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 ۳۲/۱۱/۳۱۱۲ 

  دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 

 ،در چیست پروسٔه مشخصات الکترونیک ضعف
  (آشیل)اخیلیز   پاشنهٔ 

 با عواقب فاجعه بار تخلیص  کوچک  اشتباه 
 

 سویس مطبوعات از

 George Szpiro, Heidelbergنویسنده:  ، ۱۰/۱۱/۳۱۱۲مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامه ا ن سـ ت سـ ت

 

 
 

  ، ۱۹۹۱در سال «  ۵آریانی » چهره های وحشت زده  بعد از سقوط یک راکت 

 (Kluiters / Anp / epa: تصویر)بود.  یاشتباه کمپیوتریک  آن محرک که

 

د: اعداد دیسیمال)اعشاری( باید با آنهم یک نقطٔه ضعیف دار ،بی حد می باشد های امروزی دارای توانچنانکه کمپیوتر

و به  یافته. در این ضمن اشتباه قلیل تخلیص به وجود می آید که ناخواسته ارتقاء تعدیل گردد"binary به سیستم "بینیر

 .منجر می گردد عواقب فاجعه بار

 

 ،نتایج انتتخابات را اعالم کرد ۱۹۹۳اپریل ۵شام در  «آلمان  ،شلیسویگ ـ هولشتاین» شورای محل در هنگامیکه 

به اندازٔه  ،مونیتور ها نشان دادند که حزب از پنج فیصد مشروطچه نمایندگان سبزها توانستند نفس به راحت بکشند. 

. ساعات بعد شاور سرد عرض وجود کرد. گردیدمؤفق  به شورای محلدر دستیابی شمول یک مو عبور کرده و عرض 

ند. از سالها به این ه اداشتحاصل رای جایز را  (۱۰۹۴۹۱۹) فی صد  ( ۰،۹۴اقبال ) صرف ،رای (۴۰۱۱۰) باسبزها 

سو کمپیوتر های انتخابات خانٔه دوم اعشاریه را هر مرتبه به باال یا پایان تخلیص کرده بود. این مرتبه غیر دقیق بودن 

 لخشیده بودند. نتر از آنیاپامشروط عبور کرده نوانسته  ۵۵منجر گردید. سبزها از نا مطلوب به عواقبی  بسیار ناچیز
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 یک تقاضای آتشین

 تازهٔ  موضوع ،را در بر می گیرد که در علم کمپیوتر امروزهم هنوز بدون کم و کاست اشتباهات تخلیص موضوعی

از  William Kahan ;می شود. این چه عواقب را داشته می تواندپاشیده روز می باشد. لیکن اکثرا ً روی آن خاکستر 

خصات الکترونیکی در پروسٔه مشپیشگام این به تازگی از آن یاد آوری می کند.  ،پوهنتون آف کلیفرنیا در برکلی

«Heidelberg Laureate Forum » محققان به جلسٔه هایدلبرگ باید : داشت بیان ،ممتاز یک جمعیتو به این صورت در ـ

یا "جایزٔه ـ تورینگ"  "آبل" و فیلدس" های که با "نشان را برای تبادل افکار با ریاضیدانها و محققان کمپیوتر ،جوان

یک صدای  Kahanلیکن  قرار داشت. جلسه مرکز درفقیت های پنجاه سال اخیر . مؤفرصت می داد ،مفتخر گردیده بودند

پروگرامهای ی مملو از احساسات از ضعف های معمول او با یک تقاضا کرد.پخش بیمناک را در فضای شاد مجلس 

 کمپیوتر اخطار می داد:

برای  .می تواند آمدهکنار (real)واقعیاین است که ماشین های حساب الکترونی صرف با اعداد درمشکالت ریشٔه همه 

"صفرها و یک ها" بعد از های سلسله " استفاده می گردد به این معنی که binaryبینیر" اعداد اعداد از سیستماین ترسیم 

اعداد سلسلٔه در سیستم بینیر به حیث  1,0« اعشاری»عدد دیسیمال  طریق )به اینچند خانه قطع می شود.

و در طول پنجاه  بوده numeralتحلیل عددی یک متخصص  Kahanترسیم می گردد.(  1,1110011001100...الیتناهی

( به سیستم بینیر و دوباره به سیستم ببیند چطور اعداد دیسیمال )اعشاری ،کوشش داشت خود مسلکی دورٔه کار سال 

 رخ داده می تواند. یتعدیل می گردد و چه اشتباهاتدیسیمال 

که در آن مهم نیست اعداد به ذات خود چقدر بزرگ  کمپیوتری به اصطالح ترسیم اعشارییری ـ و نانج ،در علوم طبیعی

" برای ترسیم یک عدد دیسیمال استفاده به عمل می Bitsر به اینکه از چند "بیت می باشد. نظمعمول  ،استیا کوچک 

تخلیص های صورت . بعد از آن ترسیم عددی ارقام قطع می شود. به این است خانه دقیق چندیک همه محاسبات تا  ،آید

گردد. ) این مشکل روی یک  باالی نتایج بی تأثیر است. ولی اینها بعضا ً به اشتباهات منجرمیاکثراً به عمل آمده 

گرفته شده و  ۱۱،۱مربع  زرج ،یکی بعد دیگر ،کلکولترجیبی می تواند نشان داده شود. در این صورت باید چهل مرتبه

یا مشابه آن به دست ( ۹،۵۱۰۹... )اکثرا ً  (۱۱،۱) عدد گردد. آنگاه در عوضضرب مربع به طاقت نتیجه چهل مرتبه 

 شدید داشته باشد. ندرتا ً می تواند عواقبمی آید. این اشتباهات 

مسدود  118,400به رقم  Vancouverایندکس بازار بورس در  ۱۹۹۲بعد از ظهر در ماه نومبر سال  جمعهدریک روز ـ  

 قرار گرفت. 0104,401گردید. روز دوشنبه بعد از آن در شروع بازار بورس دفعتا ً ایندکس به رقم 

عراقی بود نشانه گرفته  Scudپاتریوت" هدفش را که یک راکت  نوعکت دفاعی از "یک را ۱۹۹۱در جنگ خلیج ـ  

 نفر کشته شد. ۳۹که  نتوانسته و به یک بارک امریکائی در عربستان سعودی تصادم کرد

     .انفالق کرد ،ستارتحالت ثانیه در  ۲۴امتحانی بعد از  اول در پرواز«  ۵آریانی » راکت انتقالی  ۱۹۹۱در جون ـ  

هدف بی بدون رهبری  ، Virginiaدر آبهای ساحل ایالت  رتمتواساعات  USS Yorktown سال بعد کشتی طیاره بردارـ 

 در حرکت بود.

 

 خالها در اندیکس بورس

کافی  در آنها مشترک در این می باشد که محاسبات کمپیوتری ،این فاجعه ها و دیگر مصیبت های بی شمار و کوچک

 محاسبه نشده است. به صورت کافی با خانه های اعشارینتایج  ،گفته شودبهتر  دقیق اجرا نه گردیده یا

به دست  مجدداً مرتبه  ۳۹۱۱" روزانه تا اسناد بهادار انتقالبعد از هر " ،"ایندیکس بورس" را ،پروگرام ،در وانکوور ـ

باوجود ایندکس  ،ماه بعد ۳۳گردید. می قطع   ،خانٔه اعشاریآورد. در این ضمن محاسبات هر مرتبه بعد از سه می 

ایندکس مجددا ً  ،در اثنای اخیر هفتٔه متذکره بود.یافته به مناصفه تقلیل  مکرر یهادر اثر تخلیص  ،انکشاف مثبت بازار

 یافت.تخلیص گردید و ایندکس به نتایٔج درست خود راه  ،شود قطع اینکه  سنجش گردید. نتایجی ضمنی درعوض

بعد از شروع تبه رم وقت را هر ،"پروگرام رهبری"تریوت قیضیه طور دیگر طرح شده بود. پروبلم راکت پا در موردـ 

 .گردید بیت قطع می ۳۰بعد از " تعدیل می کرد که Bitsدر "ده هم" حصٔه ثانیه اندازه گیری کرده و به "بیت  ،کار

روز مجموع اشتباهات  ۰لیکن بعد از   ،داشت ثانیه در هر معیار وقت مطابقت 1,1111110صرف  تخلیص با یک اشتباه  

غلط متر  ۵۱۱ در حال پرواز را با تفاوتScud  راکت ،بود که راکت پاتریوتشده در سیستم رهبری به اندازٔه بزرگ 

  هدفگیری کرد.
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بیت دقیق محاسبه کرده و آنرا  ۱۰سیستم رهبری یک پارامتر مشخص را هر مرتبه به  "Ariane-5انتقالی "در راکت ـ 

کافی بود ولی در راکت مـُدل خلف باعث " Ariane 4راکت "در مورد مـُدل قبلی  عمل بیت تعدیل می کرد. این ۱۱به 

 فاجعه گردید. 

در تقسیم  و هتعبیر کرد به حیث صفر database  در یک  " راساحٔه خالییک"و در کشتی طیاره بردار یک پروگرام ـ 

 سیستم به سقوط مواجه گردید. ،به صفر

 

در رهبری انکشاف  ۱۹۹۱. او در سالهای ردرا از پنجاه سال به این سو مصروف نگاه می دا Kahanاین چنین پروبلمها 

 کمپیوترها در اعشاری اعداد ترسیم برای بود صنعتی ستاندرد یک [IEEE 754-1985بود م یسه IEEE-754-Standardsبه اصطالح 

تا  ،هدایت داد" Chipـ ین دبه "مؤل و ] ت. م.  گردید تعویض IEEE 754-2008 با ۳۱۱۹ سال در و گردید منظور ۱۹۹۵ سال در که

اگر اعداد  ،و اقع گرددید اب چه ;کردباید استفاده " اعشاری ـ ارتمیتیک"در ،مانند تقسیم به صفر "باطل عملاز یک "

 عملیباید یا چطور تخلیص  ،(Overflow) است یا بزرگتر باشد از آنچه جایز ،(Underflow)به صفر تقرب کند درنهایت 

 هشت با کهبه اصطالح ساده ترین دقت  ،می گوید که در محاسبات سریع مقررهاین  .شود نتیجه بسیار مبهم نهتا  ،شود

خانٔه  ۱۱ید دوچند دقت با لیکن در محاسبات حساس بامورد استفاده قرار گیرد. باید  ،دارد مطابقت اعشاری خانهٔ 

. با آنکه برای اکثر پروگرام مواجه گردد قابل مالحظهآهستگی به در اثر آن به خرچ داده شود ولو که پروگرام  اعشاری

   داده نشود. این موضوع خاصتا ً برای  باید احتیاط از دست ،سه خانٔه اعشاری کافی می باشد دو یا  ،های کمپیوتری

 صدق می کند که اکثرا ً تقاضا می شود تا اشتباهات تخلیص در مرور زمان تقویه شود."  (Add-ons)سب پروگرام ها"

  

این است که با آنها چه نوع معامله صورت می گیرد. قبل از مهم نقطٔه  ،از استثناآت جلوگیری به عمل آمده نمی تواند

نوشته شده  ADAسی یا  ،بیسیک ،پروگرامهای که در لسانهای کمپیوتری مانند فورتران IEEE-754-Standards انکشاف

با لهجٔه  ، Kahan .گردید می قطع هر مرتبه به کلی به اساس اطالع یک اشتباه  ،نگران کنندهبعد از یک آپریشن و  ،بود

بوده  و به  ، batch processingاین نوع کهنه از حاکم بودن بر اوضاع استثنائی از زمان کار با که  ،نا پسند تأکید دارد

ولی اطالعات غیر  ،او می گوید کار نمی کرد.نقص دقیقه بیشتر بدون  ۵خامخا از  ،Mainframe-Computerحیث 

           ،هایی مجموعی پروگرامگر مخصوصا ً ا ،اع استثنائی باشدنباید عکس العمل اتوماتیک به اوضاشتباه  خاص

 دیگر پروگرامها را مورد استفاده قرار دهد. "پروگرامهای سب"

 

 اخطار قبیر افراشتن

دوام دهد و نخست در  خود محاسبهٔ به استثنائی حالت اجازه می دهد که پروگرامها در بروز  IEEEستاندرد   لحاظ این از

و اشتباهات   (Underflow)رد ابه این مقرره پروگرام های معمول در مو. نظر شود بیرق اخطار را بلند ،ختم عمل

یدتا ًکمافی السابق قطع قا (Overflow) و آپریشن های غیر مجازلیکن روش کار خود را عیار می نماید.  ،تخلیص

قطع کار می  ،ودپروگرام را در بردارد. هردو متود نقایص خود را دارد. اطالعیٔه اخطاری اکثرا ً نادیده گرفته می ش

 قطع شدن را نشان ندهد.  اسباب ،صوصا ً اگر اطالعیٔه اشتباهمخ ،باعث گردد تواند عواقب وخیم را

در اوقیانوس اتالنتیک شده بود. در پرواز از یک زون  ۳۱۱۹قضیه باعث سقوط یک طیارٔه ایرفرانس درسال یک چنین 

ندهای اندازگیری سرعت را یخ گرفت و ارقام غلط را به دست داد. نظر به این موضوع  "اوتوپیلوت" بدون ـسُ  ،توفانی

نشان داده شد. دقائیقی « مشخصات ـ ارجل» . روی مونیتورها صرف از کار ماند ،به عمله اطالع دهداز موضوع اینکه 

و زون یخ پایان آمده از ان بعد ازاینکه  طیاره همچن طویل پیلوت ها مایوسانه دالیل سقوط را جست و جو داشتند.

 . نتیجه فاجعه آفرین گردیده بود.باز هم فعال نگردید اوتوپیلوت ،دوباره فعال شد "هاسنسور"

Kahan  پروگرام ها درصورتیکه  ،می گردید باعث را اشتباهات انکشافاستثنائی صرف حاالت تأکید دارد که

کرد. یک مشکل عمومی این است که هر پروگرام کننده به درست نمی  درک صوصیت های "ارتمیتیک اعشاری" راخ

 امرقا"سافتور" پرداخته می تواند. معادالت و فورمولها گرچه درست باشند ولی اگر مؤلف در تحلیل "انکشاف 

numeralتوابع  ،" معلومات نداشته باشد(features) در را های عددی  نظر به چگونگی عوامل غلط اجرا شده و ضعف

که  ،شیمی یا امور مالی رشتهٔ  در ،تطبیق کننده به طور مثال ،خود پنهان دارد. وقتیکه پروگرمها به دوران انداخته شود

وخیمتر از همه اینکه اگر یک نتیجه . گرددد به زودی مرتکب اشتباه وضوع تحلیل عددی کمترمعلومات داراز مهنوز 

 .شود ولی نه اساسا ًچنان غلط که به کلی بی معنی شناخته ،منجر گرددتا به اتخاز تصامیم غلط  ،دارای اشتباه باشدکافی 
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 دقت یا سرعت

در [  ،رداسرار دا «,Quadruple Precision»استفاده از در  Kahan ،کاسته شده باشد تمشکالتشدد برای اینکه از 

که  ،]م. ت گیرد. واحد ذخیره مورد استفاده قرار می ۰برای "فورمات عددی" که در کمپیوتراست اینفورماتیک "دقت چهارچند" مفهومی 

هر عدد برای خانٔه دیسیمال مطابقت دارد ولو اگر وقت بیشتر و چارج بیشتر بتری ضرورت باشد تا  ۲۵با تقریبا ً 

امتحان  ،عالوتا ً باید پروگرامها مفصال ً با متودهای مختلف تخلیص ذخیره کشانیده شود.به  Bitsبیت  ۱۳۹جداگانه 

 تا حساسیت ها در برابر استثناآت دیده شده باشد.  ،گردد

 ولی با آن هم اگر نقایص عددی کشف گردد از نظرمالی اکثرا ً به سود نیست تا هریک نقص رفع گردد. این است تذکر

 ،د نسبت به پرو گرامهاییک مارکیت کوچک را در بر می گیر نیرانانج ،. سافتور برای محققانKahan محزون

ش عاجل آنقدر مهم پنداشته نمی شود. مشابه یک بند شبکه های اجتماعی یا کمونیکیشن که در آنها ،سرگرمی و تفریحی

لی صرف پس های گرافیک برای "بازی های کمپیوتری" باید سریع و نازل باشد وآن در هاردور نیز صدق می کند. چی

بسیار مزاحم )پریشانکن( است که این چنین چیپسها در آالت طبی یا سیستم  به خانه های کمتراعشاری ضرورت دارد.

در هایدلبرگ نخست خاموشی حکمفرماست.  های رهبری ریآکتورهای هستوی راه پیدا خواهد کرد. بعد از بیانیٔه "کان"

پریشان است که موضوع را  این اخطارها چناناو با را گرفته و می گفت: رشتٔه سخن « نترنتهاپدر ا  »  Vint Cerfبعدا ً 

« Association for Computing Machinery» "تریوکمپی مراکز تجهیزات"روی آجندای روز قویترین اتحادیه برای 

 می باشد. شخودکه رئیس آن  ،قرار خواهد داد

 

 پایان

 

 !شما می توانید موضوعرا در تویتر تعقیب نمائید
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