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 چکیذُ :
یاتی تیي تصاٍیز پَؽؼ دار اخذ ؽذُ اس کل جغن اعتفادُ کزد اها گاّی تزخی اس  تزای ایجاد هذل عِ تؼذی یک جغن هی تَاى اس تٌاظز

ایي تصاٍیز تِ دلیل ؽزایط ًَری ًاهٌاعة تیزُ ٍ تیي ػَارض هَجَد در تصاٍیز کٌتزاعت پاییي هی آیذ. تٌاتزایي در ایي همالِ عؼی در  

د هذل عِ تؼذی اجغام ؽذُ اعت. تزای ایي هٌظَر جْت پزداسػ تزرعی تاثیز پیؼ پزداسػ تصاٍیز تا ؽزایط ًَری ًا هٌاعة در ایجا

( تصَیز اعتفادُ ؽذّاعت. histogram equalizationتصاٍیز تاریک ٍ افشایؼ کٌتزاعت تصَیز اس الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام)

اخذ کزدُ ٍ تا الگَریتن هذکَر ٍیزایؼ ٍ اتز ًمطِ  جْت تزرعی تاثیز ایي الگَریتن در اتز ًمطِ تصاٍیزی را اس گلذاى تشییٌی را در ًَر پاییي

ّای تصاٍیز تیزُ ٍ تصاٍیز ٍیزایؾی را تا ّن همایغِ ؽذ ٍ ّن چٌیي تزای تزرعی تاثیز کٌتزاعت، جغن را در ؽزایطی کِ کٌتزاعت تیي 

هذُ ًؾاى هی دّذ کِ تِ طَر کلی جغن ٍ ػارضِ سیاد تاؽذ  لزار دادُ ؽذ ٍ در ؽزایط ًَری هٌاعة تصَیز تزداری ؽذ . ًتایج تذعت آ

 افشایؼ کٌتزاعت تیي سهیٌِ ٍ جغن تاػث تْثَد اتز ًمطِ تذعت آهذُ هی ؽَد
 

   اتز ًقطِ، کٌتزاست تصاٍیز، ًقاط هتٌاظز، اکَالیشُ ساسی ّیستَگزام ّای کلیذی :ٍاصُ
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 هقذهِ -1

هذل ّای عِ تؼذی در تغیاری اس رؽتِ ّا ٍ گزایؼ ّا کارتزد دارًذ. اس جولِ ایني رٍؽنتِ ّنا هنی تنَاى تنِ پشؽن ی،        

ًام تزد. در ایي راعتا پضٍّؼ ّا ٍ هطالؼات سیادی در رؽنتِ ّنای هاؽنیي تیٌنایی ٍ      صٌؼت، اًیویؾي، تاعتاى ؽٌاعی 

 ّا هتٌاعة تا کارتزد هْن هی تاؽذ. فتَگزاهتزی اًجام ؽذُ اعت. تٌاتزایي دلت تَلیذ ایي هذل

دادُ اٍلیِ در رؽتِ فتَگزاهتزی ٍ هاؽیي تیٌایی تصَیز هی تاؽذ. ػوذُ هحصَل ًْایی در ایي رؽنتِ ّنا تنا اعنتفادُ اس     

تٌاظزیاتی تیي تصاٍیز کِ ًیاس تِ اعتخزاج ػَارض ًمطِ ای دارد، تذعت هی آیذ. تصاٍیز تِ دالیل گًَاگَى هاًٌذ ؽزایط 

ًثاؽٌذ ٍ دارای ًَیش ؽًَذ. در ًتیجِ تز هحصَل ًْایی کِ هنی تَاًنذ    ًَری، ًَع دٍرتیي، هحیط کار هو ي اعت هٌاعة

اتز ًمطِ،هذل عِ تؼذی، تْیِ اطالػات ه اًی تاؽذ، تاثیز هٌفی گذارد. تٌاتزایي ػلن پزداسػ تصَیز هی تَاًذ در کناّؼ  

زداسػ تصنَیز هتفناٍتی   تاثیز ایي ػَاهل هخزب تاثیزگذار تاؽذ تٌاتزایي تزای تزرعی ایي اثز هحمماى اس ت ٌیک ّنای پن  

تِ رٍؽني کنزدى عنایِ    2تا اعتفادُ اس فیلتز ٍلیش فیلتز  [1] ٍ ّو اراًؼ1جْت تْثَد تصاٍیز اعتفادُ کزدُ اًذ. جشائزی 

در تصاٍیز پزداختِ اًذ کِ ایي کار تاػث تْثَد در ًماط اعتخزاج ػنَارض ًمطنِ ای در تصناٍیز ٍ ّنن چٌنیي تاسعناسی       

اس ت ٌیک ّای هَرفَلَصی تزای کاّؼ ًَیش ّا ٍ تنارس کنزدى ًمناط     [2]ٍ ّو اراًؼ M. Kowalczyk عطَح ؽذُ اعت

تِ تْثَد ًتیجنِ هنذل عنِ     3اس فیلتز ّای پالریشاعیَى  [3]ٍّو اراًؼ  G. Guidi. هتٌاظز در تصاٍیز اعتفادُ کزدُ اًذ

تنزای تناال تنزدى رسٍلَؽني تصناٍیز       5اس الگنَریتن هتٌاظزعناسی ّیغنتَگزام     [4]ٍ ّو اراًؼ  4. لیتؼذی پزداختِ اًذ

 .  [5]پاً زٍهاتیک اعتفادُ کزدُ اًذ. ی ی اس رٍػ ّای تصحیح اتوغفزیک را اعتفادُ اس هتٌاظزعاسی ّیغتَگزام اعت

ینل ضنؼیب تنَدى    در ایي همالِ اس تزای تذعت آٍردى هذل عِ تؼذی یک ػارضِ اس چٌذیي تصَیز پَؽؼ دار کِ تنِ دل 

 6ؽزایط ًَری تیزُ ؽذُ اًذ، اعتفادُ ؽذُ اعت. تنزای تناال تنزدى کٌتزاعنت، اس الگنَریتن اکنَالیشُ عناسی ّیغنتَگزام        

ؽذُ اعت. ایي الگَریتن تاػث افشایؼ کٌتزاعت کلی تصَیز هی ؽَد تٌاتزایي سهاًی کِ در یک تصَیز تیزگی تِ  اعتفادُ

ِ ایي الگَریتن تاػث هی ؽَد کٌتزاعت تیي ػارضِ ٍ سهیٌِ سیاد ؽنَد. تنزای   صَرت ی ذعت تواهی ػارضِ را درتزگزفت

تزرعی تاثیز ایي الگَریتن تز ًتیجِ اتز ًمطِ تذعت آهذُ اس تصاٍیز پَؽؼ دار، اتز ًماط را  تَعنط دٍ دعنتِ تصنَیز تنا     

آٍردُ تنا تتنَاى تناثیز ایني     ؽزایط ًَری ًاهٌاعة ٍ تصاٍیز ٍیزایؼ ؽذُ تا الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام تذعنت  

الگَریتن را تا تَجِ تِ تؼذاد ًماط ٍ ّن چٌیي اتز ًماط تذعت آهذُ همایغِ کزد. تٌاتزایي در تخؼ دٍم همالنِ الگنَریتن   

اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام ؽزح ٍ در تخؼ عَم ًتایج را تزرٍی ػارضِ  تزرعی ؽذُ اعت. در تخؼ آخز تحث ٍ ًتیجنِ  

      گیزی ارائِ ؽذُ اعت. 

 اکَالیشُ ساسی ّیستَگزام تصاٍیز -2

ی نی   .[1]پزداسػ ٍ تْثَد تصاٍیز در رؽتِ فتَگزاهتزی تیؾتز در تٌاظزیاتی تصَیز ٍ اعتخزاج ػَارض اعتفادُ هی ؽَد

اس پیؼ پزداسػ ّایی کِ در فتَگزاهتزی تزرٍی تصاٍیز جْنت کارتزدّنای هتفناٍت اًجنام هنی ؽنَد اکنَالیشُ عناسی         

. ایي الگَریتن تاػث تْثَد کٌتزاعت تصاٍیز هی ؽَد ٍ تِ دٍ صَرت کلنی ٍ جشینی هنی تَاًنذ تنز      ّیغتَگزام هی تاؽذ

اس ایني الگنَریتن تنزای رفنغ عنایِ      [6] تصاٍیز اػوال ؽَد ٍ تاػث اس تیي رفتي جشییات در تصَیز ًیش ًخَاّذ ؽنذ. لنی   

س اػوال ایي الگَریتن تز تصَیز را هؾاّذُ ( هی تَاى ًوًَِ ای ا1ػَارض در تصاٍیز َّایی اعتفادُ کزدُ اعت. در ؽ ل)

 کزد.  

                                                 
1 Jazayeri  
2 Wallis filter  
3 

. 
polarizing filters  

 4 Li  
5 histogram matching  
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 … بررسی اثر باال بردن کىتراست تصايیر تًسط

 ،مسعًد يرشًساز یاناحمد یىبز

 

        

 الف(                                                                   ب(

اکَالیشُ : ٍیزایؼ تصاٍیز تا اعتفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام  تصاٍیز. الب( تصَیز اصلی ،ب( تصَیز 1 ؽ ل

 ؽذُ

ؽَد ؽزایط ًَری تْثَد دادُ ؽذُ ٍ ّن چٌیي کٌتزاعت تنیي ػنَارض ًینش تْتنز      ّواًطَر کِ اس تصَیز تاال هؾاّذُ هی

 ؽذُ اعت.

ایي الگَریتن تاػث تغییز ّیغتَگزام تصاٍیز تا اعتفادُ اس تثذیل هؾخص هی ؽَد. در ٍالنغ تنا اعنتفادُ اس ینک تثنذیل      

( تِ طنَر ٍاضنح ایني تغیینز را     2اصلی تِ تاتغ ّیغتَگزام دیگز تثذیل هی ؽَد ؽ ل)هؾخص تاتغ ّیغتَگزام تصاٍیز 

 تاتغ ّیغتَگزام ؽ ل ب تِ تاتغ ّیغتَگزام ؽ ل الب تثذیل ؽذُ اعت. Tًوایؼ هی دّذ.در ٍالغ تحت تثذیل 

 

 الف(                                       ب(

 T: تغییز تاتع ّیستَگزام تصَیز تحت تثذیل 2شکل 

 ( تاتغ تثذیلی کِ تاػث افشایؼ کٌتزاعت در تصاٍیز را هی ؽَد ًؾاى هی دّذ.1فزهَل)

   ( )

 
   

 
∮ ( )                                                                                                                                                   ( ) 

 در ایي فزهَل دارین:

  تؼذاد درجات خاکغتزی  

 تؼذاد پی غل  

 تاتغ ّیغتَگزام اٍلیِ ( ) 
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ایي تاتغ تزای افشایؼ کٌتزاعت تصاٍیز عیاُ ٍ عفیذ تِ کار هی رٍد در راتطِ تا تصاٍیز رًگی هی تَاى تاتغ را تز ّز تاًنذ  

( تغییز ّیغتَگزام تَعط اػوال تاتغ فَق تز ّیغتَگزام تصَیز را ًؾاى هی دّذ.ّواًطَر 3ًوَد. ؽ ل)اس تصَیز اػوال 

کِ اس ایي ؽ ل هؾاّذُ هی ؽَد تاتغ تاػث افشایؼ فاصلِ درجات خاکغتزی تیي پی غل ّنای تصنَیز ؽنذُ اعنت در     

 ًتیجِ کٌتزاعت تاالتز هی رٍد.

 

 ب(              الف(                                  

.ب( 1تز ّیستَگزام تصَیز.الف( تغییز ّیستَگزام تز اثز اعوال تاتع فزهَل1: افشایش کٌتزاست تصَیز تز اثز اعوال فزهَل 3شکل

 ّیستَگزام تاتع تصَیز اصلی

یز پَؽؼ دار اس در ایي همالِ تاثیز افشایؼ کٌتزاعت تصاٍیز تا اعتفادُ اس ایي الگَریتن تز اتزًمطِ تَلیذ ؽذُ تَعط تصاٍ

اجغام تزرعی ؽذُ اعت. جْت اًجام ایي تزرعی اتتذا تصاٍیزی تا کٌتزاعت پاییي اس یک گلذاى تشییٌی اخذ ؽنذُ ٍ تنا   

 اعتفادُ اس ایي الگَریتن تصاٍیز تْثَد دادُ ؽذُ ٍاتز ًمطِ در دٍحالت تذعت آهذُ ٍ تزرعی ؽذُ اعت.

 اٍیز تا استفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ ساسی ّیستَگزامهزاحل اًجام تزرسی تاثیز تاال تزدى کٌتزاست تص -3

 تِ طَر کلی هزاحل اًجام تحمیك  تِ صَرت سیز هی تاؽذ

 اخذ تصاٍیز تا ؽزایط ًَری ًاهٌاعة ٍ کٌتزاعت پاییي ٍ تَلیذ اتز ًمطِ تَعط ایي تصاٍیز   .1

 تصاٍیز اخذ تصاٍیز تا ؽزایط ًَری هٌاعة ٍ کٌتزاعت تاال ٍ تَلیذ اتز ًمطِ تَعط ایي .2

ٍیزایؼ تصاٍیز تا ؽزایط ًَری ًاهٌاعة ٍ تاال تزدى کٌتزاعت کلنی تصنَیز تنا اعنتفادُ اس الگنَریتن اکنَالیشُ        .3

 عاسی ّیغتَگزام ٍ تَلیذ اتز ًمطِ

 همایغِ عِ اتز ًمطِ تذعت آهذُ .4

 همایغِ ًماط هتٌاظز پیذا ؽذُ در عِ حالت تاال .5

ٍ ٍیزایؼ ؽذُ تا پاراهتزّای کالیثزاعیَى تصاٍیز تنا ؽنزای   همایغِ پاراهتزّای کالیثزاعیَى تصاٍیز ًاهٌاعة  .6

 ًَری هٌاعة ٍ کٌتزاعت تاال

همایغِ اتز ًماط ،تؼذاد ًماط هتٌاظز،پاراهتزّای کالیثزاعیَى ٍهمیاط تَعط تصاٍیز ٍینزایؼ ؽنذُ ٍ تصناٍیز     .7

 تیزُ ٍ تصاٍیز تا کٌتزاعت تاال

تزاعت تاال تز اتز ًماط ٍ ّن چٌیي تاثیز تْثَد کٌتزاعت تصاٍیز تنز  در ایي همالِ اسدٍ دعتِ تصَیز تزای همایغِ تاثیز کٌ

تنا   HUAWEI P7-L10ایغتگاُ ػ ظ تنزداری تَعنط دٍرتنیي     12ًتیجِ اتز ًمطِ اعتفادُ ؽذُ اعت. در دعتِ اٍل اس 

هیلی هتز ٍ تا کٌتزاعت پاییي ٍ ؽزایط ًنَری ًاهٌاعنة  تنزای تذعنت     4دارای فاصلِ کاًًَی  2336*4164اتؼاد تصَیز

آٍردى اتز ًمطِ گلذاى تشییٌی اعتفادُ ؽذُ اعت. تصاٍیز تِ گًَِ ای اخذ ؽذُ کِ تا ّنن پَؽنؼ داؽنتِ ٍ ؽناهل کنل      

 اّذُ هی ؽَد.( تزخی اس ایي تصاٍیز پَؽؼ دار هؾ4جغن تاؽذ.در ؽ ل )
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 ،مسعًد يرشًساز یاناحمد یىبز

 :تصاٍیزتا کٌتزاست پاییي  اخذ شذُ اس گلذاى تشییٌی4شکل

ایي تصاٍیز تا اعتفادُ الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام ٍیزایؼ ؽذُ ٍ تنا اعنتفادُ اس آى ّنا اتنز ًمطنِ ایجناد ؽنذُ        

 ( ًصاٍیز ٍیزایؼ ؽذُ تاال را تِ تزتیة ًؾاى هی دّذ.5اعت.ؽ ل)

 

 شذُ تَسط الگَریتن اکَالیشُ ساسی ّیستَگزام:تصاٍیز ٍیزایش 5شکل

دعتِ دٍم اس تصاٍیز تزای تزرعی اثز کٌتزاعت تاال تیي سهیٌِ ٍ جغن اخذ ؽذُ تز اتز ًمطِ جغن اخنذ ؽنذُ اعنت.ایي    

تصاٍیز تا اعتفادُ اس یک سهیٌِ عفیذ،ػارضِ ٍ سهیٌِ را کاهال اس ّن جذا ًوَدُ ٍ در ؽنزایط ًنَری هٌاعنة اخنذ ؽنذُ      

 14ز ًمطِ ایي تصاٍیز ًیش تذعت آهذُ ٍ تا دٍ اتز ًمطنِ دیگنز همایغنِ ؽنذُ اعنت. دعنتِ دٍم تصناٍیز ؽناهل         اعت. ات

چٌنذ ًوًَنِ اس ایني تصناٍیز را     ( 6ایغتگاُ تصَیز تزداری تَعط دٍرتیٌی کِ تصاٍیز لثل اخنذ ؽنذُ هنی تاؽنذ. ؽن ل)     

 هی دّذ. ًؾاى

 ر شزایط ًَری هٌاسة.: تصاٍیز تا کٌتزاست تاالی تیي سهیٌِ ٍ عارضِ د6شکل
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هزاحل آى هَجَد اعت اتز ًمطِ ٍ تافنت   7تا اعتفادُ اس الگَریتن ّای تٌاظزیاتی فتَگزاهتزی کِ در ًزم افشار اجی عافت

هزتَط تِ ایي تصاٍیز ایجاد ؽذُ اعت. تزای تزرعی ًتیجِ اػوال ای الگَریتن تزرٍی تصاٍیز اخذ ؽذُ اتتنذا تنِ صنَرت    

( اتز 3تز ًمطِ ٍ هذل عِ تؼذی تذعت آهذُ اس ّز دٍدعتِ تصَیز  هؾاّذُ هی ؽَد. در ؽ ل )تصزی تغییزات را تزٍی ا

ًماط حاصل اس عِ دعتِ تصَیز تِ تزتیة تا ؽزایط ًَری هٌاعة،ا ؽزایط ًَری ًاهٌاعة ٍ در ًْاینت تصناٍیز ٍینزایؼ    

تصاٍیز تاػث تذعت آهذى اتز ًمطِ  .الب( هؾاّذُ هی ؽَد کٌتزاعت تاال در3ؽذُ دیذُ هی ؽَد. ّواًطَر کِ اس ؽ ل )

کاهل تز اس جغن ؽذُ اعت ٍ ّن چٌیي افشایؼ کٌتزاعت تصاٍیز تا اعتفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ عاسی ًیش در تْثَد اتنز  

ًمطِ هَثز تَدُ اعت. تِ طَر کلی اتز ًماط تذعت آهذُ اس تصاٍیز تیزُ ٍ ٍیزایؾی کاهل ًوی تاؽذ اها هی تَاى هؾناّذُ  

اتز ًمطِ تا تصاٍیز ٍیزایؾی ًغثتا تْتز هی تاؽذ. در ایي تصاٍیزاکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام تِ صَرت کلنی اًجنام   کزد کِ 

ؽذُ اعت تٌاتزایي ًتیجِ در تصاٍیز هختلب هتفاٍت هی تاؽذ دلیل تذعت ًیاهنذى اتنز ًمطنِ در تصناٍیز اکنَالیشُ  تنِ       

 پی در پی تِ ػلت ٍیزایؼ تصاٍیز  تاؽذ.   صَرت کاهل هی تَاًذ هتفاٍت تَدى ؽزایط ًَری در تصاٍیز

              

 الف                                           ب                                            ج

حاصل اس شزایط ًَری هٌاسة تا کٌتزاست تاالی جسن ٍ :اتز ًقطِ حاصل اس تصاٍیز اصلی ٍ ٍیزایش شذُ. الف(اتز ًقطِ 4شکل

سهیٌِ   ب( اتز ًقطِ حاصل اس تصاٍیز اصلی ج( اتز ًقطِ حاصل اس تصاٍیز ٍیزایش شذُ تا استفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ ساسی 

 ّیستَگزام

هنی ؽنَد در راتطنِ تنا     ( هؾناّذُ  1تا تَجِ تِ تؼذاد ًماط هتزاکن تذعت آهذُ اس ًزم افشار اجی عافت کنِ در جنذٍل )  

( دیذُ هی ؽَد ایي ًمناط هزتنَط تنِ ػارضنِ     3تصاٍیز اصلی ًماط تیؾتزی تذعت آهذُ اعت  اها ّواًطَر کِ اس ؽ ل)

اصلی ًوی تاؽذ. ؽزایط ًَری در تصاٍیز اصلی ی غاى هی تاؽذ تٌاتزایي تؼذاد ًماط تیؾتزی ًیش تذعت هی آیذ اهنا تنِ   

َارض، تٌاظزیاتی ًماط گلذاى تِ خَتی اًجام ًؾذُ اعت در ًتیجِ ًماط کوتزی در دلیل تیزگی ٍ کٌتزاعت پاییي تیي ػ

ایي حالت تذعت آهذُ اعت. تؼذاد ًماط هزتَط تِ تصاٍیز تا کٌتزاعت تاال تغیار کوتز اس دٍ حالت دیگز هی تاؽذ اها اتنز  

ز تاػث تْتز ؽنذى ًتیجنِ اتنز ًمطنِ در     ًمطِ تغیار کاهل تز اس اتز ًماط دٍ حالت دیگز هی تاؽذ. تٌاتزایي کٌتزاعت تْت

راتطِ تا ایي ػارضِ ؽذُ اعت. دلیل کاّؼ ًماط هتٌاظز پیذا ؽذُ در تصاٍیز تا ؽنزایط ًنَری هٌاعنة ایني اعنت کنِ       

 ؽَد.   سهیٌِ ایي تصاٍیز تیؾتز عفیذ هی تاؽذ ٍ در ایي ؽزایط ًماط هتٌاظز کوتز پیذا هی
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 … بررسی اثر باال بردن کىتراست تصايیر تًسط

 ،مسعًد يرشًساز یاناحمد یىبز

 اجی سافت:تعذاد ًقاط هتزاکن تذست آهذُ تزای تَلیذ اتز ًقطِ گلذاى تَسط ًزم افشار 1 جذٍل

 اجی سافتتعذاد ًقاط هتزاکن تذست آهذُ تا استفادُ اس ًزم افشار  تصاٍیز

 25428 تصاٍیز تا ؽزایط ًَری ًاهٌاعة ٍ  

 16791 تصاٍیز ٍیزایؼ ؽذُ تا اعتفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام

 1486 تصاٍیز تا ؽزایط ًَری هٌاعة ٍ کٌتزاعت تاالی تیي جغن ٍ سهیٌِ

تا تَجِ تِ ایي کِ اتز ًمطِ حاصل اس تصاٍیز تا ؽزایط ًَری هٌاعة ٍ کٌتزاعت تاال جغن را تْتز ًؾاى دادُ هنی تنَاى    

ًتیجِ گزفت پاراهتزّای کالیثزاعیَى در ایي دعتِ اس تصاٍیز تْتز اعت در ًتیجِ پاراهتزّای کالیثزاعنیَى دٍرتنیي در   

( هنی تنَاى ًتیجنِ    2هی ؽَد. تا تَجِ ًتایج ًؾاى دادُ ؽنذُ در جنذٍل)   دٍ حالت دیگز تا ایي دعتِ اس تصاٍیز همایغِ

گزفت پاراهتزّای کالیثزاعیَى در دٍ اتز ًمطِ تصاٍیز ٍیزایؼ ؽذُ ٍ تصاٍیز تا ؽزایط ًاهٌاعة ًشدیک تِ ّن هی تاؽنذ  

 ٍ اختالف سیادی تا تصاٍیز تا ؽزایط ًَری هٌاعة دارد.

 : پاراهتزّای کالیثزاسیَى تصحیح شذُ دٍرتیي در سِ حالت هختلف 2جذٍل

تصاٍیز تا شزایط ًَری 

 هٌاسة

تصاٍیز تا شزایط ًَری  تصاٍیز ٍیزایش شذُ

 ًاهٌاسة

پاراهتزّای 

 کالیثزاسیَى

3384.19 3412.2 34.7.16 fx 

3394.72 3412.2 34.7.16 fy 

112..66 1143.67 1132..6 cx 

2.81.79 2.4..57 2.42.17 cy 

 

 ًتیجِ گیزی ٍ پیشٌْادات-4

در ایي همالِ تِ تزرعی تاثیز افشایؼ کٌتزاعت تیي ػارضِ ٍ سهیٌِ جْت تْیِ اتز ًمطِ پزداختِ ؽذ.تا تَجنِ تنِ ًتنایج    

تَاى هؾاّذُ کزد ایي افشایؼ کٌتزاعت تاػنث تْثنَد در اتنز ًمطنِ تذعنت آهنذُ هنی ؽنَد. افنشایؼ           تذعت آهذُ هی

تا اعتفادُ اس الگَریتن اکَالیشُ عاسی ّیغتَگزام اًجام ؽذ کِ تِ صَرت کلنی تنز رٍی تصناٍیز اػونال ؽنذ ٍ       کٌتزاعت

تاػث تْثَد ًغثتا کوی تز اتز ًمطِ تذعت آهذُ ؽذ. پاراهتزّای کالیثزاعیَى در تصناٍیز تنا ؽنزایط ًاهٌاعنة ًنَری ٍ      

ذ تٌاتزایي ایني الگنَریتن تنز پاراهتزّنای کالیثزاعنیَى      تصاٍیز ٍیزایؼ ؽذُ تَعط الگَریتن هذکَر خیلی تفاٍت ًذاؽتٌ

. اها اگز تتَاى تصاٍیز را تِ صَرت هحلی ٍ جشیی تا ایي الگَریتن ٍینزایؼ کنزد ؽنایذ    دٍرتیي ّا تاثیز سیادی ًوی گذارد

 تتَاى ًتایج تْتزی را تذعت آٍرد.
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