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کراپسا اب ناربراک تارظن لیلحت
یقویع اکیلم :وجشناد

یرکاشهدازآرتکد :امنھار داتسا
نارھت هاگشناد ،رتویپماک و قرب یسدنھم هدکشناد

جیاتن یبایزرا ھمدقم
 هرابرد نارگید تارظن زا رثاتم الومعم فلتخم تاعوضوم دروم رد دارفا ياه میمصت
لاثم يارب ،مینکیم هدهاشم اه الاک دیرخ رد ار راتفر نیا هنومن .تسا عوضوم نآ
 الاک نآ زا هک يدارفا ریاس رظن زا میراد لیامت ،میراد ار ییالاک دیرخ دصق یتقو
 سیورس کی ناگدنهد هئارا هباهربراک رظن لیلحت .میوش علطمدنا هدرک هدافتسا
دوبهب تهج رد نآ زا و دنوش ربخ اب دوخ يرتشم تیاضر نازیم زا دنکیم کمک
 هبرجتکی سیورسناگدننک فرصم هب رگید فرط زا و دننک هدافتسا دوخ سیورس
.دنکیم هئارا تیعقاو هب کیدزن
 هدرياهمتیروگلا کمک اب اه رظن ندوب یفنم ای تبثم نییعت ،هژورپ نیا زا فده
 هب زاین ،الاب شزادرپ عبت هب و تارظن يالاب مجح لیلد هب .دشاب یم هدش تراظن يدنب
كراپسا یچاپآ زا حرط نیا رد هک دشاب یم گرزب ياه هداد ياربیمرفتلپ زا هدافتسا
.دوش یم هدافتسا

.دشابیمهدهاشملباقاههداديورربتارییغتدنورریزلکشرد

 يارب اه رایعم هسیاقم اب .میزادرپ یم اه شیامزآ زا هدمآ تسدب جیاتن یبایزرا هب شخب نیا رد
 یهجوتلباق هزادنا هب یفنم سالک ياه رایعم هک میوشیم هجوتم ،یفنم و تبثم سالک
 دیاب هدنیآ ياه راک رد ،تسا هدهاشم لباق هک روطنامه .دنتسه تبثم سالک زا رتمک
 يارب اه رایعم ندوب مک لیالد .دنوش رتهب یفنم سالک رد اه ینیب شیپ هک درک يراک
:اه یفنم

هژاو تسیا ناونع هب یفنم ياه لعف فذح•
لقتسم زاس یفنم تاملک دوجو مدع•
یسراف نابز رد تارظن زا یهجوت لباق دصرد ندوب زیمآ هیانک•
 هدرک لمعرگید شور ود اب ربارب ای رتدبکیتسیجالنویسرگر ،یبایزرا ياه رایعم یمامت رد
 اه رایعم هک ارچ .تسین نکمم هداسزیب وSVM شور ود نیب هسیاقم هکیلاح رد .تسا
.دنتسه مه هب کیدزن یلیخ

یدنب عمج
 تهجناربراک یسراف تارظن راکدوخ لیلحت متسیس کی داجیا قیقحتنیاياهدرواتسدزا
.دشاب یم هوقلاب نایرتشم طسوت الاک دیرخ يارب يریگ میمصت دنیآرف لیهست
 يدودحم عبانم هک ارچدوب یسراف نابز هب تارظن لیلحت ،هژورپ نیا ياه شلاچ نیرت گرزب زا
.دوب ناربراک زیمآ هیانک تارظن ،اه شلاچ رگید زا .دراد دوجو یسراف نابز يارب
 هیبعت دننام میراد يرت هنادنمشوه ياه شور هب زاین ،یفنم سالک يارب اه یبایزرا دوبهب يارب
 شور زا ناوت یم نیا رب هوالع .دهد صیخشت یتسرد هب ار یسراف ياه زاس یفنم هک یشور
 هیبعت ياه رادرب شور دننام تفرگ کمک دننک یم لیخد ار ییانعم طباور هک يرگید ياه
.تاملک
:یتعنص ياه دربراک
 هقالع دنناوت یم تارظن لیلحت متسیس نیا کمک اب الاکیجید دننامه الاک شورف ياه تکرش
 هیبعت يا هدنهد داهنشیپ متسیس تیاهن رد و دنهد صیخشت ار دوخ نارادیرخ ياهيدنم
یجید هب رگید فرط زا و .دهد داهنشیپ ار دراد زاین هک یتیفیک اب يالاک ،ربراک ره هب هک دننک
.دهدب تسین ناربراک هقالع دروم هک ار هک ییاهالاک دوبهب و فذح داهنشیپ ،الاک
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