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  تقديم هب پدر و مارد زعزيم

ی کار ماردی و پدر کرم روی از هک شاکرم بسی را  خدا   ساهی رد ات ساخته نصیبم فدا

  وجودشان ساهی از و گیرم ربگ و شاخ آنها ریشه از و بیاسايم وجودشان بار رپ ردخت

 . علم ودانش تالش نمايم کسب راه رد

 چرا  بودنم رب است دلیلی انمشان و سرم رب است افتخاری  اتج بودنشان هک والدینی

  رفتن راه و گردنتف را  دستم اند بوده ام هستی ماهی رپوردگار از پس وجود دو این هک

 .آموختند نشیب و فراز از رپ زندگی وادی این رد را 

 و انسان بودن را معنا کردند بودن زندگی؛ ربايم هک آموزگارانی

 حال این ربگ سبزی است تحفه ردویش تقديم آانن....

گان   هب پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت

  است ابیتشپن بهترین روزگاران سردرتین این رد هک وجودشان امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس هب

 اد رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گرایدفری هک زبرگشان اهی قلب پاس هب

 و هب پاس محبت اهی بی ردیغشان هک رهگز فروکش نمی کند.

 این مجموهع را هب پدر و مارد زعزيم تقديم می کنم .
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 مقدمه

جلووگیری شوود، اموا در بعضوی مواقوع ایون قووانین و مقوررات باعوث          در هر حرفه و هر علمی ،قووانین و مقوررات وضوع شوده اسوت،از تضواد منوافع        

اختالل در سیستم ها میشود، و این سیستم ها مثل جعبوه دنوده هوا بوه هوم متصول هسوتند، اگور جعبوه دنوده ی خووب کارنكنود باعوث اخوتالل در               

ن میشوود و امكوان دارد فشوار را در دنوده     کل سیستم میشوود، بعضوی از قووانین و مقوررات بور اسوات منفعوت گوروه هوای قدرتمنود سیاسوی تودوی            

 های دیگر به اجرا بگذارد، قوانین و مقررات شاید توسو  انسوان اجورا شوود و کواربر بوه سسیسوتم دسوتور دهود توا تحلیول شوود،اما متاسوفانه امكوان              

ین و مقوررات بورای رفوع تضواد     دارد،خود سیستم توسو  نیوروی انسوان دسوتور داده شوود، توا تحلیول کنود، هموان طووری کوه در بوا  گفوتم، قووان              

 منافع طراحی شده است،اما همین قوانین و مقررات هم امكان دارد از اثر بخشی و کارایی سیستم بكاهد.

 نحوه خلق قوانین و مقررات

تضواد   خالق بر مخلوق توانمنود هسوت، و خوالق سوعادت و کموال مخلووق را میخواهود، و طبوق ایون اسوات قووانین و مقوررات وضوع میكنود، توا از               

منووافع جلوووگیری شووود، بایوود قوووانین و مقووررات بووا نظووم واحوود نگووارش شووود، و زمووان حال،گذشووته و آینووده را پوشووش دهوود،اما بعضووی خووالق هووا  

محدود هستند و بر اسات زمان های حوال و گذشوته اسوتاندارد تودوین میكنود و بوا گسوترش علوم، ایون قووانین و علووم تكمیول میشوود، توا بتوانود                

ربخش و کوارا باشود،همان گونوه گفتم،تنهوا کسوی کوه توانسوته اسوت قووانین و مقررات)قورآن( جوامع را نگوارش کند،خداونود متعوال               یک سیستم اث

بود است. اما متاسفانه علم بشر ناقص می باشود و در هور لحظوه ای از زموان فكور میكنود ایون بودیهات و فرضویه هوا صوحیح موی باشود، اموا علوم                

چون موا هموه مخلووق خداونود هسوتیم از آینوده هوا خبور نوداریم، و آینودگان از گذشوته بشوریت خبور دارنود، و               به صوورت تودریجی کامول میشوود،    

میتوانند علوم گذشته را زیر سوال ببرند، اگور گذشوتگان بور آینودگان خبور داشوتند دیگور نقوص قووانین صوورت نمیگرفوت، بعضوی وقوت هوا هموان                

سوت، بور اسوات منفعوت قدرتمنودان سیاسوی نگوارش شوده اسوت. و خوود قووانین و مقوررات             قوانین و مقرراتی که توس  گذشتگان نگوارش شوده ا  

هووم امكووان دارد توسوو  زبووان هووای مختلووف براسووات سوواختار و تفسوویرهای)تئوری سوواختاری و تفسوویری( نگووارش شووود و نتیجووه را در سیسووتم   

ادبیواتی را از ابتودای خلوق شودنش را بور مخلووق  براسوات        اطالعات مشاهده کرد)تئوری رفتواری(. ابتودا خوالق یوک مخلووق را خلوق میكنود بایود         

نگوارش شوود. بورای اجورای قووانین و مقوررات بایود ابوزار باشود توا سیسوتم اثور             RAM) تئووری هوای سواختاری و تفسویری در حافظوه موقوت )      

صورفه اقتصوادی داشوته باشود توا قووانین        بخش و کارایی را داشته باشد، اما قبل از این که قوانین و مقوررات توسو  خوالق نگوارش شوود بایود ابوزار       

و مقررات به درستی کارکنود. شواید خوود قووانین و مقررات،سیسوتم باشود یوا خوود سیسوتم فراتور از خوود قووانین و مقوررات باشود، یوک سیسوتمی                 

نمیدهنود و یوا امكوان دارد    که تدوین میشود بایود بور مخلووق را آمووزش  زم داده شوود، اموا متاسوفانه خوالق آمووزش هوای  زم را بور مخلووق را             

سیسوتم یووا قوووانین و مقووررات بووه عنووان هسووته تجزیووه و تحلیوول باشوود، و ایون هسووته بوور پوسووته مطابقووت نداشوته باشوود، و باعووث تضوواد تئوووری     

هنجاری با تئوری اسقرایی شوود، یوا بوه عبوارت دیگور، هور علموی هودف دارد، و بورای رسویدن بوه هور هودف بایود یوک خو  مشوق هوای در راه                   

سیدن به این هدف طی شوود و ایون خو  مشوق هوا بدهیات،اصوول و.... میباشود)تئوری دسوتوری(، و بورای قووانین و مقوررات امكوان دارد تئووری              ر

هنجوواری بیووان شووود، امووا امكووان دارد تئوووری هنجوواری بووا تئوووری اثبوواتی قوووانین و مقووررات نگووارش شووود، و ایوون قوووانین و مقووررات در هسووته   

و پوسوته هوم کواربر موی باشود، خوود کواربر هوم امكوان دارد، نورم افزارهوا، نیوروی انسوانی، فناوریهوای دیجیتوال باشود، و                  اطالعات قورار میگیورد  

هنگووامی کووه هسووته بووا پوسووته مطووابق ندارد،تجزیووه و تحلیوول هووا در هسووته اطالعووات خوووب تحلیوول نشووود، و خووود هسووته، از قوووانین و مقووررات  

ررات،خوود هسوته نموی باشود بلكوه قسومتی از تشوكیل دهنود هسوته موی باشد،شواید از خوود ب رسوید واقعوا               تشكیل شده است و اما خود قوانین و مق

هسته چوی هسوت؟ هسوته هموان آنوالیز اطالعوات هسوت،فق  قووانین مقوررات انتقوال دهنود اطالعوات موالی بوه هسوته هسوت، کوه پارامترهوای                   
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دیل بوه داده شوود،آیا داده بوه تنهوایی مهوم هسوت؟ بورای رسویدن بوه جوواب خوود            هستی را تبدیل به داده میكند و خود هسته آنالیز میكنود، توا تبو   

بایود برگووردیم بووه بیووان هووای ذکوور شووده، تئوووری هووای هنجواری و قسوومتی از تئوووری هووای اثبوواتی، قوووانین و مقووررات را نگووارش میكنوود و خووود   

کنیود طبوق ایون چهوارچوب آنوالیز کنیود، و بوا اسوتفاده از ابوزار          قوانین و مقررات در هسته قورار میگیورد، و بوه هسوته میگویود اگور خواسوتی آنوالیز         

ها)پوسته( نتیجه را مشواهده و یوا دریافوت کنیود، اموا امكوان دارد خوود پوسوته هوم ورودی اطالعوات و خروجوی اطالعوات باشود یوک ابزار،امكوان                

دی اطالعووات و هووم خروجووی اطالعووات را دارد(، دارد هووم ورودی اطالعووات و خروجووی اطالعووات داشووته باشوود)مثل نوورم افووزار حسووابداری،هم ورو 

و خود هسته فق  یک ورودی اطالعوات دارد هموان قووانین و مقوررات موی باشود و سیسوتم تجزیوه و تحلیول موی باشود کوه قووانین و مقوررات بوا                

کورد، در واقوع تجزیوه و تحلیول      سیستم تجزیه و تحلیل ارتباط تنگنایی دارد که نمی تووان از هوم جودا کورد و یوا یوک تعریوف جداگانوه از آن بیوان         

( انسوان هوا، کوه هور انسوانی      IQUیعنی سرعت اطالعوات و یوا سورعت پوردازش اطالعوات، و یوا تعریوف دیگور از تجزیوه و تحلیول هموان آیكوو)            

ام بوه  . بورای جوواب بوه پرسوش بوا  بایود بگوم، هودف سیسوتم تهیوه اطالعوات خو            CPUآیكو آنها متفاوت هستند، مانند پردازشگر سیسوتم ماننود   

داده ها هست، اموا چوه کسوی و چگونوه کاربرهوا ایون اطالعوات را پوردازش کننود)نیرو و قودرت افكوار انسوانی(ر اموا بوا پیشورفت در علوم فنواوری                  

های اطالعات هم دیگر اسنان دیگر نیاز نیسوت اطالعوات را بورای تصومیم گیوری پورداز کنود، خوود سیسوتم تصومیم گیوری میكنود،یک اسوتاندارد              

اری به سیستم میگویود چگونوه داده هوا را تبودیل بوه اطالعوات موالی کنود و یوک اگووریتم هوای بوه اطالعوات موالی، میگویود چگونوه                 های حسابد

ب پردازش شود، امكوان دارد هور الگووریتم از انوواع علووم باشود، الگووریتم امكوان دارد بوا اسوتانداردهای حسوابداری بوا علووم ریاضوی و آموار ترکیو                

ی موالی و مودیریت را تهیوه کنود، الگووریتم هوا قووانین و مقوررات مربوطوه ندارنود، بیشوتر از افكوار برناموه نوویس اسوتخراج                شود گزارشات حسابدار

میشود، برنامه نوویس بایود تموام اسوتانداردهای حسوابداری و سوایر قووانین هوای مربوطوه را درب کنود توا بتوانود چوارت الگووریتم خوود را طراحوی                 

ا درب کند، از لحاظ نورم افزار،سورعت تحلیول بوا  میورود، اموا نورم افوزار بوا سوخت افوزار ارتبواط تنگنوایی دارد، و ایون               کند، هرچی بهتر الگوریتم ر

علوووم بووه هموودیگر وابسووته هسووت، درواقووع الگوووریتم یووک چووارتی کووه هسووت کووه هنگووامی کووه شخصووی وارد سووازمانی میشووود، و در ورودی      

ه ایون شورکت از چوه بخوش هوای تشوكیل شوده اسوت، در واقوع الگووریتم یوک اسوتراتژیک             سازمانی، چوارت سوازمانی را ترسویم کورده اسوت، کو      

حسوابداری مودیریت( ارتبواط تنگنوایی دارد، الگووریتم میتوانود       BSC-( هسوت، در واقوع بوا کوارت متووازن)     BSCکوتاه مدت و بلند مودت سوازمانی)  

نتورل داخلوی مناسوبی را بورای حسابرسوی داخلوی ایفوا کنود. الگووریتم          اهداف بلند مدت و کوتاه مدت یک سازمان را فوراهم کنود و حتوی میتوانود ک    

ها هم میتواند نیازهوای اقتصواد کوالن و اقتصواد خورد را درگیور کنود، حتوی میتوانود کشوش تقاضوا و حود مطلوبیوت کوا  را مشوخص کنود، و هوم                  

ی بوین الملول و تبادیول کوا  و صوادرات در مرزهوای       میتواند نقش مالیات شورکت هوا و اداره دارایوی را مشوخص کنود، و هوم میتواننود اقتصواد هوا         

بی پایوان صوورت گیرد.خوود الگووریتم هوا از افكوار برناموه نویسوان جریوان میگریود، و خوود الگووریتم هوم هدف،بودهیات و فرضویات و... تشوكیل                 

ک نووع علوم هسوت، کوه علوم را      شده است، و خود الگوریتم هوا بایود توابع یوک هودف باشود و بوا دنیوای بیورون خوود صوحبت کنود، الگووریتم یو              

تبدیل به دستور میكند و به علم دسوتور میدهود طبوق ایون موضووع پوردازش شوود، و خوود الگووریتم بیشوتر اطالعوات را از محوی  بیورون دریافوت               

اده صوحبت  میكند و طبوق دسوتوراتی کوه از قووانین و مقوررات سرچشومه گرفتوه اسوت محاسوبه میكنود. موا در ایون کتواب بیشوتر دربواره پایگواه د                

 میكنیم.

 پایگاه داده چیست؟

افكار انسان ها به هم وابسته هستند، اما در میوام ایون افكارهوا، متغییرهوای اخوتالل گور بوه چشوم میخوورد و میتووان برحسوب قووه ادراکوی لموس               

کوه برناموه نوویس بوه     کرد، بیشتر اطالعاتی کوه توسو  الگووریتم هوا تجزیوه و تحلیول میشوود، الگووریتم بیشوتر کود هوای صوفر و یوک هسوتش               


