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کتاب نقد و معرفی

کتاب
کاربردها» و عددی «جبرخط

سوالری∗ شمس مریم

کاربرد مهندس و علوم مختلف شاخه های در عددی جبرخط امروزه
این در استناد قابل و معتبر منابع به دسترس و است کرده پیدا گسترده
عالقه مندان، برای مؤثر و مفید منابع از ی دارد. اهمیت بسیار زمینه

کتاب ، ریاض کارشناس ارشد و کارشناس دانشجویان

«Numerical Linear Algebra and Applications»

دکتر را کتاب این کرد٢. منتشر ١٩٩۵ سال در داتا١ نات بیسوا که است
فردوس اه دانش انتشارات و ترجمه ١٣٨٧ سال در توتونیان فائزه

از استفاده با را کتاب این ٢٠١٠ سال در داتا کرد. منتشر را آن مشهد
به طور جبرخط زمینه در دنیا برجستۀ ریاض دانان چندین پیشنهادات

کرد. منتشر آن  را ٣SIAM انتشارات و نمود ویرایش اساس
دوم «ویرایش م گوید: صریحاً کتاب فتار پیش ابتدای در داتا
ه بل دارد متفاوت ناشر ی نه تنها کاربردها و عددی جبرخط کتاب
این با است. متفاوت موضوعات و نگارش سب با کتاب ی عمال
در و است شده حفظ کامل به طور قبل کتاب اصل ویژگ های حال،

شده اند». نیز بهتر حت جدید، ویرایش در مواردی
جبرخط وریتم های ال و روش ها فراوان کاربرد و اهمیت دلیل به

نسخه این که شدم برآن کشورمان صنعت و علم جامعۀ در عددی
این امیدوارم دهم. قرار عالقه مندان اختیار در و ترجمه را کتاب از
قرار توجه و استفاده مورد کارآمد و مفید منبع ی عنوان به ترجمه

گیرد.

پیام نور اه دانش ∗

دوم ویرایش مورد در چند نکات
کاربردها» و عددی جبرخط «کتاب

نظری∗ عل محمد

م شود. جور بهانه اش بخواه نخواه و م خواهد بهانه نوشتن
جبرخط کتاب دوم ویرایش که دادند خبر ریاض انجمن دفتر از

هندی االصل ریاض دان داتا، نات بیسوا تألیف آن کاربردهای و عددی
و است شده ترجمه سوالری شمس مریم دکتر توسط ا، آمری مقیم
مترجم از ایمیل ارسال با است. رسیده انجمن به دفتر آن از نسخه ای
جهت را نکات کتاب جدید ویرایش دربارۀ که کردم درخواست محترم
مشخص را دوم و اول چاپ مهم تفاوت های و بنگارد خبرنامه در درج
گرفتن نظر در با اما نوشتند، خصوص این در را نکات ایشان نماید.

نوشته ام. باره این در را پیش رو متن آن، تکمیل و ایشان نکات
کتاب دوم ویرایش داتا کتاب، اول نسخۀ انتشار از بعد سال پانزده
را زیادی تغییرات کتاب، زدن ورق با است. کرده منتشر را خویش
روی پیش ری دی کتاب احساس کردم که  به طوری کردم، مشاهده
است اول مولود دوم گویی که است زیاد آن چنان تغییرات است؛ من

است. بوده قبل ویرایش کودک اش، که است جوان حاال و
ویرایش در که دوم فصل و است کرده تغییر کتاب فصل بندی های
و پوچ فضای قسمت و است شده خالصه بود، اول فصل نخست
بخش در است. شده حذف کامل به طور ستون و سطری فضای
خواص از برخ و ان ی ، هرمیت ماتریس های خاص، ماتریس های
شده حذف کامل به طور نیز ماتریس رایی هم و شده اضافه آن ها
متقارن معین مثبت مهم ماتریس های از خبری بخش، این در  است.
1Biswa Nath Datta 2Numerical Linear Algebra and Applications, Brooks/Cole Pub., 1995. 3Society for Industrial and Applied Mathematics
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است حال در این است. شده پرداخته آن به ششم فصل در و نیست
استفاده متقارن معین مثبت ماتریس اصطالح از بارها آن، از قبل که
دانشجوی ی دانسته های جزء آن را احتماال کتاب، مؤلفِ است! کرده
برداری نرم های است. گرفته فرض کاربردی ریاض ارشد کارشناس

است. شده خالصه تر ماتریس و
کار که است تفکی شده بخش ها شمارۀ اساس بر کتاب تمرینات
تکالیف م تواند بخش، هر تدریس از بعد مدرس و است جالبی بسیار
اول فصل تمرین ۵٩ از بخواهد. دانشجویان از بخش ها براساس را

است. باق مانده ۴٠ تا فقط
مبحث و است کتاب قبل نسخۀ دوم فصل همان سوم، فصل
انتگرال ها، ناپایداری در معروف مثال ی و توان سری های خطای
سوم فصل همان چهارم، فصل است. اضافه شده مطالبِ مهم ترین

مثلث دستگاه های حل و آن مفاهیم و پایداری و است قبل نسخۀ
معادالت دستگاه  حل در اختالل آنالیز است. داده قرار بحث مورد را
است داده انتقال فصل این به قبل ویرایش ششم فصل از را خط
ششم فصل از نیز حالت عدد خواص م آید. هوشمندانه به نظر که
ویرایش ششم فصل زیاد حجم از هم که است آمده فصل این به قبل
نشان بهتر را خود فصل، این در موضوع ارتباط هم و کاسته قبل
اختصاص LU تجزیۀ و گاوس حذف روش به فصل ی است. داده
از بخش و چهارم فصل از بخش قبل ویرایش در که است شده داده
همانند ششم فصل است. شده منسجم کامال اینجا و بود پنجم فصل
است. شده داده اختصاص خط معادالت دستگاه  حل به قبل نسخۀ
است مانده باق تکراری تصفیۀ روش فقط تکراری روش های از اما
مزدوج٧، گرادیان ،۶ SOR گاوس‐سایدل۵، ژاکوبی۴، روش های و
انتقال کتاب آخر فصل به ر دی جدید تکراری روش چند و ،٨ GMRES

روش های دستگاه ها حل برای است گفته داتا اینکه است. شده داده
ی فقط تکراری روش های از و م بریم به کار را تکراری یا مستقیم

کاش و نم آید نظر به جالب است، کرده معرف فصل این در را روش
روش های و مستقیم روش های به ترتیب را آخر فصل و فصل این نام
این از را خواننده تا م نامید خط معادالت دستگاه  حل برای تکراری

نکند. سرگردان بابت
است. شده ارائه هفتم فصل در تکین مقدار و QR تجزیه های
تجزیه این و بود قبل ویرایش پنجم فصل پایان بخش QR تجزیۀ
مطرح قبل) (همانند گیونز و هوس هولدر ماتریس های براساس را
نموده اضافه هوس هولدر ماتریس مورد در قضیه تعدادی و م کند
متعامدسازی فرایند نام به بخش ی م آیند. به نظر جالب که است
آن فقدان قبل ویرایش در که است نموده اضافه گرام‐اشمیت

اول فصل در که پوچ و ستون سطری، فضاهای م شد. احساس
تجزیۀ از استفاده با و شده اند منتقل فصل این به بودند شده حذف
قبل ویرایش از بهتر خیل که است پرداخته آن ها محاسبۀ به QR
تجزیۀ است. توجه جالب QR تجزیۀ از کاربردی به عنوان و است شده
هفتم فصل ادامه در بود قبل ویرایش انتهایی فصل که تکین مقدار
مقادیر یافتن عددی روش های با با هنوز دانشجو اینکه است. آمده
تکین مقادیر یافتن بحث به باید حاال و نکرده نرم پنجه و دست ویژه
شدن وارد از قبل که دارد اصرار داتا اما است، سخت کم بپردازد،
نماید. روبه رو تکین مقادیر با را دانشجو ابتدا ویژه، مقادیر بحثِ به
مفهوم و است آورده فصل این به زیادی تغییرات با را تکین مقادیر
است. کشیده به تصویر به خوبی ل ها ش از استفاده با را آن ها هندس
و است نموده مفصل تر را تکین مقدار تجزیۀ کاربردی قسمت های
تکین مقدار تجزیۀ از استفاده با تصویر پردازش از مفیدی تصاویر
مسئلۀ به هشتم فصل است. توجه مورد بسیار که نموده اضافه
و بود قبل ویرایش هفتم فصل که پرداخته دوم توان های کمترین
محاسبۀ در و است آشنا تکین مقدار تجزیۀ با دانشجو ر دی حاال
کار این نم لرزد. دلش و دست ماتریس ی تعمیم یافته معکوس
بعد به باید دوم توان های کمترین مسئلۀ یعن م گرفت؛ انجام باید
شده انجام به درست حاال انتقال این و م شد منتقل تکین مقادیر از
مقادیر از استفاده با تکراری تصفیۀ روش حل عنوان با بخش است.

م آید. به نظر جدید کامال که شده اضافه تکین

همان که است ویژه مقادیر عددی محاسبۀ نهم فصل موضوع
کاربردی مسئلۀ زیادی تعداد است. قبل ویرایش هشتم فصل مطالب
و است برق مهندس رشتۀ از اکثراً که است شده اضافه فصل این به
مورد م تواند و است برق مهندس مؤلف، اصل رشتۀ که م دانیم
دو یا ی به جز فصل این بقیۀ گیرد. قرار رشته این مهندسان استفاده
مقادیر محاسبۀ قسمت فقط است، قبل ویرایش همانند کوچ بخش
فصل است. شده منتقل آت فصل های به متقارن ماتریس های ویژۀ
شده داده اختصاص متقارن ماتریس های ویژۀ مقادیر محاسبۀ به دهم
نموده انتخاب برایش عنوان در تکین مقادیر با نیز پیوندی که است
به متقارن ماتریس های ویژۀ مقادیر یافتن برای را ژاکوبی روش است.
موضوع است. نبوده قبل ویرایش در که است کرده اضافه فصل این
به نیاز آن یافتن برای که است تکین مقدار تجزیۀ دوباره فصل بقیۀ
دانشجو اینک و است ATA متقارن ماتریس ویژۀ مقادیر محاسبۀ
و دارد کامل تسلط آن ویژۀ مقادیر یافتن و متقارن ماتریس های با
ویژۀ مقدار مسئلۀ بپردازد.   ویژه مقادیر یافتن به عمل بطور م تواند
ویرایش به روش، و قضیه چند که است بعدی فصل موضوع مربع
4Jacobi 5Gauss-Seidel 6successive ovrerelaxation 7conjugate gradient 8generalized minimal residual
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یاری مسئلۀ این در را دانشجو تواند م که است شده اضافه قبل
نموده اضافه قسمت این در داتا را زیادی کاربردی مثال های نماید.

گیرد. قرار مهندسان توجه مورد م تواند که است

روش های از استفاده با خط معادالت دستگاه  حل آخر فصل
تُنک٩ ضرایب ماتریس دید با بیشتر و است شده نام گذاری تکراری
فقط که نیست قبل ویرایش مثل ر دی و ورزیده مبادرت آن انجام به
به طور اینجا در ه بل نماید، خالصه صفحه سه در را GMRES روش
نموده  بررس آن را مختلف زوایای و پرداخته آن به کامل و مفصل

بسیار و کرده منتقل بعدی بخش به را مزدوج گرادیان روش است.
است. نموده اضافه آن به نیز را مرتبط روش چند و شده مفصل تر

است نموده حذف را منتخب تمرین های از تعدادی حل متاسفانه
م رسید به نظر بی نقص کتاب اگر که ( قبل نسخه با مقایسه (در
جواب وقت چراکه تراشید؛ بزرگ عیب ی برایش م توان حاال
مطابقت کتاب آخر جواب با عددی نظر از دانشجو به دست آمده
م یابد. نفس به اعتماد و م شود خیال آسوده دانشجو باشد داشته

اراک اه دانش ∗

کتاب

« موج آنالیز بر «مقدمه ای
∗ رهبان زهره و جمال حسن

خاستگاه های در موج ها فعل موفقیت برای مختلف دالیل
کاری زمینه های با مهندسان و دانشمندان جذب و میان رشته ای
ترکیبی م توان را موج مفهوم طرف، ی از دارد. وجود مختلف
، فیزی ، مهندس در گذشته سال های ط در که دانست ایده هایی از
شده مطرح غیره و اقتصاد ، زیست علوم کاربردی، و محض ریاضیات
کاربردهایی که ساده اند نسبتاً ابزاری موج ها ر، دی طرف از است.
در دارد. عددی آنالیز و تصویرها یا نال ها سی تحلیل در به ویژه مهیج،
به سال چند اين در موج ها درباره كتاب تعدادی اگرچه میان، این

جام کتابی خال جای كه گفت م توان به جرأت است، رسيده  چاپ
محتوا، کامل پوشش و دقت عین در که م شد احساس فارس زبان به
، علم جامعۀ از مهم بخش برای را موضوع این مفاهیم به دسترس

بخشد. تسریع را استادان، و عالقه مندان دانشجویان، جمله از

کتاب از است ترجمه ای حاضر متن
«An Introduction to Wavelet Analysis»

نحوۀ و محتوا به لحاظ فن، استادان تأیید به که D. F. Walnut تألیف
موج ها زمینۀ در غیردرس و درس کتاب های از بسیاری بر ارائه

آموزش مطالب شامل کتاب این، بر عالوه دارد. محسوس برتری
در مفصل به طور نویسنده خود که است زیادی کاربردی مثال های و
ترجمۀ با که است شده کوشش است. کرده اشاره آن ها به فتار پیش
از پیشرفته، تا مقدمات مبان از موج ها موضوع ارزشمند، کتاب این
کامال نتایج و گزاره ها تا عموم مطالب از کاربردها، تا بنیادین مباحث
قرار فارس زبان خوانند ۀ اختیار در درک، قابل و روان به نحو ، تخصص

گیرد.

رفسنجان ( (ع ول عصر اه دانش ∗

9sparse
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کتاب
ریاض دان» زن «بیست

∗ موتمن مائده

دکترای دانشجوی ی نوشتۀ ریاض دان»١ زن «بیست کتاب
ویلیامز٣ هالیس نام به انگلستان ٢ واروی اه دانش مهندس
٢٠٩ در ٢٠١٩ اکتبر در کتاب این نسخۀ اولین است.
پیوند با arXiv اه وب در پیش نویس نسخۀ به صورت و صفحه
مقدمه ای از بعد .[١] است یافته انتشار https://arxiv.org/
بیست دستاوردهای معرف به تخصص به صورت کتاب کوتاه،
دارای و مختلف ملیت های از حال، به تا ١٩ قرن از زن ریاض دان
انجمن عضو ریاض دان اولین فیلدز، جایزۀ برندۀ چون افتخارات
عضو اولین انگلستان، ریاض انجمن رئیس اولین و لندن سلطنت

م پردازد. آبل جایزۀ برندۀ اولین و فرانسه، علوم آکادم دائم
حرکت: «دنیای عنوان با ٢٠١٨ سال در را ری دی کتاب ویلیامز
به کتاب آن در .[٢] کرد تألیف م کنند» حرکت اجسام ونه چ و چرا

انی م و عام، نسبیت ، کالسی انی م مختلف جنبه های بررس
و ریاضیات دوم یا اول سال دانشجویان برای که م پردازد کوانتوم

است. مفید بسیار فیزی
زن «بیست کتابِ نام دیدن از بعد که تصوری اولین شاید
در نوشته ها از بسیاری مانند که باشد این بیاید ذهن به ریاض دان»
آن زدن ورق با اما است. پرداخته افراد زندگ شرح به زمینه این
زنان کاری زمینۀ دقیق بیان بر کتاب اصل هدف که م شویم متوجه
کم نظیر خود نوع در کار این و است آن ها ریاض نتایج و ریاض دان

ران پژوهش و دانشجویان کتاب این اصل مخاطبین لذا است.
و کرده جلب را توجه شان ریاض از خاص شاخۀ به تازگ که است
کرده سع نویسنده هستند. آن منابع و اصل نتایج مرور به عالقه مند
صفحه ده  در متوسط به طور را کتاب در گفته شده افراد علم آثار است
کار این هرچند کند. ارائه علم خالصۀ ی از بیشتر کم به صورت
فضای با را خواننده که داشته آن بر را خود سع ول نیست، ساده ای

کند. ترغیب مطلب ادامۀ خواندن به حال عین در و آشنا آنان کاری
هدفمند انتخاب م نماید توجه جلب که کتاب از ری دی جنبۀ
عالقۀ مورد پژوهش زمینۀ ازآنجایی که است. ریاض دان زنان
بیست به عنوان را افرادی است، مدل سازی و هندسه ، فیزی نویسنده،
شامل وی کاری زمینۀ در که است داده قرار توجه مورد ریاض دان زن
دیفرانسیل، هندسۀ پاره ای، دیفرانسیل معادالت ، ‐فیزی ریاض

علم نتایج یافتن به موفق هذلولوی و جبری هندسۀ و توپولوژی،
شده اند. توجه قابل

انتظار ریاضیات و زنان با مرتبط مطالب شنیدن با اخیر سال چند در
مورد فیلدز جایزه برندۀ زن تنها به عنوان میرزاخان مریم نام م رود
در مطرح زنان از ی به عنوان او از نیز کتاب این در گیرد؛ قرار توجه

است. شده برده نام وی بودن ایران بر تاکید با زمینه این
نام همراه به کتاب این در نام برده شده زنان خالصه به طور

است: زیر شرح به آن ها تحقیقات شاخۀ و کشورشان
دیفرانسیل معادالت و انی م (روسیه، ایا۴ کوالفس سوفیا . ١

١٨۵٠ ‐ ١٨٩١)؛ پاره ای،
١٩٣۵ ‐ ١٨٨٢)؛ ، ‐فیزی ریاض و جبر (آلمان، نوتر۵ ام . ٢

، غیرخط دینامی و گالوا نظریه (انگلیس، کارت رایت۶ ماری . ٣
١٩٩٨ ‐ ١٩٠٠)؛ سیلوستر،٧ مدال برندۀ اولین

تصمیم گیری، و بازی ها نظریۀ ا، (آمری رابینسون٨ جولیا . ۴
١٩٨۵ ‐ ١٩١٩)؛

و پاره ای دیفرانسیل معادالت (روسیه، ایا٩ الدیژینس ا آل . ۵
٢٠٠۴ ‐ ١٩٩٢)؛ ، ‐فیزی ریاض

پاره ای دیفرانسیل معادالت فرانسه، ) بروهات١٠ شوکه یوون . ۶
1Twenty Female Mathematicians 2Warwick 3Hollis Williams 4Sofia Kovalevskaya 5Emmy Noether 6Mary Cartwright 7Sylvester 8Julia Robinson
9Olga Ladyzhenskaya 10Yvonne Choquet-Bruhat
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کنون)؛ تا دیفرانسیل،١٩٢٣ هندسۀ و
نظریۀ و پاره ای دیفرانسیل معادالت (روسیه، ١١ آلینی ا آل . ٧

(١٩٢۵ ‐ ٢٠٠١ ، کشسان
ساختار محاسبات کامپیوتر: ا‐کانادا، آمری ) فیشر١٢ شارلوت . ٨

کنون)؛ تا ١٩٢٩ ، اتم
نظریۀ و پاره ای دیفرانسیل معادالت ا، (آمری ١٣ اولنب کارن . ٩

کنون)؛ )(١٩۴٢تا پیمانه ای١۴
و توپولوژی ا‐لهستان، (آمری کوپربرگ١۵ کریستینا . ١٠

کنون)؛ تا ١٩۴۴ ، دینامی سیستم های
تابع آنالیز لهستان، کانادا‐ ) تومچاک‐یاگرمن١۶ ال نی . ١١

کنون)؛ تا ١٩۶٨ ، هندس
کنون)؛ تا ١٩۴۵ هندسه، انگلیس، ) م داف١٧ دوسا . ١٢

تا ١٩۴٩ ، هندس گروه نظریۀ ا، (آمری فوکتمان١٨ کارن . ١٣
کنون)؛

کنون)؛ تا ١٩۵٠ هندسه، ا، (آمری گوردون١٩ کرولین . ١۴
کنون)؛ تا ١٩۵٩ جبری، هندسۀ انگلیس، ) کروِن٢٠ فرانسیس . ١۵
تا ١٩۶١ گالوا، نظریه و اعداد نظریۀ ا، (آمری اشنپس٢١ لیال . ١۶

کنون)؛
کنون)؛ تا ١٩۶٢ جبری، هندسۀ (فرانسه، وواَزا٢٢ کلر . ١٧

کنون)؛ تا ١٩٧٣ عددی، آنالیز (روسیه، هولتس٢٣ ا آل . ١٨
فیلدز، جایزۀ برندۀ زن اولین هندسه، (ایران، میرزاخان مریم . ١٩

٢٠١٧ ‐ ١٩٧٧)؛
١٩٨۴ کره ای، و ترکیبی طراح اوکراین، ) ا ٢۴ ویازوفس مارینا . ٢٠

کنون). تا
هندسه کاربرد همچنین و اهمیت کتاب در توجه قابل نقاط از ی
ادامه در است. مهندس دانشجوی ی دیدگاه از جبری توپولوژی و
ریاض دانان را این از نفر دو دربارۀ بیان شده مطالب از مختصری

م آوریم.
است. نوتر ام ذکر شده ریاض دانان از ی دیدیم که همان طور
آشنا نیز نوتر نام با باشد آشنا جابجایی جبر و جبر با که فردی هر
بسیاری موان با بودنش زن دلیل به ام ، تیزهوش وجود با است.

بدون را زمان مدت حت و بود مواجه خود حرفه ای زندگ در
زمینه های در یافته هایش دلیل به این، با وجود کرد. کار دستمزد
ریاض دانان تاثیرگذارترین از ی وی ، ‐فیزی ریاض و مجرد جبر
ساد ه تر روش به را میدان ها و حلقه ها نظریۀ او است. نوزدهم قرن

مقط دانشجویان برای استفاده و درک قابل به طوری که داد توسعه
و اساس گروه های مانند جبری مفاهیم باشد. غیرریاض کارشناس

دینامی مانند غیرریاض رشته های محققین برای جبری توپولوژی
حساب به پایه ای مفاهیم از جبری هندسه ، ‐فیزی ریاض سیاالت،
مقدمات بیان از بعد کتاب نوتر، معرف به مربوط بخش در م آید.
و کرده تحقیق آن ها درباره وی که را مفاهیم مجرد، جبر علم
نموده اند، استفاده خود مطالعات در آن ها از رشته  ها سایر محققین
است؛ نوتری جبرجابجایی، از استفاده در حلقه ها اکثر م کند. بیان
ارتباط که زمان جبری هندسۀ در استفاده مورد حلقه های خصوصاً
هستند. نوتری نیز م گیرند، قرار مطالعه مورد هندس اشیاء با آن ها
فضای و دارد کاربرد توپولوژی در صعودی زنجیره ای شرط همچنین
نوتری حلقه های از زیادی مثال های م سازد. را نوتری توپولوي
م شود. ثابت هیلبرت پایه قضیۀ کم با آن ها وجود که هستند

ی که م کند هدایت نوتر نرمال سازی لم به را ما زنجیره ای شرایط
است. هیلبرت٢۵ بزرگ قضیۀ دادن دست به آن مهم کاربردهای از

نمود، تجزیه اول اعداد به م توان را صحیح اعداد اینکه به توجه با
توسعه را جبرجابجایی از مهم بخش توانست قضیه این کم با نوتر
نوتری حلقه های در را اولیه ایده آل های به ایده آل ها تجزیۀ نظریۀ و
ری دی نوتری اشیاء نوتری، توپولوژی فضاهای همانند کند. بیان
عنوان به م کنند. پیروی متناه زنجیر شرایط از که دارند وجود
پوشش دارای هرگاه نامند نوتری را X طرح جبری هندسۀ در مثال،
این و باشد نوتری حلقه های طیف آفین مجموعه های توسط متناه
روی متناه شرط نوع دارای طرح ی اینکه با است معادل مطلب

باشد. بعدش
با که است شده اشاره کتاب در نوتر از ری دی معروف قضیۀ به
نتایج مهم ترین از ی قضیه این م شود. شناخته نوتر» «قضیۀ نام
گفت م توان اطمینان با و است نظری فیزی و ریاضیات تاریخ در
نداشت. را خود فعل سمت و سوی قضیه این بدون مدرن فیزی که
هموتوپی، تبدیالت، تابعک، چون مفاهیم از قضیه این اثبات برای

واق در م شود. استفاده آن نظایر و الگرانژ‐اویلر معادالت واگرایی،
به منجر مشتق پذیر، تابعک ثابت های که م کند بیان قضیه این

م شوند. پایستگ قانون
است شده برده نام وی از کتاب در که افرادی از ر دی ی
11Olga Oleinik 12Charlotte Fischer 13Karen Uhlenbeck 14gauge 15Krystyna Kuperberg 16Nicole Tomczak-Jaegermann 17Dusa McDuff 18Karen
Vogtmann 19Carolyn Gordon 20Frances Kirwan 21Leila Schneps 22Claire Voisin 23Olga Holtz 24Maryna Viazovska 25Hilbert’s Nullstellensatz



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵٧ ١۶٨ ١۶٧و پیاپی شماره

زمینۀ در مطالعاتش دلیل به زیادی جوایز وی است. م داف دوسا
توپولوژی است. کرده دریافت همتافته توپولوژی و همتافته٢۶ هندسۀ
قرار مطالعه مورد را همتافته هندسۀ سراسری جنبه های همتافته
معادلِ همتافته خمینۀ ی موضع ساختار های درحال که م دهد،

جبرخط جبری، مفاهیم از آن اثبات برای هستند. اقلیدس ساختار
مطالعۀ توسعۀ در جدیدی ساختار های م شود. استفاده توپولوژی و
عنوان به است. آمده وجود به همتافته ریختار های٢٧ سراسری رفتار
گوی ها نشاننده های ساختن برای را روش مقاله ای در م داف نمونه،
برای گروموف٢٨ غیرفشرده سازی قضیۀ از آن در که نمود ارائه
م داف دستاوردهای م شود. استفاده دلخواه همتافتۀ خمینه  های

ی است. توجه قابل همتافته توپولوژی کلیدی سؤاالت به پاس در
مطرح سراسری به موضع مفهوم از انتقال زمینۀ در که سؤاالت این از

همیلتون جریان های برای تناوب مدار های وجود به مربوط است،
سؤال این به پاس در را توجه قابل مطالعات وی همچنین است.
فضای زیرخمینه های با که دارند وجود خمینه هایی «آیا که اساس

داد. انجام نباشند؟» هموارریخت٢٩ اقلیدس
از ثابت نقاط شمارش همتافته، توپولوژی در ر دی اساس سوال
در را مسئله این که حدس اینجا، در است. همتافته هموارریخت های
تعداد کمترین حدس این است. معروف آرنولد٣٠ حدس به م گیرد بر
بسته خمینۀ ی در همیلتون همتافتۀ ریختار ی با را ثابت نقاط از
خمینۀ روی که تابع برای بحران نقاط تعداد کمترین م داند. مرتبط
است. خمینه از توپولوژی ثابت ی واق در شده اند تعریف فشرده
گزاره ای از سراسری نسخۀ ی عنوان به م توان را آرنولد حدس
باید خمینه ی روی بر تعریف شده تابع ی که گرفت نظر در موضع
ساختار  بین تعامل دقیق جزئیات باشد. بیشتری بحران نقاط دارای
متمرکز توپولوژی هستۀ در سراسری خصوصیات و موضع متقارن

سرعت به که کاری، زمینۀ این در زیادی مشارکت م داف است.
خمینه های که بود فردی اولین وی داشت. است، پیشرفت حال در
نهاد. بنیان نیستند کهلر٣١ خمینۀ که را ساده همبند بستۀ متقارن
که کرد ثابت م داف دایره، کنش های دربارۀ مقاله ای در همچنین
فقط و اگر است همیلتون بسته، ۴ ‐خمینۀ روی بر همتافته دایرۀ ی
و همتافته دایرۀ کنش از مثال همچنین باشد، ثابت نقاط دارای اگر

داد. ارائه را ثابت نقاط با همتافته ۶ ‐خمینه روی بر غیرهمیلتون
در پیشنویس صورت به و ترونی ال نسخه صورت به کتاب
و خوانندگان از نویسنده و است گرفته قرار عالقه مندان دسترس
پیشنهادی افزوده های و اصالحات که است کرده دعوت عالقه مندان

پیوند همچنین .[١] ذارند ب میان در وی با ایمیل صورت به را خود
https://tusindfryd.github.io/

twenty-female-mathematicians

کتاب این در که ریاض  دان زنان نام ذکر با کتاب محتویات شامل
م توانند خوانندگان و است گردیده ایجاد است شده پرداخته آنان به
مشاهده اه وب در را کتاب محتویات در ایجاد شده تغییرات آخرین

کنند.
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