اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺎزی و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول  ،۱ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم  ۱و ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻮم ۱،۲

 ۱رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺷﻬﺮ ،آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 ۲رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺷﻬﺮ ،آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﭼﮑﯿﺪه :در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﯾﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .روش ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن،
اﻧﻮاع ﻗﻠﻢﻫﺎ و اﻧﺪازه آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺒﻚ ) (Styleﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﮑﯿﺪه ،ﻣﺘﻦ ،و  ...از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج
از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﺬور اﺳﺖ .ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﻚ ﯾﺎ دو ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺠﺎم و ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﮑﯿﺪه از ذﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎر ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺟﺪوﻟﻬﺎ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،و ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ وﯾﺮﮔﻮل ) (،ﺟﺪا ﮔﺮدد .در ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ،ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﻮد.

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺳﺘﺎﯾﻞ  LATEXﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ،
ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و  ...ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﯾﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
ﺟﺪاول ،ﻣﺮاﺟﻊ ،ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﮏ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ در
اﺳﺘﺎﯾﻞ  LATEXﻗﺮار داده ﺷﺪه وﺟﻮد دارد و از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲

ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﭼﮑﯿﺪه ،ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،و ﻣﺮاﺟﻊ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ،ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ و زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺠﺰ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻊ آورده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( وﺟﻮد دارد .دﻗﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻼت ﻫﺮ ﺑﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮوار ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

۱-۲

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻋﻨﻮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻋﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ذﮐﺮ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎد ،دﮐﺘﺮ ،ﻣﻬﻨﺪس ،و  ...ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ِﺳﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺎﻧﯽ
و ﻧﺸﺎﻧﯽ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

۲-۲

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭼﮑﯿﺪه و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .در ﭼﮑﯿﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و در آن
از ذﮐﺮﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎر ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،و ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮدداری
ﺷﻮد .ﭼﮑﯿﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  ۲۰۰ﮐﻠﻤﻪ و در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ﺗﻬﯿﻪ

ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺎزی اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۶-۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸

ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
وﯾﺮﮔﻮل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اول ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ
از ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﯾﺴﯽ در ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ آن در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻫﻼﻟﯿﻦ )ﭘﺮاﻧﺘﺰ( آورده ﺷﻮد.

۳-۲

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ

۴-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ

در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﻪوار ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻮزهای
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ
دوم ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﻧﺎم دارد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﯿﺰش او ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد ،اراﯾﻪ ﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼک ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺟﺎعﻫﺎی آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺠﻠﻪ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻼﺻﻪ و ﺻﺮﯾﺢ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
A
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺟﺎعدﻫﯽ در  LTEXاز روش
 bibtexاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آدرس دﻗﯿﻖ آن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .در  LATEXﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﻮر  citeاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ] ،۱ﻗﻀﯿﻪ  ،۲] ،[۱-۲ﺑﺨﺶ
 [۳-۳و ] ،۳ﺻﻔﺤﻪ .[۴۵
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻊ وارد
ﮐﺮدهاﯾﺪ را در ﻣﺘﻦ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺟﺎع آن ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  ieeetr-faﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض در اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر
دﺳﺘﻮر  bibliographyرا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آرﮔﻮﻣﺎن ورودی آن ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ
 bibﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ .ﻗﺮار دادن ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻓﺎﯾﻞ  bibدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﯿﻠﺪ

 language=Persianﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻣﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ] [۴در ﻓﺎﯾﻞ  bibﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺎر
ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ] [۵و ].[۶

۵-۲

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮد.
۱-۵-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ

در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻓﻬﻢ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ
روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی  SVMدر ﺣﻮزه ﻧﻬﺎنﮐﺎوی ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﯾﻪ دﻫﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد  SVMرا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از آوردن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ.
۲-۵-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺿﯿﺎت

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎر آنﻫﺎ دارای ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ
ای ﻣﺪل ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺿﯿﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ دور از ذﻫﻦ
و ﺑﺪور از ﻣﺪلﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۳-۵-۲

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺨﺶ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻧﻮآوری ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻮرزﯾﺪ.
ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺷﺒﻪ ﮐﺪ از ﻣﺤﯿﻂ  algorithmاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ روش ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﻮﭼﺎرت و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﻫﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در وارد ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻗﺮار
دادن  optionﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  !ht ،Hو  ...ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
دﻗﺖ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده،
واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
را در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
)ﻓﺎز( اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
۴-۵-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺴﯽ ﻧﺒﻮده وﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺪل

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮﮐﺎس-ﮐﺎﻧﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﮔﻮس-ﻧﯿﻮﺗﻮن ).(LK-GN

Input: The reference image I and template image T .
Output: Registration parameters p = (p1 , . . . , pn )T as the
warp model W .
1: repeat
2:
Warp I with W to compute IW .
3:
Compute the error image T (x) − IW
4:
Warp the gradient ∇I with W .
5:
Evaluate the Jacobian W p at (x; p).
6:
Compute the steepest descent images ∇IW p.
7:
loop
8:
><text
9:
end loop
10:
Compute the Hessian matrix using (2).
11:
for <condition> to <condition> do
12:
><text
13:
end for
14:
)Compute △p using (3
15:
return Update the parameters p ← p + △p
16: until ||△p|| ≤ ϵ or Reaching to Maximum Iteration
allowed

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺴﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮداﺧﺖ.

۶-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞﻣﺴﺎﻟﻪای ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب
)ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار و  (...ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺴﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﯾﺪ
ﻣﺪﻋﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه وی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ از دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺒﺎت ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای آوردن اﺷﮑﺎل در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ subfigure
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ دارای  Legendﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .در  LATEXﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  pdfوارد ﮐﻨﯿﺪ و از ﻗﺮاردادن ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ  jpgﺧﻮدداری

ﺷﮑﻞ  :۱زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدار و ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ آن ﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺒﺮد.
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮوﺟﯽ  pdfرا ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺮار دادن ﮐﺪﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
و ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺧﻮد را در ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ
ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ.

۷-۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺎر ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮور و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﮑﯿﺪه را در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺷﺎره ﮐﻨﺪ؛ ﻧﮑﺎت ﻣﺒﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ وﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ.

۸-۲

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﯾﻢ آورده ﺷﻮﻧﺪ.
•
•
•
•

اﺛﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ.
دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

 ۳ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﮕﺎرﺷﯽ

ﺷﯿﻮاﯾﯽ و رﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﮔﺮو ﺳﺎدهﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺷﻮد در ﻣﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻼت رﺳﺎ ،ﮔﻮﯾﺎ ،و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻼت

A

B

C

)آ( ﺷﮑﻞ اول

)ب( ﺷﮑﻞ دوم

)ج( ﺷﮑﻞ ﺳﻮم

ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﺤﻮهی ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ.
ﺗﻮدرﺗﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ» :آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 iTuneدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻟﺐ  DRMاﭘﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ
 AACاﻧﺤﺼﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از آن
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در واﻗﻊ از
ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻼت
ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد» :آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه  iTuneدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻟﺐ  DRMاﭘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ
 AACاﻧﺤﺼﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﭘﻞ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽدﻫﺪ«.
ﺟﺪاﺳﺎزی اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﻓﻬﻢ آﺳﺎن
آن دارد .وﯾﺮﮔﻮل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺰای ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﮑﺚ ﻫﺴﺖ ،ازﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ وﯾﺮﮔﻮل ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی
دوﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .درﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻼﻟﯿﻦ )ﭘﺮاﻧﺘﺰ( ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ آن ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و درﺻﻮرت ﺣﺬف ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯿﺸﻮد .درﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.
ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ«» ،ﮔﺮدﯾﺪ« ،و
»ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ« ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده
و روان ﻣﺜﻞ »اﺳﺖ« و »ﺷﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﻤﺎت دﺷﻮار و
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ و دﺷﻮار ﺷﺪن ﻓﻬﻢ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ »ﭘﺮدازش« زﯾﺒﺎﺗﺮ از »ﭘﺮوﺳﺲ« اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ
»رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه« از »ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر« ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ
اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را در اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﺮه راﻫﻨﻤﺎ .۱
ٌ
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺟﻤﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ
ﺑﺠﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ  Microsoftﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ» :ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ« .اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر
Anchor Node

1

ً
ﺷﺪﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎرﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 ۱-۳ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری
ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻄﻪ،
وﯾﺮﮔﻮل ،ﻧﻘﻄﻪ وﯾﺮﮔﻮل ،دوﻧﻘﻄﻪ ،و ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﻠﻤﻪ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪی
ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﺪ .ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۲-۳

اﻣﻼ

درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﻼی زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺘﺪاول را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖﺗﺮ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در اﻓﻌﺎل ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻤﺮاری ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﻣﯽ« از ﺟﺰء
ﺑﻌﺪی ﻓﻌﻞ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد »ﻫﺎ«ی ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪا
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﮏ ﻫﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »آﻧﻬﺎ« .ﺑﺮای ﺟﺪاﻧﻮﯾﺴﯽ
ٌ
ﻧﯿﺰ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ »ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ« را ﺑﺼﻮرت
»ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ« ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات« و »اﺳﺎﺗﯿﺪ« اﺷﺘﺒﺎه و درﺳﺖ آﻧﻬﺎ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ« و
»اﺳﺘﺎدان« اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ »ﺑﻪ« از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺟﺰء ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ«» ،ﺑﺠﺎ« و »ﺑﻨﺪرت«.
در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺎوی ﻫﻤﺰه ﻗﻮاﻋﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻼی ﮐﻠﻤﺎت »ﻣﺴﺄﻟﻪ«» ،ﻣﻨﺸﺄ«

ﺟﺪول  :۱ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻤﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 Nﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
 R++ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻟﺤﻈﻪ t
ρt
] Pr[Aاﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد روﯾﺪاد A
و »رﺋﯿﺲ« دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﺰه در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻒ ﺧﺘﻢ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد و درﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ،از »ی«
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد» :اﺟﺮا ﺷﺪه« ،و »اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ«.

 ۳-۳ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞﻫﺎ در زﯾﺮ ﺷﮑﻞ و
ﻋﻨﻮان ﺟﺪوﻟﻬﺎ در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞﻫﺎ
ً
ﯾﺎ ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎره آن ﻣﺮﺟﻊ را
در ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺟﺪول ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺟﺪول از ﺷﻤﺎره آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدن ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺷﮑﻞ زﯾﺮ« ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﺟﺪوﻟﻬﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

۴-۳

ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را در داﺧﻞ
ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻫﻼﻟﯿﻦ و ﺑﺼﻮرت راﺳﺖﭼﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در  LATEXﺷﻤﺎره
ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ،
و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﻮل
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ  ρﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
)(۱

m
,
A

=ρ

ﮐﻪ درآن  mﺟﺮم ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و  Aﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺜﻞ
ﺟﺪول .۱

۴

 .Machine Learningدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺷﺪه اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﻠﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری  SVMاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت )SVM (support vector machine
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮوف ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻗﺮاردادن ﭘﺎورﻗﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  footnoteﭘﺎورﻗﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  LTRfootnoteﭘﺎورﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻞ :در
اﯾﻦ روش  ۲و ﯾﺎ ﺣﺴﮕﺮ  .۳دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺘﻦ
در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ از دﺳﺘﻮر  emphاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ :ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﯾﮏ روش دادهﮐﺎوی اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎﯾﻞ  LATEXﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻄﻔﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  hyperrefو ﺑﺴﺘﻪ XEPersian
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم آﭘﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻞ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی – LATEX
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻓﻮﻧﺖ– ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  zipﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  zipﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮوﺟﯽ  ،pdfﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ  ،texﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  bibو ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺧﻄﯽ در  LATEXﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ
 equationاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ:
)(۲

رواﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻋﺪم
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ * equationﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﻣﺜﻞ:
γ ∈ R++ .

γ
,
ζ

=A

ﺑﺮای رواﺑﻂ ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ از ﻣﺤﯿﻂ  alignاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ:
A =B c + α

)(۳

R =A + T.

و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ:

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ LATEX

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ  LATEXو ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.parsilatex.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺮدازش
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ِﺗﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  TeXLiveرا ﻧﺼﺐ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻓﺎﯾﻞ
 LATEXﺑﺎﯾﺪ درون دﺳﺘﻮر  lrﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ Support vector :و ﯾﺎ

γ
.
4

A = B2 +

N
∑ 1
)log2 (N − i + 1
N
i=1
N ∑N
) 1 ∑ j=i log2 (ΥN − ΥN −j
+
,
N
N −i+1
i=1
N ∑N
∑
) j=i log2 (ΥN − ΥN −j
=
.
)N (N − i + 1

= ) H(λg |λg + λd

)(۴

i=1

ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره
۲در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ...

Sensor

3

 ،..ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  eqrefﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﯿﺴﺖ و  LATEXﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ) (۳در ) (۲ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ...
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪادی ﺗﻌﺮﯾﻒ،
ﻗﻀﯿﻪ ،ﻟﻢ و ﮔﺰاره ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی در اﺳﺘﺎﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ) ۱ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار( .ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﭘﺎﯾﺪار ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﺎرﮔﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺻﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ  ϖرا ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺻﻒ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
)dϖ(t
=0
dt

)(۵

ﻗﻀﯿﻪ ) ۱ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن( .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ارﮔﻮدﯾﮏ و در ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻧﺮخ ورود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺧﺮوج آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﻀﯿﻪ  .۲ﻗﺮار دادن ﻧﺎم ﺑﺮای ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ اﺛﺒﺎت آن را در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﺛﺒﺎت در روﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد آن را درون ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در روﻧﺪ ﮐﻠﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد اﺛﺒﺎت را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ  .۱در ﯾﮏ ﺻﻒ ﻧﺮخ ورود ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ  .۲در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ورود ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ....
ﻟﻢ  .۱اﮔﺮ  Ntﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن  tﺑﻪ .......
)(۶

P (ti > t) = P (N (t) < i) =⇒ P (ti < t) = 1−

اﺛﺒﺎت .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ  ....ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎ از ﻣﺤﯿﻂ proof

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﺻﻞ ) ۱ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ( .ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺮ ذره ....
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ از
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﺎده و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی  Rﺑﺎ  Rﻧﺸﺎن داد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﻣﯿﺪرﯾﺎﺿﯽ ،آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﯾﮏ
روﯾﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞH[..] ،Pr[..] ،E[..] :
و . ...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ و ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺘﻦ را در ﺣﺎﻟﺖ  math modeﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﯽ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی  A+Bﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.A + B

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻞ روﻧﺪی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﭙﺎسﮔﺰاری

ﺑﺨﺶ ﺳﭙﺎسﮔﺰاری در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺼﻮرت ﮐﻮﺗﺎه و در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ آﻣﺎده
ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری دارای ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﯾﻢ آورده ﺷﻮﻧﺪ.
•
•
•
•

اﺛﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ.
دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
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