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هدفهای اصلی انتشار

مجله عبارت است از

 ۵معرّفی پیشرفتهای جدید ریاضیات؛

 ٩معرّفی شاخههای جدید علوم ریاضی و همچنین مباحثی

که مورد توجه پژوهشگران است؛
ه معّفی جنبههای کاربردی .فرهنگی :فلسفی» و تاریخی
ریاضیات؛
ه معزفی کارهای ریاضیپژوهان فارسیزیان و ایجاد ارتباط
 ueآنان؛

 oطرح مسائل آموزشی ریاضیات ,بهویژه مسائل مربوط به
آموزش ریاضیات دانشگاهی داریران.
 ptiریاضی از همکاری تمام علاقهمندان استقبال میکند.

 ab Jb)! vad.در چارچوب هدفهای فوق وبا سبکی

مشاه با سیگ مقالههای چاپشده در تشر ریاضی باشد.
به همکارانی که مایلاند مقالهای را به فارسی برگردانند و برای
درج به مجله بفرستند توصیه میشود ابتدا اصل مقاله را با ذکر
محلة ریاضی مرکز نشر دانشگاهی

منبع برای بررسی و تصویب ارسال دارند .ترجمة آزاد پذیرفته
نمیشود وفرستادن اصل مقالههای ترجمهشده الزامی است.

مقالههای :ارسالی , wud oaنمیشود .خی مقالدای مطایق
ضوابط رایج داوری میشود .هیأت ویراستاران در رد .قبول .و

تهران .صندوق پستی ۸۴۷۴۵۷۸۵۱
 Jeمطالب با ذقر ماخ مجاز است:
تقراک
شح
اال؛
بهای این شماره  ۶۰۰۰۱ری
سالانه برای داخل کشور  ۰۰۰۰۲ریال.
(برای دانشجویان با  ۰۳۸تخفیف

 Seو اصلاح مقالات آزاد است .ویرایش ,نگارش ,اتتیخاب
واژهها؛ وضبط اسامی و اعلام مطابق ضوابط گروه ریاضی در
مرکز نشر دانشگاهی انجام خواهد گرفت.

یادآوری

 ۵مق alltپیب یک ناکراقف .یگ خظ همییان :و پا
 ath (Jl askیا با خط خوانا نوشته.شود.

وجه اشتراک به حساب شمارهٌ  ٩۰۰۰۹بانک

ملی شعبهةٌ خیابان پارک تهران به نام مرکز نشر
 pissواریز شود.

۲۳۸
۶تلفن
 ۱با
۸را ک
 ۷اشت
برای

تماس بگیرید

 bys oنگارش ,بخشبندی» فرمولنویسی» و شیو؛ ارجاع به
منابع حتیالمقدور مطابق با مقالههای چاپشده در نشر

 ۰فهرست معادلهای انگلیسی اصطلاحاتی که در مقاله بکهار
میرود همراه با مقاله فرستاده شود.
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گزارش

نشر ریاضی

مثالهها

سال  ۵۱۰شماره ۱

پیشرفتهای اخیر دتررکیبیات جبری

تاریخ انتشار :اسفند ۳۸۳۱

جیشرم وانداز آینده دیوید بیلی ,جاناتان بورواین 
ریاضیات تجربی :تحولات اخ

شمارة پیاپی۸۳ :

احتمال وقوع زلزله جیست؟

nashriaz@acnet.ir

فلسفه آمار ()۱
صاحب

ریچارد استنلی

۳
۴۱

دیوید فریدمن؛ فیلیپ استارک

۳۲

دنیس لیندلی

۰۳

امتیاز :مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسوّول :سیاوش شهشهانی

هیأت ویراستاران:

دانلد کنوت

حرف 8

اموزش

و مساله

تعمیم قضیهای اگزاوس بگهروههای متناهی

سیاوش شهشهانی
پدرام صفری

۰۴

محمدرضا پورنکی

de

معرفی کتاب

سیامک کاظمی

دو مقاله از یک محموعه:
مشاوران این شماره:

دربارة تعداد رئوس چندبرهای صحیح

علیرضا بحرینی آرش رستگار محمدهادی شفیعیها :مهرداد

شهشهانی ,همایون معین

گرافهای بکامر بزرگ

یاران برونمرزی:
امیراکبری» رامین تکلوبیفش عطاءالله تقاء مسعود خلخالی؛
سعید ذاکری.

 olyکسایی» کاوه لاجوردی»

کیوان ملاحی

مدیر داخلی :زهرا دلاوری

طراح جلد :حسین راستمنش

حروفجین و صفحهآرا :مینا مهرابیفرد

ناظر چاپ :علی صادقی
لیتوگرافی :عابد

جاپ و صحاهی :معراج (خیابان جمهوری .میدان استقلال ,کوچة

نوشین)

شگاهی محفوظ است
& چاپ برای مدرکازننشر

روی جلد
ر.ک.

« dleریاضیات تجر بی Mon

لوران بوناورو

or

آلن والت

۱۶

تقر ریاضی :سال  ۵۱شمار؟ ٩

محدب" اوست که در سیوینج سال اخیر مرجع اصلی وسرچشمه بسیاری
از تحقیقات ذیربط در رشتههای مختلف ریاضی بوده است.

tly dp

جايزة ولف  ۲سال  ۵۰۰۲به ممبلجغموعاٌ صد هزار دلار مشترکاً بگهرگوری
ر "گی ویکوف " اهدا شد .هر دو ریاضیدان ازبرندگان پیشین
سلیس
ورگو
ما
مدال فیلدز ,روسیتباره و در حال حاضر مقیم آمریکا هستند .مارگولیس

کزارش

به مناسبت آثارش در جبر و جبر هندسی و نویکوف به خاطر کارهایش در

توپولوژی و فیزیک ریاضی شهرت دارند.

حایزةٌ کول در نظريةٌ اعداد

جاییة کول  4در نظرية اعناه که در حال حاشر هي سه سال یگ tae) gly
میشود امسال به پیتر سرنک* تعلق گرفته است .سرنک که دآرفریقای

جنوبی متولد شده اکنون استاد دانشگاه پرینستن است .چند مقال تحقیقی
مهم سرنک و همکارانش در نظريهةٌ تحلیلی اعداد و کتابی که با همکاری

نیکولاس کاتس نوشته است .جزو مواردی است که جایزه به خاطر آنها به او
اعطا شده است.

جوایز گوناگون

ریاضی در سال ۵۰۰۲

jbl > pay dpe
 Vly pleنیز هر سه سال یک باراهدا میشود واسسال به فرانک مرل* از
فرانسه تعلق گرفته است .دارعطای اين جایزه چند اثمرهم مرل در معادلات

تعدادی از جوایز معروف ریاضی در زمینههای مختلف در آغاز سال
۵

اعطا یا اعلام شدند .در اینجا شرح مختصری دربارةٌ بعضی اآزنها

دیفرانسیل جزنی غیرخطی مورد توجه کمينَةٌ جایزه بوده است.

جایزة برگمن
این جایزه معمولا هر سال برای بزرگداشت خاطرٌ استفن برگمن " به ریاضیدانی

جوایز استیل

اعطا میشود که در رشتههایی که برگمن دآرنها تحقیق کرده بود پژوهشهای

انجمن ریاضی آمریکا هسراله سه جایزه به نام جوایز استیل! در زمینههای
) AS preyآتارو خدمات» "؛ «اثر تحقیقی عمیق و دورانساز» " «اثر توصیفی»۲

اعطا میکند .دسرال  ۵۰۰۲۰ایزرائیل گلفاند" په خاطر آثار متنوع وعمیقی
که خود وهمکارانش طی بیش ازپتجاه سال دشراخههای مختلف ریاضیات
خاردومات را به خود اختصاص داد .گلفاند
پدید آوردهاند جایزة مجموعة آث
داروکراین فعلی متولد شد وبیش اپزنجاه سال استاد دانشگاه مسکو بود .او
آثار مهمی دبراجبنراخ» *-جبرهاء معادلات دیفرانسیل جزئی» جبرهای لی

بینهایت بعدی ,هندسة انتگرال ,تبدیل رادون ,و کاربردهای گوناگون ریاضیات
دارد .جايزة اثر تحقیقی عمیق و دورانساز به رابرت لنگلندز؟ به خاطر
مقالةً معروف سال  ۰۷۹۱اوکه در آن «برنامة لنگلندز» مطرح شد تعلق گرفته
است .این دستاورذ نقطة عطفی در نظریةٌ نوین اعداد محسوب

میشود .جایزة

اثر توصیفی به برانکو گرونباوم ۲اهدا شد .اثر مورد نظر کتاب چندهرهای

مهس کرقه باشد .جایزة برگمی دسرال  ۵۶*۲به التیاس استاین  ۳لستاد
دانشگاه پرینستن تعلق گرفته است .استاین در زمینههای مختلف آالیز
حقیقی و مختلط و آنالیز همساز آثار مهمی دارد.

LS dle
انجمن ریاضی آمریکا اخیراً جایزهای به نام «جایزة کتاب» تعیین کرده که قرار
است بکهتابی متعلق به سالهای اخیر که هم اثری تحقیقاتی محسوب شود

و هکمیفیت توصیفی برجستهای داشته باشد اهدا شود .اولین جایزة کتاب

ادرل
ساز
به ویليام ترستن  ۱۱یکی ابزرندگان مدال فیل

کتاب هندسه و توپولوژی سهبعدی" ۲به او تعلق گرفت .این کتاب که سالها
بهصورت پیشحاپ در جامعه ریاضی دست به دست میشد.
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آلگا آلکساندرونا لادیژنسکایا ()۲۲۹۱-۴۰۰۲

یادی از حهار ریاضیدان

 Iآلکساندرونا لادیژنسکایاا یکی از معروفترین وپرنفوذترین چهرههای
ریاضیات در روسیةٌ قرن بیستم واز مهمترین متخصصان معادلات دیفرانسیل

شینگ.شن چرن ()۱۱۹۱-۴۰۰۲

 SFو مکانیک سیالات در جهان در دسامبر  ۴۰۰۲در سنپترزبورگ

چن شینگشن! که دخرارج ازچین به نام شینگ-شن چن يا "چرن" شناخته

درگذشت .مکتب ریاضیات سریترزبورگ (قبلاً لنینگراد) عمیقا متأثر

شینگ؟
اهر
ج دیر ش
میشود یکی از بزرگترین هندسهدانان قرن بیستم بوذ. .او

از فعالیتهای علمی لادیژنسکایا بود .او مدتی ریاست انجمن ریاضی

در نزدیکی شانگهای به دنیا آمد .پدرانزده سالگی وارد دانشگاه نانکای؟

سنپترزبورگ را که سابقة تاریخیاش به اویلر باز میگردد بهعهده داشت.

شد .سپس برای تحصیلات تکمیلی راهی دانشگاه تسینگهو|" دریکن شد.

تحقیقات اساسی این ریاضیدان در معادلات دیفرانسیل جزئی و معادلات

 laبا استفاده از یک بورس تحصیلی به هامبورگ رفت وظرف یک سال

تااو یسرتوکس شنامل بیقی از  ۳۵۲سفاله قحتبقانی ورهلت کناب مسگنود

زیر نظر وبلهلم بلاشکه؟ ریاضیدان معروف آلمانی به اخذ درجة دکتری نایل

به کمک آثار قبلی جان نش و دی جورجی " ,لادیژنسکابا و همکارانش

آمد .پس ازیک دور يکسالة پسا دکتری زیر نظر هندسهدان بزرگ فرانسه

 wl.نوزدهم هیلبرت در مورد وابستگی حوابهای دستهةً بزرگی از معادلات

 wake! ceeریاضیات در دانشگاه تستگهوا ر

دیفرانسیل مرتبةٌ دوم جزتی بیضوی وسهموی را به نتیجه رساندند .هر چند

الی کارتان دپراریس,

پذیرفت اما بازگشت او به سبب آغاز جنگهای چین وژاپن ممکن نشد و او
سة
سو
مگروجین
جسندالی را در نقاط دی

مطالعات عالی پرینستن گذراند.

در سال  ۵۴۹۱به چین بازگشت وموسسة ریاضیات آکادمی چین را بنا
نهاد ولی جنگهای داخلی چین موجب شد برنامة او ناتمام بماند و او به

مسالهٌ وجود جواب برای معادلات سهبعدی ناویراستوکس هنوز حل نشده

است ولی لادیژنسکایا نقشی اساسی در حلوفصل اين مسأله در حالت
دوبعدی داشت.
)Soc., (11) 51 (2004

منبع:

Math.
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موس مطالعات عالی پرینستن باز گشت .سپس به دانشگاه شیکاگو و از
آتجا به دانشگاه کالیفرنیا بدررکلی رفت و تا سال  ۹۷۹۱که بازنشسته شد در

۰ت)۰۳۹۱-۴
۲ر۰فای
(لت
وا

آن دانشگاه ماند .چرن در واخر عمر به چین بازگشت و در دسامبر ۴۰۰۲

والتر فایت " در سال  ۰۳۹۱در وین پایتخت اتریش متولد شد و در زمان

دتریشاهرنجین ؟ بدرود حیات گفت.
 aoeدیفرانسیل در دهههای

۰۳۹۱

و  ۰۴۹۱که حرن تحقیقات

خود را در آن آغاز کرد رشتة پجراذبهای نبود وبیشک

تحقیقات چرن

جنگ جهانی در ّه سالگی به انگلستان فرستاده شد .در سال  ۶۴۹۱به
شگاه میشیگان در  ۲۲سللگی
آمریکا رفت ویس از اخذ درچة ددکتاریت از

عضوگروه ریاضی دانشگاه کرنل آمریکا شد .اسزال  ۴۶۹۱تا سال ۳۰۰۲

و ریاضیدانان متأثر از او از عواملی بود که اين رشته را ندريمة دوم قرن

که بازنلسته شد .استاد دانشگاه بیل بود .شهرت فایت  ay Beyسیب GET

بیستم به یکی از پر جنبوجوشترین رشتههای ریاضیات تبدیل کرد .چرن

هةٌهاست .مقالهٌ مشترک او با تامسن " دسرال
وظري
رن
مهم واساسی اوگ در
نقطة عنطفظیردرية

گروهها محسوب میشود .فایت عضو آکادمی

در هتدسةٌ دیفرانسیل سرتاسری ,هندسه دیفرانسیل مختلط ,روابط هندسةً

۳

دیفرانسیل و توپولوژی ,آنالیز مختلط هندسی و هندسة جبری مختلط آثار

علوم آمریکا و یک دوره معاون اتحاديهٌ بینالمللی ریاضیدانان بود.

مهمی از خود بهجای گذاشت ونام اتوعبردادی از مفاهیم ریاضی مانند

 byچرن .همریختی چرن-ویل ,قضية گاوسبونهچرن نقش بسته است

شی زوئو کا کوتانی ()۲۱۹۱-۴۰۰۲

که دکراربردهای هندسهة دیفرانسیل در توپولوژی و فیزیک نظری اهمیت
اساسی دارند .چرن در مدت کوناهی که در پاریس گذراند با مرحوم محسن

شزیوئوکاکوتانی * اچزهرههای معروف آنالیز تابعی ,احتمال ,نظرية ارگودیک:
و حرکت براونی داروت  ۴۰۰۲درگذشت .او در شهر آزاکای ژاپن دیده به

هشترودی آشنا شد وهمواره با احترام از هشترودی سخن میگفت ودریکی
اآزخرین مقالات خود منهومی را هموستار هشترودی" نام نهاد .عضویت

بجهان گشنود وتحضیلات خود را در همان شهر گذراند .از سال  ۹۳۴۹۱به

مری
لر عم
عیشت
آمریکا رفت و ب

چند آکادمی علوم دجرهان ,دریافت مدال ملی علوم دآرمریکاء جوایز ولف.

براهمیت آثارکاکوتانی در داخل ریاضیات .قضيهٌ معروف نقطهٌ ثابت اویکی
اازجوای اساسی قضایایی بود که دو جایز؛ نوبل دارقتصاد به ارمغان آوردند.

علوم ریاضی دبررکلی ( )71581از جمله افتخاراتی است که نصیب چرن

هم قضية نقطهٌ تعادل جان نش وکهامرهای داوقتصاددان به نامهای کنت

استیل .و شوونه" .شش دکتری افتخاری؛ و اولین ریاست موسسة تحقیقات
شده است .حایزة شوونه که به مقالات توصیفی تعلق می کیرد به خاطر نوشتن

مقالة «از مثلث تا خمینه» به جرن اعطا شد که ترجمة فارسی آن بهعنوان

«مقالهة کلاسیک» در شمارة ۲ی سال آی مجلهٌ نشر رباضی به چاپ رسیده

خود را ددرانشگاه ییل آمریکا گذراند .علاوه

ارو" و ژرار دبرو" در مورد وجود قیمتهایی که موجب تعادل عرضه وتفاضا
در یک اقتصاد پیجیده میشوند .به قضيه کاکوتانی وابستهاند.
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تشر ریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۱

پیشرفتهای اخیر در ترکیبیات جبری*
ریجارد استنلی *
 denyرشید زارع نهندی

درایی

 SSS oeمیا فکنيم به سه  6ربزرگ اخبو دز قر کیپات جبری :اولین

 ylاثبات حدسية [انگرن] اشبا عسازی" ضرایب لبتلووم-ریچاردسین
۱ست که نخست نانسی و ناو و سس درکسن و وا یمن برهانها یی براک آنن
عرضه کردهاند .دستاورد دوم اشات هیمی  (۱حدسبههای ! 7و

(n+ ye

 ealخرین دسناورد  Gam yids Cassطول بلندترین زیردنالة صعودی
 oboجا پگشت فصادفی ۱ست که دبك؛ دایفت و پوهانسن انجا ۸دادهاند:

 ۲حدسیيهة اشباعسازی
حدسية اشباعسازی با اعداد صحیحی

سروکار دارد که به نام ضرابب

لبنلووجریچاردسن شناخته شدهاند .با توجه به موضوع مقاله تعجبآور
نیست که که اين اشیا هم تعریف جبری و هم تعریف ترکیبیاتی داشته باشند.
نخست تعریف جبری را مطرح میکنیم که اتزعریف ترکیبیاتی طبیعیتر است.
 1),گروه همه تبدیلات خطی وارونپذیر از فضای
فرض کنید ()0
 alمرتب

برداری یعدی مختلط  ۷به خودش باشد .با انتخاب یک
 ۱مقدمه

برای  71۰میتوان (2),7

ترکیبیات جبری دآرغاز هزاره

 ieمیجتی

 eXوپویاست .اين مبحث

را مشکل بتوان بهطور دقیق تعریف کرد؛ اما تقریبا مینوان گفت ترکیبیات
جبری شامل مفاهیمی است که هم تعبیر جبری و هم تعبیر ترکیبیاتی دارند.

مانند عدد اصلی یک مجموعه که تعریف ترکیبیاتی دارد و بعد یک sled

برداری که تعریف جبری دارد .گاهی از تعبیر ترکیبیاتی برای بهدست آوردن
نتایج جبری استفاده میشود وگاهی برعکس .ریاضیدانان حداقل از زمان
اویلر با ترکیبیات جبری سروکار داشتهاند (بهویژه اکزارهای اویلر روی افرازها
میتوان نام  lo,ولی کار منظم و اصولی برای پایهریزی مبانی ترکیبیات

عبرین از هه  ۶۹۱و

ده قحت تفر بیان کارلو روط اغاز شنده و آن

را به یکی از جریانهای اصلی ریاضیات تبدیل کرده است .امروزه ترکیبیات
جبری علمی تکاملیافته و شکوفاست.
ما سه دستاورد بزرگ اصلی را انتخاب کردهايم تا با تشریح آنها وضعیت

ترکیییات جبری را در سالهای اخیر روشن سازیم .هر سه دستاورد راههای

زیادی برای تحقیقات جدید گشوده و مسائل تحقیقاتی فراوانی در پیش

را بگاروه ماتریسهای وارونپذیر  9 WXروی

اعداد مختلط (با عمل ضرب ماتریسی) یکی گرفت .فرض کنید نگاشت

) :9 GL(Y,C) > GL(V,Cبهصورت زیر تعریف شده باشد
bt

Yab

’a

bd

ad+be

jac

۶۲

۳0

=

b

a

yp

6

ام

میتوان نشان داد که یک همریختی گروهی (و بنابراین یک نماینی از
) GL(Y, Cد51رجة  )۲است .بهعلاوه درایههای ( )4توابع چندجملهای
از درایههای  ۸هستند .پس  یک

 gelsچندجملهای !5

است .ا(گر )2,۲),14ع  4۸دارای ویژهمقدارهای  2و

)GL(Y,C

باشد .آنگاه میتوان

نشان داد  (A) oSدارای ویدهمقدارهای  ۳:2و  ۷7۲و الا است .حشخصة

[سوشت] م را با ص 221نشان میدهیم وبرابر اثر ()4م به عنوان تابعی
از ویژهمتدارهای « و  ۷از  ۸تعریف میکنيم .بنابراین

نهادهاند که در قرن جدید نیز مشغلهٌ عدهای ادزستاندرکاران ترکیبیات جبری
خواهد بود .انتخاب این سه مورد تا حدی به این دلیل است که تشریح

"charg = «* +ay+y

آنهابرای افراد غیرمتخصص نسبتاً آسان است .کارهای مهم دیگری نیز در

ای اولین بار شور تشان داد که مایشهای ALS GL(n,C) ghilee sy

ترکیبیات جبری انجام شده که دارینجا ذکری اآزنها به میان نمیآید.
1. saturation conjecture

ویرت
ص یعن
ند.
هچذبر
بیل
تحو

مجموع مستقیم نمایشهای تحویلناپذیر هستند.

نمایشهای جندجملهای تحولناپذیر متمایز () 2),

توسط افرازهای

پیشرفتهای اخیر در ترکیبیات جبری /ریچارد استنلی
< ۱2

و بهطور مشابه 0۸ .و  7را برای  77و ) تعریف میکنيم .در اين مورد .مساله
زیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

است که نخست کوشی و ژاکوبی آن را تعریف کردند و اکنون به نام نامع شور

مسأله .همث سهتاییهای ( )۵:8,٩را مشخص کنید بهطوری که ماتریسهای
 sey A+B = Cthleداشته باشند که
Cy BA cel

(,2

< )۰۰,۱۸.

که ۸: 26و » <

با حداکثر طول

۰.۰< 2

اندیسگذاری میشوند .بهعلاوه دص  22110تابع متقارن («۰۰۰,۱6)«5 ,

هو اوق

شا

زرمار

رد3

ویژهمقدارهای آنها بهترتیب  0 ۰و  7باشند.

به همین دلیل میتوانیم فرض کنیم  0۵ -+و تابع شور ده را با تعداد
ناعتناهی متفیر  ۰.۰. ۲۰ ۱5در نظر بگیریم553 .

داریم متغیرها را به 2

۰...

Sy

GL(m, C) b

 2:محدود کنیم .برای اطلاعات بیشتر از توابع

متقارن و نظریة  [YY] Ye] A] gale GL(m,C) ibsرا بینید.
 4 : ۷ +- ۷ SIو  ۷۷ب 7 : ۷۲ -تبدیلاتی خطی روی فضاهای
برداری متناهیبعد باشتت آنگاه

بااعمال تابع اثر دیده میشود که

x= Yat YB:

)\(

پس از تحقیقات زیاد عدهای از محققان ,هورن" حدسیهای دربار
مشخصسازی کامل سهتاییهای ( )5,0۸/6مطرح کرد .که شامل ( )۱و

ابرابریهای خطی بهصورت

)tr(A © B) = tr(A) - tr(B

که فر آن  5994تضانوهتنا حتاصا اظترسبوری (با ساصلضربگرونگر) از
وا8ست که روی  ۷۲۵67۲عمل میکند .پس اگر ه( ۸۸ ۰و 2افرازهایی باشند و
)ey = mult (pr, Gp & pr
چندگانگی «ما در حاصلضرب تانسوری ,رما @ ,رم (که

69

;YB

Moat

jet

34

’Supe

مستقیم نمایشهای تحویلناپذیر نوشته شده) باشد .آنگاه

kek

بهازای مجموعههای خاص

LLE Cn},

|
ات3۱
<ع[۶
(ee

Sows

« نابرابری هورن (که بهسادگی میتوان نشان داد که

است .مثلاً بهازای ۲

به همراه ( )۱همه سهتاییهای ( )7,1/,6رادر اين حالت مشخص
 ۰وق

<

6

رگید

بهصورت زير در میآید

x

اعداد

صحیح نامنفی

 on,به نام ضرا یب لبتلوو-ریچاردسن

el

میشوند و دستور لبتلوودریچاردسن [ "]۷۳[ ۰۳]۲۰[ ,۸]۱بیانی ترکیبیاتی
اآزنهاست (که ما دراینجا به آن نمیپردازیم) .اگر  79عددی صحیح مثبت و
( ۸۲۱۰۰۰

)2۱۱

=

 Aیک

افراز باشد.

۱ +

> Wy

2۲ > ۵۲
+ ۰۱
1۲ > 0۱ + fy

مینوسیم

بهازای  * < ۳دوازده نابرابری بهصورت زیر وجود دارد

mA = (mA\,mAy,...).

 Adاشباعسازی.

۱2 > ۱

hy Fe EN CMA vay F% SN

حدسية اشباعسازی را اخیراً آلن ناتسن و ترنس تائو []۷۲( ,]۶۲
با استفاده از یک مدل جدید کندوق زنبور عسل برای بیان ضرایب
لیتلوودریچاردسن اثبات کردهاند .توصیف زیبایی از اين اثبات توسط

اندرس بوخ [ ]۵ارائه شده است وویلیام فولتن [ ]٩نیز بررسی مبسوطی از
همه مطالب این بخش وم(طوالبی

میکندا

فراتر از آن) عرضه کرده است .اثبات

دیگری احزدسية اشباعسازی براساس نمایشهای ارتعاشات بعداً توسط
هارم درکسن و جرزی وایمن ارائه شد [.]۷

) + By, ay + fyبم)صنظ > برد
(yr < min(ay + Gr, ay + 0۲۱۵۲ + 0۱
Say

Wty

tay + By + Br

)< min(ay + ay + By + By,ay + ay + By + Br

Wty

< min(ay + ay + Br + Br,ay + ar + 8۱ + ۳

۲ +رد

)ay + ay + A) + Br

چرا اثبات حدسیة اشباعسازی دستاورد مهمی است؟ جواب این است

ترباط
که اين حدسیه به طرز شگفتانگیزی با چند موضوع دایگرر د

است.

اولین موضوع؛ ویژهمقدارهای ماتریسهای ارمیتی است .فرض کنید 3 ,4
و ) ماتریسهای  7 * ۷ارمیتی باشند .پس ویژهمقدارهای این ماتریسها

حقیقی هستند .ویژهمقدارهای  ۸را بهصورت زیر دمری نظرگیریم
> an

 ۰۰۰جر وق:6 : 

]3. [37, Appendix A1.3

]2. [30, §1.9

ارتباط بین حدسية اشباعسازی و حدسيةٌ هورن را الکساندر کلیاجکو
نشان داده است [.]۴۳

قضیه .حدسية اشبا عسازی حدسیةٌ هورنن را نتیجه میدهد:
ارتباط دقیقتری بین ضرایب لیتلوود-ریچاردسن و ویژهمقدارهای
ماتریسهای ارمیتی که در قضيهةّ زير ارائه میشود بهطور ضمنی دکرارهای

]1. [8, Ch.5

.1 A. Horn

نشر ریاضی .سال  ۵۱۰شمارهٌ ۱

 (۲3] peaو بتصوریت صیرپیزتر درگارهای گلیلیگر [ ]۴۲مطرم شندء

حدسیههای  1و  )7 + ۲۳(۱دربارة عمل گروه متقارن  6,روی دو

sical

قضیه .فرضی کنبد  0 0و ۱ 7فراژهایی با طول حداکثر  7داشند:
۱شبا عسازی

Anse

 doesمیدهد که دو شرط زیر ععادلاند

xn Slash

Soin

 )۰۰۰,۱و(« )۰۰۰:۱۷ ,0است .برای فهم بهتر

مجموعة  ۷9متغیرةٌ (,

این حدسیهها اطلاتعاتن  Egosglعحل آين گرو :رویند یکته متوعا قه متقیره
یظرریم
 دگر ن
ی را
ملت
مفید است .پس ,نخست این حا

Cha gxoe
9

 ۳حدسیههای ! ۰۶و )۲ + ۱۳۳۱

0

 A+ B=Cبا ویزهقدارهای

 2و  7وجود دارند.

چون رابطة ( )۲مرکب از نابرابریهای خحطی است .دو قضية بالا
نشان میدهند که ناصفر بودن وٌ» وابسته به نابرابریهای (صریح)

 6روی

جسبار سادهترند).

(که برای آان,ثبانها
A=C[ry,...

,2n] Glplabece ae

با عوض کردن جای متفیرها عمل میکند .یعنی برای جایگشت  ۷در
 6فرض  ۰ :: < Bui) pSو اين عمل را بهطرز واضحی
که انتظار میرود به هم متغیرهای چندجملهای تسری میدهیم .فرض

خطی بین مختصات  0 ,و  ۷است .بنابراین بهازای  1ثابت» نقطههای

 ),,(( 6 ۳که برای آنها * ورژ» :نقاط با مختصات صحیح

۷
 6۷ع
(م

در یک مخروط محدب هستند .پس موضوع ترگیبیات چندوجهی ارتباط
نزدیکی با نظريهةٌ ضرایب لیتلوود-ریچاردسن پیدا میکند .برای اطلاعات

بیشتر از این دیدگا» مرجع [ ]۱۴ربابینید.

 dadeناوردا های

f=f

عمل 6,

روی

={fEeA:w

 4۸باشد.

AS

جند جملهایهای ناوردای

چندجمله ۱یهای متقارن با متغیرهای ۱:3

Gy tas

ASn

€

« (C Gy) Saقضيةً

بنیادی توابع متقارن» حاکی است

قضایایی که دربالا ذکر شدند با ماتریسهای ارمیتی سروکار دارند .میدانیم

که دقیقاً همین قضایا برای رد :ماتریسهای حقیقی منقارن برقرارند [.4]۱

]AS» = Cfey,... ,en

وضعیتهای دیگری نیز هستند که ضرایب لیتلوود-ریچاردسن در آنها

نقش جالبتوجهی ایفا میکند .این وضعیتها در [ ]٩بهطور کامل بررسی

که همان حلقة چندجملهایها با توابع متقارن مقدماتی است که بهطور جبری

sl oleh wild gal otha

شدهاند .ما در اینجا به یکی اآزنها اشاره میکنيم .برای افراز دادهشدةٌ

( ۸2 > )۰۰۰,۲۸۱۱۸و عدد اول ن فرض کنید  6یک «گروه (متناهی)
آبلی از نوع  ۸باشد .یعنی
(۰

)۲۵/

برای افرازهای دادهشدة دیگر  ۸و۷

 ۲۰۰ Vij,و9
Sn

)R=A/(ey,...,€n

فرض کنید ()ا رو نشاندهنده تعداد

زیرگروههای  7از  7از نوع  ۰۸باشد بهطوری که گروه خارجقسمتی 1/6

حلقَةٌ  7خاصیت مدرج بودن معمولی را از  4به ارث میبرد .یعنی

ت.
س7
انوع
از

۰

قضیه( .الف) ( ۲),/9بك نایع چندجملهی از  2دا ضوایب صحبح
است؛

(ب) بهازای هر عده او  ۰ pو () ر( 9اگر و تیا اگر  ۰و ررژ.6
چندجملهای ( 4),9به خاطر کارهای پیشگامانة فیلیپ [Te] J
اینکه در قسمت (ب) فقط نشان داده بود ( 6),/1به عنوان یک چندجملهای
از  4صفر است اگر و تنها اگر  < ۰ر» .متعاقبا میلر میلی [ ]۱۳نشان داد
که چندجملهای () + ۱م 0دارای ضرایب نامنفی است و(ب) را اازين

نتیجه گرفت .برای ملاحظة توصیفی اوزیژگیهای بنیادی چندجملهایهای هال
مرجع [ ۰۳]۲را ملاحظه کنید .نظرية چندجملهایهای هال در حالت کلیتر
برای حلقة اعداد صحیح (یعنی ترتیب ماکسیمال یکتا) از یک جبر نقسیم

با رتبةٌ متناهی روی یک میدان -۲ادیک [ ۹۳]۲يا حتی کلیتر از آن ,Gly
مشبکههای واولیه [ ۸۳]۲برقرار است.

 2 ۰.۰ ۱تولید میشود .چون مولدهای  0یعنی  « ۰.۰۰. ۱6۰از
درجات  ... ۱۰۲۰و « استقلال جبری دارند .به راحتی دیده میشود که

]4.81

Thm.

(38,

4.

]179

!dimc R =n
و در

Remark.

(30,

Be

حالت کلی

(

)۱+()+۱+(۱۰۰۰+ +۰۰۰

ع کو(بظ) عسنا_ر

99

‘

ست.
که تعمیمی ازا!27
حون
Ga

]1. [9, Thm. 3

رل ۵6

R=R,

کدهرآن 7:ت7وسط (تصاویر) همه جندجملهایهای همگن درجة  #از متفیرهای

جندجملهای ها نامیده میشود .هال قضيه بالا را بهدست آورده بود .جز

3, p.

Vay

ترعراریف میکنیم
فرض کنید « داده شده است .حلقة زی

< )6 ۶2 (۸۱۳/7

].2 ,03[ Chs. If & IT. J

s:
ety

= ee

ایدهآل

[در حالت خاص 2 ۱

)8 s€n

(las.

 Reyعمل میکند .بهعلاوه»

I

 Rیک

حاصل همان ! ۷استسم.].
)سناورداست:

ایدهآل

این عمل درحهبندی

lb, w € Gr » olla w- Ri = Ri oe

uw

 ۳ Rحفظ

میکند

yb

KR

col

,دول حدرج است .برای پالایش ( )۳میتوان چندگانگی هر نمایش

پیشرفتهای اخیر دتررکیبیات جبری /ریچارد استنلی

 Riya Gn pbbosرا بررسی کرد .توصیف عمل روی کل  7ساده است

) shapey multبهترتیب نشاندهندة جندگانگی وشکلاند).

(اثبات آن نیز مشکل نیست) 71 :نمایش حنظم  6,را بدست میدهد؛

مثلاًبهازای  « < ۵سه  1۷3با  ۵درایه واندیس بزرگ  ۲وحود دارد:

یعنی چندگانگی هر نمایش تحویلناپذیر درجه (یا بعد) آن است.
برای توصیف

 .*:باید اطلاعاتی از نمایشهای

ساختار 6,مدولی

تحویلناپذیر (متمایزا  6,داشته باشیم .اين نمایشها توسط افرازهای 2
 ۸ ۳نشان داده میشود) یعنی

از » اندیسگذاری میشوند (که با

 ۸ ),... ۱۵ 6که » > Sl = ag dy See SA
 ۱۸اندیسگذاری شده است .با

بعد  5,مدول  My pil bodکه با 2

 ۰نمایش داده میشود وبرابر تعداد تاملوهای ۱سنانداره پانگت

نتیجه میشود که

)(SYT
٩5 ۷۲۲۲ 6 ۷۲۱۱۰

با شکل  ۸است .یعنی تعداد حالتهایی که میتوان اعداد  * ۰.۰ ۲۰ ۱۰را

(بدون تکرار) در جدولی با شکل  ۸2چید (جدول با شکل  ۸یعنی جدولی

که سطر قام آن  2:درایه دارد واولیه درا سمت چپ هسمطرها زیر هم
قرار گرفتهاند) بهطوری که اعداد سطرها از چپ به راست و ستونها از بالا
بد پآیین سعودی باشند .مقاز  ۵ایلموتامارد یانگ با شکل )۲,۳( ,وجود
FO

دارد .=O ow

Ry = My

توصیف دیگری از  7ارائه شده که به تعمیم متفاوتی به دو مجموعة Th
متغیری میانجامد .بهازای هر جند جملهای دادهشده ()۰.۰,۱ ,۸2
روی ")»

فضای

70

برداری مختلطی تعریف میکنيم که توسط

را فضای

)۵
 Pوتمام مشتقات جزتی آن اهزمة مرتبهها تولید میشود .مثلاً :و +
 261 + (۵,۲است .فروض
سهبعدی است وپیاکیی اهزهای آن (+ :۷, ۱
کش
Il
)(a; — 25
\Si<j<n

)(f

یک فرمول دقیق و ساده به نام فرمول طول قلاب برای بهدست آوردن *

= Ve

بهراحتی دبده میشود که

وجود دارد (مثلاً به مراجع [ ۰۳]۱و [ ۷۳)۲نگاه کنید).
چون  71نمایش منظم  6را بهدست میدهد .چندگانگی

 ۸در 7

۰

[0 ۶2 0

برابر  7است .پس میتوان انتظار داشت که چندگانگی  ۷در بط برابر

تعداد ۲9های  ۲با شکل  ۸باشد که خاصیتی اضافی وابسته به  دارند.
این خاصیت مقدار اندجی بزرگ  7است که با ( 7۸6۷2 )7نشان داده
میشود .اين مقدار را به اینصورت تعریف میکنیم
= )MAJ(T

i

که در آن جمع روی همة #هایی صورت میگیرد که عدد  ۶ + ۱در جدول 1
در سطری پایینتر از سطر مر بوط به  4قرار دارد .به عنوان مثال
رهای
اشد
دده
د)ر کزهیرنشان دا
(۲, ۲, ۲

 )12( < ۱صذة و  OV,نمایش منظم  6را دارد.
آدربانوگارسیا و مارک هیمن Boul تعمیم ساختارهای فوق را از  7و710 
Y= (Use. Yn)9 B= (Try... Wn) ska ML ac gare 99
Gly tls
yl eed

 ۱+در  7پایینتر از  ۶است

۶+۳+۲ = ۱۱

اگر دو طرف به عنوان 5,,مدولهای مدرج در نظر گرفته شوند .بهویژه

عمل میکند .یعنی

 ٩۷با شکل

< -)MAJ (T

Tawa

۳

)Yw(i

=Yi

W's

)Lyi

=

Ti

Wi

فرض کنید
}6

۳۲

Sy 90% Gn 254353
B= Clx,y] say Sps8

Vwe

< ]۰

8 :

ع

< 1

»59

7
-

 aeناورداهای اين عمل  6,روی  7۶باشد .دیگر جنین نیست که[96۰ 

 Satزور را لوستیگ" ادر آثزی چاپ نشده) و استثلی []۶۳؟ مستقلا
بهدست

Anal

آوردهاند.

RM = S/I

 oSکنبد  .۸ ۳۲ ۷در اینصورت

}mult (My, R;)=#4{SYT T: shape (T) =A, MAJ (T) =i
3. Lusztig

]2. (37, Cor. 7.21.6

توسط عناصر جبری-مستقل تولید شود (برای کسب اطلاعات عمومی از
حلقة ناورداهای گروههای متناهی مثلا به مراجع [ ]۵۳و [ ]۶۳مراجعه کنید).
ولی باز میتوانیم تعریف کنیم

dle chia SBS
که در آن ا7یدهآلی از  32است که توسط عناصری از

]1. (30, Exam. 1.5.2

ثابت صفرند تولید میشود .حدسية  + ۱-۳(۱گ)ارسیا و هیمن [»]۲۱

]4. [36, Prop. 4.11

( ]۳۱اخیرً توسط هیمن [ ]۹۱اثبات شد .این اثبات مبتنی بود برروشهایی

تشر ریاضی» سال  :۵۱شماز؟ ۱

که او برای  SLIحدسيهةٌ ! ۷7که در زیر مطرح میشوده بهوجود آورده بود و

همچنین بقرضية بریجلندا .کینگ ورید" برای تناظر مککی".
۱(۳۳۳۱

قضیه (حدسیِهً

"= (m+ NP

۰04

را تعریف کنیم .فرض کنید * ۳
که (۱

7,۱

-

-

مختصاتبندی

™imc R

)۶

مختصات

 .خانههای جدول  ۸را با اين فرض
 slواققع در سطر

ام باشد,

ام و ستون

میکنيم .مثلا مختصات خانههای حدول()۲,۳

fe

=

بهصورت زیر است.

همان طو که  77دارای ساختار اضافی یک 56مدول مدرج بود .ROD
نیز یک -6,,مدول 39

۲

 Tsاست .به عبارت دیگر

(مجموع مستقیم فضاهای برداری)
7یی9از0
(رفضا
که در آن ( 421زی

۱

 3و (-ز

است که توسط (تصاویر) جندجملهایهایی

تولید میشود که نسبت به متفیر  #همگن از درجة  ۶و نسبت به متغیر
 #همگن از >top

 Hyتحت عمل 6

هستند؛ بهعلاوه

روی

۵ ۸۲۲۲ 4 ۸۳۱

فرض کنید (۱,)۰

رس صقر

۰

زدهاند .در واقع اثبات هیمن از حدسيةٌ

)» که در بالا به آن اشاره شده این حدسيةً قویتر گارسیا و

هیمن راثابت میکند .نتیجهای ازکارهای هیمن دارینجا میآید [۷۱۰ [۱۱]۰
ص .]۶۴۲ .فرض کنید  1زیرفضای پادناوردای

۶۷

م6

 ROباشد یعنی

9

است .در این صورت

۵

 0( > )۰ +هن

چند تعبیر ترکیبیاتی دارد .مثلا

تعداد جنگلهای مرکب ادزرختان ریشهدار با« رأس [ *]۷۳یا تعداد تابعهای

ان ظیت آیج پرسن سطرح اس که آیا sige
 dime RYبهدست داد که تعبیر شناختهشدهای از

 (m+ر|ا دقیقتر کند یا نه .این پرسش هنوز پاسخی نیافته است.

برمیگردیم به دومین تعمیم از  Rkکه گارسیا و هیمن آن را ارائه کردهاند.
نخست

لازم است تعمیمی از ضرب

]7.5

4. [17, Conj.
]5.3.2

واأندرموند ( )۳به دو مجموعه از متغیرها

3. McKay
Prop.

توجه کنید که اگر  4۸مرکب از یک سطر باشد (یعنی » ۸فقط دارای یک بخش

باشد) آنگاه ( 1, < ۷),:۲/و اگر  ۸مرکب از یک ستون باشد آنگاه
(شایرا > پرلظ.

قضیه (حدسهةً ! (nبهازاق

ssl AD, clas

و تکملهٌ آن درae>|s WWW-math.mit.edu/~ rstan/ec.html

۷

۵

Ys

۷۵

۱

= dimcT

(واعداد مرتبط با آن) در بسیاری اقزسمتهایی ارزیاضیات به مرجع [٩]۳۷

۱۳

۲

۲

1

۲

۱

6. [37,

prs HE np

!=n

[ ]۰۱آن را اثبات کردند .برای کسب اطلاعاتی دربارٌ حضور اعداد کاتالان

تعبیری نرکیبیاتی از

۳

he

Ye

Yr

2. Reid

1. Bridgeland

]6.19-6.38

Exer.

\|=Drv

شده است []۸۱؛ بهصورت زیر است.

ادلان است .جیمز هاگلاند [ ]۶۱صورتی ترکیبیاتی از دو مدرج
اکتعد
کی
که
زد وگارسیا هواگلاند
س
 dimeرا
حد
ع]نی بیان ترکیبیاتی اعداد 7:
یدن
بو

پارکینگ به طول 

۲

۲

۲

۱

1

)"*(
n+\\n

عدد ۱۲۳(۱

By

حدسية 0گ1ارسیا و هیمن [ .]۳۱[ ۲۱]۰که بعدها توسط هیمن اثبات

T={feERrR”:w-f=sgn(w)f

که در آ(ن 1۵9: )00نشاندهندة علامت جایگشت 

Ex

Wy

a

گارسیا و هیمن در [( ]۱۱همچنین به [ "]۷۱نگاه کنید) فرمول پیچیدهای
+

late

~~

Voy

ات

dime RY") = Vf" +f" +f < )۲۰ ۳( + ۲ +۳ < ۱
برای

ada

Uy

—

Di

برای نمونه

و بهویژه

) mult (My, RSحدس

( ۰۰۰جممق)؛ بهترتیبی» مختصات خانههای

جدول  ۸باشند؛ دترمینان  ۸ * 9زیر را تعریف میکنيم

RW

ناورداست .مثلا بهازای  7 = ۴محاسبه نشان میدهد که
2 ۲۸۷

مره

5. [37,

]7, [37, Exer. 5.49

< ۴

 1,و

dimc 0D,

 ROیک  6,مدول دو مدرج است .بهازای هر

 ۲۸میتوان به دنبال یک «توصیف» از عدد صحیح

(ود(یرط)  81003 )1/«,بود .گارسیا و هیمن [ ]۳۱[ ۲۱]۰چنین توصیفی
ارائه کردند وهیمن [ ۷۱]۱نشان داد که میتوان آن را از حدسية  101بهدست
آورد .در توصیف گارسیا-هیمن از نظرية خواجع منقارن مكدانلد استفاده
میشود که تعمیمی اتزوابع شور است و توسط مکدانلد ارائهشده [,]۹۲
نرههای مختلفی مانند نظرية نمایش گروههای
[ ۰۳]۲ودر حال حزامضری د

کوانتومی» جبرهای آفین هکه .و مدل 6الگروسادرلند" در فیزیک ذرات
 Comalزیادی دارد (برای دیدن مراجع به [ ]۸۱مراجعه کنید) .در اینجا ما

توابع متقارن مکداناد را تعریف نخواهیم کرد .ولی خلاصهای از نتیج هیمن
رمایآوریم.
فرض کنید  ۳۱/۰ ۵۰۷ضریب ۰
به عدد کوستگ ۹۳موسوم است وبا

آطاجم

Ly

اتمم

2

بت

<

»+

۳

*

5

 1۳در تابع شور « 6که

 GLE Hyداده میشود .تعبیر ترکیبیاتی

سادهای دارد که با استفاده تابلوهای استاندارد یانگ !)OMe] ogcce atl
] 4 bs > 7 [KVچند جملهایهای مکدانلد .تعمیم دوپارامتری (۰),1/
3. Calegero-Sutherland

]2. [30, Ch. VI

]6. (37, §7.10

]5.4

.1 ,71{ Thm.

])5. (30, (5.13

۱ Kostka

پیشرفتهای اخیر در ترکیبیات جبری /ریجارد استنلی

از عدد کوستکای

< Baye,

)\

 ,7بهطور طبیعی ظاهر میشود .از

 (7)7 C CTوحود دارد .مجموعههای چندگانة #عضوی

پیش معلوم است که ) Wry la, tتابعی گویا از  4و  /است» ولی مکدانلد

آفین ()) "5

در سالهای  ۶۹۹۱تا  ۸۹۹۱اثباتهای متعددی اازين موضوع اراته شد که

" YnlOو

حدس زد که اين تابع یک چندجماهای با ضرایب صحیح نامنفی است.

(,):1رر؟ یک چندجملهای با ضرایب صحیح است .ولی نامنفی بودن
ضرایب بهصورت یک

 oats Jo dleباقی ماند تا اینکه هیمن این نکته

جالب را نشان داد که (8:وایرز 61اساسا سری هیلیرت دو مدوج مولقة
-۸یزوتیپیک  1(,است.

در آن) واريتهً

را تشکیل میدهند .یعنی
 699ع ))۲ (6/۳ع( )سوه

ییاهن

+

که اين هم امکان استفاده از  ۳11در حدسيةٌ ۲(۱۱

) رانشان میدهد.

بای ملاحظة تفصیل بیشتر ,مقالات [ ]۷۱و[ ]۸را ببینید.
اجرسیا و هیمن را به
یک سوال طبیعی اين است که آیا میتوان نتگای
بیش ازمجدوموعه امزتغیرها تعمیم داد؟ تاکنون همهٌ حدسهای بدیهی در

PES? Cy pow

این مورد غلط بودهاند .مشکل دارینجاست که گرتة هیلبرت (*۳911۲ )0
?Ss; mult (Md), (Dy)rs) t7¢

(),۱/۸

(1,

بهازای  7: < ۲هموار نیست.
حدسیههای ) + ۱۳۳۳۱

 ory telضرایب

حشمگیری :اکستاارکسهیاه هیمنن و همکاران آنان اراقد کرداند .برأک این

را مشخص میکند .هر چند هنوز تعبیر ترکیبیاتی این ضرایب

نمونه ,ما دترمینان «( 1راتعریف میکنیم که  ۸افرازی از  1است و به عنوان
زیرمجموعهٌ خاصی از  )(۷ < )۱,۰, ۰۰۰,۲ (( ۷۲ < 2در نظر گرفته شده

که در آن - ۸(۱:

( )۷:0بر

و  ۱فقط سرآغاز سلسله حدسیههای

DG

= )ol -b(u

Jed

مسالهای :حل ,فده ابست.
اثبات هیمن بپراية هندسة گرتة ۱هیلبرت ("))* 0111روی * نقطه در

است .دقیقاًبه هغان روش میتوان » 0را برای هر زیرمجموعة عضوی 6

صفحه است( .کلودیو پروجسی" امکان استفادة ثمرربخش ازگرتة هیلبرت

از  | * [۷تعریف کرد .برگرون ,گارسیا وتسلر [ ]۳حدس میزنند (و دبررخی

را به هیمن پيشنهاد کرد ).فرض کنید  ۲و  ۲دو متفیر باشند .میتوان

م زوعههای ۲
میجاز
حالتهای خاص ثابت میکنند) که برای ردههای مبتعردد
عدد صحیح مثبت « /:وجود دارد که ! 6111 )210( < /:۸۸وو دارقع
» 210به عنوان ,ب_6مدول 1: ,نسخه انزمایش منظم را بهدست میدهد.

( 70))*91131را بهصورت مجموعةّ زیر تعریف کرد
}Hilb"(C") < 11 C C[X,Y]: dime C[X, Y]/I =n
یعنی همه ایدهآلهای  7از [ )]7.2بهطوری که حلقهٌ خارجقسمتی

یک فضای برداری #بعدی باشد .فرض کنید

7

}{2,...,2n

<

 2مجموعهای

از * نقَطه منماین

در

"C

ail

همچنین فرض کنید

فرض

>>

زیردنبالهای مانند رنه  ۰۰:06:6است که هه

> ,ن .فرض

کنید ( 91 )01نشاندهندة طول بلندترین زیردنبالةٌ صعودی  4 6 6,باشد

طول زیردنبالههای  ۹۶۴۲و ۸۵۳۱است .اخیرأ توجه زیادی به رفتار تابع
(,,)01وذ شده است .مقالهای مروری دربارة بیشتر کارهای انجامشده در اين

دای صورت  21یک ashy CLIX, Y|/Iz S emul CLIX, Y] Jletel

مورد توسط پرسی دایفت ارائه شده است [.]۶

یکی فرض شود .بنابراین (" )۳۳6طالنق  €Iz

ازینجا معلوم میشود که چرا ( ۳91111 )۲۳6رگارتة هیلبرت روی « نقطه در
صفحه نامیدهاند(این  a5:بستار فضای

 plsزیرمجموعههای

Space

نخستین

 ‘loجالب توجه این است که مقدار مورد انتظار ( 1)2از

)5, is, (w

 w aSبطهوریکنواخت روی  56تغییر میکند جبست .بنابراین

0

)is, (w

 1115۳ (6۳۴) Byys caساختار یک وارينة جیوی هموار و تحویل اپدین
ابزعد

کنید

6,

6

6۰۰۰۲۱0

<

دنالة
یک زي

مثلاًاگر  ۱6ع « - ۸۵۹۳۶۱۴۷۲ه آنگاه 0)»8( - ۴ذ که نشاندهندة

}= )Iz ={f €C[X,Y]: fla)=---= flan
با فضای توابع : 2 -« 6

 ۴بلندترین زیردنبالة صعودی
۸1۰

صعودی

4

 Ymرا دارد.

ارتباط جالب ( 91111" )۲4و حدسیههای ! 7و  )« + ۱۳۳۱آنقدر

جنبةٌ فنی دارد که نمیتوان آن را دارینجا توضیح داد .ولی بگذارید یکی
دو راهنمایی غیر دتیق ارائه دهیم .فرض کنید )*ol, -H” = Hilb” (C

افراز دادهشدة  ], ۳۱۸۰ 7را محموعة همه ایدهآلهای  7در " 7بگیرید
بهطوری که بایهای از  )1]:: 7/[7متشکل ا(زتصاویر) تک حملهایهای 2
 atl apyباشد که در آن ()/,۸ها مختصات مربعات نمودار /#اند .در

این صورت مجموعههای  7,باآزفوین هستند و " 7را میپوشانند .این
مطلب امکان استفاده از " 77در حدسیهٌ ! 7را مطرح میکند .بهعلاوه .بهازای
” LEHروشی طبیعی  SK GLO! chسجموعة جند6نه «عضوی
2. Procesi

.1 scheme

E(n) = 5
م66

یک
با

بررسی مقدماتی نشان داده میشود که
۱

yvns E(n) <e/n

وهمرزلی [ ۱۲]۱در سال  ۲۷۹۱با استفاده انزظرية ارگودیک زیرجمعی
نشان داد که حد زير وجود دارد
)lim Ein

0 Jnج بت7 

=c

ورشیک وکروف [* ]۴در سال  ۷۷۹۱فشان دادتد که  ۲عم (لوکان و

شب ([ ]۸۲تیر مستقلا جهت مشکل << ۲

| eat

bho
]i. (21, Thm. 4

نرشریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۱

اثبات ورشیک.کروف و لوگان-شپ
)(۵

وتموانسن را بررسی کنیم.
پیف
باشد .اکنون میتوانیمنتایج مهم بیک» دا

» abاتحاد

قضیه .وقنی  0 -+ 00در توزیع دادیم

=A
5
AFn

SS Cal
است

Gl gd

) f* 5A = (Ay, Ay,..-تعداد wASYT به شکل۸ 

که در بخش

dea

a

)۵0 abl,

ان و نتیجه teبلافصل الگوریتم رابینسن-شنستدکنوت

از آgy 

Ba

است؛ مرج

stat

]ey

7 ۷

ge

tER pore

)Jim Prob (yn <t) = F(t

دستاورد ورشیک_کروف و لوگان_-تپ تنها رفتار مجانبی امید ریاضی
) parte |) is, (wمیکندul .

 GIGS Aنیز بهدست آهده است؟ قدم

۸2

= 1

قضیه .دهاژای هو  ۲...با و

بزرگی توسط جینهو بیک ,پرسی دایفت وکورت بوهانسن [ ]۱برداشته شده

)( ۶ (۳0۲ظ

که منجر به بسیاری کارهای دیگر نیز شده است .برای توصیف نتایج آنهاء
نشاندهنده تایح

فرض میکنيم ()۸

“sal

 leیکتای

(pe tk

نتیحه.

معادلهٌ دیفرانسیل مرتبةٌ دوم

دادیم
x

)Ai" (x) = 2 Ai(z
مشروط بارینکه وقتی , - 66
و
7

him

)- (/ arw

۳

= [tare

7

)lim SO
n— ca
n /۳

= ANY
~ )Ai(a
که  Sams Gks Var GV ysواریانی است و

فرض کنید ( )2جواب يگانة  dip Waleسوم غیرخطی
2

()

 ۲(۵)۷۲ +ع

)(A

)u(x

[rare
۰

باشد مشروط

بر اینکه وقتی

 COجب

۳
۷

)lim Ellen
Elian) -

AP

 0مب راز

<- -

1

)u(a) ~ —Ai(x

قضایای بالا نسبت به نتایج ورشیک.کروف و لوگان-شپ دربار؛

 (۶)(۶ dolesبه نام پل پنلوه  )۳۳۹۱- ۳۶۸۱(( "۳حعادلة بنلوخ  7 7نامیده میشود
پنلوه آن دسته ازمعادلات دیفرانسیل (ارزده خاصی ازمعادلات مرتبة  2دوم)

را که نقاط تکین «بد» (نقاط شاخهای و نقاط تکین اساسی) آنها مستقل
از شرایط اولیهاند بهطور کامل ردهبندی کرد .بیشتر معادلات این رده قبلاً
شناخته شده بودند .ولی تعدادی اآزنها از حمله معادله ( )۶جدید بودند.

یعنی امیدریاضی ( 0)«81بسیار دقیقتر هستند .قضيهة اول توزیع حدی
کامل (( 1, )0وقتی - 00

) را بهدست میدهد .دحرالیکه قضیهٌ دوم

یک فرمول مجانبی برای گشتاور « 71ام ارائه میکند .توجه کنید که معادلهٌ ()۸

میتواند به این صورت نیز نوشته شود
( ۲/۷۹+۲ ۴۱۱ + ۶۴۷)۵ع ()7

حال نوزیع نریسی-وید" رتاوزیع احتمال روی  81با ضابطة زیر تعریف

میکنیم

)E(n

 pga Ale Wy a = ftdF(t) al yaدر رفتار مجانبی ()

)(x - ٩

)(Y

t

| F(t) = exp )-

را

مشخص میکند.
تنها چند کلمه در مورد اثبات نتایج بالا میگوييم تا جگونگی ورود

بهراحتی دیده میشود که ( 6)7واقعاً یک توزیع احتمال است .یعنی

ترکیبیات به صحنه روشن شود .برای توزیع ( 01),,81نوعی عبارت تحلیلی

 1(40) = 5\ F(t) 2°ری"  .فرض کنید  :متغیری تصادفی با توزیع

نیاز است .چنین عبارتی را قضیه زیر از ایا گسل [ ]۴۱بهدست میدهد که

وم

بعدها توسط افراد مختلفی ارزاههای دیگر نیز به اثبات رسیده است.

متغیری تصادفی روی  6,با تعریف
۰
function

, )0( -رو

?ny

قضیه .فرض کنید

= )Xn(w
])(a

2. Airy

7.109

1. (37, Exer.

3. Poul Painlevé

پنوهنهتها ریاضیدائی ستاز بو بلکه در سال  ۸۰۹۱اولین مسافر هوایسای ویبر یت

}( < kس) و 6 :
tn

ae

£

ع  )0و < ()
)w(t

۱

x

9
=

)U;,.(2

(از مخترعان هواپیما) بود و با آن پروازی به مدت * ۷دقیته انجام داد که در آن زمان رکورد
محسوب میشد .همچنین در سالهای  ۷۱۹۱و۵۲۹۱

به نخستوزیری فرانسه رسید.

distribution

.4 Tracy-Widon

£ Yn+t
!= 2 niin +a

)Bix

پیشرفتهای اتخیررکدریبیات جبری/ریچارد استنلی

\\

در نتیجه وقتی -+ 00

در این صورت

مقیاسبندی).

U;.(x) = det (Bij (2))F jay

سوال طبیعی اول این است که آیا نتیجهای مشابه رابط ( )٩برای

مثال .داریم

ویدهمقدارهای دیگر  0از ماتریس  7از 3
)By(x
۱

)B,(r

B.

)By(x

)(x

= )Uy(2

جایگُشت تصادفی موجود است یا نه .تعمیمی از( )٩توسط تریسی وویدم

( ]۳٩اراته شده (که با استفاده اتزابع پنلوة ی (ت)نه بیان شده است):

ارتباط با زیردنبالههای صعودی در [ ]۱بهصورت یک حدسیه بیان شد و

سپس فلا توس یرود اگردکف افقانسگی [ .]۴انس  ۲۲و

ازینجا بهراحتی نتیجه میشود که
Yn

اکونکف [ ]۲۳به اثبات رسید .بهازای  0 > 6,داده شده ,اعداد صحیح
۱

)"*(

\ = n+

۱۲

)et

که یک عدد کاتالان است .اين نتیجه نخست توسط جان مایکل همرزلی

در سال  ۲۷۹۱مطرح شد و نخستین اثبات چاپ شد؛ آن متعلق به کنوت

[ ۵۲]۱و روتم ] [۳۷)" TIVE] JAS cal [PFعبارت پیچیدهتری برای
( *۰۲)۳بهصورت زیر ارائه کرده است

7 +

۱۲

(+ ) ۳ + 1

۱

"( م2

5

۳۳۷ 2

دحرالی که هیچ فرمول «شستهرفتهای» برای ( "«:)00بهازای  1: < ۲شناخته
oS

Enel

طوری تعریف میکنیم که

۰

,

میکند .یعنی به مسألاٌ ریمان-هیلبرت دنرظرية دستگاههای انتگرالپذیر که
با روش سریعترین نزول برای تحلیل رفتار مجانبی دستگاههای انتگرالپذیر

دنبال میشود .برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالةٌ مروری دایفت [ ]۶که در
بالاا ذکر شد مراجعه کنید.
معلوم میشود که رفتار مجانبی (( 1, )0در مقیاس مناسب) با توزیع

تریسی-ویدم ()  ۳در معادلة ( )۷یکی است .یک سوال طبیعی این است
که توزیع تریسیسویدم در وهلة اول چگونه بهوجود آمده است .جالب این
است که تابع به ظاهر «غیرطبیعی» ( 4)7در دو زمينهٌ متفاوت بهطور مستقل

ظاهر شده است .در اصل ,توزیع تریسیسویدم داررتباط با عجمع یکانی
) (GUEمطرح شد )]/۳ .یک توزیع احتمال طبیعی Gy use

فضای تمام ماتریسهای  "۰ < ۷ارمیتی (ز 1۸ < )1/:بهصورت

۱ +۰۰۰

بزرگترین مجموعة حاصل ازاجتماع  ۸زیردنبالً صعودی  01باشد .مثلا برای

ع<  wبلندترین زیردنبالٌ صعودی  ۸۶۵۴۲است و در نتیجه

۸۳

 .۱۸ < ۵بزرگترین اجتماع زدیوردنبالةً صعودی برابر است با ۸۶۳۱۹۷۴۲

(اجتماع  ۹۷۴۲و ۸۶۳۱4پس ( .۱۸ + ۰۸ = ۸توجه کنید که یافتن
اجتماعی از دو زیردنبالًٌ صعودی با  ۸عضو که یکی از زیردنبالهها به طول
 ۱۸ < ۵باشد .غیرممکن است ).سرانجام خود  ۵اجتماع سه زیردنباله

صبودی  ۸۶۲۳۱ ۹۷۳۱۱و 6است  Ay = 4 teed yo gسب با Diy
بتابراین (( )۲۸,۲۸۱2( < )۱,۲۳,۵و بهازای هر  > ۳AA, = ۰ at

که دنبالة ( )۰۰۰,۲2,۱۸را میتوان به عنوان شکل دو تابلو استاندارد یانگ
بهدست آمده است.
ررفت که با بهکار بردن اين الگوریتم روی 
گ نظ
در

اين مطلب قضية معروفی ازکرتیس گرین [ ]۵۱[ ۷۳]۱۰است( .در حالت
خاص  ۱۸ < ۷۸ < ۰۰۰که به هیجوجه واضح نیست ).نتیجة ]LY] LF
] [۳۲حاکی است که وقتی  ۸۸ 7 -+ 0۵و بره با تقریب مقیاسبندی:

همتوزیع هستند.
توزیع نریسی-ویدم بهطور کاملا مستقل در رفتار ( 0),,51و مانریسهای

 81ظاهر شده است .آیا این ارتباط صرفاً تصادفی است؟ کارهای اکونکف
[ ]۲۳ارتباط دیگری را از طریق نظرية توپولوژیهای تصادفی روی رویهها

مطرح میکند.
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ریاضیات تحر بی:

تحوللات اخیر و جشمانداز آینده؟
دیوید بیلی * .جاناتان بورواین *"
ترجمةً سیدعباس موسوی

 ۱مدمه

آزمایشهای عددی با استفاده ابزرنامههای شبیهسازی سهبعدی» که روز بهروز

وعی
ض به
وست
متها
در حالیکه استفادة گسترده از محاسبات سریع رایانهای مد

دامنةٌ وسیعتری پیدا میکنند .جزء اصلی کارند و محققان برای جممآوری

اساسی در اغلب شاخههای علوم و مهندسی تبدیل شده است .ریاضیات

وتحلیل

تحقیقاتی جزو رشتههایی است که هنوز بهرة لازم را از اين امکان جدید

گستردهای از فناوری محاسباتی میکنند.

دادهها و بررسی پیامدهای نظریههای مختلف فیزیکی استنادٌ:

نگرفته است .با اين حال .با دسترسی به ابزارها و محیطهای محاسباتی

ولی ریاضیات «محض» (و زمینههای نزدیک به آن مانند فیزیک نظری)

پیچیده از طریق رایانههای رومیزی» اين روزها شاهد بهدست آمدن تعداد

سرمایهگذاری روی اين فناوری نوین را تنها در همین اواخر آغاز کردهاند .این

روزافزونی نتيجة ریاضی جدید وقابل توجه هستیم که تماما یا جزناًبه کمک

امر قدری عجیب به نظر میرسد زیرا بنیانهای نظری فناوری رایانای جدید

این ابزارها کشف شدهاند .با توجه به طرحهایی که برای بهسازی این ابزارها
وجود دارد و همچنین رشد مورد انتظار قدرت محاسباتی رایانه بر طبق قانون

چند دهة پیش بهوسيلةٌ ریاضیدانانی چون تورینگ و فون نویمان بنا نهاده

شده است .ما این فناوری تنها در دهة اخیره با یدایش ابارها و محیطهای

موروامکان پیادهسازی اين محیطها روی ابررایانههای موازی» میتوانیم انتظار

محاسیاتی کارامد و دسترسی فزاینده به رایانههای رومیزی بسیار سریع و

!» GSUموازی و همچنین حضور فراگیر اینترنت به سطحی رسیده است

پیشرفتهای چشمگیرتری را در سالهای آینده داشته باشیم.
در اين مقاله ابتدا بهطور خلاصه دربارة ماهیت تجربهة ریاضی بحث

مهک
کر ب
میکنیم و سپس چند مثال از کشفیات اخی

رایانه که عمدتاً به

تحقیقات خود ما مربوط است میآوریم وآنگاه چشماندازی اآزینده ترسیم

که به ریاضیدانان پژوهشگر امکان میدهد به انداز؛ همکارانشان در سایر
رشتهها از اين کمککار هوشمند استفاده کنند.

اين رویکرد نو یعنی بهکارگیری فناوری پیشرفتة محاسبه برای بررسی

میکنیم .مثالهای بیشتری اازین موضوع در شاخههای مختلف و فهرستی

ساختارهای ریاضی ,آزمودن درستی حدسها و در پیش نهادن تعمیمها

وسیعتر از مراجع مربوط را میتوانید در [ ]۶۱بیابید.

معمولاً ریا خبات تجوبی نامیده میشود واکتون یک مجلاٌ فعال و موفق با
عنوان ریاضیات خجهي

]dyl2 439 [Experimental Mathematics

از یک لحاظ ,چیز جدیدی در اين رویکرد نیست .اين همان کاری است
امروز نقش اساسی محاسبات سریع رایانهای درتمام علوم فیزیکی» زیستی ,و
مهندسی قبول عام یافته است .دزرمینههایی مثل مهندسی برق وهوانوردی,

که ریاضیدانان قرنهاست انجام میدهند .گاوس یک بار اعتراف کرد که:
«نتیجه را میدانم اما نمیدانم جطور آن را بهدست آورم .]۲[ ».و اآزدامار

ریاضیات تجربی :تحولات اخیر و چشمانداز آینده /دیوید بیلی ,جاناتان بورواین

هم نقل شده است که «هدف دقت ریاضی تصویب دستاوردهای شهود و

 All Sy chloxصحیح است اگر اعداد صحیح

مشروعیت بخشیدن به آنهاست و هرگز هدف دیگری برای آن متصور نبوده
است .]۴۳[ ».در دورة اخیر ,میلثر این فلسفه را به روشنی بیان کرده است:

نباشند .وحود داشته باشند بهطوری که * < ,رنشیره ۰۰۰۹۲۲۵۲۱۱0

اگر بتوانم اثباتی مجرد برای جیزی ارائه کنم .البنه خوشحال میشوم .اما

اتی محاسباتی و ملموس که Lely
ااهمثشدباگر
م خو
نتر
احال
بلیتخوش
خی
اعدادی تولید کند ارائه دهم .من به انجام دادن کارها با رایانه عادت کردهام
زیرا محک

صریحی

برای بررسی آنجه اتفاق میافتد بهدست میدهد.

من روشی بصری برای تفکر دارم .بنابراین خوشحال میشوم اگر بتوانم
تصویری از جیزی که روی آن کار میکنم ببینم.
واقع منظور از نجرحه [آزمایشش] در ریاضیات چیست؟ پیتر مدوار در

نصا بحی به دانشمند جوای [ ]۱۳چهار نوع تجربه را مشخص میکند:
 ۱تجربة کاننی چیزی از وع تولید «هندسههای نااقلیدسی کلاسیک

(هندسههای هذلولوی وکروی) باکتارگذاشتن اصل توازی اقلیدس (با چیزی
معادل آن) وجانشین کردن اصلی دیگر» است.
 ۲تجربةٌ دبکنی جیزی دمرقابل

 (Ser diصفر

مانظلورگ اوزرینم ذشخبی رامطة محبح یک روش محاسباتی کارامد است
که بتواند بردار اعداد صحیح نه را در صورت وجود بيابد وک یراانهایی بیابد که

بين آنها هیچ  Ahlyصحیحی وجود ندارد .مسالةٌ یافتن رابطةً صحیح .مورد

مطالعةً رپاضیدانان بسیاز از جمله اقلیدس و ازبار ری گرفتد استد اویج

الگوریتم کلی تشخیص رابطة صحیح در سال  ۱٩۷۷بهوسیلة فرگوسن و

فورگاده [ ]۴۳کشف شد .راب نزدیکی میان تشخیص رابطةً صعیح ویافتن

بردارهای کوچکی در یک مشبکةٌ صحیح! وجود دارد .بنابراین یک راهحل

 te dle ly Sponصحیح بهکار گرفتن الگوریتم فروکاهش مشبکة؟

تست لواش (بلنلمل) است [* .]۳در حال حاضر کاراترین روش
برای تشخیص

 abl,صحیح؛ الگوریتم

],ی

)۶]: |۰۲۷۲ Zeal cnt

تشخیص رابطةً صحیح .مثل تعدادی دتیگکرنازیکهای

مورد استناده

در ریاضیات تجربی جدید ,اتکای زیادی به حساب بسیار دقیق  ۲دارد .در

پیشرفتهترین ابزارهای حساب بسیار دقیق برای عمل ضرب ازتبدیل فوریة
سریع ( )۳۲۳استفاده میشود .محقق در بسیاری موارد میتواند با استناده

یک روبداد طبیعی است« .نتیجهٌ

ازیکی از این برنامههء تاع  تبتهای ریاضی را بهاحتی با دقت چند هزار

 ۳تجربة ۱رسطویی یک نوع اثبات از طریق نمایش است «الکترودی

رقم اعشار محاسبه کند .محصولات نرمافزاری  61۵۲۷۱وهعناخصهط)ه ]۱

"آزمایش کردن جیزها اسزرکنجکاوی؛ یا حتی برسهزدن دراطراف آنها»ست.

را به عصب سیاتیک یک قورباغه تزدیک کنید وببینید که یای قورباغه تگان
میخورد .هميشه قبل از غذا دادن به سگ .زنگی را به صدا دآرورید و

خواهید دید که تتها صدای زنگ آب دهان سگ را جاری میکند».
 ۴تجربهٌ 6لبله۱ی «یک تجربهةٌ انتقادی است .تجربهای که امکانات و

احتمالات مختلف را از هم متمایز میکند و از اين طریق يا به ما اطمینان
میدهد که دیدگاه درستی اتخاذ کردهایم و یا وادارمان میکند آن راتصحیح

شابل امگانات  Juli baatوپگپار حساب با دقت «تخود ۲عستند..آلیه

درآنها تا همین اواخراز  "۳یا دیگرروشهای سریع ضرب استفاده نمیشد.
همچنین میتوان از هکردام از بستههای نرمافزاری رایگان | ]۳۲ ۳۰حساب

با دقت دلخواهاستفاده کرد و نیز برای بسیاری از مقاصد اازبزارهایی مثل

دهلنج ۱/یا  ۲۸۳06۱یا بستههای تخصصیتر مثل  ۳3-18۲بهره گرفت.
حساب بسیار دقیق وقتی بهطور هوشمندانه همراه با برنامههای تشخیص

رابطة صحیح بهکارگرفته شود .به محققان امکان میدهد اتحادهای ریاضی

کنیم».

البته سه نوع اول تجربه در ریاضیات معمول هستند اما همانطورکهبه

ناشناختهای را کشف کنند .باید بر اين نکته تأکید کرد که «اتحادها»یی
که بهصورت عددی کشف

شدهاند .فقط بهطور تقریبی برقرارند .با اين

تفصیل در [ ]۵۱بحث شده است تجربة گالیلهای تنها نوع از این جهار نوع

حال در مواردی که ما اطلاع داریم نتایج پهضورت عذدی تا صدها و

است که تجربة ریاضی میتواند با الگو گرفتن از آن به یک اومارقعاً جدی

در بعضی موارد هزاران رقم اعشار فراتر از حدی که بتوان منطقا آنها را

gt ha

بهعنوان پدیدههای کاذب عددی* کنارگذاشت تأیید شدهاند .بابراین با وجود
اینکه « wlاتحادها)

بهصورت

رسمی

و قطعی

 olتسد هاقالة شواهد لقن

تانکنندهای در تأیید آنها وجود دارد .ازینها گذشته» کدامیک از اين دو

 ۳ابزارهای کار

قانمکنندهتر است :یک اثبات رسمی که شرح کامل آن نیازمندٍ صدها صفحه

نیرومند برای محاسبات نمادین بوده است .وقتی اولین ابزارهای محاسبات

اسدلال سشکل است گه کها خو سة :قمکار  ofرکااملا درگ ميکند با

نمادین در دههّ هفتاد پدید آمدند .محدودیتهای کاملاً آشکاری داشتتدد ,از
بیشتر موارد اازنجام دادن عملیاتی که اجرای آنها با دست ممکن بود عاجز

رقم اعشار که اعتبار آن بهوسیلا
 Sy ste nlحدس تا ات
محاسبات تکمیلی دیگر هم تایید شود؟ فايده مهمتر این ابزارها آن است

خصوص انواع تجاری آنها مثل 610۵1
بودند .دسرالهای بعد این برنامههاء به
 Mathematica,تکامل جشمگیری یافتهاند و با وجود نقایص متعددی

که هنوز دارند ,بهطور معمول عملیات زیادی را بهدرستی و با سرعت انجام
میدهند که انسان با تلاشی در حد معقول نمیتواند انجام دهد.
 & efor E325رهگشای تعدادی اکزشفیات جدید بوده است

که در بسیاری موارد برای نفی امکان برقراری رابطهای مورد انتظار بهکار

میروند.
موضوعی که دذرکر آن نباید کوناهی کرد قدرت روزافزون مجسمسازی "

 culبه خصوص وقتی در کنار محاسبات سریع قرار میگیرد .متثلراسیم
نمودار همه جندجملهایهای با ضرایب

ظهور الگوریتمهای کارامد تشخیص  ep cul ‘ere dhl,کنید
ود وتو تت )9سک برداری ازاعداد حقیقی يا مختلط باشد .میگوییم

reduction
arithmetic

1. integer relation detection

precision

 EVادزرحهٌ

2. lattice

4. multiple

lattice

arithmetic

6. visualization

حداکثر  ۸۱۰علاوه
1. integer

3. high precision

numerical artifacts
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بر نمایش جنبة برخالی شکل حاصل که قابل انتظار بود .وجود حفرههایی
با اندازههای مختلف

iFدر حاهایی

شده

که معلوم

ریشههای واحد هستند

لین فرمول تپ عاهها محاسیه بکهنگ :الگورينم  PSLاست و پس از
آن ,نکستت . walکه فرمولهای مشابه ولی سادهتری برای رقم ام ابتهای

آشکار کرد [شکل روی جلد؛ برای توضیح شکل به انتهای مقاله مراجعه کنید].

دیگری از جمله ( ۲)801شناسایی شدند .اين احتمالاً اولین باترادرریخ

اين مشاهده که دستیابی به آن بدون اتکا به تصویر خیلی مشکل میبود از

است که یک فرمول مهم جدید برای  7بهوسیلة رایانه بهدست میآید.

 iSراثدرو ادلیتگو ساد قده بود

طریق نرمافزاری که برای مقالهٌ اینترنت

صورت گرفت [ ]۲۳و منجر به بررسی دقیق و مفصل این

بدیده

و موضوعاتی

فراثر از آن شنذ ]AVY NV

[ ]۵۰۱۲فرمولهای دودوبی مشابهی برای تعدادی اثزابتهای ریاضی

در

 Susآمده است .در [ ]۲هم جند فرمول در پایةٌ سه بهدست آمده است:

از جمله

ابزار دیگری که در تعداد رو به افزاییشی از بررسیها بهکار گرفته شده
lyn Cul

 Syedدشالههای عحیح» ۱استون وپلوفی
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دایرةالمعارف همانطور که از عنوان آن پیداست تعداد زیادی از دنبالههای
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هم اازین دایرةالمعارف در دسترس است که نمونةٌ خوبی

تغییر تحقیق است .منبع عالی دیگ

۱

فینج است که شامل انبوهی اازطلاعات :پیوندها [لینکها] وارجاعات

‘

))۱۲۵+۸(۲ ~ (ep vey

اثزابتهای خاص دیگر را میتوان به حدسی موجه در مورد سیستم دینامیکی
تكرري
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داردامه به کمک تعدادی مثال که شخصاً با آنها آشناتريم .اين رویکرد
یح
ض --
واست
تمی
را  -که هم جدید و هم قدی

 ۲۹۲۷مت۷۲ ke

 ales [A] ysداده شده است که مس نرمال بودن  801 ۲ 7۰و بعضی

ذربارة  ۵۲۱ثابت ریاضی است .از قبیل «ثابت ششضلعی سخضت»۲

نت ۲ 2که زیمرمن در سال  ۶۹۹۱یک چندجملهای
۱
۲
مینیمال او gpl SoS lay al ely VP Sayeاطلاعاث مرتباً روزآمد میشوند
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«ثابتهای مطلوب ریاضی» ۲آثر استیون
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میدهیم .بعد از آن طرحی
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از راههای پیشرو دارین رویکرد نوظهور ترسیم میکنيم .توجه ما معطوف به

تحویل کرد که در آن  ۷عددی صحیح  5)9 Ces Tr = YDp(n)/q(n

تحقیقاتی خواهد بود که در حلقهٌ همکاران مستقیم خودمان صورت گرفته و
این به دلیل آشنایی ما با اين تحقیقات و نیزا ز آن جهت است که معتقدیم اين

جندجملهای ناصفر است که ( .0)864( > 0)86حدس این است که این

کارها معرف خوبی برای تغییر عمده در روش پرداختن به ریاضیات است.
نه اینکه تتدمی برای مهارتها وتخصصهای خود قائل باشیم

سیستم يا مجموعهای متناهی از ربایندهها دارد و یا بصورت یکنواخت در
خصوص
باز؛ واحد پخش میشود .به

نشان داده شده است که نرمال بودن

 (T&L> eeمیتواند به اين گزاره تحوبل شود که
 7دپرایة ( ۶۱و در
سیستم دینامیکی تکرری

 ۴فرمول جدیدی برای عدد پی
در طول قرنها ریاضیدانان میپنداشتهاند که هیچ راه میانبری برای محاسبهةٌ
مین رقم  7وجود ندارد .بنابراین کشف جنین روشی در همین اواخر بسیار
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غیرمنتظره بود [ .]۵به خصوص که با اين الگوریتم ساده میتوان امین رقم
 7را دبراه  ۲يا  ۶۱بدون محاسبةٌ هیجکدام از  * - ۱رقم قبل وبدون
 a jbنرمافزارهای حساب بسیار دقیق و با استفاده امزقدارکمی

محاسبه کرد .با این روش میتوان VF &LG2 T AMV? Ady
رایانةٌ شخصی

معمولی در  ۰۲انیه

حافظه

بهوسیل یک

این روش برفرمول جالب توجه زیر استوار است که اثبات رسمی آن به
چیزی پیچیدهتر از حسابان سال اول نیاز ندارد:
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3. hard hexagon constant
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Constants

FD Fn

بهصورت یکنواختی در ( ]*,۱پخش میشود .همچنین ارتباطاتی میان

سالا ترسال بودق بعش  A BS y WYSEوسولدهای  glib Gadgetاعداة
شبه تصادفی»" وجود دارد .هم اين نتایج از کشف فرمولهای محاسبةً
تکرقم که  gl a Vb ysاشاره شند بهدست آمدهاند.

حساب کرد.

۲
۸+۱

۶4۱۹۸-۲۱۰۲۱

co
rh
 ۱۶مس

1. Encyclopedia

2. Favorite Mathematical
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اتحادهایی برای تابع زتای

ریمان

کاربرد دیگری | ز فناوری رایانهای در ریاضیات» حل ای ¢ن مسأله است که ثابت

دادهشدهای مانند  ۵:که مقدار آن را میتوان با دقت زیاد حساب کرد جبری

ية
سن با
اتوا
حا می
عله ر
وان ذرجة  ۶9با کمتر از هست يا نه .ای سسا

پزداز

 * > CNGبا دقت زیاد و سپس اعمال یک الگوریتم
)GE ores CB

تشخیص رابطةً صحیح حل کرد .اگر رابطهای برای  2پیدا شود آنگاه این
 ۴نگاه4 KES 
بردار رابطه دقیتا

AS gameضرایب

صحیح یک جند حملهای

15 Saal

joe

http://www.mathsoft.com/asolve/constant/square/square.
html.
generators

number

pseudorandom

1. linear congruential

ریاضیات تجربی :تحولات اچخیشرموانداز آینده /دیوید بیلی ,جاناتان بورواین

۱۷

آن صدق میکند .حتی اگر هیچ رابطهای پیدا نشود .الگوریتمهای تشخیص

تعلیل تجربی ۰۷

رابطةٌ صحیح میتوانند کرانهایی پیدا کنند که در محدودة بین آنها هیچ رابطة

درارارد
زی

لا اول تشاخ داد که سریه سم

صحیحی وجود ندارد .در واقع همانطور که قبلاً اشاره شد؛ اینگونه نفی
وجود رابطه بهوسیلةً محاسبات رابطة صحیح به دقت ثابت میشود در

۱۳۰۱۵
(2۲/۸:۲

حالیکه اتحادهایی که با این روش کشف میشوند تقریبی هستند.
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همچنین طی این فرابند .اتحاد ترکیبیاتی جالب زیرکه معادل آن است کشف
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برای مثال ,اتحادهای زیر را در نظر بگیرید .اتحاد میانی متعلق به اپری۱
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 anc jo leاشتباهی خوشفرجام در یک ورودی برنامه
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اخیاً بات دقیقی ازتحاد بالا بهوسیلة آلمکویست وگرانویل [ ]۱ارائه
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شده است .اما اتحادهای دیگری ازاين نوع که بهطور عددی کشف شدهاند ,به

Za

کلی خارج ادزسترس روشهای فعلی اثبات رسمی به نظر میرسند .بهعنوان
مثال فیزیکدان انگلیسی دیوید برودهرست درسال  ۹۹۹۱باستفاده ایزک

هم یک عدد سادة گویا يا جبری باشد .ولی محاسبه با الگوریتم ()15۳,
تشان داد که مغلا اگر و 2دریک .جندجملهای ازذرجة  ۵۲یا کمتر صدق کند
نرم اقلیدسی ضرایب چندجملهای ا۱ز ۲ < ۲۲۶بیشتر خواهد بود .با توجه

برنامة  ۵,۳عبارت صریحی شامل  ۸۱۱جمله برای ( ۰۲)4پیدا کرد.
ش ساعت وقت رایانه
شی و
اد  ۰۰۰۵رقم
عبهد با
ااس
این مسأله نیازمند مح

به این نتایج .هیچ اتحاد «ساده»ای وجود ندارد موحققان مجازند امکان

بود .راه حل کامل آن در [ ]۶آمده است.

برای ( ۵4را بررسی کنند .یکی

وجود روابط جتذفستی

 G25 PSLQشده است [ ]۴۱تساوی

که بهتازگی بهوسیلةٌ یک محاسبة
@(

.Y

=

بسلگاریتمی

زير است

) L

\

vg

از همین روابط

][eae er
۲
)+ FLIC(N

)(—\)Rt

co

=

"& Seay 716+
Ak

)=k

)=k

که در آن (م) < 801ب و  < )۵/۷- ۲/(۱م .اين ماجرا به روشنی نشان
میدهد که تنها وقتی مینوان یک فرم بسته پیدا کرد که بدانیم آن را دکرجا
باید جستجو کرد.
بر اساس محاسبات اولیةٌ دیگر در مورد ضریب مرکزی دوجملهای 
فرمولهایی عمومی مطرح شد که بررسی آنها بهوسیلةٌ ترکیبی از محاسبات

 01ومحاسبات ثمادین سنگین پیگیری شد و بهطور غیرمنتظرهای ay
اتحاد زير انجامید
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اتحادهای زیادی در >  Obتحقیقات اخیر روی ابتهای مجموع چندگانه۲
ند.
اشف
ی ک
هرب
دتج
شیق
به طر

برنامة ( 0,[۹۳استفاده میشد .اين تلاشها منجر

بهبرآوردهایی تجربی وپدریش نهادن نتایجی کلی شدند [ .]۴بعد با ترکیبی
از شهود انسانی و عملیات نمادین رایانهای اثباتهای زیبایی برای بسیاری از
این نتایج خاص ياکلی بهدست آمد .سه مثال اتزساویهایی را که ابندا بهطور
تجربی کشف و سپس اثبات شدند در زیر میبینید
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متفیرهای

3. polylogarithmic

ازسبةٌ
بمعدح ا

مقدار عددی این ثابتها با

دقت زیاه بای بررسی اینکه یک ثابت خاص دریک اتتحاد حدس زدهشده
یک
صدق میکند یا نه .از

6) ۳ات ۵ + ۸شلی - ۳

=k

 ۶شناسایی ثابتهای مجموع چندگانه

2. multi-term

1. Apéry

4. central binomial coefficient

صوری

آشکار شد که برنامه الگوریتم خاصی

برای

دارد.

.2 multiple sum
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که در آنها باز 2,۳
۳

اين آزمونها مستلزم حل کردن روابط صحیح

 « < ۱3 + ۱است .در یک مورد نوعی» هکردام از

 ۵شثابت با دقت بیش از  ۶۰۰۵رقم محاسبه و با دقت  ۰۶۰۵رقم در

یک برنامث  ۵83چندجفتی! پیشرفته بهکارگرفته شدند .در اين مسألهها
ح
یدار
حر بر
صوار د
نسبت ضرایب هم ج

< ()) مقداری از تابع زتای ریمان و

,)0( < ۱-2ذ تابع ctr open

اين حدس با بهکارگرفتن روشهای  15۳,در بیش از  ۰۰۶حالت به دقت
آزمون شد .در وزن  ۱۱<

۱۷
)— Meco
) 7 \\ r In(Y-
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پایهای باهندازهُ «بی فرو کاسته شدند .دورزنهای  1 < ۶۱و۱۱
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کلاسیک است:

بهطورکلی میتوان مجمو عرها ی اویلر جندحعدی (با مقا دی زفای جند 6نه)

بهدست آمده میا مقادیر خاصی

مثل  ۱۱۱ - ۰۰۸۶۱۹۹۳دارد .این حقایق به  olesنسبت اطمینانی از

مریة  ٩۳-۴۳۶شر رایطههای کشتبنه ال آن با که این تساویها فقط
پدیدههای کاذب عددی باشند کاملا از نظر دور میکند وپشتوانهای اساسی
برای درستی این حدس فراهم میسازد [.]۶

را بهصورت
نم
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محاسیات ریاضی

پردازش موازی در خدمت

قدرت بالقوةٌ محاسبهٌ موازی در تعدادی از نتایج اخیر به روشنی مشهود

است .بسیاری اازین محاسبات با ثابت  7سروکار دارند که البته جای تعجب

 ojعلامتها و  < ۰زوها اعداد صحیح
تعریف کرد که در آن =۱
هستند .وقتی همه علامتها مثبتاند یک مقدار زتای جندگانه داریم .عدد

یک الگوریتم کاراتر
سال  ۷۹۹۱۰فابریس بلار" در  ۸1۳131با استفاده از

صحیح  ۶عمق مجموع و م ۱3 + ۲5 ۰۰۰۲+ 5وزن آن است .این مجموعها

 -شبیه به فرمولی که در بخش سه به آن اشاره شد  -که روی شبکهای از

با زمینههای مختلفی مثل نظرية گرههاه نظرية میدان کوانتومی وترکیبیات

ایستگاههای کاری برنامهریزی شده بود  ۶۵۱رقم دودویی  7را که از رقم

ارتباط دارند .ابتهایی به این شکل با علائم متناوب در مسالههایی اقزبیل
محاسیبةً گشتاور مغناطیسی الکترون مطرح میشوند.

مجموعهای اویلر چندبعدی دارتحادهای جالبتوجهی صدق
میکنند .پیدایش الگوریتمهای پیچش
بسیار دقیق را به سرعت

مقادیر عددی

غلدرا که با آنها میتوان

ف
شکرد
کسبه
محا

بغرنجتری را تسهیل کرد .دارين مورد به [ ]۳۱ویک

اتحادهای

 Thalمحاسباتی

Sy 32S aval. www. cecm.sfu.ca/projects/ezfacet/

در

تساوی کلی زیبا که بهوسیلاً تساگیر [ ]۷۳در حین تحقیقات مشابهی کشف

ندارد نوشاندهندة علاقةهٌ مستمر به این مشهورترین ثابت ریاضی است .در

۲

ام شروع میشد محاسبه کرد .کالین پرسیوال  ۷۱ساله در دانشگاه

سایمن فریزرکانادا هم برای عقب نماندن اقزافله ,محاسبهٌ  ۳۸رقم دودویی
 7را که از رقم  old x yenشروع میشد سازماندهی کرد (با استفاده از

 ۵رايانة آزمایشگاهی) .در حال حاضر او و بسیاری افراد دیگر مشفول
 lveروی اینترنت هستند [ .]۲۲۳ذر

محاسبهٌ ارقام دودویی  ۲از رقم

زمان نوشتن این متن ,آخرین نتيجهٌ محاسباتی (سپتامبر  )۹۹۹۱محاسبة

 ۶میلیارد رقم اعشاری اول عدد  7بهوسيلة باسوماسا کاناد" است .این

سحاسیة لعجابآور با یک ابریلا هبایچی با  ۸۳۱پفازگ دطرول یک
مهک
کب
روز

الگوریتم سالامن-برنت [* ]۱و الگوریتمی با همگرایی درجة

چهار از [* ]۱بهعنوان شاهد ,انجام شده است.
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چند محاسبة بزرگ مقیاس موازی برای تشخیص رابطةً صحیح در یکی
دو سال گذشته انجام شده است .یکی اآزنها از این کشف برودهرست

( 0)6تکرار میشوند .اکنون اين

اسة
شرندر
که در آن "( *)۱,۳و" 0 ۲*۰با

رابطه اثبات شده است [ ]۳۱واثبات با وجود آنکه کاملا رسمی ودقیق
است .بهوسیلةٌ آزمایشهای هدایتشده بهدست آمده است .حدسی وابسته
به اين رابطه که شواهد متقنی برای آن موجود است ولی هیج سرنخی از
اثبات آن در دست نیست «اتحاد» زیر است
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حدس زد که بعد فضای مجموعهای اویلر با وزن » عدد فیبوناتجی
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توجهی تقویت شدهاند به کمک رایانههایی با قدرت اعجابآور کشفیاتی
در ریاضیات خواهند کرد که در حال حاضر برای ما تنها در رژیا oom
 fgبه تمامی جایگزین شکل کاملا
است .آیا ریاضیات راینهای در تهایت»
انساتی تحقیق : .مثلا از نوع اثبات اندرو وال از قضية آخر فرماء
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شد؟ آیا سیستمهای رایانهای ریاضی در نهایت از جنان هوشی برخوردار
خواهند شد که بتوانند بدون کمک انسانی نتایج عمیق تازهای در ریاضیات

 ۱/۱۰ + ۳/۱ +۰۰۰در
تنها تا وقتی درست است که + ۳/۱ > ۱
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بتتال :آینده

سل

حدیدی

مجموع از  ۱بزرگتر میشود وتساوی دیگر برقرار نیست ] [8با

عوض کردن  Mnمیتوانيم اين تساوی را تا همرقدار  ۸که بخواهیم درست
نگه داریم اما در هر صورت از جاپی به بعد  bleخواهد بود.

بهدست آورند؟ آیا روشهای رایانهای کشف ریاضیات ,ریاضیدانان را قادر

خواهد ساخت به قلمروهایی که وجود آنها بهوسیلة گودل .جایتین! و دیگران
س اتزرسی استدلال ضوری فستد سرگ
ثایت شننه اس و اصبوا فردائز
بکشند؟

 ۱نتیجهگیری

 ۰حشمانداز آینده

مزک وانات فردا رشارح دادیم که امیدواریم که
ارو
شمهای اتزواناییهای ام

نرمافزارهای ریاضی این روزها به عنصری اساسی در مراکز دانشگاهی و

آزمایشگاههای تحقیقاتی دولتی تبدیل شدهاند .بسیاری از مراکز دانشگاهی

بوده باشد .ولی به رواج کستزده و روزافزون محاسبه با استفاده از وب با
دسترسی عام به پایگاههای اطلاعاتی :بسیار بزرگ» جه عمومی جه تجاری.

درسهایی ارنه میکنند که استفاده ایزکی از این بستههای ثرمانزاری بخش

اشارهای نکردیم .همجنین به مسائل مبروط

عمدهای اآزنهاست .اما ترویج استفاده اآزنها در سطح دبیرستانها با موانع

ها که جکنباةملا فتی هم ندارنده ثپرداختيم.
مهعنزویا وران مسألة ناآشین از

مختلفی از جمله گران بودن نسبی این نرمافزارهاء فقدان تجهیزات رایانهای
مناسب» مشکلات استانداردسازی دورههای آموزشی این نرمافزارها درسطوح

مها يا بلی؛ گمبود متتهای درسی کهام ابارها را ورد Saki Shy
درسی واقعبینانه کنند .کمبود معلمان آموزشدیده و پارهای سائل دیگر

به ارتباط انسان با رایانه مالکیت

رفتها هر جه باشد .ما همجنان
پيحیهشاين
نت
 ylمححض[

معتقدیم که ریاضیات

انسانی هست و خواهد بود حتی شاید بتوان ادعا کرد که این

پیشرفتها خود  EIS Caelgr coshانسانی ریاضیات است.
در واقع بحث روبن هرش دربارهً یک فلسفهٌ انسانگرایانه برای ریاضیات.

که مضمون آن در زیر میآید .دارینجا قانمکنندهترمینماید:

)sca yg

اما تیست سختافزار رنه هر روز کاهش مییابد و توان

از

ریاضیدانان برخوردار از سواد رایانهای مجهز به نرمافزارهایی که به مقدار قابل

نتیجه گرفت که اثیکالی در نرمافزار موجود است .اما اینطور نبود .واقعیت
این

راه ph os

 GAGSهستیم که سیستمهای رایانهای

بر تحقیقات ریاضی خواهند داشگا:

٩۳۵۶۱ ۵۴۹۳۳۰۶۴۳۰
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اخیاً وقتی محققی به کمک یک بستة نرمافزاری ریاضی

 Crsدر آینده در درس

خواهند بود.

ان

ergs

افزایش پیدا میکند .پس به نظر میرسد طی همین چند سال آینده بتوان

بزارهای محاسبات نمادین با قدرت متوسط را در ماشین حسابهای دستی

نسبتا ارزان تعبیه کرد .آنگاه وارد کردن اين ابزارها به برنامةٌ درسی دبیرستانی

 ۱دیاضیات اکسالی است؛ قسمتی افزرهنگ بشری ,وهمساز با سایز

اجزای اين فرهنگ است .و با ايدهٌ فرگه که ریاضیات را یک واقعیت عینی»
بی زمان» و مجرد میدانست تطابق ندارد.
۱. Chaitin
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احتمال وقوع زلزله جیست؟ /دیوید فریدمن ,فیلیپ استارک

۳۳

احتمال وقوع زلزله جیست؟"
دیوید فریدمن * ,فیلیپ استارک *
ترحمةً فرهاد شکوهی :محمدقاسم وحبدیاصل

 ۱مقدمه

است به چه معناست؟ دارین بخش چند تعبیر را به اختصار مطرح میکنيم:

نشتارحدرية
احتمال اینکه قبل اسزال  ۰۳۰۲زلزلهای به بزرگی ۷ر ۶یا بی
خلیج سأنفرانسیسکو اتفاق بیفتد چقدر است؟ سازمان زمینشناسی ایالات

تقارن ,فراوانی نسبی و میزان باور [ر ک .یادداشت  ۱دپرایان مقاله]ٌ .بررسی

متحده ( 50571)۱اين احتمال را ۱ره ۷ +ره برآورد کرده است [ .]۲۱در
این مقاله سعی میکنيم اینگونه احتمالها را تعبیر کنیم.
فهم پیشبینیهای زلزله دشواري غیرمنتظرهای دارده تا حدی به این
دلیل که اين پیشبینیها بر ترکیب پیچیدهای از نقشههای زمینشناسی؛
قواعد سرانگشتی ,نظرات کارشناسی ,مدلهای فیزیکی ,مدلهای تصادفی,
شبیهسازیهای عددی .و همچنین دادههای زمینپیمایشی ,لرزهای و

دیرینهلرزهای متکی هستند .ولی حتی تعریف منهوم احتمال نیز در این
زمیثه دشوار است :ما مشعلات بهکارگیری .تغاریت استاندارد احمال را در
مورد وقوع زلزله بررسی میکنيم و به اين منظور پیشبینی  5165/۲را  -که
حاصل تحقیقی بسیار دقیق وبلند پروازانه بوده  -به عنوان نمونه دنرظر

میگيریم .موضوعات مورد بحث مکالیاند و بیشتر با تعابیر سروکار دارند تا
مقادیر عددی .علیرغم کار زیادی که در پیشبینی  ]/5765انجامشده
برآورد اين موسسه اازحتمال و نیز از عدم حتمیت .مبنای متزلزلی دارد.

میکنیم که آیا میتوان تعبیر پیشبینی هواشناسی را به عنوان الگویی برای
تعبیر پیشبینی زلزله در نظر گرفت يا نه .سرانجام اصول موضوع کولموگوروف

را مطرح میکنيم و به بحث دربارة یک تعبیر مدلپایه ازحتمال میپردازیم
که بهنظر میرسد مناسبترین تعبیر باشد.
۲

تقارن وبرآمدهای همشانس

ردی
کاشد
یب
ونس»
رشا
شاید قدیمیترین تعبیراحتمال برحسب «برآمدهای هم

که ابزررسی قمار فشات گرفته است .اگرهه برال مسکن یگ آزمایش کنانسی

را همشانس تلقی کنیم  -برای مثال؛ بارساس تقارن  --هکردام باید دارای
اعتنال ۸/۱ ,باشند .مثلا اگر یک سک پرتاب شود  > ۲هه شانس آمدن
شیر  ۲/۱است که مانند شانس آمدن خط است .همینطور وقتی یک

تاس نااریب پرتاب شود  ۶برآمد ممکن همشانس هستند .اما اگر تاس تقلبی

باشد ,این موضوع صادق نیست .مشکلات ظریفتری نیز در میان است.
اوس
تر د
برای مثال اگ

پرناب شوند .مجموع خالها میتواند هر عددی از ۲

تا  ۲۱باشد؛ اما این بازده  dalyهمشانس نیستند .دپریشبینی زلزله .هیچ

 ۲تعبیر احتمال
استمال از دیر فیدگاه میتان نگریسبته با  bsریاشبیای+صورین
در دست است که کولموگوروف [ ]۷آن را به صورت اصل موضوعی در
آورده است ویک

نظريةٌ غیررسمی که ریاضیات را به جهان واقعی مبروط

میسازد؛ یعنی تعریف میکند که «احتمال» هنگامی که برای پیشامدهای
واقعی بهکار میرود به جه معناست .در آغاز بهتر است موارد ساده را در

نظر بگیریم» مثلا پرتاب یک سکه راگ.فتن اینکه شانس آمدن شیر ۲/۱
Survey

Geological

.1 U.S.

تقارن مشخصی وحود ندارد که allاستفاده شود .بنابراین به نظریهةٌ احتمال

متفاوتی برای فهم پیشبینیهای زلزله نیاز داریم.

 ۲رویکرد فراوانیگرا
احتمال یک پیشامد اغلب به صورت حد فراوانی نسبی رخ دادن آن پیشامد در

آزمایههای مکرر تحت شرایط یکسان تعریف میشود .بنفاابرو ناظنریگریان,
اگر سکهای را مکررً تحت شرایط یکسان [ر ,ک .یادداشت  ]۲پرتاب کنیم,
نسبت پرتابهایی که به شیر منجر میشود به  ۲/۱همگرا خواهد شد :به این
دلیل است که شانس آمدن شیر  ۲/۱است .رویکرد فراوانیگرا برای تعبیر

نرشریاضی »,سال  ۵۱۰شمارة ۱

۳

USGS toute wet oly edheps teal qld ay tats
در مورد ناحيةٌ خلیج با استفاده از نظرية فراوانی .لازم است تکرار سالهای
۶

رریم
و د
آصور
تا  ۰۳۰۲رباارها وبارها به ت

 ۲بوززاینشتین! .بردار حالت تعداد ذرات در هر حالت کوانتومی را

مشخص میکند .به تعداد

که حتی برای مستعدترین

01 4 ۲ - ۱

ذهنها کار بسیار دشواری است.

۳۲

n

رویکرد بیزی

مقدار ممکن برای بردار حالت موحود است[ .ر .ک .یادداشت .]۵

بنبابیرزنگظررایان احتمال به معنای میزان باور است .اين مبزان دمرقیاسی

 ۳فرمی-دیراک .مانتد .آهارههای پوراشتنن :برذار حالت شناد ,ذرات

صفر است.

مشخص میکند .اما هیچ دو ذرهای نمیتوانند در

از

تا  ۱اندازهگیری میشود .پيشامد غیرممکن دارای احتمال

تتومی
نال
ار ح
وه
ک در
را

! Slateپیشامدی که حتماً رخ میدهد ۱ .است .مشاهدهگرهای مختلف لزوما
r

باورهای یکسانی ندارند و تفاوت میان مشاهدهگرها بدینمعنی نیست که
کسیی نظر تادربستة دارزد.

11

روبکرد بیزی» علیرغم مزیتهای آن .موضوع را عوض میکند .در نظر
بیزگراها  ASE JLیک عقیده است و نه چیزی که ذاتي سیستم مورد
بررسی است [ر .ک .یادداشت  .]۳از اين دیدگاه ,اگر  52091میگوید
«با شانس ۷ره حداقل یک زلزله به بزرگی ۷ر ۶درجه يا بیشتر در ناحية

خلیج بین سالهای  ۰۰۰۲تا  ۰۳۰۲رخ میدهد» ,صرفاً ذهنیت موسسه را
گزارش میدهد و ممکن است چیزی دربار؛ زلزلهخیزی وزمینساخت نگفته

مقدار ممکن برای بردار حالت موجود است[ .ر .ک .یادداشت .]۶
اردی,در نظر بة |حقمال دارئده؛
ر ب
ه کا
دان
رتسم
تول
سول-
گکس
آنارههای عا

[ر ,گ .یادداشت  .]۷اما هیچ گاز شتاختهشدهای را توصیف نمیکنند.
آمارههای بوزباینشتین رفتار ترمودینامیکی بوزونها را توصیف میکنند که
ذراتیاند که اندازهٌ حرکت زاویهای اسپینی آنها مضرب صحیحی از ] است.

ثابت پلانک  ۶تفسیم ب۲ر .۶فوتونها اوتمهای " 631بوزون هستند .آمارههای

اکهدهگر باید اهمیتی برای
باشد .به عبارت کلیتر روشن نیست که جمراش ی

عقیدة مشاهدهگر دیگر قائل باشد .لذا بهنظر میرسد رویکرد بیزی برای تعبیر
پیشبینیهای زلزله نامناسب باشد .برای بحثی کلیتر دربارٌ رویکردهای

 Shesرفتار فرمیونها را توصیف میکنند .ذراتی که اندازة حرکت

زاویهای اسسرین
7

بیزی وفراوانیگرا نگاه کنید به مقالة فریدمن [.]۵
۳

 Ueمضرب نیم عدد صحیحی از است .الکترونها واتمهای

غرمیون هستند[ .ر ک .یادداشت .]۸
چگالیدههای بوزباینشتین  -گازهایی با دمای بسیار پایین که دآرنها

تمام اتمها در حالت کوانتومی یکسانی قرار دارند  -اولین بار به صورت

اصل دلیل ناکافی
تفبااده
سلب
راااغ

لها
اا -
مگراه
تانی
حراو
ای ف
بییگراها  -و به طریق اول
اصل دلیل ناکافی لابلاس تخصیص میدهند [ .۶ص

از

 ]۲اگر دلیلی وجود

دار که پورکند که پمدها همشانس نیستن ال همشانس بگرید

تجربی  Deny aاندرسن وهمکاران [ ]۱مشاهده شدند .چنین چگالیدههایی
برای

بوزونها اتفاق میافند  9 aفرمیونها ,که دلیل قانمکنندهای

» Glتفاوت

آمارهایترمودینامیکی است .اصل دلیل ناکافی ,پایهای کافی برای فیز یک
نیست :ایخ اصل تمیگوید گه چوهقت از یک مدل و نه ازمدل دیگر استفاده

اما اعتقاد نداشتن به نابرابری یک چیز است .واطلاع ابزرابری» جیز دیگر.

 eSبهطورکلی» برآمدهای یک آزمایش رامیتوان به روشهای  WSمتفاوتی

بعهالاوه : reبرآمدها نمیتوانند همشانس باشند؛ بنابراین دستورالعمل لاپلاس

تعریف کرد وبهندرت از پیش آشکار است که کدام مجموعه ابزرآمدها  -در

صورت وجود  -از حکم همشانسی لاپلاس پیروی میکند.
مشکل با مثالی از ترمودینامیک روشن میشود ( .)]۰۱[ ۴۰گازی 4

متشکل jl

ذره در نظر بگیرید که هر ذره میتواند در هر یک از  7حالت

کوانتومی باشد[ .ر .ک .یادداشت  .]۴حالت گاز بهوسیلةٌ یک «بردار حالت»

بیان میشود .ما سه مدل مرسوم را برای چنین گازی ذکر میکنیم که تنها
از لحاظ تعریف بردار حالت با هم تفاوت دارند .در هر مدل ,تمام مقادر
یت-
لدار
ابر
جکن
تمگ

علرف
ت عذ
آنکوله که در

شته استت

همشانس در

نظر گرفته میشوند.

 ۳پیشبینیهای زلزله و پیشبینیهای هواشناسی
پیشبینیهای زلزله از بسیاری جهات شبیه پیشبینیهای هواشناسی بهنظر
میرسد .بنابراین میتوانیم پیشبینی هواشناسی را به عنوان راهتما در نظر

بگیریم .هواشناسان گزارههایی نظير «شانس اینکه فردابارانی باشد ۷ره

است» را جگونه تعبیر میکنند؟ در تعبیر استاندارده ایدههای فراوانیگرایانه
در مورد پیشبینیها اعمال میشود .در اين دیدگاه« .شانس

اینکه فردا

بارانی باشد ۷ره است» بدینمعناست که در  /۰۷از مواردی که چنین

خص
ش را
مذره
۱کس موال_بولتسمان" .بردار حالتٌ حالت کوانتومی هر

پیشبینیهایی انجام میشود .روز بعد باران میآید.

میکند .بتهعداد

مزیتهای اين دیدگاه هر چه باشد .هواشناسی با پیشگویی زلزله از یک
جهت عمده تفاوت دارد .زلزلههای منطقهای بورکه تادره زمان بازکشست
آنها از مرتبهةٌ صدها سال است[ .ر .ک .پادداشت .]٩ولی پیشبینیکنندههای

قوا

مقدار ممکن برای بردار حالت وحود دارد.

 eS les gly plسیچگار دارند.

 4پتگوین خراشتاسی

چندان مشابهتی با پیشگویی زلزله ندارد.
1. Maxwell-Boltzinan

1. Bose-Einstein
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۳۵

 ۳احتمال ریاضی :اصول موضوع کولموگوروف

این تعبیرکه احتمال خاصیتی امزدل ریاضی است وبرای جهان واقعی

درآمنظارربیدشترانان ,اصول موضوع کولموگوروف پایةٌ نظریه احتمال است؛

تنها از طریق قباس دارای معناست برای پیشگویی زلزله مناسبترین نعبیر

صرفنظر از اینکه احتمالها حگونه تعبیر شوند .فرض کنید  2یک حبر

پهنظر میرسد .در بهکار بردن این تعبیره شخص

یک مدل تصادفی برای

[ر .ک .یادداشت * ]۱از زیرمجموعههای یک مجموعة  ٩باشد .همچنین
فرض کنید  یک تابع حقیقیمقدار بر  72باشد .دارینصورت Sy P

زلزله در ناحیهای معین وضع میکند و عددی را که از روی مدل محاسیه
میشوده به عنوان احتمال یک زلزله دیرک بازة زمانی تعبیر میکند .مشکل

احتتال است :اقفر اضبول زیر صلاق کند

راخ-لاف
بله
درپیشبینی زلزله آن است که اين مد

مدلهای پرتاب تاس --

بهوسیلة دادههای مبروط آزمون نشدهاند .دحرقیقت دمرقیاس زمانی بشری»

و بهازای هر  72ع ۸)۳( < ۰ 4؛
‘P(S)=\e

اين مدلها قابل آزمون نیستند؛ لذا دلیل چندانی برای باور کردن برآوردهای

اگربهازای هر  ۱, ۰۰۰,۲ژ ,بع زش ووقتی  :و ژ ۵ 0۷-۸۸0

احتمال وجود ندارد .همانگونه که در بخش بعد میبیتیم؛ اگر چه برخی از

بخشهای مدلهای زلزله متید به قوانین فیزیکی هستند .بسیاری اگزامهایی

آنگاه

(0۳

که برای ساخت آنها برداشته میشود متضمن قواعد سرانگشتی برونیابی

p(Oa,) = Pty

هستند که حاصل آنها اختلاف زیادی با دادههای واقعی دارد .بعضی گامها
به نظرات کارشناسی مستقل ادزاهدرهای

عسررایف
تیا
اولین اصل میگوید که احتمال نامنفی است .دومی مق
احتمال  ۱به معنای حتمیت است .سومین اصل

میکند:

میگوید اگر پیشامدهای

متکی هستند .بعضی هم بر

تصمیمهای موردی متکیاند که بیشتر برای سهولت اتخاذ میشوند تا ربط

azole

ا
هاز
شیکی
زقل
 4۱ Ayو  ...دو به دو مجزا باشند ,احتمال اینکه حدا
رخ دهد مجموع احتمالهای آتهاست.
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درباره زلزله

اینک به پیشگویی  816911در مورد زلزله دنراحية خلیج سانفرانسیسکو

 ۳مدلهای احتمال

سرد:
رنظ
 به
یدتر
مدمن
تریمازال برای درک پیشگوییهای زلزله سو
ایرحدیگ
تعب

 Dae glialخاضیتی ازیک مذل ریاضی است که منظور از أن توصیفت
برخی جنبههای  algeطبیعی است .برای اینکه مدل مفید باشد .باید نشان
داده شود با سیستمی که توصیف میکند بهخوبی مطابتت دارد .اینجاست
که علم وارد کار میشود.

باز میگردیم ] [NYبرای ین پیشبینی دو مرحله طی شده است .در مرحلة

7۳اول به منظور برآورد آهنگ لرزهخیزی گردایهای از  ۰۰۰۲مدل برای قطعات

 hesبههم پیوسته .سازگار با قبود لغزشی زمینساختی منطقهای» ساخته

شد .مدلها به روش مونتکارلو از یک توزیع احتمال که با استفاده از دادهها

و نظرات کارشناسی تعریف میشود .استخراج شدند [ر ,ک .یادداشت .]۱۱
ما در درک جزتبات مشکل داشتیم .اما فکر میکنيم که مدلها از لحاظ شکل

توصیفی از پرتاب سکه که رویکرد مدلپایه را تشریح میکند .چنین

و ابعاد قطعات گسل ,کسر لغزش رهاشدة نالرزهای بر هر یک از قطعات
گسل .فراوانیهای نسبی که ترکیبات متفاوت قطعات گسل با آن فراوانیها تواما

۲/۱

گسیخته میشوند .رابطة میان ناحية گسل واندازة زلزله و غیره با هم تفاوت

است .سکهای  بار پرتاب میشود ۳۲ .دنبالةٌ ممکن از شیرها و خطها

وجود دارد .در مدل ریاضی» چنین دنبالههایی همشانس گرفته میشوند:

پرردرت هراب
هر plasدارای احتمال  ۳۲/۱۰زیرا احتمال آمدن شی

است واحشمالها عسلند.
اين مدل پیامدهایی مشاهداتی دارد که میتوان از آنها برای آزمودن

اعتبارش استفاده کرد .برای مثال توزیع احتمال ک» تعداد کل شیرها در 1:
پرتاب» دوجملهای است:

دارند.

هر مدل تولیدشده بهوسیلهٌ مونتکارلو برای پیشگویی آهنگ منطقهای
شده باهندازة
یکلی
یگرش
ور د
گ اگ
ش شد؛
یرفته
پکارگ
دگرشکلی زمینساختی به
کافی به آهنگ اندازهگیری شدة دگرشکلی نزدیک نبود .مدل کنار گذاشته
شد |ر .ک .یادداشت  .]۲۱این کار تا زمانی که ۰۰۲

\

n

P(X =k)= 0

مدل واجد قیدها

شدند تکرار شد .اين محموعه امزدلها برای برآورد آهنگ بازگشت درازمذت

زلزلههای با اندازههای مختلف و برای برآورد عدم حتمیت برآورد آهنگها
به منظور استفاده در مرحلةٌ دوم .بهکار رفت.

اگر مدل درست باشد .وقتی 0کلا بزرگ باشد باید حدود  ۲/0بار شیر را

در مرحلة دوم سه مدل تصادفی عام برای گسیختگی قطعات گسلی

با خطای  1/۷مشاهده کنیم .به همین نحوء اين مدل توزیع احتمال را برای

ایجاد شد که امکان برآورد کردن پارامترها در اين مدلها را از روی آهنگهای

عدهٌ گردشها ,طول آنها و غیره میدهد که میتوان از آن برای امتحان مدل

بازگشت درازمدت بیدا شده در مرسله اول فراهم کرد .سپس مدلهای تصادفی

بهوسبلةٌ دادهها استفاده کرد .اتگعرداد پرتابها چند هزار باشد .پیشگوییها برای

برای برآورد احتمال اینکه حداقل یک زلزله به بزرگی ۷ر ۶ریشتر یا بیشتر تا
سال  ۰۳۰۲رخ دهد Ce, ja

سکههای واقعی صادقند .برای چند صد هزار پرتاب .سکههای واقعی دقیقا
آنگونه که مدل پیشبینی میکند رفتار نمیکنند :تفاوتها الزحاظ آماری معنا
دارند.
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بهدست میدهد

در  be Tors USGS td fl Baysولید میشود و Saal

لرزهخیزی درازمدت به عنوان تابعی از بزرگی برای هر چشمة لرزهای برآورد

لر .برآورد لفزش بر روی هر قطعة گسل بهطور
ار د
سیمت
لفزش حداقل یک میل
عمده با استفاده از دادههای دیرینهلرزهای که دمرواردی بهوسيلةٌ دادههای

میگردد .حال مرحلةٌ دوم راتوصیف میکنیم که خود پیشبینی زلزله است.

زمینپیمایشی و دادههای دیگر تکمیل میشد .تعیین یک «عامل لغزش»

توصیف ما سطحی است زیرا ما در درک جزتیات گزارش  510571مشکل

برای هقرطعه (بر اساس نظرات کارشناسی) که میزان لغزش درازمدت روی
قطعه است که با حرکت تالرزهای وفق دارد .نمایش عدم حتمیت دطرولها؛

داشتیم .دمررحلهٌ دوم سه نوع مدل تصادفی برای بازگشت زلزله -سیعنی مدل

پواسونی ,مدل زمان گذر براونی و مدل «زمانْ پیشگوییپذیر»  -به آهنگهای

پهناها وعاملهای لغزش در قطعهٌ گسل به عنوان متغیرهای مستقل گاوسی

لرزهخیزی برآورد شده در مرحلة اول برازانده میشود [ر .ک .بادداشت .]۷۱

با میانگین صفر [ر .ک .یادداشت  .]۳۱استخراج تصادفی مجموعهای از

سرانجام اين مدلهای تصادفی برای برآورد احتمال یک زلزلة بزرگ با هم

ابعاد قطعة گسل و عاملهای لغزش اازین توزیع احتمال.

ترگیب میشوند.

که قطعات هرگسل میتوانند

مدلهای پواسونی و زمان گذر براونی برای برآورد احتمال اینکه یک زلزله

جداگانه و یا با گهمسیخته شوند [ر ,ک .یادداشت  .]۴۱هر چنین ترکیبی

موجب گسیختگی هر قطعه گسل شود بهکار رفتند .برخی پارامترهای مدل

از قطعات یک «جشمة لرزهای» است.

زمان گذر براونی به دادهها برازش داده شدند و برخی عمدنا بهطور اختیاری

ناسی)
شات
اررنظر
کاب
 .۳تعیین راههایی (بن

 ۴تعیین میزان وفق لغزش درازمدت گسل باگسیختگی هتررکیب از

تعیین شدند .برای مثال .,نادورهای بودن (انحراف معیار زمان بازگشت تقسیم
بارمید ریاضی زمان بازگشت) برابر با سه مقدار متفاوت ۳ره ۵ره و ۷ره

قطعات برای هر گسل (بنابر نظرات کارشناسی).

 .۵انتخاب تصادفی (بهترتیب با احتمالهای آره ار" و۶#ر*) یکی از

گرنظفرته شد .مدل پواسونی نیازی به برآورد تاریخ آخرین گسیختگی هر
در

سه رابطةٌ عام بین ناحية گسل و رهایی گشتاور برای مشخصسازی بزرگیهای
پیشامدهایی که هتررکیب از قطعات گسل آن را تایید میکند .نمایش عدم

قطعه ندارد .اما مدل زمان گذر براونی به این برآورد نیاز دارد .لذا اين تاریخها

نحوراف
حتمیت دررابطة عام به عنوان توزیعی گاوسی با ميانگین صافر
معیار ۲۱ره .مستقل از احية گسل [ر .ک .یادداشت .]۵۱
 ۶استفاده ارزابطة انتخاب شده و توزیع احتمال دنرظرگرفته شده برای

پارامترهای آن .تعیین یک میانگین بزرگی پیشامد برای هر چشمة لرزهای به
روش شبیهسازی مونتکارلو

از روی سوابق تاریخی برآورد شدند .بازپخش تتش بهوسیلة زلزلههای بزرگ,
مدلسازی شد .پیشگوییها با تعدیلاتی بارساس بازپخش تنش و نیز بدون
این تعدیلات انجام گرفت .پیشگوییها برای هر قطعه با پیشگوییها برای هر
گسل با استفاده از نظرات کارشناسی دربارةٌ درستنماییهای نسبی جشمههای
کسیختگی id Ss Silt

در «مدل زمان پیشگوییپذیر» (نتش ناشی از بارگذاری زمینساختی

 ۷ترکیب چشمههای لرزهای در طول هرگسل «بهگونهای که درستنمایی

لازم است به همان سطح پرسد که قطعه در رخداد قبلی گسیخته شده تا آنکه

شده .معتبر دانسته

قطعه بتواند رخداد جدیدی را آغاز کند) برآورد کردن وضعیت تنش قبل از

نسبی آنها که بهوسیلة گروههای کارشناسی مشخص

شود» .تعدیل فراوانیهای نسبی پیشامدها بر روی هر چشمه بهطوری که هر

آخرین رخداد نباز به دانستن تاریخ آخرین رخداد ولغزش در خلال آخرین

قطعه گسل با آهنگ لغفزش زمینشناختیاش  -آنگوله که قبلاً از دادههای

رخداد دارد .این دادهها تنها برای زلزلة  ۶۰۹۱بر روی گسل سن آندریاس۱

دیرینهلرزهای و زمینپیمایشی برآورد شدهاند  --مطابقت کند .کنار گذاشتن

و زلزلة  ۸۶۸۱بر روی قطعهةٌ جنوبی گسل هیورد" [ ]۲موجودند .بنابراین

ترکیب چشمهها در صورتیکه قید لغزش منطقهای را نقض کند.

مدل «زمانْ پیشگوییپذیر» را نمیتوان برای بسیاری از قطعات گسل ناحية

 ۸تکرار گامهای قبلی تا وقتی که ۰۰۰۲

مدل منطقهای واجد قید

لغزشی شوند .اين  ۰۰۰۲مدل به منظور برآورد کردن بزرگیها؛ آهنگها ,و عدم

خلیج بهکار برد

محاسبات همچنین نیاز به برآورد بارگذاری گسل در طول زمان دارد که

 yeخود متکی بر مدلهای گرانرو کشسانی ساختار زمینشناختی منطقهای

حثمیتها همشانس تلقی میشوند.
 ٩باگامهای  ۱تا  ۸مدل پیشامدها روی هفت سیستم گسلی شناسایی

است .مدل آهنگهای افت و بارگذاری تتش به صورت احتمالاتی ساخته

شده ساخته میشود .اما پیشامدهای زمینهای نامرتبط با آن گسلپا نیز وحود

شد [ ۳۱۰ص

نشده است .مدل

دارند .آهنگ لرزهخیزی زمینهای به صورت زير برآورد میشود .ایزک شیوة

بارگذاری گسل سن آشدرپاس بارثر زا  ۹۸۹۱لوما پریفه ومدل بارگذاري

بیزی (نامشخص) برای گروهبندی پیشامدهای تاریخی برگرفته اکزاستهالورگ

گسل هیورد بر آثر زلزلد  ۶۰۹۱۰ساخته شد .احمالهای بآورد .شده با

طا
اد.بیگ
سمرتبط يا نأمرتبط با آنن هشت سیستم گسالی  --استفاده میرشو
 pleبزرگی-فراوانی گوتنیرگ-ریشترا» به صورت ۸)۷/( < ۷۲۰۱
را به پیشامدهایی که بهنظر میرسد با هفت سیستم گسلی مرتبط نیستند
برازش میدهند .برای اين لرزهخیزی زمینهای .مدلی به صورت یک فرایند
پواسون نشاندار دمری نظگریرند .مدل پواسون را برای ۷ر 7۷۸ < ۶برونیابی
.1 Gutenberg-Richter

.]۷۱

شکل مدلهای احتمال مشخص

استفاده از مدل زمان پیشکوییپذیر تبدیل شند به پیشبینیهایی براساس
نظرات کارشناسی دربارة درستنماییهایی نسبی اينکه رخدادی که روی یک
قطعه آغاز میشود .متوقف

میگردد يا روی قطعات

دیگر منتقل میشود.

به  esrسه نوع مدل تصادفی برای هر قطعة گسل بتابر نظرات یک
 Oleپانزده نفری اازفراد خبره .وزنهایی نسبت داده شد .وقتی نتایجی از
Prieta

3. Loma

2. Hayward

San Andreas

|.

احتمال وقوع زلزله چیست؟ /دیوید فریدمن .فیلیپ استارک

۳۷

مدل زمانْ پیشگوییپذیر در دسترس نبودند .وزنهای خروجی آن عملا صفر
گرفته :شدند.

خواهیم کرد که فقط یک گزارة اولیه وجود دارد (زیرا میتوانیم جند گزارة

آوجود ندارد .بسیاری از

مینامیم .گرجه این گزاره باید ددست باشد .بتایر ماهیت خود قابلیت برهان

هیچ تعبیر سرراستی از پیشبینی احتمال 5

گامهای برداشته شده متضمن مدلهایی هستند که عمدتاً غیر قابل آزمایشاند.

اولیه را در هم ادغام کنیم)؛ اين «اصل موضوع احتمال» را برای اختصار .4
قیاسی

 alahبه این دلیل کافی که دربارة جهان واقعی است ..

دو مکتب وجود دارد .یکی» که آن را ریاضی خواهم نامید .درون

انتخاب مدلها اغلب دلخواه بهنظر میرسد .فراوانیها با احتمالها یکی گرفته
شدهاند .اتزوزیعهای اتکایی استفاده شده .برآمدها همشانس فرض شدهاند,

ریاضیات قرار میگیرد و نتایجی دارد که  Laeبررسی خواهم کرد .با مکتب

و احتمالهای ذهنی بهگونهای بهکار رفتهاند که قوانین بیزی را نقض میکنند

دیگر شروع میکنيم که آن را فلسفی خواهم نامید .اين مکتب مستقیما به

[ر ,ک .یادداشت .]۸۱

 ۳برآورد عدم حتمیت به چه معناست؟
یت
معدم
ت از
حوردی
۷هر *+است که در آن ۱ره برآ
پیشبینی ۱ 516911۰ر
است [ .]۲۱آن  ۰۰۰۲مدل ناحیهای که در مرحلةً  ۱تولید شدند .برآوردی از
آهنگ لرزهخیزی درازمدت را برای هر جشمه (قطعات گسلی بههم پیوسته)

و برآوردی از عدم حتمیت را برای هآرهنگ میدهند .از طریق فرایندی که
ما آن را نمیفهمیم .آن عدم حتمیتها به منظور برآورد عدم حتمیت احتمال
ر بحهلة  ۲منتقل شدهاند .اگراين دیدگاه صحیح
مرگ
برآوردهشدة یک زلزلة بز
 ey) aclیک بآورد نقصانی خام برای عدم حتمیت است .بسیاری از
منابع خطا نادیده گرفته شدهاند که فهرست تعدادی اآزنها در زير میآید:

قطا
۱ن خ
ش دهرهای گسل و شناسایی قطعات گسل [رک .یادداشت .]۱٩
 ۴خطا دارندازهگیریهای زمینپیمایشی ,در دادههای دیرینه لرزهای؛
و در مدلهای گرانرو کشساني بهکار رفته برای برآورد بارگذاری گسل و لغزش
زير سطحی از روی دادههای سطحی.

 ۴خطا در کسر برآورده شدة تتش رها شدة نالرزهای از طریق خزش
در هر قطعه گسل و خطا در مقدار نسبی لغزش که فرض شده با هر چشمةً
لرزهای وفق دارد.

 ۴خطا در برآوردهای بزرگی ,گشتاورها و مکانهای زلزلههای تاریخی.

 ۵خطا دورابستگیهای بین ناحية گسل وگشتاور لرزهای.
 ۶خطا در مدلهای بارگذاری گسل.

 ۷خطا در مدلهای اثرات متقابل گسلها:
 .Aخطا در رابطههای گوتنبرگ-ریشتر  oleنه تنها در مقادیر پارامترها
بلکه در شکل تابعی.

 ٩خطا در احتمال برآوردهشد :یک زلزله که با هیجیک ازگسلهای
منظور شده در مدل مرتبط نیست.

 Veخطا در شکل مدلهای احتمال بازگشت زلزله و در پارامترهای
برآوردهشدة آن مدلها.

 Jiuاحتمال

«وأقعی» میپردازد .اصل موضوع

 Aو معنای

«احتمال»

چیستند و چگونه میتوانیم  ۸را توجیه کنیم؟ در اینجا در نگظررفتن دیدگاه

موسوم به «نظرية فراوانی» آموزنده است .طبیعی است باور کنیم که اگر
(مشروط

به شرایطی طبیعی) عملی مانند پرتاب تاس  nبار تکرار شود وقتی

 0 > 00نسبت ۶ها بهطور حنم به حدی مانند « میل میکند( .تلاشهایی

برای تعالی بخشیدن این حد در قالب نوعی مفهوم پیکویکی" انجام شده
است « -حد» در داخل گیومه .اما خواه عنظور شما حد معمولی باشد یا

چیز دیگر ,مشکل توضیح جگونگی رفتار «حد» را دارید وپیشرفت چندانی

نکردهاید .با قرار دادن یک مفهوم در داخل گیومه نمیتوان به آن مشروعیت
بخشید ).اگر اين گزاره را به عنوان « »4۸در نظر بگیریم» حداقل میتوانیم
مشکل دیگر یعنی  gesاحتمال را بدون مقدمهچینی رفع و رجوع کنیم؛ ما

اندازة آن را برای پیشامد مورد نظره عدد « تعریف میکنيم .اما برای باقی
مشکلات .اين  4ما را به هیج کجا نمیبرد .فرض کنید  ۴۰۰۱بار تاس را
پرتاب میکنیم و ماپلیم بدانیم که جه انتظاری باید داشته باشیم .آیا ۰۰۱
 cl,اینکه همگرایی بهدست آید به اندازة کافی بزرگ است وتا جه حد؟ 4۸
چیزی دارین باره نمیگوید .پس ناچاریم چیزی دربارة آهنگ همگرایی ay
آن اضافه کنیم .حال یک  .1نمیتواند چیزی حاکی از حتمبت دربارة تعداد
خاص « پرتاب بیان کند .نظیر اینکه «نسبت ۶ها برای  ۶به اندازة کافی

بزرگ (بزرگی بستگی به  -دارد) حتما درون ع 
 bis Aمیتواند بگویل a

 dnبحاداقل

م قرار خواهد گرفت» .اين
ods

( Sealکه دستگی

جه  6و  1,دادد) هنگمی که  7 < 7,دی  2 2 2فرار خواهد گرشت».

وجود «دور باطل» آشکار است .نه تتها در خوجیه یک

ی بهکار بردنی

شکست خوردهایم» حتی در بان 4ای که در صورت پذیرفتن درستی آن

لااقل بهکار بیایده شکست خوردهايم .عموماً اتفاقنظر دارند که نظرية فراوانی
بکار نمیآید .اما اين نظربه هر چه باشد واضح است که دور باطل بسیار
\.

jeo\ Pickwickian

 slsببكویکی نخستین بار بهوسيلء ریاضیدانان محض

در

تلاش برای تعریف جیزهایی مانند اعداد گنگ بهوجود آمد .آنها ملاحظه کردند که موجودی

را که همان خواص صوری  ۲۷و ۳۷را دارد یا بید  th etlمیتوان؟ ۷/ی۷ا۳/

دیدگاهی از گذشته

لیلوود ( ]٩نوشته است:

گرفت» هر چند که ساختار درونی آن با آنچه عموماً به اعداد گنگ نسبت داده میشود.
بسیار متفاوت باشد .بنابراین آنپا  ۳۷و۳۷

شنداون
نکن
می

را به صورت سریهایی اازعداد گویا تعریف

بمطی
اه
و به
ربت
میدهند که چنین سریهایی نس

دهاد گنگ
عک
ارند
دا

ریاضیات (که منظورم ریاضیات محض است) تدرت درک جهان واقعی را

باید نسبت به یکدیگر داشته باشند .البته اغلپ اشخاص اعداد گنگی نظیر  ۲/۷و ۳۷را

ندارد؛ اگر قرار است احتمال با جهان واقعی سروکار داشته باشد .باید عواملی
خارج از ریاضیات را ددرابرشته باشد؛ معنی «احتمال» باید به جهان واقعی

معمولی در نظر نمیگیرند بلکه آنها را نوع خاصی از عدد تلقی میکنند.

بتابراین وقتی از سریهایی از آعداد

مبروط باشد وباید یک یا چند گزارة «اولیه» دربار :جهان واقعی وجود داشته

این عبارت را «به معنای پبکویکی» بهکار بردهايم در اینجا هم «حد» به معنای پیکویگی:

باشد که بر اساس آنها بهطور قیاسی (یعنی ریاضیاتی) پیش برویم .فروض

اد
د از
عیی
ایها
سر

چیزی است که همان خواص

 usبا نام «اعداد گنگ»

 obمیکنيم .میتوان گفت که

حد را داشته باشد و از اين لحاظ با آن همارز باشد -.م.

تفر ریاضی» ال  ۵۱شمارة ٩:

۸۳

ریشهدار است :حتمیت .ناممکن است .حکم  ۸را هر چیزی که تعیین کنیم.
این حکم باید

ys

« apاحتمال»

 ۴۲به بعد] .اين امر زمانی که تعداد زیادی مشاهده و تعداد کمی پارامتر

 [۶.صص.

وجود داشته باشد .درست است .در مقابل» دپریشگویی زلزله تعداد کمی مشاهده و

ddl

تعداد زیادی پارامتر وحود دارد.
۵.

 ۴تعداد وضعیتها از جمله بستگی به دمای گاز دارد .دمردلهایی که ما توصیف میکنيم.

نتیجهگیری

درک پیشبینیهای زلزله دشوار است» تا حدی به اين دلیل که تعبیرهای
استاندارد احتمال در اين مورد کفایت نمیکنند .تعبیر «مدلپایه» بهتر است؛

اما فاقد توجیه تجربی است .بهعلاوه مدلهای احتمال تتها بخشی از
ابزارهای پیشبینی هستند .برای مثال ,پیشبینی  80371دربارة ناحية
 adeسانفرانسیسکو برای سالهای ۶۰۰۲-۰۳۶۲

متضمن نقشههای

ذرات «اثر متقابل» ندارند .برای مثال .آنها به یکدیگر بهطور شیمیایی نمیچسبند.
 ۵برای تعریف ضرایب دوجملهای»  ۰شیء را در نظر بگیرید .چند روش یرای انتخاب ۸:
شی -از میان  7شی -وجود دارد؟ جواب بهوسیلةٌ ضریب دوجملهای داده میشود:
ml

m

سب
!)kl(m — k

زمینشناسی ,نقشههای زمینپیمایشی ,محاسبات بارگذاری گرانرو کشسانی,

فرض کنید

مشاهدات دیرینهلرزهای» قواعد سرانگشتی برونیابی در مورد جفرافیای منطقه

صحیح نامنفی با

<

m

m—k

=

k

و  7اعداد صحیح مثبتی باشند .چند دنبالهٌ (ج,
< م +۰۰۰ +

| =nce

برای استدلال ,مراجعه کنید بکهتاب فلر [ .]۴برای مربوط کردن این مطلب با آمارههای

زلزلة بزرگ دیگری در ناحية خلیح سانفرانسیسکو اجتنابناپذین و از

لحاظ زمان زمینشناختی قریبالوقوع است .ولی احتمالها سبب انحراف
افکار میشوند 536571 .میتواند بهجای پیشبینی زلزله به اصلاح مقررات

ساختمانسازی کمک کند وبرای واکنش دزوللتزبهلة بزرگ بعدی برنامهریزی

کند .ساکنان ناحبةٌ خلیج باید احتیاطهای عقلانی را به عمل آورند که اجزمله
مقاوم کردن و محکم کردن خانههایشان ,و نیز ایمن کردن دستگاه آبگرمکن,
قفسههای کتاب و دیگر اشیای سنگین است .همچنین باید کمکهای اولیه.
در دسترس داشته باشند؛ وپیشبینی  50۹۲را در مورد احتمال

بوزاینشتین» [ج( )۰۰۰,11,۱ ,را مقدار ممکن بردار حالت و :ژ را برتابعر بدااد ذرات
در حالت کوانتومی  ۶در نظر بگیرید.

 ۶به عبارث دیگن تعداد روشهای انتخاب  تا از < حالت» که هر یک بهوسيلة یک ذره
اشغال میشود.

 .۷در نظرية احتمال .میتونيم یک «گازه ماکسول_بولشسان را تصور کنیم که متشکل از
 7 < ۲سکه باشد .هر سکه میتواند در هر یک از  « < ۲حالت کوانتومی شیر با
خط باشد .دآرمارههای ماکسول_بولتسمان ,بردار حالت دو مژلفه .یکی برای هر سکه.
دارد .مولثهها بیان میکنند که سکة متناظره شیر یا خط است .به تعداد

زلزله چندان جدی نگیرند.

۲۲
۴

مقدار ممکن

یادداشتها

 .۱برای تاریخ اين موضوع پیش از  ۰۹۹۱بکهتاب استیگلر [ ]۱۱مراجعه کنید .در حال
حاضر دو مکتب اصلی عبارتاند از فراوانیگرایی وبیزگرایی .فراوانیگراهاء که عینیگرا نیز
نامیده میشوند .احتمال را برحسب فراوانی نسبی تعریف میکنند .بیزگراهاء که ذهنیگرا
نیز خوانده میشوند .احتمال را به عنوان میزان باور تعریف میکنند .ما دریارة دیگر
نظریههاء اقزبیل نظریههای متعلق به فیشره جکفرییزن وزه بحث نمیکنیم؛ اگر چه به
«احتمالهای اتکایی» فیشر در یادداشت  ۱۱مختصر اشارهای میکنيم.

 ۲مشخص کردن دقیق اينکه کدام شرایط باید در خلال آزمایشها یکسان باشد ,و در حقیقت.

 atin sya windy gelled ag laden Selدر قیزیگ کلاسیگه برای مغال :اگرشام

شرایط یکسان باشند .نتيجه هميشه یکسان خواهد بود؛ که منظور ما اتزصادفی بودن:

برای بردار حالت

برای تعمیم

وجود

دارد:

داده میشود [ .۶صص.

پیشین او یک توزیع احتمال نباشد .یا از قانون بیز برای بهروز کردن استفاده نکنده بنابر

اصول نظرية خودش ,نامعقولانه رفتار میکند [ .)۵برای مثال .پیشین جفریز عموما ناسره
است .زیرا دارای جرم نامتناهی است؛ بیرگرایی که این پیشین را بهکار میبرد .در معرض
تلمبة پول" [ ۲۰ص  ]۹۴4قرار دارد .اغلب گفته میشود که دادههاء پیشین را محو
میکنند :اثرپیشین دصرورتی که به اندازة کافی مشاهده وجود داشته باشد» اهمیت ندأرد
Gauls smoney-pump

SI tb S cubs

aspenآمور مالی همه دارایی خود

را پس از یک سری مبادلات مطلوب از دست میدهد -.م.
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 wlحالتها

۲ ۰...

پرچسب خوردهاند .در نظر بگیرید " .بلیط را به تصادف با جایگذاری اجزعبه استخراج
میکنيم .میتوانيم  «:استخراج را به غنوان حالت کوانتومی * 9ذره که هکردام * حالت
یوم این «بلیط -گاز» است .تعداد  ۴۲برآمد ممکن؛ همگی

ممکن دارد .در نظر

خمخانس :متناظر با آمارههای ماکسیول_بولعسمان وجود دارد ..حالت 2 ۲

متتاظر با

سکهگاز است؛ حالت « ۲ < ۶تاس-گاز» است» که مدل استاندارد برای  a byتاس
Saal

Xe} aes yop
Ss

 2 = {Xeonاعداد اشغال برای بلیظ  5Sباشند :یه عبات

تفتاد خرات در حالت  ۸باشد .به تعداد
\—n+r

n

از قانون بیزه بهروز میشود :در اساس .بنابر درستنمایی دادهها به پیشین وزن دوباره
 ۲٩به بعد] .بیرگرایی که پیشین سره نداشته باشد ,یعنی باور

-

۷

 Jie ylجعبهای حاوی  1بلیط را که با شمارههای ۲۰ ۱۰

 ۳بیرگرا دربار؛ طبیعت یک باور پیشین دارد .اين [باور] پیشین با ورود دادهها .با استفاده

\.

 ):,۲2,...از اعداد

0

و بزرگی ,شبیهسازی ,و اتکای زیاد به نظرات کارشناسی است .صرفنظر

آب وغذا

.و۱

 +بژ وجود دارد؟ جواب عبارت است از

از مشکلات فاسفی ,مقدارهای عددی احتمال تا حد زیادی دلبخواه بهنظر

هی رسنل.

»بهازای.

هر

و

مقدار ممکن برای  ۸وجود دارد .اگر بلیط -گازه بوزاینشتینی میبود .این مقادیر

همشانس میبودند .با آمارة ماکسول_بولتسمان اين مقادیر همشانس نیستند :در عوض.
 ۲دارای توزیع چندجملهای است .فرض کنید « ۰۰۰ ۰: ,ا7عداد صحیح نامنفی

با مجموع  7باشند .دارینصورت
۱
۳
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سال میلفزد .در سال  ۰۹۹۱تشخیص داده نشده اما دمردل  ۹۹۹۱در نظر گرفته
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رضایتبخش آماری داریم که اجرای آنها باید موجبات پیشرفت کار آمار را

این مقاله به جای بحت راجع به یک مسأةٌ معین .چشماندازی اراته میدهد
که از طریق آن میتوان غالب موضوعات آماری را بررسی کرد .در عنوان

دیدگاه ارائهشده در اين مقاله بیشتر به ساخت الگو توحه دارد تا به

مقاله «تاستقه» به معتی ومطاله؟ اصول کلیی  SLLعاصی اززدانشن :تنم یه

استنباط صوری ,و از اين لحاظ با جدیدترین آرا توافق دارد .یک دلیل برای

يا فعالیت» ( ]۲۲آمده است .کلم «فلسفه» اين روزها بیشتر یادآور مفاهیم

اين تغییرکانون توجه .اين است که استنباط صوری یک روال یا کار نظاممند در

بیش از حد دوری جسته به موضوعات عملی مرتبط با آمار بپردازم .اگر

این مقاله حاصل تجربیات من از ششمین کنفرانس آمار بیزی است که

آمارپیشهای که اين مقاله را میخواند آن را برای خود سودمند نیابد نوشتةً

در شهر والنسیا در ژوئن سال  ۸۹۹۱برگزار شد [ .]۵اگر چه من تحتتأثیر

من به یکی اهزدفهایش نرسیده است .دمرقاله تلاش میشود روشی برای

کیفیت کلی مقالات عرضهشده و پیشرفتهای بهدست آمده قرار گرفتم ولی

نگرش به آمار عرضه شود که ما آماردانان به کمک آن بهتر بتوانیم راهحل

به نظرم رسید که بسیاری اشزرکتکنندگان فلسفة بیزی راآنچنان که شایسته

صحیح را برای مساتلی که به آنها برمیخوریم بيابيم .ابزحثهای فنی اغلب

است قدر نمینهند .اين مقاله حاصل تلاشی است برای توضیح دیدگاه من

پرهیز کردهام نه به دلیل آنکه اين بحثها مهم نیستند بلکه چون خواستهام

دربارة این فلسفه ,وبازتاب پنجاه سال تجربة آماری وتحول دیدگاه شخصی

مجرد و جدا اوزاقعیت است .ولی قصد من دارینجا اين است که اتزجرید

قالب ساب استمال است.ولی ساعت الگو نمی اند -فیلی نطامسند اند

بیشتر توجهمان معطوف به روشن شدن این موضوع باشد که چگونه یک

پس
سو
من است که افزراوانیگرایی به مکتب عینیگرای بیز

مس آماری را میتوان بررسی کرد .در برخی جاها جزتیات را نیاوردهام تا

ذهنیگرا که در این مقاله دربار؛ آن بحث میشود ,روی آوردهام .هیچ نلاشی

ایدههای اساسی مشخصتر شوند .برای مثال؛ چگالیهای احتمال بدون اشار
صریحی به اندازة کنترلکنند؛ آنها مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مقاله با پیرش این نظر آغاز میشود که مقولات آماری با عدم حتمیت

به نگرش

نکردهام که فلسفههای دیگر را به تقصیل تحلیل  eSفقط نشان دادهام که
هوای
شند
وهست
رایر
نتایج آنها در چه مواردی با نتایج ما مف

عملی حاصل

 LIهم مقاسبه کردهام.

سروکار دارند .واددرامه نتیجهگیری میکند که عدم حتمیت را فقط میتوان
با احتمال اندازگیری کرد .با این نتیجهگیری شرح نظاممندٍ «استنباط» بر

 ۲آمار

اساس حساب احتمال میسر میشود .که نشان خواهیم داد متفاوت با بعضی

برای بحث راجع به فلسفه آمار لازم است تا حدی روشن کنیم که منظور از

بزیگزدهای مداول است .اصل درستایی ازتققی باننای که استمال

که
ن نه
آبته
آمار جیست؛ ال

ایفا میکند نتیجه میشود .سپس نقش تحلیل دادهها در ساختن الگوهای

وع
ضی از
و کل
موری
تص

دری
حه د
تعریف دقیقی بياوریم .بلک

که palsy

لارعة
متطکها آم
داشته باشیم .نظر این مقاله این اس

احتمال و طبیعت الگوها مورد بحث قرار میگیرد .اين بحث به روشی برای

عدم حتمیت است [ ]1۵۲وآماردانان متخصص رسیدگی به مسالةٌ عدم

تصمیمگیری میانجامد و طبیعت مخاطره بررسی میشود .روش علمی و

حتمیتاند .آنان ابزارهایی نظیر خطاهای استاندارد و سطوح معنیدار بودن

کاربرد آن در جند مقولة حقوقی در جارچوب احتمالاتی توضیح داده خواهد

را برای اندازهگیری عدم حتمیت ارائه دادهاند .برای تحقیق در این مطلب

شد .نتیجه اين است که به این ترتیب» مجموعهای از روشهای عمومی و

که اين تعریف چقدر بکااری که ما عملا انجام میدهیم مطابقت دارد.

فلسف آمار /دنیس لیندلی

میتوان به جهار

سری

۳۱

 alasمنتشر شده

توسط انحمن

سلطنتی آمارا

در

سال  ۷۹۹۱مراجعه کرد .در اين انتشارات میتوان مقولههایی گوناگون حتی
راجع به حسابداری اجتماعی و قوانین حقوقی ثابت یافت .بجز چند استئنا

پدیده لازم میآید .رهیافت علمی به عدم حتمیت به معنی اندازهگیری آن

نظیر بخش الگوریتمها (که  lawحذف شده است) ومقالهای دربار؛ آموزش:

است زیرا همجنانکه کلوین گفته است .فقط با انتساب عدد به منهوم علمی

با پذیرش این نظر که آمار مطالعةٌ عدم حتمیت است .تحقیق دربارة اين

تمام مقالات یا مستقیما با عدم حتمیت سروکار دارند یا دربارة مشخصههای

 culکه آن منهوم را میتوان به درستی درک کرد .دلیل اندازهگیری فقط این

مطرحشده دمرسائلی هستند که بهنحوی با عدم حتمیت مرتبطاند .شاهدی بر

نیست که میخواهیم برداشت دقیقتری مثلا از این موضوع داشته باشیم که

رهای
هد
لری
وهمت
قم
دیدگاه ماء این است که آمار نقش بسمیار

شامل تفییرات؛

که به عدم حتمیت منجر میشوند دارد تا در مقولههایی که با موضوعات
دقیق سروکار دارند .برای مثال ,کشاورزی ارتباط نزدیکی بآامار دارد .در
صورتیکه فیزیک دارای چنین ارتباطی نیست .توجه کنید که فقط بررسی
عدم حتمیت است که برای ما اهمیت دارد نه خود موضوعی که غیرحتمی

ینی طلوع خورشید
ب از
متر
شس ک
پاریبور
حتمیت ما در پیشبینی وضع باز
در روز بعد است .بلکه تلفیق عدم حتمیتها هم هست .فقط در حالات
استئنابی ممکن است یک
باشد ودر

مورد عدم حتمیت

حالت کلی موارد متعددی

در یک

 Allوجود دارد.

مساله وجود داشته
هنگام جمعآوری

دادهها :در واحد نمونهگیری عدم ختمیت :وجوف ذاود .و دن عدد

adil

است .مثلا ما سازوکار بارش باران را مطالعه نمیکنيم بلکه علاقهمندیم بدانیم

دنرمونهگیری نیز عدم عنیتت :فستا .ذو یگ

وقدرعیتی عجیب قرار
باران میبارد يا خیر .اين ام باعث شده که علم آممار
بگیرد که ما آماردانان را به دیگران وابسته میکند .پیشبینی بارش باران هم

دادهها و هم در پارامتر عدم حتمیت وجود دارد .بنابراین مسالة اساسی:

به هواشناسان و هم به آماردانان مربوط میشود .ما تنها در مقام نظریهپرداز
است که میتوانیم بدون وابستگی به دیگران عمل کنیم .حتی در آن حالت
وزم
لا
علی
هم چنانچه خی

فاصله بگیریم آسیب خواهیم دید .در اين las

لفظ «مشتری» به فردی مانند دانشمند یا حقوقدان اطلاق میشود که در
رشتة کاری خودش با عدم حتمیت مواجه است وبرای حل مسائلش بآهمار

مراجعه میکند.
پس موضع فلسفیای که دارینجا میپذيريم این است که آمار اساسا
مطالعهٌ عدم حتمیت است و نقش آماردان کمک کردن به مشتریهایی

از حوزههای دیگر است که در حوزة کار خودشان با عدم حتمیت مواجه
میشوند .در ععل آین سحلوذیت وجوة دارد که آمار غالبا با داذهها سروگاز
دارد و رابطةٌ بين عدم حتمیت .یا تغییرپذیری دادهها و عدم حتمیت در

خود مقوله ,آن چیزی است که آماردان به بررسیاش میپردازد .برخی از
نویسندگان حتی دادهها را به دادههای دارای فراوانی که قابل تکرار بهصورت
 gles lastباشند محدود میکنند .عدم حتمیت دخرارج ادزادههاء جاذبه
زیادی برای آماردان ندارد .مطالعهةً عدم

eed gblyjll a perda Gude

احمالدانان در این بازه پست میکنند که تصاذقی بودی بختبی از یک
سیستم چگونه بدریگر بخشهای آن تأثیر میگذارد .بنابراین الگویی [مدلی]
از یک فرایند تصادفی پیشبینیهایی در مورد دادههایی که آن فرایند تولید
میکند بهدست

میدهد .گذر از فرایند به دادهها روشن است؛ مشکل

زمانی

 glad Mleنوعی هم در

ترکیب عدم حتمیتهاست .قوانین ترکیب اعداد بسیار آسان است .اعداد

ترکیب میشوند و اين ترکیب به غنای مفاهیم

ضعروب
از دو طریق جم

ریاضی منجر میشود .ما میخواهیم عدم حتمیتها را اندازه بگیریم تا

بتوانیم آنها را ترکیب کنیم .سیاستمداری گفته است که قیود را به اعداد ترحیح
میدهد .ولی متاسفانه ترکیب قیود مشکل است.

یهریها بمربنای مقایسه با
گ هم
د؟
هشو
ارزمی
نهدمیس
اون
اينندازهگیری جگ
یاکستاندارد صورت میپذیرد .ما برای اندازهگیری طول از خط قرمزنارنحی

مربوط به ایزوتوپ کریپتون  ۶۸بهعنوان استاندارد استفاده میکنيم .نقش
اساسی مقایسه دال بر این است که هیچ مطلقی درنیأی :آندازهگیری فخود

ندارد .اين نکتهای است که در بخش  ۱۱به آن برمیگرديم .بنابراین لازم
است استانداردی برای عدم حتمیت بیابیم .استانداردهای گوناگونی پيشنهاد

شده است اما سادهترین آنها یعنی بازیهای شانسی از نظر تاریخی اولین
پیشنهاد است .اين بازیها متضمن نخستین مواردی از عدم حتمیت هستند
که بهطور نظاممند بررسی شدهاند .بنابراین بگذارید یک بازی ساده را بهعنوان

استاندارد بباررجد.

ادی
س کنی
ی

شام  ۳3 cofرچک الست که آقد  3مهس

مدرن توانسته .آنها را شبیه به هم ساخته است .تصور کنید یک توپ بهطور
تصادفی اکزیسه بیرون آورده میشود .برای اینکه منهوم این جمله روشن
باشد باید معنی «تصادنی»

مشخص

شود.

فرظ

کید که  esاز  ۱تا ۷۸

پیش میآید که میخواهیم از دادهها به سوی فرایند برویم .اين مقاله بیشتر

شمارگذاری شده باشند و همچنین فرض کنید .بدون آنکه هزینهای برای

بهد این موبسلفه که آن رز عصول امستیاط میذاستد وعملی که تزلید میگند

شما منظور شود .چنانچه توپ شمارة  ۷۵را بیرون بیاورید جایزهای به شما

اختصاص دارد.

بلتگرایدررنظرید که همان جایزه به شما تعلق
تعلق گیرد .اکنون اين حا

توجه کنید که عدم حتمیت همه جا هست و منحصر به علوم یا حتی
دادهها نیست.

از حمله ,بعضی

از جنبههای الهیات

Alsi

 olesمیگیرد

میگیرد اگر شمار؛  ۲۱را بیرون بیاورید .اگر این دو حالت یا بهطور کلیتر
 1۷ WN ge Blo aبرای شما تفاوت .تذاشتة باشده آنگاه توب بقطور

[ .]۲بنابراین شناسایی آمار بهعنوان مطالعةٌ عدم حتمیت نش گستردهای را

تصادفی بیرون آورده شده است .توجه کنید که تعریف تصادفی بودن دارینجا

به آماردانان محول میکند .اگر بتوان مکتبی فلسفی پدید آورد که هم عدم

ذهنی و وابسته به شماست .آنجه برای یک نفر تصادفی است ممکن است

حتمیتها را دربر بگیرده پیشرفت مهمی در شناخت ما از جهان بهدست

رای شخص دیگری تصاذقی ,نباشند .ما به این pilin A die ys like

خواهد آمد .ولی در حال حاضر دستیابی به چنین هدف بزرگی حتمی به
حال که منهوم بیرون کشیدن تصادفی توپ ازکیسه مشخص شد اعداد
1. Royal Statistical Society

روی تویها را فراموش کنید و فرض

بمزق ویه
 RASتا از اين  ۷2توپ قر

نشر ریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۱

۳۲

 cell lant oy» Sigsدارشغاب شا شارد . plشاد خیرحمی

 .۴عدم حتمیت واحتمال

را در نظر بگیرید که توپی که به تصادف بیرون کشیده میشود قرمز باشد.

گییری
صل
ها
زلیل
اد
د یک
نکه
اتیم
گف

عقیده بر اين است که به اين ترتیب استانداردی برای عدم حتمیت بهدست

را با هم ترکیب کنیم .بنابراین بگذارید ببینیم که روش پيشنهادشده جگونه ما

میآید و اندازة آن  ۷۸/11یعنی نسبت تعداد توپهای قرمز به کل توپهای
داخل کیسه است .در اینجا هیچ نکتة عمیقی وجود ندارد و این فقط شکلی

از یک فرض است که بازیهای شانسی مبتنی بآرئها هستند .حال این
را به پیشامد یا گزارهای که میتواند رخ بدهد یا ندهد و یا درست باشد یا
نباشد ,تعمیم میدهیم .پیشنهاد میشود که عدم حتمیت وقوع یک پیشامد

رکفکنرید
ماًیاگ
را از طریق مقایسه با استاندارد اندازگیری کنید .مثل

عدم

سفاند.
نرهد
ی ای
رامبه

کیسهای شامل

فرض کنید از  ۷۸توپ داخل

Bip pl Rais

اح
ر به
خبوط
ت مر
سمیتِ
ا حت
تا آبی و بقیه سفید هستند .در اینصورت عدم

یک توپ رنگی ازکیسه عبارت است از) ۲+ ۷۸/(9 - ۷۶/۳+ ۷/8
بوط
رو
ممز
یعنی برابر با مجموع عدم حتمیتهای مربوط به قر

به آبی

است .همین نتیجه برای هر دو بیشامد ناسازگار که عدم حتمیتهایشان به

ترتیب  B/Ny R/Nباشد بهدست میآید و ما قانون جمع را برای عدم
حتمیتهای بیشامدهای ناسازگار داریم.

حتمیت یک پیشامد معادل است با درآوردن تصادفی یک توپ قرمز از
 ۷۸توپ که ای آن قرمزند .آنگاه پیشامد مورد نظر دارای

عحدنممیتهاء این است که بتوانیم آنها

حال فرض کنید  71توپ قرمز و  ۷۸ - 1توپ سفید درکیسه است و تا
از ۷

 vsخالدارو ۷ - 5تا سادهاند .کیسه حالا دارای چهار نوع توپ است

عقدمطعیتی بریر با  72/37برای قساسته اتعخاب  53و  ۳2رشهما بستگی

که تعدادی اآزنها؛ مثلا تا .قخرامزل ودارند .بنابراین عدم حتمیت مربوط به

جنین

استضراج توپ قرمر خالدار  ۷3/7میباقد که برلیر است با  81/76RIN

یک
دارد .بهازای  ۷داده شده به آسانی میتوان نشان داد که بیش از

ای وجود ندارد .حال شاخصی ازعدم حتمیت برای هپریشامد در دست
است .قبل اآزنکه جلوتر برویم بگذارید فرایند اندازگیری را به دقت بررسی

کم

دراینجا یک فرض جدی اتخاذ شده مبنی بارینکه مفهوم عدم حتمیت
را میتوان از جنبههای دیگر جدا کرد .در بحث راجع به تصادفی بودن ,مفید

بود که یک جایزه را تحت شرایط مختلف ,ملا بیرون آوردن توپ  ۷۵یا توپ

 ۲مقایسه گنیر  Lgl Uaمان جوایز اند در Sli, Bi Saal

با یک استاندارد

 toh gyبهعنوان مثال فرض کنید پیشامدی که عدم

یعنی حاصلضرب عدم حتمیت یک توپ قرمز در عدم حتمیت یک توپ
خالدار در میان قرمزها .باز همین نتیجه برای هر دو پیشامد که با توپهای
رنگی و توپهای خالدار مقایسه شوند .بهدست میآید و ما قانون ضرب را
 pte ul,حتمیتها داریم.

این قوانین ضرب وجمع به همراه قانون تحدب که میگوید انداز۷/17 :
هميشه داخل بازة (محدب) به طول واحد قرار میگیرد .قوانینی هستند که
احتمال را لااقل برای تعداد متناهی اپزیشامدهاء تعریف میکنند [بخش ۵

را ببینید) .بنایراین نتیجه میگیریم که اندازههای عدم حتمیت را میتوان با

استفاده از حساب احتمال بیان کرد .در جهت عکس ,قوانین احتمال ay
سادگی به قوانین مربوط به نسبتها تحویل مییابد .با توجه به این مطلب

قطعیتش مورد مطالعه است این باشد که سال بعد قرار است یک بمب اتمی
در فاصلهٌ  ۰۵مابلی شما منفجر شود .دارینصورت حايزة  ۰۰۰۰۱دلاری

میتوان دریافت که چزا روشهای  UF Ahالب بسیان مقید هستنده اقیق

بمزر وای گریز از تشعشعات اتمی دارای ارزش
برای درآوردن یک توپ قر

عدم حتمیتها را میتوان بر اساس نسبتها یا فراوانیها در یک گروه .در

فرض است که شما میتوانید عدم حتمیت انفجار هستهای را اپزیامدهای

تعجبآور باشد که  vile al ulمنتج

کاملاً متفاوتی خواهد بود .فرایند اندازهگیری که توضیح داده شد مبتتی بارین
ناخوشایند آن جدا کنید .رمزی [ ]۴۲ککهار او در بخش  ۴مورد بحث قرار

خواهد گرفت .مفهومی به نام «پیشامد اخلاقاً خنثی» را معرفی کرد که در
مورد آن .مقایسه با مسالهٌ کیسهٌ توپها مشکلات کمتری ایجاد میکند .بمب

اتمی از نظر اخلاقی خنثی نیست.
حال به فرضی که اتخاذ نشده است توجه کنید .برای هیج پیشامدی:

از جمله انفجار بمب اتمی» فرض نشده است که شما توانایی اندازهگیری و

تعیین  31را داریذ از همچتین غیین  ۷1را که دقت شما را دارندازگیری

) dig ag J teeمطاله کرک بل ریاشی احعمل بسیار ساده است وجاید
به ننایج مفید و بیجیده

میشود.

نتیجه میگیریم که آماردانان با عدم حتمیت سروکار دارند و عدم حتمیت

دةااحزتمهالگیری کرد .ممکن است تصور شود که توضیح
اونسيل
|میتوان به
مجملی که دارینجا داده شد برای چنین نتیجهگیری مهمی کفایت نمیکند:

لذا بیایید به دیدگاههای دیگر نیز نظری بیندازیم.
از لحاظ تاریخی ,عدم حتمیت مرتبط با بازیهای شانسی و قمار بوده
است .بنابراین یک راه اندازگیری عدم حتمیت از طریق قمارهایی است

که به عدم حتمیت وابستهاند .شرطبندی به مبلغ  ٩بر روی وقوح پیشامدی
 glyjo w se & wrx ul: vobشاخصی از عدم حتمیت وقوع al

عدم حتمیت منعکس میکند) .بلکه فرض میکنيم که دوست دارید اين

پیشامد را برحسب بخت [نسبت]  5/0به  ۱بهدست میدهد .حال به جای

کار را انجام دهید اگر بدانید چگونه انجام میشود .چیزی که در مورد هر
فرایند اندازهگیری فرض میشود این است که معقول باشد وآننهکه بهسادگی

ترکیبی اپزیشامدها خانوادهای از قمارها داریم .برای مشخصتر شدن این
مفهوم :مسابقات اسبدوانی را در نظر بگیرید .در مورد دو اسب که در بك

انجام شود .اگر نمیدانیم چطور فاصلةً خود را تا ماه اندازه بگیریم به اين

مسابقه شرکت دارند .هم شرطبندی جداگانه روی آنها و هم شرطبندی روی

معنی نیست که باور نداریم فاصلهای تا آن وحود دارد .دانشمندان دقت

این پیشامد که حداقل پکی ۱ز آنیا مسابقه را ببرد ,قابل بررسی است؛ و

 pple Ig sloiy iets vealed Sm whlفاسله as wg yp
نور کریپتون باور دارند .بهطور مشابه» معقول به نظر میرسد که سعی کنیم

عدم حتمیت راندازه بگیزیم.

اگر دو اسپ در مسابقههای مختلف شرکت کنند مینوان روی این پیشامد

شرطیندی گرد که هو دو اسب مسابقههایشان را ببرند .با استفاده از esl
ترکیبات میتوان حیزی را که در آنکلستان «دفترحه هلندی»۱

خوانده میشود
book
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بهکار گرفت .میگویند دنبلهای از شرطبندیها با بختها [نسبتهاای مشخص

احتمال بمب

تشکیل یک دفترجة هلندی میدهد هرگاه بتوان مجموعهای اسزرمایهگذاریها

[ ]۵۲همان سوّال را مطرح کرد و با فرضهایی متفاوت با فرضهای رمزی ولی

را چنان انجام داد که دکرل .سرماية گذاشته شده افزایش یابد .مسول

مرتبط باآنها به همان نتیجه پعنی به احتمال رسید .ساویج همچنین ارتباطی
بین اين موضوع وایدههای دوفینتی برقرار کرد .از آن زمان تا کنون کسان

هلندی

و نتایج مشابهی بهدست آوردهاند .متن

شرطبندی هرگز بختهایی را که بر اساس آنها میتوان دفترجة هلندی ساخت
نی
ا به
سد.
آکن
فاش نمی

جة
رب از
تتنا
فه اج
د] ک
میشود نشان داد [۶۱

 optمقاله رمزی چندان مورد توجه قرار نگرفت تا آنکه ساویج

دیگری

یز در نرق حوزه کندوکاو کرده

معادل است با احتمالات مستخرج از بختها ,که در قوانین تحدب ,جمع .و

محبوب

من در این زمینه .در میان متنهایی که از دقت کامل برخوردارند.

ضرب احتمالها که در بالا گفته شد تبعیت میکنند .برای بخت "؛ احتمال

یت
مو و
سارد
ا برن
فصل ششم [ ]۱۱است .اثر

متناظر براپر است با  < )۱ + (۱۳م .بهطور خلاصه ,استفاده از بخت به
همراه اجتناب ادزفترچةٌ هلندی ما رماانند قبل به احتمال رهنمون میسازد.
دوفینتی روش دیگری را نیز معرفی کرده است .فرض کنید از شما خواسته

از اين موضوع است.

شده

FS Cuil

 gleeعددی عدم حتمیت یک پیشامد را از نظر خودتان

مشخص کنید و به شما گفته شده که امتیازی به اندازة ) ,)5 Eمیگیرید
هرگاه این میزان را ن :بگیرید؛  0 < ۱و * < ظ به ترتیب متناظر با وقوع
و عدم وقوع پیشامدند .برای پیشامدهای متفاوت امتیازها جمع میشوند.

[ ]۷هم شرح عالی جدیدی

 ۵احتمال
ای
ه که
ص است
خا این
اث بال
شه بح
نتبج

عحدمتمیت باید از قوانین حساب

احتمال تبعیت کند .قواعد دیگر نظیر قوانین منطق فازی یا نظرية امکان!
لضرب .و همچنین
حجماوعص و
که به مینیمم و ماکسیمم وابستهاند نه به م
شارته میشوند.
ا کن
ذند.
گکن
چند قانون دیگر که آمارداتان آازنها استفاده می

جریمهای که دوفینتی بهکارگرفت عبارت است از  = )2 - (۲)S(x, E

بخش  ۶را ببینید .تمام اين استنتاجات .چه بپراية

ولی بجز چند تابع خاص که منجر به نتایج مضحکی میشوند هترابع دیگری
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را نیز میتوان تابع جریمه در نظر گرفت .بنابراین اگر شما  را بهعنوان تابعی

فرضنهاست چون ,این فرضیات منجر به نتیجهگیریهای بسپار مهم میشوند.

ازحتمال بهکار بگیرید یعنی تابعی از چیزی که از سه قانون احتمال تبعیت

میکند .مطمتن خواهید بود که از شخص دیگری که روش دیگری بهکار
 reبهتر عمل میکنید به اين معنی که جريمة کمتری میگیرید .روش

دوفینتی روش جذابی است زیرا عملا میتوان آن رباهکار برد بورای تعلیم

کسانی که وضع هوا رپایشبینی میکنند مورد استفاده قرارگرفته است .این

 clesداخل

eas
مبتنی بر

 gilاسسته به دق بورسی شیند .عتاسقانه اگتریبته بزرگ آمارونان ام گار
را نمیکنند .بعضی اآزنها نقش محوری احتمال را نفی میکنند بدون آنکه

 le ANSآن از کنند .هدف لین ملد لیم تست گه بررمبی:عمیقی رژجم بد

این مطلب انجام دهد ولی اجازه دهید به یک فرض به خاطر نتایج بعدیاش
نگاهی بیندازیم .همانند همة فرضهای دیگر تصور میشود که این فرض هم
خودبه خود بدیهی است وخلاف آن را احمقانه میدانیم .این فرض مبتنی

روش معمولا  Souتجربی برای کیفیت برآوردهای احتمالاتی شماء و در
نتیجه آزمونی اتزوانایی شما بهعنوان آماردان بهدست میدهد (بخش  ٩را

پ پییشاشمدا ازمد دیگر محتملتر
است بر یک منهوم اولیه یعنی اينکه یک

ببینید) .نکتةٌ مهم اين است که اين روش هم به احتمال ختم میشود .بعدا

است .کلمهٌ («محتمل» دارینجا به منهوم فنی آن مورد نظر نیست وفقط به
معنای معمولی آن دزربان طبیعی بهکار رفته است) .مینوبسیم «ظ >(A
هرگاه « 4مختملتر از  »21باشد .فرض مورد نظر اين است Ay SIS

گروه سومی از روشها را مطالعه میکنيم که در آنها هم استفاده ازحتمال
برای توصیف عدم حتمیت الزامی است.
انجمن سلطنتی آمار انگلستان و بسیاری دیگر از گروههای آماری در

آغاز بهمنظور جمعآوری و اتتشار دادهها تأسیس شدند .این هدف با بحث ما
در مورد عدم حتمیت توافق دارد زیا یکی از انگیزههای جمعآوری دادهها,

کاهش عدم حتمیت است .امروز هم بخش مهمی افزعالیتهای آماری به اين

منظور انجام میشود .اغلب دولتها دارای اداراتی هستند که وظیفهٌ اصلی
آنها تهیه وارافة آمار است .خیلی طول نآکشمیادرکهدانان به آين فگر افتادند

 ۸۱با هم و

 ۱3 ۰با هم ناسازگار باشند آنگاه ی < ب # < ۲,۱۰

 ancمیدهد  31 Ay > By Uلا ( ۱4در اینجا  ۲4۸لا  ۵به معنی وقوع
پیشامدی است که رخ میدهد اگر و تنها اگر  ۱۸يا 4ب۱درحهد) .اگر بدانیم

فرد بعدی که ازوادررد میشود محتملتر است زنی غیر سفیدپوست باشد
( )۱۸تا مردی غیر سفیدپوست ( )۱31با زنی سفیدپوست باشد ( )۱۸4۸تا

مردی سفیدپوست

) (Byآنگاه ممکن است احساس ناخرسندی کنیم که

 boyواردشونده ( ۸:لا  )۱۸کمت از مرد بودن ا(و )211۱۱21:محتمل

که چگونه ادزادهها میتوان به بهترین وجه استفاده کرد .واستنباط آماری

زن

توین پا به عرص وحود نهاد .آنها شاهد بودند که استنباط آماری بهعنوان

باشد .مباحثی که در بالا به آنها اشاره شد با فرضها یا اصول موضوعی از
اپن نوع شروع میشوند و نکن مهم اين است که همة آنها به اين واقعیت

مبنای تصمیمها وعملها بهکار میرود هومراه دیگران شروع به بررسی Shee
تصمیمگیری کردند .حال توضیح

میدهیم که جگونه این موضوع هم به

انحتمال سنتهی ,Spica

به نظر میآید کسی که اولین قدم را به سمت تصمیمگیری برداشت رمزی
[ ]۴۲بود .وی سوال سادهای را مطرح کرد« :وقتی با عدم حتمیت مواجهایم

چگونه تصمیم بگیریم؟» و چند فرض منطقی اتخاذ کرد و از آنها قضایایی را
استنتاج نمود .قضیهای که الان منظور ماست آن است که میگوید شاخصهای

عدم حتمیت باید از قوانین حساب احتمال تبعیت کنند .بنابراین باز هم به

میانجامند که احتمال تنها وسیلهٌ قانکننده برای بیان عدم حنمیت است.

جملاٌ اخیر کاملاًدقیق نیست .برخی از نویسندگان با تعمق در اصول
موضوع؛

 all lelابراز کردهاند .والی در نقد زیبایی [ ]۷۲سعی کرده

با یک جفت عدد به نام احتمالهای بالایی و بایینی به جی یک عدد به
نام احتمال سیستمی را بکناند .نتیجه کاره سیستمی پیچیدهتر است ,که به
ههی اوقات
ام ک
گپذیر
نظر من اين پیچیدگی ضرورتی ندارد .با ابن حال می
possibility theory

.1

 ۵۱۰ Sls spolatشمارة٩ :

۴۳

روش احتمالاتی کاملا دقیق نیست و این عدم دقت میتواند با بکارگیری

اختلاط انزوع دستهای اقزوانین است که به نام «جیزهای مطمتن» معروفاند.

احتمالهای بالایی وپایینی ترمیم شود .هدف این است که این جفت عدد.

به تسامح میتوان گفت .چنانچه هارتفاقی بیفتد (هر چه باشد  )71,باور
شما در مورد یک پدیده برابر  1باشد آنگاه این باور بهطور غیرشرطی  ۸:است.

گزاهای استمالافی .را agate
ادزقت

 wy Jat) ly toتتنایی ,شامل ,تاخصی

خودش هست .عقيدة من اين است که ساده بپریچیده ترجیح دارد.

به شرط آنکه کارساز باشد ومن اساسا با تیغ آکام  ۱موافقم.

برخی اآزماردانان به نظر میرسد که از قابلیت اختلاط فقط زمانی که به

نفع آنهاست استفاده میکنند :ما

 ateکاربردی آن را در بخش  ۸بررسی

بااین نتیجهگیری که عدم حتمیت تنها توسط احتمال به قطارزنمکنندهای

میکنيم .توجه کنید که قوانین احتمالی که اینجا به آنها اشاره کردیم مانند

بیان میشود .سه قانون يا سه اصل موضوع حساب احتمال را بهطور رسمی

اصول موضوعی که دکرتابهای درسی احتمال آورده میشود نیستند .اینهاء

بیان میکنیم .احتمال به دو عنصر وابسته است :پیشامد غیرحتمی وشرایطی

بجز قانون  ۴۰نتایجی از فرضهای سادهتر دیگری هستند.

که تعت آنهابه آن پیشاسد تزیبه میکنید .سثلا هر بیرون گشمیدین  ghآزکیسه:
احتمالی که برای قرمز بودن گوی قائل میشوید به این شرط وابسته است
کگهوی به تصادف ازکیسه بیرون کشیده شود .برای احتمال وقوع  4۸وقتی
که میدانیم پا فوض میکنيم که  31رح داده است مینویسیم ([ 4۸)2و

میخوانیم احتمال  4۸به شرط (یا به فرض)  3اين قوانین عبارتاند از:

(الف) قانون ( ۱تحدب) :برای همة°3 < P(AIB) SV GB y A 

 ۶معنیدار بودن واطمینان
عکس العمل بسیاری اآزماردانان نسبت به این حکم که باید از احتمال
استفاده کنند اين است که آنها اين کار را میکنند ودیدگاههایی که دارینجا
توضیح داده شده فقط مهر تاییدی است برکاری که از قبل میکردهاند.

مجلات پر است از احتمالات :توزیعهای نرمال و دوجملهای بهوفور دیده

= )p(A|A

میشود؛

(ب) قانون ( ۲جمع) :اگر  ۸و  3۸ناسازگار باشند و  6مفروض باشد,

شاخص دیگری برای اندازگیری عدم حتمیت استفاده نمیشود :عد؛ کمی

)p(AU BIC) = p(AlC) + p(BIC
(ج) قانون ( ۳ضرب) :برای هم  ۸و  3و  6ها

آازماردانان ممکن است به منطق فازی اشاره کنند .ولی این عکسالعمل

 bal Seنمایی همه جا هست .حتی ممکن است ادعا شود از هیچ

درست نیست؛ آماردانان شاخصهایی از عدم حتمیت را بهکار میبرند که با

استفاده از قوانین حساب احتمال با یکدیگر ترکیب نمیشوند.

)p( ABC) = p(A|BC)p(B|C

گیریم فرض  3اين باشد که یک دارو بیتأثیر است و یا یک عامل

(اینجا  214به معنی پیشامدی است که رخ میدهد اگر  4۸و ۶

هر دو

اجتماعی تأثیری بمریزان جنایت ندارد .پزشک يا جامعهشناس دبرارة  11نظر

رخ دهند) .قانون تحدب گاهی اوقات توسط رابطة زیر تقویت میشود:

حتمی ندارد دوادههایی جمعآوری میشوند به اين امید که اين عدم حتمیت

 8|۸)7( < ۱تنها اگر  ۸نتیجهٌ منطقی  7باشد .قانون جمع به قانون

برطرف شود وبا دستکم کاهش یابد .برای راهنمایی در مورد عدم حتمیت

کرامول معروف است.

از آماردانی کمک خواسته میشود واین آماردان ممکن است :پیشنهاد کند که

قانون جمع ممکن است فقط یک نوع ظریفکاری ریاضی به نظر برسد
ولی در حقیقت نتایج عملی مهمی دارد که در بخش  ۸نشان داده خواهد
شد .دربارة اين قانون نکتهای شایان ذکر است .با سه قانونی که در بالا

مشتری شاخصی از عدم حتمیت مثل سطح زیر منحنی یا سطح معنیدار

ذکر شد .قانون جمع دو پیشامد را میتوان به هترعداد متناهی اپزیشامدها
تعمیم داد .هیجیک از رویکردهای بسیاری که قبلاً دربارة آنها بحث شد به

برقراری این قانون برای بینهایت پیشامد منجر نمیشود .ولی معمول است
مدها برقرار است زیر
یناشهیااز
پمت
که فرض شود قانون جمع برای تعداد نا
خلاف آن منتهی به نتابج ناخوشایند میشود .برای صراحت بخشیدن به این
فرض میتوان قانون جمع را اصلاح کرد و یا قانون چهارمی اضافه کرد که

همراه سه قانون بالا تعمیم قانون جمع را به بینهایت پيشامدٍ دوبهدو ناسازگار
بدست دهد .من شخصا ترجیح میدهم قانون چهارمی به شکل زير اضافه

کم

۱

31
1ر (
(د) قانون ( ۴قابلیت اختلاط) :اگ

es

در واقع اين شاخص اعتقادی است که میتوان به  11داشت و هر حه

آین اعضنال گرسکتر باقند اعتقاد چه  31گت الست.
اين روش دوراقع مغایر با بحث بالاست زیرا دربل تأاکید بر اين بود که
عدم حتمیت در مورد  7باید با احتمال  71اندازهگیری شود .سطح معنیدار
بودن چنین احتمالی را بهدست نمیدهد .اين تفاوت را میتوان بهصورت
ژیز مطرح کرد.

سطح هداز بودن  -احشمال مشاهدة جثبة خاصی از دادههاء با

فرض اینکه  77درست است؛

احتمال  -احتمالی که شما برای  7قائلایده با فروض مشاهد :دادهها.
افرازی» متناهی با نامتناهی1 ,

 7باشد وبهازای همه مقادیر  0و )0,|۵( < 1آنگاه |0( - ۸ش)م.
(به آساتی میتوان نشان داد که قانون  ۴وقتی که افراز متناهی است
از قوانین  ۱تا  ۲بهدست میآید .این تعریف

بودن را در مورد  71بهعنوان فرض صفر  Seگیرد .یعنی فرض کند 71
درست است واحتمال دادههای مشاهده شده را تحت این فرض محاسیه

«مغلطهٌ دادستان» که در محافل حقوقی معروف است.

در واقع در اثر خلط

کردن ) p(BlA) & p(A|Bدوکمیتی که بهندرت با هم برابرند .رخ میدهد.
تفاوت بین سطح معنیدار بودن واحتمال تقریباًمانند مغلطة دادستان است:

از آن دوفینتی Cobbs (eal

«تقرییا» به اين دلیل که گرچه در ساختار مثال دادستان»  32را میتوان برابر

1. Occam’s

در نظرگرفت ولی دادهها به نحو دیگری بررسی میشوند ۸ .بهعنوان

razor

با

اشارهای است به اصلی منسوب به فیلسوف انگلیسی ویلیام آکام (در اصل ,آکم) مینی

دادهها دارحتمال مورد استفاده قرار میگیرد .طرفداران سطح معنیدار بودن

بارينکه در توضیح یک پدیده باید حداقل مفروضات آورده شود-م.

اندفکهی
کافت
خیلی زود دری

نیست فقط ادزادهها استفاده کنند بلکه لازم

فلسفة آمار//دئیس لیندلی

۳۵

است تعدادی دادة «فرینتر» را به شکل دم یک توزیع وارد کنند .همان طور

چگونه میتوان چند مجموعة داده دربارة یک فرض را که هر یک سطح

که جفریز [ ]۹۱اشارد میکند این سطم شنامل خادههایی است که سمکن

معنیدار بودنی برای خود دارد با هم ترکیب کرد؟ نتایج قورآزمون ای توافت

بود مشاهده شوند ولی نشدند.

برای میانگینهای  ۱.۸و  ۲۸با آزمون ی دو متغیره برای ( )/۲۷۸,۱سازگار

حال اآززمون فرض به براورد نقطهای میرویم .پارامتر  6ممکن است اثر

تست |:] ۸۱

پس این نتیجهگیری که احتمال تنها شاخص عدم حتمیت است صرفا یک

یک دارو یا تاثیر یک عامل اجتماعی بمریزان جنایت باشد .باز  0غیرحتمی
است لذا ممکن است دادههایی جمعآوری شده از آماردانی مشورت خواسته

مفجوید
تتعری

شود (امید این است که ترتیب غبر اازين باشد) .آماردان معمولاً یک بازة

آماری مربوط میشود .ساویج ایدههای خودش را دنرلاشی برای توحیه عمل

اطمینان رپایشنهاد میکند .در اين امر که مبتنی بعردم حتمیتِ اندازهگیری
شده است .از جگالی احتمال  0و شاید بازهای از آن چگالی استفاده میشود.

هایی از آن نتایجی بهدست آورد که برای
هکدر
بکی
جبانتش
آماری ارائه داد .او

دوباره ما با تضادی شبیه به آنجه در مغلطهٌ دادستان بود مواجهایم:
«طمینان  -احتمال آنکه بازه شامل  8باشد؛

خشک و خالی نیست بلکه به بسیاری از فعالیتهای پایهای

خودش شگفتانگیز بود .حال اازختلاف نظرها بگذریم وبه سمت ایدههای
سازندهای برویم که از شناسایی نتش اساسی احتمال ,ذرKildj aes lal

 ۷استنباط

احتمال  -احتمال آنکه  ۵دارين بازه قرارگیرد.
عبارت اول گزارهای احتمالاتی در مورد یک بازه .مشروط به مشاهد۵ :

فرمولبندیای که در سراسر اين قرن خدمات شاپستهای به آمار کرده بر
اساس دادههایی است که بهازای هر مپقداارر اازمتر مورد نظر یک توزیع

 eel WEدو را با هم اشتباه میگیرند .مهمتر از اين اشتباه اين است که نه

احتمال دارند .اين فرمولبندی با اين نظر که عدم حتمیت دادهها باید به زبان

سطوح معنیدار بودن و نه بازههای اطمینان هیچیک براساس قوانین حساب

احتمالاتی بیان شود .سازگار است .مطلوب آن است که از دادهها جیزی

احتمال ترکیب نمیشوند.
آیا لین اشتباه حافة اخمیت :انست؟ از لحاظ نظری سلناً چنین است

دربارة پارامتر استنباط کنیم .معمولا همه جنبههای  ablمورد نظر نیست:

است؛ حال آنکه عبارت دوم گزارهای در مورد  ۵مشروط به دادههاست.

بنابراین مینویسیم (» )0,به این معنی که میخواهیم
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فنی پارازیت یا پارامتر مزاحم است .اگر دادهها

زیرا استفاده از شاخصی که از قوانین حساب احتمال تبعیت نکند نهایتً

اح
ل در
طم و »
صکنی
انباط
است

ناقض بعضی از فرضهای پایهای خواهد بود .فرضهایی که بدیهی در

را با  :نمایش دهیم آنگاه ( ):0,0۱احتمال  #است وقتی که  9و » داده

نظر گرفته شدهاند ونقض آنها ایجاد اشکال میکند .ولی از لحاظ عملی

شده باشند .یک مثال ساده مینواند توزیعی نرمال با میانگین  ۵وواربانس

اين موضوع آنقدر واضح نیست و لازم است دربارة پیامدهای عملی آنها
توضیح داده شود .آمارداتان تمایل دارند هر مساله را جداگانه مطالعه AS

» باشد ولی اين فرمولبندی بسیاری احزالتهای پیچیده را نیز در بر دارد.
بااین روش ,عدم حتمیت درون دادهها مطابق میل هر شخص کنترل

و نیازی نمیبینند که نتایج را با هم ترکیب کنند؛ این ترکیب ننایج است که

حتمی است .دحرقیقت این عدم حتمیت است که
یتررنیز
غرام
میشود .پا

بهعنوان مثال بهندرت امکان دارد که بتوان دفترجة هلندی را با استفاده از

( 0)۸,توصیف شود .با این کار ما از روش معمول عدول کردهايم .غالبا

گزارههای سطوح معنیداری ساخت .معلوم است که برخی از برآوردگرهای

میگویند که پارامترها جنا جه فرضی کمیتهایی تصادفی هستند .ولی چنین

رایج غیر قابلقبولاند .روشنترین مثال از یک اشکال مهم .ناشی ارزابطة
بین سطح معنیدار بودن واندازة ( )9نمونهای است که این سطح برآن

نیست .اين اصول موضوع هستند که فرض میشوند و خاصیت تصاأدفی

مشکل بهوجود میآورد .و اين را در مثال رنگ-جنسیت در بخش  ۵دیدیم.

بتا شنده :استت ,تعبیر «معنیدار در سطح  «Ldبستگی به  ۷دارد حال آنکه

اجتمال  ۵ coll chanاست :آماردانان ببه ارتاط بین گارهای که بیان
ره هبتتی برآن است توجه جندانی نکردهاند.
ا که
زای
گونه
میکنند وانداز؛ نم
دلایلی نظری وجود دارد که فکر کنیم بهدست آوردق سطح معنیدار /۵

خیلی ساده است [ .]۲واگر اين مطلب درست باشد بسیاری اآززمایشها
امیدی واهی به  estسودمند ,که دوراقع وجود ندارد ,ایجاد میکنند.

گزارههای منفرد آماری معمولاً اشکالی ندارند .مشکل زمانی بهوجود
میآید که بخواهیم آنها را با هم تلفیق کنیم .بهعنوان مثال .بازههای اطمینان

رای یک پارامتر غالبا قبلقبول هستند ولی برای چندین پاامتر نه .حتی

میانگین یک نمونه اتزوزیع نرمال نایزبدرعاد پالا مناسب به نظر نمیرسد.

دآرزمایشی با تیمارهای گوناگون؛ آزمونهای منفرد خوباند ولی مقایسههای

دغدغة اصلی آماردان است و طبق این روش ,آن نیز باید با یک احتمال
اده
فل و
تتما
ساح
ادو
بودن از نها نتیجه میشود .با در دست بودن هر

از حساب

احتمال میتوان در میزان عدم حتمیت با توجه به دادهها تجدیدنظر کرد:
)\(

)p(6, ala) x pla], a)p(6, a

که ثابت تناسب فقط به  7بستگی دارد وپ ناهر باهمترها .از آنجا که  ۸مورد

علاقة ما ثیست میتاليم با امتفاده از,ساب استمال آزن رل sgt Sic
)۲

p(@lx) = [ v@.a\x) da.

رابطة ( )۱قانون ضرب و رابطة ( )۲قانون جمع است .مسألة استنباط بهکمک
اين دروابطه حل میشود و پا به عبارت بهتر چارچوبی برای حل آن فراهم
میآید .رابطةٌ ( )۱قضیه بیز است که نام آن بنا به تصادفی تاریخی به کل این

چندگانه دچار مشکل میشوند .اما حقیقت علمی با تلفیق نتایج آزمایشهای

مد .اگینذاری تأسفانگیز
نگاوین
رویکرد داده شده است وبه آن روش بیزی می

گوناگون محقق میشود :هنوز مبحث فراتحلیل " حوزهای دشوار از آمار است.

با چند نامگذاری بدتر همراه است .غالبا ( 0)2را توزیع پیشین و ([)

1. meta-analysis

رتاوزیع بسین مینامند .اینها نامناسباند زیرا پیشین و پسین اصطلاحاتی

 NO dla a polypiهار۱ 

۶۳

سنت.
ایشی
د :پ
رمروز
فن ا
سیتند که به دادهها مر بوط میشوند .پسی
نهسب

ولی اين داوصطلاح جنان رواج یافتهاند که اجتتاب کامل اآزنها نامسکن

 traps, pat ay yaa Veeاختلاط سیشون .رای
JT
lille
مثال ,فرض کنید میدانید که  0فقط مقادیر صحیح مثبت را میتواند اختیار

حال مواضعی را که به آنها دست يافتهايم خلاصهوار ذکر میکنيم.

کند واطلاع دیگری دربار؛ مقادیر آن ندارید .آنگاه از مفهوم معمولی جهل
جنین برمیآید که همه مقادیر همشانس هستند 0 < 7|۶(< » :بهازای

اسب

(الف) آمار مطالعة عدم حتمیت است.

همه  Letقانون جمع برای « ۱پیشامد دوبهدو ناسازگا able lb {@=i},

(ب) عدم حتمیت باید با احتمال اندازگیری شود.

 76 < ۱ننیجه میدهد * <  6زیر بنابر اصل تحدب هیج احتمالی نباید

(ج) عدم حتمیت مربوط به دادهها به این طریق .مشروط به پارامترهاه

از یک بیشتر شود .حال اعداد صحیح مثبت را به مجموعههایی سه عضوی
افراز کنید که در هر یک اآزنها دو عدد فرد و یک عدد زوح وجود داشته

(د) عدم حتمیت پارامتر نیز با احتمال اندازگیری میشود.

باشد مثلاً بهصورت ( 4 < )۴ - ۸۴,۳ - ۱, ۵۶۲اگر  7پیشامد آن
باشد که  0زوج است آنگاه  = ۳/۱) by p(E|Anتوجه به خاصیت
اختلاط)7( < ۳/۱ ,م .افراز دیگری را مرکب از مجموعههایی در ننظر

اندازهگیری میشود.

) ys Lleol (6قالپ حساب اعتبال :عسفنا به گیگ روابط

AY

) AYانجام میشود.

بگیرید که هیرک شامل دو عدد زوح ویک عدد فرد است مثلا بهصورت

دربارة موارد (الف) و(بب) قبلا بحث کردیم و (ججع)مرو نمیازًمیپذیرند.
مورد (ه) امزوارد (الف) تا (د) نتیجه میشود .caeعمده به روش بیزی»

( ,,8. < (fn — ۲,۴, ۲۶۰ - ۱دارینصورت

به مورد (د) مربوط میشود .بنابراین اجازه دهید به آن بپردازیم.

بنابراین )/( < ۳/۲م که با مقدار قبلی متفاوت است .دوراقع با انتخاب

» P(E|Br) = Y/Y

مناسب افزار 2)2( ,میتواند هر مقداری را در cree HS LS] Sy RL

 ۸ذهنیت

 oweرا ناسره مینامند.

دسرطح پایهای که بحث را از آنجا شروع کردیم .روشن است که عدم حتمیتها

متاسقانه بیشتر تلاشها در جهت تولید ( 110)0با استفاده از دینگاه

درنظر اختطاض سففته ولا متطاوت استء سمگن است  Elagesهglyای

«لازم» به یک ناسرگی منجر میشود که نه تنها با خاصیت اختلاط سازگار

شانسی که خوب اجرا شوند توافقی وحود داشته باشد بهطوری که بتوان آنها

نیست بلکه پیامدهای غیر قابل قبول دیگری هم دارد .دراين زمینه ,مثلا [*]۱

وزعات»
ضا
وری
میا
رباهعنوان استاندارد بهکار برد .ولی در بس

حتی در علوم

ممکن است توافق وجود نداشته باشد .در زمان نوشتن این سطور دانشمندان

دربارة برخی از مسائل مربوط به ( 071۷30مواد غذاییای که بهطور ژنتیکی
دستکاری شدهاند) اختلافنظر دارند .بنابراین لازم به نظر میرسد که ذهنیت
را بهنحوی مناسب دنرمادهایمان

را ببینید .دیدگاه لازم را اولین بار جفریز [ ]۱٩مورد بررسی قرار داد .برناردو
[ ]۶ودیگران پیشرفتهای  tal,چشمگیری را موجب شدهاند ولی مسأله a

حل نشده است .دارین مقاله اين نظر اتخاذ میشود که احتمال گزارهای

 ya Sy of tlبا آگاهی عشخسی دی موزد یگ گبیت غیرعتمی

منعکس کنیم .راه مرحج این است که

میسازد .از این شخص با عنوان «شما» باد میکنيم )71|۸۸( .میزان باور

را؛ در زمانی که قضاوت احتمالاتی میکند .وارد کار

شما در مورد  ۸است وقتی  7را میدانید .با اين دید درست نیست از

کنیم .فرض کنید  7نمایانگر آن باشد ,لذا یک نماد بهتر از ( 0)2نماد
( )61۱0احتمال  0به شرط له است که بارساس دادهها به ()2|0, 5

احتمال بهصورتی  sbکنیم که گویی منحصر بهفرد است؛ فقط «احتمال از
نظر شما» معنی دارد .بیان شرطها به همان اندازه اهمیت دارد که پیشامد

تغییر میيابد .این نماد ارزشمند است زیرا بشررطی بودن احتمال تأکید

غیرحتمی مورد نظر.

مفهوم آگامی شخص

میکند (بخش  ۵را ببینید) .اين نماد به دو مولفه وابسته است :جیزی که
عدم حتمیتِ  olتوصیف میشود وآگاهیای که اين عدم حتمیت بر آن

 Mile Bde taal at byشرطیکتنده غالا به سردرکمی میاتجامد .ای

ر
وپازمث
مه احتمال
بیج بیشیی و پسیی با نگید پر شراید مقارتی ک
 olشرایط تعیین میشود .بهتر توصیف میشود.

در مثال بالماکهق ۵افقدطیر صحیح مثابتخترایار میکند به محض

آنکه مفهوم جیزی را که این حرف بونانی بد آن آشاره دارد فهسلدید :دیگر

)0
حاهل نیستید .دآرنصورت < 2( < 6:

پا شرط  022: < ۱برخی

اتزحقیقات آماری به جهت سردرگمی بین حرف یونانی وواقعیتی که حرف
تی
یکه
میم
کطل
 844bsآن است مخدوش میشوند .من همه را به مبارزه می

یکسانی راجم به یک

وآقعی اراد کنند که رزضا نسبت به آن جاهل باشمتد ,ed gl Bun HS

موضوع داشته باشند .عدم حتمیت و در نتیجه احتمال از نظر آنها باید یکسان
باشد .اين را دیدگاه  OYمینامند .این دیدگاه دو اشکال دارد .اولا توضیح

 < 67)WO< nil
ازآنجا که < ۰
رایانه نمیتواند مثالی از ۵
( )0 < ۷بابرا ین  8باند قطعاً بزرگتر از خر صددی باشد که شما
و۱

شزتن تن آگاهی بکسان چیست و همچنین تشخیص آن در
ار ا
دظو
اینکه من

به فکرتان میرسد ویا  aمیتواند محاسبه کند.

افرهی
گو ن
آر د
اين نظر مطرح شده است که اگ

عمل ,دشوار است .نکتة دوم اینکه اگر احتمال لزوماً هدست میآید پس باید

توجه به مطلب دیگری نیز ضروری است .معمولاً هنگامی که بخشی

بتوانیم آن را بدون ارجاع به شخص محاسبه کنیم .تاکنون هیچکس نتوانسته
این محاسبه را بصورت کاملاًقانکنندهای انجام دهد .یک را استفاده از

اپزیشامد شرطیکننده مجهول است اما فرض میشود که رح داده است.
مزین
هز ا
با

منهوم جهل است .اگر سطح آگاهی  7مشخص شود آنگاه فقدان آگاهی
در مورد  0مشخص میشود و ( 7|0)2تعریف میگردد و(80| 61بهراازای

را بهکار میبرند .توحه
نماد ( 6,0|0)2با به عبارت دقیقتر (0,02: 67
کنید که آنها در اینجا مقدار پارامتر را نمیدانند .چیزی که با اين نماد بیان

رطمول
هر  57تفوس

بیز یا رابطة ( )۱با تبدیل ] به 

میتوان محاسبه کرد.

 patieونمادها استفاده میشود.

میشود عدم حتمیت دربارة *پااسرتاامگرترها

glace

 Jsهم آماردانان

مقادیر  0و  ۵را اخذ کنند

فلسفة آمار /دنیس لیندلی

ry

(آوگاهی ما راجع به آنها به اندازة  5باشد) .لازم نیست که در این چارچوب
بین فرض وواقعیت فرق گذاشته شود و نماد ( 71|۸)7کفایت میکند.
موضع فلسفی من این است که عدم حتمیت شخصی شما از طربق

ارس
سی ب
احتم
احتمال شخصی شما در مورد یک کمیت غیر

ی,
ضی يا
راقع
فء و
شما

سطح آگاهی

بیان میشود .اين را نگرش شخصی يا ذهنی به

هر جند معنای  tolجنانکه توضیح داده خواهد شد ,.با معنای معمول این

اصطلاح  lal jsفرق دارد و با مدلهای رایج در علوم هم متفاوت است.
کار آماردان این است که برای دنیای غبرحتمی تحت مطالعه الگو بسازد.
جرام
نکا
هنگامی که اyl

شد .عدم حتمیتِ جنبههای خاص مورد نظر را

میتوان بهوسیلة حساپ احتمال وابرساس اطلاعات موجود مخاسبه کرد.

احقمال متأنيم,
بسیاری از افراد .مخصوصاً وقتی با مفاهیم علمی سروکار دارند .فکر

خودبهخود انجام میشود؛ علیالاصول میتوان آن را توسط ماشین انجام

میکنند گزارههایشان عینیاند و از طریق یک احتمال بکنا بیا میشوند .و از

داد .ولی اولی نیازمند به تماس نزدیک با واقعیت است .با دستکاری در

مزاحمت ذهنیات هراس دارند .اين هراس را میتوان با توجه کردن به واقعیت

و نحوهْ بازتاب واقعیت در حساب احتمال کاهش داد .ما در جارچجوب علوم
بحث میکنيم ولی اين رویکرد بهطور کلی درست است .علم حقوق مثال
دیگری بهدست میدهد .فرض کنید 0کمیت علمی مورد نظر باشد( .در

حقوق جنایی میتوان  ۵را برحسب اینکه متهم مرتکب جنایت شده یا نه,
برابر  ۱یا * گرفت) .در ابتدا محقق در مورد  0کم میداند جون اطلاع
پایهای  67اندک است .و دو محقّق عتاید مختلفی خواهند داشت که با

احتمالهای ( 61|0)2بیان میشود .سپس آزمایشهایی ترنیب داده میشود.

تگوح ولیل آن .دومی اساسا
بنابراین مطالعةٌ ما دو جنبه دارد :ساختن ال

جملهای از دوفینتی و قدری غلو میتوان گفت« :وقتی که الگو میسازی
فکر کی .وقتی الگو را داری فکر نکن وآن را به رایانه بسپار» .بداریگر
! cpمطلب

را تکرار میکنيم که شخصی

که احتمالات

مورد

نظر او بررسی

میشوده يا به زبان این مقاله» «شماء» آماردان نیست بلکه یک مشتری است؛

غالبا محققی است که خواستار اظهارنظر آماری شده است .وظيفة آماردان

ترجمةً عدمحتمیتهای محقق به زبان احتمال ومحاسبة آنها با استفاده از
اعدادی است که پفدست میورد .هارلگو صرفاً انعکاس واقعیته در فکر
شماست و مانند احتمال نه شما را و نه دنیای شما را توصیف نمیکند .بلکه

دادههای ای بهدست میآیند .واین احتمالات بهصورتی که قبلا گفته شد

وصف
 ba! bisپین شما و آن  Lisرا

به ( )61,[0تبدیل میشوند .میتوان نشان داد [ ]۴۱که تحت شرایطی

الگوی واقعی درست نیست .زمانی میتوان اين کلمه را بهکار برد که غالب
مردم با آن الگو موافق باشند .مثلا توزیع نرمال دو متفیری را ممکن است

که

ول" حاصیل میشوده ستانچه تاد داههها اقایش بایك :عفاید خولف

راجع به ه۵مگرا میشود ومعمولا به معلوم شودنی0ا
دقت زیاد .میانجامد .چیزی که ما

حداقل» تعیین آن با

در عمل مشاهده میکنیم اين است :با

اینکه دانشمندان ممکن است داربتدا نظراتی متفاوت و در برخی موارد مغایر
هم داشته باشند ولی

 algبه توافق میرسند .همانطور که شخصی گفته

میکند .لذا نام بردن از آن بهعتوان

بتوان الگوی واقعی قد پدران وپسران نامید.
دریک سناریوی معمولی چه نوع عدم حتمیتهایی وجود دارد؟ مساله
اساسی استنباط واستقرا؛ پیشبینی دادههای

iplاز روی دادههای گذشته

است .رصدهای مکرر حرکت اجرام آستانی I Ul saul Eee Alene

است :عینیت در حقیقت همان توافق است .بنابراین توافق خوبی بین تجربه

امکانپذیر میکند .مطالعات کلینیکی روی یک دارو به پزشک امکان میدهد

علمی و پارادایم بیزی وجود دارد .مواردی هست که تقریباً همه دربارة یک

هند.ی
ای ک
گبین
که وضع آیند :بیماری را که آن دارو برایش تجویز شده» پیش

احتمال توافق دارند .اين را در مبحت تعویضپذیری در بخش  ۴۱بررسی

اوقات دادههای غیرحتمی گدرذشتهاند .نه دآرینده .هرگاه کو

خواهیم کرد.

واقعهٌ تاریخی به جا نمانده باشد ,مورح از تمام شواهدی که در دست

حال میتوان نهمید که چرا نوعی اکاه در پذیرش نکن (د] که همان

استفاده از توزیع احتمال برای توصیف عدم حتمیت پارامتر است .وجود

تیم از یک
دارد

استفاده میکند تا شاید مشخص کند جه اتفاقی بهوقوع پبوسته است .دادگاه
جنایی میکوشد پارساس

شواهدی که پس از جنایت بهدست آمده» معلوم

دارد .علت این است که جنبةٌ اساسی ذهنی از نظر دور مانده است .وقتی

کند چه اتفاقی افتاده است .ولی ما در اینجا فرض ميکنيم که دادههای

تعداد دادهها کم است مقدار ( )6,0دراذهان مختلف متفاوت است .وقتی

گذشته .۵: .برای استنباط راجع به دادههای آینده ۷ :بهکار میروند (همانطور
که دارلفبای انگلیسی * قبل از ل است) .با این ترتیب :مسألةٌ ما محاسبة

نیز ذهنی است .وقتی دآوماردان در تحلیل یک مجموعه دادهها داولگوی

) p(ylz, Kاست .برای سادگی ,اطلاعات قبلی را که در طول کار ثابت

دادهها افزایش میبابند .توافق حاصل میشود .توحه کنید که ()۵0,0|:8

مختلف بهکار میبرند .اين موضوع آشکارا تصدیق میشود .ما دوباره به اين
مطلب در بخشهای  ٩و  ۲۱برمیگردیم تا نقش الگوها را بررسی کنیم.

 ٩الگوها

است درشمادگذاری منظور نمیکنیم و مینویسیم (.)0|1
یک راه ممکن اپن است که سعی کنیم ()( )1را مستقیما محاسبه کنیم

اين کار معمولا دشوار است .هر چند میتوان آن را نمونهای اعزمل دنرظام
ادگوردی دانست .اینجا شاگرد باید پای درس معلم بنشیند و اطلاعات
شتا
اس

موضوع الگوها [مدلها] را دراپر [ ]۲۱به دقت ادزیدگاه بیزی تحلیل کرده

(دادههای  )2:را جذب کند .پس از سالها کسب تجر به دراين زمینه :شاگرد ما

است وبرای شرحی مفصلنر از آنچه در اینجا میآید باید به مقالةٌ او مراجعه
کرد .موضم فلسفی ارائهشده در اين مقاله این است که عدم حتمیت فقط
باید برحسب احتمال مورد نظر شما توصیف شود .اجرای این نظر نیاز به
ساختن توزیعهای احتمال برای تمام عناصر غیرحتمی در پدید :واقعی مورد

میتواند خودش به تنهایی استنباط کند که جه ممکن است رح دهد .مشاهدة

مطالعه دارد .تعیین کامل احتمال ,الگو یا مدل (احتمال) نامیده میشود.

مکرراستفاده افزلان مواد برای ساختن تایر این توانایی را به او میدهد که از
سراختن تاير برای خودش استفاده کند .ولی راه بهتری وجود دارد
 alمواد د

و آن مطالعة ارتباطهای بین  2و و سازوکار عملکننده است .قوانین نیوتن
امکان محاسبهٌ جذر و مد را میدهند .علم مواد به طراحی وساخت ناير

 NO Shai pele,شمار۱ 6۱
pil

۳۸

کمک میکند .اغلب روشهای مدرن استنباطی را میتوان از طریق پارامتری

یع
ز از
وذار
تا گ
احتمالاتی و ب

مانند  0بیان کرد که نشاندهندة ارتباط بین دو محموعه ادزادههاست .این

برطرف کرد.

بحث را با استفاده از حساب احتمال بسط میدهيم تا  ۵را نیز شامل شود:

معرفی پارامترها ساخت الگو را به محاسبةٌ (» |
0۱00,
میدهد۰( .

vluyke) = f r(y/@.x)p(0)x) a9
معمولاً فرض میکنند که وقتی  8معلوم است دادههای گذشته مطرح نیست
به زبان احتمال ,با فرض در دست داشتن  0دادههای  2و  ۷مستئلاند.

با توجه به این واقعیت وبا تعیین ( )2|0 dated Abangبیز خواهیم داشت

0

 )6,0( plyبه چگالی حاشیهای  ,0رابطهٌ )AY
و (» )0,تقلیل

نیز مطرح میشود ولی تعیین آن شبیه به (0:۵,

است و نیازی نیست بهطور جداگانه مورد بحث قرار گیرد .در اینجا تفاوت
بین استفادة ما ا«زالگو»  ailsمعمولی از آن که فقط مبتنی بتروزیع
دادهها به شرط در دست داشتنپارامترهاست .دیده میشود .تعریف ما
شامل توزیع پارامترهاست زیا آنها بخش مهمی از عدم حتمیت موحود ر

شکل میدهند .غالب متون فعلی مربوط بهالگوها معطوف به دادههاست

وما در بخش بعد به این موضوع میپردازيم .در حال حاضر دوباره به این
نکته اشاره میکنيم که حتی ( )0|2,4نیز ذهنی است .معمولا به اين دلیل

حال باید عدم حتمیت مربوط به پارامتر یا ( )0و عدم حتمیتهای دو

 oe ble a dh glمیپندارند که دبرسیاری موارد .اطلاعات مردم دربارة

دامشتن بارامتر محاسبه

دادهها بیشتر است تا دربارة پارامترهاء و ما در بخش  ۸دیدیم که با افزایش

دسته داده ( 0|2)۵و ()0۱ص را به شرط در دست
کرد .در بسیاری موارد .استنباط رامیتوان در ( 7|8)7متوقف کرد و

اطلاعات .مردم به توافق نزدیک میشوند.

( 6//12را بهعهدة دیگرن گذاشت .در مثال بماودررد درو دکتر نیز دارد

چرا ساسله مراحل تعیین ( 8:7,0و ( 002, 6و بعد از آن ( )0ر

توزیع کارایی  0را بداند تا ) (YAرا برای مریض مورد نظرش محاسبه کند.
گرچه موضوع اصلی استنباط در بسیاری از موارد تعیین ( )8|0است

انجام میدهیم؟ اگر ( )0,0قابل محاسبه است جرا مستقیما ( )8|0را
پیچیده

محاسبه نمیکنيم تا از بعضی محاسبات

پرهیز کرده بانشیم؟ این سوال

هم فایدة

ا ,با استفاده اازصطلاحاتی که من به آنها علاقهای ندارم, ,میتوان این طور نیز

در نهایت مشاهده

خواهد شد؛ دکتر نهایتا خواهد دید چه برم سرریضش خواهد آمد .پارامتر

بیان کرد :اگر توزیع پیشین شما مستقیما قابل تعیین است چر توزیع پسین شما
نباشد؟ بخشی از جواب دارطلاعاتی نهفته است که معمولا دربار؟ةً جگالی

معمولا مشاهده نمیشود .عدم حتمیت  ۸غالبا باقی میماند ولی عدم
اهیی استنباط
رک
اهد
کد
حتمیت  از میان میرود .اين خصیصه امکان می

دادهها در دست است ولی دلیل اساسی ,تمایل ماسابهزگاری مفاهیم است.

واستنباط بحق برحسب آن بیان ميشود ولی بررسی ()7
مهمی دارد .اين فایده اازین حقیقت نشات میگیرد که

را با استفاده اتزعمیم قانون امتبازدهی بخش  ۴نمایش دهیم .اگر استنباط

مورد نظر 2//0)2:( .باشد وبعداً مشاهده کنیم که  1برابر  ۰9است .آنگاه تابع
امتیاز [( 5). , 2/:)۸نشان میدهد که استنباط تا چه حدی خوب بوده
و به این وسیله توانایی مشتری وآماردان محک

مجموعهای از گزارههای راجع به عدم

حتمیت

 yOتامیده می شوند هرگاه

از قوانینحساب احتمال تبعیت کنند .مثلاً گدوزارة ۷ره ( -ظ( 4)2و
p(B|~ A) = 25%

 p(Al ~ B)=°,¥fبا دوگزار۵ :ره =)5 p(BlA

سازگار نیستند 3( .سم نمایانگر متمم مجموعة  9است) .فرض کنید ۸

زده میشود .این روش در

گزارهای راجع به دادههای  است وگز31ارهای در بارة پارامتر  .۵دوگزارة اول که

علم هواشناسی  Seeبرای پیشبینی بارندگی فردا .مورد استفاده قرار گرفته
است .چنین روشهایی به آسانی برای ( 50)2در دسترس نیستند .یکی از
انتقادهایی که علیه سطوح معنیدار بودن مطرح میشود این است که بررسی

راجع به عدم حتمیت داخل دادهها هستند با اولین گزاره راجم به پارامتر یعنی

چندانی دارین بارد به غمل نیامده که چد تعداد افزرضهایی که در سطح
 ۵رد شدهاند ,بعدا درست ازآب دآرمدهاند .دلیلی ندارد که فکر کنیم

این سطح  /۵است .انزظریه چنین برمیآید که باید خیلی بالاتر باشد ودر
نتیجه معنیدار بودن خبلی سریع حاصل میشود .اگر هواشناسی پیشبینی

کند فقط  ۵روزها بارندگی خواهد بود و بعداً دیده شود  ۶۲۸روزها باران
باریده .آن هواشناس زیاد هم قابل قدردانی نبست .بهترین راه ارزیابی
کیفیت استنباطها بررسی ( 3|0)2از طربق احتمالهای دادهها یا ()2|7ای

۵ره < ( 4|3)2سازگارند( .فرض کنید ۶۳ره < ۱ر۱/۴ر* < (ظ)).

ولی هگرزسهاره با دومین گزار راجع به پارامتر یعنی ۳ر* < (|13) 4
سازگار نیستند .با فرض ۶۳ر = ) p(Bمقدار سازگاری ۲۲ر» است.
روش استاندارد اين اطمینان را به شما میدهد که برای هر مقدار دادههاء 4

با  4در زمینه رآامادهگرداید وانتتباطلهای نهلیی راچع به  81در مجموع

معنی دارند.
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دانلد کنوت

 deyشکوفه شفیعیابراهیمی

چند سال پیش وقتی دربارة طراحی یک الفبای مناسب برای حروفچینی با

شکل حروف است .و توصیف کاملی از آن در [ .۳بخش  ]۳آمده است.

وسایل جدید فکر میکردم .فهمیدم که طراحی  ۵۲حرف از حروف الفبای

شاید قبل اوزرود به بحث فنی  bbبگویم که اولین بار جرا دربارة چنین

انکلیسی نسبتا ساده است .حرف باقیمانده  (Syبود .سه شبانه روز اوقات

چیزی فکر کردم .دلیل اصلی آن اين است که فناوری کنونی جاپ اساسا

پرتلاش مشقتباری گذراندم تا فهمیدم که واقعاً « »5مناسب چطور میتواند

حزارتیووف
میتنی بر ریاضیات گسسته و علوم اند است و نه عواس فل
چاپی منقول .اکنون ساختن یک لوح برای یک صفحه چاپی .اساسا ساختن

و من عقیده دارم که دانشجویان حسابان و هندسةٌ تحلیلی» همانند من از

یک ماتریس عظیم از صفرها ویکهاست که صفرها فضاهای سفبد و

تعریف شود .راه حلی که دنرهایت به آن رسبدم شامل ریاضیات جالبی بود
تحلیل اين مساله لذت خواهند برد .هدف این مقاله توضیح چیزی است که

من اکنون آن را هعنوان ریاضیات درست واصولی 5های چاپی میشناسم
از آویدت مقالی از زبان متافونت ( )۳710۳۸7۳1که اخیاً در حال پروراندن
آن بودهام( .متافونت یک سیستم وزبان یانهای است که هدف ازآن طراحی

یکها چای مرکب چاپ را مشخص میکنند .من میخواستم وبراست دوم
یکی اکزتابهايم شبیه ویراست اولش باشد که با فناوری قدیمی سرب داغ

حروفجینی شده بود؛ وفتی که فهمیدم این مشکل را میتوان با تکنیکهای
مناسب ریاضیات گسسته وعلوم رایانه حل کرد نتوانستم در ابر این وسوسه

انلد کنوت
د3
ح/رف

۴۳۱

نقطة ۵,٩( ۱۰ر)۴ است و یک کمان دایرهای اازين نقطه به مرکز

-1., con quello tondo quale ha lo sto puncto de niezo fora del
quadro, longe da la inferiore linea del quadro puncto mezo,
Poi largo lo circino puncti.2., ponendo una puncta dove finisti la inferiore parte del .S. qual fu facta a drita linea, ciog
longe da la linea del spacio da parte drica puncti .2., ¢ altri

(۵ر۵, ۵ر؟) وشعاع ۵ر ۳تا نقط  ۲که دآرنجا  < ۶poy ty

میشود [بنابراین ۶۶ر ۸نج ۵ + ۰۱/۷ر = ۵S25 OLS [yy
به مرکز ( )۹,۵,۶وشعاع ۵ر» انزقطهٌ (۵ر۸,۵ر ۳ < )۶تا
( )۷,٩رسم میشود .خط راستی از نقطهٌ ( ۴ < )۷,۶تا
جایی که بر این کمان مماس گردد کشیده میشود؛ اين نقطه را
 ۵مینامیم[ .در ادامه میبینیم که  ۵ baدارای مختصات

الونازستن
درنی
(  )23۶, ۲۰۸است .جالب است که حدس بزنیم تو

اين مطلب خوشحال شده یا نه ].حال کمانی به مرکز ( )۷,۴و
شعاع  ۲از نقطةٌ ( ۶ < )۴,٩تا نقطه  ۷که در آنجا  «۷ < ۳و
 .۷ > ۷کشیده میشود [بنابراین ۷۲ر ۵ند  < ۷ - ۳۷[yy
 beراستی از نقطة  ۷تا نقطة ( ۸ < )۴,۵رسم میشود.

سپس کسانی  (FOYE) phew agار نشطه  ۲عا تلد
(۶,۵ر < )۳ ٩رسم میگردد وادامهاش بهصورت خط راستی

تا نقطة ( ۰۱ > )۵۴,۶کشیده میشود .نیمدایرهای به مرکز

)۵, 9,1ر )۴وشعاع ۵ر ۲اازین نقطه تا ۵( daiرء ۱۱ -- )۰۳
میرود .حال کمان دایرهای کوچک

دیگری به مرکز (۷,۵ر)۲

و شعاع  ۱از نقطهٌ  ۱۱تا نقطهٌ  ۲۱که در آنجا ayy = Vt
puncti .4. da la [linea] inferiore del quadro. L’altra puncta
longe da quella del spacio da parte sinistra puncti.2.descenderai in tondo verso man drita tanto che giongi sopra la media linea. Poi con dicta largheza de circino ponendo |’una
puncta dove al presente finisti, l’altra puncta longe da la linea del spacio da parte sinistra puncti.2., venendo dal dicto
ultimo loco del... tanto che sia lontano da la inferiore linea
del quadro puncti .2. Poi da questa ultima parte in tondo
vengasi a drita linea a congiungere con lo inferiore tondo
longe da la linea da parte sinistra del quadro puncti.1.¢ sette
octavi; & sara finita la littera .S., come apertamente si vede.

رسم میشود [بنابراین ۷۲ره-

نم )۲/(۳/۷۰-۱

< ( و

۱ره نه  .]۱ < )۹۳/+۷ ۴ - ۸/(۳/۷۴کمانهایی دایرهای
به شعاع  ۲از نقَطهٌ  ۸تا نقطه ۳۱

که مختص

به مرکز نقطهای

 ۸آن برابر با  ۴است و۵ر؟

<  ۳۱۰رسم

میگردد [بنابراین مرکز (۷۲ر ۲نم  ۳۷۴,۲است و
 ۳۱ 2ر] :واز نقطة  ۳۱تا نقطة  ۴۱به
۵۳۷رر۴ه ۰-ن۷د۳/۰-۳/
مرکز نقطهای که مختص  5آن برابر با ۵ر؟ است و  ۲۱۰ < ۲رسم

ر )۴است
۳/۱ ۶
- ۵,
۷۳۵
میشود [بنابراین مرکز(۳۳ر/۰ 42 ۲
& Lor,

)۳/۷-۰ SB YO

)۵ - ۴/۰ - ۴ر«۷ - ۴

سیم  8به کمک مربع» در سال  .۴[ ۷۱۵۱ص.]۵۴ .
تلور در
شکل ۱روش تو«رنی

وبالاخره خط راستی از نقطةٌ  ۴۱تا نقطة  ۲۱کشیده میشود.

که خودم راحلی بيابم .مقاومت کنم.
مرجع [ ]۲دربارة پیش زمينة کار من بیشتر توضیح میدهد و نتیزاریخ

بای خوآننده بجالب خواهد بود که پیش از مطالعلا  Lalaمقاله یک برش
کاغذ شطرنجی بردارد واين ترسیم کلاسیک را خودش انجام دهد .شرح

رویکردهای ریاضی اولیه به طراحی حروف را توصیف میکند .بالاخص

تورنیلوواقعا دراين حد دقیق نبود و من سعی کردم که بیشترین معنای ممکن

داشتند که  5را هطور هندسی با خطکش و پرگار رسم کنند.

را از بیانات او بیرون بکشم؛ به نظر میرسد که او همانقدر با «»8ها مشکل
داشته که من ,چون بقية حروفش را بسیار واضحتر تعریف کرده است .اصلاح

نشان میدهد که چطور چندین نفر در قرنهای شانزدهم و هفدهم قصد
فرانجسکو تورنیلو!

در سال ۷۱۵۱

یک الفبای هندسی منتشر کرد که

نمونهای از اين اقدامات اولیه است .بیایید به روش او در ترسیم  5بنگریم
تا با  Mlمورد بحث بیشتر آشنا شویم( .شکل  ۱ربابینید ).اين روش را
میتوانیم به زبان جدید ریاضی بهصورت زیر شرح دهیم:
یک « »3در یک مربع  ٩ «> ٩رسم میشود که میتوانیم آن را با

مختصات دکارتی ( )۷,2بهازای  ٩ک  " > 2و٩ > ۰ > ۷
نمایش دهیم .باید چهارده نقطه را روی مرز حرف تعریف

ars yr) (ery yr) by Usd pcs

teak 3

)yr

 (ayy,مینامیم.

1. Francesco Torniello

اصلی که من انجام دادهام تعبیر مرکز کمان میان نقاط  ۴و  ٩ا(ز)۶۷,۵,۴

در ترسیم تورنیلو به نقطهٌ (7۷,۵ر )۴در همان نزدیکی و ناگفته گذاردن

شعاغش است آوی گفتة است که شعاع ۵را است اما دوراقع ۸/۵۳۱/۷۰
یعنی اندکی بیشتر است .چون (۲۷,۵ر )۴به فاصلةٌ یکسانی از نقاط ۴

و٩ نست.
توجه کنید که کمان دایرهای میان نقاط  ۶۱و۱۱
قطه
(۶,۵ر )۴است وندر

مماس بر خط پایه در

(۵ر )۷, ۲مماس عمودی دارد؛ که خبلی خوب

جور درمیآید چون " ۲۳ + ۲۴ < ۵و من بر این باورم که تورنیلو به اندازة
کافی ریاضی میدانسته که از اين توافق دلیذیر در طرحش استفاده کند .او

ثرقریاضی ,سال  ۵۱۰قارة ۱

۳

پایان یابد .اين خم کمانی دایرهای خواهد بود اگر دایرهای گذرنده از

(,س)

و ز

در جهات بیانشده موحود باشد ,به شرط آنکه کمان دایرهای حداکثر یک

مدای .یود تزيم توت Lily tay at plans lave
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متافونت زیر بیان کرد:
;9u

;= 4.5u

= yy

=yo—5.5u

;))sqrt((3.5u)(3.5u) — (r2 — 4.5u)(zr2 — 4.5u
draw l{y: —5.5u,4.5u—2;}..
;}2{y2 — 5.5u, 4.5u — £2

6

;8.55

)(z,y

هرگز دقیقاً نگفته که چه خمهایی باید میان نقاط ۱و  ۶یا  ۲و  ۳بهکار روند؛

پهراًریکهخط مستقیم باید نقاط  ۱و  ۶را به هم پبوند دهد ,و خم دیگر
ظا
بایذ با هر چه که مناسب به نظر میرسد پشرود.

راست فوفانی دابرهای به شعاع  7به مرکز سدا بهگونهای بیاجید که خط

«استٍ از ( )-1,7به ( )1:2عماس بر دایره در ( )1:2/باشد( .شکل  ۲را
بیستید ).داریم

'sa’ +y'=r

++ ۲
بنابراین » < «  -ار

)y/e=tand=(a24+r)/(h-y
< اين منجر به معادلة

)2 =(hy-r')hytr'y(y—h) =re(ratr’)+r'y(y—h
واز آنجا به معادلة » > ():۳( - ۲۳1 +9۲ - ۲۲۷۱ا میشود وبهزودی
به جوابهای مطلوب
۳/۳

۲

رز

۷

۲

r=——,

;r= (6+ 18)u

=

 abمماس دیگر ( )-,۰است؛ این نقعلة دیگر نیز

در معادلات ذکرشده صدق میکند .رنه دکارت از دیدن اين نمایش قدرت

 ttl ative tianمسلماً خوشمنال ieee
ترسیم تورنیلو را میتوان بدون هیچ مشکلی به زبان متافونت بیان کرد؛
این زبان را من اخیرا برای تعریف شکلهای حروف بهصورتی که مناسب
برای پردازندههای رایانه باشد ساحتهام .هر چند درروشهای خطکش وپرگار

باقع از پسبارن از فاپلیتهایی که سافوبت .فارد استفاده gills | satad
به اين ترسیم بهعنوان اولین مثال .میتوانیم چیزهایی در مورد متافونت
بیاموزیم.

draw

;4u

Tu—y

وج
=

یراق

fr

;))sqrt((2u)(2u) — (zy — 4u)(z> — 4u
;}draw 6{7u — ys, 26 — 4u}..7{Tu — yz, 27 — 4u
;7..8

draw

;ye=4u

yy om Bus
yis —7.125u

=

;== 5u

tg

;Go == 3.58
); = 4.5uور2

sqrt((rg — 4.5u)(z9 — 4.5u) +
;))(yo — 7.125u)(yo — 7.125u
 4.5u}..15..سب

ya, t4

draw

— 4{7.125u

;}, 92 — 4.5uول9{7.125u — 
;Zio = 6u
;yio = 4.5u
;draw 9..10
;.5u

=

;== 3u

Yr

Ti1

draw 10{yio — 2.5u,4.5u — zyo}..
—

}Tin

,%5.2 4.5u

ور

ید

— Yi

ll{yu

;Zig = 2.5u

;)sqrt(u-u — (211 — Tis)(211 — 16
yi2—yig

;1.875u

=

Zi2

;))sqrt(u-u — (r12 — Z16)(L12 — T16
draw 11{yi16 — yi, 211 — Zis}-.

],۲ + ۲

میرسیم .جواب تابعی گویا از  /و  2است (یعنی نیازی به ریشههای
دوم نیست) جون

yom

;ye == 9u

=

> =y

6

;4..5

تحلیلی در

پیش مینهد :اعداد حثست  ۶ 3 7داده شدهاند؛ نقطة ( )1,2دا در قسمت

هو ۲-۷

;gy=6.5u

fe

draw 3{9u — y3,23 — 6.5u}..
;}5{9u — ys,z5 — 6.5u

شکل ۲مسألهای که دتررسیم تورنیلو پیش میآید :بهازای  ۲و  ۸مفروض * ,و  1را بیایید.

نردسة
هد
 ۵ abیک تمرین ابتدایی اآمماوزنده را

= ys

Ty

;ys = (8+ Hy

| )(—r,0

محاسبة

,2

;Z2=6u

;}12{yie — yi2, 212 — 16
= yr

—ys

;ti7=4u

;Zig = 4.5u

;)sqrt((2u)(2u) — (zs — 217)(za — 217
=

13

—y71

;)aqrt((2u)(2u) — (213 — zir)(z13 — x17
draw 8{ys — yit,Z17 — Za}.
;}13{y13 — yit, 217 — 213
;Tig = 4.5u
= yis—yi3
;)sqrt((2u)(2u) — (zis — 213)(18 — 213
;Yi4 = 2u
= Tig—Ti4
;))sqrt((2u)(2u) — (vis — yra)(Yis — yra
13{y13 — yis,21g — 213}..

draw

;}14{yig — yis, 21g — 214
14..12.

draw

 aun Le! joیک واحد دلخواه اندازه است که میتواند بهعنوان «ضریب

نقاط مهم یک طی خاص در زبان متافونت با نوشتن معادلائی

مقیاس» برای کنترل اندازة کلی در ترسیم بهکار رود :این برنامه :دترگه اولG 

 ul,مختصهای  5و (#شان مشخص میشوند؛ آنگاه میتوانید بگویید

حدی دشواربه نظر میرسد اما اگر آن را با توصیف غیررسمی که قبلا به زبان

» «draw i..jتا خط راستی انزقطهٌ  1به نقطةٌ ژکشیده شود .همچنین
تا خمی رسم شود که از
میتوانید بگویید «(۷ 611: /(6,21.۰
 ۶ abaدر جهت بردار ( )۸,0شروع شده ون دقرطةٌ ژ در حهت )(6,7

اانیشدسه کنید .فهمیدنش واقعا سخت نخواهد بود .چند نقطه
ق بی
میعی
طب

اشضامفیارباههای  ۷۱ ,۶۱ ۵۱۰و ۸۱معرفی شدهاند .نقطة  ۵۱متافونت
را وادار میکند که کمانی دایرهای بررگتر ان شتنذایره بکشد وسه

نقطةً دیگر

۳۳

حرف  /. 8دانلد کنوت

شکل ۴خمهای شکل  ۲کامل و پر شدهاند
شکل ۲برنامةٌ متافونتِ مذکور در مقاله . ٩تورنیلو را به این صورت رسم میکند.

اآزنجا که توانایی متافونت محدود به رسم کمانهای دانرهای نیسبت :اک

ما فقط جهات سازگاری در همة نقاط مهم مشخص کنیم .میتواند بهطور
مراک زکمانها دتررسیم هستند .نکتة اصلی که همه جا از آن استفاده شده این

است که یک کمان دایرهای به مرکز ( )۸۷,۸2که ساعتگرد انزقطةُ ()2::0:,
میگذرد .در جهت (, - 2:م0

کمان پادساعتگرد

—  {Yiحرکت میکند در حالی که 1۳

 WS eS yeحهتش (- :, 2: - 2

) خواهد بود.

شکل  ۳آنچه را متافونت براساس توضیحات فوق رسم میکند .نشان

 SSE Callin gteew las,را با خمهای عنلسب خیردایرهای کال
خواهد کرد اگر دستورهای

خودکار جرح وتعدیلهایی همانند آنچه دتررسیم تورنیلو انجام میشد صورت
دهد .اگر مماسها در نقاط  ۷۰ ٩۰۸و  ۰۱بهعنوان راستای پارهخطهای

مستظیم در نظرگرفته شوند وراستا در لقطة  ۳۱افتی باشد .شکل  ۵حاصل
کار را نشان میدهد .بهعلاوه نقطٌ  ۶حرکت داده شده تا بر نقطةّ  ۱منطبق

شوف لا انخط ساففاسناسب :در بالا استتاب :بیکنود .شمهای رسیده به
اين نقاط دیگر دایره نیستند .اما آنقدر به آن نزدیک هستند که اکثر مردم را
به اشتباه بیندازند بوعید به نظر میرسد که تورتیلو اگر این تقریب را میدید
رنجیده خاطر میشد.

.3{9u — y3,Z3 — 6.5u}.

;draw 1..6
draw 2{y2 — 5.5u, 4.5u — Za}.

ات
ه با
جاسی
رباینفیزايیم .این جهات مم

مماسهایی که در محل تلافی

خمهای جدید وقدیمی بخرمها رسم شود تطبیق میکنند .اگر از متافونت

بخواهیم فضای بین اين خمهای مرزی را پرکند به شکل  ۴میرسیم.
ان
م که
کتی
وق

دایرهای انزقطةٌ

 ۶به نقطةٌ  ۷میرسد در جهت

}CS> {Vu — yy, ay — Fu} = {VPu,—u

 Seاما وقتی که

مسیر از نقطة  ۷روی خطی مستقیم با نقطة  ۸امتداد مییابد جهت ناگهان
تغییر میکند وبه (« - ۷9( < )۳۷),۵۲- ۷(۳ل ۸5 - ۷2,تبدیل

میشود .اين ناپیوستگی تنها اندکی دشرکل  ۴قابلملاحظه است اما از

دیدگاه ریاضی مایةٌ ناخرسندی است .اپیوستگیهای مشابهی در نقاط A
٩

۲

 ۱۳روی میدهند؛ این مشکل بهخصوص درنقاط  ٩و  ۳۱نمایان

است .تصوير کتاب تورنیلو باید کمی دستکاری شود تا اين اشکالات (که

تورنیلو به آنها توجه نکرد) پنهان بمانند .احتمالا استانداردهای دقت در قرن
شانزدهم خیلی سفت وسخت

نبود .اما امروز ما نمی خواهیم که رایانههایمان

چنین خطوط نادرستی رسم کنند.

شکل ۵تعدیل اندکی در شکل  ۴خمها را دنرقاط الحاق هموارتر میکند

۳

Vile ۰۱۵ len pelt

)(Ze, ye

شکل۷

مسأله :ay ye te Da ly yy a

 »2و ملا داده شده باشنده بایید.

سپس یک بیضی دیگر به دنبال دارد .این موضوع مرا به سوی مطرح کردن
مسالةٌ زیر سوق داد :کدا) جیضی است
شکل۶

رقتی که شکل  ۵در امتداد افتی  ۰۲۸کشیده میشود به اين شکل میرسیم؛

دایرهها بیضی شدهاند.
 «Syرنسانسی  4چشم امروزی قدری لاغر به نظر می رسد .میتوانیم
از متافونت بخواهیم که با افزایش

 ۶۲درصدی

همه مختصهای

 2وثابت

نگهداشتن مختصهای  9آن را جاقتر کند .شکل  ۶نتیجه را نشان میدهد.
توجه کنید که اين کشش ,دایرهها را به بیضی بدل میکند .برای تورنیلو
مشخص کردن جنین شکلی با استفاده اکزمانهای کاملا دایرهای بایستی

بسیار مشکل بوده باشد .منجمان قدیم را بخهاطر میآوریم که چون مدل
مدارهای سیارات را (که در واقع بیضی است) دایره میگرفتند مجبور به

ترسیم سبستم پیچیدهای از دوایر بودند که برایشان بسیار بر زحمت بود.
با مطالعة این مثال میتوانيم تا حدی با مشکلات موجود در مشخص
کردن کل عناسب  5آشنا شویم .ولی من دوراقع به دنبال حل مسالهای

یهتر از مسالهای است که تورنیلو با آن مواجه بوده است .بهجای
لک
کدم
بو
مشخص کردن تنها یک « »8خاص ,من بگهونههای مختلف بسیاری ازاین

حرف اجزمله گونةٌ سیاه که بسیار تیرهتر از قلم متن عادی است .نیاز داشتم.

ااش
لی م
اخیرا دراین مورد با الن پرلیس" گفتگو کردم و اوگفت :وقت

میکنيم

جیزی را بهگونهای مناسب خودکارکنیم ,موضوع اصلی "هنر متغیر ساختن

(27,91) > GARD Cp Soe 9

4S

,274( Yt) o> GAMER Cp SN

 yr Se SNSاست و عمانی در خط

داستی به شیب  7گذرنده از (ع, ۷ع )۳جهازای حقادیر عفروی  ۸Yt
 2 ۰ 1و لا است؟ (فرض براين است که قطرهای بزرگ وکوجک
بیضی منطبق بر محورهای مختصاتاند؛ به بیان دیگر» بیضی باید تقارن

چپدراست داشتهباشد ).دلیل من بای مطرح کردن چنین Lab lle

توجه به بحث بالا روشن باشد :نقطهای را که اوج خم  ٩فرض میشود
میشناسیم و نمیزیدانیم که خم چقدر باید به چپ کشیده شود؛ بهعلاوه
خط راستی در ذهن داریم که بخش میانی شکل را میسازد.

مسألهای که دپراراگراف قبل بیان شد به چند دلیل برای من جالب
 anilاو (همانگونه که خواهیم دید) جواب زیبایی دارد .sb

۳

واقع منجر به خمهای مطلوب  ٩میشود .ثالأ؛ جواب کاملاًبدیهی نیست؛
در طی یک دور حدوداً دو le

ye

 peبار در تمانهای مختلف

Gola

با اين مسأله مواجه شدم و هر بار نتوانستم يادداشتهايم در مورد چگونگی
حل آن را پیدا کنم» بنابراین چندین ساعت را صرف استنتاج دوبارة روابطی

که زان

 calsگردم .در ابیت سيم  tSلین  1 lieپتییسیی نا

مجبور نباشم دوباره جواب را بهدست بیاورم.

چیزهای ثابت" است .در مورد طراحی حروف .ما تنها نمیخواهیم یک

 (v4, ye) absمرکز بیضیای است که به دنبالش هستیم .فرض کنید

شکل خاص داشته باشیم و ریاضیاتی برای توصیف آن ارائه کنیم .بلکه در

خطی به شیب 7
( )1:2نقطهای باشد که دآرنجا بیضی مطلوب مماس بر
گذرنده ا(ز )00,,2باشد» همانطور که در شکل  ۷داده شده است .مسالة

واقع میخواهیم اصول زوبنابي ترسیمات ر بيابیم تا بونيم بیهایت شکل

(از جمله ,شکل مفروض] را بهعنوان تابعی اپزارامترهای مناسب بسازیم.
هدف من خلق الفبای کاملی بود که وابسته به ده دوازده پارامتر بهگونهای

باشد که با تغییر پارامترها هم حروف بهصورت هماهنگ تغییر کنند.

ما خلاصه میشود به حل سه معادله برحسب سه محهول
 ۰۱ 4(4 ۷ 1- mn) i
1۰ 7 0

بعد از بررسی این ترسیمات رنسانسی و بسیاری اشکال جدید  5نتیجه

گرفتم که حرکت اصلی قلم در  8کلی که من به دنبالش بودم شبیه به خم
Perlis

Li — 2

1
 oeV
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@

شکل  ۶است :هر خم مرزی باید یک بیضی باشد که یک خط راست و
1. Alan
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۳
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 7 ۰و را:

حرف / 5دانلد کنوت

FO

معادلةٌ اول معادلةٌ متعارف بیضی است دومی معادلهٌ متعارف خط است و
سومی با مشتقگیری

حال میتوان سه معادلةٌ (*) را بصورت زبیرازنویسی کرد

از اولی:

 + 16 ۱-2آه

۳
۵ a
") (ye — 1۷

سب

۲ -

 4سوه
")(a, — x

0+ ۲20 < )۱- (۲

0۲

)* (+

aY =acZB

و قرار دادن  20/7برایر با  ۶بهدست میآید.

X=aa.

قبل ازاقدام به حل معادلات (*) علاقهمندم نمادی را که دکرار من در
طراحی فونت ریاضی فوقلعاده مفید از آب درآمده معرفی کنم :فرض کنید
[ 1,2]۵کونهنوشتی برای (ن  + ۵) -ن باشد که میتوان آن را «کسر 6

از مسیر  ۵به  »۷دانست.

tx,y] N[2,y] = y 2 [x,y] =o eplply

نقطة میانی بین * و  ۷است؛ [ 7],نیمه  y le olو اين cle BLE
]۷,2
 culو
[۲

به اين طریق چهار معادله برحسب چهار مجهول (  )1/,0, 62, ۲بهدست

میآید .بنابراین ممکن است به نظر برسد که یک گام به عقب بزاگشتهایم؛ اما
این معادلات بهصورت بسپار سادهتری هستند .میتوانیم  ۷را حذف کنیم تا

به سه مجهول بگازردیم:

در آن سوی  7است و همان فاصله را با [ دارد که  ۷با

 axاتحادهاپی مانند  = 2]abe alz,y] =(\—a)[y,2] 5 a[v,a

)۱

۲
2ه +
آه ع 0ا

نتیجه میشوند .در ترسیمات هندسی اشاره به چیزهایی مانند نقطةٌ واقع در

(۲

61 < )۱- (۲

 +ا

 bas gran Lessرا

()۳

۲ 2

تلث مسیر از  ۸به  معمول است؛ نماد [3], 7

۰

دارد.
خط
یکی اکزاربردهای این نماد کروشهای یافتن نقّطةٌ تقاطع ( )۷,2دو

حال ضرب ( )۳در (8

داده شده است که خطها بهترتیب ا(ز )۱۷,۱2به ( )۷۷,۲2و(ا2ز)۳۷:,۳
به ( ):۴۷,۲میروند .میتوانیم مس

میشود واین بهطور معجزهآسایی با ( )۱تلفیق میشود و
]y=alyy,y

و عدد

 GIBوحود

(X(b+ 0X) =a'af(\ — 8

 bwرا با توجه به اینکه عدد ای

وجود دارد که

 )۱-واستفاده ا(ز )۲منجر به

r=alzy,z],

(2 < 000۲0 -۱

)(¥

رابهدست میدهد .نتیجه میشود که ۳0) -۲((۱ +۲0۳۵ ۲۵ < ۲0۲۵

دارد که

]y= Blur. yr

,هرمع2 
()۵

حل کنیم .اين دستگاه جهار معادلهٌ خطی برحسب  9AY

۰

((۲0۵/)(۱۵ -۱( + ۵/۳۷ +۱

۳) -

و  8بهسادگی

حل میشود و در واقع متافونت بهطور خودکار این دستگاه معادلات خطی

اگر  , <- ۰معادلات ما بهصورت تباهیده در میآیند و دستگاه بیتهایت

 kesنقطةً تقاطع خطوط دبررنامههای متافونت

>  -۱دارد .اگر

را حل میکند بنابراین

جواب (( )۲,2( < )۱)/0,۰ - 0را بهازای > ۱

 . < ۰حالت تباهیده دیگری پیش میآپد که هیچ جوابی مگر * < »7

ساذه است.

نماد کروشهای همچنین به روش جالبی برای بیضیها بهکار میرود.
میتوانیم با نوشتن

tinal

 y=Bly.معادلهٌ کلی

 1 << alz,و اعدا

( ),0:/( < )۱,۰,۰وحود دارد .در غاییرنصورت.
۱

 3"\ )y-y.+
(
— Yo

 +ا
لست و )

Ymax

© —

Vinax

را به معادلةٌ بسیار سادهتر  ۳6 + ۲0 < ۱تبدیل کنیم.

بباارگشت به مسألاً بیضی خودمان قرار میدهیم
y= Aly, yl

ترجه ع ده

 -را < ۳

و  -نو عد ز

)b= (ye — 02) — (yr — O41

6 < 2 - 0

ملاحظه اینکه

 0۰دشوار نیست .بنابراین ( )۵مقدار  0را بهطور یکتا مشخص میکند

و میتوانیم از اين همراه با ( )۴برای تعیین جواب کامل استفاده کنیم:
—Yabo
"ato’ +b
۲0 - 0۲
۲0۲ + ۲
0- 07
۲0۲ + ۲
"bt — ato
Yb

=Y

ققبر رای سال Vlad NO

۶۴

وقتی دریافتم که دستگاه معادلات درجهة دوم (* *) ریشههاپی بهصورت
)(Ze, ye

عبارات صرفاً  ussدارد تعجب کردم .مشایهت غریبی میان اين جواب و

 ۲ [Sich Haw saleوجید خارد.

برای اینکه ( )۶به زبانی که مس اولیه (شکل  )۷بیان شد برگردانده
شود ,فرض کنید ( )1,:2(,روی خط به شیب »گذرنده ا(ز )1,:2/باشد؛

)(2f, yf

بنابراین (ع + 0), - ۵:ولا < ,ببلا .لذا جواب یکت
)Yo(x: — r+)" (yt — Ym
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=Y

)?(ty

۳

= Ye kay

است مگز در حالتهای تباهيدة = 9,

Yn

من ضمناً قابلیت سیستم جبری راینای  ]۷ .۵[ ۸/50۸را در
حل خودکار معادله روی اين مسأله امتحان کردم تا تصوری اازين موضوع

شکل۸

یک

 ٩خوب

با ترسیم دو بیضی اقص طبق روش شکل  ۷و سپس

نهای
ه ب
پرش
تافاده اقزلمی که قط
سب
اها
فضای میان آن
اسمت»

پر کردن

«خطوط نازک» حروف مطلوب

بهدست میآید.

بهدست آورم که جه مدت زمانی طول خواهد کشید تا رایانه جای ریاضیدان

را در محاسبه بگیرد ۸62250۸0۷ .بهدرستی جواب ( )۲,62:ربارای

SSSSSSS$

معادلات ( )۲( ۱)۰و( )۳در تقریبا  ۷۱انیه یافت بجز اینکه حیزی در مورد

جوایهای تباهیدهای که بهازای  0۵ < ۰بهدست میآیند نگفت .زمان مورد

نی1از ۸۲250۸1۷برای حل دستگاه چهار معادلهای (* *) اساسا با زمان

لازم بای حل ( )۳( :)۲( )۱یکی بود .اما وقتی من از ۸41950۸01
خواستم که سه معادلهٌ اولیة (*) را برحسب  7 ۰و  0حل کند .ظرفیت
سوت
بقه
ب دقی
 bsرایانه بعد از حدود یک

انیه تمام شد .حتی وقتی

که (*) را با قرار دادن («ل  )2/,به جای ( )1,.2,سادهتر کردم .بتابراین

شکل ۹امکانهای مختلفی را با تغییر دادن پارامترها میتوان کشف کرد .اینجا شیب تفییر
میکند اما ساير مشخصات ابت نگه داشته میشوند؛ شیبها ۲/۳۰ ۳/۲۰۱۰ ۲/۱۰ ۵/۳۰
۲

برابر شیب «درست» در  5وسطی هستند.

مجدداً اطمینان حاصل کردم که معادلات ک(*ا)ملا بذیهی نیستند وتغییر
آنها به ( )++گام مهمی بوده است.

۱

راه حل نوق برای مسألة بیضی فورً منجر به خمهای  5مطلوب میشود؛
جون میتوانیم فضای بین کمان بیضی_خط

 Colرونده از ( )۷,:2/,به

) dey y (0, yO) a dey (al, ofبه (1بی )209وکمان دیگر را که

 dery (arp yf?) 4 (es ye) JIبه ) ,0( yOو بعد به )?,20( yh
میرود پُرکنیم؛ فاصلة  wf? yp? cmeبه وسیلة ضخامت مطلوب شکل
در چپ معین میشود و  Weelبين ( ۸و " 9بهوسیلة ضخامت مطلوب
در مرکز (شکل  ۸ربابینید .خم 5واقعی با یک قلم مدور به شعاع کوجک
ومثبت که مرکزش خمهای نشان داده شده را رسم میکند کشیده میشود.
لذا مرز واقعی یک بیضی کامل نیست ).البته در مورد قسمت راست پایینی

 5به روشی مشابه با قسمت چپ بالایی عمل میشود.
شکل  ٩خمهای مختلف  5ترسیم شده با اين روش را وقتی یک شیب
 7تغییر میکند اما سایر مشخصات ابت میمانند نشان میدهد .شکل ۶۱
یک  ٩را نشان میدهد که شیب یکسانی با  8وسطی شکل  ٩دارد اما خم»

وقتی که بهطور عمودی در سمت چپ بالا میرود و در سمت راست پایین
میآید .پهننر است .یکی از مزایای اصلی روش پارامتریشده و ریاضی این
است که میتوانید به آسانی آزمایشهای زیادی انجام دهید تا وضعیتی از

شکل* ۱تکههای اصلی این  8در قسمت چپ بالایی و قسمت راست پایینی پهنترند اما
بجز از این لحاظ .شکل طبق مشخصات

 5وسطی در شکل

 ۷نونشم هلاه :اش

ح/رفد 85انلد کنوت

۳۷

کرد :خمها ایزکدیگر نمیگذرند اگر و تتهااگر
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در آشفته

نمادها گرفتار آمدم .اما در تباست : ayاه حل شتا
 peu sataفرض کنید  7 8پلa = 
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.با ورن
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ها میم

پایینی کمان

وش

بیضوی

از

ی

 3 -يا برابر آن باشد .با بسط به سری توانی
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۳
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شکل ۱۱اگر بهنای قسمت.جب بالابی و قسمت راست پایینی کافی نباشد .ممکن است

xv ۲

4

+

1 ۲

* hat

/

Ya

اثرات بسیار نامطلوبی داشته باشد.

که
بارامترها را که دوست دارید بیابید .یک برنامهٌ متافونت که ٩های شکلهای ٩

۱
!)— Y

و  ۶۱۰را وابسته به پارامترهای مناسب رسم میکند .در پیوست مقاله میآید.
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(Yk

۲

(۲

k

((۲۲۲۰۲۱:۱6:- ۱

من بیش از دو سال باکمال رضایت 5ها را با اين روش میساختم

اما یک روز تصمیم گرفتم که امزتافونت بخواهم یک حرف Sip hd 5٩
رسم کند .شکل حاصل بهطور غیرمنتظرهای زشت بود .با بازبینی بعضی
5هایی که قبلاً رسم شده بودند و زیبابه حساب میآمدند » .متوجه یک نقص

بهازای هر * < مثبت است و سری توانی بهازای | > ۵نة| همگراست.

اگر " > ۲4/31هن سری تواتی مشابه

موردی شدم که در مقیاسهای گوچکی که قبلا با نها سروگار داشتم نسبً

=

بیضرر بود ولی زمانی که همه چیز بزرگ میشود به طرز بسیار واضحی
آشکار میگردد .پس فهمیدم که هنوز به پایان داستان نرسیدهام.
شکل  ۱۱ان اشکال جدید را مصورت آغرانشدهان تشان میدهد.
برحسب نمادهای شکل  ۸میتوان گفت که من

به اندازة کافی دور ازآن قرار نداده بودم,

۰

له را در سمت راست 2

 laدر واقع دو بیضی گذرنده از

_\

 (“aeرا

۳

rat hah

۲۸

<  ۲6/۷بهازای هر  1 < ۰خواهیم داشت ۵/0 < ۳0/8

SG cen Hee oh gal

تغییر کند و مرز بیرونی گردد و برعکس؛ که

 5پیش بیاید.
ار  (۷یه اندازة گافی بزرگ باشند مشتگل شکل  ۹۱برطرف سیشود :آما
البته دانستن اینکه چه مقادیری مجاز هستند مطلوب است .به مسألٌ سوم (و
یام :شرط لا (؟ وکا فی برای اینکه کمان سیضوی
سضیه
ر بی
بارة
ی در
میی)
نها

از (( ۲۵,۳ت) تا (ملامعت) بالای کمان بیضوی  5)?5 (huh
ya

هستند ).معلوم میشود که پاسح به اين سوال را میتوان خیلی ساده بیان

اول از هر جملهٌ سری دوم بیشتر خواهد شد.

والسلام.

با توجه به نظریهای که پیشتر بهدست آمد ,داریم

نتیجهای بهوضوح نامطلوب است چون نمیخواستم چنین چیزی در خطاطی

) (3::1۸جاقی حماند چیست؟ (فرض میکنيم که < af) < my
ضوی همچون گذشته دارای تقارن چپدراست
یهر د
9۱و
 > ۷۳ > ۷ب

+

۲۱

ge ۲

بهازای #های کوجحک سریعتر رشد میکند و دو خم تلاقی میکنند .اما اگر

رطعدند .اين باعث
) Sus (af, yf) 5 (af, yfم| میجدداًک ق
میشد که مرز درونی مفروض

Yk
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لذا میتوانیم اطمینان ساصا کم که با شررع از lt
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 hoبرایر با

iرز  -(Me
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ا
د
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ب
ا
:
seul
(
رل و در نهایت
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۳

 aeمیشود.
پس از اينکه دانستم § )| حکوه میتوان با دقت ریاضی رسم کرد.
پی بردم که میتوان در طراحی ببسیاری ازز نمادهای دیگری که در ریاضیات

تشر ریاضیسال  ۵۱۰همارة ۱

FA

وود و
شکل ۲۱

تغییر ضخامت تکة میانی منجر به اين 5ها میشود که در آنها پهنای قسمت

Kesh
چت ری و تست رات بایش i Sel sie BU, JS SR IG. ath

انتخاب شده است.
لازماند ,ایدههای مشابهی را بهکار برد.

در واقع در همه نمادهای

شکل

از یک زیرروال متافونت استفاده شده که اولین بار آن را برای حرف

۳۱

 ٩ارائه

دادم (یا زیرروال دوگان حاصل ازتعویض مختصات  ۶و .)۷بدون نظریهای
که در این مقاله عرضه کردم یا باید از هدف تعریف کتابها به روش ریاضی
 Cawمیکشیدم يا از استاده از همة این نمادها پرهیز میکردم.

بهینهشان بسیار دورند و آدرینده طرحهای بسیار دیگری به ذهن اشخاص

خطور خواهد کرد .رویای کنونی من این است که در بچند سال pone oT
ریاضیدانها با همکاری طراحان مجرب حروف جاپی به ابداع طرحهای جدید
 Lilyزیبایی برای نمادها میپردازند .مطمتنا این یکی از قابل رژیتترین
کاربردهای ریاضیات خواهد بود!

بگذارید با طرح پرسشی اخزواننده ,اين مقاله را به پایان برسانیم .بیضیها
هزاران سال مورد مطالعه قرار داشتهاند ,بنابراین منطقی است که فرض

افند .با این حال تجربة
هشکش
د پی
شتها
کنیم همةً خواص جالب آنها مد

من اين است که وقتی ریاضیات در حوز جدیدی بهکار میروده اغلب

نج و Ss
سل

تج

۰

1
۵ 8 HK

شکل۴۱

نقاط شمارهدار دراين  ۵متناظر با اعدادی هستند که روال متافونت در پیوست

 yidsگنه

سوالهای ریاضی محض جدیدی پدیدار میشوند که خود رباضیات را غنیتر

میکنند .لا بسیارگنجکاوم که بدانم:آیا سائلی که من در ضمن تلاش برای
رسم بیضیهای  ٩مانند با آنها مواجه شدم .شاید بهصورتی

مطالعه قرار گرفته بودند؟ يا آیا کاربرد جدید ریاضیات در حروفجینی منجر
به بصیرتهای تازهای حنی دربارة حیزی

شکل۳۱

روش

ازری
ی ا
سایی
بشه
بخ
می3کند.

بهکار رفته

برای

ترسیم

 ٩همجنین

به عنوان زیرروالی ۳

از نمادهای دیگر از جمله آنجه را در اینجا نشان داده شده است رسم

مانند بیضی

«راستخط» که سیار

مورد مطالعه قگراررفته میشود؟
 ol,متافونت صفحه بعد . ٩نشان داده شده در شکل ( ۴۱و بینهایت

شکل دیگر) را وقتی پارامترهای ذیل مشخص شوند» رسم میکند.
 shارتفاع حرف!
« 0سرریز» خطهای خمیده دبرالا پوایین؛

یک دهم بهنای حرف؛
۰

اندازه قلم مدور بهکار رفته در ترسیم ‘bs

 wreبهنای سریف

)ueلماهای مثلثی پیش از پاک کردن؛
ق

 ۸ضخامت تکهٌ وسطی 5؛
ضخامت
خطهای

قسمت بالایی حپ و پایینی راست.

فائم در شکل  ۰ ۴۱۰گام از هم

» Ipen #و #
میرود که

 Seoقبلاً مورد

فاصله دارند .اين برنامه از

 go SSL Gl, crpenمرکب ناخواسته در سمت جپ و

رایست یک هسیر مشخضشنده استفاده میکند! اJlین ناک کردن در تصویر

قابل ریت است زیرا بخشهایی ارزهنمودها پاک شدهاند.
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new a,b; a= s(tp—Zi);
b= ye — yr — 8(Ze — 2);
— = روت وج2a-b(zp — x:)/(a-a + b-b);
Up — Ya = -5(b-b — a-a)/d.
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% middle point

(index q) % lower turning point (yq to be defined)
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(index k)
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implementation

to R.

% starting point

(index p)% upper turning point (yp to be defined)

cpen;

Typographic

Joel Moses, MACSYMA-The

ation for Computing

This subroutine computes y,, z), and y, so that

Ge Uk — Yj = S.(2e — Z;) and so that the following curve
% is consistent with an ellipse:

subroutine sdraw (index 7)

for Computer

545 Technology

original
operator

Reference

Laboratory

[This paper describes the first computer

parameterized

% ending point
% ending slope

Torniello

1971).

it is briefly described in §3.6 of [1].
6.

% transition point (to be defined)

(index k)
(var s):

Digital Press, 1979).

Mardersteig,
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Bull.

Reprinted

(index 7)

Ye — Yj = )و

TeX

Typesetting (Providence,
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Typography,
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1 of [3].

Knuth,

and Bedford,
4.

scomp(index2)
% starting point
(index p)
% turning point (yp to be defined)

Science,

02139.
2.
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April

Zs

=

(index 7)

% ending point

(indexa)
(indexb)
(var s):

% effective pen width at turning points
% effective pen height at middle point
% slope at middle point

topeys = top,y.;
Ig

=

boteys = botsys;

Te;

ttetp = tor;

Iftarp = Iftoza;

rtatq = tors;

lftarg = Iftori0;

Y2=

Up,

Yo = Ya:

% compute y; and
call scomp(i, 1, 3,5, 5);
% compute y2 and
eall scomp(t, 2, 4, 6, s);
eall scomp(j,9,7,5, $s);
% compute yg and
call scomp(j, 10,8, 6, s);
% compute yio and
hpen;
wo ddraw i{z,; — 2:,0}..1{0,y. —y:}..
3{Zq — Zp, 8(Zq — Zp)} .. T{Zq — Tp, (Tq —

point 3
point 4
point 7
point 8
Ty)} .-

9{0,y¥) — yo} ..9{Z, — x9, 0},
132

—

Xi, 0}

ant 2{0, y=

ys}

ix

4{Zq — Zp, 5(Zq — Zp)}.-8{Zq — Tp, (Iq — Zp)} ..

10{0, y, — yro}.. 7 {zy — 10,0}.

“The letter 8”;
hpen;
toppy: = round(h + 0);
ود

اس

7

y=

rtgz4 = round 9u;
-5.5u;
rtoz7 = round8.5u;

ys = goods th—1;
botoys = 0;

botoys = —o;

-52h;

Iftsr2 == roundu;
aye 4.5uy
gs =
Iftozg = roundu;

toppyio =;

% the s-curve

yo=

yr = good, $h+1;
Ye;

Yr = Yt)

Is =e;

Tio = 27;

rare = rtoro;

lftar7 = Mftor11;

wo ddraw 6..8,9..8;

%

ddraw 7..10,11.. 10;
rpen#;
w,4 draw 6{0,—1}..5{1, 0};
Ipen#;
wa, draw 7{0,1}..1{—1, 0};
hpen;
wo draw 6{0,—1}..5{1,0};

draw 7{0,1}..1{—1, 0};

lower serif

% upper serif
% erase excess
% ditto
% lower left stroke

% upper right stroke

call ~a sdraw(1, 2,3,4,5,8,9,—A/(50u)).

%

middle stroke

ely nti
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تعمیم قضیهای اگزاوس بگهروههای متناهی
محمدرضا پورنکی *

قضیهةٌ کوجک فرما حاکی است که اگر « عددی اول باشد ,آنگاه

همچنین نگاه کنید به [ .)]۶در سال  ۲۷۸۱پیترسن [ ]۴قضبه کوچک فرما
را به کمک یک روش ترکیبیاتی ثابت کرد و تبو [ ]۷در سال  ۱۹۱باتعمیم

(به پیمانة ) < 0له

بهازای هر عدد صحیح  صادق است .ممکن است این سوّال مطرح شود که
تعمیم همنهشتی بالا به عدد صحیح مثبتِ دلخواهی مانند ( 0بهجای عدد

اول ) چیست .احساس میشود پاسح اين سّال برای ریاضیدانان .حتی
متخصصان نظربه اعداده کمی ناآشنا باشد؛ وعلت این ناآشنایی رام نییزتوان
ظاهرنشدن این تعمیم در بسیاری اکزتایها .دستکم دکرتابهای

قضيةٌ گاوس .اگر  7عدد صحبح عثبتی داشد .Stated SGT

 S\VSهر عدد

oe

a

 aeاست؛

 csمودیوسی

و به این صورت تعریف میشود که ۲۸( < ۰ ://)۱( < ۱

خالی از مرمع نباشد؛ و

"()-۱

 7تابع فی اویلر است و به صورت )— +

 (rn) = 211yy pinتعریف

ثباتهای اراته شده توسط گراندی! ,دیکسن ,وب تبوود که به ترتیب دسرالهای
 ۵۹۸۱۰ ۲و  ۱٩۱۰عرضه شده بودند .سرانجام در سال ۶۸۹۱۰

d|n
دز

 ged (a,n) = \V Sa arco sic» uljleصادق است .دارینجا

میشود .سزله [ ]۶سه اثبات مختلف برای قضية گاوس ارائه کرد که مشابه

۰ p(n/d)at
\fe \oss

)all”) = \ (n Bley 4

متعارف»

مرنازهشتی بالا را که حکمی منسوب
هکو
دانست .دوراقع میتوان تعمیم مذ
بگهاوس است یکی از زیباترین احکام نظریةٌ کلاسیک اعداد بهشمار آورد:

(به پیمانة «) = ۰

این روش توانست اثباتی از قضية گاوس ارائه کند (خلاصهای اازثبات وی
در صفحةٌ  ۲۸ا[ز ]۲آمده است) .همچنین تیو توانست بهکمک قضية
گاوس ,قضية اویلرر| که خود تعمیمی از قضية کوچک فرماست ثابت کند.
مدنکههشتی
هکن
قضية اوبلر بیان می

\Qoaa

اگر

7۷

)aS am = py... Py SV ulm

 So) shack epiعتما یذ فرض ميشوند:

اسمیت [ ]۵اثباتی ««نگی» برای یک تعمیم جزئی از قضية گاوس بهدست
داد .پس قضيه گاوس از دو جنبه دارای اهمیت است :یکی از نظر تاربخی

گر از یج رکه عسییسی از ای ir steal fal lagi Big
ان عتقاملهیمی .از قضی گاوین بگهزوههای متتنهی بیان وبات SiS
جبر خطی کلاسیک برای  ablglخواهد شد.

واضح است که قضية گاوس تعمیمی از قضيهةٌ کوچک فرماست و با

فرض اول بودن  7قضيهٌ کوچک فرما را نتیجه میدهد .دیکسن در صفحات
 ۶۸: ۲ازکتاب خود [ ]۲تاریخجهای از قضيه گاوس آورده است .ما نیز

در ادامه مختصرً به ان تاریخچه اشاره میکنيم .گاوس حکم قضية خود
را فقط توانسته بود بهازای »های اول ثابت کند که اين اثبات پس از مرگ

وی دسرال  ۳۶۸۱منتشر شد .لیکن در طول سالهای  ۰۸۸۱-۳۸۸۱چهار

قضیبه اصلی
ویةس
از قض
گور ا
در این بخش تعمیم مذک

را تحت عنوان قضية اصلی بیان

میکنيم .سپس ارتباط این قضیه را با نظرية سرشت گروههای متناهی شرح
خواهیم داد.

اثبات مستقل برای قضية گاوس (بهازای تمام »های صحیح) توسط کانتورا,

قضیه اصلی.

ویبر" .لوکاس " ,وپلت " ارائه شد (برای یافتن مراجع رجوع کنید به []۲؛

(گ۱روه ضری «عداد مخنلط ناصفر در نظر میگیریم:

4. Pellet

3. Lucas

2. Weyr

1. Kantor

G oS ys

 als 09,5 obاز مرثدة 9
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1. Grandi

م /درضا
حهی
منا
تعمیم قضیهای اگزاوس بگهروههای مت
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 Soهمم یخنی

۵۱

پورنکی

نگ  ۰همنیشنی

)(n les a
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در بارة مباحث جاری دترحقیقات ریاضی منتش رکند .اجرای این پروژه مدتی متوقف شد ولی
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که ریاضیدانان متعددی به آن پرداختهاند و کار بردهای فراوان (در هندسه ,جبر
نظر یه اعداد .بهینهسازی و )...دارد .ما ادرینحا |  Aletaرا با هندسهةً حبری

از  WPتعداد نقاط صحیح

()4 0 ۳2عه در درون له تعداد نقاط صحیح (0۵) 0 ۳2
روی لب " 7با حجم اقلیدسی

 .برای چندضلعی نمایش دادهشده در

زير خواننده میتواند بهراحتی نشان دهد که ۲ 2( < ۰۳ :ط) 01۵
 (Pn Zo) =n ۰هم
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 »02۵ )۵و به شرطی که

مساحت یک خانةٌ شبکه را یک فرض کنیم (که از اين پس چنین خواهیم
 (855سناحت  ۳CN Sk) col FF gle

نوین توصیف میکنیم ونشان میدهیم که چگونه مسائلی مقدماتی ازاين نوع

ما در قسمت اول به ارائة چند حکم که انزظرية اعداد سرچشمه گرفتهاند.

به روشن شدن مسائلی اساسی در هندسة جبری کمک میکنند .مبحثی که

میپردازيم و در قسمت دوم چند حکم بسیار جدید از هندسةٌ جبری را در

(به خطا) شهرت به «مشکل» بودن پیدکرده است .درتمام این متن منظوراز

مورد چندبرهای صحیح بسیار ساده .موسوم به فانو" بیان میکنیم .جندبر

چندبر صحیح #۱بعدی عبارت است ازیک چندوجهی محدب (تابلوی  )۱در

چندبر که صفر تنها  ahصحیح درونش باشد و

فضای اقلیدسی " 8که مشمول در هیچ ابرصفحهای نیست و رتوس آن روی

شک * »7مشتمل برنقاط با مختصات صحیح ,قرار دارند .اگر  چنین

یک
فانو عبارت است از

ه«رابروجه» آن دارای دقیقاً « رأس باشد که پایهای برای شبكة

 7تشکیل
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در بارة تعداد رتوس چندبرهای صحیح
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حاصل میشود .برای
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 IEکه  ۲۵۱ (1) = mکافی است ابتدا  7را
آن را وقتی ضریب

انبساط

یک

به سمت
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میل میکند در نظر بگیریم.
نتیجه (مینکوفسکی) فرش کنبد  1زعدجموعة محدب و فنودهای (۱

۷

فضای اقلبدسی " 81جاشد شاعل عبدا  GV & Saad plain gو  71عده
۱

 meeحشتی باشد .اگر  ۱۵۷ )61( < ۳۲7آنگه  71جفت نفطة
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ثبات عبارت است ابزهکار بردن قضية بلیشفلت Py AK ely

شکل ۱یک مثال
میدهند (برای مفاهیم ابروجه وپايُ شبکه به تابلوی  ۱در صفحٌ بعد رجوع

ختی تبدیلهای خطی که شبکٌ  ۳7را به خودش
ییب
رتقر
کبا
ید).
کنی
مینگارند .فقط تعداد سناهی از بعنین چندیرهایی وجوذ ذارند وگرائهای
دقیقی برای تعداد رئوس آنها در حالت کلی حدس زده شده وا دبرعاد پایین

شناخته شدهاند .ما با نسبت دادن یک واريتة [چندگونای] جبری مختلط به
هچرندبر فانو سعی خواهیم کرد به همراه خواننده بهکشف  dediچنبرهای
کمک دستگاه نوین نظريةٌ موری" بررسی کنیم.
پرداخته وسوّالات قبل را به

دادن «بوونه  -زل ع< له که زنها بهوسیلةً آن قضیه داده شدهاند.
قضيهٌ قبل اطمینان میدهد که اگر حداقل یک نطهٌ صحیح درون

یک مجموعةٌ محدب فشرده موجود باشد و حجم این مجموعه به انداز
کافی بزرگ باشد آنگاه تقاط صحیح سیازی

ذر آن یافت خواهد شد.

ابرابری زیر را که کران بالابی برای تعداد نقاط صحیح برحسب حجم
بهدست میدهد

وه به پلیشفلت نسبت میدهند :اگر  Os ILمجموعة

محدب فشرده از فضای اقلبدسی
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 ck = cardسادک  5بکامترین حجم ,با رتوس

نتایج جندصد ساله
شمردن نقاط صحیح

صحیح و مشمول در  1وا در نظر میگیریم .حجم این سادک حداقل !۸۸/۱
یک ناحیه از فضای

"8

در اصل مسالهای است

که به تقریب زدن اعداد گنگ بهوسیلة اعداد گویا مربوط میشود :گاوس

مدح7اباسبة  ۷۹۶۲۸۲نقطةٌ صحیح درون
تقریب ۷۰۱۴۱ر ۳را برای عد
فردست آورد .اين نظرية بسیار قدیمی
هص
بکز
قرصی به شعاع  ۰۰۳و به مر
بهویژه به یمن کوششهای مینکوفسکی درانتهای قرن  ۱٩تکامل یافت .برای

اینکه تکنیکهایبهکار رفته رااندکی روشن کنیم بهابات قضية مقدماتی ولی
بنیادی زیر متعلق به بلیشفلت" قناعت میکنيم( .وی نیز از تکنیکهای
قبلی مینکوفسکی الهام گرفته بود اما به هر حال قضیهٌ
مدیون او هستیم).

چشمگیر زير را

فضای اقلیدسی ",و  77عدد صحبح عثبتی باشد ,اگو
که بهازای هر  7و  7داشته
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اثبات این قضیه بسیار ساده است .فرض کنید  6تکخانة
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نقطه به  ٩را انتخاب کرده آن را +۲یرنه مینامیم .سادک  5تولیدشده
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 vol (IL) > vol (S$) + vol (S’) > ¥/n! Iوبه همین ترتیب.

تخمینهای جدیدتر
حیح روی لبةٌ یک چندبر صحبح را
در این پاراگراف قصد داریم تعداد نصقاط
برحسب تعداد نقاط صحیح خروم آن تخمین بزنیم .اولین حکم دارین زمینه.

شکل  ۲آزمایش کند.
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قضیهٌ پیک" در بعد دو است که خواننده میتواند آن را روی جندضاعیهای

قضیه (پلیشفلت ۴۱۹۱.۰ .فرضی کنبد  6جك زیرمجموعة فشرده از
حداقل )
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نتیجه میگیریم که حداقل یک نقطةْ  * > 6متعلق به  9 + ۱مجموعةٌ
بل وحود دارد .به خبارت
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قتضیه (پیک .)۹۹۸۱ .اگر " 7 > 81يجلكندضلعی محدب محیح داشد

ل حخجموبهاه بزرگ میباشند .چهاروجهی با
درای
رآسهای آنهاست ولی دا

آنگه

رتوس (  )*۶,۱۱( ۴۱*,۱)۰( ۴۱*6۰,و (( )0,۱,۱بهازای ی صحیح
دلخواه) مثالی اآزنهاست .اما همانطور که قضیهٌ زیر نشان میدهد اگر

\A(P) = card (PN Z") - card (OP NZ") -
که pas db\ cokes A(P) OV ys

شرط

کنیم وضعیت بکهلی متفاوت خواهد بود.

 7است.

برای اثبات ابتدا به حالت مثلت میپردازيم :اگر  7یک مثلث صحیح

باشد که تنها نقاط صحیحش رئوس آن باشند آنگاه ۲

ناصفر بودن تعداد نقاط صحیح

در درون جندوجهی صحیح را تحمیل

<< ( .7)۸دوراقع

ادهرازن
ق آم
تدست
اگر  7 4و ) رئوس  7باشند آنگاه متوازیالاضلاع به

1

نسبت به وسط پارهخط  063متوازیالاضلاعی است که تنهانقاط صحیحش
چهار رأس آن هستند .به این ترتیب است که  31 - ۸و  0 - ۸پایهای
برای شبکة " 7تشکیل میدهند .به عبارت دیگر ,ماتریس  ۲ < ۲با ضرایب
صحیح که ستونهایش بردارهای  31 - ۸و )- ۸هستند دارای دترمینان ۱-2

میشود .بعنی حجم این متوازیالاضلاع یک است .اگر تنها نقاط صحیح

یک مثلت صحیح روی مرز آن باشند با استفاده افزرمول پیک میتوان نتیجه
گرفت که
card (TN Z") = YA(T) + ¥

وeshte) (dy 2) 5 Cs N) C2) es bee Sy bobs CoS onl 

قضیه .فرش کنید " جك چندبر صحیح
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 konبستگی دارد ورداق

) NAAT Luca) vol (P) < B(k,nلاگاریاس و تسیگن,

بهکمک نابرابری بلیش فلت نتيجهٌ زیر بلافاصله اقزضيهٌ فوق بهدست میآید:
نتیجه .اگر ] بك چندب صحبح سدق
072۵
0 6)( < ۱

داشد به گونهاي که

> | آن6ه عدد ( 7,)3که فقط حه ng kh

وابسنه است یافت میشود بهطوری که
card(PNZ") <n +n!B(k,n).

 odصحیح مثبت دلخواه) نشان میدهد کراندار نییست .همحنین توحه کنیم

که در بعد سه ,چهاروجهیهای صحیح یافت میشوند که تنهانقاط صحیحشان

به عبارت دیگر تعداد نقاط صحیح روی
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دربارةٌ تعداد رتوس چندبرهای صحیح

۵۷

 LW lad diyeصحیح درون آن ,در صورت وجود ,کنترل خواهد

چندبرهای فالو
دراين قسمت

تنل

میخواهیم ردهای از جندبرهای صحیح بسیار ساده را بررسی

کران بهدست آمده به وسیلة هنسلی توسط لاگاریاس و تسیگار بهتر
شده وبه ضورت  63, 0( > ۷)6/+ ۳۳((۱۲دآرمده است .تا آنجا
که من میدانم حدس

دقیقی برای یک کران بهینه وجود ندارد .در حالت

\ = )" card (PN Zمنالهایی به وسیلة زاکس ,پرلیس و ویلکس از

تعریف .یک جندبر صحیح بعدی (از نوع) فانو نامیده میشود اگر صفر
تتها نقطةٌ صحیح درونیاش باشد و اگر تمام ابروجههایش دقیقاً * رآس
داشته باشند که بایهای برای  ۳,7تشکیل دهند.

چندبرهای صحیح «1بعدی یافت شدهاند بهطوری که ! > ۶۶/۳۳۲)vol (P

و 0 )۳:2۱۳( < ۳۲عهه .بنابراین مرتباً بزرگی اللاماً پهینه است .Bal

اثبات برای نتيچة هشسلی همان است که بای تتيیة مینکوقسکی ,با شناسطتن
نقاط صحیح درونی میتوان نقاط صحیح دیگری به شرط آنکه حجم خیلی
Syl Curse ath 5p

از سادک متعارف با رس مشترک صفر است .بهعلاوه ,نقاط صحیح
لهای  ۳دقیقاً أسهای آن هستند .انزتایج قبلی دربارة متناهی بودن چنین
بمریآید که با تقریب عمل ()2م )2[,تعداد متناهی چندبر فانوی 7بعدی

وجود دارد وتعداد راسهای چنین چندیری را میتوان با ثابتی تخمین زد که

قضیهای دبرارةٌ متناهی بودن

هنگام مطالعة چندبرهای صحیح باید تبدیلهای فضای " 81را نی که حافظ
شبکهٌ ( ۳7و در نتیجه مفاهیم نقاط صحیح و جندبرهای صحیح)

هستند به

حساب آورد .اي تبدیلات عبارباند نازتقالهابهوسیلةً برداری با مختصات
صحیح و تبدیلهای خطی

اگر  یک جندبر فانو و  ۶تعداد ابروجههایش باشد آنگاه  01اجتماعی

 «« ۸ت که  ۸مانریس Hl

)GLn(Z) 5

فقط به بعد بستگی دارد .همانطو رکه در ریاضیات معمول است سوّالی که
دارینجا مطرح میگرده عبارت است ازردهبندی این اشیا حداقل داربعاد
پایین .ما خواننده را تشویق میکنیم که ثابت کند تنها جندضلعیهای فانو پنج

تا حندضلعی اول شکل  ۲هستند.
ما به هر جندیر فانوی بعدی ,بعد ا زکمی مقدمات هندسهً جیری» یک
خمینه مختلط جبری #بعدی

نسبت

خواهیم داد.

(یعنی ماتریسهای  7 «07با درایههای صحیح و دترمینان -۱؛ جنین ماتریسی

درآمدی کوتاه به هندسهةٌ حبری (مختلط)
بودن زير را انزتایج قبل بهدست آوردهاند.

خمینههای جبری مختلط

قضیه (لاگاریاس و تسیگاره ۱بهازای
ثقر یب اثنقا لها و عمل گروه
Gen

 dyميشود

هر عدد محیح  ۱< با

(«, )2بآت) فقط خعدادی عتناهی چندیر صحیح

که دارای 

os

 Geمختلط #بعدی در اين متن عبارت است از زیرمجموعة

XN

از یک فضای تصویری مختلط ( ۳ )۲از بعد ( ۷2هازای عدد صحیح
< ) ۷۸که به وسبلءٌ دستگاهی امزعادلات جندجملهای همگن با ضرایب

نفطة صحیح درونی داشد.

گی
اایییک
مبخهتلطگونهای تعریف شده که هر نقطةٌ ۲ه عم"سدار

بنابر قضية هنسلی حجم یک چندبر صحیح  Mبعدی که دارای  ۸:abi

در  #یگریشت با یگگوی در  ۳6باشد .بنابلین.هر تقطه از یک شميثة

صحیح درونی است بهوسيلة ابتی که فقط به « و  ۸:بستگی دارد تخمین

جبری مختلط  1بعدی بهطور موضعی بهوسیلهٌ توابع تمامریخت [هولومورف]

زده میشود .میماند اثبات اینکه فقط تعداد متناهی از جنین جندبرهاي با

۱

حجم ثابت وجود دارد .ثابت میکنيم اگر  51یک مجموعة محدب فشرده

خمينة جبری  62ابزعد  1با ابرصفحههای فضای دربرگیرنده زیرخمینههایی
ولراید میکند .همینطور تقاطع X با  ۱-۷ابرصفحه در وضعیت
ت۸
از

از نضای اقلیدسی " 81باشد واگر  5یک سادک با بیشترین حجم مشمول
در > باشد آنگاه )-(8 + ) + ۵(۱

)]  7که در آن  ۶گرانیگاه 5

تهصات
 ۰.مخ ک

موضعی نامیده میشوند قابل توصیف است .تقاطع

عمومی زیرخمینههای ۱بعدی از ۲

را که خم نامیده میشوند ایجاد خواهد

است .سپس ابت میکنيم اگر  5یک سادک صحیح با حجم  ۷باشد

کرد( .برای بررسی دقیقتر میتوانید به مقالهُ «دینامیک دیوفانتوسی» اثر سرژ
کانتا! در همین مجموعه رجوع کنیدا.

مشمول در مکعب با رتوس صحیح و با طول ضلع صحیح کمتر یا مساوی

ابرصفحههای متعارف
میدانیم که با مطالعة فرمهای دیفرانسیل روی یک خمینه میتوان اطلاعاتی
دربارء هندسه وتویولوژی آن بهدست آورد .دراين بارا گراف (ککهمی فنیتراز

 A E GLa(Z) ya ple oilیافت میشود بهطوری که سادک )A(S
 ۷است .نهایتا ازين مطلب نتبجه میشود که برای هر چندبر صحیح "1
با حجم  71۰یک ماتریس

)GLn(Z

 AEچنان یافت میشود که جندبر

() ۸در مکعپ با رتوس صحیح و طول ضلع نابیشتر از  71قرار

بگیرد .از آنجا که فقط تعداد متناهی نقطةٌ صحیح در یک مکعب وجود
دارد.

 oles dncاز آن حاصل میشود.

بقیةٌ مقاله است) ما به هر زیر خمينهٌ ) بعدی 
“VY

 h Keنسیت

ازیک خمینةٌ مخنلط  ۲7عدد

میدهیم که «اندازه» تقاطع  AC garsقطبها و صفرهای

یک عنصر حجم برخهریخت [مرومورف] روی  ۲با زیر خمینه  Yاست.

در بعد دو .پا تقریب انتقالهای ضحیح و ععل ( ۶۱ 36 )2چندبر

اگر  1یک خمينة مختلط جبری «بعدی باشد .یک فرم دیفرانسیل

صحیح که دقیقاً دارای یک نقطة صحیح درونی  CSL ASLمیشود (شکل .)۲

برخهریخت 1بعدی رل ابزالاترین درجه را دنرظر میگيريم (در مختصات

هیچ ردهبندی برای بعد ناکمتر از سه وجود ندارد (باید منتظر فهرستی بسیار

یک تابع برخهر بخت است)

بلند بود که سریعا دستنیافتنی میشود!)

موضعی ۸۰۰۰۸

)(۱20

< چرس که

Cantat

1. Serge

رریاضی,
نش

OA

اين فرم دارای قطبها صوفرهایی روی ابررویههای ( 2یعنی زیرخمینههای
قطبی

)2
 ۱-۷بعدی  )2میباشد .بهعنوان مثال» فرم (۱۵۱
۳ /

از مرتبةٌ  ۸1روی ابرصفحةٌ [* <<  )۲0وصفری از مرتبةٌ  ۸روی ابرصفحةً

Vale

سال ۵۱

تمامریخت ادزرجهٌ ماکسیمال بجز فرم متحد با صفر وجود ندارد .سادهترین
عرد  ۸همان )ها هستند وابررویههای درجهٌ
بو د
مثالها اخزمینههای فان
 8از  ۱۲۳۳بهازای ۷۰ > 8 > 9+ ۱

( )۱# < ۰دارد .به هر فرم دیفرانسیل برخهریخت بدا با بالاترین درجه

یک امرروية منعارف از  ۲به شیوة زیر نسبت میدهیم :اين ابررویه عبارت
است از جمع صوری متناهی  :< 11:12:ر

فاروهای
صبه
قط
روی

که :ها ابررویههای

ب1رباعکس مرتبةٌ قطب
»رن و  ۷1مرتبة صفر روی 1:

 tal Ayدر مثال قبل

}=o

( ۵/8ع هه

ع برکل.

واضح است که اين ابرروية متعارف به انتخاب فرم دیفرانسیل برد بستگی
دارد .در عوض قضيهٌ مانده نشان میدهد که برای هر خم  0از  2اگر

درآمدی بسیار کوتاه به هندسة جنبرهای

خمینههای چنبرهای

هندسهٌ جنبرهای ,که در دهةٌ  ۰۷۹۱پدید آمد .در اصل مطالعةٌ خمینههای
جیری است :که (حاضل) فشروسازیهای چگسانگرد ۱چثبر؟ مختاط

*())۳2اند .سادهترین آنها * )۳2و *( ))۱۳0هستند اما مثالهای فراوان
دیگری نیز وجود دارد.

 0بل عدد اشتراک ابرروية رق 2با خم  0را نشان دهد (اين عدد واقعً
تعداد نقاط اشتراک است  1$ Cy Hyبا هم اشتراک متقاطع داشته باشند؛

تعریف .خمينة جبری چنبرهای ,یک خمینهٌ جبری مختلط  #ازبعد ۷

 Lis al oSتماس را برای نقاطی که در آنها  0بر 11:مماس است

 alsa alکه عم iy io UG aay ghd gts cay T

منظور کرد همچنین باید تکینگیهای احتمالی  0و 11:را نیز به حساب
آورد) آنگاه عدد صحیح

)۰ 0 <: 2 miHy-C (ts be

 1به

خم  6بستگی دارد اما به انتخاب فرم  wx nilboبستگی ندارد .بهطور

عمومیتر اگر  7یک زیر خمينةٌ جبری از  2از بعد  4باشده عدد اشتراک ۳

رة مختلط )Tis (C1
متجکهم یکوعة بازو چگال یچکرینختب با
اس
یک عمل جبری روی  ۲2باشد.

بهویژه هر  ۶ 6 7یک خودریختی ,م از خمینةٌ جبری  NXنعریف
میکند و بهازای هر  #و  ۲در  1داریم رم

رب <

برص.

برای ساده

با  # halمتغارقه عدجی است ضعیح [نقت یا حنلی] مجدفاً مسفتل

کردن نمادگذاربها معمولا میتویسیم (,)8م <  ۰۸که در آن  /در 1

 1نشان میدهيم (تابلوی  ۲را شید که در آخ

بهازای

از مرس که آن را با ۲۰

حالت « )07( - ۱فة با جزئیات بررسی شده است).

pO igs

میان خمینههای جبری مختلط یک رده بهطور خاص ازبقیه متمایز میگردد:

و  ۶2در 2

ET
میدهیم

است.

یک

مثال مهم

فضای

تصویری

«۱بعدی است:

)-2@n] € CP™ 44 = (toy... 5th
& Ln

 ۰۰ tyeلا

[bit

 2 2 [x,قرار

 tSنکتهة اساسی آن Gaal

که خمینههای جنبرهای قابل کدگذاری بهوسیلةً اشیا بسیار ساده ترکیبیاتی
هستند که اینک آنها را توصیف میکنيم.

pls Gladys

تعریف .یک خمينهٌ جبری مختلط  2ابزعد ( 0نازوع) فانو نأمیده میشود
اگر برای هر بعد  4به گونهای که * >  1ب>  ۱و هر زیر خمينة جبری  ۲از
 Xداشته باشیم * < )-۴(61۱ ۰ ۲

اگر #د یگ خمينة فائو باقدد بتوییه داریم * >  0۰76بر
ه
جاز
ریخت
دهر
هر خم ) از  ..۲اين بدان معناست که فرمهای دیفرانسیل برخ
ماکسیمال خیلی بیشتر قطب دارند تا صفر .بهویژه هیچ فرم دیفرانسیل

مبحراوطد ویزن
یک مخروط گویای منتظم  7از بعد  ۶در " 81عبارت است از یک مخروط

 aslبحذب با بلس * فلینشده بهوسیل  ۳yp CZ” big

 ...9که

قابل تکمیل به صورت پایهای از شبكة " 7باشند .لذا مخروط  7محموعهای
است اتزرکیبهای  2 -, 21:۸:که :ها اعداد حقیقی مثبت پا صفرند.
1. equivariant.

8۹

دربارة تعداد رتوس چندبرهای صحیح

بهعنوان مثال ,مخروط تولیدهشده توسط (* )۱,و ( )۱,۱در " 81منتظم
است دحرالی که مخروط تولیدشده توسط ( )۱۲,( »)۰,۱اینطور نییست

))۰
)۱,,۲(۱
(ة [
,نواد
زیرا خا

بون منتظم
ا.دیک
پایهای برای " 7ندیست

از  ۳81عبارت است ازیک مجموعة متناهی  ۵از مخروطهای گویای منتظم
RPSپو|,شانند و در دو شرط رميریصذقکنند :اگر
می

ty Glee

وجهی از همه
 ۵باشد آنگاه همه وجوه آن دهرس۵تند (توحه کنید که ":
و0ح0هی
مخروطهاست) و اگر  7و  0متعلق به  ۵باشند آنگاه ۱0

}C, = {uv € Z"|lim,.(z-y t-) = 2

ped X yo 2S Ge

وادة متناهی از  ۳7۱0ها هنگمی که  7۰\y Ay
خبقااًنبا
ميکند دف
 bbميکند برابر است  ۱7عبارت است ا( درون  7در فضای

و یکی صفر بعدی) و

Sy\sp

تولبدشده بهوسیلة Ao

ما اگينزاره راثابت نمیکنيم اما خواننده رتاشویق میکنيم که ثابت کند

اولین بادبزن شکل  ۳مربوط به صفحهٌ تصویری ۲

مشترک از  7و" 0است .در شکل  ۳دبوادیزن از " 81را میبینید ,اولی

دی»
ع تا
ب» ۲
عدی
متشکل از  ۷مخروط (۳یتاکدوب

گزاره .مادبزن بر چنان بافت میشود که خانواد؛ .ها

و دومی مربوط به

’ CP’ x CPاست .این ساختار یک وارون هم میپذبرد .هبرادیزن منتظم

یک خمينةً چنبرهای خالص تعیین میکند .اینک زمان مناسب برای بازگشت

دومی متشکل از  ٩مخروط است.

به جندبرها رسیده است.

خمینههای چنببراهادیبوزها

خمینههای فانوی جنبرهای

در

به چهرندوجهی فانوی  7بهطور طبیعی یک بادیزن منتظم به شیوة زیر

 ۲نقطهً خاص  < )۱,...,۱( 6 7 2 62م 2وجود دارد .بهازای هر

هاربروجه " 1از " ۰مخروط با رأس صمفرتوکی
است .خانوادة همه اين مخروطها وجوهشان به
تشکیل میدهند (شکل .)۴
یک خمينة چنبرهای  2را معین میکند واثبات
شک آن را قبلاً حدس زده است چندان سخت

فرض کنید 6یک خمينة چنبرهای 0بعدی باشد .اآزنجا که 7> ۲2
لی
م۸
۴ع 6

و6د
جی 2
و رو
از چنبر؛ٌ بعدی *)2

سط
تردوکه
دا

 )۱۳2, ۵.۰ (۵۵عد و 2تفریف میشود که د رآن *) ع 2
Lee Dy

رابطةً

BEX

 ۷مختصات صحیح  ۷هستند .با در نظرگرفتن حدهای ممکن

مدارهای نقطة ( 2,وقتی  2به صفر میل میکند) و هنگامی که  ۷در  ۳7تغییر
بزن
د یک
اان
بتو
میکند می

نسیت داده میشود .برای
بر  7یک مخروط منتظم
روشنی یک بادبزن منتظم
بنابر آنچه گذشت۳ .
گزارة زیر که خواننده بدون

ساختة از آنخا که  ۶فشردة عمل جبزی است.

) 110 ..(2-y Leدر  2موجود است ونتيجةً اساسی زیر بهدست میآید:

گزاره .تناظری یكبهيك بین چندبرهای فانوی #بعدی و خمینههای
77 Slope SSبعدق وجود دارد

با استفادة همزمان از روشهای ترکیپیاتی و شبوههایی که در نظریهٌ موری

آمدهاند نوی  )۶ارقة یکت فهرسمت آهزمة خمینههات  fb tla ieو بمد
نا بیشتر از  ۴امکانپذیر است :در بعد یک فقط  ۱۳وجود دارد وابدرعاد

و ۳باه تب  « 81: 8 aad INEفانوی چلبرهًی باشته میشود :آین
اانکااربه!
وهابنتدیه
رد
شکل ۴دو بادیزن "۳1

وباتیرف" در بعد  ۳وباتیرف وساتو در بعد  ۴هستند.
2. Batyrev

1. Watanabe

ترشریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۱

2

در حالت رویههای فانوی چنبرهای ,قبلاً گفتیم که چندبرهای فانوی وابسته,
 ۵چندضلعی اول در شکل  ۲هستند (تابلوی AY
با استفاده

از این نتایج ردهبندای

مشاهده

میکنيم که جندبر فانو با lel

 ۳۰۲ ۰۱ dpaيا  ۴دارای ,حداکثر  ۶۰۸ ۲۰يا  ۳۱رأس است .این نتایج
عمگی در راستای حدسی از باتیرف هستند که اینک آن را بیان میکنيم.

حدس (باتیرف .) ۸۸۹۱ .هر جندبر فانوی  Gasدر حالتی که  71ژوج با شد
حداکثر Yn

 otو دد حالنی  nasخرد

sealsحداکث

۱-۰۲۳

ری

دارده

میتوان دید که اين کرانها اگزرانهایی که هنسلی بهدست داده بود بسیار
کوجکتر هستند .ذبارا به تازگی نشان داده است که تعداد راسهای .جندبر
فانوی #بعدی نابیشتر از ) ۰ + ۲ + ۲۸/۲ - \)(¥n— Vاست و

کاسا گرانده" حدس باتیرف را در بعد پنج ثابت کرده است (حالتی که هیچ
ردهبندی وجود ندارد) .تکنیکهای کاساگرانده هم از هندسةٌ چنبرهای میآیند
که ما برای فهمیدن آن به مفهومی تکمیلی اهزندسهٌ جبری نیازمندیم.

اگر  ۲زیرخمینهای جبری از فضای تصویری مختلط باشد فضای
برداری ترکیبهای خطی  2 0:0:را در نظر میگیریم که زهها اعداد حقیقی

و ها شمهایی از کذاند .این فضا تامتناهیبند استه اما میتوان آن
 rw ale |,کرد به شرط آنکه دو ترکیب خطی  0:02:و 0:02:

را یکی بگیریم اگفرقوط ابگرهازای هر ابرروية  7از  ۲داشته باشیم
:۰ Hبا رز > ۰ :72یه رز (م"ثلا۳ً6در :۳دو خم یکی هستند اگر
جة آنها یکی
درراگر
عدد اشتراک آنها با هر خط مساوی باشد بهعبارت دیگ
باشد) .بعد فضایی که جنین بهدست میآید عدد ببک(" خمينة  2نامیده و
Lapeبا رم نشان داده میشود.

برای یک خمينة جنبرهای فانوی   ۶ابزعد  01که جندیر فانوی وابسته به
آن  ۲است تعداد رتوس  [0مساوی ,یرم  7+است ,پس حدس باتیرف جنین
فرمولبندی میشود :عدد ببکار يلك خمینة فانوق جنرهای ا( بعد  17pes
( ۲7 ۱است اگر  71ژوج باشد و نابپشتو  ۲7-۲ ۱است اگو  1فرد داشد؛

فرض کنید  7یک خمینهةٌ جبری مختلط باشد بهطوری که برای هر خم

تا آنجا که من میدانم حدس دقیقی دربار عدد پیکاریک خمينهٌ فانوی

 ols (bos wai Kyمیدهد که فقط تعداد متناهی

دلخواه

) esغیرجنبرهای) وجود ندارد اما انتظار میرود یک کران خطی

OC > ۰ 0

خمينهةٌ جنبرهای اازین دست با بعد داده شده وجود دارد .حال اين سوال در
دنیای غیرجنبرهای مطرح میشود :آبا فعداد انواع دگردبسیهای

نسبت به بعد یافت شود.

ope

خمینهای ا( سد داده شده متناهی است؟ این سوال فوقالعاده مشکل واز

درسالهای اخیر حدسهای فراوانی اهزندسة جبری روی خمینههای چنبرهای
آزمایش شدهاند وبرخی نیز به کمک هندسة جبری به اثبات رسیدهاند .با
وحود این .هنوز سوّالات متعددی بیجواب ماندهاند .دپرایان این متن ,از

میان همة آين سوالات یکی را مظرح ميکنيم
.3 Picard

2. Casagrande

1. Debarre

بعد  ۳به بکعادملاًبیپاسخ مانده است اجزمله برای خمینههای کالابیسیاوا که

بای بعضی از فيزیکدانها اازهمیت خاصی برخورداراست (آنها خمینههای
سهبعدی هستند که برای هر خم 7

0۰ > ۰

61

و اين علیرغم دهها

اثری است که طی ده سال اخیر دربار؛ این موضوع نوشته شده است.
1. Calabi- Yau

گرانهای با بکمزررگ/آلن والت

۶۱

گرافهای با کر بزرگ"

مراجع
applications

bira-

Bourbaki,

France
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Volume
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Volume

N°

mathematischen

algebraic

Algebraic

and
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Springer-Verlag,
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N°

France,

Grundlehren

تعداد رأسها حداکثر از مرتبة لگاریتمی است .اما خانوادههایی اگزرافهای

Springer-Verlag,

منتظم وسود ذارند ککهدر  aly Lalبهصورت لگارتیم تعداد رنوس رشد

Debarre

میکند .هدف اازين مقاله ارات روش ساختن آن دسته از خانوادههایی است

tert, Springer-Verlag,

کش آز سربترین آهنگ رقند

(O.),
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Mathematics,

(G.),

Teats

con-
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Canad,
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Bounds

1022-1035.
an Introduc-
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der Mathematik
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Springer,

Brion
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of Toric Varieties,
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3, Folge.,

43,

n°

Graduate
York,

چندگانه) سروکار خواهیم داشت .نمونةٌ مشهوری اازین نگورعافها در شکل ۱

Bonavero-Michel

249-272.

J. Math.
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Varieties,
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Lagarias

Oda

tion to the Theory

(J.-A.), ‘Toric Mori Theory and
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 »: - ۱رابطهٌ مورد نظر را به دست میاوریم
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۲
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« ۲زمورد گراف تترسن برابری  ج ( ما 1برهاز استهاها این .یک مورد استایی
انسمشاد

نرشریاضی ,سال  ۵۱۰شمار ۱

۲۶

شکل۱
|lS ule a S

خانوادة گرانهای تمنتظم .همبند .متناهی

\> (Xn)nرا در نظر بگیریم که ذر آن بهازای 6

+

 ۶داشته باشیم

 |X,| 4 +00رابطة فوق به شکل بسیار سادهای دمریآید:
[Xn

)\(

108-۱

))\(+ o

(¥

<

)g(Xn

(در اینجا ( ۱)0کمیّتی است که به سوی صفر میل میکند هرگاه مه .)» -

اهمیت بررسی خانوادههای گرافها از نظريةٌ مدارهای ارتباطی ناشی
میشود .گراف مدلی است برای یک شبکهة ارتباطی ,رئوس آن نمايندة کاربرها

(فرستندهها /گیرندههای اطلاعات) ایساتلوهای آن کانالها رنامایش میدهد
که در امتداد آنها اطلاعات منتشر میشود .شرط  = +00]jim [Xn
برای این است که میخواهيم شبکههایی داشته باشیم که به دلخواه بزرگ
باشند .علت اینکه میخواهیم گراف _:منتظم باشد اقتصادی است :دوراقع.

بهترین شبكة ارتباطات با  89رأس ,یک گراف کامل است ,که در آن هررأسی
بتامامی رتوس دیگر ارتباط دارد؛ دراين صورت تعداد یالها 70177 - ۲/(۱

شکل؟

است؛» که در  07از درحةّ دو است .در عوض» در مورد خانواده گرافهای

وساکس" در سال  ۲۶۹۱به اثبات رساندند :آن دو با استفاده ارزوشهایی

)که مد نظر است تعداد یالهای  6,برابر ۲/|«۲2):۸

تلمنتظم «چم(

غیرساختنی»

وجود

خانوادههای

\> L (Xn)nاما

م80

(«2)0

2

است؛ که رشد آن برحسب | |52,خطی است .دراين نوع موارد خوب است

(یعنی  )0 < ۱را ثابت کردند .پس ازآن؛ در سال  ۲۸۹۱مارگولیس روش

کمر حداکثر ممکن باشد .طولانی بودن دورها به اين معناست که بازگشت

ساخت ساده وزیبا کوادلا صریحی اراه کرد؛ متأسفانه در این روش:

اطلاعات کم خواهد

 pe ayاتلاف هم کم خواهد بود.

) 0. < ۲08۲/۳ +۱0۵)۱ VTهدف ما در این ah] das

۱

اثباتی ساده" اقزضية زیر است که دسرال  ۸۸۹۱مستقلا توسط لوبوتسکی,

تعریف :فرض ميکنيم <۱م( )2,خانوادهای از گرافهای سنتظم.
همبند و منتاهي  tlyو  2 +6۵ار
خانوادهای است با کم بزرگ هر
داشد بهطوري

(XnJndr posse «lim

 ۰عددی عشست؛ 6 < ۰؛ وجود داشنه

که بهاژای هر 71 < ۱

]WXn) 2 (EC + 0(N)) logy _\ |Xn

ررگ
پایو کت
تابایرت  ۱نضان میدس که  dislge O'S tlyدار

یک
فیلیپس و شرنک از
قضيه

.۱

ss

طرف و مارگولیس از طرف دیگر ارائه شد.
mie

و  0دو عدد اول فرد متماید داشند؛

ابهنة )
Seمeye
و (به چيمانة  « 2 ۴0۱و  < -۱) P33) (p/qی
فیست) .در ۱بی صورت خانوادهای ( (۱ ۰) ۹۲7گراشهای (۱

)-حنتظم

دا ( 1000 - ۱دای وجود دارد که  ioe yoمینوانن آنن ( ۱ساخت و در

آن | ۳٩مع)۳62( < )۱)۵(( 01و.

گرافهای  XPهمان گرافهای کیلی گروه  PGLy(q) catsاز مرتبة

ر آن برحسب تعداد رتوس امزرتبة لگاریتمی باشد .اینکه چنین
ک که
است
خانوادههایی وجود داشته باشند به هیچوجه بدیهی نیست .در واقع .با در

از قضية چهار مربع ژاکوبی ساخته میشود.

نظر گرفتن خطایی که در مقايسة بین ( 31),و  ۷وجود دارد .ممکن

است :تیور اتود که سول | ۳۱یلی  Yh Bl pisمطاست  |۴۳است :بتاباین
yl

 itis. Spey LBly shen Ss ptsجات هچب فاردا این را آردوش

1. Sachs
 ۲دراثبات اصلی ازگروههای جبری روی آدلها ) (acélsبyهخصوص

نزر ( )۶6561161استفاده شده است.

قضية تقریب قوی

۶۳

گرافهای باب کزمررگ /آلن والت
تا آنجایی که  ۳میدانیم .ثابت  0 < ۳/۴در قضیهً  ۱صاحب رکورد
جهانی است .اثباتی که در زیر میآید حاصل کار مشترک  lpبا داویدوف۱

وسرنک است.

اول باشد به ( ۸)+ ۱طریق میتوان  0را بهصورت مجموع مربعات چهار
عدد

صحیح نوشمت:

۸) + ۰(۱

یادآوربها

| (و

ود و 6 ۲2 :

 +۵او

|).

( ره

جگرموع مربعات را
ازاين به بعد فرض میکنيم (به پیمانة  < ۴)۱م .ا

گرانهای کیلی

گرافهایی که خواهیم ساخت ,گرافهاي کیلی هستند .ین گرفها را به اجمال
مرور میکنيم.

+ 2 + ۲2

به پیمانة  ۴بنویسیم داریم 0

واگر به باد بیاوریم

+ 8

که هریک از مربعات بهپیمانة  ۴ی یر صفرو یا
فبردق ویه

:ها
خواهیم کرد که دقیقا یکی از

را ۱استه مشاهده

زوج هستند .بدینترئیب

فرض میکنيم " 1یک گروه (متناهی یا نامتناهی) و  5یک زیرمجموعة
[{(w.,2\, 27,27) € Z":

عتناهي  1باشد .همچنین فرض میکنيم که  5شامل عضو همانی 1
ا۱شد
ب۰
نعنی
ی

اما متقارن باشد .یعنی شامل وارون اعضای خود باشد .گراف

|}=p, o3a,,2,>°

(۲

at fal +ay+at

کیلی ) 5 lS G(T,است که در آن مجموعة رئوس  1است و مجموعةٌ
یالها تشکیل شده است از زوجهای ( ),که در مورد آنها ای متعلق به 5
وجود دارد بهطوری که 5

است (ویرا

<  .۷توحه کنید که این رابطةٌ همسایگی files

 ٩ع کنا نو اینکه گراف ) 8( cowl sles G(T,زیرا AVES

در شکل  ۳نمونههای مختلفی ازگرافهای کيلي گروه جمعی 7 < 7۶/7,
(گروه دوری از فرتة  )۶نان داده شده است:

\.

کواترنیونها

فرش ميکنيم  81یک حاقا جاببتایی یکهدار باشد .سلقة کواتنیولهای

همضیثتریابایب در  1را با  831نمایش میدهیم:
}, ,6 ۵۲,۵۲ 6 Rمه  ۱06 + ۱0 + ۵/۳0 :ج

ویزگیهای اصلی یک گراف کیلی عبارتاند از
 (0)1,5 ey Teاز طریق خودریختی» و بر روی رتوس بهطور متعدی
عمل میرکند (به دلیل ضرب

—ji=k

ست» وصل شود .اگر و تنها اگر هر عنصر  ۲را بتوان بهصورت
باه آ
حاسلضرب عناصر  3شتا

i =j' =k’ =-\,

=

jk=-kj =i, ki=-ikh=j.

)1؛

« ) G(T,Sهمبند است اگر و تنها اگر  ٩گروه  ۲تولید کند (در واقع,
(ی 1)9همیند است اگرو ثنها اگر هرراسی بتواند  ۱: opel ayکه متعلق

اگر ۶ + ۵, + ۳:
—ayk

 h Toyبهصورت

 +وه < ه یک کواترنیون باشد» کوانرنبون
)ay

—ayi-

 a=,ود

 I, alبهصورت

<
3
At +a\+a,+a,.
st a nik
N(a) =GQa=a@=a,

بع
ممورع ۴
مج
اقزضیه

A(R) = {a,

که در آن نمادهای  4ژ 1: ,در روابط معمول زیر صدق میکنند

« ) G(T, Sمنتظم است .و | < |5با؛
حپ در

=p-+

اين قضیه,
 ۴مربع ژاکوبی شروع میکنیم (برای اثباتهای سادهای از

نگاه کنید به اوثریل ]9 [4دنیازواثریدوف» سرنک ووالت [ :)]۲اگر عددی

میدان متناهی با  4عنصر ( 0فرد) را با و ۳نشان میدهيم .پادآور
میشویم که در م۳

هميشه حداقل یک

" < » Jokeرو ۲+۱ +

جواب دارد (برای اينکه این را بهوضوح مشاهده کنیم» قرار میدهیم
} : € Fy} 4, = f\ 40's ce Fyارو 1-ع<  :1-این دو
صزف اعضای
نتر ا
زیرمجموعهٌ  ۳هر دو  )0 + ۲/(۱عضو دارنده که بیش
و ۳است .وبنابراین اشتراک آنها غیرتهی است :ازاینرو ن 2. متعلق به ۳,
وجود دارند بهطوری که ۲

حلقة زازییهاین

< و .)۱ +

 We | AODعاز سهان۲ .

 ۲کد ایب

Hata , the Su gal evel By Sy LUI) acter al Ex Ul
تگی بنهحوة انتخاب دو عضو  #و  ۷دارد که در  3,دررابطة
سو
بست
نی
صدق کنند .این دو عضو را بهطور ثابت انتخاب

» < رر ۱+۲ +
میکنیم و قرار میدهیم
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۳۵
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—ayy

uy:

۶۴

تشر ریاضی:سال  ۵۱۰شارة ۱

میتوان نشان داد که  4,یک یکریختی بین دو حلقه است .بهطوری که

))(a € H(F,

(۳
)۸

بهعلاوه (0

که با یکریختی

)iy: H(F,) > My(E,

)det y_g(a) = N(a

ترکیب شده است .بهازای م ۵ > 5داریم

= (2 tg (Aیک ماتریس اسکالر است.

گروههای متناهی
گروه ماتریسهای  « ۲ای وارونپذیر را که ضرایب آنها در  3,است با
(0)۲ن )+1نشان میدهيم .مرتبهُ (0)۷ى )12برابر است با

det: (thy (t4(a))) = N(e) = plq blag 4).
بنابراین

))Yq(Tq(Sp

 aگروه

وارونپذیر

) «GLr(qیعنی گروه ماتریسهای

) eg aryl Glo Mr (Fyداریم که م 5تحت تبدیل به مزدوح ۲ ۲+ 0پایدار
است .اآزنجایی که (( 2),7),۶: 2یک ماتریس اسکالر است بهتر است بر

مافریسهای اسکالر تشمیم  peو  ealبا PEL) connie va

)\ — "|GLr(q)| = a(¢ — \)(q

کار کنیم.
(در واقع .اولین ستون یک ماتریس وارونپذیر را میتوان به  ۲ - ۱طریق

دارینصورت .بهازای برگ >  ۵داریم

سوتون دوم آن را به ( ۲ - 4 < 0/0- ۱طریق بهطور مستقل خطی از

اولی اتتطاب کرفا:

۱

زیرگروه ماتريسهاي با دترمینان  ۱را با ( ٩:۲)4نشان میدهیم .در
اینصورت داریم [ )0( -+ ۳۲بآ

 :yo y SLr(q) = ker[det

ax

بالننره حاريشسمک (ف)  73.بمررک آن رکه امزاثریسهای اسکالر
) ols PGLy(qمیدهیم .دارینصورت داریم

حجوز

 Gabeاست و NG Bg

اگر  = ۱)( (p/qیعنی اگر  یک مربع جه پيمانة  4lS] (42b
) > PSLy(qو,م .5قرار میدهیم

LSI (als

) -PSLy(qسس داریم

اکنون باید نشان دهیم  XPT ASهمبند است .یعنی نشان دهیم که و,ررک

مولد

= |)[PSLr(q

۲
) 2 =f

(و) لوط است اگر ۳ - ۱

مسأله .خانوادهای ازگرافهای  ۹*7خواهیم ساخت .که بنابه طرز ساختشان

!doles Sle p+ VAT) ack gy
و

۲

بط

است اگر * ص 9

پس از ان باقی میماند تخمین زدن کمر  . ۹۰۲برای پرداختن به این دو

XP

فرده *<

) C PGLr(q)/PSLy(qورگ و قرار میدهیم

( ۲00 - ۱رأس.

میدانیم که»$1 Gq(A) € PSLr(q) msl A € GLr(q) hla, 
A S145 5
 detدر  ۳یک مربع باشد.
گرانهای

:۷

) XP = G(PGLr(q), Sp,qیعنی یک گراف ()«+ ۱منتظم با

00 (۱-

okey,

)< 6 )۳۹],۲)(, Sp,q

co

اگر ( )0/0( 2 -۱یعنی اگر  7یک مربع به پيمانة 4

نگاشت خارج قسمت )|  vy : GLy(q) > PGLy(q) bنشان داده.
قرار میدهیم

( 4):,10۳است .به آسانی میتوان دریافت که اگر  4نسبت به « به اندازة

یک گراف (-+) ۱منتظم با  ۳000 - ۲/(۱رأس.

[PGLr(q)| = ۵00۲ -۱(۰

))= %q(SLr(q

واين نشان میدهد که ) O Ty) (Spوه

وض) < ورگ جزتی متقارن از

کافی بزرگ باشد (یعنی  4 < ۲,/دآرنصورت  ۰, ۰ 5|(۸۲,وه)

|SLr(q) = g(q' — \).
تشکیل شده است& .

(۰ 6/0)7

 1۵وم

و

همبند باشند .وآنها را با "ها مقایسه خواهیم کرد.
۲

۲1 < 0

۲

۷ ٩

۲

۲

۱ ۲ظ طد و2

را دمرینظرگیریم .به هیرک از جوابها کواترنیون
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Go ۲ ۱

گرانهای اه
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— PGLy(q).

)*)Uv, : H(F,)*/Z(H(F,

(به پیمانة " < +۰ )۲0رو

 coeشسودار جاسباییی زو ر[ خراهي داشت
)GLr(q

*Wy

i,

بو

“4 PGLr(q) 2

*)H(F,
|

)*)H(E,)*/Z(H(F,

3

My

MOS.
|

)A(Y

(البته اين اکمارملاً بدیهی نیست .زیرا ما داریم به بيمانة ۲کار

میت |
 > ٩ 9 atبنابراین

از طرف دیگ
خلف فرض میکنيم  - 801۲ 9 > Flog, ¢بعنی

 .],| > ۳با استفاده از برهان
<a ft

pp

NSLS NO lle spect lig pat

fF

. و اين یک تناقض استQS ps (ow

]را در مورد: ,[:۵ Lor, gel] = ۱ ٌ)» آنگاه رابطة0/0( < -۱ ب) اگر
بهدست

۶۲  در۲۳  بهکار میبریم و دوری به طول5م, چهار عضو

 خواهیم داشت۱ ٌ با استفاده ازگزار.میآوريم
۳ 901رت0 - 01 م۴ > ۷7۳)9( >

 همنهشتی قبل نتیجه میشودtaljl |p" Fa. > | ۳ در اینصورت
 لازمةٌ اين رابطه هم اين است که.

aS) دنرظرگرفته شود ۱( توجه کنی که این حکم اگر همه با نابربری
میدهد

۲

. است۲ بهوضوح بهتر ازفوض ما درگزارة

یر
یگزو
و»شبی
)/ب
9( = ۱  درحالت۲

0 < ۳/۴  بهطوری که ثابتg( XP) < Flog, q+ log, F+¥ 8
eal Sage (YES jb) V Becks ys

: نتیجةٌ حکم زیر است۱ قضیة
XPT

 و بنایرایی. همبند است11 آنگه

۲

p

J.

Comb.

Theory,

Davidoff (G.), Sarnak
theory,

Ser. B 49, n°2,

(P.), Valette

group

theory

and

Press, London

Math.

Soc. Student

3.

1990,

(A.),

Ramanujan

Texts

Cambridge

(L.-E.),

field theory,
5.

Erdos

Univ.

55, 2003.

Weite

mit

Nat.

Lubotzky

New

Regulare

Knollenzahl,

York,

Phillips

(R.),

1988,

261-277.

8.

Graphen

8.

low density codes,

Margulis

(G.-A.),

combinatorial

Wiss.

Z.

Univ.

and

panders and concentrators,

Weil

(A.),

Sur

les

ll

ظ۱
(2)
q

۱
-< ۱ اکر

ست
[ا رل
)0(

(4) =) Slew! PGLr(q)

Sarnak

Halle Willen-

(P.), Ramanujan

graphs,

2, 1982, 71-78.

group-theoretical
their application

J. Probl.

sommes

de

Inf.

trois

( نشان داده قرار میدهیمSp,q)مگ تولید میکند با ,زیرگروهی را که و

Taillen

constructions

.و] نشان می مدیهدیهيمم,[

<

۱7000 و را با, € PSLy(q) Sea

qe ۷  عددی اول باشد و4  فرض میکنم.)۰۹۱ ۱  (دیکسن۳ ٌقضیه
71۰ | > ۰۶  اگو. ماشد۲.15 )4(  بك زبرگووه سرخ71 همچنیین فرضی می کنيم
HST

[lay gr] [ars orl] =) go's

to the design of ex-

Transm., 24, n°1, 1988,

et

. استفاده میکنيم.است

A حنعلن به ۴0 ۲0۰ ۲0۰ ۱0۰  بها(ای هرga el SVs
of

39-46.
9.

0) log, |X").

 که آن هم ایزافتههای دیکسن,۲,۲5۳)( ازیکی اوزیژگیهای زیرگروهپای

Combinatorica,

Explicit

schemes

۱

H = (Sp.q) OPSLy(q)

gegebener

Margulis (G.-A.), Explicit constructions of graphs without short
cycles and

=\ Sl. g(X™) > (F

1958.

R., 12, 1963, 251-258.

(A.),

Combinatorica,

7.

(H.),

minimaler

berg Math.
6.

Linear groups with an exposition of the Galois

Sachs

۱

1

Dover Publications,

(P.),

۳

Mee Siig باید نشان دهیم که .اثبات

Dickson (1..-E.), Arithmetic of quaternions, Proc. London Math.

Dickson

ue

number

Soc., (2) 20, 1922, 225-232.
4.

.

Sle g( XP) > رو

190-194.

Elementary

graphs,

۳
 هر۵
Se

مراجع
.1 Biggs (N.-L.), Boshier (A.-G.), Note on the girth of Ramanujan

> VTpt SY

5 P49

q

2.

(0)

۱ اثبات قضبه

 واین. ثابت شده است4 < ۲,/  بهازای۰۳۲ [ همیندیA] yal SL

graphs,

 زیر را بهدستonl

{y?4| = [ImII,| > ¢

نک
رو
سیپس
 دراصل مقالةٌ لوبوتسکی» فیل.۱ چند نذکوه

 نشان دادئد۱٩۹۲] درسال ۱[

&

. یعنی تنأقضی که به دنبالش بودیم:۱0 22 ۱۸ < ۲ > *

. واين هم باز یک تناقض است0 > ۷۲۷ یعنی
] ومقاله۶[

< al yy p® = ta,

quatre

CBuvres scientifiques Vol. II, Springer-Verlag,

carrés

(1974),

1979.

] و اثر داویدوف؛ سرنک۴( اثبات اين قضیه را میتوان در اثر دیکسن

 با. را میتوان بهنحو زير ادامه داد۱ ٌ اثبات قضیه, اکنون.] یافت۲[ ووالت
. نیست.رک مولد آنجه باید باشد, استفاده ابزرهان حلف فرض میکنيم که
. استPSLy(q) یک زیرگروه سر 71 و اين معادل آن است که بگوییم
 دیده, از طرف دیگر.)2| < 4 < ۰۶ ) داریم۵( توجه میکنيم که طبق

oe ORK

 دو: یکریخت است۳1  بگاراف5))0م,(و, م,بودیم که گراف كيلي (و

ROK

ee
e

Alain Valette,
mathématiques

“Graphes
2004,

a grand tour de taille”, in images

CNRA

(2004)

des

107-113.

 سریسسfy eal gama ely Il *
alain.valette@unine.ch

حالت را دنرظر

]] را در مورد:0:[, ]۳۵,۳0[[ << ۱ ٌ) آنگاه رابطه/( < ۱ الف) اگر
71  در۶۱  میبریم و با اين کار دوری به طولSa
5, جهار عضو
 خواهیم داشت۱ ٌ با استفاده اگززارة.بهدست میآید
,8۵۱۲ > (*7۲)9 > ۶

راهنمای درخواست اشتراک
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خواهشمندیم پیش اتزنظیم برگة اشتراک به موارد زیر توجه کنید:

 ۱فعلاً هر سال دو شماره منتشر میشود.

 ۲بهای هر شماره  ۰۰۰۰۱ریال (برای دانشجویان ۰۰۰۷ ,ریال).
 .۳بهای اشتراک سالانه  ۰۰۰۰۲ریال (برای دانشجویان ۰۰۰۴۱ ,ریال).
 ۴هزينة پستی مجلههای ارسالی به خارج اکزشور جداگانه محاسبه میشود.

 .۵لطفاً بهای اشتراک مجله را با مراجعه به یکی از بانکها در سراسر کشور به حساب جاری  ٩۳۰۰۹بانک ملی» شعبه
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صندوق پستی  ۸۴۷۴۵۷۸۵۱۰امور مشترکین بفرستید (تلفن.)۸۹۴۲۲۷۸ :
 ۶در صورت تغییر نشانی لطفاً بیدرنگ موضوع را به بخش اشتراک محله اطلاع دهید.
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