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 المستخلص

عهٗ انشغى يٍ االًْٛت انكبٛشة السخخذاياث انخٕصٚع انًُخظى ، اال اٌ شكم انخٕصٚع ٔخظائظّ 

يع االسف يٍ فشص حطبٛماحّ فٙ حٛاحُا انعًهٛت . ْزِ انًسأنت خعهخُا َفكش فٙ حكٍٕٚ  حمهض

حٕصٚعاث اخشٖ باالسخُاد عهٗ انخٕصٚع انًُخظى، بحٛث حكٌٕ انخٕصٚعاث اندذٚذة راث خٕاص 

 ٔاشكال يشَت حضٚذ يٍ ايكاَٛت حطبٛماحٓا انعًهٛت.

سٛخى حمذًّٚ فٙ ْزِ انشسانت . بعغ خٕاطّ  انخٕصٚع انًُخظى انًعًى ٔفك آنٛت ياسشال ٔ أنكٍ   

انخحًم سٛخى اشخمالٓا ، حٛث اٌ كم يٍ يخغٛش٘ انؼغؾ  –انًًٓت ، اػافت انٗ ًَٕرج انؼغؾ 

ٔانخحًم يسخمالٌ عٍ بعؼًٓا انبعغ ٔٚخؼع كم يًُٓا نهخٕصٚع انًُخظى انًعًى ٔفك آنٛت 

 ياسشال ٔ أنكٍ ، بًعهًخٙ شكم ٔٔصٌ يخخهفخاٌ.

ائك يخخهفت نخمذٚش يعهًاث انخٕصٚع انًُخظى انًعًى ٔفك آنٛت ياسشال ٔ أنكٍ ، ثًاَٛت ؽش  

انخحًم لذ حى دساسخٓا ٔحمذٚش انًعهًاث بًٕخبٓا. دساست حدشٚبٛت  –ٔبانخانٙ حمذٚش ًَٕرج انؼغؾ 

 باسخخذاو انًحاكاة نغشع انًماسَت بٍٛ َخائح حهك انطشائك لذ حى اَداصْا اٚؼا"

خظى انًعًى ٔفك آنٛت ياسشال ٔ أنكٍ سٛخى حمذًّٚ فٙ ْزِ انشسانت اٚؼا". . انًُ -حٕصٚع بٛخا   

بعغ خٕاص انخٕصٚع اندذٚذ انًًٓت  سٛخى اشخمالٓا.  ٔحٛث اَّ يٍ انًعهٕو باٌ انخحًم ًٚكٍ 

انُظش انّٛ عهٗ اَّ "انًمأو نحظٕل انخطأ" فاٌ حظًٛى َظاو انًعٕنٛت اندٛذ ْٕ انز٘ ٚكٌٕ فّٛ 

ٍ انؼغؾ انًخٕلع . ٔحٛث اٌ يعايم انؼًاٌ ًٚكٍ حعشٚفّ بحذٔد كال" يٍ انخحًم اكبش ي

انًُخظى انًعًى ٔفك آنٛت  -انخحًم نخٕصٚع بٛخا –انؼغؾ ٔانخحًم فاٌ اشخماق ًَٕرج انؼغؾ 

ياسشال ٔ أنكٍ لذ حى ُْا بثًاَٛت يعهًاث باعخباس اٌ كم يٍ يخغٛش٘ انؼغؾ ٔانخحًم يسخمالٌ 

كم يًُٓا نهخٕصٚع انًزكٕس.عٍ بعؼًٓا انبعغ ٔٚخؼع   

حى فٙ ْزِ انشسانت اٚؼا" اشخماق ًَٕرج َسبت انخطأ انخدًٛعٙ نهخٕصٚع انًُخظى انًعًى ٔفك آنٛت 

ٔ           ،  يع كم ٔاحذ يٍ انخٕصٚعاث انخانٛت ،       MOEU   ياسشال ٔ أنكٍ

MOEU       ٔاالسٙ انًبخٕس يٍ انًٍٛٛ بانًعهًخٍٛ    ٔ انًُخظى بانًعهًت ،λ  ٔ   ، ٔٔٚبم

   ٔ   a   ٔbبانًعهًاث يٍ انًٍٛٛ ، ٔفشٚشج انًبخٕس   ٔ  λ  ٔkانًبخٕس يٍ انًٍٛٛ بانًعهًاث 

  a   ٔb، ٔكٕشٙ انًبخٕس يٍ اندٓخٍٛ بانًعهًاث   ٔ    ، ٔسانٙ انًبخٕس يٍ انًٍٛٛ بانًعهًخٍٛ 

  .   ٔ   a   ٔbانًبخٕس يٍ اندٓخٍٛ بانًعهًاث ٔكايبم ،     ٔ 

 

 
 


