ثب سالم ٍ خستِ ًجبضیذ خذهت ضوب استبد هحتشم
استبد ٍلیذیت همبلِ وَهبس ٍ ّوىبساى سا ثِ ضشح صیش اًجبم دادم:
دس ایي همبلِ هَاسد هجْن صیبدی ثَدًذ وِ هی ثبیست ثشای سسیذى ثِ حل هطبثِّ ،شیه سا ثِ دسستی اعوبل ًوَد.
یىی اص آًْب دهبی اٍلیِ سیستن ثَد وِ طی پشسص ّبی هتعذدی وِ اص وبسسپبًذ ٍ ًَیسٌذگبى دیگش همبلِ داضتن
ثالخشُ جَاة دادًذ وِ دهبی سیستن دس یه ثبصُ ای ثِ صَست خطی تغییش هیوٌذ ،حبل سَال ایٌجبست وِ چشا دس
خَد همبلِ ثِ ایي هَسد اضبسُ ًطذُ است؟!
هَسد دیگش ضشط هشصی دهبیی ثشای دیَاسُ سوت چپ است ،وِ دس همبلِ گفتِ ضذُ عبیك ٍلی دس حبلت عذدی
عبیك دس ًظش گشفتِ ًطذُ! ٍ دس ًْبیت هتَجِ ًطذم وِ ثالخشُ دهبی دیَاسُ چپ چِ ضذُ است.
چٌذ حس هتفبٍت ثشای دیَاسُ سوت چپ داضتن:
 اٍلی ایٌىِ دیَاس دس دهبی رٍة ثبضذ ،ثب ساى وشدم هتَجِ ضذم ایي حذس دسست ًیست.
 دٍم ایٌىِ دیَاسُ دس دهبی پبییي تش اص دهبی رٍة ثبضذ ،وِ پس اص ثشسسی ایي هَسد ّن سد ضذ.
 دس ًْبیت تصوین گشفتن دیَاسُ سا هبًٌذ آًچِ دس حل آصهبیطگبّی روش ضذُ ثَد عبیك دسًظش ثگیشم وِ
جَاة ثِ دست آهذُ اص آى دٍ حذس دیگش ثْتش ضذ.
ضبت اسىشیٌی اص رٍثوبى ثشای وَهبس ٍ استبدضبى فشستبدم ٍ سَاالتن سا اص ایطبى هطشح ًوَدم ،دیگش ّیچىذام
هتبسفبًِ پبسخ ًذادًذ ٍ .الجتِ تعجت آٍس ثَد وِ ّوبى ایویل لجلی سا ًیض اسسبل وشدُ ثَدًذ ،تبوٌَى ثیص اص  01ثبس
اتفبق افتبدُ وِ ثِ یه فشد ٌّذی ایویل دادُام ٍ تبوٌَى ثِ جض ایي هَسدّ ،یچىذام پبسخ ًذادُ اًذ.
هَاسد هتفبٍتی وِ دس هذلسبصی ایي همبلِ دس ًظش گشفتِ ضذُ ثَد وِ حذس هي سا ًسجت ثِ ایٌىِ توبم تالش
ًَیسٌذگبى ثش ایي ثَدُ وِ ثب سبختي هذلی عذدی (اص ًظش ظبّشی)  ،ثِ هذل آصهبیطگبّیطبى ثشسٌذ ،تمَیت هیوشد.

ثشای ّویي توبم هَاسد هیثبیست یه ثِ یه چه هیضذًذ ،اص طشفی صهبى صیبدی وِ ثشای یه ثبس ساى ضذى ثشًبهِ
حتی ثب گشیذ دسضتً ،سجتب صیبد ثَد ٍ ایي ثبعث هیضذ آضفتگی ٍ سشدسگوی هي ثیطتش ضَد.
دس همبلِ گفتِ ثَدًذ وِ  dTحذٍد یه ولَیي دس ًظش گشفتِ ضذُ است ٍلی ثب تَجِ ثِ اختالف دهبی حذٍد 01
دسجِ ثیي دٍ سوت دیَاسُ ،ایي عذد تب  50ولَیي ًیض صذق هیوشد ٍ دس ًْبیت ثب تٌبست ثیي همبالت دیگش ٍ ایي
همبلِ همذاس  dTسا  51ولَیي اًتخبة ًوَدم.
دس ساستبی حل ایي همبلِ هَاسد ثسیبسی سا آهَختن.
هسئلِ ضبس حشاستی ٍ دهبی اٍلیِ وِ ثِ صَست خطی ثَد پس اص اعوبل تغییشاتی ،خذا سا ضىش حل ضذًذ ٍ فبیلوبى
ثذٍى هطىل ساى ضذ.
صهبى ساى فبیلوبى ثشای حل ایي هسئلِ دس رٍة وبهل ثب گشیذ چه  001حذٍد  00سبعت ثَد ٍلی دس همبلِ روش
ضذُ ثَد وِ ثب فلَئٌت صهبى ساى دس رٍة وبهل  52سبعت ثَدُ است.
فبیل وبهسَل ٍ اًیویطٌی اص ًحَُ رٍة ثب گشیذ  001ثشای ایي همبلِ دس فبیل اسسبلی لشاس دادُام( .الجتِ سعی وشدم
اًیویطٌی سیضتش ٍ ثب ویفیت تش ثسبصم ٍلی ثِ علت ایٌىِ فبیل اصلی وبهسَل تب  5گیگ حجن داضت ساى وشدى ٍ
استخشاج دادُّبیص ثشای سسن اًیویطي ثْتش ،لپ تبثن سا تب هشص پبن ضذى ٍیٌذٍص پیص ثشد! ).
پس اص ساى ٍ استخشاج ًتبیج ٍ تشسین وبًتَسّبً ،تبیج سا ثب ًتبیج همبلِ دس حبلت عذدی ٍ آصهبیطگبّی همبیسِ ًوَدم.
ًتبیج ثِ ضشح صیش ضذًذ:

اص صهبى  5.5ثِ ثعذ (صهبًی وِ رٍة ثِ دیَاسُ سوت چپ ًضدیه هیضذ) ،ثیي ًتبیج وَهبس ٍ ًتبیج هب اختالف ًسجتب
صیبدی دیذُ هیضذ .علت اش ایي ثَد وِ ضشط دهبیی ثشای دیَاسُ سوت چپ سا ًویذاًستین ٍ حذسّبیی ًیض وِ
داضتن ّیچىذام صحیح ًجَدًذ ٍ پشسطن اص وَهبس ًیض ًتیجِ ای دس ثش ًذاضت .ثِ ّویي دلیل آى دٍ همبیسِ سا حزف
وشدم .ثب تطىش
ثب احتشام
علی دٍستبًی

