
  
98-99 مقدماتي  شود بهترين فرد برنده مي

  :خالصه
  .را تعيين كند) هاي گوشتي فرآورده(يك سيستم داوري كه برنده يك مسابقه  طراحي
  :توجه

بسياري از پارامترهاي مهم توسط .  را سيستماتيك انجام دادبررسيتنها راه برخورد با اين موضوع اين است كه .  استاطالعاتمسئله پر از 
آموزان خالصه و  هاي انجام شده توسط دانش  ، بحث)شود  اين كه هر فرآورده، چهار بار داوري ميمثال(شود  آموزان لحاظ نمي تر دانش بيش

 .بخش اصلي مسئله، قسمت دوم است. كوتاه است

  مقدمه
كنندگان توسط تعاوني   مصرفبررسي فوتبال، ويمبلدون، مسابقات آواز، انتخابات سياسي و ليگچه چيز مشتركي در توردوفرانس، يك 

روشي كه براي . شود بهترين گزينه انتخاب شود شود و سپس تالش مي  انجام ميها يك مقايسه كنندگان وجود دارد؟ در همه اين مصرف
با هم مسابقه براي مثال در مسابقات فوتبال، هر دو تيم دو بار . شود در هر يك از اين موارد متفاوت است انتخاب بهترين گزينه انتخاب مي

ترين امتياز را در پايان ليگ كسب كرده باشد، قهرمان  تيمي كه بيش. شود  داده ميها ها به تيم  مسابقات بسته به نتيجه بازيدهند و امتياز مي
ترين آرا را به دست آورده باشد، برنده  ريزند و گروه يا حزبي كه بيش دهندگان آراي خود را به صندوق مي  در انتخابات سياسي، رأي.است
  .است

هاي مختلفي همستيم كه  در ادامه به دنبال روش. بندي بقيه هم مشخص شود  اول هم مطرح نيست، گاهي مطلوب است كه ردههميشه رتبه
  .شوند بندي خاصي منجر مي به رده

  
  تمرين مقدماتي
هاي ديگر را  تالش كنيد روشهايي كه در باال اشاره شد استفاده كنيد اما  توانيد از مثال شما مي. هاي موجود را بررسي كنيد تعدادي از روش
مزايا و معايب هر يك را بيان كنيد و توضيح دهيد . ها را توضيح دهيد و كاربرد هر يك را نيز نام ببريد هر يك از اين سيستم. هم بررسي كنيد

  .شود چرا اين روش براي مورد مشخص شده به كار برده مي
  

  هاي گوشتي فرآورده
دهد كه  اين مسابقه اين امكان را مي. دانند كه هر سال يك مسابقه بين خود برگزار كنند سيار مهم ميكنندگان گوشت هلند ب انجمن تهيه
و جايزه ) نقره(، جايزه دوم )طال(در هر بخش، يك جايزه اول . هاي مختلف كسب كنند را در بخش» كننده گوشت برترين تهيه«اعضا عنوان 

 بخش را 5انجمن اين . توانند در فروشگاه خود نصب كنند شود كه مي  نيز يك مدرك اهدا مي به برندگان يك جام و.وجود دارد) برنز(سوم 
  :  دارد
  سوسيس جگر) الف
  سوسيس دودي) ب
  مغز) ج
  ساالدها) د
  ها موارد گوشتي ويژه خارجي) ه

شود و انجمن   ميكننده گوشت سال هيهتها، يك توليدكننده برتر نيز به طور كلي برنده عنوان بهترين  در كنار برندگان هر يك از اين بخش
  .براي اين نيز يك جام قهرماني جداگانه دارد

  
  كنندگان شركت

از . به همين دليل تعداد زيادي متقاضي شركت در اين مسابقه هستند. كند  در اين مسابقه را تشويق ميكنندگان انجمن به شدت شركت
تواند با حداكثر سه فرآورده در هر بخش  كننده مي هر شركت هر بخش وجود دارد، كردن در هاي نسبتا متنوعي براي تهيه جا كه روش آن

ها  البته لزومي ندارد كه در همه بخش. ها شركت كند  فرآورده در تمامي بخش15تواند با  كننده مي به اين ترتيب هر شركت. شركت كند
و (ها حداقل يك فرآورده   توليدكننده سال، بايستي در هر يك از بخشكنند اما براي در نظر گرفته شدن در مسابقه عنوان كلي بهترين شركت

  .داشته باشد) تا حداكثر سه
قدر زياد شده است كه  كننده آن هاي شركت كنندگان، تعداد فرآورده به دليل امكان برنده شدن زياد يك جايزه، و نيز به دليل استقبال شركت



  . ها به يك مسئله تبديل شده است داوري آن
  

  داوري
ها تاكنون براي ديگران  روش داوري آن. كردند شد كه برنده را پس از يك شور انتخاب مي تاكنون، داوري به وسيله گروه متخصصين انجام مي

 اين امكان براي همه. اند  ابراز ترديد كردهعدالت در نتايج اين شورارعايت كنندگان نسبت به  هاي زيادي، شركت آشكار نشده ولي در سال
  .ها فرآورده وجود دارد در حال حاضر صد. را امتحان كندها  اعضاي گروه متخصصين وجود ندارد كه همه فرآورده

كنندگان بايد در داوري مسابقه در يك روز سال  داند كه همه شركت  همچنين انجمن الزم مي.خواهد انجمن اكنون سيستم جديد داوري مي
همچنين گروه . گيرد و ارزيابي بايستي انجام شود اي در يك محل مركزي قرار مي  فرآورده، نمونهدر اين روز، از هر. حضور داشته باشند

  .ها در دسترس هستند ها و داوري آن متخصصين نيز در يك روز در سال براي بررسي نمونه
  

  شرايط اوليه
 500كنندگان حدود  تعداد حداكثر شركت. جام دهدكننده در هر بخش را ان  فرآورده شركت300سيستم جديد بايد بتواند محاسبات حداكثر 

  .كنند ها شركت مي ها در همه بخش  تا از آن100شود كه حدود حداكثر  تخمين زده مي
انجمن با تجربياتي كه دارد . توانند تعداد نامحدودي فرآورده را بررسي كنند كنند و نيز گروه متخصصان، نمي كنندگاني كه داوري مي شركت

به همين دليل . شوند، شانس داوري عادالنه را ندارند هايي كه بعد از آن بررسي مي فرآورده. دهد  اشباع در موقع خاصي رخ ميداند كه مي
هايي كه  تعداد فرآوردهاگر اين قانون موجب ايجاد مشكالت اجرايي شود، .  فرآورده را داوري كند10انجمن تصميم گرفته است كه هر فرد 

 فراتر 20كند از  هايي كه يك فرد داوري مي شرايطي، انجمن حاضر نيست تعداد فرآورده شود ولي در هيچ اجبار زيادتر ميبايد داوري شود به 
همچنين انجمن بايد يك سيستم داوري طراحي .  فرآورده براي داوري برسد، انجمن بسيار راضي خواهد بود12 تا 10اگر به هر فرد بين . رود

  .نه باشدكند كه تا حد ممكن عادال
  . نفر است10گروه افراد متخصص مشتمل بر 

  
  تمرين اصلي

. ها، شرايط ذكر شده در باال را داشته باشد اين سيستم بايد براي همه فرآورده. يك سيستم داوري طراحي كنيد كه تا حد ممكن عادالنه باشد
ها، روز آخر براي فرستادن  تعداد دقيق آن. ها است  حداكثر آناين تعداد. كنندگان دقيق نيست  و شركت به خاطر داشته باشيد تعداد فرآورده

  .شود ها، تعيين مي فرآورده
فرستد را  كنندگان مي اي كه انجمن براي شركت نويس نامه همچنين پيش. هاي انجام شده را توضيح دهيد سيستم را توصيف كنيد و انتخاب

  .   كنندگان توضيح دهد م را براي شركتاين نامه بايد به طور شفاف و مختصر، سيست. آماده كنيد
 


