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از ی و ایی آمری ریاضیدان (Peter J. Slater) اسالتر جیمز پیتر
١٩۴۶ سپتامبر ٣٠ در گراف نظریه شاخه ران پژوهش برجسته ترین

ریاض رشته در را خود کارشناس مدرک آمد. دنیا به ا آمری در
دریافت نیویورک در (Iona College) آیونا کال از ١٩۶٨ سال در
کرد خدمت متحده ایاالت ارتش در ١٩٧٠ سال تا آن از بعد و کرد
(University of Iowa) آیووا اه دانش به تحصیل ادامه برای سپس و

ریاض رشته در را خود ارشد کارشناس درجه ١٩٧٢ سال در و رفت
خود دکتری رساله اه دانش همین در سال١٩٧٣ در و کرد دریافت
ارائه (Stephen T. Hedetniemi) هدتنیم استیون راهنمایی به را
دکتری دوره اتمام از پس . گردید دکتری درجه اخذ موفق و نمود
اری هم استاندارد مل اداره با دکتری پسا ار هم عنوان به سال ی
اه آزمایش در کاربردی ریاض بخش در سال شش آن از بعد و کرد
١٩٨١ سال در تا بود کار به مشغول و زی نیوم ، آلبوکرک در ساندیا
و درآمد هانتسویل در آالباما اه دانش ریاض دپارتمان عضویت به
وی دهد. ادامه ترکیبیات و گراف زمینه در خود تحقیقات به توانست
رشته در ارشد کارشناس درجه اخذ به موفق ١٩٨۶ سال در چنین هم

شد. آالباما اه دانش از کامپیوتر علوم
درآورده تحریر رشته به مقاله ٢٣٨ به نزدی اسالتر پروفسور
است درآورده نگارش به تنهایی به را مقاله ۶۶ تعداد این از که است
است درآورده نگارش به ر دی محققان اری هم با را مقاالت سایر و
مقاالت این نگارش در وی اران هم ترین نزدی و ترین برجسته از .

ایالت اه دانش ریاض دپارتمان عضو هاینز ترزا پرفسور به م توان
اه دانش ریاض دپارتمان عضو هدتنیم استیون پرفسور و تنس
گراف نظریه زمینه در برجسته ران پژوهش از هردو که کلمسون

م توان او تألیفات شناخته و مهم ترین جمله از کرد. اشاره م باشند
زیر عنوان با کتاب به

Graphs in Domination of Fundamentals
و است شده نوشته هدتنیم و هاینز اری هم با که کرد اشاره

است. شده استناد آن به مختلف مقاالت در بار ٣۴٠٠ از بیش

هدتنیم پروفسور و هاینز پرفسور اسالتر، پرفسور راست: به چپ از

آن با اسالتر که گراف نظریه در تحقیقات زمینه های مهم ترین از
مجموعه های یا احاطه گر مجموعه های به م توان شود م شناخته
مجموعه های مطالعه و تعریف دلیل نخستین کرد. اشاره غالب
است. شطرن صفحه ی در وزیر مسأله برای راه حل یافتن غالب،
بار اولین برای نوزدهم، قرن دهۀ در اروپا در شطرن عالقه مندان

شطرن صفحه ی در وزیر تعداد چه که کردند مطرح را مسأله این
با یا شطرن صفحه مربع های همه ی که طوری به داد قرار م توان
عین در و شوند احاطه وزیر ی با حداقل یا شوند اشغال وزیر ی
در (الف) شطرن صفحه نکنند. مغلوب نیز را ر ی دی وزیرها حال
همۀ آن در که م دهد نشان را استاندارد شطرن صفحه ی ١ ل ش
شده اند. عالمت گذاری با شده داده وزیر توسط شده احاطه مربع های
در دلخواه مربع تعداد هر به وزیر ی شطرن بازی قوانین مطابق
١ ل ش در دارد. احاطه قطری و عمودی ، افق صورت به صفحه
وزیرها که م دهد نشان را وزیر از مجموعه ی (ب) شطرن صفحه
ری دی با کدام هیچ و دارند احاطه شطرن صفحه مربع های همه به

نم شود. مغلوب
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وزیر مسألۀ به پاسخ ب) وزیر ی توسط شده احاطه مربع های الف) :١ ل ش

مسأله با معادل ، شطرن صفحه در غالب مربع های مسأله ر دی بیان به
ی S ⊆ V (G) ،G ساده گراف در است. گراف ی در غالب رئوس

خودش یا v ⊆ V (G) رأس هر هرگاه است، G گراف غالب مجموعه
کوچ ترین باشد. S رأس ی حداقل همسایۀ یا و باشد S به متعلق
آن و م گوییم G غالب عدد را G گراف غالب مجموعه های اندازه ی

م دهیم. نشان y(G) نماد با را
واق به و کرد کار غالب مجموعه های از مختلف انواع روی اسالتر

در احاطه گر مجموعه های بحث امان پیش از ی م توان را اسالتر
تعداد همراه به او مقاالت از تعدادی ذیل در دانست. گراف نظریه
است شده مشخص کروشه در که مقاالت این به مربوط استنادهای
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کنفرانس های در سخنران به م توان اسالتر فعالیت های ر دی از
و سرگرم کننده و جالب همیشه وی سخنران های نمود. اشاره متعدد
به سخنران هنگام در وی که دلیل این به شاید است بوده پرجمعیت

است! م کرده پرتاب نبات آب حاضران میان

چشم ٢٠١۶ سپتامبر ٢٧ در برجسته نظریه پرداز و ریاضیدان این
باد. گرام یادش و شاد روحش رفت. ما میان از و بست فرو جهان از

نشریه که است ذکر به الزم
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing

پیتر یاد به است شده منتشر ٢٠١٨ فوریه در که را خود ١٠۴ شماره
توسط وی مورد در مقاله ای شماره همین در و است کرده انتشار اسالتر

است. رسیده چاپ به هدتنیم استیون و هاینز ترزا

یزد اه دانش ∗

تفرش اه دانش ∗∗




