دادهکاویازدریچهعلمآمار 

مقدمهایبرارتباطبیندادهکاویوآمار

چرا دادٌکايی بخشی از علم آمار ویست؟
پشٍفؼَس فشیذهي ،1اػتبد داًـکذُ آهبس داًـگبُ اػتٌفَسد ،دس هقبلِای خشد ثِ ًبم "چِ استجبعی ثیي دادُکبٍی ٍ ػلمن
آهبس ٍخَد داسد؟"  ،تـشیح هیکٌذ کِ چشا دادُکبٍی ثخـی اص ػلن آهبس ًیؼت؛ ٍی هؼتقذ اػت اگش دادُکبٍی ثخـی
اص ػلن آهبس ثبؿذ ،آًگبُ حذاقل هیثبیؼت هَاسد ریل ثِ ٍقَع ثپیًَذد:
 هقبالت حَصُ دادُکبٍی دس ًـشیبت آهبس ثِ چبح ثشػٌذ.
 هجبحث دادُکبٍی ثِ داًـدَیبى هقغغ کبسؿٌبػی سؿتِ آهبس تذسیغ ؿًَذ.
 هجبحث تحقیقبتی هشتجظ ثب دادُکبٍی ثِ داًـدَیبى تحلیالت تکویلی سؿتِ آهبس تذسیغ ؿَد.
 ؿٌبػبًذى هـبغل ٍ هفبخش دادُکبٍی ،ثِ داًـدَیبى آهبس كَست پزیشد.
ثذیْی اػت کِ چٌیي فؼبلیتّبیی كَست ًویپزیشد ،لزا ًویتَاى دادُکبٍی سا ثخـی اص ػلن آهبس داًؼت .ػمالٍُ ثمش
آى ،فشیذهي هؼتقذ اػت کِ هجبحثی ّوچَى الگَؿٌبػی ،ؿجکِّبی ػلجی ،یبدگیشی هبؿیي ،هذلّمبی گشافیکمی ٍ
هلَسػبصی دادُّب دس دادُکبٍی هغشح هیؿًَذ کِ هتؼبقجبً دس سؿتِ آهبس ًبدیذُ گشفتِ ؿذًذ.
تفايت ي ارتباط بیه علم آمار با دادٌکايی:
پبیِ ٍ اػبع دادُکبٍی دس ػِ ؿبخِ اكلی سیـِ داسد کِ هْنتشیي آىّب آهبس اػت .دس ٍاقمغ ثمذٍى آهمبس ،دادُکمبٍی
هؼٌب ًخَاّذ داؿت ،چشا کِ آهبس صیشثٌبی اکثش فٌبٍسیّبیی اػت کِ دادُکبٍی ثش اػبع آىّمب ثٌمب ؿمذُ اػمت .الصم
ثِرکش اػت کِ َّؽ هلٌَػی ٍ یبدگیشی هبؿیي ،دٍ ؿبخِ دیگش هشتجظ ثب دادُکبٍی ّؼتٌذ.
آهبس ؿبخِ ای اص ػلن سیبضی اػت کِ ثِ خوغ آٍسی ،تَضیح ٍ تفؼمیش دادُّمب همیپمشداصد .ایمي ػلمن دس هقبیؼمِ ثمب
دادُکبٍی ،قذهت ثیـتشی داسد ٍ خضء سٍؽّبی کالػیک دادُکبٍی هحؼَة هیؿمَدٍ .خمِ اؿمتشاک تکٌیمکّمبی
آهبسی ٍ دادُکبٍی ،ثیـتش دس تخویي ٍ پیؾثیٌی اػت .الجتِ اص آصهَىّبی آهبسی دس اسصیمبثی ًتمبیح دادُکمبٍی ًیمض
اػتفبدُ هیؿَد .دس کل اگش تخویي ٍ پیؾثیٌی خضء ٍظبیف دادُکبٍی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ ،دس ًتیدمِ تحلیملّمبی
آهبسی ،دادُکبٍی سا ثیؾ اص یک قشى اخشا کشدُ اػت! هیتَاى تحلیلّبی آهبسی اص قجیل فبكلِ اعویٌبى ،سگشػیَى ٍ
غیشُ سا هقذهِ ٍ پیؾ صهیٌِ دادُکبٍی داًؼت کِ ثِتذسیح دس صهیٌِّب ٍ سؿتِّبی دیگش سؿذ ٍ تَػؼِ پیذا کمشد .دس
ٍاقغ تکٌیکّبی آهبسی تَػظ دادُکبٍی ثِکبس ثشدُ هیؿًَذ ٍ ثشای کـف هَضَػبت ٍ ػبختي هذلّبی پیؾگَیبًِ
هَسد اػتفبدُ قشاس هیگیشًذ .ثِعَسکلی سٍؽّبی آهبسی سٍؽّبی قذیویتشی ّؼتٌذ کمِ ثمِ حبلمتّمبی احتومبلی
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هشثَط هیؿًَذ .دادُ کبٍی خبیگبُ خذیذتشی داسد کِ ثِ َّؽ هلٌَػی ،یمبدگیشی هبؿمیي ،ػیؼمتنّمبی اعالػمبت
هذیشیت ٍ هتذلَطی پبیگبُ دادُ هشثَط هیؿَد.

دادٌ کايی

چرا بٍ استفادٌ از دادٌکايی عالقٍمىذتریم؟
دادُ کبٍی ؿجبّت صیبدی ثِ تحلیلّبی آهبسی داسدٍ ،لی اص خْبت صیبدی ثب آهبس هتفبٍت اػت ٍ هضیتّبی صیبدی
ًؼجت ثِ آهبس داسدّ .وبىعَس کِ گفتین ،سٍؽّبی آهبسی خضء سٍؽّبی قذیوی دادُکبٍی اػت لزا ثب پیـشفت ػلن ٍ
فٌبٍسی ،دچبس هحذٍدیتّبیی خَاّذ ثَد .اهشٍصُ حدن اعالػبت ٍ هخلَكبً ػشػت سؿذ آًْب ثِ قذسی صیبد ؿذُ اػت
کِ آهبسؿٌبػبى ٍ تحلیلگشاى ،دس ثشسػی ٍ تحلیل پبیگبُّبی دادُ دس صهیٌِّبی هختلف ًبتَاًٌذ .ثؼضی اص پبیگبُ
دادُّب ثِ قذسی ثضسگ ٍ پیچیذُ ؿذُاًذ کِ تحلیل سٍاثظ ٍ اػتخشاج اعالػبت هفیذ پٌْبى ؿذُ دس آًْب ،اص ظشفیت
رٌّی ثـشی فشاتش سفتِ اػت.
تکٌیکّبی دادُکبٍی ٍ تکٌیکّبی آهبسی دس هجبحثی چَى تؼییي هقذاس ّذف ثشای پیؾگَیی ٍ اسصؿیبثی هٌبػمت
دادُّبی دقیق ،خَة ػول هیکٌٌذ ،اهب چشا ًؼمجت ثمِ دادُکمبٍی ٍ اػمتفبدُ اص آى ػالقمِ ثیـمتشی اص خمَد ًـمبى
هیدّین؟ ثشای ایي ػالقِهٌذی ،چٌذیي دلیل ػوذُ ٍخَد داسد:
 .1سٍؽّبیی هبًٌذ ؿجکِّبی ػلجی هلٌَػی دس دادُکبٍی ،ثب اسائِ تکٌیک ًضدیکتشیي ّوؼبیِ ،سٍؽّبی قَیتشی
ثشای دادُّبی ٍاقؼی ثِ هب هیدٌّذ ٍ الجتِ اػتفبدُ اص آًْب ثشای کبسثشاًی کِ تدشثِ کوتشی داسًذ ،ساحتتش اػت.
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 .2سٍؽّبی دادُکبٍی ثب اعالػبت کوتش ،ثْتش کبس هیکٌٌذ ٍ ثمشای حدمن ٍػمیؼی اص دادُّمب هٌبػمتتشًمذ .تحلیمل
دادُّبی کالى ٍ تَػؼِ سٍؽّبی کالػیک آهبسی ثشای تحلیل چٌیي دادُّمبیی ،هَضمَع خذیمذی سا تحمت ػٌمَاى
تحلیل دادُّبی ًوبدیي ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت؛ دس حبلیکِ سٍؽّبی آهبسی ثیـتش صهبًی کِ تؼذاد دادُّب کوتش اػت ٍ
اعالػبت ثیـتشی دس هَسد دادُّب هیتَاى ثذػت آٍسد ،اػتفبدُ هیؿًَذ؛ ثِ ػجبست دیگش ،سٍؽّبی آهبسی ثب هدوَػِ
دادُّبی کَچکتش ػشٍکبس داسًذ ٍ ثِکبس ثشدى آىّب دس هدوَػِ دادُّبی ػظین ،احتوبل خغب سا صیبد هیکٌذ.
 .3یکی اص هحذٍدیتّبی اكلی آهبس ،داؿتي فشم اٍلیِ دس هَسد دادُّبػت .دادُّبی خوغآٍسی ؿذُ ًَػبً خیلمی اص
فشمّبی آهبسی سا دس ًظش ًویگیشًذ هبًٌذ هؼتقل ثَدى هـخلِّب ،هـخق ثَدى تَصیغ دادُّب ،داؿمتي کوتمشیي
ّنپَؿبًی دس فضب ٍ صهبى ٍ غیشُ .تخلف اص ّش یک اص فشمّب ،هیتَاًذ هـکالت ثضسگی ایدبد کٌذ ٍ دس ًْبیت دسػتی
یب ًبدسػتی ًتبیح ًْبیی ،ثِ دسػت ثَدى فشم اٍلیِ ٍاثؼتِ اػت؛ دس هقبثل سٍؽّبی یبدگیشی هبؿیي اص ّیچ فشضی
دس هَسد دادُ ّب اػتفبدُ ًویکٌذ .دس ٍاقغ دس آهبس هب فشضیِای هغشح هیکٌین ٍ ثب اػتفبدُ اص تحلیل ّبی آهمبسی ثمِ
اثجبت یب سد فشضیِ هی پشداصین ،اهب دادُکبٍی ثِ فشضیِ احتیبخی ًذاسد؛ اثضاس دادُکبٍی فشم هی کٌذ کِ ؿموب خمَد
ّن ًویداًیذ ثِ دًجبل چِ هیگشدیذ! ٍ ایي ًکتِ ای اػت کِ ثبػث هی ؿَد کبسآهذی دادُکبٍی دس هَاقغ ثشٍص هـکل
ًوبیبى ؿَد.
ثشای هثبل هب دس آهبس فشم هی کٌین کِ فشدی کِ یک چکؾ خشیذُ اػت ،حتوبً یک ثؼتِ هیخ ّن خَاّمذ خشیمذ،
ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی آهبسی هـخق هی کٌین کِ ایي استجبط ٍخَد داسد یب خیش؛ اهب دادُکبٍی ثذٍى تَخِ ثِ
ایٌکِ چٌیي فشضی داؿتِ ثبؿین ،ثب کبٍؽ هیبى دادُ ّب ،اگش استجبعی هخفی هؼٌیداسی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،آى سا ثمِ
اعالع هب هی سػبًذ .ثِ عَس هثبل دس یک فشٍؿگبُ ػختافضاس هوکي اػت ثیي خشیذ اثضاس تَػظ هـمتشیبى ثمب تولمک
خبًِ ؿخلی یب ًَع خَدسٍ ،ػي ،ؿغل ،هیضاى دسآهذ یب فبكلِ هحل اقبهت آًْب ثب فشٍؿگبُ ،ساثغِای ثشقشاس ؿَد.
 .4یکی دیگش اص هحذٍدیتّبی آهبس ایي اػت کِ فقظ هی تَاًذ اص دادُّبی ػذدی اػتفبدُ کٌذ ٍلی دادُکبٍی اص دادُ
ّبی غیش ػذدی ًیض اػتفبدُ هی کٌذ.
دس خذٍل صیش ،ثِ عَس خالكِ ثِ هقبیؼِ دادُکبٍی ٍ آهبس پشداختِاین.
دادُ کبٍی

آهبس

اکتـبفی

تبییذ کٌٌذُ

هدوَػِ دادُ کالى

هدوَػِ دادُ کَچک

تؼذاد صیبدی اص هتغیشّب

تؼذاد کوی اص هتغیشّب

اػتٌتبخی

اػتقشایی

هخلَف دادُ ّبی ػذدی ٍ غیش ػذدی

هخلَف دادُ ّبی ػذدی

پبکؼبصی دادُ ّب سا اًدبم هیدّذ

ثبیذ دادُّبی دقیق (تویض) دس اختیبس آى قشاس گیشد
خذٍل هقبیؼِ آهبس ٍ دادُکبٍی
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کاربردَای علم آمار در دادٌکايی:
دس ػبلّبی اخیش پظٍّؾّبی هختلفی دس صهیٌِ کبسثشد دادُکبٍی دس ػلن آهبس كمَست گشفتمِ ٍ چٌمذیي کبسگمبُ ثمب
ػٌَاى کبٍؽ دادُّبی سػوی ثشگضاس ؿذُ اػت کِ اٍلیي کبسگبُ دس ػبل  2002دس فٌالًذ ٍ دٍهمیي کبسگمبُ دس ػمبل
 2004دس ایتبلیب ثَدُ اػت .ایي اهش ًـبىدٌّذُ آى اػت کِ ایي هَضَع هَسد تَخِ ػبصهبىّبی هلی آهبس ٍ هحققمبى
آهبسی قشاس گشفتِ اػت .دس اداهِ ثِ ثشسػی ایي هَضَع هْن هیپشداصین:
دادُکبٍی هؼوَالً اػتشاتظیّبی صیش سا دس دادُ ّب ثکبس هی ثشد :تَضیح ٍ تفؼیش ،تخویي ،پمیؾثیٌمی ،دػمتِ ثٌمذی،
خَؿِ ثٌذیٍ ،اثؼتِ ػبصی ٍ ایدبد ساثغِ ،قَاػذ اًدوٌی ،تشتیت ٍ هلَسػبصی.
سٍؽّبی آهبسی دس هجبحث تخویي ٍپیؾ ثیٌی کبسثشد داسًذ .دس تحلیل آهمبسی ،تخومیي ٍپمیؾ ثیٌمی ػٌبكمشی اص
اػتٌجبطّبی آهبسی ّؼتٌذ .اػتٌجبطّبی آهبسی ؿبهل سٍؽّبیی ثشای تخویي ٍتؼت فشضمیبت دسثمبسُ خوؼیتمی اص
ٍیظگیّب ثشاػبع اعالػبت حبكل اص ًوًَِ اػت .یک خوؼیت ؿبهل هدوَػِ ای اص ػٌبكش اص قجیل افشاد یب دادُّمبیی
کِ دس یک هغبلؼِ خبف آهذُ اػت .لزا دس ایيخب دٍ هجحث تخویي ٍ پیؾثیٌی سا تـشیح هیکٌین:
الف -تخمیه:
دس تخویي ثِ دًجبل تؼییي هقذاس یک هـخلِ خشٍخی هدَْل ّؼتین .هـخلِ خشٍخی دس هؼبئل تخومیي ثیـمتش
ػذدی ّؼتٌذ تب قیبػی؛ ثٌبثشایي هَاسدی کِ ثلَست قیبػی ّؼتٌذ ثبیذ ثِ حبلت ػذدی تجذیل ؿًَذ ،هثالً هَاسد ثلی
ٍ خیش ثِ كفش ٍ یک تجذیل هی ؿًَذ .سٍؿْبی آهبسی هَسد اػتفبدُ دسایي ثخؾ ،ثغَسکلی ؿمبهل تخومیي ًقغمِ ٍ
فبكلِ اعویٌبى هیثبؿٌذ کِ اص ثشآٍسدکٌٌذُّبی ًقغِای ٍ فبكلِای کوک گشفتِ هیؿَد.
الصم ثِ رکش اػت صهبًی ثِ ػشاؽ تخویي هیسٍین کِ هقذاس ٍاقؼی پبساهتشّب ًبؿٌبختِ ثبؿذ .ثِعمَس هثمبل صهمبًی کمِ
هقذاس ٍاقؼی هیبًگیي یک خبهؼِ هـخق ًیؼت .دس ثشخی هَاسد تؼییي هیبًگیي هدوَػِ ای اص دادُ ّب هْمن اػمت،
هثالً هیبًگیي تؼذاد ًفشاتی کِ دس یک سٍص ثِ ثبًک هشاخؼِ هی کٌٌذ یب هتَػظ هقذاس پَلی کمِ افمشاد دس یمک ؿمؼجِ
خبف اص ثبًک ٍاسیض هی کٌٌذ.
ب -پیش بیىی:
ّذف اص اًدبم پیؾ ثیٌی تؼییي تشکیت خشٍخی ثب اػتفبدُ اص سفتبس هَخَد اػت؛ یؼٌی سػیذى ثِ یک ًتیدِ ثٍِػیلِ
اعالػبت هَخَد اص دادُ ّب .هـخلِ ّبی خشٍخی دس ایي سٍؽ ّن هیتَاًٌذ ػذدی ثبؿٌذ ٍ ّن قیبػی.
ایي اػتشاتظی دس ثیي اػتشاتظی ّبی دادُکبٍی اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت ٍ هفَْم کلیتشی سا ًؼجت ثِ هَاسد
دیگش داسد .خیلی اص تکٌیکّبی ًظبستی دادُکبٍی کِ ثشای دػتِ ثٌذی ٍ تخویي هٌبػت ّؼتٌذ ،ػوالً کبس پیؾثیٌی
اًدبم هی دٌّذ.
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آًچِ اص کتبةّبی آهبسی ٍ تحت ػٌَاى پیؾ ثیٌی ثشهی آیذ ،سگشػیَى ٍ هجبحث هشثَط ثِ آى اػتّ .ذف اص تحلیل
سگشػیَى ،یکی اص هَاسد ریل اػت:
 ثذػت آٍسدى سفتبس هتغیش

تَػظ هتغیش

دس ًوًَِ ّب چِ سفتبسی اص خَد

 ،یؼٌی ایٌکِ هتغیش ثب تغییش

ًـبى هی دّذ.
 پیؾ ثیٌی ثش اػبع دادُّب ثشای ًوًَِ ّبی آیٌذُ کِ ّذف اكلی دس دادُ کبٍی اص عشیق سٍؽّمبی آهمبسی
اػت .هثالً اص سٍی اعالػبتی هثل داؿتي کبست اػتجبسی یک فشد خذیذًَ ،ع خٌؼیت اٍ ،ػمي فمشد ٍ هیمضاى
دسآهذ ػبلیبًِ اٍ ،ثتَاى حذع صد کِ ایي فشد اص ثیوِ ػوش اػتفبدُ هی کٌذ یب خیمش ٍ .یمب ایٌکمِ ثمب داؿمتي
اعالػبت دس هَسد داؿتي یب ًذاؿتي کبست اػتجبسی ،ثیوِ ػوش ٍ ػي فشد ،ثتَاى خٌؼیت فشد سا تؼییي کشد.
 تحلیل حؼبػیت ،یؼٌی تؼییي ایٌکِ اگش

ثِ اًذاصُ خبكی تغییش کٌذ،

تب چِ اًذاصُ تغییش خَاّذ کشد.

سٍؽّبی هختلف سگشػیَى ثشای دادُ کبٍی ٍخَد داسد .سگشػیَى خغی ثیـتشیي کبسثشد سا داسد ٍ ّوچٌیي هـتقبت
آى حبئض اّویت اػت .دس ایي هقبلِ ثِ ػِ هَسد اص اًَاع سگشػیَى کِ دس دادُکبٍی کبسثشد داسًذ ،اؿبسُ هیکٌین:
 )1رگرسیًن خطی:
سٍؽ سگشػیَى خغی 1یک تکٌیک یبدگیشی ًظبستی اػت کِ ثِ ٍػیلِ آى تغییمشات یمک هتغیمش ٍاثؼمتِ ثمٍِػمیلِ
تشکیت خغی اص یک یب چٌذ هتغیش هؼتقل هذل هیؿَد .یکی اص ّذفّبی اكلی ثؼیبسی اص پظٍّؾّبی آهبسی ایدبد
ٍاثؼتگی ّبیی اػت تب پیؾ ثیٌی یک یب چٌذ هتغیش سا ثش حؼت ػبیشیي هوکمي همی ػمبصد .همثالً هغبلؼمبتی اًدمبم
هیؿَد تب فشٍؽّبی ثبلقَُ یک هحلَل خذیذ سا ثش حؼت قیوت آى پیؾ ثیٌی کٌذ.
 )2رگرسیًن لجستیک:
سٍؽ سگشػیَى لدؼتیک ،2یک تکٌیک سگشػیَى غیشخغی اػت ٍ دس حبلتی کِ ًتبیح خشٍخی ثِ كمَست ثمبیٌشی
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ّؼتٌذ ،هَسد تَخِ قشاس هی گیشد .دس کل صهبًی ًتبیح خشٍخی ثِ كَست ثبیٌشی ّؼتٌذ ،سگشػیَى خغی خیلی کبسا
ًیؼت ،دس ایي حبلت اػتفبدُ اص ایي تکٌیک هٌبػت تش اػت .دس ٍاقغ دلیل اػتفبدُ اص سگشػیَى لدؼمتیک آى اػمت
کِ دس سگشػیَى خغی ػالٍُ ثش ایٌکِ ًتبیح خشٍخی ثبیذ ثِ كَست ػذدی ثبؿذ ،هتغیش ّب ّن ثبیذ ثِ كمَست ػمذدی
ثبؿذ ،ثٌبثشایي حبلتّبیی کِ ثِ كَست قیبػی ّؼتٌذ ثبیذ ثِ حبلت ػذدی تغییش ؿکل پیذا کٌٌذ .هثالً خٌؼیت افشاد
اص حبلت صى ٍ هشد ،ثِ تشتیت ثِ حبلتّبی كفش ٍ یک تغییش پیذا هی کٌذ ،اهب اػبع سگشػیَى خغی دس ایمي حبلمت
ایشاد پیذا هی کٌذ ٍ اسصؽ قیذی کِ ثش سٍی هتغیش ٍاثؼتِ قشاس هی گیمشد تَػمظ هؼبدلمِ سگشػمیَى دس ًظمش گشفتمِ
ًویؿَد .دس ٍاقغ چَى سگشػیَى خغی ،هؼبدلِ یک خظ سا تشػین هی کٌذً ،وی تَاًذ حبلت هثجمت ٍ هٌفمی یمب ثمِ
ػجبستی كفش ٍ یک سا دس ًظش ثگیشد ،لزا ثب اػوبل تغییشاتی اص سگشػیَى لدؼتیک اػتفبدُ هیکٌین.
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 )3رگرسیًن سلسلٍ مراتبی یا چىذسطحی:
ایي ًَع اص سگشػیَى ،یکی اص اثضاسّبی تحلیل دادُّبی پیچیذُ ثِ ؿوبس هیسٍد .هذلّبی سگشػیَى چٌذ ػغحی
ثشای حبلتّبیی کِ ّوپَؿبًی دس ػغَح هختلف ٍخَد داسد هفیذ اػت؛ ثشای هثبل اعالػبت آهَصؿی هوکي اػت
ؿبهل اعالػبتی اص قجیل اعالػبت فشدی داًؾ آهَصاى ،اعالػبت ػغح کالع ٍ ّوچٌیي اعالػبت دسثبسُ هذسػِ
ثبؿذ.
دس سٍؽ سگشػیَى چٌذ ػغحی یب ػلؼلِ هشاتجی هحذٍدیتی ثشای تؼذاد ػغَح تغییش کِ هی تَاًذ اًدبم ؿَدٍ ،خَد
ًذاسد .سٍؽّبی ثیضی دس تخویي پبساهتشّبی هدَْل کوک هیکٌذّ ،شچٌذ کِ هحبػجبت پیچیذُای داسد.
اص رکش تَضیحبت ثیـتش دس هَسد اًَاع سگشػیَى کِ دس دادُکبٍی اػتفبدُ هیؿًَذ ،خَدداسی هیکٌین ٍ ثذ ًیؼت
اؿبسُای ثِ الگَسیتن ًبیَ ثیضّ 1ن داؿتِ ثبؿین.
الگًریتم وایً بیس:
ایي الگَسیتن سٍؿی ثشای دػتِ ثٌذی پذیذُّب ثش هجٌبی احتوبل ٍقَع یب ػذم ٍقَع یک پذیذُ اػت ٍ ثش اػبع تئَسی
ثیض ثٌب ؿذُ اػت کِ اص هْنتشیي تئَسیّب دس احتوبالت ٍ آهبس هٌْذػی اػت .ایي الگَسیتن یکی اص سٍؽّبی ػبدُ
یبدگیشی ًظبستی اػت،کِ دس آى فشم هی ؿَد توبم هتغیشّبی ٍسٍدی ثِ یک اًذاصُ هْن ّؼتٌذ ٍ هؼتقل اص ّن
هیثبؿٌذ ٍ ًیض اگش یکی اص ؿشایظ ّن ثشقشاس ًجبؿذ ،ایي سٍؽ دس ؿشایغی کبسثشد داسد .الجتِ ایي الگَسیتن ثشای
سػیذى ثِ یک ًتیدِ خَة ًیبص ثِ تؼذاد صیبدی سکَسد داسد ٍ تب حذٍدی خبًجذاساًِ ػول هیکٌذ .هثبلی ػبدُ اص
کبسثشد ایي الگَسیتن سا ثشسػی هیًوبئین.
ًبهی هـتشک هیبى دختشّب ٍ پؼشّب سا دس ًظش ثگیشیذ ٍ فشم کٌیذ کِ هدوَػِای اص ایي ًبم دس پبیگبُ دادُ
ثیوبسػتبًی ٍخَد داسد کِ دس پشًٍذُ ّش یک هـخق ؿذُ اػت کِ کذام یک پؼش ٍ کذام یک دختش ّؼتٌذ .حبل
اگش ًَصادی هتَلذ ؿَد ٍ ّویي ًبم ثشای اٍ اًتخبة گشدد ،ؿوب هیتَاًیذ ثِ کوک ایي الگَسیتن ٍ پبیگبُ دادُ هَخَد،
خٌؼیت ًَصاد سا پیؾثیٌی کٌیذ ٍ دس ٍاقغ ًَصاد سا دس یکی اص دٍ دػتِ دختشّب یب پؼشّب قشاس دّیذ.
دس پبیبى ثذ ًیؼت ثذاًیذ کِ آًبلیض ٍاسیبًغ تک هتغیشُ ،2آًمبلیض ٍاسیمبًغ چٌمذ هتغیمشُ ،3آًمبلیض کٍَاسیمبًغ ،4آهمبس
غیشپبساهتشیک ،5صًدیشُ هبسکَف ، 6تحلیل ػشیّبی صهبًی ٍ چٌذیي سٍؽ آهبسی دیگش ًیض دس دادُکبٍی کبسثشدّمبی
گؼتشدُای داسًذ ٍ ایي خَد تبکیذی ثش اّویت ٍ ًقؾ ثی ثذیل ػلن آهبس دس دادُکبٍی اػت.
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