ﺑررﺳﯽ اﻋﺗﺑﺎرﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی
ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی  :ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی اﺗﻔﺎﻗﯽ  ,ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی از راه دور  ,اﻋﺗﺑﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی
ﭼﮑﯾده  :در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی از راه دور ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ  ,ﺗﮑﺛﯾر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑزار ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ  ,از اﻗﺗﺑﺎس از ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺑﯾﮫ
ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده  ,ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
زﺑﺎن ھﺎ و ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی  ,اﯾن ﻋﻘﯾده ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳت.
در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺟدﯾد  ,ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﺗر ﺷود ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﺳﺗﮑﺎری آﯾﮑون ھﺎ
روی ﻣﺎﻧﯾﺗور ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷود.
ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﻓﻘﯾت ﺟدﯾد ﻋﻠﻣﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﮐرده اﯾم :
" ﺿرورﯾت وﺟود ﯾﮏ اﺑزار ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑرای اﮐﺗﺷﺎف و ﺣدس زدن رﻓﺗﺎر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده و ﭘوﯾﺎی
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی از راه دور "
اﻣﺎ اﯾن ﺟدﯾت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﻘﻘﺎن دﻧﺑﺎل ﻧﺷده اﺳت.
ﻋﻠت اﯾن اﻣر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﮐﺛر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
از راه دور اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم ﭼون اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑراﺳﺎس ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳت و اﻋﺗﺑﺎر درﺳﺗﯽ ﻧدارﻧد.
ﺑﺣث ﻣﺎ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑر دو ﺷرط ﻻزم و ﺿروری ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺷود :
 .١اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣوﻟد ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻋدا ﺷﺑﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑرای اﻋداد ﺗوزﯾﻊ ﺷده ,ﻣﺳﺗﻘل و
ﯾﮑﻧواﺧت.
 .٢آﻧﺎﻟﯾز ﻣﻧﺎﺳب داده ھﺎی ﺧروﺟﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی.

ﻣﻘدﻣﮫ
دھﮫ ی آﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻋﻧوان زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را در ﻣدارس و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﭘﯾدا ﮐردﻧد و ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﺗﺟﮭﯾزات روی ﻣﯾز درون اداره ھﺎ ﺷد.
ھم ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ راه ﭘﯾدا
ﮐردﻧد .
در ﺻﻧﻌت و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻋﻼﻗﮫ ی زﯾﺎدی ﺑرای ﺧﻠق ﮐردن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی  AAAﺑﮫ وﺟود آﻣد ﮐﮫ اﯾن ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ھر ﺳروﯾس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در ھر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن را اراﺋﮫ دھﻧد .ﻗﺑل از اﺑداع اﯾن
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