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چکیذٌ  -اهطٍظُ ضبّس ضضس ضٍظ افعٍى ًقص ضٍثبتّبی ٍة زض ضجکِ خْبًی ایٌتطًت ّستین .ضٍثبتّبی ٍة ثطًبهِ ّبی ًطم
افعاضی ّستٌس کِ سبذتبض ٍة ضا ثطای خوغ آٍضی اعالػبت ثطای اّساف هطرص هَضز کٌکبش قطاض هیزٌّس .ایي اّساف هطرص
هی تَاًٌس هرطة یب غیط هرطة ثبضٌس .اظ ًوًَِّبی ثبضظ اثطات هرطة ضٍثبتّبی ٍة حوالت تَظیغ ضسُ هحطٍم سبظی سطٍیس
است کِ اهطٍظُ زاضای ضضس ثیص اظ پیص هی ثبضس .زض ایي هقبلِ ضٍضی هجتٌی ثط ذَضِ ثٌسی فبظی ثطای تطریص ضٍثبت ّبی ٍة
اضائِ ضسُ است کِ ثب تطکیت ایي سیستن ثب ضجکِ ػصجی گطازیبى ًعٍلی ٍ استفبزُ اظ تحلیل هَلفِ اصلی هی تَاًس ثِ هیعاى قبثل
تَخْی ذَضِثٌسی فبظی ضا اظ ًظط حدن هحبسجبت ٍ زقت ذَضِ ثٌسی ثْجَز ثرطس .آظهبیطبت هب ًطبى هیزّس کِ سیستن
تطکیجی پیطٌْبزی ثط ضٍی زٍ هدوَػِ زازُ هرتلف زاضای ً .....9طخ ذغب زض ثطاثط ً ....29طخ ذغبی ذَضِ ثٌسی فبظی است.
ػالٍُ ثط ایي ضٍش اضائِ ضسُ هی تَاًس ظهبى آهَظش سیستن فبظی ٍ هدوَػِ فبظی هَضز ًیبظ ثطای آهَظش ضا ثِ صَضت چطن گیطی
کبّص زّس.
کلیذ ياصٌ -ضٍثبت ٍة ،سیستن استٌتبج فبظی ،ذَضِ ثٌسی فبظی ،ضجکِ ػصجی ،کبّص اثؼبز
 -1مقذمٍ
ایٌتطًت یک ضجکِ خْبًی تَظیغ ضسُ است کِ هتطکل اظ تؼساز ظیبزی ضجکِ ذَزهرتبض است .ایي ضجکِّب ّط یک زض ظهیٌِ-
ّبی هرتلفی ّوچَى سیبسی ،اقتصبزیً ،ظبهی ،فطٌّگی ٍ  ...فؼبلیت هی کٌٌس .اهب ًکتِ هْن ایي است کِ زض ایي فضبی گستطزُ
خْبًی ّیچ ًظبضت هطکعی چِ ثط اهَض فٌی ٍ چِ ثط سیبستّبی زستطسی ٍ استفبزُ ٍخَز ًساضزّ .طیک اظ ضطکتّب هتٌبست ثب
ظهیٌِ هطثَط ثِ ذَز زض ایي فضب فؼبلیت ّبیی ضا اًدبم هیزٌّس .حبل ثب تَخِ ثِ ًیبظ ثِ خوغ آٍضی اعالػبت زض پبیگبُّبی خْبًی
ثطای زستطسی سطیغ تط ثِ اعالػبت ّطضٍظُ ًطم افعاضّبی َّضوٌسی عطاحی هیضًَس تب ثِ صَضت ذَزهرتبض زض سغح ٍة اعالػبت
هَضز ًیبظضبى ضا خوغ آٍضی کٌٌس .ضٍثبت ٍة یک ػبهل َّضوٌس ًطم افعاضی است کِ ثطای اّساف غیط هرطة ٍ هرطة عطاحی ضسُ
است .ایي ػبهل هی تَاًس ثِ ػٌَاى یک ػٌصط فؼبل خْت ثطٍظ ضسبًی پبیگبُ زازُ هَتَضّبی خستدَ هَضز استفبزُ قطاض گیطز یب
ػولیبتی اظ قجیل خوغ آٍضی ایویلّب زض ٍة سبیتّبی هرتلف ضا زاضتِ ثبضس .ذعًسُ ٍة ،خوغ کٌٌسُ ایویل ،ػٌکجَت ٍ ً ...وًَِ-
ّبیی اظ ضٍثبتّبی ٍة ّستٌسً .کتِ قبثل تبهل استفبزُ اظ ایي ػبهلّبی ًطم افعاضی ثطای اّساف هرطة است کِ ّط سبلِ آثبض
هرطة آًْب زض سغح ایٌتطًت زض قبلت حوالت تَظیغ ضسُ هرتل سبظی سطٍیس ضٍ ثِ افعایص است .ػالٍُ ثط اثطات حبصل اظ ایي
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ًَع حوالت ،ضٍثبتّبی ٍة هیتَاًٌس آثبض ًب هغلَثی ضا ثط ػولکطز ٍة سبیتّبیی ّوچَى  eBayکِ سیستنّبی پیطٌْبز زٌّسُ ضا
ثطای کبضثطاى ذَز اضائِ هیزّس زاضتِ ثبضٌس .ثطای هقبثلِ ثب اثطات ًبهغلَة ضٍثبتّبی ٍة ًیبظ ثِ سیستن َّضوٌسی است تب
زضذَاستّبی ٍضٍزی ضا هَضز ثطضسی قطاض زّس ٍ زض کوتطیي ظهبى هوکي ٍ ثب ثیطتطیي زقت ًَع زضذَاست ضا هطرص ًوبیس تب زض
صَضت لعٍم اظ زستطسی آى خلَگیطی ضَز .زض ایي هقبلِ یک سیستن استٌتبج فبظی تطکیجی اضائِ ضسُ است کِ هیتَاًس ثب استفبزُ
اظ ضٍشّبی کبّص اثؼبز ٍ ثْطُ گیطی اظ آى زقت سیستن ضا تب حس قبثل قجَلی حفظ کطزُ ٍ حدن هحبسجبت هَضز ًیبظ ثطای آهَظش
سیستن ضا ثِ هیعاى قبثل تَخْی کبّص زّسًَ .ع کبضثطاى ثطاسبس ضفتبضضبى ثِ چْبض زستِ  -1ضٍثبت ثب ضفتبض غیط هرطة  -2ضٍثبت
ثب ضفتبض هرطة  -3کبضثط اًسبًی  -4کبضثط ًبضٌبذتِ زستِ ثٌسی ضسُ است .فبیل ثجت ٍقبیغ هطثَط ثِ سطٍض پبضس ٍة] ،[16زاًطگبُ
اهبم ضضب(ع)] [17هیثبضسّ .سف ثْجَز کبضایی ذَضِ ثٌسی فبظی اظ ًظط هیعاى هحبسجبت است .زض ثرص  2کبضّبی هطتجظ زض ایي
ظهیٌِ اضائِ ضسُ است.
 -2کارَای مزتثط
ثِ زلیل اّویت ثبالی تطریص ضٍثبت ّبی ٍة ٍ ثِ هٌظَض هقبثلِ ثب اثطات ًبهغلَة آى ،ضٍشّبی هتؼسزی اضائِ ضسُ است.
یکی اظ اٍلیي ضٍشّبی اضائِ ضسُ تَسظ کَهبض ٍ تبى زض سبل  2..2اضائِ گطزیس .آًْب زستِ ثٌسی ثبظزیسکٌٌسگبى ٍة ضا زض زٍ
زستِ کبضثطاى اًسبًی ٍ ضٍثبتّبی ٍة ثب استفبزُ اظ زضذت تصوین  ٍ C4.5ثب استرطاج ٍ 25یژگی اظ فبیل ثجت ٍقبیغ اًدبم
زازًس] .[2ٍ1زض سبل  2..3ثالم ٍّوکبضاًص ثب استفبزُ اظ تست تَضیٌگ کِ یکی اظ ضٍضْبی آًالیي ثطای تطریص ضٍثبت ّبی ٍة
است ثبظزیسکٌٌسگبى ٍة ضا ثب استفبزُ اظ تست اضسبل پبسد زستِ ثٌسی کطزًس] ،[3زض سبل  2..5ثَهْبضت ثب استفبزُ اظ ضجکِ
ثیعیي ٍ تحلیل ضفتبض کبضثطاى] ،[4زض سبل ٍ 2..6یخَ ٍ ضبى ثب استفبزُ اظ هسل هرفی هبضکَف]ٍ ،[5لیي ٍّوکبضاًص ثب استفبزُ
اظ ضٍش تطافیک پیَستِ زض سبل  ،[6]2..8استبسَپَلَ ٍ زیکبیکَس ثب استفبزُ اظ ضٍش ضجکِ ػصجی زض سبل  2..9ثِ تطریص
ضٍثبتّبی ٍة پطزاذتِاًس] .[7استَاًٍَیچ زض سبل  2.12ثب استفبزُ اظ ضٍش ضجکِ ثبٍض ثیعیي ٍ اضائِ ٍ 2یژگی خسیس ثبظزیس
کٌٌسگبى ٍة ضا زض زٍ زستِ ثٌسی هرتلف هَضز ثطضسی قطاض زازُ است] .[8ػالٍُ ثط ایي زض سبل  2.13ثب استفبزُ اظ زٍ الگَضیتن
ضجکِ ػصجی ثسٍى ًظبضت ثِ زستِثٌسی ٍ تفکیک ثبظزیسکٌٌسگبى ٍة زض چْبض زستِ ضٍثبتّبی هرطة ،ضٍثبتّبی غیطهرطة،
ثبظزیسکٌٌسگبى ًبضٌبذتِ ،کبضثطاى اًسبًی پطزاذتِاًس] ، [9ثطضسیّبی اًدبم ضسُ زض ایي ظهیٌِ ًطبى هیزّس کِ ضٍثبتّبی هرطة
ٍة ضفتبض هطبثِ ثب ضفتبض کبضثطاى اًسبًی ضا تقلیس هیکٌٌس.
 -3ريش ضىاسایی
هسئلِ تطریص ضٍثبت ٍة ضبهل هطاحل  )1پیص پطزاظش فبیل ثجت ٍقبیغ )2 .تطریص ٍ استرطاج ٍیژگیّب)3 .ثطچست-
گصاضی ّط ًطست ( ثطچست گصاضی ثطاسبس زٍ زستِ ضٍثبت ٍ اًسبى ٍ ضٍثبت ذَش ضفتبض،ضٍثبت ثب ضفتبض هرطة ،کبضثطاى اًسبًی،
کبضثطًبضٌبذتِ) )4 .تؼییي هسل کالسثٌسی ثبظزیسکٌٌسگب ى ٍة کِ زض ایي هقبلِ ثب استفبزُ اظ ضٍضْبی ثسٍى ًظبضت ثِ ایي هَضَع
پطزاذتِ هیضَز )5 .اضظیبثی هسل پیطٌْبزی].[11ٍ8ٍ1.
.1.3پیصپزداسش
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زض هسئلِ تطریص ضٍثبتّبی ٍة ،گبم پیصپطزاظش ضبهل تؼییي ًطستّبی هَخَز زض فبیل ثجت ٍقبیغ است ،کِ ثب تقسین
ٍ زستِثٌسی ًطستّب ثطاسبس آزضس آیپی ٍ اعالػبت ػبهل کبضثط صَضت هیگیطزّ .ط ًطست خسیس ثطاسبس یک ثبظُی ظهبًی
هطرص (کِ زض ایي هقبلِ  3.زقیقِ زض ًظط گطفتِ ضسُاست) ایدبز هیضَز] [8ٍ6ٍ5ٍ4ٍ3ضکلً 1وَزاض هطثَط ثِ هطحلِ پیص
پطزاظش ضا ًطبى هی زّس ..توبهی هطاحل هصکَض ثطضٍی فبیل ثجت ٍقبیغ هطثَط ثِ زاًطگبُ اهبم ضضب ٍ ضطکت پبضس آًالیي هیثبضس.

ضکل  .1زیبگطام هطثَط ثِ فبظ پیص پطزاظش زض تطریص ضٍثبتّبی ٍة

 .1.1.3استخزاج يیضگی
زض ایي هقبلِ ،ػولیبت زستِ ثٌسی ثبظزیسگبى ٍة تَسظ هسل پیطٌْبزی ثب زض ًظط گطفتي  17ذصیصِ ثطضسی هی-
ضَز] . [8ٍ3ٍ1.ثطای تطریص ٍ زستِ ثٌسی ًَع کبضثطاى ٍضٍزی اظ ٍیژگی ّبی ضایح استفبزُ ضسُ است .ایي ٍیژگیّب ػجبضتٌس اظ:
( )1هست ًطست ( )2حساکثط ًطخ کلیک ( )3زضذَاست فبیل  )4( robots.txtزضصس زضذَاست  HTTPاظ ًَع  )5( HEADزضصس
زضذَاست ثب اضخبػبت ذبلی ( )6هیعاى زضذَاست فبیل  )7( [19] cssحدن اعالػبت زضذَاستی (ً )8طخ زضذَاست زًجبلِ هتَالی
( )9پبسد ذغبی  )1.( 4.4ػوق زضذَاست صفحِ ( )11زضصس زضذَاست فبیل ً )12( PSS ٍ PDFسجت زضذَاست  Htmlثِ
تصَیط ( )13زضصس زضذَاست فبیلّبی زیگط ( )14زضصسی اظ کَکیّب] )15( [19تؼساز زضذَاست ثِ ظهبى ًطست])16( [15
هیبًگیي اًساظُ ّط زضذَاست] )17( [15زضصس زضذَاست فبیلّبی .[15] js
 .2.1.3تزچسةگذاری وطستَا
پس اظ تؼییي ذصیصِّب ثطای ّط ًطستًَ ،ثت ثِ ثطچستگصاضی ًطستّب هیضسس .زض هطحلِ اٍل توبم ًطستّبیی کِ
ذصیصِ robots.txtآًْب هقساض یک است ،ثِ ػٌَاى ضٍثبت زض ًظط گطفتِ هیضًَس .زض ازاهِ ضضتِ ػبهل کبضثط کلیِ ًطستّبی
ثبقیوبًسُ ثب لیست ضضتِ ػبهل کبضثط ضٍثبتّبی ضٌبذتِ ضسُ ٍة هقبیسِ هیضَز .زض صَضتیکِ ضضتِ ػبهل کبضثط ثب لیست ثطٍظضسُ
ػبهلّبی کبضثط ضٍثبت ّبی ٍة هغبثقت زاضت ،آى ًطست ًیع ثِ ػٌَاى ضٍثبت ٍة ضٌبذتِ هیضَز .اگط ضضتِ ػبهل کبضثط ثب لیست
ثطٍظضسُ هطٍضگطّبی ٍة هغبثقت زاضتِ ثبضس ٍ فبیل  robots.txtزض ایي ًطست ذَاًسُ ًطسُ ثبضسً ،طست ثِ ػٌَاى اًسبى
ثطچستگصاضی هیضَز.
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 .4سیستم پیطىُادی
 .1.4سیستم استىتاج فاسی
استٌتبج فبظی فطآیٌسی است کِ عی آى ًگبضتی اظ ٍضٍزی ّب ثِ ذطٍخی ثب استفبزُ اظ هٌغق فبظی ضبثغِهٌس هیگطزز .ثب تَخِ ثِ
ًگبضت اًدبم ضسُ یک تصوین اتربش هیضَز ٍ یب یک الگَ تطریص زازُ هیضَز .ضکل( )2ثالگ زیبگطام هطثَط ثِ یک سیستن استٌتبج فبظی
ضا ًطبى هیزّس].[18

ضکل  .2ثالگ زیبگطام سیستن استٌتبج فبظی

زض هسئلِ تطریص ضٍثبت ّبی ٍة ،پس اظ هطحلِ پیص پطزاظش ٍ استرطاج ٍیژگی ّب اظ فبیل ثجت ٍقبیغ ،هسل پیطٌْبزی ثب
استفبزُ اظ هدوَػِ زازُ ّب آهَظش زازُ هی ضَز .زض ضکل  2ثطزاض ٍضٍزی ] X= [x1,x2,x3,…xnکِ ضبهل ٍیژگی ّبی استرطاخی
زض حبصل اظ هطحلِ قجلی است .ایي هقبزیط هی تَاًٌس ػسزی ٍ یب غیطػسزی ثبضٌس .زض ایي هقبلِ ثطای تطریص ٍ زستِ ثٌسی
ثبظزیسکٌٌسگبى ٍة اظ ضٍضی تطکیجی هجتٌی ثطذَضِ ثٌسی  cهیبًگیي ٍ ضجکِ ػصجی گطازیبى ًعٍلی اضائِ ضسُ است .ثِ هٌظَض
کبّص حدن هحبسجبت ٍ ظهبى الظم ثطای آهَظش سیستن فبظی اظ ضٍشّبی کبّص اثؼبز زض زٍخٌجِ اًتربة ٍیژگی ٍ استرطاج
ٍیژگی استفبزُ هیضَز کِ ایي خعئیبت ثیطتط زض ازاهِ اضائِ هیگطزز.
 .2.4خًضٍ تىذی  cمیاوگیه
ذَضِ ثٌسی یکی اظ ضبذِ ّبی یبزگیطی ثسٍى ًظبضت هیثبضس ٍ فطآیٌس ذَزکبضی است کِ زض عی آىً ،وًَِ ّب ثِ زستِ-
ّبیی کِ اػضبی آى هطبثِ یکسیگط هیثب ضٌس تقسین هی ضًَس کِ ثِ ایي زستِ ّب ذَضِ گفتِ هیضَز .ثٌبثطایي ذَضِ هدوَػِ ای
اظ اضیبء هیثبضس کِ زض آى اضیبء ثب یکسیگط هطبثِ ثَزُ ٍ ثب اضیبء هَخَز زض ذَضِ ّبی زیگط غیط هطبثِ هیثبضٌس .ثطای تؼییي
هیعاى ضجبّت هیبى ذَضِ ّبی هرتلف اظ هؼیبضّبیی ّوچَى فبصلِ ّط زازُ تب هطکع ذَضِ ثطاسبس ضٍاثظ ضیبضی استفبزُ هیگطزز.
زض ضٍاثظ اضائِ ضسُ زض ایي ثرص تؼساز زازُ ٍضٍزی ثب( ،)Xتؼساز ذَضِّب ثب( ،)cتؼلق ّط زازُ ثِ ذَضِ هَضز ًظط( ٍ )Uهطاکع
ذَضِ(ً )Vطبى زازُ هیضًَس m .فبظی سبظ ثَزُ ٍ هقساض آى ثعضگتط یب هسبٍی  1زض ًظط گطفتِ هیضَز dik .فبصلِ زازُ  iتب هطکع
ذَضِ  kاست کِ زض خسٍل  3ثِ ضٍاثظ هرتلف ثطای هحبسجِ فبصلِ تب هطکع ذَضِ اضبضُ ضسُ است .زض ایي الگَضیتن ثطای تؼییي
هقبزیط ثْیٌِ  ،VٍUتبثغ ّسف ( )1ضا ثْیٌِ سبظی هیکٌین] .[18ٍ17
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 .3.4ضثکٍ عصثی(گزادیان وشيلی ي مجمًع مزتعات خطا)
یکی اظ اًَاع ضٍش ّبی ضایح ثطای آهَظش سیستن استٌتبج فبظی استفبزُ اظ تطکیت سیستن فبظی ٍ ضجکِ ػصجی است].[14
زض ایي سیستن تطکیجی اثتسا سیستن فبظی ثب استفبزُ اظ ذَضِ ثٌسی  cهیبًگیي آهَظش اثتسایی ضا ذَاّس زاضت سپس ثب استفبزُ اظ
ضجکِ ػصجی گطازیبى ًعٍلی ٍ هدوَع هطثؼبت ذغب آهَظش کبهل ثطای ثْیٌِ سبظی پبضاهتطّبی تَاثغ ػضَیت سیستن فبظی صَضت
هی پصیطزً .تبیح حبصل اظ آظهبیطبت ثِ افعایص زقت ،کبّص ذغب،ثْجَز ظهبى آهَظش ٍ کبّص حدن هحبسجبت ثِ هیعاى قبثل
تَخْی اضبضُ زاضز .ضکل  3هطاحل آهَظش سیستن پیطٌْبزی ضا ًطبى هیزّس.

ضکل .3هطاحل ذَضِ ثٌسی زض سیستن تطکیجی
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 .5کاَص اتعاد
زض یبزگیطی هبضیي کبّص اثؼبز ثِ کبّص تؼساز ٍضٍزی ّبی یک ضٍش یبزگیطی ثِ هٌظَض ثْجَز کبضایی آى اظ ًظط ظهبى ،فضب
ٍ تؼساز زازُ هَضز ًیبظ ثطای آهَظش اضبضُ زاضز .کبّص اثؼبز ثِ زٍ زستِ  -1استرطاج ٍیژگی ٍ  -2اًتربة ٍیژگی تقسین ثٌسی هی-
ضَز .استرطاج ٍیژگی ػجبضت است اظ استرطاج ٍیژگیّبی خسیس اظ ضٍی ٍیژگیّبی هَخَز زض حبلیکِ اًتربة ٍیژگی ثِ

اًتربة m

ذصیصِ اظ  nذصیصِ هَخَز( )m<=nکِ ثیطتطیي تبثیط ضا زض کالس ثٌسی زاضز اضبضُ هی کٌس .زض ایي هقبلِ ثطای کبّص حدن
هحبسجبت اظ قجیل کبّص تؼساز تَاثغ ػضَیت ٍ تؼساز قَاػس هَضز ًیبظ زض آهَظش سیستن فبظی اظ ضٍضْبی استرطاج ٍاًتربة ٍیژگی
استفبزُ ضسُ است کِ اعالػبت هطثَط ثِ ایي ضٍشّب زض خسٍل( )1اضائِ ضسُ است.
اًتربة ٍیژگی

استرطاج ٍیژگی

CfsSubsetEval, Decision
Principle Component Analysis
Tree
خسٍل .1ضٍضْبی اًتربة ٍیژگی ثطای کبّص حدن هحبسجبت سیستن فبظی

ًَع ٍ الگَضیتن کبّص اثؼبز
الگَضیتن

ضکل  4فطایٌس کلی سیستن پیطٌْبزی ضا کِ زض ثرصّبی قجل ثطضسی ضسُ اًس ضا ًطبى هیزّس .زض ازاهِ زًٍوًَِ اظ تَاثغ
ػضَیت هطثَط ثِ سیستن فبظی اضائِ ضسُ است.

ضکل  .4هطاحل ذَضِ ثٌسی زض سیستن پیطٌْبزی

 .6مقایسات ي وتایج
زض ایي ثرص سیستن فبظی پیطٌْبزی ثب حبلت ضایح استفبزُ اظ ذَضِ ثٌسی فبظی ٍ ّوچٌیي تطکیت سیستن فبظی ثب ضجکِ
ػصجی ،اظ ًظط زقت ،حدن هحبسجبت ،تَاثغ ػضَیت هَضز ًیبظ هقبیسِ هیگطززً .تبیح آظهبیطبت ًطبى زٌّسُ تَاًبیی سیستن
تطکیجی هجتٌی ثط ضٍضْبی کبّص اثؼبز ثطای ثْجَز ظهبى ٍ حدن هحبسجبت الظم ثطای ذَضِ ثٌسی زازُّبی ٍضٍزی هیثبضس .ضکل
 9ٍ8ضجکِ حبصل اظ آهَظش زازُ ّبی ٍضٍزی ضا زض حبلت ضایح ٍ ثب اػوبل الگَضیتن ّبی کبّص اثؼبز است .خسٍل ( )2هیعاى زقت ٍ
ذغب ضا زض سیستن پیطٌْبزی زض هقبیسِ ثب ذَضِ ثٌسی فبظی  cهیبًگیي ٍ هسل تطکیجی ذَضِ ثٌسی فبظی ٍ ضجکِ ػصجی ثسٍى اػوبل ضٍش-
ّبی کبّص اثؼبز ًطبى هیزّس.
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صحت

Methods

ذغب
..988447

...1153

Fuzzy c-means

..988447

...1153

Fuzzy c-means& Dimensional
Reduction

..9971

....29

Fuzzy c-means& Neural Network

& Fuzzy c-means& Neural Network
.....9
..9991
Dimensional Reduction
خسٍلً . 2طخ ذغب ٍزقت هسل اضائِ ضسُ ثط ضٍی هدوَػِ آظهَى زض هقبیسِ ثب ضٍشّبی زیگط

ضکل  5سبذتبض کلی حبصل اظ تط کیت سیستن استٌتبج فبظی ٍ ضجکِ ػصجی ضا ًطبى هیزّس .زض ایي سبذتبض اٍلیي الیِ
هطثَط ثِ هدوَػِ زازُ ٍضٍزی است ،الیِ زٍم هطثَط ثِ تَاثغ ػضَیت حبصل اظ آهَظش سیستن استٌتبج فبظی ،الیِ  3قَاًیي
هَخَز زض پبیگبُ زازُ اعالػبتی سیستن فبظی ،الیِ  4تَاثغ ػضَیت هطثَط ثِ هتغییطّبی ذطٍخی ،الیِ  5یکپبضچِ سبظ است کِ
ًتیدِ حبصل اظ تَاثغ ػضَیت ذطٍخی ضا ازغبم کطزُ ٍ خَاة ًْبیی ضا ثِ ذطٍخی هیفطستس .پس اظ اًدبم فطآیٌس حبصل اظ آهَظش
سیستن فبظی ثطضٍی یک هدوَػِ زازُ ثبثت ،سبذتبض ایي سیستن فبظی تطکیجی زض اضکبل  6ٍ5اضائِ ضسُ استً .تبیح حبصل ثِ عَض
هطرص ثِ کبّص حدن هحبسجبت زض سیستن پیطٌْبزی اضبضُ زاضز.

ضکل .6ضجکِ تطکیجی حبصل اظ هسل پیطٌْبزی

ضکل .5سیستن فبظی تطکیجی ذَضِ ثٌسی ٍ ضجکِ ػصجی ثسٍى
اػوبل فیلتط کبّص اثؼبز
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 وتیجٍگیزی.7
 هیبًگیي ٍ ضجگِ ػصجی گطازیبى ًعٍلیc زض ایي هقبلِ سیستن استٌتبج فبظی تطکیجی هجتٌی ثط ذَضِ ثٌسی
 ّسف اظ ایي هقبلِ ثْجَز کبضایی ٍ کبّص حدن هحبسجبت سیستن.ثِ هٌظَض تطریص ضٍثبتّبی ٍة اضائِ گطزیس
 هیبًگیي زض هسبلِ تطریص ضٍثبتّبی ٍة ثِ زلیل هَاخِْ ثب حدن ثبالی هحبسجبتc فبظی هجتٌی ثط ذَضِ ثٌسی
ِ ػالٍُ ثطایي ثب تَخ، ًتبیح حبصل ثِ افعایص زقت زض سیستن پیطٌْبزی ثطای ذَضِ ثٌسی زازُّب اضبضُ زاضز.است
 زض. هیتَاى کبّص چطنگیط حدن هحبسجبت سیستن پیطٌْبزی ضا هطبّسُ ًوَز6ثِ ًتبیح اضائِ ضسُ زض ثرص
ٍ سیستن پیطٌْبزی اثتسا زض گبم پیص پطزاظش ثب استفبزُ اظ الگَضیتنّبی کبّص اثؼبز زض زٍخٌجِ اًتربة ٍیژگی
c استرطاج ٍیژگی ٍیژگی ّبیی ثب ثیطتطیي کبضایی اتٌربة ضسُ ٍ سپس سیستن فبظی ثب استفبزُ اظ ذَضِ ثٌسی
هیبًگیي آهَظش هیثیٌس زض ًْبیت ثب استفبزُ اظ الگَضیتن ضجکِ ػصجی ٍ هدوَع هطثؼبت ذغب آهَظش پبضاهتطّبی
 ًتبیح حبصل اظ ثْجَز کبضایی سیستن تطکیجی اظ ًظط.سیستن فبظی ضا تب ضسیسى ثِ ثْیٌِتطیي حبلت ازاهِ هیزّس
.زقت ٍ هیعاى حدن هحبسجبت اضبضُ زاضز
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