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 چکیده

و ارتبدا  نن بدا نتدایج تیربدی خدوا    PP باندد اسپان سطحی منسوج بی بافت یکنواختی تصویر پردازش مقاله، این هدف از

 اساس بر تصویر پردازش از روش. گرفتند قرار یموردبررس نایکنواختی سطح سه و مختلف وزن در دو ها. نمونهباشدیمکششی 

 -daviesشاخص  از استفاده با بندیخوشه بهترین. ای استفاده شدخوشه تصاویر منظور تولیدبه K-means بندیخوشه الگوریتم

bouldin تصویر  کیفیت ارزیابی انتخاب شده و روشPSNR قدرار گرفدت مورداسدتفاده بداینری تصدویر بهتدرین انتخداب برای .

 تیربدی نتدایج و عددی نتایج بین یرابطه محاسبه گردیده و کوادرات روش از استفاده با های بی بافتسطحی نمونه یکنواختی

 بدر یر بسدزاییتدث  سدطحی یکندواختی کده داد نشدان کششی رفتار و تصویر پردازش در نتایج. گرفت قرار یموردبررس کششی

 بهتدرین یکندواختی از بداتتری سدطح با نمونه یککه یطور. بهدارد یکنواختینا و انتخابی وزن در این محدوده کششی خوا 

 .به نمایش گذاشته استکششی را  خوا 

 ، بی بافت، پردازش تصویر، خواص کششی، یکنواختی سطحی K-means بندیالگوریتم خوشه -کلید واژه

 قدمهم -1

هدای پیشدرفته سیسدتم هدرروزکده یطوربهپردازش تصویر یک شاخه جدید در کنترل کیفیت و ابزار دقیق اییاد کرده اسدت 

ی، سدازمرتبی، بندددرجه، افدزایش کیفیدت تولیدد، بازرسدی، ونقدلحملیری سدایز، کالیبراسدیون، گاندازهتصویربرداری برای 

 وزن، الیداف، یدافتگی نرایش نظیر مختلف هایجنبه در تغییرات صورتبه نایکنواختی شوند. اصطالحارائه می جداسازی و غیره

وب بدی  یافتن یک تکنیک قوی برای تعریف یکندواختیهای بسیاری جهت شود. تالشمی تعریف الیاف قطر و چگالی ضخامت،

هدای ننالیدن مطالعدات گیدریی تحقیقات یکنواختی منسوجات بی بافت بدر مبندای انددازهینهدرزم بافت صورت گرفته است. 

در این روش  .[2, 1]اندتغییرات وزن پایه استفاده کرده نوری برای ارزیابی بسیاری صورت گرفته است. برخی محققان، از روش

گیدری در مشدکل ایدن روش ایدن اسدت کده انددازه شده اسدت.چگالی نوری محاسبه ٪CV شاخص یکنواختی با استفاده ازها 

چگدالی ندوری گیری بر اسداس انددازه گیری ننالین وزنچنین، اندازهدهد. همهای متفاوتی ارائه میهای مختلف شاخصمقیاس

 . در[4]صدورت گرفتده اسدت  Linو  Laiبررسی تغییرات سریالی وزن پایه نیز توسط  .[3]و همکاران صورت گرفت  liu توسط

از  Cherkassky .[5]سداختارهای تصدادفی بررسدی شدده اسدتتغییرات وب از طریق رفتار گرادیان محلی  Kallmes تحقیقات

توسدط  گدریپدووهش دی .[6]وب اسدتفاده کدرد نایکنواختی عنوان معیاری ازنظریه همگن و ناهمگن میدان تصادفی نامنظم به

Johnsson  پیشنهاد کرد که صورت گرفته کهKurtosis (عنوان یدک مقیداس تواندد بدهدرجده اوج در یدک نمدودار نمداری  می

در تحقیقدات خدود  Linو  Zhu .[7]گیری بر روی یک سطح مسطح استفاده شود. اندازهگیری از همگنی هر مشخصه قابلاندازه

و مددل تدراکم گوسدی  LVQ(Learning vector quantization) [8]  ،Bayesian [9] با استفاده از ننالیز موجک و شبکه عصبی

یکی دیگر از رویکردهای بررسی یکنواختی  دقت شناسایی کردند.های بی بافت را بهدرجات نایکنواختی نمونه [10]یافته تعمیم

ی روشدی در تحقیق خود مقایسده Klickaو  Militky .[11]درات مبتنی بر پردازش تصویر استکواها استفاده از روش بی بافت

 در پدووهش .[12]های مستطیلی شکل استفاده کردنددها درروش کوادرات از نرایهرا در پیش گرفتند که برای ارزیابی بی بافت
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Tascan  بیندی وزن، اسدتحکاک کششدی و یشپ جهدت پردازش تصویر دیییتال و شبکه عصدبی ، از روش[14, 13]و همکاران

منظور بررسدی در ایدن مقالده بده هدای مختلدف اسدتفاده شدد. در وزن PPشکست منسوجات بدی بافدت  ازدیاد طول در نقطه

 گیری یکندواختی کلدیتدوان بدرای انددازهشده اسدت. از روش کدوادرات میاستفاده [11] از روش کوادرات یکنواختی سطحی،

عنوان تصداویر ورودی در ها در یک تصویر استفاده کرد. محدودیت ممکن در مطالعات پیشین استفاده از تصاویر باینری بهنمونه

تواند بسیاری از جزییات تصویر را از بین ببرد. برای غلبه بدر تصویر به یک تصویر باینری میاین روش است. فرنیند تبدیل یک 

شده است. در این روش هر شددت ندور بده یدک تیده برای تهیه تصاویر استفاده  K-means بندیخوشه این محدودیت از روش

یر حاوی اشیا با شدت نورهای متفاوت بده تصداویر شود. این الگوریتم روش مؤ ری برای تبدیل تصاو)خوشه  اختصا  داده می

 برای دست نورده شود. به یکنواختی شاخص و پارچه بی بافت کششی خوا  بین بر این است که تعاملی سعی ای است.خوشه

حاصدل از  هدایداده و هدای تیربدیسدپس داده شدده و گیریهای بی بافدت انددازهنمونه کششی خوا  این هدف، به رسیدن

 شدند.پردازش تصویر مقایسه 

 روش آزمایش -2

 مواد اولیه -2-1

در دو وزن مختلف  هانمونهخوا  پارچه،  ازلحاظ. اندشدهگرفتهباند اسپان بافت یبی مستقیم از یک رول پارچه طوربه هانمونه

د. متوسدط و مطالعه اسدتفاده شددن نزمونضعیف ، برای  -متوسط  -گرک بر مترمربع  و سه سطح یکنواختی )خوب  30 و 15)

 است. شدهارائه 1برای هر نوع پارچه در جدول ها ننوزن ده نمونه و ضریب تغییرات 

 PPهای بی بافت ترموباند : متوسط وزن و ضخامت و ضریب تغییرات نمونه1جدول 

 S15-1 S15-2 S15-3 S30-1 S30-2 S30-3 

 Good Medium Poor Good Medium Poor درجه یکنواختی 

 2gr/m(  15.653 15.690 15.801 30.427 32.861 31.934( یوزنمیانگین 

C.V% 3.15 5.27 5.37 3.88 5.56 9.22 

 هاروش -2-2

 آزمون خواص مکانیکی -2-2-1

 20 ± 2)در شدرایط نزمایشدگاهی  INSTRONتوسط دسدتگاه  ی بی بافت ترمو باند در جهت ماشینهاپارچهخوا  مکانیکی 

ی فدک در ی گیدرهکه انددازهیدرحالمتر یسانت 10*25با ابعاد  هایری شد. نمونهگاندازهدرصد   50گراد و رطوبت یسانتدرجه 

 نزمدون  در دسدتگاه ASTM D-5034متر بدود )یسدانت 15 کشدش نزمدونمتر و طدول یسدانت 5 نزمدونهر دو طرف منطقه 

 شود.یممکانیکی استفاده  نزموننمونه برای  10از هر نوع نمونه،  قرار گرفتند. مکانیکی

 گیری یکنواختی سطحی به روش پردازش تصویراندازه -2-2-2

، تصاویر 1شده در شکل های بی بافت، مطابق با فلوچارت ارائهشده از سطوح پارچهمنظور بررسی یکنواختی تصاویر گرفتهبه

 این در گیرند.شده و سپس تحت عملیات نستانه گذاری قرار میه تصاویر خاکستری تبدیلهای بی بافت ابتدا برنگی نمونه

 دقت روش این از استفاده که است شدهاستفاده تصویر کردن سفید-سیاه برای K-means بندیخوشه روش از تحقیق

با مراکز خوشه تصادفی کار  K-meansبندی به علت اینکه الگوریتم خوشهبرد. می بات را تصویر زمینهپس از ءشی استخراج

باشد درنتییه الگوریتم دارای جواب یکتایی بندی، متث ر از مراکز خوشه اولیه انتخابی میکند، برای همین نتایج خوشهمی

شود. می نامیده خوشه اعتبار مسئله معموتً بندی بهینه، در این زمینه موردتوجه است وخوشه کردن پیدا نیست. مسئله

 کنند. اینمی استفاده شدهانیاک بندیخوشه ارزیابی برای پراکندگی و فشردگی معیار دو از اغلب بندیخوشه اعتبار هایشاخص

-نن از مناسبی ترکیب ساخت و هانن همپوشانی موارد برخی در و هاخوشه بین جدایش و فشردگی محاسبه در سعی هاشاخص

ترین بهینه توان شاخص دیویس بولدین اشاره کرد.می هااین شاخص ازجمله .دارند بندیخوشه ترینمناسب کردن پیدا برای ها



 

3 
 

ای بیشترین مقدار را داشته ای کمترین و فاصله بین خوشهشود که فاصله درون خوشهبندی زمانی حاصل میحالت خوشه

 های بهتری تولیدشده است. توان دریافت، هر چه مقدار این شاخص کمتر باشد، خوشهباشد. بنابراین می

 

 . روند نمای کلی پردازش تصویر1شکل 

باشد و با یبندی مناسب مبندی، تعیین تعداد خوشهسفید کردن تصویر با استفاده از روش خوشه-یکی از موارد مهم در سیاه

ذا ته باشد، لی داشتصویر اصل سفید حاصل، کمترین تغییرات را نسبت به-ای مناسب است که تصویر سیاهتوجه به اینکه نتییه

ی کیفیت منظور ارزیاببه بندی مناسب استفاده نمود.یین تعداد خوشهعهای تعیین کیفیت تصاویر، برای تتوان از روشمی

 شود. استفاده می PSNRاز تصویر اصلی از شاخص  K-meansبندی تصویر دودویی شده با استفاده از خوشه

ی هدر تصدویر های بی بافت، روش کوادرات بر رومنظور ارزیابی شاخص پراکندگی سطحی نمونهبهپس از اعمال نستانه گذاری، 

هدای ز تکنیکاشدود. ایدن متدد یکدی هایی تقسیم و ننالیز میروش کوادرات تصویر به مربع  . در2شکل  شود )ورودی اجرا می

 دازشپدر سیسدتم یدک در کدوادرات روش از استفاده .[15]های فضایی است زیست برای تعیین ویوگیمورداستفاده در محیط

 .شدود عریفت بگیرد، قرار ارزیابی مورد کیفیت درجه تعیین برای تواندمی که پراکندگی شاخص یک که دهدمی اجازه تصویری

سدفید و  هدای، میانگین کل تعداد پیکسدل(q)مربع های الیاف  در هر های سفید و خاکستری ) پیکسلیکسلپمیانگین تعداد 

 شود:یمزیر محاسبه  صورتبه هانن )DI( یپراکندگعنوان مقدار میانگین کسر الیاف در سطح و شاخص به )Q(خاکستری 
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های سدلیکپمیدانگین تعدداد  از نمدهدستبهی نماری هادادهها در طول و عرض تصویر هستند. تعداد مربع Nو  M کهیطوربه

  گیرد.یمقرار  مورداستفادهمعیاری برای تشخیص سطح یکنواختی پارچه بی بافت  عنوانبهسفید 
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 روش کوادرات پس از اعمال تصویر های سفید و خاکستریمتوسط تعداد پیکسل. 2شکل 

 بحث و نتایج -3

یک  شده است.استفاده نقطه در اینچ 2400 رزولوشنترموباند، از یک اسکنر با  های بی بافتمنظور تهیه تصاویر از نمونهبه

یر تماک منطقه مورد ی تصاوهمه است و 2cm 10×15 به ها قرار داده شد. ابعاد همه تصاویر محدود صفحه سیاه در پشت نمونه

 . انددادهپوشش  نزمایش از نمونه را

ی بافت، ابتدا تحت بویر نمونه اتص، از روش پردازش تصویر، PPهای بی بافت ترموباند منظور بررسی یکنواختی سطحی نمونهبه

وسفید شده به ر سیاه. بسیاری از تحقیقات مربوطه به بررسی نایکنواختی سطحی از تصاویعملیات نستانه گذاری قرار گرفتند

بافت، یک تصویر با شدت  های بیاما تصویر نمونه؛ [14, 11]اند عنوان تصاویر اولیه استفاده کردهروش نستانه گذاری معمول به

تانه فاده از نسی با استک تصویر باینری بنابراین فرنیند تبدیل نن به؛ زمینه واضح و میزایی نداردنورهای متفاوت است و پس

 K-means بندیخوشه تواند بسیاری از جزییات تصویر را از بین ببرد. برای غلبه بر این محدودیت از روشگذاری معمول می

 بندیقسیمتخوشه،  های بی بافت به سه تا شش شدت نور یادر این مقاله تصویر نمونهشده است. برای تهیه تصاویر استفاده

ازنن بهترین پس.  2شده است )جدول بر روی تصویر، انیاک K-meansی بندخوشهمرتبه  10شده است که برای هر تصویر، 

است. پس از  شدهانتخابشده برای تصاویر، با استفاده از شاخص دیویس بولدین، ی انیاکبندخوشه 10ی از بین بندخوشه

-د خوشهعنوان بهترین تعدابه چهار خوشهسفید، -شده به تعداد سه تا شش خوشه به تصاویر سیاهیبندخوشهتبدیل تصاویر 

 است.  شدهانتخابباتتر  PSNRبندی با شاخص 
 K-meansبه روش  PPهای بی بافت ترموباند ای نمونهتصاویر خوشه  برای DB و  PSNR ی هاشاخصمقادیر  .2جدول 

هانمونه   K=3 K=4 K=5 K=6 

S15-1 PSNR 6.587276 6.629604 6.656761 6.516545 

DB 0.459819 0.415363 0.422066 0.398105 

S15-2 PSNR 6.756134 6.921165 6.867291 6.862919 

DB 0.441485 0.433043 0.430789 0.396267 

S15-3 PSNR 7.220856 7.243876 7.142864 7.279304 

DB 0.406217 0.442203 0.41374 0.40513 

S30-1 PSNR 8.298598 8.309866 8.302599 8.290476 

DB 0.454073 0.426906 0.446437 0.409051 

S30-2 PSNR 8.104117 8.126946 8.158706 8.133229 

DB 0.444414 0.442208 0.447453 0.410346 

S30-3 PSNR 9.038254 9.118703 9.096914 9.141377 

DB 0.438086 0.43529 0.439865 0.43187 

 

-انددازه پنیدره های بی بافت از روش کوادرات مبتنی بر پردازش تصویر دیییتال و بدابرای تعیین یکنواختی سطحی وب نمونه

 نمدهدستبههایی تقسیم و ننالیز شدند. مقادیر شاخص پراکندگی های بی بافت به مربعتصاویر نمونه های متفاوت استفاده شد.

های بی از روش پردازش تصویر، نمونه شدهاستخراجشده است. جهت تصدیق اطالعات ارائه 3از روش پردازش تصویر در جدول 
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ها نیدز محاسدبه شدد. ضدریب برش خورده، وزن شدند و شاخص پراکندگی وزنی نن 3جدول شده در بافت طبق سایزهای ارائه

شده است. ارائه 3از روش پردازش تصویر و وزن کردن تیربی نیز در جدول  نمدهدستبههمبستگی برای دو شاخص پراکندگی 

بدرای ایدن ضدریب بدین روش پدردازش  0,95دهد. مقادیر باتتر از ی بین دو متغیر را نشان میضریب همبستگی میزان رابطه

یج حاصل از پدردازش تصدویر و روند نتا 3دهد. شکل را نشان می هاتصویر و روش تیربی، ارتباطی قوی و مثبت بین این روش

الیداف  کسدر تنوع میزان شده به روش پردازش تصویرارائه پراکندگی شاخص دهد.را نشان می هاننوزن کردن تیربی و تعامل 

 پدردازش روش از نمدهدسدتبه نتایج. باشدمی بافت بی ینمونه وب یکنواختی از توصیفی که دهدمی نشان را هامربع در سطح

 .اسدت سدازگار هانمونده دیدداری یکندواختی درجدات نیدز بدا خوبیبه عالوه بر همبستگی خوبی که با نتایج وزنی دارد، تصویر

 پیددا کداهش نمونده یکندواختی درجده چده هدر با میانگین وزنی یکسان نمونه هر در که شودمی مشاهده خوبیبه کهیطوربه

 تعیدین بدرای مناسدبی روش کدوادرات روش کده رسدمی نظر بنابراین به ؛یابدمی افزایش نن پراکندگی شاخص میزان کندمی

 را متفداوت یکندواختی درجدات با بافت بی هایپارچه توانمی روش این از استفاده با. باشد بافت بی هایپارچه یکنواختی وزنی

 .داد تشخیص خوبیبه

 هاپردازش تصویر و وزن کردن تیربی و ضریب همبستگی نن دو روشاز  نمدهدستبهی پراکندگی هاشاخص. 3جدول 

 ضریب همبستگی2R  (WDI)شاخص پراکندگی وزنی (IPDI)شاخص پراکندگی پردازش تصویر 2cm(ها )مربعسایز  هانمونه

 

S15-1 

5×5 2-10× 0.0134 0.0188  

0.9704 2.5×2.5 2-10× 0.1646 0.0592 

1.25×1.25 2-10× 0.3041 0.1388 

 

S15-2 

5×5 2-10× 0.3467 0.0614  

0.9639 2.5×2.5 2-10× 0.4406 0.1055 

1.25×1.25 2-10× 0.5682 0.2882 

 

S15-3 

5×5 2-10× 0.2075 0.1333  

0.9957 2.5×2.5 2-10× 0.3313 0.1922 

1.25×1.25 2-10× 0.7182 0.3242 

 

S30-1 

5×5 2-10× 0.0053 0.1291  

0.9972 2.5×2.5 2-10× 0.0128 0.2036 

1.25×1.25 2-10× 0.0215 0.5788 

 

S30-2 

5×5 2-10× 0.0378 0.7867  

0.9595 2.5×2.5 2-10× 0.0532 1.0190 

1.25×1.25 2-10× 0.0712 1.6172 

 

S30-3 

5×5 0.1757 2-10× 1.0112  

0.9973 2.5×2.5 0.2982 2-10× 1.6223 

1.25×1.25 0.4159 2-10× 2.3254 

 

  
 از روش پردازش تصویر و وزن کردن نمدهدستبهی پراکندگی هاشاخص. نمودارهای 3شکل 
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ها انیاک هوی نمونرنزمایش استحکاک و ازدیاد طول بر  منظور بررسی ا ر یکنواختی سطحی وب، بر روی خوا  مکانیکی نیزبه

 شد.

 . نتایج نزمون استحکاک و ازدیاد طول پارگی در ماکزیمم نیرو4جدول 

 

 4جددول طور که از همان شده است.ارائهنمونه ها ل یانگ، تنش نهایی و ازدیاد طول در ماکزیمم تنش ومقادیر مد 4در جدول 

ای با یکنواختی سطحی وب بیشتر، ماکزیمم تنش بداتتر و ازدیداد در هر گروه با میانگین وزنی یکسان، نمونه شود،مشاهده می

بندابراین هرچده درجده ؛ در هدر گدروه از خدود نشدان داده اسدت هدای دیگدرل اولیه بیشتری را در مقایسه با نمونهوطول و مد

بدرای  شددهدرصددهای ارائه CVبدا مقایسده  یابدد.یمل اولیده کداهش ویاد طول و مدازد نایکنواختی باتتر رود، ماکزیمم تنش،

درصد خوا  کششی نن کمتر است.  CVی وزن بیشتری داشته باشد انمونهشود که هرچه استحکاک و ازدیاد طول مشاهده می

پراکندگی خدوا  کششدی  تبعبههای بی بافت بیشتر شده و توان ادعا کرد با افزایش وزن احتمال یکنواختی سطحی نمونهمی

ی بدا درجده یکندواختی نمونه شود کهاز طرف دیگر در هر گروه با میانگین وزنی یکسان مشاهده می های نن کمتر است.نمونه

ای بدا امدا اینکده چدرا نمونده درصد باتتری دارد که امدری بددیهی اسدت؛ CV تیای با باتترین یکنواخمتوسط نسبت به نمونه

ها به دلیل نایکنواختی ی متوسط دارد شاید به این دلیل باشد که این نمونهتری از نمونهدرصد پایین CVترین یکنواختی پایین

زمان معین و سدریع پداره و در یک مدت یکسانشدیدی که در ساختار خود دارند در یک رنج استحکامی و ازدیاد طولی تقریباً 

هرحال موضوع مهم همدان کرد. بهها را نسبت به نمونه متوسط کمتر میدرصد تنش و ازدیاد طولی نن CVشدند و این امر می

 4شدکل  .ها هماهنگی داردی با درجات یکنواختی بی بافتخوببهدر هر گروه وزنی است که  هاها و ازدیاد طولروند نزولی تنش

با میانگین وزندی یکسدان  نمده از نزمون استحکاک را برای هر دو گروهدستتعامل بین نتایج پردازش تصویری و نتایج تیربی به

ی درجده یکندواختی سدطحی نن انموندهتوان مشاهده کرد در هر گروه وزندی، هدر چده دهد. مییمرا به صورت جداگانه نشان 

یابدد. یمدر نقطه ماکزیمم بار نن کداهش  طول یادازدنن افزایش و میزان تنش نهایی و  کاهش یابد، شاخص پراکندگی سطحی

ای که در پردازش تصویر نتایج ضعیف و وضعیت بدتری ازلحاظ سداختاری و خدوا  بانددینگ را ارائده داده بدود بددترین نمونه

نده ازلحداظ سداختاری و خدوا  بانددینگ بده دهد هر چه نموو این نشان می وضعیت استحکاک و ازدیاد طول را خواهد داشت؛

 کند.سمت یکنواختی کمتر پیش رود خوا  استحکامی نن شدیداً افت می

  
 هانتایج دو روش پردازش تصویر و نزمون استحکامی و تعامل نن . نمودارهای4شکل 

S15-1 S15-2 S15-3 S30-1 S30-2 S30-3 

 

 (MPa)ماکزیمم تنش

Mean 2.2066 1.3711 1.0748 2.3421 1.3529 0.8773 

CV% 4.840 8.919 8.61 5.667 12.2201 12.249 

 Mean 36.0281 35.9719 13.639 154.809 48.196 6.649 (%)ازدیاد طول در ماکزیمم تنش

CV% 20.894 36.319 22.112 15.458 29.169 17.319 

 0.2421 0.3158 0.4886 0.2967 0.3368 0.3952 مدول یانگ              
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 گیرییجهنت

گیری یکنواختی منسوجات بی بافت، بحثی در این مقاله ننالین برای اندازه صرفهبهمقرونبا توجه به فقدان یک روش 

گیری یکنواختی سطح و تواند برای اندازهقرار داده شد، مبنی بر اینکه نیا یک سیستم پردازش تصویر دیییتال می موردمطالعه

وش کوادرات )یکنواختی سطح  بررسی و خروجی پردازش تصویر در ر برنورد خوا  کششی استفاده شود. ارتبا  بین وزن وب

ها بین وزن الیاف و خروجی پردازش تصویر برای تماک نمونه 0,95ای خطی با ضریب همبستگی بیش از و رابطه شد

 بی بافت یهاپارچهگیری یکنواختی سطح تواند برای اندازهنتایج نشان داد که یک اسکنر می )یکنواختی سطح  به دست نمد.

PP  ل اولیه با و مدو حداکثر تنش، ازدیاد طول در حداکثر تنش .استفاده شود مترمربعگرک بر  30تا  15وزنی بین در محدوده

دهد که هر چه یک نمونه به سمت یکنواختی سطحی کمتر رود، یماین نشان . کاهش یکنواختی سطح، کاهش یافته است

این موضوع برای تنظیم یک تکنیک جهت کاربرد بر روی خط تولید بی بافت، بسیار  .یابدیمکاهش  شدتبهخوا  کششی 

شود یماعمال  سرعتبهو اصالحات در خط تولید  شدهدادهمحصول، عدک یکنواختی تشخیص  خواهد بود. با تغییرات توجهقابل

اده از پردازش تصویر برای کنترل کیفیت با این کار از تولید محصوتت نامرغوب و با حیم بات جلوگیری خواهد شد. استف و

 است. مؤ ریی کنند بسیار مفید و جوصرفهخواهند در وقت و سرمایه خود در کنترل کیفیت یمیی که هاکارخانهننالین برای 
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