
89-90نهايي  مقابله با دزدان فروشگاه 
  :خالصه

  .داران بتوانند در مواقع مشاهده دزدي از سوي مشتريان، به يكديگر هشدار دهند طوري كه مغازه طراحي و توسعه يك سيستم هشدار به
  :توجه

دار به تلفن را  ه ندادن يك مغاز حتمال پاسخاگر سيستم بتواند ا. كند اين سيستم بايد مستقل از اين باشد كه چه كسي شروع به خبر دادن مي
 .شود تر محسوب مي در نظر بگيرد، قوي

  مقدمه
 همواره مشترياني هستند كه قيمت اجناس .ها مقابله شود ديگر وقت آن است كه با دزدي.  به انتها رسيده استB شهرداران  صبر مغازه

ها ديدن كرده و هرچيزي را كه بتوانند، بدون پرداخت هزينه آن،  اي از مغازه مجموعهاي هستند كه از  پردازند اما امروزه عده موردنظر را مي
جا ادامه  روند و كار خود را آن اند، به سرعت به مغازه ديگري مي ها وقتي حس كنند كه در يك مغازه زيرنظر گرفته شده آن. دارند برمي
  .     كنند وآمد مي  رفتB شهربه خصوص تعداد زيادي از دزدان از شهر مجاور به . دهند مي

. كنند  مغازه در اين سيستم شركت مي15. پس از تماس با پليس، قرار شد يك سيستم هشداردهنده تلفني طراحي و گسترش داده شود
ها توصيف  زند و فرد موردنظر را براي آن كند فوراً به دو همكار خود زنگ مي داري كه يك فرد مشكوك به دزدبودن را شناسايي مي مغازه
  .)كردن طراحي كردند ها براي اين كار، يك راهنماي توصيف آن. (كند مي

كند تا به دو  بعد از دو دقيقه، يكي از دو همكار نفر اول خبردار شده است و او نيز تالش مي. كشد تماس با يك همكار دو دقيقه طول مي
، با همكار دوم نفر اول نيز تماس برقرار شده و او نيز به دو همكار ديگر )توسطبه طور م( دقيقه 4بنابراين بعد از . همكار ديگر خود خبر دهد

  .  يابد خود خبر خواهد داد و به همين ترتيب ادامه مي
  

  يك مثال
 73 % به دقيقه،8 در زمان صفر شروع به تلفن زدن كند، بعد از 1اگر مغازه . دهد مغازه را در يك درخت تلفني نشان مي 15نقشه زير، 

  . اعالم خطر شده استداران  غازهم
 بتواند  بنابراين بايستي تغييراتي در درخت تماس داده شود تا هر مغازه. كند شروع نمي) 1مغازه (اگرچه دزد هميشه از باالي درخت تلفني 

  . كند اولين نفري باشد كه اعالم خطر را شروع مي

  
 .اند ه خبردار شده دقيق8اند بعد از  نشان داده شده* هايي كه با  مغازه

  
  تمرين يك 

  : از دو معيار زير براي ارزيابي آن استفاده نماييد. درخت تماس ديگري طراحي كنيد
  .ها باخبر شوند دقايقي كه الزم است تا تمام مغازه-
  .ها باخبر شوند دقايقي كه الزم است تا نيمي از مغازه-
  

  مسير دزد
دهد يك مغازه چقدر براي  ترين عاملي كه نشان مي د الزم است به اين نكته توجه شود كه مهمگيرن ها در درخت تماس قرار مي وقتي مغازه

براي مثال، اگر فرد مورد سوءظن در يك مغازه صوتي و . مغازه فعلي و اسباب و لوازمي است كه در آن قرار داردمكان يك دزد جذاب است، 
هاي فروش لباس و   و سپس مغازههاي فعال در موسيقي خبرداده شود ير مغازه شناسايي شد، الزم است ابتدا به ساCDتصويري و فروش 

  .هاي طرف ديگر خيابان خبردار شوند مغازه
  .را ببينيد مغازه مورد نظر 15در ضميمه توجه كنيد و موقعيت  Bبه نقشه شهر 

ها، بسته   و فاصله بين مغازهها  بين مغازه حركت پيادهبه زمان الزم براي . ها در درخت تماس تلفني طراحي كنيد روشي براي قرار دادن مغازه
   . توجه كنيدبه جذابيت آن براي دزد،



توجه كنيد كه . توجه كنيد كه معيار جديد ممكن است ساختار نقشه را كامال تغيير دهد. نقشه تماس حاصل از تمرين اول را بررسي كنيد
  . قابل اجرا باشدسيستم بايد قابل فهم براي كاربران باشد و به راحتي

داران فقط  بايد به اين نكته توجه شود كه پليس بايستي بتواند كل اين سيستم را مشاهده كند اما مغازه. يك متن براي سيستم خود بنويسيد
  .الزم است بدانند كه در وقت موردنظر چه كاري را بايد انجام دهند

  .هاي آن اشاره كنيد ه مزيتبا متني روان، سيستم طراحي شده خود را توضيح دهيد و ب
   :ضميمه

  Bنقشه شهر 
متر روي نقشه، برابر مسافت  سانتي هر نيم

 دقيقه به صورت پياده 1طي شده در 
  .است

رو  هاي روبه از زمان حركت بين مغازه
  .شود نظر مي صرف

  
  
  
  
  
  
  

     ها نوع مغازه
  نوع  شماره مغازه

  14 و 7، 1
  12 و 10، 5
  8 و 6، 2
  15 و 13، 4
3  
  11 و 9

  فروشگاه بزرگ 
  سوپرماركت

  لباس
  وسايل الكترونيكي

  دوربين
CDضبط صوت و كتاب ،    

  

  زمان حركت به دقيقه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2 1
3 1 0
4 3 2 2
5 4 3 3 1
6 4 3 3 1 0
7 5 4 4 2 1 1
8 8 7 7 5 4 4 3
9 8 7 7 5 4 4 3 0
10 10 9 9 7 6 6 5 2 2
11 9 10 10 10 9 9 8 5 5 3
12 9 10 10 12 13 13 14 11 11 9 6
13 11 12 12 14 15 15 16 13 13 11 8 8
14 14 13 13 11 10 10 9 6 6 4 5 11 7
15 3 4 4 6 7 7 8 11 11 13 12 12 14 17

  
 


