ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺲ از  ۹۰ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت درﺑﺎره »ﺣﺪس ﮐﻠﺮ« ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم آن را آﻣﻮزش دادﻧﺪ.
ﺣﺪس ﮐﻠﺮ ﮐﻪ  ۹۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ »ات-ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﮐﻠﺮ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺑﺎره ﭘﻮﺷﺶ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دو
ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ دو ﺑﻌﺪی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻟﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﺪس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ درﺳﺖ
و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .از ﭘﺎﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ
ﺣﺪس را ﺑﺮای ﻓﻀﺎی  ۷ﺑﻌﺪی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﻻ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از داﻧﺸﮕﺎه »اﺳﺘﻨﻔﻮرد«» ،ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن« و »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری راﭼﺴﺘﺮ«
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ  ۴۰ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺟﻮاب ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪای را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪس ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﺑﻌﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاب ،ﯾﮏ اﺛﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از درک اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﺗﺎﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺣﺪس ﮐﻠﺮ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از درﺳﺖ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﺪس در ﻓﻀﺎی دو ﺑﻌﺪی ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل » ،۱۹۴۰اﺳﮑﺎر ﭘﺮون« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪس ﺑﺮای ﺑﻌﺪﻫﺎی

اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ  ۵۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن آن را ﺑﺮای ﺑﻌﺪ دﻫﻢ ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ در ﺑﻌﺪی ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن روی ﺑﻌﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪس درﺑﺎره ﺑﻌﺪ ﻫﺸﺘﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش
ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

