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 چکیده
 

 .در اينجا بیايد کلمه( 222حداکثر دو پاراگراف )حدود  چكیده اي از پايان نامه

صفحات از اين صفحه آغاز شود. )يعني چكیده با شماره صفحه يک مشخص  شماره گذاري

 . شماره صفحات پايین صفحه و وسط چین باشد.شود(



 

 فصل اول

 مقدمه
 

 

 

 



 

 2هدينگ  1-1

. در فصل هاي جداگانه بسته به در اين قسمت به معرفي کار ديگران و تاريخچه موضوع بپردازيد.

بايد  متن بدنه نظر خودتان و با راهنمايي استاد راهنما بايد موضوعات ديگري از پايان نامه را مطرح کنید.

 از لیست هاي زير در صورت لزوم استفاده کند.

 شماره لیست بدون -

 دار لیست شماره -1

 .دار لیست شماره -2

 سازماندهی.... 1-2

استفاده کنید و بهیچ وجه  Wordبراي استفاده از معادالت حتما از معادالت تعبیه شده در نرم افزار 

 است: ( آمده1-2 )در زير معادلة از تصوير استفاده نكنید. تمام معادالت بايد شماره داشته باشند. 
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باشد و متن هاي انگلیسي با قلم  14و با اندازه  Lotusيا  B Lotusبا قلم بايد  فارسيمتن هاي 

Times New Roman  ان نامه بايد دقیقا از اين تمپلیت توجه داشته باشید متن پاي باشد. 12و با اندازه

 در ادامه يک متن فرضي آمده است. طور مثالتبعیت کند. ب

را به  ويديوه کخواهدبود  کردندکه اولین استاندارد کاين است  MPEG-4اصلي  ةمشخص 

ه در اين صورت اجازه دستیابي و کند. ک مي دکاند،  شده دکه جدا از هم ک اشیاييیبي از کصورت تر

 ءايه در استاندارد جديد اشیاپرا خواهدداد. مفهوم اصلي و  ويديو ةدهند تشكیل ءري مستقل اشیااكدست

(AVO)باشند  صوتي و تصويري مي
توانند به صورت  ه ميکحقیقي يا مجازي  ءصورت نمايش اشیا ه بهک 1

                                           
1
 Audio Visual Objects 



 

سلسله  معموالً ها(AVOتصويري)-اشیاء صوتيشود.  ي تشخیص داده شوند، تعريف مييشنوا وي يبینا

نامیده  1ئشی -زيره کهاي ديگر AVOیبي از کصورت تر هبتوانند  ه ميکمراتبي هستند، بدين صورت 

نشان داده  1-1 شكل ه درون صحنه وارد شده است در ک AVOمثال ساده از  کیل شوند. يكشوند، تش مي

  است. شده

 

 [1ارجاع به منابع ] 1-2-1

یب شوند را نشان کتوانند تر صوتي و تصويري مي ءه اشیاکاي  ل حالت بسیار سادهكدر اين ش

نون در که تاکاست  بوده اي بیني هوا، مسئله یشپبا نقشه در  گويندهلي کدهد. به طور ويژه ترکیب  مي

ه کهاي ديجیتال، كنیكتاست. شده انجام مي2لید رنگي کآنالوگ بنام  تكنیكياستوديوهاي تلوزيوني بوسیله 

دهد تا  ان را ميكاست، به ما اين ام آماده شده MPEG4ه براي کهاي شبیه آن چیزي  يوژنولكبوسیله ت

به طور خاص  MPEG4نیم. ک دکر نهايت نیم و دکاري كتري را دست یچیدهپهاي بسیار  بتوانیم صحنه

 بینیم. را مي 1-2 جدول  زيردر  آورد: انداردي براي انجام عملیاتهاي زير فراهم ميروشهاي است

                                           
1
 Sub-Object 

2
 Chroma Keying 

 
 (است 02ه قلم آن و انداز توضیحات شكل در پايین آن می آيد) صوتی تصويری ،نمايش اشیا :0-1 شكل 

 



 

 

 

اولیة تصاوير  RAGها برای  ها به تعداد لبه نسبت تعداد گره :0-1 جدول 

 (است 02و اندازه قلم آن   می آيدآن باالی  ، درتوضیحات جدول) مختلف

نسبت تعداد 

 لبه به گره
 نام تصوير ها تعداد گره ها تعداد لبه ابعاد تصوير

21/22 512*512 125552 455 Lena 

20/15 242*322 22222 1025 Balloon 
55/12 512*512 120241 5225 Airplane 
23/15 255*255 45025 3213 Couple 
12/14 255*255 53422 3252 Girl 
54/14 512*512 243532 15252 Pepers 
35/0 352*242 145500 12544 Table Tennis 



 

 فصل دوم:

 گیری و پیشنهادها  نتیجه



 

را اي از نتايج بدست آمده  در اين فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصلهاي گذشته، خالصه

 .را مطرح کنیدار و چند پیشنهاد براي ادامة کبنويسید 

 

 

 در تهیه پايان نامه به نكات زير توجه کنید:

شماره گذاري صفحات از چكیده به بعد انجام شود. يعني صفحه يک که در فهرست مي آيد بايد 

 چكیده باشد.

 شماره صفحات در پايین صفحه و بصورت وسط چین باشد.

 چكیده فقط به فارسي باشد.

هستند که نمي توان در آنها مطالب و اختیاري صفحه مجزا  صفحه تقديم به و سپاسگذاري دو

 .)حداکثر دو پاراگراف( زيادي نوشت

هر فصل بايد با يک صفحه جداگانه بدون حاشیه و مطابق با فونت اعالم شده از بقیه متن متمايز 

 شود

 .باشد  justifyبه نوع قلم هاي اعالم شده در تمپلیت توجه کنید. تمام متن بايد بصورت 

تصويرها بايد در قالب تصاوير پايان نامه باشد. يعني در متن ارجاع داشته باشد و بايد پايین شكل 

)بدون نیاز به پرانتز و هر چیز اضافه(. جداول نیز بايد شماره و توضیح اشان  شماره و توضیح داشته باشد

 درباالي جدول بیايد.

شماره   xشماره تصوير يا جدول و yکه  باشه  y-xشماره تمام تصاوير و جداول بايد بصورت 

يعني سومین تصوير از فصل يک. تمام شماره گذاري هاي موجود در متن و  3-1فصل است. مثال تصوير 

 .همچنین فهرست ها بايد اصالح شوند

. از تصاوير تزيیني تصاوير نبايد در کنار متن ها ظاهر شوند و بايد وسط چین در صفحه بیايد

 هر تصوير بايد مفهومي را به خواننده منتقل کند. استفاده نكنید.

توضیحات انگلیسي اشان  بايدبلكه انگلیسي وجود داشته باشد  متن دتصاوير نبايتوضیح ر د



 

 حذف شود و بصورت فارسي در پايین شكل بیايد.

در متن پايان نامه هرکجا که از يک مرجع استفاده کرده ايد شماره آن مرجع را ذکر کنید. اين 

 شماره ها بايد از يک شروع شود و در قسمت منابع نیز به ترتیب شماره ظاهر شوند.

 به قسمت منابع توجه کنید. منابع را بايد به همان صورتي که در قالب آمده است معرفي کنید.

 هرگونه کد نويسي طوالني بايد در قالب ضمیمه ارائه شود و نبايد در متن پايان نامه بیايد.

 .یري از منابع جدا باشدفصل نتیجه گ

 و دقیقا از آن پیروي کنید. کمک بگیريد ي منابع از همین قالببراي معرف

بعد از اينكه چند بار متن پايان نامه را خوانديد و غلط هاي اماليي و انشايي آن را برطرف کرديد 

 آن را براي استاد راهنما خود ارسال کنید. 

کنید. توجه کنید که رنگ نامه د اقدام به صحافي کردن پايان بعد از تايید استاد راهنما مي توانی

 باشد. زرشكيجلد بايد 
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