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 پشٍطُ ششح ػٌَاى تؼذاد هقطغ ػٌَاى  سدیف

1 
تثذیل تصاٍیش دػتٌَیغ فاسػی تِ 

 هتي
تَاًٌذ اى سا اًتخاب اًذ هیداًشدَیاًی کِ دسع پشداصؽ تصاٍیش سا گزساًذُ 1 ػیکاسشٌا

 ًوایٌذ.

2 
شثکِ ّای سدگیشی ّذف دس 

 حؼگش تیؼین
 1 کاسشٌاػی

یکی اص کاستشدّای اػاػی دس شثکِ ّای حؼگش تیؼین سدگیشی ّذف 
(Target Tracking ٍ هی تاشذ. ّذف تشسػی اًَاع سٍؽ ّای هَخَد )

 هقایؼِ آًْا هی تاشذ تِ ّوشاُ شثیِ ػاصی سٍشْای هطشح هَخَد.

 1 کاسشٌاػی  تشخیص صفحات ّشص دس ٍب 3
دس ایي پشٍطُ تایذ ٍیظگیْای هشتثط تا صفحات ّشص دس ٍب اػتخشاج شذُ ٍ 

 تش اػاع آًْا تشخیص ًْایی تش سٍی صفحات ٍب اًدام گشدد.

 کاسشٌاػی  فیلتشیٌگ صفحات ٍب 4
1 

دس ایي پشٍطُ تایذ اهکاى تؼشیف آیتن ّای هَسد ًظش تشای فیلتش اسائِ گشدد ٍ 
اًَاع فیلتشّای  صفحات ٍب سا فیلتش ًوایذ. اهکاى اسائِػیؼتن تش اػاع آى 

 .دس آى دیذُ شَدهٌاػة 

 تشسػی اًَاع سٍشْای تشخیص ًفَر دس شثکِ ٍ اسائِ یک سٍؽ ػادُ 1 کاسشٌاػی  یک ػیؼتن تشخیص ًفَر ػادُ 5

 ٍ اسائِ ًتایح NS2ّای حؼگش تیؼین ٍ شثیِ ػاصی آى تا تشسػی شثکِ 1 کاسشٌاػی  ػینحؼگش تی ّایشثکِ 6

   ّا تْیٌِ ػاصی ػایت  7
ّوشاُ تا طشاحی ٍ تْیٌِ  تشای هَتَسّای خؼتدَّا تْیٌِ ػاصی ػایت تشسػی  

 هذ ًظش اػت.ػاصی یک ػایت ًوَهِ 

 تشسػی اًَاع سٍشْای فششدُ ػاصی تصاٍیش ٍ اسائِ یک سٍؽ ػادُ 1 کاسشٌاػی  فششدُ ػاصی تصاٍیش  8

ْای ػلوی هذ ًظش اػت. کٌفشاًؼسی تشای تشگزاٍب ػایتی تا اهکاًات کاهل  1 کاسشٌاػی تشگزاسی کٌفشاًؼْای ػلویػایت  9
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ػکِ ٍ ًوَداس ، طال ًٍشخ اًَاع اسص تشای یک صشافی کِی اپلیکیشٌهَتایل  1 کاسشٌاػی صشافی  اپلیکیشيهَتایل  11
 اسائِ ًوایذ. سا ٍ ...تغییشات آى تِ ّوشاُ تثذیالت تیي اسصی 

پشداختِ تِ هؼشفی تواهی هٌاػک ًظش اػت کِ ی تِ خْت ػفش حح هذاپلیکیشٌ 1 کاسشٌاػی حح اپلیکیشيهَتایل  11
 .کٌذاطالػاتی اسائِ اػضاهْای حح ْا ٍ پشٍاصّا ٍ ٍ ّوچٌیي دستاسُ ّتل

تِ خْت اطالع اص حشکت هشاتِ قطاس سخاء هذ ًظش هی تاشذ هَتایل اپلیکیشي  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي سصسٍ تلیط قطاس 12
  .قطاسّا ٍ خشیذ ایٌتشًتی تلیط

یک تشًاهِ تحت هَتایل ٍ ػیؼتن اًذسٍیذ هذ ًظش اػت کِ تِ اػتاد ایي اهکاى  1 کاسشٌاػی هذیشیت پشٍطُ هَتایل اپلیکیشي 13
 سا تذّذ کِ داًشدَیاى پشٍطُ خَد سا دس هقاطغ هختلف هذیشیت ًوایذ.

ّوشاُ تا ّشذاس دّی ٍ هَاسد یاداٍسی اًَاع ٍقایغ هَتایل اپلیکیشٌی تِ خْت  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي یاداٍسی ٍقایغ 14
 هذ ًظش اػت. تشای هثال صهاى یاداٍسی هصشف داسٍّا ًوًَِ ای اص اػت.

تشای ػضَیت، ػفاسؽ هیَُ ٍ پشداخت، اسػال تِ هٌضل ٍ هَتایل اپلیکیشٌی  1 کاسشٌاػی هَتایل اپلیکیشي ػفاسؽ هیَُ  15
 اسائِ تخفیف ٍ... هذ ًظش هی تاشذ.

تا تخشْای کاهل هذ ًظش اػت  سصٍهٍِ اسائِ تٌظین  تهَتایل اپلیکیشٌی تِ خْ 1 کاسشٌاػی سشیَ هذاسکآسصٍهِ ٍ  هَتایل اج 16
 ک ٍ اطالػات سا ًیض تِ فشد هی دّذ.کِ اهکاى رخیشُ ٍ آسشیَ هذاس
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