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نوشته ها

ارشمیدس لحظه های از پر سال
٢٠١٩ سال در ریاض رف ش پیشرفت ١٠

∗ مل حسن

از پر ریاضیات جهان در میالدی ٢٠١٩ سال م رسد نظر به
نشده ای حل مسائل از جدای بود. ساز سرنوشت و مهم لحظات

طوفان شاهد سال این آورد، وجد به را ریاضیدانان آن ها حل که
برای که بود سخت سؤاالت حل در (! جزئ (هرچند پیشرفت ها از
این همچنین بود. کرده مشغول خود به را ریاضیدانان ذهن دهه ها
توجه و تعجب که بود ریاضیات تکینک های ابداع از مملو سال
نیز بزرگ ریاضیدانان سال این در به عالوه برانگیخت. را ان هم
زیبایی ذهن های و چنین این بزرگ اتفاق ده جا این در درگذشتند.
وجود نیز ری دی مهم اخبار و وقایع آورده ایم. را بود آن ها پشت که
جهان اخبار قسمت در اما نشده آن ها از ذکری جا این در که داشت
عنوان با مطلبی نوشتار این اصل منبع پرداخته ایم. آن ها به ریاضیات
در که م باشد ‘The 10 Biggest math Breakthroughs of 2019’
است. شده منتشر ‘Popularmechanics.com’ ترویج علم سایت
و منابع از زیر، اتفاقات از مورد هر برای متن فراخور به حال این با
آن ها که است شده استفاده نوشتار بودن دقیق برای ر دی مقاله های

کرده ایم. ذکر متن در را
ریمان حدس در پیشرفت ‐ ١

مهم ترین و بزرگ ترین به عنوان عموماً ریمان فرضیه ی یا حدس
م آید. حساب به محض ریاضیات در حاضر حال نشده حل مسئله
توزیع درباره شد، مطرح ریمان توسط ١٨۵٩ سال در که حدس این
ریاضیات شاخه های از بسیاری به تاکنون آن حل و است اول اعداد
دردسر به را ریاضیدانان چنان حدس این است. کرده پیدا ارتباط
م شود یاد آن از هزاره مسائل از ی به عنوان که است انداخته
میلیون ی جایزه آن حل برای کالی مؤسسه توسط که آن جا تا
گریفین ل مای نام های به ریاضیدان چهار است. شده تعیین دالری
اثبات را قضیه ای امسال ۴ زاگیر دون و ٣ رولن لری ،٢ اونو کن ،١
قضیه این است. ریمان فرضیه ی با مستقیم ارتباط در که کردند

برای راه نقشه م تواند هم هست زیبا و جذاب خود نوبه به هم
توسط ضعیف تری حالت در قضیه این باشد. ریمان حدس اثبات
در جدید اثبات اما بود، شده ثابت ۶ پولیا جورج و ۵ جنسن یوهان
م تواند و است شده بیان ساده تری حال عین در و کل تر حالت
سه و او م کند تأکید اونو باشد. ریمان حدس اثبات برای مسیری
نکرده اند، ابداع جدیدی ریاض مفاهیم یا تکنی هیچ ر دی ریاضیدان
است!) صفحه ٨ تنها (مقاله است. آن سادگ آن ها اثبات مزیت
کنفرانس ی حاشیه در ساده ریاضیات چالش ی از مقاله ایده
اونو گرفت. ل ش بود شده برگزار زاگیر سال ۶۵ مناسبت به که
حل مسئله که تصور این با م کند مطرح زاگیر برای را مسئله
درگیر جسورانه زاگیر اما نم شود. آن درگیر زاگیر و نیست شدن
آن م کند. ترسیم آن برای حل راه زودی به و م شود مسئله
را آن سپس و کردند ارائه را حل راه نویسندگان، ر دی همراه به دو
عنوان تحت بحث مورد مقاله دادند. تعمیم کل تر نظریه ی به
به “Jensen polynomial for the Riemann zeta function and other sequence”

است. رسیده چاپ
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عب م سه مجموع مسئله ‐ ٢
به باستان ریاضیات مسائل قدیم ترین از ی که مسئله این
سؤال ساده بیان به است. دیوفانتوس معادالت درباره م آید، حساب
به صورت م توان را ١٠٠ تا ١ بین اعداد از ی کدام که است این
در که رف ش پیشرفت کرد؟ بیان صحیح عدد سه عب م مجموع
آخرین به کارگیری به کم افتاد اتفاق مسئله این برای ٢٠١٩ سال
در ریاضیدانان دستاورد این دقیق جزئیات بود. رایانه ها فناوری های

است. شده ذکر ریاضیات جهان اخبار قسمت

کالتز حدس ‐ ٣
ی که ریاض نشده حل مسئله های بزرگ ترین از ر دی ی

در که حدس این است. ٧ کالتز حدس شد، نزدی حل به ر دی قدم
به سادگ شد، مطرح ٨ کالتز لوتر آلمان ریاضیدان توسط ١٩٣٧ سال

را آن بود زوج اگر کنید. انتخاب طبیع عدد ی است: بیان قابل
جم ی با کرده ضرب سه در را آن بود، فرد اگر و تقسیم دو به

انتخاب شروع برای را عددی هر که بود این کالتز حدس کنید.
خواهیم دنباله ای به همیشه کنیم اجرا آن روی را فوق روند و کنیم
کنیم شروع ۶ با اگر مثال برای م شود. ختم ی عدد به که رسید
از ی ٩ تائو ترنس رسید. خواهیم ۶،٣،١٠،۵،١۶،٨،۴،٢،١ دنباله به
دکترای سال ٢١ در او دنیاست. حاضر حال ریاضیدانان بزرگ ترین
تمام استاد جوان ترین او سال ٢۴ در گرفت. پرینستون از را خود
فیلدز مدال برنده سال ٣١ در ٢٠٠۶ سال در و UCLA اه دانش
حاضر حال ریاضیدانان فعال ترین از و ریاض نوابغ از ی او شد.

ریاض مطالب تمام او که است این او درباره جالب نکته دنیاست.
او سایت ذارد. می اشتراک به افراد بقیه با آنالین صورت به را خود

داوینچ یادداشت دفتر امروزی نمونه (Terrytao.wordpress.com)
و ببرید نام را پیشرفته ریاضیات در موضوع ی است کاف است.
است. نوشته مطلب آن درباره او دید خواهید بزنید. او سایت به سری
جامعه شد، منتشر کالتز حدس با ارتباط در تائو توسط که خوبی نتایج
و است نشده حل هنوز کالتز حدس حال این با داد. تکان را ریاض
در بزرگ قدم تائو کار اما شد. ب طول سال ها است ن مم آن حل

بود. آن حل مسیر

حساسیت حدس ‐ ۴
بیان بول داده های درباره ١٩٩۴ سال در که ١٠ حساسیت حدس
رایانه نظری علوم نشده حل مسائل مهم ترین از ی و بود شده
به صورت ١١ هانگ هائو جوان ریاضیدان توسط م آمد، حساب به
علوم در پیچیدگ نظریه در مهم نقش بول توابع شد. حل کامل
هانگ م کند. ایفا رمزگذاری و مدار طراح همچون مباحث و رایانه
به اما م کردم کار حساسیت حدس روی ٢٠١٢ سال «از م گوید:
حل را آن توانستم که کردم پیدا آن با رابطه در کلیدی ایده ای تازگ

کنم.»

سرطان تحقیقات برای بزرگ سال ی ‐ ۵
سرطان درمان به کم برای راه پی در همیشه ریاضیدانان
و ریاضیدانان بین مشترک کار ی با ٢٠١٩ سال بوده اند.
[elifesciences.org/articles/38407] شد. شروع زیست شناسان
به شایان کم که بود خالقانه ریاض مدل بندی ی مقاله این
ری دی تحقیق سپس م کرد. سلول رشد آزمایش های انجام
چشم انداز آوردن دست به برای ریاض مدل های از که شد انجام
م کرد. استفاده پستان سرطان رشد ونگ چ درباره روشن

(Crunching the Numbers of Cancer Matastasis)
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م شود. ریاضیات ام کری ‐ ۶

معن به ١٣ ام اری از برش و کاغذ هنر معن به ١٢ ام کری
دنبال به فن دو این حال این با است. معروف کمتر تا، و کاغذ هنر
٢٠١٩ سال در هستند. صنعت کاربردهای در خود ویژه اه جای
و پرداختند ام کری ریاضیات تشریح به هاروارد اه دانش محققین
ال. کشیدند. تصویر به مواد طراح و ساخت در جدیدی مرزهای
چویی١۶ گری و دوت١۵ لوی و کاربردی ریاضیات استاد ماهادوان١۴

ام کری برای ریاضیات چارچوب ی هاروارد اه دانش از هم
مشخص ل ش هر به را ورقه  هر م توان آن تحت که کرده اند تدوین
معروف پسرعموی خالف بر ام کری کرد. تبدیل شده ای خواسته
م کند، استفاده کاغذ به دادن ل ش برای کردن تا از که ام اری خود
ایجاد و کاغذ ل ش تغییر برای دادن برش در وها ال سری ی از
ما «از م دهد: توضیح ماهادوان م برد. بهره بعدی سه ال اش
پرده ام کری ریاض اساس اصول از م توان آیا م شود سؤال
را ما که کرد استفاده وریتم هایی ال ایجاد برای آن ها از و برداشت
گونه ای به صفحه ی در را برش جهت و اندازه تعداد، سازد قادر
چویی گری باشد؟» تغییر قابل خاص ل ش هر به که کنیم طراح
بعدی دو ل ش ی ما به اگر که است این اصل «مسئله م گوید:

ی در را برش وهای ال م توان ونه چ شود، داده بعدی سه یا
نهایی ل ش به حرکت ی با که کرد طراح چنان مرج ل ش
برای عمل در که محدویت هایی شناسایی با ما کار، این در برسیم.»
از ما م کنیم. برطرف را ل مش دارد، وجود برش وهای ال یافتن
برش وهای ال مشخص کردن برای عددی بهینه سازی روش ی
عنوان با کار این م دهیم. انجام را کار این سپس و م کنیم استفاده

“Programming shape using Kirigami tessellations”

است. رسیده چاپ به ‘Nature Materials’ مجله در

ردان آفتاب گل حدس ‐ ٧
ردان١٧ آفتاب گل حدس حل حرکت روند در ون س سال ها از پس

ریاضیات مفهوم بودیم. حدس این در پیشرفت شاهد ٢٠١٩ سال
اردوش١٨ پاول بزرگ ریاضیدان توسط ١٩۶٠ سال در ردان آفتاب گل
ردان آفتاب گل ی را مجموعه ها از گردایه ای شد. مطرح
ثابت گردایه عناصر دو به دو اشتراک های همه ی هرگاه گوییم
م شود. گفته ردان آفتاب گل هسته ی ثابت، اشتراک این به باشد.
ردان آفتاب گل هسته کنید، نگاه ردان آفتاب گل تصویر به اگر
ردان آفتاب گل در مجموعه هر و است مرکز رنگ قهوه ای قسمت
موضوع این در اصل سؤال است. هسته و برگ ی از اجتماع
اندازه به ردان آفتاب گل ی شرایط چه تحت که است این
گل حدس دارد؟ وجود مجموعه) زیادی تعداد (شامل بزرگ کاف
گردایه ای برای که م دهد ارائه را مختلف شرایط ردان آفتاب
مقاله دارد. وجود ردان آفتاب گل ی مجموعه ها، از دلخواه

‘Improved bounds for the sunflower lemma’

را آن هنوز اما م آید شمار به حدس برای بزرگ قدم ی چند هر
نم کند. اثبات

بخت آزمایی بلیط رمزی: نظریه در رف ش پیشرفت ی ‐ ٨
ندارد! وجود برنده همیشه

فرانک بریتانیا، بزرگ فیلسوف و ریاضیدان افتخار به نظریه این
م آید. حساب به ترکیبیات از شاخه ای و شده نام گذاری رمزی١٩
12Kirigami 13Origami 14L. Mahadevan 15Levi Dodte 16Gary Choi 17Sunflower Conjecture 18Paul Erdos 19Frank Ramsey
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ساختار ی عناصر از تعداد چه است: این نظریه این در اصل سؤال
این در باشد؟ برقرار ویژه خاصیت ی تا باشد داشته وجود باید
مقادیر میان در پیش بین قابل وهای ال به دنبال ریاضیدانان نظریه،
درحدود که مسئله ی به ٢٠١٩ سال در هستند. آشوب باالی
بلیط مسئله شد: داده پاس بود، مانده باق نشده حل قرن نیم
آیا .(Ever Winning Lottery Ticket) برنده همیشه بخت آزمایی
باشد؟ برنده همیشه که دارد وجود بلیط نامتناه بخت آزمایی در
سال در ماتیاس٢٠ آدریان انگلیس ریاضیدان که بود سؤال این
تعداد شما بلیط استاندارد، بخت آزمایی ی در کرد. مطرح ١٩۶٩
به صورت بخت آزمایی در که اعدادی با آن ها اگر که دارد عدد متناه
بلیط هر م شوید. برنده شما کند مطابقت م شوند، اعالم تصادف
برنده برای کم شانس شما به این که دارد سطر محدودی تعداد
خریداری بلیط کاف اندازه ی به شما اگر این بنابر م دهد. شدن
باشد، آن ها در ن مم ترکیب های همه که گونه ای به باشید کرده
بسیاری هزینه ی عمل در که کاری شد. خواهید برنده حتما شما
است. متفاوت کم وضعیت نامتناه بخت آزمایی در داشت. خواهد

نامتناه تعداد بلیط هر و هستند نامتناه دنباله های برنده عددهای
در دارد. وجود عدد نامتناه تعداد سطر هر در که دارد سطر
همیشه که کرد درست بلیط م توان نیست مشخص حالت این
اه دانش در تورنکویست٢٢ ر اس و شریتسر٢١ دیوید باشد. برنده
بتوان است ن مم غیر کردند. پیدا را سؤال این جواب کپنهاگ
عنوان با آن ها مقاله باشد. برنده همیشه که کرد درست بلیط

‘The Ramsey property implies no mad families’

است. شده منتشر

جدید روش به دو درجه معادله حل ‐ ٩
زین جای روش ملون کارنگ اه دانش از لو٢٣ شن پو دکتر

کرد. معرف دو درجه معادله ریشه های به دست آوردن برای
برای است، کرده استفاده آن از او که ریاضیات م گوید او
م باشد تازه او توصیف رد روی اما است، شده شناخته قرن ها
این سادگ علت به دانش آموزان جدید نسل است ن مم و
عنوان با او مقاله دهند. ترجیح قبل روش به را آن روش

‘A Simple Proof of the Quadratic Formula’

است. شده منتشر

آبل جایزه برنده زن نخستین ‐ ١٠
دریافت به موفق تگزاس اه دانش ریاضیات استاد ٢۴ اولنب کارن
است، جهان در ریاضیات جوایز معتبرترین از ی که آبل جایزه
دریافت به موفق ریاضیات دنیای در زن ی بار نخستین برای شد.
ساله هر که است بین الملل جایزه ای آبل جایزه شد. آبل جایزه ی

ریاض در ارزنده ای کار که ریاضیدان چند یا ی به نروژ شاه توسط
ریاضیدان افتخار به جایزه این م شود. اهدا باشند، داده انجام
علوم آکادم است. شده ذاری نام آبل٢۵ هنری نیلس نروژی

اولنب پیشتازانه دستاوردهای خاطر به جایزه این داشت بیان نروژ
پیمانه ای نظریه ی نسبی، مشتقات با دیفرانسیل معادالت هندسه، در
آنالیز، بر او کار اساس تأثیر خاطر به و انتگرال پذیر سیستم های و

است. شده اهدا او به ‐فیزی ریاض و هندسه
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