


ان یا اسریا ن جاهودو

فارسی مقاالت مبسوط خالصه

ماهانی ریاضی پژوهشی مرکز و کامپیوتر و ریاضی دانشکده

کرمان باهنر شهید دانشگاه

١۴٠٠ شهریور ١١ لغایت ٨



مطالب فهرست

آ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشگفتار

ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاحیه مراسم در بهزاد دکتر سخنرانی

ریاضی کنفرانس برنامه

ج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمان بندی جدول

ح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ٨ دوشنبه ریاضی، کنفرانس اول روز برنامه

خ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ٩ سهشنبه ریاضی، کنفرانس دوم روز برنامه

د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ١٠ چهارشنبه ریاضی، کنفرانس سوم روز برنامه

ذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ١١ پنجشنبه ریاضی، کنفرانس چهارم روز برنامه

ایران ریاضی انجمن بانوان کمیته ساالنه گردهمایی برنامه

ز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ١٠ شنبه چهار سوم: روز

میزگردها برنامه

س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ٩ سهشنبه دوم: روز

س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ١١ پنجشنبه چهارم: روز

کارگاهها برنامه

ص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ٧ یکشنبه

ض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریور ١٢ جمعه

فارسی مقاالت



سخنرانی ها اول: بخش

٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور عرب علیرضا و آراد فرشته

کارلو مونت روش به انتگرال تقریب در اهمیت با نمونه های

۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کامرانفر هدی و احمدی کامبیز

وایبول توزیع تحت تعمیرپذیر سیستم های در برآوردیابی

١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرشی محمد و مود ابراهیمی سپهر پور، بحرانی فاطمه

یافته بهبود فاخته الگوریتم از استفاده با مه و ابر محاسبات فضای در اشیاء اینترنت  شبکه در تاخیر و انرژی زمان هم  سازی بهینه 

١۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آقامحمدی علی و بهمنی محمد

EM الگوریتم از استفاده با اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون برآورد

١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دهکردی مهدی بنی سمیرا و نیاسر بیشه مرتضی

تأخیری دیفرانسیل معادالت برای هیبریدی بلوکی روش یک

٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دریایی محمدحسین و پردلی حدیث

بازه ها در همبستگی فرض با اختیارمعامله قیمت گذاری

٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورموسی رضا

نرمال چوله توزیع پایه بر خطی سطحی چند های مدل بررسی

٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاری سمیه

ریاضی منطق در موثر مکتب سه

٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایزدی مهدی و ریحانی ابراهیم حسینی، سادات یگانه

هشتم پایه ریاضی درسی کتاب تکالیف در آموزان دانش از انتظار مورد عملکرد تحلیل

٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امیرجمشیدی آرتا و دادگرفرد مهدیه

ولترا سری از استفاده با صوتی تارهای نوسان سازی مدل

۴١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجایی علی و شاحسینی احسان

نسبی پولیای گروه دقیق دنباله از کاربردهایی

۴۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجایی علی و شاحسینی احسان

عددی های میدان پولیای گروه سازی نسبی به جدید رهیافتی

۴٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شریف حبیب

اَبرمتعالی صوری توانی های سری

۵٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اصفهانی رنجبرنژاد آرزو و قلندرزاده شعبان

,γ)-اولیه δ) زیرمدول های



۵٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یافتیان نرگس و محبت  پناه افسانه

مسئله یک مختلف پاسخ   های سطوح تحلیل برای ابزاری سولو نظریه

۶٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قاسمی رضا و ممیوند رضا

راز چند تسهیم طرح یک از استفاده با بالکچین های شبکه در نیاز مورد سازی ذخیره فضای کاهش

۶٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبا بنی سادات نرجس و مشتاقیون محمد سید

هیلبرت فضای در پیوسته های قاب مورد در تساوی یک پیرامون

٧٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور رفیع ابوالفضل و مددی محسن ملکی، آرزو

کرمان) باهنر شهید دانشگاه (مورد: آمار درس به کامپیوترنسبت و ریاضی دانشکده دانشجویان نگرش در جنسیتی تفاوت بررسی

٧۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهرامن کاوه و افتخاری مهدی نصیری، حوریه

کانولوشن عمیق عصبی شبکههای از استفاده با تصاویر معنایی قطعهبندی برای خود-نظارتی یادگیری روشهای مقایسه

٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظری محمد علی نظامی عطیه و

سه مساوی یا کوچکتر مرتبه از معلوم ریتز مقادیر با متقارن ماتریس ساخت

٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عامری عرب مریم یادگاری، آسیه

تطبیق پذیر کسری مشتق با کسری موج معادله عددی حل

٨٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دهقان نژاد اکبر و دارا محمد

همورد کوهومولوژی و تکانی k-نگاشت

٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلیق هوشمند فرناز

محدب توابع تفاضل روش با ارزش بر مبتنی مدل حل و بازار شاخص ردیابی مدل های بررسی

٩۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسینی سوده و ورزنه اصغری زهرا

هریس شاهین الگوریتم اساس بر باال ابعاد با داده های برای ترکیبی ویژگی انتخاب روش یک

٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده حمیدی کاظم و بنی آقابابایی غالمرضا

پوچتوان گروههای نامتباین گرافهای

١٠۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الکه اکبری معصومه و کثیری عارفه

بودن نمایی آزمون در عمر طول باقیمانده اکستروپی کاربرد

١٠٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پدرام میرمحسن و مقدم حسینی مهدی الیاسی، نیره

سادکی همبافت عصبی شبکه های در ادغام الیه پیشنهاد

١١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عباسی الهام و فاضلی شاهزاده ابوالفضل سید آذرگون، زهره

راست به چوله مثبت پاسخ مشاهدات بندی مدل برای کارا بیزی رگرسیون مدل یک

١١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدپور فاطمه

می گیرند؟ شکل انسان ذهن در چگونه ریاضی مفاهیم



١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرد سلیمانی امید و دیهیم زهرا

محیطی عوامل تاثیرات بر مبتنی ١٩ کووید- بیماری دینامیکی مدل یک بهینه کنترل

١٢۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خزاعی زهره و رفیعپور ابوالفضل

ریاضی کالمی مسائل حل در آموزان دانش عملکرد

١٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گویا زهرا و سیدی میرحکیماله

افغانستان دانشگاه های در ریاضی وضعیت

١٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آرمندنژاد علی و فضل پر لیال

n× ١ فررز بردارهای خطی های نگهدارنده بررسی

١٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گویا زهرا و قاسمی محمدحسام

بمانم! متقلب می خواهم

رویکرد) تغییر ضرورت و ریاضی مجازی ارزشیابی در تقلب تشخیص سختگیرانۀ روش های بر (نقدی

١٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گنجعلی مینا وایقانی صفدری علی و

اختیار گذاری قیمت برای متناهی تفاضالت روش و پایه تقلیل روش مقایسه

١۴٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنوش رحمان و فالح افشین مصداقی، احسان

راست به چوله مثبت پاسخ مشاهدات بندی مدل برای کارا بیزی رگرسیون مدل یک

١۴٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبدالعلیان نسرین و سنجرانیپور مرتضی میراکبرزاده، زکیه

ماتریس کامپوند عددی روش کمک به رشد حال در االستیک استوانه محوری و محیطی چینخوردگی بررسی

١۵١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خالدی جعفری مجید و میرزاوند حسن

مدی دو نرمال چوله  توزیع بر مبتنی رگرسیونی مدل

پوسترها دوم: بخش

١۵۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیخی ایوب و آراد فرشته

گوسی مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله توزیع معرفی

١۶٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدینی تاج آزیتا و ایرانمنش علی

مجدد شروع با کلی یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش همگرایی نرخ کیفیت بررسی

١۶۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دهکردی مهدی بنی سمیرا و نیاسر بیشه مرتضی

اول نوع چپیشف های ای چندجمله اساس بر هیبریدی بلوکی روش ساخت

١۶٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادقیان اعظم و کرباسی مهدی سید شاهزاده فاضلی، ابوالفضل سید خیراندیش، ساجده

بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط داده ها نرمال سازی و بلوک کردن کوتاه کدگذاری الگوریتم از استفاده با تصویر فشرده سازی

١٧٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زید صردی سمانه و پور علی مریم درازهی، آسیه

الگر های ازچندجمله استفاده با تاخیری کسری بهینه کنترل مسائل حل



١٧۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریحانی ابراهیم و ایزدی مهدی دالوری، عاطفه

آن در شده ارائه تکالیف اساس بر نهم پایه ریاضی کتاب محتوای تحلیل

١٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیدشکی امیری محسن و سعیدی هادی

توپولوژیکی برداری فضاهای

١٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلطانی اسماء

غیرقطعی فضاهای در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدلهای

١٨٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورصلواتی شجره اله نصرت

گروهها برای ساختاری تعمیم یک

١٩٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یافتیان نرگس و شعبانی مصطفی

ریاضی درباره رایج باورهای بر مروری

١٩٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبانیان سعید

پوانکاره بازگشت

١٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادی اله مهدی و زید صردی سمانه شکوهی، طاهره

بازه ای بهینه کنترل مسائل از رده ای حل برای جدید محاسباتی روش یک

٢٠١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضابط زاده محمود سید

بعدی دو شده توزیع زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل عددی بررسی جهت شبکه بدون روش یک ارائه

٢٠۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غریب حمید

هموکلینیک های کالس روی دورستگی وجود و ترایاها با همراه متناوب خطی های سیستم

٢١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده لطفی مهدی و محمودی محمد

فازی ی یافته شکل q-تغییر ی ابرکره روی دیراک کوانتومی ابرعملگر

٢١۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده ابراهیم آسیه و معیری مرجان

معلمان دانشجو یادگیری رویکردهای بر مفهومی نقشه اساس بر دیفرانسیل معادالت تدریس الگوی کارایی

٢٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ویسی صالحی محمد و موحدنیا احسان

آمار و ریاضی دانشجویان افزایی مهارت و پذیری اشتغال برای راهکارهایی

٢٢۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کالنسرا رضائی زهرا و نعمتی سمیه

یافته تعمیم کالهی توابع از استفاده با غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت عددی حل

٢٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نیکوروش زهره

گرافها روی تصادفی زدن قدم فرآیند یافته تعمیم انتروپی بررسی

٢٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهریاری محمد و اکبری رضا

برگردان نقطه یک با چپ معین اشتورم‐لیوویل معکوس مساله



٢٣۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایزدی محمد و شریفی زاده محدثه

ترکیبی روش یک اساس بر معامله اختیار ارزش گذاری

٢۴٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور عبداله کاظم

جعبه حجم سازی بهینه در کاربرد و سازی مدل رویکرد از استفاده

٢۴۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرحناکی محمد

لوی فرآیندهای توسط مالی مدل سازی

٢۴۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كتاني رقيه

گرانيگاهي درونيابي از استفاده با عصبي شبكه بندي مدل از حاصل انتگرال معادله عددي حل

٢۵٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دریایی محمدحسین و سلطانی اسماء

فازی محیط در گذاری سرمایه سبد انتخاب مدل

٢۵۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نویسندگان نمایه



پیشگفتار

است نموده کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده نصیب را افتخار و توفیق این که شکرگزاریم را بزرگ خداوند

سال همانند نیز امسال کرونا بیماری شیوع به توجه با باشد. ایران ریاضی کنفرانس برگزارکننده و میزبان بار چهارمین برای که

شود. می برگزار مجازی بصورت کنفرانس گذشته

از یکی در منظم بطور ساله همه ١٣۴٩ سال از که است کشور علمی کنفرانسهای سابقهترین با از یکی ایران ریاضی کنفرانس

و بهزاد مهدی دکتر آقای جناب گرانقدر استاد ریاست با ایران ریاضی انجمن ١٣۵٠ سال در گردد. می برگزار کشور دانشگاههای

آن عزت با عمر از قرن نیم اکنون هم کشور ریاضی جامعه همت و تالش با و گردید تاسیس زمان آن نامدار ریاضیدانان از جمعی

١٣٨٧ و ،١٣٧۴ ،١٣۶١ سالهای در قبال که دارند افتخار کامپیوتر و ریاضی دانشکده و کرمان باهنر شهید دانشگاه گذرد. می

١۴٠٠ شهریور در لذا بودهاند. ایران ریاضی کنفرانس نهمین و سی و ششمین و بیست سیزدهمین، کننده برگزار و میزبان بهترتیب

میشود. برگزار کرمان باهنر شهید دانشگاه در کشور ریاضی مهم رخداد این بار چهارمین برای

خصوص این در و است بسته کار به ریاضی کنفرانس مطلوب برگزاری جهت در را خود توان همه کامپیوتر و ریاضی دانشکده

کمیته داشتهاند. موضوع این برای مختلف کمیتههای در گستردهای فعالیتهای محترم همکاران و شده برنامهریزی ماه ٨ از بیش

کشور ریاضی مطرح اساتید از آنها همه که میباشد کشور سراسر دانشگاههای از علمی هیأت عضو ۴٨ از متشکل کنفرانس علمی

علمی کمیته در علمی هیأت عضو یک استان هر مطرح دانشگاههای تمام از تقریباً هستند. استاد و دانشیار علمی مرتبههای با و

شده برگزار علمی کمیته محترم اعضاء با متعددی جلسات مجازی فضای امکانات از بهرهگیری به توجه با دارد. حضور کنفرانس

کمیته مشارکتهای بیشترین از یکی لذا گردید. تشکیل ایشان با کنفرانس مسایل همفکری خصوص در مجازی گروه یک و

اعضاء و کنفرانس میزگردهای عناوین تعیین داخلی، و خارجی مدعو سخنرانان انتخاب افتاد. اتفاق کنفرانس امور در علمی

کنفرانس مهم مسایل جمله از غیره و تخصصی محورهای مسئولین تعیین داوری، چگونگی مقاالت، دریافت سیاستگذاری آنها،

مطرح سخنران ١۶ از دعوت تالش این ماحصل شدهاند. انجام متعدد جلسات طی و علمی کمیته مشارکت با همه که هستند

این است. ایران و چک استرالیا، کانادا، فرانسه، آمریکا، انگلستان، جمله: از ریاضی در مطرح کشورهای از داخلی و خارجی

آ



تهران، چالز، لیون، استیت، وین آلبرتا، کسفورد، آ استنفورد، کلمبیا، کالیفرنیا، هاردوارد، چون مطرحی دانشگاههای از سخنرانان

میزگرد دو کنفرانس این در شدهاند. انتخاب کرمان باهنر شهید و شیراز صنعتی اصفهان، صنعتی مشهد، فردوسی شریف، صنعتی

ریاضی علوم رشتههای توسعه در رو پیش ”چالشهای و دانشگاه“ در ریاضی رشته آینده در ١٩ کووید همهگیری ”تأثیر عناوین با

دکتر آقای و تهران بهشتی شهید دانشگاه از گویا زهرا دکتر خانم سرکار عهده بر آنها ریاست که است شده دیده تدارک ایران“ در

شدهاند. گرفته نظر در مختلف دانشگاههای صاحبنظر اساتید از میزگرد اعضاء و است شریف صنعتی دانشگاه از دانشگر امیر

است. شده گرفته نظر در گردهمایی برنامه یک ایران ریاضی انجمن بانوان کمیته برای همچنین

علمی کمیته و کشور سراسر دانشگاههای از مختلف داوران توسط آنها همه که گردید ارسال مقاله ۵۴٨ کنفرانس تارنمای به

در پوستر ارائه بهصورت مقاله ٩۴ و شفاهی ارائه بهصورت مقاله ٢۵١ که شد پذیرفته مقاله ٣۴۵ نهایت در و شدند داوری کنفرانس

نمایهسازی که است شده اقدام IEEE و (ISC) اسالم جهان استنادی پایگاههای در مقاالت نمایهسازی همچنین شدهاند. گرفته نظر

داده ”علوم عناوین با روزه یک آموزشی کارگاه دو بعالوه میگیرد. صورت بار اولین برای ایران ریاضی کنفرانسهای در IEEE

خارجی و داخلی مطرح اساتید که شدهاند برنامهریزی شهریور ١٢ و ٧ روزهای در بهترتیب ریاضی“ ”آموزش و آن“ کاربردهای و

دارند. برعهده را کارگاه دو این در تدریس

تالشهای دیگر دانشگاههای از محترم همکاران از نفر ۶ و دانشکده محترم همکاران از نفر ٣۶ از متشکل کنفرانس اجرایی کمیته

قطعیهای از جلوگیری برای و زمینه این در داشتهاند. مختلف کمیتههای در کنفرانس مختلف اجرایی امور انجام جهت در زیادی

سیستمهای در و دریافت ایشان ارائه فایلهای و آنها سخنرانی ویدیویی فیلمهای تمام کنندگان، شرکت اینترنت و برق احتمالی

اجرایی موارد انجام در همچنین نشود. روبرو وقفهای با انشااله کنفرانس اجرای که شدهاند بارگذاری کنفرانس تارنمای و مجازی

کمک اجرایی کمیته به ریاضی و کامپیوتر علوم رشتههای دانشجویان خصوصاً دانشکده دانشجویان از نفر ٣٠ از بیش مختلف

به تالشها این همه که است امید دانشجویی و اجرایی علمی، کمیتههای فراوان تالشهای از فراوان تشکر و تقدیر ضمن کردهاند.

شود. منجر ١۴٠٠ شهریور ١٢ الی ٧ روزهای در کنفرانس مطلوب بسیار برگزاری

ما و داده دست از را خود ریاضیدانان از تعدادی ایران ریاضی جامعه گذشته سال در متاسفانه کرونا بیماری همهگیری دلیل به

اصغر علی دکتر جمله از بودیم، همکارانمان از تعدادی سوگ در اخیر روز چند در متاسفانه نشاند. عزیزان آن اندوه و غم در را

آرزوی با ارومیه. دانشگاه از اسدی محمدعلی دکتر و ایران ریاضی کنفرانس پنجاهویکمین برگزاری اندرکاران دست از رضایی

کالسها برگزاری شاهد و شده فراگیر شادی و نشاط همهگیری این شوم سایه شدن برچیده با است امید درگذشتگان، همه روح شادی

باشیم. حضوری همایشهای و

ب



محترم معاونت دانشگاه، محترم ریاست ویژه به مسئولین، همه بیشائبه حمایتهای از کنفرانس برگزارکننده کمیته پایان، در

انجمن محترم ریاست کرمان، باهنر شهید دانشگاه فناوری امور محترم مدیر عمومی، روابط و ریاست حوزه محترم مدیر پژوهشی،

علوم اطالعرسانی ای منطقه مرکز محترم ریاست کشور، فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق محترم ریاست ایران، ریاضی

ریاست بم، عالی آموزش مجتمع محترم ریاست کرمان، پیشرفته فناوری و تکمیلی تحصیالت دانشگاه محترم ریاست فناوری، و

کمیته محترم اعضاء کرمان، باهنر شهید دانشگاه ماهانی ریاضی پژوهشی مرکز محترم ریاست کامپیوتر، و ریاضی دانشکده محترم

بانک ایران، مس صنایع ملی شرکت کامپیوتر، و ریاضی دانشکده گرامی دانشجویان و محترم همکاران اجرایی، و علمی های

هر به کنفرانس این برگزاری در که اندرکاران دست سایر و (IPM) بنیادی دانشهای پژوهشگاه ، IEEE ایران بخش تجارت،

مینماید. قدردانی و تشکر صمیمانه بودهاند، اجرایی کادر رسان یاری ممکن شکل

فراوان احترام و سپاس با

ایران ریاضی کنفرانس دومین و پنجاه برگزاری کمیته

١۴٠٠ شهریور

پ



افتتاحیه مراسم در بهزاد دکتر سخنرانی

در کشور ریاضی کنفرانس دومین و پنجاه برگزاری مناسبت به فرمودند امر سالمی دکتر آقای جناب ادب، و سالم عرض ضمن

پنجاه در که سپاس را خدای کنم. معرفی نیز را خودم زندگینامههای و دهم تصدیع دقیقه چند حد در کرمان باهنر شهید دانشگاه

که درگذشتگانی به و کردهام نظاره را ایران ریاضی انجمن فعالیتهای نشیبهای بهندرت و فرازها عمدتاً بارها و بارها گذشته سال

عمر طول و فرستاده درود شدهاند سبب را ایران ریاضی انجمن و کشور ریاضیات بالندگی خود توصیههای و سکنات و حرکات با

نشریات نشر و چاپ و مسابقه سمینار، کنفرانس، صدها برگزاری فراوان وقت صرف با که را حاضر جمع چون عزیزانی باعزت

کردهام. آرزو ساختهاند میسر را انجمن متعدد

مستند زندگینامه تدوین پیشنهاد شیراز ١٣٩٨ سال ریاضی کنفرانس در نخبگان ملی بنیاد از شاهرضایی محسن دکتر بله،

ضبط و ثبت را خاطراتم تا برگزیدند فرد نخستین عنوان به مرا و نمودند مطرح را زمین ایران هنر و ادب و فن و علم خدمتگزاران

انجام سال یک طول در مصاحبه ساعت ۵٠ به نزدیک است راویی و مستند متنی که «بهزاد» عنوان با کتابی تدوین برای کنند.

و هستند اثر این اصلی مخاطبان جوانان که کنم عرض خوشحالم سپردند. دیبایه» «نشر به نشر و چاپ برای را کار حاصل و دادند

داشته اختیار در راهی چراغ خود زندگی برای و ببرند پی نیز من زندگی کاستیهای و شکستها و ضعف نقاط به بیپرده میتوانند

تاریخ تدوین توانی مالیی علیرضا دکتر هدایت با فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه همزمان تقریباً طور به قضا از باشند.

برگزیدند. حال شرح مطالعه جهت خدمتگزار نخستین عنوان به مرا هم باز و دادند قرار کار دستور در را خدمتگزاران همین شفاهی

به را اخیر سال ۵٠ ایران ریاضیات که ریاضیات» صحنه در بهزاد مهدی «دکتر عنوان با است قطوری کتاب تالش این حاصل

توزیع آماده سال پایان از پیش اثر این میرود امید است. شده سپرده اندیشه» «نگارستان به نشر و چاپ برای و می کشد تصویر

شود.

ریاست با شده انتخاب تازه اجرایی شورای اعضای و کنفرانس این بهتر چه هر برگزاری در دستاندرکاران موفقیت کوتاه، سخن

میسپارم. خدا به را شما همه و میکنم آرزو را کرمزاده امیدعلی دکتر آقای چون بزرگانی عضویت و صالمصلحیان محمد دکتر آقای

بهزاد مهدی

١۴٠٠ شهریور

ت



ریاضی کنفرانس برنامه



تهران وقت به زمان بندی جدول

شهریور ٨ زمان

افتتاحیه ١٠:٣٠ الی ٨:١۵

گفتگو و استراحت ١١:٠٠ الی ١٠:٣٠

عمومی سخنرانی ١٢:٣٠ الی ١١:٠٠

نماز و ناهار ١۴:٠٠ الی ١٢:٣٠

مدعو سخنرانی ١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

تخصصی سخنرانیهای ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی ٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

عمومی سخنرانی ٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

ج



تهران وقت به زمان بندی جدول

شهریور ١١ شهریور ١٠ شهریور ٩ زمان

مدعو سخران مدعو سخران مدعو سخران ٩:٠٠ الی ٨:٠٠

تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای ١٠:١۵ الی ٩:٠۵

گفتگو و استراحت ١٠:٣٠ الی ١٠:١۵

تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای ١٢:٣٠ الی ١٠:٣٠

نماز و ناهار ١٣:٣٠ الی ١٢:٣٠

پوسترها ارائه پوسترها ارائه پوسترها ارائه ١۴:٠٠ الی ١٣:٣٠

مدعو سخرانی مدعو سخنرانی مدعو سخرانی ١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

میزگرد زنان ساالنه گردهمایی میزگرد ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩:٠٠ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی مدعو سخنرانی مدعو سخنرانی ٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

اختتامیه عمومی سخنرانی عمومی سخنرانی ٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

چ



شهریور ٨ دوشنبه ریاضی، کنفرانس اول روز برنامه

عنوان زمان

افتتاحیه ١٠:٣٠ الی ٨:١۵

گفتگو و استراحت ١١:٠٠ الی ١٠:٣٠

عمومی سخنرانی

Esfandyar Eslami
١٢:٣٠ الی ١١:٠٠

نماز و ناهار ١۴:٠٠ الی ١٢:٣٠

مدعو سخنرانی

Laure Saint-Raymond
١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

تخصصی سخنرانیهای ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩:٠٠ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی

Rama Cont
٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

عمومی سخنرانی

Curtis T. McMullen
٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

ح



شهریور ٩ سهشنبه ریاضی، کنفرانس دوم روز برنامه

عنوان زمان

مدعو سخنرانی

Hamid Reza Ebrahimi Vishki
٩:٠٠ الی ٨:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١٠:١۵ الی ٩:٠۵

گفتگو و استراحت ١٠:٣٠ الی ١٠:١۵

تخصصی سخنرانیهای ١٢:٣٠ الی ١٠:٣٠

نماز و ناهار ١٣:٣٠ الی ١٢:٣٠

پوسترها ارائه ١۴:٠٠ الی ١٣:٣٠

مدعو سخنرانی

Milan Hladik
١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

میزگرد ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩:٠٠ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی

Witold Pedrycz
٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

عمومی سخنرانی

David Eisenbud
٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

خ



شهریور ١٠ چهارشنبه ریاضی، کنفرانس سوم روز برنامه

عنوان زمان

مدعو سخنرانی

Behnam Hashemi
٩:٠٠ الی ٨:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١٠:١۵ الی ٩:٠۵

گفتگو و استراحت ١٠:٣٠ الی ١٠:١۵

تخصصی سخنرانیهای ١٢:٣٠ الی ١٠:٣٠

نماز و ناهار ١٣:٣٠ الی ١٢:٣٠

پوسترها ارائه ١۴:٠٠ الی ١٣:٣٠

مدعو سخنرانی

Cheryl E. Praeger
١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

ایران ریاضی انجمن بانوان کمیته ساالنه گردهمایی ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩:٠٠ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی

Siamak Yassemi
٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

عمومی سخنرانی

Dusa McDuff
٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

د



شهریور ١١ پنجشنبه ریاضی، کنفرانس چهارم روز برنامه

عنوان زمان

مدعو سخنرانی

Ramin Javadi
٩:٠٠ الی ٨:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١٠:١۵ الی ٩:٠۵

گفتگو و استراحت ١٠:٣٠ الی ١٠:١۵

تخصصی سخنرانیهای ١٢:٣٠ الی ١٠:٣٠

نماز و ناهار ١٣:٣٠ الی ١٢:٣٠

پوسترها ارائه ١۴:٠٠ الی ١٣:٣٠

مدعو سخنرانی

Mohammad Safdari
١۵:٠٠ الی ١۴:٠٠

تخصصی سخنرانیهای ١۶:١۵ الی ١۵:٠۵

گفتگو و استراحت ١۶:٣٠ الی ١۶:١۵

میزگرد ١٨:٣٠ الی ١۶:٣٠

گفتگو و استراحت ١٩:٠٠ الی ١٨:٣٠

مدعو سخنرانی

Boris S. Mordukhovich
٢٠:٠٠ الی ١٩:٠٠

گفتگو و استراحت ٢٠:١۵ الی ٢٠:٠٠

اختتامیه ٢١:۴۵ الی ٢٠:١۵

ذ



ایران ریاضی انجمن بانوان کمیته ساالنه گردهمایی برنامه



18:45 الی 16:30 ساعت

زمان برنامه عنوان ردیف

دقیقه 5 برنامه اعالم و خیرمقدم ١

دقیقه 10 ایران ریاضی انجمن رئیس پور- واعظ منصور پروفسور سخنرانی ٢

دقیقه 10
ایران ریاضی انجمن بانوان کمیته دبیر دانشخواه- اشرف دکتر خانم سخنرانی

سالیانه) گزارش (ارائه
٣

دقیقه 2 بانوان) کمیته (معرفی کلیپ پخش ۴

دقیقه 60
زاده کرم امیدعلی پروفسور سخنرانی

دارم؟“ دوست ریاضی در را نتایجم از بعضی ”چرا
۵

دقیقه 3 دوم) بخش ریاضیات- عرصه در نامدار (زنانی کلیپ پخش ۶

دقیقه 45
(Victoria Gould) گولد ویکتوریا پروفسور سخنرانی

“Regularity properties of graph products”
٧

Link M: https://online١ .uk.ac.ir/c_main

Chair : Mojgan Mahmoudi Email: mojganmahmoudi@yahoo.com

Coordinator : Fatemeh Afsharmanesh-Fatemeh Rajabpour

ز

https://online1.uk.ac.ir/c_main
mailto: mojganmahmoudi@yahoo.com


میزگردها برنامه

ژ



شهریور ٩ سهشنبه دوم: روز

Link Title Time

M دانشگاه در ریاضی رشته آینده بر 19 کووید گیری همه تأثیر PM ۶:٣٠ - PM ۴:٣٠

Link M: https://online١ .uk.ac.ir/c_main

Chair : Zahra Gooya Email: zahra_gooya@yahoo.com

Coordinator : Parisa Torabi-Farideh Sabbah

شهریور ١١ پنجشنبه چهارم: روز

Link Title Time

M ایران در ریاضی علوم رشتههای توسعه در رو پیش چالشهای PM ۶:٣٠ - PM ۴:٣٠

Link M: https://online١ .uk.ac.ir/c_main

Chair : Amir Daneshgar Email: daneshgar@sharif.ir

Coordinator : Farideh Sabbah-Parisa Torabi

س

https://online1.uk.ac.ir/c_main
mailto: zahra_gooya@yahoo.com
https://online1.uk.ac.ir/c_main
mailto: daneshgar@sharif.ir


کارگاهها برنامه

ش



آن کاربردهای و داده علوم کارگاه

1400 شهریور 7 یکشنبه

زمان سخنران موضوع

10:30 الی 9:00 Dr. Amin Anjomshoaa

• Data Science Foundation and Soft skills

• Data handling and manipulation

• Big data analytics

• Data visualization and descriptive analytics

12:30 الی 11:00 Dr. Hirbod Assa
• Statistical analysis and modeling methods

• Supervised and unsupervised machine learning methods

16:30 الی 15:00 Dr. Hossein Hajiabolhassan

• Machine learning in practice

• Deep learning and CNN

• Graph Neural Networks

18:30 الی 17:00 Discussion Panel attended by the instructors and invited AI experts Panel

Link: https://online١ .uk.ac.ir/c_workshop

Link: https://us٠۶web.zoom.us/j/٨٨٢۵٧٩١٩۶٧٩ Meeting ID: ٨٨٢ ۵٧٩١ ٩۶٧٩

ص

https://online1.uk.ac.ir/c_workshop
https://us06web.zoom.us/j/88257919679


ریاضی آموزش یکروزه کارگاه

1400 شهریور 12 جمعه

زمان سخنران موضوع ردیف

10:00 الی 8:00

جلسه) (رییس بابلیان اسماعیل دکتر آقای •

گویا زهرا دکتر خانم •

فدایی محمدرضا دکتر آقای •

ادراک) انجمن (رییس کارآمد محمد آقای •

آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان نماینده •

مدرسهای» ریاضی درسی کتابهای بررسی و «نقد میزگرد ١

12:30 الی 10:30

جلسه) (رییس آزاد غالم سهیال دکتر خانم •

نقیبی مهدخت دکتر خانم •

کاشفی حمیدرضا دکتر آقای •

ایوبیان مرتضی آقای •

سخنرانیهای مجموعه

ابتدایی“ ریاضی ”آموزش
٢

16:00 الی 14:00

جلسه) پور(رییس رفیع ابوالفضل دکتر آقای •

ریاضی) معلمان آموزشی علمی اتحادیه (نماینده شکوریان خلیل آقای •

آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان نماینده •

کشور آموزش سنجش سازمان نماینده •

میزگرد

“1400 کنکور سواالت بررسی و ”نقد
٣

17:00 الی 16:30 بولر جو پروفسور
سخنرانی

تدریس“ در ها داده از استفاده برای هایی ایده ها: داده ”انقالب
۴

Link: https://online١ .uk.ac.ir/c_workshop

ض

https://online1.uk.ac.ir/c_workshop


فارسی مقاالت

سخنرانی ها اول: بخش

١



کارلو مونت روش به انتگرال تقریب در اهمیت با نمونه های

پور٢ عرب علیرضا ، آراد١,* فرشته

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده آمار، ١,٢بخش

روش است. موجود نباشد، پذیر امکان تحلیلی شیوه به که زمانی انتگرال محاسبه یا تقریب برای متعددی روش های چکیده.
و تصادفی نمونه گیری از استفاده با انتگرال محاسبه به که می شود محسوب روش ها این از یکی ساده کارلو مونت انتگرال گیری
کارایی می پردازد. امیدریاضی این تقریب برای بزرگ اعداد قوی قانون و یکنواخت توزیع یک از امیدریاضی به انتگرال تبدیل
هستیم آن درصدد پژوهش این در باشد. کوچک واریانس دارای شده تولید تصادفی نمونه که می یابد افزایش زمانی روش این
واریانس که طوری به کنیم تولید نمونه چگالی ها تابع دیگر از اصلی چگالی تابع از نمونه گیری جای به کارلو مونت روش در که

نمود. گزارش دقیق تر طور به را نتایج بتوان و باشد کمتر اصلی نمونه به نسبت چگالی ها این با شده تولید نمونه
اهمیت. با نمونه گیری کارلو، مونت گیری انتگرال کلیدی: واژه های

.65C05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
و تکرارشونده رخدادهای با شانسی بازی های آن در که است شده گرفته موناکو در شهری از کارلو مونت شبیه سازی نام
می شود اتالق تکنیکی هر به کارلو) مونت سازی شبیه (یا کارلو مونت روش کلی، صورت به دارد. رواج مشخص، احتمال های
شبیه سازی برای کارلو مونت روش های می کند. فراهم کمی مسائل برای تقریبی پاسخ های آماری، نمونه سازی طریق از که
این همچنین تجارت در ریسک محاسبه مثال هستند، مفید دارد وجود آن ها ورودی های در زیادی قطعیت عدم که پدیده هایی
فرآیند به متکی کارلو مونت شبیه سازی می گیرند. قرار استفاده مورد ریاضیات و آماری استنباط در گسترده ای به طور روش ها
سیستم، یک توصیف کننده ورودی های اگر است. احتمال توزیع های عنوان به ورودی ها تعیین با قطعیت عدم صریح نمایش
گونه هر نتیجه که است بدان معنی این است. غیرقطعی قطع طور به رو پیش عملکرد پیش بینی آنگاه باشند، غیرقطعی
تاریخچه مورد در بحث برای است احتمال توزیع یک خود احتمال، توزیع های با شده داده نمایش ورودی های بر مبتنی تحلیل
برآورد در کارلو مونت گیری انتگرال روش کاربرد سنتی استفاده نمونه یک ببینید. را [٣] می توانید کارلو مونت روش علمی

می کنیم. بیان کارلو مونت روش از استفاده با را انتگرال تقریب ادامه در است، معین انتگرال های

.[۴ ،٢] بزنیم تقریب را زیر انتگرال می خواهیم کنید فرض ساده. کارلو مونت گیری انتگرال .١ . ١

θ =
∫ b
a g(x)dx

است: زیر صورت به کار مراحل
کنید. تولید U(a, b) از Xm ،...،X٢ ،X١ تایی m تصادفی نمونه یک - ١

می کنیم. محاسبه را gm(X) = ١
mΣmj=١g(Xj) مقدار ،g تابع در مقادیر این جایگذاری با - ٢

به است، ریاضی امید یا θ برای سازگار و نااریب برآورد یک فوق مقدار m → ∞ وقتی بزرگ، اعداد قوی قانون بنابه
عبارتی

fereshteh−arad@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.

٢



پور عرب ع. آراد، ف.

θ̂ = (b− a)g(X)

کنید. مقایسه انتگرال واقعی مقدار با و کنید برآورد کارلو مونت روش به θرا =
∫ ۴

٢ e
−xdx انتگرال .١ . ١ مثال

می کنیم. تولید U(٢, ۴) توزیع از Xm ،...،X٢ ،X١ mتایی نمونه یک - ١
می کنیم. محاسبه را gm(X)مقدار ،e−x تابع در مقادیر این جایگذاری با - ٢

θ̂ = ٢g(X)- ٣
دقیق مقدار و شده برآورد مقادیر است مشخص ١ جدول در که همانطور ،e−٢ − e−۴ با است برابر انتگرال دقیق مقدار

می باشند. هم به نزدیک بسیار

. آن دقیق مقدار و انتگرال تقریب .١ جدول

θ̂ ٠٫١١٧٢١
واقعی مقدار ٠٫١١٧٠١

g(x) تابع رفتار اگر که است این دیگر اشکال نمی کند صدق نامحدود فواصل در که است این فوق روش محدودیت یک
داشته وجود g(x)هایی همچنین باشد ناکارآمد نمونه ترسیم در تواند می که می شود گرفته نظر در یکنواخت نباشد، یکنواخت
که بگیریم نظر در یکنواخت از غیر به را وزن ها دیگر است منطقی دلیل همین به باشند. کوچک تر واریانس دارای که باشند

ببینید. را [۴ ،٢] می توانید بیشتر اطالعات برای می دهیم انجام اهمیت با نمونه گیری عنوان تحت را اینکار

مجموعه روی f(x) > ٠ که باشد f(x) چگالی تابع با تصادفی متغیر X کنید فرض اهمیت. با گیری نمونه .١ . ٢

صورت این در باشد، تصادفی متغیر یک Y =
g(X)

f(X)
اگر .{x : g(x) > ٠}∫

g(x)dx =
∫ g(x)
f(x)

f(x)dx = E[Y ]

است. Y میانگین همان که است ساده کارلو مونت گیری انتگرال E[Y ] برآورد
١
mΣmi=١Yi =

١
mΣmi=١

g(Xi)
f(Xi)

می نامند اهمیت با تابع را f(x) و می شوند تولید f(x) چگالی تابع از Xm ،...،X٢ ،X١ تصادفی متغیرهای طوریکه به
مقدار به زودتر انتگرال تقریب می شود باعث که هستند نمونه های اهمیت با نمونه گیری از منظور دیگر عبارتی به .[۴ ،١]

می شود. نامیده نیز مهم نقاط نمونه گیری که شود نزدیک واقعی

اصلی نتایج .٢

می کنیم. بیان را اهمیت با نمونه و تابع انتخاب روش مثال یک ذکر با ادامه در

تخمین برای مهم توابع از ممکن انتخاب چندین مثال این در .٢ . ١ مثال

θ =
∫ ١

٠
e−x

١ + x٢dx

:[۵] از عبارتند مهم توابع نامزدهای شده است. مقایسه اهمیت با نمونه گیری روش از استفاده با
f١(x) = ١, ٠ < x < ١,
f٢(x) = e−x, ٠ < x <∞
f٣(x) =

(١+x٢)−١

π , −∞ < x <∞,
f۴(x) =

e−x

١−e−١ , ٠ < x < ١,

f۵(x) =
۴(١+x٢)−١

π ٠ < x < ١
f۶(x) = SN(٠, ١, ٠٫۵) −∞ < x <∞,
f٧(x) = ST (٠, ١, ٠٫۵, ١٠) −∞ < x <∞

٣



کارلو مونت روش به انتگرال تقریب در اهمیت با نمونه های

طوریکه: به

(١) g(x) =

 e−x

١ + x٢ if٠ < x < ١
٠ ow.

تقریب و کنیم تولید توابع این از را تصادفی نمونه های می خواهیم حال است. شده رسم f٧ تا f١ توابع و g تابع ١ شکل در

به که نسبتی هر است. شده رسم
g(x)

fi(x)
, i = ١, ..., ٧ نسبت ٢ شکل در کنیم. محاسبه کارلو مونت روش به را انتگرال

دقیق مقدار بود. خواهد انتگرال برای بهتری تقریب fi آن از شده تولید نمونه های یک) و صفر بازه روی ) باشد نزدیکتر یک
استاندارد انحراف بدلیل f۴ چگالی تابع ،٢ شکل و ٢ جدول در شده گزارش نتایج به توجه با ٠٫۵٢۴٧و با است برابر انتگرال
مونت روش اساس بر g(x) انتگرال تقریب برای چگالی ها تابع دیگر به نسبت یک، به نزدیک نسبت و کمتر خطای یا و

است. ساده کارلوی مونت روش به انتگرال تقریب f١(x) تابع می شود. پیشنهاد کارلو

.٢ . ١ مثال g(x) تابع و اهمیت با تابع های .١ شکل

.٢ . ١ مثال f(x)
g(x) نسبت .٢ شکل

استاندارد. انحراف و کارلو مونت روش به شده زده تقریب انتگرال مقدار .٢ جدول

توابع f١(x) f٢(x) f٣(x) f۴(x) f۵(x) f۶(x) f٧(x)

θ̂ ٠٫۵٢٢۴ ٠٫۵١٧٨ ٠٫۵١۶۶ ٠٫۵٢۴۵ ٠٫۵٢٣۵ ٠٫۴۵٩٣ ٠٫۴۵٩٧
se ٠٫٢۴۵۵ ٠٫۴١٧٩ ٠٫٩۴٣٣ ٠٫٠٩۶٧ ٠٫١۴١۵ ٠٫٧٢٣۵ ٠٫٧٣۴۶
θ −θ̂ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠۶٩ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠۶۵۴ ٠٫٠۶۵

۴



پور عرب ع. آراد، ف.

نتیجه گیری .٣
تولید جمله از دارد وجود محدودیت هایی انتگرال تقریب برای ساده کارلو مونت گیری انتگرال روش در شد بیان که همانطور
محدودیت ها این به توجه با زیاد باشند. واریانس دارای یا و نباشد یکنواخت توزیع دارای که طوری به تصادفی متغیرهای
نمونه ای نهایت در و شوند انتخاب نیز توزیع ها دیگر از می توانند تصادفی نمونه های که کردیم بیان را اهمیت با نمونه گیری روش
محاسبه در را دقیق تری تقریب بتوان تا گردد لحاظ کارلو مونت روش اساس بر انتگرال تقریب برای است بیشتر دقت دارای که

آورد. دست به انتگرال
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وایبول توزیع تحت تعمیرپذیر سیستم های در برآوردیابی

کامرانفر٢ هدی و احمدی١,* کامبیز

ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه کامپیوتر، علوم ١بخش

ایران اهواز، مستقل، پژوهشگر آمار، دکتری دانش آموخته ٢

دو رخداد احتمال آن برای که می شود، گرفته نظر در وایبول اولیه عمر طول توزیع با تعمیرپذیری سیستم مقاله این در چکیده.
به نیاز سیستم حالت این در و داده رخ ١ − p احتمال با یک نوع خرابی دارد. وجود شوک هایی وجود اثر در خرابی نوع
سیاست می گردد. تعویض سيستم حالت اين در و است p با برابر دو نوع خرابي رخداد احتمال كه حالي در دارد تعمیرمینیمال
نوع خرابی nامین زمان در یا ،T تعیین شده پیش  از زمان در که است صورت بدین سیستم تعویض برای شده گرفته نظر در
حاصل مشاهدات مبنای بر لذا می شود. تعویض سیستم دهد، رخ زودتر که کدام هر دو، نوع خرابی اولین زمان در یا و یک
مدت و نامعلوم پارامتر های بیزی و درستنمایی ماکسیمم برآوردهای و تشکیل درستنمایی تابع یکسان، و مستقل سیستم k از
داده های برای مثال یک قالب در شده بیان تئوری مطالب پایان در می شود. ارائه سیستم یک تعویض برای انتظار مورد زمان

می شوند. بکاربرده واقعی
وایبول. توزیع تعمیرپذیر، سیستم مینیمال، تعمیر بیزی، برآورد درستنمایی، ماکسیمم برآورد کلیدی: واژه های

.62F10, 62N05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
مبرم نیاز وجود معنای به که می شود دنیا سراسر در مهندسی تجهیزات نگهداری و تعمیر صرف دالر بیلیون ها ساله هر
شامل موفقیت عوامل بر مثبتی اثر بتواند که باشد گونه ای به باید عملیات این است. نگهداری عملیات مؤثر مدیریت برای
نگهداری و تعمیر برای اخیر سال های در باشد. داشته سودآوری و اعتماد قابل تحویل نوآوری، سرعت، هزینه، ایمنی، کیفیت،
دارند. تجهیزات و سیستم ها کارایی بهبود جهت صنعت در فراوانی کاربردهای که است شده ارائه مختلفی الگوهای سیستم ها،
این در است. شده گرفته نظر در تعمیر پذیر سیستم های رفتار توصیف جهت ساده ای فرایندهای شده، مطرح اولیه مدل های در
کهنه“ بدی ”به حالت یا و گشته باز نو“ سیستم یک خوبی ”به وضعیت به یا سیستم تعمیر هر از بعد که می شود فرض مدل ها
ذکر به الزم می گیرد. صورت مینیمال تعمیر دوم حالت برای و کامل تعمیر اول حالت برای دیگر عبارتی به دهد. رخ آن برای

است. شده گرفته نظر در کامل تعمیر عنوان به نیز سیستم تعویض تعمیرپذیر، سیستم های منابع از بسیاری در که است
توسط است، گرفته قرار محققین از بسیاری کار مبنای و معروف ناقص تعمیر مدل به که پیچیده تر و مهم مدل های از یکی
تعمیر با ١ − p احتمال با و کامل تعمیر توسط p احتمال با سیستم خرابی مدل این در شد. معرفی [١] پروشان و براون
خرابی nامین در سیستم تعویض سیاست ،[١] پروشان و براون مدل توسعه و بسط در [۶] شیو می شود. برطرف مینیمال
یافته های در داد. ارائه را دهد، رخ زودتر که کدام هر ،T تعیین شده پیش  از زمان در یا و دو نوع خرابی اولین در یا یک نوع
به و گرفته نظر در را دو) نوع و یک نوع ) خرابی نوع دو رخداد احتمال با تعمیرپذیر سیستمی [٣] همکاران و کامرانفر اخیر

پرداخته اند. [١] پروشان و براون مدل از تعمیمی خصوص در آماری استنباط بحث

K.Ahmadi@sku.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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کامرانفر ه. و احمدی ک.

و شده گرفته نظر در سیستم اولیه ی عمر طول توزیع عنوان به وایبول توزیع شده، مطرح مدل های توسعه در مقاله این در
فرض است. شده ارائه سیستم تعویض برای انتظار زمان مدت و نامعلوم پارامترهای بیزی و درستنمایی ماکسیمم برآوردهای
که باشد F (t) = ١− exp{−λtα} تجمعی توزیع تابع با وایبول توزیع دارای خرابی اولین از قبل سیستم عمر طول کنید
معلوم و ثابت با و T تعیین شده پیش  از زمان برمبنای هستند. نامعلوم λ > ٠ مقیاس پارامتر و α > ٠ شکل پارامتر آن در
صورت به یکسان و مستقل سیستم k از حاصل x = (x١, . . . ,xk) مشاهدات برای درستنمایی تابع ،n گرفتن نظر در

L(p, α, λ|x,m) = pN١)٢− p)N١−k+L−N٢αN١λN١
( k∏
i=١

mi∏
j=١

xi,j

)α−١

× exp
{
− λ

[
(L−N٢)T

α +
k∑
i=١

(١− I(mi < n)I(zi = ٠))xαi,mi

]}
,(١)

است. آن تعویض اولین زمان تا نو سیستم iامین خرابی زمان های بردار معرف xi = (xi,١, ..., xi,mi) آن در که است،

می شود. نظرگرفته در zi = ١ صورت این غیر در و zi = ٠ باشد داده رخ T زمان از قبل دو نوع خرابی اگر iام، سیستم برای

.N٢ =
∑k

i=١ I(mi < n)I(zi = ١) و L =
∑k

i=١ I(mi < n) ،N١ =
∑k

i=١ mi نشانگر، تابع معرف I(.)
.
∏٠
j=١ xi,j = ١ داریم: باشد) نداده رخ سیستم تعویض زمان تا خرابی هیچ ) mi = ٠ برای که است ذکر قابل

نامعلوم پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردهای .٢

λ و α ،p نامعلوم پارامترهای به نسبت ،ℓ(p, α, λ) = lnL(p, α, λ|x,m) ،(١) رابطه لگاریتم از مشتق گیری با

از نیز α̂ مانند ،α درستنمایی ماکسیمم برآورد می آید. بدست p̂ =
N٢

N١ − k + L
صورت به p درستنمایی ماکسیمم برآورد

آن در که می شود حاصل α = H(α) معادله حل

H(α) = N١

[
λ(α)

(
(L−N٢)(lnT )T

α +
k∑

i=١

(١− I(mi < n)I(zi = ٠)) (lnxi,mi
)xαi,mi

)

−
k∑

i=١

mi∑
j=١

lnxi,j

−١

,

و

(٢) λ(α) = N١

[
(L−N٢)T

α +
k∑
i=١

(١− I(mi < n)I(zi = ٠))xαi,mi

]−١

.

به λ̂ مانند ،λ درستنمایی ماکسیمم برآورد درستنمایی، ماکسیمم برآوردگرهای ناوردایی خاصیت و (٢) رابطه از استفاده با
می شود. محاسبه λ(α̂) صورت

سیستم تعویض اولین برای انتظار مورد زمان .٣

تعویض، برای مختلف حالت سه گرفتن نظر در به توجه با باشد، سیستم تعویض اولین تا رسیدن زمان بیانگر Y ∗ اگر
داریم:

Y ∗ =

{
T XM > T

XM XM < T,

برای انتظار مورد زمان مدت لذا است. T تعیین شده پیش از زمان از قبل خرابی ها تعداد معرف M تصادفی متغیر آن در که
از است عبارت می شود، حاصل Y ∗ تصادفی متغیر از ریاضی امید گرفتن با که سیستم، تعویض اولین

٧



وایبول توزیع تحت تعمیرپذیر سیستم های

(٣) E(Y ∗) = TP (XM > T ) + E(XM |XM < T )(١− P (XM > T )).

گرفتن نظر در با و پواسن و گاما توزیع بین رابطه از استفاده با

P (M = m) =

{
(١− p)m−١p ١ ≤ m ≤ n− ١,
(١− p)n−١ m = n,

و P (XM > T ) =
[
١ +

∑n−١
m=١

λm

m! (١− p)
mTmα

]
e−λT

α که داد نشان توان می

E(XM |XM < T ) =
١

λ١/α

[
n−١∑
m=١

(١− p)m−١p
γ(m+ ١

α , λT
α)

γ(m,λTα)
+ (١− p)n−١ γ(n+ ١

α , λT
α)

γ(n, λTα)

]
,

با می شود. تعریف γ(a, x) =
∫ x

٠ t
a−١e−t dt صورت به که است پایینی ناقص گامای تابع معرف γ(a, x) آن در که

جایگزینی با ،Ê مانند ،E(Y ∗) درستنمایی ماکسیمم برآورد درستنمایی، ماکسیمم برآوردگرهای ناوردایی خاصیت به توجه
می شود. حاصل (٣) رابطه در آنها درستنمایی ماکسیمم برآوردهای با λ و α ،p نامعلوم پارامترهای

نامعلوم پارامترهای بیزی برآوردهای .۴

p کنید فرض می شوند. ارائه خطا دوم توان زیان تابع تحت λ و α ،p نامعلوم پارامترهای بیزی برآوردهای بخش این در
.π(p) ∝ pa١)١−١− p)b١−١ لذا باشد. a١, b١ > ٠ معلوم ابرپارامترهای با ،Beta(a١, b١) بتا، پیشین توزیع دارای
a٢, b٢ > ٠ معلوم ابرپارامترهای با ،Gamma(a٢, b٢) گاما، توزیع کنید فرض ،λ پارامتر ویژگی های به توجه با هم چنین
درباره پیشین اطالعات .π(λ) ∝ λa١−٢e−b٢λ دیگر عبارتی به شود. گرفته نظر در λ پارامتر پیشین توزیع عنوان به
بازه روی بر که معلوم ابرپارامترهای با π(α) احتمال چگالی تابع با توزیعی قالب در ،λ و p از مستقل صورت به α پارامتر
خاصی توزیع به منوط α برای شده گرفته نظر در پیشین توزیع که است ذکر به الزم می شود. بیان است، لگ-مقعر (٠,∞)

است. استفاده قابل باشد، مذکور شرایط دارای که توزیعی هر و نیست
عبارت مشاهدات شرط به (p, α, λ) توأم پسین توزیع شده، معرفی پیشین های گرفتن نظر در با و (١) رابطه از استفاده با

از است
π(p, α, λ|x,m) ∝ π(p|x,m)π(α|x,m)π(λ|α, x,m),

آن در که
π(p|x,m) ≡ Beta(N٢ + a١, N١ − k + L−N٢ + b١),

π(α|x,m) = π(α)αN١
( k∏
i=١

mi∏
j=١

xi,j

)α−١
[b٢ + (L−N٢)T

α + ν(α)]−(N١+a٢),

π(λ|α, x,m) ≡ Gamma
(
N١ + a٢, b٢ + (L−N٢)T

α + ν(α)
)
,

به خطا دوم توان زیان تابع تحت p پارامتر بیزی برآورد این رو از .ν(α) =
∑k

i=١)١−I(mi < n)I(zi = ٠))xαi,mi
و

بیزی برآوردهای نمی توان خطا، دوم توان زیان تابع تحت که است واضح می شود. حاصل p̂B = N٢+a١
N١−k+L+a١+b١

صورت
π(α|x,m)π(λ|α, x,m) از نمونه تولید به نیاز آنها محاسبه برای و کرد ارائه تحلیلی صورت به را λ و α نامعلوم پارامترهای

است.

است. لگ-مقعر (٠,∞) بازه روی π(α|x,m) توزیع .١ . ۴ گزاره

π(α|x,m)π(λ|α, x,m) از نمونه تولید برای الگوریتمی گیبز، نمونه گیری روش بکارگیری با و (١ . ۴) گزاره از استفاده با ادامه در
می شود. ارائه

.٢ . ۴ الگوریتم
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کنید. تولید π(α|x,m) توزیع از را α یکنواخت ها نسبت روش از استفاه با اول. گام
کنید. تولید π(λ|α, x,m) توزیع از را λ ، اول گام در شده تولید α از استفاده با دوم. گام

آورید. بدست را ℓ = ١, ٢, . . . , N ،(αℓ, λℓ) نمونه های و کنید تکرار مرتبه N را دوم و اول گام های سوم. گام

کرد ارائه زیر صورت به را الگوریتمی می توان ،٢ . ۴ الگوریتم اول گام در شده استفاده یکنواخت های نسبت روش برای
شود). مراجعه [٢] داگپونار به بیشتر جزئیات (برای

یکنواخت ها. نسبت الگوریتم .٣ . ۴ الگوریتم

و u٠ وجود از ١ . ۴ گزاره به توجه (با .v٠ = max
α>٠

α
√
π(α|x,m) و u٠ = max

α>٠

√
π(α|x,m) دهید قرار اول. گام

می شود). حاصل اطمینان v٠
کنید. تولید (٠, u٠) بازه روی یکنواخت توزیع از را U دوم. گام
کنید. تولید (٠, v٠) بازه روی یکنواخت توزیع از را V سوم. گام

.α = V/U دهید قرار چهارم. گام
بروید. دوم گام به صورت این غیر در بپذیرید، π(.|x,m) از نمونه یک عنوان به را α ،U ≤

√
π(α|x,m) اگر پنجم. گام

به خطا دوم توان زیان تابع تحت λ و α بیزی برآوردهای ،(α١, λ١), (α٢, λ٢), . . . , (αN , λN ) نمونه های برمبنای
می شود. حاصل λ̂B = ١

N

∑N
ℓ=١ λℓ, α̂B = ١

N

∑N
ℓ=١ αℓ صورت به ترتیب

هم چنین و Beta(N٢ +a١, N١−k+L−N٢ + b١) توزیع از تصادفی نمونه های p١, p٢, . . . , pN کنید فرض اکنون
توان زیان تابع تحت E(Y ∗) بیزی برآورد لذا باشند. ١ الگوریتم از آمده بدست نمونه های (αℓ, λℓ) ،١ ≤ ℓ ≤ N ازای به
(٣) رابطه شکل به ϑ(pℓ, αℓ, λℓ) آن در که کرد ارائه ÊB = ١

N

∑N
ℓ=١ ϑ(pℓ, αℓ, λℓ) صورت به می توان را خطا دوم

برآوردهای می توان مشابه صورت به که است ذکر به الزم می شود. حاصل λ و α ،p با λℓ و αℓ ،pℓ جایگزینی از که است
آورد. بدست نیز آنتروپی و لینکس نامتقارن زیان توابع تحت را نامعلوم پارامترهای بیزی

بوئینگ. هواپیمای هوای تهویه سیستم متوالی خرابی های بین زمانی فواصل .١ جدول

هواپیما شماره
٧٩٠٧ ١٩۴ ١۵ ۴١ ٢٩ ٣٣ ١٨١
٧٩١٠ ٧۴ ۵٧ ۴٨ ٢٩ ۵٠٢ ١٢ ٧٠ ٢١ ٢٩ ٣٨۶ ۵٩ ٢٧ ∗∗ ١۵٣ ٢۶ ٣٢۶
٧٩١١ ۵۵ ٣٢٠ ۵۶ ١٠۴ ٢٢٠ ٢٣٩ ۴٧ ٢۴۶ ١٧۶ ١٨٢ ٣٣ ∗∗ ١۵ ١٠۴ ٣۵
٧٩١۵ ٣۵٩ ٩ ١٢ ٢٧٠ ۶٠٣ ٣ ١٠۴ ٢ ۴٣٨
٧٩١۶ ۵٠ ٢۵۴ ۵ ٢٨٣ ٣۵ ١٢
٧٩١٧ ١٣٠ ۴٩٣
٨٠۴۴ ۴٨٧ ١٨ ١٠٠ ٧ ٩٨ ۵ ٨۵ ٩١ ۴٣ ٢٣٠ ٣ ١٣٠

سیستم واقعی داده های مجموعه برای قبل بخش های در آمده بدست نتایج مثال، این در واقعی): داده های (تحلیل .۴ . ۴ مثال
فواصل به مربوط اصلی داده های می شود. بکاربرده شد، معرفی [۵] پروشان توسط که ٧٢٠ بوئینگ هواپیمای هوای تهویه
٧ به مربوط اطالعات ١ جدول در که است هواپیما ١٣ در ٧٢٠ بوئینگ هواپیمای تهویه سیستم متوالی خرابی های بین زمانی
نماد از اساسی تعمیر از پس خرابی زمان فاصله اولین ثبت عدم دلیل به ٧٩١١ و ٧٩١٠ هواپیماهای برای است. آمده هواپیما
[۴] همکاران و پرِسنل می شوند. گرفته نظر در ∗∗ از قبل مشاهدات تنها هواپیما دو این برای ادامه در لذا شد. استفاده ∗∗
برای شده مشاهده زمان آخرین هم چنین و اساسی تعمیر انجام زمان و بوده ناقص نوع از تعمیرها تمامی که کردند فرض
به را وایبول مدل [٣] همکاران و کامرانفر کردند. تعبیر کامل تعمیر اولین رخداد زمان عنوان به را هواپیماها از کدام هر
نامعلوم پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردهای T تعیین شده پیش از زمان گرفتن نظر در بدون و دادند برازش داده ها
ماکسیمم برآوردهای T = ١٠٠٠, ١٢٠٠, ١۵٠٠, ٢٠٠٠ و k = ٧ ،n = ١٢ گرفتن نظر در فرض با آوردند. بدست را
بیزی برآوردهای آوردن بدست برای است. آمده ٢ جدول در E(Y ∗) و λ ،α ،p نامعلوم پارامترهای بیزی و درستنمایی
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وایبول توزیع تحت تعمیرپذیر سیستم های

نامعلوم. پارامترهای بیزی و درستنمایی ماکسیمم برآوردهای .٢ جدول

T p̂ α̂ λ̂ Ê p̂B α̂B λ̂B ÊB
١٠٠٠ ٠٫٠٧١۴ ١٫٢٨٢٩ ٠٫٠٠١١ ٨٧٣٫۵۶ ٠٫٠٧٢٧ ١٫٣٠٣۵ ٠٫٠٠١٩ ٨۶۵٫۴٧
١٢٠٠ ٠٫٠۶۶٧ ١٫١۵٩٩ ٠٫٠٠٢٣ ١٠١٩٫٧٠ ٠٫٠۶٨١ ١٫١٧٨٠ ٠٫٠٠٣۵ ١٠١۵٫۴٢
١۵٠٠ ٠٫٠۵۶۶ ١٫٢٢٧۴ ٠٫٠٠١۴ ١١٣۴٫٢١ ٠٫٠۵٨١ ١٫٢۴٠٨ ٠٫٠٢٢٨ ١١٣٠٫۴۵
٢٠٠٠ ٠٫٠٨٩٣ ١٫١٩٣۵ ٠٫٠٠١٨ ١٠٣٢٫۶۶ ٠٫٠٨٩٧ ١٫٢٠١٢ ٠٫٠٠٢٨ ١٠۶۴٫۴٨

توزیع عنوان به Gamma(٢, ١) توزیع هم چنین و (a٢, b٢) = (٠٫٠٠٠٠١, ٠٫٠٠٠٠١) و (a١, b١) = (٠٫٢, ١٫٨)
١ از بزرگتر شکل پارامتر ازای به گاما توزیع احتمال چگالی تابع که است ذکر به الزم شد. گرفته نظر در α برای پیشین

است. لگ-مقعر
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الگوريتم از استفاده با مه و ابر محاسبات فضای در اینترنت اشیاء شبکه در تاخیر و انرژی هم زمان بهینه سازی
بهبوديافته فاخته

فرشی٣ محمد ابراهیمی مود٢و سپهر ، بحرانی پور١,* فاطمه

ایران یزد، یزد، دانشگاه علوم کامپیوتر، ٣,٢,١بخش

بهینه سازی بنابراین است، اینترنت اشیاء بحث در مهم موارد جمله از درخواست ها پردازش در تاخیر و انرژی مصرف میزان چکیده.
مقاله، این در باشد. سرویس ارائه کیفیت در موثری نقش می تواند پردازش ها، در آمده به وجود تاخیر و انرژی مصرف میزان
الگوریتم از سپس، است. شده تعريف اشيا اينترنت شبكه در تاخير و انرژی هم زمان بهينه سازی براي جديد هدف تابع يك ابتدا
کارایی نشان دهنده ی شبیه سازی نتایج است. شده استفاده هدف تابع اين مناسب پاسخ يافتن برای فاخته چندهدفه و بهبوديافته

است. پیشنهادی الگوریتم
نرم. محاسبات فاخته، الگوریتم چندهدفه، بهینه سازی اینترنت اشیاء، کلیدی: واژه های

.68W99,68T20 مورد) ٣ تا ١) :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
حجم ميتوان مه و ابری رايانش از مندی بهره با می آید. به شمار ارتباطات و فناوری دنیای در جدید مفهومی اینترنتِ اشیاء
نیاز مه، و ابری منابع از مناسب استفاده برای داد. انجام معقول زمان در را اشيا اينترنت شبكه در موجود محاسبات زياد
عملکرد بهبود به می توان کار زمان بندی مهم اهداف از است. منابع مدیریت برای ١ کار زمان بندی کارآمد الگوریتم های به
اینترنت اشیاء شبکه های در انرژی و تاخیر بهینه سازی کرد. اشاره هزینه ها کاهش همچنین و خدمات کیفیت بهبود دستگاه ها،
ابر محاسبات در تاخير و انرژی كاهش براي چندهدفه بصورت جديد هدف تابع يك مقاله، اين در .[٣ ،١] دارد زیادی اهمیت
دهنده نشان نتايج است. شده استفاده مسئله اين حل براي (MCS) بهبوديافته فاخته الگوريتم از و است شده تعريف مه و
است. همزمان بصورت شده محاسبه تاخير و مصرفي انرژي كردن كمينه در بهبودیافته فاخته الگوریتم و هدف تابع كارايي
شده است. مقایسه MOPSO ،NSGA3 ،SPEA2 مانند چندهدفه بهینه سازی الگوریتم های سایر با الگوریتم این عملکرد

در تاخیر بهینه سازی برای را اینترنت اشیاء درخواست های زمان بندی [١] همکاران و ابوروكبا پیشین. تحقیقات .١ . ١
رویکرد یک از استفاده با تاخیر بهینه سازی جهت درخواست ها زمان بندی مساله پژوهش این در اند. کرده مدل مه و ابر فضای
نيست. مناسب پيشنهادی، مدل در مصرفی انرژی ميزان اما است. شده حل قبول قابل اجرای زمان در ژنتیک الگوریتم از
یک در را انرژی بهینه سازی جهت مه فضای در موجود منابع به درخواست ها تخصیص مساله [٣] همکاران و میشرا کومار
ابتکاری الگوریتم های از و است قرارداده بررسی مورد مشخص درخواست های و (VMs) مجازی ماشین های با مدل سیستم
از همچنين است. باال مدل اين در آمده بدست تاخير است. شده استفاده BPSO و PSO ، BAT-Algorithm مانند
یک و پردازش  برای پویا کار جریان یک [۶] همکاران و سان گانگ است. نشده استفاده مدل اين در مه محاسبات ويژگيهای
کارایی دهنده ی نشان نتایج دادند. ارائه پاسخ زمان رساندن حداقل به جهت لبه الیه در ها درخواست تخصیص برای الگوریتم
روئولونگ می آید. به حساب مهمی چالش لبه ای محاسبات و ابر فضای در ترافیک مشکل اما است پیشنهادی روش خوب

fatemebahrani72@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1Job Scheduling
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ثابت تاخیر با بهینه انرژی مصرف به شدن نزدیک جهت را ابر و مه منابع به درخواست ها تخصیص [٢] همکاران و دنگ
دارد. انرژی مصرف کاهش در مهمی نقش مه منابع از استفاده آمده به دست نتایج طبق داده اند. پیشنهاد

پیشنهادی روش .٢
مه. الیه و ابر الیه لبه، الیه می کند: ایجاد الیه سه معماری یک اینترنت اشیاء در ابر و مه ادغام هدف. تابع تعریف .٢ . ١
تاخیر و انتظار صف در تاخیر انتقال، در تاخیر بیفتد: اتفاق است ممکن مختلفی تاخیر های درخواست ها پردازش فرآیند در

می شود: تعریف زیر به صورت [١] تاخیر هدف تابع می شود). گرفته نادیده انتشار در (تاخیر انتشار در

(١) F١ = argminXij

 m∑
i=١

n∑
j=١

LTijWjXij


دهنده نشان Wj است، ام i منبع توسط ام j درخواست پردازش در آمده به وجود تاخیر دهنده نشان LTij رابطه این در که
یک که است تصمیم متغیر یک Xij و می دهد نشان را درخواست اولویت میزان که است درخواست یک برای وزن فاکتور
میزان .[١] است ٠ اینصورت غیر در ١ مقدار دارای تخصیص صورت در می دهد. نشان را i منبع به j درخواست از تخصیص
درخواست ها انواع است قادر سرور هر دارد. منابع به درخواست ها تخصیص های تکنیک به بستگی سرور ها در انرژی مصرف
i درخواست اندازه Li که بود خواهد Li

Pj
حاصل آن درایه های باشد، n ×m ماتریس یک ETCij اگر کند. پردازش را

[٣] شده داده تخصیص درخواست های تمام برای سرور یک کلی انرژی مصرف میزان در نتیجه است. j سرور سرعت Pj و
: با است برابر

(٢) ETj =
n∑
i=١

Xij × ETCij

مصرف میزان باشد. بیکاری حالت یا فعال حالت در است ممکن می کند، پردازش را درخواست یک سرور یک که زمانی
می شود: تعریف زیر به صورت [٣] انرژی هدف تابع است. متفاوت حاالت ازین یک هر در انرژی

(٣) F٢ = min

 m∑
j=١

E(Vj)


بهینه سازی مساله هدف تابع است. سرور یک بیکار و فعال حالت در انرژی مصرف مجموع E(Vj) مقدار (٣) رابطه در
محاسبه مصرفی انرژی F٢ و (١) رابطه از شده محاسبه تاخیر F١ اگر می شود. تعریف اهداف از برداری به صورت چندهدفه،

داریم: چندهدفه بهینه سازی مساله در باشد، (٣) رابطه شده

(۴) Objective Function = ([F١ F٢]) s.t
m∑
i=١

Xij = ١

شود. پردازش منبع یک توسط باید فقط درخواست هر که است معنی این به
∑m

i=١ Xij = ١ رابطه این در که

بهینه سازی الگوریتم یک ٢ فاخته جستجوی الگوریتم يافته. بهبود فاخته چندهدفه ی بهینه سازی الگوریتم .٢ . ٢
پایه بر الگوریتم این می دهد. انجام تخم ریزی زمان در فاخته به نام پرنده ای رفتار شبیه سازی با را جستجو که است ابتکاری
فاخته ها از اولیه جمعیت یک با ابتکاری الگوریتم های سایر همانند و است استوار تخم گذاری و مهاجرت اصلی عملیات دو
برای اما می دهند. قرار میزبان پرنده تعدادی النه در را آن ها که دارند تخم تعدادی فاخته ها از جمعیت این می شود. شروع
مسائل حل برای نیاز مورد الگوریتم های می کنند. مهاجرت دارد تخم گذاری برای بهتری شرایط که منطقه ای به تخم گذاری
برای چند هدفه فاخته ی الگوریتم از اخیر سال های در دارد. هدفه تک بهینه سازی روش های با چشمگیری تفاوت چندهدفه
هدف K با [۵] چندهدفه بهینه سازی مسائل حل برای شده فرموله فاخته الگوریتم در است. شده استفاده بسیاری مسائل حل
تصادفی النه های در را آن ها و می گذارد تخم K زمان هر در فاخته هر می یابد. تغییر زیر به صورت الگوریتم قوانین متفاوت

2Cuckoo Search(CS)
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بهبوديافته فاخته الگوريتم از استفاده با مه و ابر محاسبات فضای در اینترنت اشیاء شبکه در تاخیر و انرژی هم زمان بهینه سازی

تخم ها، تفاوت های و شباهت ها به باتوجه تخم K با جدید النه یک و می شود رها PA احتمال با النه هر همچنین می دهد قرار
مهمترين از بهره وری و كاوش قابليت های می شود. استفاده تنوع ایجاد برای نیز تصادفی ترکیب های برخی از می شود. ساخته
كارايی بهبود باعث چندهدفه تكاملی الگوريتم های در قابليت ها اين تنظيم و كنترل است. تكاملی الگوريتم های ويژگی های
منظور به [۴] ٣ بولتزمن تابع از مقاله اين در شد. خواهد جديد گونه های توليد و متفاوت جايگاه های حفظ در الگوريتم اين
انحراف پيشنهادی، الگوريتم محاسباتي فرآيند ابتداي در است. شده  استفاده جستجو عوامل شايستگی مقدار گذاری مقياس
معیار انحراف شود، نزدیک خود محاسباتی فرآیند انتهای به الگوریتم چه هر بود. خواهد پايين جستجو عوامل شايستگی معيار
عوامل شايستگی كردن مقياس برای [۴] بولتزمن تابع از هدف، این به رسیدن برای می یابد. افزایش موجود عوامل شايستگی

شده است. استفاده زير شكل به

(۵) fiti(t) =

(
exp Nfiti(t)

T

)
<
(
exp Nfiti(t)

T

)
>t

عوامل همه بین میانگین عملگر < . >t است، t زمان در i عامل به مربوط شده مقياس شايستگی fiti(t) (۵) رابطه در كه
زير به صورت كه شده است شبيه سازی [۴] ذوب الگوريتم در دما مفهوم با نزولی تابع یک T و می دهد نشان را t زمان در

می شود: محاسبه

(۶) T =
٠٫٢
ln(t)

داده ها آنالیز و شبیه سازی نتایج .٣

تعریف هدف تابع کارایی و پیشنهادی الگوریتم کارایی می شود: بررسی جهت دو از پیشنهادی روش کارایی بخش این در
پیاده سازی (٢) جدول مشخصات با سیستم مدلی روی انرژی و تاخیر بهینه سازی برای بهبودیافته پیشنهادی الگوریتم شده.
پردازش برای است. یافته افزایش ١٠٠٠ گام با واحد ۶٠٠٠ به واحد ١٠٠٠ از درخواست ها حجم میانگین است. شده 
قدرت با مه الیه در سرور ١٠ و باالتر پردازش قدرت با ابر الیه در سرور ۶ که است شده استفاده سرور ١۶ از درخواست ها
که آنجا از پردازش شوند. مه و ابر فضای در باید لبه الیه در تولید از پس درخواست  ها است. شده گرفته نظر در پایین تر پردازش
متفاوت انرژی مصرف میزان و آمده به وجود تاخیر لذا دارند، تفاوت باهم پردازش قابلیت و سرعت نظر از مه و ابر سرور های
مقایسه نتایج همچنین است. آمده (١) جدول در شده تعریف مدل سیستم روی الگوریتم اجرای بار ٣٠ از حاصل نتایج است.
شبیه نتایج شده است. گزارش (١) شکل در MOPSO ،NSGA3 ،SPEA2 چندهدفه الگوریتم های با پیشنهادی الگوریتم

دارد. انرژی و تاخیر بهینه سازی در بهتری عملکرد فاخته بهبودیافته الگوریتم می دهد نشان سازی

پیشنهادی الگوریتم کارایی مقایسه  .١ جدول

DOA[١] EEOA[٣] Proposed Method
انرژی تاخیر انرژی تاخیر انرژی تاخیر داده ها حجم

١١٠٩٫٧٣ ١٩٫١٣ ٨٢٧٫٠۴ ٣٢٫٣٩ ٨٠۶٫٠٣٨ ٢١٫٩۵ ١٠٠٠
٢٣۵٣٫٠١ ٣٨٫١۵ ١۵۴۵٫١۴ ۶۴٫۵٣ ١۶٠۴٫۴٧ ۴٣٫٠۵ ٢٠٠٠
٣۶٣۴٫١۴ ۵۶٫٢۶ ٢٣۴١٫٩۵ ٩۴٫٣٩ ٢۴۶۴٫٨٣ ۶۵٫٠١١ ٣٠٠٠
۴۶٣٠٫٧ ٧٢٫١۴ ٣٠۵٨٫٣٨ ١٣٠٫٣٢ ٣٣٢۴٫٣٨ ٨۶٫٨٢ ۴٠٠٠
۶٢٠۵٫۶٩ ٩٣٫٣٩ ۴٠٠۶٫۶۶ ١۶٣٫٩١ ٣٩۶٩٫٨٣ ١٠۵٫٩۶ ۵٠٠٠
۶٨٧٩٫٠٠٩ ١٠٨٫٨٣٧ ۴٧٩٨٫۴ ١٩۶٫١١ ۴۶۴٩٫۶١ ١٢۵٫١۶ ۶٠٠٠

سیستم مدل مشخصات  .٢ جدول

الگوریتم اجرای تعداد الگوریتم تکرار تعداد اولیه جمعیت سرور ها سرعت میانگین درخواست ها تعداد سرور ها تعداد پارامتر
٣٠ ١٠٠ ١٠٠ ۵٠٠ ١٠٠ ١۶ مقدار

3Boltzmann
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س.ابراهیمی مود م.فرشی، ف.بحرانی پور،

الگوریتم ها سایر با پیشنهادی الگوریتم عملکرد مقایسه .١ شکل

غیرپارامتریک روش یک که می شود استفاده (Friedman) فردمن بندی رتبه آزمون از پیشنهادی روش نتایج آنالیز برای
کارایی به باتوجه الگوریتم ها آزمون این در می رود. بکار (گروه) متغیر k بین در الگوریتم ها میانگین مقایسه برای و است

شده است. گزارش (٣) جدول در و گرفته قرار آزمایش مورد آزمون این با شبیه سازی نتایج می شوند. رتبه بندی

فردمن آزمون نتایج  .٣ جدول

الگوریتم ها رتبه
Proposed Method ٢۵٫٨٣٣٣٣

DOA ۴٠٫۵٠٠٠٠
EEOA ٣۴٫٨٣٣٣٣
NSGA3 ٣٧٫٨٣٣٣٣
SPEA2 ٣۵٫٣٣٣٣٣
MOPSO ۴۴٫۶۶۶۶٧

Pvalue(α = ٠٫١) ٠٫٠۵ = Reject

نتیجه گیری .۴
فاخته چندهدفه الگوریتم جستجو، عوامل شايستگی مقدار گذاری مقياس جهت بولتزمن تابع از استفاده با مقاله اين در
تكاملی الگوريتم های ويژگی های مهمترين از که بهره وری و كاوش قابليت های تابع این از استفاده شده است. ارائه یافته بهبود
انرژی و تاخیر سازی بهینه در بهتری کارایی شده تعریف هدف تابع می دهد نشان شبیه سازی نتایج می بخشد. بهبود را است
در پیشنهادی الگوریتم که می دهد نشان نتایج شده است. پیاده سازی شده تعریف سیستم مدل روی بر پیشنهادی الگوریتم دارد.

دارد. مساله این حل برای بهتری عملکرد الگوریتم ها سایر با مقایسه
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EM الگوریتم از استفاده با اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون برآورد

1 آقامحمدی علی ، *,1 بهمنی محمد
ایران زنجان، زنجان، دانشگاه آمار، گروه 1

از استفاده با است. q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل یک ارائه مقاله این هدف چکیده.
با پایان در می شوند. برآورد اتورگرسیو پارامترهای و رگرسیونی ضرایب (Expectation-maximization) EM الگوریتم

می گیرد. قرار بررسی مورد شده ارائه مدل کارایی شبیه سازی روش های
نامتقارن، الپالس توزیع ترکیبی، چندکی رگرسیون مدل اتورگرسیو، خطاهای با رگرسیون مدل کلیدی: واژه های

. EM الگوریتم
.62J99 , 62F99 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
که است، مستقل متغیر های و پاسخ متغیر های بین ارتباط بیان برای آماری مدل های مهم ترین از خطی رگرسیون مدل های
در همواره دارند. کاربرد اجتماعی و طبیعی علوم از بسیاری و شناسی زیست اقتصاد، مانند، تحقیقاتی گوناگون زمینه های در
فرضیات این با مدل ها این و بوده نظر مد هم توزیع و مستقل خطاهای با خطی رگرسیون مدل های نظری و کاربردی مسائل
ممکن و نبوده مستقل همیشه رگرسیونی مدل های خطاهای وجود این با گرفته اند. قرار بررسی و بحث مورد جامع بصورت
خطاهای با خطی رگرسیونی مدل های برمبنای گوناگونی مطالعات باشد. داشته هم بسته ای ساختار مسائل بعضی در است
EM الگوریتم از استفاده با را اتورگرسیو خطاهای با چندکی رگرسیون مدل برآورد [۴] مثال برای است، گرفته صورت هم بسته
می دانیم وضوح به اما شوند. می برآورد مربعات، حداقل روش به پارامتر ها رگرسیونی مدل های در معموال کردند. محاسبه
کمتری کارایی از است غیرنرمال داده ها توزیع که زمانی همچنین و دورافتاده داده های به نسبت مربعات حداقل روش که
رگرسیون در جذاب آماری ابزار یک به تبدیل شد، بیان [٢] توسط که چندکی رگرسیون جایگزین یک به عنوان برخوردار اند.
استفاده با و گرفته درنظر را q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل مقاله این در است. شده  مدرن

می شوند. برآورد مدل پارامترهای شد، بیان [١] توسط بار اولین که EM الگوریتم از

مدل .٢
صورت به q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با خطی رگرسیون مدل

(١) yt = xT
t β + εt, εt =

q∑
j=1

ϕjεt−j + ηt, t = q + 1, ..., n

bahmanimo74@znu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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و تو صیفی متغیر های p-بعدی بردار xt = (xt1, ...., xtp)
T tام، مشاهده برای پاسخ متغیر ،yt آن در که است،

ηt و رگرسیونی اند مدل ضرایب و اتورگرسیو مدل پارامترهای β = (β1, ..., βp)
T ،Φ = (ϕ1, ..., ϕq)

T ترتیب به
،[٢] توسط شده بیان چندکی رگرسیون مدل به توجه با هم توزیع اند. و مستقل که می دهد نشان را مدل تصادفی مو لفه های

بصورت τام چندک در q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با مدل این در پارامترها برآورد

(٢)
(
β̂, Φ̂

)
= argminβ,Φ

n∑
t=q+1

ρτ

[
yt − xT

t β −
q∑

j=1

ϕj

(
yt−j − xT

t−jβ
)]

1
2 برابر را τ اگر که است واضح می شود. تعریف ρτ (u) = |u|+(2τ−1)u

2 بصورت و زیان تابع ρτ (u) آن در که است،
چندک سطح یک اساس بر را برآوردگرها (٢) رابطه در زیان تابع می آید. به دست میانه رگرسیون مدل آنگاه بگیریم، نظر در
همین به نیستند. مربعات حداقل برآوردگرهای به نسبت کارایی برآوردگرهای اغلب که می دهد به دست مشاهدات توزیع از
می شود محاسبه چندک متفاوت سطوح از ترکیبی براساس پارامتر ها برآورد آن در که را ترکیبی چندکی رگرسیون مدل [۶] دلیل
سطوح این براساس و شده گرفته نظر در مختلف چندکی سطوح چندک، سطح یک جای به روش این در واقع در کرد. بیان را
ایجاد را کارایی برآوردهای مختلف چندک های از حاصل اطالعات که داریم انتظار لذا می آیند. به دست برآوردها چندک ها،

بصورت 0 < τ1 < ... < τK < 1 چندک، Kسطح فرض با روش این در (١) مدل پارامترهای برآورد کند.

(٣) (α̂, β̂, Φ̂) = argminα,β,Φ

n∑
t=q+1

K∑
k=1

ρτk

[
yt − xT

t β − ατk −
q∑

j=1

ϕj

(
yt−j − xT

t−jβ
)]

تعریف طریق از [۵] است. ηt یعنی خطا مولفه τkام، چندک ατk و α = (ατ1 , ..., ατk) آن در که می آیند. به دست
بصورت نامتقارن الپالس توزیع

f (y|µ, σ, τ) = τ (1− τ)
σ

exp

{
−ρτ

(
y − µ
σ

)}
طریق از چندکی رگرسیون درمدل را پارامترها برآورد است، شکل پارامتر τ و مقیاس پارامتر σ مکان، پارامتر µ آن در که
توزیع یک طریق از ML برآوردگر های می دانیم آوردند. دست به (Maximum Likelihood) درستنمایی ماکزیمم روش
تابع کردند. چندکی محاسبه رگرسیون مدل در را ML برآوردهای توزیع این طریق از [۵] واقع در محاسبه اند. قابل احتمال

بصورت توزیع این براساس q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل درستنمایی

L(Θ|y,x) =
n∏

t=q+1

[
K∏

k=1

τk(1− τk)
σk

exp

{
−ρτk

(
ηtk
σk

)}]
(۴)

و ηtk = yt − xTt β − ατk −
∑q

j=1 ϕj

(
yt−j − xTt−jβ

)
، Θ = (β,Φ,α,σ) آن در که می آید، دست به 

ترکیبی چندکی رگرسیون مدل برای آماری استنباط هر که کنیم توجه می کنند. مشخص را وزن ها همان σ = (σ1, ..., σK)

قدرمطلق تابع وجود دلیل به اما داد. انجام درستنمایی تابع این براساس می توان را q مرتبه اتورگرسیو خطاهای با وزنی
دست به را پارامترها برآورد از بسته ای فرم و کرد ماکزیمم پارامترها به نسبت را درستنمایی تابع تحلیلی بصورت نمی توان
توزیع از آمیخته ای بصورت را مدل نامتقارن، الپالس توزیع مقیاس آمیخته شکل از استفاده با ابتدا مشکل این حل برای آورد.
دست به زیر بصورت {x,y,v} کامل داده های برای توام شرطی درستنمایی تابع بنابراین .[٣] می کنیم بازنویسی نرمال

می آید.

LC (Θ|x,y,v) =
n∏

t=q+1

[
K∏

k=1

1√
2π
√
θ2kσkvtk

exp

{
− (ηtk − θ1kvtk)2

2θ2kσkvtk

}
.

K∏
k=1

1

σk
exp

{
− 1

σk
vtk

}]
(۵)
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EM الگوریتم از استفاده با اتورگرسیو خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون برآورد

همچنین θ1k = 1−2τk
τk(1−τk) فوق عبارت در می دهد. نشان را کننده آمیخته متغیر همان ،vtk ∼ Exp( 1

σk
) آن در که

توجه است. vt = (vt1, ..., vtK) آن در که می باشد، پنهان متغیرهای بردار v = {vq+1, ...,vn} و θ2k = 2
τk(1−τk)

است. نرمال توزیع براساس (۵) رابطه درستنمایی تابع کنیم

برآورد روش .٣

یک پارامتر های درستنمایی ماکزیمم برآورد محاسبه برای قدرتمند ابزاری شد ارائه [١] توسط بار اولین که EM الگوریتم
شده سانسور  یا و شده گروه بندی  مشاهدات شده، بریده  توزیع های ، پنهان متغیرهای ناقص، داده های حضور با آماری مدل
درستنمایی ماکزیمم برآورد برای EM الگوریتم ،[۵] رابطه درستنمایی تابع در vtk پنهان متغیرهای وجود به توجه با است.
می آوریم. دست به را شده عنوان مدل پارامترهای برآورد روش این از استفاده با قسمت این در است. کارایی روش پارامترها
دو شامل الگوریتم این از تکرار هر است. درستنمایی تابع مقدار ماکزیمم محاسبه برای تکراری روش یک EM الگوریتم
لگاریتم مقدار متوسط E مرحله در می شود. آغاز Θ(0) مانند اولیه مقدار یک با که ، M مرحله و E مرحله است: مرحله
مرحله در و شده محاسبه پاسخ) (متغیر مشاهدات شرط به  پنهان متغیرهای شرطی توزیع به نسبت درستنمایی تابع (طبیعی)
ترتیب همین به آوریم. دست به را جدید Θ تا می کنیم ماکزیمم Θ یعنی مجهول پارامترهای به نسبت را حاصل عبارت ، M
خطاهای با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل برای حال می کند. پیدا ادامه قبول قابل همگرایی به رسیدن تا M و E مراحل

می آید: دست به زیر صورت به کامل داده های برای درستنمایی تابع لگاریتم ،q مرتبه اتورگرسیو

log [LC (Θ|y,x,v)] ∝ − (n− q)
2

K∑
k=1

log(θ2k)−
3 (n− q)

2

K∑
k=1

logσk −
1

2

n∑
t=q+1

K∑
k=1

logvtk

−
n∑

t=q+1

K∑
k=1

1

σk

[
η2tk
2θ2k

v−1
tk +

θ21k + 2θ2k
2θ2k

vtk −
θ1kηtk
θ2k

]
(۶)

مشاهدات شرط به  پنهان متغیر شرطی توزیع به نسبت فوق درستنمایی تابع لگاریتم ریاضی امید مرحله این در : E مرحله
یعنی می شود، محاسبه

Q
(
Θ|Θ(h−1)

)
= E

[
logLC (Θ|y,x,v) |Θ(h−1),y

]
=

(n− q)
2

K∑
k=1

log (θ2k)−
3(n− q)

2

K∑
k=1

logσk −
1

2

n∑
t=q+1

K∑
k=1

E
(
logvtk|Θ(h−1), yt

)

−
n∑

t=q+1

K∑
k=1

1

σk

[
η2tk
2θ2k

E
(
v−1
tk |Θ(h−1), yt

)
+
θ21k + 2θ2k

2θ2k
E
(
vtk|Θ(h−1), yt

)
− θ1kηtk

θ2k

]
(٧)

انتخاب زیر صورت به جدید Θ(h) مقدار دیگر عبارت به می شود، ماکزیمم Θ به نسبت (٧) رابطه مرحله این در : M مرحله
می شود.

Θ(h) = argmaxΘ(h)Q
(
Θ(h)|Θ(h−1)

)
شبیه سازی .۴

بر چندکی رگرسیون مدل یعنی معمول روش دو با وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون روش کارایی مقایسه برای بخش این در
به مربعات حداقل روش و می آیند به دست EM الگوریتم از استفاده با پارامترها برآورد که مشخص چندک سطح یک اساس

مدل از n = 40 حجم به داده مجموعه یک می پردازیم. شبیه سازی مطالعه

yt = β1xt1 + β2xt2 + β3xt3 + εt, εt = ϕ1εt−1 + ηt, t = 2, ..., 40

خطا، مولفه می کنیم. تولید هستند، استاندارد نرمال توزیع از xtها و (β1, β2, β3, ϕ1) = (1, 2, 2, 0.4) اینکه فرض با
قرار K = 20 نیز وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل در می شوند. تولید آمیخته و χ2

(1) ،N(0, 1) توزیع سه از نیز ηt
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برای می کنیم. تکرار را شبیه سازی روند مرتبه ٢٠٠ شبیه سازی، از حاصل نتایج تغییر پذیری کردن لحاظ منظور به می دهیم.
تقسیم با است برابر نسبت این و داد ه نشان RMSE با را خطا مربعات میانگین مجذور نسبت روش ها، کارایی مقایسه ی
است بدیهی روش ها، سایر خطای مربعات میانگین مجذور به وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون خطای مربعات میانگین مجذور

است. برخوردار باالیی کارایی از وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون روش باشد، یک از بزرگتر نسبت این اگر که

مختلف مدل های تحت RMSE و اریبی مقادیر .١ جدول

ϕ1 β3 β2 β1 پارامترها τ خطاها توزیع روش
٠٫٠٢۵ ٠٫٠١٨ - ٠٫٠٣۴ - ٠٫٠٢۴ Bias ٠٫٢۵ N(0, 1) چندکی رگرسیون
١٫٣٨٠ ١٫٢٨۴ ١٫٠٠٠ ١٫۵٠٠ RMSE
٠٫٠١٧ - ٠٫٠٠٢ - ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠۵ Bias ٠٫۵
٠٫٩٧١ ١٫٢٧١ ١٫٠٧۵ ١٫۵٠٠ RMSE
٠٫٠٢۴ - ٠٫٠۶۵ - ٠٫٠٢٧ ٠٫٠١۵ Bias ٠٫٧۵
١٫٣٢۴ ١٫١٧٩ ١٫٠٠۶ ١٫١۶٩ RMSE
٠٫٠٢۵ - ٠٫٠١٣ - ٠٫٠١۴ ٠٫٠١۶ Bias مربعات حداقل
٢٫٣٠٩ ١٫٢۴۵ ٠٫٨۴٢ ٠٫٨٣٨ RMSE
٠٫٠۶٠ - ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٣ - ٠٫٠١٣ Bias ترکیبی چندکی رگرسیون
١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ RMSE
- ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠١۶ - ٠٫٠۴٩ Bias ٠٫٢۵ χ2

(1) چندکی رگرسیون
٠٫۵٨٠ ٠٫٧۶٨ ٠٫۵٩٢ ٠٫۶۶٣ RMSE
- ٠٫٠٧٨ - ٠٫٠۵٩ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٠٢ Bias ٠٫۵
١٫۵۴٨ ٠٫٨٣٣ ٠٫٨٧٢ ٠٫۶٨۶ RMSE
- ٠٫١٩٢ ٠٫٠٠۵ ٠٫٠۴٢ ٠٫٠٨۶ Bias ٠٫٧۵
١٫۵۶۴ ١٫٢١٠ ١٫۴٩۶ ٠٫٨٧٢ RMSE
- ٠٫۴۶١ ٠٫٠٢٠ - ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٢٢ Bias مربعات حداقل
٧٫۴۶٧ ٢٫٧٣١ ٣٫٢٩۶ ١٫٧٢۶ RMSE
- ٠٫٠۴٨ ٠٫٠۶٩ ٠٫٠٠٨ - ٠٫٠٩٠ Bias ترکیبی چندکی رگرسیون
١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ RMSE
٠٫٠٣۴ ٠٫١٢٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠۵ Bias ٠٫٢۵ آمیخته چندکی رگرسیون
١٫٢۴٣ ٢٫١۵١ ١٫١٣٨ ١٫٢٩٨ RMSE
٠٫٠٢٠ - ٠٫٠٢٣ - ٠٫٠٠۵ ٠٫٠٠٩  Bias ٠٫۵
٠٫٨٩٢ ١٫۵٢٢ ١٫١٠٨ ٠٫٩٣٧ RMSE
- ٠٫٠٠۶ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠۴٨  Bias ٠٫٧۵
١٫٢١۶ ١٫۵۵٣ ١٫٠٠٩ ١٫٠٨٠ RMSE
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٠۴ ٠٫٠٢٢ - ٠٫٠١۵ Bias مربعات حداقل
٢٫١٣۵ ١٫۶۵١ ٠٫٩۶۵ ١٫٣۵۶ RMSE
٠٫٠۶٠ ٠٫٠٠١ - ٠٫٠١۵ - ٠٫٠٠٠ Bias ترکیبی چندکی رگرسیون
١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ RMSE

نتیجه گیری .۵
اوقات اغلب وزنی ترکیبی چندکی رگرسیون مدل که می شود مشاهده مقاله، این در شده انجام شبیه سازی مطالعه به توجه با
مربعات حداقل و چندکی رگرسیون مدل های به نسبت اتورگرسیو پارامترهای و رگرسیونی ضرایب برآورد در بهتر ی عملکرد

است. داشته
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تاخیری دیفرانسیل معادالت برای هیبریدی بلوکی روش یک

دهکردی١ بنی مهدی سمیرا ، نیاسر١,* بیشه مرتضی

ایران کاشان،کاشان، ریاضی،دانشگاه علوم دانشکده

استفاده مورد معمولی دیفرانسیل معادالت برای که هیبریدی، بلوکی روش های از نمونه یک می کنیم سعی مقاله این در چکیده.
روش پایداری صفر سازگاری، مفاهیم دهیم. قرار استفاده مورد تأخیری دیفرانسیل معادله برای درونیابی کمک به را می گیرد قرار

می گیرد. قرار آزمایش مورد روش چندین وسیله به روش کارایی و دقت می شود. بررسی
پایداری. صفر سازگاری، هیبریدی، بلوک روش های تأخیری، دیفرانسیل معادله کلیدی: واژه های

.65L05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
که معنی این به می کنند، توصیف را علیت لحظه ای قوانین که است سیستم هایی توصیف برای معمولی دیفراسیل معادالت
زمان بر عالوه تغییرات آهنگ که مواردی در .[١] گذشته زمان به نه دارد، بستگی حال زمان به تنها سیستم تغییرات آهنگ
تأخیری١ دیفرانسیل معادالت واقع گرایانه تر، شبیه سازی و مناسب تر تشریح منظور به است، وابسته نیز گذشته زمان به حال،
شیمی و بیولوژیکی دارویی، پزشکی، مهندسی، حوزه های از بسیاری در مثال به طور می گیرند. قرار استفاده مورد (DDEs)
را اول مرتبه تأخیری دیفرانسیل معادله یک می شود. استفاده تأخیری دیفرانسیل معادالت از فرآیند، بهتر مدل سازی منظور به

فرم به }می توان
y′ = f(x, y(x), y(x− τ)), x > x٠
y(x) = φ(x). x < x٠

(١)

معادله تحلیلی جواب یافتن که مواردی در می نامیم. تأخیر جمله را τ = τ(x, y(x)) و اولیه تابع φ(x) که کرد بیان
(١)مورد جواب تقریب برای گوناگونی روش های می شود. توصیه جواب تقریب برای عددی روش های از استفاده باشد، دشوار
پرداختند. (١) معادله تقریب به درونیابی و رانگ-کوتا از استفاده با محققین ،[٢] در نمونه برای است. گرفته قرار استفاده
است روش هایی جمله از [۴] آدمیان تجزیه روش و [۵] آدامز-مولتون فرم در بلوکی روش های ،[٣] وردشی تکراری روش های
بلوکی روش یک از داریم سعی مقاله این در است. گرفته قرار استفاده مورد پژوهشگران توسط تأخیری معادالت حل برای که
گسترده به طور هیبریدی بلوکی روش های از کنیم. استفاده (١) معادله تقریب برای درونیابی و بین گامی نقطه یک با هیبریدی
این هستند. خودآغازگر که است این ضمنی، روش های این اصلی مزیت می شود. استفاده معمولی دیفرانسیل معادالت حل در

می باشند. گسترش و بسط قابل راحتی به روش ها از دسته

mbisheh@kashanu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
1Delay Differential Equations
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بین گامی نقطه یک با هیبریدی بلوکی روش .٢
و درونیابی براساس هیبریدی بلوکی روش یک متناظرش شرط همراه به (١) معادله حل برای داریم قصد قسمت این در
به  می کنیم تقسیم بندی متساوی الفاصله بازه های زیر به h ثابت گام طول با را [٠, X] بازه ابتدا در آوریم. به دست مکانی هم
جواب اگر .i = ٠, ١, · · · , N ،xi = ih و می کنیم تعریف اصلی گره ای نقاط عنوان به را {x٠, x١, · · · , xN} طوری که

نقطه در y درونیابی فرض با .y′(x) =
٣∑
i=١

iaix
i−١ آنگاه بگیریم نظر در y(x) =

٣∑
i=٠

aix
i به صورت را معادله تقریبی

می شود: حاصل زیر دستگاه xn+١ و xn, xn+r در y′ مکانی هم و xn
١ xn x٢

n x٣
n

٠ ١ ٢xn ٣x٢
n

٠ ١ ٢xn+r ٣x٢
n+r

٠ ١ ٢xn+١ ٣x٢
n+١



a٠
a١
a٢
a٣

 =


yn
fn
fn+r
fn+١


،xn+١ = xn+h و xn+r = xn+ rh ،x = xn+ th جایگذاری و فوق دستگاه حل با .xn < xn+r < xn+١ که

کرد. بازنویسی زیر صورت به را y(t) می توان

y(t) = b٠yn + b١fn + b٢fn+r + b٣fn+١,

فرض با فوق در ابتدا .b٠ = ١, b١ = −١
۶
(٣rt−٢t٢−۶r+٣t)th

r , b٢ = ١
۶
ht٢(−٢+٣t)
r(r−١) , b٣ = ١

۶
ht٢(٣r−٢t)

r−١ آن در که
می شود: حاصل زیر عبارت t = ١

yn+١ = c٠yn + c١fn + c٢fn+r + c٣fn+١,

را موضعی برشی خطای بهینه، r انتخاب برای .c٠ = ١, c١ = h(٣−١r)
۶(r٢−r) , c٢ = h

۶(r٢−r) , c٣ = h(−٣+٢r)
۶(r−١) آن در که

می کنیم: اعمال y(xn+١) روی

L{y(xn+١), h} =
h۴

٧٢
(٢r − ١)y(۴)(xn) + · · ·

می شود: حاصل زیر روابط ،t = ١, ١
٢ ازای به لذا شود. انتخاب r = ١

٢ است کافی مرتبه، افزایش برای }بنابراین
yn+١ = yn +

h
۶ (fn + ۴fn+ ١

٢
+ fn+١)

yn+ ١
٢
= yn +

h
٢۴(۵fn + ٨fn+ ١

٢
− fn+١)

(٢)

yn+١ و yn+ ١
٢

می توان ،[xn, xn+١] روی فوق معادله دو همزمان حل و ،yn داشتن با معمولی دیفرانسیل معادالت برای
گرفت. بکار [xn+١, xn+٢] بازه روی می توان yn+١ ذخیره از پس را فرآیند همین آورد. به دست را

روش مشخصه های .٣
کنیم: اعمال (٢) معادله دو هر روی را موضعی برشی خطای است کافی روش مرتبه به بردن پی برای

L{y(xn+١), h} = −
h۵

٢٨٨٠
y(۵)(xn) + · · ·

L
{
y(xn+ ١

٢
), h
}
=

h۴

٣٨۴
h۴y(۴)(xn) + · · ·

)را معادالت(٢ است کافی پایداری، صفر بررسی برای می باشد. (٠, ١
٣٨۴)

T خطای ثابت و P = ٣ مرتبه دارای روش لذا
کنیم: بیان ماتریسی شکل در

A١Yn+١ = A٠Yn + h(B٠Fn +B١Fn+(٣)(١
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آن: در که

A١ =

[
١ ٠
٠ ١

]
, A٠ =

[
١ ٠
١ ٠

]
, Fn+١ =

[
fn+١
fn+ ١

٢

]
, Fn =

[
fn
fn+ ١

٢

]
, B٠ =

[ ١
۶ ٠
۵
٢۴ ٠

]
, B١ =

[ ١
۶

۴
۶

− ١
٢۴

٨
٢۴

]
,

Yn+١ =

[
yn+١
yn+ ١

٢

]
, Yn =

[
yn
yn− ١

٢

]
.

از عبارت است (٣) معادله با متناظر ρ(z) اول نوع مشخصه چند جمله ای ترتیب این به

ρ(z) = det(zA١ −A٠) = z(z − ١).

پایدار صفر نظر مورد روش بنابراین و می کند صدق ریشه شرط در لذا ،z١ = ١ و z٠ = ٠ از عبارت است آن ریشه های
معادالت برای روش این اعمال مورد در گرفت. نتیجه را روش همگرایی می توان پایداری صفر و سازگاری به بنا حال است.
می توان اولیه تابع به بنا آنگاه ،xn − τ ⩽ ٠ اگر می آید. پیش حالت چند y(xn − τ) محاسبه برای تأخیری، دیفرانسیل
را y(xn − τ) قبلی محاسبات به بنا می توان باشد گره ای نقاط جز و xn − τ > ٠ اگر کرد. محاسبه را y(xn − τ)
قرار قبلی بازه زیر کدام در xn − τ کنیم مشخص است کافی نباشد، گره ای نقاط جز و xn − τ > ٠ اگر آورد. به دست
فرآیند همین زد. تقریب را y(xn − τ) بازه زیر آن میانی نقطه و بازه زیر طرفین نقاط اساس بر درونیابی اعمال با تا دارد،
آورد. به دست را جواب می توان (٢) معادله همزمان حل با کرد. اعمال y(xn+١ − τ) و y(xn+ ١

٢
− τ) برای می توان را

عددی نتایج .۴

کارایی سپس و کنیم اعمال معمولی دیفرانسیل معادله یک روی را نظر مورد روش می کنیم سعی ابتدا در بخش این در
آمده بدست Maple افزار نرم از استفاده با نتایج تمام دهیم. قرار بررسی مورد تأخیری، دیفرانسیل معادله چند روی را روش

است.

بگیرید: نظر در آن اولیه شرط همراه به را زیر ریکاتی معادله .١ . ۴ }مثال
y′ = ١ + ٢y − y٢, x ∈ [٠, ١٠]
y(٠) = ١ +

√
٢ tanh[١

٢ log
√

١−٢√
١+٢ ]

h ازای به مطلق خطای .ماکزیمم y = ١ +
√

٢ tanh[
√

٢x + ١
٢ log

√
١−٢√
١+٢ از عبارت است فوق معادله واقعی جواب

کنید: مشاهده ١ جدول در می توانید را متفاوت های

.١ . ۴ مثال برای مختلف، های h ازای به مطلق خطای ماکزیمم .١ جدول

h = ٠٫٢۵ h = ٠٫٢ h = ٠٫١ h = ٠٫٠۵
max |yn − y(xn)| ٩٫٣۶e− ۵ ٣٫٧٧e− ۵ ٢٫۴٣e− ۶ ١٫۵٢e− ٧

معادله را تأخیری معادله ساده ترین بتوان شاید .٢ . ۴ }مثال
y′ = −y(x− π

٢ ), ٠ < x < X,
y(x) = sinx. x ⩽ ٠

در .y(x) = sinx از عبارت است معادله تحلیلی جواب و است τ = π
٢ ثابت تأخیری جمله دارای معادله این کرد. بیان

نمایید. مالحظه را X = ۵ و گوناگون های h ازای به داده رخ خطای ماکزیمم می توانید ٢ جدول

بگیرید: نظر در را زیر تأخیری دیفرانسیل معادله .٣ . ۴ }مثال
y′(x) = y(x− τ)− y(x) + ٢x− τ٢ + ٢xτ − τ − ١, x ∈ [٠, ١]
y(x) = x٢ − x, x ⩽ ٠.
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٢ . ۴ مثال برای ،X = ۵ ازای به مختلف های h برای خطا ماکزیمم .٢ جدول

h = ٠٫۵ h = ٠٫٢۵ h = ٠٫١ h = ٠٫٠۵
max |y(xi)− yi| ۴٫۵٠e− ۴ ٨٫٨٠e− ۵ ۴٫١۵e− ۶ ۴٫٩۴e− ٧

cpu time ٠٫٢۶۵ ٠٫٣۵۶ ٠٫۶٢۵ ١٫٠٣۵

مطلق خطای ماکزیمم می توانید مختلف های τ, h ازای به .y(x) = x٢ − x از عبارت است فوق معادله واقعی جواب
کنید: مشاهده ٣ جدول در را شده حاصل

٣ . ۴ مثال برای مختلف، های τ, h ازای به مطلق خطای ماکزیمم .٣ جدول

τ = h τ = ٢h τ = ٠٫١٠۵ τ = ٠٫١۵٧
h = ٠٫١ ۶٫٠٠e− ٢٠ ۶٫٠٠e− ٢٠ ٧٫۶۴e− ٢٠ ۶٫٠٠e− ٢٠
h = ٠٫٠۵ ٢٫٧١٨e− ١٩ ٢٫٧٠١e− ١٩ ٢٫۶٩e− ١٩ ٢٫۶٩e− ١٩
h = ٠٫٠٢ ٧٫۵٧۵e− ٢٠ ٧٫۵٨٠e− ٢٠ ٧٫۵٠e− ٢٠ ٧٫۵٧e− ٢٠

بگیرید. نظر در را آن اولیه تابع همراه به را زیر تأخیری معادله .۴ . ۴ }مثال
y′ = y(x)− y(x− π) + ٣ cosx+ ۵ sinx, ٠ ⩽ x ⩽ X
y(x) = ٣ sinx− ۵ cosx, x ≤ ٠.

نمایید. مشاهده ۴ جدول در را نتایج .y(x) = ٣ sinx− ۵ cosx از عبارت است معادله تحلیلی جواب

۴ . ۴ مثال برای ،X = ۴ برای مختلف گام های طول ازای به خطا رفتار .۴ جدول

h = ٠٫٢۵ h = ٠٫١ h = ٠٫٠۵
max |y(xi)− yi| ۵٫۴٧e− ۴ ٣٫۴٣e− ۵ ۵٫٠٠e− ٧

cpu time ٠٫٢٨۵ ٠٫۴٢٧ ٠٫٨١٢

نتیجه گیری .۵
سازگاری و شد ساخته دیفرانسیل معادله عددی حل برای بین گامی بهینه نقطه یک با هیبریدی بلوکی روش یک مقاله این در
تأخیری دیفرانسیل معادله عددی جواب تقریب در توانستیم درونیابی کمک با مذکور روش از شد. بررسی آن پایداری صفر و

می باشد. روش کارایی و دقت بیانگر عددی نتایج کنیم. استفاده
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بازه ها در فرض همبستگی قیمت گذاری اختیار معامله با

دریایی٢ محمدحسین و پردلی١,* حدیث

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ١بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ٢بخش

دارایی ها همه قیمت های همبستگی ضریب چنددارایی، با اختیار معامله به مربوط مالی ریاضی پژوهش های اکثر در چکیده.
در است. تصادفی فرآیندی همبستگی ، که داده اند نشان بازار داده های اساس بر محققان حالیکه در است.  شده فرض ثابت
همبستگی برای را مدل این می دهیم. قرار مطالعه مورد را همبسته دارایی های با اختیارمعامله قیمت گذاری مدل مقاله ، این
محاسبه متناهی تفاضالت روش با را حاصل ریاضی مدل های جواب انتها در و بررسی تصادفی و ثابت حالت در پایه دارایی های
را روشی و می کنیم. بحث متناهی تفاضالت روشهای طریق از معادله ي بلک- بارنبالت حل نحوه مورد در بیشتر ما می کنیم.

میدهیم. ارائه چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت گذاری بازه های در آربیتراژ فرصت شناسایی نحوه برای
معادله ي بلک- بارنبالت. اختیارمعامله، قیمت گذاری بهینه تصادفی، کنترل کلیدی: واژه های

.91G10, 91G20 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
اختیار و خرید اختیار معامالت اولین گرفته اند. قرار گسترده مطالعه مورد اخیر دهه چند در اختیارمعامله قراردادهای
یک ایجاد به شرکتها از گروهی میالدی، ١٨٩٠ دهه ی اوایل در برمی گردد. هجدهم قرن اوایل به آمریکا و اروپا در فروش
اختیار در مالی اهرم ایجاد و ریسک مدیریت لحاظ از مالی بازارهای در مهمی سهم اختیارها کردند. اقدام اختیارمعامله بازار
پرداخته اند. اختیارها قیمتگذاری برای مدلهایی بررسی و مطالعه به مالی ریاضی محققین اختیارها، اهمیت لحاظ به دارند.
شولز مایرون و بلک فیشر است. بلک-شولز مدل اختیارها، قیمتگذاری برای مالی بازارهای در مشهور مدلهای از یکی
به اختیار قیمت تعیین جهت بازار، برای فرضهایی اعمال با آربیتراژ بدون شرایط تحت اختیار و پایه دارایی شامل سبدی

.[١] گرفتند کار
با آن ها حل مساله، باالی بعد دلیل به که می باشد معادالتی انواع از یکی پایه چنددارایی با معامالت اختیار قیمتگذاری
بازارهای در مهمی سهم اختیارها ازطرفی دادهایم. ارائه را راه حلهایی ما پژوهش این است.در روبهرو محاسباتی هزینه چالش
نقدی، بازار در پایه دارایی خرید جای به سرمایهگذار که معنی این به دارند، مالی اهرم ایجاد و ریسک مدیریت لحاظ از مالی
با کند. تهیه را پایه داراییهای این کمتری سرمایهگذاری با خرید، موقعیت اتخاذ و اختیارات بازار به وارد شدن با میتواند
کمتری پول به پایه دارایی یک در مستقیم سرمایهگذاری حالت به نسبت سرمایهگذار اختیارمعامله قراردادهای در سرمایهگذاری
سود برابر کردن چند برای تکنیکی مالی، ابزار یک اهرمی بودن کند. کسب زیادی سود طریق این از میتواند و داشت خواهد نیاز
سرمایهگذار سبد در مناسب متنوعسازی باعث همچنین و کرده بیشتر را ها آن جذابیت اختیارات، اهرمی بودن و است زیان و
استفاده با میتواند سرمایهگذار ازطرفی میشود. بازار نقدینگی افزایش و سرمایهگذاران بیشتر جذب باعث نتیجه در و شده
کارایی افزایش باعث اختیارات همچنین ببرد. سود آن قیمت نوسان از پایه دارایی داشتن اختیار در بدون و اختیارمعامله از
ارزش به بهادار اوراق قیمت همگرایی و آربیتراژ فرصتهای رفتن بین از باعث که معنی این به میشوند، بهادار اوراق بازار

.[٢] شد ذاتی(واقعی)خواهند

h.pordeli1993@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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دریایی م.ح. و پردلی ح.

مورد در (٢٠٠۶) میلیگان کرد، بررسی را چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری مسالۀ (٢٠٠٢) جیانمین یان، وو
رابطه که میکنند فرض آنها دو هر اما کرد. بحث چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری مدل حل برای عددی روش

است. ثابت موجود اختیارمعامله اوراقهای بین همبستگی
در نظر مورد دارایی بین همبستگی که می شویم متمرکز فرض این بر چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت گذاری برای ما
چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت محدوده میتوانیم کنیم، کنترل را همبستگی تغییر صورتی که در و میکند تغییر محدوده یک

کنیم. شناسایی را

تصادفی بهینه کنترل اساس بر چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری مدل .٢
رابطه ی با که است Si(t), (i = ١, ٢, ..., n) ،t زمان در ریسک دار چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت

قیمت اینکه فرض با است). بورل اندازهپذیر تابع h (تابع است T سررسید زمان در h(S١(T ), S٢(T ), , Sn(T ))

داریم: را زیر فرمول هستند، هندسی برونی حرکت از برگرفته ریسک دار داراییهای

dSi(t) = r(t)Si(t)dt+ Si(t)σi(t)dWi(t), (i = ١, ٢, ..., n).

آنگاه باشد، ریسک دار دارایی jامین و iامین بین همبستگی ρij(t) اگر همچنین

dWi(t)dWj(t) = ρij(t)dt, (١ ≤ i, j ≤ n, ٠ ≤ ρij ≤ ١).

است می شود) فرض ثابت بلک-شولز فرمول در (که ریسک بدون بازده r(t) iام، دارایی قیمت نوسان σi(t) که کنید توجه
:[٣ ،٢] است زیر بصورت چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت تابع بنابراین است. استاندارد برونی حرکت Wi(t) و

V (t) = E[e−
∫ T
t r(s)dsh(S١(T ), S٢(T ), ..., Sn(T ))|F (t)].

همبستگی این که میدهد نشان تاریخی دادههای است، آنها ویژگیهای تأثیر تحت شدت به موجودی دو بین همبستگی رابطه
در jام و iام دارایی بین همبستگی همچنین و است متغیر سهم دو بین همبستگی رابطه که میکنیم فرض ما نیست. ثابت

میکند: تغییر بازه یک
ρ−ij ≤ ρij ≤ ρ

+
ij , (١ ≤ i, j ≤ n).

تصادفی بهینه کنترل مسالۀ به چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری مسالۀ تبدیل .٣

مشخص مقدار یک یافتن و نامحدود، اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری روشهای است، متغیر و غیرقطعی ρij آنجاییکه از
داریم. را ρij به مربوط مینیمم و ماکزیمم مقادیر ما اما است. دشوار و سخت چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت عنوان به
و (V +(S, t)) معامله اختیار باالیی قیمت مقادیر یافتن طریق از را اختیارمعامله اوراق قیمتگذاری روش میتوانیم پس
کرد. حل تصادفی بهینه کنترل تئوری طریق از را مساله این میتوان کنیم. ارائه (V −(S, t)) معامله اختیار پایینی قیمت
عنوان به دارایی اختیارمعامله اوراق قیمت و وضعیت متغیرهای عنوان به ریسک دار دارایی قیمت نظرگرفتن در با واقع در
پس باشد. همبستگی نوسان کنترل کنندۀ uij(.) کنترل تابع کنید فرض میکنیم. ایجاد را بهینه کنترل سیستم هدف، تابع

:[٢] شود می نوشته اینصورت به حالت معادله .uij(.) = ρij , (١ ≤ i, j ≤ n)
dSi(t) = r(t)Si(t)dt+ Si(t)σi(t)dWi(t), (١ ≤ i ≤ n)
dWi(t)dWj(t) = uijdt, (١ ≤ i ̸= j ≤ n)
Si(t) = Si, (١ ≤ i ≤ n).

است: زیر بصورت کنترل مجموعۀ ،ρ−ij ≤ ρij ≤ ρ
+
ij آنجاییکه از

uij(.) ∈ Ω[t, T ] = {uij(.) : [t, T ] −→ [ρ−ij , ρ
+
ij ]}, (١ ≤ i ̸= j ≤ n)

با معامله اختیار قیمت بازۀ پایین کران است. J(u(.)) = E[h(S١(T ), S٢(T ), ..., Sn(T ))] بصورت کنترل تابع و
قیمت بازۀ باالی کران و (J(u(.)) = infu(.)∈Ω[t,T ] J(u(.)) بطوریکه u(.) بهینه کنترل تابع (یافتن S− مسالۀ حل
بدست (J(u(.)) = supu(.)∈Ω[t,T ] J(u(.)) بطوریکه u(.) بهینه کنترل تابع (یافتن S+ مسالۀ حل با معامله اختیار

می آیند.
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بازه ها در فرض همبستگی قیمت گذاری اختیار معامله با

بلمن پویا برنامهریزی اصل طریق از مساله حل .۴

است: اینصورت به S−
tS مقدار تابع بلمن، پویای برنامهریزی اصل طبق }بر

U(t, S) = infu(.)∈Ω J(t, S;u(.))

U(t, S) = e−r(t−T )h(S)

کند: صدق همیلتون-ژاکوبی-بلمن معادلۀ در باید }که
−U−

t + supu∈ΩG(t, S, u,−U−
Si
,−U−

SiSi
,−U−

SiSj
) = ٠

U−|t=T = e−r(t−T )h(S)

میباشد: زیر بصورت G همیلتون تعمیم یافته تابع که

G(t, S, u, pi, Pii, Pij) =
١
٢

n∑
i=١

σ٢
i S

٢
i Pii +

∑
i ̸=j

σiσjSiSjuijPij + r

n∑
i=١

Sipi.

می گیریم: نظر در جنبه دو از را G تابع ماکزیمم
و uij = ρ+ij بنابراین .−U−

SiSj
> ٠ آنگاه ،Pij > ٠ اگر •

sup
u∈Ω

G = −١
٢

n∑
i=١

σ٢
i S

٢
i

∂٢U−

∂S٢
ij

−
∑
i ̸=j

ρ+ijσiσjSiSj
∂٢U−

∂Si∂Sj
− r

n∑
i=١

Si
∂U−

∂Si

و uij = ρ−ij بنابراین .−U−
SiSj

< ٠ آنگاه ،Pij < ٠ اگر •

sup
u∈Ω

G = −١
٢

n∑
i=١

σ٢
i S

٢
i

∂٢U−

∂S٢
ij

−
∑
i ̸=j

ρ−ijσiσjSiSj
∂٢U−

∂Si∂Sj
− r

n∑
i=١

Si
∂U−

∂Si

میشود: نوشته زیر بصورت بلمن ژاکوبی- همیلتون- معادلۀ }بنابراین
∂U−

∂t + ١
٢
∑n

i=١ σ
٢
i S

٢
i
∂٢U−

∂S٢
ij

+ r
∑n

i=١ Si
∂U−

∂Si
+
∑

i ̸=j ρij(U
−
SiSj

)σiσjSiSj
∂٢U−

∂Si∂Sj
= ٠

U−(S)|t=T = e−r(t−T )h(S(T ))

میباشد.) مشخصه تابع I) ρ
ij
(x) = ρ+ijI{x<٠} + ρ−ijI{x>٠} که

میکند: صدق زیر مسالۀ در (V −(S, t)) چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت بازۀ پایین کران }بنابراین
∂V −

∂t + ١
٢
∑n

i=١ σ
٢
iS

٢
i
∂٢V −

∂S٢
i

+ r
∑n

i=١ Si
∂V −

∂Si
+
∑

i ̸=j ρij(V
−
SiSj

)σiσjSiSj
∂٢V −

∂Si∂Sj
− rV − = ٠

V −(S)|t=T = h(S(T ))
(١)

میکند: صدق زیر مسالۀ در (V +(S, t)) چنددارایی اختیارمعامله اوراق قیمت بازۀ باالی کران }و
∂V +

∂t + ١
٢
∑n

i=١ σ
٢
iS

٢
i
∂٢V +

∂S٢
i

+ r
∑n

i=١ Si
∂V +

∂Si
+
∑

i ̸=j ρij(V
+
SiSj

)σiσjSiSj
∂٢V +

∂Si∂Sj
− rV + = ٠

V +(S)|t=T = h(S(T ))
(٢)

مدلها برای عددی راه حلهای .۵

آنگاه باشند، است) S٢max و S١max ترتیب به ماکریمم شان مقادیر (که ریسک دار دارایی های قیمت S٢ و S١ اگر
هستند). مثبت صحیح اعداد M,N,K) است δt = T

K زمان گام و δS٢ = S٢ max

N و δS١ = S١ max

M آنها گامهای
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مشتقات برای زیر تقریب های به توجه با ،V K
i,j = V (iδS١, jδS٢, T − kδt) اگر

∂V

∂t
≈
V k
i,j − V

k+١
i,j

δt
,

∂V

∂S١
≈
V k
i+١,j − V k

i−١,j

٢δS١
,

∂V

∂S٢
≈
V k
i,j+١ − V k

i,j−١

٢δS٢
,

∂٢V

∂S٢
١
≈
V k
i+١,j − ٢V k

i,j + V k
i−١,j

δS٢
١

,
∂٢V

∂S٢
٢
≈
V k
i,j+١ − ٢V k

i,j + V k
i,j−١

δS٢
٢

,

∂٢V

∂S١∂S٢
≈
V k
i+١,j+١ − V k

i+١,j−١ − V k
i−١,j+١ + V k

i−١,j−١

۴δS١δS٢
,

است: زیر بصورت (١) مسالۀ برای صریح تفاضالت روش

V k+١
i,j = ai,jV

k
i+١,j+١ + bi,jV

k
i+١,j + ci,jV

k
i+١,j−١ + di,jV

k
i,j+١ + ei,jV

k
i,j + fi,jV

k
i,j + gi,jV

k
i−١,j+١+

hi,jV
k
i−١,j + ki,jV

k
i−١,j

،di,j = ١
٢(j

٢σ٢
٢ + rj)δt ،bi,j = ١

٢(i
٢σ٢

١ + ri)δt ،ai,j = −ci,j = −gi,j = ki,j =
١
۴ ijσ١σ٢ρ١٢δt که

و hi,j = ١
٢(i

٢σ٢
١ − ri)δt ،fi,j = ١

٢(j
٢σ٢

٢ − rj)δt ،ei,j = (i٢σ٢
١ + j٢σ٢

٢ − r)δt+ ١

.ρ١٢(.) =

{
ρ+١٢(.), V +

S١S٢
< ٠

ρ−١٢(.), V +
S١S٢

> ٠
،ρ١٢(.) =

{
ρ+١٢(.), V −

S١S٢
< ٠

ρ−١٢(.), V −
S١S٢

> ٠
است: زیر بصورت مرزی شرایط

V k
٠,j = max(jδS٢, X)−X, V k

M,j = S١max −X, V k
i,٠ = max(iδS١, X)−X,

V k
i,N = S٢max −X, V k

i,j = max(iδS١, jδS٢, X)−X
است. توافقی اختیارمعامله قیمت X که

آورد. بدست را (٢) مسالۀ برای صریح تفاضالت روش می توان مشابه بطور
،S١max ،S٢ ،S١ اولیه مقادیر ابتدا میآید: بدست زیر مراحل طی دارایی دو اختیارمعامله اوراق قیمت بازۀ بنابراین
بدست را قیمت کرانهای نهایت در و می آوریم بدست را V K

i,j سپس می کنیم. تعیین را ρ−١٢ و ρ+١٢ ،K ،N ،M ،S٢max

.(i = S١
δS١
, j = S٢

δS٢
ازای به V k

i,j (یعنی می آوریم

گیری نتیجه .۶
تعیین را معامله اختیار اوراق قیمت بازۀ ما پژوهش این در ریسک دار، دارایی های بین همبستگی متغیربودن به توجه با

کردیم.

مراجع
1. Y. Du, Multi-Asset Option Pricing Based on Stochastic Optimal Control Assuming Correlations Lie in

Given Intervals, 29th Chinese Control And Decision Conference, 2017.
2. G.H. Meyer The Black Scholes Barenblatt Equation for Options with Uncertain Volatility and its Application

to Static Hedging, School of Mathematics Georgia Institute of Technology Atlanta, GA30332-0160, USA,
October 2004.

3. S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance(I,II), NewYork, Springer, 2003.
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نرمال چوله توزیع پایه بر خطی سطحی چند مدل های بررسی

پورقمه١ ثمره پردیس ، پورموسی١,* رضا

آمار بخش کامپیوتر، و ریاضی دانشکده کرمان، باهنر شهید دانشگاه ١

باالتر سطوح در دیگری عامل که می شویم متوجه دیگر، عامل روی بر عامل یك اثر بررسی برای موارد، از بسیاری در چکیده.
مدل های مواردی چنین در که هستیم، رو به رو سطحی چند داده های با ما مواقع چنین در است. تأثیرگذار زیرین عوامل روی بر
دارد وجود معمول فرضیه یك رگرسیونی مدل های در هم چنین می دهیم. برازش آنها به را سطحی چند مدل های یا مراتبی سلسله
تغییرات مهم ویژگی های و باشد بینانه واقع غیر فرض، این است ممكن اما است. تصادفی اثرات و خطا بودن نرمال آن که
نرمال چوله آمیخته توزیع دارای تصادفی اثر و خطا که می کنیم فرض مشكل این برای سازد. مبهم را گروه درون و گروه بین
هم چنین شده است. معرفی هستند، نرمال چوله توزیع دارای که فرضیاتی اساس بر سطحی چند مدل های مقاله این در هستند.
EM الگوریتم از استفاده با را مدل پارامتر های برآورد سپس و معرفی نرمال چوله خطی آمیخته اثرات مدل ابتدا مقاله این در

می آوریم. بدست
EM الگوریتم مقیاسی، آمیخته نرمال، چوله توزیع مراتبی، سلسله مدل  سطحی، چند مدل های کلیدی: واژه های

.
.60E05, 62J05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
چند داده های مدل سازی برای مناسب توزیع های تعمیم و ساخت برای را زیادی بسیار تالش محققان اخیر دهه ی چند در
هیل و گلمن و (٢٠٠١) داویدین و ژانگ ،(١٩٩۶) لیسافر و وربک ،(١٩٨٨) هایند و اندرسون برده اند. کار به سطحی
بودن نرمال پرداخته اند. سطحی چند داده های مدل سازی برای تصادفی اثرات با آمیخته خطی مدل های معرفی به (٢٠٠۶)
است منطقی غیر کار این اما است، چند سطحی مدل های برای معمول فرضیه ی یک گروهی، درون خطاهای و تصادفی اثرات
مدل خطاهای و تصادفی اثرات که می شود فرض مقاله این در می سازد. مبهم را گروه درون و بین تغییرات مهم ویژگی های و

می کنند. پیروی نرمال چوله توزیع از

نرمال چوله توزیع پایه بر خطی سطحی چند مدل های .٢

می شود: تعریف زیر صورت به نرمال چوله خطی آمیخته مدل
(١) Y j = Xjβ + Zjbj + ϵj

آن در که
bj

iid∼ SNq(٠, ψ,λb), ϵj
ind∼ SNnj (٠, (σ

٢I)j ,λej), j = ١, . . . ,m
می شود: زیر مراتبی سلسه مدل به منجر که هستند، مستقل یکدیگر از ϵj و bj و

(٢) Y j |bj
ind∼ SNnj (Xjβ + Zjbj , (σ

٢I)j ,λej) , bj
ind∼ SNq(٠, ψ,λb), j = ١, . . . ,m .

Pourm@uk.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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پورقمه ثمره پ. و پورموسی ر.

داریم: نرمال چوله توزیع ویژگی های به توجه با

E[Y j ] = Xjβ + E[Zjbj + ϵj ] = Xjβ +

√
٢
π

(
Zjψ

١
٢δb + (σ٢I)

١
٢
j δej

)
استنباط که آنجا از هستند. j = ١, . . .m ازای به δej = λb(١ + λ′

ejλej)
− ١

٢ و δb = λb(١ + λ′
bλb)

− ١
٢ که

بدست زیر قضیه ی در را Y j حاشیه ای چگالی باشد، Y j پاسخ متغیر برای حاشیه ای توزیع اساس بر باید مدل ها این در
می آوریم.

ϵj
ind∼ و bj

iid∼ SNq(٠, ψ,λb) به طوری  که باشد، Y j = Xjβ + Zjbj + ϵj کنید فرض .٢ . ١ قضیه
حاشیه ای توزیع صورت این در هستند. مستقل هم از ϵj و bj و j = ١, . . . ,m ازای به SNnj (٠, (σ٢I)j ,λej)

است: زیر صورت به Y j

fY j (yj |θ,λ) = ٢٢ϕnj (yj |Xjβ,Σj)

× Φ٢

(
(µ٢j − Γjµ١j )(yj −Xjβ)|٠, I٢ + ΓjΛjΓ

′
j

)(٣)

هم چنین هستند. نرمال تصادفی متغیر توزیع تابع و چگالی تابع ترتیب به Φ٢(.) و ϕnj (.) آن در که

µ١j = ΛjZ
′
j(σ

٢I)−١
j , Σj = (σ٢I)j + ZjψZ

′
j , Λj = (ψ−١ + Z ′

j(σ
٢I)−١

j Zj)
−١

µ٢j =

(
λ′
ej(σ

٢I)
− ١

٢
j

٠

)
, Γj =

(
λ′
ej(σ

٢I)−
١
٢Zj

−λ′
bψ

− ١
٢

)
داریم: (٢) رابطه در مراتبی سلسه نمایش به توجه با اثبات.

fY (y|θ,λ) =
∫
Rq

f(y|b,β,γ,λe)f(b|α,λb)db

=

∫
Rq

٢٢ϕn(y|Xβ + Zb, σ٢I)Φ١(λ
′
e(σ

٢I)−
١
٢ (y −Xβ − Zb))ϕq(b|٠, ψ)Φ١(λ

′
bψ

− ١
٢b)db

=

∫
Rq

٢٢ϕn(y|Xβ,Σ)ϕq(b|µ١(y −Xβ),Λ)Φ٢(−Γb| − µ٢(y −Xβ), I٢)db

= ٢٢ϕn(y|Xβ,Σ)E[Φ٢(ΓW |µ٢(y −Xβ), I٢)]

و است W ∼ Nq(µ١(y −Xβ),Λ)آن در

µ١ = ΛZ ′(σ٢I)−١, Σ = (σ٢I) + ZψZ ′, Λ = (ψ−١ + Z ′(σ٢I)−١Z)−١

µ٢ =

(
λ′
e(σ

٢I)−
١
٢

٠

)
, Γ =

(
λ′
e(σ

٢I)−
١
٢Z

−λ′
bψ

− ١
٢

)
□ می شود. انجام اثبات ساده ریاضی محاسبات بعضی انجام با سپس

نوشت: زیر صورت به می توان را ،ℓ(θ,λ) درستنمایی لگاریتم تابع ٢ . ١ قضیه به توجه با

ℓ(θ,λ) ∝ −١
٢

m∑
j=١

log|Σj | −
١
٢

m∑
j=١
{(yj −Xjβ)

′Σ−١
j (yj −Xjβ)}

+
m∑
j=١

logΦ٢

(
(µ٢j − Γjµ١j )(yj −Xjβ)|٠, I٢ + ΓjΛjΓ

′
j

)
,

(۴)

٢٨



نرمال چوله توزیع پایه بر خطی سطحی چند مدل های بررسی

به نیاز ،EM الگوریتم اجرای و پارامترها برآورد برای شده اند. تعریف قبل قضیه در Λj و Γj ،Σj ،µ٢j ،µ١j آن در که
داریم. زیر گزاره 

توزیع آنگاه باشد. نرمال) نیمه (توزیع T ∼ HN٠)١, ١) و Y |T = t ∼ Nn(µ + dt,Ψ) کنید فرض .٢ . ٢ گزاره
نوشت: صورت این به می توان (Y ′, T )′ از توأم

fY ,T (y, t|θ, λ) = ٢ϕn(y|µ,Σ)ϕ١(t|η, τ٢)I{t > ٠},

آن در که

η =
d′Ψ−١(y − µ)

١ + d′Ψ−١d
, τ٢ =

١
١ + d′Ψ−١d

, Σ = Ψ+ dd′.

آماری افزارهای نرم از استفاده با راحتی به که دارد نیاز عددی ماکزیمم به M گام ،EM الگوریتم در که باشید داشته توجه
است. انجام قابل R مانند

عددی نتایج .٣

نفر m = ٢٠٠ برای افراد، جنسیت و مطالعه ابتدای در سن زمان، طول در کلسترول سطح شامل مثال این داده های
است: شده استفاده زیر خطی آمیخته مدل از بخش، این در است.

yij = β٠ + β١sexj + β٢agej + β٣tij + b٠j + b١jtij + ϵij

زمان که است، tij = زمان) − ۵)/١٠ و است j گروه برای زمان iامین در ١٠٠ بر تقسیم کلسترول سطح yij اینجا در
(زن=٠ است جنسیت شاخص sexj و می دهد نشان را مطالعه ابتدای از سن agej است. مطالعه ابتدای از ها سال تعداد
شکل ١ نمودار هستند. Zj = (١, tij)′ و xij = (١, agej , sexj , tij)′ ،bj = (b٠j , b١j)

′ رو، این از مرد=١). و
می دهد. نشان را کلسترول سطح هیستوگرام ، (a)

کلسترول. سطح هیستوگرام a شکل .١ شکل
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پورقمه ثمره پ. و پورموسی ر.

از: عبارتند مدل ها این می آید. وجود به تصادفی اثرات و خطا توزیع در متفاوت آماری مدل سه اطالعات، این اساس بر
اثرات برای متغیره چند نرمال چوله توزیع و خطاها برای مستقل متغیره چند نرمال توزیع با مدل یک اول: مدل الف)

.λb = (λb١, λb٢)
′ با تصادفی

بین مشترک مقیاس پارامتر با تصادفی خطاهای برای مستقل متغیره چند نرمال چوله توزیع با مدل یک دوم: مدل ب)
تصادفی. اثرات برای متقارن متغیره چند نرمال توزیع و ها گروه

نرمال. کامال مدل یک سوم: مدل ج)
BIC ، AIC معیار می دهد. ارائه را EM الگوریتم از استفاده با قبل صفحه مدل سه از آمده بدست نتایج زیر جدول

می دهد. ارائه را برازش بهترین ١ مدل که می دهند نشان HQ و

کلسترول. داده های ٣ و ٢ ،١ مدل های برازش نتایج .٢ شکل

نتیجه گیری .۴

توسط مدل  این پارامتر های برآورد روش های و معرفی نرمال چوله توزیع پایه بر خطی سطحی چند های مدل مقاله، این در
و خطاها برای مستقل متغیره چند نرمال توزیع با مدل که می دهد نشان عددی نتایج گرفت. قرار بررسی مورد EM الگوریتم
و کارایی افزایش موجب می تواند ندارد، وجود داده ها در بودن نرمال فرض که زمانی تصادفی، اثرات بودن نرمال چوله فرض

شود. مدل پارامترهای برآورد در دقت

مراجع
1. B.A. Anderson, and J.P. Hind, Random Effects in Generalized Linear Models and the EM Algorithm,

Communications in Statistics - Theory and Methods 17, 3847-3856, 1988.
2. A. Gelman , J. Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models, United States of

America , Cambridge University Press , 2006.
3. G. Verbeke, and E. Lesaffre, A linear mixed-effects model with heterogeneity in the random-effects popula-

tion, Journal of the American Statistical Association 91, 217-221, 1996.
4. D. Zhang, M. Davidian, Liner mixed models with flexible distributions of random effects for longitudinal

data, Biometrics 57, 795-802, 2001.
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ریاضی منطق در موثر مکتب سه

تاری* سمیه
ایران تبریز، آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه ریاضی، گروه پایه، علوم دانشکده

در و است استدالل و تفکر علم ریاضی منطق واقع در است. بیستم قرن ریاضیات بنیادهای از یکی ریاضی منطق چکیده.
شکوفایی در موثر مکتب سه به مقاله این در دارند. فعال حضور منطق یک و موضوع اصول از مجموعه یک ریاضی نظریه هر

می شود. پرداخته ریاضی منطق
. ریاضی منطق تاریخ منطقی، استدالل موضوعی، اصل دستگاه کلیدی: واژه های

.01A60, 01A61 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
در است. ضروری ما برای آن پیشرفت و پیدایش نحوه دانستن لذا است؛ باال بسیار انسان ها زندگی در علم سهم امروزه
ریاضیات بنیادهای از یکی ریاضی منطق هستیم. جدید شاخه های ظهور و ریاضی پژوهش های در رشد شاهد بیستم قرن
یک ریاضی منطق می خورد. چشم به علوم سایر حتی و ریاضی زمینه های تمام در آن پای رد امروزه که است بیستم قرن
شاهد استدالل و تفکر خاص جنبه های به افراد توجه براساس بنابراین است؛ ریاضی استدالل های و تفکر برای مدل سازی
و موجهات منطق فازی، منطق دوم، مرتبه منطق اول، مرتبه منطق گزاره ها، منطق مانند مختلفی منطق های و مدل ها وجود

.[٣ ،٢] هستیم غیره
در پیشگام، افراد عملکرد مقاله این در داشته اند. سزایی به تاثیر ریاضی منطق توسعه در مختلف جاهای در مختلف افراد
ارسطو بزرگ فیلسوف بخصوص و یونانیان عملکرد ابتدا در می شود. بیان مختصر به طور علم این در اساسی تحوالت ایجاد
پرداخته ریاضی منطق توسعه در موثر ریاضی مکتب سه توصیف به سپس می شود. مطالعه و بررسی منطقی سیستم ابداع در

می شود.

اصلی نتایج .٢

.[۴ ،٢ ،١] می شود پرداخته باستان یونان در ریاضی منطق تحوالت به بخش این در باستان. یونان در منطق .٢ . ١
به منطقی دیدگاه از که دادند ترجیح و گسستند باستانی جامعه های سنت گرایی از که بودند مردمانی نخستین یونانیان
این محرکه نیروی اولین منطق، سوی به حرکت با بقراط و تالس چون یونانی اولیه دانشمندان بپردازند. استدالل و نتیجه گیری

آوردند. وجود به را علم
طبقه بندی فرم از استفاده با باستان یونان دوره صحیح استدالل های توسعه است. منطقی سیستم ابداع مبتکر اولین ارسطو
معتبرترین و ناپذیرترین خلل از او منطقی قیاس سیستم که است او اساسی کارهای از استدالل ها دسته بندی و گزاره ها شده
درست یا که است خبری جمله ای گزاره یک ارسطو، دیدگاه از است. سال ٢٠٠٠ مدت طول در بشری استنتاج نظریه های
کلی، دسته سه به کمی لحاظ از که است شده تشکیل موضوع و رابط محمول، بخش سه از گزاره هر هم چنین نادرست. یا است
مفروض گزاره دو قانونمند ترکیب با او می شود. تقسیم منفی و مثبت دسته دو به کیفی لحاظ از و (شخصی) خاص و جزئی
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تاری س.

و موضوع با فرض نام به گزاره دو صحیح ترکیب نحوه از است عبارت استدالل یک ارسطو دیدگاه از رسید. جدید گزاره به
به است. شده حاصل فرض ها مشترک غیر بخشهای ترکیب از که نتیجه نام به سوم گزاره آوردن دست به برای مشترک محمول
بخش برحسب او است. استدالل یک است، میرا سقراط پس است؛ انسان یک سقراط و است میرا انسانی هر مثال عنوان

کرد: تقسیم زیر کلی دسته سه به را خود استدالل های فرض ها، مشترک
است. دیگری محمول و فرض گزاره های از یک موضوع مشترک، بخش - ١

است. فرض گزاره دو هر موضوع مشترک، بخش - ٢
است. فرض گزاره دو هر محمول مشترک، بخش - ٣

استنتاج های شود. تضمین استدالل آن نتیجه درستی فرض ها، درستی از که نامید معتبر را استداللی استدالل ها، بین از
ارسطویی منطق توسعه در ارسطو پیروان و شاگردان است. بوده حکمفرما صوری منطق در وسطی قرون اواخر تا ارسطو

نمی شود. بحث اینجا در که برداشتند را گامهایی

.[۴،٢،١] می شود پرداخته بیستم و نوزدهم قرن در ریاضی منطق تحوالت به بخش این در مدرنیته. عصر در منطق .٢ . ٢
دقت با جهانی زبان یک تعیین رویای در نیتز، الیب است. ریاضیدانان به متعلق منطق از زیادی سهم مدرنیته، عصر آغاز از
دنبال خود، پیشنهادی پروژه در او بود. دقیق محاسبات به فلسفی و علمی تعمق و تفکر تحویل او، هدف واقع در بود. ریاضی

بود: زیر مهم مشخصه و ویژگی دو
(فرازبان) مادری زبان به توجه بدون خوانندگان به مطلب تفهیم باعث که (صوری) نمادین صورت به مفاهیم دقیق بیان - ١

می شود.
شود. معتبر استنتاج های تولید برای مکانیکی ماشین های تولید به منجر که جهانی زبان ایجاد - ٢

صورت به مفاهیم بیان یعنی آن کلی مشخصه اما نشد؛ برخوردار فراگیر نفوذ از و نیافت گسترش نیتز الیب پروژه اگرچه
بعد مدرن، کامپيوترهای گسترش در او پروژه دوم مشخصه هم چنین شد. ریاضی منطق زمینه در بعدی کارهای پیشرو صوری،

است. موثر دوم جهانی جنگ از
شکل جهان مختلف نقاط در ریاضی منطق زمینه در هم به وابسته مکتب سه بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخرا در

می شود. آورده آن ها مورد در توضیحاتی ادامه در که گرفت
این گرایش شد. ایجاد ون و پرس بول، چون افرادی توسط که است معروف جبری مدرسه به بحث، مورد مکتب اولین
می شد تدوین آن برای موضوع اصول سری یک سپس و می شد انتخاب جبری ساختار یک ابتدا بود. مجرد جبر روی مکتب

می شد. ثابت اصول این از استفاده با نظر مورد ساختار ریاضی خواص ادامه در و
مباحث تمام تبدیل برای فراگیر منطق یک تدوین درصدد که است معروف منطقی مدرسه به بحث مورد مکتب دومین

بوده اند. راسل و فرگه مکتب این منطق دانان بزگترین است. بوده واحد سیستم یک به علمی
مکتب این فعاالن از زرملو و هیلبرت پئانو، ددیکند، چون افرادی و است معروف ریاضی مدرسه به که مکتب سومین
سال در است. بوده مجموعه ها نظريه و آناليز هندسه، مانند رياضي مختلف شاخه هاي اصل بندي مکتب این هدف بوده اند.
نظریه امروزه است. داده ارائه دیگران و کانتور ديدگاه های براساس مجموعه ها نظريه از موضوعه اصول سري يك زرملو ١٩٠٨

است. مطرح آن از تعمیمی عنوان به فرانکل زرملو- مجموعه
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ایزدی١ مهدی ریحانی١و ابراهیم ، *,١ حسینی سادات یگانه

ایران تهران، تهران، رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، آموزش ١بخش

است. تکالیف در دانش آموزان از انتظار مورد عملکرد اساس بر هشتم ریاضی کتاب بررسی حاضر پژوهش هدف چکیده.
از است. بوده هشتم ریاضی کتاب ٢ و ١ فصل دسترس، در نمونه و هشتم ریاضی کتاب کل آماری، جامعه تحقیق این در
و درس زمینه، واحد و تکلیف پژوهش، این تحلیل واحد شده است. استفاده کتاب بررسی برای محتوا تحلیل توصیفی روش
ریاضی کتاب تکالیف از عمده ای بخش که است این بیانگر آمده بدست نتایج است. بوده جعبه ای تحلیل، طبقه بندی روش
پرداخته ریاضی اشیا برخی بندی طبقه عملکرد به و دارد انتظار دانش آموزان از را روتین الگوریتم یا محاسبه یک انجام هشتم،

نشده است.
تکلیف دانش آموزان، از انتظار مورد عملکرد هشتم، پایه ریاضی درسی، کتاب محتوا، تحلیل کلیدی: واژه های

ریاضی.
. 97U20, 97B70. :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
رشد زمینه های می توانند ریاضی، درس های که است این از حاکی ریاضی آموزش حوزه ی در بسیاری پژوهشی یافته های
فراهم یادگیری» غنی «تکلیف های طریق از را ارزیابی و تصمیم گیری پیش بینی، پرسشگری، کاوشگری، مانند الزم قابلیت های
غنی تکلیف های «ویژگی های و ریاضی» تکلیف ماهیت «چیستی جمله از سؤال هایی است ممکن اساس، این بر آورند.
نمودن فراهم الزمه آن ها، برای روشن پاسخی داشتن که شود مطرح ریاضی آموزش دست اندرکاران برای ریاضی»، یادگیری

.[١] است ریاضی یادگیری حوزه در اثربخش آموزشی
تجديد و دگرگوني به بايد آورد، وجود به خاصي ي زمينه در خود آموزش هاي روش در اساسي دگرگوني بخواهد نظامي اگر
تأمين در مهمي نقش درسي كتاب عوامل، اين ميان از و بپردازد است، مؤثر آن آموزش در نحوي به كه عواملي تمامي بناي
در كه هايي ابزار جمله از متمركز، نيمه و متمركز از اعم آموزشي هاي نظام ي همه در كند. مي ايفا كشور هر آموزشي اهداف

.[٢] است درسي كتاب گيرد، مي قرار آموزان دانش و معلمان ي همه اختيار
برنامه ریزان و مدیران اختیار در را موثر ابزار این احتمالی ضعف و قوت نقاط می تواند درسی کتاب  بررسی و مطالعه
کنند. اعمال را الزم اصالحات و تغییرات درسی برنامه اصول و اهداف با متناسب تا دهد قرار درسی کتاب های مولفان و
اصول و چارچوب ها اساس بر آن در که می باشد محتوا تحلیل روش درسی، کتاب ارزشیابی برای روش ها کارآمدترین از یکی
پژوهشگر به درسی کتاب از روشنی دید تحلیل و بررسی این نتیجه و می گیرد قرار بررسی مورد درسی کتاب اجزای علمی،
که است مهمی تاثیر و ها کتاب اصالح فرآیند در محتوا تحلیل مهم نقش نیز، حاضر مطالعه انجام ضرورت بنابراین، می دهد.
این دانش آموزان، یادگیری در ریاضی تکالیف نقش هم چنین و شده ذکر اهمیت به توجه با باشد. داشته تواند می تحلیل این
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ایزدی م. و ریحانی ا. حسینی، ی.

کتاب در شده ارائه تکالیف که شود داده پاسخ پرسش این به تا می پردازد هشتم پایه ریاضی کتاب محتوای تحلیل به پژوهش
می باشد؟ شکل چه به دانش آموزان از انتظار مورد عملکرد نظر از هشتم پای ریاضی درسی

از انتظار مورد عملکرد نوع اساس بر را تکالیف [٣] همکاران١ و پوینتون دانش آموزان: از انتظار مورد عملکرد نوع
طبقه بندی روتین- الگوریتم یا محاسبه یك دادن انجام حقایق- فراخوانی شامل که کردند تقسیم بندی دسته هشت به دانش آموزان
ساخت مفهوم- یك تعمیم كلی)- (استدالل كردن توجیه دادن، نشان اثبات، پاسخ- یا موقعیت تفسیر ریاضی- اشیاء برخی

است. شده داده شرح ١ جدول در دسته هر توضیحات می باشد. نادرست استدالل یك نقد مثال/نمونه- یك

([٣] پوینتون دانش آموزان از انتظار مورد عملکرد نوع اساس بر ریاضی تکالیف طبقه بندی .١ جدول

توصیف تکلیف نوع
كنند. فراخوانی عینا را دانش یا تعاریف حقایق، برخی بایستی یادگیرندگان تکالیف، این در حقایق فراخوانی

است. رویه ها و قواعد عملیات، از معمولی استفاده نیازمند تکالیف، نوع این یا محاسبه یک انجام
روتین الگوریتم

عنوان به است ممکن خودشان كه تعاریفی ١)فراخوانی قسمت دو شامل ضرورتا تکالیف نوع این
یك اینکه دادن نشان برای توجیهی ارائه یا جبری تکلیف هر ٢)انجام و شوند طرح مجزا تکلیف یك
یا است ... یك ... كه دهید نشان مثال، عنوان (به می گیرد قرار تعریف آن در مشخص ریاضی شیء

می كند). صدق ... مورد در ... قضیه فرضهای كه كنید بررسی

برخی بندی طبقه
ریاضی اشیا

مسئله آن حل و می شود طرح مسئله ای یك فیزیکی، موقعیت یك به اشاره با تکالیف، نوع این در
نیاز تکالیف، نوع این حل برای همچنین است. مدلسازی نیازمند روتین، رویه های از استفاده از قبل

گیرد. قرار تعبیر و تفسیر مورد مسئله در شده ارائه اصطالحات حسب بر ریاضی مدل تا است

یا موقعیت تفسیر
پاسخ

ریاضی اشیاء یا انتزاع دربردارندۀ كلی استدالل نیازمند خاص، مثال های جای به تکالیف نوع این
دلیل” ”با یا دهید” ”نشان كنید”، ”ثابت همانند عباراتی از تکالیف، این در معموال هستند. كلی
یك (مانند فرا-منطقی ساختارهای بولی، منطق نیازمند تکالیف، نوع این حل می شود. استفاده
شروع، نقطه یك عنوان به اغلب رسمی، تعاریف از صحیح استفاده و جامع) موارد و استقراء تناقض،

است.

نشان اثبات،
کردن توجیه دادن،

کلی) (استدالل

جدید موقعیت یك در قبلی شان آموخته شده دانش ارزیابی نیازمند تکالیف، نوع این در یادگیرندگان
هستند. غنی نتیجه در و موقت وابسته، زمینه زیادی، حد تا تکالیف، نوع این هستند.

مفهوم یک تعمیم

شیء آن در مشخص ریاضی ویژگی های كه هستند شیء یك ارائه به نیاز افراد تکالیف، نوع این در
كلی روش یك اما دارد، وجود تکالیف نوع این برای زیادی درست پاسخ های معموال می كنند. صدق

ندارد. وجود پاسخ ها این ایجاد برای

یا مثال یک ساخت
نمونه

این در بایستی دانش آموزان كه است كاری نادرست، استدالل یا فرضی اثبات های در خطاها یافتن
دانش از خوب درک یك و عالی سطح مهارتهای نیازمند تکالیف، نوع این و دهند انجام تکالیف نوع

هستند. موضوعی محتوایی

استدالل یک نقد
نادرست

ممکن مواردی در اما می پردازند یادآوری به حدودی تا سواالت همه که دارد وجود حقیقت این حقایق فراخوانی مورد در
باشد. نیاز کلمه به کلمه یادآوری به است

تکالیف از زیادی بخش در بنابراین دارند ماتریس عملیات یا حساب جبر، از معمول استفاده به نیاز سواالت از بسیاری
چنین است. ”آسان” با برابر ”روتین” که نیست معنا بدان این است. انتظار مورد روتین الگوریتم یا محاسبه انجام عملکرد

باشد. برانگیز چالش و پیچیده است ممکن سواالتی
تمایز این است. خاص شی یک وجود اشیا بندی طبقه و روتین الگوریتم از استفاده حقایق، فراخوانی بین اساسی تمایز
یک ... که دهید ”نشان و ” کنید پیدا حل راه یک ... دیفرانسیل معادله ”برای است. شده مشخص روبرو سوال دو توسط

است.” دیفرانسیل معادله برای حل راه

1Pointon, Sangwin
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این اساس بر هشتم ریاضی کتاب ٢ و ١ فصل تمرین ها و کاردرکالس ها فعالیت ها، شامل پژوهش، این تحلیل واحدهای
تمرین ١۴ و کاردرکالس ١٨ فعالیت، ٣١ شامل ١ فصل است. شده آورده جدول٢  در حاصل نتایج که شد بررسی چارچوب
اعتبار تعیین برای می باشد. (۴۴ مجموع (در تمرین ١٢ و کاردرکالس ٧ فعالیت، ٢۵ شامل ٢ فصل و (۶٣ مجموع در )
جهت چنین هم شد. استفاده ریاضی معلمان و ریاضی آموزش رشته محققان و اساتید نظرات و یافته از شده، ذکر چارچوب
مناسبی درصد آمده به دست توافق درصد که شد تحلیل و کدگذاری چارچوب به آشنا کدگذار دو توسط کتاب ٢ فصل پایایی،

می باشد.

دانش آموزان از موردانتظار عملکرد نوع براساس ٢ و فصل١ تکالیف فراوانی .٢ جدول

١ فصل ١ فصل عملکرد نوع
درصد فراوانی درصد فراوانی درسی کتاب از مثال و

٩ ۴ ٧/٩ ۵

حقایق فراخوانی
سوال۴ ۵ صفحه تمرین

می دهد؟ نشان را عددی چه زیر عبارت های از یک هر - ۴
طبیعی:..... عدد کوچکترین منفی:.... صحیح عدد بزرگترین

طبیعی:..... زوج عدد کوچکترین مثبت:..... صحیح عدد کوچکترین
رقمی:..... سه طبیعی زوج عدد بزرگترین رقمی:..... دو طبیعی فرد عدد کوچکترین

۶٣/۶ ٢٨ ٨٨ ۵۶

روتین الگوریتم یا محاسبه یک انجام
٣ سوال صفحه٢ فعالیت

آورید. بدست را زیر عبارت های حاصل - ٣
−۶ + ١٢ = ٨− ١٢ = −٣ + ٩ = −۴− ٨ =
−٣× ٧ = −٨÷ (−۴) = −١٢ + ٢ = −۴× (−٣) =

٠ ٠ ٠ ٠ ریاضی اشیا برخی طبقه بندی

٢/٢ ١ ١٢/۶ ٨

پاسخ یا موقعیت تفسیر
سوال٢ ٣ صفحه کالس در کار

و درست کدام کرده ایم. حساب روش دو به را ١٠ + ٣ − ٧ − ٢ عبارت ٢ -حاصل
دهید. توضیح است؟ نادرست کدام

١٠ + ٣− ٧− ٢ = ١٣− ۵ = ٨
١٠ + ٣− ٧− ٢ = ١٣− ٩ = ۴

٩ ۴ ۶/٣ ۴
کلی) (استدالل کردن توجیه دادن، نشان اثبات،

۴ سوال ٢٧ صفحه تمرین
اول عدد این بفهمیم اینکه برای است. بزرگ تر ١٠٠ از و کوچک تر ١٢٠ از ۴ -عددی

چرا؟ می دهیم؟ انجام تقسیم چند حداکثر نه، یا است

۴/۵ ٢ ۴/٧ ٣
مفهوم یک تعمیم

۴ سوال ٢١ صفحه فعالیت
طبیعی عدد یک مضرب های همه که بگوییم می توانیم آیا باال، سوال به توجه ۴ -با

چرا؟ مرکب اند؟

١٣/۶ ۶ ٠ ٠
نمونه یا مثال یک ساخت

٣ سوال ٢٢ صفحه فعالیت
باشند. اول هم به نسبت که بزنید مثال مرکب عدد یک و اول عدد یک - ٣

٢/٢ ١ ١/۵ ١

نادرست استدالل یک نقد
۴ سوال ٢٣ صفحه تمرین

چرا؟ است؟ درست زیر جمله آیا - ۴
دارد.” شمارنده دو کم دست طبیعی عدد ”هر
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ایزدی م. و ریحانی ا. حسینی، ی.

نتیجه گیری .٢

چارچوب براساس دانش آموزان از موردانتظار عملکرد نوع لحاظ از هشتم پایه ریاضی درسی کتاب تکالیف پژوهش این در
دانش آموزان از کتاب، تکالیف از عمده ای بخش که می دهد نشان تحلیل این نتایج گرفت. قرار بررسی مورد [٣] پوینتون
معنا این به نتیجه این البته است. شده توجه کمتر عملکردها باقی به و دارد را روتین الگوریتم یا محاسبه یک انجام انتظار
باشند. برانگیز چالش می شوند، محسوب روتین که حال عین در است ممکن بلکه دارند آسانی سطح تکالیف این که نیست

مراجع

. ۴ - ٨ ،١٣١ شماره ،(١٣٩٧) ریاضی آموزش رشد یادگیری، برای غنی تکلیف های ارزیابی و طراحی آزاد، غالم س. . ١
. ١٣٩۵ تهران، رجایی، شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان هشتم، پایه ی ریاضی کتاب محتوای تحلیل یافتیان، ن. ملکی، ف. . ٢

3. Pointon, A., and C. J. Sangwin. ”An analysis of undergraduate core material in the light of hand-held
computer algebra systems.” International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
34, no. 5 (2003): 671-686.
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ولترا سری از استفاده با صوتی تارهای نوسان مدل  سازی

جمشیدی١,* امیر آرتا دادگرفرد١، مهدیه

تهران، دانشگاه علوم، پردیس کامپیوتر، علوم و آمار ریاضی، دانشکده سرطان، و زیستی سیستم های پیشرفته تحقیقاتی ١آزمایشگاه

ایران تهران،

فرکانس پاسخ توابع از استفاده با دارد. حنجره ساختار کردن پیدا در مهمی نقش صوتی، تارهای ریاضی مدل سازی چکیده.
حافظه غیرخطی سیستم های مدل سازی برای ولترا سری می شود. ارائه صوتی تارهای نوسان برای غیرخطی مدلی ولترا، سری
تارهای ولترای دوم هسته ی فرکانسی طیف مشخصه ی و ویژگی نرمال، صدای پارامترهای گرفتن نظر در با می شود. استفاده دار
بوجود صوتی تار های فرکانسی طیف از متفاوتی نمایش های پارامترها، این تغییر با می آید. بدست نرمال صدای حالت در صوتی
نمایش های در دارد، نرمال صدای صوتی تارهای در را نوسانات دامنه ی کمترین که ولترا دوم هسته ی فرکانسی زوج می آید.

می دهد. ارائه را حنجره بودن ناسالم یا سالم تشخیص جهت معیاری مدل سازی، این ندارد. را نوسانات دامنه ی کمترین دیگر
ولترا. سری حنجره، غیرخطی، مدل سازی کلیدی: واژه های

.37N25, 45 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
از صوتی تارهای کشیدن، نفس هنگام به می شود. حلق در صوتی امواج ایجاد باعث صوتی تارهای از هوا جریان عبور
باعث و نزدیک هم به کمی صوتی تارهای ریه، از هوا دادن بیرون هنگام به و می کند پیدا جریان ریه به هوا و می شود باز هم
است. شده معرفی حنجره ساختار بهتر درک برای محققان توسط مختلفی دینامیکی مدل های .[۶] می شود فشار افزایش
صوتی تارهای دینامیک توصیف برای آزادی درجه یک با جرم یک سیستمی از کوستیک، الکتروآ قیاس استفاده با فالنگان١
گرفتن نظر در با همکارانش٢ و فولچر است. عمودی جهت در تنها جرم ارتعاش که می شود فرض مدل این در کرد، استفاده
مدل به را فالنگان مدل یو٣ و آداچی کردند. تفسیر را صوتی تارهای تحریک مکانیزم فالنگان، مدل در منفی کولن میراگر
هوا جریان بر متعامد و موازی بصورت صوتی تارهای ارتعاش حرکت واقع، در که دادند تعمیم آزادی درجه دو با جرم یک
معادالت دستگاه کمک به را صوتی تارهای غیرخطی خواص جرم، دو پایه ای مدل  تعمیم با کوئنیگ۴ و لوسرو همچنین است.

.[٣] دادند ارائه غیرخطی دیفرانسیل
را صوتی تارهای نوسان فالنگان، توسط شده ارائه آزادی درجه یک با جرم یک مدل از استفاده با داریم قصد مقاله این در
جریان سرعت را ورودی سیگنال که است اینصورت به روش این در ما رویکرد کنیم. مدل ولترا فرکانس پاسخ توابع کمک به
به توجه با می گیریم. نظر در صوتی تارهای نوسان را خروجی سیگنال و حافظه دار زمان-نامتغیر، غیرخطی، را سیستم و هوا
تنها مدل سازی این در می کنیم. استفاده صوتی تارهای نوسان مدل سازی برای ولترا سری از سیستم، شده ی بیان ویژگی های
عبارت به می رسیم. ناسالم یا سالم حنجره ی از مشخصه ای به فرکانس حوزه ی در دو مرتبه ولترای هسته ی آوردن بدست با

arta.jamshidi@ut.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
1Flangan
2Fulcher et al.
3Adachi and Yu
4Lucero and Koenig
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را آن ها از یکی که می آید بدست نوسانات دامنه ی از مختلفی نمایش های فالنگان، مدل در موجود پارامترهای تغییر با دیگر،
توصیف برای رویکرد اولین می پردازیم. ولترا سری از مختصری شرح به ادامه در می گیریم. درنظر حنجره بودن سالم معیار
خطی سیستم کانولوشن توصیف ولترا .[٢] برمی گردد ایتالیایی، ریاضیدان ولترا۵، ویتو به دار حافظه غیرخطی سیستم  های
عالوه بر دیگر، عبارت به است. داده تعمیم غیرخطی درجه ی افزایش با چندجمله ای انتگرال عملگرهای سری بوسیله ی را
حاصل ضرب از که غیرخطی عبارت های سری یک شامل سیستم نمایش سیستم، ضربه ی پاسخ با ورودی سیگنال کانولوشن
نمایش، جهت قدرتمندی ابزار سری این می شود. تشکیل می آید، بدست سیستم خود با ورودی سیگنال افزایشی مرتبه ی
کمک به که آنجا از است. شده تشکیل همگن غیرخطی سیستم  های از ولترا سری است. غیرخطی سیستم تحلیل و تجزیه
فرکانس پاسخ تابع که همانطور است. هسته سیستم ها این جز مهم ترین می آید، بدست غیرخطی سیستم ویژگی های هسته ها
هسته  های برای بعدی چند فوریه تبدیل از استفاده با ولترا فرکانس پاسخ تابع دارد، فرکانس حوزه ی در نمایشی خطی، سیستم
پاسخ تابع از صوتی، تارهای نوسان سیستم ویژگی آوردن بدست برای مقاله این در بطوریکه [١] می آید بدست نیز ولترا سری

می کنیم. استفاده دو مرتبه ی ولترای فرکانس

صوتی تارهای نوسان مدل سازی .٢

معرفی فالنگان توسط که است صوتی تارهای دینامیکی  مدل  های ساده ترین از یکی آزادی، درجه یک با جرم یک سیستم
برانگیخته ی خود ارتعاشات که میراگر همراه جرم تک نوسانی سیستم یک صورت به صوتی تارهای مدل، این در است. شده
با: است برابر تجربی بصورت صوتی تارهای حرکت معادله ی .[۵] می شود مدل است، متغیر فشار با هوا جریان از ناشی آن

(١) mẍ+ cẋ+ kx =
١
٢
ld(Ps − ٠٫٩٣۵

ρv٢

L٢ ),

ضریب k میرایی، ضریب c صوتی، تارهای جرم m هوا، جریان سرعت (ورودی) v صوتی، تارهای مکان (خروجی) x که
حنجره، دهانه ی طول L صوتی، دستگاه فشار Ps صوتی، تارهای ضخامت d صوتی، تارهای طول l صوتی، تارهای سختی
(١) معادله ی صفر مرتبه ی پاسخ ،x مشتقات تمامی حذف و v = ٠ دادن قرار با است. طول واحد بر هوا مخصوص جرم ρ

با: می شود برابر

x٠ =
١
٢
ld
Ps
k
.

بصورتی ،F [v] = −٠٫٩٣۵
٢ ld ρ

L٢ v
٢ عملگر همچنین است، (١) معادله ی دیفرانسیل عملگر ،D = mD٢+cD+k عملگر

x′ = x − x٠ صوتی تارهای نوسان معادله  باشد. این راست سمت در v از جمله ا ی چند یک تنها که است شده تعریف
می آید: بدست F و D سیستم دو ترکیب بوسیله

(٢) x′ = H[v] = D−١(F [v]).
با: است برابر D و F عملگرهای ولترای فرکانس پاسخ توابع

F١ = ٠, F٢ =
−٠٫٩٣۵

٢
ld
ρ

L٢ ,

D١(ω١) = −ω٢
١m+ iω١c+ k.

با: می شود برابر H = D−١ ◦ F سیستم ترکیب ولترای فرکانس پاسخ توابع بنابراین،

(٣) H١(ω١) = ٠, H٢(ω١, ω٢) =
−٠٫٩٣۵

٢
ld
ρ

L٢D
−١
١ (ω١ + ω٢).

،d =٠.٢۵ cm ،l =٠.٠٢ cm ،k =٠.٠٠٨ kg s−٢ ،c =٠.٠٢۴ kg s−١ ،m =٠.١۵ g پارامترهای از ادامه در
به تا .[۴] می کنیم استفاده نرمال صدای مدل سازی برای L =١ cm ،ρ =٠.٠٠١١٣ kgm−١ ،Ps =٠.٠٠٨ Nm−٢

مرتبه ی ولترای فرکانس پاسخ تابع و است دو مرتبه ی از غیرخطی سیستم یک صوتی، تارهای نوسان که ایم داده نشان اینجا
به می پردازیم. H٢(ω١, ω٢) بررسی به سیستمی چنین تحلیل و تجزیه برای بنابراین است. شده ذکر (٣) معادله ی در آن دوم

5Vito Volterra
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صوتی تارهای نوسان  مدل سازی

.(٢) غیرخطی سیستم بلوکی نمودار .١ شکل

نرمال. صدای حالت در صوتی تارهای نوسان فرکانسی طیف .٢ شکل

.k = ١ و c = ٣ (ب) .k = ٠.٠٨ و c = ٠.٢۴ (آ)

است. شده رسم صوتی تارهای نوسان فرکانسی طیف از مختلف نمودار دو k و c پارامترهای تغییر با .٣ شکل

محورهای ٢ شکل در است. صوتی تارهای نوسان رفتار تشخیص جهت معیاری ولترا، سری دوم مرتبه ی هسته ی دیگر، عبارت
صدای حالت در (٣) معادله  ی نوسانات دامنه ی نمایانگر Magnitude Spectrum محور و فرکانس نشانگر ω٢ و ω١
نوسانات دامنه ی کمترین است، واقع ω٢ + ω١ = ٠ خط بر که (ω١, ω٢) فرکانس های  زوج شکل این در است. نرمال
صوتی تارهای نوسانات دامنه ی بگیریم، فاصله ω٢ + ω١ = ٠ خط از چه هر دارد. فرکانس  ها زوج مابقی به نسبت را
مجزا نمودار دو در نوسانات دامنه ی تغییر بررسی به k و c پارامترهای افزایش با ادامه در داشت. خواهد چشمگیری افزایش
زوج ٣-آ، شکل در است. شده رسم k و c پارامترهای افزایش از ناشی نوسانات دامنه ی نمودار دو ٣ شکل در می پردازیم.
زوج مابقی به نسبت را نوسانات دامنه ی کمترین است، واقع ω٢ +ω١+ ١٠١.۶٩ = ٠ خط بر که (ω١, ω٢) فرکانس های
چشمگیری افزایش صوتی تارهای نوسانات دامنه ی بگیریم، فاصله ω٢+ω١+ ١٠١.۶٩ = ٠ خط از چه هر دارد. فرکانس  ها
دامنه ی کمترین که فرکانس هایی زوج هندسی مکان تغییر باعث ،k و c پارامترهای افزایش دیگر، عبارت به داشت. خواهد
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کمترین که می یابیم دست حالتی به ٣-ب)، (شکل شده ذکر پارامترهای بیشتر افزایش با همچنین می شود. دارد، را نوسانات
داشت. نخواهد وجود نوسانی دامنه ی

.m تغییرات حسب بر مبدأ از عرض تغییرات (ب) .k تغییرات حسب بر مبدأ از عرض تغییرات (آ)

مبدأ. از عرض تغییرات .۴ شکل

فرض با و کلی حالت در مبدأ)، از عرض b و شیب a) ω٢ = aω١ + b خط مبدأ از عرض تغییر بررسی به ادامه در
شکل در است. نوسانات دامنه ی کمترین دارای مذکور خط است ذکر به الزم .[۴] می پردازیم k پارامتر تغییر با و c = ٣k
عرض ،m تغییر با همچنین می کند. پیدا افزایش آن مطلق قدر اما کاهش مبدأ از عرض ،k افزایش با می کنیم، مشاهده ۴-آ
از عرض تغییر منجربه نرمال، صدای حالت در k و c ،m پارامترهای تغییر ۴-ب). (شکل می کند پیدا افزایش مبدأ از
این دیگر، عبارت به می گیریم. نظر در مذکور خط مبدأ از عرض را نرمال صدای ویژگی و مشخصه  بنابراین، می شود. مبدأ

است. ناسالم یا سالم حنجره ی تشخیص جهت معیاری مشخصه،

نتیجه گیری .٣
طیف مدل، این کمک به پرداختیم. صوتی تارهای نوسان مدل سازی به ولترا، فرکانس پاسخ توابع کمک به مقاله، این در
c ،m پارامترهای تغییر که دادیم نشان همچنین کردیم. استخراج نرمال صدای حالت در را صوتی تارهای نوسان فرکانسی
در صوتی تارهای نوسان مشخصه ی انتها، در می گردد. سیستم مشخصه ی و ویژگی تغییر باعث نرمال، صدای حالت در k و

کردیم. تعیین را است ناسالم یا سالم حنجره ی تشخیص جهت معیاری که نرمال صدای حالت
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نسبی پولیای گروه دقیق دنباله از کاربردهایی

رجایی١,* علی شاحسینی١، احسان

ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ریاضی، ١دانشکده

مرور را آنها به وابسته دقیق دنباله های و عددی میدان های نسبی پولیای گروه و پولیا گروه مفاهیم ابتدا مقاله، این در چکیده.
میدان های رده ای گروه با رابطه در کالسیک احکام برخی برای نسبی، پولیای گروه دقیق دنباله از استفاده با سپس، می کنیم.

می دهیم. ارائه جدیدی اثبات های هیلبرت، ٩۴ قضیه جمله از عددی،
هیلبرت. ٩۴ قضیه گالوا، کوهومولوژی ای، رده عدد رده ای، گروه نسبی، پولیای گروه کلیدی: واژه های

.11R29, 11R34, 11R37 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١

به HK و h(K) ،UK ، OK ،Cl(K) ،P (K) ،I(K) نمادهای از ،K عددی میدان برای مقاله، این در نمادها.
یکه های جبری، صحیح اعداد حلقه ی رده  ای، گروه اصلی، کسری ایده آل های گروه کسری، ایده آل های گروه معرفی برای ترتیب
L/K متناهی توسیع برای است. شده استفاده K از هیلبرت رده ای میدان و رده ای عدد جبری، صحیح اعداد حلقه ی
نُرم همریختی معرف NL/K نماد ،ϵL/K : Cl(K) → Cl(L) همریختی معرف ϵL/K نماد عددی، میدان های از
توسیع برای همچنین است. K از p اول ایده آل انشعاب اندیس معرف ep(L/K) نماد و ،NL/K : I(L) → I(K)

می کنیم. استفاده K روی L گالوای گروه برای Gal(L/K) نماد از ،L/K گالوایی

از Πpf (K) استروفسکی ایده آل ،f ≥ ١ صحیح عدد هر و p اول عدد هر برای باشد. عددی میدان یک K کنید فرض
:[۶] می شود تعریف زیر شکل به K

(١) Πpf (K) =:
∏

m∈Max(OK)

NK/Q(m)=pf

m.

.[۶] باشند اصلی K از Πpf (K) استروفسکی ایده آل های همه هرگاه می شود، نامیده پولیا میدان یک K عددی میدان
:[۶] می سنجد را بودن پولیا از K بودن دور میزان K عددی میدان پولیای گروه

از Πpf (K) استروفسکی ایده آل های توسط که Cl(K) از زیرگروهی عنوان به K عددی میدان پولیای گروه .١ . ١ تعریف
می شود. داده نشان Po(K) نماد با و می شود تعریف می شود، تولید K

١ رده ای عدد با عددی میدان هر که است واضح باشد. بدیهی آن پولیای گروه اگر فقط و اگر پولیاست K عددی میدان لذا
تجزیه خاصیت دارای الزاما دایره بری میدان های نیست: صحیح الزاما مطلب این عکس که شود توجه است. پولیا میدان یک

.[۶] هستند پولیا میدان همگی اما نیستند یکتا

ali93d@yahoo.ca ایمیل: آدرس *سخنران.
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رجایی ع. ، شاحسینی ا.

دنباله یک زیر دنباله صورت، این در باشد. G گالوای گروه با متناهی گالوایی توسیع یک K/Q کنید فرض [۶] .١ . ٢ قضیه
است: متناهی آبلی گروه های از کوتاه دقیق

(٢) {٠} −→ H١(G,UK) −→
⊕

prime p

Z/epZ −→ Po(K) −→ {٠}.

شده سازی نسبی زیر شکل به پولیا گروه مفهوم اخیرا کنیم. سازی نسبی را مفاهیم کنیم سعی که است مفید بسیار همواره
:[۴] است

با است برابر K روی L نسبی پولیای گروه باشد. عددی میدان های از متناهی توسیع یک L/K کنید فرض .١ . ٣ تعریف
آن: در که می شود تولید Πpf (L/K) نسبی استروفسکی ایده آل های توسط که Cl(L) از زیرگروهی

(٣) Πpf (L/K) =
∏

M∈Max(OL)

NL/K(M)=pf

M.

و Po(L/Q) = Po(L) که کنید توجه می دهیم. نشان Po(L/K) نماد با را K روی L نسبی پولیای گروه
.Po(L/L) = Cl(L)

صورت این در باشد. G گالوای گروه با عددی میدان های از متناهی گالوایی توسیع یک L/K کنید فرض [۴] .۴ . ١ قضیه
است: دقیق زیر دنباله

(۴) {٠} → Ker(ϵL/K)→ H١(G,UL)→
⊕
p

Z
ep(L/K)Z

→ Po(L/K)

ϵL/K(Cl(K))
→ {٠}.

اصلی نتایج .٢

معموال و متفاوت روش های به قبال که می پردازیم قضایایی اثبات به ۴ دقیق دنباله از استفاده با مقاله، از بخش این در
می دهیم ارائه اثبات هایی درواقع می کنیم، مطرح ساده تری اثبات های اینکه بر عالوه ترتیب، این به شده اند. اثبات مشکل تری
ایجاد شده اند مطرح مختلف جاهای در که قضایا این میان وحدت نوعی بدین ترتیب و دارند یکسانی اساس و پایه همگی که

می اوریم. بدست کلی تری نتیجه یا می کنیم تضعیف را قضیه در موجود شرایط مواقع برخی در همچنین می کنیم.
قضیه فوق، مرجع دو هر در که کنید توجه است. شده اثبات [٣] و [٢] در مختلف روش های با و مجزا طور به زیر گزاره
اول ایده آل های به فقط را بودن نامنشعب شرط ما اما شده، ثابت و بیان است نامنشعب جا همه در L/K که حالتی برای

داده ایم. تقلیل متناهی

متناهی اول ایده آل های در که باشد G گالوای گروه با عددی میدان های از گالوایی توسیع یک L/K کنید فرض .٢ . ١ قضیه
صورت: این در است. نامشعب

(۵) Ker(ϵL/K) ≃ H١(G,UL).

اول ایده آل های در L/K چون کنیم. استفاده ۴ دقیق دنباله از می توانیم پس است گالوایی توسیع یک L/K چون اثبات.
حال .

⊕
p

Z
ep(L/K)Z

= ١ بنابراین و ep(L/K) = ١ که OKداریم در p اول ایده آل هر برای لذا است، نامشعب متناهی
□ می شود. حاصل ما مطلوب ۴ دقیق دنباله از استفاده با

است. شده ثابت [٢] در بعدی گزاره

متناهی اول ایده آل های در که باشد G گالوای گروه با عددی میدان های از گالوایی توسیع یک L/K کنید فرض .٢ . ٢ نتیجه
صورت: این در .L ⊇ HK و است نامشعب

(۶) Cl(K) ≃ H١(G,UL).
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نسبی پولیای گروه دقیق دنباله از کابردهایی

است کافی پس .Ker(ϵL/K) ≃ H١(G,UL) که داریم لذا می کند صدق ٢ . ١ قضیه مفروضات در L/K چون اثبات.
که داریم .Ker(ϵL/K) = Cl(K) دهیم نشان

(٧) ϵL/K = (ϵL/HK
)o(ϵHK/K).

که می دانیم رده ای میدان های نظریه در اصلی ایده آل قضیه از همچنین

(٨) ϵHK/K(Cl(K)) = ٠
□ .Ker(ϵL/K) = Cl(K) بنابراین .ϵL/K(Cl(K)) = ٠ که می شود نتیجه لذا و

داریم: K عددی میدان برای .٢ . ٣ نتیجه

(٩) Gal(HK/K) ≃ H١(Gal(HK/K), UHK
).

میدان های نظریه در آرتین تناظر طرفی از .Cl(K) ≃ H١(Gal(HK/K), UHK
) که می دانیم ٢ . ٢ نتیجه از اثبات.

که: می دهد نشان رده ای
(١٠) Gal(HK/K) ≃ Cl(K).

□ .Gal(HK/K) ≃ H١(Gal(HK/K), UHK
) می گیریم نتیجه بنابراین

آنچه به نسبت پیچیده تری بسیار اثبات شاهد آنجا در که است [٨ قضیه ،۵] درواقع ٢ . ٣ نتیجه که می شویم خاطرنشان
هستیم. دیدیم،

نسخه با می شود، شناخته هیلبرت ٩۴ قضیه عنوان به امروزه آنچه حقیقت در می رویم. هیلبرت ٩۴ قضیه سراغ به اکنون
این امروزی نسخه می کنیم، اثبات ما آنچه است. آن از قوی تر بسیار حکمی و است متفاوت [٩۴ قضیه ،١] قضیه این اصلی

است. قضیه

صورت این در Gباشد. دوری گالوای گروه با عددی میدان های از نامنشعب دوری توسیع یک L/K کنید فرض .۴ . ٢ قضیه
که: داریم

(١١) [L : K] | |Ker(ϵL/K)|

می دهیم: نشان درواقع داد. خواهیم نشان را این از بیش چیزی ما اثبات.

(١٢) |Ker(ϵL/K)| = [L : K][UK : NrL/K(UL)]

کنیم: استفاده هربراند قسمت خارج از می توانیم لذا است دوری L/K چون

(١٣) Q(G,UL) =
|Ĥ٠(G,UL)|
|H١(G,UL)|

آن در که

(١۴) Ĥ٠(G,UL) =
UGL

NrL/K(UL)
=

UK
NrL/K(UL)

داریم: دیگر طرف از

(١۵) Q(G,UL) =
٢s

[L : K]

های اول تعداد s واقع (در می شوند تبدیل مختلط نشاندن دو به L در که است K حقیقی نشاندن های تعداد s آن در که
که می شود نتیجه (١۵) از و s = ٠ لذا است نامنشعب L/K چون است). L/K توسیع در شده منشعب نامتناهی

می شود: نتیجه (١۴) و (١٣) از حال .Q(G,UL) =
١

[L : K]

(١۶) [L : K][UK : NrL/K(UL)] = |H١(G,UL)| = |Ker(ϵL/K)|

می آید. بدست ٢ . ١ قضیه از آخر تساوی که شود توجه
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□
اثبات های مختلف نتایج برای تنها نه ۴ دقیق دنباله از استفاده با ما که است این است تأمل قابل که نکته ای .۵ . ٢ مالحظه
توسیع بودن” نامنشعب جا ”همه شرط ٢ . ٢ و ٢ . ١ در ،

⊕
p

Z
ep(L/K)Z

جمله به توجه با توانستیم بلکه کردیم، ارائه یکپارچه
دهیم. تقلیل متناهی” اول ایده آل های در بودن ”نامنشعب به را
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عددی میدان های پولیای گروه سازی نسبی به جدید رهیافتی

رجایی2 علی ، شاحسینی1,* احسان

ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ریاضی، 1دانشکده

ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ریاضی، 2دانشکده

را آنها به وابسته دقیق دنبالههای و عددی میدانهای نسبی پولیای گروه و پولیا گروه مفاهیم ابتدا مقاله، این در چکیده.
گروه و کرده تعدیل را نسبی پولیای گروه تعریف انشعاب، با آن ارتباط و پولیا گروه فلسفه به توجه با سپس، میکنیم. مرور
نیز پولیا گروه فلسفه با که می کنیم تعریف عددی میدان های برای پولیا، گروه صحیح تر سازیِ نسبی عنوان به را، استروفسکی

است. پولیا گروه مانند به درست انشعاب با آن ارتباط و است سازگار
گالوا. کوهومولوژی رده ای، گروه استروفسکی، گروه نسبی، پولیای گروه پولیا، گروه کلیدی: واژه های

.11R29, 11R34, 11R37 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١

و HK ،h(K) ،UK ، OK ،Cl(K) ،P (K) ،I(K) نمادهای از ،K عددی میدان برای مقاله، این در نمادها.
صحیح اعداد حلقه ی رده  ای، گروه اصلی، کسری ایده آل های گروه کسری، ایده آل های گروه معرفی برای ترتیب Max(OK)به

OK ماکسیمال ایده آل های مجموعه و K از هیلبرت رده ای میدان رده ای، عدد جبری، صحیح اعداد حلقه ی یکه های جبری،
ϵL/K : Cl(K) → همریختی معرف ϵL/K نماد عددی، میدان های از L/K متناهی توسیع برای است. شده استفاده
نماد ،L/K گالوایی توسیع برای است. NL/K : I(L) → I(K) نُرم همریختی معرف NL/K نماد و Cl(L)
K از p اول ایده آل مانده ای رده ای درجه معرف fp(L/K) نماد و ،K از p اول ایده آل انشعاب اندیس معرف ep(L/K)
این در همچنین می کنیم. استفاده fp(L/Q) و ep(L/Q) جای به fp و ep نمادهای از سادگی برای ،K = Q اگر است.

می کنیم. استفاده K روی L گالوای گروه برای Gal(L/K) نماد از حالت،

از Πpf (K) استروفسکی ایده آل ،f ≥ 1 صحیح عدد هر و p اول عدد هر برای باشد. عددی میدان یک K کنید فرض
:[۶] می شود تعریف زیر شکل به K

(١) Πpf (K) =:
∏

m∈Max(OK)

NK/Q(m)=pf

m.

.[۶] باشند اصلی K از Πpf (K) استروفسکی ایده آل های همه هرگاه می شود، نامیده پولیا میدان یک K عددی میدان
:[۶] می سنجد را بودن پولیا از K بودن دور میزان K عددی میدان پولیای گروه

از Πpf (K) استروفسکی ایده آل های توسط که Cl(K) از زیرگروهی عنوان به K عددی میدان پولیای گروه .١ . ١ تعریف
می شود. داده نشان Po(K) نماد با و می شود تعریف می شود، تولید K

ehsanshahoseini69@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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رجایی ع. ، شاحسینی ا.

1 رده ای عدد با عددی میدان هر که است واضح باشد. بدیهی آن پولیای گروه اگر فقط و اگر پولیاست K عددی میدان لذا
تجزیه خاصیت دارای الزاما دایره بری میدان های نیست: صحیح الزاما مطلب این عکس که شود توجه است. پولیا میدان یک

.[۶] هستند پولیا میدان همگی اما نیستند یکتا

دنباله یک زیر دنباله صورت، این در باشد. G گالوای گروه با متناهی گالوایی توسیع یک K/Q کنید فرض [۶] .١ . ٢ قضیه
است: متناهی آبلی گروه های از کوتاه دقیق

(٢) {0} −→ H1(G,UK) −→
⊕

p
Z/epZ −→ Po(K) −→ {0}.

ایده آل ها توسیع برای مانده ای درجه های همه و انشعاب اندیس های همه گالوایی توسیع های در چون که شود توجه .١ . ٣ مالحظه
ایده آل های از دسته آن تنها لذا و ،pOK = (Πpfp (K))ep(K/Q) که داریم ،K/Q گالوایی توسیع برای لذا برابرند، هم با
همین پولیا گروه اساسی فلسفه درواقع باشد. شده Kمنشعب در p که دارند نقش Po(K) تولید در Πpfp (K) استروفسکی
توسط که است ،Cl(K) ،K رده ای گروه از زیرگروهی آن ،Po(K) ،K پولیای گروه ،K/Q گالوایی توسیع برای است؛
Cl(K) از انشعاب” توسط شونده ”کنترل قسمتِ Po(K) دیگر، عبارت به می شود. کنترل شده منشعب اول ایده آل های
توسیع انشعاب اندیس های مستقیم جمع از پوشا نگاشت یک ، (٢) دقیق دنباله به توجه با که کنید توجه همچنین است.
می شود. کنترل شده منشعب اول ایده آل های توسط Po(K) که است این دهنده نشان خود که دارد وجود Po(K) به K/Q

شده سازی نسبی زیر شکل به پولیا گروه مفهوم اخیرا کنیم. سازی نسبی را مفاهیم کنیم سعی که است مفید بسیار همواره
:[۴] است

پولیای گروه .f ∈ N و p ∈Max(OK) و باشد عددی میدان های از متناهی توسیع یک L/K کنید فرض .۴ . ١ تعریف
می شود تولید Πpf (L/K) نسبی استروفسکی ایده آل های توسط که Cl(L) از زیرگروهی با است برابر K روی L نسبی

آن: در که
(٣) Πpf (L/K) =

∏
M∈Max(OL)

NL/K(M)=pf

M.

و Po(L/Q) = Po(L) که کنید توجه می دهیم. نشان Po(L/K) نماد با را K روی L نسبی پولیای گروه
.Po(L/L) = Cl(L)

صورت این در باشد. G گالوای گروه با عددی میدان های از متناهی گالوایی توسیع یک L/K کنید فرض [۴] .۵ . ١ قضیه
است: دقیق زیر دنباله

(۴) {0} → Ker(ϵL/K)→ H1(G,UL)→
⊕
p

Z
ep(L/K)Z

→ Po(L/K)

ϵL/K(Cl(K))
→ {0}.

اصلی نتایج .٢

گروه اساسی فلسفه با که کنیم پیرایش طوری را نسبی پولیای گروه تعریف که است این ما هدف مقاله، از بخش این در
تولید در می توانند نامنشعب اول ایده آل های چگونه که می دهیم نشان مثال یک ارائه با باشد. سازگار مطلق حالت در پولیا
منشعب اول ایده آل های از Po(L/K) نابدیهی عنصر هیچ که می کنیم ارائه مثالی درواقع باشند. داشته نقش Po(L/K)

است. بدیهی
⊕

p
Z

ep(L/K)Z
−→ Po(L/K) همریختی تصویر یعنی نمی آید؛ L/K توسیع

در .p ∤ h(Q(ζp)) یعنی است؛ منظم اول عدد یک p که L = Q(ζpn) و K = Q(ζp) کنید فرض .٢ . ١ مثال
می گیریم نتیجه [۴] از گزاره ای طبق بنابراین و (h(K), [L : K]) = 1 لذا ،[L : K] = pn−1 چون صورت، این
که آنجایی از است. اول p به نسبت آن مرتبه که است زیرگروهی شامل Po(L/K) لذا .Cl(K) ↪→ Po(L/K) که
از استفاده با درواقع، باشد. پوشا نمی تواند

⊕
p

Z
ep(L/K)Z

−→ Po(L/K) همریختی لذا ،Po(L/K) ⊆ Cl(L)
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عددی میدان های پولیای گروه سازی نسبی به جدید رهیافتی

بنابراین ، |
⊕

p
Z

ep(L/K)Z
| = pn−1 چون و p؛ | h(Q(ζpn)) اگر فقط و اگر p | h(Q(ζp)) که داریم [٢] از گزاره ای

ایده آل ها رفتار به دقیق تر نگاهی دهید اجازه اکنون است. بدیهی همریختی ،
⊕

p
Z

ep(L/K)Z
−→ Po(L/K) همریختی

شده منشعب کامال که است < 1− ζp > ایده آل توسیع، این در شده منشعب اول ایده آل تنها باشیم. داشته L/K توسیع در
Π<1−ζp>(L/K) نسبی استروفسکی ایده آل بنابراین .< 1 − ζp > OL =< 1 − ζpn >(pn−1) که داریم و است
نقش Po(L/K) تولید در نمی تواند شده ای منشعب ایده آل هیچ لذا است. اصلی لذا و می شود تولید 1− ζpn عنصر توسط
،Cl(K) ↪→ Po(L/K) چون .h(Q(ζp)) ̸= 1 ،p > 19 اول عدد هر برای که می دانیم [۵] از طرفی از باشد. داشته
منشعب اول ایده آل های توسط آن عناصر از هیچکدام و است نابدیهی Po(L/K) ،p > 19 اول عدد هر برای بنابراین
Po(L/K) از عنصری هیچ داریم: قرار پولیا گروه فلسفه از حالت دورترین در درواقع که می بینیم لذا نمی شوند. تولید شده
است. بدیهی همریختی

⊕
p

Z
ep(L/K)Z

−→ Po(L/K) همریختی و نمی شود، تولید شده منشعب اول ایده آل های توسط
کنیم. حل را فلسفی مشکالت این استروفسکی، گروه تعریف با که می کنیم تالش ادامه در

،L/K نسبی) استروفسکی گروه (یا استروفسکی گروه عددی، میدان های از L/K متناهی توسیع برای .٢ . ٢ تعریف
می کنیم: تعریف زیر شکل به را ،Ost(L/K)

(۵) Ost(L/K) :=
Po(L/K)

Po(L/K) ∩ ϵL/K(Cl(K))
.

هرگاه گوییم استروفسکی را L/K .Ost(L/L) = {0} و Ost(L/Q) = Po(L/Q) = Po(L) خاص، طور به
لذا: و ϵL/K(Cl(K)) ⊆ Po(L/K) صورت این در باشد، گالوایی L/K اگر که کنید توجه باشد. بدیهی Ost(L/K)

(۶) Ost(L/K) :=
Po(L/K)

ϵL/K(Cl(K))
.

صورت این در باشد. G گالوای گروه با عددی میدان های از متناهی گالوایی توسیع یک L/K کنید فرض .٢ . ٣ مالحظه
کرد: بازنویسی زیر شکل به می توان را (۴) دقیق دنباله

(٧) {0} → Ker(ϵL/K)→ H1(G,UL)→
⊕
p

Z
ep(L/K)Z

→ Ost(L/K)→ {0}.

می دهیم نشان ادامه در همچنین است. پوشا
⊕

p
Z

ep(L/K)Z
→ Ost(L/K) همریختی که می دهد نشان دقیق دنباله این

شده مطرح فلسفی مشکالت ترتیب بدین و ندارند؛ Ost(L/K) تولید در نقشی L/K در نامنشعب اول ایده آل های که
می کنیم. رفع را Po(L/K) درباره

،Ost(L/K)nr ،L/K پیش-استروفسکی گروه باشد. عددی میدان های از متناهی توسیع L/Kیک کنید فرض .۴ . ٢ تعریف
می کنیم: تعریف زیر شکل به را است Ost(L/K) از زیرگروهی که

(٨) Ost(L/K)nr =
Po(L/K)nr

Po(L/K)nr ∩ ϵL/K(Cl(K))
,

آن: در که

(٩) Po(L/K)nr =
⟨[

Πpf (L/K)
]
: L/Kاست توسیع در نامنشعب اول آل ایده یک p , f ∈ N

⟩
.

است. شده تعریف [١] در که است Po(L)nr همان Ost(L/Q)nr خاص، حالت در

فقط حالت این در لذا و است، بدیهی Ost(L/K)nr آنگاه باشد، گالوایی L/K اگر می دهیم نشان بعدی قضیه در
هستند: تاثیرگذار Ost(L/K) تولید در شده منشعب اول ایده آل های

بر عالوه است. بدیهی Ost(L/K)nr آنگاه باشد، عددی میدان های از متناهی گالوایی توسیع یک L/K اگر .۵ . ٢ قضیه
.Ost(L/K) ⊆ Po(L/K)

Po(L/K)nr
این،
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رجایی ع. ، شاحسینی ا.

که: داریم است، گالوایی L/K چون اثبات.

(١٠) Po(L/K)nr ⊆ ϵL/K(Cl(K)) ⊆ Po(L/K)

می شوند. نتیجه (۴ . ٢ (تعریف Ost(L/K)nr و (٢ . ٢ (تعریف Ost(L/K) تعاریف از ترتیب به ما ادعای دو هر حال،
□
بدیهی Po(HK) یعنی است؛ پولیا میدان یک ،HK ،K هیلبرت رده ای میدان ،K عددی میدان برای که می دانیم [٣] از
و می کنیم، ارائه قضیه این برای ساده تری اثبات هم ادامه در است. بدیهی هم Po(HK/K) که شد داده نشان [۴] در است.
مالحظه یک ابتدا، است. بدیهی نیز Ost(HL/K) عددی، میدان های از L/K متناهی توسیع برای که می دهیم نشان هم

می کنیم: مطرح را کاربردی اما ساده

این در باشد، نامنشعب متناهی اول ایده آل های همه در عددی میدان های از L/K متناهی گالوایی توسیع اگر .۶ . ٢ مالحظه
است. بدیهی Ost(HK/K) بویژه، است. بدیهی Ost(L/K) که است واضح (٧) دقیق دنباله به توجه با صورت

است. بدیهی Po(HK/K) ،K عددی میدان برای [۴] .٢ . ٧ قضیه

میدان های نظریه در اصلی ایده آل قضیه از طرفی، از .Po(HK/K) = ϵHK/K(Cl(K)) که داریم ۶ . ٢ به توجه با اثبات.
□ .Po(HK/K) = {0} بنابراین .ϵL/K(Cl(K)) = {0} که می دانیم رده ای،

داریم. نیاز [۴] از زیر گزاره به بعدی، قضیه اثبات در

آنگاه باشد، گالوایی L/K و باشد عددی میدان های متناهی توسیع های از برجی F ⊆ K ⊆ L اگر [۴] .٢ . ٨ قضیه
.Po(L/F ) ⊆ Po(L/K)

است. بدیهی Ost(HL/K) عددی، میدان های از L/K متناهی توسیع برای .٢ . ٩ قضیه

که: می شود نتیجه رده ای میدان های نظریه در اصلی ایده آل قضیه از اثبات.

(١١) ϵH(L)/K(Cl(K)) = ϵH(L)/L

(
ϵL/K(Cl(K))

)
⊆ ϵH(L)/L (Cl(L)) = {0}.

بنابراین:
(١٢) Ost(H(L)/K) = Po(H(L)/K) ⊆ Po(H(L)/L) = {0}.
□ می شود. نتیجه ۶ . ٢ از راست سمت تساوی و ،٢ . ٨ از شمول ،٢ . ٢ تعریف از چپ سمت تساوی ، (١٢) در درواقع،

اثبات این است. بدیهی Po(HK) ،K عددی میدان برای که شده داده نشان [٣] در شد، گفته که همانطور .٢ . ١٠ مالحظه
استروفسکی ایده آل های مطالعه با و روش، همین از استفاده با است. Πpf (HK) استروفسکی ایده آل های مطالعه بر مبتنی
گرفت نتیجه اصلی ایده آل قضیه از استفاده با و است؛ بدیهی Po(HL/K) که داد نشان می توان ،Πpf (HL/K) نسبی

داد. ارائه ٢ . ٩ قضیه برای دیگری اثبات لذا و است، بدیهی Ost(HL/K) که
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اَبرمتعالی صوری توانی های سری

شریف* حبیب

ایران شیراز، شیراز، دانشگاه ریاضی، بخش

و بوده میدان یک K اینکه فرض با است. میدان یک روی جبری عنصر مفهوم گالوا، نظریه در مهم مفاهیم از یکی چکیده.
صدق K(x) در ضرایب با ای چندجمله یک در f هرگاه، گویند جبری تابع یک K روی را f صورت این در ،f ∈ K[[x]]

پذیر-جبری مشتق تابع یک را f کنند، صدق ناصفر ای چندجمله یک در . . . و f ′′ ،f ′ یعنی آن، مشتقات و f اگر حال کند.
این و باشد صفر K مشخصه که دارد کارایی زمانی مشتق عملگر نامند. می متعالی متعالیاً را f صورت این غیر در گویند.
ایفا را مشتق شبیه نقشی که کرد تعریف عملگری باید و نیست کاربرد قابل باشد، مثبت K مشخصه که زمانی برای عملگر
p اول عدد مشخصه از (perfect) تام های میدان روی به یکی که پرداخته عملگر دو بررسی و معرفی به مقاله، این در نماید.
می قرار مطالعه مورد نیز را عملگر دو این های ویژگی از بعضی و پرداخته p مشخصه از دلخواه های میدان روی به دیگری و

دهیم.
پذیر-جبری. مشتق توانی های سری صوری، توانی های سری کلیدی: واژه های

.11D88, 11J99 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
جابجایی جبر متخصصین اختیار در که هستند مهمی ابزار از صوری توانی های سری های حلقه و ها ای چندجمله حلقه
متخصصین شوند، می تعریف ها میدان روی بر ها حلقه این که زمانی نیست. پوشیده کسی بر ها حلقه این اهمیت است.
توابع متعالی-جبری، توابع جبری، توابع گویا، توابع مفاهیم کنند. می توجه ها حلقه این از دیگری های ویژگی به میدان نظریه
ظرف که هستند توابع این از بعضی (TT) متعالی متعالیاً توابع باالخره و δ-جبری توابع E-جبری، توابع پذیر-جبری، مشتق

.[١–٨] به شود رجوع مثال برای است. کرده جلب خود به را ریاضیدانان از بسیاری توجه گذشته دهه چند
این که زمانی و گرفته قرار مدنظر بیشتر تحلیلی های ویژگی باشند، صفر مشخصه از الذکر فوق های میدان که هنگامی
در اجمالی بررسی یک از گاهی آ برای گیرند. می قرار بحث مورد صوری کامال نتایج باشند، اول عدد مشخصه از ها میدان

نمود. مراجعه [۵] مرجع به توان می خصوص این
دلخواه میدان یک E و p مشخصه از (perfect) تام میدان یک K صفر، مشخصه از میدان یک L بعد به این از قرارداد.
حلقه ،F ((x)) با را آن های کسر میدان ،F [[x]] با را صوری توانی های سری حلقه F میدان برای است. p مشخصه از
گویا توابع میدان به میدان این که داده نشان F (x) با را آن کسرهای میدان و F [x] با را F در ضرایب با ها ای چندجمله

است. مشهور نیز

پذیر-جبری مشتق توابع .٢

مشخصه از های میدان روی بر توابع این است. گرفته قرار بررسی مورد زیادی ریاضیدانان توسط پذیر-جبری مشتق توابع
شود.) رجوع [٣] مرجع به مثال (برای دارند. متنوعی های کاربرد و شوند می تعریف صفر

sharif@susc.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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شریف ح.

ناصفر ای چندجمله هرگاه گوییم D-جبری) اختصار، پذیر-جبری(برای مشتق را f ∈ L[[x]] تابع که کنیم می یادآوری
است. f تابع n-ام مشتق f (n) آن در که ،P (x, f, f ′, f ′′, . . .) = ٠ که باشد موجود P

با است معادل تعریف این که داد نشان توان می
tr. degL(x)L(x, f, f

′, f ′′, . . .) <∞

(TT خالصه، طور متعالی(به متعالیاً را نباشد D-جبری که تابعی .B روی A متعالی درجه یعنی tr. degBA آن در که
گوییم.

.x٢f ′ + (x− ١)f + ١ = ٠ زیرا است، D-جبری تابع یک f =
∑∞

n=٠ n!x
n صوری توانی سری الف) .٢ . ١ مثال

(. ٢٢٠ صفحه [٩] به شود (رجوع است. متعالی متعالیاً سری یک g =
∑∞

n=٠ x
n! صوری توانی سری ب)

E-جبری توابع .٣

این روی صوری توانی سری هر pام مشتق زیرا شود، نمی تعریف p مشخصه با های میدان روی D-جبری توابع مفهوم
را است p مشخصه از و تام میدان یک K که زمانی را Ei عملگر بخش این در نقیصه، این رفع برای است. صفر ها میدان

(.[٧] یا [۵] ،[۴] به شود (رجوع کنیم. می تعریف زیر صورت به
واقع در .fi ∈ K((x)) آن در که کرده تجزیه f =

∑p−١
i=٠ x

ifpi صورت به را f ∈ K((x)) لورانت توانی سری هر

fi =
∞∑

n=−N
a

١
p

pn+ix
n

کنیم می تعریف زیر صورت به را Ei عملگر حال .i ∈ {٠, ١, ٢, . . . , p− ١} هر برای

Ei : K((x)) −→ K((x))

Ei(f) = fi

توابع ترکیب عمل با همراه i ∈ {٠, ١, ٢, . . . , p− ١} که ها، Ei و همانی عملگر توسط شده تولید گروه نیم Ω کنید فرض
گیریم. می نظر در را Ω(f) مدار ،f ∈ K((x)) هر برای باشد.

Ω(f) = {E(f) : E ∈ Ω}
هرگاه گوییم E-جبری تابع یک K روی را f ∈ K((x)) تابع

tr. degK(x)K(x,Ω(f)) <∞.

هر برای هرگاه، گوییم اَبرمتعالی تابع یک را f دیگر، عبارت به گوییم. اَبرمتعالی آن به نباشد E-جبری تابع یک f اگر
،Ei ∈ Ω

f,Ei(f), Ei ◦ Ej(f), . . .
باشند. جبری مستقل K(x) روی

.fα = (١+ x)α ∈ F٢[[x]] کنید فرض باشد. ٢ -ادیک صحیح عدد یک α ∈ Z٢ و K = F٢ کنید فرض .٣ . ١ مثال
لذا و است جبری fα باشد، گویا α اگر

tr. degF٢(x)
F٢(x,Ω(fα)) = ٠.

دهد می نشان مثال این است. E-جبری تابع یک fα صورت هر در لذا نیست. جبری F٢ روی fα باشد، اصم α اگر اما
.([۵] ) است جبری توابع مجموعه از بزرگتری کالس E-جبری توابع تمام مجموعه که

f ∗ g با که g و f هدمارد ضرب یا پیچش گاه آن ،g =
∑∞

n=٠ bnx
n و f =

∑∞
n=٠ anx

n اگر که کنیم می یادآوری
شود. می تعریف زیر صورت به شود می داده نشان

f ∗ g =
∞∑
n=٠

anbnx
n
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اَبرمتعالی صوری توانی های سری

دو پیچش که دادیم نشان ویژه، صوری توانی سری دو ساختن با و دادیم ارایه E-جبری توابع از را جالبی نتایج نیز [۴] در
نیست. E-جبری لزوما E-جبری، صوری توانی سری

δ-جبری توابع .۴

مشخصه از و E دلخواه میدان روی δ نام به جدید عملگر یک ارایه با [٨] مرجع در همکارش و شوما-سوجی شیکی
نمودند تعریف زیر ضابطه با را nام مشتق عملگر ،n ∈ N هر برای نویسندگان یافتند. دست جالبی نتایج به ،p > ٠

δn : E[[x]] −→ E[[x]]

δn(f) = δn(

∞∑
n=٠

anx
n) =

∞∑
i=n

(
i

n

)
aix

i−n

هرگاه گوییم δ-جبری تابع یک E روی را f ∈ E[[x]] تابع .١ . ۴ تعریف

tr. degE(x)E(x, f, δ١f, δ٢f, . . .) <∞.

هر برای هرگاه نامند اَبر-متعالی را f تابع دیگر، عبارت به نامند. می اَبر-متعالی را آن نباشد، δ-جبری تابع یک f اگر
باشند. جبری مستقل E(x) روی δnf ،. . . ،δ٢f ،δ١f ،f توابع ،n ∈ N

آن در که ،E(x) ⊊ ∆E که دادیم نشان [۶] در دهیم. می نمایش ∆E با را E روی δ-جبری توابع تمام مجموعه حال
میدان یک توانی های سری معمولی ضرب و جمع با همراه ∆E که دادیم نشان همچنین .A جبری بستار یعنی A از مقصود

دهد. می تشکیل p مشخصه از نامتناهی

δ-جبری و E-جبری توانی های سری از هایی ویژگی .۵
از ای دسته بررسی خصوص در را محدودیتی عمال K میدان بودن تام دلیل به ،K روی E-جبری توابع تعریف به توجه با
δ-جبری توابع به توان می را E-جبری توابع خصوص در هایی ویژگی زیر قضیه از استفاده با ایم. کرده ایجاد توانی های سری

داد. تعمیم

یک F ′ که باشد F ′ روی جبری تابع یک h ∈ F ((x)) و p مشخصه از دلخواه میدان یک F کنید فرض .١ . ۵ قضیه
است. جبری F روی h صورت این در است. F میدان دلخواه توسیع

حذف از (بعد دارند وجود i ∈ {٠, ١, ٢, . . . , n} که ai ∈ F ′[x] عناصر ،F ′ روی h بودن جبری به توجه با اثبات.
و نیستند صفر همگی که کسرها) مشترک مخرج

(١)
n∑
i=٠

ai(x)h
i(x) = ٠

.aj =
∑
bjix

i کنید فرض است. ای چندجمله یک aj ،٠ ≤ j ≤ n که j هر برای است. F ′[x] روی h درجه n آن در که
این در باشد. F روی F ′ از B پایه ناصفر عنصر اولین bjt کنید فرض دارد. وجود bji ∈ F ′ ناصفر عنصر حداقل لذا

کنید تعریف زیر ضابطه با را ϕ : F ′ −→ F F-همریختی صورت

ϕ(x) =

{
١ x = bjt
٠ صورت این غیر در

داریم (١) رابطه از دهیم، نشان x̄ با را ϕ(x) اگر   ∑
ai(x)h

i(x) = ٠

□ است. F روی جبری تابع یک h لذا .k بعضی برای است F [x] ناصفر عنصر یک ak(x) =
∑

i bkix
i آن در که

آن توسعه با توان می باشد، مثبت مشخصه از میدان یک در توانی های سری ضرایب چنانچه ١ . ۵ قضیه از استفاده با
کرد. کسب را موردنظر نتایج آن) جبری بستار مثال عنوان تام(به میدان یک به میدان
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شریف ح.

توسیع یک L که L روی δ-جبری تابع یک f ∈ F ((x)) و بوده p مشخصه از میدان یک F کنید فرض .٢ . ۵ نتیجه
است. E-جبری نیز F روی h صورت این در است. F میدان دلخواه

داریم L روی f بودن δ-جبری به توجه با اثبات.

tr.degL(x)L(x, f, δ١f, . . . , δnf, . . .) <∞.
P (x٠, x١, . . . , xn) ناصفر ای چندجمله یک در نتیحه در و هستند خطی وابسته L(x) روی . . . ،δ١f ،f ،x عناصر لذا
در . . . ،δ١f ،f ،x جایگزینی از حاصل معادله روی را ١ . ۵ قضیه F-همریختی چنانچه کنند. می صدق L(x) در ضرایب با
E-جبری نیز F روی h لذا و بوده F (x) در ضرایب آن در که P̄ = ٠ داریم دهیم، اثر P (x٠, x١, . . . , xn) ای چندجمله

شود. می
□
E-جبری تابع یک f صورت این در .f ∈ K((x)) و بوده p مشخصه از و تام میدان یک K کنید فرض .٣ . ۵ قضیه

باشد. δ-جبری تابع یک f اگر تنها و اگر است

□ .[۶] به شود رجوع اثبات.

که δ-جبری توابع تمام مجموعه لذا نیست. δ-جبری لزوما δ-جبری توانی سری دو پیچش که دهیم می نشان خاتمه در
بسته پیچش ضرب به نسبت دهد می تشکیل p مشخصه از و نامتناهی میدان یک توانی های سری ضرب و جمع با همراه

نیست.

کنید فرض .۴ . ۵ قضیه
(٢) A = {f ∈ L((x))| است δ-جبری تابع یک f}

نیست. بسته ∗ عمل به نسبت A صورت این در

صورت این در اند. شده تعریف ٢ - ١٢ قضیه [۴] مرجع در که باشند توانی های سری f, g ∈ F٢[x] کنید فرض اثبات.
توابعی g و f دوی هر ٣ . ۵ قضیه بنابه لذا هستند، تام متناهی های میدان اینکه به توجه با نیست. E-جبری تابع یک f ∗ g
قضیه بنابه ،f ∗ g ∈ F٢[[x]] اینکه به توجه با باشد. F٢ روی δ-جبری تابع یک f ∗ g کنید فرض حال اند. δ-جبری

نیست. بسته ∗ عمل به نسبت Aپس است. تناقض یک نتیجه این که است E-جبری تابع یک نیز f ∗ g ، ٢ . ۵
□

قدردانی و تشکر
نموده فراهم را تحقیق این انجام جهت الزم امکانات که شیراز دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از احترام کمال با مولف
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,γ)-اولیه δ) زیرمدول های

اصفهانی٢,* رنجبرنژاد آرزو قلندرزاده١، شعبان

ایران تهران، طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ریاضی، ١دانشکده

ایران تهران، طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ریاضی، ٢دانشکده

,γ)-اولیه δ) زیرمدول مقاله، این در باشد. یکانی R-مدول یک M و جابجایی و یکدار حلقه یک R کنید فرض چکیده.
خواهیم داد نشان و خواهیم کرد بررسی را آن خواص و کرده تعریف δ-اولیه زیرمدول های از توسیعی عنوان به را M R-مدول

خواهد بود. ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک ,γ)-اولیه، δ) زیرمدول یک معکوس تصویر و مستقیم تصویر شرایطی تحت که
,γ)-اولیه. δ) زیرمدول های δ-اولیه، زیرمدول های اولیه، زیرمدول های کلیدی: واژه های

.13A10, 13A15 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
اولیه Mرا R-مدول Nاز زیرمدول است. یکانی MیکR-مدول و یکدار جابجایی حلقه Rیک مقاله، این سرتاسر در
،r ∈

√
(N :M) یا m ∈ N که باشد این بیانگر rm ∈ N ،m ∈M هر و r ∈ R هر برای و N ̸=M اگر نامند

آن در که
(N :M) =

{
r : r ∈ R, rM ⊆M

}
.

ایده آل است. R حلقه ایده آل های همه مجموعه Id(R) آن در که باشد تابع یک δ : Id(R)→ Id(R)∪{∅} کنید فرض
در .([١] ) b ∈ I یا a ∈ I آن گاه ،ab ∈ I\δ(I) اگر ،a, b ∈ R هر برای هرگاه نامیم δ-اول را R حلقه از I ̸= R

برای هرگاه نامند δ-اولیه را R حلقه از I سره ایده آل  کرد. تعریف را δ-اولیه ایده آل  مفهوم، این توسیع با دارانی ٢٠١٢ سال
δ-اولیه ایده آل  یک δ-اول و اول ایده آل  هر که است بدیهی .b ∈

√
I یا a ∈ I آن گاه ،ab ∈ I\δ(I) اگر ،a, b ∈ R هر

تعریف زیر شکل به ایده آل  توسیع یک ابتدا او می کند. ارایه را δ-اولیه ایده آل  برای دیگری تعریف ژاو ،[٧] مقاله در است.
بوده I ⊆ δ(I) ،R حلقه از I ایده آل  هر برای اوال هرگاه نامند توسیع یک را δ : Id(R)→ Id(R)∪ {∅} تابع می کند.
توسیع یک δ کنید فرض حال .δ(P ) ⊆ δ(Q) آن گاه P ⊆ Q که طوری به R حلقه از Q و P ایده آل دو هر برای ثانیاً و
،a /∈ I اگر ab ∈ I و a, b ∈ R هر برای هرگاه نامیم δ-اولیه را I ایده آل آن گاه باشد. R حلقه سره ایده آل  I و ایده آل ها
سره زیرمدول داد. توسیع زیرمدول ها به [١] در شده معرفی δ-اول ایده آل مفهوم ٢٠١٠ سال در زمانی .b ∈ δ(I) آن گاه
یا m ∈ N که باشد این بیانگر am ∈ N\γ(N) ،m ∈ M هر و a ∈ R هر برای هرگاه نامند، γ-اول را M از N
است. M مدول های زیر همه گردایه S(M) و است تابع یک γ : S(M)→ S(M)∪ {∅} آن در که ،a ∈ (N :M)

نامند δ-اولیه زیرمدول یک را M R-مدول از N سره زیرمدول شد. تعریف δ-اولیه زیرمدول یزالت توسط ٢٠١٨ سال در
توسیع یک δ که ،r ∈ δ((N : M)) یا m ∈ N که دهد نتیجه rm ∈ N ،m ∈ M هر و r ∈ R هر برای هرگاه
,γ)-اولیه δ) زیرمدول های مقاله این در ،M R-مدول یک از N زیرمدول برای شده ارائه مفاهیم بر مبتنی است. ایده آل ها
مدول زیر هر برای هرگاه نامند زیرمدول تحدید یک γ : S(M)→ S(M)∪ {∅} تابع می کنیم. معرفی را R-مدول یک

a.Ranjbar@email.kntu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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حال .γ(K) ⊆ γ(N) آن گاه K ⊆ N اگر K و N مدول زیر دو هر برای عالوه به و γ(N) ⊆ N داشته باشیم ،N
مدول ها زیر تحدید یک γ : S(M)→ S(M)∪ {∅} و ایده آل توسیع یک δ : Id(R)→ Id(R)∪ {∅} کنید فرض
am ∈ N\γ(N) ،m ∈M هر و a ∈ R هر برای هرگاه نامند ,γ)-اولیه δ) Mرا R-مدول یک Nاز زیرمدول باشد.
می پردازیم ,γ)-اولیه δ) زیرمدول خاصیت چند ارائه به مقاله اول بخش در .r ∈ δ((N :M)) یا m ∈ N که دهد نتیجه

پرداخت. خواهیم ,γ)-اولیه δ) زیرمدول های معکوس تصویر و مستقیم تصویر مطالعه به دوم بخش در سپس و

,γ)-اولیه δ) زیرمدول های .٢

ایده آل یک R حلقه از I ایده آل هر به که است تابعی δ : Id(R) → Id(R) ∪ {∅} ایده آل ها توسیع یک .٢ . ١ تعریف
است: زیر شرایط دارای که می دهد را R از δ(I)

،I ⊆ δ(I) (١)
،δ(I) ⊆ δ(J) آن گاه ،I ⊆ J اگر (٢)

داریم: ،I ∈ Id(R) هر ازای به آن در که است ایده آل توسیع از نمونه یک δ٠ همانی تابع • .٢ . ٢ مثال

δ٠(I) = I.

است. ایده آل ها توسیع یک δ١(I) =
√
I ضابطه با δ١ ،R حلقه از ایده آل هر برای •

M R-مدول از N زیرمدول هر به که است تابعی γ : S(M) → S(M) ∪ {∅} زیرمدول ها تحدید یک .٢ . ٣ تعریف
است: زیر خواص دارای که می دهد نسبت را γ(N) زیرمدول یک

،γ(N) ⊆ N (١)
.γ(N) ⊆ γ(K) آن گاه ،N ⊆ K اگر (٢)

از m ∈ M هر برای و r ∈ R هر برای هرگاه نامیم ,γ)-اولیه δ) را M R-مدول از N سره زیرمدول .۴ . ٢ تعریف
r ∈ δ((N :M)) یا m ∈ N گرفت نتیجه بتوان rm ∈ N\γ(N)

است. R-مدول یک عنوان به R حلقه ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک δ-اولیه ایده آل هر .۵ . ٢ مثال

داریم: لذا .S(M) = Id(R) آن گاه شود، گرفته نظر در R-مدول عنوان به R اگر

ab ∈ I\γ(I) =⇒ a ∈ I یا b ∈ δ(I) (a, b ∈ R).

طوری به باشند ایده آل ها روی توسیع دو δ′ و δ و زیرمدول ها روی تحدیدی γ و R-مدول یک M کنید فرض .۶ . ٢ گزاره
که:

∀I ⊴R, δ(I) ⊆ δ′(I).
است. ,γ)-اولیه δ′) آن گاه است، ,γ)-اولیه δ) یک N اگر ،M از N سره زیرمدول هر برای صورت این در

□ است. بدیهی اثبات.

که طوری به باشند مدول ها روی تحدید دو γ′ و γ و ایده آل توسیع یک δ و R-مدول یک M کنید فرض .٢ . ٧ گزاره
است. ,′γ)-اولیه δ) آن گاه باشد، ,γ)-اولیه δ) یک N ≤M اگر .γ(N) ⊆ γ′(N)

□ است. بدیهی اثبات.

یک N =
∪
i∈ΛNi آن گاه باشد، M R-مدول ,γ)-اولیه δ) زیرمدول های از زنجیری {Ni : i ∈ Λ} اگر .٢ . ٨ گزاره

است. M از ,γ)-اولیه δ) زیرمدول

داریم ،i ∈ Λ هر ازای به که است بدیهی است. زیرمدول یک N لذا است، زنجیر {Ni : i ∈ Λ} چون اثبات.
.am /∈ γ(N) آن گاه ،am ∈ N\γ(N) اگر .

∪
i∈Λ γ(Ni) ⊆ γ(N) لذا و γ(Ni) ⊆ γ(N) پس ،Ni ⊆ N

j ∈ Λ لذا و am ∈ N طرفی از .am /∈ γ(Ni) داریم ،i ∈ Λ هر ازای به پس .am /∈
∪
i∈Λ γ(Ni) بنابراین

یا m ∈ Nj داریم بنابراین .am ∈ Nj\γ(Nj) پس ،am /∈ γ(Nj) اما .am ∈ Nj که طوری به است موجود
□ .r ∈ δ((Nj :M)) ⊆ δ((N :M))
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,γ)-اولیه δ) زیرمدول های

معادل اند: زیر عبارات صورت این در باشد. زیرمدول تحدید γ و ایده آل توسیع δ و N < M کنید فرض .٢ . ٩ قضیه
است. ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک N (١)

داریم ،a ∈ R\δ((N :M)) هر برای (٢)

(N :M a) = N یا (N :M a) = (γ(N) :M a).

.(N :M a) = N ∪ (γ(N) :M a) داریم ،a ∈ R\δ((N :M)) هر برای (٣)

عکس حال .(γ(N) :M a)) ⊆ (N :M a) لذا ،γ(N) ⊆ N چون Nو ⊆ (N :M a) می دانیم :(١)⇒(٢) اثبات.
یا xa /∈ γ(N) می دهد: روی حالت دو .xa ∈ N لذا .x ∈ (N :M a) کنید فرض می کنیم. ثابت را فوق تساوی های

.xa ∈ γ(N)

در است. ,γ)-اولیه δ) یک N چون .a /∈ δ((N : M)) و xa ∈ N\γ(N) آن گاه ،xa /∈ γ(N) اگر •
.(N :M a) = N بنابراین .(N :M a) ⊆ N پس .x ∈ N نتیجه

.(N :M a) = (γ(N) :M a) نتیجه در .x ∈ (γ(N) :M a) آن گاه ،xa ∈ γ(N) اگر •
.xa ∈ N\γ(N) داریم ،x ∈M و a ∈ R\δ((N :M)) هر برای کنید فرض :(٣)⇒(١) است. بدیهی :(٢)⇒(٣)
.x ∈ (N :M a) = N ∪ (γ(N) :M a) داریم فرض طبق لذا ،xa ∈ N چون .x ∈ N که دهیم نشان است کافی
□ است. ,γ)-اولیه δ) یک N نتیجه در .x ∈ N بنابراین .x /∈ (γ(N) : a) لذا ،xa /∈ γ(N) چون حال

زیرمدول یک N صورت این در .N ≤M و باشد زیرمدول تحدید یک γ و ایده آل  توسیع یک δ کنید فرض .٢ . ١٠ گزاره
آن گاه: ،IK ⊈ γ(N) و IK ⊆ N اگر .K ≤M هر و I ⊴R هر ازای به هرگاه است ,γ)-اولیه δ)

I ⊆ δ((N :M)) یا K ⊆ N.

کنید: فرض اثبات.
IK ⊆ N ∧ K ⊈ N ∧ I ⊈ δ((N :M))

داریم ٢ . ٩ قضیه از استفاده با حال ،a ∈ I \ δ((N : M)) کنید فرض ابتدا .IK ⊆ γ(N) که می دهیم نشان
روی (N : a) = N حالت پس K ⊈ N اینکه به توجه با اما .(N : a) = (γ(N) : a) یا (N : a) = N

برای لذا می دهد، روی ٢ . ٩ قضیه دوم حالت فقط مفروضات از استفاده با آن گاه ،a ∈ I \ δ(N :M) اگر یعنی نمی دهد.
پس: .(N : a) =

(
γ(N) : a

)
داریم a ∈ I \ δ((N :M)) هر

aK ⊆ IK ⊆ N =⇒ K ⊆ (N : a) = (γ(N) : a) =⇒ aK ⊆ γ(N).

چون . a ∈ I ∩ δ((N : M)) کنید فرض حال .aK ⊆ γ(N) داریم a ∈ I \ δ((N : M)) هر برای پس
و uK ⊆ γ(N) باال مطالب به توجه با اوال لذا است. موجود u ∈ I \ δ((N : M)) پس I ⊈ δ(N : M)

هر برای پس .(a + u)k ∈ γ(N) و ak ∈ γ(N) ،k ∈ K هر برای پس .a + u ∈ I \ δ((N : M)) ثانیاً
داریم k ∈ K هر برای و a ∈ I ∩ δ((N :M))

ak = (a+ u)k − uk ∈ γ(N)

□ .IK ⊆ γ(N) پس .ak ∈ γ(N) داریم k ∈ K هر و a ∈ I هر برای براین بنا

.I ⊈ δ((N :M)) که طوری به باشد R ایده آل  یک I و M از ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک N کنید فرض .٢ . ١١ گزاره
صورت: این در

(N :M I) = (γ(N) :M I) یا (N : I) = N.

همچنین .(γ(N) :M I) ⊆ (N :M I) و N ⊆ (N :M I) که می دانیم بدیهی طور به اثبات.

I(N :M I) =
{∑

f.s

am : a ∈ I, m ∈ (N :M I)
}
⊆ N.

می گیریم: نظر در را زیر حالت دو
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اصفهانی رنجبرنژاد آ. قلندرزاده، ش.

.I ⊆ δ((N :M)) یا (N :M I) ⊆ N داریم ،٢ . ١٠ گزاره از استفاده با آن گاه ،I(N :M I) ⊈ γ(N) اگر •
.(N :M I) = N بنابراین .(N :M I) ⊆ N نتیجه در .I ⊆ δ((N :M)) می دانیم فرض بنابر

.(N :M I) = (γ(N) :M I) لذا و (N :M I) ⊆ (γ(N) :M I) آن گاه ،I(N :M I) ⊆ γ(N) اگر •
□

زیرمدول هر برای کنید فرض عالوه به و باشد زیرمدول تحدید یک γ و ایده آل  توسیع یک δ کنید فرض .٢ . ١٢ گزاره
,γ)-اولیه δ) مدول زیر یک نیز (N : r) آن گاه .γ((N :M r)) = (γ(N) :M r) ، r ∈ R هر و N ,γ)-اولیه δ)

است.

am ∈ (N :M r) صورت این در .am ∈ (N :M r)\γ((N :M r)) و m ∈ M و a ∈ R کنید فرض اثبات.
لذا و a(rm) ∈ N\γ(N) صورت این در .ram /∈ γ(N) لذا و am /∈ γ((N :M r)) = (γ(N) :M r) و
□ .a ∈ δ((N :M)) ⊆ δ((N :M) : r) = δ((N : r) :M) یا و m ∈ (N :M r) نتیجه در و rm ∈ N

اگر .δ ≤ δ١ که طوری به باشد ایده آل ها از توسیع یک δ و ایده آل ها از δ١(I) =
√
I توسیع δ١ کنید فرض .٢ . ١٣ گزاره

آن گاه: ،δ١((γ(N) : m)) ⊆ (N : m) ،m ∈M هر برای که طوری به باشد ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک N

δ((N :M)) = δ١((N :M)) =
√
(N :M).

a ∈ δ١((N : اگر می کنیم. ثابت را تساوی عکس حال .δ((N : M)) ⊆ δ١((N : M)) داریم فرض به بنا اثبات.
باشد. خاصیت این با عدد کوچک ترین k٠ کنید فرض .ak ∈ (N : M) که طوری به است موجود k ∈ N آن گاه ،M))

.ak−١m٠ /∈ N که طوری به است موجود m٠ ∈M لذا .ak١−٠ /∈ (N :M) پس

.a ∈ δ١((γ(N) : m٠)) ⊆ δ١((N :M)) بنابراین .ak ∈ (γ(N) : m٠) آن گاه ،akm٠ ∈ γ(N) اگر •
a ∈ داریم لذا و a(ak−١m٠) ∈ N\γ(N) پس .akm٠ ∈ N\γ(N) آن گاه ،akm٠ /∈ γ(N) اگر •

.δ((N :M))

□ .δ((N :M)) = δ١((N :M)) بنابراین .δ١((N :M)) ⊆ δ((N :M)) نتیجه در

,γ)-اولیه δ) زیرمدول معکوس تصویر و تصویر .٣
تحدید γ کنید فرض باشد. اپی مورفیسم R-مدول یک f : M → N و R-مدول دو N و M کنید فرض .٣ . ١ گزاره
فرض همچنین باشد. ایده آل ها توسیع یک δ کنید فرض عالوه، به و باشد N زیرمدول های تحدید γ′ و M زیرمدول های

باشیم: داشته N از K زیرمدول هر برای کنید

γ(f−١(K)) = f−١(γ′(K)).

است. M از ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک آن گاه باشد، N ,γ)-اولیه δ′) یک K اگر حال

بگیرید: نظر در را زیر دیاگرام اثبات.

S(M)
γ //

f
��

S(M) ∪ {∅}

f
��

S(N)
γ′
// S(N) ∪ {∅}

لذا و rm ∈ f−١(K) پس .rm ∈ f−١(K)\γ(f−١(K)) صورت این در باشد. m ∈ M و r ∈ R کنید فرض
.rf(m) /∈ γ′(K) لذا و rm /∈ γ(f−١(K)) = f−١(γ′(K)) همچنین .rf(m) ∈ K بنابراین .f(rm) ∈ K
m ∈ f−١(K) می دهد نتیجه که f(m) ∈ K بنابراین است. ,δ)-اولیه γ) یک K و rf(m) ∈ K\γ′(K) نتیجه در
□ .r ∈ δ((K : N)) = δ((K : f(M))) ⊆ δ((f−١(K) :M)) یا
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,γ)-اولیه δ) زیرمدول های

تحدید γ کنید فرض باشد. همو مورفیسم R-مدول یک f : M → N و R-مدول دو N و M کنید فرض .٣ . ٢ گزاره
فرض همچنین باشد. ایده آل ها توسیع یک δ کنید فرض عالوه، به و باشد N زیرمدول های تحدید γ′ و M زیرمدول های

باشیم: داشته M از H زیرمدول هر برای کنید

γ′(f(H)) = f(γ(H)).

است. N مدول از ,γ)-اولیه δ′) زیرمدول یک f(H) آنگاه باشد، ,γ)-اولیه δ) زیرمدول یک H اگر

□ می گردد. اثبات فوق گزاره مشابه اثبات.
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مسئله یک مختلف پاسخ   های سطوح تحلیل برای ابزاری سولو نظریه

٢ یافتیان نرگس و ، محبت  پناه١,* افسانه

ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، ١گروه

ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، ٢گروه

سطح تعیین می  نماید استفاده و درک قابل یادگیرنده برای را آموزشگران توسط شده ارائه آموزش که راهکارهایی از یکی چکیده.
سطوح در استاد یا معلم هنگامی  که واقع، در است. آن  ها به سطح این با متناسب آموزش ارائه و فراگیران یادگیری و تفکر
نمی شود. درک یادگیرنده توسط کامل طور به مفاهیم بدهد، آموزش یادگیرنده تفکر سطح گرفتن نظر در بدون تفکر، مختلف
شناختی رشد نظریه  های است. ضروری آموزشی مناسب رویکردهای بردن کار به  برای یادگیرندگان تفکر سطح درک بنابراین،
رویکردی با پژوهش این در دارد. وجود آن  ها پاسخ   های ارزیابی کمک به یادگیرنده تفکر سطح و رشد توصیف برای بسیاری
پرداخته مثال همراه به سولو شناختی رشد نظریه آموزشی کاربردهای و توصیف به تحقیق، ادبیات و پیشینه مطالعه با و کیفی

است. شده
سولو. نظریه پاسخ  ها، تحلیل مسئله، حل ریاضی، آموزش کلیدی: واژه های

.97D60 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
تجسم و انتزاعی و انتقادی تفکر منطقی، استدالل در فراگیران فکری توانایی  های رشد در مهمی بسیار نقش ریاضیات
به نیز را آن  ها بلکه می  کند، آماده آینده شغلی فرصت  های و تحصیل ادامه برای را افراد تنها نه ریاضیات دارد. فضایی
زیادی عوامل توسط ریاضیات در یادگیرندگان موفقیت حال، این با می  کند. مجهز واقعی دنیای مشکالت حل برای ابزاری
اتخاذ اساتید و معلمان که است نامتناسبی ارزشیابی و آموزشی رویکردهای به مربوط آن  ها از برخی که است شده محدود
سوی از آن  ها تفکر و رشد شرایط درک برای تالش فراگیران، در ریاضیات عمیق یادگیری تحقق برای بنابراین، .[۴] می  کنند
یکی نیز سولو نظریه می   کند. توصیف را افراد تفکر سطح که دارد وجود متعددی نظریه  های است. ضروری اساتید و معلمان
افراد شناختی) ساختارهای (رشد موضعی و فرد) مدت بلند (رشد عمومی شناختی رشد که طبقه   بندی هاست کاربردی  ترین از
برخالف شد. معرفی ١٩٨٢ سال در (Biggs and Collis) کولیس و بیگز توسط بار اولین که می دهد قرار ارزیابی مورد را
است این توجه قابل نکته است. متمرکز آن  ها پاسخ   های بر یادگیرندگان، ذهنی تحول مراحل بر تمرکز جای به سولو پیاژه، نظریه
در یکسانی شناختی توانایی است ممکن دارند، قرار مشابه شرایط معرض در و هستند سنی سطح یک در که یادگیرندگانی که
یادگیرندگان عملکرد سطوح می  توانند اساتید و معلمان سولو، طبقه  بندی از استفاده با واقع در باشند. نداشته مسئله یک حل
به زیرا است حیاتی کامال معلمان و اساتید برای این کنند. درک خاص ریاضی مفهوم یک مثال مفهوم یک مورد در را خود
افراد، ریاضی مسئله حل توانایی تقویت برای مناسب ارزشیابی و آموزشی روش  های جست  و جوی هنگام تا می  کند کمک آ ن ها
پیش  ساختاری، سطح پنج براساس را فراگیران پاسخ که سولو طبقه  بندی دلیل، همین به . [۴] بگیرند گاهانه  ای آ تصمیمات
درک و تفکر سطح تعیین برای مناسبی گزینه  ی می  کند، ارزیابی تعمیم  یافته انتزاع و رابطه  ای چندساختاری، تک  ساختاری،

Afsanehmohabatpanah@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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یافتیان ن. و محبت پناه ا.

یک می شود. مربوط تکلیف یک حل در یادگیرندگان پاسخ سطوح به طبقه  بندی این گفت می  توان واقع در است. فراگیران
سولو، مدل طبق .[٢] دربرگیرد را تعمیم  یافته انتزاع تا پیش  ساختاری از یعنی پیچیدگی پنج گانه مراحل از یکی می  تواند پاسخ
توصیفی مراحل، این همچنین می شود. ارائه دارند، قرار یادگیری چرخه طی در که پاسخ سطوح به عنوان پنج گانه مراحل این

است. شده ارائه ١ جدول در سطح پنج این توصیف .[٣] می دهند ارائه پاسخ یک ساختار مورد در مراتبی سلسه
.[۵] سولو طبقه  بندی سطوح تشریح .١ جدول

توصیف سولو سطوح
فرد است. بی ربط یا نادرست وی پاسخ   های نتیجه، در می  کند. استفاده مسئله حل نادرستِ فرآیندهای یا نادرست داده  های از فرد

ندارد. معنایی و دهد نمی تشکیل را واحدی مفهوم اصال بنابراین ندارند، ربطی هم به حتی که دارد سطحی اطالعات
پیش  ساختاری

یا مفهوم یك یا و اطالعات یك از فقط همچنین دارد. تمرکز مسئله از جنبه یک روی تنها معموال و است محدود مسئله از فرد درک
می  كند. استفاده مسئله حل فرآیند

تک  ساختاری

ارتباط یکدیگر به را جنبه  ها این نمی   تواند اما می   گیرد، نظر در را مسئله از جنبه یک از بیش و کند ایجاد پیچیده  تری روابط می  تواند فرد
دهد.

چند ساختاری

داده   ها سپس می دهد. ارائه را موقت نتایج و می  گیرد کار به را فرایندها / مفاهیم سپس می  کند، استفاده اطالعات / داده   ها برخی از فرد
دهد. انجام را مربوطه نتیجه  گیری  های بتواند تا می   کند متصل هم به را فرآیندها سایر یا و

رابطه  ای

فکر مفهومی طور به همچنین، دهد. ارائه مسئله برای جدیدی راه  حل تا می  رود پیش مسئله از فراتر و می  کند خلق جدیدی چیزهای فرد
دهد. تعمیم تجربه و دانش از دیگری حوزه در را خود حل راه می   تواند و می   کند

تعمیم یافته انتزاع

سطح دو .[٢] می  گیرد قرار طبقه  بندی از خارج عمال می شود، منجر بی ربط نتیجه یک به پیش  ساختاری سطح آن جاییکه از
ایجاد کمی نظر از بیش تر دانش، آن در که هستند سطحی درک از مراحلی دو هر چندساختاری، و تک  ساختاری یعنی بعدی
دانش کیفیت بر انتزاع، افزایش و ارتباط یکپارچه  سازی، دلیل به تعمیم  یافته، انتزاع و رابطه  ای یعنی آخر مرحله دو می شود.
می دهند، بروز خود از سولو چارچوب مختلف سطح  های در فراگیران که رفتارهایی از لیستی ،٢ جدول در .[١] دارند کید تأ

است. شده ارائه
.[٢] سولو طبقه  بندی سطوح تشریح .٢ جدول

توصیف سولو سطوح
دادن تشخیص بردن، نام شمردن، کردن(ساده)، محاسبه کردن، شناسایی کردن، تعریف تک  ساختاری

رویه  ای کردن حل کردن، محاسبه کردن، لیست کردن، طبقه  بندی کردن، توصیف چندساختاری
بردن کار به کردن، برقرار ارتباط کردن، ادغام جز/کل، دادن تشخیص دادن، توضیح کردن، مقایسه کردن، تحلیل و تجزیه رابطه  ای
زدن حدس کردن، خلق جدید، دامنه به دادن انعکاس ساختن، عمومی دادن، تعمیم کردن، سازی فرضیه کردن، پیش بینی تعمیم  یافته انتزاع

یادگیرندگان توسط شده ارائه پاسخ   های و ایده  ها تحلیل و تجزیه اساتید و معلمان وظایف از یکی که نکته این گرفتن نظر در با
قادر را آن  ها و می  کند فراهم آنان برای مشترک الگو و زبان یک طبقه  بندی این است، یاددهی-یادگیری فرآیند بهبود جهت
می  تواند که است این در نظریه این اهمیت کنند. توصیف معنی  دار روشی به یادگیرندگان عملکرد از را خود مشاهدات می  سازد
و دهد قرار ارزیابی مورد را موضوع یک از یادگیرنده فهم و درک دانشگاه، و مدرسه جمله از تحصیلی مقاطع و سنین همه در
از بسیاری ریشه متوجه ترتیب بدین و کند طبقه  بندی آن  ها تفکر سطح براساس را فراگیران پاسخ   های که کند کمک مدرس به
یاددهی- و آموزش فرآیند در سولو نظریه کاربرد و اهمیت به توجه با نتیجه در شود. یادگیری و آموزش مشکالت و بدفهمی ها
منظور به سولو نظریه از استفاده با هندسه و جبر آمار، جمله از ریاضی مختلف مباحث در متعددی پژوهش  های یادگیری،
پژوهش  ها این از یکی نتایچ به ادامه، در است. شده انجام دانش  آموزان/دانشجویان تفکر سطح شناخت و پاسخ  ها طبقه  بندی

می گردد. اشاره است، شده انجام ریاضی آموزش حوزه در سولو طبقه  بندی از استفاده با اخیراً که
به توجه با ریاضی معلمان دانشجو هندسی تفکر سطح بررسی منظور به ترکیه غرب در دانشگاهی در [۶] پژوهش این
کووید١٩ بیماری با مرتبط و هندسی مفاهیم از بازپاسخ ریاضی مسئله دو پژوهش، این در است. شده انجام سولو طبقه  بندی

شد. ارائه معلمان دانشجو این به است جهان در توجهی مورد موضوع اخیراً که
صفحات تعداد در محدودیت دلیل به بود. چندساختاری سطح در معلمان دانشجو این اکثر تفکر سطح که داد نشان نتایج
طبقه  بندی مختلف سطوح در پژوهش اول مسئله به معلمان دانشجو پاسخ   های از نمونه هایی بررسی به اجمال به ادامه در مقاله،

است. شده پرداخته سولو
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مختلف پاسخ   های سطوح تحلیل برای ابزاری سولو نظریه

حداقل باید افراد بین اجتماعی فاصله ،١٩ کووید بیماری شیوع دلیل به که داشته  اند اظهار کارشناسان اول: مسئله
را انتظار نقاط چگونه که نمی  داند او ولی دارد، غذا تهیه آشپزخانه یک که شماست بستگان از احمد، باشد. متر دو
کند. مدیریت خود کار محل بیرون انتظار منطقه در را جمعیت بتواند تا کند تعیین مناسب اجتماعی فاصله برای
فاصله قانون با مطابق را انتظار نقاط که می خواهد شما از هستید، ریاضی معلم یک شما که این  دانستن با احمد
ترسیم می دهد، نشان را آن  ها فاصله که پیش نویس نقاشی با همراه انتظار، منطقه در مشتری حداکثر با و اجتماعی

دهید. توضیح جزئیات با می کنید؟ کمک احمد به چگونه کنید.
در معلمان دانشجو پاسخ از نمونه  ای ٢ شکل در و پیش  ساختاری سطح در معلمان دانشجو پاسخ از نمونه  ای ،١ شکل در

است. شده ارائه تک  ساختاری سطح

تک  ساختاری. سطح در پاسخ نمونه .٢ شکل پیش  ساختاری. سطح در پاسخ نمونه .١ شکل

می  کند. اشغال را کمتری فضای باشد طوالنی تر ردیف هرچه که بود کرده بیان ١ شکل پاسخ توضیح در معلم دانشجو
داده ارائه مسئله با نامرتبط پاسخی و است نکرده استفاده خود پاسخ برای هندسی مفاهیم از وی است مشخص که همان طور

است. شده طبقه  بندی سولو پیش  ساختاری سطح در وی پاسخ بنابراین، است
نقاشی یک با می  توان را اجتماعی فاصله  گذاری با منطبق نقاط که بود کرده بیان ٢ شکل پاسخ توضیح در معلم دانشجو
واقع در است. نداده بیرونی مارپیچ و داخلی مارپیچ انتظار نقاط بین فاصله مورد در توضیحی هیچ وی اما، کرد ایجاد مارپیچی
توضیحی جمعیت حداکثر همچنین و نقاط سایر بین فاصله به راجع ولی است گرفته نظر در را متوالی افراد بین فاصله وی
است. شده طبقه  بندی تک  ساختاری سطح در وی پاسخ پس است، گرفته نظر در را مسئله از جنبه یک فقط چون است، نداده
سطح در معلمان دانشجو پاسخ از نمونه  ای ۴ شکل در و چند ساختاری سطح در معلمان دانشجو پاسخ از نمونه  ای ٣ شکل در

است. شده ارائه رابطه  ای

رابطه. سطح در پاسخ نمونه .۴ شکل چند ساختاری. سطح در پاسخ نمونه .٣ شکل

احمد، کار محل مقابل انتظار منطقه که کرده  ایم فرض همه، از اول که بود کرده بیان ٣ شکل پاسخ توضیح در معلم دانشجو
راست، (از است همزمان فاصله این که را نقاطی دارد، وجود فاصله متر ٢ حداقل نفر دو هر بین که آن جا از است. مربع متر ١۶
این اگرچه باشد. مشتری هر برای انتظار نقطه یک تا کرده ایم مشخص قرمز نقطه یک با دارد، دیگر نقاط با مورب) یا چپ
افرادی حداکثر به راجع  ترسیمی یا توضیح ولی، است کرده  اشاره مختلف جهت  های از متر ٢ اجتماعی فاصله  گذاری به پاسخ

است. گرفته قرار چندساختاری سطح در و نیست کامل پاسخ بنابراین است. نداده شده، خواسته مسئله این در که 
است. کرده استفاده متر ٢ اضالع با متساوی  االضالع مثلث یک از که بود کرده بیان ۴ شکل پاسخ توضیح در معلم دانشجو
چنین داشت. خواهیم منطقه کوچک ترین در را افراد تعداد بیش ترین و است شده رعایت ٢متر فاصله  گذاری قانون ترتیب، این به
سطح در است، کرده ارائه درستی پاسخ مناسبی هندسی ترسیم با و است گرفته نظر در را مسئله جنبه   های همه که پاسخی

است. شده ارائه تعمیم  یافته انتزاع سطح در معلمان دانشجو پاسخ از نمونه  ای ۵ شکل در می  گیرد. قرار رابطه  ای
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یافتیان ن. و محبت پناه ا.

تعمیم  یافته. انتزاع سطح در پاسخ نمونه .۵ شکل

شش یک کرد استفاده آن از می  توان مسئله حل برای که شکلی که بود کرده بیان ۵ شکل پاسخ توضیح در معلم دانشجو
النه یک و می  کنند درست النه منتظم ضلعی شش یک شکل به طبیعت در زنبورها مشابه طور به زیرا است. منتظم ضلعی
منتظم ضلعی شش می  کند. فراهم موم حداقل با را ذخیره بیشترین که است منتظم ضلعی شش سلول  های از متشکل زنبوری
شخص هر بین فاصله که می  دهد را اطمینان این است، شده تشکیل االضالع متساوی مثلث  های از که شکل در شده داده نشان
است کرده فکر مسئله زمینه از فراتر معلم دانشجو ،۵ شکل پاسخ در که می شود مشاهده پاسخ  ها سایر برخالف است. متر ٢
مسئله و واقعی زندگی بین پیوندی می شود، استفاده حجم بیش ترین برای فضا کم ترین از نیز زنبور النه در که مسئله این با و

است. کرده ایجاد ریاضی

اصلی نتایج .٢

سولو طبقه  بندی می دهد، قرار ارزیابی مورد را یادگیرندگان رشد سطح و یادگیری نتایج که طبقه  بندی  ها کاربردی ترین از یکی
پیشرفت میزان از هم می  آورد، بدست ارزشیابی   ها از که نتایجی به توجه با مدرس یادگیرندگان، سطح تعیین برای است.
بتواند تا می  سازد هماهنگ یادگیرندگان تفکر سطح و توانایی میزان با را خود تدریس نوع هم و می  کند حاصل اطالع یادگیری
پایین سطح بیانگر که مختلف مقطع  های در مرتبط پژوهش  های نتایج به توجه با نتیجه در ببخشد. ارتقا و تسهیل را یادگیری
تفکر و رشد سطح با مدرس آموزش سطح بین تناسب ایجاد لزوم است، سولو طبقه  بندی سطوح نظر از فراگیران پاسخ   های

می شود. احساس فراگیران،
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راز چند تسهیم طرح یک از استفاده با بالکچین شبکه های در نیاز مورد ذخیره سازی فضای کاهش

* قاسمی١ رضا ممیوند١,، رضا

ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه علوم، دانشکده ریاضی، ١گروه

داده های فناوری این در است. شده گرفته کار به سازی متمرکز غیر جهت به زیادی بسیار زمینه های در بالکچین فناوری چکیده.
روی بر داده ها افزایش با می گردند. ذخیره شبکه اعضای توسط زنجیره ها این و می گردد ذخیره بلوک ها از زنجیره ای در مشترک
بسیاری طرح های بنابراین ندارند. را داده ها همه ی ذخیره ی توانایی اعضا تمامی زیرا می یابد کاهش شبکه کارایی زنجیره ها این
بر عالوه که می شود ارائه راز چند تسهیم بر مبتنی طرح یک مقاله این در گشت. ارائه نیاز مورد ذخیره سازی فضای کاهش برای

می دهد. افزایش را بالکچین شبکه کارایی ذخیره سازی، برای نیاز مورد فضای کاهش با اطمینان، قابلیت افزایش
ذخیره سازی. فضای راز، چند تسهیم بالکچین، کلیدی: واژه های

.94A60, 94A62 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
طریق آن از که می گردد اتخاذ بزرگ سازمان های و سیاستمداران توسط مالی و پولی سیاست های تمامی امروز دنیای در
برای زیرا می کنند تبعیت تصمیم ها این از ناچار به نیز اجتماع افراد و می کنند تحمیل جوامع افراد به را خود منافع و نظرات
سامانه ی یک به نیاز بدون افراد که نمود فراهم را امکان این بالکچین است. متمرکز سازمان یک به نیاز امور از بسیاری انجام
به می توان مثال عنوان به بگیرند. خود را اساسی تصمیمات و دهند انجام متمرکز غیر صورت به را امور از برخی مرکزی
فراهم خود مشتریان برای را پرداخت و دریافت خدمات توانسته اند مرکزی بانک هیچ پشتوانه ی بدون که نمود اشاره رمزارزها

کنند.
فناوری این است. شده نهاده بنا رمزنگاری و شبکه نظریه ی همتا١، به همتا ارتباطی تکنولوژی پایه ی بر بالکچین فناوری
برای باال پتانسیل باوجود بالکچین و...است. انرژی پزشکی، مالی، همچون مختلفی بخش های در گسترش حال در سرعت به
محدودیت های دالیل از یکی می دهد. کاهش را آن کارآمدی که است محدودیت هایی دارای مختلف، بخش های در به کارگیری
می یابد، افزایش بلوک زنجیره ی داده های حجم وقتی  است. نیاز مورد ذخیره  سازی فضای هزینه ی بالکچین، همه جانبه گسترش
گره٢ هر زیرا می کند محدود را مقیاس پذیری نهایت در که می یابد افزایش چشمگیری به صورت نیاز مورد ذخیره سازی فضای
برخوردار زیادی سازی ذخیره فضای از غالباً گره ها این و می کند ذخیره را بلوک ها زنجیره ی از کپی یک بالکچین شبکه ی در

می شوند. مواجه ذخیره سازی فضای مشکل با لذا نیستند
طرح ها از دسته این کلی اصول است. شده  پیشنهاد راز٣ تسهیم براساس طرح هایی ذخیره  سازی، فضای مشکل حل برای
یکی می شود. کاسته افراد نیاز مورد ذخیره سازی حجم از شبکه در موجود افراد بین بلوک ها تسهیم با که است صورت بدین
اعضای تعداد با مجموعه هایی در را همتاها روش این در .[٣] ۴است DSB روش راز تسهیم بر مبتنی موجود روش های از

r.ghasemi@basu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
1Peer to Peer
2Node
3Secret Sharing
4Distribute Storage Blockchain

۶٢



ر.قاسمی ر.ممیوند،

کلید با دسته هر اعضای برای را بلوک و می کنیم انتخاب خصوصی کلید یک دسته هر برای سپس می کنیم، تقسیم مساوی
تسهیم دسته همان اعضای بین شامیر، راز تسهیم از استفاده با را رمز شده بلوک آن از بعد می کنیم، رمز خودشان خصوصی
می کنیم. تسهیم آن ها بین نیز را دسته هر خصوصی کلید باشد، بلوک بازیابی به نیاز است ممکن بعداً اینکه به توجه با می کنیم.
ذخیره  سازی فضای [۵] ۶ LRC کدهای از استفاده با آنها کرده اند. ارائه محلی۵ راز تسهیم بر مبتنی روشی [٢] همکاران و کیم
راز تسهیم براساس راز چند تسهیم پایه ی بر طرح یک [١] همکاران و چن بخشیدند. بهبود را DSB طرح در نیاز مورد
نیاز مورد فضای توانستند راز تسهیم جای به راز چند تسهیم از استفاده با که کردند ارائه ذخیره سازی فضای کاهش برای شامیر

دهند. کاهش را ذخیره سازی
تعداد با ناحیه هایی در را افراد که صورت این به می دهیم ارائه ذخیره سازی فضای کاهش برای روش یک ما مقاله این در
اطالعات کردن ذخیره  برای می کنیم. ناحیه ها ذخیره از محدودی تعداد در را بلوک  هر اطالعات و می کنیم تقسیم مساوی اعضای
کاهش بر عالوه تا می کنیم تسهیم ناحیه اعضای بین راز چند تسهیم طرح یک از استفاده با را بلوک ناحیه، یک در بلوک ها
شده انتخاب همکاران و چن راز چند تسهیم طرح پیشنهادی، طرح در یابد. افزایش طرح اطمینان قابلیت ذخیره سازی، فضای
تمامی ذخیره ی جای به ناحیه یک اعضای ما پیشنهادی طرح در است. کمتری ٧ همگانی مقدار دارای آنها طرح زیرا است
نیاز مورد ذخیره سازی فضای چشمگیر کاهش باعث کار این که می کنند ذخیره را بلوک کمتری تعداد بلوک، زنجیره بلوک های
ذخیره را بلوک یک که است شبکه در افرادی یافتن هستیم مواجه آن با روش این در که مشکلی می شود. شبکه اعضای برای
این رفع برای می کنند. ذخیره را بلوک ها افراد از محدودی تعداد تنها ما روش در پیشین روش های خالف بر که چرا می کنند
خود که کنیم ذخیره را داشته اند دخالت آن تسهیم در که افرادی شماره ی بلوک هر برای که است این ساده حل راه یک مشکل
توابع بر مبتنی حل راه یک مقاله این در می گذارد. شبکه دوش بر بسیاری ذخیره سازی بار زیرا می کاهد بسیار طرح کارایی از
پیشنهادی طرح دیگر مزیت گردد. برطرف مشکل این ذخیره سازی برای اضافی حجم تحمیل بدون تا می دهیم ارائه چکیده ساز٨

است. استفاده قابل بالکچین شبکه هر برای بنابراین است ٩ اجماع الگوریتم از مستقل شده ارائه روش که است این
بخش در سپس و ذخیره  سازی فضای کاهش برای موجود طرح های بررسی و مرور به دوم بخش  در و مقاله این ادامه ی در
بخش دارد. اختصاص طرح ها سایر با پیشنهادی طرح مقایسه ی به چهارم بخش می پردازیم. پیشنهادی طرح ارائه ی به سوم

است. شده گفته مطالب از نتیجه گیری نیز آخر

موجود طرح های .٢

در شبکه، اعضای کردن افراز با روش این .[٣] است شده ارائه ٢٠١٨ سال در وارشنی و رامن توسط DSB روش
کند، کاهش ذخیره باید همتا هر که را فضایی مقدار [۴] شامیر راز تسهیم طرح از استفاده و مساوی طول با مجموعه هایی
Ht = h(Wt) می دهیم قرار باشد. ام −(t + ١) بلوک چکیده  ی مقدار Ht و ام − t بلوک Bt کنید فرض می دهد.
از افرازی Pt کنید فرض . هستند چکیده ساز تابع دو g و h که است Ht−١ و Bt الحاق Wt = (Ht−١, g(Bt)) و
از یک هر به است. شده فرض بخش پذیر m بر n باشد. t زمان در m اندازه  ي با مجموعه هایی به همتا، n مجموعه ی
همتای هر برای t زمان در می کنیم. مشخص n

m , . . . , ١ اعداد با را ناحیه ها این می گویند. ناحیه یک افراز مجموعه های

طی بلوک هر از نسخه یک روش این در می دهد. نشان را است i همتای شامل که را ناحیه ای p(i)t ∈
[
n
m

]
، i ∈ [n]

از kt خصوصی کلید یک ابتدا بگیرید. درنظر را t زمان با متناظر Bt بلوک می شود. ناحیه ذخیره هر در توزیع شده روشی
شامیر راز تسهیم از استفاده با را کلید این می کنیم. رمز کلید، آن با را بلوک و می کنیم انتخاب ناحیه هر برای K کلید فضای
یکپارچگی حفظ برای می کنیم. توزیع ناحیه همتاهای میان نیز را رمزگذاری شده بلوک می کنیم. تسهیم ناحیه آن همتاهای بین

.[٣] می کنند دریافت Wt از ١٠ سهم یک همتاها شامیر، راز تسهیم طرح از استفاده با ناحیه هر در اطالعات،
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بالکچین ها در نیاز مورد ذخیره سازی فضای کاهش

.[٢] کرده اند ارائه محلی راز تسهیم بر مبتنی روشی وارشنی، و رامن DSB طرح براساس ٢٠١٩ سال در همکاران و کیم

می یابد. کاهش کند،  ذخیره باید همتا هر که فضایی مقدار [۵] LRC کدهای و DSB روش کردن ترکیب با روش این در
در .[١] کردند ارائه ذخیره سازی فضای کاهش برای روشی شامیر راز تسهیم طرح براساس ٢٠١٩ سال در وهمکاران چن
m به راز تسهیم از استفاده با قسمت t این سپس می شود، تقسیم مساوی اندازه ی با قسمت t به ابتدا بلوک هر آنها روش
کار این که می کند ذخیره سهم m این میان از سهم یک بلوک، کل ذخیره ی جای به گره هر بنابراین می شوند. تبدیل سهم
با را آن ها که می شود تقسیم ، |α|

t اندازه ی با قسمت t به α بلوک آن ها روش در می شود. ذخیره سازی فضای کاهش باعث
یعنی: است α بلوک برابر آنها ١١ الحاق به طوریکه می کنیم مشخص αt, . . . , α٢, α١

α١∥α٢∥. . . ∥αt = α.

می شود. انجام است ،١ ≤ i ≤ t ، αi و m از بزرگ تر و اول عددی p که Zp متناهی میدان در روش این در محاسبات تمام
تصادفی طور به ابتدا در که صورت این به می شود اجرا α١ قطعه ی برای (٢, ٢) شامیر راز تسهیم طرح بلوک، تسهیم برای
مقادیر α١ از سهم دو آوردن بدست برای می شود. ساخته است، آن ثابت مقدار α١ که g١(x) یک درجه ی چندجمله ای یک
مقدار α٢ که است g٢(x) دوم درجه ی چندجمله ای ساخت بعدی گام می کنیم. محاسبه را g١,٢ = g(٢)١ و g١,١ = g(١)١

آوردیم. بدست قبل مرحله ی در که هستند سهمی دو آن ضرایب و است آن ثابت

g٢(x) = α٢ + g١,١x+ g١,٢x
٢ mod p.

می شوند. مشخص gi−١,١, gi−١,٢, . . . , gi−١,i با که داریم را ،٢ ≤ i ≤ t − ١ ، αi−١ از سهم i که کنید فرض
ضریب به عنوان ، j ∈ {١, . . . , i} ، gi−١,j از استفاده با αi یعنی بعدی قطعه ی برای i درجه ی چندجمله ای یک می توانیم

است. زیر t درجه ی با چندجمله ای ساخت گام آخرین می سازیم. را دیگر چندجمله ای های ترتیب همین به بسازیم. ام −j

gt(x) = αt + gt−١,١x+ gt−١,٢x
٢ + · · ·+ gt−١,kx

t mod p.

هستند. گره ها عمومی نمایه های xm, . . . , x٢, x١ که می گیرند تعلق گره ها به gt(x١), gt(x٢), . . . , gt(xm) نهایی mسهم
.[١] است شده داده شرح ١ الگوریتم در تسهیم طرح این

همکاران و چن روش به بلوک تسهیم ١ الگوریتم

هستند. مفروض xm, . . . , x٢, x١ عمومی نمایه های و α بلوک :١
کن. تقسیم مساوی اندازه های با αt, . . . , α٢, α١ قسمت t به را α بلوک :٢
.p > max{α١, α٢, . . . , αt,m} که کن انتخاب طوری را p اول عدد :٣

بساز. را g١(x) = α١ + rx ( mod p) یک درجه ی چندجمله ای و کن انتخاب r ∈ Zp تصادفی عدد یک :۴
کن. محاسبه را g١,٢ = g(٢)١ و g١,١ = g(١)١ مقادیر :۵

بده: انجام t− ١ تا i = ٢ برای :۶

بساز. را gi(x) = αi+ gi−١,١x+ gi−١,١x
٢ + · · ·+ gi−١,ix

i ( mod p) ام −i درجه ی چندجمله ای :٧
بده: انجام i+ ١ تا j = ١ برای :٨

کن. محاسبه را gi,j = gi(j) مقدار :٩
حلقه. پایان :١٠

حلقه. پایان :١١
بساز. را gt(x) = αt + gt−١,١x+ gt−١,٢x

٢ + · · ·+ gt−١,kx
k ( mod p) ام −t درجه ی چندجمله ای :١٢

بده: انجام n تا i = ١ برای :١٣
کن. محاسبه را βi = gt(xi) مقدار :١۴

کن. توزیع متناظر گره ی به را xi عمومی نمایه ی و βi سهم :١۵
حلقه. پایان :١۶

11Concatenation
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ر.قاسمی ر.ممیوند،

پیشنهادی طرح .٣

اعداد با را ناحیه ها این و می کنیم تقسیم مساوی اعضای تعداد با ناحیه هایی به را شبکه اعضای پیشنهادی، طرح در
ذخیره سازی هزینه ی افزایش و ناحیه ها تمام به بلوک ها تمامی ارسال جای به طرح این در می دهیم. نشان z = ١, ٢, ..., nm
در که می شود تعیین مشتری نیازهای براساس k متغیر می کنیم. ارسال ناحیه، k ناحیه، محدودی تعداد به فقط را بلوک هر
k مقدار بیشترین و بود خواهد نیاز مورد ذخیره سازی فضای در جویی صرفه بیشترین و اطمینان قابلیت کمترین k = ١ آن
پی در بالکچین شبکه ی کنندگان استفاده برای را جویی صرفه کمترین و اطمینان قابلیت میزان بیشترین است n/m برابر که

شود. انتخاب k متغییر مشتری نیاز اساس بر تا بود خواهد پذیر انعطاف پیشنهادی طرح نتیجه در داشت. خواهد
اطالعات ذخیره ی زیرا داشته اند شرکت بلوک یک تسهیم در که است افرادی کردن پیدا پیشنهادی طرح چالش های از یکی
طرح در مشکل این رفع برای می شود. ذخیره سازی هزینه ی چشمگیر افزایش باعث بلوک هر تسهیم در کننده شرکت افراد
تابع یک g کنید فرض می شود. استفاده متمایز ناحیه های به شبکه اعضای افراز برای چکیده ساز تابع یک از پیشنهادی
نشان آن جواب می کنیم. حساب را g(j) ابتدا کنیم. ذخیره می خواهیم را j−ام بلوک و باشد طبیعی اعداد برد با چکیده ساز
دومین آن جواب و می کنیم حساب را g(g(j)) ادامه در می گیرد. قرار اول ناحیه ی در که است شبکه از عضوی اولین دهنده ی
نتیجه در شوند. مشخص ناحیه عضو m تا می کنیم تکرار بار m صورت همین به را کار این می کند. مشخص را ناحیه عضو

است. زیر مجموعه برابر سازی ذخیره برای اول ناحیه ی افراد شماره ی

{g(j), g٢(j), . . . , gm(j)}
آیند. بدست دیگر نواحی تا می دهیم ادامه ترتیب همین به

{gm+١(j), . . . , g٢m(j)}, . . . , {gkm−m+١(j), . . . , gkm(j)}
است. شده داده شرح ٢ الگوریتم در مراحل این

چکیده ساز توابع از استفاده با شبکه اعضای افراز ٢ الگوریتم

باشد. طبیعی اعداد آن برد که طوری به باشد چکیده ساز تابع یک g کنید فرض :١
است. مفروض k متغیر و j−ام بلوک :٢

کن. محاسبه را {gm+١(j), . . . , g٢m(j)}, . . . , {gkm−m+١(j), . . . , gkm(j)} مقادیر :٣
کن. ارسال خروجی به را آمده بدست نواحی :۴

ناحیه آن اعضای بین راز چند تسهیم طرح یک از استفاده با را بلوک ناحیه، یک در بلوک ذخیره سازی برای طرح این در
بازسازی بر تاثیری اعضا از برخی سهم رفتن دست از زیرا می شود طرح اطمینان قابلیت افزایش باعث کار این می کنیم. تسهیم
مقادیر دارای نسبت به آن ها روش چون می کنیم انتخاب را راز تسهیم در همکاران و چن روش ما داشت. نخواهد بلوک

است. شده بیان ٣ الگوریتم در ما طرح مراحل است. کمتری همگانی

بالکچین یک در ذخیره سازی فضای کاهش برای پیشنهادی طرح ٣ الگوریتم

است. ١)مفروض ≤ k ≤ n/m) k عدد و α بلوک :١
کن. انتخاب ٢ الگوریتم از استفاده با عضوی m ناحیه k :٢

بده: انجام ناحیه هر برای و انتخاب را ناحیه k ،α بلوک برای :٣

ناحیه هر گره های تعداد و شبکه سیاست های به توجه با آستانه این کن. انتخاب (١ ≤ t ≤ m) t آستانه یک :۴
می شود. انتخاب

کن. تسهیم ١ الگوریتم از استفاده با را α بلوک شده، انتخاب ناحیه های برای :۵
کن. توزیع ناحیه اعضای میان را ١ الگوریتم توسط شده تولید سهم های :۵

حلقه پایان :۶

می دهیم. ارائه بلوک تسهیم مثال یک پیشنهادی روش بهتر درک منظور به
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بالکچین ها در نیاز مورد ذخیره سازی فضای کاهش

دارای شبکه همچنین و کنیم ذخیره ٣ الگوریتم از استفاده با را α = ٢۵١٣٠٢١١ بلوک می خواهیم کنید فرض .٣ . ١ مثال
الگوریتم از استفاده با را را افراد ابتدا است. یک برابر شده گرفته نظر در k راحتی برای مثال این در است. عضو یک و بیست
می دهیم. ذخیره سازی برای اول ناحیه ی به فقط را بلوک می کنیم. تقسیم مساوی اعضای تعداد با (m = ٧) ناحیه سه به ٢
عضو هفت بین است قرار بلوک این می کنیم. تقسیم α۴ = و١١ α٣ = ٢،α٢ = ١٣،α١ = ٢۵ قسمت چهار به را بلوک
عدد .t = ۵ عبارتی به یا کنیم بازسازی بتوانیم را بلوک سهم هفت میان از سهم پنج هر با به طوریکه شود تسهیم اول ناحیه ی
را r = ۵ تصادفی عدد کار شروع برای می دهیم. انجام Z٣١ میدان در را محاسبات تمام و کرده انتخاب را p = ٣١ اول

.(١ (شکل می کنیم تولید را سهم ها ١ الگوریتم طبق و می کنیم انتخاب

g١(x) = ٢۵ + ۵x→ (١, ٣٠), (٢, ۴)

g٢(x) = ١٣ + ٣٠x+ ۴x٢ → (١, ١۶), (٢, ٢٧), (٣, ١۵)

g٣(x) = ٢ + ١۶x+ ٢٧x٢ + ١۵x٣ → (١, ٢٩), (٢, ١۴), (٣, ١۶), (۴, ١)

g۴(x) = ١١ + ٢٩x+ ١۴x٢ + ١۶x٣ + x۴ →

α = ٢۵١٣٠٢١١

α١ α٢ α٣ α۴
α١

α٢

α٣

α۴

(١, ٩), (٢, ٢١), (٣, ٢۴), (۴, ١٩), (۵, ٠), (۶, ١۶), (٧, ١٨)

پیشنهادی. طرح از استفاده با ناحیه اعضای میان بلوک تسهیم .١ شکل

است. (١, ٩), (٢, ٢١), (٣, ٢۴), (۴, ١٩), (۵, ٠), (۶, ١۶), (٧, ١٨) برابر ترتیب به کنندگان شرکت سهم های انتها در
را بلوک α١ و ... ،α٣ ،α۴ بازسازی با ترتیب به و خود سهم های از استفاده با می توانند افراد این بلوک بازسازی برای

کنند. بازسازی

موجود طرح های مقایسه .۴

هزینه ی زمینه ی سه در را موجود طرح های می پردازیم. پیشنهادی طرح و موجود طرح های مقایسه به بخش این در
است. شده آورده زیر جدول در مقایسه ها این نتایج می کنیم. مقایسه شبکه توانمندی و رمزنگاری از استفاده ذخیره سازی،

ما پیشنهادی روش [١] همکاران و چن روش [٢] همکاران و کیم روش [٣] DSB روش معمولی بالکچین روش نام
kmβ(

log٢ q+log٢ p
t ) βn(

log٢ q+log٢ p
t ) βn(

log٢ q
m−١ + log٢ p) βn(

log٢ q
m + ٢ log٢ p) βn(log٢ q + log٢ p) سازی ذخیره هزینه ی

خیر خیر بله بله خیر رمزنگاری از استفاده
km− t− ١ n− t− ١ ٢n

m − ١ n
m − ١ n− ١ شبکه توانمدی

β ،W ∈ Fp ،B ∈ Fq جدول این در موجود. طرح های با پیشنهادی طرح مقایسه ی .١ جدول
آنها به ذخیره سازی برای را بلوک هر که است ناحیه هایی تعداد k شبکه، در بلوک ها تعداد دهنده ی نشان
توانمندی و سازی ذخیره هزینه است. ناحیه یک در اعضا تعداد m و شبکه اعضای کل تعداد n داده ایم،
شبکه اعضای تعداد حداقل و شبکه در بلوک ها ذخیره ی برای نیاز مورد فضای دهنده ی نشان ترتیب به

افتاد. خواهد کار از حتماً شبکه آن ها رفتن دست از با که است

بین تسهیم برای ناحیه k به تنها را بلوک هر که می کنیم فرض پیشنهادی طرح در ذخیره سازی هزینه ی محاسبه ی برای
ذخیره ناحیه k در ناحیه ها، تمام در ذخیره جای به بلوک هر پیشنهادی طرح در اینکه به توجه با داده ایم. ناحیه آن اعضای
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ر.قاسمی ر.ممیوند،

فضای میزان از شبکه توانمندی کاهش ازای در است توانسته پیشنهادی طرح ،n از km بودن کوچک تر همینطور و می شود
بودن ثابت فرض با زیرا است چشمپوشی قابل توانمندی کاهش این اما بکاهد. مالحظه ای قابل طور به نیاز مورد سازی ذخیره
افزایش با بنابراین است n از مستقل طرح ها دیگر خالف بر پیشنهادی طرح در سازی ذخیره برای نیاز مورد فضای میزان m
عدم پیشنهادی طرح ویژگی های از دیگر یکی کرد. نخواهد تغییری شده ارائه طرح در نیاز مورد فضای شبکه، در گره ها تعداد

شد. خواهد اجرا زمان نظر از عملکرد بهبود باعث که است رمزنگاری سامانه های از استفاده

نتیجه گیری .۵
در بلوک ها سازی ذخیره  در اعضا محدودیت به توجه با است. امروز دنیای در گسترش حال در زیادی سرعت با بالکچین
این در می شود. احساس پیش از بیش می شوند ذخیره سازی فضای کاهش باعث که طرح هایی به نیاز بالکچین، شبکه یک
تعداد به بلوک  هر اختصاص و شبکه گره های افراز از استفاده با که شد ارائه راز چند تسهیم بر مبتنی پیشنهادی طرح یک مقاله
تابع یک از استفاده با همچنین می دهد. کاهش را بلوک ها ذخیره سازی برای نیاز مورد فضای افراز، این نواحی از مشخصی
را می کرد وارد شبکه به زیادی سازی ذخیره بار که بلوک یک سازی ذخیره گره های آدرس های سازی ذخیره به نیاز ساز چکیده

ساختیم. برطرف

مراجع
1. Chen, H., Wu, H. L., Chang, C. C., Chen, L. S. (2019). Light repository blockchain system with multisecret

sharing for industrial big data. Security and Communication Networks, 2019.
2. Kim, Y., Raman, R. K., Kim, Y. S., Varshney, L. R., Shanbhag, N. R. (2018). Efficient local secret sharing

for distributed blockchain systems. IEEE Communications Letters, 23(2), 282-285.
3. Raman, R. K., Varshney, L. R. (2018, February). Distributed storage meets secret sharing on the

blockchain. In 2018 Information Theory and Applications Workshop (ITA) (pp. 1-6). IEEE.
4. Shamir, A. (1979). How to share a secret. Communications of the ACM, 22(11), 612-613.
5. Tamo, I., Barg, A. (2014). A family of optimal locally recoverable codes. IEEE Transactions on Information

Theory, 60(8), 4661-4676.

۶٧



هیلبرت فضای در پیوسته های قاب مورد در تساوی یک پیرامون

مشتاقیون١, محمد سید
طبا٢* بنی سادات نرجس

ایران ، یزد ، یزد دانشگاه ریاضی، ١بخش

ایران ، تهران ، نور پیام دانشگاه ریاضی، ٢بخش

خصوصیات ، پیوسته های قاب تعریف شامل معرفی این . است شده معرفی پیوسته های قاب ابتدا مقاله این در چکیده.
پیوسته قاب عملگر خواص مورد در نیز مختصری . باشد می ترکیب و تجزیه عملگرهای و پیوسته قابی عملگر ، آن ابتدایی
لم یک از آن اثبات برای که است پیوسته های قاب زمینه در تساوی یک اثبات و طرح اصلی موضوع . است شده بحث

. است شده استفاده عملگرها به مربوط کاربردی
تجزیه. عملگر ، ترکیب عملگر ، پیوسته قاب عملگر ، پیوسته قاب کلیدی: واژه های

.00A69 , 06D22 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
فوریه های سری در مسایلی مطالعه زمینه در بار اولین برای [٣] شیفر و دافین توسط هیلبرت فضاهای در ها قاب مفهوم
دادند توسعه گابور های قاب و موجکها در را قاب مفهوم [٢] میر و گراسمن ، دابشی سپس . گردید مطرح هارمونیک غیر
از شمارا ایی خانواده قاب یک ، کلی حالت در . دارد فراوانی کاربرد مهندسی و تصاویر ، ها سیگنال پردازش در ها قاب
به منحصر لزوما نه ) انها از ترکیبی شکل به را فضا دلخواه عنصر هر توان می که است هیلبرت پذیر جدایی فضای عناصر
، رادون اندازه یک با و فشرده موضعا فضای یک در دار اندیس عناصر از ایی خانواده به ها قاب تعمیم مفهوم . نوشت ( فرد
مورد پیوسته قاب یک که حالتی در . شدند معروف پیوسته های قاب به ها قاب از سری این . شد معرفی [۴] کیزر توسط
در امده دست به نتایج از بسیاری . میرسیم گسسته قاب به ، شمارشی اندازه عنوان به µ و Ω := N فرض با باشد بحث
نظر مورد مثبت اندازه یک با همراه پیوسته قابهای ، نوشته این در . است برقرار نیز پیوسته قابهای زمینه در ها قاب نظریه

. بود خواهد مختلط هیلبرت فضای H و است

. است مفروض µ مثبت اندازه با اندازه فضای یک (Ω, µ) و H مختلط هیلبرت فضای .١ . ١ تعریف
اگر شود می نامیده (Ω, µ) با متناظر پیوسته قاب یک F : Ω −→ H نگاشت

. باشد پذیر اندازه Ω روی ω −→ ⟨f, F (ω)⟩ تابع ، f ∈ H هر ازای به یعنی . باشد پذیر اندازه ضعیف طور به F (i)
، f ∈ H هر ازای به که باشند موجود ٠< B و A ثابتهای (ii)

A ∥f∥٢ ≤
∫
Ω
|⟨f, F (ω)⟩|٢dµ(ω) ≤ B∥f∥٢ .(١)

nargesbanitaba@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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بسل را F نگاشت . شود می نامیده چسبان قاب یک F ، A = B اگر و اند پیوسته قاب های کران B و A ثابتهای
نامساوی چپ قسمت . نامیم می بسلی ثابت را B حالت این در که باشد (١)برقرار نامساوی راست سمت اگر نامیم می

[٣ . ١ . ١ نتیجه ،١] . span{F (ω)}ω∈Ω = H یعنی است کامل H در F که میدهد نشان (١)

اصلی نتایج .٢

به ℏ تابع با متناظر τ ∈ L٢(ℜ) تابع از کوتاه فوریه تبدیل ، باشد مفروض ℏ ∈ L٢(ℜ)⧸{٠} تابع اگر .٢ . ١ تعریف
: گردد می تعریف زیر صورت

Ψℏ(τ)(y, γ) =
∫ +∞
−∞ τ(x) ℏ(x− y)e−٢πixγ dx , y, γ ∈ ℜ .

، زیر تعاریف با مدوالسیون و انتقال عملگرهای کمک به
Ta : L٢ −→ L٢ , (Taf)(x) = f(x− a)
Eb : L٢ −→ L٢ , (Ebf)(x) = e٢πibx f(x)

: داریم اینصورت در

Ψℏ(τ)(y, γ) = ⟨τ, Er Ty ℏ⟩ .
متناظر L٢(ℜ) فضای برای پیوسته قاب از مثال یک {Eb Ta ℏ}a,b∈ℜ ، باشد مفروض ℏ ∈ L٢(ℜ) ⧸ {٠} اگر
جمله از . است برقرار نیز پیوسته های قاب مورد در ها قاب به مربوط خواص .اکثر باشد می لبگ اندازه با X = ℜ٢ با
V چگال فضای زیر یک برای پیوسته قابی وجود از توان می باشد متناهی - σ ، (µ,Ω) اندازه فضای که شرایطی در اینکه
مورد این . رسید B و A کرانهای همان با H فضای برای (Ω, µ) با متناظر پیوسته قاب یک به ، B و A کرانهای با H از

[٢ . ۵ گزاره ،۶] . است هیلبرت فضای در گسسته ها قاب مشابه
تعریف زیر صورت به Φ : H ×H −→ C نگاشت ، باشد (Ω, µ) با متناظر ایی پیوسته قاب F کنید تصور حال

: گردد می

Φ(f, g) =

∫
Ω
⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), g⟩ dµ(ω) , f, g ∈ H(٢)

: رسیم می زیر های نامساوی به کنیم استفاده شوارتز - کشی نامساوی از اگر . است تعریف خوش عملگری که

|Φ(f, g)| ≤
∫
Ω |⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), g⟩| dµ(ω) ≤ (

∫
Ω |⟨f, F (ω)⟩|

٢ dµ(ω))١/٢

(
∫
Ω |⟨F (ω), g⟩|

٢ dµ(ω))١/٢ =⇒ ∥Φ∥ ≤ B .

ξF : H −→ H فرد به منحصر کراندار عملگر ریس نمایش قضیه اساس بر و است B کران با کراندار Φ عملگر پس
. ∥Φ∥ = ∥ξF ∥ داریم لذا و Φ(f, g) = ⟨ξF f, g⟩ ، f, g ∈ H ازای به که طوری به هست

و است مثبت عملگری ξF ، تعریف اساس بر لذا و ⟨ξF f, f⟩ =
∫
Ω |⟨f, F (ω)⟩|

٢ dµ(ω) طرفی از

AI ≤ ξF ≤ BI =⇒ A

B
I ≤ B−١ξF ≤ I =⇒ ٠ ≤ I −B−١ξF ≤

B −A
B

I

=⇒ ∥I −B−١ξF ∥ = sup∥f∥|⟨(I −B−١ξF )f, f⟩| ≤
B −A
B

< ١

روی بر را عملگر این اثر میتوان . شود می نامیده F با متناظر پیوسته قابی عملگر ξF . است پذیر وارون ξF نتیجه در و
.ξF f =

∫
Ω⟨f, F (ω)⟩ F (ω) dµ(ω) : داد نشان صورت این به f ∈ H

، f ∈ H هر برای نتیجه در
f = ξ−١

F ξF f =
∫
Ω⟨f, F (ω)⟩ξ

−١
F F (ω) dµ(ω)

یا
. f = ξF ξ

−١
F f =

∫
Ω⟨f, ξ

−١
F F (ω)⟩ F (ω) dµ(ω)

قضایایی به مورد این در . نوشت نیز پیوسته های قاب برای را تجزیه و ترکیب عملگرهای توان می ها قاب مشابه همچنین
. کنیم می اشاره [۶] از
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عملگر صورت این در . باشد H به Ω از بسل نگاشت یک F و اندازه فضای یک (Ω, µ) کنید فرض .٢ . ٢ قضیه
: گردد می تعریف زیر شکل به TF : L٢(Ω, µ) −→ H

⟨TFφ, h⟩ =
∫
Ω φ(ω)⟨F (ω), h⟩ dµ(ω) , h ∈ H, φ ∈ L٢(Ω, µ) .

: گرفت نظر در زیر صورت به را آن الحاقی توان می و است کراندار و خطی ، تعریف خوش عملگری
T ∗
F ; H −→ L٢(Ω, µ) , (T ∗

F h)(ω) = ⟨h, F (ω)⟩ , ω ∈ Ω .

. شود می نامیده تجزیه عملگر T ∗
F و ترکیب عملگر TF عملگر

. بود خواهد پیوسته قابی مجددا ، F پیوسته قاب با τ پذیر وارون و کراندار عملگر ضرب حاصل که کرد ثابت توان می

. است جدید پیوسته قاب های کران B∥τ∥∥٢ و A∥τ−٢−∥١ و باشد می جدید پیوسته قابی عملگر τξF τ∗ حالت این در
به ∽ξاست = ξF

٢α+١ پیوسته قابی عملگر با Hفضای برای پیوسته قاب یک نیز ξαFF ، α ∈ ℜ هر ازای به طور همین

نرمال فشرده قاب یک ξ

−١
٢

F F .همچنین شود می نامیده F استاندارد دوگان که باشد می پیوسته قاب یک نیز ξF−١ ویژه
. میکنیم اشاره لم یک به ابتدا مقاله این نظر مورد نتیجه به رسیدن برای . بود خواهد I قابی عملگر با

هر برای صورت این در . L١ + L٢ = T که باشند ایی گونه به L١, L٢, T ∈ B(H) کنید فرض .([١ لم ،۵] ) ٢ . ٣ لم
، λ ∈ [٠, ١] پارامتر

L∗
١ L١ + λ(L∗

٢T + T ∗L٢) = L∗
٢L٢ + (١− λ)(L∗

١T + T ∗L١) + (٢λ− ١)
T ∗T ≥ (٢λ− λ٢)T ∗T.

مورد هیلبرت فضای در بسل دنباله دو و پیوسته قاب یک به مربوط تساوی این . میدهیم ارایه را نظر مورد تساوی اکنون
، بود خواهد یک تا صفر بین ان مقادیر که پارامتری و است شده اورده آن تعریف قبال که Φ عملگر کمک به . باشد می بحث

. شود می برقرار نظر مورد تساوی

باشند H در بسل دنباله دو {hj}j∈J و {gj}j∈J و H هیلبرت فضای برای پیوسته قابی F کنید فرض .۴ . ٢ قضیه
هر و λ ∈ [٠, ١] هر برای صورت این در ، باشد (٢) در شده تعریف شکل به Φ عملگر و ( باشد می اندیس مجموعه J)

، f ∈ H
∥Rf∥٢ +Re⟨Φ∗(f, gj)Qf, f⟩ = ∥Qf∥٢ +Re⟨Φ∗(f, gj)Rf, f⟩

ان در که
Qf =

∫
Ω⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), gj − hj⟩dµ(ω)

و
Rf =

∫
Ω⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), hj⟩dµ(ω)

. است دلخواه f ∈ H و

داریم ، است Q,R ∈ B(H) چون اثبات.

Qf +Rf =
∫
Ω⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), gj − hj⟩dµ(ω) +

∫
Ω⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), hj⟩dµ(ω) =∫

Ω⟨f, F (ω)⟩⟨F (ω), gj⟩dµ(ω) = Φ(f, gj).

٢ . ٣ لم به توجه با

∥Qf∥٢ + ٢λRe⟨Φ∗(f, gj)Rf, f⟩ = ∥Rf∥٢ + ١)٢− λ)Re⟨Φ∗(f, gj)Qf, f⟩+

(٢λ− ١)Re⟨Φ(f, gi)f,Φ(f, gi)f⟩ =⇒ ∥QF∥٢ = ∥Rf∥٢ + ١)٢− λ)Re⟨Φ∗(f, gi)Qf, f⟩+

(٢λ− ١)Re⟨Φ(f, gj)f,Φ(f, gj)f⟩ − ٢λRe⟨Φ∗(f, gj)Rf, f⟩ = ∥Rf∥٢ + ٢Re⟨Φ∗(f, gj)Qf, f⟩

− ٢λRe⟨(Φ∗(f, gj)Q+Φ∗(f, gj)R)f, f⟩+ (٢λ− ١)Re⟨Φ(f, gj)f,Φ(f, gj)f⟩ = ∥Qf∥٢ +
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٢Re⟨ϕ∗(f, gj)Qf, f⟩ −Re < Φ(f, gj)f,Φ(f, gj)f⟩ = ∥Rf∥٢ + ٢Re⟨Φ∗(f, gj)Qf, f⟩ −

Re⟨Φ∗(Q+R)f, f⟩ = ∥Rf∥٢ +Re⟨ϕ∗(f, gj)Qf, f⟩ −Re⟨Φ∗(f, gj)Rf, f⟩

∥Rf∥٢ +Re⟨Φ∗(f, gj)Qf, f⟩ = ∥Qf∥٢ +Re⟨⟨Φ∗(f, gj)Rf, f⟩.

□
دوگان زوج یک پیوسته قاب جای به اگر یا و باشد پارسوال پیوسته قاب F که حالتی در فوق تساوی که میرسد نظر به

. بود خواهد برقرار مشابه های شکل به ، کنیم جایگزین را یافته تغییر
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دانشگاه (مورد: آمار درس به نسبت کامپیوتر و ریاضی دانشکده دانشجویان نگرش در جنسیتی تفاوت بررسی
کرمان) باهنر شهید

٣ پور رفیع ابوالفضل مددی٢و محسن ، ملکی١,* آرزو

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه آمار، ١بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه آمار، ٢بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه ریاضی، آموزش ٣بخش

درس به نسبت کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده دانشجویان نگرش بررسی حاضر پژوهش هدف چکیده.
بین از که بودند، پسر) دانشجوی ٣٨ و دختر دانشجوی ۶٠ (شامل دانشجو ٩٨ پژوهش، این در بررسی مورد نمونه است. آمار
آمار عنوان با را آمار درس که کامپیوتر) علوم و ریاضی آمار، رشته دانشجویان شامل کامپیوتر( و ریاضی دانشکده دانشجویان
نگرش مقیاس از مطالعه این در شدند. انتخاب نمودند، اخذ ١ - ١٣٩٩۴٠٠ تحصیلی سال اول نیمسال در مقدّماتی احتمال و
پرسشنامه داده های تحلیل جهت شده است. استفاده آمار درس به نسبت دانشجویان نگرش سنجش جهت (SATS) آمار به
نمونه دو t آزمون نتایج، به دستیابی جهت نیز استفاده مورد آماری آزمون  اینکه ضمن شد، استفاده SPSS افزار نرم از حاضر
موضوع این و است یکسان آمار، درس به نسبت پسران و دختران نگرش که بود آن از حاکی آمده دست به نتایج بود. مستقل
حالی در این و است کمرنگ دانشجویان ذهن در آمار درس با رابطه در جنسیتی باورهای که باشد این دهنده نشان است ممکن

نمایند. تلقّی مردانه کامال حوزه ای را ریاضی یا و آمار مانند رشته هایی است ممکن موارد برخی در که است
. جنسیتی تفاوت آمار، به نگرش کامپیوتر، و ریاضی دانشکده کلیدی: واژه های

.97C20, 97K80 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
تربیت و تعلیم حوزه در برانگیز بحث و مهم مباحث از یکی جنسیتی تفاوت های جمله از فردی، تفاوت های از برخی بررسی
مساوات که است این نموده است تبدیل مهمی موضوع به را جنسیتی تفاوت های مطالعه که دالیلی از یکی و می آید شمار به
گرفتن نظر در و می آید حساب به مدرسه ای ریاضی استانداردهای و اصول در شده مطرح اصل شش از یکی جزء آموزشی
که است ضروری موضوع، این به توجه با که شده است ذکر آموزشی مساوات مصداق های از یکی نیز جنسیتی تفاوت های
در می توان آن ها، بر تمرکز و تفاوت ها این گرفتن نظر در با که چرا گیرد. صورت جنسیتی تفاوت زمینه در بیشتری تحقیقات
طرفی از . [۴] ورزید بیشتری اهتمام دانش آموزان، یا و دانشجویان توانایی سطح با متناسب آموزشی های محیط کردن غنی
که علّت هایی یافتن برای تالش و پسر و دختر دانش آموزان یا و دانشجویان در آمار یا و ریاضی مانند دروسی یادگیری مقایسه
دریافتند پژوهشگران نیز موارد برخی در و کرده است جلب خود به را بسیاری محقّقان توجه می شوند، تفاوت این موجب گاها
باورهای و نگرش ها که علّت این به [٣] دهند قرار تأثیر تحت را شخص عملکرد و یادگیری می توانند نگرش ها و باورها که،
لذا دهد. قرار تأثیر تحت نیز را وی آینده است قادر که می شود محسوب او زندگی در گذار اثر بخش های از یکی فرد هر ذهنی
دروسی به نسبت نگرش ها ارزیابی آن گاه گذارند، تأثیر افراد عملکرد بر طریقی به نگرش ها که نمی شد تصور اگر که است بدیهی

maleki.arezoo92@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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به است، متقابل رابطه یک عملکرد، و نگرش میان رابطه که است مسلّم و می گرفت قرار توجه مورد کمتر نیز ریاضی مانند
تفاوت چنین هم و نگرش موضوع اهمیت بنابر لذا . [۶] است گذار تأثیر نگرش بر نیز موفقیت و موفقیت بر نگرش  طوریکه
نگرش مقایسه و بررسی هدف با نیز پژوهش این آمار، آموزش حوزه در اهمیت این گرفتن نادیده و آموزش حوزه در جنسیتی
از هدف مهمترین و شده است ریزی طرح کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده پسر و دختر دانشجویان

می باشد: زیر پژوهشی سؤال به پاسخ پژوهش این انجام
کرمان)، باهنر شهید کامپیوتر(دانشگاه و ریاضی دانشکده در تحصیل به مشغول پسر و دختر دانشجویان نگرش میان آیا - ١

دارد؟ وجود معناداری تفاوت آمار درس به نسبت

نظری پیشینه .٢

رشته یک بعنوان رشته این وجود از دانشجویان و اساتید از برخی گاهی آ عدم و آمار آموزش رشته بودن نوظهور به بنا
رشته های در تحصیل به مشغول دانشجویان توسط نیز غالبا که می خورد چشم به حوزه این در ناچیزی بسیار تحقیقات مجزا،
درس به نسبت افراد نگرش زمینه در خصوص به ریاضی آموزش حوزه در که است حالی در این و رسیده اند ثبت به غیرآماری
احساسات و نگرش بررسی به پژوهشی در ، [١] نژاد شمسی مثال بعنوان شده است. انجام زیادی تقریبا تحقیقات ریاضی،
به نسبت پسران و دختران نگرش میان معناداری تفاوت تحقیق، این نتیجه در که پرداخت ریاضیات به نسبت دانش آموزان
که کرد اشاره ، [٣] پور رفیع و فرامرزپور پژوهش به می توان زمینه، این در موجود مطالعات دیگر از نشد. یافت ریاضی درس
دست به نتیجه نهایت در که شد انجام جنسیت منظر از ریاضی حوزه ماهیت با رابطه در دانش آموزان باورهای بررسی هدف با
اندکی توجه برخالف شد، گفته که همانطور می شود. محسوب مردانه حوزه یک نظردانش آموزان از ریاضی بود آن از حاکی آمده
تحقیقات کشور از خارج در که گفت می توان شده است، حوزه این در نگرش موضوع و آمار آموزش حوزه به کشور داخل در که
بود ، [٧] شائو پژوهش تحقیقات این جمله از که رسیده است انجام به آمار درس به نسبت افراد نگرش زمینه در زیادی نسبتا
نسبت را دانشجویان نگرش و دیدگاه پژوهش این در وی گرفت. صورت (SATS)آمار به نگرش پرسشنامه از استفاده با که
سؤاالت به که پاسخ هایی به نسبت آنان گفتاری نگرش اگرچه که رسید نتیجه این به و داد قرار سنجش مورد آمار درس به
آن ارزشمندی و آمار درک توانایی به نسبت دانشجویان نگرش که شد مشخّص کلّی به طور اما بود، منفی تر دادند پرسشنامه
شد؛ اعالم منفی آمار، دشواری به نگرش مؤلفه در و خنثی عاطفی، مؤلفه در آنان نگرش که است حالی در این و بود مثبت

داشت. کید تأ نیز آنان موفقیت و دانشجویان نگرش میان مثبت رابطه به پژوهش این اینکه ضمن

تحقیق روش .٣
کرمان) باهنر شهید کامپیوتر(دانشگاه و ریاضی دانشکده در تحصیل به مشغول پسر و دختر دانشجویان نگرش بررسی جهت
نگرش از: عبارتند که است مؤلفه ۴ و گویه ٢٨ دارای مقیاس این که شد استفاده SATS مقیاس از آمار، درس به نسبت
بخش استاد دو توسط و ترجمه فارسی به مذکور پرسشنامه ابتدا آمار. دشواری و ارزشمندی درک، توانایی به نگرش عاطفی،
دانشجویان اختیار در تکمیل جهت سپس و شد انجام الزم اصالحات و گرفته قرار بازبینی مورد آمار بخش و ریاضی آموزش
دانشکده در تحصیل به مشغول پسر) دانشجوی ٣٨ و دختر دانشجوی ۶٠) دانشجوی ٩٨ شامل نیز تحقیق نمونه گرفت. قرار
در که می باشد کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر) علوم و ریاضی کاربردها، و آمار رشته های شامل ) کامپیوتر و ریاضی
دانشجویان، توسط پرسشنامه ها تکمیل از پس نمودند. اخذ را مقدّماتی آمار درس ١ - ١٣٩٩۴٠٠ تحصیلی سال اول نیمسال
قرار تحلیل مورد ،(٢٣ (نسخه SPSS آماری افزار نرم از استفاده با سپس و شدند نمره گذاری ۵ تا ١ از پرسشنامه پاسخ های

شد. استفاده مستقل نمونه دو t آزمون از نیز پژوهش سؤال به پاسخ و بررسی جهت گرفتند.

ها یافته .۴

خروجی، در آمده دست به جداول به توجه با که شد استفاده مستقل نمونه دو t آزمون از پژوهش، اصلی سؤال به پاسخ جهت
واریانس ها برابری فرض که شد نتیجه سپس و شد پرداخته لون آزمون از استفاده با واریانس ها برابری فرض بررسی به ابتدا
هریک در پسران و دختران نگرش  میانگین برابری فرض بررسی منظور به نتیجه در می گردد. واقع پذیرش مورد لون آزمون در
که جدول در مندرج (p-value) احتمال مقدارهای بنابر نتیجه در و گرفت قرار بررسی مورد t آزمون اول سطر مؤلفه ها، از
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آمار به نسبت کامپیوتر و ریاضی دانشکده دانشجویان نگرش در جنسیتی تفاوت بررسی

مشغول پسر و دختر دانشجویان نگرش میان که شد حاصل نتیجه این بودند، بزرگتر (٠/٠۵ ) شده گرفته نظر در آلفای از همگی
یافت معناداری تفاوت نگرشی مؤلفه های از یک هیچ در کرمان)، باهنر (شهید کامپیوتر و ریاضی دانشکده در تحصیل به
آمار درس به نسبت کامپیوتر، و ریاضی دانشکده در پسر و دختر دانشجویان نگرش که می شود نتیجه کلّی طور به لذا نمی شود.
گزارش مثبت و مطلوب نسبتا نگرشی مؤلفه های تمامی در پسران و دختران نگرش که گفت می توان همچنین است. یکسان

شده است.

گیری نتیجه و بحث .۵

نوع آن، بر عالوه و شده است تبدیل ناپذیر انکار ضرورتی به دانشجویان و دانش آموزان افراد، نگرش مستمر ارزیابی امروزه
اصلی دغدغه های از یکی آنان، در منفی یا و مثبت نگرش های آمدن وجود به در مؤثر عّلت های و مختلف دروس به افراد نگرش
نحوه و نگرش ها که معتقدند نگرش موضوع اهمیت در نیز، برخی . [٢] می آید شمار به تربیت و تعلیم حوزه در دست اندرکاران
[۵] گردیده است واقع توجه مورد ودانشمندان محقّقان بین در دیرباز از که است مهمی چالش های جز موضوع یک به اندیشیدن
دانشکده پسر و دختر دانشجویان نگرش بررسی هدف با نیز حاضر پژوهش آموزش، حوزه در موضوع این اهمیت به توجه با لذا
دانشجویان نگرش تنها نه که شد یافت نتیجه این حاضر تحقیق در شد. انجام کرمان) باهنر شهید (دانشگاه کامپیوتر و ریاضی
تحصیل به مشغول پسر و دختر دانشجویان نگرش میان بلکه است، مثبت آمار، درس به نسبت کامپیوتر و ریاضی دانشکده
که [١] نژاد شمسی پژوهش نتیجه با نتیجه این که نمی خورد چشم به معناداری تفاوت آمار، درس به نسبت دانشکده، این در
و پور فرامرز تحقیق نتایج که درحالی است این و دارد همخوانی پرداخت، ریاضیات به نسبت دانش آموزان نگرش بررسی به
به نتایج به توجه با که مردانه است کامال حوزه یک ریاضی درس دانش آموزان، از برخی باور در که داد نشان ، [٣] پور رفیع
آمار، درس به نسبت پسر و دختر دانشجویان نگرش بودن یکسان بر بنا که داشت اذعان می توان پژوهش این از آمده دست
می شود. محسوب مثبت امتیاز یک خود موضوع، این که است مشهود کامال درس این به نسبت جنسیتی تفاوت وجود عدم
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عمیق عصبی شبکههای از استفاده با تصاویر معنایی قطعهبندی برای خود-نظارتی یادگیری روشهای مقایسه
کانولوشن

بهرامن٣ کاوه افتخاری٢و مهدی ، نصیری١,* حوریه

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، مهندسی ١بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، مهندسی ٢بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، مهندسی ٣بخش

حاشیهنویسی، کاهش برای اخیرا دارند. نیاز آموزش برای زیادی برچسبدار دادههای به کانولوشن عمیق شبکههای چکیده.
ما مقاله این در میدهد. آموزش برچسبداری داده هیچ بدون را شبکه که است شده پیشنهاد خودنظارتی معنایی قطعهبندی
MoCo-v١، خودنظارتی یادگیری روشهای از استفاده با برچسب بدون دادههای روی بر شبکه نوع این عملکرد بررسی به
شبکهی آموزش پیش به خودنظارتی روشهای از استفاده با ما کار این در پرداختهایم. Jigsaw و SimClr MoCo-v٢،
تصاویراستفاده معنایی قطعهبندی دستی پایین کار دقیق تنظیم برای شده آموزش پیش شبکهی این از سپس و پرداختهایم کانولوشن
نتایج طبق است. شده انجام PASCAL VOC2012 و Mini-ImageNet دادههای مجموعه روی آزمایش این ایم. کرده

است. داشته دیگر روشهای با مقایسه در بهتری نسبتا عملکرد درصد ۵۶ (mIOU)دقت با MoCo-v1 روش آمده بدست
متضاد. یادگیری عمیق، عصبی شبکههای خودنظارتی، یادگیری معنایی، قطعهبندی کلیدی: واژه های

.68T07 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
میشود. استفاده مصنوعی عصبی شبکههای الگوریتمهای از آن در است.که ماشین یادگیری از مجموعهای زیر عمیق یادگیری
شبکههای در خودنظارتی یادگیری روش از دلیل همین به داریم نیاز زیادی برچسبدار داده حجم به تصویر معنایی قطعهبندی در
همهی بطوریکه است تصویر یک قطعهبندی تصاویر، معنایی قطعهبندی از هدف ماشین بینایی در میکنیم استفاده عمیق عصبی
چسبدار بر تصویر پیکسلهای تک تک میبایست منظور این به که میشوند مشخص برچسب یک با هم به مشابه اشیاء
ورودی عنوان به را تصویر یک که است اینصورت به عمیق کانولوشن شبکههای از استفاده با تصاویر معنایی قطعهبندی شوند.
به خودنظارتی روشهای از استفاده با ما کار این در میشود. داده برچسب تصویر پیکسلهای تک تک به و میکنند دریافت
قطعهبندی دستی پایین کار دقیق تنظیم برای شده آموزش پیش شبکهی این از سپس پرداختهایم، کانولوشن شبکهی آموزش پیش
PASCAL VOC2012 و Mini-ImageNet دادههای مجموعه روی بر آزمایش این ایم. کرده تصاویراستفاده معنایی
داشته دیگر روشهای با مقایسه در بهتری نسبتا عملکرد MoCo-v1 روش دهد می نشان آمده بدست نتایج است. شده انجام
[١] این در شده انجام تحقیقات براساس میکنیم. اشاره است شده انجام زمینه این در که قبلی کارهای به ادامه در است.
تصاویر قطعهبندی برای کارگر” ” عصبی شبکه از که است شده معرفی تصاویر قطعهبندی برای شده خودنظارت عمیق یادگیری
و کننده جمع ماژول از [٢] مقاله در میکند. استفاده قطعهبندی نتایج کیفیت ارزیابی برای ناظر” ” عصبی شبکه و ورودی

است. شده استفاده معنایی قطعهبندی کار برای عمیق عصبی شبکههای در رمزگشا و رمزگذار ساختار

nassiry.hoorie@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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خود-نظارتی یادگیری .٢
یادگیری عملکرد بهبود برای متضاد یادگیری از اخیرا که است نظارت بدون یادگیری از دیگری شکل نظارتی خود یادگیری

دهیم. می شرح را خودنظارتی یادگیری های روش ادامه در که شود می استفاده نظارتی خود

هزینه تابع یک با را [٣] موکو همکارانش و هی کیمینگ ، ١ گشتاور تقابل روش در گشتاور(موکو). تقابل روش .٢ . ١
پرسوجو، نماد q دما، پارامتر τ رابطه دراین که .((١) رابطه (طبق دادند ارائه نظارت بدون بازنمایی یادگیری برای متضاد

هستند. منفی کلیدهای نماد ki و مثبت کلید نماد k+

(١) Lq = − log
exp(q.k+/τ)∑k
i=٠ exp(q.ki/τ)

گشتاور تقابل روش یافته توسعه [۴] ٢ دو نسخه گشتاور تقابل روش دو(موکو- ٢). گشتاور-نسخه تقابل روش .٢ . ٢
مثبت(مشابه) نمونه k+ دما، پارامتر τ پرسوجو، بازنمایی q رابطه این در است. شده ذکر (٢) رابطه در آن هزینه تابع و هست

میباشد. (غیرمشابه) منفی نمونه k− و

(٢) Lq,+k ,
−
k
= − log

exp(q.k+/τ)

exp(q.k+/τ) +
∑

k− exp(q.k−/τ)

بصری بازنماییهای از متضاد یادگیری برای ساده چارچوب یک [۵] ٣ سیمسیالآر روش سیمسیالآر. روش .٢ . ٣
از استفاده با نهان فضای در یافته تقویت متفاوت دادههای بین توافق رساندن حداکثر به از استفاده با را بازنمایی که میباشد.
(zi, zk) و مشابه و مثبت جفت (zi, zj) و است دما پارامتر τ رابطه این در .((٣) رابطه میآموزد(طبق متضاد هزینه تابع

هستند. غیرمشابه و منفی جفت

(٣) Li,j = − log
exp(sim(zi, zj)/τ)∑٢N

K=١[k ̸= i] exp(sim(zi, zk)/τ)

یادگیری برای میکند. استخراج برچسب بدون دادههای توسط را ویژگیها [۶] ۴ جیگسا روش جیگسا. روش .۴ . ٢
جایگشت تعدادی تصادفی صورت به تصویر هر ازای به که کرد تولید برچسب شبه میبایست طریق این از ویژگیها بازنمایی
میگیریم نظر در برچسب عنوان به را عدد یک میشود انتخاب که جایگشتهایی از کدام هر ازای به ادامه در میکنیم تولید
آن هزینه تابع (۴) رابطه طبق و میکند استفاده آن از مدل دادن آموزش برای که است برچسبی شبه همان برچسب این که

هستند. جیگسا برچسبهای p ∈ {١, ..., P} که است متقابل آنتروپی هزینه تابع همان CE که میشود. محاسبه

(۴) Ljigsaw(C) = Ex∼pdata(x)[CE(C(x)− p)]

پیشنهادی روش .٣
رمزگذار- ساختار از استفاده با را DeepLabv3+ مدل که میباشد DeepLabv3+ [٢] مقاله این پیشنهادی مدل
وضوح که است قدرتمند ابزاری آتروس آتروس(کانولوشن کانولوشن از استفاده با رمزگذار ماژول میدهد. گسترش رمزگشا
تعمیم را استاندارد کانولوشن عمل واقع در میکند کنترل را کانولوشن عمیق عصبی شبکههای شده،توسط محاسبه ویژگیهای
میکند. اصالح شی مرزهای امتداد در را قطعهبندی نتایج ساده رمزگشای ماژول و میکند استخراج را ویژگیها میدهد.)
آتروس کانولوشن چندین از آتروس فضایی هرمی جمعکننده ماژول آتروس(در فضایی هرمی جمعکننده ماژول از ١ شکل طبق
رمزگذار- شبکه که میشود باعث امر همین و میشود استفاده رمزگذار قسمت در میشود.) استفاده مختلف های نرخ با موازی
تابع LSS ب قسمت در و متقابل آنتروپی هزینه تابع همان LCE الف قسمت ١ شکل در شود. ایجاد سریعتری رمزگشا
قطعهبندی دستی پایین کار روی بر را خودنظارتی یادگیری روشهای تاثیر ما کار این در است. خودنظارتی روشهای هزینه

1momentum contrast(MOCO)
2momentum contrast version2(MOCO-V2)
3Simclr
4Jigsaw
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کانولوشن عمیق عصبی شبکههای از استفاده با تصاویر معنایی قطعهبندی برای خود-نظارتی یادگیری روشهای مقایسه

آموزش پیش پیشنهادی روش اول فاز ب) DeepLabv3+ مقاله در شده استفاده مبنای روش الف) .١ شکل
با وزنها دقیق تنظیم پیشنهادی روش دوم فاز ج) خودنظارتی روشهای هزینه توابع از استفاده با Encoder

قبل. مرحله از شده گرفته یاد وزنهای از شروع

و دارند معنایی قطعهبندی روی بهتری تاثیر روشها این از یک کدام پیببریم میخواهیم و میکنیم بررسی تصاویر معنایی
دو از که است بوده این در ما نوآوری و کردهایم استفاده خود کار بررسی برای [٢] مقاله از میکنند. قطعهبندی بهتر را تصاویر
یادگیری روشهای از آموزش پیش مرحله در ب قسمت ١ شکل طیق که است شده استفاده دقیق تنظیم و آموزش پیش مرحله
سپس پرداختهایم کانولوشن شبکهی آموزش به جیگسا و سیمسیالآر نسخه٢، گشتاور تقابل نسخه١، گشتاور تقابل خودنظارتی
قطعهبندی دستی پایین کار دقیق تنظیم برای را شده داده آموزش پیش شبکه دقیق، تنظیم مرحله در ج قسمت ١ شکل طبق
یادگیری روشهای سیمسیالآر و نسخه٢ گشتاور تقابل نسخه١، گشتاور تقابل روش سه میکنیم. استفاده تصاویر معنایی
متضاد خودنظارتی یادگیری روش در میباشد خودنظارتی یادگیری روش نوعی جیگسا روش اما هستند، متضاد خودنظارتی
به نسبت روش این که میشود باعث امر این و میشوند دور هم از غیرمشابه نمونههای و نزدیک هم به مشابه نمونههای
می عمل شکل این به نظارتی خود یادگیری های روش دیگر دهد. انجام را بهتری یادگیری خودنظارتی، یادگیری روشهای
گفته مطالب به توجه با میشود. استفاده شبکه آموزش برای برچسب شبه این از و میشود تولید برچسب شبه یک که کنند
شکل و ١ جدول وطبق میکنند عمل بهتر خودنظارتی یادگیری روشهای به نسبت متضاد خودنظارتی یادگیری روشهای شده
تصاویر باالتری دقت با است توانسته و است داشته بهتری عملکرد دیگر روش سه به نسبت نسخه١ گشتاور تقابل روش ٢
،٢٠٠ اپک تعداد ،Mini-ImageNet دیتاست ،Resnet50 شبکه از آموزش پیش مرحله در کند. معنایی قطعهبندی را
شبکه از دقیق تنظیم قسمت در است. شده استفاده ٠٫٠٠٠١ کاهشی وزن و ٠٫٩ گشتاور میزان ،٠٫٠۶ یادگیری نرخ میزان
وزن و ٠٫٩ گشتاور میزان ،٠٫٠٠٧ یادگیری نرخ میزان ،۵٠ اپک تعداد ،PASCAL VOC2012 دیتاست ،Resnet101

ایم. کرده استفاده ٠٫٠٠٠۵ کاهشی

گیری نتیجه .۴
پرداختهایم. تصاویر معنایی قطعهبندی دستی پایین کار برای خودنظارتی یادگیری روشهای عملکرد بررسی به ما مقاله این در
کرده عمل بهتر روشها دیگر به نسبت نسخه١ گشتاور تقابل متضاد خودنظارتی یادگیری روش آمده دست به نتایج طبق و
است. تر مناسب تصاویر معنایی قطعهبندی کار برای یادگیری روش این میکند. قطعهبندی باالتری دقت با را تصاویر و است
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ارزیابی برای جیگسا سیمسیالآر، نسخه٢، گشتاور تقابل نسخه١، گشتاور تقابل روش چهار مقایسه .١ جدول
میدهد. نشان را Accuracy و mIOU معیارهای

mIOU Accuracy
MOCO − V ١ ۵۶ ٨٨
MOCO − V ٢ ۵٣ ٨٧

Simclr ۴٢ ٨٢
Jigsaw ١٣ ٧١

معنایی قطعهبندی دستی پایین کار برای شده خودنظارت یادگیری روشهای مقایسه .٢ شکل
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سه مساوی یا کوچکتر مرتبه از معلوم ریتز مقادیر با متقارن ماتریس ساخت

نظامی٢ عطیه و نظری١,* علی محمد
ایران اراک، دانشگاه علوم، دانشگده ریاضی، ١گروه

ایران اراک، دانشگاه علوم، دانشگده ریاضی، ٢گروه

معلوم فرض با مقاله این در است. آن پیش روی اصلی زیرماتریس های ویژه مقادیر مجموعه ماتریس یک ریتز مقادیر چکیده.
ریتز مقادیر مجموعه معلوم، مجموعه که به گونه ای می یابیم متقارن ماتریس یک ما سه، حداکثر بعد از ریتز مقادیر مجموعه بودن

می گیرد. قرار بررسی مورد جواب وجود شرایط هم چنین باشد. شده یافت متقارن ماتریس
معکوس. ویژه مقدار مساله متقارن، ماتریس ریتز، مقادیر کلیدی: واژه های

.15A18,15A29 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
اصلی زیرماتریس های ویژه مقادیر مجموعه آن اعضای که است مجموعه ای n × n ماتریس یک ریتز مقادیر مجموعه
زیر به صورت را آن ریتز مقادیر مجموعه آن گاه باشد، n× n ماتریس یک A اگر هستند. i = ١, ٢, · · · , n برای پیش رو

می دهیم: نمایش

R(A) = {λ١١;λ١٢, λ٢٢;λ١٣, λ٢٣, λ٣٣; · · · ;λ١n, · · · , λnn}, (١)

i = ١, ٢, · · · , n برای i مرتبه از پیش رو اصلی زیرماتریس ویژه مقادیر iام و iام − ١ سیمکالن بین عبارت آن در که
کردند: مطرح اساسی سوال دو [٢] در استرانگ٢ و پارلت١ می باشد.

باشد؟ آن ریتز مقادیر شده داده مجموعه که دارد وجود متقارنی ماتریس (١) شکل به دلخواه مجموعه یک برای آیا (١)
دارد؟ وجود حقیقی ماتریس ریتز مقادیر از مختلط مجموعه یک برای آیا (٢)

شدند متقارن سه قطری ماتریس یک یافتن به موفق مقاله آن نویسندگان و هستند جالبی سواالت فوق شده مطرح سواالت
ریتز مقادیر که بیابند یکتایی هسنبرگی ماتریس یک توانستند نامتقارن حالت در و باشد شده داده قبل از آن ریتز مقادیر که
مقادیر برای متقارن ماتریس یافتن در سعی ما و هستند مطرح باال سواالت همان نیز ما برای مقاله این در باشد. معلوم آن
طی را نامنفی متقارن ماتریس برای معلوم ریتز مقادیر از خاصی حالت افشاری و نظری ٢٠١۴ سال در هستیم. معلوم ریتز
غیرممکن اگر مساله حل n ≥ ٣ برای آن با که نگرفته ایم نظر در را نامنفی حالت ما مقاله این در .[٣] نمودند حل الگوریتمی

می گردد. سخت بسیار نباشد،
سه قطري ماتریس های پیش رو اصلی زیرماتریس های ویژه مقادیر که است این باشیم داشته نظر در باید که مهمی نکته

داشت: خواهیم را زیر رابطه ما (١) مجموعه برای دیگر به عبارت کنند می صدق کوشی تداخلی خاصیت در متقارن

λ١,j+١ ≤ λ١j ≤ λ٢,j+١ ≤ λ٢j ≤ ... ≤ λj+١,j+١, (٢)

a-nazari@araku.ac.ir ایمیل: آدرس نظری. *علی محمد
1Parlett
2Srtang
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ویژه مقادیر λ١,j+١, λ٢,j+١, · · · , λj+١,j+١ و jام پیش رو اصلی زیرماتریس ویژه مقادیر λ١j , λ٢j , · · · , λjj آن در که
است. jام + ١ پیش روی اصلی زیرماتریس

n = ٣ برای ابتدا ما را (٢) تداخلی شرط با ریتز مقادیر مساله اما است، شده حل دلخواه ابعاد برای مساله [٣] در اگرچه
حل n = ١, ٢ برای ما مساله [٣] در شده ارائه الگوریتم با داشت. خواهیم آن تعمیم در سعی دیگر مقاله ای در و کرده حل

یعنی .λ١١ ≥ ٠ باشیم داشته که به شرطی شود می

A١ = (λ١١),

و R١ = {λ١١} ریتز مقدار تک با

A٢ =

(
λ١١

√
(λ٢٢ − λ١١)(λ١١ − λ١٢)√

(λ٢٢ − λ١١)(λ١١ − λ١٢) λ٢٢ + λ١٢ − λ١١

)
, (٣)

در λ١١ ≤ ٠ اگر بود. خواهد مساله جواب R٢ = {λ١١;λ١٢, λ٢٢} ریتز مقادیر مجموعه با نامنفی ٢× ٢ ماتریس یک
خوش تعریف فوق جواب الگوریتم همان با ولی رفت خواهد بین از خود به خود بودن نامنفی شرط که است واضح صورت این
يك خودش متقارن ٢ × ٢ کوشی(ماتريس تداخلی خاصیت به خاطر نیز λ١٢ مقدار λ١١ شدن نامثبت صورت در زیرا است
هم چنین بود. خواهد خوش تعریف A٢ ماتریس و شده نامنفی رادیکال زیر و شده نامثبت است) متقارن سه قطري ماتريس
جواب پس بود. خواهد خوش تعریف A٢ ماتریس مشابه کامال استداللی با باشند منفی R٢ مجموعه ریتز مقدار سه هر اگر

کرد. خواهد حل را مساله n = ١, ٢ برای [٣] در شده ارائه
در و کرده بررسی حالت این در را مساله حل پذیری شرایط ادامه در و کرده حل n = ٣ حالت برای ابتدا را مساله ما

نماید. حل کلی حالت در را مساله که بود خواهیم الگوریتمی ارائه در سعی دیگر مقاله ای

n = ٣ حالت .٢
باشد: شده داده زیر به صورت ٣× ٣ متقارن ماتریس یک ریتز مقادیر مجموعه کنیم فرض

R٣ = {λ١١;λ١٢, λ٢٢;λ١٣, λ٢٣, λ٣٣},
باشد: زیر شکل دارای باید حالت این جواب ماتریس ،(٣) ماتریس با توجه با صورت این در باشد. شده داده

A٣ =

 A٢ a
b

a b λ١٣ + λ٢٣ + λ٣٣ − (λ١٢ + λ٢٢)

 ,

الزم شرط که λ١٣ + λ٢٣ + λ٣٣ با است برابر A٣ ماتریس اثر که است واضح هستند. مجهول b و a متغیر دو آن در که
است ویژه مقادیر مجموع با برابر ماتریس اثر این که و A٢ ماتریس قطری درایه های به توجه با است مساله حل پذیری برای
مقادیر مجموعه که کنیم می تعیین به گونه ای را b و a مجهول دو حال می شود. حاصل به سادگی A٣ ماتریس (٣, ٣) درایه پس

می یابیم: را A٣ ماتریس مشخصه چندجمله ای ابتدا گردد. {λ١٣, λ٢٣, λ٣٣} با برابر A٣ ماتریس ویژه

P (A٣, λ) = λ٣ − (λ١٣ + λ٢٣ + λ٣٣)λ
٢ − (a٢ + b٢ − λ١٣λ٢٢ − λ١٣λ١٢−

λ٢٣λ٢٢ − λ٢٣λ١٢ − λ٣٣λ٢٢ − λ٣٣λ١٢ + λ٢٢
٢ + λ٢٢λ١٢ + λ١٢

٢)λ−
λ١١a

٢ − ٢ a
√
(λ٢٢ − λ١١) (λ١١ − λ١٢)b+ b٢λ١١ + a٢λ٢٢+

a٢λ١٢ − λ٢٢λ١٢λ١٣ − λ٢٢λ١٢λ٢٣ − λ٢٢λ١٢λ٣٣ + λ٢٢
٢λ١٢ + λ٢٢λ١٢

٢ =
(λ− λ١٣)(λ− λ٢٣)(λ− λ٣٣),

می کنیم: حاصل b و a متغیر دو اساس بر را زیر معادله دو و داده قرار مساوی فوق عبارت در را λ و λ٠ ضرایب
f(a, b) = (a٢ + b٢ − λ١٣λ٢٢ − λ١٣λ١٢ − λ٢٣λ٢٢ − λ٢٣λ١٢ − λ٣٣λ٢٢−

λ٣٣λ١٢ + λ٢٢
٢ + λ٢٢λ١٢ + λ١٢

٢)− (λ١٣λ٢٣ + λ١٣λ٣٣ + λ٢٣λ٣٣) = ٠
g(a, b) = (λ١١ + λ٢٢ + λ١٢)a

٢ − ٢ a
√
(λ٢٢ − λ١١) (λ١١ − λ١٢)b+ b٢λ١١−

λ٢٢λ١٢λ١٣ − λ٢٢λ١٢λ٢٣ − λ٢٢λ١٢λ٣٣ + λ٢٢
٢λ١٢ + λ٢٢λ١٢

٢ − (λ١٣λ٢٣λ٣٣) = ٠

(۴)

کوشی تداخلی شرط به توجه با اول معادله است. حل پذیر ما مساله باشد جواب دارای فوق غیرخطی دستگاه درصورتی که
نمایند صدق کوشی تداخلی شرط در که ریتز مقادیر از دلخواه مجموعه هر با یعنی است. ناتهی جواب مجموعه دارای همواره
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سه مساوی یا کوچکتر مرتبه از معلوم ریتز مقادیر با متقارن ماتریس ساخت

یا هذلولی، یک یا شده داده ریتز مقادیر به بسته نیز دوم معادله است. سازگار نتیجه در و است نامنفی شعاع دارای دایره این
پس است، صفر) شعاع با مبداءمختصات(دایره نقطه خاص حالت در و دایره یک یا و مختصات مبداء در متقاطع خط دو

است: شده ارائه زیر به صورت فوق خطی غیر دستگاه حل پذیری شرط [١] در است. سازگار نیز دوم معادله

∂f

∂a

∂g

∂b
− ∂f

∂b

∂g

∂a
̸= ٠, (۵)

می دهیم. توضیح را مطلب این مثال و چندنکته با ادامه در

مقادیر مجموعه این که بیابید ٣ × ٣ ماتریس های R٣ = {٢−;٢, ٣;−۴, ۴, ٨} ریتز مقادیر مجموعه برای .٢ . ١ مثال
باشند. آن ریتز

یابیم می را (۴) معادله دو ابتدا حل:

f(a, b) = a٢ + b٢ − ٢٢ = ٠,
g(a, b) = −۴ b

√
٢a+ ٢ b٢ − ۵۶ = ٠,

معادله دو حل با است برقرار (۵) حل پذیری شرط است. هذلولی یک دوم معادله و است دایره یک باال عبارت در اول معادله
می شود: حاصل b و a متغیر دو برای زیر جواب های فوق خطی غیر

{a = −٣
√

٢, b = ٢}, {a = ٣
√

٢, b = −٢},
{a = −(١/٣)

√
٢, b = ١۴/٣}, {a = (١/٣)

√
٢, b = −١۴/٣}.

بقیه و است زیر شرح به جواب ٣× ٣ ماتریس چهار از یکی صورت این در می دهد. نشان را معادله دو این تصویر ١ شکل

(٢ . ١) مثال .١ شکل

آمد. خواهند بدست ، a مقادیر جای گذاری با نیز جواب ها ٢ ٢
√

٢ −١/٣
√

٢
٢
√

٢ ٠ ١۴/٣
−١/٣

√
٢ ١۴/٣ ۵

 ,
R(A) مجموعه اعضای همه اگر باشد. داشته جواب بی نهایت یا و چهار یا و دو یا یک است ممکن ما مساله .٢ . ٢ مالحظه
است هذلولی یک دیگری و دایره ازآن ها یکی و بوده سازگار (۴) معادالت دستگاه معادله دو هر صورت این در باشند متمایز
آن از نمونه ای باال مثال که است متمایز جواب چهار دارای مساله حالت این در و می کنند قطع را یکدیگر نقطه چهار در که
است ممکن مساله باشند داشته مشترک عضوهای باالتر مرتبه با پایین تر مرتبه اصلی زیرماتریس های ویژه مقادیر اگر است.

ریتز مقادیر مجموعه برای مثال باشد. داشته را شده مطرح حاالت همه

{−٨−;٣, ٣−,٨−;١, ١},
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نظامی ع. و نظری ع.م.

هذلولی نیز دوم معادله و است مختصات مبداء نقطه فقط اول معادله زیرا و هستند صفر فقط b و a مجهول دو مقادیر

۴ a٢ + ۴ a
√

۵b+ ٣ b٢ = ٠,
داشت: خواهد را زیر شکل جواب ماتریس صورت این در می کند. عبور مختصات مبداء از که است −٣ ٢

√
۵ ٠

٢
√

۵ −۴ ٠
٠ ٠ −٣

 .
ریتز مقادیر مجموعه برای ان که دیگر نکته

{−٨−,٨−;٨;−t,−٨, ١},
a٢ + b٢ = ٣t به صورت (۴) غیرخطی دستگاه معادله دو هر زیرا داشت خواهیم جواب بی نهایت همواره t > ٨ مقدار با

است زیر شکل دارای جواب ماتریس و بود خواهند −٨ ٠ a

٠ −٨ b

a b −t+ ٩


داشت: خواهیم t = ١٨ برای مثال به عنوان دارند. قرار a٢ + b٢ = ٣t دایره محیط روی که b و a متغیر دو مقادیر با

R(A) = {−٨−,١٨−;٨−,٨−;٨, ١},
ماتریس و می رسند a٢ + b٢ = ٩٠ دایره به (۴) غیرخطی معادالت دستگاه در معادله دو هر زیرا دارد وجود جواب بی نهایت

هستند: زیر به شکل به ترتیب آن ویژه مقادیر مجموعه A −٨ ٠ a

٠ −٨ b

a b −٩

 ,
 −٨

−١٧/٢ + ١/٢
√

١ + ۴ a٢ + ۴ b٢

−١٧/٢− ١/٢
√

١ + ۴ a٢ + ۴ b٢

 =

 −٨
١
−١٨

 .
ریتز مقادیر برای هم چنین

R(A) = {−٨−;٨,−۶;−٨−,٨, ١},
تبدیل ٣a٢ + ۴b٢ = ۶۶ بیضی و a٢ + b٢ = ١۴ دایره به (۴) غیرخطی معدالت دستگاه زیرا داشت خواهیم جواب دو ما
زیر به شکل جواب ماتریس صورت این در که می کنند قطع را یکدیگر (a = ٠, b = ±

√
١۴) نقطه دو در آن ها و شده

بود: خواهد −٨ ٠ ٠
٠ −۶

√
١۴

٠
√

١۴ −١

 .
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پذیر تطبیق کسری مشتق با کسری موج معادله عددی حل

عامری٢ عرب مریم و یادگاری١,* آسیه

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، ٢,١گروه

معرفی تطبیق پذیر کسری مشتقات بر مبتنی مکان-زمان، کسری موج معادالت حل برای عددی روش یک مقاله این در چکیده.
روش، این اعمال با است. دوم نوع یافته انتقال چبیشف چندجمله ای های پایه بر استفاده مورد عددی روش .[٢] است شده
روش از استفاده با سپس می شود، تبدیل معمولی دیفرانسیل معادالت دستگاه یک به مکان-زمان کسری موج معادله ابتدا

آید. می دست به کسری موج معادله جواب آن از که شود می حاصل خطی معادالت دستگاه متناهی، تفاضالت
دوم. نوع یافته انتقال چبیشف چندجمله ای های پذیر، تطبیق کسری مشتق کسری، موج معادله کلیدی: واژه های

.34K37, 74S25, 65M06 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
محققان از بسیاری توجه مورد مهندسی و علوم مختلف زمینه های در آن ها کاربردهای دلیل به کسری دیفرانسیل معادالت
به دست برای جدیدی روش های امروزه ندارند، دقیق جواب کسری دیفرانسیل معادالت اکثر آن جایی که از است. گرفته قرار
اخیراً، و هستند گوناگونی انواع دارای کسری مشتقات یافته اند. توسعه معادالت نوع این تقریبی و تحلیلی جواب های آوردن
بررسی به محققانی همچنین و [٣] است شده معرفی همکاران و ١ خلیل توسط تطبیق پذیر مشتق بانام کسری مشتق نوعی
عددی روشی معرفی مقاله این هدف .[١] پرداخته اند کسری مشتقات سایر به نسبت تطبیق پذیر کسری مشتق متمایز خواص
موج معادله بر مطالعات بیشتر که می دهد نشان کسری موج معادله پیرامون بررسی ها است. کسری موج معادله حل برای
نگرفته قرار بررسی مورد خیلی تطبیق پذیر مشتقات بر مبتنی کسری موج معادله و دارند تمرکز کاپوتو مشتقات با زمانی کسری
عددی روشی و معرفی را تطبیق پذیر کسری مشتق بر مبتنی زمان مکان کسری موج معادله ٢ یاسالن ،٢٠١٨ سال در است.
گرفته قرار بررسی و بحث [٢]مورد در شده معرفی عددی روش مقاله، این در .[٢] کرد معرفی معادالت از دسته این حل برای

است: زیر شکل به ٠ < x < ١, ٠ < t ⩽ T ازای به [٢] در بحث مورد معادالت کلی شکل است.

Tµt u(x, t) = f(x, t)Tαx u(x, t) + g(x, t), ١ < µ ⩽ ٢, ١ < α ⩽ (١),٢

u(x, ٠) = f١(x), ut(x, ٠) = f٢(x), ٠ < x < (٢),١

u(٠, t) = h١(t), u(١, t) = h٢(t), ٠ < t < T,(٣)

Asyih.yadgare@email.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1Khalil
2Yaslan
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عامری عرب م. و آ.یادگاری

می گردد: تعریف زیر به صورت f(t) تابع برای که است α مرتبه از تطبیق پذیر کسری مشتق عملگر Tα که

Tαt f(t) = lim
ε→٠

f(t+ εt١−α)− f(t)
ε

.(۴)

:[٣] از اند عبارت مشتق نوع این مهم خواص از برخی
Tα(af + bg)=aTα(f)+bTα(g) داریم: b, a حقیقی های ثابت تمام برای - ١

Tα(t
p)=pt(p−α) داریم: p حقیقی های ثابت تمام برای - ٢

Tα(fg)=fTα(g)+gTα(f) - ٣

Tα(
f

g
)=
gTα(f)− fTα(g)

g٢ - ۴

.Tα(c) = ٠ داریم: c حقیقی ثابت برای - ۵

دوم نوع چبیشف چندجمله ای های از استفاده با کسری موج معادالت عددی حل .٢

(٣) و (٢) مرزی و اولیه شرایط همراه به (١) معادله تقریبی حل برای [٢] در شده معرفی روش ارائه به بخش این در
به کارگیری نحوه سپس می پردازیم، دوم نوع چبیشف چندجمله ای های اجمالی معرفی به ابتدا منظور همین به می پردازیم،

می دهیم. توضیح را (١) معادله تقریبی جواب آوردن به دست در نظر مورد چندجمله ای های

داده نمایش Un(x) نماد با n درجه از دوم نوع چپیشف چندجمله ای های دوم. نوع چبیشف چندجمله ای های .٢ . ١
مقادیر .[٢] می کنند صدق Un(x) = ٢xUn−١(x) − Un−٢(x) بازگشتی رابطه در چندجمله ای ها دسته این می شود،

متعامدند. [−١, ١] بازه ی بر مذکور چندجمله ای های .U١(x) = ٢x و U٠(x) = ١ از: عبارت اند اولیه

X =
٢x− (a+ b)

b− a
متغیر تغییر از می توانیم کنیم، استفاده [a, b] بازه بر را چپیشف چندجمله ای های بخواهیم چنانچه

داده نمایش U∗
n(x) نماد با که می شوند حاصل یافته انتقال دوم نوع چپیشف چندجمله ای های این صورت در کنیم. استفاده

است: زیر شکل به دوم نوع یافته انتقال چندجمله ای های تحلیلی فرم می شوند.

(۵) U∗
n(x) =

n∑
k=٠

(−١)k٢٢n−٢k Γ(٢n− k + ٢)xn−k

Γ(٢n− ٢k + ٢)Γ(k + ١)
,

به دوم نوع چپیشف چندجمله ای های بر مبتنی روش از استفاده با بخش این در کسری. موج معادله عددی حل .٢ . ٢
می گیریم: نظر در زیر به صورت u(x, t) از تقریبی را uN (x, t) .[٢] می پردازیم (١) معادله عددی حل

uN (x, t) =

N∑
i=٠

ai(t)U
∗
i (x).(۶)

داریم: پذیر تطبیق کسری مشتق خواص از استفاده با و دوم نوع یافته انتقال چبیشف چندجمله ای های فرمول از استفاده با

Tαx yN (x) =

N∑
i=n+١

i−(n+١)∑
k=٠

bi(t)A
α
i x

i−k−α, n < α ⩽ n+ (٧)١

Aαi,k = (−١)k٢٢i−٢k Γ(٢i− k + ٢)Γ(i− k + ١)
Γ(k + ١)Γ(٢i− ٢k + ٢)Γ(i− k − n)

(٨)

داریم: کسری مشتق خواص استفاده با و (٨) و (٧)، (١) معادالت از استفاده با است.حال گاما تابع دهنده نشان ،Γکه

N∑
i=٠

t١−λ
d٢ai(t)

dt٢
U∗
i (x) = f(x, t)

N∑
i=٢

i−٢∑
k=٠

ai(t)A
α
i,kx

i−k−α + g(x, t).(٩)
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پذیر تطبیق کسری مشتق با کسری موج معادله عددی حل

جایگذاری با می گیریم، نظر در U∗
N (x) چندجمله ای ریشه های را xp محلی هم نقاط .µ = ١+λ و ٠ < λ < ١ آن در که

دستگاه، این عددی حل منظور به می شود. حاصل معمولی دیفرانسیل معادالت دستگاه ،(٩) معادله در xp محلی هم نقاط

،k = ٠, ١, · · · ,M ازای به هم چنین است. زمانی گام طول ∆t که ∆t =
T

M
می دهیم قرار ،M صحیح عدد برای

ai(t٠), i = ضرایب .V k = (ak٠ , a
k
١ , · · · , akN )T می دهیم قرار و می گیریم نظر در tk = k∆t به صورت را tk

محاسبه (٢) اولیه شرایط از استفاده با می توان را (V ٠)′ و V ٠ ترتیب به دیگر به عبارت
adi(t)

dt
|t=t٠ و ٠, ١, · · · , N

به عبارت ai(t١), i = ١, · · · , N ضرایب V)و ٠)′ =
V ١ − V ٠

∆t
پیشرو تفاضالت تقریب از استفاده با سپس و نمود

می شود: تبدیل زیر گسسته فرم به نظر، مورد معادالت دستگاه بنابراین است. محاسبه قابل نیز V ١ دیگر
N∑
i=٠

t١−λ
n

ai(tn+١)− ٢ai(tn) + ai(tn−١)

∆t٢
U∗
i (xp) = f(xp, t)

N∑
i=٢

i−٢∑
k=٠

ai(tn)A
α
i,kx

i−k−α
p + g(xp, t).(١٠)

است: بازنویسی قابل زیر به صورت (٣) مرزی شرایط هم چنین
N∑
i=٠

(−١)i(i+ ١)ai(tn+١) = h١(tn+١),

N∑
i=٠

(i+ ١)(i+ ١)ai(tn+١) = h٢(tn+١).(١١)

می شود: حاصل زیر جبری خطی معادالت دستگاه ،(١١) و (١٠) معاالدت ترکیب با

AV n+١ = (٢C +B)V n − CV n+١ +D, n = ١, · · · ,M − (١٢),١

A =


t١−λn U∗

٠ (x٠) t١−λn U∗
١ (x٠) · · · t١−λn U∗

N (x٠)
٠ ٠ · · · ٠

t١−λn U∗
٠ (xN−٢) t١−λn U∗

١ (xN−٢) · · · t١−λn U∗
N (xN−٢)

١ −٢ · · · (−١)N (N + ١)
١ ٢ · · · (N + ١)


(N+١)×(N+١)

B =


٠ ٠ Fn٢ (x٠) · · · FnN (x٠)
٠ ٠ ٠ · · · ٠
٠ ٠ Fn٢ (xN−٢) · · · FnN (xN−٢)
٠ ٠ ٠ · · · ٠
٠ ٠ ٠ · · · ٠


(N+١)×(N+١)

C = t١−λn


U∗

٠ (x٠) U∗
١ (x٠) · · · U∗

N (x٠)
U∗

٠ (xN−٢) U∗
١ (xN−٢) · · · U∗

N (xN−٢)
٠ ٠ · · · ٠
٠ ٠ · · · ٠


(N+١)×(N+١)

D = (∆t٢gn٠ ,∆t
٢gn١ , · · · ,∆t٢gnN−٢, h

n+١
١ , hn+١

٢ )T(N+١)×١.

می آید. به دست مختلف زمانی گام های در (١) معادله جواب مختلف، nهای ازای به (١٢) معادالت دستگاه حل از

(٣) و (٢) شرایط با (١) معادله دقیق جواب را ū(x, t) و چپیشف ای چندجمله از حاصل جواب را u(x, t) .٢ . ١ قضیه
برای آنگاه ،R(x) =

(
U∗

٠ (x), · · · , U∗
N (x)

)T باشیم داشته و باشد هموار کافی اندازه به ū(x, tn) اگر بگیرید. نظر در
:[٢] می کند صدق زیر نامساوی در تقریب این از حاصل خطای C٣ و C٢ ،C١ ثابت های

|ū(x, tn)− u(x, tn)| ⩽ |H(x, t)|+ (C١ + C٢)∥R(x)∥+ C٢∆t∥R(x)∥(١٣)

.∥V̄ ′ − V ∥+ C٣∥R(c)∥+ ∥∆H∥+O(∆t٢).

.H(x, tn) =
١

(N − ١)!
∂N−١ū(ξ, tn)

∂xN−١ (x− x٠) · · · (x− xN−٢) ،ξ ∈ (٠, ١) آن در که
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عامری عرب م. و آ.یادگاری

عددی نتایج .٣

:[٢] بگیرید نظر در را زیر شرایط با کسری موج معادله .٣ . ١ مثال

T ١٫۴u(x, t) =
x١٫٧t٠٫۶

٢
T ١٫٧
x u(x, t) + ٢x٣t٠٫۶ exp(−t), ٠ < x < ١, t > ٠,(١۴)

u(x, ٠) = x٢ − x٣, ut(x, ٠) = −x٢ + x٣, ٠ < x < ١,
u(٠, t) = ٠, u(١, t) = ٠, ٠ < t < T.

اولیه دادهای با N = ٣ حالت در را معادله این اینجا در است. ue(x, t) = (x٢ − x٣)e−t معادله دقیق جواب

[٢] در شده معرفی الگوریتم همان شده استفاده الگوریتم است ذکر به الزم می کنیم. حل V ٠ = (
٣
٣٢
,

١
٣٢
,
−١
٣٢
,
−١
۶۴

)T

دقیق جواب بین مطلق خطای ١ جدول در است. شده گزارش اینجا در شده انجام کدنویسی از حاصل نتایج ولی باشد می
نشان نتایج است. شده ارائه t = ٠٫٣ لحظه در و x = ٠٫٢, ٠٫۴, ٠٫۶, ٠٫٨ نقاط در u٣(x, t) تقریبی جواب و ue(x, t)
مقادیر ازای به حتی یافته انتقال دوم نوع چبیشف چندجمله ای های روش از استفاده با آمده دست به تقریبی جواب که دهد می

باشد. )می ثانیه ۴٫۴ ) کم بسیار محاسبات زمان این بر عالوه  می دهد. ارائه مطلوبی دقت N کوچک

T = ١ ازای به و t = ٠٫٣ لحظه در M = ١٠٢ و N = ٣ به ازای مطلق خطای .١ جدول

x = ٠٫٨ x = ٠٫۶ x = ٠٫۴ x = ٠٫٢
۴× ٣−١٠ ١× ١٠−۴ ۶× ٣−١٠ ٨× ٣−١٠

است. شده رسم M = ١٠٢ و N = ٣ ازای به t = ٠٫٣ لحظه در (١۴) مساله دقیق و تقریبی جواب نمودار ،١ شکل در

M = ١٠٢ و N = ٣ ازای به t = ٠٫٣ لحظه در (١۴) مساله دقیق و تقریبی جواب .١ شکل

نتیجه گیری .۴
کسری مشتقات پایه بر مکان-زمان کسری موج معادالت عددی حل برای [٢] در شده ارائه روش معرفی به مقاله این در
Nکوچک مقادیر ازای به حتی شده معرفی روش از حاصل جواب که می دهد نشان عددی نتایج است. شده پرداخته تطبیق پذیر

می دهد. ارائه پایین محاسبات زمان با مطلوبی دقت

مراجع
[1] T. Abdeljawad, On conformable fractional calculus, J. Comput. Appl. Math. 279 (2015), 57–66.
[2] H. Çerdik Yaslan, Numerical solution of the conformable space-time fractional wave equation, Chinese
Journal of Physics, 56 (2018), 2916-2925.

[3] R. Khalil, M. Al Horani , A. Yousef and M. Sababheh, A new difintion of fractional derivative ,Journal of
Computational and Applied Mathematics, 264 (2014), 65-70.
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همورد کوهومولوژی و تکانی k-نگاشت

نژاد٢ دهقان اکبر و * دارا١, محمد

ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه ریاضی، علوم ١دانشکده

ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه ریاضی، علوم ٢دانشکده

ابزار یک و همیلتونی دستگاه یک تقارن های با مرتبط پایستار کمیت های مفهوم از ریاضی بیان یک تکانی نگاشت چکیده.
تکانی نگاشت توپولوژیکی ویژگی های گرفتن نظر در می آید. حساب به همتافته خمینه های روی فروکاست مطالعه برای اساسی
لزوماً که نگاشت هایی از استفاده با را دینامیکی سیستم های پیکربندی فضای بتوان تا می شود سبب آن تعریف فضای تعمیم و
از استفاده با تا می کند کمک یافته تعمیم تکانی نگاشت وسیله به  فضاها بعد کاهش داد. کاهش قبل از بیش نیستند، خطی
تعمیم تکانی نگاشت های  تراز سطح همورد کوهومولوژی و یافته کاهش فضای دورام کوهومولوژی گروه های بین که یکریختی ای

باشیم. داشته فضاها از برخی برای تری ساده محاسبه است، یافته
همورد. کوهومولوژی فروکاست، تکانی، k-نگاشت همیلتونی، سیستم های همتافته، خمینه کلیدی: واژه های

.53D20, 55N25 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
که هستند هندسی تبدیالت تقارن ها، کالسیک مکانیک در می کند. ایفا بنیادی و مهم نقش تقارن طبیعت، توصیف در
و بوده توجه مورد دیرباز از پایستار، کمیت های وجود طرفی از می کنند. عمل وابسته و مستقل متغیر های شامل فضای روی
دستگاه های فضای بعد کردن خرد برای کالسیک مکانیک بنیان گذاران توسط پایستار کمیت های است. داشته فراوانی اهمیت
آن اصلی حل های راه  دستگاه یک در موجود تقارن های از استفاده با که روش این به می گرفتند. قرار استفاده مورد دینامیکی
مشتمل معمول بسیار روش یک فروکاست می شود. گفته فروکاست می دهند، قرار بررسی مورد کمتر بعد با فضا یک در را
فضای بعد کاهش برای و می باشد پایستار کمیت های و تقارن  از استفاده مانند مختلف تکنیک های از ترکیبی روش های بر
بیان یک رو این از و است همیلتون تابع برای تعمیمی تکانی نگاشت می شود. گرفته کار به متقارن دینامیکی دستگاه های فاز
فروکاست مطالعه برای اساسی ابزار یک و همیلتونی دستگاه یک تقارن های با مرتبط پایستگی کمیت های مفهوم از ریاضی

می آید. حساب به همتافته خمینه های روی
از بسیاری در نظریه این مفاهیم می گردد. باز کالسیک مکانیک به آن ریشه که است دیرینه مفهوم یک فروکاست نظریه
گردید. بیان ٣ وینشتین و ماردسن٢ ، میر١ توسط همتافته فروکاست نظریه دارد. وجود همتافته هندسه یا هندسی مکانیک کتب
G-خمینه ی یک روی لی گروه عمل یک داشتن با نظریه، این در کرد. مراجعه [۴] منبع به می توان نظریه این تاریخچه برای
خمینه ی یک آن، روی پایاگر زیرگروه از سره و آزاد عمل یک و تکانی نگاشت از تراز سطح یک گرفتن نظر در با و همیلتونی

می شود. معرفی جدید خارج قسمتی

m_dara@mathdep.iust.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
1Kenneth Ray Meyer(1937)
2Jerrold Eldon Marsden (1942-2010)
3Alan David Weinstein (1943)
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نژاد دهقان ا. و دارا م.

تکانی k-نگاشت .٢
پیچیدگی از حال عین در ولی هستند استفاده قابل راحتی به تکانی، نگاشت و همتافته فرم مانند شده معرفی اشیای
مانند اشیا این خاص ویژگی های بر محدود را خود تمرکز مجبوریم اغلب پیچیدگی این بر غلبه برای می باشند. برخوردار عمیقی
نگاشت تعمیم به منجر توپولوژیکی مالحظات این گرفتن نظر در دهیم. قرار توپولوژیکی داده های یا و تکانی نگاشت پایایی
عنوان تحت ١٩٩٨ سال در گینزبرگ۴ ويکتور و گیلمین ويکتور کارشون، یال نام های به ریاضیدان سه توسط که می شود تکانی
G از بسته لی زیرگروه H و هموار G-خمینه یک M لی، گروه یک G کنید فرض .[٣] گردید معرفی مجرد تکانی نگاشت
در را می دهیم نمایش MH با که M روی بر H به G عمل تحدید ثابت نقاط مجموعه و i : h ↪→ g شمول نگاشت باشد.
زیرگروه هر ازای به که طوری به است، µ :M −→ g∗ همورد نگاشت مجرد، تکانی نگاشت صورت این در می گیریم. نظر

زیر: نگاشت ،G از H بسته و لی

µH := i∗ ◦ µ :M −→ h∗,

به M حال عین در ولی دارد را تکانی نگاشت ویژگی های تعریف این باشد. ثابت MH خمینه زیر روی موضعی طور به
به مقاله این در می شود. تعریف g∗ خطی فضای به M G-خمینه از مجرد تکانی و تکانی نگاشت نیست. مجهز بسته ٢ -فرم
همتافته فروکاست ببریم. کار به خمینه ها همه برای را فروکاست قضیه بتوانیم تا هستیم تکانی نگاشت از تر کلی تعمیم دنبال
نیستند ناتباهیده و بسته ٢ -فرم به مجهز لزوماً که خمینه هایی برای مجرد، تکانی نگاشت از استفاده با کارشون توسط ابتدا
تعمیم نیستند فشرده لزوما که خمینه هایی برای را خمینه ها بین هم مرزی رابطه تعریف این از استفاده با او .[١] شد داده تعمیم
خمینه ها بعد بتوانیم تا می دهیم گسترش را فروکاست قضیه مجرد، تکانی نگاشت تعریف فضای تعمیم از استفاده با ما داد.

دهیم. کاهش قبل از بیش رو

T k(g∗) روی G هم الحاقی عمل بگیرید. نظر در را همورد های k-تانسور از متشکل T k(g∗) خطی فضای .٢ . ١ تعریف
می شود: تعریف زیر صورت به

Ad# :G −→ Aut(T k(g∗))

g 7−→

{
Ad#g : T k(g∗) −→ T k(g∗)

ξ 7−→ Ad#g (ξ)
,

تعریف می شود: زیر صورت به Ad#g (ξ)(X) k-تانسور ،X = (X١, ..., Xk) ∈ g× ...× g︸ ︷︷ ︸
بار k

هر ازای به که

Ad#g (ξ)(X) := (C∗
g−١)e(ξ)(X) = ξ((Cg−١

∗
)eX) = ξ(Adg−١(X)).

،M روی تکانی k-نگاشت یک باشد. ψ عمل با هموار G-خمینه یک M کنید فرض تکانی) (k-نگاشت .٢ . ٢ تعریف
می باشد: زیر ویژگی دو دارای که است µ :M −→ T k(g∗) هموار نگاشت

باشد: جابه جایی زیر نمودار g ∈ G هر ازای به دیگر عبارت به است. G-همورد ،µ . ١

M

ψg

��

µ // T k(g∗)

Ad#g
��

M
µ // T k(g∗)

µH := i∗ ◦ µ : M → T k(h∗) ترکیب صورت به که µH نگاشت G از H بسته لی زیرگروه هر ازای به . ٢
می باشد. ثابت MH همبندی مولفه های روی می شود، تعریف

4Yael Karshon, Victor Guillemin, Viktor Ginzburg
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همورد کوهومولوژی و تکانی k-نگاشت

µX : M −→ R تابع q ∈M عنصر و X = (X١, ..., Xk) ∈ g× ...× g︸ ︷︷ ︸
بار k

برداری میدان هر ازای به اگر .٢ . ٣ لم

دوم ویژگی آنگاه باشد، ثابت (XM
١ , ..., XM

k ) صفر نقاط مجموعه روی ،µX(q) = µ(q)(X١, ..., Xk) ضابطه ی با
است. برقرار تکانی k-نگاشت

.۴ . ٢ مالحظه
به q ∈ M هر ازای به که است ψ : G ×M −→ M عمل از X ∈ g با متناظر کوچک بسیار مولد XM . ١

شود: تعریف زیر صورت

XM (q) =
d

dt
(ψexp(tX)(q))

∣∣∣∣
t=٠

,

است. [٣] در مجرد تکانی نگاشت از کارشون یال تعریف با معادل ٢ . ٢ تعریف k = ١ ازای به . ٢
١-نگاشت یک ،µ تکانی نگاشت صورت این در باشد. همیلتونی G-خمینه یک (M,ω,G, µ) کنید فرض . ٣
می کند. صدق dµX = ιXMω رابطه در X ∈ g هر ازای به و است G-همورد µ که کنید توجه می باشد. تکانی

.dµX = ιXMω = ٠ زیرا است صفر ،XM برداری میدان صفر نقاط مجموعه روی µX بنابرین

روی که کنیم اشاره تکانی  ٢-نگاشت های به می توانیم باشیم، جدیدمان تعریف از بدیهی غیر مثال یک دنبال به اگر
می شوند. تعریف ریمانی پایا متریک با G-خمینه  ها

متریک باشد. M هموار خمینه روی به G لی گروه از هموار عمل یک ψ : G ×M −→ M کنید فرض .۵ . ٢ تعریف
داشته X,Y ∈ TM و q ∈M ، g ∈ G هر ازای به هرگاه می گوییم پایا ،M هموار G-خمینه روی را < ., . > ریمانی

باشیم:
< X,Y >q=< ψg∗(X), ψg∗(Y ) >ψg(q)

می شوند. تعریف ریمانی های خمینه روی که کند معرفی را تکانی ٢-نگاشت های از جدیدی دسته می تواند زیر گزاره

بگیرید. نظر M خمینه روی را ψ : G×M −→ M هموار عمل باشد. دلخواه لی گروه یک G کنید فرض .۶ . ٢ گزاره
است. زیر تکانی ٢-نگاشت های دارای M خمینه ،< ., . > مانند M روی پایا ریمانی متر هر ازای به صورت این در

µ :M −→ T ٢(g∗)

q 7−→
{
µ(q) : g× g −→ R
µ(q)(X,Y ) =< XM , YM >q

.

تکانی k-نگاشت های  با فروکاست .٣

گروه های از برخی محاسبه برای آن از استفاده و فروکاست مفاهیم تعمیم تکانی k-نگاشت  تعریف در هدف مهمترین
رو این از و دهیم کاهش بیشتر را فضا یک بعد تا می کند کمک ما به فروکاست قضیه تعمیم واقع در است. همورد کوهومولوژی
k-نگاشت های  تراز سطح همورد کوهومولوژی و یافته کاهش فضای دورام کوهولوژی گروه های بین که یکریختی از استفاده با

باشیم. داشته تری ساده محاسبه است، تکانی

مداری نگاشت و است خمینه M/G آنگاه کند، عمل M روی سره و آزاد صورت به G لی گروه اگر [۵] .٣ . ١ قضیه
می باشد. اصلی G-کالف یک π :M −→M/G

فضای می باشد. G-خمینه یک M و فشروده لی گروه یک G کنید فرض [٢] همورد) (کوهومولوژی .٣ . ٢ تعریف
M G-خمینه همورد کوهومولوژی می کند. عمل آن بر آزاد صورت به G که طوری به دارد وجود E انفباض پذیر توپولوژیک

می شود: تعریف زیر صورت به k ∈ N هر ازای به

Hk
G(M) := Hk

dR(
E ×M
G

),

و است خوشتعریف تعریف این می کند. عمل E ×M حاصلضربی فضای روی به آزاد و قطری صورت به G آن در که
هستند. هم ارز هموتوپ (E ×M)/G و E زیرا می باشد E انتخاب از مستقل
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نژاد دهقان ا. و دارا م.

(E×M)/G زیرا ،Hk
G(M) = Hk

dR(M/G) ،k ∈ N هر ازای به آنگاه باشد، Mآزاد Gروی عمل اگر .٣ . ٣ نتیجه
است. E انقباض پذیر تار با M/G روی تاری کالف یک

ξ ∈ T k(g∗) کنید فرض بگیرید. نظر در را µ : M −→ T k(g∗) تکانی k-نگاشت  با M خمینه -G .۴ . ٣ قضیه
بر سره و آزاد صورت به T k(g∗) روی Ad# هم الحاقی عمل تحت Gξ پایاگر زیرگروه و باشد µ نگاشت منظم مقدار یک

آنگاه: کند، عمل µ−١(ξ)

است: زیر بعد با هموار خمینه یک Mξ :=
µ−١(ξ)

Gξ
مداری فضای (١

dimMξ = dimM − (dim G)k − dim Gξ.

است. اصلی G-کالف یک πξ : µ−١(ξ) −→Mξ خارج قسمتی نگاشت (٢
.Hk

G(µ
−١(ξ)) = Hk

dR(Mξ) داریم: k ∈ N هر ازای به (٣
دارد وجود گونه ای به Mξ روی [ωξ] دورام کوهومولوژی کالس ،M روی [ω] همورد کوهومولوژی کالس هر ازای به (۴

است. شمول نگاشت i : µ−١(ξ) ↪→M آن در که ، π∗ξωξ = i∗ω که

.۵ . ٣ نتیجه
که: است این Mξ خمینه ی وجود برای الزم شرط ، ۴ . ٣ قضیه فرض های گرفتن نظر در با (١

k
√
dimM − dim Gξ > dim G.

روی Ad# هم الحاقی عمل تحت و باشد µ نگاشت از منظم مقدار یک ξ ∈ T k(g∗) اگر خاص حالت در (٢
داشت: خواهیم و Gξ = G آنگاه باشد، ثابت T k(g∗)

dimMξ = dimM − (dim G)k − dim G.

نتیجه گیری .۴
فروکاست مفاهیم تعمیم ضمینه تکانی، k-نگاشت به همتافته هندسه در تکانی نگاشت مفاهیم تعمیم با تحقیق، این در
نگاشت این به مجهز که خمینه هایی بعد بتوان تا می کند کمک تکانی k-نگاشت وسیله ای به فروکاست آوردیم. پدید را همتافته
گروه های بین که یکریختی ای همچنین و بیشتر بعد کاهش دلیل به فروکاست این داد. کاهش همتافته حالت از بیشتر را هستند
در سزایی به نقش می تواند است، تکانی k-نگاشت تراز سطح همورد کوهومولوژی و یافته کاهش فضای دورام کوهومولوژی

باشد. داشته خمینه ها برخی همورد کوهومولوژی گروه های محاسبه
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محدب توابع تفاضل روش با ارزش بر مبتنی مدل حل و بازار شاخص ردیابی مدل های بررسی

خلیق١,* هوشمند فرناز

امیرکبیر صنعتی دانشگاه کامپیوتر علوم و ریاضی ١دانشکده

شده ارائه آن برای مختلفی مدل های و است سهام سبد بهینه سازی در موفق رویکردهای از یکی بازار شاخص ردیابی چکیده.
حاصل سبد و می پردازد خوشه بندی و بتا ضریب ارزش، بازدهی، بر مبتنی مدل چهار مقایسه و فرمول بندی به مقاله این است.
بر مبتنی مدل حل برای همچنین، می کند. مقایسه برون نمونه ای و درون نمونه ای داده  های روی ردیابی دقت نظر از را آنها از
داده های روی محاسباتی نتایج می گردد. مطرح محدب توابع تفاضل بر مبتنی کارا روشی دارد، ردیابی در خوبی دقت که ارزش

می کنند. ارزیابی را الگوریتم و مدل ها عملکرد واقعی،
. محدب توابع تفاضل بر مبتنی روش تعداد، قید شاخص، ردیابی مدل های کلیدی: واژه های

.90C11, 90C30, 90B99 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
فعال رویکرد دو شامل و دارد قرار محققین توجه مورد بسیار که است بهینه سازی کاربردهای از یکی سهام سبد مدیریت
اساس بر و ارزیابی را سبد وضعیت ماهانه) هفتگی، (روزانه، مستمر طور به سبد مدیر فعال، رویکرد در است. غیرفعال و
باالست. معامالتی هزینه آن، ضعف و پویایی و رشد سرعت آن، مزیت می پردازد. آن تعدیل به بنیادی و تکنیکال تحلیل های
آن مدت ها تا و می دهد تشکیل را مناسب سبد یک بلکه ندارد سبد مستمر تعدیل به تمایلی سبد مدیر غیرفعال، رویکرد در
شاخص ردیابی غیرفعال، مدیریت برای کارآمد روش های از یکی می دهد. قرار مدنظر را بلندمدت اهدافی و می کند حفظ را
شاخص تغییرات است، شامل را بازار دارایی های از محدودی زیرمجموعه که آن ضمن که می پردازد سبدی انتخاب به که است
ساخت با تنها است، مناسب و مثبت بازار شاخص بازدهی بلندمدت در عموماً که آنجا از کند. منعکس خوبی حد تا را بازار
مختلفی بهینه سازی مدل های خصوص، این در یافت. دست مدت بلند در مطلوبی بازدهی به می توان شاخص ردیاب سبد یک
عموماً مدل ها این هدف تابع شده اند. ارائه [۶] خوشه بندی و [١] بتا ضریب ،[٢] ارزش ،[۴] بازدهی بر مبتنی مدل مانند
مستقیم حل می یابد افزایش مسأله اندازه وقتی می گردد. بیان دودوئی متغیرهای طریق از تعداد قید و است ردیابی خطای مبین
یک به و بازنویسی محدب توابع تفاضل بر مبتنی مدل یک صورت به را مسائل این می توان اما می شود زمان بر بهینه یاب با
زیادی محققین توجه مورد اخیراً (DCA) محدب توابع تفاضل روش های یافت. دست مناسب زمانی در خوب شدنی جواب

ببینید. را [۵] و [٣] جامع مروری برای گرفته اند. قرار
در رديابی خوب دقت به توجه با سپس، می شود. مقایسه آنها دقت و بررسی شاخص ردیابی مدل های از برخی مقاله، این در
واقعی، داده های روی محاسباتی نتایج می گردد. ارائه آن حل برای DCA بر مبتنی تکراری روش یک ارزش، بر مبتنی مدل
ارائه و شاخص ردیابی مسأله شرح به ٢ بخش است: شرح بدین مقاله سازمان دهی می کنند. ارزیابی را روش و مدل ها عملکرد

f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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خلیق هوشمند ف.

DCA بر مبتنی کارا روشی ٣ بخش می کند. مقایسه ردیاب سبد کیفیت نظر از را آنها و می پردازد مختلف فرمول بندی چهار
می پردازد. آتی تحقیقات برای پیشنهادهایی ارائه و نتیجه گیری به ۴ بخش می دهد. شرح ارزش بر مبتنی مدل حل برای را

فرمول بندی و مسأله شرح .٢

است گذشته زمانی دوره های مجموعه (t اندیس (با T و بازار در موجود دارایی های مجموعه (i, j اندیس (با I کنید فرض
دارایی C از متشکل سبدی دارد قصد سرمایه گذاری است. اختیار در شاخص و دارایی ها بازدهی اطالعات آن ازای به که
و li حداقل می شود، داده تخصیص آن به که سرمایه از کسری i دارایی انتخاب صورت در که آن به مشروط دهد تشکیل را
آنجا از و نیست مجاز استقراضی فروش کند. ردیابی را بازار شاخص خوبی حد تا سبد که است آن هدف و باشد ui حداکثر
بازدهی ترتیب، به r′t ri,t که آن فرض با می گردد. اغماض تراکنش هزینه های از می شود گرفته کار به بلندمدت در سبد که
(ρi,j) j و i دارایی های بازدهی همبستگی ضریب ،(βi) i دارایی بتای ضریب هستند، t دوره در شاخص بازدهی و i دارایی
ارزش ai که است آن بر فرض همچنین، است. محاسبه قابل ( qi,j مؤلفات با Q ) دارایی ها بازدهی کواریانس ماتریس و
مبتنی مدل ،(RM) بازدهی بر مبتنی (مدل شاخص ردیابی مدل های انواع شرح به ادامه در است. بازار در i دارایی فعلی
می کنیم. مقایسه را آنها عملکرد و می پردازیم ((CM) خوشه بندی مدل و (BM) بتا ضریب بر مبتنی مدل ،(VM) ارزش بر

CM و BM ،VM ،RM مدل های
است. t ∈ T تاریخی دوره های در شاخص بازدهی و سبد بازدهی اختالف مربعات مجموع کمینه سازی هدف RM مدل در
کنید فرض و است صفر صورت، این غیر در و یک شود، سرمایه گذاری i دارایی در اگر که است دودوئی متغير δi کنید فرض

است: زیر صورت به RM مدل می شود. داده اختصاص i دارایی به که است سرمایه از کسری xi نامنفی و پیوسته متغیر
(RM)

min
∑

t∈T(
∑

i∈I ri,txi − r
′
t)

٢ (١)
s.t.∑

i∈I δi = C (٢)∑
i∈I xi = ١ (٣)

liδi ≤ xi ≤ uiδi ∀i ∈ I (۴)
xi ≥ ٠ ∀i ∈ I (۵)
δi ∈ {٠, ١} ∀i ∈ I (۶)∏t
t′=١)١+ri,t′ )xi با برابر t دوره در آن ارزش شود، داده اختصاص i دارایی به xi معادل سرمایه ای ،١ دوره ابتدای در اگر

خواهد
∏t
t′=١)١ + r

′

t′
) با برابر t دوره در آن ارزش باشد، واحد ١ شاخص ارزش ١ دوره ابتدای در اگر همچنین، است.

مدل در است. تاریخی دوره های در شاخص ارزش و سبد ارزش اختالف مربعات مجموع کمینه سازی هدف VM مدل در بود.
می شوند: فرمول بندی زیر صورت به مدل دو این می گردد. کمینه است) یک با برابر (که بازار بتای و سبد بتای اختالف BM

(VM) (BM)
min

∑
t∈T(

∑
i∈I(
∏t
t′=١)١ + ri,t′ )xi)−

∏t
t′=١)١ + r

′

t′
))٢ min(

∑
i∈I βixi − ٢(١

s.t.(٢)− (۶) s.t.(٢)− (۶)
خوشه یک در دارند، یکدیگر با بیشتری شباهت همبستگی، ضریب به توجه با که دارایی هایی که است آن خوشه بندی مبنای
شاخص خوبی به نمایندگان از متشکل سبد که طوری به گردد انتخاب نماینده عنوان به دارایی یک خوشه هر از و گیرند قرار
تعلق است نماینده اش i دارایی که خوشه ای به j دارایی که است آن مبین γi,j دودوئی متغیر که آن فرض با کند. ردیابی را
آن نماینده و خوشه هر اعضای همبستگی مجموع (٧) هدف تابع می شود. فرمول بندی زیر صورت به CM مدل خیر، یا دارد

می کنند. تعیین را انتخابی دارایی های در سرمایه گذاری میزان و نظیر نماینده یک با را دارایی هر قیود و می کند بیشینه را
(CM)

max
∑

i∈I
∑

j∈J ρi,jγi,j (٧)
s.t.(٢)− (۶)∑

i∈I γi,j = ١ ∀j ∈ J (٨)
٠ ≤ γi,j ≤ δi ∀i, j ∈ I (٩)
xi =

∑
j∈J ajγi,j∑

j∈J aj
∀i ∈ I (١٠)
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بازار شاخص ردیابی مدل های بررسی

مدل ها ارزیابی
(نزولی- بازار مختلف روند چهار به که می شود استفاده دارایی) ١٠٠ (شامل FTSE100 شاخص از داده مجموعه چهار از
و دارند نام UU و UD ،DU ،DD ترتیب به و دارند اشاره صعودی-صعودی) و صعودی-نزولی نزولی-صعودی، نزولی،
بر و است درون نمونه ای داده های عنوان به هفته) ١٠۴) اول سال دو اطالعات که دربردارد را سال سه اطالعات یک هر
خطای آن، اساس بر و است برون نمونه ای داده های عنوان به هفته) ۵٢) سوم سال اطالعات و می گردد حل مدل آن اساس
برای است. دریافت قابل https://or-brescia.unibs.it/instances آدرس از اطالعات می شود. ارزیابی سبد ردیابی
بهین جواب می شود. استفاده CPLEX از CM حل برای و BARON بهینه یاب از BM و VM ،RM مدل های حل
محدودیت آن روی و است زمان بر VM و RM مدل های حل اما می گردد حاصل ثانیه یک در حدوداً CM و BM مدل های
روند به ID ستون آن در که آمده ١ جدول در نتایج می گیرد. قرار مقایسات مبنای حاصل جواب و تنظیم ثانیه ١٠٠٠ زمانی
از سبد ارزش مطلق انحراف درصد متوسط باشد، بهینه یاب از آمده دست به جواب x اگر مدل، هر ازای به دارد. اشاره بازار
و مطلق انحراف درصد متوسط می توان (مشابهاً می گردد محاسبه زیر صورت به درون نمونه ای داده های روی شاخص ارزش

کرد): محاسبه برون نمونه ای داده های روی را پایین از انحراف درصد متوسط

ISD =
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′
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مدل ها. مقایسه .١ جدول

پایین انحراف درصد متوسط
شاخص ارزش از سبد ارزش
برون نمونه ای داده  های روی

مطلق انحراف درصد متوسط
شاخص ارزش از سبد ارزش
برون نمونه ای داده  های روی

مطلق انحراف درصد متوسط
شاخص ارزش از سبد ارزش
درون نمونه ای داده  های روی C ID

CM BM VM RM CM BM VM RM CM BM VM RM
٢٫٣ ٠٫٨ ٠٫٢ ٠٫۶ ٢٫۴ ٢٫۶ ٢٫٨ ١٫٧ ١۵٫٠ ٩٫۵ ٠٫۶ ١٠٫٢ ١٠ DD
٢٫١ ٠٫٢ ٠٫٩ ٣٫۵ ٣٫٠ ٢٫٢ ١٫٣ ٣٫۵ ۵٫۵ ۵٫٨ ٠٫۶ ۴٫٢ ١٠ DU
١٫٨ ٩٫٩ ٠٫٠ ۵٫٣ ٢٫٠ ٩٫٩ ٩٫٣ ۵٫۵ ١١٫١ ٩٫٧ ٠٫٧ ۴٫٢ ١٠ UD
٠٫٣ ٠٫۶ ١٫۵ ١٫٣ ١٫٣ ٣٫٩ ١٫۶ ١٫۴ ۶٫٨ ٩٫۴ ٠٫۴ ٣٫٩ ١٠ UU
٣٫٨ ۵٫۴ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٩ ۵٫۵ ٢٫۴ ٢٫٣ ١٠٫١ ۵٫٢ ٠٫۵ ١٫٨ ١۵ DD
۴٫١ ۴٫٧ ٠٫۵ ٠٫٧ ۴٫١ ۴٫٨ ١٫١ ١٫٨ ۶٫٠ ٢٫۵ ٠٫۴ ۴٫٠ ١۵ DU
٠٫٩ ٣٫٣ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٧ ۶٫۴ ۵٫٩ ٨٫١ ۵٫١ ۵٫٨ ٠٫۵ ٢٫٩ ١۵ UD
٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫۶ ٣٫٢ ٢٫١ ٢٫۴ ٣٫١ ٣٫٢ ٨٫١ ١۴٫۵ ٠٫٣ ٢٫٣ ١۵ UU
٢٫٠ ٣٫١ ٠٫۵ ١٫٨ ٣٫٣ ۵٫٠ ٣٫۴ ٣٫۴ ٧٫٣ ٧٫٨ ٠٫۵ ٣٫١ متوسط

از پایین انحراف درصد مدل، این از حاصل سبد ازای به خصوص، به دارند. داللت VM مدل کارایی بر ١ جدول نتایج
بخش در بهینه یاب، با مدل این حل بودن زمان بر دلیل به است. مناسب و کوچک بسیار برون نمونه ای داده های روی شاخص

می گردد. تشريح مناسب زمانی در خوب شدنی جواب یک یافتن برای DCA بر مبتنی تکراری روشی بعد،

DCA بر مبتنی روش .٣

که می رسیم VM′ به
∑

i∈I δi(١ − δi) ≤ ٠ قید نمودن اضافه و δi متغیر دودوئی شرط آزادسازی با ،VM مدل در
به و مثبت عددی m که آن فرض با و است نامنفی و مقعر تابعی

∑
i∈I δi(١− δi) دیگر سوی از است. معادل VM با

تابع دو تفاضل VM′′ هدف تابع نمود. بازنویسی VM′′ صورت به معادل طور به را VM′ می توان است، بزرگ کافی اندازه
یافت. دست خوبی شدنی جواب به مناسب، زمان در DCA الگوریتم اعمال با می توان و است محدب

(VM′)
min

∑
t∈T(

∑
i∈I(
∏t
t′=١)١ + ri,t′ )xi)−

∏t
t′=١)١ + r

′

t′
))٢

s.t.(٢)− (۵),
∑

i∈I δi(١− δi) ≤ ٠, ٠ ≤ δi ≤ ١ ∀i ∈ I
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(VM′′)
min

∑
t∈T(

∑
i∈I(
∏t
t′=١)١ + ri,t′ )xi)−

∏t
t′=١)١ + r

′

t′
))٢ +m(

∑
i∈I δi(١− δi))

s.t.(٢)− (۵), ٠ ≤ δi ≤ ١ ∀i ∈ I

DCA الگوریتم
می کنیم. تعیین را ϵ مطلوب دقت و تولید VM′′ برای را (δ̂, x̂) اولیه شدنی جواب تصادفی، صورت به اول: گام

(δ̃, x̃) جواب ||(δ̂, x̂)− (δ̃, x̃)|| ≤ ϵ اگر می دهیم. نشان (δ̃, x̃) با را آن جواب و حل را (SP) فرعی مدل دوم: گام
می کنیم. تکرار را دوم گام و (δ̂, x̂) := (δ̃, x̃) می دهیم قرار صورت، این غیر در می دهیم. خاتمه الگوریتم به و بازمی گردانیم را

(SP)
min

∑
t∈T(

∑
i∈I(
∏t
t′=١)١ + ri,t′ )xi)−

∏t
t′=١)١ + r

′

t′
))٢ +m(

∑
i∈I δi(١− ٢δ̂i))

s.t.(٢)− (۵), ٠ ≤ δi ≤ ١ ∀i ∈ I

انتخاب به جواب این کیفیت البته می شود، VM مدل برای خوب شدنی جواب یک به منجر کوتاه زمانی در DCA الگوریتم
ابتدا که صورت این به می بریم کار به دفعات به تکراری روش یک داخل را DCA ما لذا، است. وابسته اول گام در (δ̂, x̂)
مسأله به سپس می شود. شناسایی VM مدل هدف تابع بهین مقدار روی UB باالی کران آن اساس بر و اجرا DCA الگوریتم
پارامتر یک ∆ که می دهد قرار UB −∆ مساوی کوچکتر را VM مسأله هدف تابع مقدار که می گردد اضافه قیدی VM′′

مقدار شد، بهتری شدنی جواب به منجر اگر و (VM′′ جدید نسخه (روی می شود اجرا DCA الگوریتم مجدداً است. مثبت
الگوریتم طول در ∆ پارامتر مقدار می یابد. ادامه روند این و می شود اجرا DCA الگوریتم دوباره می گردد. به روزرسانی UB
عدم صورت در و می گیرد قرار ٠٫۴UB با برابر آن مقدار می شود، به روزرسانی UB که هربار که صورت این به می کند تغییر
بعضاً که شود سبب است ممکن می گردد اضافه VM′′ مدل به روش این در که قیدی می شود. نصف آن مقدار UB در بهبود
یک کردن، گرد رویکرد اعمال با صورت، این در بگیرند. اعشاری مقدار δ̃ بردار مولفات از برخی DCA الگوریتم خروجی در
UB آن، اساس بر و تعیین x مقدار جواب، این روی VM مدل دودوئی متغیرهای تثبیت با و ایجاد شدنی دودوئی بردار

می شود. به روزرسانی
در است قادر روش این BARON با مقایسه در که می دهند نشان و دارند داللت پیشنهادی روش کارایی بر محاسباتی نتایج

یابد. دست مشابه کیفیتی با یا و مطلوبتر جوابی به ثانیه) ١۵٠ متوسط طور (به کوتاه زمانی

نتیجه گیری .۴

روش یک آن براي VM مدل در ردیابی خوب دقت دلیل به و شد بررسی شاخص ردیابی مختلف مدل چهار مقاله، این در
و مذکور مدل های ترکیب می شود. مناسب زمانی در خوب شدنی جواب به منجر که گردید ارائه DCA بر مبتنی کارا حل

می شود. پیشنهاد آتی کار عنوان به گردد، شاخص از بهتر عملکردی به منجر که مدلی ساخت
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هریس شاهین الگوریتم اساس بر باال ابعاد با داده های برای ترکیبی ویژگی انتخاب روش یک

حسینی2 سوده ، ورزنه1,* اصغری زهرا

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید کامپیوتر،دانشگاه و ریاضی 1بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید کامپیوتر،دانشگاه و ریاضی 2بخش

حوزه در مهم موضوعات از یکی بعنوان ویژگی انتخاب مسئله مختلف، علوم در باال ابعاد با داده های گسترش با امروزه چکیده.
در می گردد. ارائه باال ابعاد با داده های برای ترکیبی ویژگی انتخاب روش یک مقاله این در است. شده مطرح ماشین یادگیری
ویژگی های حذف برای mRMR فیلتری روش از اول مرحله در می شود. انجام مرحله دو در ویژگی انتخاب پیشنهادی، روش
بهینه ویژگی های باقیمانده، ویژگی های بین از ،(HHO)هریس شاهین الگوریتم دوم، مرحله در و شده استفاده نامربوط و افزونه
قرار ارزیابی مورد استاندارد داده مجموعه شش روی بر پیشنهادی روش می کند. KNNانتخاب کننده دسته بندی اساس بر را

می کند. تأیید را پیشنهادی روش کارایی شده، شناخته الگوریتم چندین با نتایج مقایسه و گرفته
دسته بندی. هریس، شاهین ویژگی، انتخاب کلیدی: واژه های

مقدمه .١
روش های است. گرفته قرار محققین از بسیاری توجه مورد امروزه که است مهمی ازمسائل یکی ویژگی انتخاب مسئله
دو در روش ها این باشد. داشته باال ابعاد با مسائل برای ماشین یادگیری مسائل حل در بسزایی تأثیر میتواند بعد کاهش
از مجموعه ای اصلی، ویژگی های ترکیب با ویژگی استخراج روش های دارند. قرار ویژگی انتخاب و ویژگی استخراج دسته
ابعاد کاهش به تکراری و مرتبط غیر ویژگی های حذف با ویژگی انتخاب روش های حالیکه در می سازند. را جدید ویژگی های
ویژگی انتخاب روش های می شود. استفاده داده ابعاد کاهش برای ویژگی انتخاب روش از مقاله، این در .[٢] می شوند منجر
عمل يادگيري الگوريتم از مستقل فیلتر روش های می شوند. ٣تقسیم شده جاسازی ٢و پیچشی فیلتر١، گروه سه به کلی بطور
می شوند. دهی امتیاز ویژگی ها مستقل به طور و گرفته قرار استفاده مورد رتبه بندي براي داده ذاتي خصوصيات آن در و مي كند
عملکرد به توجه با را ویژگی ها از زیرمجموعه ای که می باشند سیاه جعبه به عنوان یادگیری الگوریتم یک شامل پیچشی روش های
ابعاد كاهش به فيلتري روش هاي اول، درمرحله است. قبلی روش دو از ترکیبی جاسازی، روش و می کنند انتخاب کالسبندی
مسئله کلی بطور .[٣] شد خواهند انتخاب پیچشی روش توسط ويژگي، زيرمجموعه هاي بهترين سپس، و مي پردازند داده
راه یک . نیست قطعی حل راه دارای و باالست محاسباتی پیچیدگی دارای که هست مسائلی دسته آن از ویژگی، انتخاب
الگوریتم های اخیر سال های در است. تکاملی الگوریتم های و ابتکاری فرا بهینه سازی روش های مسائل، اینگونه حل برای
ویژگی ها تعداد کمترین انتخاب با دارند سعی و است گرفته قرار زیادی محققان توجه مورد ویژگی انتخاب مسئله در فراابتکاری
با سرطان نوع تشخیص در مؤثر ژن های انتخاب برای ،[١] همکاران و طباطبایی آورند. بدست را دسته بندی دقت باالترین
از نظمی، بی جای به آنها کردند. استفاده اطالعات تئوری بر مبتنی ویژگی انتخاب روش یک از آرایه، ریز داده های از استفاده
کالسها تک تک با ویژگی هر ارتباط افرونگی، کاهش برای و کردند استفاده بودن مرتبط معیار بعنوان خالص پیوستگی مفهوم

zasghari.606@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1Filter
2Wrapper
3Embedded

٩۵



حسینی س. ، ورزنه اصغری ز.

از آن در که شد ارائه پیچشی روش بر مبتنی ویژگی انتخاب الگوریتم یک ٢٠١٨ سال در است. شده بررسی جداگانه طور به
دسته بند اساس بر را ویژگی انتخاب الگوریتم، این سپس و شده استفاده وال الگوریتم بهبود برای جهش و همبری عملگرهای
اکتشاف تعادل برای هریس شاهین و خاکستری گرگ الگوریتم دو ترکیب از ،[۵] در نویسندگان .[۴] است کرده اجرا KNN
الگوریتم یک هریس، شاهین الگوریتم بردند. بکار ویژگی انتخاب مسئله برای را آن و کردند استفاده الگوریتمها وری بهره و
توانسته بهینه سازی مسائل حل در [۶]و است شده ارائه ٢٠١٩ سال در طبیعت از الهام با و جمعیت بر مبتنی بهینه سازی
انتخاب برای را HHO الگوریتم بر مبتنی ترکیبی روش یک مقاله این در رو این از کند. پیدا را بهینه پاسخ های خوبی به است
٣ بخش در می شود. معرفی اختصار به شاهین الگوریتم ،٢ بخش در ادامه، در دادیم. ارائه باال ابعاد با داده های در ویژگی

می باشد. نتیجه گیری و شبیه سازی نتایح شامل ترتیب به ۵ و ۴ بخش و است شده ارائه پیشنهادی روش

هریس شاهین الگوریتم .٢

می کند شبیه سازی شکار فرایند در را شاهین ها رفتار که است جمعیت بر مبتنی جدید الگوریتم های از یکی HHO الگوریتم
:[۶] است اصلی فاز ٣ دارای و

کاوش اول: فاز
براساس یا و تصادفی بصورت تکرار هر در شاهین ها موقعیت و است طعمه کشف و تعقیب دنبال به شاهین مرحله این در

می شود. تعیین طعمه، موقعیت
بهره گیری فاز به کاوش فاز از انتقال دوم: فاز

. می شود اجرا انرژی شدن آزاد با بهره گیری فاز به کاوش فاز از انتقال HHOالگوریتم در
بهره گیری سوم: فاز

واکنش های برای را استراتژی ها از برخی که می شود شبیه سازی بهره گیری فاز در طعمه و شاهین ها میان در تعقیب فرایند
زمانیکه: نرم، محاصره در می باشد. سخت محاصره و نرم محاصره شامل و می کند توصیف طعمه حقه های مقابل در شاهین
کرده خسته را طعمه شاهین ها سرانجام ولی دارد را کردن فرار برای کافی انرژی طعمه حالت این در r ≥ 0.5, |E| ≥ 0.5

است. انرژی مقدار E و تصادفی عدد r در که می کنند شکار را آن و
این در می شود. خسته و داده دست از فرار برای را خود انرژی خرگوش r ≥ 0.5, |E| < 0.5 زمانیکه: سخت محاصره در

می کنند. شکار را آن و گرفته را طعمه اطراف شاهین ها میان،
موقعیت زمان این در دارد. فرار برای کافی انرژی خرگوش حالت این در r < 0.5, |E| ≥ 0.5 زمانیکه: نرم، محاصره در
حرکات ایجاد برای Levy عملگر اساس بر دوم گام نشد، حاصل بهبودی اول گام در اگر میکند. تغییر گام دو در شاهین

می شود. اجرا نامنظم
شکار از قبل را سخت محاصره شاهین ها و ندارد کافی انرژی خرگوش r < 0.5, |E| < 0.5 زمانیکه: سخت، محاسبه در

میکنند. حمله طعمه به شاهین ها کل که تفاوت این با است نرم محاصره مشابه مرحله این ندارند. طعمه

پیشنهادی روش .٣
انتخاب ابتدا پیشنهادی روش در می دهیم. انجام ها داده مجموعه روی گام دو در را ویژگی انتخاب ما مقاله، این در
اختصاص امتیاز یک ویژگی هر به mRMR می شود. اعمال اصلی مجموعه داده روی mRMR فیلتر روش اساس بر ویژگی
می شوند. انتخاب برتر ویژگی های بعنوان دارند را امتیاز باالترین که ویژگی هایی از تعدادی داده ها ابعاد به بسته می دهد،
،HHO الگوریتم دوم، مرحله در می شوند. اعمال دوم بخش به ورودی بعنوان قبل مرحله از شده انتخاب زیرمجموعه سپس
زیرمجموعه ،HHO الگوریتم از تکرار هر در می شود. استفاده ویژگی ها بهینه انتخاب منظور به wrapper روش بعنوان
بهترین نهایت در تا می شود تکرار توقف، شرط به رسیدن تا فرایند این و می آیند بدست ارزیابی تابع اساس بر ویژگی ها بهینه
زیر معادله در مقاله این در شده انتخاب ارزیابی تابع شوند. انتخاب دارند را شایستگی مقدار کمترین که ویژگی ها زیرمجموعه

است. شده داده نشان

(١) fitness = αER + β
|F |
|R|
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ترکیبی ویژگی انتخاب روش یک

انتخاب ویژگی های تعداد ترتیب به R و F می شود. محاسبه KNNبند طبقه توسط که است دسته بندی خطای ER آن، در که
و خطا فاکتورهای اهمیت میزان که هستند کنترلی پارامترهای نیز β و α ضرایب است. داده ویژگی های کل تعداد و شده

است. شده گرفته نظر در ٠١ . ٠ برابر β و ٩٩ . ٠ برابر α پارامتر مقدار مقاله این در می کنند. تعیین را ویژگی تعداد

شبیه سازی نتایج .۴

این روی بر MATLAB محیط در شبیه سازی و شدند انتخاب داده مجموعه شش پیشنهادی، روش اررزیابی منظور به
به می دهد. نشان را آن ها ویژگی های تعداد و کالس تعداد نمونه ها، تعداد شامل داده ها ١مشخصات جدول شد. انجام داده ها
k = 10 با بخشی k متقابل اعتبارسنجی روش از الگوریتم ها سایر با آن مقایسه و پیشنهادی روش تست و ارزیابی منظور
و ارزیابی برای KNN کننده دسته بندی الگوریتم همچنین است. شده استفاده اعتبازستجی و آموزش به داده بخش بندی برای
انتخاب الگوریتم از اول گام اجرای هنگام در همچنین است. k = 5 آن در که است رفته بکار دسته بندی دقت میزان محاسبه
و ٣ . ٠ باالتر ابعاد با داده های برای می آورد، بدست ویژگی ها از یک هر برای mRMR مدل که امتیازاتی حسب بر ویژگی،

می شوند. انتخاب بعدی مرحله به ورود برای دارند باالتری امتیاز که ویژگی هایی از ٠ . ۶ پایین تر ابعاد با داده های برای
دقیقتر نتایج به دستیابی برای همچنین می باشد. ١٠٠ با برابر تکرارها تعداد و ٢٠ با برابر جمعیت اندازه الگوریتم ها، تمام در
می شود. گرفته نظر در نهایی خروجی بعنوان مختلف اجراهای از آمده بدست خروجی میانگین و شده اجرا بار ١٠ الگوریتم هر

داده ها. مجموعه مشخصات .١ جدول

کالس ها تعداد نمونه ها تعداد ویژگی ها تعداد داده مجموعه
٢ ٧٢ ٧١٢٩ ALLAML
٢ ٢٠٨ ۶٠ Sonar
٢ ۴۶٠١ ۵٧ Spambase
٢ ٧٢ ٧٠٧٠ Leukemia
٢ ٣۵١ ٣۴ ionosphere
٢ ۶٠۶ ١٠٠ Hillvalley

و شد مقایسه GA و PSO و ASO الگوریتم های و HHO الگوریتم با HHO الگوریتم بر مبتنی ترکیبی پیشنهادی روش
است. شده ارائه جدول٢ در عددی بصورت دسته بندی دقت مبانگین

الگوریتم ها. دقت مقایسه نتیجه .٢ جدول

پیشنهادی روش GA PSO ASO HHO داده مجموعه
٩٩ . ٠ ٨ . ٠۵ ٨ . ٠۵ ٨ . ٠۴ ٨ . ٠۴ ALLAML

١ ٩٧ . ٠ ٩٧ . ٠ ٩ . ٠۵ ٩ . ٠۵ Sonar
٩ . ٠۵ ٩٣ . ٠ ٩٣ . ٠ ٩٠ . ٠ ٩٢ . ٠ Spambase

١ ٩ . ٠۵ ٩ . ٠۵ ٩ . ٠۵ ٩ . ٠۶ Leukemia
٩ . ٠۶ ٩ . ٠۴ ٩ . ٠۴ ٩ . ٠۶ ٩٣ . ٠ Ionosphere
٧٠ . ٠ ٠ . ۶۵ ٠ . ۶۵ ٠ . ۶۴ ٠ . ۶۴ Hillvalley

برچسب با پیشنهادی ترکیبی الگوریتم می دهد. نشان مجموعه داده شش روی را الگوریتم ها اجرای نتایج ١ شکل همچنبن
سایر به نسبت پیشنهادی مدل داده ها، تمام برای می شود، مشاهده که همانطور است. شده مشخص سبز رنگ با و BHHO1

دارد. را مقدار کمترین پیشنهادی مدل برای ارزیابی تابع برای آمده بدست مقدار و کرده عمل بهتر الگوریتم ها
این به ١ شکل در ویژگی انتخاب مسئله برای پیشنهادی ترکیبی الگوریتم با HHO الگوریتم نمودارهای مقایسه با همچنین
دسته بندی دقت کارایی روی خوبی بسیار تأثیر ویژگی ، بهینه انتخاب برای wrapper و فیلتر مدل دو ترکیب که می رسیم نتیجه

دارد.
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حسینی س. ، ورزنه اصغری ز.

Spambase (ج) Sonar (ب) ALLAML (آ)

Hillvalley (و) Ionosphere (ه) Leukemia (د)

داده ها. روی الگوریتم ها شایستگی مقدار مقایسه نتایج .١ شکل

نتیجه گیری .۵
دو در پیشنهادی روش شد. معرفی باال ابعاد با داده های دسته بندی برای ترکیبی ویژگی انتخاب روش یک مقاله این در
ویژگی های سپس شد. استفاده افزونه ویژگی های کاهش منظور به mRMR متد از اول، مرحله در شد. سازی پیاده مرحله
کننده دسته بندی ارزیابی اساس بر و HHO الگوریتم کمک با بهینه ویژگی های دوم مرحله در و شدند انتخاب باالتر امتیاز با

می دهد. نشان الگوریتم ها سایر به نسبت را پیشنهادی روش کارایی مقاله، این در آمده بدست نتایج شدند. انتخاب KNN
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پوچتوان های گروه نامتباین گرافهای

زاده٢ حمیدی کاظم ، بنی١,* آقابابایی غالمرضا

ایران تهران، ،١۵٩٩۶۶۵١١١ پستی صندوق کاربردی، علمی جامع دانشگاه ریاضی، ١بخش

تهران،ایران پستی٣۶٩٧ - ١٩٣٩۶، صندوق نور، پیام دانشگاه ریاضی، ٢بخش

مجموعه با است گرافی دهیم می نشان ΠG,H با را آن که H گروه زیر به نسبت G گروه نامتباین گراف چکیده.
. باشند. H به متعلق h یا g و (|g|, |h|) ̸= ١ اگر اند متصل هم به گراف این از h و g راس دو و G−{e} راسهای
می کنیم ثابت همچنین ایم. داده قرار بررسی مورد و معرفی را ماتیو های گروه برخی نامتباین های گراف مقاله این در

هستند. یکریخت مرتبه هم پوچتوان های گروه نامتباین های گراف
. توان پوچ های گروه ماتیو، های گروه نامتباین، های گراف کلیدی: واژه های

.05C15, 20D15, 05C75 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
از زیرگروهی H و متناهی گروه یک G کنیم فرض هستند. جهت بدون و لوپ بدون ساده ها گراف تمامی مقاله این در
دو و G−{e} راسهای مجموعه با است گرافی دهیم می نشان ΠG,H با را آن که H به نسبت G نامتباین گراف باشد. G
را ΠG,H باشد G = H اگر باشند. H به متعلق h یا g و (|g|, |h|) ̸= ١ اگر اند متصل هم به گراف این از h و g راس

گوییم. می G گروه نامتباین گراف آن به و دهیم می نشان ΠG با
بررسی مورد گراف ها این مشخصات از خی بر و تعریف گروه ها روی نامتباین و متباین های گراف ([۶]) در ٢٠١۴ سال در

گرفتند.([٧]) قرار بررسی مورد طلوعی و عرفانیان منصوری، توسط گراف این های ویژگی برخی همچنین شدند داده قرار
طول می شود، داده نمایش d(u, v) با که v و u بین فاصله این صورت در باشند. Π گراف از رأس دو v و u کنیم فرض

می کنیم. تعریف زیر صورت به و داده نمایش (Π) با را Π گراف قطر است. v و u بین مسیر کوتاهترین

(Π) = sup{d(u, v) | u, v ∈ V (Π)};
دو هیچ که طوری به است Π گراف رئوس آمیزی رنگ برای نیاز مورد رنگ  های تعداد مینیمم برابر Π گراف رنگی عدد
های گروه متباین نا های گراف مقاله این در نشان می دهیم. χ(Π) با را Π گراف رنگی عدد نباشند. رنگ هم مجاور رأس
گراف کنیم می ثابت همچنین کنیم می ارائه در را ها گراف این های ویژگی برخی و تعریف گپ افزار نرم از استفاده با را ماتیو

یکریختند. هستند مرتبه هم که پوچتئان های گروه نامتباین های

ماتیو های گروه متباین نا های گراف .٢
تعداد M٢۴می                        پردازیم. M٢٣و و Mو٢٢M١٢ M١١و ماتیو گروه های نامتباین گراف های خواص بررسی به قسمت این در

دهیم. می نشان mp(G) با را شمارد می p اول عدد که را G گروه از عناصری

g_aghababaei@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.

٩٩



زاده حمیدی ک. ، بنی آقابابایی غ.ر.

با است. | M١١ |= ٨٩٢٠ = ٢۴ × ٣٢ × ۵ × ١١ مرتبه دارای گروه این که داریم توجه کنیم. می شروع M١١ گروه با
به تعداد این . آوریم می بدست را برابر مرتبه دارای عناصر تعداد و گروه این عناصر مرتبه ([١٠] گپ( افزار نر از استفاده

است: ذیل شرح

[[١, ١], [٢, ١۶۵], [٣, ۴۴٠], [۴, ٩٩٠], [۵, ١۵٨۴], [۶, ١٣٢٠], [٨, ١٩٨٠], [١١, ١۴۴٠]]

می                        باشند M١١ مرتبه شمارنده اول اعداد همان اعداد این که شمارد می                         ١١ و ۵ و ٢و٣ اعداد را آنها مرتبه که عناصری داد
می باشد: ذیل صورت به |M١١ |= ٨٩٢٠ = ٢۴ × ٣٢ × ۵× ١١ یعنی

[[٢, ۴۴۵۵], [٣, ١٧۶٠], [۵, ١۵٨۴], [١١, ١۴۴٠]]

سوم مولفه و K١۴۴٠ K١۵٨۴و از عبارتند مولفه ها از تا دو که است شده تشکیل همبندی مولفه سه از ΠM١١ گراف بنابراین
مربوط مرتبه کوچکترین و می                        باشد ۶ مرتبه عناصر به مربوط درجه، بزرگترین که می                        باشد ٢و٣و۴و۶و٨ عناصر مرتبه با گرافی
است. ٢ عدد با مساوی یا کوچکتر گراف قطر همبندی مولفه سه هر در که است واضح همچنین است. ١١ مرتبه عناصر به
خوشه ای عدد چون .ω(ΠM١١) = ۴٨٩۵ با است برابر تعداد این و می                        دهند را خوشه بزرگترین تشکیل زوج مرتبه عناصر
است ۴٨٩۵ با برابر مولفه این رئوس تعداد و با۴۴۵۵ است برابر است گراف خوشه ای عدد همان که کامل غیر ی مولفه
تعداد همین با میتوان نیز را دیگر کامل مولفه دو همچنین و بوده آمیزی رنگ قابل رنگ ۴۴۵۵ تعداد با مولفه این بنابراین
قالب در را محاسبات سایر و محاسبات این که است. برابر خوشه ای عدد با گراف رنگی عدد بنابراین نمود آمیزی رنگ رنگ

آوریم: می ذیل شرح به ای گزاره

مساوی یا کوچکتر قطر گراف همبندی مولفه های است.در همبندی مولفه ٣ دارای و نیست همبند ΠM١١ گراف .٢ . ١ گزاره
و بوده ۴٨٩۵ گراف این ای خوشه عدد و ۴٨٩۴ و ١۴٣٩ از عبارتند ترتیب به گراف درجه بیشترین و درجه کمترین است. ٢

ω(ΠM ١١) = χ(ΠM ١١)

این در آنها تعداد و عناصر مرتبه و |M١١ |= ٩۵٠۴٠ = ٢۶× ٣٢× ۵× ١١ از است عبارت M١٢ ماتیو گروه مرتبه
: می                        باشد ذیل شرح به گروه گروه

[[١, ١], [٢, ٨٩١], [٣, ۴۴٠٠], [۴, ۵٩۴٠], [۵, ٩۵٠۴], [۶, ٢٣٧۶٠], [٨, ٢٣٧۶٠], [١٠, ٩۵٠۴], [١١, ١٧٢٨٠]]

M١٢ مرتبه شمارنده اول اعداد همان اعداد این که شمارد می                         ١١ و ۵ و ٢و٣ اعداد را آنها مرتبه که عناصری تعداد همچنین
می باشد: ذیل صورت به |M١١ |= ٩۵٠۴٠ = ٢۶ × ٣٢ × ۵× ١١ یعنی می باشند

[[٢, ۶٣٨۵۵], [٣, ٢٨١۶٠], [۵, ١٩٠٠٨], [١١, ١٧٢٨٠]]

با گرافی دوم مولفه K١٧٢٨٠و از است عبارت مولفه ها از یکی که است شده تشکیل همبندی مولفه دو از مذکور گراف بنابراین
مربوط مرتبه کوچکترین و می                        باشد ١٠ مرتبه عناصر به مربوط درجه، بزرگترین که می                        باشد ١٠ ٢و٣و۴و۵و۶و٨و عناصر مرتبه
٣است. عدد با مساوی یا کوچکتر گراف قطر همبدی مولفه دو هر در که است واضح همچنین است. ١١ مرتبه عناصر به
خوشه ای عدد چون .ω(ΠM١٢) = ۶٣٨۵۵ با است برابر تعداد این و می                        دهند را خوشه بزرگترین تشکیل زوج مرتبه عناصر
است ٧٧٧۵٩ با برابر مولفه این رئوس تعداد و با۶٣٨۵۵ است برابر است گراف خوشه ای عدد همان که کامل غیر ی مولفه
نیز دارد رأس ١٧٢٨٠ که را دیگر کامل مولفه همچنین و بوده آمیزی رنگ قابل رنگ ۶٣٨۵۵ تعداد با مولفه این بنابراین
در را محاسبات نتیجه است. برابر خوشه ای عدد با گراف رنگی عدد این بنابر نمود آمیزی رنگ رنگ تعداد همین با میتوان

: میکنیم ارائه زیر گزاره قالب

کامل ازگراف است عبارت همبندی های مولفه از است.یکی همبندی ٢مولفه دارای و نیست همبند ΠM١٢ گراف .٢ . ٢ گزاره
٧٣٣۵٩ و ١٧٢٧٩ از عبارتند ترتیب به گراف درجه بیشترین و درجه کمترین باشد. می ٣ قطر دارای دیگر مولفه و K١٧٢٨٠

ω(ΠM ١١) = χ(ΠM ١١) = ۶٣٨۵۵ و

مرتبه و | M١١ |= ۴۴٣۵٢٠ = ٢٧ × ٣٢ × ۵ × ٧ × ١١ پردازیم می M٢٢ گروه متباین نا گراف بررسی به حال
: می                        باشد ذیل شرح M٢٢به گروه در آنها تعداد و عناصر

[[١, ١], [٢, ١١۵۵], [٣, ١٢٣٢٠], [۴, ۴١۵٨٠], [۵, ٨٨٧٠۴], [۶, ٣۶٩۶٠], [٧, ١٢۶٧٢٠], [٨, ۵۵۴۴٠], [١١, ٨٠۶۴٠]]
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پوچتوان های گروه متباین نا های گراف

مرتبه شمارنده اول اعداد همان اعداد این که شمارد می                         ١١ و٧و ۵ و ٢و٣ اعداد را آنها مرتبه که عناصری تعداد همچنین
می باشد: ذیل صورت به |M١١ |= ۴۴٣۵٢٠ = ٢٧ × ٣٢ × ۵× ٧× ١١ یعنی می باشند M١٢

[[٢, ١٣۵١٣۵], [٣, ۴٩٢٨٠], [۵, ٨٨٧٠۴], [٧, ١٢۶٧٢٠], [١١, ٨٠۶۴٠]]

K٨٨٧٠۴و کامل گراف های از اند عبارت مولفه ها از تا سه که است شده تشکیل همبندی مولفه چهار از مذکور گراف بنابراین
عناصر به مربوط درجه، بزرگترین که می                        باشد ٢و٣و۴و۶و٨ عناصر مرتبه با گرافی چهارم مولفه و K٨٠۶۴٠ و K١٢۶و٧٢٠
خوشه هایی به را گراف یالهای می                        توان اینکه به توجه با است. ١١ مرتبه عناصر به مربوط مرتبه کوچکترین و می                        باشد ۶ مرتبه
کامل مولفه سه در که است واضح همچنین است. خط گراف پس گیرد قرار خوشه دو در حداکثر رأس هر که کرد افراز چنان
زوج مرتبه عناصر است. ٢ عدد با مساوی یا کوچکتر گراف قطر پس باشد می                         ٢ برابر قطر کامل غیر مولفه در و یک قطر
نامتباین گراف مشابه استداللی با و .ω(ΠM٢٢) = ١٣۵١٣۵ با است برابر تعداد این و می دهند را خوشه بزرگترین تشکیل

: میکنیم ارائه زیر گزاره قالب در را محاسبات نتیجه χ(ΠM٢٢) = ω(ΠM٢٢) داریم M١٢ گروه

عبارتند ها مولفه این از تا سه که است همبندی ۴مولفه دارای و نیست همبند که است خط گراف ΠM٢٢ گراف .٢ . ٣ گزاره
درجه بیشترین و درجه کمترین باشد. می ٣ قطر دارای چهارم مولفه و K٨٠۶۴٠ و K١٢۶و٧٢٠ K٨٨٧٠۴و کامل گرافهای از

ω(ΠM ١١) = χ(ΠM ١١) = ١٣۵١٣۵ و ١۴٧۴۵۴ و ۴٩٢٧٩ از عبارتند ترتیب به گراف

ΠM٢٣ ماتیو های گروه نامنتباین های گراف برای را زیر های گزاره توانیم می گپ افزار نر توسط محاسبه با ترتیب همین به
کنیم. بیان ΠM٢۴و

کامل گرافهای از عبارتند ها مولفه این از تا دو که است همبندی ٣مولفه دارای و نیست همبند ΠM٢٣ گراف .۴ . ٢ گزاره
از عبارتند ترتیب به گراف درجه بیشترین و درجه کمترین باشد. می ٣ قطر دارای سوم مولفه و K٨٨٧٠۴٠ و K١٨۵۴٧٢٠

ω(ΠM ١١) = χ(ΠM ١١) = ٣٩٠۵٠۵۵ . ۵٣۶٢٣٣۴ و ٨٨٧٠٣٩

کامل گرافهای از عبارتند ها مولفه این از تا دو که است همبندی ٣مولفه دارای و نیست همبند ΠM٢۴ گراف .۵ . ٢ گزاره
به گراف درجه بیشترین و درجه کمترین باشد. می ٣ قطر دارای کامل غیر گراف سوم مولفه و و K٢٢٢۵۶۶۴و٠ K٢١٢٨٨٩۶٠

ω(ΠM ٢۴) = χ(ΠM ٢۴) = ١٢٨٨۶۶٨١۵ . ٢۴٧٠٠٣۶۴۶ و ٢١٢٨٨٩۵٩ از عبارتند ترتیب

پوچتوان های گروه متباین نا های گراف .٣

اول اعداد ها  pi و n = pk١
١ p

k٢
٢ . . . pkrr که باشد n مرتبه از متناهی توان پوچ گروه یک G کنیم فرض .٣ . ١ قضیه

که pi١pi٢ . . . pit را آنها مرتبه که عناصری تعداد صورت این در باشد. n مرتبه از دوری گروه Zn و هستند متمایز
G گروه دو در نمی شمارد را آنها مرتبه j ̸= i١, i٢, . . . , it و ١ ≤ j ≤ r که pj ولی می شمارد ١ ≤ i١, i٢, . . . it ≤ r

برابراند. هم با Zn و

و باشند G سیلوی زیرگروه های Pi١Pi٢ · · ·Pit کنیم فرض اثبات.

H = Pi١Pi٢ · · ·Pit .

کنیم: ثابت است کافی
اگر تنها و اگر x ∈ H \ (Pi٢Pi٣ · · ·Pit ∪ Pi١Pi٣ · · ·Pit ∪ · · · ∪ Pi١Pi٢ · · ·Pit−١)

pj ∤ o(x) باشیم داشته (١ ≤ j ≤ r) j ̸= i١, i٢, . . . , it هر ازای به و pi١pi٢ . . . pit | o(x)
آنگاه pj ∤ o(x) و pi١pi٢ · · · pit | o(x) اگر که داریم توجه ابتدا

می دهد نشان که x /∈i١ Pi٢ · · ·Pit−١ ·و · · و x /∈ Pi١Pi٣ · · ·Pitو x /∈ Pi٢Pi٣ · · ·Pit
x ∈ H \ (Pi٢Pi٣ · · ·Pit ∪ Pi١Pi٣ · · ·Pit ∪ · · ·i١ Pi٢ · · ·Pit−١).

آنگاه x ∈ H \ (Pi٢Pi٣ · · ·Pit ∪ Pi١Pi٣ · · ·Pit ∪ · · · ∪ Pi١Pi٢ · · ·Pit−١) اگر برعکس
pi١pi٢ · · · pit | o(x) می دهد نشان این که x /∈ Pi٢Pi٣ · · ·Pit ∪Pi١Pi٣ · · ·Pit ∪· · ·i١ Pi٢ · · ·Pit−١ و x ∈ H

.pj ∤ o(x) و
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که pj ولی می شمارد ١ ≤ i١, i٢, · · · it ≤ r که pi١pi٢ . . . pit را آنها مرتبه که عناصری تعداد می کنیم ثابت سپس
این G گروه در است. برابر هم با Zn و G گروه دو هر در نمی شمارد را آنها مرتبه j ̸= i١, i٢, · · · , it و ١ ≤ j ≤ r

با: است برابر تعداد

|H \ (Pi٢Pi٣ · · ·Pit ∪ Pi١Pi٣ · · ·Pit ∪ · · · ∪ Pi١Pi٢ · · ·Pit−١)|
= |H| − (|Pi٢Pi٣ · · ·Pit |+ |Pi١Pi٣ · · ·Pit |+ · · ·+ |Pi١Pi٢ · · ·Pit−١ | − |Pi٣Pi۴ · · ·Pit |
|Pi١Pi۴ · · ·Pit−١ | − · · · − |Pi١Pi٢ · · ·Pit−٢ |+ · · ·+ (١)

t)

= p
ki١
i١
p
ki٢
i٢
· · · pkitit − p

ki٢
i٢
p
ki٣
i٣
· · · pkitit − p

ki١
i١
p
ki٣
i٣
· · · pkitit − · · · − p

ki١
i١
p
ki٢
i٢
· · · p

kit−١
it−١

+ p
ki٣
i٣
p
ki۴
i۴
· · · pkitit + p

ki١
i١
p
ki۴
i۴
· · · pkitit + · · ·+ p

ki١
i١
p
ki٢
i٢
· · · p

kit−٢
it−٢

· · ·+ (−١)t

= (p
ki١
i١
− ١)(p

ki٢
i٢
− ١) · · · (pkitit · · · − ١).

با است برابر تعداد این Zn گروه در و
|Api١ +Api٢ + · · ·+Apit |;

١ ≤ j ≤ t برای که

Apij = { n

pij
kij
,

٢n
pij

kij
,

٣n
pij

kij
, · · ·

(pij
kij − ١)n

pij
kij

}

نتیجه در و
|Api١ +Api٢ + · · ·+Apit | = (p

ki١
i١
− ١)(p

ki٢
i٢
− ١) · · · (pkitit − ١).

□
کنیم. می ثابت را موضوع این عکس حال .ΠG١

∼= ΠG٢ G١آنگاه ∼= G٢ و باشند گروه دو G٢ و G١ اگر است واضح

.|G١| = |G٢| اگر و تنها اگر ΠG١
∼= ΠG٢ آن گاه باشند، توان پوچ گروه دو G٢ و G١ اگر .٣ . ٢ قضیه

اینکه فرض با هستند، متمایز اول اعداد ها  pi که باشد n = pk١
١ p

k٢
٢ . . . pkrr مرتبه از توان پوچ گروه یک G اگر اثبات.
آنگاه باشند، G سیلوی زیرگروه های Pr, . . . , P٢, P١

G = P١ × P٢ × · · · × Pr.
.ΠP١×P٢×···×Pr

∼= ΠZn می کنیم ثابت حال
ai ̸= ١ و ai ∈ Pi که هستند (١, ١, · · · ١, ai, ١, . . . , ١) صورت به G گروه در آن توانهای و pi مرتبه عناصر می دانیم

از: عبارتند Zn در آن توانهای و pi مرتبه عناصر شکل، همین به .piki − ١ با است برابر تعداد این و

Ai = {
n

piki
,

٢n
piki

,
٣n
piki

, · · · (pi
ki − ١)n
piki

}

ai ∈ که هستند (١, ١, ·١, ai, ١, ١, ·١, aj , ١, ١, ·١) صورت به G گروه در آنها توانهای و pipj مرتبه عناصر همچنین
همین به Ai + Aj مجموعه عناصر از عبارتند Zn در آن توانهای و pipj مرتبه عناصر و ai, aj ̸= ٠ و Pi, aj ∈ Pj
ai ̸= ٠ و ai ∈ Pi که هستند (a١, a٢, · · · ar) صورت به G گروه در آنها توانهای و p١p٢ · · · pr مرتبه عناصر ترتیب
.A١+A٢+· · ·Ar مجموعه عناصر مرتبه با است برابر Zn در آنها توانهای و p١p٢ · · · pr مرتبه عناصر و .(١ ≤ i ≤ r)

کنیم: تعریف را زیر یکریختی می توانیم پس

φ : v(ΠP١×P٢×···×Pr) −→ v(ΠZn)

φ(a١j١
, a٢j٢

, · · · , arjr ) = j١
n

p١k١
+ j٢

n

p٢k٢
+ · · · jr

n

p١k١

□ .ji = ٠ آنگاه aiji = ٠ اگر و ١ ≤ ji ≤ piki aijiو ∈ Pi که
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بودن نمایی آزمون در عمر طول باقیمانده اکستروپی کاربرد

کثیری عارفه ، الکه* اکبری معصومه

ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه آمار، گروه

توزیع برازش نیکویی آزمون آمارههای مقاله این در است. قطعیت عدم گیری اندازه برای دیگری معیار اکستروپی چکیده.
تحت پیشنهادی آزمونهای توان شبیهسازی، طریق از سپس میشوند. معرفی عمر طول باقیمانده اکستروپی اساس بر نمایی

میشوند. مقایسه موجود معروف برازش نیکویی آزمونهای با مختلف رقیب توزیعهای
سازی. مشخصه عمر، طول باقیمانده اکستروپی بودن، نمایی آزمون کلیدی: واژه های

.62G10, 62E10. :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
اعتماد قابلیت نظریه در که است سیستم یک شکست نرخ مکانیسم توصیف در توزیعها کاربردترین پر از یکی نمایی توزیع
یک برای نمایی توزیع بودن خوب میزان ارزیابی است شده اشاره [۶] در که همانطور است. معروف عمر طول توزیع به
نتایج از گزاف هزینه و وقت اتالف زیرا میرسد. نظر به مهم و ضروری واقعی کاربردهای در آن از استفاده جهت داده مجموعه

بود. خواهد مناسب توزیع صحیح انتخاب عدم
کولموگروف-اسمیرنوف نظیر مختلفی آمارههای اساس بر نمایی توزیع برازش نیکویی آزمون مسئله به زیادی محققین کنون تا
توسعه بودن نمایی برای نیز شانون آنتروپی و تجربی توزیع توابع حسب بر آمارههایی همچنین پرداختهاند. میزس فون کرامر و

دید. میتوان [٢] و [٣] ،[١] ،[۴] مراجع در را بیشتر جزئیات شدهاند. معرفی و
آزمونی آمارههای [٧] نیکیتین است. گرفته قرار محققین توجه مورد مشخصهسازی بر مبتنی برازش نیکویی آزمونهای اخیراً
آزمون آماره نوع از آزمون آمارههای این میشود. استفاده آن در آزمون مورد توزیع مشخصهسازی از که کردهاند معرفی را
حسب بر پیشنهادی آزمونهای توان و کارایی که دادند نشان ایشان اما است. میزس فون کرامر و کولموگروف-اسمیرنوف

است. بیشتر مراتب به مشخصهسازی
نظر در که میرسد نظر به منطقی لذا است. توزیع آن مختص که است ویژگی نمایی، توزیع نظیر توزیع یک مشخصهسازی

باشد. توجهی قابل بهتر عملکرد دارای آزمون، مورد توزیع مشخصه بر مبتنی آزمون آماره گرفتن
طریق از سوم، بخش در میشوند. توصیف و معرفی بودن نمایی آزمون برای آزمون آمارههای مقاله، این دوم بخش در

میگردد. مقایسه آرمونها دیگر با آنها عملکرد و محاسبه پیشنهادی آزمونهای توان کارلو مونت شبیهسازی

m.akbari@umz.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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بودن نمایی آزمون .٢

آزمون به عالقمند باشد. f چگالی تابع و F توزیع تابع با پیوسته توزیع از تصادفی نمونه یک X١, . . . , Xn کنید فرض
فرضیه

H٠ : F (x) = F٠(x) = ١− e−λx; ∀x ∈ (٠, ١),

فرضیه مقابل در

H١ : F (x) ̸= F٠(x), for some x ∈ (٠, ١),

فوق های فرضیه آزمون برای را متعددی های آزمون زیادی محققین تاکنون است. مثبت و مشخص نا مقداری λ که هستیم.
است. کولبک-الیبلر اطالع و شانون آنتروپی برآورد مفاهیم پایه بر آزمونها این از برخی اند. کرده ارائه

زیر صورت به f(x) چگالی تابع با پیوسته توزیع برای که است توزیع قطعیت عدم اندازهگیری برای معیاری شانون آنتروپی
میشود تعریف

H(X) = −
∫ ∞

−∞
f(x) log(f(x))dx.

ویژگیهای خصوص در زیادی نتایج همچنین و دارد وجود نیز تیسالیس و رنی آنتروپی عناوین تحت اندازه این از تعمیمهایی
است. شده گزارش شده سانسور و ترتیبی دادههای کامل، داده حالت در آنتروپی اساس بر توزیعها مشخصهسازی و آنتروپی
شانون آنتروپی اندازه دوگانه تابع که دادهاند نشان و کردهاند معرفی قطعیت عدم از دیگری اندازه [۵] همکاران و لد اخیراً

میشود تعریف زیر صورت به f(x) پیوسته توزیع برای و است

J(X) = −١/٢
∫ ∞

−∞
f٢(x)dx.

نشان را است کرده عمر t زمان تا که را سیستم از قطعه یک باقیمانده عمر طول ،Xt = [X − t|X ≥ t] متغیرتصادفی
است. زیر صورت به است معروف عمر طول باقیمانده اکستروپی به که Xt اکستروپی میدهد.

(١) Jt(X) ≡ J(Xt) = −
١

٢F̄ ٢(t)

∫ ∞

t
f٢(x)dx, t ≥ ٠,

با است برابر Xt چگالی تابع زیرا

ft(x) =
١

F̄ (t)
f٢(x), x > t.

و اعتماد قابلیت برازش، نیکویی آزمونهای اماری، استنباط جمله از مختلفی زمینههای در فراوانی کاربردهای ترتیبی دادههای
اکستروپی آنگاه باشند، X١, . . . , Xn مرتب آمارههای X١:n ≤ X٢:n ≤ . . . ≤ Xn:n اگر دارند. آماری کیفیت کنترل

است. زیر صورت به مرتب آماره اولین عمر طول باقیمانده

(٢) Jt(X١:n) = −
n٢

٢F̄ ٢n(t)

∫ ∞

t
F̄ ٢n−٢(x)f٢(x)dx.

(٢) و (١) اندازههای اساس بر نمایی توزیع جمله از پیوسته استاندارد توزیع چندین از مشخصهسازیهایی [٨] جیا و کیو
باشد. برقرار زیر عبارات از یکی اگر فقط و اگر است نمایی F (·) پیوسته توزیع که دادند نشان آنها اند. کرده معرفی

(٣) Jt(X) = −λ
۴
.

(۴) Jt(X١:n) =
−nλ
۴

.

این ابتدای در که H٠ : F (x) = F٠(x) فرضیه برای آزمون آماره دو میتوان (۴) و (٣) تساویهای از استفاده با
و H ′

٠ : Jt(X) + λ
۴ = ٠ فرضیههای با است معادل صفر فرضیه این که صورت بدین ساخت. شد اشاره بخش
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H
′′
٠ و H ′

٠ دیگر فرضیه از بودن نمایی آزمون برای میتوان بنابراین است. t ≥ ٠ برای H ′′
٠ : Jt(X١:n) +

nλ
۴ = ٠

است. شده پرداخته آن به بعدی بخش در که ساخت فرضیهها این براساس را آزمون آمارههای و کرد استفاده

توان مقایسه و محاسبه .٣

آزمون جهت زیر پیشنهادی آزمون آمارههای قبل، بخش در (۴) و (٣) روابط در شده ارائه مشخصهسازیهای اساس بر
داریم. (٣) از استفاده با میگردد. پیشنهاد زیر صورت به بودن، نمایی

Jt(X) = − ١
٢F̄ ٢(t)

∫ ∞

٠
f(F−١(u))I(u ≥ t)du

= − ١
٢F̄ ٢(t)

∫ ∞

٠

[
dF−١(u)

du

]−١
I(u ≥ t)du.

بود. خواهد زیر صورت به X١, . . . , Xn نمونه اساس بر Jt(X) برآورد درنتیجه

Ĵt(X) = − ١
(١− F̂ (t))٢

n∑
i=١

[
٢m

n٢(Xi+m:n −Xi−m:n)
I(

i

n+ ١
≥ F̂ (t))

]
,

|Ĵt(X) + λ
۴ | یزرگ مقادیر میدهد. نشان را X تجربی توزیع تابع F̂ (·) و است مثبت و مقدار صحیح عدد m ≤ n

٢ که
آماره یک بنابراین میشود. بودن نمایی فرضیه رد به منجر شود، جایگزین λ̂ = n∑

Xi
درستنمایی برآوردگر با میتواند λ که

میشود. پیشنهاد زیر صورت به بودن نمایی آزمون

E١ = |Ĵt(X) +
n∑
Xi
|.

بود. خواهد زیر صورت به بودن نمایی برای دیگر پیشنهادی آزمون آماره ،(۴) رابطه اساس بر

E٢ = |Ĵt(X١:n) +
nλ

۴
|.

بود خواهد زیر صورت به Ĵt(X١:n) برآورد و میشود بودن نمایی فرضیه رد به منجر نیز E٢ آماره بزرگ مقادیر

Ĵt(X١:n) = −
n٢

١)٢− F̂ (t))٢n

n∑
i=١

[
(١− u)٢n−٢ ٢m

n٢(Xi+m:n −Xi−m:k)
I(

i

n+ ١
≥ F̂ (t))

]
.

میگیریم. نظر در توانها مقایسه جهت را زیر آزمونهای پیشنهادی، آزمونهای عملکرد بررسی منظور به
میزس کرامر-فون آزمون آماره -١

W ٢ =
١

١٢n
+

n∑
i=١

(
٢i− ١
٢n

− F٠(Xi:n)

)٢
.

کولموگروف-اسمیرنوف آزمون آماره -٢
D = max(D+, D−),

.D− = max١≤i≤n{٠(Xi:n)− i−١
n } و D

+ = max١≤i≤n{ in − F٠(Xi:n)} آن در که

اندرسن-دارلینگ. آزمون آماره -٣

A٢ = −n− ١
n

n∑
i=١

(٢i− ١)
{
logF٠(Xi:n) + log[١− F٠(Xn−i+١:n)]

}
.

شاپیرو-ویلک آماره -۴

SW =
n(X̄ −X١:n)

٢

(n− ١)S٢ .
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میکنیم. استفاده میشود، برده نام نمایی توزیع رقیب عنوان به آنها از معموال که زیر های توزیع از توانها، مقایسه برای

میشود. داده Wنشان (θ) نماد با که f(x) = θxθ−١e−x
θ چگالی با وایبل توزیع •

میشود. داده نشان γ(θ) نماد با که f(x) = ١
γ(θ)x

θ−١e−x چگالی با گاما توزیع •

میشود. داده نشان LN(θ) نماد با که f(x) = ١
θx

√
٢πe

− (log x)٢

٢θ٢ چگالی با نرمال لگ توزیع •

میشود. داده نشان HN نماد با که γ١/٢( ٢π )e
−x٢

٢ چگالی با نرمال نیم توزیع •
میشود. داده نشان U نماد با که استاندارد یکنواخت توزیع •

و تکرار ١٠٠٠٠ با کارلو مونت شبیهسازی روش از استفاده با مختلف رقیب توزیعهای ازای به مختلف آزمون آمارههای توان
E١ پیشنهادی آزمون آمارههای است. مشاهده قابل نتایج زیر جدول در که است آمده بدست α = ٠٫٠۵ خطای سطح در
m = n

٢ ازای به توان ماکزیمم که شود می نتیجه شده، انجام سازیهای شبیه با دارد. بستگی t و m پارامتر دو به E٢ و
توان که است شده گرفته نظر در t از مقداری همچنین است. شده گرفته نظر در m = ٢ زیر جدول در لذا میشود حاصل
به یا و است بیشترین موارد اکثر در پیشنهادی آزمونهای توان که میدهد نشان ذیل جدول نتایج کند. ماکزیمم را آزمون
است، زیاد نوسانات دارای رقیب توزیع تغییر با توانشان که دیگر، آزمون آمارههای خالف بر و است نزدیک توان بیشترین

نیست. رقیب توزیع شدید تاثیر تحت پیشنهادی آزمون آمارههای توان

آزمونها توان .١ جدول

SW آماره Aآماره٢ Dآماره W آماره٢ Eآماره٢ E١ آماره رقیب توزیع نمونه حجم
٠٫٠٠٠۴ ٠٫۶۵۶٨ ٠٫۵۵۵١ ٠٫۴۵٧ ٠٫۶۶٣۶ ٠٫٧۵٣۶ W (٠٫٢)
٠٫١٣۶۴ ٠٫٠٠١ ٠٫٢٢٨۴ ٠٫١۵٢٧ ٠٫۶٧١٧ ٠٫٧١٢٧ W (٢)
٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٧٩٣٢ ٠٫٨۵٢٢ ٠٫٧۵٧٩ ٠٫۶٨٠۴ Γ(٠٫۴)
٠٫٠۵٣۶ ٠٫٠٠١ ٠٫١٩٨۴ ٠٫٢٢۴٢ ٠٫٣٢۶٩ ٠٫٣١٠۵ Γ(١) ۵
٠٫٠٧٧ ٠٫٠٠٢ ٠٫٢۵٩۶ ٠٫٢٨٧٧ ٠٫۵۶۶٢ ٠٫۵٣٣٩ HN
٠٫١۴٨٢ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠١ ٠٫١٨٩ ٠٫۴٧٢ LN(٠٫٨)
٠٫٠١١ ٠٫٧٧۵ ٠٫٣٣٧ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٧٣۶٢ ٠٫٧٩۶٢ LN(١٫۵)
٠٫١٨۶۶ ٠٫٠٠٠١ ١٫٠٠ ٠٫٩۵٣٨ ٠٫٩٩٩٧ ٠.٩٩٩ U

نتیجه گیری .۴

حالت دو در عمر طول باقیمانده اکستروپی از حاصل مشخصهسازی نتایج اساس بر بودن نمایی آزمون دو مقاله، این در
معروف آمارههای با مقایسه در را آمارهها این خوب عملکرد کارلو، مونت شبیه نتایج آمد. بدست ترتیبی داده و کامل داده

میدهد. نشان را دارند، وجود آماری افزارهای نرم اکثر در که برازش نیکویی

قدردانی و تشکر
شهید دانشگاه در که ایران ریاضی کنفرانس دومین و پنجاه برگزاری کمیته از را خود سپاسگزاری مراتب مقاله نویسندگان

میدارد. اعالم میشود، برگزار کرمان باهنر
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سادکی همبافت عصبی شبکههای در ادغام الیه پیشنهاد

٣ پدرام میرمحسن مقدم٢و حسینی مهدی ، الیاسی١,* نیره

ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه کامپیوتر، و ریاضی علوم ١دانشکده

ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه مهندسی، ٢دانشکده

ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه مهندسی، ٣دانشکده

سربار کاهش جهت همچنین و تصاویر خالصه سازی و ساده سازی جهت معموال عصبی شبکه های در ادغام الیه های چکیده.
این در میخورد. چشم به بسیار سادکی همبافت عصبی شبکه های در الیه هایی چنین یک کمبود اما میشوند استفاده محاسباتی
و گسسته مرس نظریه الیه، این تعریف اساس میگردد. معرفی سادکی همبافت عصبی شبکه های در ادغام الیه مفهوم مقاله
استفاده سادکی همبافت عصبی شبکههای ادغام الیه ساخت در اصلی ایده میباشد. سادکی های همبافت کاهش در آن نقش

است. توپولوژیکی ویژگیهای حافظ که است ساختارداده نوع این کاهش برای سادکی همبافت عصب مفهوم از
سادکی. همبافت کاهش سادکی، همبافت عصبی شبکههای ادغام، الیه ی پیشنهاد کلیدی: واژه های

.55U05, 57Q05, 97R40 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
رابطه مي توانند که شدهاند ساخته گونه ای به 1 معمولی ژرف عصبی شبکههای در ادغام الیه های و ساده کانولوشني الیه های
کانولوشني الیههای بگیریم نظر در را عکس یک از پیکسل یک اگر مثال عنوان به آورند، دست به اقلیدسي فضای در را دادگان
با طرفي از آورند. دست به را هستند اقلیدسي فضای در همگي که خود مجاور های پیکسل و پیکسل این رابطه مي توانند
مانند ، کرد بررسي اقلیدسي فضای در را آنها نمي توان لزوماً که آمدند وجود به جدید ساختارداده های تکنولوژی، پیشرفت
کانولوشني کامپیوتری شبکههای که جا آن از دارند. فراواني کاربرد اجتماعي شبکه های در که گراف ها جنس از ساختارداده هایي
استفاده گراف ها همچون ساختارداده های در همچنین الیهها این از مي توان پس دارند ویژگيها استخراج در خوبي بسیار توانایي
ساختار بدون دادههایی و گراف نمایش و ویژگی استخراج امر در می توانند که دادهاند نشان گرافی عصبی شبکههای کرد.
از نویسندگان [١] در کرد. تقسیم 3 فضایی و 2 طیفی کلی دسته دو به می توان را گرافی شبکههای باشند. مفید بسیار مشخص
نویسندگان [٢] در روش همین پایهی بر اند، کرده تعریف را گرافی عصبی شبکه گرافی، الپالسین از استفاده با و طیفی روش
را سادکی همبافت یک که کردهاند ایجاد را 5 سادکی همبافت عصبی شبکه 4 سادکی، همبافت الپالسین از استفاده با بار این
بخش در که همان طور کند. پیدا را دادگان مجموعه در موجود گمشده روابط تا میکند تالش و میکند دریافت ورودی عنوان به
میتوان ادغام الیه های انواع از و شدهاند ایجاد محاسباتی سربار کاهش و داده ساده سازی جهت ادغام الیههای شد گفته چکیده

elyasi82@khu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
Pooling1

Spectral2
Spatial3

Simplicial Complex4

Simplicial Neural Network 5
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که هستند پیچیده دادگان انواع از یکی سادکی همبافتهای کرد. اشاره بیشینه ادغام الیههای و میانگین ادغام الیههای به
جهت را الگوریتمی سادکی همبافت عصب از استفاده با تا داریم قصد اینجا در ما میشود. دیده بسیار آنها ساده سازی به نیاز

کنیم. معرفی سادکی همبافت ادغام الیه غالب در داده نوع این ساده سازی

پیشنیازها .٢

به میتواند بیشتر اطالعات برای خواننده و شدهاند آورده [٣] و [۵] ،[۴] منابع از عموماً بخش این قضایای و تعاریف
کند. مراجعه آنها

دو دارای که S مانند زیرمجموعه هایش از گردایهای همراه به است K مجموعه یک مجرد سادکی همبافت یک .٢ . ١ تعریف
است: زیر شرط

گوییم. K رئوس {v} مجموعه های تمام به ،{v} ∈ S و v ∈ K هر برای (١)
τ ⊆ σ ∈ S =⇒ τ ∈ S اگر (٢)

p+١ دارای اگر است p بعد دارای سادک یک گوییم همچنین و می شود. گفته سادک یک گردایه این اعضای از یک هر به
Kp عالمت با را p بعد از سادک هایی چنین یک تمام مجموعه ی می نامیم، نیز سادک −p یک را آن همچنین باشد، عضو

[۴] می دهیم. نشان

یک σ سادک اگر می شوند. نامیده آن وجه های که است p− ١ بعد از سادک p+ ١ دارای سادک −p یک .٢ . ٢ تعریف
است. σ هم وجه یک τ گوییم آنگاه باشد، τ سادک از وجه

تعریف زیر صورت به را مرز تابع باشد، K سادکی همبافت نظیر زنجیرهای -p گروه Cp(K) کنیم فرض .٢ . ٣ تعریف
می کنیم:

∂p : Cp+١(K) −→ Cp(K)

∂p([v٠, ..., vp+١]) =

p+١∑
i=٠

(−١)i[v٠, ..., v̂i, ..., vp+١]

میدهیم. نمایش cp با را cp(K) اختصار به

که باشد، عملگر این ماتریسی نمایش Bd می دهیم قرار ،K از ∂d : Cd −→ Cd−١ مرز عملگر هر برای .۴ . ٢ تعریف
-(d − ١) تعداد با است برابر Bd سطرهای تعداد که است واضح هستند. استانداردی پایه دارای Cd−١ و Cd آن در

.K سادک های -d تعداد با است برابر آن ستون های تعداد و K سادک های
می کنیم: تعریف زیر بصورت و می دهیم نمایش ∂∗d بصورت را ∂d الحاقی عملگر ∂d با متناسب

∂∗d : Cd−١ −→ Cd

.BT
d با است برابر ∂∗d با متناسب ماتریسی نمایش وضوح به

مرتبه ترکیبیاتی الپالسین باشد. طبیعی عدد یک ٠ ≤ d و است جهت دار سادکی همبافت یک K کنید فرض .۵ . ٢ تعریف
می شود: تعریف زیر بصورت که است ∆d : Cd −→ Cd خطی عملگر یک K سادکی همبافت d

∆ = ∂d+١ ◦ ∂∗d+١ + ∂∗d ◦ ∂d.

کرد: تعریف زیر بصورت می توان را d مرتبه الپالسین ماتریس همچنین و

ℓd = Bd+١B
T
d+١ +BT

d Bd

ℓp ماتریس ویژه مقدار تجزیه ی به توجه با هستند، ℓp ماتریس ویژه مقادیر λ١ > λ٢ > ... > λ|Kp| کنیم فرض حال
داریم:

ℓp = Udiag(Λ)UT
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سادکی همبافت عصبی های شبکه در ادغام الیه پیشنهاد

[٢] به توجه با حال .Λ = [λ١, ..., λ|Kp|] و است ℓp ویژه مقادیر با متناسب ویژه بردارهای از شده ساخته U آن در که
با و است. UT و U آنها ماتریسی نمایش که می دهیم نشان Fp و F−١

p با بترتیب را آن معکوس و فوریه تبدیل عملگر
[٢] می کنیم: تعریف زیر بصورت را سادکی همبافت کانولوشن عملگر فوریه، عملگر به توجه

c ⋆p c
′
= F−١

p (Fp(c)Fp(c
′
)), c, c

′ ∈ Cp(K)

{Ui١ ,Ui٢ , ...,Uin} ⊆ هر ازای به هرگاه می نامیم، خوب پوشش یک Xرا توپولوژیک فضای پوششUاز یک .۶ . ٢ تعریف
است برابر که است مجرد سادکی همبافت یک U پوشش عصب باشد. انقباض قابل یا و باشد تهی یا ∩ijUij اجتماع U

.U ناتهی اعضای تمام اشتراک شامل مجموعهی با

است. X := ∪Uα∈UUα فضای با یکسانی هموتوپی دارای U خوب بسته پوشش یک عصب .٢ . ٧ قضیه

پیوسته ی فضای یک درواقع که است پراستفاده و مهم بسیار ساختار یک عصب محاسباتی، توپولوژی و توپولوژی در
دهد. تغییر را فضا هموتوپیک ساختار آنکه بدون میکند تبدیل ترکیبیاتی گسسته ی فضای یک به را توپولوژیکی

ماکسیمال سادک های تمامی از است Kعبارت سادکی همبافت Nیک (K) عصب سادکی. همبافت یک عصب .٢ . ١
سادک های از است Nعبارت (K) رئوس پس گرفت. نظر در K سادکی همبافت برای پوششی عنوان به را آن می توان که K
های عصب می توان همچنین K ماکسیمال سادک های ناتهی اشتراک های از عبارتند N (K) سادک های و K ماکسیمال

کرد. تعریف زیر بصورت را K سادکی همبافت یک باالتر توان
(1) Nn(K) = N(Nn−1(K))
(2) N(N(K)) = N2(K)

هم وجه ،σ هرگاه است آزاد همبافت یک σ گوییم ،K از سادکی σ و باشد سادکی همبافت یک K کنیم فرض .٢ . ٨ تعریف
می نامیم. آزاد جفت یک را {σ, τ} جفت همچنین باشد، داشته τ ∈ K مانند یکتایی

به گوییم. سادکی کاهش یک (K → K \ {σ, τ}) K سادکی همبافت از آزاد جفت یک حذف عمل به .٢ . ٩ تعریف
کاهش عملگر این می شود. داده نمایش K ↘ L نماد با که گوییم سادکی کاهش یک سادکی کاهش های چنین از دنبالهای

می شود. داده نمایش K ∼ L عالمت با که است هموتوپی حافظ

.K ↘ L که بهطوری L ∼= N(K) که دارد وجود L مانند زیرهمبافتی K سادکی همبافت یک برای .٢ . ١٠ قضیه

با یکریخت اگر تنها و اگر است مینیمال سادکی همبافت یک که است این می آید، به دست باال قضیهی از که نتیجهای
باشد. N٢(K)

نتایج .٣

داریم قصد ما جا این در میکنند تر ساده را قبل الیه های خروجی معمولی عصبی شبکه های در ادغام الیه های که همانگونه
الیههای از حاصل خروجی سادکی، عصب و سادکی کاهش مفاهیم بر تکیه با و سادکی همبافت ادغام الیه از استفاده با تا
همافت با آن توپولوژيکی خواص بطوریکه دهیم کاهش را آن محاسباتی پیچیدگی و کنیم ساده را سادکی همبافت عصبی شبکه
معرفی را K سادکی همبافت نظیر مجاورت ماتریس ابتدا قسمت این در باشد. یکسان قبل) الیه (خروجی اولیه سادکی
زیر صورت به آن محاسبه روال که میکنیم بیان را سادکی همبافت عصبی شبکه ادغام الیه به مربوط الگوریتم سپس و میکنیم

است.
M ماتریس سطرهای آن در که کرد تعریف صورت این به میتوان را K سادکی همبافت نظیر M مجاورت ماتریس
Kباشند، سادکی همبافت باالی به صفر بعد از سادک های Mنشان دهنده ستون های Kو سادکی همبافت رئوس نشان دهنده
باشد، σj سادک در K سادکی همبافت نظیر vi راس اگر میکنیم: تعریف زیر بصورت را M ماتریس از mij درایه حال
و K سادکی همبافت نظیر M مجاورت ماتریس داشتن فرض با حال .mij = ٠ صورت غیراین در ،mij = ١ آنگاه
تا میکنیم سعی می شود داده توضیح ادامه در که زیرفضاگیری عملیات سری یک از استفاه با و [۴] روش مشابه روشی با
دارای واقع در که برسیم N٢n(K) سادکی همبافت به دلخواه n ∈ N برای N٢n(K) مجاورت ماتریس کردن پیدا با
سادکهای که آنجایی از است. K با برابر توپولوژکی خواص نظر از حال درعین ولی است K به نسبت کمتری پیچیدگی
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به که سادکی همبافت عصب پس هستند سادکی همبافت آن توپولوژکی خواص تمام حامل سادکی همبافت یک ماکسیمال
اولیه سادکی همبافت با برابر توپولوژکی خواص و مشخصات دارای است، شده ساخته ماکسیمال سادکهای از تنها نوعی
سادک های که است آن شود انجام است نیاز که کاری تنها سادکی همبافت یک عصب آوردن بدست برای بنابراین است.
از زیرسادکی که سادک هایی تا است کافی نیز کار این برای شوند. حذف بقیه و شوند استخراج سادکی همبافت از ماکسیمال
سپس و کردن صفر یعنی زیرفضاگیری عملیات زیرسادک ها، حذف نظیر است کافی پس کنیم. حذف را هستند دیگری سادک
به باتوجه حال کنیم. اعمال را M مجاورت ماتریس از ماکسیمال سادک های زیرسادک های نظیر وستون های سطرها حذف
ادغام الیهی مانند مفهومی میتوان راحتی به سادکی، همبافت عصب مفهوم و عصبی شبکههای در ادغام الیه های کار نحوهی
٢n-ام مرتبه عصب از است، آمده ١ الگوریتم در که پیشنهادی روش این در . کرد ایجاد سادکی همبافت عصبی شبکه در را

میشود. استفاده آن ساده سازی برای سادکی همبافت یک

Algorithm 1 Pooling of Simplicial Complex Neural Net
1: procedure Simplicial Pooling(M,n) ▷ M is the adjacency matrix of K
2: while n ̸= 0 do
3: for rowi in M do
4: for rowj in M do
5: if rowi == rowj then pass
6: else
7: if rowi < rowj then ▷ < means subspace
8: mark rowi as ’IsSubSet’
9: Remove all rows marked as ’IsSubSet’

10: Do steps 2-8 for columns
11: Substitude M with reduced M
12: n← n− 1

13: Return reduced M ▷ reduced M is N2n(K)
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نهنگ بهینه سازی و شده اصالح ذرات ازدحام بهینه سازی میانگین، K−هارمونیک الگوریتم های بکارگیری
خوشه بندی برای

عباسی۳ الهام فاضلی۲و شاهزاده ابوالفضل سید ، آذرگون۱,* زهره

ایران یزد، یزد، دانشگاه کامپیوتر، علوم ۱بخش

ایران یزد، یزد، دانشگاه کامپیوتر، علوم ۲بخش

ایران یزد، یزد، دانشگاه کامپیوتر، علوم ۳بخش

از یکی دارد. دانش کشف در بسیاری کاربرد های و است داده کاوی الگوریتم های مهمترین از خوشه بندی الگوریتم های چکیده.
با مقاله این در است. مرکز بر مبتنی خوشه بندی الگوریتم یک ،۱ میانگین K−هارمونیک الگوریتم خوشه بندی، الگوریتم های
حاصل خوشه بندی در بهبود تا است براین سعی ۲ شده اصالح ذرات ازدحام بهینه سازی والگوریتم الگوریتم این از بهره گیری
ازدحام − میانگین K−هارمونیک الگوریتم حاصل الگوریتم و گردید استفاده ۳ نهنگ بهینه سازی الگوریتم از منظور بدین شود.
و استاندارد داده های مجموعه روی بر پیشنهادی الگوریتم پیاده سازی از حاصل نتایج گردیده است. گذاری نام نهنگ − ذرات

می باشد. الگوریتم این موثر کارایی و بهبود نشانگر الگوریتم ها دیگر با مقایسه
. نهنگ بهینه سازی ذرات، ازدحام بهینه سازی میانگین، K−هارمونیک الگوریتم کلیدی: واژه های

. ۶۲H۳۰ ، ۶۸W۹۹ :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
خوشه یک افراز هر کرد، افراز مجزا گروه های به را اشیاء از مجموعه ای می توان آن کمک به که است فرآیندی خوشه بندی
بین شباهت میزان عوض در و هستند شبیه بسیار یکدیگر به دارند که ویژگی هایی به توجه با خوشه هر اعضاء می شود. نامیده
دهنده نشان که است اشیاء به برچسب هایی دادن نسبت خوشه بندی، از هدف حالتی چنین در است. مقدار کمترین خوشه ها
دارد. وجود مشابه یا هم شکل گروه های به اشیاء تبدیل برای متعددی الگوریتم های و روش ها است. خوشه به شیء هر عضویت
«یادگیری حوزه در بخصوص «داده کاوی» در که است الگوریتم هایی محبوب ترین و ساده ترین از یکی K−میانگین الگوریتم
ازدیگر است. محلی بهینه ی مشکل یک دارای و حساس اولیه مراکز به K−میانگین حال، این با می رود. کار به ناظر» بدون
خوشه ها مراکز تا را داده ها تمامی هارمونیک میانگین که است ،۴ میانگین K−هارمونیک خوشه بندی الگوریتم الگوریتم ها،
برای است. محلی بهینه ی مشکل یک دارای اما می کند، حل را K−میانگین الگوریتم اولیه مقداردهی مسئله ی و می کند کمینه
ترکیب روش ها این با ابتکاری الگوریتم های از برخی میانگین، K−هارمونیک و K−میانگین الگوریتم های کاستی های بر غلبه
و استاندارد خوشه بندی الگوریتم های با بهینه سازی الگوریتم های سایر و فرابتکاری تکاملی، الگوریتم های اخیراً .[۲] شده اند
در نیاز مورد عملکرد و کیفیت به رسیدن [۱]برای میانگین K−هارمونیک و فازی K−میانگین K−میانگین، جمله از اساسی
استفاده خوشه بندی برای ذرات ازدحام بهینه سازی الگوریتم از مطالعات از بسیاری در شده اند. ترکیب خوشه بندی فرایندهای
ارتباط و است وابسته اولیه شده ی انتخاب مراکز به شدیدا خوشه بندی نتیجه ی می شود، مالحظه الگوریتم ها این در شده است.
هر گردند. خارج محلی تراکم محدوده ی از خوشه ها مراکز که می شود باعث و دارد وجود مرکز نزدیکترین با داده ها بین زیادی

zohre.azargun@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
4 K-Harmonic Means
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داده یک از نتواند مرکز یک است ممکن ، مراکز و داده زیاد تراکم با نواحی در می شود. داده اختصاص مرکز یک به فقط داده
کمی محلی جواب که شود باعث است ممکن دوم مرکز انتخاب دارد. وجود حوالی آن در دیگری مرکز اینکه رغم علی شود، دور
این بر عضویت درجه ی از استفاده با KHM روش درحالی که بود، خواهد مفید بسیار خوشه بندی در آن کلی اثر اما شود بدتر
نسخه و میانگین K−هارمونیک براساس محلی بهینه ی مشکل حل برای جدید الگوریتم مقاله این در است. آمده فایق مشکل
K−هارمونیک هدف تابع از استفاده با [۴] ۶ نهنگ بهینه سازی الگوریتم و ۵ ذرات ازدحام بهینه سازی الگوریتم شده اصالح

شده است. ارائه میانگین

پیشنهادی الگوریتم .۲

می شود. انجام ذرات توسط حرکت نوع یک فقط که شده است درنظرگرفته اصلی مرحله دو براساس پیشنهادی الگوریتم
به همگرایی برای دوم مرحله و جستجو فضای در نامناسب مکان های از مهاجرت و محلی بهینه ی از فرار برای اول مرحله
گیرد صورت خاتمه معیارهای که زمانی تا شوند می تکرار متناوب طور به مرحله دو این است. شده استفاده سراسری بهینه
پیشنهادی الگوریتم در ندهد). رخ تکرارها از مشخصی تعداد در تغییری یا شود حاصل تکرار تعداد حداکثر مثال عنوان (به
برای و مناسب جدید همسایگان یافتن در که است شده استفاده WAO الگوریتم از (KHM −WAO −MPSO)

تولید در است ممکن که ارزشمند جواب یک به عنوان نیز نهنگ نسل بهترین این، بر عالوه است. کارآمد بهتر جواب های
شود. خالص محلی بهینه به سریع همگرایی از تا می کند کمک MPSO به شود گرفته نظر در MPSO توسط بعدی ذرات
از هدف تابع مقدار که صورتی در شود انتخاب WAO الگوریتم توسط است ممکن MPSO ذره بهترین مواقع، برخی در

باشد. WAO الگوریتم توسط شده تولید ازجواب بهتر MPSO شده تولید جواب

. KHM −WAO −MPSO پیشنهادی الگوریتم
می کنیم. تنظیم را اولیه پارامترهای .۱

قرارمی دهیم. Si در را KHM الگوریتم اولیه خوشه های نتیجه .۲
می کنیم. محاسبه زیررا مراحل است نشده برآورده توقف معیارهای یا (t < تکرار (حداکثر تازمانی که .۳

می کنیم. فراخوانی Si اولیه جمعیت با را MPSO الگوریتم (a
می کنیم. فراخوانی Si اولیه جمعیت با را WOA الگوریتم (b

می شوند) اولیه مقداردهی تصادفی صورت به ذرات (بقیه
می کنیم. پیدا را Si جواب بهترین و می کنیم مقایسه را WOA و MPSO الگوریتم نتیجه (ⅽ

قرارمی دهیم. Si در را جواب بهترین (ⅾ
پایان .۴

اصلی نتایج .۳

این مقایسه شده است. دیگر معروف الگوریتم های با و شده است پیاده سازی مجموعه داده دوازده روی پیشنهادی الگوریتم
می باشد. مصنوعی مجموعه داده چهار و متفاوت خوشه های تعداد با واقعی داده مجموعه هشت شامل داده ها مجموعه

5MPSO
6Whale Optimization Algorithm
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نهنگ بهینه سازی و ذرات ازدحام بهینه سازی و میانگین K−هارمونیک الگوریتم

مصنوعی. مجموعه داده سه و UⅭI از واقعی مجموعه داده هفت خصوصیات  .۱ جدول

نمونه ها پرت داده کالس تعداد ویژگی تعداد داده مجموعه
۳۰۰ no ۳ ۲ ArtSet۱
۳۰۰ no ۳ ۳ ArtSet۲
۹۰ no ۳ ۳ Trianguⅼar۲
۱۵۰ no ۳ ۴ Iris
۱۷۸ no ۳ ۱۳ Wine
۵۶۹ no ۲ ۳۰ wⅾbⅽ
۷۶۸ no ۲ ۹ piⅿa
۲۱۴ no ۶ ۹ gⅼass Ripⅼey’s
۲۰۸ no ۳ ۶۱ sonar
۳۳۶ no ۸ ۸ Eⅽoⅼi

PSOKHM ،KHM ،MPSO الگوریتم های با شده انتخاب داده های مجموعه برروی پیشنهادی الگوریتم عملکرد
خوشه بندی الگوریتم های برای کیفیت اندازه گیری روش متداول ترین شده است. مقایسه (KHM−WAO−MPSO) و
معیار بزرگتر مقدار که است واضح می کند. استفاده اطالعات بازیابی فراخوانی و دقت از فیشر معیار است، ۷ فیشر معیار
njدر موارد مجموعه به عنوان الگوریتم) توسط شده j(تولید خوشه هر می دهد. نشان را خوشه بندی الگوریتم بهتر فیشرکیفیت
دقت ، j خوشه و i کالس هر برای فیشر معیار می دهد. نشان j خوشه در را i کالس عناصر تعداد nij و می شود نظرگرفته

است: شده تعریف زیر صورت به (r) فراخوان و (p)

F (i, j) = ((b۲ + ۱).p(i, j).r(i, j))/(b۲p(i, j) + r(i, j)),

: به صورت r(i, j) و p(i, j) برای برابر وزن آوردن به دست برای b = ۱ درآن که
p(i, j) = (nij/nj)

و
r(i, j) = (nij/ni)

: به صورت F نهایت در می شوند. تعریف
F =

∑
i
ni
nmaxjF (i, j)

می گردد. محاسبه

عددی نتایج .۴

۵۰۰ با داده ها مجموعه از یک هر برای الگوریتم هر الگوریتم ها، سایر با پیشنهادی الگوریتم عملکرد مقایسه برای
که می دهد نشان شده ارائه نتایج است. شده داده نشان (۱) جدول (۲)در شکل در نتایج و شده است تکرارپیاده سازی
(KHM −WAO − متوسط  طور به و هستند دقیق بسیار PSOKHM و (KHM −WAO −MPSO)
با مقایسه در پیشنهادی الگوریتم مجموعه داده ها تمام در این، بر عالوه PSOKHMاست. از تر دقیق MPSO)

جواب های می دهد. نشان را خوشه بندی الگوریتم بهتر کیفیت که است بزرگ تر فیشر معیار یک دیگردارای الگوریتم های
که می دهد نشان (KHM −WAO−MPSO) و PSOKHM ، PSO ، KHM الگوریتم های از آمده به دست

است. داده ها مجموعه همه برای روش بهترین (KHM −WAO −MPSO)

نتیجه گیری .۵
شده است. ارائه ترکیبی خوشه بندی الگوریتم یک WAO و MPSO و KHM الگوریتم های ترکیب با مقاله این در
استفاده معمولی PSO الگوریتم در (gworts)سراسری بدترین و (pworts)محلی بدترین جدید مفهوم دو از MPSO

KHM نواقص و نموده استفاده KHM مزایای WAOاز MPSOو ،KHM الگوریتم ترکیب بنابراین، نموده است.
الگوریتم آورد. دست به موثر طور به را سراسری بهینه و کرده غلبه KHM اولیه حساسیت بر می توان و کرده است برطرف را

7(F-Measure)
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ا.عباسی و فاضلی س.ا.شاهزاده ز.آذرگون،

(ArtSet۱)PSOKHM و KHM −WAO −MPSO .۱ شکل

هدف تابع براساس (KHM−WAO−MPSO) خوشه بندی برای آمده به دست نتایج  .۲ جدول
تکرار با۵۰۰ KHM(X,C)

(KHM −WAO −MPSO) [۱] PSOKHM MPSO KHM شاخص مجموعه داده
۱۷۸ .۲۴۲۴ ۹۶ .۶۳۰۱ ۱۸۸ .۸۲۰۸ ۱۸۲ .۱۸۶۶ جواب بهترین Iris
۰ .۸۹۴۷ ۰ .۸۸۹۳ ۰ .۸۹۱۸ ۰ .۸۹۲۳ فیشر معیار

۵ .۴۰۱۸ E +۰۶ ۵ .۴۰۱۸ E +۰۶ ۵ .۴۳۵۵ E +۰۶ ۵ .۴۲۷۵ E +۰۶ جواب بهترین Wine
۰ .۷۱۴۵ ۰ .۶۹۸۴ ۰ .۷۰۴۳ ۰ .۷۰۳۵ فیشر معیار

۸ .۰۱۵۸ E +۰۶ ۸ .۰۳۰۸ E +۰۶ ۸ .۲۳۶۷ E +۰۶ ۸ .۰۱۵۸ E +۰۶ جواب بهترین piⅿa
۰ .۶۶۹۹ ۰ .۶۴۴۴ ۰ .۶۴۰۰ ۰ .۶۴۰۶ فیشر معیار

۹۵۶ .۱۲۹۸ ۱ .۷۱۴۴ E +۰۳ ۲ .۲۶۱۸ E +۰۳ ۹۵۹ .۶۸۰۰ جواب بهترین gⅼass Ripⅼey’s
۰ .۵۸۱۴ ۰ .۵۴۷۴ ۰ .۵۱۳۷ ۰ .۵۰۰۳ فیشر معیار

۳۵۹ .۰۲۱۰ ۳۸۰ .۶۹۶۷ ۷۶۶ .۰۶۳۲ ۳۶۰ .۷۰۲۴ جواب بهترین sonar
۰ .۶۵۷۸ ۰ .۶۰۲۱ ۰ .۶۲۴۷ ۰ .۵۵۳۰ فیشر معیار

۱ .۲۴۶۰ E +۰۸ ۱ .۲۴۶۰ E +۰۸ ۱ .۲۸۲۱ E +۰۸ ۱ .۲۴۶۶ E +۰۸ جواب بهترین wⅾbⅽ
۰ .۸۵۳۷ ۰ .۸۴۴۳ ۰ .۸۴۲۳ ۰ .۸۴۴۳ فیشر معیار

۷ .۳۷۹۶ E +۰۵ ۳۵۰،۳۳۸،۱۲۴ ۸ .۴۹۱۶ E +۰۵ ۷ .۳۸۰۱ E +۰۵ جواب بهترین Eⅽoⅼi
۰ .۶۲۹۵ ۰ .۶۰۱۶ ۰ .۵۳۰۷ ۰ .۵۸۱۰ فیشر معیار

۶۸۱ .۵۴۵۶ ۱۱۹،۵۶۰،۱۲۷ ۶۹۳ .۲۷۳۱ ۶۸۴ .۲۰۳۸ جواب بهترین ArtSet۱
۱ ۱ ۱ ۱ فیشر معیار

۴ .۱۶۶۹ E +۰۴ ۵ .۳۴۲۱ E +۰۴ ۵ .۳۳۵۱ E +۰۴ ۴ .۱۷۱۴ E +۰۴ جواب بهترین ArtSet۲
۱ ۱ ۱ ۱ فیشر معیار

۴۰۴ .۱۲۲۸ ۴۰۶ .۱۲۵۶ ۴۱۰ .۰۵۱۷ ۴۱۲ .۹۳۵۷ جواب بهترین Trianguⅼar۲
۱ ۱ ۱ ۱ فیشر معیار

پیشنهادی الگوریتم که کرد تایید آزمایشات این شده است. آزمایش مصنوعی و واقعی داده مجموعه چندین روی بر پیشنهادی
با امیدوار کننده جواب های ایجاد به قادر و قوی تر و دقیق تر PSOKHM و KHM ، PSO الگوریتم های با مقایسه در

می بخشد. بهبود چشمگیری به طور را پردازش زمان حال عین در و است درستی و باال دقت سریع، همگرایی
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می گیرند؟ شکل انسان ذهن در چگونه ریاضی مفاهیم

احمدپور* فاطمه

ایران بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه ریاضی، گروه

به بازنمایی و تجرید تعمیم، می کند. توصیف را انسان ذهن در ریاضی مفهوم یک شکل گیری چگونگی حاضر نوشتار چکیده.
با آشنا مثال هایی بهتر، فهم برای رستا این در هستند. دخیل ریاضی مفاهیم شکل گیری در که می شوند مطرح فرآیندهایی عنوان

می یابد. خاتمه آموزشی داللت های با مطلب انتها، در شده اند. تشریح جزئیات
ریاضی. فرآیندهای مقابل در ریاضی اشیاء تجرید، تعمیم، ریاضی، مفاهیم شکل گیری کلیدی: واژه های

.97D40, 97E20 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
تابع یک به اشاره به نیاز اینکه بدون کرده اید، فکر «تابع» به بار اولین برای که بیاورید خاطر به را زمانی می توانید آیا
برای که کودکانی می کنند؟ درک را «چهار» عدد مفهوم تدریج به چیز»ها، «چهار دیدن با چطور کودکان باشید؟ داشته خاص
چگونه منفی اعداد تاریخ، در هستند؟ شناختی ای مشخصۀ چه دارای می کنند، استفاده خود انگشتان از جمع عملیات انجام
می کنند؟ فرض جدا عدد خود از را منفی اعداد عالمت دانش آموزان از برخی چرا شد؟ متولد رسمی طور به ریاضیدان ها برای

داد. پاسخ نمونه این از سواالتی به به توان آن پرتو در که شود فراهم نظری چارچوبی است، شده تالش نوشتار این در

مفهوم یک تولد تا مثال از .٢

مفاهیمی بر باید کودک پیاژه، مانند روانشناسانی نظریات طبق گیرد، شکل کودک ذهن در «چهار» عدد مفهوم اینکه برای
اعضای است قادر کودک یک به یک تناظر در . [٣] باشد داشته تسلط بقا مفهوم و یک به یک تناظر مفهوم همچون بنیادی
برقراری برای که است واضح کند. مرتبط هم به مختلف- حالت های از نظر -صرف یک به یک را ب و الف مجموعه دو
فیزیکی آرایش تغییر با که می شود ایفا آنجایی عدد شکل گیری در بقا مفهوم نقش نیست. شمردن به نیازی یک به یک تناظر

نکند. احساس مجموعه اعضای تعداد در تغییری همچنان کودک مجموعه، دو اشیاء
دسته یک و قرمز شکالت چهارتایی دسته یک مثال کنید: تصور ذهنتان در اشیاء از چهارتایی دسته های از مثال هایی
خوراکی دسته دو هر دارند: هم دیگری مشترک ویژگی های بودن، عضوی چهار از غیر به دسته دو این قرمز. سیب چهارتایی
توجه مجموعه ها کاردینالتی به کودک باشیم داشته انتظار اینکه دیگر. مشترک ویژگی های احتماال و هستند قرمز همه هستند،
دیگر طرف از و ... نیستند، قرمز نیستند، خوراکی که است مثال هایی دیدن نیازمند طرف یک از ویژگی ها، دیگر نه و کند
دو، یک، کلمات نقش می آید. دست به مجموعه) اعضای (تعداد مجموعه اصلی عدد شمارش، با است. شمارش نیازمند
کننده کمک بسیار «چهار» عدد مفهوم شکل گیری در چهارتایی مجموعه های شمارش هنگام در آنها ترتیب رعایت و چهار سه،
برای کلمه ای آنکه بدون است، گرفته شکل کودک برای مفهومی که می افتد اتفاق بسیار کودکان با کار در حقیقت در است.

باشد. باشته داشته آن از صحیحی درک آنکه بدون می گیرد، کار به را کلمه ای بالعکس و باشد داشته آن بیان

f.ahmadpour.86@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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احمدپور ف.

بازشناسی به است. «چهار» آنها، اعضای تعداد است: مشترک ویژگی یک دارای عضوی چهار مجموعه های همه کالس
تنهایی به «چهار» است، مرحله این در کودک که زمانی می شود. گفته ١ تعمیم کالس، یک اشیاء همه ی بین مشترک ویژگی یک
ساختِ . ... کتاب، چهار شکالت، چهار می کند: درک دسته یک اعضای تعداد عنوان به را آن بلکه ندارد، معنا او برای
تا نمی افتد. اتفاق سرعت به و نیست ساده کودکان برای باشد، عضوی چهار مجموعه های کالس مشخصۀ که انتزاعی ایده ای
ایدۀ به کودک است، دیگر اشیاء یا خود انگشتان نیازمند آن روی بر عملیات انجام و «چهار» عدد به کردن فکر برای که زمانی

است. نرسیده عدد این از مجردی
منشاء جدای را ویژگی ها این سپس و کرده تمرکز معین شیء یک از به خصوصی ویژگی های روی بر باید ٢ تجرید در واقع در
مربع، آن در که شود متوجه است ممکن می کند نگاه مربع یک قطرهای به که دانش آموزی داد. قرار نظر مد اولیه) شیء) اصلی
مربع ها همه ی در که دهد تعمیم این گونه را حدسش او که دارد وجود هم امکان این می کند. ایجاد قائمه زوایای قطرها، برخورد
فقط هم چنان نظری چنین اما نماید. هم اثبات را خود حدس بتواند حتی می شود. ایجاد قائمه زوایای قطرها، برخورد محل در
یا نمی کند تعریف را «مربع ها» کالس ویژگی، این که است آن مهم نکته است. باقی مربع ها مورد در نظر اظهار یک عنوان به

مربع هاست. کالس از ویژگی یک فقط و نمی آورد وجود به
با چهارضلعی یک این جا، (در جدید شیء یک و شود جدا شده، مشاهده آن در که حالت هایی و موارد از ویژگی که زمانی
ذات به قائم دیگر شده، انتزاع شیء پس، این از شده است. انجام تجرید فرایند یک آورد، وجود به ( ٣ هم بر عمود قطرهای
را هم بر عمود قطرهای با چهارضلعی یک از مثالی ١ شکل در نمود. بررسی اولیه مثال های از مستقل را آن می توان و است

ببینید.

هم. بر عمود قطرهای با چهارضلعی یک از مثالی .١ شکل

رخ ظریفی توجه تغییر تجرید، هنگام می شود؛ گفته کالس یک تعریف کننده ی ویژگی های جداسازیِ به تجرید، [٢] طبق
و صورت ظریف، بسیار توجه تغییرِ آن در می شود. معطوف ویژگی یا شیء یک به یافته تعمیم حالتِ یک از توجه، می دهد.

می شود. ریخته دور محسوس، چیز یک قالب

مجرد مفهوم یک بازنمایی .٣

به کرد؛ بازنمایی را آن باید است) فرد ذهن در رویه یا ساختار مفهوم، یک (که مجرد شیء یک گذاشتن اشتراک به برای
در تغییر با غالباً تجرید، و تعمیم مثال، مسیرِ گذاشت. اشتراک به دیگران با را آن به توان که داد آن به صورتی دیگر عبارت
موقعیت ها، و است مربوط انتزاعی و مجرد مفاهیم به اغلب نوشتاری نمادهای است. همراه نمادین به عینی از بازنمایی ها
مفاهیم افراد، دارد امکان و ندارد عمومیت مسئله این البته دارد. ارتباط تجربی فهم و عینی مثال های با تصاویر، و دست ورز ها

دهند. نشان نیز مرتبط موقعیت های و دست ورزها تصاویر، غالب در را خود مجرد
اهمیت تر پر و پررنگ تر مرور به اول متوسطه دوره دانش آموزان ریاضی برنامه درسی طی در نمادی، بازنمایی های از استفاده
.[١] می گردند» تعدیل و سازگار مکانیکی فرایندهای «برای می شوند، بازنمایی نمادی، صورت به ریاضی ایده های وقتی می شود.
جبر، قدرت بیشترین شود. کار آنها نشان دهنده ی نمادهای با مجردات، جای به که می گردد فراهم امکان این دیگر عبارت به

1 Generalization
2 Abstraction
3 An Orthodiagonal Quadrilateral
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ریاضی مفاهیم شکل گیری

می شود؛ گرفته به کار مدرسه ابتدایی سال های در و این ها از پیش تر خیلی صوری سازی البته است. ۴ صوری سازی همین از
می گیرد. انجام عملیات ،«۴» نماد روی مجرد، و انتزاعی «چهارِ» جای به که زمانی همان

ریاضی فرآیندهای مقابل در ریاضی اشیاء .۴

بحث قوت به شایانی کمک ۵ اسفرد مدل مرور می آید، میان به سخنی ریاضی مفاهیم شکل گیری نحوه از که هنگامی
را دادن جسمیت و چگالش درونی سازی، مرحلۀ سه ترتیب به می توان مفهوم شکل گیری روند در وی، عقیده به .[۵] می کند

کرد. مشخص
و عملیات در شدن ماهر و ذهنی) نمادین، تصویری، (فیزیکی، اشیاء روی دست ورزی با مفهوم یک شکل گیری شروع
«از را عملیات یک بتواند شخص که معنا این به .[٣] می نامد درونی سازی را آن پیاژه که است اشیاء آن روی فرآیندهای
نداشته آن عملی اجرای به احتیاج آن مقایسۀ و کردن تحلیل گرفتن، نظر در برای و دهد انجام [ذهنی]» بازنمایی هایی طریق

می شود. ماهر شمارش در شخص که است مرحله ای آن طبیعی، اعداد مفهوم شکل گیری مورد در باشد.
پرداختن به نیازی آنکه بدون و آورده دست به ادراکی اشیاء، آن مشخصه های و ویژگی ها از برخی به نسبت شخص تدریج به
چگالش که مرحله این در کند. فکر «کل» یک عنوان به شده انجام عملیات به بیشتر و بیشتر می تواند کند، احساس جزئیات به
مورد در می شود. متولد رسمی» طور «به جدید مفهوم یک و شده تبیین کلی، عبارتی به عنوان ویژگی یک می شود، نامیده
مجموعه های مشترک ویژگی عنوان به را «چهار» اصلی عدد شخص که است مرحله ای آن طبیعی، اعداد مفهوم شکل گیری
دارد. نیاز اشیاء از عضوی چهار مجموعۀ یک به بگیرد، نظر در را چهار بخواهد موقع هر بنابراین می گیرد. نظر در چهارعضوی
ولی کند، حفظ مشخص عملیات یک با را تنگاتنگش رابطه جدید، موجود آن که می یابد ادامه زمانی تا چگالش مرحله ی
آن درمورد را بیشتری ویژگی های و کرده دست ورزی آن با می توان شود، دیده عملیات از مستقل موجودی صورت به که زمانی
شده انتزاع «مفهوم پیاژه تعبیر به است. شده حاصل تکامل یافته شیء یک و داده رخ تجرید فرآیند اینجا در واقع در یافت.
در .[٣] می شود» انتزاع عمل خود از بلکه نمی شود، کشیده بیرون گرفته، انجام آن روی بر عمل که شيءای از [ریاضیاتی]،

.[۵] است یافته جسمیت مفهوم، اسفرد زبان به حالت این
مرحلۀ برونداد حالی که در است. جزئیات با همراه و پی درپی پویا، بنابراین است، عملیاتی چگالش، مرحلۀ از حاصل ادراک
و یک پارچه ایستا، بنابراین یافته، تجرید ریاضی تکامل یافته شیء یک که معنا این به است، ساختاری ادراک جسمیت سازی،

دارد. وجود ذهن در آنی

آموزشی داللت های .۵

این وی .[۶] است ٧ ویگوتسکی نظریه در « ۶ خود به خودی «مفاهیم شکل گیری مسیرِ مانند تجرید، و تعمیم مثال، مسیرِ
یک در نظری، یا علمی دانش منشاء می کند. متمایز می گیرند، شکل عکس جهت در که « ٨ علمی «مفاهیم از را مفاهیم
نقد و بحث مورد آموزش، در کدام هر سهم و مفهوم دو این به کارگیریِ چگونگی است. فرد از خارج ، ٩ آموزشی میانجی گر
بر بیشتری تاکید پیاژه سنت در می شوند، قائل علمی مفاهیم برای بیشتری ارزش ویگوتسکی سنت در حالی که در است.
متقابل کنش و [زیستی]، رشد پی آمدِ عنوان به را مهارت و دانش فراگیری پیاژه شناختی رشد نظریه است. تجارب از تجرید
وقتی که بود باور این بر ویگوتسکی، دنباله روان از ، ١٠ دویدف که حالی در . [٣] می کند تلقی اجتماعی و فیزیکی محیط با
هم نظری تفکر می افتد. تأخیر به او نظری تفکر رشد شود، داشته نگه تجربی رویکردهای سطح در طوالنی مدت به کودک یک
.[۴] خاص موارد در یافته تعمیم ادراک به کارگیری شامل هم و است انتزاع و کلیت سطح باالترین در مفهوم یک درک شامل

4 Formalization
5 Sfard
6 Spontaneous Concepts
7 Vygotsky
8 Scientific Concepts
9 Instructional Mediation
10 Davydovl
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احمدپور ف.

عمل، در و باشد ثمربخش می تواند تجربی، هم و نظری طریق از هم مفهومی توسعۀ که است عقیده این بر نوشتار این نویسندۀ
دارند. متقابل اثر هم بر رویکرد دو این

مراجع
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محیطی عوامل تاثیرات بر مبتنی کووید- ١٩ بیماری دینامیکی مدل یک بهینه کنترل

دیهیم١,* زهرا
فرد٢ سلیمانی امید

ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه کاربردی، ریاضی ١گروه

ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه کاربردی، ریاضی ٢گروه

این برای جواب وجود ایم. پرداخته Covid − ١٩ بیماری دینامیکی مدل وبررسی سازی مدل به پژوهش این در چکیده.
مناسب های کنترل اعمال با نهایت در ایم. کرده بررسی است بیماری از عاری جامعه که حالتی در را مدل پایداری و سیستم

بپردازیم. بیماری این از پیشگیری نحوه به توانستیم سیستم روی
پونتریاگین. ماکسیسم بهینه،اصل ،کنترل Covid− ١٩ ریاضی مدل کلیدی: واژه های

.93A30, 93C15, 34H15 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
قدرت بیماری این کند. می ایجاد کشنده و شدید تنفسی مشکالت که است کرونا ویروس از نوعی Covid− ١٩ بیماری
را کنترل سه پژوهش این در است. طوالنی آن نهفتگی دوره همچنین و دارد ها ویروس کرونا سایر به نسبت باالیی انتقال
و آوریم می دست به سیستم این برای را مناسب های بهینه کنترل کنترل، نظریه از استفاده با و کنیم می اعمال سیستم روی

کنیم. می جلوگیری بیماری حد از بیش انتقال از

Covid− ١٩ بیماری ریاضی سازی مدل .٢
(افراد جمعیت: زیر پنج به جامعه) جمعیت N(t)(کل تقسیم با را کووید- ١٩ بیماری دینامیکی سیستم ما پژوهش این در
(افرا و I = ( بیمار (افراد و A = بیماری) عالئم بدون افراد ) و E = ( بیماری معرض در (افراد و S = بیماری) مستعد

: کنیم تعریف توانیم می زیر فرم به B = سطح) روی موجود (ویروس Rو = یافته) بهبود

dS

dt
= ∧ − γ S

N
− dS

dE

dt
= γ

S

N
− (δ + d)E

dI

dt
= (١− τ)δE − (d+ d١ + γ١)I

dA

dt
= τδE − (d+ γ٢)A

dR

dt
= γ١I + γ٢A− dR

Z.deihim97@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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فرد ز.دیهیم،ا.سلیمانی

dB

dt
= ψ١E + ψ٢I + ψ٣A− ϕB

(١)

مدل پایداری و جواب وجود بررسی .٣

آنگاه H(t) = (S(t), E(t), I(t), A(t), R(t), B(t)) که بگیرید نظر در را H(٠) ≥ ٠ اولیه های داده .([١ لم ،٢] ) ٣. ١ لم
عالوه به دارد. وجود (١) سیستم برای نامنفی جواب t > ٠ هر برای

lim
t→∞

N(t) ≤ ∧
d
. N(t) = S(t) + E(t) + I(t) +A(t) +R(t) که

شود: می تعریف صورت این به سیستم(١) برای که Ω شدنی زیستی ناحیه .([٢ لم ،٢] ) ٣. ٢ لم

Ω = {(S(t), E(t), I(t), A(t), R(t), B(t)) ∈ R۵
+ : N(t) ≤ ∧

d
,B(t) ∈ R۵

+ :
∧
d

ψ١ + ψ٢ + ψ٣

ϕ
}

است. مثبت ای ناحیه نامنفی، اولیه شرایط با همراه

است: زیر فرم به تعادل نقطه حالت این در پس کنیم، می بررسی است بیماری از عاری جامعه که حالتی در را مدل پایداری حال

Y٠ = (S٠, E٠, I٠, A٠, R٠, B٠) = (
∧
d
, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠)

. R٠ < ١ اگر است، سراسری مجانی پایدار Y٠ نقطه در (١) ویروس کرونا دینامیکی مدل .٣. ٣ قضیه

بهینه کنترل .۴
روی را v٣ = سطوح) کردن عفونی ،(ضد v٢ = آلوده) افراد ،(درمان v١ = شخصی) :(حفاظت کنترل سه ما بخش این در
کار این برای آوریم. می دست به سیستم این برای را بهینه کنترل پونتریاگین ماکسیمم اصل از استفاده با و میکنیم اعمال سیستم(١)

کنیم: مینیمم زیر شرایط با را J تابعی باید ابتدا

J(v١, v٢, v٣) = min

∫ tf

٠
[E +A+ I +B +

١
٢
(n١v

٢
١ + n٢v

٢
٢ + n٣v

٢
٣)]dt

که: طوری dSبه

dt
= ∧ − (١− v١)γ

S

N
− dS

dE

dt
= (١− v١)γ

S

N
− (δ + d)E

dI

dt
= (١− τ)δE − (d+ d١ + γ١ + v٢)I

dA

dt
= τδE − (d+ γ٢)A

dR

dt
= γ١I + γ٢A− dR+ v٢I

dB

dt
= ١E + ٢I + ٣A− ϕB − v٣B

(٢)

شود: می تعریف زیر صورت به که قبول قابل کنترل مجموعه با همراه

ϑ := v = {(v١, v٢, v٠|(٣ ≤ vi(t) ≤ ١, t ∈ [٠, tf ], i = ٠, ١, ٢}
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محیطی عوامل تاثیرات بر مبتنی کووید- ١٩ بیماری دینامیکی مدل یک بهینه کنترل

داریم: زیر فرم به را هامیلتونی پونتریاگین ماکسیمم اصل به توجه با حال

H = E∗ +A∗ + I∗ +B∗ +
١
٢
(n١v

٢
١ + n٢v

٢
٢ + n٣v

٢
٣) + φ١[∧ − (١− v١)γ

S∗

N
− dS∗]

+ φ١)]٢− v١)γ
S∗

N
− (δ + d)E∗]

+ φ١)]٣− τ)δE∗ − (d+ d١ + γ١ + v٢)I
∗]

+ φ۴[τδE
∗ − (d+ γ٢)A

∗]

+ φ۵[γ١I
∗ + γ٢A

∗ − dR∗ + v٢I
∗]

+ φ۶[ψ١E
∗ + ψ٢I

∗ + ψ٣A
∗ − ϕB∗ − v٣B∗]

(٣)

φi(tf ) = ٠ انتهایی شرایط با زیر معادالت در که گیریم می نظر در صورت این به را i = ١, ٢, ..., ۶, φi حالت هم های متغیر حال
کند: صدق

dφ١

dt
= φ١)]١− v١)

γ

N
+ d]φ١)٢− v١)

γ

N
dφ٢

dt
= −١+ φ٢(δ + d)− φ١)٣− τ)δ − φ۴τδ − φ۶ψ١

dφ٣

dt
= −١+ φ٣(d+ d١ + γ١ + v٢)− φ۵γ١ − φ۵v٢ − φ۶ψ٢

dφ۴

dt
= −١+ φ۴(d+ γ٢)− φ۵γ٢ − φ۶γ٣

dφ۵

dt
= dφ۵

dφ۶

dt
= φ۶ϕ+ v٣

(۴)

است: زیر صورت به سیستم(١) برای بهینه کنترل (i = ١, ٢, ٣),
∂H

∂vi
= ٠ بهینگی الزم شرط و (٣)و(۴) به توجه با

v∗١ = min[max(٠,
٢γS∗(m٢ −m١

b١N
), ١]

v∗٢ = min[max(٠, (
I∗(m٣ −m۵)

b٢
), ١]

v∗٣ = min[max(٠, (
m۶B

∗

b٣
)), ١]
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ریاضی کالمی مسایل حل در آموزان دانش عملکرد

*,٢ خزاعی زهره پور١، رفیع ابولفضل

ایران کرمان. باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، و ریاضی دانشکده ریاضی، آموزش بخش علمی هیئت ١عضو

ایران زاهدان. شهرستان ریاضی دبیر ریاضی، آموزش رشته ارشد ٢کارشناسی

شناخته مطالعه است. شده انجام ریاضی تفسیری کالمی مسائل مورد در ای گسترده مطالعات اخیر، های دهه طی چکیده.
هنگام آموزان دانش عملکرد به پژوهشی دانش توجه تا شد موجب که است مطالعاتی مشهورترین از یکی کاپیتان» «سن شده
شان روزمره زندگی دانش آموزان دانش موارد، از بسیاری در که است داده نشان نتایج گردد. جلب تفسیری کالمی مسائل حل
پیرامون مطالعات از خاصی های مسیر پدیده، این از عمیقی درک منظور به گیرند. نمی کار به مسائل از نوع این حل هنگام را
مختلف های کشور در که مطالعات این از برخی نتایج و ها روش مقاله، این در است. گرفته انجام کالمی مسائل از نوع این

گردد. می مرور اختصار به است، گرفته انجام
. ریاضی دنیای واقعی، دنیای تفسیری، کالمی مسائل ریاضی، کالمی مسائل کلیدی: واژه های

مقدمه .١
را واقعی دنیای دانش آنان دهد می نشان که دارد، وجود کالمی مسائل به آموزان دانش های پاسخ از زیادی های نمونه
دانش برای که است فرانسه در پژوهشی به مربوط زمینه، این در مثال مشهورترین گیرند. نمی کار به کالمی مسائل حل هنگام
است؟» قدر چه کاپیتان سن هستند. کشتی یک روی بز ١٠ و گوسفند ٢۶» گردید: مطرح دبستان، دوم و اول پایه آموزان
بودن معنا بی  به که این بدون دادند، پاسخ مسئله در شده داده اعداد جمع وسیله به حل، قابل غیر ی مسئله  این به آنان اکثر
در ریاضی نقش اهمیت برای عمده توجیهات از یکی که چرا شد، ساز مسئله  بسیار یافته این کنند. توجه حلشان راه و مسئله

.[۴] است واقعی دنیای مسائل حل و درک درسی، برنامه
از دسته دو با را آموزان دانش محققین ریاضی، کالمی مسائل حل در آموزان دانش عملکرد مندتر نظام بررسی جهت
راست سر جواب یک دارای که هستند مسائلی استاندارد: کالمی مسائل کردند. مواجه تفسیری) و (استاندارد کالمی مسائل
جواب و آید می دست به  مسئله در شده داده اعداد روی بر حسابی عملیات از استفاده با مسئله نهایی جواب و بوده عددی
برد. می متری ۵/١ های تکه به را متری ١٢ طناب یک مرد «یک مسئلۀ مثال، عنوان به .[۵] ندارد تفسیر به نیازی نهایی
در به نیاز آن، به مناسب پاسخگویی برای که هستند مسائلی تفسیری: کالمی مسائل آورد. می دست به طناب تکه چند او
توان نمی مسئله در شده داده اعداد با حسابی عملیات چند یا یک از استفاده با تنها و است واقعی دنیای موقعیت گرفتن نظر
را دارند قرار هم  از متری ١٢ فاصله به که را ستون دو بین خواهد می مرد «یک مسئلۀ مثال، عنوان به .[٢] داد پاسخ آن به
بکشد؟». طناب ستون دو بین تا دارد نیاز طناب تکه چند به او دارد. طناب از متری ۵ . ١ های تکه فقط او اما بکشد، طنابی

z.khazaei26@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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پیشینه .٢

گرفته تفسیری و استاندارد کالمی مسائل با آزمونی آموزان دانش از که گرفت انجام فالندر و شمالی ایرلند در تحقیقاتی
.[٧] دارند گرایانه واقع مالحظات و واقعی دنیای دانش حذف به تمایل آموزان دانش که داد نشان نتایج رفته هم روی شد.
این نتایج که شد تکرار ونزوئال و سوییس ژاپن، مجارستان، چین، بلژیک، مانند ها کشور از بسیاری در تحقیقات این مشابه
مورد در بار» «فاجعه تصویر این کردند می بینی پیش که شد محققینی ناامیدی و تعجب موجب و بود راستا یک در تحقیقات

.[٩] نیست صادق خودشان آموزان دانش
دادند. انجام کالمی مسائل حل هنگام آموزان دانش بینانه واقع های پاسخ تعداد افزایش برای مختلفی های تالش محققین
بیشتر آموزان دانش بینانه واقع های واکنش تعداد تا کردند تالش مدت، کوتاه برخی و مدت طوالنی مداخالتی ایجاد با برخی
و هفته ١٢ در مداخله این نمود. اشاره [٨] همکاران و ورشافل مطالعه به توان می مدت، طوالنی مداخالت جمله از شود.
کنندگان شرکت  مسئله حل های مهارت و ها استراتژی توسعه روی مثبتی تاًثیر رفته هم روی که گرفت انجام ساعت ١۵ جمعاً

.[۶] گذاشت
کالمی مسائل حل در گرایانه واقع مالحظات گرفتن درنظر و سلیم عقل کارگیری به منظور به مدت کوتاه های تالش جمله از
از که استاندارد و تفسیری کالمی مسائل از زوج ١٠ آنان کرد، اشاره [١٠] همکاران و سین مطالعه به توان می تفسیری؛
فرایند «راهنمایی و هشدار» با «راهنمایی کردند: بررسی صورت دو به را بود، شده گرفته همکاران، و ورشافل اصلی مطالعه
برخی که شد می اعالم آموزان دانش به هشدار» با «راهنمایی در بود. شده چاپ امتحان برگه باالی ها راهنمایی این که گرا»
را امتحان تا شد، می خواسته آموزان دانش از گرا» فرایند «راهنمایی در و نیست رسد، می نظر به آسان که آن گونه مسائل از

کنند: شروع کند، می کمک حلشان راه  به که سؤال دو به توجه با
است؟ مسئله صورت پس در واقعی زندگی از هایی موقعیت چه (١)

است؟ مناسب مسائل این حل برای راست سر ریاضی عملیات از استفاده آیا (٢)
فرایندگرا راهنمایی و درصد ٢١ هشدار با (راهنمایی است کم بینانه واقع مالحظات درصد آماری لحاظ از داد، نشان نتایج
این تأثیر اما گردید، آموزان دانش واقعی دنیای تجربیات و دانش شدن فعال باعث تاحدی فرایندگرا، آموزش درصد). ٢٨

بود. پایین هشدارها
پژوهش دو محققان، کردند. بررسی را تصویری بازنمایی تأثیر شان مطالعه از بخشی در [١] همکاران و دولف آن بر عالوه
دانش ذهنی تصویر ایجاد به تصویری های بازنمایی رفت می انتظار که حالی در دادند، انجام بلژیک و ترکیه در را مشابه
مسائل حل هنگام بلژیک، آموزان دانش هم و ترکیه آموزان دانش هم که دریافتند محققان شود، منجر موقعیت از آموزان
دلیل آزمایش دو در ،[٢] همکاران و دولف مطالعات، این ادامه در دارند. واقعی دنیای دانش حذف به تمایل ریاضی، کالمی
نتایج کردند. ثبت را آموزان دانش چشمان حرکت آزمایش اولین در آنان کردند. بررسی را تصویری های بازنمایی نبودن مؤثر
به را دوم آزمایش ها آن بنابراین نداشتند. تصاویر به توجهی هیچ یا و کم میزان به آموزان دانش که داد نشان آزمایش اولین
کردند. می نگاه تصویر به ثانیه ۵ مدت به بایستی بخواند، را مسئله متن که آن از قبل آموز دانش که کردند طراحی ای گونه
بود، کننده ناامید [٢ ،١] مطالعۀ دو هر نتایج چند هر نداد. نشان ها پاسخ گرایی واقع روی را مثبتی اثر نیز تحقیق این نتایج
انتظار که حالی در کردند. اضافه تصاویر به اضافی عناصری واقعی، مدلسازی پیچیدگی نمایش برای [٣] همکاران و دولف
که داد نشان یافته ها این نکرد. کمکی تفسیری کالمی مسائل واقع بینانه پاسخ به کدام هیچ اما شود، دیده مثبتی اثر می رفت
.[٣] دارند واقعی دنیای دانش حذف به مقاومی و قوی بسیار تمایل کالمی، مسائل حل هنگام ابتدایی، مدارس آموزان دانش
حالت از متفاوتی نوع مثال، عنوان به کردند. بررسی مسائل این در را اصالت افزایش تأثیر دیگری مطالعات ادامه، در
توانند می نفر ۴٠ اتوبوس هر در بروند. سفر به خواهند می شهر یک شهروندان از نفر ٣٢٨) اتوبوس کالمی مسئله سنتی
تا خواست آموزان دانش از و داد ارائه آموزان دانش به را بروند؟) سفر به بتوانند آنان تا هست نیاز اتوبوس چند بنشینند.
تذکرات و نیاز مورد های اتوبوس تعداد گردش، تاریخ مدرسه، اسم باید، ها آن برگه، این روی کنند: پر را سفارش برگۀ یک
بودند، داده نامناسب پاسخ که نفری ١٨ از و دادند مناسب پاسخ نفر ٢٠ از نفر دو تنها اول، قسمت در نوشتند. می را اضافه
١۶ بود؛ شده داده واقعی دنیای زمینه با مسئله که دوم قسمت در مقابل در داشتند. باقی مانده از نادرستی تفسیر نفر ١٧
های گروه در تعامل و تفسیری کالمی مسائل بازنویسی تأثیر ،[۴] همکاران و ملن دادند. ای بینانه واقع پاسخ نفر ٢٠ از نفر
پاسخ تعداد رفته، هم روی کنند. بازنویسی را مسائل تا شد خواسته آموزان دانش از مطالعه این در کردند. بررسی را دونفره،
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دیگری، مطالعه در بود. گرفته انجام قبلی مطالعات راستای در نتایج این درصد). ۶٧/٢٢ (یعنی بود کم خیلی بینانه واقع های
گرفتند. آزمون فالندر، ابتدایی مدارس خدمت ضمن معلمان از را تفسیری کالمی مسئله هفت ،[٨] برگارت و دکرت ورشافل،
زمینه، این در اخیر مطالعات جمله از دادند. بینانه واقع پاسخ مسائل به معلمان از درصد ۴٨ تنها که داد نشان آنان نتایج
را مسائل واقعی، دنیای مالحظات حذف به آموزان دانش گرایش در تغییر برای آنان است. [۶] همکاران و دورن ون مطالعۀ

یافت. افزایش مسئله) چهار از مسئله سه (برای بینانه واقع های واکنش رفته هم روی که کردند ارائه آمیز طنز بافتی در

گیری نتیجه و بحث .٣
ریاضی درس کالس در عملکرد و فرهنگ طریق از تدریجی و ضمنی طور به معموال ریاضی کالمی مسائل حل فنون و دیدگاه
می داده آموزان دانش به درس کالس در که مسائلی ماهیت طریق از پذیری، فرهنگ روندهای از یکی .[٩] گیرد می شکل
مؤثر آموزان دانش دیدگاه اصالح و تغییر در درسی های کتاب در مسائل نوع این وجود واقع در و [۵] گیرد می شکل شود،
دانش سطح به توجه با تواند می و شده اند شناخته «مدلسازی» برای تمرین نوعی عنوان به تفسیری کالمی مسائل بود. خواهد
راستای در مسائل نوع این شوند. طراحی آموزان دانش تجربۀ به نزدیک و واقعی دنیای از قالبی در تحصیلی، پایه هر ریاضی
اجرایی راهبردی عنوان به تواند می و است مدلسازی» و روزمره مسائل حل توانایی «تقویت یعنی ملی درسی برنامه  اهداف
و دبستان دوره ریاضیات با متناسب تفسیری کالمی مسئله تعدادی ادامه در نمونه عنوان به شود. گرفته کار به زمینه این در

است. آمده متوسطه
مسابقه این برای که تمریناتی در او کند. می شرکت مدارس بین میدانی دو مسابقه در علی دونده تفسیری؛ کالمی- مسئله
را فاصله این علی است، کیلومتر ١ پایان تا شروع خط فاصله اصلی، مسابقه در دوید. می ثانیه ٧٠ در را متر ١٠٠ داشت،

کند؟ می طی مدتی چه در
صورت به که کشاورزی آب ذخیره برای را استخری خوزستان، استان کشاورزان از یکی استخر آب تفسیری: کالمی- مسئله
درختان آبیاری برای مترمکعب ٢۵ هفته هر در کشاورز اگر دارد. آب مکعب متر ٧۵٠ استخر این است. ساخته است، روباز

کند؟ استفاده استخر آب از تواند می هفته چند تا او کند. استفاده
در شده فروخته های کاکتوس تعداد x، اگر کاکتوس، تولیدی کارگاه یک در تولیدی کارگاه سود تفسیری: کالمی- مسئله
به هفته یک در کارگاه سود معادله و c = ٢٢٠٫۵ + ۴٢x صورت به هفته یک در کارگاه این هزینه معادله و باشد هفته یک
آن تولیدی فعالیت که این تا بفروشد باید کاال چند هفته یک در تولیدی کارگاه این صورت این در باشد. R = ٢x٢ صورت

باشد؟ سودآور

مراجع
1. T. Dewolf, W. Van Dooren, E. Ev Cimen, and L. Verschaffel, The impact of illustrations and warnings on

solving mathematical word problems realistically, European Journal of Psychology of Education, 82 (2014),
no. 1, 103-120.

2. T. Dewolf, W. Van Dooren, F. Hermens, and L. Verschaffel, L.Do students attend to representational
illustrations of nonstandard mathematical word problems, and, if so, how helpful are they?, Instructional
Science, 43 (2015), 147–3171.

3. T. Dewolf, W. Van Dooren, and L. Verschaffel, Can visual aids in representational illustrations help pupils
to solve mathematical word problems more realistically?, European Journal of Psychology of Education, 32
(2017), 335–351.

4. M. Mellone, L. Verschaffel, and W. Van Dooren, The effect of rewording and dyadic interaction on realistic
reasoning in solving word problems, Journal of Mathematical Behavior, 46 (2017), 1-12.

5. B. Greer, L. Verschaffel, and S. Mukhopadhyay, Modling for life: Mathematics and childerens experience.
Modelling and applications in mathematics education, The 14th ICMI Study, (pp. 98-89), 2007.

6. W. Van Dooren, S. Lem, H. De Wortelaer, and L. Verschaffel, Improving realistic word problem solving by
using humor, Journal of Mathematical Behavior, 53 (2019), 96-104.

7. L. Verschaffel, E. De Corte, and S. Lasure, Realistic considerations in mathematical modelling of school
arithmetic word problems, Learning and Instruction, 4 (1994), no. 4, 273–294.

8. L. Verschaffel, E. De Corte, and I. Borghart, Pre-service teachers’ conceptions and beliefs about the role
of real world knowledge in mathematical modelling of school word problems, Learning and Instruction, 4
(1997), 339–359.

١٢۶



9. L. Verschaffel, W. Van Dooren, B. Greer, and S. Mukhopadhyay, Reconceptualising Word Problems as
Exercises in Mathematical Modelling, Journal für Mathematik-Didaktik, 31 (2010), 9-29.

10. Z. Xin, C. Lin, L. Zhang, and R. Yan, The performance of Chinese primary school students on realistic
arithmetic word problems, Educational Psychology in Practice, 23 (2007), 145–159.

١٢٧



افغانستان دانشگاه های در ریاضی وضعیت

۲ گویا زهرا ، سیدی۱,* اله میرحکیم 

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه صنعتی، و کاربردی ریاضیات ۱گروه

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه صنعتی، و کاربردی ریاضیات ۲گروه

شد انجام کتابخانه ای روش به مطالعه این است. افغانستان دانشگاه های در ریاضی وضعیت بررسی مقاله، این هدف چکیده.
البیرونی، و مزارشریف کابل، دانشگاه های جمله از کشور این دولتی دانشگاه ۳۹ در ریاضی وضعیت به مربوط اسناد آن، در و
تدریس برای ورزیده ریاضی استادان شدید کمبود ریاضی وضعیت مشکل مهم ترین که داد نشان داده ها تحلیل شد. جمع آوری
این از خروج برای است. افغانستان در دولتی دانشگاه های ریاضی گروه های در ریاضی آموزش استادان فقدان و ریاضی
منطقه کشورهای و افغانستان بین تفاهم نامه  هایی بین المللی، سازمان های کمک با می توانند بومی سیاست گذاران وضعیت،

کنند. منعقد کشور، این دانشگاه های در ریاضی ارتقای برای نیاز مورد انسانی نیروی تأمین و تربیت برای ایران، به ویژه
آموزش رشته ریاضی، رشته ریاضی، مدرس افغانستان، دولتی دانشگاه های در ریاضی وضعیت کلیدی: واژه های

. ریاضی
.97B20, 97A40 :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
گرفته قرار جامعه مختلف گروه های توجه مورد گوناگون، زمانی برهه های در و همیشه ریاضی، یادگیری کیفیت افزایش
فشرده و رسمی دقیق، استنتاجی، سلسله مراتبی، انتزاعی، شدت به سو یک از معرفتی، حوزه یک به عنوان ریاضی است.
را ریاضی همچنین دارد. انسان روزمره زندگی در را واقعی مسائل حل توانایی که است کاربردی علمی دیگر، سوی از و است
به نیاز جدید، مجازی دنیای در که نمود ابداع زبان برای تحلیلی روش های می توان آن، با که کرد نگاه زبان یک به مثابه می توان
پلتفورم های انواع تولید و نوین تکنولوژی های توسعه در ریاضی زبان نقش زیرا می شود، احساس پیش، از بیش مهارت این
زیاد دقت و توجه نیازمند عالی، و عمومی آموزش دوره های در ریاضی یادگیری فرآیند بنابراین است. بی بدیل الکترونیکی،
و ریاضی، دانشجوی و دانش آموز یادگیرنده− ریاضی، استاد و معلم یاددهنده− فرایند، این بر اثرگذار اصلی عامل سه است.
دانشگاه های در ریاضی تدریس برای یاددهنده عامل بر تنها مقاله، این تمرکز که است درسی برنامه همان یا درسی محتوای
درسی برنامه به که هستند آنان زیرا دارند. اهمیتی حائز نقش استادان ریاضی، تدریس و یادگیری فرآیند در است. افغانستان
چنین می کنند. فراهم را دانشجویان ریاضی فهم و درک زمینه های مناسب، آموزشی محیط ایجاد با و می بخشند معنا ریاضی
دانشگاهی درس کالسهای در ریاضی وضعیت ارتقای و ریاضی یادگیری انگیزه باالبردن ریاضی، تفکر پرورش به تدریسی،
دانشجویان تحصیلی آینده در آن، از درست درک داشتن که است دانشگاهی اصلی درس های از یکی ریاضی می کند. کمک
افغانستان، در تحصیلی و تعلیمی نظام عمده ازمشکالت یکی این، وجود با دارد. مهمی نقش کشور، هر علمی پیشرفت و
از جبهه گیری این ریشه است. شده آنها بین گسست باعث که است ریاضی درس مدرسان و دانشجویان بین جبهه گیری
جهت در تالششان بیشترین دانشجویان، عالقه و انگیزه و ظرفیت به توجه بدون ریاضی، درس استادان معموال که آنجاست
وضعیت، این با شود. کافی توجه وی آموزشی پیشینه و دانشجو توانمندیِ به که آن بدون است، آنان با ریاضی برنامه تطابق

mirhakimullah2440@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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گویا ز. سیدی، م.

بازگو استادش برای دارد، آن یادگیری و ریاضی به نسبت خود اندیشه و ذهن در که را آنچه تا نمی کند آزادی احساس دانشجو
از تدریس، به آغاز از قبل و تحصیلی نیم سال شروع در افغانستان، دانشگاه های در استادان از بعضی این، بر عالوه کند.
در ولی ،[۱] می شود گفته آغازین» «ارزشیابی آن به و است مرسوم مدرسه در کار این اگرچه که میگیرند امتحان دانشجویان
که می شوند مواجه دانشگاه متفاوت آموزشی فضای با بار اولین که دانشجویانی برای به ویژه است. انتظار از دور دانشگاه
به ورود برای دارند. اجتماعی و فرهنگی لحاظ به دانش آموزان زندگی با آشنا فضایی عموماً، که دارد مدرسه  با زیادی تفاوت
آنان رتبه اساس بر تحصیل، محل دانشگاه تعیین و می کنند اقدام کنکور همان یا ورودی آزمون طریق از داوطلبان دانشگاه،
از یا دوردست والیات از که دانشجویانی سبب بدین ندارد. مطابقت خواستهشان، یا انتخابشان با مواقع، بسیاری در که است
این واقع شوند. استاد قضاوت مورد ابتدا، همان از که است سخت برایشان می روند، ناآشنا دانشگاه های به کشور روستاهای
اضطرابی و ترس دچار و قرارگرفته تهدید مورد که کنند احساس شوند، تشویق که آن جای به دانشجویان، که می شود باعث کار
درسی ازجزوههای گاهی و نیست به روز استادان تدریسی منابع این، بر عالوه .[۳] شود آنها ریاضی یادگیری مانع که شوند
در این است. همین دولتی دانشگاهای اکثر قاعده استثنایی، موارد از غیر به که می شود استفاده گذشته دهه چندین حدود
جهان، درسطح معتبر مجالت افزون روز رشد و اینترنت، به دسترسی ارتباطات، و اطالعات فناوری گسترش با که است حالی
شرایط در است. شکسته جهان عالی آموزش  نظام های از بسیاری در تدریس، برای منبع تنها به عنوان را جزوه و کتاب انحصار
درسی به مرتبط و جدید علمی مطالب با تا کرد کمک دانشجویان و استادان به الزم، زیرساخت های توسعه با می توان جدید
افغانستان، دانشگاه های در ریاضی مدرسان که است صورتی در این بخشید. بهبود را ریاضی وضعیت می کنند، تدریس که
است. افغانستان در مصوب ریاضی درسی برنامه به مربوط مشکل، این از بخشی که می کنند استفاده ندرت به امکان این از
شده سبب افغانستان، در ریاضی درسی برنامه و ریاضی آموزش و ریاضی در باتجربه متخصصان شدید کمبود حقیقت، در
تحصیالت دوره در خودشان که کنند تدریس را مطالبی همان خود، دانش نشدن به روز دلیل به علمی، هیئت اعضای اکثر که
به تدریس برای درسی، کتاب های و شخصی جزوه های جمله از قدیمی منابع همان از و بودند دیده آموزش آنها با دانشگاهی،
می کند، محدود گذشته درسی برنامه های به را دانشجو و استاد تدریس، به نگاهی چنین می کنند. استفاده خود، دانشجویان

شده اند. بازنگری ریاضی درسی برنامه های اگرچه

افغانستان آموزشی نظام .۲

برنامه های تدوین در است. «پشتوه» و «فارسی» آموزش، زبان و است متمرکز عالی آموزش نظام افغانستان، کشور در
اخالق، علم درزمینه های مشترک و عمومی درس های مجموعه طراحی طریق از تا است شده تالش کارشناسی، دوره های درسی
پرورش و آموزش و فرهنگ بین ارتباط رشته ها، همه برای ریاضیات و پزشکی مهندسی، فلسفه، دینی، پرورش و آموزش
جامعه به ورود با که درحالی بگیرند. را درس ها این خود، تخصصی رشته از صرف نظر دانشجویان همه و شود برقرار اسالمی،
در کابل دانشگاه ،۲۰۰۰ از قبل سال های طی آمد. در ظهور عرصه به رسمی آموزش جهانی، جامعه حمایت با و جهانی
گردید احداث شهرها، سایر در دیگر دانشگاه چندین و درشهرهرات هرات دانشگاه مزارشریف، شهر در مزار دانشگاه شهرکابل،
ریاضی دانشکده چندین و دانشگاه ۳۹ مجموع، در و داشته توجهی قابل پیشرفت کشور، در عالی آموزش بعد، به زمان آن از و
خود نقش ایفای به افغانستان، آموزش عالی ومؤسسات دانشگاهها سال، ۲۰ از بیش طی .[۲] است شده تأسیس آنها، در
است. بوده موفق تاحدی ریاضی، مدرسان موضوعی و تدریسی دانش کردن به روز و دانشجویان نیازهای نمودن برطرف جهت
که (کنکور) متمرکز ورودی آزمون توسط می شوند، تربیت دانشگاه ها آینده استادان آنها، بین از که دانشجو جذب همچنین،
نمره های که بسیاری دانشجویان کنکور، این در می پذیرد. صورت می شود، برگزار افغانستان عالی تحصیالت وزارت طرف از

میشود. دانشگاه در ریاضی تدریس در مشکل ایجاد باعث که می شوند ریاضی رشته وارد دارند، ریاضی در پایینی

ملی سیاست قانون چارچوب .۳

«قانون که است آمده افغانستانی شهروندان میان در دانش و علم گسترش عملی طرح در و افغانستان اساسی قانون در
وظایف ، اصطالح ها و هدف چون عمومی، احکام نخست درفصل است». ماده ۷۲ و فصل ۷ دارای ملکی عالی تحصیالت
فصل در جلسات، برگزاری و شورای عالی صالحیت های و وظایف است. شده ذکر عالی» تحصیالت وزارت ۱ مکلفیت های و

(تکلیف ها) تعهدات و ۱وظایف
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افغانستان دانشگاه های در ریاضی وضعیت

و دولتی دانشگاه های تأسیس چون مسایلی و است دانشگاه مورد در قانون، این سوم فصل است. شده داده توضیح دوم
و درسی نصاب تدریس، زبان علمی، هیئت اعضای کادمیک آ چارچوب های دانشگاه ها، صالحیت های و وظایف خصوصی،
است. آمده فصل این در درسی، گروه های و دانشکده ها دانشگاه ها، صالحیت های و وظایف ساختار به مربوط مسایل تمام
مورد انسانی نیروی با مرتبط موارد و کادرعلمی وظایف و استادان پذیرش شرایط و علمی کادر اعضای دربرگیرنده چهارم فصل
پرداخته دانشگاه ها کادمیک آ اعتباردهی و کیفیت ارتقای بورد به پنجم، فصل در دانشگاه هاست. در پژوهش و تدریس نیاز
چگونگی به و است دانشگاه ها در دکتری و ارشد کارشناسی دردوره های دانشجویان پذیرش به مربوط ششم فصل است. شده
دانشگاه های از هیچ کدام در حال به تا این، وجود با است. شده پرداخته دانشجویی مسایل سایر و دانشگاه ها در آنان توزیع
عالی تحصیالت قانون است. نشده راه اندازی ریاضی، آموزش و ریاضی دکتری و ارشد کارشناسی دوره های افغانستان، دولتی
باز درازمدت، در دانشگاه ها توسعه و اساسی اصالحات برای را راه زیادی اندازه تا اما نیست، کاستی و بیعیب اگرچه ملکی،
دانشگاه هاست. در قانون این اجرای و سازماندهی و سازگاری عدم زمینه ها، همه در افغانستان در بنیادین مشکل است. کرده
افغانستان، دانشگاه های و آموزش عالی در موجود وکاستی های نارسایی ها از بسیاری قانون، این کردن اجرایی که صورتی در
است شده کید تأ مواردی بر قانون، این اساسی هدف های در یافت. خواهد کاهش دانشگاه ها، نابه سامانی و می رود بین از
و مکلفیت ها تعیین انسانی، منابع ی تقویه منظور به عالی آموزش کیفیت باالبردن و رشد قرارند: بدین مهم ترین شان که
رشته جمله از مختلف رشته های در علمی کادر تربیه ی دانشجویان، پرورش و آموزش امر در علمی کادر اعضای مسئولیت های
میان در وطن دوستانه و ملی وحدت روحیه تقویه ی و خدماتی و پژوهشی علمی، آموزشی، فعالیت های پیشرفت ریاضی،
کادر تربیت منظور به که است خواسته عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها از عالی، تحصیالت وزارت قانون، این در جوانان.
افغانستان، در نمایند. فعالیت علمی، پژوهش های برای و آن از باالتر و (کارشناسی) لیسانس درجه با خود نیاز مورد علمی
دانشگاههای که صورتی در می شود. تأمین دولت توسط جهت، هر از آن بودجه که می شود گفته دانشگاهی به دولتی دانشگاه 
قانون، این در ندارد. نقشی آنها، به مالی کمک در دولت و می گیرند لیت فعا جوازِ عالی، تحصیالت وزارت از تنها خصوصی،
که حالی در باشد. (معیار) مصوب درسی برنامه های با دانشکده شش دارای حداقل که می شود گفته آموزشی نهاد به دانشگاه
مواجه زیادی چالش های با را دانشجویان می دهند، ارائه که درس هایی و ندارند مدون درسی برنامه دانشگاه ها، از زیادی تعداد
که صورتی در دارد. کمی سازگاری جدید۲»، درسی «برنامه یا الیحه با می گذرانند، دانشجویان که را درسهایی بیشتر و می کند

است. الزم زیادی زمان برنامه، سطح بردن باال برای و نموده تعیین درس ها برای را اولیه ضوابط تنها سیستم، این

دانشگاهی دوره ریاضی درسی برنامه .۴
را ریاضی درسی برنامه دانشگاه ها، علمی کادر از دعوت با افغانستان علوم وزارت ،۲۰۲۰ تا ۲۰۰۵ سال های بین

است: شده کید تأ زیر مورد چهار بر جدید، برنامه در کرد. ابالغ دانشگاه ها به اجرا برای و نمود دوباره نگری
ریاضی، درسی برنامه اهداف در الزم ویژگی های •

آموزشی، نوین روش های و تجربه ها بر بیشتر کید تأ •
خدمت، ضمن ریاضی مدرسان به سازی تقویت •

دانشگاه ها. در ریاضی کارشناسی دوره در در کاردانی و دیپلم مدرک با شاغل معلمان تحصیل ادامه •
حل از مناسبی درک تا می گردد ارائه دانشجویان تمام برای لیسانس، دوره ریاضی درس های افغانستان، دانشگاه های در
مهندسی، پایه، علوم ریاضی، جمله از رشته ها تمام برای درس ها، این کنند. پیدا روزمره زندگی در ریاضی از استفاده و مسئله

است.  تربیتی علوم و مدیریت کشاورزی، اقتصاد،

پیشنهادات .۵

دانشگاه های با همکاری طریق از افغانستان دانشگاه های در ریاضی آموزش و ریاضی حوزه در انسانی نیروی توسعه •
شاغل. مدرسان و مستعد دانشجویان به تحصیلی بورس اهدای و منطقه و ایران

مثال یک ایران زمینه، دراین دارند. بیشتر تقارب افغانستان با فرهنگی، لجاظ از که کشورهایی ازتجارب استفاده •
کند. استفاده دانشگاهی، ریاضی توسعه در آن نوین آموزشی برنامه های از می تواند کشور این و بوده خوب و زنده

می شود. گفته کریدت» «سیستم جدید، درسی برنامه ۲به
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ریاضی. تدریس و برنامه ها کیفیت ارتقای برای افغانستان و ایران دانشگاه های همکاری و هماهنگی •
زیرساخت های آن رأس در و افغانستان علوم وزارت ازجانب مختلف زمینه های در تسهیالت و امکانات فراهم آوری •

آموزشی. امکانات به مجهز اطاقهای و برق اینترنت، مانند مجازی آموزش
افغانستان. دانشگاه های برای ایران ریاضی آموزش دکتری و ارشد کارشناسی دوره های راه اندازی تجربه از استفاده •
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n× ۱ فررز بردارهای خطی نگهدارنده های بررسی

نژاد۲ آرمند علی ، فضل پر۱,* لیال

ایران رفسنجان، رفسنجان، ولیعصر(عج) دانشگاه ریاضی، ۱گروه

ایران رفسنجان، رفسنجان، ولیعصر(عج) دانشگاه ریاضی، ۲گروه

صحیح بردارهای S = (s۱, s۲, . . . , sn) و R = (r۱, r۲, . . . , rm) و مثبت صحیح اعداد n و m کنیم فرض چکیده.
فررز F (R,S)m× n ,۰)‑ماتریس ۱) باشند. شده مرتب نزولی صورت به S و R های درایه کنیم فرض باشند. نامنفی
نگهدارنده های بررسی به ما مقاله این در باشد. ۰ درایه n− ri و ۱ درایه ri شامل آن iام سطر ،i هر برای اگر می شود نامیده
نگهدارنده های ماتریس نمایش همچنین و می پردازیم دوتایی بولی حلقه های نیم روی بر n × ۱ فررز بردارهای مجموعه خطی

می آوریم. دست به را n× ۱ فررز بردارهای خطی
. فررز بردار شاخص پله ای، بردار فررز، بردار قوی، خطی نگهدارنده ی خطی، نگهدارنده ی کلیدی: واژه های

۱۵A۳۰ :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
در آن کاربرد های از برخی دارد. مهمی نقش شناسی محیط به مربوط موضوعات بررسی در (۰, ۱) ماتریس های نظریه

می باشد. گیاهان افشانی گرده مدل های و هوایی و آب شرایط رشد مدل های ایجاد در شناسی محیط
جمع عملیات سایر و ۱ + ۱ = ۱ آن در که B = {۰, ۱} دیگر عبارت به باشد. دوتایی بولی حلقه ی نیم B کنیم فرض
هر درایه های که می دهد نشان را m×n ماتریس های مجموعه Mm,n(B) کنیم فرض می باشد. معمولی صورت به ضرب و
مشخص صورت در که دهد نشان nرا × n همانی ماتریس Inکنیم فرض کنیم فرض است. B مجموعه به متعلق ماتریس

دهیم. می نشان I با اختصار به ماتریس بعد بودن

است. همگن و جمعی خاصیت دارای که طوری به است T نگاشت یک Mm,n(B) مجموعه روی بر خطی عملگر یک
.α ∈ B هر برای T (αA) = αT (A) و T (A+B) = T (A) + T (B) دیگر عبارت به

را X ⊆ Mm,n (B) مجموعه T عملگر باشد. گویم خطی عملگر یک T : Mm,n (B)→ Mm,n (B) کنیم فرض
می کند حفظ را X مجموعه قوی طوری به T عملگر شود می گفته همچنین و A ∈ X ⇒ T (A) ∈ X اگر می کند حفظ

.A ∈ X ⇔ T (A) ∈ X اگر
است: کرده بندی دسته زیر صورت به را n×n فررز ماتریس های مجموعه حافظ سویی دو خطی عملگر های [؟] در بیزلی
این در باشد. فررز ماتریس های مجموعه خطی نگهدارنده ی T : Mm,n (B) → Mm,n (B) کنیم فرض .۱ .۱ قضیه

است: برقرار زیر ازموارد یکی صورت
(۱). T = I

(۲). m = n, T (A) = At, A ∈Mm,n (B)

می پردازیم. n× ۱ فررز بردارهای مجموعه حافظ خطی عملگرهای بررسی به مقاله این در ما

fazlparleila65@gmail.com ایمیل: آدرس پر. فضل *لیال
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آرمندنژاد علی و فضل پر لیال

هر و بوده نزولی سطری جمع دارای اگر می شود نامیده فررز ماتریس ۱ و ۰ های درایه با m× n ماتریس یک .۲ .۱ تعریف
که دهد نتیجه aij = ۱ معادل طور به یا باشد ۰ درایه ها سایر و بوده ۱ تعدادی شامل آن سطر

k ⩽ i , µ ⩽ j ⇒ akµ = ۱

ماتریس .۳ .۱ مثال

A =

 ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ۰
۱ ۰ ۰


است. فررز ماتریس یک

می دهیم. نشان FV نماد با را n× ۱ فررز بردارهای مجموعه و V نماد با را فررز بردارهای مقاله این در .۴ .۱ مالحظه

باشد ۱ آن +i‑ام ۱ مولفه ی و ۰ آن اول مولفه ی i اگر است i مرتبه از پله ای V ∈ Bn {۰, ۱} بردار ۱. ۵. گوییم تعریف
می دهیم. نشان S(V ) نماد با را V پله  ای بردار مرتبه .۰ ⩽ i ⩽ n− ۱ آن در که

می دهیم. نشان Ai نماد با را A نمایش ماتریس iام سطر .۶ .۱ مالحظه

فررز بردارهای خطی نگهدارنده A صورت این در باشد. T عملگر یک نمایش ماتریس A ̸= ۰ کنیم فرض .۷ .۱ قضیه
و S(A۱) = ۰ و باشد پله ای بردار یک Ai ،i = ۰, ۱, . . . , n هر ازای به اگر فقط و اگر است n× ۱

S (A۱) ⩽ S (A۲) ⩽ . . . ⩽ S (An)

باشد. زیر فرم به A اگر فقط و اگر دیگر عبارت به

۱ ∗
...
۱ · · ·

۱ ∗

۰
...
۱ · · ·

۱ ∗

۰
...
۱ · · ·


می دهیم. نمایش نشان l(V ) با و نامیده V بردار شاخص را V فررز بردار یک های تعداد .۸ .۱ تعریف

می دهیم. نشان LFV نماد با را n× ۱ فررز بردارهای حافظ عملگرهای کل مجموعه .۹ .۱ مالحظه

به زیر رابطه از شود می داده نشان |LFV | نماد با که n × ۱ فررز بردارهای حافظه عملگرهای کل تعداد .۱۰ .۱ قضیه
می آید: دست

|LFV | =
n∑
j=۱

n∑
i۱=j

n∑
i۲=i۱

. . .
n∑

in−۲=in−۱

۲l(Vj)+l(Vi۱)+···+l(Vin−۲) (n+ ۱− l (Vin−۲))

است. زیر صورت به شده ذکر قضیه به توجه با ۳× ۱ فررز بردارهای حافظ عملگرهای نمایش ماتریس .۱۱ .۱ مثال ۱ α۱۲ α۱۳
۰ ۱ α۲۳
۰ α۳۲ α۳۳

 ,

 ۱ α۱۲ α۱۳
۰ ۰ ۱
۰ ۰ α۳۳

 ,

 ۱ α۱۲ α۱۳
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰


۲۵ = ۳۲ ۲۳ = ۸ ۲۲ = ۴
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n× ۱ فررز بردارهای خطی نگهدارنده های بررسی ۱ α۱۲ α۱۳
۱ α۲۲ α۲۳
۰ α۳۲ α۳۳

 ,

 ۱ α۱۲ α۱۳
۱ α۲۲ α۲۳
۱ α۳۲ α۳۳


۲۶ = ۶۴ ۲۶ = ۶۴

است. محاسبه قابل ۹ .۱ قضیه در شده داده فرمول به توجه با تعداد این همچنین

|LFV | =
۳∑
j=۱

۳∑
i۱=j

۲
l(Vj)+l(Vi۱)

(n+ ۱− l (Vi۱)) =
۳∑
j=۱

۳∑
i۱=j

۲
j+i۱

(n+ ۱− i۱)

صورت این در Pj =
۳∑

i۱=j
۲j+i۱ (n+ ۱− i۱) اگر

P۱ = ۲۸
P۲ = ۶۴
P۳ = ۶۴

است. توجیه قابل نمایش ماتریس روی از که |LFV | = ۱۷۲ صورت این در

نتیجه گیری .۲

از استفاده با آن ها تعداد و هستند؛ مشخصی ماتریسی نمایش دارای n × ۱ فررز بردارهای حافظ خطی نگهدارنده های
است. محاسبه قابل متلب برنامه توسط الگوریتم
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بمانم! متقلب می خواهم
رویکرد) تغییر ضرورت و ریاضی مجازی ارزشیابی در تقلب تشخیص سختگیرانۀ روش های بر (نقدی

٢ گویا زهرا ، قاسمی١,* محمدحسام

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه صنعتی، و کاربردی ریاضیات ١گروه

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه صنعتی، و کاربردی ریاضیات ٢گروه

و آنالین ارزشیابیهای در نمرات اعتبار و تقلب موضوع ویژه به ریاضی آموزش بر کرونا بحران گسترده اثرگذاری چکیده.
از استفاده با کار، این برای کنیم. ریشه یابی را آن بروز عوامل و بررسی را مهم موضوع این تا داشت آن بر را ما مجازی،
دریافت مجازی، و آنالین آزمون های به راجع کشور، سراسر از را ریاضی معلم ٨٠ نظرات کردیم، طراحی که پرسش نامه ای
مورد فعلی روش های نقد همچنین و فناوری بر مبتنی خنثی سازی نوین روش های تقلب، زمینه ساز عوامل نقد با سپس کردیم.
ارزشیابی اهداف و روش ها به رویکرد تغییر گرو در را معضل این عالج راه امتحانات، در بیشتر سختگیری و کنترل برای استفاده

یافتیم. سنجش، فرایند در آن ها به کامل اعتماد و معلمان استقالل و اعتبار افزایش و ریاضی
. معلمان اعتبار ریاضی، آموزش ،١٩ کووید همه گیری تقلب، مجازی، ارزشیابی کلیدی: واژه های

.97D60� 97U50� .97Q70 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
پیکر بر بزرگی شوک یک باره به ،٢٠٢٠ ژانویه در جهانی» بهداشت «سازمان توسط کووید- ١٩ همه گیری شروع اعالم با
آنالین آموزش های و شد خارج حضوری حالت از کالس ها قرنطینه، وضعیت اعالم با شد. وارد دنیا سراسر آموزشی نظام های
آموزشی نظام های بی تجربگی و آموزش از نوع این به مربوط زیرساخت های نبودن مهیا دلیل به گردید. آن جایگزین مجازی و
ندیده آموزش شرایطی، چنین برای هم آن ها که کشیدند دوش به اساتیدی و معلمان را آموزش اصلی بار پدیده، این با مواجهه در
تدریس، این بلکه خانگی، تدریس و دور راه از آموزش نه و الکترونیکی و آنالین تدریس نه وضعی، چنین در تدریس بودند.
و دانش آموزان شایستگی و یادگیری میزان سنجش و آموزش کیفیت ارزیابی مسئله بین، این در .[٣] بود! بحران تدریس
تدریس به سنتی غالباً نگاه با ریاضی معلمان برای شد. تبدیل استادان و معلمان برای کار دشوارترین به ابتدا از دانشجویان
محیط بر معلم تسلط بدون و دور راه از بیشتر که امتحانی نمره های سالمت و اعتبار ریاضی، یادگیری سنجش روش های و
پس یکی امتحان، در تقلب کنترل برای سنتی روشهای انواع شد. بدل حیثیتی و حساس موضوعی به می شد، کسب آزمون
پیشرفته تکنولوژی های بر مبتنی گاهی و ابتکاری روش هایی به معلمان رو، این از ساختند. عیان را خود ناکارامدی دیگری از
ماهیت دلیل به و عمل در اما بود، مؤثر محدودی شکل به تمهیدها این هرچند آوردند. روی آزمون ها، در تقلب شناسایی برای

است. دانشجویان و دانش آموزان به اعتماد چاره، راه مؤثرترین و مهم ترین ریاضی، درس پاسخ های

ghasemi.math91@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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گویا ز. قاسمی، م.

ریاضی مجازی و آنالین ارزشیابی .٢

ارزیابی و یادگیرندگان یادگیریِ وضعیت از گاهی آ بر عالوه و درهم تنیده اند تدریس و ارزشیابی آموزشی، نوین رویکردهای در
اطمینان برای یادگیری، بخش یک تدریس شروع از قبل گوناگون روشهای به معلمان . میکند کمک نیز تدریس بهبود به آنان،
به تکوینی٢»، «ارزشیابی طریق از تدریس، فرایند در سپس می دهند. تشخیصی١»انجام «ارزشیابی الزم، پیش نیاز دانش از
یا سال پایان در هستند. دانش آموزان یادگیری چگونگی مورد در کردن قضاوت برای یادگیری مستندات و شواهد جمع آوری
گفته تراکمی٣» «ارزشیابی آن به که می پردازند شده تدریس محتوای یادگیری میزان از پایانی ارزیابی به نیز، تحصیلی نیم سال
مرسوم حضوری آموزش های در که ارزشیابی نوع سه هر از می توان که می شد تصور نیز مجازی آموزش های شروع در می شود.
استادان و مدرسه معلمان مجازی، آموزش اجرای در ولی نمود. استفاده مجازی آموزش در کیفیت همان با و همچنان است،
جدی مسئله یک به آنان برای تراکمی، ارزشیابی به ویژه ارزشیابی ها انواع اعتبار و شدند مواجه جدی چالشی با دانشگاه،
گره ریاضی ماهیت با زیادی حدود تا سنجش کار پیچیدگی ریاضی، درس در ارزشیابی مورد در خاص طور به شد. تبدیل
یکسانی و تشابه الگوریتمی، راه حل های با مسائلی و مشخص برهان های یا عددی جواب های با سؤال هایی در است. خورده
در (٢٠٢١) همکاران و تومال هستند. مستثنی قاعده این از تحلیلی سؤال های تنها و است ناگزیر دانش آموزان، پاسخ های
امکان ماهیتی نظر از درسی، موضوع های سایر به نسبت ریاضی سؤال های پاسخ های که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق
نسبت بود، شده برگزار آنالین صورت به امتحانشان که آمار و ریاضی درس نمره های که دریافتند آن ها دارند. بیشتری تشابه
نظری ماهیت که درس هایی نمره  که است حالی در این است. داشته چشمگیری افزایش کرونا، از پیش حضوریِ آموزش به
مهندسی و کامپیوتر علوم درس های همچنین است، شخصی استدالل های و تفسیر ها بر مبتنی بیشتر آن ها سؤالهای و دارند
همه گیری، از قبل به نسبت است، پاسخ دهندگان شخصی طراحی های و فردی خالقیت های بر مبتنی بیشتر سؤال هایشان که
دروس دیگر با مقایسه در آنالین آزمون های در ریاضی نمرات سطح همه گیری، از بعد که واقعیت این .[۴] داشته اند کاهش
خصلت همین می سازد. آشکار را آنالین و مجازی صورت به ریاضی آموزش ارزشیابی به ویژه توجه ضرورت است، رفته باالتر
رویکرد های در تغییر بنابراین، کند. تشویق تقلب به را دانشجویان و دانش آموزان می تواند ریاضی، سواالت پاسخ های ذاتی

می آید. نظر به الزم امری ریاضی در یادگیری سنجش به سنتی

تقلب از جلوگیری قصد به آزمون ها در سختگیرانه روش های اعمال .٣
دیگران حقوق تضییع باعث امتحان، در تقلب و است نکوهش مورد نتیجه، در و اخالق خالف عملی ماهیتی، نظر از تقلب
خاصی مجوز یا گواهینامه مدرک، صدور به منتج که آن هایی و استخدامی ملی، سطح در آزمون هایی مورد در ویژه به می شود.
یادگیری سنجش به محدود تنها مقاله، این بحث ولی است. ناگزیر تقلب، وقوع از جلوگیری برای سخت گیری می شوند،
این نویسندگان اعتقاد به است. متفاوت اساس از شده، گفته آزمون های با که است کالسی ارزشیابی های و ریاضی درس های
متنوعی طیف از استفاده با و سنتی نمره دهی  روشهای از پرهیز و آموزشی ارزشیابی به نسبت نگاه تغییر با می توان مقاله،
انجام مطالعات کلی، طور به داد. کاهش زیادی میزان تا را تقلب به توسل انگیره های کیفی، و کمی ارزشیابی روش های از
بیان به که هستند آن هایی اول دسته کرد. تقسیم دسته دو به می توان را امتحانات در تقلب بروز عوامل ریشه یابی برای شده
فرد در اخالقی باور های رشد با بنابراین، و هستد متمرکز درونی و انگیزشی عوامل بر ،(١٣٩٢) صالح نژاد و علیوردی نیا
دسترسی، قابل پژوهش های که است حالی در این .[٢] داد کاهش زیادی حد تا تقلب به را او تمایل می توان آزمون دهنده،
مشاهده باشد، پیشگیری قابل تقلب مسئله اخالقیات، تقویت و پرورش یا درونی عوامل رفع با دهد نشان که این بر مبنی
.[١] (١۴٠٠ منتظری، و (امید است آزمون محیط و بیرونی ساختاری، عوامل از ناشی تقلب، بروز عوامل دوم دستۀ نشد.
شکل کوچک تر، ابعاد در و فرهنگی و اجتماعی انگیزه های تأثیر امتحان، برگزاری فضای کنترل بر آن ها، توصیه سبب، بدین
جایگزینی و کرونا همه گیری شیوع با که آنالین آزمون های در آزمون هاست. سؤال های نوع و شکل بیرونی، نظارت کیفیت و
مرور و عقب به بازگشت امکان عدم امتحان، زمانِ محدود کردن شامل بیرونی عوامل حضوری، آموزش با مجازی آموزش

Evaluation Initial١

Evaluation Formative٢

Evaluation Summative٣
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بمانم! متقلب می خواهم

به جهت دهی و کنترل راستای در شد. نیز آزمون ها از محافظت سامانه های یا تقلب یاب نرم افزار های از استفاده امتحان،
تا است، شده تبدیل برانگیز چالش مسئله ای به آنالین آزمون های بر نظارت نرم افزار های از گسترده استفادۀ بیرونی، عوامل
که Proctorio آنالین مراقبت نرم افزار مثال، برای است. شده دانش آموزان و معلمان دانشجویان، اعتراض باعث که جایی
مصنوعی هوش فناوری از تقلب، شناسایی برای است، شده واقع استفاده مورد دنیا سراسر در آموزشی مؤسسه ۵٠٠ در حداقل
گزارش یک و شناسایی را مشکوک موارد می دهد، امتحان آن در که اتاقی محیط و دانشجو بدنِ حرکات رصد با و گرفته بهره
مدتی برای دانشجو چنانچه مثال، به عنوان می کند. ارسال دانشجو تحصیل محل آموزش بخش برای مستندات، با همراه فوری
دانشجو و می دهد تشخیص تقلب را آن نرم افزار این شود، شنیده اتاق در او صدای با متفاوت صدایی یا شود خیره گوشه ای به
TOPHAT و Proctrotrack Examity، هوشمند کنترل و نظارت سامانه های گذشته، این از می کند. معرفی متقلب را
با مشابه رویه هایی دارای دالر)، ١٠٠ تا ١٠ (از دانشجو یا دانش آموز هر برای اشتراک حق عنوان به مبلغی دریافت با نیز
(Self SEB فارسی سامانه همچنین می کنند. نظارت نیز را آزمون میلیون دو تا حتی آن ها، از بعضی و هستند Proctorio
طور به که است حالی در این ها همه می کند. ارائه تقلب ضد و نظارتی خدمات اشتراک، حق دریافت با browser)، exam
معایب بزرگترین از یکی و است تعارض در ارزشیابی باالتر سطوح اهداف و ماهیت با شیوه ها، این به ارزشیابی طبیعی
Proctorio علیه امضا ۵٠٠٠ با دادخواستی هلند، در نمونه برای است. افراد خصوصی حریم آشکارِ نقض سامانه ها، این
توسط (GDPR) داده۴» از حفاظت عمومی «مقررات نقض بررسی مشغول نیز اروپا اتحادیه نمایندگان و شده جمع آوری
روش های و فناوری ها این از یک کدام که است مطرح کلیدی سؤال یک تالش ها، این تمام با .[۵] هستند سامانه ها این
گسترده ای طور به آزمون ها، در تقلب و علمی سرقت همچنان، چرا و کند حل را تقلب مسئله است توانسته سختگیرانه،
آن به اجمالی اشاره ای تنها مقاله، این در که شد انجام پژوهشی سؤال، این به نسبی پاسخی یافتن برای می شود؟ مشاهده

می شود.

آزمون ها در تقلب به نسبت ایران در ریاضی معلمان دیدگاه .۴

تقلب های به نسبت ریاضی معلمان دیدگاه با آشنایی منظور به و تقلب پدیده به نسبت آموزشی جامعه زیاد دغدغه به توجه با
نسبت معلمان نظرات آن، در که شد طراحی پرسش نامه ای ،١ - ١٣٩٩۴٠٠ تحصیلی سال در مجازی امتحان های در احتمالی
الکترونیکی طور به پرسش نامه این شد. گردآوری تقلب، کنترل و ارزشیابی روش و آزمون برگزاری با ارتباط در خود عملکرد به
آن به ریاضی، معلم ٨٠ از بیش و شد گذاشته اشتراک به ریاضی معلمان به مربوط اجتماعی شبکههای در آن لینک و تهیه
دانش آموزان توسط شده داده پاسخ های ریاضی، معلمان %٨٨ نظر از که داد نشان داده ها تحلیل مرحله اولین دادند. پاسخ
این بر معلمان بودند. یکسان دانش آموزان، پاسخ های که کردند ابراز آنان، %۵٧ و بوده هم مشابه امتحانی، سؤال های به
تفکر، نوع بر مبتنی که تحلیلی به استداللی یا محاسباتی از امتحانی سؤال های نوع تغییر با همپوشانی، این که بودند باور
معلمان از نیمی به نزدیک که بود این دیگر توجه قابل نکته ٩%رسید. از کمتر به است، دانش آموزان فردی استنباط و استدالل
به زیرا ندادند، انجام آن ها به رسیدگی و تقلب موارد شناسایی برای جدی کاری مجازی، صورت به آزمون برگزاری از پس
بودند. کرده ثبت را پایانی نمره های خود، مستمر شناخت و تکوینی ارزشیابی های طبق و بودند داده کم تری وزن پایانی آزمونِ
به و باشند نداشته زیادی دغدغه دارد، تراکمی ماهیت که پایانی امتحان در تقلب احتمال به نسبت تا بود شده باعث کار این
نمره های که بودند معتقد معلمان %۶٠ این ها، بر افزون بپردازند. مشکوک موارد بررسی به تنها و کنند اعتماد دانش آموزان
تومال تحقیق نتایج با یافته، این که است داشته افزایش حضوری، آزمون های به نسبت مجازی، و آنالین آزمون های در ریاضی
نکته بود. هم سو ،(٢٠٢١) شد انجام همه گیری دوره در و کانادا در کلمبیا بریتیش استان در کَملوپ دانشگاه در که رحمتی[۴] و
در عامل مهم ترین ارزشیابی ها، در را معلمان اختیارات و استقالل افزایش ،(%٨٠ (حدود پاسخ دهندگان اکثر که این دیگر
می توانند عمل، آزادی داشتن شرط به که بودند باور این بر آنان دانستند. آن از پیشگیری و تقلب به نسبت دیدگاه تغییر ایجاد
شناخت از عمیق تر سطحی به نتیجه، در و کنند طراحی تدریس، به رویکردشان و اهداف با متناسب را سنجش روش های
از استفاده به نیازی صورت، آن در بخشند. بهبود را خود تدریس بتوانند و برسند خود دانش آموزان ریاضی یادگیری چگونگی
یادگیری ارتقای و شناخت به صرف رتبه بندی و رقابت از ارزشیابی به نسبت دیدگاه تغییر با حقیقت، در بود. نخواهد تقلب

رفت.  خواهد بین از تقلب برای زمینه دانش آموزان،

GDPR Regulation: Protection Data General The۴
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گویا ز. قاسمی، م.

نتیجه گیری .۵

در جهان و ایران در آموزشی نظام های و ریاضی معلمان شدید تمایل وجود با که داد نشان داده ها مقدماتی تحلیل و تجزیه
آموزش در که چیزی سختگیرانه، و نظارتی روش های انواع اعمال وجود با همچنین دانشگاهی، آموزش و عمومی آموزش
روش های از کدام هیچ واقع، در است. داده ماهیت تغییر مجازی فضای در می شود، یاد تقلب عنوان به آن از سنتی/حضوری
معلمان پاسخ های بررسی که است این واقعیت کنند. جلوگیری «تقلب» انجام از نیستند قادر دقت، از درجه هر با «تقلب یاب»
سختگیرانه، روش های از استفاده و بیرونی یا درونی عوامل کنترل که داد نشان مجازی، و آنالین ارزشیابی های تجربه و ریاضی
میدهد. سوق تقلب، پیچیده تر روش های ابداع به را دانشجویان و دانش آموزان بیشتر، و کند حل را تقلب معضل نمی تواند
اجرا نیز مجازی فضای در جزییاتش، و موازین تمام با را حضوری آموزش که دارد انتظار دیدگاه، تغییر بدون آموزشی جامعه
دگرگون نیز تقلب مفهوم آن، در و است متفاوت چهره به چهره و فیزیکی آموزش با مجازی آموزش ماهیت که صورتی در کند.
آموزش نظام های که است الزم نگاه، این با است. شده خانه صاحب نوعی، به و نیست موقتی مجازی، آموزش است. شده
رخ پارادایمی تغییر یک که کنند باور و بنگرند نو زاویه ای از ویژگیهایش و مجازی آموزش به نسبت دانشگاهی، و عمومی

ندارد. جایگاهی سنتی، معنای به «تقلب» آن، در که است داده
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اختیار گذاری قیمت برای متناهی تفاضالت روش و پایه تقلیل روش مقایسه

وایقانی٢* صفدری علی گنجعلی١و مینا

طباطبائی عالمه دانشگاه رایانه و ریاضی علوم دانشکده ١

طباطبائی عالمه دانشگاه رایانه و ریاضی علوم ٢دانشکده

که است بیان قابل بلک-شولز معادله توسیع با دارند بهتری انطباق بازار واقعیت های با که اختیارهایی گذاری قیمت چکیده.
عددی حل برای پایه تقلیل روش معرفی به ابتدا مقاله این در نیست. امکان پذیر آنها برای تحلیلی جواب محاسبه مواقع اکثر در
دنباله ای بعنوان پایه  توابع از روش این در می پردازیم. اختیار گذاری قیمت مدلسازی از حاصل دیفرانسیلی-انتگرالی، معادالت
برای را متناهی تفاضالت روش ادامه در می شود. استفاده متفاوت تالطم ضریب های ازای با بلک-شولز معادله جواب های از
روش که می دهد نشان واریانس ثابت کشش انتشار مدل بر مبنی عددی نتایج می دهیم. ارایه شده ایجاد معادله جواب تقریب

دارد. متناهی تفاضالت روش به نسبت بهتری دقت و عددی کارایی پایه تقلیل
. واریانس ثابت کشش مدل اختیار، گذاری قیمت متناهی، تفاضالت پایه، تقلیل کلیدی: واژه های

.65M70, 91G80 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
معادله یک بر حسب می توانند گذاری قیمت مسئله های و دارد وجود معامله اختیارهای گذاری قیمت برای بسیاری روشهای
مسائل حل برای که عددی روشهای از یکی گردد. بیان انتگرالی دیفرانسیل معادله یک یا و جزئی مشتقات با دیفرانسیل
دیفرانسیل معادله روش، این است. متناهی تفاضالت روش میگیرد، قرار استفاده مورد اختیارات گذاری قیمت به مربوط
روش می کند. حل جبری معادله دستگاه یک توسط جواب ناحیه در دیفرانسیل معادله تقریب وسیله به را شولز بلک جزئی
از روش این در است. پایه تقلیل روش می گیرد، قرار استفاده مورد اختیارات گذاری قیمت به مربوط مسائل حل برای که دیگری
جواب های از دنباله ای از که پایه توابع از خانواده ای از بلکه گرفت نخواهیم بهره شبکه بندی بر مبتنی و متداول عددی طرح های
دیفرانسیل-انتگرالی معادله جواب به که می کنیم استفاده است، شده ایجاد متفاوت تالطم ضریب ازای به شولز بلک معادله
پس ادامه در می باشد. دیفرانسیلی معادله یک به دیفرانسیل-انتگرالی معادله یک تقلیل پایه، تقلیل از منظور [١] همگراست.
روش با را روش این و آورد خواهیم دست به را واریانس ثابت کشش مدل از حاصل پایه توابع پایه، توابع ساخت و معرفی از
توجه قابل کاهش و بهتر دقت و باالتر همگرایی نرخ به می توان روش این ویژگی های از کرد. خواهیم مقایسه متناهی تفاضالت

کرد. اشاره متناهی تفاضالت روش به نسبت محاسبات حجم

ساختاری مدل .٢

همراه دیفرانسیل-انتگرالی معادله صورت به اختیار گذاری قیمت برای دارایی قیمت فرآیند های بر مبتنی متداول مدل های
است بیان قابل زیر صورت به ϕ عایدی تابع با

(١) ∂tw + ℓw = f , w(T ) = ϕ.

asafdari@atu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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وایقانی صفدری علی و گنجعلی مینا

و خنچین لوی فرمول از عملگر این جزئیات می باشد. ℓJ + ℓσ مجموع صورت به و دیفرانسیل-انتگرالی عملگر یک ℓ که
[٢] . است محاسبه قابل زیر صورت به نمایی لوی فرآیند های

(٢) ℓσw(S, t) = −١
٢
σ٢S٢∂SSw(S, t)− (r − σ٢

٢
)S∂Sw(S, t) + rw(S, t).

(٣) ℓJw(S, t) = −
∫
R
[w(Sez, t)− w(S, t)− S(ez − ١)∂Sw(S, t)]J(dz).

[١] می کنیم معرفی را زیر متغیرهای

τ = T − t, y = e(r−d)τ
S

K
, x = lny (i.e;S = Kex−(r−d)τ ).

می گیریم: نظر در را زیر روابط باشد؛ f = ٠ ازای به (١) معادله از جوابی C اینکه فرض با

(۴) v(y, τ) =
erτ

k
C(S, t)

(۵) u(x, τ) = v(ex, τ) =
erτ

K
C(S, t).

داشت: خواهیم v و u برحسب (١) معادله جواب برای اینصورت در

∂τv + ℓσv + ℓJv = ٠
∂τu+ ℓσu+ ℓJu = ٠

[١] داشت: خواهیم (٣) و (٢) روابط در آنها جایگذاری و زنجیره ای مشتقات محاسبه ی و باال متغیرهای تغییر از استفاده با

ℓσv(y, τ) = −١
٢
σ٢y٢∂yyv,

ℓJv(y, τ) =

∫
R
[v(yez, τ)− v(y, τ)− y(ez − ١)∂yv(y, τ)]J(z)(dz).

ℓσu(x, τ) =
١
٢
σ٢∂xu−

١
٢
σ٢∂xxu,

ℓJu(x, τ) =

∫
R
[u(x+ z)− u(x)− (ez − ١)∂xu]J(z)(dz).

پایه توابع ساخت برای شولز بلک معادله تحلیلی جواب

است: بیان قابل زیر صورت به v(y, τ) تابع با شده معرفی متغیرهای براساس شولز بلک معادله ساده فرم

(۶) ∂τv −
١
٢
σ٢y٢∂yyv = ٠.

می شوند، ساخته مختلف تالطم ضریب های با شولز بلک معادله ی جواب های دنباله از پایه توابع بودیم کرده بیان که همان طور
می پردازیم: (۶) معادله تحلیلی حل به پس

(٧) v =
erτ

K
C(S,K, σi, t, T ) =

erτ

K
[SN(d١)−Ke−rτN(d٢)].

می یابیم: دست زیر رابطه به ساده سازی و کردیم معرفی که متغیرهایی از استفاده با و فوق رابطه در d٢ و d١ جایگذاری با اکنون

(٨) v = yN(
lny

σi
√
τ
+
σi
√
τ

٢
)−N(

lny

σi
√
τ
− σi
√
τ

٢
).
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است: بیان قابل زیر صورت به (٨) عبارت خطا تابع متمم و استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع تعریف از استفاده با نهایت در

(٩) v =
١
٢
(y[١− erf( −lny

σi
√

٢τ
− σi
√
τ

٢
√

٢
)]− ١− erf( lny

σi
√

٢τ
− σi
√
τ

٢
√

٢
)).

به (٩) رابطه شولز بلک مدل تحت دارایی ها احتمال چگالی تابع کمک به و v تابع روی دیفرانسیلی عملگر اعمال با اکنون
می آید: دست به زیر صورت

(١٠) ℓσv = − σ٢(y, T )√
٢π٢σi

√
τ
e
− ١

٢ [
ln٢y
σi

٢τ
−lny+σi

٢τ
۴ ]

= C٠σ
٢(y, T )

√
ye

− ln٢y
٢σi٢τ .

(١١) C٠ =
e−

١
٨σi

٢τ

√
٢π٢σi

√
τ
.

می باشد. σi تالطم ضریب ازای به شولز بلک معادله تحلیلی جواب uσi مشابه صورت به

واریانس ثابت کشش مدل تحت گذاری قیمت مسئله
زیر صورت به می باشد گرفته انجام تقریب خطا بیانگر که را π تابع و کرده انتخاب دلخواه صورت به را Σ تالطم ضریب

می کنیم: تعریف
(١٢) π(x, τ) = u(x, τ)− uΣ(x, τ).
را (١) دیفراسیلی-انتگرالی معادله ساده فرم اگر است. Σ جایگذاری با شولز بلک معادله تحلیلی جواب uΣ فوق عبارت در

داشت: خواهیم کنیم، بازنویسی π تابع براساس

(١٣) ∂τπ(x, τ) + ℓσπ(x, τ) + ℓJπ(x, τ) = f(x, τ).

می کنیم: تعریف زیر صورت به را f(x, τ) باال، رابطه در (١٢) رابطه جایگذاری با

(١۴) f(x, τ) = −∂τuΣ(x, τ)− ℓσuΣ(x, τ)− ℓJuΣ(x, τ).

صورت به واریانس ثابت کشش مدل در σ تالطم تابع می آوریم. دست به واریانس ثابت کشش مدل تحت را f(x, τ) اکنون
می شود: تعریف زیر

(١۵) σCEV (x, τ) = α(Kex−(r−d)τ))
β

α > ٠ , β ⩽ ٠.
است: زیر صورت به σCEV تالطم ضریب با واریانس ثابت کشش مدل تحت f(x, τ) پس

(١۶) f(x, τ) = −∂τuΣ(x, τ)−
١
٢
σCEV

٢∂xuΣ(x, τ) +
١
٢
σCEV

٢∂xxuΣ(x, τ).

[١] می کنیم: معرفی زیر صورت به را پایه توابع از دنباله ای نیجه در

ωi(x) = ωSi (x) = ℓσS [uσi ](x, T ), ∀i = ١, ..., n(١٧)

ωi+n(x) = ωAi (x) = ℓσA[uσi ](x, T ), ∀i = ١, ..., n.(١٨)

دیفرانسیلی عملگر Lσs و می باشد σi تالطم ضریب ازای به شولز بلک معادله معادله تحلیلی جواب uσi فوق عبارت در
به واریانس ثابت کشش مدل از حاصل پایه توابع فرآیند این با می شود. اعمال uσi تابع روی بر که می باشد شولز بلک مدل

است: زیر صورت
(١٩) ωi(x) = ωBSi (x) = ℓσ٠ [uσi ](x, T ), ∀i = ١, ..., n

(٢٠) ωi+n(x) = ωσi (x) = ℓσ[uσi ](x, T ), ∀i = ١, ..., n.
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وایقانی صفدری علی و گنجعلی مینا

متناهی تفاضالت روش
در است. گره ای نقاط در معادله سازی گسسته و محاسبه براساس جزئی دیفرانسیل معادالت حل در متناهی تفاضل روش
معادالت این جزئی دیفرانسیل معادالت گسسته سازی با می شود. زده تقریب آنها معادالت تفاضالت با توابع مشتق روش، این
صریح، روشهای جزئی، دیفرانسیل معادالت حل برا متناهی تفاضالت روشهای متداولترین می شوند. تبدیل جبری معادالت به
می کنیم. بررسی حاصل معادله جواب تقریب برای را روش این خالصه طور به ادامه در می باشند. نیکلسون کرانک و ضمنی

بگیرید: نظر در را شولز بلک معادله

(٢١) wt(t, st) + rstwst +
σ٢st

٢

٢
wstst = rw(t, st)

می کنیم تقسیم متراکم کافی اندازه به شبکه یک به را (t, st) می کنیم. گسسته دارایی قیمت و زمان براساس را فوق معادله
می کنیم: تعریف را t٠, t١, ...tN شبکه نقاط با بعدی N + ١ آرایه یک می کنیم تعریف سپس ∆st ، ∆t داریم پس

(٢٢) tn+١ − tn =
T

N
= ∆t , SM+١ − SM =

Smax
M

= ∆st

مختصات می گردد. ایجاد (٠, T و( (٠, Smax) طرفین با (t, st) سطح روی شکل مستطیل ناحیه یک اینصورت در پس
عبارتی به می کند. گسسته نقاط در جواب محاسبه به قادر را ما (n,m) شبکه

(٢٣) wm,n = w(n∆t,m∆s) = w(tn, sm) = w(t, st)

می آید: دست به صریح روش زمان، به نسبت پسرو تفاضالت براورد و پایه دارایی به نسبت مرکزی تفاضالت از استفاده با

(٢۴) a∗mwm−١,n+b
∗
mwm,n+c

∗
mwm+١,n = wm,n−١ n = N,N−١, ..., ٠ ,m = ١, ٢, ...,M−١

a∗m =
١
٢
∆t(σ٢m٢ − rm) b∗m = ١−∆t(σ٢m٢ + rm) c∗m =

١
٢
∆t(σ٢m٢ + rm)

گیری نتیجه .٣

با مطلوب دقت و می شود کمتر خطا پایه ها تعداد افزایش با که است آن بیانگر پایه تقلیل روش از حاصل عددی نتایج
تقریبی جواب محاسبه در مطلوب دقت تا است الزم پایه متناهی تعداد فقط که می شود است. امکان پذیر باال همگرایی نرخ
از حاص جزئی مشتق های با دیفرانسیل-انتگرالی معادالت حل برای پایه تقلیل روش مقاله این در گردد. ایجاد اختیار قیمت
بهره عددی روشهای از متناهی تفاضالت روش برخالف روش این در گرفت. قرار بررسی مورد اختیار گذاری قیمت مدلسازی
متفاوت تالطم ضریب های ازای به شولز بلک معادله جواب های از دنباله ای توسط که پایه، توابع از خانواده ای از بلکه نگرفتیم
روش به نسبت کمتری محاسبات حجم و باالتر دقت از روش این شود. همگرا تحقیق مورد مسئله جواب به که کردیم استفاده

دارد. متناهی تفاضالت روش به نسبت بهتری عددی کارایی و است برخوردار متناهی تفاضالت
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راست به چوله مثبت پاسخ مشاهدات مدل بندی برای کارا بیزی رگرسیون مدل یک

فرنوش۳ رحمان فالح۲و افشین ، مصداقی۱* احسان

ایران تهران، تهران، تحقیقات علوم دانشگاه آمار، ۱گروه

ایران قزوین، خمینی، امام المللی بین دانشگاه آمار، ۲گروه

ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه ریاضی، ۳گروه

و توزیعی مطلوب ویژگی های برخالف که است وارون گاوسی توزیع تعمیم های از یکی وزنی وارون گاوسی توزیع چکیده.
توجه مورد مدلسازی حوزه در تاکنون آن پارامترهای برآورد به مربوط محاسباتی مشکالت دلیل به قابل توجه، انعطالف پذیری
را وزنی وارون گاوسی توزیع از استفاده با راست به چوله پاسخ مشاهدات رگرسیونی تحلیل مقاله این است. نگرفته قرار
انتخاب با می توان بیزی، رهیافت چارچوب در که است شده داده نشان می کند. پیشنهاد مدلی آن برای و داده قرار توجه مورد
دست کارا مدلی به و غلبه پارامترها برآورد به مربوط محاسباتی مشکالت بر منطقی پیوند تابع و مناسب پیشین توزیع های
گرفته قرار مقایسه مورد رقیب مدل های شناخته شده ترین از برخی با شبیه سازی مطالعه یک قالب در پیشنهادی مدل یافت.

است.
گیبز. الگوریتم بیزی، رهیافت وزنی، وارون گاوسی توزیع رگرسیونی، تحلیل کلیدی: واژه های

.62F15 ,62J12 :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
پژوهشگران توجه مورد همواره داده ها نوع این گوناگون کاربردهای به دلیل راست به چوله پاسخ مشاهدات مدل بندی
توزیع های راستا این در است. بوده غیره و اعتماد قابلیت آبشناسی، خطر، تحلیل بیمه، و مالی علوم مانند مختلف حوزه های
به می توان آنها معروف ترین جمله از که گرفته اند قرار استفاده مورد و پیشنهاد مختلف پژوهشگران به وسیله متعددی احتماالتی
خاص ویژگی های به دلیل وارون گاوسی توزیع توزیع ها، این میان از کرد. اشاره وارون گاوسی و لگ نرمال گاما، خانواده های
دارد. برجسته ایی جایگاه مطالعات نوع این در دارد، گاوسی توزیع با که ویژه ایی ارتباط و مناسب انعطاف پذیری توزیعی،
تایید را ادعا این خوبی به داده اند تخصیص توزیع این به علمی معتبر مجالت که ویژه ایی شماره های و مقاالت تعداد به نگاهی
و [۳] فولکس و چییکارا به را خواننده وارون گاوسی توزیع جایگاه و اهمیت درباره بیشتر جزییات مالحظه برای می کند.
تعمیم هایی بیشتر، تغییرپذیری و انعطاف آوردن فراهم هدف با پژوهشگران، برخی دیگر سوی از می دهیم. ارجاع [۴] سشادری
گاوسی توزیع از پارامتری سه تعمیم یک [۲] همکاران و جورجنسن راستا این در داده اند. پیشنهاد وارون گاوسی توزیع برای را
چوله مثبت داده های مدل بندی برای توزیع این که دادند نشان [۱] کاندو و گوپتا داده اند. ارایه وزنی وارون گاوسی به نام وارون
برخوردار توجهی قابل انعطاف پذیری و فرد به منحصر ویژگی های از اطمینان قابلیت و عمر طول مطالعات در به ویژه و راست به
انعطاف پذیری و مطلوب ویژگی های برخالف می شود. محسوب جدی رقیبی زمینه این در مطرح توزیع های سایر برای و بوده
ماکسیمم برآوردگرهای یافتن است. چالشی موضوعی توزیع این پارامترهای برآورد وزنی، وارون گاوسی توزیع قابل توجه

a.fallah@sci.ikiu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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ا.مصداقی

مقادیر به به شدت آن جواب های که است بعدی سه خطی غیر معادالت دستگاه حل هم ارز توزیع این پارامترهای درستنمایی
این می گیرد، قرار استفاده مورد مدل سازی اهداف برای وزنی وارون گاوسی توزیع که هنگامی می دهند. نشان وابستگی اولیه
به صورت مدل سازی در استفاده مورد پیوند توابع شکل از ناشی پیچیدگی و پارامترها تعداد افزایش به دلیل محاسباتی مشکالت
برخالف مطلوب، ویژگی های برخالف توزیع این که است شده موجب محاسباتی مشکالت همین می یابد. افزایش قابل توجهی
مثبت پاسخ مشاهدات رگرسیونی تحلیل مقاله این در است. نگرفته قرار توجه مورد مدل سازی حوزه در وارون گاوسی توزیع
شده داده نشان است. شده پیشنهاد مدلی آن برای و گرفته قرار مدنظر وزنی وارون گاوسی توزیع از استفاده با راست به چوله
محاسباتی مشکالت بر منطقی پیوند تابع و مناسب پیشین توزیع های انتخاب با می توان بیزی ، رهیافت چارچوب در که است
مهمترین از برخی و وزنی وارون گاوسی توزیع ۲ بخش در یافت. دست کارا مدلی به و غلبه پارامترها برآورد به مربوط
در پیشنهادی مدل چهار بخش در است. شده ارائه ۳ بخش در پیشنهادی مدل شده اند. داده شرح اختصار به آن ویژگی های

است. گرفته قرار ارزیابی مورد شبیه سازی مطالعه یک قالب

وزنی وارون گاوسی توزیع .۲

،y ∼WIG(µ, λ, δ) است δ شکل و λ مقیاس ،µ مکان پارامتر با وزنی وارون گاوسی توزیع دارای y تصادفی متغیر
به صورت آن چگالی تابع هرگاه

(۱) fWIG(y|µ, λ, δ) = w(y; δ, µ)fIG(y|µ, λ),

را وارون گاوسی توزیع چگالی fIG(y|µ, λ) =
√

λ
۲πy۳ exp(−λ(y−µ)۲

۲yµ۲ ) و w(y; δ, µ) = δ+y
δ+µ آن در که باشد،

از: عبارتند به ترتیب توزیع این واریانس و میانگین می دهد. نشان

E(Y ) = µ+
µ۳

λ(µ+ δ)
, V ar(Y ) =

µ۳

λ
+

µ۵

λ(µ+ δ)
(۳− µ

µ+ δ
),

توزیع تابع وابسته اند. وزنی وارون گاوسی توزیع واریانس و میانگین نرمال، توزیع برخالف می شود، مالحظه که همانگونه
به صورت استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع برحسب می توان را توزیع این تجمعی

(۲) FWIG(y|µ, δ, λ) = Φ(
λ

۱
۲ (y − µ)
µy

۱
۲

) + (۱− ۲µ
µ+ δ

) exp(
۲λ
µ
)Φ(−λ

۱
۲ (y − µ)
µy

۱
۲

),

وارون گاوسی توزیع به δ → ۰ حدی حالت در و (IG) وارون گاوسی توزیع به δ →∞ حدی حالت در توزیع این نوشت،
می شود. تبدیل (RIG) معکوس

پیشنهادی مدل .۳
رگرسیونی مدل

(۳) yi|xi ∼WIG(µ(xi), λ, δ), µi = µ(xi) =
۱

x′
iβ

; i = ۱, . . . , n,

بردار β = (β۱, . . . , βp) تبیینی، متغیرهای بردار xi = (xi۱, . . . , xip)
′ پاسخ، متغیر yi آن در که نظربگیرید، در را

به صورت مدل این با متناظر درستنمایی تابع می دهد. نشان را مدل پیوند تابع µ(xi) و رگرسیونی ضرایب

(۴) L(µ, λ, δ|y) ∝ λn exp
{
−λ

۲

n∑
i=۱

(yi − µi)۲

yiµ
۲
i

} n∏
i=۱

(
δ + yi
δ + µi

).

مدل با متناظر درستنمایی توابع X = [x′
۱, . . . ,x

′
n]

′ = [xij ]n×p Yو = diag(y۱, . . . , yn) فرض با است.
به صورت به ترتیب می توان را پیشنهادی

(۵) L(β, λ, δ|y) ∝ λn exp{−λ
۲
Q(β)}

n∏
i=۱

(
δ + yi

δ + (x′
iβ)

−۱ ),
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سخنرانی شده کوتاه عنوان

است. β برحسب دوم درجه نمایش یک Q(β) = (Y Xβ − ۱n)′Y −۱(Y Xβ − ۱n) آن در که نمود، بازنویسی
هر نظری به صورت است. رگرسیونی تحلیل در عالقه مورد اصلی پارامتر β = (β۱, . . . , βp) رگرسیونی ضرایب بردار
از می توان مثال، به عنوان گرفت. نظر در β بردار پیشین توزیع به عنوان می توان را Rp مجموعه بر چندمتغیره پیشین توزیع
مهمی نکته کرد. استفاده منظور این برای چندمتغیره یکنواخت توزیع یک یا بزرگ واریانس با چندمتغیره نرمال توزیع یک
وزنی وارون گاوسی توزیع در µi = ۱/x′

iβ مکان پارامتر بودن نامنفی لزوم می گیرد، قرار توجه مورد می بایست اینجا در که
منجر پارامتر این برای پذیرش قابل غیر منفی مقادیر به است ممکن شده یاد پیشین توزیع های از استفاده رو، این از است.

پیشین توزیع های مقاله این در مالحظات، این گرفتن نظر در با شود.

(۶) τi|λ ∼ Gamma(۲, λ), λ ∼ Gamma(c۰ , d۰), δ ∼ Gamma(e۰ , f۰),

می بایست که مدل ابرپارامترهای به صفر اندیس و τi = µi + δ آن در که است، شده گرفته نظر در مدل پارامترهای برای
است انعطاف پذیر کافی به اندازه گاما توزیع های خانواده می کند. اشاره شوند، تعیین پیشین باورهای براساس و تحلیل گر توسط
نظر در با نماید. تبیین پارامترها درباره را تحلیل گر پیشین باورهای بتواند خانواده این اعضای از برخی داشت انتظار بتوان که
به صورت (µ, λ, δ) پارامترهای برحسب می توان را توام پسین توزیع ،(۵) درستنمایی تابع و (۶) پیشین های توزیع گرفتن

π(µ, λ, δ|y) ∝
n∏
i=۱

(
(δ + yi)λ

۱
۲ fIG(yi|µi, λ)

)
× λ۲n exp(−λ

n∑
i=۱

(δ + µi))

×λc۰−۱ exp(−λd۰)× δe۰−۱ exp(−f۰δ).(۷)

به صورت (µ, λ, δ) پارامترهای برحسب توام پسین توزیع ،µ−۱
i = xi

′β دادن قرار با نوشت.

π(β, λ, δ|y) ∝ λ
۵
۲n+c۰−۱ exp

(
−λ(Q(β)

۲
+

n∑
i=۱

۱
xi

′β
+nδ+d۰)

)
×δe۰−۱ exp(−f۰δ)

n∏
i=۱

(δ+yi).

(۸)
پارامترهای برای بسته  نمایش های آوردن بدست  از مانع پسین توزیع پیچیدگی می شود مشاهده که همانگونه می اید. به دست
و پارامترها توام پسین توزیع از نمونه گیری برای مارکفی زنجیر کارلو مونت الگوریتم از این رو، از است. عالقه مورد پسین
چشم پوشی آن ها جزییات آوردن از که جبری محاسبات برخی انجام با است. شده استفاده عالقه مورد پسینی کمیت های تقریب

از عبارتند به ترتیب δ و λ ،β پارامترهای با متناظر کامل شرطی پسین توزیع که داد نشان می توان است، شده

π(β|δ, λ) ∝ exp(−λ(Q(β)

۲
+

n∑
i=۱

۱
xi

′β
)),(۹)

λ|β, δ ∼ Gamma(۵
۲
n+ c۰,

Q(β)

۲
+

n∑
i=۱

۱
x′
iβ

+ nδ + d۰),(۱۰)

π(δ|β, λ,y) = ηfG(δ|e۰ + n, nλ+ f۰) + (۱− η)fG(δ|e۰ − ۱, nλ+ f۰),(۱۱)

و η = c۱
c۱+c۲

آن ها در که

c۱ =
Γ(e۰ + n)

Γ(e۰ + n) + (
∏n
i=۱ yi)Γ(e۰ − ۱)(nλ+ f۰)n+۱ , c۲ =

(
∏n
i=۱ yi)Γ(e۰ − ۱)

Γ(e۰+n)
(nλ+f۰)n+۱ + (

∏n
i=۱ yi)Γ(e۰ − ۱)

.

(۱۲)

پارامترها توام پسین توزیع از نمونه گیری برای گیبز الگوریتم یک قالب در کامل شرطی پسین توزیع های این از می توان اکنون
کرد. استفاده عالقه، مورد پسینی کمیت های تقریب و
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ا.مصداقی

شبیه سازی مطالعه .۴
رگرسیونی مدل یک منظور، این برای است. شده اجرا شبیه سازی مطالعه یک پیشنهادی مدل ارزیابی برای بخش این در

به شکل

(۱۳) yi|xi ∼WIG(µ(xi), λ, δ), µ(xi) =
۱

xi۱β۱ + xi۲β۲
,

نرمال توزیع از تبیینی متغیرهای مقادیر .δ = ۳ و λ = ۲ ،xi = (xi۱, xi۲) آن در که است، شده گرفته نظر در
مشاهدات سپس شده اند. لحاظ β = (β۱, β۲)

′ = (۰٫۱, ۰٫۲)′ به صورت رگرسیونی ضرایب مقادیر و شبیه سازی استاندارد
مونت نمونه یک ساخت برای آنها از و شده شبیه سازی ۱۰۰ ۷۵و ،۵۰ ،۲۵ نمونه های اندازه ازای به و (۱۳) مدل از پاسخ
RMSE =) خطا دوم توان میانگین ریشه مقادیر است. شده استفاده پارامترها توام پسین توزیع از مارکفی زنجیر کارلو

ضرایب برآوردگرهای برای (ARB = | ۱R
∑R

r=۱(
θ̂(r)

θ − ۱)|) نسبی اریبی قدرمطلق و (
√

۱
R

∑R
r=۱(θ̂

(r) − θ)۲

به ازای ۱ جدول در و محاسبه لگ نرمال و گاوسی وارون رقیب مدل های برای متناظر مقادیر همراه به پیشنهادی مدل رگرسیونی
به نسبت مالحظه ایی قابل به صورت پیشنهادی مدل می شود مالحظه که همانگونه شده اند. ارایه ۵۰ ۲۵و نمونه های اندازه های

کاراتراست. رقیب مدل های

مختلف. برآوردگرهای برای نسبی اریبی قدرمطلق و خطا دوم توان کمترین جذر مقادیر .۱ جدول

نمونه اندازه پارامتر معیار پاسخ متغیر
WIG IG ⅬN

β۱ ARB ۰/۲۳۲۰ ۰/۲۹۸۰ ۱/۹۴۷۳
۲۵ RⅯSE ۱/۶۱۰۳ ۱/۸۱۹۶ ۱/۹۴۷۶

β۲ ARB ۱/۱۶۸۶ ۱/۱۹۲۲ ۲/۹۲۷۱
RⅯSE ۱/۵۱۶۷ ۱/۵۹۷۳ ۲/۹۲۷۳

β۱ ARB ۰/۷۸۶۹ ۱/۰۲۸۰ ۱/۵۲۳۳
۵۰ RⅯSE ۰/۸۲۰۸ ۱/۰۳۳۰ ۱/۵۳۲۰

β۲ ARB ۱/۸۰۰۰ ۲/۲۵۰۱ ۲/۵۷۱۳
RⅯSE ۱/۸۴۰۲ ۲/۳۳۹۱ ۲/۵۷۸۱

نتیجه گیری و بحث .۵
گاوسی توزیع شده اند. گرفته کار به راست به چوله مثبت مشاهدات مدل بندی برای گوناگونی احتماالتی توزیع های تاکنون
مطالعات در ویژه ای جایگاه از مطلوب ویژگی های دلیل به که است وارون گاوسی توزیع مهم تعمیم های از یکی وزنی وارون
وزنی وارون گاوسی توزیع پارامترهای برآورد در محاسباتی مشکالت برخی چند هر است. برخوردار داده ها نوع این به مربوط
با می توان بیزی ، رهیافت چارچوب در اما بگیرد، قرار توجه مورد کمتر مدل سازی مباحث در توزیع این که است شده موجب
تحلیل بیزی مدل که می دهند نشان نتایج نمود. غلبه مشکالت این بر منطقی پیوند تابع و مناسب پیشین توزیع های انتخاب
گاوسی توزیع باشد. کاراتر حوزه این در رقیب مدل های معروف ترین از می تواند وزنی وارون گاوسی توزیع بر مبتنی رگرسیونی
ارتباط در نرمال توزیع با توزیع، همین واسطه به دیگر سوی از و وارون گاوسی توزیع از تعمیمی سو یک از وزنی، وارون

است. برده ارث به را توزیع دو هر مطلوب ویژگی های از بسیاری دلیل همین به است.
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ماتریس کامپوند عددی روش کمک به رشد حال در االستیک استوانه محوری و محیطی چینخوردگی بررسی

عبدالعلیان۱ نسرین و سنجرانیپور مرتضی ، میراکبرزاده* زکیه

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، ۱بخش

نئوهاکین جنس از تراکمناپذیر ابراالستیک سهبعدی استوانه به رشد حال در لوله ای بافت مسئله ابتدا مقاله این در چکیده.
شامل ویژه  مقدار مسئله ترتیب این به است؛ کشش بدون آن داخلی مرز و ثابت استوانه این خارجی مرز که می شود مدلسازی
مقدار زیستی، بافتهای در چینخوردگی اهمیت به توجه با میآید. بدست مرزی شرایط و دیفرانسیل معادالت دستگاه یک
محوری و محیطی چینخوردگیهای بین وابستگی و میشود محاسبه ماتریس کامپوند عددی روش کمک به رشد فاکتور ویژه
ضخامت کاهش با که میدهد نشان عددی نتایج می گیرند. قرار بررسی مورد استوانه ضخامت و رشد فاکتور به رشد از ناشی
وابستگی اما مییابد؛ کاهش محیطی چینخوردگیهای رشد، فاکتور افزایش با همچنین مییابد. افزایش رشد فاکتور استوانه

دارند. نازک و ضخیم استوانههای برای متفاوت روندی رشد، فاکتور به محوری چینخوردگیهای
ویژه. مقدار رشد، فاکتور ماتریس، کامپوند روش محوری، و محیطی چین خوردگی ناپذیر، تراکم کلیدی: واژه های

.00A71, 92B05, 34B09 :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
کامپوند عددی روش نمود. استفاده میتوان تحلیلی و عددی روشهای از ویژه، مقدار مسائل در ویژه مقادیر محاسبه برای
دیفرانسیل معادالت شامل ویژه مقدار مسائل حل برای است. برخوردار باالیی بسیار دقت از ویژه مقادیر محاسبه برای ماتریس
می سازد؛ برآورده را خاصی اولیه شرایط که می گردد تعریف جوابی ماتریس ابتدا ماتریس، کامپوند عددی روش به معمولی
محاسبه با مجزا طور به همسازه ها این اگر می آیند. بدست جواب ماتریس همسازه های ریشه های عنوان به ویژه مقادیر سپس
دیفرانسیلی معادله مشکل، این از جلوگیری برای می شود. کاسته آن عددی دقت از آیند بدست پرتابی روش به مولفه هایش
در می شوند؛ برآورده هستند، جواب ماتریس همسازه های که ماتریس کامپوند متغیرهای وسیله به که است شده گرفته نظر در
مقدار مسائل حل برای ماتریس کامپوند عددی روش از زیادی مولفان می گردند. محاسبه مستقیم طور به همسازه ها روش این
مسائل حل برای را ماتریس کامپوند عددی روش ۱۹۸۵ سال در [۳] رد و انجی جمله: از اند، کرده استفاده ویژه مقدار و مرزی
،[۱] همکاران و گابرنو همچنین برده اند. به کار ناپایدار معمولی دیفرانسیل معادالت دستگاه شامل ویژه مقدار و مرزی مقدار

داده اند. تعمیم معادله n شامل دستگاهی حل برای را عددی روش این
[۲] همکاران و جن توسط نئوهاکین جنس از تراکمناپذیر ابراالستیک استوانه به رشد حال در لوله ای بافت مسئله مدلسازی
مسئله بعدی دو حالت مذکور مقاله در است؛ کشش بدون آن داخلی مرز و ثابت استوانه این خارجی مرز که است شده انجام
مری، مانند زیستی بافت های از بسیاری در معمول مورفولوژی یک مخاطی چینخوردگی آنجاییکه از است. شده گرفته درنظر
سالم بیولوژیکی بافت یک در مهمی فیزیولوژیکی نقش چینخوردگی الگوهای است، گوارش دستگاه و نای خونی، ر گ های
مانند بیماریهایی در است ممکن چینخوردگی الگوهای بازسازی و مخاط در غیرطبیعی رشد آسیبشناسی لحاظ از و دارند
حالت مقاله این در میگیرد. قرار بررسی مورد رشد فاکتور و چینخوردگیها وابستگی منظور بدین باشد؛ تاثیرگذار آسم و ادم
شرایط و دیفرانسیل معادالت از دستگاه یک مسئله، این مدلسازی با و میشود گرفته درنظر ویژه مقدار مسئله این بعدی سه

mirakbarzadeh.zakiye@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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و میگردند محاسبه رشد) (فاکتور ویژه مقادیر ماتریس، کامپوند عددی روش کمک به کار ادامه در میآید. بدست مرزی
میشود. بررسی استوانه ضخامت و رشد فاکتور به محوری و محیطی چینخوردگیهای وابستگی

رشد حال در استوانه مسئله تعریف .۲

مسئله. هندسی شکل .۱ شکل

قطبی مختصات حسب بر آن هندسی فرم که است شده گرفته نظر در تراکم ناپذیری همسانگرد ابراالستیک استوانه ای پوسته
می شود: تعریف زیر صورت به نیافته تغییرشکل پیکربندی در (R,Θ, Z) استوانهای

B ≤ R ≤ D, ۰ ≤ Θ ≤ ۲π, ۰ ≤ Z ≤ L,
بعدی سه مساله این در هستند. تغییرشکل از قبل استوانه طول L و استوانه خارجی و داخلی شعاع های ترتیب به D و B که
می کند ایجاد را Br پایه حالت ابتدا رشد فاکتور می شود؛ گرفته نظر در کشش بدون آن داخلی مرز و ثابت استوانه خارجی مرز
پیکربندی های ترتیب به Bt و Br می گردد. ایجاد Bt حالت و می افتد اتفاق خمش می رسد بحرانی مقدار یک به که زمانی و
(r, θ, z) استوانهای قطبی مختصات حسب بر یافته تغییرشکل استوانه اساس این بر است. شده گرفته نظر در جاری و مرجع

می گردد: تعریف صورت بدین Bt جاری پیکربندی در
b ≤ r ≤ d, ۰ ≤ θ ≤ ۲π, ۰ ≤ z ≤ l,

خارجی شعاع که فرض این با هستند؛ تغییرشکل یافته استوانه طول l و استوانه خارجی و داخلی شعاع های ترتیب به d و b که
در طول بعد دارای متغیرهای همه مقیاس عنوان به D مساله، کلیت دادن دست از بدون .d = D یعنی است ثابت استوانه

صورت به تغییرشکل میماند، باقی ثابت تغییرشکل طول در استوانه اینکه به توجه با می شود. گرفته نظر
r = r(R), θ = Θ, z = λz Z,

F = diag(λ1, λ2, λ3) صورت به تغییرشکل این گرادیان تانسور است. محوری کشش λz = l
L که داشت خواهیم

این در هستند؛ محوری و محیطی شعاعی، کشش های ترتیب به λ۳ = λz و λ۲ = r
R ،λ۱ = dr

dR که میشود تعریف
کرد تجزیه می توان F = AG صورت به را تغییرشکل گرادیان تانسور شدهاست. درنظرگرفته λz = ۱ خاص حالت مقاله
است، ایزوتروپ رشد تانسور G = diag(g, g, g) و االستیک تغییرشکل گرادیان تانسور A = diag(α1, α2, α3) که

و جهت سه در رشد فاکتور g همچنین

α۱ = g−۱ dr

dR
, α۲ = g−۱ r

R
, α۳ = g−۱ λz,

نتیجه در و است حجم تغییر بدون تغییرشکل است، شده تشکیل تراکم ناپذیر ماده از االستیک استوانه آنجاییکه از هستند.
داشت: خواهیم را زیر روابط تراکمناپذیری شرط این به توجه با است. detA = 1

r۲ = D۲ + g۳(R۲ −D۲), α = α۲ =
r
√
g√

r۲ +D۲(g۳ − ۱)
.
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صورت به االستیکی پتانسیل تابع است، تراکمناپذیر نئوهوکین ماده از ترکیبی االستیک استوانه اینکه به توجه با

می شود. فرض یک برابر مسئله کلیت دادن دست از بدون ،µ برشی مدول که است W =
µ

۲
(
α۲

۱ + α۲
۲ + α۲

۳ − ۳
)

:[۲] میشود نتیجه زیر صورت به مرزی شرایط و دیفرانسیل معادالت دستگاه بعدی، سه ویژه مقدار مسئله این مدلسازی با

−mg۲ (g۲α(r) + α۵(r)− ۲ r g۲α′(r)
)
F (r) + g۴r (α(r)− ۲ r α′(r))G′(r) + g۴r۲α(r)G′′(r)

−
(
g۴α(r) + r۲n۲α۳(r) + g۲m۲α۵(r)− ۲ r g۴α′(r)

)
G(r) +mr g۲α۳(r)K(r) = ۰,(

g۴α(r)
(
۱ + r۲n۲)− r۲n۲α۳(r)− g۲α۵(r)

(
m۲ + r۲n۲)− ۲ r g۴ (r۲n۲ − ۱

)
α′(r) )F (r)

−r
(
g۴α(r) + r۲n۲α۳(r) + g۲m۲α۵(r) + ۲ r g۴α′(r)

)
F ′(r) + g۴r۳α(r)F ′′′(r)

+۲ g۴r۲ (α(r)− r α′(r))F ′′(r) +mr۲g۴α(r)G′′(r)−mr g۴ (α(r) + ۲ r α′(r))G′(r)

+m
(
g۴α(r)− r۲n۲α۳(r)− g۲m۲α۵(r) + ۲ r g۴α′(r)

)
G(r) = ۰,(

r۲n۲α۳(r) + g۲ (۱ +m۲)α۵(r)
)
F (r) + g۲r

(
−۲ g۲α(r) + α۵(r) + ۴ r g۲α′(r)

)
F ′(r)

−g۴r۲α(r)F ′′(r) + ۲mg۲α۵(r)G(r) + g۲r۲α۳(r)K ′(r) = ۰,
صورت به r = b در مرزی شرایط که

r۲F ′′(r) + r F ′(r) + (n۲r۲ +m۲ − ۱)F (r) = ۰,

۲ r g۲F ′(r)− r α۲(r)K(r) = ۰, mF (r) +G(r)− r G′(r) = ۰,
صورت به r = d در مرزی شرایط و

r۲F ′′(r) + r F ′(r) + (n۲r۲ +m۲ − ۱)F (r) = ۰,

mF (r) +G(r)− r G′(r) = ۰, F (r) = ۰,
تعداد ترتیب به هم n و m و محوری و محیطی شعاعی، نموی جابهجایی توابع ترتیب به K(r) و G(r) ،F (r) هستند؛
[۳] ماتریس کامپوند عددی روش کمک به مسئله این ویژه مقدار بعد، بخش در هستند. محوری و محیطی چینخوردگی

میشود. محاسبه

مختلف. n و m برای B/D استوانه ضخامت به نسبت g رشد فاکتور تغییرات .۲ شکل
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ماتریس کامپوند عددی روش نتایج .۳

بدست رشد فاکتور ویژه مقادیر قبل، بخش مرزی شرایط و معادالت دستگاه روی بر ماتریس کامپوند عدی روش اعمال با
کاهش به نسبت که میدهد نمایش را (B/D) استوانه ضخامت به نسبت (g) رشد فاکتور تغییرات ۲ شکل میآیند.
نسبت رشد فاکتور تغییرات نمودار است. سریعتر نازک دیواره استوانههای برای تغییرات این دارد؛ صعودی روندی ضخامت
دیواره استوانه برای که میدهند نشان شکلها این است. شده داده نشان ۳ شکل در محوری و محیطی چینخوردگیهای به
دارد؛ مستقیم رابطه محوری چینخوردگی با و عکس رابطه محیطی چینخوردگی با رشد فاکتور ،(B/D = ۰٫۵) ضخیم
همچنین مییابند؛ افزایش محوری چینخوردگی تعداد و کاهش محیطی چینخوردگی تعداد رشد، فاکتور افزایش با یعنی
ثابت تقریبا رشد فاکتور محوری چینخوردگیهای افزایش با ،(m = ۱۰۰) هستند بزرگ محیطی خوردگیهای چین وقتی
با ضخیم دیواره استوانه مشابه ،(B/D = ۰٫۹) نازک دیواره استوانه در که گرفت نتیجه میتوان همچنین ۳ شکل از است.
رشد، فاکتور کاهش با n < ۲۰ برای میشود، مشاهده همچنین مییابد. کاهش محیطی چینخوردگی رشد فاکتور افزایش
ثابت تقریبا رشد فاکتور محوری چینخوردگیهای افزایش با n > ۲۰ برای اما مییابد افزایش محوری چینخوردگیهای

است.

و m = ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۵, ۲۰, ۵۰, ۱۰۰ برای n به نسبت g تغییرات نمودار .۳ شکل
B/D = ۰٫۵, ۰٫۹

نتیجه گیری .۴
مرز که است شده گرفته نظر در نئوهاکین جنس از رشد حال در تراکمناپذیر ابراالستیک سهبعدی استوانه مقاله این در
تغییرات که میدهند نشان ماتریس کامپوند عددی روش نتایج است. کشش بدون آن داخلی مرز و ثابت استوانه خارجی
محیطی چینخوردگیهای رشد، فاکتور افزایش با همچنین و دارد صعودی روندی استوانه ضخامت به نسبت رشد فاکتور
متفاوت نازک و ضخیم دیواره استوانههای برای محوری چینخوردگیهای به رشد فاکتور وابستگی عالوهبراین مییابد. کاهش

است.
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مدی دو چوله نرمال توزیع بر مبتنی رگرسیونی مدل

خالدی٢ جعفری مجید دکتر ، میرزاوند١,* حسن
١, ٢ ایران مدرس، تربیت دانشگاه آمار، گروه

با کند. پیروی نرمال توزیع یک از تصادفی خطای عبارت که است این خطی رگرسیون مدل در اساسی فرض یک چکیده.
دیگر و می دهند، ارائه را مدی دو و چولگی آن ها توزیع که می شویم مواجه داده هایی با گاهی آماری پژوهش های در حال، این
منعطفی توزیع های از استفاده مناسب راه حل یک حالت این در کرد. استفاده آنها تحلیل برای نرمال توزیع فرض از نمی توان
مبنای بر که شده ارائه مختلفی روشهای تاکنون کنند. لحاظ بندی مدل در را داده ها بودن مدی دو و چولگی بتوانند که است.
مدل معرفی و ساخت برای روشها این از مقاله این در شده اند. ایجاد نامتقارن مدی دو توزیع های چوله نرمال، توزیع توسعه
عملکرد سازی شبیه مثال از استفاده با و شده استفاده چوله نرمال توزیع بر مبتنی رگرسیون مدل های به نسبت منعطف رگرسیونی
نشان دوانی اسب داده های مجموعه به مربوط کاربردی مثال یک در آنها کاربست نحوه سپس می گیرد. قرار بررسی مورد آنها

می شود. داده
رگرسیون آمیخته، توزیع های تقارن، مدی، دو توزیع  چولگی ، کلیدی: واژه های

.
.18A32, 18F20, 39B42 مورد) ٣ تا ١) :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
خطای عبارت روی بر مشخصی توزیع فرض به نیاز رگرسیونی مدل پارامتر های برای آماری استنباط مورد در بحث برای
می شود فرض اینصورت در است، شده بنا مشاهدات توزیع بودن نرمال برپایه رگرسیون تحلیل سنتی نظریه می باشد. تصادفی
انحراف مشاهدات کاربردها از بسیاری در که است حالی در این می کند. پیروی نرمال توزیع از مدل تصادفی خطای عبارت که
جایگزین می شود. منجر مدل پارامترهای از غیرمنطقی برآوردهای به نرمال فرض برپایه مدلسازی و دارند نرمال توزیع از زیادی
در که است راهکاری باشند، داشته نیز را نامتقارن داده های مدل بندی قابلیت که مناسبتری توزیع های با نرمال توزیع کردن
به منظور چوله-متقارن توزیع های بکارگیری اخیر سال های در است. گرفته قرار محققین از بسیاری توجه مورد اخیر سال های
چوله نرمال توزیع به می توان میان این در است. گرفته قرار فراوان توجه مورد است، چوله آن ها توزیع که داده هایی مدل سازی
چوله نرمال توزیع از که کرد، اشاره [٣] ، [۵] ،[٢] مطالعات به می توان زمینه، این در کرد. اشاره شد، معرفی [١] توسط که

کرده اند. استفاده رگرسیونی مدل برازش برای

صورت به و می شود، داده نمایش SN − LR نماد با که چوله نرمال توزیع  بر مبتنی خطی رگرسیون مدل .١. ١ تعریف

Yi = x⊤i β + ϵi, i = ١, · · · , n(١)

،(p+ ١)× ١ بعد با مستقل متغیر مقادیر بردار xi = (١, xi١, · · · , xip)⊤ پاسخ، متغیر Yi آن در که می شود، تعریف

عملی، کاربردهای از بسیاری در .ϵi
iid∼ SN(٠, σ, α) تصادفی خطای و رگرسیونی ضرایب بردار β = (β١, · · · , βp)⊤

از و بوده ناهمگن جامعه که می آید پیش زمانی وضعیت این هستند. نیز مدی دو بودن، چوله بر عالوه مشاهدات توزیع های

hassan.mirzavand@modares.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.

١۵١



خالدی م.جعفری ح.میرزاوند،

پاسخ متغیرهای با چوله نرمال رگرسیونی مدل از می توان حالت، این در است. شده تشکیل مختلف ویژگی های با جوامعی زیر
به مبتال شناساناپذیری مشکالت همچنین و پارامترها زیاد بعد دلیل به اما کرد. استفاده سنتی مدل جایگزین عنوان به آمیخته
رگرسیون مدل چگونه که است این می شود مطرح اینجا در که سوالی حال می سازد. برانگیز چالش را آنها از استفاده مدلها این
در نبرد؟ رنج آمیخته مدل های به مبتال مشکالت از هم و کند، کنترل را بودن مدی دو و چولگی هم که کنیم معرفی منعطفی

می شود. داده پاسخ سوال این به (BSN) ١ مدی دو چوله نرمال توزیع از استفاده با مقاله ادامه

BSN توزیع بر مبتنی رگرسیون مدل .٢

چگالی تابع دارای X تصادفی متغیر اگر .٢. ١ تعریف

f(x|α, δ) = ٢
١ + δx٢

١ + δ
ϕ(x)Φ(αx) x ∈ R, α ∈ R, δ ≥ (٢)٠

آن در که می شود. داده نشان X ∼ BSN(α, δ) نماد با که ،δ و α پارامتر های با مدی دو چوله نرمال توزیع دارای X آنگاه
بیشتر اطالعات (برای است مدی تک توزیع δ = ٠ مقدار ازای به که توزیع، مد کننده کنترل پارامتر δ و چولگی پارامتر α

کنید). مراجعه [۴] به
صورت به و می شود، داده نمایش BSN − LR نماد با BSN توزیع  بر مبتنی خطی رگرسیون مدل .٢. ٢ تعریف

Yi = x⊤i β + ϵi, i = ١, · · · , n(٣)

،(p+ ١)× ١ بعد با مستقل متغیر مقادیر بردار xi = (١, xi١, · · · , xip)⊤ پاسخ، متغیر Yi آن در که می شود، تعریف

به توجه با اینصورت در .ϵi
iid∼ BSN(٠, σ, α, δ) تصادفی خطای و رگرسیونی ضرایب بردار β = (β١, · · · , βp)⊤

مدل پارامتر های بردار θ = (β⊤, σ, α, δ) آن در که Yi
iid∼ BSN(x⊤i β, σ, α, δ) پاسخ متغیر ، BSN توزیع خواص

بصورت Y١, · · · , Yn شده مشاهده نمونه به توجه با θ برای درستنمایی تابع لگاریتم است.

l(θ) =

n∑
i=١

li(θ) = −٣n log(σ)− n log(١ + δ)− ١
٢σ٢

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)٢

+

n∑
i=١

log
(
σ٢ + δ(yi − x⊤i β

)
+

n∑
i=١

log Φ
(
α
yi − x⊤i β

σ

)
معادالت حل از خطی رگرسیون مدل تحت پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد بنابراین

∂l(θ)

∂βj
=

n∑
i=١

xij

(yi − x⊤i β
σ٢

)
− ٢δxij

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)
σ٢ + δ(yi − x⊤i β)٢

− ١
σ٢

n∑
i=١

xijη
(
α
yi − x⊤i β

σ

)
= ٠

∂l(θ)

∂σ
= −٣n

σ
+

١
σ٣

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)٢ + ٢σ
n∑
i=١

١
σ٢ + δ(yi − x⊤i β)٢

− ١
σ٢

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)η
(
α
yi − x⊤i β

σ

)
= ٠

∂l(θ)

∂δ
= − n

١ + δ
+

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)٢

σ٢ + δ(yi − x⊤i β)٢ = ٠

Bimodal Skew Normal Distribution ١
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∂l(θ)

∂α
=

١
σ

n∑
i=١

(yi − x⊤i β)η
(
α
yi − x⊤i β

σ

)
= ٠

محاسبه عددی بصورت باید که می آید، بدست باال معادالت حل از ML برآوردگر بنابراین ،η(a) = ϕ(a)/Φ(a) آن در که
شود.

سازی شبیه مطالعه .٣

نمونه های در برآوردگرها رفتار بررسی برای ، BSN − LR رگرسیونی مدل های از مختصری سازی شبیه بخش، این در
سازی شبیه می شود. استفاده R افزار نرم در موجود optim تابع MLEاز برآوردگرهای محاسبه برای می شود. ارائه متناهی

رگرسیونی مدل از
Yi = ٢ + ۵X١i + ٣X٢i + ϵi i = ١, · · · , n

و ۵٠٠ ،١٠٠ نمونه ها حجم است. ϵi ∼ BSN(٠, ۴,−٠٫۵, ٣) توزیع دارای تصادفی خطای آن در که می گیرد، صورت
حجم افزایش با MLE برآوردگرهای مجانبی ویژگی های براساس می شود، مشاهده ١ جدول از که همانطور است. ١٠٠٠

می یابد. کاهش نیز مدل AIC همچنین و برآوردگرها خطای مقدار می شود، کمتر برآوردها اریبی مقدار نمونه

BSN − LR رگرسیونی مدل برازش نتایج خالصه .١ جدول

n = ١٠٠٠ n = ۵٠٠ n = ١٠٠
٪٩۵ اطمینان فاصله ٪٩۵ اطمینان فاصله ٪٩۵ اطمینان فاصله

باال پایین برآورد خطای MLE برآورد باال پایین برآورد خطای MLE برآورد باال پایین برآورد خطای MLE پارامتر ها
٢٫۵۵٩٩ ١٫٩٠٩٩ ٠٫١۶۵٨ ٢٫٢٣۴٩ ٢٫٨۵٧۴ ١٫۶٣۵١ ٠٫٣١١٨ ٢٫٢۴۶٢ ٣٫٠۵۵٩ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٧۶٩٨ ١٫۵۴٧١ β٠
۵٫٢٢۵۶ ۴٫٧٧۶٨ ٠٫١١۴۵ ۵٫٠٠١٢ ۵٫٣٧٣۴ ۴٫۶٧١۶ ٠٫١٧٩٠ ۵٫٠٢٢۵ ۵٫۴۶۶۴ ٣٫٨۵٨۴ ٠٫۴١٠٢ ۴٫۶۶٢۴ β١
٣٫٢٨۴٨ ٢٫٨٣٧۵ ٠٫١١۴١ ٣٫٠۶١١ ٣٫٣۴۶١ ٢٫۶٣٧٠ ٠٫١٨٠٨ ٢٫٩٩١۵ ٣٫٧۴۴١ ٢٫١۶۶٢ ٠٫۴٠٢۵ ٢٫٩۵۵٢ β٢
۴٫٠۶٨٧ ٣٫٧۴۶٩ ٠٫٠٨٢٠ ٣٫٩٠٧٨ ۴٫۴۶١٩ ٣٫٩٠٠٧ ٠٫١۴٣١ ۴٫١٨١٣ ۴٫۶٧٩٢ ٣٫٣۵٨٧ ٠٫٣٣۶٨ ۴٫٠١٩٠ σ
٣٫۵۴٢٧ ٢٫٢۵٣۵ ٠٫١٧١۴ ٣٫٠٫١٢٣ ٣٫٨٧٩٨ ١٫۵۵٠٢ ٠٫۵٩۴٣ ٢٫٧١۵٠ ٣٫١١٢٣ ٠٫١۶٧١ ٠٫٧۵١٣ ١٫۶٣٩٧ δ
−٠٫۴٢٠٧ −٠٫۵٨٠۴ ٠٫٠۴٠٧ −٠٫۵٠٠۵ −٠٫۴۴٢١ −٠٫٧١٢٧ ٠٫٠۶٩٠ −٠٫۵٧٧۴ −٠٫١٠٠١ −٠٫٧٢۶۵ ٠٫١۵٩٨ −٠٫۴١٣٢ α

−۵٩٢۵٫٨٣٩ −٢٩٩٠٫١٧۴ −۵٩٩٫٣٨٧٢ AIC

کاربردی مثال .۴

نرمال رگرسیون مدل یک بوسیله (١٩٩٨) فوربز توسط قبال که داده ای مجموعه انگیزشی، مثال یک عنوان به بخش این در
شهر در عقاب مزرعه به مربوط (horses) دوانی اسب داده های مجموعه گرفته می شود. نظر در است، شده تحلیل و تجزیه
شامل داده ها می باشد. متوالی مسابقه ٨ در اسب هر به مربوط نتایج شامل است، ١٩٩٨ اوت ٣١ تاریخ در استرالیا، بریزبن
مسابقه اسبهای تعداد ،(Position) پایان موقعیت پاسخ متغیر اینجا، در است. شده مشاهده بار ١٠٢ کدام هر که متغیر ١۴

رگرسیونی مدل بنابراین، هستند. کمکی متغیرهای (Ratio) قبلی شروع در بردها نسبت و (Starters)

Positioni = β٠ + β١Startersi + β٢Ratioi + ϵi

داده برازش داده ها به lm دستور با OLS روش به مستقل متغیر دو با خطی رگرسیون مدل ابتدا، گرفته می شود. نظر در
آزمون از فرض این بررسی برای حال می شود. محاسبه مدل باقیمانده های بودن، نرمال فرض بررسی برای ادامه در  می شود،
کولموگروف- آزمون به مربوط پی-مقدار اینکه به توجه با می شود. استفاده مدل باقیمانده های روی بر اسمیرنوف کلموگروف
بودن نرمال فرض که گرفت نتیجه می توان پس است، کمتر ٠٫٠۵ داری معنی سطح از و است ٣٫٩٠۴e−١٢ برابر اسمیرنوف
بر مقاله، این در شده معرفی توزیع های و شود می رسم باقیمانده ها هیستوگرام ادامه در نمی باشد. برقرار مدل باقیمانده های
از می توان بنابراین نمی باشد، متقارن و مدی تک باقیمانده ها هیستوگرام ،١ شکل به توجه با می شود. داده برازش آن روی

یعنی چوله نرمالها، توزیع از آمیخته ای و BSN ،SN توزیع های

Yi|xi ∼
٢∑
j=١

ηjfSN (yi|x⊤i βj , σ٢
j , αj) i = ١ · · ·n, j = ١, ٢

١۵٣



خالدی م.جعفری ح.میرزاوند،

می شود. داده نمایش Mix.SN −LR نماد با را آمیخته توزیع بر مبتنی خطی رگرسیون که هست ذکر به الزم کرد. استفاده
مدل پارامترهای برآورد و داده ها به رگرسیونی مدل های برازش خالصه ٢ جدول در کرد. استفاده داده ها این مدلسازی برای
کمتر دیگر مدلهای به نسبت BSN توزیع بر مبتنی رگرسیونی مدل برای AIC مقدار اینکه به توجه با است. شده آورده

می باشد. مناسب تری عملکرد داده ها به برازش برای مدل این نتیجه در است،

شده. معرفی توزیع های چگالی توابع برازش با همراه باقیمانده ها هیستوگرام .١ شکل

داده ها. به شده گرفته نظر در رگرسیونی مدل های برازش نتایج خالصه .٢ جدول

BSN − LR SN − LR Mix.SN − LR
برآورد خطای MLE برآورد برآورد خطای MLE برآورد برآورد خطای MLE پارامتر ها

٢٫٠٧ ۵٫۶٠ ٢٫٩١۵٨ ٠٫۴٢٨٨ ٠٫٠٠٩ ٢٫٠۴ β٠
٠٫١١ ٠٫٣٠ ٠٫١٢٠٢ ٠٫۵۶۴٠ ٠٫١۵ ٠٫۵٠۴ β١
٣٫٢٢ −۶٫١٠ ٣٫٨١٣٠ −٨٫٠٢۶۵ ٠٫٢٣ −٨٫۴٣ β٢
− − − − ٣٫٩٣ ٣٫٧٠ µ١
− − − − ٢٫١٧ −٢٫۶٣ µ٢

٠٫٢٣ ٢٫٨٢ ٠٫۵٢١٠ ٣٫٩١۴٧ ١٫٨٠ ۶٫۵٢ σ١
− − − − ٣٫٣۴ ٩٫۵١ σ٢

٠٫١٩ −٠٫٢۶ ٠٫٨١٣۵ ٠٫٢٣۴۶ ۶٫٠٧ ٠٫٧۴ α١
− − − − ١٫١٢ −١٫٣٢ α٢

٠٫٧٢ ١٫۴٣ − − − − δ
− − − − ١٫٢٠ ٠٫۴١ η

۵۵٠٫٧٠٧٩ ۵۵۶٫۶٣٧٧ ۵٧٨٫٢٠۵ AIC

نتیجه گیری و بحث .۵
همزمان طور به خطی رگرسیونی مدل های تصادفی خطای توزیع که حالتی برای مناسب رویکرد یک بررسی به مقاله، این در
انگیزه که می شود، معرفی مشکالت این کردن برطرف برای جدید مدل شد. پرداخته می دهند، نشان را بودن دومدی و چولگی
و پارامترها زیاد بعد شناساناپذیری، مشکالت دلیل به آمیخته، مدل های برازش از پرهیز مدل این گرفتن نظر در برای اصلی
سازی شبیه مطالعات از استفاده با می باشند. دومدی و چوله مدل، خطاهای که زمانی برای مناسب پارامتریک مدل فقدان
دوانی اسب داده های به مدل اینگونه برازش نحوه همچنین و شده، معرفی رگرسیونی مدل پارامترهای رفتار کاربردی، مثال و

گرفت. قرار مطالعه مورد (horses)
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گوسی مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله توزیع معرفی

شیخی٢ ایوب ، آراد١,* فرشته
ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه آمار، ١,٢بخش

عمال و نمی شود گرفته نظر در چولگی این مواقع بیشتر در اما باشد چوله است ممکن کاربرد در واقعی داده های توزیع چکیده.
انگیزه های از یکی می شود. آن برآوردهای و مدل برازش در کافی دقت عدم باعث که می گیرند نظر در نرمال را داده ها توزیع
متغیرها که می دارند برآن فرض کاربردی مسائل در دیگر طرف از است. دقت این بردن باال چوله نرمال چگالی از استفاده اصلی
می توان مفصل تابع پایه بر را وابستگی این که باشند وابسته بهم است ممکن و نیست اینگونه همیشه اما یکدیگرند از مستقل
با مفصل یک طریق از X٢ و X١ ،Y متغیرهای که هنگامی دو-متغیره چوله نرمال توزیع معرفی به پژوهش این در کرد. بیان
گوسی، مفصل گرفتن نظر در با سپس است. شده پرداخته باشند، مستقل هم از Xو٢ X١ متغیرهای و باشند مرتبط یکدیگر
نتایج می شود. شامل را داال-والی) و (آزالینی دو-متغیره چوله نرمال توزیع که می آوریم بدست را توزیع این از خاص حالتی
نسبت می نامیم مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله توزیع را آن که توزیع، این از استفاده که می دهد نشان شده انجام شبیه سازی

می شود. حاصل را دقیق تری نتایج مرتبطند مفصل تابع طریق از متغیرها که زمانیکه دو-متغیره چوله نرمال توزیع به
دو-متغیره. چوله نرمال گاوسی، بیضوی مفصل تابع مفصل، تابع کلیدی: واژه های

.62H05, 62Hxx :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
می پردازیم. نیازمندیم آن ها به آتی بخش های در که مفصل تابع و چوله نرمال توزیع تابع از مختصری تعریف به بخش این در

او بعد سال یک شد. معرفی ١٩٨۵ سال در آزالینی توسط بار اولین چوله نرمال چگالی تابع چوله. نرمال توزیع .١ . ١
پس و می گرفت. بر در را چوله نرمال جمله از چگالی ها از بیشتری فهرست که پرداخت چگالی ها از پارامتری کالس معرفی به
تابع تعریف از قبل داد. تعمیم متغیره چند به متغیره یک از را چوله نرمال چگالی داال-والی کمک به ١٩٩۶ سال در او آن از

می شود. داده نشان تابع این بودن چگالی آن از استفاده با که می پردازیم لم یک ذکر به چوله نرمال چگالی

صفر حول G که بطوری باشد مطلق پیوسته توزیع تابع یک G و صفر حول متقارن چگالی تابع یک f کنید فرض .١ . ١ لم
آنگاه باشد، متقارن

(١) ٢G(λy)f(y)
.[١] است چگالی تابع یک λ حقیقی مقدار هر ازای به

نرمال توزیع دارای Z تصادفی متغیر باشند. استاندارد نرمال توزیع و چگالی توابع ترتیب به Φ و φ کنید فرض .١ . ٢ تعریف
باشد: زیر چگالی دارای Z اگر است λ ∈ R پارامتر با چوله

ϕ(z;λ) = ٢ϕ(z)Φ(λz), z ∈ R
نماد از که

Z ∼ SN(λ)

fereshteh−arad@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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شیخی ا. ، آراد ف.

.[٣] می شود استفاده آن نمایش برای

می باشند دو-متغیره چگالی تابع دارای (Z١, Z٢) توام تصادفی متغیرهای گوییم دو-متغیره: چوله نرمال .١ . ٣ تعریف
هرگاه:

(٢) f٢(z١, z٢) = ٢φ٢(z١, z٢, w)Φ(α١z١ + α٢z٢)

می باشد، استاندارد نرمال توزیع تابع Φ و N٠)٢, ٠, ١, ١, w) متغیره، دو نرمال چگالی تابع φ٢ آن در که

α١ =
δ١ − δ٢w√

(١− w١)(٢− w٢ − δ٢
١ − δ

٢
٢ + ٢δ١δ٢w)

و

α٢ =
δ٢ − δ١w√

(١− w١)(٢− w٢ − δ٢
١ − δ

٢
٢ + ٢δ١δ٢w)

.[٣] δ٢ = corr(Y,X٢) ،δ١ = corr(Y,X١) ،w = corr(X١, X٢) که

که گرفت نتیجه می توان ،(١٩٩۶) داال-والی و آزالینی نتایج از استفاده با .۴ . ١ مالحظه

است. (٢) رابطه چگالی همان دارای {Z =

(
Z١
Z٢

)
d
=

(
X١
X٢

)
|Y > µy}

توسط بار اولین مفصل واژه می شود. محسوب نوین پدیده یک آمار در آنها کاربرد و مفصل ها مطالعه مفصل. تابع .١ . ٢
معرفی بهترین می کرد. متصل هم به را آن ها بعدی تک توزیع توابع که شد استفاده توابعی توصیف برای [۴] (١٩۵٩) اسکالر

.[۵] یافت (٢٠٠۶) نلسن در می توان را تابع ها این ویژگی های از خالصه ای و مفصل تابع برای

زیر شرایط در اگر گوییم مفصل تابع یک را C : I٢ −→ I متغیره دو تابع بگیرید. نظر در I = [٠, ١] بازه .۵ . ١ تعریف
:[۵] کند صدق

١) C(u, ٠) = C(٠, v) = ٠ ∀u, v ∈ I,
٢) C(u, ١) = u,C(١, v) = v ∀u, v ∈ I,

باشیم: داشته u١ ≤ u٢ و v١ ≤ v٢ آن در که J = [v١, v٢]× [u١, u٢] مستطیل هر ٣)برای
VC(J) = C(u٢, v٢) + C(u١, v١)− C(u١, v٢)− C(u٢, v١) ≥ ٠,

طریق از حاشیه ای توزیع توابع و توأم توزیع تابع بین تحلیلی رابطه یک و شد ارائه ١٩۵٩ سال در اسکالر توسط زیر قضیه
.[۵] می کند برقرار مفصل تابع

تابع آنگاه باشند، F٢ و F١ حاشیه ای توزیع توابع و F توأم توزیع تابع با تصادفی متغیر دو Y Xو اگر اسکالر: .۶ . ١ قضیه
طوریکه: به دارد، وجود C مفصل

(٣) F (x, y) = C(F١(x), F٢(y)) ∀ x, y ∈ R

می آید: دست به زیر صورت به و یکتاست فوق رابطه در C مفصل تابع آنگاه باشند، پیوسته F٢(y) و F١(x) اگر

C(u, v) = F (F−١
١ (u), F−١

٢ (v)) ∀ u, v ∈ I,
در می گیرند. قرار استفاده مورد دو از باالتر بعد با توزیع های با مفصل ها است. i = ١, ٢ ،Fi تابع معکوس F−١

i آن در که
می کنیم. استفاده نظر مورد چگالی تابع ساخت برای گاوسی سه-متغیره مفصل از پژوهش این

ΦΣ و diag(Σ) = (١, ١, ١)T با مثبت متقارن، Σ ماتریس کنید فرض سه-متغیره: گاوسی مفصل :تابع .١ . ٧ تعریف
است: زیر صورت به سه-متغیره گاوسی مفصل آن گاه باشد. Σ همبستگی ماتریس با استاندارد متغیره چند نرمال توزیع

(۴) CGa(u١, u٢, u٣) = ΦΣ(Φ
−١(u١),Φ

−١(u٢),Φ
−١(u٣))
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گوسی مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله توزیع

،X١ متغیرهای توزیع توابع ترتیب به u٣ و u٢ ،u١ همچنین است. استاندار نرمال متغیره تک توزیع تابع معکوس Φ−١ که
هستند. Y و X٢

اصلی نتایج .٢

را {Z =

(
Z١
Z٢

)
d
=

(
X١
X٢

)
|Y > µy} شرطی تصادفی متغیر دو-متغیره، نرمال چوله چگالی تابع قبل بخش در

مستقل X٢ و X١ متغیرهای و باشد مرتبط CX١,X٢,Y مفصل طریق از X٢ و X١ ،Y متغیر کنید فرض .حال کردیم بیان
می آید بدست زیر صورت به Z توزیع تابع اینصورت در باشند. یکدیگر از

FZ(z) =

∫ z١
−∞

∫ z٢
−∞

∫∞
µy
fX١,X٢,Y (x١, x٢, y)dydx١dx٢∫∞

µy
f(y)dy

= mµy

∫ x١

−∞

∫ x٢

−∞

∫ ∞

µy

fX١(x١)fX٢(x٢)fY (y)c(FX١(x١), FX٢(x٢), FY (y))dydx١dx٢,

است زیر صورت به Z چگالی تابع و mµy = (
∫
µy
f(y)dy)−١ که

(۵) fZ(z) = mµy

∫ ∞

µy

fX١(z١)fX٢(z٢)fY (y)c(FX١(x١), FX٢(x٢), FY (y))dy,

است. مفصل چگالی تابع c(., ., .) طوریکه به

CX١,X٢,Y مفصل طریق از و FX٢(x٢) و FX١(x١) ،FY (y) توزیع های تابع با X٢ X١و ،Y کنید فرض .٢ . ١ قضیه
می شود. محاسبه زیر صورت به مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی تابع صورت این در باشند. مرتبط

(۶) fZ(z) = mµyfX١(z١)fX٢(z٢)(١−D١٢CX١,X٢,Y ), z١, z٢ ∈ R

.D١٢CX١,X٢,Y =
∂٢CX١,X٢,Y

∂FX١ (z١)∂FX٢ (z٢)
طوریکه به

اثبات.
FZ(z) = mµyP (X١ ≤ z١, X٢ ≤ z٢, y > µy)

= mµy [P (X١ ≤ z١, X٢ ≤ z٢)− P (X١ ≤ z١, X٢ ≤ z٢, y ≤ µy)]
= mµy [FX١,X٢(z١, z٢)− CX١,X٢,Y (FX١(z١), FX٢(z٢), FY (µy))]

آورد. بدست زیر صورت به را Z چگالی می توان مستقلند X٢ و X١ اینکه به توجه با و

fZ(z) = mµy

[
fX١(z١)fX٢(z٢)−

∂٢CX١,X٢,Y

∂FX١(z١)∂FX٢(z٢)

∂FX١(z١)

∂z١

∂FX٢(z٢)

∂z٢

]
= mµy

[
fX١(z١)fX٢(z٢)− fX١(z١)fX٢(z٢)D١٢CX١,X٢,Y

]
= mµyfX١(z١)fX٢(z٢)(١−D١٢CX١,X٢,Y ),

□ است. (۶) رابطه همان که

CGa گاوسی بیضوی مفصل طریق از و باشند استاندارد نرمال توزیع X٢دارای X١و ،Y متغیرهای کنید فرض .٢ . ٢ نتیجه
با است برابر مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی تابع صورت این در باشند. مرتبط

(٧) fZ(z) = ٢φ(z١)φ(z٢)Φ(λ١z١ + λ٢z٢), z١, z٢ ∈ R
FX١(x١) توزیع دارای ترتیب X٢به X١و متغیرهای و باشد استاندارد نرمال توزیع دارای Y متغیر کنید فرض .٢ . ٣ نتیجه
تابع صورت این در باشند. مرتبط CGa گاوسی بیضوی مفصل طریق از X٢ و X١ ،Y متغیر چنانچه باشند FX٢(x٢) و

با است برابر مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی

(٨) fZ(z) = ٢fX١(z١)fX٢(x٢)Φ(λ١Φ
−١(FX١(x١)) + λ٢Φ

−١(FX٢(x٢))), z١, z٢ ∈ R
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شیخی ا. ، آراد ف.

باشند استاندارد نرمال توزیع دارای X٢ و X١ متغیرهای و باشد FY (y) توزیع دارای Y متغیر کنید فرض .۴ . ٢ نتیجه
بر دو-متغیره چوله چگالی تابع آنگاه باشد. مرتبط CGa گاوسی بیضوی مفصل طریق از X٢ و X١ ،Y متغیر بطوریکه

با است برابر مفصل مبنای

(٩) fZ(z) = mµyφ(z١)φ(z٢)Φ(λ١z١ + λ٢z٢ −
Φ−١(FY (µy))√
١− ρ٢

١y − ρ
٢
٢y

), z١, z٢ ∈ R

Y متغیر همبستگی ضریب ترتیب به ρ٢y ،ρ١yو λ٢ =
ρ٢y√

١− ρ٢
١y − ρ

٢
٢y

،λ١ =
ρ١y√

١− ρ٢
١y − ρ

٢
٢y

آن در که

می باشند. X٢ با Y متغیر همبستگی ضریب و X١ با

عددی نتایج .٣

متغیر که دیدیم و کردیم انتخاب را داده ٣٠ تصادفی طور به و کردیم فراخوانی را AIS داده های R افزار نرم از استفاده با
تبدیل استاندارد نرمال به که باشند نرمال توزیع دارای Ht و Wt متغیرهای و باشد ٧٩ میانگین با نمایی توزیع دارای SSF

همبستگی ماتریس با CGa گاوسی بیضوی مفصل طریق از SSF و Wt ،Ht متغیر همچنین کردیم.

Σ =

 ١ −٠٫٢٨ ٠٫٢۶
−٠٫٢٨ ١ ٠
٠٫٢۶ ٠ ١


کمتری BIC و AIC دارای مفصل مبنای بر چوله-دومتغیره چگالی است مشخص ١ جدول در که همانطور باشند. مرتبط
دو-متغیره چوله چگالی از استفاده داده مجموعه این در گفت می توان بنابراین دارد. دو-متغیره چوله نرمال چگالی به نسبت

می آورد. ارمغان به بهتری نتیجه مفصل مبنای بر

دو-متغیره. چوله نرمال چگالی و مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی BICو AIC معیار .١ جدول

مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی دو-متغیره چوله نرمال چگالی
AIC −۶٢ −۵٢
BIC −۵٨ −۴٧

نتیجه گیری .۴
را متغیرها اکثراوقات در و می شود گرفته نادیده داده ها چولگی میزان کاربردی مسائل از بسیاری در شد بیان که همانطور
شده گرفته نظر در داده مجموعه به توجه با که پرداختیم مسائل اینگونه بررسی به پژوهش این در می کنند. فرض هم از مستقل
نرمال چگالی به نسبت دقیق تری عملکرد مفصل مبنای بر دو-متغیره چوله چگالی از استفاده که یافتیم دست نتیجه این به
توزیع، این خواص می توان نمونه عنوان به است گسترش قابل مختلفی جنبه های از تحقیق ایده های دارد. دو-متغیره چوله
در آن کاربرد و متغیره چند شکل تا برآنیم کار ادامه در داد. قرار بررسی مورد را آن پارامترهای برآورد روش های و گشتاورها

دهیم. قرار مطالعه مورد دیگر واقعی داده های
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4. A. Sklar, Fonctions de reṕartition a n dimensions et leurs marges, Publications de l′ Institut Statistique

de l′Université de Paris, 8 (1959), 229–231.
5. R.B. Nelsen, An introduction to copulas, Second Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag,

New York, 2006.

١۵٩



مجدد شروع با کلی یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش همگرایی نرخ کیفیت بررسی

الدینی٢ تاج آزیتا ، ایرانمنش١,* علی

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ١,٢بخش

خطی معادالت دستگاههای حل برای (Gl-GMRES(m)) مجدد شروع با کلی یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش چکیده.
کند یا ایستایی قبیل از مشکالتی دارای خاصی مجدد شروع چرخههای در روش این میشود. استفاده چندگانه راست سمت با

است. گرفته قرار بررسی مورد روش همگرایی نرخ اینجا، در میشود. همگرایی سرعت شدن
متوالی. های زاویه لیاپانوف، تابع همگرایی، نرخ کلیدی: واژه های

.65F10 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
بزرگ نامتقارن خطی معادالت دستگاههای حل برای مشهور تکراری روش یک کلی، یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش

چندگانه راست سمت با
(١) AX = B,

محدود سازی ذخیره شرایط و محاسباتی هزینه روش این در اینکه برای .X,B ∈ Rn×p و A ∈ Rn×n آن در که است،
میشود. شروع مجدداً گام، ثابتی تعداد یک از بعد روش که است معنی بدین این میکنند. استفاده مجدد شروع روش از شود،
.[۴] میشود داده نشان Gl-GMRES(m) با و میشود نامیده مجدد شروع با یافته تعمیم مینیمال باقیمانده حاصل روش
این میشود. استفاده بعدی گام برای اولیه حدس عنوان به حاصل تقریبی جواب از میشود، شروع مجدداً روش که زمانی
تکرارها تعداد و باالیی اندیس با مجدد شروع چرخه اُمین j مقاله، این در شود. کوچک باقیمانده نرم تا میشود تکرار فرایند

چرخه از بعد تقریبی) (باقیماندهی تقریبی جواب (R
(j)
k = B−AX(j)

k )X
(j)
k یعنی اند، شده داده نشان پایینی اندیس با

میدهد. نشان را ١ ≤ k ≤ m با اُم k تکرار در اُم j ی

پیشنیازها .٢
است. شده معرفی اند، گرفته قرار استفاده مورد مقاله سرتاسر در که نمادهایی و تعریف چند بخش این در

⟨X,Y ⟩F نماد با Y و X ماتریس دو داخلی ضرب -F .Y ∈ Rn×q و X ∈ Rn×p کنید فرض [٢] .٢ . ١ تعریف
یعنی ،XTY ماتریس رد tr(XTY ) که میگردد، تعریف ⟨X,Y ⟩F = tr(XTY ), صورت به و میشود داده نمایش

میدهد. نشان را آن اصلی قطر روی درایههای مجموع

است. ∥X∥F = ⟨X,X⟩
١
٢
F صورت به و میشود نامیده فروبنیوس نرم داخلی، ضرب این به وابسته ماتریسی نرم

alimin7.11@gmail.com ایمیل: آدرس ایرانمنش. *علی

١۶٠



الدینی تاج آ. ایرانمنش، ع.

اگر میگویند، یکه متعامد داخلی، F-ضرب به نسبت را ماتریسها از {X١, . . . , Xm} مجموعهی .٢ . ٢ تعریف

⟨Xi, Xj⟩F = ٠, ,iبرای j = ١, ٢, . . . ,m, i ̸= j و ∥Xi∥F = ١, i = ١, ٢, . . . ,m.

تعریف زیر شکل به Y و X ماتریس دو بین زاویه کسینوس .Y ∈ Rn×q و X ∈ Rn×p کنید فرض .٢ . ٣ تعریف
میشود:

cos∠(X,Y ) =
⟨X,Y ⟩F
∥X∥F ∥Y ∥F

.

صورت به ماتریس دو این کرونکر ضرب .B = (bi,j) ∈ Rm×q و A = (ai,j) ∈ Rn×p کنید فرض .۴ . ٢ تعریف
با: است برابر ماتریس این (i, j) مولفهی است. nm× p q اندازهی از ماتریس یک و میشود داده نمایش A⊗B

(A⊗B)i,j = (ai,jB).

مجدد شروع با یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش .٣

فرض میشود. پرداخته (Gl-GMRES(m)) یافته تعمیم مینیمال باقیمانده روش توضیح به مختصر طور به بخش این در

به منظور به باشد. آن با متناظر باقیمانده R(j−١)
m = B − AX(j−١)

m و باشد jام چرخهی اولیه حدس X(j−١)
m کنید

باشند: برقرار زیر شرط دو باید jاُم، چرخهی پایان در تقریبی جواب آوردن دست

X(j)
m ∈ X(j−١)

m +Km(A,R(j−١)
m ),(٢)

R(j)
m ⊥F AKm(A,R(j−١)

m ),(٣)

.Km(A,R(j−١)
m ) = span{R(j−١)

m , AR
(j−١)
m , · · ·Am−١R

(j−١)
m } که

کریلف فضای زیر برای یکه F-متعامد پایه یک به ،Gl-GMRES(m) روش به (١) خطی معادالت دستگاه حل برای
کلی آرنولدی فرآیند به توجه با میآید. بدست [۴] کلی آرنولدی الگوریتم از استفاده با پایه این است، نیاز Km(A,R(j−١)

m )

یک H̄(j)
m و ،V(j)m+١ = [V(j)m V

(j)
m+١] ∈ Rn×(m+١)p که است، برقرار AV(j)m = V(j)m+١

(
H̄

(j)
m ⊗ Ip

)
, رابطهی

X
(j)
m = X

(j−١)
m + V(j)m

(
y
(j)
m ⊗ Ip

)
شکل به تواند می تقریبی جواب ،(٢) طبق است. هسنبرگی باال شبه ماتریس

است: زیر مربعات کمترین تقریب مسئلهی جواب y(j)m آن در که شود، نوشته

y(j)m = arg min
y(j)∈Rm

∥∥∥∥R(j−١)
m ∥F e(m+١)

١ − H̄my
(j)
∥∥∥

٢
,(۴)

(۴) سازی مینیمم مسئلهی حقیقت در است. (m+ ١)× (m+ ١) اندازهی از همانی ماتریس ستون اولین e(m+١)
١ که

(١) خطی معادالت دستگاه جواب برای مناسبی تقریب X(j)
m اگر کنید توجه است. معادل (٣) F-متعامدسازی شرط با

میشود. شروع مجددأ روش بعد، چرخهی اولیه حدس عنوان به جواب این گرفتن نظر در با نباشد،
مطرح را ایستایی نوع دو بپردازیم، Gl-GMRES(m) روش همگرایی نرخ کیفیت بررسی به بخواهیم اینکه از قبل

میکنیم.
تقریبا متوالی چرخهی محدود تعدادی در باقیمانده نرمهای که معنی بدین دارد، نام مقطعی ایستایی نوع اولین •

یعنی: میمانند، ثابت

∥R(j)
m ∥F ≈ ∥R(j−١)

m ∥F , برای j = k, . . . , p,

دهد، رخ میتواند تر کلی وضعیت یک ایستایی نوع این در هستند. متناهی و مثبت صحیح اعداد p و k آن در که
یعنی:

∥R(j)
m ∥F < ∥R(j−١)

m ∥F , برای j = ١, ٢, . . . , k,

∥R(j)
m ∥F = ∥R(j−١)

m ∥F , برای j = k + ١, k + ٢, . . . , p,

١۶١



Gl-GMRES(m) همگرایی نرخ

شده آورده ١ جدول در Gl-GMRES(30) برای عددی نتایج ایستایی، نوع این از مثال برای .p −→ ∞ با
است.

Gl-GMRES(m) روش های تکرار در که میافتد اتفاق زمانی و است کامل ایستایی ایستایی، نوع دومین •
باشند. نداشته نزولی روند باقیمانده، نرمهای

Gl-GMRES(m) روش همگرایی نرخ کیفیت بررسی .۴

روش اُم j و اُم (j− ١) چرخههای در شده تولید باقیمانده ماتریسهای ترتیب به R(j)
m و R(j−١)

m کنید فرض .١ . ۴ تعریف
٠ < ϵ ≪ ١ هر ازای به ∥R(j)

m ∥F = (١− ϵ)∥R(j−١)
m ∥F رابطهی آنها نرمهای بین اگر باشند. Gl-GMRES(m)

است. شده روبرو همگرایی نرخ کاهش با جاری چرخهی در Gl-GMRES(m) گوییم باشد، برقرار

معرفی باقیمانده ماتریسهای اساس بر ١ لیاپانوف تابع یک همگرایی، کیفیت و باال مفهوم بین ارتباط برقراری برای
.[١] میشود:

هرگاه گویند، Rn×p از H مجموعه زیر روی لیاپانوف کاندیدای تابع را V : Rn×p → R تابع .٢ . ۴ تعریف
باشد. پیوسته H روی V (١

یک H و ،R ∈ H\{٠} هر ازای به V (R) > ٠ و V (٠) = ٠ یعنی: باشد، مثبت معین موضعی بطور (٢
آنگاه باشد، منفی معین ∆V (R) یعنی آن رشد ،R ∈ H هر ازای به اگر بعالوه، است. R = ٠ حول همسایگی

گویند. لیاپانوف کنترلی تابع را V (R)

اگر یعنی است، پایدار مجانبی بطور Gl-GMRES(m) که میشود ناشی حقیقت این از لیاپانوف کنترلی تابع اهمیت

داشته Gl-GMRES(m) روش X(j)
m تقریبی های جواب با متناظر R(j)

m باقیمانده های ماتریس از دنباله هر ازای به
.limj→∞ ∥R(j)

m ∥F → ٠ آنگاه ،∆V (R
(j)
m ) < ٠ باشیم

که معنی بدین است، شده گرفته نظر در لیاپانوف تابع عنوان به جاری چرخهی در باقیمانده نرم فروبنیوس مربع اینجا در

.V (R
(j)
m ) := ∥R(j)

m ∥٢
F اُم، j چرخهی در

در Gl-GMRES(m) روش باقیماندهی های ماتریس ترتیب به R(j)
m و R(j−١)

m ،R(j−٢)
m کنید فرض .٣ . ۴ تعریف

کنترلی تابع عنوان به V (R
(j)
m ) = ∥R(j)

m ∥٢
F کنید فرض عالوه، به باشند. اُم j و اُم (j − ١) اُم، (j − ٢) چرخههای

میشوند: تعریف زیر صورت به اُم j چرخهی در ∆V (R
(j)
m ) موضعی افزایش باشد. شده انتخاب لیاپانوف

∆V (R(j)
m ) : = ∥R(j)

m ∥٢
F − ∥R

(j−١)
m ∥٢

F .(۵)

مورد ∆V (R
(j)
m ) موضعی افزایش تابع برحسب متوالی چرخهی دو در باقیمانده ماتریس دو بین زاویههای رفتار اکنون

میگیرد. قرار بررسی
دو بین زاویهی شدهاند. داده R(j)

m و R(j−١)
m یعنی اُم، j و اُم (j − ١) چرخههای در باقیمانده های ماتریس کنید فرض

عبارت یک اینکه از قبل میشود. تعریف α(j)
m = ∠(R(j)

m , R
(j−١)
m ) صورت به متوالی چرخههای در باقیمانده ماتریس

کنید: توجه زیر نکتهی به آوریم، دست به متوالی چرخههای در باقیمانده ماتریس دو بین زاویهی برای

⟨R(j)
m , R(j−١)

m ⟩F = ⟨R(j)
m , R(j)

m +AV(j)m

(
y(j)m ⊗ Ip

)
⟩F ,

= ⟨R(j)
m , R(j)

m ⟩+ ⟨R(j)
m , AV(j)m

(
y(j)m ⊗ Ip

)
⟩F ,(۶)

هستند. Km(A,R(j−١)
m ) کریلف فضای زیر برای پایهای V(j)m بلوکی های ستون آن در که

.⟨R(j)
m , R

(j−١)
m ⟩F = ∥R(j)

m ∥٢
F داریم: ،(۶) رابطهی به توجه با و R(j)

m ⊥F AKm(A,R(j−١)
m ) انجائیکه از

میشود. ارائه متوالی چرخههای در باقیمانده ماتریس دو بین زاویهی آوردن بدست برای زیر نتیجه باال، نکتهی به توجه با

1Lyapunov
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زاویهی باشند. اُم j و اُم (j − ١) چرخههای باقیمانده های ماتریس ترتیب به R(j)
m و R(j−١)

m کنید فرض .۴ . ۴ قضیه
بیان زیر صورت به باقیمانده های نرم برحسب میشوند، نامیده متوالی زاویهی ترتیب به که α(j)

m = ∠(R(j)
m , R

(j−١)
m )
میشوند:

cos(α(j)
m ) =

∥R(j)
m ∥F

∥R(j−١)
m ∥F

.(٧)

میآید. بدست (۵) موضعی افزایش و لیاپانوف کنترلی تابع حسب بر ایستایی و همگرایی نرخ کاهش برای فرمولی اکنون،

میشود: نتیجه زیر رابطهی میکنیم، تقسیم ∥R(j−١)
m ∥٢

F بر را (۵) معادلهی

∆V (R
(j)
m )

∥R(j−١)
m ∥٢

F

=
∥R(j)

m ∥٢
F

∥R(j−١)
m ∥٢

F

− ١ = cos٢(α(j)
m )− ١ = − sin٢(α(j)

m ).(٨)

∥R(j)
m ∥F ≈ ∥R(j−١)

m ∥F و ∥R(j)
m ∥F

∥R(j−١)
m ∥F

≈ ١ نتیجه در ، ∆V (R
(j)
m )

∥R(j−١)
m ∥٢

F

≈ ٠ آنگاه ،sin٢(α
(j)
m ) ≈ ٠ اگر . ١

میدهد). نتیجه را ∥R(j−١)
m ∥F به نسبت موضعی (ایستایی

الگوریتم درنتیجه است. منفی معین ∆V (R
(j)
m ) یعنی ،∆V (R

(j)
m ) < ٠ بنابراین ،sin٢(α

(j)
m ) > ٠ اگر . ٢

شتاب همگرایی باشد، منفیتر ∆V (R
(j)
m ) هرچه این بر عالوه است. همگرا موضعی طور به اُم j ی چرخه در

میگیرد. بیشتری

شود). می حاصل مناسب جواب (یک ∥R(j)
m ∥F

∥R(j−١)
m ∥F

≈ ٠ و ∆V (R
(j)
m )

∥R(j−١)
m ∥٢

F

≈ −١ آنگاه ،sin٢(α
(j)
m ) ≈ ١ اگر . ٣

ارائه موضعی افزایش تابع و لیاپانوف تابع کمک به فرمولی ،Gl-GMRES(m) روش همگرایی نرخ کیفیت بررسی برای
دارد. متوالی زاویههای اندازهی با مستقیم رابطهای که شد

عددی نتایج .۵

است. شده آورده Gl-GMRES(m) روش همگرایی رفتار ارزیابی برای عددی مثال یک بخش، این در

و باشد می X(٠) = ٠n×١٠ اولیه حدس است. شده انتخاب [٣] ماتریسهای از A ماتریس مثال، این در .١ . ۵ مثال
یا ∥R(j)

m ∥F ⩽ ٩−١٠ توقف شرط است. شده گرفته نظر در B = Aones(n, ١٠) راست سمت ماتریس همچنین
میانی های زاویه میانهی چقدر هر میکنید، مشاهده ١ جدول در که همانگونه است. شده اعمال ١٠٠٠ چرخهها تعداد حداکثر

میشود. تضمین بیشتر روش همگرایی باشد بزرگتر

متوالی زاویههای میانهی و (Res) باقیمانده نرم ،(CPU) اجرا زمان ،(Cycles) چرخهها تعداد .١ جدول
است. واگرا روش دهد می نشان † عالمت است. شده گزارش m = ٣٠ با (Median sequential angles)

Problem Cycles CPU Res Median sequential angles
nnc261 † † † 0.64
sherman1 129 6.01 9.59e-10 27.32
young1c 33 3.05 9.04e-10 64.15
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اول نوع چبیشف چندجمله ای های براساس هیبریدی بلوکی روش ساخت

دهکردی بنی مهدی سمیرا ، * نیاسر بیشه مرتضی
ایران کاشان،کاشان، ریاضی،دانشگاه علوم دانشکده

هیبریدی بلوکی روش های از خاصی نوع اول، نوع چبیشف چندجمله  ای های از استفاده با داریم سعی مقاله این در چکیده.
ناحیه و پایداری صفر سازگاری، شوند. می معرفی چبیشف-گاوس-لوباتو نقاط اساس بر بین گامی نقاط آوریم. به دست را

بود. خواهد نظر مورد روش کارایی و دقت بیانگر عددی نتایج می گیرد. قرار بررسی مورد روش پایداری
پایداری. صفر سازگاری، هیبریدی، بلوکی روش های معمولی، دیفرانسیل معادله کلیدی: واژه های

.65L05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
معادله این که کنید فرض بگیرید. نظر در را y(x٠) = y٠ اولیه شرط با y′(x) = f(x, y(x)) دیفرانسیل معادله
بیان (x٠, X) بازه در معادله ها از رده این جواب تقریب برای فراوانی عددی روش های است. فرد به منحصر جواب دارای
قرار توجه مورد اخیراً که عددی روش های از دیگری رده کرد. اشاره رانگ-کوتا روش های به می توان آنها مهم ترین از که شده
تقریب برای پژوهشگران و محققین توسط روش ها این شد. پیشنهاد [٢] در بار اولین برای که است بلوکی روش های گرفته
روش ها این مزیت های جمله از است. یافته گسترش و بسط متفاوت، مرزی و اولیه شرایط با حتی باالتر، مرتبه معادالت
موارد از بسیاری در می زند. تقریب نقطه یک از بیش در را جواب تکرار، بار هر با و کرد اشاره آنها خود شروع گری به می توان

مقاله این در ولی می کنند، استفاده y(x) ≃
k∑
i=٠

aix
i تقریب روی هم مکانی و درونیابی اعمال از روش این حصول برای

پایداری صفر سازگاری، هم چون مواردی و کنیم استفاده روش این یافتن در اول نوع چبیشف چندجمله های از می کنیم سعی
دهیم. قرار بررسی مورد را پایداری مطلقاً ناحیه و

چبیشف از استفاده با بلوکی روش ساخت .٢

جواب تقریب برای بگیرید. نظر در [a, b] بازه در را y(a) = y٠ اولیه شرط با y′ = f(x, y) دیفرانسیل معادله
تقسیم بندی متساوی الفاصله زیر بازه های به را نظر مورد بازه h ثابت گام طول با ابتدا نظر، مورد بازه در گسسته به صورت
نظر در y(xs) تقریب عنوان به را ys ،a = x٠ < x١ < x٢ < · · · < xN−١ < xN = b طوری که به می کنیم
لذا می کنیم، استفاده α ∈ [−١, ١] که x = xs +

١+α
٢ h متغیر تغییر از [xs, xs+١] روی جواب تقریب برای می گیریم.

ỹ(α) برای را زیر تقریب می توان اول نوع چبیشف چندجمله ای های از استفاده با .y(x) = y(xs +
١+α

٢ h) = ỹ(α)

:[١] کنیم بیان زیر به صورت

ỹ(α) ≃
m∑
k=٠

′′akTk(α),(١)

mbisheh@kashanu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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و می باشند ١
٢ ضریب دارای فوق متناهی سری در آخر و اول جمله که است معنی بدین ′′ عالمت که

ak =
٢
m

m∑
j=٠

′′ỹ(αj)Tk(αj).(٢)

کرد: معرفی چبیشف-گاوس-لوباتو نقاط به عنوان را ها αj می توان

αj = cos(θj), θj = (m− j) π
m
, j = ٠, ١, ٢, · · · ,m.

گرفت: نظر در زیر شکل به را بازه ای درون کمکی نقاط می توان ها، αj به توجه با لذا

xs+kj = xs + hkj , kj =
١ + αj

٢
, j = ١, · · · ,m

دیفرانسیل: معادله شکل به توجه با حال .xs ⩽ xs+kj ⩽ xs+١ که

f(x, y(x)) =
dy(x)

dx
=
dỹ(α)

dx
=
dα

dx

dỹ(α)

dα
≃ ٢
h

m∑
k=٠

′′akT
′
k(α).(٣)

جبری دستگاه ،αj نقاط در فوق معادله محاسبه با

hf(xs + hkj , y(xs + hkj)) = ٢
m∑
k=٠

′′akT
′
k(αj), j = ١, · · · ,m.(۴)

m = ۶ انتخاب با ما است. بازه ای بین نقاط در جواب همان فوق، دستگاه مجهوالت ،y(xs + hkj) که می شود حاصل
می آوریم: به دست را زیر جبری دستگاه f(ξ) = f(ξ, y(ξ)) اینکه فرض با و

hf(xs + k١h) = (−۴− ٢
√

٣)y(ts) + ٢
√

٣y(ts + k١h) + (٢ + ٢
√

٣)y(ts + k٢h)−
۴
√

٣
٣

y(ts + k٣h)

+ (٢
√

٣− ٢)y(ts + k۴h)−
٢
√

٣
٣

y(ts + k۵h) + (۴− ٢
√

٣)y(ts + h),

hf(xs + k٢h) = ٢y(ts) + (−٢− ٢
√

٣)y(ts + k١h) +
٢
٣
y(ts + k٢h) + ۴y(ts + k٣h)− ٢y(ts + k۴h)

+ (٢
√

٣− ٢)y(ts + k۵h)−
٢
٣
y(ts + h),

hf(xs + k٣h) = −y(ts) +
۴
√

٣
٣

y(ts + k١h)− ۴y(ts + k٢h) + ۴y(ts + k۴h)−
۴
√

٣
٣

y(ts + k۵h)

+ y(ts + h),

hf(xs + k۴h) =
٢
٣
y(ts) + (٢− ٢

√
٣)y(ts + k١h) + ٢y(ts + k٢h)− ۴y(ts + k٣h)−

٢
٣
y(ts + k۴h)

+ (٢ + ٢
√

٣)y(ts + k۵h)− ٢y(ts + h),

hf(xs + k۵h) = (−۴ + ٢
√

٣)y(ts) +
٢
√

٣
٣

y(ts + k١h) + (٢− ٢
√

٣)y(ts + k٢h) +
۴
√

٣
٣

y(ts + k٣h)

+ (−٢− ٢
√

٣)y(ts + k۴h)− ٢
√

٣y(ts + k۵h) + (۴ + ٢
√

٣)y(ts + h),

hf(xs + h) = y(ts) + (٨
√

٣− ١۶)y(ts + k١h) +
٨
٣
y(ts + k٢h)− ۴y(ts + k٣h) + ٨y(ts + k۴h)

+ (−٨
√

٣− ١۶)y(ts + k۵h) +
٧٣
٣
y(ts + h).
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اول نوع چبیشف چند جمله  ای های براساس هیبریدی بلوکی روش ساخت

روی فرآیند همین تکرار با آورد. به دست نیز xs+١ در بین گامی نقاط بر عالوه را جواب می توان فوق دستگاه حل با
کرد. تکرار انتها تا را فرآیند همین و زد تقریب xs+٢ در را جواب می توان [xs+١, xs+٢]

روش مشخصه های .٣
پس کنیم. اعمال باال جبری دستگاه روابط تک تک روی را خطی تفاضل عملگر کافی است روش سازگاری بررسی به منظور

L[y(xn), h] = C٧h
٧y(٧)(xn) + · · · داریم: ساده سازی، و تیلور بسط اعمال از

از شده پیشنهاد روش لذا .C٧ = ( ١
١٧٢٠٣٢٠ ,−

١
١٧٢٠٣٢٠ ,

١
١٧٢٠٣٢٠ ,−

١
١٧٢٠٣٢٠ ,

١
١٧٢٠٣٢٠ ,−

١
٨۶٠١۶٠)

T آن در که
می کنیم بیان زیر ماتریسی شکل در را جبری دستگاه روش، پایداری صفر بررسی به منظور می باشد. P = ۶ مرتبه

AYs = BYs−١ + hFs.(۵)

آن در که

A =



٢
√

٣ ٢ +
√

٣ −۴
√

٣
٣ ٢

√
٣− ٢ −٢

√
٣

٣ ۴− ٢
√

٣
−٢− ٢

√
٣ ٢

٣ ۴ −٢ ٢
√

٣− ٢ −٢
٣

۴
√

٣
٣ −۴ ٠ ۴ −۴

√
٣

٣ ١
٢− ٢

√
٣ ٢ −۴ −٢

٣ ٢ + ٢
√

٣ −٢
٢
√

٣
٣ ٢− ٢

√
٣ ۴

√
٣

٣ −٢− ٢
√

٣ −٢
√

٣ ۴ + ٢
√

٣
٨
√

٣− ١۶ ٨
٣ −۴ ٨ −٨

√
٣− ١۶ ٧٣

٣


,

B =


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۴ + ٢

√
٣

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ −٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ −٢

٣
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۴− ٢

√
٣

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ −١

 .

Ys = (y(xs + k١h), · · · , y(xs + k۵h), y(xs + h))T ,

Ys−١ = (y(xs−١ + k١h), · · · , y(xs−١ + k۵h), y(xs))
T ,

Fs = (f(xs + k١h, y(xs + k١h)), · · · , f(xs + k۵h, y(xs + k۵h)), f(xs+١, y(xs+١)))
T .

روش یک کرد. بازنویسی ،Ys = A−١BYs−١+hA
−١Fs شکل به را ۵ معادله می توان لذا است ماتریسAمعکوس پذیر

چندجمله ای کنند. صدق ریشه شرط در آن اول نوع مشخصه چندجمله ای ریشه های اگر است پایدار صفر ضمنی، چندگامی
همانی ماتریس I که ،ρ(z) = det(zI −A−١B) = z۵(z− ١) از عبارت است فوق روش با متناظر اول نوع مشخصه
است. همگرا روش آن سازگاری به بنا و است پایدار صفر روش لذا است برقرار ریشه شرط که است مشهود است. ۶ × ۶
لذا کنیم. اعمال Re(λ) ⩽ ٠ که ،y′ = λy معادله روی را روش کافی است روش، پایداری مطلقاً ناحیه بررسی به منظور
عناصر جز به M = (A − ĥI)−١Bماتریس عناصر تمامی که شد خواهد حاصل Ys = (A − ĥI)−١BYs−١ رابطه

بود. خواهد صفر آخرش، ستون
مطلقاً ناحیه .

{
٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٣z۵+١۴٠z۴+٢۶٨٨z٢٧+٣۶۴٨z١+٢۵٣۶٠٠z+٣۶٨۶۴٠

٣z۶−٧٣z۵+١٠٣۶z۴−٩۶٠٠z٣+۵٨٣۶٨z٢١−٢۵٠۴٠z+٣۶٨۶۴٠

}
از عبارت است M ویژه مقادیر

در می توانید را ناحیه این باشد. برقرار |ρ(M)| < ١ رابطه آن ازای به که است مختلط صفحه از نقاطی روش، پایداری
است. پایدار -A روش لذا دارد قرار ناحیه این در مختلط صفحه چپ نیمه چون نمایید. مشاهده ١ شکل

عددی نتایج .۴

Maple نرم افزار با محاسبات تمام می کنیم. اعمال مسئله چندین روی بر را مقاله این در شده بیان روش قسمت این در
است. گرفته صورت

١۶۶



دهکردی مهدی بنی س. بیشه نیاسر، م.

روش. پایداری ناحیه .١ شکل

عبارت است معادله تحلیلی جواب بگیرید. نظر در را x ∈ [٠, ۴] شرط با y′ = ١ + ٢y − y٢ ریکاتی معادله .١ . ۴ مثال
در می توانید را متفاوت های h ازای به روش مطلق خطای ماکزیمم .y = ١ +

√
٢ tanh[

√
٢x + ١

٢ log
√

١−٢√
١+٢ ] از

Eh که آورد به دست را مرتبه و دقت محاسباتی، به صورت Co = log٢(
Eh
Eh

٢

) عبارت با می توان کنید. مشاهده ،١ جدول

با نیز Co محاسباتی مرتبه می کنید مالحظه که همانطور می باشند. h
٢ و h گام طول با شده داده رخ خطای ماکزیمم ،Eh

٢
و

دارد. همخوانی P = ۶ تئوری مرتبه

.١ . ۴ مثال برای ،h٢ و h گام طول با داده رخ خطای ماکزیمم .١ جدول

max |y(x)− yi| Co
h = ٠٫۴ ٧٫۵٧٨٠e− ٧
h = ٠٫٢ ٨٫٣۵۵۴e− ٩ ۶٫۵٠٢٠
h = ٠٫١ ١٫٢۵٠٧e− ١٠ ۶٫٠۶١٩
h = ٠٫٠۵ ١٫٩۶١٩e− ١٢ ۵٫٩٩۴٣

:[٣] بگیرید نظر در متناظرش اولیه شرط همراه به را زیر سخت اولیه مقدار مسئله .٢ . ۴ }مثال
y′ = −١٠٠٠y + e−٢x,
y(٠) = ٠, x ∈ [٠, ١]

حاصل خطای بیشینه می توانید جدول٢ در .y(x) = ١
٩٩٨(e

−٢x − e−١٠٠٠x)از عبارت است معادله این تحلیلی جواب
کنید. مشاهده را مختلف گام های طول ازای به شده

.٢ . ۴ مثال برای مختلف گام های طول ازای به شده حاصل خطای ماکزیمم .٢ جدول

h = ٠٫١ h = ٠٫٠۵ h = ٠٫٠٢۵ h = ٠٫٠١٢۵
max |y(x)− yi| ۴٫٨٠٣۴e− ۶ ۴٫٣۵٢٠e− ۶ ١٫٣٧۴١e− ۶ ٢٫٣١١٢e− ٧
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بلوکی تکین

صادقیان١ اعظم کرباسی٢و مهدی سید شاهزاده فاضلی١,، ابوالفضل سید ، خیراندیش١,* ساجده

ایران یزد، یزد، دانشگاه کامپیوتر، علوم  ١بخش

ایران یزد، یزد، دانشگاه کاربردی، ریاضی ٢بخش

فشرده سازی از هدف و است تصویر فشرده سازی ديجيتال، درتصویر های اطالعات فشرده سازی کاریرد های از یکی چکیده.
در گيرد. صورت بهينه شکل به اطالعات انتقال يا و ذخیره سازی که به گونه ای است تصوير محتويات افزونگی کاهش تصویر
اطالعات و بوده برخوردار ویژه ای اهمیت از آن ها با متناظر تکین بردارهای و بزرگ تکین مقادیر ماتریس یک تکين مقدار تجزيه
که است بااتالف تصویر فشرده سازی روش نوعی نیز بلوک کردن کوتاه کدگذاری همچنین می شود شامل را ماتریس از بیشتری
تصویر فشرده سازی جهت را الگوریتمی مقاله این می دهد. کاهش را بلوک هر در خاکستری سطوح تعداد تصویر، بلوک بندی با
برای می تواند الگوریتم این که می دهد نشان نتایج می شوند. نرمال بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط نیز داده ها و می دهد ارائه

نتیجه دهد. را بهتری تصویر فشرده سازی کوتاه زمان در و گیرد؛ قرار استفاده مورد خاکستری و رنگی تصویر های
. بااتالف تصویر فشرده سازی بلوک، کردن کوتاه کدگذاری تکین، مقدار تجزیه کلیدی: واژه های

.68W99 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
اصلی ایده کرده است. پیدا بیشتری اهمیت پهنای باند مشکل حل منظور به داده ها فشرده سازی نظریه اخیر، سال های در
میزان کاهش باعث تصویر فشرده سازی است. کارامد شکلی به داده ها انتقال و تصویر افزونگی کاهش تصویر، فشرده سازی

می شود. هزینه و وقت در صرفه جویی موجب درنتیجه می گردد؛ سرور ها در باند پهنای از استفاده
یافتن با که داده است پیشنهاد را بلوکی تکین مقدار تجزیه توانی روش از استفاده با تصویر فشرده سازی [٢] El Asnaoui
حافظه در را کمتری فضای بصری، کیفیت عالوه بر که می کند فشرده  به صورتی را تصویر ها ماتریس، برای مناسب رتبه یک

کند. اشغال
کدگذاری روش بهبود اول روش می کند. معرفی را جدید روش دو [٣] همکاران و El Asnaoui توسط شده ارائه تکنیک
رتبه آوردن به دست نحوه دوم روش و می کند، غلبه کالسیک بلوک کردن کوتاه کدگذاری معایب بر که است بلوک کردن کوتاه

.[۴] می دهد نتیجه را بهتری تصویر فشرده سازی که می کند؛ توصیف را تکین مقدار تجزیه روش از جدید
راحت ترین و ساده ترین از یکی که کردند، پیشنهاد را (BTC) بلوک کردن کوتاه کدگذاری [١] Chadi و Doaa

می باشد. تصویر فشرده سازی الگوریتم های
پیکسل های مقادیر ابتدا که است بلوک کردن کوتاه کدگذاری روش از استفاده با تصویر فشرده سازی مقاله این در اصلی هدف

باشد. داشته مناسبی کیفیت تصویر تا می شود نرمال سازی بلوکی تکین مقدار تجزیه روش توسط تصویر به مربوط

sa.kherandish@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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روش ها و ابزار .٢
تصویر فشرده سازی برای بلوکی، تکین مقدار تجزیه روش با داده ها نرمال سازی و بلوک کردن کوتاه کدگذاری از مقاله این در
الگوریتم به نسبت که است بلوکی تکین مقدار تجزیه روش تکین، مقدار تجزیه برای استفاده مورد الگوریتم می شود. استفاده
تصویر کیفیت پیشنهادی، الگوریتم این در این که به توجه با دارد. سریع تری همگرایی و کمتر خطای رایج، تکین مقدار تجزیه

گردد. مشخص تصویر کیفیت میزان سنجش برای معیاری است، الزم می شود، مشخص

r ≤ n ≤ m به طوری که بگیرید نظر در را r رتبه و ستون n و سطر m با A ماتریس بلوکی. تکین مقدار تجزیه .٢ . ١
V و U و است A = U

∑
V T که گونه ای به کرد تجزیه U و

∑
،V T ماتریس سه به را A می توان این صورت در باشد.

هستند. A ماتریس تکین مقادیر همان آن قطری عناصر که است قطری ماتریس یک نیز
∑

و هستند متعامد ماتریس های
مقدار افزایش با که است تکین مقادیر تعداد K که می شود محاسبه (١) فرمول از استفاده با Icomp فشرده شده تصویر

می شود. بیشتر نیز تصویر کیفیت تکین

(١) Icomp = U(:, ١ : K)×
∑

(١ : K, ١ : K)×
(
V (:, ١ : K)T

)
و خاکستری مقیاس در تصویر فشرده سازی تکنیک نوعی بلوک، کردن کوتاه کدگذاری بلوک. کردن کوتاه کدگذاری .٢ . ٢
کاهش را بلوک هر در خاکستری سطوح تعداد سپس و می کند تقسیم بلوک هایی به را اصلی تصویر به طوری که است؛ بااتالف

می کند. حفظ را معیار انحراف و میانگین که درحالی می دهد

آورده (٢) فرمول در که PSNR معیار از الگوریتم عملکرد ارزیابی و کیفیت محاسبه برای مقایسه ای. پارامتر .٢ . ٣
است. کمتر شده فشرده تصویر در بصری تخریب که می دهد نشان زیاد PSNR مقدار می شود. استفاده شده؛

است. ٢۵۵ تا ٠ از صحیح اعداد شامل پیکسل هر در بیت ٨ با تصویر یک مثال، عنوان به

(٢) PSNR = ١٠ log١٠

(
٢B − ١

)٢

eMSE

و سطرها تعداد نیز n و m و است فشرده شده تصویر J و اصلی تصویر I آن در که J و I تصویر دو برای eMSE

می شود. تعریف (٣) فرمول توسط است، ماتریس ستون های

(٣) eMSE =
١
mn

m−١∑
i=٠

n−١∑
j=٠

[I(i, j)− J(i, j)]٢

اصلی نتایج .٣

طریق از داده ها نرمال سازی و بلوک کردن کوتاه کدگذاری روش از استفاده با تصویر فشرده سازی برای پیشنهادی الگوریتم
اعمال ماتریس روی بر بلوکی تکین مقدار تجزیه تکین، مقدار تعداد به توجه با که است صورت این به بلوکی تکین مقدار تجزیه
می شود. اجرا قبل مرحله از حاصل ماتریس روی بر بلوک، ابعاد به توجه با بلوک کردن کوتاه کدگذاری الگوریتم سپس می شود،
و می باشند B × B یعنی بلوک ها ابعاد و K تکین مقادیر تعداد تصویر، به مربوط A ماتریس الگوریتم، ورودی های

هستند. PSNR یعنی آن به مربوط کیفیت و فشرده شده تصویر نیز، الگوریتم خروجی

نرمال سازی و بلوک کردن کوتاه کد گذاری از استفاده با تصویر فشرده سازی برای پیشنهادی الگوریتم .٣ . ١ الگوریتم
بلوکی. تکین مقدار تجزیه توسط داده ها

دهید. قرار V و S و U ماتریس های در و آورید به دست را A تکین مقدار تجزیه . ١
Vr = V (:, ١ : K)T و Sr = S (١ : K, ١ : K) و Ur = U (:, ١ : K) . ٢

Dr = Ur × Sr × V r . ٣
کنید. تقسیم B ×B بلوک های به را Dr ماتریس . ۴

دهید. قرار σ متغیر در را معیار انحراف و x̄ متغیر در را بلوک هر میانگین . ۵
دهید. قرار صفر را بقیه و یک را میانگین از بزرگ تر پیکسل های . ۶

١۶٩



سخنرانی شده کوتاه عنوان

دهید. قرار q متغیر در را بلوک یک های تعداد و m متغیر در را بلوک یک پیکس های کل تعداد . ٧
b = x̄+ σ

√
m−q
q و a = x̄− σ

√
q

m−q . ٨
کنید. جایگزین b مقدار با را صفر اعداد و a مقدار با را یک اعداد . ٩

دهید. نمایش را فشرده شده تصویر . ١٠
کنید. محاسبه را فشرده شده تصویر به مربوط PSNR . ١١

عددی نتایج .۴

هر روی بر الگوریتم اجرای از حاصل نتایج سپس کرده ایم، استفاده رنگی و خاکستری تصویر دو از الگوریتم، ارزیابی برای
می دهیم. نشان تصویر کیفیت به توجه با را تصویر

خاکستری تصویر یک ،١ (الف) شکل در می دهد. نشان را خاکستری تصویر روی بر الگوریتم از حاصل نتایج ١ شکل
بلوک های با و نرمال سازی بدون شده فشرده تصویر ،١ (ب) شکل در است. شده داده نشان پیکسل ١٢٨٠در٩۶٠ اندازه به
است. شده داده نشان ١٠٠ تکین مقدار و ۴× ۴ بلوک های با شده فشرده تصویر ،١ (ج) شکل در و شده داده نشان ۴× ۴

(ج) (ب) (الف)
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5.3 Image Compression

To test our method, we have developed a user interface. The method was applied to various and real images
to demonstrate the performances of the proposed image compression algorithm.

This proposed algorithm is testedwithmany images, some of themare shown in Figures 5–10. Indeed, we
used in this paper only two color images, Chrysanthème and Desert available on Windows Professional (32-
bit), and one in grayscale (see Figure 5). Furthermore,we have usedPepper and lena (see Figure 10). Figures 6,
7, 10, and 11 show the test images and the result of compressed images usingMATLAB’s SVD function [11] and
the proposed compression method. From Figures 6, 7, 10, and 11, it is clear that the compressed images are
perceptually similar to the original images.

We recall that our goal is to approximate an image (matrix of m × n) using the least amount of informa-
tion. Thereby, to obtain a better quality of the compressed image using SVD, we use the K rank determined
by El Asnaoui et al. [11] [Eq. (2)].

The compression ratio and the variation of PSNRwith image rankwhenwe applyMATLAB’s SVD function
[11] and the proposed compression method are showed in Figures 8, 9, and 12.

5.3.1 Application to Color Image

To evaluate the performance of the proposed method, we apply MATLAB’s SVD function [11] and the new
method to color image. After rank K = 438, we obtain (see Figures 5–7):

Chrysantheme.jpg

1024 × 768,

858 ko,

K = 438

Desert.jpg

1024 × 768,

826 ko,

K = 438

Grayscale.jpg

1280 × 960,

480 ko

K = 548

A B C

Figure 5: Original Images.
(A) Chrysantheme, (B) desert, and (C) grayscale.

K = 438

RMSE = 0.54

PSNR = 53.48

K = 438

RMSE = 0.03

PSNR = 76.92

A B

Figure 6: Compressed Results.
Compressed results obtained by (A) MATLAB’s SVD function [11] and (B) the proposed method.

Grayscale.jpg .١ شکل

٢ جدول در و است شده آورده بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط نرمال سازی بدون ١ (الف) تصویر کیفیت ١ جدول در
است. شده آورده ١ (الف) شکل برای بلوک ها، ابعاد و تکین مقادیر تعداد به توجه با تصویر کیفیت

بلوکی. تکین مقدار تجزیه توسط نرمال سازی بدون ١ (الف) شکل به مربوط تصویر کیفیت .١ جدول

کیفیت بلوک ابعاد
٢۵.٨٣٩۶ ٢× ٢
١٩.٠٧٠۶ ۴× ۴
١٣.٣٨٠۶ ٨× ٨

بلوک ها. ابعاد و تکین مقادیر تعداد به توجه با ١ (الف) شکل به مربوط تصویر کیفیت .٢ جدول

کیفیت تکین مقادیر تعداد بلوک ابعاد
٢۵.٨۶٩۴ ١٠٠ ٢× ٢
٢۵.٨٧٣۵ ٢٠٠ ٢× ٢
١٩.١٧۵٠ ١٠٠ ۴× ۴
١٩.٠٩۶٠ ٢٠٠ ۴× ۴
١٣.۴٣١۴ ١٠٠ ٨× ٨
١٣.٣٩٧٢ ٢٠٠ ٨× ٨

اندازه به رنگی تصویر یک ،٢ (الف) شکل در می دهد. نشان را رنگی تصویر روی بر الگوریتم از حاصل نتایج ٢ شکل
۴× ۴ بلوک های با و نرمال سازی بدون شده فشرده تصویر ،٢ (ب) شکل در است. شده داده نشان پیکسل ٧۶٨ در ١٠٢۴

است. شده داده نشان ١٠٠ تکین مقدار و ۴× ۴ بلوک های با شده فشرده تصویر ،٢ (ج) شکل در و شده داده نشان
۴ جدول در و است شده آورده بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط نرمال سازی بدون ٢ (الف) تصویر کیفیت ٣ جدول در

است. شده آورده ٢ (الف) شکل برای بلوک ها، ابعاد و تکین مقادیر تعداد به توجه با تصویر کیفیت

١٧٠
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(ج) (ب) (الف)
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5.3 Image Compression

To test our method, we have developed a user interface. The method was applied to various and real images
to demonstrate the performances of the proposed image compression algorithm.

This proposed algorithm is testedwithmany images, some of themare shown in Figures 5–10. Indeed, we
used in this paper only two color images, Chrysanthème and Desert available on Windows Professional (32-
bit), and one in grayscale (see Figure 5). Furthermore,we have usedPepper and lena (see Figure 10). Figures 6,
7, 10, and 11 show the test images and the result of compressed images usingMATLAB’s SVD function [11] and
the proposed compression method. From Figures 6, 7, 10, and 11, it is clear that the compressed images are
perceptually similar to the original images.

We recall that our goal is to approximate an image (matrix of m × n) using the least amount of informa-
tion. Thereby, to obtain a better quality of the compressed image using SVD, we use the K rank determined
by El Asnaoui et al. [11] [Eq. (2)].

The compression ratio and the variation of PSNRwith image rankwhenwe applyMATLAB’s SVD function
[11] and the proposed compression method are showed in Figures 8, 9, and 12.

5.3.1 Application to Color Image

To evaluate the performance of the proposed method, we apply MATLAB’s SVD function [11] and the new
method to color image. After rank K = 438, we obtain (see Figures 5–7):

Chrysantheme.jpg

1024 × 768,

858 ko,

K = 438

Desert.jpg

1024 × 768,

826 ko,

K = 438

Grayscale.jpg

1280 × 960,

480 ko

K = 548
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Figure 5: Original Images.
(A) Chrysantheme, (B) desert, and (C) grayscale.

K = 438

RMSE = 0.54

PSNR = 53.48

K = 438

RMSE = 0.03

PSNR = 76.92

A B

Figure 6: Compressed Results.
Compressed results obtained by (A) MATLAB’s SVD function [11] and (B) the proposed method.

Chrysantheme.ipg .٢ شکل

بلوکی. تکین مقدار تجزیه توسط نرمال سازی بدون ٢ (الف) شکل برای تصویر کیفیت .٣ جدول

کیفیت بلوک ابعاد
٢۶.۶٠٩٧ ٢× ٢
١٨.۴١٩۵ ۴× ۴
١١.۶٩٩٠ ٨× ٨

بلوک ها. ابعاد و تکین مقادیر تعداد به توجه با ٢ (الف) شکل برای تصویر کیفیت .۴ جدول

کیفیت تکین مقادیر تعداد بلوک ابعاد
٢٨.٣٨١٧ ١٠٠ ٢× ٢
٢٧.٠۶٣٣ ٢٠٠ ٢× ٢
١٩.۵۴٧٨ ١٠٠ ۴× ۴
١٨.٧٩۵۶ ٢٠٠ ۴× ۴
١٢.۴٠٣٨ ١٠٠ ٨× ٨
١١.٩١٨٨ ٢٠٠ ٨× ٨

نتیجه گیری .۵
این در می شود. استفاده اطالعات فشرده سازی از داده، افزونگی بدون اطالعات ذخیره و انتقال به سیستم ها نیاز به توجه با
نرمال سازی و بلوک کردن کوتاه کدگذاری براساس پیشنهادی الگوریتم رنگی، و خاکستری تصویر های فشرده سازی برای مقاله
داده ها نرمال سازی و باشد کوچک تر بلوک ابعاد هرچه که می دهد نشان نتایج است. شده آورده بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط

می شود. بیشتر حاصل تصویر کیفیت گیرد، صورت بلوکی تکین مقدار تجزیه توسط
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الگر چندجمله ای های از استفاده با تأخیری کسری بهینه کنترل مسائل حل

صردی زید٣ سمانه علی پور٢و مریم ، درازهی١,* آسیه

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، ١دانشکده

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، ٢دانشکده

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه معدن، و صنعت ٣دانشکده

چندجمله ای های از استفاده با تأخیری کسری بهینه کنترل مسائل از ای دسته حل برای عددی روش یک مقاله این در چکیده.
روش در است. شده تعریف کاپوتو کسری مشتق براساس مسأله دینامیکی دستگاه که است ذکر به الزم است. شده ارائه الگر
شده تبدیل جبری معادالت دستگاه یک به تأخیری کسری بهینه کنترل مسئله الگر، های ای چندجمله از استفاده با پیشنهادی،
روی بر را شده ارائه روش پایان در آید. می دست به تاخیری کسری بهینه کنترل مسأله جواب آمده، دست به دستگاه حل با که

است. شده انجام متمتیکا نرم افزار با محاسبات تمامی کنیم. می سازی پیاده تأخیری کسری بهینه کنترل مسأله یک

کسری. مشتق الگر، های ای چندجمله تأخیری، کسری بهینه کنترل کلیدی: واژه های
. 26A33, 34A08, 34K37. :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
است: شده ارائه زیر صورت به تأخیری کسری بهینه کنترل مسائل از دسته یک حل برای عددی روش یک مقاله، این در

min J =
١
٢

∫ ١

٠
[q(t)x٢(t) + r(t)u٢(t)]dt(١)

Dα
t x(t) = Ax(t) +Bu(t) + Cx(t− δ) + Eu(t− η), ٠ < α ⩽ (٢)١

x(t) = x٠, t ∈ [−η, (٣)[٠

همچنین، .η, δ > ٠ و اند پیوسته نیز A و B ،C ،E این، عالوه بر هستند. پیوسته توابع r(t) ⩾ ٠, q(t) ⩾ ٠ درآن که
از استفاده با است. شده ریزی پایه الگر چندجمله ای های براساس پیشنهادی، روش است. کسری مشتق دهنده ی نشان Dα

t

توسعه تاخیری کسری بهینه کنترل مسائل بهینگی برای الزم شرایط تأخیری، ماتریس و کسری انتگرال عملیاتی های ماتریس
جبری معادالت از دستگاه یک به شده داده بهینه سازی مسأله الگر، چندجمله ای های پایه های از استفاده با سپس شود. می داده
می دهد نشان آمده دست به نتایج آید. می به دست تأخیری کسری بهینه کنترل مسائل از جوابی دستگاه، این حل با و شده ساده
همگرا اولیه مسأله جواب به u(t) و x(t) تقریبی جواب چندجمله ای ها، این از استفاده مورد پایه های تعداد افزایش با که

است. گردیده ارائه مثال یک روش، این کاربرد و صحت اثبات منظور به می شود.

asiyehdorrazehi@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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صردی زید س. و پور م.علی ، درازهی آ.

نیازها پیش .٢
می دهند نشان Ln(x) با را n مرتبه از الگر چندجمله ای های n ⩾ ١ صحیح عدد برای الگر). (چندجمله ای های .٢ . ١ تعریف

:[١] شود می تعریف زیر صورت به و

Ln(x) =
n∑
r=٠

(−١)r
n!

(n− r)!(r!)٢x
٢.

داریم: n ⩾ ١ برای و L١(x) = −x+ ١ ،L٠(x) = ١ بعالوه،

Ln+١(x) =
١ + ٢n− x
n+ ١

Ln(x)dx−
n

n+ ١
Ln−١(x).

دیفرانسیل معادله در الگر چندجمله ای های

x
d٢y

dx٢ + (١− x)dy
dx

+ ny = ٠,

هستند: زیر مولد تابع دارای و کند می صدق

exp

{
−xt
١− t

}
١− t

=
∞∑
n=٠

Ln(x)t
n, |t| < ١.

چپ کسری مشتق این صورت در .f ∈ Cn([a, b]) و n− ١ < α < n کنیم فرض کاپوتو). کسری (مشتق .٢ . ٢ تعریف
:[٣] می شوند تعریف زیر به صورت ترتیب به α مرتبه از کاپوتو راست و

c
aD

a
t f(t) =

١
Γ(n− α)

∫ t

a
(t− τ)n−α−١(

dn

dtn
)f(τ)dτ,

و
c
tD

a
b f(t) =

١
Γ(n− α)

∫ b

t
(t− τ)n−α−(١−)١n(

dn

dtn
)f(τ)dτ.

الگر چندجمله ای های از استفاده با پیشنهادی روش .٣

صورت به الگر چندجمله ای های از استفاده با را کنترل و حالت توابع ابتدا (٣)-(١) کسری بهینه کنترل مسأله حل برای
می زنیم: تقریب زیر

x(t) =

n∑
i=٠

xiLi(t) = XTL(t), x(t− δ) =
n∑
i=٠

xiLi(t− δ) = XTCδL(t),(۴)

u(t) =

n∑
i=٠

uiLi(t) = UTL(t), u(t− η) =
n∑
i=٠

uiLi(t− η) = UTDηL(t),

x٢(t) = XTL(t)LT (t)X, u٢(t) = UTU = UTL(t)LT (t)U.

آن در که

Dη =


(٠

٠
)
(−η)٠ (١

٠
)
(−η)١ · · ·

(
n
٠
)
(−η)n

٠
(١

١
)
(−η)٠ · · ·

(
n
١
)
(−η)n−١

٠ ٠ . . . · · ·
٠ ٠ ٠

(
n
n

)
(−η)٠

 , Cδ =

(٠

٠
)
(−δ)٠ (١

٠
)
(−δ)١ · · ·

(
n
٠
)
(−δ)n

٠
(١

١
)
(−δ)٠ · · ·

(
n
١
)
(−δ)n−١

٠ ٠ . . . · · ·
٠ ٠ ٠

(
n
n

)
(−δ)٠

 .
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الگر چندجمله ای های با تاخیری کسری بهینه کنترل مسائل حل

آن در که آید می دست به DαL(t) = t−αL(t)Sα رابطه DαL(t)کسری مشتق برای اکنون

Sα =



٠ A١,١ · · ·
n∑
j=١

(
j
٠
)
Aj,N

٠ −A١,١ · · ·
١∑
j=١

(
j
١
)
Aj,N

٠ ٠ · · ·
N∑
j=١

(
j
٢
)
Aj,N

...
... . . . ...

٠ ٠ · · · (−١)N
(
N
N

)
AN,N


, Ak,i =

(−١)k
k!

Γ(k + ١− α)
(
i
k

)
, if i ⩾ k ⩾ [α],

٠, ow.

داشت: خواهیم (٣)-(١) مسأله در (۴) تقریب های جایگذاری با

min J =
١
٢

∫ ١

٠

[
q(t)

( n∑
i=٠

xiLi(t)
)٢

+ r(t)
( n∑
i=٠

uiLi(t)
)٢]
dt,(۵)

n∑
i=٠

xit
−α
i Li(t)Sα = A

n∑
i=٠

xiLi(t) +B

n∑
i=٠

uiLi(t)(۶)

+ C

n∑
i=٠

xiCδL(t) + E

n∑
i=٠

uiDηL(t), ٠ ⩽ α ⩽ ١,

x(t) = x٠, t ∈ [−η, (٧),[٠

آن: در )که n∑
i=٠

xiLi(t)
)٢

=
(
XTL(t)

)٢
= XTXL٢(x), X(t) ≈ XTL(t) = XTSaΛ.(٨)

داشت: خواهیم (٧)-(۵) بهینه سازی مسأله حل منظور به اکنون، می کنیم. بازنویسی (٨) مجهول ضرایب اساس بر را J تابع

J̄ [x١, x٢, . . . , xn, u١, u٢, . . . , un, L١, · · · , Ln] = J [x١, x٢, . . . , xn, u١, u٢, . . . , un]

+
n∑
i=٠
{xiDαLi(t)−AxiLi(t) +BuiLi(t) + CxiLi(t− δ) + EuiLi(t− η)}λi.

کند: صدق زیر شرایط در که است این باشد J̄ اکسترمم (X∗, U∗, λ∗) اینکه برای الزم شرط

∂J̄

∂Xi
= ٠,

∂J̄

∂Ui
= ٠,

∂J̄

∂λi
= ٠, ١ < i < n(٩)

حل نیوتن تکرار روش مانند جبری دستگاه های حل روش های از استفاده با λi و Ui Xiها، برای می تواند (٩) معادالت
گردد.

عددی نتایج .۴

:[٢] بگیرید نظر در را زیر تأخیری کسری بهینه کنترل مساله .١ . ۴ مثال

min J =
١
٢

∫ ١

٠
[x٢(t) +

١
٢
u٢(t)]dt,(١٠)

c
٠D

α
t x(t) = −x(t) + x(t− ١

٣
) + u(t)− ١

٢
u(t− ٢

٣
), ٠ ⩽ t ⩽ ١, ٠ ⩽ α ⩽ (١١),١
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صردی زید س. و پور م.علی ، درازهی آ.

x(t) = ١, t ∈ [−١
٣
, (١٢),[٠

u(t) = ٠, t ∈ [−٢
٣
, ٠].

٢ جدول در دهد. می نشان M مختلف انتخاب های و α = ١ ازای به هدف تابع برای شده محاسبه مقادیر جدول١
تقریبی نمودارهای است. شده ارائه M مختلف های انتخاب و α = ١ ازای به تقریب این خطای برای شده محاسبه مقادیر

اند. شده داده نشان ١ شکل در M = ٨ و α مختلف های انتخاب برای u(t) و x(t)

Mمختلف انتخاب های و α = ١ ازای به هدف تابع مقادیر .١ جدول

M = ٨ M = ۶ M = ۴ M
٠٫٠٢۵٧٧٨۵ ٠٫٠۴٩٣۴۴٢ ٠٫٠٧٢١۵۵۴ J

Mمختلف انتخاب های و α = ١ ازای به خطا مقادیر .٢ جدول

M = ٨ M = ۶ M = ۴ M
١٫۵۴٩۴٨× ٢−١٠۵ ۵٫١٩۶۶٢× ٢٠−١٠ ١٫٨٧۶۴٧× ٢−١٠۴ E

u(t) و x(t) تقریبی نمودارهای .١ شکل

نتیجه گیری .۵

تحلیل و تجزیه کسری، بهینه کنترل بهینه، کنترل مسائل جمله از مختلف مسائل حل در چندجمله ای ها و متعامد توابع اخیرأ
نتایج شد. ارائه الگر ایهای چندجمله مبنای بر جدید عددی روش یک مقاله این در اند. گرفته قرار توجه مورد و... سیستم ها
که می باشد تأخیری کسری بهینه کنترل مسائل حل برای مناسب روش یک تقریب، این که می دهند نشان آمده دست به عددی

شود. می همگرا اولیه مسأله جواب به u(t) و x(t) تقریبی جواب چندجمله ای ها، این از استفاده مورد   پایه های افزایش با

مراجع
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2. M. Dadkhah and M. H. Farahi, Optimal control of time delay systems via hybrid of block-pulse functions
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آن در شده ارائه تکالیف اساس بر نهم پایه ریاضی کتاب محتوای تحلیل

ریحانی١ ابراهیم ایزدی١و مهدی ، دالوری١,* عاطفه

ایران تهران، تهران، رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، آموزش ١بخش

نوع از تحقیق این است. آن در شده ارائه تکالیف اساس بر نهم ریاضی کتاب محتوای تحلیل پژوهش، این هدف چکیده.
در شد. انتخاب دسترس در نمونه  عنوان به آن، اول فصل دو که بود نهم ریاضی کتاب آماری، جامعه است. پیمایشی توصیفی
دانش آموز از انتظار مورد عملکرد و بازبودن زمینه، ریاضی، فرآیند ریاضی، محتوای شامل محور ۵ اساس بر تکالیف تحقیق، این
جبر و عملیات و اعداد حیطه در محتوا لحاظ از تکالیف بیشتر که است این از حاکی تحلیل نتایج گرفت. قرار تحلیل مورد
تکالیف اهمیت علیرغم ولی هستند باز پاسخ، لحاظ از سواالت چهارم یک دارند، قرار اتصاالت حیطه در فرآیند، لحاظ از و
توجه دانش آموز از انتظار مورد عملکرد حیطه در همچنین بودیم، شاهد تکالیف این به را کتاب توجهی کم بازروش، و مدار زمینه

است. نتایج این اساس بر نهم ریاضی کتاب اصالح تحقیق، این پیشنهاد بود. روتین محاسبه یک انجام تکالیف، بیشتر
ریاضی. آموزش ریاضی، تکلیف نهم، پایه ریاضی کتاب محتوا، تحلیل کلیدی: واژه های

. 97U20, 97B70 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
است، درسی کتاب جهان مختلف کشورهاي آموزشی نظام هاي در آموزشی رسانه هاي مهم ترین و پرکاربردترین از یکی
اصلي ترين و مي شود تدريس كشور سراسر در واحد، متن يك كه ايران همچون متمركزي آموزشي نظام هاي در درسي كتاب هاي
مي شود، اجرا و تعيين آن محتوای اساس بر آموزش و بوده تحصيلي پايه هر در معلمان و دانش آموزان همه ي آموزشي منبع

دارد. محتوا تحليل به نياز
برای که است یادگیری یاددهی فرایند از مهمی بخش و مناسب بسیار آموزشی ابزارهای از یکی درسی تکالیف طرفی از
دانش آموزان روی را آن مفید اثر می تواند آن از صحیح استفاده صورت در معلم و دارد، قرار معلمان اختیار در بهتر یادگیری
معمولی روش های کنارگذاشتن و رهاکردن به را دانش آموزان می توانند اکثراً اثربخش و خوب تکالیف کند. مالحظه خویش
آن ها در که دهند، انجام می شود خواسته دانش آموزان از که است فعالیت هایی مقاله این در تکلیف از منظور وادارند. فکرکردن

.[٣] دارند مهمی نقش ریاضیات
ریاضی تکالیف نقش و نهم پایه در مشخص طور به ریاضی درسی های کتاب محتوای اهمیت به توجه با حاضر پژوهش
در شده ارائه تکالیف که شود داده پاسخ پرسش این به تا می پردازد، نهم پايه رياضي كتاب تکالیف تحليل به محتوا این در
چه به دانش آموزان از انتظار مورد عملکرد و بازبودن زمینه، ریاضی، فرآیند ریاضی، محتوای منظر از نهم ریاضی درسی کتاب

است؟ صورت
آموزش در بازبودن و زمینه ،١NCTMاستانداردهای و اصول پایه بر محتوا تحلیل خصوص در متعددی تحقیقات حال به تا
هدف با کشور داخل در اندکی تحقیقات مطالعه، این محققین بررسی طبق اما است شده انجام مختلف کشورهای ریاضی

Atefedelavari1997@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
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ریحانی ا. و ایزدی م. دالوری، ع.

خود پژوهش در [۴] همکاران٢ و پوینتون است. شده انجام تکلیف متغیر چندین بررسی با درسی کتاب تکالیف تحلیل
[٣] سوان٣ و بورخارت کردند. مطرح دانش آموزان از انتظار مورد عملکرد اساس بر ریاضی تکالیف طبقه بندی برای چارچوبی
تقسیم  بندی اجرا محیطی شرایط و تکلیف نوع ریاضی، فرآیند ریاضی، محتوای بعد، چهار به را ریاضی تکالیف خود مقاله در
تقسیم بندی واقعی کار و تحقیقاتی مسئله، حل رویه ای، تکالیف چهار به را ریاضی تکالیف خود پژوهش در [۶] یئو کردند.
[۵] شاو۴ داد. ارائه تعمیم و پاسخ پیچیدگی، روش، هدف، متغیر پنج اساس بر ریاضی تکالیف بودن باز برای چارچوبی و کرد
تقسیم واقعی زندگی با مرتبط ریاضی مسائل و محض ریاضی سواالت دسته دو به زمینه اساس بر را تکالیف خود پژوهش در
واقعي دنياي مسائل با انطباق میزان اساس بر را نهم پایه ریاضی کتاب مسائل خود تحقیق در [١] علویجه ابراهیمی کرد.

است. زمینه  مدار مسائل به نهم ریاضی کتاب کم توجه از حاکی پژوهش این یافته  های است، داده قرار بررسی مورد

چارچوب و تعاریف

به را آن ها استانداردها تدوین برای مدرسه ای۵ ریاضیات استانداردهای و اصول کتاب در ریاضی معلمان ملی شورای
که محتواهایی ضمنی و صریح توصیف ریاضی: محتوای است. کرده تقسیم فرآیندی و محتوایی استانداردهای مقوله دو
- ۴ هندسه - ٣ جبر - ٢ عملیات و اعداد - ١ از: عبارتند ریاضی محتوای است. شده تعریف بگیرند یاد باید دانش آموزان
فرآیندهای شده اند. تعریف محتوایی دانش کاربرد و اکتساب شیوه ریاضی: فرآیندهای احتمال. و داده ها ۵ -تحلیل اندازه گیری

بازنمایی. - ۵ اتصال - ۴ گفتمان - ٣ اثبات و استدالل - ٢ مسئله حل - ١ از: عبارتند ریاضی
کرد. طبقه بندی ١ جدول مطابق زمینه اساس بر را ریاضی تکالیف خود چارچوب در [۵] شاو زمینه:

[۵] شاو چارچوب نظری تعاریف .١ جدول

توصیف طبقه بندی
هستند. انتزاعی مفاهیم با و ریاضی زبان به شده بیان تکالیف ریاضی سواالت

محض
اما است، یافته پیوند واقعی زندگی با كه هستند تکالیفی
دنیای از اتفاق یك یا شیء یك ذكر به محدود پیوند این

است. واقعی

(واقعی) عملی موقعیت مسائل ریاضی مسائل
زندگی با مرتبط

واقعی
با واقعی دنیای از سؤال یك آن ها، در كه هستند تکالیفی

می شود. حل ریاضیاتی دانش از استفاده
(واقعی) عملی مسائل حل

فرآیندهای انواع بر است ممکن باشد باز جنبه کدام اینکه و باشد باز مختلف جنبه های از می تواند تکلیف یک بودن: باز
و (پاسخ-هدف-روش-پیچیدگی-تعمیم) تکلیف متغیر ۵ اساس بر را بودن باز [۶] یئو بگذارد. تاثیر آن حل برای الزم تفکر
و نظری تعاریف ٢ جدول در دادند. قرار بررسی مورد روش) و (پاسخ تکلیف متغیر دو اساس بر را بودن باز [٢] بینگوبالی۶

است. رویت قابل بودن باز عملیاتی

2Pointon, Sangwin
3Burkhardt, Swan
4Shao
5Principles and Standards for School Mathematics
6Bingolbli
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آن در شده ارائه تکالیف اساس بر نهم پایه ریاضی کتاب محتوای تحلیل

بودن باز لحاظ از تکالیف عملیاتی و نظری تعاریف .٢ جدول

عملیاتی تعریف نظری تعریف تکلیف
داشته صحیح پاسخ چندین که تکالیفی

هستند. پاسخ باز باشند،
امکان پذیر آن صحیح پاسخ های تمام یافتن که تکالیفی

.[۶] هستند پاسخ باز نباشد، پاسخ بسته و نباشد
باز پاسخ

داشته صحیح پاسخ یک تنها که تکالیفی
هستند. پاسخ بسته باشند،

صحیح پاسخ یک تنها که تکالیفی ( ١٩٩٧) شیمادا و بکر
مشخص صورت در تکلیف یک هستند. پاسخ بسته دارند،

.[۶] است بسته پاسخ دارای جواب بودن

بسته

حل قابل روش چندین با که تکالیفی
هستند. روش باز تکالیف باشند،

با و متنوع آن حل روش و نباشند روش بسته که تکالیفی
هستند روش باز باشد، همراه دانش آموز خالقیت و ابتکار

.[۶]

باز روش

حل قابل روش یک با فقط که تکالیفی
هستند. روش بسته باشند،

شده شناخته های روش یا روش یک با فقط که تکالیفی
.[۶] هستند روش بسته شوند، حل

بسته

از انتظار مورد عملکرد نوع اساس بر را تکالیف [۴] همکاران و پوینتون دانش آموزان: از انتظار مورد عملکرد نوع
موقعیت تفسیر ریاضی- اشیاء برخی طبقه بندی روتین- الگوریتم یا محاسبه یك دادن انجام حقایق- فراخوانی به دانش آموزان
استدالل یك نقد مثال/نمونه- یك ساخت مفهوم- یك تعمیم كلی)- (استدالل كردن توجیه دادن، نشان اثبات، پاسخ- یا

کردند. تقسیم بندی نادرست

عددی نتایج .٢

قابل زیر جداول در و آمده بدست تکلیف) شامل٩۴ ) نهم ریاضی کتاب ٢ و ١ فصل تکلیف متغیر پنج درصد و فراوانی
است این شود توجه آن به باید که نکته ای است. تمارین و کادرکالس فعالیت، شامل تحقیق این در تکالیف است، مشاهده
حیطه چندین است ممکن و می باشد توامان صورت به ریاضی فرآیند چند از استفاده به نیاز تکلیف یک حل برای گاهی که
و محتوا حیطه هیچ شامل تکلیف یک است ممکن همچنین برگیرد، در را دانش آموز از انتظار مورد عملکرد وچندین محتوایی

نباشد. فرآیند

فراوانی درصد فراوانی محتوا
٨٧ ٨٢ عملیات و اعداد
۵۶ ۵٣ جبر
١ ١ هندسه
٢ ٢ اندازه گیری
۶ ۶ احتمال و آمار

١۵٢ ١۴۴ مجموع

فراوانی درصد فراوانی فرآیند
۵ ۵ مسئله حل
١۴ ١٣ استدالل و اثبات
۵٣ ۵٠ اتصاالت
١٠ ١٠ (گفتمان) ارتباطات
٢١ ٢٠ بازنمایی ها
١٠٣ ٩٨ مجموع

١٧٨



ریحانی ا. و ایزدی م. دالوری، ع.

فراوانی درصد فزاوانی زمینه
٩۴ ٨٨ محض ریاضی
٣ ٣ واقعی موقعیت مسائل واقعی موقعیت با مرتبط
٣ ٣ واقعی مسائل حل

١٠٠ ٩۴ مجموع

فراوانی درصد فراوانی آموزان دانش از انتظار مورد عملکرد
١٧ ١۶ حقایق فراخوانی
٧٣ ۶٩ روتین الگوریتم یا محاسبه یک انجام
١ ١ ریاضی اشیاء برخی بندی طبقه
١۴ ١٣ پاسخ یا موقعیت تفسیر
۴ ۴ کردن توجیه و دادن نشان اثبات،
١ ١ مفهوم یک تعمیم
١٠ ١٠ مثال یک ساخت
٢ ٢ نادرست استدالل نقد

١٢٢ ١١۶ مجموع

فراوانی درصد فراوانی بودن باز
٩٠ ٨۵ بسته ١٠روش ٩ باز

٧۴/۵ ٧٠ بسته پاسخ
۶/۵ ۶ محدود ١٩باز ١٨ نامحدود
١٠٠ ٩۴ مجموع

نتیجه گیری .٣

دانش آموز) از انتظار مورد عملکرد زمینه- بودن- باز فرآیند- (محتوا- متغیر پنج لحاظ از نهم ریاضی تکالیف مقاله، این در
لحاظ از و جبر و عملیات و اعداد حیطه در محتوا لحاظ از تکالیف بیشتر که می دهد نشان نتایج گرفت. قرار تحلیل مورد
زمینه و باز روش تکالیف به کتاب توجهی کم شاهد ولی بوده بازپاسخ تکالیف چهارم یک دارد، قرار اتصاالت حیطه در فرآیند

بود. روتین محاسبه ی یک انجام دانش آموز، از انتظار مورد عملکرد حیطه در تکالیف بیشتر توجه همچنین بودیم، مدار

مراجع
٣۵ شماره تربیت، و تعلیم فصلنامه واقعی، دنیای مسائل با نهم پایه ریاضی درسی کتاب انطباق میزان بررسی یافتیان، ن. ابراهیمی علویجه، م. . ١

. ١٣٠ - ١٠٧ ،(١٣٩٨)
2. E. Bingolbali, An analysis of questions with multiple solution methods and multiple outcomes in mathematics

textbooks, International journal of mathematical education in science and technology 51, no. 5 (2020): 669-
687.

3. H. Burkhardt, S. Malcolm, Task design for systemic improvement: Principles and frameworks, Task design
in mathematics education: Proceedings of ICMI Study 22 (2013).

4. A. Pointon, C. J. Sangwin, An analysis of undergraduate core material in the light of hand-held computer
algebra systems, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 34, no. 5
(2003): 671-686.

5. Z. Shao, Task Design in Mathematics Classrooms, In The 21st Century Mathematics Education in China,
pp. 223-237. Springer, Berlin, Heidelberg, 2018.

6. J. B. Yeo, Development of a framework to characterise the openness of mathematical tasks, International
Journal of Science and Mathematics Education 15, no. 1 (2017): 175-191.
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توپولوژیکی برداري فضاهاي

بيدشكی٢ اميري محسن ، سعيدي١,* هادي

ایران تهران، نور، پيام دانشگاه پايه، علوم ١دانشکده

ایران کرمان، فرهنگيان، دانشگاه ریاضی، ٢گروه

برداري فضاهاي از كلي شكل يك لوين مفهوم در پيوسته نيم و باز نيم هاي مجموعه تعريف كمك به مقاله اين در چکیده.
همچنين است. يافته تعميم همگن فضاي يك توپولوژیکی برداري فضاي هر كه دهيم مي نشان ميكنيم. بررسي را توپولوژیکی

است. توپولوژیکی برداري فضاي يك توپولوژیکی برداري فضاي يك از باز زيرفضاي هر دهيم مي نشان
پيوسته. نيم نگاشت بسته، نيم هاي مجموعه باز، نيم هاي مجموعه توپولوژیکی، برداري فضاي کلیدی: واژه های

.54E18, 54H11 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
جذاب تواند مي هميشه ساختار دو این بین رابطه بررسی آنگاه باشد، توپولوژیکی و جبری ساختار دارای مجموعه یک اگر

كه طوري به باشد، X برداري فضاي روي توپولوژي يك τ كنيد فرض باشد.
باشد. بسته مجموعه يك x نقطه هر الف)

باشند. پيوسته τ به نسبت اسكالر ضرب و جمع يعني برداري فضاي اعمال ب)
اينجا در که است بهتر است. X روي بر برداري توپولوژي يك τ و توپولوژيك برداري فضاي يك X گوييم صورت اين در
پیوسته جمع، بودن پیوسته از منظور کنیم. ارائه X برداری فضای در اسكالر ضرب و جمع بودن پیوسته مورد در توضيحاتي
شامل V باز همسايگي هر ازاي به كه معني اين به هست ،m(x, y) = x+ y که m : X ×X −→ X نگاشت بودن

.Vx + Vy ⊆ Vx+y بطوريكه باشد موجود y و x شامل ترتيب به Vy و Vx مانند هايي همسايگي ، x+ y

باشد. M(λ, x) = λ.x که M : F ×X −→ X نگاشت بودن پيوسته اسكالر، ضرب بودن پيوسته صورت همين به
به V و U مانند باز هايي همسايگي ، λ.x شامل W باز همسايگي هر و x ∈ X و λ ∈ F هر ازاي به كه معني اين به

. U.V ⊂W بطوريكه باشند موجود x و λ شامل ترتيب
نيومن وان و ١٩٣۴ در كلموگروف توسط كرد تبديل توپولوژیكي برداري فضاي به را فضا يك توان مي آنها كمك به كه اصولي
و ١٩٣٨ در [۶] وهوزن توسط توپولوژیكي، برداري فضاي اصول مابين ارتباط است. شده مطالعه و بررسي ١٩٣۵ در [۵]
تحقيقاتي و مطالعات زمينه اين در گذشته دهه در كه افرادي جمله از اما است. گفته قرار بررسی و بحث مورد ١٩٣٩ در هايرز
كار توپولوژيكي برداري فضاهاي روي محدب هاي نگاشت ثابت نقاط روي بر كه كرد اشاره [٢] چن به توان مي اند داشته

است. كرده
انجام [١] خان و آلسوالمي ، [٣] درنوفسكي توسط اخير هاي سال در كه است زياد بسيار مورد اين در تحقيق مورد نتايج

است. شده

hadihb2003@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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بيدشكی م.ا. ، سعيدي ه.

اصلی نتایج .٢

مي نشان sCl(A) صورت به را A ⊂ X بستار نيم گوييم. بسته نيم مجموعه يك را باز نيم مجموعه يك متمم .٢ . ١ تعریف
. A شامل X بسته نيم هاي زيرمجموعه تمام اشتراك با است برابر كه دهيم

. U ∩A ̸= ∅ باشیم داشته x شامل U باز نیم مجموعه هر برای اگر تنها و اگر x ∈ sCl(A) گوییم

: گوییم را f : X −→ Y تابع باشند. توپولوژیکی فضای (Y, τY ) و (X, τX) کنید فرض .٢ . ٢ تعریف
. f−١(O) ∈ SO(X) معکوس نگاشت ، Y در O باز مجموعه هر برای اگر پیوسته نیم الف)

باشد. باز نيم Y در f(A) مجموعه ، X از A باز مجموعه هر براي اگر باز نيم ب)
باشد. باز باز، نيم مجموعه هر تصوير پيش اگر پيوسته ج)

باشد. باز نيم Y در f(A) مجموعه ، X از A باز نيم مجموعه هر براي اگر باز نيم پيش د)

راست عملگر يك Tx : X −→ X كنيد فرض باشد. توپولوژیكي برداري فضاي يك (X(F ), τ) كنيد فرض .٢ . ٣ قضیه
هستند. پیوسته Mλنیم و Tx صورت این در باشند ضرب نگاشت Mλیک : X −→ X و

آنگاه A ∈ τ اگر باشد. توپولوژیكي برداري فضاي يك (X(F ), τ) كنيد فرض .۴ . ٢ قضیه
.A+ y ∈ SO(X) ، y ∈ X هر برای (١

.A ∈ SO(X) داریم ٠ ̸= λ ∈ F هر برای (٢

آنگاه X از زیرمجموعه یک B و A ∈ τ اگر باشد. توپولوژیكي برداري فضاي يك (X(F ), τ) كنيد فرض .۵ . ٢ قضیه
.A+B ∈ SO(X)

یافته تعمیم همسانریختی یا هومیومورفیسم را خودش روی به توپولوژیکی فضای یک از f دوسویی نگاشت یک .۶ . ٢ تعریف
باشد. باز نیم و پیوسته نیم اگر گوییم

یک x, y ∈ X هر برای اگر گوییم یافته تعمیم همگن فضای را (X(F ), τ) توپولوژیكي برداري فضای یک .٢ . ٧ تعریف
.f(x) = y بطوریکه باشد داشته وجود خودش روی به X فضای از f یافته تعمیم ریختی همسان

عملگر ،λ ̸= ٠ که λ ∈ F و y ∈ X هر برای باشد. توپولوژیكي برداري فضاي يك (X(F ), τ) كنيد فرض .٢ . ٨ قضیه
توی به یافته تعمیم ریختی همسان x ∈ X ، Mλ : x 7−→ λ ضرب نگاشت و Ty : x 7−→ x + y (چپ) راست

هستند. خودش

است. یافته تعمیم همگن فضای یک ، (X(F ), τ) توپولوژیكي برداري فضاي هر .٢ . ٩ قضیه

مجموعه یک شامل S اگر Xباشد. از زیرفضا یک S و توپولوژیكي برداري فضاي يك (X(F ), τ) كنيد فرض .٢ . ١٠ قضیه
است. باز نیم (X, τ) در S آنگاه باشد ناتهی باز

است. توپولوژیكي برداري فضاي یک نیز ، (X(F ), τ) توپولوژیكي برداري فضاي از S باز فضای زیر هر .٢ . ١١ قضیه

دارد وجود e از V باز نیم همسایگی یک ،e از U باز همسایگی هر برای توپولوژیكي، برداري فضاي یک در .٢ . ١٢ قضیه
.V + V ⊆ U بطوریکه

آنگاه باشند. (X(F ), τ) توپولوژیكي برداري فضاي یک از هایی زیرمجموعه B و A کنید فرض .٢ . ١٣ قضیه
.sCl(A) + sCl(B) ⊆ Cl(A+B)

در f اگر باشد. توپولوژیكي برداري فضاهای از همومورفیسم) ) همریختی یک f : X −→ Y کنید فرض .١۴ . ٢ قضیه
است. پیوسته نیم X روی f آنگاه باشد پیوسته (X(F ), τ) از e همانی عضو

مراجع
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غیرقطعی فضاهای در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدلهای

* سلطانی١ اسماء
ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ١بخش

٢٠٠٧ سال در است. سرمایه گذاری سبد انتخاب بحث است، مطرح سرمایه بازارهای در که مهمی مباحث از یکی چکیده.
سرمایه گذاری سبد مدل های تعیین پژوهش این از هدف شد. ارائه نادقیق کمیت های از استفاده منظور به قطعیت عدم تئوری

است. بازده و ریسک با رابطه در سرمایه گذاران انتظار سطوح مبنای بر قطعیت عدم شرایط در

میانگین-نیم مدل میانگین-واریانس، مدل قطعیت، عدم تئوری سرمایه گذاری، سبد انتخاب کلیدی: واژه های
واریانس.

.91G80, 97M30 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
آینده. در سهام قیمت مانند نباشد، پیشبینی قابل دقیقاً آن برآمدهای که میکنیم تعریف پدیدهای را غیرقطعی پدیده ی یک
انسانی، سیستم در غیرقطعی پدیدههای مطالعه منظور به (٢٠٠٧) لیو میشوند. اتخاذ ابهام از فضایی در واقعی تصمیمهای
مدل ایده از پژوهش این در نهاد. بنا اندازه ضرب و زیرجمعی خود-دوگانگی، نرمالیته، اصول براساس را قطعیت عدم تئوری
به آنها بازده که سرمایه گذاری سبدهای انتخاب برای قطعیت عدم تئوری از و کرد خواهیم پیروی مارکویتز میانگین-واریانس
میانگین-نیم مدل از نامتقارن اوراقبهادار بازده برای همچنین میکنیم. استفاده شده، داده کارشناسان برآورد توسط عمده طور

کرد. خواهیم استفاده واریانس

M : L −→ [٠, ١] صورت به غیرقطعی، اندازه یک باشد. اندازه پذیر فضای یک (Γ,L) کنیم فرض .([٢]) ١ . ١ تعریف
باشند: برقرار زیر اصل سه به طوری که است تابعی

.Γ جهانی مجموعه M{Γ}برای = ١ نرمالیته) (اصل اصل١:
.Λ پیشامد هر M{Λ}+M{Λc}برای = ١ دوگان) (اصل اصل٢:

M{
∪∞
i=١ Λi} ≤

∑∞
i=١M{Λi} باشیم: داشته ،{Λi}پیشامدهای از شمارا دنباله ی هر برای زیرجمعی) (اصل اصل٣:

رخ داد اطمینان M{Λ}درجه غیرقطعی اندازه ی مینامیم. پیشامد یک را Λ ∈ L مجموعه هر اینجا در که کنید توجه
فضاهای (Γi,Li,Mi) کنید فرض گوییم. غیرقطعی فضای یک را (Γ,L,M) سه تایی می کند. تعیین Λرا پیشامد
غیرقطعی اندازه ی Mیک =M١∧M٢∧ ...∧Mn ضربی غیرقطعی اندازه ی باشند. i = ١, ٢, ..., n برای غیرقطعی

می کند: صدق زیر شرط در که است L١ × L٢ × ...× Ln ضربی σ-جبر روی

M{
n∏
i=١

Λi} =
n∧
i=١
Mi{Λi} = min

i=١,...,n
Mi{Λi}, ∀

n∏
i=١

Λi ∈ L١ × L٢ × ...× Ln.

asmasoltani72@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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سلطانی ا.

از X تابع آن گاه باشد، مفروض غیرقطعی فضای یک (Γ,L,M) اگر غیرقطعی) (متغیرهای .([٣]) ١ . ٢ تعریف
X−١(B) = {γ ∈ Γ|X(γ) ∈ B} ∈ L هرگاه نامیم، غیرقطعی متغیر یک را حقیقی اعداد مجموعه به (Γ,L,M)

است. حقیقی اعداد مجموعه از دلخواه بورل مجموعه ی یک B که

Φ(t) =M{ξ ≤ t} رابطهی توسط ξ غیرقطعی متغیر یک از Φ : R −→ [٠, ١] غیرقطعی توزیع .([٣]) ١ . ٣ تعریف
می شود. تعریف

آن گاه باشد. Φ غیرقطعی توزیع با غیرقطعی متغیر یک X کنید فرض اندازه) معکوس (قضیه .۴ . ١ قضیه

M{X ≤ x} = Φ(x), M{X > x} = ١− Φ(x), ∀x ∈ R.

دو از یکی حداقل که شرط این تحت باشد، غیرقطعی متغیر یک ξ کنید فرض انتظار) مورد (بازده .([١]) ۵ . ١ تعریف
میشود: تعریف زیر صورت به انتظار مورد بازده باشد، متناهی زیر انتگرال

E[ξ] =

∫ +∞

٠
M{ξ ≥ t}dt−

∫ ٠

−∞
M{ξ ≤ t}dt.

واریانس باشد. Φ توزیع و e متناهی انتظار مورد بازده با غیرقطعی متغیر یک ξ کنید فرض (واریانس) .([١]) ۶ . ١ تعریف
می شود: تعریف زیر بصورت

V [ξ] = E[(ξ − e)٢] = ٢
∫ +∞

e
(t− e)(١− Φ(t) + Φ(٢e− t))dt.

غیرقطعی متغیر اگر باشد. e متناهی انتظار مورد بازده با غیرقطعی متغیر یک ξ کنید فرض (نیمواریانس) .([١]) ١ . ٧ تعریف
می شود: تعریف زیر بصورت نیم واریانس باشد، Φ پیوسته ی غیرقطعی توزیع دارای ξ

SV [ξ] = E[[(ξ − e)−]٢] =
∫ e

−∞
٢(e− t)Φ(t)dt.

غیرقطعی فضاهای در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدلهای .٢

میانگین-واریانس. مدل .٢ . ١

سرمایه گذاری: سبد واریانس مقیدکردن و انتظار مورد بازده بیشینه کردن برای سرمایهگذاری سبد بهینهسازی مدل اول. حالت

max E[x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn]

s.t. V [x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn] ≤ v٠,
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n

سبد (واریانس) ریسک v٠ می دهد. نشان را غیرقطعی متغیرهای عملگر واریانس V و انتظار مورد بازده E به طوری که
غیرقطعی بازده ξi ،i بهادار ورقه در سرمایه گذاری نسبت ،xi است. آن تحمل به مایل سرمایه گذار که است سرمایه گذاری
pi آینده، زمان در i-ام ورقه بهادار تخمین پایانی قیمت p′i به طوری که ξi = (p′i + di − pi)/pi که بهادار ورقه i-امین

میباشد. دوره طی در i ورقه بهادار شده زده تخمین سهام سود di و حاضر حال در i ورقه بهادار پایانی قیمت

سرمایه گذاری: سبد انتظار مورد بازده مقیدکردن و واریانس کمینه کردن برای سرمایهگذاری سبد بهینهسازی مدل دوم. حالت

min V [x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn]

s.t. E[x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn] ≥ r٠,
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n

١٨۴



غیرقطعی فضاهای در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدلهای

است. سرمایهگذاران مطلوب سرمایهگذاری سبد بازده r٠ به طوری که

میانگین-نیمواریانس. مدل .٢ . ٢

:[١] نیمواریانس مقیدکردن و انتظار مورد بازده بیشینه کردن برای بهینهسازی مدل اول. حالت

max E[x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn]

s.t. SV [x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn] ≤ v١,
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n

است. آن تحمل به مایل سرمایهگذار که است سرمایه گذاری سبد ریسک v١ به طوری که

انتظار: مورد بازده مقیدکردن و ریسک کمینه کردن برای بهینهسازی مدل دوم. حالت

min SV [x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn]

s.t. E[x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ xnξn] ≥ r١,
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n

است. سرمایهگذاران مطلوب سرمایهگذاری سبد بازده r١ به طوری که

غیرقطعی فضاهای در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدل های حل .٣

آنها حل برای تحلیلی روشهای از نمیتوان لذا و هستند پیچیده شد، بیان باال در که غیرقطعی مدلهای که آنجا از
میدهیم. ارائه نیمواریانس و واریانس انتظار، مورد بازده مقادیر محاسبهی برای روشهایی ادامه در کرد استفاده

غیرقطعی توزیع Φi کنید فرض سرمایه گذاری. سبد بازده به مربوط معکوس غیرقطعی توزیع بدست آوردن .٣ . ١
واضح باشد.

∑n
i=١ xiξi یعنی سرمایه گذاری سبد بازده به مربوط غیرقطعی توزیع Ψ و ξi غیرقطعی بازده به مربوط پیوسته

داریم: هستند، نامنفی xiها چون و است پیوسته نیز Ψ که است

Ψ−١(α) =

n∑
i=١

xiΦ
−١
i (α), ٠ ≤ α ≤ ١.

به مربوط معکوس غیرقطعی توزیع با معکوس. غیرقطعی توزیع توسط واریانس و انتظار مورد بازده محاسبه .٣ . ٢
رابطهی توسط سرمایه گذاری سبد بازده به مربوط انتظار مورد بازده ،(Ψ−١) سرمایه گذاری سبد بازده

E[

n∑
i=١

xiξi] = Ψ−١(٠٫۵) =
n∑
i=١

xiΦ
−١
i (٠٫۵).

میشود: محاسبه زیر رابطهی توسط ۶ . ١ تعریف طبق سرمایه گذاری سبد بازده به مربوط واریانس می شود. محاسبه

V [
n∑
i=١

xiξi] = ٢
∫ +∞

e
(t− e)(١−Ψ(t) + Ψ(٢e− t))dt = ۴

∫ +∞

e
(t− e)(١−Ψ(t))dt.

١٨۵



سلطانی ا.

۶ سرمایه گذاری سبد انتخاب برای سرمایهگذار و هستند نرمال غیرقطعی متغیرهای اوراقبهادار، بازده کنید فرض .٣ . ١ مثال
ابتدا در میدهند. ارائه اوراقبهادار بازده درباره را خود داوریهای مستقل طور به متخصص ده میخواهد. جداگانه ورقهبهادار

شدهاند: ارائه زیر جدول در که میآوریم بهدست را اوراقبهادار بازده توزیع

ورقهبهادار(%) ۶ از نرمال غیرقطعی بازده .١ جدول

غیرقطعی بازده i ورقه غیرقطعی بازده i ورقه
N (۵٫١, ٨٫۴) ۴ N (٣٫١, ۵٫٨) ١
N (۴٫١, ۶٫۵) ۵ N (٣٫٣, ۶٫١) ٢
N (۶٫٧, ٩٫٨) ۶ N (۴٫۴, ٧٫٣) ٣

٪۵ از کمتر انتظار مورد بازده حداقل درحالی که برساند حداقل به را (ریسک) واریانس مقدار بخواهد سرمایهگذار اگر
است: زیر شرح به غیرقطعی میانگین-واریانس مدل آنگاه نباشد،

min V [x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ x۶ξ۶]

s.t. E[x١ξ١ + x٢ξ٢ + ...+ x۶ξ۶] ≥ ٠٫٠۵,
x١ + x٢ + ...+ x۶ = ١,
xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., ۶.

کرد: تبدیل زیر خطی برنامهریزی مدل به میتوان را باال مدل ١ جدول طبق
min ٠٫٠۵٨x١ + ٠٫٠۶١x٢ + ٠٫٠٧٣x٣ + ٠٫٠٨۴x۴ + ٠٫٠۶۵x۵ + ٠٫٠٩٨x۶

s.t. ٠٫٠٣١x١ + ٠٫٠٣٣x٢ + ٠٫٠۴۴x٣ + ٠٫٠۵١x۴ + ٠٫٠۴١x۵ + ٠٫٠۶٧x۶ ≥ ٠٫٠۵,
x١ + x٢ + ...+ x۶ = ١,
xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., ۶.

٠٫٠٠۵٨ انتخابی سرمایه گذاری سبد واریانس مقدار است. شده ارائه ٢ جدول در بهینه سرمایه گذاری سبد باال، مدل حل توسط
است.

(%) نرمال غیرقطعی بازده نرخ با ورقهبهادار ۶ به پول تخصیص .٢ جدول

۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ i ورقه
٣۴٫۶٢ ۶۵٫٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ سرمایه نسبت

نتیجه گیری .۴

ارزیابی با عمده بهطور اوراقبهادار بازده آن در که دادیم قرار بحث مورد سرمایه گذاری سبد انتخاب مسأله یک مقاله این در
و میانگین-واریانس مدل دو قطعیت عدم حالت در سرمایه گذاری سبد مسأله این حل برای و میشود. بیان کارشناسان
شرایط در سرمایه گذاری سبد انتخاب برای مدلها این که شد داده نشان مثال یک حل با و دادیم ارائه میانگین-نیمواریانس

هستند. مناسب قطعیت عدم

مراجع
1. X. Huang, Mean-Variance models for portfolio selection subject to experts’ estimation, Expert Systems

with Applications (2012), 5887–5893.
2. B. Liu, Uncertainty Theory, A Barnch of Mathematics for Modeling Human Uncertainty, Berlin: Springer-

Verlag, (2010).
3. B. Liu, Uncertainty Theory, Beijing: Uncertainty Theory Laboratory, (2015).
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گروهها برای ساختاری تعمیم یک

پورصلواتی١,* شجره اله نصرت

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه محض، ریاضی ١بخش

دوتایی عمل مشابه ویژگیهایی دارای که ،G مانند ناتهی مجموعه یک روی دوتایی عمل کردن محدود با مقاله، این در چکیده.
شده نامیده جزئی گروه ساختار این است. شده معرفی گروه ساختار برای ساختاری تعمیم یک باشد می گروهها ساختار روی
نتیجه و ها قضیه از تعدادی و خصوصیات از بعضی تعمیم، دراین دهد. می رخ توپولوژیک زمینه چندین در طبیعی طور به و
گروهها نظریه قضایای از بعضی که شده داده نشان و است شده داده تعمیم و گرفته قرار بررسی مورد ها گروه نظریه های گیری

نباشند. برقرار جزیی گروههای برای است ممکن
جزیی. گروه گروه، ساختار گروه، ساختارتعمیم کلیدی: واژه های
.20Nxx, 08A55, 37N20 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
P از ∗ تابع باشد، G×G دکارتی حاصلضرب از ناتهی ای زیرمجموعه P اگر باشد. ناتهی مجموعه یک G کنید فرض
یک ∗ آنگاه باشد، P = G × G که وقتی شود. می نامیده G روی جزیی دوتایی عمل یک ∗ : P −→ G یعنی G به
،G مجموعه از y و x عنصر دو برای است ممکن داریم، جزیی دوتایی عمل یک وقتی بنابراین، است. G روی دوتایی عمل
نوشتن بجای یعنی کنیم، می حذف را ∗ عالمت نوشتار، در راحتی برای باشند. نشده تعریف G در هردو یا y ∗ x یا x ∗ y
نقشی فازی، احتماالت نظریه مبانی و کوانتوم مکانیک مبانی در تحقیقات برای جزیی، دوتایی عمل .xy نویسیم: می x ∗ y

کند. می بازی اساسی

عناصر تمام برای اگر باشد G روی جزیی دوتایی عمل یک ∗ و ناتهی مجموعه یک G کنید فرض [٢ ،١] .١ . ١ تعریف
شود: می نامیده جزئی گروه یک G آنگاه باشد، برقرار زیر شرایط x, y, z ∈ G

x(yz) = (xy)z آنگاه باشند، شده تعریف xy, yz, (xy)z, x(yz) اگر :(١)
. xe = ex = x و شوند می تعریف ex و xe که طوری به دارد وجود e ∈ G عنصر ، x ∈ G هر برای :(٢)

.xx′ = x′x = e و شوند می تعریف x′x و xx′ که طوری دارد وجود x′ ∈ G عنصر ،x ∈ G هر برای :(٣)

که است همانی عنصر (٢) شرط دهد. می ارائه را جزیی گروه نیم تعریف جزیی، پذیری شرکت (١) شرط ،١ . ١ تعریف در
با را آن لذا و است فرد به منحصر که شده ارائه x′ ∈ G عنصر ،x ∈ G عنصر وارون (٣) شرط هست. هم فرد منحصربه

کنیم. می مشخص x−١ نماد

مجموعه اینصورت در باشد. G از ناتهی ایی زیرمجموعه A و گروه یک G کنید فرض .١ . ٢ مثال

{e, a, a−١ | a ∈ A}

نباشد. گروه است ممکن که است جزیی گروه یک G گروه از القایی عمل با

salavati@uk.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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پورصلواتی شجره ن.

مجموعه باشد. مثبت و صحیح عدد n کنید فرض نیست. درست آن عکس اما هست. جزیی گروه یک گروه هر .١ . ٣ مثال
گروه یک اما است جزیی گروه یک صحیح، اعداد معمولی جمع عمل با {−n,−n + ١, . . . , ٠, ١, . . . , n − ١, n}

نیست.

اصلی نتایج .٢

را آنها نادرستی یا درستی و داده ارائه جزیی گروههای برای را گروهها نظریه قضایای و تعاریف از تعدادی بخش این در
کنیم. می بررسی

یک تشکیل G روی جزیی عمل با که باشد G از ناتهی زیرمجموعه یک S و جزیی گروه یک G کنید فرض .٢ . ١ تعریف
کنیم. می استفاده S ≤ G نماد از و نامند G جزیی زیرگروه یک را S صورت این در دهد جزیی گروه

G جزیی زیرگروه یک S دراینصورت باشد. G از ناتهی زیرمجموعه یک S و جزیی گروه یک G کنید فرض .٢ . ٢ قضیه
باشد. S در s−١ آن، وارون ،s ∈ S هر برای و e ∈ S اگر، تنها و اگر است،

ضربهای اگر و (x−١)−١ = x دراینصورت باشند. G از عناصری y و x جزیی، گروه یک G کنید فرض .٢ . ٣ قضیه
آنگاه باشند، شده تعریف G در xy, (xy)y−١, y−١x−١, (xy)y−١x−١, x−١(xy), y−١x−١(xy)

.(xy)−١ = y−١x−١

مجموعه باشد، G جزیی زیرگروه یک ،S و جزیی گروه یک G کنید فرض .۴ . ٢ قضیه
CG(S) := {g ∈ G | gx = xg, if gx and xg are defined ∀x ∈ S}

شود. می نامیده G در S جزیی زیرگروه ساز مرکز را آن است. G جزیی زیرگروه یک

یک را G باشد، ،G = CG(G) که درحالتی اند. نامیده G جزیی گروه مرکزساز را CG(G) جزیی زیرگروه .۵ . ٢ مالحظه
نامیم. آبلی جزیی گروه

های مجموعه گاه آن Gباشند. های جزیی زیرگروه از ای خانواده {Si}i∈I و باشد جزیی گروه Gیک کنید فرض .۶ . ٢ قضیه
بزرگترین و {Si}i∈I خانواده عضو هر شامل جزیی زیرگروه کوچکترین ترتیب به که هستند، جزیی i∈ISi∩زیرگروه i∈ISi∪و

هستند. {Si}i∈I خانواده عضو هر درون جزیی زیرگروه

تعریف را A−١ := {a−١ | a ∈ A} مجموعه باشد. G مجموعه زیر یک A و جزیی گروه یک G کنید فرض .٢ . ٧ قضیه
جزیی گروه یک G القایی عمل با است G خنثای عضو e آن در که < A >= A∪A−١ ∪ {e} مجموعه گاه آن کنیم، می
A−١ و A عناصر از متناهی ضربهای تمام اگر اند. نامیده A توسط مینیمال شده تولید جزیی زیرگروه را < A > است.
ماکسیمال شده تولید جزیی زیرگروه این شود. می حاصل ،A شامل جزیی زیرگروه یک بگیریم نظر در دارند قرار G در که را

.{e} ≤< A >≤< A >∗≤ G بعالوه دهیم. می نشان < A >∗ نماد با را آن و شود می نامیده A توسط

دوری جزیی زیرگروه یک < {x} >∗ اینصورت در باشد. G از عنصری x و جزیی گروه یک G کنید فرض .٢ . ٨ مالحظه
است ممکن که کنید توجه نامیم. دوری جزیی گروه یک را G آنگاه ،G =< {x} >∗ که درحالتی شود. می نامیده G
تولید {١} توسط و است دوری . ١ . ٣ مثال جزیی گروه مثال، عنوان به نباشد. دوری دوری، جزیی گروه یک جزیی زیرگروه

نیست. دوری {−٢−,٣, ٠, ٢, ٣} جزیی زیرگروه n > ٣ برای اما شود. می

وجود آبلی جزیی های گروه یعنی، نیست، درست آن عکس اما است. آبلی جزیی گروه یک دوری، جزیی گروه هر .٢ . ٩ قضیه
نیستند. دوری که دارند

برای که باشد چنان ،n مثبت، و صحیح عدد اگر باشد. G از عنصری x و جزیی گروه یک G کنید فرض .٢ . ١٠ تعریف
می داده نشان o(x) نماد با ، x مرتبه را n باشد، مثبت عدد کوچکترین n و باشد شده تعریف xn = e ،e ̸= x عنصر

شود. می تعریف نامتناهی x مرتبه غیراینصورت در شود.

دو ،١ ̸= k < n اگر که شود می مالحظه نباشد. درست است ممکن جزیی، گروههای برای الگرانژ قضیه .٢ . ١١ مالحظه
عمل Gبا = {−n,−n+١, . . . , ٠, ١, . . . , n−١, n} جزیی گروه آنگاه باشند، اول هم به نسبت که باشند طبیعی عدد
card(S) که است S = {−k,−k + ١, . . . , ٠, ١, . . . , k − ١, k} جزیی زیرگروه دارای صحیح، اعداد معمولی جمع
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گروهها برای ساختاری تعمیم یک

بهتر، بعبارت .o(١) =∞ ̸= card(< {١} >∗) = n که شود می مالحظه همچنین کند. عاد را card(G) تواند نمی
بشمارد. نتواند را جزیی گروه زمینه مجموعه اصلی عدد متناهی، جزیی گروه یک عنصر مرتبه است ممکن

را H گروه باشد، جزیی گروه یک G اگر بهتر، بعبارت نشاند. گروه یک درون توان می را جزیی زیرگروه هر .٢ . ١٢ قضیه
هستند. نامتناهی دو هر یا متناهی دو هر H و G اصلی اعداد آن، بر عالوه ،G ≤ H که ساخت چنان توان می

مراجع
1. Z. Çiloğlu Şahin and Y. Çeven, A Generalization of Groups: Partial Groups, Emerging Applications of

Differential Equations and Game Theory, (2020), 1–12. Doi: 10.4018/978-1-7998-0134-4.ch001
2. S. Jekel, Partial Groups, Technical Report, Northeastern University, (2015), 1–6. Doi:

10.13140/2.1.1409.3127

١٨٩



ریاضی درباره رایج باورهای بر مروری

یافتیان٢ نرگس و شعبانی١,* مصطفی

ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، ١گروه

ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، ٢گروه

موضوع این درباره نیز متعددی تحقیقات دارند، ریاضیات آموزش و یادگیری در بسزایی اهمیت و تاثیر باورها آنجاکه از چکیده.
دارد. مستقیم تاثیر آنها پیشرفت و عملکرد روی بر ریاضی، درباره فراگیران باورهای پژوهش ها، این اساس بر شده است. انجام
دنیای با ارتباطی که است فرمول هایی و حقایق از مجموعه ای شامل ریاضیات می کنند، تصور فراگیران اینکه مانند باورهایی
یک همیشه ریاضی مسائل حل برای که باورند این بر فراگیران همچنین سپرد. بخاطر را آنها فقط می بایست و ندارد واقعی
پژوهش هدف رساند. پایان به و کرد حل اندکی زمان در حتما باید را ریاضی مسئله هر و دارد وجود مشخصی روش و قاعده
فرآیند بهبود در شایانی کمک می تواند آنها به نسبت گاهی آ که است ریاضی درباره فراگیران رایج باورهای این بر مروری حاضر

باشد. داشته ریاضی در دانشجویان و دانش آموزان بهتر عملکرد و ریاضی یاددهی و یادگیری
ریاضی. درباره باور باور، ریاضی، آموزش کلیدی: واژه های

.03B421 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
با وجهی، چند موضوعی و است برخاسته جهان در ما روزمره تجربیات اساس بر و فکر حاصل که است علمی ریاضیات
و فکری نظم اندیشیدن، درست روش بطوریکه داریم، سروکار آن با خود روزمره زندگی در همه که است مرتبطی به هم مفاهیم
محوری و مهم مسائل از یکی باید را ریاضی آموزش رو این از می کند. فراهم را روزمره مسائل حل توانایی همچنین و عملی
که دارد وجود مختلفی عوامل و است روبرو متعددی مشکالت با آن یادگیری و یاددهی فرآیند که دانست پرورش و آموزش
یادگیری و یاددهی فرآیند بر که عواملی جمله از می دهد. قرار تاثیر تحت حوزه این در را فراگیران تحصیلی عملکرد و پیشرفت
می توانند حتی و دارند ریاضی یادگیری در اساسی نقش باورها دارند. ذهن در آنها که هستند باورهایی می گذارد، تاثیر فراگیران
کردند پژوهش باورها زمینه در مختلفی افراد .[١] داشته باشد ریاضی مفاهیم از دانش آموزان درک چگونگی در نامطلوبی تأثیر
قابل کماکان آن نظرات که هست آنها معروف ترین از یکی ریاضی، آموزش حوزه نامی پژوهشگر و ریاضیدان شونفلد، اما
آنها به ادامه در که می کند بیان زیر مرحله چهار در را ریاضی مسائل حل انجام برای الزم رفتار و دانش وی است. توجه

.[۵] می شود پرداخته
گزاره ها) و حقایق (دانش ، منابع -

غیره) و خلف برهان و نقض مثال مانند، مسئله حل راهبردهای ) رهیافت -
فراشناخت) و ارزیابی بازنگری، (تحلیل، کنترل -

باورها نظام -
می توانستند و بود اختیارشان در الزم استراتژی و دانش فراگیران، موارد از بسیاری در که کرد مشاهده خود پژوهش در شونفلد

Mostafashabani14@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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یافتیان ن. و شعبانی م.

الزم کنترل یا باشند کرده  فراموش را منابع آنها اینکه بخاطر نه نمی افتاد، اتفاق این اما کنند استفاده مسئله حل در آن از
نمی دانستند مفید مسئله حل در استفاده برای را خود ریاضی دانش آنها که دلیل این به بلکه باشند، نداشته را آن حل برای
باورها نظام از او دلیل همین به نمی گرفت. صورت مطلوب نتیجه و نمی شد بازخوانی منابع و اطالعات باور، این به تبع و
فرد رفتار از گاهانه آ لزوماً نه دیدگاههای و احساسات ادارک، از مجموعه ای را آنها و یاد فرد ریاضی” بینی ”جهان عنوان به
ریاضی فعالیت های درگیر و می کند ایده پردازی آن، وسیله به شخص که می دهد شکل را روش هایی همچنین و می کند تعریف
عنوان به می گذارد. تاثیر آنها همة فعالیت های بر ناآگاهانه یا گاهانه آ طور به ریاضی، به نسبت فراگیران باورهای می شود.
یادگیرندگان باورهای شود. فراگیران نفس به اعتماد و انگیزه کاهش باعث می توانند ریاضی به نسبت منفی باورهای مثال،
عنوان به خودشان ریاضی،درباره آموزش درباره فراگیران که هستند صریح یا ضمنی ذهنی، مفاهیمی ریاضیات، به نسبت
نزدیک تعامل با باورها این دارند؛ اعتقاد آن به و می کنند فرض درست ریاضی، درس کالس بستر درباره یا و ریاضی یادگیرنده

.[٣] می شوند مشخص یا تعیین درس، کالس در مسئله حل و ریاضی یادگیری در فراگیران قبلی دانش با و یکدیگر با

ریاضی آموزش در رایج باورهای .٢

در شده ذکر مطالب به توجه با است. ریاضی آموزش فرآیند در مهمی موضوع ریاضی با رابطه در یادگیرندگان باورهای
حل در موفقیت برای کافی تضمینی ریاضیات در مناسب رویه های و الگوریتم ها حقایق، دانستن که دریافت می توان مقدمه،
تحصیلی پیشرفت در تعیین کننده ای عامل که هستند دخیل آن در یادگیرندگان، باورهای نظیر دیگری عوامل و نیست مسئله

:[۴] است کرده اشاره رایج اما نادرست باورهای این از برخی به شونفلد .[۶] می شوند محسوب فراگیران عملکرد و
ندارد. مسئله حل یا واقعی دنیای در تفکر با ارتباطی هیچ ریاضیات، باور١:

نمی گیرد. قرار استفاده مورد ریاضیات است، کشف نیازمند که روزمره زندگی از مسائلی در پیامد:
می شوند. حل دقیقه ده از کمتر در همیشه باشند، حل قابل اگر ریاضی مسائل باور٢:

ریاضیات در کلی طور به می کنند. رها را آن  کنند، حل دقیقه ده از کمتر در را مسئله ای نتوانند یادگیرندگان اگر پیامد:
ریاضی مسائل حل توانایی عدم به قوی باور که فراگیرانی بود. سریع آن انجام در می بایست و است مهمی عامل سرعت،
با که هنگامی و برسانند پایان به کوتاهی زمان مدت در باید را ریاضیات مسائل تمام که می کنند فرض باشند، داشته زمانبر

می روند. دیگری مسئله سراغ و شده دلسرد کامال می شوند، مواجه برانگیزی چالش مسائل
هستند. ریاضیات خلق و کشف به قادر نوابغ فقط باور٣:

آنها نمی کنند. آن دلیل فهمیدن برای تالشی و می پذیرند آن ارزش به توجه بدون را رویه ها عادی یادگیرندگان اول: پیامد
هستند. آنها تفکرات بازتولیدکننده فقط مابقی و هستند ریاضی مسائل حل و کشف به قادر نوابغ فقط که می کنند تصور

قادر تنهایی به و ندارند نبوغ آنها زیرا است. بدی اتفاق کنند، فراموش ریاضی در را چیزی عادی فراگیران اگر دوم: پیامد
بود. نخواهید استدالل و استباط و کشف به

پرداخته ریاضی درباره فراگیران رایج باورهای از دیگر برخی به جدیدتری پژوهش در شونفلد شده، ذکر باورهای بر عالوه
:[۵] است

که باورند این بر هندسه مانند دروسی در یادگیرندگان مثال، عنوان به است. حفظی اغلب ریاضیات یادگیری (١)
دارد. آنها ریاضی یادگیری مهمی نقش حافظه و کنند حفظ باید تنها را اثبات ها

دارد. درست جواب یک فقط ریاضی مسائل (٢)

در اخیراً استاد یا معلم که است روشی معموال که دارد وجود ریاضی مسئله هر حل برای صحیح راه حل یک فقط (٣)
است. داده نشان کالس

می شود. انجام تنهایی به افراد توسط که است انفرادی فعالیت یک ریاضیات (۴)

نیز ریاضی تفکر و می باشد مسائل حل برای روش هایی و فرمول ها حقایق، قواعد، از مجموعه ای شامل ریاضیات (۵)
است. رویه ها و فرمول ها قواعد، حقایق، این بردن کار به و آوردن یاد به یادگیری، توانایی شامل
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ریاضی درباره رایج باورهای بر مروری

دارد. وجود ریاضی مسائل حل برای مشخصی روش و قاعده یک همیشه (۶)

طرفی از کنند. استفاده فرمول ها و قواعد از چگونه بدانند فراگیران که است این شامل ریاضی در خوب تدریس (٧)
است. مسئله یک حل برای مختلف روش های دادن نشان شامل خوب تدریس که می کنند فکر آنها از بعضی دیگر،

حل مهارت تقویت و کردن فکر دقیقتر باارزش(مانند دالیل برای ذاتی طور به را ریاضیات فراگیران، از برخی (٨)
مطالعه جامعه و والدین فشارهای دیگران، توجه جلب مانند بیرونی دالیل خاطر به فقط نیز عده ای و مسائل)،

می کنند.

فقط را مطالب که می رود انتظار آنها از کنند. درک را ریاضی مفاهیم که داشت نمی توان انتظار عادی فراگیران از (٩)
گیرند. کار به درک بدون و مکانیکی صورت به را خود آموخته های و بسپارند خاطر به

ریاضی موفقیت های دارند تمایل بیشتر می کنند، عمل ریاضی با برخورد در خود توانایی میزان از کمتر که فراگیرانی (١٠)
خوب ریاضیات در را خود که کسانی همچنین دهند. نسبت توانایی عدم به را خود ناکامی های و شانس، به را خود

می دهند. نسبت خود توانایی های به را خود موفقیت های می دانند،

نتیجه .٣

باورهای این، بر عالوه می گذارند. تاثیر آنها عملکرد بر مستقیم که است پنهانی عوامل از ریاضیات درباره فراگیران باورهای
حل ریاضی، ماهیت درباره می تواند باورها این .[۶] است ریاضی پیشرفت پیش بینی کننده عنوان به ریاضیات، به نسبت آنها
ندارند ریاضیات به نسبت سالمی و درست باورهای یادگیرندگان، از بسیاری باشند. یادگیری محیط و تدریس روش مسئله،
این همچنین می شود. تنفر به تبدیل نیز گاهی و یافته کاهش ریاضی به نسبت آنها نگرش و عالقه که است شده موجب این و

.[٢] می شود دیده نیز دانشگاه ها و مدارس اکثر در و شده است جهانی مسئله یک به تبدیل موضوع

مراجع
1. A. Ayebo and A. Mrutu, An exploration of calculus students’ beliefs about mathematics, Int. Electron. J.

Math. Educ. 14 (2019), no. 2, 385–392.
2. D. G. McGregor, Exploring the impact of inquiry learning on students’ beliefs and attitudes towards

mathematics. (Ph.D.), The University of Queensland, St Lucia, 2016.
3. P. Op’t Eynde, E De Corte, and L. Verschaffel, Framing students’ mathematics-related beliefs. In Beliefs:

A hidden variable in mathematics education? (pp. 13-37). Springer, Dordrecht, 2002.
4. A. H. Schoenfeld, A framework for the analysis of mathematical behavior, Mathematical problem solving

(1985) 11-45.
5. A. H. Schoenfeld, Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in

mathematics (Reprint) J. Education 196 (2016) no. 2, 1–38.
6. G. Wang, S. Zhang and J. Cai, Chinese High School Students’ Mathematics-Related Beliefs and Their

Perceived Mathematics Achievement: A Focus on Teachers’ Praise. EURASIA Journal of Mathematics,
Science and Technology Education, 15(7), em1713, 2019.
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پوانکاره بازگشت

شعبانیان١,* سعید
ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ریاضی، ١بخش

رفتار که بود کسی نخستین پوانکاره می دهد. دست به آن رفتار از را خوبی اطالعات عمل یک نقاط مدارهای بررسی چکیده.
خود بار بی نهایت اندازه پذیر، مجموعه یک نقاط که داد نشان و داد تشخیص را صحیح اعداد عمل های در نقطه یک مدار
حافظ فضای در آن اثبات به ابتدا در تحقیق این در که است بازگشت قضیه ی به معروف قضیه این می کند. قطع را مجموعه

داد. خواهیم تعمیم دل خواه فضایی به را آن سپس و می پردازیم احتمال اندازه
ارگودیک. پوانکاره، بازگشت بازگشت، قضیه ی کلیدی: واژه های

.22D40, 35Q51 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
زمانهای در نقطهای اینکه دارد. سیستم رفتار شناسایی در را کنندهای تعیین نقش نقاط، مدار بررسی ارگودیک علم در
نخستین از را آن میتوان حتی و دارد اهمیت دینامیکی سیستم در برمیگردد خود اولیه مکان به آیا و دارد رفتاری چه مختلف
پوانکاره تالشهای سیستم، از نقطههایی مدار رفتار پیرامون تحقیقهای مهمترین از دانست. ارگودیک علم مطالعهی انگیزههای
قطع را خود مدارهای نقاط، اکثر که میدهد نشان پوانکاره قضیه شد. معتبر قضیهای اثبات به منجر که بود ( Poincare )
اصل منزله به پوانکاره قضیهی که است جالب نیز موضوع این به اشاره برمیگردند. خود اولیه مکان به عبارتی به و میکنند

میدهد. نشان را موضوع اهمیت نکته همین و است ارگودیک نظریه برای کبوتری النه

اصلی نتایج .٢

نامتناهی و شمارا گروهی را، Γ گروه همچنین میگیریم. نظر در احتمال اندازه فضای را ( X ، β ، µ ) تایی سه ابتدا در
میدهیم. نمایش Γ ↷ X نماد با را X روی Γ گروه عمل میکنیم. فرض

[٣] در میتوان را قضیه این نتایج داریم. احتمال اندازه فضای روی بر صحیح عملهای در پوانکاره قضیه به گذری نخست
ببینید.

مجموعههای داریم. µ(B) > ٠ که را β از B اندازهپذیر عضو است. مفروض T اندازه حافظ تبدیل
Er = {x ∈ B, ∀n ≥ ١, T rn(x) /∈ B}, ١ ≤ r ≤ k

میدهیم. ادامه E١ با کار راحتی برای میکنیم. مطرح آنها برای خواصی و میکنیم تعریف را

E١ = {x ∈ B : ∀n ≥ ١, Tn(x) /∈ B} = B ∩ T−١(X \B) ∩ T−٢(X \B)...

بگیریم: نظر در را زیر مجموعههای اگر حال

T−١(E١) = T−١(B) ∩ T−٢(X \B) ∩ ...
T−٢(E١) = T−٢(B) ∩ T−٣(X \B) ∩ ...

Saeed.shaabanian@modares.ac.ir � saeedshaabanian@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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. µ(
∞∪
i=١

T−iE١) ≤ µ(X) = ١ لذا و
∞∪
i=١

T−iE١ ⊆ X که میرسیم (T−iE١)
∞
i=١ مجزای دو به دو دنبالهی به

.µ(E١) = ٠ که میدهد نشان نامعادله این مطلوب نتیجه
.∀١ ≤ r ≤ k : µ(Er) = ٠ یعنی است برقرار Er هر برای فوق خواص

میسازیم Erها کمک به را زیر مجموعه حال
∀١ ≤ r ≤ k : Fr = B \ Er

میکنیم: بررسی را زیر شرط دو دادیم، تشکیل را F که حال .F ∈ β بنابراین و F =

k∩
r=١

Fr ⊆ B لذا Fr ⊆ B چون

µ(B) = µ(F ) (١)

µ(F ) = µ
( k∩
r=١

Fr
)
= µ

( k∩
r=١

B \ Er
)
= µ

(
B \

k∪
r=١

Er
)
= µ(B) \ µ

( k∪
r=١

Er
)
= µ(B)

Tmi(x) ∈ B بهطوریکه دارند وجود m١ < m٢ < ... اعداد x ∈ F هر برای میدهیم نشان (٢)

x ∈ F =
k∩
r=١

Fr =⇒ ∀r, x ∈ Fr =⇒ ∀r, x ∈ B \ Er =⇒ ∀r, x /∈ Er

یعنی
r = ١ : x ∈ E١ =⇒ ∃n١ : Tn١(x) ∈ B

...
r = k : x ∈ Ek =⇒ ∃nk : Tnk(x) ∈ B

لذا و میآوریم بهدست است (ns) دنباله شده مرتب که را A = {ms : ١ ≤ s ≤ k} مجموعه حال
∀x ∈ F, ∃m١ < m٢ < ... : Tmi(x) ∈ B

نقاط همه تقریبا واقع در .Tn(x) ∈ B که دارد وجود n ∈ N نامتناهی تعداد ،x ∈ B هر برای که دادیم نشان عبارتی به
برمیگردند. خودش به B از

کنیم. بررسی را دلخواه) گروه هر (عمل آن کلیتر فرم تا مشتاقیم کردیم، درک را Z عملهای در پوانکاره قضیهی که اکنون
کنید. جستجو را قضیه این از برآمده نتایج [٢] در میتوانید

قضیه باشد. µ(A) > ٠ که A ⊆ X و نامتناهی گروههای از احتمال اندازه حافظ عمل Γ ↷ (X,µ) کنیم فرض
فرم روند اگر است. نامتناهی مجموعهای باشد، sx ∈ A که s ∈ Γ هر مجموعه ،x ∈ A هر برای تقریبا میگوید پوانکاره

رفت. خواهیم پیش گستردهتر ولی صورت همان به هم اینجا در بگیریم، نظر در را پوانکاره قضیه صحیح اعداد
این باشد. متناهی F = {s ∈ Γ : sx ∈ A} مجموعه که باشد موجود x ∈ A که میکنیم فرض خلف برهان به
B := A \ Us∈Γ\F sA مجموعه که است موجود F ⊆ Γ متناهی مجموعه میکنیم. بیان دیگری بهصورت را موضوع

لذا است µ(B) > ٠ چون باشد. داشته ناصفر اندازه

∃x ∈ A : x /∈
∪

s∈Γ\F

sA =⇒ ∃x ∈ A : ∀s ∈ Γ \ F, x /∈ sA

داراست را زیر خاصیت که ساخت میتوان را I ⊆ Γ نامتناهی زیرگروه پس است، نامتناهی گروهی Γ چون
∀q, t ∈ I(q ̸= t), q /∈ tF

میدهیم: تشکیل t ∈ I بهازای را tB مجموعههای آنگاه .q ̸= e که q ∈ I هر برای q /∈ F مخصوصا
tB = t({x ∈ A : ∀s ∈ Γ \ F, x /∈ sA}) = {tx : x ∈ A,∀s ∈ Γ \ F, x /∈ sA}

زیرا: است مجزا دو به دو اعضای از گردایهای (tB)t∈I گردایه
∀t, q ∈ I(t ̸= q) : y ∈ tB ∩ qB =⇒ y ∈ tB, y ∈ qB =⇒ y = tx, y = qx =⇒ tx = qx =⇒

q−١tx = x
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پس دارد. تناقض I انتخاب با این و t ∈ qF لذا و q−١t ∈ F بنابراین q−١tx ∈ A لذا x ∈ A چون
tB ∩ qB = ∅,∀t, q ∈ I(t ̸= q)

دارای اعضا این (sB)s∈I مجزای دو به دو مجموعههای بهازای دیگر طرف از ، µ(B) < ∞ لذا است متناهی F چون
میکند: ایجاب را زیر تناقض این و هستند B با برابر اندازهای

µ
( ∪
s∈I

sB
)
⩽
∑
s∈I

µ(sB) ⩽ µ(X) = ١

است. باطل خلف فرض بنابراین
∑

s∈I µ(sB) =∞ و است نامتناهی I زیرا
که باشید داشته توجه میپردازیم. احتمال اندازه حافظ لزوماً نه و دلخواه اندازه فضای در بازگشت قضیهی بیان به حال

است. گرفته قرار مدنظر صحیح اعداد گروه عمل، برای ولی (σ-متناهی) دلخواه اینجا در ما فضای
که را W ⊂ X مجموعه T معکوسپذیر تبدیل در میکنیم. فرض σ-متناهی اندازه فضای را ( X ، β ، m ) فضای
مجموعههای همه گردایه میگویند. T سرگردان مجموعههای را میباشند مجزا دو به دو {T−nW}∞n=٠ مجموعههای آن در

میدهند. Wنمایش با را T اندازهپذیر سرگردان
صورت به را آن و است آن سرگردان مجموعههای گردایه از اندازهپذیر اجتماع ،T معکوسپذیر تبدیل از تلفکننده بخش
را تبدیلی و گویند تبدیل نگهدارنده بخش را C(T ) := X \ D(T ) مجموعهی میکنیم. مشخص D(T ) := ∪W(T )

.C(T ) = X که گذارند نام نگهدارنده
داریم: ( X ، β ، m ) σ-متناهی فضای از اندازه حافظ تبدیل برای آن در که است شده اثبات [١] مرجع در گزارهای

.[
∑∞

n=١ foT
n =∞] ⊆ C(T ) آنگاه f ≥ ٠ و f ∈ L١(m) اگر

نموده جلب خود به را ما توجه تمام جا بدین تا که قضیهای کنیم. بیان را بازگشت قضایای مهمترین از یکی تا آمادهایم حال
بود.

باشد داشته وجود A ∈ β اگر باشد. ( X ، β ، m ) σ-متناهی اندازه فضای روی اندازه حافظ تبدیلی T کنید فرض

خواهیم خود مطلوب به لذا و است نگهدارنده تبدیلی T میدهیم نشان ،X =
∞∪
n=٠

T−n(A) بهطوریکه m(A) <∞ که

رسید.
داریم: فرض کمک به

X = T−kX =
∞∪
n=k

T−nA ∀k ≥ ١

تابع اگر یعنی این و

χAoT
n =

{
١ x ∈ T−nA
٠ x /∈ T−nA

و χA ≥ ١ چون بنابراین میگیرد. صورت اتفاق این X کل روی یعنی .
∑∞

n=١ χAoT
n =∞ داریم بگیریم، نظر در را

داریم: باال در شده مطرح گزارهی طبق پس ،
∑∞

n=١ χAoT
n =∞[∑∞

n=١ χAoT
n =∞

]
⊆ C(T )

است. نگهدارنده T تبدیل میدهد نشان که X = C(T ) لذا C(T ) ⊆ X چون و X ⊆ C(T ) یعنی
نامتناهی فضای برای کار این اما بیابیم. σ-متناهی فضای در دلخواه تبدیل بودن بازگشتی برای را شرطی که شدیم موفق ما

بزنید؟ حدس میتوانید را آن آیا میکند، نقض راحتی به را آن که دارد وجود مثالی است. نشدنی

نتیجه گیری .٣
برقرار نیز -متناهی σ فضای چون بزرگتری فضای در بلکه احتمال اندازه محدود فضای در فقط تنها نه پوانکاره قضیهی

مینشیند. ثمر به اتفاق این از وسیعی نتایج و است
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قدردانی و تشکر
دارم. را راه این در تاثیرگذار راهنماییهای واسطه به امینی مسعود سید پروفسور فرهیخته، و گرانقدر استاد از تشکر نهایت

باد. مستدام ایران ریاضی پیکره بر سال سالیان گرامی استاد این سایه

مراجع
1. Aaronson, J. , An introduction to infinite ergodic theory, American Mathematical Soc, 1997.
2. Kerr, D. and Li, H. , Ergodic theory, Springer Monographs in Mathematics Springer., 2016.
3. Walters, P, An introduction to ergodic theory (Vol. 79)., Springer Science & Business Media, 2000.
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بازه ای بهینه کنترل مسائل از رده ای حل برای جدید محاسباتی روش یک

3 اله دادی مهدی 2و صردی زید سمانه ، شکوهی1,* طاهره

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ، ریاضی 1دانشکده

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه معدن، و صنعت 2دانشکده

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، 3دانشکده

تفاضل پایه بر بازهای غیرخطی بهینه کنترل مسائل از رده ای حل برای جدید محاسباتی روش یک مقاله این در چکیده.
منظور به بهینگی اصل اساس بر که است معروف هامیلتون-ژاکوبی-بلمن به روش این است. شده ارائه یافته تعمیم هوکوهارای
به منظور بازه ای بهینه کنترل مسئله یک حل برای را شده ارائه روش انتها، در است. شده بیان بهینگی کافی و الزم شرایط تضمین

می بریم. به کار شده ارائه پیشنهادی چارچوب اثربخشی و عملکرد ارزیابی
یافته تعمیم تفاضل بهینگی، اصل هامیلتون-ژاکوبی-بلمن، روش بازهای، بهینه کنترل مساله کلیدی: واژه های

. هوکوهارا
.49Lxx, 49M05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
کلی فرم است. بازهای بهینه کنترل مسائل عددی جوابهای برای بهینگی کافی و الزم شرایط تضمین مقاله این کلی هدف

می شود: تعریف زیر به صورت مسائل این

min J± (u±)=h± (x± (tf ) , tf
)
+

∫ tf

t0

g±
(
x± (t) , u± (t) , t

)
dt,(١)

x
′±(t) = a±(x±, u±, t), t ∈ [t0, tf ],

x± (t0) = x0
±, x± (tf ) = x±f ,

است. R حقیقی اعداد از ناتهی فشرده بازههای تمام مجموعه K و هستند بازهای پیوسته توابع g±, h± ∈ K آن در که
بازهای تابع یک h± و هستند t ∈ [t0, tf ] برای کنترل متغیر و حالت ازمتغیر بازهای توابع ترتیب به u±(t) و x±(t)
محدودیتهای و برسد حداقل به (١) هزینه تابع که ای گونه به است u∗±(t) کنترلی متغیر یک یافتن هدف است. اسکالر

می شود: فرض همچنین، شوند. برآورده مسئله

(٢) f±(x±(t), x
′±(t), u±(t), t) = a±(x±(t), u±(t), t)⊖gh x

′±(t) = 0

می آید: به دست زیر نتایج (٢) رابطه از .[۴] است ١ یافته تعمیم هوکوهارای تفاضل ⊖gh آن در که

f+(x±(t), x
′±(t), u±(t), t) ≥ 0,(٣)

toktam.shokohi64@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1Generalized Hukuhara difference
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صردی زید س. و الهدادی م. شکوهی، ط.

f−(x±(t), x
′±(t), u±(t), t) ≤ 0.

خود به را زیادی محققان توجه و است شده تبدیل جذاب موضوع یک به اخیر سالهای در بازهای بهینه کنترل مسائل حل
دقیق جواب های یافتن برای بهینگی کافی و الزم شرایط پایه بر جدید روش یک مقاله این در .[۵ ،٣ ،٢] است کرده جلب
یافتن با سپس می شود. بیان بازهای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن٢ معادله ابتدا منظور، این برای است. شده پیشنهاد مسائل این
نوین، روش این کاربرد و صحت اثبات منظور به شد. خواهد تعیین بازه ای بهینه کنترل مسئله جواب معادله، این جواب های

است. شده ارائه نیز مثال یک

بازهای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله .٢

از استفاده با بازهای، بسته حلقه کنترلی سیستم یک بهینه جوابهای آوردن دست به برای کارآمد روش یک بخش این در
میدهیم: ارائه را زیر تعریف ابتدا منظور این برای می شود. ارائه بازهای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله و بهینگی اصل

(۴) J∗± (x± (t) , u± (t) , t
)
= min

u±(τ)
t≤τ≤tf

{
h±
(
x± (tf ) , tf

)
+

∫ tf

t
g±
(
x± (τ) , u± (τ) , τ

)
dτ
}
,

استفاده با و زیربازه دو به [t, tf ] بازه تقسیم با کند. حداقل t < tf و قبول قابل x±(t) هر ازای به را (١) معیار تابعی که
نوشت: زیر فرم به را (۴) مسئله میتوان ،[١] بهینگی اصل از

(۵) J∗± (
x± (t) , t

)
= min

u±(τ)
t≤τ≤tf

{
J∗± (

x± (t+∆t) , t+∆t
)
+

∫ t+∆t

t

g±
(
x± (τ) , u± (τ) , τ

)
dτ

}
.

از استفاده با را J∗± (x± (t+∆t) , t+∆t) میتوان دارد، وجود J∗± ٣ هسین ماتریس بازهای بستار این که فرض با
داد: بسط زیر به صورت (x± (t) , t) نقطه حول تیلور سری

(۶)
J∗± (x± (t) , t) = min u±(τ)

t≤τ≤tf

{
J∗± (x± (t) , t) + ∂J∗±

∂x± (x± (t+∆t)⊖ghx± (t))

+∂J∗±

∂t ∆t+ o(∆t) +
∫ t+∆t
t g± (x± (τ) , u± (τ) , τ) dτ

}
.

داریم: صفر، سمت به ∆t دادن میل و (٢) رابطه از استفاده با و فوق عبارت سادهسازی با

(٧) 0 ⊆ ∂J∗±

∂t
+min u±(τ)

t≤τ≤tf

{∂J∗±

∂x±
a±
(
x± (t) , u± (t) , t

)
+ g±

(
x± (t) , u± (t) , t

)}
.

که است مشخص (۴) معادله از داده، قرار t = tf دیفرانسیل، معادله این برای حدی شرایط یافتن منظور به

J∗±(x±(tf ), tf ) = h±(x±(tf ), tf )

میکنیم: تعریف زیر صورت به را بازهای هامیلتونی تابع اکنون، باشد. می بهینگی برای الزم شرط که

(٨) H± (
x± (t) , u± (t) , J∗±, t

)
= min u±(τ)

t≤τ≤tf

{∂J
∗±

∂x±
a±

(
x± (t) , u± (t) , t

)
+ g±

(
x± (t) , u± (t) , t

)
},

می آید: به دست زیر شرح به بازهای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله ،(٣) رابطه از استفاده با ±∗J∂)که

∂t
+H± (x± (t) , u± (t) , J∗±, t

) )−
≤ 0,(٩) (∂J∗±

∂t
+H± (x± (t) , u± (t) , J∗±, t

) )+
≥ 0,

کند. حداقل را J± معیار تابعی که یافت u∗± چون کنترلی قانون توان می فوق معادله دو حل با لذا

2Hamilton-Jacobi-Bellman equation
3Hessian Matrix
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بازه ای بهینه کنترل مسئله حل

عددی نتایج .٣

کرد. خواهیم حل را (١) کلی فرم به بازه ای بهینه کنترل مسئله یک شده، ارائه روش کارایی دادن نشان برای بخش، این در

برساند: حداقل به را زیر بازهای تابعی که کنید پیدا بازهای کنترل .٣ . ١ مثال

(١٠) J∗± (x± (t) , t
)
=

1

2
x±2 (1) +

∫ 1

0
u±2 (t),

.x± (1) = 0 و x± (0) = 1 نهایی و اولیه شرایط و x′± = u± (t)−(α, 3−2α)x± (t) بازهای دینامیک سیستم با

بازهای هامیلتونی تابع ابتدا منظور، این برای ببریم. بکار مسئله این حل برای را قبل بخش در شده مطرح روش می خواهیم
می شود: تعیین زیر شرح به مسئله این برای

(١١) H± (x± (t) , u± (t) , J∗±, t
)
=
∂J∗±

∂x±
(
u± (t)− rx± (t)

)
+ u±2,

از: است عبارت بازهای هامیلتونی تابع بهینگی برای الزم شرط .r = [α, 3− 2α] که

(١٢)
∂H±

∂u±
= 0 =⇒ ∂J∗±

∂x±
+ 2u± = 0 =⇒ u∗± = −1

2

∂J∗±

∂x±
.

کرد: تعریف زیر صورت به را بازهای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله توان می بنابراین .∂2H±

∂u±2 = 2 > 0 که شود توجه

(١٣)
∂J∗±

∂t
+H± (x± (t) , u∗± (t) , J∗±, t

)
= 0.

مرزی شرایط به توجه با است. جواب کلی فرم زدن حدس بازهای، هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله حل برای روش یک
که است J∗± = K±x±2 به صورت معادله این جواب کلی فرم که زد حدس می توان ،J∗±(x±(tf ), tf ) =

1
2x

±2 (t)

داریم: فرض این با می باشد. t از نامشخص اسکالر تابع یک K±(t) آن در

J∗±
x = 2K±(t)x±(t).

داشت: خواهیم (١٢) رابطه از استفاده با این رو، از

u± = −K±x±.

داریم: (١٣) رابطه در نتایج این جایگذاری با

(١۴) (K
′± −K±2 − 2rK±) = 0.

دیفرانسیل معادله این حل با شود. حل (١۴) بازهای دیفرانسیل معادله تا است الزم ،(١٠) مسئله بهینه جواب های یافتن برای
داشت: خواهیم بازهای

K±(t) =
2r

2re2r(t−1) − 1
.

از: می شوند عبارت (١٠) مسئله بهینه جوابهای بنابراین

(١۵) u∗± =
−4r2ert + 2rer(2−r)

2re2r(1−t)−1(2r − e(2r))
, x∗± =

2rert − ert

2r − e2r
.

١ جدول همچنین، است. شده رسم ١ شکل در α = 0.5 به ازای بازه ای کنترل و وضعیت متغیرهای تقریبی نمودارهای
می دهد. نشان مختلف زمان های در را u∗± و x∗± برای شده محاسبه تقریبی مقادیر

١٩٩



صردی زید س. و الهدادی م. شکوهی، ط.
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.α = 0.5 ازای به u∗±و x∗± تقریبی نمودارهای .١ شکل
مختلف. زمان های در u∗±و x∗± تقریبی جوابهای .١ جدول

(u±) (x±) t

[−3.2180, 0.0016] [0.6953, 1.4381] 0
[−3.4195, 0.0015] [0.2359, 1.3845] 0.1
[−3.6422, 0.0014] [0.0732, 1.3329] 0.2
[−3.8884, 0.0013] [0.0199, 1.2830] 0.3
[−4.4610, 0.0012] [0.0044, 1.2350] 0.4
[−4.4610, 0.0012] [0.0007, 1.1887] 0.5
[−4.7932, 0.0011] [0.0000, 1.1441] 0.6
[−5.1604, 0.0011] [0.0000, 1.1010] 0.7
[−5.5662, 0.0010] [0.0000, 1.0594] 0.8
[−6.0146, 0.0009] [0.0000, 1.0194] 0.9
[−6.5103, 0.0008] [0.0000, 1.0000] 1

نتیجهگیری .۴
مسئله این در شد. داده توسعه بازهای بهینه کنترل مسائل از رده ای حل برای هامیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله مقاله، این در
و دیفرانسیل معادله در طوریکه به شود می زده حدس هزینه تابع حداقل آوردن بدست برای جوابی گرفت قرار بررسی مورد که
مستقیم روش یک و بهینگی اصل از استفاده با همچنین باشد. می بودن بهینه برای الزم شرط که کند، صدق ان مرزی شرایط
کاهش بازهای دیفرانسیل معادله یک جواب های یافتن به را بازهای بهینه کنترل مسئله یک حل میتوان جواب، حدس برای
نتایج که است شده استفاده بازهای بهینه کنترل مسئله یک حل برای روش این از نهایت در است. بهینگی کافی شراط که داد،

میدهند. نشان را بهینه جوابهای آن عددی
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دو شده توزیع زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل عددی بررسی جهت شبکه بدون روش یک ارائه
بعدی

* ضابط   زاده١ محمود سید

ایران تهران، نور، پیام دانشگاه پایه، علوم ١دانشکده

دوبعدی توزیعی مرتبه از زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل بررسی برای عددی تحلیل یک تحقیق این در چکیده.
موجود کسری مشتق گیری مرتبه حسب بر انتگرال لژاندر، گاوس گیری انتگرال روش از استفاده با ابتدا در شد. خواهد ارائه
سازی گسسته بدون سپس می آید. به دست زمانی گانه چند کسری مشتقات با انتشار معادله یک و شده زده تقریب معادله در
بعدی سه میدانی نقاط در معادله عددی جواب های مکانی) (زمانی- سراسری کانسای شبکه بدون روش از استفاده با و زمانی
ژاکوبی گاوس گیری انتگرال تقریبی روش از معادله در موجود کاپوتوی کسری مشتقات تقریب برای می آید. به دست یکباره به

می شود. آزموده عددی مثال توسط پیشنهادی روش نهایتا می شود. استفاده
روش کاپوتو، کسری مشتق توزیعی، مرتبه از زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار معادله کلیدی: واژه های

ژاکوبی. گاوس گیری انتگرال روش شعاعی، پایه ای توابع سراسری، کانسای شبکه بدون
.34A08, 33F05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
دقیق تر بسیار کسری حسابان توسط نامتعارف و غیرعادی طبیعی فرآیندهای از بسیاری فرمول بندی اخیر سال های در
است. شده کسری مشتقات با مدل های گسترش و بررسی به محققان افزون روز عالقه مندی باعث امر این و پذیرفته انجام
این در می باشد. توزیعی مرتبه از کسری مشتقات با مدل های گرفته، قرار توجه مورد بسیار تازگی به که مدل ها این از رده یک

:[١] زیر دوبعدی توزیعی١ مرتبه از زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار معادله ∫مقاله ١

٠
ω(α) C٠ D

α
t v(x, y, t) dα = ∆v(x, y, t)−v .▽v(x, y, t)+F (x, y, t) , (x, y) ∈ Ω ⊂ R٢ , t ∈ (٠, T ],

(١)
زیر: به صورت دیریکله مرزی و اولیه شرایط با همراه

v(x, y, ٠) = ψ(x, y), (x, y) ∈ Ω,

v(x, y, t) = g(x, y, t), (x, y) ∈ ∂Ω , t ∈ [٠, T ],(٢)

تعریف زیر به صورت و دارد اشاره کاپوتو٢ کسری مشتق به C٠ Dα
t v مدل این در گرفت. خواهد قرار بررسی و بحث مورد

می شود:
C
٠ D

α
t v(x, y, t) =

١
Γ(١− α)

∫ t

٠

∂v(x, y, τ)

∂τ

dτ

(t− τ)α
, ٠ < α < ١.

zabetzadeh@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
1 The distributed order time fractional advection–diffusion equation
2Caputo fractional derivative
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ضابط زاده م. س.

داریم: دیگر سوی از

∀ ٠ < α < ١, ω(α) > ٠,
∫ ١

٠
ω(α) dα > ٠.

آن برای عددی جواب آوردن به دست است؛ غیرممکن یا و دشوار اغلب باال مسئله برای تحلیلی جواب یافتن که آنجایی از
می رسد. نظر به ضروری

نوشت: می توان لژاندر٣، گاوس نقطه ای m عددی گیری انتگرال روش طبق که می دانیم

(٣)
∫ b

a
f(z) dz =

∫ ١

−١
ψ(u) du ≈

m∑
k=١

wkψ(uk),

ضرائب و نقاط wk و uk همچنین و ψ(u) = b−a
٢ f( (b−a)u٢ + b+a

٢ ) ،z = ١
٢ [(b − a)u + (b + a)] آن، در که

تقریبی به صورت معادله (١)،این راست طرف در موجود انتگرال برای تقریب این از استفاده با می باشند. عددی گیری انتگرال
شد: خواهد تبدیل زیر معادله به

(۴)
١
٢

m∑
k=١

wkFk(x, y, t) = ∆v(x, y, t)− v . ▽ v(x, y, t) + F (x, y, t) , (x, y) ∈ Ω, t ∈ (٠, T ],

می باشد. Fk(x, y, t) = ω(uk+١
٢ ) C٠ D

uk+١
٢

t v(x, y, t) آن، در که

سراسری مکانی - زمانی کانسای شبکه بدون روش .٢

جواب تقریب ۶برای شعاعی پایه ای توابع از روش دراین می باشد. بدون شبکه۵ روش های معروفترین از یکی روش کانسا۴
روش مبتنی این می نامند. نیز شعاعی پایه ای توابع بر مبتنی روش هم محلی٧ روش را این موارد، اغلب در لذا می شود، استفاده
با دیفرانسیل معادالت حل برای و شد ارائه کانسا توسط ١٩٩٠ سال در بار اولین برای و مسئله بر حاکم معادالت قوی فرم بر
مواجهه در آن پذیری انعطاف و باال دقت در کانسا روش  اصلی مزیت .[٢] گرفت قرار استفاده مورد بیضوی جزیی مشتقات
فاصله روش کانسا در نیاز مورد هندسی اطالعات تنها که شد متذکر باید می باشد. نامنظم هندسی دامنه های با مسائل با
سوی از داد. تعمیم باال ابعاد با مسائل برای آن را می توان راحتی به لذا و می باشد دامنه در شده انتخاب میدانی٨ نقاط بین
تابع آن ها .[۴] دادند پیشنهاد کانسا روش برای را نامتقارن مکانی - زمانی نقاط ایده ٢٠٠٢ در همکارانش و میِرز دیگر
گسسته (بدون (۴) معادله حل برای را فرآیند این اینجا در کردند. تعریف Ω × [٠, T ] تعمیم یافته دامنه روی را درونیاب
در مکانی - زمانی جدید دامنه به عنوان Ωnew = Ω × [٠, T ] سه بعدی دامنه لذا، گرفت. خواهیم به کار زمانی) سازی
را {xi}Ni=١ = {(xi, yi, ti)}Ni=١ ∈ Ωnew مکانی - زمانی پراکنده نقاط از مجموعه یک اکنون می شود. گرفته نظر
میدانی نقاط مجموعه می شود فرض همچنین می کنیم. انتخاب میدانی نقاط مجموعه یا مسئله شده گسسته دامنه به عنوان
اولیه، نقاط مجموعه χt٠ = {(xi, yi, ٠)|(xi, yi) ∈ Ω}Nt٠

i=٠ یکی باشد، مجزا مجموعه سه به تفکیک قابل {xi}Ni=١
مجموعه χI = {xi}NI

i=١ نقاط بقیه و مرزی نقاط مجموعه χB = {(xi, yi, ti)|(xi, yi) ∈ ∂Ω, ٠ < ti ≤ T}NB
i=١

توابع از خطی ترکیب به صورت را v ∈ Ωnew مجهول تابع اکنون .NI + NB + Nt٠ = N به طوری که درونی؛ نقاط
می نویسیم: میدانی نقاط به مرکز شعاعی پایه ای

(۵) v(x) ≈ v̂(x) =
N∑
j=١

cjφj(x),

3Gauss Legendre quadrature
4Kansa’s method
5Meshless methods
6Radial basis functions(RBFs)
7Callocation method
8Field points

٢٠٢



شده توزیع زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل برای شبکه بدون روش یک ارائه

آن در که بوده سه بعدی شعاعی پایه ای توابع φj(r) و شود محاسبه باید و بوده مجهول ضرائب cj , j = ١, ..., N آن، در که
خطی ترکیب دادن قرار با می شود. تعریف r =

√
(x− xj)٢ + (y − yj)٢ + ϵ٢(t− tj)٢ به صورت r آن متغیر تنها

می آوریم: به دست xi ∈ χI , i = ١, ..., NI درونی نقاط ازای به و (۴) معادله در (۵)

(۶)
N∑
j=١

[
١
٢

m∑
k=١

wkGkj (xi)−∆φj(xi) + v . ▽ φj(xi)]cj = F (xi) , i = ١, ..., NI ,

کسری مشتق آوردن به دست برای که است به ذکر الزم می باشد. Gkj (xi) = ω(uk+١
٢ ) C٠ D

uk+١
٢

t φj(xi) آن، در که

کنیم: استفاده زیر به صورت ژاکوبی گاوس انتگرال گیری تقریب از می توانیم (C٠ D
uk+١

٢
t φj(xi)) شعاعی پایه ای توابع کاپوتوی

f تابع آن، در که
∫ ١
−١)١− z)

α(١ + z)βf(z)dz انتگرال محاسبه برای ژاکوبی٩: گاوس گیری انتگرال .٢ . ١ تعریف
می شود: ارائه زیر به صورت ژاکوبی گاوس عددی انتگرال گیری فرمول می باشد، [−١, ١] بر نامنفرد و هموار کافی به اندازه

(٧)
∫ ١

−١
w(z)f(z)dz ≈

n∑
k=١

wk.f(zk),

نیز: و Pبوده (α,β)
n ژاکوبی جمله ای چند ساده ریشه های zkها آن، در که

wk = ٢α+β+١ Γ(α+ n+ ١)Γ(β + n+ ١)
n!Γ(α+ β + n+ ١)(١− z٢

k)[P
(α,β)′
n (zk)]٢

.

است. دقیق ٢n− ١ درجه تا چندجمله ای های برای انتگرال گیری روش این به عالوه،

داریم: R٣ فضای در φ شعاعی پایه ای تابع برای ، ٠ < γ < ١ مرتبه کاپوتوی کسری مشتق تعریف به توجه با اکنون

(C٠ D
γ
t φ)(x, y, t) =

١
Γ(١− γ)

∫ t

٠

φ
′
(τ)

(t− τ)γ
dτ

=
١

Γ(١− γ)

∫ t

٠
η−γ

∂φ(
√
(x− xj)٢ + (y − yj)٢ + ϵ٢(τ − tj)٢)

∂τ
]τ=t−η dη,

می آوریم: به دست η = t
١)٢ + ξ) متغیر تغییر از استفاده با حال .η = t− τ آن در که

(C٠ D
γ
t φ)(x, y, t) =

( t٢)
١−γ

Γ(١− γ)

∫ ١

−١
(١ + ξ)−γ

∂φ(
√
(x− xj)٢ + (y − yj)٢ + ϵ٢(τ − tj)٢)

∂τ
]τ=t− t

٢ (١+ξ)
dξ,

β = −γ و α = ٠ به ازای ژاکوبی گاوس انتگرال گیری ساختار دارای (
∫ ١
−١)١ + ξ)−γf(ξ)dξ) حاصل انتگرال که

داریم: یعنی است. محاسبه قابل ژاکوبی گاوس انتگرال  تقریب کمک به و می باشد

(٨) (C٠ D
γ
t φ)(x, y, t) ≈

( t٢)
١−γ

Γ(١− γ)

n∑
k=١

wkf(x, y, ξk),

این که: به توجه با

f(x, y, ξ) =
∂φ(

√
(x− xj)٢ + (y − yj)٢ + ϵ٢(τ − tj)٢)

∂τ
]τ=t− t

٢ (١+ξ)
.

9Gauss jacobi quadrature
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ضابط زاده م. س.

شرایط در مرزی و اولیه نقاط به ازای نیز را (۵) خطی ترکیب مسئله، دیریکله مرزی و اولیه شرایط اعمال برای دیگر، سوی از
می آوریم: به دست بنابراین می کنیم. جایگزین (٢)

N∑
j=١

cjφ(xi, yi, ٠) = ψ(xi, yi), i = ١, ..., Nt٠ ,

N∑
j=١

cjφ(xi, yi, ti) = g(xi, yi, ti), i = ١, ..., NB.(٩)

یک حل با معادله تقریبی جواب های کلیه می آید. به دست N ×N مربعی خطی دستگاه یک (٩) و (۶) معادالت الحاق با
شد. خواهد نتیجه خطی دستگاه

عددی نتایج .٣

شعاعی پایه ای تابع نوع سه از اینجا در می آزماییم. را قبل بخش های در پیشنهادی فرآیند مثال، یک ارائه با بخش این در
می کنیم: استفاده زیر

R١(r) = (r٢ + c٢٫(٢۵ , R٢(r) = e−c
٢r٢

, R٣(r) = r۴ ln r

پارامتر می شوند. نامیده نازک١٢ صفحه اسپالین و گاوسی١١ یافته١٠، تعمیم چندربعی توابع ترتیب، R٣به R٢و ،R١ توابع که
دست به عددی جوا ب های دقت در سزایی به تأثیر حقیقی عدد این می نامند. شکل١٣ پارامتر را R٢ و R١ توابع در موجود c
شکل پارامتر بهترین تعیین برای خطا١۴ و آزمون روش از تحقیق این در دارد. زیادی اهمیت آن بهینه انتخاب و داشته آمده
استفاده m = n = ٧ از ژاکوبی گاوس و لژاندر گاوس روش های به عددی انتگرال های محاسبه در همچنین می کنیم. استفاده

می شود: سنجیده زیر خطای معیار دو توسط نیز آمده به دست عددی جوا ب های خطای می شود.

ε∞ = ∥v(x)− v̂(x)∥∞ , RMSE =
١√
N
∥v(x)− v̂(x)∥٢,

می باشند. محاسباتی جواب و واقعی جواب نشان دهنده به ترتیب v̂(x) و v(x) آن، در که

:[٣] می گیریم نظر در را زیر مسئله .٣ . ١ ∫مثال ١

٠
Γ(٣−α) C٠ Dα

t v(x, y, t) dα =
∂٢v

∂x٢ +
∂٢v

∂y٢−
∂v

∂x
− ∂v
∂y

+F (x, y, t), (x, y) ∈ [٠, ٢[١, ٠ < t ≤ ١,

اولیه و مرزی شرایط می باشد. v(x, y, t) = t٢ex+y مسئله واقعی جواب و بوده F (x, y, t) = ٢(t٢−t)
ln t ex+y آن در که

پایداری و محاسباتی خطاهای قبل، بخش های در پیشنهادی فرآیند اجرای با می شود. استخراج مسئله واقعی جواب از نیز
است. شده آورده زیر شکل و جدول در عددی جواب های

. RBFs مختلف توابع Nو = ١٧٣ به ازای شده محاسبه جواب های نسبی و مطلق خطاهای .١ جدول

RMSE ε∞ RBFs
١٫١٧٣٨× ١٠−۶ ۵٫۶٠٠٣× ١٠−۶ R١(r)
٩٫٠٨٧۵× ١٠−۶ ٩٫۶۴٠٠× ١٠−۵ R٢(r)
۶٫٩٢٢٩× ١٠−۵ ٢٫۶١٢۵× ١٠−۴ R٣(r)

10Generalized MultiQuadrics(GMQ)
11Gaussian(G)
12Thin Plate Splines (TPS)
13Shape parameter
14Trial and Error
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شده توزیع زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل برای شبکه بدون روش یک ارائه
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میدانی. نقاط تعداد افزایش با محاساب مطلق خطای تغییرات .١ شکل

نتیجه گیری .۴
ابتدا در شد. پرداخته دوبعدی توزیعی مرتبه از زمانی کسری مشتقات با همرفتی انتشار مدل عددی بررسی به مقاله این در
و زمانی سازی گسسته بدون سپس گردید. جایگزین لژاندر گاوس انتگرال تقریب توسط معادله چپ طرف در موجود انتگرال
مشتق محاسبه منظور به شد. سازی گسسته یکباره به مکانی و زمانی متغیرهای سراسری، کانسای شبکه بدون روش توسط
انتخاب و مثال یک ارائه با شد. استفاده ژاکوبی گاوس عددی گیری انتگرال روش از نیز شعاعی پایه ای توابع کاپوتوی کسری

شد. تأیید نظر مورد مدل با مواجهه در طرح این بودن آمیز موفقیت شعاعی، پایه ای تابع چند

مراجع
1. Abbaszadeh, Mostafa, and Mehdi Dehghan. ”Meshless upwind local radial basis function-finite difference

technique to simulate the time-fractional distributed-order advection–diffusion equation.” Engineering with
computers (2019): 1-17.

2. Kansa. E.J. Multiquadrics - a scattered data approximation scheme with applications to computational
fluid dynamics - I, Comput. Math. Applic., 19(8/9)(1990) 127–145.

3. Liu, Quanzhen, et al. ”An RBF based meshless method for the distributed order time fractional advection–
diffusion equation.” Engineering Analysis with Boundary Elements 96 (2018): 55-63.

4. Myers .B. E , D. De. Iaca, D. Posa, L. De. Cesare, Space-Time Radial Basis functions, Computers and
Mathematics with Applications 43, (2002), 539-549.
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هموکلینیک های کالس روی دورستگی وجود و ترایاها با همراه متناوب خطی های سیستم

غریب١* حمید

ایران اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه ریاضی، ١بخش

ادامه در و کنیم می مطرح را آن خواص و مرتبط تعاریف و دینامیکی های سیستم از اولیه تعریف ابتدا مقاله این در چکیده.
ترایا با همراه تناوبی خطی سیستم یک با هموکلینیک های کالس بین رابطه مورد در همچنین و کرده بیان را خطی های سیستم

دهیم. می قرار بررسی مورد را هموکلینیک های کالس روی اختالل یا تسلطی تجزیه وجود و کنیم می بحث ها،
دیفیومورفیسم. هموکلینیک، های کالس تسلطی، تجزیه کلیدی: واژه های

.37C29, 37D20, 37D30 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
که هم، از جدا ترایای های مجموعه از متناهی تعداد یک به هذلولوی مفهوم در توانند می همیشه غیربدیهی های سیستم
مجموعه چنین به که طیفی) (تجزیه شوند تجزیه هستند، متناوب نقاط از چگال مجموعه زیر یک شامل آنها از کدام هر
برای هذلولوی، غیر های مجموعه خواندن و کردن پیدا به زیادی عالقه جدید دینامیکاران گویند. می پایه های مجموعه هایی،
مجموعه جانشینی برای مناسبی کاندیدای هموکلینیک های کالس که دارند، هذلولوی پایه های مجموعه از مفهومی جانشینی
دارای که کنیم می مطرح را خاصی خطی های سیستم همچنین هستند. پایدار همیشه ها مجموعه این و هستند پایه های
این باشد. می ها ترایا مفهوم کرد خواهیم بیان ما که اضافی های ساختار مهمترین که باشند می اضافی ساختارهای از بعضی

باشند. می تناوبی موارد اغلب در و پیوسته معینی موارد در ها سیستم
بسیار بحث ما و کرد اشاره دورستگی وجود به توان می دهد می رخ هموکلینیک های کالس روی که جالبی اتفاقات از یکی
C١-دورستگی مبحث ای پایه مطالب شاکله کنیم. می بیان را است قائل سیستم یک روی ١ منیه که را C١-دورستگی غنی
است الزم مقدمات سری یک مباحث این بیان برای اما دهند. می تشکیل [١] ۴ پوژالس و ٣ دیاز ،٢ بوناتی از ای مقاله را
این شد. خواهد مطرح تعاریف این اصلی گزاره بیان از قبل که باشد، می توپولوژیک ای پایه تعاریف شامل مقدمات این که

باشد. می ٨ بریرا و ٧ پشین از کتابی و [٢] ۶ استاک و ۵ برین از کتابی از برآمده مطالب

hamidgharib.g@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
Mane١

Bonatti٢

Diaz٣

Pujals۴

Brin۵

Stuck۶

pesin٧

Barrira٨
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غریب ح.

اصلی نتایج .٢

دیفیومورفیسم را f : M → N پذیر مشتق نگاشت صورت این در باشند، منیفلد دو N و M کنید فرض .٢ . ١ تعریف
باشد. پذیر مشتق نیز آن معکوس همچنین و دوسویی تابع یک f هرگاه نامند

تجزیه صورت این در باشد، پایا -f و بسته مجموعه یک Λ می کنیم فرض .٢ . ٢ تعریف

TΛM = E١ ⊕ E٢ ⊕ . . .⊕ Ek
و i < j هر برای که طوری به باشد موجود l ∈ N و بوده پایا -Df هرگاه می شود، نامیده Λ روی تسلطی تجزیه یک

باشیم داشته x ∈ Λ

∥Df l(x)u∥
∥Df l(x)v∥

<
١
٢

تسلطی - l تجزیه، این می گوییم و Ei ≺l Ej صورت این در باشند. یکه v ∈ Ej(x) و u ∈ Ei(x) که هنگامی
باشیم داشته n ≥ ١ هر برای که طوری به باشند داشته وجود ◦ < λ < ١ و C > ◦ های ثابت معادل طور به یا است.

∥Dfn(x)u∥
∥Dfn(x)v∥

< Cλn.

قاطع فوق اشتراک چنانچه می شود. نامیده هموکلینیک نقطه یک W s(p) ∩W u(p) به متعلق x نقطه هر .٢ . ٣ تعریف
می گوییم. هموکلینیک مماس یک را x باشد، مماسی اشتراک اگر و قاطع هموکلینیک نقطه یک را x باشد،

نقاط بستار صورت این در باشد، k تناوب دوره با f برای هذلولوی متناوب نقطه یک p می کنیم فرض .۴ . ٢ تعریف
عبارتی به می شود، تعریف p به وابسته هموکلینیک کالس هموکلینیک،

H(p, f) =W s(p) ∩W u(p).

قاطع هموکلینیک کالس را آن و داده نمایش HT (p, f) با را کالس این باشد، قاطع فوق اشتراک هرگاه خاص حالت در
عبارتی به می نامیم، p به وابسته

HT (p, f) =W s(p) ⋔W u(p).

هر برای کرد، خواهیم بیان را آن ادامه در که فرانک لم بر بنا باشد. f مشتق df و دیفیومورفیسم یک f کنید فرض
f نزدیکی - C١ در g دیفیومورفیسم با تناظر یک تناوبی، نقطه متناهی تعداد های مدار امتداد در df مشتق از A اختالل
مطرح را df مشتق از هایی اختالل که دهد می اجازه ما به لم این .dg = A ها مدار این امتداد در که طوری به دارد، وجود

رسیم. می متناوب های مدار امتداد در مناسب مشتق یک به ترتیب این به کنیم.

فرانک٩) (لم .۵ . ٢ قضیه
در g دیفیومورفیسم یک صورت این در باشد. E امتداد در df از اختالل -ϵیک B و متناهی مجموعه یک E کنید فرض
با نیز E در و باشد می منطبق f بر E از دلخواه کوچک همسایگی یک از خارج در که طوری به دارد وجود f نزدیکی -C١

است. منطبق B بر E در dg همچنین است، برابر f

ها ترایا با همراه را پیوسته تناوبی خطی سیستم یک df مشتق باشد. k اندیس از زینی نقطه یک P کنید فرض .۶ . ٢ لم
دهد. می نتیجه را P با رابطه در هموکلینیک طور به و k اندیس از H(p, f) در زینی نقاط از Σ مجموعه روی

P با هموکلینیک طور به ها xi که زمانی باشد. متناهی خانواده یک x١, ..., xn ∈ Σ و ثابت ϵ > ٠ کنید فرض اثبات.
K مجموعه این بنابراین دارد. وجود ها xi همه شامل H(P, f) از K فشرده ترایای هذلولوی زیرمجموعه یک اند، رابطه در
،x ∈ K برای توانیم می ما اکنون شود. می پوشیده کوچک کافی اندازه به های مستطیل از استفاده با مارکوف افراز کمک به
داشته قرار یکسان های مستطیل در نقاط هرگاه که طوری به کنیم، انتخاب TxM در را ها مختص از یکه متعامد های سیستم

اند. وابسته x به پیوسته طور به یکه متعامد های پایه باشند،

9Frank
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دورستگی وجود و خطی های سیستم

مختص از سیستم این در df نوشتن Kو روی شدن تعریف با که باشد ها ماتریس از سیستمی (K, f,A) که کنید فرض
افراز های مستطیل کردن جزء به تقسیم کمک با لزوم صورت در و df پیوستگی از استفاده با اکنون شود. می حاصل ها

مشابه مستطیل در y و x هر برای که کنیم فرض توانیم می ما مارکوف،

∥ A(x)−A(y) ∥< ϵ , ∥ A−١(x)−A−١(y) ∥< ϵ.

کند. می عمل ١٠ اسمیل اسب نعل برای انتقال نگاشت مانند هذلولوی های مجموعه برای مارکوف افراز واقع در
ترایا رود، می xj شامل مستطیل به xi شامل مستطیل از که K در مدار هر امتداد در df مشتق گرفتن نظر در با حال
□ .( ١ (شکل آید می دست به xj به xi از ها

هموکلینیک نقطه دو برای مارکوف افراز های مستطیل از استفاده .١ شکل

فرض و بگیرید ثابت را ϵ > ϵ٠ > ٠ باشد. ها ترایا با همراه متناوب خطی سیستم یک (Σ, f, E , A) کنید فرض .٢ . ٧ لم
آن ویژه مقادیر همه مطلق قدر (یعنی توسیع، یک MÃ(x) که طوری به دارد وجود x ∈ Σ و Ã اختالل -ϵ٠ یک که کنید
زیرمجموعه یک آنگاه باشد. باشند) یک از کوچکتر آن ویژه مقادیر همه مطلق قدر (یعنی انقباض یک یا باشند) یک از بزرگتر
MÂ(x)یک خطی نگاشت y ∈ Σ̃ هر برای که طوری به دارد وجود A از Â اختالل -ϵ یک و Σ از Σ̃ چگال پایای -f

است. انقباض یک یا توسیع،

ϵ هر ازای به تعریف، به بنا پس دارد ترایا Σ روی سیستم چون باشد. Σ در ای نقطه z و ϵ١ = ϵ− ϵ٠ کنید فرض اثبات.
ترایا -ϵ١ دو دارد. وجود ترایا -ϵ یک

( z به x (از Tz,x و ( x به z (از Tx,z
صورت به ترایا، -ϵ دو با را [W (ι, a)] کلمه ما ها ترایا -ϵ تعریف در واقع در گیریم. می نظر در را

Tz,x ◦ [MA(x)]
α١ ◦ Tx,z ◦ [MA(z)]

α٢

گیریم. می نظر در
هر برای که طوری به است موجود n(z, δ) یک ،δ > ٠ ثابت یک برای ها، ترایا -ϵ تعریف یک شرط الف بنابرقسمت

که طوری به دارد وجود yn مدار امتداد در A از A′ تغییر -ϵ١ یک و d(yn, z) < δ با yn ∈ Σ ،n > ٠

MA′ (yn) = Tz,x ◦ [MA(x)]
n ◦ Tx,z ◦ [M(z)]n(z,δ).

کنیم می تعریف زیر صورت به را M̃n حال

M̃n = Tz,x ◦ [MA′ (x)]n ◦ Tx,z ◦ [M(z)]n(z,δ).

توسیع یک M̃n که طوری به کنیم اختیار بزرگ آنقدر را n توانیم می ما است، انقباض یک یا توسیع یک MA′ (x) چون
درامتداد A′ از Â اختالل ϵ١ یک با و است M̂n به نزدیک MA′ (x) بنابراین باشد. MA′ (x) با مطابق انقباض یک یا

10Smale
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غریب ح.

داریم. را MÂ(x) = M̂n تساوی ،yn مدار
نظر در اولیه مدار از چگال زیرمجموعه یک را مدار این از مفروض نقاط توانیم می نداریم، نیازی Â پیوستگی به ما چون
□ رسیم. می برهان پایان به بنابراین بگیریم.

پیوسته متناوب خطی سیستم هر که طوری به دارد وجود l > ٠ یک ،ϵ > ٠ و N > ٠ ،K > ٠ هر برای .٢ . ٨ گزاره
زیر مورد دو از یکی در و است هایی ترایا دارای که (∥ A ∥< K) گردد می کراندار K بوسیله (Σ, f, E , A) بعدی -N

کند می صدق
پذیرد. می تسلطی -l تجزیه یک A . ١

است. MÃ(x)متجانس که طوری به دارند وجود x ∈ Σ نقطه یک و A از Ã اختالل -ϵیک . ٢

طوری به باشد ها ترایا با خطی سیستم یک (Σ, f, F,A) اگر که داد نشان ابتدا است، آمده [٣] در که گزاره این برهان
ویژه مقادیر A از اختالل یک کمک به توانیم می ما آنگاه نپذیرد، را تسلطی -l تجزیه یک آن از چگال سیستم زیر هیچ که
یک با توانیم می آنگاه آوریم، بدست مختلط ویژه مقادیر کافی اندازه به اگر که داد نشان دوم بخش در آوریم. دست به مختلط

برسیم. متجانس سیستم یک به سیستم در اختالل

دیفیومورفیسم هر برای که طوری به دارد وجود l(ϵ,K,N) ∈ N یک ،ϵ > ٠ و N > ٠ ،K > ٠ هر برای .٢ . ٩ گزاره
زینی نقطه هر و کراندارند K با دو هر df−١ و df های مشتق که ،M بعدی -N ریمانی منیفلد یک روی شده تعریف f

کند می صدق زیر حالت دو از یکی در ،H(p, f) بدیهی غیر هموکلینیک کالس یک با f از P
پذیرد، می را تسلطی -l(ϵ,K,N) تجزیه یک H(p, f) هموکلینیک کالس . ١

جاذب تا k که طوری به دارد وجود f به نزدیک -ϵ−C١ gیک ،K ∈ N ,H(pو f) از U همسایگی هر برای . ٢
است. مشمول U در آنها های مدار که دارد تناوبی دافع یا

متناوب زینی نقطه یک و باشند کراندار K توسط ∥ d−١ ∥ و ∥ d ∥ که گیریم می نظر در طوری را f دیفیومورفیسم اثبات.
.A = (f∗)|Σ و E = TM |Σ ، Σ = H(p, f) کنید فرض باشد. مفروض بدیهی غیر هموکلینیک کالس یک با f از P
در P با هموکلینیک طور به که زینی نقاط تمام مجموعه است. پیوسته خطی سیستم یک (Σ, f, E , A) صورت این در

دارند). P با مشابه تناوب که نقاطی ویژه (به دهیم می نشان Σ′ ⊂ Σ با را اند رابطه
روی A توسط شده القا سیستم زیر ،۶ . ٢ لم بر بنا بعالوه، است. Σ از پایا -f چگال زیرمجموعه یک Σ′ که کنید می مالحظه

پذیرد. می را ها ترایا Σ′

می تجزیه آن تسلطی) تجزیه برای بستار روی توسیع خاصیت (بنا آنگاه باشد، داشته Σ′ روی تسلطی -l تجزیه یک A اگر
کند. پیدا گسترش Σ روی تسلطی - l تجزیه یک به تواند

l تجزیه یک Σ′ روی A اگر بگیرید. نظر در را ϵ/٢ و N = dim(M) ،K با مطابق و ٢ . ٨ گزاره در ثابت l > ٠ اکنون
طوری به دارند وجود x ∈ Σ نقطه یک و A از Ã اختالل - ϵ/٢ یک ،٢ . ٨ گزاره به توجه با آنگاه باشد، نداشته تسلطی -

است. متجانس یک MÃ(x) که
کنیم می فرض دلخواه به باشد. انقباض یک یا توسیع، یک دلخواه) کوچک اختالل یک (با تجانس این که کنیم می فرض ما
که دارد وجود y نقاط از Σ′ از چگال زیرمجموعه یک ،٢ . ٧ لم بر بنا پذیرد، می را ها ترایا سیستم چون باشد، توسیع یک که
توانیم می ما حال باشد. می توسیع یک MÂ(x) خطی نگاشت که طوری به پذیرند می را Â های تغییر -ϵ مدارشان روی

دهیم. می نشان E با را متناوب های مدار این مجموعه و کنیم انتخاب ( متناهی اما ) زیاد دلخواه به را y نقاط تعداد
□ شود. می کامل گزاره برهان فرانک، لم از استفاده با اکنون

نتیجه گیری .٣

نیز متناوب های سیستم در شود می آشوب نظریه شدن پدیدار باعث کوچک اختالل یک وجود طبیعت در که همانطور
توانیم می یا دهند می رخ زمانی ها اختالل اوقات اکثر در شوند. می دورستگی و جالب اتفاقات ایجاد باعث ها اختالل وجود

باشند. داشته مماسی اشتراک هم با ناپایدار و پایدار فضای که کنیم ایجاد
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فازی یافتهی شکل q-تغییر ابرکرهی روی دیراک کوانتومی ابرعملگر

زاده٢ لطفی مهدی ، محمودی١,* محمد
ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه فیزیک، ١,٢گروه

شکل q-تغییر گینسپارگ-ویلسون ابرجبر کمک به و فازی ی یافته شکل q-تغییر ی ابرکره تعاریف از استفاده با چکیده.
آنجا در شد. خواهد معرفی S(٢|٢)

qµ ی ابرکره روی فازی ی یافته شکل q-تغییر کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای فازی، ی یافته
به q و نهایت بی سمت به l ناجابجایی پارامتر که زمانی جابجایی صحیح حد یک حدی، حالت در که است شده داده نشان

دارد. وجود کند، میل یک سمت
فازی، ی یافته شکل q-تغییر گینسپارگ-ویلسون ابرجبر فازی، ی یافته شکل q-تغییر ی ابرکره کلیدی: های واژه

یافته شکل q-تغییر کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای
موضوعی: بندی طبقه

مقدمه .١
هستند. ناجابجایی هندسه برای الت١ - کن رهیافت در مهمی بسیار الحاقی خود عملگر دو کایرالیتی، و دیراک عملگرهای
دار کران عملگرهای توسط باوفا نمایش - ∗ ، A مختلط یکدار جبر - یک∗ شامل (A,H, D) یکدار تایی سه طیف یک
:[١] است زیر های ویژگی با دیراک) (عملگر D : H → H خودالحاق عملگر یک و H جداپذیر هیلبرت فضای یک روی

است. H روی فشرده عملگری ، λ /∈ R, (D − λ)−١ حالل •
است. H روی دار کران عملگری [D,π(a)] جابجاگر ، ∀a ∈ A •

γ یکعملگری: یعنی باشد؛ داشته Hوجود از ای شده مدرج -Z٢ یک اگر شود می نامیده زوج (A,H, D)ی گانه طیفسه
غیراین در a∀؛ ∈ A, γa = aγ و γD+Dγ = ٠ که: طوری به γ٢ = ١ و γ∗ = γ که: هایی ویژگی چنین Hبا → H
طیف این به صورت
با فقط دیراک عملگر حالت این در و ندارد وجود کایرالیتی عملگرهای فرد، بعد با منیفلدهای برای شود. می گفته فرد گانه سه
عملگر از: عبارتند که دارد وجود فازی S٢ کایرالیتی و دیراک عملگرهای از نوع سه شود. می توصیف دیفرانسیلی ساختارهای
- کلمیک گروسه- دیراک عملگر و [۶]DWW

واتامورا٢ واتامورا- دیراک عملگر ،[٢]DGW ویلسون - گینسپارگ دیراک
توسط S

(٢|٢)
F فازی کره ابر .[۴]DGKP

ناجر٣ پرس
ایده میالدی، ١٩٩٠ و ١٩٨٠ های سال از بعد است. شدنی توصیف uosp(١|٢) ابرجبرلی ناپذیر کاهش های نمایش
تاربندی به توان می زمینه این در کارها اولین از گرفت. قرار مطالعه مورد گسترده طور به یافته شکل q-تغییر ی هندسه ی
کوانتومی[۵] پودلز ی کره روی یافته شکل q-تغییر دیراک عملگر هوپف-گالوا، توسیع چارچوب در یافته شکل q-تغییر هوپف
عملگر نوع سه از شد، اشاره که همچنان کرد. اشاره [٣] Dq

WW واتامورا-واتامورا ی یافته شکل q-تغییر دیراک عملگر و
است، گرفته صورت مقاله این در که آنچه اما و اند. یافته شکل q-تغییر قبل های سال در DGW جز به مذکور، دیراک

fereshteh−arad@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
Connes− Lott١

Watamura−Watamura٢

Grosse−Klimcik − Presnajder٣
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زاده لطفی م. ، محمودی م.

ساختن سپس و فازی ی یافته شکل q-تغییر گینسپارگ-ویلسون ابرجبر به فازی ویلسون - گینسپارگ ابرجبر از تعمیمی
باشد. می متناظرش فازی ی یافته شکل q-تغییر کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای

فازی ی یافته شکل q-تغییر ی ابرکره .٢
کنیم: تعریف را n برای q-عدد ابتدا در تا است نیاز فازی، کوانتومی ی ابرکره تعریف منظور به

(١) [n]q =
qn − q−n

q − q−١

نشان X+, X−, X٠,Θ+,Θ− با را آن A(S(٢|٢)
qµ ) مختصاتی جبر مولدهای ،S(٢|٢)

qµ فازی کوانتومی ی ابرکره برای
کنند: می صدق شده داده جابجایی روابط در و شوند می تعریف زیر صورت به که داد خواهیم

(٢) Xi =
[٢]qLi√

[٢l]q [٢l + ١]q
,Θα =

[٢]qLα√
[٢l]q [٢l + ١]q

, X+X− − X−X+ = µX٠ − (q − q
−١

)X
٢
٠ , [X٠,X±]q = ±µX±

شد: خواهد تعریف زیر ی رابطه با نیز فازی کوانتومی ی ابرکره همچنین

(٣) X ·X =
∑
٠,±

qmX−mXm + εαβθαθβ = X٢
٠ + qX−X+ + q−١X+X− + εαβθαθβ = ١

-Z٢ ((١|٢)uosp)Uqیکجبر = uospq(١|٢) آن ابرجبر که است S(٢|٢)
qµ کوانتومی ی ابرکره این (١|٢)UOSpqتقارن

و یکدار مدرج
شود: می ایجاد L± فرد عضوهای و L٠ زوج عضو توسط که است پذیر شرکت

(۴) [L٠, L±] = ±L±, {L+, L−} = [٢L٠]
q
١
٢

کوانتومی ابرجبر نتیجه در کرد؛ مشخص مولدها ی مجموعه به E مدرج ولوشن این کردن اضافه با توان می را uospq(١|٢)
کرد: خواهند صدق زیر روابط در uospq(١|٢)

(۵) [L٠, L±] = ±L±, {L+, L−} = [٢L٠]
q
١
٢
, {E,L±} = ٠, [E,L٠] = ٠, E٢ = ١

شوند: می زیر روابط به تبدیل ،K−١ = q−L٠ و K = qL٠ جدید مولدهای معرفی با روابط این که

KL+K
−١ = qL+, KL−K

−١ = q−١L−, KK−١ = ١, E٢ = ١,

(۶) [K,E] = ٠, [K−١, E] = ٠, {L±, E} = ٠, {L+, L−} =
K −K−١

q
١
٢ − q

−١
٢

است
[٢l]q[٢l + ١]q

[٢]٢q
مقدار ویژه دارای و شود می جابجا ی(۵) رابطه مولدهای ی همه با که Cuospq(١|٢) کازیمیر عملگر

است: زیر شکل دارای یابد، می تقلیل l(l + ١
٢) یعنی، خود، ی یافته شکل تغییر غیر مقدار ویژه به q → ١ حد در که

(٧) Cuospq(١|٢) = (L+L− − [L٠ −
١
٢
]q)E

ϵ : uospq(١|٢)→ ی یکه هم ∆و : uospq(١|٢)→ uospq(١|٢)⊗uospq(١|٢)ضرب هم های نگاشت معرفی با
شود: می داده زیر روابط توسط uospq(١|٢) هوپف جبر ساختار ،σ : uospq(١|٢)→ uospq(١|٢) وارون هم و C

∆(L+) = L+ ⊗KE + ١⊗ L+, ∆(L−) = L− ⊗ E +K−١ ⊗ L−,

∆(K) = K ⊗K, ∆(E) = E ⊗ E, ϵ(E) = ١, ϵ(K) = ١, ϵ(L±) = ٠,
(٨) σ(E) = E, σ(K) = K−١, σ(L+) = −L+K

−١E, σ(L−) = −KL−E

خواهیم را زیر متفاوت حدی های حالت نتیجه در داریم. µ و q متفاوت حقیقی پارامتر دو S(٢|٢)
qµ فازی کوانتومی ی ابرکره در

داشت:
S
(٢|٢)
qµ −→ S

(٢|٢)
µ −→ S(٢|٢) :(µ −→ ٠ سپس q −→ حد(١ اولین •

٢١٢



دیراک کوانتومی ابرعملگر

S
(٢|٢)
qµ −→ S

(٢|٢)
q −→ S(٢|٢) :(q −→ ١ سپس µ −→ حد(٠ دومین •

S
(٢|٢)
qµ −→ S(٢|٢) :(q −→ ١ و µ −→ ٠ همزمان طور حد(به سومین •

١
µ٢

= از متناظرش ی یافته تبدیل غیر مقدار به q −→ ١ حد در که شود می تعریف زیر صورت به µq آن در که

یابد: می تقلیل
١√

l(l + ١
٢)

یعنی، ،Cuosp(١|٢) = l(l + ١
٢)

(٩) µq ≡
[٢]q√

[٢l]q[٢l + ١]

شود: می S(٢|٢) ی ابرکره آشنای ی رابطه به تبدیل ،(٣) ی رابطه حد، سومین در

(١٠) x · x = xixi + εαβθαθβ = ١

آمد: خواهند در زیر صورت به نیز su(٢) جبر σ١, σ٢, σ٠ پاولی های ماتریس ی یافته شکل q-تغییر ی نسخه همچنین

σq١ =

√
[٢]q
٢q

σ١ =

√
[٢]q
٢q

(
٠ i
i ٠

)
, σq٢ =

√
[٢]q
٢q

σ٢ =

√
[٢]q
٢q

(
٠ ١
−١ ٠

)
, σq٠ =

(
q ٠
٠ −q−١

)
(١١)
است: τ٢ = (٠, ١)t و ε = iσq٢, τ١ = (١, ٠)t آن در که شوند، می تعریف زیر قرار به نیز ها ماتریس این ابر ی نسخه

(١٢) Σqi =
١
[٢]q

(
σqi ٠
٠ ٠

)
, Σqα =

١
[٢]q

(
٠ τα

−(ετα)t ٠

)

مدول ساخت .٣

به S٢
q پودلز استاندارد ی کره که است S(٢|٢)

qµ کوانتومی ی ابرکره روی بر (١)Uq-کالف یک کوانتومی، هوپف ابرکالف
(٢)SUqاست. همگن کوانتومی یکفضای S٢

q ی کره دارد. را آن کل نقشمنیفلد S(٢|٣)
qµ کوانتومی ابرمنیفلد و آن بادی عنوان

فضای (٢|٢)A(Sبرای
qµ ) ،S(٢|٣)

qµ کل فضای (٢|٣)A(Sبرای
qµ ) با را کوانتومی هوپف ابرکالف این به مربوط مختصاتی جبرهای

یک A(S(٢|٢)
qµ ) ↪→ A(S

(٢|٣)
qµ ) شمول جبر نتیجه در داد. خواهیم نشان Uq(١) تار برای A(Uq(١)) و S

(٢|٢)
qµ ی پایه

ابرتاربندی اولین از جبری ی نسخه یک طبیعتا و باشد می کوانتومی هوپف ابرکالف یک عنوان به که است هوپف-گالوا توسیع

بود: خواهد زیر صورت به نیز کوانتومی ی وابسته کالف است؛ S(٢|٣)
qµ

Uq(١)−−−→ S
(٢|٢)
qµ کوانتومی هوپف

(١٣) E(n)
q := {x ∈ A(S(٢|٣)

qµ ) : k · x = q
n
٢ x, k ∈ A(Uq(١))}

از (A(S(٢|٢)
qµ ))٢n+١ آزاد مدول یک در تصویر با است معادل که است (٢|٢)A(S-دو-مدول

qµ ) یک E(n)
q هر وضوح، به

A(S
(٢|٢)
qµ ) با را E(n)

q اینجا در .n ⩾ ٠ هر ازای A(S)١+Mat٢nبه
(٢|٢)
qµ )) در P (n)

q خودالحاقی کوانتومی عملگر یک
گرفت. خواهیم یکی (A(S(٢|٢)

qµ ))٢n+١P
(n)
q مقاطع چپ -مدول

١
٢
اسپین تصویری مدول -A(S(٢|٢)

qµ ) ابر ی یافته شکل q-تغییر ابرتصویرگرهای .۴

ی مطالعه با S(٢|٣)
qµ

Uq(١)−−−→ S
(٢|٢)
qµ اصلی ابرتاربندی ی مطالعه ناجابجایی، ی هندسه در سر-سوآن ی قضیه طبق

q-تغییر های ابرمدول ساختن برای لذا شود. می جایگزین مقاطع این متناهی تولید با ناجابجایی تصویری (٢|٢)A(S-مدول
qµ )

ابرتصویرگرهای ساخت. را ها مدول این فازی ی یافته شکل q-تغییر ابرتصویرگرهای باید تصویری، چپ راستو ی یافته شکل

٢١٣
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تصویری چپ مدول برای یافته شکل q-تغییر
(Σ ·X =

∑
m=٠,±(q)

mΣ−mXm + εαβΣαΘβ):شود می

(١۴) PL
[l± ١

٢ ]q
=

١
[٢]q

١±
(Σ ·X+

µq
[٢]q )√

µ٢q
[٢]٢q

+ ١

 , PL
[l± ١

٢ ]q
=

١
[٢]q

[١± [٢]qΣq · LL + ١√
[٢l]q[٢l + ١]q + ١

]

می راحتی به دهد. می نشان l± ١
٢
ی کمینه و بیشینه مقادیر با را

١
٢
ابراسپین با ای زاویه ی ابرتکانه چپ شدگی جفت که

که: داد نشان توان

(١۵) PL
[l+ ١

٢ ]q
+ PL

[l− ١
٢ ]q

=
٢
[٢]q

نوشت: توان می نتیجه در هستند؛ ما تصویری چپ (٢|٢)A(S-مدول
qµ ) ابرتصویرگرهای اینها

(١۶) (A(S
(٢|٢)
qµ ))

٢
= (A(S

(٢|٢)
qµ ))

٢
P

L

[l+ ١
٢ ]q

⊕ (A(S
(٢|٢)
qµ ))

٢
P

L

[l− ١
٢ ]q

, Γ
L

[l± ١
٢ ]q

= [٢]qPL

[l± ١
٢ ]q

− ١ = ±
[٢]qΣq · LL + ١√
[٢l]q [٢l + ١]q + ١

که داشت خواهند شدگی جفت l ± ١
٢
ی کمینه و بیشینه مقادیر با هم، با نیز ١

٢ ابراسپین و راست ای زاویه ی ابرتکانه

(−LRi ,−LRα ) به (LLi , LLα) تغییر با زیر صورت به ،PR
[l± ١

٢ ]q
متناظرشان راست ی یافته شکل q-تغییر ابرتصویرگرهای

آیند: می بدست (١۴) در

(١٧) PR[l±١/٢]q =
١
[٢]q

[١∓ [٢]qΣq · LR − ١√
[٢l]q[٢l + ١]q + ١

]

نوشت: توان می نتیجه در هستند؛ ما تصویری راست (٢|٢)A(S-مدول
qµ ) ی یافته شکل q-تغییر ابرتصویرگرهای نیز اینها

(١٨) (A(S
(٢|٢)
qµ ))

٢
= (A(S

(٢|٢)
qµ ))

٢
P

R

[l+ ١
٢ ]q

⊕ (A(S
(٢|٢)
qµ ))

٢
P

R

[l− ١
٢ ]q

, Γ
R

[l± ١
٢ ]q

= [٢]qPR

[l± ١
٢ ]q

− ١ = ∓
[٢]qΣq · LL − ١√
[٢l]q [٢l + ١]q + ١

q-تغییر کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای و فازی ی یافته شکل q-تغییر ویلسون گینسپارگ- ابرجبر .۵
١
٢
اسپین فازی ی یافته شکل

ناوردای -‡ ابر دو توسط که است CL روی جبر یک‡- Aqµ فازی ی یافته شکل q-تغییر ویلسون گینسپارگ- ابرجبر
آیند: می بدست Γ′

qµ و Γqµ ولوشن این

(١٩) Aqµ = ⟨Γqµ,Γ′qµ : (Γqµ)٢ = (Γ′qµ)٢ = I, (Γqµ)‡ = Γqµ, (Γ′qµ)‡ = Γ′qµ⟩
مولدهای توسط که را زیر عضو دو سازد. می محقق را یافته شکل q-تغییر ویلسون ابرجبرگینسپارگ- یک (١٩) از نمایشی هر

گیریم: می نظر در شوند، می ساخته Aqµ ی یافته شکل q-تغییر ویلسون گینسپارگ- ابرجبر Γ′
qµ و Γqµ

(٢٠) Γ١
qµ =

١
[٢]q

(Γqµ+Γ′
qµ) , (Γ١

qµ)
‡ = Γ١

qµ, Γ٢
qµ =

١
[٢]q

(Γqµ−Γ′
qµ) , (Γ٢

qµ)
‡ = Γ٢

qµ

شوند: می پادجابجا هم با Γ٢
qµ و Γ١

qµ ترتیب بدین

(٢١)
{
Γ١
qµ,Γ

٢
qµ

}
= ٠

داشت: خواهیم Γ′
qµ و Γqµ با ΓR

[l± ١
٢ ]q

و ΓL
[l± ١

٢ ]q
گرفتن برابر با

(٢٢) Γ±
١ = ± Σq · Lq + ١√

[٢l]q[٢l + ١]q + ١
, Γ±

٢ = ± Σq · (LL + LR)√
[٢l]q[٢l + ١]q + ١

٢١۴



دیراک کوانتومی ابرعملگر

صورت به را S(٢|٢)
qµ فازی ی یافته شکل q-تغییر ی ابرکره روی فازی ی یافته شکل q-تغییر دیراک ابرعملگر توان می حال

کرد: تعریف زیر

D±
qµ =

√
[٢l]q[٢l + ١]q + ١Γ±

١qµ = ±(Σq · Lq + ١) = ±(
∑

m=٠,±
(q)mΣq−mLqm + εαβΣ

q
αL

q
β + ١)

(٢٣)
شود: می تبدیل S(٢|٢) ی ابرکره روی دیراک ابرعملگر به (٢٣) حدی حالت در

(٢۴) lim
l→∞,q→١

D±
qµ = ±Σ · L ± ١ = ±(ΣiLi + εαβΣαLβ + ١)

هستند: S(٢|٢) ی ابرکره روی ای زاویه ی تکانه ابرعملگرهای Lα و Li آن در که

(٢۵) Li = −iεijkxj
∂

∂xk
+

١
٢
θα(σi)αβ

∂

∂θβ
, Lα =

١
٢
xi(εσi)αβ

∂

∂θβ
− ١

٢
θβ(σi)βα

∂

∂xi

حالت در که کرد تعریف γ±qµ = Γ±
٢qµ صورت به را S(٢|٢)

qµ روی یافته شکل q-تغییر کایرالیتی ابرعملگر توان می همچنین
شود: می حدی

(٢۶) lim
l→∞,q→١

γ±qµ = ±Σ · x = ±(Σixi + εαβΣαθβ)

دید: داشتیم، انتظار S(٢|٢) ی ابرکره روی کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای از که را زیر ی نتیجه توان می راحتی به و

(٢٧) lim
l→∞,q→١

{D±
qµ, γ

±
qµ} = ٠

گیری نتیجه .۶

مولدهای متناهی، تولید با تصویری (٢|٢)A(S-مدول
qµ ) ابر و یافته شکل q-تغییر ابرتصویرگرهای از استفاده با مقاله، این در

q-تغییر کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای آن، روی از و شدند ساخته فازی ی یافته شکل q-تغییر ویلسون گینسپارگ- ابرجبر
ساخته ی یافته شکل q-تغییر دیراک ابرعملگر این مورد در توجه قابل ی نکته شدند. ساخته و معرفی فازی ی یافته شکل

دارد. وجود آن برای صحیحی جابجایی حد که، است این شده،
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دانشجومعلمان یادگیری رویکردهای بر مفهومی نقشه اساس بر دیفرانسیل معادالت تدریس الگوی کارایی

زاده٢ ابراهیم آسیه و معیری١,* مرجان
ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ریاضی، آموزش گروه ١استادیار،

ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ریاضی، آموزش گروه ٢استادیار،

ویادگیری داشته مثبت تأثیر فراگیران غیرشناختی و شناختی های جنبه بر که یادگیری یاددهی- راهبردهای از یکی چکیده.
معادالت درس در مفهومی نقشه تاثیر میزان تعیین تحقیق این انجام از هدف است. مفهومی نقشه میکند، تسهیل را دار معنی
آموزش دانشجوی ۵٣ آن در که است تجربی نیمه مطالعه یک این باشد. می معلمان دانشجو یادگیری رویکردهای بر دیفرانسیل
داده آموزش آزمایش گروه دانشجویان به شدند. تقسیم نفر) وکنترل(٢۵ نفر) آزمایش(٢٨ گروه دو به تصادفی صورت به ریاضی
سنتی روش به کنترل گروه دانشجویان نمایند. استفاده مفهومی نقشه از اول مرتبه دیفرانسیل معادالت یادگیری برای که شد
با ها داده شد. گیری اندازه مطالعه فرایند پرسشنامه از استفاده با یادگیری رویکردهای مداخله، از بعد و قبل شدند. داده آموزش
نمره میانگین نظر از گروه دو بین داد نشان آزمون پیش نتایج شد. تحلیل و تجزیه V.١۶ SPSSافزار نرم در زوجی تی آزمون
نقشه از استفاده از پس آزمایش گروه در عمیق رویکرد نمره p).میانگین > ندارد(٠/٠۵ وجود آماری تفاوت یادگیری رویکرد
و آزمایش های گروه در آزمون پس نمرات یافت(٠/٠٣=p).مقایسه افزایش معناداری طور به آزمون پیش به نسبت مفهومی
سطحی یادگیری .(p=٠/٠٢)باشد می کنترل گروه از بیش معناداری طور به آزمایش گروه در عمیق رویکرد که داد نشان کنترل
و عمیق یادگیری افزایش موجب تواند می فراشناختی مداخله یک عنوان به مفهومی نقشه از استفاده نداشت. آماری تفاوت

گردد. ریاضی آموزش رشته دانشجومعلمان در معنادار
. معلم دانشجو دیفرانسیل، معادالت یادگیری، رویکرد مفهومی، نقشه کلیدی: واژه های

.97C70 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

تحقیق اهمیت و مقدمه .١

یادگیری که است امراین واقعیت است. آمده وجود به یاددهی–یادگیری فرایند زمینه در عظیمی تحوالت اخیر دهه چند در
درونی فهم پیوسته دریافتها، این بر مؤثر وعوامل میکنند دریافت آنچه تناسب به یادگیرندگان و است ای ه پیچید بسیار مسئله
آموزشی، شهای رو مانند پیچیده، عوامل از است تابعی گیرند، می یاد نها آ آنچه میدهند. تغییر عملکردشان نحوه از را خود
حکایت [١]پژوهشها کرد فراموش را نها آ نباید که ... و دسترس قابل ابزارهای و محیطی انگیزش،شرایط آمادگی، محتوا،
از یکی هستند. ارتباط در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با مثبت طور به یادگیری - یاددهی راهبردهای که دارند آن از

. [٢] است مفهومی نقشه درآموزش، مؤثر یادگیری - یاددهی راهبردهای
هاي فعاليت يادگيري، رويكردهاي .[۶] است گرفته صورت دنيا در يادگيري رويكردهاي خصوص در وسيعي تحقیقات
به يا دهي، سازمان دردريافت، مؤثرتري طور به بتوانند تا برند مي كار به مطالعه هنگام در فراگيران كه هستند اي ذهني
بر . است دردسترس يادگيري هاي رويكرد مورد در اي گسترده منابع .[١٠] نمايند استفاده نها آ از اطالعات آوردن خاطر
عميق .رويكرد سطحي رويكرد و عميق رويكرد دارد؛ وجود عالي آموزش در يادگيري براي رويكرداساسي دو متون اين اساس
به سطحي رويكرد مقابل، در . شود مي مدت طوالني و معنادار يادگيري باعث و رود مي كار به مطالب واقعي درك هدف با
رويكرد، اين در اصلي .انگيره انجامد نمي مطالب معناي درك به و پردازد وارمي طوطي يادگيري راهبرد كمك به مطالب حفظ
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باشد. مي فراگيران تحصيلي موفقيت و تحصيلي عملكرد در مؤثر عوامل از يكي يادگيري رويكردهاي است شكست از ترس
لذا است. بيشتر كنند مي استفاده عميق ازيادگيري كه فراگيراني در تحصيلي موفقيت كه است داده نشان زيادي مطالعات
رويكردهاي .[٧] يافت خواهد افزايش تحصيلي موفقيت كه داشت انتظار توان مي گردد عميق يادگيري باعث عاملي چنانچه
هاي ش رو و تدريس هاي ه شيو يادگيري، رويكردهاي بر مؤثر ازعوامل يكي . دارد قرار مختلفي عوامل تأثير ،تحت يادگيري
يادگيرندگان تحصيلي پيشرفت يا نمرات مفهومي، نقشه تأثير درخصوص گرفته صورت مطالعات اكثر .[۶] باشد مي آموزشي
مفهومي تأثيرنقشه اما است، شده بررسي انتقادي تفكر بر تأثيرآن مطالعات از ديگر تعدادي در اند. داده قرار عمل مالك را
نقشه تأثير ميزان تعيين هدف با پژوهش اين لذا است. گرفته قرار مطالعه مورد محدود صورت به يادگيري رويكردهاي بر

است. شده انجام دیفرانسیل معادالت درس در دانشجومعلمان يادگيري رويكردهاي بر مفهومي

مفهومی نقشه .٢

نواک جوزف دارد. گرایی سازنده نظریه در ریشه که است نوین آموزشی رویکردهای از یکی مفهومی نقشه مفهومی نقشه
از که است دوبعدی شبکهای مفهومی نقشه کرد. استفاده یادگیری برای مفهومی نقشه از ١٩٧٠ سال در که بود فردی اولین
نقشه است. مفاهیم میان دار معنی روابط تجسمی بازنمایی میشود. تشکیل ارتباطی جمالت و موضوع یک با مرتبط مفاهیم
داده قرار مستطیل یا دایره داخل در مفاهیم معموال و هستند دانش نمایش و سازماندهی برای گرافیکی ابزارهای مفهومی
کلمات عنوان به خطوط روی کلمات همچنین میشوند، داده نشان ارتباطی خطوط یک وسیله به مفاهیم میان روابط و میشوند
دهنده نشان است ممکن ها هسته میان ارتباطی خطهای میکنند. مشخص را مفهوم دو بین رابطه پیوندی عبارات یا پیوندی
مفهوم( دهنده تشکیل اجزای و بخشها )نشانگر بندی ترکیب و مراتبی سلسله سازی مشخص بودن، مترادف مانند روابطی
مطالب هرم درپایین و میگیرند قرار هرم رأس در کلی مطالب یعنی میشوند؛ مرتب مراتبی سلسله صورت به مفاهیم باشند.
نقشه ترسیم برای .[٩] میشود نامیده گزاره میشوند متصل هم به آن روی عبارت یک با که مفهوم دو میشود. داده قرار جزئی
شده، کسب اطالعات از استفاده با سپس و د آور دست به کافی اطالعات نظر مورد موضوع درباره ابتدا باید فراگیر مفهومی،
به زیادی شباهت شکل این و است پایین به باال از و هرمی نیزمعموال مفهومی های نقشه شکل کند. رسم را مفهومی نقشه
می قرار هم زیر در پایین( انتزاع سطح به باال انتزاع سطح )از پایین به باال از مفاهیم آن در که دارد انسان شناختی ساخت

.[٣] گیرند

پژوهش طرح .٣

ریاضی آموزش رشته معلمان دانشجو شامل پژوهش جامعه است. گرفته انجام ١٣٩٩ مهرماه در تجربی نیمه مطالعه این
در (مهر٩٩) سوم ترم در که باشند می نفر) ۵٣) مهر١٣٩٨ ورودی ، هرمزگان الزهرا فاطمه و بهشتی شهید های پردیس
دانشجویان و آزمایش گروه در نفر ٢٨ شامل بهشتی شهید پردیس دانشجویان بودند. دیفرانسیل معادالت درس گذراندن حال
معادالت درباره جلسه ۴ طی در آزمایش گروه دانشجویان گرفتند. قرار کنترل گروه در نفر ٢۵ شامل الزهرا فاطمه پردیس
دریافت آموزش مفهومی نقشه از استفاده با اول) مرتبه خطی و کامل پذیر،همگن، تفکیک (معادالت اول مرتبه دیفرانسیل
و کامل پذیر،همگن، تفکیک (معادالت اول مرتبه دیفرانسیل معادالت درباره جلسه ۴ طی کنترل گروه دانشجویان نمودند.
به مجازی آموزشی کارگاه یک در شروع از قبل آزمایش، گروه دانشجویان دیدند. آموزش مرسوم روش با اول) مرتبه خطی
که شد خواسته دانشجویان از کارگاه پایان در شدند. آشنا مفهومی نقشه تهیه نحوه با وسیله بدین و کرده شرکت ساعت ۴ مدت
راهنمایی با سپس و نمایند تهیه دهند، می ترجیح خودشان که دیفرانسیل معادالت از هرموضوعی مورد در مفهومی نقشه یک
شده تهیه معتبر منابع از استفاده با که مفهومی نقشه یک همراه به آموزشی جزوه یک شد. برطرف آنان اشکاالت کارگاه، استاد

گرفت. قرار دانشجویان اختیار در بود

ها داده آوری جمع ابزار .۴

مقیاس اساس بر سوال ٢٠ دارای مطالعه فرایند پرسشنامه بود. مطالعه فرایند قسمتی دو پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار
مواقع”، از معنی”نیمی به ٣ نمره اوقات”، گاهی معنی” به ٢ نمره ندرت”، به یا معنی”هرگز به ١ نمره لیکرت( ای درجه ۵
یادگیری و مطالعه هنگام در را فرد یادگیری رویکرد که باشد می معنی”همیشه” به ۵ نمره و اوقات” معنی”بیشتر به ۴ نمره
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مفهومی نقشه اساس بر دیفرانسیل معادالت تدریس الگوی

یادگیری رویکرد پرسشنامه این قسمتی دو فرم تدریس). هنگام در دانشجویان یادگیری رویکرد ونه کند( می گیری اندازه
به عمیق رویکرد در باال نمره کسب باشد. می سوال ١٠ دارای ها مقیاس این از یک هر کند. می مشخص را عمقی و سطحی
کند. می استفاده معنادار یادگیری برای مناسب راهبردهای از و بوده یادگیری برای درونی انگیزه دارای فرد که است معنی این
راهبردهای از و باشد می بیرونی انگیزه دارای فرد که است این دهنده نشان سطحی رویکرد در باال نمره گرفتن که حالی در
عامل تحلیل و پایایی ارزیابی های روش کمک به ایران در پرسشنامه این کند. می استفاده کردن حفظ مانند آن با متناسب
عمیق یادگیری رویکرد برای کرونباخ آلفای روش با پرسشنامه پایایی ضریب است. گرفته قرار تایید و بررسی مورد تاییدی
در فقط ها يافته كه گرديد كيد تأ دانشجويان به اخالقي اصول رعايت منظور به باشد. می ٨٣/٠ و ٧٩/٠ ترتیب به سطحی و
کنترل و آزمایش گروه دو در مطالعه هنگام در دانشجويان رويكردهاي گرفت. خواهد قرار استفاده مورد پژوهش اهداف جهت
در دانشجويان يادگيري رويكردهاي مقايسه مطالعه طرح به توجه با . شد گيري اندازه آزمون پس و آزمون پيش مرحله دو در
معناداري اختالف دوگروه آزمون پيش مرحله در كه جا آن از و گرفت صورت آزمون پس و زمون آ پيش مرحله دردو گروه دو
جمع از پس قرارگرفت. اصلي هدف به گويي پاسخ ك مال آزمون پس در گروه دو مقايسه نداشتند، يادگيري رويكردهاي نظر از
اطالعات رايانه، به ورود و كدگذاري، از پس و شده بندي جمع مجزا صورت به مقياس هر به مربوط نمرات ، پرسشنامه آوري
نمرات ميانگين مقايسه منظور به . گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد تحليلي و توصيفي آمار v. SPSS ١۶ برنامه از استفاده با

است. شده گرفته نظر در ٠۵/٠معنادار از Pکمتر مطالعه اين در شد. استفاده زوجي تي آماري آزمون از آزمون پس و پيش

ها یافته .۵

در نفر ٢۵ و آزمایش گروه در دانشجو ٢٨ کردند. شرکت پژوهش این در ریاضی آموزش رشته معلم دانشجو ۵٣ مجموع در
سطحی یادگیری رویکردهای نظر کنترل(از و آزمایش های گروه در آزمون پیش نمرات میانگین بین گرفتند. قرار کنترل گروه
گروه به نسبت (٢٨/٣٣±۵/٩٩) آزمایش گروه در عمیق یادگیری رویکرد همچنین نشد. مشاهده معناداری اختالف عمیق) و
آزمایش گروه در سطحی یادگیری رویکرد که است حالی در باشد.این می بیشتر معناداری طور به (٢۴/٩٩±۶/٩۴) کنترل
بعد و قبل یادگیری رویکردهای همچنین است. نداشته معناداری اختالف (٢٧/١٧±۵/٩١) کنترل گروه و (٢٧/٧٢±۵/٣٧)
که حالی در یافته افزایش معناداری طور به آزمایش گروه در عمیق یادگیری رویکرد است. شده مقایسه گروه دو در مطالعه از

شود. نمی دیده اختالفی کنترل و آزمایش های ه گرو در سطحی رویکرد همچنین و کنترل گروه در عمیق رویکرد بین

گیری نتیجه .۶

نسبت معناداري طور به مفهومي نقشه از استفاده از پس آزمایش گروه در رويكردعميق نمرات كه داد نشان پژوهش نتايج
معلمان دانشجو دیفرانسیل معادالت در مفهومي نقشه از استفاده كه است معني بدين اين است. يافته افزايش آزمون پيش به
[٨] همكاران و کیمبر ، مطالعات در دانشجويان عميق رويكرد نمره همچنين شود. عميق يادگيري افزايش باعث تواند مي
روش و يادگيري نحوه آموزش (مانند فراشناختي و راهبردهاي(شناختي ساير از استفاده با نيز [١٠] زیگرس و مارتین ،
اما نبوده معنادار آزمایش گروه در سطحي رويكرد نمره كاهش حاضر مطالعه در چند هر است. يافته افزايش شناختي هاي
مي متفاوت كامال است[۵]، داشته افزايش آزمایش گروه در سطحي رويكرد آن در كه بریدی گوست آ مطالعه با مقايسه در
میشود، متمرکز موضوع یک روی دانشجویان که هنگامی مفهومی، نقشه روش در میدهد نشان حاضر پژوهش نتایج باشد.
دچار آنها بین روابط بیان و مفاهیم این انتخاب در که طوری به دارد؛ وجود مفاهیم بین زیادی طهای ارتبا که میشوند متوجه
پژوهش از آمده دست به نتایج با نتیجه این شود. می منجر تر عمیق و بیشتر یادگیری به خود امر این و میشوند ذهنی چالش
روش که میشود باعث مفهومی نقشه دهنده ن سازما عوامل میرسد نظر به همچنین دارد. همخوانی [۴] ویلیامز و اکینسنیا
یادگیرنده به را امکان این سازماندهی راهبردی همچون مفهومی نقشه زیرا باشد؛ داشته برتری سخنرانی روش بر مفهومی نقشه
راهبرد این و بنویسد هم دنبال به مهم عبارات و کلمات از استفاده وبا مختصر طور به را فرعی و اصلی های اندیشه که میدهد

کند. می تبدیل نقشه یا طرح به را متن سازماندهی،
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آمار و ریاضی دانشجویان افزایی مهارت و پذیری اشتغال برای راهکارهایی

٢ ویسی صالحی محمد ، موحدنیا١* احسان

ایران بهبهان، االنبیا خاتم صنعتی دانشگاه ریاضی، ١بخش

ایران بهبهان، االنبیا خاتم صنعتی دانشگاه ریاضی، ٢بخش

التحصیالن فارغ درصد ٢٠ و کامپیوتر علوم رشته التحصیالن فارغ درصد ٣٠ حدود شده منتشر رسمی آمار با مطابق چکیده.
و آمار ریاضی، رشته التحصیالن فارغ اشتغال دقیق وضعیت بررسی به ابتدا مقاله این در هستند. بیکار آمار و ریاضی رشته
دانشجویان افزایی مهارت و پذیری اشتغال برای راهکارهایی تجربه، یک ارائه با سپس پردازیم. می کشور در کامپیوتر علوم

کنیم. می مطرح را ها رشته این

مقدمه .١
سازمانهای گیرد. می نشات ناپذیر پایان و مهم منبعی از گردد می بر ها انسان خالقیت توان به اینکه به توجه با کارآفرینی
رقبای بر کارآفرینانه های طرح اجرای با و کارآفرین و خالق افراد از اندکی تعداد گرفتن خدمت به با توانسته اند امروزه پیشرو
به راحتی به بتوانند و کرده پیدا کارآفرینی روحیه کارکنان همه تا آورند می فراهم را موقعیتی آنها مسیر این در آیند. فائق خود

.[١] است نوآوری ترویج کارآفرینی حقیقت در درآورند، اجرا به را خود کارآفرینانه های فعالیت گروهی یا فردی صورت
کمک آن اعضای سازمانی و فردی ارتقای و توسعه به خالقیت و نوآوری با تواند می ها، دانشگاه برای سازمانی کارآفرینی
جذب برای ها دانشگاه رقابت موضوع و دانشجو تعداد کاهش ایران جامعه آینده و کنونی شرایط در مهم بسیار موضوع کند.
اثربخشی در کننده تعیین و مهم فاکتورهای از یکی است بدیهی باشد. خاص رقابتی مزیت یک بر مبتنی باید که است دانشجو
تواند می عامل این است. بیرونی بعد در هم و درونی بعد در هم آنها کارایی و التحصیالن فارغ تربیت دانشگاه، سازمان
از اعم دانشگاه درونی اجزای و ها مولفه اگر کند. کمک نیز آن التحصیالن فارغ پذیری اشتغال به دانشگاه، بقای حفظ ضمن
باشند داشته رقابتی مزیت این عرضه برای را الزم کارایی علمی هیئت اعضای و فرآیندها تجهیزات، سازمانی، ساختار کارمند،
منبع پیشرفت، انگیزه و نفس عزت خالقیت، قبیل از کارآفرینی روحیه و فردی الزم های ویژگی آن دانشجویان همچنین و
بنابراین است. تصور قابل مطلوب اثربخشی و بیرونی کارایی امکان باشند، داشته را خطرپذیری و آینده نگری درونی، کنترل
اصلی شاخصه دو عنوان -به پذیری اشتغال و کارآفرینی حوزه در جامع برنامه خود رقابتی مزیت ارائه برای باید ها دانشگاه

بردارند. گام آن اساس بر و داشته مطلوب- کارایی در انتظار مورد
ی موسسه ۴۴ تعداد ٨۴ سال در که ای گونه به شد آغاز کشور در دانشجو پذیرش ی فزاینده افزایش سیر ٨۴ سال از
سال در رسید. عالی آموزش ی موسسه ٣۴٠ به ٩٢ سال تا تعداد این که داشت وجود کشور در غیرانتفاعی عالی آموزش
سال در تعداد این که است بوده مرکز ١٣٠٠ علوم وزارت به وابسته آموزشی مؤسسات و دانشگاهی مراکز تعداد هشتادوچهار

.[٢] کند می پیدا افزایش مرکز ٢۵٠۴ به برابری دو تقریباً افزایش با ٩٢

movahednia@bkatu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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جمعیت که می دهند تشکیل دانشگاه التحصیالن فارغ را کشور بیکاران درصد ۴٠ حدود ایران، آمار مرکز داده های طبق
بدون دانشگاهی مراکز بی برنامه و افسارگسیخته رشد و آموزی مهارت عدم آن مهم دالیل می شود؛ شامل را نفری میلیون یک
علوم و آمار ریاضی، مانند هایی رشته در التحصیالن فارغ بیکاری موضوع [٣] است. کار بازار سوی از جذب نیازسنجی
٢٠ و کامپیوتر علوم رشته التحصیالن فارغ درصد ٣٠ حدود شده منتشر رسمی آمار با مطابق رسد. می بنظر تر جدی کامپیوتر

.[۴] هستند بیکار آمار و ریاضی رشته التحصیالن فارغ درصد
شد. گرفته نظر در کارفرمایی های مشوق نظیر هایی طرح کشور، دانشگاهی التحصیالن فارغ مشکالت از بخشی حل برای
کارفرمایی سهم بیمه حق سهم پرداخت از سال ٢ تا کند التحصیالن فارغ جذب به اقدام که تولیدی واحد هر طرح این مطابق
به است. التحصیالن فارغ مهارت نداشتن هم آن و دارند اساسی مشکل یک مشابه های طرح و طرح این است. معاف
و رشته ضروری های مهارت کسب امکان دانشجویان که است شده تنسیق و تنظیم نحوی به کشور آموزشی سیستم عبارتی
افزایی مهارت برای ای وظیفه و ماموریت هیچ کشور عالی آموزش نظام پیش وقت چند همین تا ندارند. را خود تخصص
حوزه در تغییراتی بدرستی است سالی چند ولی بود نکرده تعریف عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه برای دانشجویان

است. شده ایجاد محور جامعه و کارآفرین دانشگاه هدف به نیل و ها دانشگاه ماموریت
مدرک اخذ صرف به که گروه هایی و افراد نیستند کم است. گرا مدرک سیستم یک کشور عالی آموزش سیستم متاسفانه
صرفاً آنها نظری و علمی داشته های امر، واقع در اما می شود یاد ارشد کارشناس یا کارشناس تحت عنوان آنها از موسسات از
فعلی آموزشی سیستم در ندارد. چندانی کاربرد مهارتی و عملیاتی بعد در که گره خورده داده ها و اطالعات از مجموعه ای به
برای الزم مهارت حداقل ولی کنند می اخذ دانشگاهی مدرک و گذرانند می را خود رشته معمول دروس همچنان دانشجویان
دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری برای دلیل مهمترین مهارت فقدان رو همین از ندارند. را خود پذیری اشتغال افزایش
ایجاد و ها دانشگاه در کارآفرینی توسعه است. خاص های برنامه کارگیری به و ریزی برنامه مستلزم معضل این حل است.
ها دانشگاه برخی خوشبختانه باشد. معضل این راهگشای تواند می دانشگاهی، آموختگان دانش برای درآمدزایی و اشتغال
در کارآفرینی سازی نهادینه کند روند دهنده نشان ها بررسی ولی اند داشته زمینه این در هایی فعالیت ضرورت این درک با

.[۵] است ها دانشگاه
دانش بیکاری معضل از بخشی حل ضمن ها دانشگاه در کارآفرینی فرآیند سازی نهادینه روند در تسریع رسد می نظر به
کمک کارآفرینی فرآیند یک شروع برای دانشگاهی نظران صاحب سوی از جدیدتر های ایده خلق به دانشگاهی، آموختگان
در و مردم رفاه سطح افزایش ثروت، خلق شغل، ایجاد راستای در ها دانشگاه در کارآفرینی سازی نهادینه نماید. شایانی
آموزش روی پیش وضعیت از صحیح درک با کشور های دانشگاه برخی نماید. می عمل ایران کشور عمومی پیشرفت نهایت
اشتغال و مهارت توسعه برای هایی برنامه فناوری و تحقیقات علوم، وزارت های بخشنامه و ها نامه آیین به توسل با و عالی
سبزواری، حکیم طباطبایی، عالمه صنعت، و علم تهران، دانشگاه شریف، صنعتی دانشگاه اند. کرده تدوین دانشجویان پذیری
دانشجویان افزایی مهارت و کارآفرینی حوزه در پیشرو های دانشگاه جمله از بهبهان االنبیا خاتم صنعتی دانشگاه و رفسنجان

هستند.

آمار و ریاضی های رشته التحصیالن فارغ بیکاری وضعیت .٢

اعالم آمار بر بنا باالست. ها رشته سایر نسبت به کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، های رشته التحصیالن فارغ بیکاری نرخ
٢٠ حدودا آمار و ریاضی رشته درصد، ۴ . ٣٠ کامپیوتر علوم رشته التحصیالن فارغ بیکاری نرخ ایران آمار مرکز سوی از شده
آمار و ریاضی های رشته تخصصی دکترای و ارشد کارشناسی های دوره التحصیالن فارغ بیکاری نرخ متاسفانه است. درصد
رشته های در نفر ٨٨۶ و هزار ١١ حرفه ای، دکترای و لیسانس فوق بیکار نفر ١۶٩ و هزار ۵٢ از ندارد. جالبی وضعیت نیز
ساخت و تولید مهندسی، رشته های مدرک دارای نیز نفر ٣۵٣ و هزار ١٢ و کرده اند تحصیل حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم
رشته ها سایر سهم بوده اند. هنر و انسانی علوم رشته در نیز نفر ۶٧٨١ و کامپیوتر و ریاضی علوم، رشته در نفر ٩۶٠٧ هستند.
نداشتن دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری اصلی دالیل از یکی شد اشاره که طور همان است. بوده کمتر شده یاد موارد از

.[٢] رسد می بنظر تر جدی کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشجویان برای موضوع این است. تخصصی مهارت
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عموما شود، می تدریس کشور عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، عنوان به آنچه ماهیت
ماهیت دلیل به اوال ها رشته این التحصیالن فارغ ندارد. جامعه نیاز با سنخیتی متاسفانه و است انعطاف غیرقابل و زمخت
در اختیاری- بصورت -حتی دروس سرفصل در مهارتی های دوره گنجاندن به ریزان برنامه توجه فقدان علت به ثانیا و دروس

ندارند. را آموختگی دانش از بعد اشتغال آمادگی برای الزم های حداقل که شوند می التحصیل فارغ حالی

اصلی نتایج .٣

چهار سطح کارآفرین دانشگاه پایلوت عنوان به دانشجویان رفاه صندوق سوی از که بهبهان االنبیا خاتم صنعتی دانشگاه
های ظرفیت از گیری بهره با دانشگاه این است. کرده خلق فناوری بوم زیست حوزه در جدیدی رویکرد است، شده معرفی
پتانسیل و باالدستی اسناد فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت سوی از ابالغی کارآفرینی با مرتبط های نامه آیین بویژه موجود
مرکز این در است. کرده کارآفرینی جامع برنامه قالب در دانشگاهی جوار مرکز اندازی راه به اقدام ای حرفه و فنی سازمان
حرفه و فنی های دوره تحصیل حین در دانشجویان شود. می برگزار مهارتی های دوره مختلف های رشته دانشجویان برای
از دانشگاه مهارتی، دوره گذراندن از پس کنند. می دریافت ای حرفه و فنی ترجمه قابل مدرک و گذرانند می را مرتبط ای
که است این کار این مزیت کنند. اجرا دانشگاه در پایلوت بصورت را کاری و کسب تا کند می حمایت عالقمند دانشجویان
پس کند. می طی شکست از واهمه بدون و حمایت با را - است آن رکن مهمترین -که کار و کسب یک شروع دانشجو
به تواند می کار نهایت و شوند می مرتبط دانشگاه رشد مرکز با باشند داشته جدیدی و نو ایده که دانشجویانی طرح اتمام از
شرکت فناور، واحد ١٠ از بیش گذرد می طرح این اجرای از سال سه که اکنون هم شود. منجر بنیان دانش شرکت یک تاسیس
در دانشجویان برای جالبی و خاص های دوره ریاضیات حوزه در هستند. فعال دانشگاه رشد مرکز در RDE و بنیان دانش
مهارت و دانش تلفیق از موفقی تجربه تواند می که است شده برگزار بهبهان االنبیا خاتم صنعتی دانشگاه دانشگاهی جوار مرکز
حسابداری ها، شهرداری حسابداری سازی، اپلیکیشن بانکداری، بیمه، نظیر های دوره گرفته صورت ریزی برنامه با باشد.
که شده تنظیم ... و مارکتینگ دیجیتال دیجیتال، ارزهای و فارکس بازار مالی، مدیریت ها، پاالیشگاه حسابداری پتروشیمی،

است. گرفته قرار دانشجویان استقبال مورد
التحصیلی فارغ از بعد فوری اشتغال هدف با آمار و ریاضی رشته دانشجویان برای خاص مهارتی های دوره تدوین مطمئنا
اهمیت دانشجویان ثانیا شود برگزار گرا مدرک های دوره از متمایز و باکیفیت های دوره اوال که بود خواهد کارآمد زمانی
بر عالوه مهم این باشند. داشته را شده تدوین مهارتی های دوره در شرکت به قوی تمایل و عالقه و باشند کرده درک را موضوع
وظایف تعریف باز به موضوع این خود که هاست دانشگاه علمی هیئت محترم اعضای همکاری نیازمند ها دوره جذابیت لزوم
رشته درسی سیالبس در مهارتی های دوره گنجاندن که معتقدیم است. مرتبط ها دانشگاه ماموریت و علمی هیئت اعضای
حوزه این در موفق دانشجویی الگویی اگر آنکه بویژه شد خواهد مواجه استقبال با و است پذیر امکان آمار و ریاضی های
همچنین شود. مذکور های دوره گذراندن جهت دانشجویان بین در عالقه افزایش باعث تواند می مسئله این شود. تربیت
ترغیب در تری رنگ پر نقش توانند می مرتبه ارتقا نامه آیین ۴ ماده موضوع محوله وظایف قالب در نیز علمی هیئت اعضای
و دولتی های بخش در کارفرمایان تصمیم در تواند می ریاضی دانشجویان مهارت تقویت باشند. داشته ها دوره در دانشجویان
بدیع و بنیادین های مهارت یادگیری با باشد. موثر شاغل یا کارمند عنوان به ریاضی دانشجویان از استفاده جهت دولتی غیر

باشند. کارآفرین های زمینه برخی در خود توانند می ریاضی دانشجویان

نتیجه گیری .۴

دانش کارآفرینی و اشتغال به کمک ضمن آمار و ریاضی های رشته التحصیالن فارغ توانمندسازی در موفقیت صورت در
دانشجویان که است ضروری نکته این ذکر کرد. تامین را ها ارگان و ها شرکت تخصصی و نیاز مورد نیروی توان می آموختگان
به را کارفرمایان نیاز که باشد ای گونه به تواند می ها مهارت این گیرند. می فرا تحصیل حین در را هدفمندی های مهارت
ایده تواند می موسسات حمایت با مهار آموختگان دانش آن بر اضافه نماید. رفع استخدامان نو به آموزش مجدد دوره برگزاری

کنند. شروع را خود کارآفرینانه فعالیت و برسانند ظهور منصه به فراگرفته مهارت با مرتبط های حوزه را خود
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یافته تعمیم کالهی توابع از استفاده با غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت عددی حل

کالنسرا١,* رضائی زهرا نعمتی١و سمیه

ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی ١گروه

کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت از دسته ای عددی حل به یافته تعمیم کالهی توابع از استفاده با مقاله، این در چکیده.
و یافته تعمیم کالهی توابع معرفی به ابتدا، می شود. گرفته نظر در کاپوتو نوع از آن در کسری مشتق که می پردازیم غیرخطی
توابع از استفاده با آن در موجود توابع نظر، مورد مسأله حل برای سپس، می پردازیم. توابع این با متناظر عملیاتی ماتریس های
می شود حاصل غیرخطی جبری معادالت از دستگاهی یافته تعمیم کالهی توابع خواص به کارگیری با می شوند. زده تقریب پایه ای
پایان، در می آید. به دست مسأله جواب از تقریبی حاصل، مقادیر گذاری جای  با می شود. تعیین مجهول ضرایب آن حل با که

می شود. داده نشان پیشنهادی روش دقت و کارآیی مثال یک ارایه با
عملیاتی. ماتریس های یافته، تعمیم کالهی توابع غیرخطی، کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت کلیدی: واژه های

.34K37, 26A33, 65N35 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
موضوعات از یکی علمی زمینه های از بسیاری در گسترده کاربردهای به دلیل کسری دیفرانسیل معادالت مبحث امروزه،
جلب خود به را محققان از بسیاری توجه تأخیری دیفرانسیل معادالت موضوع میان، این در است. کاربردی ریاضیات در داغ
برای عددی الگوریتم های بررسی و معرفی به پژوهشگران از بسیاری کسری، تأخیری مدل های اهمیت به توجه با است. کرده

نمود. مراجعه [۴–٢] مراجع به می توان نمونه، برای پرداختند. کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت حل
:[۴] می گیریم نظر در را زیر شکل به غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت کار، این در

Dα
Cy(x) = f (x, y(x), y′(x), y(x− τ), y′(x− τ)) , ٠ ≤ x ≤ L, ١ < α ≤ ٢,

y(x) = y٠(x), −τ ≤ x ≤ ٠,
y′(x) = y١(x), −τ ≤ x ≤ ٠,

(١)

τ > ٠ هستند. معلوم توابعی y١(x), y٠(x) ∈ C٢[−τ, ٠] و آن متغیرهای برحسب غیرخطی تابع یک f آن، در که
است: زیر شرح به مقاله این ساختار می باشد. مجهول تابعی y(x) و تأخیر ثابت

عددی تکنیک یک ارایه به ٣ بخش می شود. بیان یافته تعمیم کالهی توابع خواص و کسری حساب از مقدماتی ٢ بخش در
روش، دقت و کارآیی دادن نشان برای می یابد. اختصاص (١) شکل به غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت حل برای

می پردازیم. نتایج بیان به ۵ بخش در آخر، در می شود. گرفته نظر در ۴ بخش در مثالی

z.rezaeik@stu.umz.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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کالنسرا رضائی ز. و نعمتی س.

اساسی مفاهیم .٢

:[۴] می شود تعریف زیر به صورت α ≥ ٠ مرتبه از Iα ریمان-لیوویل کسری انتگرال عملگر .٢ . ١ تعریف

Iαy(x) =

{
١

Γ(α)

∫ x
٠ (x− s)α−١y(s)ds, α > ٠,

y(x), α = ٠,

است. اویلر گامای تابع Γ(.) آن در که

:[۴] می شود تعریف زیر شکل به α > ٠ مرتبه از کاپوتو کسری مشتق .٢ . ٢ تعریف

Dα
Cy(x) =

١
Γ(n− α)

∫ x

٠
(x− s)n−α−١y(n)(s)ds, n− ١ < α ≤ n.

زیر خاصیت در کاپوتو کسری مشتق و ریمان-لیوویل کسری انتگرال عملگرهای ،n ∈ N ،n − ١ < α ≤ n برای
:[۵] می کنند صدق

Iα(Dα
Cy(x)) = y(x)−

n−١∑
i=٠

y(i)(٠)
xi

i!
, x > (٢)·٠

برای ،[ih, (i + ١)h] بازه زیر n به آن تقسیم و [٠,L] بازه گرفتن نظر در با یافته). تعمیم کالهی (توابع ٢ . ٣ تعریف
تعریف زیر به صورت {ψi(x)}ni=٠ یافته تعمیم کالهی توابع ،h = L

n که h گام طول با i = ٠, ١, ٢, · · · , n − ١
:[۵] می شوند

ψ٠(x) =

{
h−x
h
, ٠ ≤ x ≤ h,

٠, اینصورت، غیر در
ψi(x) =


x−(i−١)h

h
, (i− ١)h ≤ x ≤ ih,

(i+١)h−x
h

, ih ≤ x ≤ (i+ ١)h,
٠, اینصورت، غیر در

ψn(x) =

{
x−(L−h)

h
,L − h ≤ x ≤ L,

٠, اینصورت. غیر در

زد، تقریب زیر به صورت یافته تعمیم کالهی توابع از استفاده با می توان را y(x) ∈ L٢[٠,L] دلخواه تابع یک

y(x) ≃ yn(x) =
n∑
i=٠

aiψi(x) = ATψ(x),(٣)

آن در که

ψ(x) = [ψ٠(x), ψ١(x), · · · , ψn(x)]T ,(۴)

A = [a٠, a١, · · · , an]T ,(۵)

.ai = y(ih) به طوری که

آن گاه باشد، یافته تعمیم کالهی تابع n+ ١ از استفاده با آن تقریب yn(x) و y(x) ∈ C٢([٠,L]) اگر [۵] .۴ . ٢ قضیه
.|y(x)− yn(x)| = O(h٢)

باشد، α > ٠ و (۴) در یافته تعمیم کالهی توابع بردار ψ(x) کنید فرض کسری). انتگرال عملیاتی (ماتریس ۵ . ٢ تعریف
آن گاه

Iαψ(x) ≃ Pαψ(x),(۶)

[۵] در که است (n+ ١)× (n+ ١) ابعاد با α مرتبه از ریمان-لیوویل کسری انتگرال عملیاتی ماتریس Pα به طوری که
است. شده معرفی
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کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت عددی حل

از استفاده با را Iαy(x) می توان آن گاه شود، زده تقریب (٣) معادله به صورت یافته تعمیم کالهی توابع توسط y تابع اگر
زد. تقریب Iαy(x) ≃ Iαyn(x) = ATPαψ(x) شکل به (۶)

آن گاه باشد، τ > ٠ و (۴) در یافته تعمیم کالهی توابع بردار ψ(x) کنید فرض تأخیر). عملیاتی (ماتریس ۶ . ٢ تعریف

ψ(x− τ) ≃ Rτψ(x),(٧)

با ماتریس این است. (n + ١) × (n + ١) مرتبه از ماتریس یک و می شود نامیده تأخیر عملیاتی ماتریس Rτ آن در که
می شود. حاصل [١] در شده بیان روش با مشابه شیوه ا  ی

استفاده با را y(x− τ) می توان آن گاه شود، زده تقریب (٣) معادله به صورت یافته تعمیم کالهی توابع توسط y تابع اگر
زد. تقریب y(x− τ) ≃ ATRτψ(x) به صورت (٧) از

عددی روش .٣
می زنیم: تقریب زیر به صورت پایه ای توابع از استفاده با را Dα

Cy(x) عددی، جواب یافتن به منظور

Dα
Cy(x) ≃ ATψ(x),(٨)

استفاده با و (٨) معادله روی α مرتبه از انتگرال گیری اعمال با حال می باشد. (۵) به صورت مجهول ضرایب بردار A آن در که
می آوریم: به دست را زیر نتیجه (١) در شده داده اولیه شرایط و (۶) ،(٢) از

y(x) ≃ Iα(ATψ(x)) + xy′(٠) + y(٠) = (ATPα + Y T
١ + Y T

٢ )ψ(x) = XT
١ ψ(x).(٩)

همچنین است. شده استفاده y(٠)٠ ≃ Y T
٢ ψ(x) و xy(٠)١ ≃ Y T

١ ψ(x) تقریب های از (٩) در
.X١ = (ATPα + Y T

١ + Y T
٢ )T = [X١,٠, X١,١, · · · , X١,n]

T

می آوریم: به دست (۶) و (٨) از

y′(x) ≃ Iα−١(Dα
Cy(x)) + y′(٠) = (ATPα−١ + Y T

٣ )ψ(x) = XT
٢ ψ(x),(١٠)

.X٢ = (ATPα−١ + Y T
٣ )T = [X٢,٠, X٢,١, · · · , X٢,n]

T و y(٠)١ ≃ Y T
٣ ψ(x) آن در که

داریم: (٧) از استفاده با و (١٠) ،(٩) در x به جای (x− τ) جای گذاری با آن، بر عالوه

y(x− τ) ≃ (ATPα + Y T
١ + Y T

٢ )Rτψ(x) = XT
٣ ψ(x),(١١)

y′(x− τ) ≃ (ATPα−١ + Y T
٣ )Rτψ(x) = XT

۴ ψ(x),(١٢)

.X۴ = RTτ X٢ = [X۴,٠, X۴,١, · · · , X۴,n]
T و X٣ = RTτ X١ = [X٣,٠, X٣,١, · · · , X٣,n]

T به طوری که
به صورت F آن در که می آید، به دست ATψ(x) = Fψ(x) معادله (١) معادله در (١٢)-(٨) جای گذاری با آخر، در

است: زیر

F = [f(٠, X١,٠, X٢,٠, X٣,٠, X۴,٠), f(h,X١,١, X٢,١, X٣,١, X۴,١), · · · , f(L, X١,n, X٢,n, X٣,n, X۴,n)],

شده داده (١) معادله در که y(x) تابع از تقریبی دستگاه، این حل با می شود. حاصل AT − F = ٠ دستگاه نتیجه، در
می آید. به دست است،
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کالنسرا رضائی ز. و نعمتی س.

عددی مثال .۴

en = max٠≤i≤n |y(ih)− yn(ih)| نمادهای می پردازیم. حاضر روش کارآیی بررسی به  مثال یک ارایه با این جا، در
می شوند. معرفی روش همگرایی مرتبه و خطا دادن نشان برای به ترتیب، ،εn = log٢

en
e٢n

و
:[۴] می گیریم نظر در را زیر غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل }معادله

D١٫۵
C y(x) = (x+ ١)y(x) + x−١

٢ y(x)y(x− ٠٫١) + g(x), x ∈ [٠, ١],
y(x) = ٠, y′(x) = ٠, −٠٫١ ≤ x ≤ ٠·

در n مختلف مقادیر به ازای همگرایی مرتبه و خطا باشد. x۴٫٣ مثال این دقیق جواب که می شود انتخاب طوری g(x) تابع
داده نمایش ١ شکل در n = ۴, ٨ برای تقریبی جواب به همراه دقیق جواب نمودار همچنین، می شود. داده نشان ١ جدول
کرد مشاهده می توان به عالوه، همگراست. دقیق جواب به تقریبی جواب n مقدار افزایش با که می دهند نشان نتایج می شود.

است. O(h٢) روش همگرایی مرتبه که

.n مختلف مقادیر به ازای همگرایی مرتبه و خطا .١ جدول

٢۵۶ ١٢٨ ۶۴ ٣٢ ١۶ ٨ ۴ ٢ n
٢٫٢٩ × ١٠−۵ ٩٫٢۵ × ١٠−۵ ٣٫٧٠ × ١٠−۴ ١٫۴٨ × ٣−١٠ ۵٫٩۵ × ٣−١٠ ٢٫۴١ × ٢−١٠ ١٫٠٠ × ١−١٠ ۴٫۶۴ × ١−١٠ en

- ٢٫٠١ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٢ ٢٫٠۵ ٢٫٢١ εn

راست). (سمت n = ٨ و چپ) (سمت n = ۴ با تقریبی جواب به همراه دقیق جواب نمودار .١ شکل

نتیجه گیری .۵

غیرخطی کسری تأخیری دیفرانسیل معادالت حل برای یافته تعمیم کالهی توابع اساس بر عددی روش یک مقاله، این در
تبدیل غیرخطی جبری معادالت از دستگاهی حل به نظر مورد مسأله پایه ای، توابع خواص از استفاده با است. شده ارایه
اعمال با می آید. به دست مسأله جواب از تقریبی حاصل، دستگاه حل با دارد. نیاز کمی محاسبات پیچیدگی به که می شود

شد. داده نشان روش کارآیی و دقت مثال، یک روی پیشنهادی روش
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گرافها روی تصادفی زدن قدم فرآیند یافته تعمیم انتروپی بررسی

* نیکوروش زهره
ایران بیرجند، بیرجند، صنعتی دانشگاه پایه، علوم گروه

ایجاد گراف یک روی دوندهای حرکت توسط که تصادفی فرآیندهای برای یافته تعمیم انتروپی مقاله، این در چکیده.
دست به شانون-خینچین انتروپی چهارگانه اصول از یکی حذف از یافته تعمیم انتروپی این است. شده بررسی میشود
متناهی گراف یک در را گره دو که را مختلفی متناهی مسیرهای تعداد انتروپی، نوع این کردن مشخص برای آید. می

کرد. خواهیم بررسی مجانبی صورت به میکند، متصل هم به البعد
پرون- قضیه تصادفی، زدن قدم شانون-خینچین، انتروپی چهارگانه اصول یافته، تعمیم انتروپی کلیدی: واژه های

فروبنیوس.
.60J10, 94A17. :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
ریاضی فیزیک و آماری فیزیک جمله از مختلف زمینههای در کاربردی پیچیده شبکههای مطالعه به عالقه اخیر سالهای در
شبکهها مطالعه .[٣] ،[١] شدهاست پیشنهاد گرافها ساختاری خصوصیات توصیف برای مختلفی مولفههای و کرده پیدا افزایش
پاتس، مدلهای با مرتبط مسائل در جمله از فیزیک زمینههای از بسیاری در گرافها امروزه که دارد اهمیت جهت بدین گرافها و
خطای تصحیح کدهای مانند کوانتومی اطالعات تئوری در اختالل، میدان نظریه در فاینمن انتگرالهای حل در ،... و آیزینگ
انواع میان در .[۴] دیگر زمینههای از بسیاری در و چرخشی) (شبکههای متقابل کوانتومی مکانیکی ذرات آرایش یا کوانتومی
مختلف زمینههای در طوالنی مدت برای [٢] موشوویتز و دهمر است. کرده ایفا ای ویژه نقش انتروپی مفهوم گرافها، مختلف

اند. کرده استفاده گرافها برای انتروپی اقدامات از
|E| = m و گره |V | = n G(V,E)با ساده گراف میکنیم. بیان گرافها بحث در را مفهوم چند مطالب اصل بیان از قبل
و vi و نیستند مجزا ها vi لزوما که vk تا v١ گرههای (از q گره به p گره از k طول به مسیرها تعداد بگیرید. نظر در را یال
است. گراف مجاورت ماتریس A که آورد دست به [Ak]pq توسط میتوان را شدهاند) متصل هم به یال یک کمک به vi+١

میدهیم. نشان pn با است p به متصل یالهای تعداد دهنده نشان که را p گره درجه
استفاده با که میگیریم نظر در را تصادفی دونده یک ما آن، روی زدن قدم اساس بر گراف یک انتروپی تعریف منظور به
در اول، حالت داشت. خواهد حالت دو حرکت بودن تصادفی البته که میکند حرکت دیگر گره به گره یک از گراف یالهای از
حرکت، جهت انتخاب از پس دوم، حالت در که حالی در دارد، وجود دونده برای جدید جهت تصادفی انتخاب یک مرحله هر
آوردن دست به مقاله این اصلی هدف گفت میتوان بود. نخواهد پذیر امکان بعدی مراحل از محدودی تعداد برای جهت تغییر
نوع در شده تعریف ویژه حرکت که حالی در میکند ایجاد مارکفی فرآیند یک اول نوع است. حرکت نوع دو این برای انتروپی
ما نیست. پذیر امکان سادگی به آن انتروپی آوردن دست به حالت این در که میشود، مارکفی غیر فرآیند یک ایجاد باعث دوم
انتروپی غیر (البته تسالیس و شانون مثل شده شناخته انتروپیهای که یافته، تعمیم انتروپی کمک به کردیم سعی مقاله این در

آوریم. دست به را مارکفی غیر فرآیند یک انتروپی هستند، آن خاص حالتهای رنی)

nikooravesh@birjandut.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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نیکوروش ز.

که سوم بخش در میپردازیم. یافته تعمیم انتروپی بررسی و تعریف به دوم بخش در است. بخش ۴ بر مشتمل مقاله این
چهارم بخش در و میآوریم دست به را خاص، شده تعریف تصادفی فرآیند دو انتروپی میشود، محسوب مقاله این اصلی بخش

میکنیم. سازی شبیه را فرآیند دو مثال یک در

یافته تعمیم انتروپی بررسی .٢

آید. می دست به زیر رابطه از بفرد منحصر صورت به انتروپی که شده ثابت شانون-خینچین اصل چهار گرفتن نظر در با

(١) S = −
∑
i

pi log pi

غیر سیستمهای برای مثال، عنوان به شود. نقض اصل چهار این از یکی است ممکن فیزیکی، سیستمهای از بسیاری در ولی
(c, d) پارامتر دو تعریف با شده بیان [۵] در نیست. معتبر خینچین) – شانون ۴ (اصل پذیری جدا اصل اصطالحاً ارگودیک،
با (c, d) آنها پارامترهای اگر که معنی این به کند، تعریف فرد به منحصر طور به را انتروپیها ارزی هم کالسهای میتوان
از است. کالسها این از یکی به متعلق قبول قابل سیستم هر هستند. برابر ترمودینامیکی حد در انتروپی دو باشند، منطبق هم

هستند زیر شکل به یافته تعمیم انتروپیهای همه که دادند ،نشان [۵] تورنر و هانل ، (c, d) نمادها نظر

(٢) Sc,d ∝
W∑
i=١

Γ(d+ ١, ١− c log pi),

که

(٣) Γ(µ, t) =

∫ ∞

t
yµ−١e−ydy =

∫ exp(−t)

٠
(− lnx)µ−١dx,

فرآیند یک حالت فضای حجم عنوان به N دادن قرار با یافته. تعمیم های انتروپی پارامترهای مقدار تعیین .٢ . ١
و هانل گرفت. نظر در آن از W (N) تابع صورت به را وضعیتها) (ریز سیستم پیکربندیهای تعداد میتوان تصادفی،

کرد. استفاده زیر روابط از میتوان (c, d) پارامترهای محاسبه برای دادند نشان [۶] تورنر

(۴)
١

١− c
= lim

N→∞
N
W ′(N)

W (N)
,

(۵) d = lim
N→∞

logW (N)(
W (N)

NW ′(N)
+ c− ١).

اصلی) گرافها(بخش در تصادفی زدن قدم انواع .٣

بر را خود بحث اکنون اول: حالت میدهیم. قرار بررسی مورد ها گرافها در را تصادفی زدن قدم حالت دو بخش این در
یک حداقل با قسمتی یک را G گراف میکنیم. متمرکز وزن، هم یالهای با جهت بدون ساده گرافهای در تصادفی زدن قدم
درایههای همه که طوری به کرد پیدا چنان را k مثبت و صحیح عدد میتوان گراف این برای بگیرید. نظر در فرد طول به حلقه
دست به [AN ]pq توسط q گره به p گره از W (N) یعنی N طول به مسیرهایی تعداد صورت این در شوند. مثبت Ak

این از استفاده با کنیم. استفاده پرون-فروبنیوس قضیه و ماتریسها طیفی نمایش از است الزم بحث، ادامه برای میآید.
داشت خواهیم قضیه

(۶) AN = λN١ (rt١l١) + |λ٢|N (rt٢l٢)⇒ AN = λN١ (rt١l١) + o(|λ٢|N ).
ویژه بردارهای ترتیب به li و ri و λ١ > |λ٢| ≥ |λ٣| ≥ ... ≥ |λm| ظوریکه به هستند A ماتریس ویژه مقادیر λiها که

دهند. می نشان را λi چپ و راست
دهیم قرار میتوانیم حال

(٧) |λ٢|N (rt٢l٢) = o(|λ٢|N ), λN١ (rt١l١) = o(λN١ ),
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گرافها روی تصادفی زدن قدم فرآیند یافته تعمیم انتروپی بررسی

بنابراین

(٨) AN = λN١ (rt١l١)(١ + o(
|λ٢|N

λN١
)).

W (N) ∼ دهیم قرار میتوانیم میآید دست به [AN ]pq توسط q گره به p گره از N طول به مسیرهایی تعداد که آنجا از حال

.ρ = ( |λ٢|N
λN١

) < ١ که λN١ (rt١l١)pq(١ + o(ρ))

داریم بنابراین

(٩)

١
١− c

= limN→∞N log λ١ =∞⇒ c = ١,

d = lim
N→∞

[N log λ١ + log(rt١l١)pq(١ + o(ρ))](
١

N log λ١
+ c− ١) = ١.

است. شانون انتروپی همان فرآیند این انتروپی و (c, d) = (١, ١) یعنی
تصادفی انتخاب از بعد دونده حالت این در بگیرید. نظر در را ،G وزن هم یالهای با جهت بدون ساده گراف دوم: حالت
الزم زمان گذراندن از بعد ندارد. بعدی گره به حرکت برای انتخابی و زده درجا خود جای در مرجله خاصی تعداد به بعدی گره
[٠, ١] بازه در حقیقی عددی را β کند. حرکت و انتخاب فعلی گره از غیر گرهی میتواند دونده فعلی وضعیت در ماندن برای
تصادفی انتخاب از بعد باید باشد، یالها روی خود حرکت Nام مرحله در اگر دونده حرکت، ویژهی نوع این در بگیرید. نظر در
کوچکترین [x]+ از منظور که کنید توجه بماند. باقی مکان همان در مرحله [Nβ]+ تعداد به مقصد عنوان به بعدی گره
مرحله در بعدی انتخاب گره یک در زدن درجا مرحله چند از بعد گفت میتوان بنابراین میباشد. x از بزرگتر صحیح عدد
پس میکند. رشد [Nβ]+ با متناظر موثر گیریهای تصمیم تعداد حرکت نوع این در است واضح بود. خواهد N + [Nβ]+

بنابراین .AN١−β با بود خواهد متناظر متفاوت مسیرهای تعداد

(١٠) W (N) ∼ λN
١−β

١ (rt١l١)pq(١ + o(ρ)),

داشت خواهیم حرکت نوع این برای .ρ = ( |λ٢|N
١−β

λN
١−β

١
) < ١ که

(١١)

١
١− c

= limN→∞(١− β)N١−β log λ١ =∞⇒ c = ١,

d = lim
N→∞

[N١−β log λ١ + (١− β) log(rt١l١)pq(١ + o(ρ))]

×( ١
(١−β)N١−β log λ١

+ c− ١) = ١
(١−β) .

عددی مثال .۴
خروجی و شده سازی شبیه متلب افزار نرم در او تصادفی انتخابهای و دونده حرکت حالت دو راس، ۵ با کامل گراف برای
که همانطور است. شده داده نمایش حرکت گام ١٠٠٠٠ و گام ١٠٠ برای ترتیب به زیر شکلهای در نمودار صورت به آنها
این نیز نمودارها که دید میتوان است، متفاوت میکنند ایجاد مختلف تصادفی فرآیند دو که دونده حرکت نوع دو این انتروپی

میکنند. تایید را مساله

نتیجه گیری .۵

حجم اگر گرفت. قرار مطالعه مورد آن یافته تعمیم انتروپی و تصادفی فرآیند یک حالت فضای حجم بین رابطه مقاله این در
(cd) پارامترهای محاسبه با را فرآیند یافته تعمیم انتروپی میتوان شود، داده سیستم اندازه از تابعی عنوان به حالت فضای
در میکنند. تعیین را خود یافته تعمیم انتروپیهای آماری سیستمهای چگونه که دادیم نشان خاص مثال یک در ما کرد. تعیین
انتخاب یکنواخت طور به زمان از مرحله هر در ممکن، گرههای مجموعه از جابجایی، برای را بعدی گره دونده، اول، حالت
خود جدید مکان در مرحله مشخصی تعداد برای و میکند انتخاب حرکت برای جدید گره یک دونده، دوم، حالت در میکند.
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نیکوروش ز.

دوم) (حالت پایین ( اول (حالت باال گام، ١٠٠ در کامل گراف روی دونده حرکت مسیر .١ شکل

دوم) (حالت پایین ( اول (حالت باال گام، ١٠٠٠٠ در کامل گراف روی دونده حرکت مسیر .٢ شکل

زنجیرهای از خاصی نوع که اول حالت در میرود. دیگر گره یک به دونده مرحله، چندین از پس که معنی این به میماند، باقی
که دوم حالت در که حالی در آوردیم. بدست شانون انتروپی همانند را آن یافته تعمیم انتروپی ما شده، داده نشان مارکوف

نبود. شانون انتروپی که شد محاسبه آن یافته تعمیم انتروپی گرفت، قرار بررسی مورد مارکوفی غیر فرایند
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برگردان نقطه یک با چپ معین اشتورم‑لیوویل معکوس مساله

شهریاری۲ محمد ، * اکبری۱, رضا

ایران ، تهران نور، پیام دانشگاه ریاضی، ۱بخش

ایران مراغه، مراغه، دانشگاه ریاضی، ۲بخش

شرایطی در را معکوس مساله گیریم. می نظر رادر برگردان نقطه یک با rنامعین وزن تابع با اشتورم−لیوویل معادله چکیده.
کنیم. می بررسی را باشد برگردان نقطه یک دارای وزن تابع که

طیفی.. عکس مساله ، برگردان نقطه اشتورم−لیوویل، معادالت کلیدی: واژه های
. 34B24 :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
مرزی مقدار مساله جواب خواص مطالعه اول دیدگاه داد. قرار مطالعه مورد توان می دیدگاه دو از را اشتورم−لیوویل نظریه

با L = L(q(x), α, β, r)

(۱)
y′′ + qy = λry
y(a) cos(α) + y′(a) sin(α) = ۰
y(b) cos(β) + y′(a) sin(β) = ۰

آن در که است اشتورم−لیوویل نظریه معکوس مساله به موسوم دیگر دیدگاه و است موسوم اشتورم−لیوویل نظریه به که است
مقاالت شود. می بررسی qپتانسیل تابع بودن منحصربفرد و وجود اولیه، مقدار مساله به متناظر طیف خواص بودن معلوم با
و تحقیقات نیز نامعین r برای حتی شده نوشته دارد، عالمت تغییر یک r که حالتی برای تنها نه ها مساله نوع این از زیادی
[a, b] بازه در برگردان نقطه یک دارای r که حالتی در [۴] و [۳] نتایج توسعه ما کار است. یافته انجام زیادی های پژوهش
منفی [a, ۰) در را r(x) تابع صفر، نقطه را برگردان نقطه شود وارد خللی مساله کلیت به اینکه بدون . (a < ۰ < b) است
مطلق طور به منفی تابع و (۰, b] در پیوسته مطلق طور به مثبت r(x)تابع کنید فرض گیریم. می نظر در مثبت (۰, b] در و

که: طوری به باشند L۱[a, b] به متعلق و حقیقی مقدار با توابع q̃ و q کنید فرض بعالوه باشد [a, ۰) در پیوسته

ly = −y′′ + qy, l̃y = −y′′ + q̃y, Ry = ry

صورت به ویژه مقدار ی مساله یک را (A;α;β)

Ay = λRy, ۰ ̸= y ∈ D(A)

r9reza@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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از: است عبارت آن ی دامنه و است Ay = Ly ی رابطه با مثبت عملگر یک A آن در که گیریم، می نظر در

D(A) =

{
y : y, y′ ∈ AC[a, b], ly ∈ L۲[a, b] , y(a) cosα+ y′(a) sinα = ۰

, y(b) cosβ + y′(b) sin β = ۰

}
تعویض با مشابه روش یک با D(Ã) ، Ã ، (Ã;α;β) عملگر . α, β ∈ [۰, π) و پیوسته مطلق طور به یعنی، ؛ AC
طور رابه S̃λ و Sλ = (A− λR)−۱R|D کنیم می فرض نباشد، (۱) طیف که هایی λ برای آید. می دست به l̃ با l نقش

کنیم. می تعریف A جای به Ã جایگذاری با مشابه

است. کامل عملگر یک D در Sλ نباشد، (۱) طیف در که یی λ برای و است خودالحاقی S۰ عملگر .۱ .۱ لم

یک مکرری دارای و اند، وحقیقی ساده هستند (A;α;β) ویژه مقادیر همان که ψ(λ) تحلیلی تابع صفرهای .۲ .۱ قضیه
باشد. می

مرزی شرط از ، (۱) دوم مرزی شرط جای به آن در که گیریم می نظر در طوری را (A;α; γ) دوم مساله

y(b) cos(γ) + y′(b) sin(γ) = ۰

شود. استفاده

مشخصه توابع ترتیب به ϕ̃ ، ϕ ) . ϕ̃ = ϕ آنگاه باشند، مشابه ویژه مقادیر دارای (Ã;α; γ) و (A;α; γ) اگر .۳ .۱ لم
. باشند) می (Ã;α; γ) و (A;α; γ)

λ̃n ، λn و Λ = {n ∈ N |λn = λ̃n} اضافه به و مشابه ویژه مقادیر دارای (Ã;α; γ) و (A;α; γ) اگر .۴ .۱ قضیه
. kn = k̃n ، n ∈ Λ هر برای آنگاه باشند، (Ã;α; γ) و (A;α; γ) ویژه مقادیر ترتیب به

یکنواخت همگرای بسطهای .۲

تعریف ۴ بخش در که ، T تبدیل عملگر هسته K
Ψ برای و (λR−A)−۱ هسته G

Ψ به وابسته که ۱ .۲ قضیه به قسمت این
قضیه اثبات در دارد اساسی نقش ها دنباله زیر در آمده بدست نتایج اثبات در سریها این بسط دارد. اختصاص شد خواهد
تابع Ψ و دیفرانسیل معادله گرین تابع G آن در که است [۳] در شده برده بکار روش مشابه که بندیم می بکار را روشی ۱ .۲

است. (۱) دیفرانسیل معادله متناظر ویژه

کنید فرض .۱ .۲ قضیه

G(x; y;λ) =

{
v(x, λ)w(y, λ) a ≤ y < x ≤ b
v(y, λ)w(x, λ) a ≤ x < y ≤ b (۲)

K(x; y;λ) =

{
ṽ(x, λ)w(y, λ) a ≤ y < x ≤ b
v(y, λ)w̃(x, λ) a ≤ x < y ≤ b (۳)

λ ̸= λn برای آنگاه
داشت: خواهیم

(۴)
G(x; y;λ)

ψ(λ)
=
∑
j∈Z۰

kjwj(x)wj(y)

(λ− λj)ψ′(λj)

(۵)
K(x; y;λ)

ψ(λ)
=
∑
j∈Z۰

K(x; y;λj)

(λ− λj)ψ′(λj)
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برگردان نقطه یک با چپ معین اشتورم−لیوویل معکوس مساله

اضافه به هستند (x, y) ∈ [a, b]۲ ازای به یکنواخت همگرای باال های جمع که طوری به

(۶)
[ṽw − w̃v](x;λ)

ψ(λ
=
∑
j∈Z۰

(ṽ − kjw̃)(x;λj)wj(x)
(λ− λj)ψ′(λj)

است. x ∈ [a, b] در همگرا یکنواخت بطور نیز

مقادیر آن در که آورده بدست نظر مورد حالت برای را ویزه توابع و ویژه مقادیر مجانبی شکل ابتدا قضیه اثبات برای اثبات.
بود: خواهند زیر صورت به ویژه

√
λn =


(n− ۱

۴ )π∫ b
۰

√
r(t)

+O( ۱
n) , sinβ ̸= ۰

(n− ۳
۴ )π∫ b

۰

√
r(t)

+O( ۱
n) , sinβ = ۰

(۷)

√
λn =


− (n− ۱

۴ )π∫ ۰
a

√
−r(t)

+O( ۱
n) , sinα ̸= ۰

− (n− ۳
۴ )π∫ ۰

a

√
−r(t)

+O( ۱
n) , sinα = ۰

(۸)

داریم: |n| → ∞ برای و

(۹)
∫ b

a
rw۲

n = µ(n, α, β)[۱ +O(
۱
n
)]

کنیم فرض n ∈ N برای حال است. q از مستقل و مثبت µ(n, α, β) عالمت آن در که

(۱۰) Γn = Γ−۱
n

∪
Γ۰
n

∪
Γ۱
n

آن در که
(۱۱) Γ۰

n = {(θ۱(n) + iζ)۲ : ζ ∈ [−θ۲(n), θ۲(n)]}
(۱۲) Γ۱

n = {(ζ − iθ۲(n))
۲ : ζ ∈ [۰, θ۱(n)]}

(۱۳) Γ۰
n = {(−ζ + iθ۲(n))

۲ : ζ ∈ [−θ۱(n), ۰]}

استفاده با . k ∈ (۰, π۲ و k = arctan
√
| r(۰

−)
r(۰+)

| همچنین است، ۸ و ۷ روابط حدی حالت θ۲(n) ، θ۱(n) آن در که
□ گیرد. قرارمی استفاده مورد اصلی قضایای اثبات در که آوریم می بدست ۶ − ۴ روابط برای کرانی ۱۳ − ۱۰ روابط

تبدیل عملگر .۳

H = D−{wn : n ∈ Λ۰} کنیم فرض . n ∈ Λ تمام برای λn = λ̃n و kn = k̃n کنیم می فرض بخش این کل در
کنیم. می تعریف n ∈ Λ هر برای Twn = w̃n صورت به را T : H → H̃ تبدیل . H̃ = D − {w̃n : n ∈ Λ۰} و

است. کراندار T : H → H̃ عملگر .۱ .۳ لم

است. برقرار TSλ = S̃λT رابطه n ∈ Λ هر ازای به λ ̸= λn برای ، H فضای در .۲ .۳ لم

داریم: f ∈ H برای .۳ .۳ قضیه

Tf(x) = f(x)−
∑
Λ۰

ỹn

∫ x

a
wnf(r)dr

آن در که

ỹn =
ũn − knz̃n
ψ′(λ)
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اصلی نتایج .۴

است. نامعین r که حالتی در است [۱] و [۲] ، [۳] نتایج به مربوط ما اصلی قضیه

کنیم فرض باشد، (Ã;α;β) ویژه مقادیر مشابه طور به را λ̃n و باشد (A;α;β) ویژه مقادیر λn کنید فرض .۱ .۴ قضیه
Λ۰ ⊆ Z۰ کنیم فرض باشند، مشابه طیف دارای (Ã;α;β) و (A;α;β) و کند صدق sin(β − γ) ̸= ۰ شرط در γ

داشت: خواهیم جا همه تقریبا اینصورت در . λn = λ̃n ، n ∈ Λ هر برای و Λ = Z۰ − Λ۰ و متناهی مجموعه یک

q = q̃ +
∑
Λ۰

[۲r(ỹnwn)′ + ỹ′nwnr
′]

است. Ly = λnry و L̃ỹ = λnrỹ از مناسب جواب ترتیب به wn و ỹn آن در که

w′
n = cosα و wn = sinα با شده نرمال wn که باشند، (A;α;β) از ویژه مقادیر wn و λn کنید فرض .۲ .۴ قضیه

λn = λ̃n کنیم فرض آوریم، می بدست Ã با A تغییر با نیز را λ̃n و ρ̃n مشابه طور به و باشد ρn = ∥wn∥ کنید فرض ،
آنگاه: n ∈ Z۰ هر برای n = ñ و

q = q̃

مراجع
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ترکیبی روش یک اساس بر معامله اختیار ارزشگذاری

ایزدی محمد و * شریفیزاده محدثه

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی بخش

چکیده

بلک-شولز جزئی دیفرانسیل معادله تقریبی جوابهای یافتن برای کارآمد ترکیبی روشی یک ارائه مقاله، این هدف
گسسته ابتدا، می شود. استفاده مالی بازاهای در اروپایی فروش و خرید معامله اختیار قیمت ارزشگذاری برای که است،
تقریب برای بسل چندجملهای های پایه بر هم محلی روش از سپس و میشود انجام تیلور سری روش براساس زمانی سازی

می شود. استفاده مکانی متغیر
تیلور بسط هم محلی، نقاط بسل، توابع بلک-شولز، معادله کلیدی: واژه های

91G99 ،65M70 ،41A10 :[٢٠١٠] ریاضی موضوع بندی کد

مقدمه ١

بازارهای در ریسک پوشش در گسترده بطور که است، مالی مشتقات در مسائل مهم ترین از یکی معامله اختیار گذاری ارزش
کنند. تنظیم معامله ها اختیار از استفاده با را خود پرتفوهای و استراتژی ها می توانند تجار رو این از می شوند. استفاده مالی
تحت دارایی E سررسید قیمت با و T مشخص زمان در که می دهد را اختیار این شما به فروش معامله اختیار داد قرار یک
در را نظرتان مورد دارایی که می دهد را اختیار این شما به خرید معامله اختیار داد قرار طرفی از بفروشید. را خود مالکیت
معامله اختیار قراردادهای ارزش گذاری برای مدل یک شولز و بلک کنید. خریداری E سررسید قیمت با و T مشخص زمان

[١] می آید بدست زیر جزئی معادله حل از اروپایی معامله اختیار ارزش بلک-شولز مدل در آوردند. بدست اروپایی

∂V

∂t′
+ rS

∂V

∂S
+

١
٢
σ٢S٢∂

٢V

∂S٢ − rV = ٠, (١)

E کنید فرض هستند. پایه دارایی تحت نوسانات σ و ریسک بدون بهره نرخ r، t′ زمان در سهم جاری ارزش S که بطوریکه
شرایط و است V (S, T ) = max(S −E, ٠) اروپایی خرید معامله اختیار پرداخت باز تابع باشد. دارایی سررسید قیمت

میشوند زیربیان صورت به اروپایی خرید معامله ی اختیار مرزی

V (٠, t′) = ٠, V (S, t′) ∼ S − Ee−r(T−t′), وقتی S −→∞.

درمیآید زیر فرم به (١) معادله t = T − t′ جانشینی از استفاده با و راحتی برای

Vt −
١
٢
σ٢S٢ VSS − rS VS + rV = ٠. (٢)

برای اروپایی خرید معامله اختیار برای بلک-شولز مدل مرزی و اولیه شرایط عملی، مسایل در [٠, Smax] بازه از استفاده با
میشوند نوشته زیر صورت به t ∈ [٠, T ], S ∈ [٠, Smax]

V (S, ٠) = max(S − E, ٠), V (٠, t) = ٠, V (Smax, t) = Smax − Ee−rt. (٣)

email@email.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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زمان متغیر گسستهسازی ٢

بلک-شولز معادله که واقعیت این به توجه با است. (١) معادله برای جدید تقریبی روش یک ارائه ی مقاله این اصلی هدف
اهمیت حائز زمان در پیشروی برای باال دقت مرتبه دارای و مناسب الگوریتم یک توسعه لذا است، زمان به وابسته معادله یک
زمان، در بلک-شولز معادله سازی گسسته برای می شود. استفاده دوم مرتبه دقت با تیلور روش منظور، این برای است.
می کنیم. تقسیمبندی ، n = ٠, ١, . . . , N برای tn = n∆t شبکهای نقاط با مساوی بازه زیر N به را [٠, T ] بازه نخست
در دو مرتبه تقریب یک به دست یابی برای است. ∆t = tn − tn−١ با برابر زمانی گام هر و tN = T ،t٠ = ٠ اینجا در

میشود نتیجه V n
t برای زیر رابطه تيلور بسط روش بکارگیری با زمان،

V n
t =

V n+١ − V n

∆t
− ∆t

٢
V n
tt +O(∆t٢). (۴)

داریم t = tn جانشینی و زمان به نسبت (١) بلک-شولز معادله از مشتقگیری با

V n
tt =

١
٢
σ٢ S٢ (V n

t )SS + rS(V n
t )S − rV n

t . (۵)

میرسیم زیر تفاضلی معادله به ،(۵) معادله ی در V n
t = (V n+١ − V n)/∆t تفاضلی رابطه ی جایگذاری با اکنون،

∆t V n
tt =

١
٢
σ٢ S٢ (V n+١

SS − V n
SS) + rS(V n+١

S − V n
S )− r(V n+١ − V n). (۶)

چپ سمت در (١) بلک-شولز معادله از V n
t جایگذاری و (۴) رابطه ی راست سمت در قبل عبارت دادن قرار با نهایت، در

می آید بدست بلک-شولز معادله برای زیر زمان گسستهسازی معادله حاصل، جمالت کردن مرتب سپس و (۴) رابطه ی
(٧)

٢(r∆t+ ٢)︸ ︷︷ ︸
K٠,n(S)

V n+٢−١rS∆t︸ ︷︷ ︸
K١,n(S)

V n+١
S −σ٢S٢∆t︸ ︷︷ ︸

K٢,n(S)

V n+١
SS = (۴− ٢r∆t)V n + (٢rS∆t)V n

S + (σ٢S٢∆t)V n
SS︸ ︷︷ ︸

fn(S)

,

درمیآیند زیر فرم به (٧) دوم مرتبه معادله برای مرزی و اولیه شرایط (٣) بنابر همچنین .n = ٠, ١, . . . برای

V ٠(S) = max(S − E, ٠), V n+(٠)١ = ٠, V n+١
max := V n+١(Smax) = Smax − Ee−rtn+١ . (٨)

تیلور-بسل هم محلی روش ٣

بسل جدید توابع از مکانی متغیر به نسبت (٧) معادله جواب از تقریبی آوردن بدست برای زمانی، مرحله ی هر در و ادامه در
[٢] می شوند تعریف زیر فرم به m مرتبه بسل چندجمله ای های حقیقت در می کنیم. استفاده هم محلی نقاط با رابطه در

Bm(S) =
m∑
k=٠

١
٢k k!

(m+ k)!

(m− k)!
Sk =

m∑
k=٠

bm,k S
k, m = ٠, ١, · · · . (٩)

هستند. مثبت اعداد چندجمله ای ها این ضرایب همه ی که کرد بیان صورت این به می توان جمله ای ها چند این اصلی مزیت
تقریبی جواب باشد، Vn,M (S) معلوم تابع با برابر tn زمانی گام در (٩) معادله از V n جواب تقریب کنیم فرض اگر

میشود گرفته درنظر زیر شکل به n = ٠, ١, · · · , N ،tn+١ بعدی زمانی گام برای را Vn+١,M (S)

Vn+١,M (S) =
M∑
m=٠

anmBm(S), S ∈ [٠, Smax], (١٠)

فرم به را (١٠) متناهی سری می توان تعیین شوند. بایستی m = ٠, ١, · · · ,M برای anm مجهول ضرایب آن در که
نمود بازنویسی زیر صورت به ماتریسی

Vn+١,M (S) = BBBM (S)AAAnM , (١١)
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می شوند: تعریف زیر صورت به BM (S) و An
M نامعلوم بردارهای به طوریکه

AAAnM =
[
an٠ an١ · · · anM

]T
, BBBM (S) =

[
B٠(S) B١(S) · · · BM (S)

]
.

بنویسیم زیر شرح به ماتریسی نمایش در BBBMرا (S) می توانیم ما این بر عالوه

BM (S) = XM (S)DT , XM (S) =
[
١ S S٢ · · · SM

]
(١٢)

(٩) رابطه در شده تعریف درایههای با (M + ١) × (M + ١) اندازه از DDD = (bm,k)
M
m,k=٠ مثلثی پایین ماتریس و

زیر صورت به که آورد بدست را آن اول مشتق و XXXM (S) بین رابطه ی ساده محاسبه یک با می توان دیگر طرف از است.
می شود: داده نشان

d

dS
XM (S) = XM (S)QT , QT =


٠ ١ ٠ · · · ٠
٠ ٠ ٢ · · · ٠
...

... . . . ...
...

٠ ٠ ٠ . . . M
٠ ٠ ٠ · · · ٠


(M+١)×(M+١)

. (١٣)

نقاط از سپس و نمایش دهیم ماتریسی فرم های به را (٧) در V n+١
SS و V n+١

S ،V n+١ مجهوالت بایستی ادامه، در
داریم (١٢) و (١١) روابط ترکیب با ادامه در نمود. استفاده مجهول ضرایب کردن پیدا برای هم محلی

Vn+١,N (S) = XN (S)D
TAn

M (١۴)

در که می شود استفاده Si = Smax
١−ri

٢ هم محلی نقاط از (٧) معادله ی برای (١۴) فرم به تقریبی جواب یک یافتن برای
با هستند. (−١, ١) روی M مرتبه چبیشف چندجملهای ریشههای i = ٠, ١, . . . ,M برای ri := cos( (٢i+١)π

٢M+٢ ) آن
داریم: (١۴) رابطه ی در آن ها جایگذاری و نقاط این از استفاده

Vn+١ = YDTAn
M , Vn+١ =


Vn+١,M (S٠)
Vn+١,M (S١)

...
Vn+١,M (SM )

 , Y =


XM (S٠)
XM (S١)

...
XM (SM )

 (١۵)

داد  نمایش زیر صورت به ماتریسی فرم به را (٧) رابطه ی در موجود مشتقات می توان (١٣) و (١۴) روابط کمک با
(١۶)

V n+١
S ≈ V(١)n+١,M (S) = XM (S)QQQTDDDTAn

M , V
n+١
SS ≈ V(٢)n+١,M (S) = XM (S)(QQQT )٢DDDTAn

M .

شوند: بیان زیر صورت به می توانند (١۶) در دوم و اول مشتقات هم محلی، نقاط از استفاده با مشابه، به طور

V̇n+١ = YQQQTDTAAAnM , V̈n+١ = Y(QQQT )٢DTAAAnM , (١٧)

و V̇n+١ =
[
V(١)n+١,M (S٠) V(١)n+١,M (S١) . . . V(١)n+١,M (SM )

]T
به طوریکه

V̈n+١ =
[
V(٢)n+١,M (S٠) V(٢)n+١,M (S١) . . . V(٢)n+١,M (SM )

]T
.

داریم (٧) در هم محلی نقاط جایگذاری با سپس و Vn+١,N (S),V
(١)
n+١,N (S),V

(٢)
n+١,N (S) تقریب های از استفاده با

K٢,nV̈n+١ +K١,nV̇n+١ +K٠,nVn+١ = Fn, (١٨)
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برای
[
Kj,n(S٠) Kj,n(S١) . . . Kj,n(SM )

]T فرم به اصلی قطر درایههای با قطری ماتریس های Kj,n آن در که
جانشینی با می شوند. تعریف Fn =

[
fn(S٠) fn(S١) . . . fn(SM )

]T صورت به Fn بردار و j = ٠, ١, ٢
میرسیم زیر اساسی ماترسی معادالت به (١٨) معادله در (١٧) و (١۵) }روابط

K٢,nY(QQQT )٢ +K١,nYQQQ
T +K٠,nY

}
︸ ︷︷ ︸

WWWn

DTAn
M = Fn, یا [WWWn;Fn] (١٩)

(١۴) نمایش اساس بر نماییم. فوق دستگاه وارد سپس و کنیم تبدیل ماتریسی فرم به را (٨) مرزی شرایط بایستی اکنون
شوند بیان زیر ماتریسی صورت به می توانند شرایط ٠AAA,W̄nاین

n
M = ٠, W̄n,٠ := XM (٠)DDDT =

[
w̄٠,٠ w̄٠,١ · · · w̄٠,M

]
.

W̄n,mAAA
n
M = V n+١

max , W̄n,m := XM (Smax)DDD
T =

[
w̄m,٠ w̄m,١ · · · w̄m,M

]
.

قرار
[
W̄n,S ;V

n+١
max

]
و
[
W̄n,٠; ٠

]
سطری ماتریسهای [Wn;Fn] افزوده ماتریس اخر و اول سطر بجای نهایت، در

ضرایب خطی، معادالت دستگاه این حل با می آید. بدست
[
W̄WWn; F̄FFn

]
یافته تغییر اساسی ماتریس دستگاه بنابراین می دهیم.

میشوند. نتیجه (١٠) در مجهول بسل

عددی نتایج ۴

و E = ١٠, r = ٠٫٢, σ = ٠٫٢۵ پارامترهای اروپایی، خرید معامله ی اختیار قرارداد برای بلک-شولز معادله در
جوابهای همراه به تقریبی جوابهای نمودار ،T = ١ و M = ١۵, N = ٢٠ فرضیات با بگیرید. نظر در Smax = ٢٠

شدهاند. گذاشته نمایش به ١ شکل در متناظر دقیق
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پیشنهادی روش با مختلف زمانهای در بلک-شولز معادله تقریبی و دقیق جوابهای مقایسه :١ شکل

نتیجه گیری ۵

بصورت روش اساس شد. ارائه بلک-شولز معادله حل برای هم محلی روش و تیلور بسط بر مبتنی جدید ترکیبی روش یک
گرفت. قرار بررسی مورد عددی مثال یک با آن کارایی و شد بیان ریاضی
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جعبه حجم سازی بهینه در کاربرد و مدلـ    سازی رویکرد از استفاده

پور* عبداله کاظم

ایران کرمان، باهنرِکرمان، شهید دانشگاه ریاضی، آموزش بخش

بدین است. دانشگاهی ریاضی آموزش در مدل سازی و کاربرد رویکرد ظرفیت از استفاده مطالعه، این اصلی هدف چکیده.
استفاده چرخه یک از ریاضی مدل سازی دادن، نشان برای شد. استفاده کیک جعبه نام به سازی مدل فعالیت یک از منظور،
و اول مشتق آزمون مفهوم دوم، مرحله در و تابع نمودار و انتگرال مفهوم آن اول مرحله در که شد، طی دوبار چرخه این شد.
استفاده با سپس و آید بدست جعبه بزرگترین ابعاد تا شد، سبب مدل سازی چرخه تکرار شد. استفاده متغیره یک تابع برای دوم
مفاهیم کارگیری به برای خوبی ظرفیت مدل سازی و کاربرد رویکرد داد نشان مطالعه، این کلی طور به شود. ساخته جعبه آن از

دارد. واقعی دنیای مسائل حل در ریاضی
انتگرال. و مشتق کیک، جعبه حجم، ریاضی، مدل سازی کلیدی: واژه های

مقدمه .١
بین آن از استفاده با بتوان تا داریم ابزاری به نیاز راستا همین در دارد، کاربرد واقعی دنیای در ریاضی که انجایی از امروزه،
طرف نمود.از استفاده واقعی دنیای مسائل حل در ریاضی دانش از بتوان و کرد برقرار ارتباط ریاضی دنیای و واقعی دنیای
و مدل سازی حوزه محققان است. ریاضی دنیای و واقعی دنیای بین برگشتی، و رفت فرآیند یک ریاضی مدل سازی دیگر،
زیر مرحله ای ٧ چرخه از [٣] (٢٠٠٧) همکاران و من استیل می کنند. استفاده چرخه از فرایند این دادن نشان برای کابرد،

است: شده داده نشان زیر شکل در که کردند استفاده مدل سازی فرایند دادن نشان برای

[١] (٢٠٠٧) همکاران و استیل من مدل سازی چرخه .١ شکل

و رویکرد«مدل سازی چگونه است: آن پی در مطالعه این چرخه، یک صورت به ریاضی سازی مدل نمایش به توجه با
کند؟ بهینه را کیک جعبه حجم می تواند دانشگاهی ریاضی آموزش در کاربرد»

k_a_abdollahi@yahoo.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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پور رفیع ا. و پور عبداله ک.

اصلی نتایج .٢

مدل سازی فعالیت یک از دانشگاهی، ریاضی آموزش در مدل سازی ظرفیت دادن نشان برای مطالعه، این هدف به توجه با
است: آمده ٢ شکل در ان اطالعات که شد استفاده زیر

[٣] (٢٠١١) بایوا و کریرا کیک جعبه مدل سازی فعالیت .٢ شکل

فعالیت این درون که واقعی مسئله یک، مرحله در شود. طی ١ شکل فرایند بایستی مدل سازی، فعالیت این حل برای
نوع چه جعبه بزرگترین می شود، ساخته ٢ شکل الگوی با که جعبه ای به توجه با فعالیت، این در که شود، می بیان دارد وجود
جعبه ای حجم ماکزیمم می شود، بیان صورت این به مسئله این ریاضی مسئله واقعی، مسئله این بیان از بعد است؟ جعبه ای
جعبه آوریم: می در صورت این به ریاضی مدل ریاضی، مسئله حل برای دوم). (مرحله است جعبه ای چه ،٢ شکل الگوی با

است: آمده زیر درشکل که می کنیم ترسیم را آن گسترده صفحه و می دهیم قرار بعدی سه محور روی را شده ساخته

مسئله حل برای ریاضی مدل .٣ شکل

این y عرض و x ارتفاع بین که گرفت نتیجه می توان شکل، گسترده صفحه به توجه با جعبه، عرض آوردن دست به برای
داریم: را زیر (١) رابطه گانه، سه انتگرال از استفاده با حجم رابطه توجه yبا + ٢x = ٢١ است: برقرار رابطه

◦ ≤ y ≤ ٢١− ٢x, V =

∫ x

◦

∫ ٢−٢١x

◦

∫ z

◦
dsdydt = z

(
٢١x− ٢x٢) (١)

شده رسم ۴ شکل در جئوجبرا افزار نرم از استفاده با که (١) رابطه نمودار کنیم. می استفاده نمودار از آوردن، دست به برای
است:

دنیای در جواب این بنابراین، ندارد. ماکزیمم مقدار است آمده دست به حجم برای که (١) رابطه دهد می نشان ۴ شکل
شکل چرخه طبق و نیست پذیرفتنی مدل این بنابراین، ندارد. وجود روش این با جعبه بزرگترین است، این از حاکی واقعی
رجوع جعبه بزرگترین یعنی واقعی دنیای مسئله بیان به ،٢ شماره چرخه در شود. طی دوباره بایستی مدل سازی چرخه ،١
رابطه به بازبینی، این در که می گیرد قرار بازبینی ،مورد آمد ٣ شکل در که ١ شماره چرخه ریاضی مدل بعد، مرحله در می شود،
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جعبه حجم سازی بهینه در کاربرد و مدلـ    سازی رویکرد از استفاده

جئوجبرا افزار نرم از استفاده با یک رابطه نمودار رسم .۴ شکل

شده بازبینی ریاضی مدل .۵ شکل

می آید: در زیر صورت به شده بازبینی مدل که می شود، برده پی x یعنی جعبه ارتفاع و z یعنی جعبه طول بین
رابطه جعبه عرض و ارتفاع بین براینکه عالوه می شود مشاهده شده، بازبینی ریاضی مدل گسترده صفحه در که همان طور
است. برقرار ، z + ۴x = ٣٠z = ٣٠− ۴x رابطه ارتفاع، با می باشد Z که جعبه طول بین برقرارست، y+ ٢x = ٢١

صورت: (١)به رابطه رو این، از

V (x) =

∫ x

◦

∫ ٢−٢١x

◦

∫ ٣٠−۴x

◦
dzdydt = ٨x٣ − ١۴۴x٢ + ۶٣٠x (٢)

،٢٠٠٩) استوارات کتاب دوم و اول مشتق آزمون قضایای براساس است، متغیره یک (٢) رابطه در حجم اینکه به توجه با
می شود: تعیین زیر رابطه های از استفاده با ماکزیمم [٢] ،(٢٧۴ ص.

V = ٨x٣ − ١۴۴x٢ + ۶٣٠x, (٣)

V ′ = ٢۴x٢ − ٢٨٨x+ ۶٣٠ = ◦ ⇒ x١ = ٢/٨, x٢ = ٩/١ (۴)

V ′′ = ۴٨x− ٢٨٨ ⇒ V ′′ (٢/٨) < ◦ (۵)

است: زیر صورت به آن مقدار که می دهد رخ ٨/٢ طول به ارتفاعی در حجم، بیشترین ،(۵) رابطه دوم مشتق آزمون به توجه با

V (٢/٨) = ٣(٢/٨)٨ − ١۴۴(٢/٨)٢ + ۶٣٠ (٢/٨) = ٨١٠/۶۵۶ (۶)

نتیجه گیری .٣

که نمود ایجاد دانشگاهی ریاضی آموزش در جدید ظرفیت ریاضی مدل سازی از استفاده با می توان داد نشان مطالعه این
بود. مطالعه این واقعی دنیای فعالیت یک بهینه سازی در مشتق و انتگرال مفهوم کشیدن تصویر به آن نمونه
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پور رفیع ا. و پور عبداله ک.
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لوی فرآیندهای توسط مالی مدل سازی

فرحناکی١* محمد
ایران روانسر، نور پیام دانشگاه ریاضی، ١بخش

فرآیند نمونه شده ترین شناخته می شود. ارائه فرانسوی دانشمند لوی پول روش به مالی های مدل سازی مقاله این در چکیده.
مسیرهای لوی فرآیندهای سایر رانش، با براونی حرکت جز به هستند. پواسون فرآیندهای و براونی حرکتی فرآیندهای لوی،
ساده کافی اندازه به حال عین در که است ناپیوسته مسیرهای با تصادفی فرآیندهای از دسته ای لوی دارند.فرآیندهای ناپیوسته
استفاده مورد تر بینانه واقع مدل های سازنده عناصر عنوان به حداقل یا است، کاربردها برای کامل کافی اندازه به و مطالعه برای
بلک کالسیک مجموعه بازده، ثبات و استقالل حفظ با سهام قیمت جهش به دادن اجازه با لوی برجسته می گیرد.مدل های قرار
نیز کلی لوی فرآیند یک از پرش اندازه گیری که باشد این لوی فرآیندهای تئوری نتیجه مهمترین شاید می دهند. تعمیم را شولز

. است پواسون تصادفی اندازه گیری یک
ریسک. پوشش ضمنی، تالطم ، پواسن فرآیند بلک-شولز، مدل لوی، فرآیند های کلیدی: واژه های

مقدمه .١
بلک-شولز کالسیک مجموعه بازده، ثبات و استقالل حفظ با سهام قیمت جهش به دادن اجازه با لوی برجسته مدل های
می کند، جهش دارایی قیمت همه، از اول دارد. وجود مالی سازی مدل در جهش معرفی برای کافی دالیل می دهند. تعمیم را
(منحنی لبخند منحنی مستند کامال پدیده دوم، کرد. کنترل مداوم مسیر مدل های در راحتی به نمی توان را خطرات از برخی و
است. کشیده خم و گوسی غیر ریسک خنثی بازده که می دهد نشان اختیار بازارهای در ضمنی نوسان(تالطم) لبخند) شکل به
بارزتر بسیار کوتاه سررسید برای که واقعیت این اما داد، توضیح پیوسته مسیرهای با مدلی در می توان را لبخند منحنی گرچه
نزدیک گاوس قانون به تر کوتاه سررسیدهای برای بازده قانون پیوسته، مسیر های مدل در است. پرش وجود نمایان گر می شود،
می شوند. گوسی از کمتر ها بازده افق، شدن تر کوتاه با جهش، دارای های مدل در و واقعیت در که حالی در می شود، تر
مسیر مدل های تمام که حالی در دارند، مطابقت مالی بازارهای با پرش فرآیندهای می شودکه حاصل نتیجه این سرانجام،
دقیق تحلیل یک انجام امکان اساسی، ناکاملی این هستند. تکمیل قابل یا کامل اضافی های دارایی کمی از تعداد با پیوسته
های اختیار مانند اضافی ابزارهای از استفاده با ریسک پوشش عملکرد بهبود برای هایی راه یافتن و ریسک پوشش خطای از

می کند. فراهم را اروپایی شوندگی نقد
مالی دیدگاه برای [۵ ،۶] مانند درسی های کتاب به است ممکن خواننده لوی، نمایی مدل های مورد در زمینه پیش برای

کند. مراجعه تر ریاضی دیدگاه برای [١ ،٣] یا بیشتر

Farahnakei@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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فرحناکی م.

۴٠CAC شاخص روی اروپا در پول های اختیار ضمنی نوسانات .١ شکل

است، ثابت سررسید دارای و است پول در که اختیار یک ضمنی نوسان لوی نمایی مدل یک در کردیم، مشاهده که همانطور
توابع نمودار دو هر نیست: اینگونه واقعیت در که می دهد نشان ١ شکل باشد. داشته بستگی سهام قیمت یا زمان به نباید
ندارند: چسبنده” ”پول خاصیت واقعی بازارهای که می دهد نشان ساده آزمون این هستند. تغییر حال در سرعت به تصادفی
کافی اندازه ”به لوی نمایی مدل های بنابراین دهد. تغییر را لبخند) شکل به لبخند(منحنی شکل می تواند جدید اطالعات ورود
فرآیندهای بر مبتنی های مدل بعالوه، کنند. حساب را لبخند) شکل به لبخند(منحنی زمان تکامل بتوانند تا نیستند تصادفی”
اعمال ناپایدار اصطالحات ساختار کالیبراسیون در اگرچه مستقل، های افزایش با زمان در ناهمگن فرآیندهای یعنی افزودنی،
به لبخند(منحنی تکامل نمی کنند. توصیف را زمان زیاد احتمال به اما ،[۴] دارند خوبی عملکرد معین تاریخ یک برای شده
شکل قطعی عملکرد یک هنوز لبخند) شکل به لبخند(منحنی آینده شکل ها مدل این در که آنجا از درستی به لبخند) شکل
(به اضافی تصادفی عوامل باشد الزم است ممکن ثابت، روشی به لبخند زمانی تکامل توصیف برای .[٢] است آن فعلی
در شد. ظاهر ادبیات در تصادفی نوسانات و جهش از ترکیبی مدل چندین شود. معرفی تصادفی) نوسانات مثال عنوان
اضافه هستون تصادفی نوسانات مدل به مستقل پرش مولفه یک کالس، های نمونه مشهورترین از یکی بیتس(تخفیف)، مدل

می شود:

dXt = µdt+
√
VtdW

X
t + dZt, St = S٠e

(Xt),

dVt = ξ(η − Vt)dt+ θ
√
VtdW

V
t , d < W V ,WX >t= ρdt,

مراجع

1. M. Abramowitz, I. Stegun, eds., Handbook of Mathematical Functions, Dover: New York, 1968.
2. J.P. Ansel, C. Stricker, Lois de martingale, densit́es et d´ecomposition de Föllmer-Schweizer, Annales de

ĺInstitut Henri Poincaŕe, 28, pp. 375–392.
3. D. Appelbaum, Ĺevy Processes and Stochastic Calculus, Cambridge Unviersity Press, 2004.
4. D. Appelbaum, Martingale-valued measures, Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps and operator self-

decomposability in Hilbert space, in In Memoriam Paul-Andŕe Meyer, Seminaire de Probabilit́es XXXIX,
Springer, 2006, pp. 171–196.

5. D. Belomestny, M. Reiss, Spectral calibration of exponential Ĺevy models, Finance and Stochastics, 10
(2006), pp. 449–474.

6. D. S. Bates, Testing option pricing models, in Statistical Methods in Finance, vol. 14 of Handbook of
Statistics, North-Holland, Amsterdam, 1996, pp. 567–611.

٢۴۵



گرانیگاهی درونیابی از استفاده با عصبی شبکه مدل بندی از حاصل انتگرال معادله عددی حل

* کتانی رقیه

ایران یاسوج، یاسوج، دانشگاه ریاضی، ۱بخش

فردهلم دیفرانسیل انتگرال− معادله عددی حل برای گرانیگاهی درونیابی پایه بر طیفی شبه روش یک از مقاله این در چکیده.
قاعده و آن مشتقات گرانیگاهی، کسری درونیاب از استفاده با نمود. خواهیم استفاده عصبی شبکه مدل بندی از حاصل

شد. خواهد تبدیل جبری معادالت دستگاه به نظر مورد عصبی شبکه مدل هرمیت، انتگرال گیری
عصبی. شبکه گرانیگاهی، درونیابی هرمیت، انتگرال گیری کلیدی: واژه های

. 65R20� 65R10. :[۲۰۱۰] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .۱
،a = x۰ < x۱ < ... < xn = b و باشد حقیقی اعداد از I بازه روی شده تعریف مقدار حقیقی تابع f کنید فرض
که طوری دارد وجود n حداکثر درجه از pn بفرد منحصر چندجمله ای صورت این در باشند، بازه این از مجزا نقطه n + ۱
است ممکن بزرگ های n برای که دارد آن از حکایت رونگه مثال دیگر طرف از .pn(xi) = f(xi) ،۰ ≤ i ≤ n برای
(وقتی xi = −۵ + ۱۰

n i یکنواخت نقاط شبکه در رونگه تابع درونیاب دیگر عبارت به نباشد، f برای خوبی تقریب pn
در آنها تراکم که نقاطی شبکه انتخاب با می توان است اختیاری درونیاب نقاط انتخاب که مواردی در واگراست. (n→∞
تعیین پیش از درونیاب نقاط که مواردی در اما آمد، فایق مشکل این بر چبیشف نقاط مانند است، کمتر بازه انتهای و ابتدا
تقریبهای می توانند کسری توابع حال هر به برد. بهره کسری و اسپالین مانند درونیاب، روشهای سایر از می توان باشند، شده
اما دارند. نمایی همگرایی کسری و چندجمله ای درونیاب تحلیلی، توابع برای حقیقت در دهند، بدست چندجمله ای ها از بهتری
[۱] میتلمن و برات مشکل، اين حل براي دارد. وجود درونیابی بازه در قطب وقوع امکان کسری کالسیک درونیاب برای

گرانیگاهی فرم در می توان را درونیابی چنین واقع در دادند، پیشنهاد را n از بیش تر درجه با قطب فاقد کسری درونیاب

r(x) =
n∑
i=۰

ωi
x− xi

f(xi)/
n∑
i=۰

ωi
x− xi

,

[۲] در باشد. تقریب بهترین خاصیت دارای و قطب فاقد r(x) درونیاب که می شوند انتخاب طوری ωi وزن های داد، نمایش
بصورت وزن توابع

ωi = (−۱)iδi, δi =

{
۱/۲ i = ۰ or i = n,

۱ otherwise

که صورتی در بود. نخواهد قطب دارای و است وضع خوش متناظر درونیاب صورت این در که است شده ثابت و تعریف
h = max

i
{xi+۱−xi} برای درونیاب همگرایی مرتبه شوند، مرتب x۰ < x۱ < ... < xn صورت به درونیاب گره های

همگرایی مرتبه صورت این در که گرفت نظر در ωi = (−۱)i صورت به را وزن توابع می توان البته بود. خواهد O(h۲) برابر

katani@yu.ac.ir ایمیل: آدرس *سخنران.
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کتانی ر.

باال تقریب مرتبه که نمود ارایه درونیابی مي توان گرانيگاهي درونياب هاي از خانواده اي از استفاده با هم چنين است. O(h)

که طوري می کنيم انتخاب را d ∈ {۰, ۱, ..., n} صحیح پارامتر ابتدا در منظور این برای شود. انتخاب اختیاری طور به و
يا کمتر درجه از منحصربفرد چندجمله اي يک pi ،i = ۰, ۱, ..., n − d براي باشد. n ≥ d و نامنفي صحيح اعداد n, d

کسري تابع ترتيب اين به مي کند. درونيابي xi, xi+۱, ..., xi+d نقطه d+ ۱ در را f که است d مساوي

r(x) =

n−d∑
i=۰

λi(x)pi(x)

n−d∑
i=۰

λi(x)

,

آن در که مي کند درونيابي را نظر مورد داده هاي

λi(x) =
(−۱)i

(x− xi)(x− xi+۱)...(x− xi+d)
.

را r(x) کسري درونياب .[۴] بود خواهد O(hd+۱) برابر h = max
i
{xi+۱ − xi} براي باال درونیاب همگرایی مرتبه

نوشت زير گرانيگاهي فرم به مي توان

r(x) =

n∑
k=۰

βk
x−xk f(xk)

n∑
k=۰

βk
x−xk

=
n∑
k=۰

l
(β)
k (x)f(xk)(۱)

آن در که

l
(β)
k (x) =

βk
x−xk
n∑
k=۰

βk
x−xk

(۲)

و

βk =
∑
i∈Jk

(−۱)i
i+d∏

j=i,j ̸=k

۱
xk − xj

, Jk = {k ∈ {۰, ۱, ..., n− d : j − d ≤ k ≤ j}.

گرانيگاهي کسري درونياب از مشتق گيري .۲

صورت به مي توان را (۲) رابطه

l
(β)
k (x)

n∑
k=۰

βk
x− xk

(x− xi) = βk
x− xi
x− xk

,(۳)

تعريف با نوشت.

s(x) :=

n∑
k=۰

βk
x− xk

(x− xi),

می شود نتیجه (۳) رابطه از مشتق گیری و

l
(β)′

k (x)s(x) + l
(β)
k (x)s′(x) = βk(

x− xi
x− xk

)′.
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... عصبی شبکه مدل بندی از حاصل انتگرال معادله عددی حل

آورد: بدست باال روابط از را l(β)
′

k (x) برای عمومی فرمول های می توان ترتیب این به

l
(β)′

k (xi) =


βk
βi

xi−xk for k̸= i
n∑

k=۰,k ̸=i
l
(β)′

k (xi) for k=i
(۴)

می شود حاصل زیر صورت به گره ای نقاط در کسری گرانیگاهی درونیاب اول مرتبه مشتق بنابراین

r′(xi) =
n∑
k=۰

l
(β)′

k (xi)fk =


n∑
k=۰

βk
βi

xi−xk fk for k̸= i

n∑
k=۰

n∑
j=۰,j ̸=k

l
(β)′

j (xi)fk for k=i.

به r(x) مشتق ماتریسی فرم لذا و می شود تعریف D(۱)
ij := l

(β)′

j (xi) صورت به D(۱) مشتق ماتریس ترتیب این به
می باشد. r′ = rD صورت

مساله بیان .۳
اولیه مقدار مسئله

∂tθ(x, t) = f(θ(x, t), t) +

∫ ۱

۱
K(x− y)∂tθ(y, t)dy,

θ(x, ۰) = g(x), −∞ ≤ x ≤ ∞; t ≥ ۰,(۵)

است. اولیه تابع یک g و معلوم هموار تابع f و است کانولوشن نوع از انتگرال−دیفرانسیل معادله یک که بگیرید نظر در را
نشان θ(x, t) زاویه که است عصبی های شبکه در انتقال خطوط گسسته مدل یک از پیوسته آنالوگ مساله یک (۵) مساله
متفاوت مختلف افراد در بدن، دفاعی سیستم و بدن مکانیسم به وابسته پیام این است. x مکان و t زمان در مغز پیام دهنده ی
نشان را آنها بالقوه اثرات و بیرون عوامل f تابع و است مجاور نرون های تأثیر با متناظر شده ظاهر کانولوشن انتگرال است.

بصورت هسته، برای می توانیم را مساله این میدهد.

K(s) =
۱

σ
√
π
e−( s

σ
)۲
, s ∈ R,(۶)

گرفته نظر در بسیاری کاربردی مسائل در اخیرا هسته این گویند. گاوسی هسته ی را (۶) است. σ > ۰ آن در که کنیم، حل
انتگرال پذیر نامنفی تابع را هسته این .[۶] نمود اشاره می توان واگیردار بیماری های بندی مدل به نمونه عنوان به است. شده

.[۵]
∫ ۱
−۱ K(s)ds = ۱ که طوری می گیریم نظر در R روی شده نرمال

عددی روش .۴

آن در که می گیر یم نظر در i = ۰, ۱, ..., n ،ti = a + ih صورت به h گام طول با [a, b] بازه ی در را ti نقاط
خواهد s ≥ ۰ برای K(s) = ۱√

π
e−s

۲ هسته دارای (۵) مساله باشد، θ̃(x, t) = θ(σx , t) وقتی می باشد. h = b−a
n

تقریب حال است. σ = ۱ که می کنیم فرض مساله کلیت از کاستن بدون لذا بود،

θ(x, t) =
n∑
j=۰

θj(x)l
(β)
j (t),(۷)
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کتانی ر.

گرانیگاهی کسری پایه های ،۰ ≤ d ≤ n ثابت صحیح عدد برای آن در که بگیرید نظر در (۵) مساله برای جوابی بعنوان را
بصورت l(β)j

l
(β)
j (t) =

βj
t−tj
n∑
j=۰

βj
t−tj

,(۸)

بصورت βj وزنهای و

βj =
∑
i∈Jj

(−۱)i
i+d∏

k=i,k ̸=j

۱
tj − tk

, Jj = {i ∈ {۰, ۱, ..., n− d : j − d ≤ i ≤ j}.

داریم t = ti در محلی هم روش از استفاده با و (۵) مساله در (۷) تقریب جایگذاری با می شوند. تعریف
n∑
j=۰

θj(x)l
(β)
j

′(ti) = f(
n∑
j=۰

θj(x)l
(β)
j (ti), ti) + µ

n∑
j=۰

l
(β)
j

′(ti)

∫ ∞

−∞
K(x− y)θj(y)dy,(۹)

نمود. جایگذاری (۴) رابطه از مي توان را l(β)
′

j (ti) مقادیر گرفته ایم. نظر در را  θj(x) = θ(x, tj) سادگی برای باال رابطه در
استفاده با انتگرال تقریب و (ηk) M درجه هرميت چندجمله اي ريشه هاي در مکان متغير به نسبت گسسته سازي با ادامه در
مجهول تابع مقادير دستگاه اين حل با که شد خواهد تبديل جبري معادالت دستگاه يک به باال رابطه گاوس−هرمیت قاعده از

است. هرميت چندجمله اي ريشه هاي ηk آن در که شد خواهد حاصل (ηk, ti) نقاط در
داريم نقطه اي M گاوس−هرميت، قاعده از استفاده با انتگرال تقريب ∫براي ∞

−∞
K(x− y)θj(y)dy =

۱√
π

∫ ∞

−∞
e−(ηk−y)۲

θj(y)dy

≈ ۱√
π

M∑
m=۱

wm(e
η۲
m−η۲

k + eη
۲
k+۲ηkηm + ۱)θj(ηm)

ماتريسهاي ويژه مقادير روش از استفاده با که هستند گاوس−هرميت قاعده وزنهاي و ريشه ها ترتيب به wm و ηm آن در که
.[۳] هستند محاسبه قابل قطري سه
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فازی محیط در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدل

دریایی٢ محمدحسین و * سلطانی١, اسماء

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ١بخش

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه رایانه، و ریاضی دانشکده کاربردی، ریاضی ٢بخش

انتظار مورد بازده و ریسک از دقیق تخمین یک ارائه مالی، بازارهای بودن پیشبینی غیرقابل و پیچیدگی به توجه با چکیده.
آینده به نسبت اطمینان عدم داراییها، در سرمایهگذاری موجود چالشهای از یکی امروزی دنیای در است. مشکلی بسیار کار
این اما است. تصادفی متغیر یک به صورت داراییها بازده درنظرگرفتن اطمینان، عدم این مدل کردن در سنتی رویکرد است.
منطق از استفاده با میتوان اما میشود. بهینه سرمایه گذاری سبد انتخاب در غیرواقعی فرضیات تحمیل شدن باعث رویکرد

کرد. مدل کاراتری و سادهتر به شکل را اطمینان عدم این فازی،
فازی. منطق ریسک، انتظار، مورد بازده سرمایه گذاری، سبد انتخاب کلیدی: واژه های

.91G80, 97M30 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

مقدمه .١
این از استفاده مالی، بازارهای در موجود اطمینان عدم و کارشناسی نظرات لحاظ کردن برای فازی منطق کارایی دلیل به
مجموعههای نظریه باشد. سرمایه گذاری سبد مسأله در داراییها بازده مدل کردن برای مفید حلهای راه از یکی میتواند منطق
ارائه عسگرزاده لطفی پرفسور توسط ١٩۶۵ سال در بار اولین برای که معمولی مجموعههای نظریه از است تعمیمی فازی
خارج قطعی وضعیت از را آنها و شده اهداف از یک هر مطلوب مقادیر شدن انعطافپذیر سبب هدف تابعهای فازی گردید.

.[۴] میکند

تابع توسط X از Ã فازی زیرمجموعه هر باشد. ناتهی مجموعه ای X کنید فرض فازی) (مجموعه .([۴ ،١] ) ١. ١ تعریف
x عضویت میزان [٠, ١] بازه در µÃ(x) مقدار x ∈ X هر برای آن در که می شود مشخص µÃ : X −→ [٠, ١] عضویت
عضویت درجه می نماید ارزش دهی عضو هر به تابع این که عددی .Ã = {(x, µÃ(x)) | x ∈ X} می دهد: نشان Ã در
درجه بیانگر عدد این باشد، یک و صفر بین اکیداً عضو یک عضویت درجه اگر می سازد. مشخص را مجموعه آن در عضو آن

است. تدریجی عضویت

بلمن میگیرد. قرار استفاده مورد فازی برنامهریزی باشد، احتمالی غیر نادقیق شرایط تحت برنامهریزی مسأله یک که زمانی
.[٢] کردند مطرح بار اولین برای را فازی برنامهریزی موضوع (١٩٧٠) زاده و

فازی سرمایهگذاری سبد انتخاب مدل .٢
گرفته نظر در مارکویتز میانگین-واریانس مدل چارچوب مبنای بر هدفه دو سرمایه گذاری سبد بهینه سازی مدل یک
سبد ریسک کمینه کردن و (f١(x)) سرمایه گذاری سبد بازده بیشینه کردن دنبال به همزمان به صورت مدل این می شود.
و iام دارایی انتظار مورد بازده ri = E[Ri] مدل این در می شود مدل سازی زیر مسأله ی به صورت (f٢(x)) سرمایه گذاری

asmasoltani72@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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دریایی م.ح. و سلطانی ا.

است: j-ام و i-ام دارایی های بازدههای بین کوواریانس σij = E[(Ri − ri)(Rj − rj)]

(p١) max f١(x) =

n∑
i=١

rixi

min f٢(x) =
n∑
i=١

n∑
j=١

σijxixj

s.t.
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n.

سبد (µf٢(x)) ریسک و (µf١(x)) انتظار مورد بازده برای به ترتیب عضویت تابع عضویت) (تابع .([٣ ،١] ) ٢. ١ تعریف
عنوان به fR٢ و fR١ و نظر مورد سطح کمترین عنوان به fL٢ و fL١ به ترتیب که میشود تعریف زیر به شکل سرمایه گذاری

است: سرمایه گذاری سبد ریسک و بازده برای نظر مورد سطح بیشترین

µf١(x) =


١, f١(x) ≥ fR١
f١(x)−fL١
fR١ −fL١

, fL١ < f١(x) < fR١

٠, f١(x) ≤ fL١

, µf٢(x) =


١, f٢(x) ≤ fL٢
fR٢ −f٢(x)

fR٢ −fL٢
, fL٢ < f٢(x) < fR٢

٠, f٢(x) ≥ fR٢

فازی هدفه دو بهینه سازی مدل شده، عنوان عضویت توابع از استفاده با و بلمن-لطفی زاده بیشینه سازی رویکرد اساس بر
عضویت درجه نشان دهنده و کمکی متغیر λ مسأله این در که است زیر مسأله ی به شکل سرمایه گذاری سبد انتخاب مسأله برای

است:

(p٢) max λ

s.t. λ ≤ µf١(x),

λ ≤ µf٢(x),
n∑
i=١

xi = ١,

xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., n,
٠ ≤ λ ≤ ١.

فازی رویکرد .٣

تک مسأله یک عنوان به را مدل این بعد گام در و میکنیم ایجاد را (p١) ریاضی مدل ابتدا در (p٢) مسأله ی حل برای
میرسیم x٢ و x١ بهینه جواب به به ترتیب مدل ها از یک هر برای و میکنیم حل بازده و ریسک هدف توابع براساس هدفه
این صورت غیر در میشود متوقف حل و است شده حاصل کارا ترجیحی جواب ،x١ = x٢ = (x١, x٢, ..., xn) اگر
،fL٢ = f٢(x

٢) ،fL١ = f١(x
٢) ،fR١ = f١(x

١) به صورت آمده بهدست جوابهای در را هدف توابع بعد گام در
برای را عضویت توابع بعد مرحله در میآوریم. بهدست را نظر مورد سطوح کمترین و بیشترین و کرده fR٢ارزیابی = f٢(x

١)

ارائه سرمایهگذار به را آمده بهدست جواب میکنیم. حل و داده توسعه را (p٢) ریاضی مدل و کرده تعریف ریسک و بازده
میکنیم. ارزیابی دوباره را هدف توابع صورت، این غیر در میشویم، متوقف پذیرفت، را آن سرمایهگذار اگر و میدهیم

بازده به مربوط اطالعات ١ جدول که بگیرید نظر در را تهران اوراقبهادار بورس در غذایی صنایع شرکت ۵ سهام .٣. ١ مثال
میدهد. نشان را نظر مورد دارایی ۵ بین کوواریانس و واریانس به مربوط اطالعات ٢ جدول و انتظار مورد
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فازی محیط در سرمایه گذاری سبد انتخاب مدل

انتظار مورد بازده به مربوط داراییها ورودی دادههای .١ جدول

غشان غشصفا غسالم غدام وبشهر سهم
٠٫٠٠۶٧١ ٠٫٠٠٩٣۴ ٠٫٠٠٩۴٣ ٠٫٠٠١۴٠ ٠٫٠٠٢٠٩ بازده

داراییها بین کوواریانس و واریانس به مربوط ورودی دادههای .٢ جدول

غشان غشصفا غسالم غدام وبشهر سهم
٠٫٠٠١۴۶ ٠٫٠٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠٠٩ ٠٫٠٠١٠٩ ٠٫٠٠٣ وبشهر
٠٫٠٠١٠٨ −٠٫٠٠١۴٨ −٠٫٠٠٠٢١ ٠٫٠٠٧۵۶ ٠٫٠٠١٠٩ غدام
−٠٫٠٠٠٠۴ ٠٫٠٠٠٠۴ ٠٫٠٠٧٢ −٠٫٠٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠٩ غسالم
٠٫٠٠١٩٣ ٠٫٠٠٣١٩ ٠٫٠٠٠٠۴ −٠٫٠٠١۴٨ ٠٫٠٠٠٧٧ غشصفا
٠٫٠٠۴٣١ ٠٫٠٠١٩٣ −٠٫٠٠٠٠۴ ٠٫٠٠١٠٨ ٠٫٠٠١۴۶ غشان

می کنیم: فرموله زیر به شکل را (p١) مدل اول گام در ابتدا در

max f١(x) =٠٫٠٠٢٠٩x١ + ٠٫٠٠١۴٠x٢ + ٠٫٠٠٩۴٣x٣ + ٠٫٠٠٩٣۴x۴ + ٠٫٠٠۶٧١x۵

min f٢(x) =٠٫٠٠٣x١x١ + ٠٫٠٠٧۵۶x٢x٢ + ٠٫٠٠٧٠٢x٣x٣ + ٠٫٠٠٣١٩x۴x۴ + ٠٫٠٠۴١٣x۵x۵+

٠٫٠٠٢١٨x١x٢ + ٠٫٠٠٠١٨x١x٣ + ...+ ٠٫٠٠٣٨۶x۴x۵

s.t. x١ + x٢ + x٣ + x۴ + x۵ = ١,
xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., ۵.

برای می کنیم. حل بازده و ریسک هدف توابع براساس هدفه تک مسأله ی یک به عنوان را (p١) مسأله ی دوم گام در حال
مینیممسازی هدف تابع برای و ٣ جدول در x١ آمده به دست جواب بازده، ماکزیممسازی هدف تابع با هدفه تک مسأله ی

است: شده داده نشان ۴ جدول در x٢ آمده به دست جواب ریسک،

بازده ماکزیمم سازی هدفه تک مدل حاصل سرمایه گذاری سبد در سرمایه گذاری نسبت های .٣ جدول

غشان غشصفا غسالم غدام وبشهر سهم
٠ ٠٫٠٠٠۵ ٠٫٩٩٩۵ ٠ ٠ x١ نسبت

ریسک مینیممسازی هدفه تک مدل از حاصل سرمایهگذاری سبد در سرمایهگذاری نسبتهای .۴ جدول

غشان غشصفا غسالم غدام وبشهر سهم
٠٫٠٠٠٧ ٠٫۴١۵۵ ٠٫١۶٨٩ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٢٠٢٧ x٢ نسبت

جدول در که می کنیم، ارزیابی را آمده به دست پاسخ دو هر در هدف توابع مقادیر سوم، گام در بنابراین ،x١ ̸= x٢ اینجا در
است: شده داده نشان زیر

آمده به دست جواب های در بازده و ریسک برای هدف تابع مقادیر .۵ جدول

x١ x٢

٠٫٠٠٩۴ ٠٫٠٠۶٢ f١(x) بازده
٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠١٢ f٢(x) ریسک
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دریایی م.ح. و سلطانی ا.

ریسک برای عضویت توابع بعد، گام در می آید. به دست هدف تابع دو هر برای نظر مورد سطح کمترین و بیشترین بنابراین،
می آیند: به دست µf٢(x) و µf١(x) به صورت به ترتیب سرمایه گذاری سبد انتظار مورد بازده و

µf١(x) =


١, f١(x)≥٠٫٠٠٩۴
f١(x)−٠٫٠٠۶٢
٠٫٠٠٩۴−٠٫٠٠۶٢ , ٠٫٠٠۶٢<f١(x)<٠٫٠٠٩۴

٠, f١(x)≤٠٫٠٠۶٢

, µf٢(x) =


١, f٢(x)≤٠٫٠٠١٢
٠٫٠٠٧−f٢(x)
٠٫٠٠١٢−٠٫٠٠٧ , ٠٫٠٠١٢<f٢(x)<٠٫٠٠٧

٠, f٢(x)≥٠٫٠٠٧

می کنیم: فرمول بندی زیر به شکل را (p٢) مدل آخر گام در و

max λ

s.t.

٠٫٠٠٢٠٩x١ + ٠٫٠٠١۴٠x٢ + ٠٫٠٠٩۴٣x٣ + ٠٫٠٠٩٣۴x۴ + ٠٫٠٠۶٧١x۵ − ٠٫٠٠٣٢λ ≥ ٠٫٠٠۶٢
٠٫٠٠٣x١x١ + ٠٫٠٠٧۵۶x٢x٢ + ٠٫٠٠٧٠٢x٣x٣ + ٠٫٠٠٣١٩x۴x۴ + ٠٫٠٠۴١٣x۵x۵+

٠٫٠٠٢١٨x١x٢ + ٠٫٠٠٠١٨x١x٣ + ...+ ٠٫٠٠٣٨۶x۴x۵ + ٠٫٠٠۵٨λ ≤ ٠٫٠٠٧
x١ + x٢ + x٣ + x۴ + x۵ = ١,
xi ≥ ٠, i = ١, ٢, ..., ۵
٠ ≤ λ ≤ ١

٧ جدول در حاصل، سرمایه گذاری سبد در سرمایه گذاری نسبت های و ۶ جدول در باال مسأله حل از حاصل محاسباتی نتایج
است: شده داده نشان

سرمایه گذاری سبد انتخاب نتایج خالصه .۶ جدول

λ f١(x) بازده f٢(x) ریسک
٠٫٨٧۴٢ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠١٩

حاصل سرمایه گذاری سبد در سرمایه گذاری نسبت های .٧ جدول

غشان غشصفا غسالم غدام وبشهر سهم
٠ ٠٫۶۵٩٨ ٠٫٢٩٣٧ ٠٫٠۴۶۵ ٠ گذاری سرمایه نسبت

نتیجه گیری .۴

آوردن بهدست برای گرفت. قرار بحث مورد فازی محیط در سرمایه گذاری سبد انتخاب هدفه دو مدل یک مقاله، این در
تعاملی رویکرد که است گفتنی شد. استفاده تعاملی فازی رویکرد از فازی، هدفه دو سرمایه گذاری سبد انتخاب مدل جواب
پایین حدود بههنگام کردن طریق از را مستقیمی جستوجوی رویکرد این اینکه اول است، عمده مزیت دو دارای مسأله حل
رضایت مورد آمده بهدست سرمایه گذاری سبدهای از یک هر اگر که است این دوم مزیت و میکند تنظیم هدف توابع باالی و
شود ایجاد میتواند هدف تابع دو هر باالی و پایین حدود بههنگامسازی طریق از دیگری سرمایه گذاری سبد نباشد، سرمایهگذار

شود. جلب سرمایه گذار رضایت تا
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نویسندگان نمایه

١١٣ زهره∗، آذرگون،

١۵۶ ،٢ فرشته∗، آراد،

١٣٢ علی، آرمندنژاد،

٩٩ غالمرضا∗، بنی، آقابابایی

١۵ علی، آقامحمدی،

٢١۶ آسیه، زاده، ابراهیم

١١ سپهر، مود، ابراهیمی

١١٧ فاطمه∗، احمدپور،

۶ کامبیز∗، احمدی،

٩۵ زهرا∗، ورزنه، اصغری

٧۵ مهدی، افتخاری،

١٩٧ مهدی، دادی، اله

١٠٩ نیره∗، ، الیاسی

٣٧ آرتا∗، امیرجمشیدی،

١٨٠ محسن، بیدشکی، امیری

١٠۴ معصومه∗، اکبریالکه،

٢٣٢ رضا∗، اکبری،

١۶٠ علی∗، ایرانمنش،

٢٣۶ محمد، ایزدی،

١٧۶ ،٣٣ مهدی، ایزدی،

١١ فاطمه∗، پور، بحرانی

۶٨ ،∗ سادات نرجس طبا، بنی

١۶۴ ،١٩ سمیرا، دهکردی، مهدی بنی

٧۵ کاوه، بهرامن،

١۵ محمد∗، بهمنی،

١۶۴ ،١٩ مرتضی∗، نیاسر، بیشه

١۶٠ آزیتا، الدینی، تاج

٣١ سمیه∗، تاری،

∗سخنران
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١۵١ مجید، خالدی، جعفری

١٠٩ مهدی، ، مقدم حسینی

٩۵ سوده، حسینی،

٣٣ سادات∗، یگانه حسینی،

٩٩ کاظم، زاده، حمیدی

١٢۴ زهره∗، خزاعی،

١۶٨ ساجده∗، خیراندیش،

٣٧ مهدیه، دادگرفرد،

٨٧ محمد، دارا∗،

١٧٢ آسیه∗، درازهی،

٢۵٠ ،٢٣ محمدحسین، دریایی،

١٧۶ عاطفه∗، دالوری،

٨٧ اکبر، دهقان نژاد،

١٢١ زهرا∗، دیهیم،

۴۵ ،۴١ علی∗، رجایی،

٢٢۴ زهرا، کالنسرا، رضائی

١٢۴ ،٧٢ ابوالفضل، پور، رفیع

۵٣ آرزو∗، اصفهانی، رنجبرنژاد

١٧۶ ،٣٣ ابراهیم، ریحانی،

١٨٠ هادی∗، سعیدی،

٢۵٠ ،١٨٣ اسماء∗، سلطانی،

١٢١ امید، فرد، سلیمانی

١۴٧ مرتضی، سنجرانیپور،

١٢٨ میرحکیماله∗، سیدی،

۴۵ احسان، شاحسینی،

۴١ احسان∗، شاحسینی،

١١٣ ابوالفضل، سید فاضلی، شاهزاده

١٨٧ اله∗، نصرت پورصلواتی، شجره

۴٩ حبیب∗، شریف،

٢٣۶ محدثه∗، شریفی زاده،

١٩٠ مصطفی∗، شعبانی،

١٩٣ سعید∗، شعبانیان،

٢٣٢ محمد، شهریاری،

١٩٧ طاهره∗، شکوهی،

١۵۶ ایوب، شیخی،

١۶٨ اعظم، صادقیان،

٢٢٠ محمد، ویسی، صالحی

١٩٧ ،١٧٢ سمانه، زید، صردی
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١٣٩ علی، وایقانی، صفدری

٢٠١ محمود، سید ضابط زاده،

١١٣ الهام، عباسی،

١۴٧ نسرین، عبدالعلیان،

٢۴٠ کاظم∗، پور، عبداله

٨٣ مریم، عامری، عرب

٢ عليرضا، پور، عرب

١٧٢ مریم، پور، علی

٢٠۶ حمید∗، غریب،

٢۴۴ محمد∗، فرحناکی،

١١ محمد، فرشی،

١۴٣ رحمان، فرنوش،

١٣٢ لیال، فضل پر∗،

١۴٣ افشین، فالح،

۶٢ رضا∗، قاسمی،

١٣۵ محمدحسام∗، قاسمی،

۵٣ شعبان، قلندرزاده،

٢١١ مهدی، زاده، لطفی

۵٨ افسانه∗، محبت  پناه،

٢١١ محمد∗، محمودی،

٧٢ محسن، مددی،

۶٨ محمد، سید مشتاقیون،

١۴٣ احسان، مصداقی∗،

٢١۶ مرجان∗، معیری،

٧٢ ،∗ آرزو ملکی،

۶٢ رضا، ممیوند،

٢٢٠ ،∗ احسان موحدنیا،

١۴٧ زکیه∗، میراکبرزاده،

١۵١ میرزاوند،حسن∗،

١٠٩ پدرام، ، میرمحسن

٧۵ حوریه∗، نصیری،

٧٩ عطیه، نظامی،

٧٩ ، محمد∗ علی نظری،

٢٢۴ سمیه، نعمتی،

٢٢٨ زهره∗، نیکوروش،

٩١ فرناز∗، خلیق، هوشمند

٢٣ حدیث∗، پردلی،

٢٧ رضا∗، موسی، پور
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۶ هدی، کامرانفر،

٢۴۶ رقیه∗، کتانی،

١٠۴ عارفه، کثیری،

١۶٨ مهدی، سید کرباسی،

١٣٩ مینا∗، گنجعلی،

١٣۵ ،١٢٨ زهرا، گویا،

٨٣ آسیه∗، ، یادگاری

١٩٠ ،۵٨ نرگس، یافتیان،
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