
 

 محمدحسین سیگاری استاد راهنما :

 شرح عنوان پروژه عنوان ردیف

ثب  کبؼیتؽخیص ًَع طرح ٍ رًگ ثٌذی 

 اظتفبدُ از پردازغ تصَیر

ّبی هختلف، ًَع طرح  یب ظٌگ هی خَاّین ثب اظتفبدُ از تصبٍیر ثذظت آهذُ از کبؼی

هعوَال دارای رًگ ثٌذی  یب ظٌگ را تؽخیص دّین. ّوچٌیي یک طرح از کبؼی آى

 ، رًگ آى ًیس هؽخص ؼَد.آىّبی هختلف اظت. ثٌبثرایي ثبیذ ضوي تؽخیص طرح 

تؽخیص ًَع طرح ٍ رًگ ثٌذی طرح کبؼی 

 یب ظٌگ ثب تبکیذ ثر رٍغ طجقِ ثٌذی

اظتفبدُ از تصبٍیر ثذظت آهذُ از کبؼی یب ظٌگ ّبی هختلف، ًَع طرح هی خَاّین ثب 

آى را تؽخیص دّین. ّوچٌیي یک طرح از کبؼی یب ظٌگ هعوَال دارای رًگ ثٌذی 

ّبی هختلف اظت. قجال پرٍشُ ّبی پبیِ ثرای اظتخراج ٍیصگی ّبی اٍلیِ از تصبٍیر 

 .ّبی ظطح ثبالتر اظتتعریف ؼذُ اظت. در ایي پرٍشُ تبکیذ ثر اظتخراج ٍیصگی 

داًؽجَیبى ثرای  دادُ کبٍی اطالعبت آهَزؼی

 پیػ ثیٌی ٍضعیت تحصیلی آًْب

یک ظری دادُ ّبی آهَزؼی از افراد دارین کِ قصذ اظتخراج اطالعبت ظطح ثبالتر از 

ثر اظبض اطالعبت اظتخراج ؼذُ قصذ ثررظی ٍضعیت آیٌذُ  ایي دادُ ّب هذ ًظر اظت.

 تحصیلی ایي داًؽجَیبى را دارین.

ًرم افسار کوک آهَزؼی ثرای درض ظیگٌبل ٍ 

 ظیعتن

ّذف، ایجبد ًرم افسار تحت ٍة یب تحت ٍیٌذٍز ثِ عٌَاى ًرم افسار کوک آهَزؼی ثرای 

ثرای ظیگٌبل ّبی پیَظتِ ٍ  درض ظیگٌبل ٍ ظیعتن اظت. ایي ًرم افسار ثبیذ ثتَاًذ

گععتِ، عولیبتی هبًٌذ هحبظجِ ظری فَریِ، تجذیل فَریِ ٍ کبًَلَؼي دٍ ظیگٌبل را 

 اًجبم دّذ.

پردازغ ٍیذیَ هعبثقبت فَتجبل ثرای ثخػ 

 ثٌذی ٍیذیَ در ظطح ؼبت ٍ تعییي ًَع ًوب

ٍیذیَ قصذ  یک ٍیذیَ کبهل هعبثقبت فَتجبل هذ ًظر اظت. ثب پردازغ فرین ّبی در ایي

دارین اٍال ٍیذیَ را ثِ ثخػ ّبی کَچکی ثِ ًبم ؼبت تقعین ثٌذی کٌین. ثبًیب ًَع ًوب 

 در ّر ؼبت را تعییي ًوبیین.

هقبیعِ چٌذ ًَع ؼجکِ عصجی در طجقِ ثٌذی 

 تصبٍیر

یکی از ثخػ ّبی هْن در ظیعتن ّبی ثیٌبیی  هبؼیي، طجقِ ثٌذی اظت. یکی از 

ثٌذی، ؼجکِ عصجی اظت. در ایي پرٍشُ فرض هی کٌین هْوتریي رٍغ ّبی طجقِ 

پردازغ اٍلیِ تصبٍیر اًجبم ؼذُ ٍ ٍیصگی ّبی آى اظتخراج ؼذُ اظت. حبل ثبیذ ثر 

 اظبض ٍیصگی ّبی اظتخراج ؼذُ، فقط طجقِ ثٌذی اًجبم ؼَد.

 چبح تصبٍیر ثب اظتفبدُ از کبراکتر

اظتفبدُ هی کٌٌذ. یعٌی یک هتي یب  (Dot)چبپگرّب ثرای چبح هتي یب تصَیر، از ًقطِ 

تصَیر را ثِ تعذاد ثعیبر زیبدی ًقطِ کَچک تجذیل کردُ ٍ ظعی هی کٌٌذ ًقبط را در 

جبی درظت چبح کٌٌذ تب تصَیر ًْبیی چبح ؼَد. اهب هی تَاى تصبٍیر را ثِ کوک 

 کبراکترّبی ًیس ؼجیِ ظبزی کرد.

ًحَُ ارظبل اطالعبت ثِ چبپگر ٍ کٌترل 

 درایَر چبپگر

در ایي پرٍشُ دٍ هَضَع هَرد تَجِ اظت. اٍل ایي کِ ًحَُ ارظبل اطالعبت ثِ چبپگر 

رظی ؼَد. ظپط درایَر یک چبپگر را کٌترل )پریٌتر( ثرای چبح ٍ ًحَُ چبح چبپگر ثر

کردُ ٍ قجل از ایي کِ دظتَر چبح کبرثر ثِ چبپگر ارظبل ؼَد، ثرًبهِ هب هتَجِ ؼَد. 

ایي هَضَع ثِ ًَعی در ظطح ظیعتن عبهل اظت ٍ عولیبت ثرای ٍیٌذٍز هَرد ًظر 

 اظت.

رٍغ تؽخیص تقلت در هتي ثب اظتفبدُ از 

 ّبی آًالیي

دارین، هی خَاّین ثر اظبض رٍغ ّبی ؼجبّت ظٌجی ٍ جعتجَی یک هتي ٍرٍدی 

 آًالیي، هیساى ؼجبّت ثیي هتي ٍرٍدی ٍ اطالعبت آًالیي در ایٌترًت را ثررظی ًوبیین.

 الساهی اظت. PHPتعلط ثِ زثبى 

 کؽف قَاًیي اًجوٌی از پبیگبُ دادُ ّب

یگبُ دادُ ّب اظت. در کؽف قَاًیي اًجوٌی در پبیکی از رٍغ ّبی اظتخراج اطالعبت، 

 ایي پرٍشُ ثِ دًجبل تحقیق ٍ پیبدُ ظبزی ایي رٍغ ثرای یک پبیگبُ دادُ هَجَد هی

 .ثبؼین

طراحی ٍة ظبیت جْت ًوبیػ ٍ ثِ 

 کبرگیری تئَری ثبزی ّب

تئَری ثبزی ّب، حَزُ ای از َّغ هصٌَعی اظت کِ ثحث رقبثت را هذل ظبزی ٍ ثرای 

َّؼوٌذ ثِ کبر هی گیرد. در ایي پرٍشُ قصذ دارین اصَل کبرثردّبی رٍزهرُ ثِ صَرت 

ظبدُ ٍ اٍلیِ تئَری ثبزی ّب را در قبلت یک ثبزی ظبدُ تحت ٍة اجرا ًوبیین. تعلط ثِ 

 یکی از زثبى ّبی ثرًبهِ ًَیعی ٍة ثرای ایي پرٍشُ الساهی اظت.


