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به نام او

هیئت تحریریة ریاضی

اولینها همیشه سختترینها و پرتجربهترینها

فائزه بهادری راد ،شروين شفیعي ،هستي برقراريان،

هستند.

زهرا کشاورز ،فاطمه فوالدی ،آرمین احمدخان بیگي،
محدثه سیدی ،دانیال کاظملو و مهدی حق شناس

نشريهها ،آينة پويايي و شکوفايي علمي يک دانشکده
هستند و میراثي که از هر دوره بايد به دوره بعدی منتقل

هیئت تحریریة علومکامپیوتر

شوند .ما در پانزدهمین دورة انجمن علمي دانشکدة

پرنیان راد ،مونا مهرابيزاده هنرمند ،ياسین فالح تفتي،

رياضي و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتي امیرکبیر تصمیم

جواد کريمي ،مهال کريمیان ،امیرحسین فروغي،

گرفتیم تا اين يادگار را احیا کرده و شمارة اول اين

ريحانه طريقتي تابش ،فاطمه هاشمي نژاد ،مهکامه

فصلنامه را با عنوان " حلقه " منتشر کنیم .همکاری،

عرب گری و زهرا قربانعلي

پويايي و فعالیت گروهي دانشجويان هدف ابتدايي و اصلي
ما بود که با وجود اپیدمي کرونا ،توانستیم آن را محقق

گروه ویراستاری

سازيم .آنچه پیش روی شما قرار دارد ،حاصل همکاری

کتايون خیرآبادی ،شکیبا کمالي زاده ،يلدا افتخاری،

صمیمانه و گرم جمعي از دانشجويان فعلي و اسبق

پارسا پهلوان ،طیبه محبي ،محمد سروش غفاری،

دانشکدة رياضي و علوم کامپیوتر ،دانشجويان دانشکدههای

پريسا قناد ترشیزی ،امیرمهدی عسلي و فاطمه پیماني

ديگر و حتي دانشگاههای ديگر است .امید داريم در
شمارههای آينده بتوانیم "حلقه" را با همکاری تعداد

طراحی جلد و صفحه آرایی

بیشتری از دانشجويان عالقهمند و اساتید محترم رياضي

امیرمهدی عسلي ،محدثه احمدخاني خاری ،سارا

و علوم کامپیوتر ،با کیفیتي هر چه بهتر ،به چاپ برسانیم.

فرهادی و امیرحسین دالالن

امیرمهدی عسلي – سردبیر

زمینهی نشر :علمی

فاطمه پیماني  -مديرمسئول

صاحب امتیاز :انجمن علمی دانشکدهی ریاضی و
علومکامپیوتر
مدیر مسئول :فاطمه پیمانی
سردبیر :امیرمهدی عسلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک)
شمارهی اول ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ -
دورهی نشر :فصلنامه
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ریاضی

با نظریه بازیها خوب فکر کنید
محدثه سیدی

نمونههایی از کاربردهای نظریه بازیها

«قبل از هرکاری خوب فکر کن ».جملهای است که حداقل



يکبار به خود گوش زد کردهايم ،اما خب بايد گفت در اکثر

معامالت بورس اوراق بهادار و واکنشها و
تصمیمهای سرمايهگذاران در مقابل تحوالت بازار

مواقع مشکل اصلي همین خوب فکر کردن است .فرض

بورس و رفتارها و تصمیمهای ساير سرمايهگذاران

کنید به همراه دوستتان برای خريد میوه به بازار رفتهايد،


دوست شما در شلوغي بازار ،شما را گم ميکند .شما دو راه

تصمیم کشورهای عضو اوپک در مورد تغییر

داريد ،همانجا منتظر بمانید تا دوست شما برگردد يا به

میزان استخراج و فروش نفت و میزان متابعت يا

محلي برويد که احتمال دارد دوست شما به آنجا رفته باشد.

عدم متابعت آنها از سهمیهبندیهای انجامشده

اما اينکه کدام گزينه بهتر است ،بستگي به گزينههای

و

دوستتان دارد .او هم همین دو انتخاب را دارد و اينجاست



که نظريه بازیها ،راهحلي برای بازیهای دونفره (شما و

توافقشده2

رفتار شرکتها در مورد قیمتگذاری محصول در
شرايط انحصار يا بازارهای رقابت چندجانبه

دوستتان و بازی پیدا کردن) و چندنفره ،دارد .ميتوان گفت

مدلسازیِ الگوريتمهای برخط دارد( .در علوم کامپیوتر

نظريه بازیها 1يکي از ابزارهايي است که به شما کمک

الگوريتم آن ،الين الگوريتمي است که ميتواند ورودیهای

ميکند قبل از بعضي کارها خوب فکر کنید .اما چگونه؟

خود را بهطور قطعه به قطعه پردازش کند و نیازی به در

نظریه بازیها

دسترس بودن تمام ورودیها در ابتدا نیست).

نظريه بازیها با استفاده از مدلهای رياضي به تحلیل
بازی

روشهای همکاری يا رقابت موجودات منطقي و هوشمند
ميپردازد و تالش ميکند تا رفتار رياضي حاکم بر يک

زمانيکه سود يک موجود عالوه بر خودش ،به رفتار

موقعیت راهبردی (تضارب منافع) را مدلسازی کند .اين

ساير موجودات نیز بستگي داشته باشد و تصمیمات ديگر

موقعیت ،زماني پديد ميآيد که موفقیتِ يک فرد وابسته به

موجودات تأثیر مثبت و منفي بر روی سود او بگذارند ،يک

راهبردهايي است که ديگران انتخاب ميکنند .هدف نهايي

بازی میان اين موجودات شکل گرفتهاست .هر بازی شامل

اين دانش ،يافتن راهبرد بهینه برای بازيکنان است .در واقع

اين عناصر ميشود:

ساختار اصلي نظريه بازیها در بیشتر تحلیلها شامل

● بازيکنها (اشخاص ،شرکتها ،دولتها)

ماتريس چند بعدی است

● مجموعه تصمیماتي که هر بازيکن ميتواند بگیرد.

که در هر بعد ،مجموعهای از گزينهها قرار گرفتهاند که در

● نتیجة تصمیمات هر بازيکن

آرايههای اين ماتريس نتايج کسب شده برای عوامل در ازای
ترکیبهای مختلف از گزينههای مورد انتظار است .يکي از

عقالنیت

اصليترين شرايط بکارگیری اين نظريه در تحلیل

در نظرية بازیها عقالنیت به اين معنا است که

محیطهای رقابتي ،وفاداری عوامل متعامل در رعايت منطق

هر بازيکن تنها به دنبال بیشینه کردن سود خود است و

بازی است.

Quotas2

Game theory1
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ميداند چگونه بايد اين کار را انجام دهد .فرض اساسي در

ميکند و به دنبال بیشترين سود هست و اگر اعتراف کند

نظرية بازیها اين است که هر بازيکن قبل از تصمیمگیری

ممکن است کالً آزاد شود) ،پس هر دو زنداني اعتراف

بايد واکنش و عکسالعمل ديگران را نسبت به انتخاب و

ميکنند و به جای اينکه هر کدام فقط يک سال به زندان

تصمیم خود را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد؛ آنگاه تصمیم

بروند ،حکم سه سال زندان برای آنها صادر ميشود.

بهینه را اتخاذ کند.

تعادلِ نَش

انواع بازی


از جمله افراد مؤثر در ارائهی نظرية بازیها ،جان
فوربز نش ،رياضیدان و نخبهی دههی  2۰میالدی ،است .او

بازیهای ايستا(همزمان)

در اين نوع از بازیها بازيکنان همزمان با هم حرکات خود

که با نظرية تعادل نش در سال  1۹۹4موفق به دريافت

را انجام ميدهند؛ مثل سنگ کاغذ قیچي يا مواقعي که

جايزة نوبل اقتصادی شد ،سالها از بیماری اسکیزوفرني رنج

شرکتهايي با هم رقابت دارند ،محصول جديد خود را با

ميبرد .بر اساس زندگينامهی اين رياضیدان بزرگ ،کتاب

شروع سال جديد همزمان با هم روانهی بازار ميکنند.

يک ذهن زيبا اثر سیلويا ناسار نوشته شد.



تعادل نش موقعیتي است که بازيکنان از

بازیهای پويا(نوبتي)

در اين بازیها ،بازيکنان به صورت نوبتي بازی ميکنند .مثل

استراتژیهای يکديگر آگاه هستند و هرکدام بهترين تصمیم

شطرنج ،يا دو شرکتي که با هم رقابت دارند به صورت نوبتي

را در شرايط خاص خود ميگیرند و بعد از انجام آن،

به تغییر قیمت محصوالت يکديگر واکنش نشان ميدهند.

هیچکدام از آنها تمايلي به تغییر استراتژی خود ندارد.
البته در تعادل نش لزوم ًا همهی بازيکنان از استراتژی ساير
رقبا خرسند نیستند ،بلکه استراتژی آنها صرفاً بهترين

معمای زندانی

پاسخي است که ميتوانند در مقابل حرکت سايرين انجام

بازی معمای زنداني يک مثال کالسیک برای نظريه

دهند.

بازیهاست .دو زنداني در يک پروندهی سرقت به عنوان
متهم و شريک در جرم دستگیر شدهاند و به هردو

استراتژی ترکیبی

پیشنهادهای زير داده شده است:

به طور کلي نسبت دادن يک احتمال به هريک از

● اگر هیچ يک از زندانيها به سرقت اعتراف نکند،

استراتژیهای ممکن که بازيکن ميتواند انتخاب کند،

هردو برای يک سال به زندان خواهند رفت.

استراتژی مختلط گفته ميشود .در ادامه سعي ميکنیم

● اگر يکي از زندانيها اعتراف کند و بپذيرد که علیه

نمونهای از استراتژی مختلط در فوتبال را برسي کنیم:

ديگری شهادت دهد ،ولي زنداني ديگر اعتراف
نکند ،آن زنداني که اعتراف کرده آزاد ميشود و
نظریه بازیها در فوتبال

آن يکي  5سال به زندان خواهد رفت.
● اگر هر دو اعتراف کنند ،برای هر يک از آنها سه

فرض کنید تیم من ،تیمي تهاجمي باشد که در
هر حملهی آن دويدن و پاس دادن به يک میزان موثر باشند

سال حکم زندان صادر خواهد شد.
در تئوری ،بهترين انتخاب مشترک دو زنداني اين است که

و همچنین حريف نیز به همان اندازه در برابر دويدن و پاس

هیچيک اعتراف نکنند و هر کدام يک سال به زندان بروند.

خوب دفاع کند .برای قرار دادن اعداد در اين مورد ،فرض

اما مسئله اينجاست که هیچ کدام مطمئن نیستند که آن

کنید اگر حريف من بازی من را بخواند به اين معني که

يکي اعتراف نميکند (چرا که هر بازيکن از عقالنیت پیروی

وقتي من قصد دويدن را دارم ،تیم حريف در مقابل دويدن
5
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دفاع مي کند يا وقتي که من قصد پاس دادن را دارم ،در

میانگین سود تیم من وقتي تیم مدافع دويدن را انتخاب
ميکند برابر است با:

امتیاز از دست ميدهم .از طرف ديگر ،اگر حريف ،بازی من

−5𝑞 + 5(1 − 𝑞) = −10𝑞 + 5

را اشتباه بخواند (وقتي پاس ميدهم از من انتظار دويدن

میانگین سود تیم من وقتي تیم مدافع پاس را انتخاب
ميکند برابر است با:

بدهم) ،من پنج امتیاز بدست ميآورم .بازی به اين شکل

10𝑞 − 5(1 − 𝑞) = 15𝑞 − 5

مقابل پاس دفاع ميکند .در هريک از اين شرايط من پنج

داشته باشد يا وقتي دويدم انتظار داشته باشد که پاس

تساوی میانگین سود در دو حالت:

است:

𝑞 → −10𝑞 + 5 = 15𝑞 − 5 → 25𝑞 = 10
= 2/5

توجه کنید با اينکه مهاجمان تیم من سريعتر فرار ميکنند
اما من فقط با احتمال  2⁄5دويدن را انتخاب ميکنم و با
احتمال  3⁄5از پاسدادن استفاده ميکنم (چرا؟) .ما به طور
شهودی فکر ميکنیم دويدن بهتر به معنای دويدن بیشتر
است اما در اين صورت تعامليبودن بازی را ناديده گرفتهايم.

تعادل در اين بازی ساده است و هر يک از استراتژیها

در واقع بايد در نظر بگیريم که تیم حريف نیز ميداند که

(دويدن يا پاس) احتمالي برابر با  1⁄2دارند؛ ازاينرو من
استراتژی تیم خود را بر اساس يک سکه انداختن انتخاب

مهاجمان ما سريع فرار ميکنند؛ در نتیجه انگیزهی بیشتری
برای جلوگیری از آن(دويدن) را دارند و در اين صورت

ميکنم (حريف هم همین طور).

دويدن نمي تواند به همان اندازه موثر باشد بنابراين بايد

حال فرض کنیم مهاجم تیم من سريعتر فرار ميکند .تنها

حريف را متقاعد کنیم که قرار نیست مرتب از آن استفاده

تفاوت اين است که وقتي حريف انتظار پاسدادن دارد و

کنیم.

تیم من دويدن را انتخاب ميکند به جای  1۰ ،5امتیاز
خواهیم برد .بازی جديد به اين شکل خواهد بود:

فرض ميکنیم تیم من به احتمال 𝑞 دويدن را انتخاب
ميکند و به احتمال )𝑞  (1 −پاسدادن را .با فرض اينکه
نميدانیم تیم حريف کدام استراتژی را انتخاب ميکند،
ميخواهیم در هر دو حالت بیشترين سود و کمترين ضرر
را داشته باشیم .برای اين کار کافي است میانگین سودمان
در هر دو حالت برابر يکديگر قرار دهیم.
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هموتوپی
تعریف

فائزه بهادری راد
میگویند .یکی از کاربردهای قابل توجه هموتوپی در

وقتي صحبت از رياضیات و شاخههای متعدد آن ميشود،
يکي از اسمهای بسیار مهمي که به ذهن ميآيد

توپولوژی

توپولوژی1

جبری4

میباشد.

است .توپولوژی به مطالعهی خواص هندسي اشیايي

استفاده از هموتوپيها در عمل ،سختيهای مختص به خود

ميپردازد که تحت تغییر شکلهای پیوسته همچون

را دارد؛ برای جلوگیری از برخوردن به اين مشکالت،

پیچش ،کشیدگي ،مچالهکردن و خم کردن حفظ ميشوند،

توپولوژیدانان جبری راهکارهايي معادل در نظر گرفتهاند:

اما تحت پارگي و چسباندن از بین ميروند.

استفاده از مجتمعهای  CWیا طیفها( .که فعال مورد

اين تغییر شکلها در توپولوژی برای نمايش خواص حفظ

بحث ما نیستند).

شده استفاده ميشوند که شامل همسان ريختي

2

و

ارائة تعريف رياضي برای هموتوپي به وسیله توابع امکان

هموتوپي ۳هستند .خاصیتي که تحت چنین تغییر

پذير است .يک هموتوپي بین دو تابع پیوسته 𝑓 و 𝑔 از يک

شکلهايي پايا ميماند را خاصیت توپولوژی مينامند" .بُعد،

فضای توپولوژيک 𝑋 به فضای توپولوژيک 𝑌 به صورت تابع

که امکان تمايز بین خط و سطح را مي دهد" و "فشردگي،

پیوستهی

که امکان تمايز بین خط و يک دايره را مي دهد "،مثالهايي

𝑌 → ]𝐻: 𝑋 × [0,1

از اين دست خواص هستند .اگر کسي با توپولوژی آشنايي

از ضرب فضای 𝑋 با بازهی واحد] [0,1به فضای 𝑌 ،تعريف

مختصری داشته باشد ،قطعا نام هموتوپي را شنیده است.

ميشود؛ به طوری که برای تمام 𝑋 ∈ 𝑥 داشته باشیم:

در ادامه برای اطمینان از اينکه با اين مفهوم آشنا هستید

)𝑥(𝑓 = )𝐻(𝑥, 0

تعريف کوتاهي از آن را بیان ميکنیم :
و
در توپولوژی ،دو تابع پیوسته از یک فضای توپولوژی

𝐻(𝑥, 1) = 𝑔(𝑥).

به دیگری را هموتوپی (از لحاظ لغوی :ترکیبی از دو
مولفهی دومي که در تعريف 𝐻 بیان و از بازهی

واژه با معانی "مشابه" و "مکان") گویند اگر یکی از

][0,1

انتخاب ميشود ،همان مولفهی زمان است .يعني در زمان

آنها را بتوان "به طور پیوسته" به دیگری تغییر

 ،0تابع 𝑓 و در زمان  1تابع 𝑔 را داريم؛ و بین زمان صفر و

شکل داد ،چنین تغییر شکلی را هموتوپی بین دو تابع

يک ،تابع 𝑓 در حال تغییر شکل دادن به تابع 𝑔 است.
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يک نگاشت پیوسته از] 𝑋 × [0,1به 𝑌 باشد .تعبیر هندسي
مطالب مذکور ،تغییر شکل پیوستهی شکل سمت راست به
شکل سمت چپ است .اين تغییر شکل تحت عنوان يک
تابع پیوسته مشخص ميشود.

هموتوپي به عنوان يک تابع ويژگيهايي دارد 𝑓 .و

𝑔

هموتوپیک هستند اگر و تنها اگر يک هموتوپي 𝐻 موجود
باشد که 𝑓 را به 𝑔 ببرد .هموتوپیک بودن يک رابطهی
همارزی روی فضای تمام توابع پیوسته از 𝑋 به

𝑌

ميباشد(ميتوان نشان داد که روی اين فضا ،هموتوپيها
خواص انعکاسي ،تقارني و تعدی را دارا ميباشند).
هموتوپيها با ترکیب توابع سازگار هستند يعني ميتوان
هموتوپيها را با يک ديگر ترکیب کرد .به اين صورت:

شکل پايین تابع 𝑓 در زمان  ،0و شکل باال تابع 𝑔 در زمان
 1است.

اگر
𝑌 → 𝑋 𝑓1 , 𝑔1 :

و

تعريف معادل ديگری که برای هموتوپي ميتوان بیان کرد

𝑍 → 𝑌 𝑓2 , 𝑔2 :

اينچنین است که هموتوپي بین دو تابع پیوسته همانند

هموتوپیک باشند ،ترکیب های آنها ،يعني

𝑌 → 𝑋 𝑓, 𝑔:

𝑍 → 𝑋 𝑓2 ∘ 𝑓1 , 𝑔2 ∘ 𝑔1 :

يک خانواده از توابع پیوسته مانند𝑌 → 𝑋  𝐻𝑡 :است که
برای ] 𝑡 ∈ [0,1داشته باشیم:

نیز هموتوپیک ميباشند .به اين ترتیب همارزی هموتوپیک
بودن مشخص ميشود.

𝑓 = ℎ0
𝑔 = ℎ1

و
)𝑥( 𝑡(𝑥, 𝑡) ↦ ℎ
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گروه بنیادين نام دارد که اطالعات در زمینهی حلقهها را در

مثال

يک فضا ضبط ميکند  .به طور بصری ،گروههای هموتوپي

● اگر  𝑓, 𝑔: 𝑅2 → 𝑅2با ضوابط
) 𝑓(𝑥) ≔ (𝑥, 𝑥 3

اطالعات دربارهی شکلهای پايهای ،يا حفرهها ،در يک

) 𝑥 𝑒 𝑔(𝑥) ≔ (𝑥,

فضای توپولوژيک را ضبط ميکنند.

تعريف شوند ،آنگاه نگاشت 𝐻: 𝑅 × [0,1] → 𝑅2

●

با ضابطه

دسته بندی هموتوپي
در رياضیات ،دسته بندی هموتوپي يک دسته بندی از
فضاهای توپولوژيک به صورتي است که بررسي ميکند آيا

) 𝑥 𝑒𝑡 𝐻(𝑥, 𝑡) = (𝑥, (1 − 𝑡)𝑥 3 +

دو فضا ،شکل يکسان دارند يا خیر .به طور کليتر ،به جای

يک هموتوپي بین اين دو است .ميتوانید خواصي

اين که از دسته بندیهای توپولوژيکي استفاده کنیم،

را که برای هموتوپي ذکر کرديم بررسي نمايید.

ميتوانیم هر مدل دستهبندی دلخواه را به کار ببريم و دسته
بندی هموتوپي متناظر با آن را تعريف کنیم .اين تعريف
همارزی هموتوپیک به دلیل کاربرد زيادی که در

دستهبندی هموتوپي ،نخستین بار در سال  1۹67توسط

توپولوژی جبری دارد ،از اهمیت بااليي برخوردار است.

گالین معرفي شد .به اين ترتیب ،دستهبندی هموتوپي

مفاهیم بسیاری در توپولوژی جبری موجود هستند که

ميتواند در بسیاری از دستهبندیها در شاخههای ديگر

هموتوپي ثابت خوانده ميشوند ؛ يعني آنها در همارزی

رياضیات ،همچون هندسه و جبر استفاده کرد.

هموتوپي صادقاند .به عنوان مثال اگر 𝑋 و 𝑌 دو فضای
کاربردها

همارز هموتوپیک باشند ،آنگاه:
● 𝑋 همبند مسیری است ⇔𝑌 همبند مسیری باشد.

بر اساس مفهوم هموتوپي ،ميتوان از آن در روشهای

● 𝑋 همبند ساده است ⇔𝑌 همبند ساده باشد.

عددی و محاسباتي برای حل و توسعه معادالت جبری و
معادالت ديفرانسیل استفاده کرد .روشهايي که در معادالت
جبری استفاده ميشوند شامل روش پايستگي هموتوپي و

خواص

روشهای پايسته ميباشد .روشهای مورد استفاده در
● گروهها

معادالت ديفرانسیل ،شامل روشهای آنالیز هموتوپي است.

هموتوپيها در توپولوژی جبری برای کالس بندی فضاهای
ارتباط میان بخشهای متعدد از رياضیات کم

توپولوژيک به کار ميرود .اولین و سادهترين گروه هموتوپي

نیست؛ هر چه دانشي که در اين زمینه داريم بیشتر شود،
بیشتر به اين ارتباطها پي ميبريم .همچنین ،کاربردهای
9
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زيادی از هموتوپي و همسانريختيها در شاخههای
رياضیات ،مشاهده ميشود .تاثیری که اين دو ،در روند
اثباتها و مسائل رياضي دارند ،انکار ناپذير است .به خاطر
داشته باشید برای اين که در رياضیات حرفي برای گفتن
داشته باشید و بتوانید مسائل را بدون راهنمايي کسي حل
کنید ،گام اول فراگرفتن کامل و دقیق تعريف مفاهیم است.
برای فهم کامل هموتوپي ،پیشنهاد ميشود که مثال مذکور
را حل نمايید.
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ماجرای گره کانوی
گره  5۰سالهی ریاضی باز شد!
گره چیست؟

هستی برقراریان

سادهترين گره ،عبارت است از يک حلقهی بسته که از
تغییر حالت دايره به وجود آمده است و در واقع هیچ گرهای
در آن وجود ندارد .چنین گرهای را گرهی بديهي6مينامیم.

گرهها همهجا هستند .بستن بند کفش ،بافتن موها ،گره
زدن سبزهها و ...اينها فقط قسمت کوچکي از لیست
طوالني کاربرد گرهها در زندگي روزمره هستند .درست مثل
زندگي روزمره ،گرهها در رياضیات ،فیزيک ،زيست شناسي
و خیلي از علوم ديگر هم کاربردهايي دارند.

پس از گرههای بديهي ،سادهترين گرهها عبارتاند از
"گره سه پره" و "گره هشتي شکل".

و اما در رياضیات!

حال که آشنايي خوبي با گرهها به دست آورديد ،آشنايي
مختصری با زندگينامهی يکي از رياضيدانان سرشناس در
اين زمینه نیز ميتواند مفید باشد.

گرهها موضوع اصلي شاخهای بسیار خاص از رياضیات به نام
توپولوژی ۳هستند .به عبارت ساده ،توپولوژی علم مطالعهی
رفتار اشیا هنگام تغییر شکل ،پیچش و کشیدگي است،
بدون اين که بشکنند يا پاره شوند.

جان هورتون کانوی ،يکي از نظريه پردازان در زمینهی
«گروه های متناهي »5و همچنین يکي از مشهورترين
متخصصین نظريهی گره در جهان است .او نويسندهی بیش
از  1۰کتاب بوده و بیش از  1۳۰مقاله در زمینههای مختلف
رياضي در نشريههای مختلف به چاپ رساندهاست .او
تحقیقات و پژوهشهای بسیار مهمي در زمینههای نظريهی
اعداد ،نظريهی بازی ،نظريهی کدگذاری و ايجاد
سیستمهای عددی جديد که شامل«اعداد سورئال »6است
را به انجام رسانیدهاست .او همچنین به عنوان مخترع «بازی
زندگي» ،يک شبیه سازی کامپیوتری از سلول ساده زندگي
مديريت شده به وسیله قوانین ساده که منجر به رفتارهای
پیچیده شدهاست ،مشهور است .او در سال  1۹۳7میالدی
متولد شده و در سال  1۹67میالدی مدرک دکترای خود
را از دانشگاه کمبريج 7زير نظر هارولد داونپورت ۸دريافت
کرد .کانوی در کمبريج ماند تا وقتي که در سال 1۹۸6
میالدی به دانشگاه پرينستون ،۹جايي که به عنوان استاد
مشغول به کار بود ،نقل مکان کرد .او يکي از اعضای انجمن
سلطنتي لندن 1۰بود و موفق به دريافت جايزه پولیا از انجمن
رياضي لندن و همچنین جايزه فردريک اسر نمرز 11در
رشتهی رياضیات از دانشگاه نورث وسترن 12شده بود .وی

توپولوژی در حوزههای علمي مختلف کاربردهای مهمي
دارد و دانشمندان از آن برای مطالعهی طیف گستردهای از
موضوعات از رفتار بازارهای اقتصادی گرفته تا شکل
مولکولهای دیانای4استفاده کردهاند.
تئوری گرهها 5هم يکي از شاخههای توپولوژی است .بر
خالف بیشتر نمونههای واقعي ،دو سر يک گره رياضي به
هم چسبیدهاند .در واقع سادهترين اين گرهها به شکل يک
حلقه است که نميتوان آن را باز کرد.
به زبان رياضي ،گره ،دايرهی خوابیدهای در فضای سه بعدی
اقلیدسي است که همواره تغییر شکل دادهاست! هرچه
تعداد تقاطعها در يک گره بیشتر باشد ،پیچیدهتر هم
خواهد شد .برای درک موضوع ،يک طناب را تصور کنید.
نظريه گره به مطالعهی تغییر شکلهايي ميپردازد که
ميتوان در اين طناب ايجاد کرد .به عبارت ديگر ،ما
چگونگي پیچاندن ،خم کردن ،تا کردن ،کشیدن ،فشردن
و ...روی اين طناب را بررسي مي کنیم .کاری که نميتوانیم
انجام دهیم ،بريدن آن است .اين کار ممنوع است!

8. Harold Davenport
9. Princeton University
10. London Royal Society
11. Frederic Esser Nemmers
12. Northwestern Universit

1.topology
2.DNA
3.knot theory
4.unknot
5. finite groups
6. surreal numbers
7. Cambridge University
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کانوی در آوريل سال  ،2۰2۰و در سن  ۸2سالگي به علت

در همین بین و در سال  1۹7۰مسئلهای را در زمینهی
گرهها مطرح کرد که تا سال  2۰2۰بسیاری از رياضيدانان
برجسته آن را مورد بررسي قرار دادند ولي هیچيک از آنها
به پاسخ درست و قانع کنندهای دستنیافتند .اين مسئله،
به گرهی کانوی معروف است.

ابتال به بیماری کوويد  1۹چشم از جهان فروبست و فقط
چند ماه بعد ،يک دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس ،1۳به
نام لیزا پیکیرلو 14موقع کار روی تز دکترای خود ،اين گرهی
 5۰ساله را باز کرد.
پیکیريلو حین صحبت با يکي از اساتید دانشگاه به نام
کامرون گوردون  -که او هم رياضیدان است -به طور
تصادفي به محاسبات خود اشاره کرد .او به سايت علمي
"کوانتا" در مورد واکنش استادش گفت" :او فرياد زد 'بايد
بیشتر از اين هیجان زده باشي' .ديوانه شده بود ".لیزا
پیکیريلو اولین بار در سال  2۰1۸در يک سمینار در مورد
اين مسئله شنیده بود .پروفسور گوردون مي گويد" :فکر
کنم متوجه نشده بود مسئلهای قديمي و معروف را حل
کردهاست".

تصویری سه بعدی از یک گرهی سه پره

او از زمان حل اين مسئله به عنوان استاديار در موسسه
فناوری ماساچوست 15مشغول به کار شدهاست.

نمودار گره سه پره
لیزا پیکیرلو

گرهی هشتی شکل

جان هورتون کانوی
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13. University of Texas
14. Lisa Piccirillo
15. MIT
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حاال سوال اصلی این است که مسئلهی کانوی دقیقا

حال ،سوالي که شما میتوانید بپرسید اين است که آيا يک
گره بسته ،يک ديسک در فضای سه بعدی است؟ و اين
شايد اولین سوال در نظريهی گره ها باشد .و قطعاً اين سوال
برشي نیست!(ميتوان اين سوال را پرسید و سوال بيموردی
نیست ).بريده بودن ،يعني آيا برای يک ديسک در فضای
چهار بعدی يک مرز ايجاد کرده و آن را بسته است يا نه؟

ما در نظريه گرهها مواردی اين چنیني را مورد مطالعه قرار
ميدهیم ،که به طور مثال فرض کنید شما يک گره
ساختهايد و دوستتان هم گرهی خودش را ساختهاست( .گره
دوستتان با گره شما متفاوت است ).حاال سوال اين است
که چطور ميتوانید بدون اينکه دو سر گره خود را باز کنید،
آن را طوری تغییر دهید که درست مانند گره دوستتان
شود؟

حال من سوال ميکنم؛ آيا ميتوانید يک رومیزی پیدا کنید
که شما مرز آن نباشید؟ من به اين رومیزی اجازه ميدهم
که در صورت نیاز ،کمي از فضای اضافي استفاده کند!

چه بود؟
اجازه دهید توضیحات مختصری از دکتر لیزا پیکیرلو
دربارهی گرهی کانوی و نحوهی حل آن را در يک مصاحبه
بخوانیم:

(و اما مسئلهی گرهی کانوی!)
مسئلهی گرهی کانوی ،همان گرهای که جان هورتون کانوی
اختراع کرد (گره ای که  11تقاطع دارد) ،اين است که آيا
اين گره برشي هست يا خیر؟

اجازه دهید توضیح دهم که محدود کردن يک ديسک ،در
فضای سه بعدی به چه معناست.

من برای حل آن ،به مطالعهی فضاهای چهار بعدی
پرداختم؛ که بسیار مرتبط با گرهها است .درحقیقت من
بیشتر يک توپولوژيست هستم تا يک نظريهپرداز گره و
بسیار به فضاها عالقه دارم؛ اما من اين حقیقت را ميدانستم
همان حقیقتي را که بقیه هم ميدانستند ،که اگر ما دو گره
متفاوت داشته باشیم که فضاهای چهار بعدی مشابهي را
ايجاد ميکنند ،ميتوان نتیجه گرفت که يا هر دو برشي
هستند و يا هر دو برشي نیستند .اما کار با گرهی کانوی
کمي سخت است .در نتیجه به خود گفتم که با گرهی کانوی
کار نميکنم؛ گرهای را ميسازم که فضای مشابهي را ايجاد
ميکند و سعي ميکنم که آن را مطالعه کنم و پس از
بررسي نشان دادم که آن گره برشي نیست ،پس نتیجه
گرفتم که گره کانوی هم نميتواند برشي باشد.

فرض کنید که برای صرف شام ،يک رومیزی به شکل دايره
داريد و رومیزی شما يک مرز توری هم دارد! آيا قبول داريد
که آن مرز توری ،يک گره خواهد شد؟ درست است .اين
مرز مثل يک دايره است که در فضای سه بعدی قرار گرفته
است؛ دقیقا در فضايي که گره قرار ميگیرد.
وقتي که رومیزی شما ،روی میز قرار دارد ،ديدن آن دايره
راحت است؛ زيرا به طور واضح رومیزی شما را ،مرزبندی
کرده است .در نتیجه اين گره ،اصال گرهی جالبي نیست! و
تنها برای يک ديسک در فضای سه بعدی يک مرز ساخته
است!
حاال فرض کنید شام تمام شده است و شما رومیزی را
پرتاب ميکنید! شما راهي را برای نگاه کردن به حرکت
آهستهی آن انتخاب ميکنید و فقط به مرز آن ،يعني همان
توری نگاه ميکنید .خیلي بينظم به نظر مي رسد؛ اما
چیزی فراتر از يک دايره نیست و در نتیجه هنوز هم جالب
نیست! ديوانه وار به نظر ميرسد؛ اما من ادعا ميکنم که
اين گره هنوز هم ديسک را در فضای سه بعدی محدود
ميکند ،زيرا واضح است که هنوز رومیزی را محدود ميکند!

گره کانوی
13
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"ريچارد تیلور "1۹رئیس کمیتهی انتخاب بنیاد جايزه علمي
رياضیات ،گفت" :ما امیدواريم که جايزهی مرزهای نوين که
به نام "مريم میرزاخاني" نامگذاری شده ،الهام بخش زنان
جوان مشتاق به علم رياضي باشد تا اين علم را دنبال کنند.
شناسايي زنان الهام بخش در رشته رياضیات ،ادای ديني به
ذهن زيبا و درخشان مريم میرزاخاني خواهد بود.

گره پیکیرلو
دکتر لیزا پیکیرلو پس از حل اين مسئله ،برنده ی جايزهی
«مرزهای نوين مريم میرزاخاني» شد.

مریم میرزاخانی
جايزه ی «مرز های نوين مريم میرزاخاني» چیست؟
دو سال پس از فوت مريم میرزاخاني ،اولین زن و اولین
ايراني برنده جايزه فیلدز و استاد تمام دانشگاه استنفورد،16
بنیاد جايزهی دستاورد علمي ،17جايزهی بزرگ رياضیات
موسوم به "مرزهای نوين "1۸که برای زنان رياضيدان جوان
درنظر گرفته بود را به افتخار میرزاخاني به نام وی نامگذاری
کردهاست.
اين بنیاد ،جايزه  5۰هزار دالری مذکور را به زنان رياضيدان
جواني که در دو سال منتهي به زمان اعالم جايزه ،دکترای
خود را در زمینه رياضیات دريافت کرده باشند ،اهدا ميکند.
اين جايزه ممکن است به دو يا چند نفر همزمان اهدا شود.

16. Stanford University
17. Breakthrough Prize
18. New Frontiers Prize
19. Richard Taylor
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خمهای بیضوی
شروين شفیعي

مسلماً تا به حال نامهايي چون «هندسة ديفرانسیل يا
توپولوژی جبری» 1به گوشتان خورده است .آيا به اين نکته نیز
انديشیدهايد که هدف از کنار هم گذاشتن دو بخش بهظاهر
متفاوت رياضي چیست يا اساس ًا علتي که قرار است مثالً اشکال

کلي حلنشدنياند .مثال اخیر به خوبي اهمیت اين تلفیق را
نشان ميدهد که چگونه سوالهای ذاتاً هندسي به کمک
مفاهیم جبری قابل پاسخاند .پس اگر به رياضي عالقه و قصد
مطالعة جدیتر آن را داريد ،ميبايست با اين سرفصلها و

هندسي با ابزارآالت ديفرانسیلي بررسي شود چیست؟ پاسخ به

مباحث مهمشان نیز آشنا شويد.

رياضيدانان مختلف ،تمامي علوم رياضي نوين را متحول ساخت.

يکي از پرکاربردترين و در عین حال جالبترين آنها «هندسة

اين پرسش بنیادی و کوشش در راستای فهم و بسط آن توسط
بدون شک يکي از مهمترين و احتماالً اساسيترين تالشهايي
که در سدههای اخیر در رياضیات انجام شده همین تلفیق و
ترکیب حوزههای گوناگون رياضي با يکديگر است .پس از عبور
از ادوار ابتدايي تاريخ اين علم که هر مبحث به صورت جدا و
مستقل بررسي ميشد ،با ظهور شکوفايي رياضيدانان مسلمان
و خصوصاً پس از عصر دگرگوني علوم در اروپا ،دورة
تفکیکزدايي و مطالعة توامان سرفصلهای مهم رياضي بود .در
حقیقت رياضيدانان به درستي دريافته بودند که هرچه در يک
موضوع خاص جلو رفته و تعمیق پیدا ميکنیم ،ارتباط و
مشابهتهای بسیاری با ساير موضوعات پديدار ميشود تا جايي
که برای درک قضايا و فهم بهتر روابط مشابه نیز از اين ارتباط
تنگاتنگ و پیوسته بهره بردند .فراواناند مسائل دشوار و پیچیدة
هندسيای که تا قرنها برهان و اثبات متقني برایشان يافت

جبری»4ست .هندسة جبری به زبان ساده علم مطالعة دستهای
خاص از موجودات هندسي ،يعني چندجملهایها ،با ساز و کارها
و تکنیکهای جبریست .در هندسة جبری آن چه برای ما مهم
است نه حل ساده و يافتن پاسخ دستگاهي از چندجملهایها،
که شناخت خواص ذاتي و نقاط تاثیرگذار روی آنهاست .به
زبان ديگر ،ميتوان اين شاخة محوری را علم بررسي و آنالیز
خواص ذاتي چندجملهایها دانست که ارتباط نظاممند و
متوازني با ديگر شاخهها چون اعداد مختلط ،توپولوژی و نظرية
اعداد دارد .پاية مطالعه در هندسة جبری اشیايياند به نام
«واريتههای جبری » 5که به صورت مجموعه جوابهای دستگاه
معادالت چندجملهایها بر روی اعداد حقیقي يا مختلط تعريف
ميشوند .يک «واريتة

آفین»6

از سادهترين نوع واريتهها برای

شروع و تعريف است:

نشده بود و با تبديل همان مسائل به صورت فرمي جبری،

تعریف  .۱.۰يک فضای 𝑛-تايي آفین 7روی میدان دلخواه

راهحلي پیدا شد؛ از مشهورترين آنها ميتوان به «تثلیث

مجموعة زير است:

زاويه »2و «تربیع دايره »۳اشاره کرد که مدتها ذهن بزرگان
رياضي را به خود مشغول ساخته بود تا سرانجام در قرن  1۸با
کمک نظرية گالوا و توسیع میدانهای جبری ثابت شد در حالت

Algebraic Topology and Differential Geometry1

Algebraic Geometry4

2آيا ميتوان هر زاوية دلخواه را صرفاً با کمک خطکش و پرگار به سه قسمت مساوی

Algebraic Varieties5

تقسیم کرد؟

Affine Varieties6

۳آيا به ازای هر دايرة دلخواه ميتوان صرفاً با کمک خطکش و پرگار مربعي هممساحت

Affine n-space7

با آن کشید؟
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𝐾 ∈ 𝑖𝑥 ̅8) = {𝑃 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ):
}̅
𝐾( 𝑛𝔸 = 𝑛𝔸

به فضای دوتايي آفین که  .𝑥 2 + 𝑦 2 = 1ميتوان نشان
داد 𝑔 يک ايدهآل اول است و لذا مجموعة صفرهای 𝑔 يک

مشابهاً ،مجموعة نقاط گويای فضای آفین 𝔸 روی میدان 𝐾۹به

واريتة آفین است .ميدانیم اين واريته همان دايرة واحد است.
اصليترين واريتههايي مورد بررسي ما دواير ،خمها ،سهميها،

صورت زير است:
𝔸𝑛 (𝐾) = {𝑃 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ 𝔸𝑛 : 𝑥𝑖 ∈ 𝐾}.

هذلوليها و بیضيهاست .در اين نوشتار تالش شده تا با يک
 ، 12به
دستة بسیار مهم از اين واريتهها ،يعني خمهای بیضوی
طور مختصر آشنا شده و بعضي از استثناييترين خواص و

تعریف  .۲.۰فرض کنید ] 𝑛𝑋  ̅𝐾 [𝑋] = 𝐾̅[𝑋1 , … ,يک حلقة

کاربردهای آنها را مورد مطالعه قرار دهیم .همانطور که اشاره

چندجملهای با 𝑛 متغیر و ]𝑋[̅𝐾 ⊂ 𝐼 يک ايدهآل آن باشد .در

شد ،خمهای بیضوی در حقیقت نوعي واريتة جبری

اين صورت برای چنین 𝐼 يک زيرمجموعه از 𝔸 به آن اختصاص

خاص(واريتة آفین) يا صفرهای يک چندجملهای هستند.

1۰
ميدهیم:

تعريف صريح و مستقیم اين خمها نیاز به مقدمات بسیار و
𝑉𝐼 = {𝑃 ∈ 𝐴𝑛 : 𝑓(𝑃) = 0 ∀𝑓 ∈ 𝐼}.

سطوح باال و نسبتاً پیچیدة رياضي دارد .برای ابتدا و تعريف
سادة آنها ميتوان از خمهای بیضیوی روی مجموعة اعداد

 11هر مجموعه به فرم 𝐼𝑉 است .اگر
يک مجموعة جبری آفین
𝑉 يک مجموعة جبری آفین باشد ،ايدهآل 𝑉 به صورت زير

حقیقي شروع کرد .يک خم بیضوی روی  ℝدارای معادلة زير
است:

تعريف ميشود:

2

3

2

𝐸: 𝑦 + 𝑎1 𝑥𝑦 + 𝑎3 𝑦 = 𝑥 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎4 𝑥 + 𝑎6

𝑉𝐼 = {𝑃 ∈ 𝔸𝑛 : 𝑓(𝑃) = 0 ∀𝑓 ∈ 𝐼}.

مشابه چندجملهایهای درجه دو ،برای هر خم بیضوی ميتوان
تعریف  .۳.۰يک مجموعة جبری آفین را يک واريتة آفین

 𝛥1۳تعريف کرد:
يک مشخصه
)(1

𝑏2 = 𝑎12 + 4𝑎2 ,

)(2

𝑏4 = 2𝑎4 + 𝑎1 𝑎3 ,

)(3

𝑏6 = 𝑎32 + 4𝑎6 ,

مثال  .۱.۰فرض کنید  𝐾 = ℂو  𝔸2فضای دوتايي آفین

)(4

𝑏8 = 𝑎12 𝑎6 + 4𝑎2 𝑎6 − 𝑎1 𝑎3 𝑎4 + 𝑎2 𝑎32 − 𝑎42 ,

همان توابع

)(5

𝛥 = −𝑏22 𝑏8 − 8𝑏43 − 27𝑏62 + 9𝑏2 𝑏4 𝑏6 .

گويند اگر )𝑉(𝐼 يک ايدهآل اول در ]𝑋[ 𝐾̅ باشد.

باشد .حلقة چندجملهایهای

]𝑦 ℂ[𝑥,

مختلط_مقدار روی نقاط  𝔸2هستند .فرض کنید

= )𝑦 𝑔(𝑥,

 𝑥 2 + 𝑦 2 − 1يک زيرمجموعه از اين حلقه باشد .در اين
صورت ،صفرهای اين چندجملهای عبارت است از نقاطي متعلق

بسته به عالمت مشخصة يک خم بیضوی ميتوان شکل
حدودی و وضعیت هندسي آن را به دست آورد .اين خمها به
An Affine aⅼgebraiⅽ set11

 8برای هر میدان دلخواه 𝐾 ،بستار جبری که با ̅
𝐾 نمایش داده میشود،
میدانیست که در آن هر چندجملهای با ضرایبی از 𝐾 حتما ً دارای جواب است.
مثال  ℂبستار جبری  ℝاست زیرا هر چندجملهای با ضرایب حقیقی حتما دارای
جواب در میدان اعداد مختلط است.

Eⅼⅼiptiⅽ ⅽurves12

The set of K−rationaⅼ points of A29

Ⅾisⅽriⅿinant13

 10توجه کنید مباحث اين قسمت نیاز به پیش نیازهايي از درس مباني جبر دارد .البته
اين پیش نیازها برای شناخت دقیق خمهای بیضوی به کار رفته و در صورت عدم
آشنايي ميتوانید از همان تعريف سادة روی اعداد حقیقي استفاده کنید.
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 14تقسیم ميشوند .خمهای هموار
دو دستة «تکین و هموار»

همانطور که در شکل  2مشخص است ،هر دوی اين خمها در

هیچگاه خودشان را قطع نکرده و مشخصة غیر صفر دارند .اگر

نقطة ) (0,0داری مشتق جزئي يکسان هستند .به عنوان مثال

مشخصة خمي صفر بود ،اين خم دارای نقطة تکین است و

برای خم سمت راست داريم:

خودشان را نیز در يک نقطه قطع ميکنند .خمهای تکین نیز
 15تقسیم ميشوند .به طور کلي،
به دو نوع «گرهدار و نوکتیز»
آنچه برای ما اهمیت دارد و مورد بررسي قرار ميگیرد خمهای

2
3

= 0 ⇒ 3𝑥 2 + 2𝑥 = 0 ⇒ 𝑥 = 0, −
= 0 ⇒ −2𝑦 = 0 ⇒ 𝑦 = 0

هموار هستند .توجه داشته باشید که خمهای بیضوی لزوماٌ
پیوسته نیستند .ويژگي منحصر به فرد خمهای تکین اين است
که مشتق جزئي خم نسبت به دو مولفة 𝑦  𝑥,در نقطة تکین
يکسان است در صورتي که برای خمهای هموار برای هیچ

) 𝜕(𝑥 3 +𝑥 2 −𝑦 2
𝑥𝜕
) 𝜕(𝑥 3 +𝑥 2 −𝑦 2
𝑦𝜕

⇒=0
⇒=0

نقطة ) (0,0در هر دو معادلة فوق و همچنین معادلة خم صدق
ميکند ،پس يک نقطة تکین است.

نقطهای چنین اتفاقي رخ نميدهد .همچنین ،برای بررسي نوع
 16حول نقطة تکین
يک خم تکین ميبايست از سری تیلور
استفاده کرد.

شکل  ,1[:1شکل  ]۳,1خمهای بیضوی هموار با
مشخصههای مختلف.

Tayⅼor series16

Singuⅼar anⅾ sⅿooth14
Noⅾe anⅾ ⅽusp15

17

)𝑦𝜕𝑓(𝑥,
𝑥𝜕
)𝑦𝜕𝑓(𝑥,
𝑦𝜕

{
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همانطور که گفتیم ،خمهای بیضوی در حوزة هندسة جبری
در تمامي  5خمي که در تصاوير ديده ميشوند ضرايب

اند .تا به اينجا ما صرف ًا خواص هندسي اين خمها را بررسي

 𝑎1 , 𝑎3 , 𝑎2برابر با صفرند .ميتوان نشان داد با يک تغییر متغیر

کرديم .اما ويژگي يکتا و بسیار اعجاب برانگیزی که خمهای

مناسب هر خم بیضوی قابل تبديل شدن به فرم زير است که

بیضوی را از وادی هندسه جدا کرده و آنها را به دنیای جبر

 17ميگويند:
به آن «معادلة وايرِشتِراس»

پیوند ميدهد ،رفتار اين خم در قبال تقاطع يک خط راست
است .ايدة اولیه از آنجا شکل ميگیرد که چنانچه هر خط

𝐵 𝐸: 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝐴𝑥 +

راست دلخواه يک خم بیضوی را قطع کند ،برای بسیاری از اين
خطها ،اين خم را فقط و فقط در  ۳نقطه قطع ميکند .در اين
تقاطع ،اگر نقطة سوم را به نوعي به دو نقطة قبل مرتبط بدانیم،

به کمک روابط ( )1تا ( )5برای هر معادلة وايرشتراس يک مولفة

ميتوان ادعا کرد به ازای هر دو نقطه ،نقطة سومي موجود است

 1۸تعريف ميشود:
ديگر نیز به نام «ثابت-جِي»

که از تقاطع دو نقطة قبل شکل گرفته و همچنان روی خم

)(6

𝑐4 = 𝑏22 − 24𝑏4 ,

)(7

𝛥𝑗 = 𝑐43 /

زندگي مي کند(اين خاصیت شما را ياد چیزی در رياضي
نمياندازد؟) پس همین ويژگي سبب شد تا روی مجموعة تمام
نقاط تعريفشده روی خم ،بتوان يک گروه رياضي تشکیل داد!
منطق عمل دوتايي اين گروه ،که با عالمت جمع نشان داده

معادالت وايرشتراس دارای خواص بسیار جالبي هستند .مثالً

ميشود ،دقیقاٌ همان منطق تقاطع است؛ حاصلجمع هر دو

ميتوان نشان داد دو معادلة وايرشتراس با يکديگر يکريختاند
اگر و تنها اگر داری ثابت-جي يکسان باشند .همچنین به ازای
هر عدد حقیقي دلخواه ،يک خم بیضوی روی اعداد حقیقي
موجود است که دارای ثابت-جي برابر با عدد دلخواهمان باشد.
تشخیص نوعي تکیني نیز برای اين خمها راحتتر است؛ در خم
تکین دارای معادلة وايرشتراس اگر  𝑐4 ≠ 0گرهدار و در غیر
اينصورت نوک تیز است.

نقطه برابر است با قرينة نقطة سوم حاصل از تقاطع خط واصل
مابین آن دو نقطه و خم .برای جمع يک نقطه با خودش نیز از
خط مماس استفاده ميکنیم .اين ويژگي که خط واصل ما بین
J-invariant18

Weierstrass17
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)6𝑃 = (−3,8

هر دو نقطة دلخواه از خم ،به جز نقاط قرينه ،حتماً خم را در
نقطة سومي قطع ميکند با عملیات سادة جبری قابل اثبات
است .برای تضمین بسته بودن گروه نسبت به عمل جمع و حل

بهوضوح ميتوان مشاهده کرد مرتبة نقطة فوق برابر با  7است.

مشکل نقاط قرينه کافيست حاصلجمع دو نقطه که قرينة
يکديگر هستند و خط واصل آنها هیچگاه خم را قطع نميکند،
 1۹بنامیم که اتفاقاٌ عضو
نقطهای فرضي به نام ((نقطة بينهايت))
هماني گروه بوده و با عالمت 𝑂 نشان داده ميشود .دلیل
نامگذاری کلمة بينهايت عدم وجود نقطه سوم برای دو نقطة
قرينه بوده و مختصاتش ) 𝑂 = (0,1است.

با نوشتن دقیق معادلة خم و مختصات دو نقطة مفروض ،به

شکل  ,1[ :۳شکل  ]۳,۳قانون عمل دوتايي گروه .تصوير سمت

راحتي ميتوان فرمول محاسبة مختصات نقطة حاصل از جمع

چپ :جمع دو نقطة متفاوت ،تصوير راست :جمع يک نقطه با

گروهي آن دو را به دست آورد .اين عمل جمع نکات جالبي

خودش.

ال مي توان نشان داد جمع دو نقطه با مختصات گويا
دارد؛ مث ً
همواره نقطهای با مختصات گوياست .يا اينکه برای بعضي نقاط
مانند 𝑃 در بعضي خمها ،عدد طبیعي 𝑛 موجود است که
⏟ = 𝑃𝑛 .
𝑂 = 𝑃 𝑃 + 𝑃 + ⋯+
𝑛

مثال زير اين مسئله را روشنتر ميسازد:
مثال  .5.۰فرض کنید  . 𝐸 ∶ 𝑦 2 = 𝑥 3 − 43𝑥 + 166برای
نقطة ) 𝑃 = (3,8داريم:
)3𝑃 = (11, −32

2𝑃 = (−5, −16),

)5𝑃 = (−5, +16

4𝑃 = (11, +32),

Point of infinity19
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نقاط مختلف يک خم بیضوی ميشود .همچنین ميتوان نشان
داد برای خمي بیضوی روی میدان حقیقي و  𝑚 ≥ 2داريم:
𝐸[𝑚] ≅ (ℤ/𝑚ℤ)2

همانطور که اشاره شد و در مثال قبل مشاهده کرديم ،با شروع
از يک نقطه با مختصات صحیح و جمع با خودش ،دوباره به
نقاطي با مختصات صحیح رسیديم .در حقیقت پرسش در مورد
اندازة مجموعة نقاط با مختصات گويا و صحیح همواره يکي از
مسائلي بوده که ذهن رياضيدانان را به خود مشغول ساخته و
برايش حدسها و قضايای بسیاری طرح شدهاست .دو قضیة بعد
از مهمترين و در عین حال کاربردیترين آنهاست:
قضیه  .۷.۰برای هر خم بیضوی ،گروه نقاط با مختصات گويا
روی خم ،گروهي مولد متناهيست.
قضیه  .8.۰برای هر خم بیضوی ،گروه نقاط با مختصات
صحیح روی خم ،گروهي متناهيست.

شکل  :4خم 𝐸 در مثال 5
با قراردادن خمها و نقاط مختلف ميتوان به نتايجي شبیه
باال رسید و نقاط ديگری با مرتبههای متناهي پیدا کرد .به
اضافه ،مجموعة تمام نقاط با مرتبة متناهي ،تشکیل يک
 2۰را برای گروه ميدهند که با 𝑠𝑟𝑜𝑡𝐸 نشان داده
زيرگروه
شده و به صورت زير تعريف ميشود .فرض کنید

∈𝑚

بیضوی و کل رياضیات داشت .به طوریکه روش اثبات قضیة 7
در کنار چند قضیة کاربردی ديگر درهمین حوزه ،توانست کلید
بیسار موثری در اثبات قضیة معروف آخر فرما باشد .برای اثبات
آن قضیه ،هر معادلة فرما به صورت يک خم بیضوی خاص در
نظر گرفته شده و با استفاده از قضیة اساسي ديگری به نام

 𝑍, 𝑚 ≥ 1و 𝐸 يک خم بیضوی باشد.

 21اين اثبات به تکمیل ميرسد .برای
«قضیة فرمهای ماژوالر»

تعریف .6.۰
𝑠𝑟𝑜𝑡𝐸

اثبات قضايای فوق سهم شاياني در پیشبرد نظرية خمهای

اطالعات بیشتر ميتوانید به اين [ ]2منبع مراجعه کنید.
برای پايان قصد داريم به يکي از اساسيترين کاربردهای

⟹ }𝑂 = 𝑃𝑚 𝐸[𝑚] = {𝑃 ∈ 𝐸:
∞⋃ =
]𝑚[𝐸 𝑚=1

خمهای بیضوی در حوزة صنعت اشاره کنیم .اما پیش از آن
نیاز است با نحوة کارکرد خمهای بیضوی روی میدانهای

اگر 𝐸 يک خم بیضوی تعريفشده روی میدان دلخواه

 22آشنا شويم .تنها تفاوت اينجا با میدان اعداد
متناهي

𝐾

حقیقي آن است که اين بار تعداد متناهي نقطه روی خم

باشد 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 (𝐾) ،نشاندهندة نقاط )𝐾(𝐸 با مرتبة متناهي

داريم .به مثال زير توجه کنید:

است .از اين زيرگروه استفادههای بسیاری در تعیین نوع و تعداد

22يک میدان متناهي  Fnهمان میدان  Znبا عمل جمع است.

Torsion subgroup20
Modularity Theorem21
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مثال  .۹.۰فرض کنید  𝐸: 𝑦 2 = 𝑥 3 + 1و  𝐾 = 𝔽5باشد.

اين نقطة ثابت است .علت استفادة شرکت سازنده از چنین

به عنوان مثال اگر ) 𝑃 = (2,2ميتوان گفت 𝐸 ∈ 𝑃 زيرا

منطقي اين است که او ًال تمامي نقاط موجود روی اين خم

پیمانۀ5

پیمانۀ5

≡ ⏞ 4=4
⏞ 23 + 1.
≡ 22

در اين صورت ساير اعضای مجموعة )𝐾(𝐸 برابر است با:
}𝑂 𝐸(𝔽5 ) = {(0,1), (0,4), (2,2), (2,3), (4,0),

مشخص است(زيرا روی میدان متناهي تعريف شده است) و
دوم ًا عمل ضرب(که همان جمع متواليست) روی خمهای
بیضوی برگشت ناپذير است و با داشتن کلید عمومي ،نميتوان
کلید خصوصي را بهدست آورد و در نتیجه اين روند کامالً امن
است .برای اطالعات بیشتر ميتوانید عبارت " "secp256k1را
در گوگل سرچ کنید .در ادامه با توضیحي ساده از اين خم بحث

چون تمامي اين گروهها متناهي هستند ،ميتوان آنها را با

را به اتمام ميرسانیم:

گروهي شناخته شده يک ريخت کرد .مثال در مثال قبل ،چون
اين گروه دارای  6عضو است ،با نوشتن مرتبة اعضای آن ميتوان
نتیجه گرفت که با گروه  ℤ/6ℤيکريخت است .قوانین و

𝐸: 𝑦 2 = 𝑥 3 + 7 over𝔽𝑝 ,

فرمولهای جمع گروهي برای اين نوع خم ها هم صدق

𝑝 = 2256 − 232 − 29 − 28 − 27 − 26 − 24 − 1

ميکنند.
همانطور که اشاره کرديم اين خمها کاربرد بسیار جالبي در

𝑎 = 550662630222773436695787188951685

صنعت دارند .امروزه با گسترش استفاده از ارزهای ديجیتال،

34326250603453777594175500187360389

مردم بیشتری به سمت اين نوع ارزها گرويده ميشوند و اهمیت

116729240

حفظ امنیت اطالعات کاربران دوچندان ميشود .يکي از اين
 2۳است .برای استفاده از آن کاربران بايد
نوع ارزها «بیتکوين»

𝑏 = 32670510020758816978083085130507

بیتکوينهایشان را در کیف پول اينترنتي خود ضبط کنند.
شرکت سازندة اين ارز متناسب با هر کیفپول ،يک کلید

0431844712733806592432759389043357

 24تصادفي برای آن انتخاب ميکند .اين کلید مختص
خصوصي

57337482424

هرشخص است و مانند گذرواژة شخصي کارتهای بانکي نبايد
آن را افشا سازد .به اضافه ،متناسب با اين کلید خصوصي يک

𝐺 = (𝑎, 𝑏),

 25تصادفي هم ساخته ميشود که مانند شمارة
کلید عمومي

⏟ = 𝐺 ∗ 𝑟𝑃 = 𝑢𝑃
𝐺𝐺 + 𝐺 + ⋯+

کارتهای بانکي ميتواند برای انتقال وجه در اختیار سايرين

𝑟𝑃

قرار بگیرد .نکتة عجیب و جالب اينجاست که اين کلیدها
آنقدرها هم تصادفي نیستند! در حقیقت شرکت سازنده برای
اين ارزها از يک خم بیضوی روی يک میدان متناهي با مرتبة
عددی اول و  77رقمي بهره ميبرد! ساز و کار آن بدين صورت
است که يک نقطة ثابت عمومي 𝐺 روی اين خم تعريف شده
و هر کلید عمومي در حقیقت حاصلضرب کلید خصوصي در

Public key25

Bitcoin23
Private key24
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از دانشگاه تهديد کرد ،سخت کار کردن را شروع کرد .و

معرفینامه شخصیت برجستهی ریاضیات

نهايتاً

فاطمه فوالدی

در  1۹57تحت هدايت رائول بت ،دکترا گرفت.

در  1۹6۰به عنوان دانشیار در دانشکدهی رياضي دانشگاه
کالیفرنیا در برکلي منصوب شد .با اين وجود ،سال بعد اين
مقدمه

دانشگاه را به دلیل پیشنهاد کرسي استادی در دانشگاه

معرفي علوم پايه ،بهخصوص علم رياضیات به عنوان مادر

کلمبیا ،رها کرد .در سال  1۹64به برکلي بازگشت ،جاييکه

تمامي علمها ،يکي از دشوارترين کارهاست .به گفتهی

فعالیتهای عمدهی خود را به مدّت سه دهه پي گرفت .او

"آندرو گلیسون" ،رياضیدان آمريکايي ،رياضیات علم نظم

در  ،1۹66به دلیل فعالیت در زمینهی توپولوژی ،برنده مدال

است و موضوع آن ،يافتن ،توصیف و درک نظمي است که

فیلدز شد و بیش از سه دهه عضو هیئت علمي دانشگاه

در وضعیتهای ظاهراً پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولي

کالیفرنیا ،برکلي بود (بار اول از  1۹6۰تا  1۹61و بار دوم از

اين علم مفاهیمي هستند که ما را قادر ميسازند تا اين نظم

 1۹64تا  .)1۹۹5زمینههای تحقیقاتي او شامل توپولوژی،

را توصیف کنیم.

سیستمهای دينامیکي و اقتصاد رياضي است .پس از
بازنشستگي از دانشگاه برکلي در سال  ،1۹۹5دعوت

شخصیتهای برجسته و وااليي در اين علم فعالیت ميکنند

دانشگاه هنگ کنگ را برای کار به عنوان استاد پذيرفت.

که بسیاری از آنها مدال (جايزه) فیلدز را از آن خود کرده-

اسمیل از سال  ،2۰۰2در موسسهی صنعتي تويوتا در

اند .مدال فیلدز ،جايزهای است که هر چهارسال يک بار ،به

شیکاگو به عنوان استاد مشغول به فعالیت است و به صورت

ابتکار رياضیدان کانادايي جان چارلز فیلدز ،در جريان

همزمان از سال  2۰۰۹در دانشگاه هنگ کنگ به عنوان

کنگرهی اتحاديهی جهاني رياضیات به رياضیدانان جوان

استاد ممتاز منصوب شده است .اسمیل در سال ،2۰۰7

(کمتر از چهل سال) تعلق ميگیرد که کار ارزندهای در

برای کمک های پیشگامانه او که نقشي اساسي در شکل

رياضي انجام داده باشند .اين جايزه به "نوبل رياضیات" نیز

گیری توپولوژی ديفرانسیل ،سیستمهای دينامیکي ،اقتصاد

معروف است.

رياضي و ساير موضوعات در رياضیات داشته است ،برنده

قصد داريم در اين بخش شما را با رياضیدان آمريکايي که

جايزه ولف شد.

برندهی مدال فیلدز است ،آشنا کنیم.

قابل ذکر است که سیاوش شهشهاني ،رياضیدان ايراني،
دورهی دکترای خود را تحت راهنمايي اسمیل در دانشگاه
برکلي گذرانده است؛ دکتر شهشهاني برای پاياننامهی

معرفی

دکترا ،روی "نظريهی جهاني گوناگوني ديفرانسیل عادی

استیو اسمیل(1متولد  15ژوئیه  ،)1۹۳۰يک رياضیدان

مرتبه دوم" 2کار ميکرد و پروفسور اسمیل استاد راهنمای

آمريکايي اهل فلینت ،میشیگان است .او در  1۹4۸وارد

او بود.

دانشگاه میشیگان شد .در ابتدا دانشجوی زرنگي بود و در
درس حساب نمرهی  Aگرفت .در سال دوم نمرههای متوسط

اسمیل در سال  ،1۹۹۸فهرستي از هجده مسئله حل

و عمدتاً  Bو  Cيا حتي در فیزيک هستهای نمرهی  Fگرفت.

نشدهی رياضي منتشر کرد که ميبايست در قرن  21حل
اسمیل۳

با کمي شانس ،وارد دوره تحصیالت تکمیلي دانشگاه

شوند .اين هجده مسئله به مسائل

میشیگان شد .او همچنان در سالهای اول عملکرد ضعیفي

اين فهرست با الهام از فهرست معروف هیلبرت که در سال

داشت و به عنوان دانشجوی تحصیالت تکمیلي

معروف هستند.

 1۹۰۰منتشر شده بود ،انتشار يافت و شامل برخي از مسائل

معدل C

هیلبرت نیز ميشود .وی يک خداناباور است.

گرفته بود .وقتي رئیس دانشکده ،هیلده برانت او را به اخراج
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اسمیل دربارهی يادگیری رياضیات ميگويد:
" حداقل در مورد من ،درک رياضیات از خواندن يا حتي
گوش دادن حاصل نميشود .اين از تجديد نظر در آنچه
ميبینم يا ميشنوم ناشي ميشود .من بايد رياضیات را در
زمینهی سابقهی خاص خود انجام دهم .اين زمینه از رشته-
های بسیاری تشکیل شده است ،برخي قوی ،برخي ضعیف.
پیشینهی من در تجزيه و تحلیل هندسي قویتر است ،اما
پیروی از دنبالهای از فرمولها برايم دردسر ايجاد مي کند.
من تمايل دارم در درک استداللهای مختلف ،کندتر از اکثر
رياضیدانان باشم .ادبیات رياضي از اين جهت مفید است که
سرنخهايي را ارائه ميدهد که اغلب ميتوان از اين سرنخها
برای تهیه يک تصوير منطقي استفاده کرد .وقتي رياضیات
را با اصطالحات خودم دوباره سازماندهي کردم ،احساس
درک مرا فرا گرفت ،نه پیش از آن".
وی در حال حاضر نود ساله است و در ايالت میشیگان
آمريکا به زندگي خود ادامه ميدهد .آدرس صفحهی ايشان
در سايت دانشگاه برکلي
https://math.berkeley.edu/people/faculty/stephe
n-smale

است.
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حل مسئلهی  ۹۰سالهی هندسه توسط کامپیوتر در  ۳۰دقیقه!
زهرا کشاورز رضايي
حدس کلر 1مسئلهی هندسهای است که برای  ۹۰سال حل
نشده باقي مانده بوده و به تازگي توسط جان مکي2و
مارجین هوله ۳رياضيدانان و دانشمندان علوم کامپیوتر
دانشگاههای کارنگي ملون استنفورد و موسسهی فناوری
روچستر5به طور کامل حل شدهاست .برای رسیدن به اين
امر ،نتايج چندين دهه کار رياضيدانان را با استداللي
خودکار بر روی مجموعهای از کامپیوترها ترکیب کردهاند.

شکل :1کاشيکاری فضای  2بعدی
در سال  1۹۳۰رياضيدان آلماني اوت هاينريش کلر 6اين
حدس را برای هر بعدی ارائه داد؛ در هر بعد  nاگر بخواهیم
با ابرمکعب های هماندازه بدون همپوشاني و فضای خالي
بپوشانیم دو ابر مکعب وجود دارند

که در وجهي از بعد n-

 1اشتراک دارند .در دهههای پس از آن پیشرفتهای
گستردهای در رابطه با اين حدس اتفاق افتاد .در سال 1۹4۰

حاال این حدس در مورد چیست؟

اسکار پرون 7اين حدس را تا بعد  6اثبات کرد.

فرض کنید ميخواهیم کف يک سطحي را با کاشيهای
مربع شکل يکسان کاشي کاری کنیم .آيا اين امکان وجود

در سال  1۹۹2جفری الگااريس ۸و پیتار شاور ۹ثابات کردناد ايان

دارد که طوری کاشي کاری کنیم که حداقل دو کاشي وجود

حدس برای بعد  1۰و باالتر درست نیست.

داشته باشد که يک ضلع کامال اشتراک داشتهباشند و فضای

در سال  2۰۰2مکي 1۰که در آن زمان دانشجو بود؛ به اين

خالي و همپوشاني نداشتهباشیم؟

نتیجه رسید که با استفاده از نظريه گراف گسسته مسئله را

اين گزاره را ميتوان از بعد  2به بعد  ۳نیز تعمیم داد .در

به صورتي که بتوان برای کامپیوترها ترجمه شود ،تبديل

بعد  ۳بايد گفت مکعبهای هماندازهای وجود دارد که در

کرد .در اين فرم ،که گراف کلر نامیده ميشود ،با به دنبال

صورت پوشاندن بدون فضای خالي و همپوشاني ،دو مکعب

خوشه ( زيرمجموعه ای متصل به هم بدون اشتراک

هستند که يک وجه کامال مشترک دارند .برای بعد  2و

گذاشتن يک وجه) گشتن ميتوان حدس را رد

کرد .مکي11

بعد ۳به سادگي ميتوان نشان داد.

با يافتن يک خوشه توانست حدس را برای بعد  ۸و به دنبال
آن برای بعد  ۹رد کند .لذا مسئله فقط برای بعد 7باقي
ميماند.
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شکل :1کاشيکاری فضای ۳بعدی

1.Keller's conjecture
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6.Ott-Heinrich-Keller 7.Oskar Perron
8.Jeffrey Lagarias
9.Peter Shor
10.Mackey
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اگر بخواهیم خیلي کلي به مسیر حل نگاه کنیم:
گراف های  G7,4 ،G7,3و  G7,6را که مربوط به حدس کلر12در
بعد  7هستند را در نظر ميگیريم.
حدس برای اين بعد غلط است اگر و تنها اگر شامل حداقل
يک خوشه از سايز  27 = 12۸باشد .يک حل خودکار برای
حدس با

رمزگذاری1۳

وجود خوشه را به عنوان فرمول

پیشنهادی ارائه ميدهیم .با استفاده از روش حل
رضايتمندی و شکستن تقارن نشان ميدهیم که چنین
خوشهای وجود ندارد.
با ساختار بخشیدن مسئله به چیزی که در علوم کامپیوتر
رضايتمندی مسئله نامیده ميشود ،محققان اين مسئله را
پس از  4ماه برنامه نويسي و  ۳۰دقیقه اجرای آن بر روی
مجموعهای کامپیوتر حل کردند .يک حل کنندهی  SATبه
ساختار مسئله با استفاده از

يک فرمول پیشنهادی مثل (A

يا نه  )Bيا ( Bيا  )Cو ...نیاز دارد .بنابراين حل کننده ميتواند
تمام متغیرهای ممکن را برای ترکیباتي که در تمام شرايط
صدق ميکند ،بررسي کند.
حتي در بهترين ترجمهها نیز تعداد ترکیباتي که در بعد 7
بايد بررسي شوند به طرز حیرت آوری زياد است .عددی
۳24رقمي! راهحلي که با ابرکامپیوترها هم قابل به دست
آوردن نیست .لذا هوله 14و همکارانش از ترفندهای زيادی
برای کاهش اين مقدار استفاده کردند .به عنوان مثال اگر
يک پیکربندی داده به بنبست برسد ،آنها بهطور خودکار
ساير ترکیباتي که به آن بستگي دارد را رد ميکنند و از
آنجايي که بسیاری از دادهها متقارن هستند ،برنامه
ميتواند در صورت به بنبست رسیدن يک پیکربندی
متناظر متقارن آن را رد کند .با استفاده از اين ترفندها آنها
تعداد پیکربندیها را به حدود  1میلیارد کاهش دادند.
در نهايت آنها اين کد را روی  4۰کامپیوتر اجرا کردند و
در پايان نتیجه اين چنین بود :که اين حدس برای بعد 7
برقرار است .که نهايتا اين مساله بعد از  ۹۰سال بسته شد!

11.Mackey Mackey
12.keller
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زنجیرهای زیبا
آرمین احمدخان بیگي
بگذاريد از النه کبوتری شروع کنیم؛ ميدانیم

پادزنجیر ميگويیم هرگاه هیچ دو عضوی از آن وجود

اگر 𝑛 کبوتر داخل 𝑘 النه بروند النهای وجود دارد که

نداشته باشد که يکي بر ديگری بخشپذير باشد؛ مثال

حداقل ⌉𝑘𝑛⌈ کبوتر داخل آن قرار گرفته است.

مجموعه اعداد اول يک پادزنجیر نامتناهي ميباشد .

ما در النه کبوتری دنبال يک سری متغیر(همان کبوتر ها)

تعريف ( .4زنجیر زيبا) :به زيرمجموعهای مانند

با يک سری ويژگي خاص هستیم .دنبال اين هستیم که آيا

} 𝑘𝑎  {𝑎1 , 𝑎2 , … ,از )𝑛(𝐷 يک زنجیر زيبا ميگويیم هرگاه:

ميتوانیم وجود آنها را ثابت کنیم (مسئلهی وجودی) .النه

.i
.ii
.iii

کبوتری خود النه و کبوترها را مشخص نميکند .حتي
نميتواند در مورد تعداد دقیق کبوترهای قرار گرفته در آن

𝑘𝑎 | … | 𝑎1 | 𝑎2
𝛺(𝑎𝑖+1 ) = 𝛺(𝑎𝑖 ) + 1
)𝑛(𝛺 = ) 𝑘𝑎(𝛺 𝛺(𝑎1 ) +

النه چیزی بیان کند اما به ما وجود آن متغیرهای خاص را
را اطالع ميدهد.

حال به سراغ قضايا ميرويم:

مهم ترين روش در حل مسائل النه کبوتری استفاده از يک

قضیه  .1به ازای هر عدد طبیعي  nميتوان تمام

افراز مناسب است .اين که بفهمیم کجا را بايد افراز کنیم،

مقسومعلیههای  nرا به تعدادی زنجیر زيبا افراز کرد.

چند النه بايد درست کنیم و اين که النهها چه ساختاری
بايد داشته باشند ،کلید های ما برای حل مسائل النه

اثبات قضیه  :1فرض کنید تعداد عوامل اول متمايز  nبرابر

کبوتری ميباشند .در اين مقاله هم دنبال يک افراز مناسب

 kباشد .به استقرا بر روی  kحکم را ثابت ميکنیم .اگر k=1
𝛼

برای مقسومعلیههای هر عدد طبیعي هستیم  .افرازی که

باشد ،يعني 𝑝 = 𝑛 ،به سادگي مي توان متوجه شد که

به ما در حل بعضي مسائل کمک ميکند .چند نمونه از آن

زنجیر ) 𝛼𝑝  (1, 𝑝, 𝑝2 , … ,زنجیری زيباست! لذا حکم برای

را با هم خواهیم ديد.

 k = 1درست است .فرض کنید حکم برای  kدرست باشد،
نشان ميدهیم حکم برای  k + 1نیز درست است.

ابتدا سراغ تعاريف اولیه ميرويم:

𝛼

 nرا به صورت 𝑝𝑚 = 𝑛 مينويسیم که  k ،mعامل اول

تعريف  .1مجموعه )𝑛(𝐷 را برابر با مجموعه مقسومعلیههای

متمايز دارد و  pعددی اول که 𝑚 ∤ 𝑝  .طبق فرض استقرا

طبیعي عدد  nدر نظر ميگیريم.

افرازی برای )𝑚(𝐷 و تبديل آن به زنجیرهای زيبا وجود

تعريف  .2فرض کنید 𝑘𝛼 𝑘𝑝 …  n = 𝑝1 𝛼1 𝑝2 𝛼2؛ رتبه  nرا
برابر تابع )𝑛(𝛺 و برابر مجموع توان عوامل اول عدد

دارد .برای هر زنجیر زيبا در افراز مانند

n

شکل زير را در نظر مي گیريم:

تعريف مي کنیم يعني 𝑖𝛼  . 𝛺(𝑛) = ∑𝑘𝑖=1مثال برای عدد
 120=23 × 3 × 5داريم  . 𝛺(120) = 5 :واضح است که
)𝑏(𝛺 . 𝛺(𝑎𝑏) = 𝛺(𝑎) +
تعريف  .۳به يک زيرمجموعه از اعداد طبیعي مانند  Sزنجیر
ميگويیم هرگاه هر دوعضو آن را که در نظر بگیريم ،يکي
بر ديگری بخش پذير باشد؛ مثال مجموعه

} … {1 , 22 , 23 ,

يک زنجیر ميباشد .از طرفي  Sرا
26
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حال بررسي کنیم تعداد زنجیرهای افراز شده چندتاست؟
آيا تعداد زنجیرها در هر حالتي برای عدد  nيکتاست؟
قضیه  .2فرض کنید )𝑛(𝐷 به تعدادی زنجیر زيبا افراز
شده باشد ،در اين صورت به ازای هر افرازی که داشته
باشیم ،تعداد زنجیرهای زيبا برابر تعداد اعضای )𝑛(𝐷 با
)𝑛(𝛺 ⌊ است.
رتبه ⌋
2
شکل 1

اثبات قضیه  :2يک زنجیر زيبای دلخواه مانند
𝑘𝑑  𝑑1 , 𝑑2 , … ,از مجموعه )𝑛(𝐷 در نظر بگیريد .طبق
تعريف زنجیر زيبا مي دانیم:

اين شبکه را همانطور که در شکل داريم به تعدادی
زنجیر افراز ميکنیم (دقت کنید اگر به اين شکل زنجیرها

)𝑛(𝛺 = ) 𝑘𝑑(𝛺  𝛺(𝑑1 ) +و چون يکي يکي به رتبهها

را تشکیل دهیم و در آخر به يک سطر و يا ستون تنها

اضافه ميشود و

رسیديم ،خود سطر يا ستون زنجیر ما مي باشد) .ادعا

)𝑛(𝛺
2

ميکنیم اليه بیروني يک زنجیر زيبا و اليههای داخلي هم

2

 ،پس در زنجیر 𝑖𝑑 ای وجود دارد که ) 𝑖𝑑(𝛺 برابر

)𝑛(𝛺 ⌊ و چون هر عضو با اين رتبه نیز فقط در
است با ⌋
2

که به ترتیب تشکیل ميشوند زنجیرهای زيبايي تشکیل

يکي از زنجیرهای زيبا ميباشد ،بنابراين تناظری يک به يک

ميدهند .در شبکه شکل  ،1رتبه هر عدد از عدد چپ آن

)𝑛(𝛺 ⌊ وجود دارد.
بین زنجیرها و اعضای با رتبه ⌋
2

يک واحد بیشتر و از عدد پايینياش يک واحد کمتر است.

حال برای بررسي تعداد اعضای با رتبه

از طرفي جمله اول و آخر بیرونيترين زنجیر را در نظر

)𝑛(𝛺

⌋

2

⌊

مسئله را کليتر بررسي ميکنیم و تعداد اعضای با رتبه

بگیريد .ميدانیم:

 tکه )𝑛(𝛺 ≤ 𝑡 ≤  0را پیدا ميکنیم.

) 𝛼𝑝 𝛼 + 𝛺(𝑑ℎ ) = 𝛺(𝑝𝛼 ) + 𝛺(𝑑ℎ ) = 𝛺(𝑑ℎ

به سراغ تعريف اولیه ميرويم:

و همچنین طبق فرض استقرا:

𝑖𝛼 ∑𝑘𝑖=1

= )𝑛(𝛺

برای 𝑘𝛼 𝑘𝑝 …  . 𝑛 = 𝑝1 𝛼1 𝑝2 𝛼2پس اگر بخواهیم تعداد

)𝑚(𝛺 = ) 𝛺(𝑑1 ) + 𝛺(𝑑ℎ

پس 𝛼  𝛺(𝑑1 ) + 𝛺(𝑑ℎ 𝑝𝛼 ) = 𝑚 +که همان رتبه

)𝑛(𝛺

≤ )  𝛺(𝑑1و

همچنین ≥ ) 𝑘𝑑(𝛺

هايي را پیدا کنیم که

𝑡 = )𝑚(𝛺

m

بايد معادله زير را

حل کنیم و تعداد جوابهای آن را با شرايط زير به دست

n

بیاوريم:

ميباشد .چون در شبکهی ما رتبهی هر جمله از عدد
راستياش يک واحد کمتر و از عدد بااليي يک واحد بیشتر

𝑘𝑥 𝑘𝑝 … 𝑚 = 𝑝1 𝑥1 𝑝2 𝑥2

است ،پس به طور استقرايي متوجه ميشويم مجموع رتبه

𝑡 = 𝑖𝑥 ∑𝑘𝑖=1

جمله اول و آخر تمام زنجیرها برابر زنجیر بیروني و برابر

𝑖𝛼 ≤ 𝑖𝑥 ≤  0و 𝑘 ≤ 𝑖 < ∀𝑖 0

)𝑛(𝛺 است .و همچنین چون در تمام زنجیرها رتبه
جمالت يکي يکي بیشتر ميشود و هر جمله ،جمله بعدی
را عاد مي کند  ،پس نتیجه ميشود تمام زنجیرهای تشکیل

حال کمي دربارهی پادزنجیرها صحبت کنیم و

شده زيباست و با انجام اين کار برای تمام زنجیرهای زيبای

کراني برای حداکثر تعداد اعضای يک پادزنجیر ارائه بدهیم؛

فرض استقرا  ،ميتوانیم تمام مجموعه )𝑛(𝐷 را به تعدادی

يعني بررسي کنیم از مجموعه مقسومعلیههای  nحداکثر

زنجیر زيبا افراز کنیم .
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a + b + c = 10

چند عضو ميتوان برداشت که هیچ دوتايي وجود نداشته

0 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ 7

باشند که يکي بر ديگری بخشپذير باشد.
تعداد جوابهای اين معادله سیاله برابر است با

قضیه  .۳تعداد اعضای يک پادزنجیر در )𝑛(𝐷حداکثر برابر

:

12
4
( ) − 3 ( ) = 48
2
2

)𝑛(𝛺⌊ است.
تعداد اعضای با رتبه ⌋
2
اثبات قضیه  .۳با استفاده از قضیه  1و  2ميدانیم مجموعه
)𝑛(𝛺

⌊

(ابتدا معادله سیاله بدون شرط حل ميکنیم؛ سپس

افراز کرد .فرض خلف :فرض کنید طول پادزنجیر ما بیشتر

حالتهای نامطلوب (عددی بزرگتر از  ۸باشد) را از آن کم

از اين مقدار باشد ،بنابراين با استفاده از اصل النه کبوتری

ميکنیم) .

)𝑛( Dرا ميتوان دقیقا به اندازه تعداد اعضای با رتبه

⌋

2

متوجه ميشويم دوتا از اعضا هستند که داخل زنجیری زيبا

حال طبق قضیه  1و  ، 2مجموعه مقسومعلیههای  nبه 4۸

هستند .بنابراين قطعا رابطه عاد کردن بین آنها وجود دارد

زنجیر زيبا افراز ميشوند و طبق اصل النه کبوتری چون 4۹

و نمیتوانند داخل يک پادزنجیر باشند.

مقسومعلیه (متناظر شده از نمره) داريم ،پس دو

همچنین توجه کنید اعضای هم رتبه در )𝑛(𝐷 تشکیل

مقسومعلیه در يک زنجیر قرار دارند؛ بنابراين يکي ديگری

يک پادزنجیر ميدهند ولي تعداد اعضای آن کران قضیه ۳

را عاد ميکند.

را دارد.

مسئله  .2حداکثر چند زيرمجموعه از } 𝑛  {1,2, … ,ميتوان
انتخاب کرد که هیچ کدام زيرمجموعه ديگری نباشد؟

در اينجا به سراغ دو مسئله ميرويم و کاربرد زنجیرهای زيبا
را در آن بررسي ميکنیم.

اثبات مسئله  .2مجموعه } 𝑛  {1,2, … ,را به عدد

مسئله  4۹ .1دانش آموز در يک امتحان سه مسئلهای

𝑛𝑝 …  𝑚 = 𝑝1 𝑝2تناظر ميدهیم (يعني هر 𝑖𝑎 به 𝑖𝑝 ) و

شرکت کردهاند .نمرهی هر مسئله عددی صحیح از  ۰تا 7

بنابراين هر زيرمجموعه از آن را به مقسومعلیه نظیر آن

است .ثابت کنید در پايان دو دانشآموز مانند  Aو  Bيافت

تناظر ميدهیم.

ميشود ،به طوری که نمره يکي در هر سوال بیشتر مساوی
𝑘𝑎𝑝 … 𝑝𝑎1 𝑝𝑎2

ديگری است.

→ } 𝑘𝑎 {𝑎1 , 𝑎2 , … ,

مسئله معادل اين است که حداکثر چند مقسوم علیه از

اثبات :نمرات دانشآموزان را به توان عوامل اول يک عدد

مجموعه )𝑚(𝐷 ميتوان انتخاب کرد به طوری که تشکیل

تناظر ميدهیم .فرض کنید نمرات دانشآموزی در

يک پادزنجیر بدهند .به سراغ قضیه  ۳ميرويم .طبق قضیه

مسئلههای  1و  2و ۳به ترتیب برابر  c , b, aباشد .نمره او

حداکثر طول پادزنجیر به اندازه تعداد اعضای با رتبه

را به 𝑐 𝑟 𝑏 𝑞 𝑎𝑝 تناظر ميدهیم که  ، 0 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ 7به
طوری که تمام اعداد تشکیل شده مقسومعلیه

تناظر

⌋

𝑝7 𝑞 7 𝑟 7

)𝑚(𝛺
2

⌊ هستند .چون )𝑚(𝛺 برابر است با  ،nپس تعداد آن
𝑛

برابر است با تعداد اعضای با رتبه ⌋  ⌊2که چون در اين

ميباشند .حال مسئلهی ما تبديل ميشود به اينکه ثابت

مسئله توان تمام عوامل اول برابر است ،تعداد اعضا با اين

کنیم دو عدد هستند که يکي ديگری را عاد ميکند .اين

𝑛
)⌋𝑛⌊(

دقیقا همان مفهوم زنجیرهاست.

رتبه برابر است با :

اگر  n= 𝑝7 𝑞 7 𝑟 7باشد آنگاه  ، 𝛺(𝑛) = 21پس

و برای ارائه مثال کافي است در هر مرحله ⌋ ⌊𝑛2از عوامل

2

اول عدد  mرا در نظر بگیريم که قطعا هیج دو عددی برهم

)𝑛(𝛺⌊ .حال تعداد اعضای )𝑛( Dبا رتبه  1۰را پیدا
⌋ = 10
2

بخشپذير نیستند .همانطور که ذکر کرديم اعضای با رتبه

ميکنیم .برای اين کار بايد معادله زير را حل کرد:

برابر تشکیل يک پادزنجیر ميدهند.
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در انتها سوالي را مطرح ميکنیم و حل آن را بر عهده
خواننده ميگذاريم .
مسئله  .۳فرض کنید 𝑛𝑖𝑝 خانواده تمام زيرمجموعههای

i

 𝑖 < 𝑛−2باشد ،تابع
عضوی 𝑛 …  1,2,باشد .ثابت کنید اگر
2
𝑛
 f : 𝑝𝑖𝑛 → 𝑝𝑖+1هست که برای هر
يکبهيکي مثل

𝑛𝑖𝑝 ∈ 𝐴 ،داشته باشیم:

)𝐴(𝑓 ⊆ 𝐴
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امتحان کرده .همه کار کرده .چه در بیداری و چه در خواب.

معرفی کتاب

و ناگهان ،...گودل!

دانیال کاظملو

نويسنده اين داستان خود تحصیل کرده رياضیات است و

مهدی حق شناس

بعالوه چندين کتاب نوشته و چند فیلم نیز ساخته است.

عمو پطرس و انگارۀ گلدباخ (سرگذشت یک
ریاضیدان)

شاگردی یک ریاضیدان

تالیف :آپوستولوس دوکسیادیس

تالیف :آندره ویل

ترجمه :دکتر حمید پزشک و کتایون ساکی

ترجمه :مهران اخباریفر

ناشر :نشر زیبا

ناشر :نشر نی

چاپ اول :بهار 8۳

چاپ اول۹۳ :

 ۱6۳صفحه

 ۲۴8صفحه

تاکنون آن لحظة بیم و امید را تجربه کردهايد؟ همان

اگر لحظهای فکر کردهايد که زندگي يک رياضیدان

لحظهای که شک ميکنید به کاری که تما ِم وقت و انرژی

يکنواخت است و دور بسته را با دوبارهها دوره ميکند،

خودتان را برای آن صرف کردهايد .شک ميکنید به امکانش.

بهتراست نگاهي به زندگي آندره ويل داشته باشید .آندره

سالها سوی مقصود تاختهايد و وقتي سوار و مرکب هر دو

ويل ثابت کرد ميتواني از بزرگترين رياضیدانان دنیا باشي

لببهجاناند ،شک ميکنید که مقصود ممکن هست يا نه.

و همزمان بسیاری تجارب عجیب را پشت سر بگذاری .ويل

اگر يک سوی ديو خان هفتم باشد و سوی ديگر همتِ بلند

چند دَه کشور دنیا را ديد و نظريه اعداد را دگرگون کرد .به

رستم ،امید پیروز اين کشاکش است .امّا اگر مانع ،ديو و دَد

زندان رفت و جنگ جهاني را تجربه کرد و همزمان تاثیر

و اژدها نباشد که با ضربتي از بین رود چه؟ چیزی که نه از

زيادی در هندسه گذاشت .دو سال را در هند گذراند و به

بین ميرود ،نه نقض ميشود .مثل يک قضیه رياضي .قاطع

تدريس در دانشگاه مسلمانان علیگر پرداخت .بورباکي را

و استوار ،سدِ راه!

ايجاد کرد و چهره آموزش رياضي را تغییر داد .او هم عاشق

اين کتاب داستان يک رياضیدان است که عمرش را وقف

رياضي بود و هم ادبیات سانسکريت.

اثبات حدس گلدباخ ميکند .حدسي که صورتش را هر

اين کتاب ،خودزندگينامه آندره ويل است .روايتي از زندگي

کسي ميتواند بفهمد و با اين حال نزديک سه قرن است که

پر فراز و نشیب و هیجان انگیز آندره ويل .ويل شما را با

ثابت نشده باقي ماندهاست .عمو پطرسي که مضحکه فامیل

خود به فرانسه ،هند ،فنالند ،انگلیس ،برزيل و  ...ميبرد.

است و به تنهايي در خانه زندگي ميکند ،روزگاری نزد

دوری از خانواده و عمیقترين رنجهايش را تجربه ميکنید.

کاراتئودوری تحصیل کردهاست .به کالج ترينیتي کمبريج

داستان ايجاد بورباکي و انتخاب نامش را ميخوانید و با

رفته تا در کنار هاردی و لیتلوود روی حدس گلدباخ کار

افکار و احساسات ويل همراه ميشود.

کند .از رامانوجان کمک گرفته .ايدهها و تکنیکهای نظريه
تحلیلي اعداد را بکار برده .روشهای نظريه مقدماتي را هم
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روانشناسی ابداع در ریاضی

مفاهیم ریاضیات جدید

تالیف :ژاک آدامار

تالیف :یان استیوارت

ترجمه :عباس مخبر

ترجمه :جمشید پرویزی

ناشر :نشر نیو (قبل تر دنا)

ناشر:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

چاپ اول ( ۹8 :قبل تر از انتشارات دنا سال ))!(6۷

چاپ اول6۳ :

 ۱۷۱صفحه

 ۴۱۰صفحه

هانری پوانکاره ،رياضیدان نامي فرانسوی ،سخنراني

ديويد هیلبرت گفته بود " يک نظريه رياضي وقتي کامل

مشهوری در انجمن روانشناسي پاريس دارد که در آن

است که بتوانید آن را به اولین فردی که در خیابان

سعي ميکند برای نحوه ابداع در رياضي و مثالهای عجیب

ميبینید ،توضیح دهید" .اين کتاب نوشته شده است که

آن توضیحاتي ارائه دهد .چگونه بعد از وقفهای طوالني،

نشان دهد رياضیات جديد ،به اين معني ،کامل است .يان

ناگهان راه حل مسئله برايمان ظاهر ميشود .يا عجیبتر

استیورات که کتابهای مختلفي در رياضیات نوشته است،

آنکه چگونه پاسخ مسئله هنگام خواب در رويا يا بالفاصله

در اين کتاب سعي کرده است توصیفي از روشها ،اهداف،

بعد از بیداری برما عرضه ميشود.

مسائل و کاربردهای رياضیات جديد ارائه دهد به طوری که
تنها آشنايي مختصری با جبر ،هندسه و مثلثات برای

ژاک آدامار که خود از رياضیدانهای بزرگ قرن بیستم بود،

فهمش کافي باشد.

دراين کتاب عالوه بر توضیح ايدههای پوانکاره موضوعات
گستردهتری را نیز بررسي ميکند .به نقش ناخودآگاه در

کتاب دارای  2۰فصل است که با توضیحاتي کلي در مورد

فرآيند ابداع در رياضي ميپردازد و انواع ذهنهای رياضي

رياضیات و تاريخاش شروع ميشود و با کاربردهای رياضیات

را معرفي ميکند .روش کار رياضیدانها و متفکرين بزرگي

و کامپیوتر به پايان ميرسد .فصلهای کتاب شاخههای

را نقل کرده و با بررسي مثالهای مختلفي در رياضیات

مختلف رياضیات جديد را پوشش ميدهند و شما را با نظريه

سعي کردهاست تاثیر ناخودآگاه و تفاوتهای عمیق ذهني

مجموعهها و اصول موضوع ،ناوارداهای توپولوژيک و

افراد را نشان دهد.

توپولوژی جبری ،جبر مجرد و مفهوم گروه ،آنالیز حقیقي و
نظريه احتمال آشنا ميکند و پیچیدگيها و دشواریهای
درک اين مفاهیم را برايتان ساده ميکند.
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علوم کامپیوتر

مصاحبه با دکتر شیرعلی
مهکامه عرب گری
سالم دکتر شیرعلي! صبح شما بخیر ،ممنون از اين که برای
مصاحبه وقت گذاشتید.

هم فکر شده ولي به نتیجه نرسیده است .تقسیم بندی
کنوني با شرايطي که در ايران وجود دارد حالت مطلوبیست.

درمورد رشتهی تحصیلی خود و به طور خاص رشتهی

مباحث نظری برای علوم کامپیوتر و مباحث اپلیکیشني و
کاربردی برای مهندسي کامپیوتر در نظر گرفتهشده .البته
اگر از دور به اين دو رشته نگاه کنید ،آن ها را يکي ميبینید،
به عنوان مثال علوم کامپیوتر و مهندسي کامپیوتر هر دو در
گرايش ارشد هوش مصنوعي و داده کاوی دارند و هرکدام
به طور مستقل در هر دو دانشکده کار ميکنند .ولي تفاوت
بنیاديشان همان تفاوت کاربرد با مباني نظری و تئوری
مسئله و الگوريتم ها و اثبات کارايي الگوريتمها هست که
اين دو رشته را از هم جدا ميکند.

مهندسی کامپیوتر توضیح بفرمایید.
تقريبا در نصف دانشگاههای دنیا رشته های کامپیوتر و برق
در يک دانشکده قرار دارند ،به عنوان دانشکدهی برق و
کامپیوتر .هنوز هم در دانشگاه صنعتي اصفهان يا بسیاری
از دانشگاههای ديگر دنیا اينطور است .در دانشگاه امیرکبیر
ال اين دو رشته در يک دانشکده بودند ولي بعداً
هم قب ً
مهندسي کامپیوتر جدا شد.
رشتهی من لیسانس مهندسي سخت افزار کامپیوتر از
دانشگاه اصفهان بود ،در آن موقع دانشکدهی برق و کامپیوتر
يکي بودند .سپس فوق لیسانس دانشگاه صنعتي شريف
بودم و آن سال هم باز رشتهی ما (مهندسي کامپیوتر) در
دانشکده برق بود .سال 1۳66دکتری امیرکبیر بودم ،آن
زمان هم دانشکدهی مهندسي کامپیوتر با برق بود و هنوز
دانشکدهی مستقل نشده بود.

شما چه فعالیت هایی را به دانشجویان علوم کامپیوتر
توصیه میکنید؟
به نظر من مسابقات  ACM۳که هرساله برگزار ميشود،
ميتواند محک خوبي برای پیشرفت گروه باشد .اين
مسابقات از معتبرترين مسابقاتي هست که ما االن داريم.
در سطح دنیا دو انجمن عمده برای رشتهی کامپیوتر وجود
دارد .يکي انجمن  ACM4و ديگری انجمن  . 5IEEEکه
من در هر دو عضو هستم منتهي  IEEEبیشتر ديد
مهندسي دارد و اسمش هم انجمن مهندسین برق و
الکترونیک هست ACM .بیشتر ديد علوم کامپیوتری دارد.
هرچند که امروزه اين دو مسئله تاحد زيادی با هم مخلوط
ال در رشتهی بیوانفورماتیک دورهی ارشد،
شدهاند .مث ً
مهندسي پزشکي و دانشگاههای رشتهی پزشکي نیز در آن
فعال هستند .به سختي ميتوان مرزی برای اين چنین
رشتههای بین رشتهای تعیین کرد.

به نظر شما اینطوری بهتر نیست که مثل دانشگاه پلی
تکنیک  ، ۱EPFLیک دانشکدهی مستقل برای علوم
کامپیوتر ۲وجود داشته باشد و دانشکدههای برق و
مهندسی کامپیوتر یکی شوند؟
اين بحث از سال  ،1۳57يعني از زماني که من وارد دانشگاه
شدم 42 ،سال است که ادامه دارد .بعضي عقیده دارند که
بهتر است کامپیوتر يک دانشکدهی مستقل باشد ،بعضي ها
معتقدند علوم کامپیوتر بايد داخل دانشکدهی رياضي باشد
و مهندسي کامپیوتر داخل دانشکده مهندسي برق .در
نهايت برآيند اين تجربیات اين شد که علوم کامپیوتر داخل
دانشکده رياضي باشد ولي مهندسي کامپیوتر برای خودش
دانشکدهی مستقل داشته باشد .البته روی اين ايده که
دانشکدهی مهندسي کامپیوتر و علوم کامپیوتر يکي باشند

لطفاً کمی در مورد  IEEEو سمت شما در این انجمن
به عنوان

توضیح دهید که آیا همسو با علوم کامپیوتر است یا
به طور خاص برای مهندسی برق فعالیت میکند؟
1-

-2

 .6باال ترين درجه در IEEE
https://www.ieee-pes.org/pes-communities/membershipgrades/senior-members
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1.École polytechnique fédérale de Lausanne
2.School of Computer and Communication Sciences
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ديگر به طور تخصصي مباحث مربوط به سیستم عامل را
مطالعه میکنید ،بنابراين انتظار نميرود که در دوره ی
کارشناسي عضو اين انجمن ها شويد .شرکت در مسابقات
به علت عمومي بودنشان بیشتر به شما توصیه میشود .البته
مسابقات خاص ديگر ی هم هست مثل مسابقات رباتیک12
که دکتر سعید شیری هدايتش را برعهده دارند .اين مباحث
هم اخیراً فعال شده و بچهها ميتوانند در اين فعالیتها
شرکت کنند.

کالً انجمن  IEEEعمدهی فعالیتهايشان در مورد
استانداردهايي هست که در حوزهی مهندسي برق و
کامپیوتر مطرح ميشود و در واقع تعداد زيادی مجله 7دارند.
انجمن  ACMنیز تعداد زيادی مجله 8دارد که يافتههای
علمي را منتشر ميکند و هر سال تعداد زيادی کنفرانس
برگزار ميکند .آخرين يافتهها در اين کنفرانس ها مطرح
ميشود .خود اين کنفرانسها نیز محل خوبي برای
پژوهشگران از دانشگاههای مختلف است تا به صورت
حضوری يکديگر را مالقات کنند و تبادل تجربیات داشته
باشند .عالوه بر اينها فعالیتهای جنبي ديگری هم مثل
مسابقات ،کارهای پژوهشي يا سخنرانيهای دورهای هم
برگزار ميشود.

سال  ۱۹۹۳که دموکراتها آمریکا را از جمهوری
خواهها گرفتند و بیل کلینتون رئیس جمهور شد،
مصادف شده بود با

visiting research scholar

شما ،آیا با روی کار آمدن دموکراتها شرایط خوبی

فعالیتهایی که برای انجمنها اشاره کردید فقط برای

فراهم شد یا نه؟

دانشجویان ارشد و دکتری است یا در دوران

ببینید اصالً ما کاری به آن ها نداريم .سال  1۳65دانشگاه
صنعتي امیرکبیر تصمیم گرفت که دورهی دکتری را راه
اندازی کند .هرچند دانشگاه هایديگر باور نميکردند که ما
در ايران بتونیم دورهی دکترای کامپیوتر يا دکترای برق
داشته باشیم .اين گونه بود که دانشگاه امیرکبیر اولین
دورهی برق و کامپیوتر را ايجاد کرد و من اولین دانشجويي
بودم که در رشته ی سخت افزار کامپیوتر يا در کامپیوتر
دانشجوی دکترا شدم و برای اينکه تعاملمان با دانشگاههای
دنیا برقرار بشود در دورهی دکترای داخل اين امکان فراهم
شد که دانشجويي که داخل ايران دکترا ميگیرد بتواند يک
ترم يا دوترم (البته برای من يکسال شد) يعني به مدت يک
يا سه يا نه ماه (حدود آن بستگي به پروژه دارد) در يکي از
دانشگاه های ديگر دنیا مهمان شود .من چون آن موقع
دانشجوی دکترای امیرکبیر بودم اقدام کردم و از دانشگاه
 SMUدر آمريکا پذيرش گرفتم بعد به عنوان دانشجوی
مهمان تحقیقاتي رفتم و درسي پاس نکردم صرفا روی پروژه
کار ميکردم .يکي از دوستان ما هم که رشتهاش مهندسي
پزشکي بود و هم دورهای ما بود به ايران برگشت و االن هم
دانشجوهای داخل ميتوانند از اين امکان استفاده کنند .من
ثبت نام شدم و کارت دانشجويي داشتم .دانشجوی مهمان
تحقیقاتي از کتابخانه ،آزمايشگاه و امکاناتي که دانشکده
مقصد دارد ميتواند استفاده کند .اين مشکالتي که االن
هست ،قبلتر هم بین ايران و آمريکا بود .مثالً ما سفارت
نداشتیم و من مجبور شدم يک ماه به کشور ديگری بروم تا

کارشناسی هم میشود فعالیتهایی انجام داد؟
اکثر دانشگاهها شاخههای دانشجويي هم دارند .مثالً در
ايران انجمن کامپیوتر يا انفورماتیک يا انجمني تخصصيتر
مانند انجمن رمز را داريم که من نیز عضوش هستم .يا
انجمن کامپیوتر که من چند سال هیئت مديرهی آن بودم.
اينها در واقع محلي شدهی انجمنها هستند و اکثرشان
ميتوانند شاخههای دانشجويي هم داشته باشند .ميبینید
ال انجمن رمز 9يا انجمن کامپیوتر10
که بعضي دانشگاهها مث ً
شاخه ی دانشجويیشان فعال است .البته االن به علت
گسترش بیشتر کامپیوتر ،ما انجمنهای تخصصيتری هم
داريم .به طور مثال در مورد بینايي ماشین 11هم انجمني به
اسم بینايي ماشین هست که کنفرانس های مستقلي برگزار
ميکنند .ما انجمن های ديگری هم به صورت تخصصي در
زمینهی کامپیوتر در انجمن رمز داريم ولي قاعدتاَ برای
کسي که ميخواهد کار تحقیقاتي انجام بدهد ،دورهی ارشد
يا دکترا مد نظر هست زيرا در دورهی لیسانس هدف اين
است که شما طیف زيادی از مباحث پايهای را ياد بگیريد.
مثالً بايد ديدی از سیستم عامل ،شبکههای کامپیوتری يا
هوش مصنوعي داشته باشید ،بنابراين قرار نیست شما در
دورهی لیسانس روی يک مبحث به صورت تخصصي مثال
دوسال کار کنید ولي بعدا در دورهی ارشد و دکترا برعکس
هست يعني شما علوم پیشزمینهای مورد نیاز خود را در
دورهی لیسانس آموزش ديدهايد و بعداً در دورهی ارشد شما
اگر روی پروژهای مربوط به سیستم عامل کار کنید آنجا
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ويزا بگیرم .اين نقل و انتقال پول خیلي مشکل است .هرچند
اکنون با گسترش اينترنت ،امور راحتتر شده است .مثالً
پسر من کاناداست و به راحتي ميتوانیم با همديگر تماس
داشته باشیم نسبت به آن زماني که من آمريکا بودم که
حتي يک تماس تلفني ساده با ايران هزينهی بسیار زيادی
در برداشت .ما در رشتهی کامپیوتر هدفمان اين است که
زندگي را برای همه راحتتر کنیم برای مثال همین
ارتباطات .در واقع امروزه کامپیوتر اين امکان را فراهم کرده
که انسانها از هرجای دنیا خیلي راحتتر با يکديگر در
ارتباط باشند.
لطفاً در مورد پروژهای که دوره ی دکتری در دانشگاه
 ۱۳SMUدر آن کار میکردید کمی توضیح دهید.
يکي از زير شاخه های هوش مصنوعي ،تست الگو يا
 Pattern Recognitionهست .پروژهی دکترای من زير
شاخهی اين موضوع بود که در مورد  OCRيا تشخیص
حروف کار ميکردم .بحث تشخیص حروف همون کپچا
هست ،در واقع تصويری از متن ارائه ميشود و OCR
وظیفهش اين است که اين متن را تشخیص دهد .در اين
زمینه برای انگلیسي يا زبان های ديگر خیلي زياد کار شده
ولي پروژهی دکترای من  OCRفارسي بود که ما بتوانیم
تشخیص حروف فارسي داشته باشیم .اين موضوع مبحثي
ال برای
هست که ما هنوز درآن به جواب کامل نرسیديم مث ً
انگلیسي تقريبا ما ميتوانیم ادعا کنیم که تشخیص حروف
چاپي انگلیسي مسئلهی حل شده هست و االن به صورت
يه مسئله ی باز يا  open problemمطرح نیست ولي در
زمینه ی  OCRفارسي اين مسئله ی باز مطرح است و هنوز
کارهای تحقیقاتي در زمینه ی تشخیص دستنويس فارسي
در حال انجام است .ما جای کار زيادی داريم .در کل من
سعي کردم با روش شبکههای عصبي اين تشخیص حروف
را انجام بدهم.

آیا شرکت یا ادارهای از اختراعتان یا این تحقیقاتی
که انجام دادهاید ،استفاده میکند؟
البته من آن 14را به صورت اختراع ثبت نکردم .آن ثبت
اختراعي که من دارم کپچا هست ولي هنوز به صورت
تجاری

استفاده نميشود زيرا هنوز آن مقدار که بايد پژوهش نشده
است .ولي خب مثالً اگر يک متن چاپي انگلیسي را اسکن
کنید تبديل به متن ميشود ولي ما برای فارسي جای کار
زيادی داريم و دلیلش هم اين است که برای زبان انگلیسي
کار بسیار زيادی انجام شده و ما بايد خیلي کار کنیم تا به
سطح آنها برسیم.
در همان سال  ۱۹۹۳اولین ورژن ویندوز منتشر شده
بود .آیا شما در این مجموعه فعالیتی داشتید؟
سال  1۹۹4 -1۹۹۳پردازندهی  Penthiumتوسط شرکت
 Intelساخته شد .ولي مشکل گرم شدنش را نميتوانست
حل کند .بعدتر به اين نتیجه رسیدند که اگر حالتي مثل
شوفاژخانه ها ايجاد کنند يعني اگر روی قطعه ای
آلومینیمي به نام  ، heat sinkيک فن نصب کنند مشکل
گرم شدن  CPUحل ميشود و پردازنده را خنک ميکند.
خود ويندوز هم همین ماجرا بود يعني در سال 1۹۹۳
مهمترين سیستم عاملي که کامپیوترهای شخصي داشتند،
سیستم عامل  DOSبود که در واقع  text basedبود و
بعداً اولین ورژن ويندوز که به آن  ۳,1ميگفتند مطرح شد
تا در واقع ما بتوانیم از حالت متن به حالت گرافیک برويم.
اين ايده بیشتر از محصوالت  Appleگرفته شد چون آن
موقع کامپیوترهای  Appleبه صورت  graphic baseبودند
ولي کامپیوترهای شخصي بیشتر  DOSبودند که به صورت
متني بود و دستورات را بايد تايپ ميکرديم .االن که
ال گرافیکي شدند.
اندرويد و  IOSکام ً
اشاره کردید که ویندوز در ابتدا با کلی باگ
منتشر شده بود و سپس بعد ًا دیباگ شده است.
آیا شما در فرایند دیباگ کردن ویندوز فعالیتی
داشتید؟ یا فقط در مورد کپچای فارسی که قبال
توضیح دادید فعالیت میکردید؟
نه من سیستم عامل کار نکردم ولي در کل در رشتهی
کامپیوتر وقتي محصولي منتشر ميشود ،اوايل کار مشکالت
خیلي زيادی دارد و با بازخوردهايي که مشتریها دارند ،آن
محصول بهتر و بهتر ميشود .برای مثال ويندوز هشت که
منتشر شد مورد استقبال قرار نگرفت و افراد حاضر نشدند
سوئیچ کنند و ويندوز هشت را نصب کنند .اين شد که
سیستم عامل  1۰آمد و جايگزين شد .يا مثال از  XPخیلي
14- 13.Southern Methodist University (World Changers Shaped
]Here!) [https://www.smu.edu/
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استقبال شد ولي از ويندوز  Vistaاصالً استقبال نشد .اينکه
از سیستم عاملي استقبال بشود يا نشود به عوامل مختلفي
بستگي دارد و اغلب ممکن است نرم افزاری اول خیلي خوب
به نظر بیايد ولي بعد از انتشار از آن استقبال نشود.

دانشگاه امیرکبیر از اولین دانشگاههايي بود که از سیستم
آموزش مجازی استفاده کرد و سال  1۳۸2دانشجوی ارشد
مجازی داشتیم .دانشگاه ما يکي از پیشگامان مجازی در
ايران بوده و  17سال است که اين روند ادامه دارد.

همان روز اول که کامپیوتر های شخصي آمد ،دو پردازنده
ی اصلي مطرح بود ،يکي پردازنده ی  Motorolaديگری

برای سیستم ،دانشگاه موارد مختلف رو آزمايش کرده و در
نظر گرفته .يک روش اين است که ما همان نرم افزار پهايي
که در دنیا دارد استفاده ميشود را عیناً استفاده کنیم.
سامانهی  15Moodleرا در نظر بگیريد .مشکالتي زيادی
داشت .به خصوص در زمینهی تايپ فارسي و راست چین
بودنش .شرکتهای ديگری بودند که محصوالت حاضر و
آماده داشتند ولي آنها هم جوابگو نبودند .درنتیجه دانشگاه
به اين نتیجه رسید که سیستمي متناسب با نیازهايش را
تولید کند و سیستم ال ام اس دانشگاه توسط کارشناس
های دانشگاه نوشته شد .اين سیستم با اينترنتي که سال
 1۳۸2وجود داشت ،میتوانست جوابگو باشد و به پهنای باند
خیلي کمي نیاز داشت .سال  1۳۸2مثل االن نبود که همه
اينترنت داشته باشند و حتي دانشگاه برای يک سری از
دانشجوها  ADSLفراهم ميکرد تا به سیستم وصل شوند.

 . Intelاگر مقايسه کنید موتوروال پردازندهی بهتری بود
ولي استقبالي که از اينتل شد از موتوروال نشد.
يا مثالً سیستم عامل  DOSاز بقیهی سیستم عاملهای
موجود ضعیفتر بود ولي افراد از اين سیستم عامل استقبال
کردند بنابراين خوب بودن يک محصول به معنای استقبال
از آن محصول نیست.
مثال ديگر شرکت نوکیاست که چیزی حدود  %7۰بازار
تلفن همراه دنیا را در اختیار داشت و از سیستم عامل
 Symbianبرای تلفنهايش استفاده ميکرد .سپس وقتي
سیستم عامل اندرويد را گوگل منتشر کرد ،شرکت نوکیا
مقاومت کرد و اين باعث شد که سهم کل بازار را از دست
بدهد و در حال حضار گوشيهای تحت سیستم عامل
اندرويد تولید ميکند تا بازار را پس بگیرد.

قاعدت ًا به مرور وقتي سیستم ارتقا پیدا ميکند،
نیازمندیهای آن بیشتر ميشود .االن هم دانشگاه دارد به
سیستم مودل روی مي آورد و  LMSکنار گذاشته ميشود.

امروزه هم که مشکل شبکههای اجتماعي را داريم ،تبلیغاتي
که در اين زمینه برايشان هست تاثیرگذار است.

در بحث مهندسي نرم افزار وقتي داريم نرم افزاری را
بهروزرساني ميکنیم تغییرات و برنامه نويسيهای جديد
ممکن است سیستم را ناپايدار کنند .خود ويندوز هم
همینطور است .برای مثال اينطور نیست ويندوز را روز به
روز ارتقا دهند .مثالً االن فرض کنید ويندوز  7منتشر شده،
تیم جديدی مامور ميشوند که ويندوز  ۸ای مستقل از
ويندوز  7بنويسند .معمو ًال بهتر است تیم جديدی آن نرم
افزار را دوباره از صفر تا صد بنويسند .برای مثال ماشیني
که  1۰سال استفاده شده و بعد فرسوده ميشود ،نرم افزار
هم بايد بعد مدتي جايگزين شود.

البته مشکلي که در زمینهی کامپیوتر وجود دارد اين است
که موارد منفي پررنگتر هست يعني مثالً وقتي محصولي
ويژگيهای خوب بسیاری داشته باشد و يک ويژگي بد
داشته باشد ،اين مسئله پررنگ شده و در رسانهها خیلي
مطرح ميشود .رسانهها هم بزرگنمايي ميکنند و به عنوان
حفرهی امنیتي خیلي خطرناک مطرح ميشود.
برای مثال سیستم  LMSدانشگاه نرم افزاری بود که
مشکالتی با آن داشتیم و االن سیستم
 BigBlueButtonباز مشکالت دارد ،آیا این باگها از

مثالً سال  1۳۸2که مجازی دانشگاه راه اندازی شد امکانات
االن را در اختیار نداشتیم که همه از طريق موبايل بتوانند
وصل شوند و استفاده کنند.

آن موقع که نرم افزار را  Developمیکردند ،وجود
داشته و رفع نشده یا دلیل دیگری دارد؟ و چرا از نرم
افزار های دیگری استفاده نمیشود که تست شده
هستند؟
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مربوط به او بوده هاردش را ريکاوری و اطالعات وی را
بازيابي کردند .چون وقتي فايلي را پاک ميکنید در واقع
پاک نميشود و فقط تیک ميخورد که اين فايل ديگر قابل
استفاده نیست و فايلهای پاک شده را ميشود ريکاور يا
بازيابي کرد.

سیستم  BigBlueButtonتوسط چه تیمی توسعه
داده میشود؟
کارشناسهای دانشگاه هستند و بر اساس مودل توسعه داده
ميشود .مثل اندرويد که اوپن سورس هست يا حتي تلگرام
که هر کسي ميتواند اين نرم افزارها را توسعه بدهد .در
واقع ما داريم سیستم مودل را بومي سازی ميکنیم و توسعه
ميدهیم .ولي من در جريان جزئیات تیم نیستم.

البته اين خطر در مورد همهی سیستمهای کامپیوتری
هست و علت اهمیت امنیت شبکه هم همین است.
همین که به اينترنت وصل ميشويم انگار شناگری شديم
که در اقیانوس شنا ميکند ،ديگر دمای آب کنترل شده
نیست و ممکن است با کوسه برخورد کنیم .بايد خیلي دقت
کنیم که خودمان را در اين اقیانوش حفط کنیم.

االن که اکثر ًا از اپلیکیشن  camscannerچین
استفاده میکنیم و مدتی این خبر پررنگ شد که این
نرم افزار تروجان است و حتی در ویکیپدیا ۱6مقالهای
هم در این مورد هست .نظر شما دراینباره چیست و

لطفاً در مورد مقالههایی که در کنفرانسهایتان ارائه

آیا از این نرم افزار استفاده میکنید؟

دادید بگویید .در وب سایتتان ۱۷دور دنیا در هشتاد

اين مورد خاص را من بررسي نکردم .البته دو سالي میشود
که از اين اپلیکیشن استفاده نميکنم و از نرمافزارهای
ديگری استفاده ميکنم .در کل چنین مواردی ميتواند در
کامپیوتر وجود داشته باشد و اينکه برای اکثر نرمافزارها به
خصوص آنهايي که تصوير را ضبط يا اصطالحاً Capture
ميکنند همیشه اين خطر استفاده از اطالعات وجود دارد،
در واقع وقتي شما سرچ سادهای هم حتي در گوگل انجام
ميدهید ردپايتان باقي ميماند و گوگل تمام اطالعات آن
جستجو را گوگل جمعآوری ميکند و استفاده ميکند يا
مثالً در اختیار شرکتهای تبلیغاتي و دولت ها قرار داده
ميشود .مجوزهايي که اين نرم افزارها دارند که دسترسي
به فايل و اينترنت و دوربین هست را هم بايد در نظر گرفت.
البته بحثي به اسم حفرههای امنیتي هست که
توسعهدهندههای اولیهی برنامه ممکن است حتي در جريان
آن نباشند .بعضيها هستند که از آن سو استفاده ميکنند.

روز را با محل کنفرانسهایتان معنی کردهاید.
ال در زمینهی
کالً به اين شکل است که در دانشگاه مث ً
هندسهی محاسباتي کنفرانسي برگزار ميکنیم .حاال بعضي
ال هرسال در يک دانشگاه
کنفرانسها دورهای هستند و مث ً
برگزار ميشوند .بعضي کنفرانسها هست که دانشگاه
خاصي آن را برگزار ميکند و بیشتر در رابطه با پروژهای
هست که شما انجام داديد و مقاله ،نتیجهی آن پروژه يا کار
ال شما در زمینهی پردازش زبان فارسي
تحقیقاتي هست .مث ً
يا  1۸NLPکار تحقیقاتيای انجام داديد و حاال ميخواهید
نتايج کار را ارائه دهید .بنابراين شما نگاه ميکنید در اين
زمینه کنفرانسهای معتبری که هستند ،چه کنفرانسهايي
هستند و کجا برگزار ميشوند .کنفرانس معروفي بود که من
در آن شرکت کردم و در کرهی جنوبي برگزار شده بود يا
مثالً يک سال در دبي بود يک سال در مالزی .ممکن است
به عنوان مثال کنفرانسي که در مورد پردازش تصوير هست
يک سال در پاريس برگزار بشود يا يک سال در لندن .اين
شکلي نیست که شما شهر يا کشور را انتخاب کنید ،شما
کنفرانس را انتخاب ميکنید .مزيت آن اين است که
کنفرانسهای تخصصي تا پارسال که کرونا نبود
پژوهشگرهای دنیا در يک محیط جمع ميشدند و
ميتوانستند تبادل اطالعات داشته باشند .عمداً هم
کنفرانسها را هر سال در يک کشور برگزار ميکنند که
خود اين به توسعهی دانش در آن کشور کمک ميکند .تا

به طور کلي در بحث امنیت شبکه ضرب المثل معروفي
هست که ميگويد « :کامپیوتر امن کامپیوتر خاموش
است».
حتي االن موردی که برای بايدن پیش آمد اين بود که لپ
تاپ کهنهای که مربوط به پسرش بوده را به قول ما ايرانيها
به سمساری فروختند .بعدها که فهمیدند که اين لپ تاپ
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قبل از اينکه سوريه درگیر جنگ شود IEEE ،يک کنفرانس
را در سوريه برگزار ميکرد .يا کراچي پاکستان يا هند.
شما االن مشغول پروژهای برای شرکت یا انجمنی
هستید؟
نه من تمام تمرکزم روی تدريس هست و االن هم چهار تا
درس ارائه ميکنم و اخیراً کتاب کامپايلر را ترجمه کردم.
تمرکز اصليام را به صورت تمام وقت روی تدريس و آموزش
گذاشتم .البته دانشجوهای ارشد و دکترايي دارم که روی
پروژههايشان کار ميکنند .االن با دانشگاه ديگری هم
همکاری نميکنم و برای هیچ شرکت بیرونيای کار
نميکنم.
اگر صحبت یا نصیحتی برای ما دانشجویان دارید
بفرمایید.
مواردی که شما تجربه ميکنید ،قبالً هم بوده .زمانهايي
ميرسد که آدم حس ميکند به آخر خط رسیده و بهتر
است که درس خواندن را کنار بگذارد .واقع ًا اين چیزها در
دوران تحصیل اتفاق میفتند .حتي در دوران دکتری اين
حس که هیچ چیز خوب پیش نميرود ،شديدتر است .من
همیشه به دانشجوهايم میگويم در زمان حال زندگي کنید،
مثالً دانشجوهای پسر ميگويند ما لیسانس بگیريم سربازی
برويم شغل پیدا کنیم بعد زندگي ميکنیم در صورتي که
بهتر است که در حال زندگي کنیم .دورهی تحصیل ما
ميتواند بهترين دورهی زندگي ما بشود و ما که در انتظار
دوره ای بهتر هستیم بهتر است زمان حالي را که داريم را
بهتر زندگي کنیم و امیدوار باشیم به آينده .به جای اينکه
در برزخي زندگي کنیم به اين امید که آينده بهتر بشود.
حافظ ميگويد « در فقر و تنگدستي در عیش کوش و
مستي» يعني زندگي خوب در سخت ترين شرايط .و من
امیدوارم که بچهها ،هم االن زندگي خوبي داشته باشند و
هم در آينده.
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خوب طراحی کنیم!
جواد کريمي
«اولین سوالي که ميتوان پرسید اين است ،يک طراحي
پروسهی طراحي و پیادهسازی به ما ميرساند که يک
خوب چه طراحيای است ،من ميگويم طراحيای خوب
نرمافزار نوشته نميشود ،بلکه همیشه بازنوشته ميشود .اگر
است که هزينهی تغییر آن طراحي کمینه باشد ».اين

يک نرمافزار تنها يک بار نوشته شود بايد بپذيريم که نه

جملهای بود که  Venkat Subramaniamدر کنفرانس

کیفیتي از لحاظ فني خواهد داشت و نه عمر چنداني خواهد

بیست سالگي زبان  javaدر رابطه با اصول طراحي نرمافزار

داشت .سرنوشتي که احتماال خیلي از کارهای پروژهای

بیان کرد.

دارند.

در اين مقاله برخي از اصول شناخته شدهی يک طراحي
مناسب از نرمافزار را براساس نظرات آقای

● بسته شدن راه خالقیت

Venkat

نرمافزارها خارج از دنیای کامپیوتر ،محصوالتي هستند برای

 Subramaniamهمراه با بافتههای ذهني نويسنده از زير

رفع نیازها ،در اين میان ما وظیفهی ترجمهی اين نیازها را

نظر ميگذرانیم و اين اصول را به خود يادآوری ميکنیم تا

به زبان کامپیوتر بر عهده ميگیريم و نکتهی قضیه

آيندگاني که از کد ما استفاده ميکنند از ما به نیکي ياد

اينجاست که ترجمه کردن يک تابع (به معنای رياضي آن)

کنند! يادمان باشد اولین قربانيهای يک طراحي بد خود ما

نیست! بلکه به ازای يک متن ميتوان چندين نوع ترجمه

هستیم!

ارائه داد و اين ذهن خالق و ايدههای يک برنامهنويس است

● رسیدن به طراحی خوب در گام نخست؟

که اين نیازها را به چه شکلي ترجمه (بخوانید پیادهسازی)

يک نقاش در فرايند خلق اثر بارها و بارها اثر خود را مورد

کند .اعمال قوانین و قواعدی برای معین کردن راه توسعهی
يک محصول از حدی به بعد نه تنها کمکي به شفاف شدن

قضاوت قرار ميدهد ،اصالح ميکند ،يا بخشي از آفريدههای

خواستهها نميکند بلکه راه خالقیت را ميبندد.

خود را به کلي نابود ميکند و ما نیز انتظار خلق يک اثر
رويايي را در همان ابتدای کار از يک نقاش نداريم! تمامي

● بازطراحی و مرور کد

اين مصاديق برای يک برنامهنويس هم صادق است! بیايید

چند وقت پیش بود که اهالي دنیای کامپیوتر مصرع «اهلل

بپذيريم که رسیدن به يک طراحي خوب برای يک نرمافزار

اکبر اين همه جالل» از مداحي آقای رسولي را سوژهی

در همان گام نخست شدني نیست و اغلب با چندين مرتبه

طنزی کرده بودند و با انتشار کلیپ کوتاهي آن را حس خود

طي کردن حلقهی طراحي و پیادهسازی ،رفته رفته طراحي

هنگام ديدن کدشان بیان ميکردند! اما حقیقت امر آن است

مورد نظر پختهتر و بهتر ميشود .پس انتظار زيادی در

که اگر بعد از پیادهسازی کد وظیفهی مرور کردن کد را به

ابتدای امر نداشته باشیم.

همتیمي خود بسپاريد متوجه خواهید شد چندان جالل و

گاها تالش برای يافتن يک طراحي مناسب باعث ميشود

شکوهي ندارد و احتماال تغییراتي

که ما شروع پیادهسازی خود را به تعويق بیاندازيم البته که

البته که فرايند مرور کد که موجب انتقال تجربه بین افراد

تفکر برای يافتن يک طراحي مناسب از اوجب واجبات است

خواهد داشت.

ميشود يکي از فرصتهای مناسب يادگیری و پیشرفت

و نبايد بدون فکر دست به کد شد اما به تعويق انداختن

است.

بیش از حد آن نیز دستاوردی ندارد ،پس اندازه نگهدار که
اندازه نکوست.
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برای مثال فرض کنید در توسعهی يک سیستم شما به
دنبال راهکاری برای پردازش سريعتر باشید و تصمیم
بگیريد که يک سری از پردازشهای خود را به صورت موازی
اجرا کنید و در اين راستا به سراغ  threadها برويد پس از
آن شما با مشکالتي از قبیل محدوديت منابع ،مشکالت
دسترسي خواندن و نوشتن روی فايلها و … روبهرو
ميشويد که البته از جنس پیچیدگيهای تصادفي هستند
و برای رفع اين مشکل به سراغ  lockها و … ميرويد حال

واکنش من وقتي کدم رو ميبینم!

آنکه اين راهحلها نیز ممکن است به خودی خود
!Keep it simple

پیچیدگيهای جديدی به سیستم اضافه کنند.

شعار معروف دنیای توسعهدهندگان! اما سادگي در چیست؟
اگر چه که فهم سادهی يک کد يکي از نشانههای ساده بودن



آن است ولي همهی آن نیست! ممکن است شما يک شرط

انسجام کد

اگر انسجام کد را اينگونه تعريف کنیم که هر تکهای از کد

ساده را در  nجای کد تکرار کرده باشید ،بديهي است که

به طور متمرکز مسئولیت انجام يک وظیفه را بر عهده داشته

اين کد اصال ساده نیست!

باشد آنگاه ميتوان انسجام را يکي از معیارهای سنجش
طراحي نرمافزار دانست.

يک طراحي ساده به راحتي قابل فهم است .سادگي شما را
متمرکز نگه ميدارد ،هنگامي که ميخواهید عملکرد آن را

واضح است هر چه انسجام کد بیشتر باشد هنگامي که نیاز

متوجه شويد و يا آن را تغییر دهید ،تمرکز شما را برای

به اعمال تغییری داريم تنها الزم است بخش مشخص و

درک مسئله و حل آن از بین نميبرد .سادگي لزوما به

کوچکي را تغییر دهیم و هزينهی تغییر برای ما بسیار کمتر

معنای آشنايي کامل با مفاهیم استفاده شده در طراحي

خواهد بود و در نتیجه طراحي بهتری خواهیم داشت.

نیست ،يعني ممکن است شما از ابزارها و روشهای آشنا
در توسعهی محصول خود استفاده کنید و کار کردن با آن

در مقابل انسجام کد مفهوم وابستگي بین کدها وجود دارد.

برای شما به علت آشنايي ساده باشد اما در واقعیت

واضح است که نميتوان وابستگي بین بخشهای مختلف

سادگيای برای سیستم شما نداشته باشد.

يک پروژه را از بین برد زيرا که در ماهیت آنها يک پروژه
هستند و به نوعي ارتباط و وابستگي بین آنها وجود خواهد

در آن سوی ماجرا پیچیدگي قرار دارد! پیچیدگيها را

داشت .از سويي ديگر بخشي از ارتباط و وابستگي نیز در

ميتوان براساس منشا آنها به دو دسته تقسیم کرد،

اختیار ما قرار دارد و ما هستیم که با طراحي خود آنها را

دستهای از پیچیدگيهايي که ناشي از فضای مسئله هستند

ايجاد و يا نابود ميکنیم .همچنین واضح است که وابستگي

و دستهای ديگر که ناشي از طراحي نامناسب هستند که

بین بخشهای مختلف يک پروژه موجب ميشود که

آنها را پیچیدگي تصادفي مينامیم.

هزينهی بازطراحي و تغییر بخشي از پروژه زياد باشد چرا
که نیاز به جراحي بخشهای وابسته خواهد داشت.

زماني که ما راهحلي خاص را برای مسئلهای خاص انتخاب
ميکنیم در صورت عدم احتیاط پیچیدگيهای تصادفيای

يکي از مصداقهای عدم انسجام کد که از ظاهر آن نیز

را به سیستم اضافه ميکنیم و سپس برای رفع اين

چنین چیزی برميآيد طوالني بودن توابع و متدها هستند!

پیچیدگيها ،پیچیدگيهای تصادفي جديدی به سیستم

اين توابع موجوداتي بسیار سخت برای تست کردن،

اضافه ميکنیم و اين کار به همین منوال ادامه پیدا ميکند.

فهمیدن و استفادهی مجدد هستند .فرض کنید که با يک
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تابع بسیار بزرگ روبهرو شويد و بخواهید مشابه عملکرد آن

از اينکه با چه جزئیاتي ما به پارک رفتیم يک مفهوم کلي و

را جای ديگری از پروژه داشته باشید ،در گام اول که احتماال

جامع را ارائه کرديم .برای روشنتر شدن قضیه فرض کنید

از منطق آن تابع چیزی متوجه نميشويد ،در ادامه هم

که در پارک سینمايي وجود داشته باشد و شما به سینما

احتماال برای تغییراتي جزئي کل آن را جای ديگری کپي

هم رفته باشید ،حال اگر شما بگويید به پارک رفته بوديد

ميکنید و در عمل اندازهی پروژهی خود را دو برابر ميکنید!

 2اليه ی انتزاعي را خلق کرديد ،چرا که شما به سینما هم

معضلي که در ادامه به آن خواهیم پرداخت! توابع طوالني

رفتهايد! و با اين حرف نميتوانید از مخاطب خود انتظار

بزرگترين فرصت برای دو برابر شدن1هستند!

داشته باشید که بفهمد که شما به سینما رفتهايد! پس اگر
بخواهید يک اليهی انتزاعي را ايجاد کنید الزم است هم به

از زاويهای ديگر ما انسانها در زندگي خود از توابع بلند

پارک و هم سینما اشاره کنید .توابع نیز به همین شکل

استفاده نميکنیم! برای مثال اگر از شما بپرسند که آخر

هستند ،وقتي نام آنها ديده ميشود تنها يک برداشت

هفتهی خود را چگونه گذراندهايد هیچ وقت چنین پاسخي

جامع بايد از آن داشته باشید و تنها همان کار را هم انجام

نميدهید که من ساعت  7صبح از خواب بیدار شدم۳2 ،

دهد.

دقیقه پیادهروی در منطقهی شمال غربي محل زندگیم
داشتم ،پس از آن ساعت  1۰با ماشینم  7کیلومتر به سمت

اصطالحا به کدهايي که جريان اجرای کد با فراخواني

مرکز شهر با سرعت فالن حرکت کردم و از طريق بزرگراه

موجوديتهايي از کد که يک اليهی انتزاعي را ايجاد

فالن خودم را به فالن پارک رساندم و …! اگر قرار بود توابع

ميکنند قابل فهم هستند  self documentedميگويند،

بلند و طوالني در زندگي روزمرهی ما نمود پیدا ميکردند

اصطالحي واقعا برازنده!

بيشک اين مورد نمونهی بارز يک تابع طوالني بود! جواب
ما انسانها به اين شکل است که صبح کمي ورزش کردم،

Don’t repeat yourself

به فالن پارک رفتم و …! و اين رفتار همانند رفتار يک

يکي از شاخصهای مهم و در عین حال شهودی يک

سری توابع کوچک هستند که هر کدام مسئولیت انجام يک

طراحي مناسب آن است که بخشي از کد که يک کار

کار را دارند!

مشخص را انجام ميدهد چندين بار پیادهسازی نشده باشد.

اما چه توابعي طوالني هستند؟ معیار سنجش طوالني بودن

برای مثال فرض کنید که ميخواهید دستهای خاص از

يک تابع چیست؟ برای مثال واضح است که يک تابع با

دادههای موجود در پايگاه دادهی خود را به طور متداول

 5۰۰۰خط کد يک تابع طوالني است! اما در مورد يک تابع

استخراج کنید ،يک راه حل آن است که در هر جايي از کد

به طول  5۰خط چه؟ شايد معیار تعداد خط مناسب نباشد!

که نیاز به اين دادهها داريم کوئری مورد نظر را قرار دهیم

حتي ممکن است بگويیم طول تابعي مناسب است که بتوان

و مقادير مورد نظر را استخراج کنیم و در نهايت شما با

آن را در يک صفحه ديد ،اما باز هم معیار دقیقي نیست چرا

n

بار تکرار شدن يک کوئری در کد روبهرو خواهید شد که نه

که ممکن است در جواب بگويید با چه اندازهی فونتي؟!
اينجاست که مفهوم زيبايي به نام

●

تنها ظاهری زيبا ندارد بلکه فرض کنید به علت تغییراتي

single level

که در سیستم وارد شده است بخواهید اين کوئری را اصالح

 abstraction principleيا به اختصار  SLAPمطرح ميشود.

کنید! واضح است که اين تغییر بسیار پرهزينه خواهد بود!

اين مفهوم بیان ميکند که هر موجوديتي در کد (علي
الخصوص توابع) بايستي تنها و تنها يک اليهی انتزاعي خلق

در اين امر يک نکتهی حائز اهمیت نیز آن است که چه

کنند ،وقتي ما ميگويیم که آخر هفته به پارک رفتیم يک

زماني نسبت به جدا کردن تکهای از کد که احتماال از آن

واقعه را به شکلي انتزاعي به مخاطب خود ميرسانیم ،فارغ

در چند جای پروژه استفاده ميشود بايد اقدام کرد؟ برای

duplicate1
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فهم بهتر اين سوال در مثال فوق ،چه زماني بايد تصمیم
گرفته ميشد که کوئری مد نظر را به کمک روشهای
مختلف مانند ايجاد اليهای انتزاعي يا استخراج آن به شکل
يک تابع و يا هر روش  refactorديگر از جای جای مختلف
کد خارج کرد؟ پاسخ آن است که اصل ديگر به نام

yagni

) (You are not gonna need itبه ما ميگويد که تا زماني
که نیازی به اين امر پیدا نکرديم الزم به ايجاد چنین
تغییری نیست ،به شکل واضحتر يعني زمانيکه شما برای
اولین بار اين کوئری را پیادهسازی ميکنید اگر متوجهی
اين نیاز نشديد که اين کوئری قرار است بعدا بارها در
سیستم استفاده شود نیاز به استخراج آن نیست و حتي
انجام کارهايي مانند ايجاد يک اليهی انتزاعي موجب ايجاد
پیچیدگي ميشود و بهتر است دفعهی دومي که به اين کار
مراجعه ميکنید کد خود را  refactorکنید.
در رابطه با روشهای تشخیص تکرار در کد ابزارهای
خودکار مناسبي وجود دارند که برخي از آنها به طور
پیشفرض همراه  ideهای بر روی سیستمها نصب ميشوند.
در اين مقاله برخي از اصول مهندسي نرمافزار مطرح شده
که به خودی خود بخش بسیار کوچکي از دنیای اين اصول
بود ،اصولي که گاهي حتي براساس سلیقه هم متفاوت
مي شوند و صدها کتاب و هزاران مقاله در اين باب ميتوان
يافت .همچنین در اين مقاله چندان به صورت منسجم و
قدم به قدم اين اصول مطرح نشدند و مطالب منسجمتری
در اين باب وجود دارد ،اما مقصود آن بود که در اين آشفته
بازار اصول طراحي و نگهداری نرمافزار الزم است تا گاهي
فارغ از شتابزدگي و خارج از گود به ساختاری که
پیادهسازی کرديم و برای خود و آيندگان به جا گذاشتهايم
فکر کنیم ،زيباييها و زشتيها آفريدهی خود را ببینیم و در
آن ضعف و ناتواني آدمیزاد را بیابیم ،از خلقت بينقص جهان
حظ کنیم و کدهای بهتری از خودمان باقي بگذاريم!

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  /آفرين بر نظر پاک
خطاپوشش باد

41

نشريه دانشجويي حلقه
معرفی دانشگاه ها
پرنیان راد – ريحانه طريقتي تابش

از زمان پیدايش اولین ماشینهای محاسبهگر تا امروز ،راه

دانشگاه رایرسون

زيادی پیموده شده است و در صده اخیر کامپیوترها هر روز

تاريخچه دانشگاه  Ryersonريشه در آموزش نوآورانه و شغل

کوچکتر ،ارزانتر ،کممصرفتر و سريعتر شدهاند .امروز

محور با هدف رفع نیازهای اجتماعي معاصر دارد .موسسه

کامپیوترها در دسترس اکثر افراد قرار دارند و با پیدايش

فناوری  Ryersonدر سال  1۹4۸پس از جنگ جهاني دوم

شبکه جهاني اينترنت و تسهیل روزافزون ارتباطات و

و در پاسخ به نیاز به تجار ماهر ،در انتاريوی تورنتو تاسیس

اشتراک اطالعات ،پیشرفت علوم مختلف و از جمله دانش

گرديد .در همان سال اولیه تاسیس حدود  25۰دانشجو در

انفورماتیک شتابي روز افزون گرفته است و جهاني که

اين موسسه ثبت نام کردند و مشغول به فعالیت شدند .با

میشناسیم با سرعتي برقآسا در حال دگرگوني و تحول

گذشت سال ها و پیشرفت های صنعتي بسیار ,اين موسسه

ميباشد.

در سال  1۹6۳لقب پليتکنیک را نیز به نام خود اضافه

کامپیوترها به سرعت در زمینه ظرفیت نگهداری و پردازش

کرد تا نمايانگر فعالیت های صنعتي آن باشد .با اثبات

دادهها پیشرفت مي کنند و احتماال در چند سال آينده

تعهدش بر مبنای ايجاد ظرفیت تحقیقاتي و دستیابي به

هوش مصنوعي و روشهای دادهکاوی و ساختارهای شبکه

اهداف آکادمیک ،در سال  1۹۹۳به صورت رسمي لقب

عصبي به قدری گسترش خواهند يافت ،که ديگر ماشینها

"دانشگاه" گرفت .در ادامه ،اين دانشگاه شروع به پذيرش

و رباتهای پیشرفته قابل تشخیص از انسان نبوده يا حتي

دانشجو در مقاطع تکمیلي کرد و نهايتا در سال 2۰۰2

هوشمندتر خواهند بود و بسیاری از وظايفي که امروزه

اسمش را خالصه و به  Ryerson Universityتغییر داد تا

ال انساني به شمار مي آيند مانند برقراری روابط عاطفي،
کام ً

نمايانگر جامعیت اين دانشگاه باشد .اين دانشگاه در حال

خلق آثار ادبي و هنری و ...به ماشینها سپرده خواهد شد.

حاضر به عنوان يک موسسه پیشرو در زمینه تحقیقات و

لذا در اين متن تالش شده تا با بررسي تعدادی از کارهای

نوآوری شناخته مي شود و در سال  2۰14به عنوان برترين

پیشرو در زمینه فناوری اطالعات و رياضیات که در دانشگاه

موسسه تحقیقاتي در مقطع کارشناسي در کانادا شناخته

های پیشگام در اين رشتهها در حال انجام هستند بینش

شد .امروزه اين دانشگاه بیش از  45۰۰۰دانشجو دارد که از

مختصری از امکانات آينده اين علوم به خوانندگان محترم

 146کشور مختلف هستند .اين دانشگاه در زمینه گسترش

ارائه گردد.

تحقیقات ،در جايگاه اول انتاريو و چهارم بین المللي قرار
دارد .همچنین رنکینگ اين دانشگاه  1۰۰۰-۸۰1بر اساس
رنکینگ  QSدر سال  2۰21هست .محققین اين دانشگاه به
توانمندی در حل مشکالت علمي ،مشارکت و همراهي با
صنعت ،دولت ،و موسسه های غیرانتفاعي برای پیشبرد
اهداف ،آفرينش و توسعه سرويس ها وتکنولوژی های
جديد ,بهبود فرايندها و ايجاد شرکتهای جديد مشهورند.
نوآوریهای محققین دانشگاه  Ryersonمنجر به ايجاد
شغل ,بهبود شرايط شغلي ,و همچنین بهبود سطح زندگي
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مردم کانادا میشود.در ادامه يکي از طرح های تحقیقاتي اين

دهنده اين واقعیت است که ميتوانیم با پیشرفت هرچه

دانشگاه را بررسي میکنیم.

بیشتر اتوماسیون ،و حضور بیشتر و پررنگتر رباتها در
زندگيمان ،حصول به چنین احساساتي را عمیقتر نمايیم".

از آنجايي که دانش رباتیک به سرعت در حال پیشرفت بوده
و رباتها هر روز جای خود را در میان انسانها بیشتر پیدا

برای بهبود و ارتقای اين نمايش ،پروفسور

Michael

میکنند ،اين امر ناخواسته موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر

 F. Bergmannبا يک استاد در زمینه رقص،

Belinda

انسانها از يکديگر شده و با توجه به نیاز انسان به تعامل رو

 McGuireهمکاری کرد .در مرحله اول ،حرکات

McGuire

در رو با ديگران و اشتراک احساسات که هر روز محدود تر

توسط اسکنر سه بعدی کدگذاری و سپس به ديتاستي

میشود ،به وجود اوردن روشهايي که موجب تعامل حسي

ترجمه ميشد تا ربات بتواند از آن تقلید کند ،در قدم بعدی،

میان انسان و ربات گردد و طراحي الگوريتمهايي برای

فرايند برعکس ميشود و حاال خود ربات حرکات جديدی

شبیهسازی و بازتولید احساسات بشری میتواند ارتباطات

خلق ميکند و اين بار  McGuireآن را همراهي میکند!

میان انسان و ربات را بهبود بخشد.
يکي از تحقیقات انجام شده در اين زمینه در

پروفسور  Michael F. Bergmannميگويد که از

دانشگاه  Ryersonبه شرح زير است" :انجام حرکات موزون

ديدگاه هنری ،هدف اصلي اين پروژه تحقیقاتي بررسي

با همراهي موسیقي ،توانايي زيادی در جاری ساختن

رابطهی متقابل انسان-ربات در هنر رقص ،بررسي پیامدهای

احساسات تماشاگران دارد ،ولي اگر اين نمايش توسط يک

اجتماعي هوش مصنوعي و گسترش روزافزون اتوماسیون و

ربات باشد چطور؟"
يکي از اعضای دانشگاه  Ryersonپروفسور

همچنین مفهوم و معنای روشن هوش مصنوعي در هنر
نمايش است!

Michael

 F. Bergmannپتانسیل و توانايي شرکت رباتها در نمايش
رقص ،و به دنبال آن تاثیری که اين نمايش میتواند بر
بینندگان بگذارد را بررسي میکند.
او و تیمش ( Linda Zhangاز دانشکده طراحي
داخلي و  Louis Laberge-Côtéاز دانشکده نمايش) موفق
شدند نمايش دونفرهای را ،میان ربات عظیم الجثه ای که
قبال در يک کارخانه ماشینسازی در آلمان کار میکرده ،و
يک انسان برگزار کنند! اين نمايش برای اولین بار در
افتتاحیه آزمیشگاه تکنولوژی خالق در دانشگاه ،Ryerson
اجرا شد; به اعتقاد وی ،نتیجه اين نمايش خارق العاده بود.
او گفت" :يکي از جالبترين دستاورد ها از اولین
نمايش رقص رباتیک ،دريافت بازخوردهای مثبت از مردمي
بوده که لزوما از تماشاگران يا دنبال کنندگان همیشگي
پروفسور  Michael F. Bergmannاظهار داشت:

رقص نبودند ،آنها اظهار داشتند که با ربات احساس همدلي

"اولین فاز اين پروژه تحقیقاتي نشان داد که هیچ رويکرد و

و همراهي زيادی کردند .همچنین " :اين حقیقت که ما

رابطه مستقیم و سرراستي برای تلفیق اين دو دنیا

میتونیم با شيای که نه چهره دارد و نه حتي شبیه به انسان

(انسان/ربات) وجود ندارد ".همچنین " :ما در مرحلهای از

هست ،چنین احساساتي را در وجود انسانها برانگیزيم ،نشان
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ارتباط انسان-ربات قرار داريم که اگر میخواهیم چیزی
اتفاق بیافتد ،بايد آن را خلق کنیم! اين ربات برای اهداف

محققین معتقدند اين نوع ربات ها در بحث آموزش

صنعتي در کارخانه ساخته شده و نه برای اينچنین سطحي

ورزشکاران بسیار مفید خواهند بود

از تعامل .رباتهای مشابه برای اهدف ما يا حتي اهداف
نزديک به آن طراحي شده ،ولي رابط ( )interfaceآن هنوز
موجود نیست و فکر میکنم اين زمینه تحقیقاتي نیز بايد
خیلي هیجانانگیز و جالب باشد!"
پروفسور  Michael F. Bergmannبر اين عقیده
هست که ادراکات کلي رباتها ،بر مبنای تصاوير و تجربیات
گذشتهای هست که کسب کردهاند .او میگويد اينچنین
پروژههای هنری با رباتها ،نشان دهندهی راهي جايگزين
برای ارتباط با هوش مصنوعي در آينده هست و شايد بتواند

دانشگاه واترلو

روند توسعه و ساخت رباتها را نیز تغییر بدهد!

واترلو2

در سال  1۹57در واترلو ايالت انتاريو
دانشگاه
تاسیس شد .دانشگاه واترلو بر پايه نوآوری و کارآفريني،
بهعنوان گروهي پیشرو در کسبوکار جهاني برای مقابله با
چالشهای نگران کنندهی آن دوران فعالیت خود را آغاز
نمود .دوراني که به جنگ سرد و رقابتهای مرتبط به علوم
فضايي اختصاص داشت .اين دانشگاه با  74دانشجو در
رشتههای مهندسي ،آموزش و مشارکت آغاز به کار کرد .در
حال حاضر دانشگاه با  ۳1۳۸۰دانشجو در مقطع کارشناسي
و  52۹۰دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری به
فعالیت خود ادامه مي دهد .و  %۳7دانشجويان دانشگاه را
دانشجويان بینالمللي تشکیل ميدهند .همچنین اين
دانشگاه پذيرای بیش از  4۰۰۰۰دانشجو به صورت آنالين
است.

او میگويد " :ما بايد در راه گسترش مقبولیت
چنین تعامالتي تالش کنیم ،و امید است که اين پژوهشها
الهام بخش ايدههای جديد باشد".
در پژوهشي مشابه ،محققین ژاپني با اين سوال
مواجه شدند که چه کار کنیم تا انسانها از لحاظ فیزيکي
احساس راحتي بیشتری با رباتها بکنند ،در نتیجه اين
تحقیقات ،منجر به خلق رباتي شد که معلم رقص است و به
وسیله ی آن تعامالت فیزيکي میان انسان و ربات مورد
بررسي قرار میگیرد
هنگامي که با اين ربات میرقصید ،مفاصل عملگر اين
ربات شما را به حرکات درست و به جا هدايت میکنند!
درست مانند يک معلم واقعي سطح شما و پیشرفت شما را

مجله مکلینز در رتبهبندی خود از دانشگاههای کانادا،
دانشگاه واترلو را به عنوان بهترين دانشگاه کانادا از نظر
کیفیت برنامهی درسي و برنامههای آينده برگزيده است.
همچنین اين دانشگاه در علوم کامپیوتر در کانادا رتبهی
دوم را ازآن خود کردهاست .دانشگاه واترلو از لحاظ
تحقیقاتي نیز بسیار فعال است به طوری که ردپای بسیاری
از شرکتهای با فناوری عالي و دانش محور در کانادا ،بیش
از هر دانشگاه ديگری به دانشگاه واترلو ميرسد .به همین

ارزيابي میکند و با هر هنرآموز متناسب با سطح وی تمرين
میکند .اگر مبتدی باشید ،به شما آزادی عمل کمتری
میدهد و او شما را هدايت میکند و برعکس ،اگر ارزيابي کند
که در سطوح پیشرفتهتری قرار داريد ،به شما اجازه هدايت
رقص را میدهد!

Waterloo .1
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دهند تا بتوانند تکنولوژیهای الزم برای کنترلشان را
پوشش دهند .کنترلهای هوشمند ،يادگیری ماشین،
داربستهای سبک ،مکانیزمهای حرکتي و سیستمهای
بیولوژيکي مصنوعي ای که خود را تجديد ميکنند ،در
نمونههای اولیه ادغام و آزمايش شدهاند و اکنون اين
محققین به بررسي چگونگي ادغام کامل اين سیستمهای
متنوع در نسل های بعدی ساختمانها ميپردازند.
حال به بررسي يکي از طرحهای اين پروژه ميپردازيم.
عنوان اين طرح  Meanderاست .که امسال( )2۰2۰در
کن به نمايش عموم درامده است.

دلیل ،دانشگاه واترلو و ناحیه واترلو« ،دره سیلیکون شمال»
نامیده ميشود.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همراهياش با بقیهی
دانشها ،بايد آمادگي هرچیزی را داشتهباشیم .در
همین زمینه در دانشگاه واترلو در يک همکاری  2,5میلیون
دالری ،با همراهي علوم کامپیوتر ،معماری و ديگر دانشها،
پروژهای در حال توسعه است که ميخواهد از
الگوريتمهای يادگیری تقويتي برای تولید رفتارهای بديع
استفاده کند .سوالي که در اين پروژه مطرح شده اين است
که چگونه ميتوان سازهی پويا و زندهای را طراحي کرد که
در طي تعامالت گسترده با بازديدکنندگان ارتباط برقرار
کند و تجربه انسان را در يک محیط چشمگیر ارتقا بخشد.
آيا معماری و کامپیوتر ميتوانند توابع زنده را با هم ادغام
کنند؟ و آيا ساختمانهای آينده ميتوانند فکر کنند؟ هدف
نهايي اين پروژه ايجاد فضايي با قابلیتهايي است که به
جان داشتن نزديک ميشود ،محیطهايي که ميتوانند
حرکت کنند ،واکنش نشان دهند و ياد بگیرند ،با
متابولیسمهايي که ميتوانند با محیط تبادل داشته
باشند و بازسازی شوند .همچنین نسبت به ساکنان يا
بازديدکنندگانشان ،آگاه ،سازگار و همدل باشند.
در اين پروژه که با همکاری بیش از  4۰متخصص در زمینه
های علوم کامپیوتر ،معماری ،مهندسي کامپیوتر و برق،
و همچنین دانش های ادغامي ،از سرتاسر آمريکای شمالي،
آسیا و اروپا ،شکل گرفته است ،تالش ميشود با تمرکز بر
تکنولوژیهای نوآورانه ،طراحان را مجهز به قابلیتهای
جديد و ابزارهای پیشرفتهتری بکنند .اين تحقیقات پتانسیل
اين را دارند که سازهها را به نحوی تغییر

داربستهای مشبککاری شدهی اين مجسمهها ،بستر
آزمايشي را فراهم کردهاند تا مجموعهای از گونهها در يک
اکوسیستم مصنوعي ايجاد شوند .آنها به آرامي خم
ميشوند و به حرکت بینندگان واکنش نشان
ميدهند .مطالعات اولیهی اين طرح ،شامل سفرهايي به
رودخانه گرندريور ،۳مطالعه جريانهای آب و حیات وحش
متنوع آن بودهاست و اين اجسام همانند محیطهای طبیعي
مثل رودخانهها و ابرها ،طراحي شده اند .گروه هايي بزرگ،
تشکیل شده از بخشهای کوچکتر ،که برانگیختگيهای
فیزيکي و سیگنالهای اطالعاتي را به جلو و عقب منتقل
ميکنند ،در نتیجه محیط را قادر ميسازند تا به عنوان يک
کلیت يکپارچه کار کند .سنسورهای جاسازی شده در

Grand river .2
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محیط ،حضور افراد را نشان ميدهند و در پاسخ ،امواج نور،
حرکت و صدا را از طريق سیستم ارسال ميکنند .نرم افزار
در گروههايي بهم پیوسته سازمان يافتهاست که ميتواند با
گروههای همسايه نیز ارتباط برقرار کند که اين ارتباطات
منجر به رفتاری سراسری در کل سیستم ميشود .اليه دوم
حسگرها ،گويي تصورات دستگاه را فراهم ميکنند که در
واقع وظیفهی سنجش داخلي را دارند .مانند توانايي بدن
انسان در آگاهي از عملکردهای خود ،اين اليه نیز ،اطالعات
هر دسته از مکانیسمها را با اطالعات مربوط به عملي که در
ساختار محلیشان اتفاق ميافتد ،فراهم ميکند .با استفاده
از اين اطالعات در چرخهای مداوم ،سیستمها ميتوانند
رفتار خود را تطبیق دهند ،ياد بگیرند و پاسخهای جديدی
را ارايه دهند.
اين طرح شامل يک منظره صوتي همه جانبه است که درون
آرايهی بلندگوهای سفارشي تعبیه شده در محیط قرار دارد
و صدايي با تغییرات دائمي نسبت به تغییرات محیط ايجاد
مي کند که گويي به بازديدکنندگان پاسخ میدهد.
ساختارهای هندسي استفاده شده در اين طرح ،از
شبکههای بههم پیوسته و انعطاف پذير تشکیل شدهاند که
مانند پارچه و ساختارهای پوستهای طبیعي رفتار ميکنند.
همچنین فرمهای اسکلتي پوستههای داخلي و خارجي،
مانند ساختار استخوان در طبیعت ،بسیار محکم هستند .با
بهم پیوند دادن جزئیات ظريف ،سازههای
مقاومي را تشکیل داده اند که ميتوانند مقدار زيادی نیرو را
تحمل کنند .اين ساختارهای بافته شده جوری ساخته
شدهاند تا محیطهای ناپايدار را تحمل کنند و قادر به جذب
نیروهای قوی ،با کمترين آسیب باشند .پس ميتوانند
جايگزين خیلي خوبي برای تودههای سنگین مواد در
ساختمانهای سنتي باشند ،در ضمن در اين نوع فرآيند از
ورقههای بسیار سبک و نازک استفاده ميشود که اين
امر باعث صرفهجويي در مواد و انرژی ميشود ،پس استفاده
از اين مواد جديد برای طبیعت نیاز فوايد بسیاری دارد .در
نتیجه با ايجاد اين محیطهای مصنوعي ،میتوانیم به داشتن
تبادالت سالمتر با محیطهای شهری نزديک شويم و برای
حفاظت از محیط زيست قدمهای مهمي برداريم.
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زندگینامه هوش مصنوعی
مهال کريمیان
قدمت هوش مصنوعی :

تست تورینگ:

بايد گفت که از اين نظر هوش مصنوعي يکي از غنيترين

در سال  ،1۹5۰آلن تورينگ مقالهای را در رابطه با هوش

تاريخها را دارد ،منتهي در قصهها!

مصنوعي منتشر ساخت که بعدها به تست تورينگ مشهور

ماشینها و مخلوقات مصنوعي هوشمند ،اولین بار در

شد .در اين مقاله عنوان شده بود که اگر فردی از پشت يک

افسانههای يونان باستان مطرح شدند .در اين قصهها،

ديوار يا هر چیز جداکننده ديگری ،با کامپیوتر مکالمه کتبي

انسانها باور داشتند که بايد يک تمدن بزرگ را تشکیل

داشته باشد و نداند که طرف مقابلش انسان نیست و پس از

دهند؛ تنديسها و مجسمههای انساننما در مصر و يونان به

پايان مکالمه نیز متوجه اين موضوع نشود ،آنگاه ميتوان

حرکت در آمده بودند و حتي در مواردی ،پای جابر بن حیّان

کامپیوتر را ماشیني هوشمند نامید زيرا توانسته است که در

و چند تن ديگر هم به گروه سازندگان موجودات مصنوعي

برابر يک انسان به اندازه کافي از استدالل و منطق استفاده

باز شده بود!

کند .تست تورينگ تا حدی توانست هوشمندی را توجیه

از داستانها که بگذريم ،فیلسوفها و رياضيدانها از مدت-

کند ولي فقط «تا حدی»! اما از آن زمان تا کنون ماشیني
اختراع نشده است که توانسته باشد اين تست را با موفقیت

ها پیش مباحث مربوط به استدالل و منطق را پیش

بگذراند .هر چند زبان  AIMLابداع شد ،اما اين زبان هرگز به

کشیدند و امروزه اين مباحث به رسمیت شناخته شدهاند.

اين درجه

اين منطقها اساس کامپیوترهای ديجیتال ميباشند .يکي

از هوش مصنوعي دست نیافت.

از افرادی که نقش اساسي و مهمي را در اين مورد ايفا کرد

تیمي که در زمینه هوش مصنوعي تحقیق مي کردند ،در

دکتر آلن تورينگ4بود.

تابستان سال  ،1۹56کنفرانسي را در محوطه کالج
دارتموس 5برگزار کردند .اين کنفرانس به همراه افرادی

نظریهی تورینگ:

مانند جان مک کارتي 6،ماروين مینسکي 7،آلین نويل ۸و

نظريهی تورينگ مبتني بر اين بود که مي توانیم با استفاده

هربت سیمون ۹که برای دهههای متولي پیشتازان تحقیق

از نشانهها و اعدادی مانند  ۰و  ،1هر استدالل رياضيای را

در زمینه هوش مصنوعي بودند انجام شد .آنان و دانش

در کامپیوتر عملي کنیم .همزمان با اين نظريه کشفهای

آموزانشان ،برنامهای نوشته بودند که برای عده زيادی از

تازهای در زمینه عصبشناسي ،نظريه اطالعات و فرمان-

مردم بسیار شگفتآور بود .اين برنامه ميتوانست مشکالت

شناسي به وقوع پیوسته بود .اين پیشرفتها الهام بخش

نوشتاری در جبر را حل کند ،استداللهای منطقي را اثبات

گروهي کوچک از پژوهشگران شد تا به طور جدی مساله

کند و به زبان انگلیسي سخن بگويد .در اواسط دهه ی

ايجاد يک مغز الکترونیکي را بررسي کنند.

 ،1۹6۰بودجه سنگیني برای داير کردن آزمايشگاههای
تحقیقاتي در همه جای دنیا از سوی حوزهی دفاعي اياالت
متحده آمريکا اختصاص داده شد .پیشتازان هوش مصنوعي
درباره آينده آن در جهان بسیار خوشبین بودند .هربت
Marvin Minsky7
Allen Newell8
Herbert A. Simon9

Allen Turing4
Dartmouth College5
John McCarthy6
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سیمون پیشبیني کرده بود که در مدت  2۰سال،
کامپیوترهای هوشمند ميتوانند هر کاری را که انسان انجام
ميدهد انجام دهند .در واقع بسیاری از مشکالت بزرگي که
در آن زمان برای ايجاد هوش مصنوعي وجود داشت ،اساسا

-پس از آن ،بهاری نو :

حل شده بوند.

پس از اين مشکالت ،در دهه  1۹۹۰و نزديک به قرن بیست
و يکم ،هوش مصنوعي به يکي از بزرگترين موفقیتهای-

 -زمستانی سخت برای هوش مصنوعی :

خود دست يافت .اگر چه چیزهايي پشت پرده ماندند ولي

با وجود موفقیتهای بسیار ،تیم مذکور در شناخت و رفع

هوش مصنوعي در زمینههای مهمي مانند استدالل و

برخي از مشکالت هوش مصنوعي با شکست مواجه شد .در

منطق ،دادهکاوی ،تشخیصهای پزشکي و طیف گستردهای

سال  1۹7۰در مقابل انتقادات آقای جیمز اليتهیل1۰از

از تکنولوژی و صنعت به کار گرفته ميشد.

انگلستان و فشارهای مداوم کنگره برای کم کردن بودجه
برای پروژههای بزرگ ،دولتهای انگلیس و آمريکا تمام

هوش مصنوعي شاخه ای از علوم رايانه است که هدف
اصلياش آن است که ماشینهای هوشمندی تولید کند که
توانايي انجام وظايفي که نیازمند به هوش انساني است را
داشته باشد .هوش مصنوعي در حقیقت نوعي شبیهسازی
هوش انساني برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعي
در واقع ماشیني است که به گونهای برنامه نويسي شده که
همانند انسان فکر کند و توانايي تقلید از رفتار انسان را
داشته باشد.

پژوهشهای به نتیجه نرسیده هوش مصنوعي را لغو کردند
و در سالیان بعد ،برای هوش مصنوعي بودجه بسیار کمي
اختصاص داده ميشد .اين دوره را زمستان هوش
مصنوعي11مينامند.

اما در سال  ،1۹۸۰پژوهشها بر روی هوش مصنوعي از سر
گرفته شد و اين امر مديون اين بود که سیستمهای
هوشمند ،به موفقیتهای تجاری دست يافتند .سیستمهای

اين تعريف ميتواند به تمامي ماشینهايي اطالق شود که
بگونهای همانند ذهن انسان عمل ميکنند و ميتوانند
کارهايي مانند حل مسئله و يادگیری را انجام دهند .اساس
هوش مصنوعي آن است که هوش انسان و طريق کار آن
بگونهای تعريف شود که يک ماشین بتواند آن را به راحتي
اجرا کند و وظايفي که بر آن محول مي شود را به درستي
به پايان برساند .هدف هوش مصنوعي در حقیقت بر سه
پايه استوار است :يادگیری ،درک و استدالل.

هوشمند ،ترکیبهايي از هوش مصنوعي بودند که مهارت و
دانش و توان تجزيه تحلیلي يک متخصص را شبیهسازی
ميکردند .در سال  ،1۹۸5هوش مصنوعي به بازار يک
میلیارد دالری دست يافت و در همان زمان پروژه
کامپیوترهای نسل پنجم ژاپن ،که متوقف شده بود ،از سر
گرفته و بودجهای برای تحقیقات آکادمیک در اين زمینه در
نظر گرفته شد .اما در سال  1۹۸7باز هم چرخ گردان به
گونهای ديگر چرخید و بازار فروش ماشینهای پردازش
لیسپ12که با مشکالتي مواجه بود ،نابود شد و آبروی هوش
مصنوعي را بر باد داد .اينبار زمستاني طوالنيتر و سختتر
برای هوش مصنوعي فرارسید.

Lisp Machines12

James Lighthill10
A.I winter11
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سطوح مختلف هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

يک سیستم هوش مصنوعي بر اساس آنچه که از دنیای
بیرون درک ميکند و ميتواند به آن پاسخ دهد ،دارای سه
سطح ميباشد .هوش مصنوعي محدود ،هوش مصنوعي
عمومي و سوپر هوش مصنوعي .در ادامه هر کدام را به
تفصیل توضیح ميدهیم.
هوش مصنوعی





عمومی۱5

منظور از هوش مصنوعي عمومي ماشیني است که ميتواند
دنیای اطراف خود را همانند يک انسان درک کند و دارای
ظرفیت و گنجايش مشابه برای انجام فعالیتها و وظايفي
است که به طور معمول ،يک انسان آنها را انجام ميدهد.
در حال حاضر هوش مصنوعي عمومي وجود ندارد اما ردپای
آن را ميتوانیم در داستانهای ژانر عملي-تخیلي مشاهده
کنیم .از نظر تئوری يک هوش مصنوعي عمومي مي تواند
همسطح انسان فعالیت کند و يا حتي در زمینههايي مانند
حافظه و … از او بهتر عمل کند.

محدود۱۳

در تاريخچه هوش مصنوعي  ،هوش مصنوعي محدود بسیار
زودتر از انواع ديگر هوش مصنوعي پديد آمده است .اين
روزها نمونههای هوش مصنوعي محدود زياد است .برای
مثال رايانههايي که در بازیهای پیچیدهای مانند شطرنج ،
تصمیم گیریهای هوشمندانه در زمینه تجارت و در انواع
ديگر کارهای مهم توانستهاند بهتر از انسان عمل کنند
نمونههايي از هوش مصنوعي محدود هستند .زماني که در
مورد هوش مصنوعي محدود صحبت ميکنیم منظورمان
سیستمهای هوشمندی است که در انجام دادن يک
وظیفه14خاص بهتر از انسان عمل ميکنند .برای مثال
سیستم هوشمندی که ميتواند به صورت خودکار گفتار را
به نوشتار تبديل کند ،يا سیستمهای تشخیص چهره که
قادرند هويت يک فرد را حتي در شلوغي و سیل عظیمي از
جمعیت تشخیص دهند .چند مثال از کاربردهای هوش
مصنوعي محدود عبارتند از:


دستیارهای هوشمند که بر اساس نیازهايتان به
شما کمک ميکنند و حتي پروازها و هتلهايتان
را از قبل رزرو ميکنند.
و….

با اين سطح از آگاهي و دانش يک ماشین ميتواند تمام
کارهايي که زماني بر انسان محول ميشد را بدون نیاز به
وجود انسان انجام دهد و با گذشت زمان بیشتر ماشینهای
دارای هوش مصنوعي عمومي ميتوانند در بسیاری از
زمینهها جای انسان را پر کنند .خاتمه دادن به نیاز حضور
نیروی انساني در بسیاری از کارها و استفاده از تکنولوژی
هوش مصنوعي عمومي يا کامل ميتواند مانند هر تکنولوژی
ديگری دو جنبه مثبت و منفي در زندگي اجتماعي و فردی
انسانها داشته باشد .اما با همهی اينها ،وجود آن بسیار
مفید و همچنین اجتناب ناپذير خواهد بود .به کمک هوش
مصنوعي عمومي ،که دارای تواناييها و ظرفیتهای زيادی
برای کمک به بشريت ميباشد ،بسیاری از مشکالتي که
انسان امروزی با آن سر و کله ميزند ،مانند تغییرات شديد
آب و هوايي؛ حل خواهد شد.

اتومبیلهای خودران که به کمک هوش مصنوعي
ياد ميگیرند چگونه رانندگي کنند.
سیستمهای پردازش تصوير و تشخیص چهره که
ميتوانند کارهای بسیاری را انجام دهند و در
عملیاتهای تشخیص هويت افراد کاربرد دارند.
سیستمهای هوش مصنوعي که به انجام
فرايندهای مالي در بانکها و ساير کسب و
کارهای مالي کمک ميکنند.

سیستمهای هوش مصنوعي عمومي ميتوانند هم کارهای
عادی و هم کارهای بسیار مهم و خطیر را به بهترين شکل
انجام دهند .در سطح عمومي آنها ميتوانند راننده ،دستیار
شخصي هوشمند با توانايي درک همهی نیازهای کاربر،
دستیار پزشک و يا سیستم تشخیص بیماری باشند .در
Artificial General Intelligence15

Artificial Narrow Intelligence13
Task14
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سطوح باال اين سیستمها ميتوانند کارهايي را انجام دهند
که به زندگي و امنیت و جان انسانها بستگي دارد و
ميتوانند به خوبي از پس چنین کارهايي بر بیايند.
سوپر هوش

ايدهآل هوش مصنوعي عمومي آن است که بتواند درک
تجربي و شناخت کليای از محیطهايي که در آن قرار
ميگیرد را داشته باشد و همچنین بتواند دادهها و اطالعاتي
که به او داده ميشود را با سرعتي چند برابر انسان پردازش
نمايد .از اين رو ميتوانیم بگويیم که سیستمهای هوش
مصنوعي عمومي در بعد دانش ،توانايي شناختي و سرعت
پردازش از انسانها قویتر عمل خواهند کرد .اما نبايد
فراموش کرد که اين سیستم زاده مغز و علم بشر است.

مصنوعی۱6

سوپر هوش مصنوعي در واقع عبارتي است که برای هوش
مصنوعيای استفاده ميشود که سطح هوش و درک انساني
را پشت سر گذاشته و به نوعي دارای هوش فرا بشری مي-
باشد .تا به حال هیچ جامعهای نتوانسته به سوپر هوش
مصنوعي دست پیدا کند و در واقع رسیدن يا نرسیدن و يا
حتي زمان رسیدن به آن در هالهای از ابهام ميباشد.
همچنین اين مسئله که اين هوش مصنوعي چه کارهايي
انجام ميدهد و آيا قرار است تهديدی برای بشر باشد يا
فرصت نیز مبهم است و بسیاری از صاحبنظران نظرات
بسیار متفاوتي را در اين مورد دارند .برای رسیدن به اين
سطح از هوش مصنوعي ،يک سیستم هوشمند بايد تست
تورينگ را پشت سر گذاشته باشد و هیچ ماشیني تا به حال
از اين تست سربلند بیرون نیامده است.

سوپر هوش مصنوعي همان طور که گفته شد حالتي است
که هوش مصنوعي به فراتر از تواناييهای انسان دست يافته
باشد .اين سیستم ميتواند دارای قدرتهايي باشد که يک
انسان از داشتن آنها محروم است .رسیدن به اين سیستم
در اثر تکامل يافتن هوش مصنوعي عمومي اتفاق خواهد
افتاد و ساخت آن هم ميتواند به دست بشر باشد و هم
ميتواند به دست سیستمهای هوشمندی باشد که به تکامل
دست يافتهاند.
هوش مصنوعی چگونه آموزش میبیند؟
امروزه سیستمهای هوش مصنوعي به کمک يادگیری
ماشین و يادگیری عمیق هوشمند ميشوند و ميتوانند
آموزش ببینند .در ادامه به معرفي موارد باال ميپردازيم.

تفاوت هوش مصنوعی محدود و عمومی و سوپر هوش
مصنوعی در چیست؟
هوش مصنوعي محدود جايي است که ما در حال حاضر در
آن قرار داريم و هوش مصنوعي عمومي آينده ای است که
ميخواهیم به آن برسیم و سوپر هوش مصنوعي آيندهای
است که برای هوش مصنوعي ميبینیم که حاصل تکامل و
هوشمند شدن هوش مصنوعي است.

یادگیری ماشین
يادگیری ماشین ) (Machine Learningيکي از
زيرمجموعههای هوش مصنوعي است که به سیستمها اين
امکان را مي دهد تا به صورت خودکار يادگیری و پیشرفت
داشته باشند بدون اينکه نیاز به يک برنامه نويسي خاص
برای آن يادگیری وجود داشته باشد .تمرکز اصلي يادگیری
ماشین بر توسعه برنامههايي است که بتوانند با دسترسي به
دادهها ،به طور خودکار از آنها برای يادگیری خود سیستم
استفاده کنند.

هوش مصنوعي محدود به اين معنا است که سیستم هوش
مصنوعي میزان محدودی از هوش را در يک زمینه خاص
به کار ببرد .در حقیقت اين سیستم هنوز يک کامپیوتر است
اما کامپیوتری که در برخي از زمینهها هوشمندتر از انسان
عمل ميکند.

در يادگیری ماشین فرايند يادگیری با مشاهدات آغاز مي
شود و سیستم از مثالها ،تجارب مستقیم و يا دستورالعمل-
ها استفاده ميکند تا به يک الگوی مشخص برسد و بر

معنای هوش مصنوعي عمومي بسیار پیچیدهتر است .اين
واژه به سیستمي اطالق مي شود که ميتواند همانند يک
انسان هر کاری را که به او محول ميشود را انجام دهد.
Artificial Superintelligence16
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به نوعي ميتوان گفت يادگیری عمیق در واقع همان
يادگیری ماشین است به گونهای که در سطح کارهای
پیچیده ،نمايش يا انتزاع ،عمل يادگیری را برای يک سیستم
هوش مصنوعي انجام ميدهد و به اين صورت ماشین درک
بهتری از واقعیتهای وجودی پیدا ميکند و ميتواند
الگوهای مختلف را شناسايي کند .در سادهترين سطح،
يادگیری عمیق را ميتوان راهي برای خودکارسازی تجزيه
و تحلیل پیشبینيها دانست.

اساس آن الگو شروع به تصمیمگیری و حل مسئله ميکند.
هدف اصلي يادگیری ماشین آن است که به کامپیوتر اجازه
بدهیم که بدون دخالت و کمک انسان بطور اتوماتیک
يادگیری داشته باشد و بتواند بر اساس مشاهدات و دادهها
رفتار خود را تنظیم کند.
الگوريتمهای مختلفي برای يادگیری ماشین وجود دارد و
روزانه صدها الگوريتم جديد نیز در اين زمینه تولید
ميشوند .به طور معمول اين الگوريتمها به وسیله سبکهای
يادگیری مختلفي که به کار ميگیرند مانند يادگیری نظارت
شده ،يادگیری بدون نظارت ،يادگیری نیمه نظارتشده و يا
با توجه به شباهتشان در فرم و عملکرد مانند طبقه بندی،
برگشت ،درخت تصمیمگیری ،دسته کردن ،يادگیری عمیق
و غیره گروه بندی مي شوند .تمام الگوريتمهای يادگیری
ماشین معموال در زمینههای زير فعالیت ميکنند:




برای شناسايي نحوه کارکرد يادگیری عمیق بايد با
شبکههای عصبي آشنا باشید .اين نوع از يادگیری در واقع
همانند يادگیری به وسیله شبکههای عصبي میباشد که
دارای اليههای پنهان زيادی ميباشند و هر چقدر در اين
اليهها جلوتر برويد به مدلهای پیچیدهتر و کاملتری
ميرسید.

نمايش :مجموعه ای از طبقه بندیکنندهها يا
زباني که کامیوتر آن را ميفهمد.
ارزشيابي :معروف به عملکرد هدف يا نمرهدهي.
بهینهسازی :روش جست و جو ،اغلب طبقه بندی
کنندهای با باالترين امتیاز.

دستهبندی سیستمهای هوش مصنوعی
آرند هینتز 17،استاديار زيستشناسي تلفیقي و علوم
کامپیوتر دانشگاه ايالتي میشیگان1۸،هوش مصنوعي را به
چهار دسته کلي تقسیمبندی ميکند .اين دستهبندی از
سیستمهايي که امروزه وجود دارند تا سیستمهای احساسي
که هنوز وجود ندارند را در بر ميگیرد .اين دستهها به شرح
زير هستند:

هدف اساسي الگوريتمهای يادگیری ماشین تفسیر
موفقیتآمیز دادهها و تعمیم يادگیریها به فراتر از
نمونههای آموزش داده شده است.

نوع اول :ماشینهای

انفعالی۱۹

یادگیری عمیق
نمونه اين دسته  Deep Blueاست که يک برنامه شطرنج
بود که در دهه  1۹۹۰توانست گری کاسپاروف2۰،قهرمان
شطرنج جهان را شکست دهد Deep Blue .ميتوانست
مهرههای روی هر خانه شطرنج را شناسايي و حرکتهای
پیش رو را پیشبیني کند .مشکل برنامه آن بود که نمي-
توانست تجربههای قبلي خود را به ياد بسپارد و از آن برای
حرکتهای آيندهاش استفاده کند .اين برنامه هربار تمام
حرکتهای استراتژيک ممکن خود و رقیب را بررسي و
آنالیز مي کرد و بهترين آنها را انتخاب ميکرد .اين نوع از
هوش مصنوعي و برنامههای اين چنیني برای هدفهای

يادگیری عمیق نوعي از يادگیری ماشین و هوش مصنوعي
است که در واقع از روشي که ذهن انسان برای يادگیری
موضوع خاصي به کار ميگیرد ،تقلید ميکند .اين نوع از
يادگیری يکي از عناصر مهم در علم داده ميباشد که شامل
آمار و مدلسازی پیشبیني است .يادگیری عمیق برای
دانشمندان داده که وظیفه جمعآوری  ،تجزيه و تحلیل و
تفسیر مقادير زيادی از دادهها را دارند ،بسیار کاربردی است
و روند تحلیل و تفسیر دادهها را سريعتر و آسانتر ميکند.

Reactive Machines19
Gary Kasparov20

Arend Hintze17
Michigan State University18
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محدودی قابل استفاده هستند و نميتوانند به راحتي از
آنها در موقعیتهای متنوع استفاده کرد.
نوع دوم :حافظه

محدود۲۱

اين سیستم هوش مصنوعي برعکس قبلي مي تواند از
تجارب گذشته برای تصمیمات آيندهاش استفاده کند.
برخي از کارکردهای تصمیمگیری در ماشینهای خودکار از
اين نوع طراحي هستند .اين نوع ماشینها از مشاهداتشان
برای تصمیماتي که در آيندهای نه چندان دور مي خواهند
بگیرند استفاده ميکنند .مثال اينکه اليني که در آن در حال
رانندگي هستند را عوض کنند .البته اين نوع مشاهدات و
تجربیات به صورت همیشگي ذخیره نميشوند.
نوع سوم :تئوری

ذهن۲۲

اين نوع از هوش مصنوعي هنوز وجود ندارد اما اساس اين
عبارت روانشناختي به تمامي اعتقادات ،دانشها ،آرزوها و
آمال و نیات هر فرد و تاثیری که هر کدام از آنها بر تصمیم
گیری او دارد بر ميگردد .اين هوش مصنوعي قادر به درک
و آنالیز اين نوع از تصمیمگیریها ميباشد.
نوع چهارم:

خودآگاهی۲۳

در اين دسته سیستم هوش مصنوعي آگاهي از خود و
هوشیاری وجود دارد .ماشینهای دارای خودآگاهي مي-
توانند بفهمند که در چه سطح و حالتي هستند و ميتوانند
از اطالعاتي که بدست مي آورند احساسات ديگران را
نتیجهگیری کنند .البته اين نوع از هوش مصنوعي نیز
همانند مورد سوم هنوز وجود ندارد.
به امید پیشرفتهای بیشتر در زمینه هوش مصنوعي!

Self-Awareness23

Limited Memory21
Theory of Mind22
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یادگیری ماشین
ياسین فالح تفتي
برگي از تاريخ :يادگیری ماشین ()Machine Learning

اگر تاريخچهی يادگیری ماشین را از نظر میزان پیشرفت در

تا همین پنجاه سال پیش هم ،يادگیری ماشین و هوش

طول قرنها و سدهها از ساخت اولین ماشینهای محاسباتي

مصنوعي هنوز جزء موارد علمي-تخیلي بود که تنها در

در میانهی قرن 17ام میالدی تا پیچیدهترين مدلهای

فیلمها ميتوانستیم مناظرهگرش باشیم؛ ولي امروزه بخش

تشخیص و شخصيسازی صدای انسان در زمان معاصر،

جداييناپذيری از زندگي نه تنها برنامهنويسان ،بلکه

دستهبندی کنیم ،به سه دستهی کلي ميرسیم .در ادامه به

مهندسان ،دانشمندان و حتي مردم عادی و کارهای روزمره

بررسي هر کدام ميپردازيم:

شده است؛ مثل اينکه آخر هفته چه فیلمي ببینیم که به ما

 .۱شکلگیری بستر اولیهی یادگیری ماشین

خوش بگذرد ،شام چه غذايي بخوريم(!) ،چه موسیقيای

(ماشینهای محاسباتی)

گوش کنیم که مطابق با روحیاتمان باشد ،چگونه يک
توانمندی را به بهترين نحو سازگار با خودمان ياد بگیريم،

بین سالهای  1642تا 1۹4۳

يا اينکه آيا ما دچار کويد  1۹هستیم و چیزی از عمرمان

بدون وجود متفکران پیشرويي که ايدههای ساخت

نمانده است؟! تمام اين پیشرفت ها را مديون تعداد زيادی

ابزارهای محاسباتي را در سر ميپروراندند و مهندساني که

از فیلسوفان ،رياضیدانان و دانشمندان کامپیوتری هستیم

اين ايدهها را به واقعیت تبديل ميکردند ،امروزه چیزی به

که به رويای يادگیری ماشین دامن زدند و در عین ناباوری،

اسم يادگیری ماشین وجود نداشت.

در اين راه پا پس نکشیدند؛ باشد که قدردان و ادامهدهندهی
راه آنان باشیم.
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همچنین در حال حاضر ادعاهايي مبني بر اينکه دانشمند و
رياضیداني به اسم توماس هريوت2۹در اواخر قرن 16

 -حدود سال  :1642جوان فرانسوی اولین ماشین حساب

میالدی (حدود  7۰سال قبل از گاتفرايد) نه تنها سیستم

مکانیکي را اختراع میکند!

باينری بلکه سیستمهای ترنری (صفر و يک و دويي) و

بلیز پاسکال24در عنفوان جواني و در حالي که بیشتر از 1۹

مبناهای باالتر را نیز اختراع کرده بوده ،وجود دارد؛ هر چند

سال نداشت ،اولین ماشین منطقي را اختراع کرد که به

که توماس هیچ گونه کاربردی برای يافتههای خود در آن

پدرش در امر محاسبه مالیات کمک ميکرد! اين ماشین که

زمان نیافته بود.

به پاسکاالين25معروف بود ميتوانست اعمال منطقي جمع،

* کمي به جلو پرش ميکنیم ،حوالي سال  1۹۳6و...

تفريق ،ضرب ،تقسیم را انجام دهد؛ سه قرن بعد سرويس

تورينگ وارد ميشود!

محاسبهی درآمد آمريکا26از مدلهای يادگیری ماشین

 ۳۰ماشین جهاني
-سال  :1۹۳6آلن تورينگ و

برای شناسايي متخلفاني که قصد پرداخت مالیات نداشتند،
استفاده ميکردد.

3Jا الهام گرفتن از روشي که انسان برای انجام دادن يک کار
خاص ،عملیاتهای مشخص شده و کوچک و ريزدانه را به
ترتیبي معین انجام ميدهد ،منطقدان و رمزنگار انگلیسي
آلن تورينگ ،تئوریای مبني بر اينکه چگونه يک ماشین
ميتواند يک مجموعه از دستورالعملها را متوجه شود و
سپس به اجرای آنها بپردازد ،ارائه داد .امروزه مقالهی ارائه
شده توسط تورينگ به عنوان اصليترين و جامعترين
نقطهی آغاز علوم کامپیوتر شناخته ميشود.
 .۲از تئوری تا واقعیت

عکسي از پاسکالین ،اولین ماشین منطقي ساخته شده
توسط بلیز پاسکال در حوالي سال 1642

در کمتر از نیم قرن ،چیزی که تنها در فیلمها ميتوانستیم
شاهدش باشیم و تخیلي بیش نبود ،به واقعیت پیوست.

 سال  :167۹اولین سیستم صفر و يکي (باينری)27مدرنمتولد شد.
گاتفیرايد ويلهم لیبنیز 2۸،رياضیدان ،فیلسوف ،و شاعر پاره
وقت(!) ،سیستمي باينری ابداع کرد که پايه و اساس
ماشینهای محاسباتي امروزی است .سیستم ساخته شده
توسط گاتفرايد تقريبا تا میانههای قرن ( 2۰سال )1۹4۰
هیچ کارايي نداشت تا اينکه در ساخت کامپیوترهای
ديجیتال به عنوان پايه و اساس سیستم به کار گرفته شد.
Gottfried Wilhelm Leibniz 28
Thomas Hariot 29
Alan Turing30

Blaise Pascal24
Pascaline25
Internal Revenue Service (IRS)26
Binary 27
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 سال  :1۹4۳وقتي علوم پزشکي و کامپیوتر دست دردست هم مينهند.
يک متخصص مغز و اعصاب به همراه يک رياضیدان،
مقالهای را در میانههای قرن  2۰میالدی منتشر کردند که
نحوهی کار نورونهای عصبي را نشان ميداد؛ برای قابل
لمستر بودن اين پديده ،تصمیم گرفتند اين شبکه عصبي
را با مدارهای الکترونیکي مدلسازی کنند .بعد از ساخت اين
مدل عصبي ،کم و بیش دانشمندان کامپیوتر استفاده از اين
ايده در پروژههای تحقیقاتي خود را آغاز کردند.
 سال  :1۹52کامپیوتر ياد میگیرد که چطور چکرز۳1بازیکند!
آرتور ساموئل۳2که يک پیشرو در مبحث يادگیری ماشین
بود ،توانست برنامهای بنويسد که به کامپیوترهای

ایبيام۳۳

ياد ميداد که با هربار بازی کردن ،پیشرفت کند و بفهمد

ديپ بلو کامپيوتر ساخت آی بي
ام که با شکست دادن کاسپاروف
در بازی شطرنج شهرتي برای خود
دست و پا کرده است.

چطور بهتر بازی کند .استفاده از بازیهای تختهای در جهت
گ سترش علم يادگیری ماشین همیشه به عنوان بخشي
جداناپذير ،توسط دانشمندان اين حوزه استفاده ميشده
است ،چرا که در عین سادگي و قابل فهم بودن قوانین و
تعاريف اين گونه بازیها ،پیچیدگي شديد و غیرقابل

 .۳یادگری ماشین مدرن

تصوری که ميتواند در حاالت خاص پديد بیايد قابل توجه
هست.

گسترش يادگیری ماشین از آزمايشگاههای تحقیقاتي به

 -سال  :1۹۹7گری پاسکاروف۳4شکست میخورد ...بعدی!

صنايع و زندگي روزمرهی انسان

در اين سال آیبيام ،ديپ بلو(۳5ترجمه تحت اللفظي :آبي
عمیق!) را ساخت که موفق شد گری پاسکاروف ،قهرمان
شطرنج جهان را در يک سِت که شامل  6بازی بود با نتیجه
 2بر  1شکست دهد (سه بازی با نتیجه مساوی به پايان
رسید) .اين اولین ناتواني يک انسان در برابر يک کامپیوتر
ساخته انسان بود! و احتماال اخرين بار ،چراکه کاسپاروف
درخواست بازی مجدد داد ولي آیبيام درخواست
کاسپاروف را رد و ديپبلو را فورا بازنشست کرد!

34
35

)Checkers (More info
31
Arthur Samuel
32
IBM (International Business Machines
33
)Corporation
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Garry Kasparov
)?Deep Blue ( Why Deep Blue
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 :2۰۰6 -شبکهی عصبي باز ميگردد با لقبي تازه ،يادگیری

شبکههای اجتماعي ،مخصوصا سیستمي را توسعه داد که

عمیق۳6

که قادر به آموختن و تشخیص ترول بود؛ البته با دسترسي
به میلیونها کامنت در شبکههای اجتماعي مختلف! از اين

جئوفری هلینتون۳7فردی بود که تحقیقات انجام شده در

قابلیتها در پلتفرمهايي که قشرهای حساس مانند کودکان

حوزهی شبکهی عصبي را تحت عنوان يادگیری عمیق

حضور دارند ،بسیار استفاده ميشود.

دوباره بر سر زبانها انداخت .امروزه اغلب برنامه نويسان اين
حوزه از تحقیقات انجام شده توسط جئوفری در کاربردهای

 -۴دو قدم فراتر :آیندهی یادگیری ماشین

بسیاری نظیر تشخیص صدا ،برچسبگذاری عکس و...

همانطور که احتماال تا اآلن هم متوجه شديم ،حوزهی کاری

استفاده مي کنند.

يادگیری ماشین گسترده است؛ از بهبود عملیات خريد مواد

  :2۰11واتسون برنده جئوپاردی ۳۸میشود.

خوراکي در يک رستوران محلي تا تقويت سیستم ايمني
بدن و جلوگیری از بیماریهای مزمن ،از کمک به پلیس

کامپیوتر هوش مصنوعي آیبيام ،ملقب به واتسون ،در

بزرگراه در شناسايي متخلفان قوانین رانندگي تا همدردی

برنامهی جئوپاردی که يک مسابقه تلوزيوني اطالعات

با فرد دچار افسردگي .پس اهمیتي ندارد که دکتر هستید

عمومي است ،از دو حريف خود بهتر عمل کرد و برندهی

يا مهندس ،باغبان يا فضانورد ،تعمیرکار ماشیني يا

مسابقه شد .بعدها از واتسون برای قدرت بخشیدن به يک

دانشجوی علوم دريايي ،احتماال تا چند سال آينده يادگیری

دستیار پزشک هوشمند شخصيسازی شده استفاده شد.

ماشین جزئي از حوزهی کاريتان خواهد بود و سعي در

 : 2۰15 -ماشین و انسان با هم و برای هم :شناسايي

کمک به شما و اطرافیانتان خواهد داشت تا زندگي

خالفکارهای اصلي!

راحتتری داشته باشید ،همانطور که تا اآلن هم در اين

وقتي که پيپال روی کار آمد ،از روشهايي مخلوط از هوش

جهت حرکت کرده است.

انساني و هوش ماشیني برای جلوگیری از تراکنشهای
غیرمجاز و پولشويي استفاده ميکرد .وظیفهی انسان،
تشخیص ويژگيها و رفتار يک خالفکار و يا عمل خالفکارانه
بود و وظیفهی ماشین ،استفاده از اين ويژگيها و پارامترها
برای شناسايي خالفکارهای سايت پيپال بود.
سال  :2۰17مدل های يادگیری ماشین ميآموزند چگونهجلوی يک ترول۳۹را در شبکههای اجتماعي بگیرند.
تیم جیگسا4۰شرکت الفابت41به عنوان بخشي از تالش اين
شرکت در زمینهی جلوگیری از آزار و اذيت در فضای آنالين
و

36
37
38

39
40
41

Deep Learning
Geoffrey Hinton
Jeopardy
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Trolling
Jigsaw
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Artificial Neural Network
امیرحسین فروغي


مقدمه

میلیون ترانزيستور است که همهی آنها داخل يک مدار

کامپیوتر بهتر است يا مغز؟ اگر از افراد سؤال کنید که آيا

مجتمع (آیسي) با مساحت تنها  25میليمتر مربع

دوست دارند مغزی شبیه به کامپیوتر داشته باشند ،فورا

(کوچکتر از يک تمبر پستي) قرار داده شدهاند.

جواب مثبت ميدهند .اما اگر به فعالیتهای دو دههی اخیر
دانشمندان در اين زمینه نگاه کنید ،متوجه ميشويد که

تفاوت اصلی اینجا است که نحوهی فکر کردن

آنها سعي دارند کامپیوترهايي بسازند که شبیه به مغز

کامپیوتر و مغز متفاوت است .مغز فرآيند يادگیری

انسان عمل کند .اما پرسش اين است که چگونه؟

آهسته و با متدی میداني دارد که ماهها يا سالها طول
ميکشد که يک چیز پیچیده را کامال درک کند .اما مغز

مغزِ انسان در خود تعداد بسیار زيادی از نورونها را جای

برخالف کامپیوتر ،ميتواند بهطور همزمان اطالعات را در

داده است تا اطالعاتِ مختلف را پردازش کرده و جهانِ

راههای جديدی ترکیب کند (مثل آثار بتهوون يا شکسپیر

اطراف را بشناسد .به صورت ساده ،نورونها در مغزِ انسان

که ناشي از خالقیت بود) ،الگوهای اصلي را شناسايي کند،
اتصاالت جديدی بسازد و چیزهايي را که ياد گرفته است با
بینش مختلفي ببیند.


شبکه عصبی چیست؟

ايدهی ابتدايي پشت يک شبکه عصبي ،شبیهسازی بسیاری
از سلولهای مغزی متصل داخل يک کامپیوتر است تا بتوان
اعمال يادگیری و تصمیمگیری انسانگونه را انجام داد.
نکتهی جالب توجه درمورد شبکهی عصبی این است
که نیازی نیست آن را برای یادگیری صریح،
برنامهریزی کنید .اين شبکه در واقع ميتواند همهچیز را
مانند مغز انسان ،خودش ياد بگیرد .شبکههای عصبي با
مثال کار ميکنند و نميتوان آنها را برای انجام يک وظیفه
خاص برنامه ريزی کرد .مثالها ميبايست با دقت انتخاب
اطالعات را از نورونهای ديگر به وسیلهی دندرويدها

شوند در غیر اين صورت باعث اتالف وقت و هزينه ميشود

ميگیرند .اين نورونها اطالعاتِ ورودی را با هم جمع کرده

و حتي بدتر از آن ،ممکن است شبکه درست کار نکند.

و اگر از يک حدِ آستانهای فراتر رود به اصالح فعال ()Fire

شبکههای عصبی عموما شبیهسازهای نرمافزاری

ل فعال شده از طريق آکسونها به
ميشود و اين سیگنا ِ

هستند که با برنامهنویسی برای کامپیوترهای بسیار

نرونهای ديگر متصل ميشود .داخل کامپیوتر ،دستگاه

ساده و پیش پاافتاده راه میافتند و با روشهای قبلي

کوچکي به نام ترانزيستور وجود دارد که عملکردی شبیه به

خود و با استفاده از ترانزيستورها کار ميکنند تا به مانند

سلولهای مغزی دارد .جديدترين و پیشرفتهترين

میلیاردها سلول مغزی متصل و موازی رفتار کنند.

ريزپردازنده حاوی بالغ بر  2میلیارد ترانزيستور هستند؛
حتي يک ريزپردازندهی ابتدايي ،دارای چیزی حدود 5۰
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ضرب ميشوند .هر واحدی تمامي ورودیهايي را که دريافت
ميکند به اين طريق جمع ميزند و اگر جمع بیشاز يک
مقدار آستانه مشخص شد ،اين واحد شلیک ميکند و
واحدهای متصل بهخود را (که در سمت راست هستند) راه
مياندازد.
برای یادگیری یک شبکه عصبی ،باید بازخورد وجود
داشته باشد؛ همانطور که به کودکان گفته ميشود که


چه چیزی درست است و چه چیزی غلط .زماني را بهخاطر

ساختار

بیاوريد که ميخواستیم برای اولین بار بازی بولینگ را ياد

يک شبکه عصبي معمولي دهها ،صدها َ،هزاران يا حتي

بگیريم .وقتي شما توپ را برميداريد و آن را پرتاب

میلیونها نورون مصنوعي به نام واحد دارد که در
مجموعهای از اليهها قرارگرفتهاند که هر اليه به بقیه اليهها
متصل است .برخي از آنها با نام واحدهای ورودی شناخته
ميشوند .اين واحدها برای دريافت شکلهای مختلف
اطالعات از دنیای خارجي که شبکه سعي در يادگیری،
شناسايي و پردازش آنها دارد ،طراحي شدهاند .ساير

ميکنید ،مغز شما چگونگي حرکت توپ و مسیر آن را

واحدها که واحدهای خروجي نامیده ميشوند ،در طرف

مشاهده ميکند .دفعه بعدی که دوباره نوبت شما رسید ،با

مخالف شبکه قرار دارند و چگونگي واکنش شبکه به

توجه به پرتاب قبلي حرکت خود را اصالح مي کنید .اين

اطالعات يادگرفتهشده را مشخص ميکنند .درمیان

بازخورد تفاوتها را مشخص ميکند .هرچه تفاوت بین

واحدهای ورودی و خروجي ،واحدهای مخفي وجود دارند

نتايج حقیقي و نتايج دلخواه بیشتر شود ،تغییراتي که هر

که به همراه اين واحدها ،اکثريت مغز مصنوعي را تشکیل

دفعه در پرتاب خود اعمال میکنید ،نیز بیشتر خواهد شد.

ميدهند .اکثر شبکههای عصبی بهطور کامل
متصلاند؛ بدین معنا که هر واحد مخفی و هر واحد

شبکههای عصبي نیز به همین روش چیزهای مختلف را ياد

خروجی به واحدهای الیههای هرطرف متصل است.

ميگیرند .مقایسهی خروجی تولیدی یک شبکه با

اتصال بین واحدها با عددی به نام وزن ارائه ميشود .وزن

خروجی که دلخواه و مورد انتظار است .از تفاوت بین

ميتواند مثبت (اگر يک واحد ،واحد ديگر را برانگیخته کند)

اين دو خروجي ،برای تغییر و اصالح وزنهای اتصاالت بین

يا منفي (اگر يک واحد ،واحد ديگر را سرکوب کند) باشد.

واحدهای شبکه استفاده ميشود ،تا شبکهی عصبي دقیقا

هرچقدر میزان وزن باالتر باشد ،تأثیر يک واحد بر ديگری

همانطوری که بايد و انتظار ميرود ،کار کند.

بیشتر ميشود.




شبکه عصبی در عمل چگونه کار میکند؟

زماني که شبکه توسط نمونههای يادگیری کافي ،آموزش

چگونگی یادگیری

داده شد ،به نقطهای ميرسد که ميتوان يک سری جديد

در اين زمان يادگیری نمونهها بهوسیلهی واحدهای ورودی

از ورودیها را وارد آن کرد که قبال آنها را نديده باشد و

وارد شبکه ميشوند و اليه واحدهای مخفي را برانگیخته

واکنش شبکه به اين ورودیهای جديد را مشاهده کرد.

ميکنند و اين اليه به واحدهای خروجي ميرسند .هر

بهعنوان مثال ،فرض کنید که با نشان دادن تصاوير زيادی

واحدی اطالعات ورودی را از واحدهای سمت چپ خود

از صندلي و میز درحال آموزش دادن يک شبکه هستید و

دريافت ميکند و ورودیها در وزن اتصاالت مربوط به خود
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بهگونهای به شبکه آموزش ميدهید که کامل مفاهیم شما

شبکههای عصبي در ،Google Voiceنرخ خطای اين برنامه

را درک کند و به شما بگويد که تصوير متعلق به صندلي

تا  4۹%کاهش يافت.

است يا میز .وقتي شما بهاندازهی کافي ،تصوير صندلي و

بهترین سیستمهای کامپیوتری که توانایی پیشبینی

میز را به اين شبکه نشان داديد؛ مثالً تعداد  25میز و 25

و تصمیمگیری در شرایط ناگهانی را دارند با استفاده

صندلي ،طرح جديدی از صندلي يا میز را به آن نشان

از تکنولوژی شبکههای عصبی ساخته شدهاند .در

ميدهید که قبال آن را نديده باشد و ميبینید که شبکهی

هواپیماها از يک شبکهی عصبي ميتوان بهعنوان يک

شما چه واکنشي نشان ميدهد .شبکه تالش ميکند که

خلبان خودکار استفاده کرد .درداخل يک کارخانه برای

نمونهی جديد را دستهبندی کند و بگويد که آيا نمونه،

کنترل کیفیت ،ميتوان از شبکهی عصبي استفاده کرد.

تصوير صندلي است يا میز.

شبکهی عصبي در موارد امنیتي نیز استفادههای زيادی

البته اين بدين معني نیست که شبکهی عصبي بتواند به

دارد .فرض کنید ادارهی بانکي را برعهده داريد که هزاران

نمونهها نگاه کند و فورا مثل انسان به آنها واکنش درست

معامله با کارت اعتباری در دقیقه از طريق سیستم

نشان دهد .مثالي را که زديم درنظر بگیريد :اين شبکه به

کامپیوتری شما انجام ميشود .معامالت بايد سريعا

میز يا صندلي نگاه نميکند .ورودیهای شبکه اعداد باينری

شناسايي شوند تا از کالهبرداری جلوگیری شود .شبکهی

هستند :هر واحد ورودی يا  ۰است يا 1؛ بنابراين اگر شما

عصبي برای جلوگیری از اين کالهبرداری بسیار مناسب

 5واحد ورودی داشته باشید ،ميتوانید اطالعات  5مشخصه

است .ورودیها ميتوانند مواردی مثل اين سؤاالت باشند:

متفاوت صندليهای مختلف را با استفاده از جواب باينری

 آيا دارندهی کارت واقعا حضور دارد؟
 آيا شمارهی پین واردشده صحیح است؟
 آيا تعداد  4يا  5معامله در  1۰دقیقه گذشته
توسط اين کارت صورت گرفته است؟
 آيا موارد استفاده از اين کارت ،در کشوری خارج
از جايي است که ثبت شده است؟
يک شبکهی عصبي ميتواند با سرنخهای کافي ،معامالت

(بله/خیر) پاسخ دهید .سؤاالت ممکن است به اين طريق
باشند:






آيا اين شيء پشتي دارد؟
آيا قسمت بااليي دارد؟
آيا تکیهگاه آن نرم است؟
آيا ميتوان برای مدت طوالني با آسودگي روی
آن نشست؟
آيا ميتوان چیزهای بسیاری روی آن قرار داد؟

مشکوک را شناسايي کند و به متصدی انساني خبر دهد تا
اين معامالت را دقیقتر بررسي کند .همچنین میتوانند
در پیشبینی بازار سهام و ارز ،آب و هوا ،سیستمهای

اگر نمونهی ارائهشده يک صندلي معمولي باشد ،جواب

اسکن راداری که به طور خودکار هواپیما یا کشتی

ميشود :بله؛ خیر؛ بله؛ بله؛ خیر؛ با کد باينری  1۰11۰؛
بنابراين شبکه به اعداد باينری نگاه ميکند و ازطريق

دشمن را شناسایی میکنند و حتی به پزشکها برای

خروجي اين اعداد تشخیص ميدهد که شيء صندلي است

تشخیص بیماریهای پیچیده براساس نشانههای این

يا میز.

بیماریها ،کمک کنند.

کاربردها

رویهم رفته ،شبکههای عصبي ،سیستمهای کامپیوتری را

گوگل و مايکروسافت از شبکههای عصبي برای تقويت

مفیدتر از قبل کردهاند؛ چرا که آنها را شبیه به مغز انسان

اپلیکیشنهای ترجمه خود بهره گرفتهاند و به نتايج بسیار

کردهاند .شايد اين بار اگر گمان کرديد که دوست داريد

خوبي دست يافتهاند ،زيرا عمل ترجمه از جمله فرآيندهای

مغزتان شبیه به کامپیوتر شود ،تجديد نظر کنید و خوشحال

بسیار پیچیده محسوب ميگردد .چنین وضعیتي در

باشید که چنین شبکهی عصبي کارآمدی در سرتان داريد!

تشخیص گفتار نیز به وجود آمد .پس از افزودن يادگیری با
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چکیده

شبکههای عصبي مصنوعي با الهامگرفتن از
عملکرد مغز انسان ايجاد ميشوند و در موارد
گوناگوني از پزشکي تا اقتصاد کاربرد دارند.
مبحث شبکههای عصبي مربوط به شبیهسازی
قوهی يادگیری در انسان و پیادهسازی آن به
صورت الگوريتمهای کامپیوتر مي باشد .اين
شبکههای عصبي مصنوعي تنها به صورت
نرمافزاری و به شکل يک شبیهسازی روی
کامپیوترها قابل اجرا هستند؛ هرچند اتفاقي که
در درون اين شبیهسازیها ميافتد بسیار متفاوت
با تعاريف اساسي کامپیوترهای کالسیک است.
نکتهی جالب توجه درمورد شبکهی عصبي اين
است که نیازی نیست آن را برای يادگیری صريح،
برنامهريزی کنید .اين شبکه در واقع ميتواند
همهچیز را مانند مغز انسان ،خودش ياد بگیرد.
به اين معني که ما از يک کامپیوتر ديجیتال
استفاده خواهیم کرد تا يک شبیهسازی از تعداد
زيادی برنامهی کوچک و متصل به هم ايجاد
کنیم که هر يک در نقش نورونهای مغز عمل
خواهند کرد.
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بیوانفورماتیک
زهرا قربانعلي

آزمايشگاه  CBRC1دانشگاه امیرکبیر ،با فراهم آوردن فضايي

بیوانفورماتیک به عنوان يک علم میانرشتهای ،مورد عالقه
بازه گستردهای از دانشمندان در رشتههای علوم کامپیوتر،

مناسب ،به دانشجويان امکان آشنايي با مسائل

آمار ،زيست ،فیزيک و شیمي ميباشد .فعاالن اين رشته
سعي در حل مسائل زيست سلولي و مولکولي با به کارگیری

بیوانفورماتیک و تحقیق و پژوهش را ايجاد نموده است .برای

کامپیوتر دارند .با گسترش تکنولوژی در سال های اخیر،

کسب اطالعات بیشتر ميتوانید به وبسايت اين آزمايشگاه

حجم زيادی از داده های زيستي به وجود آمده است .تجزيه

به نشاني  http://bioinformatics.aut.ac.irمراجعه کنید.

و تحلیل اين داده ها به شناخت بیشتر بیماریها و اختالالت
و همچنین کشف دارو و پیشبیني عملکرد مولکولها و....

از جمله مسائلي که در بیوانفورماتیک از اهمیت بااليي

منجر ميشود.

برخوردار است ،جايگزيني دارو مي باشد.

عمده مسائل اين رشته را ميتوان به چند دسته اصلي

با وجود اين که در سالهای اخیر تکنولوژی به سرعت در

تقسیم نمود:


مسائلي که در مورد مولکول  DNAمطرح

حال گسترش است و به افزايش شناخت بیماریهای انساني

ميگردند ،از قبیل :همترازی رشتهها ،يافتن نقاط

کمک نموده است ،تبديل اين مزايا به پیشرفتهای درماني

 SNPو پروژه يافتن ژنوم کامل.


با سرعت کمي صورت ميگیرد .جايگزيني دارو ،که آن را

مسائلي که در مورد مولکول  RNAمطرح

«تغییر هدف دارو» نیز مينامند ،تکنیکي برای استفاده از

ميگردد ،از قبیل :طراحي  RNAو پیشبیني

داروهای موجود جهت درمان بیماریهايي که خارج از بازه

ساختارهای دوم و سوم .RNA


درماني اولیه هستند و همپنین بیماریهای نوظهور و نادر،

مسائلي که درمورد مولکول پروتئین مطرح مي

ميباشد .کشف ،طراحي و توسعه دارو به صورت

گردد ،ازقبیل :همترازی رشتههای پروتئیني،

2

طراحي پروتئین ،پیشبیني ساختار دوم و سوم

 Novoفرآيندی است که بین  1۰الي  15سال زمان ميبرد

و چیزی حدود  ۰,۸تا  1,5میلیارد دالر هزينه دربردارد.

پروتئین و شبکه های برهمکنش پروتئین-

يکي از مهمترين داليل برتری تکنیک جايگزيني دارو،

پروئین.


De

ريسک شکست کمتر آن است .در جايگزيني دارو ،از

مسائلي که در مورد بیماری و دارو مطرح مي

داروهايي استفاده ميشود که مراحل تست خود را

گردد ،از قبیل :کشف و جايگزيني دارو ،پیشبیني

گذراندهاند؛ در نتیجه میزان سمي بودن و اثرگذاری آنها

اهداف دارويي ،طراحي ساختارهای شیمیايي

مشخص است و حداقل از ديدگاه امنیت مشکلي برای

دارو و...
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استفاده ندارند .اين در حالي است که يک داروی جديد بعد

کانديدهای موثر تشويق کرد .کارهای صورت گرفته در اين

از کشف ،بايد  4مرحله تست شود و ممکن است در هر کدام

مسئله را میتوان براساس روش انتخابي به چندين دسته

از اين مراحل شکست بخورد .همچنین به سرمايهگذاری

تقسیم نمود که عبارتند از :تطابق ويژگيها ،داکینگ

کمتری نیاز دارد؛ چرا که تنها بايد مرحله تست روی

مولکولي و روشهای مبتني بر شبکه .

نمونههای بیمار ،برای يافتن اثربخشي در تشخیص جديد،

رويکرد تطبیق ويژگيها براساس مشخصات منحصر به فرد

گذرانده شود .بنابراين در زمان کوتاه تری به نتیجه ميرسد

دارو در برابر ساير داروها و بیماریها است .در اين روش از

و بازگشت سرمايه ،سرعت بیشتری دارد .از اين رو ،استفاده

ويژگيهايي نظیر دادههای ترنسکريپتومیک ،ساختار

از جايگزيني دارو در سالهای اخیر با استقبال زيادی روبهرو

شیمیايي ،عوارض جانبي و ...استفاده ميگردد .در رويکردی

شده است .در اين فرآيند ،شناسايي دارويي موثر برای يک

ديگر ،با به کار گیری دادههای ساختار شیمیايي و مقايسه

استفاده درماني جديد که از سطح اطمینان بااليي نیز

ساختار شیمیايي دو دارو ،میزان شباهت عملکردی آنها و

برخوردار باشد ،مهم است .هرچند در گذشته اين رويکرد

در نتیجه امکان جايگزينیشان را بررسي مينمايند.

کامال تصادفي يا بر مبنای مشاهدات تاثیرات جانبي دارو

ايدهی ديگر استفاده از عوارض جانبي به عنوان يک ويژگي

صورت ميگرفت ،امروزه روشهای محاسباتي جايگزيني

است .اين ايده بر اين فرضیه استوار است که اگر دو دارو

دارو کمک ميکنند تا کانديدهای اولیه با رويکرد و بینش

عوارض جانبي مشابهي داشته باشند ،روی پروتئین يا هدف

درستي انتخاب گردند.

يکساني اثر ميگذارند يا در يک مسیر مشابه عمل میکنند.

از منظر تاريخي ،جايگزيني دارو در ابتدا با روشهای تجربي

رويکرد استفاده از شبکه ،از ديگر دسته بندیهای رايج در

و براساس شانس و تصادف صورت ميگرفت .از اولین

حل مسئله جايگزيني دارو است .در اين روش با ساخت

نمونههای جايگزيني دارو ،میتوان داروی سیلدنافیل را نام

شبکههای دارو-دارو ،دارو-بیماری ،بیماری-بیماری

برد .اين دارو در سال  1۹۸۰جهت کاهش فشار خون و

براساس الگوهای بیان ژن يا مسیرشناسي بیماری و دارو و

آنژين سینه توسعه پیدا کرد .در سال  ،1۹۹۸پس از انجام

يا استفاده از شبکههای برهمکنش پروتئین-پروتیئن و ...به

آزمايشهای بالیني مشخص شد اين دارو تاثیری کمي بر

شناسايي کانديد برای تغییر هدف ميپردازند.

درمان آنژين دارد ،اما با اين وجود برای درمان اختالالت

هرچند جايگزيني دارو مي تواند در درمان بسیار موفق عمل

جنسي مردان موثر است .به همین دلیل تصمیم گرفتند

کند ،به دلیل محدوديتهای موجود با مشکالتي نیز روبهرو

اين دارو را برای درمان اختااللت جنسي با نام تجاری وياگرا

است .داده به عنوان يکي از کلیدیترين نیازهای اين مسئله

وارد بازار کنند .چنین پیشرفتهايي سرمايهگذاران را به

است .يکي از چالشهايي که برای حل اين مسئله در پیش

توسعه روش های سیستماتیک و محاسباتي برای شناسايي

رو است ،تنوع دادهها و تنوع نمايشهای آن ها است .بايد
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دادهها را به يک نمايش يکسان و قابل فهم برای کامپیوتر
تبديل نمود .ارائه يک شیوه نمايش مناسب برای دادههايي
از جنسهای متفاوت هستند ،در نتیجه نهايي تاثیز بهسزايي
خواهد داشت .دادههايي که در دسترس ما هستند اسپارس
ميباشند .هر دارويي برای تعداد کمي بیماری استفاده مي
گردد و اين سبب مي شود تا ارتباطات دارو-بیماری
پراکندگي بااليي داشته باشد و عمل آموزش با مشکل
روبهرو گردد .يک دسته از دادههای ارزشمند ،دادههای
بالیني و مبتني بر آزمايش روی بیمار است .نتايج
آزمايشهای بیمار مانند ضربان قلب ،آزمايش خون ،فشار
خون و ...مي توانند موثر باشند ولي پايگاه دادههايي که
دارای اطالعاتي از اين دست باشند ،به طور رايگان در
دسترس نیستند .از طرف ديگر ،دسترسي به چنین دادهای
از جهت رعايت حقوق بیمار نیز دچار مشکل است.
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هندسه محاسباتی
مونا مهرابي زاده هنرمند


مقدمه

در هندسه ،جهتگیری جديد و موجهي به مطالعهی
ترکیبي هندسه ميدهد.

هندسهی محاسباتي يکي از شاخههای علوم کامپیوتر است
که به بررسي الگوريتمهايي مي پردازد که ميتوانند در
هندسه استفاده شوند .بعضي از مسائل کامال هندسي،

شاخههای اصلي هندسه محاسباتي عبارتند از:

برآمده از مطالعه الگوريتمهای هندسهی محاسباتي است و

● هندسه محاسباتي ترکیبي (هندسهی

مطالعهی اين گونه مسائل نیز به عنوان بخشي از هندسه

الگوريتمي) :اين هندسه محاسباتي ،اشیای

محاسباتي به حساب ميآيد.

هندسي را به عنوان موجودات گسسته در

انگیزهی اصلي برای قلمداد کردن هندسه محاسباتي به

نظر ميگیرد .براساس کتابي که توسط

عنوان يک رشتهی علمي ،پیشرفت در گرافیک کامپیوتری،

پرپاراتا و شاموس نوشته شدهاست ،لفظ

طراحي و تولیدات با کمک رايانه (به وسیلهی نرمافزارهايي

هندسه محاسباتي با اين مفهوم ،نخستین

مانند  ) CAD/CAMبود؛ ولي طبیعتا بسیاری از مسائل در

بار در سال  1۹75بیان شده است.

هندسهی محاسباتي ،قديمي هستند.

● هندسه محاسباتي عددی (هندسهی

کاربردهای مهم ديگر هندسهی محاسباتي در دانش رباتیک

ماشیني ،طراحي هندسي با کمک رايانه يا

(برنامهريزی حرکت) ،سیستمهای اطالعات جغرافیايي

مدلسازی هندسي) :اساس کار اين هندسه

(جستجو و مکانيابي هندسي ،نقشهکشي راهها) ،طراحي

محاسباتي به اين صورت است که اشیای

مدار مجتمع و مهندسي با کمک رايانه (برنامهريزی

دنیای واقعي را به صورت مناسبي برای

ماشینهای کنترل عددی) ميباشد.

در

سیستمهای

محاسبات

رايانهای

هندسهی محاسباتي به عنوان يک حوزهی تحقیقاتي در نوع

CAD/CAM

در ميآورد .اين شاخه ممکن

خود در اوايل دههی هفتاد قرن بیستم ظهور کرد .از همان

است به عنوان هندسهی توصیفي پیشرفته

ابتدا ،بديهي بود که انواع مختلفي از ارتباطات قوی با

در نظر گرفته شود و اغلب يکي از شاخههای

سواالت مورد مطالعه در زمینهی قديميتر هندسهی

گرافیک کامپیوتری يا

به حساب

ترکیبي وجود دارد .به عنوان مثال ،ساختار ترکیبي يک

ميآيد .هندسه محاسباتي با اين معنا ،از

مسئلهی هندسي معموال تصمیم ميگیرد که کدام روش

سال  1۹71مورد استفاده قرار گرفت.

CAD

الگوريتمي به طور کارآمد مسئله را حل ميکند .عالوه بر
اين ،تجزيه و تحلیل يک الگوريتم اغلب به دانش ترکیبي

مثال هايي از الگوريتم های

زيادی نیاز دارد .با اين وجود ،به نظر ميرسد ارتباط بین دو

محدب)

منطقه تحقیقاتي که معموال از آنها به عنوان هندسهی

Convex Hull

(چند ضلعي

در صورتي که با الگوريتمهای هندسه محاسباتي هیچ

محاسباتي و هندسهی ترکیبي ياد مي شود ،آنطور که به

آشنايي نداريد ،پیشنهاد ميشود قبل از خواندن مثال زير،

نظر ميرسد چند طرفه نیست .درواقع ،عالقه به مباحث
محاسباتي
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الگوريتم مربوط به تالقي دو پاره خط در سايت

بدون زنجیرههای چپ و راست بدين صورت است :نقطهی

 geeksforgeeksرا مطالعه کنید.

شروع را به طريق مشابه باال انتخاب ميکنیم .سپس با فرض

الگوریتم Gift Wrapping

اينکه تا اين مرحله ،آخرين نقطه انتخاب شده 𝑖𝑝 است،

در حالت دو بعدی ،اين الگوريتم به راهپیمايي جارويس

نقطهی  𝑝𝑖+1را طوری انتخاب ميکنیم که همهی نقاط

) (Jarvisنیز مشهور است .جارويس در سال  ،1۹7۳در

 ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬԦباشند .اين نقطه با
ديگر در يک سمتِ خط 𝑝𝑖 𝑝𝑖+1

مقالهای اين الگوريتم را به چاپ رساند .علت انتخاب نام

عملیات ،به وسیلهی مقايسهی مختصات قطبي نقاط با 𝑖𝑝

بستهبندی هديه برای اين الگوريتم ،به اين دلیل است که

مشخص ميشود .اين عملیات را آنقدر تکرار ميکنیم تا به

در فضای دوبُعدی ،نحوهی عملکرد اين روش مانند پیچاندن

 𝑝۰ = 𝑝ℎبرسیم.

)𝑛(𝑂

کاغذ کادو به دور مجموعهای از نقاط و احاطه کردن آنها
توسط اضالعي است که به ترتیب به عنوان خروجي

شبه کد

الگوريتم حاصل ميشوند.
در نهايت ،خروجي الگوريتم دنبالهای به صورت

)Jarvis(s

⋯  𝑝۰, 𝑝1, 𝑝2,است که هر عضو اين دنباله ،يکي از رئوس

pointOnHull = leftmost point
in S

پوش محدب را تشکیل ميدهد .در ابتدا پايینترين نقطه
i = 0

مجموعه را که از وجود آن در پوش محدب اطمینان داريم،

repeat

به عنوان نقطه  𝑝۰انتخاب ميکنیم .رأس بعدی انتخاب

P[i] = pointOnHull

شده که  𝑝1نام دارد ،بايستي کوچکترين زاويه در مختصات

]S[0

قطبي نسبت به نقطهی  𝑝۰را داشته باشد (در صورتي که

=

endpoint

// initial endpoint for a candidate
edge on the hull

چند نقطه در اين شرايط صدق کردند ،دورترين نقطه را

|for j from 1 to |S

انتخاب ميکنیم) .بهطور مشابه ،نقطه  𝑝2کوچکترين زاويه

if
(endpoint
==
pointOnHull) or (S[j] is on left of
)line from P[i] to endpoint

قطبي را نسبت به  𝑝1دارد .زماني که با تکرار اين روند ،به
راس 𝑘𝑝 که باالترين رأس است رسیديم ،زنجیرهی راستِ

]endpoint = S[j

پوش محدب ساخته شده است .در شرايط مساوی 𝑝𝑘 ،را

// found greater left turn, update
endpoint

دورترين نقطه انتخاب ميکنیم .اکنون برای ساختن

i = i+1

زنجیرهی چپ ،ميبايستي با شروع از 𝑘𝑝 ،راس  𝑝𝑘+1را

pointOnHull = endpoint

طوری انتخاب کنیم که کوچکترين زاويه قطبي را از محور

//
wrapped around to first hull point
]until endpoint == P[0

منفي 𝑥 نسبت به 𝑘𝑝 داشته باشد .اين روند را آنقدر ادامه
ميدهیم تا مجددا به  𝑝۰برسیم و پوش محدب کامل شود.

الگوریتم Graham Scan

البته اين الگوريتم را بدون ساختن زنجیرهی راست و چپ

پیمايش گراهام روشي است برای محاسبهی پوش محدب

نیز ميتوان پیادهسازی کرد ،ولي مزيت پیادهسازی به

مجموعهی متناهي از نقاط صفحه که پیچیدگي زماني آن

وسیلهی ساختن زنجیرههای چپ و راست اين است که

)𝑛𝑔𝑜𝑙𝑛(𝑂 است .اين الگوريتم به افتخار رونالد گراهام که

نیازی به محاسبه دقیق زاويههای قطبي نیست و به روش

نسخهی اصلي الگوريتم را در  1۹72منتشر کرد ،نامگذاری

سادهای ميتوان زوايا را تنها با هم مقايسه کرد .پیادهسازی
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شده است .اين الگوريتم تمامي رأسهای مرزی پوش

الف) نقطهای که زير باالترين عنصر در پشته

محدب را به صورت مرتب مييابد.

است.
ب) نقطهای که باالترين عنصر پشته است.
ج)

الگوريتم
فرض کنید نقاط ] [0. ⋯ . 𝑛 − 1آرايهی ورودی باشند.

]𝑖[𝑠𝑡𝑛𝑖𝑜𝑝

 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[𝑖] )4.2را به  Sوارد کنید.

)1پايینترين نقطه را با مقايسهی مختصات  yنقاط پیدا
کنید .اگر دو نقطه با مقدار  yيکسان وجود داشته باشد،

 )5چاپ محتوای .S

نقطه با مقدار مختصات  xکوچکتر در نظر گرفته ميشود.
فرض کنید پايینترين نقطه  𝑝۰باشد 𝑝۰ .را در مکان اول

الگوريتم فوق را ميتوان به دو مرحله تقسیم کرد.

در چندضلعي خروجي قرار دهید.

مرحله ( 1مرتب سازی نقاط) :ما ابتدا پايینترين نقطه را
 𝑛 − 1 )2نقطهی باقيمانده را در نظر بگیريد و آنها را

پیدا ميکنیم .ايده اين است که نقاط را قبل از پردازش

براساس زاويهی قطبي به ترتیب خالف جهت عقربههای

مرتب سازی کنید .با توجه به پايینترين نقطه پس از مرتب

ساعت مرتب کنید .اگر زاويهی قطبي دو نقطه يکسان است،

سازی نقاط ،آنها يک مسیر بستهی ساده را تشکیل

اول نزديکترين نقطه را قرار دهید.

ميدهند.

 )۳پس از مرتب سازی ،بررسي کنید که آيا دو يا چند نقطه

معیارهای مرتب سازی چه بايد باشد؟ محاسبهی زوايای

دارای يک زاويه هستند يا خیر .اگر دو نقطهی ديگر زاويهی

واقعي ناکارآمد خواهد بود زيرا ارزيابي توابع مثلثاتي ساده

يکساني دارند ،تمام نقاط زاويه را به جز نقطه دورتر از 𝑝۰

نیست .ايده ،استفاده از جهت گیری برای مقايسهی زاويهها
بدون محاسبهی واقعي آنها است.

حذف کنید .فرض کنید اندازه آرايه جديد  mباشد.

فاز ( 2نقاط را بپذيريد يا رد کنید) :هنگامي که مسیر
 )4اگر  mکمتر از  ۳بود ،بازگرديد (چندضلعي محدب

بسته را داشته باشیم ،مرحلهی بعدی عبور از مسیر و حذف

موجود نیست).

نقاط مقعر در اين مسیر است .چگونه تصمیم بگیريم کدام
نقطه را حذف کنیم و کدام را نگه داريم؟ باز هم ،جهت

 )5يک پشتهی خالي  Sايجاد کنید و ], 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[0

گیری به ما کمک ميکند .دو نقطهی اول در آرايهی مرتب

] 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[1و ] 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[2را وارد پشته کنید.

شده ،همیشه بخشي از چندضلعي محدب است .برای نقاط

باقيمانده ،سه نقطهی اخیر را پیگیری ميکنیم و زاويهی
 𝑚 − 3)6نقطهی باقي مانده را يکي يکي پردازش کنید.

تشکیل شده توسط آنها را پیدا ميکنیم .فرض کنید سه

برای هر نقطه از ]𝑖[𝑠𝑡𝑛𝑖𝑜𝑝 ،همین روند را تکرار کنید.

نقطه)𝑝(𝑣𝑒𝑟𝑝 𝑐𝑢𝑟𝑟(𝑐) ،و )𝑛(𝑡𝑥𝑒𝑛 باشند .اگر جهت
گیری اين نقاط (با نظر گرفتن آنها با همین ترتیب) خالف
جهت عقربههای ساعت نباشد c ،را کنار ميگذاريم؛ در غیر

 )4,1مرتبا نقاط را از پشته برداريد در حالي که جهت

اين صورت آن را حفظ ميکنیم.

گیری  ۳نقطه زير در خالف جهت عقربه های ساعت نیست
(يا چرخش چپ ندارند).
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پیچیدگي زماني :فرض کنید  nتعداد نقاط ورودی باشد.
اگر از الگوريتم مرتب سازی )𝑛𝑔𝑜𝑙(𝑂 استفاده کنیم،
الگوريتم زمان )𝑛𝑔𝑜𝑙𝑛(𝑂 ميگیرد.
مرحلهی اول (يافتن پايینترين نقطه) زمان )𝑛(𝑂 را
ميگیرد .مرحلهی دوم (مرتب سازی نقاط) زمان
)𝑛𝑔𝑜𝑙𝑛( Oرا ميگیرد .مرحلهی سوم زمان )𝑛(𝑂 طول
ميکشد .در مرحلهی سوم ،هر عنصر حداکثر يک بار وارد
پشته شده و از آن خارج ميشود .بنابراين مرحلهی ششم
برای پردازش تکتک نقاط با فرض اين که زمان عملیات
( O)1طول بکشد 𝑂(𝑛) ،زمان ميبرد .پیچیدگي کلي:
)𝑛(𝑂  𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑛) + 𝑂(𝑛) +است که برابر با
)𝑛𝑔𝑜𝑙𝑛(𝑂 است.
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بازی زندگی کانوی
فاطمه هاشمينژاد
"زماني که در کمبريج دانشجو بودم همواره

او هنگامي که در قطار به مقصد کمبريج نشسته بود به اين

احساس گناه ميکردم زيرا تمام روز را به جای رياضیات ،به

فکر ميکرد که از آنجا که هیچيک از همکالسيهايش را

بازی کردن سپری ميکردم .اما بعدها با کشف اعداد

ديگر نخواهد ديد ،ميتواند خود را يک شخصیت جديد و

 42متوجه شدم که بازی کردن در واقع همان
فراواقعي

برونگرا در دانشگاه نشان دهد و البته موفق هم شد!

رياضیات است".

همچنین اينطور به نظر ميرسد که عالقهاش به بازی در
دوران تحصیلش در کمبريج شکل گرفت به طوری که
ساعتهای متمادی در سالن ورزش به انجام بازی تختهنرد

 4۳رياضيدان برجستهای
اينها سخنان جان هرتن کانوی

مشغول میشد.

است که بیشتر ما او را با گره کانویاش ميشناسیم.

در سال  1۹5۸موفق شد که کارشناسياش را به اتمام

وی در  26دسامبر  1۹۳7در لیورپول متولد شد .از کودکي

رساند و سپس شروع به تحقیق در زمینه نظريهاعداد به

به رياضیات عالقهمند بود و آنطور که مادرش به ياد

سرپرستي هارولد داونپورت45کرد و توانست يک مسئله باز

ميآورد در چهارسالگي ميتوانست توانهای دو را محاسبه

که توسط هارولد معرفي شده بود را در اين بین حل کند.

کند.

 46بود.
اين مسئله شروع عالقه او به اردينالهای نامتناهي

در دبستان همیشه شاگرد اول بود و از همان ابتدا دوست

 47را در
کانوی تز دکترای خود در زمینه نظريه مجموعهها

داشت که رياضيدان شود .به طوری که وقتي در يازده

سال  ،1۹64دو سال بیش از آنچه که بايد طول بکشد ،به

سالگي مدير مدرسه راهنمايياش درباره شغل آينده وی از

اتمام رسانید.

او پرسید ،پاسخ داد که میخواهد يک رياضیدان در دانشگاه
کمبريج شود! و همین علتي شد تا او را در مدرسه استاد

حاال او بايد به دنبال شغل میگشت و اين يک چالش جديد

خطاب کنند که رفته رفته باعث شد به فردی درونگرا

بود .نه به اين دلیل که شغل مناسبي وجود نداشت و نه به

تبديل شود.

دلیل اينکه وی شايستگي الزم را نداشت ،بلکه مانع اصلي؛
فرايند درخواست دادن برای کار بود!

کانوی در آزمون ورودی دانشگاه به حدی خوب عمل کرد
که توانست يک بورس تحصیلي جزئي دريافت و نام خود را

همانطور که کمک هزينه تحصیلي دکترای کانوی رو به

در لیورپول ديلي پست44منتشر کند.

اتمام بود ،وی فارغ از شرايط پیشرو به زندگي بدون شغلش
ادامه میداد .سرانجام يک روز در حال قدم زدن در کوچهای

سپس از دانشگاه کمبريج پذيرش گرفت و راهي آنجا شد.

 4۸که در دانشگاه سمتهايي
بود که به يکي از دوستانش
داشت برخورد .دوستش به او پیشنهاد کرد که برای يک

Surreal numbers42

Infinite ordinals46

John Horton Conway4۳

Set theory47

Liverpool Daily Post44
Harold Davenport45

Ian Cassels4۸
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فرصت شغلي آزاد اقدام کند و او به کمک وی مراحل الزم

بازی زندگی

4۹
استاديار

 56به دنبال ساخت يک
در سال  ،1۹4۰جان فون نیومن

اولین سالهای کاری خود را در کمبريج آغاز کند ،درست

 57بود .او به دنبال يک ماشین فرضي بود که
سازنده جهاني

همانطور که در يازدهسالگي آرزو داشت!

بتواند يک کپي از خودش بسازد.

در سال  1۹64يک کمک هزينه تحصیلي از کالج ساسکس

او با ساخت يک مدل رياضیاتي با قوانین پیچیده در فضای

سیدني5۰دريافت و شروع به کار روی منطق رياضي کرد،

کارتزين موفق به چنین کاری شد.

را طي کرده و موفق شد تا سال بعد به عنوان

اما اوضاع آنطور که میخواست خوب پیش نرفت .وی در

اما کاری که کانوی انجام داد ،تالش برای سادهسازی قوانین

اين رابطه ميگويد:

مربوطه بود که سرانجامش با موفقیت و شهرت فراوان همراه

"من واقعا غمگین و ناراحت شده بودم و حس میکردم که

بود.

رياضیات واقعي انجام نميدهم .من نتوانستم چیزی منتشر

ويژگي شگفتانگیز اين بازی اين است که در عین سادگي،

کنم و به خاطر آن احساس گناه ميکردم".

 5۸است؛ به اين معني که ميتواند هر ماشین
تورينگ-کامل

اما در سال  1۹65اوضاع تغییر کرد.

تورينگ ديگری را شبیهسازی کند.

 52شهرت
 51کشف جديدی داشت که به توری لیچ
جان لیچ

حال بهتر است گامهايي در جهت آشنايي بیشتر با اين بازی

يافت .لیچ میدانست که گروههای متقارن ويژگيهای جذابي

برداريم.

دارند و مدتي بر روی آنها کار کرد و به نتايجي نیز رسید،

 5۹است .حال چرا اينطور
اين بازی يک ماشین سلولدار

اما متوجه شد که برای اثبات حدسش مهارتهای الزم در

نامگذاری شدهاست به زودی مشخص ميشود .در واقع

 5۳را ندارد .پس تالش کرد تا ديگران را برای
نظريه گروهها

محیط بازی يک شبکه از سلولهاست .اين شبکه سلولي

همکاری متقاعد کند و در اين بین کانوی اولین کسي بود

میتواند با هر بعدی باشد .همچنین هر يک از اين سلولها

که اشتیاق نشان داد و در اين مسیر به نتايج بسیار خوبي

در دو وضعیت صفر و يک میتوانند قرار بگیرند و هر سلول

رسید که آنها را در سال  1۹6۸اعالم کرد و در سال 1۹6۹

تعدادی سلول همسايه نیز دارد.

با دقت بیشتر در خبرنامه جامعه رياضيدانان لندن54به
چاپ رساند .دقیقا بعد از شروع به فعالیت در کار نشر بود

حال چیزی که در اين میان نقش مهمي ايفا ميکند قوانین

که کانوی شروع به کار در رياضیات واقعي (به تعبیر خود)

بازی است!

کرد.

برای اينکه درک بازی سادهتر شود ابتدا ماشین را در فضای

 55شهرتش در رياضیات
در نهايت با اختراع بازی زندگي

يک بعدی بررسي ميکنیم.

جهاني شد.

Assistant lecturer4۹

Game of life55

Sidney Sussex college50
John Leech51

John von Neumann56
Universal constructor57

Leech lattice52
5۸

Turing complete

5۹

Cellular automaton

Group theory5۳
Bulletin of the London Mathematical Society54

69

نشريه دانشجويي حلقه
يک شبکه سلولي در فضای يک بعدی شبیه به يک آرايه از

اکنون همهچیز آماده است و ديگر نیاز به مشارکت ما نیست

سلولهاست .و هر سلول دو سلول مجاور ،يکي در راست و

زيرا که بازی خود به خود پیش ميرود!

ديگری در سمت چپش دارد.

 6۰است.
در واقع اين يک بازی بدون بازيکن
اما بازی زندگيای که کانوی پیشنهاد کرد چگونه بود؟
بازی زندگي کمي پیچیدهتر از آنچه که ما تا کنون گفتهايم

حال قوانین را چگونه تعیین کنیم؟

است .شبکه سلولي در اين بازی دو بعدی است و قوانین

کار سادهايست ،به مجموعه هر سلول و همسايههايش نگاه

بازی به شرح زير ميباشند:

ميکنیم .هر يک از اين سه خانه دو حالت صفر يا يک را

● هر سلول زندهای (در حالت يک) که کمتر از دو

ميتوانند داشته باشند ،پس طبق اصل ضرب؛ اين سه خانه
مجموعا هشت حالت را ميتوانند ايجاد کنند .حال تصمیم

همسايه زنده داشته باشد ،ميمیرد ،مانند اينکه

میگیريم در لحظه  t1وضعیت اين سه خانه چه باشد تا

با کاهش جمعیت از بین برود.
● هر سلول زندهای با دو يا سه همسايه زنده در

سلول اصلي وضعیتش در لحظه  t2يک باشد و بالعکس.

مرحله بعد هم زنده ميماند.

جدول زير به شفافسازی آنچه تا کنون گفته شد کمک

● هر سلول زندهای با بیش از سه همسايه زنده در

ميکند:

مرحله بعد ميمیرد ،مانند اينکه با افزايش
جمعیت از بین برود.
● هر سلول مرده با دقیقا سه همسايه زنده ،در
مرحله بعد زنده ميشود ،همانند تولید مثل
دوباره.
مشابه حالت يک بعدی در اينجا نیز ابتدا بايد حالت صفر
بازی مشخص شود و سپس زندگي و مرگ هر سلول به
صورت خودکار در هر مرحله تعیین ميشود.
حال که با اين بازی آشنا شديم خوب است کمي به
ويژگيهای آن نیز بپردازيم.

اينکه سلول مرکزی در چه وضعیتي در زمان  t2قرار بگیرد

ویژگیهای بازی زندگی

کامال به انتخاب ما بستگي دارد ،اما آنچه مهم است اين
است که در شروع بازی اين قوانین تعیین ميشوند و ديگر

تصمیم

قابل تغییر نیستند .همچنین برای شروع بازی الزم است

6۱
ناپذیری

وضعیت اولیه شبکه سلولي را مشخص کنیم ،يعني تعیین

ابتدا خوب است تعريف مسئله تصمیم ناپذير را بدانیم .يک

کنیم که در لحظه صفر هر يک از خانهها در حالت صفر

مسئله را تصمیم ناپذير گويیم هرگاه ماشین تورينگي وجود

قرار دارند يا يک.

نداشته باشد که به ازای هر ورودی ،پس از تعداد متناهي
مرحله متوقف شود تا به ما جواب 'بله' يا 'خیر' دهد.

Undecidability61

Zero-player game60
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حال در رابطه با بازی زندگي بايد بگويیم که با يک مسئله
تصمیم ناپذير مواجه هستیم .اما تصمیم ناپذير از چه جهت؟
يعني الگوريتمي وجود ندارد که با دادن وضعیت اولیه ()init
و وضعیت ديگری ( )finalبتواند به ما بگويد که آيا سیستم
از وضعیت  initبه وضعیت  finalخواهد رسید يا خیر.
 62است .مسئلهی اينکه آيا
اين مسئله همارز با مسئله توقف
الگوريتمي وجود دارد که به ازای ورودی يک برنامه ديگر
بتواند به ما بگويد آيا برنامه ورودی متوقف میشود يا تا ابد
ادامه پیدا ميکند .از آنجايي که بازی زندگي شامل يک الگو
است که با ماشین تورينگ جهاني معادل است ،اين مسئله
تصمیمگیری ،اگر وجود داشته باشد؛ ميتواند برای حل
مسئله توقف استفاده شود .اين قضیه همچنان اين نتیجه را
میدهد که بعضي از حالتهای شروع هستند که باعث ايجاد
الگوهای کامال غیرمنتظره ميشوند.
ایجاد دوباره

6۳
خود

به الگوهايي گفته میشود که پس از تخريب ،دوباره به
ساخت خود ميپردازند .اين بخش نیز باعث ايجاد
مسئلههای جالب توجهي شد ،به طوری که عده زيادی
تالش به ساخت و معرفي چنین الگوهايي کردند.
ويژگيهای اين بازی به همین دو مورد محدود نميشود اما
برای شروع ويژگيهای جذابي به نظر ميرسند .به اين امید
که اين مطلب خوانندگان را مشتاق به تحقیق و مطالعه
درباره ديگر زيباييهای اين بازی کند.

Self-replication63

Halting problem62
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