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تْصیف اختشاع
عٌْاى ًْآّسی :عبهبًَ ُْؽوٌذ اخشای فشآیٌذ لشَّ کؾی ثب خلت اّتوبد فذ دس فذی هؾتشی
صهیٌَ فٌی :تجلیغبت ّ هبسکتیٌگ ،الکتشًّیک،فٌبّسی اىالّبت

صهیٌَ اجتوبعی :خلت هؾبسکت زذ اکثشی

هقذهَ
تؾْیك ّ تشغیةِ هشدمِ ُش خبهَْ خِت هؾبسکت دس ُش اهشی  ،سّؽِب ّ اثضاس خبؿ خْد سا داسد .ایي خلت هؾبسکت هی
تْاًذ ثشای تسمك اُذاف اختوبّی  ،فشٌُگی  ،عیبعی یب تدبسی ثبؽذُ .ذف ُ،ش کذام اص ایي هْاسد کَ ثبؽذ  ،یکی اص سّػ
ُبی لْی ّ هْثش ثشای خلت هؾبسکتِ زذاکثشی  ،سّػ " خضا ّ پبداش " اعت کَ الِبم گشفتَ اص ًَبم آفشیٌؼ ّ هٌيجك ثش
ىجیْت ًُْ ثؾش اعت.توبم ادیبى آعوبًی اص ایي تْجیش ثشای تسزیش ّ تشغیت اًغبى دسهدوَّْ دعتْسات خْد اعتفبدٍ هی
ًوبیٌذ.الگْ گشفتي اص سّػ خبلك  ،دس هذیشیت اهْس صهیٌی هشتجو ثب هخلْق  ،یمیٌبٌ کبسآهذخْاُذ ثْد  .فمو تفبّت هِوی دس
پزیشػ ایي سّػ تْعو اًغبى ،ثیي اهْس آعوبًی ّ صهیٌی ّخْد داسد .اص آًدب کَ مویش اًغبى خذا پشعت اعت ،دس اهْس
آعوبًی اّتوبد ّ تغلین ثَ سّػ خضا ّ پبداػ راتبٌ ّخْد داسد زبل آًکَ ثشای کبسآهذی ایي سّػ دس اهْس صهیٌی ،عبص ّکبس
اخشای آى ثبیذ ثتْاًذ اعتوبد ّ اطویٌبى کبفی سا ثشای اًغبى فشاُن عبصد .توشکض هب دس ایي ثسث ثش لغوت پبداػ هی ثبؽذ ّ
هْتمذین دلیل ًب کبسآهذی آى دس فشآیٌذُبیی کَ اص آى اعتفبدٍ هی کٌٌذ (کَ لشَّ کؾی یکی اص ایي فشآیٌذُبعت ) ُویي
هْمُْ عذم اعتوبد صذ دس صذی ثَ عبصّکبسُبی اخشای آًغت .دس اداهَ خْاُین دیذ کَ ثب یک آهبسگیشی عبدٍّ ،ذم
اّتوبد  98دسفذی خبهَْ ثَ فشآیٌذ لشَّ کؾی (زذالل دس کؾْس هب) اثجبت گشدیذ.

هشکل هْجْد ّ بیبى اُذاف اختشاع:
اص همذهَ پیذاعت کَ مْف ؽذیذی دس عبصّکبس لشَّ کؾی هی ثیٌینّ.لیشغن ایي ّالْیت کَ اهشّصٍ فشآیٌذ لشَّ کؾی
ثقْست گغتسدٍ دس ىیف ّعیْی اص ثخؼ ُبی تدبست ّ زتی ّلْم اختوبّی  ،ثَ ٌّْاى یک سّش اًگیضٍ سبص (هجتٌی ثش
افل پبداػ) اعتفبدٍ هی ؽْد ّ،لی زتی هيشذ کشدى اعن آى دس چوِ  ،عش تکبى دادى ُب ّ اّالم یآ ط ّوْهی سا ثبّث
هی ؽْد.زتی ّلتی ایذٍ تسمیك ّ یبفتي سّؽی هؤثش ثشای لشَّ کؾی سا هيشذ ًوْدین  ،ثغیبس ؽٌیذین کَ کبس ثی اسصؽی
اعت ّ افل هْمُْ صیش عؤال اعت!! .عؤال ایٌدبعت کَ چشا سّؽی کَ هٌيجك ثش ىجیْت اًغبى ّ الگْ گشفتَ اص افل
پبداػ هی ثبؽذ  ،تب ایي زذ ثیي خبهَْ کن اُویت خلٍْ ًوْدٍ اعت  .اگش للوشّ کبسکشدُبی ایي سّػ سا دس لغوت "ادعب
ًبهَ" ثخْاًین  ،ؽبیذ مشّست افالذ ًمبه مْف سّػ ُبی هْخْد ایي فشآیٌذ سا ثیؾتش دسیبثین.
ُذف ایي اختشاع  ،اص ثیي ثشدى ًمبه مْف ّذیذٍ ،دس فشآیٌذ لشَّ کؾی هی ثبؽذ .ایي ًمبه مْف کَ ُوگی هٌدش ثَ ثی
ّاللگی ّ عشدی خبهَْ ًغجت ثَ ایي پذیذٍ هی گشدًذ ّ ،جبست اعت اص:
 )1عذم اطویٌبى کبهل هؾتشی ثَ فست ًتبیح لشَّ کؾی ّ ثَ سّػ اخشای آى.
 )2صهبى اًتظبس طْالًی ثشای اىالُ اص ًتیدَ لشَّ کؾی.
 )3لضّم ًگِذاسی اص تْذادی ثشگَ ّ خْجَ ّ کبغز کَ زبّی کذُبی قشعَ کشی اعت ثشای هذتی ىْالًی (ثَ ٌّْاى عٌذ
هثجتَ خشیذ  ،دس فْست ثشًذٍ ؽذى).
ّ )4ذم ّخْد یک ساُکبس هؾخـ ثشای اسصیببی ًتبیح لشَّ کؾی (رات ثؾش زمیمت خْعت ّ پذیذٍ ُبی یذّى لبثلیت
اسصیبثی سا دّعت ًذاسد).
*دس لغوتِبی ثْذ،دلیل ایٌکَ چشا عبص ّ کبسُبی هْخْد  ،ایي ً 4ميَ فْف ّوذٍ سا داسد  ،ؽشذ هی دُین.
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ششح ّضعیت هْجْد

تْضیخ( : )Terminologyدس کل ایي هذسک ًبم گزاسی ُبی صیش استفبدٍ شذٍ است:
الف) کغبًی کَ لشَّ کؾی سا ثشگضاس هی کٌٌذ ّ لشاس اعت دس ًِبیت اعبهی ثشًذگبى سا اّالم ًوبیٌذ،ثَ ایٌِب
:بِشٍ بشداس،بشگضاسکٌٌذٍ یب ریٌفِ لِشی هی گْیین.
ة) کغبًی کَ دس لشَّ کؾی ؽشکت هی کٌٌذ سا :کبسبش ،ششکت کٌٌذٍ ،هشتشی یب جبهعَ ُذف خيبة هی
ًوبیین.
ج) پبساهتشی کَ لشَّ کؾی ثش سّی آى اًحام هی ؽْد ّ دس زبل زبمش یک ّذد چٌذیي سلوی اعت سا  :کُذ
قشعَ کشی،کُذ ؽشکت  ،کُذ هدبص ثَ ؽشکت یب  TICKETهی ًبهین.
د) ثَ تبصگی ّ فمو دس لشَّ کؾی ُبی تلْصیًْی  ،ؽخقی فشایٌذ اخشا سا  ،کٌتشل ّ چِک هی ًوبیذ ،تؾکیالت
ایي ؽخـ سا دعتگبٍ ًَبست یب ًبٍش خيبة هیٌوبیین .

ًتیدَ تسمیمبت اًدبم ؽذٍ دس ایشاى ّ چٌذ کؾْس دیگش خِبى  ،هؤیذ ایي هْمُْ اعت کَ فشآیٌذ لشَّ کؾی تمشیجبٌ ُوَ خب ثَ
فشم یکغبى اًدبم هی ؽْد.ایي پشّعَ یکغبى  ،ثَ ؽشذ صیش اًدبم هی ؽْد:
 )1ثِشٍ ثشداس اّذادی (زذّد  10الی  18سلن) اًتخبة ًوْدٍ (ُوبى  Ticketیب کُذُبی لشَّ کؾی )
 )2ایي ُ Ticketب ثَ ىشیمی ثَ دعت ؽشکت کٌٌذگبى هی سعذ  ،زبال یب ثقْست هخفی سّی کبالُب القبق هی ؽْد یب هثالٌ
دس هغبثمبت ّ خیلی کبسثشد ُبی دیگش فمو ایي تیکت ثشای ؽشکت کٌٌذگبى اسعبل هی ؽْد .
 )3کبسثشاى پظ اص دسیبفت  Ticketخْد ،آًشا عِتش پْؽؼ ًوْدٍ ّ دس ایٌدب دّ زبلت پیؼ هی آیذ :
زبلت اّل :دس عبصّکبسُبی خذیذ کَ فشآیٌذ لشَّ کؾی سا سایبًَ اًدبم هی دُذ  ،اص هؾتشی دسخْاعت هی گشدد ؽوبسٍ
تیکت خْد سا ثَ یک ؽوبسٍ هخبثشاتی عیبس  ،پیبهک ًوبیذ ّ هٌتَش ثوبًذ تب سّص لشَّ کؾی فشا سعذ ّ کُدُبی ثشًذٍ اّالم
ؽْد  ،عپظ دس فْست ثشًذٍ ؽذى  ،هؾتشی ثبیذ اصل تیکت خْد سا ثَ آدسعی ثشدٍ ّ خبیضٍ خْد سا اخز ًوبیذ.دس ایي سّػ
فشك ثش آًغت کَ سایبًَ کُذُبی ثشًذٍ سا ثقْست تقبدفی اص هیبى کُذُبی رخیشٍ ؽذٍ  ،اعتخشاج هی ًوبیذ.
زبلت دّم) دس عبصّکبسُبی لذیوی تش  ،دیگش اص کبسثش دسخْاعت پیبهک ًوْدى کُذ خْد ثَ خبیی ًوی ؽْد،فمو ثِشٍ ثشداس
ّّذٍ هی دُذ دس تبسیخ هؾخقی لشَّ کؾی سا اًدبم دادٍ ّ ًتیدَ کُذ ُبی ثشًذٍ سا دس خبیی هثل یک عبیت ایٌتشًتی یب
سّصًبهَ اّالم ًوبیذ .ثبص ُن ؽشکت کٌٌذٍ ثبیذ  Ticketخْد سا (کَ ؽبیذ سّی یک لْهی سُة یب کبستُي یک ّعیلَ ثشلی
ثبؽذ) ًگِذاسی ًوبیذ تب دس فْست ثشًذٍ ؽذى ،هذسک هُثجتَ ای خِت اسائَ داؽتَ ثبؽذ .
** فشلی ًذاسد کذام زبلت اص ثٌذ  3اخشا ؽْد ،هْمُْ ایٌغت کَ ُش عَ هشزلَ فْق ُش کذام ثَ تٌِبیی ،توبهی هضیت ُبی
یک لشَّ کؾی هْسد اّتوبد سا ًمل هی ًوبیذ.
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اثببت ً 4قطَ ضعف ّ ایشاد بٌیبدی  ،دس فشآیٌذُبی هْجْد قشعَ کشی
فمو کبفی اعت خبهَْ ُذف یب کبسثشاى سا کَ هِوتشیي ثخؼ دس پشّعَ لشَّ کؾی ُغتٌذ سا دس ًَش گشفتَ ّ استجبه
سّزی_ُْؽی_ازغبعی کَ ثب ایي  3هشزلَ فْق  ،ثشلشاس هی ًوبیٌذ سا آًبلیض کٌین:
افشاد خبهَْ ثَ لزبً پزیشػ ُش هْمّْی ثَ  4دعتَ تمغین هی ؽًْذ:
سدیف
1
2
3
4

سّدیَ
عِل ثبّس
عِل ثبّس
عخت ثبّس
ؽکبک

پزیشش رٌُی
ثذّى ًیبص ثَ اعتذالل ّ هٌيك
ّلی کوی اعتذالل ّ هٌيك ثشای پزیشػ هْمُْ ًیبص داسًذ
ًیبص ثَ اعتذالل ّ هٌيك لْی اص ىشف ىشاذ هْمُْ
ّالٍّ ثش اعتذالل ّ هٌيك لْی اص ىشاذ هْمُْ ،هٌيك هخقْؿ خْدؽبى ًیض ثبیذ تبییذ ًوبیذ

_دعتَ اّل ثذلیل ّیژگی سّزی ثذّى پیچیذگی کَ داسًذ ،ازتوبالٌ ُش عَ ثٌذ فْق سا اّتوبد هی ًوبیٌذ ّلی هؾکل ایٌدبعت کَ
ایٌگًَْ افشاد غبلجبٌ ّاسعتَ ّ فبسٓ اص هبل دًیب ُغتٌذ ّ ّاللَ چٌذاًی ثَ ثشًذٍ ؽذى ّ ایي چیضُب ًذاسًذ.
_دعتَ ُبی دّم ّ عْم ّ چِبسم ثَ ُیچ ّخَ ًوی تْاًٌذ ثَ ُیچ کذام اص  3ثٌذ ّمْیت هْخْد فْلبالزکش  ،اّتوبد ًوبیٌذ.ایي
افشاد ثب تْخَ ثَ رُي پْیبیی کَ داسًذ ُ،ش کذام ثَ ًْثَ خْد ًمبه مْف  4گبًَ سا ثَ ىشق صیش هی ثیٌٌذ .اسائَ اعتذالل
ثشای عْاالت آًِب ًیض فی الْالِ  ،هوکي ًیغت .هِوتشیي ایشاداتی کَ ایي عَ دعتَ (یٌْی ّوذٍ خبهَْ)ثَ عبصّکبس کًٌْی
فشآیٌذ لشَّ کؾی  ،هیگیشًذ ّ،جبستٌذ اص:
_ثب تْخَ ثَ ایٌکَ لشَّ کؾی دس صهبى ًغجتبٌ دّس آیٌذٍ اًدبم هی ؽْد  ،چَ تنویٌی ُغت کَ چَ تنویيی ثشای اًدبم افل
لشَّ کؾی یب سّلیت صهبى آى ُغت ّ فشك کَ اًدبم ؽْد،اص کدب هْلْم کَ هب دس آى صهبى زنْس داؽتَ ثبؽین؟چَ
تنویٌی ثشای ثمبی ثِشٍ ثشداس دس ّشفَ تدبست تب صهبى لشَّ کؾی ّخْد داسد؟ تب آى تبسیخ چَ تْذاد ؽشکت کٌٌذٍ ثَ
فشآیٌذ لشَّ کؾی امبفَ هی ؽًْذ؟ ّ خالفَ ایٌکَ فشٌُگ ثْهی هب خولَ " ًغیَ سا ّل کي ً،مذ سا ثچغت" ثقْست
ًبخْدآگبٍ دس پظ رُي خْد داسد.ایٌِب ّوذٍ ّْاهل ایدبد ثی اّتوبدی ،دس ًتیدَ ّخْد "صهبى اًتَبس " دس فشآًیذ کًٌْی
اعت.
_دعتَ عْم کَ ازتیبج ثَ اعتذالل لْی داسًذ  ،عْاالتی ًَیش :اص کدب ثفِون کَ  Ticketهي  ،دس لشَّ کؾی ؽشکت دادٍ ؽذٍ
اعت؟ آیب کُذ یب کُذُبیی کَ سایبًَ ثَ ٌّْاى ثشًذٍ اّالم هی ًوبیذ ّ ،الْب تقبدفی ُغتٌذ ّ یب ایٌکَ ،کُذُبی ثشًذٍ اص لجل دس
دعت افشاد هؾخقی ًیغت؟ چيْس هيوئي ؽْین کَ کلیَ کُذُبی فشّختَ ؽذٍ ،دس فشآیٌذ لشَّ کؾی ُغتٌذ ّ ثش ّکظ ،آیب
اهکبى ًذاسد کَ ثِشٍ ثشداس فمو کوی اص کُذُبی ّالْی سا ثَ ُوشاٍ تْذاد صیبدی کُذ کَ افالٌ دس دعت هؾتشیبى ًیغت ،دس
لشَّ کؾی ؽشکت دُذ ّ کُذ ثشًذٍ ،اعبعبٌ ثْذ اص لشَّ کؾی تبصٍ ثذعت فشد خبفی ثشعذ؟ اگش هسقْالت هتْذدی ثخشین
،ىجْبٌ صهبى ُبی هتفبّت ثشای لشَّ کؾی ّخْد داسد ّ ًَ تٌِب ًگَ داسی ایي کُذُب هؾکل ُغت ثلکَ پیگیشی ًتبیح ُش یک
اص ایي لشَّ کؾی ُب ًیبص ثَ فشف ّلت ّ هذیشیت خبفی هی خْاُذ ّ افْالٌ هشدم ثَ اًذاصٍ کبفی گشفتبسی داسًذ ّ هبیل
ثَ امبفَ ؽذى کبسُبیؾبى ًیغتٌذ.
_ّ اهب دعتَ چِبسم کَ اص سیؾَ هٌکش ُوَ چیض هی ؽًْذ ّ اًقبفبٌ پبعخی ُن ثَ آًِب ًوی تْاى داد :ایي گشٍّ هْتمذًذ اص آًدب
کَ کُذُب سا خْدِ ثِشٍ ثشاس تْلیذ هی کٌذ ،خْدػ ثیي هؾتشی ُب تْصیِ هی کٌذ ّ خْدػ ُن ثشًبهَ لشَّ کؾی سا هی ًْیغذ،
دس پشّعَ ای کَ ُوَ هشازلؼ دعت یک ًفش اعت  ،کٌتشل آى پشّعَ ًیض کبهالٌ دس اختیبس خْدػ خْاُذ ثْد .آیب ثِشٍ ثشداس
،هکبًیضهی ثشای اسصیبثی دس اختیبس هؾتشیبى لشاس هی دُذ؟هثالٌ اگش دس یک لشَّ کؾی ثَ پٌح ًفش خْایضی دادٍ ؽْد ،آیب
هی تْاى فِویذ کَ ایي پٌح ًفش ّالْبٌ کبالیی خشیذٍ ثْدًذ؟ خالفَ آًکَ دس آهبس گیشی ُب هتْخَ ؽذین ّذٍ ای اص هشدم کَ
تِدادؽبى کن ُن ًیغت  ،خولَ ای سا صیبد تکشاس هی کٌٌذ :آلب خبیضٍ زتوبٌ ثَ فبهیل ُبؽْى هی سعَ .
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ًتیجَ آًکَ:
ليْبٌ لشَّ کؾی ُبی عبلن  ،صیبد دس کؾْس ثشگضاس هی ؽْد ّ ،لی ثَ کبسثشاى ُن ثخبىش ایي ایشادات ًوی تْاى خشدٍ
گشفت چشا کَ رُي ثؾش پشعؾگش اعت ّ تب ّلتی ثَ خْاة ليْی ثشای عْالؼ ًشعذً ،وی تْاًذ اّتوبد کٌذ.
ّلتی ایي عؤال اص هشدم پشعیذٍ هی ؽْد کَ :آیب هْتمذیذ ُوَ لشَّ کؾی ُب غیش لبثل اّتوبد ُغتٌذ؟ اکثشا پبعخ هی دٌُذ
،خیش ّلی هب اص کدب ثفِوین کذام یک عبلن ّ کذام یک غیش عبلن ثشگضاس هی ؽْد .ایٌدبعت کَ ثبیذ زك سا ثَ آًبى داد ّ خبی
داؽت تب کٌْى ثشگضاسکٌٌذگبى ّ ثِشٍ ثشداساى تبکٌْى ساُکبسی ثشای ایي ُوَ ؽک ّ ؽُجَِ پیذا هی کشدًذ ّ آًْلت هی
دیذین کَ چَ تسْلی دس تدبست  ،دادّعتذ ،هغبئل فشٌُگی ّ اختوبّی ّ خالفَ دس کلیَ للوشُّبی کبسکشد لشَّ کؾی،
ایدبد هی ؽذ.
اسائَ ساٍ دل بشای تن اهی ایي هشکالت:
عبهبًَ ای ىشازی ّ عبختَ این کَ توبهی عؤاالت ّ ؽجِبت هيشّزَ سا ثقْست هغتذل پبعخ هی دُذ .ثش اعبط آهبسگیشی
اًدبم ؽذٍ ،زتی دعتَ چِبسم (ؽکًبک ّ خْد هٌيك) ًیض ُیچ ایشادی ثَ آى ًتْاًغت ثگیشد.ایذٍ افلی آًغت کَ ثدبی ؽشکت
دادىِ کُذُب ( )Ticketsدس قسَّ کؾی ،پبساهتشی سا دس لشَّ کؾی ؽشکت دُین  ،کَ ثب ّیژگی ُبی خبؿ ایي پبساهتش ،کلیَ
ایشادات هشتفِ گشدد .ایي پبساهتش ثبیذ خْافی داؽتَ ثبؽذ تب ثتْاًذ اّتوبد فذ دس فذی هؾتشیبى سا ثذعت آّسد.
عبهبًَ هزکْس  ،ثالفبفلَ پظ اص دسیبفت پیبهک زبّی کُذ یب تیکت اص ىشف کبسثش  ،پیبهکی ثشای ّی اسعبل هی ًوبیذ کَ
زبّی ایي پبساهتش اعت .ایي پبساهتش ثبیذ چیضی ثبؽذ کَ :اّالٌ ثشای ُش کبسثش هٌسقش ثفشد ّ آؽٌب ثبؽذ.ثبًیبٌ هؾتشی دس
ّخْد یب ّذم ّخْد چٌیي پبساهتشی ثَ ُیچ ّخَ ًتْاًذ ؽک ًوبیذ.ثبلثبٌ ثب دسیبفت ایي پبساهتش ،ثالفبفلَ ثشًذٍ ؽذى ثب ثشًذٍ
ًؾذى هؾتشی ثذّى ُیچ ّزس ّ ثِب ًَ ای ثشای خْدػ هسشص ّ هْلْم گشدد.سابعبٌ زتی ؽکًبک تشیيِ ؽشکت کٌٌذگبى ًتْاًٌذ
ؽک کٌٌذ کَ ؽبیذ تیکت آًِب دس لشَّ کؾی ؽشکت دادٍ ًؾذٍ ثبؽذ .خبهسبٌ ؽشکت کٌٌذگبى ثشازتی ثتْاًٌذ هيوئي ؽًْذ کَ
ثشگضاس کٌٌذٍ  ،زتی اگش ثخْاُذ ً ،وی تْاًذ کْچکتشیي تآثیشی دس ثشًذٍ ؽذى یب ًؾذى یک هؾتشی داؽتَ ثبؽذ  ّ.دس ًِبیت
ًیبصی ثَ زفٌ ّ ًگِذاسی تیکت ًجبؽذ .
ایي پبساهتش چیست؟ ثب لبىْیت ّشك هی ًوبیین کَ تبسیخ تْلذ هشتشی (بصْست سّص/هبٍ/سبل) تٌِب ّ یگبًَ پبساهتشی
اعت کَ توبهی ایي خْاؿ سا داسد ّ ُیچ پبساهتش دیگشی ثبفت ًوی ؽْد کَ ُوضهبى توبهی ایي هضیت ُب سا داؽتَ ثبؽذ ّ
توبهی ًمبه مْف فشآیٌذ ُبی کًٌْی سا ثشىشف ًوبیذ] .دس ایٌدب فشفت ثشای ُ ّ Challengeشگًَْ پیؾٌِبد هسیب اعت ّ
اص آًِب اعتمجبل هی ؽْد[  .ثَ ٌّْاى هثبل دّ هْسد پیؾٌِبد خبیگضیي کَ صیبد ؽٌیذین ّلی هشدّد ُغتٌذ سا هيشذ هی کٌین :
_ کُذ هلی ُش ؽخـ ثب آًکَ هٌسقش ثفشد اعت ّلی چگًَْ عبهبًۀ هب ثَ ُوَ کُذُبی هلی ایشاى دعتشعی داؽتَ ثبؽذ ّ
فشمبٌ ُن کَ دعتشعی داؽت ،کدب رخیشٍ اؽبى ًوبیذ ّ تبصٍ اگش رخیشٍ کشد  ،ثبص هؾتشی ؽکبک هی تْاًذ ثپشعذ  :اص کدب
ال ّخْد داسد؟؟ ثگزسین اص ایٌکَ کُذُبی هلی ثذلیل هْالیذُ ،ش عبّت دس زبل
هْلْم کَ کُذ هلی اسعبل ؽذٍ ثشای هي  ،اف ٌ
امبفَ ؽذى ُغتٌذ.
_ًبم یب اسن پبساهتش خْثی ثَ ًَش هی سعذ ّ ثشای ُش ؽخـ هٌسقش ثفشد اعتّ .لی اّالٌ توبهی ًبم ُبی ایشاى سا اص کدب
هی داًین  .ثبًیبٌ پبعخ ثَ ایي عؤال هؾتشی هوکي ًیغت :چيْس هيوئي ؽْم کَ عبهبًَ ؽوب ً ،بمِ هي سا دس ثبًک اىالّبتی
خْد داؽتَ اعت؟؟؟
ال تصبدفی ( )1تْلیذ ؽذٍ ثبؽذ  ،تٌِب پاساهتشی اعت کَ ُوَ هضیت ُبی
دس ساثيَ ثب ایٌکَ تبسیخ تْلذی (سّص/هبٍ/عبل) کَ کبه ٌ
چِبسگبًَ (کَ دس لغوت "هؾکل هْخْد ّ اُذاف اختشاُ" ففسَ  ) 1سا داسد ّ ،لت ّ اًشژی صیبدی فشف ؽذٍ اعت .
() 1

کبهالٌ تصبدفی  ،بَ لذبظ سیبضی ّ سایبًَ ای  ،ادعبی بسیبس سٌگیٌی است کَ دس ادعب ًبهَ بَ آى پشداختَ شذٍ است .
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سّش کبس سبهبًَ
 )1عبهبًَ ثيْس خْدکبس ّ کبهالٌ تقبدفی ّ ثذّى ُیچگًَْ هذاخلَ ثِشٍ ثشداس تْذادی کُذ ( )Ticketسا دس اختیبس ثِشٍ
ثشداس لشاس هی دُذ(.ثِشٍ ثشداس فمو تعذاد تیکت ُبی هْسد ًیبص سا هی تْاًذ تْییي ًوبیذ ) .ایي کُذُب هوکي ُغت ثقْست
یک فبیل  CSVثَ سایبًَ ای کَ ثَ عبهبًَ م تقل هی ؽْد  ،هٌتمل گشدد یب سّی یک فلَؼ تسْیل ؽْد .
 )2هِن ًیغت ثِشٍ ثشداس چٌذ تب اص ایي کُذ ُب سا ثَ کبسثشاى هیذُذ یب چٌذ تب سا سّی کبالُب ًقت هی ًوبیذ ،افالٌ هِن
ًیغت ،چْى لشَّ کؾی سّی پبساهتش دیگشی اًدبم هی ؽْد کَ اص کٌتشل ثِشٍ ثشداس ّ دعتگبٍ ثشگضاس کٌٌذٍ ّ زتی عبصًذٍ
عبهبًَ ًیض خبسج اعت.
ُ)3ش کبسثشی کَ کُذ ؽشکت دس لشَّ کؾی سا ثشای عبهبًَ پیبهک ًوبیذ  ،عبهبًَ اثتذا هُدبص ثْدى کُذ سا ثشسعی هی ًوبیذ ّ
چْى خْدِ عبهبًَ ایي کُذ ُب سا تْلیذ ًوْدٍ ُ ،یچ کُذِ دیگشی اهکبى سخٌَ ثَ عیغتن سا ًذاسد .اگش کُذ ( )Ticketهْتجش ثبؽذ ،
ال ثذیِ ّ هٌسقش ثفشد (س.ک ادّبًبهَ) یک تبسیخ کبهالٌ تقبدفی ثقْست سّص/هبٍ/عبل،
عبهبًَ ىی یک الگْسیتن کبه ٌ
تْلیذ ًوْدٍ ّ آًشا دس پبعخ ثَ کبسثش  ،ثش هی گشداًذ( .ثبصٍ صهبًی کَ ایي تبسیخ سّی آى اًتخبة هی ؽْد  ،اص  90سبل پیؼ
تب اهشّص هی ثبؽذ ّ ثش اعبط ُِشَم سٌی_جٌسیتی ایشاى ّصى دُی ؽذٍ اعت).
() 1
دس هتي ایي پیبهک (ًْ ، )2ؽتَ ؽذٍ اعت " :کبسثش هستشم  ،دس فْستیکَ تبسیخ  yy/mm/ddهيبثك ثب تبسیخ ّالدت ؽوب
یب پذس ّ هبدس ،یب خْاُش ّ ثشادس یب ُوغش ّ فشصًذاى یب دائی یب ّوَ ؽوب اعت  ،ؽوب ثشًذٍ ایي لشَّ کؾی ُغتیذ .ليفبٌ ٍشف
 20دلیمَ پظ اص دسیبفت ایي پیبهک  ،هؾخقبت خْد ؽبهلً :بمً،بم خبًْادگی،ؽوبسٍ تلفي ُوشاٍ ّ ؽوبسٍ ؽٌبعٌبهَ خْد سا
دس پبعخ ثَ ایي پیبهک اسعبل ًوبییذ.
ك ّخْد داسد ّ اهکبى داس د کبسثشی ؽشکت کٌذ ّلی یکی اص ایي
تْضیخ :دلیل آًکَ ثغتگبىِ هؾتشی ًیض دس لیغت تيبث ِ
ثغتگبىِ ّی ثشًذٍ ؽْد ،دلیل آى ثْذاٌ تْمیر دادٍ هی ؽْد.
( )1

کبسثش ٌُگبمِ اسعبل  Ticketثَ عبهبًَ هی تْاًذ اًتخبة ًوبیذ کَ تبسیخ اسعبل ؽذٍ ،فمو ثب تبسیخ تْلذ خْدػ همبیغَ گشدد یب ثغتگبىِ دسخَ یک
ًیض دس همبیغَ ثتْاًٌذ ثشًذٍ ؽًْذ  .ایٌکبس سا ثب افضّدى دّ ّالهت * دس اثتذا ّ اًتِبی کُذ ( )Ticketهؾخـ هی ًوبیذ .اگش ایي دّ ّالهت سا لشاس
دُذ  ،ثغتگبى ًیض دس همبیغَ ّخْد داسًذ ّ اگش لشاس ًذُذ  ،فمو خْدِ کبس ثش هْیبس همبیغَ اعت .ثذیِی اعت ثب لشاس دادى ایي دّ ّالهت  ،ؽبًظ
ثشًذٍ ؽذى امبفَ هی گشدد ّ خبیضٍ لشَّ کؾی ًیض یک چِبسم هی گشدد.

( )2هتي پیبهک دسیبفتی ًیض  ،ثب تْخَ ثَ ّالهت ُبی *  ،تغییش هی کٌذ .هثالٌ اگش کبسثشی فمو تیکتِ  4 s8569 g77 h290034سا اسعبل ًوبیذ ،
پیبهکِ " کبسبش هذتشم  ،دس صْستیکَ تبسیخ  yy/mm/ddهطببق بب تبسیخ ّالدت شوب هطببق است  ،شوب بشًذٍ ایي قشعَ کشی ُستیذ  .لطفبٌ
ظشف  20دقیقَ پس اص دسیبفت ایي پیبهک  ،هشخصبت خْد شبهل ً :بمً،بم خبًْادگی،شوبسٍ تلفي ُوشاٍ ّ شوبسٍ شٌبسٌبهَ خْد سا دس پبسخ بَ
ایي پیبهک اسسبل ًوبییذ ".ثشایؼ اسعبل هی ؽْد  ّ .اگش تیکتِ *  *4 s8569 g77 h290034سا اسعبل ًن ایذ  ،هتي پیبهک ُ،وبى ثبالیی خْاُذ
ثْد.

 )4عبهبًَ  ،پظ اص دسیبفت پیبهکی کَ ًؾبى دٌُذٍ ثشًذٍ ثْدىِ یک هؾتشی هی ثبؽذ  ،کلیَ اىالّبت آًشا رخیشٍ ًوْدٍ ّ ثَ
ّازذِ تسْیل خْایض اسعبل هی ًوبیذ.
 )5ثشًذٍ ازتوبلی کَ یب خْدػ ّ یب یکی اص ثغتگبىِ ّی (هزکْس دس ثٌذ  )3ثشًذٍ ؽذٍ اًذ  ،ثَ ُوشاٍ یکذیگش (هثالٌ ؽخـ
ؽشکت کٌٌذٍ ثَ ُوشاٍ دایی خبى ّ ثب ُوشاٍ داؽتي ؽٌبعٌبهَ ُبی هُثجتَ ) ثَ آدسط هؾخـ ؽذٍ هشاخَْ ّ خبیضٍ خْد سا
دسیبفت ّ سعیذ هی دٌُذ.
ایي سّػِ کبس  ،ثبسُب اهتسبى ّ ثشسعی ؽذٍ اعت ّ کلیَ ً 4ميَ مْف فشآًیذُبی کًٌْی سا ةسىشف هی ًوبیذ( .دس ّیي
زبل دّ هضیت خبًجی ُن داسد کَ هتْبلجبٌ رکش هی گشدد).
ُوچٌیي ایي ّیژگی کَ ثشًذٍ هی تْاًذ زتی اص ثغتگبىِ(لیذ ؽذٍ دس ثٌذ  )3کبسثش ثبؽذ  ،ثَ لسبً ازتوبالت ثشسعی ؽذٍ ّ
ّیژگی یک لشَّ کؾی خْة سا داسدً .کتَ هِن آًغت کَ ثِشٍ ثشداس اثتذا ثبیذ موي هؾْست ثب عبصًذٍ (یب اگش خْدػ ثَ
زغب ة ازتوبالت هغلو اعت) ثب دس ًَش گشفتي "لیوت هسقْالت ،تْذاد لشّػ هتْعو سّصاًَ ّ زبؽیَ عْد "  ،خبیضٍ
لشَّ کؾی سا تْییي ًوبیذ .الجتَ عبهبًَ داسای یک ُ Programmerغت کَ ایي دعتگبٍ یک هُذ ّولیبتی ثٌبمِ ُ PCLغت
کَ دس ایي  MODEهیتْاى دّ زبلت هختلف اًتخبة ًوْد( :زبلت " فشّػ کبال ّ خذهبت  ("GSSیب (زبلت " هغبثمبت ّ
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خلت هؾبسکت  . )" MATپظ اص اًتخبة ایي دّ زبلت افلی  ،ثب ّاسد کشدى اّذادی کَ دعتگبٍ عؤال هی کٌذ (هثل  :لیوت
هسقْل یب خذهبت،زبؽیَ هتْعو عْد ،تْذاد فشّػ هتْعو دس سّص یب ثْدخَ هغبثمَ ّ تْذاد ؽشکت کٌٌذٍ ازتوبلی،لیوت
سّص عکَ ىال ّ )....دس ًِبیت پیؾٌِبد خبیضٍ هٌبعت ثشای ؽشکت ثی عتبسٍ (ثذّى *) سا ثش زغت تْذاد عکَ ىال هی دُذ.
الجتَ ليْبٌ هؾْست ثب خجشٍ آهبس ّ ازتوبل ،تْفیَ هی ؽْد.
ُوچٌیي دس کبسثشدُبی فشٌُگی ّ اختوبّی  ،هْیبس تْییي خبیضٍ کبهالٌ هتفبّت اعت .

هضایبی اصلی طشح ( :بشًذٍ سا خْدِ هشتشی تعییي هیکٌذ ًَ سبهبًَ )
ی سّػ ُبی هْخْد اعت .یعٌی بشعکسِ:
هضایبی افلی ىشذ  ،دلیمٌب ثشّکظ ِ ُوبى ً 4ميَ فْف کلیذ ِ
 )1عذم اطویٌبى کبهل هؾتشی ثَ فست ًتبیح لشَّ کؾی ّ ثَ سّػ اخشای آى.
 )2صهبى اًتظبس طْالًی ثشای اىالُ اص ًتیدَ لشَّ کؾی.
 )3لضّم ًگِذاسی اص تْذادی ثشگَ ّ خْجَ ّ کبغز کَ زبّی کذُبی قشعَ کشی اعت ثشای هذتی ىْالًی (ثَ ٌّْاى عٌذ
هثجتَ خشیذ  ،دس فْست ثشًذٍ ؽذى).
ّ )4ذم ّخْد یک ساُکبس هؾخـ ثشای اسصیببی ًتبیح لشَّ کؾی (رات ثؾش زمیمت خْعت ّ پذیذٍ ُبی یذّى لبثلیت
اسصیبثی سا دّعت ًذاسد).
هضایبی جبًبی طشح:
 )1ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ثغتگبى دسخَ یک ؽخـ ِ ؽشکت کٌٌذٍ ًیض هی تْاًٌذ ثشًذٍ خبیضٍ ثبؽٌذ ،ایي ىشذ ثَ ىْس خْدکبس
سّاثو ثیي خبًْادگی سا تْعَْ ّ تسکین هی ًوبیذ .زذالل ُش ؽخـ ثبیذ تبسیخ تْلذ پذس ،هبدس ،خْاُش ،ثشادسُ،وغش ،
فشصًذاى ،دائی ّ ّوَ خْد سا زفٌ ثبؽذ ّ دس فْست ثشًذٍ ؽذى  ،هثالٌ ثبیذ ّوَ خبى سا کَ دّ عبلیغت ثَ اّ عش ًضدٍ ،
ثشّد دًجبلؼ ّ ثب ُن گشدؽی تب هسل اخز خْایض ثٌوبیٌذ .اًؾبا ...کَ فلَ سزن سا تمْیت ًوبیذ کَ هی داًین دس زبل کوشًگ
ؽذى اعت.
 )2دس آهبس گیشی ثَ یک هْسد خبلت تْخَ ثشخْسد ًوْدین .یک ًَش دٌُذٍ خبًن  ،اٍِبس داؽت :چٌبًچَ لشَّ کؾی ِ کبالیی
کَ اسصاى ُغت  ،ثَ ایي سّػ ثبؽذ  ،ؽبیذ ثدبی یک ّذد اص آى کبال  ،چٌذیي ّذد ثخشم (هثالٌ چیپظ) فمو ثخبىش ایٌکَ
ُ Ticketبی ثیؾتشی ثگیشم ّ ثَ ُوشاٍ خبًْادٍ ُیدبىِ اهتسبى ِ ؽبًظ خْدهبى سا تدشثَ کٌین  .ایي ًَش ،فشمیَ " افضایؼ
عَر ًؾبه اختوبّی" سا تبییذ هیٌوبیذ ّ ازتوبل تسمك آى  ،پظ اص سّاج ایي ؽیٍْ دس خبهَْ  ،هستول اعت  .اهیذّاسین ایي
هْسد ًیض هسمك ؽْد.
تْضیخ دذاقل یک سّش اجسایی بشای بکبسگیشی اختشاع:
الف) ایي عبهبًَ  ،ثَ تٌِبیی ثشای ُش ثِشٍ ثشداس یب ثشگضاس کٌٌذٍ لشَّ کؾی لبثل اثتیبُ ّ ثشًبهَ سیضی ُغت .توبهی ثِشٍ
ثشداساى هی تْاًٌذ ثب اعتفبدٍ اص ایي عبهبًَ  ،آعْدگی خبىش ّ اّتوبد سا ثَ خبهَْ ُذف خْد ثبصگشداًٌذ ّ دس ّیي زبل ثبصاس
خْد سا چٌذیي ثشاثش گغتشػ دٌُذ.
ة) ّلی پیؾٌِبد هب  ،ساٍ اًذاصی یک هشکض هلی اخشای لشَّ کؾی ُبی کل کؾْس دس عير کالى ُغتُ .ش ثشگضاسکٌٌذٍ یب
ثِشٍ ثشداس لشَّ کؾی ُ Ticket ،بی هْسد ًیبص خْد سا  ،اص ایي هشکض تِیَ هی ًوبیذ ّ آًِب سا ثَ ىشیمی ثَ خبهَْ ُذف ِ
خْد هی سعبًذ(یب آًِب سا سّی کبال القبق هی کٌذ یب دس هغبثمبت ّ کبسثشدُبی دیگش  ،کُذُب سا ثشای ؽشکت کٌٌذگبى ِ خْد
اسعبل هی ًوبیذ یب)....
اثش عبهبًَ ای هی عبصین ثب پشّعغْسُبی ثغیبس لْی تش ّ زبفََ ُبی چٌذیي ثشاثش کَ ثتْاًذ پبعخگْی ُوَ ثِشٍ ثشداساى
ثبؽذ .دس ایٌقْست ةُشٍ ثشداساى ثب تْخَ ثَ هبُیت کوی ّ کیفی ِ لشَّ کؾی ِ خْد ،فمو تیکت ُب سا اص هشکض هلی ،
خشیذاسی هی ًوبیٌذ  ّ ،عبهبًَ هغتملی دیگش ًیبص ًذاسًذُ .وَ ؽشکت کٌٌذگبى  ،کُذُبی ؽشکت دس لشَّ کؾی سا ثَ اثَش
عبهبًَ هشکض هلی  ،اسعبل هی ًوبیٌذ ّ دس فْست ثشًذٍ ؽذى  ،خبیضٍ سا ًیض اص ُویي هشکض  ،دسیبفت هی ًوبیٌذ .ثذیِی
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اعت تْییي خبیضٍ ثب هؾبّسٍ ثیي ثِشٍ ثشداس ّ هشکض هلی  ،تْییي هی ؽْد ّ لیوت تیکت ُبیی کَ ثِشٍ ثشداس هیخشد ًیض تبثِ
عک ثذُذ ).
ُویي همذاس خبیضٍ اعت ( خبیضٍ ثِتش اعت فمو اص ًُْ عکَ ثبؽذ تب ُن هْتجش ثبؽذ ّ ُن سًّك ثَ ثبصاس ٍ
اًؾبا ..کَ ًیّت ُوَ ثِشٍ ثشداساى  ،اخشای فسیر ّ ثذّى ًمـِ لشَّ کؾی ثبؽذ کَ اگش چٌیي ثبؽذ  ،ليْبً اص ّخْد چٌیي
هشکضی اعتمجبلِ فشاّاى خْاٌُذ ًوْدُ .وچٌیي ّخْد چٌیي هشکضی  ،اّتوبد ثیؾتش ًیض دس ثیي ؽشکت کٌٌذگبى پذیذ خْاُذ
آّسد  ،چشا کَ هی ثیٌٌذ ثشگضاس کٌٌذٍ لشَّ کؾی ،دیگش ثِشٍ ثشداس ِ فالى کبال ًیغت  ،ثلکَ یک هشکض هغتمل ّ کالى دس
عير هلی اعت .اًؾب ا...
ًقشَ ُب ّ شوبتیک طشح
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ادعب ًبهَ
i

عٌبصش تشکیل دٌُذٍ:
ٌّبفش تؾکیل دٌُذٍ ایي ًْآّسی اص یکغْ کلیَ عبصهبى ُب ّ کبسخبًدبت ّ کال اؽخبؿ زمْلی داخلی یب خبسخی ُغتٌذ کَ
ًیبص ثَ تْبهل زذاکثشی ثب اًجٍْ خوْیت داسًذ ّ لضّهب هٌسقش ثَ عبصّکبس تدبست ّ لشَّ کؾی ًیغت  .اص عْی دیگش
عبهبًَ الکتشًّیکی عبختَ ؽذٍ ثشای تسمك ایي تْبهل اعت .

اجضای سبهبًَ الکتشًّیکی :
الف) فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ عیگٌبل خی اط ام چِبس ثبًذ  1900 ّ900،1800 ، 850هگبُشتض
ة) گیشًذٍ  GPSکالط  12ثب کذیٌگ ُبی CS1,CS2,Cs3,Cs4
ج) آی عی هجذل  TTLثَ RS232
د) هیکشّ کٌتشلش فٌْتی ثب عشّت  16هگبُشتض ثب لبثلیت استجبه ثب هْتْس GPS ّ GSM
ٍ) دعتگبٍ ثشًبهَ سیض ( )Programmerدعتی ثشای عبهبًَ افلی Hand_Held Programmer
م) ذافََ ُبی فلؼ ّ SRAM ّ E2PROM
ّ) آًتي  GSMدّ ثبًذ
ص) تغزیَ پٌح ّلتی  2آهپش عْییچیٌگ
ذ) ليْبت الکتشًّیکی  ّ Passiveعین کبست ّ ثبىشی ّ ....
ه) ّ هِوتشیي ثخؼ ً :شم افضاس هذیشیت کٌٌذٍ عبهبًَ تست صثبى  Cکَ ) IP(Intellectual Propertyاثش ُغت.
سّش کبسکشد سبهبًَ:
ایي عبهبًَ ثَ دّ سّػ سیستوی بب یک هذیشیت هشکضی ) (Distributed Under Central Supervisionیب ثقْست
تٌِبیی ) (StandAloneلبثل ثِشٍ ثشداسی اعت.
الف )کبسکشد  :StandAloneدس ایي سّػ ُ ،ش ثِشٍ ثشداس ثقْست هدضا عبهبًَ سا تِیَ ًوْدٍ ّ ثب ساٍ اًذاصی آى  ،ثب
خبهَْ ُذف خْد تْبهل هی ًوبیذ.
کنترل
مینیما ل

*کٌتشل ثِشٍ ثشداس سّی عبهبًَ ،ثَ هٌَْس
زذاکثش ًوْدى اّتوبد خبهَْ ُذف  ،کوتشیي
همذاس هوکي دس ًَش گشفتَ ؽذٍ اعت.

بيره
بردار

سامانو
ثبت کدىای
مجاز

بَ صببى سبدٍ هشادل کبسکشد سبهبًَ بَ ششح صیش است:
_عفبسػ عبهبًَ ثَ عبصًذٍ ثش زغت عبیض خبهَْ ُذف هْسد ًَش

( ً 100،000فش یب  6،000،000یب  79،000،000یب)...
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_ًقت ثغیبس عبدٍ دس زذ اتقبل ثَ ثشق ّ ًقت ثبىشی ّ اًدبم تٌَیوبت اّلیَ دس زذ عبّت ّ تبسیخ ّ هتي پیبهک ُبی
تْبهلی ثب هؾتشک تْعو ثِشٍ ثشداس (الصم ثزکش هتي ُبی پیؼ فشك تْعو عبصًذٍ تٌَین هی ؽْد ّ لبثل تغییش تْعو ثِشٍ
ثشداس ًیغت م اًٌذ "کُذ اسعبلی ؽوب فسیر ًیغت " یب اّالم تبسیخ تقبدفی ّ)...
_ دسخْاعت تْذادی کُذ یب  Ticketاص عبهبًَ ّ دسیبفت آًِب تْعو اتقبل عبهبًَ ثَ سایبًَ.
_ القبق کذُب سّی هسقْالت یب دس کبسثشدُبی دیگش ،ثَ ُش ًسْی لشاس دادى کُذُب دس اختیبس هؾتشی(.هثل کبست ؽبسژ
ى ُبی اّتجبسی کَ سهض آًِب تْعو الیَ هسبفٌ پْؽیذٍ ؽذٍ اعت)
تلف
_اسعبل کذُب تْعو پیبهک اص ىشف هؾتشی ثَ عبهبًَ(.الجتَ ثَ ُوشاٍ دّ هْسد دیگش)
_ثشسعی فست کذ اسعبلی تْعو عبهبًَ ّ دس فْست هدبص ثْدى کُذ  ،اسعبل پیبهک زبّی تبسیخ کبهال تقبدفی
(سّص/هبٍ/عبل) ثَ هؾتشی(.ایى پیبهک زبّی اىالّبتی ًَیش دعتْسالْول کبسُبیی کَ هؾتشی دس فْست ثشًذٍ ؽذى ثبیذ
اًدبم دُذ ًّ....یض ُغت)
_ هؾتشی ثشًذٍ ٍ،شف  20دلیمَ پیبهکی ؽبهل ًبم ّ ًبم خبًْادگی ّ ػ ػ ثَ عبهبًَ ثشهی گشداًذ  ّ.پظ اص آى تب یک ُفتَ
هی تْاًذ ثب دس دعت داؽتي ؽٌبعٌبهَ ّ کبست هلی ثشای دسیبفت خبیضٍ خْد ثَ آدسط تْییي ؽذٍ هشاخَْ ًوبیذ.
**تْمیر آًکَ دس کبسثشدُبی هغبثمَ ای (تلفٌی ،تلْصیًْی،پیبهکی،زنْسی ّ ً )...یبصی ثَ کُذ یب ً Ticketیغت ّ ؽشکت
کٌٌذٍ (هؾتشی) فمو پبعخ عئْال سا ثَ عبهبًَ اسعبل ًوْدٍ ّ دس فْست فسیر ثْدى پبعخ ،ثمیَ پشّعَ هثل ثبال ُغت.

ة ) کبسکشد : Systemicدس ایي سّػ یک دعتگبٍ ًَبست هشکضی ثش فْبلیت تک تک عبهبًَ ُب ًَبست داسد  .ایي ًَبست
دس عير هبًیتْسیٌگ فمو ُغت اص لجیل  :اىالُ اص کذُبی عشیبلی کَ ثِشٍ ثشداس ثَ عبهبًَ هی دُذ.سّؽي ثْدى دائوی
عبهبًَ ّ تغییش هسل فیضیکی یب خغشافیبیی عبهبًَ .
*الصم ثَ رکش ُغت ایي سّػ کبسکشد
ثشای کبسثشد ُبی دس عير کالى ّ زتی

بيره
بردار 1
عبهبًَ 1

زبکویتی پیؼ ثیٌی ؽذٍ  ،کَ دس فْست لضّم
ؽفبُبٌ تْمیر دادٍ هی ؽْد.

عبهبًَ 2

عبهبًَ 3

عبهبًَ n

بيره
بردار2

بيره
بردار3

دستگاه
نظارت
مرکسی

بيره
بردار n
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ًْآّسی اختشاع ( :بشًذٍ سا خْدِ هشتشی تعییي هیکٌذ ًَ سبهبًَ )
دس ایي اختشاُ عَ ًْآّسی ّخْد داسد کَ ادّب هی ؽْد ثشای اّلیي ثبس  ،اخشا ؽذٍ اعت:
 )1ادّب هی ؽْد اخشای فشآیٌذ لشَّ کؾی ثقْست پبسخ آًی ّ دس ُوبى لذظَ بَ ششکت کٌٌذٍ کَ ؽبهل "یک تبسیخ
تْلذ دبّی سّص،هبٍ ّ سبل " کَ کبهال تصبدفی تْلیذ ؽذٍ اًذ،ثبالتشیي مشیت اّتوبد هشدم ثَ عبصّکبس لشَّ کؾی سا ثَ
اسهغبى هی آّسد  .ثش اعبط تسمیمبت ّ آهبسگیشی ّ،یژگی اّالم ًتیدَ لشَّ کؾی ثالفبفلَ پظ اص ؽشکت دس آى  ،اًگیضٍ
هشدم ثشای ؽشکت دس ایي فشآیٌذ سا زذالل  24ثشاثش الضایؼ هی دُذ ّ اًتخبة هْیبس تيبثك تاسیخ اسعبلی ثب تبسیخ ّالدت
ؽشکت کٌٌذٍ ،مشیت اّتوبد ثَ فشآیٌذ لشَّ سا ثَ فذ دس فذ (  %100سیبمی) هی سعبًذ .ادّب هی کٌین کَ سؽتَ کبهال
" دسپبعخ ثَ ؽشکت کٌٌذٍ  ،یگبًَ پبساهتشی اعت کَ توبهی  4هضیتی کَ دس "تْفیف اختشاُ " YY/MM/DDتقبدفی"
تْمیر دادٍ ؽذ سا ثشآّسدٍ هی کٌذ ّ ُیچ پبساهتش دیگشی ًوی تْاًذ ایي  4هضیت سا ُوضهبى داؽتَ ثبؽذ (.الصم ثَ رکش اعت
کَ ّصى دُی ثَ ایي تبسیخ ُبی تقبدفی ثش اعبط ُشم عٌی _خٌغیتی کؾْس ثشای زقْل لبثلیت اّتوبد فذ دس فذی
مشّسی اعت)
 )2ادّب هی ؽْد تْلیذ اّذاد ّاقعب تصبدفی تْعو الگْسیتن هْخْد دس عبهبًَ ،ثذیِ ّ هٌسقش ثفشد اعت  .هتخققیي اهْس
سایبًَ کبهال ّالف ثَ ایي هْمُْ ُغتٌذ کَ پشّعغْسُب ثَ ُیچ ّخَ ًوی تْاًٌذ اّذاد ّالْب تقبدفی تْلیذ کٌٌذ چشا کَ
اعبط کبس پشّعغْسُبی کبهپیْتشی ثش لْاًیي ّ سّاثو هتمي سثبمی پبیَ گزاسی گشدیذٍ اعت ّ چیضی کَ ّخْد ّ هب ُیت
خْد سا اص لْاًیي هی گیشد ُیچگبٍ ًوی تْاًذ هْلذ یک پذیذٍ کبهال تقبدفی ثبؽذ  .ثسث کوی فلغفی اعت ّلی ادّب هی کٌین
کَ اّال تْاثْی هبًٌذ )( randیب )( srandیب زتی ُش  functionعبختَ ؽذٍ ثش پبیَ آًِب ُ،شگض سؽتَ ای کَ ّالْب تقبدفی
ثبؽذ ًوی تْاًٌذ تْلیذ کٌٌذ (کّسیلیؾي  Correlationثیي آى اّذاد ُیچگبٍ ففش ّالْی ًیغت ّ ثب تکشاس تْاثِ سؽتَ ُب
دلیمب تکشاس هی ؽًْذ ) ّ ثبًیب هب الگْسیتوی عبختَ این کَ سؽتَ ُبی ًبهسذّد اص اّذاد ثب  Correlation=0تْلیذ هی کٌذ .
الگْسیتن لبثل ثبصگْیی ًیغت ّلی ثشازتی هی تْاى ثب سّتیي ُب ّ م ّیبسُبی فشاّاًی کَ ثشای تؾخیـ سؽتَ ُبی تقبدفی
ّخْد داسد  ،خشّخی ُب سا تغت ّ تبییذ ًوْد کَ سؽتَ ُبی اّذاد تْلیذی کبهال تقبدفی ثب کْسیلیؾي ففش ُغتٌذ  .دس ُش
تبسیخ ُبیی
زبل ثشای عبخت عبهبًَ ای کَ اص دیذ ؽشکت کٌٌذٍ ثیؾتشیي لبثلیت اّتوبد سا داؽتَ ثبؽذ  ،ليْب ًیبص ثَ تْلیذ
کبهال کبهال تقبدفی )  (CORL=0/0000داؽتین کَ هسمك گشدیذ.
 )3ادّب هی ؽْد کَ دس عبهبًَ هزکْس ثشای اّلیي ثبس  ،هیضاى هذاخلَ بِشٍ بشداس (یب هدشی فشآیٌذ) ثَ دذ اقل سعیذٍ ّ ُویي
زذالل ُن لبثل پبیؼ تْعو عبهبًَ هشکضی اص ُویي خٌظ ّ فمو ثب ًشم افضاس هتفبّت ُغت .دس ایي عبهبًَ زتی کذُبی هدبص
) (Ticketsتْعو خْد عبهبًَ تْلیذ ؽذٍ ّ ثْذا دس پشّعَ ً Matchingیض فمو ُویي کذُب سا لجْل هی ًوبیذ  .تٌِب هذاخلَ
ای کَ ثِشٍ ثشداس هی تْاًذ داؽتَ ثبؽذ  ،اّالم تْذاد ُ Ticketبی هْسد ًیبص اعت کَ عبهبًَ ایي تْذاد کذ سا تست پشّتکل
 I2Cثَ سایبًَ هٌتمل هی ًوبیذ ّ.ولیبتی ًَیش ززف یک کُذ هؾخـ یب امبفَ کشدى کُذ دلخْاٍ تْعو ثِشٍ ثشداس ًبهوکي
ُغت .زتی خبهْػ کشدى عبهبًَ دس فْست ّولکشد عیغتوی پبیؼ هی ؽْد  .دس ًتیدَ ثش خالف عیغتن ُبی هْخْد ،
مشیت اىویٌبى اص عوت ثشگضاس کٌٌذٍ ًیض ثَ زذاکثش هی سعذ کَ ثَ ًْثَ خْد ثَ افضایؼ مشیت اّتوبد هؾتشیبى تغشی پیذا
هی کٌذ.
قلوشّ کبسبشدی ّ هذذّدٍ دق اًذصبسی
کبسثشدُبی ایي اختشاُ ثغیبس گغتشدٍ ثْدٍ ّ ُش کدب هؾبسکت اًجٍْ خوْیت ثشای ثشآّسدٍ عبختي ُذفی خبؿ هذ ًَش
ثبؽذ ،اص ایي عبهبًَ ثَ هٌَْس اًگیضٍ عبصی هبکضیون ّ خزة زذاکثش هؾبسکت هی تْاى ثِشٍ ثشد ً.کتَ دس ایٌدب ًِفتَ اعت
کَ "ّقتی ّعذٍ پبداش بشای جبهعَ اهشی کبهال هْسد اعتوبد ّ ًسبت بَ آى صذ دس صذ هطوئي ببشٌذ،دلیلی بشای عذم
هشبسکت ّجْد ًذاسد"ّ .لی ایسبل لغوتی اص للوشّ کبسثشد کَ لبثل ثیبى ُغت ثَ ؽشذ صیش هی ثبؽذ:
 )1کلیَ هغبثمبت تلفٌی ّ پیبهکی کَ ثَ تبصگی سّاج صیبدی یبفتَ اًذ (.اص ىشیك ؽوبسٍ ُبی  909 .....هخبثشات)
 )2کلیَ کبسخبًدبت تْلیذی کَ هسقْل ثب تْذاد ثبال تْلیذ هی کٌٌذ ّ اص سّػ لشَّ کؾی عشیبلی ثشای اًگیضٍ عبصی خشیذ
ثیؾتش تْعو خبهَْ ُذفؾبى  ،اعتفبدٍ هیٌوبیٌذ .
)3کلیَ عبیت ُبی ایٌتشًتی خشیذ کبال ّ خذهبت کَ ثیؾتش آًِب اهشّصٍ پظ اص خشیذ  ،کُذ ؽشکت دس لشَّ کؾی هی دٌُذ .
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)4کلیَ هغبثمبت تلْیضیًْی کَ خبیضٍ هی دٌُذ.
 )5کلیَ فشّؽگبٍ ُب کَ هْوْال اص سّػ اًگیضٍ عبصی  N ( N+1تب ثخش یکی امبفَ سایگبى ثگیش) اعتفبدٍ هی کٌٌذ.
 )6کلیَ هشاکض خذهبتی هثل هيت ُب  ،آسایؾگبٍ ُب  ،سعتْساًِب ّ ؽِش ثبصی ُب کَ هْوْال اص سّػ " یک کْپي ثَ اصای n
صیبل پشداختی" ّ خوِ کشدى کْپي ُب تْعو هؾتشیبى ثب ّّذٍ هثال یک خبیضٍ ای ثَ اصای  20کْپي  .کَ اکثش ا ّلبت ُن ثب
گُن کشدى کْپي ُب تْعو هؾتشیبى خبتوَ هیبثذ.
 )7کلیَ اهبکٌی کَ ؽِشًّذاى صهبى اًتَبس دس آًدب ُب عپشی هی کٌٌذ ّ هْوْال ّلت ثَ ثيبلت هی گزسد هثل :ثبًک ،هيت ،
فشّدگبٍ ،آسایؾگبٍ ،اداسات اسثبة سخّْی ّ  ....کَ هی تْاًٌذ عبهبًَ ای زبّی اىالّبت هتٌبعت ثب کب س خْدؽبى تْجیَ
ًوْدٍ) ّ (Customized productثب فشّػ  Ticketیب ُوبى کُذُبی دعتشعی  ،هؾتشیبى ثب اسعبل ُش پیبهک لغوتی اص
اىالّبت هفیذ هشتجو سا دسیبفت ًوْدٍ ّ عير آکبُی خْد سا ثبال ثجشًذ ّ دس ّیي زبل اًگیضٍ کبفی (ثذلیل لشَّ کؾی) ثشای
ایٌکبس داؽتَ ثبؽٌذ.
 )8ایي عبهبًَ دس فْست ثجت  ّ PCTداؽتي زك اًسقبسی  ،هی تْاًذ فبدساتی ثب اسصآّسی خْة ثبؽذ.
 ّ )9دس خبتوَ کبسثشد ُبی فشٌُگ سبصی دس جبهعَ  .ثشای ایي هْسد اص آًدِت کَ خْدهبى دس زبل پیبدٍ عبصی آى ُغتین
،تْمیر اخوبلی هیذُن  " :ثَ صّن ّلوب ّ هدتِذیٌی کَ دغذغَ هغبئل اختوبُ ی داسًذ ،یکی اص دالئل افلی تٌضیل اخالق ّ
سّاج ًبٌُدبسی دس خبهَْ هب  ،دّسی اص لشآى ّ فشاهْؽی آى ّلی الخقْؿ دس ًغل خْاى ُغت  .زذیث هتْاتش داسین کَ
دس خبهَْ ای کَ افشاد آى ُش سّص فمو یکی اص آیبت هکشهَ سا ثخْاًذ ّلْ آًکَ ثَ هٌْبی آى ایوبى ساعخ ُن ًذاؽتَ ثبؽذ ،د س
آى خبهَْ پظ اص هذتی دسّٓ سیؾَ کي هیؾْد  .دس عبلِبی اخیش تالؽِبی فشاّاًی دس عير کالى ثشای اًُظ ًغل خْاى ثب
لُشآى فْست پزیشفتَ  ،لیکي خجَِ هْبًذ ُن ثَ هْاصات ایي تالؽِب آًِن ثقْست خیلی زغبة ؽذٍ ّ اص دسّاصٍ ُبی هختلف
،کبس خْد سا ثب خذیت دًجبل ًوْدٍ ّ ًتیدَ هجبسصٍ تب االى  ،اگش ثبخت هب ًجْدٍ  ،ليْب تْفیك چٌذاًی ُن دس ایي ساعتب زبفل
ًؾذٍ اعت  .ثش آى ؽذین تب ثَ ُش سّػ هوکي خْاًبى ّضیضهبى (ّ ُوَ خبهَْ ) سّصاًَ زذالل چؾوؾبى ثَ لغوتی کْتبٍ اص
هْبًی سّذ ثخؼ هٌْس گؾتَ،اًؾبا ً...تیدَ ایي تمشیت سا دس آیٌذٍ ًضدیک دس عير خبهَْ ؽبُذ ثبؽین  .دس ایي ساعتب ،گفتین
چَ اؽکبلی داسد ّلتی آًِب اص ُش سّػ ًبخْاًوشداًَ ای ثشای دّس کشدى خبهَْ اص لُشآى اعتفبدٍ هی کٌٌذ ،هب اص سّػ
اًگیضؽی پبداػ ثشای ًضدیک کشدى خبهَْ ثَ لُشآى اعتفبدٍ ًوبیین  .ليْبٌ اؽکبل کَ ًذاسد ّ ،اخت ّیٌی ُن ُغت  .خالفَ
آًک اًؾبا  ...ثضّدی ؽبُذ هغبثمَ پیبهکی "داُی داّی لُشآى " خْاُین ثْد کَ ثب اعتفبدٍ اص اًگیضٍ عبصی فْق الْبدٍ لْی
ٍ
عبهبًَ هزکْس (ثَ یُوي چِبس هضیت ثی ثذیل رکش ؽذٍ دس لجل ) ّ ثب دس ًَش گشفتي خبیضٍ  3عکَ ثِبس آصادی ثشای ُش ثشًذٍ
دس ُوبى لسََ ؽشکت دس هغبثمَ  ،ؽک ًذاس ین کَ ثَ یبسی خذاًّذ ،خْاًبًوبى ّ کل خبهَْ ًَ یکجبس کَ اًؾبا  ...سّصی چٌذ
ثبس دس هغبثمَ لُشآًی ؽشکت ًوْدٍ  ،کلوبت فسف ؽشیف لشٍ الْیي خبهَْ ؽذٍ ّ ًِبیتب استمبء هٌْْی خبهَْ سا ؽبُذ
خْاُین ثْد.عئْال ُب عَ گضیٌَ ای ُغتٌذ کَ دس ُش ثبس ؽشکت دس هغبثمَ ،لغوتی اص م ٌّی فبسعی یک آیَ دس زذ  3الی 4
خو سّی ففسَ گْؽی ُبی هْوْلی ُوشاٍ ،ثشای ؽشکت کٌٌذٍ اسعبل ؽذٍ ّ عبهبًَ دسخْاعت پبعخ فسیر سا هیٌوبیذ  .اص
عَ گضیٌَ  ،دّ گضیٌَ ثغیبس خبسج اص هْمُْ آیَ ىشازی ؽذٍ اًذ ّ گضیٌَ فسیر ثشازتی ُش چَ توبهتش ّ فمو ثب یکجبس
خْاًذى خوالت هتاسک  ،هؾخـ هی گشدد  ّ .ثذیي تشتیت خْاًی کَ ؽبیذ تب چٌذ سّص پیؼ کوی ثْیذ ثْد ثب خْاعت خْدػ
ًگبُی ثَ هْبًی آیبت ؽشیفَ ثکٌذ  ،زبل ثب ّاللَ ُش چَ توبهتش سّصاًَ چٌذ هٌْی آیَ سا خْاًذٍ ّ ىجیْتب ثشای یبفتي پبعخ
فسیر اًذکی ُن دس آى تذثش هی ًوبیذ .همقْد زبفل اعت .گشچٍ ؽشُّ ثب سّػ اًگیضٍ عبصی اص ًُْ پبداػ هْسد اّتوبد
ثْد ّ ،لی هْدضٍ لُشآى کبس خْد سا هی کٌذ ّ پظ اص هذتی هُِش اص للْة گؾْدٍ ،هِِش خْد دس عشاپبی ّچْد هی پشاکٌََذ .
اص ایي دعت کبسکشدُبی فشٌُگ عبصی ثَ کوک ایي عبهبًَ  ،لبثل پیؼ ثیٌی ُغت.
***دس ایٌدب موي پْصػ ثبةت گغتشػ ثٌذ  9اص للوشّ کبسثشدی ،الشاس ثَ هفبسلت تْمیسبت ثٌذ  9اص چِبسچْة ادّب
ًبهَ هیٌوبیین  ،لیکي اگش فمو ثَ رکش خولَ " فشٌُگ سبصی دس جبهعَ " ثغٌذٍ هی کشدین  ،ثین آى هی سفت کَ هفِْم آى ثَ
دسعتی هٌتمل ًؾْد ّ هِوتشیي کبسثشدی کَ اعبعبً ایذٍ عبخت عبهبًَ اص آ ًدب ًؾأ ت گشفت ،هغفْل ثوبًذ  .اص ىشفی دس
ثخؾِبی تْفیف ّ خالفَ اختشاُ ًیض هسلی هٌبعت ثشای ثغو ایي کبسکشد ًیبفتین  .خيبی ّذم سّبیت اىبلَ کالم دس ثٌذ 9
ادّب ًبهَ سا دس فْست اهکبى ثش هب ثجخؾیذ.
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