
  :مزايا و محدوديت ها

رايانه ابزاري است كه بر اساس يك سري قواعد فيزيكي و منطق دودويي، كارهـاي بـسيار محـدود و                    

اين كارها شامل ذخيره سازي اعداد و جمع و تفريق و عمليات منطقي و عملكـرد                . مشخصي را انجام مي دهد    

)شرطي و جابجايي در متن برنامه        )Branching  منظور از عمليات منطقي همـان عملكردهـاي بـولي          ( است

  )هستند كه در درس رياضيات گسسته ذكر مي شود

  .از همين منظر مشخص است كه حل مسايل با استفاده از رايانه چه دردسرها و محدوديت هايي دارد

كه به عنوان مثال در بررسي درستي يك گزاره رياضي كه در آن از ضرب استفاده شده است الزم است  

البته در نسلهاي كنوني از رايانه كه مورد استفاده قرار مي گيرد اوضاع بـه ايـن بـدي    . ضرب پياده سازي شود 

امـا از ايـن   . نيست و دايره عمليات قابل انجام توسط رايانه گسترش يافته و بازه وسيعي را پوشش مـي دهـد           

  محدوديت ها كه بگذريم

به عنوان مثال از اين نوع محدوديت بررسي درسـتي  . داريمباز هم در حل مسايل با رايانه دست بازي ن       

ت             . قرائت عربي يك قاري قرآن در نظر بگيريد        ت دخاـل پارامترهايي كه در صححت قرائت و اصوالً خـود قراـئ

 چيزي نيست كه بتوان با رياضيات به سادگي پيـاده سـازي             شباهتدارند بسيار زيادند و در عين حال مساله         

سايل كه مفاهيم انساني در آنها دخالت دارند و پيچيدگي ذهن بشر در حـل آنهـا كمـك             در اين دست م   . كرد

  .فراوان مي كند، كماكان راه حل هاي رايانه اي ناكامل اند

يك نوع ديگر محدوديت در زمينه راه حلهاي رايانه اي عدم وجود كمكهايي مثل الهامات ذهني اسـت              

بشر در حـل مـسايل از يـك    نوع . است...  هندسي و شباهت و اين مساله جداي از مفاهيم بشري مثل اشكال     



 به عنوان نمونه مـي تـوان از    . برخوردار است كه روال منطقي در دستيابي به آنها ديده نمي شود            سري كمكها 

حال اگر چنين مسائلي را با كمك رايانه حـل كنـيم   . براي مولكول بنزن نام برد   " النه زنبوري   " پيشنهاد شكل   

  . ي اين عامل تسريع كننده جايگزين مناسبي يافته ايم و يافتن جايگزين همواره ممكن نيستحتماً بجا

از محدوديت هاي حل مساله به كمك رايانه گفتيم حال به مزاياي استفاده از اين ابـزار و حـل مـسائل       

  .براي اين بررسي هم مي توان به همان محدوده عملكردهاي رايانه رجوع كرد. اشاره كنيم

اري از موارد وجود دارد كه در حل يك مساله به يك رويه تكراري يا طوالني بر مي خوريم كـه در                      بسي

عين حجم باالي عمليات داراي واحدهاي عملياتي ساده اي است مثالً تعداد بسيار زيادي جمع و مقايسه ساده    

در اين صورت سپردن اين عمليات تكراري خسته كننده به رايانه باعـث خواهـد             . هستند كه بايد انجام شوند    

ـ زيادي انجام پذيرد و در عين حـال د     اين بخش از حل مساله به سرعت        . شد ( ت حـل كـاهش پيـدا نكنـد     ق

  ).قت انسان اثر مي گذارد خستگي در د

اگر با  )solution numeral(عددي است   ت راه حلهاي    جايگاه ديگري كه رايانه در حل مسايل داراس       

اين . اين اصطالح آشنا باشيد مي دانيد كه بخش عظيمي از تحقيقات صنعتي بر پشتوانه اين روش استوار است 

روشها در واقع يافتن جواب مسايل رياضي براي شرايط خاص را ممكن كرده است مثالً                
t Sinxdx
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o

را در نظر    

. مختلف داريـد tبگيريد و فرض كنيد براي ساخت دستگاه خاصي نياز به دانستن مقدار انتگرال براي چندين             

صورت بسته رياضي براي انتگرال فوق وجود ندارد پس جه بايد كـرد؟ يـك راه اسـتفاده از همـين روشـهاي       

  .گرال با دقت هاي مورد نياز استعددي و تقريب زدن نتيجه انت

بوجـود مـي   " پردازش سـيگنالها  " زمينه ديگر استفاده مفيد راه حلهاي رايانه اي مسايلي است كه در       



اعمـال  " پـردازش سـيگنال    " يك كميت فيزيكي متغير با زمان اسـت و منظـور از             " سيگنال  " منظور از   . آيد

  ".كور بر حسب زمان  تابع تغييرات كميت مذ "عمليات رياضي بر روي

ايل مي شـديم مـثالً   ا ابزار قواعد فيزيك به اين مهم نتا زماني كه راه حلهاي رايانه اي وجود نداشتند ب      

اگر مي خواستيم يك موج الكترومغناطيسي متغير با زمان را در يك موج الكترومغناطيـسي متغيـر بـا زمـان         

اند اين خاصيت را از خود نشان دهد و يـا چنـد قطعـه    ديگر ضرب كنيم بايد وسيله اي پيدا مي كرديم كه بتو    

اما با استفاده از رايانه اين كار و هر پردازش ديگر در همين سطح . فيزيكي كه روي هم اين عمل را انجام دهند      

. صدا اشاره كـرد   flangerبه عنوان نمونه عملي از اين دست پردازش ها مي توان به             . به سهولت ممكن است   

حتماً در سالهاي اخير با موسيقي هايي مواجه شده ايد كه در آن صداي خواننده در آن داراي  اعوجاج خاصي              

  .معروفند توسط رايانه به سادگي انجام مي شود"effectDigital"اين نوع تغيير در صدا با نام . است

 بي وقفه انجام شود و معموالً  وگيريد، اين كنترل بايد شبانه روز يك كارخانه را در نظر ب    تكنترل عمليا 

در اين نوع كارهـاي تكـراري خـسته      .  انجام نمي شود    ها هم تصميم گيري هاي دشواري براي اين نوع كنترل        

  . كارآمد باشددكننده كه حتي عمليات رياضي زيادي هم ندارند رايانه مي توان

 


