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در بدشانسی و خوش شانسی اندازه گیری درباره ی فوتبال
نامتناهی از اثبات چند به نگاهی می خوانیم، بازی این
حوزه ی در نقض مثال های با و می اندازیم اول اعداد بودن
انتقال، پدیده های کمک با سپس می شویم. آشنا توپولوژی
و موسیقی بین ارتباط از می زنیم ؛ فیزیک دنیای به پلی
بازی در مسئله ای با آخر در و می گوییم سخن ریاضی
به ابتدا کامپیوتر، علوم بخش در می شویم. مواجه شطرنج
محاسباتی هندسه ی در ستاره ای چندضلعی ساخت مسئله ی
و طراحی در ماشین یادگیری نقش سپس می پردازیم؛
الگوریتم با می کنیم، بررسی را کووید‑ ۱۹ واکسن توسعه ی
می شویم، آشنا ماشین یادگیری در آن کاربرد و SVⅯ
در و می کنیم مرور را آن دالیل و مهر ماه در فیسبوک قطعی
چهارراه ها شدن قفل مشکل حل برای الگوریتمی نهایت،
هیئت اعضای از یکی با همچنین می کنیم. بررسی را
فاطمه دکتر خانم اصفهان، دانشگاه علوم دانشکده ی علمی
مصاحبه هارمونیک و تابعی آنالیز گرایش درباره ابطحی،
است. آمده مصاحبه بخش در آن گزارش که کرده ایم

ببرید. لذت ۱۴۰۰ پاییز حلقه خواندن از امیدواریم
پیمانی فاطمه و برقراریان هستی بیاض، دشت حسینی نیما
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فوتبال در بدشانسی و خوش شانسی
فرسادمهر علی

مقدمه
بی راه است شده علم یک به تبدیل فوتبال امروزه بگوییم اگر
تلویزیون در که است چیزی آن از پیچیده تر خیلی ماجرا نگفته ایم.
می کنید. تماشا را آن مختلف صحنه های ویدیوی بعداً یا می بینید
انفرادی حتی یا گروهی حرکات از بزرگی بخش مدرن، فوتبال در
کدام هر و شده است طراحی پیش از مسابقه طول در بازیکنان
از یکی شک بدون می شود. مشخصی روش و عنوان به مربوط
داشته، فوتبال در چشمگیری نقش اخیر ی دهه طی در که علومی
باشگاه های تمامی تقریبا حاضر حال در است. آمار و ریاضیات
فردی عملکرد فنی آنالیز برای آمار مرکز دارای فوتبال بزرگ
آماری پارامترهای کار این برای و هستند بازیکنانشان گروهی و
در آماتور آمارهای روزها این می دهند. قرار برسی مورد را زیادی
به را خود جای و ندارند نقشی و تأثیر هیچ فوتبال آنالیز روز علم
تعداد همچون آماتوری آمارهای داده اند. پیشرفته فنی پارامترهای
همه توپ، دفع یا و قطع تعداد تکل، تعداد گل، پاس تعداد شوت،
فوتبال هواداران میان تنها که هستند اهمیتی بدون آمارهای همه و
در چیز همه داده ها، تحلیل و آنالیز روز علم در شوند. می مطرح

می شود. خالصه پیشرفته فنی پارامترهای
امروزه که می کنیم بررسی را آماری پارامتر دو مقاله این در
در می گیرند. قرار بحث مورد شدت به فوتبال تحلیل محافل در
«xG» اختصاری عنوان با «Expected Goals» اول بخش
تن دو پلولر، دوین و گرین سم توسط که می کنیم بررسی را
پارامتری گرفت. شکل Opta آماری مرجع متخصصین از
یک در را تیم یک گل موقعیت های واقعی ارزش می تواند که
توانسته چقدر تیم یک دهد نشان و کند مشخص فوتبال مسابقه

کیفیت با موقعیت های چقدر و کند ایجاد باکیفیت گل موقعیت های
شده ایجاد موقعیت های به «xG».است شده ایجاد دروازه اش روی
دروازه سمت به ضربه ای زدن به که (موقعیت هایی مسابقه یک در
عدد این که می دهد نسبت ۱ تا ۰ بین عددی می شود) منجر

است. دروازه درون به ضربه آن شدن وارد احتمال

لسترسیتی ۰ −۱ منچسترسیتی
تاریخ جدال های حساس ترین از یکی در است. ۲۰۱۹ مه هفتم
به مانده هفته دو فاصله در جزیره، برتر لیگ در قهرمانی برای
در امتیاز ۹۲ با درحالی گواردیوال پپ سیتی منچستر لیگ، پایان
یورگن لیورپولِ نفس گرمای شدت به که دارد، حضور جدول صدر
حال در امتیاز ۹۱ با که می کند احساس خود سر پشت از را کلوپ
مانع به دشوارش آزمون آخرین در گواردیوال پپ اوست. تعقیب
راجرز. برندان لسترسیتی است: کرده برخورد سرسختی و مستحکم
تاکتیکی بن بست به پپ تیم می رسد نظر به و است بازی ۷۰ دقیقه
موقعیتی نمی دهد اجازه لستر مستحکم دفاعی ساختار است. رسیده
زمین میانه در الپورت ایمریک شود. ایجاد دروازه شان روی جدی
دفاعی سوم یک در لستر بازیکنان تمامی است. توپ صاحب لستر
ایجاد نفوذ غیرقابل دژی می رسد نظر به و شده اند فشرده خود
از تازه که را کمپانی وینسنت عرض، در پاسی با الپورت کرده اند.
کاپیتان می کند. توپ صاحب کرده است، پیدا رهایی مصدومیت بند
فاصله ای از گل سوپر یک بوم! و می کند حرکت توپ با گام دو

متر! وپنج بیست به نزدیک
۵
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پیتر ماندگار گزارش با را کمپانی وینسنت استثنایی گل :۱ .۱ شکل
کنید تماشا . لینک این از دروری

می گوید: گل این درباره ی بازی از بعد مصاحبه در گواردیوال
نزن.» شوت نزن. شوت وینی می کردم زمزمه خودم با خط کنار »
خودم از خواندم را مصاحبه این که زمانی می آید یادم
شوت چرا بود. شوت زنی برای مناسبی بسیار موقعیت پرسیدم:«
،xG آماریِ آنالیزهای شدم متوجه که زمانی بعد ماه چند نزند؟»
جواب کرده اند؛ محاسبه ۰ .۰۲ تنها را ضربه این شدن گل احتمال
فاصله آن از ضربه ای نمی رفت انتظار درواقع فهمیدم! را سؤالم
چه و باشد داشته من سیتی برای فرصت رفتن هدر از غیر نتیجه ای
دوباره و بازی مجدد شروع زمان می رفت،تا بیرون به توپ اگر بسا
دو تا یک حداقل من سیتی توسط توپ مالکیت آوردن چنگ به
می رفت. دست از هم بازی پایان تا مانده دقیقه ی بیست از دقیقه
زدن شوت موافق گواردیوال پپ شرایط این در است طبیعی بنابراین
پایانی دقیقه ی بیست تیمش دهد ترجیح و نباشد تیمش کاپیتان

کند. خطرناک تری موقعیت های ساختن صرف را بازی
درصد ۲ در تنها که توپی که است این حقیقت حال هر به
بزرگ خوش شانسی شد. دروازه وارد می شود، دروازه وارد مواقع

کلوپ! یورگن محض بدشانسی و گواردیوال پپ

با لیورپول .۲۰۱۸ −۱۹ فصل برتر لیگ پایانی جدول :۲ .۱ شکل
جدول دوم تیم توسط شده کسب امتیاز بیشترین رکورد امتیاز، ۹۷

شکست! را فوتبال تاریخ در

گل ها تعداد امید
سمت به شوت 1 ≤ n بازی یک طول در تیم یک کنید فرض

iام شوت برای کند. شلیک خود حریف دروازه

تعریف زیر صورت به را Xi تصادفی متغیر (1 ≤ i ≤ n)
می کنیم:

Xi =

{
1 شود دروازه وارد توپ اگر
0 نشود دروازه وارد توپ اگر

گل هایی تعداد تصادفی متغیر X :=
∑n

1 Xi صورت این در
محاسبه را X ریاضی امید است. رسانده ثمر به تیم آن که است

می کنیم:

E(X) = E(
n∑
1

Xi) =
n∑
1

E(Xi) =
n∑
1

Pi

این به است. دروازه درون به i−ام شوت شدن وارد احتمال Pi که
می شود. گفته تیم آن «Expected Goals» یا «xG» عدد
احتمال باید فوتبال، بازی یک در تیم یک xG محاسبه ی برای پس

آوریم. دست به را دروازه سمت به ضربه هر شدن گل
شاخص های می شود، زده دروازه سمت به ضربه ای وقتی
از دارند. نقش توپ آن نشدن یا شدن گل در که هستند زیادی

کرد: اشاره زیر موارد به می توان آنها مهم ترین جمله
دروازه از ضربه فاصله −۱

دروازه به نسبت ضربه زاویه −۲
ضربات در یا شده زده بازی جریان در (ضربه بازی شرایط −۳

شده است.) زده مجدد شروع
پای با ضربه تخصصی، پای با ضربه سر، (ضربه ضربه نوع −۴

غیرتخصصی)
توپ به زننده ضربه فرد به نسبت حریف مدافعان مکان −۵

شوت از قبل پاس کیفیت −۶
شده) کنترل یا (سرضرب توپ به ضربه شیوه ی −۷

تبدیل احتمال در که هستند شاخصی ده ها از بخشی تنها اینها
مراجع می شوند. مطالعه دروازه سمت به ضربات شدنِ گل به
از بزرگی داده های پایگاه که دارند وجود فوتبال در بزرگی آماری
آن نتیجه همراه به شده است زده دروازه سمت به که شوت هایی
ما مسئله درواقع کرده اند. گردآوری نشده) یا شده (گل شوت
داده ها این ویژگی متغیرهای است. ماشین یادگیری مسئله یک
هدفشان متغیر و شد گفته باال در که هستند شاخص هایی همان
را شوت نتیجه (مثال متغیر ها سازی کمی با است. شوت نتیجه هم
صورت این غیر در و باشد شده دروازه وارد توپ اگر میگیریم یک
مقادیر با ویژگی ها گسسته سازی همچنین و می گیریم) نظر در صفر
را داده ها می توانیم دروازه) به نسبت ضربه زاویه (مثال پیوسته
نداشته داده کافی اندازه به دسته ای اگر همچنین کنیم. دسته بندی
اعداد قانون از استفاده با کنیم. حذف را دسته آن می توانیم باشد،

۶

https://www.tarafdari.com/node/1293586
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می توانیم دسته هر داده های هدف متغیر گیری میانگین با و بزرگ
آن ویژگی متغیرهای با دروازه سمت به ضربه ای شدن گل احتمال
خوبی به که بیابیم مدلی است کافی حال کنیم. محاسبه را دسته
ضربه ای هر شدن گل احتمال بتوانیم تا شود برازش داده هایمان به
مسابقه یک در را xG نتیجه در و بزنیم تخمین را دروازه سمت به

کنیم. محاسبه فوتبال

رم ۲ −۳ التزیو

شوت ها آمارِ از بهتر بسیار که داریم اختیار در پارامتری ما اکنون
تیم تیم، کدام دهد نشان ما به می تواند چهارچوب در شوت های و
خود حریف دروازه خطرناک تری موقعیت های با و بوده زمین برتر
بین پیش هفته ی چند که رم، دربی آمار به است. کرده تهدید را
جدال این کنید. توجه شد برگزار رم و التزیو یعنی سنتی رقیب دو

رسید. پایان به التزیو سود به دو بر سه نتیجه با نهایت در

آمار. در عقاب ها به نسبت گرگ ها محسوس برتری :۳ .۱ شکل

دروازه سمت به شوت خود حریف برابر دو رم اینکه به توجه با
شاگردان که شود ایجاد تصور این ابتدا در است ممکن ، است داشته
حق دار به حق معروف قول به و بوده اند بهتری نتیجه شایسته مورینیو
xG و ۲ .۳۱ را التزیو xG آنالیزورها بدانیم اگر اما است! نرسیده
شایستگی با التزیو میشویم متوجه کرده اند گیری اندازه ۲ .۰۴ را رم
مراتب به اما کم تر فرصت هایی ساری تیم است. رسیده پیروزی به

است. کرده ایجاد خود حریف دروازه روی جدی تر

فتح از بعد التزیو باشگاه عقاب و ساری مائوریتسیو :۴ .۱ شکل
رم! شهر المپیکو ورزشگاه در دالکاپیتاله دربی

برگشت بازی به می توان موضوع این از دیگر مثالی عنوان به
پیش فصل قهرمانانِ لیگ گروهی مرحله در بارسلونا و یوونتوس
(شکل رسید. پیروزی به ۰ بر ۳ نتیجه با یوونتوس که کرد اشاره

(۵ .۱

دروازه روانه کم تری ضربات اینکه وجود با یوونتوس :۵ .۱ شکل
بوده رقیبش از باکیفیت تر بسیار موقعیت هایش است؛ کرده بارسلونا

است.

یوونتوس آرژانتینی ستاره ی دیباال، پائولو
می زند، بازی یک طول در تیم یک که شوت هایی بررسی جای به
(مثال زمانی بازه یک طول در مهاجم یک که شوت هایی می توان
سنجید. را او تمام کنندگی قدرت و کرد بررسی را می زند فصل) یک
سری ۲۰۱۷ −۱۸ فصل در دیباال، پائولو فوق العاده ی عملکرد به

(۶ .۱ (شکل کنید. توجه ایتالیا آ
۷
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شده است گل ۲۲ رساندن ثمر به موفق حالی در دیباال :۶ .۱ شکل
۹ حدود چیزی یعنی شده است. ثبت ۱۳ .۱۷ بازیکن این xG که

است! رسانده ثمر به انتظار حد از بیش تر گل

عملکرد سنجش برای می توان xG از مشابه طرز به همچنین
در شوت های xG دروازه بان اینکه کرد. استفاده نیز ها دروازه بان
تعداد چه درنهایت و بوده میزان چه دروازه اش سمت به چهارچوب

است. کرده دریافت گل

«OBV» با فوتبال در فنی انقالب
اساس بر فوتبال تیم یک بازیکنان تمامی سنجش است بدیهی
آماردانان بنابراین بود. نخواهد عاقالنه آنها تمام کنندگی قدرت
آنها کمک به تا کنند تعریف را جدیدی پارامترهای کردند سعی
معین را فوتبال مسابقه یک در بازیکن هر تآثیرگذاری میزان بتوان
سمت به که شوت هایی برای تنها نه را xG که است این ایده کنند.
محاسبه بازی از وضعیتی هر برای بلکه می شوند، شلیک دروازه
آماری پارامتر (On-Ball Value) یا OBV فنی پارامتر کنند.
در بازیکن یک های کنش تک تک بررسی با که است پیشرفته ای
نظر مورد بازیکن کنش تک هر که می گوید ما به مسابقه، زمین
گل سمت به یا و زدن گل سمت به را تیمش توانسته اندازه چه تا

دهد. سوق خوردن
در راد سارا از مقاله ای از برگرفته پارامتر این اولیه ایده
تحلیل و تجزیه بخش رییس هم اکنون که او است. سال۲۰۱۲
از استفاده با است، آرسنال باشگاه نرم افزار توسعه و داده ها
بازیکنان حرکات تک تک خوبی به توانست مارکوف زنجیرهای
ازاین خالصه ای ادامه در کند. تحلیل را فوتبال مسابقه یک در

می بینیم. هم با را مقاله
تعریف ها

حالتی در بازیکن یک که حرکتی هر شده: کنترل حرکات
می کند. استفاده آن از توپ انتقال و حمل برای کنترل شده

و... شوت پاس، دریبل، مانند: شده کنترل حرکات
و... پاکسازی تکل، مانند: کنترل نشده حرکات

که متوالی شده ی کنترل حرکات از مجموعه ای توپ: مالکیت
کنترل حرکتی وسیله به که زمانی تا و می شود انجام تیم یک توسط

می ادامه نشود قطع بازی، پایان سوت یا مقابل، تیم سوی از شده
یابد.

مارکوف زنجیر با مدل سازی
کل است‑ امروزی مدل های از ساده تر بسیار ‑که مدل این در
که شده است گرفته نظر در وضعیت ۳۹ بازی در ممکن شرایط
و پنالتی (مثل است مجدد شروع ضربات انواع آنها تای ۷
یا گل رسیدن ثمر (به است جاذب وضعیت های آنها کرنر)،۲تای
مکان اساس بر دیگر وضعیت ۳۰ و توپ) مالکیت رفتن دست از
تعریف حریف مدافعان موقعیت و حریف مدافعان فشار بازیکن، هر
۳۹ دارای که داریم مارکوف زنجیر یک ما بنابراین شده است.

است. وضعیت
یا درآید مقابل تیم تصاحب تحت توپ اگر که آنجایی از
رفت؛ خواهد دست از توپ مالکیت تعریف، طبق شود، گل به تبدیل
وضعیت های توپ مالکیت رفتن دست از و توپ شدن گل بنابراین
این از کدام هر وارد که صورتی در و هستند ما زنجیر جاذب
برای حال می مانیم. باقی آن در یک احتمال ،با شویم وضعیت ها
تیمی وقتی بدانیم داریم نیاز زنجیر، انتقال احتمال ماتریس تشکیل
احتمال چقدر j و i دلخواه وضعیت دو هر ،برای است توپ مالک
این شود. تبدیل jام حالت به iام حالت از بازی وضعیت دارد
قابل آماری داده های کمک به و نیست دشواری مسئله موضوع
تشکیل را انتقال احتمال ماتریس می توانیم بنابراین است؛. محاسبه

دهیم.

وضعیت n+۲ با انتقالی احتمال ماتریس :۷ .۱ شکل

اطالعات می توانیم انتقال، احتمال ماتریس کمک به اکنون
توان محاسبه ی با مثال کنیم. استخراج بازی درباره ی را ارزشمندی
وضعیت تغییر n از بعد می شویم متوجه انتقال احتمال ماتریس nام
باشد. رسیده j وضعیت به i وضعیت از بازی دارد احتمال چقدر
(Exit Distributions) خروج توزیع های کمک با همچنین
در بازی و است توپ مالک تیمی وقتی کنیم محاسبه می توانیم
نهایت در توپ مالکیت دارد احتمال چقدر دارد، قرار i وضعیت
می کنیم. نام گذاری Pi را احتمال این شود. گل رسیدن ثمر به منجر
وسیله به بازیکنی گر ا کنیم: تعریف را OBV می توانیم حال

۸
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وضعیت از تیمش برای توپ مالکیت شود باعث کنترل شده، حرکات
Pj−Pi مقدار او OBV صورت این کند،در تغییر j وضعیت به i

می شود. ثبت
و شوت دریبل، پاس، هر ارزش می توانیم ابزار این با کنون، ا
مشخص مسابقه یک طول در را بازیکنان توپ بدون حرکت حتی
عجیبی تصمیمات از خیلی دلیل که بدانید است جالب کنیم.
خود اصلی ترکیب با رابطه در اروپا فوتبال اول سطح مربیان که
است. پارامتر همین نمی آید، خوش طرفداران مذاق به و می گیرند
است ممکن مثال برای ندارند. هواداران که دارند اطالعاتی مربیان
توپ بارها بتواند که باشد حیاتی بسیار تیمی برای بازی یک در
علی رغم بازیکنی و دهد انتقال b وضعیت به a وضعیت از را
امر همین باشد. توانا بسیار زمینه این در دارد، که ضعف هایی

برود. میدان به ابتدا از بازی آن در او تا است کافی

آخر سخن
و xG آماری پارامتر دو سطحی بیان به فقط مقاله این در
برای آماری پارامتر ده ها امروزه که درحالی پرداختیم؛ OBV
هدف درنهایت می شوند. بررسی تیم ها و بازیکنان عملکرد تحلیل
پارامترها، این از استفاده با که است این مربیان و آنالیزورها
کنند ایجاد خود حریف دروازه روی بهتری فرصت های بتوانند
فرصت های این اما بدهند. او به کم تری گل زنی فرصت های و

بلکه می کنند؛ مشخص را بازنده و برنده تیم که نیستند شده ایجاد
است اتفاقات بازی فوتبال که کرد انکار نمی توان هستند. گل ها
کمی به پیروزی برای باشد، قدرتمند که هم هرچقدر تیم، یک و
ناپذیر جدایی جزء بدشانسی ها و خوش شانسی ها دارد. نیاز شانس
،بدون باشید فوتبال عاشق نمی توانید شما هستند. سبز مستطیل

باشید. داشته دوست را آنها اینکه
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اول بخش − اول اعداد بودن نامتناهی برای اثبات متناهی
محمدیان شاه فریماه

همین به و کرد دست آموز می توان سختی به را اول اعداد
خود طرف به را ریاضیدانان از بسیاری آنها جذبه ی مناسبت،
دو به اول اعداد عرصه ی در گوناگون مسائل بررسی است. کشانده
عرصه ای که مناسبت این به نخست می خواهد: بسیار دلیری دلیل
کوره راهی آن در می توان سختی به و است تاریک و پرسنگالخ
با آشنایی ظاهراً که مناسبت این به دوم و کرد پیدا کار ادامه ی برای
دیگر دانش های از مشکلی است، اول اعداد بر حاکم که قانون هایی
ریاضیدانانی بوده اند بسیار این، وجود با نمی کند. حل صنعت یا و
رسیده اند۱. هم نسبی توفیق های به نهاده اند و گام راه این در که

ذهن اول اعداد کشف بدو از که پرسش هایی از یکی
بودن نامتناهی یا متناهی است، کرده مشغول خود به را ریاضیدانان
توسط پرسش این به پاسخ اولین است. اعداد این مجموعه ی
داده شد. میالد، از پیش سوم قرن در یونانی ریاضیدان اقلیدس،
وجود اول عدد نامتناهی داد نشان ساده و زیبا اثباتی ارائه ی با او
های اثبات امروز به تا و نکشیدند کار از دست ریاضیدانان اما دارد،

داده اند. ارائه ریاضیات جدید ابزارهای از استفاده با دیگری
نامتناهی برای شده ارائه اثبات های بعضی به مطلب این در

می پردازیم. اکنون تا اقلیدس زمان از اول، اعداد بودن

اقلیدس ۱
آمده (۲۰ گزاره پنجم، (دفتر اقلیدس اصول کتاب در اثبات این

است.
وجود p1, p2, ..., pk صورت به اول عدد متناهی کنیم فرض
کنید فرض و بگیرید نظر در N = p1p2...pk + 1 عدد دارد.

عدد که است واضح می باشد. N عدد اول شمارنده ی یک q
از متمایز اول عدد یک q پس می باشد؛ اول ها pi به نسبت N
ثابت حکم و باطل خلف فرض پس است تناقض که می باشد pi

می شود.
□

گلدباخ ۲
استفاده فرما اعداد از اول اعداد بودن نامتناهی اثبات برای گلدباخ

کرد.

فرما اعداد ۱ .۲
هر برای Fn = 22

n
+ 1 صورت به اعدادی فرما، اعداد

عدد هردو می کنیم ثابت ادامه در می باشند. n = 0, 1, 2, ...

اول اند. هم به نسبت فرما

قضیه ۲ .۲
اول اند. هم به نسبت فرما عدد دو هر

اگر باشند. فرما اعداد Fk و Fn و اول عددی q کنیم فرض
داریم: (k < n) q|Fn و q|Fk

22
n −1 = (22

n−1

+1)(22
n−2

+1)...(21+1)(21−1)

اول عددهای کتاب شهریاری، ۱پرویز
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پس می شود. ظاهر باند در 22
k
+ 1 پس ، k < n چون و

در q|2 پس 22n + داشتیم1 فرض طبق و 22k + 1|22n − 1

فرد فرما اعداد تمام که است واضح اما . q = 2 یا q = 1 نتیجه
به یکدیگر نسبت Fk, Fn و q = 1 نتیجه در . 2 6 | q پس هستند

اول اند.

قضیه ۳ .۲∏n−1
k=0 Fk = Fn − 2 از استفاده با را فرما اعداد می توان

کرد. تولید (n ≥ 1)

داریم: n روی استقرا با

n∏
k=0

Fk = (
n−1∏
k=0

Fk)Fn

= ((22
n

+ 1)− 2)(22
n

+ 1)

= (22
n − 1)(22

n

+ 1)

= 22
n+1−1

= (22
n+1

+ 1)− 2

= Fn+1 − 2

فرما عدد هردو مشترک مقسوم علیه می شود نتیجه بالفاصله
دارد. وجود اول عدد نامتناهی پس است، q = 1

□

مرسن اول اعداد ۳
می کنیم: مطرح را الگرانژ قضیه ابتدا اثبات این برای

قضیه ۱ .۳
زیرگروه یک U ⊆ G و باشد متناهی ضربی گروه یک G اگر

می کند. عاد را G مرتبه U مرتبه آنگاه باشد، G

مرسن اعداد ۲ .۳
هر برای Mn = 2n − 1 صورت به اعدادی مرسن اعداد
نیست. اول عدد لزوماً Mn که کنید توجه می باشند. n ∈ Z
باشد مرکب n اگر نباشد، اول عدد n که هنگامی خصوص به

هم 2n − 1 پس باشد، n = ab که یافت را a, b ∈ Z می توان
در (2b − 1|2ab − 1 و 2a − 1|2ab − 1 (زیرا نیست. اول

دارد. نیاز اول توان به مرسن اول عدد یک نتیجه

قضیه ۳ .۳
باشد. اول عدد بزرگ ترین p و باشد متناهی P کنید فرض
q|2p − 1 طوری که به باشد اول عددی q ∈ P کنیم فرض

. q > p داریم آنگاه
اول عدد p چون 2p ≡ 1(q) آنگاه، q|2p − 1 اگر اثبات:

است. ord(2) = p ، Z∗
q گروه در بگوییم می توانیم است،

و (p, n) = 1 پس . 2n ≡ 1(q), n < p کنید فرض
x,m ∈ دارد وجود بگیریم نتیجه می توانیم اقلیدس الگوریتم طبق

داریم: n ∈ N هر برای پس mn = xp+ 1 به طوری که N
1 ≡ 2n ⇒ 1m ≡ 2mn ≡ 2xp+1 ≡ 2(2p)x ≡ 2(q)

، q ∈ P هر برای می دانیم اما 1 ≡ 2(q) می دهد نتیجه که
می باشد. ord(2) = p و است تناقض این پس 1 6≡ 2(q)

گروه، در عنصر هر مرتبه ی بگوییم می توانیم الگرانژ قضیه طبق
داریم: نتیجه در می کند، عاد را گروه مرتبه ی

p||Z∗
q| = q − 1 ⇒ p < q

برخوردیم تناقض به پس بود، اول عدد بزرگ ترین p فرض طبق اما
نیست. متناهی P اول اعداد مجموعه ی می گیریم نتیجه و

□

اویلر ۴
در نظمی که کردند تالش وجود تمام با «ریاضیدانان اویلر: لئوناردو
کنیم باور که داریم دلیلی اکنون ما و کنند. پیدا اول اعداد دنباله ی
اویلر یافت.» نخواهد دست آن به ذهنی هیچ که است رازی این
استفاده هارمونیک سری از اول اعداد بودن نامتناهی اثبات برای

کرد.
عبارت داریم، p1, ..., pk اول عدد متناهی کنیم فرض اثبات:

بگیرید: نظر در را زیر

A = (1− 1

p1
)−1(1− 1

p2
)−1...(1− 1

pk
)−1
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نوشت: می توان هندسی دنباله ی مجموع از استفاده با می دانیم

(1− 1

p
)−1 = 1 +

1

p
+

1

p2
+ ...

1
(p2)α2

جمله تا دوم دنباله از ، 1
(p1)α1

جمله تا اول دنباله از حال
و گرفته نظر در را 1

pk
αk

جمله تا kام دنباله از ترتیب همین و ،
داریم: می کنیم، جمع

A ≥
∑

n≥(p1)α1 ...(pk)
αk

1

n

و واگراست هارمونیک سری از بخشی زیرا است غیرممکن این که

باشد. A از کوچک تر نمی تواند

□

مراجع
[1] Martin Aigner and G¨unter M. Ziegler.

Proofs from The Book, chapter1, pages
viii+308. Springer-Verlag, Berlin, fifth
edition, 2014. Including illustrations by
Karl H. Hofmann.
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n-وزیر مسئله ی
کشاورز زهرا محمدی، بهناز

را زیر مسئله ی احتماال باشید عالقه مند ترکیبیات به گر ا
صفحه ی یک در را وزیر ۸ می توان طریق چند به دیده اید:
یکدیگر دوتایی هیچ که به طوری داد قرار ۸*۸ شطرنج
صورت به شطرنج صفحه ی در وزیر حرکت نکنند؟ تهدید را
۸ از بیش وضوح به قطرهاست. روی حرکت و افقی عمودی،
مسئله اصلی شرط در که به طوری داشت صفحه در نمی توان وزیر
وزیر یک از بیش ستون یک در صورت این در چراکه کند؛ صدق
در کرد. حل وزیر ۸ برای را مسئله این می توان اما داشت خواهیم

است. آمده مسئله این جواب از مثال هایی زیر شکل

نسخه ی و دارد قدمت سال ۱۵۰ حدود مسئله این
توسط که شود می نامیده n-وزیر مسئله ی آن تعمیم یافته ی
ریاضیات علوم مرکز در دکترا پست پژوهشگر سیمکین۱ مایکل
این در شد. حل ۲۰۲۱ جوالی در هاروارد دانشگاه کاربردهای و
تعداد (که وزیر ۸ معتبر پیکربندی های تعداد بررسی جای به مسئله
پیکربندی هایی تعداد بررسی به است)، ۹۲ برابر پیکربندی ها این
داد، قرار n*n شطرنج صفحه ی یک در را وزیر n می توان که
که است این می شود مطرح اینجا در که سؤالی اولین می پردازد.
ازای به که شد ثابت ۱۸۷۴ سال در است؟ امکان پذیر این آیا

دارد. وجود پیکربندی یک حداقل ۴ از بزرگ تر nهای تمامی
صفحه ی یک در وزیر ۱۳ نشان دهنده ی زیر تصویر مثال برای

است. ۱۳*۱۳ شطرنج

تعداد بزرگ های n برای که می کند ثابت سیمکین
مثال برای است. (0.143n)n برابر تقریباً ممکن پیکربندی های
تعداد میلیون یک در میلیون یک شطرنج صفحه ی یک در
داد؛ قرار را وزیر میلیون یک می توان که معتبری پیکربندی های

است. 105000000 حدود چیزی
آلمان در مجالت از یکی در ۱۸۴۸ سال در وزیر ۸ مسئله ی
مسئله این برای شده طرح اولیه ی حدس های از شد. مطرح
۱۸۶۹ سال در بود. ۲ گاوس فریدریش توسط Q(8) ≥ 72

حدس های دیگر از و شد مطرح بار اولین برای n-وزیر مسئله ی
گروهی توسط ۱۹۹۴ سال در Q(n) ≥ 2n/5 حدس مطرح شده،
با پژوهشگرانی سیمکین از پیش هرچند است. ریاضی دانان از
اما بودند زده حدس را مقدار این کامپیوتری شبیه سازی از استفاده

کرد. اثبات را آن که بود کسی اولین سیمکین
1 Michael Simkin
2Friedrich Gauss
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کمبریج دانشگاه دکترای پست پژوهشگر ابرهارد۳ شان
انجام قبال که کسانی از جدی تر خیلی را این اساساً «او می گوید:

داد.» انجام بودند، داده
که است این n-وزیر مسئله ی این حل برای موانع از یکی
کرد. ساده تر را مسئله بتوان که ندارد وجود واضحی روش هیچ
پیکربندی های تعداد کوچک، نسبتاً شطرنج صفحۀ یک در حتی
بزرگ تر صفحه ی در باشند. بزرگ بسیار می توانند وزیرها بالقوه
مسائلی چنین در است. زیاد قابل توجهی شکل به محاسبات تعداد
آن ها به که بیابند اساسی ساختارهای یا الگو امیدوارند ریاضی دانان
کنند تقسیم کوچک تری قطعات به را محاسبات تا بدهد را اجازه این
که نمی رسد نظر به مسئله این در اما است ساده تر آن کنترل که

باشند. موجود ساختارهایی چنین
مسئله این با رابطه در که چیزهایی از «یکی می گوید: ابرهارد
به آن مورد در کردن فکر بدون حداقل که است این است قابل توجه
ناشی موضوع این باشد.» داشته وجود ساختاری که نمی رسد نظر
یکسانی موقعیت دارای صفحه خانه های تمامی که است این از
بگیرید. نظر در را ۸*۸ شطرنج صفحه ی بهتر شهود برای نیستند.
خانه ای هر به تواند می دهید، قرار مرکز نزدیک را وزیر اولین گر ا
قطرهای بلندترین از تا دو امتداد در یا و خود ستون خود، ردیف در
اما می شوند؛ تهدید خانه ۲۷ ترتیب بدین کند. حمله صفحه
بگذاریم، صفحه کناری مربع های از یکی در را وزیر اولین گر ا
طول که چرا است؛ ۲۱ با برابر می کند، تهدید که خانه هایی تعداد
کناری و مرکزی مربع های دیگر بیان به است. کوتاه تر آن قطرهای
است متقارن ساختاری فاقد صفحه نتیجه در متمایزند؛ یکدیگر از

کند. ساده تر را مسئله می توانست این که
هنگامی پیش سال چهار که عاملی ست تقارن وجود عدم این
فدرال فناوری مؤسسه در را لوریا۴ زور ریاضی دان سیمکین، که
کرد. مالقات مسئله این مورد در همکاری برای زوریخ۵ سوئیس

پرداختند. حلقوی» «n-وزیر متقارن تر مسئله به ابتدا در آن ها
یک مانند را شطرنج صفحه ی اصالح شده، مسئله ی این
به راست سمت ضلع و می گیرد درنظر حلقوی صورت به دونات
سمت از شما اگر واقع در شود. می متصل چپی سمت ضلع
مسئله ی شوید. می ظاهر دوباره چپ سمت از کنید، سقوط راست
برخالف می رسد. نظر به ساده تر موجود تقارن دلیل به حلقه ای
۸ حالت در و دارند برابر طولی قطرها تمام کالسیک، مسئله ی
را دیگر خانه ی ۲۷ دقیقاً گیرد، قرار که خانه ای هر در وزیر وزیر،

می کند. تهدید
دستورالعمل از استفاده با کردند سعی لوریا و سیمکین

در کنند. ایجاد حلقوی صفحه ی روی پیکربندی هایی دوقسمتی
هر و می دهند قرار تصادفی صورت به را وزیر یک آن ها مرحلۀ هر
انتخاب بود دسترس در که زمانی تا مساوی احتمال با را خانه ای
حذف را می شوند تهدید که را خانه هایی تمام سپس می کنند.
بود موجود مرحله هر در که گزینه هایی تعداد مشاهده ی با کردند.
را مسئله پیکربندی های تعداد پایین کران که بودند امیدوار آن ها
آن ها حالت ها. تعداد برای مطلق حداقل یک یعنی کنند؛ محاسبه
نامیده تصادفی حریصانه ی که الگوریتمی از مسئله این حل برای
مسائل از بسیاری حل برای الگوریتم این کردند. استفاده می شود

می شود. استفاده ترکیبیاتی
جایگاه لوریا و سیمکین شد باعث حلقوی صفحه ی تقارن
عمل آزادی حلقوی مسئله ی اما باشند داشته مسئله این در مهمی
وزیرها بیشتر کالسیک صفحه ی در می کند. معاوضه تقارن با را
برای بیشتری انعطاف پذیری که می کنند تهدید را خانه ۲۷ از کمتر

می کند. ایجاد پیکربندی یک ایجاد
شطرنج صفحه ی یک گوشه های و «کناره ها می گوید: ابرهارد

است.» کننده کمک واقعاً معمولی
مسئله ی حل مسیر در نهایت در لوریا و سیمکین پیشرفت
چند برای جایگاهی نتوانستند آن ها که چرا شد متوقف حلقوی
بن بست به با کنند. پیدا شده داده پیکربندی یک در آخر وزیر
در اما رفتند دیگری پروژه های سراغ به آن ها روش، این رسیدن
حلقوی مسئله ی برای که رویکردی که شد متوجه سیمکین نهایت

است. کالسیک مسئله ی مناسب واقع در بود، خورده شکست
دست مسئله حل از که آن از پس سال «دو می گوید: سیمکین
است.» آسان تر واقع در کالسیک مسئله ی که شدم متوجه کشیدیم،
در را خود پیکربندی کردند تالش لوریا و سیمکین بنابراین
برسانند. پایان به ابعادی) هر (با با معمولی شطرنج صفحه یک
مهره هایی از برخی تنظیم با می توانند معموال که شدند متوجه آن ها

شوند. موفق بودند، داده قرار قبال که
فقط «شما داد: توضیح موناش۷ دانشگاه از وورمالد۶ نیک
و کرده وارد را جدید وزیر دو کنید، جابه جا را وزیر چند می توانید

کنید.» خارج را قدیمی وزیر یک
به را پژوهشگران کالسیک، مسئله ی در تقارن وجود عدم اما
روی خانه هر با تصادفی حریصانه ی الگوریتم انداخت. دردسر
که متقارن مسائل برای و می کند برخورد مساوی صورت به صفحه
وزیرها وقتی است. انتخاب بهترین هستند یکسان مربع ها آن در
می گیرند، قرار استاندارد صفحه ی یک روی تصادفی صورت به
نمی شود. قائل تمایزی کناری مربع و مرکزی مربع بین الگوریتم

3Sean Eberhard
4Zur Luria
5Swiss Federal Institute of Technology Zurich
6 Nick Wormald
7 Monash University
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کران بهبود به تنها لوریا و سیمکین محدودیت این وجود دلیل به
ماه در را خود نتایج آن ها رسیدند. مسئله برای شناخته شده پایین

کردند. منتشر گذشته سال می
اتمام از پس گذشته پاییز که آن از پس حتی سیمکین اما
بوستون به اسرائیل از اورشلیم۸ هبریو دانشگاه در خود دکترای
شد متوجه نهایت در می کرد. فکر مسئله این به کرد، مکان نقل
نامتقارن محیط با را تصادفی حریصانه ی الگوریتم می تواند که
او کلیدی درک دهد. تطبیق n*n استاندارد شطرنج صفحه ی
مربع های زیاد احتمال به n-وزیر پیکربندی در وزیرها که بود این
از استفاده بنابراین می کنند؛ اشغال بقیه به نسبت را خاصی
انتخاب یکسان احتمال با را خانه هر آن در که لوریا و او استراتژی

نبود. منطقی می کردند،
تقارن ها عدم این از می توان که شدم متوجه «من می گوید: او

کرد.» استفاده خود نفع به
را بیشتری خانه های صفحه وسط وزیرهای که آنجایی از
در را بیشتری وزیرهای تعداد پیکربندی ها کثر ا می کنند، تهدید
یک در که هنگامی مرکز. نزدیک تا دهند می نشان صفحه کنار
داشت، طرف هر در بیشتر حتی یا خانه ۱۰۰ صفحه پیکربندی
احتماالت سایر بر غلبه به شروع تأثیرات این دریافت سیمکین
شیوه ای به را خود وزیرهای پیکربندی ها همه ی تقریباً کرده اند.
و صفحه وسط کمتری وزیرهای تعداد می کنند. توزیع خاص
را دقیق وزن های باید فقط سیمکین کناره ها. در بیشتری تعداد
به وزیرها دادن اختصاص هنگام در مربع هر دادن اختصاص برای

کند. مشخص تصادفی طور
سیمکین دکترای مشاور و هبریو دانشگاه استاد لینیال۹ ناتی
را آن ها و گرفته اید را وزیر آرایش های همه  کنید «فرض می گوید:
وقت هرچند بپرسید خود از حال می دهید. قرار دیگری روی یکی

می آید؟» پیش خاص موقعیت این بار یک
کند، درک بهتر را وزیرها چیدمان نحوه ی اینکه برای سیمکین
از کدام هر که کرد تقسیم بخش هایی به را n*n شطرنج صفحه
مشخص دقیق اینکه به جای سپس شده اند. تشکیل مربع هزاران

کرد. دقت بزرگ تر تصویر به هست وزیر خانه ها کدام در کند
دارد؟ وجود وزیر چند بخش هر در

بخش بندی را وزیرهایش چگونه که شد متوجه او که هنگامی
برگشت. بودند کرده استفاده لوریا و خودش که تاکتیک هایی به کند،

جای به کند. استفاده آن ها از بیشتری دقت با می توانست او حال
انتخاب را مکان هایی دهد، قرار تصادفی کامال را وزیرها اینکه
به این داشت. وجود بیشتری وزیرهای تعداد آن در که می کرد
معتبر پیکربندی های تعداد حداقل برای را فرمولی تا داد اجازه او

کند. تعیین
روش به معروف استراتژی از استفاده با سیمکین نهایت در
است پایین کران یک از بیش فرمول این که کرد ثابت آنتروپی۱۰

است. دقیق توصیفی تقریباً و
می خواهید و دارید n-وزیر معتبر پیکربندی یک کنید تصور
تقریباً مقابل طرف اگر بگذارید. اشتراک به شخصی با را آن
را آن بخواهد اینکه از قبل است چگونه پیکربندی یک که بداند
اشتراک به او با بیشتری اطالعات باید چقدر کند، بازسازی دقیق

بگذارید؟
با پیکربندی ها کثر حدا تعداد محاسبه ی به قادر سیمکین
هر موقعیت شدن آشکار از پس که بود خانه هایی تعداد ردیابی
حداقل با تقریباً کثر حدا مقدار این نمی شوند. تهدید جدید وزیر
نتیجه که می دهد را امکان این سیمکین به این که بود برابر او مقدار
کرده مشخص را n-وزیر پیکربندی ها واقعی تعداد تقریباً او بگیرد
مدت ها که را کالسیکی مسئله ی پاسخ وضوح به او اثبات است.

است. آورده ارمغان به بودیم آن دنبال به
می دهند، ادامه مسئله این با بازی به احتماال ریاضی دانان
بخش سیمکین اگرچه کنند؛ نزدیک به بیشتر را مرزها می کنند سعی

است. برده بین از را مسئله رازهای و رمز از اعظمی
که است واقع بینانه اندازه همان به «تقریباً می گوید: ابرهارد

باشید.» امیدوار می توانید
مسائل مورد در اخیر فعالیت های از بخشی سیمکین مقاله ی
دانشگاه از ۱۲ کیوش پیتر و بوتل۱۱ کاندیدا قبل مدتی است. مشابه
کردند. پیدا حلقوی n-وزیر مسئله ی برای مشابه راه حلی کسفورد آ
به هنوز شده منتشر تازگی به که صفحه ای ۱۶۲ مقاله ی این
حل مسئله ی بسیاری همچین است. نشده بررسی کامل صورت
این ایده های از می توانند که هستند ترکیبیات در دیگری نشده ی
را امر این او کار که است امیدوار سیمکین شوند. بهره مند مقاله ها

کند. محتمل تر
همیشه ما هستند. عجیبی چیزهای «روش ها گفت: سیمکین
موفق کار این در امیدوارم هستیم. ابزارهایمان کردن قوی دنبال به

باشم.» شده

8Hebrew University of Jerusalem
9Nati Linial

10Entropy
11 Candida Bowtell
12Peter Keevash
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توپولوژی۱ نقض مثال های
Counter Examples in Topology

غفاری سروش محمد

باشد شده مواجه ریاضی با بار یک حتی که کسی هر قطعاً
از بسیاری در تقریباً دارد. آشنایی ریاضی مسائل در تناقض با
ما و... توپولوژی هندسه، آمار، آنالیز، جمله از ریاضی زمینه های
را آن ها همه ی نام بتوان گر ا البته می شویم. روبه رو تناقض ها با
مبنای بر صرفاً آنها از برخی زیرا گذاشت؛ پارادوکس یا تناقض
به طور ولی می شوند بیان غیرشهودی راه حلی یا غلط استدالل یک

می گیریم. نظر در ریاضی در تناقض مسائل را آن ها کلی
و توپولوژی تناقض های از تعدادی با است قرار ادامه در
مثال ها این تعداد شویم. آشنا پرآوازه گاهاً و پرتکرار کانتور مثال های
تا چند تا بوده این بر سعی ازاین رو می باشد زیاد بسیار تناقض ها و

شود. آورده آشنایی برای پرکاربردترین ها و جذاب ترین ها از
دریچه ی از و دارد تفاوت هایی شهودی دید با توپولوژیکی دید
آن با بیشتر ریاضی دانشجویان که می نگرد مسائل ابعاد به دیگری
مسائل دادن نشان برای کافی دلیل شهود این رو از دارند؛ آشنایی

نیست. دیگر فضاهای در

شیطان)۲ شانه ی ) شانه فضای
که است همبند فضای یک شیطان شانه ی یا شانه فضای

شود: می تعریف زیر به صورت
X = {(0, y)|0 < y ≤ 1}

∪
{(x, 0)|0 < x ≤

1}
∪
{( 1

n
, y)|0 ≤ y ≤ 1, n ∈ N}

توپولوژی، درس در شیطان شانه ی تکرار و اهمیت دلیل (به

است.) شده آورده ادامه در شما برای آن کامل توضیحات و اثبات

با xها محور روی [0, 1] بازه  اجتماع X شانه ی R2 در
همراه می کند متصل ( 1

n
, 1) به را (0, 1

n
) که عمودی پاره خط های
است. (1, 0) نقطه ی با

X ′ := D − {(0, 1)} است. همبند زیر دالیل به X .۱
مسیر که باشیم داشته نظر در کافی ست است. مسیری همبندِ
هم به را عمودی خط یک روی نقطه دو هر p1(t) = ( 1

n
, t)

نقطه به را عمودی خط یک روی نقطه هر نیز و می کند وصل
روی نقطه دو هر و می کند متصل xها روی خط این انتهایی
می شوند. مرتبط هم به p2(s) = (s, 0) مسیر توسط xها محور

Topoⅼogy in Exaⅿpⅼes Ⅽounter۱
2Comb space
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توپولوژی نقض ۱۴۰۰مثال های پاییز پنجم، شماره

روی نقطه دو هر الزم، تعداد به مسیر دو این از متوالی استفاده ی با
ا ام می باشد. هم همبند X ′ بنابراین می شوند. مرتبط هم به X ′

داریم: است، X ′ برای حدی نقطه ی یک (1, 0) چون
X ′ ⊆ X ⊆ X̄ ′

X̄ ′ = ) است. همبند نیز X است، همبند X̄ ′ چون و
همبندِ فوق، استدالل همان تکرار با و X∪

{y : 0 ≤ y ≤ 1}
می شود.) ثابت آن بودن همبند نتیجه در و بودن مسیری

مطلب این دادن نشان برای نیست. مسیری همبندِ X .۲
به را (1, 0) نقطه ی که ندارد وجود مسیری کرد خواهیم ثابت

کند. متصل نمودار از دیگری نقطه ی
که باشد مسیری p : [0, 1] → X که کنید فرض
برای p(t) = (0, 1) که می دهیم نشان . p(0) = (0, 1)

را (1, 0) نقطه ی X در مسیری هیچ ؛بنابراین t ∈ [0, 1] تمام
کنیم فرض نمی کند. متصل شانه از دیگری نقطه ی به

A := {t ∈ [0, 1] : p(t) = (0, 1)}
است. صفر شامل چون است ناتهی [0, 1] از زیرمجموعه این
واحد بازه ی در A .A = [0, 1] دهیم نشان که است این ما هدف
نشان کنون ا است. پیوسته p و A = p−1(0, 1) چون است بسته
بازه ی دلخواه، t0 ∈ A برای است. باز [0, 1] در A می دهیم
باشد. مشمول نیز A در که می کنیم پیدا [0, 1] در t0 حول را بازی
t ∈ [0, 1] اگر که دارد وجود δ > 0 ،t0 در p پیوستگی بر بنا
که ‖p(t)− p(t0)‖ < 1

2
آنگاه |t− t0| < δ که باشد چنان

بنابراین است. صفحه در بردار اندازه ‖.‖ از منظور
‖p(t)− p(t0)‖ = ‖p(t)− (1, 0)‖ < 1

از2 1
2

فاصله ی در نمی تواند xها محور روی نقطه ای هیچ
xها محور روی نمی تواند p(t) بنابراین باشد. (0, 1) نقطه ی
تابع، از کنون ا .|t − t0| < δ و t ∈ [0, 1] که وقتی باشد
معرفی توپولوژِی دان ها سینوس منحنی برای که را اول مؤلفه ی
که هستند X از نقاطی اول، مؤلفه ی می کنیم. استفاده می شود،
تابع هستند. 1

n
شکل به یا صفرند، یا ندارند، قرار xها روی یا

تابع نتیجه در و است پیوسته x : R2 → R اول مؤلفه ی
f : (t0 − δ, t0 + δ) ∩ [0, 1] → R

I := می دهیم قرار است. پیوسته f(t) = x(p(t)) که
همبند رو این از و [0, 1] در باز مجموعه ای که (t0− δ, t0+ δ)

و است همبند f(I) بنابراین است.
f(I) ⊂ {0} ∪ { 1

n
: n ∈ N}

با {0} ∪ { 1
n

: n ∈ N} مجموعه در : لم
تنها تک عضوی زیرمجموعه هایی ،R از القایی توپولوژی

هستند. ناتهی همبند زیرمجموعه های
t0 ∈ I چون ست. تک نقطه ای f(I) که داریم باال لم طبق
f(I) = بنابراین f(t0) = x(p(t0)) = x(0, 1) = 0 و
و است بست باز A پس است. باز A و I ⊆ A ازاین رو و {0}

.A = [0, 1] باید پس است، همبند [0, 1]

بی نهایت)۳ (جاروی جارو فضای
پاره هایی با (1, 0) نقطه ی اجتماع B جاروی ،R2 صفحه در
می کنند. متصل {(1, 1

n
) : n ∈ N} نقاط به را مبدأ که است

می دهیم. قرار را اقلیدسی القایی توپولوژی مجموعه این روی

Ⅽaption :۱ .۴ شکل

B′ = B − روی نقطه ی هر زیرا است؛ همبند B .۱
مسیر همان توسط که می گیرد قرار خطوط از یکی روی {(1, 0)}
دیگری خطی مسیر توسط دوباره و می شود متصل مبدأ به خطی
و مسیری همبندِ B′ بنابراین و می شود متصل B′ نقاط سایر به
همبند مشابه استداللی با نیز B̄ طرفی از است. همبند نتیجه در

است. همبند نیز B نتیجه در B′ ⊂ B ⊂ B̄ و است
لم به مطلب این اثبات برای نیست. مسیری همبندِ B. ۲

نیازمندیم. زیر
با {0} ∪ { 1

n
: n ∈ N} مجموعه در : لم

تنها تک عضوی زیرمجموعه های ،R از القایی توپولوژی
هستند. ناتهی همبند زیرمجموعه های

در را مجموعه مان از همبند ناتهی زیرمجموعه یک اثبات برای
در فرض با سپس است. تک عضوی می دهیم نشان و می گیریم نظر
p(0) = (1, 0) که طوری به p : [0, 1] → X مسیر گرفتن نظر

3Infinite Broom, Broom space
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تا ۰ بازه ی در tها تمام برای p(t) = (1, 0) که می دهیم نشان
B از دیگری نقطه ی به را (1, 0) نقطه ی B در مسیری هیچ ۱

نمی کند. متصل
کوچک همسایگی هر زیرا نیست. موضعی همبند جارو، .۳
یک خود که مجزاست پاره خط هایی از متشکل (0, 1) نقطه ی

می باشد. همسایگی این برای جداسازی

باناخ‑تارسکی۴ تناقض

Ⅽaption :۲ .۴ شکل

و هندسه دان ها بین در موضوعات جالب ترین از یکی
واقعی معنای به که است باناخ‑تارسکی تناقض توپولوژی دان ها
می کند. بیان را مسائل از یک توپولوژِ درک با انسان شهود تفاوت

می کنیم. جلب موضوع این از مقدمه ای به را شما توجه ابتدا
شناخته Banach-Tarski پارادوکس عنوان به آنچه
اصل که است [۲] (Banach-Tarski 24) قضیه می شود،
فضای در محدود زیرمجموعه دو هر که دارد این بر داللت انتخاب
از محدودی تعداد توسط است ممکن d ≥ 3 بعد با اقلیدسی
تفسیر دلیل به شوند. تقسیم جفتی متجانس زیرمجموعه های
در می شود. تلقی پارادوکس یک عنوان به مسئله این غیرشهودی،
در شکلی هر شکستن که می گوید شهودی طور به قضیه مورد، این
امکان پذیر قطعات از محدودی تعداد به اقلیدسی سه بعدی فضای
اصلی، شکل تنها نه قطعات این مجدد مونتاژ با که به طوری است؛

می آید! دست به آن از دیگر کامل کپی یک بلکه

Ⅽaption :۳ .۴ شکل

انتخاب اصل بدیهیات از استفاده فقط که است شده اشاره
نقطه مفهوم بلکه است؛ شده پارادوکس این درک موجب که نیست
نیز نقطه بدون توپولوژی مبحث در نیز توپولوژیکی فضاهای محور

می کند. قابل بیان را آن
مختلف فرمول بندی های به نقطه،۵ بدون توپولوژی
به توپولوژیکی فضای مفهوم بر مبتنی که دارد اشاره توپولوژی
وجه نیستند. اضافی ساختار به مجهز نقاط، از مجموعه ای عنوان
نظریه ی یک مدل های عنوان به نقاط که است این آن ها مشترک
دارد(که مهمی پیامدهای تغییر، این می شوند. توصیف هندسی
نظر صرف آن ها گفتن از و توپوزها۶ست و هندسی مباحث در

می کنیم).
در واحد کره ی یک که می کند بیان باناخ‑تارسکی پارادوکس
دارد ناهمگون زیرمجموعه های محدودی تعداد سه بعدی، فضای
را اصلی کره ی از یکسان نسخه ی دو متفاوت روشی به هم با که
و انتقال شامل فقط مجدد مونتاژ فرآیند واقع در می دهند. تشکیل
به قطعات خود حال، این با است. آنها شکل تغییر بدون دوران،
هستند. نقاط بی نهایت پراکندگی بلکه نیستند جامد معمول معنای
نیز قطعه ۶ درعوض قطعه ۵ با را قطعات تعداد رابینسون بعدها

کرد. بیان
یک که است صورت بدین مسئله این اثبات ایده های از یکی
نظر در طوری R3 فضا در را دیگر واحد کره ی و مرکز در را کره
پارادوکس از باید سپس باشد. تهی آن ها اشتراک که می گیریم

بگوییم تا کنیم استفاده هاسدورف
S2 = ∂D3 که S2

گرفتن نظر در با ادامه در باشد. مرکزی کره ی D3 که به طوری
تک تک با آن ها دوتای اجتماع که طوری S2 از مجموعه چهار

می دهیم. ادامه را اثبات باشد، متجانس آن ها
شده آورده شما برای پیوست در مسئله این اصلی اثبات مرجع

[۲] کنید. مطالعه می توانید عالقه صورت در که است

تودرتو۷ زوایای
متشکل اقلیدسی، صفحه از زیرمجموعه ای X کنیم فرض
،n ∈ N برای (n, 1

n+1
) ,0)و 1) ببین واصل پاره خط های از

محور همراه به x ≤ n ،n ∈ N برای y = 1
n+1

نیم خط های
می گیریم. نظر در القایی توپولوژی X برای باشد. xها

4Banach–Tarski paradox
5Pointless Topology
6Toposes
7Nested Angles
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Ⅽaption :۴ .۴ شکل

(1, 0) از شده آغاز شکسته خطوط تمام Lمجموعه ی اگر .۱
چون است. L حدی نقطه ی xها محور روی نقطه هر آنگاه باشد،
شکسته خطوط با محور این روی نقطه ای شامل باز مجموعه ی هر

xهاست. محور L′ که X = L ∪ L′ پس دارد. تالقی
و افقی مسیرهای توسط L روی نقطه دو هر که است روشن
نتیجه در و مسیری همبند L پس می شوند. متصل هم به شکسته،

است. همبند نیز X = L ∪ L′ = L̄ نتیجه در است. همبند
طرفی از است. بسته مجموعه ای X پس X = L ∪ L′

صفحه از نقطه هر چون است؛ فشرده موضعاً اقلیدسی صفحه ی
همچنین است. فشرده آن بستار که دارد قرار بازی همسایگی در
فشرده موضعاً فشرده، موضعاً فضای یک از بسته زیرمجموعه ی هر
X اما است. فشرده موضعاً هم X که می گیریم نتیجه است.

نیست! کراندار چون نیست فشرده
باز یک کافی ست است. ناهمبند X − {(0, 1)} .۳
n = 1 با متناظر شکسته خط که بگیریم نظر در را اقلیدسی
خطوط سایر که بگیریم نظر در را دیگر اقلیدسی باز و باشد شامل را
یک القایی توپولوژی در باز مجموعه ی دو این شود. شامل را
اجتماع و ندارند اشتراکی چون می کند ایجاد X برای جداسازی

بود. خواهد فضا کل آنها
زیرمجموعه های xها محور همراه به شکسته خطوط از کدام هر
از بزرگ تر زیرمجموعه ای هر زیرا هستند؛ فضا ماکسیمال همبند
شکسته خطوط بنابراین بود. خواهد ناهمبند زیرمجموعه ها از یکی

هستند. فضا این مؤلفه های افقی محور همراه به
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انتقال پدیده های و تصادفی گشت های
مزکی مسیح

مقدمه
با را ریاضی مدل سازی عظیم قدرت تا داریم قصد متن این در
معادلۀ که می دانیم دهیم. نشان فیزیک دنیای از مثال یک بررسی
پاره ای دیفرانسیل معادله یک صورت به بعد ۳ در حرارت انتقال

می باشد: زیر شکل به (PDE)

∂u

∂t
= α

(
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

∂2u

∂z2

)
(۱ .۵)

ابعاد به مربوط هم x, y, z و است زمان به مربوط پارامتر t که
معادله این حل نحوه ی به مربوط فعال ما بحث می باشند. مکانی
مورد در ساده فرض سری یک با صرفاً می خواهیم بلکه نمی باشد
باال که حرارت انتقال ماکروسکوپیک معادلۀ به پدیده، این رفتار
مناسب شهود یک ایجاد هدف با متن این برسیم. کردیم، معرفی
به جزئیات تمامی دیدن برای می تواند خواننده و نوشته شده است

کند. مراجعه [۱]

انتقال مکانیزم می توان که است این مدل سازی، این پشت شهود
ما، نظر مورد جسم در کرد. مدل حرارتی ذرات صورت به را حرارت
تشکیل دهنده ی واحدهای بین حرارتی ذرۀ تعدادی توسط حرارت
آن دمای نقطه، هر در ذرات این چگالی و می شود منتقل جسم
فیزیکی لحاظ از اینکه با شهود این می کند. مشخص را نقطه
پدیده ی درک برای مفید دیدگاه یک می تواند ولی نیست، کامل
این بهتر درک برای باشد. انتشار پدیده های دیگر و حرارت انتقال
این در کنید. مراجعه الکترون ها انتشار فیزیک به می توانید مکانیزم
وقوع باعث جسم،  یک در الکترون ها چگالی در تفاوت نیز پدیده

می رساند. توازن به را چگالی این که می شود انتشار پدیدۀ

محدود مکانی بعد یک به را خود مدل سازی سادگی، برای
شکل به معادله ای به نهایتاً که داریم انتظار پس می کنیم؛

∂u

∂t
= α

∂2u

∂x2

ایده ی به بعدی بخش در چیدیم، مناسب مقدمه ای که حال برسیم.
می پردازیم. مدل سازی اصلی

ذره ای رفتار و تصادفی گشت های
نحوۀ که تشکیل شده است سازنده جزء تعدادی از فیزیکی جسم هر
انتقال باعث و می آورد وجود به را دما پدیدۀ اجزاء، این حرکت
واقع در است؛ شکل همین به نیز صوت انتقال می شود. حرارت
از دید؛ متفاوتی بسیار مثال های در را انتقال پدیده های می توان
حیات وحش در حیوانات رفتار تا آب لیوان یک در جوهر پخش
سعی اینکه از قبل داد. قرار پدیده ها از دسته این در می توان را
است بهتر دهیم، توضیح را پدیده ها این ماکروسکوپیک رفتار کنیم
با متن، این ادامۀ در بسازیم. آنها تشکیل دهنده اجزای از مدلی تا
حرارت انتقال روی بر کردیم، انتخاب خود برای که هدفی به توجه
انتقال، پدیده های تمامی بین مدل سازی این ولی می کنیم؛ تمرکز

دارد. یکسان ماهیتی
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اعداد محور در گشتی
می توانیم یا مرحله هر در ایستاده ایم. مختصات مبدأ در کنید فرض
احتمالی با تصمیم این و چپ سمت به یا برویم راست سمت به
هر برای که بگوییم می توانیم عبارتی به است. دادن رخ قابل برابر
آن،  بودن خط یا شیر نتیجۀ به توجه با و می اندازیم سکه ای تصمیم،
اولیه وضعیت در می کنیم. انتخاب قدم برداشتن برای را سمت یک
ایستاده ایم مختصات مبدأ در ما که است مشخص صفرم)، (مرحله
شکل با برابر ما ابتدایی شکل است. ۱ با برابر پیشامد این احتمال و

بود: خواهد زیر

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
0

0.5

1

احتمال با ما داشتیم که تعریفی به توجه با بعد، مرحله در حال
چپ سمت به قدمی نیز 0.5 احتمال به و راست سمت به قدمی 0.5
احتمال به و 1 خانه به درصد پنجاه احتمال به یعنی برمی داریم؛
اول مرحله در پس، رفت. خواهیم −1 خانه به هم درصد پنجاه

داریم:

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
0

0.5

1 Step 1
Step 0

نگرفته ایم نظر در ثابت ماندن برای احتمالی ما که کنید دقت
مرحله داشت. خواهیم را قدم برداشتن واحد یک حالت، هر در و
در شد. خواهد تکمیل فرایند این از ما درک کنیم بررسی که را دوم
برویم، −2, 0 خانه دو به −1 خانه از می توانیم ما دوم، مرحله
احتمال که آنجایی از حال، .0, 2 خانه های به هم 1 خانه از
احتمال بود، دوم یک دقیقاً کدام هر −1, 1 خانه های در ما بودن
به یا 0.5؛ × 0.5 = 0.25 با است برابر −2 خانه به رسیدن
و دارد وجود حالت یک تنها −2 خانه به رسیدن برای عبارتی،
با برابر هم احتمال این که است، رفتن چپ سمت به بار ۲ هم آن

می باشد. (0.5)2 = 0.25

قدم یک اول می توانیم داریم؛ حالت دو اما، 0 خانه به رسیدن برای
سمت به قدم یک سپس و برویم) −1 خانه (به برداشته چپ به
قدم یک بعد و برداریم راست به قدم یک ابتدا یا برداریم، راست
از بعد صفر خانۀ به ما رسیدن احتمال بنابراین، چپ. سمت به

و حالت دو این وقوع احتمال جمع با است برابر دوم مرحله اتمام
.(0.5)2 + (0.5)2 = 0.5 با: است برابر

دقیق تر کمی را اعداد محور روی بر گشت فرایند این کنون ا
.l را قدم هر طول و می دهیم قرار τ را زمان واحد می کنیم. بیان
به را آوردیم دست به قبل بخش در که احتمال هایی می توانیم حال،
احتمال بیانگر متغیر این که صورتی به دهیم؛ نشان Pt(x) صورت
مثالی در می باشد. t = Nτ زمان در x = ml مکان به رسیدن
مکان به رسیدن احتمال l = τ = 1 فرض با کردیم، بیان ما که
همچنین، است. P2(−2) = 0.25 با برابر t = 2 در x = −2

قدم، ۲ از بعد ندارد امکان که آنجایی از P2(−1) = 0 داریم
کنید؟ پیدا P برای رابطه ای می توانید باشیم. رسیده −1 مکان به
کامال (N + 1)τ زمان در سیستم وضعیت باشید، کرده دقت اگر
از ما (منظور است. تعیین قابل Nτ زمان در آن وضعیت توسط
طرفی، از است.) خانه هر در حضور احتمال وضعیت وضعیت،
بر تأثیری که خانه هایی تنها 0 مانند خانه یک برای که کنید دقت

دارند، نقطه این در احتمال تابع وضعیت روی
x = (m+ 1)l, (m− 1)l

قدم یک می توانیم فقط مرحله هر در ما چون چرا؟  هستند.
x = (m + وضعیت های از تنها پس برداریم؛ سمت هر به
جمله ی پس برسیم؛ x = ml خانه به می توانیم 1)l, (m−1)l

جمله ی دو توسط تنها P(N+1)τ (ml)

PNτ ((m− 1)l), PNτ ((m+ 1)l)

احتمال در ضرب را جمله دو این از کدام هر باید می شود. تعیین
جمله به احتمال،  دو این جمع با می توانیم سپس و کنیم وقوعش
حرکت احتمال کردیم فرض که آنجایی از برسیم. خود نظر مورد

داریم: است،  برابر احتمال دارای راست و چپ سمت به

P(N+1)τ (ml) = (۲ .۵)
1

2
PNτ ((m− 1)l) +

1

2
PNτ ((m+ 1)l) (۳ .۵)

حرارت انتقال به را اعداد محور روی بر گشت این بعدی بخش در
می کنیم. مرتبط

حرارت ذرات
حرارت انتقال می خواهیم گفتیم که همان طور مدل سازی، این در
در خود با را انرژی که ببینیم حرارتی ذرات تعدادی صورت به را
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است بعدی یک ما جسم کنید فرض می کنند. حمل جسم داخل
همچنین و ناچیز) ضخامتی با بلند بسیار میله یک مثال عنوان (به
این می کنند. حرکت جسم این طول در تصادفی کامال ما ذرات
یک میله درون دارد واقع در ذره هر نیست؟ آشنا برایتان شرایط

می دهد. انجام تصادفی گشت

دست به قبل قسمت در که فرمولی از استفاده با و شرایط این با
هر در حرارتی ذره ی این حضور احتمال تحول می خواهیم آوردیم،
بررسی به باید پس کنیم. بررسی زمان طول در را میله از قسمت

داریم: بپردازیم. P(N+1)τ (ml)− PNτ (ml)

P(N+1)τ (ml)− PNτ (ml) =

τ
P(N+1)τ (ml)− PNτ (ml)

τ

داریم: (۲) از و

=
1

2
PNτ ((m− 1)l)

+
1

2
PNτ ((m+ 1)l)− PNτ (ml)

=
1

2
[PNτ ((m− 1)l)

+ PNτ ((m+ 1)l)− 2PNτ (ml)]

=
l2

2
[
PNτ ((m− 1)l) + PNτ ((m+ 1)l)

l2

− 2PNτ (ml)

l2
]

بیاوریم: یاد به را دوم و اول مشتق تعریف
df

dx
= lim

h→0

f(a+ h)− f(a)

h
(۴ .۵)

و
(۵ .۵)

d2f

dx2
= lim

h→0

f(a+ h) + f(a− h)− 2f(h)

h2

روابط شکل به دقیقاً آوردیم دست به باال که روابطی که کنید دقت
و τ → 0, l → 0 که وقتی حال می باشند. دوم و اول مشتق
آوردیم دست به که روابطی در اگر باشند، بزرگ نسبتاً ما N, m

جایگذاری های
x = ml, t = Nτ

کرده تعریف خود مدل سازی اول در را متغیرها (این کنیم اعمال را
بنویسیم: می توانیم بودیم)

l2

2

[PNτ ((m− 1)l) + PNτ ((m+ 1)l)− 2PNτ (ml)]

l2

=
l2

2

[Pt(x− l) + Pt(x+ l)− 2Pt(x)]

l2

=
l2

2

∂2P (t, x)

∂x2

طرفی از و

τ
P(N+1)τ (ml)− PNτ (ml)

τ

= τ
Pt+τ (x)− Pt(x)

τ

= τ
∂P (t, x)

∂t

داریم: و می دهیم قرار هم برابر را جمله دو این آخر، در و
∂P

∂t
=

l2

2τ

∂2P

∂x2
(۶ .۵)

و زمان واحدهای نحوی (به دهیم قرار ثابت را α = l2

2τ
اگر که

به دقیقاً آنگاه بماند.) ثابت جمله این که کنیم کوچک را مکان
حل را معادله این می رسیم! بعد یک در حرارت انتقال معادلۀ فرم

جنس از تابعی صورت به آن جواب اما نمی کنیم
1

a
√
t
e−

x2

bt

شکل در را بحثمان و تابع این ارتباط از شهودی می توانیم است.
نشان ۲ و ۱ ،۰ مراحل در را گشت احتماالت تحول که ببینیم ۱

می دهد.

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
0

0.5

1 Step 0
Step 2
Step 1

است. e−x2 تابع مشکی، خط :۱ .۵ شکل

۲۲



انتقال پدیده های و تصادفی ۱۴۰۰گشت های پاییز پنجم، شماره

نتیجه گیری
احتمالی مدل سازی از استفاده با تا کردیم سعی متن این در
انتقال معادله ی به جسم، یک سازنده ی اجزای رفتار بررسی و
است آنجایی از مسئله این جذابیت برسیم. ماکروسکوپیک حرارت
رفتار به را اجزا  این میکروسکوپیک رفتار تاثیر دقیقاً می توان که

کرد. متصل انتقال پدیدۀ ماکروسکوپیک

کنید. مراجعه متن این مرجع به بیشتر مطالعه ی برای می توانید
با آنها ارتباط و تصادفی گشت های مورد در جذابی بسیار مسائل
ابعاد می تواند آنها مورد در مطالعه که دارد وجود فیزیکی پدیده های
سؤال این به مثال، عنوان به کند؛ روشن را پدیده ها این از جدیدی
تصادفی، گشت یک در که کنید اثبات می توانید چطور کنید: فکر

کرد؟ خواهیم عبور نقطه هر از بار بی نهایت

نکردیم، اشاره آن به متن این در ما که دیگر مسئله یک
مرزی شروط تمامی می باشند. معادله مرزی شروط مدل سازی
گشت های زبان به می توان را دیفرانسیل معادالت در استفاده مورد
سمت دو مرزی شرط یک مثال، عنوان به کرد؛ بیان نیز تصادفی
این می توان می کند، فرض صفر حرارت انتقال با و عایق را میله
جای سر احتمال گشت، محور آخر و اول «در صورت به را شرط
مبدأ سمت به حرکت احتمال و درصد پنجاه با برابر ماندن خود
مطالعه ی همچنین کرد. مدل می باشد» درصد پنجاه با برابر نیز
نیست برابر هم با راست و چپ به حرکت احتمال آن در که شرایطی

می باشد. جذاب هم

مراجع
[1] G. F. Lawler. Random Walk and The

Heat Equation
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وجهی دو گروه های موسیقیایی عمل های
محمدی نگارین

مقدمه ۱
درمورد دانش اگر شنید؟ را مرکزساز یا گروه یک عمل می توان آیا
بگذارد، تاثیر کریستال یک دیدن بر می تواند گروهی ساختارهای
داشته تاثیر نیز می شنویم را موسیقی که گونه ای بر بتواند احتماال
ساختار بررسی به موسیقیایی عمل دو تعریف با مقاله این در باشد.
گروه می پردازیم. آن مرکزساز و ۱ ۲۴ مرتبه ی از وجهی دو گروه
ضلعی ۱۲ یک های تقارن گروه D24 یا ۲۴ مرتبه ی از وجهی دو
t و s عنصر دو با که است گروهی  جبری، زبان به است. منتظم

می شود: تولید زیر روابط تحت

s12 = 1, t2 = 1, tst = s−1

نویسی قطعه های تکنیک اساس بر D24 گروه عمل اولین
(Inversion) وارونهشت و (Transposition) انتقال آشنای
باال به را ها (Pitch) نَواک از دنباله یک انتقال می شود. ساخته
نغمه بردن برای خواننده یک مثال، برای می دهد. انتقال پایین یا
دیگر، سوی از می دهد. انتقال را آن باالتر، گام یک به ملودی) (یا
می کند. منعکس ثابت محور یک به نسبت را نغمه یک وارونهشت
۲ می کند. نزولی را صعودی موسیقیایی حرکت یک غالباً عمل این

تقارن های ریاضی زبان به تکنیک دو این که دید خواهیم ادامه در
هستند. منتظم ضلعی ۱۲

عملیات از گرفته نشأت می پردازیم آن به که عملی دومین
ریمان هوگو ۱۹ قرن موسیقی دان توسط که است R و ،L ،P های
کورد آ نگاشت (Parallel) موازی، عملیات شدند. تعریف ۳

عملیات بالعکس. و است آن موازی مینور به ماژور سه صدای
نگاشت (Leading tone exchange) محسوس، نوای تبادل
آمده دست به مینور سه صدای کورد آ به ماژور سه صدای کورد آ
۴ نیم پرده یک اندازه ی به آن پایه ی نت بردن پایین وسیله ی به
اندازه ی به را مینور کورد آ یک ۵ «پنجم» نت عمل، این است.
نگاشت ،(Relative) نسبی عملیات می برد. باال نیم پرده یک
است آن نسبی مینور سه صدای کورد آ به ماژور سه صدای کورد آ

مثال:  برای بالعکس. و

P(C−major) = c−minor

L(C−major) = e−minor

R(C−major) = a−minor

مجموعه ی روی عمل سه همین اساس بر D24 واقع در
1

Dihedral group of order 24
می شوند. دیده باخ از The Art of Fugue مانند (fugue) فوگ سبک به آثار در گسترده صورت به ها ۲وارونهشت

3Hugo Riemann
4Semi-tone

است. کورد آ آن به مربوط گام در شده نواخته پنجم نت کورد، آ یک ۵«پنجم»
6David Lewin
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که دید خواهیم می کند. عمل مینور و ماژور سه صدای کوردهای آ
(Dual)دوگان لووین۶ یوید دِ دقیق معنای به گروهی عمل دو این
گنر، وا لبِل، پاخ کارهای از مثال هایی با مقاله این در .[17] هستند
می پردازیم. آن ها دوگانگی و گروهی عمل دو این به آیوز۷ و
مجموعه G گروه در H زیرگروه مرکزساز که می کنیم یادآوری
جابه جا H اعضای همه ی با که می شود شامل را G از عناصری

می شوند: 

CG(H) = {g ∈ h | gh = hg for all h ∈ H}

می کنیم یادآوری همچنین است. G از زیرگروهی H مرکزساز
عنوان به معادل صورت به S مجموعه ی روی K گروه عمل که
S گروه روی Sym(S) متقارن گروه به K از یکریختی یک
وجهی دو گروه گروه عمل دو این از یک هر نتیجه در شود. تعریف
S مجموعه  روی متقارن گروه به همریختی پیدایش به منجر باال
از یک هر می شود معلوم می شود. مینور و ماژور سه صدایی های
متمایز کپی دو که طوری به است نشاندن یک همریختی ها این
داریم Sym(S) در ۲۴ مرتبه ی از وجهی دو گروه از H2 و H1

می توانیم حال می شود. تولید R و ،L ،P توسط آن ها از یکی که
عمل دو این کنیم: بیان را [17] در دوگانی از لووین دیوید ایده ی
و H1 زیرگروه های از یک هر که معنا این به هستند دوگانه گروه

است! دیگری مرکزساز Sym(S) از H2

به صحیح اعداد و نَواک های کالس ۲
۱۲ پیمانه ی

به که نواک دو کردند، مشاهده باستان یونانی های که همانطور
مشابهند.۸ صدایی دارای دارند فاصله کامل کتاو ا تعدادی اندازه ی
درباره ی و کرده شناسایی را گونه این نواک دو هر ما نتیجه در
صحبت هم ارزی رابطه ی این از برخاسته ۹ نواک کالس های
اعتدال کوک نظام از مدرن موسیقی دانان کثر ا مانند می کنیم.
به زیر صورت به کتاو ا که طوری به می کنیم استفاده مساوی۱۰

می شود.۱۱ تقسیم نواک کالس ۱۲

Ⅽaption :۱ .۶ شکل

به صحیح اعداد به نواک کالس های ترجمه ی موسیقی دانان
(C) «دو» نت مدل، این در دانسته اند. مفید را ۱۲ پیمانه ی
مشخص کننده ی نمایش این است. ۰ معادل یک، شکل مانند
توصیف این هست. نیز نواک کالس دو بین موسیقیایی۱۲ فواصل
[18] جمله از بسیاری مقاالت در Z12 بیان به نواک کالس های
اعداد به نواک کالس های از ترجمه این می شود. پیدا [20] و
از راحتی به که می دهد را اجازه این ما به ۱۲ پیمانه ی به صحیح

کنیم. استفاده موسیقیایی رویداد های مدل سازی برای مجرد جبر

موسیقیایی ساعت :۲ .۶ شکل

وارونهشت و انتقال ۳
و انتقال قطعه نویسی ابزارهای از آهنگ سازها عصرها، طول در
قطعه نویسی از شیوه ای مثال، برای کرده اند. استفاده وارونهشت
اس. ی. جِ به خاص طور به که فوگ نام به ۱۸ قرن در محبوب
نوع این از قطعه نویسی می گیریم. نظر در را است مرتبط باخ
فوگ، پیشروی با است؛ «موضوع»۱۳ اسم به اصلی نغمه ی شامل

7Johann Pachelbel, Richard Wagner, Charles Ives
باشد. x فرکانس برابر دو y فرکانس اگر است x نواک باالی کتاو ا یک y ۸نواک

9Pitch classes
10Equal tempered tuning

نیم پرده یک اندازه ی به رفتن باال معنی به # نمادگزاری می نامیم. (Semitone) نیم پرده یا (Half-step) نیم فاصله را مجاور نواک کالس دو هر بین ۱۱بازه ی
(enharmonic equivelance) هماهنگ» «هم ارزی این به دارند. اسم دو نواک ها برخی که کنید توجه است. نیم پرده یک اندازه ی به آمدن پایین معنی به b و

می گویند.
12Musical interval
13Subject
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به می شود. تکرار وارون شده و ترانهاده فرم های در معموال موضوع
12 پیامانه ی به n صحیح عدد اندازه ی به انتقال ریاضی، زبان

تابع

Tn : Z12 −→ Z12

Tn(x) := x+ n mod 12

است:۱۴ زیر تابع n حول وارونهشت و است

In : Z12 −→ Z12

In(x) := −x+ n mod 12

بیان با زیبایی به ویژه نمایش وارونهشت ها و انتقال ها این
دوران با است متناظر T1 انتقال دارند. ۱ شکل موسیقی ساعت
با متناظر I0 و دور، 1

12
اندازه ی به ساعت عقربه های جهت در

گروه I0 و T1 نتیجه در است. 0 − 6 محور حول ساعت بازتاب
که آنجایی از می کنند. تولید را ۱۲ضلعی تقارن های وجهی دو
و انتقال ۱۲ این که می بینیم ،Tn ◦ I0 = In و (T1)

n = Tn

می کنند. تولید را ۲۴ مرتبه ی از وجهی دو گروه وارونهشت، ۱۲
برقرارند: زیر روابط

Tm ◦ Tn = Tm+n mod 12

Tm ◦ In = Im+n mod 12

Im ◦ Tn = Im−n mod 12

Im ◦ In = Tm−n mod 12

می نامند. (T/I-group) T/I گروه را گروه این معموال
و ماژور سه صدایی های مجموعه ی روی D24 گروه عمل اولین

می شود. تعریف T/I گروه طریق از می کنیم مطالعه که مینور

مینور و ماژور سه صدایی های ۴
استفاده که است سال صد ها امروز به تا سه صدایی۱۵ هارمونی
سه صدایی کورد های آ Z12 از استفاده با بخش این در می شود.
عنوان به را آن ها صورت این به می کنیم؛ تعریف را مینور و ماژور

می گیریم. نظر در می کند عمل رویشان D24 که اشیائی
می شوند. نواخته هم زمان که است نت ۳ شامل سه صدایی یک
که دوم نت ریشه، نت یک از است شامل ماژور سه صدایی
ریشه از نیم پرده ۷ که سوم نت و باالتر، ریشه از نیم پرده ۴
شامل (C-major) ماژور» «دو کورد آ مثال برای است. باالتر
یک صورت به ۲ شکل در و است {0, 4, 7} = {C, E, G}
از زیبا تصاویری برای است. شده داده نمایش کورد آ چندضلعی
که آنجایی از کنید. مراجعه [18] به کورد آ چندضلعی های فواید
Z12 نواک کالس فضای از زیرمجموعه ای ماژور سه صدایی هر
می کنند، عمل Z12 روی وارونهشت ها و انتقال ها و است است
اجرا ماژور سه صدایی هر روی را وارونهشت ها و انتقال ها می توانیم
I0 وقتی می افتد اتفاقی چه که می دهد نشان  ۲ شکل کنیم.۱۶
یک حاصل سه صدایی کنیم. اجرا دو‑ماژور سه صدایی روی را

است. مینور سه صدایی یک بلکه نیست، ماژور سه صدایی
سه که دوم نت ریشه، نت یک شامل مینور سه صدایی یک
باالتر ریشه از نیم پرده ۷ که سوم نت و است، باالتر ریشه از نیم پرده
شامل (f-minor) مینور» «فا کورد آ مثال برای می شود. است

است {5, 8, 0} = {F, Ab, C}

دو‑ماژور، سه صدایی روی I0 اعمال حاصل :۳ .۶ شکل
است. فا‑مینور سه صدایی

۷ پیمانه ی به وارونهشت و انتقال عنوان به Z7 با دیاتونیک گام شناسایی از بعد را این می توانیم می کرد. استفاده دیاتونیک وارونهشت و انتقال از معموال ۱۴باخ
[20] و ،[19] ،[11] به مثال برای می کنند؛ استفاده ۱۲ پیمانه ی به وارونهشت و انتقال از گسترده صورت به معاصر قطعه نویس های از خیلی البته بگیریم. نظر در

کنید. مراجعه
15Triadic harmony
16����� �� �� �������� �� �������� �� ����� (chord inversion) ��� �� ���� �� �� �� ���� �� ��� ������� .����� ��
17Consonant triads
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S مجموعه ی مینور و ماژور سه صدایی های مجموعاً،
صافشان صدای دلیل به که می سازند را مطبوع۱۷ سه صدایی های
بر مطبوع سه صدایی های می شوند. نامیده  هم آهنگ یا مطبوع

می شوند.۱۸ نام گذاری ریشه شان اساس

زاویه دار براکت های دارد. مختلفی خواص ۳ شکل جدول
ادبیات در را آن ها که هستند مرتب  مجموعه های نشان دهنده ی
به جدول این می نامیم.۲۰ نواک۱۹ کالس قطعه ی موسیقی
بازتاب نیز را T/I گروه مؤلفه ای عمل ترتیب این دلیل
دقیقاً خانه ی خانه، یک روی T1 اعمال جدول، این در می کند.
T1〈0, 4, 7〉 = مثال برای می دهد. نتیجه را آن پایین
کلی تر، صورت به .〈T1(0), T1(4), T1(7)〉 = 〈1, 5, 8〉
در nم خانه ی بشماریم، صفرم خانه ی عنوان به را اول خانه ی اگر

با است برابر اول ستون

Tn = 〈0, 4, 7〉 = 〈Tn(0), Tn(4), Tn(7)〉 (۱ .۶)

با است برابر دوم ستون در nم خانه ی و

In〈0, 4, 7〉 = 〈In(0), In(4), In(7)〉 (۲ .۶)

T/I گروه عمل که کنیم نتیجه گیری می توانیم جدول این از
مطبوع سه صدایی هر ازای به که معنا این به است، ترایا۲۱ ساده
.gY = Z که دارد وجود T/I گروه در g یکتا عنصری ،Z و Y
Z و Y هر برای دیدیم، (2) و (1) معادله های در که گونه همان
نتیجه در g2C = Y و g1C = Z که g2 و g1 دارند وجود
را g یکتایی می توان راحتی به .g = g1g

−1
2 برای gY = Z

کرد. تأیید نیز
از استفاده با ظریف تری شیوه ی به می توان را g یکتایی
مجموعه ی از Y عضو مدار۲۳ دید. مدار‑پایدارساز۲۲ قضیه ی
است S از عناصری همه ی شامل S روی G گروه عمل تحت S

دیگر عبارت به می رود، آن ها به Y که

orbit of Y = {hY | h ∈ G}.

را Y که است G از عناصری همه ی شامل Y پایدارساز۲۴
یعنی می دارند، نگه  ثابت

GY = {h ∈ G | hY = Y }.

متناهی گروه اگر مدار‑پایدارساز). (قضیه ی ۱ .۴ قضیه 
Y ∈ S پایدارساز گروه GY و کند عمل S مجموعه ی روی G

داریم باشد،

|G|/|GY | = |orbit of Y |.

S ،۲۴ مرتبه ی از وجهی دو گروه G ما، وضعيت در
به |orbit of Y | = 24 و مطبوع، سه صدایی های مجموعه ی
می دهد نتيجه g′Y = gY نتيجه در .|GY | = 1 که طوری 
و است، گروه همانی عنصر g−1g′ که طوری به g−1g′Y = Y

.g = g′ نهايت در
است معادل S مجموعه ی روی G گروهی عمل کلی، طور به
در .S مجموعه ی روی متقارن گروه به G از همریختی یک با

از را همریختی این گروه، عمل یک از واقع،

g 7→ (Y 7→ gY )

می آوریم. دست به
گروه مؤلفه ای عمل از همریختی این ،T/I گروه حالت در
T/I گروه سادگی، برای است. یک به یک و آمده دست به T/I
شناسایی S مجموعه ی روی متقارن گروه در در تصویرش با را

می کنیم.
دوگانی می شویم، آشنا PLR گروه عمل با بعد قسمت در
مثال تعدادی بررسی به و کرده، اثبات را T/I گروه و گروه این

می دهند. نمایش کوچک حروف با را مینور کوردهای آ و بزرگ حروف با را ماژور کوردهای آ معموال ۱۸نوازندگان
19Pitch-class segment

بحث ترتیب ریاضیاتی مصنوع اما نیست. مجموعه ها این روی ترتیب روی اصرار بر دلیلی می زنیم، حرف شده نواخته همزمان نت های مورد در که آنجایی ۲۰از
شده اند. گرفته قرار بحث مورد [10] در ریزه کاری ها این می کند. آسان تر را داریم نظر در که دوگانی ای به رسیدن و PLR گروه به راجع

21Simply transitive
22Orbit-Stabilizer Theorem
23Orbit
24Stabilizer
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می پردازیم. موسیقیایی
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شکل ستاره چندضلعی یافتن
گرگری ودادی اشکان محزون، علی

داده ما به نقاط تمام که است زمانی آفالین حالت می باشد. آنالین و آفالین حالت دو در شکل ستاره ای چندضلعی ساخت چکیده:
ما به جدید نقطه ای مرحله به مرحله که است زمانی نیز آنالین حالت بسازیم. را شکل ستاره ای چندضلعی بخواهند ما از و باشد شده
یک معرفی برای اولیه تعاریف به ابتدا مقاله این در بماند. باقی ستاره ای شکل که کنیم اضافه را نقطه طوری بخواهند ما از و بدهند

کرد. خواهیم ارائه بهینه الگوریتمی آفالین حالت برای سپس و می پردازیم شکل۱ ستاره چندضلعی
کلمه کلیدی دوم کلمه کلیدی اول کلیدی: واژه های

مقدمه ۱
است. علوم کامپیوتر شاخه های از یکی محاسباتی هندسه ی
ساختمان کمک با هندسی مسائل حل علم محاسباتی هندسه ی
کامال مسائل از بعضی می باشد. الگوریتمی روش به و داده ها
محاسباتی هندسه ی الگوریتم های مطالعه ی از برآمده هندسی،
هندسه ی از بخشی عنوان به نیز مسائل این گونه مطالعه ی و است

می آید. حساب به محاسباتی

چندضلعی۲ ۱ .۱
داد. نمایش چندضلعی با می توان را عالم حقیقی اشیای از بسیاری
یک تشکیل که پاره خط تعدادی به وسیله ی که صفحه از ناحیه یک
چندضلعی را باشد شده محدود می دهند، را ساده بسته ی زنجیر
به چندبر) (یا چندضلعی هندسه در مشابه، طور به یا می نامیم.
تعداد شامل بسته مسیری با که گویند صفحه در دوبعدی شکلی
نیز سه بعدی فضای در باشد. شده محیط راست، خطوط متناهی

می گویند. چندوجهی آن به

که می شود تعریف نیز جهت یک چندضلعی برای معموال
باشد. پادساعتگرد۴ یا ساعتگرد۳ می تواند

از مجموعه ای توسط شده ساخته چندضلعی یک :۱ .۷ شکل
پاره خط ها

رؤیت پذیری۵ ۲ .۱
به نهایت در و شده آغاز ساده تعریف یک از رؤیت  پذیری هندسه در
می شود تبدیل فراوان کاربردهای با مهم و پیچیده مباحث از یکی
باز مسائل با جذاب علمی زمینه های از یکی نیز کنون ا هم که
ارائه رؤیت  پذیری برای ریاضی تعریف نیز ادامه در است. بسیار

می دهیم.
بگیرید. درنظر آن درون را Y و X نقطه ی دو و P چندضلعی

1 Star-Shaped Polygon
2 Polygon
3 Clockwise
4 Counter-Clockwise
5 Visibility
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واصل خط اگر تنها و اگر ببینید را Y نقطه ی می تواند X نقطه ی
(۲ .۷ (شکل باشد. P چندضلعی زیرمجموعه Y و X

x ⅽan see y iff xy ⊆ P

ببینند. را همدیگر نمی توانند Y و X نقطه ی دو :۲ .۷ شکل

نیم صفحه۶ ۳ .۱
در موجود نقاط تمام از که است مسطح ناحیه ی یک نیم صفحه
خط روی نقاط گر ا است. شده تشکیل راست خط یک طرف یک
می شود. نامیده بسته نیم صفحه ی آنگاه شوند، گرفته نظر در هم
باز نیم صفحه ی را آن نشوند، گرفته نظر در خط روی نقاط اگر

می نامند.

هسته۷ ۴ .۱
چندضلعی از نقاط تمامی مجموعه ی چندضلعی، یک هسته ی

ببینند. را چندضلعی تمام نقاط آن که طوری به می باشد
kernel(P ) = {x ∈ P | x ⅽan see y, ∀y ∈ P}

نیم صفحه های تمام اشتراک می توان را چندضلعی یک هسته ی
به می تواند تعریف این با هسته کرد. تعریف هم آن اضالع داخلی
(شکل شود. پیدا O(nlogn) زمان در حل، و تقسیم روش کمک

(۳ .۷

نیم صفحه ها اشتراک عنوان به هسته یافتن :۳ .۷ شکل

تقسیم گروه چند به هسته اساس بر می توان را چندضلعی ها
برابر هسته آن در که است چندضلعی ای محدب چندضلعی کرد.
چندضلعی ای شکل پروانه ای چندضلعی می باشد، چندضلعی خود
و باشد آن رئوس از یکی شامل حداقل آن هسته ی که است
آن هسته ی که است چندضلعی ای شکل ستاره ای چندضلعی

باشد. ناتهی

افزایشی۸ الگوریتم های ۵ .۱
که است قدیمی ای و معروف روش های از یکی افزایشی، روش
این مراحل کلی طور به می شود. استفاده هندسی مسائل حل برای

می باشد: زیر شرح به الگوریتم
می شود. آغاز مسئله ورودی یک با •

می دهیم. افزایش یکی مرحله هر در را مسئله ورودی •
به روزرسانی را قبلی پاسخ ورودی افزایش با مرحله هر در •

می کنیم.
به دست شده، داده مسئله ی پاسخ ورودی ها اتمام با انتها در •

می آید.
ساخته پاسخ الگوریتم طول در که کنید توجه کلی طور به
در همچنین و بود خواهد رؤیت  قابل پاسخ انتها در و می شود

رسید. درست پاسخ به نمی توان انتها تا مسائل برخی

شکل ستاره چندضلعی یافتن ۲
وقتی است شکل ستاره چندضلعی یک شد، گفته قبال که همانطور
این اصلی هدف به است آن وقت حال نباشد. تهی آن هسته ی که

6 Half Plane
7 Kernel
8 Incremental Insertion

۳۲



شکل ستاره چندضلعی ۱۴۰۰یافتن پاییز پنجم، شماره

آفالین حالت در شکل ستاره چندضلعی یک ساخت یعنی مقاله،
بپردازیم. شده داده رئوس با

حل روش الگوریتم ۱ .۲
که می خواهند شما از و است شده داده شما به نقطه n کنید فرض
چندضلعی حاصل که کنید وصل یکدیگر به شکلی به را نقاط این

(۴ .۷ (شکل شود. شکل ستاره ای

نظر مورد مسئله ی شده ی داده نقاط :۴ .۷ شکل

می کنیم: تکرار ترتیب به را زیر مراحل مسئله این حل برای

رأس یک دارد وجود هسته ای که کنیم تضمین اینکه برای •
عنوان به را است ها y محور به نسبت رأس پایین ترین که
همچنین می نامیم. S0 را آن و می گیریم نظر در هسته

(۵ .۷ (شکل می کشیم. نیز را آن از گذرنده افقی خط

گذرنده افق خط و است نقطه پایین ترین قرمز نقطه ی :۵ .۷ شکل
کشیده ایم. را آن از

مثلث یک ، S0 نقطه ی و بعدی دلخواه رأس دو با حال •
S2 و S1 با ۶ .۷ شکل در را جدید رأس دو می سازیم.

داده ایم. نشان

می سازیم. مثلث اول نقطه ی سه با :۶ .۷ شکل

به می کنیم اضافه را دلخواه به نقطه یک مرحله هر در حال •
کنید فرض و بماند. باقی شکل ستاره چندضلعی که طوری
شکل ستاره شکل و دادیم انجام ام k−۱ مرحله تا را کار این
کنید فرض همچنین (۸ .۷ و (شکل ۷. ۷ است. مانده باقی
ازای به که است گونه ای به رئوس نام گذاری مرحله، هر در
پادساعتگرد، ترتیب به زاویه، i امین معادل Si, i > 0 هر

باشد. S0 از گذرنده افق خط به نسبت

می کنیم. اضافه شکل این به را چهارم جدید نقطه ی :۷ .۷ شکل

می کنیم. اضافه شکل این به را پنجم جدید نقطه ی :۸ .۷ شکل

کنیم. اضافه را P نقطه kمرحله ی ام در می خواهیم حال •
چندضلعی که طوری به شکل به P کردن اضافه برای
نقاط پادساعتگرد طور به باید بماند، باقی شکل ستاره ای
برسیم نقطه ای به تا کنیم مقایسه P نقطه ی با را چندضلعی

گیرد. قرار آن از قبل P که
رئوس پادساعتگرد صورت به است کافی نیز مقایسه برای
خط برخورد از حاصل زاویه ی و کنیم طی را چندضلعی
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برخورد از حاصل زاویه ی با را Si و S0 واصل خط و افق
عقربه های خالف درجهت P و S0 واصل خط و افق خط

کنیم. مقایسه ساعت

می کنیم. اضافه شکل به را P نقطه ی :۹ .۷ شکل

خط برخورد از حاصل زاویه ی اگر مقایسه، مرحله هر در •
اگر همچنین و بنامیم A را Si و S0 واصل خط و افق
P و S0 واصل خط و افق خط برخورد از حاصل زاویه ی
رأس به باشد، B از کوچک تر A که زمانی تا بنامیم. B را
می دهیم. انجام آن برای را مقایسه عمل و می رویم بعدی
آن در که است معنی این به شد، B از بزرگ تر A اگر
رسیده ایم. P برای الزم محل به و کنیم صبر باید مرحله

شده متوقف الگوریتم Si نقطه ی ازای به کنید فرض حال •
گیرد. قرار Si−1 بعد و Si قبل باید P نقطه ی و است
و کرده حذف را Si و Si−1 بین ضلع است کافی پس
(شکل کنید. وصل Si و Si−1 رئوس به را P رأس

۷. ۷،۱۰. ۷،۱۱. ۱۲و۷. ۱۳)

کردیم. اضافه آن به را P نقطه ی :۱۰ .۷ شکل

کنون تا حاصل شکل :۱۱ .۷ شکل

پایانی نقطه ی کردن اضافه :۱۲ .۷ شکل

مسئله پایان :۱۳ .۷ شکل

الگوریتم صحت ۲ .۲
با که کرد استدالل راحتی به می توان الگوریتم صحت بررسی برای
در و جدید رأس می تواند S0 مرحله، هر در رأس هر کردن اضافه

ببیند. را شکل تمام نتیجه

الگوریتم زمانی پیچیدگی ۳ .۲
کنیم بررسی ابتدا است کافی زمانی پیچیدگی بررسی برای
در که آنجا از می باشد. چقدر iام مرحله ی در زمانی پیچیدگی
مرحله ی زمانی پیچیدگی داده ایم، انجام مقایسه iفقط مرحله یiام
مجموع در و داریم نقطه n طرفی از می باشد. O(i) با برابر iام

داریم: کل در پس داشت خواهیم مرحله n

T (n) =
∑

O(i) = O
(
n2
)

جمع بندی ۳
به نقطه n اگر که دادیم ارائه الگوریتمی کوتاه، مقاله ی این در ما
شکل ستاره ای که بسازیم ضلعی چند یک نقاط آن با بدهند، ما
تمام به که داشت خواهد وجود نقطه ای یک که معنی این به باشد.

باشد. داشته دید شکل نقاط
که معنی این به است آنالین حالت دارد وجود که بعدی حالت
نقطه این که بخواهند ما از و بدهند ما به نقطه یک مرحله هر در
نیز حل برای بیشتری چالش های که کنیم اضافه چندضلعی به را

داشت. خواهد
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کووید‑ ۱۹ واکسن توسعه در ماشین یادگیری نقش
سعادت مهسا

که درکی عموماً دانشمندان واکسن، برنامۀ یک شروع هنگام
کووید‑ که زمانی می دهند. قرار هدف مورد را دارند بیماری از
در زیادی ناشناخته های شد، ظاهر پیش سال یک از بیش ۱۹ 
به سرعت شدند مجبور دانشمندان که داشت وجود ویروس این مورد
و روش ها به بیماری، اولیه اصول درک شروع برای و کنند عمل

کنند. تکیه جدید تکنیک های

Janssen Research & در دانشمندان
جانسون و جانسون واکسن ‑توسعه دهندگان Development
با و کردند استفاده واقعی دنیای داده های از کووید‑ ۱۹− برای
را ماشین یادگیری و مصنوعی هوش ،MIT محققان همکاری
یک سمت به شرکت، تحقیقاتی تالش های هدایت به کمک برای
داده علوم ارشد مدیر خان، ناجات گرفتند. کار به بالقوه، واکسن
Janssen توسعه و تحقیق عملیات و استراتژی جهانی رئیس و
درک تقویت برای می توانند ماشین یادگیری و داده «علم می گوید:
ابزارها این کووید‑ ۱۹، برای شوند. استفاده بیماری یک از علمی
آن در بود. محدود نسبتاً ما دانش زیرا کردند پیدا بیشتری اهمیت
درک یک توسعۀ حال در ما نداشت. وجود فرضیه ای هیچ زمان
استفاده با واقعی، دنیای داده های اساس بر بیماری، از بی طرفانه
بودیم.» مصنوعی هوش و ماشین یادگیری پیچیدۀ الگوریتم های از

جهانی رئیس و داده علوم ارشد مدیر خان، ناجات :۱ .۸ شکل
Janssen توسعه و تحقیق عملیات و استراتژی

اصلی واکسن کاندیدای بالینی مطالعات برای آماده سازی در
مدل سازی حوزه در همکاران برای را فراخوانی خان جانسون،
منظور به داده اش، علم تیم با مشارکت برای پیش بینی کننده،
آزمایشی سایت های راه اندازی برای کلیدی مکان های شناسایی
برجستۀ ‑استاد بارزیالی رجینا طریق از خان کرد. ارسال
دیمیتریس با −ⅯITمهندسی دانشکده سالمت و مصنوعی هوش
در جهانی عملیات رهبران بوئینگ مدیریت پروفسور برتسیماس،
را او و کرده برقرار ارتباط ،MIT Sloan مدیریت دانشکدۀ
دیمیتریس کرد. معرفی پروژه در اصلی فنی شریک عنوان به
که بود کرده ایجاد پیشرو ماشین یادگیری مدل یک برتسیماس،
را بیماران نتایج و می کند ردیابی جوامع در را کووید‑ ۱۹ شیوع

می کند. پیش بینی
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بوئینگ مدیریت پروفسور برتسیماس، دیمیتریس :۲ .۸ شکل
MIT Sloan مدیریت دانشکده در جهانی عملیات رهبران

(۱DELPHI) دلفی
کووید‑ ۱۹ ۲۰۲۰ مارس در جهانی بهداشت سازمان که هنگامی
قرنطینه به مجبور را جهان و کرد اعالم همه گیر بیماری یک را
کارآفرینی علمی هیئت سرپرست همچنین که برتسیماس کرد،
دکترا دانشجوی ۲۵ از متشکل را خود گروه است، جمیل کلینیک
می توانند چگونه کنند بررسی تا آورد هم گرد ارشد کارشناسی و
برای بهینه سازی، و ماشین یادگیری در خود جمعی مهارت های از
شیوع با مبارزه در جهان به کمک برای جدید، ابزارهای ایجاد

کنند. استفاده بیماری
ⅭOVI− پلتفرم در خود تالش های پیگیری به شروع گروه این
را دقیقی بینش آن، مدل های که محلی کرد، ۲ⅮAnaⅼytiⅽs
از یکی می کند. ایجاد همه گیری به نسبت واقعی زمان در
مدل یک با کووید‑ ۱۹ پیشرفت ترسیم گروه، این پروژه های اولین
و مرگ و عفونت میزان که بود ۳ⅮEⅬPHI نام به اپیدمیولوژیک

می کند. پیش بینی ایالت هر تصمیم اساس بر را میر
یک ،SEIR استاندارد مدل اساس بر DELPHI مدل
را عفونی بیماری های ریاضی مدل سازی که است تقسیمی مدل
،(susceptible) مستعد حالت: چهار به جمعیت ها تقسیم با
و (infectious) عفونی ،(exposed) آلودگی معرض در
مدل ،DELPHI مدل می کند. ساده (recovered) بهبودیافته
دارد وجود احتمالی حالت ۱۱ که می دهد توسعه طوری را SEIR
مدت مقایسه مانند بگیرد. نظر در را همه گیری واقعی اثرات تا
و کردند سپری بیمارستان در کووید‑ ۱۹ بهبودیافته های که زمانی

کردند. فوت که افرادی

SEIR استاندارد مدل :۳ .۸ شکل

که است مقادیری دارای مدل «این می گوید: برتسیماس
در فرد یک که زمانی مدت مانند شده اند، مشخص سختی به
نرخ غیرخطی تغییرات بررسی برای ما اما می ماند. بیمارستان
مکان های و دوره ها در و نبوده ثابت شدیم متوجه که عفونت
به این دادیم. انجام را عمیق تری بررسی است، متفاوت مختلف
مدل، شد باعث که داد مدل سازی در بیشتری انعطاف پذیری ما

دهد.» انجام دقیق تری پیش بینی های
افراد رفتارهای ثبت مدل، این کلیدی نوآوری های از یکی
قرنطینه، ‑مانند شده انجام همه گیری طول در که اقداماتی با مرتبط
موارد این که تأثیری و اجتماعی‑ فاصله گذاری و ماسک پوشیدن
حالت ۱۱ به را افراد مدل این می باشد. داشتند، عفونت میزان بر

می کند: جدا اپیدمی در احتمالی
نشده اند. مبتال هنوز که مردمی عموم :(S) مستعد •

آلوده حاضر حال در که افرادی :(E) آلودگی معرض در •
نمی دهند.) انتقال را (بیماری نیستند. مسری اما هستند،

هستند. مسری و آلوده حاضر حال در که افرادی :(I)عفونی •
هستند آلوده که افرادی :(AD) و (AR) شناسایی نشده •
اما می کنند؛ قرنطینه خانه در را خود بیماری، عوارض به دلیل و
در است. نشده  تأیید آن ها بیماری آزمایش، انجام عدم دلیل به
بهبود افراد این از برخی که می شوند مدل گونه ای به آن ها اینجا،

.(AD) می میرند افراد این از برخی و (AR) می یابند
:(DHD) و (DHR) بیمارستان در بستری و شناسایی شده •
حالت دو در نیز آن ها بستری شده اند. و تاییدشده آلوده، که افرادی
(DHR) می یابند بهبود افراد این از برخی می شوند: مدل گانه جدا

.(DHD) می میرند افراد این از برخی و
افرادی :(DQD) و (DQR) قرنطینه شده و شناسایی •
در بستری شده به جای خانگی قرنطینه و شده تایید  آلوده، که
برای (DQR) دارد: حالت دو قبل، مانند هستند. بیمارستان
می میرند. که کسانی برای (DQD) و می یابند بهبود که کسانی

و یافته اند بهبود بیماری از که افرادی :(R) یافته بهبود •
هستند. مصون می شود تصور

رفته اند. بین از بیماری این اثر در که افرادی :(D) مرگ •
خالصه زیر تصویر در مختلف حالت های بین تعامالت
نشان را حالت ها بین احتمالی جریان فلش ها که به طوری شده است،

می دهند:
1Differential Equations Leads to Predictions of Hospitalizations and Infections
2https://www.covidanalytics.io/home
3https://www.covidanalytics.io/projections
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[۲] DELPHI مدل نمودار :۴ .۸ شکل

توانستیم ما جوالی، یا ژوئن «تا می گوید: برتسیماس همچنین
شد. دقیق تر حتی مدل این کنیم. تقویت داده ها این با را مدل
دولت های واکنش نحوۀ برای را مختلفی سناریوهای همچنین
محدودیت های اجرای از سیاسی، تصمیم گیری های با مختلف
در آنچه با را آن ها و گرفتیم نظر در محدودیت عدم تا جدی
از طیفی انجام توانایی ما به این کردیم. مقایسه می دیدیم جهان
روزانه که است این دلفی مدل مزایای از یکی داد. را پیش بینی ها

می کند.» پیش بینی را متحده ایاالت ایالت ۵۰ و کشور ۱۲۰

امروز همه گیری برای واکسنی
کووید‑ موارد تعداد باالرفتن احتمال افزایش محل تعیین توانایی
بر مبتنی که جانسون، بالینی آزمایش های موفقیت برای ،۱۹ 
کارایی «ما می دهد: توضیح خان است. مهم بسیار بودند؛ رویداد
مشخص مطالعه مان مورد جمعیت در رویداد تعداد اساس بر را

کووید‑ ۱۹.» با بیمارشدن مانند رویدادهایی می کنیم،
− این مانند آزمایشی ای اجرای «برای می گوید: همچنین او
که بروید کانون هایی به که است مهم است‑ بزرگ بسیار بسیار که
رویدادها آن بتوانید تا باشد باال بیماری انتقال می کنید پیش بینی
دهید، انجام را کار این توانستید گر ا کنید. جمع آوری به سرعت را
وارد سریع تر را واکسن و داده انجام سریع تر را آزمایش می توانید
غنی بسیار دادۀ مجموعۀ یک می توانید همه، از مهم تر کنید. بازار
را درستی آماری تحلیل و تجزیه می توان آن در که باشید داشته

داد.» انجام
تا کرد آغاز تیمش و خان با را خود همکاری ⅯIT تیم
اتفاق است ممکن کجا در موارد بعدی افزایش که کند پیش بینی
جانسون که بود کووید‑ ۱۹ کانون های شناسایی آن ها هدف بیفتد.
را شرکت کنندگانی و دهد انجام را بالینی آزمایش های می توانست
گیرد. کار به می گیرند، قرار ویروس معرض در زیاد احتمال به که

جهان، سراسر در ویروس حرکت چگونگی درک برای
را داده منابع مداوم طور به Janssen در داده علم دانشمندان
نظارتی داشبورد یک تیم این کردند. جستجو و گرفتند تحت نظر
شهرستان حتی و ایالت کشور، سطح در را داده ها که ساخت جهانی

در بستری شدن آن ها، تعداد داده ها، دسترس بودن در اساس بر
می کرد. جمع آوری مرگ، میزان و بیمارستان

مورد در اضافی اطالعات با را داده ها این ⅮEⅬPHI مدل
می پوشند ماسک افراد آیا اینکه مانند محلی، رفتارهای و سیاست ها
−۳۰۰ محدودۀ در روزانه ای پیش بینی های و می کرد ادغام خیر، یا
بازخوردهای «ما می گوید: برتسیماس می داد. انجام نفر ۴۰۰ 
کیفیت بهبود به که می کردیم دریافت Janssen تیم از مداومی
بالینی، کارآزمایی فرایند در نهایت در مدل این می کرد. کمک مدل

شد.» محوری کامال
که مکان هایی اتفاق به قریب کثریت ا که است توجه قابل
در هستند، کووید‑ ۱۹ کانون که بود کرده پیش بینی ⅮEⅬPHI
و جنوبی آفریقای مانند داشتند. باالیی بسیار موارد تعداد نهایت
آزمایش ها شروع زمان تا ویروس از جدیدی انواع که جایی برزیل،

بودند. شده ظاهر
داده انجام مدل که پیش بینی هایی «همۀ می گوید: برتسیماس
دید و برگشت عقب به می توان بنابراین است، عموم دسترس در
تا کرده است. حفظ را خودش و است دقیق چقدر واقعاً مدل که
علمی جامعۀ که است مدل هایی دقیق ترین از یکی دلفی امروز، به

کرده است.» تولید
بستۀ یک توانستیم ما مدل، این نتیجه «در می گوید: خان
داشته خود واکسن نامزد ارائۀ زمان در اطالعات از غنی بسیار
بالینی داده های که هستیم کارآزمایی هایی معدود از یکی ما باشیم.
زیرا شد مهم بسیار امر این داشتیم. برزیل و جنوبی آفریقای در
دنیای امروزی، نیازهای برای که کنیم تولید واکسنی توانستیم ما
دارد، مختلفی انواع متأسفانه که امروزی همه گیر بیماری و امروز

شود.» مرتبط
تنوع، نظرگرفتن در با ⅮEⅬPHI مدل که می کند اشاره خان
تکامل ویژگی ها، سایر و بیمار جمعیت شناسی خطرزیستی، عوامل
راه های از «کووید‑ ۱۹ می گوید: همچنان او کرد. پیدا بیشتری
مناطقی به که است مهم بنابراین می گذارد، تأثیر مردم بر مختلف
و قومی گروه های نژادها، از را شرکت کنندگانی بتوانیم که برویم
از یکی ما تالش، این به توجه با کنیم. جذب مختلف جنسیتی
انجام امروز به تا که داشتیم را کووید‑ ۱۹ آزمایش های متنوع ترین

شده است.»
مکان های به و کنید شروع بی طرفانه و درست داده های با گر «ا
امروز که را پارادایم هایی از بسیاری می توانید واقع در بروید، مناسب

دهید.» تغییر می کنند، محدود را شما
Janssen R&D Sci- و MIT تیم آوریل، ماه در
و عملیات تحقیقات مؤسسه توسط مشترک به طور ence Data
برنامه های جایزۀ برندۀ عنوان به ،(INFORMS) مدیریت علوم
نوآورانه کار دلیل به ،۲۰۲۱ تحلیل و تجزیه در نوآورانه کاربردی
بر تکیه با شدند. شناخته کووید‑ ۱۹، مورد در تأثیرگذارشان بسیار و
بر مبتنی رویکرد اعمال برای خود همکاری به تیم ها موفقیت، این
عفونی بیماری های سایر با مقابله در خود فنی سخت گیری و داده

می دهند. ادامه
۳۸



کووید‑ ۱۹ واکسن توسعه در ماشین یادگیری ۱۴۰۰نقش پاییز پنجم، شماره

من بود. رضایت بخشی بسیار «تجربۀ می گوید: برتسیماس
همه گیری با مبارزه در جهان به کمک برای تالش این در که مفتخرم

کرده ام.» کمک

مراجع
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covid-19-vaccine-development-0518

[2] M. L. Li, H. T. Bouardi, O. S. Lami,
and N. Trichakis, “Overview of DELPHI
Model V3 - COVIDAnalytics,” no. D, pp.
1–6, 2020.

۳۹



ژنتیک الگوریتم از استفاده با هوشمند آموزشی سیستم
صفرعابد آتنا کریمیان، مهال عبدالحی، فاطمه

مقدمه ۱
انسان ها، فعالیت مانند مختلف حوزه های در آی تی کارایی وجود
موقعیتی هر در سریع پاسخ نیاز و اطالعات میزان صعودی افزایش
جدید مسائل حل برای کافی روش های دنبال به که می کند ایجاب
شامل مسائلی حل برای راه ها موثرترین از یکی باشیم. نوظهور و
روش های و الگوریتم در بیشتر بهبود و پیشرفت کاربرد، مطالعه،
در هم راه حل مطلوب ترین کردن پیدا است. ماشینی محاسبه ی
از یکی فرآوری و مهندسی مسائل حل در هم و تئوری زمینه

می شوند. روبه رو آن با محققان که است مشکالتی
جواب مجموعه یک میان از است نیاز بهینه سازی، مسائل در
به کنیم، انتخاب مشخصی معیار اساس بر را آن ها بهترین شدنی،

کند. ارضا را مشخصی شروط و محدودیت ها که طوری
راه  حل های که دارند وجود مسائل بهینه سازی از دسته هایی
پیدا ممکن راه  حل های تمام شمارش بدون نمی توان را آن ها
چندین با بهینه سازی مسائل از انواعی شامل دسته این کرد.
این بزرگ ابعاد و زیاد زمانی هزینه های علت به هستند. معیار
این در نیست. ممکن جواب ها همه ی شمارش پیاده سازی کارها،
استفاده نظر، مورد مسائل کردن حل برای دیگری دیدگاه شرایط،

است. تکاملی محاسبه پایه بر روش هایی از
برای کلی روشی عنوان به ژنتیک الگوریتم های به مقاله این
در ژنتیک الگوریتم های می پردازد. چندپارامتری توابع بهینه سازی
ژنتیک مکانیزم و انتخاب مبتنی بر جست و جو الگوریتم های واقع
و مهندسی مسائل حل در ژنتیک الگوریتم های از استفاده است.
کاهش را محاسبات میزان و زمان که می دهد اجازه ما به صنعتی

دهیم.

این صنعتی، و مهندسی مسائل حل در ژنتیک الگوریتم های
کاهش را خطاها و محاسبات زمان و اندازه که می دهد ما به را اجازه

کنیم. ساده را مدل ها و دهیم
مانند مختلف زمینه های در ژنتیک الگوریتم های
بازیابی رباتیک، بزرگ، داده های شناحتی، تکنولوژی های

می شود. استفاده زمینه ها دیگر و اطالعات

ژنتیک الگوریتم اصول ۲
بهینه راه حل کردن پیدا برای تصادفی الگوریتمی ژنتیک الگوریتم
است ابتکاری الگوریتم های گروه به متعلق الگوریتم این است.
اجراست. قابل منطقی طور به مسائل از بزرگ دسته های در و
مولد های و متغیر ها از الگوریتم این که آنجایی از الگوریتم، این
تصادفی الگوریتم یک می کند، استفاده تصادفی شبه یا تصادفی
که است آن بودن ابتکاری الگوریتم این ویژگی مهم ترین است.
باید که شده اثبات عملی طور به اما ندارد سختی نظری توجیه

بدهد. کاربردی و مناسب نتیجه
ژن تک هر می کند. استفاده ژنتیک قواعد و اصول از الگوریتم
جستجوی است. مسئله برای بالقوه راه حل یک الگوریتم این در
صورت ژن ها جمعیت تکامل طول در بهینه شبه یا بهینه راه حل
استفاده با ژن ها مجموعه ی مرحله  ی به مرحله  تبدیل یعنی می گیرد؛

تقاطع. و جهش تولیدمثل، زنتیکی عملگرهای از
برای که است هدف تابع ژنتیک الگوریتم در پایه ای مفهوم
تابع این است. شده  طراحی نهایی هدف ویژگی های به رسیدن
محاسبه را جمعیت در ژن هر بودن مناسب درجه ی که می دهد اجازه

کنیم. پیدا را بهترینشان آن ها، میان از و کنیم
۴۰



ژنتیک الگوریتم از استفاده با هوشمند آموزشی ۱۴۰۰سیستم پاییز پنجم، شماره

که دارد وجود ژنتیک الگوریتم برای مختلفی پیاده سازی های
پکیج  شامل پیاده سازی ها این دارند. را خود معایب و مزایا کدام هر
نرم افزار ژنتیک مجموعه ابزار ،R برنامه نویسی زبان برای gmulti

پایتون برای deap پکیج و می شود gatool ابزار شامل که متلب
یادگیری هدفشان که است این آن ها همه مشترک وجه است.
آغاز و ارتباط برای گرافیکی واسط شامل متلب پکیچ تنها و نیست

است. ژنتیک الگوریتم با کار

یادگیری «برنامه نرم افزاری سامانه ۳
۱ ژنتیک» الگوریتم

«الگوریتم های از استفاده روش آموزش منظور به  سامانه این
اصلی هدف است. توسعه یافته اجرایی مسائل حل در ۲ ژنتیک»
کاربرد مطالعه برای شهودی و ساده ابزاری ارائه سامانه، این توسعه
معماری است. اجرایی مشکالت حل در ژنتیک الگوریتم های
که شده است تشکیل اصلی بخش ۳ از چندبخشی سامانه ی این

می کند. گروه بندی عملیاتی زمینه  براساس را آن عملکردهای
مانند کاربر توسط تعریف شده اشیای با که «اشیا» زیرسیستم •
ایجاد، امکان و می کند کار توابع و ژنوتیپ کروموزوم ها،

می دهد. را آن ها در جستجو و حذف ویرایش،
و کاربران مسائل مدیریت برای که «مسائل» زیرسیستم •
امکان زیرسیستم این است. شده طراحی آن ها راه حل های
در جستجو ایجادشده، مسائل همه حذف و ویرایش ایجاد،
برای که را راه حل هایی همه مدیریت و جستجو و آن ها

می دهد. شده اند، طراحی خاصی وظیفه
همگام سازی مختص که «ورودی/خروجی» زیرسیستم •

است. پایگاه داده سرور و مشتری برنامه بین داده ها
به  ژنتیک» الگوریتم یادگیری «برنامه نرم افزاری سامانه
شامل و می شود پیاده سازی مشتری سه الیه سرور ساختار عنوان
پایگاه داده مدیریت سامانه که پایگاه داده سرور است: زیر اجزای
از استفاده با که تحت وب سرور می کند، اجرا را MongoDB

شده است،  پیاده سازی ۳ NodeJS پلت فرم روی صریح الگویی
(به وسیله را ریاضیاتی محاسبات که مشتری تحت وب برنامه و
کاربری رابط ارائه دهنده و می کند پردازش ( MathJS کتابخانه

است. ( V ueJS چارچوب (براساس گرافیکی

حال در مسئله ی یک جواب کدگذاری برای راهی ژنوتیپ، هر
دنباله ای کروموزوم خود که شده ساخته کروموزوم از نمود این است.
الگوریتم یادگیری «برنامه نرم افزاری سامانه در ژن هاست. از
ژن از رمزگشایی شده و تعریف شده پیش از ترکیبی ژن، ژنتیک»،

از: عبارت اند ژن  گونه های است. گزینشی
و کروموزوم رمزگذاری شده) (راه حل ژنوتیپ در هم Int •
صحیح عدد معنی به  رمزگشایی شده) حل (راه  آن فنوتایپ در هم
صحیح عدد یک افزودن به وسیله آن مقدار تغییر با جهش است.

می دهد. رخ معین محدوده ای از انتخاب شده تصادفی
حل، راه  رمزگشایی شده و رمزگذاری نمایه هردو در Fⅼoat •
مشابه شکل به Int ژن در جهش عمل است. کسری عدد شکل به

می دهد. رخ
عدد وسیله به  کدگذاری شده درحالت BinaryFⅼoat •
دقت با اعشاری عددی توسط رمزگشایی شده درحالت و دودویی
جایگاه تصادفی وارونگی به معنی جهش می شود. داده نشان معین

است. ژنی
از دنباله ای توسط کدگذاری شده درحالت BinaryInt •
می دهد، نشان را ۴ بولین) (بردار «۱» یا «۰» مقادیر که بیت ها
عددی نمایانگر رمزگشایی شده، درحالت می شود. داده نشان
نمایی از تصادفی بیت یک مقدار تغییر با جهش است. صحیح

می دهد. رخ رمزگذاری شده
دودویی کد توسط کدگذاری شده درحالت GrayInt •
نشان صحیح عددی وسیله به  رمزگشایی شده درحالت و Gray

کدگذاری شده نمایه تفاوت که است این کد این مزیت می شود. داده
درطول بنابراین، است. بیت یک تنها مجاور اعداد فنوتایپ
دگرگونی می شود. حذف خوب تصمیمات شدید تلفات تغییرات،

می دهد. رخ ژن جایگاه وارونه کردن با

خاصی زبان از سامانه هدف، تابع ازجمله توابع، توصیف برای
ریاضی عبارات به عنوان می دهد امکان آن ها به که می کند استفاده
میسر MathJs کتابخانه توسط زبان پیاده سازی شوند. تعریف
ژنتیک، الگوریتم به وسیله نتیجه جستجوی پیکربندی می شود.

می شود: انجام زیر مؤلفه های ازطریق

می شوند. پردازش الگوریتم توسط که اشخاصی ژنوتیپ •
رساندن. کثر/حداقل حدا به برای هدف تابع •

اولیه. اشخاص خاص مقادیر •
GALA۱

GA۲
سیستم نرم افزاری و سخت افزاری ۳مجموعه

Booleanvector۴
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بررسی شده. مستقل گرو ه چندین وجود •
بخشی از و میانی جمعیت به عنوان افراد انتخاب راهبرد •

انتخاب شده. اشخاص
راهبرد. افراد از یک جفت انتخاب •

تقاطع. احتمال و نقطه تعدادی •
تغییر. احتمال و نقطه تعدادی •

اصلی؛ و میانی جمعیت ادغام راهبرد •
تابع مقدار دستیابی به تکرار، کثر حدا پایانی: معیارهای •
عملکرد در قابل توجه تغییر وجود عدم موردنظر، هدف

(ایستایی). گروه ها در متوسط هدف

GALA از استفاده با مشکل حل مثال ۱ .۳
حل برای می تواند ژنتیک الگوریتم شد، ذکر باال در که طور همان
تعداد معموال شود. استفاده تولید بهینه سازی و مهندسی مسئله های
در است؛ باال بسیار گزینه ها مستقیم شمارش صورت در ترکیبات
کمی نسبتاً تعداد در می دهد امکان شما به ژنتیک الگوریتم که حالی
نمونه ای یابید. دست بهینه به ساده بسیار حل راه یک مراحل از
تهیه به نیاز کنید فرض بگیرید: نظر در را مسئله ای چنین از
را این باشد. داشته وجود شده عفونی ضد آب با استقرار محل
ضدعفونی کننده ایستگاه های مختلف مدل پنج از استفاده با می توان
(سوخت، منبع سه مصرف و عملکرد دارای کدام هر که داد، انجام
برای محدودیتی همچنین هستند. ضدعفونی کننده) مواد برق،
الزم دارد. وجود شده استفاده نوع هر ایستگاه های تعداد کثر حدا
محدودیت صورت در ایستگاه ها مجموعه بهره وری کثر حدا است
جدول در مسئله عددی پارامترهای شود. تضمین منابع ذخایر در

است. شده آورده ۱ .۹
صحیح عدد پنج شامل مسئله، این برای حل راه هر
مربوطه مدل در استفاده مورد ایستگاه های تعداد که است مثبت
با اعداد، این موجود ترکیبات کل تعداد می دهد. نشان را
تعداد بنابراین (و موجود ایستگاه های تعداد گرفتن نظر در
شوند) بررسی مستقیم شمارش صورت در باید که گزینه هایی
است؛ 481 ∗ 81 ∗ 181 ∗ 121 ∗ 101 = 86181770961

وظیفه مقاله، این در ممکن. پیکربندی میلیارد ۸۶ از بیش یعنی
شده بحث آن اثربخشی ارزیابی و ژنتیک الگوریتم عملکرد ارائه
۶۶۵۰ با برابر و شده شناخته مسئله این برای بهینه حل راه است.

است.

مسئله پارامترهای :۱ .۹ جدول
منبع ضدعفونی ایستگاه مدل دسترس در

A B C D E توسل بودن
سوخت (L/h) ۴ ۸ ۱۲ ۹ ۱۰ ۳۶۹۰
واکنشی (L/h) ۴ .۰ ۶ .۰ ۳ .۰ ۲ .۰ ۳ .۰ ۴۳۲
انرژی (kW ) ۰ ۰ ۶ ۴ ۵ ۲۴۰۰
کارایی (m3/h) ۸ ۱۰ ۱۶ ۱۳ ۱۷
موجود مقدار ۴۸۰ ۸۰ ۱۸۰ ۱۲۰ ۱۰۰

در واحد کروموزوم یک با ژنوتیپ یک مشکل، حل برای
مجموعه یک پیکربندی نشان دهنده کروموزوم شد. ایجاد سیستم
صحیح) عدد نوع (از صحیح ژن پنج شامل و است تصفیه کننده
d ، c ، b ، a − ژن ها نام و c کروموزوم نام بگیرید، نظر در است.
می کند.) توصیف را مربوطه ایستگاه های تعداد ژن (هر باشد. e و
منابع موجودی بر شده اعمال محدودیت های حل راه رمزگذاری این
(۱ .۹) مجازات تابع از ما کار، این انجام برای نمی گیرد. نظر در را
برای را هدف تابع ارزش توجهی قابل طور به که می کنیم استفاده
تابع ۳ ما آن، محاسبه برای می دهد. کاهش نادرست تصمیمات
، fl(2) می کنیم: معرفی منابع حد از بیش مصرف محاسبه برای

انرژی: و کتیو را سوخت، برای ترتیب به en(4) و rc(3)

penalty(a, ..., e) =


10000, f l(a, ..., e) > 0 v rc(a, ..., e) > 0

en(a, ..., e) > 0

0, otherwise

(۱ .۹)
fl(a, b, c, d, e) = 3690− 4a− 8b− 12c− 9d− 10e (۲ .۹)
rc(a, b, c, d, e) = 432− 0/4a− 0/6b− 0/3c− 0/2d− 0/3e (۳ .۹)
en(a, b, c, d, e) = 2400− 6c− 4d− 5e (۴ .۹)

می آید. در شکل این به مسئله حل برای تابع بنابراین،
goal(o) = 8o.c.a+ 10o.c.b+ 16o.c.c+ 13o.c.d+ 17o.c.e− (۵ .۹)

fine(o.c.a, ..., o.c.e)

است: شده ارائه ژنتیک الگوریتم برای زیر پیکربندی
است. پردازش حال در مستقل جمعیت تنها •

انتخاب رتبه بندی انتخاب استراتژی با میانی جمعیت •
می شود.

مثبت. تداعی کننده متقاطع استراتژی •
۱ احتمال با یک آدرسه دستورالعمل •

۰/۱ احتمال با چندآدرسه دستورالعمل •
نسل از نجات یافته افراد ٪۱۰ با نخبه ادغام استراتژی •

قبلی؛
است. ۶۵۵۰ هدف تابع مقدار به دست یابی توقف معیار •
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بیش متوسط طور به ژنتیک الگوریتم پارامتر، مقادیر این با
حل راه یک از باالتر آزمایش) ۳۰ سری (در نسل ۷۷۸ از
طور به مطلوب ۶۵۵۰ از ۹۸ در یعنی مطلوب، به نزدیک
واقعی شده آزمایش محلول های تعداد میانگین می یابد. متوسط
تعداد از کمتر توجهی قابل طور به که است 778∗30 = 23340

برای که است درک قابل ژنتیک الگوریتم بنابراین، است. کامل
شرایط در مهندسی مسائل حل هنگام کاربردی نتایج جستجوی

شود. استفاده زمان و محدود محاسباتی منابع

نتیجه گیری ۴
همه در صنعت زمینه های همه در تقریباً بهینه سازی کارهای انجام
حل راه یافتن برای که آنها از بسیاری است. یافته توسعه دنیا جای

روش های از یکی دارند. حل ها راه جوی جست و به نیاز بهینه
الگوریتم کرد، مقابله مسائلی چنین با می تواند که کارآمد و رایج
متناسب مختلف پیشرفت های دارای نرم افزار این است. ژنتیک
زبان های برای متعدد پیاده سازی های همچنین و خاص موارد با
اهداف بر آن ها از یک هیچ حال، این با است. مختلف برنامه نویسی
آموزشی سیستم مقاله این در نمی کنند. تمرکز آموزشی و آموزشی
در ژنتیک الگوریتم از استفاده نحوه آموزش برای که GALA

این می شود. معرفی است شده ایجاد بهینه سازی مختلف مشکالت
کرده رمزگذاری را مسئله حل راه سرعت به تا می  دهد اجازه سیستم
مقاله کنید. انتخاب را ژنتیک الگوریتم پیکربندی مناسب ترین و
حل برای GALA سیستم از استفاده از خاص مثال یک همچنین

می دهد. نشان را بهینه سازی کار یک
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پشتیبان بردار ماشین الگوریتم با آشنایی
محمدی شیرین

مقدمه
و مصنوعی عصبی شبکه ی اندازه ی ماشین یادگیری دنیای در
می کند. ایجاد زیادی مفهومی معما های آن ها بزرگ موفقیت های
جهانی مسابقات برنده ی AⅼexNet نام به شبکه ای که زمانی
پارامتر میلیون ۶۰ دارای تقریباً شد، ۲۰۱۲ در تصویر تشخیص
بودند شده تنظیم درستی به تمرین ها طول در که پارامترها این بود.
تابه که دهد تشخیص را تصاویری که کردند کمک AⅼexNet به

بود. ندیده را ها  آن حال
همه ی پارامتر میلیون ۱۳۰ با VGG نام به شبکه ای بعد سال دو
اکنون کرد. شگفت زده را مسابقه در حاضر کننده های شرکت و افراد

هستند. پارامتر بیلیون ها دارای عصبی شبکه های بعضی
قبل و kerneⅼ ماشین های با است الزم پدیده این به پاسخ برای

شویم. آشنا ۱ Ⅿaⅽhines Veⅽtor Support با آن از

چیست؟ SVⅯ
ماشین یادگیری دنیای در الگوریتم ها معروف ترین از SVM
است نظارت تحت یادگیری الگوریتم یک واقع در SVⅯ هستند.
این جا در می رود. کار به ۳ رگرسیون مسائل کالس بندی۲و در که

هاست. SVⅭ بر ما تمرکز

SVⅯ الگوریتم ایده ی
داده های اساس بر که است این SVⅯ اصلی ایده ی
کردن پیدا در سعی الگوریتم تمرینی) برچسب گذاری شده(داده های
را جدید داده های نقاط بتواند که دارد بهینه hyperpⅼane یک
محتوای بدون ایمیل زیادی تعداد کنید فرض کند. کالس بندی
طراحی تابعی می خواهید شما و می شود ارسال شما برای بااهمیت
هرزنامه ها کالس در کردید دریافت مشابهی ایمیل زمان هر که کنید
نشان را رسم شده hyperpⅼane مورد دو زیر شکل گیرد. قرار

می دهد.

Ⅽaption :۱ .۱۰ شکل
است؛ مناسب تر a شکل که می رسد نظر به شکل به باتوجه

است. مطمئن تر آن تقسیم بندی و واضح تر آن کالس بندی زیرا
رایج ترین یادگیری در سعی یادگیری الگوریتم یک معموال
متفاوت را کالس یک که (ویژگی هایی کالس یک ویژگی های

SVⅯ۱
SVⅭ۲
SVR۳

۴۴



پشتیبان بردار ماشین الگوریتم با ۱۴۰۰آشنایی پاییز پنجم، شماره

الگورتم در کالس بندی بنابراین، دارد. را می کند) دیگری از
کالس هاست. بین تفاوت های براساس یادگیری

این به است؛ گفته شده نکته ی برعکس SVⅯ کارکرد طرفی از
آن که می گردد کالس ها بین مثال ها شبیه ترین دنبال به که صورت

می نامیم. ۴ پشتیبان بردار های را ها

می گیریم. نظر در را لیموها و سیب ها کالس دو مثال، عنوان به
به و دایره شکل به سیب ها مثال که می گیرند یاد دیگر الگوریتم های
هستند. بیضوی شکل و زرد لیموها که صورتی در هستند، سبز رنگ
به زیادی شباهت که می گردد سیب هایی دنبال به SVⅯ ،متقابال
به و هستند شکل بیضوی که زردی سیب های مثال دارد؛ لیمو ها
پشتیبان بردار دیگر می شود. پیدا پشتیبان بردار یک صورت این

دارد. دایره ای شکل و سبز رنگ به که بود خواهد لیمویی

Ⅽaption :۲ .۱۰ شکل

مناسب hyperpⅼane رسم برای پشتیبان بردار های این حال
می آیند. ما کمک به

Ⅽaption :۳ .۱۰ شکل

hyperpⅼane عنوان به خط زیادی تعداد که است واضح
hyperpⅼane بهینه ترین رسم ما قصد ولی کرد؛ رسم می توان
به شبیه لیمو های و سیب ها از خط بهترین شهودی، طور به است.
که این برای دارد.) را ۵ لبه (بیشترین دارد. را فاصله بیشترین هم
کنیم. بیشینه طرف دو از را لبه باید باشیم، داشته بهینه تری جواب
در با باید سازی بیشینه باشد داشته وجود کالس دو از بیشتر گر (ا

باشد.) ها کالس همه ی گرفتن نظر

Ⅽaption :۴ .۱۰ شکل
supportvector۴

ⅿargin۵
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hyperpⅼane معادالت
حال کردیم. صحبت hyperplane ها درباره ی این جا به تا
چیست. دقیقاً hyperpⅼane از منظورمان که کنیم بیان می خواهیم
ویژگی ها کردن متمایز برای که است تابع یک hyperplane
نشان خط قالب در را متمایز تابع این بعد دو در می شود. استفاده
بعدهای در و می شود نامیده pⅼane تابع این بعد سه در می دهند.
بعد ⅿ می کنیم فرض حال می شود. نامیده hyperpⅼane باالتر

است. زیر صورت به بعد ⅿ در hyperpⅼane معادله ی داریم،

y = w0 + w1x1 + w2x2 + ... = w0 +
∑m

i=1 wixi

= w0 + wtX = b+ wTX

هستند. متغیرها xها و بردارها wi که طوری به

Ⅽaption :۵ .۱۰ شکل

سخت حاشیه SVⅯ
نظر در (π, π+, π−) صورت به را hyperpⅼane عدد سه
بردار های از گذرنده و π با موازی π+ که صورتی به بگیرید،
و π با موازی مشابهاً نیز π− و باشد مثبت سمت در پشتیبان

باشد. منفی ها سمت در پشتیبان بردارهای از از گذرنده

Ⅽaption :۶ .۱۰ شکل

است. زیر صورت به hyperpⅼane هر معادله ی

π = b+ wTX = 0

π+ = b+ wTX = 1

π− = b+ wTX = −1

داریم. x1 نقطه ی برای

y1 = 1

y1(w
TX1 + b) = 1

می گیرد قرار hyperpⅼane روی نقطه گفت می توان x1 برای
معادله و واقعی خروجی حاصل که می کند مشخص معادله و
درستی به نقطه می دهد نشان این و است ۱ برابر hyperpⅼane

است. قرارگرفته مثبت ها دامنه ی در
داریم. x3 نقطه برای

y1 = 1

y1(w
Tx1 + b) > 1

دارد قرار hyperpⅼane از دور به گفت می توان x3 نقطه ی برای
معادله و واقعی خروجی حاصل که می کند مشخص معادله و
درستی به نقطه می دهد نشان که است ۱ از بزرگتر hyperpⅼane

است. شده کالس بندی مثبت ها دامنه ی در
محدوده ی در که می کنید مشاهده را نقاطی زیر شکل در

ندارند. قرار کالس بندی
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Ⅽaption :۷ .۱۰ شکل
داریم: x7 نقطه ی برای

y1 = 1

y1(w
Tx1 + b)

(1)(1 <)

شده کالس بندی اشتباه به نقطه که گفت می توان x7 نقطه برای
میشود کوچکتر ۱ از wTx+ b حاصل نقطه این برای چون است؛
متوجه روش این به اینجا ما پس میکند نقض را محدوده این و
انجام نیز x8 برای می توان را روند همین و شدیم اشتباه کالس بندی

داد.
نقطه ی هر ازای به که می گیریم نتیجه باال های مثال به توجه با

داریم: xi

yi(x
Txi + b) ≥ 1 اگر

xi صورت این غیر در و است شده کالس بندی درست xi آنگاه
است. شده کالس بندی نادرست

زیرا می شود؛ گفته سخت حاشیه SVM SVMها، از نوع این به
گرفته نظر در داده ها کالس بندی برای سخت گیرانه محدوده ی یک

است. شده

نرم لبه SVⅯ
صورت به جداسازی قابل داده ها که می گیریم نظر در معموال ما
نباشد. برقرار واقعی زندگی در است ممکن این و هستند خطی

مواردی تابع که داریم نیاز به روزرسانی یک مابه صورت این در
قابل خطی صورت به تقریباً که نقاطی بتواند و بگیرد نظر در را
تغریف را ξ جدید متغیر پس کند. کالس بندی را هستند جداسازی
کرد. بازنویسی زیر صورت به می توان را قبلی معادله حال می کنیم.

yi(w
Txi + b) ≥ 1− ξi

کالس بندی درستی به نقاط که گرفت نظر در می توان ξi = 0 اگر
نشده کالس بندی درست نقاط صورت، این غیر در و است شده
نظر در xi متغیر مرتبط خطای عنوان تحت را ξi واقع در است.

است. زیر صورت به خطا میانگین و می گیریم
1
n
.σn

i=0ξi

داد: نشان زیر صورت به ریاضی نظر از می توان را هدف پس

minimize1
2
.‖w‖2 + σn

i=0ξi
s.t.yi(w

Txi + b) ≥ 1− ξi∀i = 1, 2, ...

hy− که طوری به می کند؛ پیدا را b عدد و w بردار باال معادله ی
شرایط و بیشینه را لبه فاصله ی b و w با شده ایجاد perpⅼane
کالس بندی درستی به نقاط همه که طوری به کند؛ کمینه را ضرر

باشند. شده

نتیجه گیری
hyperplane ها آوردن دست به برای متعددی روش های از
الگوریتم های شد. بررسی آن مورد دو اینجا در که می شود استفاده
داده های مجموعه در ولی کاراست؛ بسیار باال بعدهای در SVM

است. الزم فرآیند انجام برای زیادی زمان بزرگ

مراجع
[1] Vikramaditya Jakkula Tutorial on Sup-

port Vector Machine (SVM)
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فیسبوک قطعی
معتقدی امیرعلی

سریع مرور
۱۴۰۰ ماه مهر ۱۲ مورخ دوشنبه روز می دانید که طور همان
بقیۀ به همراه فیسبوک ،۱UTC وقت به ۱۳:۴۵ ساعت حوالی
شدند؛ ناپدید اینترنت جهانی شبکۀ از زیر مجموعه اش سرویس های
نام و شوید، سایت این وارد می خواستید مرورگر با گر ا که نحوی به
اینترنت می کردید، وارد را facebook.com یعنی آن دامنه ی۲
خارجی وجود اصال سایتی چنین انگار که می کرد رفتار شما با جوری

وارد کرده اید. اشتباه را آدرس یا و ندارد

عمیق تر کمی نگاه
توطئه های تئوری و شایعات مجازی فضای در اتفاق این اوایل
هک شدن تا گرفته بوده خودشان از که این از شد؛ منتشر زیادی

در که اتفاقی اوقات اغلب مانند اما نوجوان؛ یک توسط فیسبوک
نمی داند. دقیق به طور کسی را داده است رخ عمل

کسی چه دقیقاً و چرا دقیقاً اینکه به راجع فیسبوک کمپانی االن تا
چیزی تنها نکرده است؛ منتشر چیزی است شده قطعی این باعث
روز فیسبوک مهندسان از یکی احتماال که است این می دانیم که
کرده است اعمال سرور ها روی را کانفیگی۳ اشتباه، به و داشته بدی
کمپانی سرویس های تمامی ساعته ۷ الی ۶ قطعی آن، نتیجۀ که

شده است. فیسبوک

شبکه و فنی مسائل پازل: تکه های
ساعات در که کرد توصیف طور این می توان را آمده وجود به اختالل
مجموعۀ از سایتی به می خواستند برنامه ها) (یا مردم وقتی قطعی،
به را آن دامنۀ نام نمی توانست ۴DNS شوند، متصل فیسبوک

کند. تبدیل نظر مورد آدرس ۵IP
تنها اختالل این بلکه نبود، DNS اختالل فقط مشکل حال این با

بود. فیسبوک داخلی شبکه ی وسیع تر مشکل از نشانه ای

چیست؟ IP و DNS
منحصر به فرد عددی آدرس IP یک اینترنت به متصل دستگاه هر

کنند. پیدا را آن می توانند دستگاه ها بقیه آن وسیلۀ به که دارد،
البته است؛ گیر فرا بسیار آن چهار نسخۀ که دارد نسخه چندین IP

تبدیل برای جهانی، ۱ساعت
کنید. جمع ۳:۳۰ با را آن ایران وقت به

domain name۲
server network config۳

Domain Name System۴
Internet Protocol۵
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که است قرار اینترنت به متصل دستگاه های تعداد رشد به توجه با
کامل طور به امروز به تا چند هر بشود؛ آن جایگزین شش نسخۀ
چهار نسخه ی آدرس به حال تا حتماً است. نگرفته صورت امر این
آن سادگی، برای که است بیتی ۳۲ یک عدد IPv4 دیده اید: را
به می نویسیم ده مبنا صورت به و می کنیم تقسیم قسمت چهار به را
می توانید آن با که است آدرسی 192.168.1.1 معموال مثال طور
تغییر را تنظیماتش و شوید متصل خودتان اینترنت روتر/مودم به
دارد؛ را دفترچه تلفن حکم اینترنت دنیای در ⅮNS پروتکل دهید.
سایت، هر دامنۀ آدرس بر عالوه باید نبود کار در ⅮNS اگر یعنی

می کردیم. حفظ نیز را آن IP آدرس
امروزۀ وسعت به توجه با درست، IP آدرس به دامنه نام تبدیل
باید سرور چندین آن برای که است، پیچیده کمی کار اینترنت
مرحله هشت شامل تبدیل این انجام کنند. برقرار ارتباط هم با
شماتیک شکل که است گرفتن پاسخ و دادن درخواست۶ از متشکل
می توانید را بیشتر جزئیات عالقه صورت در ببینید. می توانید را آن

کنید. مطالعه داده شده قرار منابع قسمت در که لینکی در

۷BGP با آشنایی
شبکه ای است؛ شبکه ها از شبکه ای کلمه واقعی معنای به اینترنت
می تواند مشخصی پروتکل های رعایت با شبکه هر آن در که جهانی
داده۸ بسته و کند پیدا را ها شبکه دیگر و شود متصل اینترنت به

بفرستد. آنها برای
بر عالوه می کند کمک شبکه ها به که است پروتکلی BGP
برای را مسیر بهترین شبکه ها، سایر به خود حضور اعالن کردن
داده هایی کسی وقتی واقع در کنند. انتخاب اینترنت ترافیک انتقال
مسیر های تمام بررسی مسئول BGP کند، می ارسال اینترنت در را

است. مسیر بهترین انتخاب و موجود
باشند، اشتباه یا باشند حذف شده شبکه یک BGP مسیرهای اگر
داشته دسترسی شبکه آن به نمی تواند شبکه آن از خارج هیچکس

باشد.

پازل تکه های گذاشتن هم کنار
تنظیمات افتاد. فیسبوک برای که است اتفاقی همان دقیقاً این
یک کارمند اشتباه می تواند که شدند تغییر دچار فیسبوک BGP

خرابکار. هکر یک نفوذ یا و باشد فیسبوک
به را خود سرور های ⅮNS حضور فیسبوک قطعی، ساعات در
راهی فیسبوک همسایه ی شبکه های و نمی کرد اعالن شبکه ها سایر
این کنند. پیدا را فیسبوک سرور های نمی توانستند و نداشتند
به داد. قرار تأثیر تحت  را اینترنت کل دومینو وار شکل به موضوع
خود درست آدرس IP به نمی توانست فیسبوک دامنۀ نام که طوری
ⅮNS سرور به رسیدن مسیر نمی دانست کسی چون شود؛ تبدیل

چیست. فیسبوک
فیسبوک، بدون ساعت ۷ الی ۶ برای شدند مجبور کاربران نتیجه در
رسانۀ پلتفرم های سایر به و کنند زندگی اینستاگرام و واتساپ

بیاورند. هجوم اجتماعی

شدن وصل دوباره
سرور ها فیزیکی محل در که افرادی فیسبوک گزارش های به توجه با
راه از چون و نداشتند را الزم تخصص و دسترسی داشتند حضور
مهندسان شد مجبور فیسبوک نداشت، وجود وصل شدن امکان دور
فیزیکی سرور های محل به طوالنی مسیر های از را خود متخصص
برنامه ها وقتی آن بر عالوه کنند. حل را مشکل تا کند احضار
می کنند مجدد تالش هم سر پشت شوند متصل سرور به نمی توانند
محبوبشان، برنامه های مکرر کردن بسته و باز با عصبانی کاربران و
حل هم BGP مشکل اگر پس می کنند. تشدید را موضوع این
داون شدن دوباره باعث کاربران همزمان درخواست ها میلیون می شد
داخلی شبکۀ مشکل حل کردن از بعد آنان درنتیجه می شد؛ فیسبوک
می کردند متصل سرور ها به را کاربران کم کم و گروه گروه باید خود

کنند. جلوگیری اتفاق این از تا
به فیسبوک وصل شدن تا داد هم دست به دست مسائل این همه ی

بگیرد. صورت آهسته و تدریجی صورت

مراجع
[1] Cloudflare Blog - Understanding How

Facebook Disappeared from the Internet

query۶
Border Gateway Protocol۷
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چهارراه قفل برای کلیدی
گری عرب مهکامه

انگیزه
چراغ حتی که شرایطی در زیر عکس مانند چهارراه هایی شدن قفل
الگوریتم یک به که می دهد نشان دارد وجود رانندگی و راهنمایی
متصل یا میدان ساخت چون راهکارهایی و است نیاز کارا مسیریابی
رانندگی راهنمایی چراغ خود حتی یا و یک دیگر به خیابان ها کردن

نمی کند. حل را مشکلی

Ⅽaption :۱ .۱۲ شکل
و می دهیم کاهش را باال مسئله ی زیر مسئله ای، طرح با ابتدا

می دهیم. پاسخ را باال مسئله ی زیرمسئله، حل از پس

راه بندان) (مسئله مسئله زیر
خودروی چند همراه به رنگ قرمز خودروی یک مسئله، این در
می خواهیم شده اند. پارک شکل مشابه پارکینگ یک در دیگر
سایر بین که قرمزرنگ خودروی برای خودرو  ها، کردن جابه جا با
خارج پارکینگ از را آن و کرده باز راهی است، شده گرفتار خودروها
عمودی و افقی صورت به پارکینگ این در خودروها همه ی نماییم.

ندارد، وجود زدن دور امکان اکنون که آنجایی از شده اند. پارک
چپ به می توانند تنها دارند قرار افقی صورت به که خودروهایی
و باال امکان فقط نیز عمودی خودروهای و کرده حرکت راست و

دارند. رفتن پایین
را قرمزرنگ خودروی حرکت، تعداد کمترین با که است این هدف
ضلع در (که خروجی درب روبروی و افقی صورت به همواره که
خارج پارکینگ از است، شده پارک دارد) قرار پارکینگ شرقی
قرار که راستایی در می تواند خودرو یک حرکت، هر در نماییم.
سایر با اینکه بر مشروط شود، جابه جا دلخواه خانه تعداد هر به دارد
خودروهای کردن خارج همچنین، نکند. برخورد دیوار یا و خودروها

نمی باشد. مجاز پارکینگ از قرمزرنگ خودروی جز به دیگر

Ⅽaption :۲ .۱۲ شکل

که حرکات تعداد کمترین باید الگوریتم پارکینگ، هر ازای به
محاسبه را می شود پارکینگ از قرمزرنگ خودروی خروج به منجر

کند.
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الگوریتم
مانند واقعی، های موقعیت در مسیر کوتاه ترین زدن تقریب برای
الگوریتم از دارد وجود مسیر در زیادی موانع که بازی ها و نقشه ها
دو بعدی شبکه ی یک می توانیم ما شود. می استفاده A* جستجو
( که کنیم شروع مبدأ (سلول) گره از و بگیریم نظر در مانع چندین با
مقصد گره به و داد) خواهیم نشان قرمز با رو پیش شکل های در

برسیم. است) آن نمایانگر سبز رنگ (که

Ⅽaption :۳ .۱۲ شکل

چیست؟ الگوریتم این
پیمایش و مسیریابی تکنیک های بهترین و محبوب ترین از یکی

است. گراف

الگوریتم؟ این چرا
سایر خالف بر A* جستجو الگوریتم های بگوییم خودمانی
معنا این به هستند، پرمغزی الگوریتم های پیمایش، تکنیک های
سایرین از را الگوریتم این که است هوشمند الگوریتم یک واقعاً که
البته و می دهیم توضیح زیر بخش های در مفصال که می کند متمایز
از متن بر مبتنی نقشه های و بازی ها از بسیاری که بگوییم دارد جا
کارآمد بسیار صورت به مسیر کوتاه ترین یافتن برای الگوریتم این

می کنند. استفاده

توضیح
بگیرید نظر در را است زیادی موانع دارای که مربعی شبکه ی یک
در می خواهیم است. شده مشخص مقصد و مبدأ گره آن در که

برای A* الگوریتم برسیم. مقصد گره به مبدأ گره از وقت اسرع
f مقدار اساس بر را گره مرحله، هر در دارد. کاربرد اینجا ما نجات
قدم، هر در است. h و g پارامتر های مجموع که می کند انتخاب
را گره آن و می کند انتخاب را  f مقدار کمترین با گره الگوریتم

هستند؟ چه h و g حال می کند. پردازش
یک به شروع نقطه ی از حرکت برای جابه جایی هزینه ی g
آنجا به رسیدن برای که مسیری دنبال به شبکه، در مشخص مربع

است. شده ایجاد
مربع از جابه جایی برای شده زده تخمین حرکت هزینه ی h
چیزی و است اکتشافی که نهایی، مقصد به شبکه روی شده داده

نیست. هوشمندانه حدس یک جز
نکرده ایم پیدا را مسیر که زمانی تا را واقعی فاصله ی ما
در و…) آب مسیر (دیوار، چیزی هر وجود امکان زیرا نمی دانیم؛
دارد وجود h محاسبه ی برای زیادی روش های دارد. وجود مسیر

می کنیم. بررسی بعدی بخش های در که

کد شبه
الگوریتم (مثل Closed list و Open list نام های با لیست دو

می سازیم. (Dijkstra

بسازید. را Open list اول .۱
در را شروع گره و بسازید هم را Closed list سپس .۲
فرض صفر را آن f (می توانید دهید. قرار Open list

کنید.)
نیست: خالی Open list که وقتی تا .۳

دارد Open list روی را f حداقل که گره ای آن (آ)
بنامید. q

کنید. خارج را q گره ،Open list از (ب)
را q و بسازید q برای (successor) جایگزین ۸ (ج)

دهید. قرار گره ها آن پدر
جایگزین: هر برای (د)

جستجو به دیگر است هدف جایگزین اگر i.
شرح همین به را زیر متغیر های و ندهید ادامه

کنید. مقداردهی
successor.g = q.g و q بین فاصله ی
+ successor
successor.h = successor تا هدف
بین فاصله ی
روش به تواند می successor.h (مقدار
روش سه که آید دست به متعدد های
مورب منهتن، می کنیم؛ بررسی را اکتشافی

اقلیدسی.) اکتشافی و (قطری)
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successor.f = successor.g +
successor.h
جایگزین با یکسانی مکان که گره یک اگر ii.
بود Open list درون دارد (successor)
(successor) جایگزین از کمتری f که

شوید. رد جایگزین این از داشت،
جایگزین با یکسانی مکان که گره یک اگر iii.
Closed list درون دارد (successor)
(successor) جایگزین از کمتری f که بود
گره و شوید رد جایگزین این از هم باز داشت،

کنید. اضافه Open list به را
کنید. وارد Closed list به را q حال (ه)

نهایی گره به مبدا گره از بخواهیم اگر زیر شکل طبق حال
پیمود. خواهد را زیر شکل به مسیری A* الگوریتم آنگاه برسیم
گرفته نظر در اکتشافی عنوان به اقلیدسی فاصله ی زیر شکل در

است. شده

Ⅽaption :۴ .۱۲ شکل

انتخاب بهترین A* جستجوی الگوریتم شکل : توضیح
الگوریتم شکل طبق که آنجایی از است. قدم هر در هوشمند
نمی رود (۴،۳) به و کند می هدایت (۳،۳) به (۴،۲) از را مسیر
(۲،۲) به (۳،۳) از همچنین و است.) شده داده نشان ضربدر (با

.(۲،۳) نه و رود می

اکتشافی ها
را زیر راه های کنیم؟ چه h برای ولی کنیم، حساب را g می توانیم

کنید. مطالعه

است). وقت اتالف (که کنیم حساب را h مقدار مستقیماً الف)
یا

تلف کمتری (وقت بزنیم. حدس اکتشافی چند با را h ب)مقدار
شود.) می

دهیم. می توضیح را روش دو هر
قبل ، A* از را گره جفت هر بین فاصله ی مستقیم : اکتشافی الف)

باشید. داشته پیش محاسبه صورت به جستجو الگوریتم اجرای از
بدون را h دقیق مقدار می توانیم باشد، نداشته وجود مانعی گره اگر
کنیم. محاسبه اقلیدسی فرمول از استفاده با پیش محاسبه ای هیچ

تقریبی اکتشافی های ب)
منهتن فاصله ی (۱

زیر صورت به مقادیر مجموع محاسبه ی اصطالح، این توضیح
. است

h =
|(current.x− goal.x)|+ |(current.y − goal.y)|

کنیم؟ استفاده اکتشافی این از زمانی چه
و چپ پایین، باال، جهت چهار در حرکت اجازه ی تنها که زمانی

داریم. را راست
است. شده داده نمایش زیر شکل در منهتن فاصله ی اکتشافی روش

Ⅽaption :۵ .۱۲ شکل
به زیر شرح به اصطالح این (قطری) مورب ۲)فاصله ی

می آید. دست
dx = |(current.x− goal.x)|
dy = |(current.y − goal.y)|
h = D ∗ (dx+ dy) + (D2− 2 ∗D) ∗min(dx, dy)

شود.) می گرفته نظر در واحد ۱ معموال) است گره هر طول D که
فرض √2 اینجا در که است گره هر بین مورب فاصله ی D2 و

می کنیم.
۵۳



چهارراه قفل برای ۱۴۰۰کلیدی پاییز پنجم، شماره

کنیم؟ استفاده اکتشافی این از زمانی چه
در شاه حرکت (مانند کنیم حرکت جهت ۸ در می توانیم که زمانی

شطرنج).
می شود. پیموده زیر صورت به مورب فاصله اکتشافی

Ⅽaption :۶ .۱۲ شکل

اقلیدسی فاصله ی (۳
می شود : محاسبه زیر صورت به مفهوم مشابه

h =√
(current.x− goal.x)2 + (current.y − goal.y)2

کنیم؟ استفاده اکتشافی این از زمانی چه
کنیم. حرکت می توانیم جهتی هر به که وقتی

است. اکتشافی این نمایشگر زیر شکل

Ⅽaption :۷ .۱۲ شکل

الگوریتم ها دیگر با تفاوت ها و شباهت ها
h که جایی *Aاست، از خاص حالت یک Dijkstra الگوریتم

می شود. گرفته نظر در گره هر برای = 0
محدودیت ها

مسیر کوتاه ترین لزوماً است، مسیریابی الگوریتم بهترین گرچه
(همان تقریبی مقادیر محاسبه ی به شدیداً زیرا نیست؛ ما حاصل

است. وابسته h محاسبه ی برای اکتشافی ها)
زمانی پیچیدگی

را یال ها تمام شویم مجبور است ممکن گراف یک کردن فرض با
E که است O(E) حالت بدترین در زمانی پیچیدگی که بپیماییم

می باشد. گراف در یال ها تعداد نشان دهنده ی
حافظه در شده اشغال فضای

فضایی و داریم Open list در را یال ها ی همه حالت بدترین در
است. رأس ها کل تعداد V که می کند اشغال O(V) حدود در

اصلی مسئله ی
است. اصلی مسئله ی نوبت پرداخته ایم، مسئله زیر حل به که حال
ترتیب به را خودرو ها ابتدا زیر شکل در که است این ما وظیفه ی

کنیم. خارج ترافیک از را آن ها بتوانیم تا بگذاریم قرمز برچسب
به بسته و می کنیم شروع گوشه ای خودرو های از کار این برای
کوتاه ترین که می کنیم برچسب گذاری طوری ترتیب به مسیرشان

شود. طی خودرو هر برای مسیر
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مصاحبه
برقراریان هستی پاشاپور، محیا پیمانی، فاطمه افتخاری، یلدا کریمیان، مهال

ادب عرض و سالم با
متشکریم. شما از پذیرفتید، را ما دعوت اینکه از

عضو و آمار و ریاضی دانشکده دانشیار ابطحی، فاطمه بنده
خوانندگان و حاضرین همه به هستم. اصفهان دانشگاه علمی هیئت

هستم. خدمتتان در که خوشحالم می کنم. عرض سالم مجله

که مطالعاتی و دستاوردها جهت از را خودتان لطفاً
کنید. معرفی بیشتر داشته اید،

است. هارمونیک آنالیز شاخه محض، ریاضیات من گرایش
و جاری سال در باشد. مقاله و تدریس می تواند ما دستاوردهای
بابت البته که شدم شناخته دانشگاه برتر مدرس بار دو ،۹۴ سال
از برتر اساتید بسیاری قطعاً و داشتند لطف بنده به انتخاب این
۳۸ به می توانم علمی کارهای برای دارد. وجود جا همه من
بخصوص ریاضیات تخصصی مختلف زمینه های در ISI مقاله
آنالیز اصلیم گرایش کنم. اشاره تابعی آنالیز و هارمونیک آنالیز
کشیده دو این ترکیب و تابعی آنالیز سمت به که است هارمونیک

است. شده

در آن منشأ آیا شده اید؟ عالقه مند ریاضی به چگونه
در و رفته اید آن سمت به دالیلی به بعدها یا کودکی ست

دادید؟ ادامه دانشگاه
تحت کتابچه هایی بودیم، که راهنمایی دوره در می کنم فکر
پیدا عباسی هتل روبروی کتابسرایی از من که بود «برهان» عنوان
شیوه های از مختلف افراد که بود مسائلی کتاب ها، این در می کردم.
یادم بود. هندسه آن ها اغلب که می کردند حل را آن ها متفاوت
می دیدم؛ آن ها در را میرزاخانی مریم حل روش های بارها که هست
دو یکی تقریباً بود، ما هم دوره های از تقریباً میرزاخانی مریم چون

می کرد، نگاه مختلف طرق به مسئله یک به مریم اینکه جلوتر. سال
مسئله یک از متفاوت بسیار حل روش یک بود. جذاب برایم خیلی

بود. مشهود کامال تیزبینی اش و می داد ارائه هندسی
دوره همان از برهان کتابچه های ولی ندارم خاطره ای کودکی از
به هم دبیرستان دوره در کرد. عالقه مند خیلی مرا راهنمایی
را ریاضی رشته مقطع این در شد باعث و دادم ادامه آن ها خواندن
انتخابم اولین دانشگاه، رشته انتخاب برای نهایت در کنم. انتخاب
دو زمان آن در بود. اصفهان صنعتی دانشگاه محض ریاضی
من بود. جدا یکدیگر از کاربردی ریاضی و محض ریاضی رشته
و چیست آینده ام شغل اینکه به کردن فکر بدون عالقه، و شوق با

کردم! انتخاب را آن می شود، چه آینده در

به عالقه شان متوجه دانشجویان اینکه از بعد شما نظر به
و علمی پایه نظر از مهم پیش نیازهای می شوند، ریاضیات

باشد؟ می تواند چه چنینی این مصادیق
عالقه ست. محض، ریاضی در پیش نیاز اولین من نظر به
شما است. مجرد۱ و بنیادی بسیار موضوع یک محض ریاضیات
خودت برای و بنشینی لپ تاپ و کاغذ و خودکار یک با باید
باشد، عالقه اگر عالقه ست. همه، از اول پس بسازی. دنیایی
فرد علمی، پایه جهت از می آید؛ وجود به دیگر چیزهای خیلی
پیش دبیرستان در می کنم فکر می رود. مطالعه سمت به گاه ناخودآ
حل و کشف به عالقه کند، کشف را خود عالقه شخص اینکه از
ریاضی به عالقه مند افراد که نشانه هاییست از بودن صبور و مسئله
سال ها که کسانی می طلبد. را صبور انسان های ریاضیات دارند.
از زیاد بنیه و عالقه صبر، پس شود. حل مسئله ای تا کنند حوصله
حساب درس در باید دانشجویان پایه ی اساسی ست. پیش نیازهای
باشد، عالقه اگر هم باز که باشد قوی خیلی دبیرستان دیفرانسیل

می افتد. خود به خود اتفاق این
1abstract

۵۷



۱۴۰۰مصاحبه پاییز پنجم، شماره

شاخه های کدام و چیست ریاضی آنالیز اصلی مباحث
دارد؟ را جدید موضوعات کشف و تحقیق پتانسیل حوزه این
است الیبنیتز و نیوتون مدیون ریاضی آنالیز که بگویم ابتدا
در انتگرال و دیفرانسیل حساب به ریاضی آنالیز ریشه نظرم به و
دیفرانسیل حساب ریشه بزرگواران این برمی گردد. هفدهم قرن
قضیه مثال، عنوان به داده اند؛ نسبت خودشان به را انتگرال و
مشتق بین ارتباط و معرفی را انتگرال و دیفرانسیل حساب بنیادی
لغت یونانی ست. هم ما کار ریشه کردند. بیان را انتگرال و
به باستان، یونان و روم زبان در می کنیم، استفاده که Calculus
که آهکی ریزه های سنگ همان آهکی ست. سنگ ریزه های معنای
زمان، آن در گویا که است این علتش می شود. استفاده چرتکه در
می کشیدند هندسی اشکال زمین، روی سنگ ریزه های با یونانی ها
آنالیز دست می کنم فکر من است. شده گرفته جا آن از لغت این و
آن از بعد و است انتگرال و دیفرانسیل حساب گردن بر ریاضی
انجام بزرگی کارهای ریاضیدان ها ،۱۹ و ۱۸ ،۱۷ قرن های در
و کوشی دکارت، فرما، برنولی، برادران مثال، عنوان به داده اند.
شاخه آنالیز سپس دادند. انجام بزرگی بسیار کارهای وایرشتراس
رفت، تصادفی آنالیز و تابعی آنالیز سمت به مثال شد. شاخه
در و آمد وجود به هارمونیک آنالیز کرد، پیدا ارتباط موسیقی با
کدامشان هر که شد باز ما روی به دنیایی شاخه ها، این از هرکدام
این به ورود برای ریاضیدان هایی منتظر و دارند بسیاری باز مسائل

هستند. آن ها حل و شاخه ها
وابسته هم به که تابعی آنالیز و هارمونیک آنالیز می کنم فکر
دارند. را جدید موضوعات کشف و تحقیق پتانسیل هستند، نیز
قدر ریاضیدان های می کنیم، کار آن ها روی ما اخیراً که جبرهایی
که دارند وجود سنگینی باز مسائل می کنند. کار آن ها روی دنیا
دارد، الزم که زیادی پیش نیازهای علت به اینجا در کردنشان مطرح
هارمونیک و تابعی آنالیز شاخه می کنم فکر من نیست. شایسته
احتماال است، رفته کاربرد سمت به که قسمت هایی خصوص به

دارد. بیشتری عالقه مندان
نام را ریاضی آنالیز حل نشده ی مسائل از تعدادی لطفاً

ببرید.
خیلی کنم، صحبت تخصصی خود شاخه ی در بخواهم اگر
اخیراً که فرشه۲ جبر های یا BSB جبر های مثال نیست. گویا
ویژگی ها کدام اینکه مانند دارند؛ زیادی باز مسائل کرده ایم، کار
این ولی است. برقرار فرشه جبر های در یا BSB جبرهای در
بگویم مسئله ای بخواهم اگر اما می شود. محدود خیلی موضوعات
مجبورم باشد، درک قابل کارشناسی مقطع دانشجو های برای که
مادر اعداد نظریه چون کنم؛ صحبت اعداد۳ نظریه ی درباره ی
جدا ریاضی شاخه های از کدام هیچ از را آن ما و است ریاضیات

از تعدادی کارشناسی دانشجوهای کثر ا می کنم فکر نمی دانیم.
سال در نهایتا که فرما حدس مانند می شناسند. را باز مسائل این
گلدباخ حدس یا شد، حل ۴ وایلز اندرو توسط ۱۹۹۶ یا ۱۹۹۴
باز مسئله یک هنوز ولی کرد نظر اظهار آن درباره ۵ عطیه که
دوره از حتی افراد که گونه ای ست به اعداد نظریه مسائل است.
دارد. نیاز کمتری ابزار به زیرا شوند، آن وارد می توانند هم دبیرستان

در آن پیشرفت اصلی روند و ریاضی آنالیز تاریخی سیر
است؟ صورت چه به حوزه این

از الیبنیتز و نیوتون از من نظر به گفتم، پیشتر که همانطور
می رسیم، برنولی به بعد می شود، شروع انتگرال و دیفرانسیل حساب
وایرشتراس و کوشی تا و می رسیم دکارت و فرما به و رفته پیش
دوره ی یک در ریاضی دانان این همه ی می دهیم. ادامه را راه
مصادف که میالدی ۱۹ الی ۱۷ قرون می کردند؛ زندگی زمانی
قبیل از بزرگی ریاضیدانان توسط ریاضی آنالیز نهادن بنیان با شد
دکتر بیندازیم. قلم از را ایرانی ریاضی دانان نباید که البته آبل.
مبانی اگر که بود راسل شاگردان از و جدید ریاضیات پدر مصاحب،
را راسل پارادوکس یا راسل نام باید باشید، گذرانده را ریاضیات
کالس های از داشت؛ متفاوتی کالس های راسل باشید. شنیده
شامل بیش تر نفره ۵ کالس های نفره. ۵ تا گرفته نفره ۵۰۰
دکتر می کردند. کار هم با که بوده مصاحب دکتر مثل محققانی
را هشترودی دکتر می کردند. تحصیل کمبریج دانشگاه در مصاحب
شاخصی کار های و بودند دیفرانسیل هندسه محققان از که داشتیم
استاد کار دادن تعمیم می تواند کارشان  مهمترین دادند. انجام نیز
در بزرگ ریاضی دان های هم اآلن . باشد ۶ کارتان دکتر خودش،
و نشود تفاهم سوء تا نبرم نام است بهتر البته که داریم زیاد کشور

بیفتد. قلم از نامی مبادا

بودیم، ریاضیات دهه ی برنامه های در که پیش روز چند
را ریاضی ما که گفتند اصغری، امیر دکتر آقای اساتید، از یکی
می خوانیم، پیوستگی و حد اول که می گیریم یاد صورت این به
برعکس تاریخی اش سیر که حالی در انتگرال. بعد مشتق، بعد
پیوستگی. و حد بعد و مشتق بعد بوده انتگرال اول بوده؛
و دارد وجود که برعکس سیرهای این مورد در می خواستم
کمی شده شروع کجا از و بوده چگونه آنالیز گسترش که این

دهید. توضیح برایمان
با نمی توانم و نداشته ام مطالعه خیلی زمینه ها این در راستش
و کرده شروع اول کسی چه که ببینیم را زمان باید ما بگویم. جرئت
چیز یک ولی کنم نظر اظهار نمی توانم است. کرده تمام کسی چه
و باشد بوده اول چه حاال پیوستگی و حد اینکه آن و دارم قبول را
انتگرال و مشتق در ما ماست. مطالعات از خیلی ریشه ی آخر، چه

2Fréchet algebra
3number theory
4Andrew Wiles
5Michael Francis Atiyah
6Cartan

۵۸



۱۴۰۰مصاحبه پاییز پنجم، شماره

که است درست است. حد نوع یک انتگرال، ذات اصال داریم؛ حد
از و کرد معرفی مساحت محاسبه ی با بار اولین را انتگرال ریمان۷،
کنند، محاسبه را نا موزون اشکال مساحت توانسته اند انتگرال طریق
که بگویم اگر است. حد مشتق ذات است؛ حد انتگرال ذات ولی
از اینکه ولی نگفته ام؛ اشتباه نظرم به است، حد این ها همه ی مادر
قطعیت با نمی توانم را است شده ختم کجا به و شده شروع کجا

بگویم.

است. همکاری مهم، خیلی فاکتور یک امروز، دنیای در
که است مسئله این از شناخت داشتن فاکتور، این الزمه ی
از دارد؟ ارتباطی چه دیگر رشته های با ما تحقیقاتی حوزه ی
ریاضیات حوزه ی از خارج که دیگر علوم با آنالیز جهت، این
برایمان را علوم این در آن کاربرد و دارد ارتباطی چه هستند،

دهید. توضیح
مطالعاتی گرچه نکرده ام، نگاه آنالیز کاربرد به من خود راستش
دوره ی در (بیشتر کسی وقتی گفت. خواهم شما به که داشته ام
می خوانی؟ ریاضی چه «برای که: می گفت من به لیسانس)
کاری چه آینده در است قرار می خورد؟ درد چه به محض ریاضی
جواب کنی؟» حل صنعت از را مشکلی چه است قرار دهی؟ انجام
می خورد؟» دردی چه به «مینیاتور که: بود این افراد این به من
ریاضی که کسانی نیست. کاربرد چیز همه که بگویم می خواهم
کنیم توجه نکته مسئله این به هم گاهی باید می خوانند، محض
مینیاتور یک به اگر ما دارند. زیبایی ها درک به نیاز آدم ها که
نقاشی به اگر ولی نمی دهد، انجام ما برای خاصی کار کنیم، نگاه
به شخصه به من می کند. زنده را ما روح باشیم، داشته عالقه
دو وقتی نبودم. ریاضی آنالیز یا محض ریاضی کاربرد دنبال
واقع در شود، حل تا می روم کلنجار ریاضی مسئله ی یک با سال
البته ندارم. آن با مشکلی دیگر من و کرده خودش مجذوب مرا
بگویم می توانم جرئت به باشد. بی کاربرد که نیست هم طور این
در اخیراً هارمونیک آنالیز کابرد دارد. کاربرد محض ریاضی که
که است داشته وسیعی کاربرد های داده علوم در تصویر پردازش
نکنم صحبت باره این در می دهم ترجیح نکرده ام، کار من چون البته
روی که داشتم دکتری دانشجوی یک اما نیست؛ کافی اطالعاتم و
کابرد دنیای وارد خیلی موجک و قاب می کرد. کار موجک و قاب
گذاشته اند. آن در پا قدر، هارمونیک کارهای آنالیز و است شده
داشته که کاربردی بهترین دارم، اطالع من که آنچه طبق بنابراین

است. تصویر پردازش در

نیاز امروز، دنیای در که موضوعاتی به راجع بخواهیم اگر
را مواردی چه کنیم، صحبت دارند آنالیز به زیادی و برجسته

ببریم؟ نام می توانیم
نگاه نیازش به که برمی گردم خودم تخصصی نگاه به هم باز
من عموی دختر کردم، شروع را ریاضی آنالیز که موقعی نکنید.

اعتقاد آن به من که زد جالبی حرف و می خواند محض ریاضی
بهتر تصمیم گیریمان قدرت می خوانیم، ریاضی وقتی کردم: پیدا
این منظورم می کنیم. نگاه وعمیق تر دقیق تر مسائل به و می شود
به خصوص و ریاضی شما وقتی هست. جا همه ریاضی که است
با آیا نمی شود؟ بهتر گیریتان تصمیم آیا می خوانید، ریاضی آنالیز
افرادی با یا خانه در آیا نمی کنید؟ نگاه مسائل به بیش تری دقت
دیدتان آیا نیستید؟ متقابل می کنند، تحصیل دیگر رشته های در که
همان این، نیست؟ قوی تر خیلی تحلیلتان نیست؟ تیزبینانه خیلی
می خواهم هستیم؟ چیزی چه دنبال ما مگر است. آنالیز کاربرد
است آن از عمیق تر خیلی ریاضی، آنالیز مطالعه ی که بگویم
که طوری به باشیم، آن از مشهود و واقعی کاربرد یک دنبال که
که دارد وجود هیلبرت فضای در دنباله یک بگوییم بتوانیم مثال
تصویر پردازش می شود. چیز فالن آن، کاربرد بعد و می رود جلو
بله دارد؟ کاربردهایی چه گابور۸ سیستم یا دارد؟ کاربرد هایی چه
ولی هستند ظاهری کاربردهای کاربردها، این اما است، درست
دارم، محض ریاضی روی که تعصبی آن خاطر به خودم اعتقاد
قرار که کنید نگاه صورت این به محض ریاضی به که است این
در ما کند. عوض چیز همه به نسبت دنیا در را ما دید است
باال خیلی تحلیلمان قوه ی و داریم بسیاری دقت صحبت هایمان
احتماال کنید، صحبت ریاضیدان غیر شخص یک با وقتی است.
هستی! نکته سنج «چقدر گفت: خواهد و می برید سر را حوصله اش
تیزبینی ماست: برای آنالیز دستاورد این، هستی!» ریزبین چقدر
راحت تر خیلی زندگیمان، طول تمام در ما زندگی. نقطه ی نقطه در
بهتری تصمیمات می بینیم؛ را عمقش و می کنیم نگاه مسائل به
زندگی در آنالیز که است کاربردی بهترین این نظرم به می گیریم.

باشد. داشته می تواند ما
که کارشناسی دانشجویان از دسته آن برای شما پیشنهاد
و چیست دارند را ارشد مقطع در آنالیز گرایش انتخاب قصد
حوزه این در تا کنند تقویت را خود علمی پایه ی باید چگونه

شوند؟ موفق
ایران که می کنم تشویق را خودم کارشناسی دانشجویان من
حوصله ی و عالقه بخوانند. ریاضیات دارند عالقه اگر و بمانند
ریاضی مانند را خود رشته ی مهم درس های است. مهم خیلی زیاد
بسیار دقت با را ریاضی آنالیز و ریاضی آنالیز مبانی عمومی۱،
افزایش را خود مسئله ی حل قدرت که کنند سعی و بخوانند زیاد
آیا که دهد تشخیص می تواند مدتی از بعد شخصی هر دهند.
اگر ببیند. خود در را قدرت این باید نه. یا دارد مسئله حل قدرت
را خود پایه ی می تواند باشد، داشته صبر و زیاد پشتکار و عالقه فرد
بود. خواهد موفق تر هم ارشد کارشناسی در و کند قوی ابتدا همان از
زمینه ی این با هستید؛ ISI مقاله ۳۸ نویسنده ی شما
اینکه به باتوجه چیست؟ نوشتن مقاله درباره ی شما نظر قوی
به ریاضیات در مقاله نگارش به افراد از بسیاری دیدگاه

7Riemann
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خیلی محض ریاضی در نوشتن مقاله که است صورت این
تقویت برای پیشنهادی چه است، کاربردی ریاضی از سخت تر

دارید؟ حوزه این در دانشجویان
من می دهم. پاسخ اینگونه را سؤالتان که می خواهم معذرت
مقاله داریم دوست خیلی که است اشتباه ما دیدگاه که می کنم فکر
شروع و هدف نباید اصال مقاله می رویم. گود وسط یکدفعه بدهیم.
یک برویم جلو قدم به قدم و کنیم مطالعه به شروع باید ما باشد؛
می کنیم کار آن روی و برمی خوریم جالبی نکته به که می رسد جایی
بنویسم مقاله می خواهم من که هدف این می شود. مقاله خودش و
بلکه ایران، در تنها نه که است چیزی متأسفانه است. اشتباه خیلی
اما بنویسند. مقاله که می شوند مجبور افراد و دارد وجود دنیا کل در
احساس باید نوشتن مقاله برای که نمی کند فکر اینطور کس هیچ
شود، تولید مقاله آن از تا کند مطالعه آنقدر باید فرد کنیم. نیاز
بنوسید مقاله یک شود، حوزه ای وارد سطحی صورت به اینکه نه
من که می گوید من به کارشناسی دانشجوی مثال شود. تمام و
اشتباه کامال تفکر این دارم. نیاز مقاله به و کنم اپالی می خواهم
نمی کنند. نگاه مسئله به دید این با هم دنیا جای هیچ در و است
و شود گسترده مطالعه وقتی کنید، گسترده را مطالعاتتان باید شما
برای نباید من می شود. تولید خود به خود مقاله کند، پیدا عمق
یک باید کند. کار آن روی تا کنم طرح مسئله ای دکترا دانشجوی
به مطالعه اش حین در دانشجو خود و کنم معرفی او به خوب کتاب
ما اینکه نه بیاید وجود به خودش باید مقاله برسد. مقاله اش ایده ی
۳۸ از کدام هیچ من بنویسیم. مقاله چگونه که باشیم این دنبال به
در بلکه ننوشته ام؛ بنویسم مقاله دارم قصد اینکه هدف با را مقاله ام
تحقیق آن روی کردم، برخورد جالبی موضوع به اگر مطالعاتم حین
ما که چرا است، اشتباه ما هدف شد. منجر مقاله یک به تا کردم
هدف و باشد درست مسیر اگر و کنیم انتخاب را درست مسیر باید
تولید مقاله خود باشد، رشته مان در شدن متخصص و شدن سواد با

ندارد. اضافی تالش به نیاز و می شود
برای کافی عملی پشتوانه ی کارشناسی دانشجویان آیا
حوزه این به می توانند چگونه دارند؟ را مقاله چاپ و نوشتن

شوند؟ وارد
در خیر. محض، رشته های یا آنالیز شاخه ی در من نظر به
و کارشناسی دوره ی در را حداقل هایی باید دانشجو حوزه ها این
در که داشتم دانشجویی گراف حوزه ی در ولی بگذراند. ارشد
دیده ام عددی آنالیز در همچنین نوشت. مقاله کارشناسی دوره ی
در ولی کردند. تبدیل مقاله به را آن و دادند انجام پروژه ای که
مطالعات به نیاز هم ارشد قوی دانشجوهای حتی محض حوزه ی
باشد، عالقه مند کارشناسی دانشجوی اگر نظرم به داشتند. بیشتری
بالفاصله و می شود قوی تر ارشد در و کند قوی را خود پایه ی باید
مقاله نگارش توانایی مضاعف، تالش به نیاز بدون ارشد از بعد
بدون بوده اند. اینطور من دکترای دانشجوهای داشت. خواهد را
سر خودشان بنویسند، مقاله که بیاورم فشاری آن ها به من اینکه
غیرممکن کارشناسی در کار این نمی گویم می نوشتند. را مقاله وقت
ندارند؛ را بنیه این کارشناسی دروس است. دشوار بسیار اما است،
میرزاخانی مریم می توانند همه میرزاخانی. مریم مثل فردی مگر

می توانند. قطعا باشند داشته را پشتکار همان اگر باشند؛
خوبی مطالعاتی فرصت های تجربه شما اینکه به توجه با
در مطالعاتی فرصت های از استفاده نظرتان به داشته اید، را
پیشرفت روند در می تواند چقدر و چگونه کشور، از خارج

باشد؟ موثر ریاضی دانشجوی یک علمی
محض ریاضی رشته خوبی ولی باشد. موثر می تواند خیلی
و می نشینید سیستم پای باشید، داشته قوی اینترنت گر ا که است این
دنیا کل با می توانید هست، کرونا که اآلن می کنید. سرچ را دنیا کل
حضوری دیدار کنید. مراجعه آنجا به اینکه بدون باشید ارتباط در
و نشست آن ها با دیدن، را بزرگ آدم های است. خوب خیلی
از بیشتری چیزهای خیلی دیدن. را آن ها منش کردن، برخاست
زیادی چیزهای ببینم، که را x پروفسور اگر مثال می گیرم؛ یاد آن ها
اصال و است موثر خیلی بیرون دنیای با ارتباط می گیرم. یاد او از
دنیا می دهد. فرد به گسترده تری دید کنیم. انکار را آن نمی توانیم
رفتن باال و نویسی مقاله روی دیدن، را مختلف افراد فکر طرز و
کل می توانیم کنونی، اینترنت با اما است. موثر خیلی ما دانش
ایمیل آدرس با ببینیم را مختلف افراد تحقیقات بچرخیم. را دنیا
مکاتبه آن ها با باشیم. ارتباط در جهان ریاضیدان های با می توانیم
به ماه سه دو سال هر ۹۶ و ۹۵ ،۹۴ سال های در من مثال کنیم.
سال ۴ آن از قبل می دیدم. را فایتینگر پروفسور و می رفتم اتریش
با و می دادم مقاله می گرفتم، مقاله بودم: ارتباط در ایمیل طریق از
طبیعتاً رفتم دیدارشان به حضوری وقتی می کردم. صحبت ایشان
خوبی . کردم را می خواستم ایشان دانش از که استفاده ای و بود بهتر
مشکالتتان می توانید هم اینترنت با شما که است این ریاضی رشته
خیلی داشتن بیرون دنیای با ارتباط نشد، اگر حاال کنید؛ حل را

است. مهم
همچنین و دارید دانشگاه در که تدریسی به توجه با
پیشنهادی چه برتر، مدرس عنوان به شما شدن برگزیده
با می توانیم چگونه دارید؟ دانشگاه در تدریس بهبود برای
انگیزه و عالقه روی مثبتی تاثیر خوب، ارائه یا تدریس یک

کنیم؟ ایجاد تحقیقاتی کارهای برای دانشجویان
به عالقمند دانشجویی اگر حتی است. مؤثر بسیار تدریس
من می شود. عالقمند آن به خوب تدریس یک با نباشد، ریاضیات
رشته که داشتم دانشجویی ولی کنم، تعریف خودم از نمی خواهم
می کرد. شرکت بنده ریاضی۱ آنالیز کالس در و بود مکانیک ایشان
کند عوض را مسیرش می خواست من، کالس در شرکت با ایشان
ولی کرد. حفظ مکانیک در را مسیرش خانواده اش پیشنهاد با اما
دانشگاه های در بزرگی اساتید از داشت. ریاضی مطالعات همچنان
بازیگر یک همه از اول معلم، یک که گرفتم یاد اصفهان، و ایران
جان به می دهد، که درسی تا باشد حرفه ای بازیگر یک باید است.
چگونه بگیرد یاد چیز همه از قبل باید معلم یک بنشیند. دانشجو
هنر یک این و بکشاند درس این سمت به را دانشجو بازیگری با
که ما رشته های به گاه ناخودآ بصورت دانشجو است ممکن است.
این داریم دوست ما و نباشد عالقمند است، محض و تئوری بیشتر
و منش با حوزه، این در خوب تدریس پس کنیم. حفظ را رشته
دانشجو جان به که آن معرفی چگونگی و درس ارائه هنگام رفتار

۶۰



۱۴۰۰مصاحبه پاییز پنجم، شماره

بلد را خود کار معلم اگر باشد. تاثیرگذار خیلی می تواند بنشیند،
دکترا دانشجوی پنج یا چهار من، خود می افتد. اتفاق این باشد،
دکترا دانشجوی اینجا و آمده اند من قبلی کالس های سر از که دارم
نه می بینند. را تدریسم کارشناسی دوره در که گونه بدین شده اند،
دانشجویان می آید؛ پیش همکارهایم همه برای بلکه من، فقط
اگر می نشینند، دکتری کالس سر و می شوند عالقه مند می آیند،
خودش خالقیت با را جذابیت معلم آن یعنی بیفتد؛ اتفاق آن
هر نیست. هم مستقیم مسیر یک که بیاورد وجود به دانشجو برای
خودش کند. پیدا را آن باید و دارد را خود هنر من نظر به معلمی
نشسته سرکالس که دانشجو آن جو و ذات که ببیند و بگردد باید
کالس و ریاضی۱ فنی، سرکالس های دانشجوها چیست. است،
فرق هم با کالس ها این در جذابیت ایجاد می روند. ریاضی آنالیز
می کند. فرق می نشیند، کالس سر که دانشجویی نوع می کند.
ببرند. باال را آن به عالقه مندی و مسئله حل توانایی باید اساتید
چگونه و اینجاست مسئله این «ریشه بدهند: توضیح مثال برای
دانشجویان و می شود» نتیجه دیگر چیز یک کوچک، چیز یک از
و کند پیدا را مسیر این باید معلم آن بفهمند. را حقیقی مفاهیم
ما است خوب داریم. زیاد معلم ها دست این از ایران در خداراشکر،
ابتدا می رویم، که کالسی هر در ما همه بگیریم یاد هستیم، معلم که
سمتی همان به را دانشجوها و کنیم بررسی را کالس جو است الزم
کار وارد عالقه آن با گاه ناخودآ و شوند عالقه مند رشته به که ببریم
مسئله ای به یعنی معناست؟ چه به تحقیقی کار شوند. تحقیقات
آن ریشه های و نشده حل مسئله یک بدهند؛ گیر نشده، حل که
بیفتند. مسئله حل مسیر در گاه ناخودا که بدهیم آن ها به را مسئله
کالس در را روند این چگونه که است معلم آن هنر حقیقت در این،

بیاورد. وجود به
ریاضی دانشجویان علمی سطح به توجه با حاضر حال در
مقاطع در آنالیز گرایش دانشجویان نیز و کارشناسی مقطع در
ایران در ریاضی از حوزه این برای را آینده ای چه باالتر،

داد؟ بهبود را آن می شود چطور می شوید؟ متصور
بخاطر نیست؛ خوب خیلی االن ولی خوشبینم خیلی من
تغییر هدف ها است. شده لوث که نویسی مقاله مثل کارهایی
ولی دارد مقاله عدد ۱۰ مثال که می آید دانشجویی است. کرده
تولید مقاله که بگویم میخواهم ندارد. عمیقی و بنیادی دانش
مقاله زیرا نمی خواهد زیادی بنیادی دانش موارد، بعضی در کردن
تغییر همین بخاطر می شود. تولید راحتی به و ندارد زیادی قوت
فکر خوش بینم. خیلی من ولی بدبینند؛ نسبتاً همکارانم اهداف،
و برویم پیش مثبت سمت به که داریم را این قدرت هنوز می کنم
این بر من اعتقاد کنیم. رشته این وارد را عالقه مند دانشجوهای
بزرگترین می تواند این و است شده کم عالقه مند دانشجوی که است
باید می شود. کم هم پیشرفت شود، کم عالقه اگر باشد. ضربه
دبیرستان در ببینیم باید کنیم. حل را مسئله این دبیرستان دوره از

با همان جا از دانش آموز که کنیم حل را مسئله یک روشی چه به
دوران مثل دارم دوست واقعاً من شود. ریاضی رشته وارد عالقه
ریاضی رشته وارد رقمی سه رتبه یک با و عالقه با دانشجو ما،
کنکور رتبه البته غریب. و عجیب رتبه های سری یک نه شود،
باشد. تأثیرگذار می تواند حدودی تا ولی نیست کننده تعیین زیاد
خود جمله از همکاران که شده باعث و نیست اینطور متأسفانه االن
کجا به است قرار محض ریاضیات آینده اینکه بابت کمی من،
غلط سرمایه گذاری های همچنین کنیم. نگرانی احساس برسد،
می گویند دکترا دانشجوی به اینکه می شود، مقاله نویسی روی که
برسد، کافی حد به دانشش که زمانی تا و بدهد ISI مقاله سریعاً
اینکه روی این ها بالطبع است. نگران کننده بدهد، مقاله دو باید
برود، بین از ایران در ریاضیات مثل رشته ای آینده نکرده خدایی
درحال کارهایی با می کنم فکر و امیدوارم من ولی می گذارد. تأثیر
خوب و شود خوب که امیدوارم هستیم. بهبود به رو است، انجام

کند. پیدا ادامه
کنید، توصیف را ریاضی بخواهید جمله یک در تنها اگر

می گویید؟ چه
اصال من پشتکار. و جدیت صبر، از است عبارت ریاضیات
گفته که عالقه مندم ادیسون جمله به شدت به و نمی گویم را هوش
نبوغ.» درصد یک است جبین عرق موفقیت، درصد ۹۹» است:

پشتکار. و جدیت صبر، می گویم همین برای
کنید، تعریف را ریاضی آنالیز جمله یک با بخواهید اگر

می گویید؟ چه
حد تا مطالب همه ریزبینی یعنی ریاضی آنالیز من، نظر به

ممکن.
می گویید؟ چه دانشجوها به آخر، حرف بعنوان

از دارم، و داشته دانشجو قشر به که عالقه ای به توجه با
یاد خودشان به را بودن صبور می خواهم ریاضی رشته دانشجویان
در را مسئله حل جسارت کنند، حمله مسائل به جدیت با دهند،
به بگیرند یاد ببرند، باال را نفسشان به اعتماد ببرند، باال خودشان
این با جمله ای همیشه کالس ها سر کنند. حمله بزرگ مسئله های
خودت می ترسی، چه هر از می گویم: علی(ع) حضرت از مضمون
پشتکار با و نترسید برنمی دارد. ترس ریاضیدان، بینداز. آن در را
می توانید! که باشید داشته اعتقاد و کنید حمله مسائل به جدیت و
این در باشد. خیال پردازی از دور به باید نفس به اعتماد البته

شد. خواهید موفق مطمئناً صورت
شما از دادید، اختصاص ما به را وقتتان اینکه از

سپاس گزاریم.
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منفرد۱ ریاضی تفرج یک
جونز راف توسط شده نقد

اثر منفرد، ریاضی تفرج یک کتاب با ثانیه چند از پس
این از پیش که هایی کتاب بقیه با که دریافتم ، ۲ گیس اتین
عکس ها، از بازتابی من، تلنگر اولین نیست. مقایسه قابل خوانده ام
در بصری درخشش این بود. صفحه هر نمودارهای و طرح ها
عمیق سنگرهای از ریاضیاتی اصطالحات شامل تیترهای سر
«وضوح و منفرد» «اپرادهای مانند ریاضیات تکمیلی تحصیالت

شد. نمایان تکینگی»
جهان در همه برای جذابیت دریافتم: را کتاب هدف بالفاصله
غنی باری کوله هنوز که حالی در باال به کارشناسی سطح از ریاضی

می دهد. ارائه را ریاضی ایده های از
بلند هدف این به مالحظه ای قابل طور به آخر در نویسنده

می کند. پیدا دست
می شود. شروع ها چندجمله ای با کتاب، ریاضیاتی سفر

افتاده، گیر کسل کننده جلسه ای در نویسنده که حالی در
خط که پاریسی مترویی بلیط کنتسویچ ماکسیم همکارش
شده، درج آن بر غیرممکن کلمه ی و است آن روی خطی هایی

ببینید.). را ۱ می دهد(شکل او به
که کرده ثابت کنتسویچ که دریافت نویسنده مدتی، از پس

شرایط در که داشت حقیقی چندجمله ای چهار نمی توان
P1(x) < P2(x) < P3(x) < P4(x) x < 0

و
P2(x) < P4(x) < P1(x) < P3(x) x > 0

کنند. صدق
چندجمله ای سه برای ممنوعه ای جایگشت هیچ هنوز اما

نسبی موقعیت روی محدودیت این از که نویسنده ندارد. وجود
تالش آمده شگفت به حقیقی چندجمله ای چهار نمودارهای از
زمینه ی در را مسئله سپس، و بفهمد را محدودیت ها تمام تا می کند
دهد. قرار حقیقی جبری صفحه ی منحنی های تکینگی های کلی تر
شکل به معادالتی توسط ضمنی طور به منحنی ها آنجا، از
می شود. تعریف حقیقی چندجمله ای های برای F (x, y) = 0

: کنید توجه شده مطالعه نیوتن توسط که ۲ شکل به مثال برای
F (x, y) = y6 − 5xy5 + x3y4 − 7x2y2 + 6x3 + x4

تفرج اگر و دارند غنی ساختار با منحنی هایی ضمنی، تکینگی های
دریابد. را ساختار این که است آن باشد، داشته هدفی

هستند. مشخص و واضح ریاضی مناظر از خیلی راه، این در
بعضی  هستند، آشنا خواننده ها همه ی تقریبا برای مناظر، از بعضی
برای بعضی  ها و هستند آشنا خواننده ها تمام تقریبا برای مناظر، از
می دهد هشدار ما به نویسنده گاهی نیستند. واضح و آشنا هیچ کدام
خواننده تشویق برای اما، شد خواهیم درگم سر اوقات بعضی که
ایمان آنگاه، بده ادامه را گفته،«راه دالمبر که همانطور گوید: می
پانوراماهای زمانی، هر در است ممکن شما رسید. خواهد تو به

می آیند.» بیرون مه از که ببینید را زیبایی
زیبای نقاشی به را ما نویسنده موضوع، این کردن نمایان برای
متن ابتدای در که دیوید کاسپار مه»اثر دریای فراز بر «سرگردان
آن، فرد به منحصر کیفیت اگرچه می دهد. ارجاع شده، آورده
می توان راحتی به می سازد، مشکل دقیق توصیف برای را کتاب
نه کتاب، این گفت: آمده، کتاب روی از جمله این در که را آنچه
رساله ای نه و تکینگی هاست نظریه مورد در مقدماتی و ساده معرفی

Étienne Ghys۲
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جدید. قضیه های شامل است تخصصی

قطار بلیط روی کنتسویچ قضیه :۱ .۱۴ شکل

کدام هر که است تاریخی‑ریاضی تصاویر از مجموعه ای این
قرار اندیشمندانه گونه ای به اما هستند، کامل خود برای اساساً
«تفرج» کلمه کنند. طنین اندازی خود اطرافیان با که گرفته اند
مسیر یک تقریباً کتاب زیرا است، شده انتخاب خوبی به عنوان در
ظهور هنگام در را فرعی راه های آزادانه اما می کند، طی را زمانی
ببینید.)، را ۴ (شکل مفید بسیار راه» «نقشه یک می کند. بررسی
است، گرفته قرار شانزدهم قرن چینی منظره طراحی یک روی بر که
را تفرجگاه پیوستگی هم به و پیشرفت بلکه کتاب، محتوای تنها نه

دهد. می نشان
می کنند، اضافه ریاضی ایده های به را غنا و بافت دیگر برخی
منحنی های تکینگی های موضعی توپولوژی مورد در فصلی مانند
نشان را اصلی رشته دو راه نقشه .(۱۵۷ (ص. مختلط جبری
وتر نمودار نام به ترکیبیاتی ساختاری توصیف به دو هر که می دهد
اساسی ویژگی های طبقه بندی برای می تواند که می شوند، منتهی
شود. استفاده حقیقی جبری صفحه در منحنی یک تکینگی یک
چهار در چندجمله ای ها، مورد در کنتسویچ مشاهدات از شروع با
قبال که – هستند مجاز جایگشت ها کدام که می شود بحث فصل
و ناپذیر» جدایی «جایگشت های نام تحت ترکیبیات دانان توسط
از تمرینی . – گرفته اند قرار مطالعه مورد ها آن شمارش نحوه
فصل یک بخش الهام کنوت دونالد کامپیوتری نویسی برنامه هنر

به قبل سال ۲۰۰۰ تا را شمارش مسئله ریشه های نویسنده و است
می کند. دنبال هیپارچوس

مه. دریای فراز بر سرگردان فردریش، دیوید کاسپار :۲ .۱۴ شکل
می پیشنهاد ریاضی” دنیای از ”پیشنهادی عنوان به را آن نویسنده

کند

به جمله ای چند نمودارهای تقاطع از را مسئله بعدی رشته
نیوتن می دهد. تعمیم حقیقی جبری صفحه منحنی های تکینگی
شگفت فصل دو و داد، ما به زمینه این در را توجه قابل نتایج اولین
که جایی می برد، اصلی خطی نسخه از بخش هایی به را ما انگیز
نیوتن چندضلعی های و نیوتن روش عنوان به اکنون که را آنچه او
اثبات) (بدون می دهد نشان نیوتن کرد. معرفی می شود، شناخته
حقیقی جبری صفحه منحنی یک تکینگی، یک همسایگی در که
هر که شود، تجزیه شاخه ها از محدودی تعداد به است ممکن
گویا توان های با صوری توان سری یک ”نمودار” آنها از یک
مشاهده ۲ شکل در را موضوع این از تصویری می توانید است(شما
اثباتی خود نامه پایان  در که می زنیم گاوس به سری سپس کنید.).
این بر تکیه با ، است کرده ارائه جبر اساسی قضیه از توپولوژیک
دوباره یا کند متوقف را خود نمی تواند جبری منحنی یک که ادعا
خارج باید شود، دیسک یک وارد اگر دیگر، عبارت به − کند دنبال
جذاب تاریخچه زد! باز سر موضوع این اثبات از گاوس اما شود.
کند می اشغال را دیگری فصل ادعا، این اثبات برای جستجو
این می کنند. تکمیل را نیوتن ادعاهای اثبات بعدی فصل های و
منحنی یک تکینگی اطراف در کوچک دایره ”یک که می دهد نشان
می کند قطع نقطه زوجی تعداد در را منحنی حقیقی، جبری صفحه
به که نقطه 2n دقیق تر، طور به می کند، تعریف را وتر نمودار یک و
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گروه جفت صورت به و شده مرتب دایره یک روی دوری صورت
.(۶ (ص. می شوند” بندی

تکینگی یک روی کردن زوم :۳ .۱۴ شکل

آنها باید تکینگی ها، توپولوژیک ساختار به شدن عمیق تر برای
انفجاری استعاری نظر از فقط جبری تکنیک این کرد. منفجر را
می قادر را ما که است میکروسکوپ ”نوعی روش این − است
یک فرآیند این .(۶ (ص. کنیم” نگاه تکینگی به عمیقاً سازد
می کند تبدیل موبیوس نوار یک به را تکینگی یک از همسایگی
موبیوس گردنبند نام به تعمیم هایی به منجر مکرر کاربردهای و
در اساسی فصل های در مهمی نقش کردن منفجر ایده ی می شود.
نمودارهای که این نتیجه در ویژه به و می کند ایفا وتر نمودارهای
شوند. ناشی صفحه منحنی های تکینگی از نمی توانند خاصی وتر
توپولوژیک ساختار به جالب، بسیار هرچند گسترده، انحراف یک
اینها دارد. وجود مختلط جبری صفحه منحنی های تکینگی های
فصل های از قبل درست هستند. راه ی نقشه تصویر پایین فصول
باز جداسازی قابل جایگشت های رشته وتر، نمودارهای به مربوط
برای مدرن کامال چارچوب یک − اپرادها نظریه به که می گردد
یا درختان زدن پیوند مانند عملیات از خاصی دسته های درک
جمله ای چند با جمله ای چند در اختالل ایجاد یا یکدیگر به گیسوان

در CNRS ارشد محقق ، ۳ گیس اتین نویسنده می دهد. دیگر
سایت وب در ، École Normale Superiéure de Lyon

سیستم های توپولوژی، ”هندسه، در را خود تحقیقاتی عالیق خود
مطالعه از پس می کند. فهرست کلی” طور به ریاضیات دینامیکی،
اغراق آمیز آخر عبارت که گرفت نتیجه می توان تنها کتاب، این
خیره ریاضی وسعت درستی به جلد پشت از جمله این نیست.
هندسه، توپولوژی، جبر، کمی با ”ما می دهد: نشان را او تفرج کننده
می کنیم.” بازی کامپیوتر علوم و ترکیبات پیچیده، تحلیل و تجزیه

های رودخانه از نما (هشت فصل چهار انداز چشم :۴ .۱۴ شکل
.(۹ − ۸ (ص ۱۶ قرن اوایل ، Soami توسط شیانگ)، و شیائو
ترتیب به دهند. می ارائه را فصل هر دشواری از ای ایده ها رنگ

سیاه. و قرمز آبی، سبز، سختی: افزایش

ریاضی تاریخ ثروت که است کننده خیره اندازه همان به این
است. گیر نفس آن وسعت است. شده بافته نمایشگاه این در
اساسی بخشی به عنوان بلکه فرعی، ستون های در نه تاریخ این
روش فصل مثال، عنوان به است. آمده ریاضی روایت از
منتشر صفحات از واضح بسیار بازتولید چندین توضیح با نیوتن
در De Methodis Serierum et F luxionium نشده
،۱۷۳۶ انگلیسی ترجمه از تعدادی همچنین و ،۱۶۷۱ سال
شکل به مثال (برای می کند معرفی را خود ریاضی ایده های
زبان به اصلی نسخه های این که می بینیم ما کنید). نگاه ۵
قدیمی ایده های نتیجه در می دهند، شکل تغییر مدرن ریاضی
برخورد آن ها با دوره ها در خوانندگان بیشتر که ایده هایی به را
هم و درخشش هم اولیه، متون این می کنیم. مرتبط کرده اند،
اثبات از او − می گذارند نمایش به را نیوتن تنبلی (شاید)
از نمونه هایی عنوان به مثال هایی به و می کرد خودداری رسمی
می شویم متوجه بعد فصل دو می کرد. بسنده کلی اش روش
،۱۷۵۰ سال در خود کتاب در و خوانده را نیوتن کار کرامر که
Introduction á lAnalyse des Lignes Courbes

کرامر حال، این با است. کرده ارائه کاملی اثبات ، Algébriques
تاسف ی «مایه نوشت: مقدمه در و نبود خشنود موضوع این از
ذکر بدون را خود اکتشافات که بود راضی نیوتن آقای که است

Étienne Ghys۳
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آموزش به را خود شدن تحسین لذت او بگذارد. نمایش به شواهد
انگلیسی به را قول نقل من اینجا در .(۶۷ (ص داد» می ترجیح
که است تاسف آوری مکان های معدود از یکی این کرده ام. ترجمه
جاهای در است. نشده ترجمه فرانسوی از جالبی قول های نقل
پایان در می کند. عمل خوشایند انحراف یک عنوان به تاریخ دیگر
شگفت بحث هاپف، فیبراسیون مورد در سخت نسبتاً فصل یک
همومورفیک دانته الهی کمدی در جهان آیا اینکه مورد در انگیزی
ی برجسته نقش دارد. ،وجود (۱۵۵ (ص. است ۳‑کره یک با
دیگر ریاضی کتاب های از بسیاری از بیشتر را کتاب این تاریخ
می شود باعث که می کند ایجاد شخصی احساسی و می کند روایت
دارای فصل هر تقریباً برسند. نظر به دست تر دم  انتزاعی ایده های
به است. بصری تزیینات یا شخصی حکایت تاریخ، از عناصری
کنوت از طرحی کنوت، دونالد کار به مربوط فصل در مثال، عنوان
نویسی برنامه هنر قدیمی نسخه های از عکس هایی و (۱۷ (ص
فصل ابتدای در دیگری مثال دارد. وجود (۱۹ (ص. کامپیوتری
تصویری فرد است: آمده (۱۷۷ (ص میلنور فیبراسیون به مربوط
این می کند. گرم را صفحه او پرشور لبخند که می یابد، را میلنور از
استفاده مثبت جادویی شیوه ای به صفحه هر حاشیه های از کتاب
نمودارها، قول ها، نقل داستان ها، عکس ها، خانه حواشی می کند.
دوم متن یک عنوان به تقریباً آنها است. مراجع و جوک ها مثال ها،
عمومی صدای از که نویسنده از درونی صدایی می کنند، عمل
آنها به بیشتر که زمانی می کند. عبور اصلی متن در موجود اولیه
کمی که زمانی − هستند خود حالت بهترین در آنها دارید، نیاز
قضیه یک درک از اطمینان برای یا اید شده گیج اصلی متن در
سپس کنید. درست آزمایشی مورد یک تا دارید نیاز لحظه یک به
کرد خواهید پیدا را آزمایشی مورد دقیقاً یا توضیحی مورد یک
کتاب این در لذتی دارید. نیاز آن به خود شهود تقویت برای که
در متن، در می گیرد. بر در را آن جنبه های همه که دارد وجود
پروازهای دارد. وجود چشمک و کنایه شوخی، حاشیه در و تصاویر
صفحه از که محض هیجان و باال، هنرمندی با لحظاتی فانتزی،
که است کتاب آغازین داستان نمونه ها از یکی می زند. بیرون
بلیط روی را قضیه یک کنتسویچ اینکه مورد در شد: ذکر قبال
نویسنده به را آن و می نویسد خسته کننده جلسه یک طول در مترو
که می شود داده دستور خواننده به دیگر، لحظه ای در می دهد.
سخت فصلی طول در .(۱۰۹ (ص بخواند را اویلر مقاالت برود
جاده ای عالئم نشان دهنده حاشیه مختلط، خم های تکینگی مورد در
اپراد، یک تعریف هنگام است. درجه افزایش نشان دهنده که است
را بدیهیات این کننده بیان «فرمول های که می نویسد نویسنده
بخوانم. نوشته ام که را فرمول هایی نمی توانم من زیرا نمی نویسیم،
نقاشی های بازتولید با کتاب «... بزنم مثالی اول می دهم ترجیح
می رسد، پایان به و شروع فریدریش دیوید کاسپار متفکرانه و سرسبز

دومی و شد ذکر قبال که مه دریای باالی سرگردان نقاشی اولی،
تخیل، با کتاب کالغ ها. درخت نام به خورشید غروب ،نقاشی

است. زنده طنز و احساس
که کردم فکر این به مقاطع از بسیاری در کتاب، خواندن هنگام
در شدت به کتاب طول در ریاضی سطح کیست. هدف مخاطب
جدایی جایگشت های مثال) آشنا احتماال و ابتدایی از است، نوسان
عنوان (به ناآشنا احتماال و پیشرفته کامال تا نیوتن) روش ناپذیر،
فصل ها از برخی استاشف). حلقه فضاهای به مربوط فصل مثال،
مرتباً باید ریاضی پیشکسوتان حتی که هستند پیچیده اندازه ای به
نویسنده کنند. کار استدالل ها روی تا کنند مکث کاغذ و مداد با
به گونه ای اما می پردازد، مخاطبان پرسش به پیشگفتار در مستقیماً
را ریز کتاب «این یافتم: نارضایت بخش حدودی تا را آن من که
در که زمانی خودم، نوشتم: خاص خواننده یک گرفتن نظر در با
محدودی مخاطبان حال، این با .(۳ (ص بودم...» لیسانس مقطع
هست که چه آن از کم تر را کتاب شده اند، ذکر بیانیه این در که

می انگارند.

از کولسون ترجمه از ای صفحه :۵ .۱۴ شکل
در نیوتن De Methodis Serierum et F luxionum
اکنون که هستیم روشی از استفاده شاهد ما آن، در .۱۷۳۶ سال
را x3 − 2x − 5 ریشه تا می شود شناخته نیوتن روش عنوان به

کتاب ۴۸ صفحه بزنیم. تقریب است، ۲ به نزدیک که

نظر از حال عین در و آزاد رویکرد از کارکشته ریاضیدانان
که هستند مطمئن تقریباً و برد خواهند لذت آن اساسی ریاضی
که ریاضیاتی برای را جدید تاریخی زمینه های و جدید ریاضیات
آموز دانش یک اندازه به آنها گرفت. خواهند یاد می دانند قبال
داشتنی دوست اشارات و تصاویر از انتگرال و دیفرانسیل حساب
روش فصل با است ممکن دومی کنجکاوی و شد، خواهند خیره
و می برد لذت ریاضیات از خواننده ای اگر شود. تحریک نیوتن
پیدا کتاب این در بردن لذت برای چیزی دارد، آن با کمی تجربه
خواهند جذب جزئیات آخرین به خوانندگان از کمی تعداد می کند.
ریاضی جهان پیوستگی هم به و زیبایی از ستایش همه اما شد،
رایگان صورت به کتاب اف دی پی یک کرد. خواهند پیدا را
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از نگهداری مطمئناً اگرچه است، موجود نویسنده سایت وب در
ریاضی معنای از مستقل هنری اثر یک عنوان به که فیزیکی حجم
و عکس ها است. بخش لذت است، شرایط واجد آن محتوای
ظاهر زنده و واضح رنگ های با فوق العاده، وضوح با نمودارها
یک از وسیع تر خوشایندی طرز به که صفحه عرض و می شوند،
باشکوه محتوای و حاشیه ها دادن نشان به − است معمولی کتاب
شدن اضافه برای محشر چیز یک کتاب این می کند. کمک آنها

است. ریاضی کتابخانه یک به
Rafe Jones :۶ .۱۴ شکل

شده ارائه tienne Ghys توسط ۴ و ۲ ،۱ های شکل
[دامنه Caspar David Friedrich توسط ۳ شکل است.
شکل است. Wikimedia Commons طریق از عمومی]،
بخش ،(۲۳۱۰۱۸۷ تماس (شماره آدامز جان کتابخانه از ۵
است. بوستون عمومی کتابخانه کمیاب، کتاب های خطی نسخه های

است. چیهارا لورا توسط نویسنده عکس
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منطقی مسائل سرگرمی:
برقراریان هستی

ساده
کنند. بازی شطرنج هم با که می گیرند تصمیم دوست دو .۱
بازی ۳ اول نفر می بندند. شرط دالر ۱ بازی، هر سر آن ها
چند آن ها می آورد. دست به دالر ۵ دوم نفر و می برد را

کرده اند؟ بازی بار
دارند. قرار شما مقابل زندانی سه و هستید بازجو شما .۲
آن و است سرباز دیگری است، جاسوس آن ها از یکی
راست همیشه قهرمان شما، تحقیقات طبق قهرمان! یکی
هم سرباز و می گوید دروغ همیشه جاسوس می گوید،
بازجویی در آن ها دروغ. هم و بگوید راست می تواند

می گویند: را جمالتی
است. جاسوس C می گوید: A •
است. قهرمان A می گوید: B •
هستم. سرباز من می گوید: C •

کنید! مشخص را سرباز و جاسوس قهرمان، باید شما
فرق زمین با کمی طبیعتش که هستید سیاره  یک در شما .۳
شما همراه هویج یک و خرگوش یک گرگ، یک دارد!
رودخانه یک از می خواهید و دارید قایق یک شما هستند.
خروشان آب های خطرات از نیز را سه آن و کنید عبور
شما قایق دارند. وجود مشکالتی اما دهید، نجات رودخانه
خرگوش و گرگ اگر طرفی، از دارد. را نفر دو ظرفیت فقط
اگر همچنین خورد؛ خواهد را خرگوش گرگ بمانند، تنها

می خورد. را هویج خرگوش بمانند، تنها هویج و خرگوش
رودخانه دیگر طرف به سالم را سه هر می توانید چگونه شما

برسانید؟

متوسط
میانۀ در آن ها می کنند. سفر زمان در سفینه ای با دوست سه
سقوطشان موجب که می کنند برخورد عجیبی شیء با ناگهان راه
جای به و شده اند قفل سفینه در های شده، تاریک همه جا می شود.
زیاد سختی با آن ها آمده اند. وجود به سفینه در دیگر در سه آن ها،
در و آبی، دوم در قرمز، اول در می دهند. تشخیص را در ها رنگ
نجات را دوست سه در ها، این از یکی تنها است. سبز رنگ سوم
آن ها دارد. وجود بزرگ آتشی دیگر، در دو پشت و داد خواهد

شده است: نوشته خبری در، هر روی بیفتند! آتش در نباید
نیست. آبی در از نجات راه سبز: در •
است. در این از نجات راه قرمز: در •

نیست. در این از نجات راه آبی: در •
آن ها از یکی حداقل و دروغ خبرها از یکی حداقل که بدانیم اگر

کنید! پیدا را نجات دهنده در می باشد، راست

سخت
توسط که است کامپیوتری تک نفره ی بازی یک Minesweeper

1Robert Donner
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بازی، این هدف شد. اختراع ۱۹۸۹ سال در ۱ دانر رابرت
است. مین ها منفجرکردن بدون میدان پاک سازی

تقسیم مربع تعدادی به که است مستطیل شکل بازی این میدان
شده است.

مربع اگر و باخته اید شما شود، کلیک مین حاوی مربع اگر
می دهد: رخ زیر اتفاق دو از یکی نباشد، مین حاوی کلیک شده

در می دهد نشان که می شود، ظاهر ۸ تا ۱ بین عددی .۱
وجود مین حاوی مربع تعداد این کلیک شده، مربع اطراف

دارد.
مینی هیچ می دهد نشان که نمی شود، ظاهر عددی هیچ .۲

ندارد. وجود مربع این اطراف در
داده شده است: نشان زیر در بازی وضعیت از نمونه ای

:۱ .۱۵ شکل

اطالعات آن، با بتوان که کنید تعریف اول مرتبه زبان یک
کرد. فرمول بندی بازی از حالتی در را بازیکن یک

کنید: فرمول بندی را زیر اطالعات بتوانید باید شما زبان این با
دارد. وجود مین میدان در مین n دقیقا .۱

در مین ۱ دقیقاً آنگاه باشد، ۱ عدد حاوی مربع یک اگر .۲
دارد. قرار اطراف مربع های

از (۳،۳) مربع در که دهید نشان استنتاج از استفاده با .۳
باشد. داشته وجود مین یک باید ،۱ شکل

و «منطق به عنوان قسمتی در و بعدی شماره های در سوال ها پاسخ
شد. خواهد چاپ منطقی» مسائل

قبل شمارۀ چالش پاسخ
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