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 به نام او  

ها ترینها و پرتجربهترینسختها همیشه اولین

 هستند.

 آينة پويايي و شکوفايي علمي يک دانشکده ،هانشريه

تقل هستند و میراثي که از هر دوره بايد به دوره بعدی من

علمي دانشکدة  شوند. ما در پانزدهمین دورة انجمن

م رياضي و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتي امیرکبیر تصمی

 را احیا کرده و شمارة اول اينگرفتیم تا اين يادگار 

منتشر کنیم. همکاری،  "حلقه  "وان را با عن فصلنامه

پويايي و فعالیت گروهي دانشجويان هدف ابتدايي و 

ا راصلي ما بود که با وجود اپیدمي کرونا، توانستیم آن 

شما قرار دارد، حاصل پیش روی چه محقق سازيم. آن

همکاری صمیمانه و گرم جمعي از دانشجويان فعلي و 

دانشجويان ر، دانشکدة رياضي و علوم کامپیوت اسبق

های ديگر است. امید های ديگر و حتي دانشگاهدانشکده

را با همکاری  "حلقه"م های آينده بتوانیداريم در شماره

مند و اساتید محترم تعداد بیشتری از دانشجويان عالقه

اپ رياضي و علوم کامپیوتر، با کیفیتي هر چه بهتر، به چ

 برسانیم.

 سردبیر  –امیرمهدی عسلي 

 سئولمديرم -ه پیماني فاطم

 

 ریاضی ةهیئت تحریری

فائزه بهادری راد، شروين شفیعي، هستي برقراريان، 

بیگي،  خاناحمد آرمینزهرا کشاورز، فاطمه فوالدی، 

 و مهدی حق شناس لودانیال کاظم ،محدثه سیدی

 

 کامپیوترعلوم یةهیئت تحریر

زاده هنرمند، ياسین فالح پرنیان راد، مونا مهرابي

تفتي، جواد کريمي، مهال کريمیان، امیرحسین 

 ،تابش، فاطمه هاشمي نژاد طريقتي فروغي، ريحانه

 زهرا قربانعليمهکامه عرب گری و 

 

 اریویراستگروه 

، کتايون خیرآبادی، شکیبا کمالي زاده، يلدا افتخاری

سروش غفاری،  پارسا پهلوان، طیبه محبي، محمد

فاطمه  و ، امیرمهدی عسليپريسا قناد ترشیزی

 پیماني

 

 طراحی جلد و صفحه آرایی

، سارا امیرمهدی عسلي، محدثه احمدخاني خاری

 فرهادی و امیرحسین دالالن
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  ریاضی 

 

 

 

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

در اکثر اما خب بايد گفت ، مايهبار به خود گوش زد کرديک

فرض  مواقع  مشکل اصلي همین خوب فکر کردن است.

ايد، کنید به همراه دوستتان برای خريد میوه به بازار رفته

کند. شما دو راه ، شما را گم ميشلوغي بازاردوست شما در 

دوست شما برگردد يا به  تا جا منتظر بمانیدهمان داريد،

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

های بستگي به گزينه ،اما اينکه کدام گزينه بهتر است

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

های دونفره )شما و حلي برای بازیراه، هاکه نظريه بازی

توان گفت مي دن( و چندنفره، دارد.دوستتان و بازی پیدا کر

به شما کمک که هايي است ريکي از ابزا 1هانظريه بازی

 ؟چگونهاما  ها خوب فکر کنید.رکا بعضياز کند قبل مي

 هانظریه بازی

به تحلیل  های رياضيمدلبا استفاده از ها نظريه بازی

های همکاری يا رقابت موجودات منطقي و هوشمند روش

کند تا رفتار رياضي حاکم بر يک پردازد و تالش ميمي

اين  سازی کند.را مدل )تضارب منافع( موقعیت راهبردی

آيد که موفقیتِ يک فرد وابسته به موقعیت، زماني پديد مي

نهايي کنند. هدف راهبردهايي است که ديگران انتخاب مي

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

ها شامل ها در بیشتر تحلیلساختار اصلي نظريه بازی

 ماتريس چند بعدی است 

اند که در ها قرار گرفتهای از گزينهمجموعه ،بعد که در هر

 یهای اين ماتريس نتايج کسب شده برای عوامل در ازاآرايه

های مورد انتظار است. يکي از لف از گزينههای مختترکیب

کارگیری اين نظريه در تحلیل بترين شرايط اصلي

های رقابتي، وفاداری عوامل متعامل در رعايت منطق محیط

 بازی است.

                                                           
1Game theory  

 

 

 هااز کاربردهای نظریه بازی یهاینمونه

 ها و معامالت بورس اوراق بهادار و واکنش

گذاران در مقابل تحوالت بازار های سرمايهتصمیم

 گذارانهای ساير سرمايهبورس و رفتارها و تصمیم

  تصمیم کشورهای عضو اوپک در مورد تغییر

میزان استخراج و فروش نفت و میزان متابعت يا 

شده های انجامبندیها از سهمیهعدم متابعت آن

 2شدهو توافق

 گذاری محصول در ها در مورد قیمترفتار شرکت

 رايط انحصار يا بازارهای رقابت چندجانبهش

های برخط دارد. )در علوم کامپیوتر سازیِ الگوريتممدل

های تواند ورودیالين الگوريتمي است که مي ،الگوريتم آن

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

 (.ها در ابتدا نیستدسترس بودن تمام ورودی

 بازی

يک موجود عالوه بر خودش، به رفتار که سود زماني

باشد و تصمیمات ديگر  ساير موجودات نیز بستگي داشته

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

هر بازی شامل  است.بازی میان اين موجودات شکل گرفته

 :شوداين عناصر مي

 ها(دولت ها،شرکت )اشخاص، هابازيکن ●

 تواند بگیرد.که هر بازيکن مي مجموعه تصمیماتي ●

 تصمیمات هر بازيکن ةنتیج ●

 عقالنیت

ها عقالنیت به اين معنا است که بازی ةدر نظري

هر بازيکن تنها به دنبال بیشینه کردن سود خود است و 

2Quotas  

 ها خوب فکر کنیدبا نظریه بازی

 محدثه سیدی
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فرض اساسي در  .ايد اين کار را انجام دهدداند چگونه بمي 

گیری تصمیمها اين است که هر بازيکن قبل از بازی ةنظري

العمل ديگران را نسبت به انتخاب و عکس بايد واکنش و

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

 .بهینه را اتخاذ کند

 انواع بازی

 های ايستا)همزمان(بازی 

ود ها بازيکنان همزمان با هم حرکات خدر اين نوع از بازی

قیچي يا مواقعي که مثل سنگ کاغذ  ؛دهنديرا انجام م

هايي با هم رقابت دارند، محصول جديد خود را با شرکت

 کنند.ی بازار ميزمان با هم روانهشروع سال جديد هم

 های پويا)نوبتي(بازی 

کنند. مثل تي بازی ميه صورت نوبها، بازيکنان بدر اين بازی

بتي دو شرکتي که با هم رقابت دارند به صورت نوشطرنج، يا 

 دهند.ییر قیمت محصوالت يکديگر واکنش نشان ميبه تغ

 معمای زندانی

مثال کالسیک برای نظريه بازی معمای زنداني يک 

ی سرقت به عنوان ست. دو زنداني در يک پروندههابازی

اند و به هردو شريک در جرم دستگیر شده و متهم

 پیشنهادهای زير داده شده است:

تراف نکند، اعها به سرقت اگر هیچ يک از زنداني ●

 هردو برای يک سال به زندان خواهند رفت.

ها اعتراف کند و بپذيرد که علیه اگر يکي از زنداني ●

ديگری شهادت دهد، ولي زنداني ديگر اعتراف 

شود و نکند، آن زنداني که اعتراف کرده آزاد مي

 سال به زندان خواهد رفت. 5آن يکي 

ها سه ناگر هر دو اعتراف کنند، برای هر يک از آ ●

 سال حکم زندان صادر خواهد شد.

در تئوری، بهترين انتخاب مشترک دو زنداني اين است که 

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

اما مسئله اينجاست که هیچ کدام مطمئن نیستند که آن 

از عقالنیت پیروی  هر بازيکن)چرا که  کندنمييکي اعتراف 

اعتراف کند  دنبال بیشترين سود هست و اگرو به د کنمي

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

کنند و به جای اينکه هر کدام فقط يک سال به زندان مي

 شود.بروند، حکم سه سال زندان برای آنها صادر مي

 تعادلِ نَش

جان  ،هابازی ةنظري یاز جمله افراد مؤثر در ارائه

او . است ،میالدی 2۰ یهده یياضیدان و نخبهر، فوربز نش

موفق به دريافت  1۹۹4در سال تعادل نش  ةکه با نظري

وفرني رنج ها از بیماری اسکیزنوبل اقتصادی شد، سال ةجايز

کتاب  ،اين رياضیدان بزرگ ینامهبرد. بر اساس زندگيمي

 يک ذهن زيبا اثر سیلويا ناسار نوشته شد.

موقعیتي است که بازيکنان از  تعادل نش

های يکديگر آگاه هستند و هرکدام بهترين تصمیم استراتژی

گیرند و بعد از انجام آن، را در شرايط خاص خود مي

 رد.ها  تمايلي به تغییر استراتژی خود  نداکدام از آنهیچ

ی بازيکنان از استراتژی ساير البته در تعادل نش لزوماً همه

 ها صرفاً بهترينتند، بلکه استراتژی آنرقبا خرسند نیس

توانند در مقابل حرکت سايرين انجام پاسخي است که مي

 .دهند

 استراتژی ترکیبی

کلي نسبت دادن يک احتمال به هريک از  به طور

 ،تواند انتخاب کندهای ممکن که بازيکن مياستراتژی

کنیم در ادامه سعي مي .شوداستراتژی مختلط گفته مي

 ای از استراتژی مختلط در فوتبال را برسي کنیم:نمونه

 

 ها در فوتبالنظریه بازی

تهاجمي باشد که در  ، تیميفرض کنید تیم من

پاس دادن به يک میزان موثر باشند آن دويدن و  یهر حمله

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

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

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

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

در هريک از اين شرايط من پنج  .کندمقابل پاس دفاع مي

بازی من  ،ديگر، اگر حريفاز طرف  دهم.امتیاز از دست مي

دهم از من انتظار دويدن را اشتباه بخواند )وقتي پاس مي

که پاس  شته باشديا وقتي دويدم انتظار دا شته باشددا

آورم. بازی به اين شکل بدهم(، من پنج امتیاز بدست مي

 است:

 

 

ها تعادل در اين بازی ساده است و هر يک از استراتژی

1 با لي برابر)دويدن يا پاس( احتما
رو من دارند؛ ازاين ⁄2

استراتژی تیم خود را  بر اساس يک سکه انداختن انتخاب 

 .)حريف هم همین طور( کنممي

کند. تنها تر فرار ميحال فرض کنیم مهاجم تیم من سريع

دادن دارد و تفاوت اين است که وقتي حريف انتظار پاس

امتیاز  1۰، 5کند به جای تیم من دويدن را انتخاب مي

 خواهیم برد. بازی جديد به اين شکل خواهد بود:

 

دويدن را انتخاب  𝑞 کنیم تیم من به احتمالفرض مي

1) کند و به احتمالمي − 𝑞) با فرض اينکه  دادن را.پاس

 ،کنددانیم تیم حريف کدام استراتژی را انتخاب مينمي

خواهیم در هر دو حالت بیشترين سود و کمترين ضرر مي

برای اين کار کافي است میانگین سودمان . داشته باشیم را

 در هر دو حالت برابر يکديگر قرار دهیم.

را انتخاب  دويدنمیانگین سود تیم من وقتي تیم مدافع 

 کند برابر است با:مي

−5𝑞 + 5(1 − 𝑞) =  −10𝑞 + 5 

را انتخاب  پاس میانگین سود تیم من وقتي تیم مدافع

 کند برابر است با:مي

10𝑞 − 5(1 − 𝑞) = 15𝑞 − 5 

 تساوی میانگین سود در دو حالت:

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

 

کنند تر فرار ميتوجه کنید با اينکه مهاجمان تیم من سريع

2احتمال اما من فقط با 
کنم و با دويدن را انتخاب مي ⁄5

3 احتمال
ما به طور م )چرا؟(. کندادن استفاده مياز پاس ⁄5

کنیم دويدن بهتر به معنای دويدن بیشتر فکر ميشهودی 

 .ايمبودن بازی را ناديده گرفتهاست اما در اين صورت تعاملي

داند که در واقع بايد در نظر بگیريم که تیم حريف نیز مي

بیشتری  یدر نتیجه انگیزه؛ کنندمهاجمان ما سريع فرار مي

ورت د و در اين صنبرای جلوگیری از آن)دويدن( را دار

دويدن نمي تواند به همان اندازه موثر باشد بنابراين بايد 

از آن استفاده مرتب حريف را متقاعد کنیم که قرار نیست 

 کنیم. 
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 تعریف

شود، های متعدد آن ميوقتي صحبت از رياضیات و شاخه

 1آيد توپولوژیهای بسیار مهمي که به ذهن مييکي از اسم

 ييی خواص هندسي اشیابه مطالعه است. توپولوژی

های پیوسته همچون پردازد که تحت تغییر شکلمي

 ،شوندکردن و خم کردن حفظ ميپیچش، کشیدگي، مچاله

 روند.اما تحت پارگي و چسباندن از بین مي

مايش خواص حفظ برای نها در توپولوژی تغییر شکلاين  

و   2ريختي  همسان شامل شوند که ميشده استفاده 

. خاصیتي که تحت چنین تغییر هستند ۳هموتوپي

بُعد، "نامند. ماند را خاصیت توپولوژی ميهايي پايا ميشکل

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

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

توپولوژی آشنايي از اين دست خواص هستند. اگر کسي با 

مختصری داشته باشد، قطعا نام هموتوپي را شنیده است. 

 ستیددر ادامه برای اطمینان از اينکه با اين مفهوم آشنا ه

 : کنیمبیان مي آن راتعريف کوتاهي از 

در توپولوژی، دو تابع پیوسته از یک فضای توپولوژی 

به دیگری را هموتوپی )از لحاظ لغوی: ترکیبی از دو 

( گویند اگر یکی از "مکان"و  "مشابه"ژه با معانی وا

تغییر  به دیگری "به طور پیوسته"ها را بتوان آن

 شکل داد، چنین تغییر شکلی را هموتوپی بین دو تابع 

 

 

گویند. یکی از کاربردهای قابل توجه هموتوپی در می

                                             باشد. می 4توپولوژی جبری

های مختص به خود ها در عمل، سختياستفاده از هموتوپي

 از برخوردن به اين مشکالت، جلوگیریبرای  ؛را دارد

 اند: دانان جبری راهکارهايي معادل در نظر گرفتهتوپولوژی

. )که فعال مورد هایا طیف CWهای استفاده از مجتمع

 نیستند.(بحث ما 

تعريف رياضي برای هموتوپي به وسیله توابع امکان  ةارائ

از يک  𝑔و  𝑓. يک هموتوپي بین دو تابع پیوسته پذير است

به صورت تابع  𝑌به فضای توپولوژيک  𝑋فضای توپولوژيک 

  یپیوسته

𝐻:𝑋 × [0,1]  → 𝑌 

، تعريف 𝑌به فضای [0,1] ی واحدبا بازه 𝑋از ضرب فضای 

𝑥 طوری که برای تمام شود؛ بهمي ∈ 𝑋 :داشته باشیم 

𝐻(𝑥, 0)  =  𝑓(𝑥) 

 و

𝐻(𝑥, 1)  =  𝑔(𝑥). 

 [0,1]ی بیان  و از بازه 𝐻ی دومي که در تعريف مولفه

ی زمان است. يعني در زمان شود، همان مولفهانتخاب مي

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

 است. 𝑔در حال تغییر شکل دادن به تابع  𝑓يک، تابع 

 هموتوپی

 فائزه بهادری راد

 

 

1. Topology 

2. Homeomorphism 

3. Homotopy 

4. Algebraic Topology 
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در زمان 𝑔  تابع الاب، و شکل 0در زمان  𝑓تابع يین اپشکل 

 است. 1

 

  توان بیان کردتعريف معادل ديگری که برای هموتوپي مي

 که  هموتوپي بین دو تابع پیوسته همانند چنین است اين

𝑓, 𝑔: 𝑋 → 𝑌 

→ 𝐻𝑡: 𝑋يک خانواده از توابع پیوسته مانند 𝑌  است که

∋ 𝑡برای   داشته باشیم: [0,1]

ℎ0 = 𝑓 

ℎ1 = 𝑔 

 و 

(𝑥, 𝑡)  ↦ ℎ𝑡(𝑥) 

𝑋يک نگاشت پیوسته از × باشد. تعبیر هندسي  𝑌به  [0,1]

ی شکل سمت راست به مطالب مذکور، تغییر شکل پیوسته

شکل سمت چپ است. اين تغییر شکل تحت عنوان يک 

 شود.تابع پیوسته مشخص مي

 

 𝑔و  𝑓هايي دارد. هموتوپي به عنوان يک تابع ويژگي

موجود  𝐻تنها اگر يک هموتوپي  هموتوپیک هستند اگر و

ی ببرد. هموتوپیک بودن يک رابطه 𝑔را به  𝑓باشد که 

 𝑌به  𝑋ارزی روی فضای تمام توابع پیوسته از هم

ها که روی اين فضا، هموتوپي ادتوان نشان دباشد)ميمي

. باشند(خواص انعکاسي، تقارني و تعدی را دارا مي

توان ها با ترکیب توابع سازگار هستند يعني ميهموتوپي

 رکیب کرد. به اين صورت:ديگر ت ها را با يکهموتوپي

 اگر 

𝑓1, 𝑔1: 𝑋 → 𝑌 

 و 

𝑓2, 𝑔2: 𝑌 → 𝑍 

 ها، يعنيآن های هموتوپیک باشند، ترکیب

 𝑓2 ∘ 𝑓1, 𝑔2 ∘ 𝑔1: 𝑋 → 𝑍 

ارزی هموتوپیک باشند. به اين ترتیب هممينیز هموتوپیک 

 شود.بودن مشخص مي
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 مثال 

,𝑓اگر  ● 𝑔: 𝑅2 → 𝑅2  با ضوابط 

𝑓(𝑥)  ≔  (𝑥, 𝑥3) 

𝑔(𝑥)  ≔  (𝑥, 𝑒𝑥) 

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

 با ضابطه

𝐻(𝑥, 𝑡)  =  (𝑥, (1 − 𝑡)𝑥3 + 𝑡𝑒𝑥) 

 توانید خواصييک هموتوپي بین اين دو است. مي 

 که برای هموتوپي ذکر کرديم بررسي نمايید. را

 

ارزی هموتوپیک به دلیل کاربرد زيادی که در هم 

د، از اهمیت بااليي برخوردار است. توپولوژی جبری دار

مفاهیم بسیاری در توپولوژی جبری موجود هستند که 

ارزی ها در هميعني آن؛  شوندهموتوپي ثابت خوانده مي

دو فضای  𝑌و  𝑋اند. به عنوان مثال اگر هموتوپي صادق

 ارز هموتوپیک باشند، آنگاه:هم

● 𝑋  همبند مسیری است⇔ 𝑌 .همبند مسیری باشد 

● 𝑋  همبند ساده است⇔ 𝑌 .همبند ساده باشد 

 

 خواص

 هاگروه ●

ها در توپولوژی جبری برای کالس بندی فضاهای هموتوپي

 ترين گروه هموتوپيرود. اولین و سادهتوپولوژيک به کار مي

در را  های حلقهکه اطالعات در زمینه نام دارد گروه بنیادين

های هموتوپي گروهبه طور بصری،  . کندضبط مييک فضا 

در يک  ،هاای، يا حفرههای پايهی شکلهاطالعات دربار

 کنند.فضای توپولوژيک را ضبط مي

 دسته بندی هموتوپي  ●

در رياضیات، دسته بندی هموتوپي يک دسته بندی از 

آيا  کندبه صورتي است که بررسي مي فضاهای توپولوژيک

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

اده کنیم، های توپولوژيکي استفاين که از دسته بندی

بندی دلخواه را به کار ببريم و دسته توانیم هر مدل دستهمي

 ن را تعريف کنیم. اين تعريفبندی هموتوپي متناظر با آ

توسط  1۹67بندی هموتوپي، نخستین بار در سال دسته

توپي بندی همورتیب، دستهین معرفي شد. به اين تگال

ديگر  هایها در شاخهبندیتواند در بسیاری از دستهمي

 رياضیات، همچون هندسه و جبر استفاده کرد.

 کاربردها

های توان از آن در روشبر اساس مفهوم هموتوپي، مي

عددی و محاسباتي برای حل و توسعه معادالت جبری و 

الت که در معاد اييهروشمعادالت ديفرانسیل استفاده کرد. 

شوند شامل روش پايستگي هموتوپي و جبری استفاده مي

مورد استفاده در  هایروشباشد. های پايسته ميروش

 های آنالیز هموتوپي است.معادالت ديفرانسیل، شامل روش

رياضیات کم  از های متعددارتباط میان بخش

 نیست؛ هر چه دانشي که در اين زمینه داريم بیشتر شود،

بريم. همچنین، کاربردهای ها پي ميبیشتر به اين ارتباط
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های ها در شاخهريختيزيادی از هموتوپي و همسان 

شود. تاثیری که اين دو، در روند رياضیات، مشاهده مي

به خاطر  ها و مسائل رياضي دارند، انکار ناپذير است.اثبات

داشته باشید برای اين که در رياضیات حرفي برای گفتن 

داشته باشید و بتوانید مسائل را بدون راهنمايي کسي حل 

کنید، گام اول فراگرفتن کامل و دقیق تعريف مفاهیم است. 

شود که مثال مذکور برای فهم کامل هموتوپي، پیشنهاد مي

 را حل نمايید.
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 گره چیست؟

ها، گره وجا هستند. بستن بند کفش، بافتن مهمه هاگره

قسمت کوچکي از لیست  ها فقطاين ها و...زدن سبزه

ل ها در زندگي روزمره هستند. درست مثطوالني کاربرد گره

ها در رياضیات، فیزيک، زيست شناسي زندگي روزمره، گره

 هايي دارند.و خیلي از علوم ديگر هم کاربرد

 و اما در رياضیات!

خاص از رياضیات به نام  ای بسیارشاخه اصلي ها موضوعگره

ی به عبارت ساده، توپولوژی علم مطالعه هستند. ۳توپولوژی

رفتار اشیا هنگام تغییر شکل، پیچش و کشیدگي است، 

 بدون اين که بشکنند يا پاره شوند.

های مهمي های علمي مختلف کاربردتوپولوژی در حوزه

ای از ی طیف گستردهدارد و دانشمندان از آن برای مطالعه

اقتصادی گرفته تا شکل های موضوعات از رفتار بازار

 د.اناستفاده کرده 4ایانهای دیمولکول

بر  های توپولوژی است.هم يکي از شاخه 5هاتئوری گره 

رياضي به  های واقعي، دو سر يک گرهخالف بیشتر نمونه

ها به شکل يک ترين اين گرهواقع ساده اند. درهم چسبیده

 توان آن را باز کرد.حلقه است که نمي

 بعدی سهای در فضای خوابیده یزبان رياضي، گره، دايرهبه 

است! هرچه اقلیدسي است که همواره تغییر شکل داده

تر هم ها در يک گره بیشتر باشد، پیچیدهتعداد تقاطع

برای درک موضوع، يک طناب را تصور کنید.  شد.د خواه

پردازد که هايي ميی تغییر شکلنظريه گره به مطالعه

در اين طناب ايجاد کرد. به عبارت ديگر، ما توان مي

چگونگي پیچاندن، خم کردن، تا کردن، کشیدن، فشردن 

توانیم و... روی اين طناب را بررسي مي کنیم. کاری که نمي

 !انجام دهیم، بريدن آن است. اين کار ممنوع است

                                                           
1.topology 

2.DNA 

3.knot theory 
4.unknot 

5. finite groups 

6. surreal numbers 
7. Cambridge University 

 

 

 

ی بسته که از ترين گره، عبارت است از يک حلقهساده 

ای تغییر حالت دايره به وجود آمده است و در واقع هیچ گره

 نامیم.مي 6ی بديهيای را گرهدر آن وجود ندارد. چنین گره

 ند از اها عبارتترين گرههای بديهي، سادهگره از پس

 ."گره هشتي شکل"و  "گره سه پره"

دست آورديد، آشنايي  ها بهآشنايي خوبي با گرهحال که 

دانان سرشناس در ی يکي از رياضينامهمختصری با زندگي

 تواند مفید باشد.ياين زمینه نیز م

ی ، يکي از نظريه پردازان در زمینهجان هورتون کانوی

و همچنین يکي از مشهورترين  «5گروه های متناهي»

 ی بیشاست. او نويسندهی گره در جهان متخصصین نظريه

 های مختلفمقاله در زمینه 1۳۰کتاب بوده و بیش از  1۰ از

است. او های مختلف به چاپ رساندهرياضي در نشريه

ی های نظريههای بسیار مهمي در زمینهتحقیقات و پژوهش

ی کدگذاری و ايجاد ی بازی، نظريهاعداد، نظريه

است « 6رئالاعداد سو»های عددی جديد که شاملسیستم

بازی »او همچنین به عنوان مخترع  است.را به انجام رسانیده

، يک شبیه سازی کامپیوتری از سلول ساده زندگي «زندگي

مديريت شده به وسیله قوانین ساده که منجر به رفتارهای 

میالدی  1۹۳7او در سال  است، مشهور است.پیچیده شده

ترای خود میالدی مدرک دک 1۹67متولد شده و در سال 

دريافت  ۸زير نظر هارولد داونپورت 7را از دانشگاه کمبريج

 1۹۸6کرد. کانوی در کمبريج ماند تا وقتي که در سال 

، جايي که به عنوان استاد ۹میالدی به دانشگاه پرينستون

و يکي از اعضای انجمن مشغول به کار بود، نقل مکان کرد. ا

جايزه پولیا از انجمن بود و موفق به دريافت  1۰نسلطنتي لند

در  11رياضي لندن و همچنین جايزه فردريک اسر نمرز

وی  بود. شده 21وسترن ثرياضیات از دانشگاه نور یرشته

8. Harold Davenport 

9. Princeton University 

10. London Royal Society 
11. Frederic Esser Nemmers 

12. Northwestern Universit 

 

 کانوی ماجرای گره

 ی ریاضی باز شد!ساله 50 گره

 هستی برقراریان
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 ی سه پرهتصویری سه بعدی از یک گره

 

 نمودار گره  سه پره 

 

 ی هشتی شکلگره  

 

ی ای را در زمینهمسئله 1۹7۰در همین بین و در سال 

دانان بسیاری از رياضي 2۰2۰ها مطرح کرد که تا سال گره

ها يک از آنولي هیچ برجسته آن را مورد بررسي قرار دادند

نیافتند. اين مسئله، ای دستبه پاسخ درست و قانع کننده

 ی کانوی معروف است.به گره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالگي به علت  ۸2، و در سن 2۰2۰کانوی در آوريل سال 

چشم از جهان فروبست و فقط  1۹ابتال به بیماری کوويد 

به ، 1۳دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس يکچند ماه بعد، 

ی موقع کار روی تز دکترای خود، اين گره 14نام لیزا پیکیرلو

 ساله را باز کرد. 5۰

از اساتید دانشگاه به نام پیکیريلو حین صحبت با يکي  

به طور  -که او هم رياضیدان است -کامرون گوردون 

او به سايت علمي  تصادفي به محاسبات خود اشاره کرد.

بايد 'او فرياد زد "در مورد واکنش استادش گفت:  "کوانتا"

لیزا  ". ديوانه شده بود.'بیشتر از اين هیجان زده باشي

در يک سمینار در مورد  2۰1۸پیکیريلو اولین بار در سال 

فکر "پروفسور گوردون مي گويد:  بود. اين مسئله شنیده

ای قديمي و معروف را حل بود مسئله کنم متوجه نشده

 "است.کرده

 موسسه در استاديار عنوان به مسئله اين حل زمان از او 

 است.مشغول به کار شده 51ماساچوست فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جان هورتون کانوی

 لیزا پیکیرلو

 

13. University of Texas 
14. Lisa Piccirillo                      

15. MIT 
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ی کانوی دقیقا حاال سوال اصلی این است که مسئله 

 چه بود؟

توضیحات مختصری از دکتر لیزا پیکیرلو  دهیداجازه 

در يک مصاحبه  ی حل آن رای کانوی و نحوهی گرهدرباره

  بخوانیم:

رار قها مواردی اين چنیني را مورد مطالعه ما در نظريه گره

طور مثال فرض کنید شما يک گره  دهیم، که بهمي

 )گره است.خودش را ساخته یايد و دوستتان هم گرهساخته

شما متفاوت است.( حاال سوال اين است  دوستتان با گره

 نید،خود را باز ک توانید بدون اينکه دو سر گرهکه چطور مي

دوستتان  آن را طوری تغییر دهید که درست مانند گره

  شود؟

اجازه دهید توضیح دهم که محدود کردن يک ديسک، در  

 فضای سه بعدی به چه معناست.

فرض کنید که برای صرف شام، يک رومیزی به شکل دايره 

اريد داريد و رومیزی شما يک مرز توری هم دارد! آيا قبول د

ن مرز توری، يک گره خواهد شد؟ درست است. اين که آ

 مرز مثل يک دايره است که در فضای سه بعدی قرار گرفته

 گیرد.است؛ دقیقا در فضايي که گره قرار مي

ره وقتي که رومیزی شما، روی میز قرار دارد، ديدن آن داي

مرزبندی  ،راحت است؛ زيرا به طور واضح رومیزی شما را

 نیست! و يی جالبگرهاصال  اين گره، کرده است. در نتیجه

تنها برای يک ديسک در فضای سه بعدی يک مرز ساخته 

 است!

حاال فرض کنید شام تمام شده است و شما رومیزی را 

را برای نگاه کردن به حرکت کنید! شما راهي پرتاب مي

 کنید و فقط به مرز آن، يعني همانی آن انتخاب ميآهسته

نظم به نظر مي رسد؛ اما خیلي بيد. کنیتوری نگاه مي

 جالبچیزی فراتر از يک دايره نیست و در نتیجه هنوز هم 

کنم که رسد؛ اما من ادعا مينیست! ديوانه وار به نظر مي

 محدود بعدی سه فضای در  اين گره هنوز هم ديسک را

 ! کنديم محدود را رومیزی هنوز که است واضح زيرا کند،مي

 

 يک آيا که است اين بپرسید میتوانید شما که سوالي حال،

 اين و است؟ بعدی سه فضای در ديسک يک بسته، گره

وال ساين  ی گره ها باشد. و قطعاًد اولین سوال در نظريهشاي

موردی توان اين سوال را پرسید و سوال بيبرشي نیست!)مي

نیست.( بريده بودن، يعني آيا برای يک ديسک در فضای 

  ؟مرز ايجاد کرده و آن را بسته است يا نهچهار بعدی يک 

د میزی پیدا کنیتوانید يک روکنم؛ آيا ميحال من سوال مي

دهم که شما مرز آن نباشید؟ من به اين رومیزی اجازه مي

 کمي از فضای اضافي استفاده کند! ،که در صورت نیاز

 ی کانوی!(ی گره)و اما مسئله

که جان هورتون کانوی  ایی کانوی، همان گرهی گرهمسئله

يا تقاطع دارد(، اين است که آ 11)گره ای که  اختراع کرد

 اين گره برشي هست يا خیر؟

ی فضاهای چهار بعدی من برای حل آن، به مطالعه

ها است. درحقیقت من پرداختم؛ که بسیار مرتبط با گره

پرداز گره و بیشتر يک توپولوژيست هستم تا يک نظريه

دانستم عالقه دارم؛ اما من اين حقیقت را مي بسیار به فضاها

 رهگدانستند، که اگر ما دو همان حقیقتي را که بقیه هم مي

متفاوت داشته باشیم که فضاهای چهار بعدی مشابهي را 

توان نتیجه گرفت که يا هر دو برشي کنند، ميايجاد مي

ی کانوی هستند و يا هر دو برشي نیستند. اما کار با گره

ی کانوی سخت است. در نتیجه به خود گفتم که با گرهکمي 

د سازم که فضای مشابهي را ايجاای را ميکنم؛ گرهکار نمي

 از پس و کنم که آن را مطالعه کنمکند و سعي ميمي

 نتیجه پس نیست، برشي گره آن که دادم نشان بررسي

 .باشد برشي تواندنمي هم کانوی گره که گرفتم

 

 

 

 

 

 

 

کانوی گره   
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 پیکیرلو گره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی دکتر لیزا پیکیرلو پس از حل اين مسئله، برنده ی جايزه

 شد.« ای نوين مريم میرزاخانيهمرز»

 مریم میرزاخانی

 چیست؟« مرز های نوين مريم میرزاخاني»جايزه ی 

دو سال پس از فوت مريم میرزاخاني، اولین زن و اولین 

، 16فیلدز و استاد تمام دانشگاه استنفوردايراني برنده جايزه 

بزرگ رياضیات  یجايزه ،71دستاورد علمي یبنیاد جايزه

دان جوان که برای زنان رياضي "1۸مرزهای نوين"موسوم به 

گذاری درنظر گرفته بود را به افتخار میرزاخاني به نام وی نام

  است.کرده

دان هزار دالری مذکور را به زنان رياضي 5۰اين بنیاد، جايزه 

جواني که در دو سال منتهي به زمان اعالم جايزه، دکترای 

کند. خود را در زمینه رياضیات دريافت کرده باشند، اهدا مي

 چند نفر همزمان اهدا شود. اين جايزه ممکن است به دو يا

انتخاب بنیاد جايزه علمي  یرئیس کمیته "1۹ريچارد تیلور"

مرزهای نوين که  یما امیدواريم که جايزه"رياضیات، گفت: 

بخش زنان  گذاری شده، الهامنام "مريم میرزاخاني"به نام 

جوان مشتاق به علم رياضي باشد تا اين علم را دنبال کنند. 

شناسايي زنان الهام بخش در رشته رياضیات، ادای ديني به 

ذهن زيبا و درخشان مريم میرزاخاني خواهد بود.

16. Stanford University 

17. Breakthrough Prize 

18. New Frontiers Prize 

19. Richard Taylor 
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هندسة ديفرانسیل يا »هايي چون مسلماً تا به حال نام 

تان خورده است. آيا به اين نکته نیز به گوش 1«توپولوژی جبری

ظاهر ايد که هدف از کنار هم گذاشتن دو بخش بهانديشیده

متفاوت رياضي چیست يا اساساً علتي که قرار است مثالً اشکال 

؟ پاسخ به چیستود ابزارآالت ديفرانسیلي بررسي شهندسي با 

اين پرسش بنیادی و کوشش در راستای فهم و بسط آن توسط 

دانان مختلف، تمامي علوم رياضي نوين را متحول ساخت. رياضي

هايي ترين تالشترين و احتماالً اساسيبدون شک يکي از مهم

شده همین تلفیق و  های اخیر در رياضیات انجامکه در سده

رياضي با يکديگر است. پس از عبور  های گوناگونترکیب حوزه

از ادوار ابتدايي تاريخ اين علم که هر مبحث به صورت جدا و 

دانان مسلمان شد، با ظهور شکوفايي رياضيمستقل بررسي مي

و خصوصاً پس از عصر دگرگوني علوم در اروپا، دورة 

های مهم رياضي بود. در زدايي و مطالعة توامان سرفصلتفکیک

دانان به درستي دريافته بودند که هرچه در يک يحقیقت رياض

کنیم، ارتباط و موضوع خاص جلو رفته و تعمیق پیدا مي

شود تا جايي های بسیاری با ساير موضوعات پديدار ميمشابهت

که برای درک قضايا و فهم بهتر روابط مشابه نیز از اين ارتباط 

دشوار و پیچیدة اند مسائل تنگاتنگ و پیوسته بهره بردند. فراوان

شان يافت ها برهان و اثبات متقني برایای که تا قرنهندسي

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

تثلیث »توان به ها ميترين آنحلي پیدا شد؛ از مشهورراه

ها ذهن بزرگان اشاره کرد که مدت« ۳دايره عیترب»و «  2زاويه

با  1۸اخته بود تا سرانجام در قرن رياضي را به خود مشغول س

 های جبری ثابت شد در حالت کمک نظرية گالوا و توسیع میدان

                                                           
1Algebraic Topology and Differential Geometry  

کش و پرگار به سه قسمت مساوی توان هر زاوية دلخواه را صرفاً با کمک خطآيا مي2

 تقسیم کرد؟

مساحت هم يکش و پرگار مربعصرفاً با کمک خط توانيدلخواه م ةريهر دا یبه ازا ايآ۳

 د؟یبا آن کش

 

 

 

 

اند. مثال اخیر به خوبي اهمیت اين تلفیق را نشدنيکلي حل

های ذاتاً هندسي به کمک دهد که چگونه سوالنشان مي

اگر به رياضي عالقه و قصد اند. پس مفاهیم جبری قابل پاسخ

ها و بايست با اين سرفصلتر آن را داريد، ميمطالعة جدی

 شان نیز آشنا شويد.مباحث مهم

هندسة »ها ترين آنيکي از پرکاربردترين و در عین حال جالب

ای ست. هندسة جبری به زبان ساده علم مطالعة دسته4«جبری

ها ها، با ساز و کارایخاص از موجودات هندسي، يعني چندجمله

ست. در هندسة جبری آن چه برای ما مهم های جبریو تکنیک

ها، ایاست نه حل ساده و يافتن پاسخ دستگاهي از چندجمله

هاست. به که شناخت خواص ذاتي و نقاط تاثیرگذار روی آن

توان اين شاخة محوری را علم بررسي و آنالیز زبان ديگر، مي

مند و ها دانست که ارتباط نظامایخواص ذاتي چندجمله

ها چون اعداد مختلط، توپولوژی و نظرية متوازني با ديگر شاخه

اند به نام اعداد دارد. پاية مطالعه در هندسة جبری اشیايي

های دستگاه که به صورت مجموعه جواب«  5های جبریواريته»

ها بر روی اعداد حقیقي يا مختلط تعريف ایمعادالت چندجمله

ها برای ترين نوع واريتهاز ساده 6«واريتة آفین»شوند. يک مي

 شروع و تعريف است: 

 𝐾روی میدان دلخواه  7تايي آفین- 𝑛يک فضای . 1.0تعریف 

 :مجموعة زير است

4Algebraic Geometry  

5Algebraic Varieties  

6Affine Varieties   

7space-Affine n  

 های بیضویخم

 شروين شفیعي
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𝔸𝑛 = 𝔸𝑛 (𝐾8) = {𝑃 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛): 𝑥𝑖 ∈ 𝐾} 

 

به 𝐾 ۹ نروی میدا  𝔸 مجموعة نقاط گويای فضای آفین مشابهاً، 

 صورت زير است: 

𝔸𝑛(𝐾) = {𝑃 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ 𝔸
𝑛: 𝑥𝑖 ∈ 𝐾}. 

  

�̅�[𝑋] فرض کنید . ۲.0تعریف  = 𝐾[𝑋1, … , 𝑋𝑛]  يک حلقة

𝐼متغیر و  𝑛 ای با چندجمله ⊂ 𝐾[𝑋]  آل آن باشد. در يک ايده

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

 1۰دهیم: مي

 𝑉𝐼 = {𝑃 ∈ 𝐴
𝑛: 𝑓(𝑃) = 0    ∀𝑓 ∈ 𝐼}. 

 

است. اگر  𝑉𝐼 هر مجموعه به فرم  11مجموعة جبری آفینيک 

 𝑉 آل يک مجموعة جبری آفین باشد، ايده 𝑉  به صورت زير

 شود: تعريف مي

 𝑉𝐼 = {𝑃 ∈ 𝔸
𝑛: 𝑓(𝑃) = 0    ∀𝑓 ∈ 𝐼}. 

 

  

يک مجموعة جبری آفین را يک واريتة آفین . 3.0تعریف 

 باشد.   �̅�[𝑋] آل اول در يک ايده  𝐼(𝑉)گويند اگر 

 

𝐾 فرض کنید . 1.0مثال  = ℂ   و  𝔸2  فضای دوتايي آفین

,ℂ[𝑥 های ایباشد. حلقة چندجمله 𝑦]   همان توابع

,𝑔(𝑥 هستند. فرض کنید  𝔸2مقدار روی نقاط _مختلط 𝑦) =

𝑥2 + 𝑦2 − يک زيرمجموعه از اين حلقه باشد. در اين   1

ای عبارت است از نقاطي متعلق ندجملههای اين چصورت، صفر

                                                           
شود، نمایش داده می 𝐾که با  یبستار جبر، 𝐾برای هر میدان دلخواه  8

 .جواب است یحتماً دارا 𝐾از  یبیبا ضرا یاکه در آن هر چندجمله ستیدانیم

حقیقی حتما دارای  بیبا ضراای است زیرا هر چندجمله ℝبستار جبری  ℂمثال 
 جواب در میدان اعداد مختلط است.

9points of A2 ⅼrationa−KThe set of   

10
مباني جبر دارد. البته توجه کنید مباحث اين قسمت نیاز به پیش نیازهايي از درس  

های بیضوی به کار رفته و در صورت عدم اين پیش نیازها برای شناخت دقیق خم

 توانید از همان تعريف سادة روی اعداد حقیقي استفاده کنید.آشنايي مي

𝑥2به فضای دوتايي آفین که  + 𝑦2 = توان نشان .  مي 1

يک   𝑔 آل اول است و لذا مجموعة صفرهای يک ايده 𝑔 داد

 دانیم اين واريته همان دايرة واحد است. واريتة آفین است. مي

 ها،ها، سهميهايي مورد بررسي ما دواير، خمترين واريتهاصلي 

هاست. در اين نوشتار تالش شده تا با يک ها و بیضيهذلولي

، به  12های بیضویها، يعني خمدستة بسیار مهم از اين واريته

ترين خواص و طور مختصر آشنا شده و بعضي از استثنايي

طور که اشاره ها را مورد مطالعه قرار دهیم. همانکاربردهای آن

ريتة جبری های بیضوی در حقیقت نوعي واشد، خم

ای هستند. ملههای يک چندجخاص)واريتة آفین( يا صفر

ها نیاز به مقدمات بسیار و تعريف صريح و مستقیم اين خم

سطوح باال و نسبتاً پیچیدة رياضي دارد. برای ابتدا و تعريف 

های بیضیوی روی مجموعة اعداد توان از خمها ميسادة آن

دارای معادلة زير   ℝ حقیقي شروع کرد. يک خم بیضوی روی 

 است: 

 

 𝐸: 𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 + 𝑎3𝑦 = 𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎4𝑥 + 𝑎6 

 

توان های درجه دو، برای هر خم بیضوی ميایمشابه چندجمله

 تعريف کرد:  1۳𝛥يک مشخصه

𝑏2 = 𝑎1
2 + 4𝑎2,          (1) 

𝑏4 = 2𝑎4 + 𝑎1𝑎3,                                          (2) 

𝑏6 = 𝑎3
2 + 4𝑎6,  (3) 

𝑏8 = 𝑎1
2𝑎6 + 4𝑎2𝑎6 − 𝑎1𝑎3𝑎4 + 𝑎2𝑎3

2 − 𝑎4
2, (4) 

𝛥 = −𝑏2
2𝑏8 − 8𝑏4

3 − 27𝑏6
2 + 9𝑏2𝑏4𝑏6. (5) 

توان شکل بسته به عالمت مشخصة يک خم بیضوی مي 

ها به حدودی و وضعیت هندسي آن را به دست آورد. اين خم

11set ⅽgebraiⅼAn Affine a  

12urvesⅽ ⅽiptiⅼⅼE  

13inantⅿriⅽisⅮ  
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های هموار شوند. خمتقسیم مي 14«تکین و هموار»دو دستة  

گاه خودشان را قطع نکرده و مشخصة غیر صفر دارند. اگر هیچ

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

های تکین نیز کنند. خمخودشان را نیز در يک نقطه قطع مي

شوند. به طور کلي، تقسیم مي 15«تیزدار و نوکگره»به دو نوع 

های گیرد خما اهمیت دارد و مورد بررسي قرار ميچه برای مآن

های بیضوی لزوماٌ هموار هستند. توجه داشته باشید که خم

های تکین اين است پیوسته نیستند. ويژگي منحصر به فرد خم

,𝑥 که مشتق جزئي خم نسبت به دو مولفة  𝑦   در نقطة تکین

های هموار برای هیچ يکسان است در صورتي که برای خم

دهد. همچنین، برای بررسي نوع ای چنین اتفاقي رخ نمينقطه

حول نقطة تکین  16بايست از سری تیلوريک خم تکین مي

 استفاده کرد. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
14oothⅿs ⅾar anⅼSingu  

15uspⅽ ⅾe anⅾNo  

ها در مشخص است، هر دوی اين خم 2همانطور که در شکل 

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

 برای خم سمت راست داريم: 

 

{
 

 
𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
= 0 ⇒

𝜕(𝑥3+𝑥2−𝑦2)

𝜕𝑥
= 0 ⇒ 3𝑥2 + 2𝑥 = 0 ⇒ 𝑥 = 0,−

2

3

𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦
= 0 ⇒

𝜕(𝑥3+𝑥2−𝑦2)

𝜕𝑦
= 0 ⇒ −2𝑦 = 0 ⇒ 𝑦 = 0

 

در هر دو معادلة فوق و همچنین معادلة خم صدق  (0,0)نقطة 

 کند، پس يک نقطة تکین است. مي

 

    

  

 

 

 

 

 

    

 

16or seriesⅼTay  

های بیضوی هموار با [ خم۳,1, شکل 1:]1شکل 

 های مختلف.مشخصه
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شوند ضرايب خمي که در تصاوير ديده مي 5در تمامي 

 𝑎1, 𝑎3, 𝑎2  توان نشان داد با يک تغییر متغیر برابر با صفرند. مي

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

 گويند: مي 17«معادلة وايرِشتِراس»به آن 

 

 𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 

 

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

 شود: ميتعريف  1۸«جِي-ثابت»ديگر نیز به نام 

   𝑐4 = 𝑏2
2 − 24𝑏4, (6) 

 𝑗 = 𝑐4
3/𝛥 (7) 

  

معادالت وايرشتراس دارای خواص بسیار جالبي هستند. مثالً 

اند ريختتوان نشان داد دو معادلة وايرشتراس با يکديگر يکمي

جي يکسان باشند. همچنین به ازای -اگر و تنها اگر داری ثابت

اعداد حقیقي  هر عدد حقیقي دلخواه، يک خم بیضوی روی

مان باشد. جي برابر با عدد دلخواه-موجود است که دارای ثابت

تر است؛ در خم ها راحتتشخیص نوعي تکیني نیز برای اين خم

𝑐4تکین دارای معادلة وايرشتراس اگر  ≠ دار و در غیر گره 0

 تیز است.صورت نوک اين

                                                           
17Weierstrass  

های بیضوی در حوزة هندسة جبری طور که گفتیم، خمهمان

ها را بررسي ند. تا به اينجا ما صرفًا خواص هندسي اين خما

های کرديم. اما ويژگي يکتا و بسیار اعجاب برانگیزی که خم

ها را به دنیای جبر بیضوی را از وادی هندسه جدا کرده و آن

دهد، رفتار اين خم در قبال تقاطع يک خط راست پیوند مي

ه چنانچه هر خط گیرد کجا شکل مياست. ايدة اولیه از آن

راست دلخواه يک خم بیضوی را قطع کند، برای بسیاری از اين 

کند. در اين نقطه قطع مي ۳ها، اين خم را فقط و فقط در خط

تقاطع، اگر نقطة سوم را به نوعي به دو نقطة قبل مرتبط بدانیم، 

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

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

کند)اين خاصیت شما را ياد چیزی در رياضي زندگي مي

اندازد؟( پس همین ويژگي سبب شد تا روی مجموعة تمام نمي

شده روی خم، بتوان يک گروه رياضي تشکیل داد! نقاط تعريف

منطق عمل دوتايي اين گروه، که با عالمت جمع نشان داده 

 جمع هر دو اٌ همان منطق تقاطع است؛ حاصلشود، دقیقمي

 

 

 

نقطه برابر است با قرينة نقطة سوم حاصل از تقاطع خط واصل 

مابین آن دو نقطه و خم. برای جمع يک نقطه با خودش نیز از 

کنیم. اين ويژگي که خط واصل ما بین خط مماس استفاده مي

18invariant-J  
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خم را در هر دو نقطة دلخواه از خم، به جز نقاط قرينه، حتماً  

کند با عملیات سادة جبری قابل اثبات نقطة سومي قطع مي

است. برای تضمین بسته بودن گروه نسبت به عمل جمع و حل 

جمع دو نقطه که قرينة ست حاصلمشکل نقاط قرينه کافي

کند، ع نميگاه خم را قطها هیچيکديگر هستند و خط واصل آن

بنامیم که اتفاقاٌ عضو  1۹ت((نهاينقطة بي)) ای فرضي به نامنقطه

شود. دلیل نشان داده مي 𝑂هماني گروه بوده و با عالمت 

نهايت عدم وجود نقطه سوم برای دو نقطة گذاری کلمة بينام

𝑂 قرينه بوده و مختصاتش  =  است. (0,1)

 

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

توان فرمول محاسبة مختصات نقطة حاصل از جمع راحتي مي

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

توان نشان داد جمع دو نقطه با مختصات گويا دارد؛ مثاًل مي

که برای بعضي نقاط ست. يا اينوياتصات گای با مخهمواره نقطه

موجود است که  𝑛 ها، عدد طبیعي در بعضي خم 𝑃 مانند 

 𝑛𝑃 = 𝑃 + 𝑃 +⋯+ 𝑃⏟          
𝑛

= 𝑂   .  

 سازد:تر ميمثال زير اين مسئله را روشن

𝐸 . فرض کنید5.0مثال  ∶  𝑦 2 = 𝑥3  −  43𝑥 + . برای   166

𝑃نقطة  =  داريم: (3,8)

2𝑃 = (−5,−16),              3𝑃 = (11, −32) 

4𝑃 = (11,+32),              5𝑃 = (−5,+16) 

                                                           
19Point of infinity  

               6𝑃 = (−3,8)               

    

 است. 7توان مشاهده کرد مرتبة نقطة فوق برابر با وضوح ميبه

 

 [ قانون عمل دوتايي گروه. تصوير سمت۳,۳, شکل 1]: ۳شکل 

ست: جمع يک نقطه با چپ: جمع دو نقطة متفاوت، تصوير را

 خودش.
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 5در مثال  𝐸: خم 4شکل 

توان به نتايجي شبیه ها و نقاط مختلف ميبا قراردادن خم

های متناهي پیدا کرد. به نقاط ديگری با مرتبهباال رسید و 

اضافه، مجموعة تمام نقاط با مرتبة متناهي، تشکیل يک 

𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 دهند که با را برای گروه مي  2۰زيرگروه نشان داده   

𝑚 شود. فرض کنید شده و به صورت زير تعريف مي ∈

𝑍,𝑚 ≥  يک خم بیضوی باشد.  𝐸 و   1

 . 6.0تعریف 

  
𝐸[𝑚] = {𝑃 ∈ 𝐸:𝑚𝑃 = 𝑂}     ⟹     𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠

= ⋃𝑚=1
∞ 𝐸[𝑚] 

  

 𝐾 شده روی میدان دلخواه يک خم بیضوی تعريف   𝐸اگر  

با مرتبة متناهي  𝐸(𝐾) دهندة نقاط نشان 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐾)  باشد، 

های بسیاری در تعیین نوع و تعداد است. از اين زيرگروه استفاده

                                                           
20Torsion subgroup  

21Modularity Theorem  

توان نشان شود. همچنین مينقاط مختلف يک خم بیضوی مي

𝑚 داد برای خمي بیضوی روی میدان حقیقي و  ≥  داريم:   2

 𝐸[𝑚] ≅ (ℤ/𝑚ℤ)2 

 

طور که اشاره شد و در مثال قبل مشاهده کرديم، با شروع همان

از يک نقطه با مختصات صحیح و جمع با خودش، دوباره به 

. در حقیقت پرسش در مورد نقاطي با مختصات صحیح رسیديم

ز اندازة مجموعة نقاط با مختصات گويا و صحیح همواره يکي ا

دانان را به خود مشغول ساخته و مسائلي بوده که ذهن رياضي

است. دو قضیة بعد ها و قضايای بسیاری طرح شدهبرايش حدس

 هاست: ترين آنترين و در عین حال کاربردیاز مهم

بیضوی، گروه نقاط با مختصات گويا  برای هر خم .۷.0قضیه 

 ست. روی خم، گروهي مولد متناهي

برای هر خم بیضوی، گروه نقاط با مختصات  .8.0قضیه  

 ست. صحیح روی خم، گروهي متناهي

های اثبات قضايای فوق سهم شاياني در پیشبرد نظرية خم 

 7که روش اثبات قضیة بیضوی و کل رياضیات داشت. به طوری

چند قضیة کاربردی ديگر درهمین حوزه، توانست کلید  در کنار

بیسار موثری در اثبات قضیة معروف آخر فرما باشد. برای اثبات 

آن قضیه، هر معادلة فرما به صورت يک خم بیضوی خاص در 

نظر گرفته شده و با استفاده از قضیة اساسي ديگری به نام 

رسد. برای اين اثبات به تکمیل مي 21«های ماژوالرقضیة فرم»

 [ منبع مراجعه کنید. 2توانید به اين ]اطالعات بیشتر مي

های ترين کاربردبرای پايان قصد داريم به يکي از اساسي

های بیضوی در حوزة صنعت اشاره کنیم. اما پیش از آن خم

های های بیضوی روی میداننیاز است با نحوة کارکرد خم

شويم. تنها تفاوت اينجا با میدان اعداد  آشنا  22متناهي

حقیقي آن است که اين بار تعداد متناهي نقطه روی خم 

 داريم. به مثال زير توجه کنید: 

 با عمل جمع است. Znهمان میدان  Fnيک میدان متناهي 22
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:𝐸 فرض کنید  .9.0مثال   𝑦2 = 𝑥3 + 𝐾  و   1 = 𝔽5   .باشد

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

22 ≡⏞
پیمانۀ5

4 = 4 ≡⏞
پیمانۀ5

23 + 1. 

 برابر است با:   𝐸(𝐾) در اين صورت ساير اعضای مجموعة 

 𝐸(𝔽5) = {(0,1), (0,4), (2,2), (2,3), (4,0), 𝑂} 

 

ها را با توان آنها متناهي هستند، ميچون تمامي اين گروه 

شده يک ريخت کرد. مثال در مثال قبل، چون گروهي شناخته 

توان عضو است، با نوشتن مرتبة اعضای آن مي 6اين گروه دارای 

قوانین و . يکريخت است ℤ/6ℤ نتیجه گرفت که با گروه 

هم صدق  هاهای جمع گروهي برای اين نوع خم فرمول

 کنند.مي

ها کاربرد بسیار جالبي در طور که اشاره کرديم اين خمهمان

های ديجیتال، صنعت دارند. امروزه با گسترش استفاده از ارز

شوند و اهمیت مردم بیشتری به سمت اين نوع ارزها گرويده مي

شود. يکي از اين حفظ امنیت اطالعات کاربران دوچندان مي

است. برای استفاده از آن کاربران بايد  2۳«بیتکوين»نوع ارزها 

شان را در کیف پول اينترنتي خود ضبط کنند. هایبیتکوين

پول، يک کلید شرکت سازندة اين ارز متناسب با هر کیف

کند. اين کلید مختص تصادفي برای آن انتخاب مي  24خصوصي

های بانکي نبايد هرشخص است و مانند گذرواژة شخصي کارت

ا سازد. به اضافه، متناسب با اين کلید خصوصي يک آن را افش

شود که مانند شمارة تصادفي هم ساخته مي  25کلید عمومي

تواند برای انتقال وجه در اختیار سايرين های بانکي ميکارت

جاست که اين کلیدها قرار بگیرد. نکتة عجیب و جالب اين

رای ها هم تصادفي نیستند! در حقیقت شرکت سازنده بقدرآن

ها از يک خم بیضوی روی يک میدان متناهي با مرتبة اين ارز

برد! ساز و کار آن بدين صورت رقمي بهره مي 77عددی اول و 

روی اين خم تعريف شده    𝐺است که يک نقطة ثابت عمومي 

ضرب کلید خصوصي در و هر کلید عمومي در حقیقت حاصل

                                                           
23Bitcoin  

24Private key  

ین چناز  ت. علت استفادة شرکت سازندهاين نقطة ثابت اس

منطقي اين است که اواًل تمامي نقاط موجود روی اين خم 

مشخص است)زيرا روی میدان متناهي تعريف شده است( و 

های ست( روی خمدومًا عمل ضرب)که همان جمع متوالي

 توان ناپذير است و با داشتن کلید عمومي، نميبیضوی برگشت 

ند کامالً امن دست آورد و در نتیجه اين روکلید خصوصي را به

را  "secp256k1"توانید عبارت است. برای اطالعات بیشتر مي

در گوگل سرچ کنید. در ادامه با توضیحي ساده از اين خم بحث 

 رسانیم: را به اتمام مي

 

 

𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 + 7    over𝔽𝑝,    

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

 

𝑎 = 550662630222773436695787188951685 

34326250603453777594175500187360389 

116729240 

 

𝑏 = 32670510020758816978083085130507 

0431844712733806592432759389043357 

57337482424 

 

𝐺 = (𝑎, 𝑏),     

𝑃𝑢 = 𝑃𝑟 ∗ 𝐺 = 𝐺 + 𝐺 +⋯+ 𝐺⏟          
𝑃𝑟

 

 

  

25Public key  
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 ی ریاضیاتنامه شخصیت برجستهمعرفی 

 فاطمه فوالدی

 

 مقدمه

 علم رياضیات به عنوان مادر خصوصمعرفي علوم پايه، به

ی ها، يکي از دشوارترين کارهاست. به گفتهتمامي علم

 ، رياضیدان آمريکايي، رياضیات علم نظم"آندرو گلیسون"

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

ولي های ظاهراً پیچیده نهفته است و ابزارهای اصدر وضعیت

نظم  سازند تا اينرا قادر مي اين علم مفاهیمي هستند که ما

 را توصیف کنیم.

 کنندهای برجسته و وااليي در اين علم فعالیت ميشخصیت

-کرده ها مدال )جايزه( فیلدز را از آن خودکه بسیاری از آن

، به ای است که هر چهارسال يک باراند. مدال فیلدز، جايزه

جريان ابتکار رياضیدان کانادايي جان چارلز فیلدز، در 

 ی جهاني رياضیات به رياضیدانان جوانی اتحاديهکنگره

ای در گیرد که کار ارزنده)کمتر از چهل سال( تعلق مي

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

 معروف است.

ه قصد داريم در اين بخش شما را با رياضیدان آمريکايي ک

 کنیم.ی مدال فیلدز است، آشنا برنده

 

 معرفی

 دانیاضير کي(، 1۹۳۰ هیژوئ 15)متولد 1یلاسم ویاست

وارد  1۹4۸است. او در  گانیشیم نت،یاهل فل ييکايآمر

بود و در  يزرنگ یشد. در ابتدا دانشجو گانیشیدانشگاه م

 متوسط یهاگرفت. در سال دوم نمره A یدرس حساب نمره

گرفت.   F یی نمرهاهسته کيزیدر ف يحت يا C و B عمدتاً و

دانشگاه  يلیتکم التیدوره تحص وارد س،شان يبا کم

 يفیاول عملکرد ضع یهادر سال همچنان . اوشد گانیشیم

 C معدل يلیتکم التیتحص یبه عنوان دانشجو و داشت

 اخراجاو را به  رانتب لدهیدانشکده، ه سیرئ يوقت .گرفته بود

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

 .دکترا گرفت ،رائول بت تياتحت هد 1۹57در  تاًينها

دانشگاه  ياضري یدر دانشکده اریبه عنوان دانش 1۹6۰ در

 نياوجود، سال بعد  نيا ابمنصوب شد.  يدر برکل ایفرنیکال

در دانشگاه ه دلیل پیشنهاد کرسي استادی دانشگاه را ب

 هکييبازگشت، جا يبه برکل 1۹64رها کرد. در سال  ،ایکلمب

و اگرفت.  يمّدت سه دهه پ به را خود یعمده یهاتیفعال

دال مبرنده  ی توپولوژی،، به دلیل فعالیت در زمینه1۹66در 

دانشگاه  يعلم ئتیدهه عضو ه سهاز  شیشد و ب لدزیف

ر دوم از و با 1۹61تا  1۹6۰از  اول بود )بار يبرکل ا،یفرنیکال

 ،یژاو شامل توپولو يقاتیتحق یهانهیزم (.1۹۹5تا  1۹64

پس از  است. ياضيو اقتصاد ر يکیناميد یستمهایس

، دعوت 1۹۹5در سال  ياز دانشگاه برکل يبازنشستگ

. رفتيکار به عنوان استاد پذ ینگ را براکدانشگاه هنگ 

در  وتايتو صنعتي ی، در موسسه2۰۰2از سال  لیاسم

ت است و به صور تیبه عنوان استاد مشغول به فعال کاگویش

نگ به عنوان کدر دانشگاه هنگ  2۰۰۹همزمان از سال 

 ،2۰۰7 در سال لیست. اسما شده وباستاد ممتاز منص

در شکل  ياساس ياو که نقش شگامانهیپ یکمک ها یبرا

 صاد، اقتيکیناميد یهاستمی، سلیفرانسيد یتوپولوژ یریگ

برنده ، داشته است اتیاضيموضوعات در ر ريو سا ياضير

 .ولف شد زهيجا

 ،يرانيا دانیاضير ،يشهشهان اوشیقابل ذکر است که س

دانشگاه  در لیاسم ييخود را تحت راهنما دکترای یدوره

ی نامهبرکلي گذرانده است؛ دکتر شهشهاني برای پايان

 یعاد لیفرانسيدی جهاني گوناگوني نظريه"دکترا، روی 

ی کرد و پروفسور اسمیل استاد راهنماکار مي 2"مرتبه دوم

 او بود. 

 حلاز هجده مسئله  ي، فهرست1۹۹۸در سال اسمیل 

حل  21در قرن  ستيبايمنتشر کرد که م ياضري ینشده

معروف هستند.  ۳لیهجده مسئله به مسائل اسم نيشوند. ا

که در سال  لبرتیفهرست با الهام از فهرست معروف ه نيا

از مسائل  يو شامل برخ افتيمنتشر شده بود، انتشار  1۹۰۰

  خداناباور است. کي یو. شوديم زین لبرتیه

1.Stephen Smale                                                                          

2. Global Theory of Second Order Ordinary Differential 

Equations on Manifold                                                                 

3. Smale’s problems 
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 گويد:ی يادگیری رياضیات مياسمیل درباره 

 يحت اياز خواندن  اتیاضي، درک رمن حداقل در مورد "

نظر در آنچه  دياز تجد نيشود. ايگوش دادن حاصل نم

ر درا  اتیاضير ديشود. من بايم يشنوم ناشيم اي نمیبيم

-هاز رشت نهیزم ني. اانجام دهمخاص خود  یسابقه ینهیزم

. فیضع ي، برخیقو يشده است، برخ لیتشک یاریبس یها

است، اما  تریقو يهندس لیو تحل هيمن در تجز ینهیشیپ

کند.  يم جاديدردسر ا ميها برااز فرمول یااز دنباله یرویپ

ثر کندتر از اک های مختلف،استدالل درکدارم در  ليمن تما

ه است ک دیجهت مف نياز ا ياضير اتیباشم. ادب یداناناضير

ها نخسر نيتوان از اياغلب م کهدهد يرا ارائه م ييهاسرنخ

 اتیاضير ياستفاده کرد. وقت يمنطق ريتصو کي هیته یابر

، احساس کردم يدهات خودم دوباره سازمانرا با اصطالح

 ."درک مرا فرا گرفت، نه پیش از آن

وی در حال حاضر نود ساله است و در ايالت میشیگان 

 ی ايشاندهد. آدرس صفحهآمريکا به زندگي خود ادامه مي

 سايت دانشگاه برکليدر 

https://math.berkeley.edu/people/faculty/stephe

smale-n 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://math.berkeley.edu/people/faculty/stephen-smale
https://math.berkeley.edu/people/faculty/stephen-smale
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حل سال  ۹۰که برای ست ای اهندسهی مسئله 1حدس کلر

و 2توسط جان مکي به تازگي ه وبودنشده باقي مانده 

 دانان و دانشمندان علوم کامپیوتررياضي ۳مارجین هوله

ی فناوری های کارنگي ملون استنفورد و موسسهدانشگاه

است. برای رسیدن به اين هطور کامل حل شدبه 5روچستر

دانان را با استداللي امر، نتايج چندين دهه کار رياضي

 اند.ها ترکیب کردهای از کامپیوترخودکار بر روی مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 حاال این حدس در مورد چیست؟

های خواهیم کف يک سطحي را با کاشيفرض کنید مي

مربع شکل يکسان کاشي کاری کنیم. آيا اين امکان وجود 

دارد که طوری کاشي کاری کنیم که حداقل دو کاشي وجود 

باشند و فضای داشته باشد که يک ضلع کامال اشتراک داشته

 باشیم؟ پوشاني نداشتهخالي و هم

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

ای وجود دارد که در اندازههای همبايد گفت مکعب ۳بعد 

دو مکعب  ،پوشانيهمصورت پوشاندن بدون فضای خالي و 

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

 توان نشان داد.به سادگي مي ۳بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  6دان آلماني اوت هاينريش کلررياضي 1۹۳۰در سال 

اگر بخواهیم  nحدس را برای هر بعدی ارائه داد؛ در هر بعد 

پوشاني و فضای خالي اندازه بدون همبا ابرمکعب های هم

-nبپوشانیم دو ابر مکعب وجود دارند  که در وجهي از بعد 

های های پس از آن پیشرفتاشتراک دارند. در دهه 1

 1۹4۰ای در رابطه با اين حدس اتفاق افتاد. در سال گسترده

 ت کرد.اثبا 6اين حدس را تا بعد  7اسکار پرون

ثابات کردناد ايان  ۹پیتار شاورو  ۸جفری الگااريس 1۹۹2در سال 

 و باالتر درست نیست. 1۰حدس برای بعد 

که در آن زمان دانشجو بود؛ به اين  ۰1مکي 2۰۰2در سال 

نتیجه رسید که با استفاده از نظريه گراف گسسته مسئله را 

به صورتي که بتوان برای کامپیوترها ترجمه شود، تبديل 

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

خوشه ) زيرمجموعه ای متصل به هم بدون اشتراک 

 11توان حدس را رد کرد. مکين ميگذاشتن يک وجه( گشت

و به دنبال  ۸با يافتن يک خوشه توانست حدس را برای بعد 

باقي  7رد کند. لذا مسئله فقط برای بعد ۹آن برای بعد 

 ماند.مي

 

 

 

 دقیقه! 30ی هندسه توسط کامپیوتر در ساله 90ی حل مسئله

 زهرا کشاورز رضايي

 

1.Keller's conjecture 
2.Mackey Jahn 

3.Marjin Heule 

4.CMU 
5.RIT                                                       

6.Ott-Heinrich-Keller 7.Oskar Perron            

8.Jeffrey Lagarias       9.Peter Shor           

10.Mackey 

 بعدی 2فضای کاری کاشي: 1شکل

 

 بعدی ۳فضایکاری کاشي: 1شکل
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 اگر بخواهیم خیلي کلي به مسیر حل نگاه کنیم: 

در 12را که مربوط به حدس کلر 7,6Gو  7,3G ،7,4Gگراف های  

 گیريم. هستند را در نظر مي 7بعد 

 برای اين بعد غلط است اگر و تنها اگر شامل حداقلحدس 

باشد. يک حل خودکار برای  72  =12۸يک خوشه از سايز 

وجود خوشه را به عنوان فرمول  1۳حدس با رمزگذاری

دهیم. با استفاده از روش حل پیشنهادی ارائه مي

دهیم که چنین رضايتمندی و شکستن تقارن نشان مي

 ای وجود ندارد.خوشه

 ساختار بخشیدن مسئله به چیزی که در علوم کامپیوتربا 

شود، محققان اين مسئله را رضايتمندی مسئله نامیده مي

ی دقیقه اجرای آن بر رو ۳۰ماه برنامه نويسي و  4پس از 

به  SATی ای کامپیوتر حل کردند. يک حل کنندهمجموعه

 Aساختار مسئله با استفاده از يک فرمول پیشنهادی مثل )

تواند نده مي( و... نیاز دارد. بنابراين حل کنCيا  B( يا )Bنه يا 

يط تمام متغیرهای ممکن را برای ترکیباتي که در تمام شرا

 کند، بررسي کند.صدق مي

 7 ها نیز تعداد ترکیباتي که در بعدحتي در بهترين ترجمه

بايد بررسي شوند به طرز حیرت آوری زياد است. عددی 

ه دست که با ابرکامپیوترها هم قابل بحلي رقمي! راه۳24

 و همکارانش از ترفندهای زيادی 41آوردن نیست. لذا هوله

گر برای کاهش اين مقدار استفاده کردند. به عنوان مثال ا

طور خودکار ها بهبست برسد، آنيک پیکربندی داده به بن

کنند و از ساير ترکیباتي که به آن بستگي دارد را رد مي

ها متقارن هستند، برنامه بسیاری از داده جايي کهآن

بست رسیدن يک پیکربندی تواند در صورت به بنمي

ها ها آنمتقارن آن را رد کند. با استفاده از اين ترفند متناظر

 میلیارد کاهش دادند. 1ها را به حدود تعداد پیکربندی

کامپیوتر اجرا کردند و  4۰ها اين کد را روی در نهايت آن 

 7پايان نتیجه اين چنین بود: که اين حدس برای بعد در 

 شد! سال بسته ۹۰برقرار است. که نهايتا اين مساله بعد از 

 

 

  11.Mackey Mackey 
12.keller 
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دانیم مي م؛النه کبوتری شروع کنیز بگذاريد ا

ای وجود دارد که نه بروند النهال 𝑘کبوتر داخل     𝑛اگر

⌉حداقل  
𝑛

𝑘
 کبوتر داخل آن قرار گرفته است.   ⌈

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

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

ه وجودی(. الن ی)مسئله ها را ثابت کنیمتوانیم وجود آنمي

حتي  .کندها را مشخص نميرکبوتری خود النه و کبوت

آن  تعداد دقیق کبوترهای قرار گرفته در تواند در موردنمي

ا رالنه چیزی بیان کند اما به ما وجود آن متغیرهای خاص 

 دهد.يرا اطالع م

 مهم ترين روش در حل مسائل النه کبوتری استفاده از يک

نیم، افراز مناسب است. اين که بفهمیم کجا را بايد افراز ک

ه ساختاری ها چچند النه بايد درست کنیم و اين که النه

کلید های ما برای حل مسائل النه  ،بايد داشته باشند

 بمناسباشند. در اين مقاله هم دنبال يک افراز کبوتری مي

های هر عدد طبیعي هستیم . افرازی که علیهبرای مقسوم

چند نمونه از آن  د.کنبه ما در حل بعضي مسائل کمک مي

 .را با هم خواهیم ديد

 :رويماولیه ميابتدا سراغ تعاريف 

های علیهمجموعه مقسومبا را برابر  𝐷(𝑛)مجموعه  .1تعريف 

 .گیريمدر نظر مي nطبیعي عدد 

n = 𝑝1فرض کنید . 2تعريف 
𝛼1𝑝2

𝛼2 …𝑝𝑘
𝛼𝑘  رتبه ؛n  را

 nو برابر مجموع توان عوامل اول عدد  𝛺(𝑛)برابر تابع  

𝛺(𝑛)تعريف مي کنیم يعني   = ∑ 𝛼𝑖
𝑘
𝑖=1  . مثال برای عدد   

120=23 × 3 × 𝛺(120) داريم : 5 = . واضح است که  5

𝛺(𝑎𝑏) = 𝛺(𝑎) + 𝛺(𝑏) . 

زنجیر  Sبه يک زيرمجموعه از اعداد طبیعي مانند  .۳تعريف 

يکي  ،گويیم هرگاه هر دوعضو آن را که در نظر بگیريممي

, 1}مثال مجموعه  ؛بر ديگری بخش پذير باشد 22, 23, … }  

 را  Sي از طرف .باشديک زنجیر مي

 

 

 

گويیم هرگاه هیچ دو عضوی از آن وجود پادزنجیر مي

مثال  ؛پذير باشدنداشته باشد که يکي بر ديگری بخش

 باشد . مجموعه اعداد اول يک پادزنجیر نامتناهي مي

 دای ماننمجموعهربه زي )زنجیر زيبا(:. 4تعريف 

{𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘}   از𝐷(𝑛) گويیم هرگاهيک زنجیر زيبا مي: 

i. 𝑎1 | 𝑎2  | … | 𝑎𝑘 

ii. 𝛺(𝑎𝑖+1) =  𝛺(𝑎𝑖) + 1 

iii. 𝛺(𝑎1) + 𝛺(𝑎𝑘) = 𝛺(𝑛) 

 

 رويم:حال به سراغ قضايا مي 

توان تمام مي nبه ازای هر عدد طبیعي  .1قضیه 

 را به تعدادی زنجیر زيبا افراز کرد.   nهای علیهمقسوم

برابر  nفرض کنید تعداد عوامل اول متمايز  :1اثبات قضیه 

k  باشد. به استقرا بر رویk کنیم. اگر حکم را ثابت ميk=1 

𝑛 ييعن ،باشد = 𝑝𝛼 ، به سادگي مي توان متوجه شد که

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

k = 1  درست است. فرض کنید حکم برای k درست باشد، 

   نیز درست است.  k + 1ی دهیم حکم برانشان مي

 n  را به صورت𝑛 =  𝑚𝑝𝛼 که نويسیم ميm ،k  اول عامل

𝑝 که   عددی اول pمتمايز دارد و  ∤ 𝑚 .  طبق فرض استقرا

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

,𝑑1دارد. برای هر زنجیر زيبا در افراز مانند   𝑑2, … , 𝑑ℎ 

  :را در نظر مي گیريمشکل زير 

 

 

 

 

 زنجیرهای زیبا

 آرمین احمدخان بیگي
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طور که در شکل داريم به تعدادی اين شبکه را همان  

کنیم )دقت کنید اگر به اين شکل زنجیرها زنجیر افراز مي

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

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

های داخلي هم و اليهکنیم اليه بیروني يک زنجیر زيبا مي

شوند زنجیرهای زيبايي تشکیل که به ترتیب تشکیل مي

 آن ، رتبه هر عدد از عدد چپ1دهند. در شبکه شکل مي

 اش يک واحد کمتر است. يک واحد بیشتر و از عدد پايیني

ترين زنجیر را در نظر از طرفي جمله اول و آخر بیروني

  :دانیممي بگیريد. 

 𝛼 + 𝛺(𝑑ℎ) = 𝛺(𝑝
𝛼) + 𝛺(𝑑ℎ) = 𝛺(𝑑ℎ𝑝

𝛼) 

 :همچنین طبق فرض استقراو 

    𝛺(𝑑1) + 𝛺(𝑑ℎ) = 𝛺(𝑚) 

𝛺(𝑑1)  پس + 𝛺(𝑑ℎ𝑝
𝛼) = 𝑚 + 𝛼  که همان رتبهn 

هر جمله از عدد  یما رتبه یهباشد. چون در شبکمي

اش يک واحد کمتر و از عدد بااليي يک واحد بیشتر راستي

  رتبهشويم مجموع متوجه مي   پس به طور استقرايي  ،است

جمله اول و آخر تمام زنجیرها برابر زنجیر بیروني و برابر 

𝛺(𝑛)   است. و همچنین چون در تمام زنجیرها رتبه

جمله بعدی  ه،شود و هر جملجمالت يکي يکي بیشتر مي

تمام زنجیرهای تشکیل  شودنتیجه ميپس  ،را عاد مي کند 

ی شده زيباست و  با انجام اين کار برای تمام زنجیرهای زيبا

را به تعدادی   𝐷(𝑛)  توانیم تمام مجموعهمي، فرض استقرا 

 زنجیر زيبا افراز کنیم . 

 

 ؟حال  بررسي کنیم تعداد زنجیرهای افراز شده چندتاست

 يکتاست؟  nآيا تعداد زنجیرها در هر حالتي برای عدد 

به تعدادی زنجیر زيبا افراز   𝐷(𝑛)  فرض کنید .2قضیه 

شده باشد، در اين صورت به ازای هر افرازی که داشته 

با   𝐷(𝑛)باشیم، تعداد زنجیرهای زيبا برابر تعداد اعضای  

⌋رتبه 
 𝛺(𝑛)

2
 است.   ⌊

: يک زنجیر زيبای دلخواه مانند 2اثبات قضیه 

𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑘  از مجموعه𝐷(𝑛)   در نظر بگیريد. طبق

 :مي دانیم تعريف زنجیر زيبا

 + 𝛺(𝑑𝑘) =   𝛺(𝑛)  𝛺(𝑑1)  ها و چون يکي يکي به رتبه

𝛺(𝑑1)شود  و   اضافه مي ≤
 𝛺(𝑛)

2
𝛺(𝑑𝑘)همچنین  و      ≥

 𝛺(𝑛)

2
برابر  𝛺(𝑑𝑖)که  ای وجود دارد   𝑑𝑖پس در زنجیر  ،  

⌋  است با
 𝛺(𝑛)

2
  و چون هر عضو با اين رتبه نیز فقط در     ⌊

بنابراين تناظری يک به يک  ،باشديکي از زنجیرهای زيبا مي

⌋بین زنجیرها و اعضای با رتبه 
 𝛺(𝑛)

2
 وجود دارد.  ⌊

⌋برای بررسي تعداد اعضای با رتبه حال 
 𝛺(𝑛)

2
⌋  

تعداد اعضای با رتبه    کنیم  وبررسي مي  ترمسئله را کلي

t  0     که ≤ 𝑡 ≤  𝛺(𝑛)  کنیمرا پیدا مي.  

𝛺(𝑛)    :رويمبه سراغ تعريف اولیه مي    =  ∑ 𝛼𝑖
𝑘
𝑖=1   

 𝑛 =  𝑝1
𝛼1𝑝2

𝛼2 …𝑝𝑘
𝛼𝑘 پس اگر بخواهیم تعداد .  برایm 

𝛺(𝑚)  ه  پیدا کنیم ک هايي را  = 𝑡   بايد معادله زير را

های آن را با شرايط زير به دست حل کنیم و تعداد جواب

 :بیاوريم

𝑚 = 𝑝1
𝑥1𝑝2

𝑥2 … 𝑝𝑘
𝑥𝑘  

∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑡  

∀𝑖   0 <  𝑖 ≤   𝑘    و 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝛼𝑖   

 

پادزنجیرها صحبت کنیم و  یحال کمي درباره

کراني برای حداکثر تعداد اعضای يک پادزنجیر ارائه بدهیم؛ 

حداکثر   nهای علیهيعني بررسي کنیم  از مجموعه مقسوم

 1شکل 
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دوتايي وجود نداشته توان برداشت که هیچ چند عضو مي 

 پذير باشد. باشند که يکي بر ديگری بخش

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

⌋تعداد اعضای با رتبه 
𝛺(𝑛)

2
 است.  ⌊

دانیم مجموعه مي 2 و 1. با استفاده از قضیه  ۳اثبات قضیه 

D(𝑛) اندازه تعداد اعضای با رتبه   به توان دقیقارا مي⌊
𝛺(𝑛)

2
⌋ 

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

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

دوتا از اعضا هستند که داخل زنجیری زيبا شويم متوجه مي

ه عاد کردن بین آنها وجود دارد بنابراين قطعا رابط .هستند

 .باشند نمیتوانند داخل يک پادزنجیر و

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

 ۳دهند ولي تعداد اعضای آن کران قضیه يک پادزنجیر مي

 را دارد.

زيبا  رويم و کاربرد زنجیرهایينجا به سراغ دو مسئله ميا در

 کنیم. را در آن بررسي مي

ای مسئله دانش آموز در يک امتحان سه 4۹ .1مسئله 

 7تا  ۰هر مسئله عددی صحیح از  یند. نمرهاشرکت کرده

ت ياف Bو   Aآموز مانند است. ثابت کنید در پايان دو دانش

به طوری که نمره يکي در هر سوال بیشتر مساوی  د،شومي

 ديگری است. 

آموزان را به توان عوامل اول يک عدد نمرات دانش :اثبات

آموزی در دهیم. فرض کنید نمرات دانشتناظر مي

باشد. نمره او   c , b, aبه ترتیب برابر  ۳و 2و  1های مسئله

0دهیم که تناظر مي  𝑝𝑎𝑞𝑏𝑟𝑐را به  ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ ، به  7

  𝑝7𝑞7𝑟7علیه طوری که تمام اعداد تشکیل شده مقسوم

شود به اينکه ثابت ما تبديل مي یباشند. حال مسئلهمي

اين  .کندکنیم دو عدد هستند که يکي ديگری را عاد مي

 دقیقا همان مفهوم زنجیرهاست.

 پس،  𝛺(𝑛) 21 = آنگاهباشد   n= 𝑝7𝑞7𝑟7اگر  

⌊
𝛺(𝑛)

2
⌋ = را پیدا  1۰با رتبه   D(𝑛)حال تعداد اعضای  .10

 د:کنیم. برای اين  کار بايد معادله زير را حل کرمي

    0 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ 7                           a + b + c = 10          

 

:        اهای اين معادله سیاله برابر است بتعداد جواب 
                                                          

(
12

2
) − 3 (

4

2
) = 48 

      

سپس  ؛کنیمابتدا معادله سیاله بدون شرط حل مي)

 از آن کم را باشد( ۸های نامطلوب )عددی بزرگتر از حالت

       ( .کنیممي

 4۸به  nهای علیه، مجموعه مقسوم 2و  1طبق قضیه  حال

 4۹شوند و طبق اصل النه کبوتری چون زنجیر زيبا افراز مي

پس دو  ،علیه )متناظر شده از نمره( داريممقسوم

بنابراين يکي ديگری  ؛علیه در يک زنجیر قرار دارندمقسوم

 کند. را عاد مي

,1,2}حداکثر چند زيرمجموعه از  .2مسئله  … , 𝑛 } توان مي

 انتخاب کرد که هیچ کدام زيرمجموعه ديگری نباشد؟ 

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

𝑚 = 𝑝1𝑝2…𝑝𝑛   يعني هر  دهیمتناظر مي(𝑎𝑖   به 𝑝𝑖 و  )

علیه نظیر آن بنابراين هر زيرمجموعه از آن را به مقسوم

        دهیم.                   تناظر مي

           {𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑘}
 تناظر
→   𝑝𝑎1𝑝𝑎2 …𝑝𝑎𝑘 

مسئله معادل اين است که حداکثر چند مقسوم علیه از  

توان انتخاب کرد به طوری که تشکیل مي𝐷(𝑚) مجموعه 

رويم. طبق قضیه مي ۳يک پادزنجیر بدهند.  به سراغ قضیه 

حداکثر طول پادزنجیر به اندازه تعداد اعضای با رتبه  

⌊
𝛺(𝑚)

2
، پس تعداد آن nبرابر است با  𝛺(𝑚)هستند. چون  ⌊

⌋برابر است با تعداد اعضای با رتبه 
𝑛

2
که چون در اين   ⌊

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

)رتبه برابر است با :
𝑛

⌊
𝑛

2
⌋
)    

⌋  و برای ارائه مثال کافي است در هر مرحله
𝑛

2
از عوامل   ⌊

را در نظر بگیريم که قطعا هیج دو عددی برهم   mاول عدد 

طور که ذکر کرديم اعضای با رتبه پذير نیستند. همانبخش

 دهند.برابر تشکیل يک پادزنجیر مي
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کنیم و حل آن را بر عهده انتها سوالي را مطرح مي در

 گذاريم .مي دهخوانن

𝑝𝑖فرض کنید  .۳مسئله 
𝑛  ای هخانواده تمام زيرمجموعهi 

,1,2 عضوی … 𝑛   باشد. ثابت کنید اگر𝑖 <
𝑛−2

2
باشد، تابع   

f : 𝑝𝑖مثل  ييکبهيک
𝑛 → 𝑝𝑖+1

𝑛  هست که برای هر 

𝐴 ∈  𝑝𝑖
𝑛،  اشته باشیمد  :𝐴 ⊆  𝑓(𝐴)
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عمو پطرس و انگارۀ گلدباخ )سرگذشت یک 

 ریاضیدان(

 تالیف: آپوستولوس دوکسیادیس

 ترجمه: دکتر حمید پزشک و کتایون ساکی

  ناشر: نشر زیبا

 83چاپ اول: بهار 

 صفحه 163

 

يد؟ همان اهتاکنون آن لحظة بیم و امید را تجربه کرد

وقت و انرژی  تمامِ کنید به کاری که ای که شک ميلحظه

کنید به امکانش. ايد. شک ميخودتان را برای آن صرف کرده

ايد و وقتي سوار و مرکب هر دو ها سوی مقصود تاختهسال

 کنید که مقصود ممکن هست يا نه.اند، شک ميجانبهلب

همتِ بلند  سوی ديگرو  اگر يک سوی ديو خان هفتم باشد

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

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

شود. مثل يک قضیه رياضي. قاطع رود، نه نقض ميبین مي

 و استوار، سدِ راه!

اين کتاب داستان يک رياضیدان است که عمرش را وقف 

صورتش را هر که کند. حدسي مي اثبات حدس گلدباخ

تواند بفهمد و با اين حال نزديک سه قرن است که کسي مي

است. عمو پطرسي که مضحکه فامیل ثابت نشده باقي مانده

کند، روزگاری نزد است و به تنهايي در خانه زندگي مي

است. به کالج ترينیتي کمبريج ی تحصیل کردهکاراتئودور

وود روی حدس گلدباخ کار لیتل رفته تا در کنار هاردی و

های نظريه ها و تکنیککند. از رامانوجان کمک گرفته. ايده

 های نظريه مقدماتي را هم تحلیلي اعداد را بکار برده. روش

امتحان کرده. همه کار کرده. چه در بیداری و چه در خواب. 

 و ناگهان...، گودل!

ست و خود تحصیل کرده رياضیات ا نويسنده اين داستان

 بعالوه چندين کتاب نوشته و چند فیلم نیز ساخته است.

  

  شاگردی یک ریاضیدان

 تالیف: آندره ویل

 ترجمه: مهران اخباریفر

 ناشر: نشر نی

 93چاپ اول: 

 صفحه ۲48

 

ايد که زندگي يک رياضیدان ای فکر کردهاگر لحظه

کند، ها دوره مييکنواخت است و دور بسته را با دوباره

بهتراست نگاهي به زندگي آندره ويل داشته باشید. آندره 

از بزرگترين رياضیدانان دنیا باشي  توانيميويل ثابت کرد 

و همزمان بسیاری تجارب عجیب را پشت سر بگذاری. ويل 

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

زندان رفت و جنگ جهاني را تجربه کرد و همزمان تاثیر 

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

تدريس در دانشگاه مسلمانان علیگر پرداخت. بورباکي را 

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

 رياضي بود و هم ادبیات سانسکريت. 

آندره ويل است. روايتي از زندگي  نامهاين کتاب، خودزندگي

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

برد. خود به فرانسه، هند، فنالند، انگلیس، برزيل و ... مي

ید. کنهايش را تجربه ميترين رنجو عمیق دوری از خانواده

خوانید و با داستان ايجاد بورباکي و انتخاب نامش را مي

 شود. افکار و احساسات ويل همراه مي

 

بمعرفی کتا  

لوکاظمدانیال   

سامهدی حق شن  
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  روانشناسی ابداع در ریاضی

 تالیف: ژاک آدامار

 ترجمه: عباس مخبر

 ناشر: نشر نیو )قبل تر دنا(

 )!((6۷) قبل تر از انتشارات دنا سال  98چاپ اول: 

 صفحه 1۷1

 

 رياضیدان نامي فرانسوی، سخنراني هانری پوانکاره،

شناسي پاريس دارد که در آن مشهوری در انجمن روان

های عجیب کند برای نحوه ابداع در رياضي و مثالسعي مي

ای طوالني، آن توضیحاتي ارائه دهد. چگونه بعد از وقفه

تر شود. يا عجیبناگهان راه حل مسئله برايمان ظاهر مي

ه هنگام خواب در رويا يا بالفاصله آنکه چگونه پاسخ مسئل

 شود.بعد از بیداری برما عرضه مي

های بزرگ قرن بیستم بود، ژاک آدامار که خود از رياضیدان

های پوانکاره موضوعات دراين کتاب عالوه بر توضیح ايده

کند. به نقش ناخودآگاه در تری را نیز بررسي ميگسترده

های رياضي انواع ذهن پردازد وفرآيند ابداع در رياضي مي

ها و متفکرين بزرگي کند. روش کار رياضیدانرا معرفي مي

های مختلفي در رياضیات را نقل کرده و با بررسي مثال

های عمیق ذهني است تاثیر ناخودآگاه و تفاوتسعي کرده

 افراد را نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

  مفاهیم ریاضیات جدید

 تالیف: یان استیوارت

 پرویزیترجمه: جمشید 

 ناشر:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

 63چاپ اول: 

 صفحه 410

 

يک نظريه رياضي وقتي کامل  "ديويد هیلبرت گفته بود 

است که بتوانید آن را به اولین فردی که در خیابان 

. اين کتاب نوشته شده است که "بینید، توضیح دهیدمي

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

های مختلفي در رياضیات نوشته است، استیورات که کتاب

ها، اهداف، در اين کتاب سعي کرده است توصیفي از روش

مسائل و کاربردهای رياضیات جديد ارائه دهد به طوری که 

تنها آشنايي مختصری با جبر، هندسه و مثلثات برای 

 فهمش کافي باشد.

کلي در مورد فصل است که با توضیحاتي  2۰کتاب دارای 

شود و با کاربردهای رياضیات اش شروع ميرياضیات و تاريخ

های های کتاب شاخهرسد. فصلو کامپیوتر به پايان مي

دهند و شما را با نظريه مختلف رياضیات جديد را پوشش مي

ها و اصول موضوع، ناوارداهای توپولوژيک و مجموعه

الیز حقیقي و توپولوژی جبری، جبر مجرد و مفهوم گروه، آن

های ها و دشواریکند و پیچیدگينظريه احتمال آشنا مي

 کند.درک اين مفاهیم را برايتان ساده مي
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 علوم کامپیوتر

 

 

 

 

که برای  از اين ممنون ،بخیرشما صبح  دکتر شیرعلي!سالم 

 .دمصاحبه وقت گذاشتی

ی ی تحصیلی خود و به طور خاص رشتهمورد رشتهدر

 کامپیوتر توضیح بفرمایید.مهندسی 

ی کامپیوتر و برق هاهای دنیا رشته تقريبا در نصف دانشگاه

ی برق و دانشکدهبه عنوان  د،دارن قرار دانشکده در يک

بسیاری دانشگاه صنعتي اصفهان يا هم در  هنوز .کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر  در اينطور است.دنیا  رهای ديگدانشگاه از

 بعداً ليو در يک دانشکده بودندرشته  قباًل اين دوهم 

 .مهندسي کامپیوتر جدا شد

 از لیسانس مهندسي سخت افزار کامپیوتر ی منرشته 

ی برق و کامپیوتر ن موقع دانشکدهآ در دانشگاه اصفهان بود،

فوق لیسانس دانشگاه صنعتي شريف  ند. سپسيکي بود

 در )مهندسي کامپیوتر( ی مان سال هم باز رشتهآبودم و 

ن آامیرکبیر بودم،  یدکتر 1۳66سال .دانشکده برق بود

ی مهندسي کامپیوتر با برق بود و هنوز زمان هم دانشکده

 ی مستقل نشده بود.دانشکده

پلی  نیست که مثل دانشگاه اینطوری بهتر شما به نظر

ی مستقل برای علوم دانشکده ک، ی EPFL1 تکنیک

های برق و دانشکدهو  وجود داشته باشد ۲کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر یکی شوند؟

که من وارد دانشگاه  زمانييعني از  ،1۳57از سال  بحثاين 

که  عقیده دارندبعضي است که ادامه دارد.  سال 42 ،شدم

بعضي ها  د،ی مستقل باشدهکدانش ککامپیوتر ي است بهتر

 دی رياضي باشداخل دانشکدهبايد علوم کامپیوتر  دمعتقدن

در . مهندسي برق کدهو مهندسي کامپیوتر داخل دانش

که علوم کامپیوتر داخل  اين شديند اين تجربیات آنهايت بر

ولي مهندسي کامپیوتر برای خودش د دانشکده رياضي باش

 که البته روی اين ايدهداشته باشد. ی مستقل دانشکده

 د ی مهندسي کامپیوتر و علوم کامپیوتر يکي باشندانشکده

 

 

 

 

هم فکر شده ولي به نتیجه نرسیده است. تقسیم بندی 

 .ستحالت مطلوبی وجود داردايران  درکه  يبا شرايط کنوني

مباحث نظری برای علوم کامپیوتر و مباحث اپلیکیشني و 

 . البتهشدهدر نظر گرفته کاربردی برای مهندسي کامپیوتر

، یدبینيکي مي نگاه کنید، آن ها رااين دو رشته به از دور  اگر

در  و مهندسي کامپیوتر هر دو علوم کامپیوتربه عنوان مثال 

هرکدام  و نددار و داده کاوی گرايش ارشد هوش مصنوعي

ولي تفاوت  کنند.به طور مستقل در هر دو دانشکده کار مي

مباني نظری و تئوری  باکاربرد  تفاوت ناهم شانبنیادي

ها هست که مسئله و الگوريتم ها و اثبات کارايي الگوريتم

 د.کناز هم جدا مي ااين دو رشته ر

شما چه فعالیت هایی را به دانشجویان علوم کامپیوتر 

 ؟کنیدتوصیه می

 ود،شکه هرساله برگزار مي ۳ACMمسابقات  من به نظر

اين  باشد. محک خوبي برای پیشرفت گروهتواند مي

 از معتبرترين مسابقاتي هست که ما االن داريم. مسابقات

وجود ی کامپیوتر دو انجمن عمده برای رشته در سطح دنیا

که  . IEEE5انجمن  و ديگری  4ACMيکي انجمن  دارد.

بیشتر ديد  IEEEعضو هستم منتهي  در هر دومن 

و اسمش هم انجمن مهندسین برق و  دمهندسي دار

 د.بیشتر ديد علوم کامپیوتری دار ACM هست.الکترونیک 

با هم مخلوط  تاحد زيادی امروزه اين دو مسئله هرچند که

 ،ارشدی دورهی بیوانفورماتیک رشته  درمثالً  اند.هشد

در آن  نیز ی پزشکيهای رشتهمهندسي پزشکي و دانشگاه

توان مرزی برای اين چنین د. به سختي ميفعال هستن

 ای تعیین کرد.تههای بین رشرشته

این انجمن  درو سمت شما  IEEEدر مورد لطفاً کمی 

 یتانهافعالیت و  Senior Member 6 به عنوان

یا  است علوم کامپیوتر همسو باکه آیا  هیدتوضیح د

 ؟دکنبه طور خاص برای مهندسی برق فعالیت می

 با دکتر شیرعلی  مصاحبه

 مهکامه عرب گری

 

3- 1.École polytechnique fédérale de Lausanne 

4- 2.School of Computer and Communication Sciences 

 که از مسابقات مطرح و معروف برنامه نويسي است. ICPCمسابقات 3. -5

6- 4.Association for Computing Machinery [acm.org] 

7- 5.Institute of Electrical and Electronics Engineers [ieee.org]  

1-  

  IEEE باال ترين درجه در .6 -2

https://www.ieee-pes.org/pes-communities/membership-

grades/senior-members 
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ن در مورد يشاهای فعالیتعمده IEEEانجمن  کالً 

ی مهندسي برق و هايي هست که در حوزهاستاندارد

 د.دارن 7و در واقع تعداد زيادی مجله شودکامپیوتر مطرح مي

های که يافته ددار 8تعداد زيادی مجله نیز ACMانجمن 

و هر سال تعداد زيادی کنفرانس  دکنمنتشر مي اعلمي ر

 اين کنفرانس ها مطرح درها آخرين يافته د.کنبرگزار مي

محل خوبي برای نیز ها خود اين کنفرانس ود.شمي

به صورت  است تا های مختلفدانشگاه ازپژوهشگران 

داشته  و تبادل تجربیات دديگر را مالقات کننيکحضوری 

ل هم مث ریهای جنبي ديگفعالیت هاد. عالوه بر اينباشن

ای هم های دورهکارهای پژوهشي يا سخنراني، مسابقات

 .ودشبرگزار مي

فقط برای  اشاره کردیدها هایی که برای انجمنفعالیت

 در دورانیا  ی استارشد و دکتر دانشجویان

 انجام داد؟ ییهافعالیت ودشکارشناسی هم می

 در د. مثالًهای دانشجويي هم دارنها شاخهاکثر دانشگاه

تر تخصصيانجمني ايران انجمن کامپیوتر يا انفورماتیک يا 

 . ياهستم شعضو نیز داريم که من اانجمن رمز ر مانند

 .بودمی آن انجمن کامپیوتر که من چند سال هیئت مديره

 شانو  اکثر دها هستنی انجمناينها در واقع محلي شده

بینید مي د.ی دانشجويي هم داشته باشنهاشاخه انندتومي

 10يا انجمن کامپیوتر 9انجمن رمز ها مثالً بعضي دانشگاهکه 

به علت ست. البته االن ان فعال اشاخه ی دانشجويیش

هم  یترتخصصيهای انجمنما  ،کامپیوتر گسترش بیشتر

مني به هم انج 11در مورد بینايي ماشین به طور مثال .داريم

کنفرانس های مستقلي برگزار که اسم بینايي ماشین هست 

ی هم به صورت تخصصي در رما انجمن های ديگ د.کننمي

برای  ی کامپیوتر در انجمن رمز داريم ولي قاعدتاَزمینه

ی ارشد دورهد، کار تحقیقاتي انجام بده خواهدکسي که مي

 اين ی لیسانس هدفدوره در زيرا مد نظر هستيا دکترا 

. ياد بگیريد اای رکه شما طیف زيادی از مباحث پايه است

 ياهای کامپیوتری شبکهامل، بايد ديدی از سیستم ع مثالً

بنابراين قرار نیست شما در داشته باشید،  هوش مصنوعي

مبحث به صورت تخصصي مثال  کی لیسانس روی يدوره

عکس ارشد و دکترا بر یدر دورهولي بعدا  ددوسال کار کنی

 دررا  مورد نیاز خودای زمینههست يعني شما علوم پیش

ی ارشد شما دوره در و بعداً ايدآموزش ديدهی لیسانس دوره

نجا آ کنیدای مربوط به سیستم عامل کار روی پروژه راگ

تخصصي مباحث مربوط به سیستم عامل را ر به طور ديگ

وره ی د درکه  ودرکنید، بنابراين انتظار نميمطالعه می

مسابقات  شرکت در شويد.کارشناسي عضو اين انجمن ها 

. البته به علت عمومي بودنشان بیشتر به شما توصیه میشود

  12ی هم هست مثل مسابقات رباتیکرمسابقات خاص ديگ

ن مباحث يا د.برعهده دارن ادکتر سعید شیری هدايتش رکه 

ها اين فعالیت در انندتوها ميفعال شده و بچه هم اخیراً

 .دشرکت کنن

از جمهوری  اها آمریکا رکه دموکرات 1993سال 

، و بیل کلینتون رئیس جمهور شد دها گرفتنخواه

 visiting research scholarمصادف شده بود با 

ها شرایط خوبی آیا با روی کار آمدن دموکراتشما، 

 ؟فراهم شد یا نه

دانشگاه  1۳65سال  .نداريم آن هاما کاری به  ببینید اصالً

راه  ی رای دکترصنعتي امیرکبیر تصمیم گرفت که دوره

که ما  دکردنباور نمي رديگدانشگاه های د. هرچنداندازی کن

ی دکترای کامپیوتر يا دکترای برق ايران بتونیم دوره در

بود که دانشگاه امیرکبیر اولین گونه اين  .داشته باشیم

ی برق و کامپیوتر را ايجاد کرد و من اولین دانشجويي دوره

کامپیوتر  دربودم که در رشته ی سخت افزار کامپیوتر يا 

های ن با دانشگاهاتعاملمشدم و برای اينکه دکترا  یدانشجو

ی دکترای داخل اين امکان فراهم در دوره شوددنیا برقرار ب

يک  بتواند دگیرشد که دانشجويي که داخل ايران دکترا مي

ترم يا دوترم )البته برای من يکسال شد( يعني به مدت يک 

در يکي از د( بستگي به پروژه دار)حدود آن يا سه يا نه ماه 

ن موقع آمن چون  مهمان شود.دنیا ر دانشگاه های ديگ

اقدام کردم و از دانشگاه دانشجوی دکترای امیرکبیر بودم 

SMU  در آمريکا پذيرش گرفتم بعد به عنوان دانشجوی

مهمان تحقیقاتي رفتم و درسي پاس نکردم صرفا روی پروژه 

اش مهندسي کردم. يکي از دوستان ما هم که رشتهکار مي

به ايران برگشت و االن هم  ای ما بودپزشکي بود و هم دوره

توانند از اين امکان استفاده کنند. من های داخل ميدانشجو

ثبت نام شدم و کارت دانشجويي داشتم. دانشجوی مهمان 

تحقیقاتي از کتابخانه، آزمايشگاه و امکاناتي که دانشکده 

اين مشکالتي که االن  تواند استفاده کند.مقصد دارد مي

مريکا بود. مثالً ما سفارت تر هم بین ايران و آهست، قبل

نداشتیم و من مجبور شدم يک ماه به کشور ديگری بروم تا 

8- 7.ieee-pes.org/publications 

9- 8.acm.org/publications# و dl.acm.org/magazines 
10- 9.isc.org.ir 

11- 10.csi.org.ir 

12- 11.ismvip.ir 
13- 12.t.me/mathcsrobotics 
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ويزا بگیرم. اين نقل و انتقال پول خیلي مشکل است. هرچند  

تر شده است. مثالً اکنون با گسترش اينترنت، امور راحت

توانیم با همديگر تماس تي ميپسر من کاناداست و به راح

داشته باشیم نسبت به آن زماني که من آمريکا بودم که 

ی بسیار زيادی حتي يک تماس تلفني ساده با ايران هزينه

ی کامپیوتر هدفمان اين است که در برداشت. ما در رشته

تر کنیم برای مثال همین زندگي را برای همه راحت

یوتر اين امکان را فراهم کرده ارتباطات. در واقع امروزه کامپ

تر با يکديگر در ها از هرجای دنیا خیلي راحتکه انسان

 ارتباط باشند.

ای که دوره ی دکتری در دانشگاه در مورد پروژه لطفاً

SMU13 کردید کمی توضیح دهید.در آن کار می 

يکي از زير شاخه های هوش مصنوعي، تست الگو يا 

Pattern Recognition ی دکترای من زير روژههست. پ

يا تشخیص  OCRدر مورد  ی اين موضوع بود کهشاخه

کردم. بحث تشخیص حروف همون کپچا حروف کار مي

 OCRشود و هست، در واقع تصويری از متن ارائه مي

ش اين است که اين متن را تشخیص دهد. در اين وظیفه

 دهشزمینه برای انگلیسي يا زبان های ديگر خیلي زياد کار 

ا بتوانیم مفارسي بود که  OCRی دکترای من ولي پروژه

تشخیص حروف فارسي داشته باشیم. اين موضوع  مبحثي 

ی هست که ما هنوز درآن به جواب کامل نرسیديم مثاًل برا

توانیم ادعا کنیم که تشخیص حروف انگلیسي تقريبا ما مي

ی حل شده هست و االن به صورت چاپي انگلیسي مسئله

مطرح نیست ولي در  open problemه ی باز يا يه مسئل

فارسي اين مسئله ی باز مطرح است و هنوز  OCRزمینه ی 

نويس فارسي کارهای تحقیقاتي در زمینه ی تشخیص دست

 در حال انجام است. ما جای کار زيادی داريم. در کل من

های عصبي اين تشخیص حروف سعي کردم با روش شبکه

 را انجام بدهم.

 

ای از اختراعتان یا این تحقیقاتی شرکت یا ادارهآیا 

 کند؟اید، استفاده میکه انجام داده

را به صورت اختراع ثبت نکردم. آن ثبت  14البته من آن

کپچا هست ولي هنوز به صورت  اختراعي که من دارم

 تجاری

شود زيرا هنوز آن مقدار که بايد پژوهش نشده استفاده نمي

ر يک متن چاپي انگلیسي را اسکن است. ولي خب مثالً اگ

شود ولي ما برای فارسي جای کار کنید تبديل به متن مي

ي زيادی داريم و دلیلش هم اين است که برای زبان انگلیس

ا به تکار بسیار زيادی انجام شده و ما بايد خیلي کار کنیم 

 سطح آنها برسیم.

اولین ورژن ویندوز منتشر شده  1993در همان سال 

 یا شما در این مجموعه فعالیتی داشتید؟ بود. آ

توسط شرکت  Penthiumی پردازنده  1۹۹4 -1۹۹۳سال  

Intel توانست ساخته شد. ولي مشکل گرم شدنش را نمي

 حل کند. بعدتر به اين نتیجه رسیدند که اگر حالتي مثل

شوفاژخانه ها ايجاد کنند يعني اگر روی قطعه ای 

، يک فن نصب کنند مشکل  heat sinkآلومینیمي به نام 

کند. شود و پردازنده را خنک ميحل مي  CPU گرم شدن

 1۹۹۳خود ويندوز هم همین ماجرا بود يعني در سال 

ترين سیستم عاملي که کامپیوترهای شخصي داشتند، مهم

بود و  text basedبود که در واقع  DOSسیستم عامل 

تند مطرح شد گفمي ۳,1بعداً اولین ورژن ويندوز که به آن 

رويم. تا در واقع ما بتوانیم از حالت متن به حالت گرافیک ب

گرفته شد چون آن  Appleاين ايده بیشتر از محصوالت 

بودند  graphic baseبه صورت  Appleموقع کامپیوترهای 

بودند که به صورت   DOSولي کامپیوترهای شخصي بیشتر 

االن که  کرديم.متني بود و دستورات را بايد تايپ مي

 کاماًل گرافیکي شدند.  IOSاندرويد و 

اشاره کردید که ویندوز در ابتدا با کلی باگ 

منتشر شده بود و سپس بعدًا دیباگ شده است. 

آیا شما در فرایند دیباگ کردن ویندوز فعالیتی 

داشتید؟ یا فقط در مورد کپچای فارسی که قبال 

 کردید؟توضیح دادید فعالیت می

ی نه من سیستم عامل کار نکردم ولي در کل در رشته

شود، اوايل کار مشکالت کامپیوتر وقتي محصولي منتشر مي

ها دارند، آن خیلي زيادی دارد و با بازخوردهايي که مشتری

شود. برای مثال ويندوز هشت که محصول بهتر و بهتر مي

منتشر شد مورد استقبال قرار نگرفت و افراد حاضر نشدند 

سوئیچ کنند و ويندوز هشت را نصب کنند. اين شد که 

خیلي   XPآمد و جايگزين شد. يا مثال از  1۰سیستم عامل 

14- 13.Southern Methodist University (World Changers Shaped 

Here!) [https://www.smu.edu/] 

 .پروژه ی دکترا منظور است14.    -15
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اصالً استقبال نشد. اينکه  Vistaاستقبال شد ولي از ويندوز  

از سیستم عاملي  استقبال بشود يا نشود به عوامل مختلفي 

وب بستگي دارد و اغلب ممکن است نرم افزاری اول خیلي خ

 به نظر بیايد ولي بعد از انتشار از آن استقبال نشود.

 همان روز اول که کامپیوتر های شخصي آمد، دو پردازنده

ديگری  Motorolaی اصلي مطرح بود، يکي پردازنده ی 

Intel ی بهتری بود . اگر مقايسه کنید موتوروال پردازنده

 ولي استقبالي که از اينتل شد از موتوروال نشد.

های ی سیستم عاملاز بقیه DOSيا مثالً سیستم عامل 

تر بود ولي افراد از اين سیستم عامل استقبال موجود ضعیف

کردند بنابراين خوب بودن يک محصول به معنای استقبال 

 از آن محصول نیست.

بازار  %7۰مثال ديگر شرکت نوکیاست که چیزی حدود 

 سیستم عامل تلفن همراه دنیا را در اختیار داشت و از 

Symbian کرد. سپس وقتي هايش استفاده ميبرای تلفن

سیستم عامل اندرويد را گوگل منتشر کرد، شرکت نوکیا 

 مقاومت کرد و اين باعث شد که سهم کل بازار را از دست

های تحت سیستم عامل بدهد و در حال حضار گوشي

 کند تا بازار را پس بگیرد.اندرويد تولید مي

های اجتماعي را داريم، تبلیغاتي که مشکل شبکهامروزه هم 

 که در اين زمینه برايشان هست تاثیرگذار است.

ی کامپیوتر وجود دارد اين است البته مشکلي که در زمینه

تر هست يعني مثالً وقتي محصولي که موارد منفي پررنگ

های خوب بسیاری داشته باشد و يک ويژگي بد ويژگي

ها خیلي ه پررنگ شده و در رسانهداشته باشد، اين مسئل

کنند و به عنوان ها هم بزرگنمايي ميشود. رسانهمطرح مي

 شود.ي خطرناک مطرح ميی امنیتي خیلحفره

دانشگاه نرم افزاری بود که  LMSبرای مثال سیستم  

مشکالتی با آن داشتیم و االن سیستم 

BigBlueButton ها از باز مشکالت دارد، آیا این باگ

کردند، وجود می Developموقع که نرم افزار را  آن

و رفع نشده یا دلیل دیگری دارد؟ و چرا از نرم  داشته

شود که تست شده افزار های دیگری استفاده نمی

 هستند؟

هايي بود که از سیستم دانشگاه امیرکبیر از اولین دانشگاه

دانشجوی ارشد  1۳۸2آموزش مجازی استفاده کرد و سال 

داشتیم. دانشگاه ما يکي از پیشگامان مجازی در مجازی 

 سال است که اين روند ادامه دارد. 17ايران بوده و 

ر برای سیستم، دانشگاه موارد مختلف رو آزمايش کرده و د

يي نظر گرفته. يک روش اين است که ما همان نرم افزار پها

شود را عیناً استفاده کنیم. که در دنیا دارد استفاده مي

را در نظر بگیريد. مشکالتي زيادی   Moodle15ی هسامان

ی تايپ فارسي و راست چین داشت. به خصوص در زمینه

های ديگری بودند که محصوالت حاضر و بودنش. شرکت

نشگاه آماده داشتند ولي آنها هم جوابگو نبودند. درنتیجه دا

به اين نتیجه رسید که سیستمي متناسب با نیازهايش را 

سیستم ال ام اس دانشگاه توسط کارشناس  تولید کند و

 های دانشگاه نوشته شد. اين سیستم با اينترنتي که سال

ند وجود داشت، میتوانست جوابگو باشد و به پهنای با 1۳۸2

مثل االن نبود که همه  1۳۸2خیلي کمي نیاز داشت. سال 

اينترنت داشته باشند و حتي دانشگاه برای يک سری از 

 کرد تا به سیستم وصل شوند.اهم ميفر ADSLدانشجوها 

کند، قاعدتًا به مرور وقتي سیستم ارتقا پیدا مي

شود. االن هم دانشگاه دارد به های آن بیشتر مينیازمندی

 شود.کنار گذاشته مي LMSسیستم مودل روی مي آورد و 

در بحث مهندسي نرم افزار وقتي داريم نرم افزاری را 

های جديد رات و برنامه نويسيکنیم تغییرساني ميروزبه

ممکن است سیستم را ناپايدار کنند. خود ويندوز هم 

ه همینطور است. برای مثال اينطور نیست ويندوز را روز ب

شده،  منتشر 7روز ارتقا دهند. مثالً االن فرض کنید ويندوز 

ای مستقل از  ۸شوند که ويندوز تیم جديدی مامور مي

م بهتر است تیم جديدی آن نر بنويسند. معموالً  7ويندوز 

شیني افزار را دوباره از صفر تا صد بنويسند. برای مثال ما

افزار  شود، نرمسال استفاده شده و بعد فرسوده مي 1۰که 

 هم بايد بعد مدتي جايگزين شود.

نات که مجازی دانشگاه راه اندازی شد امکا 1۳۸2مثالً سال 

وانند طريق موبايل بتاالن را در اختیار نداشتیم که همه از 

 وصل شوند و استفاده کنند. 

 

 

Moodle.org ۱۵ .محیط آموزشي پويا و شي گرای ماژوالر  
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 توسط چه تیمی توسعه BigBlueButtonسیستم  

 شود؟داده می

های دانشگاه هستند و بر اساس مودل توسعه داده کارشناس

شود. مثل اندرويد که اوپن سورس هست يا حتي تلگرام مي

تواند اين نرم افزارها را توسعه بدهد. در که هر کسي مي

کنیم و توسعه واقع ما داريم سیستم مودل را بومي سازی مي

 دهیم. ولي من در جريان جزئیات تیم نیستم.مي

چین   camscannerاالن که اکثرًا از اپلیکیشن 

کنیم و مدتی این خبر پررنگ شد که این استفاده می

ای مقاله 16پدیااست و حتی در ویکی نرم افزار تروجان

باره چیست و هم در این مورد هست. نظر شما دراین

 کنید؟آیا از این نرم افزار استفاده می

د اين مورد خاص را من بررسي نکردم. البته دو سالي میشو

افزارهای کنم و از نرمکه از اين اپلیکیشن استفاده نمي

تواند در ردی ميموا کنم. در کل چنینديگری استفاده مي

افزارها به کامپیوتر وجود داشته باشد و اينکه برای اکثر نرم

 Captureهايي که تصوير را ضبط يا اصطالحاً خصوص آن

کنند همیشه اين خطر استفاده از اطالعات وجود دارد، مي

ای هم حتي در گوگل انجام در واقع وقتي شما سرچ ساده

ند و گوگل تمام اطالعات آن مادهید ردپايتان باقي ميمي

کند يا کند و استفاده ميآوری ميجستجو را گوگل جمع

های تبلیغاتي و دولت ها قرار داده مثالً در اختیار شرکت

شود. مجوزهايي که اين نرم افزارها دارند که دسترسي مي

رفت. به فايل و اينترنت و دوربین هست را هم بايد در نظر گ

های امنیتي هست که فرهالبته بحثي به اسم ح

ی برنامه ممکن است حتي در جريان های اولیهدهندهتوسعه

 کنند.ها هستند که از آن سو استفاده ميآن نباشند. بعضي

به طور کلي در بحث امنیت شبکه ضرب المثل معروفي 

کامپیوتر امن کامپیوتر خاموش » گويد: هست که مي

 «است.

 پیش آمد اين بود که لپحتي االن موردی که برای بايدن 

ها ای که مربوط به پسرش بوده را به قول ما ايرانيتاپ کهنه

 به سمساری فروختند. بعدها که فهمیدند که اين لپ تاپ 

 

 

اردش را ريکاوری و اطالعات وی را مربوط به او بوده ه

کنید در واقع وقتي فايلي را پاک ميچون  بازيابي کردند.

خورد که اين فايل ديگر قابل ک ميشود و فقط تیپاک نمي

شود ريکاور يا های پاک شده را مياستفاده نیست و فايل

 بازيابي کرد.

های کامپیوتری ی سیستمالبته اين خطر در مورد همه

 هست و علت اهمیت امنیت شبکه هم همین است.

شويم انگار شناگری شديم اينترنت وصل ميهمین که به 

کند، ديگر دمای آب کنترل شده که در اقیانوس شنا مي

نیست و ممکن است با کوسه برخورد کنیم. بايد خیلي دقت 

  کنیم که خودمان را در اين اقیانوش حفط کنیم.

هایتان ارائه هایی که در کنفرانسلطفاً در مورد مقاله

دور دنیا در هشتاد  1۷یتتاندادید بگویید. در وب سا

 اید.هایتان معنی کردهروز را با محل کنفرانس

ی کالً به اين شکل است که در دانشگاه مثاًل در زمینه

کنیم. حاال بعضي ی محاسباتي کنفرانسي برگزار ميهندسه

ای هستند و مثاًل هرسال در يک دانشگاه ها دورهکنفرانس

ا هست که دانشگاه هشوند. بعضي کنفرانسبرگزار مي

ای کند و بیشتر در رابطه با پروژهخاصي آن را برگزار مي

ی آن پروژه يا کار هست که شما انجام داديد و مقاله، نتیجه

ی پردازش زبان فارسي تحقیقاتي هست. مثالً شما در زمینه

خواهید ای انجام داديد و حاال ميکار تحقیقاتي  NLP1۸يا 

کنید در اين نتايج کار را ارائه دهید. بنابراين شما نگاه مي

هايي های معتبری که هستند، چه کنفرانسزمینه کنفرانس

شوند. کنفرانس معروفي بود که من هستند و کجا برگزار مي

يا ی جنوبي برگزار شده بود در آن شرکت کردم و در کره

مثالً يک سال در دبي بود يک سال در مالزی. ممکن است 

به عنوان مثال کنفرانسي که در مورد پردازش تصوير هست 

يک سال در پاريس برگزار بشود يا يک سال در لندن. اين 

شکلي نیست که شما شهر يا کشور را انتخاب کنید، شما 

کنید. مزيت آن اين است که کنفرانس را انتخاب مي

های تخصصي تا پارسال که کرونا نبود سکنفران

شدند و پژوهشگرهای دنیا در يک محیط جمع مي

توانستند تبادل اطالعات داشته باشند. عمداً هم مي

کنند که ها را هر سال در يک کشور برگزار ميکنفرانس

کند. تا ی دانش در آن کشور کمک ميخود اين به توسعه

16. en.wikipedia.org/wiki/CamScanner 
 Kaspersky Lab 

16- 17. https://shahreza.shirali.ir/publications/publications.html 

Conference Papers 
17- 18- Natural language processing 

 

https://shahreza.shirali.ir/publications/publications.html
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يک کنفرانس  IEEEد، قبل از اينکه سوريه درگیر جنگ شو 

 کرد. يا کراچي پاکستان يا هند.را در سوريه برگزار مي

ای برای شرکت یا انجمنی شما االن مشغول پروژه

 هستید؟

نه من تمام تمرکزم روی تدريس هست و االن هم چهار تا 

کنم و اخیراً کتاب کامپايلر را ترجمه کردم. درس ارائه مي

روی تدريس و آموزش  وقت ام را به صورت تمامتمرکز اصلي

 گذاشتم. البته دانشجوهای ارشد و دکترايي دارم که روی

کنند. االن با دانشگاه ديگری هم هايشان کار ميپروژه

ای کار کنم و برای هیچ شرکت بیرونيهمکاری نمي

 کنم. نمي

رای ما دانشجویان دارید اگر صحبت یا نصیحتی ب 

 بفرمایید.

هايي کنید، قبالً هم بوده. زمانيمواردی که شما تجربه م 

کند به آخر خط رسیده و بهتر رسد که آدم حس ميمي

است که درس خواندن را کنار بگذارد. واقعًا اين چیزها در 

دوران تحصیل اتفاق میفتند. حتي در دوران دکتری اين 

من  رود، شديدتر است.حس که هیچ چیز خوب پیش نمي

در زمان حال زندگي کنید، همیشه به دانشجوهايم میگويم 

گويند ما لیسانس بگیريم سربازی مثالً دانشجوهای پسر مي

کنیم در صورتي که برويم شغل پیدا کنیم بعد زندگي مي

ی تحصیل ما بهتر است که در حال زندگي کنیم. دوره

ی زندگي ما بشود و ما که در انتظار تواند بهترين دورهمي

زمان حالي را که داريم را  دوره ای بهتر هستیم بهتر است

باشیم به آينده. به جای اينکه  بهتر زندگي کنیم و امیدوار

 در برزخي زندگي کنیم به اين امید که آينده بهتر بشود.

در فقر و تنگدستي در عیش کوش و » گويد حافظ مي

و من  يعني زندگي خوب در سخت ترين شرايط.« مستي

 خوبي داشته باشند و ها، هم االن زندگيامیدوارم که بچه

  هم در آينده.
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توان پرسید اين است، يک طراحي اولین سوالي که مي»

ای خوب گويم طراحيای است، من ميخوب چه طراحي

اين « ی تغییر آن طراحي کمینه باشد.است که هزينه

در کنفرانس  Venkat Subramaniamای بود که جمله

افزار ول طراحي نرمدر رابطه با اص javaبیست سالگي زبان 

 بیان کرد.

ی يک طراحي در اين مقاله برخي از اصول شناخته شده

 Venkatافزار را براساس نظرات آقای مناسب از نرم

Subramaniam های ذهني نويسنده از زير همراه با بافته

کنیم تا گذرانیم و اين اصول را به خود يادآوری مينظر مي

کنند از ما به نیکي ياد ده ميآيندگاني که از کد ما استفا

های يک طراحي بد خود ما کنند! يادمان باشد اولین قرباني

 هستیم!

 رسیدن به طراحی خوب در گام نخست؟ ●

ورد مبارها و بارها اثر خود را  يک نقاش در فرايند خلق اثر

های کند، يا بخشي از آفريدهدهد، اصالح ميقضاوت قرار مي

ثر اکند و ما نیز انتظار خلق يک خود را به کلي نابود مي

امي رويايي را در همان ابتدای کار از يک نقاش نداريم! تم

نويس هم صادق است! بیايید اين مصاديق برای يک برنامه

افزار بپذيريم که رسیدن به يک طراحي خوب برای يک نرم

در همان گام نخست شدني نیست و اغلب با چندين مرتبه 

سازی، رفته رفته طراحي و پیاده ی طراحيطي کردن حلقه

شود. پس انتظار زيادی در تر و بهتر ميمورد نظر پخته

 .ابتدای امر نداشته باشیم

شود گاها تالش برای يافتن يک طراحي مناسب باعث مي

سازی خود را به تعويق بیاندازيم البته که که ما شروع پیاده

ت است تفکر برای يافتن يک طراحي مناسب از اوجب واجبا

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

دار که بیش از حد آن نیز دستاوردی ندارد، پس اندازه نگه

 .اندازه نکوست

 

 

 

 

رساند که يک سازی به ما ميی طراحي و پیادهپروسه

شود. اگر ميشود، بلکه همیشه بازنوشته افزار نوشته نمينرم

افزار تنها يک بار نوشته شود بايد بپذيريم که نه يک نرم

کیفیتي از لحاظ فني خواهد داشت و نه عمر چنداني خواهد 

ای داشت. سرنوشتي که احتماال خیلي از کارهای پروژه

 .دارند

 بسته شدن راه خالقیت ●

افزارها خارج از دنیای کامپیوتر، محصوالتي هستند برای نرم

ی اين نیازها را ی ترجمهازها، در اين میان ما وظیفهرفع نی

ی قضیه گیريم و نکتهبه زبان کامپیوتر بر عهده مي

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

توان چندين نوع ترجمه نیست! بلکه به ازای يک متن مي

نويس است های يک برنامهارائه داد و اين ذهن خالق و ايده

سازی( اين نیازها را به چه شکلي ترجمه )بخوانید پیاده که

ی کند. اعمال قوانین و قواعدی برای معین کردن راه توسعه

يک محصول از حدی به بعد نه تنها کمکي به شفاف شدن 

 بندد.کند بلکه راه خالقیت را ميها نميخواسته

 بازطراحی و مرور کد ●

اهلل »وتر مصرع چند وقت پیش بود که اهالي دنیای کامپی

ی از مداحي آقای رسولي را سوژه« اکبر اين همه جالل

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

کردند! اما حقیقت امر آن است بیان مي هنگام ديدن کدشان

ی مرور کردن کد را به سازی کد وظیفهکه اگر بعد از پیاده

د شد چندان جالل و تیمي خود بسپاريد متوجه خواهیهم

 .شکوهي ندارد و احتماال تغییراتي خواهد داشت

البته که فرايند مرور کد که موجب انتقال تجربه بین افراد 

های مناسب يادگیری و پیشرفت شود يکي از فرصتمي

 است.

 

 

 

 خوب طراحی کنیم!

 جواد کريمي
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 بینم!واکنش من وقتي کدم رو مي   

Keep it simple! 

 دهندگان! اما سادگي در چیست؟توسعهشعار معروف دنیای 

های ساده بودن ی يک کد يکي از نشانهاگر چه که فهم ساده

ی آن نیست! ممکن است شما يک شرط آن است ولي همه

جای کد تکرار کرده باشید، بديهي است که  nساده را در 

 اين کد اصال ساده نیست!

ا يک طراحي ساده به راحتي قابل فهم است. سادگي شما ر

خواهید عملکرد آن را دارد، هنگامي که ميمتمرکز نگه مي

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

برد. سادگي لزوما به درک مسئله و حل آن از بین نمي

معنای آشنايي کامل با مفاهیم استفاده شده در طراحي 

های آشنا نیست، يعني ممکن است شما از ابزارها و روش

ی محصول خود استفاده کنید و کار کردن با آن ر توسعهد

برای شما به علت آشنايي ساده باشد اما در واقعیت 

 ای برای سیستم شما نداشته باشد.سادگي

ها را سوی ماجرا پیچیدگي قرار دارد! پیچیدگي در آن

ها به دو دسته تقسیم کرد، توان براساس منشا آنمي

ه ناشي از فضای مسئله هستند هايي کای از پیچیدگيدسته

ای ديگر که ناشي از طراحي نامناسب هستند که و دسته

 نامیم.ها را پیچیدگي تصادفي ميآن

ای خاص انتخاب حلي خاص را برای مسئلهزماني که ما راه

ای های تصادفيکنیم در صورت عدم احتیاط پیچیدگيمي

کنیم و سپس برای رفع اين را به سیستم اضافه مي

های تصادفي جديدی به سیستم ها، پیچیدگيپیچیدگي

کند. کنیم و اين کار به همین منوال ادامه پیدا مياضافه مي

ی يک سیستم شما به برای مثال فرض کنید در توسعه

تر باشید و تصمیم دنبال راهکاری برای پردازش سريع

های خود را به صورت موازی بگیريد که يک سری از پردازش

ها برويد پس از  threadید و در اين راستا به سراغ اجرا کن

آن شما با مشکالتي از قبیل محدوديت منابع، مشکالت 

 روروبه …ها و دسترسي خواندن و نوشتن روی فايل

 هستند تصادفي هایپیچیدگي جنس از البته که شويدمي

 حال رويدمي …ها و  lock سراغ به مشکل اين رفع برای و

 خود خودی به است ممکن نیز هاحلراه اين آنکه

 ضافه کنند.ا سیستم به جديدی هایپیچیدگي

 

 انسجام کد 

ای از کد اگر انسجام کد را اينگونه تعريف کنیم که هر تکه

به طور متمرکز مسئولیت انجام يک وظیفه را بر عهده داشته 

توان انسجام را يکي از معیارهای سنجش باشد آنگاه مي

 افزار دانست.نرمطراحي 

واضح است هر چه انسجام کد بیشتر باشد هنگامي که نیاز 

به اعمال تغییری داريم تنها الزم است بخش مشخص و 

ی تغییر برای ما بسیار کمتر کوچکي را تغییر دهیم و هزينه

 خواهد بود و در نتیجه طراحي بهتری خواهیم داشت.

ا وجود دارد. در مقابل انسجام کد مفهوم وابستگي بین کده

های مختلف توان وابستگي بین بخشواضح است که نمي

ها يک پروژه آن در ماهیتيک پروژه را از بین برد زيرا که 

ها وجود خواهد هستند و به نوعي ارتباط و وابستگي بین آن

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

ها را طراحي خود آن اختیار ما قرار دارد و ما هستیم که با

کنیم. همچنین واضح است که وابستگي ايجاد و يا نابود مي

شود که های مختلف يک پروژه موجب ميبین بخش

ی بازطراحي و تغییر بخشي از پروژه زياد باشد چرا هزينه

 های وابسته خواهد داشت.که نیاز به جراحي بخش

نیز  های عدم انسجام کد که از ظاهر آنيکي از مصداق

آيد طوالني بودن توابع و متدها هستند! چنین چیزی برمي

اين توابع موجوداتي بسیار سخت برای تست کردن، 

ی مجدد هستند. فرض کنید که با يک فهمیدن و استفاده
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رو شويد و بخواهید مشابه عملکرد آن تابع بسیار بزرگ روبه 

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

شويد، در ادامه هم از منطق آن تابع چیزی متوجه نمي

احتماال برای تغییراتي جزئي کل آن را جای ديگری کپي 

کنید! ی خود را دو برابر ميی پروژهکنید و در عمل اندازهمي

معضلي که در ادامه به آن خواهیم پرداخت! توابع طوالني 

 هستند! 1شدندو برابر ترين فرصت برای بزرگ

ها در زندگي خود از توابع بلند ای ديگر ما انساناز زاويه

کنیم! برای مثال اگر از شما بپرسند که آخر استفاده نمي

ايد هیچ وقت چنین پاسخي ی خود را چگونه گذراندههفته

 ۳2صبح از خواب بیدار شدم،  7دهید که من ساعت نمي

 حل زندگیمی شمال غربي مروی در منطقهدقیقه پیاده

 کیلومتر به سمت 7با ماشینم  1۰داشتم، پس از آن ساعت 

مرکز شهر با سرعت فالن حرکت کردم و از طريق بزرگراه 

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

 کردندمي پیدا نمود ما یروزمره زندگي در طوالني و بلند

 وابج! بود طوالني تابع يک بارز ینمونه مورد اين شکبي

 کردم، ورزش کمي صبح که است شکل اين به هاانسان ما

 يک رفتار همانند رفتار اين و! …ک رفتم و پار فالن به

 يک انجام مسئولیت کدام هر که هستند کوچک توابع سری

 !دارند را کار

اما چه توابعي طوالني هستند؟ معیار سنجش طوالني بودن 

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

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

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

حتي ممکن است بگويیم طول تابعي مناسب است که بتوان 

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

ی فونتي؟! که ممکن است در جواب بگويید با چه اندازه

 single levelاينجاست که مفهوم زيبايي به نام 

abstraction principle  يا به اختصارSLAP شود. مطرح مي

کند که هر موجوديتي در کد )علي اين مفهوم بیان مي

ی انتزاعي خلق ايستي تنها و تنها يک اليهالخصوص توابع( ب

گويیم که آخر هفته به پارک رفتیم يک کنند، وقتي ما مي

رسانیم، فارغ واقعه را به شکلي انتزاعي به مخاطب خود مي

                                                           
1duplicate  

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

تر شدن قضیه فرض کنید جامع را ارائه کرديم. برای روشن

در پارک سینمايي وجود داشته باشد و شما به سینما که 

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

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

توانید از مخاطب خود انتظار ايد! و با اين حرف نميرفته

س اگر ايد! پداشته باشید که بفهمد که شما به سینما رفته

ی انتزاعي را ايجاد کنید الزم است هم به بخواهید يک اليه

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

شود تنها يک برداشت ها ديده ميهستند، وقتي نام آن

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

 دهد.

با فراخواني  اصطالحا به کدهايي که جريان اجرای کد

ی انتزاعي را ايجاد هايي از کد که يک اليهموجوديت

گويند، مي self documentedکنند قابل فهم هستند مي

 اصطالحي واقعا برازنده!

 

● Don’t repeat yourself 

های مهم و در عین حال شهودی يک يکي از شاخص

طراحي مناسب آن است که بخشي از کد که يک کار 

 سازی نشده باشد.دهد چندين بار پیادهميمشخص را انجام 

ای خاص از خواهید دستهبرای مثال فرض کنید که مي

ی خود را به طور متداول های موجود در پايگاه دادهداده

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

ها داريم کوئری مورد نظر را قرار دهیم که نیاز به اين داده

 nا مورد نظر را استخراج کنیم و در نهايت شما بو مقادير 

رو خواهید شد که نه بار تکرار شدن يک کوئری در کد روبه

ي تنها ظاهری زيبا ندارد بلکه فرض کنید به علت تغییرات

ح که در سیستم وارد شده است بخواهید اين کوئری را اصال

 د!کنید! واضح است که اين تغییر بسیار پرهزينه خواهد بو

ی حائز اهمیت نیز آن است که چه ر اين امر يک نکتهد

ای از کد که احتماال از آن زماني نسبت به جدا کردن تکه

شود بايد اقدام کرد؟ برای در چند جای پروژه استفاده مي
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فهم بهتر اين سوال در مثال فوق، چه زماني بايد تصمیم  

های شد که کوئری مد نظر را به کمک روشگرفته مي

ای انتزاعي يا استخراج آن به شکل مانند ايجاد اليه مختلف

ديگر از جای جای مختلف  refactorيک تابع و يا هر روش 

 yagniکد خارج کرد؟ پاسخ آن است که اصل ديگر به نام 

(You are not gonna need it) گويد که تا زماني به ما مي

که نیازی به اين امر پیدا نکرديم الزم به ايجاد چنین 

که شما برای تر يعني زمانيتغییری نیست، به شکل واضح

ی کنید اگر متوجهسازی مياولین بار اين کوئری را پیاده

اين نیاز نشديد که اين کوئری قرار است بعدا بارها در 

سیستم استفاده شود نیاز به استخراج آن نیست و حتي 

اد ی انتزاعي موجب ايجانجام کارهايي مانند ايجاد يک اليه

ی دومي که به اين کار شود و بهتر است دفعهپیچیدگي مي

 کنید. refactorکنید کد خود را مراجعه مي

در کد ابزارهای  تکرارهای تشخیص در رابطه با روش

ها به طور خودکار مناسبي وجود دارند که برخي از آن

 شوند.ها نصب ميهای بر روی سیستم ideفرض همراه پیش

افزار مطرح شده رخي از اصول مهندسي نرمدر اين مقاله ب

که به خودی خود بخش بسیار کوچکي از دنیای اين اصول 

بود، اصولي که گاهي حتي براساس سلیقه هم متفاوت 

توان شوند و صدها کتاب و هزاران مقاله در اين باب ميمي

يافت. همچنین در اين مقاله چندان به صورت منسجم و 

تری طرح نشدند و مطالب منسجمقدم به قدم اين اصول م

در اين باب وجود دارد، اما مقصود آن بود که در اين آشفته 

افزار الزم است تا گاهي داری نرمبازار اصول طراحي و نگه

زدگي و خارج از گود به ساختاری که فارغ از شتاب

ايم سازی کرديم و برای خود و آيندگان به جا گذاشتهپیاده

ی خود را ببینیم و در ها آفريدهها و زشتيفکر کنیم، زيبايي

نقص جهان آن ضعف و ناتواني آدمیزاد را بیابیم، از خلقت بي

 حظ کنیم و کدهای بهتری از خودمان باقي بگذاريم!

 

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

 خطاپوشش باد
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تا امروز، راه گر های محاسبهزمان پیدايش اولین ماشین از

ها هر روز رزيادی پیموده شده است و در صده اخیر کامپیوت

اند. امروز تر شدهتر و سريعمصرفتر، کمتر، ارزانکوچک

کامپیوترها در دسترس اکثر افراد قرار دارند و با پیدايش 

جهاني اينترنت و تسهیل روزافزون ارتباطات و  شبکه

و از جمله دانش  اشتراک اطالعات، پیشرفت علوم مختلف

انفورماتیک شتابي روز افزون گرفته است و جهاني که 

آسا در حال دگرگوني و تحول میشناسیم با سرعتي برق

 باشد.مي

کامپیوترها به سرعت در زمینه ظرفیت نگهداری و پردازش 

ها پیشرفت مي کنند و احتماال در چند سال آينده داده

اختارهای شبکه کاوی و سهای دادههوش مصنوعي و روش

ها عصبي به قدری گسترش خواهند يافت، که ديگر ماشین

های پیشرفته قابل تشخیص از انسان نبوده يا حتي و ربات

  هوشمندتر خواهند بود و بسیاری از وظايفي که امروزه

به شمار مي آيند مانند برقراری روابط عاطفي، انساني  کامالً 

 ها سپرده خواهد شد.خلق آثار ادبي و هنری و ...به ماشین

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

پیشرو در زمینه فناوری اطالعات و رياضیات که در دانشگاه 

ها در حال انجام هستند بینش های پیشگام در اين رشته

مختصری از امکانات آينده اين علوم به خوانندگان محترم 

 ارائه گردد.

 

 

 

 

 دانشگاه رایرسون

ريشه در آموزش نوآورانه و شغل  Ryersonتاريخچه دانشگاه 

. موسسه محور با هدف رفع نیازهای اجتماعي معاصر دارد

پس از جنگ جهاني دوم  1۹4۸ در سال  Ryerson فناوری

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

دانشجو در  25۰. در همان سال اولیه تاسیس حدود گرديد

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

گذشت سال ها و پیشرفت های صنعتي بسیار, اين موسسه 

تکنیک را نیز به نام خود اضافه لقب پلي  1۹6۳در سال 

ا اثبات کرد تا نمايانگر فعالیت های صنعتي آن باشد. ب

تعهدش بر مبنای ايجاد ظرفیت تحقیقاتي و دستیابي به 

به صورت رسمي لقب  1۹۹۳اهداف آکادمیک، در سال 

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

 2۰۰2دانشجو در مقاطع تکمیلي کرد و نهايتا در سال 

تغییر داد تا   Ryerson Universityاسمش را خالصه و به 

در حال  يانگر جامعیت اين دانشگاه باشد. اين دانشگاهنما

حاضر به عنوان يک موسسه پیشرو در زمینه تحقیقات و 

به عنوان برترين  2۰14نوآوری شناخته مي شود و در سال 

کارشناسي در کانادا شناخته  ي در مقطعموسسه تحقیقات

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

کشور مختلف هستند. اين دانشگاه در زمینه گسترش  146

تحقیقات، در جايگاه اول انتاريو و چهارم بین المللي قرار 

بر اساس  1۰۰۰-۸۰1دارد. همچنین رنکینگ اين دانشگاه 

هست. محققین اين دانشگاه به  2۰21در سال  QSرنکینگ 

توانمندی در حل مشکالت علمي، مشارکت و همراهي با 

و موسسه های غیرانتفاعي برای پیشبرد  صنعت، دولت،

اهداف، آفرينش و توسعه سرويس ها وتکنولوژی های 

های جديد مشهورند. جديد, بهبود فرايندها و ايجاد شرکت

منجر به ايجاد  Ryersonهای محققین دانشگاه نوآوری

شغل, بهبود شرايط شغلي, و همچنین بهبود سطح زندگي 

اه هانشگامعرفی د  

ريحانه طريقتي تابش –پرنیان راد   
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يکي از طرح های تحقیقاتي اين مردم کانادا میشود.در ادامه  

 دانشگاه را بررسي میکنیم.

از آنجايي که دانش رباتیک به سرعت در حال پیشرفت بوده 

ها بیشتر پیدا ها هر روز جای خود را در میان انسانو ربات

میکنند، اين امر ناخواسته موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر 

نسان به تعامل رو ها از يکديگر شده و با توجه به نیاز اانسان

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

هايي که موجب تعامل حسي میشود، به وجود اوردن روش

هايي برای میان انسان و ربات گردد و طراحي الگوريتم

سازی و بازتولید احساسات بشری میتواند ارتباطات شبیه

 میان انسان و ربات را بهبود بخشد.

ز تحقیقات انجام شده در اين زمینه در يکي ا

نجام حرکات موزون ا"به شرح زير است:  Ryersonدانشگاه 

با همراهي موسیقي، توانايي زيادی در جاری ساختن 

احساسات  تماشاگران دارد، ولي اگر اين نمايش توسط يک 

 "ربات باشد چطور؟

 Michaelپروفسور  Ryersonيکي از اعضای دانشگاه 

F. Bergmann ها در نمايش پتانسیل و توانايي شرکت ربات

رقص، و به دنبال آن تاثیری که اين نمايش میتواند بر 

 بینندگان بگذارد را بررسي میکند.

از دانشکده طراحي  Linda Zhangاو و تیمش )

از دانشکده نمايش( موفق   Louis Laberge-Côtéداخلي و 

عظیم الجثه ای که  ای را، میان رباتشدند نمايش دونفره

سازی در آلمان کار میکرده، و قبال در يک کارخانه ماشین

يک انسان برگزار کنند! اين نمايش برای اولین بار در 

، Ryersonافتتاحیه آزمیشگاه تکنولوژی خالق در دانشگاه 

 به اعتقاد وی، نتیجه اين نمايش خارق العاده بود. ;اجرا شد

ستاورد ها از اولین ترين ديکي از جالب"او گفت: 

نمايش رقص رباتیک، دريافت بازخوردهای مثبت از مردمي 

بوده که لزوما از تماشاگران يا دنبال کنندگان همیشگي 

رقص نبودند، آنها اظهار داشتند که با ربات احساس همدلي 

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

نه حتي شبیه به انسان ای که نه چهره دارد و میتونیم با شي

هست، چنین احساساتي را در وجود انسانها برانگیزيم، نشان 

توانیم با پیشرفت هرچه دهنده اين واقعیت است که مي

تر رباتها در بیشتر اتوماسیون، و حضور بیشتر و پررنگ

 "تر نمايیم.مان، حصول به چنین احساساتي را عمیقزندگي

 Michael ش، پروفسور برای بهبود و ارتقای اين نماي

F. Bergmann  ،با يک استاد در زمینه رقصBelinda 

McGuire  همکاری کرد. در مرحله اول، حرکاتMcGuire 

توسط اسکنر سه بعدی کدگذاری و سپس به ديتاستي 

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

جديدی  شود و حاال خود ربات حرکاتفرايند برعکس مي

 آن را همراهي میکند! McGuireکند و اين بار خلق مي

 

گويد که از مي Michael F. Bergmannپروفسور 

ديدگاه هنری، هدف اصلي اين پروژه تحقیقاتي بررسي 

ربات در هنر رقص، بررسي پیامدهای -ی متقابل انسانرابطه

اجتماعي هوش مصنوعي و گسترش روزافزون اتوماسیون و 

همچنین مفهوم و معنای روشن هوش مصنوعي در هنر 

 نمايش است!

  

 

 

 

 

اظهار داشت:  Michael F. Bergmannپروفسور 

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

رابطه مستقیم و سرراستي برای تلفیق اين دو دنیا 

ای از ما در مرحله"همچنین :  ")انسان/ربات( وجود ندارد.
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ربات قرار داريم که اگر میخواهیم چیزی -ارتباط انسان 

ربات برای اهداف  اتفاق بیافتد، بايد آن را خلق کنیم! اين

صنعتي در کارخانه ساخته شده و نه برای اينچنین سطحي 

های مشابه برای اهدف ما يا حتي اهداف از تعامل. ربات

( آن هنوز interfaceنزديک به آن طراحي شده، ولي رابط )

موجود نیست و فکر میکنم اين زمینه تحقیقاتي نیز بايد 

 "انگیز و جالب باشد!خیلي هیجان

بر اين عقیده  Michael F. Bergmannپروفسور 

یات ها، بر مبنای تصاوير و تجربهست که ادراکات کلي ربات

اند. او میگويد اينچنین ای هست که کسب کردهگذشته

ين ی راهي جايگزها، نشان دهندههای هنری با رباتپروژه

ند برای ارتباط با هوش مصنوعي در آينده هست و شايد بتوا

 ها را نیز تغییر بدهد!سعه و ساخت رباتروند تو

ما بايد در راه گسترش مقبولیت  "او میگويد: 

ها چنین تعامالتي تالش کنیم، و امید است که اين پژوهش

 "های جديد باشد.الهام بخش ايده

در پژوهشي مشابه، محققین ژاپني با اين سوال 

ي کها از لحاظ فیزيمواجه شدند که چه کار کنیم تا انسان

اين  ها بکنند، در نتیجهاحساس راحتي بیشتری با ربات

 تحقیقات، منجر به خلق رباتي شد که معلم رقص است و به

وسیله ی آن  تعامالت فیزيکي میان انسان و ربات مورد 

 بررسي قرار میگیرد

 هنگامي که با اين ربات میرقصید، مفاصل عملگر اين

يت میکنند! ربات شما را به حرکات درست و به جا هدا

درست مانند يک معلم واقعي سطح شما و پیشرفت شما را 

ين ارزيابي میکند و با هر هنرآموز متناسب با سطح وی تمر

میکند. اگر مبتدی باشید، به شما آزادی عمل کمتری 

کند  میدهد و او شما را هدايت میکند و برعکس، اگر ارزيابي

يت اجازه هدا تری قرار داريد، به شماکه در سطوح پیشرفته

 رقص را میدهد!

 

 

                                                           
1.  Waterloo 

 

محققین معتقدند اين نوع ربات ها در بحث آموزش 

 ورزشکاران بسیار مفید خواهند بود

 

 انشگاه واترلود

در واترلو ايالت انتاريو  1۹57در سال  2دانشگاه واترلو

آوری و کارآفريني، تاسیس شد. دانشگاه واترلو بر پايه نو

وکار جهاني برای مقابله با عنوان گروهي پیشرو در کسبهب

ان فعالیت خود را آغاز ورآن د یهای نگران کنندهچالش

های مرتبط به علوم نمود. دوراني که به جنگ سرد و رقابت

دانشجو در  74فضايي اختصاص داشت. اين دانشگاه با 

 در. کرد کار به آغاز مشارکت و های مهندسي، آموزشرشته

 کارشناسي مقطع در دانشجو ۳1۳۸۰ با دانشگاه حاضر حال

 به دکتری و ارشد کارشناسي مقاطع در دانشجو 52۹۰ و

 را دانشگاه دانشجويان %۳7و . دهد مي ادامه خود فعالیت

 اين ینندهند. همچي تشکیل ميالمللبین دانشجويان

 آنالين صورت به دانشجو 4۰۰۰۰ از بیش پذيرای هدانشگا

  .است

 

های کانادا، خود از دانشگاهبندی مجله مکلینز در رتبه

دانشگاه واترلو را به عنوان بهترين دانشگاه کانادا از نظر 

های آينده برگزيده است. درسي و برنامه یکیفیت برنامه

 یدر کانادا رتبه در علوم کامپیوتر همچنین اين دانشگاه

دانشگاه واترلو از لحاظ  است.کرده دوم را ازآن خود

بسیاری  ردپای فعال است به طوری کهبسیار  نیز تحقیقاتي

بیش  ،اکاناد در محور دانش و عالي فناوری با هایشرکت از

رسد. به همین از هر دانشگاه ديگری به دانشگاه واترلو مي
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« دره سیلیکون شمال»دلیل، دانشگاه واترلو و ناحیه واترلو،  

  شود.نامیده مي

 
 

 
  

 

 یبقیه با اشهمراهي و تکنولوژی پیشرفت با توجه به

در  .باشیمداشته را هرچیزی آمادگي بايد ها،دانش

 میلیون 2,5 در يک همکاری لوواتر دانشگاه در زمینه همین

 ها،دانش ديگر و معماری کامپیوتر، علوم همراهي اب ،دالری

خواهد از مي که تتوسعه اس حال در ایپروژه

بديع  رفتارهای تولید برای يادگیری تقويتي هایالگوريتم

 است اين شده . سوالي که در اين پروژه مطرحاستفاده کند

ای را طراحي کرد که و زنده پويا یسازه توانمي چگونه که

ر در طي تعامالت گسترده با بازديدکنندگان ارتباط برقرا

گیر ارتقا بخشد. کند و تجربه انسان را در يک محیط چشم

هم ادغام  توابع زنده را با نندتوامي رکامپیوت و معماری آيا

هدف  توانند فکر کنند؟های آينده ميو آيا ساختمان کنند؟

که به  است هاييقابلیت با فضايي ايجاد نهايي اين پروژه

توانند هايي که ميشود، محیطجان داشتن نزديک مي

حرکت کنند، واکنش نشان دهند و ياد بگیرند، با 

داشته  محیط تبادلتوانند با هايي که ميمتابولیسم

ان يا ساکن به نسبت همچنین. شوند بازسازی و باشند

  .سازگار و همدل باشند ،آگاه ،بازديدکنندگانشان

متخصص در زمینه  4۰ از بیش همکاری با که پروژه در اين

ق، بر و هندسي کامپیوترم ،معماری کامپیوتر، علوم های

ي، شمال آمريکای سرتاسر از ،دانش های ادغامي همچنین و

 بر تمرکز با شودمي تالش ،است گرفته شکل آسیا و اروپا،

های ز به قابلیتمجه را طراحان نوآورانه، هایتکنولوژی

اين تحقیقات پتانسیل  .تری بکنندجديد و ابزارهای پیشرفته

ها را به نحوی تغییر اين را دارند که سازه

                                                           
2.  Grand river 

 را کنترلشان برای الزم هایتکنولوژی دبتوانن ات دهند

های هوشمند، يادگیری ماشین، کنترل .ددهن پوشش

های های حرکتي و سیستمهای سبک، مکانیزمداربست

 در کنند،مي تجديد را خود که یا بیولوژيکي مصنوعي

اين  ناکنو و اندو آزمايش شده ادغام اولیه هاینمونه

 هایسیستم اين کامل ادغام چگونگي بررسي به محققین

 .دپردازنمي هاساختمان بعدی یها لنس در متنوع

پردازيم. های اين پروژه ميحال به بررسي يکي از طرح

( در 2۰2۰که امسال) .است Meander عنوان اين طرح

 کن به نمايش عموم درامده است.

  

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

ا، بستر همجسمه اين یکاری شدههای مشبکداربست

ها در يک ای از گونهمجموعهاند تا آزمايشي را فراهم کرده

ها به آرامي خم . آنايجاد شوند اکوسیستم مصنوعي

شوند و به حرکت بینندگان واکنش نشان مي

 به سفرهايي شامل طرح، اين یاولیه مطالعات دهند.مي

های آب و حیات وحش ، مطالعه جريان ۳گرندريور رودخانه

ی طبیعي هاهمانند محیط است و اين اجساممتنوع آن بوده

گ، بزر ييها گروه .اند شده طراحي ها و ابرها،مثل رودخانه

های برانگیختگي که کوچکتر، هایبخش تشکیل شده از

های اطالعاتي را به جلو و عقب منتقل فیزيکي و سیگنال

 يک عنوان به تا سازندمي قادر ار طمحی کنند، در نتیجهمي

سنسورهای جاسازی شده در  .کند کار يکپارچه کلیت
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دهند و در پاسخ، امواج نور، محیط، حضور افراد را نشان مي 

کنند. نرم افزار حرکت و صدا را از طريق سیستم ارسال مي

تواند با است که ميهايي بهم پیوسته سازمان يافتهدر گروه

ارتباط برقرار کند که اين ارتباطات  نیز های همسايهگروه

 دوم اليه. شودمي سیستم کل در سراسری منجر به رفتاری

 در نند کهکمي فراهم را هدستگا تصورات گويي حسگرها،

ارند. مانند توانايي بدن د را داخلي سنجش یوظیفه عواق

ز، اطالعات نی انسان در آگاهي از عملکردهای خود، اين اليه

ها را با اطالعات مربوط به عملي که در هر دسته از مکانیسم

 استفاده با. کندمي فراهم افتد،مي اتفاق محلیشانساختار 

 توانندمي هاسیستم مداوم، ایچرخه در اطالعات اين از

های جديدی و پاسخ بگیرند ياد ،طبیق دهندت را خود رفتار

  .ددهن هاراي را

اين طرح شامل يک منظره صوتي همه جانبه است که درون 

محیط قرار دارد  ی بلندگوهای سفارشي تعبیه شده درآرايه

 ايجاد طمحی تغییرات به نسبت و صدايي با تغییرات دائمي

   .میدهد پاسخ بازديدکنندگان به گويي که کند مي
 

ح، از طر اين در ساختارهای هندسي استفاده شده

اند که هم پیوسته و انعطاف پذير تشکیل شدهههای بشبکه

کنند. مي ای طبیعي رفتارو ساختارهای پوسته مانند پارچه

های داخلي و خارجي، های اسکلتي پوستههمچنین فرم

در طبیعت، بسیار محکم هستند. با  مانند ساختار استخوان

های بهم پیوند دادن جزئیات ظريف، سازه

 را نیرو زيادی مقدار توانندمي که داده اند تشکیل ار مقاومي

 ساخته جوری شده بافته ساختارهای اين. کنند تحمل

 جذب به قادر و کنند تحمل را ناپايدار هایمحیط تا نداشده

توانند پس مي .باشند بآسی کمترين با ،یقو نیروهای

 در مواد سنگین هایتوده رایب خوبي خیلي جايگزين

فرآيند از  در اين نوع در ضمن ،باشند سنتي هایساختمان

اين  ود کهشهای بسیار سبک و نازک استفاده ميورقه

 استفاده سپ ،شودجويي در مواد و انرژی ميصرفهباعث  امر

در  .جديد برای طبیعت نیاز فوايد بسیاری دارد مواد اين زا

میتوانیم به داشتن  های مصنوعي،محیط اين با ايجاد نتیجه

 برای و مشوي نزديک شهری هایمحیط با رتتبادالت سالم

  .مبرداري يمهم هایمقد زيست محیط از حفاظت
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  :هوش مصنوعیقدمت 

ترين بايد گفت که از اين نظر هوش مصنوعي يکي از غني

 ها! در قصه يها را دارد، منتهتاريخ

، اولین بار در هوشمندها و مخلوقات مصنوعي ماشین

 ها،در اين قصه های يونان باستان مطرح شدند.افسانه

 ها باور داشتند که بايد يک تمدن بزرگ را تشکیلانسان

ن به نما در مصر و يوناهای انسانها و مجسمهدهند؛ تنديس

ان حرکت در آمده بودند و حتي در مواردی، پای جابر بن حیّ

سازندگان موجودات مصنوعي گروه و چند تن ديگر هم به 

  شده بود!باز 

-ها از مدتدانها و رياضيفیلسوف ،که بگذريم هاداستاناز  

الل و منطق را پیش ها پیش مباحث مربوط به استد

 اند.شده شناختهکشیدند و امروزه اين مباحث به رسمیت 

. يکي باشندمي ا اساس کامپیوترهای ديجیتالهاين منطق

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

 .بود 4آلن تورينگ دکتر

  :تورینگ ینظریه

فاده تورينگ مبتني بر اين بود که مي توانیم با است ینظريه

ای را ، هر استدالل رياضي1و  ۰ها و اعدادی مانند از نشانه

های کنیم. همزمان با اين نظريه کشف عمليدر کامپیوتر 

-شناسي، نظريه اطالعات و فرمانعصب ای در زمینهتازه

ش بخ ها الهامپیوسته بود. اين پیشرفتشناسي به وقوع 

گروهي کوچک از پژوهشگران شد تا به طور جدی مساله 

 یکي را بررسي کنند.ايجاد يک مغز الکترون

 

                                                           
4TuringAllen   
5CollegeDartmouth   
6John McCarthy  

 

 

 

 :تست تورینگ

ای را در رابطه با هوش ، آلن تورينگ مقاله1۹5۰در سال 

ها به تست تورينگ مشهور مصنوعي منتشر ساخت که بعد

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

کننده ديگری، با کامپیوتر مکالمه کتبي ديوار يا هر چیز جدا

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

توان پايان مکالمه نیز متوجه اين موضوع نشود، آنگاه مي

در کامپیوتر را ماشیني هوشمند نامید زيرا توانسته است که 

برابر يک انسان به اندازه کافي از استدالل و منطق استفاده 

کند. تست تورينگ تا حدی توانست هوشمندی را توجیه 

اما از آن زمان تا کنون ماشیني ! «تا حدی»کند ولي فقط 

اختراع نشده است که توانسته باشد اين تست را با موفقیت 

بان هرگز به ابداع شد، اما اين ز AIML بگذراند. هر چند زبان

 .از هوش مصنوعي دست نیافت درجهاين 

تیمي که در زمینه هوش مصنوعي تحقیق مي کردند، در  

، کنفرانسي را در محوطه کالج 1۹56تابستان سال 

برگزار کردند. اين کنفرانس به همراه افرادی  5دارتموس

و  ۸، آلین نويل7، ماروين مینسکي6مانند جان مک کارتي

پیشتازان تحقیق  ی متوليهاکه برای دهه ۹هربت سیمون

و دانش  انهوش مصنوعي بودند انجام شد. آن در زمینه

ای نوشته بودند که برای عده زيادی از ، برنامهشانآموزان

توانست مشکالت آور بود. اين برنامه ميشگفت بسیار مردم

های منطقي را اثبات نوشتاری در جبر را حل کند، استدالل

بان انگلیسي سخن بگويد. در اواسط دهه ی کند و به ز

های کردن آزمايشگاه ، بودجه سنگیني برای داير1۹6۰

ی دفاعي اياالت دنیا از سوی حوزهدر همه جای تحقیقاتي 

متحده آمريکا اختصاص داده شد. پیشتازان هوش مصنوعي 

بین بودند. هربت درباره آينده آن در جهان بسیار خوش

7Marvin Minsky  
8Allen Newell  
9Herbert A. Simon  

 نامه هوش مصنوعیزندگی

 مهال کريمیان
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سال،  2۰بود که در مدت  بیني کردهسیمون پیش 

توانند هر کاری را که انسان انجام کامپیوترهای هوشمند مي

که  بزرگيمشکالت بسیاری از دهد انجام دهند. در واقع مي

در آن زمان برای ايجاد هوش مصنوعي وجود داشت، اساسا 

 .دنحل شده بو

  :زمستانی سخت برای هوش مصنوعی - 

مذکور در شناخت و رفع  ، تیمهای بسیاربا وجود موفقیت

در  .برخي از مشکالت هوش مصنوعي با شکست مواجه شد

از  1۰در مقابل انتقادات آقای جیمز اليتهیل 1۹7۰سال 

انگلستان و فشارهای مداوم کنگره برای کم کردن بودجه 

های انگلیس و آمريکا تمام های بزرگ، دولتبرای پروژه

را لغو کردند های به نتیجه نرسیده هوش مصنوعي پژوهش

بسیار کمي سالیان بعد، برای هوش مصنوعي بودجه  در و

شد. اين دوره را زمستان هوش اختصاص داده مي

 .نامندمي 11مصنوعي

ها بر روی هوش مصنوعي از سر ، پژوهش1۹۸۰در سال اما 

های گرفته شد و اين امر مديون اين بود که سیستم

های يافتند. سیستمهای تجاری دست هوشمند، به موفقیت

هايي از هوش مصنوعي بودند که مهارت و هوشمند، ترکیب

سازی دانش و توان تجزيه تحلیلي يک متخصص را شبیه

، هوش مصنوعي به بازار يک 1۹۸5کردند. در سال مي

میلیارد دالری دست يافت و در همان زمان پروژه 

کامپیوترهای نسل پنجم ژاپن، که متوقف شده بود، از سر 

ای برای تحقیقات آکادمیک در اين زمینه در گرفته و بودجه

باز هم چرخ گردان به  1۹۸7نظر گرفته شد. اما در سال 

های پردازش ای ديگر چرخید و بازار فروش ماشینگونه

آبروی هوش  جه بود، نابود شد واکه با مشکالتي مو 12سپلی

تر ختتر و سطوالني يبار زمستانن. ايمصنوعي را بر باد داد

 .برای هوش مصنوعي فرارسید

 

 

                                                           
10James Lighthill  
11rA.I winte  

 

 

  : پس از آن، بهاری نو-

و نزديک به قرن بیست  1۹۹۰پس از اين مشکالت، در دهه 

-هایترين موفقیتو يکم، هوش مصنوعي به يکي از بزرگ

خود دست يافت. اگر چه چیزهايي پشت پرده ماندند ولي 

های مهمي مانند استدالل و هوش مصنوعي در زمینه

ای های پزشکي و طیف گستردهکاوی، تشخیصداده منطق،

 .شداز تکنولوژی و صنعت به کار گرفته مي

شاخه ای از علوم رايانه است که هدف  هوش مصنوعي

های هوشمندی تولید کند که اش آن است که ماشیناصلي

ا رتوانايي انجام وظايفي که نیازمند به هوش انساني است 

سازی حقیقت نوعي شبیههوش مصنوعي در د. داشته باش

 هوش انساني برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعي

ه کای برنامه نويسي شده در واقع ماشیني است که به گونه

ن را همانند انسان فکر کند و توانايي تقلید از رفتار انسا

 .داشته باشد

ه هايي اطالق شود کتواند به تمامي ماشیناين تعريف مي

توانند کنند و مينند ذهن انسان عمل ميای همابگونه

س . اسارا انجام دهندکارهايي مانند حل مسئله و يادگیری 

هوش مصنوعي آن است که هوش انسان و طريق کار آن 

تي ای تعريف شود که يک ماشین بتواند آن را به راحبگونه

 اجرا کند و وظايفي که بر آن محول مي شود را به درستي

هدف هوش مصنوعي در حقیقت بر سه  .به پايان برساند

 درک و استدالل. پايه استوار است: يادگیری،

 

12Lisp Machines  
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 سطوح مختلف هوش مصنوعی

چه که از دنیای يک سیستم هوش مصنوعي بر اساس آن

تواند به آن پاسخ دهد، دارای سه کند و ميبیرون درک مي

هوش مصنوعي دود، باشد. هوش مصنوعي محسطح مي

مصنوعي. در ادامه هر کدام را به عمومي و سوپر هوش 

 .دهیمتفصیل توضیح مي

 13هوش مصنوعی محدود

تاريخچه هوش مصنوعي ، هوش مصنوعي محدود بسیار در 

زودتر از انواع ديگر هوش مصنوعي پديد آمده است. اين 

است. برای های هوش مصنوعي محدود زياد روزها نمونه

ای مانند شطرنج ، های پیچیدههايي که در بازیمثال رايانه

هوشمندانه در زمینه تجارت و در انواع  هایتصمیم گیری

عمل کنند  بهتر از انساناند رهای مهم توانستهديگر کا

هايي از هوش مصنوعي محدود هستند. زماني که در نمونه

کنیم منظورمان مورد هوش مصنوعي محدود صحبت مي

های هوشمندی است که در انجام دادن يک سیستم

کنند. برای مثال بهتر از انسان عمل مي خاص 14یفهوظ

صورت خودکار گفتار را  تواند بهسیستم هوشمندی که مي

های تشخیص چهره که يا سیستم ،به نوشتار تبديل کند

قادرند هويت يک فرد را حتي در شلوغي و سیل عظیمي از 

چند مثال از کاربردهای هوش جمعیت تشخیص دهند. 

 :عبارتند از مصنوعي محدود

 های خودران که به کمک هوش مصنوعي اتومبیل

 .کنندچگونه رانندگي  گیرندياد مي

 های پردازش تصوير و تشخیص چهره که سیستم

 در توانند کارهای بسیاری را انجام دهند ومي

 کاربرد دارند.تشخیص هويت افراد  هایعملیات

 های هوش مصنوعي که به انجام سیستم

ها و ساير کسب و يندهای مالي در بانکافر

 .دنکنکارهای مالي کمک مي

                                                           
13ntelligencertificial Narrow IA  
14Task  

  نیازهايتان به دستیارهای هوشمند که بر اساس

هايتان کنند و حتي پروازها و هتلشما کمک مي

 .کنندرا از قبل رزرو مي

 و…. 

 15هوش مصنوعی عمومی

تواند منظور از هوش مصنوعي عمومي ماشیني است که مي

 دنیای اطراف خود را همانند يک انسان درک کند و دارای

ها و وظايفي ظرفیت و گنجايش مشابه برای انجام فعالیت

دهد. را انجام مي هاکه به طور معمول، يک انسان آن است

وجود ندارد اما ردپای در حال حاضر هوش مصنوعي عمومي 

 تخیلي مشاهده-مليعهای ژانر توانیم در داستانآن را مي

کنیم. از نظر تئوری يک هوش مصنوعي عمومي مي تواند 

هايي مانند سطح انسان فعالیت کند و يا حتي در زمینههم

 .او بهتر عمل کند از … حافظه و

تواند تمام با اين سطح از آگاهي و دانش يک ماشین مي

شد را بدون نیاز به ارهايي که زماني بر انسان محول ميک

های وجود انسان انجام دهد و با گذشت زمان بیشتر ماشین

توانند در بسیاری از دارای هوش مصنوعي عمومي مي

اتمه دادن به نیاز حضور خنند. ها جای انسان را پر کزمینه

ژی ونیروی انساني در بسیاری از کارها و استفاده از تکنول

تواند مانند هر تکنولوژی هوش مصنوعي عمومي يا کامل مي

ديگری دو جنبه مثبت و منفي در زندگي اجتماعي و فردی 

وجود آن بسیار  ،های اينها داشته باشد. اما با همهانسان

اجتناب ناپذير خواهد بود. به کمک هوش  همچنینمفید و 

های زيادی ها و ظرفیتکه دارای توانايي ،مصنوعي عمومي

 که باشد، بسیاری از مشکالتيبرای کمک به بشريت مي

ات شديد مانند تغییر ،زندانسان امروزی با آن سر و کله مي

 .حل خواهد شد ؛آب و هوايي

کارهای هم د ننتواهای هوش مصنوعي عمومي ميسیستم

ترين شکل کارهای بسیار مهم و خطیر را به به و همعادی 

، دستیار رانندهتوانند ها ميانجام دهند. در سطح عمومي آن

ی نیازهای کاربر، شخصي هوشمند با توانايي درک همه

 در. باشنددستیار پزشک و يا سیستم تشخیص بیماری 

15Artificial General Intelligence  

https://amerandish.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b6%d8%b9%db%8c%d9%81-artificial-narrow-intelligence/
https://amerandish.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%82%d9%88%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 دهند انجام را کارهايي توانندمي هاسیستم اين باال سطوح 

 و اردد بستگي هاانسان جان و امنیت و زندگي به که

 .بیايند بر کارهايي چنین پس از خوبي به توانندمي

 16سوپر هوش مصنوعی

سوپر هوش مصنوعي در واقع عبارتي است که برای هوش 

شود که سطح هوش و درک انساني استفاده مي ایمصنوعي

-ميرا پشت سر گذاشته و به نوعي دارای هوش فرا بشری 

سوپر هوش  ای نتوانسته بهتا به حال هیچ جامعه باشد.

 رسیدن يا نرسیدن و يا واقعدر  و مصنوعي دست پیدا کند

باشد. ای از ابهام ميالههحتي زمان رسیدن به آن در 

ين هوش مصنوعي چه کارهايي اهمچنین اين مسئله که 

دهد و آيا قرار است تهديدی برای بشر باشد يا انجام مي

نظران نظرات مبهم است و بسیاری از صاحبنیز  فرصت

ين دن به اسید. برای رنبسیار متفاوتي را در اين مورد دار

سطح از هوش مصنوعي، يک سیستم هوشمند بايد تست 

 لتورينگ را پشت سر گذاشته باشد و هیچ ماشیني تا به حا

 از اين تست سربلند بیرون نیامده است.

تفاوت هوش مصنوعی محدود و عمومی و سوپر هوش 

 مصنوعی در چیست؟

جايي است که ما در حال حاضر در  محدودهوش مصنوعي 

آن قرار داريم و هوش مصنوعي عمومي آينده ای است که 

ای نوعي آيندهم و سوپر هوش مصسیخواهیم به آن برمي

بینیم که حاصل تکامل و است که برای هوش مصنوعي مي

 .هوشمند شدن هوش مصنوعي است

هوش مصنوعي محدود به اين معنا است که سیستم هوش 

از هوش را در يک زمینه خاص  محدودیصنوعي میزان م

ست به کار ببرد. در حقیقت اين سیستم هنوز يک کامپیوتر ا

ها هوشمندتر از انسان اما کامپیوتری که در برخي از زمینه

 .کندعمل مي

تر است. اين معنای هوش مصنوعي عمومي بسیار پیچیده

نند يک تواند هماواژه به سیستمي اطالق مي شود که مي

شود را انجام دهد. انسان هر کاری را که به او محول مي

                                                           
16Artificial Superintelligence  

آل هوش مصنوعي عمومي آن است که بتواند درک ايده

هايي که در آن قرار از محیط ایتجربي و شناخت کلي

ها و اطالعاتي داشته باشد و همچنین بتواند داده را گیردمي

ان پردازش شود را با سرعتي چند برابر انسکه به او داده مي

های هوش توانیم بگويیم که سیستمز اين رو ميد. انماي

مصنوعي عمومي در بعد دانش، توانايي شناختي و سرعت 

. اما نبايد تر عمل خواهند کردها قویپردازش از انسان

 .که اين سیستم زاده مغز و علم بشر استفراموش کرد 

است  حالتيسوپر هوش مصنوعي همان طور که گفته شد 

يافته های انسان دست ه هوش مصنوعي به فراتر از تواناييک

هايي باشد که يک تواند دارای قدرت. اين سیستم ميباشد

 حروم است. رسیدن به اين سیستمم هاانسان از داشتن آن

در اثر تکامل يافتن هوش مصنوعي عمومي اتفاق خواهد 

 همتواند به دست بشر باشد و افتاد و ساخت آن هم مي

های هوشمندی باشد که به تکامل تواند به دست سیستممي

 .انددست يافته

 بیند؟هوش مصنوعی چگونه آموزش می

های هوش مصنوعي به کمک يادگیری امروزه سیستم

توانند شوند و ميماشین و يادگیری عمیق هوشمند مي

 يم.پردازبه معرفي موارد باال ميآموزش ببینند. در ادامه 

 یادگیری ماشین

يکي از  (Machine Learning) يادگیری ماشین

ها اين های هوش مصنوعي است که به سیستمزيرمجموعه

 دهد تا به صورت خودکار يادگیری و پیشرفتامکان را مي

خاص  يک برنامه نويسي هداشته باشند بدون اينکه نیاز ب

ی مرکز اصلي يادگیربرای آن يادگیری وجود داشته باشد. ت

هايي است که بتوانند با دسترسي به برنامه ماشین بر توسعه

ها برای يادگیری خود سیستم ها، به طور خودکار از آنداده

 .استفاده کنند

يند يادگیری با مشاهدات آغاز مي ادر يادگیری ماشین فر

-ها، تجارب مستقیم و يا دستورالعملشود و سیستم از مثال

و بر  مشخص برسد یکند تا به يک الگواستفاده مي ها

 

http://harvardsciencereview.com/artificial-superintelligence-the-coming-revolution/
http://harvardsciencereview.com/artificial-superintelligence-the-coming-revolution/
http://harvardsciencereview.com/artificial-superintelligence-the-coming-revolution/
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کند. ميگیری و حل مسئله اساس آن الگو شروع به تصمیم 

هدف اصلي يادگیری ماشین آن است که به کامپیوتر اجازه 

طور اتوماتیک ببدهیم که بدون دخالت و کمک انسان 

ها يادگیری داشته باشد و بتواند بر اساس مشاهدات و داده

 .کند نظیمرفتار خود را ت

 يادگیری ماشین وجود دارد و های مختلفي برایالگوريتم

صدها الگوريتم جديد نیز در اين زمینه تولید  روزانه

های کها به وسیله سبطور معمول اين الگوريتمبه شوند. مي

ارت مانند يادگیری نظگیرند يادگیری مختلفي که به کار مي

ا و ي شدهنیمه نظارت ادگیریي شده، يادگیری بدون نظارت،

ی، ن در فرم و عملکرد مانند طبقه بندبا توجه به شباهتشا

گیری، دسته کردن، يادگیری عمیق برگشت، درخت تصمیم

های يادگیری گروه بندی مي شوند. تمام الگوريتم غیره و

  :کنندهای زير فعالیت ميماشین معموال در زمینه

 ها يا کنندهنمايش: مجموعه ای از طبقه بندی

 .فهمدزباني که کامیوتر آن را مي

 دهينمرهيا  يابي: معروف به عملکرد هدفارزش. 

 اغلب طبقه بندی  ،سازی: روش جست و جوبهینه

 .ای با باالترين امتیازکننده

های يادگیری ماشین تفسیر هدف اساسي الگوريتم 

ها به فراتر از ها و تعمیم يادگیریآمیز دادهموفقیت

 .های آموزش داده شده استنمونه

 یادگیری عمیق

يادگیری عمیق نوعي از يادگیری ماشین و هوش مصنوعي 

است که در واقع از روشي که ذهن انسان برای يادگیری 

کند. اين نوع از گیرد، تقلید ميموضوع خاصي به کار مي

باشد که شامل يادگیری يکي از عناصر مهم در علم داده مي

بیني است. يادگیری عمیق برای سازی پیشآمار و مدل

 آوری ، تجزيه و تحلیل ودان داده که وظیفه جمعدانشمن

ردی است ها را دارند، بسیار کاربتفسیر مقادير زيادی از داده

 .کندتر ميآسان تر وها را سريعو روند تحلیل و تفسیر داده

                                                           
17Arend Hintze  
18Michigan State University  

توان گفت يادگیری عمیق در واقع همان به نوعي مي

ای که در سطح کارهای يادگیری ماشین است به گونه

ستم یده، نمايش يا انتزاع، عمل يادگیری را برای يک سیپیچ

دهد و به اين صورت ماشین درک هوش مصنوعي انجام مي

تواند کند و ميهای وجودی پیدا ميبهتری از واقعیت

ترين سطح، الگوهای مختلف را شناسايي کند. در ساده

 توان راهي برای خودکارسازی تجزيهيادگیری عمیق را مي

 .ها دانستبینيیشو تحلیل پ

برای شناسايي نحوه کارکرد يادگیری عمیق بايد با 

های عصبي آشنا باشید. اين نوع از يادگیری در واقع شبکه

که  شدمیباهای عصبي همانند يادگیری به وسیله شبکه

باشند و هر چقدر در اين پنهان زيادی مي هایدارای اليه

تری تر و کاملهای پیچیدهها جلوتر برويد به مدلاليه

 .رسیدمي

 های هوش مصنوعیبندی سیستمدسته

شناسي تلفیقي و علوم ، استاديار زيست17آرند هینتز

، هوش مصنوعي را به 1۸کامپیوتر دانشگاه ايالتي میشیگان

از بندی کند. اين دستهبندی ميچهار دسته کلي تقسیم

های احساسي هايي که امروزه وجود دارند تا سیستمسیستم

ها به شرح گیرد. اين دستههنوز وجود ندارند را در بر مي که

 :زير هستند

 19های انفعالینوع اول: ماشین

است که يک برنامه شطرنج  Deep Blue نمونه اين دسته

، قهرمان 2۰توانست گری کاسپاروف 1۹۹۰بود که در دهه 

توانست ميDeep Blue  هد.شطرنج جهان را شکست د

های شطرنج را شناسايي و حرکتهای روی هر خانه مهره

-بیني کند. مشکل برنامه آن بود که نميپیش رو را پیش

های قبلي خود را به ياد بسپارد و از آن برای توانست تجربه

اش استفاده کند. اين برنامه هربار تمام های آيندهحرکت

های استراتژيک ممکن خود و رقیب را بررسي و حرکت

کرد. اين نوع از ها را انتخاب ميآنآنالیز مي کرد و بهترين 

های های اين چنیني برای هدفهوش مصنوعي و برنامه

19Reactive Machines  
20Gary Kasparov  
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از  توانند به راحتيمحدودی قابل استفاده هستند و نمي 

 متنوع استفاده کرد.های در موقعیت هاآن

 ۲1نوع دوم: حافظه محدود

اين سیستم هوش مصنوعي برعکس قبلي مي تواند از 

اش استفاده کند. صمیمات آيندهتجارب گذشته برای ت

 از کارهای خودگیری در ماشینبرخي از کارکردهای تصمیم

ن ها از مشاهداتشااين نوع طراحي هستند. اين نوع ماشین

د ای نه چندان دور مي خواهنبرای تصمیماتي که در آينده

ر حال دکنند. مثال اينکه اليني که در آن بگیرند استفاده مي

 را عوض کنند. البته اين نوع مشاهدات ورانندگي هستند 

 .شوندتجربیات به صورت همیشگي ذخیره نمي

  ۲۲نوع سوم: تئوری ذهن

 اين نوع از هوش مصنوعي هنوز وجود ندارد اما اساس اين

و  آرزوها ،هادانش ،عبارت روانشناختي به تمامي اعتقادات

صمیمتها بر هر فرد و تاثیری که هر کدام از آن اتآمال و نی

ک . اين هوش مصنوعي قادر به درگرددبر مي دارد اوگیری 

 .باشدها ميگیریو آنالیز اين نوع از تصمیم

 ۲3نوع چهارم: خودآگاهی

در اين دسته سیستم هوش مصنوعي آگاهي از خود و 

-های دارای خودآگاهي ميهوشیاری وجود دارد. ماشین

د تواننميتوانند بفهمند که در چه سطح و حالتي هستند و 

از اطالعاتي که بدست مي آورند احساسات ديگران را 

گیری کنند. البته اين نوع از هوش مصنوعي نیز نتیجه

 .همانند مورد سوم هنوز وجود ندارد

 های بیشتر در زمینه هوش مصنوعي!به امید پیشرفت

 

 

  

                                                           
21Limited Memory  
22Theory of Mind  

 

  

23Awareness-Self  
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 (Machine Learning: يادگیری ماشین )برگي از تاريخ

سال پیش هم، يادگیری ماشین و هوش تا همین پنجاه 

 نها دربود که ت يتخیل-موارد علمي ءمصنوعي هنوز جز

ولي امروزه بخش  اشیم؛گرش بمناظره توانستیممي هافیلم

نويسان، بلکه ناپذيری از زندگي نه تنها برنامهجدايي

دانشمندان و حتي مردم عادی و کارهای روزمره مهندسان، 

 ما ر هفته چه فیلمي ببینیم که به؛ مثل اينکه آخاست شده

 ایموسیقيچه  (،!)، شام چه غذايي بخوريمدخوش بگذر

 کي چگونه، دباش نابا روحیاتممطابق گوش کنیم که 

ياد بگیريم،  با خودمان به بهترين نحو سازگار اتوانمندی ر

چیزی از عمرمان هستیم و  1۹يد ما دچار کوآيا يا اينکه 

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

ن کامپیوتری هستیم ااز فیلسوفان، رياضیدانان و دانشمند

 ،ند و در عین ناباوریدکه به رويای يادگیری ماشین دامن ز

 یدهندهدر اين راه پا پس نکشیدند؛ باشد که قدردان و ادامه

 باشیم. انراه آن

 

 

 

يادگیری ماشین را از نظر میزان پیشرفت در  یتاريخچهاگر 

های محاسباتي ها از ساخت اولین ماشیندهسها و طول قرن

های ترين مدلام میالدی تا پیچیده17قرن  یدر میانه

 ،سازی صدای انسان در زمان معاصرتشخیص و شخصي

در ادامه به  م.رسیکلي مي یبه سه دسته ،بندی کنیمدسته

 م:پردازيم مياهر کد بررسي

یادگیری ماشین  یگیری بستر اولیه. شکل1

 های محاسباتی()ماشین

 1۹4۳تا  1642های بین سال 

های ساخت بدون وجود متفکران پیشرويي که ايده 

پروراندند و مهندساني که ابزارهای محاسباتي را در سر مي

امروزه چیزی به  ،کردندبه واقعیت تبديل مي اها راين ايده

 .اسم يادگیری ماشین وجود نداشت

 

 

 

 یادگیری ماشین

 ياسین فالح تفتي

 



 

54 
 

حلقه دانشجويي نشريه  

  

ین حساب : جوان فرانسوی اولین ماش1642حدود سال  -

 !دمیکناختراع  امکانیکي ر

 1۹بیشتر از در عنفوان جواني و در حالي که  24بلیز پاسکال

اولین ماشین منطقي را اختراع کرد که به  ،سال نداشت

! اين ماشین که کردپدرش در امر محاسبه مالیات کمک مي

ست اعمال منطقي جمع، انتومعروف بود مي 25به پاسکاالين

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

های يادگیری ماشین از مدل 26درآمد آمريکا یمحاسبه

د، اشتناني که قصد پرداخت مالیات ندبرای شناسايي متخلف

 .دکرداستفاده مي

 

 

 

 

 

( مدرن 27)باينریاولین سیستم صفر و يکي : 167۹سال  -

 متولد شد.

، رياضیدان، فیلسوف، و شاعر پاره 2۸گاتفیرايد ويلهم لیبنیز

سیستمي باينری ابداع کرد که پايه و اساس  )!(،توق

های محاسباتي امروزی است. سیستم ساخته شده ماشین

( 1۹4۰)سال  2۰های قرن توسط گاتفرايد تقريبا تا میانه

نداشت تا اينکه در ساخت کامپیوترهای هیچ کارايي 

. ديجیتال به عنوان پايه و اساس سیستم به کار گرفته شد

                                                           
24 Blaise Pascal 
25 Pascaline 
26 Internal Revenue Service (IRS) 

27 Binary 

حال حاضر ادعاهايي مبني بر اينکه دانشمند و همچنین در 

 16در اواخر قرن  2۹رياضیداني به اسم توماس هريوت

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

)صفر و يک و دويي( و ی ترنری هاباينری بلکه سیستم

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

های خود در آن تهچ گونه کاربردی برای يافکه توماس هی

 زمان نیافته بود.

... و 1۹۳6کنیم، حوالي سال * کمي به جلو پرش مي

 شود!تورينگ وارد مي

 و ماشین جهاني ۳۰: آلن تورينگ1۹۳6سال -

3J ا الهام گرفتن از روشي که انسان برای انجام دادن يک کار

ريزدانه را به  های مشخص شده و کوچک وخاص، عملیات

رمزنگار انگلیسي و دان دهد، منطقي معین انجام ميتیبتر

ای مبني بر اينکه چگونه يک ماشین آلن تورينگ، تئوری

متوجه شود و ا ها رتواند يک مجموعه از دستورالعملمي

ارائه  ی. امروزه مقالهارائه داد ،ها بپردازدسپس به اجرای آن

ترين ترين و جامعشده توسط تورينگ به عنوان اصلي

 شود.آغاز علوم کامپیوتر شناخته مي ینقطه

 . از تئوری تا واقعیت ۲

نستیم اتوها ميدر فیلم تنهاچیزی که  ،قرننیم تر از کم در

 .به واقعیت پیوست ،شاهدش باشیم و تخیلي بیش نبود

28 Gottfried Wilhelm Leibniz 
29 Thomas Hariot 
30  Alan Turing 

عکسي از پاسکالین، اولین ماشین منطقي ساخته شده  

 1642توسط بلیز پاسکال در حوالي سال 
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ر کامپیوتر دست دشکي و ز: وقتي علوم پ1۹4۳سال  - 

 .نهنددست هم مي

 ،يک رياضیدان به همراهيک متخصص مغز و اعصاب 

ه کدی  منتشر کردند المی 2۰های قرن ای را در میانهمقاله

داد؛ برای قابل های عصبي را نشان ميکار نورون ینحوه

 اين شبکه عصبي دگرفتن تصمیم ،تر بودن اين پديدهلمس

اين  بعد از ساخت کنند.با مدارهای الکترونیکي مدلسازی  را

ين مدل عصبي، کم و بیش دانشمندان کامپیوتر استفاده از ا

 .کردند را آغاز خود قیقاتيهای تحايده در پروژه

بازی  ۳1زچکر طورکه چ د: کامپیوتر ياد میگیر1۹52سال  -

 !دکن

که يک پیشرو در مبحث يادگیری ماشین  ۳2آرتور ساموئل

  ۳۳امبيای بنويسد که به کامپیوترهای ایتوانست برنامه ،بود

 دو بفهم دپیشرفت کن، داد که با هربار بازی کردنياد مي

ای در جهت های تختهاستفاده از بازی. بهتر بازی کند طورچ

گسترش علم يادگیری ماشین همیشه به عنوان بخشي 

شده جداناپذير، توسط دانشمندان اين حوزه استفاده مي

ن و نیچرا که در عین سادگي و قابل فهم بودن قوا است،

ها، پیچیدگي شديد و غیرقابل تعاريف اين گونه بازی

د قابل توجه يتواند در حاالت خاص پديد بیاتصوری که مي

 .هست

 ... بعدی!شکست میخورد ۳4: گری پاسکاروف1۹۹7سال  -

بي آ)ترجمه تحت اللفظي:  ۳5ديپ بلو ،امبيدر اين سال آی

قهرمان  ،عمیق!( را ساخت که موفق شد گری پاسکاروف

بازی بود با نتیجه  6ت که  شامل يک سِدر  اشطرنج جهان ر

ی به پايان )سه بازی با نتیجه مساوشکست دهد  1بر  2

(. اين اولین ناتواني يک انسان در برابر يک کامپیوتر رسید

اروف ساخته انسان بود! و احتماال اخرين بار، چراکه کاسپ

ام درخواست بيدرخواست بازی مجدد داد ولي آی

 بلو را فورا بازنشست کرد!کاسپاروف را رد و ديپ

                                                           
31 )More infoCheckers ( 
32 Arthur Samuel 
33 IBM (International Business Machines 

Corporation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . یادگری ماشین مدرن3

قیقاتي به حهای تزمايشگاهآگسترش يادگیری ماشین از 

 انسان یصنايع و زندگي روزمره

 

 

 

 

 

34 Garry Kasparov 
35 )Why Deep Blue? Deep Blue ( 

يوتر ساخت آی بي ديپ بلو کامپ

ام که با  شکست دادن کاسپاروف 

در بازی شطرنج شهرتي برای خود 

 .دست و پا کرده است

https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00P_F4zzmpm7cKIaaaIaT8N0F973w%3A1605258866730&ei=ck6uX7-bLMGR8gKkvoeIDw&q=why+deep+blue+named+&oq=why+deep+blue+named+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICCEQFhAdEB46BAgAEEc6CQgAEMkDEBYQHjoGCAAQFhAeOgkIIRAKEKABECo6BwghEAoQoAFQ7rcGWJvSBmDI3gZoBHACeACAAdIDiAGXHJIBBzItNi4yLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi_nJikl__sAhXBiFwKHSTfAfEQ4dUDCA0&uact=5
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گردد با لقبي تازه، يادگیری مي عصبي باز ی: شبکه2۰۰6 - 

 ۳6عمیق

فردی بود که تحقیقات انجام شده در  ۳7جئوفری هلینتون

عصبي را تحت عنوان يادگیری عمیق  یشبکه یحوزه

. امروزه اغلب برنامه نويسان اين ها انداختدوباره بر سر زبان

حوزه از تحقیقات انجام شده توسط جئوفری در کاربردهای 

 ...گذاری عکس وبرچسب بسیاری نظیر تشخیص صدا،

 استفاده مي کنند.

 .میشود۳۸: واتسون برنده جئوپاردی 2۰11 -

در  ،ام، ملقب به واتسونبيکامپیوتر هوش مصنوعي آی

مسابقه تلوزيوني اطالعات  کجئوپاردی که ي یبرنامه

 یاز دو حريف خود بهتر عمل کرد و برنده ،عمومي است

ون برای قدرت بخشیدن به يک تسز وا. بعدها امسابقه شد

 .سازی شده استفاده شددستیار پزشک هوشمند شخصي

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

 خالفکارهای اصلي!

 هايي مخلوط از هوشپال روی کار آمد، از روشپي وقتي که

های انساني و هوش ماشیني برای جلوگیری از تراکنش

 ،انسان ی. وظیفهکردشويي  استفاده ميغیرمجاز و پول

نه خالفکار و يا عمل خالفکاراک ها و رفتار يتشخیص ويژگي

ها و پارامترها استفاده از اين ويژگي ،ماشین یبود و وظیفه

 .بودپال سايت پي هایرای شناسايي خالفکارب

موزند چگونه آ: مدل های يادگیری ماشین مي2۰17سال -

 .های اجتماعي بگیرندرا در شبکه ۳۹جلوی يک ترول

به عنوان بخشي از تالش اين  41شرکت الفابت 4۰تیم جیگسا

ار و اذيت در فضای آنالين  زآجلوگیری از  یشرکت در زمینه

و  

                                                           
36 Deep Learning 
37 Geoffrey Hinton 
38 Jeopardy 

مخصوصا سیستمي را توسعه داد که  ،اجتماعيهای شبکه

موختن و تشخیص ترول بود؛ البته با دسترسي آکه قادر به 

! از اين های اجتماعي مختلفها کامنت در شبکهبه میلیون

هايي که قشرهای حساس مانند کودکان مها در پلتفرقابلیت

 د.شوبسیار استفاده مي، حضور دارند

 یادگیری ماشین  یدو قدم فراتر: آینده -4

کاری  یحوزه ،ن هم متوجه شديمنطور که احتماال تا اآلاهم

از بهبود عملیات خريد مواد  ؛ری ماشین گسترده استیيادگ

خوراکي در يک رستوران محلي تا تقويت سیستم ايمني 

مزمن، از کمک به پلیس  هایبدن و جلوگیری از بیماری

دگي تا همدردی ین رانننخلفان قواتبزرگراه در شناسايي م

 هستید ه دکتراهمیتي ندارد کپس  .با فرد دچار افسردگي

فضانورد، تعمیرکار ماشیني يا  غبان يايا مهندس، با

احتماال تا چند سال آينده يادگیری  ،علوم دريايي یدانشجو

خواهد بود و سعي در  تانکاري یهوزاز ح ئيماشین جز

خواهد داشت تا زندگي  انو اطرافیانت شماکمک به 

 ايندر  اآلن همنطور که تا اهم د،باشیتری داشته راحت

 است. رکت کردهحجهت 
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 مقدمه 

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

به کامپیوتر داشته باشند، فورا  دوست دارند مغزی شبیه

ی اخیر دهه های دواگر به فعالیتدهند. اما جواب مثبت مي

شويد که دانشمندان در اين زمینه نگاه کنید، متوجه مي

به مغز  هايي بسازند که شبیهترکامپیو ها سعي دارندآن

 ؟انسان عمل کند. اما پرسش اين است که چگونه

ها را جای مغزِ انسان در خود تعداد بسیار زيادی از نورون

جهانِ  داده است تا اطالعاتِ مختلف را پردازش کرده و

ها در مغزِ انسان اطراف را بشناسد. به صورت ساده، نورون

ها ی دندرويدهای ديگر به وسیلهاطالعات را از نورون

ها اطالعاتِ ورودی را با هم جمع کرده گیرند. اين نورونمي

( Fire) ای فراتر رود به اصالح فعالو اگر از يک حدِ آستانه

ها به ز طريق آکسونشود و اين سیگناِل فعال شده امي

داخل کامپیوتر، دستگاه  شود.های ديگر متصل مينرون

به  نام ترانزيستور وجود دارد که عملکردی شبیه کوچکي به

ترين های مغزی دارد. جديدترين و پیشرفتهسلول

میلیارد ترانزيستور هستند؛  2بر  حاوی بالغ ريزپردازنده

  5۰ی چیزی حدود ی ابتدايي، داراحتي يک ريزپردازنده

 

 

 

ها داخل يک مدار ی آنمیلیون ترانزيستور است که همه

متر مربع میلي 25سي( با مساحت تنها مجتمع )آی

 اند.تر از يک تمبر پستي( قرار داده شده)کوچک

کردن فکر  یتفاوت اصلی اینجا است که نحوه

فرآيند يادگیری . مغز کامپیوتر و مغز متفاوت است

ها طول ها يا سالو با متدی میداني دارد که ماه آهسته

کشد که يک چیز پیچیده را کامال درک کند. اما مغز مي

طور همزمان اطالعات را در تواند بهبرخالف کامپیوتر، مي

یر های جديدی ترکیب کند )مثل آثار بتهوون يا شکسپراه

از خالقیت بود(،  الگوهای اصلي را شناسايي کند،  که ناشي

است با  اتصاالت جديدی بسازد و چیزهايي را که ياد گرفته

 بینش مختلفي ببیند.

 چیست؟ عصبی شبکه 

 سازی بسیاریی ابتدايي پشت يک شبکه عصبي، شبیهيدها

های مغزی متصل داخل يک کامپیوتر است تا بتوان از سلول

گونه را انجام داد. گیری انساناعمال يادگیری و تصمیم

ی عصبی این است ی جالب توجه درمورد شبکهنکته

که نیازی نیست آن را برای یادگیری صریح، 

چیز را تواند همهين شبکه در واقع ميا .ریزی کنیدبرنامه

های عصبي با شبکه مانند مغز انسان، خودش ياد بگیرد.

ها را برای انجام يک وظیفه توان آنکنند و نميمثال کار مي

بايست با دقت انتخاب ها ميخاص برنامه ريزی کرد. مثال

شود شوند در غیر اين صورت باعث اتالف وقت و هزينه مي

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

افزاری سازهای نرمهای عصبی عموما شبیهشبکه

نویسی برای کامپیوترهای بسیار هستند که با برنامه

های قبلي و با روش افتندساده و پیش پاافتاده راه می

مانند کنند تا به از ترانزيستورها کار مي خود و با استفاده

 ی متصل و موازی رفتار کنند. میلیاردها سلول مغز

 

 

 شبکه عصبی مصنوعی

Artificial Neural Network 

 امیرحسین فروغي
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 ساختار 

ها، صدها،َ هزاران يا حتي يک شبکه عصبي معمولي ده

نام واحد دارد که در  ها نورون مصنوعي بهمیلیون

ها اند که هر اليه به بقیه اليهها قرارگرفتهای از اليهمجموعه

های ورودی شناخته ها با نام واحداز آن است. برخي متصل

ف های مختلشوند. اين واحدها برای دريافت شکلمي

اطالعات از دنیای خارجي که شبکه سعي در يادگیری، 

اند. ساير ها دارد، طراحي شدهشناسايي و پردازش آن

شوند، در طرف های خروجي نامیده ميواحدها که واحد

مخالف شبکه قرار دارند و چگونگي واکنش شبکه به 

کنند. درمیان شده را مشخص مياطالعات يادگرفته

های مخفي وجود دارند ي، واحدواحدهای ورودی و خروج

همراه اين واحدها، اکثريت مغز مصنوعي را تشکیل  که به

طور کامل های عصبی بهاکثر شبکهدهند. مي

اند؛ بدین معنا که هر واحد مخفی و هر واحد متصل

. است های هرطرف متصلخروجی به واحدهای الیه

ود. وزن شنام وزن ارائه مي اتصال بین واحدها با عددی به

تواند مثبت )اگر يک واحد، واحد ديگر را برانگیخته کند( مي

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

هرچقدر میزان وزن باالتر باشد، تأثیر يک واحد بر ديگری 

 شود.بیشتر مي

 

 یادگیری چگونگی 

ی واحدهای ورودی وسیلهها بهيادگیری نمونه در اين زمان

واحدهای مخفي را برانگیخته  شوند و اليهرد شبکه ميوا

رسند. هر به واحدهای خروجي مي کنند و اين اليهمي

واحدی اطالعات ورودی را از واحدهای سمت چپ خود 

به خود ها در وزن اتصاالت مربوط کند و ورودیدريافت مي

هايي را که دريافت شوند. هر واحدی تمامي ورودیضرب مي

از يک زند و اگر جمع بیشبه اين طريق جمع مي کندمي

کند و مقدار آستانه مشخص شد، اين واحد شلیک مي

خود را )که در سمت راست هستند( راه واحدهای متصل به

  اندازد.مي

برای یادگیری یک شبکه عصبی، باید بازخورد وجود 

شود که طور که به کودکان گفته مي؛ همانداشته باشد

خاطر درست است و چه چیزی غلط. زماني را بهچه چیزی 

خواستیم برای اولین بار بازی بولینگ را ياد بیاوريد که مي

داريد و آن را پرتاب بگیريم. وقتي شما توپ را برمي

کنید، مغز شما چگونگي حرکت توپ و مسیر آن را مي

کند. دفعه بعدی که دوباره نوبت شما رسید، با مشاهده مي

اب قبلي حرکت خود را اصالح مي کنید. اين توجه به پرت

کند. هرچه تفاوت بین ها را مشخص ميبازخورد تفاوت

نتايج حقیقي و نتايج دلخواه بیشتر شود، تغییراتي که هر 

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

همین روش چیزهای مختلف را ياد  های عصبي نیز بهشبکه

ی خروجی تولیدی یک شبکه با یسهمقاگیرند. مي

. از تفاوت بین که دلخواه و مورد انتظار است خروجی

های اتصاالت بین اين دو خروجي، برای تغییر و اصالح وزن

ی عصبي دقیقا شود، تا شبکهواحدهای شبکه استفاده مي

 رود، کار کند.طوری که بايد و انتظار ميهمان

 کند؟شبکه عصبی در عمل چگونه کار می 

های يادگیری کافي، آموزش که شبکه توسط نمونه زماني

توان يک سری جديد رسد که ميای ميداده شد، به نقطه

ها را نديده باشد و ها را وارد آن کرد که قبال آناز ورودی

های جديد را مشاهده کرد. واکنش شبکه به اين ورودی

زيادی  عنوان مثال، فرض کنید که با نشان دادن تصاويربه

از صندلي و میز درحال آموزش دادن يک شبکه هستید و 
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دهید که کامل مفاهیم شما ای به شبکه آموزش ميگونهبه 

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

ی کافي، تصوير صندلي و اندازهاست يا میز. وقتي شما به

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

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

ی بینید که شبکهدهید که قبال آن را نديده باشد و ميمي

کند که دهد. شبکه تالش ميشما چه واکنشي نشان مي

بندی کند و بگويد که آيا نمونه، ی جديد را دستهنمونه

 تصوير صندلي است يا میز. 

ی عصبي بتواند به یست که شبکهالبته اين بدين معني ن

ها واکنش درست ها نگاه کند و فورا مثل انسان به آننمونه

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

های شبکه اعداد باينری کند. ورودیمیز يا صندلي نگاه نمي

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

مشخصه  5توانید اطالعات دی داشته باشید، ميواحد ورو 5

از جواب باينری  های مختلف را با استفادهمتفاوت صندلي

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

 باشند:

 آيا اين شيء پشتي دارد؟ 

 آيا قسمت بااليي دارد؟ 

 گاه آن نرم است؟آيا تکیه 

 روی  گيآسودبا  توان برای مدت طوالنيآيا مي

 آن نشست؟

 توان چیزهای بسیاری روی آن قرار داد؟آيا مي 

شده يک صندلي معمولي باشد، جواب ی ارائهاگر نمونه

؛  1۰11۰با کد باينری  ؛شود: بله؛ خیر؛ بله؛ بله؛ خیرمي

کند و ازطريق بنابراين شبکه به اعداد باينری نگاه مي

ست دهد که شيء صندلي اخروجي اين اعداد تشخیص مي

 يا میز.

 کاربردها

های عصبي برای تقويت گوگل و مايکروسافت از شبکه

اند و به نتايج بسیار های ترجمه خود بهره گرفتهاپلیکیشن

يندهای آاند، زيرا عمل ترجمه از جمله فرخوبي دست يافته

گردد. چنین وضعیتي در بسیار پیچیده محسوب مي

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

نرخ خطای اين برنامه  ،Google Voiceهای عصبي درشبکه

 کاهش يافت.  %4۹تا 

بینی های کامپیوتری که توانایی پیشبهترین سیستم

دارند با استفاده گیری در شرایط ناگهانی را و تصمیم

در . اندهای عصبی ساخته شدهاز تکنولوژی شبکه

عنوان يک توان بهی عصبي ميهواپیماها از يک شبکه

خودکار استفاده کرد. درداخل يک کارخانه برای  خلبان

 ی عصبي استفاده کرد. توان از شبکهکنترل کیفیت، مي

دی های زيای عصبي در موارد امنیتي نیز استفادهشبکه

ی بانکي را برعهده داريد که هزاران دارد. فرض کنید اداره

معامله با کارت اعتباری در دقیقه از طريق سیستم 

شود. معامالت بايد سريعا کامپیوتری شما انجام مي

ی شناسايي شوند تا از کالهبرداری جلوگیری شود. شبکه

از اين کالهبرداری بسیار مناسب  عصبي برای جلوگیری

 توانند مواردی مثل اين سؤاالت باشند:ها ميرودیاست. و

 کارت واقعا حضور دارد؟ی آيا دارنده 

 ی پین واردشده صحیح است؟آيا شماره 

  دقیقه گذشته  1۰معامله در  5يا  4آيا تعداد

 توسط اين کارت صورت گرفته است؟

 از اين کارت، در کشوری خارج  آيا موارد استفاده

 ده است؟از جايي است که ثبت ش

های کافي، معامالت تواند با سرنخی عصبي مييک شبکه

مشکوک را شناسايي کند و به متصدی انساني خبر دهد تا 

توانند همچنین میتر بررسي کند. اين معامالت را دقیق

های بینی بازار سهام و ارز، آب و هوا، سیستمدر پیش

طور خودکار هواپیما یا کشتی  اسکن راداری که به

ها برای کنند و حتی به پزشکدشمن را شناسایی می

های این های پیچیده براساس نشانهتشخیص بیماری

 .ها، کمک کنندبیماری

های کامپیوتری را های عصبي، سیستمهم رفته، شبکهروی

به مغز انسان  ها را شبیهاند؛ چرا که آنکرده مفیدتر از قبل

رديد که دوست داريد اند. شايد اين بار اگر گمان ککرده

به کامپیوتر شود، تجديد نظر کنید و خوشحال  مغزتان شبیه

 کارآمدی در سرتان داريد! ی عصبيباشید که چنین شبکه

 



 

60 
 

حلقه دانشجويي نشريه  

 
 چکیده 

گرفتن از های عصبي مصنوعي با الهامشبکه

شوند و در موارد عملکرد مغز انسان ايجاد مي

گوناگوني از پزشکي تا اقتصاد کاربرد دارند. 

سازی های عصبي مربوط به شبیهمبحث شبکه

سازی آن به يادگیری در انسان و پیاده یقوه

های کامپیوتر مي باشد. اين صورت الگوريتم

های عصبي مصنوعي تنها به صورت شبکه

سازی روی افزاری و به شکل يک شبیهنرم

کامپیوترها قابل اجرا هستند؛ هرچند اتفاقي که 

افتد بسیار متفاوت ها ميسازیدر درون اين شبیه

با تعاريف اساسي کامپیوترهای کالسیک است. 

ی عصبي اين ی جالب توجه درمورد شبکهنکته

است که نیازی نیست آن را برای يادگیری صريح، 

تواند ريزی کنید. اين شبکه در واقع ميبرنامه

چیز را مانند مغز انسان، خودش ياد بگیرد. همه

يک کامپیوتر ديجیتال  به اين معني که ما از

سازی از تعداد استفاده خواهیم کرد تا يک شبیه

ی کوچک و متصل به هم ايجاد زيادی برنامه

های مغز عمل کنیم که هر يک در نقش نورون

 خواهند کرد.
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ای، مورد عالقه رشتهبیوانفورماتیک به عنوان يک علم میان

ی علوم کامپیوتر، هاای از دانشمندان در رشتهبازه گسترده

باشد. فعاالن اين رشته آمار، زيست، فیزيک و شیمي مي

سعي در حل مسائل زيست سلولي و مولکولي با به کارگیری 

کامپیوتر دارند. با گسترش تکنولوژی در سال های اخیر، 

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

ها و اختالالت بیماریو تحلیل اين داده ها به شناخت بیشتر 

ها و.... بیني عملکرد مولکولو همچنین کشف دارو و پیش

 شود. منجر مي

توان به چند دسته اصلي عمده مسائل اين رشته را مي

 تقسیم نمود:

  مسائلي که در مورد مولکولDNA  مطرح

ها، يافتن نقاط ترازی رشتهگردند، از قبیل: هممي

SNP و پروژه يافتن ژنوم کامل. 

  مسائلي که در مورد مولکولRNA  مطرح

بیني و پیش RNAگردد، از قبیل: طراحي مي

 .RNAساختارهای دوم و سوم 

  مسائلي که درمورد مولکول پروتئین مطرح مي

های پروتئیني، ترازی رشتهگردد، ازقبیل: هم

بیني ساختار دوم و سوم طراحي پروتئین، پیش

-ینکنش پروتئپروتئین و شبکه های برهم

 پروئین.

  مسائلي که در مورد بیماری و دارو مطرح مي

بیني گردد، از قبیل: کشف و جايگزيني دارو، پیش

اهداف دارويي، طراحي ساختارهای شیمیايي 

 دارو و...

 

 

 

دانشگاه امیرکبیر، با فراهم آوردن فضايي  1CBRCآزمايشگاه 

دانشجويان امکان آشنايي با مسائل مناسب، به 

بیوانفورماتیک و تحقیق و پژوهش را ايجاد نموده است. برای 

توانید به وبسايت اين آزمايشگاه کسب اطالعات بیشتر مي

 مراجعه کنید. http://bioinformatics.aut.ac.irبه نشاني  

ي که در بیوانفورماتیک از اهمیت بااليي از جمله مسائل

 برخوردار است، جايگزيني دارو مي باشد. 

های اخیر تکنولوژی به سرعت در در سال با وجود اين که

های انساني حال گسترش است و به افزايش شناخت بیماری

های درماني کمک نموده است، تبديل اين مزايا به پیشرفت

ايگزيني دارو، که آن را ج. گیردبا سرعت کمي صورت مي

نامند، تکنیکي برای استفاده از نیز مي «تغییر هدف دارو»

خارج از بازه  که هاييهای موجود جهت درمان بیماریودار

 ر،های نوظهور و نادبیماریهستند و همپنین  درماني اولیه

 De        کشف، طراحي و توسعه دارو به صورت باشد.مي

 2Novo  برد سال زمان مي 15الي  1۰ بینفرآيندی است که

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

برتری تکنیک جايگزيني دارو،  داليلترين يکي از مهم

ريسک شکست کمتر آن است. در جايگزيني دارو، از 

شود که مراحل تست خود را داروهايي استفاده مي

و اثرگذاری آنها  نبود  میزان سمي در نتیجه  ؛اندگذرانده

برای مشخص است و حداقل از ديدگاه امنیت مشکلي 

 بیوانفورماتیک

 زهرا قربانعلي

http://bioinformatics.aut.ac.ir/
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اين در حالي است که يک داروی جديد بعد  .ندارنداستفاده  

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

گذاری از اين مراحل شکست بخورد. همچنین به سرمايه

ت روی چرا که تنها بايد مرحله تس؛ کمتری نیاز دارد

برای يافتن اثربخشي در تشخیص جديد، ، های بیمارنمونه

رسد بنابراين در زمان کوتاه تری به نتیجه مي .گذرانده شود

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

رو بهقبال زيادی روستاز جايگزيني دارو در سالهای اخیر با ا

ي موثر برای يک يدارو اين فرآيند، شناسايير د .شده است

يي نیز الاستفاده درماني جديد که از سطح اطمینان با

برخوردار باشد، مهم است. هرچند در گذشته اين رويکرد 

تصادفي يا بر مبنای مشاهدات تاثیرات جانبي دارو  کامال

های محاسباتي جايگزيني گرفت، امروزه روشصورت مي

با رويکرد و بینش کنند تا کانديدهای اولیه دارو کمک مي

  .درستي انتخاب گردند

های تجربي شاز منظر تاريخي، جايگزيني دارو در ابتدا با رو

گرفت. از اولین تصادف صورت مي وو براساس شانس 

های جايگزيني دارو، میتوان داروی سیلدنافیل را نام نمونه

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

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

های بالیني مشخص شد اين دارو تاثیری کمي بر آزمايش

 اختالالتبرای درمان  اما با اين وجود ،درمان آنژين دارد

جنسي مردان موثر است. به همین دلیل تصمیم گرفتند 

اين دارو را برای درمان اختااللت جنسي با نام تجاری وياگرا 

گذاران را به هايي سرمايهنین پیشرفت. چندوارد بازار کن

توسعه روش های سیستماتیک و محاسباتي برای شناسايي 

های صورت گرفته در اين رکانديدهای موثر تشويق کرد. کا

تخابي به چندين دسته نمسئله را میتوان براساس روش ا

ها، داکینگ تقسیم نمود که عبارتند از: تطابق ويژگي

  .مبتني بر شبکههای مولکولي و روش

به فرد  ها براساس مشخصات منحصررويکرد تطبیق ويژگي

ها است. در اين روش از دارو در برابر ساير داروها و بیماری

های ترنسکريپتومیک، ساختار هايي نظیر دادهويژگي

گردد. در رويکردی استفاده مي .شیمیايي، عوارض جانبي و..

مقايسه و  ساختار شیمیاييهای داده به کار گیریبا  ،ديگر

ها و ساختار شیمیايي دو دارو، میزان شباهت عملکردی آن

  .نمايندشان را بررسي ميیدر نتیجه امکان جايگزين

ديگر استفاده از عوارض جانبي به عنوان يک ويژگي  یايده

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

باشند، روی پروتئین يا هدف عوارض جانبي مشابهي داشته 

 .گذارند يا در يک مسیر مشابه عمل میکننديکساني اثر مي

های رايج در از ديگر دسته بندی ،رويکرد استفاده از شبکه

حل مسئله جايگزيني دارو است. در اين روش با ساخت 

بیماری -بیماری، بیماری-دارو، دارو-های داروشبکه

رشناسي بیماری و دارو و براساس الگوهای بیان ژن يا مسی

پروتیئن و... به -کنش پروتئینهای برهميا استفاده از شبکه

 .پردازندشناسايي کانديد برای تغییر هدف مي

هرچند جايگزيني دارو مي تواند در درمان بسیار موفق عمل 

رو روبه مشکالتي نیزهای موجود با کند، به دلیل محدوديت

اين مسئله  نیازهایترين یدیداده به عنوان يکي از کلست. ا

هايي که برای حل اين مسئله در پیش است. يکي از چالش

های آن ها است. بايد ها و تنوع نمايشرو است، تنوع داده
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ها را به يک نمايش يکسان و قابل فهم برای کامپیوتر داده 

هايي تبديل نمود. ارائه يک شیوه نمايش مناسب برای داده

سزايي هدر نتیجه نهايي تاثیز ب هستند، های متفاوتاز جنس

هايي که در دسترس ما هستند اسپارس داده. خواهد داشت

. هر دارويي برای تعداد کمي بیماری استفاده مي باشندمي

بیماری -گردد و اين سبب مي شود تا ارتباطات دارو

داشته باشد و عمل آموزش با مشکل  باالييپراکندگي 

های های ارزشمند، دادهاز دادهيک دسته  د.رو گردروبه

بالیني و مبتني بر آزمايش روی بیمار است. نتايج 

های بیمار مانند ضربان قلب، آزمايش خون، فشار آزمايش

که  يهايهخون و... مي توانند موثر باشند ولي پايگاه داد

د، به طور رايگان در ناز اين دست باش اطالعاتيدارای 

ای دسترسي به چنین داده ،. از طرف ديگرنیستنددسترس 

 .جهت رعايت حقوق بیمار نیز دچار مشکل است از

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

64 
 

حلقه دانشجويي نشريه  

  

 

 مقدمه 

 است وترکامپی علوم هایشاخه از يکي محاسباتي یهندسه

 در توانندمي که پردازد مي هاييالگوريتم بررسي به که

 هندسي، کامال مسائل از بعضي .شوند استفاده هندسه

 و است محاسباتي یهندسه هایالگوريتم مطالعه از برآمده

 هندسه از بخشي عنوان به نیز مسائل گونه اين یمطالعه

 .آيدمي حساب به محاسباتي

 به محاسباتي هندسه کردن قلمداد برای اصلي یانگیزه

 ،کامپیوتری گرافیک در پیشرفت علمي، یرشته يک عنوان

 افزارهايينرم یوسیله به) رايانه کمک با تولیدات و طراحي

 در مسائل از بسیاری طبیعتا ولي بود؛ ( CAD/CAM مانند

 .هستند قديمي  محاسباتي، یهندسه

 رباتیک دانش در محاسباتي یهندسه ديگر مهم کاربردهای

 جغرافیايي اطالعات هایسیستم ،(حرکت ريزیبرنامه)

 طراحي ،(هاراه کشينقشه  هندسي، يابيمکان و جستجو)

 ريزیبرنامه) رايانه کمک با مهندسي و مجتمع مدار

 .باشدمي (عددی کنترل هایماشین

 نوع در تحقیقاتي یحوزه يک عنوان به محاسباتي یهندسه

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

 با قوی ارتباطات از مختلفي انواع که بود بديهي ابتدا،

 یهندسه ترقديمي یزمینه در مطالعه مورد سواالت

 يک ترکیبي ساختار مثال، عنوان به .دارد وجود ترکیبي

 روش کدام که گیردمي تصمیم معموال هندسي یئلهمس

 بر عالوه .کندمي حل را مسئله کارآمد طور به الگوريتمي

 ترکیبي دانش به اغلب الگوريتم يک تحلیل و تجزيه اين،

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

 یهندسه عنوان به آنها از معموال که تحقیقاتي منطقه

 به که آنطور شود، مي ياد ترکیبي یهندسه و محاسباتي

 مباحث به عالقه درواقع،  .نیست طرفه چند رسدمي نظر

 محاسباتي

 

 

 

 یمطالعه به موجهي و جديد گیریجهت  هندسه، در 

  .دهدمي هندسه ترکیبي

 

 :از عبارتند محاسباتي هندسه اصلي هایشاخه

 یهندسه) ترکیبي محاسباتي هندسه ●

 اشیای محاسباتي، هندسه اين (:الگوريتمي

 در گسسته موجودات عنوان به را هندسي

 توسط که کتابي براساس .گیردمي نظر

 لفظ است،شده نوشته شاموس و پرپاراتا

 نخستین مفهوم، اين با محاسباتي هندسه

 .است شده بیان 1۹75 سال در بار

 یهندسه) عددی محاسباتي هندسه ●

 يا رايانه کمک با هندسي طراحي ماشیني،

 هندسه اين کار اساس (:هندسي سازیمدل

 اشیای که است صورت اين به محاسباتي

 برای مناسبي صورت به را واقعي دنیای

 هایسیستم در ایرايانه محاسبات

CAD/CAM ممکن شاخه اين .آوردمي در 

 پیشرفته توصیفي یهندسه عنوان به است

 هایشاخه از يکي اغلب و شود گرفته نظر در

 حساب به CAD يا کامپیوتری فیکگرا

 از معنا، اين با محاسباتي هندسه .آيدمي

 .گرفت قرار استفاده مورد 1۹71 سال

 ضلعي چند) Hull Convex های الگوريتم از هايي مثال

 (محدب

 هیچ محاسباتي هندسه هایالگوريتم با که صورتي در

 زير، مثال خواندن از قبل شودمي پیشنهاد نداريد، آشنايي

 هندسه محاسباتی

 هنرمند ادهز مهرابي مونا

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25DA%25AF%25D8%25B3%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25DA%25AF%25D8%25B3%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C&action=edit&redlink=1
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 سايت در خط پاره دو تالقي به مربوط الگوريتم 

geeksforgeeks کنید مطالعه را. 

 Gift Wrappingالگوریتم 

 جارويس پیماييراه به الگوريتم اين دی،بع دو حالت در

)Jarvis( در ،1۹7۳ سال در جارويس .است مشهور نیز 

 نام انتخاب علت .رساند چاپ به را الگوريتم اين ایمقاله

 که است دلیل اين به الگوريتم، اين برای هديه بندیبسته

 پیچاندن مانند روش اين عملکرد ینحوه دوُبعدی، فضای در

 هاآن کردن احاطه و نقاط از ایمجموعه دور به کادو کاغذ

 خروجي عنوان به ترتیب به که است اضالعي توسط

 .شوندمي حاصل الگوريتم

 صورت به ایدنباله الگوريتم خروجي نهايت، در

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

 نقطه ترينپايین ابتدا در .دهدمي تشکیل را محدب پوش

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

 انتخاب بعدی رأس .کنیممي انتخاب 𝑝۰   نقطه عنوان به

 مختصات در زاويه کوچکترين بايستي دارد، نام  𝑝1 که شده

 که صورتي در) باشد داشته را  𝑝۰ ینقطه به نسبت قطبي

 را نقطه دورترين کردند، صدق شرايط اين در نقطه چند

 زاويه کوچکترين 𝑝2 نقطه مشابه، طوربه .(کنیممي انتخاب

 به روند، اين تکرار با که زماني .دارد  𝑝1 به نسبت را قطبي

 راستِ  یزنجیره رسیديم، است رأس باالترين که 𝑝𝑘 راس

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

 ساختن برای اکنون .کنیممي انتخاب نقطه دورترين

 را 𝑝𝑘+1 راس ،𝑝𝑘 از شروع با بايستيمي چپ، یزنجیره

 محور از را قطبي زاويه کوچکترين که کنیم انتخاب طوری

 ادامه قدرآن را روند اين .باشد داشته 𝑝𝑘 به نسبت 𝑥 منفي

 .شود کامل محدب پوش و برسیم 𝑝۰ به مجددا تا دهیممي

 چپ و راست یزنجیره ساختن بدون را الگوريتم اين البته

 به سازیپیاده مزيت ولي کرد، سازیپیاده توانمي نیز

 که است اين راست و چپ هایزنجیره ساختن یوسیله

 روش به و نیست قطبي هایزاويه دقیق محاسبه به نیازی

 سازیپیاده .کرد مقايسه هم با تنها را زوايا توانمي ایساده

 ینقطه :است صورت بدين راست و چپ هایزنجیره بدون

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

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

 نقاط یهمه که کنیممي انتخاب طوری را 𝑝𝑖+1 ینقطه

𝑝  خط سمتِ يک در ديگر
𝑖
𝑝
𝑖+1

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬԦ با نقطه اين .باشند 𝑂(𝑛) 

 𝑝𝑖 با نقاط قطبي مختصات یمقايسه یوسیله به عملیات،

 به تا کنیممي تکرار آنقدر را عملیات اين .شودمي مشخص

𝑝۰ = 𝑝ℎ
 .برسیم 

 

 شبه کد

 

 Jarvis(s) 

      pointOnHull = leftmost point 

in S 

      i = 0 

      repeat 

            P[i] = pointOnHull 

            endpoint = S[0]         

// initial endpoint for a candidate 

edge on the hull 

            for j from 1 to |S| 

                if (endpoint == 

pointOnHull) or (S[j] is on left of 

line from P[i] to endpoint) 

                    endpoint = S[j]   

// found greater left turn, update 

endpoint 

            i = i+1 

            pointOnHull = endpoint 

      until endpoint == P[0]      // 

wrapped around to first hull point 

 Graham Scanالگوریتم 

 محدب پوش یمحاسبه برای است روشي گراهام پیمايش

 آن زماني پیچیدگي که صفحه نقاط از متناهي یمجموعه

𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛) که هامگرا رونالد افتخار به الگوريتم اين .است 

 گذارینام  کرد، منتشر 1۹72 در را الگوريتم اصلي ینسخه
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https://www.geeksforgeeks.org/check-if-two-given-line-segments-intersect/
https://www.geeksforgeeks.org/check-if-two-given-line-segments-intersect/
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https://www.geeksforgeeks.org/check-if-two-given-line-segments-intersect/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585
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 پوش مرزی هایرأس تمامي الگوريتم اين .ستا شده 

 .يابدمي مرتب صورت به را محدب

 

 الگوريتم

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

 پیدا نقاط y مختصات یمقايسه با را نقطه ترين(پايین1

 باشد، داشته وجود يکسان y مقدار با نقطه دو اگر .کنید

 .شودمي گرفته نظر در ترکوچک x مختصات مقدار با نقطه

 اول مکان در را 𝑝۰ .باشد  𝑝۰ نقطه ترينپايین کنید فرض

 .دهید قرار خروجي چندضلعي در

 

2) 𝑛 −  را هاآن و بگیريد نظر در را ماندهباقي ینقطه 1

 هایعقربه جهت خالف ترتیب به قطبي یزاويه اساسبر

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

 .دهید قرار را نقطه تريننزديک اول

 

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

 یزاويه ديگر ینقطه دو اگر .خیر يا هستند زاويه يک دارای

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

 .باشد m جديد آرايه اندازه کنید فرض .کنید حذف

 

 محدب چندضلعي) بازگرديد بود، ۳ از کمتر m اگر (4

 .(نیست موجود

 

 , 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[0] و کنید ايجاد S خالي یپشته يک (5

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

 

6)𝑚 −  .کنید پردازش يکي يکي را مانده باقي ینقطه 3

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

 

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

 نیست ساعت های عقربه جهت خالف در زير نقطه ۳ گیری

 (.ندارند چپ چرخش يا)

 پشته در عنصر نيباالتر ريز که یانقطه (الف

 .است

 است. پشته عنصر نيباالتر که یانقطه (ب

 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[𝑖] (ج            

 

    2.4) 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[𝑖] به را S کنید وارد. 

 

 .S محتوای چاپ (5

 

 .کرد تقسیم مرحله دو به توانمي را فوق الگوريتم

 را نقطه ترينپايین ابتدا ما (:نقاط سازی مرتب) 1 مرحله

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

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

 تشکیل را ساده یبسته مسیر يک هاآن نقاط، سازی

 .دهندمي

 

 زوايای یمحاسبه باشد؟ بايد چه سازی مرتب معیارهای

 ساده ثلثاتيم توابع ارزيابي زيرا بود خواهد ناکارآمد واقعي

 هازاويه یمقايسه برای گیری جهت از استفاده ايده، .نیست

 .است هاآن واقعي یمحاسبه بدون

 مسیر که هنگامي (:کنید رد يا بپذيريد را نقاط) 2 فاز  

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

 کدام بگیريم تصمیم چگونه .است مسیر اين در مقعر نقاط

 جهت هم، باز داريم؟ نگه را کدام و کنیم حذف را قطهن

 مرتب یآرايه در اول ینقطه دو .کندمي کمک ما به گیری

 نقاط برای .است محدب چندضلعي از بخشي همیشه شده،

 یزاويه و کنیممي پیگیری را اخیر ینقطه سه مانده،باقي

 سه کنید فرض .کنیممي پیدا را هاآن توسط شده تشکیل

 جهت اگر .باشند 𝑛𝑒𝑥𝑡(𝑛) و𝑝𝑟𝑒𝑣(𝑝) ، 𝑐𝑢𝑟𝑟(𝑐)طهنق

 خالف (ترتیب همین با هاآن گرفتن نظر با) نقاط اين گیری

 غیر در گذاريم؛مي کنار را c نباشد، ساعت هایعقربه جهت

 .کنیممي حفظ را آن صورت اين
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 .باشد ورودی نقاط تعداد n کنید فرض :زماني پیچیدگي 

 کنیم، استفاده 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑛) سازی مرتب الگوريتم از اگر

 .گیردمي 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛) زمان الگوريتم

 را 𝑂(𝑛) زمان (نقطه ترينپايین يافتن) اول یمرحله  

 زمان (نقاط سازی مرتب) دوم یمرحله .گیردمي

(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛)O زمان سوم یمرحله .گیردمي را 𝑂(𝑛) طول 

 وارد بار يک حداکثر عنصر هر سوم، یهمرحل در .کشدمي

 ششم یمرحله بنابراين .شودمي خارج آن از و شده پشته

 عملیات زمان که اين فرض با نقاط تکتک پردازش برای

(1)O  بکشد، طول 𝑂(𝑛) کلي پیچیدگي .بردمي زمان: 

𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑛) + 𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑛) با برابر که است 

𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛) است. 
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همواره  مزماني که در کمبريج دانشجو بود"

به جای رياضیات، به کردم زيرا تمام روز را احساس گناه مي

اما بعدها با کشف اعداد  .کردمبازی کردن سپری مي

متوجه شدم که بازی کردن در واقع همان  42فراواقعي

 "رياضیات است.

 

ای دان برجستهرياضي 4۳هرتن کانوی ها سخنان جاناين

 شناسیم.اش ميکانوی است که بیشتر ما او را با گره

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

طور که مادرش به ياد مند بود و آنبه رياضیات عالقه

های دو را محاسبه توانست توانآورد در چهارسالگي ميمي

 کند.

همیشه شاگرد اول بود و از همان ابتدا دوست در دبستان 

که وقتي در يازده  به طوری .دان شودداشت که رياضي

از  وی اش درباره شغل آيندهسالگي مدير مدرسه راهنمايي

پاسخ داد که میخواهد يک رياضیدان در دانشگاه  ،او پرسید

استاد همین علتي شد تا او را در مدرسه  کمبريج شود! و

گرا شد به فردی درونکه رفته رفته باعث  خطاب کنند

 .تبديل شود

کانوی در آزمون ورودی دانشگاه به حدی خوب عمل کرد 

که توانست يک بورس تحصیلي جزئي دريافت و نام خود را 

 منتشر کند. 44در لیورپول ديلي پست

 سپس از دانشگاه کمبريج پذيرش گرفت و راهي آنجا شد.

 

                                                           
42Surreal numbers  

4۳John Horton Conway  

44Liverpool Daily Post  
45Harold Davenport  

 

 

 

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

هايش را کالسييک از همکرد که از آنجا که هیچفکر مي

تواند خود را يک شخصیت جديد و ديگر نخواهد ديد، مي

 گرا در دانشگاه نشان دهد و البته موفق هم شد!برون

اش به بازی در رسد که عالقههمچنین اينطور به نظر مي

کل گرفت به طوری که دوران تحصیلش در کمبريج ش

نرد به انجام بازی تختهورزش های متمادی  در سالن ساعت

 مشغول میشد.

اش را به اتمام موفق شد که کارشناسي 1۹5۸در سال 

اعداد به رساند و سپس شروع به تحقیق در زمینه نظريه

کرد و توانست يک مسئله باز 45 سرپرستي هارولد داونپورت

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

 بود. 46های نامتناهياردينالاين مسئله شروع عالقه او به 

را در  47هانظريه مجموعهزمینه کانوی تز دکترای خود در 

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

 اتمام رسانید.

میگشت و اين يک چالش جديد  شغلحاال او بايد به دنبال 

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

 ي؛بلکه مانع اصل ،الزم را نداشت شايستگي ویکه دلیل اين

 يند درخواست دادن برای کار بود!افر

تحصیلي دکترای کانوی رو به  هزينه نطور که کمکاهم

دگي بدون شغلش رو به زنفارغ از شرايط پیش ویاتمام بود، 

 ایوچهقدم زدن در کسرانجام يک روز در حال  ادامه میداد.

هايي که در دانشگاه سمت 4۸بود که به يکي از دوستانش

که برای يک  کرددوستش به او پیشنهاد  داشت برخورد.

46Infinite ordinals  

47Set theory  

4۸Ian Cassels  

 کانوی زندگی بازی

 نژادفاطمه هاشمي
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مراحل الزم  ویفرصت شغلي آزاد اقدام کند و او به کمک  

 4۹استاديار تا سال بعد به عنوان شدو موفق  کرده را طي

درست  ،های کاری خود را در کمبريج آغاز کنداولین سال

 سالگي آرزو داشت!همانطور که در يازده

کالج ساسکس يک کمک هزينه تحصیلي از  1۹64در سال 

شروع به کار روی منطق رياضي کرد، دريافت و  5۰سیدني

در  ویطور که میخواست خوب پیش نرفت. اما اوضاع آن

 يد:گواين رابطه مي

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

 منتشرچیزی من نتوانستم  دهم.رياضیات واقعي انجام نمي

 "کردم.مي خاطر آن احساس گناه کنم و به

 اوضاع تغییر کرد. 1۹65اما در سال 

شهرت  52توری لیچکشف جديدی داشت که به  51جان لیچ

های جذابي های متقارن ويژگييافت. لیچ میدانست که گروه

 ،ها کار کرد و به نتايجي نیز رسیدبر روی آن مدتيدارند و 

های الزم در اما متوجه شد که برای اثبات حدسش مهارت

پس تالش کرد تا ديگران را برای  .را ندارد 5۳هانظريه گروه

اولین کسي بود  همکاری متقاعد کند و در اين بین کانوی

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

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

به  54دانان لندنخبرنامه جامعه رياضيبا دقت بیشتر در 

دقیقا بعد از شروع به فعالیت در کار نشر بود  چاپ رساند.

واقعي )به تعبیر خود(  کار در رياضیاتشروع به که کانوی 

 کرد.

شهرتش در رياضیات  55بازی زندگيدر نهايت با اختراع 

 جهاني شد.

                                                           
4۹Assistant lecturer  

50Sidney Sussex college  
51John Leech  

52Leech lattice  

5۳Group theory  

54Bulletin of the London Mathematical Society  

 بازی زندگی

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

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

 بتواند يک کپي از خودش بسازد.

قوانین پیچیده در فضای او با ساخت يک مدل رياضیاتي با 

 کارتزين موفق به چنین کاری شد.

سازی قوانین تالش برای ساده ،اما کاری که کانوی انجام داد

با موفقیت و شهرت فراوان همراه  شمربوطه بود که سرانجام

 بود.

 در عین سادگي، اين است که یاين باز انگیزشگفتويژگي 

ند هر ماشین توابه اين معني که مي ؛است 5۸کامل-تورينگ

 سازی کند.را شبیه یتورينگ ديگر

هايي در جهت آشنايي بیشتر با اين بازی حال بهتر است گام

 برداريم.

حال چرا اينطور  است. 5۹داراين بازی يک ماشین سلول

در واقع  شود.است به زودی مشخص ميگذاری شدهنام

اين شبکه سلولي  هاست.محیط بازی يک شبکه از سلول

ها همچنین هر يک از اين سلول با هر بعدی باشد.میتواند 

د قرار بگیرند و هر سلول ندر دو وضعیت صفر و يک میتوان

 تعدادی سلول همسايه نیز دارد.

 کند قوانینحال چیزی که در اين میان نقش مهمي ايفا مي

 است!بازی 

در فضای را تر شود ابتدا ماشین برای اينکه درک بازی ساده

 کنیم.مي يک بعدی بررسي

55Game of life  

56John von Neumann  

57Universal constructor  

5۸Turing complete  

5۹Cellular automaton  



 

70 
 

حلقه دانشجويي نشريه  

يک شبکه سلولي در فضای يک بعدی شبیه به يک آرايه از  

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

 ديگری در سمت چپش دارد.

 

 حال قوانین را چگونه تعیین کنیم؟

هايش نگاه ايست، به مجموعه هر سلول و همسايهکار ساده

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

اين سه خانه  ؛پس طبق اصل ضرب ،توانند داشته باشندمي

حال تصمیم توانند ايجاد کنند. مجموعا هشت حالت را مي

وضعیت اين سه خانه چه باشد تا   1tه میگیريم در لحظ

 يک باشد و بالعکس.  2tاصلي وضعیتش در لحظه  سلول

کمک  شد سازی آنچه تا کنون گفتهجدول زير به شفاف

 کند:مي

 

 

 

 

 قرار بگیرد 2tکه سلول مرکزی در چه وضعیتي در زمان اين

ن اياما آنچه مهم است  ،کامال به  انتخاب ما بستگي دارد

 شوند و ديگراست که در شروع بازی اين قوانین تعیین مي

همچنین برای شروع بازی الزم است  قابل تغییر نیستند.

يعني تعیین  ،کنیم وضعیت اولیه شبکه سلولي را مشخص

ها در حالت صفر کنیم که در لحظه صفر هر يک از خانه

 قرار دارند يا يک.

                                                           
60player game-Zero  

و ديگر نیاز به مشارکت ما نیست  است آمادهچیز اکنون همه

 رود!پیش مي به خود زيرا که بازی خود

 است. 6۰در واقع اين يک بازی بدون بازيکن

 ه بود؟ای که کانوی پیشنهاد کرد چگوناما بازی زندگي

م ايهتر از آنچه که ما تا کنون گفتبازی زندگي کمي پیچیده

ین نست و قوااشبکه سلولي در اين بازی دو بعدی  است.

 باشند:ميبازی به شرح زير 

 )در حالت يک( که کمتر از دو ایهر سلول زنده ●

اينکه  ، مانندمیردهمسايه زنده داشته باشد، مي

 با کاهش جمعیت از بین برود.

ای با دو يا سه همسايه زنده در ر سلول زندهه ●

 ماند.مرحله بعد هم زنده مي

ای با بیش از سه همسايه زنده در هر سلول زنده ●

 اينکه با افزايش ، مانندمیردمرحله بعد مي

 جمعیت از بین برود.

هر سلول مرده با دقیقا سه همسايه زنده، در  ●

همانند تولید مثل ، شودمرحله بعد زنده مي

 باره.دو

ر مشابه حالت يک بعدی در اينجا نیز ابتدا بايد حالت صف

بازی مشخص شود و سپس زندگي و مرگ هر سلول به 

 شود.صورت خودکار در هر مرحله تعیین مي

حال که با اين بازی آشنا شديم خوب است کمي به 

 های آن نیز بپردازيم.ويژگي

 های بازی زندگیویژگی

 61ناپذیری تصمیم

ک ياست تعريف مسئله تصمیم ناپذير را بدانیم.  ابتدا خوب

ود ماشین تورينگي وج هرگاهتصمیم ناپذير گويیم  را مسئله

ي نداشته باشد که به ازای هر ورودی، پس از تعداد متناه

 دهد. 'خیر'يا  'بله'مرحله متوقف شود تا به ما جواب 

61cidabilityUnde  
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سئله حال در رابطه با بازی زندگي بايد بگويیم که  با يک م 

 هت؟اما تصمیم ناپذير از چه ج میم ناپذير مواجه هستیم.تص

( init) يعني الگوريتمي وجود ندارد که با دادن وضعیت اولیه

م ( بتواند به ما بگويد که آيا سیستfinal) و وضعیت ديگری

 خیر.خواهد رسید يا  finalبه وضعیت  initاز وضعیت 

ينکه آيا ی امسئله است. 62مسئله توقفارز با هممسئله اين 

الگوريتمي وجود دارد که به ازای ورودی يک برنامه ديگر 

بتواند به ما بگويد آيا برنامه ورودی متوقف میشود يا تا ابد 

از آنجايي که بازی زندگي شامل يک الگو  .کندادامه پیدا مي

است که با ماشین تورينگ جهاني معادل است، اين مسئله 

تواند برای حل مي ؛گیری، اگر وجود داشته باشدتصمیم

را اين قضیه همچنان اين نتیجه  مسئله توقف استفاده شود.

های شروع هستند که باعث ايجاد میدهد که بعضي از حالت

 شوند.های کامال غیرمنتظره ميالگو

 63ایجاد دوباره خود

هايي گفته میشود که پس از تخريب، دوباره به به الگو

نیز باعث ايجاد اين بخش  پردازند.ساخت خود مي

ه عده زيادی به طوری ک ،های جالب توجهي شدمسئله

 تالش به ساخت و معرفي چنین الگوهايي کردند.

شود اما های اين بازی به همین دو مورد محدود نميويژگي

به اين امید  .رسندر ميهای جذابي به نظبرای شروع ويژگي

عه تحقیق و مطالبه که اين مطلب خوانندگان را مشتاق 

 ند.های اين بازی کديگر زيباييدرباره 

 

 

 

 

 

  

                                                           
62Halting problem  63replication-Self  
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