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  این راهنما در حال تکمیل است: توجه



 

 

 

 ايلًیت گذاری 

 

 صهبى یه دس ،ٍ گستشش یه خذهت تَسؼِ ٍ یب خذهت هطخع یهاسائِ  ثشای اٍلَیت تؼییي ثِ ٍظیفِ

 هشالجت هٌبثغ دسهَسد (تمبضب خَاُ ٍ ًیبص خَاُ) تمبضبّب صیشا ،است الصم ثٌذی اٍلَیت. گفتِ هی ضَد هؼیي

 .است هَخَد هٌبثغ اص ثیطتش ثْذاضتی ّبی

 ّضیٌِ ثب) خذیذ داسٍّبی ثِ هٌبثغ تخػیع هَسد دسثیطتش  اٍلَیت تؼییي ،سالهت ّبی سیستن دس ٍالغ دس 

 یب پیطگیشی، ثشًبهِ ّبی .است ػوَهی سالهت ّبی ثشًبهِ دس ّبآى هؼشفی ٍ خذیذ ّبی ٍاوسي یب (ثبال

 صیش هَسد دس گیشی تػوین هتخػػبى ٍ یب سالهت خبهؼِ وبسهٌذاى آهَصش اٍلیِ،  ّبی ثْذاضتی هشالجت

وٌٌذ، اص خولِ هسبئلی ّستٌذ وِ دس صهیٌِ  دسیبفت ای یبساًِ ّبی هشالجت ثبیذ وِ خوؼیتی ّبی گشٍُ

ثش  پشداخت ّبی عشش سیبستْبی ًطَُ پشداخت، ًظیش هَسد دس ضتی. اٍلَیت گزاسی اّویت پیذا هی وٌٌذ

. هیت داسدخذهت ٍ سیستن پبداش ًیض هَضَع اٍلَیت گزاسی اُ دٌّذگبى اسائِ ثشای ػولىشد ضست

ثش اسبس ضَاّذ هَخَد غَست هی ٍیت گزاسی لاٍ  خشاضی سٍضْبی یب خبظ داسٍّبی هَسد دس وِ ّوبًغَس

ّب ثشای  پشداخت ّب، صیشسبخت دس گزاسی سشهبیِ اًسبًی، هٌبثغ ظشفیت ثِ هشثَط ّبی اٍلَیت تؼییي ،گیشد

. است هَخَد ضَاّذ هٌظن ثشسسی هستلضم ًیض خذهبت اسائِ ثشای ثیوِ ضك تؼییي یب اسائِ دٌّذگبى خذهت

 ٌَّص گزاساى سیبست ثبضذ، دستشس دس آسبًی ثِ داسٍّب هَسد دس است هوىي ضَاّذی زٌیي وِ ضبلی دس

ثِ دٍ هَضَع صیش دس اٍلَیت گزاسی تَخِ  تش پیسیذُ خذهبت اسائِ ٌّگبم وِ ثبضٌذ داضتِ ًظش دس ثبیذ ّن

. گضیٌِ ّشهیضاى ّضیٌِ ّب ثشای  دٍم ٍ (ٍ سلیت)  خبیگضیي هذاخالت ًسجی اثشثخطی اٍل، .ُ داضتِ ثبضٌذطٍی

 وٌذ، هی تؼییي سا گضیٌِ ّش هضایبی ٍ ّب ّضیٌِ وِ سبختبسی سٍیىشد یه فٌی، هْبست ػذم غَست دس ضتی

 هضایبی ٍ ّب ّضیٌِ وِ سبختبسی سٍیىشد یه دس ٍالغ .ووه صیبدی ًوبیذ گیشی تػوین ثِ فشایٌذ تَاًذ هی

پیص  ضفبف ًوبیذ ضوي آًىِ هی تَاًذ سا تب ضذی ّضیٌِ اثشثخطی ّب  تَاًذ هی وٌذ، تؼییي سا گضیٌِ ّش

 فشایٌذ ایي .تػوین گیشی ّب سا سبدُ تش ًوبیذ ٍ هطخع ًوَدُ سا ضَاّذ دس هَخَد ّبی ضىبف ٍ فشضْب



اخشای  ضَاّذ، تفسیش ٍ ثشسسی آٍسی، خوغ سًٍذ دس ریٌفؼبى سا ٍ هطتشی ثب تؼبهل تَاًذ هی ّوسٌیي

 .اسصیبثی اثشثخطی هذاخالت افضایص دّذ ٍ هذاخالت 

 ّبی الصم هْبست یب پیطشفتِ سبصی هذل ثشای ّب دادُ ثِ دستشسی ػذم غَست دس گیشی، تػوین فشآیٌذّبی

یٌی لشاس خَاّذ گشفت وِ دس ضَصُ هتخػع ّبی لضبٍت تطت تبثیش ثِ ًبزبس تطلیل دادُ ّب  ٍ تدضیِ ثشای

 سا اص دگش ضَصُ ّبی هشتجظ   ضَاّذ ثتَاًین وِ است هْن ضشایغی، زٌیي دس. هشتجظ فؼبلیت هی وٌٌذ

 . ٍ هیضاى هشتجظ ثَدى آًْب سا اسصیبثی ًوبیین وشدُ تفسیش

 َا ايلًیت صزیح تعییه

فشایٌذّبی هختلف هی  دس هختلف ّبی گضیٌِ ثیي ٍ ٍصى دادى  ثَدخِ تأهیي دسهَسدثیطتش  اٍلَیت تؼییي

 آٍسی في دس اًتخبة ایي اهش هی تَاًذ .ّبی خَد داسًذ اٍلَیت سالهت ًیبص ثِ تؼییي ّبی سیستن ّوِ. ثبضذ

. ثبضذ ضذُ هٌؼىس ّب صیشسبخت ٍ آهَصش ّب دسیگزاس سشهبیِ خذهبت، ًیبص ثِ ٍ اسائِ ّب

 وٌٌذگبى اّذا یب وبسوٌبى ٍ هتخػػیي هطلی تَسظ غشیص،ثِ غَست  یب ضوٌی عَس ثِ خَاُایي فشایٌذ 

 دادُ وِ غَست هی گیشد ضَصُ ّبیی ًیضدس ضتی اٍلَیتْبتؼییي . ضَدهی  ّذایت هٌبثغ هبلی دس سغص خْبًی

 ثبیذ آیب وِ ًیست ایي سَالایي ثٌبثش .دس اختیبس ًوی ثبضذ هؤثش عَس ثِ اهش ایي اًدبم ثشای فٌی تخػع ٍ ّب

 وِ ٌّگبهی .است اٍلَیت تٌظین فشآیٌذّبی ثْجَد زگًَگی ،ثلىِ پشسص اسبسی – وٌین تؼییي سا ّب اٍلَیت

دس ًتیدِ  ٍ ضذُ ضٌبختِ ثیطتش گیشًذ هی تػوین وِ افشادی ضَد، اًدبم اٍلَیت گزاسی ثِ غَست ضفبف

سجه سٌگیي  ٍ گیشی اًذاصُ ثشای هطخػی فشآیٌذّبی ٍ سٍضْب. ثیطتشی ًیض خَاٌّذ داضت پبسخگَیی

 ٍ ّب سٍش فْشستی اص. است ضذُ اسائِ هختلف ریٌفؼبى وشدى دسگیش ٍ هختلف ّبی گضیٌِ ًوَدى ثیي

 ثبصپشداخت همشسات ٍ لَاًیي  وٌتشلداسٍّب، اثضاسّب ٍ پشٍسدشّبی هَسد ًیبص، ، خشاضی هَسد ًیبص ّبی فٌبٍسی

 اٍلَیت اص دستِ ایي ثِ هتؼلك ّوِ خبًَادُ؛ پضضىبى پبداش ٍ آهَصش دس گزاسی سشهبیِ، اٍلَیت ّبی ّب

 . گزاسی ّب هی ثبضذ

 لشاس ّذف سا (دسهبى اص پیطگیشی) هذاخالت اص هختلفی اًَاع تَاًٌذ هی هٌبثغ تخػیع ّوسٌیي زگًَگی

 ضْشی هثبل ػٌَاى ثِ) هختلف خغشافیبی (استبًی همبثل دس ضْشی) دسهبى ٍ ثْذاضت سیستن سغص. دٌّذ

 هختلف ّبی گشٍُ ،(ثیوبسستبًی همبثل خذهبت دس اٍلیِ هشالجت) هختلف خذهبت ،(سٍستبیی همبثل دس

 ػٌَاى ثِ)ّوسٌیي ًَع اسائِ خذهبت پیسیذُ . (ثیىبساى یب وَدوبى، سبلوٌذاى ٍ صًبى هثبل ػٌَاى ثِ) خوؼیتی

 هختلف آٍسیْبی في ،(ػفًَی ثیوبسیْبی هثبل ػٌَاى ثِ) هختلف ثیوبسیْبی ،(پیًَذ یب دیبلیض خذهبت هثبل

ع ةتخػیع هٌب اٍلَیت گزاسی ثشای دیگش هَاسدی هی ثبضٌذ وِ ثبیذ دس خولِ اص (داسٍّب یب ٍاوسٌْب هثالً)

.  هَسد تَخِ لشاس گیشًذ



 

 زٌذ ًىتِ اسبسی دس تػوین گیشی

 تػوین گیشی دس ّوِ ػشغِ ّبی صًذگی ًمص داسد 

  سایدتشیي اهشی وِ ّش هذیش ثب آى سٍثشٍست تػوین گیشی است

 سوي اغلی ّوِ فؼبلیتْبی هذیشیتی ٍ ٍظبیف سبصهبًی است  تػوین گیشی

  ّوِ تػوین ّب اص اّویت یىسبًی ثشخَسداس ًیستٌذ

 ضبیذ ثتَاى تػوین گیشی ٍ هذیشیت سا هتشادف فشؼ ًوَد  

 

 

 

 :چىد تعزیف

 
 ضىل گیشی یه ًیت خْت یه سفتبس ثِ ضیَُ ای خبظ: تػوین

ختلف اًتخبة یه ساُ اص هیبى ساّْبی م: تػوین گیشی

خظ ٍ هطی ّب ساٌّوبی تػوین گیشی اًذ ٍ دس ٍالغ زبسزَثی سا ایدبد هی وٌٌذ وِ هذیشاى : خظ ٍ هطی

ثبیذ ثش اسبس آًْب تػوین خَد سا اتخبر ًوبیٌذ 

ساٌّوبّبی ػول -ضیَُ ّبی هؼیي یب گبهْبی هطخع خْت اخشای فؼبلیتْبی آیٌذُ: سٍضْب

 (ثبیذّب ٍ ًجبیذّب )تؼییي الضاهبت : لَاًیي

ّش هبًؼی خْت ًیل ثِ ّذف :  (هطىل) ُئلهس

 

 

 

 

 اٍلَیت گزاسی زِ ووىی دس فشایٌذ تػوین گزاسی هی وٌذ؟  

 



 اص اتالف اًشطی خلَگیشی هی وٌذ 

  تػوین گیشی سا سبدُ تش هی وٌذ

  فؼبلیتْبی غیش هفیذ سا ضزف هی وٌذ

 

 

 :اصل پارتً
  دسغذ دیگش هسبئل سا 20دسغذ اص هسبئل  80دسغذ اص هسبئل سا هی سبصًذ ٍ  80ثیست دسغذ اص ػَاهل 

 

 

  



 بزخی ابشارَا بزای ايلًیت گذاری

 

: دلفی

ٍ ًْبیتبً سبخت  (هخبلف ءًظش ٍ ػمیذُ)، آًتی تض (ایدبد ػمیذُ یب ًظش)تض  تْیِسٍش دلفی ثش اسبس سٍیىشد 

دلفی اثضاس . ضَد ای ایدبد هی وِ دس پی فشایٌذ سبخت ًظشیِ تبصُ هی ثبضذ (تَافك ٍ اخوبع خذیذ)سٌتض 

 تسْیلسا  ّبٍ ًمغِ ًظشات آى ثیي گشٍّی اص خجشگبى است وِ فشهَلِ وشدى آسا دس استجبعی سَدهٌذی

پزیش وٌذ،  وِ ثتَاًذ هجبضثبت هیبى خجشگبى سا اهىبى هی ضَدثب ایي ّذف عشاضی  هؼوَال دلفی .وٌذ هی

افتذ ٍ هٌدش ثِ هبًؼی  تأثیش سفتبسّبی هتمبثل اختوبػی وِ هؼوَالً دس هجبضثبت گشٍّی اتفبق هی وِ اص عَسی ثِ

اص عشف دیگش ایي سٍش سجت خَاّذ ضذ وِ  .ضَد، خلَگیشی ًوبیذ دس ثشاثش ضىل یبفتي ػمبیذ ٍ ًظشات هی

 . دٍسی خغشافیبیی اػضبی پٌل ثشعشف گشددهَاًغ 

 

 ثبضذاخضای آى ضبهل هَاسد صیش هی 

 هَخَد اعالػبتدادُ ّب ٍ  ثٌذیسبختبس 

 دس پٌل ثِ ضشوت وٌٌذگبى ثبصخَسد 

 اػضبی پٌلَّیت  فبش ًطذى 

 

هؼوَال لجل اص اخشای ایي تىٌیه پشسطٌبهِ ّبیی تْیِ هی ضًَذ وِ ثتَاًٌذ ثِ عَس سبختبسی ایذُ ّبی 

ضًَذ وِ  ّب ثِ عشیمی تٌظین هی پشسطٌبهِ. اػضبی پٌل دس دلفی سا ثِ غَستی سبختبسهٌذ خوغ آٍسی ًوبیٌذ

. ایذُ ّبی خَد سا ثشٍص دٌّذد ثتَاًيهسئلِ هغشش ضذُ،  اػضبی پٌل دس ساثغِ ثبایي اهىبى ثِ ٍخَد آیذ تب 

، عیف پبسخْب ٍ دالیلی وِ هتخػػبى ثشای اص عشف هتخػػیي ػَدت دادُ ضذّب  ٍلتی پشسطٌبهِ

دس ایي هشضلِ . ضًَذ هی ُ ّبی هشثَط خالغِ  داد اًذ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ ٍ پبسخْبیطبى ثیبى وشدُ

تْیِ ضذُ وِ دس ٍالغ پس اص آى، گضاسش . ضَد تطمیك ًجبضذ ضزف هی ءهَاسدی وِ هشتجظ ثب اّذاف صهیٌِ

فشستبدُ  اػضبثشای  هی ثبضذ (هتخػػیي )خالغِ ای اص ثشایٌذ ًمغِ ًظشات اػضبی ضشوت وٌٌذُ دس پٌل 

 دٍس دٍمدس تغییش دٌّذ ٍ ایي ًتبیح  ،هتخػػبى اخبصُ داسًذ وِ پبسخْبیطبى سا ثش اسبس ًتبیح. ضَد هی

ثذیي عشیك دس عَل صهبى ٍ ثب پیطشفت . گیشد لشاس هی هتخػػبىهدذداً هَسد اسصیبثی  دٍثبسُ خالغِ ضذُ ٍ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C


یبثذ تب ایٌىِ اخوبػی  ایي فشایٌذ اداهِ هی. ّبی هخبعجیي ثب هَضَع هغشٍضِ تغبثك خَاّذ یبفت وبس، دیذگبُ

ثِ تَافك ًوی تَاًٌذ دس هَسد هسئلِ هغشش ضذُ دس هَسد ًظشات ضبغل ضَد یب هطخع ضَد وِ هتخػػبى 

 .ثشسٌذ

 هؼوَال گبهْبیی ثِ ضىل صیش ثشداضتِ هی ضَد دس ایي تىٌیه

 ّذایت دلفی ٍ ًبظشیيتطىیل تین  .1

هتخػػیي دس ضَصُ هشتجظ ّب هؼوَالً  اػضبء ایي ّیئت. ّب دس فؼبلیت اػضبی ضشوت وٌٌذُ اًتخبة .2

  هی ثبضٌذ

 هجبضثبت تٌظین پشسص ًبهِ ثشای دٍس اٍل تْیِ ٍ .3

 ثَدى، ضفبف ثَدى ٍ هشتجظ ثَدىًَضتبسی، هفَْم  لطبػ ثشسسی پشسص ًبهِ اص  .4

 پٌلاسسبل ًخستیي پشسص ًبهِ ثِ اػضبء  .5

 ّبی سسیذُ دس دٍس ًخست پبسخ ٍ ثشسسی ٍاوبٍی .6

 ّبی هَسد ًیبص دٍس دٍم ثب ثبصًگشی ءآهبدُ وشدى پشسص ًبهِ .7

 پٌلدٍس دٍم ثشای اػضبء  ءاسسبل پشسص ًبهِ .8

 دس دٍس دٍم  دسیبفت ضذُّبی  پبسخ ثشسسی .9

 تَسظ تین پشداصضگش سبصی گضاسش آهبدُ .10

 

 :تىٌیه دلفی دس ول هی تَاى گفت

  ٍ وبسثشد ... ثشای پیص ثیٌی آیٌذُ، ًیبص سٌدی، ّذف گزاسی ووه ثِ ثشًبهِ سیضی، تؼییي اٍلَیت

داسد 

  ثش اسبس لضبٍت هتخػػیي هی ثبضذ وِ ثبیذ ثذلت اًتخبة ضًَذ

  ثشای یه هطىل ثضسي ، پیسیذُ ٍ ثیي سضتِ ای ثىبس هی سٍد

  گوٌبم هبًذى هتخػػیي دسگیش ٍ پشاوٌذُ وبس دس ًمبط خغشافیبیی وبس ثشد داسد خْت

  اخضایصiteration  فیذثه آًبلیض ٍ اخوبع است ،

ًفش هی  20تب  15ٍ دساوثش هَاسد  50ّیر لبًًَی ثشای تؼذاد افشاد دسگیش ٍخَد ًذاسد ٍلی هؼوَال ووتش اص 

.  است ًفش ّن وبفی 15تب  10دس گشٍّْبی ّوَطى . ثبضذ

 



 تکىیک گزيٌ اسمی

ٍ سسبًذى اخوبع  ثِ ایذُ ّب ٍ هذاخالت ، اٍلَیت دادىی خذیذثشای تَلیذ ایذُ ّبهؼوَال  تىٌیه گشٍُ اسوی

ووه هی وٌذ وِ ضشوت وٌٌذگبى  ایي تىٌیه. خلسِ وبهال سبختبسی هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد  دس یه

ٍ سسیذى ثِ  ایذُ ّب ضٌبسبیی .ثشاثش دس فشایٌذّبی تػوین گیشی داضتِ ثبضٌذ یفشغت ،تػوین گیشی دس پٌلِ

ٍش سثب یه ثتَاًذ  تػوین گیشی تب تین ٍ اٍلَیتْب ووه هی وٌذ یه اخوبع ثش سش هْوتشیي ایذُ ّب

 .دس پیص ثگیشد ٍ سسیذى ثِ گبم ثؼذی ساضل هسبلِ دس خْت تالش سهٌذ اسبخت

 اجزاريش 

 . هسئلِ سا هغشش هی وٌذ، یه ٍایت ثَسدًوبیٌذُ ی تین ثش سٍی  : لذم اٍل

 .هی ًَیسٌذ ایذُ ّبی خَد سا ثش سٍی وبست  هطیغی آسام ٍ ثذٍى سش ٍ غذاضشوت وٌٌذگبى دس  :لذم دٍم

دلیمِ  15هؼوَال دس یه صهبى  )ایذُ ّبی خَد سا ثش سٍی وبست ًَضتٌذصهبًی وِ ضشوت وٌٌذگبى  :لذم سَم

تب ایذُ  خَاستِ هی ضَدسپس اص ّش ضشوت وٌٌذُ  .ایذُ ّب سا خوغ آٍسی ٍ ثجت هی وٌذ ،گشٍُُ ، ًوبیٌذ(ای

ًِ تٌْب دس ایي هشضلِ ثلىِ دس  )دس ایي هشضلِ  ّیر اسصضیبثی یب اًتمبد اص ایذُ ّب. ّبی هىتَة خَد سا ثخَاًٌذ

 .پزیشفتٌی ًیست (توبم هشاضل ّذایت ایي تىٌیه

دس غَست ٍخَد ّشگًَِ اثْبم  ،توبم ایذُ ّب سا ثش سٍی ٍایت ثَسد ثجت وشد ،پس اص ایٌىِ ًوبیٌذُ  :لذم زْبسم

هوىي . تجییي ًوبیذ هغشش ضذُ سا تب ایذُ اص هغشش وٌٌذُ ایذُ خَاستِ خَاّذ ضذ ،یب ًیبص ثِ تَضیص ثیطتش

 .اغالش ضًَذ ثشخی ایذُ ّب ثِ هٌظَس دسن ثْتشاست 

وِ ) ایذُ سا اص لیست ثجت ضذُ ایذُ ّب 5ًوبیٌذُ اص ّش ضشوت وٌٌذُ هی خَاّذ تب  ثؼذی لذمدس  :لذم پٌدن

هیضاى /  فشاگیش  ثَدى هَضَع"افشاد هغبثك ثب یه همیبس . اًتخبة ًوبیذ (دٌّذ ثشای آًْب دس اٍلَیت لشاس 

 ثبسم یههی تَاًذ ثبالتشیي ٍ  ثبسم پٌح، ّش ایذُ سا ستجِ ثٌذی هی وٌٌذ وِ "اهىبى پزیش ثَدى آى/ تبثیشگزاسی

 . هی تَاًذ پبییي تشیي ثبضذ

ایذُ ثشتش  5، ثب استفبدُ اص هدوَػِ اهتیبصات ٍ دساثشسسی هی وي اهتیبصات تخػیع یبفتًِوبیٌذُ  :لذم ضطن

 .تین سا لیست هیىٌذ

 .ضَد ٍ هشاضل ثؼذی اخشا هیثِ ثطث گزاضتِ ضذُ ًتبیح  :لذم ّفتن



  .وفز شزکت دارود 15تا  8معمًال در ایه تکىیک 

 

 

 

 ماتزیس سادٌ شدٌ تصمیم گیزی

 

ایي . دس ایي سٍش سِ ػبهل فشاٍاًی، ضذت ٍ هیضاى تبثیشگزاسی هطىل دس تػوین گیشی لطبػ خَاّذ ضذ

سٍش وِ یه سٍش ًیوِ ویفی هی ثبضذ، ثب استفبدُ اص سٍضی وِ دس صیش تَضیص دادُ خَاّذ ضذ، ثِ ّشیه اص 

فشاٍاًی، ضذت ٍ هیضاى تبثیشگزاسی ثبسهی تخػیع دادُ خَاّذ ضذ ٍ دس ًْبیت  هَاسد هغشش ضذُ یؼٌی

 ثبسهْبی تخػیع یبفتِ دس ّن ضشة خَاٌّذ ضذ

 . دس ایي سٍش، لیستی اص هَاسدی وِ ثبیذ دس ثیي آًْب اٍلَیت ثٌذی غَست ثگیشد تْیِ خَاّذ ضذ

تْیِ  n×nیه خذٍل  (هَسد n )ثش ضست تؼذاد هَاسدی وِ ثبیذ اٍلَیت ثٌذی دس ثیي آًْب غَست ثگیشد 

یؼٌی . داسین 8×8هَسد غَست پزیشد هب ًیبص ثِ یه خذٍل  8یؼٌی اگش اٍلَیت ثٌذی ثبیذ ثیي . خَاّذ ضذ

ی ّبیی ًظیش فشؼ ًوبییذ هطىالتی وِ ضٌبسبیی ضذُ اًذ ضبهل ثیوبس .ستَى 8سغش ٍ  8خذٍلی ثب 

دس اٍلیي  . داسین 4×4دس ًتیدِ هب ًیبص ثِ یه خذٍل . ثبضذ ٍ سشعبى هؼذُ ّبیپشتبًسیَى، دیبثت، افسشدگی

پزیشد سا  ثٌذی غَست ػٌَاى هَاسدی وِ ثبیذ دس ثیي آًْب اٍلَیت (1×1یؼٌی سلَل  )سلَل اص سوت ساست 

هَاسدی وِ ثبیذ دس ثیي آًْب اٍلَیت ثٌذی سپس دس اٍلیي ستَى خذٍل اص سوت ساست اسبهی . خَاّین آٍسد

ثب ًبم  هَاسد   (یؼٌی اٍلیي سغش )سپس سش ستًَْب سا . دسج خَاّین وشدغَست پزیشد سا ثِ خض یه هَسد 

وِ دس ستَى اٍل ًیبهذُ  )اٍلیي هَسد دس ستَى اٍل ٍ افضٍدى آخشیي هَسد تىویل هی ًوبیین الجتِ ثب ضزف 

 ثِ ػٌَاى آخشیي سشستَى (است

دس صیش آى . آٍسدُ ضذ هی ثبضٌذ، ثیوبسی ّب دس ایٌدبػٌَاى وِ  ،دس ضىل صیش دس سلَل اٍل اص سوت ساست

الجتِ یىی اص ثیوبسی . آٍسدُ ضذیؼٌی دس ستَى اٍل ًبم ثیوبسی ّب ثِ غَست تػبدفی ٍ ثذٍى تشتیت خبغی 

ثیوبسی وِ ثبیذ دس ثیي  4ًبم سِ ثیوبسی اص  "سلَل ثیوبسی ّب"پس دس صیش  .دسج ًوی ضَدّب دس ایي ستَى 

   .  ٍ افسشدگی دسج ضذ 2آًْب اٍلَیت ثٌذی ضَد، آٍسدُ هی ضَد وِ دس ایٌدب ّبیپشتبًسیَى، دیبثت تیپ 



  ثیوبسیْب

 

  

  ّبیپشتبًسیَى

 

  

دیبثت تیپ 

2 

 

 

  

  افسشدگی

 

  

 

الجتِ ثب ضزف اٍلیي ثیوبسی وِ دس ایٌدب ّبیپشتبًسیَى هی ثبضذ آٍسدُ سپس دس سغش اٍل ًبم ثیوبسی ّب 

 )دس آخشیي سشستَى ًبم ثیوبسی ای . (ُ دٍ ثذٍ ثیي هَاسد ووه خَاّذ ًوَدسایي اهش ثِ همبی )خَاّذ ضذ 

 . آٍسدُ خَاّذ ضذ وِ دس ًَضتي اٍلیي ستَى ضزف گشدیذ (سشعبى هؼذُ

 

 

 

دیبثت تیپ  ثیوبسیْب

2 

 عبى هؼذُسش افسشدگی

  ّبیپشتبًسیَى

 

  

دیبثت تیپ 

2 

 

 

  

  افسشدگی

 

  

 

 . ضبل اهىبى همبیسِ دٍ ثذٍ ثیي ثیوبسی ّب لبثل اًدبم هی ثبضذ



مًارد مقایسٍ َا بُتز است اس لحاظ شدت، يسعت، ي کىتزل پذیزی 

سٍ  )پس ما در ياقع ویاس بٍ تشکیل سٍ ماتزیس . صًرت بگیزد

 . بٍ َمان صًرتی کٍ در باال تًضیح دادٌ شد، خًاَیم داشت (جديل 

دادُ ّبی هشثَط ثِ فشاٍاًی ثیوبسی ّب . فشؼ هی وٌین اٍلیي همبیسِ ثش اسبس فشاٍاًی ثیوبسی ّب ثبضذ

وِ آیب فشاٍاًی یه ثیوبسی دس یه ثِ دلت ثش ضست دادُ ّب تػوین گشفتِ هی ضَد . استخشاج خَاّذ ضذ

ثِ .  ؟"ثسیبس ثیطتش است"یب  "ثِ عَس هتَسظ ثیطتش است"، "ووی ثیطتش است"سی دیگش اهٌغمِ اص یه ثین

ثِ  .تؼلك خَاّذ یبفت 3ثسیبس ثیطتش، ًوشُ  ثِ ٍ دس ًْبیت 2، ثِ عَس هتَسظ ثیطتش ًوشُ 1ووی ثیطتش ًوشُ 

 3ثسیبس ثیطتش اص سشعبى هؼذُ ثبضذ ثِ ثیوبسی فطبس خَى ًوشُ  ػٌَاى هثبل اگش ضیَع ثیوبسی ّبیپشتبًسیَى

ثِ ًفغ  3ػذد  ،ثیوبسی ثذٍی همبیسِ دٍ هشثَط ثِ (سلَل) تؼلك خَاّذ گشفت ٍ دس ًتیدِ دس خبًِ

اس ًبم فطبس خَى دس آى وي ،اسخطیت ءثشای هطبّذُ پزیش ضذى ایي ًوشُ. دسج خَاّذ ضذ ّبیپشتبًسیَى

ًطبى دّین، دس سلَل  HTثِ ػٌَاى هثبل اگش افضایص فطبس خَى سا ثب ػالهت . لشاس هی گیشد 3ػذد  سلَل،

لشاس خَاّذ  HT3، ػالهت (سلَلی وِ اص تمبعغ ًبم فطبس خَى ثب سشعبى هؼذُ ضبغل هی ضَد )هشثَعِ 

دس ًتیدِ دس وٌبس دٍهیي . لبثل همبیسِ استثذٍ  دٍثِ غَست ثبیذ تَخِ داضت وِ ّش ثیوبسی دٍ ثبس . گشفت

ضوي آًىِ دس خبًِ هشثَط ثِ همبیسِ ّش ثیوبسی ثب خَدش ًیض . همبیسِ ػالهت ضشثذس لشاس خَاّذ گشفت

ػالین ضشثذس ثذیي هؼٌی است وِ ثبسهی ثِ ّیر ثیوبسی دس آى خبًِ تؼلك . ػالهت ضشثذس لشاس هی گیشد

 . ًخَاّذ گشفت

 . هبتشیس تػوین گیشی ثش ضست فشاٍاًی ثیوبسی سا ًطبى هی دّذ، اٍلیي  1خذٍل 

 هبتشیس تػوین گیشی ثش ضست فشاٍاًی ثیوبسی  1خذٍل 

دیبثت تیپ  ثیوبسیْب

2 

 

 سشعبى هؼذُ افسشدگی

 HT2 ّبیپشتبًسیَى
 

HT1 HT3 

دیبثت تیپ 

2 

× 
 

DEP1 DM3 

 × افسشدگی
 

× 
 

DEP3 



 

 :1تَضیص خذٍل 

   HT2+HT1+HT3=  HT6هدوَع ًوشُ ّبیپشتبًسیَى دس ایٌدب هی ضَد 

 (ٍخَد داسد 2فمظ یه خبًِ دیبثت تیپ )   DM3دس ایٌدب هی ضَد  2هدوَع ًوشُ دیبثت تیپ 

  DEP1+DEP3=  DEP4  هدوَع ًوشُ افسشدگی دس ایٌدب هی ضَد 

هتٌبظش ثب سشعبى هؼذُ ثشای وست اهتیبص خبًِ  )CA0    غفش   عبى هؼذُ دس ایٌدب هی ضَد سهدوَع ًوشُ س

 (ٍخَد ًذاسد

ثِ ّوِ ثبسهْبی ثذست  (دس ضشة ثبسهْب وِ دس اداهِ تَضیص دادُ خَاّذ ضذ )ثشای اص ثیي ثشدى تبثیش غفش 

 :آهذُ یه ثبسم افضٍدُ خَاّذ ضذ

HT6 HT7       DM3 DM4           DEP4        DEP5        CA0   CA1    

هیضاى وطٌذگی ٍ ػَاسضی وِ  ،ایي ثبس. وٌین دٍهیي همبیسِ ثش اسبس ضذت ثیوبسی ّب ثبضذفشؼ هی 

دادُ ّبی هشثَط ثِ هیضاى وطٌذگی، سَسٍیَال ٍ . ثیوبسی هی تَاًذ تطویل ًوبیذ، دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ

یب فشاّن  ضوي آًىِ ضوب ثِ ػٌَاى یه پضضه. ػَاسؼ ثیوبسی ّب دس هتَى ثبلیٌی دس دستشس هی ثبضذ

تَخِ داضتِ ثبضیذ، دس ایٌدب ٍلتی اص ضذت . دس ایي صهیٌِ اعالػبت وبفی خَاّیذ داضت وٌٌذُ خذهت

عشیمی وِ ثشای ثخص فشاٍاًی تَضیص دادُ ثِ ّوبى . ثیوبسی غطجت هی ضَد، تبثیش آى ثش ّش فشد خَاّذ ثَد

 ٍ ضست هیضاى وطٌذگی، سَسٍیَال ثش ) ضذتِدلت ثش ضست دادُ ّب تػوین گشفتِ هی ضَد وِ آیب  ضذ، ثِ 

ووی ثیطتش است، ثِ  فشضی ّش فشد ثشای  "Y ثیوبسیِ "اص " X ثیوبسیِ" (ػَاسضی وِ تطویل خَاّذ ًوَد

ٍ دس  2، ثِ عَس هتَسظ ثیطتش ًوشُ  1ثِ ووی ثیطتش ًوشُ .  عَس هتَسظ ثیطتش است یب ثسیبس ثیطتش است

سشعبى هؼذُ سا  ثیوبسی ثخَاّین ضذت ثِ ػٌَاى هثبل اگش . یبفتتؼلك خَاّذ  3ًْبیت ثِ ثسیبس ثیطتش، ًوشُ 

ثب ثیوبسی افضایص فطبس خَى همبیسِ وٌین، ثب تَخِ ثِ هیضاى هشي ٍ هیش ٍ پیبهذّبی ثبلیٌی ثیوبسی سشعبى 

هی تَاى اًتظبس داضت سشعبى هؼذُ اص  (تَخِ داضتِ ثبضیذ، ایٌدب تبثیش فشدی دس ًظش گشفتِ هی ضَد )هؼذُ 

 هٌغمی است دس ًتیدِ دس ایي ٍضؼیت. ضذت، ثسیبس ضذیذتش اص افضایص فطبس خَى دس ًظش گشفتِ ضَد لطبػ

. ضبػ گشددلثِ ًفغ سشعبى هؼذُ  3، ثبسم یي افضایص فطبس خَى ٍ سشعبى هؼذُدس همبیسِ دٍ ثِ دٍ ة وِ

تمبعغ افضایص فطبس دس ًظش ثگیشین، دس ًتیدِ خبًِ هطل  CAفشؼ وٌین ًوبد هشثَط ثِ سشعبى هؼذُ سا ثب 

 . سبیش همبیسِ ّب ًیض ثِ ّویي تشتیت غَست خَاّذ گشفت. تىویل خَاّذ ضذ CA3ثب خَى ٍ سشعبى هؼذُ 



 .، دٍهیي هبتشیس تػوین گیشی ثش ضست ضذت ثیوبسی سا ًطبى هی دّذ 2خذٍل 

 هبتشیس تػوین گیشی ثش ضست ضذت ثیوبسی  2خذٍل 

دیبثت تیپ  ثیوبسیْب

2 

 

 هؼذُسشعبى  افسشدگی

 ّبیپشتبًسیَى

 

DM1 HT2 CA3 

دیبثت تیپ 

2 

× 
 

DM2 CA3 

 × افسشدگی
 

 

× 
 

CA3 

 

 تَضیص خذٍل

 (فمظ یه خبًِ افضایص فطبس خَى ٍخَد داسد)   HT2هدوَع ًوشُ ّبیپشتبًسیَى دس ایٌدب هی ضَد 

  DM3    ;DM2+  DM1دس ایٌدب هی ضَد 2هدوَع ًوشُ دیبثت تیپ 

خبًِ هتٌبظش ثب افسشدگی ثشای وست اهتیبص ٍخَد  ) DEP0غفش   هدوَع ًوشُ افسشدگی دس ایٌدب هی ضَد 

 (ًذاسد

 CA3+CA3+CA3=  CA9  هدوَع ًوشُ سشعبى هؼذُ دس ایٌدب هی ضَد 

ثِ ّوِ ثبسهْبی ثذست  (دس ضشة ثبسهْب وِ دس اداهِ تَضیص دادُ خَاّذ ضذ )ثشای اص ثیي ثشدى تبثیش غفش 

 :ُ یه ثبسم افضٍدُ خَاّذ ضذآهذ

HT2 HT3       DM3  DM4        DEP0       DEP1           CA9   CA10    

 

 

ثیوبسی ّب ثب تَخِ ثِ اهىبًبت ٍ تسْیالت دس اختیبس هشوض   سَهیي همبیسِ ثش اسبس هیضاى وٌتشل پزیشی

پشسٌل ٍسصیذُ،  )یؼٌی دس ٍالغ زِ اهىبًبتی هب ثشای هذاخلِ دس اختیبس داسین . هی ثبضذ هذاخلِ وٌٌذُ



الجتِ تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ الصم ًیست ّوِ اهىبًبت دس اختیبس  (اثضاسّبی آصهبیطگبّی، اهىبًبت دسهبًی؟

اى هٌبثغ ثشای اگش سغَش ثبالتش ٍ هشاوض دیگش ثب ضوب ّوىبسی داضتِ ثبضٌذ، هی تَاًذ ثِ ػٌَ. هشوض ضوب ثبضذ

ثب تَخِ ثِ  )ووی ثیطتش ثبضذ  Yدس همبثل ثیوبسی  Xپس اگش وٌتشل پزیشی ثیوبسی .  ثِ ضسبة آیذضوب 

تؼلك خَاّذ  3 ثبسمٍ ثسیبس ثیطتش ثبضذ،  2 ثبسمثبسم یه، ثِ عَس هتَسظ ثیطتش ثبضذ،  (هٌبثغ دس اختیبس

ظش هی سسذ وٌتشل پزیشی افضایص فطبس خَى دس همبیسِ ثیي افضایص فطبس خَى ٍ سشعبى هؼذُ، ثِ ى. گشفت

دسج خَاّذ  HT3دس ًتیدِ دس خبًِ هطل تمبعغ ایي دٍ ثیوبسی  .  دس همبثل سشعبى هؼذُ ثسیبس ثیطتش ثبضذ

 . ثمیِ خبًِ ّب ًیض ثِ ّویي تشتیت تىویل خَاّذ ضذ. ضذ

 .ّذ، سَهیي هبتشیس تػوین گیشی سا ثش ضست وٌتشل پزیشی ثیوبسی ًطبى هی د 3خذٍل 

 

 

 هبتشیس تػوین گیشی ثش ضست وٌتشل پزیشی ثیوبسی 3خذٍل 

دیبثت تیپ  ثیوبسیْب

2 

 

 سشعبى هؼذُ افسشدگی

 HT2 ّبیپشتبًسیَى
 

HT2 HT3 

دیبثت تیپ 

2 

× 
 

DM1 DM3 

 × افسشدگی
 

 

× 
 

DEP2 

 

 تَضیص خذٍل

   HT2+HT1+HT3=  HT7هدوَع ًوشُ ّبیپشتبًسیَى دس ایٌدب هی ضَد 

  DM4    ;DM3+  DM1دس ایٌدب هی ضَد 2دیبثت تیپ هدوَع ًوشُ 

 (فمظ یه خبًِ هتٌبظش ثب افسشدگی ٍخَد داسد) DEP2غفش   هدوَع ًوشُ افسشدگی دس ایٌدب هی ضَد 



خبًِ هتٌبظش ثب سشعبى هؼذُ ثشای وست اهتیبص  )CA0غفش   هدوَع ًوشُ سشعبى هؼذُ دس ایٌدب هی ضَد 

 (ٍخَد ًذاسد

ثِ ّوِ ثبسهْبی ثذست  (دس ضشة ثبسهْب وِ دس اداهِ تَضیص دادُ خَاّذ ضذ )ثیش غفش ثشای اص ثیي ثشدى تب

 :آهذُ یه ثبسم افضٍدُ خَاّذ ضذ

HT7 HT8         DM4       DM5      DEP2       DEP3           CA0     CA1  

 :دس ّن ضشة هی وٌین، ضذت ٍ وٌتشل پزیشی سا  (ضیَع)ضبل ًوشات ثذست آهذُ اص سِ ضبخع گستشدگی 

 168=8×3×7: ثشای افضایص فطبس خَى داسین

 80=5×4×4: ثشای دیبثت داسین

 15=3×1×5: ثشای افسشدگی داسین

 9=1×9×1: ثشای سشعبى هؼذُ داسین

 :دس ًتیدِ اٍلَیتْب ثِ تشتیت ضبهل 

. ، افسشدگی ٍ سشعبى هؼذُ هی ثبضذ 2، دیبثت تیپ ّبیپشتبًسیَى

 

  

 

: تَخِ

هی . داضتِ ثبضذ، ثطث ّضیٌِ ّبست صیبدی تیىی اص ضبخػْبیی وِ هی تَاًذ دس اٍلَیت گزاسی ّب اّوی

م گیشی ثِ ّوبى س تػویٍ یه هبتشی آٍسد ًوَدّب سا ثشای ّش هذاخلِ ای، ثش ُىّضی دُ ّبی هشثَط ثِتَاى دا

ُ ایي ثبس زْبس ثبسم اص ضَصُ الجت. ضذ، تطىیل داد ٍ ثبسم آى سا هطبسجِ ًوَدى تَضیص دادُ ضىلی وِ تبوٌَ

ّبس ثبسم د وِ ثشای تؼییي اٍلَیتْب، ایي ذاّذ آمضذت، وٌتشل پزیشی ٍ ّضیٌِ ّب ثذست خَگستشدگی،  ّبی

دس لبلت  ٍصیٌِ ّب سا هی تَاى دس ضَصُ وٌتشل پزیشی تَاى ثطث ُّوسٌیي هی . ضشة خَاّذ ضذدس ّن 

ایي ّوبى وبسی است وِ دس هثبلْبی ثبال غَست پزیشفت . ًیض لطبػ ًوَد هٌبثغ هَخَد

 

 

: تَخِ



. لَیت گزاسی استفبدُ وشدینسٍضْبی ثسیبس سبدُ ٍ غیش تخػػی ثشای اٍثشخی تىٌیىْب ٍ دس ایٌدب اص  هب

ضَغلِ ایي هستٌذ وَزه اّذ داضت وِ اص غبد ثْذاضت خَثِ تسلظ ثش هجبضث الت س ًیبصسٍضْبی تخػػی ت

.  خبسج است

 

 

 

 

 

 

  



 

 


