی از ترکیببه صورت دستی نمونه

 
 یک نمونه ست کردن تیشرت و شلوار :3شکل 

 ایاجرای الگوریتم ژنتیک محاوره 2-4

ها در نظر ژن عنوانبهآن  های مختلفطرحعنوان یک کروموزوم و تیشرت و شلوار به هر جزءبرای اجرای الگوریتم ژنتیک 



 

 8بیان شد( انجام گرفته است. در ابتدا )که قبالا  طراحی تیشرت و شلوارها براساس قوانین مربوط به ترکیب ژن. اندشدهگرفته

د. پس از کروموزوم بعدی پرداخته ش 8ریتم، به تولید جمعیت تولید گردیده و با دریافت نظر کاربر در هر مرحله از تکرار الگو

تصویر به عنوان امتیاز هر  .(4)شکل  شوندها برای ارزیابی به کاربر نشان داده مینمونه از طرح 8تولید جمعیت )نسل( اولیه، 

های گردد. این امتیازها در حقیقت شانس بقای هر کروموزوم )لباس( را در ایجاد نسلشایستگی آن به صورت کد ذخیره می

 شود.بهترین طرح توسط کاربر انتخاب میها، ها و ارزیابی آنپس از اتمام تولید نسل .دهدبعدی افزایش می

 
  کاربران جهت ارزیابی ارائه تعدادی از طرح ها به :4شکل 

 بحث و نتایج -3

روند الگوریتم به این ترتیب است که پس از  است. بار در نظر گرفته شده 3حداکثر تکرار الگوریتم در سامانه ی طراحی شده 

رار یک بار تکرار می شود. در هر تک3سازی جمعیت، الگوریتم به تعداد تولید جمعیت اولیه و اعمال نظر کاربر، در جهت بهینه

ها، نسل از جمعیت تولید خواهند شد که براساس نظرات کاربر تغییر خواهند نمود. با توجه به نقش تأثیر گذار کاربر در تولید نسل

در پایان الگوریتم، بهترین کروموزوم که بیشترین امتیاز را از کاربر کسب نموده است، گویای همگرایی نظر کاربر و الگوریتم 

 دهد.ای از بهترین طرح حاصل از اجرای الگوریتم ژنتیک را نشان مینمونه 5شکل  خواهد بود. ایژنتیک محاوره

     
 های انتخاب شده توسط کاربرانهایی از بهترین طرحنمونه :5شکل 

مندی کاربران از سامانه و همچنین سالئق افراد در انتخاب تیشرت و شلوار، میزان رضایتبعد از طراحی سامانه ست کردن 

نفر که اغلب از اساتید و دانشجویان  50این پرسشنامه توسط های مختلف از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. طرح

فرم پرسشنامه در جدول نه ای از نمو اند، پاسخ داده شده است.مقطع کارشناسی ارشد رشته پوشاک و طراحی پارچه و لباس بوده

 دهد.نتایج نظر سنجی کاربران را در مورد سواالت پرسشنامه را نشان می 6شکل  نشان داده شده است. 1



 

 

 : نمودار ارزیابی سامانه طراحی شده 6شکل 

 ی ست کردن لباسفرم پرسشنامه ارزیابی سامانه :1جدول 

 ضعیف متوسط خوب عالی سوال ردیف

     ی ست کردن لباس با کاربر چگونه است؟سامانهقابلیت ارتباط  1

2 
های تولید شده در چه حدی رعایت شده است؟ )از نظر اصول طراحی مجموعه در طرح

 بندی رنگ در طراحی لباس(ترکیب
  

  

     باشد؟برتری طراحی لباس توسط سامانه در مقایسه با طراحی دستی به چه میزان می 3

     های متنوع در چه سطحی است؟کردن لباس در طراحی طرحکارایی سامانه ست  4

     نید؟کسرعت ست کردن لباس در این سامانه را چگونه ارزیابی می 5

     ی مورد نظر به لحاظ صرفه جویی در وقت و هزینه به چه میزان است؟کارایی سامانه 6

     کند؟مطلوب به شما کمک میهای تولید شده به چه میزان در انتخاب یک طرح لباس طرح 7

     باشد؟میزان تأثیر سلیقه کاربران در روند ست کردن لباس توسط سامانه در چه حدی می 8

     به نظر شما میزان تأثیر این سامانه در جلب رضایت مشتری چقدر است؟ 9

     باشد؟ تواند به عنوان ابزار کمک آموزشی در ست کردن لباسآیا این نرم افزار می 10

 

 نتیجه گیری

های مختلف با استفاده هدف از این پروژه طراحی سامانه ست کردن لباس )مطالعه موردی تیشرت و شلوار(  از نظر طرح و رنگ

با توجه به اینکه این سامانه برای رفع مشکالت طراحی ست کردن لباس مجازی، از نظر  باشد.ای میاز الگوریتم ژنتیک محاوره

بندی رنگ و طرح ی کاربران این سامانه، قادر به انتخاب صحیح ترکیبکاربر استفاده نموده است، باید توجه داشت که الزاماا همه

ی کارشناسان این حوزه، به وضع قوانینی چند پرداخته از تجربه مندیدر ساختار یک لباس نخواهند بود. بنابراین پژوهشگر با بهره

های با توجه به اینکه این سامانه، فناوری دیجیتال را در جهت ست کردن لباس به کار گرفته است سرعت تولید طرح است.

وری ابد که گویای بهرهیای افزایش میی مخاطبان به طور قابل مالحظهلباس و فرآیند بررسی تناسب محصوالت مد با جامعه

ها به ی محصوالت در جذب سالئق مخاطبان و پیش نمایش آنباشد.  با توجه به کاربرد مجموعهاین سامانه در عصر حاضر می

کاربر قبل از تولید و عرضه در بازار، فرآیند طراحی توسط اعمال نظر کاربر اصالح گردیده و موجب حصول اطمینان صنعتگران 
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