جلسه دوم تئىری پیشرفته حسببداری

ثٌبم خذا

همذهِ
ثؼٌَاى پیص ًیبص دسس تئَسی حسبثذاسی هطبلؼِ فلسفِ ػلن ٍ آگبّی اص آخشیي ًظشیبت سضتِ حسبثذاسی ٍ آضٌبیی ثب سٍش ضٌبسی پژٍّص اص
ضشٍسیبت است .چَى ثشای اثجبت ایذُ ّبی خَد ثِ ّوِ هَاسدگفتِ ضذُ ًیبص است.

تؼشیف تئَسی
هجوَػِای اص سبصُّب (هفبّین) تؼبسیف ٍ گضاسُ ّبی ثِ ّن هشتجط است کِ اص طشیك هطخع سبختي سٍاثط ثیي هتغیشّب ،ثب ّذف تجییي ٍ پیص
ثیٌی پذیذُّب دیذ ًظبم یبفتِای اص پذیذُّب اسائِ هیکٌذ.

ٍیژگی ّبی تئَسی
 )1ثبیذ تَاًبیی تؼییي حمبیك هَسد هطبّذُ هشثَط ثِ یک هسئلِ سا داضتِ ثبضذ ثبیذ تَغیف ٍ تؼییي کٌذ چشا یک پذیذُ تحت یک ضشایط
خبظ اتفبق هیافتذ )2 .یک تئَسی ثبیذ ثب حمبیك هَسد هطبّذُ ضذُ ٍ ثب ثذًِ داًص هغبیشت ًذاضتِ ثبضذ )3 .تئَسی ثبیذ اثضاسّبی الصم سا ثشای
آصهَى خَد داضتِ ثبضذ ثِ ایي هؼٌی کِ دس غَست تأییذ ثبیذ ثتَاى فشضیِّبیی لیبسی دیگشی اص آى استٌتبج کشد ٍ پیبهذّبی آى سا پیصثیٌی
کشد.

تؼشیف تئَسی حسبثذاسی
تئَسی هجوَػِ جبهؼی اص هفشٍضبت است.هفبّین ٍ اغَل ػولی کِ چبسچَة کلی سا ضکل هیذّذ .استذاللی هٌطمی است ثِ ضکل هجوَػِ
ای اص اغَل گستشدُ کِ اٍال چبسچَة کلی ثِ هٌظَس هشجؼی ثشای اسصیبثی سٍیِ ّبی حسبثذاسی فشاّن هیکٌذ ٍ ثبًیب ساٌّوبیی است ثشای اسصیبثی
سٍیِ ّبی جذیذ .ایي چبسچَة دس غبلت استبًذاسدّبی گضاسضگشی هبلی ػولی هی ضَد.
استبًذاسدّبی حسبثذاسی ثش هجٌبی هفبّین ًظشی گضاسضگشی هبلی تذٍیي گشدیذُ است .دس استبًذاسد ضوبسُ یک ثیبى ضذُ استّ ،ذف
غَستْبی هبلی ،اسائِ اطالػبتی تلخیع ٍ طجمِثٌذی ضذُ دسثبسُ ٍضؼیت هبلی ،ػولکشد هبلی ٍ اًؼطبفپزیشی هبلی ٍاحذ تجبسی است کِ ثشای
طیفی گستشدُ اص استفبدُکٌٌذگبى غَستْبی هبلی دس اتخبر تػویوبت التػبدی هفیذ ٍالغ ضَد.

سبختبس استبًذاسد
)1تؼبسیف  )2ضٌبخت ٍ اسصیبثی هجذد  )3افطبء

اسکبى چبسچَة ًظشی
 )1اّذاف گضاسضگشی هبلی  )2هخبطجبى یب استفبدُ کٌٌذگبى ٍ )3یژگی ّبی کیفی  ) 4ضٌبخت ضبهل هبّیت ٍ اًذاصُ گیشی  )5افطبء یب ًحَُ
اسائِ
ضبلَدُ چبسچَة ًظشی ثش اسبس اّذاف گضاسضگشی هبلی هطخع هی ضَد ٍ ایي اّذاف ثب اسائِ اطالػبت هفیذ ثشای تػویوبت التػبدی اًجبم
هی پزیشد ،هخبطجبى گضاسش ّبی هبلی سشهبیِ گزاساى ٍسبیش استفبدُ کٌٌذگبى ّستٌذ ٍ ٍیژگیْبی کیفی اطالػبت ضبهل لبثلیت اتکبء ٍ هشثَط
ثَدى است .ضٌبخت هبّیت ػٌبغش حسبثذاسی سا هطخع هی کٌذ.
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هٌظَس اص هبّیت ،ػٌبغش حسبثذاسی هبًٌذ داسایی ،ثذّی ٍ ...استً .کتِ ای کِ دس ایٌجب ٍ دس ّش جبی ثحث الصم است ثِ آى تَجِ ضَد ایي است
کِ آیب ًوی تَاى ػٌبغش دیگشی سا ثشای حسبثذاسی ثشضوشد؟ آیب ًوی تَاى ثش ایي ًَع چیٌص ػٌبغش ایشادی ٍاسد کشد ٍ ....
آًچِ کِ الصم است هذًظش لشاس دّین ایي است کِ ثِ ضکلی اًتمبدی هجبحث سا هطبلؼِ کٌین ٍ اص هطبلؼِ غشف ثپشّیضین.
دس اًذاصُ گیشی ّن چٌذ اسصش تب کٌَى ضٌبسبیی ضذُ است هثل ثْبی توبم ضذُ تبسیخی ،اسصش جبسی ،اسصش فشٍش ،اسصش جبیگضیٌی ،اسصش
خبلع ثبصیبفتٌی ٍ اسصش التػبدی ًٍْبیتب اسصش فؼلی جشیبًبت ًمذی آتی .ایٌکِ اص کذام سٍش استفبدُ کٌین ثبیذ ٍیژگیْبی کیفی اطالػبت هثل
هشثَط ثَدى یب لبثل اتکب ثَدى سا هذًظش داضتِ ثبضین.
دس هَسد افطبء اٍال ٍضؼیت هبلی ثبًیب ػولکشد هبلی ٍ ثبلثب اًؼطبف پزیشی هبلی الصم است هَسد تَجِ ثبضذ.

چبسچَة ًظشی دیگش
دس ایٌجب چبسچَة ًظشی دیگشی سا هطشح هی کٌین کِ دس صیش جضئیبت آًشا هطشح هی کٌین.
ّذف ایي چبسچَة ًظشی پبسخگَیی است.
هخبطجبى آى ریٌفؼبى ،جبهؼِ ،سشهبیِ گزاساى ،دٍلت کبسکٌبى ٍ هحیط صیست ّستٌذ ٍ ٍیژگی ّبی آى اسائِ هٌػفبًِ ٍ هشثَط ثَدى است.
دس استجبط ثب ضٌبخت ،هبّیت آى تب کٌَى هطخع ًطذُ است ٍ اًذاصُ گیشی دس آى اسائِ هٌػفبًِ ثِ اسصش جبسی یب ثبصاس یب خبلع اسصش فشٍش
است .دس ایٌجب اًذاصُ گیشی غشفب هبلی یب پَلی ًیست (دس ایي ساثطِ همبلِ ای خبًن دکتش دیبًتی ًَضتِ اًذ -دس ثحث پبسخگَیی ایٌکِ چِ
چیضّبیی ثب سٍیکشد اسالهی ثبیستی افطبء ضَد -دس ًطشیِ تحمیمبت هبلی اسالهی چبح ضذُ است).
دس هَسد افطبء کِ ثسیبس هْن است ٍ فشغت ثسیبس هٌبسجی ثشای کبس کشدى داسد.
دهسکی حسبثذاسی سا ایي طَس تؼشیف هی کٌذ ،حسبثذاسی فشآیٌذی است کِ اسصش سا اًذاصُ گیشی ٍ گضاسش هی کٌذ .حبل اسصش اص ًظش اًسبى
حذالل ضبهل دٍ ثؼذ هبدی ٍ غیش هبدی است کِ ثشای ثخص غیشهبدی آى ٍاحذ اًذاصُ گیشی ٍجَد ًذاسد ٍ اهکبى کبس ثش سٍی ایي هَضَع ّست
ٍ ًْبیتب هطلت ًْبیی کِ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى هَضَع سسبلِ هطشح ضَد ایي است کِ ثشای افطبء ّش ضشکت ثبیستی دٍ غَست هبلی اغلی داضتِ
ثبضذ اٍلیي گضاسش غَستحسبثی است کِ چگًَگی کست ثشٍت سا گضاسش کٌذ ٍ دٍهی غَست چگًَگی تَصیغ ثشٍت استّ .ش کذام اص ایي دٍ
هَسد هی تَاًذ ثؼٌَاى یک سسبلِ دکتشی ثبضذ.
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