






تعال بسمه

ماست هنرمندی تای ی صحنه�ی زندگ
رود صحنه از و خواند خود نغمه�ی هرکس

بجاست پیوسته صحنه
یاد١ به بسپارند مردم که نغمه آن خرم

از جمع اری هم با نیز ریاض مجله جدید دوره�ی شماره�ی شش�امین
رسید. چاپ به خود �های کاست و کم همه�ی با ، ریاض ده� دانش خانواده�ی
باشد توانسته مجله این شاید �گذرد م جدید دوره�ی از که کوتاه مدت این در
که باشند داشته انتظارات ر دی افرادی و کند برآورده را عده�ای خواسته�ی
بوده�اند سوال این به پاسخ دنبال به عده�ای شاید است. مانده �پاسخ ب هم�چنان
ریاضیات، تازه�های دنبال به عده�ای �خورد؟”، م درد چه به ”ریاضیات که
و کم تمام ورای انتظارات. دست این از و ده دانش اتفاقات یر پی برخ
ته�ی ن مدت، این در مجله اران هم از ی عنوان به انتظارات، و کاست�ها
در که تجربیات و بود ر دی ی با افراد اری هم نحوه�ی من برای توجه قابل
تعهد ی تنها داوطلبانه کارهای در مسئولیت پذیرفتن آموختم. میان این
ونه چ �آموزد م ما به که است زمینه�های چنین در اری هم و است اخالق

کنیم. عمل بهتر
سامان�ده گونه�ای به مجله کارهای تا است بوده این بر مدتسع این در

است. رفته پیش خوب حد تا روند این و نباشد اشخاص به وابسته که شود
هیئت یل تش و برنامه فوق و علم انجمن به اجرای کارهای واگذاری
تمام است نیاز هم�چنان حال این با کارهاست. این نمونه�ی از تحریریه

شاهد این�بار تا باشند داشته اری هم مجله با نحوی به ده دانش اعضای
نباشیم. مجله دوره�ای توقف

پایان سال�های حاضر حال در نشریه اران هم از تعدادی ه این به توجه با
ر دی به مجله مدیریت تا است نیاز �کنند، م سپری ده دانش در را خود
بخش�ها، تمام در عالقمندان تمام از جهت همین به یابد. انتقال دوستان

کنیم. حفظ را سنت این بتوانیم که امید �شود. م اری هم به دعوت
ونه چ که است خودمان انتخاب هست آن�چه زیبا، یا زشت بد، یا خوب

کنیم. رفتار ونه چ و باشیم
اصفهان ١ژاله
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آمد نخواهد تو جز هیچ�کس
کوبید نخواهد خانه این در بر هیچ�کس

باش باید تو خانه این روشن شعله�ی
تابید نخواهد تو چون هیچ�کس
باش باید تو باغ این آزاده�ی سرو
رویید نخواهد تو چون هیچ�کس

باش باید تو دشت این جاری چشمه�ی
جوشید نخواهد تو چون هیچ�کس

است آمده صبح پنجره کن باز
شای ب رخوت خانه�ی این در

منتظری؟ هم باز
کوبید نخواهد خانه این در بر هیچ�کس

برخیز �گوید نم و
است صبح که
است آمده بهار

�پنداری م که است آن از خلوت�تر خانه
�پنداری م که است آن از ین�تر سن سایه
�پنداری م که است آن از دیرین�تر داغ،
�پنداری م که است آن از ین�تر غم باغ،

�گویند م ریشه�ها
�پنداری م که آنیم از تواناتر ما
آمد نخواهد تو جز هیچ�کس

�تو ب بذری هیچ
پاشید نخواهد خاک این روی
گردید نخواهد کوت خرمن

تو �چرخش ب چرخ هیچ�کجا
تو �خواهش ب و �چالش ب چرخ هیچ�کجا
چرخید نخواهد تو عزم و اندیشه �توانای ب

کن زین را خود اندیشه�ی اسب
باش باید تو جاده سحر �سوار ت

�داند م خدا و
�خواهد م خدا و
باش خدای تو

ب



خاک پهنه�ی بر
نازنین

ما �دسته�ی ب داس
�چیند م بر را بذری نارسته�ی خوشه�ی سالها

نریخت خاک بر ما پدران دست به که
فردا کودکان

�جویند م را تو امروز کشته�ی خرمن
را تو امروز خاموش و خواب

تاریخ حضور در
فردا اه ن در

بخشید نخواهد تو بر هیچ�کس
منتظری؟ هم باز

کوبید نخواهد خانه این در بر هیچ�کس
خیز بر �گوید نم و

است آمده بهار است صبح که
آری بهاری، تو

کن٢ باور را خویش

طاهری ابوالفضل
تحریریه هیئت دبیر

�کاشان ٢مجتب
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ریاضیات١ درباره�ی سقراط وی گفت
٢ رین آلفرد

کرم علیرضا مترجم:

؟ هست کس دنبال به آیا عزیز، بقراط٣ سقراط
کردم. پیدا ، باش شما که را، او حاال همین زیرا سقراط، نه، بقراط
من به شهر۴ اجتماعات محل در شخص گشتم. دنبالت به جا همه
الیسوس۵ رودخانه�ی طول در زدن قدم حال در این�جا را شما که گفت

آمدم. شما دنبال به دلیل همین به دیده�است،
از �خواهم م آن از بعد آمدی، چرا و ب من به خوب، بسیار سقراط
را آن هنوز، آیا بپرسم. پروتاگوراس۶ با ویمان گفت راجع�به چیزی تو

داری؟ یاد به
ر ف بدون هم روز ی حت زمان آن از فراموشکنم؟ ونه چ بقراط
مشاوره درخواست تا آمده�ام امروز است. ذشته ن و گفت آن درباره�ی

دارم. ذهن در را و گفت آن زیرا کنم
درباره�ی من با �خواه م تو که �رسد م نظر به عزیز بقراط سقراط
دو بنابراین کنم، بحث تو با کردم آرزو که کن صحبت سوال همان
در �دانان ریاض که �رسد م نظر به هستند. هم مانند و ی موضوع،

�کنند. م اشتباه نیست برابر ی با وقت هیچ دو، این�که گفتن
�خواهم م که است مبحث همان ریاض سقراط، واقع، در بقراط

کنم. و گفت تو با درباره�ی�اش
چرا نیستم. �دان ریاض ی من که �دان م مطمئناًً بقراط، سقراط

�بری؟ نم مشهور تئودوروس٧ پیش را سوالت
حت را من سواالت جواب شما سقراط، فت�آورید. ش شما بقراط

شما نظر آمده�ام �دهید. م هستند، چه ویم ب شما به این�که از قبل
قصد با بار آخرین وقت بپرسم. شدن تئودوروس شاگرد درباره�ی را
شما و رفتیم او نزد هم با آمدم، شما پیش شدن، پروتاگوراس شاگردِ
آن�چه موضوع او شد واضح کامالًً که کردید هدایت طوری را و گفت
و کردم عوض را نظرم بنابراین �دانست. نم �دهد، م آموزش که را

18 Unconventional Essays on the Na-کتاب از مقاله اولین و، گفت ١این
مقاله، این شده�است. Reubenجمع�آوری Hershتوسط که ture of Mathematics
آمده�است. Alfred Renyi نوشته Dialogues on Mathematics کتاب در همچنین

٢Alfred Renyi
٣Hippocrates
۴Agora
۵Ilissos
۶Protagoras
٧Theodoros

چیزی چه ببینم که کرد کم من به و گفت آن نرفتم. او دنبال به
من دهم. انجام باید چه که نداد نشان من به اما دهم، انجام نباید
سالم و همسن جوان�های همراه به من رم. ف در درباره�ی�اش هنوز
اوقات �گویم م جرات به رفته�ام، ورزش مسابقات و ضیافت�ها به
را من آرامش غفلت، احساس این رد. ن راض مرا اما داشتم، خوش
تقریباً دارم که دانش �کنم م احساس دقیق�تر، طور به �زند. م هم به
من دانش که فهمیدم پروتاگوراس با و گفت طول در است. �ثبات ب
از خیل شجاعت و عدالت ، خوب مانند آشنای مفهوم�های درباره�ی
باشد بزرگ پیشرفت �کنم م ر ف همه این با است. دور قبول قابل حد

�کنم. م درک واضح طور به را غفلتم هم�اکنون که
من . �کن م درک خوب به مرا که خوش�حالم عزیز، بقراط سقراط
تفاوتِ �دانم. نم چیزی که �گویم م خودم به صادقانه کامالً همیشه
که را آن�چه �کنم نم تصور که است این ر دی مردم بیش�تر و من بین

�دانم. م �دانم، نم حقیقت در
اما سقراط. �رساند، م را شما خردمندی وضوح به این بقراط
که دارم شدیدی خواست من نیست. کاف من برای دانش چنین
نیاورم دست به که زمان تا و آورم دست به استوار و قطع دانش
دانش چه تا کنم تالش باید این�که درباره�ی دائماً من �شوم. نم راض

گفت من به ثئای�تتوس٨ اخیرا، �روم. م فرو ر ف به آورم، دست به
از را ریاضیات کرد پیش�نهاد و است ریاضیات در تنها قطعیت، که
آتن٩ در هندسه و اعداد در متخصصپیش�رو که استادشتئودوروس،
که شوم ب مرت را اشتباه همان �خواهم نم حاال، یرم. ب یاد است،
بنابراین، شدم. ب مرت شوم، پروتاگوراس شاگرد �خواستم م وقت
دانش بیاموزم، تئودوروس از را ریاضیات اگر و ب من به سقراط،

یافت؟ خواهم هستم، دنبالش به که را �عیب ب
پسر ای ، کن مطالعه ریاضیات �خواه م اگر سقراط
بسیار دوست نزد رفتن از بهتر کاری هیچ ، آپولودوروس١٠
یری ب تصمیم خودت برای باید اما نیست. تئودوروس من محترم
نیازهای �تواند نم هیچ�کس نه. یا بخوان ریاضیات �خواه م آیا که

بداند. خودت از بهتر را تو
بدون شاید سقراط؟ ، �کن م خودداری من به کم از چرا بقراط

آزردم؟ را شما شوم متوجه این�که
من من. جوان دوست کردی، تعبیر غلط را من منظور تو سقراط
برای باید هرکس . �خواه م من از ن مم غیر تو اما نیستم، عصبان
جز کاری من دهد. انجام �خواهد م چه که یرد ب تصمیم خودش
�توانم نم تصمیمت آمدن دنیا به در قابله، ی مانند به کردن کم

٨Theaitetos
٩Athens
١٠Apollodoros

١



دهم. انجام
اگر و ن، ن خودداری من به کم از عزیز، سقراط لطفاً، بقراط

کنیم. شروع فوراً بیا نداری، مشغله�ای اکنون هم
آن سایه�ی زیر بیا . �خواه م این�طور اگر خوب، بسیار سقراط
آیا و، ب من به ابتدا در اما کنیم. شروع و شیم ب دراز چنار درخت
�دهم؟ م ترجیح من که کن هدایت روش به را و گفت هست حاضر
که را آن�چه روش این با . �ده م جواب تو و �پرسم م سوال من
دانش بذرهای روش این دید. خواه بیش�تری وضوح با �دانست م
پادشاه مانند که امیدوارم �آورد. م در زدن وفه ش به تو روح در را
از مس تنها این�که دلیل به را معادنش استادکارِ که نباش داریوش١١
کشت. بود، آورده در است، آن در طال �کرد م گمان پادشاه که معدن
معدن در که را چیزی آن تنها معدن�کار که ن ن فراموش که امیدوارم

کند. پیدا �تواند م است
قسم، زئوس١٢ به اما، نم، ن سرزنش هیچ که �خورم م قسم بقراط

کنیم. شروع را کردن استخراج تا بیا
چیست؟ ریاضیات �دان م آیا که و ب من به خوب. بسیار سقراط
. کن تعریفش بتوان ، کن مطالعه را آن �خواه م چون �کنم م گمان
است، علوم از ی ریاضیات بتواند. کودک هر �کنم م ر ف بقراط

آن�ها. دقیق�ترین از ی و
[خواستم] ه بل ، ستایشکن ریاضیاترا که نخواستم تو سقراطاز
طبابت فن مورد در تو از اگر مثال برای . کن توصیف را طبیعتش
و سر بیماری و سالمت با فن این که �دادی م جواب بودم، پرسیده
است. سالمت از حفاظت و بیماران کردن سالم هدفش و دارد، کار

نیست؟ من با حق آیا
تردید. بدون بقراط

سر چیزهای با طبابت فن بده: را سوال این جواب بنابراین سقراط
هیچ اگر ندارند؟ وجود که چیزهای با یا دارند وجود که دارد کار و

داشت؟ وجود هنوز بیماری نبود، طبیب
االن. از بیش�تر حت و ، �ش ب بقراط

با آیا نجوم. مثال برای بیندازیم، اه ن ری دی فن به تا بیا سقراط
�کنند؟ م مطالعه را ستاره�ها حرکت منجمان که موافق من

هستم. مطمئن بقراط
کار و سر دارد وجود که چیزی با نجوم بپرسم، تو از اگر و سقراط

چیست؟ تو جواب دارد،
است. مثبت من جواب بقراط

داشتند؟ وجود ستاره�ها نبود، جهان در منجم اگر آیا سقراط

١١Darius
١٢Zeus

بشریت تمام کردن نابود به منجر زئوس خشم اگر و البته. بقراط
چرا اما �درخشند. م آسمان در شب ام هن همچنان ستاره�ها بشود،

�کنیم؟ م و گفت نجوم درباره�ی ریاض به�جای
را ر دی فن چند تا بیا من. خوب دوست نباش، عجول سقراط
را شخص تو کنیم. مقایسه ریاضیات با را آن�ها تا یریم ب نظر در
�داند، م دریا عمق یا ل�ها جن در زنده�ی موجودات تمام درباره�ی که

؟ �کن م توصیف ونه چ
�کند. م بررس را زنده موجودات که است دانشمندی او بقراط

دارند وجود که را چیزهای شخص آن که موافق آیا و سقراط
�کند؟ م مطالعه
موافقم. بقراط

کار و سر دارند وجود که چیزهای با فن هر ویم ب اگر و سقراط
؟ موافق دارد،
کامالً. بقراط

چیست؟ ریاض اشیاء که و ب من به من، دوستجوان سقراطحاال
�کند؟ م مطالعه را چیز چه �دان ریاض ی

ی که داد جواب او کردم. را سوال ثئای�تتوسهمین از من بقراط
�کند. م مطالعه را هندس ل�های ش و اعداد �دان ریاض

که وی ب �توان م اما است، درست جواب خوب، بسیار سقراط
دارند؟ وجود اشیاء این

وجود اگر کنیم صحبت آن�ها راجع�به �توانیم م ونه چ البته. بقراط
باشند. نداشته

اول اعداد نبود، �دان ریاض هیچ اگر و، ب من به بنابراین سقراط
بود؟ خواهند کجا آن�ها باشد، این�گونه اگر و بود؟ خواهد

اگر وضوح، به بدهم. جواب چه که �دانم نم جداً بقراط
در باید آن�ها بنابراین �کنند، م ر ف اول اعداد درباره�ی �دانان ریاض
اول اعداد نبود، �دان ریاض اگر اما باشند، داشته وجود ذهنشان

نبود. هیچ�کجا
اشیاء �دانان ریاض وییم ب باید که است این منظورت آیا سقراط

�کنند؟ م مطالعه را ناموجود
بپذیریم. را این باید �کنم م ر ف بله، بقراط

میز روی این�جا من کنیم. اه ن ری دی منظر از سوال به بیا سقراط
؟ �بین م را آن آیا �نویسم. م را ٣٧ عدد

�بینم. م بله، بقراط
؟ کن لمسش دستانت با �توان م و سقراط

البته. بقراط
دارند؟ وجود اعداد شاید پس سقراط

کن، اه ن را این�جا انداخته�اید. دست را من شما سقراط، آه بقراط

٢



معناست بدان این آیا کشیده�ام. هفتسر با اژدهای میز رویهمان من
اژدهای که ندیده�ام را شخص هرگز من دارد؟ وجود اژدهای چنان که

ندارد. وجود افسانه�ها در ر م اژدها که شده�ام متقاعد من و باشد، دیده
یادمانِ ورای جای کن فرض �کنم، م اشتباه من که کن فرض اما
به ربط هیچ هنوز وجود، این با دارد، وجود واقعاً اژدها ، هرکول١٣

ندارد. من نقاش
اما موافقم. کامالًً تو با من و بقراط، ، �گوی م درست تو سقراط
صحبت آن�ها درباره�ی �توانیم م این�که وجود با معناست بدین این

ندارند؟ وجود واقعیت در اعداد بنویسیم، را آن�ها و کنیم
کامالً بقراط

حق آیا نیم. ب ری دی آزمون بیا یر. ن عجوالنه نتیجه�ی سقراط
علفزار در این�جا که گوسفندان �توانیم م ما �گویم م که است من با

بشماریم؟ هستند، پیره١۴ بندرگاه در که �های کشت یا هستند
�توانیم. م بله، بقراط

دارند؟ وجود �ها کشت و گوسفندان و سقراط
البته. بقراط

چیزی باید هم آن�ها تعداد دارند، وجود گوسفندان اگر اما سقراط
دارد؟ وجود که باشد

گوسفندها �دانان ریاض سقراط. انداخته�اید دست مرا شما بقراط
است. چوپان�ها کار این �شمارند، نم را

�کنند م مطالعه �دانان ریاض آن�چه که است این منظورت سقراطآیا
ه بل نیست، موجود چیزهای ر دی یا �ها، کشت و گوسفندان تعداد
توجه است ذهنشان در که چیزهای به فقط آن�ها و است؟ اعداد خود

�کنند؟ م
است. همین من منظور بله بقراط

و اعداد �دانان ریاض گفت من به ثئای�تتوس جانب از تو سقراط
تو از اگر چطور؟ ال اش درباره�ی �کنند. م مطالعه را هندس ال اش

چیست؟ تو جواب دارند، وجود آن�ها آیا که بپرسم
ظرف ی ل ش �توانیم م مثال برای دارند. وجود مطمئناً بقراط

کنیم. لمس را آن خود دستان با و ببینیم را زیبا
چه کن اه ن ظرف ی به اگر دارم. ال اش ی هنوز من سقراط

را؟ لش ش یا ظرف ، �بین م
�بینم م را دو هر بقراط

بره تو ؟ �کن م اه ن بره ی به تو که است زمان مانند این سقراط
؟ �بین م نیز را پشمش یا �بین م را
است. خوب بسیار تشبیه بقراط

١٣Heracles
١۴Pireus

تو د. �لن م هفائستوس١۵ مانند تشبیه این �کنم م گمان سقراط
بره، بدون را پشم و پشمش، بدون را بره و بتراش را بره پشم �توان م
؟ کن جدا ظرفش از را ظرف ل ش �توان م مشابه طریق به آیا . ببین

�تواند. نم کس �گویم م جرات به و نه، مطمئناًً بقراط
هندس ل ش �توان م که باوری این بر هنوز وجود این با سقراطو

؟ ببین را
�کنم. م ش درباره�ی�اش دارم بقراط

مطالعه را ظرف�ها ل ش �دانان ریاض اگر این، کنار در سقراط
�نامیدیم؟ م ر سفال را آن�ها نباید �کردند، م

دقیقاًً. بقراط
در است �دان ریاض بهترین تئودوروس اگر بنابراین سقراط
از بسیاری شنیده�ام من باشد؟ نیز ر سفال بهترین نباید این�صورت
چیزی او که فته ن من به هیچ�کس اما �کنند، م تحسین را او افراد
ظرف بتواند حت او که دارم ش من �داند. م ری سفال راجع�به

ساختمان�ها و مجسمه�ها ل ش با �دانان ریاض شاید یا بسازد. ساده
دارند؟ کار و سر

بودند. معمار یا مجسمه�ساز باید داشتند اگر بقراط
وقت که رسیدیم نتیجه این به ما من، دوست خوب، بسیار سقراط

موجود اشیاء ل ش به �کنند م مطالعه را هندس اشیاء �دانان ریاض
رشان ف در تنها که ل�های ش ه بل �کنند]، نم [توجه ظرف�ها مانند

؟ موافق آیا دارد. وجود
موافقم. بقراط

واقعیت در که اشیاءئ به �دانان ریاض شد تثبیت که حال سقراط
گفته بیا هستند، عالقه�مند است، ذهنشان در فقط ه بل ندارند، وجود
دانششاخه�هایِ از اطمینان�تر قابل دانش ریاضیات، که را ثئای�تتوس
به کنیم. بررس کردی، اشاره آن به قبال تو و �دهد م ما به علوم ر دی

زد؟ تو برای هم مثال ثئای�تتوس آیا و ب من
بفهمد �تواند نم دقیقاًً شخص که گفت او مثال برای بله، بقراط
مسیر آن که افرادی البته، است. اسپارت١۶ از فاصله�ای چه در آتن
دارند، نظر اتفاق �روند م راه که روزهای تعداد در �کنند م ط را
سوی از است. ن مم غیر است، پا چند فاصله، این�که فهمیدن اما
گفت. را مربع قطر طول �توان م فیثاغورث١٧ قضیه�ی کم به ر، دی
در که افرادی دقیق تعداد کردن پیدا که گفت همچنین ثئای�تتوس
کند سع شخص اگر است. ن مم غیر �کنند م زندگ هالس١٨
در زیرا �رسد، نم دقیق رقم به وقت هیچ بشمارد، را آن�ها همه�ی که

١۵Hephaestus
١۶Sparta
١٧Pythagoras
١٨Hellas

٣



�آیند، م دنیا به بچه�های و �میرند م پیر افرادِ از بعض شمردنْ حین
ی از اگر اما باشد. درست �تواند م حدوداً تنها کل، تعداد بنابراین

شما جواب دارد، لبه چند منتظم دوازده�وجه ی بپرس �دان ریاض
در دارند. لبه ۵ هرکدام که دارد وجه ١٢ ، دوازده�وجه که �دهد م را
بنابراین و دارد تعلق وجه دو به لبه هر که آن�جا از اما لبه، ۶٠ مجموع
و است ٣٠ وجه دوازده ی لبه�های تعداد شده�است، شمرده بار دو

نیست. ش عدد این در
کرد؟ اشاره هم ری دی مثال�های به او آیا سقراط

که گفت او �آورم. نم یاد به را آن�ها تمام من اما مختصری، بقراط
هیچ باشند. هم مانند دقیقاً که �کنید نم پیدا را چیز دو واقعیتشما در
پوزئیدون١٩ معبد پایه�های حت نیستند، هم مانند دقیقاًً تخم�مرغ دو
که باشد مطمئن �تواند م شخص اما متفاوت�اند، ر �دی ی با کم
کرد قول نقل هراکلیتوس٢٠ از او برابراند. دقیقاًً مربع ی قطر دو
و است، تغییر حال در دائم طور به دارد وجود که چه هر گفته، که
است، ن مم �کنند نم تغییر که چیزهای درباره�ی تنها یقین دانش

دایره. و مستقیم خط فرد، اعداد و زوج اعداد مثال، برای
ریاضیات در که کرد قانع را من مثال�ها این است. کاف سقراط
در که حال در آوریم، بدست است ش بدون که دانش �توانیم م
نتیجه تا بیا است. ن غیرمم روزانه زندگ در یا ر دی دانش�های
با حق آیا کنیم. خالصه ریاضیات طبیعت درباره�ی را خود جستجوی
غیر اشیاء ریاضیات، که رسیدیم نتیجه این به ما ویم ب که است من
آن�ها درباره�ی را حقیقت تمام تا است قادر و �کند م مطالعه را موجود

بیابد؟
رساندیم. اثبات به که است چیزی این بله، بقراط

اسرارآمیز این و ب من به عزیز، بقراط زئوس، خاطر به اما سقراط
ندارند وجود که چیزهای درباره�ی �تواند م شخص ی که نیست

بداند؟ دارند، وجود که چیزهای از بیش�تر
من است. اسرارآمیز مطمئناًً ، کن بیانش این�گونه اگر بقراط

داده�است. رخ خطای ما استدالل�های در که دارم اطمینان
استدالل مرحله هر و �رفتیم م پیش دقت حداکثر با ما نه، سقراط
توجه اما باشد. �تواند نم ما استدالل در اشتباه �کردیم. م کنترل را
ما به معما این حل در است ن مم که �آورم م یاد به چیزی من کن،

کند. کم
شده�ام. گیج کامالًً من زیرا و، ب من به سریعاً بقراط

آن�جا در بودم، دوم آرکنت٢١ سالن در من صبح امروز سقراط

١٩Poseidon
٢٠Heraclitus

�باشد. م رئیس معنای به ٢١آرکنت

با که بود شده خیانت به متهم پیتوس٢٢ روستای از نجار زن
به و �کرد م اعتراض زن کشته�است. را همسرش معشوقش، کم
را کس که است، �گناه ب که �خورد م قسم آفرودیته٢۴ و آرتمیس٢٣
دریای دزد ی دست به همسرش و نداشته�است همسرشدوست جز
بعض شدند. احضار شاهد عنوان به بسیاری افراد شده�است. کشته

فهمیدن است. �گناه ب او �گفتند م بقیه است، مجرم زن که �گفتند م
بود. ن غیرمم است افتاده اتفاق چه واقعاًً این�که

گیج کامالًً را من ابتدا انداخته�اید؟ دست را من دوباره بقراط
ماجرا این حقیقت، یافتن در من به کم جای به حاال و �کنید م

�کنید. م تعریف را
صحبت برای جدی دلیل من من، دوست نشو عصبان سقراط
چیز ی اما دارم. بود، اثبات قابل غیر جرمش که زن این درباره�ی�
از و دیدم، خودم چشم�های با را او من داشت. وجود زن بود. قطع
نیز دروغ خود زندگ در حت آن�ها از بسیاری بود، آن�جا که هرکس
دریافت را جواب همین و بپرس را سوال همین �توان م بودند، فته ن

�کرد. خواه
بپذیریم بیا است. کاف من برای عزیز، سقراط تو، شهادت بقراط
دارد؟ ارتباط چه ریاضیات با حقیقت این اما دارد. وجود زن که

آیا و ب من به ابتدا اما . ن ب را تصورش که آن�چه از بیش�تر سقراط
؟ �دان م را کلوتایمنسترا٢۶ و گاممنون٢۵ آ داستان

سال را آشیل٢٧ سه�گانه�ی من، �دانند. م را داستان همه، بقراط
دیدم. تئاتر در گذشته

تعریف من برای خالصه صورت به را داستان خب. بسیار سقراط
کن.

دیوارهای زیر ، موکنای٢٨ پادشاه گاممنون، آ �که حال در بقراط
، یستوس٣٠ آی با کلوتایمنسترا، همسرش، ید، �جن م تروآ٢٩
کرد. برقرار نامشروع رابطه�ی پنهان صورت به شوهرش، پسرعموی
و همسر بازگشت، خانه به گاممنون آ وقت تروآ، سقوط از بعد

رساندند. قتل به را او همسرش، معشوقه�ی
بود؟ مجرم کلوتایمنسترا راست به بقراط، و ب من به سقراط

هیچ . �پرس م سوال چنین من از چرا �شوم نم متوجه بقراط
وقت ، هومر٣١ گفته�ی طبق ندارد. وجود داستان به راجع ش

٢٢Pitthos
٢٣Artemis
٢۴Aphrodite
٢۵Agamemnon
٢۶Clytemnestra
٢٧Aeschylus
٢٨Mycenae
٢٩Troy
٣٠Aegisthus
٣١Homer
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که دید را گاممنون آ او کرد، مالقات را مردگان دنیای ادیسئوس٣٢
کرد. تعریف ادیسئوس برای را خود یز غم�ان سرنوشت

تمام و گاممنون آ و کلوتایمنسترا که مطمئن تو آیا اما سقراط
داشته�اند؟ وجود واقعاًً داستان ر دی شخصیت�های

این من نظر اما شوم، طرد ویم ب جمع در را این اگر شاید بقراط
ن غیرمم هومر داستان�های رد یا اثبات قرن�ها، از بعد امروز، که است
کلوتایمنسترا گفتم که زمان است. نامربوط کامالًً این اما است.
اصالً شخص چنین اگر ، واقع کلوتایمنسترا درباره�ی بود، مجرم
در کلوتایمنسترا درباره�ی ه بل �کردم نم صحبت داشته�است، وجود
آشیل سه�گانه�ی در کلوتایمنسترا درباره�ی خودمان، هومری سنت

�کردم. م صحبت
چیزی واقع کلوتایمنسترای درباره�ی ما که ویم ب �توانم م سقراط
خصوص در باشد، اطمینان غیرقابل وجودش اگر حت �دانیم؟ نم
هستیم مطمئن ما است، آشیل سه�گانه�ی در شخصیت که کلوتایمنسترا
آشیل که است چیزی این زیرا کشته را گاممنون آ و بود مجرم او که

گفته�است. ما به
دارید؟ تاکید این�ها تمام روی چرا شما اما البته. بله، بقراط

یافتیم که را آن�چه بده اجازه من به دید. خواه زودی به سقراط
امروز که خاک زنِ مورد در که است ن مم غیر این کنم. خالصه
مورد در �که حال در است، مجرم کنیم اثبات �شد، م محاکمه آتن در
وجود هرگز احتماال نمایشاستو در شخصیت که کلوتایمنسترا جرم

؟ موافق آیا نیست. ش نداشته،
اما ویید. ب �خواهید م چه شما که �شوم م متوجه دارم حاال بقراط

کنید. نتیجه�گیری خودتان است بهتر
افرادی درباره�ی اطمینان�تری دانشقابل ما است: این سقراطنتیجه
شخصیت�های درباره�ی مثال برای دارند، وجود ما تخیل در تنها که
کلوتایمنسترا که وییم ب اگر زنده. افراد درباره�ی تا داریم نمایش، ی
و کرده تصور را او این�گونه آشیل که معناست بدین تنها بود، مجرم
که باشیم مطمئن است ن مم ما کشیده�است. تصویر به نمایشش در
وسیله�ی به مربع تعریف از این زیرا برابرند ر �دی ی با مربع قطرهای

�شود. م حاصل �دانان ریاض
ما یز تناقضبران نتیجه�ی که سقراط، است، این تو منظور بقراطآیا
اطمینان�تری قابل دانش �تواند شخصم ی و است درست راست به
تا داشته�باشد ، ریاض اشیاء مثال برای غیرموجود، اشیاء درباره�ی
�دانم. م هم را دلیلش االن �کنم م ر ف طبیعت؟ اشیاء درباره�ی
کامالًً طبیعتشان خودِ علتِ به کرده�ایم خلق خودمان ما که مفهوم�های
آن�ها درباره�ی را حقیقت تمام �توانیم م ما و شده�اند، شناخته ما برای

٣٢Odysseus

وجود، این با ندارند. ما تصور از خارج واقعیت هیچ زیرا بیابیم
همیشه که آن�ها، از ما تصویر با هستند خارج دنیای در که اشیاءئ
این درباره�ی ما دانش بنابراین نیستند، ی است، تقریب و ناقص

باشد. یقین با همراه و کامل �تواند نم هیچ�گاه حقیق اشیاء
من که آن�گونه از بهتر تو و من، جوان دوست است درست سقراط

کردی. بیانش �توانستم، م
راهنمای مرا شما زیرا سقراط، است، شما خاطر به این، بقراط

در ثئای�تتوس که �شوم م متوجه حاال بفهمم. را چیزها این تا کردید
باید کنم، کسب ضعف بدون دانش �خواهم م اگر من این�که گفتن
داشت. حق چرا �دانم م همچنین داشت. حق کامالًً بخوانم، ریاض
کرده�ای، راهنمای مرا اکنون تا حوصله و صبر با چه اگر وجود، این با
آن، مهم�ترین حقیقت در سواالتم، از ی زیرا ن ن رها مرا هنوز لطفاًً

مانده�است. �پاسخ ب هنوز
چیست؟ سوال این سقراط

را شما نظر تا آمده�بودم من که سقراط، بیاور، یاد به لطفاًً بقراط
کم من به شما کنم. سوال بخوانم، ریاض باید آیا این�که مورد در
باثبات دانش �تواند م که است ریاض تنها و ریاض بفهمم که کردی

واضح این چیست؟ دانش این کاربرد اما بدهد. من به �خواهم م که
آورد، دست به دانش موجود جهان درباره�ی شخص اگر که است
بدون دانش این نباشد، یقین کامالًً و بوده ناقص دانش این اگر حت
شخص اگر حت است. کشور و شخص برای ارزش دارای ش

ن مم کند، کسب ستاره�ها مانند چیزهای درباره�ی دانش از میزان
کاربرد اما شب. در جهت�یاب برای مثال برای باشد، سودمند است
ارائه ریاضیات که آن�چه مانند ناموجود، اشیاء درباره�ی که دانش
دانش کاربرد باشد، تردید بدون و کامل اگر حت چیست؟ �کند، م

چیست؟ ندارند وجود واقعیت در که اشیاءئ درباره�ی
�دان م را جواب که هستم مطمئن کامالًً من، عزیز دوست سقراط

. بیازمای مرا �خواه م تنها و
کن. کم را من لطفاً �دانم. نم را جواب هرکول، به بقراط

به ما بیابیم. را جواب کنیم سع بیا خوب، بسیار سقراط
خلق �دانان ریاض توسط تنها ریاضیات مفهوم�های که رساندیم اثبات
مفاهیم �دان ریاض که معناست بدین این آیا و، ب من به شده�است.
انتخاب کند، خوش�حال دلبخواه صورت به را او که هرگونه را خود

�کند؟ م
زیاد ریاضیات درباره�ی هنوز گفتم، شما به که همان�طور بقراط
مورد اشیاء انتخاب در �دان ریاض که �رسد م نظرم به اما �دانم. نم
آزاد نمایشش شخصیت�های انتخاب در شاعر اندازه�ی به مطالعه�اش
به کند راض را او که خصلت هر شاعر که همان�طور و است،
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که خصوصیات هر نیز �دان ریاض بنابراین �دهد، م شخصیت�هایش
�کند. م اعطا مفهوم�هایش به دارد دوست

ریاض حقایق �دانان ریاض اندازه�ی به بود، این�گونه اگر سقراط
�دانان ریاض تمام که �ده م توضیح ونه چ تو داشت. وجود
توضیح ونه چ تو �کنند. م مطالعه را سان ی مساله�های و مفهوم�ها
بسیار که �دانان ریاض �افتد، م اتفاق گاه که همان�طور ، �ده م
جداگانه نداشته�اند، ارتباط هیچ و �کنند م زندگ ر �دی ی از دور
شاعر دو درباره�ی هیچ�گاه من �کنند؟ کشفم را سان ی حقیقت�های

نشنیده�ام. باشند سروده سان ی شعر که
که �آورم م یاد به اما نشنیده�ام. چیزی چنین هم من بقراط
نامتوافق٣٣ فاصله�های در که جالب قضیه�ی درباره�ی من به ثئای�تتوس
داد. نشان تئودوروس، استادش، به را نتیجه این او گفت. یافته�بود،
کلمه دقیقاًً قضیه همان آن، در که آرخوطس٣۴ از نامه�ای تئودوروس

داد. نشان بود، موجود کلمه به
وجود ل مش که �بین م االن است. ن مم غیر این شعر سقراطدر
�دانانِ ریاض که �ده م توضیح ونه چ دهیم. ادامه ذار ب اما دارد.
در هستند، موافق حقیقت درباره�ی اوقات اکثر مختلف کشورهای
مثال، برای �شود، م مربوط کشور به که سواالت درباره�ی �که حال
آتن در ما از متفاوت کامالً دیدگاه�های اسپارت�ها٣۶ و پارس�ها٣۵

نیستیم؟ موافق ر �دی ی با این�جا در ما این، بر عالوه و دارند،
مربوط که مسائل در دهم. پاسخ آخر سوال به �توانم م بقراط
گاه شخص منافع این و دارد، نفع شخص هر �شود م کشور به
ی به رسیدن که است علت این به رند. �دی ی مقابل در اوقات

وسیله�ی خالصبه طور به �دان ریاض همه، این با است. سخت توافق
�شود. م راهنمای حقیقت کشف برای میلش

کردن پیدا در سع �دانان ریاض که است این منظورت آیا سقراط
است؟ خودشان از مستقل کامالً که دارند حقیقت

است. همین�طور بله، بقراط
�دانان ریاض �کردیم م ر ف که بودیم اشتباه در ما بنابراین سقراط
به �کنند. م انتخاب خود اراده�ی طبق را مطالعه�شان مورد اشیاء
از که دارند وجود طریق به مطالعه�شان مورد اشیاء که �رسد م نظر

کنیم. حل را جدید معمای این باید است. مستقل خودشان
کنم. شروع ونه چ �دانم نم بقراط

و، ب من به کنیم. سع هم با بیا داری، صبر هنوز اگر سقراط
�کند م پیدا را نه س از خال جزیره�ی ی که دریانورد ی بین تفاوت

٣٣incommensurable distances
٣۴Archytas
٣۵Persians
٣۶Spartans

استفاده او از قبل نقاش هیچ که را جدید رن ی که نقاش ی و
چیست؟ �کند م پیدا رده، ن

خالق. نقاش، و شود نامیده کاشف دریانورد، �کنم م ر ف بقراط
بوده، ناشناخته تنها و داشته، وجود او از قبل که را جزیره ی دریانورد
اصال او از قبل که را جدید رن نقاش، ی �که درحال �کند، کشفم

�کند. م خلق نداشته وجود
و، ب من به اما دهد. �توانستپاسخ نم این از سقراطهیچ�کسبهتر
یا �کند م کشف را آن او �کند، م پیدا جدیدی حقیقت که �دان ریاض
خالق؟ نقاش، مانند یا است کاشف دریانورد، مانند او �کند؟ م خلق
ی او است. کاشف شبیه بیش�تر �دان ریاض من نظر به بقراط

دریانوردی ر تف ناشناخته�ی دریای در که است �باک ب دریانورد
�کند. م سیاحت را گرداب�ها و جزیره�ها سواحل، و �کند م

�خواهم م فقط موافقم. کامالًً تو با من و ، گفت عال سقراطبسیار
به�خصوص هست، نیز خالق �دانْ ریاض کمتر، درجه ی کنم اضافه
ی در باید کاشف هر ه بل �کند. م خلق جدید مفهوم که زمان
جای به �خواهد م دریانورد ی اگر مثال، برای باشد. هم حدیخالق

نشده�بودند، آنجا به رسیدن به موفق او از قبل دریانوردان ر دی که برود
استفاده دریانوردان ر دی که �های کشت از که بسازد کشت ی باید او
خلق �دانان ریاض وسیله�ی به که جدید مفاهیم باشد. بهتر �کردند م
ر تف بزرگ دریای در را کاشف که هستند �های کشت مانند �شود م

�برد. م دورتر
را سوال جواب که کردی کم من به عزیز، سقراط بقراط
�دان ریاض هدف مهم�ترین کنم. پیدا بود سخت بسیار نظرم به که
شخص از این�ها است. انسان ر تف دریایِ معماهای و رازها سیاحت
آزادی �دانان ریاض نه. انسان، از کل در گرچه مستقل�اند، �دان ریاض
او �رسد م نظر به و دارند، را ابزار عنوان به جدید مفاهیم خلق در مسلم
در او وجود، این با دهد. انجام خود صالح�دید بنابر را کار این �تواند م
کارش برای باید جدید مفاهیم زیرا نیست آزاد کامالًً [کار] این انجام
صالح�دید بنابر �ای کشت نوع هر �تواند م نیز دریانورد باشند. مفید
بسازد �ای کشت که باشد دیوانه باید او ، ش بدون اما بسازد، خود
واضح چیز همه �کنم م ر ف حاال ند. بش هم در طوفان اولین با که

است.
این دوباره کن سع ، دریافت وضوح به را چیز همه اگر سقراط

چیست؟ ریاض اشیاء ؟ ده جواب را سوال
زندگ آن در که جهان کنار در که رسیدیم نتیجه این به ما بقراط

�دان ریاض و انسان، ر تف جهان دارد، وجود ری دی جهان �کنیم، م
الت مش از �کند، م سیاحت را جهان این که است �باک ب دریانورد

�کند. نم خال شانه هستند او منتظر که مخاطره پر کارهای و
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کرده�است، خود فریفته�ی را من تو جوان شور من، دوست سقراط
�گیری. م نادیده را سوال�ها حرارتبعض و شور این با که متاسفم اما

هستند؟ چه سوال�ها این بقراط
اصل سوال �کنم احساسم اما کنم، ناامید را تو �خواهم سقراطنم

نداده�ایم: جواب را سوال این هنوز ما نشده�است. داده� جواب هنوز تو
چیست؟ انسان ر تف یز فت�ان ش دریای سیاحت فایده�ی

این�بار اما من. عزیز سقراط است، تو با حق همیشه مانند بقراط
؟ �گوی م من به مستقیماً را جواب و �گذاری م کنار را خود روش

انجام را کار این �توانستم، م اگر حت من، دوست نه سقراط
به کار بدون شخص که دانش توست. خود خاطر به این و �دادم، نم
�فهمیم م عمیقاً را چیزهای ما است. �ارزش ب او برای �آورد م دست
تنها که گیاه، مانند بیابیم، خارج، از کم کم با شاید خودمان، که
باال به خاک از خودش ریشه�های با که کند استفاده �تواند م آب از

شد. ب
دهیم، روشادامه همان با را خود جستجوی بیا خوب، بقراطبسیار

کن. کم من به سوال ی با حداقل
تعداد با �دانان ریاض کردیم اثبات که گردیم باز جای به بیا سقراط
با ه بل ندارند، کار و سر موجود اشیاء ر دی یا و �ها کشت گوسفندان،
آن�چه درست �کن نم ر ف حال، این با دارند. کار و سر اعداد خود
چیزهای تعداد برای �کنند، م محضکشف اعدادِ در �دانان ریاض که
اول عددی را ١٧ �دانان ریاض مثال، برای باشد؟ درست نیز موجود
گوسفند ١٧ �توانید نم شما که نیست صحیح این بنابراین، �یابند. م
مساوی مقدار کس هر به و کنید، تقسیم افراد از گروه بین را زنده

باشند؟ نفر ١٧ دقیقاً ر م بدهید،
است. درست این البته، بقراط

برای �تواند م آیا چطور؟ هندسه درباره�ی خوب، بسیار سقراط
که غالت مقدار محاسبه�ی یا و ظرف کردن درست خانه، ساختن

رود؟ به�کار دهد، جای خود در �تواند م کشت ی
این برای �رسد م نظرم به گرچه رود، به�کار �تواند م البته، بقراط
ساده�ای قواعد نیست. نیاز ریاضیاتزیادی ر، صنعت کاربردیِ اهدافِ
چنین بیش�ترِ برای �داند م مصر در فراعنه٣٧ منش هم�اکنون که
چنان با ثئای�تتوس که جدیدی اکتشافات و هستند، کاف مقاصدی
نه �کرد م صحبت درباره�ی�اش من با کرده�ای طغیان اشتیاق و شور

است. احتیاج آن�ها به عمل در نه و دارند استفاده�ای
شوند. استفاده است ن مم آینده در اما اکنون، نه شاید سقراط

هستم. عالقه�مند حال به من بقراط
بیش�تر که بفهم باید ، باش �دان ریاض ی �خواه م سقراطاگر

٣٧pharaohs

ما گردیم. باز اصل سوال به بیا حاال �کرد. خواه کار آینده برای
جهانِ در که چیزهای درباره�ی ر، تف جهان درباره�ی دانش که دیدیم
سواالت به دادن جواب برای �تواند م ندارند، وجود محسوس عادیِ

یز فت�ان ش این رود. به�کار روزانه زندگ برای ، واقع جهان درباره�ی
نیست؟

است. معجزه ی واقعاً است. فهم قابل غیر آن، از بیش�تر بقراط
پوسته�ی اگر و نباشد، یز فت�ان ش هم اندازه این تا شاید سقراط

کنیم. پیدا را واقع مروارید افیم، بش را سوال
ن. ن صحبت معماگونه پوثیا٣٨ مانند عزیز، سقراط لطفاً، بقراط
به که کس اگر �شوی م فت�زده ش آیا و، ب من به سقراط
کرده، تجربه و دیده بسیاری چیزهای و کرده، سفر دور کشورهای
به مفید توصیه�های دادن برای تجربیاتش از و گردد باز خود شهر به

کند؟ استفاده همشهریانش
اصالً. بقراط

دور بسیار کرده�است، بازدید مسافر که کشورهای اگر سقراطحت
�کنند م ریصحبت دی زبان�های با که متفاوت، کامالً مردم و باشد

باشند؟ گزیده ونت س آن�جا در �پرستند، م ری دی خدایان و
چیزهای مختلف، انسان�های بین زیرا نه، هم مورد این در بقراط

دارد. وجود زیادی مشترک
با ریاضیات، جهان که مشخصشود اگر و، ب من به حاال سقراط
شبیه خودمان واقع جهان به جنبه�ها بعض از غرابت�هایش، وجود
به معجزه واقع جهان مطالعه�ی در ریاضیات کاربرد هم باز است،

�رسد؟ م نظر
جهان و واقع جهان بین شباهت من اما نه، مورد این در بقراط

�بینم. نم ریاضیات خیال
که آن�جا ، �بین م را رودخانه سوی آن ِ سن تخته آن آیا سقراط

داده�است؟ یل تش دریاچه ی و کرده پیدا گسترش رودخانه
�بینم. م بله بقراط

؟ �بین م بسته نقش آب روی بر که سن تخته س ع و سقراط
�بینم. م که البته بقراط

چیست؟ آن نقش و سن تخته بین تفاوت و ب من به سقراط
خورشید وسیله�ی به است. سخت جامدِ جسم سن تخته بقراط
است. خشن که �کن م احساس ، کن لمسش اگر شده�است. گرم
آن روی را دستم اگر شود، لمس �تواند نم بسته�شده نقش س ع
بسته�شده نقش س ع واقع، در �کنم. م لمس را سرد آب تنها ذارم، ب

ر. دی چیز نه است، توهم ندارد، وجود واقعاًً
نیست؟ سش ع نقش و سن تخته بین مشترک چیز هیچ سقراط

٣٨Pythia
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تخته از صادقانه تصویری بسته�شده نقش س ع حدی، تا بقراط
در کامالًً ش، کوچ یه�گاه�های ت حت و سن ل ش است. سن
�خواه م نتیجه�ای چه اما هستند. دیدن قابل بسته�شده نقش س ع

از بسته�شده نقش س ع ریاضیات جهان وی ب �خواه م یری؟ ب
ماست؟ ر ف آینه در واقع جهان

کردی. بیانش خوب خیل و بله سقراط
است؟ ن مم ونه چ اما بقراط

ل ش ونه چ ریاضیات مجرد مفاهیم که بیاوریم به�یاد بیا سقراط
با نه دارد، کار و سر محض اعداد با ریاضیات که گفتیم �گرفت. م
واقع اشیاء هیچ�گاه که کس �کن م ر ف اما . واقع اشیاء تعداد
ی وقت بفهمد؟ را اعداد مجرد مفهوم �تواند م نشمرده�است را

را کوچ چوب�های و �ها ری ابتدا �گیرد، م یاد را شمردن کودک
و ، ری پنج �شود م ری سه و ری دو که بداند اگر تنها �شمارد. م
بفهمد که بود خواهد قادر [آن�گاه] ه�ها، س و چوب�ها درباره�ی عیناً
به کودک است. همین�طور هم هندسه مورد در پنج. �شود م سه و دو
تمام بشر نوع �رسد. م مانند کروی اشیاء تجربه�ی طریق از کره مفهوم
مفاهیم این �سازد. م ار آش روشمشابه به ریاضیاترا بنیادی مفاهیم
عجیب بنابراین و �شوند، م متبلور واقع جهان درباره�ی دانش از
دربر را خود منشاء عالمت�های که است طبیع کامالً ه بل نیست
همان�طور و دارند. را خود والدین نشانه�های که بچه�ها مانند دارند،
هر �شوند، م خود والدین حامیان �شوند م بزرگ کودکان وقت که
بررس در کند، پیدا گسترش کاف اندازه�ی به اگر ، ریاض شاخه�ی

�آید. م کار به واقع جهان کردن
درباره�ی دانش ونه چ که است واضح من برای کامالًً حاال بقراط
واقع مفید روزمره زندگ در �تواند م ریاضیات جهان ناموجودِ اشیاء
به بزرگ خدمت موضوع این فهمیدن در من به کم با شما شود.

کردید. من
هنوز من زیرا �کنم، م حسادت عزیز بقراط تو به من سقراط
هستم. ر ف در شود، فصل و حل بودم امیدوار که چیز ی درباره�ی

. کن کم من به بتوان تو شاید
مرا دوباره که هستم ران ن اما �کنم، م کم خوش�حال با بقراط
ن، ن شرمنده مرا من، از کم درخواست با باشید. دست�انداخته

و. ب من به انداختم نظر از که را سوال راست و رک ه بل
خودت ، کن خالصه را ویمان گفت نتیجه کن سع اگر سقراطتو

دید. خواه را آن
قطع دانش است قادر ریاضیات چرا که شد واضح وقت بقراط

جهان �کنیم، م زندگ آن در که جهان از متفاوت جهان درباره�ی
حال شد. دانش این استفاده�ی مانده، باق سوال بدهد، انسان، ر تف

ذهن در واقع جهان اس انع جز چیزی ریاضیات جهان که فهمیدیم
جهان درباره�ی کشف هر که کرد روشن موضوع این نیست. ما
من �دهد. م ما به واقع جهان درباره�ی بیش�تری اطالعات ریاضیات

شدم. قانع جواب این با کامالًً
را کار این با نیست، کامل جواب �گویم م تو به اگر سقراط
سوال زود یا دیر هستم مطمئن ه بل کنم، گیج را تو که �خواهم نم
ردم ن جلب آن به را تو توجه این�که برای من از و �آید م پیش برایت
مطالعه�ی منطق سقراط، و ب من ’به گفت: خواه �کرد. خواه انتقاد
مطالعه را اشیاء خود �توانیم م وقت چیست نقشبسته�شده س�های ع

کنیم؟’
ی شما است. واضح سوال این توست، با حق کامالً بقراط

، کن گیج مرا کلمه کم تعداد با �توانید م شما سقراط. جادوگری،
با که عمارت تمام غیرمغرضانه ظاهر به سوال ی با �توان م شما
که دهم پاسخ باید البته کنید. خراب کرده�بودیم، بنا زیاد الت مش
س ع به که نداشت دلیل کنیم، اه ن اصل ء ش به بودیم قادر اگر
دهنده��ی نشان این که هستم مطمئن من اما کنیم. اه ن بسته�شده نقش
وجود جواب مطمئناًً نیست. کارآمد مورد این در ما تشبیه که است آن

کنم. پیدا را آن ونه چ �دانم نم تنها دارد،
�شود م ناش آن�جا از تناقض که است درست تو حدس سقراط
تشبیه ی کردیم. استفاده بسیار س�شده منع س ع تشبیه از ما که
کنیم رهایش تا بیا ند. �ش م ، ش ب را آن زیاد اگر است، کمان شبیه
از مسافران و دریانوردان �دان م مطمئناًً کنیم. انتخاب ر دی ی و

�کنند. م استفاده خوب به نقشه
که است این منظورت آیا کرده�ام. تجربه را این خودم من بقراط

�کنند؟ م تهیه واقع جهان از نقشه�ای �دانان ریاض
نقشه به کردن اه ن : ده پاسخ را سوال این �توان م بله، سقراط

دارد؟ مزیت چه منظره ی به اه ن جای به
وسیع مسافت �توانیم م نقشه وسیله�ی به است: واضح بقراط

پیموده مسافرت ماه�ها یا هفته�ها با تنها که بیاندازیم اجمال اه ن را
�دهد. نم نشان را جزئیات تمام چیزها، مهم�ترین جز نقشه، �شود. م
مفید کنیم، برنامه�ریزی طوالن سفر ی برای �خواهیم م اگر بنابراین

است.
گذشت. من خاطر از ری دی چیز اما خوب. بسیار سقراط

چیست؟ آن بقراط
ریاض تصاویرِ مطالعه�ی چرا که دارد وجود ری دی دلیل سقراط

دایره از خواص �دانان ریاض اگر باشد. سودمند است ن مم دنیا
دایره ء ش هر درباره�ی اطالعات ما به باره ی به این کنند، کشف را
اشیاء با که �سازد م قادر را ما روشریاضیات بنابراین، �دهد. م ل ش
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داشته�باشیم. کار و سر زمان ی در متفاوت
باالی از شهر ی به شخص اگر چطور: تشبیه این درباره�ی بقراط
همان این�که تا �کند م پیدا وسیع�تری دید کند، اه ن نزدی کوه ی
فرمانده ی اگر یا برود، راه کوله و کج خیابان�های میان در شخص
از دقیق�تری تصویر کند، رصد تپه ی از را دشمن ر لش تحرکات
مستقیماًً که را کسان تنها که مقدم خط سربازانِ به نسبت موقعیت

�کند. م پیدا �بینند، م هستند، آن�ها مقابل
پیش من از جدید تشبیه�های ساخت در تو خوب، بسیار سقراط

بده اجازه من به بیافتم، عقب �خواهم نم من که آن�جا از اما ، گرفت
پسر ، آریستوفون٣٩ از نقاش ی به اخیراً کنم. اضافه ایت ح ی
به بسیار ’اگر داد، اخطار من به نقاش و کردم، اه ن ، گالوفون۴٠ آ
و دید، خواه رن نقطه�های تنها سقراط، شوی، نزدی نقاش

دید.’ نخواه را تصویر تمام
ندادید اجازه که وقت شما، همین�طور و بود، او با حق البته، بقراط
ر ف اما کنیم. تمام برسیم، سوال قلب به این�که از قبل را ویمان گفت
سایه حال در شب زیرا برگردیم شهر به که رسیده آن زمان �کنم م
داری، حوصله�ای هنوز اگر هستم. تشنه و گشنه من و است ندن اف

بپرسم. چیزی رفتن راه حال در �خواهم م
را سوالت تو و کنیم زدن] قدم [به شروع بیا خوب، بسیار سقراط

. بپرس
مطالعه به شروع باید که کرد متقاعد مرا کامالًً ما بحث بقراط
من به اما سپاس�گزارم. بسیار تو از خاطر این به من و کنم ریاضیات
فهم از قضاوت با �دهید؟ نم انجام ریاضیات چرا خودتان شما و، ب
است این حدسمن ریاضیات، اهمیت و طبیعتحقیق از شما عمیق
تمرکز [ریاضیات] روی بر اگر هالس، �دانان ریاض تمام از شما که
شاگرد عنوان به که شد خواهم خوش�حال من زد. خواهید جلو کنید،

کنید. قبول مرا اگر کنم، دنبال را شما
بیش�تر تئودوروس نیست. من کار این عزیز، بقراط نه، سقراط
�توان نم او از بهتر استادی تو و �داند م ریاضیات درباره�ی من از

دلیلش نیستم، �دان ریاض چرا من که سوالت درباره�ی و . بیاب
مخف ریاضیات درباره�ی را نظرم حسن من �گویم. م تو به را

ریاضیات جز فن هیچ در �ها هالس ما �کنم م ر ف من �کنم. نم
اگر است. کار شروع تنها این و نداشتیم، مهم پیش�رفت�های چنین
فوق�العاده نتیجه�های نبریم، بین از احمقانه �های جن در را ر �دی ی
پرسیدی تو آورد. خواهیم بدست خالق همین�طور و کاشف عنوان به
�دهند م توسعه را عظیم دانش چنین که آن�های صف به چرا که
نوع از اما �دانم، ریاض گونه�ای به من حقیقت، در �پیوندم. نم
٣٩Aristophon
۴٠Agalophon

من که الهام، ی را آن �توان م که ، درون صدای ی ر. دی
’منشا پرسید پیش سال�ها من از ، بنام �کنم، م گوش دقت با همیشه
کسب وهمندشان ش علم در �دانان ریاض که عظیم پیش�رفت�های
پیش�رفت منشا �کنم م ر ف ’من دادم، جواب من چیست؟’ کردند،
بدون وقفه بدون تالش ، عال منطق آنان، روش�های در �دانان ریاض
شروع به عادتشان کامل، حقیقت به رسیدن تا سازش کمترین
از خودداری و مفهوم�ها تمام دقیق تعریف اولیه، اصول از همیش
اما خوب، ’بسیار داد، جواب من درون صدای باشد.’ تناقض�گوی
برای تنها کردن استدالل و ر ف روش این سقراط، ، �کن م ر ف چرا
سع چرا شود؟ استفاده �تواند م هندس ال اش و اعداد مطالعه�ی
منطق روش�های همین تا که کن متقاعد را همشهریانت که �کن نم

بحث در سیاست، و فلسفه در مثال برای ر، دی زمینه�های در را عال
ببندند؟’ به�کار هرروزه، زندگ ان هم و التخصوص درباره�یمش
(برای دادم نشان من بوده�است. من هدف این بعد، به زمان آن از
که آن�های �آوری) م یاد به پروتاگوراس با را ما وی گفت تو مثال
هستند. نادان احمق�های اکثراً هستند، باتدبیری مردان �شود م گمان
از استفاده دلیل به �دانان، ریاض برخالف آن�ها، استدالل�های تمام
است. استوار اصول فاقد شده، نیمه�فهمیده و تعریفنشده مفهوم�های
این نم. ب خود دشمن را کس هر تقریباًً شدم موفق من عمل این با
تحرک�اند کم کردن ر ف در که کسان تمام برای زیرا نیست، عجیب
مایه�ی ی من هستند، قانع مبهم عبارت�های از استفاده به تنبل با و
در که خطاهای متذکر دائماً که را آن�های مردم، هستم. زنده ِ نن
روز ی ندارند. دوست �شوند، م هستند، �میل ب یا ناتوان اصالحش
روزگار صفحه�ی از مرا و �کنند م حمله من به مردم این که آمد خواهد
این با �دهم. م ادامه را خود کار من بیاید، روز آن تا اما �کنند. م محو

برو. تئودوروس نزد تو همه
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یل تش بازی�های در ناسامان ثابت هزینه�ی
عموم سرویس تبلیغ وسیله�ی به ه شب

زادی�مقدم مرتض و دیمین اری

مل حمید مترجم:

متنوع بسیار مفروضات با ه شب یل تش بازی�های اخیرا یده. چ
اجتماع ه�های شب بازی�ها، این�گونه بررس یزه�ی ان شده�اند. بررس

گراف ی یل تش پ در خودخواهانه صورت به افراد آن در که است
که است آن دنبال به گره هر گراف�ها، این در هستند. خودشان بین
بدون کند، کمینه را گره�ها بقیه�ی تا خود فاصله�ی ین میان یا بیشینه
با بازی�ها این باشد. صرفساختگرافکرده را زیادی هزینه�ی آن�که
عامل�ها(گره�ها)، بودجه�ی محدودیت هم�چون تعمیم�یافته مفروضات
ی هیچ در شده�اند. بررس ... و ر دی ی برای گره�ها بودن سان غیری
ناسامان هزینه�ی برای شناخته�شده�ای ثابت کران مفروضات این از

�تواند م ناسامان هزینه�ی موارد، از بسیاری در واقع در ندارد. وجود
تعداد از ثابت توان �تواند م ناسامان هزینه�ی مثال باشد، زیاد بسیار
زمان ناسامان هزینه�ی کنترل که است � معن بدان این شود. عامل�ها

�شود. م خارج ما دسترس از �کنند، م عمل خودخواهانه عامل�ها که
ثابت مدل�ها این تمام در پایداری هزینه�ی که �دانیم م ر دی طرف از
خودخواهانه عامل�ها که شرایط در گرفتکه نتیجه �توان م که است،
امید ه شب برای معقول کل هزینه�ی به �توان م هم �کنند م عمل

داشت.
از استفاده با �توان م ونه چ که داد خواهیم نشان مقاله این در
شد) معرف [٢] مقاله�ی در ٢٠٠٩ سال در (که تبلیغات کمپین ی
ارائه تبلیغ استراتژی ی رسید. ه شب برای بهینه تعادل ی به
این انجام موافق که عامل�های نسبت که این فرض با که �دهیم م
عموم هزینه� باشد، α برابر عامل�ها کل نسبت به هستند، استراتژی

کران نخستین این شود. بهینه هزینه�ی برابر O(۱/α) حداکثر ه شب
جالب صورت به و دست�آمده به ناسامان هزینه�ی برای که است ثابت

هم�چنین داد. مطابقت مختلف شرایط با بازی�ها برای را آن �توان م
تغییر است نشده مشخص α که حالت برای را خود تبلیغ استراتژی
عامل�های که �کنیم نم فرض روش این در این از گذشته �دهیم. م

خود بودجه�ی کل باید هستند، استراتژی این در اری هم به مایل که
نسبت عامل�ها فرضاین�که کنند. استراتژی این در اری هم صرف را
هزینه�ی به را بازی �کنند، م استراتژی این صرف را خود بودجه�ی از β

�کند. م منته ثابت ناسامان

مقدمه ١

بین کوتاه مسیرهای ایجاد برای گره�ها ه شب یل تش بازی�های در
گره هر بازی این در �دهند. م یل تش زمینه�ای١ گراف ر، دی ی
است هزینه�ای به مربوط اول نوع �شود. م هزینه� نوع دو متحمل
به که است یال�های همان که ؛ بپردازد٢ ه شب ساخت برای باید که
ه شب از گره استفاده�ی هزینه�ی دوم نوع �کند. م ایجاد ر دی گره�های
گرفته نظر در ه شب گره�های باق از گره فاصله�ی مجموع که ؛ است٣
هم گره�ها باق از گره فاصله�ی ین میان گرفتن درنظر البته ) �شود. م
این در که است این بر فرض است). شده استفاده مقاالت بعض در
کردن کمینه دنبال به تنها و �کند م عمل خودخواهانه گره هر بازی�ها،
تمام هزینه�ی مجموع نیز ۴ عموم هزینه�ی است. خود هزینه�ی

�شود. م گرفته درنظر گره�ها
بهتری درک دنبال به ، اجتماع ه�های شب رفتار مطالعه�ی برای
گره�ها بودن خودخواه فرض با ه شب عموم هزینه�ی بزرگ به نسبت
خودخواه گره�های که است پایداری ه�های شب نش، تعادل هستیم.
هیچ نش، تعادل در گفت �توان م دقیق�تر صورت به داده�اند. یل تش
گره�ها، باق استراتژی ردن ن تغییر فرض با که ندارد وجود گره�ای
هزینه�ی مفروضات، این با باشد. خود استراتژی از تخط به مایل
هزینه�ی به نش تعادل پرهزینه�ترین نسبت با است برابر ناسامان
هزینه�ی باشد. شده ساخته کل دانای ی توسط که ه�ای شب عموم
شده معرف [٩،١١] در پاپادیمیتریو۶ و کوتسوپیاس۵ توسط ناسامان
که گره��های بین اجتماع ه�های شب رفتار سنجش برای و است،
هزینه�ی کم مقادیر در �شود. م استفاده �کنند، م رفتار خودخواهانه
عموم هزینه�ی به منجر خود حال به ه شب کردن رها ، ناسامان

رفتار ناسامان هزینه�ی زیاد مقادیر در ر، دی طرف از �شود. نم باالی
با مقایسه در را باالی عموم هزینه�ی �تواند م گره�ها خودخواهانه

بزند. رقم ه شب بهینه حالت
نواخت ,n)-ی k) بازی ، ه شب یل تش بازی�های از ر دی گونه�ای
داریم گره n با گراف بازی این در �شود. م نامیده بودجه�یمحدود٧ با
گره هر هزینه�ی کند. ایجاد گره�ها ر دی با یال k �تواند م گره هر که
داشتن به گره هر ول است، آن ه�ی شب از استفاده هزینه�ی شامل تنها

١underlying graph
٢consruction cost
٣usage cost
۴social cost
۵Koutsoupias
۶Papadimitriou
٧(n,k)-uniform bounded budget
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است. شده محدود یال مشخص تعداد
بست. کار به مختلف بازی�های برای �توان م را تبلیغات کمپین ایده
عموم سرویس ی تبلیغ وسیله�ی به را مردم که، است این�گونه ایده

کنیم. ترغیب داریم، درنظر که مشخص استراتژی ی از پیروی به
عموم هزینه�ی تا کنیم تعیین طوری را شده گفته استراتژی �توانیم م

ببخشیم. بهبود را ه شب
تبلیغات استراتژی ی کردن پیدا دنبال به خود مدل در ما

گره�ها خودخواهانه عمل�کرد کنترل و ناسامان هزینه�ی کاهش برای
ناسامان کاهشهزینه�ی برای گره�ها تمام به استراتژی این هستیم.در

استراتژی از گره�ها از α نسبت که �کنیم م فرض نداریم. نیاز
برای را خود بودجه�ی از β نسبت آن�ها از کدام هر و �کنند م پیروی
پذیرنده٨ اصطالحا را گره�ها این کرد. خواهند هزینه تبلیغات کمپین
تبلیغات کمپین برای را خود یال�های از βk پذیرنده، گره هر �نامیم. م

پیش از پارامترهای β و α که �کنیم م فرض ابتدا �کند. م هزینه
هزینه�ی به منجر که استراتژی ی آن�ها اساس بر و اند تعیین�شده
استراتژی سپس �کنیم. م ارائه �شود، م ه شب برای کم ناسامان
�دهیم. م وفق نیستند، شده تعیین پیش از β و α که شرایط با را خود
کرده�ایم فرض ، ناسامان هزینه�ی برای ثابت مقداری به رسیدن برای
است. kبزرگ�تر از ،cبزرگ کاف اندازه به مقادیر ازای به c logn

αβ که
شده زمینه این در گذشته در که کارهای جمله از پیشین: کارهای
ه شب یل تش بازی�های آن در که کرده اشاره نت٩ فبری کار به �توان م
بررس بازی�ها این در را ناسامان هزینه�ی آن�ها �کند[۶]. م معرف را

آورده�اند. دست به آن برای را نابدیه کران�های نخستین و کرده
زده�اند حدس بازی�ها، این در نش تعادل ساختار مطالعه�ی با هم�چنین
باشند. پایداری گراف�های مدل این در �توانند م درخت�ها تنها که
از جالب دسته�ای که کرده اشاره ایبرز١٠ کار به �توان م آن از پس
درخت حدس و �کنند م معرف بازی�ها این برای را پایدار گراف�های
که �کنند م ثابت آن�ها �کنند[١]. م رد نیز را گراف�ها این بودن
باالی کران� که باشد O(n۱/۳) از بیش�تر �تواند نم ناسامان هزینه�ی
شرایط از بعض برای هم�چنین و است قبل کارهای به نسبت بهتری
[٣] مرجع در پارکز١٢ و کوربو١١ �کنند. م معرف ثابت باالی کران
بازی�های عنوان با را بازی�ها این از ر دی مدل در را ناسامان هزینه�ی
کران توانسته�اند آن�ها کرده�اند. بررس ١٣ دوطرفه ه شب ل�گیری ش
بیابند بازی�ها این در ناسامان هزینه�ی )Oبرای

√
c) مرتبه�ی از باالی

٨receptive
٩Fabrikant
١٠Abers
١١Corbo
١٢Parkes
١٣bilatral network formation games

آن�هاست. � بررس مورد مدل ه�ی شب در یال ی ساخت هزینه�ی c که
با برابر باال کران این باشد، هم�مرتبه n با �تواند م c که خاطر این به

است. n عدد از توان

مجموعه��های اندازه�ی ر دی کاری در اران هم و دیمین١۴
با و داده�اند، قرار مطالعه مورد پایدار گراف�های در را همسای
برای را زیرچندجمله�ای باالی کران اولین ، بازگشت متدی از استفاده
مطالعه�ی با آن�ها هم�چنین آوردند[۵]. دست به ناسامان هزینه�ی
ارانه، هم ه شب یل تش بازی�های نام با بازی�ها این از ر دی گونه�ای
یافتند[۴]. ناسامان هزینه�ی برای ١۵ اریتمی �ل پل باالی کران
حداکثر بازی�ها این گراف�های قطر که �دهد م نشان آن�ها کار نتایج
که است آن از حاک خود این که است اریتمی �ل پل مرتبه�ی از
برای است. مشاهده قابل بازی�ها این در ١۶ کوچ جهان پدیده�ی
کارهای به �توان م کوچ جهان پدیده�ی با رابطه در بیش�تر اطالعات

کرد[٧،٨]. مراجعه کلینبرگ١٧

در ها ه شب یل تش بازی�های روی بر اران هم و الوتاریس١٨
شده�اند مدع آن�ها داده��اند. انجام کارهای محدود بودجه�ی مدل
�کنند، م عمل خودخواهانه که گره�های ، واقع شرایط از بسیاری در
زمان حت کنند، ایجاد گره�ها باق با یال دلخواه تعداد نیستند قادر

گره هر مدل این در باشد. داشته وجود یال ایجاد برای یزه ان که
بازی�ها گونه این آن�ها کند. ایجاد یال محدودی تعداد �تواند م تنها
و کرده نام�گذاری سان ی محدود بودجه با ه شب یل تش بازی�های را
بازی�ها این در ناسامان هزینه�ی برای ١٩ زیرخط پایین و باال کران
بین ناسامان هزینه�ی که اند کرده ثابت آن�ها آورده�اند. دست به
تعداد ترتیب به k و n که است O(

√
n

logk(n)
) و Ω(

√
n/k

logk(n)
)

ایجاد �تواند م گره ی که است یال�های تعداد بیشینه�ی و گره�ها
وجود با حت که است آن مدل این در موجود جالب ته�ی ن کند.
حالت به �توان م یال محدودی تعداد داشتن به گره�ها کردن محدود

است. زیاد بسیار ناسامان هزینه�ی که رسید بازی در پایدار

، ه شب یل تش بازی�های جمله از بازی�ها از بسیاری در مجموع در
هزینه�ی غیره، و هزینه٢١ عادالنه�ی تقسیم خودخواهانه٢٠، مسیریاب
کند. تغییر بزرگ محدوده�ی در �تواند م پایدار گراف ی در عموم
و زیاد عموم هزینه�ی با تعادل�های باز�ی�ها این در ر، دی بیان به

١۴Demain
١۵poly-logarithmic یک چندجملهای که متغیر آن لگاریتم n است.
١۶small world phenomenon
١٧Kleinberg
١٨Laoutaris
١٩sublinear
٢٠selfish routing
٢١fair cost sharing

١١



با �توان م که �کنند م ادعا اران هم و ان٢٢ بال است. موجود کم
تعادل ی به بازی که بود امیدوار عموم سرویس تبلیغ از استفاده
را ناسامان هزینه�ی آن�ها شود[٢]. منته پایین عموم هزینه�ی نشبا
آن�ها داده�اند. قرار مطالعه مورد تبلیغات مختلف استراتژی�های تحت
استراتژی�های هزینه، عادالنه�ی تقسیم بازی مانند موارد از برخ در
�شود. م ناسامان هزینه�ی کاهش به منجر که کرده�اند ارائه تبلیغات
بازی مانند ها بازی از برخ در که کرده�اند ثابت آن�ها هم�چنین

ندارد. وجود مؤثری تبلیغات استراتژی زمان�بندی٢٣،

ناسامان هزینه�ی برای مجانب باالی کران� نخست مقاله نتایج
ثابت واقع در �کنیم. م ارائه نواخت ی محدود بودجه بازی�های در
با که است، O(

√
n/k

logk(n)
) مرتبه�ی از ناسامان هزینه�ی که �کنیم م

که گرفت نتیجه �توان م [١٠] در آمده دست به پایین کران از استفاده
است. θ(

√
n/k

logk(n)
) از ناسامان هزینه�ی

زیادیهستند، ناسامان هزینه�ی دارای بازی�ها این که این� به توجه با
در را ناسامان هزینه�ی که هستیم تبلیغات استراتژی ی یافتن دنبال به
دهد. کاهش ثابت عددی به نواخت، ی محدود بودجه�ی با بازی�های
شویم مطمئن �توانیم م گره هر یال تعداد کردن محدود با وسیله بدین
ر، دی بیان به �کند. نم مصرف بودجه اندازه از بیش گره�ای هیچ که
بازی رفتار و باشیم داشته کم ناسامان هزینه�ی �توانیم م کار این با ما

آوریم. در خود کنترل تحت را

را بازی که �کنیم م ارائه تبلیغات استراتژی ی دقیق�تر، بیان به
O(۱/α) از حداکثر آن ناسامان هزینه�ی که دهد سوق تعادل به
پیروی ما استراتژی از که است نان(گره�ها) بازی از نسبت α که باشد
پیروی ما استراتژی از گره�ها تمام که نیست این بر فرضما �کنند. م
هزینه�ی بازی به نیز باشد کوچ بسیار α که زمان حت �کنند، م
گره�ای که �کنیم نم فرض همچنین داشت. خواهد کم ناسامان
در را خود یال�ها(بودجه) تمام �کند، م پیروی ما استراتژی از که
در که گره�های یال�های از تا βk از تنها �کند. م هزینه ما استراتژی
است. ۰ < β < ۱ که �کنیم م استفاده �کنند م شرکت ما استراتژی

تعیین� پیش از مقادیر از استفاده با را خود استراتژی ٣ بخش در
برای را خود استراتژی ۴ بخش در سپس �کنیم. م ارائه β و α شده

�دهیم. م تغییر است، نامشخص ما برای مقادیر این که شرایط

٢٢Balcan
٢٣scheduling games

هزینه�ی برای مجانب باالی کران ی ٢
نواخت ی بازی�های در ناسامان

بازی�های در ناسامان هزینه�ی که داد خواهیم نشان قسمت این در
به توجه با . است O(

√
n/k

logk(n)
) از حداکثر نواخت ی محدود بودجه

کران بهترین این ،[١٠] در آمده دست به Ω(
√

n/k
logk(n)

) پایین کران
بدان خود این آورد. دست به بازی�ها این برای �توان م که است باالی
ایجاد محدودیت گره�ها بودجه�ی در که موقعیت هر در که است معن

باشد. داشته زیادی مقدار �تواند م ناسامان هزینه�ی کنیم،
کران بازی�ها گونه این� از پایدار گراف هر قطر که داد خواهیم نشان

دارد. O(
√
n logk(n)/k) اندازه به باالی

حداکثر نواخت ,n)-ی k) بازی�های در پایدار گراف هر قطر .١ لم
است. O(

√
n logk(n)/k) از

v مانند گره�ای گراف این در دهیم نشان است کاف تنها اثبات.
از حداکثر گراف گره�های باق تا گره این فاصله�ی که دارد وجود
برابر را g و بنامید G را ٢۴ پایدار گراف است. O(

√
n logk(n)/k)

باشد. بزرگ کاف اندازه�ی به و ۱ ≤ cثابت که دهید قرار c logk(n) با

کنید. حذف را است g طول به حداکثر دوری در که یال�های تمام
طول به دوری هیچ ′Gدارای وضوح به ′Gبنامید. را �مانده باق گراف
درجه�ی که است گره�ای دارای G′ که �کنیم م ادعا نیست. g حداکثر
k/۲ حداقل گراف در گره هر درجه�ی اگر است. k/۲ برابر حداکثر آن
طول به پیمایش٢۵ (k/۲)g/۲ حداقل u مانند دلخواه گره�ای از باشد،
است. متفاوت ر دی ی با پیمایش�ها این پایان گره دارد. وجود g/۲
g/۲ برابر کدام هر طول استکه پیمایشموجود اینصورتدو غیر در
صورت در �یابد. م خاتمه سان ی گره�ای در و شده آغاز u از و است
۲(g/۲) = g طول به دوری دارای گراف ، پیمایش�های چنین وجود
گره (k/۲)g/۲ حداقل پس است. تناقض در ما فرض با که است
دلخواه c که خاطر این به است. موجود پیمایش�ها این برای پایان
این به که گرفت نظر در بزرگ کاف اندازه�ی به را آن �توان م بود،
گراف گره�های کل تعداد از خاصیت این با گره�های تعداد ترتیب

است. تناقض در اولیه فرض با که �شود م بیشتر
حداکثر آن درجه�ی که است موجود G′ در v مانند گره�ای بنابراین
،. . . ،e۲ ،e۱ مانند یال k/۲ حداقل دارای v پس است. k/۲ برابر
ازای به هستند. g حداکثر طول به دوری در کدام هر که است ek/۲
نظر در را v به گره آن مسیر کوتا�ه�ترین G در v ̸= u مانند گره هر

داده یل تش را خود یال�های آن در گره�ها که است گراف پایدار، گراف از ٢۴منظور
که است بازی از وضعیت همان منظور واقع در نیستند. خود وضعیت تغییر به مایل و

رسیده�ایم. تعادل به
٢۵walk

١٢



از کدام هر و است n− ۱ برابر مسیرها کوتاه�ترین این تعداد یرید. ب
یال پس دارند. خود در را شده گفته یال�های این از ی حداکثر آن�ها

کوتاه�ترین این از ۲n/k = n
k/۲ در حداکثر که است موجود ei مانند

حداکثر تا را خود فاصله�ی ei حذف با v گره دارد. قرار را مسیرها
زیرا �دهد، م افزایش g− ۱ اندازه�ی به حداکثر ر، دی گره�های از ۲n/k
هزینه�ی پس است. داشته قرار g طول به حداکثر دوری در یال این

�یابد. م افزایش ۲ng/k اندازه�ی به حداکثر v گره
این فاصله�ی و دارد v از را فاصله بیش�ترین v′ گره کنید فرض
و شود ایجاد v′ و v بین یال که صورت در باشد. d با برابر دو
v گره هزینه�ی شد، گفته که همان�طور شود، حذف گراف از ei یال
اندازه�ی به آن هزینه�ی ول �یابد؛ م افزایش ۲ng/k اندازه�ی به حداکثر
d/۳ که کنید دقت امر این علت دانستن برای �یابد. م کاهش d۲/۹
v تا ۲d/۳ حداقل اندازه�ی به فاصله�ای ،v′ و v بین مسیر گره�های از
v تا گره�ها این بین فاصله�ی از �v′ و v بین یال ایجاد صورت در دارند.
اندازه�ی به v گره� هزینه�ی پس �یابد. م کاهش d/۳ اندازه�ی به حداقل
گراف که است بوده� این بر فرض که آن�جای از �یابد. م کاهش d۲/۹
افزایش از نباید v گره هزینه�ی کاهش پس است، پایدار گراف G

که باشد کم�تر O(
√

۲ng/k) از باید d یعن باشد. بیش�تر هزینه�اش
�شود. م کامل اثبات است، c logk(n) برابر g که این به توجه با

محدود ,n)-بودجه� k) بازی�های در ناسامان هزینه�ی .٢ قضیه
است. O(

√
n/k

logk(n)
) از حداکثر نواخت، ی

از حداکثر بازی�ها این گراف� قطر که �دانیم م ١ لم طبق اثبات.
�دانیم م ،[١٠] در ٣ قضیه�ی به توجه با است. O(

√
n logk(n)/k)

بهینه بازی نتیجه�ی که حالت در گراف�ها این در فاصله ین میان که
هزینه�ی که �دهد م نشان این است. Ω(logk(n)) از حداقل باشد،
که است O(

√
n logk(n)/k)

Ω(logk(n))
از حداکثر بازی�ها گونه این در ناسامان
است. O(

√
n/k

logk(n)
) از کم�تر خود این

هزینه�ی بر عموم سرویس تبلیغ تأثیر ٣
ناسامان

را ه شب که �پردازیم م تبلیغات استراتژی ی معرف به قسمت این در
پایین عموم ی هزینه دارای که �دهد م سوق پایدار گراف سوی به

ما استراتژی از α احتمال با گره هر که است این بر ما فرض باشد.
پیش از پارامترهای β و α �کنیم م فرض نخست . ٢۶ �کند م پیروی

دو این که �کنند م پیروی ما استراتژی از گره�ها از αنسبت که بودیم ٢۶فرضکرده

از α نسبت که فرض این خود که این به راجع برابرند. ر دی ی با ین میان در فرض

�کنیم م ارائه گونه�ای به را خود استراتژی بخش۴، در اند. شده تعیین
باشد. کارا نیز نباشند مشخص پیش از پارامتر دو این اگر که

αβk
c log(n) با برابر را k′ است. زیر صورت به تبلیغات استراتژی
است کاف c > ۵ ) باشد بزرگ کاف اندازه به c که دهید قرار
به را گراف گره�های مجموعه�ی است. k′ > ۱ کرده�ایم فرض .(
این �کنیم. م تقسیم Sl ،. . . ،S۲ ،S۱ مجموعه�ی logk′(n) ≥ l

هر ازای به و |S۱| = βk/۲ که �دهیم م انجام صورت این به را کار
تنها که باشید داشته توجه . Si+۱

Si
= k′ باشیم داشته ۱ < i ≤ l

برای آن�ها اعضای و آن�هاست اندازه�ی مجموعه�ها این مهم مشخصه
با تا �خواهیم م S۱ مجموعه�ی در موجود گره�های از ندارد. اهمیت ما
هر مرحله این در دهند. یل تش یال مجموعه این اعضای ر دی تمام
مستقیم ارتباط داشتن برای را خود یال�های از βk/۲− ۱ پذیرنده، گره
هر از ،i > ۱ هر ازای به است. کرده هزینه S۱ مجموعه اعضای ر دی با
گره�های از c log(n)/۲α تعداد که �خواهیم م Si مجموعه�ی در گره
یال آن�ها با و نموده انتخاب تصادف صورت به را Si−۱ مجموعه�ی
پس است، فرضشده k′ > ۱ که خاطر این به کنید توجه دهد. یل تش
موجود گره�های به ، طرف از است. �تر کوچ βk/۲ از c log(n)/۲α
فرض �شود. م داده یال ایجاد درخواست تعدادی Si−۱ مجموعه�ی در
یل تش مجموعه این به شده وارد یال�های تمام که نیست این بر ما
آن با یال یل تش درخواست که گره�ای اگر مثال برای شد. خواهند
دریافت یال است ن مم نباشد، پذیرنده گره�های جزو است، شده داده

استراتژی کارکرد اثبات برای را ما کار تنها فرض این کند. حذف را
است ن مم که یال�های به خود اثبات در باید زیرا �کند، م سخت�تر

کنیم. دقت نیز شوند حذف
حذف نیز شود ایجاد نیز پذیرنده گره�ای با یال اگر دارد ان ام حت
از Si−۱ در پذیرنده گره ی با که یال�های تعداد فرضکنید مثال شود.
تعداد �تواند م گره این آن�گاه باشد βk/۲ از بیشتر Si مجموعه� طرف
است ن مم ما فرض طبق زیرا کند، حذف را دریافت یال�های این از
استراتژی برای را یال�هایش از تعداد βk از بیش پذیرنده گره ی
ی که �گیریم م نظر در ل مش این رفع برای البته ند. ن هزینه ما

یل تش را �آید م بعدی مجموعه�ی از که یال�های تمام پذیرنده، گره
از که یال�های تعداد که است درست خاطر این به فرض این �دهد. م
�شود، م یل تش پذیرنده گره ی سمت به بعدی مجموعه�ی طرف
تعداد که خواسته�ایم گره� هر از ما هم�چنین است. βk/۲ حداکثر
در که کند ایجاد قبل مجموعه�ی با یال βk/۲ > c log(n)/۲α

�توان م همچنان ول بود، نشده بحث مقاله در �کنند، م پیروی ما استراتژی از گره�ها
راجه که تبلیغات از جامعه هر افراد از نسبت باالخره زیرا دانست، معقول را فرض این
نسبت این اگر که این به راجع بعدی بخش در هرچند �کنند. م پیروی �شود م چیزی به

است. شده بحث نیز باشد شده گرفته نظر در کوچ بسیار
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تعداد همین گره این که کرده�ایم فرض ما و �شود م یال βk مجموع
�کند. م هزینه ما استراتژی برای را یال�هایش از

یل تش باال، در شده گفته استراتژی توسط شده یل تش یال�های .٣ لم
گراف این قطر �دهد. م سطح logk′(n) با درخت��گونه زیرگراف
باالی احتمال با پذیرنده گره�های و است ۲ logk′(n) برابر حداکثر

دارند. وجود زیرگراف این در ٢٧

مجموعه�ی در v پذیرنده گره هر کنیم ثابت است � کاف تنها اثبات.
v′ گره و �دهد م یل تش یال Si−۱ در v′ مانند پذیرنده گره�ای با Si

طرف از اندازه از بیش v′ با ر دی عبارت به یا �کند نم حذف را یال آن
c log(n)/۲α تعداد به v گره شود. نم یل تش یال Si ی مجموعه
به کند. م انتخاب تصادف طور به را Si−۱ مجموعه�ی گره�های از
ین میان صورت به است، پذیرنده α احتمال به گره هر که خاطر این
قضیه�ی از استفاده با هستند. پذیرنده گره�ها این از c log(n)/۲ تعداد
پذیرنده گره log(n) تعداد ، باالی احتمال به که �دانیم م ٢٨ چرنوف

است). بزرگ کاف اندازه�ی به c)دارد وجود گره�ها این بین در
در پذیرنده گره log(n) به �i سطح در v پذیرنده�ی گره هر بنابراین
یال اندازه از بیش گره�ها این با که زمان تا است وصل i − ۱ سطح
گره هر با ساختار این در که �کنیم م ثابت حال باشد. نشده یل تش

�شود. م یل تش یال اندازه از بیش ،۱/۲ حداکثر احتمال به
هر است. پذیرنده α احتمال به Si مجموعه�ی در گره هر
گره�های با یال c log(n)/۲α تعداد تصادف صورت به پذیرنده گره
تعداد ن میانی صورت به بنابراین �دهد. م یل تش Si−۱ مجموعه�ی
طرف از �شود. م یل� تش Si−۱ در گره هر با یال α|Si|(c log(n)/۲α)

|Si−۱|

که گرفت نتیجه �توان م است. αβk
c log(n) = k′ برابر |Si|

|Si−۱| �دانیم م
یل تش یال αβk/۲ تعداد ین میان صورت به Si−۱ در u گره هر با
داد نشان �توان م مارکوف نامساوی قضیه�ی از استفاده با �شود. م
حداکثر شود، یل تش یال اندازه از بیش گره این با که این احتمال که

است. α/۲ < ۱/۲ �دانیم م که است α/۲ برابر
Si−۱ مجموعه�ی در گره log(n) به حداقل Si ∋ v گره هر پس
از بیش ،۱/۲ حداکثر احتمال به گره�ها این از کدام هر با است. وصل
گره�ای به که این رخداد که خاطر این به �شود. م یل تش یال اندازه
وس مع گره�هایمختلفهمبست برای شود، وارد یال اندازه بیشاز
حداقل Si در پذیرنده گره�های باالی احتمال به گفتکه �توان م دارد،
هر باالی احتمال به پس هستند. وصل Si−۱ در پذیرنده گره ی با
که دارد؛ l طول به حداکثر مسیری S۱ در پذیرنده گره�ای با پذیرنده گره
در پذیرنده گره هر که خاطر این به است. زیرگراف این سطوح تعداد l

بزرگ کاف اندازه به c برای ۱ − ۱/nc احتمال ٢٧به
٢٨Chernoff bound

�دهد، م یل تش کامل گراف ر، دی پذیرنده گره�های با S۱ مجموعه�ی
به زیرگراف این در پذیرنده گره�های قطر که گرفت نتیجه توان م

است. ۲ logk′(n) = ۲l برابر حداکثر باالی احتمال

گره�های زیرگراف فقط (نه کل گراف قطر برای توان م حال
آورد. دست به کران نیز پذیرنده)

گفته تبلیغات استراتژی اجرای از پس که پایداری گراف قطر .۴ لم
است. O(logk′(n)) از حداکثر �شود م یل تش شده

گره�های قطر باالی احتمال با که �دانیم م ٢ لم از استفاده با اثبات.
است αn برابر پذیرنده گره�های تعداد ین میان است. ۲l برابر پذیرنده
v کنید فرض است. بیش�تر αn/۲ از آن�ها تعداد باالی احتمال به و
d برابر v با ر دی گره�های فاصله�ی بیش�ترین و باشد پذیرنده گره�ای

است. O(l + log(n)/α) از حداکثر d که �دهیم م نشان باشد.
اندازه�ی به حداکثر طول به دوری در حداقل که G یال�های تمام
را u غیرپذیرنده گره کنید. حذف را است l + ۲ logk(n) + ۱ = l′

به دوری در u یال k از ی اگر که داد خواهیم نشان یرید. ب نظر در
را e است. l′/α برابر حداکثر v از u فاصله�ی باشد، l′ حداکثر طول
فرض است. l′ حداکثر طول به دوری در که یرید ب نظر در u از یال
کند، حذف را e یال u گره اگر باشد. x برابر v تا u فاصله�ی کنید
�یابد. م افزایش l′ × n اندازه�ی به حداکثر گره�ها باق تا فاصله�اش
گره�های تا فاصله�اش دهد، یل تش یال v با u اگر ر، دی سوی از
اضافه از �شود(قبل م کاسته x − ۴l − ۱ اندازه�ی به حداقل پذیرنده
از پس و x− ۲l برابر حداقل پذیرنده گره�های تا آن فاصله�ی یال کردن
بنابراین است). ۲l+۱ برابر حداکثر آن�ها تا فاصله�اش یال کردن اضافه
�یابد، م کاهش αn

۲ (x − ۴l′ − ۱) اندازه�ی به حداقل u گره هزینه�ی
که خاطر این به دارد. وجود پذیرنده گره αn باالی احتمال به زیرا
l′×n از نباید αn

۲ (x−۴l′− ۱) بودیم، فرضکرده پایدار گراف �Gرا
است. O(l′/α) = O(l′/α+ l) از x بنابراین باشد. بیش�تر

حذف یال�هایش از ی حداقل اگر �نامیم م ناکامل٢٩ را گره ی
ناکامل گره ی فاصله�ی ثابتکردیم، باال در که هما�ن�طور باشد. شده
�مانده، باق گراف که کنید توجه است. O(l′/α) از حداکثر v گره تا
ناکامل یا گره هر که �کنیم م ادعا ندارد. l′ حداکثر طول به دوری
نتیجه که است l′ برابر حداکثر ناکامل گره�ای با فاصله�اش یا است،
O(l′/α) = l′+O(l′/α) برابر حداکثر v تا گره هر فاصله�ی �دهد م
گراف در l′/۲ طول با پیمایش�های تمام و u ناکامل گره است.
این از ی اگر یرید. ب نظر در را �شوند م آغاز u از که �مانده باق

٢٩incomplete
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این �اگر �شود. م ثابت ادعا کند، عبور ناکامل گره�ای از پیمایش�ها
دارد. وجود �شوند م آغاز u گره� از که پیمایش kl′/۲ نباشد، گونه
در l′ طول به دوری وگرنه است، متمایز پیمایش�ها این پایان گره
گراف در گره kl′/۲ بنابراین متناقضاست. که �شود م مشاهده گراف
است l′ > ۲ logk(n) زیرا است تناقض خود این که است، موجود

است. kl′/۲ > n �دهد م نتیجه که
O((l + برابر حداکثر v گره تا گراف در گره هر فاصله�ی بنابراین
logk(n) برابر l′ که کنید توجه است. logk(n))/α) = O(l′/α)

که �شود م مشاهد سادگ به بنابراین �kاست. برابر حداکثر k′ و است
است. O(logk′(n)/α) از حداکثر کل گراف قطر

ناسامان هزینه�ی شده ارائه تبلیغات استراتژی از استفاده با .۵ قضیه
به αβ

c log(n)k برابر k′ که O( log k′(k)
α ) = O( logk′ (n)

α logk(n)
) از حداکثر

است. ثابت c مقدار ازای

شده یل تش پایدار گراف قطر که �دانیم م ٣ لم از استفاده با اثبات.
[١٠] در ۴ قضیه�ی به توجه با است. O(logk′(n)/α) از حداکثر
Ω(logk(n)) از حداقل بهینه گراف در فاصله ین میان که �دانیم م
قضیه این ،١ قضیه�ی اثبات همانند واقعیت دو این ترکیب با است.

�شود. م اثبات سادگ به نیز

است برابر ناسامان هزینه�ی ، Ω(log۱+ϵ(n)) < k ازای به .۶ نتیجه
.O(۱/αϵ) با

بنابراین ثابتهستند، پارامتر�های β و α که باشید داشته توجه اثبات.
Ω(log۱+ϵ(n)) حداقل k که خاطر این به است. O(log(n)) از k/k′

�دهد م نشان این O(k′۱/ϵ)است. از �kحداکثر گفتکه �توان م است،
�کند. م کامل را اثبات که O(۱/ϵ)است از حداکثر logk′(k) که

با است برابر ناسامان هزینه�ی ، Ω(log(n)) < k ازای به .٧ نتیجه
.O(log log k/α)

انتخاب مناسب مقداری k′ در را c ثابت که است کاف تنها اثبات.
است. قبل اثبات مانند ادامه کنیم.

نشده تعیین پیش از β و α با ونه چ ۴
مشخصکنیم را استراتژی

کردیم ارائه استراتژی ی β و αمشخص پارامترهای با ٣ بخش در
در �داد. م سوق ناسامان هزینه�ی کم مقدار با تعادل به را ه شب که
نامعلوم β و α که شرایط با را خود استراتژی �خواهیم م بخش این
استراتژی از که گره�های میزان مواقع بعض در زیرا دهیم، وفق هستند

شرایط این در است. زیاد مواقع بعض در و کم �کنند، م پیروی ما
خود بودجه�ی از ϵ′ < β نسبت گره�ها، از ϵ < α نسبت که �دانیم م
پیش از پایین کران�های ϵ′ و ϵ �کنندکه م هزینه ما استراتژی برای را
�توانند م کران��ها این که کنید توجه هستند. پارامترها این برای دانسته

باشند. کوچ بسیار مقادیری
در که یرید ب نظر در صحیح اعداد �ترین کو�چ را m′ و m
اعداد �کنند.پس م صدق ϵ > ۱/۲m

′ و ϵ > ۱/۲m نامساوی�های
و ۱/۲i ≤ α ≤ ۱/۲i−۱ که طوری به دارند وجود j و i صحیح
توجه باشد. ۱ ≤ j ≤ m′ و ۱ ≤ i ≤ m و ۱/۲j ≤ β ≤ ۱/۲j−۱

اهمیت β و α دقیق مقدار داشتن شده گفته استراتژی در که کنید
اگر مثال برای است. کاف ما برای آن�ها از تقریب داشتن تنها ندارد،
و ۱/۲i ≤ α ≤ ۱/۲i−۱ در که دارند �jوجود و i صحیح اعداد بدانیم
را شده گفته استراتژی �توانیم م �کنند، م صدق ۱/۲j ≤ β ≤ ۱/۲j−۱

مشابه طور به کنیم. اجرا β و α جای به ۱/۲j و ۱/۲i پارامترهای با
اثبات در که دارد وجود جدید پارامترهای برای احتمال کران�های
خوب تقریب حت روش این در �کنند. م کار ٣ قسمت در شده ارائه

است این �دانیم م آن�ها مورد در که چیزی تنها نداریم. پارامترها این از
هستند. [ϵ′, ۱] و [ϵ, ۱] بازه�های در که

بازه�ی m از ی در α که دانیم م
برای (مشابها است [۱/۲m, ۱/۲m−۱], . . . , [۱/۴, ۱/۲], [۱/۲, ۱]

تقریب�های برای موازی صورت به را شده گفته استراتژی باید .(β
βk تنها پذیرنده گره ی که �دانیم م کنیم. اجرا β و α از مختلف
از �توانیم م �کند. م هزینه ما استراتژی برای را خود یال�های از تا
هر برای را یال�هایش از βk

m×m′ تعداد که بخواهیم پذیرنده گره هر
داشته توجه کند. هزینه داریم، خود استراتژی از که اجراهای از کدام
k ،β ،α پارامتر چهار دانستن به استراتژی ی اجرای برای که باشید
m×m′ را خود استراتژی که داریم نیاز حالت این در داریم. نیاز n و
و ۱ ≤ i ≤ m که (i, j) دوتای هر ازای به پس کنیم. اجرا دفعه
جدید پارامترهای با را شده گفته استراتژی است، ۱ ≤ j ≤ m′

تغییر تنها �کنیم. م اجرا α, β, k, n جای به ۱/۲i, ۱/۲j , k
m×m′ , n

کردیم، معرف ناسامان هزینه�ی برای که باالی کران� روی بر که
استراتژی اجرای از مرحله هر در k مقدار تغییر است، تأثیرگذار
ناسامان هزینه�ی کاهش برای را یال k

m×m′ تعداد واقع در است.
که است حالت برای آید م ادامه در که قضیه�ای �کنیم. م استفاده

نباشند. شده تعیین پیش از شده، گفته پارامترهای

با باشند، نامعلوم ϵ < β و ϵ < α پارامترهای که زمان .٨ قضیه
از حداکثر ناسامان هزینه�ی باال، در تغییریافته استراتژی از استفاده

αβ
c log(n) ×

k
m×m′ برابر k′ که است O( log k′(k)

α ) = O( logk′ (n)
α logk(n)

)
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هستند. ⌈log(۱/ϵ′)⌉ و ⌈log(۱/ϵ)⌉ با برابر m′ و m مقادیر و است

مختلف �های دوتای برای را شده گفته استراتژی که زمان اثبات.
β و α برای خوب تقریب �ها دوتای این از ی �کنیم، م اجرا (i, j)
توسط شده یل تش یال�های از استفاده با خاص اجرای این در است.
�آید. م دست به نظر مورد باالی کران ،٢ قضیه�ی و پذیرنده گره�های
�کنیم م استفاده یال k

m×m′ از اجراها این در که است آن تفاوت تنها
�شود. م تقسیم m×m′ بر k′ خاطر همین به که

کم بسیار مقادیر احتماال هستند(که ثابت ϵ′ و ϵ که خاطر این به
توان م پس دارند. ثابت مقادیر نیز m′ و m گفت �توان م دارند)،
نیز (β و α نامشخص (مقادیر جدید حالت برای که گرفت نتیجه

هستند. درست ٧ و ۶ نتایج
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ترکیبیات بیابان تا توپولوژی دجله�ی از
قصاب عل

انداز دجله در و �کن م نی تو پرده�یاول. ١

کم روز هر سال�هاست که �اندیشید م چنین خود با بیابان�نشین مرد
آن از شود پیدا مستمندی اگر تا است �گذارده م کنار انفاق برای نان
ازآنجا . نیامد نان�هایش سراغ به کس امروز چه؟ اکنون اما ببرد. بهره
بیات پیشاز تا باید بنابراین کرد، انفاق صورتباید هر در را صدقه که
اگر گرفت تصمیم و رفت فرو ر ف به �اندیشید. م چاره�ای نان�ها شدن

بیندازد. دجله به طبق روی به را نان�ها نیامد، مستمندی

توپولوژی دجله�ی دوم. پرده�ی ٢

در است. جبری توپولوژی �تر قدیم نام واقع در ١ ترکیبیات توپولوژی
همچون توپولوژی ناورداهای که زمان به �کند م اشاره نام این واقع
آن در �کردند. م مطالعه را ٣ بت اعداد بعدها و ٢ اویلر شاخص
تجزیه همچون ترکیبیات تجزیه�های با را توپولوژی فضاهای دوران
از �شماری ب خدمات دوره این در �کردند. م اف موش سادک�ها به
گونا اساس بر رویه�ها رده�بندی مثال برای هستیم. شاهد را ترکیبیات

است: دوره این ماحصل ۴

رویه�ی ی با یا فشرده رویه�ی هر رویه�ها. رده�بندی اساس قضیه�ی
گونای با جهت�ناپذیر رویه�ی ی با یا h ≥ ۰ گونای با جهت�پذیر

است. همسانریخت k ≥ ۱
همولوژی٧ معرف ویژه به و هوپف۶ ، ۵ نوتر ام نبوغ ظهور با بعدها
عوض توپولوژی مطالعه�ی جریان سیر ، ٩ مایر و ٨ ویتوریس توسط
که هستند ١٠ بورباک زبردست نویسندگان گروه ماجرا این شاهد شد.
«algebraic» پیشوند با توپولوژی کتاب نخستین ١١ ١٩۴۴ سال در

١combinatoria topology
٢Euler Characteristic
٣Betti Numbers
۴Genus
۵Emmy Noether
۶Hopf
٧Homology
٨Vietoris
٩Mayer
١٠Bourbaki

که فرانسه�ای است؛ فرانسه بورباک گروه زادگاه . جهان دوم جن کوران ١١در

بود! اشغال تحت جهان دوم جن کل در تقریباً

پیشوند با هنوز ١٩۴٢ سال تا شاخه این ه آن حال ، کردند منتشر را
توپولوژی اکتشاف سفر تعبیری، به �شد. م نامیده «combinatorial»
نقش اثر رفته�رفته و داد؛ ادامه جبر بود، کرده آغاز ترکیبیات که را
تا گرایید فراموش به توپولوژی پژوهش�های گیری ل ش در ترکیبیات

.١٢ ...

جبری توپولوژی شدن غن سوم. پرده�ی ٣

ریاضیدانان توجه مورد شاخه�ی ی مثابه�ی به توپولوژیجبری بستر در
فت�آوری دستآوردهایش قضایایو مفاهیم، اخیر، سده�ی بزرگدر
برسوک١٣- قضیه�ی به �توان م نمونه این از است. آمده دست به

کرد. اشاره اوالم١۴
از پیوسته اشت ن f اگر ،n ≥ ۰ هر برای برسوک-اوالم. قضیه�ی
وجود x ∈ Sn �صورت این در باشد، Rn فضای به Sn nبعدی کره�ی

.f(x) = f(−x) طوری�که به دارد
این از جالب تعابیر و نتایج توجه، مرکز در قضیه�ی ی عنوان به
غن و متنوع آنقدر قضیه این کاربردهای است. شده بیان واقعیت

تحت ١۵ متُس قلم به را مستطاب کتاب ٢٠٠٣ سال در که است
داده اختصاص خود به «Using Borsuk-Ulam theorem» نام
ساندویچ قضیه�ی به �توان م قضیه این بر مبتن نتایج نمونه از است.

کرد: اشاره همـ١۶(برگر)
از شده ساخته ساندویچ هر برای همـ(برگر). ساندویچ قضیه�ی
سه هر همزمان که دارد وجود برش صفحه�ی نان، و پنیر همـ(برگر)،

کند. م تقسیم مساوی نیمه�ی دو به را
که: است زیر صورت به واقعیت این دقیق ریاض بیان واقع در

فضای در ( (متناه جرم توزیع dتا هر قضیه�یساندویچهمـ(برگر).
تقسیم مساوی نیمه�ی دو به ابرصفحه�ای با هم و همزمان Rd؛

�شوند. م
این که �رود م انتظار اول ترم دانشجوی هر از ساده تمرین عنوان به

کند. اثبات بعدی دو یا و ی حالت در را قضیه
بیان برسوک-اوالم قضیه�ی اساس بر قضیه این کالسی اثبات
قضیه این که است شده این به منجر اثبات این از نمونه�ای �شود. م
Using» نام تحت کتاب در معادلش گویش�های این از تعدادی و

�گردیم. م باز جمله ادامه�ی به زودی ١٢به
١٣Borsuk
١۴Ulam
١۵Matoušek

این در مل مالحظات دلیل به �شود. م مطرح «ham» نام با قضیه این ١۶اصل

افزوده�ایم! آن به را «برگر» پسوند مقوله

١٧



کنند١٧. پیدا نمایش برای جای «Borsuk-Ulam theorem

کرد: بیشتر را قضیه این تناه مزه�ی �توان م
مجموعه�های A۱, . . . , Ad اگر همـ(برگر). ساندویچ قضیه�ی

هر برای همزمان که دارد وجود hای ابرصفحه�ی باشند، متناه
�کند. م تقسیم مساوی نیمه�ی دو به را Ai ،۱ ≤ i ≥ d

فرد Aiها از ی که صورت «در که بپرسیم رندانه پرسش عنوان به اگر
تعبیرِ سادگ به بود! خواهد ساده پاسخ چه؟»؛ باشد، داشته نقطه تا
نیم دقیقاً نیمه، «هر نادرست برداشتِ اصالح و مساوی» نیمه�ی «دو

مجموعه�ی h ابرصفحه�ی ه این از منظور دقیق�تر، بیان به .«Ai آن از
اگر که است این ، �کند م تقسیم مساوی نیمه�ی دو به Aiرا mعضوی
⌊ ۱۲ (m− n)⌋ دقیقاً باید hطرف هر در باشد، Ai از نقطه n شامل h

گیرند. قرار Ai از نقطه
�توان م به که است واقعیت این از ناش اثبات ایده�ی برهان. ایده�ی
اکنون داد. قرار ϵ شعاع به کوچ گوی Ai نقاط از هری جای به
نتیجه�ی به به پیشین قضیه�ی از ،ϵ → ۰ حدی رفتار گرفتن نظر در با

رسید. خواهیم مطلوب
کار مواردی در ابرصفحه، ی روی Ai۰ ی نقاط تعداد عمل آزادی
Ai۰ نقاط همه�ی اگر مثال برای �کند. م آسان کم را کردن نصف
h همان ابرصفحه این قضا بر دست اگر باشند، ابرصفحه ی روی
ابرصفحه این از افتخار با Aiها دونیم�سازی برای که ام هن شود،
�توان م حت بود. سربلند �توان م Ai۰ حالت در حداقل �کنیم، م یاد

کرد: مطرح �تر کل کم را قضیه این
A۱, A۲, . . . , Ad ⊂ Rd اگر همـ(برگر). ساندویچ قضیه�ی
آنها اجتماع از dنقطه�ای هیچ که باشند مجزا و متناه مجموعه�های
صورت این در ،١٨ باشند نداشته قرار ابرصفحه ی روی همزمان
نیمه�ی دو به را Aiها همه�ی همزمان که دارد وجود hای ابرصفحه�ی
دقیقاً h طرف هر در ،i هر برای که طوری به �کند، م تقسیم مساوی

�گیرند. م قرار Ai از نقطه ⌊ |Ai|
۲ ⌋

تمرین �تواند م مذکور قضیه�ی پیشین حالت از قضیه این شدن منتج
وسوسه را استادی استروزی ن مم که تمرین شود. مبارزطلبتلق

کند. امتحان را آن امتحان در تا کند

بازگویش مقاله این از عمده�ای بخش که - کتاب این تورق به توصیه ١٧متواضعانه
�شود. م - است آن دوم فصل از برگزیده�ای

آنها dتای زیرمجموعه�ی هر و باشیم داشته Rd فضای در نقطه تعدادی ١٨وقت

« کل حالت «در نقاط مجموعه�ی این �گوییم م نشود، واقع ابرصفحه�ای هیچ روی
شده�اند. واقع (in general position)

ساندویچ قضیه�ی چهارم. پرده�ی ۴
قوی ابزاری مثابه�ی به همـ(برگر)

�شود. م یاد هندس بنام معماهای از ی عنوان به زیر مساله�ی از
«حالت A۲در A۱و نقاط از مجموعه�یnعضوی دو صفحه در مسأله.
نقاط کنید فرض �گیریم. م نظر در را in general position « کل
کنیم. ��آمیزی رن قرمز، A۲را مجموعه�ی نقاط و آب A۱را مجموعه�ی
دو�به�دو نامتقاطع پاره�خط تعدادی با را ناهمرن نقاط این �توان م آیا

کرد؟ وصل هم به
راه�حل وگرنه کنید؛ حل را مسأله این خودتان که �کنیم م توصیه قویاً
های پاره�خط با را ناهمرن نقاط باشد: چنین �تواند م غیرمستقیم

پاره�خط دو ل، ش در اگر کنیم. م وصل هم به جفت-جفت دلخواه
را کار زیر صورت به پاره�خط دو این تغییر با باشیم، داشته نامتقاطع
، مثلث نامساوی دلیل به فرایند، این رار ت بار هر با �کنیم. م دنبال

گام، متناه از پس بنابراین �یابد. م کاهش پاره�خط�ها طول کل جمع
�یابیم. م دست مسأله این برای پاسخ

کرد: بازسازی را قضیه این تعمیم �توان م تأمل، زمان اندک با
A۳ و A۲ ،A۱ nعضوی مجموعه�ی سه سه�بعدی، فضای در مسأله.
کنید فرض �گیریم. م نظر در هستند « کل «درحالت که را نقاط از
آیا کنیم. �آمیزی رن زرد و قرمز ، آب ترتیب به را مجموعه سه این نقاط
رئوسشان که نامتقاطع مثلث تعدادی با را ناهمرن نقاط این �توان م

کرد؟ وصل هم به سه�به�سه نباشند، همرن
مسأله این �کنیم م توصیه قویاً بیشتری، شدت با حت بار این و مجدداً
این اثبات برای مستقیم راه�حل هیچ تاکنون زیرا چرا؟ کنید. حل را
زیرا نیست؛ مسأله بودن باز معنای به البته این، است! نشده ارائه مدعا
حت گزاره این برای بدیع اثبات همـ(برگر) ساندویچ قضیه�ی یمن به

است! دست در dبعدی فضای در
nعضوی مجموعه�های Rd در .١٩ چندرن افراز قضیه�ی
فرض �گیریم. م نظر در کل حالت در را نقاط از A۱, A۲, . . . , Ad

در کنیم. �آمیزی رن متفاوت �های رن با را مجموعه�ها این نقاط کنید
زیرمجموعه�ی تعدادی به �توان م را نقاط این مجموعه�ی صورت این
پوش که طوری به کرد، افراز متفاوت٢٠ �های رن با nعضوی

.Alon Akiyamaو به است منسوب قضیه ١٩این
بنامیم. کمان» ین «رن را (ها) مجموعه این که است ٢٠طبیع

١٨



باشند. مجزا زیرمجموعه�ها این محدب٢١
باشد، فرد n > ۱ اگر �گیریم. م کم n روی استقرای از برهان.
بخش در که همـ(برگر) ساندویچ قضیه�ی از نسخه�ای آخرین بنابر
به را Aiها همه�ی که دارد وجود hای ابرصفحه�ی شد، بیان قبل
تنها Aiها از هرکدام از عالوه به و �کند م تقسیم مساوی نیمه�ی دو
�گیریم. م افراز مجموعه�ی ی را h روی nنقطه�ی دارد. نقطه ی
خواهد قرار ابرصفحه همین در نقاط این محدب پوش وضوح، به
استقرا فرض به ارجاع با ابرصفحه این طرف هر در اکنون گرفت.
از کار nزوج، حالت در �یابیم. م دست افراز مجموعه�های مابق به
ابرصفحه روی نقطه�ای هیچ حالتچون این در است! ساده�تر هم این
هم ابرصفحه به منتسب افراز مجموعه�ی به نیازی حت بود، نخواهد

نیست!

ترکیبیات باز مسأله�ی ی پنجم. پرده�ی ۵

به معمول مطابق که است پرسش این چیست؟ درباره�ی ترکیبیات
کم ٢٢ کمرون توصیف از �توان م اما داد، پاسخ �توان م سخت
خاصتلق قوانین طبق بر اشیاء چیدن هنر �تواند «ترکیبیاتم گرفت:

خاص آرایش ی آیا که بدانیم �خواهیم م اوال ما ترکیبیات، در شود.
است.» ان�پذیر ام طریق چند به بله، اگر و نه، یا است ان�پذیر ام

اشیاء درباره�ی که ترکیبیات حوزه�ی در مسایل از ی بیان به اکنون
در که است ونه این مسأله این ماجرای �پردازیم. م است، شده چیده
�اندازه ب گردنبند دزد دو دارد(!)، وجود دزد که ایران جز به جای
ِدو ) گردنبند این فردیِ به منحصر در �برند. م سرقت به را گرانبهای
ساخته پارچه�ای ی تقریباً پالتینیوم از زنجیرش که بس همین باز سر)
تقسیم برای �شود. م کاسته ارزشش از برش هر با که است شده
از زیرا ،٢٣ نداشتند ل مش دزد دو این ، غصب مال این (!)ی منصفانه
تنها داشت. وجود گردنبند این در تا زوج ٢۴ جواهری و ین ن نوع هر
تا پالتینیوم زنجیر به که �دادند م ترجیح دزدها که بود این ل مش
بیشتری سود مجموع در تا برسانند، آسیب استکمتر ن مم که جای

ببرند.
به دست�یاب معموال یریم: ب نظر در را زیر حالت مثال برای بیایید

«پوش Rd در خاص نقطه�ی چند دربرگیرنده�ی محدب مجموعه�ی ترین کوچ ٢١به
�شود. م گفته نقاط آن محدب»

٢٢Cameron
انصاف نوع به برایخودشان است ن مم هم دزدها نیست! کار در تناقض ٢٣هیچ

باشند. داشته
نقره، طال، شوم: یادآور را نمونه چند کردم سع رسیدم، که مقاله اینجای ٢۴به
. مروارید... در، عقیق، زمرد، زبرجد، فیروزه، یاقوت، برلیان، زمرد، الماس، پالتین،
باعث گونه�ها کم خواننده ذهن در که است زیاد قدری به تنوعش که راحتشد خیالم

شد! نخواهد مسأله رسیدن نظر به افتاده پا پیش

با پاسخ به دست�یاب همه، این با است. آسان منصفانه تقسیم
به مسأله بیان با بیایید اکنون �برد. م کار کم برش تعدادِ کمترین

بیاندیشیم. بیشتر نمادین صورت
به تعداد به نوع هر از و جواهر dگونه گردنبند این در اگر مسأله.
زوج kiها همه�ی طوری�که به باشد، موجود k۱, k۲, . . . , kd ترتیب
تقسیم منصفانه گردنبند این تا است نیاز برش چند حداقل باشند،

شود؟
از است کمتر قطعاً برش�ها تعداد کمترین که �یابیم درم تأمل اندک با
دست�کم به آن در که دارد وجود حالت همچنین و k۱+k۲+ · · ·+kd

داریم. نیاز برش d
مسأله این حل برای ترکیبیات یا شمارش صرفاً برهانِ هیچ هنوز
صورت شدیدترین به بار این و دوباره بنابراین است! نشده یافت

کنید! حل را مسأله این �کنیم م توصیه قویاً ،(!) ن مم

باز دهد بیابانت در ایزد که ششم. پرده�ی ۶

از بیش غالمانش از ی به که بود خلیفه��ای عراق، قدیم روزگار در
سوارکاری از را زمان فنون تمام خلیفه دستور به داشت. توجه ران دی
شناگری به نوبت ه این تا آموختند او به شمشیربازی و تیراندازی و
که �کرد م شنا دجله رود در غالم آن روزی روزگار قضای از . رسید
هر حادثه، از پس برد. فرو خود کام در را او ین سهم موج تصادفاً
از اثری هیچ کاویدند، را دجله و کوشیدند وشناگران غواصان چه

نیافتند. غالم
گوشه�نشین حزن شدت از و برآشفت بسیار رسید خلیفه به خبر چون
کند پیدا را غالم مرده یا زنده کس هر که کرد اعالم سپس شد.
اپو ت به هم بغداد معروف شناگران داشت. خواهد فت هن جایزه
که آمد دارالخالفه به خبر سرانجام تا جستند و گشتند پرداختند.

است. شده پیدا گمشده
غالم که ذشت ن زمان دیر و داد هدیه را مباشر و شد شادمان خلیفه
غالم پرسیدند. را حادثه ون چ او از و آوردند حضورش به را
مدت تا برداشت خود با مرا موج ناگاه به که ام هن »: داد پاسخ

مختصر با �شدم. م رانده ر دی سوی به سوی از خوران غوطه آب در
زیر در گاه و رو در گاه بودم آموخته شناوری فنون از که آشنای
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ناگاه به تا �کردم م صرف را جان رمق آخرین و �زدم م پا و دست آب
چشم که ام هن . کرد پرتاب ساحل به مرا و آمد ری دی بزرگ موج
ه این از شادمان . یافتم دجله دیواره�ی در حفره�ای در را خود گشودم
در پای از گرسن اثر بر آنجا در ه این از ین غم و بودم نشده غرق
روی شناور مقابلم در را نان طبق تا گذشت ساعات آمد. خواهم
یافتم. رمق مختصری و برداشتم را نان و کردم دراز دست یافتم. آب
باالخره بود. نان طبق آن از من قوت روز هر در و گذشت روز هفت
تورش با و یافت حفره آن در مرا یر ماهی مردی که بود هفتم روز در

داد. نجات و کشید باال
ماجرای از تا کنند تفحص داد دستور شنید را داستان چون خلیفه
یافتند را ماجرا پس مردِ باالخره مدت از پس شایند. ب پرده نان سبد

کرد. بازگو را خود نیت و داستان خلیفه حضور در او و
مرد کرد. �نیاز ب دنیا منال و مال از را او خلیفه مرد، نیت بازگوی با
بردهد.» روزی که انداز آب در و کن وی نی که بودم «شنوده گفت:
است. آورده در نظم به چنین را ماجرا این سعدی، ایران، بزرگ شاعر
باز بیابانتدهد در ایزد که انداز دجله در و کن٢۵ وی نی تو

ترکیبیات بیابان هفتم. پرده�ی ٧

dتا مقدار همان که است این گردنبند تقسیم ماجرای عجیب ته�ی ن
برهان با ه این عجیب�تر ته�ی ون است! هم کاف الزم، اندکِ برش

یافت مسأله این برای پاسخ همـ(برگر) ساندویچ قضیه�ی بر مبتن
�شود! نم مشاهده آن در رهیافتترکیبیات هیچ که پاسخ است! شده
با جواهر، زوج�تای dگونه�ی با باز گردنبند هر گردنبند. قضیه�ی

است. تقسیم قابل دزد دو بین dبرش حداکثر
ضابطه�ی به پارامتری خم روی Rd فضای در را گردنبند برهان.
لزوماً (نه nتا گردنبند اگر �نشانیم. م γ(t) = (t, t۲, . . . , td)

روی جواهرات این که �کنیم م تصور باشد، داشته جواهر nگونه)
نقاط حالت چنین در باشند. گرفته قرار γ(۱), γ(۲), . . . .γ(n) نقاط
این ماجرا هندس ته�ی ن �دهیم. م نشان Ai با را iاُم نوع جواهرات
بنابراین گرفته�اند٢۶. قرار « کل حالت «در nنقطه این تمام که است
زیرمجموعه�های به اینجا که - همـ(برگر) ساندویچ قضیه�ی کم به
�شود- م اعمال Rd از ۱ ≤ i ≤ d Ai مجزای و زوج�عضوی
به را زیرمجموعه�ها این همه�ی همزمان که دارد وجود ابرصفحه�یhای

«نی تغییر با سیاق همین به المثل ضرب به تبدیل بیت این ، ایران فرهن ٢۵در
بیش حت نی استمرار به عامه، مردم گویا است. شده کن» وی «نی جای به �کن» م

معتقدند. است، آمده داستان در آنچه از
واندرموند. دترمینان فرمول از است نتیجه�ای ،γ ضابطه�ی به توجه با ٢۶که

ابرصفحه این که �دانیم م عالوه به �کند؛ م تقسیم مساوی نیمه�ی دو
در را γ(t) خم ابرصفحه این نیست. nنقطه این از هیچ�ی حاوی
برش محل ر بیان تقاطع، نقاط این �کند. م قطع نقطه d حداکثر
برای بود. خواهند برش d حداکثر با منصفانه تقسیم ی برای زنجیر

ببینید. را زیر ل ش مثال

آخر پرده�ی ٨

داد؛ ادامه جبر بود، کرده آغاز ترکیبیات که را توپولوژی اکتشاف سفر
توپولوژی پژوهش�های ل�گیری ش در ترکیبیات نقش اثر رفته�رفته و
کنزر٢٨ حدس لواس٢٧ که زمان ،١٩٧٨ سال تا گرایید فراموش به
سال، این در کرد. حل برسوک-اوالم قضیه�ی از برهان مبنای بر را
«توپولوژی نام به جدیدی رشته�ی و چرخید تاریخ جریان �باره �ی به
آلُن٢٩ ١٩٨٧ سال در که بود ری ف بستر این در شد. ابداع « ترکیبیات

کرد. حل را گردنبند مسأله�ی
=) ترکیبیات توپولوژی نقش دادن نشان نه مقاله، این نوشتن از منظور
تنها ضعفترکیبیات. حت یا و اهمیت کردن برجسته نه و بود جبری)
�شود. م جاری بشر ذهن در که بودیم مفاهیم تاریخ تَطَور شاهد
�شود؛ م ساخته ابزار ر دی شاخه�ی از شاخه�ای، روی تمرکز با گاه
تطور، این تاریخ سیر در �کنند. م عوض جا پشت و زین گاه و

�شوند. م ظاهر نیز امل ت جوانه�های اندک�اندک
موعد زمان چه که فهمید �توان م سخت به دادن وام بار هر با
که داشت امید �توان م تاریخ جبر به تنها بود. خواهد بازپس�گیری
دانش �گیری»ِ م دست همان از ، بده دست هر «از داستان�های این

باشد. داشته ادامه
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شت�ها جای مورد در قضیه�ای
زاده عین�اله مصطف

نظریه�ی از استفاده با ،١٩٧١ سال در مقاله�ای در [۴] Ree

شت�ها جای با رابطه در قضیه�یجالبترکیبیات ی ، ریمان رویه�های
اثبات است، نتوانسته که �کند م اشاره Ree مقاله، این در کرد. بیان

کند. پیدا خاص) حالت�های بعض در قضیه�اش(حت برای ترکیبیات
Reeقضیه�ی از ترکیبیات اثبات [١] Scott و Lyndon ، Feit ه این تا
ر دی به را قضیه این [٢] Lehrer و Herzog بعد مدت کردند. ارائه
مشابه، ایده�های با نیز [۶] Scott و دادند تعمیم کاکستر١ گروه�های
اثبات نتیجه در که آورد دست به ماتریس گروه�های به آن از تعمیم

بود. Ree قضیه�ی برای هم جبری
اثبات از کاربردهای به اثبات، سه این ارائه�ی بر عالوه مقاله این در

کرد. خواهیم اشاره رویه�ها، در گراف�ها نشاندن� در توپولوژی

اصل قضیه�ی ١

نمادگذاری.

.{۱, . . . , n} =: [۱, n] .١

.g۱, . . . , gn توسط شده تولید گروه =: ⟨g۱, . . . , gn⟩ .٢

شده تولید گروه عمل باشد. Sn در شت جای σ کنید فرض .٣
افراز مدار تعدادی به را مجموعه این ،[۱, n] روی σ توسط
ν(σ) با را n − k باشد، k برابر مدارها این تعداد اگر �کند. م
تجزیه�ی در دورها تعداد با برابر k واقع در ) �دهیم. م نشان
نظر در هم را ی طول به دورهای اگر البته است، σ دوری

یریم.٢) ب

شت جای تعدادی ،σ۱, . . . , σk کنید فرض .[۴] اصل قضیه�ی
روی تراگذر صورت به آنها توسط شده تولید گروه که باشند Sn در

دراین�صورت: .σ۱ · · ·σk = ۱ و �کند م عمل [۱, n]

ν(σ۱) + · · ·+ ν(σk) ≥ ۲(n− ۱).

دو β و α اگر که �گوید م ما به قضیه این ،k = ۳ حالت در مثال
دلخواه عضو دو هر بتوان آنها ترکیب�های با که باشند Sn در شت جای

١Coxeter Groups
گرفتن نظر در با دوری تجزیه�ی دوری، تجزیه�ی از منظور جا همه مقاله این ٢در

است. ١ طول به دورهای

در دورها تعداد جمع این�صورت در کرد، تبدیل ر دی ی به را [۱, n]
نیست. بیشتر n+ ۲ از αβ و β ،α دوری تجزیه�ی

ترکیبیات اثبات ٢

از مینیمال زیرمجموعه�ی ی τ۱, . . . , τm کنید فرض لم.
صورت به آنها، توسط تولیدشده گروه که باشند Sn ترانهش�های

: دراین�صورت �کند. م عمل [۱, n] روی تراگذر

،m = n− ۱ الف)

است. n طول به دور ی τ۱ . . . τm ب)

[۱, n] عضو دو بین ترانهش صورت به τi شت جای هر .[١] اثبات
[۱, n] رئوس با گراف کنیم، وصل هم به را �ها دوتای این اگر است.

�دهیم. م نمایش G با را آن که �آید م دست به یال m و

معادل ،⟨τ۱, . . . , τm⟩ عمل بودن تراگذر شرط استکه واضح الف)
�شود م نتیجه بودن مینیمال شرط پساز Gاست. بودن همبند با

است. یال m = n− ۱ با درخت ی G که

در a برگ به متصل یال ی با متناظر τi = (ab) کنید فرض ب)
داریم: باشد. Gدرخت

(τ۱ · · · τi−۱)
−۱(τ۱ · · · τm)(τ۱ · · · τi−۱)

= τiτi+۱ · · · τmτ۱ · · · τi−۱.

رند. دی ی مزدوج τi · · · τmτ۱ · · · τi−۱ و τ۱ · · · τm نتیجه در
و nروی استقرا از استفاده با اما .i = ۱ فرضکنیم �توانیم پسم
که هستند [۱, n]\{a}روی ترانهش�های τ۲, . . . , τm که ته ن این
τ۲ · · · τm که گرفت نتیجه �توان م �دهند، م درخت ی یل تش

داریم: پس است. [۱, n]\{a} روی کامل دور ی
τ۱ · · · τm = (ab)(bc۱ . . . cn−۲) = (abc۱ . . . cn−۲).

�توان م را l طول به دور هر که �دانیم م .[١] اصل قضیه�ی اول اثبات
تجزیه�ی اگر نتیجه در داد. نمایش ترانهش l− ۱ از ترکیب صورت به
�توان م را σ باشد، l۱, . . . , lt طول به دورهای دارای σ ∈ Sn دوری
نمایش ترانهش ν(σ) = n − t =

∑
(li − ۱) از ترکیب صورت به

τ۱j · · · τrjj صورت به �توانیم م را σj ،۱ ≤ j ≤ k هر برای پس داد.
مقدار ضمن در ترانهشهستند. τijها و rj = ν(σj) که نمایشدهیم
بنابراین .ν(σj) =

∑
i ν(τij) پس است، ١ برابر ترانهش�ها برای ν
کنیم. ثابت ترانهش�ها برای را قضیه کافیست
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τ۱ · · · τk = ۱ خواص با ترانهش k ،τ۱, . . . , τk کنید فرض
دهیم نشان باید باشند. ⟨τ۱, . . . , τk⟩ گروه عمل تراگذری و
زیرمجموعه�ای (i۱ < · · · < im) τi۱ , . . . , τim اگر .k ≥ ۲(n − ۱)

⟨τi۱ , . . . , τim⟩ گروه عمل تراگذری خاصیت با τ۱, . . . , τk از مینیمال
طول به دوری شت جای ی τi۱ · · · τim mو = n− ۱ لم، بنابر باشد،
از �توان م ترانهش�ها بقیه�ی کردن مزدوج با ر دی طرف از است. n
رسید τi۱ · · · τimτ ′۱ · · · τ ′k−m = ۱ رابطه�ی به τ۱ · · · τk = ۱ رابطه�ی
شت جای هم τ ′۱ · · · τ ′k−m نتیجه در هستند. ترانهش هم τها ′j که

�کند. م عمل [۱, n] روی تراگذر صورت به که است n طول به دوری
�شود: م نتیجه م ح و k −m ≥ n− ۱ لم، بنابر پس

k = m+ (k −m) ≥ n− ۱+ n− ۱ = ۲(n− ۱).

جبرخط از استفاده با اثبات ٣

باشد. n-بعدی برداری فضای ی V کنید فرض نمادگذاری.
١ با را همان تبدیل و Gl(V ) با را V وارون�پذیر خط تبدیالت
اعضای از ل متش زیرفضای V g ،g ∈ Gl(V برای( �دهیم. نمایشم

این بعد نقص ν(g) و �دارد م ه ن ثابت را آنها g که است V از
نمایش ν(g∗) با را٣ V ∗ روی g عمل برای مشابه عدد زیرفضا.
بزرگترین باشد، Gl(V ) از زیرگروه G اگر همین�طور �دهیم. م
با را �کند م عمل بدیه صورت به آن روی G که (V ∗) V زیرفضای
�دهیم. م نمایش (ν(G∗)) ν(G) با را بعدش نقص و (V ∗G) V G

دارد: وجود زیر صورت به تناظری V ∗ و V زیرفضاهای بین تذکر.

W ⊆ V ∗ ←→
∩

f∈W

Ker(f) ⊆ V,

V در آن متناظر زیرفضای نقصبعد با V ∗ زیرفضای هر بعد آن در که
زیرفضای بزرگترین که دید �توان م تناظر این به توجه با است. برابر

متناظر �کند، م عمل بدیه آن روی ،G ⊆ Gl(V ) زیرگروه که V ∗ از
خارج�قسمت Gروی عمل که است V Wدر زیرفضای ترین کوچ با

ضمناً Wاست، بعد با برابر ν(G∗)پس است. بدیه V/W
W =

∑
g∈G

(۱− g)V.

داریم: g ∈ Gl(V ) برای رابطه، این به توجه با

ν(g∗) = dim((۱− g)V ) = codim(Ker(۱− g))

= codim(V g) = ν(g).

�شود: م داده نشان g∗f با f روی g عمل f ∈ V ∗ ٣برای
∀v ∈ V, g∗f(v) = f(g−۱v)

.

ν(G∗) با ν(G) لزوماً ،G ⊆ Gl(V ) دلخواه زیرگروه هر برای اما
میدان و متناه G که یریم ب نظر در را حالت اگر اما نیست. برابر
پیدا V روی معین مثبت داخل ضرب ی �توان م باشد، R ضرایب
ایزومورفیسم ی داخل ضرب این باشد. ناوردا G تحت که کرد
نتیجه در و �گذارد م احترام G عمل به که �کند م القا V ∗ و V بین

. ν(G) = ν(G∗)

است، n-بعدی برداری فضای ی V کنید فرض .١ قضیه
و �کنند م صدق g۱ · · · gk = ۱ رابطه�ی در g۱, . . . , gk ∈ Gl(V )

این�صورت: در .G = ⟨g۱, . . . , gk⟩
ν(g۱) + · · ·+ ν(gk) ≥ ν(G) + ν(G∗).

کنید: تعریف زیر صورت به را V k از C زیرفضای .[۶] اثبات
C = {((۱− g۱)v۱, . . . , (۱− gk)vk) : vi ∈ V }.

است برابر C بعد پس است، ν(gi) با برابر (۱−gi)V بعد ،i هر برای
.ν(g۱) + · · ·+ ν(gk) با:

صورت به را β : C → V و α : V → C خط اشت�های ن اگر
کنیم: تعریف زیر

α(v) = ((۱− g۱)v, . . . , (۱− gk)v),

β((v۱, . . . , vk)) = v۱ + g۱v۲ + · · ·+ g۱ · · · gk−۱vk.

داریم:
βα(v) = (۱− g۱)v + g۱(۱− g۲)v + · · ·+ g۱ · · · gk−۱(۱− gk)v

= (۱− g۱ · · · gk)v = ۰.

ر دی طرف از .Imα ⊆ Kerβ =: Z پس

Kerα =

k∩
i=۱

Ker(۱− gi) = V G.

ادعا است. ν(G) همان یعن V G بعد نقص با برابر Imα بعد پس
�کنیم: م

Imβ =
k∑
i=۱

(۱− gi)V.

نتیجه در
dimC/Z = dim(Imβ) = ν(G∗),

�آید: م دست به زیر رابطه�ی از م ح و

ν(g۱) + · · ·+ ν(gk) = dimC

= dimZ + dimC/Z

≥ dim(Imα) + dim(Imβ)

= ν(G) + ν(G∗).
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داریم: β تعریف به توجه با ادعا، اثبات برای اما
Imβ = (۱− g۱)V + g۱(۱− g۲)V + · · ·+ g۱ · · · gk−۱(۱− gk)V.

:i ≤ k هر برای که �دهیم م نشان استقرا با
(۱−g۱)V+· · ·+g۱ · · · gi−۱(۱−gi)V = (۱−g۱)V+· · ·+(۱−gi)V.

حالت �دهیم.) م Wنشان ′
i با را راست سمت Wiو با را (سمتچپ

بعدی گام برای باشد، برقرار i− ۱ برای ادعا اگر است. واضح i = ۱

دهیم: نشان کافیست Wها، ′
i و Wiها بودن تودرتو به توجه با

Wi/W
′
i−۱ =W ′

i/W
′
i−۱.

پس: است، همان V/W ′
i−۱ روی g۱, . . . , gi−۱ عمل اما

Wi/W
′
i−۱ = (g۱ · · · gi−۱(۱− gi)V +W ′

i−۱)/W
′
i−۱

= ((۱− gi)V +W ′
i−۱)/W

′
i−۱ =W ′

i/W
′
i−۱.

برای پایه ی e۱, . . . , en کنید فرض .[۶] اصل قضیه�ی دوم اثبات
شت جای هر به باشد. K میدان روی V n-بعدی برداری فضای
eσ(i) به را ei که �دهیم م نسبت Tσ نام به خط تبدیل ،σ ∈ Sn

صورت به σ دوری تجزیه�ی اگر �برد. م
(i۱i۲ . . . is)(j۱j۲ . . . jt) · · ·

که دید �توان م راحت به باشد،
ei۱ + · · ·+ eis , ej۱ + · · ·+ ejt , . . .

دورهای تعداد برابر V Tσ بعد نتیجه در �سازند. م V Tσ برای پایه ی
.ν(Tσ) = ν(σ) و است σ

تراگذری خاصیت ،G = ⟨Tσ۱ , . . . , Tσk
⟩ اگر همین�طور

�دهد: م نتیجه ⟨σ۱, . . . , σk⟩

V G = K(e۱ + · · ·+ en),

V ∗G

= K(e∗۱ + · · ·+ e∗n).

پس است.) (e۱, . . . , en) دوگان پایه�ی (e∗۱ , . . . , e
∗
n))

قبل، قضیه�ی در مقادیر این ذاری جای و ν(G) = ν(G∗) = n − ۱

�دهد. م نتیجه را اصل قضیه�ی

توپولوژی اثبات ۴

را x۰, . . . , xk متمایز نقطه�ی k + ۱ . اصل قضیه�ی سوم اثبات
کنید تعریف و یرید ب نظر در (S۲) دوبعدی کره�ی روی

:١ ل ش

γi بسته�ی خم�های از مناسب انتخاب با .X = S۲\{x۱, . . . , xk}
که دید �توان م ،(١ ل ش (مانند

π۱(X,x۰) = ⟨γ۱, . . . , γk|γ۱ · · · γk = ۱⟩.

فقطروی که ،nدرجه�ی از S۲ همبند ۴ پوشششاخه�ای هر که �دانیم م
π۱(X,x۰) از تراگذری عمل با باشد، شده شاخه x۱, . . . , xk نقاط
تناظر در که �شود م داده (۶ مونودروم (عمل x۰ باالی ۵ تار روی
را γi عمل اگر گروه، این از فوق نمایش به توجه با است. [۱, n] با
دست به تراگذر و خوش�تعریف تای ی عمل ی کنیم، تعریف σi با
واجد که S۲ از Y � جهت�پذیر و ��همبند پوشششاخه�ای ی با که �آید م
هر وارون تصویر است. تناظر در هست، نیز شده ذکر خواص همه�ی
مونودروم مدارهای ≃ ) σi مدارهای با متناظر Y در xiها از ی

در ٧ شاخه�ای اندیس�های جمع بنابراین و هستند ( xi حول موضع
دهیم، نمایش g با را Y ٨ گونای اگر است. ν(σi) برابر نقاط این

داریم: ٩ ریمان-هورویتس فرمول بنابر

۲− ۲g = ۲n−
k∑
i=۱

ν(σi).

پس باشد، منف �تواند نم رویه ی گونای اما
k∑
i=۱

ν(σi)− ۲(n− ۱) = ۲g ≥ ۰.

اتفاق چه دقیقاً باال اثبات در ببینیم ه این برای اثبات. ر دی بیان
�کنیم. م ارائه k = ۳ حالت در ساده�تر بیان به را آن �افتد، م

۴Branched Covering
۵Fiber
۶Monodromy
٧Branching Index
٨Genus
٩Riemann-Hurwitz Formula
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باشند Sn در شت جای دو σ۲ = β و σ۱ = α کنید فرض پس
عمل [۱, n] روی تراگذر صورت به آنها توسط تولیدشده گروه که
صورت این به را سفید و بخشسیاه دو Gبا دوبخش گراف �کند. م
بخشسفید رأسدر ی αدوری تجزیه�ی در دور هر برای �سازیم: م
هر �گیریم. م نظر در سیاه بخش در رأس ی ،β دور هر برای و
با متناظر که دارد قرار β دور ی و α دور ی دقیقاً در ۱ ≤ i ≤ n

متصل هم به را رأس دو این که i شماره�ی با یال هستند؛ Gرأس دو
که است بخش دو گراف G نتیجه در �کنیم. م اضافه G به �کند، م
را i مانند G� یال هر شده�اند. شماره�گذاری n تا ۱ اعداد با آن یال�های
کرد. جهت�ده سفید، به سیاه یا سیاه به سفید طریق دو به �توان م

�دهیم. م نشان i۲ و i۱ با را جهت�ده دو این
به جهت�دار بسته�ی گردش ی �توان م ،۱ ≤ i ≤ n هر برای

ساخت: زیر صورت
i۱, (β(i))۲, (αβ(i))۱, (βαβ(i))۲, . . .

گرفتن نظر در با رار ت اولین که �دهیم م ادامه جای تا را روند (این
�آیند١٠ م دست به طریق این به که گردش�های دهد.) رخ جهت،
در ،G �شده�ی جهت�ده یال هر و هستند αβ دورهای با تناظر در
گراف عنوان به را G� حال �شود. م ظاهر گردش�ها این از ی دقیقاً
ی بسته، گردش�های این از ی هر ازای به و کنید اه ن توپولوژی

بچسبانید G به گردش همین روی را آن مرز و یرید ب نظر در دیس
شد، گفته آنچه به توجه با برسید. M توپولوژی فضای به نهایتاً تا
است.١١ جهت�پذیر و فشرده رویه�ی ی حاصل توپولوژی فضای
گونای اگر �دهد. م نتیجه هم را M همبندی تراگذری شرط ضمناً
αβ دورهای Mو وجوه بین که تناظری به توجه با باشد، g Mبرابر

�شود: م نتیجه داشتیم،
(αدورهای (تعداد + (βدورهای (تعداد + (αβدورهای −(تعداد n

= χ(M) = ۲− ۲g ≤ ۲.

�

به β و α که حالت در M رویه�ی ساختن نحوه�ی از مثال ی
است: شده داده نشان ٢ ل ش در باشند، شده داده زیر صورت

α = (۱۲)(۳)(۴۵), β = (۱۵)(۲۴۳).

درون و بیرون وجه دو با متناظر که دارد دور دو αβ حالت این در
است. ریخت ی کره با نیز حاصل رویه�ی است. ل ش در

در ی را �دهند م جهت�دار یال�های روی سان ی دوری ترتیب ی که گردش ١٠دو
�گیریم. م نظر

شود. بررس یال�ها درون و رئوس Mدر موضع رفتار باید ادعا این اثبات ١١برای
نتیجه دارد، قرار گردش دو دقیقاً در شده جهت�ده یال هر ه این از نیز جهت�پذیری

�شود. م واگذار عالقه�مند خوانندگان به ات ن این اثبات �شود. م

:٢ ل ش

گراف�های برای نشاندن�های �توان م ایده این از استفاده با
اگر که ترتیب این به کرد. ارائه جهت�دار رویه�های در همبند � دوبخش
�کنیم. م شماره�گذاری n تا ۱ با را یال�هایش باشد، داشته یال n ،G
دو رئوس با آنها دورهای که �سازیم م β و α � شت جای دو بعد
شامل رأس هر با متناظر دور و تناظرند در سیاه) و (سفید Gبخش
ی هر درون اعداد ترتیب در معموال البته است. آن مجاور یال�های

است. مؤثر نهای نتیجه�ی در که داریم زیادی عمل آزادی دورها از
M در G نشاندن ی و �سازیم م اثبات مانند را M رویه�ی سپس
ضمناً است. محاسبه قابل راحت به آن گونای که �آید م دست به
دور �دهند، م یل تش Mرا وجوه مرزهای که بسته�ای گردش�های اگر
قوی نشاندن ی اصطالحاً باشند، راری) ت رأس بدون بسته (گردش
نباشد، دوبخش گراف G که صورت در �آید. م دست به G برای ١٢

دوبخش گراف به �توان م یال هر وسط رأسدر ی کردن اضافه با باز
نشاندن�هایخوب یافتن برای ایده همین از و Gرسید هومیومورفبا و

کرد. استفاده G برای
تناظری اگر و است دوبخش G حالت این در .G = Kn,n مثال.
با متناظر G یال�های کنیم، برقرار Zn و Gبخش دو هر رأس�های بین
شت جای دو کافیست ،G نشاندن�های یافتن برای �شود. م Zn×Zn

{i}×Zn صورت به αدورهای که کنیم معرف Zn×Zn روی β و α
باشند. Zn × {j}صورت به β دورهای و

دهیم: قرار اگر مثال

α(i, j) =

{
(i, j + ۱) i ̸= ۰
(i, j − ۱) i = ۰,

β(i, j) = (i+ ۱, j).

داریم: αβ دورهای برای این�صورت در

(۰, ۰) αβ−→ (۱, ۱) αβ−→ · · · αβ−→ (n− ۱, n− ۱) αβ−→ (۰, n− ۲) αβ−→

· · · αβ−→ (۰, n− ۴) αβ−→

. . .

٢ αβ زوج، nهای برای و دور ی فقط αβ فرد، nهای برای پس
١٢Strong Embedding
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دارد: دور

g =
۱
۲

(
n۲ − ۲n−

{
۱ nفرد
۲ nزوج + ۲

)
=

⌊
(n− ۱)۲

۲

⌋
.

اجتماع G مل م که �دهد م را G از نشاندن�های گونای ماکزیمم که
دارد.) را ن مم وجوه کمترین باشد.(چون دیس تعدادی مجزای

دهیم: قرار زوج nحالت در اگر اما

α(i, j) = (i, j + (−۱)i), β(i, j) = (i+ (−۱)j , j).

�آید: درم زیر صورت به وجوه مرز تعریف این با
(i, j)

β−→ (i+ (−۱)j , j) α−→ (i+ (−۱)j , j − (−۱)i)
β−→ (i, j − (−۱)i) α−→ (i, j).

نشاندن ی و هستند ۴ طول به دورهای گردش�ها، این همه�ی پس
کمترین که �آید م دست به (n۲ − ۱)۲ گونای با رویه�ا�ی در G قوی

است. G گونای
∗ ∗ ∗

گراف�های مینیمم گونای زمینه�ی در بیشتر اطالعات مشاهده�ی برای
کنید. مراجعه [۵] به �توانید م دوبخش کامل گراف�های و کامل
مرتبط ریاض از مختلف زمینه�های به رویه�ها در گراف�ها نشاندن��های
است. پرداخته آن مختلف کاربردهای و موضوع این به [٣] است.
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متناه گروه�های نظریه�ی در نقض مثال
قدرت لعیا

این استاندارد مسائل از ی گروه�ها، نظریه�ی مطالب اولین در
n که G = {x۱, x۲, . . . , xn} آبل گروه برای دهیم نشان که است
در است. G همان عضو e که x۱x۲ . . . xn = e است: فرد عددی
شرایط از را بودن آبل که حالت برای نقض مثال ابتدا نوشتار این
سپس است. شده ارائه [١] در که �دهیم م ارائه کنیم، حذف مسأله
�توان م آن�گاه باشد دلخواه متناه آبل گروه Gی اگر �دهیم م نشان
باشد. غیرهمان آن حاصل�ضرب که کرد ارائه آن اعضای برای ترتیب

است. [٣] مقاله�ی اساس بر نیز دوم بخش
از گروه�های دنبال به نباید قاعدتا گروه، این آوردن دست به برای
هر و اول�اند اعداد این زیرا بود ١٩ ،١٧ ،١٣ ،١١ ،٧ ،۵ ،٣ مرتبه
n = ۹ هم�چنین است. آبل بنابراین و دوری اول مرتبه�ی از گروه
بنابراین و است اول عدد ی مربع زیرا باشد خوب مثال �تواند نم
�توان م استاندارد استدالل�های کم به هم�چنین است. آبل گروه
مناسب کاندید اولین بنابراین است. آبل ١۵ مرتبه�ی از گروه که دید
دوری گروه�های احتساب بدون است. ٢١ گروه چنین مرتبه�ی برای
دارد. وجود ٢١ مرتبه�ی از غیرآبل تای ی گروه ی ،٢١ مرتبه�ی از

�شود: م نتیجه ببینید) را [٢] (مرجع زیر گزاره�ی از این

.q < p که طوری به باشند اول اعدادی q و p کنید فرض .١ گزاره
ریخت ی Zpq دوری گروه با pq مرتبه از گروه هر آن�گاه q ∤ p− ۱ اگر
مرتبه�ی از متفاوت گروه دو دقیقا صورت این در q | p− ۱ اگر است.
ناآبل گروه و Zpq دوری گروه دارد: وجود ( ریخت ی احتساب (با pq

که طوری به d و c اعضای توسط شده تولید K
o(c) = p, o(d)١ = q, dc = csd

.sq ≡ ۱( mod p) و s ̸≡ ۱( mod p) که

،٢١ مرتبه�ی از G غیرآبل تای ی گروه این �دهیم م نشان
از ترتیب کار این برای هستیم. دنبالش به که است مثال همان
�کنیم م پیدا را -G غیرهمان اعضای -مجموعه�ی x۱, x۲, . . . , x۲۰

کنید فرض باشد. غیرهمان x۱x۲ . . . x۲۰ حاصل�ضرب که طوری به

است. گروه از x عنصرِ مرتبه�ی o(x) از ١منظور

عضو e و باشد ٧ و ٣ ترتیب به b و a مرتبه�ی که طوری به a, b ∈ G
داریم: است. G همان

G = {e, a, a۲, bi, abi, a۲bi : ۱ ≤ i ≤ ۶}

است G از نرمال زیرگروه {e, bi : ۱ ≤ i ≤ ۶} و a−۱ = a۲ چون
۲ ≤ i ≤ ۷ بنابراین ،ab ̸= ba هم�چنین و (٢ سیلو قضیه�ی (بنابر

.aba۲ = bi که طوری به دارد وجود
�دهیم: م قرار حال

x۱ = ab۲ x۱۱ = a۲

x۲ = a۲b۲ x۱۲ = ab
x۳ = ab۳ x۱۳ = a
x۴ = a۲b۳ x۱۴ = a۲b
x۵ = ab۴ x۱۵ = b
x۶ = a۲b۴ x۱۶ = b۲

x۷ = ab۵ x۱۷ = b۳

x۸ = a۲b۵ x۱۸ = b۴

x۹ = ab۶ x۱۹ = b۵

x۱۰ = a۲b۶ x۲۰ = b۶

داریم: بنابراین ،aba۲ = bi چون
x۱x۲ . . . x۱۰ = b۲i+۲b۳i+۳ · · · b۶i+۶

= bi(۲+۳+···+۶)+(۲+۳+···+۶)

= b۲۰i+۲۰ = b۲۰(i+۱)

x۱۱x۱۲ . . . x۲۰ = داریم b۷ = e و a۳ = e که آن�جای از هم�چنین
�آید: م دست به حاصل�ضرب بنابراین .b۲

x۱x۲ . . . x۲۰ = b۲۰(i+۱)+۲

نیست قابل�قسمت ٧ بر ۲ ≤ i ≤ ۶ برای ،۲۰(i + ۱) + ۲ چون حال
است. نظر مورد مثال این بنابراین .x۱x۲ . . . x۲۰ ̸= eپس

۴ یا ٢ �تواند م تنها i مقدار که دید �توان م ،١ گزاره�ی بنابر .٢ تذکر
ندارد. اهمیت این�جا در مطلب این البته که دو! هر نه اما باشد

و باشد دلخواه متناه ناآبل گروه ی G کنید فرض حال
اعضای برای ترتیب �خواهیم م Gباشد. اعضای تمام {x۱, . . . , xn}
ل ش این به راه�حل باشد. غیرهمان آن حاصل�ضرب که دهیم Gارائه
x۱ = a �دهیم م قرار و �کنیم انتخابم Gرا از b و aاعضای استکه
bax۳ . . . xn یا abx۳ . . . xn و ab ̸= ba که طوری به x۲ = b و
ل ش این به را ترتیب باشد، فرد n اگر واقع در باشد. غیرهمان

�کنیم: م تعریف
x۱ = a, x۲ = b, x۳ = a−۱, x۴ = b−۱

ته ن این از استفاده است، نرمال زیرگروه این ه این اثبات برای ساده�تر راه ٢ی
نرمال حتماً باشد، گروه مرتبه�ی اول عامل ترین کوچ اندیسش که زیرگروه که است

است. نرمال زیرگروه عضوی، ٢١ گروه از عضوی ٧ زیرگروه ی پس است.
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x۲i = x−۱
۲i−۱, ۳ ≤ i ≤

n− ۱
۲

٣

xn = e

که طوری به باشد متناه گروه G اگر طرف از
S = {x ∈ G : x۲ = e}

از گروه G اگر خاص، طور (به |S| ̸= ۲ و باشد G از زیرگروه
اعضایGوجود تمام از x۱, . . . , xn همچون ترتیب باشد)، فرد مرتبه
مطلب این دیدن برای باشد. همان x۱x۲ . . . xn که طوری به دارد
اعضایش ضرب و ببینید) را [۴]) است آبل S دهید نشان ابتدا
این �توان م این�جا در شده مطرح ایده�ی از استفاده با سپس ، همان
نیستند S در که عناصری که صورت این به ساخت. را حاصل�ضرب
شود ظاهر وارونش کنار در عنصر هر طوری�که به بنویسیم هم کنار را
آنهای دقیقا S اعضای زیرا است ان�پذیر ام کار این کنید توجه )

این هم. کنار در نیز را S اعضای و برابرند.) وارونشان با که هستند
شد. خواهد همان حاصل�ضرب

به نیست. برقرار دلخواه متناه گروه ی برای فوق نتیجه�ی
روی شت�های جای (گروه S۳ اعضای حاصل�ضرب مثال، عنوان

است. غیرهمان ترتیب هر ,۱})در ۲, ۳}
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سان وارونشی با همان جز به هیچعضوی است، فرد گروه مرتبه�ی چون واقع ٣در

نظر در ترتیب در �توان م را e, a, b, a−۱, b−۱ جز به ر دی عضو n − ۵ پس نیست.
انجام اینجا که است کاری همان این باشد. آمده وارونش کنار در عنصر هر که گرفت

شد.
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تصادف ماتریس�های مقدارویژه�های
زمان محمد�صادق

تصادف ان ی ماتریس�های ١

گروه این یرید. ب نظر در را ،Un ،n مرتبۀ از ان ی ماتریس�های گروه
به است U مانند مختلط درایه�های با n× n ماتریس�های همۀ شامل
�توان م است. U مزدوج ترانهادۀ U∗ اینجا در .U∗U = In ه طوری
گروه (تحتعمل ناوردای احتمالِ اندازه گروه، این روی که داد نشان
مجموعۀ هر برای که ویژگ این با دارد وجود µ مانند چپ) سمت از

باشیم داشته U ∈ Un ماتریس هر و Un در B مانند برل
µ(UB) = µ(B) , µ(Un) = ۱

اندازه چنین دارد. وجود شرایط این با اندازه ی تنها همچنین
نامیده ١ هار اندازۀ فشرده، ِ توپولوژی گروه�های روی احتمال�های

�شوند. م
انتخاب Un از µ اندازۀ به نسبت تصادف ماتریس ی �خواهیم م
،xij مستقل تصادف متغیر n۲ ابتدا �توانیم م منظور این برای کنیم.
کنیم. انتخاب مختلط صفحۀ روی نرمال توزیع از ۱ ≤ i, j ≤ n

با n مرتبه از ماتریس سپس است. e−|z|۲

π dz توزیع این ال چ تابع
را گرام-اشمیت وریتم ال آن روی یرید، ب نظر در را xij درایه�های
بنامید. U را است ان ی ماتریس ی که حاصل ماتریس و کنید اجرا
مختلط استانداردِ نرمال درایه�های با بردار ی توزیع ناوردای کم به
انتخاب µ توزیع از U که دید �توان م ، ان ی تبدیالتِ تحت Cn در

داریم: Un در B مانند برل مجموعۀ هر برای یعن است شده
P(U ∈ B) = µ(B).

آن مقدار�ویژه�های بررس به عالقمند ماتریس ی برای اغلب
انتخاب µ اندازۀ به نسبت Un از U ماتریس کنید فرض هستیم.
دایرۀ روی نقطه n ،U مقدارویژه��های صورت این در باشد. شده
کم به هستند. eiθ۱ , . . . , eiθn مانند S۱ = {z ∈ C : |z| = ۱}

(با را (eiθ۱ , . . . , eiθn) بردار ال چ �توان م ٢ وایل رال انت فرمول
به (S۱)n روی لب اندازۀ به نسبت نواخت) ی و تصادف ترتیب ی

آورد. بدست زیر صورت
۱

(۲π)nn!

∏
۱≤j<k≤n

|eiθj − eiθk |۲ (١)

١Haar measure
٢Weyl’s integration formula

مقدارویژه�های توزیع که گرفت نتیجه �توان م ال چ تابع روی از
دافعه نوع ی انتظار همچنین است ناوردا دایره دوران�های تحت U
آرایش که �شود م این به منجر دافعه این داریم مقدارویژه�ها بین
نواخت ی و مستقل ، تصادف نقاط آرایش از منظم�تر مقدارویژه�ها
ماتریس ی مقدارویژه�های تصویرِ ١ ل ش در باشد. دایره روی
با مستقل و تصادف نقطۀ ۱۰۰ همچنین و ۱۰۰ مرتبۀ از تصادف ان ی

شده�اند. ترسیم دایره روی نواخت ی توزیع

از تصادف ان ی ماتریس ی مقدارویژه�های چپ سمت :١ ل ش
توزیع با مستقل و تصادف نقطۀ ۱۰۰ راست سمت در و ۱۰۰ مرتبۀ

نواخت. ی

آرایش U ماتریس مقدارویژه�های که �شود م دیده ل ش به توجه با
نظم میزان برای متنوع �های مح �توان م دارند. منظم بسیار
و گرفت نظر در دایره روی نقاط از متناه مجموعه�ای ن هم یا
مثال برای کرد. بررس �ها مح این به نسبت را نقاط این وضعیت
نظر در را دایره روی نقطه nآرایش از متفاوت انرژی�های تابع� �توان م

گرفت.
(ساده) ٣ تصادف نقطه�ای فرایند ی از مثال شد ارائه که مدل
مجموعۀ روی احتمال اندازه ، تصادف نقطه�ای فرایند ی است.
ی در متمایز نقاط از ( متناه موضعاً (یا متناه خانواده�های همۀ

۴ همبست تابع�های توسط نقطه�ای فرایند�های است. خاص فضای
از مختلف آماره�های �توان م توابع این کم به �شوند. م مشخص

کرد. محاسبه را نقطه�ای فرایند
صورت به را k مرتبۀ از همبست تابع مدل این برای
در که � ویژگ دو از ی هر اه آن دهید نمایش ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕk)

قرار همبست تابع�های تعریف مبنای �توان م را �شود م ذکر ادامه
،eiϕj مرکز به ϵ طول به کمان�های در ه این احتمال ه آن ی داد.
با برابر باشد داشته وجود U مقدارویژه�های از ی دقیقاً ،۱ ≤ j ≤ k(

ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕk) + o(۱)
)
ϵk

٣Random point process
۴Correlation functions
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توابع برای که ویژگ این از را ρUn

k �توانیم م یا .ϵ→ ۰+ وقت است
داریم: F : S۱ → C پیوسته

E
∑

متمایز دو به l۱,...,lkدو

F (eiθl۱ , . . . , eiθlk )

=

∫
(S۱)k

F (eiϕ۱ , . . . , eiϕk)ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕk) dϕ۱ . . . dϕk

بشناسیم.
eiθ۱ , . . . , eiθn قبل همانند و ۱ ≤ l۱, . . . , lk ≤ n باال رابطۀ� (در
µ احتمال اندازه به نسبت Un از U تصادف ماتریس مقدارویژه�های

است.)
n! ،ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕn) که �شود م نتیجه قبل تعابیر به توجه با
داشت: خواهیم بنابراین �باشد. م ١ رابطۀ در ال چ تابع برابرِ

ρUn
n (eiϕ۱ , . . . , eiϕn) =

۱
(۲π)n

∏
۱≤j<k≤n

|eiϕj − eiϕk |۲

عبارت واندرموند، ماتریس دترمینانِ فرمول طبق همچنین
دترمینان با برابر عالمت، از نظر صرف

∏
۱≤j<k≤n(e

iϕj − eiϕk)

نوشت: �توان م نتیجه در بود. خواهد A = [eijϕk ]۱≤j,k≤n ماتریس
ρUn
n (eiϕ۱ , . . . , eiϕn) =

۱
(۲π)n

det(AA∗)

کنیم: تعریف اگر

Kn(e
iθ, eiϕ) =

۱
۲π

n−۱∑
j=۰

eijθ−ijϕ

داشت: خواهیم AA∗ ماتریس درایه�های به توجه با صورت این در
ρUn
n (eiϕ۱ , . . . , eiϕn) = det[Kn(e

iϕj , eiϕk)]۱≤j,k≤n

k < nبرای k مرتبۀ از تابع��هایهمبست که دید سادگ به �توان م
هستند. محاسبه قابل زیر رابطۀ کم به ρUn

n از

ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕk) =

۱
(n− k)!

∫
(S۱)n−k

ρUn
n (eiϕ۱ , . . . , eiϕn) dϕk+۱ . . . dϕn

فرمول از استفاده و باال رابطۀ در ρUn
n دترمینان نمایش دادن قرار با

یریم. ب نتیجه را زیر جالب رابطۀ �توانیم م ۵ بینت - کوش
ρUn

k (eiϕ۱ , . . . , eiϕk) = det[Kn(e
iϕj , eiϕl)]۱≤j,l≤k

جبریِ ساختار ی دارای نقطه�ای فرایندِ این که �دهد م نشان باال رابطۀ�
بسیاری �توان م جبری رابطه�های و ساختار این کم به است. غن
فرایندهای از ساده�تر -بسیار عالقه�مندیم آنها به که را کمیت�های از

۵Cauchy-Binet formula

نماییم. ندارند-محاسبه ساختاری چنین که نقطه�ای
ال چ تابع کم به دایره روی مثال برای

C
∏

۱≤j<k≤n

|eiθj − eiθk |β

C ثابت ) ساخت. نقطه� n با تصادف نقطه�ای فرایند ی �توان م
ثابت این شود. ال چ تابع ی باال تابع که �شود م تعیین طوری
فرایندهای این کرد.) محاسبه ۶ سلبرگ رال انت فرمول از �توان م را
مدل این در β که خاصهستند فیزی مدل ی تعادل حالت نقطه�ای
داشته انتظار که است طبیع است. دما وس مع با متناسب ، فیزی
از که تصادف نقطه�ای فرایندهای دما) (کاهش β افزایش با باشیم
حالت جز به باشند. بیشتری نظم دارای �شوند، م ساخته طریق این
آوردن دست به شد، بیان تصادف ماتریس�های با آن ارتباط که β = ۲

ساختار وجود عدم دلیل به ر دی دماهای در عالقه مورد کمیت�های
β = ۱, ۴ حالت�های برای ) است. دشوارتر مراتب به مناسب جبریِ
دماها این در دارد. وجود پیچیده�تری اما خوب جبری ساختارهای نیز
ماتریس ی کواترنیون دترمینانِ حسب بر k مرتبۀ از همبست تابع

�شود.) م بیان k × k
نقطه�ای فرایند ی را Λ فضای روی تصادف نقطه�ای فرایند
موجود چنان K : Λ × Λ → C هستۀ هرگاه �گوییم م ٧ دترمینان
برای ،ρk ، k مرتبۀ از همبست تابع ،k ≥ ۱ هر برای ه طوری به باشد

آید: بدست زیر رابطۀ از x۱, . . . , xk ∈ Λ هر
ρk(x۱, . . . , xk) = det[K(xi, xj)]۱≤i,j≤k.

تعداد دارد. وجود دترمینان نقطه�ای فرایندهای از متنوع مثال�های
فرایند ی �شوند م تعریف طبیع طور به که فرایندها از زیادی
مورد بر عالوه بودن دترمینان ویژگ هستند. دترمینان نقطه�ای
ماتریس�های از ری دی مدل�های برای ، ان ی تصادف ماتریس�های

است. برقرار نیز تصادف
توابع فضای روی را Kn هستۀ نظیر رال انت رِ عمل �توانیم م

کنیم: تعریف زیر صورت به L۲(S۱)

Knf(e
iθ) =

∫
S۱
Kn(e

iθ, eiϕ)f(eiϕ) dϕ.

توابع توسط شده تولید فضای روی تصویر ر عمل ،Kn ر عمل
f ∈ L۲(S۱) تابع هر برای ر عمل این است. {۱, eiθ, . . . , e(n−۱)θ}
از ی �دهد. م نسبت را آن مختلط فوریۀ سری اول جملۀ n تقریب
اگر که �کند م بیان ، دترمینان فرایندهای مورد در اساس قضیه�های
قرار [۰, ۱] بازۀ در K هرمیت هستۀ به منسوب رال انت ر عمل طیفِ
ادامه در دارد. وجود هسته آن نظیر دترمینان فرایند اه آن باشد داشته

۶Selberg’s integral formula
٧Determinantal point process

٣٠



ان ی تصادف ماتریس�های مقدارویژه�های مورد در نتایج از تعدادی
است. شده ذکر

بنامید. D را آن و یرید ب نظر در α طول به کمان S۱ دایرۀ� روی
ان ی تصادف ماتریس�های مقدارویژه�های نقطه�ای فرایند تحدید

ر عمل است. قبل هستۀ همان با دترمینان فرایند ی نیز D روی
به Kn ر عمل تحدید جدید، دترمینان فرایند این به منسوب رال انت
فرایندهای مورد در که �تری کل نتایج کم به است. ،Kn|D ،L۲(D)

جدید، دترمینان فرایند نقاط تعداد که �شود م دیده داریم، دترمینان
پارامترهای با مستقل برنول تصادف متغیر تعدادی جمع با هم�توزیع

دقیق�تر طور به است. Kn|D رال انت ر عمل مقدارویژه�های با برابر
انتخاب هار اندازۀ به نسبت Un از U ماتریس فرضکنید قبل همانند

باشند. eiθ۱ , . . . , eiθn آن مقدارویژه�های و باشد شده
�کنیم: م تعریف

ND := |{j : eiθj ∈ D}| (٢)

در U ماتریس مقدارویژه�های تعداد با برابر ND تصادف متغیر که
احتساب با Kn|Dرا ر عمل ناصفر مقدارویژه��های اگر Dاست. کمان
ر عمل این رر ت احتساب با که دید �توان (م بنامیم λ۱, . . . , λn رر، ت
با هم�توزیع ND صورت این در دارد.) ناصفر مقدارویژۀ n دقیقاً
به است B۱, . . . , Bn مانند مستقل برنول تصادف متغیر n مجموع

ه طوری
P(Bj = ۱) = λj , P(Bj = ۰) = ۱− λj

برابر D کمان بودن خال احتمال که گرفت نتیجه �توان م مثال برای
با: است

P(ND = ۰) = det(Id−Kn|D )

کار به ٨ ریمان-هیلبرت مسائل حل برای که روش�های از استفاده با
که است شده داده نشان �رود، م

logP(ND = ۰) =

n۲ log cos
α

۴
− ۱

۴
log

(
n sin(α/۴)

)
+ c۰ +O

(
۱

n sin(α/۴)

)
است. ریمان زتای تابع ζ(s) و c۰ = ۱

۱۲ log ۲+ ۳ζ ′(−۱) که
با و کرد محاسبه را ND واریانس �توان م ρUn

۲ کم به عالوه به
مستقل تصادف متغیر تعدادی مجموع با هم�توزیع ND ه این به توجه
که داد نشان �توان م ٩ لیندِبرگ-فلر مرکزی حد قضیۀ کم به است،

ND − n α
۲π

۱
π

√
log n

d−→ N(۰, ۱)

٨Riemann-Hilbert problems
٩Lindeberg-Feller central limit theorem

است.) توزیع در رای هم معنای به d−→ (نماد .n → +∞ وقت
توزیع از و مستقل ، تصادف نقطۀ n که حالت با کنید مقایسه

باشیم. گرفته نظر در دایره روی نواخت ی
داده نشان نیز مناسب همواریِ شرایط با f : S۱ → R تابع برای

داریم: Tn(f) =
∑n

j=۱ f(e
iθj ) خط آمارۀ برای که است شده

Tn(f)−
∫
S۱ f√∑j=n

j=−n |f̂j |۲|j|
d−→ N(۰, ۱)

j ∈ N هر برای مثال برای است.) f فوریۀ تبدیل jاُم ضریب f̂j )
داریم:

tr(U j)
d−→ N(۰, j)C

.n→ +∞ وقت
توزیع از و مستقل ، تصادف نقطۀ n که حالت با کنید مقایسه
برداری جمع حالت این در باشند. شده انتخاب دایره روی نواخت ی

است. N(۰, ۱)C به توزیع در را هم ،√n بر تقسیم نقاط
فاصلۀ بیشترین و کمترین عالقه�مندیم، آن به که کمیت�های ر دی از
یرید: ب نظر در را زیر متغیرهایتصادف است. مدل از متوال نقطۀ دو

mn := min
۱≤j≤n

|eiθj+۱ − eiθj |

Mn := max
۱≤j≤n

|eiθj+۱ − eiθj |

یرید.) ب نظر در n پیمانۀ به را (اندیس�ها
که است شده داده نشان

lim
n→+∞

P(mn

(
n۴

۷۲π

)۱/۳

> x) = e−x۳/۳

داریم: n→ +∞ وقت p > ۰ هر برای همچنین
Mn

√
۳۲ logn
n

Lp

−→ ۱

ماتریس مقدارویژه�های بین ارتباط از جالب نتیجه�ای نهایت در
شت جای ی در صعودی زیردنبالۀ بزرگترین طول و ان ی تصادف
مجموعۀ شت جای ی σ کنید فرض �کنیم. م ذکر را تصادف
ی σ از (i۱, . . . , ik) صعودی زیردنبالۀ ی باشد. {۱, . . . ,m}

است: زیر شرایط با زیردنباله

i۱ < i۲ < . . . < ik

σ(i۱) < σ(i۲) < . . . < σ(ik)

ی ،Sm ،{۱, . . . ,m} مجموعۀ شت��های جای تمام گروه از
موجود) شت جای m! بین از برابر احتمال (با تصادف به شت جای
زیردنبالۀ بزرگترین طول با برابر را Lm تصادف متغیر و کنید. انتخاب
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�توان م صورت این در �کنیم. م تعریف شت جای این از صعودی
آورد: بدست زیر رابطۀ از را Lm توزیع

P(Lm ≤ n) =
۱
m!

E
[
| tr(U)|۲m

]
برای است. هار اندازۀ به نسبت Un از تصادف ماتریس ی U که
را [۴] و [٢] Lm جالب حدی رفتار و زمینه این در بیشتر مطالعۀ
عمیق دالیل ول نیست سخت رابطه این اثبات چند هر ببینید.
تصادف شت�های جای و تصادف ماتریس�های بین ارتباط وجود برای

این نویسندۀ ر دی نتایج و [٣] جالب مقالۀ مثال برای دارد. وجود
نمایش نظریۀ و جبری هندسه احتمال، بین پل ایجاد به کم در مقاله

ببینید. را

تصادف متقارن ماتریس�های ٢

به را بزرگ تصادف ماتریس�های مقدارویژه�های بار اولین ١٠ نر وی
فرض داد. پیشنهاد ین سن اتم�های طیف بررس برای مدل عنوان
نرمال توزیع از و مستقل درایه�های با n × n ماتریس ی An کنید
کنید فرض و Hn =

An+A∗
n√

۲
دهید قرار باشد. مختلط استاندارد

۱√
n
Hnماتریس ( حقیق (لزوماً nمقدارویژۀ ،λ۱ ≤ λ۲ ≤ . . . ≤ λn

باشند.
به را NI تصادف متغیر I ⊂ R بازۀ هر برای ٢ تعریف مشابه

�کنیم: م تعریف زیر صورت
NI := {۱ ≤ j ≤ n : λj ∈ I}.

احتمال در که �کند م بیان ١١ نر وی نیم�دایره�ای قانون اه آن

lim
n→+∞

۱
n
NI =

∫
I

۱
۲π

√
(۴− x۲)+dx.

ببینید.) را ٢ ل (ش

توزیع از ۴۰۰ × ۴۰۰ ماتریس ۱۰۰ مقدارویژه�های هیستوگرام :٢ ل ش
GUE

١٠Eugene Wigner
١١Wigner’s semicircle law

باال حالت در است. شده اثبات مختلف روش�های به قانون این
(این بودند مختلط استاندارد نرمال توزیع از Aماتریس درایه�های که
در �دهد. م رخ زیادی خوب اتفاقات �نامیم.) م ١٢ GUE را حالت
گروه با مزدوج�گیری تحت Hn تصادف ماتریس توزیع حالت این
توزیع با UHnU

∗ توزیع U ∈ Un هر برای یعن است. ناوردا Un
ساده�تر بسیار GUEحالت تقارن�های چنین دلیل به است. Hnبرابر

باشند. ری دی توزیع�های از An درایه�های که است حالت�های از
فرایندِ ی ، حقیق خط روی Hn مقدارویژه�های که دید �توان م
آن، هستۀ به منسوب رال انت ر عمل ه طوری به بود، خواهد دترمینان
nتوسط شده تولید خط فضای به L۲(R, ν)فضای از تصویر ر عمل
است گاوس اندازۀ ν است. ١٣ هرمیت چندجمله�ای�های اول جملۀ
هرمیت چندجمله�ای�های �دانیم م و dν(x) = ۱√

۲π
e

−x۲
۲ dx یعن

متعامدند. هم بر اندازه این به نسبت
داریم دترمینان فرایندهای برای که کل نتایج کم به نتیجه در
به NI توزیع آوردن بدست ( ان ی تصادف ماتریس حالت (همانند
انجام قابل همبست تابع�های همۀ آوردن بدست یا و صریح صورت
تصادف متغیر رفتار �توانیم م نیم�دایره�ای قانون بر عالوه لذا است.

برای که است شده داده نشان مثال برای کنیم. بررس دقیق�تر را NI

به نسبت نواخت ی و ۱−O(n−A) احتمال به ϵ > ۰ هر و A > ۰ هر
داریم: I

NI = n

∫
I

۱
۲π

√
(۴− x۲)+dx+O(log۱+o(۱) n) (٣)

تابع صفرهای و Hn مقدارویژه�های بین که جالب ارتباط ادامه در
نظر در را ریمان زتای تابع �کنیم. م بیان را دارد، وجود ریمان زتای

یرید: ب

ζ(s) =
+∞∑
n=۱

۱
ns

تمام به تحلیل گسترش ی دارای تابع این که داد نشان ریمان
زد حدس همچنین است. s = ۱ در ساده قطب ی ر م صفحه،
دارد. قرار Re(s) = ۱

۲ خط روی تابع این نابدیه صفرهای تمام که
مورد در متعددی نتایج و �شود م گفته ١۴ ریمان فرض حدس این به
توزیع مورد در فرضریمان درست صورت در دارد. اول اعداد توزیع
به نتایج کم به گفت؟ �توان م چه Re(s) = ۱

۲ خط روی صفرها
که است شده مشاهده نتایج، ر دی و عددی روش�های از آمده دست
ردن باورن دقت با و دارد وجود دافعه نوع زتا تابع ریشه�های بین
تصادف ماتریس�های نظریۀ اساس بر �ها پیش�بین با ریشه�ها توزیع

و زتا صفرهای آماری �های ویژگ که است این حدس است. ی
١٢Gaussian unitary ensemble
١٣Hermite polynomials
١۴Riemann hypothesis
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دارند. تطابق (n → +∞ (در GUE ماتریس�های مقدارویژه�های
(GUEفرض)

ریشۀ میلیارد ی برای شده. نرمال فواصل (احتمال) ال چ :٣ ل ش
از تصویر پارچه). ی GUE(خط پیش�بین و پراکنده) (نقاط زتا تابع

.[۵]

ماتریس�های با آن ارتباط و زتا تابع مورد در بیشتر مطالعۀ برای
ببینید. را [۶] تصادف

توزیع از An ماتریس درایه�های که ام هن دیدیم که همانطور
آماری �های ویژگ از بسیاری بررس باشند، مختلط استاندارد نرمال
حال است. انجام قابل مقدارویژه�ها بودن دترمینان فرایندِ به توجه با
ی واریانس و صفر ین میان با ری دی توزیع از An درایه�های اگر

در یرید.) ب نظر در را گسسته توزیع�های خاص حالت (در باشند
همچنان مشاهدات اساس بر گفت؟ �توان م چه مقدارویژه�ها مورد
حالت به مقدارویژه�ها آماریِ رفتارهای از بسیاری که �رود م انتظار

باشد. نزدی بزرگ nهای برای GUE
ماتریس�های نظریۀ در اخیر سال چند در که مسائل مهمترین از ی
ماتریس�ها این برای ١۵ عمومیت پدیدۀ است شده بررس تصادف
در است: عمومیت ویژگ دارای مرکزی حد قضیۀ� مثال برای است.
، تصادف متغیرهای اولیۀ توزیع از مستقل ، نهای نتیجۀ قضیه این
An ماتریس درایه�های که حالت در مشابه طور به است. نرمال توزیع
قانون نیز باشد ١ واریانس و صفر ین میان با دلخواه توزیع ی از
رابطۀ مشابه ری دی آماری �های ویژگ است. برقرار نر وی نیم�دایره�ای
قدرتمندی ابزارهای از است. برقرار �تری کل حالت�های در نیز ٣
از ری دی مدل�های یا حالت این در عمومیت ویژگ اثبات برای
پدیدۀ بیشترِ مطالعۀ برای است. شده استفاده تصادف ماتریس�های

ببینید. را [٧] متقارن، تصادف ماتریس�های برای عمومیت

١۵Universality
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بهینه انتقال
طاهری ابوالفضل

یده چ

این اولیه�ی مسأله�ی نهاده�اند. منابع تخصیص برای مناسب روش�های مطالعه�ی بر که است نام انتقال نظریه�ی اقتصاد، و ریاضیات در
اخیر دهه�ی سه در موضوع این شد. بیان ر دی گونه�ای به کانترویچ توسط بعدها و شد صورت�بندی مونژ توسط ١٧٨١ سال در موضوع
در سع نوشتار این در است. یافته ویژه�ای اه جای ریاضیات از مختلف مباحث در حاضر حال در و داشته ریاضیات در بزرگ پیشرفت�های
و �دهیم م قرار بررس مورد را نظریه این ل�گیری ش تاریخچه�ی اول بخش در داریم. آن معرف و موضوع این از مختصر تاریخچه�ای ارائه�ی
صورت به دوم بخش اما است. مفید عموم برای بخش این بنابراین و کرد چشم�پوش علم اصطالحات از بخش این مطالعه�ی در �توان م

است. الزم اندازه نظریه در پیش�نیازهای و �پردازد م مبحث مقدمات به ال نی ت

مونژ کمینه�سازی تاریخچه�ی

آن و کنیم استخراج زمین از را خاک مقداری �خواهیم م کنید فرض
از �توان م که ان�های م کنیم. منتقل ساز و ساخت برای ان م به را
صورت انتقال آن�ها به باید که ان�های م هم�چنین و کرد استخراج آن
منطقه�ها از کدام خاکهر استکه این مسأله مشخصشده�اند. یرد ب
دارد هزینه انتقال که آن�جای از واقع در کنیم؟ تامین معادن کدام از را
واضح �آید م کجا از مسأله این ه این کنیم، کمینه را هزینه �خواهیم م و

است.
نیز بهینه١ انتقال مبحث ریاضیات، در تحقیقات از بسیاری مانند
در بار، اولین است. آمده وجود به مختلف زمان دوره�ی چندین در
این مونژ٢ گاسپارد فرانسوی هندسه�دان توسط هجدهم، قرن اواخر

١Optimal Transport
٢Gaspard Monge

شد. مطرح مبحث

سال در شد. متولد فرانسه در ١٧۴۶ سال در مونژ
کرد: منتشر را کارهایش معروف�ترین از ی مونژ ١٧٨١
”remblais des et deblais des theorie la sur Memoire”
در شده مطرح مسأله�ی همان شد، مطرح مونژ توسط که مسأله�ای

باالست.

استخراج معدن از که است ماده�ای مقدار deblai مقاله، نام در
جدید ساز و ساخت برای که است ماده�ای ،remblai و �شود م

�شود. م استفاده

تعداد فرضکنید کنیم: اه ن مسأله از ری دی بندی صورت به بیاید
است این �ها نانوای وظیفه�ی است. موجود شهر ی در نانوای زیادی
مسأله حال کنند. تامین را شهروندان تمام نان صبح روز هر که
هزینه�بر خانه�ها به نانوای از نان انتقال که آن�جای از است: چنین
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مونژ مسأله�ی :١ ل ش

کنیم. کمینه را هزینه �خواهیم م است،
�توان م داریم، خانه�ها و �ها نانوای مورد در که اطالعات به توجه با
به که خاص فضای ی روی احتمال٣ اندازه�های کم به را مسأله
نقطه دو هر فاصله�ی و کنیم مدل است، شده مجهز طبیع متری ی
متصل ر دی ی به را نقطه دو که باشد مسیری ترین کوچ طول برابر

�کند. م
برده کجا به نان هر مشخصکند که است روش کردن پیدا مسأله،
ببینید. را زیر ل ش شود. کمینه کل انتقال هزینه�ی که طوری به شود

مونژ مسأله�ی ر دی صورت�بندی :٢ ل ش

مطالعه پیوسته توزیع با جرم�های برای بعد سه در را مسأله مونژ،
یافت؛ دست مهم نتایج به �اش، هندس زیبای شهود کم به و کرد
رویه۴ها از خانواده�ای به که باشد راست خطوط امتداد در باید انتقال�ها
مفهوم انحنا۵، خم�های کشف سمت به را او مطالعه این عموداند.
داد. سوق دارد، رویه�ها هندسه�ی در بزرگ سهم خود خودی به که

داده توسعه آپِل٧ پل توسط بعدها و دوپین۶ توسطچارلز او ایده�های
ناقص او استدالل�های تمام ، ریاض کنون استانداردهای با شد.
با را آن الت مش تمام که داشت را آن ارزش قطعا حال این با بود،

کرد. یری پی ریاض مدرن ابزارهای
ویتالیویچ لینوید روس �دان ریاض توسط مونژ مسأله�ی بعدها،
شد. متولد ١٩١٢ سال در کانتروویچ شد. مطرح دوباره کانتروویچ٨

٣Probability Measure
۴Surface
۵Lines of Curvature
۶Charles Dupin
٧Paul Appell
٨Leonid Vitaliyevich Kantorovich

عنوان به را خود شهرت که بود استعداد با بسیار �دان ریاض ی او
مونژ مانند را استادی مرتبه�ی هم�چنین و سال ١٨ سن در محقق ی
ریاضیات، از متعددی شاخه�های در او آورد. به�دست سال ٢٢ در
کرد. کار نظری، کامپیوتر علوم در بعدتر و اقتصاد در کاربردی دید با
مسأله�ی ماست، بحث مورد که کانتروویچ کارهای از بخش
توابع ابزارهای کم به کانتروویچ که است مطلوب٩ جفت�های
کارهای در اساس نقش که کرد ثابت را دوگان قضیه�ی ، تحلیل
بین فاصله�ی برای را مناسب مفهوم هم�چنین او داشت. بعدی
هزینه�ی باید اندازه دو بین فاصله�ی کرد: معرف احتمال اندازه�های
فاصله تابع عنوان به هزینه اگر باشد؛ ری دی به ی از بهینه انتقال
حاضر حال در احتمال، اندازه�های بین فاصله این شود. انتخاب
است شده ثابت و �شود م نامیده کانتروویچ-رابین�اشتاین١٠ فاصله�ی

است. انعطاف�پذیر و مفید بسیار که
ارتباط کانتروویچ آمده، به�دست اساس نتایج از بعد سال چند

زمان آن از مطلوب جفت مسأله�ی کرد. پیدا مونژ کارهای و آن�ها بین
است. معروف مونژ-کانتروویچ١١ مسأله�ی به

مختلف انواع و مطلوب جفت�های بیستم، قرن دوم نیمه�ی در
واسراشتاین فاصله�ی امروزه (که کانترویچ-رابین�اشتاین فاصله�ی
فضای گرفت. قرار استفاده مورد احتمال و آمار در �شود) م نامیده
جفت�های نمونه، برای باشد: بعد نامتناه یا بعد متناه �تواند م پایه
فضاهای در احتمال اندازه�های بین فاصله�ی از جالب مفاهیم مطلوب
هفتاد دهه�ی در حاصل نتایج از توجه قابل سهم �دهد. م مسیر١٢
سیستم در فاصله این از که کس دبروشین١٣ روالند به میالدی
مفاهیم این از که فردی تاناکا١۵، هیروش و کرد استفاده ذرات١۴
بولتزمن١٧ معادله�ی از ساده نوع ی ١۶ زمان رفتار مطالعه�ی برای
متخصصین هشتاد، دهه�ی اواسط در �شود. م مربوط کرد، استفاده
راشن�دروف١٩ لوگر یا ریچاو١٨ استلوزار مانند کسان مبحث، این
کاربردهای و متعدد �های نی ت و ابزارها بسیار، ایده�های که بودند

داشتند. دست در را بهینه انتقال مختلف
تغییر ر دی عبارت به (یا بازپرمایش٢٠ نی ت زمان، آن طول در
رال انت و نامساوی�هایشاملحجم در بسیاری توسطمحققین متغیر)

٩Optimal Coupling
١٠Kantorovich-Rubinstein
١١Monge-Kantorovich Problem
١٢Path Space
١٣Roland Dobrushin
١۴Particle System
١۵Hiroshi Tanaka
١۶Time-Behavior
١٧Boltzman Equation
١٨Svetlozar Rachev
١٩Ludger Ruschendrof
٢٠Reparametrization

٣۵



بهینه، انتقال شدند متوجه که بود آن از بعد گرفت. قرار استفاده مورد
�کند. م ان�پذیر ام را مفیدی پرمایش�های اغلب

گرفت ل ش تحقیقات از مستقل نوع سه هشتاد، دهه�ی اواخر در
کردند. ارائه بهینه انتقال از جدید تصویری همزمان، طور به تقریبا که
دینامی سیستم�های روی متر٢١ جان کارهای آن�ها از ی

بود. الگرانژی٢٢
شد. حاصل برینر٢٣ یان کارهای از تحقیقات این از دوم شاخه�ی
تراکم�ناپذیر٢۴، سیاالت انی م در موجود مسائل مطالعه�ی ام هن
اشت�های ن بر تصویر٢۵ ر عمل مانند که داشت نیاز ری عمل به برینر
کم به که شد متوجه او باشد. باز مجموعه�ی ی در اندازه٢۶ حافظ

کند. پیدا دست چیزی چنین به �تواند م مطلوب جفت�های
خارج از تعجب کمال در تحقیقات، این از شاخه سومین اما و
هواشناس گروه عضو که کولن٢٧ مای است. آمده ریاضیات

به وابسته معادالت روی داشت، ریاضیات در زیادی دانش و بود
- �شوند م ایجاد زمین گردش اثر در که پیچیدگ و انحنا نیروی
کار �شود- م استفاده جوی جبهه�ی مدل�سازی برای هواشناس در که
بر �توان م را کارها این که دادند نشان ارانش هم و کولن �کرد. م
کمینه�سازی خاصیت و کرد تفسیر مطلوب جفت�های مسأله�ی اساس

کردند. شناسای پایداری عنوان به را
فهم در خود)، حوزه�ی (در بسزای سهم شده ذکر مورد سه هر
شاخه�های این دارند. کیف توصیف�های کم به بهینه انتقال
کری ،٢٨ کافرل (لویس مختلف �دانان ریاض تحقیقات وارد جدید

که شد ران) دی و �کان٣١ م رابرت بو٣٠، گن ویلفرید اوانس٢٩،
کشف و بهینه انتقال ساختار بهتر توصیف مورد در کار به مشغول

هستند. آن کاربردهای
او شد. انجام اُتو٣٢ س فلی توسط مفهوم مهم گام�های از ی
کشف را جالب فرمالیسم بهینه، انتقال نظریه�ی به دیفرانسیل دید با
فضای هندس توصیف برای را جدیدی راه�های او کارهای کرد.
فراهم انتشار٣٣ معادالت و بهینه انتقال بین ارتباط و احتمال اندازه�های
معادالت و ٣۴ تابع آنالیز هندسه، بین غن تعامل به منجر که کرد

٢١John Mather
٢٢Lagrangian Dynamical System
٢٣Yann Brenier
٢۴Incompressible Fluid Mechanics
٢۵Projection
٢۶Measure-Preserving
٢٧Mike Cullen
٢٨Luis Caffarelli
٢٩Craig Evans
٣٠Wilfrid Gangbo
٣١Robert McCann
٣٢Felix Otto
٣٣Diffusion Equation
٣۴Functional Analysis

شد. پاره�ای٣۵ دیفرانسیل
و کرده استفاده اخیر نتایج از الت٣٧ جان و ٣۶ ویالن سدری
در دادند. گسترش احتمال اندازه�های فضای برای را هندس نتایج
کرده مطرح �کان م رابرت که مفاهیم کم با الت و ویالن واقع
کنند تعریف -اندازه٣٩ متری فضاهای برای را انحنا٣٨ توانستند بود
را مهم نامساوی�های و هندس نتایج آن، خوش�تعریف اثبات با و

آورند. به�دست
در که است فرانسوی ریاضیدان ،(١٩٧٣) ویالن پروفسور
فعالیت ۴٠ -فیزی ریاض و پاره�ای دیفرانسیل معادالت زمینه�های
سال در بولتزمن معادله�ی با رابطه در کارهایش خاطر به او �کند. م
او کارهای از مختصری شد. فیلدز جایزه�ی دریافت به موفق ٢٠١٠

ببینید. [١۶] در �توانید م را
او مطالعات است. برکل اه دانش پروفسور ،(١٩۵٩) الت جان

است. بوده ریچ شار زمینه�ی در
اندازه�ی دو به ما، هدف برای ، ویالن و الت کارهای اساس بر
است. نیاز X فشرده�ی و -اندازه� متری فضای روی ν و µ احتمال
T∗µ = ν که طوری به است T : X → X اشت ن کردن پیدا هدف

∫و
c(x, T (x))dµ(x)

هزینه�ی تابع با فوق رال انت کمینه�ی دوم ریشه�ی شود. کمینه
اندازه�ی دو W۲بین ٢-واسراشتاین، فاصله�ی را c(x, y) = d(x, y)۲

اشت ن �کند، م کمینه را رال انت که T اشت ن به و �گوییم م ν و µ
توسط اقلیدس فضای در T تای ی و وجود �شود. م گفته بهینه انتقال

است. شده ثابت �کان م توسط ریمان خمینه�های در و برینر
واسراشتاین، فاصله�ی با ،X متری فضای روی احتمال اندازه�های
واسراشتاین فضای آن به که �دهند م دست به فشرده�ای متری فضای
X کنید فرض حال �گویند. م X روی P۲(X) := (P(X),W۲)

را d ژئودزی فاصله�ی که g متر تانسور با M فشرده�ی خمینه�ی
باشد. ν = dvolM

volM
شده�ی نرمال حجم اندازه و �دهد م دست به

نسبت µ = ρν پیوسته�ی مطلقا اندازه�ی ( آنتروپ (قرینه�ی اطالعات
�کنیم: م تعریف را H(ν) ،ν به

H(ν) =

∫
ρ log ρdν

آن�ها آوردند. دست به آنتروپ برای توجه قابل خاصیت ویالن و اتو
٣۵Partial Differential Equation
٣۶Cedric Villani
٣٧John Lott
٣٨Curvature
٣٩Metric-Measure Space
۴٠Mathematical Physics
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این به و گرفتند نظر در P۲(X) فضای بر تابع عنوان به را آنتروپ
M خمینه�ی ریچ انحنای اگر است مقعر تابع این که رسیدند نتیجه
فضای در آنتروپ تابع خواص بین ارتباط اولین این باشد. نامنف
این س ع مورد در ویالن و او بود. ریچ انحنای و واسراشتاین

شد. ثابت نیز مسأله این بعدتر و کردند بحث نیز مسأله
هسیان برای K پایین کران از آنتروپ بودن محدب جای به اگر
معادل، گزاره�ی صورت این در کنیم، استفاده P۲(M) روی آنتروپ

�دهد: م دست به ریچ انحنای برای پایین کران
Ric ≥ Kg

وزن�دار حجم اندازه �تر کل حالت با را حجم اندازه�ی �توانیم م بعالوه
را ری-امری۴١ ب تانسور که، شرط این با کنیم زین جای eΦdvol

�آید: م دست به باشیم. کرده ریچ انحنای زین جای
Ric∞ := Ric+Hess(Φ) ≥ Kg

وسیع طیف به پارچه�ای ی رد روی ، ویالن و اتو ایده، این کم به
سوبولوف اریتم ل نامساوی شامل هندسه، و آنالیز نامساوی�های از

آوردند. دست به تاالگراند نامساوی و
برای K پایین کران باشد، منظم ریمان خمینه�ی P۲(M) اگر

محدب: جابه�جای نامساوی با است معادل ، آنتروپ تابع هسیان

H(µt) ≤ (۱−t)H(µ۰)+tH(µ۱)−K
t(t− ۱)

۲
W۲(µ۰, µ۱)

۲ (١)

تعریف این واسراشتاین. فضای در {µt}t∈[۰,۱] ژئودزی هر برای
�توان م بنابراین است، وابسته واسراشتاین �هایفضای ژئودزی به تنها
عنوان به را ١ اگر واقع در کرد. تعریف متری فضای هر روی را آن
یریم، Xب متری فضای Kبرای پایین کران با ریچ انحنای تعریف
تعریفالت این با Mنیست. ریمان خمینه�ی ساختار به نیازی ر دی
ریچ انحنای پایین کران یافتند: دست بنیادی نتیجه�ای به ویالن و

�ماند. م پایدار گروموف-هاسدورف توپولوژی در رای هم تحت
کرد: بیان زیر ل ش به �توان م را نتیجه این

طول- فضاهای از دنباله�ای {(Xi, di, νi)} کنید فرض .١ قضیه
در limi→∞(Xi, di, νi) = (X, d, ν) و باشد فشرده اندازه�ی
انحنای اگر باشد. برقرار گروموف-هاسدورف توپولوژی-اندازه
انحنای آن�گاه باشد، کران�دار پایین از K توسط (Xi, di, νi) ریچ

است. K پایین کران با نیز (X, d, ν) ریچ

به را پایین کران با ریچ انحنای تعریف توانمندی قضیه این
بسیار نمادگذاری تعریف، این ر، دی طرف از �دهد. م نشان خوب
قضیه�ی جمله از بسیاری قضایای �دهد م اجازه ما به زیرا است مفیدی

۴١Bakry-Emery

بونه-میر قضیه�ی و سوبولوف اریتم ل نامساوی بیشاپ-گروموف،
این هم�چنین دهیم. تعمیم �تر کل فضاهای به را ریمان هندسه�ی از
این به و کرد منتقل گسسته حالت به سادگ به �توان م را تعریف
از �آید. م دست به عددی کارهای انجام برای قدرتمندی ابزار ترتیب
مرجع این در ببینید. را [٢] �توانید م تعریف این گسسته�ی نمونه�های
پرداخته گراف�ها روی ری امری-ب قبیل از مختلف �های متری به
به را مفیدی نتایج خود نوبه�ی به نیز ماجرا این س ع است. شده
سپس و پیوسته حالت به گسسته مسائل انتقال یعن است، داده دست
احتمال. اندازه�های کم به آن�ها حل برای بهینه انتقال از استفاده
�توانید م که است شده انجام بازی�ها نظریه�ی در کارها این از نمونه�ای
قرار مطالعه مورد بازی�ها از دسته�ای مقاله این در ببینید. [۴] در
از استفاده با است. پیوسته آن�ها در ن�ها بازی تعداد که �گیرد م
نش-کورنو۴٢ تعادل هزینه کردن کمینه با �توان م بهینه انتقال متدهای

آورد. دست به بازی�ها این برای را

دیفرانسیل معادالت حل به �توان م بهینه انتقال کاربردهای ر دی از
معادالت حل کرد. اشاره اقتصاد و کامپیوتر گرافی پاره�ای،
دالیل از ی و بهینه انتقال کاربردهای اولین از پاره�ای دیفرانسیل
برای مفید و کوتاه درس�نامه�ای [۵] مرجع بود. مبحث این به توجه
کارهای کامپیوتری گرافی با رابطه در است. مبحث این با آشنای
با ارتباط در است. [١٠] مقاله�ی آن نمونه�ی است. شده آغاز جدید
در �کند. م تشریح را مسأله که دارد وجود نیز ۴٣ ویدوی مقاله همین

برد.۴۴ نام نیز را [٩] مقاله�ی �توان م راستا همین

روزه هر و �شود نم محدود موارد همین به نظریه این کاربردهای
اقتصاد، ، فیزی �آید. م دست به نظریه این از جدیدی کاربردهای نیز
عرصه�های نمونه از ر دی بسیاری و ماشین بینای ماشین، یادگیری

است. کرده پیدا کاربردهای آن�ها در نظریه این که است

انتقال مسأله از کانترویچ و مونژ صورت�بندی �کنیم م سع ادامه در
با نهایت در و بیاوریم را مقدمات نتایج برخ و دهیم ارائه را بهینه
که است نیاز این�جا در برسانیم. پایان به را کار زمینه این در مثال چند
باشد. داشته آشنای اندازه نظریه از مقدمات مباحث برخ با خواننده
اندازه هندس نظریه�ی در [٨] و اندازه نظریه�ی زمینه�ی در [١٢] مرجع
مطالعه مراجع این در را اطالعاتالزم �توانید م استو سودمند بسیار

کنید.

۴٢Cournot-Nash equilibria
۴٣http://www.youtube.com/watch?v=24aSLTcJ6RI
۴۴http://www.youtube.com/watch?v=cYbDJ4NR6WY
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اولیه مفاهیم و تعریف

سیستم که �شد م انجام کاری هزینه�ای صرف با باید مونژ، مسأله�ی در
که بود این هدف و کند تغییر ثانویه حالت ی به اولیه حالت ی از
را c : X × Y → R ∪ {∞} هزینه تابع بنابراین شود. کمینه هزینه
مونژ مسأله�ی �توان م حال است.۴۵ برل کنید فرض و یرید ب نظر در

کرد: بیان زیر ل ش به را
آن در که ν ∈ P(Y ) و µ ∈ P(X) کنید فرض مونژ: مسأله�ی
کمینه�ی است. X روی احتمال�های اندازه تمام مجموعه�ی P(X)

T 7→
∫
X

c(x, T (x))dµ(x)

که T اشت�های ن (تمام ν به µ از T انتقال۴۶ اشت�های ن تمام روی
چیست؟ (T∗µ = ν

آیا است. T وجود �شود م دیده مسأله این در که ل مش اولین
این پاسخ کند؟ صدق فوق شرایط در که دارد وجود T ی حداقل
دیراک دلتای اندازه را µ اگر مثال طور به است، منف وضوح به سوال
ندارد. وجود Tای چنین وضوح به نباشد، چنین این ν و یریم ب نظر در
است این �شود م مطرح مسأله این مورد در که ته�ای ن دومین اما
بسته ضعیف رای هم به نسبت توابع چنین از {Tn} دنباله�ی آیا که
پرسش این بودن صحیح نف در مثال�های �توان م دقت کم با است؟
نظر در را fn(x) = f(nx) توابع دنباله�ی مثال طور به آورد. دست به
متناوب تابع f : R→ R کنید: تعریف ل ش این به را f و یرید ب
روی و f = ۱ �کنیم م تعریف [۰, ۱

۲ ) روی و است ١ تناوب دوره�ی با
و ۴٧µ = L |[۰,۱] اگر حال �کنیم. م تعریف -١ مساوی را آن [ ۱

۲ , ۱)

اما (fn)∗µ = ν ،n ∈ N هر برای که �شود م دیده ،ν = (δ−۱ + δ۱)

.g∗µ = δ۰ ̸= ν ول راست هم g = ۰ ثابت تابع به fn
را مونژ مسأله�ی الت مش که کرد مطرح ایده�های کانترویچ
ارائه کانترویچ که جدیدی صورت�بندی دیدن برای سازد. برطرف

داریم. تعریف ی به نیاز کرد

برل اندازه�ی .ν ∈ P(Y ) و µ ∈ P(X) کنید فرض .٢ تعریف
داشته اگر �گوییم م ν به µ از انتقال طرح ی را γ ∈ P(X × Y )

باشیم:
∀A ∈ P (X) : γ(A× Y ) = µ(A)

و
∀B ∈ P (Y ) : γ(X ×B) = ν(B)

هستند �پذیر جدای و کامل فضاهای منظور این�جا، در بحث مورد متری ۴۵فضاهای
شود. ذکر تاکید با ه این ر م

۴۶Transfer Map
است لب اندازه ۴٧منظور

تصویر اشت�های ن πY و πX که πY
∗ γ = ν و πX

∗ γ = µ معادال یا
طرح تمام مجموعه�ی است. Y و X به ترتیب به X × Y از طبیع
انتقال طرح ی �دهیم. م نمایش Π(µ, ν) با را ν و µ بین انتقال�های
داشته وجود T : X → Y اندازه�پذیر اشت ن اگر گوییم ۴٨ قطع را

.Y = T (X) که طوری به باشد

کردن کمینه مسأله�، بهینه: انتقال از کانترویچ صورت�بندی
رال انت

γ 7→
∫
X×Y

c(x, y)dγ(x, y)

است. Π(µ, ν) روی
دارد: وجود توجه قابل ات ن کانترویچ، مسأله�ی مورد در

(µ× ν (شامل است ناته همواره Π(µ, ν) .١

روی ضعیف توپولوژی به توجه با Π(µ, ν) مجموعه�ی .٢
است. خط γ 7→

∫
cdγ و است فشرده و محدب P(X ×Y )

وجود همواره هزینه، تابع روی اندک شرایط فرض با کمینه .٣
دارد.

T∗µ = ν زیرا هستند، انتقال اشت�های ن شامل انتقال�ها طرح .۴
�گیرد. م قرار Π(µ, ν) در γ := (Id× T )∗µ �دهد م نتیجه

هر برای صورت این در ،K۲ ⊂ Y و K۱ ⊂ X کنید فرض
نامساوی γ ∈ Π(µ, ν)

γ(X × Y \K۱ ×K۲) ≤ µ(X\K۱) + ν(Y \K۲)

باشد ۴٩ تن K۲ ⊂ P(Y ) و K۱ ⊂ P(X) اگر بنابراین است. برقرار
صورت این در

{γ ∈ P(X × Y ) : πX
∗ γ ∈ K۱, π

Y
∗ γ ∈ K۲}

نتیجه قضیه) شرایط فرض (با اوالم۵٠ قضیه�ی از پس است تن نیز
قضیه�ی بنابر بنابراین و است تن P(X × Y ) در Π(µ, ν) �شود م

بود. خواهد فشرده است، بسته دهیم نشان اگر پروخرو
.γn → γ فرضکنید و یرید ب نظر در را {γn} ∈ Π(µ, ν)دنباله�ی
باشد. Cb(X) در تابع ϕ کنید فرض .γ ∈ Π(µ, ν) �دهیم م نشان
است. کراندار و X×Yپیوسته روی (x, y) 7→ ϕ(x)صورت این در

۴٨Deterministic
۴٩tight
۵٠Ulam theorem
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داریم: ∫بنابراین
ϕdπX

∗ γ =

∫
ϕdγ(x, y)

= lim
n→∞

∫
ϕ(x)dγn(x, y)

= lim
n→∞

∫
ϕdπX

∗ γn =

∫
ϕdµ

نتیجه در و .πY
∗ γ = ν مشابها .πX

∗ γ = µپس بود دلخواه ϕ چون و
است. فشرده Π(µ, ν)پس .γ ∈ Π(µ, ν)

در باشد. کراندار پایین از و پایین نیم�پیوسته�ی c فرضکنید .٣ قضیه
کانترویچ مسأله�ی که طوری به دارد وجود γ ∈ Π(µ, ν)صورت این

�کند. م کمینه را

دنباله�ی بنابراین است. پایین نیم�پیوسته�ی c فرض به بنا اثبات.
به دارد وجود cn : X × Y → R کراندار و پیوسته توابع از صعودی

داریم بنابراین .c(x, y) = supn cn(x, y) که ∫طوری
cdγ = sup

n

∫
cndγ

کم به را م ح این و است پایین نیم�پیوسته�ی γ 7→
∫
cdγ بنابراین

�دهد. م نتیجه Π(µ, ν) فشردگ

انتقال طرح �کند، م بهینه را کانترویچ مسأله�ی که انتقال�های طرح
ΠOpt(µ, ν) با را بهینه انتقال�های تمام مجموعه�ی �گوییم. م بهینه۵١
با است. ناته ΠOpt(µ, ν) شرایط با کردیم ثابت �دهیم. م نمایش

�شود: م مطرح ری دی سواالت حال، این

تاست؟ ی بهینه انتقال آیا .١

شده، داده انتقال ی کنیم بررس که دارد وجود ساده�ای راه آیا .٢
خیر؟ یا است بهینه

شناسای را آن�ها که دارند خاصیتمشخص بهینه انتقال�های آیا .٣
�آیند؟ م بدست اشت ن ی از آیا مثال طور به کرد؟

است؟ ی مونژ مسأله�ی با کانترویچ مسأله�ی پاسخ موقع چه .۴

ایده�های کم به موقع چه که �کند م بیان واقع در اخیر پرسش
c اگر که است شده ثابت است؟ حل قابل مونژ مسأله�ی کانترویچ،

آن�گاه باشد، اتم بدون µ و باشد پیوسته
inf(مونژ) = min(کانترویچ)

نیستند. اشت�ها ن از کم�ارزش�تر انتقال�ها طرح بنابراین،
تابع باشد. -اندازه متری فضای (X, d, µ) کنید فرض
به p ∈ [۱,∞) و x, y ∈ X هر برای را c : X۲ → [۰,∞)

۵١Optimal Transference Plan

اگر �دهیم م نشان �کنیم. م تعریف c(x, y) = d(x, y)p صورت
تابع این برای بهینه انتقال طرح آن�گاه باشد، فشرده و �پذیر جدای X

مطالب حدودی تا و آورد دست به ل ش به �توان م خاصرا، هزینه�ی
�کنیم. م جمع�بندی را شد بیان اینجا تا که

که π ∈ P(Xn) و باشد متری فضای (X, d) کنید فرض .۴ لم
تصویر اشت ن p : Xn → Xk کنید فرض هم�چنین .n ∈ N

هر برای صورت این در باشد. ،۱ ≤ k ≤ n اول، درایه�ی k بر
داریم: f ∈ Cb(X

k)∫
Xn

fdπ =

∫
Xk

fd(p∗π)

داریم: بنابراین .f ∈ Cb(X
k) کنید فرض ∫اثبات.

Xn

fdπ =

∫
Xn

(fop)dπ =

∫
Xk

fd(p∗π)

کنید تعریف باشد. متری فضای (X, d) کنید فرض .۵ لم
:π ∈ P(X۲) هر برای که طوری به ρ : P(X۲)→ P(X)۲

((p۱)∗π, (p۲)∗π)

است. پیوسته ضعیف توپولوژی در ρصورت این در

تصویر ترتیب به µ۱, µ۲ ∈ P(X) و π ∈ P(X۲) فرضکنید اثبات.
.ρ(π) = (µ۱, µ۲) یعن باشند π دوم و اول مولفه�ی روی

در توپولوژیحاصلضرب در (µ۱, µ۲) B۱×B۲از دلخواه پایه�ی ی
داشته وجود I, J ⊂ N متناه مجموعه�های که طوری به یرید، ب نظر
هستند): مجزا کنید فرض کلیت، از شدن کاسته (بدون که باشند

B۱ = {µ ∈ P(X) : |
∫
X

fidµ−
∫
X

fidµ۱| < ϵ۱, ∀i ∈ I}

B۲ = {µ ∈ P(X) : |
∫
X

fidµ−
∫
X

fidµ۲| < ϵ۲, ∀i ∈ J}

یرید ب حال .ϵ۱, ϵ۲ > ۰ و {fi}i∈I∪J ⊂ Cb(X) آن در که
به را P۲(X) در π از B باز همسای و ϵ = min{ϵ۱, ϵ۲} > ۰

یرید: ب زیر ل ش
B = {ν ∈ P(X۲) : |

∫
X۲
fidν −

∫
X۲
fidπ| < ϵ,∀i ∈ I ∪ J}

ν ∈ B کنید فرض منظور، بدین .ρ(B) ⊂ B۱ × B۲ �دهیم م نشان
هر برای �دهد م نتیجه قبل لم .ρ(ν) = (ν۱, ν۲) و باشد دلخواه

:i ∈ I
|
∫
X

fidν۱ −
∫
X

fidµ۱| = |
∫
X۲
fidν −

∫
X۲
fidπ| < ϵ ≤ ϵ۱

:i ∈ J هر برای و
|
∫
X

fidν۲ −
∫
X

fidµ۲| = |
∫
X۲
fidν −

∫
X۲
fidπ| < ϵ ≤ ϵ۲
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بنابراین و ρ(ν) = (ν۱, ν۲) ∈ B۱ × B۲ �دهد م نتیجه که
π ∈ P(X۲) چون استو پیوسته π در ρ بنابراین .ρ(B) ⊂ B۱×B۲

است. پیوسته ρ بود، دلخواه

باشد. �پذیر جدای و فشرده فضای (X, d) کنید فرض .۶ قضیه
مسأله�ی صورت این در .µ, ν ∈ P(X) و p ∈ [۱,∞) هم�چنین

انتقال:
I(π) =

∫
X۲
d(x, y)pdπ(x, y) , π ∈ Π(µ, ν)

که: طوری به دارد وجود π∗ ∈ Π(µ, ν) یعن است. مینیمم دارای
I(π∗) = inf

π∈Π(µ,ν)
I(π)

توپولوژیضعیف، ,Π(µدر ν) استکه این در کلیدی ته�ی ن اثبات.
�پذیر جدای و Xکامل چون ،ϵ > ۰ فرضکنید است. فشرده دنباله�وار
فشرده�ی مجموعه�های بنابراین هستند. تن ν µو �شود م استنتیجه
.ν(Kc

۲ ) <
ϵ
۲ و µ(Kc

۱ ) <
ϵ
۲ که طوری به دارد وجود K۱,K۲ ⊂ X

داریم: π ∈ Π(µ, ν) هر برای حال
π((K۱ ×K۲)

c) = π((Kc
۱ ×X) ∪ (X ×Kc

۲ ))

≤ π(Kc
۱ ×X) + π(X×c

۲ )

= µ(Kc
۱ ) + ν(Kc

۲ )

<
ϵ

۲
+
ϵ

۲
= ϵ

قضیه�ی به بنا نتیجه در و است تن Π(µ, ν) �دهد م نشان که
فرض است). فشرده بستارش (یعن است پیش�فشرده پروخرو،
limi→∞ I(πi) = که طوری به (πi)

∞
i=۱ ⊂ Π(µ, ν) کنید

یرید. ب قبل لم مانند را ρ : P(X۲)→ P(X)۲ و infπ∈Π(µ,ν) I(π)

(πi)
∞
i=۱ از (πik)∞k=۱ زیردنباله�ی است، پیش�فشرده Π(µ, ν) چون

برای که آن�جای از .πik → π∗ ∈ P(X۲) که طوری به دارد وجود
�آوریم م دست به ρ پیوست از ،ρ(πik) = (µ, ν) :k ∈ N هر
π∗ �دهیم م نشان حال .π∗ ∈ Π(µ, ν) بنابراین .ρ(π∗) = (µ, ν)

�کند. م کمینه را انتقال مسأله�ی
پیوسته�ی توابع از نانزول دنباله�ای حد صورت به را dp هزینه، تابع
dn = dp(۱+ d

n )
−p فرضکنید n ∈ N هر برای �کنیم. م بیان کراندار

دنباله�ای (dn)
∞
n=۱ بعالوه است. [۰,∞) به X۲ از پیوسته تابع که

n ∈ N برای راست. هم dp به نقطه�وار صورت به که است نانزول
�کنیم: م تعریف x, y ∈ X هر برای را fn : X۲ → R تابع

fn(x, y) = min{n, dn(x, y)}

.fn ∈ Cb(X
۲) ،n ∈ N هر برای عبارت به است، کران�دار و تابع که

dp به نقطه�وار صورت به که است نانزول دنباله�ای (fn)∞n=۱ بعالوه،

که واقعیت این و نواخت ی رای هم قضیه�ی کم به راست. هم
داریم: fn ≤ dp ،n ∈ N هر برای

I(π∗) =

∫
X۲
d(x, y)pdπ∗(x, y)

= lim
n→∞

∫
X۲
fn(x, y)dπ∗(x, y)

= lim
n→∞

(
lim
k→∞

∫
X۲
fn(x, y)dπik(x, y)

)
≤ lim

k→∞

∫
X۲
dp(x, y)dπik(x, y)

= lim
k→∞

I(πik) = inf
π∈Π(µ,ν)

I(π)

بنابراین: �شود. م حاصل π∗ ∈ Π(µ, ν) از نیز نامساوی س ع
I(π∗) = inf

π∈Π(µ,ν)
I(π)

باشد، کران�دار X اگر دهیم نشان �خواهیم م بخش این ادامه�ی در
رای هم تحت بودن بهینه ،c(x, y) = d(x, y)p هزینه�ی تابع برای

(µn)
∞
n=۱, (νn)

∞
n=۱ ⊂ P(X) اگر ر دی عبارت به �ماند. م پایا

و ν → ν و µn → µ که طوری به باشند µ, ν ∈ P(X) و
این در ،πn → π و باشد بهینه n هر برای πn ∈ Π(µn, νn)

دالیل به Xتنها بودن کران�دار است. بهینه π و π ∈ Π(µ, ν)صورت
مسأله�ی در بودن متناه فرضیات ر دی از جلوگیری برای و نی ت
معموال چون واقع در است. هزینه تابع بودن رال�پذیر انت و انتقال
محدودیت چندان فرض این �کنیم، م کار فشرده متری فضاهای با

�کند. نم ایجاد

نواخت ی Eرا ⊂ X۲ مجموعه�ی دوری۵٢: نواخت ی تعریف٧.
شت جای و {(xi, yi)}ni=۱ ⊂ E ،n ∈ N هر برای اگر �گوییم م دوری

باشیم: داشته σ : {۱, . . . , n} → {۱, . . . , n}
n∑
i=۱

d(xi, yi)
p ≤

n∑
i=۱

d(xi, yσ(i))
p

مسأله این p کردن ثابت با اما است. p به وابسته فوق تعریف
دوری نواخت ی و بودن بهینه از که ام هن بنابراین �شود. م برطرف

است. ثابت p به نسبت منظور �کنیم، م صحبت
نواختدوری ی و انتقال طرح بودن بهینه که �دهیم م نشان ادامه در

معادل�اند. باشد، کران�دار X که ام هن آن، یه�گاه�ی ت بودن

و µ, ν ∈ P(X) و باشد کران�دار X کنید فرض .٨ قضیه
Supp(π) اگر تنها و اگر است بهینه πصورت این در .π ∈ Π(µ, ν)

باشد. دوری نواخت ی
۵٢Cyclical monotonic

۴٠



فرضخلف باشد. بهینه انتقال طرح ی π کنید فرض ابتدا اثبات.
،n ∈ N بنابراین نیست. دوری نواخت ی Supp(π) که �گیریم م
وجود σ : {۱, . . . , n} → {۱, . . . , n} و {(xi, yi)}ni=۱ ⊂ Supp(π)

که: طوری به دارد

n∑
i=۱

(
d(xi, yσ(i))

p − d(xi, yi)p
)
< ۰ (٢)

به (X ×X)n از پیوسته تابع ٢ معادله�ی چپ سمت که آن�جای از
و xi ∈ Ui باز همسای i ∈ {۱, . . . , n} هر برای بنابراین است، R
vi ∈ Vi و ui ∈ Ui هر برای که طوری به دارد وجود X در yi ∈ Vi

داریم:

n∑
i=۱

(
d(ui, vσ(i))

p − d(ui, vi)p
)
< ۰

بودن بهینه که طوری به است π∗ = π + η اندازه�ی یافتن هدف
هر برای و W =

∏n
i=۱(Ui × Vi) دهید قرار کند. نقض را π

هر برای که کنید تعریف طوری را πi ∈ P(X۲) ،i ∈ {۱, . . . , n}
باشیم: داشته B ∈ B(X۲)

πi(B) =
۱

π(Ui × Vi)
π(B ∩ (Ui × Vi))

کنید فرض i ∈ {۱, . . . , n} هر برای .
∏n

i=۱ πi(W ) = ۱ بنابراین
مولفه iامین در X اولین بر تصویر اشت ن pi,۱ : (X ×X)n → X

�کنیم. م تعریف را pi,۲ ترتیب همین به و (۲(i− ۱)+ (مولفه�ی۱ باشد
دهید قرار

N =
min۱≤i≤n{π(Ui × Vi)}

n

کنید: تعریف را η : B(X۲)→ [−۱, ۱] و

η = N
n∑
i=۱

(
(pi,۱, pσ(i),۲)∗

n∏
i=۱

πi − (pi,۱, pi,۲)∗

n∏
i=۱

πi
)

نشان و π∗ = π + η �کنیم م تعریف حال .η(∅) = ۰ وضوح به
دست به برای دارد. π به نسبت کمتری هزینه�ی و است بهینه �دهیم م
مولفه�های استو اندازه ی π∗ دهیم استنشان نیاز نتیجه این آوردن
π∗ وضوح به .

∫
X۲ d(x, y)

pdη(x, y) < ۰ بعالوه هستند، پوچ η
.π∗(∅) = ۰ مشابها و هستند جمع دو هر η و π چون است جمع
برای .−η ≤ π دهیم نشان است کاف π∗ ≥ ۰ دهیم نشان ه این برای

داریم: B ∈ B(X۲) هر

−η(B) = N
n∑
i=۱

(
πi(B)− πi(p−۱

i,۱ (B)×X)

.πσ(i)(X × p−۱
σ(i),۲(B))

)
≤ min۱≤i≤n{π(Ui × Vi)}

n

.
n∑
i=۱

۱
π(Ui × Vi)

π(B ∩ (Ui × Vi))

≤ max
۱≤i≤n

π(B ∩ (Ui × Vi)) ≤ π(B)

پوچ η مولفه�های دهیم نشان ه این برای است. اندازه ی π∗ بنابراین
یرید: ب دلخواه را B ∈ B(X) دوباره است،

η(B ×X) = N
n∑
i=۱

(
πi(B ×X)− πi(B ×X)

)
= ۰

داریم: جمالت جابه�جای با مشابه طور به

η(X ×B) = N
n∑
i=۱

(
πσ(i)(X ×B)− πi(X ×B)

)

�شود م نتیجه خصوص به هستند. پوچ η مولفه�های بنابراین
:B ∈ B(X) هر برای بعالوه .π∗(X۲) = ۱ پس η(X۲) = ۰

π∗(B ×X) = π(B ×X) + η(B ×X) = µ(B) + ۰ = µ(B)

.π∗ ∈ Π(µ, ν) �دهد م نتیجه این و .π∗(X×B) = ν(B) مشابها و
قرار راحت برای .

∫
X۲ d(x, y)

pdη(x, y) < ۰ �دهیم م نشان حال
که است معن این به x̄ ∈ Y بنابراین Y = (X ×X)n �دهیم م

x̄ = ((x۱,۱, x۱,۲), . . . , (xn,۱, xn,۲)) , xi,j = pi,j(x̄)

داریم: ،
∏n

i=۱ πi(W
c) = ۰ ه این به توجه با
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∫
X۲
d(x, y)pdη(x, y)

= N
n∑
i=۱

(∫
X۲
d(x, y)pd[(pi,۱, pσ(i),۲)∗

n∏
i=۱

πi](x, y)

−
∫
X۲
d(x, y)pd[(pi,۱, pi,۲)∗

n∏
i=۱

πi](x, y)
)

= N
n∑
i=۱

(∫
Y

d(pi,۱(x̄), pσ(i),۲(ȳ))
pd[

n∏
i=۱

πi](x̄, ȳ)

−
∫
Y

d(pi,۱(x̄), pi,۲(ȳ))
pd[

n∏
i=۱

πi](x̄, ȳ)
)

= N

∫
W

n∑
i=۱

(
d(pi,۱(x̄), pσ(i),۲(ȳ))

p − d(pi,۱(x̄), pi,۲(ȳ))p
)

d[

n∏
i=۱

πi](x̄, ȳ)

< N

∫
W

۰ d[
n∏
i=۱

πi](x̄, ȳ) = ۰

�آید: م دست به π بودن بهینه از نهایت در و
inf

π∈Π(µ,ν)
I(π)

≤
∫
X۲
d(x, y)pdpi∗(x, y)

=

∫
X۲
d(x, y)pdπ(x, y) +

∫
X۲
d(x, y)pdη(x, y)

<

∫
X۲
d(x, y)pdπ(x, y) + ۰ = inf

π∈Π(µ,ν)
I(π)

ی و است دوری نواخت ی Supp(π) بنابراین است. تناقض که
�شود. م نتیجه قضیه طرف

و باشد دوری نواخت ی Supp(π) کنید فرض س، برع
کنید: تعریف ونه این را f : X → R

f(x) = inf
(
d(x, y۱)

p +
n∑
i=۱

d(xi, yi+۱)
p −

n∑
i=۱

d(xi, yi)
p
)
(٣)

n ∈ N ،{(xi, yi)}ni=۱ ⊂ Supp(π)حالت�های تمام روی اینفیمم که
�کنیم: م تعریف را fp : X → R تابع هم�چنین است. yn+۱ = y۱ و

fp(x) = inf
y∈X

(d(x, y)p − f(y)) (۴)

٣ در n = ۱ دادن قرار با است. اندازه�پذیر ν و µ به نسبت f وضوح به
Supp(π) بودن دوری نواخت ی و f ≤ diam(X)p �شود م نتیجه
f ∈ Lp(X,µ) ∩ و ||f ||∞ < ∞ بنابراین .f ≥ ۰ �دهد م نتیجه
fp که �شود م نتبجه fp تعریف و f بودن کران�دار از .Lp(X, ν)

پس |fp| ≤ diam(X)p و است اندازه�پذیر ν و µ به نسبت نیز
کنید فرض .fp ∈ Lp(X,µ) ∩ Lp(X, ν) و ||fp||∞ < ∞

{(xi, yi)}ni=۱ ⊂ و باشد دلخواه z ∈ X و (x, y) ∈ Supp(π)

داریم: (x۰, y۰) = (x, y) دادن قرار با .Supp(π)

f(z) ≤ d(z, y)p +
n∑
i=۰

d(xi, yi+۱)
p −

n∑
i=۰

d(xi, yi)
p

دست به یریم، ب اینفیمم ،{(xi, yi)}ni=۱ ⊂ Supp(π) تمام روی اگر
�آید: م

f(z) ≤ d(z, y)p + f(x)− d(x, y)p

بنابراین: است، برقرار z ∈ X هر برای که
f(x) + fp(y) = f(x) + inf

z∈X
(d(y, z)p − f(z))

≥ f(x) + d(x, y)p − f(x) = d(x, y)p
(۵)

�آید: م دست به z = x دادن قرار با طرف از
f(x) + fp(y) = f(x) + inf

z∈X
(d(x, z)p − f(z))

≤ f(x) + d(x, y)p − f(x) = d(x, y)p
(۶)

تمام (π به (نسبت تقریبا برای که �شود م نتیجه ۶ و ۵ از بنابراین
داریم: (x, y) ∈ X۲

f(x) + fp(y) = d(x, y)p

نهایت در است. برقرار (x, y) ∈ X۲ هر برای ۶ نامساوی واقع در و
داریم: π۰ ∈ Π(µ, ν) هر برای

I(π) =

∫
X۲
d(x, y)dπ(x, y)

=

∫
X۲
f(x) + fp(y)dπ(x, y)

=

∫
X

f(x)dµ(x) +

∫
X

fp(y)dν(y)

=

∫
X۲
f(x) + fp(y)dπ۰(x, y)

≤
∫
X۲
d(x, y)pdπ۰(x, y) = I(π۰)

و است بهینه π پس .I(π) = infπ۰∈Π(µ,ν) I(π۰) �دهد م نتیجه که
�شود. م نتیجه نیز م ح دوم قسمت

به تنها که است خاصیت بودن بهینه که �دهد م نتیجه فوق قضیه�ی
روی جرم توزیع نحوه�ی به نه است وابسته π انتقال طرح یه�گاه�ی ت
ری دی انتقال طرح π∗ و باشد بهینه π اگر ر دی عبارت به یه�گاه. ت
نیز π∗ صورت این در ،Supp(π∗) ⊂ Supp(π) که طوری به باشد

است. بهینه

(µk)
∞
k=۱ ⊂ P(X) و باشد متری فضای (X, d) فرضکنید .٩ لم

هر برای صورت این در .µk → µ که طوری به µ ∈ P(X) و
که طوری به دارد وجود (xn)

∞
n=۱ ⊂ X دنباله�ی x ∈ Supp(µ)

.limn→∞ xkn = x و xn ∈ Supp(µkn)
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نتیجه رای هم از باشد. دلخواه x ∈ Supp(µ) کنید فرض اثبات.
داریم: k ∈ N هر برای �شود م

۰ < µ(B(x,
۱
k
)) ≤ lim inf

n→∞
µn(B(x,

۱
k
))

برای که طوری به �شود م یافت nk ∈ N ،k ∈ N هر برای عبارت به
از {i۰, i۱, i۲, . . . } مجموعه�ی .µn(B(x, ۱

k )) > ۰ ،n ≥ nk هر
شروع با و صعودی دنباله�ای صورت به �کنیم م تعریف را اندیس�ها

�کنیم: م تعریف k > ۰ هر برای .i۰ = ۰

ik = min{n ∈ N : n > ik−۱, Supp(µn) ∩B(x,
۱
k
) ̸= ∅}

دست به xk ∈ Supp(µik) ∩ B(x, ۱
k ) ،k ∈ N هر برای بنابراین

.xk ∈ Supp(µik) و limk→∞ xk = x که آوردیم

و متری فضای (X, d) کنید فرض پایداری۵٣: .١٠ قضیه
µk → µ که طوری به (µk)

∞
k=۱, (νk)

∞
k=۱ ⊂ P(X) و باشد کران�دار

(πk)
∞
k=۱ ⊂ کنید فرض هم�چنین .µ, ν ∈ P(X) برای νk → ν و

πk ∈ Π(µk, νk) که باشد بهینه انتقال�های طرح از دنباله�ای P(X۲)

در بهینه�ای انتقال طرح π صورت این در .πk → π ∈ P(X۲) با
است. Π(µ, ν)

هر برای ،۴ لم به توجه با .π ∈ Π(µ, ν) �دهیم م نشان ابتدا اثبات.
داریم: f, g ∈ C(X)∫

X۲
(f(x) + g(y))dπ(x, y)

= lim
k→∞

∫
X۲

(f(x) + g(y))dπk(x, y)

= lim
k→∞

∫
X۲
f(x)dπk(x, y) + lim

k→∞

∫
X۲
g(y)dπk(x, y)

= lim
k→∞

∫
X

f(x)dµk(x) + lim
k→∞

∫
X

g(y)dνk(y)

=

∫
X

f(x)dµ(x) +

∫
X

g(y)dµ(y)

داریم: f ∈ C(X) هر برای ،g ≡ ۰ دادن قرار ∫با
X

f(x)d((p۱)∗π)x =

∫
X۲
f(x)dπ(x, y) =

∫
X

f(x)dµ(x)

نتیجه f ≡ ۰ انتخاب با مشابه طور به .(p۱)∗π = µ �دهد م نتیجه که
.π ∈ Π(µ, ν) بنابراین .(p۲)∗π = ν �شود م

بودن بهینه ٨ قضیه�ی به بنا �کنیم. م ثابت را π بودن بهینه حال
چون طرف از است. آن یه�گاه�ی ت بودن دوری نواخت ی با معادل π
فرض است. دوری نواخت ی آن�ها یه�گاه�ی ت پس بهینه�اند، πkها
باشد دلخواه متناه مجموعه��ی {(xi, yi)}ji=۱ ⊂ Supp(π) کنید
به بنا باشد. دلخواه شت جای σ : {۱, . . . , j} → {۱, . . . , j} و

۵٣Stability

((xikn
, yikn

))∞n=۱ ⊂ X۲ دنباله�ی i ∈ {۱, . . . , j} هر برای ٩ لم
هر برای و limn→∞(xikn

, yikn
) = (xi, yi) که طوری به دارد وجود

پیوست به توجه با .(xikn
, yikn

) ∈ Supp(πkn(i)) ،i ∈ {۱, . . . , j}
داریم: πkn(i) یه�گاه�ی ت بودن دوری نواخت ی و d متری

j∑
i=۱

d(xi, yi)
p = lim

n→∞

j∑
i=۱

d(xikn
, yikn

)p

≤ lim
n→∞

j∑
i=۱

d(xikn
, y

σ(i)
kn

)p

=

j∑
i=۱

d(xi, yσ(i))
p

طرح π بنابراین است. دوری نواخت ی Supp(π) �دهد م نشان که
است. بهینه انتقال

بهینه انتقال از مثال چند

بخش در که مفاهیم از مثال�های ارائه�ی با �خواهیم م بخش این در
ببینیم. را مفاهیم این عمل در و شویم آشنا بیشتر آن�ها با شد، ارائه قبل

است. شده برگرفته [٧] و [١۵] از بخش این مثال�های اغلب

دو (Y, ν) و (X,µ) کنید فرض اندازه�پذیر۵۴: ریخت ی .١١ مثال
اتم بدون احتمال اندازه�های همراه به �پذیر جدای کامل متری فضای
پوشای و ی به ی تا)، (غیری اشت ن ی صورت این در باشند.

که طوری به دارد وجود T : X → Y

T∗µ = ν و (T−۱)∗ν = µ

شده مجهز [۰, ۱] فضای با �پذیر جدای کامل متری فضای هر واقع در
کنید.) مراجعه [١٣] به جزئیات (برای است. ریخت ی لب اندازه به

ریمان خمینه�ی ی X کنید فرض موزر۵۵: اشت ن .١٢ مثال
ال چ تابع دو g و f و باشد vol حجم عنصر با فشرده و هموار

قرار اگر صورت این در باشند. مثبت لیپ�شیتس پیوسته�ی احتمال
قطع انتقال اشت ن آن�گاه ،µ۱ = gvol و µ۰ = fvol دهیم

طور به را آن �توان م که دارد وجود µ۱ به µ۰ از T : X → X

Ck+۱ ،T آن�گاه باشند، Ck ،g و f اگر بعالوه کرد. مشخص صریح
جواب x ∈M هر برای ،T صریح فرمول آوردن دست به برای است.

معادله�ی
∆u(x) = µ۰ − µ۱

۵۴Measurable Isomorphic
۵۵Moser Mapping
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انتقال اشت ن است. الپالس۵۶ ر عم ∆ آن در که یرید ب نظر در را
لیپ�شیتس برداری میدان موضع تعریف با

ξ(t, x) =
∇u(x)

(۱− t)µ۰(x) + tµ۱(x)

احتمال�های اندازه خانواده�ی و (Tt(x))۰≤t≤۱ شار به وابسته
۰<t<۱(µt)؛

µt = (۱− t)µ۰ + tµ۱

کنید. رجوع [١۵] به بیشتر جزئیات برای �آید. م دست به

اندازه دو ν و µ کنید فرض :R در صعودی۵٧ بازآرایش .١٣ مثال
تعریف چنین آن�ها ۵٨ تجمع توزیع تابع باشند. R روی احتمال

�شود: م

F (x) =

∫ x

−∞
dµ و G(y) =

∫ y

−∞
dν

کرد: تعریف �توان م را توابع این وارون بعالوه

F−۱(t) = inf{x ∈ R : F (x) > t}

G−۱(t) = inf{y ∈ R : G(y) > t}

دهیم قرار و است اتم بدون µ فرضکنیم اگر پیوسته�اند. راست از که
.T∗µ = ν صورت این در ،T = G−۱ ◦ F

µ۰ = χ[۰,n]L
۱ و باشد صحیح عددی n ≥ ۱ کنید فرض .١۴ مثال

تابع برای ψ(t) = t+ ۱ اشت ن صورت این در .µ۱ = χ[۱,n+۱]L
۱ و

اشت ن باشد n > ۱ اگر است. بهینه ، اقلیدس متر از حاصل هزینه�ی

ψ(t) =

{
t+ n t ∈ [۰, ۱]
t t ∈ [۱, n]

اشت ن نیز n = ۱ حالت برای است. ری دی بهینه�ی اشت ن
است. بهینه ψ(t) = ۲− t

این در .µ۱ = δ−۱ + δ۱ و µ۰ = χ[−۱,۱]L
۱ کنید فرض .١۵ مثال

برابر و ثابت [−۱, ۰) روی و تاست ی ψ بهینه�ی انتقال اشت ن حالت
مثال مانند نیز این�جا (در است. ١ برابر و ثابت (۰, ۱] روی و است -١
�شود.) م حاصل اقلیدس متری از که است همان هزینه، تابع قبل

و (۰, ۰) نقاط در دیراک اندازه دو جمع ۲µ۰ کنید فرض .١۶ مثال
در .(۰, ۱) و (۱, ۰) نقاط در دیراک اندازه دو جمع ۲µ۱ و باشد (۱, ۱)

بهینه�اند. دو هر افق و عمودی انتقال صورت این
۵۶Laplace Operator
۵٧Increasing Rearrangment
۵٨Cumulative Distribution Function

گسسته فضاهای Y و X کنید فرض گسسته۵٩: حالت .١٧ مثال
دارند: سان ی جرم آن�ها نقاط تمام که باشند

µ =
۱
n

n∑
i=۱

δxi و ν =
۱
n

n∑
j=۱

δyj

ماتریس ی با �توان م را Π(µ, ν) در اندازه�ای هر صورت این در
دوگانه تصادف از منظور داد. نمایش π = (πij)i,j

دوگانه۶٠ تصادف
و هستند نامنف πijها تمام که است این

∀j,
∑
i

πij = ۱ و ∀i,
∑
j

πij = ۱

یافتن به �شود م تبدیل کانترویچ مسأله�ی حالت این در بنابراین

inf{ ۱
n

∑
i,j

πijc(xi, yj);π ∈ Bn}

n × n دوگانه تصادف ماتریس�های تمام مجموعه�ی Bn آن در که
است.

کراندار مجموعه�ی روی خط کمینه�سازی مسأله�ی ی مسأله این
مسأله �دانیم م چوکت۶١ قضیه�ی بنابر است. Bn ⊂Mn(R)محدب
آن�ها �توان نم که Bn از -اعضای Bn اکسترمال۶٢ نقاط در جواب
نوشت- Bn نقطه�ی دو از غیربدیه محدب ترکیب صورت به را
ماتریس�های اکسترمال، نقاط این بیرکف۶٣ قضیه�ی بر بنا دارد.
σ آن در که هستند πij = δi,σ(i) ل ش یه ماتریس�های شت۶۴، جای

است. ر کرون نماد δ و {۱, . . . , n} از دلخواه شت جای
مسأله�ی جواب با کانترویچ مسأله�ی در بهینه انتقال طرح بنابراین

مونژ

inf{ ۱
n

∑
c(xi, yσ(i));σ ∈ Sn}

است. {۱, . . . , n} شت�های جای تمام Sn آن در که بود خواهد برابر
فضای از C فشرده�ی و محدب زیرمجموعه�ی برای چوکت قضیه�ی
یه�گاه ت با µ احتمال اندازه ،c ∈ C هر برای که: �دارد م بیان V نرم�دار
که طوری به دارد وجود ،C اکسترمال نقاط تمام ،E مجموعه�ی در

داریم C بر f آفین تابع هر برای

f(c) =

∫
f(e)dµ(e)

مراجعه [١١] به �توانید م قضیه این مورد در بیشتر اطالعات برای
ببینید. [۶] در �توانید م را بیرکف قضیه�ی اثبات هم�چنین کنید.

۵٩Discrete Case
۶٠Bistochastic
۶١Choquet’s Theorem
۶٢Extermal Point
۶٣Birkhoff’s Theorem
۶۴Permutation Matrices
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ریاض علوم مرزهای همایش دومین

ده�ی دانش در گذشته ترم که وقایع مهمترین از ی
دوره�ی دومین برگزاری پیوست، وقوع به شریف ریاض
۶ ال ۴ تاریخ در ریاض دانش مرزهای ساالنه�ی همایش
محفل ایجاد همایش، این مهم اهداف از ی بود١. دی�ماه

است. ایران ریاضیدانان جامعه�ی بین مؤثر ارتباط برای
سخنرانان تجربیات از بهره�گیری منظور به و راستا این در
چشم به سرشناس بسیار افراد آنها اسام میان در که مدعو
در شرکت�کننده اساتید از تعدادی با تا شدیم آن بر �آیند، م
در �توانید م را مصاحبه�ها این کنیم. مصاحبه همایش این

بخوانید. آت صفحات
تعداد این پیاده�سازی و انجام ، هماهن تردیدی هیچ بدون
دوستان از زیادی جمع کم با ر م �شد نم میسر مصاحبه،
عزیزان این تمام از اینجا است ضروری که ده دانش در
همواره روند این ط در که شعبان سعید دکتر کنیم: ر تش
پیشنهادهای خاطر به �نژاد کمال دکتر کردند، کم ما به
زحمت که �تبار شریف دکتر سؤاالت، تنظیم برای خوبشان
به مجتهدی مجتب دکتر کردند، تقبل را مصاحبه�ها از ی
بومری، حسین دانشجویان میان از گذاشتند؛ که وقت خاطر
را مصاحبه�ها از تعدادی که فرهودی روزبه و صلوات عرفان
، بقای یاسمن طاهری، ابوالفضل نهایت در و دادند انجام
که پیشنهادهای خاطر به محمدی امین و حسن�زاده سینا
اس ع و صدا مسؤولیتضبط و دادند سؤاالت تنظیم برای

گرفتند. عهده بر را مصاحبه�ها در

front.math.sharif.ir همایش: سایت ١آدرس
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مهدیان محمد دکتر با مصاحبه

اه دانش کارشناس دوره�ی فارغ�التحصیالن از مهدیان، محمد دکتر
دوره�ی ایشان هستند. کامپیوتر مهندس رشته�ی در شریف صنعت
در را خود دکترای دوره�ی سپس و تورنتو اه دانش در ارشد کارشناس
در و رساندند پایان به کاربردی، ریاضیات رشته�ی در MIT اه دانش

هستند. گوگل موسسه�ی محققین از حاضر حال
سمینار دومین برگزاری زمان در �آید، م ادامه در که مصاحبه�ای
و حسن�زاده سینا بومری، حسین توسط ریاض علوم مرز�های

است. شده انجام طاهری ابوالفضل

مشغول آن در اکنون هم که زمینه�ای به شما که افتاد اتفاق چه
زمینه این در را تحقیقاتتان و تحصیالت و شدید عالقه�مند هستید

دادید؟ ادامه

دوره�ی در من مثال طور به افتاد. اتفاق تدریج به این�ها همه�ی
دادم. انجام بسیاری ترکیبیات کارهای محمودیان دکتر با لیسانس
دادم انجام که کارهای هم دکترا و فوق�لیسانس دوره در همین برای
شدم آشنا آن با خارج در که ری دی چیز اما بود. ترکیبیات بیشتر
کم را من حرکت مسیر که بود probabilistic method مباحث

این�که بعالوه داد. تغییر �دادم م انجام لیسانس دوره در آنچه به نسبت
هم آن که گذراندم هم را محض�تری کامپیوتری علوم درس�های من

نبود. �تاثیر ب من مسیر تعیین در

کشور از خارج در تحصیل ادمه�ی به تصمیم شما که زمان
خارج، در تحصیل نبود؟ ن مم کشور داخل در این�کار آیا گرفتید،

کرد؟ ایجاد شما برای مزایای چه

به مشغول زمینه این در که نبودند زیادی آدم�های واقعا زمان آن در
جدید چیزهای و جدید محیط به رفتن همین این، بر عالوه باشند. کار
به جدید فضای قطعا و �کند. م کم آدم دید به بسیار گرفتن یاد را
مسائل مورد در اما �کند. م کم هم تحقیقات و ر ف شدن وفا ش
کارهای ریاض ده�ی دانش ترکیبیاتدر مورد در زمان آن در هم علم

probabilistic method درمورد خاص طور به اما �شد. م انجام
تئوری کار هم کامپیوتر ده دانش در یا نبود. انجام حال در کاری
البته �شد. م دنبال خاص و محدود زمینه�های در و ضعیف خیل
به وقت شما بود. هم طبیع اساتید کم تعداد به توجه با اتفاق این
تحقیق های زمینه و جدیدی مجموعه�ی با �روید م کشور از خارج

ندیده قبال که را جدیدی استمسائل ن مم و �شوید م مواجه جدیدی
دهید. ادامه کارتان به زمینه�ها آن در و شوید عالقه�مند و ببینید بودید،
همه �توانیم نم که چون داد. سوال این به �شود نم کامل جواب ول
ی هم با را خارج اه�های دانش همه و هم، با را ایران اه�های دانش

کنیم. کاسه

تعداد ساله هر که است توانسته ، ریاض علوم مرزهای سمینار
در دنیا سرتاسر از را دانشجویان و محققان و اساتید از زیادی
دانشجویان آینده کارهای برای را خوب فرصت و کند جمع ایران
از خارج در را مشابه سمینار شما آیا ایجادکند. ایران محققان و

�شناسید؟ م کشور

معمول سمینارهای ، خارج کشورهای در سمینار این مشابه
را ران دی مقاله�های و �دهند م ارائه مقاله آنها در محققان که هستند
در چه را مختلف سمینارهای سال، ط در شخصه به من �بینند. م هم
را زیادی تعامالت این�ها همه�ی و �کنم م شرکت اروپا در چه و ا آمری
فاندین قبیل از محدودیت�های به توجه با ایران در اما �کنند. م ایجاد

برای �افتد. م کمتر اتفاق این غیره و ویزا الت مش و کردن سفر برای
خوب بسیار راه�کارهای ریاض علوم مرزهای مانند سمینارهای همین

شرکت بین�الملل کنفرانس�های در �توانند نم که کسان که هستند
داشته�اند شرکت کنفرانس�ها این در که کسان از مجموعه�ای با کنند
صورت به اتفاق این هم، سمینار این از خارج البته کنند. مالقات
باعث کنفرانس این ه این خب اما �افتد م سخنران یا کوتاه درس�های
ایجاد را افزوده�ای ارزش �شود، م زیادی عده�ی هم�زمان شدن جمع

است. توجه قابل که �کند م

خال علوم مرزهای سمینار در بخش�های چه جای شما، نظر به
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بود؟

طور به شود. برگزار بزرگتری ابعاد �توانستدر م سمینار من، نظر به
اگر اما �فهمیدم! نم آنها از چیزی من که بودند �های سخنران مثال
�های سخنران زمینه�ای هر در و داشتند حضور بیشتری آدم�های تعداد

بود. بهتر �شد م ارائه بیشتری

مسیر سمت به تحصیل مسیر از شما تحقیقات زمینه�های ونه چ
شدید؟ کار به مشغول گوگل تحقیقات مرکز در و کرد تغییر کاری

و ندارند، هم با تفاوتچندان کاری و کادمی آ تحقیقات که اوال
انجام به مشغول گوگل در من که کاری نیست. جدا هم از آن�ها مسیر
و تحقیق حال در هم کادمی آ محیط�های از خیل در شاید هستم، آن
دوره�ی در من کنیم، بررس تاریخچه�ای لحاظ از اگر اما باشد. بررس
آدم�های با آن�جا در و رفتم روسافت مای به کارآموز عنوان به دکتری
شدم. کارآموزی به مشغول هم IBM در آن از بعد شدم. آشنا زیادی
حداقل اما نداد. تغییر خیل را من تحقیقات مسیر کارآموزی�ها این
آشنا �ها کمپان تحقیقات مرکزهای در کاری محیط�های این با را من

کرد.

در آیا است. ارتباط در بازی�ها نظریه�ی با شما کاری زمینه�ی
بوده�اید؟ مشغول بازی�ها نظریه�ی زمینه�ی در هم تحصیل دوران

به بازی�ها نظریه�ی پای تازه بودم، دکتری دوره�ی در من که زمان
شدم. آشنا آن با زمان همان در هم من و بود شده باز کامپیوتر علوم

داشته کاربرد شما برای کاری زمینه�ی در چقدر بازی�ها نظریه�ی
است؟

�شود م تصور که میزان این به شاید بازی�ها نظریه�ی کاربردهای
نظریه�های کشن�ها، آ طراح مانند نظریه�های مثال طور به نباشد. زیاد
مطلوبیت �توانید م شما مثال طور به چون هستند. سرراست�تری
تبلیغات برای �خواهد م شرکت اگر مثال طور به بنویسید. را آدم�ها
هزینه�ی با که دارد دوست واقع در بخرد، را خاص محل خودش
است. سرراست مطلوبیت این و دهد افزایش را مشتری�هایش کمتری
کرد مدل مسئله�ای با را آن ل مش این حل برای �توان م همین برای
صحبت آدم�ها مورد در ما که وقت اما کرد. حل را آن سادگ به و
نظر رادر زیادی فرض�های که مجبورید مدل�سازی برای شما �کنیم م
تقریبا که بیاورید، دست به آن�ها مطلوبیت از تصوری بتوانید تا یرید ب

و دارند پیچیده�ای انتخاب�های انسان�ها چون است. ن غیرمم کاری
تعریف قابل آن�ها برای خاص مطلوبیت اصال مواقع از بسیاری در
فاصله�ی دارد، وجود زمینه این در که تئوری�های همین برای نیست!
خیل استفاده�ی حال به تا من همین برای و دارد واقعیت با زیادی

ندیده�ام. زمینه این در بازی�ها نظریه�ی از را زیادی و خاص

است؟ غیرکاربردی نظریه�ای بازی�ها، نظریه�ی آیا شما، نظر پسبه

کاربردی بسیار نظریه این تئوری�ها، دنیای در حداقل نه! قطعاً
به تئوری مسئله�های که دارد وجود هم زیادی مثال�های است.
کردن ر ف همین طرف از شده�اند. بدل واقع زندگ در کاربردهای
سطح نتایج عنوان به که بردارد در را نتایج تئوری، مسائل روی بر
واقعیت به خیل آمده دست به نتایج شاید �شوند. م دسته�بندی باالی
عمل در تئوری�ها روی بر کردن ر ف طرز این قطعاً اما نباشند، نزدی

آمد. خواهد کار به

تحصیل کامپیوتر مهندس رشته�ی در کارشناس دوران در شما
شدید. نزدی �تر تئروی بحث�های به زمان مرور با اما �کردید. م

است؟ بوده چیزی چه مسیر تغییر این دلیل

برای �تری کل دلیل �توان نم و است شخص ترجیح خوب حد تا
آنها یا و کنم بررس دقیقتر را مسائل این�که به عالقه شاید تراشید. آن
این باعث کنم، ر ف آن به منطق چارچوب ی در یا و کنم اثبات را

است. شده تغییر

مثال طور به �شود. نم اه ن قضیه این به دید این با ایران در اما
بهانه این به �روند، م سمتمهندس به هم تئوری عالقه�های با افراد
از خارج در کرد. کار �توان نم کامپیوتر علوم رشته�ی با مثال که

است؟ همین�طور هم، ایران

کامپیوتر علوم ایران، از خارج در و �افتد م ایران در تنها اتفاق این
در کامپیوتر علوم که دلیل این به ایران، در است. کاربردی هم بسیار
�شود نم توجه آن کاربردی مسائل به خیل است، ریاض ده�ی دانش
دوره در زیادی کاربردی مسائل هم، کامپیوتر علوم فارغ�التحصیالن و
طور به و نیست، این�طور دنیا جای همه در اما �گیرند. نم یاد تحصیل
�شود، م فارغ�التحصیل کامپیوتر علوم ده�ی دانش از که کس مثال
به مشغول زیادی شرکت�های در �تواند م و است خوب برنامه�نویس
که کس که �گیرد م خود به �تری عال ل ش زمان این و شود، کار
خودش که را وریتم ال بتواند است، کرده کار هم تئوری زمینه�ی در
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کند. برنامه�نویس کاربردی�اش دانش با کرده، طراح

با تئوری بخش کم بسیار ارتباط هست، ایران در که ل مش
در ایران، در کامپیوتر علوم رشته�ی مثال طور به است. صنعت
بسیار درآمدهای کسب و تعامالت کامپیوتر، مهندس با مقایسه
نیاز شما که کرد قانع را شرکت ی �توان م چطور دارد. کمتری
مسیر به ل ش بهترین به تا کنید استفاده هم پایه علوم از که دارید

دهید؟ ادامه خود

باشد بهتر شاید �شود. نم قانع صنعت که نباشد این از ل مش شاید
احساس شرکت خود که بدهیم تغییر را کامپیوتر علوم ساختار ما که
کامپیوتر علوم مورد در خاص طور به من، نظر به کند! پیدا را نیاز
مهارت�های دانشجویان که است این بیفتد اتفاق باید که خوب تغییر
که کامپیوتری علوم دانشجوی مدرک باشند. بلد هم را کامپیوتری
عجیب اصال و �ارزشاست ب واقعاً کند، برنامه�نویس خط چند نتواند
است نیاز زمان به البته باشد. �عالقه ب فردی چنین به صنعت نیستکه
تالش بدون خب اما عوضشود، کامپیوتر علوم به راجع ر تف این که

نیست. ن مم دانشجویان

�توان م ونه چ هست. هم صنعت اری هم نیازمند شروع، این
کرد؟ ایجاد را جرقه این

بسیار ارتباط دارد، وجود ایران در که ری دی ل مش من، نظر به
در پروژه�ای اگر مثال طور به ده�هاست. دانش بین ما ضعیف
کامپیوتر علوم از فردی و دارد، وجود کامپیوتر مهندس ده�ی دانش
فرد این از که بود این بهتر است، کار این انجام به قادر که هست
این برای ... و اداری الت مش البته �شد. م استفاده پروژه انجام در
خاصخودش موانع هرکاری حال، هر به خب اما نیست، کم مسائل
ده دانش ی که آوازه�ای که داشت نظر در باید هم را این البته دارد. را

�سازند. م ده دانش آن فارغ�التحصیالن را دارد

کردن بهینه ر ف به پروژه�هایصنعت اکثر اینجاستکه ل مش اما
�شوند تئوریمحسوبم کارهای که وریتم�ها، ال طراح نحوه�ی و
که یرند ب تحویل کد خط چند که �خواهند م صرفاً و نیستند،

شد؟ مواجه باید ونه چ ل مش این با بیفتد! راه کارشان

پروژه�ها از بعض در و دارد وجود پروژه�ها از بعض در نیاز این
راه�حل سریعتر که باشد این اولویت شاید مسائل از بعض در نه. هم

باشد. نداشته اهمیت راه�حل بهینه�سازیِ و شود برنامه�نویس و تولید

تئوری هم گاه باالخره، اما دارد. وجود هم این س برع طرف از
باشد. آمده پیش کم�تر مورد این شاید اما است. مهم صنعت�گران برای

مختصری و کل توضیح تخصص�تان و تحقیقات مورد در
بدهید.

اقتصاد و کامپیوتر نظری علوم بین اشتراک در من، کاری زمینه�ی
همین�طور و کشن�ها آ برای انیسم م طراح خاصبه طور به که است

�شود. م منجر بزرگ داده�های و اجتماع ه�های شب کردن آنالیز

ریاض ده�ی دانش که، است این دارد وجود هم باز که ل مش
در که هم درس�های و نیست فعال اقتصادی زمینه�های در شریف

ندارند! غن ریاض زمینه �شوند م ارائه اقتصاد ده دانش

چون شود. محسوب مزیت �تواند م حت موضوع این من نظر به
خودتان، و �گیرید م فرا را اقتصاد اقتصاددان، ی دید از شما
دوره در مثال، طور به بپردازید. آن ریاض زمینه�های به بعداً �توانید م
صورت به من نداشتو وجود اقتصادی درس�های ما برای هم دکتری،
یا و �گرفتم م اقتصاد ده�ی دانش از درس�های داوطلبانه و شخص
نظریه�ی زمینه�ی در هاوارد، مانند ر دی اه�های دانش از کالس�های در
کالس�های از بیشتر (شاید زیادی چیزهای که �کردم م شرکت بازی�ها
زیادی حد تا همین برای گرفتم. یاد کالس�ها این از ،(... و وریتم ال

دارد. بست شخص خود به قضیه، این

اقتصاد از زمینه�ای چه به هستید، درگیر آن با شما که اقتصادی
�شود؟ م مربوط

خرد اقتصاد �شود، م استفاده من کاری زمینه در که اقتصادی
برای انیزم م طراح خاص طور به است. آن ریاض جنبه�های و
را محصول دارید قصد شما که کنید فرض مثال، برای کشن�ها. آ
به شما جنس که کنید، پیاده را فروش طرح دارید قصد و بفروشید
صورت به باید مسئله این اول مرحله�ی در شود. قیمتفروخته حداکثر
این بهینه�سازی، با باید بعدی مرحله�ی در و شود مدل�سازی ریاض
تبلیغات مانند بزرگ مقیاس در کار این وقت طبعاً شود. حل مسئله
ماشین یادگیری و داده تحلیل قضایای درگیر شما شود، انجام گوگل

�کند. م پیچیده�تر را مسئله اقتصادی جنبه که �شوید م

هم بزرگ داده�های و اجتماع ه�های شب مباحث مورد در لطفاً
بدهید. مختصری توضیح
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انجام اجتماع ه�های شب حوزه�ی در گذشته در که کارهای از
ه�ی شب و �شد م انتخاب نفر ۵٠ از مثال،نمونه�ای طور به �شد، م
فردی، مصاحبه�های و مشاهدات این �شد. م آنالیز آنان اجتماع
و مقیاس هم حاظر حال در اما �شد. م مقاله ی تولید به منجر
ابزار�های ما مثال، طور به است. شده دقیق�تر بسیار داده�ها آنالیز هم

را انسان میلیون ١٠٠ها شامل اجتماع ه�های شب دقت، با که داریم
هستیم روبرو بزرگتری بسیار داده�های با همین برای �کند. م بررس
نمونه ی از مراتب به هم، داده حجم این در موجود نویز طبعا که
رشته�های که دارد، وجود انات ام حال هر به اما است. بیشتر ۵٠تای

و باشند داشته داده�ها این بر خوب مشاهدات ، جامعه�شناس مانند
به دارد. وجود هم ری دی کاربرد�های کنند. کسب هم خوب نتایج
ه شب اعضای از ی به �خواهید م شما که کنید فرض مثال، طور
کسان چه که همین کنید. پیشنهاد جدید دوست ی �تان اجتماع

مسائل از برآمده مسئله�ای کنید پیشنهاد دوست عنوان به �توانید م را
است. ماشین یادگیری و بهینه�سازی

به نهایت در دارند، وجود داده تحلیل در که مسائل از خیل
واقع دنیای در مسائل این حل برای �شوند. م منته NP مسائل

�شود؟ م انجام کارهای چه

مسائل پیچیدگ که دارند وجود زیادی روش�های و متدها که اوال
NP دوماً نشویم. مواجه الت مش این با نهایت در تا �کنند م کمتر را
نیست. مسئله ی بودن حل غیرقابل بر دلیل هم، مسئله ی بودن
همین برای �شوند. م حل عمل در که دارند وجود زیادی NP مسائل
و اثبات ر ف به خیل و هستند تجرب داده آنالیز مسائل از بسیاری
کم �تواند م مسئله عمل جنبه�ی کل حالت در نیستیم. قضایا

است. صادق هم این س ع البته و کند مسئله تئوری جنبه به شایان

روی بر وریتم�ها ال و روش�ها بررس خوب حد تا شما نظر پسبه
بسیار داده�های روی بر آنها بررس با زیادی تفاوت کوچ داده�های

ندارد؟ بزرگ

به را چیزها از خیل گوگل، مانند بزرگ بسیار مقیاس در داده�های
هم را چیزها از بسیاری حال عین در اما �دهد. م تغییر بنیادین صورت
این باشد، مسئله بودن NP ل مش اگر مثال طور به �دهد! نم تغییر
مشخص برسیم، بزرگ خیل سایزهای با ه این از زودتر خیل ل مش
خاص الت مش بزرگ، سایز با داده�های حال هر به اما �شود. م
اشتراک�ها خب، اما دارند. تر کوچ داده�های به نسبت را خودشان

نیستند. کم هم

چه هستند، عالقه�مند شما تخصص زمینه�های به که کسان برای
�کنید؟ م پیشنهاد بیشتر آشنای برای را منابع

زمینه�ها، این دوی هر واقع در ندارد. وجود خاص رفرنس
شده منتشر مقاالت آنها برای مرجع بهترین و هستند جوان زمینه�های
مقاله اما باشند، داشته وجود شاید مورد این در کتاب�های است.

است. اشخاص این برای بهینه�تری و بهتر کار خواندن

چطور؟ مرتبط سمینارهای مورد در

هر و مفیدند بسیار که هستند، واین ورکشاپ�های زمینه�ها این در
هم، اقتصادی زمینه�های در کنفرانس بهترین �شود. م برگزار ساله
باشد ACM Transactions on Economics and Computation

�شود. م ارائه آن در زمینه این در مقاله�ها بهترین که

بزرگ غول به شرکت تا �شوند م باعث عوامل چه شما، نظر به
شود؟ تبدیل گوگل مانند

که کرد بررس و کرد اه ن شرکت ی مانند گوگل به �توان نم
که است اکوسیستم زاییده�ی گوگل چون است. شده موفق چرا
و کمپان زیادی بسیار تعداد که دارد وجود ١ ویل ون سیلی در
که هستند آدم�های هم�چنین �شوند. م متولد آن�جا در آپ استارت
روشن آینده نظر به که را آن�های و �کنند م بررس را �ها کمپان این

قرار آن�ها اختیار در کار ادامه برای سرمایه و �کنند م حمایت دارند،
٩۵٠ شاید �کنند، م کار به شروع که کمپان هزار این بین از �دهند. م
�مانند، م که �های کمپان بقیه اما شوند. مواجه ست ش با کمپان
مانند �ای کمپان هم، آن�ها از ی شاید و دارند معقول موفقیت�های
بررس ت صورت به را گوگل �توان نم همین برای شود. گوگل

کرد، توجه التاری برنده بلیت به فقط �توان نم که همین�طور کرد.
١Silicon Valley
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داشته�اند. وجود هم بازنده بلیط�های که باشد حواسمان این�که بدون
داشته وجود نوآوری �شود باعثم استکه اکوسیستم این بدنه�ی تمام
نباید را داشت خود کار ابتدای در گوگل که نوآوری�های البته باشد.
جست�وجو موتورهای دنیای در تحول ابتدا همان از گوگل برد. یاد از
بود شده ایجاد گوگل از قبل سال چند اینترنت ، طرف از آورد. پدید
وجود مختلف سرورهای روی بر وب سرتاسر در زیادی داده�های و
مسئله بزرگترین �آمد. م پدید جستجو مسئله که بود این�جا و داشت
اینترنت سایز اما بود. داده�ها کردن ایندکس جستجو، موتورهای برای
از عظیم خیل با واژه�ای هر جستجوی با شما که شد بزرگ آن�قدر
کنید. بررس را آن�ها همه�ی �توانستید نم که �شدید م مواجه داده�ها
�گرفت، م صورت رندم ل ش به داده�ها این اولویت�بندی اگر حاال
چینش در گوگل کار مهم�ترین �داد. م دست از را خود کاربری عمال
باالتر رتبه�های در بخورتر درد به و بهتر نتایج که طوری به بود. داده�ها
تبدیل غول ی به زمان آن در گوگل تا شد باعث همین یرند. ب قرار
گوگل شدند باعث که بودند مدیریت �های نی ت هم، ادامه در شود.
�شود، م داده نوآوری به گوگل در که اهمیت بماند. باق اندازه این در
ی �توانید م شما گوگل، در مثال طور به است. توجه قابل واقعاً

از خیل خب و بپردازید تحقیق به را خودتان کاری زمان از پنجم
درآمده�اند. درصدی ٢٠ پروژه�های همین دل از گوگل موفقیت�های

است؟ چطور گوگل در کاری محیط

و خوب غذاهای باشد. همین شاید گوگل مزایای از ر دی ی
سن ین میان فراوان، �های سرگرم خوب، کافه�های ان، رای و متنوع

همین برای �کند. م کم کمپان داخل جو به خیل ،... و جوان
جای �شود. م ساده�تر گوگل برای هم آن حفظ و انسان نیروی جذب

است؟ خال ایران کاری حوزه�های در چیزهای چه

اگر مثال، طور به که شود ایجاد ایران در باید ساختار این من نظر به
ادامه را رشدش بتواند است، کار به مشغول خوب ایده�های با شرکت
استارت�آپ اگر و کنند سرمایه�گذاری آن روی مختلف آدم�های و دهد

در که فرهن شود. خریداری بزرگتر شرکت�های توسط بود، موفق
است. شده توجه آن به کمتر ایران در اما افتاده جا خارج

دادند. قرار ما اختیار در که وقت بابت مهدیان، دکتر از ر تش با
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معماری پوران دکتر با مصاحبه

اه دانش کارشناس دوره�ی فارغ�التحصیالن از معماری، پوران دکتر
دوره�ی ایشان است. ریاض علوم رشته�ی در شریف صنعت
هندسه�ی رشته�ی در ١ فرانسه در اه دانش در را �ارشد کارشناس
اه دانش همین در نیز را دکتری دوره�ی آن از پس و گذراندند محاسبات

کردند. سپری
سمینار دومین برگزاری زمان در �آید، م ادامه در که مصاحبه�ای
و حسن�زاده سینا بومری، حسین توسط ریاض علوم مرز�های

است. شده انجام طاهری ابوالفضل

١University of Nice Sophia Antipolis

اتفاق چه این�که و دهید، توضیح کاری�تان زمینه�ی مورد در لطفاً
شدید؟ عالقه�مند زمینه این به که افتاد

خوب دید و هندسه، درس با و دبیرستان دوره�ی از من عالقه�ی
اه دانش به کارشناس برای آن از بعد شد. شروع داد ما به که
مواجه محاسبات هندسه�ی� نام به درس با و رفتم پاریس نی �ت پل
بود. جالب بسیار برایم آن نتایج و اقلیدس هندسه�ی کاربرد شدم.
جنوب در گروه به کارآموزی برای که گرفتم تصمیم همین برای
بعد شوم. ملحق بودند مشغول محاسبات هندسه کار به که فرانسه
در هم را ارشد دوره�ی که بودم گرفته تصمیم کارآموزی گذراندن از
زمینه همین در هم را ارشدم تز و ذرانم ب زمینه همین در و همان�جا
ابزارهای از اشتراک من کاری زمینه�ی حاضر حال در کردم. ارائه
است. سه�بعدی اجسام شبیه�سازی و پردازش برای ریاض و هندس
توان م آن�ها جمله�ی از که دارد. بسیاری کاربردهای تخصص، این
تصویرهای میان فاصله�ی کرد. اشاره پزش تصاویر پردازش به
mesh که رویه�هاست بعد افزایش به مربوط نهای شبیه�سازیِ تا اولیه
در دقیقا که است من تخصص کار و �شود م گفته optimization

دارد. قرار کامپیوتر علوم و ریاض علوم مرز

نسبت آن وضعیت هستید؟ مطلع ایران در زمینه این وضعیت از
است؟ ونه چ مقیاسجهان به

مورد در کاف مطالعات که رده�ام ن پیدا را این زمان من متاسفانه
که �کنم م ر ف اما باشم. داشته شده انجام ایران در که کارهای
ر دی کشورهای در مشابه پروژه�های �شود م باعث که موضوع
این به نولوژی ت و صنعت نیاز احساس باشند، داشته پیشرفت
�ها کمپان سمت از که تقاضاهای اکثر مثال، طور به علم�هاست.
�کند. م علم تحقیقات پیش�برد به شایان کم �شود، م مطرح
این پیش�برد به �تواند م که عامل�های مهم�ترین از ی همین، برای
نوع این به اجتماع و نولوژی ت احساسنیاز کند کم ایران در علم
دارند، وجود که نیاز�های موارد از بسیاری در حت است. تحقیقات
و هستند شدن رفع قابل تخقیقات این توسط و کم هزینه�های با
قضایا، همین خاطر به کنند. �نیاز ب خارج منابع از را ما �توانند م
به مشغول موضوع این روی بر ایران، از خارج در که افرادی تعداد
�توانند م بیشتر، حجم این باالطبع و است بیشتر بسیار هستند، کار

دهند. پوشش را تری متنوع و بیشتر موضوعات

ده�ی دانش حال به تا آیا ایران، از متخصصصخارج ی عنوان به
شما تخصص زمینه�ی این در شریف، کامپوتر علوم و ریاض
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است؟ داشته بزرگ کار یا نوآوری

دانشجویان از مورد این در مقاله چند شخصه، به من بوده. قطعاً
کارهای پسادکتری، و دکتری دوران در خصوص به دیده�ام. شریف

دیده�ام. ایران از خوب بسیار کالسی محاسبات هندسه�ی

شما نظر به کردید. سفر ایران از خارج به تحصیالت برای شما
وجود ایران از خارج در که کیفیت همان با �توان م حاضر حال در
ه این یا خاصپرداخت؟ زمینه�ی این و رشته این در تحصیل به دارد
به ادامه برای که مجبورند هستند، عالقه�مند زمینه این به که کسان

کنند؟ مهاجرت کشور از خارج

�رفتم م ا آمری به فرانسه از تحصیل برای من که زمان سوال این
پاسخ و نه؟ یا بروم ای آمری اه دانش به باید آیا که داشت. وجود هم،
کامال و است شخص کامال تجربه ی این بود: این سوال این به من
ادامه�ی و کردن کار برای شما که دارد شخص و موسسه به بست
و موسسه ی در نفر دو است ن مم حت کرده�اید. انتخاب تحصیل
�توان نم همین برای یرند. ب متفاوت نتیجه�های سان ی شرایط ی در
من شخص تجربه اما کرد. مطرح سوال این برای کل دستور ی
جز چیزی حرکت�ها و �ها جابه�جای این همه�ی از که است این ر بیان
همین�ها ول دارد، وجود هم �های سخت قطعاً البته ندیده�ام. سود
مشغول ا آمری در که ده�ای دانش همان در �کند. م پخته�تر را انسان
داشت. حضور هم من فرانسوی �های الس هم از ی بودم تحصیل
من دوست و بودم راض �نهایت ب شرایط��ام و نتایج از من پایان در
نهایت .در بود رده ن پیدا �خواست م که را چیزی و بود ناراض کامال
برای کشور از خارج به مسافرت قصد اگر که است این من توصیه�ی
نقش سوپروایزر که دکتری، دوره�ی در مخصوصاً دارید، تحصیل ادامه
و کنید برقرار تماس موجود گزینه�های با �کند، م ایفا را مهم بسیار

بردارید. جلو به قدم ، کاف شناخت با

کشور از خارج در ریاض علوم مرزهای با مشابه سمیناری آیا
زمینه�های با افراد آوردن هم گرد آن برگزاری هدف که �شناسید، م

باشد؟ ان م و زمان ی در مشترک

مفیدی و خوب سمینار بسیار مرزها سمینار من نظر به ابتدا، در
هم و محققین برای هم کرد. خواهد مفیدی کارهای بسیار و است

دانشجویان. برای
ندیده�ام. هدف و فرم این با موردی من مشابه، سمینارهای درمورد
شرکت هزاران با ،C-Graph نام به بزرگ کنفرانس کل حالت در اما

است. تخصص سمیناری که �شود م برگزار ا آمری در ساله هر کننده،
کامپیوتری گرافی به مرتبط اما متفاوت، زمینه�های از مختلف افراد
این بطن در که است این جالب ته ن �شوند. م جمع هم درکنار
هم مختلف ملیت�های از کوچ کنفرانس�های بزرگ، کنفرانس
�کنند. م صحبت مورد این در خاص�تر صورت به و �شود م یل تش
آمدن�ها گردهم این خارج در استکه، این دارد وجود که مثبت ته�ی ن
امیدواریم که داده�اند. یل تش را پایدارتری سیستم و هستند مستمرتر

بیاید. وجود به هم ایران �های گردهمای در استمرار این

برای بود خوب ایده�ی بسیار سمینار، این برگزاری �کنم م ر ف من
کشور در که کارهای بتوانند تا هستند کشور از خارج در که کسان
لحاظ این از هم دانشجوها برای هم�چنین ببینند. را �شود م انجام
هستند روزتر به ایران از خارج در که موضوعات از که است مفید

شوند. مطلع

است؟ خال چیزهای جایچه ، ریاض علوم مرزهای سمینار در
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�دادم م ترجیح شاید برایهمین، محضنیستم. �کار ریاض ی من
بهره هم �کنند م استفاده ر دی علوم در ریاضیات از که افرادی از که
بسیار دید کار این من نظر به کنیم. کاربردی�تر کم را فضا و ببریم
کم آنها دقیق�تر مسیر انتخاب به و �دهد م دانشجویان به خوب

�کند. م

و شما کاری زمینه�ی مورد در تخصص کم باشید مایل اگر
کنیم. صحبت آن در ریاض کاربرد

من کار زمینه�ی مثال، طور به است! بامزه بسیار ریاض کاربرد
است. بوده ناکامل اجسام از کامل سه�بعدی اجسام بازسازی مورد در
سه�بعدی جسم به راجع کامل اطالعات �توانید نم که زمان مثال
جالب کاربرد ی کنیم؟ بازسازی را آن �توانیم م ونه چ باشیم، داشته
تصاویر به ، سونوگراف ٢-بعدی تصاویر و داده�ها تبدیل ریاض از
را ریاض مسئله�ی �توان م کامال که صورت به است! جنین سه�بعدی
بدون کرد. حل ریاض کامال را آن و داد فرم آن به و کرد جدا آن از
و �کند م کار ونه چ سونوگراف بدانیم که باشیم داشته نیاز این�که
وجود سادگ به ان ام این همین برای �شوند. م تهیه ونه چ داده�ها
اناتپزش ام به چون کنیم. کار مسائل این روی بر ایران در که دارد

هستند. ریاض مسئله�ای به تبدیل قابل کامال و ندارند نیاز نیز خاص

ده�های دانش با ریاض علوم و فن ده�های دانش بین ایران در
چه و فرهن لحاظ از چه دارد. وجود زیادی فواصل پزش
با ریاض ده دانش تعامل نحوه�ی . ... و شدن اداره لحاظ از

است؟ ونه چ فرانسه در پزش ده�های دانش

رویای خیل هم را فرانسه اه دانش و تحقیقات فضای نباید ما
چنین این اری�های هم زمینه�ی در سال چند که است ن مم ببینیم.

ارتباط هم هنوز و نیست زیاد اصال میزان این اما باشند، جلوتر ما از
رابطه�ها و تعامالت این خوشبختانه اما است. سخت رشته�ها این بین
مورد در داشتم ایده�ای من مثال، طور به هستند. گرفتن ل ش حال در
برای . پزش تصویر پردازش در رویه�ها مثلث�بندی نحوه�ی کاربرد
بر را متدها این و کنم جمع�آوری داده مقداری که داشتم تصمیم همین
از ی با همین برای ببینم. را کار نتیجه�ی تا کنم پیاده�سازی آن�ها روی
داشت را من نیاز مورد داده�های که فرانسه پزش مراکز معروفترین
یری�های پی از بعد بالخره نرسیدم. نتیجه�ای به اما گرفتم. تماس
همین، برای بیاورم. دست به را الزم داده�های که شدم موفق فراوان
قضیه این برای هم فرانسه در اما هست سخت زمینه این در کردن کار
آماده درصد صورت١٠٠ به فضا و �گیرد م صورت زیادی تالش�های

متقاعد که است این دارد وجود که هم الت مش از ر دی ی نیست.
زمان سال چند ریاض متدهای این از استفاده برای �ها پزش شدن
برای مجوز دریافت ان، پزش شدن قانع از پس هم، ادامه در �برد. م
زمان ر دی سال چند هم ابزارها و متدها این از عموم استفاده�ی

رسید. هدف به تا برداشت را گام�ها این باید باالخره و �برد. م

دارید؟ ل ش این به موفق کاری نمونه�ی ی از تجربه�ای یا خاطره

به که بودند گروه کردم، اری هم آن�ها با که گروه�های از ی
آشنا گروه این با من که وقت �پرداختند. م پزش مسائل بررس
راه�ها داشتم، موضوع به نسبت که خارج کامال دید به توجه با شدم
از ی مثال طور به �رسید. م ذهنم به جالب بسیار مدل�سازی�های و
شت، ان سر خون رگ�های آیا که بود این آن�ها تحقیق موضوعات
دشوار بسیار مسائل به منجر که نه؟ یا هستند تا ی شت ان اثر مانند
کامال مسئله�ی ی من دید از که صورت در بود. شده پزش
و توصیف قابل ریاض مدل�سازی�های با کامال و بود توپولوژی
کردم ارائه توپولوژی �های گارانت من کار، همین برای بود. بررس
فعالیت حال در علوم این مشترک مرز در که کنم ثابت آن�ها به تا
�سازم م من که شیئ بین کنم اثبات داشتم قصد مثال طور به هستم.
به من است. برقرار همیومورفیسم ، بررس حال در واقع ء ش با
و مدل�سازی ریاض صورت به را قضایا این �ت ت خودم سب
کار پایان از بعد شد. صفحه دو حدود در چیزی که کردم اثبات
راض کار نتیجه از هم بسیار و کنیم چاپ را آن که داشتیم تصمیم

تا دادم نشان امین دکتر به را مطلب این من انتشار از قبل بودیم.
دکتر که ویند. ب را نظرات�شان و باشند داشته آن روی بر مطالعه�ای
استاد کردند. خالصه نمودار ی در را اثبات دوصفحه این تمام امین
�کار ریاض امین دکتر و �دادند م انجام کامپیوتری کارهای بیتر، من،
که کردم سع و کردم فرماالیز را چیز همه من بین این در و بودند.
ی برای کامال که کنم تبدیل ریاض مسئله�ی ی به را آن نحوی به
کسان به هم ما همین برای بود. خواندن و بررس قابل �دان ریاض

کار محض که کسان به هم و داریم، نیاز �کنند م کار کاربردی که
علوم این مرز در که من مانند افرادی به میان این در خب و �کنند. م

داریم. نیاز ترجمه برای هم هستند مشغول

وفور به توپولوژی متدهای از �تان تحقیقات کارهای در شما
بدهید. بیشتری توضیح مورد این در کرده�اید. استفاده

پزش تصویر پردازش مسائل مانند کاربردی، مسائل از خیل در
بیماری�ها تشخیص و بررس برای موجود �های گارانت و دقت که
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صورت به که دارند وجود زیادی وریتم�های ال هستند، مهم بسیار
وریتم�های ال هم جدید شرایط در حت یا و �شوند م استفاده کالسی
که کسان بیشتر واقع در اما استفاده�اند. قابل که �شوند م تولید زیادی
بیولوژیست�ها جامعه از هستند کار به مشغول موضوعات این روی بر
یا و شده مطرح مسائل نوع به آن�ها غالبا و هستند کامپیوتر علوم و
�کنند. نم توجه داد مسائل این برای �توان م که ریاض �ای گارانت
در است. بازسازی مسائل دارد وجود که کالسی مسائل از ی
وریتم�های ال محاسبات توپولوژی یا محاسبات هندسه�ی جامعه�ی

شده�اند خاصبررس حالت�های از بعض برای صرفاً اما دارند، وجود
مورد ریاض لحاظ از که دارند وجود بسیاری جالب مسائل هنوز و
از ی ندارد. وجود آن�ها برای گارانت و رفته�اند ن قرار مطالعه
متدها این از استفاده توانای و اجازه ما به �تواند م که مهم عامل�های
کارهای از ی است. ریاض �های گارانت همین بدهد، عمل در را
مانند ماربرهای در متدها این ریاض بررس دادیم انجام ما که بارزی
�توان م اولیه�ای شرایط چه با که کردیم بررس ما بود. سونوگراف
توپولوژی و ریاض افرادیکه شد. قائل نهای نتایج برای �های گارانت
حت دهند. انجام �توانند م زیادی بسیار کارهای زمینه این در �دانند م

مطالعات با دارند وجود هم حاضر درحال که وریتم�های ال از بسیاری
از توپولوژی دارند. هم را شدن بهینه و تصحیح قابلیت ریاض
مقایسه�ی اجازه ما به چون است. امر این در کاربردی بسیار ابزارهای
موجود وریتم�های ال نتایج و کنیم شبیه�سازی را آن�ها مایلیم که اشیائ

�دهد. م را

هستند عالقه�مند محاسبات توپولوژی به که دانشجویان برای
کنید؟ معرف را مناسب مرجع �توانید م

در مبحث ی چون ندارد. وجود موضوع این برای خاص رفرنس
همه�ی کنیم، بررس را آن هدف بخواهیم اگر اما است. توسعه حال
معنا این به هستند. مدل�سازی مسائل ، توپولوژی و عددی مسائل
که طوری کنیم، گسسته داریم که را ابزارهای این �توانیم م چطور که
عین در و شوند حفظ ان ام حد تا داریم قبل از که خصوصیاتخوب
بعدی، مرحله�ی در بدهد. ما به محاسبات برای هم خوب دقت حال
نتیجه�گیری را خصوصیات سری ی ساختیم که ابزاری این از باید

کنیم.

�برد م بین از اطالعاترا از میزان عملیاتگسسته�سازیچه این
سچقدر بالع و گسسته به حالتپیوسته از اینگذر حالتکل در و

�کند؟ م کم ما به

بر ما مثال طور به دارد. بست بررس مورد مثال به کامال قضیه این
که زمان �کردیم. م کار انیشتین معادالت مسئله�یگسسته�سازی روی
سع باید دهیم انجام مثلث�بندی ی روی را گسسته�سازی �خواهیم م

اینجاست و کنیم تعریف را ریچ منحن و انحناها اعضا روی کنیم
کار، این پایان از پس �رسیم. م مدل�سازی مسئله�ی ی به تازه که
برقرار هم�چنان قبل �های ویژگ از میزان چه که کنیم بررس باید
عددی محسابات خطاهای مانند گسسته�سازی خطای این هستند.
�گیرند. م ری دی بعد خطاها این خود که چون نیست. بررس قابل
میزان با است برابر دارد ما برای گسسته�سازی که هزینه�ای واقع در
ما همین برای نیستند. برقرار ر دی و �دهیم م دست از که �های ویژگ
مقایسه آن خطای و هزینه� میزان بررس با را مختلف مدل�سازی�های

�کنیم. م

دارد؟ کاربردهای چه پیوسته به گسسته اجسام تبدیل

بسیار متغیرهای متغیرهایگسسته، بر عالوه پردازشتصویر، در ما
داشته باال رزولوشن با س ع ی اگر مثال طور به داریم. هم گسسته
نمونه ی اگر اما �گیریم. م نظر در پیوسته حالت عنوان به را آن باشیم
حالت عنوان به را آن باشیم، داشته را س ع این از تری کوچ اندازه با
به ما بزرگتر تصویر آوردن دست به برای که �گیریم. م نظر در گسسته

داریم. نیاز متدها این

به نیار و است رشته�ای بین کاری �دهید م انجام شما که کاری
�توان م ونه چ را نیاز این دارد. ... و اه آزمایش مانند انات ام

کرد؟ برطرف

هست ایران در که انات ام از بیشتری چیز ما هم، فرانسه در واقعاً
اه دست ما سه�بعدی، سونوگراف همین مورد در مثال طور به نداریم.
کنیم تالش باید هم خودمان و نداریم دفترمان محل در سونوگراف
بابت این از پس یریم. ب داده تعدادی درمان مرکز ی از بتوانیم تا
نیست. ما عهده�ی بر زنجیره این کل واقع در باشد! راحت خیال�تان
در �توان م که هم را ریاضیات و نوشتن کد و وریتم ال قسمت�های

داد. انجام کامپیوتر علوم و ریاض معمول اه آزمایش ی

دادند. قرار ما اختیار در که وقت بابت معماری، دکتر از ر تش با

۵٧



رضاخانلو فریدون دکتر با مصاحبه

امسال و هستند برکل اه دانش استاد رضاخانلو، فریدون دکتر
داشتند. حضور ریاض علوم مرزهای همایش در گذشته سال و
همایش دومین از پس اندک �آید، م ادامه در که ایشان از مصاحبه�ای

است. شده انجام صلوات عرفان توسط ریاض علوم مرزهای

دهید. توضیح ما برای تحصیالتتان مورد در لطفاً

زمان آن در البته شدم. تهران اه دانش وارد ١٣۵٧ سال در من
اه دانش در تحصیل سال ٢ از بعد �گرفت. نم شریفدانشجو اه دانش
سال ٣ مدت به اه�ها دانش و برخوردیم � فرهن انقالب به تهران
به شدند بازگشای مجدداً� اه�ها دانش این�که از بعد شدند. تعطیل
اه دانش به آن از بعد و بودم تهران اه دانش در ر دی سال ی مدت
صورت به وقت هیچ اما بودم شریف در ۶٣ سال تا و آمدم شریف
و رفتم ویرجینیا اه دانش به ۶٣ سال ردم. ن تمام را لیسانس � رسم
سال در نهایتاً و شدم فوق تحصیل مشغول آنجا در سال ٢ مدت به
مدت به هم آن از بعد کردم. دریافت آنجا از را دکتری مدرک ١٩٨٢
مشغول پرینستون اه دانش در �سال ی و نیویورک اه دانش در �سال ی
برکل اه دانش در � علم هیأت عنوان به نهایت در و شدم پسادکتری

شدم. کار به مشغول

دهید. توضیح ریاضیات در کاری�تان زمینه�ی درمورد

حوزه�ی در خاص طور به و است. احتماالت من کاری زمینه�ی
غیرتعادل. آماری انی م هم بیشتر و هستم فعال آماری انی م

و بود نیفتاده جا غیرتعادل آماری انی م بودم دانشجو من که � زمان
محدودی تعداد زمان آن در نداشت. وجود مطالعه برای زیادی منابع
شده فرموله آنها برای هم خوب حدس�های که داشت وجود مدل
را مسائل این از � بعض بتوانیم که کرد ایجاد را این شانس که بود
سمت به فارغ�التحصیل از بعد اما کنیم. اثبات � ریاض صورت به
اخیر سال�های در حت و دینامی سیستم�های و دیفرانسیل معادالت
همان من � تحصیل � اصل هدف هنوز اما رفتم. هندسه سمت به
توصیف نوع دو پدیده�ها همه�ی برای ما است. آماری انی م
وپی رس �می توصیف داریم. وپی ماکروس و وپی روس می

اما است. تصادف کامال سیستم ی یا دینامی سیستم ی معموال
من و است دیفرانسیل معادله�ی ی معموال وپی ماکروس توصیف

کرده�ام. کار اینها بین همواره

کردید؟ انتخاب را شاخه این چرا

شما که دارد بست این به کامال و است تصادف این از � قسمت
یا کرده�اید گوش را های � سخنران چه یا کرده�اید پاس را درسهای چه
شده�اید. مواجه مسائل چه با این�که یا و کرده�اید مطالعه را منابع چه
موضوعات با است ن مم شما است. سلیقه هم تصادف غیر قسمت
� زمان من بروید. آنها از � ی سمت به فقط اما شوید آشنا متفاوت
عالقمند آن به و شدم آشنا مبحث این با رفتم نیویورک اه دانش به که

شدم.

بود؟ چه شما دکتری تز� موضوع

شارژ�های انتقال و نقل برای آماری انی م در � مدل من دکتری
عددی عضو هر به شما ه شب ی روی بر مدل این در بود. � مغناطیس
توصیف را نقطه آن � مغناطیس شارژ عدد این که ��دادید م نسبت
بین را شارژ انتقال و نقل تصادف صورت به نقطه�ها این �کرد. م
�شد م ذرات این دینامی برای که توصیف و ��دادند م انجام خود
شارژ�ها این مجموع میزان این بر عالوه و بود تصادف توصیف
�کرد م کم بقا قانون این بود. شده گرفته درنظر ثابت عددی
میزان که بدهید ارائه شاخه ال چ از وپی ماکروس توصیف که
به مدل این و داشت بست زمان و شاخه ان م به ال چ این
پارامتری بسیار دیفرانسیل معادله�ی ی به وپی ماکروس صورت

��شد. م تبدیل غیرخط و

چیست؟ ریاض علوم مرزهای همایش مورد در شما نظر
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من و شد ارائه خوب بسیار ��های سخنران و بود مفید بسیار همایش
گرفتم. یاد زیادی چیزهای شخصه به

این آیا کشور، خارج و داخل دانان � ریاض بین ارتباط ایجاد برای
��بینید؟ م موثر را اقدام

همین داد انجام ��توان م مورد این در که اقدام بهترین من نظر به
جریان در که است کنفرانس�ها به رفتن همین با شخصه به من است.
کار خوب مقاله��ی ی خواندن واقع در ��گیرم. م قرار جدید اتفاقات
شخص ی توسط کنفرانس ی در مقاله این اگر اما نیست. ساده�ای
مقاله این با ��توانید م � سادگ به شود ارائه دارد تجربه امر این در که
و است � ریاض در تحقیق برای راه بهترین این و کنید برقرار ارتباط
ریاضیات برای حیات جنبه� کنفرانس�ها نوع این که است همین برای

دارند.

این با دیده�اید. را زیادی معتبر اه�های دانش � علم محیط شما
� مقیاسجهان به نسبت شریف � ریاض ده�ی دانش وضعیت حساب

است؟ ونه چ

تحقیق که افراد تعداد دارد. را خاصخودش محدودیت�های ایران
نخبه افراد مهاجرت باعث � مختلف است.شرایط تر محدود ��کنند م
جا ایران در هنوز مناسب صورت به تحقیق امروز تا این�که و �شود م
راه ایران در دکتری دوره�ی که است سال ٢٠ حدود است. نیفتاده
افتاده جهان در که اتفاقات تا �برد م زمان هم هنوز اما است افتاده
� کل به مباحث از � برخ که �شود م باعث این و برسد ایران به است
بین که ببینید �توانید م هم تاریخش � بررس با نشوند. ارائه ایران در
به و دارد وجود تحقیقات زمینه در فاحش فرق اروپا یا ا آمری و ایران
مراودات و کنفرانس�ها این برگزاری با جز به خال این کردن پر من نظر

نیست. ن مم � علم

کشور از خارج و ایران در سال�ها این در که اساتیدی مورد در
ویید. ب ما برای داشتید

بیشترین داشتم ایران در من که اساتیدی بین در شهشهان دکتر
و شوم آشنا بسیاری جدید موضوعات با تا کردند من به را کم
دوره�ی برنامه�های بهترین از � ی شریف � صنعت اه دانش من نظر به
و تحقیق زمینه�های مورد در تنها و دارد جهان در را کارشناس
اما است. مانده عقب جهان مطرح اه�های دانش از دکترا دوره�ی یا
امیدوارم که است مثبت روند �شود م � ط اه دانش این در که روندی

باشد. داشته نیز ادامه

چیست؟ ایران در کوتاه درس�های ارائه�ی از شما هدف

با را هستند عالقمند که � کسان که است این بیشتر من هدف
انتخاب مباحث از � قسمت کنم. آشنا � جهان روز به موضوعات

دنیای در امروز که هستند مباحث از آنها همه�ی قطعاً اما است سلیقه�ای
برای است. نشده پرداخته آنها به ایران در اما هستند مطرح ریاضیات
درس�های و ��کنم م استفاده مثبت جهت در فرصت این از من همین

��دهم. م ارائه را کوتاه

استفاده �شود م مشاهده تحقیقاتشما در که �های ویژگ از � ی
ی علم بودن جامع شما نظر به است. � ریاض متنوع شاخه�های از

است؟ مهم چقدر �دان ریاض

� مختلف مسائل با ��کنید م انتخاب را آماری انی م که � وقت شما
برای �شود. م مسائل این به محدود شما هدف که �شوید م روبرو
کنید فرض دارید. وسیله ی به نیاز شما مسائل این از هرکدام حل
��کنید م حس که �شوید م مواجه موضوع با کنفرانس ی در شما
همین برای �آید. م کار به ابزار عنوان به شما نظر مورد مبحث در
کاری این و یرید ب یاد را موضوع این تا ��گذارید م � وقت شما احتماال

ام. داده انجام من که است

دارید؟ � ریاض لیسانس دانشجوی ی برای � خاص توصیه�ی آیا

به که است مبحث که دیدید اگر است. شجاعت چیز مهمترین
مبحث که نید ن ر ف این به و نترسید آن گرفتن یاد از �آید م شما کار
باشید داشته دقت .... و ندارم را آن یادگیری توانای من سختاستو
آن یادگیری شرایط خود خودی به �شوید م مبحث ی وارد � وقت که
قدم�به�قدم که است مهم این صرفاً �شود. م ساده�تر شما برای مبحث
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برسید. آن قله�ی به نهایت در بتوانید تا شوید مبحث این وارد

را؟ پژوهش یا دارید دوست بیشتر را تدریس

و یرید ب یاد را مبحث ی �توانید م شما که راه�های بهترین از � ی
شخصه به من تدریساست.خود کنید استفاده پژوهش�هایتان در آن از
در کرده�ام. تدریس �بار ی حداقل ��کنم م استفاده که را مباحث تمام

کرد. جدا هم از را دو این �توان نم نتیجه

چیست؟! ریاضیات شما نظر به

این ��خواهیم م و ارتباطیم در اطرافمان پدیده�های با ما دنیا در
به همواره ما پدیده�ها این کردن درک برای کنیم. درک را پدیده�ها
و اعداد از باید مدل�سازی�ها این برای ایم. آورده روی مدل�سازی
بسازید � مدل چنین بخواهید که � زمان هر شما کرد. استفاده متغیر�ها
پدیده�های درک علم � ریاض پس دارید. نیاز ریاضیات نام به چیزی به
این کردن فرموله ��دانان شیم و �دانان فیزی کار است. انسان اطراف
مدل�ها این تعریف و توصیف به �دانان ریاض اما است. پدیده�ها

��پردازند. م

��کنید م کار آنها روی بر که موضوعات انتخاب در شما معیار
چیست؟

زیادی زیبای مباحث چون نیست. مبحث ی زیبای معیار این
ی کردن حل هدف من نظر به �آیند. نم کار به که دارند وجود

شما که این چیز مهم�ترین من نظر به نیست.و هم خاص مساله�ی
است. مساله آن� کردن درک و ��رسید م مساله این حل به ونه چ

مانند ر دی مباحث با زیادی اشتراکات شما تحقیقات زمینه�ی
است؟ ونه چ فیزی و � ریاض ارتباط شما نظر به دارد. فیزی

در نسبیت و کوانتوم نظریه�ی مانند زیادی تحوالت اُم ٢٠ قرن در
مهم مسائل تا شد باعث فیزی تحول و تغییر این داشتیم. فیزی
در که � مسائل از � خیل خاطر همین به شود. مطرح � ریاض در بسیاری
تمام برای مثال طور به است. برآمده فیزی از است مطرح � ریاض
همین به دارد. وجود هم � فیزی زمینه�ی ی دیفرانسیل معادالت
مناسبت کرده�ام کار آن� روی من که مدل�های از � خیل که هست خاطر
مدل�های همه�ی که �شود نم دلیل این اما دارند. فیزی با � مستقیم
بسیاری مسائل ٢١اُم قرن خصوصدر به شوند. � منته فیزی به مهم

بهره آماری و � ریاض روش�های از که است شده مطرح بیولوژی در
�برند. م

دادند. قرار ما اختیار در که بابتوقت رضاخانلو، دکتر از ر تش با
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اصفهان امین سید دکتر با مصاحبه

در را خود کارشناس دوره�ی تحصیالت ، اصفهان امین سید دکتر
در را خود ارشد کارشناس دوره�ی تحصیالت و دامغان اه دانش
به دکترا مقطع برای سپس ایشان رساندند. پایان به شریف اه دانش
دینامی زمینه�ی در را دکترایخود و رفتند برزیل در ١IMPAموسسه�ی

نمودند اخذ آنجا از دیفرانسیل معادالت و سیاالت
همایش دومین برگزاری زمان در �آید، م ادامه در که مصاحبه�ای
انجام حسن�زاده سینا و فرهودی روزبه توسط ریاض علوم مرزهای

است.� شده

و رشته این چرا که این و بدید توضیح کاری�تان زمینه�ی مورد در
کردید؟ انتخاب رو گرایش این

هدف واقع در و نبود هدفمندانه خیل من برای ریاض انتخاب
رشته انتخاب برای است. بوده پایه علوم در تحصیل من اصل
خاطر این به شاید بودم. مردد فیزی و ریاض بین همواره هم
به راجع کاف اطالعات زمان) آن در دبیرستان(حداقل دوران در که
را ریاض رشته دو این بین از من نداشت. وجود مختلف رشته�های
داشته هم با را آنها دوی هر بتوانم ه این برای شاید کردم. انتخاب
دو هر به من تخصص شاخه�ی و افتاد اتفاق این هم واقع در که باشم

دارم. را ها آن دوی هر و است مربوط فیزی و ریاض رشته�ی

در که است تنوع دارد، وجود شما رزومه�ی در که جالب ته�ی ن
ویید. ب ما برای مورد این در است. بوده شما تحصیل محل

١Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada

نزدی در من که داشتند زیادی اصرار خانواده لیسانس دوره�ی در
سع من همین برای شوم. تحصیل به مشغول زندگیمان محل

۵کیلومتر از کمتر فاصله با جای در لیسانس دوره�ی در که کردم
دوره�ی برای اما بدهم. تحصیل ادامه�ی دامغان) اه منزل(دانش از
هم خوب تقریب با و بود کوچ جای دامغان اه دانش فوق�لیسانس
هجرت با آدم من نظر به هم سمت از نداشت. فوق�لیسانس دوره�ی
من نظر به این بر عالوه �گیرد. م یاد زیادی جدید چیزهای کردن
بهتری نتیجه�ی بیفتد اتفاق لیسانس دوره�ی از بعد هجرت این اگر
�های خام ١٨ساله پسر یا دختر ی حال هر به چون داشت. خواهد
باعث اه دانش محیط لیسانس، دوره�ی گذشتن از بعد اما دارد، زیادی
�کند. م ایجاد او در را هجرت آمادگ و �شود م انسان شدن پخته�تر
آن در من نظر مورد شاخه�ی که �رفتم م جای به باید فوق دوره�ی برای
دوره�ی برای را شریف صنعت اه دانش همین برای �داشت. م وجود
اجازه ما به که بود این اه دانش �های خوب از ی کردم. انتخاب ارشد
شناخت با همواره من بخوانیم. را داریم دوست که چیزی �داد م
اه دانش در همین برای روم. م جدید موقعیت�های سراغ به کاف
و ترکیبیات و جبر مانند مختلف زمینه�های از را مختلف درس�های
را پاره�ای دیفرانسیل معادالت آنها بین از و گذراندم ... و معادالت
لیسانسمعموال فوق آخر سال در انتخابکردم. تحصیل ادامه�ی برای
من کنیم؟! چه است قرار دکترا دوره�ی برای که �شود م ایجاد جو این
برای را کشور چند خودم تخصص رشته�ی به توجه با شخصه به
و آلمان در موسسه ی مثال برای داشتم. مدنظر تحصیل ادامه�ی
برای دوستان از ی از پیشنهادی هم ر دی مورد ی ا. آمری و کانادا
دینامی سیستم�های حوزه�ی در موسسه این بود. IMPA موسسه�ی

این که شدم متوجه بیشتری �های بررس با من اما بود. فعال بسیار
و آمار مانند مختلف زمینه�های در هم زیادی فعال گروه�های موسسه
چه در بدانم که بود مهم بسیار من برای دارد. ریاض نفتو و انی م
دوستان از پرس�وجو با کنم. زندگ و بخوانم درس است قرار جای
شرایط که دارد آرام و خوب بسیار محیط موسسه این که شدم متوجه
دست این�ها همه�ی �شد. م محسوب تحصیل ادامه�ی برای آل ایده
موسسه مقصد به را ایران دکتری مقطع برای من و دادند هم دست به
زمینه�ی از کم شدم، IMPA وارد که این از بعد کردم. ترک IMPA
تغییر من برای این گرفتم. فاصله ارشد مقطع در خودم تخصص
ارشد در که زمینه�ای در که بود مهم بسیار من برای چون بود. بزرگ
حت همین برای باشم. داشته را تحقیقاتم ادامه بودم کرده تحصیل

... و سیاالت دینامی مانند زمینه�های سمت به که کردم ر ف این به
IMPA در ه این خصوص به بود. سازگارتر من عالیق با که بروم.
�کردند م برخورد ساده و منطق بسیار گرایش و رشته تغییر با اساتید
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انتخاب تحصیل ادامه�ی برای را رشته�ای هر که بود باز من دست و
درس چند گذراندن از بعد چون نیفتاد! اتفاق این خوشبختانه اما کنم.
که دیدم و نیست دور من عالیق از اصال مبحث این که شدم متوجه
هم طرف از و دارد سیاالت دینامی با مستقیم رابطه�ی زمینه این

است. فیزی و ریاض رشته دو هر از کامل ترکیب

کار چیزی چه روی بر و بوده چه دقیقاً شما تحقیق موضوع
کرده�اید؟

اشخاصبزرگ و بود فعال بسیار سیاالت دینامی گروه IMPA در
اتن تن رابطه هم من تحقیق موضوع بودند. کار به مشغول جا درآن

پاره�ای دیفرانسیل معادالت که شدم متوجه و داشت آب های موج با
سیاالت دینامی همین از برآمده کامال �شود م کار IMPA در که
همین به مربوط شد داده من به دکترا تز برای که هم مساله�ای است.
انجام مساله این روی ادامه در من که کاری شاید واقع در بود. زمینه
مساله�ای مساله، این حال هر به اما بود، ریاض محض کار ی دادم
دیفرانسیل معادله ی شما به وقت ر دی عبارت به بود. فیزی کامال
را آن آنالیزی �های نی ت با �توانید م شما دهند م کردن حل برای را
را چیزی چه واقع دنیای در معادله این که بدانید اگر اما کنید، حل
نتایج و انتظارات �توانید م راحت�تر دارد، رفتاری چه و �کند م مدل
گرفته�اید که نتیجه�ای که بفهمید �توانید م حت کنید. لمس را خود
PDE زمینه�ی در شهود داشتن همین برای نه! یا هست منطق اصال
کسان برای IMPA در بدانید که است است.جالب موثر و مهم بسیار

درس�هایمحض�تری �خوانند م پاره�ایعددی معادالتدیفرانسیل که
بین مرزی �توان نم واقعاً من نظر به که است همین برای دارد. وجود

شد. قائل کاربردی و محض علوم

صورت در بینند، م ابزار ی صورت به را ریاض افراد از خیل
اصل ی ریاض که دارند اعتقاد هم زیادی افراد حال عین در که

این از کدام هر با چقدر دارد. هم کاربردهای خود کنار در که است
هستید؟ موافق دیدها

با که دیدم خارج در را زیادی افراد من است! سخت بسیار سوال
که نداشتند اعتقادی این به اصال بودند محض کار به مشغول ه این
محض ریاض ه این به�خصوص محضاست! صرفاً علم ی ریاض
محض�ترین واقع در دارد. تخصص و کاربردی بسیار شاخه�های زیر
موارد دارند! کاربرد ریاض خود در حداقل هم ریاض زمینه�های
و گسترش را محض فیزی مساله ی �دانان ریاض که بوده زیادی
شده تبدیل زمینه و شاخه ی به خودش مساله این و دادند توسعه
مانند محضریاض کامال شاخه�های در باشید کرده دقت اگر است.
کاربردی شاخه�های زیر هم دینامی سیستم�های یا جبری هندسه�ی
وجود محاسبات دینامی سیستم�های یا محاسبات جبری هندسه مثل

دارند.

و شهرها در مختلف اه دانش سه در را تحصیلتان دوران شما
خصوصیات و �ها ویژگ مورد در گذرانده�اید. مختلف کشورهای
اه�هایخارج دانش با را ایران اه�های دانش و ویید ب ما برای کدام هر

کنید. مقایسه ایران از

داشته وجود باید خوب اه دانش ی در من نظر به که ویژگ ی
چند و محقق چند تحقیقات زمینه�ی هر در اه دانش استکه این باشد،
مثال طور به نیست. ونه این ایران در متاسفانه اما باشد. داشته گروه
راه تنها و هستم تنها خودم تخصص زمینه در دامغان اه دانش در من
چون است. کردن مسافرت زمینه این در محققان بقیه با من ارتباط
صحبت�های جای تواند نم آنالین ارتباط که هستم معتقد این به
این�همه با IMPA چرا که کنید م ر ف مثال طور به یرد. ب را رودررو
زمینه در دارد؛ مختلف زمینه�های در که بزرگ تحقیقات گروه�های
از مجموعه�ای زمینه این در چون است؟ شهره دینامی سیستم�های
کم زمینه این پیشرفت به این که هستند فعالیت مشغول محققان

آید م پیش کمتر هم خارج اه�های دانش سایر در �کند. م شایان
ه این ر م باشد. زمینه ی در کردن کار مشغول تنهای به شخص که
ان�پذیر ام سادگ به مربوطه محققان به دسترس که باشد جای در
زمینه�های در استکه آن پ در اه دانش نیستو اینطور ایران در باشد.
حس اه دانش مثال طور به کند. گردآوری را مختلف های آدم مختلف
نیاز ر دی است کرده جذب هندسه زمینه�ی در را کس اگر که �کند م
جا همه در همواره که چیزی است. شده برطرف کامال زمینه این در
است. کردن ر ف گروه و کردن کار گروه �شود م تاکید آن بر
کس هر تجربیات �کند م کار نفر ی از بهتر نفر سه مغز قطعاً چون
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این خال جای که کنم م حس نتیجه در است. متفاوت ری دی با
�شود. م حس شدت به ایران اه�های دانش در گروه کارهای

جو با کشور داخل علم جو شما نظر به این�ها همه بر عالوه
بزرگ ل مش ی مثال طور به دارد؟ تفاوت چه اه�هایخارج دانش

آنها روی که مساله�های حت که است این دارد وجود ایران در که
و است (!) واردات اصطالح به یا خارج مساله�های �شود م کار
شما نظر �گیرد! نم ل ش ایران در خوب علم جو خاطر همین به

چیست؟

انجام زیادی کارهای و تحقیقات زمینه�ای در شما وقت ببینید
ازآنها هم ران دی که کنید م پیدا بسیاری های یافته و نتایج �دهید، م
ادامه به مجبور آنها کردن استفاده همین با واقع در �کنند. م استفاده
شریف صنعت اه دانش در فردی که کنید فرض �شوند. م شما مسیر
مهم خیل این من نظر به است. دکتری مقطع در تحصیل مشغول
روز نظرشبه مورد زمینه�ی در علم که برود محیط به فرد این استکه
ن مم تحقیقات ادامه�ی برای فرد این پس باشد. پیشرفت حال در و
اینشخصتجربیات که زمان تا اما برود. خارج اه دانش به است

ایران داخل در علم این ند ن منتقل ایران داخل به آورده بدست که را
و مستعد افراد ما که اینجاست ل مش ماند. م رکود در همچنان
نباشند. ایران در که �دهند م ترجیح مختلف دالیل به که داریم خوب
که شده انجام ان نخب بنیاد سمت از مثال طور به زیادی کارهای اخیراً
کم بسیار درصد حال این با اما کند. کم ایران به علم بازگشت به

کنفرانس�ها به �شود م محدود آن همه�ی و �شود م انجام کار این از
را افراد از ای عده که ریاض علوم مرزهای مانند همایش�های و
مهم ته�ی ن �کنند. م دعوت کوتاه �های گردهمای و سخنران برای
اتفاق همایش ی با دانشجو به تجربیات و علم انتقال که است این
دعوت مختلف اساتید از ه این مانند ایده�های وجود این با �افتد. نم
به مشغول ایران در ترم ی حت یا دهند ارائه کوتاه درس ی تا شود
محدود کم این هم باز ول است. �کننده کم بسیار شوند تدریس
خارج به تحصیل ادامه�ی برای که �دهد م ترجیح دانشجو و است
که زمینه�ای هر در که است کس هر حق این حال هر به کند. سفر
هر به باشد. داشته را مساله به�روزترین و مساله بهترین �کند م کار
است روز به آنجا در علم که کشورهای به تا داریم درازی راه ما حال
زمینه�ای هر در که است این کار �ترین ابتدای هم من نظر به برسیم.
در علم پیشبرد برای تا شوند جمع ماهر و متخصص افراد از تیم ی
پیشرفت به که است �ها گردهمای این واقع در کنند! کار زمینه آن
IMPA در ساالنه که کنفرانس�های تعداد مثال طور به �کند. م کم

�شود م برگزار ایران در که کنفرانس�های تمام تعداد از �شود م برگزار
و مباحثه ریاضیات ابزار است. �کننده کم واقعاً این و است بیشتر
ریاض علوم مرزهای با کنفرانسمشابه ٣ سال اگر است. زدن حرف

زمینه�های در خوب تیم�های ایجاد باعث مالقات�ها این شود، برگزار
اه�ها دانش �توانند م تحقیقات تیم�های این و �شود م ریاض مختلف
داریم زیادی اه�های دانش ما شانند. ب موضوعات این سمت به را
معروف دارند تحقیقات زمینه ی در فعال گروه ه این خاطر به که
اه�های دانش با را خودمان که است خوب ار راه این نظرم به شده�اند.

کنیم. هم�تراز دنیا خوب

تحصیل از بعد شما که باعثشد چیزی توصیفاتچه این همه با
اه دانش خاص صورت به و ایران به ،IMPA و شریف اه دانش در

برگشتید؟ دامغان

الت مش و نیستند کامپیوتر آدم�ها چون است. سخت سوال
البته و برگشتم ایران به شخص دالیل خاطر به من دارند. هم شخص
آنجا هم چیزی باید بوده که جای هر در انسان که داشتم اعتقاد این به
بزرگتری جای به کوچ جای از �شود م که دیدم من بیاورد. بار به
لیسانس دوره�ی در و دارد زیادی فرق دکتری با لیسانس دوره�ی رسید.
اما ندارد. معن شما برای دانشجوپروری و هستید دانشجو صرفاً شما
کار بر عالوه یعن دارید. هم ری دی وظیفه شما بعد به بازه�ای ی از
ایران در من بپرورانید. درست مسیر در هم را دانشجو باید تحقیق و
حال در که ردم ن پیدا را جای متاسفانه اما داشتم متفاوت گزینه�های
�دادم م ترجیح هم سمت از و باشند من تخصص زمینه�ی روی بر کار
درگیر ه این تا باشم داشته آرامش تحقیقاتم برای که باشم جای در که
از من تا کشد م طول که زمان حداکثر کنید فرض باشم. تنش
بخواهم اگر که صورت در است. دقیقه ۴٠ بروم منزل به اه دانش
طول ٢ساعت از بیشتر موقع�ها بعض بروم خانه به اه دانش این از
آرامش طوالن مسیرهای و رفت�وآمدها این در قطعاً و کشید خواهد
کمتری انات ام کوچ شهرهای در شاید رفت. خواهد دست از
ری ف و اجتماع سیاس تنش�های با عوض در ول باشد، موجود
ایجاد محقق ی برای را مناسب فضای این که هستید روبرو کمتری
ری، آرامشف بر عالوه دامغان اه دانش در من این�ها بر عالوه �کند. م
را مضاعف ری ف آرامش قطعاً که داشتم هم را خانواده�ام به نزدی

�دهد. م من به

ترک را ایران تحصیل ادامه�ی برای گرفتید تصمیم که زمان در
دنبال ایران در را تحصیالتتان کیفیت همان با که �شد م آیا کنید
ایجاد شما برای کردن اپالی با خاص مزیت چه نه، اگر کنید؟
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�شد؟ م

کشورهایخارج با زیادی علم اختالفسطح االن که همین�طور
قرار اگر که دارم اعتقاد من است. بوده همینطور هم گذشته در داریم،
چیز بهترین باید برگردد ایران به تحصیل ادامه�ی از بعد کس باشد
جای در را تحصیلم که شد باعث همین و باشد داشته دستش در را
دانسته�های بتوانم ایران به برگشت ام هن در تا برسانم پایان به به�روزی

ذارم. ب اشتراک به هستند ایران در که کسان با را مفیدی

دادند. قرار ما اختیار در که وقت بابت ، اصفهان دکتر از ر تش با
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مؤمن عباس دکتر با مصاحبه
هستند. شریف اه دانش فارغ�التحصیالن از مومن عباس دکتر
دوره�ی شریف، اه دانش در ارشد لیسانسو دوران سپری پساز ایشان
بعدی مقاطع برای و رساندند پایان به حصارک دکتر نظر زیر را دکتری

شدند. ر دی کشورهای عازم
سمینار دومین برگزاری زمان در �آید، م ادامه در که مصاحبه�ای
و فیلُم خشایار �تبار، شریف محسن دکتر توسط ریاض علوم مرز�های

است. شده انجام حسن�زاده سینا

اتفاق چه این�که و دهید توضیح کاری�تان زمینه مورد در لطفا
شدید؟ عالقه�مند زمینه این به که افتاد

کنم. کار حوزه�ای چه در که نداشتم تصمیم کارشناس دوره�ی در
دکتر فوق�لیسانس، دوره�ی شروع از بعد داشتم. عالقه آنالیز به اما
عنوان به بود، نزدی آنالیز به کم کاری�شان فیلد که را حصارک
معادالت زمینه در را مدرکم هم ادامه در کردم. انتخاب سوپروایزر
ی این واقعاً که شدم متوجه آن، از بعد کردم. اخذ دیفرانسیل

کار آنالیز زمینه�ی در اساتید از ی هیچ زمان آن در که بوده موهبت
موضوع هم چون رفتم. دیفرانسیل معادالت سمت به من و �کردند نم
حال در سرعت به آنالیز شاخه�های این�که هم و بود کاربردی�تری
معادالت رشته�ی به من که شد باعث این�ها همه�ی بودند. شدن کهنه
بود آنالیز کم و دیفرانسیل معادالت از ترکیب که پاره�ای دیفرانسیل
در گرفتم، رشته این در را خودم دکتری این�که از بعد شوم. عالقه�مند
سخنران ی در ٢٠١٠ سال در شدم. کار به مشغول هم زمینه همین

Optimalشرکتکردم Mass Transportation مورد در ، اه دانش
روی بر کمتر هم، زمان آن از شدم. عالقه�مند زمینه این به بسیار و

حوزه همین مشغول بیشتر و کردم کار پاره�ای دیفرانسیل معادالت
شدم.

ده�یعلوم خصوصدانش به و ایران در وضعیتزمینه�یکاری�تان
است؟ ونه چ مقیاسجهان به نسبت شریف ریاض

Optimal Mass و PDE زمینه�ی دو در تخصص صورت به من
فقط که �کنم م ر ف PDE مورد در کرده�ام. کار Transportation

نظرم به ول کرده�اند. فعالیت زمینه این در حصارک دکتر دانشجویان
بسیار کارهای هستند، انجام حال در که محدودی کارهای همین
و ندارد تاریخ ایران در PDE حال هر به هستند. قوی و خوب
تاریخ این ساخت حال در هستند، فعال زمینه این در که کسان االن
گفت باید Optimal Mass Transportation مورد در اما هستند.
این چقدر این�که مورد در است. جوان رشته�ی رشته، این خود که
�کنم نم ر ف ول ندارم اطالع هیچ است شده کار ایران در رشته
این در استادی ما چون باشد. شده انجام زمینه این در کاری که
اه دانش ی عنوان به خاص صورت به هم شریف نداریم. زمینه
تا باشد زمینه این در اساتیدی گردآوری ر ف به که است بهتر برجسته
این دهند. ادامه رشته این در را خود تحصیالت بتوانند عالقه�مندان
هندسه، ،PDE از ترکیب که است دشواری رشته لحاظ این از رشته
رشته این مسائل کردن دنبال برای و است و... measure theory

نهایت در اما بدانید. خوب به را این�ها همه�ی شما که است الزم
تمام �تواند م و است زیبای رشته بسیار دشواری�ها همه�ی �رغم عل

دهد. تغییر کل به را شما دید

در Optimal Mass Transportation شما زمان در که این با
نیز را دکتری دوره�ی که گرفتید تصمیم اما بود جوان رشته�ای ایران
�کردید؟ م ر ف ایران از رفتن به زمان آن در آیا ذرانید. ب ایران در

اه�های دانش از هم من شریف، در موجود جو خاطر به زمان آن در
دوستان از نفر چند همراه به زمان آن در اما گرفتم. پذیرش خارج
خوب بسیار وضعیت در خوش�بختانه و بودیم کرده تاسیس را شرکت

خارج در ادامه�یتحصیل برای دلیل که باعثشد همین و داشتیم قرار
انتخابکردم. تحصیلشریفرا ادامه برای برایهمین باشیم. نداشته
کارهای درگیر شدت به من دکتری جامع آزمون به نزدی ماه�های در
صورت به حصارک دکتر روز ی حوال همین در بودم. شرکت
من و کردند صحبت یزه�ها ان و تحصیل ادامه�ی مورد در من با جدی
یرم ب دکتری واقعاً باید یرم ب دکتری که باشد قرار اگر که شدم متوجه
که بود روزها همین شوم. تحقیقات به مشغول جدی صورت به و
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از بعد درسشدم. به مشغول کامال من و افتاد اولیه رونق از شرکتهم
زیادی خوش�شانس با شدم، تحقیق به مشغول که دکتری جامع آزمون
به سال ی در را داشتم که مسائل همه�ی که توانستم و بودم روبرو
موفق�ترین آن�ها از ی که کنم، چاپ هم مقاله سه و برسانم سرانجام
که مقاالت تمام احتساب با حت من، مقاالت تمام پربازدیدترین و
زمان آن در هم، رفتن خارج مورد در است. بوده دادم دکتری از بعد
دکتری دانشجویان به ماهه شش مطالعات فرصت ی علوم وزارت
گرفتم علوم وزارت از خاص دلیل بدون را دوره این من �کرد. م ارائه
Ivar Ekeland نام به فردی با آن�جا در کردم. مسافرت خارج به و
�آید م شمار به جهان در اقتصاد و ریاض ستاره�های فوق از ی که
شرایط و ری ف شرایط در بزرگ تغییر باعث آشنای این که شدم آشنا
بیشتری چیزهای باید که شدم متوجه دیدار این از بعد شد. من زندگ
انجام من دکتری کارهای تمام زمان آن در یرم. ب یاد ایشان از را
را شرایطم ، صحبت ط در بود. �مانده باق دفاع فقط و بود شده
را پسادکتری دوره که خواستم ایشان از و دادم توضیح ایشان برای
عجیب البته و جسورانه بسیار من درخواست این ذارنم. ب ایشان با
فرصت این دنبال به دنیا اه�های دانش بهترین از زیادی افراد چون بود.
داشته درخواست چنین شریف از نفر ی که بود عجیب و بودند
فرستادند تخته پای را من درخواست، این با مواجهه در ایشان باشد.
موفق خوشبختانه بلدی؟!”. چیزهای ”چه که پرسیدند من از صرفا و
کردم. دریافت ایشان از را پسادکتری و کنم قانع را ایشان که شدم
هم داشتنش به حت بود، ایشان جای به شخص هر اگر که مدرک
Pacific نام به موسسه�ای مسول زمان آن در ایشان �کردم! نم ر ف
ی بودند. کانادا در Institute for the Mathematical Sciences

Nassif نام به فردی به موسسه این مدیریت من، پسادکتری پساز سال
به بودند. بزرگ انسان بسیار هم ایشان که شد سپرده Ghoussoub

بودند، موفق بسیار Ekeland دکتر زمان در من تحقیقات این�که دلیل
دل�خواه مدت به من که دادند اجازه من به هم موسسه جدید مسئول

با اری هم این ادامه�ی که دهم. ادامه موسسه این در تحقیقاتم به
شد نظریه ی توسعه و تولید به منجر Nassif Ghoussoub دکتر
از بعد بمانم. کانادا در گرفتم تصمیم من که بود زمان همان در و
و شدم موسسه ی از فلوشیپ ی اخذ به موفق پسادکتری دوره�ی
آن در که مفصل و خوب مقاله�های �رفت. م پیش خوب به اوضاع
در خوب شغل تا شد باعث کردم چاپ مطرح ژورنال�های در دوران
شدم. ماندن ایران از خارج در همین برای بیاورم. دست به کانادا

تعداد ساله هر که است توانسته ریاض علوم مرزهای سمینار
در دنیا سرتاسر از را دانشجویان و محققان و اساتید از زیادی

دانشجویان آینده کارهای برای را خوب فرصت و کند جمع ایران
از خارج در را مشابه سمینار شما آیا ایجادکند. ایران محققان و

�شناسید؟ م کشور

خود خودیِ به نیست مطرح اصال چیزی چنین ایران از خارج در
هستند ارتباط در هم با افراد غیره، و سیاس التِ مش نیود خاطر به

�شود. نم حس همایش�های چنین به نیازی طبعاً و

است توانسته چقدر ، ریاض علوم مرزهای همایش شما، نظر به
باشد؟ موفق اهدافش به رسیدن در

صادقانه و کردم شرکت سمینار این در بار اولین برای امسال من،
در سمینار، این من نظر به بود. لذت�بخش سمینار بسیار که �گویم م
پسهر از که کردند ثابت �ها شریف و شد برگزار ای حرفه کامال سطح
سمینار ی سمینار که ردم احساسن اصال من چون �آیند. م بر کاری
نظر به �شود. م اداره دانشجوی تیم ی توسط و است ایران داخل
سال چند تا است، رسیده کمال از حد این به دوره دومین در اگر من
سخنران برای من که زمان بود. خواهد کامل �نقصو ب کامال آینده

بیشتر اری�های هم برای فتوح دکتر به شدم، دعوت سمینار این در
درس ی ارائه�ی به منجر که کردم آمادگ اعالم حضورم دوران در
مختلف دکتری و ارشد دانشجویان با مدت این در شد. هم کوتاه

آن�ها شده انجام خوب کارهای از واقعاً و دادم انجام صحبت�های هم
برای �روند. نم شریف از وقت هیچ �ها شریف من نظر به بردم. لذت
حضورم زمان مدت در بتوانم که �شوم م خوشحال خیل من همین
و رفت این کل حالت در باشم. کرده کم �ها شریف به ایران در
شایان کم �تواند م شده، همایشانجام این واسطه�ی به که آمدهای

با را آن�ها چون دهد. انجام اه دانش این آینده دکتری دانشجویان به
�کند. م آشنا حدودی تا ایران از خارج در موجود فضای

ریاض علوم مرزهای سمینار در بخش�های چه جای شما نظر به
بود؟ خال

شد. برگزار کامل و خوب به من نظر به
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بود؟ چه شما دکتری و ارشد تز موضوع

بود Shockwave معادالت جانب رفتاری�های درمورد ارشدم تز
Blow-up مورد در هم من دکتری تز کردم. کار حصارک دکتر با که
پسادکتری شروع از بعد بود. Theory for Evolotion Equations
به کارم هم نهایت در و رفتم Variational Methods سراغ به هم

شد. ختم Optimal Mass Transport

شد مواجه زیادی استقبال با که دکتری، دوم مقاله�ی مورد در
دهید. توضیح

که همان�طور چون بیاورم. یاد به �توانم م را مقاله آن سخت به
کاریم زمینه�های دفعات به من فهمیدید، من صحبت�های از احتماال
تجربه�ی ی نیستکه بد نظرم به هم مورد همین در عوضکرده�ام. را
بعد و تحصیلم دوران در من ذارم. ب درمیان دانشجویان با را کوچ
بوده�ام مختلف رشته�های �های سخنران و درس�ها یر پی همواره آن از
که دلیل این به ردم. ن محدود خودم تخصص زمینه�ی به را آن و
در من دوم مقاله کند. زندان را خودش نباید انسان که �کنم م حس

بود. Hamilton–Jacobi Equation مورد

همان به �شود م انجام که کارهای آیا شما، تخصص زمینه�ی در
کارهای سمت به چقدر مثال طور به است؟ �مانده باق سابق ل ش

است؟ رفته کاربردی و عددی

اثبات راستای در تابع آنالیز از شدت به ٨٠ دهه�ی در PDE
ی محققان بیشتر حاضر حال در اما �برد. م بهره کل قضایای

ال نی ت و آنالیزی کارهای با و �گیرند م نظر در را خاص مسئله�ی
مرور به تابع آنالیز دیدگاه آن همین برای و �پردازند. م آن�ها حل به

شد. خواهد �تر کمرن

Optimal Mass و PDE زمینه�ی هردو در شما
بخش�های درکدام PDE داده�اید. انجام کار Trasnportation
این اشتراک و �آید م کار به Optimal Mass Trasnportation

چیست؟ زمینه دو

خاص مدل�های Optimal Mass Trasnportation مسائل خود
افانه موش اگر اما است. شده استفاده آن�ها در PDE از کمتر که دارند
وضوح به PDE مدل�ها این دل در که �بینیم م کنیم اه ن مدل�ها این به
از که Monge–Ampère Equation در مثال طور به �شود. م دیده
�دانند م PDEکار�ها �آید. م دست Massبه Trasnportationتئوری
PDE در دشواری بسیار راه�حل ساده�اش ظاهر خالف بر مساله این که
این Optimal Mass Trasnportation مزیت�های از ی اما دارد.
سادگ به را مسائل این PDE به نسبت جدیدی کامال دید با که بود

Optimal Mass در که اشت�های ن ر، دی سمت از کرد. حل
باشند. خوب اشت�های ن باید �شوند، م استفاده Trasnportation
فراوان استفاده�های PDE از آن�ها تحلیل و بررس برای همین برای

Optimal Mass در PDE استفاده�ی مهم�ترین نتیجه، در �شود. م
است. نظم تئوری در Trasnportation

Optimal Mass Trasnportation برای که منابع بهترین
هستند؟ کتاب�های چه کرد، دنبال �توان م

Cedric Villani دکتر Optimalاز Mass Trasnportationکتاب
زمینه این در منبع بهترین و جامع�ترین شده، چاپ ٢٠٠٩ سال در که
صورت به که هستند مایل که هم کسان برای �شود. م محسوب
یرند ب فرا را Optimal Mass Transportation از کلیت مختصر،

باشد. مفید �تواند م Evans و Ambrosio از آنالین چرهای ل

به که ایران میل ت تحصیالت دانشجوی ی برای شما، نظر به
Optimalعالقه Mass Transportation مانند جوان زمینه�های
چرها ل و کتابها مطالعه�یهمین ندارد، دسترس منابع به و دارد

است؟ کاف

برای سوپروایزر ی وجود موجود حالت بهترین من، نظر به
را چیز همه تجربه�ی انات ام و توان دانشجو چون است. دانشجو
در دهد. انتقال وی به را تجربه�ها از بعض که باشد کس باید و ندارد
دور ی در دانشجو است ن مم مواقع از بسیاری در این�صورت، غیر
اساتیدی با دانشجویان که است این ترجیح همین برای بیفتد! باطل
اصول که یرد ب یاد باید دانشجو طرف از هستند. فعال که کنند کار
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مطالعه�ی دکتری دوره�ی از بعد اما است. صورت چه به کردن تحقیق
کرده کسب بهتری دید فرد چون باشد. مفید �تواند م هم صرف

�داند. م هم را کردن تحقیق وروش�های

ذهن Optimalدر Mass Transportation کاربرد از مثال آیا
دارید؟

منعطف بسیار Optimal Mass Transportation در داده�ها
دنیای در زیادی بسیار کاربردهای تئوری این همین برای هستند.
Matching در مثال طور به دارد. ر دی علوم در حت و واقع
Optimal Mass Transportation از اقتصاد، در Problemها
برای زیادی استفاده�های هم ترکیبیات در حت �شود. م استفاده

�شود. م Optimal Mass Transportation از قضایا بررس

دادند. قرار ما اختیار در که وقت بابت ، مومن دکتر از ر تش با
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مسأله

.H از �ای خودریخت σ و باشد گروه ی H کنید فرض .١ مسأله
ی تحدید σ و H ≤ G که دارد وجود G گروه دهید نشان

است١. G داخل خودریخت

ی دارای که ۲nعضوی گروه D و است فرد عددی n .٢ مسأله
x ∈ و h ∈ H برای که ویژگ این با است H nعضویِ زیرگروه
آبل H دهید نشان است. برقرار xhx−۱ = h−۱ تساویِ D − H

هر برای �توانید م آیا است. ٢ مرتبه�ی از D −H عنصرِ هر و است
دهید؟ ارائه گروه چنین از مثال n فردِ عدد

زیرمجموعه�های برای باشد. متناه گروه G فرضکنید .٣ مسأله
,x)ای y, z) �های سه�تای تعداد را NUVW ،G Wاز و V ،U دلخواه
همان عضو e) xyz = e و (x, y, z, ) ∈ U ×V ×W که �گیریم م

و B ،A زیرمجموعه�ی سه به G کنید فرض �کنند. م برآورده را (G
.NABC = NCBA کنید ثابت باشد. شده افراز C

مرتبه�ی از و Sn شت جای گروه از Gزیرگروه فرضکنید .۴ مسأله
.n < p۲ که ویژگ این با است اول عدد ی p آن در که باشد pk

کنید ثابت
G ∼= Zp ⊕ · · · ⊕ Zp

عناصری مجموعه�ی ،B دارِ ی و جابجای حلقه�ی ی در .۵ مسأله
بسته�ی «زیرمجموعه�ی ی یل تش نیستند صفر مقسوم�علیه که
بسته�ی زیرمجموعه�ی این در را B �توان م پس �دهند. م ٢ « ضرب
D(B) به را حاصل دارِ ی و جابجای حلقه�ی کرد. موضع ضرب
این باشد، Bحوزه�یصحیح که حالت در وضوح به �دهیم. م نمایش
ایده�آل�های p۱, . . . , pm کنید فرض است. B کسرهای میدان همان
شامل آنها از هیچ�ی که باشند A دارِ ی و جابجای حلقه�ی از اول
زیر صورت به حلقه�ای ریخت ی ی کنید ثابت نیست. ری دی

است: موجود
D
( A

p۱ ∩ · · · ∩ pm

) ∼= D
(A
p۱

)
× · · · ×D

( A
pm

)
�دهیم: م نشان x۰ صورتِ به را درجه» x «زاویه�ی .۶ مسأله

x۰ = πxرادیان
۱۸۰

٧۶ پاییز شریف، ریاض مجله�ی ۶ شماره�ی در شده ١مطرح
٢ m.c.s.

و ۲ cos(n۰) ،n صحیح عدد هر برای چرا که دهید توضیح الف)
جبری�اند. صحیح اعداد ۲ sin(n۰)

مشخص دلیل ذکر با است. صحیح ی دقیقاً زیر گزاره�ی دو از ب)
؟ کدامی کنید

cos ۳۶۰ ∈ Q[sin ۳۶۰] sin ۳۶۰ ∈ Q[cos ۳۶۰]

راست؟ هم عددی چه به زیر سری .٧ مسأله
∞∑
k=۰

۲k + ۱
(۴k + ۱)(۴k + ۳)(۴k + ۵)

فرض یرید. ب Rn از ناته زیرمجموعه�های را C و B ،A .٨ مسأله
.۴A + B ⊆ A + C و ٣ محدب و بسته C باشد، کراندار A کنید

.B ⊆ C دهید نشان

و باشد پیوسته تابع f : [a, b] → [a, b] کنید فرض .٩ مسأله
n = برای pn+۱ = f(pn) و p۰ = p �کنیم م تعریف .p ∈ [a, b]

Tp = {pn | n = ۱, ۲, . . . } مجموعه�ی کنید فرض .۰, ۱, ۲, ۳, . . .
است. متناه Tp کنید ثابت باشد. بسته

ی A و متری فضای ی (X, d) کنید فرض .١٠ مسأله
و f : A → R تابع کنید فرض باشد. X از ناته زیرمجموعه�ی

که: باشند Mچنان > ۰ ثابتِ
∀x, y ∈ A : |f(x)− f(y)| ≤M.d(x, y)

همان A به تحدیدش که است موجود g : X → R تابع کنید ثابت
|g(x) − g(y)| ≤ داریم: x, y ∈ X هر برای عالوه به و است f

.M.d(x, y)

گوییم (ϵ > ۰ آن در (که ϵ-محدب را f : R→ R تابع .١١ مسأله
:α ∈ [۰, ۱] و x, y ∈ R هر برای اگر

f
(
αx+ (۱− α)y

)
≤ αf(x) + (۱− α)f(y) + ϵ

وجود g : R→ R محدبِ تابع ،f ϵ-محدبِ تابع هر برای کنید ثابت
:x هر برای که قسم به دارد

|f(x)− g(x)| ≤ ۲ϵ

aj هر آن در که f(t) =
∑N

j=۱ aj sin(۲πjt) دهید قرار .١٢ مسأله
(f kاُم (مشتق f (k) ریشه�های تعداد را Nk .aN ̸= ۰ و است حقیق

دهید: نشان یرید. ب رر ت احتساب با [۰, ۱) بازه�ی در
N۰ ≤ N۱ ≤ N۲ ≤ · · · , lim

k→∞
Nk = ۲N

.tx+ (۱− t)y ∈ C داریم x, y ∈ C, t ∈ [۰, ۱] هر برای که معن این ٣به
زیر زیرمجموعه�ی E+F از منظور ،Rn از F و E زیرمجموعه�ی دو برای ۴اینجا

است:
{e+ f | e ∈ E, f ∈ F}
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به R۲ روی نرم -p ،۱ ≤ p <∞ برای ( صلوات (عرفان .١٣ مسأله
�شود: م تعریف صورت این

x = (x۱, x۲)⇒∥ x ∥p= (|x۱|p + |x۲|p)
۱
p

،y و x هر برای اگر گوییم p-نرم حافظ را T : R۲ → R۲ اشتِ ن
را p-نرم حافظ اشت�های ن همه�ی .∥ Tx − Ty ∥p=∥ x − y ∥p

بیابید.

است ۵ سره و هموار اشت ن f : Rn → Rn و n ≥ ۲ .١۴ مسأله
f کنید ثابت کراندارند. آن بحران نقاط مجموعه�ی که ویژگ این با
n ≥ ۲ شرط دهید نشان نقض مثال ی ذکر با عالوه به و پوشاست

است. ضروری

f۱, . . . , fn Cاستو از همبند و باز زیرمجموعه�ی Dی .١۵ مسأله
شرط a, b, c ∈ C ثابت�های ازای به که D بر هولومورف توابع

∀z ∈ D :
n∑
j=۱

|fj(z)|۲ = az + bz̄ + c

است. ثابت fj : D → C تابع هر کنید ثابت �کنند. م برآورده را

این با باشد هولومورف تابع ی f : C→ C فرضکنید .١۶ مسأله
ثابتکنید .|z| = ۱ که zهای ∈ C تمام برای |f(z)| = ۱ که ویژگ
f(z) = eiθzk که قسم به موجودند k ∈ {۰, ۱, ۲, . . . } و θ ∈ R

.z ∈ C هر برای

و f(x) کنید فرض یرید. ب طبیع عدد ی را n ≥ ۳ .١٧ مسأله
نقاط که گونه�ای به باشند حقیق ضرایب با چندجمله�ای دو g(x)

(f(۱), g(۱)), (f(۲), g(۲)), . . . , (f(n), g(n))

نشان باشند. رد پادساعت جهت R۲در در منتظم n-ضلع ی رئوس
مساویِ بزرگتر باید دوچندجمله�ای این از ی حداقل درجه�ی دهید

باشد. n− ۱

است. مختلط درایه�های با وارون�پذیر و n×n Aماتریس .١٨ مسأله
قطری�پذیر نیز A اه آن باشد قطری�پذیر A از توان اگر دهید نشان
بسته�ی که مشخصه�یصفر با جایCمیدان به که حالت در آیا است.
گیرد، قرار مثبت مشخصه�ی با جبری�ای بسته�ی میدان یا نباشد جبری

بود؟ خواهد قطری�پذیر میدان این بر A شرایط این تحت هم باز

برای یرید. ب n مرتبه�ی از مربع ماتریس دو را B و A .١٩ مسأله
kاُم ستون دادن قرار از که یرید ب ماتریس را Ak ،۱ ≤ k ≤ n هر
از که را ماتریس همچنین و �شود م حاصل A اولِ ستون جای به B
Bkبنامید. �آید م Bبدست kاُم ستون جای Aبه اولِ ستون دادن قرار

.det(AB) =
∑n

k=۱ det(Ak) det(Bk) کنید: ثابت
است. فشرده آن تحت فشرده هر پیش�تصویرِ که معن این به ، proper۵

۲ × ۲ ماتریس دو A,B ∈ M۲(F ) است، میدان ی F .٢٠ مسأله
p(x) ∈ F [x] و AB ̸= BA آنها برای که میدان این در درایه�های با
دهید نشان �کند. م برآورده را p(AB) = p(BA) که چندجمله�ای�ای

.p(AB) = cI۲ که: چنان است موجود c ∈ F

A۱, . . . , An کنید فرض به�عالوه .n ≥ ۳ کنید فرض .٢١ مسأله
،A۱ · · ·An = In که طوری� به باشند nمرتبه�ی از مربع ماتریس�های
هر برای A۱ − Ak ماتریس�های و detA۱ = · · · = detAn = ۱

کنید ثابت باشند. متمایز و ناصفر و ۶ الر اس ۲ ≤ k ≤ n − ۱

است. الر اس ماتریس نیز A۱ + (−۱)nAn

بفرستید: ما برای را�ه�حل همراه به را خود پیشنهادی مسأله�های

mathematicsjournal@gmail.com

سان ی قطرش روی درایه�های که است قطری�ای متریس الر اس ماتریس از ۶منظور
باشند.
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مسأله�ها پاسخ

گروه عمل -که Aut(H) یا H �های خودریخت گروه .١ پاسخ
۱H : همان اشت ن ، همان عنصرِ و �ها خودریخت ترکیبِ آن در
H بر واضح شیوه�ی به دارد، تعلق آن به σ که - است H → H

از جدید، گروه ساختن برای مطلب، این به توجه با �کند. م عمل
مجموعه�ی و �کنیم م استفاده Aut(H) با H ١ نیمه�مستقیم» «ضرب
قاعده�ی با که �ای گروه ساختار به �کنیم م مجهز را H × Aut(H)

ضربِ
(h۱, α۱) ∗ (h۲, α۲) = (h۱.α۱(h۲)︸ ︷︷ ︸

Hدر ضرب

, α۱ ◦ α۲)

شرکت�پذیر عمل این که کرد تحقیق �توان م سادگ به �شود٢. م داده
عنصر e) (e, ۱H) همان عنصر با گروه به H×Aut(H)را و است
�دهیم م نشان (G, ∗) به را گروه این �کند. م تبدیل (H گروه همان
توجه ابتدا دارد. را مسأله صورت در موردنظر خواص �کنیم م ادعا و

گروه: این از است زیرگروه H × {۱H} که کنید
(h۱, ۱H) ∗ (h۲, ۱H) = (h۱.۱H(h۲), ۱H ◦ ۱H) = (h۱h۲, ۱H)

شیوه�ی به H×Aut(H)را H×{۱H}از زیرمجموعه�ی اگر بنابراین
حال Gپنداشت. از زیرگروه Hرا �توان م یریم، ب Hی با واضح
�کنیم م ادعا و (σ ∈ Aut(H) (داشتیم G از است عضوی (۱, σ)

عبارت (به �شود م معین آن با که (G, ∗) از �ای داخل خودریخت
H = Aut(H) زیرگروه بر ( (e, σ) با کردن مزدوج اشتِ ن ر دی
شیوه�ی از سرعت به این �شود. م تحدید σ : H → H به G از
(e, σ−۱) با (e, σ) وارونِ که چرا �شود. م نتیجه ∗ ضربِ تعریفِ

�شود: م داده
(e, σ) ∗ (e, σ−۱) = (e.σ(e), σ ◦ σ−۱) = (e, ۱H)

بود: خواهد چنین (e, σ) Hبا زیرگروه عناصرِ کردن مزدوج بنابراین و

(e, σ) ∗ (h, ۱H) ∗ (e, σ−۱) =
(
(e, σ) ∗ (h, ۱H)

)
∗ (e, σ−۱)

= (e.σ(h), σ ◦ ۱H) ∗ (e, σ−۱) = (σ(h), σ) ∗ (e, σ−۱)

= (σ(h).σ(e), σ ◦ σ−۱) = (σ(h), ۱H)

به: کنید رجوع مستقیم، نیمه خواصضرب دیدن برای .semidirect product١

J. R. Rotman, An Introduction to the Theory of Groups
آن در که �گیریم م نظر در را H ⋊θ Aut(H) نیمه�مستقیم ضرب داریم واقع ٢در

است. H بر Aut(H) عمل ر بیان θ همریخت

فرض از یرید. ب دلخواه را h۱, h۲ ∈ H و x ∈ D − H .٢ پاسخ
مسأله:

xh۱x
−۱ = h−۱

۱

xh۲x
−۱ = h−۱

۲

x(h۱h۲)x
−۱ = (h۱h۲)

−۱

�رسیم م x(h۱h۲)x
−۱ = h−۱

۱ h
−۱
۲ به هم در اول تساوی دو ضرب با

h−۱
۱ h

−۱
۲ = (h۱h۲)

−۱ �دهد م نشان سوم تساوی با آن مقایسه�ی که
بودن دلخواه به توجه با این و �شود م ساده h۱h۲ = h۲h۱ ل ش به که
ادامه در است. زیرگروه این بودنِ آبل معنای به H از h۲ و h۱ عناصرِ
x۲ = e �دهیم م نشان کنید. تثبیت را دلخواه x ∈ D − H ی
اثبات x ̸= e به توجه با این و است G همان عضو e آن در که
توجه رسید. خواهد اتمام به حل و است دو x مرتبه�ی که کرد خواهد
و xhx−۱ = h−۱ مسأله مفروضات از h ∈ H هر برای که کنید
x در چپ از xhx−۱ = h−۱ اگر اکنون .xh−۱x−۱ = (h−۱)−۱ = h

مقایسه�اش که x۲hx−۲ = xh−۱x−۱ شود: ضرب x−۱ در راست از و
شدنِ جابجا معنای به که x۲hx−۲ = h �دهد م نشان ر دی تساوی با
G از H nعضویِ زیرگروه اعضای تمام با x۲ پس است. h با x۲

جابجا هم x ∈ D − H با وضوح به همچنین و �شود م جابجا
جابجا x۲ با که عناصری زیرگروه ،D ۲nعضویِ گروه در لذا �شود. م
عضو n + ۱ حداقل عنصر)، این مرکزسازِ ر دی عبارت �شوند(به م
منطبق معنای به که است ۲n

n+۱ < ۲ Dحداکثر در آن اندیس لذا دارد.
به پس است. D مرکزِ به x۲ تعلق معادال یا D بر زیرگروه این بودن
داد نشان است کاف تنها است، دو مرتبه�ی از x ه آن اثبات منظور
حالتِ در مسأله م ح است. همان باشد D مرکزِ در که y عنصرِ هر
به را خود توجه لذا و است بدیه �شود م عضوی دو D که n = ۱

که y ∈ H اگر �کنیم. م معطوف n > ۱ حالتِ در فوق ادعای اثبات
باید d ∈ D −H دلخواه عنصر ی گرفتن درنظر با

dyd−۱ = y−۱
است. مرکز ︷︸︸︷yعضو

=⇒ y۲ = e

�دهد م نشان است، واقع H فردعضویِ گروه در y ه آن دلیل به که
h اگر شرایط چنین در .y /∈ H که است آن آخر حالت .y = e

باشد: همان جز به H از عنصری

yhy−۱ = h−۱
است. مرکز ︷︸︸︷yعضو

=⇒ h۲ = e

h = e حالتِ در تنها h۲ = e است، فرد H مرتبه�ی چون مجدداً
م ح پس دارد. تناقض h انتخابِ روش با که دهد رخ �تواند م
بود. خواهد ٢ مرتبه�ی از D −H عضوِ هر و �گردد م اثبات مطلوب
تقارن�هایn-ضلع گروه ،n فردِ عدد هر برای که کنید توجه انتها در
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این بود. خواهد مسأله شرایط با ۲nعضوی گروه ی از مثال منتظم٣
�شود: م داده زیر روابط و مولدها با گروه

Dn = ⟨a, b | a۲ = bn = e, aba−۱ = b−۱⟩

Gتعریف Wاز و V ،U دلخواه زیرمجموعه�ی سه هر برای .٣ پاسخ
�کنیم: م

MUVW = {(x, y, z) ∈ U × V ×W | xyz = e}

�کنیم م ادعا حال .|MUVW | = NUVW داریم: تعریف طبق لذا
که:

داریم: باشند G از دلخواه زیرمجموعه�ی Wسه و V ،U اگر (∗)
NUVW = NVWU = NWUV

است: خوش�تعریف زیر تابع که کنید توجه دلیل دیدن برای

�دهد: م نتیجه xyz = e که چرا
{
MUVW →MVWU

(x, y, z) 7→ (y, z, x)

به توجه با پس است. �به�ی ی وضوح به همچنین این .yzx = e

اعضای تعداد باید هستند، متناه شده ظاهر زیرمجموعه�های ه این
را NUVW = NVWU تساویِ که باشد سان MVWUی MUVWو

سه�تای دادنِ قرار و م ح این از مجدد استفاده�ی با �دهد. م بدست
تساوی در (U, V,W ) جای به G زیرمجموعه�های از (V,W,U)

در مطلوب م ح لذا .NVWU = NWUV داشت خواهیم مذکور
�شود. م حاصل NUVW = NVWU = NWUV بر مبن (∗)

داریم: نیاز نیز ر دی گزاره�ی ی به

:G از V و U دلخواه زیرمجموعه�ی دو هر برای (∗∗)

NUV A +NUV B +NUV C = |U |.|V |

�دهیم: م قرار اثبات منظور به
X = {(x, y, z) ∈ U × V ×G | xyz = e}

به y ∈ V و x ∈ U انتخابِ زیرا .|X| = |U |.|V | دراین�صورت
تای ی z ∈ G عضو دو این داشتن با استو ان�پذیر روشام |U |.|V |
.z = (xy)−۱ �کند: م برآورده را (x, y, z) ∈ X که است موجود
نشان و شمرده ر دی روش به را X اعضای تعداد است کاف حال
چپِ سمت در شده ظاهر عبارتِ با است برابر ر دی طرف از که دهیم
G برای افرازی C Bو ،A چون .(x, y, z) ∈ X کنید فرض .(∗∗)
ول �دهد. م رخ z ∈ C zو ∈ B ،z ∈ A حالتِ سه از ی دقیقاً بود،

(x, y, z) ترتیب∋ به معنای به سه این شد، ارائه که تعریف به توجه با
پس هستند. (x, y, z) ∈ MUV C ,x)و y, z) ∈ MUV B ،MUV A

.dihedral گروه به است موسوم ٣که

برای لذا �کند. م معین X برای افرازی MUV C MUVو B ،MUV A

داشتیم قبال که |U |.|V | بر عالوه اخیر زیرمجموعه�ی اعضای تعداد
به

|MUV A|+ |MUV B |+ |MUV C | = NUV A +NUV B +NUV C

�کند. م اثبات را (∗∗) که �رسیم م
(∗∗) در �کنیم: م حل را مسأله شده ثابت گزاره�ی دو از استفاده با
�دهیم م قرار ر دی بار ی و V = B و U = A �دهیم م قرار بار ی

�رسیم: م زیر رابطه�ی دو به دراین�صورت .V = A و U = B{
NABA +NABB +NABC = |A|.|B|
NBAA +NBAB +NBAC = |B|.|A|

⇒

NABA +NABB +NABC = NBAA +NBAB +NBAC(∗ ∗ ∗)

.NABB = NBAB همچنین و NABA = NBAA :(∗) از ول

.NABC = NBAC :(∗ ∗ ∗) طرفین از برابر جمالتِ حذف با پس
داریم: همچنین (∗) از که چرا �دهد م نتیجه را مطلوب م ح این
.NABC = NCBA دو: این ترکیبِ با بنابراین و NBAC = NCBA

p از توان مرتبه�اش که Sn از زیرگروه هر که �دانیم م .۴ پاسخ
-p بررس به پس .Sn از سیلو p-زیرگروه ی در است مشمول باشد
م ح دهیم نشان که هدف این با �پردازیم م Sn از سیلو زیرگروه�های
برای مشابه ریخت ی سپسبرقراری استو معتبر آنها برای شده بیان
سیلو p-زیرگروه ی اعضای تعداد نماییم. اثبات را آنها زیرگروه�های
را |Sn| = n! که p اولِ عدد از توان بزرگترین از است عبارت Sn ∞∑از

i=۱⌊
n
pi ⌋ با اول عوامل ضربِ به n! تجزیه�ی در p توانِ �شمارد. م

.s := ⌊np ⌋ با است مساوی n < p۲ چون اینجا که �شود م داده

عضوی. ps زیرگروه�های از عبارتند Sn از سیلو p-زیرگروه�های پس
شت�های جای را Sn اعضای �دهیم. م ارائه زیرگروه چنین از مثال
σi = �دهیم: م قرار ۱ ≤ i ≤ s هر برای و �گیریم م {۱, . . . , n}
داشتیم که کنید توجه .

(
(i − ۱)p + ۱ (i − ۱)p + ۲ · · · ip

)
در p-دور ی σi هر پس .ip ≤ n باال در نتیجه در و s = ⌊np ⌋
�سازند: م σ۱, . . . , σs که یرید ب Sn از زیرگروه را P است. Sn

از سیلو p-زیرگروه ی این �کنیم م ادعا .P = ⟨σ۱, σ۲, . . . , σs⟩
شده بیان مسأله صورت در آنچه مشابه �ای ریخت ی در و است Sn

o(σi) = داریم است p-دور ی σi هر چون اینجا در �کند. م صدق
جابجا هم با σj و σi از تا دو هر همچنین .⟨σi⟩ ∼= Zp لذا و ۴p

Sn از P زیرگروه پس هستند. مجزا p-دورهای که چرا �شوند م
⟨σi⟩ زیرگروه�های عالوه به و است آبل �ساختند م σ۱, . . . , σs که

: که کنید توجه ول هستند. نرمال آن از ۱ ≤ i ≤ s
(∗)∀۱ ≤ i ≤ s : ⟨σi⟩ ∩

(
⟨σ۱⟩ . . . ⟨σi−۱⟩⟨σi+۱⟩ . . . ⟨σs⟩

)
= {e}

است. گروه از x عنصرِ مرتبه�ی o(x) از ۴منظور
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شت�های جای همه�ی بنابراین و j ̸= i ازای به σjها زیرا
زیرمجموعه�ی از نقطه هر ،⟨σ۱⟩ . . . ⟨σi−۱⟩⟨σi+۱⟩ . . . ⟨σs⟩ به متعلق
حال در �دارند م اه ن ثابت را {(i− ۱)p+ ۱, (i− ۱)p+ ۲, . . . , ip}
طولِ به دوری شت جای به pعضوی زیرمجموعه�ی این بر σi چون که
زیرمجموعه این نقاط تمام که ⟨σi⟩ از عضوی تنها �شد، م تحدید p
زیرگروه�های پس است. ( همان شت (جای e �دارد، م اه ن ثابت را
کل آنها حاصل�ضربِ که داریم را P از ۱ ≤ i ≤ s ⟨σi⟩ نرمالِ
(∗) در عالوه به و �کردند.) م تولید را P ،σ۱, . . . , σs (زیرا است P
گروه�ها قضیه�یساختاری موارد این به توجه با بنابراین �کنند. م صدق
نرمالِ زیرگروه�های مستقیم جمع با است ریخت ی P که �دهد م نشان
که همان�گونه چون حال و P ∼= ⟨σ۱⟩ ⊕ · · · ⊕ ⟨σs⟩ بنابراین مذکور.

است: ریخت ی Zp با ⟨σi⟩ هر شد بیان

(∗∗) : P ∼=

Zpتاs︷ ︸︸ ︷
Zp ⊕ · · · ⊕ Zp

بیان ابتدا در که آنچه بنابر نتیجه در و |P | = ps �دهد م نشان این
را مطلوب م ح اکنون است. Sn از سیلو p-زیرگروه ی P شد،
-p ی G یرید. ب Sn از عضوی pk زیرگروه را G �کنیم: م ثابت
ی در باشد مشمول باید سیلو اول قضیه�ی طبق لذا و است زیرگروه

قضیه�ی ر، دی طرف از .G < Q :Q همچون Sn از سیلو p-زیرگروه
لذا هستند. مزدوج سیلو p-زیرگروه دو هر که �کند م بیان سیلو دوم
سمت در شده ظاهر گروه با هم آن بنابراین و است مزدوج P با Q
و است آبل Q �دهد م نتیجه که امری است، ریخت ی (∗∗) راستِ
هم Q از زیرگروه هر وضوح به .p آن از غیرهمان عنصرِ هر مرتبه�ی
که است آبل گروه هم G �الخصوص عل دارد. را ویژگ دو این
نشان باید خاتمه در pاند. مرتبه�ی از همان جز به اعضایش تمام
ی G .Zp از نسخه چند مستقیم جمع با است ریخت ی G دهیم
آبل گروه�های ساختاری قضیه�ی بنابر لذا و است متناه آبل گروه
دوری. گروه�های مستقیم جمع با است ریخت ی G ، متناه تولید با
این غیر در زیرا باشد p باید دوری گروه�های این از هری مرتبه�ی ول
Gپس نیست. p یا ١ مرتبه�شان که داشت خواهد صورتGاعضای
خودش با Zp مستقیم جمع بار چند از که گروه با است ریخت ی
باید |G| = pk دلیل به Zp جمعوندهای این تعدادِ و �شود م حاصل

باشد: k

G ∼=

Zpتاk︷ ︸︸ ︷
Zp ⊕ · · · ⊕ Zp

�رساند. م اتمام به را حل این و

را A
pi

خارج�قسمت حلقه�ی هر در x ∈ A متناظرِ هم�دسته�ی .۵ پاسخ
حلقه�یخارج�قسمت در آن متناظرِ هم�دسته�ی و �دهیم م نشان x+pi با

اعضای ،۱ ≤ i ≤ m هر برای پس .x+p۱∩· · ·∩pm با را A
p۱∩···∩pm

مقسوم�علیه s+pi ∈ A
pi
آن در که بود خواهند x+pi

s+pi
ل ش Dبه

(
A
pi

)
قابل x+p۱∩···∩pm

s+p۱∩···∩pm
ل ش به D

(
A

p۱∩···∩pm

)
اعضای و نیست صفر

صفر مقسوم�علیه s + p۱ ∩ · · · ∩ pm ∈ A
p۱∩···∩pm

آن در که بیانند
داریم: زیر صورتِ به خوش�تعریف ۵ حلقه�ایِ همریخت ی }نیست.

A
p۱∩···∩pm

→ A
p۱
× · · · × A

pm

x+ p۱ ∩ · · · ∩ pm 7→
(
x+ p۱, . . . , x+ pm

)
واضح اشت ن با مؤلفه�یiاُم در ۱ ≤ i ≤ m هر ازای به �توان م را این
حلقه�ایِ همریخت ی به طریق این از و نمود ترکیب A

pi
→ D

(
A
pi

)
تحت �کنیم م ادعا رسید. A

p۱∩···∩pm
→ D

(
A
p۱

)
× · · · ×D

(
A
pm

)
صفر مقسوم�علیه که sای + p۱ ∩ · · · ∩ pm ∈ A

p۱∩···∩pm
عناصرِ آن

تصویر D
(
A
p۱

)
× · · · × D

(
A
pm

)
از وارون�پذیر عناصری به نباشند

میدان�هاست( از حاصلضرب اخیر حلقه�ی ه آن به توجه با �شوند. م
تنها هستند.)، صحیح حوزه�ی pi ایده�آل�های بودن اول دلیل به ها A

pi

عنصرِ iاُم مؤلفه�ی ۱ ≤ i ≤ m هر برای که داد نشان است کاف
ناصفر s + p۱ ∩ · · · ∩ pm بر مذکور همریخت دادنِ اثر از حاصل
است دلیل آن به این نیست. صفر D

(
A
pi

)
در s+pi

۱+pi
یعن است.

(y + چنان�که باشد موجود y ∈ A − pi باید غیراین�صورت در که
بودنِ اول دلیل به که ys ∈ pi معادال یا pi)(s + pi) = ۰ + pi

که چرا نیست. ن مم این ول است. s ∈ pi معنای به ایده�آل این
در مشمول آنها از هیچ�ی که Aبودند از اول ایده�آل�های p۱, . . . , pm
حال یافت. z ∈ ∩۱≤j≤m,j ̸=ipj − pi ی �توان م پس نبود. ری دی
صورت در sz ∈ p۱ ∩ · · · ∩ pm داشت خواهیم باشد، pi عضوِ s اگر

A
p۱∩···∩pm

از z + p۱ ∩ · · · ∩ pm و s + p۱ ∩ · · · ∩ pm عناصرِ که
تناقضاست. در اول عنصر نبودنِ صفر مقسوم�علیه با این و ناصفرند
که A

p۱∩···∩pm
→ D

(
A
p۱

)
× · · · ×D

(
A
pm

)
حلقه�ایِ همریخت پس

به نیستند، صفر مقسوم�علیه که را مبدأ از اعضای داشتیم، باال در
جهان ویژگ بنابر پس �برد. م مقصد ازحلقه�ی وارون�پذیر اعضای
خوش�تعریفِ حلقه�ایِ همریخت ی صورت به باید �سازی موضع
ضابطه�ی شود. فاکتور D

(
A

p۱∩···∩pm

)
→ D

(
A
p۱

)
× · · · ×D

(
A
pm

)
بود: خواهد چنین همریخت این

(∗)

{
D
(

A
p۱∩···∩pm

)
→ D

(
A
p۱

)
× · · · ×D

(
A
pm

)
x+p۱∩···∩pm

s+p۱∩···∩pm
7→

(
x+p۱
s+p۱

, . . . , x+pm

s+pm

)
برای است. ریخت ی (∗) در شده ظاهر همریخت �کنیم م ادعا
ل ش به هسته اعضای که کنید توجه بودن �به�ی ی اثباتِ
x+pi

s+pi
= در ۱ ≤ i ≤ m هر برای که هستند x+p۱∩···∩pmهای

s+p۱∩···∩pm

حوزه�ی کسرهای میدان D
(
A
pi

)
�کنند.ول م صدق ۰ ∈ D

(
A
pi

)
میان �های همریخت و شده�اند فرض دار ی و جابجای هم حلقه�ها ۵اینجا

�برند. م ی به را ی حلقه�ها،
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بودنِ صفر معنای به آن در x+pi

s+pi
بودنِ صفر لذا و بود A

pi
صحیح

بنابراین است. pi به x تعلق معنای به آنجا از و A
pi
از x + pi عنصرِ

باشیم داشته باید باشد (∗) هسته�ی در که x+p۱∩···∩pmای

s+p۱∩···∩pm
هر برای

�به�ی ی و است هسته بودنِ بدیه معنای به که x ∈ p۱ ∩ · · · ∩ pm
�پردازیم: م پوشای اثباتِ به نهایت در �دهد. م بدست را (∗) بودنِ
در si+pi که یرید ب چنان Aرا از xi, si اعضای ۱ ≤ i ≤ m هر برای
به توجه با معادال یا نباشد صفر مقسوم�علیه A

pi
خارج�قسمت )حلقه�ی

xi+pi

si+pi

)
۱≤i≤m

�دهیم م نشان .si /∈ pi : Api
بودنِ صحیح حوزه�ی

هر برای که �کنیم م استفاده این از مجدداً است. واقع (∗) بردِ در
را z۱, . . . , zm ∈ A عناصرِ �توان م پس .∩۱≤j≤m,j ̸=ipj ⊊ pi :i
ادعا .zi ∈ ∩۱≤j≤mpj − pi باشیم داشته i هر برای که برگزید چنان

: داریم (∗) تحتِ که �کنیم م

(∗∗)
∑m

j=۱ xjzj + p۱ ∩ · · · ∩ pm∑m
j=۱ sjzj + p۱ ∩ · · · ∩ pm

7→
(xi + pi
si + pi

)
۱≤i≤m

ریخت ی و داد خواهد نشان هم را (∗) همریخت پوشای این اثباتِ
(∗∗) درست پس �دهد. م بدست را مطلوب م ح آنجا از و (∗) بودنِ

آن چپِ سمت در شده ظاهر عنصرِ کنید توجه اوال �دهیم. م نشان m∑را
j=۱ sjzj + p۱ ∩ · · · ∩ pm ر دی عبارت به یا است خوش�تعریف

y ∈ A − باشد اگر زیرا نیست. صفر مقسوم�علیه A
p۱∩···∩pm

در
y(
∑m

j=۱ sjz) ∈ که قسم به بود خواهد موجود p۱ ∩ · · · ∩ pm

و y /∈ pi برایش که است موجود ۱ای ≤ i ≤ m ول .p۱ ∩ · · · ∩ pm
ایده�آلِ بودنِ اول به توجه با آنجا از و y(

∑m
j=۱ sjz) ∈ pi به بنابراین

به آن، به si, zi, y تعلق عدم و j ̸= i ازای به آن به sjها تعلقِ ،pi
است. برقرار (∗∗) که دید �توان م سادگ به ثانیاً �رسیم. م تناقض
(∗) ضابطه�ی به توجه با آن چپِ سمت در شده ظاهر عنصرِ که چرا
کرد استتوجه کاف تنها و

(∑m
j=۱ xjzj+pi∑m
j=۱ sjzj+pi

)
۱≤i≤m

به �شود م تصویر
انتخابِ شیوه�ی دلیل به

∑m
j=۱ sjzj و

∑m
j=۱ xjzj ،i هر برای که

مؤلفه�ی پس .sizi و xizi با برابرند ترتیب به pi پیمانه�ی یه zjها
میدان از عنصری ،xizi+pi

sizi+pi
با است برابر

(∑m
j=۱ xjzj+pi∑m
j=۱ sjzj+pi

)
۱≤i≤m

iاُم
نتیجه�ای (که آن از zi+pi عنصرِ بودنِ ناصفر دلیل به که A

pi
کسرهای

مؤلفه�ی همان که xi+pi

si+pi
با است )مساوی zi انتخابِ شیوه�ی از است

است. (∗∗) راستِ سمت iاُم

،n ∈ Z هر برای که دهیم نشان باید الف) قسمت .۶ پاسخ
هستند رادیان برحسب زاویه�ها آن در که ۲ sin(πn۱۸۰ ) و ۲ cos(πn۱۸۰ )

کنید: توجه جبری�اند. صحیح اعدادی
۲ cos(

πn

۱۸۰
) = ei

πn
۱۸۰ + e−iπn

۱۸۰ ۲ sin(
πn

۱۸۰
) = ie−iπn

۱۸۰ − ieiπn
۱۸۰

ی یل تش جبری صحیح اعداد ه این و تساوی�ها این به توجه با
ریشه�ی e−iπn

۱۸۰ و ei
πn
۱۸۰ کنیم اثبات است کاف �دهند، م حلقه

نتیجه آنجا از هم هستند.این صحیح ضرایبِ با ین ت چندجمله�های
که: �شود )م

ei
πn
۱۸۰
)۱۸۰

=
(
e−iπn

۱۸۰
)۱۸۰

= eiπn = e−iπn = cos(πn) = (−۱)n

xn− (−۱)n چندجمله�ایِ ریشه�های e−iπn
۱۸۰ و eiπn

۱۸۰ �دهد م نشان که
هستند.

اعدادیصحیح ۲ sin ۳۶۰ ۲و cos ۳۶۰ قبل، قسمتِ م ح از قسمتب)
و جبری�اند اعدادی sin ۳۶۰ cosو ۳۶۰ پس جبری�اند. لذا و جبری
Q(sin ۳۶۰) = Q[sin ۳۶۰] و Q(cos ۳۶۰) = Q[cos ۳۶۰] بنابراین
که �دهند م نشان زیر محاسباتِ هستند. Q از متناه توسیع�های

است: بیان قابل sin ۳۶۰ از چندجمله�ای صورت به cos ۳۶۰
cos ۳۶۰ = ۱− ۲ sin۲ ۱۸۰

sin ۱۸۰ = cos ۷۲۰

cos ۷۲۰ = ۱− ۲ sin۲ ۳۶۰
⇒ cos ۳۶۰ = ۱−۲

(
۱−۲ sin۲ ۳۶۰

)۲
تعلق بر مبن ر دی گزاره�ی �کنیم م ادعا .cos ۳۶۰ ∈ Q(sin ۳۶۰) لذا
این کنید فرض برهان�خلف: نیست. صحیح Q(cos ۳۶۰) به sin ۳۶۰

cos ۳۶۰ ∈ Q(sin ۳۶۰) قبال ه این به توجه با پس باشد. برقرار هم
.Q(cos ۳۶۰) = Q(sin ۳۶۰) = Q(cos ۳۶۰, sin ۳۶۰) گردید: اثبات
به �توان م cos ۳θ = ۴ cos۳ θ − ۳ cos θ اتحادِ از استفاده با ول
٣ درجه�ی از ناصفرِ چندجمله�ای ی ریشه�ی cos ۳۶۰ که دید سادگ

است: گویا ضرایبِ با
cos ۱۰۸۰ = ۴ cos۳ ۳۶۰ − ۳ cos ۳۶۰

cos ۱۰۸۰ = − cos ۷۲۰

cos ۷۲۰ = ۲ cos۲ ۳۶۰ − ۱

⇒ ۴ cos۳ ۳۶۰ + ۲ cos۲ ۳۶۰ − ۳ cos ۳۶۰ − ۱ = ۰

و است ۴x۳ + ۲x۲ − ۳x− ۱ = ۰ سوم چندجمله�ای ریشه�ی x = −۱
و �شود م تجزیه (x+ ۱)(۴x۲ − ۲x− ۱) صورتِ به چندجمله�ای این
�کند. م صدق ۴x۲− ۲x− ۱ دوم درجه�ی چندجمله�ای در cos ۳۶۰ لذا
از عبارتند ریشه�هایش زیرا است تحویل�ناپذیر Q بر چندجمله�ای این
درجه�ی چندجمله�ای ی ریشه�ی cos ۳۶۰ لذا و ۶ نیستند گویا که ۱±

√
۵

۴

�دهد م نشان که امری است، گویا ضرایب با تحویل�ناپذیر و دوم
Q(cos ۳۶۰) برای است پایه�ای {۱, cos ۳۶۰} ،[Q(cos ۳۶۰) : Q] = ۲

�شود. م داده ۴x۲−۲x−۱ Qبا بر cos ۳۶۰ مینیمالِ چندجمله�ای Qو بر
گویا ضرایب با پایه این عناصر خط ترکیب صورت به باید sin ۳۶۰

گویای اعداد ازای به sin ۳۶۰ = a cos ۳۶۰ + b باشد: بیان قابل
�دهد م نشان cos۲ ۳۶۰ + sin۲ ۳۶۰ = ۱ حال .b و a همچون مناسب

است: زیر گویای ضرایب چندجمله�ایِ ریشه�ی cos ۳۶۰ که
x۲ + (ax+ b)۲ − ۱

.cos ۳۶۰ = ۱+
√

۵
۴ �کند م اثبات این که کنید ۶توجه
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مینیمالِ چندجمله�ای از است مضرب Q[x] در چندجمله�ای این پس
این دوی هر چون ول .۴x۲ − ۲x − ۱ با بود برابر که cos ۳۶۰

ری دی ضرب از آنها از ی باید هستند، دو درجه�ی چندجمله�ای�ها
دو این در پیشرو ضریبِ مقایسه�ی با آیند. بدست گویا عددی در
چندجمله�ای این در x۲ ضریبِ نسبت گویا عدد این چندجمله�ای،

بنابراین: و بود خواهد

x۲ + (ax+ b)۲ − ۱ =
a۲ + ۱
۴

(۴x۲ − ۲x− ۱)

ترتیب به تساوی این طرف دو در ثابت و x ضرایبِ مقایسه�ی با
اول تساوی .b۲ − ۱ = −a۲+۱

۴ و ۲ab = −a۲+۱
۲ داشت خواهیم

داریم: دوم در آن دادنِ قرار با و b = −a+ ۱
a

۴ �دهد م نتیجه

(
a+ ۱

a

۴
)۲ +

a۲

۴
=

۳
۴
⇒ ۵a۲

۱۶
+

۱
۱۶a۲

=
۵
۸

صدق ۵t۲ − ۱۰t+ ۱ = ۰ در t := a۲ گویای عدد فوق تساوی از ول
نیستند. گویا که ۵±۲

√
۵

۵ از عبارتند ریشه�هایش که معادله�ای �کند، م
.٧ sin ۳۶۰ /∈ Q(cos ۳۶۰) �دهد م نشان تناقضحاصله

�نویسیم م مناسب شیوه�ی به را سری این عموم جمله�ی .٧ پاسخ
بدین گردد. تبدیل وپ تلس مجموع ی به مجموع این که قسم به
یعن عموم جمله�ی در شده ظاهر کسر صورتِ که کنید توجه منظور

نوشت: �توان م پس . (۴k+۱)+(۴k+۳)
۴ با است برابر ۲k + ۱

۲k + ۱
(۴k + ۱)(۴k + ۳)(۴k + ۵)

=
(۴k + ۱) + (۴k + ۳)

۴(۴k + ۱)(۴k + ۳)(۴k + ۵)

=
۱

۴(۴k + ۳)(۴k + ۵)
+

۱
۴(۴k + ۱)(۴k + ۵)

=
( ۱
۸(۴k + ۳)

− ۱
۸(۴k + ۵)

)
+
( ۱
۱۶(۴k + ۱)

− ۱
۱۶(۴k + ۵)

)

چندجمله�ای �توان م شد، حاصل حل این جریان در که آنچه کم به کنید ٧توجه
شد: اثبات (ب) بخش� در که ام اح از یافت. را Q بر sin ۳۶۰ مینیمالِ

Q(cos ۳۶۰) ⊊ Q(sin ۳۶۰), ۲ = [Q(cos ۳۶۰) : Q] | [Q(sin ۳۶۰) : Q]

⇒ [Q(sin ۳۶۰) : Q] ≥ ۴

صدق ۴ cos۲ ۳۶۰ − ۲ cos ۳۶۰ − ۱ = ۰ در cos ۳۶۰ =
√

۱− sin۲ ۳۶۰ ر دی طرفِ از
به که عبارت ،

(
۴(۱− x۲)− ۱

)۲ − ۴(۱− x۲) از است ریشه�ا�ی sin ۳۶۰ لذا و �کند م
�شود. م ساده ۱۶x۴−۲۰x۲+۵ضرایبگویای با و چهارم درجه�ی صورتچندجمله�ای
چندجمله�ای، این و شود برقرار تساوی [Q(sin ۳۶۰) : Q] ≥ ۴ نامساویِ در باید پس

باشد. گویا اعداد بر sin ۳۶۰ مینیمالِ چندجمله�ای

�شود: م محاسبه ونه این مطلوب سری حاصل بنابراین
∞∑
k=۰

۱
(۴k + ۱)(۴k + ۳)(۴k + ۵)

=

∞∑
k=۰

( ۱
۸(۴k + ۳)

− ۱
۸(۴k + ۵)

)
+

∞∑
k=۰

( ۱
۱۶(۴k + ۱)

− ۱
۱۶(۴k + ۵)

)
=

۱
۸
(
۱−

∞∑
k=۰

(−۱)k

۲k + ۱
)
+

۱
۱۶(۴k + ۱)

|k=۰

=
۱
۸
(
۱−

∞∑
k=۰

(−۱)k

۲k + ۱
)
+

۱
۱۶

مبدأ حول arctan(x) تیلورِ بسط به توجه با
∑∞

k=۰
(−۱)k
۲k+۱ مجموع

داده ۳
۱۶ −

π
۳۲ با مطلوب سریِ حاصل نتیجه در و π

۴ با است برابر
�شود. م

دهیم نشان است کاف باشد. دلخواه b ∈ B کنید فرض .٨ پاسخ
برگزید. �توان م را a۱ ∈ A نقطه�ی ی لذا و A ̸= ∅ .b ∈ C

باید مسأله فرض طبق بنابراین و است A + B از عضوی a۱ + b

چنان�که: موجودند c۱ ∈ C و a۲ ∈ A پس .a۱ + b ∈ A + C

A + B به که یرید ب نظر در را a۲ + b ادامه در .a۱ + b = a۲ + c۱

a۳ ∈ A باید A+B ⊆ A+C از استفاده با مجدداً پس دارد. تعلق
دوباره .a۲ + b = a۳ + c۲ که قسم به باشند موجود c۲ ∈ C و
A + B از عضوی که a۳ + b �دهیم: م ادامه را باال روند همان
صورت این� به . باشدو... داشته تعلق هم A + C به باید است
و Aترتیب به اعضای از {cm}∞m=۱ و {am})∞m=۱ دنباله�های �توان م
باشیم: داشته m طبیع عدد هر برای که ویژگ این با ساخت را C
با یرید. ب دلخواه طبیع عدد ی را k .am + b = am+۱ + cm

داریم: ۱ ≤ m ≤ k برای تساوی�ها این تمام زدن جمع
k∑

m=۱

(am + b) =
k∑

m=۱

(am+۱ + cm)⇒ kb =
k∑

m=۱

(am+۱ − am)

+
k∑

m=۱

cm = ak+۱ − a۱ +
k∑

m=۱

cm

⇒ b =
ak+۱ − a۱

k
+

۱
k

k∑
m=۱

cm

از دنباله�ای {cm}∞m=۱ چون .c′k = ۱
k

∑k
m=۱ cm دهید قرار

هم {c′m}∞m=۱ که �دهد م نشان زیرمجموعه این تحدبِ بود، C نقاط
b− c′k = ak+۱−a۱

k که دیدیم همچنین .C اعضای از است دنباله�ای
دلیل به راست سمت ،k → ∞ تساوی این در اگر .k ∈ N هر برای
در و �رود م صفر به بودند A کراندارِ زیرمجموعه�ی عضو aiها ه آن
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دنباله�ای {c′m}∞m=۱ ول .limk→∞ c′k = b مذکور: تساوی از نتیجه
نشان حد این پس بسته. مسأله شرایط بنابر C و بود C عناصرِ از

بودیم. آن پ در که است چیزی همان این و b ∈ C که �دهد م

ترکیبِ که را f ◦ · · · ◦ f︸ ︷︷ ︸
iمرتبه

تابع نمادگذاری، در راحت برای .٩ پاسخ

�دهیم. م نمایش f i به است خودش با f : [a, b] → [a, b] iباره�ی
داریم: m ∈ N هر برای پس

pm = fm(p۰) , f
m(Tp) = {fn(p۰) | n ∈ N, n ≥ m}

که: �شود م نتیجه این از

Tp ⊇ f(Tp) ⊇ f ۲(Tp) ⊇ · · · ⊋ ∅

اشتراک ،[a, b]زیرمجموعه�های از {fm(Tp)}m∈N خانواده�ی پسدر
زیرمجموعه�ها این تمام ول است. ناته اعضا از متناه تعداد هر
بود [a, b] از فشرده بنابراین و بسته زیرمجموعه�ای Tp زیرا فشرده�اند
زیرمجموعه�ی تصویرِ که چرا است فشرده� fm(Tp) هر نتیجه در و
لذا است. fm : [a, b] → [a, b] پیوسته�ی تابع تحت Tp فشرده�ی
اشتراک این از عضوی را x باشد. ناته ∩m∈Nf

m(Tp) اشتراکِ باید
چون ثانیاً و x = fs(p۰) باید sای ∈ N ازای به اوال پس یرید. ب
.x = f t(p۰) که قسم به است موجود t ≥ s + ۱ ،x ∈ fs+۱(Tp)

به تساوی این از استفاده با .fs(p۰) = f t(p۰) و t > s نتیجه در
داشت: خواهیم ساده بسیار استقرای ی کم

∀k, l ∈ N ∪ {۰} : fk(t−s)+l+s(p۰) = f l+s(p۰)

�توان م t−s بر n−s تقسیم با را n > t دلخواه طبیع عدد ی حال
و صحیح اعدادی q, r آن در که نوشت q(t− s) + r+ s صورتِ به

فوق: گزاره�ی از .r < t− s و �اند نامنف

pn = fn(p۰) = fq(t−s)+r+s(p۰) = fr+s(p۰)

�کند م ثابت این دارد. تعلق {p۰, . . . , pt} به ،r + s < t چون که
است. متناه لذا و است منطبق {p۰, . . . , pt} بر Tp

که �شود م نتیجه f : A → R برای مفروض ویژگ از .١٠ پاسخ
:x ∈ A هر برای

∀y ∈ A : f(x) ≤ f(y) +M.d(x, y)

⇒ f(x) ≤ inf
y∈A

(f(y) +M.d(x, y))

پس .f(x) با �شود م برابر f(y)+M.d(x, y) اه آن ،y = x اگر ول
و x ∈ A هر برای f(x) = infy∈A(f(y) +M.d(x, y)) داریم:
سمت در f(y) +M.d(x, y) مقادیرِ اینفیمم که است حال در این
بنابراین گرفت. نظر در �توان م x ∈ X−A حالتِ در حت را راست

به ایده این ،f : X → R تابع ی به f : A→ Rگسترش منظور به
دهیم: قرار که �شود م متبادر ذهن

g(x) := inf
y∈A

(f(y) +M.d(x, y))

ال اش از خال تعریف این که داد نشان باید ابتدا .x ∈ X هر برای
{f(y) +M.d(x, y) | y ∈ مجموعه�ی x ∈ A هر برای یعن است،
a ∈ A دلخواه عنصر ی منظور بدین است. کراندار پایین از A}
و |f(y)− f(a)| ≤M.d(y, a) باید y ∈ A هر برای کنید. انتخاب

پس: .f(y) ≥ f(a)−M.d(y, a) لذا
∀y ∈ A : f(y) +M.d(x, y) ≥ f(a) +M.d(x, y)−M.d(y, a)

مثلث ︷︸︸︷نامساوی
≥ f(a)−M.d(x, a)

تابع و است موجود inf{f(y) + M.d(x, y) | y ∈ A} پس
تابع این که گفتیم ابتدا در همچنین خوش�تعریف. g : X → R

نقاط در که است آن اثبات �مانده باق مورد تنها .f از است گسترش
برقرار |g(x)− g(x′)| ≤M.d(x, x′) نامساویِ ،X از x, x′ دلخواه
اه آن و g(x′) − g(x) ≤ M.d(x, x′) �دهیم م نشان تنها است.
نیز g(x) − g(x′) ≤ M.d(x, x′) نامساویِ x, x′ جای تعویض با
داد. خواهد بدست را مطلوب م ح دو این ترکیب و �شود م نتیجه
،infy∈A(f(y) +M.d(x, y)) با است برابر تعریف بنابر g(x) چون

که قسم به است موجود A نقاط از {yn}∞n=۱ دنباله�ی
lim

n→∞

(
f(yn) +M.d(x, yn)

)
= g(x)

و �شد م داده infy∈A(f(y) +M.d(x′, y)) با g(x′) ر دی طرف از
پس �کند. نم تجاوز f(yn) +M.d(x′, y) مقادیرِ از هیچ�ی از لذا

:n هر برای
g(x′) ≤ f(yn) +M.d(x′, yn)

=
(
f(yn) +M.d(x, yn)

)
+M.

(
d(x′, yn)− d(x, yn)

)
مثلث ︷︸︸︷نامساوی
≤

(
f(yn) +M.d(x, yn)

)
+M.d(x, x′)

پس .n ∈ N هر برای
g(x′) ≤ lim sup

n→∞

(
f(yn) +M.d(x, yn)

)
+M.d(x, x′)

و است g(x) فوق حد ،{yn}∞n=۱ دنباله�ی انتخاب روش از ول
g(x′)−g(x) ≤M.d(x, x′) به �شود م تبدیل اخیر نامساوی بنابراین

�کند. م میل ت را حل این و

�کنیم. م ثابت را زیر لم ابتدا .١١ پاسخ

نامنف اعداد و x۱, x۲, x۳ هر برای که �شود م نتیجه فرض از لم.
:داریم ،α۱ + α۲ + α۳ = ۱ که α۱, α۲, α۳

f(α۱x۱ +α۲x۲ +α۳x۳) ≤ α۱f(x۱) +α۲f(x۲)+α۳f(x۳) + ۲ϵ
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لم. اثبات
f(α۱x۱ + α۲x۲ + α۳x۳)

= f
(
α۱x۱ + (۱− α۱)(

α۲

۱− α۱
x۲ +

α۳

۱− α۱
x۳)

)
≤ α۱f(x۱) + (۱− α۱)f(

α۲

۱− α۱
x۲ +

α۳

۱− α۱
x۳) + ϵ

≤ α۱f(x۱) + (۱− α۱)
( α۲

۱− α۱
f(x۲) +

α۳

۱− α۱
f(x۳) + ϵ

)
+ ϵ

≤ α۱f(x۱) + α۲f(x۲) + α۳f(x۳) + (۲− α۱)ϵ

≤ α۱f(x۱) + α۲f(x۲) + α۳f(x۳) + ۲ϵ

باالی Fناحیه�ی فرضکنید �پردازیم. م اصل مسأله�ی حل به ادامه در
: یعن باشد، f نمودار

F = {(x, y) | y ≥ f(x)}

کنید تعریف کنید. فرض F محدب پوش را G
g(x) = inf{y | (x, y) ∈ G}

این که کنید توجه ابتدا دارد. را نظر خاصیتمورد g(x) �دهیم م نشان
�توان م λ ∈ [۰, ۱] و a, b ∈ R اگر زیرا است. محدب وضوح به تابع
دلیل، دیدن برای .g

(
λa+(۱−λ)b

)
≤ λg(a)+(۱−λ)g(b)گفت

و g(a) = inf(a,y)∈G y دلیل به باید ،δ > ۰ هر برای که کنید توجه
(b, g(b)+v) و (a, g(a)+u) همچون نقاط g(b) = inf(b,y)∈G y

Gزیرمجموعه�ای ول .u, v ∈ [۰, δ] که قسم به باشند موجود G در
بنابراین بود. R۲ از محدب

λ.
(
a, g(a) + u

)
+ (۱− λ).

(
b, g(b) + v

)
=

(
λa+ (۱− λ)b, λg(a) + (۱− λ)g(b) + λu+ (۱− λ)v

)
به توجه با مجدداً صورت این در ول داشت. خواهد تعلق G به هم

باید: g ضابطه�ی
g
(
λa+ (۱− λ)b

)
≤ λg(a) + (۱− λ)g(b) + λu+ (۱− λ)v

u, v ∈ [۰, δ] و λ ∈ [۰, ۱] دلیل به نامساوی این راست سمت در
بود دلخواه که δ > ۰ اگر بنابراین و λu + (۱ − λ)v ≤ δ داریم
g
(
λa + (۱ − λ)b

)
≤ مطلوبِ نامساوی همان به کند، میل صفر به

در �دهد. م نشان را g تحدبِ که �رسیم م λg(a) + (۱ − λ)g(b)
فرضکنید .�|f − g| ≤ ۲ϵ همواره که �کنیم م اثبات لم کم به انتها

نقاط ، ٨ کاراتئودوری قضیه�ی بنابر صورت این در .(x, y) ∈ G
(x۱, y۱), (x۲, y۲), (x۳, y۳)

و α۱ + α۲ + α۳ = ۱ که دارند وجود α۱, α۲, α۳ نامنف اعداد و
x = α۱x۱ + α۲x۲ + α۳x۳ y = α۱y۱ + α۲y۲ + α۳y۳

مجموعه�ای محدبِ پوش در نقطه�ای اگر که �کند م بیان کاراتئودوری ٨قضیه�ی

عضوی d+ ۱ حداکثر زیرمجموعه�ای پوشمحدبِ در اه آن باشد، Rd نقاط از ل متش
بود. خواهد واقع مجموعه این از

کردیم: اثبات که لم بنابر
f(x) ≤ α۱f(x۱) + α۲f(x۲) + α۳f(x۳)

≤ α۱y۱ + α۲y۲ + α۳y۳ + ۲ϵ

داریم: ،g تعریفِ نحوه�ی به توجه با پس .y ≥ f(x)− ۲ϵ بنابراین
g(x) = inf

(x,y)∈G
y ≥ f(x)− ۲ϵ

.g(x) ≤ f(x) باید ،(x, f(x)) ∈ F ⊂ G این�که به توجه با طرف از
�شود: م نتیجه مطلوب م ح لذا

f(x)− ۲ϵ ≤ g(x) ≤ f(x)⇒ |f(x)− g(x)| ≤ ۲ϵ

زوجیتِ به بسته f (k)(t) ،(k ≥ ۰) f(t) kاُم مرتبه�ی مشتق پاسخ١٢.
ترکیب یا است sin(۲πt), . . . , sin(۲πNt) توابع خط ترکیب یا k

:cos(۲πt), . . . , cos(۲πNt) توابع خط

f (k)(t) =

{
(−۱) k

۲
∑N

j=۱ aj(۲πj)
k sin(۲πjt) kزوج

(−۱) k−۱
۲
∑N

j=۱ aj(۲πj)
k cos(۲πjt) kفرد

ابتدا هستند. ی تناوبِ دوره�ی با متناوب توابع این همه�ی
داریم k = ۲m + ۱ فردِ مقادیرِ ازای به که �دهیم م نشان
تساوی بزرگ کاف اندازه�ی به mهای ازای به و N۲m+۱ ≤ ۲N

برای Nk ≤ Nk+۱ داد خواهیم نشان سپس �شود. م برقرار
N۰ ≤ بر مبن مطلوب ام اح گزاره، دو این ترکیبِ .k هر
تساویِ در داد. خواهد بدست را limk→∞Nk = ۲N و N۱ · · ·
هر �توان م f (۲m+۱)(t) = (−۱)m

∑N
j=۱ aj(۲πj)

۲m+۱ cos(۲πjt)

از ۲j درجه�ی چندجمله�ایِ ی صورت به را cos(۲πjt) جمله�ی
نوشت: cos(πt)

cos(۲πjt) = Re
(
(cos(πt) + i sin(πt))۲j

)
=

j∑
k=۰

(
۲j
۲k

)
(−۱)j−k cos۲k(πt) sin۲j−۲k(πt)

=

j∑
k=۰

(
۲j
۲k

)
(−۱)j−k cos۲k(πt)(۱− cos۲(πt))j−k

ی به دهیم، بسط را (۱− cos۲(πt))j−k عباراتِ مجموع این در اگر
cos(πt)۲j ضریبِ که �رسیم م cos(πt) از ۲j درجه�ی چندجمله�ای
در دادن قرار با بنابراین �شود. م داده

∑j
k=۰

(۲j
۲k

)
= ۲۲j−۱ با آن در

تساویِ

f (۲m+۱)(t) = (−۱)m
N∑
j=۱

aj(۲πj)۲m+۱ cos(۲πjt)

از ۲N درجه�ی چندجمله�ایِ ی f (۲m+۱)(t) که �شود م نتیجه
بر t 7→ cos(πt) تابع ه این به توجه با پس است. cos(πt)
، �شود، نم صفر نقطه�ای هیچ در مشتقش و است �به�ی ی (۰, ۱)
داشته ریشه ۲N از بیش رر ت حساب با (۰, ۱) در �تواند نم f (۲m+۱)(t)
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f ۲m+۱(t) ریشه�ی t = ۰ باشد، بزرگ کاف اندازه�ی به m اگر باشد.
اندازه�ی به برایmهای که کرد اثباتخواهیم ادامه در واقع در نیست.
با اه آن .۰ ≤ k < ۲N هر fبرای (۲m+۱)( k

۲N ) ̸= ۰ داریم بزرگ، کاف
شد، بیان (۰, ۱) در f (۲m+۱) ریشه�های تعداد درباره�ی که آنچه به توجه
این و N۲m+۱ ≤ ۲N :m از مقادیر این برای که گرفت نتیجه �توان م
خواهیم اثبات را آن -که {Nk}∞k=۱ دنباله�ی بودن صعودی همراه به
بررس به پس �دهد. م نتیجه را k هر Nkبرای ≤ ۲N نامساویِ کرد-
باال در که f ۲m+۱(t)ضابطه�ی به توجه با �پردازیم. م fها (۲m+۱)( k

۲N )

شده: ظاهر

f (۲m+۱)(
k

۲N
) = (−۱)m

N∑
j=۱

aj(۲πj)۲m+۱ cos(
πjk

N
)

= (−۱)k+maN (۲πN)۲m+۱

+ (−۱)m
N−۱∑
j=۱

aj(۲πj)۲m+۱ cos(
πjk

N
)

:(−۱)k+maN > ۰ که ۰های ≤ k < ۲N ازای به پس

f (۲m+۱)(
k

۲N
) ≥ |aN |(۲πN)۲m+۱ −

N−۱∑
j=۱

|aj |(۲πj)۲m+۱

:(−۱)k+maN < ۰ که ۰های ≤ k < ۲N ازای به و

f (۲m+۱)(
k

۲N
) ≤ −|aN |(۲πN)۲m+۱ +

N−۱∑
j=۱

|aj |(۲πj)۲m+۱

کاف اندازه�ی به m طبیع عدد اگر ،aN ̸= ۰ چون ر دی طرفِ از
آنچه لذا .|aN |(۲πN)۲m+۱ >

∑N−۱
j=۱ |aj |(۲πj)۲m+۱ باشد: بزرگ

کاف اندازه�ی به mهای ازای به که �دهد م نشان شد، بیان باال در که
طور به [۰, ۱) از ۰, ۱

۲N , . . . ,
۲N−۱
۲N نقاط در f (۲m+۱)(t) عالمتِ بزرگ،

این ازای به که �دهد م نتیجه اول وهله�ی در این �کند. م تغییر متناوب
به توجه با بنابراین و نیست f (۲m+۱)(t) از ریشه�ای t = ۰ ،m مقادیرِ
حداکثر رر ت حساب با (۰, ۱) در تابع این ریشه�های تعداد دیدیم ه این
قضیه�ی ثانیاً .m از مقادیر این ازای به N۲m+۱ ≤ ۲N است، ۲N
از ی هر در f ۲m+۱(t) بعد به جای از که �دهد م نشان میان مقدار
در باید بنابراین و دارد ریشه ۰ ≤ k ≤ ۲N ( k

۲N ,
k+۱
۲N ) زیربازه�های

� باق مورد تنها شود. برقرار تساوی بعد به جای از N۲m+۱ ≤ ۲N

دلخواه نامنف و صحیح عدد هر برای استکه مطلب این اثباتِ مانده
ریشه�های تعداد بودن، تناوب دلیل به که کنید توجه .Nk ≤ Nk+۱ :k
دوبدو ریشه�های �شود. م داده Nk با [a, a + ۱) بازه�ی هر در f (k)

فرض و �نامیم م t۱ < t۲ < · · · < ts را [۰, ۱) در تابع این متمایزِ
نشان که امری miباشد. طبیع عدد f (k)(t) از ti ریشه�ی رر ت کنید
دلیل به و t۱ < · · · < tk < t۱ + ۱ پس .

∑s
i=۱mi = Nk �دهد م

حال .ms ررِ ت با f (k)(t) از است ریشه�ای نیز t۱ + ۱ بودن، تناوب

با ریشه�ای (۱ ≤ i ≤ s) ti هر در ،f (k+۱)(t) همان یا f (k)(t) مشتق
بازه�های از هری در عالوه به دارد. mi − ۱ ررِ ت

(t۱, t۲), (t۲, t۳), . . . , (ts−۱, ts), (ts, t۱ + ۱)

از هری انتهای دو در که چرا �شود، م صفر رول قضیه�ی بنابر نیز
در نتیجه در و - [t۱, t۱ + ۱) در f (k+۱)(t) لذا است. صفر بازه�ها این

حداقل رر ت احتساب با -[۰, ۱)
s∑

i=۱

(mi − ۱) + s = Nk

.Nk+۱ ≥ Nk آنجا از و دارد ریشه

باید p-نرم حافظ اشت ن هر که �دهیم م نشان ابتدا .١٣ پاسخ
به باشد. انتقال) ی و خط اشت ن ی (ترکیبِ مستوی اشت ن
هر که ویژگ این با R۲ → R۲ اشتِ ن ی که دید �توان م سادگ
�دهیم م نشان اینجا پس است. مستوی ببرد، خط ی به را خط
�ای ویژگ چنین حائز T : R۲ → R۲ p-نرم حافظ اشت ن هر که
سه هر باید T که دهیم نشان است کاف تنها منظور بدین و است
کنید فرض کند. تصویر هم�خط نقطه�ی سه به را هم�خط نقطه�ی
از شود. واقع ر دی نقطه�ی دو بین x۲ و باشند هم�خط x۱, x۲, x۳ ∈ R۲

است: برقرار مثلث نامساویِ p-نرم برای که �کنیم م استفاده ته ن این

∀x, y ∈ R۲ :∥ x+ y ∥p≤∥ x ∥p + ∥ y ∥p

�ای نامنف الرِ اس مضرب y و x از ی که وقت تنها و وقت تساوی با
x۳ و x۱ بین واصل پاره�خط بر x۲ چون اینجا بنابراین شود. ری دی از
اکنون .∥ x۱ − x۲ ∥p + ∥ x۲ − x۳ ∥p=∥ x۱ − x۳ ∥p است: واقع

است: ∥ . ∥p نرم حافظ T ه این به توجه با
∥ T (x۱)−T (x۲) ∥p + ∥ T (x۲)−T (x۳) ∥p=∥ T (x۱)−T (x۳) ∥p

داریم، ∥ . ∥p برای که مثلث نامساوی در تساوی� حالت به توجه با که
و T (x۱) بین واصل پاره�خط بر T (x۲) که بود خواهد آن معنای به
خود توجه لذا هم�خط�اند. نقطه سه این نتیجه در و دارد قرار T (x۳)

�کنیم م معطوف Tای : R۲ → R۲ مستویِ اشت�های ن رده�بندیِ به را
ترکیب انتقال ی با چپ از T اگر وضوح به باشند. p-نرم حافظ که
∥ Tx − Ty ∥p=∥ تساویِ x, y ∈ R۲ هر برای همچنان شود،
�توانیم م کلیت از شدن کاسته پسبدون �ماند. م باق معتبر x−y ∥p
استاندارد پایه�ی در آن نمایش ماتریس است. خط T که کنیم فرض

T (u, v) = (au+ضابطه�ی با T پس �گیریم. م
[
a b
c d

]
را R۲ برای

�به�ی ی بودن نرم حافظ دلیل به چون و �شود م داده bv, cu+ dv)

تمام یافتن به �شود م تبدیل مسأله حال .ad − bc ̸= ۰ باید است،
آنها برای که ,aهای b, c, d ∈ R

∀u, v ∈ R : |au+ bv|p + |cu+ dv|p = |u|p + |v|p
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داریم: پس
(∗)ad− bc ̸= ۰, ∀x ∈ R : |ax+ b|p + |cx+ d|p = |x|p + ۱

(C∞) هموار x = ۰ حولِ x 7→ |x|p + ۱ تابع (∗) راستِ سمت در
در زیرا باشد. زوج طبیع عدد ی p ≥ ۱ که حالت در ر م است
مرتبه�ی مشتق x = ۰ در x 7→ |x|p ،p /∈ {۲k | k ∈ N} حالتِ
فرض ابتدا و �گیریم م نظر در مجزا حالت دو بنابراین ندارد. ⌈p⌉اُم
سمت حالت چنین در نباشد. زوج طبیع عدد ی p که �کنیم م
ریشه�ی x = ۰ هرگاه ول باشد. هموار مبدأ حولِ نباید (∗) چپِ
و x 7→ |cx + d| و x 7→ |ax + b| توابع نباشد، cx + d و ax + b

حول هم شده�اند ظاهر (∗) چپِ سمت در که x از توابع آنها تبع به
جای تعویض با .d = ۰ یا b = ۰ باید لذا بود. خواهند هموار مبدأ
در سطرها جای تعویض با معادال یا (c, d) و (a, b) مرتب�های زوج
ماند. خواهد معتبر همچنان (∗) ،T : R۲ → R۲ نمایش ماتریس
چون اه آن .b = ۰ �کنیم م فرض کلیت از شدن کاسته بدون لذا
(∗∗)|cx+d|p = به �شود م تبدیل (∗) و a, d ̸= ۰ باید ad− bc ̸= ۰

به تنها اخیر تساوی که c = ۰ اگر .x هر برای (۱ − |a|p)|x|p + ۱[
a ۰
۰ d

]
به اینجا تا پس باشد. معتبر �تواند م a = ±۱, d = ±۱ شرط

جای کردن عوض از حاصل ماتریس�های البته و ) a, d ∈ {±۱}
در T نمایش ماتریس برای ن مم حالت�های عنوان آن)به در سطرها
(∗∗) در که �پردازیم م حالت به ادامه در �رسیم. م استاندارد پایه�ی
در شده ظاهر توابع �های ین ت مبنای بر مجدداً .c ̸= ۰ باشیم داشته
ی p ≥ ۱ و c ̸= ۰ چون �کنیم: م استدالل مذکور تساویِ طرف دو

نیست هموار x = −d
c حولِ x 7→ |cx+d|p نیست، زوج طبیع عدد

در حداکثر x 7→ (۱ − |a|p)|x|p (∗∗) راستِ سمت در که حال در
گفته که d = ۰ پس داشت. خواهد را نبودن C∞ ل مش x = ۰

تمام p /∈ {۲k | k ∈ N} حالتِ در کار لذا نیست. ان�پذیر ام بودیم
که ,aای b, c, d برای است ن مم دوحالت دیدیم، که چنان و است
ه آن یا b = c = ۰, a, d ∈ {±۱} دهد: رخ �کنند م برآورده را (∗)
خواهیم موارد این در که است بدیه .a = d = ۰, b, c ∈ {±۱}
.(u, v) ∈ R۲ هر برای |au+bv|p+|cu+dv|p = |u|p+|v|p داشت
این ازای به T : R۲ → R۲ خط و p-نرم حافظ اشت�های ن بنابراین
,aهای b, c.d چنین ازای به که آنهای از عبارتند دقیقاً p از مقادیر
زاویه�ای به دورانِ یعن �شوند، م داده

[
a b
c d

]
با استاندارد پایه�ی در

یا محورها از ی به نسبت اس انع عالوه به و مبدأ حولِ ۹۰۰ مضربِ
با خط اشت�های ن این ترکیبِ طبعاً . مختصات نواح نیمسازهای

کرد. خواهد تعیین را p-نرم حافظ اشت�های ن تمام انتقال،
ازای به p = ۲k باشیم داشته (∗) در که �پردازیم م حالت به انتها در
(ax + چندجمله�ایِ دو که بود خواهد معن بدان این .k ∈ N ی

مقایسه�ی k > ۱ اگر ول هستند. متحد x۲k+ ۱ و b)۲k+(cx+d)۲k

ترتیب به که �دهد م نشان چندجمله�ای دو این در x۲ و x ضریبِ
.
(۲k

۲

)
a۲k−۲b۲ +

(۲k
۲

)
c۲k−۲d۲ = ۰ و ۲ka۲k−۱b + ۲kc۲k−۱d = ۰

از هیچ�ی اگر .a۲k−۲b۲ = −c۲k−۲d۲ و a۲k−۱b = −c۲k−۱d پس
a
b = c

d به هم بر تساوی دو این تقسیم با نباشند، صفر a, b, c, d

صفر a, b, c, d از ی لذا است. تناقض در ad ̸= cd با که �رسیم م
گزاره�ی و a۲k−۱b = −c۲k−۱d تساویِ با مطلب این ترکیبِ با است.
.b = c = ۰ ه آن یا a = d = ۰ باید یا که �شود م نتیجه ad− bc ̸= ۰

(ax+b)۲k+(cx+d)۲k چندجمله�ای�های بودنِ برابر ،a = d = ۰ اگر
�تواند م b, c ∈ {±۱} معادال یا c۲k = b۲k = ۱ شرط به تنها x۲k+ ۱ و
تنها چندجمله�ای دو این بودنِ برابر ،b = c = ۰ هرگاه و دهد رخ
وقوع به که است a, d ∈ {±۱} معادال یا a۲k = d۲k = ۱ شرط به
که حالت در (∗) در a, b, c, d برای مجاز مقادیرِ بنابراین �پیوندد. م
و صحیح p ≥ ۱ که حالت با باشد، ٢ از بزرگتر زوج عدد ی p
که p = ۲k برای �دهد م نشان که امری شد. سان ی نباشد زوج
-p حافظ Tی : R۲ → R۲ اشت�های ن ،k ∈ N, k > ۱ آن در
برای p = ۲ تنها نهایت در شدند. بیان پیشتر که �اند همان�های نرم
داخل ضرب از ∥ . ∥۲ نرم حالت آن در که �ماند م باق بررس
اشت�های ن ترکیبِ Tهای چنین لذا و است شده حاصل R۲ معمولِ
صورتِ به یا متعامد ماتریس�های۲×۲ی ول هستند. انتقال با متعامد

به R۲اند، در مبدأ حول دوران متناظر که هستند
[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
گذرنده خط به اسنسبت انع ر بیان که

[
cos θ sin θ
sin θ − cos θ

]
صورتِ

جمع�بندی: در پس R۲اند. در مبدأ از

-p حافظ p ≥ ۱ ی ازای به که Tای : R۲ → R۲ اشت�های ن
وقت بود: خواهند چنین انتقال ی با ترکیب حد در باشند، نرم

۹۰۰ مضاربِ زوایای به دوران از که �ای خط اشت ن p ̸= ۲

نیمسازهای یا محورها از ی به نسبت اس انع از یا مبدأ حول
اشت ن هم p = ۲ حالتِ در است. شده حاصل مختصات
خط به نسبت اس انع یا مبدأ حول دوران با که با که �ای خط

�شود. م داده مبدأ از گذرا

اشتِ ن طریق از واضح شیوه�ی به را ،Sn nبعدی، کره�ی .١۴ پاسخ
�گیریم: م نظر در Rn �نقطه�ایِ ت فشرده�سازی عنوان به ٩ اری کنجن
f : Rn → Rn پیوسته�ی اشت ن بودن سره .Sn = Rn ∪ {∞}
اشت ن ی به f ،f(∞) = ∞ دادنِ قرار با که است آن معنای به
صورت در f چون اینجا �یابد. م گسترش f : Sn → Sn پیوسته�ی

٩stereographic projection
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اشت ن Rnبه = Sn−{∞} بازِ بر f : Sn → Sn بود، هموار مسأله
اشت�های ن برای که است آن ته ن حال �شود. م تحدید هموار
صورتِ در که کرد تعریف درجه١٠ �توان م Sn → Sn پیوسته�ی
درجه�ی که �دهیم م نشان اینجا پس است. صفر اشت ن نبودنِ پوشا
شده حاصل f : Rn → Rn گسترش از -که f : Sn → Sn

Df ،Rn از بسته��ای گوی خارج مسأله، فرض از نیست. صفر بود-
Rnهمبند در بسته گوی هر مل م ،n ≥ ۲ چون ول است. وارون�پذیر
نقاط ازای به که گرفت چنان را بسته گوی این �توان م پس است.
همواره یا باشد مثبت همواره یا det

(
Df(p)

)
ملش م در واقع p

بنابراین یرید. ب نظر در را بودن مثبت حالتِ تقارن بنابر . منف
داریم |p| > r با p ∈ Rn هر برای که قسم به است موجود r > ۰

�توان م که �نامیم م U را {p ∈ Rn | |p| > r} .det
(
Df(p)

)
> ۰

وارون تابع قضیه�ی بنابر کرد. تلق Sn از لذا و Rn از بازی را آن
f(U)− f(Rn − U) زیرمجموعه�ی را V حال است. باز نیز f(U)

دلیل به f(Rn − U) که چرا است باز ی اوال این یرید. ب Rn از
زیرا است، ناته ثانیاً و است فشرده Rn − U بسته�ی گوی فشردگ

صورت این غیر در
f(U) ⊂ f(Rn − U)⇒ U ⊂ f−۱(f(Rn − U)

)
⊂ Rn

بودنِ سره دلیل به f−۱(f(Rn − U)
)
زیرا است، ن غیرمم این

که را U �تواند نم لذا و است Rn از فشرده زیرمجموعه�ای f
باشد. دربرداشته بود Rn از {p ∈ Rn | |p| > r} زیرمجموعه�ی
که است �ای ویژگ این دارای (Sn از (و Rn از V ناته بازِ حال
آن به متعلق q نقطه�ی هر برای و نیست �ای بحران مقدار هیچ شامل
دست این از p هر برای همچنین و f(p) = q که است موجود pای
Sn اگر ول .det

(
Df(p)

)
> ۰ باید (p /∈ Rn−U ه آن به توجه (با

با سازگار جهت Rn = Sn −{∞} بازِِ بر که کنیم مجهز جهت به را
پیوسته اشت ن f : Sn → Sn اه آن کند، القا Rn استانداردِ جهت
f : Rn → Rn همچون C∞ اشت ن ی به Rn بازِ بر که بود خواهد
است مشمول که Rnداریم ⊂ Sn از V ̸= ∅ بازِ ی و �شود م تحدید
خط ریخت ی یاشد، برابر f(p) با که q ∈ V هر برای و f بردِ در
درباره�ی که ام اح از است. جهت حافظ dfp : TpS

n → TqS
n

اشتِ ن این درجه�ی که �دهد م نتیجه این �دانیم، م اشت�ها ن درجه�ی
نقاط این تعدادِ با است مساوی واقع در و است مثبت f : Sn → Sn

آنجا از و اخیر اشتِ ن پوشای این شد بیان قبال که همان�گونه .١١p
پوشای �دارد.) م اه ن ناوردا را Sn − Rn f ه این به توجه با )

١٠degree
دلیل به باید زیرا است. Rn از متناه زیرمجموعه�ای f−۱(q) ،q ∈ V هر ١١برای
نقطه�ی هیچ شامل f−۱(q) (چون وارون تابع قضیه�ی از و باشد فشرده f بودنِ سره

است. گسسته توپولوژی دارای القای توپولوژی در نیست.) �ای بحران

�دهد.١٢ م بدست را آن تحدیدِ از حاصل f : Rn → Rn

اینجا -که Rn در بسته گوی�های مل م بودنِ همبند ،n = ۱ حالتِ در
اشت ن ی از مثال �توان م و نیست معتبر کردیم- استفاده آن از
که کرد ارائه بحران نقطه�ی ی تنها با f : R → R سره�ی و C∞

.f(x) = x۲ نباشد: پوشا

طرفین به �کنیم١٣. م استفاده ∂
∂z̄ و ∂

∂z رهای عمل از .١۵ پاسخ
�کنیم: م اعمال را ∂

∂z̄ رِ عمل شده داده تساوی
n∑
j=۱

∂|fj(z)|۲

∂z̄
=
∂(az + bz̄ + c)

∂z̄
= b

�توان م باال در نتیجه در و ∂fj
∂z̄ = ۰ هولومورفاست: fj چون در ول

داد: قرار
∂|fj |۲

∂z̄
=
∂fjfj
∂z̄

=
∂fj
∂z̄︸︷︷︸
=۰

fj + fj
∂fj
∂z̄︸︷︷︸

=
∂fj
∂z

= fj
∂fj
∂z

اعمال طرفین به را ∂
∂z سپس .

∑n
j=۱ fj

∂fj
∂z = b داریم: بنابراین

�کنیم: م
n∑
j=۱

∂

∂z

(
fj
∂fj
∂z

)
=
∂b

∂z
= ۰⇒

n∑
j=۱

(∂fj
∂z

∂fj
∂z

+fj
∂(

∂fj
∂z )

∂z

)
= ۰

آن بر ∂
∂z اثرِ است، هولومورف تابع مزدوج ∂fj

∂z ه آن دلیل به اینجا
نوشت: �توان م ∂fj

∂z بودنِ هولومورف دلیل به واقع در است. صفر
∂

∂z
(
∂fj
∂z

) =
∂

∂z̄
(
∂fj
∂z

) = ۰

داشتیم: قبل از که آنچه در دادن قرار با حال
n∑
j=۱

∂fj
∂z

∂fj
∂z︸ ︷︷ ︸

=|
∂fj
∂z |۲

= ۰⇒ ∀z ∈ D, ۱ ≤ j ≤ n :
∂fj
∂z

(z) = ۰

بحران نقاط تعداد بودنِ برمتناه مبن قوی�تری شرط مسأله در که حالت ١٢در

را K کرد: ارائه شرح این به ساده�تری اثبات �توان م باشیم، داشته f : Rn → Rn

f بودنِ سره است. متناه زیرمجموعه�ی ی که یرید ب بحران نقاط تمام مجموعه�ی
تحدیدِ از Rn−f−۱(f(K))حاصل → Rn−f(K) اشتِ ن برای را مشابه ویژگ
زیرمجموعه�ای فوق اشتِ ن بردِ بسته�اند، سره اشت�های ن چون لذا �دهد. م نتیجه f
Rn − چون وارون، تابع قضیه�ی طبق عالوه به بود. خواهد Rn − f(K) از بسته
این بردِ �کند) نم قطع را K) نیست f از �ای بحران نقطه�ی هیچ شامل f−۱(f(K))

مل م ،n ≥ ۲ چون ول هست. نیز Rn − f(K) از باز زیرمجموعه�ای اشت ن
Rn − باید پس است. همبند Rn − f(K) لذا و Rn از متناه زیرمجموعه�ی هر
f : Rn → پوشای این و باشد پوشا �کرد م القا� f که f−۱(f(K)) → Rn−f(K)

�دهد. م نتیجه را Rn

١٣یادآوری:
∂

∂z
=

۱
۲
( ∂

∂x
− i

∂

∂y

) ∂

∂z̄
=

۱
۲
( ∂

∂x
+ i

∂

∂y

)
R۲ از بازی بر مختلط�مقدار و C ۱ دومتغیره�ی تابع ی ه آن برای کاف و الزم شرط
بر ∂

∂z
دادنِ اثر عالوه به شود. صفر آن بر ∂

∂z̄
رِ عمل اثر که است آن باشد هولومورف

است. آن از مشتق�گیری مثابه�ی به هولومورف تابع ی
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به توجه با ،fj : D → C هولومورفِ تابع هر مشتق بودن صفر ول
�دهد. م نتیجه را fj بودنِ ثابت D همبندیِ

شوارتز» اس انع «اصل به موسوم استاندارد ایده�ی ی از .١۶ پاسخ
f(z) تابع دو ،|z| = ۱ هرگاه |f(z)| = ۱ چون �کنیم: م استفاده ١۴

g(z) عالوه به برابرند. هم با واحد دایره�ی بر g(z) := ۱/f( ۱
z̄ ) و

کرد توجیه ونه این �توان م هم را این است. هولومورف C − {۰} بر
بار دو با هولومورف تابع ی از تعریفش ضابطه�ی به توجه با که
بر که کرد استدالل چنین �توان م هم استو شده ساخته کردن مزدوج
f : C→ C چون است: بیان قابل را هم لوران سری ی با C−{۰}

:an مناسبِ ضرایب ازای به است، هولومورف

∀z ∈ C : f(z) =
∞∑
n=۰

anz
n

است. �نهایت ب راست سمت توان سری رای هم شعاع آن در که
را طرفین و داده قرار ۱

z̄ ،z جای به باال در اگر z ̸= ۰ فرض با حال
که: �شود م نتیجه کنیم، مزدوج

∀z ∈ C− {۰} : ۱
g(z)

=
∞∑
n=۰

anz
−n

باید لذا و �شود م داده را هم لورانِ سری ی با C − {۰} بر ۱
g پس

نیز g برای را مشابه م ح که امری باشد، هولومورف ناحیه این بر
C کل بر که f با واحد دایره�ی بر g که گفتیم ول �دهد. م نتیجه
که �شود م نتیجه ان ی اصل از پس است. سان ی بود هولومورف
مبدأ در ۱

g ین ت پس �یابد. م گسترش هم مبدأ در تحلیل طور به g
داشت. خواهد قطب z = ۰ در حالت بدترین در و نیست ∞∑اساس

n=۰ anz
−n صورتِ به باال در که مبدأ حول ۱

g لورانِ بسط در پس
نشان که باشد متناه باید منف توان�های با جمالت تعداد شد، بیان
بودند مبدأ حول f تیلورِ بسط ضرایب که anها بعد به جای از �دهد م

است: z برحسب چندجمله�ای ی f(z) بنابراین صفرند.
f(z) = a۰ + a۱z + · · ·+ akz

k (ak ̸= ۰)

و است ی �پذیرد م واحد دایره�ی بر که مقادیری نرم که ویژگ این با
هر برای دست. این از چندجمله�ای�های تعیین به �یابد م تقلیل مسأله
�توان م را اخیر تساوی .f(eiθ)f(eiθ) = ۱ باید θ ∈ R حقیق عدد

نوشت: ونه )این k∑
j=۰

aje
ijθ

)( k∑
j=۰

aje
−ijθ

)
= ۱

ی به تساوی، ر طرفدی به ١ بردن و فوق حاصلضربِ کردن ساده با
θ ∈ R 7→ eijθ توابع میان حقیق ضرایب با خط وابست رابطه�ی

١۴Schwarz reflection principle

خط مستقل توابع این ول �رسیم. م −k ≤ j ≤ k آن در که
ظاهر چپ سمت در که حاصلضرب کردن ساده با باید پس هستند.
که �دهد م نشان این باشد. صفر j ̸= ۰ که eijθای هر ضریبِ شده،
درغیراین�صورت زیرا .zk از است الری اس ضریب f چندجمله�ایِ
عددی ترین کوچ را ۰ ≤ j < k ،f(z) = a۰+ · · ·+akzk در هرگاه
e(k−j)iθ مذکور حاصل�ضرب در اه آن ،aj ̸= ۰ آن برای که یریم ب
چون و f(z) = akz

k پس �شود. م ظاهر akāj ناصفرِ ضریب با
�دهد م نشان که |ak| = ۱ است: ی نرم با واحد دایره�ی بر مقادیرش

�شود. م داده z 7→ eiθzk ضابطه�ی با f مناسب θای ازای به

(۱ ≤ j ≤ (f(j), g(j)) نقاط کنید فرض برهان�خلف: .١٧ پاسخ
باشند منتظم n-ضلع ی رئوس شده گفته ترتیب در صفحه، در n)
انتقال، با ند. ن تجاوز n− ۲ از g(x) و f(x) از هیچ�ی درجه�ی ول
n-ضلع هر به را مذکور منتظم n-ضلع �توان م تجانس، و دوران
اشت ن ی با تبدیل چنین کرد. تبدیل صفحه در دلخواه منتظم

همچون ضابطه�ای با T : R۲ → R۲ مستویِ

T (x۱, x۲) = (ax۱ + bx۲ + e, cx۱ + dx۲ + f)

و ،a, b, c, d, e, f از مناسب مقادیر ازای به پس �شود. م داده
ترتیب به با g(x) و f(x) چندجمله�ای�های کردن زین جای با
فرض �توان م ،cf(x) + dg(x) + f و af(x) + bg(x) + e

(۱ ≤ (f(۱), g(۱)), (f(۲), g(۲)), . . . , (f(n), g(n)) نقاط که کرد
که هستند منتظم n-ضلع رئوس رد پادساعت ترتیبِ در i ≤ n)

(f(j), g(j)) = �کنند: م مشخص صفحه در واحد n-اُم ریشه�های
کماکان که کنید توجه .۱ ≤ j ≤ n هر برای

(
cos( ۲πjn ), sin( ۲πjn )

)
g(x)ای و f(x) زیرا است، معتبر deg(f), deg(f) ≤ n − ۲ شرط
چندجمله�ای�های و �کردند م صدق شرط این در داشتیم ابتدا در که
حال هستند. �ها قبل از مستوی�ای ترکیب�های جدید g(x)ی و f(x)
درجه�ای با مختلط ضرایب با چندجمله�ایِ h(z) := f(z) + ig(z)

۱ ≤ j ≤ n هر برای که ویژگ این با بود خواهد n − ۲ از نابیشتر
است. شده گرفته نظر در e ۲πi

n با برابر ω آن در که h(j) = ωj داریم
به ،deg h ≤ n چون �گردد. م منجر تناقض به این �دهیم م نشان
h(x) چندجمله�ایِ مقدارِ دانستن با الگرانژ، درونیاب دستور کم
نمود. معین کامل طور به را چندجمله�ای این �توان م نقطه n − ۱ در
است. قابل�محاسبه h(۱), . . . , h(n−۱) برحسبِ h(n)الخصوص� عل

الگرانژ: درونیاب دستور بنابر واقع در

h(x) =

n−۱∑
j=۱

h(j)
∏

۱≤k≤n−۱,k ̸=j

x− k
j − k

استفاده ∀۱ ≤ j ≤ n : h(j) = ωj از و x = n �دهیم م قرار باال در
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�کنیم: م

ωn =
n−۱∑
j=۱

ωj

∏
۱≤k≤n−۱,k ̸=j(n− k)∏
۱≤k≤n−۱,k ̸=j(j − k)

⇒ ωn =
n−۱∑
j=۱

ωj

(n−۱)!
n−j

(−۱)n−j−۱(j − ۱)!(n− j − ۱)!

=
n−۱∑
j=۱

(−۱)n−j−۱
(
n− ۱
j − ۱

)
ωj = −ω

n−۲∑
j=۰

(
n− ۱
j

)
(−۱)n−j−۱ωj

به شده، ظاهر باال در تساوی آخرین راستِ سمت در که مجموع
�شود. م ساده (ω− ۱)n−۱−ωn−۱ صورتِ به جمله�ای دو بسط کم
ω(ω− ۱)n−۱ = ۰ آن از و ωn = −ω

(
(ω− ۱)n−۱−ωn−۱) بنابراین:

نشان حاصله تناقض نیست. ن مم ω = e
۲πi
n ̸= ۰, ۱ به توجه با که

از ی حداقل درجه�ی باید و است باطل برهان�خلف فرض �دهد م
باشد. بیشتر n− ۲ از g(x) و f(x)

استاندارد قضیه�ای است. Akقطری�پذیر kای ∈ Nازای به پاسخ١٨.
ماتریس ه آن برای کاف و الزم شرط که �کند م م ح جبرخط در
آن باشد قطری�پذیر میدان این بر F میدانِ در درایه�های با مربع
خط عوامل ضرب به میدان این بر مینیمالش چندجمله�ای که است
متمایزِ دوبدو اعداد اینجا در پس گردد. تجزیه متمایز دوبدو ین ت و
با Ak مینیمالِ چندجمله�ای که قسم به موجودند λ۱, . . . , λm ∈ C

و A چون عالوه به و �شود م داده (x − λ۱) · · · (x − λm) ∈ C[x]

نیست آنها برای ویژه�ای مقدار صفر هستند، وارون�پذیر Ak آن تبع به
چندجمله�ایِ در A حال ناصفرند. λiها باال در لذا و
p(x) := (xk − λ۱) · · · (xk − λm)

�شود: م تجزیه اینچنین C بر چندجمله�ای این ول �کند. م صدق

(xk − λ۱) · · · (xk − λm) =
m∏
t=۱

k∏
j=۱

(x− λte
۲πij
k )

زیرا متمایزند دوبدو حاصل�ضرب این در λte
۲πij
k ریشه�های و

ضرب به C بر p(x) نتیجه در بودند. ونه این λ۱, . . . , λm ̸= ۰

این در A چون ول �گردد. م تجزیه متمایز و ین ت خط عوامل
را p(x) باید A مینیمالِ چندجمله�ای �کرد، م صدق چندجمله�ای
که قضیه�ای از حال دارد. مشابه ویژگ هم آن بنابراین و بشمارد

بود. خواهد قطری�پذیر A مختلط شد،ماتریس ذکر باال در
مشخصه�ی از و بودن جبری بسته�ی شرط�های از هری به که حالت در
مثال کردیم ثابت که م ح گردند، حذف زمینه میدان بودنِ صفر
جبری بسته�ی شرط که حالت در نمونه عنوان به داشت. نقضخواهد

شود حذف بودن
A =

[
۰ ۱
۱ ۰

]

صفر مشخصه�ی شرط که حالت در و یرید ب نظر در R میدانِ بر را
ماتریس شود، حذف بودن

A =

[
۱ ۰
۱ ۱

]
قطری A۲ مورد دو هر در .٢ مشخصه�ی از دلخواه میدان ی بر را

نیست. قطری�پذیر نظر مورد میدانِ بر A معهذا است

۱ ≤ هر و B و A همچون n × n ماتریس دو هر برای .١٩ پاسخ
B kاُم ستون دادن قرار از که �گیریم م ماتریس را fk(A,B) ،k ≤ n
�گیریم م ماتریس را gk(A,B) و �آید م بدست A اولِ ستون جای به
است. شده حاصل B kاُم ستون جای به A اولِ ستون دادن قرار از که

ر: دی عبارت به
A =

[
v۱ | v۲ | · · · | vn

]
, B =

[
w۱ | w۲ | · · · | wn

]
⇒

{
fk(A,B) =

[
wk | v۲ | · · · | vn

]
gk(A,B) =

[
w۱ | · · · | wk−۱ | v۱ | wk+۱ · · · | wn

]
که دهیم نشان باید پس

det(AB) =
n∑

k=۱

det
(
fk(A,B)

)
det

(
gk(A,B)

)
است. وارون�پذیر A کرد فرض �توان م کلیت از شدن کاسته بدون
gk(A− و fk(A−λIn, B) هر و det

(
(A−λIn)B

)
وضوح به زیرا

هستند. زمینه میدان در ضرایبِ با λ از چندجمله�ای�های λIn, B)

دو باشد، شده اثبات A بودنِ وارون�پذیر حالتِ در م ح اگر n∑پس
k=۱ det

(
fk(A−λIn, B)

)
det

(
gk(A−λIn, B)

)
چندجمله�ایِ

جبریِ بستار در λ مقدارِ نامتناه ازای به ،λ از det
(
(A−λIn)B

)
و

داشت. خواهند برابر مقدار نیستند A ویژه�ی مقدار که زمینه میدان
باشند متحد هم با باید مذکور چندجمله�ایِ دو �دهد م نشان که امری
پستوجه نمود. اثباتخواهد را مطلوب م ح λ = ۰ دادنِ قرار حال و
وضوح به �کنیم. م معطوف باشد وارون�پذیر A که حالت به را خود
fk(QA,QB) = Qfk(A,B) :Q همچون n× nماتریس هر برای
دادنِ قرار با بنابراین .gk(QA,QB) = Qgk(A,B) مشابهاً و

مطلوبِ تساوی ،Q = A−۱

det(AB) =
n∑

k=۱

det
(
fk(A,B)

)
det

(
gk(A,B)

)
به �یابد م تقلیل

det(B) =

n∑
k=۱

det
(
fk(In, A

−۱B)
)
det

(
gk(In, A

−۱B)
)

در را A = In حالتِ تنها �توان م کلیت، از شدن کاسته بدون یعن
×nی nماتریس هر برای صورت این در ول گرفت. نظر
B =

[
w۱ | w۲ | · · · | wn

]
= [bij ]۱≤i,j≤n
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داریم:
fk(In, B) =

[
wk | e۲ | · · · | en

]
⇒

det
(
fk(In, B)

)
= wk اولِ درایه�ی = b۱k

gk(In, B) =
[
w۱ | · · · | wk−۱ | e۱ | wk+۱ · · · | wn

]
kاُم ستون به نسبت دترمینان ⇒︷︸︸︷بسط det

(
gk(In, B)

)
= (−۱)k+۱ det(B۱k)

و اول سطر حذفِ از حاصل ماتریس B۱k اینجا که
det(B) = لذا است. شده گرفته B در kاُم ستون
آنیم، اثباتِ پ در که

∑n
k=۱ det

(
fk(In, B)

)
det

(
g(In, B)

)
: به �شود م تبدیل

det(B) =

n∑
k=۱

(−۱)k+۱b۱k det(B۱k)

است. اول سطر به نسبت B = [bij ]۱≤i,j≤n دترمینانِ بسط همان که
�کند. م میل ت را حل این

ویژه�ی چندجمله�ای باشد، ۲×۲ Xماتریس اگر وضوح به .٢٠ پاسخ
دترمینانِ تریسو چون لذا �شود. م داده x۲−tr(X)x+det(X) با آن
سان ی ویژه�ی چندجمله�ای ماتریس۲×۲ دو این سانند، BAی ABو
q(x) را F در ضرایبِ با دوم درجه�ی چندجمله�ای این داشت. خواهند
q(AB) = q(BA) = -همیلتون: کیل قضیه�ی از پس �نامیم. م
است. صفر درایه�های با ۲ × ۲ ماتریس O۲ از منظور آن در که O۲

تقسیم q(x) بر را p(x) ،F [x] چندجمله�ایِ حلقه�ی در �توان م حال
و �کند نم تجاوز ی از باقیمانده درجه�ی ،deg q(x) = ۲ چون کرد.
u, v ∈ آن در که بود خواهد ux+ v صورتِ به چندجمله�ای بنابراین
یریم: ب h(x) ∈ F [x] را تقسیم این در خارج�قسمت اگر پس .F
x متغیرِ جای به تساوی این در .p(x) = q(x)h(x) + (ux + v)

مقدارِ ه آن به توجه با اه آن و �دهیم م قرار را BA و AB ماتریس�های
است: صفر - شد بیان که همان�گونه - ماتریس دو این در q(x){

p(AB) = uAB + vI۲

p(BA) = uBA+ vI۲

p(AB)=p(BA)︷︸︸︷
=⇒ u(AB −BA) = O۲

u = ۰ باید باال در نتیجه در ABو ̸= BA مسأله مفروضاتِ از ول
شده�اند ظاهر چپ سمتِ در که تساوی�ای دو در آن دادنِ قرار با که
از مضرب p(AB) = p(BA) پس .p(AB) = vI۲ داشت خواهیم

بودیم. اثباتش پ در که است چیزی همان که است همان

دهید: قرار .f(λ) یرید: ب A۱ ویژه�ی چندجمله�ای را f .٢١ پاسخ
درجه�ی از چندجمله�ای ی f مانندِ هم آن که g(λ) = f(λ)−(−۱)n

A۱ − Ak ماتریس ۲ ≤ k ≤ n − ۱ هر برای فرض طبق است. n
در ck ̸= ۰ مناسبِ عنصر ی ازای به پس است. ناصفر و الر اس

دوبدو c۲, c۳, . . . , cn−۱ است. بیان قابل ckIn ل ش به زمینه میدان
دوبدو ۲ ≤ k ≤ n− ۱ برای A۱ −Ak ماتریس�های که چرا متمایزند
آنجا: از A۱−Akو = ckIn داریم: kای چنین هر برای بودند. متمایز

det(−Ak) = det(ckIn −A۱) = f(ck)

بنابراین: و بود ی Ak nی × n ماتریس دترمینان ول
و f(ck) = (−۱)n باال در این دادنِ قرار با .det(Ak) = (−۱)n

،k ≤ ۲ ≤ n − ۱ هر برای پس .g(ck) = f(ck) − (−۱)n = ۰ لذا
:det(A۱) = ۱ چون همچنین .g از است ریشه�ای ck

f(۰) = det(−A۱) = (−۱)n ⇒ g(۰) = f(۰)− (−۱)n = ۰

دوبدو شد بیان باال در که آنچه از -که ۰, c۲, c۳, . . . , cn−۱ لذا
h(λ) چندجمله�ایِ ی ازای به پس gاند. ریشه�های هم متمایزند-

نوشت: �توان م زمینه) میدان در ضرایب (با
g(λ) = h(λ)λ(λ− c۲) · · · (λ− cn−۱)

و ن هم g آن تبع به و f نتیجه در و بود A۱ ویژه�ی چندجمله�ای f اما
α مناسبِ الرِ اس ی ازای به باال در را h بنابراین هستند. n درجه�ی

نوشت: λ− α صورتِ به �توان م
g(λ) = (λ− α)λ(λ− c۲) · · · (λ− cn−۱)

است، محاسبه A۱قابل ماتریس در g چندجمله�ایِ مقدار ر دی طرف از
- کیل قضیه�ی بنابر A۱ و �شد م داده f(λ)− (−۱)n با g(λ) که چرا
پس: �کند. م صدق بود f که خود ویژه�ی چندجمله�ای در همیلتون
باال در که g از توصیف در این دادنِ قرار با .g(A۱) = (−۱)n+۱In

شد: ارائه
(A۱ − αIn)A۱(A۱ − c۲In) · · · (A۱ − cn−۱In) = (−۱)n+۱In

k ∈ {۲, . . . , n−برای فوق تساوی A۱−ckInدر = Ak ذاریِ جای با
داشت: خواهیم A۱ · · ·An = In بردنِ کار به سپس و ۱}

(A۱ − αIn)A۲ · · ·An−۱ = (−۱)n+۱In ⇒

(A۱ − αIn)An
−۱ = (−۱)n+۱In ⇒ A۱ + (−۱)nAn = αIn

است. الر اس A۱ + (−۱)nAn �دهد م نشان که
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ریاضیات دهه برنامه گزارش
ریاض علوم ده دانش برنامه فوق و علم انجمن

عنوان با سمینارهای آبان�ماه در شریف صنعت اه دانش در ساله هر
موضوع با ریاضیات دهه نیز امسال �شود. م برگزار ریاضیات دهه
ده دانش در ١٣٩٢ ماه آبان ١۴ ال ١١ تازیخ از کاربردی ریاضیات
شامل دوره این برنامه�های شد. برگزار شریف صنعت اه دانش ریاض
چیست؟” کاربردی ”ریاضیات عنوان با اختتامیه ی و سمینار روز ۴

شد: اجرا زیر شرح به سمینارها برنامه بود.

Secure and Insecure Mix-” موضوع با خزای شهرام دکتر •
”ing

کمترین مساله ”بررس موضوع با امیری مهدوی نظام�الدین دکتر •
مقید” غیرخط مربعات

درخت ی کردن قطعه قطعه ”آیا موضوع با ر دانش امیر دکتر •
دارد؟” کاربردی

بعد” چالش و داده ”تحلیل موضوع با علیشاه کسری دکتر •

و امیری مهدوی دکتر از سخنران دو شامل اختتامیه مراسم همچنین
ی و کاربردی ریاضیات و ریاضیات تاریخ به پرداختن با نه زن دکتر

مهدوی دکتر نه، زن دکتر ر، دانش دکتر بابلیان، دکتر حضور با گرد میز
است. میزگرد این از گزارش �آید م ادامه در آنچه شد. برگزار امیری

چیست؟ شما نظر از کاربردی ریاضیات

کاربردی محضو ریاضیات که �پردازم م این به من بابلیان: دکتر
ثابت که وقت محض ریاض در مثال برای دارند، هم با تفاوت چه
ثابت وقت یا �شود، م حل مساله راست، هم سری ی �شود م
است. تمام محض ریاض کار دارد وجود رال انت ی که �شود م
را سری ی مقدار که هستیم مواجه این با کاربردی ریاضیات در اما
رال انت یا سری مقدار به نیاز محضخیل ریاضیات آوریم. دست به
و یریم ب نتیجه که هستیم این دنبال کاربردی ریاضیات در اما ندارد،

ببندیم. کار به را نتیجه این

کاربردی ”ریاضیات که ساده�تر سوال این به من ر: دکتردانش
کاربرد با کاربردی ریاضیات �دهم. م جواب نیست؟” چیزی چه
ریاضیات جنس از کاربردی ریاضیات است. متفاوت ریاضیات
کاربرد جنس از ریاضیات کاربرد ، ریاض علم تولید یعن است
ی علم تولید است. مختلف شرایط در ریاض از دانسته�هایمان

کنید تولید را ریاضیات بخواهید شما اگر بنابراین است زمان�بر فرآیند
است. زمان�بری فرآیند دارد هم کاربردی یزه�های ان که

دارید قبل از که دانسته�های ران دی یا شما ریاضیات کاربرد در اما
را مردم از الت مش و �گذارید م هم کنار مهارت�های همراه به را
بدی اتفاق کنیم فرض ی را فرآیند دو این اگر اما �کنید. م حل
استفاده قبل دانسته�های از که �شویم م مجبور همه چون �افتد، م

�کنیم. نم تولید علم نتیجه در و شود حل الت مش تا کنیم

کاربردی ریاضیات و ریاضیات کاربرد تفاوت مورد در نظرتون
چیست؟

در هرکس و �بینم م طیف ی مثل را ریاضیات من نه: زن دکتر
محض ریاض برای ما که نیستم معتقد است. ایستاده طیف از جای
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اصال من بنابراین سری. رای هم اثبات مثال کنیم، تعیین وظایف
شیم. ب کاربردی و محض ریاض بین مرزی بتوانیم ما �کنم نم ر ف
ا آمری در که کاربردی ریاض ویند می چیزی به فرانسه در مثال برای
ی اثر محضدر ریاض اسم نم می ر ف محضگویند. ریاض آن به

ندارد. وجود مفهوم این اصال وگرنه آمده وجود به تاریخ انحراف
مخالفم. مرزبندی با اما بایستیم طیف کجای که �کند م فرق

این �شوند م جدا هم از این�ها این�که دلیل امیری: مهدوی دکتر
بنابرابن دارد، وجود متفاوت رش ن و ر تف آنها پس در که است
بنابراین دارد. متفاوت آموزش نوع به نیاز و شود ساخته رش ف باید
که نیست صحبت کند. تمرکز خاص موضوع ی روی باید آموزش
و است مشخص تاکیدات با ریاض نیست، ریاض کاربردی ریاض
که شرایط در کرد. سرمایه�گذاری و شناخت باید را تاکیدات این
باشیم داشته متخصص زمینه�ها تمام در و باشیم پیشرفته�ای کشور ما

�شود. م طیف ی مثل چیز همه

در که شد مطرح نظر این صحبت�ها در بابلیان، دکتر آقای
چیست؟ شما نظر باشیم داشته اولویت�ده باید ریاضیات

کار محض ریاضیات در سال�ها ما �آید م نظر به بابلیان: دکتر
برای ببینیم باید کردند اشاره مهدوی دکتر که همان�طور ول کرده�ایم،
به برنامه�ریزی باید بنابراین است؟ نیاز چیزی چه کشور پیشرفت
محض ریاض ما کنیم، تقویت را کاربردی ریاضیات که باشد سمت
هم کم و هستیم عقب پیش�ِرو ریاضیات از کم اما �کنیم م کار
که کنیم هدایت گونه�ای به را آموزش باید هستیم، دنباله�رو متاسفانه

باشیم. داشته تولید

ندارد وجود مرزی ه این مورد در شما نظر نه زن دکتر آقای
ه این یا ندارد وجود مرزی شویم قائل تمایز �توانیم م یعن چیست؟

است؟ ی حوزه دو این ماهیت اصال

انیستیتوی ی مثال برای که نیستم این مخالف من نه: زن دکتر
مشارکتداشته آن در هم رشته�ها تمام از و کنیم کار کاربردی ریاض
است این بحث اما بریتیشکلمبیا). اه دانش در نمونه�ای (مانند باشند
است. تحقیقات کار قسمت ی داریم، قسمت دو واقع در ما که
ایجاد مختلف تلفیق�های طیف این �شود، م طیف از صحبت وقت
مشخص برنامه�های دانشجویان با متناسب �توانند م افراد و �کند م
با واقع در و بچینند است باز دست�شان که حال در پیشرفته و
بسته�های واقع در چید. خوب برنامه�های �توان م تحقیق�محور اه ن

�کند. م کم تعال و رشد به باشد اگرانعطاف�پذیر آموزش

کاربردهای و بزرگ دستاوردهای ریاض که نداریم ل مش ما
جامعه در فناوری به ریاض دانش تبدیل چرخه این در دارد. زیادی

دارد؟ اه جای چه ریاض

ی شماره زنجیره که یرید ب نظر در را حلقه�ای اگر ر: دانش دکتر
ن مم که �دهد م بسط و �کند م مطرح را نظریه�ای که هست فردی
ی ، ی شماره زنجیر من نظر به باشد داشته سودی نتایج�اش است

است ریاض محقق ی دو شماره زنجیره احتماال و است ریاضیدان
به �دان) ریاض هم و کاربر هم ) بفهمد را طرف دو حرف �تواند م که
زنجیر این ندارد. ربط ریاض علم به ر دی بعد به آن�جا از من نظر
که �کنید م کار نظریه�ای روی امروز شما اگر یعن است. زمان تایع
شد. نخواهد تولید فردا نتایج این باشد، داشته نتایج است ن مم
چیزی چه که بدانیم باید ما و است زمان�بر قطعا فرآیندی علم تولید
اشتباه اگر چون بدهیم بیشتری اولویت و کنیم تشویق �خواهیم م را

بیاورد. بار به بیشتری خیل خسارات است ن مم کنیم تشویق

ضعیف�تر ما کشور در حلقه کدام فناوری تا دانش زنجیره در
است؟

زمینه�ای اگر که �کنم م درک را حرف این من امیری: مهدوی دکتر
ن مم و شوند کشیده آن سمت به است ن مم همه کنیم شاخص را
اتفاق هیچ نیم ن کاری اگر اما شود تلف هم منابع بین این در است

مناسب راه از باید اولویت�بندی این که موافقم ر دانش دکتر با �افتد، نم
داریم که �ای فعل برنامه �دانیم نم زمینه�ها از خیل در ما شود. انجام

هست؟ هدف چه برای
داشت. خواهیم بیشتری خیل خسارت�های باشیم برنامه بدون اگر
آن اساس بر و کنیم تعیین اولویت مشخص صورت به نتوانیم اگر
ریاض در خاص صورت به و کل صورت به کنیم، برنامه�ریزی

کرد. نخواهیم پیشرفت

چطور را کشور در کاربردی ریاضیات وضعیت مجموع در
چه چالش�ها و فرصت�ها ضعف، و قوت نقاط �کنید؟ م ارزیاب

هستند؟

بیشتر باید �کنند م کار محض ریاض که افرادی بابلیان: دکتر
به خارج �دانان ریاض مثل و هست چه دانشجویان نیازهای که ببیند
دارد. کاربرد �خوانیم م ما که ریاضیات تمام بروند. اولویت�ها سمت
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دوست استادی هر که است این داریم برنامه�ریزی در ما که ل مش
محض درس چون باشد. الزام درس�های جزء خودش درس دارد
آن دانشجو نباشد الزام اگر ایران) در ما اه�های دانش از خیل (در

�دارد. برنم را درس
هم را کاربردها که ندهد ارائه گونه�ای به را درس استاد، خود چرا
که دارد جا بردارند. را درس هم، دانشجویان تا بدهد نشان آن در
که کس انقالب، اول چون کنم، ر تش شهشهان دکتر از این�جا در
الزام دروس جزء برنامه�نویس و عددی آنالیز درس داشت اصرار

در آن تدریس ۶٢ سال از و بود شهشهان دکتر باشد، ریاض رشته
داشتیم. توجه�ای قابل پیشرفت کاربردی مسأله در ما شد. باب ایران
جهان پیشرفت�های با کرده�اند، کار رشته�ها این در که افرادی چون

سد کاربردی ریاضیات راه که اگر �کنم م ر ف و بوده�اند خوان�تر هم
باشد. داشته کشور در را الزم پیشرفت �تواند م زودی به نشود،

با آمده پیش زیاد بودم، ده دانش در که سال�های این در من
ریاض به که عالقه�ای �رغم عل که کرده�ام برخورد دانشجویان

مقدار ی ندیده�اند، ریاض از ملموس کاربردهای چون داشته�اند
این به شما توصیه علم مسیر در شدند. یزه �ان ب و سرخورده

چیست؟ دانشجویان

مورد در بدهم، جواب سوال این به این�که از قبل نه: زن دکتر
ره کن اساس بر و باشیم داشته جامع نقشه ی باید ما اولویت�ها،
خیل که رشته�های و نداریم که رشته�های ریاضیدان�ها،بین بین�الملل

ذاریم. ب اولویت داریم زیاد
باید ما ماست، تقصیر مقدار ی �شوند، م یزه �ان ب بچه�ها که این
بچه�ها به را ریاض بودن کارا و بودن جذاب بودن، مفید کنیم سع
به ماست. تقصیر �شوند م یزه �ان ب بچه�ها اگر بنابراین بدهیم، نشان
کنند. کار آن در بچه�ها که داد یج�واری پ برنامه�های �شود م من نظر
فضای وارد که افرادی که کنند باز گونه�ای به را فضا باید �کنم م ر ف
کنند. کار کاربردی ریاضیات که باشد باز دست�شان �شوند م ریاض
برنامه و بدهد رشد ان ام همه به که باشد گونه�ای به برنامه واقع در
ریاضیات سمت به خواستند دانشجویان اگر که باشد انعطاف�پذیر

باشد. باز برایشان راه بیایند، کاربردی

از استفاده نباید �دان ریاض آیا ر: دانش دکتر از حضار سوال
وارد و باشد استفاده قابل که کند تولید علم تا باشد بلد را ریاض

نشود؟ انتزاع محیط

یاد که آن�چه از استفاده �دان ریاض وظیفه خیر، ر: دانش دکتر

ی است، ریاض کار �دان ریاض وظیفه من نظر به نیست. �گیرد م
است ساختن ش چ مختص که ساز ش چ ی (مثل دارد مهارت
از طیف مورد در ما کنند). م کار چه آن با که بداند ندارد لزوم و
در دارد دوست خیل نفر ی �کنیم. م صحبت �دان ریاض نام به افراد
کند. کار کاربردها در دارد دوست خیل نفر ی ، کند کار مجردات
حاضر حال در �کنم احساسم من کنم: ذکر را ته�ای ن �خواستم م من
به . ریاض رشته�ی برای تاریخ لحاظ از خاصهستیم، برهه ی در
خاصداشتیم �های نی ت سری ی مهندس علوم در ما که دلیل این
در است. بوده �ها نی ت آن یده چ بیستم، قرن گفت بشود شاید و
پیش سال بیست عبارت به یعن شده کمرن فضا آن حاضر حال
نظری بار که �فرستادید م مقاله�ای شما ، مهندس مجله ی در اگر
مقاله�ای اخیر سال�های در اگر که حال در �پذیرفتند. نم را آن داشت
آن در نظری�ای مبحث که حال در بفرستید مهندس مجله ی به را
کار به که شده باز فضای بنابراین �شود. نم چاپ مقاله نباشد مطرح
که دارد وجود یزه�بخش ان فضای زیادی مقدار است. احتیاج نظری
مخاطره این و بیاید وجود به خوب خیل مسائل آن از است ن مم
در شود. برخورد آن با سطح فضای به است ن مم که دارد هم را
محض خیل شاید کنیم کار آن روی و یریم ب را مسأله اگر که حال
زمان استثنای فرصت ی این من نظر به باشد. کاربردی خیل یا

از �تواند م خوب نظارت و مدیریت صورت در هم ما کشور است.
شود. بهره�مند آن

جبرخط و DR کاربردی بسیار درس مثال طور به حضار: سوال
امتحانات دروس برنامه�ریزی در ول �شود م ارائه ده دانش در
ده�اید دانش در ل مش حل به عالقه�مند اساسا واقع به دارد. تداخل

�ماند؟ م باق حرف حد در انتقادات این �کنید م ر ف یا

ال اش اگر اما نیستم ده دانش آموزش معاون من ر: دانش دکتر
دارند. حق شود، بررس باید هست

بر منطبق باید کاربردی کار که �شود م گفته وقت�ها گاه
ریاضیات برای معیاری این آیا شما نظر به باشد، کشور نیازهای

نه؟ یا هست کاربردی

این دهم، پاسخ سوال این به این�که از قبل امیری: مهدوی دکتر
کار �شود، م پرداخته کاربردی ریاضیات به وقت که ویم ب را ته ن
دارد. پیچیده و نظری تحلیل�های بسیار نیست. آن در نظری یا مجرد
به فقط کاربردی که ندیدم ونه این را ریاض من شما سوال مورد در اما
ریاضیات ه بل باشد. کنیم”، حل را مسئله�یخاص اگر ”این�که معنای
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کاربرد هم ران دی برای ابزاریکه به ”مجهز دیدم، این�گونه را کاربردی
دارد، کارهای به نیاز خودش توسعه برنامه�های در کشور اگر دارد”.
افراد هم جاهای در بله، کند. برنامه�ریزی گسترده�تر سطح در باید
کاربردی که دهند قرار توجه مورد را خاص زمینه�های است ن مم
کاربردی مسائل که باشد ریاض مسئولیت منحصرا نباید این اما باشد

کند. حل را ت ممل

م: ب �خواستم م سوال این مورد در ته ن ی من ر: دانش دکتر
دقیق جمله کند، حل را الت مش �تواند م ریاض آیا که جمله این

گندم ذخیره اتمام ل مش مثال جاهای در چه؟ یعن الت مش نیست.
راه�اندازی برای ر دی سال پنجاه که است این هم جاهای در است،
دارد، مدیریت به بست این است. نیاز نرم�افزاری چه به پارسجنوب
را ل مش این که کند تحلیل بتواند باید مدیر دارد. را ل مش آن که

�شود. نم مربوط �دان ریاض به و کند حل �تواند م کس چه

موسسه ه این به توجه با امیری: مهدوی دکتر از حضار سوال
ایران در آن ایجاد برای تالش آیا است، فعال کشورها همه در سایان

است؟ شده

پیشنهاد این من است. نشده تالش هیچ خیر، امیری: مهدوی دکتر
ل ش این به موسسه�ای است خوب که کردم، مطرح جلسه ی در را
ما فعل وضعیت با متناقض هم وجودش و شود تاسیس ایران در
فعال آن در ما که دارد وجود قسمت که �دهد م نشان این ندارد.

کنیم. بیشتر را فعالیت�مان که �خواهیم م و نیستیم

شدن نزدی برای عمل راه�کار چه نه: زن دکتر از حضار سوال
پیشنهاد مطلوب وضعیت به کاربردی ریاضیات فعل وضعیت

دانشجویان. و اساتید برای راه�کار ؟ �کنید م

نباشد جدا آن در کاربردی ریاضیات که باشد برنامه�ای نه: زن دکتر
طیف�های و گوناگون رشته�های که جدیدی برنامه کند، رشد بتواند و

باشند. ارتباط در هم با بتوانند مختلف

امین ٢۵ در �کنم: م قول نقل بابلیان: دکتر پایان صحبت
المیل پرفسور از شریف صنعت دانشجویان کشور، ریاض کنفرانس
و...پیشنهاد خوندیم حقیق آنالیز خوندیم، منیفلد ما که �پرسند م
آنالیز : ن می المیل پرفسور چیه؟ بخونیم چ ه دی ه این برای شما

. بخونید عددی

عموم محتوای باید برنامه�ها امیری: مهدوی دکتر پایان صحبت
باید فرد و شود متولد خاص زمینه�های دورنش از تا باشد داشته

شود. خاص�تر آن از بعد و باشد داشته جامعیت

حضار. از ممنون و آوردند تشریف که اساتیدی از ممنون
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رسته�ها نظریه�ی
موجودات بررس بر عالوه بتواند که است بوده ساختار�های ساختن دنبال به همواره آشنا، موجودات از گرفتن ایده با ریاضیات
نمایش را موجودات تمام آن کم به بتوان که ساختاری آوردن دست به میان این در بشناسد. هم را ناشناخته موجودات آشنا،
بیان این با آن�هاست. بین ریاض روابط و نمادها از مجموعه�ای ، ریاض ساختار از منظور این�جا در دارد. ویژه�ای اهمیت نیز داد
به اگر که حال در �کنند م مشخص را ساختار ی که هستند روابط تنها و ندارند اهمیت چندان نمادها �رسد م نظر به مجرد،
اگر گروه�ها، نظریه�ی در مثال طور به برخوردارند. ویژه�ای اهمیت از نمادها �رسد م نظر به کنیم اه ن شناخته�شده�تری ساختارهای
به اگر اما است. مشهود خوب به فوق مطلب آن�گاه ، گروه ایزومورفیسم�های را روابط و یریم ب نظر در نماد عنوان به را گروه�ها
به نسبت �تری کل ساختار واقع در و یریم ب نظر در آن�ها بین روابط عنوان به را دوسوی توابع و بیندازیم اه ن مجموعه�ها ساختار
گروه ی که شود ناش آن�جا از تفاوت این شاید واقع در دارند. اهمیت که هستند روابط تنها که �بینیم م یریم، ب نظر در گروه�ها

است. شده یل تش روابط از مجموعه�ای از که است ساختاری دارای تنهای به خود
ی واقع در باشد. داشته ریاض اشیاء برای جهان ساختن در سع مجرد، ساختاری ارائه�ی با �خواهد م رسته�ها١ نظریه�ی

این باید واقع در کنند. صدق طبیع بسیار شرایط در باید روابط این که آن�ها روابط و نمادها از دسته�ای جز نیست چیزی رسته
برگیرد. در را شد مطرح که مجموعه�ها و گروه�ها هم�چون آشنای ساختارهای که باشد گونه�ای به ساختار

آن�ها بین روابط از گردایه�ای با اشیاء از دسته�ای که جا هر و کامپیوتر علوم و فیزی هم�چون مختلف رشته�های در نظریه این
ی روی �توانند م که هستند فرآیندهای روابط و هستند فیزی سیستم�های واقع در اشیاء ، فیزی در �شود. م ظاهر باشد، موجود

گزاره�ها اشیاء منطق، در هستند. خط رهای عمل روابط و هیلبرت فضاهای اشیاء ، کوانتوم انی م در شوند. اعمال سیستم

١Category Theory
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و �باشند. م برنامه�ها روابط و هستند داده٢ نوع اشیاء کامپیوتر، علوم در �شوند. م گرفته نظر در اثبات�ها واقع در روابط و هستند
بسیارند. نوع از مثال�های

کاربردهای و رسته�ها نظریه�ی مطالعه�ی به (٢-٩٣-٩٢) جدید ترم در دارد نظر در نظری”، کامپیوتر علوم هم�خوان ”دور گروه
خواصرسته�ی از منطق�گونه�ای معان است، گرفته صورت اخیر دهه�ی چند در که مطالعات در بپردازد. کامپیوتر علوم و منطق در آن
نتایج نهایت در و شده، محاسبه�پذیر و پیوسته توابع بین ارتباطات ل�گیری ش باعث این و است آمده دست به توپولوژی فضاهای

است. اخیر تحقیقات نتایج به رسیدن نیز مطالعات دوره این در ما غای هدف است. آمده دست به محاسبه نظریه�ی در جالب
منطق و توپولوژی از الزم مقدمات برای ادامه در و کرد خواهیم مطالعه [١] مرجع از را رسته�ها نظریه�ی از نیاز مورد مطالب
کم موجود پایان�نامه�های و زمینه این در اخیر مقاالت از ادامه برای نهایت در و �کنیم م استفاده [٢] کتاب از آن�ها بین روابط و

�گیریم. م
نام با گوگل گروه در باشید، برنامه جریان در آن�که برای

Theoretical Computer Science - Sharif University of Technology

شوید. عضو

مراجع

[1] Michael Barr and Charles Wells, Toposes, Triples and Theories

[2] Steven Vickers, Topology via Logic

٢Data Type

٩٢








	jeld
	Majale 6 Bedon e Jeld
	Binder1
	props
	image - Copy
	Sarmaghale
	image (2)
	Maghalat
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	image

	Binder2
	01
	02
	03
	Dr Mahdiaan
	Dr Memari
	Dr Rezakhanlou
	Dr Esfahani
	Dr Momeni

	04
	05
	06
	problem1
	solution1

	07
	08
	09

	Binder3
	blank
	contact1


	jeldback

