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 چکیده

با  لباس یبعدسه یپژوهش سامانه طراح نیدر ا است. افتهی یاژهیو گاهیلباس جا یدر طراح انهیکاربرد راامروزه 

تنه، زنانه شامل باال یلباس شنا یارائه شده است. اجزا ی فازیو خوشه بند یامحاوره کیژنت تمیاستفاده از الگور

ی بانک اطالعاتجهت کاهش خستگی کاربر است.  شده رهیذخ یتنه، جداگانه و بصورت سه بعد نییو پا تنهانیم

 یهاطرح کیژنت تمی. با استفاده از الگورساخته می شود اربرسامانه به صورت هدایت شده و با توجه به سلیقه ک

 یلباس برا یهاآدمک قرار گرفته و با چرخش آدمک، تمام قسمت یلباس بر رو یها. طرحشودیم جادیلباس ا

 تیکل جمعاستفاده شده و  fcm ی، از روش خوشه بندبرای کاهش خستگی کاربر همچنیناست.  دیقابل د برکار

 زانیاعضا بر اساس م گرید یو برازندگ کندیم یابیهر خوشه را ارز ندهی. کاربر تنها نماشودیم میخوشه تقس 8به 

که  دهد ینشان م جیشود. نتا یشده، محاسبه م نییخوشه که توسط کاربر تع هر ندهینما یشباهت و برازندگ

 موثر است و یشنا سه بعد یلباس ها یطراحدر  خوشه بندی فازیو  یتعامل کیژنت یها تمیاستفاده از الگور

امانه س نیاز ا تیرضا زانیکه م دده ینشان م نیهمچننتایج مثبت بر کاهش خستگی کاربر قابل شهود است. 

 سطح آن و کمک به طراحان شود. یو ارتقا یطراح لیتواند باعث تسه یبوده و م ادیز

 

 .  سه بعدی لباس، خستگی کاربر، الگوریتم ژنتیک محاوره ای، خوشه بندی فازی طراحی -کلید واژه -1

 مقدمه    -2

 ریلباس را دارد. س یطراح نهیاستفاده در زم ییهوشمند است که توانا های ستمیساز  یکی یمحاوره ا کیژنت تمیالگور -3

لباس  یفراهم نموده است. در اکثر موارد طراح وتریانسان وکامپ نیب یهمکار یروش قدرتمند برا کی تمیالگور نیا یتکامل

 ینه متعداد کم نمو نیانسان از ب گر،ید یباال است. از سو یدیتول ی، تنوع طرح هایمحاوره ا کیژنت تمیبا استفاده از الگور

با  سهیدر مقا نی. همچنستنی ها تفاوت صیباشد قادر به تشخ ادزی ها داشته باشد اما اگر تعداد نمونه یتواند انتخاب مناسب

 تیاز اهم کاربر یخستگ ،یمحاوره ا کیتم ژنتیهستند. لذا در الگور یمستعد به خستگ ر،کاربرانیناپذ یخستگ یها انهیرا

را ارائه کردند که  یمحاوره ا کیژنت تمی، الگور نیو همکارانش همچن Gong،  2009در سال  [.1]برخوردار است یا ژهیو

داد شده، و حداکثر تع میرا به چند خوشه تقس تمیالگور تیشود. جمع یانسان محاسبه نملباس توسط  یطرح ها یبرازندگ

 یازندگکند و بر یم یابیطرح لباس در مرکز هر خوشه را ارز کیشود. کاربر تنها  یم ضیتعو تیجمع عیخوشه با تکامل و توز



 

ه کاربر ک ی، زمان یطرح لباس مرکز یبرازندگ نییتع یبرا ن،ی. عالوه بر ادشو یلباس بر اساس آن محاسبه م یطرح ها گرید

آن به طور خودکار بر اساس زمان  یشود، و برازندگ یدهد ثبت م یخود قرار م تیحساس ایو  تیآن طبق رضا یابیارز یبرا

 کیژنت تمیلباس بر اساس الگور هیطرح اول یطراح یروش برا کیو همکارانش،  Mok، 2013در سال [. 2]شود یمحاسبه م

 ییتوانا را دارد بلکه یداده طراح گاهیپا کیلباس از  یقبل یطرح ها یابیباز یینه تنها توانا ستمیارائه کرده اند. س یمحاوره ا

داده و  گاهیپا کی ه،یطرح اول یمدل طراح کیلباس شامل  هیطرح اول یطراح ستمیدارد. س زیرا ن دیجد یسبک ها جادیا

زارع زاده 1394در سال [. 3]باشد یقابل درک م یبه آسان ستمیس یاست. خروج یا چند مرحله هیطرح اول یاحموتور طر

 k-means یو خوشه بند یمحاوره ا کیژنت تمیلباس با استفاده از الگور یبرا یسه بعد یطراح ستمیس کی یوندیو پ

ا استفاده لباس ب یکرده اند. طراح یتنه طراح نییان تنه و پایلباس شنا را در سه بخش باالتنه، م یکردند. آنها اجزا شنهادیپ

طرح ها با استفاده از روش خوشه  هیلباس توسط کاربر و بق یاز طرح ها یشده و تعداد جادیا یتعامل کیژنت تمیاز الگور

  [. 4]قرار گرفت یابیمورد ارز k-means یبند

 یکار م یمحاوره ا کیژنت تمیارائه شده که بر اساس الگور یمد لباس سه بعد یطراح ستمیس کیپژوهش  نیدر ا -4

وجود، م یلباس بر اساس بانک اطالعات یطرح سه بعد دیشده و با تول یبا هدف خدمت به کاربران طراح ستمیس نیکند. ا

دگان( )مصرف کننیحرفه ا ریکاربران غ یبرا یشنهادیپ تمیرکند. الگو یکردن طرح لباس مورد نظر کاربر کمک م دایبه پ

 قابل درک است.  یبه آسان زین

 تجربیات -5

 نشان داده شده است. 1شکل زنانه در فلوچارت  یلباس شنا یسه بعد ینرم افزار طراح تمیمراحل الگور

 

                                                                     

 زنانه یلباس شنا یسه بعد ینرم افزار طراح تمیمراحل الگور 1شکل 



 

طرح های سه بعدی لباس : های اجزای لباس شنای زنانه به کاربر برای انتخاب طرح های مورد نظر ارائه طرح -1

شنای زنانه که شامل طرح های باالتنه، میان تنه و پایین تنه می شود و همچنین طرح پارچه، جهت ارزیابی به کاربر 

ر کاربر در صفحه رابط کاربری وجود دارد ارائه می شود. جهت کاهش خستگی کاربر، امکان انتخاب طرح های مورد نظ

که در نتیجه تولید نسل اولیه را به سمت عالیق کاربر هدایت می کند. صفحه رابط کاربری ارائه شده به کاربر جهت 

 نشان داده شده است.  2انتخاب طرح های مورد نظر، در شکل 

 

 های مورد نظرصفحه رابط کاربری ارائه شده به کاربر جهت انتخاب طرح  2شکل 

هر طرح سه بعدی لباس شنای زنانه به عنوان یک کروموزوم و اجزای آن شامل باالتنه، قسمت میان تنه : کد گذاری -2

طرح متفاوت است، به عنوان ژن ها در نظر  35و پایین تنه و طرح پارچه هر سه قسمت لباس، که هر کدام شامل 

 گرفته شده اند.

طور هدایت شده و از بین اجزای سه بعدی مختلف لباس شنای زنانه موجود در پایگاه  نسل اولیه به تولید نسل اولیه: -3

اطالعاتی استخراج می شود. پایگاه اطالعاتی بر اساس طرح های مورد نظر کاربر ساخته شده است. هر بخش طرح سه 

فته شده است. در واقع بعدی لباس به عنوان یک ژن و ترکیب ژن های مختلف آن به عنوان یک کروموزوم در نظر گر

 قرار گرفتن ژن های مختلف در کنار یکدیگر و شکل دادن کروموزوم ها، جمعیت اولیه را می سازد.

دهد. یمی فازی را تشکیل بندخوشه، اساس هاخوشهمفهوم عضویت جزئی در  :fcmخوشه بندی جمعیت به روش  -4

دو حالت را در نظر گرفته شود، اجازه داده  صرفاً هاخوشهبه هر یک از  هادادهبرای تعلق  کهآنی جابهدر این روش 

 تابع هدف این روش خوشه بندی به صورت زیر است: انتخاب شوند.] 0 ,1 [از هرجایی از بازه  شود که مقادیر یم

(1)                                                                                                    
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 شدهلیستون تشک Nو  فیرد cاز که  تخصیص داده ها به خوشه ها است فهیوظ است که سیماتریک  uکه در آن 

. تر استبزرگ 1بوده که مقدار آن از  یساز یفاز بیضر mو  شودینشان داده م V1,V2,…Vcبا  هینمونه اول است.

 است. یوزن یدسیاقل ای یدسیتابع فاصله، اقل

به  هیاول نسل دیاز تول پس :یبرازندگ نییتع یخوشه ها به کاربر برا ندهیزنانه نما یلباس شنا یارائه طرح ها -5

به کاربر  یابیهر خوشه جهت ارز ندهیخوشه مجزا، نما 8زنانه در  یلباس شنا یطرح ها یو خوشه بند یطور تصادف

شود.  یارتباط با کاربر استفاده م یزنانه به کاربر از صفحه ها یلباس شنا یطرح ها شینما یشود. برا ینشان داده م

 یکاربر از طرح ها تیرضا زانیشود و م یداده م شیزنانه به کاربر نما یشنا لباس یطرح ها یخوشه  ندهینما 8

 نیارائه شده به کاربر در ا یاز صفحه  یشود. نمونه ا یم افتیهر کدام در یبرا 100تا  0زنانه در بازه  یلباس شنا

 داده شده است. شینما 3نرم افزار در شکل 



 

 

 زنانه یلباس شنا یسه بعد یطراح ارائه شده به کاربر در نرم افزار یاز صفحه  ینمونه ا 3شکل 

 نیشتریانتخاب بر اساس چرخ گردان و ب: تیمجدد جمع دیو تول کیژنت یو اعمال عملگرها نیانتخاب والد -6

 یهادارند. اعمال عملگر زین یشتریداشته باشند، شانس انتخاب ب یشتریب ی. هرکدام برازندگشودیانجام م هایبرازندگ

. از شودیپژوهش شامل عملگر تقاطع چند نقطه و جهش م نیکاربرده شده در ابه کیژنت ی: عملگرهاکیژنت تمیالگور

و در آخر جمعیت براساس عملگرها کجددا تولید شده و پس از  شده استاستفاده 0.8و نرخ تقاطع  0.3نرخ جهش 

 خوشه بندی برای ارزیابی به کاربر ارائه می شود.

 بحث و نتایج

 شدههارائکاوی ای و دادهلباس شنای زنانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره سه بعدی ای برای طراحیدر این پژوهش سامانه

است. کاربر با انتخاب طرح  شدهگرفتهطرح متفاوت در نظر  35 هاآنهای لباس و طرح پارچه است. برای هرکدام از بخش

ایجاد کند. این قابلیت سبب  مطابق با نظر وی طرح تصادفی را 100کند تا یمخود برای هر قسمت، الگوریتم را هدایت  موردنظر

 یولباس بر ر یهاطرح دهد.یمتر است را نمایش یکنزدیت طرحی که به نظر کاربر درنهاشود. سامانه یمکاهش خستگی کاربر 

ی بندوشهبرای خ  fcm    از الگوریتم است. دیقابل د برکار یلباس برا یهاآدمک قرار گرفته و با چرخش آدمک، تمام قسمت

کند و برازندگی یماست. کاربر تنها نماینده خوشه را ارزیابی  شدهاستفادهخوشه  8یجادشده توسط الگوریتم ژنتیک در اهای طرح

ان شود. این فرایند نیز تا میزشده، تعیین مییابیارزها با توجه به ارزش برازندگی نماینده خوشه که توسط کاربر بقیه طرح

کاربر از دانشجویان طراحی لباس، پس از ارزیابی  40برای ارزیابی عملکرد سامانه،  .دهدیمی کاربر را کاهش ی خستگتوجهقابل

مندی خود را از آن اعالم کردند. جهت این نظرسنجی ها، میزان رضایتها و ارائه داده شدن طرح نهایی لباس شنا به آنطرح

لباس  سه بعدی در جستجو طرح یبرازندگ راتییتغ شده است.سامانه طراحی مندی ازیک پرسشنامه برای ارزیابی میزان رضایت

همه یها براطرح یبرازندگ نیانگیمنشان داده شده است.  4در شکل   fcm یمورد عالقه با استفاده از روش خوشه بند شنای

می باشد. نتایج حاصل نشان از اعتبار روش  %65تا  %32.5بین  یبرازندگو باالترین مقدار  %52.36تا  %18.61 نیکاربران ب ی

 ارائه شده در کمک به طراحی سه بعدی لباس شنای زنانه می باشد. 

 

 



 

 
  fcm یروش خوشه بنداستفاده از مورد عالقه با  یلباس شنا یسه بعددر جستجو طرح  برازندگی راتییتغ 4شکل 

 

 نتیجه گیری

شه و خو ای محاوره ژنتیک الگوریتم از استفاده با سه بعدی لباس های طرح آن در که است شده ارائه ای سامانه این پژوهش، در

شده است. مزیت این روش نسبت به پژوهش های گذشته، سه بعدی بودن طرح های لباس می باشد. سه  داده بندی  توسعه

 ی ارائه را برای کاربر به وجود می آورد. با ی بهتربعدی بودن طرح ها، سبب نمایش بهتر جزئیات می شود و امکان تصمیم گیر

 شده هدایت کاربر ی سلیقه سوی به طراحی روند کاربر و انتخاب طرح های مورد نظر او، به طرح های سه بعدی اجزای لباس

 طرح و لباسسه بعدی  اجزای ترکیب از استفاده با لباس های سه بعدی طرح از تعدادی در نسل اولیه که ترتیب بدین. است

در سیستم ارائه شده، برای کاهش  .گردند می ارائه کاربر به نظر اعمال برای سپس شده؛ ترکیب پارچه مورد عالقه کاربر، های

استفاده شده است. کاربر تنها نماینده هر خوشه  fcmاز خوشه بندی طرح های سه بعدی لباس به روش  خستگیکاربر محدودیت

برازندگی دیگر اعضا بر اساس میزان برازندگی نماینده هر خوشه که توسط کاربر تعیین شده و میزان شباهت را ارزیابی می کند و 

 توان یم بنابراین. است بوده پیشنهادی ی سامانه از کاربران باالی رضایت نشانگر آمده دست به نتایج به آن، محاسبه می شود.

 در یزن را کننده مصرف نظر بازار، به عرضه و تولید از پیش و گرفته بهره سلبا سه بعدی مجموعه طراحی در مذکور ی سامانه از

  .کاربست به ها آن طراحی
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