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هقدهِ
شجیِسبزی تمّیذی اص ػّٕىشد فشایٙذ یب ػیؼتٓ ٍاقعی ثب ٌزؿت صٔبٖ اػت .ؿجیٝػبصی ،صشف٘ ٝظش اص
ایٗ و ٝثب دػت یب ثٚ ٝػیّ ٝوبٔپیٛتش ا٘دبْ ٔیؿٛد ،ث ٝایدبد ػبختٍی تبسیخچه ٝػیؼهتٓ ٚ ،ثشسػهی بٖ ثهٝ
ٔٙظٛس دػتیبثی ث٘ ٝتیدٌ ٝیشیٞبیی دس ٔٛسد ٚیظٌیٞبی ػّٕىشد ػیؼتٓ ٚالؼی ٔشثٛط ٔیؿٛد.
ٕٞچٙب٘ى ٝیه ػیؼتٓ ثب ٌزؿت صٔبٖ تغییش ٔیوٙذٔ ،یتٛاٖ سفتبس بٖ ثب ایدبد ٔذَ ؿجیٝػبصی ثشسػی
وشد .ایٗ ٔذَ ٔؼٕٛال ث ٝؿىُ ٔدٕٛػه ٝای اص فهش ٞهب ی ٔشثهٛط ثه ٝػّٕىهشد ػیؼهتٓ اػهت .ثهب ایدهبد ٚ
ٔؼتجشػبصی ٔذَٔ ،یتٛاٖ بٖ سا ثشای یبفتٗ پشػؾ "چِ هیشَد اگر" دس ٔٛسد ػیؼتٓ ٚالؼی ث ٝوبس ثشد.
دس ثشخی ٔٛاسد ٔیتٛاٖ ٔذِی چٙبٖ ػبد ٜایدبد وشد و ٝث ٝساحتی تٕبٔبً ثب رٍشّبی ریبضی حُ ؿٛد.
چٙیٗ سا ٜحُٞبیی سا ٔیتٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی سیبضی ثذػت بٚسد .ایٗ سا ٜحُٞب ٔؼٕٛال چٙذ پهبسأتش
ػذدی سا دس ثش ٔیٌیشد وٕٞ ٝبٖ ٔؼیبسٞبی ػٙدؾ ػّٕىشد ػیؼتٓ ٞؼتٙذ .أهب ثؼهیبسی اص ػیؼهتٓٞهبی
ٚالؼی چٙبٖ پیچیدُ ٞؼتٙذ و ٝحُ ٔذَٞبی سیبضی دس ػُٕ ًبهوکي اػت .دس ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاسد ٔیتهٛاٖ اص
ؿجیٝػبصی ػذدی وبٔپیٛتشی اػتفبد ٜوشد.
شجیِسبزی چِ ٍقت اثسار هٌبسجی شوردُ هیشَد.
دس دػتشع ثٛدٖ صثبٖٞبی ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی ٚیظ ٜؿجیٝػبصی ،تٛا٘بییٞبی ٔحبػجبتی ٌؼتشد ٜثهب ٞضیٙه ٝی
سٚی ث ٝوبٞؾ ٞش ٔحبػج ٚ ،ٝپیـشفتٞبیی چـٓ ٌیش اخیش دس سٚؽٞهبی ؿهجیٝػهبصی ،ایهٗ ٔجحهر سا ثهٝ
صٛست یىی اص سایح تشیٗ  ٚپزیشفت ٝتشیٗ اثضاس تحقیق در عولیاب

 ٚتحّیهُ ػیؼهتٓٞهب دس بٚسد ٜاػهت.

ؿجیٝػبصی ثشسػی  ٚبصٔبیؾ ساثغٞٝبی ٔتمبثُ ٞش ػیؼتٓ یب صیش ػیؼتٓ پیچیذ ٜسا ٔؼهیش اػهت .اص خّٕهٝ
کبرثردّبی ؿجیٝػبصی ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد.
 -1ثٚ ٝػیّ ٝؿجیٝػبصی ،ثشسػی  ٚبصٔبیؾ ساثغٞٝبی ٔتمبثُ ٞش ػیؼتٓ یب صیش ػیؼتٓ پیچیذٔ ٜیؼهش
خٛاٞذ ثٛد.
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 -2تغییشات اعالػبتی ،ػبصٔب٘ی ٔ ٚحیغی سا ٔیتٛاٖ ؿجیٝػبصی وشد  ٚثٔ ٝـبٞذ ٜتبثیش ایهٗ تغییهشات
ثش سفتبس ٔذَ پشداخت.
 -3اص عشیك عشاحی ٔذَ ؿجیٝػبصیٕٔ ،ىٗ اػت ثٍٙٞ ٝبْ پیـٟٙبد ا٘دبْ اصالحبت دس ػیؼتٓ ث ٝوبس
سٚد.
 -4ثب ایدبد تغییش دس ٚسٚدیٞبی ؿجیٝػبصی  ٚثشسػی خشٚخیٞب ٔیتٛاٖ ؿٙبخت اسصؿٕٙذی دس ٔهٛسد
چٍٍ٘ٛی ساثغٔ ٝتمبثُ بٖٞب ثذػت بٚسد.
 -5ؿجیٝػبصی سا ٔیتٛاٖ ثٙٔ ٝظٛس تحمیك  ٚثشسػی پبػخٞهبی ٔهذَ ٞهبی تحّیهُ یهب سیبضهی ٔهٛسد
اػتفبد ٜلشاس داد تب اص ٘تید ٚ ٝاثش ٚالؼی خٛاة ٞبی ثذػت بٔذ ٜاص ٔذَ ٞبی تحّیُ ٔغّغ ؿذ.
هسایب ٍ هعبیت شجیِسبزی
تحّیٍّش ثبیذ لجُ اص اػتفبد ٜاص ؿجیٝػبصی ،اص ٔضایب ٔ ٚؼبیت بٖ ٔغّغ ثبؿذ .اص خّٕ ٝهسایبی ؿجیٝػبصی
ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد:
ٔ -1یتٛاٖ اص ٔذَ ؿجیٝػبصی ثشای تحّیُ عشحٞبی پیـٟٙبدی اػتفبد ٜوهشد  ٚدیٍهش ٘یهبص ثه ٝپیهبدٜ
ػبصی عشحٞبی پیـٟٙبدی دس ػیؼتٓ ٚالؼی ثشای ثشسػی عشح ٞب ٘یؼت.
ٔ -2ؼٕٛال دػتیبثی ث ٝدادٜٞبی ؿجیٝػبصی ثؼیبس وٓ ٞضی ٝٙتش اص فهشا ٓٞبٚسدٖ دادٜٞهبی ٔشثهٛط ثهٝ
ػیؼتٓ ٚالؼی اػت.
 -3ث ٝوبس ثشدٖ سٚؽٞبی ؿجیٝػبصی ٔؼٕٛال بػب٘تش اص سٚؽٞبی تحّیُ اػت .ثٙبثشایٗ ،ؿٕبس اػهتفبدٜ
وٙٙذٌبٖ ثبِم ٜٛسٚؽٞبی ؿجیٝػبصی ثؼیبس ثیـتش اص سٚؽٞبی تحّیّی اػت.
 -4دس حبِی ؤ ٝؼٕٛال ٔذَٞبی تحّیّی ث ٝفش ٞبی ػبد ٜوٙٙذٔ ٜتؼذدی ٘یبص داس٘ذ تب اصِحبػ سیبضی
وبسثشد پزیش ؿ٘ٛذٔ ،ذَٞبی ؿجیٝػبصی چٙهیٗ ٔحهذٚدیتٞهبیی ٘هذاسد .ثهب اػهتفبد ٜاص ٔهذَٞهبی
تحّیّیٔ ،ؼٕٛال تٟٙب تؼذاد ٔحذٚدی اص ٔؼیبسٞبی ػٙدؾ ػّٕىشد ػیؼتٓ سا ٔی تٛاٖ ٔحبػج ٝوٙذ،
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دس صٛستی و ٝدادٜٞبی تِٛیذ ؿذ ٜاص ٔذَٞبی ؿجیٝػبصی ثهٙٔ ٝظهٛس ثهشبٚسد ٞهش ٔؼیهبس ػهٙدؾ
ٔتصٛس ػّٕىشد ػیؼتٓ وبسثشد پزیش اػت.
اص هعبیت سٚؽٞبی ؿجیٝػبصی ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد:
ٔ -1ؼٕٛال ،ث ٝاخشاٞبی فشاٚا٘ی دس ٔٛسد ٞش ٔذَ ؿجیٝػبصی ٘یبصٔٙذیٓ ٕٞ ٚیٗ ٔؼبِٕٔ ٝىٗ اػهت ثهٝ
ٞضیٞٝٙبی صیبدی ثشای ث ٝوبسٌیشی وبٔپیٛتش ثیب٘دبٔذ.
 -2دس ٔٛاسدی و ٝسٚؽٞبی تحّیّی وبفی ث٘ ٝظش ٔیسػذ اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ؿجیٝػهبصی ٔٙدهش ثهٝ
فشأٛؿی سٚؽٞبی سیبضی ٔیؿٛد.
زهیٌِّبی کبرثرد هدلّبی شجیِسبزی
ؿجی ٝػبصی کبرثردّبی ثؼیبس ٌؼتشد ٜای داسد ؤ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٔ ٜیوٙذ:
-1ؿجیٝػبصی ػّٕیبت دس فشٚدٌبٜٞبی ثضسي تٛػظ ؿشوتٞبی ٛٞاپیٕبیی ثٙٔ ٝظٛس بصٔهٛدٖ تغییهشات
خغی ٔـیٞب  ٚػّٕىشد ٔب٘ٙذ ظشفیت ٍٟ٘ذاسی  ٚتؼٕیهش اداٚات فشٚدٌهب ٚ ،ٜأىب٘هبت ػهٛاس  ٚپیهبد ٜوهشدٖ
ٔؼبفش.
 -2ؿجیٝػبصی ػجٛد ٔ ٚشٚس ٚػبیُ حُٕ٘ٚمُ اص تمبعغ ٞبی چشاغذاس ثب صٔبٖ ثٙذی ٔـخص ثهٙٔ ٝظهٛس
تؼییٗ ثٟتشیٗ تٛاِیٞبی صٔب٘ی
 -3ؿجیٝػبصی ػّٕیبت ٍٟ٘ذاسی  ٚتؼٕیش ثٙٔ ٝظٛس تؼییٗ ؿٕبس ثٟی ٝٙافشاد ٌشٜٞٚبی ػّٕیبتی
 -4ؿجیٝػبصی التصبد وـٛس ثٙٔ ٝظٛس پیؾ ثیٙی تبثیش تصٕیٕبت ٔشثٛط ث ٝخظ ٔـی التصبدی
 -5ؿجیٝػبصی ػیؼتٓ استجبعبت تّفٙی ثٙٔ ٝظٛس تؼییٗ ظشفیت اخضای ٔٛسد ٘ظهش ثهٙٔ ٝظهٛس ثیـهیٝٙ
ػبصی سضبیت ثخـی ٔشدْ
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 -6ؿجیٝػبصی ػّٕیبت خظ تِٛیذ ثٙٔ ٝظٛس تؼییٗ ٔمذاس فضبی الصْ ثشای ا٘جهبس وهشدٖ ٔهٛاد دس دػهت
تِٛیذ
سیستنّب ٍ پیراهَى
ثشای ٔذَػبصی ػیؼتٓ ،دسن هفَْم سیستن  ٚهرز سیستن الصْ اػت .سیستن ثٙٔ ٝضٌِ ٝشٞٚی اص
اؿیب تؼشیف ٔیوٙٙذ و ٝدس ساػتبی تحمك ٞذفی ٔؼیٗ دس چبسچٛة ساثغ ٝیب ٚاثؼتٍی ٔٙظٓ  ٚث ٓٞ ٝپیٛػتٝ
ثبؿٙذٔ .ثبِی اص ػیؼتٓ ػجبست اص ػیؼتٓ تِٛیذی ػبخت خٛدس ٚاػتٔ .بؿیٗٞب ،لغؼبت  ٚوبسٌشاٖ ثب  ٓٞدس
أتذاد خظ ٔ٘ٛتبط وبس ٔیوٙٙذ تب ٚػیّ٘ ٝمّی ٝای ثب ویفیت ثبال تِٛیذ وٙٙذ.
ٞش ػیؼتٓ اغّت تحت تبثیش تغییشاتی لشاس ٔیٌیشد و ٝدس خبسج اص ػیؼتٓ سٚی ٔیدٙٞذٌ .فتٔ ٝیؿٛد
و ٝچٙیٗ تغییشاتی دس پیراهَى ػیؼتٓ سٚی ٔیدٙٞذ .دس ػیؼتٓٞب الصْ اػهت وهٔ ٝهشص ثایي ػیؼهتٓ ٚ
پیراهَى بٖ تؼییٗ ؿٛد .چٍٍ٘ٛی تؼییٗ ایٗ ٔشص ٕٔىٗ اػت ثٔ ٝمصٛد اص ٔغبِؼ ٝػیؼتٓ ثؼهتٍی داؿهتٝ
ثبؿذ .ثشای ٔثبَ دس ٔٛسد ػیؼتٓ وبسخب٘ ،ٝػٛأُ وٙتشَ وٙٙذٚ ٜسٚد ػفبسؽٞب سا خبسج اص اختیبس وبسخب٘ ٝثٝ
ؿٕبس ایذ  ٚخظ تِٛیذ یه وبسخب٘ ٝدس ػیؼتٓ خبی ٔی ٌیشد.
اجسای سیستن
ثٙٔ ٝظٛس دسن  ٚتحّیُ ػیؼتٓ ،چٙذ ٚاط ٜسا تؼشیف ٔیوٙیٓ:
ًْبد یب  ،Entityػٙصشی یب ؿی ٔٛسد تٛخ ٝدس ػیؼتٓ اػت .خصیصِ یب ٚ Attributeیظٌی ٟ٘بد اػهت.
فعبلیت یب  Activityثیبٍ٘ش دٚس ٜای صٔب٘ی ثب عٔ َٛـخص اػت .دس ٔٛسد یه ػیؼهتٓ ثهب٘ىیٔ ،ـهتشیبٖ سا
ٔیتٛاٖ ٟ٘بد دا٘ؼتٛٔ .خٛد حؼبةٞب خبسی بٖٞب سا خصیص ٚ ٝػپشدٌ ٜزاسی سا فؼبِیت ث ٝحؼبة بٚسد.
ٔدٕٛػٔ ٝتغیشٞبی الصْ ثشای تـشیح ػیؼتٓ دس ٞش صٔبٖ ،ثب تٛخه ٝثه ٝاٞهذار ثشسػهی سا هتغیرّابی
حبلت سیستن یب  State variablesتؼشیف ٔیوٙیٓ .دس ٔثبَ ثب٘هٔ ،تغیشٞهبی حبِهت ػجهبست ا٘هذ :تؼهذاد
تحٛیُ داساٖ ٔـغ َٛوبس ،تؼذاد ٔـتشیبٖ ٔٙتظش دس صف یب تؼذاد ٔـتشیبٖ دس حبَ خهذٔت ٌیهشی  ٚصٔهبٖ
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ٚسٚد ٔـتشی ثؼذی .پیشبهد یب  Eventسا سٚیذادی ِحظ ٝای تؼشیف ٔیوٙیٓ وه ٝثتٛا٘هذ حبِهت ػیؼهتٓ سا
تغییش دٞذٚ .اط ٜدرٍى زا یب  Internalثٙٔ ٝظٛس تـشیح فؼبِیتٞهب  ٚپیـهبٔذٞبی وه ٝدس دس ٖٚػیؼهتٓ س
ٔیدٞذ ٚ ٚاط ٜثرٍى زا یب  Externalثٙٔ ٝظٛست تـشیح فؼبِیتٞهب  ٚپیـهبٔذٞبی پیشأه٘ٛی وه ٝػیؼهتٓ سا
تحت تبثیش لشاس ٔیدٙٞذ ثىبس ٔیسٚد .دس ٔثبَ ثب٘هٚ ،سٚد یه ٔـتشی پیـبٔذ ثش ٖٚصا  ٚخذٔت دٞی ثٞ ٝش
ٔـتشی ،پیـبٔذی دس ٖٚصا اػت .دس خذ َٚصیش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ٟ٘هبد ،خصیصه ،ٝفؼبِیهت ،پیـهبٔذ ٔ ٚتغیشٞهبی
حبِت دس چٙذ ٔؼئّ ٝاسای ٝؿذ ٜاػت.

سیستن

ًْبدّب

خصیصِّب

فعبلیتّب

پیشبهدّب

هتغیرّبی حبلت

لغبس

ٔؼبفشاٖ

ٔجذا ٔمصذ

ػفش

ٚسٚد ث ٝایؼتٍب،ٜ
سػیذٖ ثٔ ٝمصذ

تؼذاد ٔؼبفشاٖ ٔٙتظش دس ٞش
ایؼتٍب ،ٜتؼذاد ٔؼبفشاٖ دس ػفش

ثب٘ه

ٔـتشیبٖ

ٔب٘ذ ٜحؼبة خبسی

ػپشدٌ ٜزاسی

ٚسٚد  ٚخشٚج اص
ثب٘ه

تؼذاد خذٔت دٙٞذٜٞب ،تؼذاد
ٔـتشیبٖ ٔٙتظش

استجبعبت

پیبْٞب

عٔ ٚ َٛمصذ

ٔخبثشٜ

ٚسٚد ثٔ ٝمصذ

تؼذاد پیبْٞب دس ا٘تظبس ٔخبثشٜ

سیستنّبی گسستِ ٍ پیَستِ
ػیؼتٓٞب سا ٔیتٛاٖ دس د ٚسد ٜگسستِ یهب  ٚ Discreteپیَستِ یهب  Continuousخهب داد .سیساتن
گسستِ ،ػیؼتٕی اػت ؤ ٝتغیشٞبی حبِت دس بٖ تٟٙب دس ٔدٕٛػ ٝای اص ٘مبط ٌؼؼت ٝصٔبٖ تغییهش وٙهذ.
ثب٘هٔ ،ثبِی دس ٔٛسد ػیؼتٓ ٌؼؼت ٝاػت صیش ٔتغیش حبِت تؼذاد ٔـتشی حبضش دس ثب٘ه ،تٟٙب ٚلتی تغییهش
ٔیوٙذ و ٝیه ٔـتشی ٚاسد یب خذٔت دٞی ث ٝیه ٔـتشی وبُٔ ؿٛد .دس ؿىُ صیش ٕ٘هبیؾ ٔتغیهش حبِهت
(تؼذاد ٔـتشی ٔٙتظش دس صف یب دسحبَ خذٔت ٌیشی) دس ع َٛصٔبٖ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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سیستن پیَستِ ،ػیؼتٕی اػت ؤ ٝتغیش(ٞبی) حبِت دس بٖ ث ٝصٛست پیٛػت ٝدس ع َٛصٔبٖ تغییهش
وٙذ .ثشای ٔثبَٔ ،یضاٖ بة پـت ػذ اػت .دس خشیبٖ ثبسؽ ٞش سٌجبس  ٚتب ٔذتی پهغ اص بٖ ،بة دس دسیبچهٝ
پـت ػذ خشیبٖ ٔییبثذ .اص ػٛی دیٍش ،ثٙٔ ٝظٛس ٟٔبس ػیالة  ٚتِٛیذ ثشق ،بة ػذ تخّیٔ ٝیؿٛد  ٚتجخیهش
٘یض ػغح بة سا وبٞؾ ٔیدٞذ.

گبمّبی اسبسی در ثررسی هجتٌی ثر شجیِسبزی
ٌبْٞبی اػبػی ثشسػی ٔجتٙی ثش ؿجیٝػبصی ث ٝؿشح صیش اػت:
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 -1صَر ثٌدی هسئلِٞ :ش ثشسػی ٔجتٙی ثش ؿجیٝػبصی سا ثبیذ ثب صٛست ثٙذی ٔؼئّ ٝؿشٚع وهشد ٚ
تحّیٍّش اص دسن دسػت دسثبسٔ ٜؼئّ ٝاعٕیٙبٖ حبصُ وٙذ.
 -2تعییي اّداف ٍ طرح کلی پرٍشُ :اٞذار ؿجیٝػبصی پشػؾٞبیی سا ٔغشح ٔی وٙذ و ٝثبیذ پبػخ
بٖٞب سا ثب اػتفبد ٜاص ؿجیٝػبصی ثذػت بٚسد.
 -3هدلسبزی :ػبختٗ ٔذَ ػیؼتٓ سا وبسی ٙٞشی  ٚػّٕی ٔیؿٙبػهٙذٙٔ .بػهت تهشیٗ ؿهیٔ ٜٛهذَ
ػبصی ،بغبص وبس ثب ٔذَ ػبد ٚ ٜپیچیذ ٜوشدٖ تذسیدی بٖ اػت .تٛصیٔ ٝیؿٛد و ٝاػتفبد ٜوٙٙهذٜ
اص ٔذَ دس ػبختٗ ٔذَ حضٛس یبثذ .ؿشوت دادٖ اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ٔذَ دس ایٗ وهبسٞ ،هٓ ویفیهت
ٔذَ ثذػت بٔذ ٜسا ثبال ٔیثشد  ٓٞ ٚثش اعٕیٙبٖ خبعش اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ٔهذَ دس ػٕهُ سا افهضایؾ
ٔی دٞذ.
 -4گردآٍری دادُّب :ثیٗ ػبختٗ ٔذَ ٌ ٚشد بٚسی دادٜٞبی ٚسٚدی ٔٛسد ٘یبص ،ساثغٔ ٝتمبثُ ٔذأٚی
ٚخٛد داسدٕٞ .چٙبٖ و ٝپیچیذٌی ٔذَ تغییش ٔیوٙٙذ .ػٙبصش داد ٜای ٔٛسد ٘یبص ٘یض تغییش ٔیوٙٙذ.
ث ٝػال ،ٜٚچٌ ٖٛشدبٚسی دادٜٞب ثخؾ ثضسٌی اص ٔدٕٛع ٔذت ٔٛسد ٘یبص ثشای ا٘دبْ ؿجیٝػبصی سا دس
ثش ٔیٌیشد ،الصْ اػت و ٝاٖ سا تب حذ ٕٔىٗ صٚد ٔ ٚؼٕٛال ٕٞشا ٜثب ٔشاحُ اِٚیٔ ٝهذَ ػهبصی بغهبص
وشد.
 -5ثرًبهِ ًَیسی :چ ٖٛؿجی ٝػبصی ػیؼتٓ ٞبی ٚالؼی ثٔ ٝذَٞبیی ٘تیدٔ ٝیؿهٛد وه ٝثهٔ ٝمهذاس
صیبدی رخیش ٜػبصی ٔ ٚحبػجبت اعالػبتی ٘یبص داس٘ذٔ ،هذَ سا ثبیهذ ثهشای وهبٔپیٛتش سلٕهی ثش٘بٔهٝ
٘ٛیؼی وشدٔ .ذَ ػبصی ثبیذ تصٕیٓ ثٍیشد و ٝثب چ ٝصثب٘ی ٘ٛؿت ٝؿٛد.
ٍ -6ارسی ثرًبهِٚ :اسػی ٔشثٛط ث ٝثش٘بٔ ٝوبٔپیٛتشی بٔبد ٜؿذ ٜثشای ٔذَ ؿجیٝػبصی اػت .بیب ثش٘بٔٝ
وبٔپیٛتشی ث ٝخٛثی وبس ٔیوٙذ؟ دس ٔٛسد ٔذَٞبی پیچیهذ ،ٜثش٘بٔهٛ٘ ٝیؼهی وبٔهُ ٔهذَ ثه ٝعشیمهی
ٔٛفمیت بٔیض ثذٔ ٖٚمذاس لبثُ تٛخٟی غّظ ٌیشی ،أشی دؿٛاس اػت ٚ ٚظیف ٝثش٘بٔٛ٘ ٝیغ ایٗ اػت وٝ
ٔبث ٝاصای ٚالؼی تٕبٔی سٚاثظ دس ثش٘بٔ ٝدسػت ٚاسد ؿذ ٜاػت یب ٘ٝ؟
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 -7هعتجرسبزی هدلٔ :ؼتجشػبصی ٔذَ ثٔ ٝؼٙبی ٔـخص وشدٖ ایٗ اػت و ٝبیب ٔذَ ٔؼشر دلیمی اص
ػیؼتٓ ٚالؼی اػت یب ٘ٝ؟ ٔؼتجشػبصی ٔؼٕٛال اص عشیك ٔحه صدٖ ٔذَ ا٘دبْ ٔیٌیهشد ،یؼٙهی فشایٙهذ
تىشاسؿ٘ٛٙذ ٜای و٘ ٝبظش ثٔ ٝمبیؼٔ ٝذَ ثب سفتبس ػیؼتٓ ٚالؼی ،ثٟش ٜثشداسی اص ٔٛاسد افتشاق ثیٗ بٖٞب ٚ
ؿٙبخت ث ٝدػت بٔذ ٜاص ایٗ عشیك ثٙٔ ٝظٛس ٚاسػهی ٔهذَ اػهت .دس ٔثهبَ ثب٘هه وه ٝدس ثهبال بٔهذ،ٜ
دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝع َٛصف ا٘تظبس دس ؿشایظ فؼّی ٌشدبٚسی ؿذ .بیب ٔذَ ؿجیٝػبصی اص ػٟذ ٜدٚثهبسٜ
ػبصی ایٗ ٔؼیبس ػّٕىشد ػیؼتٓ ثش ٔیبیذ؟
 -8طرح آزهبیشی :دس ٞش عشح بصٔبیـی ثبیذ تصٕیٓٞبی دس ٔٛسد ع َٛدٚس ٜسا ٜا٘ذاصی ،عهٔ َٛهذت
اخشاٞبی ؿجیٝػبصی  ٚتؼذاد دٚثبس ٜػبصیٞبی ٞش اخشا اتخبر وشد.
 -9اجراّبی هدل ٍ تحلیل ًتبیج :اخشاٞبی ٔىهشس ٔهذَ  ٚػهپغ تحّیهُ بٖٞهب ثهٙٔ ٝظهٛس ثهشبٚسد
ٔؼیبسٞبی ػّٕىشد عشحٞب اص ػیؼتٕی و ٝؿجیٝػبصی ٔیؿ٘ٛذ ،دس ایٗ ثخؾ ا٘دبْ ٔی ؿٛد.
-11اجراّبی ثیشتر :ثشاػبع اخشاٞبی وبُٔ ؿذ ،ٜتحّیُ ٌش تؼییٗ ٔیوٙذ و ٝبیهب اخشاٞهبی دیٍهشی
ٔٛسد ٘یبص اػت یب ٘ ٚ ٝاٌش چٙیٗ اػت ،ایٗ اخشاٞب اص چ ٝعشحی ثبیذ پیشٚی وٙٙذ.
-11هستٌد سبزی ثرًبهِ ٍ گسارش ًتبیج :ث ٝدالیُ ٔتؼذدیٔ ،ؼتٙذ ػبصی ثش٘بٔ ٝالصْ اػت .اٌش لشاس
ثبؿذ ثش٘بٔ ٝتٛػظ ٕٞبٖ تحّیٍّش یب تحّیُ ٌشاٖ دیٍش ثبص ٛٔ ٓٞسد اػتفبدٚ ٜالغ ؿهٛد ،دسن چٍهٍ٘ٛی
وبسوشد ثش٘بٕٔٔ ٝىٗ اػت الصْ ثبؿذ.
-12اجراٛٔ :فمیت ٌبْ اخشا ث ٝایٗ ٔٛضٛع ثؼتٍی داسد و ٝیبصدٔ ٜشحّ ٝلجّی چمذس خٛة ا٘دهبْ ؿهذٜ
اػتٛٔ .فمیت ایٗ ٔشحّٕٞ ٝچٙیٗ ثٔ ٝیضاٖ ؿشوت دادٖ اػتفبد ٜوٙٙذٟ٘ ٜهبیی ٔهذَ دس تٕهبْ فشایٙهذ
ؿجیٝػبصی اص ػٛی عشاح ػیؼتٓ ،ثؼتٍی داسد .اٌش اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ٔذَ ث ٝعٛس وبُٔ دس فشایٙذ ٔذَ
ػبصی ؿشوت داد ٜؿذ ٜثبؿذ  ٚاٌش ٔبٞیت ٔذَ  ٚخشٚخیٞبی بٖ سا دسن وٙذ ،احتٕبَ اخشایهی ؿهذٖ
ٔذَ افضایؾ ٔییبثذ.
دس ؿىُ صیشٔ ،شاحُ اػبػی دس ثشسػی ٔجتٙی ثش سٚؽ ؿجیٝػبصی ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
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شجیِسبزی سیستنّبی صف
دس یه سیستن صف؛ تؼذاد خٕؼیت ٔتمبضی ،چٍٍ٘ٛی  ٚصٔبٖ ٚسٚد  ٚخذٔت دٞی ،ظشفیت ػیؼتٓ ٚ
٘ظبْ صف ٔـخص ٔیؿٛد .دس ایٗ ػیؼتٓ ،خٕؼیت ٔتمبضی ٘بٔحذٚد اػت یؼٙی اٌش یهه ٘فهش اص خٕؼیهت
ٔتمبضی ٚاسد ػیؼتٓ ؿٛد  ٚث ٝصف ا٘تظبس ّٔحك ؿٛد یب ثٔ ٝحُ دسیبفت خذٔت ثشٚدٞ ،یچ ٌ ٝ٘ٛتغییشی دس
بٚ ًٙٞسٚد ٔتمبضیبٖ دیٍش ٘خٛاٞذ داد .ث ٝػال ٜٚدس ایٗ ػیؼتٓٚ ،سٚدٞب ٞش ثهب یىهی  ٚبٖ ٘یهض ثه ٝصهٛست
تصبدفی س ٔیدٞذ  ٚاٌش ٚاسدؿذٌبٖ ث ٝصف ا٘تظبس ّٔحك ؿ٘ٛذ ،ػشا٘دبْ خذٔت دسیبفت خٛاٙٞذ وهشد .دس
ضٕٗ ،صٔبٖ خذٔت دٞی تصبدفی اػت  ٚدس لبِت تٛصیغ احتٕبِی تؼییٗ ٔیؿ٘ٛذ و ٝثب ٌزؿت صٔهبٖ ثهذٖٚ
تغییش ٔیٔب٘ذ .ظشفیت ػیؼتٓ ٘یض ٘بٔحذٚد اػتٙٔ .ظٛس اص ػیؼتٓٚ ،احذ دسحبَ دسیبفت خذٔت  ٚبٖٞهبیی
و ٝدس صف ا٘تظبس٘ذ سا دس ثش ٔیٌیشد .ػشا٘دبْٔ ،تمبضیبٖ ٚسٚد اص یه ٘ظبْ خذٔت دٞی ٔثال ٞش وؼی صٚدتش
ٚاسد ػیؼتٓ ؿٛد صٚدتش خذٔت دٞی ث ٝبٖ ا٘دبْ ٔیؿٛد ،پیشٚی ٔی وٙذ.
زهبى ٍرٍدی ٞب  ٚزهبى خدهت دّیّب ثب تٛصیغٞبی احتٕبِی ٔذت ثیٗ دٚ ٚسٚد ٔ ٚهذتٞهب خهذٔت
دٞی ٔـخص ٔیؿ٘ٛذ .ث ٝعٛس وّی ،بٚ ًٙٞسٚد ثبیذ اص ب ًٙٞخذٔت دٞی وٕتش ثبؿذ ٌٚش٘ه ٝعه َٛصهف
ا٘تظبس ثٔ ٝشٚس ث ٝعٛس ٘بٔحذٚد افضایؾ ٔییبثذ.
حبلت سیستن ،تؼذاد حبضشاٖ دس ػیؼتٓ ٚ ٚضؼیت خذٔت دٙٞذ ٜاص ِحهبػ ٔـهغ َٛثهٛدٖ یهب ثیىهبس
ثٛدٖ اػت .پیـبٔذ ٔدٕٛػ ٝؿشایغی اػت وٛٔ ٝخت تغییشی ِحظ ٝای دس حبِت ػیؼتٓ ٔیؿٛد .دس ٔؼبِٝ
ته خذٔت د ،ٜتٟٙب د ٚپیـهبٔذ ٕٔىهٗ اػهت حبِهت ػیؼهتٓ سا تغییهش دٞهذ .ایهٗ د ٚپیـهبٔذ ٍرٍد یهه
ٔتمبضی(پیـبٔذ ٚسٚد)  ٚپیـبٔذ تکویل خذٔتذٞی ث ٝیه ٔتمبضی(پیـبٔذ تشن) اػت .ػیؼهتٓ صهف دس
ثشٌیش٘ذ ٜخذٔت دٙٞذٔ ،ٜتمبضی دس حبَ خذٔتٍیشی  ٚحبضشاٖ دس صف اػت.
پیشبهد ٍرٍد ٚلتی س ٔیدٞذ و ٝیه ٔتمبضی ث ٝػیؼتٓ ٚاسد ؿٛدٔ .تمبضی ٕٔىٗ اػت و ٝخذٔت
دٙٞذ ٜسا ثیىبس یب ٔـغ َٛثیبثذ .ثٙبثشایٗ یب ثش خذٔت دٙٞذٚ ٜاسد ٔیؿٛد یب ث ٝصهف خهذٔت دٙٞهذّٔ ٜحهك
ٔیؿٛد.
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پیشبهد ترک ٚلتی سٚی ٔیدٞذ و ٝخذٔت دٞی یه ٔتمبضی تىٕیُ ؿٛد .دس ایٗ صٛست ؿجیٝػبصی
ٔغبثك ؿىُ صیش ادأٔ ٝییبثذ.

ػّٕیبت ٞبی ٔتصٛس ثٍٙٞ ٝبْ ٚسٚد یه ٔتمبضی ث ٝػیؼتٓ ث ٝصٛست خذ َٚصیش ٔیؿهٛد .اٌهش خهذٔت
دٙٞذٔ ٜـغ َٛثبؿذ ،ثب ٚسٚد ٔتمبضی ٚاسد صف خذٔت دٙٞذٔ ٜیؿٛد .اٌش خذٔت دٙٞذ ٜثیىبس ثبؿذ ،ث ٝایٗ
ٔؼٙب اػت و ٝصف خبِی ثٛد ٜاػت ٔ ٚتمبضی ٚاسد خذٔت دٙٞذٔ ٜیؿٛد.

ایٙه ثبیذ دیذ و ٝپیـبٔذٞبی فٛق اِزوش چٍ ٝ٘ٛثب ٌزؿت صٔبٖ ؿهجیٝػهبصی س ٔهیدٞهذ .دس فشبیٙهذ
ؿجیٝػبصی صٔبٖ ثب سبعتی ؤ ٝـخص وٙٙذ ٜص دادٖ پیـبٔذٞب ثب ٌزؿهت صٔهبٖ اػهت ا٘دهبْ ٔهیؿهٛد.
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ٔؼٕٛال دس ؿجیٝػبصی ،پیـبٔذٞب ث ٝصٛست تصبدفی سٚی ٔیدٙٞذ .تصبدفی ثٛدٖ تمّیذی اص ص٘ذٌی ٚالؼهی
اػت و ٝغیرقطعی ثَدى سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٔ .ثال ،ث ٝعٛس لغؼی ٔؼّ٘ ْٛیؼت و ٝدس چ ٝصٔب٘ی ٔـتشی ثؼذی
ثشای تشن فشٚؿٍبٛٔ ٜاد غزایی ،ث ٝصٙذٚق فشٚؿٍبٔ ٜشاخؼٔ ٝیوٙذ ،یب ث ٝعٛس لغغ ٔؼّ٘ ْٛیؼت چمذس عَٛ
ٔیوـذ تب وبسٔٙذ ثبخ ٝثب٘ه ،ثجت یه ٘مُ  ٚا٘تمبَ ٔبِی سا ث ٝاتٕبْ ثشػب٘ذ.
ٔؼشفی ػبُٔ تصبدر ثشای تمّیذ ص٘ذٌی ٚالؼی ،ثب اػتفبد ٜاص اعداد تصبدفی ٔیؼش اػت .اػذاد تصبدفی
ث ٝعٛس یکٌَاخت  ٚهستقل دس ثبص ٜصفش تب یه تٛصیغ ٔیؿٛد .اػذاد تصبدفی سا ٔیتٛاٖ تِٛیذ وشد وه ٝدس
دسعٞبی بیٙذ ٜث ٝعٛس ٔفصُ ث ٝبٖ خٛاٞیٓ پشداخت.
دس ٔؼئّ ٝته ٔدشایی صف(یب ٔؼئّ ٝصف ثب یه خذٔت دٙٞذٔ ،)ٜهذتٞهب ثهیٗ دٚ ٚسٚد ٔ ٚهذتٞهبی
خذٔت دٞی ثشاػبع اػذاد تصبدفی تؼییٗ ٔیؿٛد .فش

وٙیذ ؤ ٝذتٞبی ثیٗ ٚسٚدٞب ثب پٙح ثهبس سیخهتٗ

یه تبع ػبدَ  ٚثجت ػذد ٚخ ٝثبالیی ٕ٘بیبٖ ؿذ ٜاػت تِٛیذ ٔیؿٛد .خذ َٚصیش ٔدٕٛػ ٝپٙچ ٔهذت ثهیٗ
ٚسٚد تِٛیذ ؿذ ٜث ٝایٗ تشتیت سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .اص ایٗ پٙح ٔذت ثیٗ دٚ ٚسٚد ثشای ٔحبػج ٝصٔهبٖٞهبی ٚسٚد
ؿؾ ٔـتشی ث ٝػیؼتٓ صف اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .فش

ثش بٖ اػت و ٝاِٚهیٗ ٔـهتشی دس صٔهبٖ صهفش ٚاسد

ٔیؿٛد.

ٔذت صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص دیٍشٔ ،ذت صٔبٖ خذٔت دٞی اػت .تٟٙب ٔمبدیش ٕٔىٗ خذٔت دٞی ،یه ،د ،ٚػٝ
 ٚچٟبس ٚاحذ صٔب٘ی اػت .ثب پزیشؽ ایٗ فش

و ٝایٗ ٔمبدیش چٟبسٌب٘ ٝداسای احتٕبَ سخذاد یىؼبٖ ٞؼتٙذ،

ایٗ ٔمبدیش ثذیٗ صٛست لبثُ تِٛیذ ٞؼتٙذ و ٝاػذاد یه تب چٟبس ساثش سٚی ٟٔ 4ش ٜثٛٙیؼیٓ  ٚدس داخُ وهالٜ
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ثیب٘ذاصیٓ ٞ ٚش ثبس یىی سا ثیش ٖٚثیبٚسد  ٚثؼذ اص دیذٖ ػذد سٚی ٟٔش ٜبٖ سا دٚثبس ٜدس داخُ وال ٜثٍزاسیٓ .دس
خذ َٚصیش ٘تبیح ایٗ فشبیٙذ ثشای ٔ 6ـتشی بٚسد ٜؿذ ٜاػت.

دس خذ َٚصیش ثشاػبع ػبػت ؿجیٝػبصی٘ ،حٚ ٜٛسٚد ث ٝػیؼتٓ ثشای خهذٔت دٞهی بٚسد ٜؿهذ ٜاػهت.
دسػت ٖٛا ،َٚؿٕبسٔ ٜـتشی ٔـخص ٔیؿٛد .دس ػتٖٞٛبی د ٚ ْٚػ ْٛث ٝتشتیت صٔهبٖٞهبی ٚسٚد  ٚصٔهبٖ
خذٔت دٞی ٔـخص ٔیؿٛد و ٝثشاػبع اػذاد تصبدفی تؼییٗ ؿذ ٜاػت .صٔبٖ ؿشٚع خذٔت دٞی  ٚصٔهبٖ
پبیبٖ خذٔت دٞی دس ػتٖٞٛبی چٟبسْ  ٚپٙدٓ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت.

دس خذ َٚفٛق تشتیت ٚسٚدی ٔـتشیبٖ ٔـخص ٘ـذ ٜاػت .دس خذ َٚصیش تشتیهت صٔهب٘ی پیـهبٔذٞهب ٚ
ػبػت ٞش یه اص بٖٞب بٚسد ٜؿذ ٜاػت.
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ٕ٘بیؾ ٌشافیىی خذ َٚفٛق ث ٝصٛست صیش ٔیؿٛد .دس ؿىُ صیش تؼذاد ٔـتشیٞبی حبضش دس ػیؼتٓ سا
دس صٔبٖٞبی ٔختّف ؿجیٝػبصی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

تَجِ :ثرای هطبلعِ اداهِ آهَزش هجبًی شجیِسبزی ٍ حل هثابلّابی هتٌاَ ثاب
تَضیح تشریحی ،جسٍُ ایاي درس را از طریاق ٍة سابیت ثْیٌاِ یابة ثاِ ًشابًی
 www.behinehyab.comتْیِ فرهبیید.
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برری د یافت ررت ب رر هررتد آموزشررگ ورری بهینهه یهه

برر س یررتفت مررت برر

ررت گ

 www.behinehyab.comمی جع کنید.
یا صوات هی وو یرو

رت گ  behinehyab@gmail.comفرت

ز ریفرا فلیره بر

بخش "تلتس بت مت" س یتفت وی بهین ی

بت مت یا تلتس بتشید.
بت ت کی ز توج شلت
وی آموزشگ بهین ی
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