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  چکیدُ
ػاصُ ٍ فضا، هؼواسی ٍاسد هشحلِ ی رذیذی گـتِ تِ ًحَی  پزیشی اًؼغافاهشٍصُ تا تَرِ تِ گشایؾ تِ ػوت پَیایی ٍ 

وِ فضاّای حاتت، دیگش پاػخگَی ًیاص هؼواسی اهشٍصی ًوی تاؿٌذ. اص ایي سٍ، رْت خلك هؼواسی وِ اص فضا ٍ ػاصُ ی 

هَسدًظش ًیاص داسین. حشن ٍ اًؼغاف پزیشی پیؾ سٍد، تِ ایزاد پَیایی دس عشح ّا ٍ خلَكاً ػاصُ ّای حاتت تِ ػوت ت

هٌظَس اص پَیایی دس ػاصُ، تَاًایی تغییش تلَیش اص عشیك حشوت اػضای تـىیل دٌّذُ آى تذٍى ایزاد ّشگًَِ ًاپایذاسی 

هی تاؿذ. تا تَرِ تِ تؼشیفی وِ اص ٍاطُ ی پَیایی ؿذ، تِ ًظش هی سػذ یىی اص ػاصُ ّای هتذاٍل هَرَد وِ لاتلیت پَیایی 

اصُ ّای فضاواس هی تاؿٌذ. دس ایي همالِ اتتذا هفاّین سیاضی، تلَیشػاصی ٍ تحمك فیضیىی ٌّذػِ دس آى ٍرَد داسد، ػ

پَیا تش هثٌای ٌّذػِ چْاستؼذی،  ّای چْاستؼذی هؼشفی ؿذُ اػت. ػپغ رْت دػت یاتی تِ یه ػاصُ ی فضاواس

واس چْاستؼذی هَسد تحج ٍ تِ ّوشاُ حاالت هختلف هحتول خلك یه ػاصُ فضا Tesseract هذٍل پایِ ی چْاستؼذی

 تشسػی لشاس گشفتِ اػت.

 

 

 .Tesseractی چْاس تؼذی، هذٍل ی پَیا، ػاصُ فضاواس، ٌّذػِػاصُ کلیدی: ّای ٍاشُ
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  هقدهِ -1

ّای هٌْذػی ّؼتین. ػلیشغن ایي ػیش پیـشفت، هؼواسی ّوگام تا ی ؿاخِدس ػلش حاضش ؿاّذ سؿذ ٍ تَػؼِ دس ّوِ 

ی ٍلت آى سػیذُ وِ اص یه هؼواسی ػاوي تِ ػوت هؼواسی پَیا ٍ هتحشن پیؾ سٍین. تا وٌَى دس صهیٌِتحَالت ًثَدُ اػت. 

تَاى ایي تحشن ٍ پَیایی سا گیشی تٌا ٍ ... ٍالغ ؿذُ اػت. هیپَیایی دس هؼواسی توشوض تش ایزاد حشوت دس ًوا، ػایِ تاى، رْت

ی تایؼت ًحَُذیذ فشاتش اص ػِ تؼذ حاضش ًیض پشداخت. دس ایي ساػتا هیٍاسد ػاصُ ًوَدُ ٍ تِ ایي تشتیة دس رْت خلك فضایی ر

ی چْاس تؼذی اص عشیك ایزاد حشوت دس ػاصُ هَسد تشسػی لشاس گیشد. دس ایي همالِ، اتتذا تؼذ چْاسم اص ًمغِ دػتیاتی تِ ٌّذػِ

ِ یىی اص هؼشٍفتشیي آًْا یؼٌی هىؼة ی چْاس تؼذی تّای پایِ دس ٌّذػًِظش ٌّذػی تـشیح ؿذُ اػت. ػپغ، اص هیاى هذٍل

تِ  Tesseractی ی واهل حشوتی تشای هذٍل پایِاین. سًٍذ گؼتشؽ ٍ ایزاد یه دٍسُهتوشوض ؿذُ Tesseractچْاس تؼذی تٌام 

ای وِ تایذ دس ًظش داؿت آى اػت وِ دسن فضای چْاس تؼذی دس دًیای كَست گام تِ گام تِ تلَیش وـیذُ ؿذُ اػت. ًىتِ

ی ّا تِ ػٌَاى هَرَدات ػِ تؼذی داسای ؿثىیِپزیش ًخَاّذ تَد. اًؼاىی ٌّذػی ػِ تؼذی اػت اهىاىفیضیىی ها وِ تش پایِ

تَاى ارؼام ػِ تؼذی سا آیذ وِ چگًَِ هیتاؿٌذ. تٌاتشایي ایي ػَال پیؾ هیچـن دٍ تؼذی تشای دسن ارؼام دٍ تؼذی هی

دس دسن ػِ تؼذی ها تأحیش گزاس اػت. تذیي كَست وِ ارؼام تذٍى ٍرَد ًَس دس دسن وٌین. ٍرَد ػٌلش ًَس دس ایي هیاى 

ی چـن اًؼاى تِ كَست دٍ تؼذی ّؼتٌذ وِ تا تاتؾ ًَس ٍ ایزاد ػوك دس ارؼام تِ كَست رؼن ػِ تؼذی دسآهذُ ٍ ؿثىیِ

وٌذ. پغ تشای ا دسن هیتؼذی س N+1تؼذی، یه رؼن  Nی چـن ؿَد. تِ كَست ولی، یه ؿثىیِدسن آى تشای ها آػاى هی

ی چـن ها دٍ تؼذی اػت، ٍ تَػظ ی چـن ػِ تؼذی ًیاص اػت. اصآًزا وِ ؿثىیِی چْاس تؼذی تِ یه ؿثىیِدسن ٌّذػِ

تَاى تِ دسن فضای چْاس ؿَد، تا ٍاسد وشدى صهاى دس فشآیٌذ دیذى، هیًَس، تؼذ اضافی رْت دسن فضای ػِ تؼذی ایزاد هی

تؼذی ًیض ًائل ؿذ. 

واس اٍل حشوت ًاظش ٍ ی چْاس تؼذی دٍ ساّىاس ولی ٍرَد داسد. ساُػاصی ٌّذػِگیشی اص وویت صهاى تشای هفَْمتْشُدس 

ّا ٍ تَاى تا تىاسگیشی الواىی هَسد ًظش اػت. دس ساُ حل دٍم، تزای حشوت ًاظش، هیهـاّذُ تلاٍیش هختلفی اص ٌّذػِ

ای پَیا خلك ًوَد وِ حشوت آى پایذاسی ػاصُ هَسد ًظش لشاس گشفتِ تاؿذ، ػاصُ پزیش، تِ ًحَی وِ ّوَاسُ تحجاتلاالت اًؼغاف

ّا وِ هَسد تحج تاؿذ، تاؿذ. تِ ّش حال، ّش وذام اص ایي سٍؽ Tesseractی دس عَل صهاى هغاتك تا سًٍذ گؼتشؽ هذٍل پایِ

هـخق گشدد. دس ًتیزِ، دس لؼوت  Tesseractّای چْاس تؼذی ی هذٍلی هَسد ًظش تش پایِتایؼتی تغییشات ٌّذػِ ػاصُ

ّا هؼشفی ی فضاواس پَیای چْاس تؼذی تؼتِ تِ ًَع حشوت ٍ هحذٍیت استثاط هذٍلپایاًی همالِ، ػِ حالت هختلف اص یه ػاصُ

 .  [1]ّای خالق ٍ هحتول ًاؿی اص گؼتشؽ ّش وذام اسائِ ؿذُ اػتؿذُ ٍ ٌّذػِ

هعرفی بعد چْارم  -2

دایصکلیات ٍ رًٍد پی -1.2

سا ّوضهاًیاكلٍآٍسدپذیذفضااصرذیذیهفَْمفضا،حَصُ دسیافتگؼتشؽٍچْاسمتُؼذًوایؾتاوَتیؼنًماؿیرٌثؾ

تشػالٍُخلَف پیىاػَ ٍ تشانتِّاوَتیؼتداد،تُؼذ ًـاى هیػِدسحذاوخشسااؿیاءوِپشػپىتیَ،وشدىسّاوشد. تاهؼشفی

دسٍالغدستَد.تلَیشدسصهاىیاتؼذ چْاسمتثلَسآىٍیافتٌذدػترالةایًتیزِتِ،فضافشمتؼذیًوایؾ ػِیهؼألِحل

ػغَحكَستتِّافشموِؿذهؼتحىوی تثذیلصیشتٌایتٍِدگشگَىتَد،سایذوًِماؿیتُؼذیفضای ػِوَتیؼن،هىتة

یاًاظشچشخیذىتاحشوتایي وشدهیالماتیٌٌذُتِحشوت ساػغَح،ایيتىشاسٍؿذهییىذیگش ًْادُسٍیتشفضادسهؼلك

تیيسارؼویوِ ًماؽاػتایيهاًٌذاكلؿذ. دسهیاًزامهختلف،دیذصٍایایهَضَع اصتشػینٍرؼندٍستٌِّشهٌذ

هَضَعهٌظشُ رذیذی اصاٍ،تغییشتشیيوَچهتاٍػولایيتاتچشخذ.ًماؿیدٍس هَضَعتِخَدیاٍدادُحشوتدػتْایؾ

چْاسهیيتِ ػٌَاىصهاىوِتَدؿذ. چٌیيهغشحدیگشیتؼذتؼذ،ػِتشدیذ، ػالٍُیصاٍیِهىشستغییشتاتٌاتشایي،ؿَد.هیآؿىاس
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دسساهزوَػِهتفاٍت آى،ّایصاٍیِاصرؼن،هختلفتلاٍیشلشاسدادىّنسٍیوَتیؼت تاًماؿاىیافت.تثلَسٌّشیآحاسدستؼذ

اصّوضهاىدس اكلوِدادًذهیلشاسّنسٍیعَسیسالغؼاتٍوشدًذلغؼِ لغؼِ هیسااؿیاءآًْاوـیذًذ.تلَیشتٍِاحذصهاى

تلَیشیهتلىِ دسسػیذ،ًویًظشتِوافیدیذیًمغِیهاصكشفاًارؼامتاؿذ. دیگش تزؼندیذىلاتلهتؼذدیدیذّایًمغِ

دسٍوتارؼام، حشفضایییرٌثِتشتأویذتاعشیكایيؿذ. تِهیدادُّوضهاى ًـاىعَستِهتؼذدًماطاصٍهختلفًواّای

 ؿذ. ًماؿیٍاسدصهاىًتیزِ

ؿذ دس حالیىِ هیدادًُـاىآىاصرْتیهیالحظِیهفمظهؼوَالًاهاداؿتٍرَدٌّشیآحاسدسًیضایياصپیؾوتحشالثتِ

تیي استثاعاتٍفضاتَاىهیحشوتیٍػیلِتِتٌْاتَدُ ٍآىتٍِاتؼتِادسانفشآیٌذٍعشحاصرضئیصهاىتُؼذوَتیؼندس

حالیىِ دسفاكلِایيؿَد؛هفَْم هیحَادثفاكلِصهاى،ولوِاص:گَیذهیاٍػپٌؼىی وشدتزشتِساآىهختلفلؼوتْای

 دسوِداسداهتذادیایي فاكلِ،پیًَذد.هییىذیگشتِاختالفات،توامتاساآًْاحالػیيهی وٌذ، دسرذایىذیگشاصساحَادث

اتؼاد تاتَاىًویتُؼذ ساایياػتچْاسمتُؼذیؼٌیفضاػت،دسرذیذتُؼذیهایي اهتذادًیؼت. پغهَرَدتُؼذیػِفضای

 [.1ًیؼت]هَاصیاتؼادایياصیهّیچتاٍاػتػوَدتُؼذیػِفضایتوام رْاتتشتُؼذایيوشدهمایؼِتُؼذیػِفضای

اص گؼتشؽ  n-hypercubeی ولی ّش تؼذی اػت. تِ ػٌَاى لاػذُ nهىؼثی دس فضای  ،n-hypercubeاص هٌظش ٌّذػی، یه   

ی تَاى گفت وِ تؼذ چْاسم، ّوِسٍ، دس تؼشیف فضای چْاس تؼذی هیؿَد. اص ایيآى ػاختِ هی hypercube (n-1)ػوَدی 

تَاًذ اص عشیك حشوت دس رْت ػوَد تش فضای ػِ تؼذی، دسن وٌذ. تِ هٌظَس دسن تْتش اص تؼذ اػت وِ یه ؿخق هیفضایی 

سٍد، ػثاستٌذ اص وِ اص تؼذ كفش ؿشٍع ؿذُ ٍ تا تؼذ چْاسم پیؾ هی hypercube-4ای اص ی پٌذ هشحلِچْاسم، یه صًزیشُ

[2ٍ3:] 

 ِ0یه ًمغِ دس فضا یه  ی اٍل، بعد صفر:هرحل-hypercube  ،اػت. یه ًمغِ، كفش تؼذی اػت صیشا ّیچ ػشم

 عَل ٍ یا ػومی ًذاسد ٍ تی ًْایت وَچه اػت. 

 ِخظ ایزاد ؿذُ وِ یه              ی كفش تؼذی دس رْت دلخَاُ یه پاسُی ًمغِتا تَػؼِی دٍم، بعد اٍل: هرحل

1-hypercube ًْایت وَچه، ٍلی ػشم ٍ استفاع یىؼاى، تی ّا یه تؼذی تا عَل هختلفخظی پاسُتاؿذ. ّوِهی

یاتین. ًْایت اهتذاد دّین تِ فضای یه تؼذی دػت هی تاؿٌذ. اگش خظ سا تا تیهی

 ِخغی سا دس رْت ػوَد تش ساػتای عَلی آى تَػؼِ دّین، یه هشتغ یا هؼتغیل پاسُ اگشی سَم، بعد دٍم: هرحل

گیشی تٌْا دس دٍ ّا دٍ تؼذی ّؼتٌذ، صیشا دس اًذاصُهشتغ هؼتغیلاػت. ّوِ  hypercube-2ایزاد ؿذُ وِ خَد یه 

ًْایت وَچه، داسًذ. اگش هشتغ استفاع یىؼاى، تی hypercube-2رْت عَل ٍ ػشم تا یىذیگش هتفاٍت ّؼتٌذ. تواهی 

گشدد. سا تا تی ًْایت اهتذاد دّین، فضای دٍ تؼذی ایزاد هی hypercube-2هؼتغیل 

 ِتا اهتذاد یه هشتغ هتٌاّی دس رْت ػَهی وِ ػوَد تش ّش دٍ رْت لثلی اػت، یه سَم ی چْارم، بعدهرحل :

ی هىؼة دس ّوِ رْات تا تی ًْایت فضای ػِ ؿَد. تا تَػؼِایزاد هی hypercube-3هىؼة ٍ تِ ػثاست دیگش یه 

آیذ.تؼذی پذیذ هی

 ِرْتی ػوَد تش ّش ػِ رْت لثلی تَػؼِ  دسهشحلِ ًْایی وافیؼت هىؼة هتٌاّی سا دسی پٌجن، بعد چْارم: هرحل

دٍ تؼذی  وِ دس یه كفحِ هختلات  ّای تؼذ ػَم غیش هوىي اػت. تِ ّواى دلیلداد. اها ایي واس تا هحذٍدیت

تؼشیفی وِ دس ایٌزا تشای  حتواً ایي كفحِ سا تِ فضا تثذیل وشد.تایؼت ػِ تؼذی سػن وشد ٍ هییه هىؼة تَاى ًوی

ی چْاس تؼذی اػت ٍ عثك ایي تؼشیف تؼذ چْاسم ّش چیضی ی لَاًیي سیاضیات ٍ ٌّذػِتش پایِتؼذ چْاسم اسائِ ؿذ 

ًاهیذُ  Tesseractؿَد، تلَیشی وِ اص گؼتشؽ یه هىؼة دس فضای چْاس تؼذی دس رّي ایزاد هیتَاًذ تاؿذ. هی

ِ تشای یه هىؼة هؼوَلی ّا و Tesseractاػت. تؼذ چْاسم وِ دس  hypercube-4ی خَد یه ؿَد، وِ تِ ًَتِهی

ٍاحذ، ّوِ لثِ ّا عَل  Tesseractؿَد. ّواًٌذ هىؼة ٍ هشتغ، دسیه ًاهیذُ هی Trengthًْایت وَچه اػت، تِ
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دس ؿَد. ًْایت فضای چْاستؼذی خلك هیتا تی Tesseractی یه یىؼاى داؿتِ ٍ صٍایا لائوِ ّؼتٌذ. تا تَػؼِ

ی تاال اسائِ ؿذُ اػت.، پٌذ هشحل1ِؿىل

 

2-hypercub

 

1-hypercube

 

0-hypercube

 

4-hypercub

 

3-hypercub

 hypercube-4 تا hypercube-0هشاحل تـىیل فضای چْاس تؼذی اص : 1ؿىل 

 ٍ هراحل گسترش Tesseractهدٍل  2.2

Tesseract تشیي رؼن اص ارؼام چْاس تؼذی اػت. ایي هىؼة چْاس تؼذی دس هیاى                 یا هىؼة چْاس تؼذی، هؼشٍف

4-hypercube  8تا اػاهی هختلفی ّوچَى-Cell, 4D Cube, Tetra Cube ؿواس، ؿَد. ّش یه اص اػاهی تیؿٌاختِ هی

تاؿذ وِ ایي ػٌَاى تِ هی "اؿؼِ چْاس"یه ٍاطُ یًَاًی ٍ تِ هؼٌای  Tesseractهـخلات خاف ٍ هتفاٍت آى سا دس تش داسد. 

ٍرَد  Tesseractًـاى دادى ّای صیادی تشای وٌذ. ساُچْاس رْت ػوَدی هـتشن تش سٍی آًچِ وِ تٌا ؿذُ اػت، اؿاسُ هی

تَاى یه هذٍل  ، هی2تاؿذ. تا تَرِ تِ ؿىل ّا وـیذى هىؼة ػِ تؼذی دس اهتذاد هحَسّای هختلف هیتشیي آىداسد وِ ػادُ

ِ لؼوت تزضیِ ًوَد:سا تِ ػ

43212121هىؼة خاسری تا اػضاء:  .1 ,,,,,,, hhhhggff  

21214321هىؼة داخلی تا اػضاء:  .2 ,,,,,,, eeddaaaa

43214321ّای ساتظ لغشی تا اػضاء: الواى .3 ,,,,,,, ccccbbbb
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 Tesseractهذٍل  هىؼة خاسری  ّای ساتظ لغشی الواى هىؼة داخلی

   

 

 پالى 1ًوای  2ًوای  3ًوای 

 ّای ساتظ لغشی تـىیل دٌّذُ تِ ّوشاُ هىؼة خاسری، هىؼة داخلی ٍ الواى :Tesseract: هذٍل 1ؿىل

 1دٌّذُ وِ دس ؿىل ّای تلؼىَپی تـىیلتایؼت الواىهی Tesseractرْت اًزام یه ػیىل واهل حشوتی اص هذٍل 

ّا رْت تَالی تاص یا تؼتِ ؿذى ٍ ساػتای اًمثام یا اًثؼاط الواىگؼتشدُ ٍ یا روغ ؿًَذ. تش ایي اػاع، اًذ ًاهگزاسی ؿذُ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.  1ایزاد حشوت دس ػاصُ ٍ دػتیاتی تِ یه ػیىل واهل، دس رذٍل 
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 hypercube-4تا  hypercube-0: هشاحل تـىیل فضای چْاس تؼذی اص 1رذٍل

 هشحلِ اٍل

 a (a1-a4)ّای گؼتشؽ الواى

 
ؿَدهی bّای چشخؾ الواىایي گؼتشؽ ػثة 

 هشحلِ دٍم

 b (b1-b4ٍ )ّای گؼتشؽ الواى

 c (c1-c4)ّای الواى
 ؿَد.هی b  ٍcّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ ّش دٍ دػتِ الواى

 هشحلِ ػَم

 d (d1,d2)ّای گؼتشؽ الواى

 اصهشوض تِ دٍ ػوت
 ؿًَذ.هی a  ٍbّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ الواى

 هشحلِ چْاسم

 e (e1,e2)ّایگؼتشؽ الواى

 دس رْت ػوَدی ٍ اص هشوض تِ دٍ ػوت
 ؿًَذ.هی a  ٍbّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ الواى  

 هشحلِ پٌزن

 f (f1,f2،)ّایروغ ؿذى الواى

 دس رْت ػوَدی
 ؿًَذ.هی h  ٍcّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ الواى  

 هشحلِ ؿـن

 ،g (g1,g2)ّایروغ ؿذى الواى

 دس رْت افمی
 ؿًَذ.هی h  ٍcّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ الواى  

 هشحلِ ّفتن

 ،c (c1-c4)روغ ؿذى الواى ّای

 g  ٍhّای تا روغ ؿذى ّوضهاى الواى

(h1-h4)    
 ؿًَذ.هی hّای ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ الواى

 2تصویر شماره 
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 هشحلِ ّـتن

،a (a1-a4)ّای روغ ؿذى الواى
 

ؿًَذ.هی hّای ٍ الواى aّای خَد الواى ایي گؼتشؽ ػثة چشخؾ

ی آى هذٍل یه گام تِ رلَ سفتِ ٍ ، یه هؼیش حشوت واهل ؿذُ وِ دس ًتیز1ِتا اًزام هشاحل ًـاى دادُ ؿذُ دس رذٍل 

تِ  اًذ. تا ًگاّیسغن تاصگـت هذٍل تِ فشم اٍلیِ، هَلؼیت الواى ّا راتزا ؿذُگشدد. ػلیدٍتاسُ تِ تلَیش اٍل خَد تاص هی

ّای تَاى دیذ وِ هىؼة داخلی تؼذ اص اًزام یه ػیىل واهل ؿاهل الواىی آخش هیهشحلِ

43214321 ,,,,,,, ggggcccc ّای تاؿٌذ دسحالیىِ، دس فشم اٍلیِ ایي هىؼة اص الواىهی

21214321 ,,,,,,, eeddaaaa ُتَاى تِ هَلؼیت  ، هی2ی تلَیشی ؿىل اًذ. تا ًگاّی تش همایؼِػاختِ ؿذ

تَاًٌذ ای هیی صسد سًگ اص لحاػ ػاصُّای هـخق ؿذُّا لثل ٍ تؼذ اص یه هؼیش حشوت، پی تشد. دس ایي ؿىل، حزشُىالوا

ّا دس هَلؼیت خَد لثل ٍ تؼذ اص یه ػیىل، حاتت هاًذُ ٍ دس كَست اػتفادُ اص هذٍل هفیذ ٍالغ ؿًَذ. چشا وِ ایي حزشُ

Tesseract حاتت ػاصُ وِ ایؼتایی هزوَػِ سا تضویي ًوایٌذ، ػول وٌٌذ. تَاًٌذ تِ ػٌَاى تخؾ دس ػاصُ هی

 
 الف

 
 ب

 ّای حاتتدس یه ػیىل واهل تِ ّوشاُ حزشُ Tesseractّا دس فشم اٍلیِ ٍ حاًَیِ هذٍل هَلؼیت الواى: 2ؿىل

 حاًَیِالف( هَلؼیت حزشُ حاتت ٍ الواى ّا دس هذٍل اٍلیِ ، ب( هَلؼیت حزشُ حاتت ٍ الواى ّا دس هذٍل 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 3دس ًْایت، ًوای پالى اص یه ػیىل واهل هذٍل هَسد ًظش دس ؿىل 

    

 دس خلك ٌّذػِ چْاستؼذی Tesseract: سًٍذ تغییش تلَیش هذٍل 3ؿىل
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 Tesseractخلق ٌّدسِ چْاربعدی تَسط هدٍل -3

تَاًین تِ رای  تِ حشوت دس آٍسدى ًاظش، ػاصُ سا اػت، هیتا تَرِ تِ ایٌىِ تشای خلك تؼذ چْاسم ًیاص تِ حشوت دس عَل صهاى 

سا وٌاس ّن چیذُ ٍ اص عشیك تِ حشوت دسآٍسدى  Tesseractّای ای وِ تتَاى هذٍلتِ حشوت دس آٍسین. تشای سػیذى تِ ٌّذػِ

پزیش اػت وِ اىّا دس وٌاس ّن اهىی چْاس تؼذی تَػظ ًاظش ؿَین، دٍ سٍؽ یا ؿیَُ چیذهاى هذٍلآًْا ػثة دسن ٌّذػِ

 ػثاستٌذ اص: 

ّای وٌاس ّن، هـتشن تَدُ وِ دس ًتیزِ آى حشوت ّش الواى تش تغییش تلَیش ول ػاختاس ّای هزاٍس دس هذٍلسٍؽ اٍل: الواى

 تاحیشگزاس اػت.

ّای ّای هزاٍس ّن هزضا ٍ فالذ الواىّا ًیاص اػت وِ هذٍلرْت تحمك یه ػیىل واهل تَػظ ّش یه اص الواىسٍؽ دٍم: 

 ّا هی تاؿذ.ّای فشػی تِ ّن هتلل ؿًَذ. تِ ایي تشتیة حشوت ّش هذٍل، هؼتمل اص دیگش هذٍلهـتشن تاؿٌذ ٍ تَػظ الواى

 

 رٍش اٍل  -1.3

، Tesseractی چْاستؼذی، الگَی حشوت هذٍل ّواًغَس وِ دس لؼوت لثلی تیاى ؿذ، دس ایي ؿیَُ اص اتلال ٍ حشوت ٌّذػِ

گیشد. تشای آؿىاس ؿذى تیـتش ای تِ ّن هتلل ؿذُ تاؿٌذ، هَسد تَرِ لشاس هیا تذٍى ّیچ الواى ٍاػغِصهاًی وِ تؼذادی اص آًْ

تَاًذ ایزاد ًوایذ دس ؿىل ًـاى دادُ ّایی سا وِ دس ول ػاختاس هیهَضَع، سًٍذ تغییش هذٍل ٍػظ ػاختاس ٍ دس پی آى حشوت

ّای فضاواس هتحشن،    ًیض واستشد فشاٍاًی داسد. هٌظَس اص ػاصُّای فضاواس هتحشن ؿذُ اػت. ایي هَضَع، دس هفَْم ػاصُ

 .[4]ّای پایِ، تغییشؿىل هَسدًظش ًْایی دس ػاصُ ایزاد ؿَدّای تشخی هذٍلّای فضاواسی وِ تا تغییش دس الواىػاصُ

 

 : تغییش تلَیش رضئی دس یه هذٍل ٍ تغییش ولی دس ػاختاس 4ؿىل

ّا اًذ )الثتِ ایي الواىّایی ّؼتٌذ وِ تـىیل هشتغ دادُّا هذًظش اػت، الواىتغییش دس آىهْن تشیي اػضا دس هذٍل ّذف وِ 

دٌّذ(، صیشا تا تغییش اًذاصُ ٍ حاتت ًیؼتٌذ ٍ تا حشوت دس ساػتای ایزاد ٌّذػِ چْاستؼذی، رایگاُ خَد سا تِ الواى تؼذی هی

ّا ػوَد تش كفحِ هشتؼی آى آیذ. چَى رْت حشوت الواىهی هىاى ایي الواى ّا، تغییش تلَیشّای ولی دس ػاختاس تِ ٍرَد

ّا، ایي تغییشّا    آیذ، تِ كَست خاسد اص كفحِ اػت وِ تا وٌتشل حشوت ایي الواىاػت، تغییش تلَیشّایی وِ تِ ٍرَد هی

ه ػاختاس هؼغح اص    تَاًذ تِ كَست اًحٌای دٍ عشفِ تاؿذ. ایي ایذُ دس ساتغِ تا فشم گٌثذ ػاصگاس اػت. تشای تثذیل یهی

ّای تاالیی ٍ دس هشحلِ دٍم، ی الواى( دس هشحلِ اٍل، توشوض تش سٍی تغییش اًذاص5ُتِ فشم گٌثذی )ؿىل  Tesseractّای هذٍل

تاؿذ. دس پی ایي دٍ تغییش، اًحٌای دٍ عشفِ سٍ تِ پاییي دس ول ػاختاس ّا تِ ػوت تاال هیتوشوض تش سٍی حشوت ایي الواى

 آیذ.  تَرَد هی
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 Tesseract: هىاًیؼن تثذیل ٌّذػِ هؼغح تِ گٌثذ ػاختِ ؿذُ اص هذٍل 5ؿىل

 رٍش دٍم  -2.3

ّا وِ ًتیزِ آى حشوت هذٍل یه گام تِ رلَ ٍ دس ایي ًحَُ چیذهاى، رْت اهىاى تحمك هؼیش حشوت واهل تَػظ الواى

ّای هزاٍس ّن تِ كَست هزضا تَدُ ٍ ت وِ هذٍلتاؿذ، ًیاص اػتشگـت آى دس هؼیش عی ؿذُ تِ كَست یه گام تِ ػمة هی

ّای فشػی تِ ّن هتلل ؿذُ ٍ دس ًتیزِ ای حاتت، تَػظ الواىّا دس هحل حزشُفالذ الواى ّای هـتشن تاؿٌذ. دس ػَم گشُ

ایي  ّای فشػی، حاتت تَدُ ٍ تِ لحاػ اتؼادی هحذٍدیتی ًخَاٌّذ داؿت. چٌاًچِیه ػاختاس یىپاسچِ ؿىل گیشد. ایي الواى

داؿتِ تاؿٌذ، ؿاّذ حشوت دس ػاصُ تِ فَاكل یه دس هیاى  Tesseractّای هذٍل ّای فشػی عَلی تِ اًذاصُ الواىالواى

 خَاّین تَد.
 

 چیدهاى ضطرًجی -1.2.3

ّا دس ایي چیذهاى، هذٍل ّا تا الگَی حشوت یىؼاى دس رْات هختلف وٌاس ّن چیذُ ؿذُ ٍ تا ایزاد ًیشٍ تَػظ هحشن، الواى

، چیذهاى ؿغشًزی اٍلیِ ٍ هؼیش حشوت ّش هذٍل هـخق ؿذُ 6-1وٌٌذ. دس ؿىل ؿشٍع تِ حشوت دس رْات هختلف هی

، سا ًـاى هی دٌّذ. تا همایؼِ آى ّـت هشحلِ 1تِ تشتیة ّـت هشحلِ حشوت روش ؿذُ دس رذٍل  6-9تا  6-2اػت. اؿىال 

دّذ وِ تیاًگش تخؾ ّای حاتت سا ًـاى هیحزشُ 6-10ؿىل  ّا تِ كَست یه گام تِ رلَ، پی تشد.تَاى تِ حشوت هذٍلهی

 ّا ًـاى دادُ ؿذُ اػت.تاؿٌذ. تشای ػَْلت تزؼن اؿىال، فمظ تلَیش پالًی ػیىلایؼتای ػاصُ دس ایي هزوَػِ پَیا هی
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 ّای ساتظٍ الواى Tesseractّای سٍ تِ رلَ اص ػاصُ هؼغح ؿغشًزی ػاختِ ؿذُ اص هذٍل: هشاحل یه گام 6ؿىل
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 ًتیجِ گیری -4

ی فضاواس تا ّذف خلك تلَس چْاستؼذی تَػظ ًاظش تَدین وِ رْت ًیل تِ ایي دس ایي همالِ تِ دًثال واستشد رذیذی اص ػاصُ

ی خلك ٌّذػِ پَیا رْت اػتفادُ ؿذ. دس ایي ساػتا دٍ ؿیَُ اص ًحَُ Tesseractّذف، اص ایزاد حشوت دس هذٍل چْاستؼذی 

ّای وٌاس ّن، هـتشن تَدُ وِ دس ّای هزاٍس دس هذٍلّای فضاواس چْاستؼذی اسائِ گشدیذ. دس سٍؽ اٍل، الواىتلَس ػاصُ

ّای هزاٍس ّن تِ هذٍلم، ی آى حشوت ّش الواى تش تغییش تلَیش ول ػاختاس تأحیشگزاس اػت. دس حالیىِ دس سٍؽ دًٍتیزِ

ی آى حشوت ّش ؿًَذ وِ دس ًتیزِّای فشػی تِ ّن هتلل هیّای هـتشن ًذاسًذ. اها تَػظ الواىكَست هزضا تَدُ ٍ الواى

ّای تیـواس ػاصُگیشد. تا تؼمیة ایي دٍ سٍؽ ٍ اػتفادُ اص الگَّای چیذهاى دیگش، ّا كَست هیهذٍل، هؼتمل اص دیگش هذٍل

تَاى ّا هوىي ًوی تاؿذ، هیْت دػتیاتی تِ اّذافی ّوچَى تلَس چْاستؼذی، وِ تِ ساحتی اص عشیك دیگش ػاصُفضاواس سا ر

 ایزاد ًوَد. 
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