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Today, with the advancement of technology and practical tools, the use of manual methods has become 

inefficient due to time consuming. The keys to success in clothing production are the correct use of 

modern tools, new methods of design and production management. In the present study, an attempt was 

made to provide a fast and accurate method for converting a paper pattern to a modifiable and sizable 

digital pattern using image processing that is easily accessible and is not required special knowledge. In 

addition, different types of patterns including female upper body pattern, collar and collar hem, sleeves 

and pants were prepared. In order to express the results, six levels are considered for the average error 

obtained from sizing, which are high level (error less than 0.1 cm), relatively high (error between 0.1 cm  

to 0.4 cm), medium (error between 0.4 cm to 0.6 cm), relatively medium (error between 0.6 cm to 0.8 cm),  

relatively low (error between 0.8 to 1 cm) and low (error greater than 1 cm). After sizing and evaluating 

the measured errors, it was concluded that the average total errors in the proposed method to increase and 

decrease the sizes are 0.33 and 0.266 cm, respectively.
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استفاده  کاربردی،  ابزارهای  و  فناوری  پیشرفت  با  امروزه 
رمز  شده اند.  ناکارآمد  زمانبری  به دلیل  دستی  روش های  از 
موفقیت در تولیدات پوشاک بهره گیری صحیح از ابزارهای روز، 
روش های نوین طراحی و مدیریت تولید است. در پژوهش حاضر 
به  کاغذی  الگوی  تبدیل  برای  دقیقی  و  سریع  روش  شد،  تالش 
از  استفاده  با  اندازه گذاری  و  قابل تصحیح  دیجیتالی  الگوی 
و  بوده  قابل  دسترس  به راحتی  که  شود  ارائه  تصویر  پردازش 
کار با آن به دانش خاصی نیاز نداشته باشد. بدین منظور، انواع 
الگوهای مختلف شامل الگوهای باالتنه زنانه، یقه و سجاف یقه، 
برای  سطح  شش  نتایج،  بیان  برای  شد.  تهیه  شلوار  و  آستین 
شد  گرفته  درنظر  اندازه گذاری  از  به دست آمده  خطای  میانگین 
زیاد  نسبتًا   ،)0/1  cm از  کمتر  )خطای  زیاد  به صورت سطح  که 
)خطای بین cm 0/1 تا cm 0/4(، متوسط )خطای بین cm 0/4 تا 
cm 0/6(، نسبتًا متوسط )خطای بین cm 0/6 تا cm 0/8(، نسبتًا 

 )1  cm از  cm 1( و کم )خطای بیش  تا   0/8 cm بین  کم )خطای 
بررسی  و  اندازه گذاری  فرایند  انجام  از  پس  است.  شده  تعریف 
خطاهای اندازه گیری شده نتیجه گیری شد، میانگین خطای کل در 
روش پیشنهادی به منظور افزایش و کاهش اندازه به ترتیب برابر 

0/33 و cm 0/266 است. 

واژه های کلیدی: الگوی کاغذی، الگوی دیجیتال، پردازش تصویر، 
پوشاک، اندازه گذاری

1 مقدمه
است.  اساسي  گامي  الگوسازی  موفق،  لباس  طراحي  يک  برای 
الگوسازی شامل طراحي و ساخت قالب هايی است كه لباس ها و 
انواع صنايع  دستی به وسيله آن ها دوخته و تهيه می شوند ]1[. الگوها، 
 تكه های كاغذ برش خورده ای هستند كه با قراردادن روی پارچه و 
ترسيم خطوط دور آن ها، می توان پارچه را به همان شكل برش زد 
]2[. امروزه، نرم افزارهای طراحی لباس به وسيله شركت های مختلف 
طراحی و توليد شده اند. اين شركت ها سعی داشته اند تا با استفاده 
سريع ترين  در  سخت افزاری  و  نرم افزاری  گوناگون  ابزارهای  از 
زمان ممكن نياز توليدكنندگان را در طراحی، اندازه گيری ابعاد بدن، 
كنند  تأمين  زياد  با دقت  الگوها  )sizing( و چيدمان  اندازه گذاری 
درخور  به طور  اگرچه  لباس،  طراحی  دستگاه های  از  استفاده   .]3[
 توجهی توسعه يک محصول را آسان می كند، اما دانش و مهارت 
كاربر هنوز بسيار مهم است. به طور مثال، برای تبديل الگوی كاغذی 
به ديجيتالی با ديجيتايزر، برای يک مدل با 7 قطعه به min 30 زمان 
با  ديجيتالی  قالب  به  الگو  تصوير  تبديل  حالی  كه  در  است،  نياز 
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پردازش تصوير تنها طی چند ثانيه انجام می شود. از طرفی، شكل 
 هندسی الگوها می تواند در بسياری از قالب ها مانند DXF ،GEM و 
در  می توان  را  ديجيتالی  الگوهای  دليل،  بدين  شود.  ذخيره  غيره 

دستگاه های مختلف بارگذاری كرد ]4[.  
 Behera و Mishra در سال 2006 آويزش، پرزدانه، طرح و چين و 

چروک را كه از مهم ترين خواص ظاهری در پارچه های پوشاكی 
 هستند، با استفاده از پردازش تصوير دوبعدی اندازه گيری كردند و 
 يک شاخص ظاهری براساس اين ويژگی ها ارائه دادند ]Song .]5 و 
روی  از  عكس برداری  از  استفاده  با   2008 سال  در  همكاران 
توانستند روشی را  دارند،  پارچه های حلقوی كه مصرف پوشاكی 
برپايه پردازش تصوير و معادالت رگرسيونی ابداع كنند كه به كمک 
آن بتوان طول حلقه را اندازه گيری كرد. نتايج به دست آمده دقت زياد 
 روش ابداعی را نشان داد ]6[. ركن آبادی و همكاران در سال 2012 
سامانه اندازه گيری بدن در لباس را براساس پردازش تصوير ارائه 
با رنگ درخشان در اطراف سينه،  نوار  اين روش، سه  كردند. در 
كمر و باسن تحت كشش كنترل شده قرار می گيرند كه روی آن ها دو 
شكل دايره و مستطيل قرار دارد. سپس، با توجه به تغيير شكل های 

روی نوارها، اندازه گيری بدن انجام می شود ]7[.
با  را  پايه  الگوهای  اندازه گذاری،  به منظور   2012 سال  در   Lim

استفاده از ديجيتايزر گربر به صورت ديجيتالی درآورد و نقاط مهم 
را برای طراحی الگو مشخص كرد. در مرحله بعد، از جدول های 
اندازه گذاری برای واردكردن اندازه های استاندارد استفاده كرد ]8[. 
همچنين، Ko و Kim در سال 2013 نرم افزاری براساس پردازش 
تصوير توسعه دادند كه می تواند الگوهای دوخت را روی پارچه های 

طرح دار برمبنای تكرار طرح روی پارچه تنظيم كند ]9[.
با عكس برداری  در سال 2016   Sul و   Lee ديگر،  پژوهشی  در 
دادند.  تشكيل  داده  پايگاه  ابتدا يک  الگوهای مختلف،  از  دوبعدی 
سپس آن ها تالش كردند، با استفاده از فنون پردازش تصوير، الگوی 
منطبق با تصوير يک الگوی جديد و ناشناخته را در پايگاه داده پيدا 
كنند ]10[. دهقان و پيوندی در سال 2016 تصوير دوبعدی 30 جفت 
ابعاد آن ها شامل طول، عرض و  بررسی و سعی كردند،  را   دست 
.]11[ زنند  تخمين  دوبعدی  تصاوير  روی  از  را  دست   دور 

از يک وبكم،  استفاده  با  Senanayake و همكاران در سال 2018 

سامانه ای را برای اندازه گيری ابعاد بدن توسعه دادند كه دارای قابليت 
استخراج اندازه های بدن برای دوخت لباس با عكس برداری دوبعدی 
از جلو و جانب بود. نتايج به دست آمده از اين روش با نتايج حاصل 
دستی  اندازه گيری  روش  همچنين  و  بدن  سه بعدی  اسكنرهای  از 

مقايسه و دقت قابل قبولی مشاهده شد ]12[. 

Naveed و همكاران در سال 2018 شكل های دوبعدی قالب را 

روی اندام بدن با استفاده از الگوريتم های مختلف پردازش تصوير 
و  بيضی  مستطيل،  دايره،  شكل   4 آن ها  درنهايت،  كردند.  ارزيابی 
مثلث را به عنوان طرح های قالب اندام بدن معرفی كردند. سپس با 
بدن،  قالب  و طرح های  الگوی دوخت  دوبعدی  اندازه های  تطبيق 
تا  كردند  ارزيابی  مختلف  الگوهای  برای  را  پارچه  مصرف  مقدار 
 بتوانند دورريز پارچه را كاهش دهند ]Balasubramaniam .]13 و 
الگوريتم های  تركيب  از  استفاده  با   2019 سال  در   Ramprabu

پردازش تصوير و خوشه بندی، روشی را برای اندازه گيری خودكار 
قسمت های مختلف پوشاک بر مبنای تصاوير دوبعدی ابداع كردند 

كه دارای دقت زيادی نيز بود ]14[. 
اخيراً Shen و همكاران در سال 2020 سامانه ای را توسعه داده اند 
انجام می دهد و  الگوی دوخت عكس برداری دوبعدی  از  ابتدا  كه 
سپس با تعيين ابعاد، آن را به حالت سه بعدی تبديل می كند و روی 
مانكن سه بعدی نمايش می دهد ]15[. در موارد پيش گفته، همواره 
دقيق  اطالعات  استخراج  برای  ابزاری  به عنوان  پردازش تصوير  از 
در ارتباط با موضوعات پوشاک، مانند يافتن ابعاد بدن، دسته بندی 
پوشاک، اندازه گذاری و غيره استفاده شده است. از اين  رو می توان 
در  است.  ارتباط  اين  در  كارآمد  ابزاری  تصوير  پردازش  گفت، 
حال حاضر نيز دستگاه فتوديجيتايزر جمينی كه بخشی از نرم افزار 
تبديل  ديجيتال  به شكل  را  كاغذی  الگوی  تصوير  است،  جمينی 
می كند. البته بايد توجه داشت، بدين منظور به نرم افزار جمينی نياز 
مهارت  بايد  نيز  كاربر  و همچنين  است  هزينه بر  آن  تهيه  كه  بوده 
فنی كار با آن را داشته باشد ]2[. بنابراين در پژوهش حاضر تالش 
شد، روش سريع، آسان و تا حد امكان دقيقی برای تبديل الگوی 
به راحتی  كه  ارائه شود  پردازش تصوير  برپايه  ديجيتال  به  كاغذی 
قابل  دسترس بوده و كار با آن به دانش خاصی نياز نداشته باشد. رمز 
موفقيت در توليدات پوشاک ملزم به بهره گيری صحيح از ابزارهای 
روز، روش های نوين طراحی و مديريت توليد است. در نرم افزار 
ارائه شده سعی شده است تا نياز توليدكنندگان را در اندازه گذاری با 

دقت قابل قبول تأمين شود.

۲ تجربي

۲-1 روش 
آماده  الگوهای  پژوهش،  اين  در  آزمون  داده های  گردآوری  مبنای 
اندازه گذاری  شده است )شكل 1(. درابتدا، از الگوهای موجود روی 
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كاغذ الگو، با استفاده از خودكار نسخه ای تهيه و از آن ها بدون برش 
تصاوير  در  رسم شده  شد، خطوط  مشاهده  اما  شد.  عكس برداری 
وضوح كافی ندارند و به راحتی قابل تشخيص نيستند. بدين علت و 
برای تفكيک بهتر الگو از پس زمينه، خطوط رسم شده برش خورده 
است. شكل 1 تصاوير انواع الگوهای استفاده شده را پس از برش 
نرم افزاری   ،2 شكل  با  مطابق  تصاوير  تهيه  از  پس  می دهد.  نشان 
تغيير  همچنين  و  ديجيتال  به  كاغذی  الگوی  تصاوير  تبديل  برای 
اندازه گذاری توسعه داده شد. در ادامه، هر مرحله از نرم افزار به طور 

مختصر توضيح داده شده است:
1- تصوير ورودی: در اين مطالعه، از الگوها در اتاق با نور محيط 
تصويربرداری شد. بدين منظور، الگوها روی ميز با پس زمينه مشكی 
از  ديجيتال  دوربين  از  استفاده  با  عكس برداری  و  شدند  داده  قرار 
 فاصله cm 75، عمود بر سطح ميز با تفكيک dpi 72  انجام گرفت 
 5500×3500 pixel شكل 3(. اندازه تصويرهای تهيه شده در حدود(
بوده و وجود خط كش در تصاوير برای معادل سازی تعداد نقاط به 
سانتی متر است. قابل ذكر است، مواردی مانند زاويه دوربين با سطح 

از  اما  اثرگذار هستند.  كار  بر دقت  كاماًل  يا كشيدگی گوشه ها  ميز 
آنجا كه هدف اين پژوهش ارائه روش آسان و سريعی برای تبديل 
الگوهاست، روش عكس برداری به شرح پيش گفته استفاده شده است. 
شامل  كه  شد  انجام  تصوير  آماده سازی  ابتدا  لبه:  استخراج   -2
تبديل تصوير رنگی به خاكستری است. با توجه به كيفيت تصاوير 
از روش دودويی كردن ساده برای  تهيه شده و نورپردازی مناسب، 
تبديل تصاوير خاكستری به دودويی استفاده و نقاط مرزی استخراج 
شد كه تنها حاوی خطوط دورتادور الگو بوده و عاری از هرگونه 

جزئيات است.
3- مقياس بندی: 2 نقطه روی خط كش به فاصله cm 1 از هم در 
تصوير ورودی )مانند شكل 3( انتخاب و فاصله اقليدسی بين اين 
دو نقطه محاسبه می شود كه نشانگر تعداد نقاط معادل cm 1 است.
باشد،  نقطه   n شامل  الگو  مرز  اگر  مرزی:  نقاط  مرتب كردن   -4
معموالً ترتيب قرارگيری شماره نقاط در فهرست تهيه شده اوليه با 
ترتيب قرارگيری آن ها در شكل تطابق ندارد. مثاًل ممكن است در 
فهرست، شماره 2 نقطه پياپي i و i+1 باشد، اما در شكل اين دو 
نقطه در كنار هم نباشند و بين آن ها نقاط ديگری قرار داشته باشند. 
فهرست  در  نقاط  چيدمان  فاصله،  كمترين  براساس  علت  بدين 

اصالح می شود )شكل 4(.
5- كاهش تعداد نقاط: از آنجا  كه برش ها با دست و قيچی انجام 
و  نبوده  عمودی  يا  افقی  كاماًل  خطوط  به صورت  لبه ها  شده اند، 
پراكندگی نقاط مرزی در اطراف محور لبه ها زياد است. همچنين 

شكل 1- تصاوير انواع الگوهای استفاده شده در اين پژوهش.

شكل 2- الگوی جريان الگوريتم نرم افزار اندازه گذاری الگو.

شكل 3- نمونه ای از تصوير يک الگو به عنوان ورودی.
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در  مرزی  نقاط  تعداد  به دست آمده،  تصويرهای  اندازه  به   توجه  با 
هر الگو نيز بسيار زياد است. از اين  رو به منظور پردازش سريع تر 
يكسان  ستون  يا  سطر  دارای  كه  نقاطی  مجموعه  ميان  از  داده ها، 
نقاط  بقيه  و  شده  حفظ  مجموعه  انتهايی  و  ابتدايی  نقاط  هستند، 

حذف می شوند.
فهرست  براساس  الگو،  اضالع  تفكيک  به منظور  قطعه بندی:   -6
اصالح شده )مرحله 4(، 50 نقطه اول مرزی در قالب دو پاره خط 
نقاط  بين  خطی  و  گرفته شده  درنظر  نقطه(   25 شامل  كدام  )هر 
از  كدام  هر  زاويه  می شود. سپس،  برازش  آن ها  انتهايی  و  ابتدايی 
زاويه  اختالف  اگر  می شود.  محاسبه  افقی  محور  به  نسبت  خط ها 
دو خط از مقدار درنظر گرفته شده )°15( كمتر باشد، بدان معناست 
كه دو پاره خط در يک راستا هستند و می توان مجموع نقاط آن دو 
اگر اختالف زاويه  اما  پاره خط جديدی درنظر گرفت.  به عنوان  را 
و  شده  حذف   دوم  پاره خط  از  انتهايی  نقطه  باشد،   15° از   بيش 
مجدداً  قبلی  پاره خط  با  نقطه(   24 )شامل  جديد  پاره خط  زاويه 
دوم  پاره خط  در  نقطه   3 باقی ماندن  تا  روند  اين  می شود.  مقايسه 
ادامه می يابد. اگر درنهايت، اختالف زاويه بين دو پاره خط بيش از 
°15باشد، بدان معناست كه پاره خط دوم خود ابتدای خط جديدی 

يكديگر  از  الگو  مرز  تشكيل دهنده  اضالع  ترتيب،  بدين  است. 
تفكيک می شوند. شكل 5 نمايی از قطعه بندی را نمايش می دهد. 
قابل  ذكر است، انتخاب گام 25 نقطه ای و معيار °15 با استفاده از 
روش آزمون و خطا به دست آمده است و خطوط منحنی با انتخاب 

اين معيارها به راحتی قابل شناسايی و تفكيک هستند. 
7- امتداد اضالع الگو: پس از تفكيک اضالع الگو، مطابق شكل 6 
هر ضلع الگو در راستای دو سر خود به اندازه 800 نقطه امتداد داده 

می شود )دليل اين موضوع در مرحله 9 توضيح داده شده است(.
8- انتخاب جهت و مقدار جابه جايی: با توجه به قطعه بندی الگو، 
هر ضلع آن قابل  پردازش است و با انتخاب ضلع مدنظر و تعيين 
زاويه دلخواه )بين °0 تا °360( و گام تغيير )براساس تعداد نقطه، با 
توجه به مقياس مرحله 3( می توان ضلع قبلی را جابه جا كرد. يادآور 

می شود، در اين مرحله كاربر بايد با اصول اندازه گذاری الگو آشنا 
باشد. اين روند در شكل 7 برای 2 ضلع نشان داده شده است. در 

شكل 4- مرتب سازی چيدمان نقاط در فهرست. 

)ب(

هر  پاره خط  دو  نمايش  )الف(  الگو:  خطوط  تفكيک   -5 شكل 
 يک شامل 25 نقطه و )ب( افزودن تعدادی از نقاط پاره خط 2 به 
پاره خط 1 و تشكيل پاره خط 1 جديد و نيز ايجاد پاره خط 2 جديد.

)الف(

شكل 6- امتداد خطوط الگو، برای نمايش بهتر، اضالع الگو به  طور 
يک در ميان به رنگ آبی و قرمز هستند.
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اين مرحله، می توان به تعداد دلخواه هر ضلع را جابه جا كرد. در 
صورتی كه ضلعی قباًل جابه جا شده باشد، با انتخاب مجدد ضلع 
اصلِی آن و اعمال زاويه و گام جديد، موقعيت ضلع جابه جاشده 

به روزرسانی می شود. 
اصالح شده  اضالع  مرحله  اين  در  جديد:  اضالع  نقاط  تعيين   -9
جايگزين اضالع متناظر پيشين الگو می شوند. مطابق شكل 8 الگوی 
جديد بدون وجود خطوط اضافه ترسيم می شود. الزم به ذكر است، 
در صورتی كه ضلعی اصالح شود، )مانند شكل 7( محدوده ضلع 

جديد از تقاطع با اضالع كناری يا امتداد آن ها به دست می آيد.
10- جابه جايی پنس: در صورتی كه الگو دارای پنس باشد، همان گونه 
كه در شكل 9 مشاهده می شود، پس از اندازه گذاری الگو، پنجره ای 
ظاهرشده  پنجره  در  می شود.  داده  نمايش   "Inside" عنوان  تحت 
 ،3 مرحله  در  حاصل  مقياس  و  اندازه گذاری  اصول  به  توجه   با 

زاويه و مقدار جابه جايی پنس داخلی تعريف می شود. گفتنی است، 
نيز اطالعات برای جابه جايی اضالع از طريق همين  در مرحله 8 

پنجره به الگوريتم وارد می شوند.
به عنوان نمونه، نتيجه تغيير موقعيت پنس داخل الگو در شكل 10 
 نشان داده شده است. ديده می شود، موقعيت الگو در جهت زاويه 90° 

نسبت به افق به مقدار mm 40 تغيير يافته است.
پس از اعمال دستور فوق، برای ذخيره الگوی پردازش شده كاربر 
در  تصوير  است.  الگو  قطعه  برای  مناسب  نام  واردكردن  به  ملزم 

پوشه پيش فرضی ذخيره می شود كه نرم افزار در آن قرار دارد.

3 نتایج و بحث

با استفاده از نرم افزار تهيه شده و استاندارد اندازه گذاری، الگوهای 
به   38 اندازه  مثال  )برای  بيشتر  يا  كمتر  دلخواه  اندازه  به  مختلف 
نرم افزار  در  تا  است  شده  سعی  شده اند. سپس  تبديل   )40 يا   36
فتوشاپ تصوير اندازه تبديل يافته با نرم افزار و تصوير اندازه واقعی 
متناظر روی هم قرار داده شوند، به طوری  كه بيشترين انطباق بصری 
فاصله  متلب  نرم افزار  از  استفاده  با  بعد،  مرحله  در  شود.  حاصل 
نقاط كليدی بين دو تصوير به دست آمده است. اين نقاط كليدی در 
گوشه های الگو انتخاب شده كه معموالً در اين نقاط دو الگو كاماًل 
بر هم منطبق نشده اند. اگرچه روش های مختلفی برای تطابق الگوها 
وجود دارد ]16[، اما روش به كاررفته در اين مقاله از طريق مشاوره 

با استادكاران خياط محلی انتخاب شده است.
 

شكل 7- نمايش ضلع جديد الگو پس از انتخاب جهت و مقدار 
جابه جايی، محدوده ضلع پيش از اصالح بين نقاط a و c و پس از 

اصالح بين نقاط b و d است.

شكل 8- نمايش الگوی جديد بدون وجود خطوط اضافی.

شكل 9- پارامترهای تعريف شده برای تغيير موقعيت پنس.

شكل 10- نتيجه تغيير موقعيت پنس: رنگ سبز، موقعيت قبلی و 
رنگ قرمز، موقعيت جديد را نشان می دهد.
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در  باالتنه  و  شلوار  اندازه گذاری  مفاهيم،  بهتر  درک  به منظور 
شلوار  الگوی  برای  می شوند.  داده  توضيح  مثال  به عنوان  ادامه 
نقاط  اختالف  مقدار   11 شكل  در   ،38 به   44 اندازه گذاری  در 
اندازه گذاری  الگو نشان داده شده است. در  كليدی در گوشه های 
mm 10 و  تغيير دور ران   شلوار مقدار خطا زياد است، زيرا گام 
اندازه گذاری  كه  آنجا  از  است.   5  mm شلوار  دمپای  تغيير  گام 
در  الگو  دو  است،  گرفته  صورت  ران  دور  تغيير  گام  براساس 

قسمت دمپا بر هم منطبق نشده اند. به منظور بيان نتايج، شش سطح 
گرفته  درنظر  اندازه گذاری  از  به دست آمده  خطای  ميانگين  برای 
 ،)0/1  m از  كمتر  )خطای  زياد  سطح  به صورت  كه  است   شده 
 نسبتًا زياد )خطای بين cm 0/1 تا cm 0/4(، متوسط )خطای بين
 ،)0/8 cm 0/6 تا cm 0/6(، نسبتًا متوسط )خطای بين cm 0/4 تا cm 

 )1 cm 1( و كم )خطای بيش از cm 0/8 تا cm نسبتًا كم )خطای بين 
تعريف می شود. مقدار ميانگين خطای محاسبه شده در مجموع نقاط 

شكل 12- تبديل اندازه الگوی باالتنه 36 به 40.شكل 11- تبديل اندازه الگوی شلوار 44 به 38.

تبديل اندازهالگو
)cm( مقدار خطا

تبديل اندازهالگو
)cm( مقدار خطا

بيشترينكمترينميانگينبيشترينكمترينميانگين

باالتنه 

Bust 1

>0/1>0/1>360/1 به 38

باالتنه 

Bust 2

360/2760/1740/52 به 38

>0/1>0/1>380/1 به 36>0/1>0/1>380/1 به 36

360/4140/1791/02 به 360/1810/2290/4440 به 40

>0/1>0/1>400/1 به 400/3310/1080/71636 به 36

380/2520/2340/247 به 40>0/1>0/1>380/1 به 40

>0/1>0/1>400/1 به 38>0/1>0/1>400/1 به 38

شلوار
381/261/261/26 به 44

آستين
360/7270/2611/2 به 40

400/6680/421/106 به 441/451/451/4536 به 38

يقه

360/2650/1490/54 به 38

سجاف يقه

360/3470/1480/806 به 38

380/3540/2990/4 به 0/71436>380/1780/1 به 36

360/2120/170/233 به 360/3340/1580/53840 به 40

0/34>400/2260/1 به 0/71436>400/3190/1 به 36

0/256>380/1720/1 به 380/180/10/2840 به 40

0/618>400/2070/1 به 38>0/1>0/1>400/1 به 38

جدول 1- مقدار خطای به دست آمده در اندازه گذاری الگوهای مختلف.
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كليدی بيش از cm 1 بوده، بنابراين اندازه گذاری در سطح كم انجام 
گرفته است.

باالتنه   40 به   36 بين  اندازه  تبديل   ،12 شكل  مطابق  همچنين 
انجام شده است. در بعضی از نقاط، مانند گوشه گردن و قسمت 
منحنی برش عصايی دو الگو به طور كامل بر هم منطبق نشده اند. 
مقدار ميانگين خطا برابر cm 0/181 است. بنابراين می توان گفت، 
اندازه گذاری در سطح نسبتًا زياد انجام شده است. در اين پژوهش، 
اندازه گذاری شده به عنوان مرجع استفاده شده  الگوهای آماده و  از 
است. با بررسی نظير به نظير الگوها در سه اندازه، تفاوت جزئی در 
قسمت های منحنی شكل الگو از جمله قوس گردن، حلقه آستين و 
برش عصايی مشاهده شد. اگرچه سعی شده است تا نسخه برداری و 
برش الگوها با دقت زياد انجام شود، اما با اين حال خطاهای جزئی 
در اين فرايند اجتناب ناپذير است. مقدار خطای اندازه گيری شده در 
در  آن  نتايج  و  محاسبه   )1 )شكل  مختلف  الگوهای  اندازه گذاری 
جدول 1 ارائه شده است. مقدار ميانگين خطای كل در افزايش و 
 كاهش اندازه برای الگوی باالتنه 1 كمتر از cm 0/1، الگوی باالتنه 2 
به ترتيب  شلوار  الگوی   ،0/1  cm از  كمتر  و   0/314 به ترتيب 
و  برابر 0/727  به ترتيب  آستين  الگوی  و   1/45 cm و   برابر 1/26 
بازو دور  تغيير  گام  آستين  اندازه گذاری  در  است.   0/668  cm 

mm 5 و گام تغيير دور مچ mm 1/5 بوده و اندازه گذاری براساس 

گام تغيير دور بازو انجام شده است، درنتيجه دو الگو در قسمت مچ 
بر هم منطبق نشده اند. مقدار ميانگين خطای كل در افزايش و كاهش 
و   0/165  cm و   0/259 برابر  به ترتيب   1 يقه  الگوی  برای   اندازه 

الگوی سجاف يقه به ترتيب برابر 0/243 و cm 0/262 است.
با توجه به نتايج مشاهده می شود، بيشترين دقت اندازه گذاری با 
نرم افزار، مربوط به الگوی باالتنه 1 و كمترين دقت مربوط به الگوی 

شلوار و آستين است.

نرم افزار  با  تهیه شده  نرم افزار  اندازه گذاری  نتایج  مقایسه   1-3
جمینی

انواع  اندازه گذاری  توسعه يافته،  نرم افزار  عملكرد  ارزيابی  برای 
الگوهای باالتنه، يقه، سجاف يقه و آستين در دو اندازه 36 و 40، 
الگوی شلوار در دو اندازه 38 و 44 با نرم افزار جمينی نيز انجام شد 
)شكل 13( و نتايج آن با اندازه گذاری با نرم افزار توسعه يافته مقايسه 

تبديل اندازهالگو
مقايسه تصوير الگوی واقعی با خروجی جمينی

مقايسه تصوير الگوی واقعی با خروجی نرم افزار 

توسعه يافته

بيشترينكمترينميانگينبيشترينكمترينميانگين

باالتنه1
>0/1>0/1>0/1>0/1>0/1>380/1 به 36

>0/1>0/1>0/1>0/1>0/1>380/1 به 40

0/714>0/1780/1>0/1>0/1>380/1 به 36يقه

380/3410/1510/6120/180/10/28 به 40

سجاف
0/3540/2990/4>0/1>0/1>380/1 به 36

0/256>0/1720/1>0/1>0/1>380/1 به 40

آستين
401/0510/4811/4920/6680/421/106 به 36

0/8500/7270/2611/2>360/6580/1 به 40

شلوار
1/461/261/261/26>380/8340/1 به 44

441/1680/911/7831/451/451/45 به 38

جدول 2- مقدار خطای به دست آمده در مقايسه نتايج اندازه گذاری انواع الگو با نرم افزار توسعه يافته و جمينی. 

شكل 13- تصاوير به دست آمده از نرم افزار جمينی برای تغيير اندازه.
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شد. البته به منظور مقايسه تصوير نرم افزار جمينی با تصاوير نرم افزار 
شوند.  برابر  يكديگر  با  تصاوير  مقايسه  ابتدا  است،  الزم  تهيه شده 
و  نرم افزار جمينی  از  به دست آمده  اندازه يافته  تغيير  الگوی  تصوير 
تصوير الگوی واقعی متناظر با نرم افزار فتوشاپ مانند موارد قبلی 
كليدی در  نقاط  به دست آمده در  اختالف  داده شد.  قرار  روی هم 

جدول 2 مشاهده می شود. 
از اين جدول نتيجه می شود، ميانگين خطا با استفاده از نرم افزار 
محدوديت های  به  بايد  البته  است.  كمتر  موارد  بيشتر  در  جمينی 
اين نرم افزار نيز توجه داشت كه پيش تر به آن اشاره شد. همچنين، 
در نرم افزار توسعه يافته تنها امكان جابه جايی اضالع در جهت هاي 
امكان  و  است  شده  گرفته  درنظر  الگو  اندازه  تغيير  برای  مختلف 
به  می تواند  دوران  امكان  ندارد.  وجود  مدنظر  اضالع  دوران 
دقيق ترشدن تغيير اندازه كمک كند كه در نسخه های بعدی نرم افزار 

امكان آن فراهم خواهد شد.

۴ نتیجه گیری

در حال حاضر، دستگاه فتوديجيتايزر جمينی كه بخشی از نرم افزار 

ديجيتال  شكل  به  كاغذی  الگوی  تصوير  تبديل  به  است،  جمينی 
نرم افزار  تهيه  منظور  بدين  داشت،  توجه  بايد  البته  می كند.  كمک 
جمينی الزم بوده كه كاری هزينه بر است و همچنين كاربر نيز بايد 
در  اين  رو  از  باشد.  داشته  را  آن  با  كار  برای  الزم  فنی  مهارت 
پژوهش حاضر تالش شد، روش سريع و دقيقی برای تبديل الگوی 
كاغذی به ديجيتال ارائه شود كه به راحتی قابل دسترس بوده و كار 
با آن به دانش خاصی نياز نداشته باشد. با استفاده از اين نرم افزار، 
استفاده  با  و  متد دلخواه  با  الگو می توانند مطابق  لباس و  طراحان 
تأييد  مورد  جدول های  از  بهره گيری  يا  استاندارد  جدول های  از 
خود، الگو را اندازه گذاری كنند. مزايای نرم افزار تهيه شده عبارت از 
كاهش زمان اندازه گذاری، آرشيوسازی و طبقه بندی الگوها، كاهش 
ريسک طراحی و ايجاد الگوی جديد، افزايش قابليت ايجاد اندازه 
آسان  جابه جايی  و  انتقال  ارسال،  امكان  دلخواه،  محدوده های  در 
داخلی  پنس  موقعيت  همچنين،  است.  اينترنت  طريق  الگوها  از 
چرت  محل  راستا،  خط  اما  است.  قابل  تغيير  نرم افزار  اين  با  الگو 
 روی الگو و خطوط رسم شده داخل الگو قابل تشخيص نيست و 
نيازمند  آستين  و  شلوار  پيچيده تر،  الگوهای  اندازه گذاری  برای 

اصالحات است.
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