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عن  الكتب  ألحدث  ترمجة  السلسلة  هذه  تضم 
التقنيات التي حيتاج إليها الوطن العريب يف البحث والتطوير 

ونقل املعرفة إىل القارئ العريب.
يوّفر هذا الكتاب رحلة من خالل تعريف التوافقيات  •

التي يمكن للقارئ البدء باستخدامها خالل دراسة مستقلة 
فهذا  الرياضيات.  في  الذاتية  الدراسة  تحضيرات  أو 
الكتاب ليس بموسوعة رياضية، بل هو عبارة عن دراسات 
استقصائية للتوافقيات حسب تطورها خالل العقد األخير 
مع التركيز على ميزة األسلوب الجديد في التفكير وترابطه 

مع حقول الرياضيات األخرى، فضاًل عن بعض تطبيقاته.
العّد.  • برياضيات  التوافقيات  تسّمى  أن  يمكن 

التعداد والتواجد والبناء  أكثر، هي رياضيات  وبتخصيص 
واألسئلة المثلى حول المجموعات المنتهية.

مع  • الحاضر  الوقت  في  التوافقيات  تتشابك 
ينظر  كان  القريب،  الماضي  في  الحديثة.  الرياضيات 
مقام  تقوم  التي  األدوات  من  مفيدة  كمجموعة  للتوافيق 
حقول معرفية أخرى. واآلن قد تبلورت في إطار متماسك. 
الحقول  تستخدم  أن  يمكن  كيف  نرى  أن  الجيد  ومن 
األعداد  ونظرية  والتحليل  والتكامل  كالتفاضل  األخرى 
مسائل  لحل  األدوات  هذه  والتجريدي  الخطي  والجبر 
برزت  قد  النتائج  هذه  بعض  أن  إلى  يشار  بحتة.  توافقية 

باعتبارها حقائق رياضية هامة.
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تقديم
�شل�شلة كتب التقنيات اال�شتراتيجية والمتقدمة

�شمن مبادرة الملك عبد اهلل للمحتوى العربي

يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي انُتقيت في مجاالت تقنية ذات أولوية للقارئ 
االقتصادي واالجتماعي  للنمو  أساسيًا  المعرفة محركًا  فيه  العربي في عصر أصبحت 
والتقني. ويأتي نشر هذه السلسلة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
والمنظمة العربية للترجمة تلبية للسياسات والتوصيات التي تعنى باللغة العربية والعلوم 

ومنها:

أوالً: البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض 1428هـ )2007م( 
العلمي  البحث  لغة  هي  تكون  وأن  العربية،  باللغة  االهتمام  ضرورة  يؤكد  الذي 
والمعامالت حيث نّص على اآلتي: »تعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما 

في ذلك وسائل االتصال واإلعالم واإلنترنت، وفي مجالي العلوم والتقنية«.

ثانيًا: »السياسة الوطنية للعلوم والتقنية« في المملكة العربية السعودية التي انبثق عنها 
اعتماد خمس عشرة تقنية استراتيجية هي: المياه، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، 
والتقنيات المتناهية الصغر )النانو(، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، واإللكترونيات 
والبيئة،  المتقدمة،  والمواد  والطاقة،  والطيران،  والفضاء،  والضوئيات،  واالتصاالت 

والرياضيات، والفيزياء، والطبية، والصحية، والزراعية، والبناء، والتشييد.

البند  ما جاء في  أيضًا  ُتفّعل  التي  العربي  للمحتوى  الله  الملك عبد  مبادرة  ثالثًا: 
أوالً عن حضور اللغة العربية على اإلنترنت، حيث تهدف إلى إثراء المحتوى العربي 
عبر عدد من المشاريع التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع 
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جهات عديدة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى 
العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على شبكة اإلنترنت، ومنها ما يتعلق بترجمة 
الكتب المهمة، خاصة العلمية منها، مما يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة 

من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع ُيعمل به.

المعتمدة  التقنيات  من  كل  في  كتب  ثالثة  على  أيدينا  بين  التي  السلسلة  تشتمل 
مرجعًا  األول  يكون  بحيث  اختيرت  وقد  والتقنية«  للعلوم  الوطنية  »السياسة  ضمن 
الثاني كتابًا جامعيًا، والثالث كتابًا عامًا موجهًا  التقنية، ويكون  عالميًا معروفًا في تلك 
إلى عامة المهتمين، وقد يغطي ذلك كتاب واحد أو أكثر. وقد تم بفضل الله االنتهاء من 
المجموعة األولى من السلسلة وعددها ثالثة وثالثون كتابًا شملت التقنيات اإلحدى 
عشرة األولى إضافة إلى كتاب إضافي منفرد للمصطلحات العلمية والتقنية المعتمدة 
في هذه السلسلة. وها نحن ندشن المجموعة الثانية التي تغطي بقية التقنيات الخمس 

عشرة.

الكتب  أمهات  الكتاب من  يكون  أن  منها  معايير،  الكتب وفق  انتقاء  ولقد جرى 
في تلك التقنية، ولمؤلفين يشهد لهم عالميًا، وأنه قد صدر بعد عام 2000م، وأال يكون 
ضيِّق االختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة، وأن تكون النسخة التي سيترجم عنها 
مكتوبة باللغة التي أّلف بها الكتاب وليست مترجمة عن لغة أخرى، وأخيرًا أن يكون 
موضوع الكتاب ونهجه عمليًا تطبيقيًا يصّب في جهود نقل التقنية واالبتكار، ويساهم 

في عملية التنمية االقتصادية من خالل زيادة المحتوى المعرفي العربي.

إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور المجموعة الثانية من 
هذه السلسلة، وأود أن أشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التي بذلتها لتحقيق 
انتقائها  حسن  وعلى  واإلخراج،  والتحرير  والمراجعة  الترجمة  في  العالية  الجودة 
للسلسلة  العلمية  اللجنة  أشكر  كما  اإلنجاز.  سرعة  وعلى  المتخصصين،  للمترجمين 
التي أنيط بها اإلشراف على إنجازها في المنظمة وكذلك زمالئي في مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية الذين يتابعون تنفيذ مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي.

                                                                    رئيس

والتقنية للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة   
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مقدمة المترجمة

بسيطة  حاالت  لعّد  الثانوية،  الدراسة  مرحلة  يف  البسيطة  التوافيق  حساب  تعلمنا 
 15 من  جمموعة  من  تكوينها  يمكن  والتي  أشخاص   3 من  املكونة  الفرق  عدد  كمعرفة 
احلياة  جوانب  عىل  مسيطرًا  عاماًل  التكنولوجيا  غدت  حيث  اليوم  عامل  يف  لكن  طالبًا. 
حسابية  ومبادئ  قوانني  وجود  تطلب  ما  تعقيدًا،  أكثر  العد  مسائل  أصبحت  كاّفة، 
تقنية  بمهام  تقوم  والتي  مثاًل،  األرض  حول  الفضائية  السواتل  مئات  فبوجود  مالئمة. 
خمتلفة، أصبحنا بحاجة إىل طرق عّد الرسائل ذات املحتوى اخلاطئ مما تبّثه هذه السواتل، 
البسيطة  والتباديل  التوافيق  حساب  من  وأشمل  أوسع  عّد  لطرق  بحاجة  أصبحنا  كام 
املثال. من هنا، خرج  20 فريقًا، عىل سبيل  لتكوين جدول مباريات لبطولة يشرتك فيها 
املتزايدة.  العلمية والعملية  لتلبية هذه احلاجات  الرياضيات بطرق خمتلفة وشاملة  علامء 
فوضعت العديد من الطرق النظرية العامة الفعالة يف القرن العرشين ما ساهم يف تأطري 

حساب التوافقيات كفرع مستقل يف الرياضيات. 

ظهرت املسائل التوافقية يف عدد من املجاالت كاجلرب واهلندسة ونظرية االحتامالت 
والطوبولوجيا، كام أن هلا تطبيقات عديدة منها األْمَثلة الرياضية وعلوم احلاسوب والفيزياء 
اإلحصائية وغريها. هذا يدعم أمهية الرتكيز عىل حسابات التوافيق املتقدمة وربطها مع 
احلقول الرياضية األخرى كاجلرب التجريدي واهلندسة اجلربية وتطبيقها عىل النحو األمثل 

إلجياد حلول للمسائل املختلفة واإلجابة عن التساؤالت ذات العالقة.
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املتقدمة  التوافقيات  أهم طرق حساب  تغطي  ثامنية فصول  الكتاب يف  هذا  وضع 
وشيفرات  الزمر  ونظرية  املخططات  ونظرية  األعداد  كعائالت  هبا  املرتبطة  والنظريات 
تصحيح اخلطأ، مدّعمة بمسائل عملية للطالب الذين سيطالعون الكتاب ضمن منهج 
سهل  بأسلوب  النص  صياغة  عىل  املؤلف  حرص  ثانوي.  كمرجع  أو  جامعي  درايس 
يف  حرصت  وقد  للطالب،  امللل  يسبب  قد  الذي  التقليدي  األسلوب  عن  بعيد  مبسط 
األلفة  من  بنوع  يشعره  ما  القارئ،  مع  املبارش  اخلطاب  أسلوب  استخدام  عىل  ترمجته 
الرياضية  والصيغ  املعادالت  كتابة  روعيت  كام  التامرين  ومتابعة  والتصفح  القراءة  يف 
باستخدام الرموز املعتمدة يف الكتابة الرياضية املألوفة للطالب من دون ترمجتها، لتجنب 
التناقض الذي قد حيدث بسبب اعتامد أساليب خمتلفة لكتابة الرموز الرياضية املعّربة من 

دولة إىل أخرى.

واهلل ويل التوفيق

املرتمجة مريفت سلامن



اإىل دانيال
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المقدمة

يوّفر هذا الكتاب رحلة يف تعريف التوافقيات، حيث يمكن للقارئ استخدامها 
خالل فصل درايس أو خالل فصلني دراسيني، أو يف أثناء دراسة مستقلة أو حتضريات 
الدراسة الذاتية. مل ُيقّدم هذا الكتاب كموسوعة. بل هو عبارة عن دراسات استقصائية 
الرتكيز عىل ميزهتا يف األسلوب  العقد األخري، مع  للتوافقيات حسب تطورها خالل 
اجلديد يف التفكري وترابطه مع حقول الرياضيات األخرى، فضاًل عن بعض تطبيقاته. 

هي  أكثر،  وبتخصيص  العّد.  برياضيات  حق  عن  التوافقيات  تسّمى  أن  يمكن 
رياضيات التعداد والتواجد والبناء واألسئلة حول االستمثال للمجموعات املحدودة. 

فيام ييل بعض التوضيحات املوجزة:

• تعداد: كم عددها؟ كم عدد لوحات السودوكو املمكنة التي حجمها 9×9. تم 	
حساب هذا العدد عىل وجه الدقة، وهو رقم فلكي؛ إذ يبلغ حوايل 6.6 مرفوعة للقوة 
21. إن حتديد هذا الرقم بوضع قائمة بكل االحتامالت املمكنة أمر غري قابل للتطبيق. 
لتحديد اإلجابة عن سؤال عّد دون وضع  تقنيات رياضية  التوافقيات  تتضمن  حيث 

قائمة باألشياء التي يتم عّدها.

• أعضاء 	 بني  من  العامل.  هذا  يف  شخصًا   25 أي  خذ  ممكن؟  هو  هل  التواجد: 
هذه املجموعة، هل ستتمّكن دائاًم من إجياد أربعة أشخاص يعرف كٌل منهم األعضاء 
اآلخرين أو مخسة أشخاص ال يعرف أي منهم أيَّ عضو آخر؟ نعم، هذا األمر حمسوم 
25 شخصًا التي ستختارها. برصف النظر عن  بغض النظر عن املجموعة املكونة من 



14

1993، وتطّلب  السؤال حتى عام  تتم اإلجابة عن هذا  مل  الربيئة،  طبيعة هذه األسئلة 
ذلك حتلياًل توافقيًا حذرًا واستغرق األمر آالف ساعات العمل باستخدام احلاسوب.

• كوكب 	 مدار  يف   9 مارينر  الفضائية  املركبة  وضعت  بناؤه؟  يمكن  هل  البناء: 
الكوكب.  1972-1971 وأرسلت صورًا أعطت فكرة كاملة عن سطح  املريخ عامي 
من  الرغم  عىل  أخطاء  دون  ومن  بسالسة  القرص  يشّغل  الضوئية  األقراص  مشغل 
وجود خدوش عرضية عىل سطح القرص. يتضمن هذان التطبيقان استخدام شيفرات 
تصحيح اخلطأ التي ترسل معلومات ذات دقة 100%، بغض النظر عن األخطاء التي 
حتدث عرضيًا يف اإلرسال. وتستخدم العديد من طرق بناء العديد من شيفرات تصحيح 

اخلطأ، التوافقيات.

• GPS أفضل 	 جيد نظام املالحة يف سيارتك  االستمثال: ما هي أفضل طريقة؟ 
توافقية  استمثال  مسائل  حاالت  حيّل  فهو  برسعة.  ب  النقطة  إىل  أ  النقطة  من  طريق 
تعرف بمسائل أقرص مسار، والتي ليست سوى نوع واحد من طائفة واسعة من مسائل 

استمثال الشبكات، والتي هلا تطبيقات حديثة واسعة النطاق.

سنتناول يف هذا الكتاب أسئلة التعداد والتواجد والبناء.

تقرتح األمثلة أعاله أن للتوافقيات تطبيقات حديثة عديدة. ال يمكن االستغناء عن 
تقنيات العّد يف االحتامالت التطبيقية عندما يكون الفضاء العيني حمدودًا واملخرجات 
متشاهبة االحتامالت. نشأت نظرية تصميم التوافقيات من حاجة اإلحصائيني إىل بناء 
التفكري  بالتطبيقات مثل  تصاميم جتريبية صاحلة لالستخدام. وتزخر علوم احلاسوب 
البيانات إضافة إىل إجراءات  الذي يشري إىل كفاءة اخلوارزميات وهيكليات  التوافقي 
تصحيح العمليات التكرارية. كام أن الربجمة اخلطية واالستمثال التوافيقي هي جماالت 
نشأت من مشكالت التخطيط اللوجستي الواسعة النطاق يف أثناء احلرب العاملية الثانية 
حيث تتضمن يف الوقت احلايل تطبيقات تصميم شبكات النقل واالتصاالت، وغريها. 
بحوث العمليات وعلوم اإلدارة واهلندسة الصناعية هي جماالت أخرى يستخدم فيها 

حتليل التوافقيات حلل املشاكل العملية املهمة.

التفكري  فائدة  عىل  أوسع  نظرة  إلقاء  يمكن  املحددة،  واملسائل  األمثلة  بخالف 
احلاسوب  وعلوم  واإلحصائية  الرياضية  املجاالت  من  العديد  يف  وتطبيقاته  التوافقي 
 (Mathematical Association واهلندسة. وتعترب كل من رابطة الرياضيات يف أمريكا
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(Association for Computing Machin- ورابطة اآلالت احلاسوبية of America)
(ery من كربى اجلمعيات املهنية العاملة يف حقيل الرياضيات وعلم احلاسوب، تنصح 
ختصصًا  كان  سواء  احلاسوب،  وعلوم  الرياضيات  يف  التخصص  أن  الرابطتان  هاتان 
الرياضيات  يف  جيدة  خمتلفة  مناهج  تتضمن  دراسية  برامج  يتطلب  فرعيًا،  أم  أساسيًا 

املتقطعة والتوافقيات.

تتشابك التوافقيات اآلن مع الرياضيات احلديثة. ويف املايض القريب، كان ينظر 
للتوافيق كمجموعة مفيدة من األدوات التي تقوم مقام حقول معرفية أخرى. أما اآلن 
احلقول  تستخدم  أن  يمكن  كيف  نرى  أن  اجليد  ومن  متامسك،  إطار  يف  تبلورت  فقد 
األخرى كالتفاضل والتكامل والتحليل ونظرية األعداد واجلرب اخلطي والتجريدي هذه 
األدوات حلل مسائل توافقية بحتة. يشار إىل أن بعض هذه النتائج قد برزت باعتبارها 

حقائق رياضية مهمة.

ما الذي تتضمنه هذه الجولة وما الذي ال تتضمنه

كام ذكرنا سابقًا، يعطي هذا الكتاب مسحًا أوليًا ألسئلة التعداد والتواجد والبناء. 
التعداد وتوفر الفصول اخلمسة األوىل مادة أساسية عىل تقنيات  وينصب الرتكيز عىل 
التوافقي  والتصميم  املخططات  الباقية  الفصول  وتتناول  األعداد.  وعائالت  العّد 

وشيفرات تصحيح اخلطأ والزمر املرتبة جزئيًا. 

سنريس  كام  األساسية.  العّد  أسئلة  وحتليل  بتصنيف  األول  الفصل  يف  سنبدأ 
اجلمع  مبدأي  أساسية:  توافقية  مبادئ  مخسة  بتعريف  التالية  للفصول  أساسيات 
والرضب، مبدأ التناظر، مبدأ التكافؤ، مبدأ برج احلامم. ويتعلق املبدأ األخري بإمكانية 

التواجد أكثر من كونه مبدأ عّد. 

مكافئة  العّد  أسئلة  معظم  التوزيع.  مسائل  دراسة  سنتناول  الثاين،  الفصل  يف 
متلقيات[«. من خالل مسائل  ]أو  »مستقبالت  »أشياء« عىل  توزيع  ألسئلة عد طرق 
التوزيع سنتعامل مع العديد من األدوار األساسية مثل: معامالت ذات احلدين وأعداد 
ستريلينغ وأعداد تقسيم األعداد الصحيحة. كام سنقدم ونركز عىل الرباهني التوافقية 

وعىل تقنية التكرار: حتليل مسألة كبرية إىل مسائل فرعية أصغر من نفس النوع.

الريايض  واالستقراء  اإلقصاء   - التضمني  مبادئ  سنقّدم  الثالث،  الفصل  يف 
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واالقرتانات املولدة والعالقات التكرارية. وختتلف هذه التقنيات اجلربية عن التقنيات 
التوافقية الواردة يف الفصول السابقة. وتتضمن االقرتانات املولدة تقنيات حل العالقات 

التكرارية.

يف الفصل الرابع، سنستخدم التقنيات الواردة يف الفصول السابقة إلعطاء دراسة 
فيبوناتيش  احلدين ومعامالت كثريات احلدود وأعداد  أكثر عمقًا عن معامالت ذات 
الصحيحة. ومن  األعداد  تقسيم  والثاين وأعداد  األول  النوعني  وأعداد ستريلينغ من 
العّد  وتثليث  هذه  األعداد  لعائالت  مولدة  اقرتانات  سنشتق  االستقصاء،  أمور  بني 
فيبوناتيش  ألعداد  توافقية  براهني  وسنعطي  حد،   n من  املكونة  املنتظمة  للمضلعات 
بيل وسنكتشف صيغ وتقدير  التبليط، وسنشتق صيغة رائعة ألعداد  باستخدام فكرة 

مقارب ألعداد تقسيم األعداد الصحيحة.

يف الفصل اخلامس، سنغطي مسائل العد بام فيها حساب التكافؤ والتناظر. النتائج 
الرئيسية هي مربهنة كاوتيش – فروبينيوس - برينسايد ومربهنة تعداد بوليا. عىل الرغم 
من أن مربهنة بوليا قد ظهرت من تطبيق تعداد املركبات الكيميائية، إال أهنا مّذاك أثبتت 
أهنا أداة قوية ومتعددة االستعامالت يف تطبيقات أخرى عديدة. سنبدأ الفصل بتعريف 
جوانب نظرية الزمر الالزمة لفهم املربهنات وسنوّفر توضيحات كثرية لكيفية تطبيقها.

التوافقية يف نظرية  املسائل  السادس، سنعطي ملحة صغرية عن بعض  الفصل  يف 
والتلوين  الثنائية  البحث  وشجرات  املرمزة  الشجرات  تعداد  وتتضمن  املخططات. 
تقديم  يمكن  أنه  من  الرغم  عىل  رامزي.  لنظرية  ومقدمة  اللونية  احلدود  ومتعددات 
نظرية رامزي من دون مساعدة املخططات، إال أن التفسري اللوين مناسب ومتامسك. 
للقارئ غري  الفصل مفاهيم نظرية املخططات األساسية  القسم األول من هذا  يغطي 

املّطلع باملخططات.

ومها  أال  صعوبة،  التوافيق  تطبيقات  أكثر  من  اثنني  سنغطي  السابع،  الفصل  يف 
التصاميم التوافقية وشيفرات تصحيح اخلطأ. عالوة عىل ذلك، تعترب األسئلة الرياضية 
املتعّلقة هبذه التطبيقات بنفس صعوبة هذه التطبيقات إن مل تكن أكثر. يف األقسام الثالثة 
املتعلقة بالتصاميم، سنغطي مناهج الوجود )االحتامالت( والبناء، والتصاميم املتامثلة 
والنظم الثالثية. يف القسمني املتعلقني بشيفرات تصحيح اخلطأ، سنبني عائلة شيفرات 
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هامينغ الثنائية ونشتق خصائصها املصححة للخطأ، وسندرس التفاعل بني الشيفرات 
والتصاميم، وسنناقش نتائج مدهشة حول وجود الشيفرات الكاملة.

معظم  وراء  الكامنة  العالقات  بدراسة  رحلتنا  سنختتم  الثامن،  الفصل  يف 
)مربهنة  الكالسيكية  النتائج  معظم  سندرس  جزئيًا.  املرتبة  املجموعات  التوافقيات: 
سبنرس ومربهنة ديلوورث( ومبدأ ُبعد املجموعات املرتبة جزئيًا. يف القسمني األخريين، 
د  إطار عمل موحِّ إعطاء  االنعكايس هلدف ذي شقني:  نظرية حتويل موبيوس  سنقدم 

للعديد من األفكار التوافقية وجتهيز القارئ للمزيد من الدراسة.

ثمة العديد من املواضيع املهمة غري املشمولة يف هذا الكتاب. مثاًل ركزت تغطية 
نظرية املخططات يف الفصل السادس، عىل الرغم من وجود قسم تقديمي، بشكل ضيق 
عىل املواضيع املذكورة سابقًا. ومن اجلدير بالذكر أننا تركنا أحد أهم فروع التوافقيات 
تغطية  ُقّيدت  ذلك،   إىل  إضافة  التوافقي.  االستمثال  وهو  أال  الكتاب  نطاق  خارج 
التصاميم والشيفرات بتطبيقات معينة. لذا لن نشمل املستويات اإلسقاطية أو اهلندسة 

التوافقية أو املربعات الالتينية.

خصائص هذا الكتاب

أسئلة القراءة: ما جيعل هذا الكتاب دلياًل موّجهًا هو وجود ما يقارب 350 سؤاالً 
موّزعة يف الفصول الثامنية. تتيح هذه األسئلة للقارئ أن يكون ممارسًا نشطًا فعاالً يف 
النقاشات وتوفر انعكاسًا إجيابيًا لعملية تعلُّم الرياضيات. قراءة كتاب رياضيات دون 
ممارسة بالورقة والقلم تشبه البقاء يف فندق دون االستمتاع باملناظر اخلارجية من النافذة، 

لكن املتعة األكرب تكمن يف مغادرة الفندق والتجّول سريًا عىل األقدام.

رؤوس  تعّد  أن  إما  يمكنك  حقل،  يف  األبقار  من  قطيع  لعّد  التوافقية:  الرباهني 
البقرات أو أن تعّد سيقاهنا وتقسم املجموع عىل أربعة. يف الربهان التوافقي، يسأل املرء 
سؤاالً عن العد وجييب عنه بصورة صحيحة باستخدام منهجيتني خمتلفتني. تقودنا هذه 
الفكرة الصغرية إىل بعض الرباهني املمتعة اجلديرة بالذكر. حيثام أمكن، سنقدم براهني 

توافقية ألهنا تنّمي طرق الفهم وتبني مهارات التفكري التوافقي.

يتم  التي  األشياء  نوع  حتديد  هو  العد  يف  األصعب  اجلزء  العّد:  مسائل  تصنيف 
حتتوي  ال  التي  والقوائم  القوائم،  بني  التفريق  كيفية   1.1 القسم  يف  سنتعّلم  عّدها. 
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تكرارات )التباديل( واملجموعات اجلزئية )املجاميع( واملجموعات املتعددة )املجاميع 
مع تكرارات( بدالً من دراستها يف أقسام متفرقة كاًل عىل حدة.

احلوار  هلجة  عىل  احلفاظ  حاولت  الكبرية:  األمثلة  بعض  التحاوري،  األسلوب 
هبدف  باإلجياز  ضّحيت  احلاالت،  بعض  يف  الكتاب.  هذا  يف  الرسمية  غري  والصيغ 
توفري املزيد من التوضيح. إضافة إىل ذلك، كانت بعض األمثلة الصغرية و/أو البسيطة 
لبعض املفاهيم اجلديدة الصعبة حمبطة. يف بعض احلاالت، أدخلت أمثلة أكرب إذا كانت 

مساعدة. من هذه األمثلة يمكنك مطالعة الشكل 3.1 والشكل 7.2.

ترابط مع الرياضيات املستمرة: يف بعض السياقات، ارتأيت اإلشارة إىل التفاضل 
والتكامل واملعادالت التفاضلية واجلرب اخلطي وغريها حيثام كان األمر مالئاًم ومفيدًا يف 
موضوع التوافقيات. يفيد هذا يف تبديد فكرة أن التوافقيات عبارة عن حقل »منفصل 

بذاته«.

املحاِض  الدراسية  احلصة  بدء  قبل  األسئلة  قراءة  إكامل  يساعد  املحاِض:  مرونة 
الدراسية يف  املادة األساسية. وبذا يمكن استغالل مدة احلصة  التحرر من تدريس  يف 
املعقدة  املسائل  حول  والتحاور  املتقدمة  املواضيع  عىل  والرتكيز  الصعوبات  توضيح 
اخلطي  واجلرب  الرباهني  تقنيات  مراجعة  ذلك  يتيح  كام  مجاعية.  أعامل  ختصيص  أو 
للمتطلبات  يأيت  ما  األمر. طالع  تطّلب  إن  الوحدات،  القوى وحساب  ومتسلسالت 

املسبقة االختيارية.

مساقات دراسية وطرق استخدام هذا الكتاب

ثمة استخدامان هلذا الكتاب. األول أنه يستخدم كمنهج درايس ملادة التوافقيات يف 
مستويات السنة اجلامعية الثانية أو األوىل أو املتقدمة. يمكن تغطية معظم املادة يف فصل 
درايس كامل، أو يف فصيل عام درايس. االستخدام اآلخر هو كامدة للدراسة الذاتية أو 
مساق قراءة، الكتاب جيد من حيث إنه يدعم فكرة العمل »خارج الصندوق«. استخدم 
املؤلف إصدارات خمتلفة من املخطوطات هلاتني الغايتني. الكتاب مالئم لبعض مناهج 
مقدمات الدراسات العليا يف الرياضيات التطبيقية أو برامج بحوث العمليات. يف هذه 
احلالة، يمكن شمول معظم املادة يف فصل واحد إن اختريت التامرين املالئمة فحسب. 
ولألشخاص  التوافقيات  حول  فضويل  شخص  ألي  مالئم  النص  ذلك،  إىل  إضافة 

الذين يرغبون يف تعّلم يشء عن هذا املوضوع.



19

ستتضمن املواضيع األساسية يف كل مادة ما ييل:

• األقسام 1.1-5.1: مبادئ العد والتواجد األساسية	

• األقسام 1.2-4.2: مسائل التوزيع وبراهني التوافيق	

• األقسام 1.3-3.3 ،5.3: التضمني واإلقصاء، الدوال املولدة، العالقات التكرارية	

• األقسام 1.5-4.5، 6.5: نظرية بوليا يف العد	

• األقسام 1.7-5.7: التصاميم التوافقية وشيفرات تصحيح اخلطأ	

• يمكن اختيار مادة إضافية من 	

• القسم 2.3: االستقراء الريايض )إذا تطلب األمر مراجعة(	

• القسم 6.3: صيغ حلول العالقات التكرارية اخلطية من الرتبة األوىل والثانية	

• احلدود 	 ومتعددات  احلدين  ذات  ملعامالت  إضافية  دراسة   :4.4-1.4 األقسام 
وأعداد فيبوناتيش وأعداد ستريلينغ وأعداد تقسيم األعداد الصحيحة.

• القسم 5.5: برهان مربهنة كوتيش- فروبينيوس- برنسايد	

• األقسام 1.6-4.6: مواضيع نظرية املخططات	

• األقسام 1.8-6.8: املجموعات املرتبة جزئيًا وحتويل موبيوس العكيس	

املتطلبات املسبقة

جيب أن يكون القارئ الذي يرشع يف قراءة هذا الكتاب مطلعًا عىل حتليل التفاضل 
والتكامل ملتغرّي واحد واملجموعات وترميز املجموعات وتقنيات الرباهني، إضافة إىل 
علم  يف  دراسية  سنة  أكمل  قد  القارئ  يكون  أن  جيب  باختصار،  الوحدات.  حساب 
حتليل التفاضل والتكامل ومساقات انتقالية. وهذا يشمل عادًة طالب السنة األوىل أو 
الثانية ويشمل أيضًا املختصني يف علوم الرياضيات كاإلحصائيني واملختصني يف علوم 

احلاسوب وبعض املهندسني.

نناقش فيام ييل بعض املتطلبات املسبقة االختيارية.
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معظم  ـ  االستقراء  موضوع   2.3 القسم  تناول  الريايض.  االستقراء  اختياري: 
يفيد  املتطلب املسبق سيكونون عىل علم مسبق باالستقراء.  الذين حيققون هذا  القراء 
هذا القسم كمقدمة تعريفية للمرة األوىل عىل الرغم من أن اهلدف منه هو الرتكيز عىل 

كيفية استخدام االستقراء يف التوافقيات.

اختياري: اجلرب اخلطي: هذا املوضوع ليس متطلبًا مسبقًا أساسيًا ملعظم مواضيع 
الكتاب. لكن الفهم األسايس للنظم اخلطية وجرب املصفوفات ومفاهيم الفضاء املتجهي 
التوافقية  للتصاميم  بمعظمه  املخصص  السابع  الفصل  خاصة.  املادة،  من  سيحّسن 
لإلعجاب  إثارًة  املادة  أجزاء  أكثر  متثل  املؤّلف  بنظر  وهي  اخلطأ،  تصحيح  وشيفرات 
يف هذا الكتاب. البّد أن يكون معظم القراء الذين تنطبق عليهم املتطلبات املسبقة قد 
املادة. ورد اجلرب اخلطي  بالتزامن مع هذه  يأخذوهنا  أو أهنم  أكملوا مادة اجلرب اخلطي 
بإجياز يف القسم 4.3 يف أعداد ستريلينغ، ويف قسمني يف الفصل السادس جنبًا إىل جنب 

مع املصفوفات ويف هناية الفصل الثامن يف حتويل موبيس العكيس.

اختياري: نظرية املخطوطات: حتققنا يف الفصل السادس من بعض مسائل التعداد 
املخططات،  بنظرية  مسبقة  معرفة  وجود  يفرتض  ال  باملخططات.  املتصلة  والوجود 
1.6 يعّرف الفكرة الرضورية لبقية مادة الفصل. ستكون هذه املادة التقديمية  فالقسم 
مألوفة للطالب الذين يتضمن منهج االنتقال لدهيم نظرية املخططات، كام هو متعارف 

عليه يف املناهج احلالية.

ذروة  العد،  يف  بوليا  نظرية  اخلامس،  الفصل  يقّدم  التجريدي.  اجلرب  اختياري: 
الزمر  نظرية  لكن سنقدم  اجلرب اخلطي  أي خربة مسبقة يف  يفرتض وجود  التعداد. ال 
فقط باعتبارها متطلبًا لفهم النتائج وحلل املسائل. سيجد الطالب الذين درسوا مساقًا 
التجريدي املزيد من املعلومات يف هذا الفصل لكن معرفتهم السابقة ليست  يف اجلرب 

ضورية. إضافة ملا تقدم، فقد ُذكرت حقول حمدودة يف القسم 5.7.

�شكـــر واإقرارات
Co-  بغض النظر عام تعمل، اعمله بقلبك، أخلص النية هلل، وليس للعباد. ...

lossians 3:23
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املجد هلل واحلمد هلل عىل هذا املرشوع! مل تكن لدي أدنى فكرة عن حجم املرشوع 
الذي تعهدته، لكنّه تم بحمد اهلل. أمحد اهلل وأشكر فضله كلام فكّرت يف هذه الرحلة التي 

استغرقت ثامن سنوات يف كتابة حمتوى الكتاب.

يف اجلامعة، دّرسني مادة التوافقيات أستاذان رائعان، إد شينرمان وأالن غولدمان. 
لقد كان تأثريمها وتشجيعهام ملهاًم يل كلام واجهت مشكلة يف هذا املرشوع الرائع.

2001 بفضل منحة حصلت عليها من  وضعت مسّودة أول فصلني صيف عام 
كلية ويسرتن نيو إنجالند. أقدم شكري لكل من آن بوروت وجريي هريتش الهتاممهام 
عىل  احلصول  طلب  لدعمهام  بيلويس  وديك  لوتشيانو  دينيس  من  ولكل  باملرشوع، 
دين،  جيسون  كوملان،  هويل  برونداج،  نيكوالس  آكني،  كارا  طاليب  ساعد  املنحة. 
2001. أشكرهم  بريندان كيتشام، باول لويس يف وضع خمطوطة الكتاب خريف عام 
للسيد  أيضًا  شكري  أقدم  األمور.  بعض  تدارك  يف  سامهت  قّيمة  مالحظات  لتقديم 
وإبداء  نفسها  املخطوطات  لقراءته   Sacred Heart جامعة  من  موليترينو  جيسون 

الرأي والنصح واالقرتاحات.

وكتابة  تعديالت  إلجراء  السبت  أيام  استغرقت   ،2005 عام  خريف  أثناء  يف 
الفصلني األخريين. خالل خريف عام 2006، قّدم طاليب التالية أسامؤهم مالحظات 
مهمة جدًا: مايك بواسو، كيتلني كريليل، كيفني دوثرايت، كيفني دواير، كوري إيغريت، 
يس.جيه إلسدون، مارك فراتيني، دان جوك، لورين كليسكا، روبرت مالوتيش، سارا 
بيك، غيسيل بايل، يب جيه سرتاتون، جيمس تريين. كان تدريس هؤالء الطالب متعة 
حقيقية. كام أقدم شكري لدايان ستورتيفانت للمساعدة يف كشف بعض األخطاء بعد 

أن كنت أعتقد أن املخطوط ُأنجز. 

شجعني زافني كاريان، حمرر كتب الرابطة الرياضية يف أمريكا، أيام تشجيع إلهناء 
وتسليم املسّودة الثانية ملراجعتها بعد مراجعة خمطوطي األول. كانت ملالحظاهتم مجيعًا 
أكرب األثر يف حمتوى هذا الكتاب. الشكر اجلزيل أيضًا لدون فان أوسدول لتشجيعي 
عىل إرسال هذا الكتاب لرابطة الرياضيات يف أمريكا، وإليلني بيدريرا وبيف رودي يف 

إدارة رابطة الرياضيات يف أمريكا للمساعدة يف إنتاج الكتاب برسعة وودية.

عىل  والتشجيع  بالدعم  الرياضيات  إدارة  يف  وأصدقائي  زمالئي  عيل  يبخل  مل 
مدى السنوات التي استغرقها إخراج هذا الكتاب. الصديق إينام هوق أعطاين الدعم 
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والنصحية إذ كان شاهدًا عىل اإلحباط اليومي. أمىض دينيس لوتشيانو وديك بيلويس 
وقتًا يف مراجعة بعض الفصول وأعطيا مالحظات قيمة. كام أقدم الشكر لدينيس وسعيد 
االقرتاحات  من  العديد  أعطى سعيد  وقد  لطيفة.  بيئة عمل  لتوفري  قهرماين، عميدنا، 

املفيدة لنرشة الكتاب اإلعالمية.

وغراييس  سوزي  وألوالدي  داين  الرائعة  لزوجتي  كبري  بامتنان  أدين  أخريًا، 
ودايفي. فقد كانوا مصدر دعم كبري، وقد وفروا يل الوقت للعمل عىل إنجاز الكتاب يف 
العطل واألمسيات وعطل هناية األسبوع. اآلن وقد أنجز العمل، سأفتقد سؤال سوزي 
يل ما إذا كنت أعمل بموجب »اقرتان موبيوس«، لكنني أتطلع ُقُدمًا لقضاء املزيد من 

الوقت مع األشخاص الذين أحبهم.

سربينغفيلد، ماساشوستس

آب )أغسطس( 2009.
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قبل البدء

جزء  هي   ،365 السؤال  إىل   1 السؤال  من  القراءة،  أثناء  يف  الواردة  األسئلة  إن 
تكاميل من هذا الكتاب، لذلك احتفظ بقلم وورقة يف أثناء القراءة لتكون جاهزًا حلل 
كل سؤال تواجهه. بعض هذه األسئلة بسيطة، وبعضها يطلب حل مسألة شبيهة بمثال، 
أو  تفسريًا،  تتطلب  أخرى  أسئلة  جديدة.  لفكرة  بسيطًا  تعمياًم  يطلب  اآلخر  وبعضها 
تذكريًا بمفهوم تم ذكره يف كتاب آخر، أو تربيرًا خلطوة يف إثبات ما، وقد تتطلب أسئلة 

أخرى إثباتًا كاماًل ولكن يف حال كانت الفكرة األساسية موضحة جيدًا. 

تشتمل األقسام، بدءًا من القسم 5.1، عىل مالحظات تضفي لونًا عىل مادة القسم 
واقرتاحات  الراهن  التطور  مستوى  ورسد  مفتوحة  ومسائل  ممتعة  قصص  خالل  من 
عن  املسؤولني  الرياضيني  عن  أساسية  ومعلومات  ما  موضوع  عن  القراءة  من  ملزيد 

االكتشافات.

يف  الواردة  األسئلة  من  خمتارة  ألسئلة  وإجابات  تلميحات  تضمني  أيضًا  تم 
إذا تعثرت بعض أمورك. أعطيت  هناية األقسام يف هناية الكتاب لتقوم باالستعانة هبا 
تسمح  التوافقية  املسائل  إن  األول،  أمرين:  تذكر  ولكن  لتتحقق من حّلك  اإلجابات 
يف  متشاهبة  تكون  قد  خمتلفة  تبدو  التي  اإلجابات  فإن  لذلك  للحل،  عدة  بطرق  عادة 
احلقيقة. الثاين، اإلجابة لوحدها عادًة ال تكفي فالطريقة التي تستخدمها لتحليل املسألة 

هي املفتاح احلقيقي للحل.
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هذا  حول  أخرى  نتائج  وأي  وتعليقاتك  تصحيحاتك  القارئ  أهيا  لك  أثّمن 
 .dmazur@wnec.edu اإللكرتوين  الربيد  عرب  فضلك  من  راسلني  لذلك  الكتاب، 
يمكنك أيضًا زيارة املوقع اخلاص بالكتاب من خالل اتباع الرابط التايل عىل صفحتي 

الرئيسية: 

mars.wnec.edu/~dmazur  

وذلك لالطالع عىل التطورات واألخطاء واملراجع األخرى.

استمتع برحلتك!



25 
 

 
 
 

 الفصل األول

 حساب التوافيقمبادئ 

? العدّ . ماذا يعني العدّ , هي رياضيات جزئياً ق, يألن التواف تبدأ رحلتنا بالعدّ 
ما جيعل  "كم?"شار هلا بالسؤال يُ  ملجموعة من األشياءهو حتديد العدد الدقيق  العدّ 

, يف حني تبني ةكاف لوضعياتجذابة هو أهنا تظهر يف أنواع ا العدّ األسئلة املثارة حول 
اذة يف أاإلجابات عن هذه األسئلة مهارات حل املسائل; هذه اإلجابات تبدو  خّ

 حجمها.
التي تعترب أساساً للحسابات التوافقية, إذ  مبادئ العدّ يف هذا الفصل سندرس 

سنستخدمها يف الفصول األخر كافة. يف القسمني األوليني, سنتدرب عىل تصنيف 
مبدأ  :ينأالقسمني التاليني, سندرس مبدواإلجابة عنها. يف  األساسيةعدّ أسئلة ال
ن امّ همومها  ,)Equivalence Principle(ومبدأ التكافؤ  ,Bijection)(التناظر 

يف القسم األخري, سنقدم مسائل موجودة بمبدأ لتحليل املسائل األكثر صعوبة. 
 التصنيف. 
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  مقابل اإلحصاء العدديعدّ ال
ح الفر , لنوضّ إحد  .واإلحصاء العددي )Enumerating(عدّ ق بني البدايةً

ها. أن يتم إعداد قائمة هي املمكنة عدّ ق الائطر كاملة ومنظمة باألشياء التي يتم عدّ
 أو, (Complete Enumeration) اإلحصاء العددي الكاملتعرف هذه الطريقة بـ 

رفة عدد األعداد . عىل سبيل املثال, إذا أردنا مع(Enumeration) اإلحصاء العددي
) ومن(ض 100و  1صحيحة التي تقع بني ال , فإنه يمكن 6أو  5تقبل القسمة عىل التي اً

 نظمها يف قائمة كام ييل:
 

5 6 101215182024 25 30 35 
36 40424548505455 60 65 66 
70 72757880848590 95 96 100 

 
 . 33عدد تلك األعداد هو  إذن

, لكنها ال الصغريةاملسائل  حلّ طبّق يف تُ عدّ العددي الكامل هو تقنية اإلحصاء 
ذات  (1)السودوكو ةلوحعدد طرق حل عدّ تستخدم للمسائل الكبرية. إذا أردنا 

 فإنه ال ينبغي علينا أن نضع قائمة ألن العدد سيكون حتديداً  ,9×9
  شنسكستلي 6.6طريقة, أي حوايل   6,670,903,752,021,072,936,960

                                                            

 https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku.ملزيد من املعلومات حول السودوكو, طالع:  (1)
()   (املرتجم).1036يعني مليون مرضوب يف نفسه ست مرات أي . 
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(Sextillion)   بليون لوحة سودوكو   100طريقة. حتى احلاسوب الذي يمكنه إنشاء
لكل لوحة سنة إلعداد قائمة  20,000يف الثانية الواحدة سيستغرق ما يزيد عن 

أقدام  3لوحدها. أيضاً إذا أردت طباعة كل لوحة عىل قطعة ورق مربعة طوهلا 
ن الورق, أي ما يكفي لتغطية تريليون ميل مربع م 15سيتطلب األمر استخدام 

 مرة. 625كوكب املشرتي 

إعداد قوائم إىل دون احلاجة  من ما نحتاجه هو معادلة تتيح لنا إجياد اإلجابة
م همويف غريه. لكن اإلحصاء العددي  كاملة, سنجد العديد منها يف هذا الفصل

سألة أكرب لسببني; األول أن استخدام اإلحصاء العددي حلل مسألة صغرية مشاهبة مل
جيب أن نستفيد من هذا الفصل سيعطي تصوراً عن كيفية حل تلك املسائل األكرب. 

عىل النحو األمثل. أما السبب اآلخر فهو وجود بعض املسائل الكبرية أو املعقدة والتي 
يتضمن حلّها استخدام اإلحصاء العددي الكامل (بواسطة احلاسوب) لبعض املسائل 

 الفرعية املخترصة.

  الرضبنموذجية ومبدأ عدّ مسائل  1.1
همة املعدّ هدفنا يف أول قسمني من هذا الفصل هو حتديد بعض أنواع مسائل ال

 :. فيام ييل أربع من هذه املسائلحللّها عديدة إجراء متارين مَّ ومن ثَ 
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إذا كان كل رموز املمكن استخدامها  8: كم عدد كلامت الرس املكونة من 1س
 a-zأو حرف من األحرف الصغرية  A-Zاألحرف الكبرية  رمز عبارة عن حرف من

 ?9− 0أو رقم من 
 دير الفريق تنظيم صفٍّ : بوجود تسعة العبني, بكم طريقة خمتلفة يمكن مل2س

 ?ترتيبي
بطاقات, بتحديد ستة أرقام  6: إذا كنت تلعب لعبة مطلوب فيها سحب 3س

 . كم بطاقة خمتلفة يمكن أن تسحب?40− 1خمتلفة تقع بني 
نوعاً خمتلفاً من الكعك, ما هو عدد  30حلو متجر  يعرض :4س

 دزينة من الكعك?  البائع ب هبارتّ ياالحتامالت التي يمكن أن 
عد اخلطوة األوىل هي حتديد اخلصائص األساسية لألشياء التي يتم عدها. ب

 ذلك تضع صيغة عامة للحل.
 ىل أكرب إجابة.مخّن ترتيباً لألسئلة من أصغر إجابة إالسؤال األول:  

من  للرمز إىل املجموعة املكونة من أول   ]يف هذا الكتاب, نستخدم الرمز [
. }1{] = 1و [ }4, 3, 2, 1{] = 4األعداد الصحيحة املوجبة. مثال ذلك, [

للرمز إىل جمموعة األعداد   و للرمز إىل جمموعة األعداد الصحيحة, نستخدم 
  و للرمز ملجموعة األعداد النسبية, ℚ و وجبة),الطبيعية (األعداد الصحيحة امل

 للرمز لألعداد احلقيقية.
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 قوائم وكلامتعدّ : 1السؤال س
مة حلل املسائل.  هذه همتقنية  هورة صغّ إن حل مسائل متشاهبة لكن بصيغة مُ 

رة للسؤال س رموز املمكن  3: كم عدد كلامت الرس املكونة من 1صيغة مصغّ
 ?6أو  5والرمز األخري إما  gأو  Bأو  Aأول رمزين فيها إما  برشط أن يكون ,تكوينها

ها . دعنا نفكر باختيار BA5 ,AA6 ,gA6 ستظهر مثل من احللول التي سنعدّ
الرموز واحداً تلو اآلخر ولنرَ عدد اخليارات لكل منها, بحيث نستخلص عدد 

فإن أي كلمة  ; وعليهgأو  Bأو  Aالكلامت املمكنة. الرمز األول جيب أن يكون إما 
 التالية: ق الثالثائستبدأ بإحد الطر

A--  B--  g-- 

فإن هذا يزيد االحتامالت  إذن, gأو  Bأو  Aالرمز التايل جيب أن يكون إما 
 :3بمقدار 

AA-  BA-  gA- 
AB-  BB-  gB- 
Ag-  Bg-  gg- 

 :2, وهذا يزيد االحتامالت بمقدار 6أو  5أما الرمز األخري فإما أن يكون 
AA5 AA6  BA5 BA6  gA5 gA6 
AB5 AB6  BB5 BB6  gB5 gB6 
Ag5 Ag6  Bg5 Bg6  gg5 gg6 
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كلمة رس ممكنة. وقد كان ممكن  18من التعداد الكامل أعاله, نر أن هناك 
ببعضها:  ةاحلصول عىل هذه النتيجة برضب عدد االحتامالت لكل من الرموز الثالث

3. 3  .2  =18. 
إذا كان  تكوينها رموز املمكن 4الرس املكونة من كم عدد كلامت :  2السؤال 

 والرمز األخري عدد موجب?  xأو gأو  Bأو   Aاألوىل إما  ةكل من الرموز الثالث
ر  , وذلك باستخدام خمطط للسؤال األول األصغر حلثمة طريقة لطيفة لتصوّ

ح يف الشكل  عات   فإن . إذا كتبنا كلمة الرس بالصيغة 1.1الشجرة املوضّ التفرّ

متثّل اختيارات الرمز بعد أن  	أو  و أ 	عىل اجلهة اليمنى لكل دائرة حتمل الرمز
د.    يكون الرمز السابق قد حتدّ

), حيث نرغب أن تكون 1ينطبق نفس مبدأ العدّ عىل السؤال األصيل (س
ة وصغرية) باالعتبار, أخذ حالة األحرف (كبريمع رموز  8كلمة الرس مكونة من 

كل رمز من الرموز الثامنية بإحد يمكن متثيل . V93Vvd99أو  rQ8xt9Pbمثل: 
, و 26طريقة ( 62 عدد كلامت  أعداد). وعليه فإن 10حرفاً صغرياً و 26حرفاً كبرياً

 :الرس املمكنة
218,340,105,584,896  =628  =62 . 62 . 62 . 62 . 62 . 62 . 62 

. 62 
 تريليون كلمة رس بال شك. 218تعداد الكامل يبلغ حوايل أي أن ال
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أهيام أكرب, عدد كلامت الرس املكونة من أربعة رموز حيث كل رمز  :3السؤال 
حيث كل رمز هو , أم عدد كلامت الرس املكونة من ثامنية رموز A-Hهو حرف من 

 ?A-Dحرف من 
 كيف يمكن عدّ القوائم أو الكلامت

ها هي أمثلة عىل القوائم.  كلامت الرس التي قمنا هي تسلسل  (List) القائمةبعدّ
من العنارص)  (أي أهنا تتضمن عدد  هي قائمة طوهلا  	− القائمةترتيبي لألشياء, و

يمكن أن يظهر أكثر من  ءيف القائمة, الرتتيب الذي تظهر به األشياء أمر مهم. واليش
دات ورشوط املسألة. كام أن القوائم مرة يف القائمة إال إذا كان ذلك ممنوعاً حسب  حمدّ

ى   .(Words) كلامتتسمّ
 عنارصهاللتوضيح, تكتب القوائم أحياناً بوضع الرتتيب بني أقواس وفصل 

هي طريقة مكافئة لكتابة كلمة  (V, 9, 3, V, v, d, 9, 9)بالفاصلة. عىل سبيل املثال, 
 . V93Vvd99الرس 

) هو x, y, zوالثالثي املرتب ( رصينعن) هو قائمة من 2, 3−( الزوج املرتب
 .عنارصقائمة من ثالثة 

,  , كاختصار للقائمة التي طوهلا عنرص القائمة املكونة من فكام نستخدم 
, 1يف السؤال س . كاختصار للمجموعة التي حجمها -nملجموعةفإننا نستخدم ا
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هذه القائمة  ث ينتمي كل عنرص يف, حيعنارص 8قائمة مكونة من كل كلمة رس هي 
 :اً عنرص 63املكونة من  ملجموعةإىل ا

}A, B, C,…, Z, a, b, c,…, z, 0, 1, 2, …, 9{ 

 
 .رموز  3كلامت الرس املكونة من  خمطط شجرة لعدّ  :1.1الشكل 
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 8مكونة من  قائمة"ن كل كلمة رس هي إيف هذه احلالة, فإننا ببساطة نقول 
 . "اً عنرص 62املكونة من  جموعةمأخوذة من املعنارص 

 فيام ييل ملخص ملا تعلمناه عن عدّ القوائم.
 عد القوائم:

  :املأخوذة من  عنرص القوائم املكونة من تساوي عدد  جمموعة الرموز
 .  جمموعة العنارص

 .اخلصائص األساسية: الرتتيب مهم, تكرار العنارص مسموح به 
 من  ة يمكن تكوين كلمة مكونة من السؤال النموذجي: بكم طريق
 ?عدد اخليارات لكل حرف يساوي حيث إن  األحرف
 املعادلة: 

…	  

وكيفية  ألنه من املهم التمييز بني العنارص التي عددها  وضعنا معادلة لـ 
 . سيصبح الفرق واضحاً يف هناية هذا القسم.حساب 

ن سؤال عدّ يكون جوابه : ك4السؤال   .3وّ
  مبدأ الرضب
ة للعد تُ (Product Principle)  مبدأ الرضب  العدّ عالج مسائل هو طريقة عامّ

. فهي طريقة مرنة وأكثر القواعد األساسية املستخدمة عىل  هاالتي أجبنا علي مسبقاً
 نطاق واسع يف الرياضيات التوافقية. 
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التي صيغتها عنرص و كونة من امل : عند عد القوائممبدأ الرضب
), , …  , إذا:),

  يوجدc  قائمة حتديد يقود إىل  من القائمة, وكل طريقة لتحديد العنرص
 خمتلفة; وعنرص  مكونة من 

 آخر يف املجموعة, يوجد لكل عنرص c  طريقة لتحديد ذلك العنرص بغض
.رص السابقة النظر عن حتديد العنا … تقود  وأن كل عملية حتديد للعنرص, ,

 خمتلفة,عنرص  قائمة مكونة من إىل 

cوعليه يوجد  c … c 

, ينطبق مبدأ الرضب عندما 1.1يف سياق املخطط الشجري الشبيه بالشكل 
 . هو نفسه, لكل  عنواهنا  ةيكون عدد الفروع يف اجلهة اليمنى من كل دائر

 
 عدّ األعداد الثنائية

 1هو ترتيب من األرقام قيمة كل منها إما  (Binary Number) العدد الثنائي
 يوجد? رقم من  عدد ثنائي مكون. كم 0أو 

 حيث كل d1d2 … dnهو عدد يكون بصورة   رقم من العدد الثنائي املكون 
di  1أو  0هو . 
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 }0,1{, حتديداً 2−جمموعةأُخذت من  عنرص ن جمموعة مكونة م فهووبذا 
 عدد. 2nوعليه فإنه يوجد 

 ?0ال تبدأ بالرقم  خانة من  مكونكم رقم ثنائي : 5السؤال 
 كافة املمكنة اجلزئيةاملجموعات  عدّ 

 ?عنرص كونة من املجموعة امليوجد يف  جزئيةكم جمموعة 
من أمهية هذا املثال يف طريقة األسايس, تك العدّ سؤال  ىلفضالً عن أنه جييب ع

الرتتيب الذي هيمنا) لعد املجموعات (التي ال هيم ترتيبها). تكمن استعاملنا للقوائم (

حيدد إذا كان كل  بعدد ثنائي عدد أرقامه  املجموعات اجلزئيةالفكرة يف ترميز كل 
 .جزئيةينتمي إىل جمموعة  عنرص يف املجموعة 

], 3تساوي [ )set-3( 3−  واملجموعة, 3 =  كونت عىل سبيل املثال, عندما
 خانات كام ييل: 3] بعدد ثنائي من 3من [ جزئيةفإننا نربط كل جمموعة 

{1,2} 110∅ 000 
{1,3}  101{1}  100 
{2,3}  011{2}  010 

{1,2,3}  111{3}  001 

 
, d1d2d3 أرقام 3ترتبط بعدد ثنائي من  جمموعة جزئيةوهذا يعني أن كل 

يبنيّ هذا أن هناك  .di = 0 عنرصاً يف املجموعة الفرعية و iإذا كانت  di = 1حيث 
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] عددها مساوٍ لألعداد الثنائية املكونة من 3للمجموعة [ املجموعات اجلزئيةعدد من 
 املكونة من  للمجموعة جمموعات جزئيةيوجد بشكلٍ عام, . 23أرقام, حتديداً  3

أرقام وعليه يكون عدد  لعدد األعداد الثنائية املكونة من عددها مساوٍ عنرص, 
 .عنرص ن من مجموعة مكوّ لل  2n املجموعات اجلزئية

 Aتسمى بمجموعة القو لـ  Aملجموعة  املجموعات اجلزئية مجيعجمموعة 
2| . وسبب هذا الرتميز هو جعلها بارزة2ص ونرمز هلا برمز خا | 2| , عىل |

2املثال  سبيل 2 

هي جمموعة األعداد الصحيحة  Yو  X = [100] لنفرض أن  :6السؤال 
2|  قيمةد الفردية. جِ  ∩ | 

 دون تكرارمن القوائم  : عدّ 2السؤال س
وجود تسعة العبني, بكم طريقة خمتلفة  : لنفرتض2إىل السؤال س ننتقل اآلن

 ترتيبي? تنظيم صفّ يمكن ملدير الفريق 
رة من السؤال أوالً, بافرتاض وجود أربعة العبني. إذا  لنجب عن نسخة مصغّ

, بحيث يظهر كل 4− , فإن الرتتيب سريتبط بقائمةA ,B ,C ,Dكان الالعبون هم 
حرف من هذه األحرف مرةً واحدة عىل وجه التحديد. وعليه فإن القائمة ستبدأ 

 ق األربع التالية:ائبالطر
A---  B---  C---  D--- 
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يمكن أن يكون أي شخص غري الالعب األول, وهذا الالعب الثاين يف الصف 
 :3يزيد االحتامالت بـ 

AB--  BA--  CA--  DA--  

AC--  BC--  CB--  DB— 

AD--  BD--  CD--  DC-- 

 

الالعب الثالث يمكن أن يكون أي شخص غري الالعبني األول والثاين, وعليه 

 :2 فإن االحتامالت تزيد بـ
DAB-  DAC-CAB-CAD-BAC-BAD- ABC- ABD- 
DBA-  DBC-CBA-  CBD-BCA-  BCD- ACB-  ACD- 
DCA-  DCB-CDA-  CDB-BDA-  BDC- ADB-  ADC- 

       
    

أما الالعب األخري فيجب أن يكون الالعب (الوحيد)    
القائمة,  املتبقي الذي مل يدرج يف القائمة, فإكامل النمط الذي استخدم يف ترتيب

:1سنقول بأن االحتامالت املتبقية تزيد بمقدار   
ABCD ABDC BACD BADC CABD CADB DABC  DACB 
BCAD  BCDA BCAD  BCDA CBAD  CBDA DBAC  DBCA 
ADBC  ADCB BDAC  BDCA CDAB  CDBA DCAB  DCBA 
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طريقة ممكنة لرتتيب صف من أربعة العبني.  24ثمة  نإذو   
. 24=  1 . 2 . 3 . 4احلساب التوافقي بأنه يمكن حساب ذلك كـ رتح يق  

 ."4مرضوب "قرأ ويُ  4! بـ 1 . 2 . 3 . 4يرمز لعملية رضب 

 ككتب خمتلفة. بكم طريقة يمكن 6لديك جمموعة كتب مكونة من  :7 السؤال
? مع األخذ باالعتبار أن ترتيب الكتب من اليسار إىل ترتيب ثالثة منها عىل رفّ 

 اليمني مهم.

. يوجد تسعة خيارات 2يمكننا تطبيق نفس الطريقة املستخدمة يف السؤال س
لالعب األول, وثامنية خيارات لالعب الثاين وسبعة خيارات لالعب الثالث وهكذا. 

 إمجاالً, يوجد:

 9! 9	. 8	. 7	. 6	. 5	. 4	. 3	. 2	. 1  طريقة خمتلفة. 	362,880

. و  1ب األعداد الصحيحة الواقعة بني حلاصل رض ! ترمز بشكلٍ عام,
 .1دائامً يساوي  0علامً بأن !

عدّ كلامت الرس مرة أخر 
 والتي ال يوجد فيها رموز مكررة? 1كم عدد كلامت الرس يف السؤال س
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لن يسمح هبا, لكن كلمة رس كـ  Gh64Fh4Zهذا يعني أن كلمة رس كـ 
oqwei9VQ خياراً الحتاملية الرمز األول, لكن  62يزال لدينا ستبقى يف القائمة. ال

خياراً  60(أي رمز غري الرمز األول), و 61خيارات احتاملية الرمز الثاين ستصبح 
إمجاالً سيكون الحتامليات الرمز الثالث (أي رمز غري الرمزين األول والثاين) وهكذا. 

 :كلامت الرس  عدد

62 . 61 . 60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 55 = 136,325,893,334,400 

 أخذ العنارص الثامنية ) ويعني 62(8يرمز لعملية الرضب يف اجلهة اليرس
!62األوىل

 ()  ًيف هذه احلالة فإننا نعدّ قوائم من ثامنية عنارص دون تكرار 62 ببدءا .
 . يمكن التعبري عن ذلك بطريقة أخر كام ييل:62−من جمموعة

62 	
62!

62 8 !
62!
54!

	 

1عام, بشكلٍ  … 	, أو بصورة مكافئة 1

 	 !

!
 !. الحظ أن 	

,  14لد مدرب فريق كرة طائرة  :8سؤال ال  10لكنه يريد اختيار العباً
 العبني فقط. كم عدد احتامالت املجموعات املمكن تكوينها?

                                                            

 (املرتجم). (Factorial)تقرأ عاميل  !62  (*)
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 عدّ مهام الفريق

صص املدرب عضواً واحداً ن ميتضمن فريق مجباز  سبعة أعضاء. جيب أن خيُ
للمنافسة يف كل ألعاب املنافسات النهائية األربع (احلركات األرضية, عارضة التوازن, 

مح حصان القفز , املتوازي خمتلف االرتفاعات). ما هو عدد التخصيصات املمكنة إذا سُ
صات املمكنة إذا كان ال باشرتاك الالعب الواحد يف أكثر من لعبة? كم عدد التخصي

 يسمح ألي العب باملنافسة يف أكثر من لعبة? 
, DCGCمثل  4− , ثم حدد التخصيصات بقائمةGإىل  Aرقّم أعضاء الفريق من 

حسب  Dالعب الذي سينافس يف احلركات األرضية (أي لاألول  الرمز يرمزحيث 

ويرمز لالعب الذي  ),C( املثال), ويرمز لالعب الذي سينافس يف عارضة التوازن بـ
), ويرمز لالعب الذي سينافس يف املتوازي خمتلف Gسينافس يف حصان القفز بـ (

. Cاالرتفاعات بـ ( أي ختصيص سيكون إذ إن  ,74هي  اإلجابة عن السؤال األول) أيضاً
أي ختصيص إذ إن  ),7(4اإلجابة عن السؤال الثاين هي  .7− مأخوذة من جمموعة 4− قائمة

 . أما القيم الدقيقة فهي:7− ن تكرار مأخوذة من جمموعةدو 4− هو قائمة
7 7        و          	2401 7	. 6	. 5	. 4 840 

  كيفية عدّ القوائم بدون تكرار
. إذا (Permutation)  بالتبادلتُعرف القوائم التي ال تتضمن تكراراً  أحياناً

دما عددنا كلامت الرس يف السؤال عن. k−, فإهنا تكون تبادلkكان لدينا قائمة طوهلا 
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. 26− من املجموعة 8−والتي ال تتضمن رموزاً متكررة, فقد عددنا تبادل 1س
ى  عنرص nجموعة مكونة من من امل n−التبادل  Permutation) جمموعة يف تبادليُسمّ

of the Set) املجموعة, كام يف حالة ترتيب جمموعات من  يف "تبادل كامل". هذا
. فيام ييل ملخص }A, B, C, D{, حيث تكون تبادالت املجموعة أربعة العبني

 لذلك:

 عدّ القوائم بدون تكرار:  

  :نة من عدد  الرمز من العنارص دون  kيساوي عدد القوائم املكوّ
 من العنارص. تكرار, مأخوذة من املجموعة مكونة من 

 موحٍ به.اخلصائص األساسية: الرتتيب مهم, تكرار العنارص غري مس 

  من  السؤال النموذجي: بكم طريقة يمكن تكوين كلمة مكونة من عدد
وال يظهر أي حرف أكثر من  عدد اخليارات لكل حرف يساوي حيث إن  األحرف,

 مرة. 

 :املعادالت 

 	 !

!
1أو             … 1 
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دون تكرار  n−ئم ذات عدد عنارصيساوي عدد القوا !كحالة خاصة, 
مجموعة . وعليه تساوي عدد التبادالت للمأخوذة من جمموعة عدد عنارصها 

 .عنرص nمكونة من 

 من جمموعة املجموعات اجلزئية: عدّ 3السؤال س

تلعب لعبةً مطلوب فيها : لنفرض أنك 3ن اإلجابة عن السؤال سيمكننا اآل

. كم بطاقة خمتلفة يمكن 40−1تلفة تقع بني بطاقات, بتحديد ستة أرقام خم 6سحب 
    أن تسحب?

. للتوضيح, ال 6−1بدايةً نخترب حالة سحب ثالث بطاقات تتضمن أرقاماً من 
, 5−4−2هيم الرتتيب الذي ترتّب فيه األرقام. عىل سبيل املثال, لسحب األرقام 

 وية عىل البطاقة:اعليك أن متأل هذه األشكال البيض

 
 ,4 ,3 ,2 ,1{من املجموعة  3حجمها  جمموعة جزئيةاقة تكون وعليه فإن البط

5, 6{. 
البطاقات املمكنة. لضامن أننا لن نغفل أي بطاقة, نتبع  لّ فيام ييل تبادل كامل لك

 كأقل قيمة: 1الرقم  تتضمنطريقة منظّمة لرتتيب كل البطاقات التي 
{1, 2, 3} {1, 2, 4} {1, 2, 5} {1, 2, 6} {1, 3, 4} 
{1, 3, 5} {1, 3, 6} {1, 4, 5} {1, 4, 6} {1, 5, 6} 
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 كأقل قيمة: 2ثم ضع البطاقات التي تتضمن الرقم 
{2, 3, 4} {2, 3, 5} {2, 3, 6} {2, 4, 5} {2, 4, 6}

 {2, 5, 6} 

 كأقل قيمة: 3ثم ضع البطاقات التي تتضمن الرقم 
{3, 4, 5} {3, 4, 6} {3, 5, 6} 

, ضع البطاقات التي تتضمن  إمجايل   .{6 ,5 ,4}: ةكأقل قيم 4الرقم أخرياً
 . 20عدد البطاقات هو 

قرأ   الرمز  جموعة من امل kإىل عدد املجموعات اجلزئية  "kفوق  n"ويُ
 . وعليه فإن جواب سؤال سحب البطاقات البسيط هو عنرص nمكونة من 

 . الصيغة العامة هي:بالتبادل الكامل 20وتساوي 
	

!
	 أو  !

! !
 

. يوجد عنرص nجموعة مكونة من مل k−تباديلفيام ييل تربير موجز. دعنا نعدّ 
يف  	−للمجموعة	ثمة طريقة بديلة لعدها تتضمن حتديد عنارص منها.  

.يوجد  ,طريقة لعمل ذلك). باستخدام مبدأ الرضب التباديل (يوجد  من  !
.هذه التباديل. وعليه فإن  أو  !

!
 4.1. راجع القسم 

ف عىل طريقة خمتلفة نوعاً ما.  للتعرّ
ترتبط بحجم  بطاقةألن أي  . اإلجابة هي 3يمكننا اآلن إكامل السؤال س

 :بطاقةمليون  3.8وعليه يوجد حوايل  ].40املجموعة اجلزئية السداسية من [
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40
6

40
6!

40	. 39	.		38	. 37. 36	. 35
6	. 5	. 4	. 3	. 2	. 1

3,838,380 
عت لكل العب مخس بطاقات من جمموعة: 9السؤال  أوراق  لنفرتض أنك وزّ

ات حتامالت املختلفة? (ترتيب استالم البطاقبطاقة. كم عدد اال 52 لعب معيارية من

 غري مهم).
 عد األعداد الثنائية

 ?1الرقم  kخانة التي تكون فيها  nكم عدد األعداد الثنائية املكونة من 
 :1خانات التي حتتوي رقمي  5لألعداد الثنائية من  كامل صاءفيام ييل إح

11000 10100 10010 10001 01100 
01010 01001 00110 00101 00011 

كل اخلانات الباقية فقط ألن  1قع رقمي لتحديد العدد, يلزم حتديد موا
نحصل عىل التطابقات  1لتتبّع مواضع الرقم   2− . باستخدام جمموعة0تكون 
 التالية:

11000{1,2}  01010{2,4} 
10100{1,3}  01001{2,5} 
10010{1,4}  00110{3,4} 
10001{1,5}  00101{3,5} 
01100{2,3}  00011{4,5} 

حتديداً بعدد  1خانات تتضمن رقمي  5نائية مكونة من وعليه يوجد أعداد ث
. 10يوجد  ن, إذ5−نة من عنرصين من املجموعةاملجموعات اجلزئية املكو

 kعدد  1يتكرر فيها الرقم التي خانة  nبشكلٍ عام, عدد األعداد الثنائية املكونة من 
 .ديداً يساوي ن املرات حتم
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 خانات 10ة املكونة من يساوي عدد األعداد الثنائي ملاذا فرسّ  :10السؤال 
خانات  10, عدد األعداد الثنائية املكونة من متاماً  ثالث مرات 1يتكرر فيها الرقم 

 . متاماً  مرات سبع 1يتكرر فيها الرقم 
 كيفية عدّ املجموعات اجلزئية من جمموعة

ى األعداد  نسبة , (Bionomial Coefficients) معامالت ثنائية احلد تسمّ
يف صفحة  2.2.2(طالع نظرية  (Bionomial Theorem) ذات احلدين مربهنة إىل
أحياناً لإلشارة إىل جمموعة جزئية  (Combination)االحتاد يستخدم مصطلح . )63

 املختلفة. أو لإلشارة إىل جمموعة غري مرتبة من األشياء
 :عدّ املجموعات اجلزئية

 وي املجموعات اجلزئية املكونة من عنارصتسا : الرتميز−k  املأخوذة من
 . n−جمموعة العنارص

 .اخلصائص األساسية: الرتتيب غري مهم, تكرار العنارص غري مسموح به 
 كم عدد األعداد الثنائية املكونة من عدد ةنموذجي أسئلة :n  من العنارص

أشخاص  kل جلنة من من املرات? بكم طريقة يمكن تشكي kعدد  1يتكرر فيها الرقم 

 أشخاص? nمن جمموعة تتكون من 
 :املعادالت 

!
!أو              

! !
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من جمموعة تتكون  اً شخص 20بكم طريقة يمكن تشكيل جلنة من  :11السؤال 
 ?اً شخص 435من 

 التكرارية: عدّ املجموعات 4السؤال س
نوعاً خمتلفاً من كعك الدونات,  30: يعرض متجر 4لسؤال سإىل ابالنسبة 

 بكم ترتيبٍ خمتلف يمكن تشكيل دزينة من الدونات?
كعكات من متجر  3تتضمن ترتيباً من  نختزل املسألة إىل نسخة أصغر أوالً 

نا هو عدد الدونات من كل  4يعرض  أنواع خمتلفة. عند ترتيب الدونات, كل ما هيمّ
فال هيم. كام نفرتض عدم وجود اختالفات بني الدونات من  نوعٍ نريده. أما تسلسلها

جموعة وليس منوعٍ حمدد. وعليه فإن املسألة تنص عىل أن الرتتيب غري مهم (ك
 كقائمة), لكن التكرار مسموح به (كقائمة وليس كمجموعة).

), C), الشوكوالتة (Bل أن املتجر يعرض األنواع التالية: الكريمة (قودعنا ن
 الرتتيبات املمكنة هي: إذن), M), املربّى (G(الكاسرتد 

{G,G,G}{C,C,M}{B,C,M}{B,C,C} {B,B,B} 
{G,G,M}{C,G,G}{B,G,M}{B,G,G} {B,B,C} 
{G,M,M}{C,M,M}{C,C,C}{B,M,M} {B,B,G} 
{M,M,M}{C,G,M}{C,C,G}{B,C,G} {B,B,M} 

   

كون فيها التكرار , وهي جمموعات يالتكراريةتُعرف هذه باملجموعات 
لتحديد املجموعات ولتحديد  } {. نستخدم األقواس املعقوفة نفسها مسموحاً 
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املجموعات التكرارية. جيب أن يكون وجود املجموعة التكرارية واضحاً من 

 . (2)السياق
جمموعة مكونة من املأخوذة من  kإىل عدد املجموعات التكرارية  يرمز 

n التعبري األخري إىل أن العنارص . يشري هذا عنرصk  يف املجموعة اجلزئية وكل عنرص
رة من سؤال  عنرص nجمموعة مكونة من ينتمي إىل  دة. اإلجابة عن النسخة املصغّ حمدّ

بالعدّ الكامل. الصيغة العامة  20ويساوي  كعك الدونات الذي ورد أعاله هو 
 هي:

1  
 . 3و  4رسّ الصيغة للحالة اخلاصة نف ياً ناث

 اخترب الرتابطات التالية بني األعداد الثنائية وترتيب كعك الدونات.
 ترتيب الدونات العدد الثنائي ترتيب الدونات العدد الثنائي
000111{B,B,B} 100011 {C,C,C} 

001011{B,B,C} 100101 {C,C,G} 

001101{B,B,G} 100110 {C,C,M} 

001110{B,B,M} 101001 {C,G,G} 

010011{B,C,C} 101100 {C,M,M} 

011001{B,G,G} 101010 {C,G,M} 

011100{B,M,M} 110001 {G,G,G} 

                                                            

دات خمتلفة كـ  ارية.أو [ ] للرمز للمجموعات التكر > <يستخدم بعض املؤلفني حمدّ  (2)  
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010101{B,C,G} 110010 {G,G,M} 

010110{B,C,M} 110100 {G,M,M} 

011010{B,G,M} 111000 {M,M,M} 

 
رية الثالثية من املجموعة الرباعية املجموعات التكرا مجيعتمّ إدراج  هالحظ أن

{B,C,G,M} خانات والتي يتكرر  6األعداد الثنائية املكونة من  مجيع, باإلضافة إىل

أول عدد األصفار التي وردت قبل يكون ثالث مرات. يف أي عدد ثنائي شبيه,  0فيها 
 اين,الثاألول و رقمنييف الرتتيب, عدد األصفار التي تقع بني ال Bيساوي عدد  1رقم 

ليس فيه  101100ال, يف الرتتيب, وهكذا دواليك. عىل سبيل املث Cيساوي عدد 

واحد  0يف حني يوجد  يف الرتتيب), Bاألول (وعليه ال يوجد  1 رقمأصفار قبل ال
الثاين  1رقمني واحدة), وال يوجد أصفار بني ال Cاألول والثاين (أي  الرقمنييقع بني 

 اثنني). Mالثالث (يوجد  رقمد صفران بعد ال), ويوجGوالثالث (ال يوجد 
 .{C,M,M}وبناءً عىل ذلك, ترتبط باملجموعة 

1أصفار و 3تساوي  كل عدد ثنائي فيه  إذن 4 . 1من الرقم  1
يرتبط بالفواصل بني الكعكات  1األرقام يرتبط عدد األصفار بعدد كعكات الدونات 

 من األنواع املختلفة.
يوجد فواصل أقل من عدد األنواع املتوفرة).  (الحظ أننا استخدمنا

1عدداً ثنائياً فيه   	خانات و 6 أصفار 3
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, وبناءً عليه سيكون عدد ترتيبات قطع الدونات كبري . تنطبق الفكرة ذاهتا اً حتديداً
 .بشكلٍ عام لبيان أن 

ن جمموعة 10001101010011يت العدد الثنائي إذا أُعط :12السؤال  , كوّ
.  جزئية يمكن أن يرتبط هبا العدد ضمن نوع االرتباط الذي أوضحناه تواً

ألن أي ترتيب يرتبط بمجموعة جزئية  هي  4إجابة السؤال س
بليون  7.9. وعليه يكون عدد الرتتيبات 12] حجمها 30مأخوذة من املجموعة [

 ترتيب.
30
12

12 30 1
12

41
12

7,898,654,920 
لنفرتض أن صديقك طلب منك الذهاب إىل نفس املتجر لرشاء  :13السؤال 

قطع من دونات الكريمة يف حني ترك أمر  3دزينة من كعك الدونات, وطلب رشاء 
 اختيار األنواع الباقية لك. كم عدد الرتتيبات املختلفة املمكنة?

 
توزيع احللو 

.  12قطع حلو محراء اللون تريد توزيعها عىل  نفرتض أن معك ثامنل طفالً
 بكم طريقة يمكنك توزيعها?

ل كيفية توزيعنا للحلو باستخدام املجموعات املتعددة  عىل  .(Multiset)سجّ
,2سبيل املثال, املجموعة  2, 5, 5, 5, 5, 10, ا نعطي قطعتي حلو تعني أنن 12
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. هبذه 12و 10وقطعة واحدة لكل من الطفلني  5طفل قطع لل وأربع 2للطفل 
عنارص مأخوذة من املجموعة  8الطريقة, أي توزيع هو عبارة عن جمموعة متعددة من 

 عدد طرق توزيع قطع احللو هو. اً عنرص 12ذات 
12
8

8 12 1
8

19
8

75,582 

 كيفية عدّ املجموعات املتعددة

رنا بأن التكرار مسموح به.إذ إن  مفيد, الرمز   األقواس املزدوجة تذكّ

 عدّ املجموعات املتعددة:

 نة من عدد عنارص  : الرمز , يساوي عدد املجموعات املتعددة املكوّ
 من العنارص. مأخوذة من جمموعة مكونة من 

  به. يب غري مهم, تكرار العنارص مسموح: الرتتأساسيةخصائص 

 وضع ترتيب لقطع الدونات عددها  نا: بكم طريقة يمكنلنموذجيةاألسئلة ا 
? بكم طريقة يمكننا توزيع قطع حلو إذا كان املتجر يبيع أنواعاً خمتلفة عددها 

 ?عىل أطفال عددهم 	متطابقة عددها 

 املعادلة: 
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n 1
 

 التجميع معاً 
ض للمزيد من أسئلة العدّ  يف هذا باستخدام ما نعرفه حتى اآلن. دعنا نتعرّ

تباديل السياق, املهارة اجلوهرية هي القدرة عىل حتديد ما إذا كنّا بحاجة لعدّ قوائم أو 
 أو جمموعات جزئية أو جمموعات متعددة.

يتنافس أربعة مرشحني للحصول عىل منصب عضو جملس بلدي يف مدينة.   )أ (

, كم عدد األصوات النهائية املختلفة 1180إذا كان عدد الناخبني املؤهلني للتصويت 
 التي يمكن الترصيح عنها يف األخبار?

  ِّاملرشحني  لنسمA وB وC وD . من طرق تسجيل األصوات واحدة
 Bأو  A, حيث يكون كل عنرص إما 1180النهائية استخدام جمموعة متعددة حجمها 

ندوق حيتو عىل . يف احلقيقة, ترتبط مثل هذه املجموعة املتعددة بصDأو   Cأو
فقط.  Dأو   Cأو Bأو  Aكل ورقة حتمل الرمز حيث إن  ,ورقة اقرتاع حتديداً  1180

وعليه فإن عدد األصوات النهائي يساوي عدد املجموعات املتعددة املكونة من 
 عنارص, وهذا يساوي: 4املأخوذة من جمموعة من  اً عنرص 1180

4
1180

1180 4 1
1180

1183
1180

275,233,231 
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 10يف عرص ما قبل اهلواتف اخللوية, كم كان عدد أرقام اهلواتف املكونة من   )ب (
 ,خانات هي رمز املنطقة 3خانات يف الواليات املتحدة? تتكون هذه األرقام من 

بدأ خانات. ال يمكن أن ي 4خانات رمز البدالة متبوعة بالرقم املكون من  3متبوعة بـ 
, لكن اخلانة الوسطى من رمز املنطقة جيب أن 1أو  0 بلبدالة رمز املنطقة أو رمز ا

 .1أو  0تكون إما 

 مسموح. اكتب رقم هاتف  يف رقم اهلاتف, الرتتيب مهم وتكرار األرقام
 اختيارات لـ  8يوجد . عنارص  10من  ةبشكل قائم

خيارات لـ  8و  خيارات لـ  10) و 1أو  0( ), وخياران لـ 9و  2م بني (أي رق

 خيارات لكل من األرقام الستة الباقية. يوجد: 10و  
8	. 2	. 10	. 8	. 106 1,280,000,000	 

 بليون رقم هاتف. 1.28وهذا يساوي 

, كم 413س هو رمز املنطقة ملدينة سربينغ فيلد يف ماساشوست :14السؤال 
الذي يضمن أن أن حيصل كل مواطن من كحد أدنى,  ,عدد البداالت املختلفة

 يف املدينة عىل رقم هاتف خاص به? 160,000املواطنني وعددهم 

كم عدد . 1عددان صحيحان حيققان  و  لنفرتض أن    )ج (
 أكرب عنرص? ] التي فيها املجموعات اجلزئية [
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 وهذه هي املجموعات . 4و  6خاصة, مثل  انظر أوالً حلالة
  عنارصها:كأكرب 4] التي حتتوي 6املجموعة [ اجلزئية من

{4}       {1,4}  {2,4}  {3,4} 

{1,2,4} {1,3,4} {2,3,4} {1,2,3,4} 

الذي جيب أن يكون موجوداً يف كل جمموعة جزئية, نر أننا  4بإمهال العنرص 
2] ببساطة, بحيث يوجد فيها 3ت اجلزئية من [املجموعا مجيعقد قمنا بإدراج  8 .

أكرب  ] فيها , ألن أي جمموعة جزئية من [2اإلجابة عن السؤال األصيل هي 
 .1مع أي جمموعة جزئية من  عنرص, تتكون من كل من 

تتكون . بقرصمرتبة يف دائرة حتيط  29إىل  0يتضمن قفل األرقام من  (د)
 امثالنقفال من أربعة أرقام, لكن ال جيوز أن يكون رقامن متجاوران أو متألاجمموعة 

متعاقبني). كم عدد  29و  0عىل القرص متعاقبني أو متسلسلني يف األرقام األربعة (
 قفال?ألت (التوليفات) املمكنة ألرقام االتجميعا

 ) اكتب جتميعاً كقائمة من أربعة عنارص, , خياراً  30). يوجد ,
أو  ألهنا ال يمكن أن تساوي  خياراً لـ  27. لكلٍ من هذه اخليارات يوجد لـ 

. وعليه فإن و خياراً لكل من  27الرقمني املجاورين هلا. بطريقة مشاهبة يوجد 
273		.	30يكون املمكنة عدد التجميعات  590,490. 
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سون عداءً يف سباق الضاحية, لكن الصحف ال تنرش سو يتنافس مخ (هـ)
أسامء العدائني الذين يكملون السباق وحيتلون املراكز الثالثة األوىل. كم ترتيباً خمتلفاً 

 يمكن أن تنرش الصحيفة?
  34, 2عنارص مثل ( ة, فإن قائمة من ثالث50إىل  1إذا رقّمنا املتسابقني من ,

 2ينهيه ثانياً واملتسابق  37ينهي السباق أوالً واملتسابق  34ق ) ستشري إىل أن املتساب37
. الرتتيب الذي ينهون به السباق مهم, والتكرار غري مسموح به طاملاً أنه ال  ينهيه ثالثاً
يمكن ألي متسابق أن ينهي السباق مرتني. وعليه فإننا نعدّ القوائم املكونة من ثالثة 

. وعليه فإن عدد القوائم 50موعة مكونة من دون تكرار مأخوذة من جممن عنارص 
50املختلفة املمكنة يكون  50	. 49	. 48 117,600. 

 الذين إذا كانت الصحيفة ستنرش ترتيب وصول كل العدائني :15السؤال 
 لذلك? ينهون السباق, كم ترتيب ممكن

أحرف التي يمكن  7(و) كم عدد كلامت التسلسالت املتناظرة املكونة من 

) هي Palindromeكلامت التسلسل املتناظر (إذ إن  ?A-Zكوينها من األحرف ت
, مثل   GHHTHHG و RACECARألفاظ ال تتغري إذا قُرأت طرداً أو عكساً

  متاماً بواسطة أحرفها األربعة األوىل. يوجد حتدد كلامت التسلسل املتناظر
26يوجد  نخياراً لكلٍ من األحرف األربعة األوىل, إذ 26 كلمة  456,976

 تسلسل متناظر.
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أجب عن نفس السؤال لكن هذه املرة افرتض أن كلامت  :16السؤال 

م القاعدة  8التسلسالت املتناظرة تتكون من   nللكلامت التي تتكون من أحرف. عمّ
 أحرف.

 الرموز مقابل األرقام

ية من معرفة كيفية أكثر أمه و و  و  إن فهم ماهية عدّ 
 ئيةمع اإلجابة النها 62حساهبا. عىل سبيل املثال, كتابة 

 218,340,105,584,896  
ها ت  مأخوذة عنارص ثامنية من قوائم –بنيّ نوع األشياء األساسية التي يتم عدّ

مة عن طريقة هميعطينا ملحة  62. وعليه فإن اً عنرص 62 من مكونة جمموعة من
املسألة حمددة بعدّ  تبنيّ أن 3,838,380مع  ذلك فإن كتابة  احلل. ومثال

. اً عنرص 40عنارص مأخوذة من جمموعة مكونة من  6جمموعات جزئية مكونة من 
 سنتّبع هذه املامرسة يف فصول هذا الكتاب كلها.

ص  ملخّ

منا أربع مسائل عدّ متعارف عليها. تتضمن كل مسألة ترتيب  يف هذا القسم, قدّ
دة حجمها  ألشياء ا . الرتتيب قد بحيث يتم اختيار كل عنرص من جمموعة حمدّ
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يكون مهامً أو غري مهم يف تنظيم األشياء, وقد يسمح بتكرار األشياء أو قد ال يكون 
ذلك مسموحاً به. كام تمّ تقديم استخدام الرموز يف هذا القسم. فيام ييل اإلجابات عن 

 كلٍ من املسائل األربع.

 الرتتيب غري مهم رتتيب مهمال 
  التكرار مسموح به

  التكرار غري مسموح به
 

هو فهم أي من احلاالت األربع يمكن إن مفتاح حتليل مسائل العدّ األساسية 
بداللة الرموز  عدّ األفضل, ترك اإلجابة عن مسألة تطبيقها. سيكون مقبوالً, بل من 

 بيّنة يف اجلدول.امل
 متارين

كم عدد التذاكر املمكنة يف كل من عمليات اليانصيب التالية? وأي يانصيب  .1
م أفضل فرصة للفوز?  منها يقدّ

, يمكن اختيار رقم أكثر من مرة 16−1اختيار ستة أرقام من   )أ (
 واحدة, والرتتيب ال هيم.

 والرتتيب ال هيم. 25− 1اختيار مخسة أرقام خمتلفة من   )ب (

والرتتيب الذي حتدد األرقام  18− 1أربعة أرقام خمتلفة من  اختيار   )ج (

 به مهم.
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لت ترتيب ظهور الصورة والكتابة: 20إذا ألقيت قطعة نقود  .2  مرة وسجّ

(عىل ما هو عدد الرتتيبات التي يمكن احلصول فيها عىل الصورة   ) أ(
 ?13#و  7#و 4#و  1#يف عملية اإللقاء األقل) 

 فيها نفس عدد الصور والكتابة?ما هو عدد الرتتيبات التي يظهر   ) ب(

 خانة من األنواع التالية: nاملكونة من  األعدادقم بعدّ  .3

 .2أو  1أو  0: كل خانة تكون إما األعداد الثُالثيّة  )أ (

نيّة  )ب (  .7, أو 6, 5, 4, 3, 2, 1: كل خانة تكون إما األعداد الثُامَ

, 6, 5, 4, 3, 2, 1: كل خانة تكون إما األعداد السدايس عرشية  )ج (
7 ,8 ,9 ,A ,B ,C ,D ,E أو F. 

 16املكونة من (راجع التمرين السابق), كم عدد األعداد السدايس عرشية  .4
خانات والتي تبدأ  8? كم عدد األعداد الثامنية املكونة من Fخانة التي تبدأ وتنتهي بـ 

 وتنتهي برقم زوجي?

قطعة نقود من كيس حيتوي قطع  15بكم طريقة يمكنك اختيار جمموعة من  .5
نصاف الدينار, وأرباع الدينار, والعرشة قروش? (افرتض أنه ال يمكن متييز كل فئة أ

 من هذه الفئات).

ن من  .6 , ستفوز 40−1أرقام من جمموعة األرقام  6يف سحب اليانصيب املكوّ
من األرقام الستة التي تسحبها موجودة يف التذكرة  4بجائزة املباراة الرابعة إذا كانت 
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ليانصيب, كم عدد التذاكر املختلفة التي يمكن أن تفوز بجائزة الفائزة. يف سحب ا

 املبارة الرابعة?

رموز املمكن تكوينها إذا أُخذ  4كم عدد كلامت الرس املكونة من  .7
يضمن تكوين بليون كلمة  nعنارص? ما هو أصغر  nكل رمز من جمموعة مكونة من 

أن كلمة الرس تتكون من رس خمتلفة عىل األقل? أجب عن نفس السؤالني لكن افرتض 
 رموز. 8

. كم رقم هاتف حريف يمكن 289−3447لنأخذ رقم اهلاتف  .8
 , -BUYتكوينه من هذا العدد باستخدام األحرف املوجودة عىل أزرار اهلاتف? مثالً

EGGS  االحتامالت و هي إحدATX-DIGR .أجب عن نفس  احتامل آخر

 .C8Y-F4IPثل ال إذا أتيحت لك فرصة عدم تغيري األرقام, مؤالس

 ]...20كم عدد املجموعات اجلزئية من [ .9

 ?15وأكرب عنرص  4التي فيها أصغر عنرص   )أ (

 التي ال تتضمن أي أرقام زوجية?  )ب (

 ?17وال حتتوي أي رقم أكرب من  10التي حجمها    )ج (

أحرف يتبعها  3تتكون لوحة أرقام السيارات يف والية ماريالند من  .10

تفرتض قواعد اللياقة أن بعض جتميعات أرقام. كم عدد التوليفات املمكنة?  3
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األحرف الثالثة غري مسموح هبا. لكل جتميعات األحرف هذه غري املسموحة, كم 

 عدد لوحات السيارات التي جيب أن تزال من التداول?

ل القيم التي متطابقة قم برمي مخس قطع نرد سداسية األوجه .11 , سجّ
 4ثالث مرات و 2ي ظهور عنت 22245عىل سبيل املثال, تظهر من اليسار إىل اليمني. 

مرة واحدة. كم عدد النتائج املمكنة? كم عدد احلاالت التي تظهر فيها  5مرة واحدة و
 كل األرقام خمتلفة?

جمموعات  nكم منطقة خمتلفة يوجد يف خمطط فني, التي تتضمن  .12

 متقاطعة زوجية?

 ]15أرقام املأخوذة من جمموعة [ 6كم عدد التباديل املكونة من  .13
?  تكون أرقامها مرتبة تزايدياً

كم عدد املسائل احلسابية املمكنة من الشكل التايل? عليك أن  .14
, بحيث جيب أن تظهر برتتيب عددي من اليسار إىل 9إىل  1تستخدم األرقام من 

طاملا  كيفام تريد,× ورمزي + و  Cاليمني ويمكنك استخدام أي جتميعات من حرف 
. عىل سبيل املثالأن التجميع ينتج تعبرياً حسا , هذه ثالثة احتامالت بياً منطقياً

, لكن 123456789و 123456+789و 5+1234×6×9+78
 غري مسموح. 1××89+234567
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أطفال,  5قطعة حلو متطابقة عىل  16بكم طريقة يمكنك توزيع  .15
 م الطريقة بداللة عدد قطع احللو بحيث يأخذ كل طفل قطعة واحدة عىل األقل? عمّ

k طفال وعدد األn. 

] ال يكون فيها أرقام فردية 9كم عدد التباديل عىل املجموعة [ .16
 متجاوران. 1و 5غري مسموح ألن  385164927متجاورة? عىل سبيل املثال, 

,عنارص عىل شكل  3جد عدد القوائم املكونة من  .17 , ,
 .10غري سالب و  اً صحيح اً عدد  حيث يكون كل 

تعقد أستاذة جامعية امتحاناً تطلب فيها من الطالب اإلجابة عن  .18
 أي مخسة أسئلة من ثامنية أسئلة. بكم طريقة يمكن للطالب اختيار األسئلة?

إىل اليسار. كم مستطيالً  7×4تظهر الصورة التالية لوحة شطرنج  .19
تلفة للمستطيالت خمتلفاً حتوي? تر أيضاً يف الشكلني إىل اليمني مخسة أمثلة خم

ها.  املحتملة التي ينبغي عليك عدّ

 
مها  .20  .Paul R) ول ر. هاملوسب(من نظرية القياس التي قدّ

Halmos) فريالغ − وسربنغري (Springer-Verlag, 1950) دعنا نفرتض أن ,S 
جمموعة من F وأن  Sجمموعة جزئية من  Tوأن  Sعنرص يف  sولنفرتض أن جمموعة. 
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 Yو  Xحيث إن  املمكنة, X R Y. كم عدد التعبريات بشكل Sية من املجموعات اجلزئ
دائامً "? صنّف كل تعبري عىل أنه },{مأخوذة من  Rو }S,s,T,F{مأخوذتان من 

 ."دائامً خاطئ"أو  "قد يكون صحيحاً "أو  "صحيح

 
 The Sum) , ومبدأ اجلمع(Overcounting) املفرط العدّ  ,العدّ  2.1

Principle) 

األساسية, عن طريق مناقشة  العدّ لقسم, سنكمل دراستنا حول مسائل يف هذا ا
حالتني شائعتني من حاالت سوء تطبيق مبدأ ألقينا الضوء عىل العديد من األمثلة. 

فنا تقنيتني مهمتني إلصالح هذه املسائل واختربنا املزيد من األمثلة.  الرضب. ثمّ عرّ
 

 املزيد عن مبدأ الرضب
 األعداد الثالثية

هو تسلسل من األرقام التي تكون إما  )Ternary Numbers( لعدد الثالثيا
 واحدات? 3خانات تتضمن  8. كم عدداً ثالثياً مكوناً من 2أو  1أو  0

 02212101و 11102000خانات:  8من األمثلة عىل األعداد الثالثية ذات 
ر بتشكيل مثل هذا العدد عىل مرحلتني: (00011100و ) حدد موقع 1. فكّ

طريقة لتحديد مواقع  ) حدد األرقام الباقية. يوجد 2الواحدات الثالثة, ثم (
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, وعليه فإن عدد طرق 2أو  0أما اخلانات اخلمس الباقية فستكون إما الواحدات. 
1792. يمكننا أن نطبق قاعدة الرضب وستكون اإلجابة 2حتديدها يكون 

8
3

25. 
خانة التي فيها عدد  nام الثالثية املكونة من : كم عدد األرق17السؤال 

 ?kالواحدات يساوي 
 أسئلة امتحان

إجابات  4سؤاالً لكل منها  20يتضمن امتحان من نوع االختيار من متعدد 

 % من درجتها?70 هاحمتملة. كم عدد نامذج االمتحان املختلفة التي يمكن حتصيل
مأخوذة من  اً عنرص 20 يمكننا تتبع إجابات الطالب باستخدام قائمة من

, , حيث متثّل جمموعة األحرف اإلجابات املحتملة لكل سؤال. إذا كانت  ,

. يوجد 20صحيح من أصل  سؤاالً  14% عىل سبيل املثال, فهذا يعني أن 70الدرجة 
 ة. وعليه فإن كل األسئلة الستعرش ةطريقة خمتلفة لتحديد هذه األسئلة األربع 
ة ال بد أن تكون إجاباهتا خاطئة. وبام أن هناك ثالث إجابات خاطئة لكل سؤال, الباقي

الباقية إجابات خاطئة. باستخدام مبدأ  ستةطريقة لإلجابة عن األسئلة ال 3يوجد 
	28,256,040الرضب فإنه يوجد  20

14
طريقة للحصول عىل درجة   36

 % يف االمتحان. 70
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م عدد 18السؤال  % عىل 70الطرق التي يمكن هبا احلصول عىل درجة : قسّ
% 70إمجايل عدد الطرق املمكنة إلكامل االمتحان. ما هي احتاملية حصولك عىل 

 فحسب? خمنيبالت
  املتناظرةاملتسلسالت 

التي يمكن تكوينها من  (Palindromes) كم عدد املتسلسالت املتناظرة
 ?999999و 1األعداد الصحيحة بني 

. إذاملتناظرة ال تتاملتسلسلة   4ار كل من بيمكن اعت غري إذا قرئت طرداً أو عكساً
. وهذا يعني أن املتسلسلة العدّ متسلسالت متناظرة يمكننا شموهلا ب 9889و 555و

 102×9عىل سبيل املثال, يوجد املتناظرة حتدد كاملةً من خالل نصفها األول. 
إىل  1يمكن أن تكون أي رقم من  أرقام ألن أول خانة 5متسلسلة متناظرة مكونة من 

. بعد اختيار 9−0والثالثة تكون أي رقم من  9−0, اخلانة الثانية تكون أي رقم من 9
 .  أرقام هذه اخلانات, يمكن حتديد أرقام اخلانات الرابعة واخلامسة أوتوماتيكياً

بني أعداد  999999إىل  1ترتاوح األعداد يف جمموعة األعداد الصحيحة من 
نة خانات. يعتمد عدد املتسلسالت املتناظرة عىل  6من خانة واحدة وأعداد من  مكوّ

 عدد اخلانات:
 1234 5 6 

املتسلسالت املكونة من  عدد

 102×9 102×9 10×9 10×9 9 9 خانة 
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 لعد املتسلسالت املتناظرة املطلوبة, أضفنا اإلجابات لنحصل عىل:
9 9 9.10 9.10 9. 102 9. 102 1998 

 
 مبدأ اجلمع

باإلجابة عن السؤال األخري, قسمنا املتسلسالت املتناظرة إىل حاالت عىل عدد 
اخلانات, وعددنا كل حالة, ثم أضفنا اإلجابات للحصول عىل املجموع النهائي. إن 

 .ابات التوافيق وتسمى بمبدأ اجلمعفكرة التقسيم إىل حاالت ال مفرّ منها يف حس
 

م إىل  مبدأ اجلمع: حاالت افرتض أن األشياء يف سؤال العدّ يمكن أن تقسّ

بة كة ومستوعَ يف احلالة  . إذا كان عدد األشياء (Disjoint and Exhaustive) مفكّ
,1,2, لـ  رقم   …  . ⋯ فإن إمجايل عدد األشياء يكون ,

لكلمة ال يوجد تقاطع بني احلاالت, وا تعني أنه (Disjoint) "مفككة"الكلمة 
بة" تعنيان أن كل  وكلتامها معاً يوجد يف بعض احلاالت.  ءتعني أن كل يش "مستوعَ

 يشء يقع يف حالة واحدة ويف حالة واحدة فقط.
ة أخر  أسئلة االمتحان مرّ

, لكل منها أربع االً سؤ 20ن نوع اختيار من متعدد من يتكون امتحان م
 % عىل األقل?70كم ورقة امتحان خمتلفة يمكن أن حتصل عىل درجة إجابات حمتملة. 
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 مأخوذة من املجموعة  رصاً عن 20رة أخر سنستخدم قائمة من م
, ,  20 – 14% عىل األقل تعني اإلجابة عن 70ملتابعة كل امتحان. الدرجة  ,

م. صحيحة إجابة سؤاالً  ئلة إىل حاالت حسب عدد األس االمتحان أوراق نقسّ
.الصحيحة, ثم نستخدم مبدأ اجلمع. وجدنا مسبقاً أن  ورقة امتحان حترز  3

. أما احلاالت األخر فهي متشاهبة واإلجابة هي:20درجة   % حتديداً
20
14

3
20
15

3
20
16

3 ⋯
20
19

3
20
20

3  
 

∑ويمكن كتابتها أيضاً بالصيغة  . وهذا يساوي 3
32,448,508. 

 % عىل األقل?90: كم ورقة امتحان حترز الدرجة 19السؤال 

 وخماطر أخر العدّ اإلفراط يف 
ثمة نوعان من العبارات الرئيسية يف مبدأ الرضب. سنكررها الحقاً مع 

 العبارات األساسية بخط غامق.

عنارص والتي تكون بصيغة 	نة من: يف عدّ القوائم املكوّ مبدأ الرضب

, , …  , إذا كان:,
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  وكل عملية حتديد تقودنا إىل يف القائمة,  طريقة لتحديد العنرص هناك
 .عنارص قائمة خمتلفة مكونة من 

 طريقة لتحديد ذلك العنرص بغض  يف القائمة, يوجد  لكل عنرص آخر
,ن حتديد العنارص السابقة النظر ع … تقودنا إىل  ن كل عملية حتديد لـ إ, و,

 عنارص. قائمة خمتلفة مكونة من 

 .…يوجد من هذه القوائم  نإذ

ح كيف أن الفشل يف جذب االنتباه إىل هذه التعبريات يمكن أن يقودنا  ثم نوضّ
 إىل عدٍ خاطئ. 

 العدّ اطئ ملبدأ تطبيق خ

بالك جاك, تم توزيع أوراق اللعب وحصلتَ عىل ورقتني.  الورق يف لعبة
األوىل وجهها إىل األسفل والثانية وجهها إىل األعىل. كم عدد احلاالت التي تكون 

والورقة التي وجهها إىل األعىل تكون  (واحد) فيها الورقة املقلوبة عبارة عن آص
 ?"قلب"

الورقة  يه  D) حيث D, Uلعب كقائمة من عنرصين (مثّل حالة ورقتي ال
هي الورقة التي وجهها إىل األعىل. يوجد أربع طرق  Uالتي وجهها إىل األسفل و

طريقة لتحديد  13ثم يوجد , إذ يوجد أربع أوراق آص يف أوراق اللعب. Dلتحديد 
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U ورقة من فئة القلب يف أوراق اللعب. باستخدام مبدأ الرضب 13, إذ يوجد 
 .حالة 52=  4.13نحصل عىل 

يعتمد عىل  Uهذا التطبيق خاطئ ملبدأ الرضب, ألن عدد الطرق لتحديد 
 من فئة القلب. اآلس. واملشكلة هي ورقة Dطريقة حتديد 

 Uعدد اخليارات لـ  Dالورقة املختارة لـ 

A 13 
A 13 
A 12 
A 13 

 

 Dطريقة لتحديد  13ألنه يوجد  هنا بكلامت أخر, مبدأ الرضب ال ينطبق
 .Uلكل خيارات 

 :احلل

 Dإذا مل تكن . دةة, دعنا نتعامل مع احلالة عىل حالقلب هو املشكل اآلسبام أن 
 13القلب, إذا سيكون عدد طرق حتديدها ثالث. لكل من هذه الطرق, يوجد  اآلس

 اآلس Dحالة من بطاقتني. إذا كانت  39=  3.13فيكون اإلمجايل  Uطريقة لتحديد 
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حالة من بطاقتني.  12وعليه يكون اإلمجايل  Uطريقة لتحديد  12لقلب, فإنه يوجد ا
 .51=  13+  3.13باستخدام مبدأ اجلمع نحصل عىل 

ثمة طريقة أخر إلصالح الوضع, وهي ببساطة االنتباه إىل أن اإلجابة 
,  4.13غري الصحيحة  األصلية لة ألهنا تتضمن احلا ,ن الفرق واحد فقطألكبرية جداً

)A, A 51=1−4.13), وعليه يوجد. 
 سالورقة املقلوبة آكون فيها تيف توزيع ورق اللعب  حالةكم : 20السؤال 

 والورقة التي وجهها إىل أعىل ليست شكل القلب?
 تطبيق آخر غري صحيح ملبدأ الرضب

] فيها عىل األقل زوج واحد 9عنارص مأخوذة من املجموعة [ 4كم قائمة من 
 5555و  1229و  1114اورة متساوية? عىل سبيل املثال, القوائم من عنارص متج

 ال حتققه. دعنا نحدد هذه القائمة بثالث خطوات: 9898حتقق اإلجابة, لكن 

  د موقع العنارص املتجاورة املتساوية.1اخلطوة  : حدّ

  د قيمة هذه العنارص.2اخلطوة  : حدّ

  د العنرصين الباقيني.3اخلطوة  : حدّ

 األولني, العنرصين –ديد موقع العنارص املتجاورة املتساوية طرق لتح 3يوجد 
, يوجد تسع طرق األوسطني, العنرصين األخريين. حال انتهاء ذلك العنرصين

 ن, إذ9و 1ن يكونا أي رقمني بني من العنرصين الباقيني يمكن أ لتحديد قيمها. كلٌّ 
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2187طريقة لتحديدها. باستخدام مبدأ الرضب, يوجد  9يوجد  92. 9.3 
 عدد. صحيح? 

. العدّ خطأ! لقد طبقنا مبدأ الرضب بطريقة خاطئة. وهذا قادنا إىل فائض يف 
األرقام املتجاورة املتساوية ال يقودنا حدثت املشكلة يف اخلطوة األوىل: إن حتديد موقع 

 إىل عدد من أربع خانات يف هناية األمر. وهذا هو السبب.

, يوجد 3−1عنارص التي ابتدأ عدها باخلطوات  4 من بني القوائم املكونة من
يف  4موقعني يف اخلطوة األوىل والقيمة  لنتجت من اختيار أو 44قوائم عىل شكل 

اخلطوة الثانية. اآلن عندما نكمل القائمة يف اخلطوة الثالثة, نحصل عىل النتيجة 
81  قائمة. 9

)1.1( 4411 ,4412 ,4413 ,4414 ,4415 , ... ,4497 ,4498 ,
4499                   

عنارص التي ابتدأ عدها باخلطوات  4من بني القوائم املكونة من إضافة لذلك, 

عندما نكمل مثل هذه القائمة يف . 99و  44, ثمة قوائم تكون عىل شكل 3− 1
 اخلطوة الثالثة, نحصل عىل

)1.2( 1441 ,1442 ,1443 ,1444 ,1445 , ... ,9447 ,9448 ,
9449                   
 و
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)1.3( 1199 ,1299 ,1399 ,1499 ,1599 , ... ,9799 ,9899 ,
9999               

تظهر يف كل من  4444و  4441عىل التوايل. هذه مشكلة ألن القوائم مثل 
). 1.3) و (1.1يف كل من ( 4499). يف حني تظهر قائمة مثل 1.2) و (1.1(

ت يف اخلطوات األوىل والثانية تُنتج قوائم خمتلفة يف بكلامتٍ أخر, إن التحديدا
 النهاية, وهذه ليست احلالة.

 :احلل

 فيام ييل طريقة معاجلة األمر. لتكن

 ]9عنارص املأخوذة من [ 4عدد القوائم املكونة من  

], مع وجود زوج 9عنارص املأخوذة من [ 4عدد القوائم املكونة من  
 رص املتجاورة املتساوية.واحد عىل األقل من العنا

], التي ال يوجد فيها 9عنارص املأخوذة من [ 4عدد القوائم املكونة من  
 أي زوجٍ من العنارص املتجاورة املتساوية.

 4ألن أي قائمة من  . باستخدام مبدأ اجلمع, 	نريد إجياد قيمة 
ية, أو ال يوجد فيها أي عنارص فيها عىل األقل زوج من العنارص املتجاورة املتساو

. و  زوج من العنارص املتجاورة املتساوية. الحظ أنه من السهل حتديد كل من 
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, يوجد تسعة طرق لتحديد العنرص األول, ثم ثامنية . بالنسبة لـ 9نعلم أن 
طرق لتحديد ما عدا العنرص األول), ثم ثامنية  ءطرق لتحديد العنرص الثاين (أي يش

ما  ءالرابع (أي يشما عدا الثاين), ثم ثامنية طرق لتحديد  ءرص الثالث (أي يشالعن
.9 لديناعدا الثالث). باستخدام مبدأ الرضب,   يوجد نإذقائمة.  83

9 9. 8 ] يوجد فيها زوج 9قائمة من أربعة عنارص مأخوذة من [ 1953
 قل.واحد من العنارص املتجاورة املتساوية عىل األ

,عنارص مأخوذة من  5: كم قائمة مكونة من 21السؤال  , … ال  ,
 يوجد فيها أحرف متجاورة متساوية?

 عدّ املتممة

 "عدّ املتممة"تُعرف التقنية التي استخدمت لتصحيح املثال األخري أعاله بـ 
(Counting the Complement) وما هي أساساً إال طريقة معيّنة لتطبيق مبدأ .

الة.اجل  مع, لكنها طريقة فعّ

 عدّ املجموعات اجلزئية

ن من عنرصين عىل األقل?15كم جمموعة جزئية من [  ] تتكوّ
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املتممة . 15إىل  2قد تعني أي عدد من العنارص من  "عنرصان عىل األقل"
. يوجد 1أو  0, والتي تعني "واحد عىل األكثر"هي  "ن عىل األقلااثن"لعبارة 

1 15
0

15, و 0ية عدد عنارصها جمموعة جزئ  15
10

جمموعة جزئية عدد  
 يوجد: إذن. 1عنارصها 

2
15
0

15
1

32,752 
 جمموعة جزئية تتكون من عنرصين عىل األقل.

الحظ أنه ليس من الرضوري عدّ املتممة, ألنه يمكننا مجع عدد املجموعات 
 عىل اإلجابة:للحصول  15إىل  2=من  اجلزئية التي حجمها 

15
2

15
3

⋯
15
15

15  

 , يُستخدم عدّ املتممة لتسهيل احلساب.عىل كلٍّ 
واحد عىل  1واحد و  0خانة فيه  من  : كم عدد ثنائي مكون22السؤال 

 األقل?
عدّ كلامت الرس, مرة أخر 

وز من نوعٍ معني. كم وي كلامت الرس عدداً أدنى من الرمتغالباً ما جيب أن حت
أو  A-Zعدد كلامت الرس املكونة من ثامنية رموز املمكنة إذا كان كل رمز إما حرفاً كبرياً 

 , بحيث يُستخدم حرفٌ واحدٌ عىل األقل?9−0أو رقامً  a-zحرفاً صغرياً 
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نة يقلل من احتامال "حداً عىل األقلحرفاً وا"إن املتطلب  ت كلامت الرس املكوّ
نة من األرقام فقط, لذا يسهل عدّ من أرقام فقط . من السهل عدّ كلامت الرس املكوّ

كلامت تتكون  10كلمة رس ممكنة, منها  62املتممة. نحن نعرف مسبقاً أنه يوجد 

كلمة  218,340,005,584,896=10  − 62من أرقام فقط. وعليه فإنه يوجد 
 تتضمن حرفاً واحداً عىل األقل.

أجب عن السؤال نفسه, لكن هذه املرة افرتض استخدام حرفاً  :23السؤال 

 ل ورقامً واحداً عىل األقل.قواحداً عىل األ

 االستمرار يف عد كلامت الرس

نة من ثامنية رموز إذا كان كل رمز إما حرفاً كبرياً  -Aكم عدد كلامت الرس املكوّ

Z  ًأو حرفاً صغرياa-z  ًواحد عىل األقل بحيث يُستخدم حرفٌ كبري 9−0أو رقام 
 وحرفٌ صغري واحد عىل األقل?

بحيث يستخدم حرفٌ كبري واحد عىل األقل وحرفٌ صغري واحد عىل "متممة 

ي "بحيث ال يستخدم أي حرف كبري أو أي حرف صغري"هي  "األقل . علينا توخّ
ف املجموعات التالية:"أو"احلذر عند عدّ األشياء املحددة بعبارة   . عرّ

A  =}كلامت الرس p :p  رموز 8تتكون من{ 
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B  =}  كلامت الرسp :p  رموز ليس بينها أي أحرف كبرية 8تتكون من{ 

C  =}  كلامت الرسp :p  رموز وليس بينها أي أحرف صغرية 8تتكون من{ 

|إجابة السؤال هي:  | | ∪ من خالل عد املتممة. نحن نعلم أن  |
| | |. بالنسبة لـ 62 ∪  غة الشائعة التالية:نستخدم الصي |

| ∪ | | | | | | ∩ | 

|يوجد  | |وي أحرفاً كبرية, و تكلمة رس ال حت 36 | كلمة رس  36
|وي أحرفاً صغرية, وتال حت ∩ | وي أحرفاً كبرية أو أحرفاً حتتكلمة رس ال  10

وي حرفاً حتتالتي وعليه فإن عدد كلامت الرس صغرية (أي أهنا تتكون من أرقام فقط). 
 كبرياً واحداً عىل األقل وحرفاً صغرياً واحداً عىل األقل:

| | | ∪ | 62 36 36 10 212,697,985,769,984 

|وهذا املتطلّب حيذف كلامت الرس   ∪ | من  5,642,119,814,912
.  العدّ

 املزيد من األمثلة
 سبعة − من – األفضل متسلسلة

−األفضل سلسلة بطولة ضد بعضهام يف منافسات Bو  Aقا بيسبول يلعب فري

أول فريق حيقق فوزاً يف  بالبطولة, بحيث يفوز (Best-of-Seven Series) سبعة−من
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 Bيفوز يف املباراة األوىل, الفريق   Aتعني أن الفريق ABAAAالنتيجة أربع مباريات. 
, وعليه يفوز بالبطولة. أما 5−3باريات يف امل Aيفوز يف املباراة الثانية ثم يفوز الفريق 

 BAABABB, والنتيجة 4−1يفوز يف املباريات  Bتعني أن الفريق  BBBBالنتيجة 
 . كم عدد النتائج املختلفة املمكنة?سبع مباريات يفوز Bتعني أن الفريق 

, اعتامداً عىل طول املتسلسلة. 7أو  6أو  5أو  4نمثّل كل نتيجة كقائمة طوهلا 
ميل علينا كيفية تقسيم املسألة إىل حاالت ذات معنى. أوالً دعنا نعدّ النتائج وهذا ي

 حاالت: 4. يوجد Aالتي يفوز فيها الفريق 

 
  3التي تتضمن  Bو  Aيف كل حالة, تشري الفراغات إىل أي قائمة من قوائم 

A وهكذا. وعليه  ,, يف احلالة الثانية يوجد بالتحديد. يف احلالة األوىل يوجد
 تكون: Aفإن عدد النتائج التي يفوز فيها 

. 

فإن  ,إمجاالً  إذنبالضبط,  ءهي نفس اليش Bعدد النتائج التي يفوز فيها الفريق 
 النتائج املختلفة تساوي:

2
6

3

5

3

4

3

3

3
70 
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 بوكر لعبة الورق
ورقة, كم عدد التوزيعات املمكنة  52ب املكونة من يف جمموعة ورق اللع

بطاقات من نفس  3وي حتتأن حتصل عىل توزيعة  بطاقات? ما احتاميل 5املكونة من 

 النوع?
بطاقات بعدد املجموعات اجلزئية  5يوجد العديد من التوزيعات املكونة من 

 2.6ي حوايل عنرص, أ 52عنارص املأخوذة من املجموعة املكونة من  5املكونة من 
 مليون توزيع:

52
5

52
5!

52.51.50.49.48
5.4.3.2.1

2,598,960 
بطاقات من أنواع خمتلفة بعض احلذر. من الطرق  3يتطلب عدّ توزيعات من 

 ), حيث:A, B, C, D, Eعنارص ( 5تحويل كل توزيع كقائمة من لاملستخدمة 
 A  بطاقات من أنواع خمتلفة. 3ن م فئةهي 

 13  طريقة الختيارA. 
 B  بطاقات من أنواع خمتلفة. 3جمموعة منظومات تتكون من 

   طريقة الختيارB 

 C  املكونة من عنرصين للورقتني الباقيتني الفئاتهي جمموعة من 

   طريقة الختيارC 
 D  املكونة من عنرصين للورقتني الباقيتني الفئاتهي منظومة من 
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 4 يار الخت طرقD 

 E  من أكرب فئة يف  منظومةهيC 

  4  طرق الختيارE 

, التوزيعة ترتبط بقائمة من مخسة }4,4◊,4♡,3◊,K{عىل سبيل املثال 
 عنارص

)4,{, ◊,♡},{3,K}, ◊, ♡( 
.13باستخدام مبدأ الرضب, سيكون لدينا  4

3
. 12

2
. 42 54,912 

 توزيعة.
ح اخلطأ يف االستنتا :24السؤال  طريقة الختيار الورقة  52ج التايل: ثمة وضّ

طريقة الختيار الورقتني  أوراق خمتلفة. ثم  3األوىل تكون جزءاً من توزيعة من 
 , طريقة الختيار  التاليتني لتكوين املجموعة الثالثية خمتلفة األنواع. وأخرياً

أوراق من أنواع  3كونة من (أي أوراق باستثناء تلك املنظومات امل الورقتني األخريني
.52خمتلفة). باستخدام مبدأ الرضب, نجد أن عدد الطرق  3

2
. 48

2
. 

 بام أن معدل التوزيعات الثالثية لكل التوزيعات املمكنة هو:
54,912

2,598,960
0.0211284…, 

يمكننا توقّع استالم توزيعات ذات الفئات املختلفة يف التوزيعة األولية يكون 
  .توزيعة 50 كل مرة –من الوقت  2%
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? Full Houseحصولك عىل توزيعة تتضمن  اميلاحت هو: ما 25السؤال 
 واحدة واثنتني من منظومة أخر).(يعني ثالث ورقات من منظومة 

 لتعرف املزيد. 18راجع التمرين 
 اثنان عىل األقل

 {A,B,C,D,E}عنارص مأخوذة من املجموعة  5كم عدد القوائم املكونة من 
 عىل األقل? Aتتضمن حريف 

أو ثالثة أو أربعة أو  Aقد يعني وجود حريف  "عىل األقل Aحريف "بام أن التعبري 
للتأكد من أن  مخسة, فإن العدّ املبارش يتطلب العديد من احلاالت وبعض العناية أيضاً 

ذا , وه"عىل األكثر واحد"هو  "ناعىل األقل اثن"عكس التعبري احلاالت ال تتداخل. 
 لذا نعدّ املتممة. يبنيّ السؤال التايل احلل من خالل عد املتممة.يتطلب حاالت أقل. 

كم عدد القوائم املمكنة املكونة من مخسة عنارص املأخوذة من  :26السؤال 
? كم قائمة منها A? كم قائمة منها ال تتضمن أي حرف {A,B,C,D,E}املجموعة  

? اآلن, ما  Aتتضمن حرف  هي إجابة السؤال األصيل? للتحقق, جيب واحد حتديداً
 .821أن تكون إجابتك 
 ملخص
ن ال غنى عنهام يف حسابات التوافيق, ومها مبدأ اجلمع وطريقة عدّ آثمة مبد

م مسألة  إىل حاالت منفصلة وكاملة,  العدّ املتممة. يستخدم مبدأ اجلمع عندما نقسّ
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تممة مفيد عندما يتضمن عدّ املبحيث يتم عدّ كل حالة ومن ثمّ مجع اإلجابات. 
ها تع أو  "ن عىل األقلاثنا"أو  "واحد عىل األقل"بريات مثل وصف األشياء املراد عدّ

 ."غري فارغة"
 متارين

. مهمتك هي صياغة سؤال  .1 خطر! فيام ييل إجابات عن أسئلة عدّ
 لكلٍ منها. 

          )أ (

 !  )ب (

2          )ج ( 2 

3          )د ( 2 

كم عدد النتائج املختلفة لتشكيل سلسلة من أفضل تسعة أشخاص  .2
م اإلجابة إىل أفضل سلسلة Bو  Aمن فريقني   عدد فردي. nحيث  n? عمّ

, بحيث تتضمن اً شخص 20بكم طريقة يمكن تشكيل جلنة من  .3
 أشخاص عىل األقل? 3اللجنة 

 بكم طريقة يمكن...وثامن نساء.  رجالً  12تتكون جمموعة من  .4

 أشخاص? 5تشكيل جلنة من   )أ (

 أشخاص تتضمن رجلني وثالث نساء? 5تشكيل جلنة من   )ب (

 أشخاص تتضمن ثالث نساء عىل األقل? 6تشكيل جلنة من    )ج (
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 أشخاص تتضمن أربع نساء عىل األقل? 10تشكيل جلنة من   )د (

 تشكيل جلنة كلها من الرجال بغض النظر عن حجم اللجنة?   )ه (

ز يمكن تكوينها بحيث رمو 8كم عدد كلامت الرسّ املكونة من  .5
, 9-0أو رقامً من  a-zأو حرفاً صغرياً من  A-Zيكون كل رمز إما حرفاً كبرياً من 

 وبحيث تتضمن رمزاً واحداً عىل األقل من تلك األنواع الثالثة?

يلعب كلٌ من زيد وزينة وسارة وجنى بأوراق اللعب. بكم طريقة  .6

 ورقة? 13عب عىل بحيث حيصل كل ال 52يمكن توزيع األوراق وعددها 

] ال تعترب جمموعات nاملأخوذة من [ kكم عدد املجموعات اجلزئية  .7
 ]?n(ترتيبية) عىل [

. كم عدد k<n حيققان جبني مونين صحيحديعد nو  kكن لي .8
? k] التي ال تكون جمموعات جزئية من [nاملجموعات اجلزئية من [  ] أيضاً

التي يكون ناتج  ]10كم عدد املجموعات اجلزئية غري الفارغة من [ .9
?  رضب عنارصها عدداً موجباً

] املمكنة بحيث ال يكون فيها أي أرقام nكم عدد التباديل عىل [  .10
 زوجية أو أي أرقام فردية متجاورة?

نة من   .11 (من األحرف الكبرية  ]إنجليزية[ أحرف 5كم كلمة مكوّ
 ?)Vowel( فقط) ال تبدأ وال تنتهي بحرف علة
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عنارص مأخوذة من املجموعة  3من  لنفرتض وجود قوائم مكونة  .12

] مرة واحدة عىل األقل? أجب عن 3]. كم قائمة منها يظهر فيها كل عنرص يف [3[
 ]?3عنارص مأخوذة من [ 5عنارص و 4السؤال نفسه بافرتاض أن القوائم تتكون من 

, بحيث يظهر 4×4دوكو هي شبكة من األرقام أبعادها شيلوحة ال  .13
حدة حتديداً يف كل سطر وعمود ويف كل من الشبكات مرة وا 4− 1كل من األرقام 
 دوكو خمتلفتني:شي. فيام ييل لوحتي 2×2ي أبعادها الفرعية األربع الت

 
 دوكو خمتلفة يوجد?شيكم لوحة 

يف شبكة  9إىل  1بكم طريقة خمتلفة يمكنك ترتيب األعداد من   .14
يظهر العدد بحيث يظهر كل عدد مرة واحدة بالضبط يف كل سطر, و 9×3أبعادها 

اليمنى والوسطى  3×3مرة واحدة بالضبط يف الشبكات الفرعية التي أبعادها 
 واليرس? فيام ييل الشبكة مع إحد الرتتيبات املمكنة:
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. كم مرة 1,000,000إىل  1اكتب كل األعداد الصحيحة من   .15
 ?4كتبت العدد 

 ] يكون العنرص10عنارص عىل املجموعة [ 4كم عدد التباديل من   .16
 ?6? وكم عدد تلك التي يكون فيها أكرب عدد عىل األكثر 6األكرب فيها 

املكتوبة بالصيغة عنارص  4جد عدد القوائم املكونة من   .17
, , عدداً صحيحاً غري سالب و  , بحيث يكون كل ,
4 15. 

ب عىل   .18 . جد عدد توزيعات ورق اللعب العدّ هذا مترين ممتاز للتدرّ
 بحيث تتضمن:وأوراق,  5بحيث تتضمن التوزيعة  52التي عددها 

 يف منظومة واحدة. A-K-Q-K-10)جمموعة ملكية (أي أوراق   )أ (

توزيعة مستقيمة (مخس أوراق متتالية من فئة واحدة, لكنها ليست   )ب (
 توزيعة ملكية).

دة وورقة واحدة من أربعة من فئة واحدة (أربع أوراق من فئة واح   )ج (
 فئة خمتلفة).

 من فئة تني(ثالث أوراق من فئة واحدة وورق توزيعة كاملة  )د (
.(أخر 

 توزيعة خمتلفة (مخس أوراق من فئة واحدة لكنها ليست متتابعة).   )ه (
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 توزيعة مستقيمة (مخس أوراق متتابعة, لكن ليست من فئة واحدة).  )و (

بعة من فئة خمتلفة توزيعة ثالثية (ثالث أوراق من فئة واحدة, والرا   )ز (
 واخلامسة من فئة ثالثة)

 من فئة أخر وورقة تني من فئة واحدة, ورقتني (ورقوجنيز   )ح (
 خامسة من فئة ثالثة خمتلفة)

من فئة واحدة, ورقة ثالثة من فئة خمتلفة, وورقة  نيزوج (ورقت   )ط (
 رابعة من فئة ثالثة وورقة خامسة من فئة رابعة خمتلفة)

 مما ورد أعاله. ءال يش   )ي (

استالم كل نوع يف التوزيعة األساسية. (هذه األنواع مذكورة يف  احسب احتامل
 زيادة ترتيب االحتاملية).

 به? برهن إجابتك. !كم صفراً ينتهي املرضوب   .19

 مبدأ التناظرودوال ال 3.1
حان الوقت لنتعمق يف بعض ركائز التوافيق الرياضية. يلعب مفهوم العالقات 

. ال والعالقات املتكافئة واملخططات البيانية والرتتيب اجلزئي  دوالدوراً مركزياً

مفاهيم أساسية سنتناوهلا يف هذا الكتاب, وكلٌ منها نوعٌ خمتلف من العالقات. سنبدأ 
 .2.1و 1.1يف القسمني  العدّ ألهنا األكثر ألفة وهي مرتبطة بطرق  دوالبال
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 العدّ من خالل التناظر
] من خالل 3اجلزئية املمكنة من املجموعة [, عددنا املجموعات 1.1يف القسم 

ح يف الطرف األيرس من الشكل  . كام عددنا األعداد الثنائية املكونة 1.2االرتباط املوضّ
خانات باستخدام واحدين حتديداً من خالل االرتباط املوضح يف الطرف  5من 

 األيرس من الشكل.

ها إ ىل يسار األسهم, واألشياء يف كلتا احلالتني, تظهر األشياء التي قمنا بعدّ
ها (ألهنا حاالت من مسائل عدّ معيارية) تظهر إىل اليمني. يبنيّ  التي نعرف كيف نعدّ

] بعدد األعداد 3االرتباط إىل اليسار أنه يوجد حتديداً جمموعات جزئية من املجموعة [
أنه يوجد . يبنيّ االرتباط يف الطرف األيمن 23خانات, حتديداً  3الثنائية املكونة من 

خانات تتضمن واحدين فقط بعدد املجموعات  5حتديداً أعداد ثنائية مكونة من 

 .], حتديداً 5اجلزئية املكونة من عنرصين من املجموعة [

 "متناظرة"املسامة  دوالكل واحد من هذه االرتباطات هو نوع من ال
(Bijection) املثاالن, يمكننا عدّ . وهي مفيدة يف حساب التوافيق ألنه, كام يقرتح

ها ب Aعنارص املجموعة   :ـالتي يصعب عدّ

  إجياد جمموعة أخرB .أسهل للعد 

  تكوين تناظر منA   إىلB. 
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من حجم واحد. عىل الرغم من أن  Bو Aوهذا يتيح لنا االستنتاج أن 
, إال أن امل االرتباطني املبينني يتضمنان تناظراً بدهيياً نسبياً  ائل سأو تناظراً مبارشاً

. دوالاألكثر صعوبة تستدعي ذكاءً أكثر. لذا علينا فهم نظرية ال  التي تتعلق بالعدّ
11000{1,2}  

10100{1,3} 000

10010{1,4}{1}100 

10001{1,5} {2}010 

01100{2,3} {3}001 

01010{2,4}{1,2}110 

01001{2,5} {1,3}101 

00110{3,4} {2,3}011 

00101{3,5} {1,2,3}111 

00011{4,5}  

 .ارتباطات للعد: 1.2الشكل 

 
 دوالالعالقات وال

ف أوالً الرضب الديكاريت ف مفهوم العالقة, جيب أن نعرّ  Cartesian) لنعرّ

Product) و . للمجموعتني	الرضب الديكاريت للمجموعتني هو  , 
 ويعطى باملعادلة:

, : ∈ , ∈  
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	و 1,2عىل سبيل املثال, إذا كانت  , تتضمن  فإن ,
 ستة أزواج مرتبة:

1, ∝ , 1, , 1, , 2, , 2, , 2,  
 نيجمموعت Yو  X? بشكلٍ عام, إذا كانت : ما مقدار 27السؤال 

;هل العبارات التالية صحيحة أم خاطئة?   ن, إذتنيحمدود 	 2 | |

| | 1. 

ف العالقة.  فيام ييل نعرّ

هي 	إىل  العالقة من . تنيجمموع	و لتكن (العالقة):  1.3.1التعريف 
 .هي جمموعة جزئية من  مع  . عالقة جمموعة جزئية من 

نتوصل إلزام بالرتكيبة التالية, سال حتتاج الكثري من الرتكيب. فب العالقة البحتة
 . دالةال –إىل ما نتمنى دراسته يف هذا القسم 

هو 	إىل  من  دالةال .تنيجمموع	و لتكن : )دالة(ال 1.3.2التعريف 
∋التي حتقق اخلاصية التالية: لكل 	إىل  من  عالقة  واحدة  ∋يوجد  ,

,حتديداً بحيث أن  :كـ  دالة. نكتب ال∋  دالةهو  إىل أن لإلشارة  →
,لإلشارة إىل   , ونكتب 	إىل  من  ∈. 
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ليس جمموعة   دالة المثالً  ,إخراج−قاعدة إدخال دالةقد نعترب ال

يرتبط  اإلخراج تعني أن كل مدخل −من األزواج املرتبة. لكن قاعدة اإلدخال
, ,إنك ستضع األزواج املرتبة بالصورة . عند رسم هذه العالقة, فباملخرج 

من وجهة النظر هذه,  إذن). 1.5,2.25) و (1,1) و (0.5,0.25) و (0,0مثل (
 رتبة كام نصّ عليه التعريف.جمموعة من األزواج امل يه دالةال

,1عىل سبيل املثال, إذا كان  2, 3, 4, جمموعة من األعداد  Zو  5
: ةدالالصحيحة, فإن ال → Z  ف من خالل القاعدة الذي هو  يُعرّ

 جمموعة من األزواج املرتبة.

)1.4(  																									 1,1 , 2,4 , 3,9 , 4,16 , 5,25 

3,9مثال:  3تعني أن  ∋ 9. 

ف 28السؤال  :: عرّ 2 → Z  بالقاعدة| هي أي  , حيث |
 كمجموعة من األزواج املرتبة. ]. اكتب 2ية من [جمموعة جزئ

املجال واملجال املقابل واملد 
: دالةإذا كان لدينا ال   (Domain)ال هي جم , فإن املجموعة →

. نكتب ذلك كــ  دالةلل (Codomain) هي املجال املقابل املجموعة و
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فهو جمموعة    (Rang) لةداال أما مدجمال مقابل.   و جمال
 وتعرف كام ييل: جزئية من 

rng	 : ∈ : 	 	 	 	 	 ∈ 	   
, لكن هذا ليس (Co-Do main) قد يكون املد مساوٍ للمجال املقابل

فنا ال : دالةبالرضورة. عىل سبيل املثال, إذا عرّ فإن ,  دالةبال →
dom (f) = co (f) = R هو جمموعة من األعداد الصحيحة غري السالبة.  , بينام مد

 أن نتجاهل املجال املقابل. دالةيتيح تعريف ال

 

 أمثلة
, فإن 1.2الذي يف الطرف األيرس للشكل  دالةهو ال إذا كان   )أ (
نائية املكونة ] واملجال املقابل هو جمموعة األعداد الث3هو جمموعة القو من [ املجال

إما  حيث  يف املجال, القاعدة هي  خانات. ألي جمموعة  3من 
 , عىل التوايل.∌أو إذا كانت  ∋ويعتمد ذلك عىل إذا كانت  0أو  1

, فإن املجال هو 1.2عىل الطرف األيمن للشكل  دالةال إذا كانت   )ب (
ن حتديداً واملد ديخانات والتي تتضمن واح 5ونة من ة املكجمموعة األعداد الثنائي

 ]. ألي عدد ثنائي 5هو جمموعة من املجموعات اجلزئية املكونة من عنرصين من [
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 هي املواقع التي تتضمن فيها  و  حيث  ,يف املجال, القاعدة هي 
 .1اخلانة 

ملكونة من عنرصين من جمموعة من املجموعات اجلزئية ا لتكن    )ج (
]. فإن 5عنارص من [ 3كونة من هي جمموعة من املجموعات اجلزئية امل	], و5[
∶ دالةال → B ف  يربط كل جمموعة من  دالة يه, بالقاعدة  املُعرّ

3,4. عىل سبيل املثال Bبمتممتها يف  1,2,5. 

 املذكور يف املثال (ج) أعاله. دالةلالطالع عىل صورة ال 1.3راجع الشكل 

جمموعة األعداد الصحيحة غري السالبة.  و  2لتكن  :29السؤال 
ف ال ∶ دالةعرّ → Y  بداللة| . هل و  3,5,6,7,8. جد |

 مد	 	? 

 التناظرية دوالة, الشاملال دوال, اللواحد −  واحد دوال
ف تالياً  . يكون ال دالةخصائص ال نعرّ : دالةاملفيدة يف مسائل العدّ → 

لم أنه  )One-to-One Function( لواحد − واحد دالة كل  "يستخدم"إذا عُ
كل  "استخدم" إذا شامالً مرة واحدة عىل األقل. ويكون  املخرجات املمكنة يف 
 −  واحد دالة يفه ةاظريالتن دالةمرة واحدة عىل األقل. أما ال املخرجات املمكنة يف 

 .شاملو لواحد
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 ] مرتبطة 5من جمموعات جزئية مكونة من عنرصين من [ دالة: 1.3الشكل 

 .]5عنارص من [ 3بمجموعات جزئية مكونة من 
 

: دالة, تناظري): للشامل, لواحد −  واحد( 1.3.3التعريف  , نقول →
 ق اخلصائص التالية:إذا حقّ  لواحد −  واحدأو ارتباط  ةتناظري دالة أن 

 لكل لواحد− واحد :, فإن  , إذا كان ∋
. 

 بحيث يكون  ∋, يوجد بعض العنارص ∋: لكل شامل

. 
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أو  (Injective Function) ةالتبايني دالةأيضاً بال لواحد − واحد دالةسمى ت
 ةموليالش دالةعرف أيضاً باسم التف ةالشامل دالة, أما ال(Injection) يةالتفاوت

(Surjective Function or Surjection).  لتعريف واحد دالةثمة طريقة أخر  − 
 لتعبري املعطى يف التعريف أعاله.باملكافئ العكيس لوهي  لواحد

 نسخة بديلة: لكل لواحد − واحد دالة ,, فإن  , إذا كان ∋
 . 

 خمرجات تنتج املختلفة املدخالت أن عىل ينصّ  إذ – أكثر  اً قد يبدو هذا طبيعي
 .الرباهني يف لالستخدام أسهل يكون قد األول التعريف لكن – خمتلفة

 .1.3و  1.2سبق ورأينا ثالثة أمثلة للتناظر يف الشكلني 

 ?ةتناظري 29يف السؤال   دالةهل ال :30السؤال 

 مبدأ التناظر

. يبدو أنه عندما ةاألربع دوالمتثيالً أساسياً وهاماً ألنواع ال 1.4يبنيّ الشكل 
فإن املجال واملجال املقابل يكونان متساويني يف احلجم. يف  ةتناظري دالةكون الت

 الواقع, هذا هو التعريف الريايض ملعنى أن تكون املجموعتان من حجمٍ واحد.

: تكون املجموعتان املحدودتان (The Bijection Principle)  ظرمبدأ التنا
 هناك تناظر من جمموعة إىل أخر.كان  ,وفقط إذا ,حجمني متساويني إذا ذايت و  
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 برهان التناظر
حة يف بداية هذا القسم.  لدينا اآلن نظرية تتيح لنا العدّ باستخدام الطريقة املوضّ

ر إلثبات العبارتني التاليتني. الربهان الذي يستخدم للتوضيح, سنستخدم مبدأ التناظ
 .(Bijective Proof)مبدأ التناظر يعرف بالربهان التناظري 

  يساوي عدد عنرص من [ عدد املجموعات اجلزئية املكونة من [
 ].) من [املجموعات اجلزئية املكونة من (

 ] يساوي عدد  ] ذات احلجم الفرديعدد املجموعات اجلزئية من
 ] ذات احلجم الزوجي.املجموعات اجلزئية من [

 

 
 ةوال شامل لواحد −  واحد تليس دالة  لواحد − واحد تلكن ليس ةشامل دالة
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 ةشامل ت, لكن ليسلواحد  − دالة واحد                تناظر دالة

 .دوالأربعة أنواع من ال :1.4الشكل 
 

تحديد لهذا األمر واضح: . ينصّ التعبري األول عىل أن 
 ], يمكننا اختيار تضمني العنارص من [ العنارص املجموعات اجلزئية املكونة من 

سنثبت ذلك باستخدام مبدأ . أو بصورة مكافئة, يمكن اختيار استثناء العنارص 

.  التناظر هبدف التوضيح. العبارة الثانية قد تكون أقل وضوحاً
 1#التناظر  إثبات

لمجموعة تناظراً بني املجموعات لتممة امل دالةالعطي تكيف  1.3يبنيّ الشكل 
عنارص من  3] واملجموعات اجلزئية املكونة من 5اجلزئية املكونة من عنرصين من [

 سنعمم ذلك اآلن.]. 5[
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من املجموعة  جمموعة من املجموعات الفرعية املكونة من العنارص  لتكن 
) من من املجموعات اجلزئية املكونة من العنارص ( عةجممو كن ] ولت[

ف الاملجموعة [  دالة]. عرّ

 ∶  حجم  إذن, هو   حجم . الحظ أن	بالقاعدة  →
ف دالةال ه, وهذا يعني أن هذهو  . وهكذا نكون قد أثبتنا أن  ةمعرّ  دالة جيداً

 .ةتناظري

 ن عدد عنارص كل منهام تان جزئيتاجمموع و  افرتض أن : لواحد−واحد
التي  . وهذا يعني أن هناك بعض العنارص ], بحيث أن من املجموعة [
متمم  دالةهو  ألن  ∌فإن  ∋. بام أن ∌و  ∋حتقق الرشوط 

  . لكن هذا يعني أن ∋فإن  ∌ألن املجموعة. أيضاً و
يكون  . وعليه فإن لكن ال يوجد يف   دالةيوجد يف ال بام أن العنرص 

 .لواحد  −دالة واحد 

) من املجموعة ( جمموعة جزئية مكونة من العنارص : لتكن شامل
, هو  جيد, وبام أن حجم  اختيار . ], بحيث يكون [

 , كام أن∋, بمعنى أن حجمه  فإن 
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. وعليه فإن ةتناظري دالة . وهذا يكمل برهان أن ةشامل دالة يه  نإذ
عنرص  عدد املجموعات اجلزئية املكونة من  هو , ألننا نعرف أن 

) عنرص هو عدد املجموعات اجلزئية املكونة من ( ] و من املجموعة [
 ].[من املجموعة 

 2#إثبات التناظر 

الحظ أنه يوجد عدد من املجموعات اجلزئية حجمها عدد زوجي من 
 حجمها عدد فردي.] بعدد املجموعات اجلزئية التي 3املجموعة [

 } ,}1,2{ ,}1,3{ ,}2,3 حجم بعدد زوجي
 }1,2,3{, }3{, }2{, }1{ حجم بعدد فردي

ينطبق األمر نفسه بالنسبة للمجموعات اجلزئية ذات احلجم الفردي والزوجي 
 ]:4من املجموعة [

 
, } ,}1,2{ ,}1,3{ ,}1,4{ ,}2,3{ ,}2,4 حجم بعدد زوجي

}3,4{ ,}1,2,3,4{ 
, }1,2,4{, }1,2,3{, }4{, }3{, }2{, }1{ فردي حجم بعدد

}1,3,4{ ,}2,3,4{ 
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يبدو أن األمر ينطبق عىل مجيع احلاالت بشكلٍ عام. السؤال الذي يطرح نفسه 
هذا واحد: إذا كانت جمموعة حتوي تناظر طبيعي بني املجموعات.  هل هناكهو 

 ه., أضف1, احذفه; إذا كانت جمموعة ال حتتوي العنرص 1العنرص 
], 3: ارسم صورة تبنيّ االرتباطات بني املجموعات اجلزئية من [31السؤال 

صف يف اجلملة األخرية.  كام وُ
جمموعة ذات حجم فردي  	جمموعة ذات حجم زوجي و بشكلٍ عام, لتكن 

ف [من  ∶]. عرّ 	  بالقاعدة: →
1 									 	1 ∈

∪ 1 								 		1 ∉
 

ف دالة نالحظ أن  :أوالً  أي جمموعة جزئية حجمها  جيداً ألنه إذا كان  ةمعرّ
|إما أن يكون  زوجي, فإن حجم  | | أو  1 | وكال هذين الرقمني  1

 عدد فردي. 
], [جمموعات جزئية حجمها زوجي من  و  : لتكن لواحد−واحد

. نستخدم تقنية معيارية . هدفنا هو بيان أن ولنفرتض أن 
 .و لبيان أن 

وذلك بأخذ احلالتني  ∋. علينا بيان أن ∋, لتكن لبيان أن 

 فإن: 1. أوالً, إذا كان 1و  1التاليتني باالعتبار: 
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1

∈ 1 
 1 ∉   1حيذف العنرص  بام أن 

  1 ∉   باالفرتاض بام أن 

  1 ∈   1حيذف العنرص  بام أن 

	من ناحية أخر, إذا كان   فإن 1
∈   ∈   1ال حيذف العنرص  بام أن 

  ∈   باالفرتاض بام أن 

  ∈   1ال حيذف العنرص  بام أن 

 ., وعليه يكون ∋ فإن احلالتني تييف كل

, التفاصيل متشاهبة; طالع السؤال أدناه. وعليه فإن لبيان أن 
 .لواحد  − دالة واحدهو  , إذا 

 .ما هي التفاصيل التي تثبت أن  :32السؤال 

]. جيب أن نبني جمموعة [جمموعة جزئية حجمها فردي من  : لتكن الشامل
. الفكرة بسيطة: إذا كان ] بحيث يكون [من  جزئية حجمها زوجي 
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1 ≕, فإننا نعرف ∋ 1, وإذا كان 1 ≕ فإننا نعرف ∌ ∪ 1 .
ليست جمموعة جزئية ذات حجم زوجي. اآلن إذا كان  الحظ أن يف أي من احلالتني 

1  فإن  ∋

1 1 ∪ 1  
1وإذا كان   فإن ∌

∪ 1 ∪ 1 1  
. وهذا يتمم برهان ةشامل دالة 	. وعليه فإنيف أي من احلالتني, 

  ن. إذةتناظري أن 

يساوي عدد  عدد املجموعات اجلزئية ذات احلجم الزوجي من املجموعة 
 .املجموعات اجلزئية ذات احلجم الفردي من املجموعة 

 دالةتركيب ال
, دوالفيام تبقى من هذا القسم, سنذكر فكرتني إضافيتني تتعلقان بال

. الفكرة األوىل هي ال تذكر . عىل سبيل املثال, املرتاكبة دوالوستكونان مفيدتني الحقاً
 	و 1 دالتنيهو تركيب  1 دالةأن ال
∘ألن  1 1. 
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∶ دواللل:  (الرتكيب) 1.3.4التعريف  ∶و  → صورة , فإن →
∘ دالةهو ال  دالةم بالث  دالةبال العنرص  	 . 

ف ال ∶ تنيدالمثال: لنعرّ 4 → 	و 3 ∶ 3 →  كام ييل: 7
1,2 , 2,1 , 3,1 , 4,2  

1,2 , 2,6 , 3,6  
∘هذا يعني أن  1,6 , 2,2 , 3,2 , 1ألن  4,6

2 	و 6 2 1  ليك., وهكذا دوا2
د? فرسّ األمر. : هل تركيب 33السؤال   حمدّ

 
 اخلصائص املتوارثة

 والشامل حتفظ ضمن الرتكيب. لواحد −  واحد دوالخصائص 
∶: لتكن 1.3.5 ربهنةامل ∶و  → دالة 	و . إذا كان كل من →

 دالة	و كل من . إذا كان لواحد−واحديكون أيضاً  ∘, فإن لواحد  −واحد 
, فإن ةتناظري دالة	و كل من . إذا كان ةشامل دالةيكون أيضاً  ∘, فإن ةشامل
 .ةتناظري دالةيكون أيضاً  ∘

∶: لنفرتض أن الربهان ∶و  → →. 
 لواحد − واحد دالة ∘. إلثبات أن لواحد −واحد دالة	و افرتض أن 
, نفرتض أن  ,أيضاً ∘ونفرتض أن  ∋ , أي أن ∘
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فهذا يتضمن أن  لواحد  −دالة واحد هو   . بام أن 
. , فهذا يتضمن أن لواحد −  واحد دالة بام أن  إذن. 

 .لواحد  − دالة واحد  ∘وعليه فإن 
	ك لك إثبات أنسنرت يف السؤال الذي ييل الربهان. يتبع ذلك  ةشامل دالة ∘

 .ةتناظري دالة و  عندما يكون كل من  ةتناظري دالة ∘إثبات أن 
 دالةيكون  ∘, فإن نيلتشام تنيدال و  : أثبت أنه إذا كان 34السؤال 

 .ةً شامل
 

 ترابطي دالةتركيب ال
هو عملية ترابطية وخاصية هامة. من اجلدير  بية الرتابطيةوال الرتاكدتركيب ال

 بالذكر أن طريقة العدّ التي سندرسها يف الفصل اخلامس تعتمد عىل هذا املبدأ.
∶لتكن  :1.3.6 ربهنةامل ∶و  → ∶و  →  إذن. →
 ∘ ∘ ∘ ∘ 

∶لتكن : الربهان ∶و  → ∶و  →  دالةوالً اخترب ال. أ→
∘ ∘أن  1.3.4. يبنيّ التعريف ∘ ∶ 	 ∘, كام أن → ∘ :	 →

∘. أيضاً بالتعريف  ∶ ∘, وعليه فإن → ∘ ∶ . وهذا →
 هلام نفس املجال واملجال املقابل.  تنيداليعني أن ال
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مرتني  1.3.4. ومن ناحية أخر طبّق التعريف ∋اآلن, لنفرتض أن 
 لبيان أن:

∘ ∘ ∘  
,من ناحية أخر 

∘ ∘ ∘  
∘بام أن  ∘ ∘  هاتنيوبام أن  ∋لكل  ∘

 ن.يا, فال بدّ أهنام متساوهلام نفس املجال واملجال املقابل تنيدالال

 سيةالعك دالةالعالقة العكسية, وال
العالقة. للحصول  معكوساملفهوم األخري الذي سنتناوله يف هذا القسم هو 

من  كونةترتيب العنارص يف القائمة امل فإننا ببساطة نبدلعىل معكوس عالقة 
تعطى  إىل  من  , فإن العالقة إىل  عالقة من  العنرصين. إذا كان 

 دلة:باملعا
, : , ∈  

 أو بطريقة أخر, ,كان  ذا,وفقط إ ا,إذ ∋ . وبام أن كل ∋
ليس بحاجة لتعريف منفصل. لكن ينبغي  دالةعالقة, فإن معكوس ال يه دالة

 . ةدالأن يكون  ليس بالرضورة دالةمعكوس الاإلشارة إىل أمرٍ حاسم: 
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 26) يف الصفحة 1.4املبنيّ يف (  دالةة للسوعكقة املهل العال :35السؤال 
د املجال واملجال املقابل لل ?ةدال وحدد قاعدة 	ة سوعكامل دالةإذا كان كذلك, حدّ

 اإلخراج.− اإلدخال
	 دالةال تأفضل ما يمكننا قوله هو أنه إذا كان : , فإن إىل  من  دالة→

حتى يكون 	. نعطي اآلن رشطاً رضورياً وكافياً لـ إىل من هو عالقة من 	
 .دالة

 ,إذا دالةهي  	ة لـسوعك, فإن العالقة املدالة إذا كان  :1.3.7 ملربهنةا
	 . يف هذه احلالة فإنلواحد−واحد دالة كان  ا,وفقط إذ 1

	 	 	 	 	 . 
 لالطالع عىل الربهان. 7جع املثال را

: دالةلتوضيح أن ال ءا هذا طريقتني خمتلفتني بعض اليشيعطين  دالة →
 تناظري. 
  ةوشامل لواحد  −دالة واحد  أثبت أن. 
 جماله يساوي  دالةهي  ة سوعكأثبت أن العالقة امل. 

يمكنك تربير متى  طريقة نستخدم. ةظروف املسألة الرياضية أيمتيل علينا 

. يتطلب "قابل لالنعكاس"تستخدم الطريقة الثانية ألهنا غالباً ما ترتافق مع املصطلح 
 .1.3.7 ربهنةأن تربهن هذا دون استخدام امل 11التمرين 
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 ملخص

ها, وتتوقع وجود العديد من  إذا كانت  جمموعة من األشياء التي يصعب عدّ
قد يتم استخدام مبدأ  ن, إذ العدّ تلفة سهلة أخر خمجمموعة بعدد  األشياء يف 

وشامل, ومبدأ التناظر يفيد بأن املجموعتني  لواحد  − دالة واحد التناظر. التناظر هو 
 −دالة واحد املحدودتني هلام نفس احلجم متاماً عند وجود تناظر بينهام. التناظر هو 

ودتني هلام نفس احلجم متاماً وشامل, ومبدأ التناظر يفيد بأن املجموعتني املحد لواحد 
 نيتدالألفكار, اختربنا تركيب العند وجود تناظر بينهام. إىل جانب دراسة هذه ا

 .دالةة للسوعكوالعالقة امل

 التامرين

 ] هي املجموعة:4عالقة يف املجموعة [قل من األ .1

 1, 2 , 1, 3 , 1, 4 , 2, 3 , 2, 4 , 3, 4 

 ,بكلامت أخر, . تتضمن املجموعة ستة وفقط إذا كان  إذا ∋
كم العدد يف  ?املجموعة  يفالعالقة  "أقل من"أزواج مرتبة. كم زوجاً مرتباً يف

 ?]n[ لالعالقة األقل أو املساوية 
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ف عالقة  .2 ,] حيث 24]×[24عىل [ عرّ   يكون حتديداً عندما ∋
 املرتبة.كمجموعة من األزواج  . اكتب معامل يف 

 ]?10] إىل [7وجد من [ت ةتلفخم دالةكم  .3

: دالةالسمى ت, إذا أعطيت املجموعة  .4 . عملية ثنائية عىل  →
 ?جمموعة حمدودة, كم عدد العمليات الثنائية املختلفة املمكنة عىل  إذا كانت 

: عدد املجموعات اجلزئية من  .5 عداد يساوي عدد األ أعطِ برهاناً تناظرياً
 ).1.2خانة. (هذا يثبت حقيقة مبيّنة بالشكل  الثنائية املكونة من  

: عدد األعداد الثنائية املكونة من  .6 خانة, بحيث يكون  أعطِ برهاناً تناظرياً
من املجموعة  يساوي عدد املجموعات اجلزئية املكونة من  عدد الواحدات فيها 

 .)1.2نة بالشكل . (هذا يثبت حقيقة الرتتيب املبي

 .1.3.7 ملربهنةبرهن ا .7

:برهن: إذا كان  .8 →يكون عالقة تناظر  تناظرياً فإن  دالة →

. 
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 لواحد − واحدمتمم املجموعة هو  دالة, برهن أن 1#يف برهان التناظر  .9
 . قارهنا بالربهان املعطى يف النص.1.3.3باستخدم اخلاصية املذكورة يف التعريف 

|حيث  ,جمموعتان حمدودتان و  ن افرتض أ .10 | | :, وأن | → 
. دالةً  إذا وفقط إذا كان  لواحد  −دالة واحد هو  . برهن أن: دالة  شامالً

:جمموعتان حمدودتان وأن  و  افرتض أن  .11 . برهن دون دالة →
يكون  فإن  جماله  دالةً  ةسوعك: إذا كانت العالقة امل1.3.7 ربهنةاستخدام امل

 جمموعة حمدودة? و  أن تكون كل من  حتتاج. أيضاً هل رياً تناظ دالةً 

والثانية حجمها حجمها عدد زوجي  وىل األتني جزئيتنيجمموع و  لتكن  .12
 دالةفإن  إذنحجمها فردي  . إذا كانت من املجموعة  تنيعدد فردي مأخوذ

. هل هذا تناظر? أثبت مع املجموعات يف  ت يف متمم املجموعة يطابق املجموعا
 صحة أو خطأ ذلك.

من القسم  يلخّص هذا التمرين برهاناً تناظرياً للمعادلة  .13
عنرص مأخوذة من املجموعة  جمموعة املجموعات اجلزئية املكونة من  . لتكن 1.1

. 1عنرص من  املكونة من  جمموعة املجموعات اجلزئية ولتكن  
,عنرص  افرتض أن املجموعة املتعددة املكونة من  , … مكتوبة برتتيب  ,

ف ال⋯غري متناقص:  : دالة. عرّ  باملعادلة: →

, , … , , 1, 2, … , 1  
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 .)Leonhard Euler( أويلر ليوناردوالربهان ينسبان  دالةال ههذ
 هي جمموعات جزئية مكونة من   دالةبرهن أن خمرجات ال  ) أ(

بام أنه ال يكون  ,. هذا يتطلب إثباتاً 1عنرص مأخوذة من املجموعة 
 . دالةواضحاً مبارشة من تعريف ال

 .تناظري دالةهو  برهن أن   ) ب(

 القات ومبدأ التكافؤالع 4.1
. ثمة مسألتان متاثالً ماتعرض عىل مسائل التوافيق التي   ينطبق مبدأ التكافؤ

معياريتان تتضمنان عدّ الطرق املمكنة إلجالس جمموعة من الناس حول مائدة 
وعد الطرق املمكنة إلقران جمموعة من األشخاص, لنقل يف اجلولة األوىل  ,مستديرة

 ذهاب وإياب. تتضمن املسألتان بعض األمور التي مل من بطولة ذات مرحلتني
 نواجهها بعد. 

والً, ومن ثم توضيح غاياتنا يف هذا القسم هي إرساء أسس مبدأ التكافؤ أ
 Polya’s)  بوليا للتعداد مربهنة. يف الفصل اخلامس, سندرس كيفية تطبيقه

Enumeration Theorem) .وهي تعميم قوي جداً ملبدأ التكافؤ 
 قة التكافؤعال

وهي  ,(Equivalence Relation) عالقة التكافؤيستند مبدأ التكافؤ عىل فكرة 
ر أن العالقة يف املجموعة  كلّ  إحد أكثر العالقات انتشاراً يف علوم الرياضيات. تذكّ

 . هي جمموعة جزئية من  
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افؤ عالقة تك هي يف جمموعة  العالقة  (عالقة التكافؤ): 1.4.1التعريف 
 حتقق اخلصائص التالية: إذا كانت  عىل 

 اخلاصية االنعكاسية (Reflexive) لكل :	 	 , , 	 	 . 
 لكل اخلاصية التامثلية :	, 	 ,إذا كان  	 	 ,فإن  	 	 	. 
 لكل خاصية التعدي :	, , 	 ,إذا كان  	 	 ,و 	 	 فإن  	
, 	 	. 

م املساواة الطبيعية فيها ءتتالتستخلص فكرة عالقة التكافؤ ثالث خصائص 
), ومتاثيل ألي عدد  مع أي جمموعة من األعداد. فهي انعكاسية (ألن 

ية (إذا كان نفسه) و ءتعنيان اليش و  (الرتتيب غري مهم ألن  متعدّ
 ).فإن 	و 

,للداللة عىل  ف كتابة التعبري من املألو 	 الرتميز, تصبح . هبذا 	
,اخلاصية التامثلية, عىل سبيل املثال: لكل  	 نستخدم . فإن  ذا كان , إ	

 الرتميزين بالتبادل.
 أمثلة

 Congruence) من األمثلة اهلامة عىل عالقة التامثل نمط التطابق  ) أ

Module)	 ثبت عدداً صحيحاً موجباً . بمعنى, وعة األعداد الصحيحة عىل جمم 
ف العالقة ألي عددين صحيحني   :و  ثم عرّ

	 | 						إذا	وفقط	إذا			 ≡ 	  
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5عىل سبيل املثال,  إذن ≡ 54 5ألن  7	 54 أي باقي  49
|7و , 5هو  7عىل  54قسمة  49 5. من ناحية أخر ≢ 3  ألن  7	

5 3 لالطالع عىل برهان  4. (راجع التمرين 8ليست من عوامل  7, و8
 أن هذه عالقة تكافؤ).

45هل  :36السؤال  ≡ 106 47? هل 2	 ≡ 97 د 2	 ? حدّ
≡متى تكون   صحيحة عىل وجه التحديد. 2	

ف عالقة   ) ب كان  ذا,وفقط إ ,إذا ~] بـ 3عىل جمموعة قو [ ~عرّ
| | | من نفس  انكون. بمعنى آخر, ترتبط جمموعتان مع بعضهام البعض عندما ت|
3املثال عىل سبيل  ناحلجم. إذ ~ , و 1حجمها ا املجموعتني تألن كل 1

1,2 ~ ∅. كام أن 2ألن حجم املجموعتني  2,3 ≁ ألن حجمهام ليس  1
 . |انعكاسية ألن  ~هذه العالقة متساوياً | | . كام أهنا صحيحة ألي جمموعة  |

|تبادلية ألن  | | |وبالتايل  | | | ية ألنه إذا كان | |. وهي متعدّ | | و  |
| | | |فإن  | | |  . هذه عالقة تكافؤ.|

 هي العالقة عالقة التطابق عىل , ألي جمموعة   ) ت

≔ , : ∈  
 فهي عالقة تكافؤ.
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 صفوف التكافؤ

 , فإن صف التكافؤ∋وأي عنرص  عطيت عالقة تكافؤ عىل جمموعة إذا أ
(Equivalence Class)   هو جمموعة كل العنارص التي تنتمي  الذي حيتوي العنرص

 . التي ترتبط بالعنرص  املجموعة إىل 

. ألي عالقة تكافؤ عىل املجموعة  لتكن  (صف التكافؤ) 1.4.2التعريف 
 هو املجموعة  إن صف التكافؤ الذي حيتوي العنرص , ف∋عنرص 

≔ ∈ ∶ , ∈  

 أمثلة

عىل جمموعة األعداد الصحيحة, فإن  3عالقة نمط تطابق  إذا كان   ) أ
هو جمموعة كل األعداد الصحيحة التي  0صف التكافؤ الذي حيتوي العدد الصحيح 

 هي: 3ن مضاعفات ; أي أ3عند قسمتها عىل  0باقي القسمة هلا يساوي 

0 … , 9, 6, 3,0,3,6,9, …  
هو جمموعة كل األعداد الصحيحة التي  1صف التكافؤ الذي حيتوي العدد 

 :1يساوي  3باقي قسمتها عىل 
1 … , 8, 5, 2,1,4,7,10, …  
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 .40و  2: جد 37السؤال 
], فإن 3عىل جمموعة قو [ "هلا نفس احلجم"عالقة  ~إذا كان   ) ب
1هو  }1{فؤ الذي حيتوي املجموعة صف التكا , 2 , 3. 

وصف التكافؤ  ∅لنفس العالقة, جد صف التكافؤ الذي حيتوي  :38السؤال 

 .}2,3{الذي حيتوي 

 العنارص املرتابطة توجد يف نفس صف التكافؤ

تفيد النتيجة التالية بأنه إذا ارتبط عنرصان بعالقة تكافؤ, فإن صفوف التكافؤ 
 وية.هلام تكون متسا

,و  قة تكافؤ عىل املجموعة عال إذا كانت  :1.4.3 ربهنةامل ∈ ,
 .bفإن 

,ولتكن  عالقة تكافؤ عىل املجموعة  : لتكن الربهان . إلثبات ∋
 , علينا أن نبنيّ أن كالً منهام جمموعة جزئية من األخرb.صحة أن 

,يعني أن . فهذا ∋أوالً, لتكن  ,. بام أن ∋ ألن  ∋
,تبادلية, فهذا يتضمن أن   . بالنتيجة ∋ إذنمتعدية.  ألن  ∋

⊆ . 
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وقد تركناه للسؤال التايل. هذا يكمل الربهان  مشابه ⊇برهان أن 
 ∎             .bأن 

 .⊇عبارة : أكمل الربهان بإثبات صحة ال39السؤال 

 التجزئة
هي  , جتزئة ألي جمموعة  : (Partition))التجزئة( 1.4.4التعريف 

 .يساوي  جمموعة غري خالية , واحتاد املجموعات اجلزئية من 
 ]:6جتزئات ممكنة للمجموعة [ 3عىل سبيل املثال, هذه 

1,6 , 2 , 3,4,5  

1, 2, 3, 4, 5, 6  

1 , 2 , 3 , 4,5 , 6  

 كتل ثالث التجزئة. وعليه فإن لـ (Blocks) كتل تسمى عنارص التجزئة 
 2.3يف األقسام  كتل. (سنتعلم كيفية عدّ الكتلذات مخس  و حدةوا كتلةذات  و

 ).3.1و 
 عالقات التكافؤ والتجزئات

ة: ثمة تناظر طبيعي بني عالقات مرتابطإن مفاهيم عالقة التكافؤ والتجزئة 
التكافؤ عىل جمموعة معطاة وجتزئات تلك املجموعة. سنربهن ذلك اآلن. اخلطوة 

 األوىل هي فهم كيف حتثّ عالقة التكافؤ التجزئة.
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 , فإن جمموعة عالقة تكافؤ عىل املجموعة  إذا كانت  :1.4.5 املربهنة
: : ∈  

 .هي جتزئة عىل  صفوف تكافؤ العالقة 
, فإننا 1.4.4. باتباع التعريف عىل املجموعة  ؤعالقة تكاف لتكن : الربهان

جزء من التجزئة  لتكن جمموعة غري خالية.  نتحقق أوالً من أن كل جزء من 
,إنعكاسية, فإن  . بام أن   , إذا ∋. وهذا يعني أن ∋

, بام أن جمموعة غري خالية.   كتلفإننا نر أن احتاد , ∋لكل قيم  ∋أيضاً
 .يساوي  التجزئة 

منفصلة. إذا كانت  التجزئة  كتلاألمر األخري الذي ينبغي إثباته هو أن 
 ءنفسها), فإنه ما من يش فقط (حتديداً املجموعة  اً واحد اً تضم جزء التجزئة 

جيب أن . ني من التجزئة لفتخمت كتلتني	و , نفرتض أن إذنيمكن عمله. 

 ان. تنبنيّ أهنام منفصل
∋بحيث  ∋ثمة عنرص  إذنني, تا منفصلتافرتض أهنام ليس و  	

∈ ,. األول يتضمن أن 	 ,والثاين يتضمن أن  ∋  إذن. ∋
,تنطبق خاصية التعدي  أن  تتضمن 1.4.3 ربهنة. لكن امل∋

وعليه فإهنا . من  كتل خمتلفةوهذا يتعارض مع االفرتاض األصيل أن هذه  	
 ∎           منفصلة. كتالً تكون 
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, نبنيّ كيف أن التجزئة حتثّ عالقة تكافؤ.  تالياً
 عىل  , فإن العالقة جتزئة عىل املجموعة  إذا كان  :1.4.6 املربهنة

فة  بالصيغة: املعرّ
			 	 ≔ 	نفس	األجزاء		عىل	 	و	 	 ∶ 	 , 	 	 	  
	 ≔ , 	 	 : a is in the Same Block of P as is b} 

 .هي عالقة تكافؤ عىل 
,: لتكن الربهان … . جيب أن نربهن أن جتزئة عىل املجموعة  ,

 هي عالقة تكافؤ. 1.7املعرفة يف  العالقة 
	لتكن : نعكاسيةا  كتلةينتمي إىل  , فإن العنرص جتزئة عىل  . بام أن 	

, نبنفسه, إذ كتلة هو من التجزئة. من الواضح أن  فقط  احدةو 	 		 	 .
 نعكاسية.ا وعليه فإن 

,افرتض أن : متاثلية 	  من  كتلةتقع ضمن نفس ال , فهذا يعني أن 		
ا الذي يقع فيه من  كتلةتقع يف نفس ال . لكن بالتايل فإن ر بالنسبة لـ كام هو األم

,, وعليه فإن  	  إنعكاسية.  نإذ. 		
ية ,: افرتض أن متعدّ 	 ,و 		 	 تقع ضمن  . فهذا يعني أن 		

من  كتلةقع يف نفس الت . لكن بالتايل فإن كام هو األمر بالنسبة لـ  من  كتلةنفس ال
 كتلةينتمي ل جتزئة وبالتايل كل عنرص يف املجموعة  . لكن بام أن  اي يقع فيهلتا 
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 التي من  كتلةتقع ضمن نفس ال فقط عىل وجه التحديد, فهذا يعني أن  احدةو
, ن, إذ اتقع فيه 	  ∎    متعدية.       . وعليه فإن 		

 لتناظر بني عالقات التكافؤ والتجزئات.يمكننا اآلن عرض ا
جمموعة حمدودة, فإن عدد عالقات التكافؤ  إذا كانت  :1.4.7 ربهنةامل

 .يساوي عدد التجزئات املمكنة من  املمكنة عىل 
ف املجموعات جمموعة حمدودة. نستخدم مبدأ ال الربهان: لتكن  تناظر. عرّ

 التالية:

≔ 	عالقة	عكسية	عىل	 :	 	 :	 	 	 	 	 	 	  

≔ P	P:	جتزئة	من	 	P:	P	 	 	 	 	  
ف ال ∶ دالةوعرّ  :ـالتجزئةب →

a ∶ 	 ∈  

, 1.4.5ة مربهنوحسب  ,علينا أن نثبت أن هذه عالقة تناظر. أوالً الحظ أنه
 .جتزئة من   فإن

. وهذا تكافؤ غري متساويتني عىل  يعالقت و  : لتكن لواحد−واحد
وليس  ) يف ,يعني أنه, وبدون فقدان العمومية, يوجد قائمة ذات عنرصين (

 . يف 
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,بام أن يف  و  فإن وعليه , ∋فإننا نعلم أن  ∋
,. لكن بام أن من التجزئة كتلة نفس ال فإننا نعلم أن  ∌

. من التجزئة  كتلةليسا يف نفس ال و  فإن وبناءً عليه  ∌
 .هاتان التجزئتان غري متساويتني:  إذن

), والتي تضمن 1.7املبيّنة يف ( . ابنِ املجموعة جتزئة من  : لتكن لشام
, حيث صفوف تكافؤ أهنا عالقة تكافؤ. يتبع ذلك أن  1.4.6 ربهنةامل
 ∎          .  هي حتديداً أجزاء من 	

 
 مبدأ التكافؤ

 نعود اآلن لعدّ وبيان كيفية استخدام عالقات التكافؤ ألغراض توافقية.
 ال: عد الرتتيبات الدائريةمث

بكم طريقة يمكننا إجالس جمموعة مكونة من أربعة أشخاص حول مائدة 
نعترب أن طريقتني لإلجالس متساويتان إذا كان للشخص نفس اجلارين من مستديرة? 

 اليسار إىل اليمني.
!4] وتساوي 4] جمموعة من األشخاص. ابدأ بـتباديل [4لتكن [ , ثم 24

أن ثمة تبادلني متكافئني إذا أجلس األشخاص حول مائدة, فإن  ضع يف االعتبار
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, 3,4,2,1كل شخص من اليمني واليسار هم أنفسهم. بإعطاء تبديل كـ  جماوري
:  فهذا التبديل مكافئ لنفسه ولثالثة تباديل أخر, وهي حتديداً

3,4,2,1 ≡ 4,2,1,3 ≡ 2,1,3,4 ≡ 1, 3, 4, 2  
إىل عالقة التكافؤ. الحظ أن هذه التباديل لإلشارة  ≡هنا نستخدم الرمز 

,3حتصلنا عليها من تدوير املقاعد األصلية  4, 2, حول املائدة. وهي متكافئة ألن  1
الشخص من اليمني واليسار. كل  جماوريمن شأهنا املحافظة عىل  أي حركة تدوير

نا األويل لـ  إذن, 4صف تكافؤ للتباديل يكون حجمه  كبرياً  جيب أن يكون !4عدّ
!4. اإلجابة هي 4بعامل من عوامل  4⁄ 6. 

 حسب صفوف التكافؤ: 24من املفيد أن يتم ترتيب التباديل الـ 
 (4,1,2,3) (3,4,1,2)(2,3,4,1) )1,2,3,4( :1الصف 

 (3,1,2,4) (4,3,1,2)(2,4,3,1) )1,2,4,3( :2الصف 

 (4,1,3,2) (2,4,1,3)(3,2,4,1)(1,3,2,4) :3الصف 

 (2,1,3,4) (4,2,1,3)(3,4,2,1)(1,3,4,2) :4الصف 

 (3,1,4,2) (2,3,1,4)(4,2,3,1)(1,4,2,3) :5الصف 

 (2,1,4,3) (3,2,1,4)(4,3,2,1)(1,4,3,2) :6الصف 

 ).24منها) وليس التباديل (وعددها  6الحظ أننا عددنا صفوف التكافؤ (ثمة 
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 نص املبدأ
ر املثال السابق استخدام مبدأ ا -Over) العدّ لتكافؤ: اعمل إفراطاً يف يصوّ

Count) , م ف عالقة تكافؤ, ثم قسّ املفرط عىل حجم كل صف تكافؤ. ينطبق  العدّ عرّ
مبدأ التكافؤ فقط عندما تكون صفوف التكافؤ كلها ذات حجم واحد. يسهب 

يف رشح مبدأ التكافؤ ويغطي حالة  العدّ املخصص لنظرية بوليا يف  الفصل اخلامس
 التكافؤ غري متساوية احلجم. كون صفوف

. عالقة تكافؤ عىل جمموعة حمدودة  لتكن : (مبدأ التكافؤ) 1.4.8 ربهنةامل
فإن عدد صحيح موجب,  حيث  حجمه  لنفرتض أن كل صف تكافؤ من 

|تكون  صفوف تكافؤ  |. 
 كل صف تكافؤ و عالقة تكافؤ عىل جمموعة حمدودة  : افرتض أن الربهان

. 	عدد صفوف التكافؤ   لتكن. عدد صحيح موجب حيث  حجمه  من 
|علينا إثبات أن  |. 
ن هذه التجزئة إ. لنقل جتزئة عىل  صفوف تكافؤ  1.4.5 ربهنةحسب امل

,مقسمة إىل صفوف التكافؤ  , …  . وهذا يعني أنه عىل وجه التحديد:,
| | | | ⋯ | | | | 

|لكن  |يمكن قراءة املعادلة كـ  إذن, لكل قيم  | أو  |
| |        .                        ∎ 
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شخص حول  : بكم طريقة يمكن إجالس جمموعة مكون من 40السؤال 

 مائدة مستديرة?

 مثال: عدّ األزواج

 اص يف مخس أزواج?أشخ 10بكم طريقة خمتلفة يمكننا ترتيب 

], 10! املجموعة [10] جمموعة من األشخاص. لنأخذ تباديل 10لتكن [
. انشئ ترتيباً من كل التباديل لوضع األزواج 3,2,9,10,1,5,8,7,4,6وأحد أمثلتها 

 . }9,10{  }3,2{املثال عىل التباديل يقودنا إىل األزواج: هذا املتجاورة معاً

    }1,5{    }8,7{    }4,6{. 

] متكافئان إذا نتج عنهام نفس األزواج. ثمة 10أن تبديلني عىل [ افرتض
لنا موقع العنارص بمواقع  ] املكافئة10العديد من التباديل عىل [ لتبديل معطى. إذا بدّ

 ≡, وهكذا, فإننا نحصل عىل نفس األزواج. باستخدام 4و  3أو بمواقع / و 2و 1
 مثال التباديل أعاله ما ييل:لتحقيق عالقة التكافؤ, إحد طرق عمل ذلك عىل 

3,2,9,10,1,5,8,7,4,6 ≡ 3,2, 10,9

تبديل

, 1,5, 7,8

تبديل

, 6,4

تبديل

 

 كام يمكننا إعادة ترتيب مواقع األزواج كوحدة, كام ييل:
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3,2

1الزوج

, 9,10,

2الزوج

1,5

3الزوج

, 8,7

4الزوج

, 4,6

5الزوج

≡ 8,7

4الزوج

, 3,2

1الزوج

, 9,10,

2الزوج

4,6

5الزوج

, 1,5

3الزوج

 

 .≡ باستخدام 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1: أعط تبادلني مكافئني لـ 41السؤال 

2] سيكون مكافئاً لـ 10بشكل عام, أي تباديل للمجموعة [ . 5!=	3840 
ألزواج. حسب طريقة لرتتيب ا !5طريقة لرتتيب األزواج وبـ  2تبديل ترتبط بـ 

945مبدأ التكافؤ, يوجد 
10!

25.5!
 5أشخاص ( 10لتكوين أزواج من  خمتلفة طريقة 

 .2أجزاء, حجم كلٍ منها  5] عىل أهنا 10يف الواقع, فقد عددنا جتزئات [أزواج). 

 زوج? شخص يف  : بكم طريقة خمتلفة يمكننا ترتيب 42السؤال 

 للتوافيق  صيغةمثال: 

 صيغةيام ييل كيفية استخدام مبدأ التكافؤ لتربير الف
!

التي ذكرناها  
. كم جمموعة جزئية مكونة 3و  5. أوالً نخترب احلالة اخلاصة 1.1يف القسم 

 ]?5عنارص حتوي املجموعة [ 3من 

, ]5عنارص من املجموعة [ 3أوالً, ضع قائمة بكافة التباديل املكونة من 
60ستتكون هذه القائمة من  حة يف الشكل 5 ر 1.5. هذه التباديل موضّ . تذكّ

ف عالقة التكافؤ  أن الرتتيب مهم يف التباديل, ولكنه ليس مهامً يف املجموعة. لنعرّ
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تباديل ولنفرتض وجود تبديلني متكافئني مكونني من  3التالية عىل جمموعة مكونة من 
. هذه عالقة تكافؤ. أيضاً كل صف تكافؤ عنارص إذا تضمنا نفس الع 3 نارص حتديداً

 1.5! طريقة لرتتيب العنارص الثالثة. (الصناديق يف الشكل 3! ألنه يوجد 3حجمه 
ر صناديق التكافؤ). حسب مبدأ التكافؤ, عدد صفوف التكافؤ يساوي  !تصوّ

 . 

م القاعدة لربهان ال43السؤال   صيغة: عمّ
!

. 

 هل هي عالقات تكافؤ?

 كافؤ املستخدمة يف األمثلة الثالثةأن ترميزات التبصورة نظامية مل نربهن 
األخرية كانت عالقات تكافؤ. يف العديد من األمثلة يكفي التربير باستخدام 

ات الدائرية, يمكن إنجاز ذلك للتكافؤ بيهات غري النظامية. يف سؤال الرتتاالجتا

دوير كام سيتبع. هل تكون عملية إجالس أربعة أشخاص مكافئة لنفسها? املرتبط بالت
 مكافئة لعملية إجالس  نعم, فقط ال تقم بالتدوير. أيضاً إذا كانت عملية إجالس 

, إذا كانت  تكافئ   بإجراء بعض التدوير, فإن   بعكس التدوير األصيل. أخرياً
 بتكوين عمليتي التدوير. تكافئ  فإن  تكافئ 	و تكافئ 

إن أي تطبيق ملبدأ التكافؤ يتطلب استخدام عالقة تكافؤ معقدة نسبياً جيب أن 
. مع أن العديد منها غري مربهنة.  يتضمن برهاناً
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] وارتباطها باملجموعات اجلزئية 5عنارص من [ 3تباديل ذات  :1.5الشكل 

 .عنارص 3املكونة من 
 ملخص

ق خصائص االنعكاس والتامثل عالقة التكافؤ هي عالق ة عىل جمموعة حتقّ
والتعدي. ثمة ارتباط طبيعي بني عالقة التكافؤ عىل جمموعة وجتزئات تلك املجموعة. 

 إذ يقودنا هذا االرتباط إىل مبدأ التكافؤ.



122 
 

فإننا نعيد صياغة املسألة األصلية كعدّ صفوف عندما نستخدم مبدأ التكافؤ, 
ئمة. وهي تنطبق فقط عندما تتساو أحجام صفوف التكافؤ يف عالقة تكافؤ مال

 التكافؤ.
 متارين

افرتض وجود نسخة صغرية من املسألة التي حللناها يف هذا القسم: كم طريقة  )1

] ثم امجعها يف 4ممكنة لرتتيب أربعة أشخاص يف زوجني? اكتب كل تباديل [
 صفوف تكافؤ. كم حجم كل صف تكافؤ, وما هي إجابة السؤال األصيل?

? برهن . ما هو أكرب وأصغر حجم ممكن لعالقة التكافؤ عىل لتكن  )2
ة إجابتك.  صحّ

 . برهن صحة إجابتك.. جد عالقة تكافؤ عىل املجموعة 	لتكن  )3

ف يف نمط التطابق برهن أن  )4 , هو عالقة تكافؤ 33صفحة  1.5, كام هو معرّ
 .عىل 

, إذا → دالةهي  قة التكافؤ عىل أكمل الفراغ ثم برهن صحة العبارة: عال )5
 −− وفقط إذا,

:لتكن  )6 ف عالقة → كان  , وفقط إذا,إذا ≡بـ  عىل  ≡. عرّ
اعط برهاناً رسيعاً أن هذه عالقة تكافؤ. ما هي صفوف  

 التكافؤ? ارشح األمر.
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خاص, لكن هذه املرة بافرتاض أن حل مسألة ترتيبات املقاعد الدائرة ألربعة أش )7

. املجاورينلم أن كل شخص له نفس جمموعات جلستني فقط متكافئتني إذا عُ 
 (أي أننا ال نميّز بني املجاورين عىل اليمني أو اليسار).

رجال حول مائدة مستديرة إذا  ةكم طريقة يوجد إلجالس مخس نساء ومخس )8
 (أي بالتناوب)? كانت اجللسة تتضمن سيدة ثم رجل ثم سيدة, إلخ

ألوان خمتلفة (ثمة مقعدين من لونٍ  9مقاعد ذات  10بكم طريقة يمكننا ترتيب  )9
 واحد, بام أنه ال يمكن متييزها) حول مائدة مستديرة?

أشخاص إىل جمموعتني  10بكم طريقة يمكننا تقسيم جمموعة مكونة من  )10

 ?4واألخر  3حجم إحداها 

مة إىل جز كم عدد جتزئات  )11 املقسمة إىل  ئني? كم عدد جتزئات املقسّ
 جزء? 1

يقبل القسمة  برهن أن حاصل رضب أي أعداد صحيحة موجبة متعاقبة  )12
 .!عىل 

! صيغةاستخدم مبدأ التكافؤ إلثبات ال )13

!
. بمعنى آخر, عدّ 

) أوالً ومن !(هلا  بعدّ تباديل  عنرص من املجموعة  التباديل املكونة من 
 ].عالقة تكافؤ مالئمة عىل جمموعة تباديل [ثم تعريف 
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! صيغةاستخدم مبدأ التكافؤ إلثبات ال )14

! !
. (هذا يتطلب برهاناً 

وليس  !خمتلفاً عن ذلك الذي أعطي مسبقاً يف هذا القسم, وذلك أن املقام هنا 

] وليس أن تكون عىل جمموعة تباديل [. أي أن عالقة التكافؤ جيب 
 .عنرص) ] املكونة من جمموعة تباديل  [

ذات ألوان خمتلفة? ضع  عددها  م عقداً خمتلفاً يمكن صنعها من خرزاتك )15

يف االعتبار أن ثمة عقدين متشاهبني إذا (كام يف الرتتيب الدائري) كان من املمكن 
أو إذا (بخالف الرتتيب الدائري) كان من  احلصول عىل األول من الثاين بالتدوير

 املمكن احلصول عىل األول من اآلخر بقلب العقد رأساً عىل عقب.

 .عالقات تكافؤ عىل املجموعة  و  لتكن  )16

 ? أثبت صحة ذلك أو انفه.عالقة تكافؤ عىل  ∪هل  ) أ

 لك أو انفه.? أثبت صحة ذعالقة تكافؤ عىل  ∩هل   ) ب

 التواجد ومبدأ برج احلامم 1.5
 (Existence) مبدأ يُعنى بالتواجد القسم األخري من هذا الفصل, نناقشيف 

 بدالً من التعداد. 
 Basic Pigeonhole)(مبدأ برج احلامم األسايس) 1.5.1النظرية 

Principle) :  ض فإن بع من الصناديق, عىل عدد يشء  إذا تم توزيع أكثر من
 الصناديق ال بد أن حتتوي عىل شيئني عىل األقل.
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واحد عىل  لغرض: إذا احتو كل صندوق عىل يشءالربهنة بالتناقض ستفي با
 عىل األكثر يف املوقع األول.أشياء  األكثر, فإننا ال بد أن نكون قد وزعنا 

 تطبيقه بذكاء, قد ينتج عنه باحلس السليم. لكن عندمبدأ برج احلامم منطقي 
نتائج مفاجئة أو غري متوقعة. سنستخدم مبدأ برج احلامم يف عدة حاالت يف هذا 

والتي  ,(Ramsey Theory) يف رشح نظرية رامزي 6.4الكتاب. أمهها يف القسم 
وتتضمن بعض أصعب مسائل البحث يف  ,تتناول نسخاً معممة ملبدأ برج احلامم

 التوافيق اليوم.
 األمثلة األوىل

 بدأ برج احلاممتطبيقات سهلة مل
مباراة يف كرة السلة ضمن بطولة  رنفرتض أنك توجهت إىل امللعب حلضول
هل امللحقة بامللعب.  السيارات مواقفك ركنت سيارتك يف أحد ولنفرتض أن ,كرب

جيب أن يكون هناك سيارتان يف املوقف بحيث تكون اخلانات الثالث األخرية يف 

 لضبط?عداد الرسعة يف كل منهام متساوية با
, يف ملعب كرة السلة, ثمة  شخص. هل جيب أن يشرتك  48,000أيضاً

 الشهر والسنة)?باليوم وشخصان يف نفس تاريخ امليالد (
احتامل أن تكون اخلانات  1000. ثمة : حمتملاإلجابة عن السؤال األول

 1001. طاملا أن هناك 999حتى  000الثالث األخرية يف عداد الرسعة متساوية: 
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 هلام احلامم األسايس يضمن وجود سيارتني عىل األقل يف املوقف, فإن مبدأ برجسيارة 
 نفس اخلانات الثالث األخرية.

: هل جيب أن يكون هناك سيارة تتساو فيها اخلانات الثالث 44السؤال 
ح األمر.  األخرية مع سيارتك? وضّ

اللعبة  الناس يف . كن كريامً وقل إن"نعم"يالد هي إجابة سؤال تواريخ امل
عام وكل عام فيه يوم. ينتج عن هذا  130إىل  0ترتاوح أعامرهم من 

 احتامل ألعياد امليالد باليوم والشهر والسنة. بام أن أي توزيع 44,286=366×121
 44,286 عىلالسلة) (احلضور يف مباراة كرة  48,000لألشياء التي عددها  ممكن

جيب أن  وقاً حيتوي شيئني عىل األقل,صندوق (تواريخ امليالد املحتملة) تتضمن صند

  ن يتشاركان نفس عيد امليالد.يكون هناك عىل األقل شخصا
وي عدداً ادلة أن املدن الكرب ال بد أن حتتاستخدم آخرون مبدأ برج احلامم ملج

, احلد  الذين معيناً من الناس هلم نفس العدد من الشعر عىل رؤوسهم. (ظاهرياً
شعرة). مثل هذه  300,000لشعر يف رأس اإلنسان هو األقىص (العلوي) لعدد ا

 دون اخلوف من عدم العثور عليه. ة باالهتامم. فهي تضمن وجود اليشءالنتائج جدير
 نقطة يف مربع

ضع مخس نقاط يف أي موقع داخل وحدة مربعة. أثبت أنه يوجد نقطتان 
تبعدان عن بعضهام بمقدار 

√
 وحدة. 
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م الوحدة املربعة إىل فذة. بام أنه يوجد مربعات متساوية احلجم كالنا ة أربعقسّ
وي نقطتني حسب تحيمربعات صغرية فإن أحد املربعات األصغر  مخس نقاط وأربعة

وحدة, وأبعد مسافة يمكن أن  يف  مبدأ برج احلامم. مقاييس هذا املربع األصغر هي 
توجد فيها نقطتان يف مربع كهذا هي 

√
ر ذلك من وهذا ط  ول القطر. يمكن تصوّ

 .1.6خالل الشكل 
 

 
 .مخس نقاط يف وحدة مربعة :1.6الشكل 

نقاط موضوعة يف وحدة مربعة. ما  10طبّق نفس التحليل عىل  :45الشكل 
 هي مسافة النقاط املضمونة? برهن ذلك.

 أصدقاء مشرتكون

أصدقاء من  3أشخاص, كل شخص عنده عىل األقل  7تتكون جمموعة من 
أعضاء تلك املجموعة. إذا كان ثمة شخصان غري صديقني, فهل سيكون لدهيام 
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يعني: إذا كان زيد وعمرو  "صديق مشرتك"صديقاً مشرتكاً يف نفس املجموعة? (
 يعرفان عمر, يكون عمر صديقاً مشرتكاً لكل من زيد وعمرو). 

 أشخاص آخرين يف 5. ثمة و  خذ أي شخصني ليسا صديقني وارمز هلام 
أسامء عىل األقل من اخلمسة,  3تتضمن  . بام أن قائمة أصدقاء و  املجموعة غري 

أسامء عىل األقل. لكن  6, فإن جمموع األسامء يف القائمتني وكذلك قائمة أصدقاء 
ن بعض األسامء ال بوجود مخس أسامء ممكنة فقط لالختيار, يتضمن مبدأ برج احلامم أ

 .و  مشرتك بني صديق بد ستظهر مرتني: 

لنا املتطلب  وجود صديقني "ليصبح  "وجود ثالثة أصدقاء عىل األقل"إذا سهّ
 اجلواب: ال. , فهل ستبقى النتيجة نفسها بالرضورة?"عىل األقل

. (يمكنك استخدام النقاط لتمثيل األشخاص ولربط : 46السؤال  أعطِ دليالً
 نقطتني ببعضهام لتمثيل األصدقاء).

ة من مثال األشخاص السبعة.فيام ييل نظ ة مشتقّ  رية عامّ

من األشخاص بحيث يكون  : خذ أي جمموعة مكونة من 1.5.2 ربهنةامل
صديق من بني أعضاء املجموعة. إذا كان شخصان من أفراد املجموعة  لكل شخص 

 ليسا صديقني, فال بد أن يكون هلام صديق مشرتك يف املجموعة.

 ] هو الرقم الصحيح.. أوالً, افهم سبب أن [هنةرببرهن امل :47السؤال 
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انية. ملساعدتك عىل فهم أي ] هو أفضل إمكمنك بيان أن [ 5يتطلب التمرين 
 الفردية والزوجية, أجب أوالً عن السؤال التايل. ممكن قد يظهر بني قيم  اختالف

, شبيهاً بذلك الذي وجدته يف مسأل48السؤال  ألشخاص السبعة ا ة: جد دليالً

, لبيان أن نتيجة امل مكونة  ليس بالرضورة ثابتة يف حال بقاء املجموعة  ربهنةمسبقاً
 أصدقاء عىل األقل. ةأشخاص وحيث يكون لكل شخص ثالث 8من 

إذا كنت معتاداً عىل نظرية الرسم البياين (طالع الفصل السادس), فإنك 
ة التالية: يف أي رسم بياين بسيط عدد باعتبارها صورة مقنعة للنتيج ملربهنةستدرك ا
], فإن أي رأسني سيكونان متجاورين أو هلام 2/بدرجة حدها األدنى [ رؤوسه 

 رأس جماور مشرتك.

 ومبدأ برج احلامم دوالال

 .دواليمكن إعادة صياغة مبدأ برج احلامم بلغة ال

 و  ت إذا كان: دالةمبدأ برج احلامم األسايس, نسخة ال 1.5.3 ربهنةامل
| غري خاليتني, حيث جمموعتني حمدودتني | |  دالة, فإنه ال يمكن أن يكون ال|

 .لواحد −  واحد →

من  دالةأقو. خذ باحلسبان أي  ما إذا كان بإمكاننا التعبري بيشءالسؤال التايل 
 ], لنقل3] إىل [10[
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1,2 , 2,1 , 3,2 , 4,2 , 5,3 , 6,1 , 7,3 , 8,3 , 9,2 , 10,2  

], جيب أن نتوقع أن 3] جمموعة كبرية نسبياً مقارنة باملجموعة [10بام أن [
]. ال شك أنه إذا ما 10] ترتبط بالعديد من عنارص [3بعض العنارص يف املجموعة [

∋حسبنا الصور العكسية لكل عنرص   , سنر أن:3
1 2,6  
2 1,3,4,9,10  
3 5,7,8  

|حتديداً  2 | ر أن العالقة العكسية 5 . تذكّ  , وهذا كبري نسبياً
] ترتبط 10عبارة عن جمموعة عنارص من [ 1 بشكلٍ عام, إذن دالةً ليست 

 .1بالعنرص 

10 دالة: أعط مثاالً عىل 49السؤال  →   ةالعكسي دالته, يكون 3
1 بحجمٍ  3أو  2جيب أن يكون  , هلدالةال ملثل هذه. ∅

 معني? ما هو هذا احلجم?

, نتوقع أن كل عنرص يف املجموعة [ عنرص من  ] سيكون صورة لـ 3بدهيياً

ر ذلك بدقة أكرب بالقول 10املجموعة [ ن بعض عنارص إ] باملعدل. يمكننا أن نصوّ
أعاله,  دالةبالنسبة لل] عىل األقل. 10من عنارص [ ] ال بد أن تكون صورة لـ 3[

 .49يف السؤال  التي أنشأهتا دالة, ويتحقق األمر كذلك لل2يتحقق األمر للعنرص 
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] هو 3, كل عنرص يف [من باب التناقض فقط, هللتحقق من السبب, افرتض أن
|]; أي أن 10من عنارص [ صورة ألقل من  ∋لكل عنرص  | 3 .

 ذا سيعني أنوه

10 | 1

3

1

|
10

3
3.
10

3
10

3

1

 

10أو  ∗ض. وعليه يوجد بعض قيم قتناوهذا , 10 ∈  دالتهايكون  3
| ةالعكسي ∗ |. 

|بالطبع, فإن العدد  عىل الطرف األيرس من املتباينة هو عدد صحيح,  |
 .4الطرف األيمن ليصبح يمكننا توضيح  إذن

 النتيجة األكثر عمومية هي ما نشري إليه عىل أنه مبدأ برج احلامم.

 غري جمموعتني حمدودتني و إذا كانت : (مبدأ برج احلامم) 1.5.4 ملربهنةا
∶خاليتني, و  A صورة لعدد من هي   يف , فإن بعض العنارصدالةهو  →

|العنارص |

| |
 .يف  األقل عىل 

 من  دالةهو  	جمموعتان حمدودتان غري خاليتني و و : افرتض أن الربهان
 .إىل
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∗أوالً نثبت أنه يوجد بعض العنارص  |هي صورة لـ  ∋ |

| |
. عنرص يف  

هو صورة لعدد أقل من  ينتمي للمجموعة  افرتض أن كل عنرص وباب التناقض
| |

| |
 إذن. ن عنارص م 

| | |
∈

|
| |
| |

| |.
| |
| |

| |
∈

 

∗تناقض. وعليه فإن بعض العنارص وهذا  |هي صورة لـ  ∋ |

| |
من عنارص  

,  ∗عىل األقل. بام أن عدد العنارص التي ترتبط بـ   ال بد أن يكون عدداً صحيحاً
|ح ذلك احلدّ لـ يمكننا توضي |

| |
       .           ∎ 

بالعودة إىل مثال عداد الرسعة يف السيارة الوارد يف بداية هذا القسم, إذا كان 
سيارات عىل األقل  6=سيارة فإن املوقف حيتوي  5076يف موقف السيارات 

 تتساو اخلانات الثالث األخرية يف عداداهتا.

 دالةق مبدأ برج احلامم عىل الخلالصة الناجتة عند تطبي: ما ا50السؤال 
: 1 | دالةوعىل ال? → | | 	بحيث	| : →? 

 لواحد− دوال
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نرص إذا كان كل عنرص يف جماله املقابل صورة لع لواحد − واحد دالةكون الت

رص يف جماله إذا كان كل عن اثنني لواحد دالةكون الواحد عىل األقل يف املجال. وت
 املقابل صورة لعنرصين عىل األكثر يف املجال. فيام ييل التعريف العام.

لواحد إذا كان كل عنرص − دالة): يكون اللواحد− دالة( 1.5.5التعريف 
 يف جماله املقابل صورة لعنرصين عىل األكثر يف املجال.

, يف  عىل كل عنرص يف من األسهم التي تؤرشّ  لواحد جتد عدد − دالةصورياً
 املجال املقابل. 

: دالةال 10 →  العكسية التالية: دوالاملعطى يف بداية هذا القسم له ال 3
| 1 | 2,				| 2 | 5,							| 3 | 3 

 مخسة لواحد. دالةهذا ال إذن
? −1 دالةلواحد − دالةملاذ يكون أي : 51السؤال   لواحد أيضاً
) من خالل 1.5.1 ربهنةعدنا صياغة مبدأ برج احلامم األسايس (املكام أ
 ربهنة), يمكننا أيضاً إعادة صياغة امل1.5.3 ربهنة(امل لواحد  −دالة واحد استحالة ال

1.5.4. 
 غري جمموعتني حمدودتني و إذا كانت : (مبدأ برج احلامم) 1.5.6 ملربهنةا

A دالةخاليتني, فإنه ما من   	لواحد ألي قيمة لـ−  دالةأن يكون يمكن   →
|أصغر من  |

| |
. 
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 .ملربهنةمنك برهنة هذه ا 9يتطلب التمرين 
 ن أكثر صعوبةمثاال

 مثال: األصفار والواحدات
, برهن أنه يوجد عدد صحيح حيتوي عىل أصفار فقط أو عىل 0لكل 

 .واحدات فقط يقبل القسمة عىل 
. 12ملبدأ برج احلامم! فيام ييل متثيالً للفكرة عندما  يتطلب هذا تطبيقاً دقيقاً 

: 13لنأخذ جمموعة مكونة من   عنرصاً
≔ 1,11,111,… , 1111111111111

13	واحد

 

ل باقي القسمة. بام أن كل باقي جيب أن  12عىل  اقسم كل عدد يف  ثم سجّ
,0,1,2عنرص  12يكون موجوداً يف املجموعة املكونة من  … يتضمن مبدأ برج  ,11,

هلام نفس  احلامم أن اثنني من باقي القسمة ال بد يكونا متساويني. خذ أي عددين يف 
, ثم اطرح العدد األصغر من األكرب. النتيجة 12باقي القسمة بحيث يقسم العدد عىل 

 فقط. 1و 0وخاناته تتكون من  12هي عدد يقبل القسمة عىل 
نفس  و  برهن أنه إذا كان للعددين  عرض خوارزمية القسمة: :52السؤال 

 .يقسم  فإن  باقي القسمة عند قسمتهام عىل 
 , و  11من  هبدف التأكد, ستجد أن كالً إذا كنت جتري عملية القسمة يدوياً

هذا يعني . 12) عند قسمة كل منهام عىل 11هلام نفس باقي القسمة (حتديداً  11111
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). 925=11100/12. (بالطبع 12قسمة عىل يقبل ال 11100=11−11111أن 
باقي قسمتهام  111111و  111ثمة أزواج أخر تتوافق مع هذا املثال, منها مثالً 

 .3يساوي  13عىل 
 عنرص. 1للربهان, لنأخذ جمموعة مكونة من 

≔ 1, 11, 111,1111,… , 111…1

	واحد

 

ينتمي إىل املجموعة املكونة  فإن باقي القسمة عىل  عند قسمة كل عنرص يف 
≕عنرص  من  0,1,… , ∶. لتكن 1 	 يرتبط فيه كل عنرص  دالة →
حيث  و  لنرمز هلذه العنارص بـ  . بباقي القسمة عند قسمته عىل  يف 

 .1أو  0وعدد خاناته إما  يقبل القسمة عىل  . لكن 
  سيكريس − إيردوس نظرية

أعداد حقيقية خمتلفة. قبل أن تنظر إىل  10من  متتاليةاطلب من صديقك كتابة 
أرقام  أربعةأنا أستطيع أن أحيط "ان ملدة دقيقة ثم أعلن مضت, تأمل وعيناك مغاملتتالية

قرأ من اليسار إىل اليمني فإهنا تكون برتتيب تصاعدي بدائرة بحيث عندما تُ  يف املتتالية
التي كتبها  املتتالية العددية. بالتأكيد فإن هذا اإلعالن سينطبق عىل "تنازيل أو

; واص ن إالقراءة). عىل سبيل املثال, قل  لصديقك. (صديقك ال يبدي إعجاباً
 :ةالتالي املتتاليةصديقك كتب 
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100, 2, 17,
4
, 2.3, 57, 0, 2.4, 0.2, 4 

. 3هنا يتزايد بمقدار  تالٍ تألن أطول  4ر متزايدة بمقدا متتالية جزئيةال يوجد 
 باخلط الغامق:التتايل الحظ 

100, 2, ,
4
, . , 57, 0, 2.4, . , 4 

 :4بمقدار  ةتناقصم متتالية جزئيةلكن ثمة 
, 2, 17,

4
, 2.3, , , 2.4, . , 4 

, املتتاليةيف هناية  4−إذا ثبتنا  5قدار بم ةمتناقصمتتالية جزئية يف الواقع, ثمة 
تكون املتتالية هو كل ما يمكننا أن نضمنه بشكلٍ عام. من املمكن أن  4لكن الفارق 

نةصديقك  اوضعه التي  املذكورة. املتتاليات اجلزئيةالنوعني من  متضمّ
من أعداد حقيقية خمتلفة, بحيث  10 اطوهلمتتالية أعطِ مثاالً عىل  :53السؤال 

بمقدار  ةمتناقص متتالية جزئية(عىل األقل) و 4بمقدار  ةمتزايدمتتالية جزئية تضمن ت
 (عىل األقل)? 4

عدداً  17من متتالية , إذا طلبت من صديقك كتابة ةالسابق املتتاليةبدالً من 
, يمكنك ضامن وجود  . تُعرف النتيجة 5بمقدار  ةمتناقصفرعية  متتاليةحقيقياً خمتلفاً

 .سيكريس − ة إيردوسنظريالعامة ب

 متتالية  ت, إذا كان1لألعداد : )سيكريس −  إيردوس( 1.5.7 ملربهنةا
بمقدار  ةمتزايدمتتالية جزئية توي عىل حت فإن  أعداد حقيقية خمتلفة, 1 من 
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لذلك, هذه النتيجة أكثر  . إضافة1بمقدار  ةمتناقص ةفرعي متتاليةأو  1

 . ال يمكن إبداله بـ  1أن يف سياق  احتامالً 

 10دعنا أوالً نفهم الربهان يف سياق املثال الذي تناول املتتالية التي طوهلا 
 يف متتالية صديقك, اربط كل عدد صحيح موجب  أعداد. لكل عنرص 

كام   دالةوهيا. يترصف التوحت متزايدة تبدأ بـ يساوي طول أطول متتالية جزئية 
 ييل (حسب مثال املتتالية):

العنرص 
 

100 2 −17 
4

 −2.3 57 0 −2.4 −0.2 −4 

 1232211 2 1 1 
 

100 إذن 0هو أكرب عدد يف املتتالية. لكن  100ألن  1 1 
17. و 0أكرب من  0أيضاً ألنه ال يوجد أي عدد إىل يمني  , −17ألن  3

 .−17هو أكرب متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ  0, −2.3

 ?3,8,5,2,7,1,10,9,4,6للمتتالية  ما هي قيم  :54السؤال 

أعداد حقيقية خمتلفة فإنك جيب  10عندما يكتب صديقك املتتالية املكونة من 
لية فإنه يف املتتا ألي عنرص  4لكل عنرص. إذا كان  أن حتسب قيم 
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. حيدث اليشء نفسه يف املتتالية الواردة يف السؤال 4متزايدة بطول يوجد متتالية جزئية 
 ?لكل عنرص  3كان . لكن ماذا لو مل حيدث هذا? ماذا لو 54

 حدث هذا يف اجلدول املعطى أعاله. وهنا يأيت السحر. بام أن كل قيم 
4, يضمن مبدأ برج احلامم وجود 3أو  2أو  1العرشة جيب أن تكون إما 

10

3
 

 خلمس قيم خمتلفة لـ  1. يف الواقع, عنارص تتشارك نفس قيمة 
 فقط): 4(وليس 

100 57 0 0.2 4 1 
? ثمة سؤاالهل  عنارص هذه الينتج عن ن. األول, هل ينجح هذا األمر دائامً

الثاين, إذا كان األمر كذلك, هل  دائامً متتالية جزئية متناقصة? التي تتشارك قيمة 
? يتطلب السؤال األول فقط بعض املنطق, يف  ستكون املتتالية اجلزئية ذات طولٍ كافٍ

 حني يتطلب السؤال الثاين مبدأ برج احلامم. نربط الطرفني املفكوكني يف الربهان.

متتالية من األعداد  ولنفرتض أن  1لتكن : 1.5.7 نةربهبرهان امل
التي تعطي طول  , اربط قيمة يف  . لكل عدد 1احلقيقية املختلفة 

 .أطول متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ, وتتضمن, 

يف املتتالية, فإننا نجد متتالية  لبعض العنارص  1إذا كانت 
 . 1زئية متزايدة طوهلا ج



139 
 

  دالةربط اليف املتتالية. ت لكل عنرص  بخالف ذلك, فإن 
] (ألن ) عنرص) باملجموعة [1املتتالية (تعاملنا معها كمجموعة مكونة من (

). باستخدام مبدأ برج احلامم, تكون بعض عنارص لكل قيم  1
 عنارص املتتالية عىل األقل] صورة ل[ املجموعة

1 1
1 

,لنرمز هلذه العنارص  , … ولنفرتض أهنا تظهر يف املتتالية من  ,

ل متتالية متزايدة طوهلا  عي أن هذه العنارص تشكّ اليسار إىل اليمني بذلك الرتتيب. ندّ
 , أي أن:1

⋯  
. نحن نعرف أن طول ) وباب التناقضلبيان السبب, افرتض أن (
 . خذ إحد املتتاليات وضع هو  أطول متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ 

	وطوهلا أمامها. لدينا اآلن متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ  ن بام أن . لك1
 , يكون لدينا متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ 

	وطوهلا  مستحيل! إن أطول متتالية جزئية متزايدة تبدأ بـ وهذا . 1
 .. يبني هذا التناقض أن 	طوهلا 

تتضمن متتالية جزئية  وهكذا. وعليه فإن  تبنيّ احلجة نفسها أن 
 منك برهنة اجلزء الثاين من النظرية. 7. يتطلب التمرين 1متناقصة طوهلا 
 ∎                                                لالطالع عىل نسخة عامة. 8راجع التمرين 
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ص  ملخّ
د امل ج احلامم عىل وجود عنرص يف املختلفة املعروفة باسم مبدأ بر ربهناتتؤكّ
ثمة طريقة متامسكة لتوضيح مبدأ برج . "كبرية"له صورة عكسية  دالةاملجال املقابل ل

, فإن عىل عدد من الصناديق  احلامم وهي: بإعطاء أي توزيع لعدد من األشياء 
أن  . مبدأ برج احلامم بدهيي, لكن يمكنيشء بعض الصناديق ستستقبل عىل األقل 

 تقود التطبيقات الذكية له إىل نتائج عميقة غري بدهيية. 
 متارين

 3ربعاً إضافة إىل  410نيكالً و 56بنساً و  97حتتوي حقيبة عىل  .1
أنصاف دوالر. لنفرتض أنك تناولت بعض هذه العمالت من احلقيبة. ما هو أقل 

القيمة يف  عدد من العمالت التي جيب أن تتناوهلا لتضمن أن معك قطعتني من نفس
 يدك?

,(ولنفرتض أن  اً فردي اً عدد لتكن  .2 , … ) أي تبديل عىل ,
1]. برهن أن حاصل الرضب [ 2 … عدد هو   

عدد زوجي? أعط برهاناً أو  زوجي. هل اإلجابة بالرضورة صحيحة إذا كانت 
.  تفنيداً

عنرص من  )1(ئية مكونة من جمموعة جز 	و 1لتكن  .3

2جمموعهام ( ]. برهن أنه يوجد عددين يف 2[ 1(. 
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) عنرص من 1جمموعة جزئية مكونة من ( 	و 1لتكن  .4
 .يقبل أحدمها القسمة عىل اآلخر ]. برهن أنه يوجد عددين يف 2[

من  2/, أنشأت أمثلة تفنيدية لبيان أن 48و  46يف السؤالني  .5
هو أفضل إمكانية إلظهار أنه ال يمكن استبداهلا بعدد أصغر. أعطِ  1.5.2 ربهنةامل

 .مثاالً تفنيدياً ينطبق عىل أي قيمة لـ 

 خذ أي مخس نقاط يف مستو فيه إحداثيات أعداد صحيحة. .6

أثبت أنه يوجد نقطتان بحيث يكون للنقطة الوسطى يف املقطع   )أ (

 يات أعداد صحيحة.اخلطي الذي يربط هاتني النقطتني إحداث

بنيّ أن االستدالل يف فرع السؤال أ ليس بالرضورة صحيحاً بأربع   )ب (

 نقاط فقط.

هل يمكنك ختمني وإثبات عبارة شبيهة تتضمن نقاطاً يف فضاءٍ ذي   )ج (
 إحداثيات أعداد صحيحة?

يكون أفضل احتامالً  سيكريس − إيردوس مربهنةبرهن أن ناتج  .7
أي متتالية  الية من األعداد احلقيقية املختلفة عندما يكون ممكناً أن ال تتضمن متت

 .1وال متتالية جزئية متناقصة طوهلا  1جزئية متزايدة طوهلا 

 − إيردوسهذا يثري االهتامم بنسخة أكثر تعميامً من نظرية  .8
 .سيكريس
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,برهن: لكل  ) أ متتالية  من األعداد احلقيقية املختلفة  , إذا كانت 1
وال متتالية جزئية  1ال تتضمن متتالية جزئية متزايدة طوهلا  فإن , 1

 .1متناقصة طوهلا 

وذلك ببيان أن النتيجة غري  أن هذه النتيجة هي أفضل احتامالً  أثبت  ) ب

 .بـ  1ثابتة بالرضورة عند استبدال 

 .1.5.6 ربهنةبرهن امل .9

,كن برهن النسخة التالية من مبدأ برج احلامم. لت .10 , … , 
⋯صحيحة موجبة. إذا وزعنا عدداً من األغراض  اً أعداد ,

تكون العبارة التالية هلا  ∋, فإنه يوجد بعض القيم عىل عدد من الصناديق  1
 غرض عىل األقل. عىل  صحيحة: حيتوي الصندوق 

أزلنا متطلب أن األعداد  سيكريس − وسإيرد مربهنةافرتض أنه يف  .11
تبقى النتيجة  ملربهنة وبرهاهنا بحيثيف املتتالية خمتلفة. كيف يمكنك أن تغريّ نص ا

 ثابتة?

سيكريس).  − إيردوس ملربهنة (يعطي هذا التمرين برهاناً بديالً  .12

. افرتض أنه, وهبدف 1, حيث 1متتالية من أعداد حقيقية خمتلفة  لتكن 
ف ال نقض الفرضية, أن نتيجة الفرضية غري ثابتة. لكل عنرص   دالةيف املتتالية, عرّ
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∶ هو طول أطول متتالية جزئية  , حيث ,بـ  →
 .هو طول أطول متتالية جزئية متناقصة يبدأ بـ  , و متزايدة تبدأ بـ 

 مربهنة , ثم أكمل برهانلواحد − واحد دالة ارشح سبب عدم كون 
 .سيكريس −إيردوس

 مالحظات عابرة
, نسبة للعامل األملاين (Dirichlet) ديرخليه راسمف مبدأ برج احلامم بمبدأ يعرّ 

رصاحة.  ملربهنةيستخدم ا ), وقد كان أول ريايض1859−1805بيرت ديرخليه (
برهاناً  ), وكان عنوانه1935( سيكريسيف بحث إيدروس و 1.5.7 ربهنةتظهر امل

 للنتيجة التالية:
 , يوجد بعض األعداد الصحيحة املوجبة ألي عدد صحيح موجب 

بوضعٍ عام, يوجد جمموعة  طحيف مس ) بحيث أنه عندما توضع نقاط (اعتامداً عىل 
ل رؤوساً مل جزئية من نقاط   .ضلع عدد أضالعه التي تشكّ

ة منها عىل نفس اخلط. عندما تكون النقاط يف موضعٍ عام عندما تقع ثالث
. بكلامتٍ أخر, إذا رسمنا أي مخس نقاط يف 5تكون  فإن أقل قيمة لـ  4
رؤوساً  لبحيث ال تقع ثالث نقاط منها عىل نفس اخلط, فإن أربعة نقاط تشك طحمس

ملضلع رباعي األضالع, لكن هذا ليس صحيحاً بالرضورة عند رسم أربع نقاط.  
يف ذلك  ة رامزي.مربهنلبحث يف االهتامم الذي ظهر الحقاً يف تكمن أمهية هذا ا
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  املنطق الريايض. كان الريايضذات شهرة ضعيفة يفرامزي  مربهنة الوقت, كانت
 مربهنةمسامهاً عظيامً يف جمال (Paul Erdös 1913-1996) اهلنغاري باول إيردوس  

 Graham, Rothschild & Spencer) وسبنرس وروذتشايلد رامزي. طالع غراهام

 من هذا الكتاب. 6.4والقسم  (1980
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 الثانيالفصل 

 التوزيعات وإثباتات التوافيق
 

يف الفصل السابق, مارسنا تقنيات عدّ أساسية, وتعلمنا املبادئ التي سوف 
يف هذا الفصل سنبدأ دراستنا للتوافيق األصلية  نستخدمها يف فصول هذا الكتاب.

و حتديد أشياء , وه(Distribution) التوزيعل هو األو .بمفهومني أساسيني
لعدّ توزيعات  1التي وردت يف الفصل  العدّ يمكن اختزال مجيع مسائل . ملستقبِالت

 .العدّ لذلك, توفر التوزيعات إطاراً موحداً ملسائل  .معينة

 يستمتع .(Combinatorial Proof) التوافيق إثباتاملفهوم الثاين هو 
هذه اإلثباتات ممتعة للكتابة وقابلة . بفن بناء إثباتات التوافيق اختصاصيو التوافيق

ر مقارنةً بتلك الناجتة عن, لنقل, االستقراء الريايض  Mathematical) للتذكّ

Induction) . ها التعابري مثل 1.1يف القسم  أكدنا عىل أمهية فهم نوع األشياء التي تعدّ

k  بة إثباتات التوافيقوهذا الفهم أسايس يف كتا أو. 



146 
 

 

   العدّ دوال  1.2

 مسائل التوزيع 
 . 1.1 دعنا نرجع إىل بعض األسئلة كتلك التي أجبنا عنها يف القسم

كم عدد كلامت الرس التي يمكن تكوينها من مخسة أحرف, بحيث  .1
 ?A-Gتكون األحرف من املجموعة 

وي بالرجوع إىل السؤال السابق, كم عدد كلامت الرس التي ال حتت .2
 عىل أحرف مكررة?

 .), عىل التوايل7( 5و  75إجابات تلك األسئلة هي 

 DDFAD.خذ مثالً كلمة الرس .فيام ييل طريقة جديدة للتفكري بعدّ كلامت الرس

) عىل 5-1يمثل الشكل التايل هذه الكلمة توزيع خلمسة أشياء متميزة (مرقّمة 
زة (سبعة مستقبِالت متميزة   :)A-Gمرمّ

 
زة  -Aاألحرف املمكنة يف كلمة الرس هي املستقبالت وهي ممثلة بصناديق مرمّ

G. 
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(املمثل بالكرة) يف  يوضع اليشء  5-1.مواقع األحرف هي كرات مرقّمة 
  عىل سبيل املثال, .لكلمة الرس يف املوقع  إذا, وفقط إذا, كان احلرف  الصندوق 

حتتوي  DDFADألن الكلمة  5و 2و 1رقمة عىل الكرات امل Dحيتوي الصندوق 
 .يف املواقع األول والثاين واخلامس Dاحلرف 

 

 ?GGGAGمع أي توزيع تتطابق كلمة الرس :  55السؤال 

 :مع التوزيع التايل BFCGDكمثال آخر, تتطابق كلمة الرس 

 

 هنا يستقبل كل مستقبل شيئاً واحداً عىل األكثر.
كمسائل  1.1يف بداية القسم  Q2و Q1إذا أعدت صياغة األسئلة  :56السؤال 

 توزيع, كيف يمكن أن
ي األشياء واملستقبالت يف كل حالة?  تسمّ

, يمكن التفكري باألشياء kالذي تكون إجابته  العدّ الفكرة هي أنه يف سؤال 
كذلك, يف  .من املستقبالت املتميزة عىل  أشياء متميزةمن  kالتي تُعد كتوزيعات لـ 

من األشياء  kيمكن التفكري باألشياء كتوزيعات لـ  ,kالسؤال الذي تكون إجابته 
 .من املستقبالت املتميزة بحيث يستقبل كل منها شيئاً واحداً عىل األكثر  املتميزة عىل
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 التوزيعات الستة عرش
 متميزةتكون  .قد تكون األشياء يف مسألة التوزيع متميزة أو متطابقة

(Distinct) ر بكراتٍ إذا كان ة بحيث يمكن متييزها عن بعضها البعض (فكّ ت مسامّ
ة وبالتايل ال إذا   (Identical)متطابقة  تكون .عليها أرقام خمتلفة) كانت غري مسامّ

ر بكراتٍ بنفس احلجم واللون) كذلك تكون املستقبِالت متميزة أو  .يمكن متييزها (فكّ

 .متطابقة
املستقبِالت يف مسألة التوزيع مقيدة من حيث عدد  يمكن كذلك أن تكون

عىل سبيل املثال, قد جتد حاالت ال تشتمل عىل قيود  .األشياء التي يمكن أن تستقبلها
(كام يف السؤال األول الوارد يف بداية هذا القسم),  أو حاالت تشتمل عىل يشء واحد 

 يشء واحد عىل األقل, أو عىل األكثر (كام يف السؤال الثاين), أو حاالت تشتمل عىل
توزيعاً خمتلفاً كام هو موضح يف  16هذا يعطي ككل  .يشء واحد عىل وجه التحديد

 اجلدول:

 كم عدد العنارص التي يمكن للمستقبالت تلقيها توزيعات
1 بدون رشوط مستقبِل عىل  عنرص     1  1 

	أو  0  ? متميزة متميزة ! 
 ? ? ? ? متميزة ةمتطابق
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 ? ? ? ? متطابقة متميزة

 ? ? ? ? متطابقة متطابقة
 

 . kو kناقشنا يف ما مىض سبب املدخالت 

	"ارشح سبب املُدخل : 57السؤال  	ألي قيم من  ."0أو ! تكون 	و
? 0اإلجابة   حتديداً

إضافية هناك فروقات دقيقة  .يف هناية هذا الفصل ستكون لدينا الصورة كاملة
عىل سبيل املثال, مسألة حتتوي عىل خليط من األشياء  - ممكنة غري تلك املذكورة هنا

 .ولكن هذه األنواع الستة عرش مهمة جداً  −املتطابقة واملتميزة 
 الدوال كتوزيعات

يف كل حالة نعيد صياغتها  .فيام ييل أربعة أسئلة تتعلق بأنواع خمتلفة من الدوال
 .بداللة التوزيعات

4م عدد الدوال ك  )أ ( → 3? 

أي دالة مشاهبة هو توزيع ألربعة أشياء متميزة (عنارص املجال) عىل ثالثة  
ألن كل يشء يمكن تعيينه لواحد  34اإلجابة هي  .مستقبِالت متميزة (املد املشرتك)

 .2.1الحظ اجلزء العلوي من الشكل  .من املستقبالت الثالثة

∶كم عدد الدوال  :58السؤال  6 → 3التي يكون فيها   4 2? 
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3كم عدد دوال    ) ب( →  التي تكون واحد لواحد? 4
أي دالة مشاهبة هو توزيع لثالثة أشياء متميزة عىل أربعة مستقبِالت متميزة 

4اإلجابة هي  .بحيث يأخذ كل مستقبِل شيئاً واحداً عىل األكثر الحظ اجلزء الثاين  .3
 .2.1من الشكل 

∶كم عدد دوال واحد لواحد  :59السؤال  4 → التي فيها  6
5 ∉  ? 

 

 
 

 

 
 

التمستقب  أشياء  

 بدون شروط دالة

التمستقب  أشياء  

لواحد - واحد دالة   
يحصل كل مستقبل على عنصر واحد على األكثر   
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دوال وتوزيعات.  :2.1 لشكلا   

 
5كم عدد دوال  )ج( →  الشاملة? 3

بحيث  متميزةثة مستقبِالت توزيع خلمسة أشياء متميزة عىل ثال مشاهبة هيأي 

يأخذ كل مستقبِل شيئاً واحداً عىل األقل. مثل هذه الدوال حتتاج إىل انتباه أكرب يف أثناء 
الحظ اجلزء الثالث من  .ها, لذلك سنقوم بتأجيل احلل إىل ما بعد هذا املثالعدِّ 

 .2.1الشكل
4كم عدد دوال  (د) →  التقابلية?  4

 أشياء
التمستقب   

 دالة شامل
 يحصل كل مستقبل على شيء واحد على األقل

قبالتمستِ  أشياء  

 يحصل كل مستقبل على شيء واحد بالتحديد دالة تقابلية
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 متميزةألربعة أشياء متميزة عىل أربع مستقبِالت أي دالة مشابه هو توزيع 
!4بحيث يأخذ كل مستقبل شيئاً واحداً فقط. اإلجابة هي  	أو 4 الحظ اجلزء  .4

 .2.1السفيل من الشكل 

 . kلدينا اآلن ثالث مسائل أساسية إجابتها 

	 k ) ) عدد املجموعات املكونة من1تساوي	يشء واملأخوذة من جمموعة  
يشء وجمموعة مكونة  عدد الدوال بني جمموعة مكونة من  ) (2يشء;  مكونة من

من املستقبالت  من األشياء املتميزة عىل  ) عدد توزيعات لـ 3يشء; ( من 
 املختلفة.

 .فيام ييل التفصيل ذاته لـ 

يشء من دون تكرار  	) عدد املجموعات املكونة من1تساوي (  
عدد دوال واحد لواحد بني جمموعة  )(2يشء;   خوذة من جمموعة مكونة من واملأ

من العنارص  ) عدد توزيعات لـ 3يشء; ( يشء وجمموعة مكونة من  مكونة من 
من املستقبالت املختلفة بحيث يأخذ كل مستقبل عنرصاً واحداً عىل  املختلفة عىل 

 األكثر.

 . !و فيام ييل الرشح ذاته لـ

) عدد الدوال 2يشء; (	) عدد التباديل ملجموعة مكونة من 1تساوي (  !
; ( يشء يشء وجمموعة مكونة من  التقابلية بني جمموعة مكونة من  ) عدد 3أيضاً
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من املستقبِالت املتميزة بحيث يأخذ كل  من األشياء املتميزة عىل  توزيعات لـ 
 .مستقبل شيئاً واحداً بالتحديد

 الدوال الشاملة عدّ 

سنقوم بتأجيل املعادلة املستخدمة لعدد الدوال الشاملة بني جمموعة مكونة من 
 (Stirling)عنرص إىل أن نتطرق إىل أعداد ستريلينغ  عنرص وجمموعة مكونة من  

يف هذه األثناء, سنستعرض مسألة عدّ  1.3.و 3.2واالحتواء واالستثناء يف األقسام 
5الدوال الشاملة  → نة. 3  لكي نفهم األمور املتضمَّ

5, عدد الدوال ]لالختصار[ → . تلك احلاالت التي ال تنجح يف 3هو  3
لعنرصين  "تفتقد") تلك التي 1شاملة تنقسم إىل حالتني منفصلتني: ( أن تكون دواالً 

 2.2. يعرض الشكل 3واحد فقط من  ) تلك التي تفتقد لعنرص2, و(3من 
 لكل حالة. ةة مشاهبصورة لدال

إىل  5تلك التي ترسم كل يشء يف  –يف احلالة األوىل, يوجد ثالثة دوال 
3. يف احلالة الثانية, يوجد 3عنرص واحد يف  25 هذا ألنه يوجد  .من الدوال 2

 فتقده الدالة.تالذي  3ثالث طرق لتحديد العنرص يف 
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غري	شاملتني. 5 → 3 دالتا ∶2.2   الشكل 

2يوجد  إذن  	 واملجموعة اجلزئية  5بني  ةطريقة لتحديد الدالة الشامل 2
 2(من بني الدوال التي عددها  .فتقدها الدالةتالتي ال  [3]املكونة من عنرصين من 

عنارص واملجموعة املكونة من عنرصين, دالتان فقط  5بني املجموعة املكونة من 

5دد الدوال الشاملة لـ ع . تفشالن يف كوهنام شاملتني) →  :إذنهو  3
3 3 3 2 2 150 

 
 .→جد عدد الدوال الشاملة لـ  :60السؤال 

أن نزيد خطوة أبعد من خالل إجياد عدد الدوال الشاملة لـ  7يطلب التمرين 
→ 4. 

 إثباتات التوافيق
جابة عنه بأسلوبني بطرح سؤال ثم اإل يبدأ إثبات التوافيق ملتطابقة 

. واآلخر يعطي اإلجابة  أحد األسلوبني يعطي اإلجابة  .خمتلفني لكنهام صحيحان

 يفتقد عنصرًا واحداً  يفتقد عنصرين
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. أن نستنتج أن  إذنبام أننا أجبنا بشكل صحيح يف كلتا احلالتني, نستطيع 
ستالحظ أن اخلطوة األساسية هي طرح السؤال  .نعطي اآلن مثالني إلثباتات التوافيق

 .الصحيح
 1#بات التوافيق إث

 .يف هذا املثال األول, سنُعطَى متطابقة وجيب أن نتوصل إىل إثبات التوافيق
 املعادلة هي 

(2.1)   	 1 	. 1 ,عندما        1      

            

 .نفحص أوالً احلالة اخلاصة ونربطها بمسألة عدّ معينة
 

ف : كيف جيب 61السؤال  (أو كالمها)  أو  عندما تساوي  أن تعرِّ
 ) متحققة?2.1صفراً بحيث تبقى املعادلة (

	و	4) عندما تكون 2.1تأمل املتطابقة (  , حتديداً 6
6 	 5 4. 5  

تساوي عدد طرق توزيع أربعة عنارص خمتلفة عىل ستة  6نعلم أن 
قل إن العنارص هي تذاكر حفل (حلجز مقاعد احلفل بحيث لن .مستقبِالت خمتلفة

 .تكون متميزة) واملستقبِالت هي ستة من األصدقاء
 .نبدأ اإلثبات بطرح سؤال
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كم عدد طرق توزيع أربع تذاكر خمتلفة حلفل عىل ستة أصدقاء بحيث  السؤال:
 يأخذ كل صديق تذكرة واحدة عىل األكثر? 
 .اتنحن نعلم مسبقاً عن إحد اإلجاب

 .طريقة 6يوجد اإلجابة: 

جيب علينا اآلن أن نستخدم طريقة خمتلفة لعدّ هذه التوزيعات واحلصول عىل 

 اإلجابة 

 5 4. . يشري وجود إشارة + يف هذا اجلواب إىل فكرة التقسيم إىل 5
لك الفكرة هي تعيني صديق حمدد وتقرير ما إذا كان ذ .حاالت واستخدام مبدأ اجلمع

ح الشكل  .الصديق سيحصل عىل تذكرة  .احلالتني وحتليل كل منهام 2.3يوضّ

 .: لنقل إن أصدقاءك هم آدم وبني وكالب ودان وإيفرايم وفرانك2اإلجابة 

إذا مل  .قسم التوزيعات إىل حالتني اعتامداً عىل إذا ما كان فرانك سيحصل عىل تذكرة

طريقة لتوزيع األربع تذاكر عىل  5حيصل فرانك عىل تذكرة, سيكون هناك 

 .األصدقاء اخلمسة اآلخرين

إذا مل حيصل فرانك عىل تذكرة, سيكون هنالك أربع طرق لتحديد تلك 

 5التذكرة, وبالتايل هنالك 
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يوجد  .طريقة لتوزيع التذاكر الثالث املتبقية عىل األصدقاء اخلمسة اآلخرين
4. 5  .توزيعاً يف هذه احلالة 3

5خدام مبدأ اجلمع هنالك باست 4.  .توزيعاً باإلمجال 5

6هذا ينهي اإلثبات التوافيق بأن  	 5 4	. . ليس من الصعب 5
 .اإلثبات بشكل عام

	لكل  :2.1.1 املربهنة 	و	1 	 1 ,	 1

	.		 1. 

من  من تذاكر احلفل املختلفة عىل  توزيع كم عدد الطرق ل إثبات توافيق:
 األصدقاء بحيث حيصل كل صديق عىل تذكرة واحدة عىل األكثر?

 .طريقة يوجد : 1اإلجابة 

سيُعتمد عىل ما إذا كان سيحصل  .واحد من أصدقائك هو فرانك: 2اإلجابة 

	إذا مل حيصل فرانك عىل تذكرة, سيكون هنالك .عىل تذكرة طريقة لتوزيع  1

 .من األصدقاء إىل جانب فرانك 1عىل الـ  كل التذاكر ذات العدد 



158 
 

 
. 6 	 5 4	. 5 	السبب	يف	كون	 ∶2.3   الشكل  
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طريقة لتحديد تلك التذكرة  إذا حصل فرانك عىل تذكرة, سيكون هنالك 
	و من  1التذاكر عىل الـ املتبقية من  1طريقة لتوزيع الـ 1

 إذن هنالك .األصدقاء إىل جانب فرانك

	. 	 	هنالك  .توزيعاً يف هذه احلالة 1 1

	. 	  .توزيع ككل1

 

 2#إثبات التوافيق 

, بإمكانك استنتاج (2.1)إذا أعطيت متطابقة لإلثبات, كام فعلنا للتّو يف سؤال 
لكن هنالك ميزة واحدة إلثباتات  .ح لتسأله بحيث يتحقق اإلثباتالسؤال الصحي

إليك املثال  .التوافيق وهي أنك تستطيع اكتشاف متطابقات جديدة يف أثناء اإلثبات

 :التايل

ن مسألة عدّ بحيث تشتمل هذه املرة عىل اإلجابة  . سنقوم, كام !دعنا أوالً نكوِّ
 .مة معينة لـ فعلنا آخر مرة, باالختبار باستخدام قي

كم عدد الطرق لرتتيب مخسة جمسامت بارتفاعات خمتلفة يف صف واحد سؤال: 
 من اليسار إىل اليمني?

 .مرة أخر, هناك إجابة واحدة سهلة
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 .طريقة !5: هنالك 1اإلجابة 

 .2هي اإلجابة رقم  حيث  !5يف النهاية ستبدو املتطابقة مثل 

هنالك الكثري من األشياء التي  .2إلجابة رقم علينا اآلن أن نكون مبدعني يف ا

أي  .نستطيع فعلها ولكن فيام ييل فكرة يمكن تعديلها إلثبات متطابقات توافيق أخر
ترتيب للمجسامت جيب أن يكون ترتيباً متزايداً حسب االرتفاعات من اليسار إىل 

عتمد عىل حسب تزايد االرتفاعات. سن 1− 5اليمني أو العكس.  رقّم املجسامت من 
 .1−2−3−4− 5موقع اخلطأ األول الذي يفسد الرتتيب املتزايد الصحيح وهو 

 .التحليل 2.4يوضح الشكل 

 .1−2−3−4−5اعتامداً عىل املوقع األول للخطأ يف الرتتيب : 2اإلجابة 

املجسامت مرتبة بشكل متزايد وهنالك طريقة واحدة فقط  .: ال خطأ1احلالة 

 .لرتتيبها

يوجد أربع طرق لتحديد املجسم  .ك خطأ يف املجسم األول: هنال2احلالة 
طريقة لرتتيب املجسامت  !4وبالتايل هنالك  −1أي واحد عدا املجسم رقم  − األول
 .املتبقية

 .طريقة لرتتيب املجسامت يف هذه احلالة !4.4وفقاً ملبدأ الرضب هنالك 
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!.   2.4: الشكل ! ! ! !  السبب	يف	كون	
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هو األول,  1هذا يعني أن املجسم رقم  .: هنالك خطأ يف املجسم الثاين3احلالة 
لذلك يوجد ثالث طرق لتحديد املجسم  .2متبوعاً بأي جمسم آخر عدا املجسم رقم 

  .طريقة لرتتيب املجسامت املتبقية !3الثاين, ثم 
 .طرق يف هذه احلالة !3.3وفقاً ملبدأ الرضب يوجد 

!2.2متشاهبتان وإجاباهتام هي  5و 4التان احل  ., عىل التوايل!1.1	و	

1وفقاً ملبدأ اجلمع هنالك  1 1! 2 2! 	3 3! 4 4! طريقة  	
 .لرتتيب املجسامت

 ملاذا ال يمكن أن حيصل اخلطأ األول يف املجسم اخلامس? :62السؤال 
 .أصبحنا اآلن جاهزين للتعميم

 

!, 1ألي  :2.1.2 املربهنة 1 ∑ ! 

أعطِ إثباتاً توافقياً للمربهنة من خالل تعديل التربير الذي : 63السؤال 
 .5استخدمناه لـ 

 نقاش 

نستطيع فقط أن نتذكر سؤال تذاكر , 2.1.1تشكيل إثبات املربهنة  إلعادة
ة إلعادة تشكيل إثبات املربهن .احلفل ورشط إذا ما كان فرانك سيحصل عىل تذكرة
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نستطيع أن نتذكر سؤال ترتيب املجسامت ورشط املوقع األول الذي يتم فيه , 2.1.2
م فكرة  .إفساد الرتتيب املتزايد للمجسامت املسألة إىل حاالت منفصلة  "الرشط"تقسّ

ر  ل هذه األفكار كبديل عن تذكّ وحرصية بحيث نستطيع تطبيق مبدأ اجلمع; وقد تفضَّ

1معادلة مثل  	. 	 1. 

ص  ملخّ
يف هذا القسم قمنا  .كمسائل توزيع العدّ يمكن إعادة صياغة العديد من مسائل 

من املستقبِالت املتميزة ضمن ثالثة رشوط  من األشياء املتميزة عىل  بعدّ توزيعات 
 أن حيصل كل مستقبل عىل أي عدد من األشياء وعىل يشء واحد عىل األكثر :خمتلفة

 .وعىل يشء واحد عىل وجه التحديد
فنا بعد ذلك إثباتات التوافيق من خالل مثالني يبدأ إثبات التوافيق بسؤال  .عرّ

 .ثم يصف طريقتني خمتلفتني ولكنهام صحيحتان لإلجابة عن ذلك السؤال

 متارين
 .املرافقة لكل إجابة العدّ قم بتكوين مسألة  .1

!  )أ ( 1	 

20  )ب ( 	 20 

	  )ج ( 10 5	. 	 10 		 
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من التذاكر  .من أصدقائك 15تذاكر حلفل تريد توزيعها عىل  10لديك  2.
العرش, ثمة ست منها ذات أرقام مقاعد حمددة (وهي بالتايل متميزة) بينام األربع الباقية 

إذا حصل كل صديق عىل تذكرة  .عامة غري حمددة املقاعد (وهي بالتايل متطابقة)
 د الطرق لتوزيع تلك التذاكر? واحدة عىل األكثر, كم عد

كم عدد كلامت الرس املكونة من ثامنية أحرف التي يمكن تكوينها باستخدام  .3
بحيث يسمح بتكرار حرف واحد عىل األكثر? هذا يعني أن الكلامت  A- Zاألحرف 

ولكن  HVCKEWFX, FOWFLQAZ ,FBHHHRHTالتالية مسموحة: 
 .غري مسموحة LLLWWWFWو VSSLVRTFالكلامت 

∶خذ الدوال املمكنة كـ  .4 7 → 9. 

3كم عدد تلك التي فيها   )أ ( ? كم عدد تلك التي فيها 8
3 8? 

1كم عدد تلك التي فيها   )ب (  لواحد? − وهي دالة واحد  5

 ?زوجياً جلميع قيم  يكون فيها  كم عدد تلك التي   )ج (

	rngكم عدد تلك التي يكون فيها   )د ( f 	5. 6	? 

? التي فيها كم عدد تلك   )ه (  ليس دالةً



165 
 

:كم عدد دوال واحد لواحد لـ  5. 5 → هو  7التي يكون فيها الرقم  9
 ?rng (f)أكرب عنارص 

 .نقطة ثابتة لـ 	 فإننا نسمي دالةً وكان  إذا كان  6.
5كم عدد دوال   )أ ( →  التي لدهيا نقطة ثابتة واحدة عىل األقل? 5

 التي ليس لدهيا نقاط ثابتة? →كم عدد دوال    )ب (

4كم عدد الدوال التقابلية    )ج ( →  التي ليس لدهيا نقاط ثابتة? 4

→جد عدد الدوال الشاملة لـ  7. 4. 

 التي تستخدم املعادلة التالية:  2.1.1أعطِ دالة جربياً غري توافقي للمربهنة  8.

	
!

!
 

: لـ أعطِ إثباتاً تواف 9. !قياً 	 1 ! ,	 1. 

: لـ  أعطِ  10. 	إثباتاً توافقياً 	 1 ,	 	و	1 	 1. 

.11 : 2 لـ أعطِ إثباتاً توافقياً , ,	 	و	1 	 1 .
 قارن بني الدوال والعالقات) (مساعدة:
 إذا أعطيت التعريفات التالية: 12.

F = {Functions f: f is a Function [k] → [n] 
L = {Lists (x1, x2,……, xk): each xi is Taken from (*)1 [n]} 

                                                            

 .(املراجع) مأخوذة من ... إلخ *)(
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∶  والتعريف  	بـ → 	 1 , 	 2 , … , 	 : → .

نة?   .دالة تقابلية أثبت أن   ما هي النتيجة التوافقية املتضمَّ
إىل  إذا تم تغيري املجموعة  يف تتغري املجموعة يف املثال السابق, ك 13.

جمموعة دوال واحد لواحد أو إىل جمموعة دوال شاملة أو إىل جمموعة دوال تقابلية عىل 
 التوايل? 

, 1التي حتقق  	 و أعطِ إثباتاً توافقياً لـ  14.
	 	. 1 

بام  ,بغض النظر عن عدد العنارص اوي عدد التباديل من تس لتكن  15.
بأي حجم هي  1ألن التباديل من  2  إذن(أي التبديل الفارغ).  0فيها احلجم 

 بأي حجم هي  2التباديل من  .)1( ) و(
 .5 ). لذلك2,1) و(1,2) و(2) و(1( ) و(

 .1 لتكن

 الكامل. من خالل التعداد جد   )أ (

: لـ   )ب (  .1	,  1أعطِ إثباتاً توافقياً

 .استخدم املتطابقة يف اجلزء (ب) إلجياد    )ج (
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وغريه يف هذا الفصل والتي متت  −(التوزيعات املرتبة) يُعنى هذا املثال  16.
ي حتصل بـالتوزيعات التي يكون فيها الرتتيب الذ − "التوزيعات املرتبة"تسميتها بـ 

يف ما ييل مثال لتوزيعات مرتبة لسبعة أشياء متميزة  .فيه املستقبِالت عىل األشياء مهامً 
 عىل ثالثة مستقبِالت متميزة.

 
ر باملستقبِالت  ي األشياء القريبة من القاع أوالً (فكّ  − 1كام هو معروف, يتم تلقّ

هذا يعني أن  .ر لكل حماسب)كـمحاسبني واألشياء كعمالء يف صف االنتظا 3
التوزيعني املرتبني املوضحني خمتلفان عىل الرغم من أهنام متشاهبان إذا تم اعتبارمها 

 .كتوزيعات عادية

 من األشياء املتميزة عىل  تساوي عدد التوزيعات املرتبة لـ  لتكن 
 .من املستقبِالت املتميزة

1أثبت أن   )أ ( . 2 … 1 
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.ارشح ملاذا يوجد  )ب ( من األشياء  توزيعاً مرتباً لـ   
من املستقبالت املتميزة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل  املتميزة عىل 

 .األقل

 جواب آخر للفرع (ب) السابق. !ارشح توافقياً ملَ يكون   )ج (

  مالحظات
) 2003الصادر ( (Benjamin & Quinn)ب بينجامني وكوين يعترب كتا

 Proofs that Really Count: The) اإلثباتات املهمة: فن اإلثبات التوافقيبعنوان 

Art of Combinatorial Proof)  مقدمة ممتعة وفريدة لإلثباتات التوافقية يف الكثري
 جملة الرياضياتل ثمة مصادر أخر جيدة مث .من املجاالت الرياضية املختلفة

(Mathematics Magazine) وجملة الكليّة للرياضيات (Mathematics Journal 
The College) اللتني نرشهتام مجعية الرياضيات يف أمريكا. 

 عدّ املجموعات اجلزئية واملجموعات املتعددة 2.2
 املجموعات اجلزئية واملجموعات املتعددة كتوزيعات

 .1.1لك التي أجبنا عنها يف القسم فيام ييل ثالثة أسئلة كت

, كم 1−6تشتمل عىل األرقام  يانصيب عند سحب ثالث تذاكر .1
 عدد التذاكر املوجودة? 
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يوفر متجر أربعة أصناف من الكعك, كم عدد الطلبات التي يمكن  .2
 طلبها بحيث تتكون من سبع كعكات? 

يف السؤال السابق, كم عدد الطلبات التي حتتوي كعكة واحدة عىل  .3
 األقل من كل صنف? 

لذلك تكون  6يف السؤال األول, تتكون التذكرة من جمموعة ثالثية من 

 .}5,4,2{. فيام ييل التوزيع املقابل للتذكرة اإلجابة 

 
هذا هو التوزيع لثالثة أشياء متطابقة عىل ستة مستقبالت متميزة بحيث حيصل 

وكام هو موضح يف الشكل أعاله, فإننا نضع  . األكثركل مستقبل عىل يشء واحد عىل
 .}2,4,5{عنرصاً  ينتمي إىل املجموعة  إذا كان  كرة يف الصندوق 

 
شخص مأخوذة من جمموعة  طريقة لتكوين جلنة من  يوجد : 64السؤال 

 قم بإعادة صياغة هذه اجلملة كمسألة توزيع. .شخص مكونة من 
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عنارص  7ثاين, ترتيب الكعك هو جمموعة متعددة مكونة من يف السؤال ال

. فيام ييل التوزيع املقابل للمجموعة  لذلك تكون اإلجابة  4مأخوذة من 
 .}2,2,2,2,3,3,4{املتعددة 

 
هذا هو التوزيع لسبعة أشياء متطابقة عىل أربعة مستقبِالت متميزة وبال رشوط 

وكام هو موضح يف الشكل  .ألشياء التي يمكن أن حيصل عليها كل مستقبلعىل عدد ا
 .الذي نقوم برتتيبه لكل كعكة من النوع  أعاله, فإننا نضع كرة يف الصندوق 

عنارص مأخوذة من  7ترتيب الكعك يف السؤال الثالث هو جمموعة متعددة من 

 أو  يوجد  .مرة واحدة عىل األقل 4بحيث يظهر كل عنرص من  4
من هذه الرتتيبات ألنه بمجرد أن نضع كعكة واحدة من كل نوع يف العلبة, فإن بقية 

. 4الرتتيب يمكن أن يكون أي جمموعة متعددة مكونة من ثالثة عنارص مأخوذة من 
 .}1,1,2,3,3,3,4{فيام ييل التوزيع املقابل للمجموعة املتعددة 
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هذا هو التوزيع لسبعة أشياء متطابقة عىل أربعة مستقبِالت متميزة بحيث 
 .حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل

ح هذه األمثلة أن املجموعات اجلزئية واملجموعات املتعددة تكون  توضّ

فيام ييل ثالث  .متكافئة لتوزيعات معينة من أشياء متطابقة عىل مستقبِالت متميزة
 .كون إجابتها مسائل ت

 تساوي: 	
عنرص واملأخوذة من جمموعة  ) عدد املجموعات اجلزئية املكونة من 1(

 عنرص; مكونة من 
شخص واملأخوذة من جمموعة مكونة من  ) عدد الطرق لتكوين جلنة من 2(

 شخص; 
قبالت املتميزة من املست من األشياء املتطابقة عىل 	) عدد التوزيعات لـ3(

 .بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األكثر
 .فيام ييل الرسد ذاته لـ 

 تساوي: 	
عنرص واملأخوذة من جمموعة  ) عدد املجموعات املتعددة املكونة من 1(

 عنرص; مكونة من 
 من األصناف; من الكعكات إذا كان املتجر يبيع  ) عدد الطرق لرتتيب 2(
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 .من املستقبالت املتميزة من األشياء املتطابقة عىل 	) عدد التوزيعات لـ3(
 .هذا يمكننا من أن نمأل الصف الثاين يف اجلدول اخلاص بمسائل التوزيع

 كم عدد العنارص التي يمكن للمستقبالت تلقيها توزيعات
1 بدون رشوط مستقبل عىل  عنرص     1  1 

k خمتلفة فةخمتل
k?  0  أو	 ! 

 0أو  1    خمتلفة متطابقة

 ? ? ? ? متطابقة خمتلفة
 ? ? ? ? متطابقة متطابقة
 

ارشح سبب اإلجابتني األخريتني يف الصف الثاين يف اجلدول : 65السؤال 

 أعاله.
 متطابقة باسكال ومثلث باسكال

بكم طريقة  .. سنبدأ بحالة خاصةنكتشف ونثبت متطابقة لـ دعنا رسيعاً 
 يمكن تكوين جلنة من ثالثة أشخاص مأخوذة من جمموعة من مخسة أشخاص?

للحصول عىل إجابة أخر,  .طريقة كإجابة أوىل, نحن نعلم أن هنالك 
م الواردة لنقل إن األشخاص اخلمسة هم أصدقاؤنا آدم وبني وكالب ودان وإيفراي
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. قسم اللجان املمكن تكوينها إىل نوعني تبعاً لوجود إيفرايم 2.1أسامؤهم يف القسم 
 .يف اللجنة أو عدم وجوده

 مجيع اللجان املمكنة

 اللجان مع إيفرايم اللجان بدون إيفرايم

 }آدم, بني, إيفرايم{ }آدم, بني, كالب{

 }آدم, كالب, إيفرايم{ }آدم, بني, دان{

 }آدم, دان, إيفرايم{ }لب, دانآدم, كا{

 }بني, كالب, إيفرايم{ }بني, كالب, دان{

 }إيفرايم ,بني, دان{ 

 }كالب, دان, إيفرايم{ 

 مع إيفرايم  بدون إيفرايم 
 ككل  
 



174 
 

رايم يف جلنة يكون إيفرايم موجوداً فيها, ألنه بمجرد وجود إيف هنالك 
جلنة ال يوجد  هنالك  .طريقة اللجنة, سيتم حتديد الشخصني املتبقيني بـ

إيفرايم فيها ألن أي جلنة ختلو من وجوده ستكون عبارة عن جلنة مكونة من أربعة 
لذلك باستخدامنا ملفهوم اجلمع, اإلجابة الثانية  .أشخاص هم: آدم وبني وكالب ودان

 .+  هي 
وبنفس املنطق سنثبت املربهنة التالية املعروفة  =  +  أثبتنا للتو أن 

 .(Pascal’s Identity)ال بـمتطابقة باسك
 

  املربهنة
 , 1 و 1ألي  (متطابقة باسكال) : 2.2.1

 =  +  
 

باسكال, ثم استخدم نفس الفكرة لتعطي إثباتاً  أثبت متطابقة: 66السؤال 
 ,1 و 1ألي : توافقياً ملتطابقة ذات صلة هبا وهي

 =  +  
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. تتيح معادلة باسكال حساب هذه هو  والعمود  العنرص يف الصف 
املصفوفة بشكل سهل كالتايل: كل عنرص يساوي العنرص الذي يقع إىل الشامل الغريب 

ذي يقع إىل شامله أما بالنسبة إىل أول صف وعمود, منه باإلضافة إىل العنرص ال
واللذين ال يوجد لدهيام مثل تلك العنارص املجاورة, فإننا نعتمد عىل الرشوط 

	لـ    1 =احلدودية التالية: 	لـ   0 =و 0 . هذا يعطي إحساساً 1
أخوذة من جمموعة مكونة عنرص وامل 0عدد املجموعات اجلزئية املكونة من  .بالتوافقية

كذلك, ال  .هي املجموعة اجلزئية الوحيدة يف هذه احلالة øألن  1عنرص هو  من 

عنرص  0عنرص واملأخوذة من جمموعة مكونة من  يوجد جمموعات جزئية مكونة من 

	ألي قيمة لـ  1. 
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يف  ) 9استخدم متطابقة باسكال إلجياد الصف التاسع ( أي : 67السؤال 

 اجلدول.
 إثباتات توافقية 
 إثباتات رسيعة

 مها: متطابقتان أساسيتان تتضمنان األرقام 

, التي حتقق املتباينة  و لكل قيم   =                    (2.2)
0                            

 و

(2.3) 

	لكل قيم  2  0                                                     

  

, الحظ أنك (2.2)إلثبات املعادلة  .لكلتا املعادلتني إثباتات توافقية رسيعة
شخص إما من خالل حتديد أولئك األشخاص   تستطيع اختيار جلنة مكونة من

لذين لن أو بشكل مكافئ حتديد األشخاص ا الذين سينضمون للجنة وعددهم 
 .ينضموا للجنة وعددهم 



177 
 

 
جمموعة جزئية يمكن تكوينها من  2, تذكر أن هنالك (2.3)إلثبات املعادلة 

نستطيع بشكل تبدييل عدّ تلك املجموعات اجلزئية من  .عنرص جمموعة مكونة من 
كونة من جمموعة جزئية م هنالك  .خالل ترتيبها يف جمموعات تبعاً لعدد عنارصها

ن الطرف األيمن من املعادلة إىل  0من  عنرص ومجع هذه الكمية جلميع قيم    .يكوِّ
) يف مثلث 15(أي  15رقم  ما هو جمموع األرقام يف الصف: 68السؤال 

 باسكال?
 .)15(أجب عن هذا السؤال من دون حساب الصف رقم 

 اللجان  عدّ 
فيام ييل  .إلثبات متطابقتني إضافيتنيلعدّ اللجان  سنستخدم تفسري 

 املتطابقة األوىل: 
2.4  

           																												                                                  
 

شخص, بكم طريقة يمكن اختيار جلنة  من بني جمموعة مكونة من  سؤال:

 وحتديد واحد منهم كرئيس للّجنة?  شخص مكونة من 



178 
 

 .قم بعدّ القائمتني يف املجموعة الثنائية ذات الشكل (جلنة, رئيس) :1اإلجابة 
شخص  طريقة, ثم اختيار الرئيس من بني هؤالء الـ  نستطيع اختيار اللجنة بـ 

 .كلطريقة ك طريقة, وباستخدام مبدأ الرضب, هنالك  بواحدة من 
 .قم بعدّ القائمتني يف املجموعة الثنائية ذات الشكل (رئيس, جلنة): 2اإلجابة 

ثم, من بني الـ  .طريقة شخص بواحدة من  نستطيع أوالً اختيار الرئيس من بني 
 شخص بـ  1شخص املتبقيني, نستطيع إكامل اللجنة باختيار الـ  1

 .طريقة ككل رضب, هنالك طريقة, وباستخدام مبدأ ال
 معادلة ڤاندرموند 

 اندرموند: ڤاملعادلة التالية تُدعى صيغة 
(2.5) 

                                                      

                                  
د, الحظ أن اجلهة اليمنى من املعادلة تعدّ اللجان ذات لننتهِ بسؤال جي 

تقرتح احلدود املستخدمة  .شخص شخص التي نستطيع تكوينها من 	الـ
 –ضمن بنود اجلمع عىل اجلهة اليرس من املعادلة أن هنالك نوعني من األشخاص 

تبعاً لعدد  وأننا نستطيع التقسيم إىل حاالت –من النساء  	من الرجال و لنقل 
 .الرجال يف اللجنة
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امرأة, كم عدد اللجان التي  رجل و من بني جمموعة مكونة من  سؤال:
 شخص?  يمكن تكوينها من 

 .من اللجان  يوجد: 1اإلجابة 

, حيث إذا كان هذا الرقم هو  .اعتمد عىل عدد الرجال يف اللجنة: 2اإلجابة 
طريقة الختيار الرجال ولكل واحدة من هذه  , فإن هنالك 0

طريقة الختيار النساء وبذلك تكون اللجنة مكونة من  االختيارات فإن هنالك 
من  من اللجان حتتوي عىل  باستخدام مبدأ الرضب هنالك  .شخص 

 من اللجان. الرجال وباستخدام مبدأ اجلمع هنالك 

 طلبات الكعك

أصناف من  10افرتض أن هنالك حمالً يبيع  .دعنا نعود إىل طلبات الكعك

إذا  .) طلب خمتلف(الكعك ونريد أن نطلب نصف دزينة, حينئذٍ سيكون هنالك 
ركزنا عىل صنف واحد, لنقل الكعك الالمع, فإن أي طلب لنصف دزينة جيب أن 

) من الطلبات ال حتتوي عىل (هنالك  .ما بني صفر إىل ست كعكات المعة حيتوي
) من الطلبات حتتوي عىل كعكة المعة واحدة وهكذا وصوالً (كعكات المعة و

 ) من الطلبات حتتوي عىل ست كعكات المعة وهبذا نكون للتو قد أثبتنا أن: (إىل 

=  +  + 	 	 	 	 	 	 	
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م وأثبت صيغة تتضمن :69السؤال   .)() بدالً من  (عمّ

 مربهنة ذات احلدين 

متنح الصفوف يف مثلث باسكال معامالت كل حد ناتج عن تفكيك التعبري 
 عىل سبيل املثال,  .وتبسيطه 

					 		 4 6 	4 	 																															

		
4
0

4
1

4
2

	
4
3

	
4
4

 

 .هذا هو موضوع مربهنة ذات احلدين
وأية أعداد حقيقية  0ألي عدد صحيح دين) ) ( ذات احل2.2.2مربهنة (

 , و	

	  

هي أعداد حقيقية, وليس بالرضورة أن تكون أعداداً صحيحة  	و	ألن 
سنحتال عىل هذا األمر من  .موجبة, فإنه يبدو أن االختبار التوافقي سيكون غري وارد

ثم  	و	إثبات توافقي يكون صحيحاً لكل األعداد الصحيحة املوجبة خالل إعطاء 
  .توضيح سبب كفاية ذلك اإلثبات
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كم عدد كلامت الرس املكونة من  .هي أعداد صحيحة موجبة 	وافرتض أن 
 اختياراً لكل حرف? حرف التي يمكن تكوينها بحيث يكون هنالك  

بطريقة أخر, ختيل أنه سيتم أخذ  .ذه احلالةكلمة رس يف ه يوجد 
: األبجدية  حرف واألبجدية  لدهيا  1أحرف كلمة الرس من أبجديتني خمتلفتني متاماً

رتّب كلامت الرس يف جمموعات تبعاً لعدد األحرف التي حتتوي  .حرف لدهيا  2

, فإن 0, حيث إذا كان هذا العدد هو  .2عليها واملأخوذة من األبجدية 
طريقة  , ثم هنالك 2طريقة لتحديد مواقع األحرف من األبجدية  هنالك 

 1طريقة لتحديد األحرف من األبجدية  لتحديد تلك األحرف, وأخرياً هنالك 

, فإنه, وباستخدام مبدأ إىل  0يمكن أن ترتاوح من  ألن  .املتبقية للمواقع  
 كون هنالك اجلمع, ي

 

 
عددين صحيحني  و		هذا يثبت مربهنة ذات احلدين عندما يكون  .كلمة رس

 .موجبني
, الحظ أن التعبريو	لتوسيع النتيجة لتشمل كل األعداد احلقيقية 

كتلك املوجودة يف . إذا كانت معادلة كثري احلدود 	وهو كثري احلدود يف  
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(هنا, كل األرقام  	ومربهنة ذات احلدين صحيحة لقيم عديدة ال متناهية لـ 
 .	والصحيحة املوجبة) فإهنا حينئذٍ تكون صحيحة جلميع األعداد احلقيقية 

 .13انظر إىل التمرين  .تُعرف هذه النتيجة بفرادة مربهنة الكثريات احلدود
 

 عدّ احللول التكاملية 

 العدّ ننهي هذا القسم بعرض بعض األمثلة التي توضح نوعاً آخر من أسئلة س
. ستعرف فائدة هذه الفكرة عندما ندرس توليد التي تكون اإلجابة عليها هي

 .3الدوال يف الفصل 
 

 أمثلة
	كم عدد احللول لد   )أ ( هو  , حيث كل 7

 ب?عدد صحيح غري سال

	,احلل هو مصفوفة رباعية عىل الشكل ( ⟸ ,	 ) والتي حتقق 	,
نان حلّني, 1,0,0,6) و(0,4,2,1عىل سبيل املثال, كال ( .رشوط السؤال ) يكوّ

 .) ليسا بحلّني−1,0,0,8) و(4,2,1,2ولكن (
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ية الحظ أن احللول تتوافق بشكل واحد لواحد مع املجموعات اجلزئية السباع
 2هو عدد أرقام الـ  يف املجموعة اجلزئية و 1هو عدد أرقام الـ  : 4املأخوذة من 

) يتوافق مع املجموعة اجلزئية 0,4,2,1عىل سبيل املثال, احلل ( .وهكذا
2,2,2,2,3,3,4. 

. 120=  =  لذلك يوجد   حالً
	كم عدد احللول لد   )ب ( هو عدد  , حيث كل 15

 صحيح موجب?

	ألن كل  ⟸ , فإن هذه احللول تتوافق مع جمموعات متعددة مكونة 1
يظهر مرة واحدة عىل  3حيث إن كل عنرص من  3عنرصاً مأخوذة من  15من 

.  91=  =  =  األقل. لذلك يكون هنالك   حالً
15هذه املسألة مكافئة لعدّ احللول للمسألة الحظ أن  3 

 هو عدد صحيح غري سالب. حيث إن كل 
	كم عدد احللول لد    )ج ( 4 , حيث إن 11

 هو عدد صحيح غري سالب? كل 

4احلد  ⟸ 4  .  يزيد من صعوبة استخراج احلل قليالً
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قم بحل هذه املسألة من خالل التقسيم إىل حاالت بناء عىل قيمة  :70 السؤال
. 

	تساوي عدد احللول لـ  الفكرة العامة هي أن  ⋯

تساوي عدد احللول  هو عدد صحيح غري سالب, وأن  بحيث إن كل  
 هو عدد صحيح موجب. لنفس املعادلة بحيث إن كل 

	كم عدد احللول لد  :71السؤال  بحيث إن كل  ⋯

 ? 1أو  0هو إما  
ص   ملخّ

تتوافق املجموعات اجلزئية واملجموعات املتعددة مع توزيعات أشياء متطابقة 
دنا بإثباتات توافقية للعد يد من النتائج عىل مستقبالت خمتلفة. يف هذا القسم, زوّ

والتي من بينها متطابقة باسكال  املهمة التي تتضمن معامالت ذات احلدين 
د احللول ذات األعداد  درسنا أيضاً كيف أن  .ومربهنة ذات احلدين تعُ

 الصحيحة ملعادالت معينة.
 متارين

 املصاحبة لكل إجابة مما ييل:  العدّ قم بتكوين مسألة  .1

 +  +    )أ (
 	  )ب (
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 	  )ج (
  )د (

/ 
 

2.  : ر توافقياً  =  برّ
 أعطِ إثباتاً تقابلياً ملتطابقة باسكال من خالل تعريف ما ييل:  .3

A: = {sets S:S  [n] and | | 
A: = {sets T:T  [n-1] and | | 1 

A: = {sets U:U  [n-1] and | | 

	 → F: Aثم جد دالة تقابلياً  ∪ . 

جزء من عملك يف هذا  .أعطِ إثباتات توافقية أو تقابلية ملا ييل .4
 التي جتعل املتطابقات التالية صحيحة: أو /و  	والسؤال هو حتديد مجيع قيم 

3  )أ ( ∑ 2 	 

   )ب (
⋯     )ج (   

     )د (

    )ه (

⋯       )و (

   

⋯ماذا يساوي املقدار  .5

 ? مخّن النتيجة ثم قم بإعطاء إثبات توافقي.
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هو عدد  عددين حقيقيني و 	وأعطِ إثباتاً توافقياً ملا ييل: إذا كان  .6
 صحيح غري سالب, فإن 

 

ر خاصية فرادة  (ستحتاج, كام هو احلال يف إثبات مربهنة ذات احلدين, لتذكّ
 كثريات احلدود).

د عدد احللول لكل من األسئلة التالية. افرتض أن كل  .7 هي  حدّ
 عدد أعداد صحيحة غري سالبة ما مل يذكر غري ذلك.

 1  )أ (
10  )ب ( 8 

⋯  )ج (  .1حيث كل  401

 ≤ 2و  ,  ≤1 حيث 	12  )د (
 , 

3  )ه ( 5 7 

   )و (

وجتميع  كم عدد احلدود الناجتة من فك املقدار .8
 احلدود املتشاهبة?

(حيث  كعدد موجب. جد, مع اإلثبات, قيمة  	ثبّت .9
 إىل القيمة العظمى. ) التي ترفع قيمة املقدار 0
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? أعطِ إجابة كاملة قدر اإلمكان مع  متى يكون املقدار .10 زوجياً
 اإلثبات.

عنرص  من كم عدد املصفوفات التي يمكن تكوينها  .11

), ,… 1هو عدد صحيح موجب و بحيث إن كل  , 1 2

 ? أثبت إجابتك.⋯

 عنرص واملأخوذة من  كم عدد املجموعات اجلزئية املكونة من  .12
 والتي يمكن تكوينها بحيث ال يظهر أي رقمني متتابعني يف املجموعة اجلزئية?

 ƒ الكثريات احلدود) لتكن (فرادة .13
,, وافرتض أن كثريات حدود من الدرجة   و ,… , 

 	. أثبت أنجلميع قيم  ƒ  هي أعداد حقيقية متميزة بحيث إن
	ƒ. 

 
  مالحظات
من الشائع جداً أن يتم ربط اسم الريايض الفرنيس بليز باسكال  عىل الرغم أنه
1662 باملصفوفة املثلثة لألرقام التي تم ذكرها يف هذا القسم, إال أنه تم  1623

التعرف بشكل جيد عىل املثلث والعديد من خصائصه قبل جميء العامل باسكال من 
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 جنوب أوروبا يف مطلع العامفريقيا وني من آسيا والرشق األوسط وشامل أقبل رياضي

 .1996يف سنة  (Katz) ألقِ نظرة عىل املقالة املكتوبة من قبل كاتز .1000
تزود معامالت ذات احلدين بمجموعة ال متناهية من املتطابقات واخلصائص 

. ومرة 4.1املمتعة وسنشاهد املزيد منها خالل هذا الكتاب خصوصاً يف القسم 
مرجعاً  (Benjamin & Quinn 2003) 2003وين أخر, يعد كتاب بنيامني وك

عىل صعيد ذي صلة, هنالك بحث مهم تم إنجازه يف السنوات األخرية يف جمال  .ممتازاً 
خوارزميات إثبات املتطابقات املستخدمة يف احلاسوب وهذه مسألة تم حلها جيداً 

قِ نظرة عىل أل .ألنواع عديدة من املتطابقات املهمة متضمنةً معامالت ذات احلدين
سيك وويلف وزيلربغر ڤاملؤلف من قبل بيتكو الكتاب الذي حيمل العنوان 

(Wilf & Zeilberger)  1996يف سنة. 
(التي كانت تدعى سابقاً  (Fermat-Wiles)يلز او –تقول مربهنة فريما 

 ) إنه ال يوجد حلول غري صفرية لـلمعادلة "مربهنة فريما األخرية"
	لألعداد الصحيحة  	و 	و روجيه أبريي ". يف مقالة عن أبيه (3عندما  	و

(Roger Apéry) ,1994−1916رقم  18, الريايض الذكي, جملد ": ريايض متطرف
2 ,1996 ((A Radical Mathematician: The Mathematical Intelligencer, 

Volume 18, n.2, 1996) ي الطرفة التاليةيروي فرانسوا أبري. 
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, دار احلوار حول 1979خالل عشاء رجل ريايض يف كنغستون, كندا, يف عام 
مربهنة فريما األخرية, واقرتح إينريكو بومبريي مسألة إلثبات أن املعادلة التالية ليس 

 لدهيا حلول غري تافهة.
											حيث	3 	 	 	 

	,10,16, 3ة وعاد عىل اإلفطار باحلل ترك أبريي الطاول
 ."غري تافهة". رد بومبريي بقساوة: أنا قلت 	17

 عد تقسيامت املجموعة  3.2 

تركنا نوعني من التوزيعات للدراسة: أشياء متميزة عىل مستقبِالت متامثلة, 
ويف ذلك  سندرس النوع األول يف هذا القسم .وأشياء متامثلة عىل مستقبِالت متامثلة
 .طرح ألعداد ستريلينغ من النوع الثاين

 .4.3جيب علينا دراسة هذه العائلة املهمة من األعداد بتفاصيل أكثر يف القسم 
 

 تقسيامت ملجموعة كتوزيعات
فيام ييل توزيع  .سندرس اآلن توزيعات ألشياء متميزة عىل مستقبالت متامثلة

  .ثلةخلمسة أشياء متميزة عىل ثالثة مستقبالت متام
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 .وفيام ييل توزيع آخر مماثل

 
1,3,4نستطيع توضيح التوزيع األول كـ  , والذي هو تقسيم  2,5

1,4إىل جمموعتني ونستطيع توضيح التوزيع الثاين كـ  5ملجموعة  , 2 , 3,5 
نه يف التوزيع الثاين حيصل الحظ أ .إىل ثالث جمموعات 5ملجموعة اقسم يوالذي 

 ).4.1(تذكر أننا درسنا التقسيامت يف القسم  .كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل
 

,1ما التوزيع الذي يتطابق مع التقسيم : 72 السؤال 2, 3, 4, 5? 
 هو املجموعة غري اخلالية املكونة من  من  , يكون تقسيم ألي جمموعة 
. تُدعى عنارص التقسيم حتاد املجموعات املنفصلة منها هو عنرص بحيث يكون ا

مع التوزيع  5يتطابق التقسيم املكون من عنرصين من املجموعة  .بكتل التقسيم
ح يف الفقرة السابقة واملكون من املجموعتني  ,1األول املوضّ 3, 4 	و 2, . إذا كنا 5
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ون من املالئم أن نستثني األقواس نستطيع أن نفعل ذلك من دون لبس, فإنه أحياناً يك
,134الداخلية والفواصل ونكتب بدالً من ذلك  25. 

) كل عنرص 1مها: ( هنالك صفتان بارزتان للتقسيم املأخوذ من املجموعة 
) ترتيب الكتل ال هيم عند وضع 2يظهر يف كتلة واحدة فقط من التقسيم, و( يف 

 قائمتها.
 ثاينأعداد ستريلينغ من النوع ال

ف  كعدد التقسيامت لـمجموعة مكونة  ,لعد تقسيم املجموعة سنعرّ
عنرص ملجموعة  كتلة, أي عدد التقسيامت املكونة من  عنرص واملكونة من  من 

 .عنرص مكونة من 
 إذن وكام متت اإلشارة إليه فإن,

	  مكونة من  كتلة ملجموعة ) عدد التقسيامت املكونة من 1تساوي (,
من املستقبالت املتامثلة  من األشياء املتميزة عىل  ) عدد التوزيعات لـ 2عنرص; و(

 .بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل
من املستقبالت  من األشياء املتميزة عىل  الحظ أن عدد التوزيعات لـ 

وليس  ,األقل هو  حد عىل	املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل عنرص وا

. يشري املتغري األول إىل حجم املجموعة التي يمكن تقسيمها والثاين إىل ,
ف  .0,0 1حجم الكتل وسنعرّ
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يف سياق تقسيامت أو توزيعات (بحسب اختيارك), ارشح مل : 73السؤال 

و	1لـ  ,0 	0يكون , 0  .1لـ  0
 .أعداد ستريلينغ من النوع الثاين هي ,األعداد  
 

 أعداد ستريلينغ املحسوبة بالتعداد الكامل
1لـ  ,4دعنا نحسب  بشكل  .باستخدام التعداد الكامل 2,3,4,

  عام, لعدد صحيح موجب كـ 
التي حتقق املتباينة  هي لقيم  ,تكون القيم غري الصفرية الوحيدة لـ 

1. 
نة من كتلة واحدة 4تساوي عدد التقسيامت لـ  4,1, أوالً   .واملكوّ

 .4,1 1ولذلك فإن 1,2,3,4والتقسيم الوحيد يف هذه احلالة هو 
 , واملكونة من كتلتني. هنالك سبعة  4تساوي عدد التقسيامت لـ  4,2ثانياً

:  تقسيامت حتديداً

 
 .4,2 7لذلك فإن
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 1و 4,3 	6ستخدم التعداد الكامل إلثبات أنا :74السؤال 
, جد 4,4 1لـ  ,3. أيضاً ,2,3. 

 أعداد بيل 

عنرص, وهذا يعني  كعدد التقسيامت ملجموعة مكونة من  ف سنعرّ 

4عىل سبيل املثال,  .تقسيامت بأي حجم هي  4 لتقسيامً  15ألن هنالك  15
 شكل املخترص):(باستخدام ال حتديداً 

 
تستطيع إجياد عدد التقسيامت بدون استخدام التعداد الكامل من خالل مجع 

 :  أعداد ستريلينغ التي تم إجيادها مسبقاً
4 4,1 4,2 4,3 4,4 1 7 6 1 15 

 

 .3جد : 75السؤال 

ع الثاين وعالقتها بأعداد ستريلينغ من النو أعداد بيلتدعى  األعداد 
 هي: 
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2.6 			 
																																							 	 																				لكل	1

	 , 																			 

 
 ماذا عن الصيغ?

	ولدينا صيغ جيدة حلساب  	و  ,), لكن اشتقاق صيغ لـ (
, سنقوم 3.1يف القسم  .أكرب وحيتاج إىل تقنيات متطورة أكثر يشكل حتدياً  	و

 باشتقاق الصيغة

,
1
!

1  

 
 (2.6)يف ضوء العالقة بني أعداد ستريلينغ وأعداد بيل املوضحة يف املعادلة 

 الصيغة البديلة:  4.3قسم ولكننا سنثبت يف ال يمكن لنا أن نحصل عىل صيغة لـ 
1

!
 

الذي لديه  إن هذه الصيغة مهمة جداً ألهنا توضح العدد الصحيح 
 وسلسلة ال متناهية. تفسري توافقي كحاصل رضب العدد غري النسبي 

7,3جد : 76السؤال  	و	  .باستخدام الصيغ املعطاة للتو 5
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 حلاالت خاصة الصيغ
, دعنا نسلط أنظارنا عىل إجياد صيغ ,بدالً من إجياد صيغة موحدة لـ 

 .لقيم حمددة لـ 
 هذه الصيغ هي:

, 1 , 1																 , 2

2 1																			 , 1
2

 

,الصيغ  1 	و	1 , اضحة ألن الطريقة جيب أن تكون و 1
عنرص إىل كتلة واحدة هي أن يكون هنالك  الوحيدة لتقسيم جمموعة مكونة من 

املكونة للمجموعة األصلية, والطريقة الوحيدة  تقسيامً واحداً حيتوي مجيع العنارص 
كتلة هي أن حتتوي كل كتلة عىل عنرص  عنرص إىل  لتقسيم جمموعة مكونة من 

 .واحد فقط

,حلساب  مكون من عنرصين الحظ أن الكتل يف أي تقسيم من  2
هذا  .ومتمامهتا (جمموعتني) تتكون من بعض املجموعات اجلزئية غري اخلالية من 

,يعني أننا نحتاج إىل عد جمموعات عىل الشكل  مها جمموعتان  و حيث   
 .جزئيتان غري خاليتني من 
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ذوات  ,نقوم بعدّ املجموعتني املكونتني من عنرصين دعنا أوالً 

2من أي من الـ  يمكننا اختيار املجموعة  .اخلصائص املتشاهبة جمموعة جزئية  2
تلقائياً وعالوة عىل ذلك  نفسها وبالتايل فإنه يمكن حتديد  و ∅باستثناء  من 

2لية ولذلك فإن هنالك  فإنه من املضمون أهنا ليست خا جمموعة كتلك  2
 العنرصين.  ذايتاملجموعتني 

اآلن, افرتض أن جمموعتني مكونتني من عنرصين تعتربان متكافئتني إذا كانتا 
. كل فئة متكافئة لدهيا عنرصان نسبة إىل الطريقتني اللتني  لمتثالن نفس التقسيم 

ت العنرصين ولذلك, تبعاً لقانون التكافؤ, يمكن هبام ترتيب الكتل يف املجموعة ذا
2فإن هنالك  2 /2 2 ,فئات متكافئة وبالتايل فإن  1 2

2 1. 

,اآلن, أثبت الصيغة : 77السؤال  1
n
2. 

   إثباتات توافقية   

   مثلث ستريلينغ من النوع الثاين

بحيث تكون مشاهبة لـمتطابقة  ,سنقوم أوالً باشتقاق متطابقة لـ 

تفحّص التوضيح التايل للحالة  .ذات احلدين  ملعامالت ) 2.2.1باسكال (مربهنة
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كتل جيب أن حيتوي عىل  مكون من ثالث 5. أي تقسيم من 5,3اخلاصة 
فيام ييل نبني  .) ليس منفرداً يف كتلة2) يف كتلة لوحدها, أو (1إما ( 5العنرص

 التقسيامت من النوع األول باستخدام الشكل املخترص:

 
4,2 لكن هذه التقسيامت تتوافق بشكل واحد لواحد مع تقسيامت  7

 4من كل تقسيم ينتج عنه تقسيم من  5مكونةً من كتلتني: إزالة الكتلة  4من 
لوي ; وهي موضحة يف النصف العةهذه العملية هي دالة تقابلي .مكون من عنرصين

 .2.5 من الشكل
	لعد التقسيامت من النوع الثاين, اخرت أوالً واحداً من الـ  تقسيامً من 4,3

املكونة من ثالث كتل, ثم اخرت واحدة من تلك الكتل الثالث التي حتتوي عىل  4
لن يكون وحيداً يف الكتلة; وعالوةً عىل ذلك فإن  5مما يضمن أن العنرص  5العنرص 

ج عنه تقسيم خمتلف. هذه العملية موضحة يف النصف السفيل من كل اختيار ينت
.3باستخدام مبدأ الرضب, حيث يكون هنالك  .2.5الشكل  تقسيامً من  4,3

 .النوع الثاين
4,2يشري مبدأ اجلمع ضمنياً أن هنالك  3. تقسيامت ككل  4,3

5,3وبذلك نكون قد أثبتنا املتطابقة أن  4,2 3. واملربهنة التالية  4,3
 .تستخدم هذه الفكرة



198 
 

	و	1إذا كانت : 2.3.1املربهنة   , فإن:1
, 1, 1 . 1,  

 
.أجزاء 3] إىل 5: عدّ جتزئات [2.5الشكل   
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 مكونةً من  كم عدد التقسيامت التي يمكن تكوينها من  إثبات توافقي:
 كتلة?

 .,يوجد : 1اإلجابة 

إذا كان كذلك,  .وحيداً يف كتلة سنعتمد عىل ما إذا كان العنرص : 2اإلجابة 
واملكون من  1فإنه يمكن تكوين تلك التقسيامت من خالل حتديد تقسيم من 

,1وبذلك يكون هنالك  من العنارص أوالً ثم إضافة الكتلة  1

 .من تلك التقسيامت 1

وحيداً يف كتلة, فإنه يمكن تكوين كل تلك التقسيامت من  مل يكن العنرص  إذا
 خالل حتديد تقسيم من 

	  يف واحدة من الكتل  ثم وضع  من العنارص أوالً  واملكون من  1
	جمموعة وباستخدام مبدأ الرضب, يكون هنالك 1, . من تلك   

 التقسيامت.

, وباستخدام مبدأ  ,1اجلمع, فإن هنالك أخرياً 1 .

 تقسيامً ككل. ,1
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وهو  ,مثلث ستريلينغ من النوع الثاينتسمح املتطابقة األخرية أعاله بحساب 
,مصفوفة مثلثة مكونة من األعداد غري الصفرية ونوضح فيام  0لـ  	

 ييل أول ثامنية صفوف يف هذه املصفوفة:

                    (2.7)                               
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وحسابه يشبه احلساب املستخدم  ,هو  والعمود  العدد يف الصف 
يف مصفوفة باسكال لكن كل عدد يساوي العدد املجاور له من اجلهة الشاملية الغربية 

 .هو رقم العمود ية حيث ضعف من العدد املجاور له من اجلهة الشامل مضافاً إليه 
 

, ما هو الصف الثامن (أي 2.3.1باستخدام متطابقة املربهنة : 78السؤال 
5) يف مثلث ستريلينغ? وما هي أعداد بيل 8 	و 6?  

 متطابقة أخر تشتمل عىل أعداد ستريلينغ 
من  يتكون من  الشتقاق متطابقة أخر, دعنا نقوم بتكوين تقسيم من 

يف كتلة من إحد التقسيامت, لذلك سنعتمد  جيب أن يقع العنرص  .تل كام ييلالك
( حيث  إذا كان عدد العنارص هو  .يف هذه الكتلة عىل عدد العنارص باستثناء 

0 طريقة; ولكل طريقة  ) فإننا نستطيع حتديد هذه العنارص بـ  1
من الكتل بـ  1إىل  1نستطيع أن نقسم العنارص املتبقية 

1, فإنه يوجد  وبالتايل فإنه, وباستخدام مبدأ الرضب, .طريقة 1

. 1, 1 نثبت  . باجلمع جلميع قيم تقسيامً لتلك القيمة من  	

 املربهنة التالية: 
	و	1إذا كانت  2.3.2:املربهنة   , فإن: 1



202 
 

,
1
. 1, 1  

7,5استخدم املربهنة ومثلث ستريلينغ إلثبات أن  :79السؤال  140. 
 متطابقة أعداد بيل

 ينتج عن تطبيق فكرة املربهنة السابقة املتطابقة التالية ألعداد بيل:
 , فإن:1إذا كانت  :2.3.3املربهنة 

1  

 
, , , , 2.6: قسيماملشتقة من الت ةشامل والد 3الـ !  الشكل   

 
 ?كم عدد التقسيامت يف إثبات توافقي: 
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. يوجد : 1اإلجابة   تقسيامً
يف مرتاكامت تبعاً لعدد العنارص غري املوجودة  رتب التقسيامت  :2اإلجابة 

0, حيث افرتض أن هذا العدد هو  .يف الكتلة  , حينئذٍ يكون 1
طريقة لتحديد التقسيم, من  عنرص, و طريقة لتحديد تلك الـ  هنالك 

. وباستخدام مبدأ عنرص. وتقع العنارص املتبقية يف الكتلة  كتلة من تلك الـ 
 يف هذه املرتاكمة وباجلمع جلميع عنارصتقسيامً  .الرضب, يكون هنالك 

 .تكون النتيجة النهائية  
 .9حلساب  2.3.3استخدم املربهنة  :80السؤال 

 عدّ الدوال الشاملة
 2.1نستطيع, باستخدام أعداد ستريلينغ, أن نغلق النهاية املفتوحة يف القسم 

خاصة لعدّ الدوال باستخراج صيغة لعدد الدوال الشاملة وسنبدأ فيام ييل بحالة 
5الشاملة لـ  → 3. 

م  واحداً من هذه  تأمل .طريقة 25 5,3إىل ثالث كتل بـ  5أوالً, قسّ
,1 التقسيامت وليكن 25, . ابنِ الدوال الشاملة من هذا التقسيم كالتايل: اخرت 34

2بثالث طرق, ثم اخرت قيمة مشرتكة لـ  1قيمة لـ  و	 ثم اخرت بطريقتني,  5
3قيمة مشرتكة لـ  	و	 دوال املشتقة من  6 !3تظهر الـ  .بطريقة واحدة 4

 . يف هذه احلالة, يكون هنالك:2.6التقسيم يف الشكل 
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5,3 . 3! 6.25 150	

5دالةً شاملة لـ  → 3. 
 

7كم عدد الدوال الشاملة لـ  :81السؤال  → 4? 
من  إىل  , نقوم أوالً بتقسيم →بشكل عام, لعد الدوال الشاملة 

 !كتلة بـ  طريقة, ثم نقوم باختيار قيمة ناجتة خمتلفة لكل من الـ  ,كتلة بـ 
,طريقة, وباستخدام مبدأ الرضب يكون هنالك  .  .دالةً شامالً  !

	و	1إذا كانت : 2.3.4املربهنة  , فإن عدد الدوال الشاملة لـ 1
 يساوي →

  , 	و !	. 
   
  عودة إىل التوزيعات

 .نستطيع اآلن أن نمأل جدول مسائل التوزيعات كامالً ما عدا الصف األخري
من املستقبالت املتميزة بحيث حيصل كل 	 من األشياء  املتميزة عىل عدد توزيعات 

, وهذا →لـ مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل يساوي عدد الدوال الشاملة
,يساوي  . !. 
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من املستقبالت املتامثلة  من األشياء املتميزة عىل  توزيع لـ  ,هنالك 
إذا أسقطنا متطلب احلصول  .بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل

∑عىل يشء واحد عىل األقل, يكون هنالك  بتيني األخريني اإلجا .توزيعاً  ,
 من األشياء املتميزة عىل  خذ عىل سبيل املثال توزيع  .يف الصف الثالث بدهييتني

إذا  .من املستقبالت املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األكثر
فإن ذلك يكون ممكناً ولكن بطريقة واحدة; كأن تضع كل واحدة من  كانت 

	الـ  .فإن ذلك ليس ممكناً  ق خمتلف; أما إذا كانت كرة يف صندو	

 كم عدد العنارص التي يمكن للمستقبالت تلقيها توزيعات

1 بدون رشوط مستقبل عىل  عنرص     1  1 

k متميزة متميزة
k, . 	أو  0  ! ! 

 0أو  1    متميزة متطابقة

, متطابقة تميزةم , 0أو  1   0أو  1 

 ? ? ? ? متطابقة متطابقة
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ص  ملخّ
 .يف هذا القسم, قمنا بدراسة التوزيعات ألشياء متميزة عىل مستقبالت متامثلة

 ,هذه التوزيعات تكافئ جمموعة التقسيامت وأعداد ستريلينغ من النوع الثاين 
عنرص بحيث تتكون تلك التقسيامت  قسيامت لـمجموعة مكونة من تساوي عدد الت

املتعلقة بذلك تساوي العدد الكيل للتقسيامت  أعداد بيل  .كتلة من 
أعطينا أمثلة عديدة إلثباتات توافقية تتضمن أعداد  .عنرص للمجموعة ذات الـ 

شاملة بداللة أعداد ستريلينغ وأعداد بيل وأوجدنا أيضاً صيغة لعدد الدوال ال
 .ستريلينغ
 

 متارين
كتاباً خمتلفاً يف ثالث مرتاكامت? يف  20كم عدد الطرق لرتتيب  .1

 .ثالث مرتاكامت عىل األكثر? استخرج إجابات عددية دقيقة

, كم عدد الدوال الشاملة املمكنة لـ 2ألي عدد صحيح  .2
→  .? أعطِ صيغة ال حتتوي عىل أعداد ستريلينغ 1

8عدد الدوال الشاملة املمكنة لـ  كم .3 → ? استخرج إجابات 5
 .عددية دقيقة
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9كم عدد الدوال الشاملة لـ  .4 → والتي لدهيا عنرص واحد  7
 .? استخرج إجابات عددية دقيقة7مرتبط بـ 

إذا كان يفتقد إىل عنرص واحد متاماً من  "تقريباً شامل"سمّ الدالة بـ  .5
:(أي أن,  .مداه بحيث   ∈واحدة  ريباً شامل إذا كان هنالك متاماً هو تق →

 )∅إن 

 ?→لـ  "تقريباً شاملة  "كم عدد الدوال املمكنة والـ     
والتي لدهيا كتلة واحدة بالتحديد مكونة  10كم عدد األجزاء لـ  .6

 .من مخسة عنارص? استخرج إجابات عددية دقيقة
نة من جد عدد ارتباطات التكا .7  .عنرص فؤ لـمجموعة مكوّ

: إذا كانت  .8 ,, فإن 1أعطِ إثباتاً تقابلياً 2 2 1 .
املكونة من عنرصين واملجموعات  افعل ذلك من خالل إنشاء تقابل بني أجزاء 

 .1اجلزئية غري اخلالية واملأخوذة من 

: إذا كانت  .9 ,, فإن 1أعطِ إثباتاً تقابلياً 1 .
املكونة من عنرصين واملجموعات  افعل ذلك من خالل إنشاء تقابل بني أجزاء 

 .اجلزئية املكونة من عنرصين واملأخوذة من 
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:ليكن   .10 :أثبت أن املجموعة  .دالةً  → ∈

∋. (تذكر أن: هي جزء من   ي ه :
 .)الصورة املعكوسة من 

: إذا كانت   .11  , فإن:1و  1أعطِ إثباتاً توافقياً

,
1

, 1  

ارشح كيف يمكن اشتقاق املعادلة التالية جربياً من املتطابقة الواردة  .12

 ., ثم أعطِ إثباتاً توافقياً 2.3.1يف املربهنة 

, 2, 2 2 1 2, 1
2,  

 

: إذا كانت  .13  , فإن:1و  1أعطِ إثباتاً توافقياً

,
1
1

, 1  

 ,حلساب  Cفيام ييل برنامج دوري متكرر مكتوب بلغة  .14
,يفرتض الربنامج أن  2.3.1.اعتامداً عىل املربهنة  0 . 
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م خوارزمية ذات يع , وفيه هدر كبري, فرس ملاذا? ثم صمّ مل هذا الربنامج جيداً
 .كفاءة أعىل
 :11والتمرين  (2.6)اشتق الصيغة التالية جربياً من املعادلة  .15

1
 

أثبت أن املتتالية الالمتناهية التالية تتقارب ألي عدد صحيح  .16

 .تتقارب لعدد غري نسبي , ثم فرس ملموجب كـ 

!
 

(جرب خطي) حل النظام اخلطي املوضح يف األسفل إلجياد األعداد  .17
 التي جتعل معادلة كثري احلدود التالية صحيحة: و  و  و  و  

. . . . .  

 
1 ⇐النظام اخلطي  2 3 6

11 6 
و                

1 2 3 2 																														 

بداللة أعداد  و  و  و  و  ارشح احلل  . 1وهكذا, حيث إن 
 .متت دراستها يف هذا القسم

 



210 
 

يف القسم  16رتبة) يعترب هذا التمرين امتداداً للتمرين (توزيعات م .18
كتلة  واملكون من   التقسيم املرتب لـ .عنرص جمموعة مكونة من  لتكن  . 2.1

عىل  .كتلة ولكن يكون الرتتيب فيه مهامً يف كل كتلة مكون من  هو تقسيم من 
4,1سبيل املثال, اجلزء  , 3,6,2 ,  3مكون من  6ب لـ هو جزء مرت 5

3,6,2جمموعات, هذا اجلزء يشبه  , 5 , لكنه خيتلف عن  4,1

4,1 , 3,2,6 , , التقسيم  . 5 4,1أيضاً , 3, 2, 4,6 , هو تقسيم غري  5
 .ألن الكتل غري منفصلة 6مرتب لـ 

كتلة,  يساوي عدد التقسيامت املرتبة, واملكونة من  ,ليكن 
 عنرص:  عة مكونة من لـمجمو
من  مساوياً لعدد التوزيعات املرتبة لـ  ,ارشح مل يكون   )أ (

من املستقبالت املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء  األشياء املتميزة عىل 
  .واحد عىل األقل

من  من األشياء املتميزة عىل  كم عدد التوزيعات املرتبة لـ   )ب (
 ثلة?املستقبالت املتام

,أثبت أن    )ج (
!

!

1
1

. 

 (توزيعات مرتبة) أعطِ إثباتات توافقية لكل من املتطابقات التالية: .19

,  )أ ( 1 
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,  )ب ( 1, 1 1 .

1, 

 
 مالحظات

درس  ) أول منJames Stirling( )1692−1770يعترب جيمس ستريلينغ (

ولكن ليس ضمن سياق جمموعة التقسيامت حيث كان اهتامم  ,األعداد 
ستريلينغ منصباً عىل اخلصائص اجلربية أكثر من اخلصائص التوافقية لألعداد, وقد 

أعداد "يقرتح االسم  4.3.قمنا بالكشف عن بعض تلك اخلصائص يف القسم 
لينغ من النوع األول وهذا ما جيب أن أن هناك أعداد ستري "ستريلينغ من النوع الثاين

ستريلينغ عام  النتيجة التالية تم اكتشافها من قبل 3.4نطلع عليه أيضاً يف القسم 
صيغة أو  (Stirling Approximation) تقريب ستريلينغوتُعرف باسم  1730

 :(Stirling’s Formula) ستريلينغ

! √2  
 Eric)ت تسميتها كذلك نسبة إىل العامل إيريك تيمبل بيل أما أعداد بيل فقد مت

Temple Bell)  )1883−1960 األعداد األسية ) والتي أطلق عليها اسم
)Exponential Numbers.(  
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 عدّ تقسيامت األعداد الصحيحة 4.2
سنقوم بدراسة آخر نوع من مسائل التوزيع وهو توزيع أشياء متامثلة عىل 

نوعاً خمتلفاً من مسائل التوزيع  16عترب هذا النوع, من بني الـ ي .مستقبالت متامثلة
تتوافق مثل هذه  .التي تطرقنا هلا, األصعب يف التوصل إىل صيغ مغلقة الشكل

التوزيعات مع نوع خمتلف من التقسيم عن ذلك الذي قمنا بدراسته يف القسم السابق 

دراسة بعض اخلصائص وسنقوم يف هذه الفصل ب "تقسيم العدد الصحيح" بويسمى 
التوافقية لألعداد اخلاصة بتقسيم األعداد الصحيحة وسنتطرق هلا مرة أخر يف 

 . 4.4القسم 
 تقسيامت األعداد الصحيحة كتوزيعات

نوضح يف الشكل التايل توزيعاً لـسبعة أشياء متامثلة عىل أربعة مستقبالت 
 .متامثلة

 
.شكل باملجموعة املتعددة نستطيع التعبري عن هذا ال 1, 3, الحظ أن ترتيب  3

فيام ييل توزيع لسبعة  .العنارص يف املجموعة غري مهم ألن األشياء واملستقبالت متامثلة
أشياء متامثلة عىل أربعة مستقبالت متامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد 

 .عىل األقل
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,1املجموعة املتعددة يتوافق هذا التوزيع مع  1, 2, 3. 

يف أي من التوزيعني أعاله, تتكون املجموعة املتعددة املطابقة له من أعداد 
واملكون  , تقسيم و  ألي عدد صحيح موجب مثل  .7صحيحة موجبة جمموعها 

عدد صحيح موجب والتي يكون  جزء هي املجموعة املتعددة املكونة من  من 
املكونة لذلك التقسيم,  األجزاء. عنارص املجموعة املتعددة هي ياً لـ جمموعها مساو

,1لذلك فإن  3, ,1إىل ثالثة أجزاء و 7هو تقسيم  3 1, 2, إىل أربعة  7هو تقسيم  3
 أجزاء ومن املعروف واملالئم أن تكتب هذه التقسيامت كام ييل:

3 2 1 1					 
3و     3 1		 

موع األجزاء يساوي العدد الصحيح الذي تتم وذلك للتأكيد عىل أن جم 
, يتم ترتيب األجزاء    بصورة غري متزايدة من اليسار إىل اليمني ولكن  .تقسيمه عموماً

3عىل سبيل املثال, فإن كالً من  .هذا ال يعد رضورياً  3 3و  1 1 و  3
1 3  .إىل ثالثة أجزاء 7متثل نفس التقسيم للعدد  3

 
 .أجزاء 4مكونة من  10قسيامت لـ عدد مخسة ت: 82السؤال 
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من املألوف أن يتم ببساطة ذكر تقسيم املجموعات وتقسيم األعداد الصحيحة 
 .فقط ألن نوع ذلك التقسيم جيب أن يكون واضحاً من السياق "تقسيم"كـ 

 
 األعداد اخلاصة بتقسيم األعداد الصحيحة

يامت العدد كعدد تقس ,لعد تقسيامت األعداد الصحيحة, سنعرف 

 ,جزء, اعتامداً عىل مشاهداتنا السابقة حول التوزيعات; فإن  إىل  الصحيح 
 يساوي:

 .جزء إىل  عدد تقسيامت  .1

من املستقبالت  من األشياء املتامثلة عىل  عدد التوزيعات لـ  .2
 .املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل

من املستقبالت  من األشياء املتامثلة عىل  لتوزيعات لـ الحظ أن عدد ا
وليس  ,املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل يشء واحد عىل األقل هو 

0,0والحظ أيضاً أن  , 1. 

َ  :83السؤال  باستخدام التقسيامت أو التوزيعات تبعاً الختيارك, ارشح ملِ
0, ,و  1لـ  0 0  .1لـ  0
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. (Type Vector)ثمة طريقة أخر لتوضيح التقسيم باستخدام متجه نوعي 
6عىل سبيل املثال, متجه نوع التقسيم 5 4 3  هو  21للعدد الصحيح  	3

1 2 3 4 5 6. 

1بشكل عام, يتوافق متجه النوع  2  مع التقسيم الذي لديه  …
وهكذا بحيث ترمز  2من األجزاء ذات الطول  و 1من األجزاء ذات الطول 

اجلزء الذي يتم  .األسس يف املتجه إىل عدد مرات تكرار اجلمع وليس إىل عملية رضب
∑تقسيمه هو  . من املألوف جعل ∑وعدد األجزاء يف التقسيم هو  .
خر, , أو بطريقة أفقط مساوياً لطول اجلزء األكرب يف التقسيم, ليكن متجه النوع 

 .مساوياً لطول العدد الصحيح الذي يتم تقسيمه

1ملتجه النوع  :84السؤال  2 3 4 5 6 , ما هو العدد الصحيح الذي 7
 تتم تقسيمه? كم عدد األجزاء يف هذا التقسيم?

 قسيم العدد الصحيح باستخدام التعداد الكاملاألعداد اخلاصة بت

,1لـ  ,6دعنا نقوم بحساب  2, 3, 4, 5, يوضح الشكل التايل  . 6
,1من األجزاء لـ  إىل  6مجيع تقسيامت العدد  2, 3, 4. 
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Pلذلك فإن  6,1 6,2و  1 6,3 Pو  3 6,4 2 . 
2إىل مخسة أجزاء هي  6التقسيم الوحيد لـ  1 1 1 والتقسيم الوحيد لـ  1

 إىل ستة أجزاء هي 6
	1 1 1 1 1 6,5لذلك  1 6,6 الحظ أنه ال  . 1

واملكونة من جزئني (وهي ثالثة  6يوجد عالقة بني عدد تقسيامت العدد الصحيح 
6,2واملكونة من جزئني (وهي  6تقسيامت) وعدد تقسيامت املجموعة  31(. 

,1لـ  ,7جد  :85السؤال  2, 3, 4, 5, 6, باستخدام التعداد  7
 .الكامل

 مجيع تقسيامت العدد الصحيح
وهذا يعني تقسيامت بأي  كعدد التقسيامت للعدد الصحيح  سنعرف 

 كالتايل: 6عىل سبيل املثال, نستطيع إجياد  .طول
6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6  

																											 1 3 3 2 1 1 
6لذلك فإن   بشكل عام, لدينا: . 11
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																																							 												لكل				1 ,  

 

 ? 7ما قيمة  :86السؤال 

 ماذا عن الصيغ?
 ,أصعب لالستنتاج من صيغ  و أ ,إن الصيغ اخلاصة بـ 

,أن  4.4سنثبت يف القسم  . أو  يساوي العدد الصحيح األقرب لـ  3

,أما الصيغ اخلاصة بـ  12 ,و 4 فإنه يمكن اشتقاقها ولكن بشكل  5

ل عىل حدود أو تشتم أو  ,إن العديد من النتائج املعروفة عن  .أصعب
 .صيغ تقريبية

 صيغ حلاالت خاصة

.نالحظ أوالً أن  , 1 , 1 , 1 

 .أعطِ تربيراً خمترصاً للصيغة أعاله :87السؤال 

,لـ  املكونة من جزئني لـ  , دعنا نلقي نظرة عىل تقسيامت 2
6, 7, 8, 9, 10, 11: 
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,أن إن هذا يقرتح  وبشكل أدق يكون لدينا  2يساوي تقريباً لـ  2

 التايل: 
, 2

2
 

 
 إثباتات توافقية

, كام هو احلال ألعداد ستريلينغ من النوع الثاين ,حتقق األعداد 
 ., العديد من املتطابقات مدعومةً بإثباتات توافقية أو تقابلية ممتعة,

 

 ابقات إحد املتط
) أصغر جزء يساوي 1كل تقسيم فيه ( .جزء إىل  خذ مثالً تقسيامت العدد 

ومن خالل عد التقسيامت لكل  1) أصغر جزء يساوي عدد معني أكرب من 2أو ( 1
.نوع, ثم مجعها نستطيع إثبات متطابقة تشتمل عىل  , 
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 .إىل ثالثة أجزاء 10تقسيامت للعدد  10,3عىل سبيل املثال, خذ مثالً الـ 
, نستطيع حذف 1من بني التقسيامت األربعة التي يكون فيها أصغر جزء يساوي 

وهذه العملية تقابلية  إىل جزئني 9واحد من الواحدات لنحصل عىل تقسيم للعدد 
 كالتايل: 

 
من مثل هذه التقسيامت. من ناحية أخر, إذا كان اجلزء  9,2يوجد 
من كل جزء لنحصل عىل تقسيم لـ  1ل, نستطيع طرح عىل األق 2األصغر هو 
10 3 مرة أخر, هذه العملية تقابلية وهي موضحة  .مكون من ثالثة أجزاء 7

 يف الشكل التايل: 

 
10,3أثبتنا للتو أن  .من مثل هذه التقسيامت 7,3يوجد  9,2

 واملربهنة التالية تلخص النتيجة العامة: 7,3
 , فإن:1و  1إذا كانت : 2.4.1مربهنة 

, 1, 1 ,  
 جزء? إىل  كم عدد تقسيامت العدد  إثبات توافقي:
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.يوجد : 1اإلجابة  , 
) أصغر جزء 2أو ( 1) أصغر جزء يساوي 1كل تقسيم فيه (: 2اإلجابة 

مكوناً  1نتج تقسيامً لـ يُ  1عىل األقل. للنوع األول, حذف جزء طوله  2يساوي 
,1  جزء وهذا يعد تقابالً لذلك يوجد 1من  مثل هذه  1

نتج تقسيامً لـ  1التقسيامت. للنوع الثاين, طرح   مكوناً من  من كل جزء يُ
عىل   2جزء, ويف هذه احلالة ال خيتفي أي جزء يف حال كان طوله األصيل يساوي 

تقسيامً من النوع الثاين, إمجايل  ,عد تقابالً لذلك يوجد األقل. هذا أيضاً ي
 عدد التقسيامت يساوي 

  1, 1 , .  تقسيامً
 عىل سبيل املثال, يمكننا استخدام ما استنتجناه سالفاً حلساب: 

7,3 6,2 4,3 3 1 4 
 و 

7,4 6,3 3,4 3 0 3 
 ?9,4? وما هو 9,3باستخدام املتطابقة, ما هو : 88السؤال 

 متطابقة ذات صلة
 إىل  	إن اإلهلام ملتطابقة أخر يتأتى من هذه املشاهدة: لتقسيم معني لـ

جزء عىل  مكون من  من كل جزء; فإنه يتبقى تقسيم لـ  1جزء, إذا طرحنا 
 .األكثر
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10,3من الـ  من كل 1عىل سبيل املثال, قم بطرح   10تقسيامت لـ  8
لينتج ما هو موضح يف الشكل  0إىل ثالثة أجزاء وجتاهل األجزاء الناجتة ذات الطول 

 التايل: 

 
إىل ثالثة أجزاء عىل  7يف الشكل أعاله وعىل الطرف األيمن تظهر تقسيامت 

7,1  األكثر ويوجد 7,2  منها وبذلك نكون قد وضحنا أن: 7,3
10,3 7,1 7,2 7,3  

 واآلن لنلخص ذلك من خالل املربهنة التالية: 
 فإن:  1و  1إذا كانت : 2.4.2املربهنة 

, ,  

من األجزاء  إىل  عرف دالة من جمموعة التقسيامت لـ إثبات تقابيل: 
األجزاء عىل األكثر من خالل العملية التالية: من  إىل  وجمموعة التقسيامت لـ 

 ةالدالة تقابلي ههذ .0من كل جزء وجتاهل األجزاء الناجتة ذات الطول  1اطرح 
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طول املجموعة  .ولذلك, باستخدام مبدأ التقابل, يكون للمجموعتني الطول ذاته
 مع): وطول املجموعة الثانية يساوي (باستخدام مبدأ اجل ,األوىل يساوي 

, 1 , 2 ⋯ , ,  

 
 .باستخدام املربهنة والتحليل السابق هلا 9,3احسب  :89السؤال 

 
 .تتيح املربهنة حساب مثلث عدد التقسيامت كام هو موضح يف األسفل

 
.هو  والعمود  العدد يف الصف  , 

جربياً من متطابقة املربهنة  2.4.1ن املمكن أيضاً اشتقاق متطابقة املربهنة م
 كام ييل: 2.4.2
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, 1, 1

, 1 1 ,  

																											 , ,  

																																																									 ,  
,ولذلك فإن  1, 1 , . 

 
 باستخدام متجه النوع

ننا مفهوم متجه النوع من جعل اإلثبات التقابيل دقيقاً  يف النظرية التالية,  .يمكّ
 .مإىل التقسي 1طوله  اً ضيف جزءتي تالتقابل هو الدالة ال

يساوي عدد  , فإن عدد التقسيامت لـ 1إذا كانت : 2.4.3املربهنة 
 .1التي يكون أصغر جزء فيها يساوي  1التقسيامت لـ 

هي جمموعة التقسيامت لـ  و  جمموعة التقسيامت لـ  لتكن إثبات تقابيل: 
ف الدالة  .1والتي يكون أصغر جزء فيها يساوي  1 :عرّ  ايل: كالت →

1 2 … 1 2 …  
 .1طوله  اً ويضيف هلا جزء يأخذ تقسيامً لـ  أي أن 
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1لتكن واحد لواحد:  2 1و  … 2 جتزئات يف  …

 , وافرتض أن:املجموعة 
1 2 … 1 2 …  

1هذا يعني أن  2 … 1 2 وبالتايل (بتساوي  …
  األسس) فإن 

.لذلك فإن  .جلميع قيم  1 2 … 1 2 … 
1لتكن شامل:  2 الحظ أن هذا التقسيم لـ  . يف املجموعة  …

, ولذلك ال يمكن أن حتتوي عىل أية أجزاء من 1بجزء واحد عىل األقل طوله  1
, يتوافق 1ألن  .) . (أي أننا بررنا إهناء متجه النوع عند 1الطول 
1لنوع متجه ا 2  . ولذلك فإنه يكون يف املجموعة  مع جتزئة لـ  …

 وعالوة عىل ذلك فإن: 
1 2 … 1 2 … 1 2 …  

 .هو دالة شامل لذلك فإن 
 عودة إىل التوزيعات

توزيعاً  ,هنالك  .نستطيع اآلن إكامل اجلدول اخلاص بمسائل التوزيع
من املستقبالت املتامثلة بحيث حيصل كل مستقبل عىل  من األشياء املتامثلة عىل  لـ 

, يكون هنالك "يشء واحد عىل األقل"يشء واحد عىل األقل وإذا أسقطنا الرشط 
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∑ الحظ أن التوزيعني املتبقيني يف الصف األخري يف اجلدول  .توزيعاً  ,
 .بدهييّان

 كم عدد العنارص التي يمكن للمستقبالت تلقيها توزيعات
11 بدون رشوط مستقبل عىل  عنرص     1 

k متميزة متميزة
k, 	أو  0  ! ! 

 0أو  1    متميزة متطابقة

, متطابقة متميزة , 0أو  1   0أو  1 

, متطابقة متطابقة , 0أو  1   0أو  1 

 

ص  ملخّ
أكملنا يف هذا القسم تصنيفنا ودراستنا ملسائل التوزيع من خالل دراستنا 

بالت متامثلة حيث يتم عدها باستخدام األعداد لتوزيع أشياء متامثلة عىل مستق

يساوي عدد التقسيامت لـلعدد  ,العدد  .اخلاصة بتقسيم العدد الصحيح
 من األجزاء, حيث إن كل تقسيم هو جمموعة متعددة مكونة من  إىل  الصحيح 

من الصعب احلصول عىل صيغة  .عدد صحيح موجب يكون جمموعها مساوياً لـ 
; لكننا أوجدنا صيغاً حلاالت خاصة واستخدمنا إثباتات توافقية ,غلقة لـ م

 .لتكوين بعض املتطابقات
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 متارين
قطعة من احللو ستوزعها عىل عرشة أطفال, جد عدد  40إذا  كان لديك  .1

ن إجاباتك برموز موحدة:   الطرق املمكنة لتوزيعها يف كل من احلاالت التالية, ودوّ

خمتلفة وسيحصل كل طفل عىل قطعة واحدة عىل  قطع احللو  )أ (
 .األقل

قطع احللو غري متميزة وسيحصل كل طفل عىل أي عدد من   )ب (
 .القطع

حقائب ورقية غري  10قطع احللو خمتلفة ولكنها ستوزع عىل   )ج (

 .متميزة

حقائب ورقية  10قطع احللو غري متميزة لكنك ستوزعها عىل   )د (

 .قطعة واحدة عىل األقلغري متميزة بحيث حتتوي كل حقيبة عىل 

قطع احللو خمتلفة لكن سيحصل كل طفل عىل قطعة واحدة عىل   )ه (
 .وجه التحديد, لذلك سيتبقى هنالك بعض القطع

 .قطع احللو خمتلفة وسيحصل فرانك عىل أربع قطع  )و (

) 2.4.1استخدم املتجهات النوعية إلنشاء تقابل (تم ذكره يف إثبات املربهنة  .2
عىل األقل  1من األجزاء بحيث يكون أصغر جزء مساوياً لـ  إىل  بني تقسيامت 

 .من األجزاء 1إىل  1وتقسيامت 
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) 2.4.1استخدم املتجهات النوعية إلنشاء تقابل (تم ذكره يف إثبات املربهنة  .3
عىل األقل  2من األجزاء بحيث يكون أصغر جزء مساوياً لـ  إىل  بني تقسيامت 

 .من األجزاء إىل  وتقسيامت 

 2.4.2.استخدم املتجهات النوعية إلنشاء التقابل يف املربهنة  .4

,جد وأثبت صيغة لـ  .5 .لـ  2 3 

,ارشح كيف يمكن اشتقاق املتطابقة  .6 جربياً من متطابقة  2
 2.4.1.املربهنة 

 التي جتعل اجلملة التالية صحيحة:  و  ما هي الرشوط عىل  .7

, 1, 1  
يساوي عدد التقسيامت لـ  أعطِ إثباتاً تقابلياً ملا ييل: عدد التقسيامت لـ  .8
 .جزء مكونة من  2

قم اآلن  . 2.4.1إلثبات املربهنة  2.4.2وضحنا كيف نستخدم املربهنة  .9
 2.4.2.إلثبات املربهنة  2.4.1باستخدام املربهنة 

جزء  إىل  نوعية: عدد التقسيامت لـ أثبت ما ييل باستخدام املتجهات ال .10
 .والتي يكون فيها اجلزء األكرب مساوياً لـ  يساوي عدد التقسيامت لـ 

 الذي يعطي جواب? العدّ ما هو سؤال  .11

.أثبت أن  .12 2 2. 1 
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عىل  .من األجزاء املتميزة إىل  ترمز إىل عدد التقسيامت  ,لتكن  .13
8,3  ملثال,   سبيل ا 5ألن التقسيامت ذات الصلة هي  2 2 1 

4.و  3 1 

بشكل مشابه لتلك الواردة يف  ,اشتق وأثبت متطابقة لـ   )أ (
 .سابقاً  2.4.1املربهنة 

0لـ  ,احسب   )ب ( , باستخدام املتطابقة الواردة يف  8
  .الفرع السابق

.األعداد بداللة  ,اشتق وأثبت الصيغة لـ   )ج ( . , . 

 مالحظات    

كام يف العديد من جماالت الرياضيات, فإن بعض النتائج األوىل املهمة تعود إىل 
) أن عدد 1740إثبات أويلر الشهري (يف سنة  .)1783−1707العامل ليونارد أويلر (

إىل أجزاء فردية أسس  إىل أجزاء خمتلفة يساوي عدد التقسيامت لـ  التقسيامت لـ 
لكن, ما هو مهم أكثر أن أويلر  .لتقسيامت العدد الصحيح التي تستحق الدراسة

سنقوم بدراسة تكوين  .اخرتع أساساً مفهوم تكوين الدوال يف أثناء إثباته لذلك
وهي واحدة من أهم األدوات املستخدمة يف الرياضيات  3الدوال يف الفصل 

 (Dunham)ألقِ نظرة عىل دوهنام  . 3.4سنتطرق إىل إثبات يولر يف القسم  .التوافقية
 .) لالطالع عىل القصة املثرية الكتشاف أويلر1999(

متثيالت مرئية مفيدة لتقسيامت  (Ferrer’s Diagrams)تعد أشكال فريير 

 .4.4العدد الصحيح وسوف نتطرق هلا يف القسم 
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الثالثالفصل   

 أدوات جربية
 

االستثناء  −تواء سنغطي يف هذا الفصل ثالث أدوات مهمة: االح
(Inclusion-Exclusion)واالستقراء الريايض, والدوال املولّدة , (Generating 

Functions)وسبب تسميتها باألدوات اجلربية . (Algebraic Tools) أهنا عىل 
 تقلل أن يمكن فهي الربهنة, يف املستخدمتني والتناظر االندماج طريقتي من النقيض

 .نسبياً  روتينية جربية حسابات جمرد لتصبح االندماجية املسائل من
 االحتواء واالستثناء 3.1

يعترب مبدأ االحتواء واالستثناء بمثابة األخ األكرب لصيغ احتاد املجموعات, 
 مثل: 

| ∪ | | | 	 | | 	 | ∩ | 

 و
| ∪ ∪ |

| | 	 | | | | | ∩ | 	 | ∩ |
	 | ∩ | | ∩ ∩ |	 
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االستثناء حلل بعض مسائل  − يف هذا القسم, نبنيّ كيفية تطبيق مبدأ االحتواء 
وعد الدوال  (Derangements)عد ما يسمى بـ التشويش والتوافيق: عد القواسم, 

ناها لغاية اآلن.الشاملة, التي يصعب حلّها باستخدام األدوات التي ت  علمّ
 االستثناء − إطار عمل ملبدأ االحتواء 

, سواء كان ذلك ينياالستثناء أمرين رضور − يتطلب استخدام مبدأ االحتواء 
: عامل  (Universe) ]جمموعة إحصائية من العنارص[من األشياء  اً ضمنياً أو رصحياً

ي جمرد جمموعة , وهUوجمموعة من اخلصائص. يرمز للمجموعة اإلحصائية بالرمز 
إىل أهنا تتضمن أكثر من جمرد عنارص  ]"جمموعة إحصائية"[فحسب. يشري املصطلح 

ها.  يرمز ملجموعة اخلصائص بالرمز  , وهي تصف Pاألشياء التي نرغب بعدّ
لو كان عدد اخلصائص  اخلصائص التي قد متتلكها أو ال متتلكها املجموعة اإلحصائية.

n  عىل النحو صائصجمموعة اخلفإننا نعربّ عن 
, , … ,  

كم عدد "االستثناء السؤال   –  من التطبيقات النموذجية ملبدأ االحتواء
ستساعدك األمثلة  "األشياء يف املجموعة اإلحصائية التي ليس هلا أي من اخلصائص?

ستثناء اال  − التالية عىل فهم نوعني من األسئلة التي ينطبق عليها مبدأ االحتواء 
, وكيفية حتديد املجموعة اإلحصائية وخصائصها. سنقوم بحلّ هذه املسائل  طبيعياً

 بالتوازي مع التقدم يف هذا القسم.
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 5أو  3أو  2] التي ال تقبل القسمة عىل 100مثال: عدّ األعداد الصحيحة يف [
أو  3أو  2] والتي ال تقبل القسمة عىل 100كم عدد األعداد الصحيحة يف [

5? 
; إذ يمكنك كتابة األعداد الصحيحة من أبدو ي إىل  1ن التعداد سيستغرق وقتاً

, ومن ثم عدّ األعداد املتبقية. هذه الطريقة قابلة 5و 3و 2وشطب مضاعفات  100
الة.  للتطبيق, لكنها قد تكون غري فعّ
د املجموعة اإلحصائية [  ] واخلصائص التي سنتجنّبها:100حدّ

U] =:100[ 
d2  =:" 2الصحيح الذي يقبل القسمة عىل العدد" 
d3  =:" 3العدد الصحيح الذي يقبل القسمة عىل" 

d5 =:" 5العدد الصحيح الذي يقبل القسمة عىل" 
مساوٍ لعدد  5أو  3أو  2فعدد األعداد الصحيحة التي ال تقبل القسمة عىل  نإذ

 التي ال تنطبق عليها أي من اخلصائص الثالث.  Uاألعداد الصحيحة يف 
 d2التي تنطبق عليها اخلاصية  U: كم عدد األعداد الصحيحة يف 90سؤال ال

 d3(وخصائص أخر ربام)? كم عدد األعداد الصحيحة التي تنطبق عليها اخلاصيتان 

 ربام)? d2(واخلاصية  d5 و
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 مثال: عدّ الشيفرات
ئ شيفرة(Coding Theory)يف نظرية الرتميز   األوحد احلرف إبدال , تُنشِ

(Monoalphabetic Substitution Cipher)  ًزة رسالة  يف رمز كل باستبدال مرمّ
 املثال, سبيل عىل مرمزة, رسالة عىل احلصول هبدف فريد بديل برمز األصلية الرسالة

 الشيفرة: كانت إذا
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Vالرسالة األصلية: 

W X Y Z 
 W X B D A H J K P R Y Z M L F I S Q C U E Gالرسالة املرمزة: 

O N V T 
ر كـ  MEET ME AT MIDNIGHTوعليه فإن الرسالة   MAAU MAتشفّ

WU MPDLPJKU) إذن إبدال .W, X, B, …, V, T من األحرف األبجدية (
 سيحقق هدف إنشاء الشيفرة. A-Zاإلنجليزية 

ل عدم وجود حرف ثابت, أي إبدال احلرف  بنفسه. يف مثل هذه الشيفرة, يفضّ
ثابتان. كم عدد  Mو  Dال تنطبق هذه اخلاصية عىل الشيفرة السابقة ألن حريف 

 ?  شيفرات إبدال احلرف األوحد املمكنة بحيث ال يكون أي حرفٍ ثابتاً
 حدد املجموعة اإلحصائية وخصائصها كام ييل:

U جمموعة كافة اإلبداالت املمكنة لألحرف =:A-Z 

fA  إبدال ثابت للحرف =:A 
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fB إبدال ثابت للحرف =: B  

 ⋮ 

fZإبدال ثابت للحرف =: Z  

عدد الشيفرات من دون وجود أحرف ثابتة يساوي عدد اإلبداالت يف  إذن
عدد أحرف األلفباء [ 26التي ال تنطبق عليها أي من اخلصائص  Uاملجموعة 

 ]نجليزيةاإل

كم عدد اإلبداالت التي تبقي   ?U: ما هو حجم املجموعة 91السؤال 
   ثابتني (وربام غريمها من األحرف)? Mو Dرفني احل

  [n] [k]مثال: عدّ الدوال الشاملة 

ال  املمكنة? من املعروف أن الدالة   [n] [k]كم عدد الدوال الشاملة 
. أي أنه, بغض النظر عن العنارص التي [n]أي من العنارص يف املجال املقابل  "تغفل"

	تنتمي للمجال املقابل  	فإنه يوجد دائامً عنرص  ∋ عىل األقل, حيث   ∋
 دالة 

 لعدّ الدوال الشاملة, حدد املجموعة اإلحصائية وخصائصها كام ييل: 

U جمموعة كافة الدوال املمكنة لألحرف =:[k]  [n] 

m1  =:1 الدالة ال حتوي العنرص	 ∈ 
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m2  =:2 الدالة ال حتوي العنرص	 ∈ 

 ⋮ 
mn =:دالة ال حتوي العنرصال 	 ∈ 

التي  Uيساوي عدد الدوال يف املجموعة   [n] [k]عدد الدوال الشاملة  إذن
 .تتضمن أي من خصائص 

? كم عدد الدوال التي ال تتضمن U: ما هو حجم املجموعة 92السؤال 
 (وربام غريها)? 3و 2و 1العنارص 

ل أن املجموعة اإلحصائية  يف كل هذه األمثلة, عليك أن تالحظ أمرين. األو
حتوي عنارص أكثر من تلك التي نريد إحصاءها. والثاين هو أن اخلصائص تصف 

 املزايا التي ال متتلكها العنارص التي نريد إحصاءها.
 J = (Nو J ( ≥N )( الدوال

االستثناء, ونتفحص  −ضمن إطار االحتواء  يمكننا اآلن أن نضع مسائل العدّ 
كون قادرين عىل عد األشياء التي متتلك ناملفتاح هو أن  كيف نجيب عليها. إن

 جمموعة جزئية من اخلصائص.
] التي تقبل 100, عددنا األعداد الصحيحة يف املجموعة [90يف السؤال 

:  50] = . يوجد [2القسمة عىل  , حتديداً  .100 ,98...  ,10 ,8 ,6 ,4 ,2عدداً
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, وبذا فهي  5أو  3ىل بعض هذه األعداد يقبل أيضاً القسمة ع أو عليهام معاً
حتقق خصائص إضافية. ال ينبغي القلق من هذا األمر, ألننا نريد إحصاء األعداد التي 

وربام غريها من اخلصائص. بصورة مماثلة, يوجد [ d2حتقق اخلاصية 
.

أعداد  6] = 
:  5و  3صحيحة تقبل القسمة عىل  , حتديداً  .90 ,75 ,60 ,45 ,30 ,15معاً

 لكن هذا ال هيم. 2مرة أخر, بعض هذه األرقام يقبل القسمة عىل 
? واألعداد التي 5وعىل  2: كم عدد األعداد التي تقبل القسمة عىل 93السؤال 

 ?5و 3و 2تقبل القسمة عىل 
ثابتني. جيب أن  Mو D, عددنا الشيفرات التي جتعل حريف 91يف السؤال 

احلرفني ثابتني فإن أي عملية إبدال لألحرف الـ  ! ألنه بكون هذين24تكون اإلجابة 
ستجعل من أحرف   24بعض الشيفرات الـ   .fMو  fDالباقية سيحقق اخلاصيتني  24

أخر ثابتة وبالتايل ستحقق خصائص إضافية. هذه النقطة احلرجة هي أننا عددنا 
. Mو Dالشيفرات التي جتعل احلرفني   ثابتني وربام أحرف أخر أيضاً

والتي تتكون من األحرف  افرتض أننا أعطينا املجموعة اجلزئية  :94ال السؤ
A-Z?كم عدد الشيفرات التي تبقي هذه األحرف عىل األقل ثابتة . 

من  3, 2, 1, عددنا الدوال الشاملة التي تغفل العنارص 92يف السؤال 
 ,5 ,4{إىل    ألن أي دالة من  3. البدّ أن تكون إجابتك املجموعة 

…, n{  تغفل بعض العنارص  3. بعض الدوال 3, 2, 1سيغفل العنارص
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عىل  3, 2, 1 , لكننا عددنا الدوال التي تغفل العنارص األخر من املجموعة 
 األقل.

. كم من املجموعة  : افرتض أننا أُعطينا املجموعة اجلزئية 95السؤال 
 عىل األقل? ل العنارص عدد الدوال التي تغف

. إذا أردنا إحصاء الدوال  "عىل األقل"يف هذه األمثلة, التعبري  مهم ويصنع فرقاً
, سيتعنيّ علينا عد الدوال الشاملة 3, 2, 1العنارص التي تغفل   !حتديداً

→ 4, 5, … . لكن هذا صعب كام هو احلال يف السؤال األصيل املتعلق بعد ,
 . تنطبق نفس املالحظة عىل املثالني اآلخرين.  →الدوال الشاملة 

ف عدّ الدوال للتعامل مع الرشط   . "حتديداً "والرشط  "عىل األقل"اآلن نعرّ
هي جمموعة من  هي جمموعة من األشياء و U: لنفرض أن 3.1.1التعريف 

د  من اخلصائص التي متلكها أو ال متلكها تلك العنارص. ألي جمموعة جزئية  , حدّ
 التعبريات التالية:

   تساوي عدد العنارص يفU  والتي متتلك اخلصائص املحددة يف 
 وخصائص أخر حمتملة. 

   تساوي عدد العنارص يفU  فقط.  والتي اخلصائص املحددة يف 

"هنا, الرمز   . "حتديداً "يعني  "="والرمز  "عىل األقل"يعني  "
: ب قيم الدالة قمنا مسبقاً بحسا  يف األمثلة الثالثة, وهي حتديداً
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 مثال عىل عدّ األعداد الصحيحة 50   
   ,  مثال عىل الشيفرة !24
  , ,  مثال عىل الدوال الشاملة 3

, اكتبها عىل النحو  , , من اآلن فصاعداً
وذلك للتبسيط. يف األمثلة الثالثة, بحثنا عن عدد العنارص  

 ∅التي ال متتلك اخلصائص, وتعرف بخالف ذلك بـ 
 االستثناء? −يف أي مسألة من مسائل االحتواء  ∅: ما قيمة 96السؤال 

 ستثناءاال − الفكرة وراء صيغة االحتواء 
 العدّ االستثناء, التي نقوم باشتقاقها اآلن, ما هي إال خدعة  − صيغة االحتواء 

نفسها التي تعلمتها عند عدّ حجم املجموعات الناجتة عن احتاد جمموعتني أو ثالث 
 . ظهرت هذه الصيغ يف بداية هذا القسم.(Venn)باستخدام خمطط فني 

, لنعد إىل مثال عدّ  ] التي ال 100األعداد الصحيحة [لتوضيح الفكرة رسامً
حة باخلصائص 100. فيام ييل املجموعات اجلزئية من [5أو  3أو  2تقسم عىل  ] موضّ

 الثالث:
≔ 2, 4, 6, 8, 10,… , 100  

≔ 3,6,9,12,15,… ,99  

≔ 5, 10,15,20,25,… , 100  
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موعات الفعلية وبني (احلرف الكبري) للتفريق بني املج استخدمنا الرمز 

 التي تصفها. فيام ييل املجموعات ممثلة بمخطط فني: اخلصائص 

 ]100جمموعة األعداد الصحيحة [

 
ر أن هدفنا هو عدّ األعداد الصحيحة ليس يف أي من املجموعات,  تذكّ

 .. قيم باستخدام
  ∅, وهذا ما حتققه العدّ ] يف 100ابدأ بشمول كل شيئ يف [

 ]100جمموعة األعداد الصحيحة [

 
إىل أننا عددنا كل عدد صحيح يف املناطق الثامن املنفصلة يف  1تشري األرقام 

. لقد شملنا الكثري طاملا أن هدفنا احلصول عىل  يف  1خمطط فني مرة واحدة حتديداً
] والتي ال تنطبق 100املنطقة الواقعة خارج الدوائر (تتضمن األعداد الصحيحة يف [
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ليها أي من اخلصائص) واألصفار يف املناطق السبع األخر (يتضمن كلٌ منها ع
 األعداد الصحيحة التي ينطبق عليها خاصية واحدة عىل األقل). 

, نستثني األعداد الصحيحة التي خصائصها   ملعاجلة هذا اإلفراط يف العدّ
 و  . وبطرح والتي خصائصها  والتي خصائصها 

 نحصل عىل: 	و
 ]100جمموعة األعداد الصحيحة [

 
(بمفهوم الشبكة) تلك  "1−عددنا أنقص "نحن نقرتب من احلل, لكننا 

. األسوأ من ذلك أننا  −عددنا أنقص "األعداد الصحيحة التي متتلك خاصيتني حتديداً

ي متتلك اخلصائص الثالث كلها. اثنتني من الواحدات تلك األعداد الصحيحة الت "2
الثالثة وانقص ثالث واحدات فقد  1−أما  ∅من  1من إضافة + 2− يأيت 

 .	و و  نتجت عن طرح 
ن األعداد الصحيحة التي تتشارك يف أي خاصيتني, والتي حتققها  اآلن نضمّ

 :	و	و إضافة كل من 
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 ]100جمموعة األعداد الصحيحة [

 
 :نقوم بالتسوية األخرية بطرح 
 ]100جمموعة األعداد الصحيحة [

 

 
 

 حققنا هدفنا, وبذا نكون قد أثبتنا املعادلة:
)3.1( 

∅ ∅
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الحظ وجود ثامنية بنود, واحد لكل جمموعة جزئية ممكنة من 

, . إضافة لذلك, وهذه البنود التي ترتبط بمجموعات جزئية حجمها ,
جموعات اجلزئية التي حجمها عدد عدد زوجي هي موجبة, بينام البنود التي ترتبط بامل

 فردي هي سالبة.
 إكامل املثال األول

. قمنا بحساب بعضها مسبقاً .إلكامل املثال, نحتاج إىل ثامن قيم من 
 .90يف السؤال 

∅ 100												 	
100
2.3

16 

100
2

50															 	
100
3.5

6 

100
3

33														 	
100
2.5

10 

100
5

20											 	
100
2.3.5

3 

 100 −) 50+  33+  20) + (16+6+10( – 3=  26: واباجل
 االستثناء − إثبات صيغة االحتواء 

 تعمم التي االستثناء −االحتواء  صيغة امل املثالني اآلخرين, نثبتقبل إك
 عند تظهر قد الربهان يف الوحيدة املفاجأة. فني خمطط بمساعدة اشتققناها التي الصيغة
 التايل: السؤال يف املجموع ظهور
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∑	: جد قيمة 97السؤال   : مربهنة ذات احلدين)توجيه( 1

االستثناء, لنتحقق من مسألة  −بات الصيغة العامة ملبدأ االحتواء قبل إث
االستثناء هو جمموع جمموعة جزئية.  −الرتميز. املجموع الذي ظهر يف صيغة االحتواء 

∑التعبري  J: JP  املأخوذة من  يعني أن املجموع أكرب من كافة املجموعات اجلزئية
نفسها. عىل سبيل املثال, يمكن كتابة البند   , من املجموعة الفارغة إىلاملجموعة 

 )  عىل النحو: 3.1األيمن من املعادلة (

1 | |

: 

 

,حيث   هي جمموعة اخلصائص. ,

هي  Uلنفرض أن  :االستثناء) −(املبدأ األسايس لالحتواء  3.1.2املربهنة 
هي جمموعة اخلصائص التي قد متتلكها أو ال  ض أن جمموعة أشياء إحصائية ولنفر

التي ال متتلك أياً من اخلصائص  Uمتتلكها تلك األشياء. وعليه فإن عدد األشياء يف 
 هو:

∅ 	 1 | |

: 
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جمموعة اخلصائص التي قد  جمموعة إحصائية من األشياء و U: لتكن الربهان
ن فيها الطرف متتلكها أو ال متتلك ها تلك األشياء. نثبت أن عدد املرات التي يتضمّ

عندما ال يمتلك اليشء أياً من اخلصائص  1يساوي  Uاأليمن من الصيغة كل يشء يف  
عندما يمتلك اليشء خاصية واحدة عىل األقل. رتّب املجموع بحسب  0ويساوي 

 :	املأخوذة من املجموعة  حجم املجموعة اجلزئية 
(3.2) 

 
1 | |

: 

1
| |

1
| |

1
| |

⋯ 1
| |

 

ويف الثالث  ويف املجموع الثاين  عدد احلدود يف املجموع األول هو 
 , وهكذا.

ي خصائص. يف أي بند من بنود الصيغة أال يمتلك  Uأوالً نأخذ شيئاً يف 
ه 3.2( ) يتم عدّ هذا اليشء? بام أن هذا اليشء ال يمتلك أياً من اخلصائص, تعدّ

|الصيغة يف املجموع  | 1بام أنه يوجد  ∅والذي يساوي  0
0

 
عدّ مرة واحدة حتديمن املجموعة  0جمموعة جزئية حجمها  . قطعنا . وعليه فإنه يُ داً

 نصف الطريق للحل.
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د ذلك بـ  Uاآلن نأخذ شيئاً يف   mيمتلك خاصية واحدة عىل األقل. دعنا نحدّ
ه?3.2. يف أي من بنود الصيغة (1, حيث nيمتلك اخلاصية   ) يتم عدّ

ه يف البنود  |اإلجابة هي أنه سيتم عدّ | |و 0 | وهكذا إىل أن نصل إىل  1
|احلد  ه عندما  . لكن لن| |يتم عدّ  mألن هذا اليشء يمتلك اخلاصية  |

, وهكذا.  |عندما تكون  إذنحتديداً  , فإنه يوجد 0حيث  |
التي يمتلكها اليشء, ويف  mمن جمموعة اخلصائص  jطريقة الختيار جمموعة جزئية 

ه فيها, فإنه يضيف  ضافة اإلمجالية عندما إىل املجموع. اإل 1كل مرة يتم عدّ
|  . وعليه فإن الصيغة تعد هذا اليشء1تساوي  |

1  

 , وهذا يُكمل الربهان.97من السؤال  0مرة. هذا املجموع يساوي 
 

 إكامل املثالني اآلخرين
 مثال: عدّ الشيفرات

املأخوذة من جمموعة  موعة جزئية لكل جم إلكامل هذا السؤال, يلزم 
 .Pوالتي يرمز هلا بـ  26−اخلصائص

 .األصل أن يتم تقسيم العمل حسب حجم املجموعة اجلزئية 
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مأخوذة من جمموعة  , وجدت أنه بإعطاء أي جمموعة جزئية 94يف السؤال 
, فإن عدد الشيفرات التي جتعل عنارص املجموعة اجلزئية ثابتة هو A-Zاألحرف 
26  , وهذا يعني:!

 26 |حيث  	لكل العنارص  ! |. 
, وبذا فإن مسامهتها يف جزء الصيغة من املجموعات اجلزئية  يوجد 

 يكون

 1 26  . بجمع هذا املقدار بأخذ كل القيم املمكنة لـ !
 نحصل عىل اإلجابة التالية:

∅
26

1 26 ! 

. قارن 148,362,637,348,470,135,821,287,825املجموع يساوي 
 اإلجابة بـعدد الشيفرات املمكنة والتي جتعل األحرف ثابتة: 

403,291,461,126,605,635,584,000,000 ! =26  

 % منها ليس فيه أحرف ثابتة.37حوايل  
148,362,637,348,470,135,821,287,825

403,291,461,126,605,635,584,000,000
0.367879 

 .7. طالع التمرين e/1هذا الرقم أساساً هو 
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) يمكن تبسيطه جربياً عىل النحو 3.3: بنيّ أن املجموع يف املعادلة (98السؤال 
26! ∑

1

!
26
0 

 →مثال: عدّ الدوال الشاملة 

م العمل بناءً عىل حجم املجموعة لإلجابة عن سؤال عدّ الدوا ل الشاملة, قسّ
], nمأخوذة من [ j −, وجدنا أنه بإعطاء أي جمموعة جزئية94. يف السؤال Jاجلزئية 

 . وهذا يعني:هو  jفإن عدد الدوال التي تغفل هذه العنارص 
|حيث  	جلميع  	   | 

 , وبذا تكون املسامهة يف جزء الصيغةJه املجموعات اجلزئية من هذ يوجد 
 j  . بجمع هذا املقدار بأخذ كافة القيم املمكنة لـ1 

 نحصل عىل اإلجابة:

∅ 1  

 
 الدوال الشاملة وأعداد ستريلينغ من النوع الثاين

,لثاين, قمنا باشتقاق يف الفصل ا . كصيغة لعدد الدوال الشاملة من  !
ياً ألنه مل إىل جمموعة املكونة من  عنرص املجموعة املكونة من  رضِ . مل يكن ذلك مُ

,يكن لدينا صيغة لـ   لكن ثمة صيغة لدينا اآلن.  
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دان مها عد  n و kلنفرض أن  (عدد الدوال الشاملة): 3.1.3مربهنة 
إىل  عنرص صحيحان موجبان. عدد الدوال الشاملة من املجموعة املكونة من 

 هو: جمموعة املكونة من 

1  

 .,تتبع ذلك صيغة عدد ستريلينغ من النوع الثاين 
 قد أبدل مكاهنام. 	و انتبه إىل أن 

مها عددان  	و لنفرض أن : ت املجموعة)(عدد تقسيام 3.1.4املربهنة 
 من األجزاء هو: إىل عدد  n−صحيحان غري سلبيني. عدد تقسيامت  املجموعة 

,
1
!

1  

, 	و تنطبق فقط عىل القيم املوجبة لـ  3.1.1: بام أن صيغة املربهنة الربهان
 ن الصيغة تعمل عند وجود قيمة صفرية واحدة عىل األقل لكل من سنتحقق من أ

 	و
 , فإن الصيغة تعطينا:0عندما 

0,0
1
0!

0
1 0 1.

0
0

1 0 1 



248 
 

0حيث  هذا صحيح طاملا أن عدد التقسيامت يف املجموعة الفارغة  1
يم الفارغ). سنرتك لك أمر التحقق من احلالتني اآلخرتني يف (أي التقس 1يساوي 

 السؤال التايل.
,, ما هي القيمة التي يأخذها 1: إذا كان 99السؤال  ? هل يتوافق 0

? هل يتوافق ,0, وما هي القيمة التي يأخذها 1ذلك مع الصيغة? إذا كان 
 ذلك مع الصيغة?

 مثال آخر وتنبيه
: كم (Derangements) "مسألة التشويش"لة عدّ الشيفرات بـ تُعرف مسأ

حيث  هي قيمة  ] التي ليس فيها نقاط ثابتة? (النقطة الثابتة للدالة عدد تباديل [

بكم طريقة يمكن  (Hat-Check)  مسألة اختبار القبعة). كام تُعرف بـ .
خص عىل قبعة واحدة من األشخاص بحيث حيصل كل ش nإعادة توزيع قبعات 

بالضبط وبرشط أن ال حيصل أي شخص عىل قبعته األصلية? مسألة الشيفرات تعادل 
 .n=26أياً من هاتني املسألتني عندما 

أن "ضع يف اعتبارك تعديل مسألة اختبار القبعات وذلك بحذف الرشط 
. أي يُسمح ألي شخص باستالم أي عدد "حيصل كل شخص عىل قبعة واحدة فقط

قبعات, لكن يبقى الرشط أن ال حيصل أي شخص عىل قبعته األصلية. يتضمن من ال

 االستثناء −هذا عدّ الدوال بدالً من التباديل, وقد نستخدم تطبيق االحتواء 
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U جمموعة كل الدوال املمكنة =:[n][n] 

	جلميع قيم  ثبت قيمة العنرص تالدالة   := ∈. 
من اخلصائص تتبع  -J. أي جمموعة جزئية ∅كالعادة, نريد أن تكون 

 . وهذا يعني أن اإلجابة: 

∅ 1  

هذا صحيح, لكن إذا طبّقنا مربهنة ذات احلدين عىل هذا املجموع نحصل 
 عىل:

1 1 1  

	البدّ من وجود تفسري بسيط هلذه اإلجابة البسيطة, وهي: لكل عنرص  ∈

	  , يوجد عدد من اخليارات  .) لقيمة (أي خيار باستثناء  1
تنبهنا هذه املسألة إىل أمهية البحث عن أبسط احللول أوالً قبل جتريب املزيد من 

دة.  الطرق املعقّ
 يةالصيغة األكثر عموم

االستثناء عىل عدّ األشياء التي حتقق إحد  −ينطبق املبدأ األسايس لالحتواء 

 اخلصائص? بعضاخلصائص. كيف يمكننا عدّ األشياء التي حتقق 
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جمموعة  Uلنفرض أن االستثناء):  −  (املبدأ العام لالحتواء 3.1.5املربهنة 

,إحصائية من األشياء, ولتكن  , … جمموعة اخلصائص التي قد  ,

, فإن عدد األشياء أي جمموعة جزئية يف  متتلكها أو ال متتلكها األشياء. إذا كانت 

 وال خصائص غريها هو: التي حتقق اخلصائص يف املجموعة اجلزئية  Uيف 

N S 1 | | | |

:  

 

والتي حتتوي  وعات الفرعية يف يف هذه احلالة, يفوق املجموع كافة املجم

ويستخدم نفس التكنيك املستخدم يف  16. جتد برهان املبدأ العام يف التمرين عنارص 

 برهان املبدأ األسايس.

مثال: عدّ القواسم مرة أخر 

لكن ال تقبل  2] تقبل القسمة عىل 100كم عدد األعداد الصحيحة يف [

 ?5أو عىل  3القسمة عىل 
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,] و U]=100سؤال أن من معطيات ال ,  , د مسبقاً كام هو حمدّ

. لذا نطبّق الصيغة يف املربهنة حيث لكن اآلن نحن نبحث عن قيمة 

 . سيكون املجموع أكرب من املجموعات اجلزئية األربع:

, , , , , , ,  

 الصيغة تعطي

 

50قمنا مسبقاً بحساب هذه القيم. اإلجابة هي  16 10 3

27. 

 3] التي تقبل القسمة عىل 100: كم عدد األعداد الصحيحة يف [100السؤال 

 3وعىل  2? كم عدد األعداد التي تقسم عىل 5أو عىل  2لكن ال تقبل القسمة عىل 

 ?5لكن ال تقسم العدد 

 امللخص
االستثناء هي طريقة موىص هبا حلل مسائل العدّ التي تتناسب مع  − االحتواء  

, "السيئة"إطار املجموعات اإلحصائية/ اخلصائص. تصف اخلصائص عادةً املزايا 
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رص التي ال تنطبق عليها أي من املزايا السيئة. االستثناء تعدّ العنا −وصيغة االحتواء 
 عند تطبيق الصيغة, تتيح بعض املسائل استخدام املخترصات ألن قيمة 

. انطبقت هذه احلالة عىل أمثلة الشيفرات والدوال الشاملة. تعتمد فقط عىل حجم 
د من املسائل األخر التي ال تسمح باستخدام املخترصات مسألة عد األعدا

. يف ذلك املثال, حسبنا كل قيمة لـ 5أو  3أو  2الصحيحة التي ال تقبل القسمة عىل 
 عىل حدة. 

 التامرين
] التي ال تقبل القسمة عىل 10000كم عدد األعداد الصحيحة يف [ .1

أو  5أو  3أو  2? كم عدد األعداد الصحيحة التي ال تقبل القسمة عىل 5أو  3أو  2
13? 

 4] التي ال تقبل القسمة عىل 100الصحيحة يف [ كم عدد األعداد .2
 ?7أو  6أو 

 االستثناء لربهنة الصيغة −استخدم مبدأ االحتواء  .3

| ∪ ∪ |
| | | | | | | | | | | |
| | 

 )∩يعني  (الرتميز     
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ورقة يمكن سحب من جمموعة أوراق اللعب  13كم جمموعة من  .4
 ورقة: 52والتي عددها 

من الفئات األربع [بحيث يوجد ورقة واحدة عىل األقل من كل فئة   ) أ
 ]يف ورق اللعب

. (  ) ب  Void in) "خلو البستوين"التي ختلو من فئة واحدة حتديداً

Spades) اق املسحوبة).يعني عدم وجود أي ورقة بستوين يف األور 

نة من  .5 أفراد  6بعد يوم من ممارسة رياضة التزلج, قامت عائلة مكوّ
من   اليوم التايل, سحب كل فرد زوجاً بغسل مالبس التزلج بام يف ذلك القفازات. يف

 القفازات من الكومة.

لليد اليرس وآخر لليد اليمنى.  اً افرتض أن كل شخص يسحب قفاز            ) أ
ض بحيث ال حيصل أي شخص عىل قفازاته بكم طريقة يمكنه م حتقيق هذا الغرَ

 األصلية?

أجب عن الفرع األول من السؤال لكن بافرتاض أن كل شخص   ) ب

 يسحب أي زوجني من القفازات.

 (أي مسألة التشويش "اختبار القبعات"أجب عن سؤال  .6
(Derangements) لـ (n  بشكلٍ عام. يعرف هذا العدد بـ. 

فة كام يف التمرين السابق. افرتض أن  .7  معرّ
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limاحسب                 ) أ → !
 . فرسّ إجابتك.

 /!تساوي أقرب عدد صحيح لـ  فإن  برهن أنه ألي قيمة   ) ب
أشخاص  10غرضاً متطابقاً لـ  20بكم طريقة يمكنك توزيع  .8

ألكثر? بكم طريقة يمكنك أغراض عىل ا  5متميزين, بحيث حيصل كل شخص عىل 
أغراض عىل  5ذلك إذا كان كل شخص سيحصل عىل غرض واحد عىل األقل و

 األكثر?

بصياغة أكثر تعميامً للمسألة السابقة: بكم طريقة يمكنك توزيع  .9
 كلمن األشخاص املتميزين, بحيث حيصل  nمن األغراض املتطابقة عىل عدد  kعدد 

 ثر?من األغراض عىل األك rشخص عىل عدد 

6كم عدد الدوال  .10 → التي تتضمن سهمني يؤرشان عىل كل  7
   عنرص يف املجال املقابل عىل األقل?

∑, ما قيمة املجموع إذا كان  .11 1 ?
 فرسّ من الناحية التوافقية.

ن االستثناء, ع −باستخدام مبدأ االحتواء  اشتق تعريفاً لـ  .12
التي يظهر فيها كل  [n]املأخوذة من املجموعة  k−طريق عدّ املجموعات املتعددة

يظهر أكثر من  iعنرص "  مرة واحدة عىل األقل. استخدم  [n]عنرص يف املجموعة 
 1, لـ iكخاصية يف املرتبة  "مرة يف املجموعة املتعددة
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بحيث  استثناء, افرتض وجود الدالة −يف مسألة احتواء .13

|  . برهن:مأخوذة من املجموعة  ألي جمموعة جزئية  |

∅ 	 1  

∑أعطِ برهاناً توافقياً لتعريف   .14 1 حيث تم  0

 االستثناء. −حساب الطرف األيرس باستخدام مبدأ االحتواء 

االستثناء التعريف الناتج عن  − ستخدام االحتواء برهن توافقياً با  .15
 )2.2.2يف مربهنة ذات احلدين (املربهنة  2و  1تعويض القيم 

باستخدام التقنية التي استخدمناها لربهان  3.1.5برهن املربهنة   .16
 3.1.2املربهنة 

يف شبكة من  B إىل التقاطع Aيقود سائق سيارة أجرة من التقاطع   .17
ح يف الشكل. السائق يقود فقط نحو الشامل (أعىل) ونحو  الشوارع كام هو موضّ

 الرشق (اليمني).
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تشري تقارير املرور إىل وجود ازدحامات مرورية يف تقاطعات حمددة. كم مساراً 
 :Bإىل  Aيمكن للسائق أن يتّخذ ليصل من 

 بحيث يتجنّب كل التقاطعات املزدمحة              ) أ

 زدحمٍ واحد عىل األكثربحيث يمرّ عىل تقاطع م  ) ب
هي عبارة عن   4×4لوحة لعبة البحث عن الكلامت مساحتها   .18

التي   4×4من األحرف الكبرية. كم عدد حاالت البحث عن كلامت   4×4مصفوفة 
? فيام ييل  MATHتظهر فيها كلمة  مرة واحدة عىل األقل إما أفقياً أو عمودياً أو قطرياً

 أمثلة ألربع لوحات بحث خمتلفة:

F H M A M A T H M M M M M A T H 
M A T H A T H M G A A P M A T H 
G Z Z Q T S M E Z R T Y M A T H 
F A Y U H E E N K L H H M A T P 

تظهر من اليمني إىل اليسار, ومن األعىل إىل األسفل, ومن  MATHافرتض أن 
 األعىل إىل اليسار إىل األسفل إىل اليمني فقط.

 مالحظات رسيعة
رتبط العديد من رياضيي القرن التاسع عرش يف اكتشاف صيغة االحتواء ا

 وافرو ه, وأبراهام د(Daniel de Silva) واالستثناء, منهم دانيال دا سيلفا
(Abraham de Hoivre) ,وجيمس جوزيف سلفسرت(James Joseph 

Sylvester) , لكن كان أول من نرشها دا سيلفا(da Silva)  1854عام. 
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 االستثناء هو الرتميز. إن استخدام  −ألصعب يف نظرية االحتواء اجلزء ا
. أما استخدام جمموع املجموعة اجلزئية  و  ∑أمر شائع لكنه ليس عاملياً : 	 

 يف صيغ تشبه  "..."فيتجنب االستخدام غري املالئم لـ 
∅ ∅

	
, , 	

⋯ 1 …	  

االً 8.6و  8.5يف القسمني  االستثناء, يعرف  −لالحتواء  , سندرس تعميامً فعّ
. يف ورقة عمل مؤسيس ختتص (Möbius Inversion) العكيس موبيوس حتويلباسم 

أحد أهمّ مبادئ اإلحصاء ") بإعالن أن 1964( (Rota)أ روتا بانعكاس موبيوس, بد
 − التعددي فائدة يف نظرية االحتامالت املنفصلة والتوافقيات, وهو مبدأ االحتواء 

طبق هذا املبدأ بمهارة, فإنه سيحلّ العديد من مسائل ناالستثناء الشهري. عندما 
 التوافقية.

  االستقراء الريايض 3.2
و املرور أ القسم هذا حذف فيمكنه باالستقراء, دراية ىلع القارئ كان إذا
 .فيه الواردة األمثلة رسيعاً عىل

 تقنيات الستكامل االستقراء استخدام كيفية عىل الضوء نسلط القسم, هذا يف
 ستدرك ثم االستقراء, باستخدام التطابق حقيقة ستكتشف أوالً  أحياناً . التوافيق برهنة
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 يمكن الذي الوحيد األمر هو االستقراء يكون أخر, أحياناً . التوافيق برهنة الحقاً 
 .تطبيقه

 مبدأ االستقراء الريايض
رشطاً كافياً لضامن صحة التعبري الذي يعتمد عىل  يوفّر مبدأ االستقراء الريايض

 عدد صحيح. 
, وليكن  ليكن (االستقراء الريايض):  3.2.1املربهنة   عدداً صحيحاً

. إذا كان الرشطان التاليان صحيحني  فإن التعبري تضمن عدداً صحيحاً تعبرياً ي
 .يكون صحيحاً لكل  

 صحيح. : احلالة األسايس 

 و  : إذا كان اخلطوة االستقرائية , ,  	و عدداً صحيحاً صحيحاً
. 1فإن   يكون صحيحاً

 هذا القسم. الربهان موجود يف هناية
الستخدام االستقراء الريايض, عليك تأكيد احلالة األساس, واخلطوة 

صحيح.  االستقرائية للمربهنة. جيب أن تتضمن احلالة األساسة إثباتاً عىل أن 
 ) تفرتض أن 1بذاهتا. عليك أن: ( "فإن− إذا"أما اخلطوة االستقرائية فهي برهان 

) إثبات أن 3صحيح, و ( ) تفرتض أن 2, (عدد صحيح, و
1  صحيح. 	
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صحيحاً يف اخلطوة  ). كون 3حيدث معظم العمل واإلبداع يف اخلطوة (
 ) أمر يُعرف2(

كل برهان باالستقراء . (Inductive Hypothesis) "فرضية االستقراء"بـ  
يف مرحلة  لة التي تتبع)األمث يف IHYPجيب أن يستخدم فرضية االستقراء (اختصاراً 

 ما. أما إن مل يستخدم, فأغلب الظن أن الربهان سيكون غري صحيح.
 : املتسلسالت اهلندسية اجلزئية1#املثال 

يف األقسام الالحقة التي سنتناول فيها الدوال املولّدة, استفدنا من املطابقة 
 التالية

1 2 ⋯
1 1

1
 

. لقد 0وعىل أي عدد صحيح  1عىل أي عدد حقيقي  والذي ينطبق
استخدمت هذه الصيغة يف حسابات التفاضل والتكامل إلجياد املجموع اجلزئي 

 .(Geometric Series) ملتسلسالت اهلندسية
1: احسب 101السؤال  2 4 8 16 32 64 128 

 باستخدام الصيغة.
 .سنربهن هذه املربهنة باستخدام االستقراء عىل 

,  إذا كان  3.2.2املربهنة   0, إذن لكل عنارص 1عدداً حقيقياً
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1
1

 

. لكل 1عدداً حقيقياً و : افرتض أن الربهان باستخدام االستقراء عىل 
 كالتايل , لنعرف 0

:
1
1

 

∑يساوي  0فإن طرف املعادلة األيرس  0عندما  1 
جلميع األعداد احلقيقية بام فيها الصفر. الطرف األيمن من التعبري  1تساوي  حيث 
. إذن الطرفان متساويان, إذن 1حيث  1 يساوي 0
 صحيح. 0

 تعبري صحيح, بالتايل: وأن  0عدد صحيح,   اآلن, لنفرتض أن

	فرضية	االستقراء ∶
0

1 1

1
 

 صحيحة, حتديداً  1علينا أن نُثبت أن صيغة 
1
1

 

 إلجراء ذلك, ابدأ بالطرف األيرس:
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 بفصل البند األخري

	
1
1

 

 باستخدام فرضية االستقراء

	
1 1

1
 

 قاسم مشرتك

	
1

1
 

	
1
1

 

 .0صحيحة لكل  صحيحة. إذن  1وعليه فإن 
 : برهنة متباينة2#ملثال ا

∑قد تكون املتباينة التالية  ! 1 صحيحة لكل األعداد  !
 , ألن 1الصحيحة 

1!    =   1 <    2 = 2!                     
++-(3.4)
1! + 2!   =   3 <    6 = 3! 
1! + 2! + 3!   =   9 <   24 = 4! 
1! + 2! + 3! + 4!  =  33 < 120 = 5! 
1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 153 < 720 = 6!                         

ة.  قد تبدو بداية مبرشّ
 عىل أهنا لنعرف 
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:	 ! 1 ! 

) ويظهر أن 3.4للربهنة باالستقراء, الحظ أن السطر األول من املتباينات (
 صحيحة. 1

 داً صحيحة, حتدي , وأن 1عدد صحيح و  اآلن لنفرض أن 

	فرضية	االستقراء ∶ !

0

1 ! 

∑جيب أن نبنيّ أن  ! 2  . احلسابات التالية ستقوم باملهمة:!

! ! 1 ! 

 بفصل البند األخري
1 ! 1 ! 

 باستخدام فرضية االستقراء
2 1 ! 
2 1 ! 

  2  1ن بام أ 2

2 ! 

 .1صحيحة لكل  صحيحة, إذن  1وعليه فإن 
 : حل عالقة التكرار3#املثال 

 هذا مثال عىل عالقة تكرار 
1 

						 3.5 																											 2 1							 1 
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كراري حتكم احلساب الت (Recurrence Relation)عالقة التكرار 
,لألعداد , , , …. 
	القيمة  

,هي رشط البداية, ثم للحصول عىل القيم املتتالية 1 , , عليك أن  …

2تطبّق القاعدة  1 :  تكراراً
1 

2 1 1 2 1 0 2 

2 2 1 2 2 1 5 

2 3 1 2 5 2 12 

⋮ 

 ?: ما قيمة 102السؤال 
بالتكرار, سنتطلب صيغة تتيح لنا القفز مبارشة  و لتحديد قيمة 

د  للقيمة  من دون حساب البنود األسبق منها. احسب املزيد من البنود ثم حدّ
 النمط:

 

4821872

 

 , 2يبدو من اجلدول أن القيم تتعلق بقو العدد 
1 2 1 

2 2 2 
5 2 3 
12 2 4 
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27 2 5 
58 2 6 
121 2 7 
248 2 8 

2ختميننا هو أن   .0وتنطبق عىل كل  1
, حتقق أوالً من ثبات هذا التخمني باستخدام االستقراء عىل املجموعة إل

2. تبنيّ الصيغة أن 0الصيغة عندما  0 1 . التكرار جيعل 1
 الصيغة صحيحة يف هذه احلالة.  إذن, 1

2, وأن 0و  عدد صحيح, اآلن لنفرتض أن  1 ,
2الستقراء. علينا أن نربهن أن وهذه فرضية ا 1 , أو 1

 بصورة مكافئة أن
 2 2 

 فيام ييل الربهان:
2  

 حسب عالقة التكرار
2 2 1  

 حسب فرضية االستقراء
2 2 2  

2 2 

2ة. وعليه فإن صحيح1  هذا يُثبت أن 1 
 .0صحيحة جلميع قيم 
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 : حل مسائل العدّ 4#املثال 
فيام ييل مثال مبارش ونموذجي عن الطريقة التي قد تتبعها الستخدام االستقراء 

مة إىل كتلتني, لكنك ال تعرف كيفية  يف التوافيق. فأنت حتاول عدّ تقسيامت  املقسّ
 ليمثّل عدد تقسيامت  صيغة. بدالً من ذلك, تقوم بتعريف  االنتقال مبارشة إىل

, 1. باستخدام التعداد الكامل, جتد أن 2املقسمة إىل كتلتني, لكل 
] املقسمة إىل كتلتني 3. عىل سبيل املثال, تقسيامت [15, 7, 3

 مها:
1 , 2,3 ,								 2 , 1,3 , 		 3 , 1,2  

2ثم تكتشف الربهان التوافيقي للتعريف   .3لـ  1
 : أعطِ الربهان التوافقي?103السؤال 
 , نجري بعض احلسابات:1نبدأ بـ 

1 
2 1 3 
2 1 7 
2 1 15 
2 1 31 
2 1 63 

وهذا أمرٌ  –تتوافق القيم األربع األوىل مع تلك التي وجدهتا بالتعداد الكامل 
 جيد. إضافة لذلك, يبدو أن النمط املتّبع واضح: 

2 1 
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 .2لكل 
فة بالعالقة التكرارية   بكلامت أخر, ينبغي عليك إثبات أن األعداد املعرّ

1 

2  .3ل لك   1
2هي األعداد   فحسب. 2لكل  1

 .3#: برهن باالستقراء, كام يف املثال 104السؤال 
 االستقراء الريايض القوي

ة  وحدها قوية بام فيه  عند استخدام االستقراء, أحياناً ال تكون صحّ
ة  جتريب االستقراء . يف مثل هذه احلاالت, يمكننا 1الكفاية للداللة عىل صحّ

. يف فرضية االستقراء لالستقراء القوي, نفرتض أن (Strong Induction) القوي
 .وعدد صحيح عشوائي  التي تقع بني القيمة األساسية  لكل قيم  صحة 

عددان  و  لنفرتض أن  :(االستقراء الريايض القوي) 3.2.3املربهنة 
. إذا كان تعبري يتضمن العدد الصحيح  , ولنفرتض أن صحيحان, 

 :تكون صحيحة لكل قيم  الرشطان التاليان صحيحني, فإن 
  :احلالة (احلاالت) األساس, …  تكون صحيحة. ,
 و إذا كان االستقرائية:  ةاخلطو , صحيحة  و  عدداً صحيحاً

 تكون صحيحة. 1, وبالتايل فإن التي حتقق  لكل قيم 
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الحظ أنه قد يكون من الرضوري التحقق من أن أكثر من عبارة واحدة تكون 
صحيحة يف احلالة األساس. بام أن االفرتاضات أقو من تلك املفرتضة يف املربهنة 

يف هناية هذا  3.2.1جتد برهان املربهنة , فإن نفس الربهان ينطبق بالرضورة. (3.2.1
 القسم).

 : بنود احلدود يف العالقة التكرارية5#السؤال 
:لنأخذ عالقة تكرارية أخر 

2											    
1	 

 

 .2لكل 
 :وهكذا 4وأن  3وهذا يعني أن 

…7654321 0 n 

…2918117431 2  
والتي سنستخدمها أكثر  (Lucas) هذا هو التسلسل املعروف ألعداد لوكاس 

ر تقنية  من مرة يف هذا الكتاب. صيغة  غري واضحة. الحقاً يف هذا الفصل, سنتطوّ
 ممنهجة تتيح لنا اشتقاق صيغة.

عليك أن ختفض معايريك: أحياناً جمرد وجود حد لكن إن مل تنجح يف البداية, 

يف التسلسل أمر مفيد. يف هذه احلالة, أحد احلدود العليا  علوي للبند ذي الرتتيب 

3.6  
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. عىل األقل التعبري 1والتي يبدو أهنا تستوعب كل قيم  2السهلة هو 
1صحيح لـ  7: 

76543210 n 

29181174312  
1286432168 4 2 1 2  

. يطلب التمرين   منك إثبات حدّ أضيق). 9(يف الواقع, يبدو أن احلد وافر جداً
ف التعبري  :إلثبات احلد العلوي, عرّ

: 2  

بالتعريف.  1يكون   1تم اإلثبات باالستقراء القوي. عندما 

2إضافة لذلك فإن  صحيحة.  1وهكذا تكون  2تبع ذلك إن , وي2
2و 3يكون  2عندما  وهكذا تكون  2. ويتبع ذلك أن 4

. تتطلب 2و  1اخرتنا  3.2.3صحيحة. (عندما طبّقنا املربهنة  2
 ما قمنا به). صحيحتان, وهذا 2و  1جزئية احلاالت األساس أن نُظهر أن 

التي  صحيحة لكل قيم  وأن  2عدد صحيح, و اآلن, افرتض أن 
:1حتقق املتباينة   , حتديداً

 .1التي حتقق املتباينة  لكل قيم  2 
 . اآلن, 2صحيحة, حتديداً  1جيب أن نبنيّ أن 

 باستخدام عالقة التكرار          
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2 2  IHYPباستخدام          1
2 2 1  
2 . 3 

2 1. 22 

2  
تكون صحيحة. وعليه تكون  1 ن, إذ2وعليه فإن 

 .1لكل األعداد الصحيحة  2
 فهم كيف يمكن أن نطبّق فرضية االستقراء عىل كلٍ من من األمهية بمكان 

 2قيمتها  يف السطر الثاين من احلسابات املبينة أعاله. وسبب ذلك أنه, ألن  و
 . بام أن فرضية االستقراء تفرتض أن 1تكون عىل األقل  1عىل األقل فإن 

 2فإننا نستطيع استخدام  1التي حتقق املتباينة  صحيحة لكل قيم 
 .2و

لكل قيم  2: ماذا سيحدث إذا ما حاولتَ إثبات أن 105السؤال 
 ة?يوال حتقق احلاالت األساس 0

 إثبات مبدأ االستقراء الريايض
 "احلسنمبدأ الرتتيب "مبدأ بدهيياً يعرف بـ  3.2.1يستخدم إثبات املربهنة 

(The Well-Ordering Principle). 
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جمموعة جزئية غري فارغة من األعداد  (مبدأ الرتتيب احلسن): 3.2.4البدهيية 
 الصحيحة حمدودة من األسفل حتتوي عنرصاً أصغر.

بحيث يكون  تعني وجود عدد  )Bounded Below( "حمدودة من األسفل"

بق مبدأ الرتتيب احلسن عىل جمموعة يف املجموعة. ال ينط لكل عدد صحيح  
,0األعداد الصحيحة الزوجية  2, 4,  ألهنا ليست حمدودة من األسفل.  …

طَي املربهنة 3.2.1برهان املربهنة  : نربهن بالتناقض. افرتض أن رشَ
. خذ جمموعة صحيحة لكل  صحيحان, لكنها ليست احلالة أن 

,األعداد الصحيحة  1, 2, …. 

خاطئ.  يوجد عىل األقل عدد صحيح واحد يف هذه املجموعة جيعل التعبري 
ها  يكون  , الحظ أن كل عنرص يف امجع كافة األعداد الصحيحة يف جمموعة وسمّ

 صحيحة بافرتاض احلالة األساس. . وهذا ألن 1عىل األقل 

ن األعداد الصحيحة تكون غري فارغة ومفتوحة م وعليه فإن هذه املجموعة 
من األسفل, وهكذا خيربنا مبدأ الرتتيب احلسن أنه يتضمن عنرصاً أصغر; لنفرتض 

خاطئة بكل تأكيد, لكن  . وعليه تكون 1, الحظ أن إنه 
هو العدد الصحيح  البدّ أن تكون صحيحة. وسبب هذا هو أن  1
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,ة يف املجموعة األصغر قيم 1, 2, …  , والذي جيعل التعبري خاطئاً
 .1أيضاً ألن 

1لكن فرضية املربهنة تشري إىل أن  هو تعبري  1
صحيحة لكل قيم  صحيحة! وعليه فإن  صحيح, ما يدحض حقيقة أن 

. 
 امللخص

التي تعتمد عىل  هو تقنية إلثبات العبارة الرياضية االستقراء الريايض 
. يتطلب االستقراء الريايض جزئني: التحقق من احلالة األساس عدد صحيح 

ة  تتضمن  وإثبات اخلطوة االستقرائية. يف اخلطوة االستقرائية نربهن أن صحّ
ة 1إثبات صحة  ة لوحدها ع . أحياناً ال تنطبق صحّ ىل صحّ

, وعليه فإن مبدأ االستقراء الريايض القوي قد يعمل. يف هذه اخلطوة االستقرائية, 1
وهذا بالتايل يثبت أن  التي حتقق  جلميع قيم  يفرتض أن صحة 

 صحيحة. 1

 التامرين
3, 0(أ) برهن: لـ  .1  .2تقبل القسمة عىل  1

4, 0(ب) برهن: لـ   .3تقبل القسمة عىل  1
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ة وبرهنها.  ضع مربهنة عامّ

عددان صحيحان غري متساويني. برهن أنه لـ  و لنفرتض أن  .2
	.تقبل القسمة عىل  , 0

∏, 2برهن: لـ   .3  . رمز الرضب يعني1

 

1
1

1
1
2

1
1
3

1
1
4

… 1
1

 

 التالية: الرضباستكشف وبرهن الصيغ لكل من  .4

∏  ) أ( 1 

∏  ) ب( 1 

∑استكشف وبرهن صيغة للمجموع  .5 1 

∑مخّن وبرهن صيغة للمجموع  .6 ي ∑ . (يمكنك أن تسمّ
فإن املجموع يساوي  12ألنه عندما  "يام عيد امليالد االثني عرشأ"هذا بصيغة 

 . (*)إمجايل عدد اهلدايا املذكورة يف األغنية)

: لـ  .7 ∑, 1أعطِ برهاناً توافقياً ! 1 ! 

-Down) العدّ أو اإلفراط يف  العدّ قم بذلك بطرح سؤال ثم جادل التخلف يف 

Count)   أو (Over-Count) اإلجابات.ب إحد 
                                                            

 هي إحد ترانيم عيد امليالد اإلنجليزية املعروفة, ملزيد من املعلومات, طالع:  (*)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Twelve_Days_of_Christmas_(song( .(املرتمجة) 
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∑, أن املجموع )3.4يقرتح احلل يف ( .8 ! 1 قد  !
.  يكون صحيحاً

 باالستقراء (*)أثبت هذه املتباينة احلادة  ) أ(

.  ) ب(  أعطِ براهناً توافقياً

لـ   2) أثبت أن 3.6بالنسبة إىل عالقة التكرار املعطاة يف ( .9
1. 

جيب أن  . عند أي قيمة من قيم 1.7أثبت هذه املتباينة   ) أ(

 تبدأ االستقراء?

? اضبط حلّك يف الفرع (أ) من 1.7ما هو اليشء املميز للرقم   ) ب(
 السؤال إلنشاء أضيق حد ممكن.

ف العالقة التكرارية من خالل  .10 و  1عرّ
ميع قيم جل 1.9. برهن أن 3لـ  

 . هل يمكنك برهنة حدٍ أضيق?0

ف  .11 ف 1لـ  1عرّ . برهن: لكل 1, عرّ
 .∑, 0قيم 

                                                            

املتباينة احلادة تعني أنه قد تم الوصول إىل احلد النظري وال يوجد متسع لتحسني تلك املتباينة حتديداً   (*)
 (املرتمجة). 
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,  برهن: إذا كانت  .12  , فإنه إما أن تكون 2عدداً صحيحاً
األولية. ( هذه هي املربهنة األساسية عدداً أولياً أو أهنا حمللة إىل رضب من األعداد 

 للحساب).

جمموعتني  	و	افرتض أن العبارة التالية صحيحة: إذا كان  .13
|مفكوكتني حمدودتني, فإن  ∪ | | | | . أثبت ما ييل باستخدام االستقراء |

,إذا كانت  2: لـ  عىل , …  جمموعات حمدودة ومفكوكة, فإن: ,

| | 

 

2. برهن أنه يف أي لوحة شطرنج أبعادها 1لتكن  .14 إذا  	2
. Lما أزيل مربع واحد فإنه يمكن تبليطها كاملة باستخدام بالطات عىل شكل حرف 

 اللوحة).يف  Lمربعات متجاورة عىل شكل حرف  3(حتتل هذه البالطات 

 

 املولّدة, اجلزء األول استخدام الدوال 3.3
مهمتنا فيام خيص ما تبقى من هذا الفصل هي تعريف واستخدام الدوال املولّدة 
حلل مسائل التوافيق. يُستخدم اجلرب ملحاكاة احلسابات التي تتضمن مبدئي اجلمع 
والرضب. إن كمية املعلومات التي يمكن استخراجها من الدوال املولّدة هائلة. 

 غالباً إىل براهني ذكية وتبرصة جديدة.ويقود استخدامها 
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 سحر اجلرب
نقاط يف لعبة كرة السلة? (يف كرة السلة,  6بكم طريقة يمكن لفريق تسجيل 

تكسب كل رمية نقطة أو نقطتني أو ثالث نقاط. هنا هنتم بعدد كل نوع من الرميات, 

 وليس ترتيب أداء تلك الرميات).
بسيطة بام يكفي حللها بالقوة الفظة ألن عىل نحو ال يمكن إنكاره, هذه املسألة 

 كحدٍ أقىص. 3إىل أجزاء بحجم  6ليس بعددٍ كبري. يف الواقع, نحتاج لعد تقسيامت  6
: 7يوجد   تقسيامت, وهي حتديداً

3+3    2+2+2    1+1+1+1+1+1 
3+2+1  2+2+1+1 
3+1+1+1  2+1+1+1+1 

وهو  – نقطة مثالً  98لكن هذا يصبح غري منطقيٍ عندما يكون السؤال عن 
 نقاط.  6بدالً من  –عدد أكثر واقعية يف مباريات كرة السلة 

 نقاط? 7: بكم طريقة يمكن تسجيل 106السؤال 
دة ستجيب عن سؤايل النقاط الست نقطة بنفس  98وسؤال  الدوال املولّ

 اجلهد, وهنا تكمن املنفعة. دعنا نبدأ بمعاجلة سؤال النقاط الست أوالً. 
  فإن مسامهة كل رمية ذات نقطة واحدة يف اإلمجايل:نقاط,  6عند تسجيل 

 نقاط  6نقاط   5 نقاط  4نقاط   3 نقطتان  نقطة واحدة  نقطة 0
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. بتمثيل هذا التعبري جربياً عىل النحو  حيث   تعني (أو) حرصياً
 

 ويظهر إمجايل املسامهة يف القو.باجلمع العادي   حيث استبدلت رموز 
  نقاط: 6مسامهة الرميات ذات النقطتني يف إمجايل 

 نقاط  6 نقاط  4 نقطتان  نقطة 0
 :  .جربياً

 :مسامهة الرميات ذات الثالث نقاط ,  أخرياً

 نقاط  6 نقاط  3 نقطة 0
 :  جربياً

ابري اجلربية الثالثة معاً باستخدام حساب من نوع مبدأ ارضب هذه التع
 الرضب والدوال املولّدة

1

مسامهات	الرميات	ذات	النقطة

1

مسامهات	رميات	النقطتني

1

	من	رميات	3	نقاط

 

ع البنود وا   (وأفضل طريقة لعمل هذا استخدام معالج رمزي ك  ,مجعهاثم وزّ
 عادة كتابة التعبري عىل النحو:إل (Maple)مابل  

1 2 3 4 5 7 7 8 8 8
7 7 5 4 3 2

 

   .7, وهو لسؤال األصيل, نجد معامل البند لإلجابة عن ا
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التفاصيل اجلربية املخفية. يوجد  3.1ملاذا تنجح هذه الطريقة? يكشف الشكل 

84 7 4 )  ويظهر كل بند قبل التبسيط 3.7بند عندما يتم رضب الدالة ( 3
 	دة, وهو إمجايل مسامهات الرميات ذات النقطة الواح , حيث عىل هيئة 

هو إمجايل مسامهات الرميات ذات 	هو إمجايل مسامهات الرميات ذات النقطتني, و
ن إمجايل النقاط. ثم بتجميع البنود  الثالث نقاط. بعد تبسيط األسس, فإن كل أس خيزّ

يساوي عدد الطرق التي  نحصل عىل أن معامل  –اخلطوة األساسية  –املتشاهبة 
. kهبا  يمكن أن يسجل الفريق  نقاط حتديداً
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دة 84: البنود الـ 3.1الشكل   .يف مثال توسيع الدالة املولّ

اإلجابة عن أسئلة أخر 
) عن أكثر من جمرد السؤال األصيل. بكم طريقة 3.8جييب الدالة املولّدة (

نقاط?  3. ماذا عن 5, وهو نقاط? اإلجابة هي معامل  5يمكن للفريق تسجيل 
 . 3, وهو معامل  اإلجابة هي

نقاط يف  10طرق لتسجيل  8, ال يوجد 8هو  عىل الرغم من أن معامل 
1كرة السلة. وهذا بسبب أن دالة 1

1 حيدّ من مسامهة كل نوع من أنواع الرميات لست  	
نقاط إذا  10بكم طريقة يمكن للفريق تسجيل "ألكثر. إذن إجابة السؤال نقاط عىل ا

رميات  3رميات ذات النقطة الواحدة, عىل األكثر  6سجل هذا الفريق عىل األكثر 

 .8هو  "نقاط? 3ذات نقطتني, عىل األكثر رميتان ذات 
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ستطيع يف الدالة املولدة مساوٍ لعدد الطرق التي ي : هل معامل 107السؤال 
ل سبع نقاط أم أن نفس املوضوع سيثار?  الفريق هبا أن يسجّ

نقاط, جيب  10لإلجابة عن سؤال عدد الطرق التي يستطيع هبا الفريق تسجيل 
1يف  أن نجد معامل  ⋯ 1 ⋯

1 
بالرجوع إىل السؤال األصيل عن عدد  .14باستخدام مابل, اإلجابة هي 
 يف نقطة, علينا أن نجد معامل  98الطرق التي يمكن أن يسجل هبا الفريق 

1 ⋯ 1 ⋯ 1 ⋯
 

 .850بمساعدة مابل, نحصل عىل اإلجابة 
بة عن العديد من األسئلة دفعة واحدة. هل إن الدوال املولّدة قادرة عىل اإلجا

دة واحدة جتيب عن سؤال عدد طرق إحراز الفريق عدد   من املمكن وجود دالة مولّ
 ? يوجد:من النقاط ألي قيمة 

1 ⋯ 1 ⋯ 1

⋯   ) .......3.9(  
دة أعاله. إجابة السؤال تساوي معامل   يف الدالة املولّ

قد تثري الدالة املولّدة األخرية بعض االستغراب. كيف يمكننا لعملية الرضب 
أن تكون مقنعة يف حني أن كل بند هو جمموع متناه? هل حقاً يمكن اإلجابة عن سؤايل 

 ببذل نفس اجلهد? 98النقاط الست والنقاط الـ
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 سحر التفاضل والتكامل
) هي متسلسلة قو. أما صيغة 3.9لرضب املبيّنة يف (كل بند يف عملية ا

 املتسلسلة اهلندسية املتعارف عليها يف علم التفاضل والتكامل فهي:
 1 ⋯	 لـ                | | 1 

 حتصل عىل: بـ  إذا استبدلت 
1

1
1 ⋯ 

1 ⋯ 

 حتصل عىل:  بـ أما إذا استبدلت 
1

1
1 ⋯ 

1 ⋯ 

) لعدد الطرق التي 3.9وهكذا توجد طريقة خمترصة لكتابة الدالة املولّدة (
 يمكن أن يسجل هبا الفريق أي عددٍ من النقاط:
1

1 1 1
 

هل مثل هذا التعبري إجابة مقنعة للسؤال األصيل? بمعنى آخر, إذا سألت عن 
من النقاط وأخربك  عدد الطرق التي يستطيع هبا فريق كرة السلة تسجيل عدد 

يف الدالة املولّدة املعطاة, فهل هذه إجابة جيّدة? هذا  أحدهم أن اإلجابة هي معامل 
 والقسم التايل كفيالن بإقناعك بذلك.القسم 
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 املزيد من السحر
عنارص  3إن مسألة النقاط الست مكافئة لـ: كم عدد القوائم املكونة من 

), ∋, حيث 6) التي حتقق , 0,1,2,3,4,5,6 
∋و ∋و 0,2,4,6 ة من الرميات ذات النقطة هي املسامه ? هنا 0,3,6

هي املسامهة من الرميات  هي املسامهة من الرميات ذات النقطتني و  الواحدة, 
منا  ذات النقاط الثالث. املسائل التي تناسب هذا الشكل يوىص هبا للدوال املولّدة. قدّ

 .2.2مثل هذه املسائل يف القسم 

   مثال: الربيد
سنتاً باستخدم طوابع  39رسالة قيمتها الربيدية  بكم طريقة يمكننا حتضري

 سنتات فقط? 5سنتات و 3بريدية من فئة 

 سنتات جربياً كـ: 3يمكن متثيل مسامهة الطوابع من فئة 
⋯  

 سنتات فيمكن متثيلها جربياً كـ: 5أما مسامهة الطوابع من فئة 
⋯  

 يف: اإلجابة هي معامل 
1 ⋯ 1 ⋯  
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 .3باستخدام مابل نجد أن قيمة املعامل هي 

قطع من فئة  5سنتاً باستخدام  14: كم طريقة يوجد لرصف 108السؤال 
عرشة [وقطعة واحدة من فئة دايم  ]تاتمخسة سن[قطع من فئة النيكيل  3البنس, و

 ? اكتب دالة مولدة وجد املعامل.]سنتات

كام يف سؤال كرة السلة, يمكن اإلجابة عن سؤال عدد الطرق التي يمكن فيها 
سنتات وأخر من فئة  3سنتاً باستخدام طوابع من فئة  وضع طوابع بريدية بقيمة 

عةيف الدال سنتات, باستخدام معامل  5 1  ة املولدة املوسّ

⋯ 1  أو باستخدام الصيغة املكافئة املخترصة: ⋯

	
1

1 1
																																																															 3.10  

) حيققان ,حني (هذه املسألة مكافئة لعدّ قوائم مكونة من عددين صحي
 املعادلة:

39 

∈ 0,3,6,9,… ,  

∈ 0,5,10,15,… ,  

تساوي  سنتات يف إمجايل القيمة و 3تساوي مسامهة الطوابع من فئة  ألن 
 سنتات. 5مسامهة الطوابع من فئة 
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ترصة إذا كان بإمكانك كيف يمكن أن يتغريّ الدالة املولّدة املخ :109السؤال 

?  استخدام طابعني من فئة اثني عرش سنتاً أيضاً

 مثال: تقسيامت العدد الصحيح

 عىل األكثر? 5تتضمن أجزاءً حجمها  12كم تقسيامً للعدد 

,عنارص ( 5يوجد تقسيامت بعدد القوائم املكونة من  , , ) التي ,
 حتقق املعادلة:

12 

∈ 0,1,2,3,…  

∈ 0,2,4,6, …  

⋮ 

∈ 0,5,10,15,…  

 يف املعادلة: اإلجابة هي معامل 
1 ⋯ 1 ⋯ 1

⋯  

1 ⋯ 1 ⋯ , 

 أو بالصورة املخترصة

	
1

1 1 1 1 1
 

 .47باستخدام مايبل, احلل هو 
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: كيف يمكن أن يتغريّ الدالة املولّد املخترص إذا أردت معرفة عدد 110السؤال 
عىل األكثر, لكن بدون أي أجزاء  5التي تتضمن أجزاء بحجم  12تقسيامت من 

 ? 4بحجم 

 دوال املولّدة البسيطةال

فنا بعض اليشء عىل ما تفعله الدوال املولّدة, آن األوان لتعلّم  اآلن وبعد أن تعرّ
دة هو متسلسلة قو ترتّب تسلسل أعداد  ماهيتها. بصورة غري شكلية, الدالة املولّ

دة البسيطة للتسلسل  ,هبدف عرضها. الدالة املولّ , , ,  هو: …

 (Ordinary Generating  Function) (OGF)ة املولد العادي دال

⋯ 

,ثمة طريقة يف متناول اليد الختصار التسلسل  , , , , وهي …
 إىل ماالهناية. 0. الحظ أن املجموع من 

دالة املولد العادي لتسلسل أرقام  (دالة املولّد العادي): 3.3.1تعريف ال
ف كمجموع   رّ عَ  يُ
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. هبذه الطريقة, تشبه دالة املولّد هو معامل  امليّزة األساسية هي أن 
. أما املصطلح ي البند هو ترمز امللف الذي حيتو العادي خزانة ملفات, و

املزيد عن هذا  3.4فيميّز هذه الدالة املولد عن أنواع أخر. يتضمن القسم  "بسيط"
 املوضوع.

 متسلسالت القو شبه الشكلية: حوار رضوري
دة هي متسلسالت قو, إذن يبدو أننا بحاجة لالعتامد عىل  الدوال املولّ

. ذكرنا أن إحد أبرز حسابات التفاضل والتكامل للتعامل معها . هذا صحيح جزئياً
 متسلسالت القو التي درستها يف التفاضل والتكامل كانت املتسلسالت اهلندسية:

	  

1 ⋯ 

|هذا التقارب, إذا وفقط إذا, كان  | (نصف قطر التقارب), وإذا حتقق  1
 الرشط, فإنه يتقارب نحو 

 ن نقول أن هاتني الدالتني لـ إوهذا يعني أنه من وجهة النظر التحليلية, يصح 
|ان طاملا أن تمتشاهب |  ; بمعنى أن:1

				| | 																						لـ					1 1
1

 

? وقيمة املتسلسلة ∑ما هي قيمة املتسلسلة  :111السؤال 
∑ 4 ∑? وقيمة املتسلسلة 5 3? 
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ومتثيل متسلسلة القو للدالة  2بـ  كام يمكننا تنفيذ أمورٍ أخر كاستبدال 
 ; أي أن:

					| |
1
2
																				لـ					 2 2

1
1 2

 

|	طر تقارب املتسلسلة هو : ملاذا نصف ق112السؤال  بدالً من  |
| | 1? 

للحصول عىل  بـ  يف الواقع, أجرينا شيئاً شبيهاً هبذا عندما استبدلنا 
 ).3.9الصيغة املخترصة للدالة املولدة (

 متسلسلة القو . يف التوافيق, يكون منظورنا عىل األغلب جربياً وليس حتليلياً
1 2 3 يكون دائامً  ... ألن معامل 1,1,1,1تعرض التسلسل  ⋯

. لكننا أيضاً 1دالة مولد عادية للتسلسل  ∑. هبذه الطريقة نعترب أن 1
 وسنكتب املجموع ]التحليل[من التفاضل والتكامل  سنستعري الصيغة املخترصة 

		
1

1
																																												 3.11  

ثم نستمر بجميع أنواع العمليات عىل هذين التعبريين كام لو أهنام كانا تبادليني. 
لن نذكر التقارب حتى. بنفس الطريقة, سنذكر أن التعبريات عىل طريف إشارة املساواة 

 .2= يف املعادلة التالية هي دوال مولدة بسيطة لـ 

		 2 	
1

1 2
																																									 3.12  
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طة (معامل  متاح) والطرف األيمن هو  الطرف األيرس هو صورة مبسّ
 صورة خمترصة.

تتيح لنا النظرية اجلربية ملتسلسلة القو الشكلية االستفادة من مثل هذا 
دة العمليات اجلربية التي يلزمنا تنفيذها يف الدوال املولّ التبسيط الركيك. مجيع 

مشمولة, ويتضمن هذا اإلضافة والرضب والتحليل اجلزئي. كام يمكن اعتبار 
ر هذه النظرية, لكننا  التفاضل والتفاضل العكيس عمليات شكلية. لن نطوّ

ية. طالع التامرين يف القسم  ج لالطالع عىل بعض النتائ 3.4سنستخدمها بحرّ
 األساسية.

دة  يف هذا السياق, فإن الرمز  بدالً من أن يكون  غري حمددةيف الدالة املولّ
دة عند قيم متغرياً  . يمكن احلصول عىل معلومات مفيدة عن طريق تقييم الدوال املولّ

. لكن ضع يف االعتبار أن القيام بذلك يتطلب العودة إىل النظرية التحليلية حمددة لـ 
 يا التقارب.واختبار قضا

 
 الدوال املولّدة العادية األساسية

دة بعض السالسة يف ترمجة التسلسل إىل دوال  حيتاج مستخدمو الدوال املولّ
مولّدة خمترصة وبالعكس. فيام ييل توضيح لتطبيق هذه التقنيات عىل أهم ثالث فئات 

 دة البسيطة.من الدوال املولّ 
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 ندسيةدة البسيطة واملتسلسالت اهلالدوال املولّ 
هي صيغة مبسطة للدالة املولدة البسيطة جلميع التسلسالت  رأينا مسبقاً أن 

 , ألن1األوىل 
1

1
 

, فإن الدالة املولدة البسيطة لـ  بصورة أكثر عمومية, إذا كانت  عدداً حقيقياً
 ألن: هو  

1
1

 

 تستخدم بكثرة: 1احلالة اخلاصة 

1
1

1
1

1  

 .1هي الدالة املولدة البسيطة للتسلسل البديل  وعليه فإن 
 املولدة البسيطة له? الدالة : ما هو التسلسل الذي يعترب 113السؤال 

 الدالة املولدة البسيطة ومربهنة ذات احلدين
 يف مربهنة ذات احلدين للحصول عىل املعادلة: 1لنفرتض أن 

1  
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سيطة هو الدالة املولدة الب 1فإن وهذا يعني أنه للقيمة الثابتة 
, يف . الحظ أن املجموع األول يتوقف عند قيمة ملعامالت ذات احلدين 

 0حني أن املجموع الثاين المتناه. ال بأس بكتابة املتباينة بني املجموعني ألن 
لدة هو الدالة املو 1ن التعبري إ. يف هذا السياق, فإننا نربر قولنا عندما 

 البسيطة للتسلسل الالمتناهي:

0
,
1
,
2
, … , ,

1
,

2
, … 

بدالً من جمرد كونه دالة مولدة بسيطة للتسلسل املحدود 

, , , … ,. 

 ?1 يف التعبري : ما هو معامل 114السؤال 

 دة البسيطة واملجموعات املتعددةالدوال املولّ 

يمكننا استخدام تقنية املتسلسلة الرمزية الشتقاق الدالة املولدة البسيطة 
يف الطريقة التالية دون استخدام مربهنة ذات احلدين.  ملعامالت ذات احلدين 

العنارص التي حتلّ  من يساوي عدد القوائم التي تتضمن  معامل ذات احلدين 

. نرمز خيار 1أو  0يساوي إما  , حيث إن كل ⋯املعادلة 
من هذا البند ببعضها  . أما رضب عدد من نسخ 1أو  بالبند  كل 

 ادلة:التي حتل املع لعدد القوائم املكونة من  ةالبسيط ةفيعطينا الدالة املولد
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1
∈ ,

1
∈ ,

… 1
∈ ,

	 1  

التي حتل  هذا كل ما يف األمر, طاملا أننا نعرف عدد القوائم املكونة من 
 .املعادلة احلدين 

ة تنطبق نفس الفكرة للحصول عىل الصيغة املبسطة من الدالة املولدة البسيط
. للعدد الصحيح املوجب الثابت لتسلسل معامالت متعددة االختيارات 

) التي حتلّ ⋯( هو عدد القوائم املكونة من  , نعلم أن 
هو عدد صحيح غري سالب.  , حيث إن كل ⋯املعادلة 
, املتسلسلة الرمزية لكل باالست 1هي   ئناف كام أوردنا سابقاً

ببعضها فيعطينا الدالة  . أما رضب نسخ من . لدينا صيغة خمترصة هلذا وهي ⋯
 املولدة البسيطة للمعامالت متعددة االختيارات:

1
1

1
1

 

دة البسيطة ملعامالت ذات احلدين الدوال املولّ  ثمة ازدواجية لطيفة بني
 واملعامالت متعددة االختيارات:

 1  هو الدالة املولدة البسيطة لـ. 

  1  هو الدالة املولدة البسيطة لـ. 

 ?يف احلد  : ما هو معامل 115السؤال 
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 أمثلة عديدة
دة البسيطة تكون بصورة خمترصة أو نعرف اآلن أن العديد من الدوال املولّ 

طة. هنا,   هي عدد حقيقي ثابت:  هي عدد صحيح موجب ثابت و   بصورة مبسّ
الدالة املولد  االختصار التسلسل

البسيط 
ط)  (مبسّ

الدالة 
املولد 

البسيط 
 (خمترص)

1,1,1,1, … 1 1
1

 
1, 1,1, 1, … 11  1

1
 

1, , 2, 3, …   1
1

 

0
,
1
,
2
,
3
, …   1

 

0
,

1
,

2
,

3
,

1
1

 

 

 أول سطرين يف اجلدول مها حالتان خاصتان للسطر الثالث.
 ?يف  ما هو معامل  :116السؤال 

ح األمثلة التالية كيفية استخدام هذه احل  قائق يف حل مسائل التوافيق.توضّ
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 مثال: مسألة عن التوزيع

أشخاص متميزين إذا كان  6شيئاً متطابقاً عىل  15بكم طريقة يمكننا توزيع 

 كل شخص سيأخذ شيئاً واحداً عىل األقل?
ر يف املسألة كعدٍّ حلول املعادلة  ⋯فكّ حيث إن كل  15

∈  6ي أنه للحصول عىل الدالة املولدة البسيطة نرضب . وهذا يعن…,1,2,3
واإلجابة  ⋯ببعضها البعض,    ⋯نسخ من 

 .هي معامل 
 إىل العوامل: هذا الدالة املولدة البسيطة ال يمكن التعرف عليه حتى نحلل 

⋯ 	 1 ⋯
1

1
 

, . للحصول عىل معامل لذا فإن الدالة املولدة البسيطة املخترص هو 
. نظراً ألننا ندرك أن هذه يف البند  	ما علينا سو إجياد معامل  
 . 2002, واإلجابة هي هي الدالة املولدة البسيطة لـ

له دور. فهو يغريّ املعامل الذي نريد إجياده من  من اجلدير بالذكر أن العامل 
 . إىل معامل  معامل 

, يرتبط هذا بتوزيع يشء واحد عىل كل من األشخاص الستة (ثمة  توافقياً
15طريقة واحدة لعمل ذلك), ومن ثم توزيع األشياء الباقية  6  د.بدون قيو 9



293 
 

: استخدم الدالة املولدة البسيطة لإلجابة عن نفس السؤال, لكن 117السؤال 
 برشط أن يستلم كل شخص شيئني عىل األقل.

مثال: مسألة توزيع أخر 

أشخاص  4من األشياء املتطابقة عىل  بكم طريقة يمكننا توزيع عدد 

 متميزين, إذا كان كل شخص سيحصل عىل شيئني عىل األكثر?

يف جمموعة األعداد  ئ لعد حلول املعادلة هذا مكاف
 الصحيحة غري السالبة 

 . الدالة املولدة هو:2حيث إن كل 

1 1 …
1
1

 

 توسيع املعادلة يعطي
1

1 1 1
 

يف كل حدٍّ  يف التعبري السابق, ما علينا سو حتديد معامل  إلجياد معامل 

 من البنود الثالثة ومجعها. اإلجابة هي:

3 3
1

3
2
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, لذا يساوي  يف احلد  والسبب هو, عىل سبيل املثال, معامل 

 .يساوي  يف احلد  فإن معامل 

فرسّ اإلجابة يف سياق التوافيق. كيف يمكنك اشتقاق اإلجابة  :118السؤال 

دة?  بدون استخدام الدوال املولّ

 مثال: رمي أحجار النرد والتطابق اهلام

 نرد? أحجار 5, عند رمي 18بكم طريقة يمكننا احلصول عىل جمموع 

, نريد حل ذي الرتتيب  هي القيمة الظاهرة عىل حجر النرد لنفرتض أن 

 املعادلة

∋, حيث إن كل 18  1,2,3,4,5,6. 

 .يف  وعليه فإننا نريد معامل 

وبدون رضب  احلاسوبهذا املعامل دون مساعدة  كيف يمكننا إجياد

? أوالً الحظ أن:  املعامالت يدوياً
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1  

1اآلن نستخدم التطابق  2 3 4 5 1 6

1
من املربهنة  

 ض للحصول عىل الدالة املولدة البسيطة:. نعوّ 3.2.2

1
1

. 1 .
1

1
 

يف هذا الدالة املولدة البسيطة. وهذا يساوي معامل  املطلوب إجياد معامل 

 يف البند 

1 .
1

1
 

عة (املحللة) للحصول عىل هذا املعام ل, من األفضل استخدام الصيغة املوسّ

باستخدام نظرية ذات  1لكال البندين يف هذا الرضب. يمكن حتليل البند 

 احلدين:

1
5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

 

 واضحاً اآلن: أصبح حتليل التعبري 

1
1

5
0

5
1

5
2

5
3

⋯ 
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 الدالة املولدة البسيطة هو حاصل رضب هذه البنود, لذا وإلجياد معامل 
عند إجراء عملية الرضب. تدخل يف هذه  يف الرضب علينا حتديد كيف ينتج احلد  

 فقط: بنود 3العملية 

  يف  مرضوب بالبند  1يف  البند. 

  يف  مرضوب بالبند  1يف  البند. 

  يف  مرضوب بالبند  1يف  البند. 

 اجلواب:

5
0

5
13

5
1

5
7

5
2

5
1

780 

ص  ملخّ
. الدالة املولّدة البسيطة  يه ةالدالة املولّد ن تسلسالً عددياً متسلسلة قو ختزّ

,للتسلسل  , ن تطبيقات التوافيق النموذجية ∑ هو … . تتضمّ
دة استخدام التعداد كام يف مبدأ الرضب: نحدد الدالة املولّدة لكل طريقة  للدوال املولّ

ها ومن ثم تنفيذ الرضب. أما التطبيق اجلربي لرضب  لتحديد األشياء التي يتم عدّ
 بالنيابة عنا. ومجع البنود فيتكفّل بالعدّ 
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من  تفيد الدوال املولّدة عند اإلجابة عن أسئلة مثل: كم قائمة مكونة من
,يحة غري السالبة (األعداد الصح , … 	التي حتقق  , ⋯

 مع وجود بعض القيود اإلضافية املحتملة? أعطينا أمثلة عديدة عىل ذلك. 
 متارين

ل فريق عدداً من النقاط بالطرق رييف لعبة كرة القدم األم .1 كية, يسجّ
ميدان), ست نقاط (نقطة متاس فقط), التالية: نقطتني (أمان), ثالث نقاط (هدف 

سبع نقاط (نقطة متاس ونقطة إضافية), ثامن نقاط (نقطة متاس ونقطتني إضافيتني). 
د دالة مولداً خمترصاً لـ  عدد الطرق التي يمكن أن يسجل هبا  , حيث جِ

 نقطة. الفرق 

د دالة مولدة خمترصة لإل .2 جابة عن السؤال يف كل حالة مما ييل, جِ
 وحتديد املعامل الذي تريد.

أشخاص بحيث حيصل  10شوكة عىل  14كم طريقة يوجد لتوزيع                  .أ 

 كل شخص عىل شوكة أوشوكتني?

 6يمكنك رشاء املرشوبات الغازية إما بالعلبة أو يف عبوات حتتوي   .ب 
 ?من العلب علبة. بكم طريقة يمكنك رشاء عدد  30أو  24أو  12أو 

سنتاً  75بكم طريقة يمكنك وضع طوابع بريدية قيمتها اإلمجالية   .ج 
? 13, 10, 5, 3عىل رسالة, باستخدام طوابع من فئات   سنتاً
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أنواع  5قطعة حلو من بني  24يف صالة السينام, يمكنك اختيار   .د 
 خمتلفة. بكم طريقة يمكنك ذلك إذا أردت قطعتني من كل نوع عىل األقل?

	عادلة ما هو عدد حلول امل  .ه  هي  , حيث إن 15
0أعداد صحيحة حتقق املتباينة  8? 

كم طريقة يوجد لرصف دوالر باستخدام قطع البنسات سنت   .و 
)? 25سنتات) واألرباع ( 15سنتات والدايم ( 5والنيكالت   سنتاً

 كل من: جد معامالً  .3

 يف  	  .أ 

 يف  	  .ب 

 يف  	  .ج 

 ⋯يف  	  .د 

 يف  	  .ه 

سؤاالً درجة كل منها  20يصحح أستاذ جامعي امتحاناً يتكون من  .4
مخسة عالمات. يضع األستاذ عالمة صفر أو واحد أو اثنني أو ثالثة أو أربعة أو  5

لكل سؤال. جد دوال مولدة بسيطة يمكن استخدامه لتحديد عدد طرق احلصول عىل 
 .عالمة هنائية لالمتحان 

م مطعم وجبة أجنحة الدجاج باألحجام واألسعار التالية: .5  يقدّ
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 120 710152560 عدد القطع

 69.99 35.99 15.99 10.49 7.49 5.49 السعر بالدوالر
 
مساوياً لعدد طرق  	مولدة بسيطة بحيث يكون املعاملحدد دالة             . أ

. طلب وجبة مكونة من   قطعة حتديداً

مساوياً لعدد طرق  	حدد دالة مولدة بسيطة بحيث يكون املعامل  . ب
. (هل يمكنك احلفاظ عىل القيم بالدوالر أو أنك حتتاج إجراء  إنفاق  دوالر حتديداً

 ضبط للمبلغ?)

أشخاص,  8قطعة حلو متطابقة عىل  15توزيع  جد عدد طرق .6

من األشخاص (البالغني) عىل قطعة واحدة عىل األكثر, يف حني  5بحيث حيصل 
 حيصل الثالثة الباقني (أطفال) عىل أي عدد من القطع.

	جد عدد حلول املعادلة  .7  , حيث إن 10
عدد أويل,  عدد فردي, 	, 4ق املتباينة هي أعداد صحيحة غري سالبة حتق

∈ 1,2,3,6,8. 

6جد عدد حلول املعادلة  .8 9 20 , حيث إن 150
 هي أعداد صحيحة غري سالبة. 
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يف كل دالة مولدة  	استخدم حتليل الكسور اجلزئي إلجياد معامل  .9
 بسيطة مما ييل:

   . أ

   . ب

 
 

 دة, اجلزء الثايناملولّ  دوالاستخدام ال 4.3
دة, سنتمرن عىل التعامل اجلربي بالدوال املولّ يف هذا القسم الثاين املتعلّق 

. كام أننا سنشتق بعض  الالزم الستخراج املعامالت وبالتايل حلّ مسائل العدّ
التي تتعلق بتقسيم األعداد الصحيحة.  ويلرالتعاريف التوافقية وسنربهن معادلة أ

ية  , سنقدمّ الدالة املولّدة األسّ   .(Exponential Generating Function)أخرياً
 ترميز استخراج املعامل

معظم مسائل التوافيق تسعى إلجياد معاملٍ يف دالة مولد معني, وهذا يساعد يف 
ف:دالة  وضع الرموز لتيسري العملية. إذا كان   مولّدة, فإننا نعرّ

	يف معامل  
	إذن إذا كان   فإن  ∑

 فيام ييل بعض خصائص هذا الرتميز. يتبع ذلك تفسريٌ أو برهان لكلٍ منها.

1. . . 
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2.  

3. . 

4.  

5. 1 

6.  

يف الواقع يف األمثلة يف ذات قابلية بدهيية, وقد استخدمناها  3−1#اخلصائص 
, اخلاصية األوىل تفيد بأن زيادة الدالة املولدة البسيطة بثابت   القسم السابق. حتديداً

. اخلاصية الثانية تفيد بأننا يمكن أن نجد سيعمل عىل زيادة كل معامل بمقدار 
يف كل دالة مولدة  يف جمموع الدالتني املولدتني البسيطتني بإجياد معامل  معامل 

 بسيطة ومن ثم مجعها. أما اخلاصية الثالثة فتفيد بأن رضب دالة مولدة بسيطة بـ 
 .يعمل عىل إزاحة موقع كل معامل إىل اليمني بمقدار 

 ∑و  ∑: لنفرتض أن 119السؤال 
 .3#و 1#يطتان عشوائيتان, برهن اخلاصيتني مها دالتان مولدتان بس

طريقة خمتلفة لكتابة حقيقة تعلمتها يف القسم األخري.  6−4#متثّل اخلصائص 
هي دالة مولدة بسيطة ملعامالت  1تفيد بأن  5#عىل سبيل املثال, اخلاصية 

 . ذات احلدين 



302 
 

بكم طريقة يمكن  –سابق إذا كنت تذكر مثال رمي أحجار النرد من القسم ال
يف  كانت اإلجابة هي معامل  − أحجار نرد?  5عند رمي  18احلصول عىل جمموع 

 . باستخدام الرتميز اجلديد, يمكننا احلصول عىل هذا املعامل كام ييل:املعادلة 

1
1

1
6
9

 

 .. ابدأ بتحليل قو 	: جد 120السؤال 
 

من األشياء  بكم طريقة يمكننا توزيع عدد  –مثال آخر من القسم السابق 
سيحصل عىل شيئني عىل  1مستقبالت خمتلفة, إذا كان كل مستقبل  4املتطابقة عىل 

 أما بالرتميز اجلديد:  .دلة يف املعا تطلّب إجياد معامل  −األكثر? 
1
1

1
1 1 1

 

																																														
1

1 1 1
 

																																																				
1

1
1

1
1

1
 

																								
3 3

1
3
2

 

 
 ?يف  : ما هو معامل  121السؤال 
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 صيغة االلتفاف للدوال املولدة البسيطة
دة تتضمن نظراً ألن معظم املسائل التي حللناها باستخدام الدوال املولّ 

 الرضب, ينبغي علينا فهم كيفية حدوث ذلك. بمعنى آخر, إذا كان 
ذي يكون له دالتني مولدتني بسيطتني لتسلسلني, ما هو التسلسل ال	و

. ?  دالة مولداً بسيطاً
	و ⋯لتكن 

ب رضب هاتني الدالتني باستخدام قانون التوزيع اجلربي:⋯  . جرّ
)⋯)(⋯( 

 عند تنفيذ عملية الرضب, نحصل عىل:
 

⋯ 

 هو: بشكلً عام, معامل 
⋯  

∑أو . وهذا يعرف بمعادلة االلتفاف للدالة املولدة البسيطة  
Convolution Ordinary  Generation)  (Function. 

  ∑: إذا كان (التفاف الدالة املولدة البسيطة) 3.4.1املربهنة 
 ∑ 
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 :0فإنه ألي 

.  

هذه  –يف سياق متسلسلة القو الشكلية, من السهل حتديد رضب املتسلسلة 
فة بالطري قة الطبيعية ليست مربهنة صحيحة. بفضل عملية مجع متسلسلة القو املعرّ

ف حسب صيغة االلتفاف, ثمة خصائص رضورية هلذه  وعملية الرضب املعرّ
العمليات (كالتبادل والتجميع, وغريها) التي تتيح لنظرية البنى اجلربية تربير 

 حسابات الدالة املولدة. طالع التامرين إذا كنت مهتامً بالتحقق من ذلك.
 استخدام صيغة االلتفاف

اشتقاق بعض التعريفات التوافقية بسهولة. هذه  تتيح صيغة االلتفاف
االشتقاقات تشبه الرباهني التوافقية من حيث إننا نسأل سؤاالً ونجيب عليه 

. يف "ما هو املعامل?", لكنه "بكم طريقة?"بطريقتني. السؤال الذي نطرحه ليس 
اجلربية,  الرباهني التوافقية, يظهر اإلبداع يف طرح السؤال الصحيح. يف هذه الرباهني

 يظهر اإلبداع يف إنشاء التعبري اجلربي الصحيح.
 صيغة فاندرموند, إعادة اكتشافها

1حسب القوانني اجلربية, املعادلة  1 . 1 
يف  صحيحة. من وجهة نظر الدالة املولدة البسيطة, هذا يعني أن معامل 

 يف يساوي معامل  1
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 1 .  . بمعنى أن:1
1 1 ∙ 1  

 حاول حساب كل معامل. املعامل يف الطرف األيرس مألوف:

1
10

 

 اآلن عالج املعامل يف الطرف األيمن باستخدام االلتفاف. بام أن

1 ∙ 1
6 4

 

 طبّق صيغة االلتفاف للحصول عىل

1 ∙ 1
6 4

 

 أثبتنا أن –) أعاله 3.13حسب املعادلة ( –بام أن هذه املعامالت متساوية 
6 4 10

 

 ثمة طريقة توافقية إلثبات ذلك. ابدأ بالسؤال: كم عدد اللجان املكونة من 
 نساء? 4رجال و 6عنرص يمكن تكوينها من جمموعة من 

 : أكمل هذا اإلثبات التوافقي هلذا التطابق.122السؤال 
عند تطبيق هذه الفكرة بشكل عام فإن التطابق الناتج يعرف باسم صيغة 

 .2.2أعطينا برهاناً توافقياً يف القسم  .(Vandermonde Formula)فاندرموند 
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,لألعداد الصحيحة (معادلة فاندرموند):  3.4.2املربهنة  , 0, 

 

,الربهان: لتكن  ,  . الحظ أن0
1 1 . 1  

 كلٍ من هذه التعابري? يف ما هو معامل 
 نعلم أن املعامل يف الطرف األيرس هو

1  

1بالنسبة إىل الطرف األيمن, طاملا أن  . 1

∑ , فإن صيغة االلتفاف تعني أن معامل الطرف األيمن ∑
 وه

1 . 1  

 ) تتساو هذه املعامالت, وتتبعها الصيغة.3.14حسب املعادلة (
 تطابق معامل متعدد اخليارات

 ما هو التطابق الذي يمكننا اشتقاقه? .من املعادلة 
يف الطرفني األيرس واأليمن. عىل  ال السابق, ابدأ بمساواة معامل كام يف املث
 الطرف األيرس:
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1
1

 

 يف الطرف األيمن, نعلم أن 

1
1

.
1

1
1

 

 إذن حسب معادلة االلتفاف:
1

1
∙

1
1

1
∙ 1

1
 

 ). وهذا يثبت التطابق1يكون دائامً  يف  (الحظ أن معامل 
1

 

1ما هي نتيجة التطابق املعروف من  :123السؤال 

1 .  ? برهن إجابتك.1
 عدّ توزيعات معينة

مستقبالت متميزة بحيث  10شيئاً متطابقاً عىل  20بكم طريقة يمكنك توزيع 

 أشياء عىل األكثر? 5حيصل كل مستقبل عىل 
دة البسيطة وصيغة االلتفاف حيوالن هذه املسألة إىل أوتوماتيكية. الدوال املولّ 

 هذه املسألة مكافئة لعد احللول بالصورة:
⋯ 20 
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∋كل  0,1,2,3,4,5 

 1يف  اإلجابة هي معامل  إذن

1استبدل  2 ⋯ يف التعبري  ثم استخرج مكافئ  بـ  5
 الناتج: 

1
1

	
	

1 .
1

1 	
 

10 10
 

10
1

10
 

ة البنود بدالً من تطبيق صيغة االلتفاف دون تفكري, قد يكون من األفضل كتاب
 يف: نحتاج معامل  ,األوىل القليلة للمجموع عىل الطرف األيرس

10
0

10
1

10
2

10
3

⋯
10

 

 يف كل جمموع عند إجراء الرضب?   بندود التي تساهم يف البنما هي ال

 هو أربعة أزواج: يف عدد البنود التي تساهم 
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 البند الناتج عن عملية الرضب البند يف املجموع الثاين البند يف املجموع األول
10
0

 10
20

 10
0

10
20

 
10
1

 10
14

 10
1

10
14

 
10
2

 
10
8

 
10
2

10
8

 

10
3

 
10
2

 
10
3

10
2

 

 : وعليه فإن معامل 
10
0

10
20

10
1

10
14

10
2

10
8

10
3

10
2

 

 .2,930,455وهذا يساوي 

ج عن تطبيق صيغة االلتفاف. ربام تدرك أن هذه اإلجابة كتلك التي قد تنت
, فإنك 3.1يف القسم  8(اإلشارات البديلة تكشف عن هذا). إذا ما حللت التمرين 

, لكن باستخدام االحتواء  االستثناء.  − تكون قد حصلت عىل إجابة شبيهة جداً
 1يمكنك استخدام الطريقة التي تفضلها. من املثري للتعجب أن العامل 

 امالت الثنائية الصحيحة باإلشارات الصحيحة.ينتج املع

 ?يف  ما هو معامل  :124السؤال 
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 دة البسيطة, وصيغة أويلرالتجزئة, الدالة املولّ 

 دة البسيطة لألعداد املقسمةالدالة املولّ 
فنا عىل الدوال املولّ  دة البسيطة واستخدمناها للمعامالت الثنائية تعرّ

امالت االختيار املتعدد. سنجد الدالة املولدة البسيطة ألعداد ستريلينغ من النوع ومع

. ماذا عن الدالة املولدة البسيطة لألعداد الصحيحة املقسمة 4.3الثاين يف القسم 
? 

 12, وجدنا أن عدد التقسيامت من 3.3يف أحد األمثلة التي وردت يف القسم 
مة بحجم   يف الدالة املولدة البسيطة: يساوي معامل عىل األكثر  5املقسّ

1
1 1 1 1 1

 

إىل أجزاء بحجم   لالدالة املولدة البسيطة لعدد التقسيامت  يه يف الواقع, هذه
 عىل األكثر: 5

	بحجم	5	عىل	األكثر	 	عدد	تقسيامت	 1
1 1 …	 1

 

عدد  : جد الدالة املولدة البسيطة بحيث يساوي معامل 125السؤال 
 .9أو  7أو  5أو  3بحيث تساوي حجم   لالتقسيامت 
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عنا عملية الرضب يف املقام لتشمل مجيع عوامل  يبنيّ نفس االستدالل أنه لو وسّ

 يطة ألعداد التقسيامت., فإننا سنحصل عىل الدالة املولدة البس1لقيم  1
الدالة املولدة البسيطة لتقسيامت األعداد الصحيحة  3.4.3النظرية 

 هو: 
1

1 1 1 …
1

1
 

 اكتشاف أويلر املذهل
ة. ربام أن أكثر يني الذين استعملوا الدوال املولّدأول الرياض كان ليونارد أويلر

دة يف برهان أن عدد تقسيامت تائج أويلر الشهرية تلك التي تتضمن الدوال املولّ ن
إىل عدد متميز  إىل عدد أجزاء فردي يساوي عدد تقسيامت املجموعة  املجموعة 

 من األجزاء. هذا مبدأ مجيل وذكي وخمترص. فيام ييل توضيحه:
 ن األجزاء ولتكن إىل عدد فردي م مساوية  لعدد تقسيامت  لتكن 

≕إىل أجزاء متميزة. لتكن  مساوية لعدد تقسيامت  و  ∑
≔ دالتني مولدتني بسيطتني. برهن أويلر النتيجة ببيان أن  ∑

 . 
 3.4.3يف املربهنة  ةدميمكننا البدء بالدالة املولدة البسيطة املستخ لبناء 

 وحذف البنود املرتبطة باألجزاء ذات احلجم الزوجي:
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1
1 1 1 …

 

 1أو  0, ما علينا سو مراقبة إذا كان كل جزء يمكن أن يستخدم لبناء 
 مرة, وعليه:

1 1 1 1 … 

 ,1األجزاء أمهية يف اإلثبات كله. الحظ أنه لـ  اآلن, فيام ييل أكثر
1 1 1  

 وهذا يعني أن

1
1
1

 

ومن ثم احذف املقادير غري الالزمة, وهذا  كرر األمر لكل بندٍ من بنود 
 يعادل كل بند يف البسط وكل بند آخر يف املقام:

1 1 1 1 … 

1
1

∙
1
1

∙
1
1

∙
1
1

 

1
1 1 1 …

 

 

 هذا كل ما يف األمر.
يساوي  إىل عدد متميز من األجزاء عدد تقسيامت (أويلر):  3.4.4النظرية 
 إىل عدد أجزاء فردي. عدد تقسيامت 
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 الدوال املولّدة األسية 
دة يف التوافيق هو الدوال املولّ  دة النوع الثاين األكثر فائدة من الدوال املولّ

األسية. دعنا نلقي نظرة موجزة عىل هذا النوع. سيتّضج سبب استخدامه يف املادة 
 التالية.

:إن أهم متسلسلة قو حسب علم التفاضل والتكامل هي   , حتديداً

| | ∝ 																				لكل	
!

 

دالة مولدة بسيطة للتسلسل  يف التوافيق, من طرق تفسري هذا هو أن 

!
هو  ألن معامل  

!
. 

  ولدة أسيّةدالة م ننا نعترب أن إلكن هذا ليس التفسري األكثر فائدة. إذ 

... ألن معامل ,1,1,1,1للتسلسل 
!

. يف الدالة املولدة األسية, يكون 1يكون دائامً  
هو  موضع 

!
 .بدالً من  

الدالة املولدة األسية للتسلسل العددي  (الدالة املولد األيس): 3.4.5التعريف 
ف كـ   ∑يعرّ

!
. 

عليك أوالً فهم الفارق الدقيق نوعاً ما بني الدالة املولدة البسيطة والدالة 

 املولدة األسية. فهذا يساعد عىل البدء بالدوال املعروفة: 
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1
1

,														 ,												 1  

دة ن الدوال املولّ ما هو التسلسل الذي دالته كل م"ومن ثم طرح السؤال 
 "األسية السابقة?

!يبدو  1القديمة, حيث  1 −بـ  −الحظ (استخدام خدعة الرضب

!
يف هذه  

 احلالة).
1

1
!
!
 

يف الوقت  ي, فه1دالة مولدة عادية للتسلسل  إذن عىل الرغم من أن 
. لكن ثمة طريقة أخر وهي !ملولدة األسية للتسلسل ذاته الدالة ا

املعامل  − يف أثناء استخدام االمتداد الواضح للرتميز استخراج 1

/ !
!. 

 ألن: ? إنه 1إذن, ما هو الدالة املولدة األسية جلميع التسلسالت 

/ ! !
/ !

1 

 , ألي عدد حقيقي 

! !
 

 . هو الدالة املولدة األسية للتسلسل  بذا يكون 
يمكننا استخدام  1بالنسبة إىل 

!
 لكتابة  
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1 / !

/ !

 

																														
!

/ !

 

							  

. يف سياق دالة مولدة أسية للتسلسل  1وهذا يعني أن 
 الدالة املولدة البسيطة للمجموعات اجلزئية املكون من  يه 1التوافيق, 

الدالة املولدة األسية للتباديل املكونة من  ا, يف حني أهنعنرص املأخوذة من املجموعة 
 .عنرص من املجموعة  

: ما هو معامل 126السؤال 
!

يف البند  ما هو معامل  ?1يف البند  
1? 

 دة األسية.يلخّص اجلدول التايل ما عملناه يف الدوال املولّ 
الدالة املولد  االختصار التسلسل

ط)  األيس (مبسّ
الدالة 
املولد 
األيس 

 (خمترص)
1,1,1,1, … 1

!
  

1, 1,1, 1, … 1
1

!
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1, , 2, 3, …  

!
  

, , , , …  

!
 1

 
0! ,1! ,2! ,3!, … !  

!
!

 1
1

 

   

 ةصيغة االلتفاف للدالة املولدة األسيّ 
دة ثمة صيغة التفاف للدوال املولدة األسية كام هو احلال بالنسبة إىل الدوال املولّ 

دالتني مولدتني أسيتني للتسلسلني  و البسيطة. السؤال هو: إذا كان 
 ?.د األيس املولّ  دالةإذن, ما هو تسلسل , و 

يمكن حتقيق ذلك باستخدام معادلة صيغة الدالة املولدة البسيطة ومالحظة 
دة البسيطة بسيطة. املالحظة الرسيعة هي رابط بني استخراج املعامل يف الدوال املولّ 

:والدوال املولّ   دة األسية, حتديداً
/ ! !.  

 سوف نستخدم صيغة االلتفاف يف القسم التايل حلل العالقات التكرارية.
إذا كان  ة):(االلتفاف للدوال املولدة األسيّ  3.4.6املربهنة 

∑
!

 g ∑
!

 :0, فإنه لكل 

. / !  
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 تني للفرضية. فإن دالتني مولدتني أسيّ  و الربهان: ليكن 
. / ! !. .  

ط اآلن, جد املعامل باستخدام صيغة االلتفاف للدوال املولدة األسيّ  ة ثم بسّ
 املعادلة:

! ∙ ∙ ! ∙
! !

 

							 !
! !

 

														
!

! !
 

 

 ال رسيعمث
دة البسيطة للتسلسل   ? . ما قيمة هو  افرتض أن الدالة املولّ

هو الدالة  و  2هو الدالة املولدة البسيطة للتسلسل  بام أن 
ل املولدة البسيطة بقيم , طبّق صيغة االلتفاف للدوا!املولّدة البسيطة للتسلسل 

 للحصول عىل !و  2
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∙
1

1 / !
 

 

2 ! 

!
2
!
 

للتسلسل الذي دالته املولدة  : جد صيغة للبند ذي الرتتيب 127السؤال 
 .البسيطة 

 ملخص
صيغة االلتفاف للدالة املولدة البسيطة هي أداة أساسية, ألهنا تتيح حتليل 
التسلسل الذي دالته املولدة البسيطة معربّ عنه بالرضب. وعليه فإنه يمكن اشتقاق 
العديد من املتطابقات التوافقية من االلتفاف ببساطة وذلك باستخدام معامالت 

 تطابقة اجلربية.املقارنة يف كال طريف امل
البند ذي  "موقع"دة البسيطة فيام عدا أن الدالة املولدة األسية شبيه بالدالة املولّ 

/يف التسلسل هو  الرتتيب  دة فقط. بالنسبة إىل الدوال املولّ  بدالً من  !
التالية البسيطة, صيغة االلتفاف للدالة املولدة األسية مفيدة. تلقي الفصول واألقسام 

 الضوء عىل كيفية االختيار بني استخدام الدالة املولدة البسيطة والدالة املولدة األسية.
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 التامرين
 6حدد عدد الطرق لوضع ترتيب لدزينة من الكعك, حيث يوجد  .1

) من التشكيلة.  أنواع خمتلفة, ويمكنك الطلب من قطعة إىل أربع (ضمناً

 التالية: اشتق متطابقة توافقية من خالل املعادلة .2

1
1

1
1

∙
1

1
 

 .يف  استخدم صيغة االلتفاف إلجياد معامل  .3

يف  أعطِ مثاالً عىل سؤال عد توزيعي بحيث تكون إجابته معامل  .4
 .3الدالة املولدة البسيطة املعطاة يف التمرين 

يف  صفر. جد معامل الحقيقية غري  اً أعداد و  و  لتكن  .5
. 

يف  عددين صحيحني موجبني ثابتني. جد معامل   و لتكن  .6
. 

 .∙فإن  0أثبت أنه إذا كان  .7

نة من تساوي عدد كلامت الرس  لتكن  .8 حرف, حيث إن  املكوّ

دالة مولدة أسية للتسلسل  . فرسّ سبب كون Cأو  Bأو  Aكل حرف إما 
. 
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هو  افرتض أن الدالة املولدة األسية للتسلسل  .9
 .. جد صيغة لـ 1

 .1كرر التمرين السابق لـ  .10

يل كيف برهن أويلر أن التمثيل الثنائي ألي عدد صحيح غري فيام ي .11
. لكل  جموع مك تعطينا عدد طرق كتابة  لنفرتض أن  0سالب يكون فريداً

 .للتسلسل  ةالبسيط ةالدالة املولد . لتكن 2أسس العدد 

ح ملاذا   ) أ 1تساوي  وضّ 1 1 1

1 … 

ح ملاذا   ) ب  1  تساوي وضّ

 .0جلميع قيم  1لربهنة أن  استخدم اجلزء   ) ت

جمموعة مكونة من كل التسلسالت  (جرب جتريدي), لتكن  .12
,الالمتناهية  , , ,هي األعداد املركبة.  حيث  …  , حيث:∋

            																 , , , … 								و		 , , , … 

ف عمليتي اجلمع والرضب:   عرّ
, , , …  

∗ , , , , , , …  
. من الواضح أن ∑بشكل عام هو 	حيث إن العنرص يف الرتتيب

 جمموعة مغلقة ضمن هذه العمليات. 
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,برهن أن ( ) حلقة تبديلية. (اخلاصية التجميعية للرضب تتطلب بعض ∗,
 احلرص).
ة للتمرين السابق. .13  (جرب جتريدي), هذه تتمّ

 ? ة وللمضاعفة يف ما هي عنارص التطابق لإلضاف  ) أ

 ال يقسم عىل العدد صفر وبالتايل هو جمال متكامل. بنيّ أنّ   ) ب

	إنّ مقلوب رضب   ) ت ∗بحيث إن  ∋هو ∋

 .للداللة عىل مقلوب رضب  . استخدم …,1,0,0,0

,افرتض أنّ  , , 	برشط أنّ  . أثبت أنّه يوجد … 0. 

 مالحظات رسيعة 
ة من قبل امل عندما كتب  ختصني بعلم التوافيقفُرض استخدام الدوال املولدّ

حاً فيها السبب كام ذُكر يف القسم  1969يف صحيفة يف عام  (Niven) نايفن موضّ

 , وهي متى وملاذا يُمكن جتاهل مسألة التقريب. افتتح مقاله الصحفي بكتابة:3.3
ة منهجيّة لصيغة املتسلسالت األسيّة. تُعرف هذه إنّ هدفنا هو تطوير نظري

تّاب يف الرياضيات,  النظرية, أو عىل األقل يُفرتض أن تُعرف, من قبل العديد من الكُ
متناهية. ما حيدث هنا هو الال سالسلالذين يستخدموهنا لتجنُّب أسئلة التقريب يف ال

ة عىل أساس منطقي سليم وبالتايل الكشف عن  غياب مسألة التقريب. صياغة النظريّ
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وعليه فإنّه يمكن استبدال التحليل الصعب بالتحليل السهل يف العديد من 
 التطبيقات.

 الرياضيات التوافقيةن مقاله كان خطوة هامة يف إنشاء إيمكن القول 
ى  كاختصاص بحدّ ذاته. سمّ اجلرب "تتعلّق التامرين املُدرجة يف هذا القسم حتت مُ

 .ببعض النتائج األساسية (Abstract Algebra) "التجريدي
 تقنيات حلل العالقات التكرارية 3.5

تعترب العالقات التكرارية طُرقاً سهلة لوصف تسلسل األرقام. وقد طُرحت يف 
ف متسلسلة أعداد فيبوناتيش 3.2القسم   .(Fibonacci). ومن أشهرها تلك التي تُعرّ
F 1 
F 1 

F 	 F 	F     2  حيث إن n 
بنيّ ما سبق معلومات تكفي حلساب املتسلسلة كلّها, بمعنى رشوط البداية  يُ

	; والتكرار 1, و 1 ة	  ; وجمموعة دليل القوة اجلربيّ

2 n  ّوالتي يكون فيها التكرار صحيح. يمكننا البدء برشوط البداية ومن ثم

 تتالية بشكل تكراري:حساب القيم امل

F 1 
F 1 

F F F 1 1 2 



323 
 

F F F 2 1 3 
F F F 3 2 5 
F F F 5 2 8 

⋮ 
من أعداد  100لكن عىل ما يبدو, ال يمكننا حساب قيم الرقم يف املرتبة 

 دون حساب مجيع القيم السابقة.  فيبوناتيش

) nف من هذا القسم والقسم الذي يليه هو حتديد صيغ للبند يف املرتبة (إنّ اهلد

ة. ولتوضيح معنى  فة بعالقة تكراريّ عرّ ة: "حل"ملتسلسلة مُ أي أن يكون  عالقة تكراريّ

ة. صيغة nللبند   غري تكراريّ

ة. يمكننا التفكري يف تعريف  فنا عىل العديد من العالقات التكراريّ لقد تعرّ

زدوج يف كلٍ من  ف              باسكال املألو . kو  nكتكرار مُ

 :(Bell)ل كرار التايل ألعداد بيالت 2.3.3 ربهنةأثبتنا يف امل

1
 

 كيفيّة تطبيق التقنيات التي سنتعلمها يف هذا القسم 4.3سنُبنيّ يف القسم 

 . B(n)يل ىل صيغة لطيفة ألعداد بللحصول ع
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ة يقوم باستخدام التكرار ورشوط  إنّ املنهج املُتّبع حلل العالقات التكراريّ

مّ استنباط صيغة البداية لتحديد ال ) ومن ثُ ا أيسّ أو عاديّ دالة املولّدة للمتسلسلة (إمّ

 أو xnمن خالل إجياد املعامل  للبند 
	!

 م التقنيات يف أمثلة معيّنة.. سيُربز هذا القس

 ةعاديال ةولّداملمثال بسيط عىل الدوال 
ح الطريقة من خالل مثال بسيط. هدفنا هو إجياد صيغة   للبند سنوضّ

فة من خالل العالقة التكرارية التالية: للمتسلسلة   واملعرّ
1 

a 	3  

 1 حيث إن
aولة ختمني الصيغةعىل الرغم من سه أنّه من األفضل أن نبدأ بشكل  , إالّ  

ط. بسّ  مُ
 ?ما هي صيغة  :128السؤال 

ف تعمل الطريقة بالشكل التايل.  ∶أوالً عرّ دة  ∑ ولّ كدالة مُ
ذا الدالة . ثمّ استخدم التكرار إلجياد صيغة خمترصة هلعادية للمتسلسلة 

 .للحصول عىل صيغة املولّدة. عند إجياده, استخرج معامل 
 للحصول عىل وارضبه بــ  3	خذ التكرار 

a 	 3a  
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الذي تمّ تعريف التكرار له. يف هذا املثال, هو القيم  nثمّ قم بجمع قيم املؤرشّ 
1ن األكرب م n:وهبذا سنحصل عىل التايل , 

	 3  

دة عادية  هدفنا اآلن هو كتابة ما القليل   , ما يتطلّبسبق بصورة دالة مولّ
ة لكل جزء. أول مجع يساوي  , الذي ناقصاً البند الصفر  من املعاجلة اجلربيّ

 رشوط البداية:تبعاً ل 1يساوي 

a 	 a 	 1 

3	يساوي  3.15إنّ جمموع اجلزء األيمن من املعادلة  ∙: 
3a 3 a 	3 ∙  

ة جعل املؤرش بإجياد العوامل األوليّة لـ  يتوافق  aعند القيمة  ستُنجز مهمّ
 :. (ستقوم بذلك كثرياً فيام ييل)مع أس 

 ) للحصول عىل3.15اآلن, بتعويض هذه األجزاء يف املعادلة (
1 	3 ∙  

 :قمنا للتو بحل الدالة املولّد املجهول 
1 	3 ∙ 			↔ 			1 3 ∙ 1				 ↔ 					

	
1

1 3
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, . إلجياد صيغة هو الدالة املولّدة األسية للمتسلسلة  إذن 
 :نستخرج معامل 

a
1

1 3
3 , 

aإذن  0لكل    3 n. 
ية ةولّداملمثال بسيط عىل الدوال   األسّ

 التكرارية فيام ييل لنلقي نظرة عىل العالقات
2 

	  
 .  1  حيث

 من اجليّد أن ننظر إىل بعض البنود األوىل.
bما هي قيم  :129السؤال  ,… , b 	, b هل يمكنك ختمني صيغة ?b ماذا ?

bلو تغريّ رشط البداية ليصبح  1? 
يةً  دةً أسّ بسهولة ولكن ال يمكنها إنتاج  يُمكن أن تُنتج هذه املتسلسلة دالةً مولّ

 دالة مولّد عادي. تتبّع جيّداً لتكتشف السبب.
ف ∑	≕  عرّ 	 !

ذ التكرار    ية للمتسلسلة. خُ كدالة مولّدة أسّ
وارضبه بـ  	

!
 للحصول عىل  

	 ! 	 !
 

مّ  2الذي تمّ تعريف التكرار له حيث  قم بجمع قيم املؤرشّ ثُ n: 
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∑ 	 !
	∑ 	 !

                )3.16(                                          

  اليسار هو. إنّ املجموع عىلاآلن, أعد كتابة هذه املعادلة بصيغة 
 :2ناقص احلد صفر, 

	 ! 	 !
2 

املتوافق مع  ) حيتاج 3.16إنّ جمموع اجلهة اليمنى من املعادلة (
!

 
 :يل وحتل . قُم بذلك عن طريق حذف لربطه بـ 

	 ! 	 1 ! 	 1 !
∙  

دة األسيّة أن يعالج  nنظر كيف يمكن بسهولة ملرضوب ا( يف مقام الدوال املولّ
2لـ  ) هي اآلن مكافئة3.16املوجود يف البسط? إنّ املعادلة ( nبـ  ∙

 . للحصول عىل . قُم بحل

عن طريق إجياد معامل  اآلن جد
!

 :يف  
2

1 / !
2 ∙

1
1

!

2 ∙ ! 
2إذن,  ∙ ر أنّ 0حيث  ! ية لـ هو الدالة ا . (تذكّ ملولّدة األسّ

!(. 
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 البسيطة ةولّداملمثال آخر عىل الدوال 

دة البسيطة والذي يتطلب املزيد من  لنقم اآلن بحل مثال عىل الدوال املولّ
فة بـ للسلسلة  nاخلطوات. سنجد صيغة للبند   واملعرّ

1 

4 nحيث   1 1 
بناءً عىل قيم قليلة أصعب بقليل من األمثلة  غة لـ سيكون ختمني صي

 السابقة.
,ماهي القيم  :130السؤال  , … ,  ? 	لـ	صيغة	إجياد	يُمكنك	?هل	
ف  hعرّ x ≔ . ابدأ cكدالة مولّدة بسيطة للسلسلة  ∑

مّ ارضب بـ   :بالتكرار ثُ
4  

1بعد ذلك, امجع له  n لتحصل عىل 
)3.17                                      ( ∑ ∑ 4

∑   
يّز اجلمع عىل اجلهة اليُرس بأنّه دالة مولّدة بسيطة ل ناقص  ـ عليك أن متُ

 احلد الصفر:

1 
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4), حلّل3.17من اجلمع الثاين يف املعادلة ( حلذف الثابت وتوحيد  	

 :	. كل ما يتبقى من اجلمع بعد ذلك هوو املؤرشات لكلٍ من 

4 4 ∙  

 :) هو تقريباً 3.17إنّ مجع أقىص يمني املعادلة (

1
1

1
1 

لنا املعادلة (  ) لـ3.17اآلن بعد أن حوّ

1 4 ∙
1

1
1 

دة البسيطة  استخدم   :اجلرب حلل الدالة املولّ

4 ∙
1

1
		⟺ 		

1
1 4 1

	 
إىل هذه النقطة, هناك طريقتان لالستمرار وكلتامها صحيحتان, لكن سيكون 

 من املثري لالهتامم أن نقوم بكلتيهام.
 

 لتفافالطريقة األوىل: استخدام صيغة اال
ل هو الدالة املولدة البسيطة لـ ∙يف املعادلة  , إنّ احلد األوّ

. وباستخدام صيغة 1واحلد الثاين هو الدالة املولدة البسيطة لـ  4
 لتفاف للدوال املولدة البسيطة,اال
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4 ∙ 1 4  

	املعادلة التي نريدها هي  ∑ 0, حيث 4 n. 
نتجها هذه :131السؤال  تلك التي قُمت  ئالصيغة تُكاف هل القيم التي تُ

 ?130بحساهبا من التكرار يف السؤال 
 الطريقة الثانية: استخدام حتليل الكرس اجلزئي 

 :أوالً, جد حتليل الكرس اجلزئي للمعادلة 
1

1 4 1 1 4 1
 

4احلل هو  3 A  1و 3 Bة . (إنّ هذه هي التقنية ذاهتا املستخدم
 .يف حساب التفاضل والتكامل إلجياد املشتقات العكسية للدوال النسبية)

جد  :132السؤال  4بنيّ كيف وُ 3 A    1و 3 B . 
 هذا يعني

4 3
1 4

1 3
1

 

 إذنف

C
4 3
1 4

1 3
1

 

4
3
⋅

1
1 4

1
3

1
1

 

4
3
⋅ 4

1
3
⋅ 1 
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4 1
3

 
nحيث  0 

الطريقتان األوىل والثانية صحيحتان, وبكلتيهام سنحصل عىل الصيغة 
∑  كحاصل هنائي. 4

 األسيّة ةولّداملمثال آخر عىل الدوال 
فة dللتسلسل  nسنجد صيغة للبند ذي املرتبة فيام ييل   بـ املعرّ

d 1 

d d 1حيث       1 n 
بدالً  nوهو ما يتطابق مع العالقة التكرارية السابقة فيام عدا القيم غري الثابتة 

دال. بام أنّ 4من  ي ةدالة املولّ بشكل جيّد يف التكرار املشابه  تعمل ةاألسّ
bهب ةً أخر. ا, لنجرّ  مرّ

…,قيم ما هي ال :133السؤال  , , ? 
ف   ≕عرّ ∑
!

 ة أخر ية للسلسلة. مرّ هدفنا  ,كدالة مولّدة أسّ
هو إجياد معامل 
!

 .يف  
ارضب التكرار بـ 
!

 لتحصل عىل 

!
n

! !
 

ف هلا التكرار: مّ قم بتجميع قيم ث  املُعرّ
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)3.19    (∑
!

∑
!

∑
!

               
مطروح منه  اآلن كام تعودنا, قم بتحليل كل حد. اجلمع األول يساوي 

ل:  حده األوّ

! !
1 

 :يف اجلمع الثاين, علينا التبسيط ثمّ حتليل 

! 1 ! 1 !
∙  

فنا عليه: ا احلد الثالث, فقد سبق وأن تعرّ  أمّ

! !
1 1 

 
1) 3.19اآلن أصبحت املعادلة ( ∙ ومنها  1

 جيب أن نحصل عىل

1
 

 .dة لـ يّ كدالة مولّدة أس
ية إلجياد معامل  واآلن يمكننا استخدام صيغة االلتفاف للدوال املولّدة األسّ

!
 

دة األسهو الدالة ا . بام أنّ يف  هو الدالة املولّدة  و  1ة لـ يّ ملولّ
 , فإنّ صيغة االلتفاف تعطينا!ة لـ يّ األس
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d ∙
1

1 / !
1 ∙ ! ! 

 وبعد التبسيط ستصبح

d !
!

! !
∙ ! !

1
!
 

 لقد وجدنا الصيغة التي نريدها:

0								d !
1
0!

1
1!

1
2!

⋯
1
!

 

 ∑ويمكن كتابة الصيغة أيضاً كام ييل: 
 : ارشح السبب.134السؤال 

 ستحسب عدد تبديالت  ⋯التوافيق 
من أي حجم,  ليصبح عدد تبديالت  ألي حجم. لذلك, إذا قمنا بتعريف 

ق عالقة التكرار  عليه فإنّ  حيث  1و  1جيب أن حتقّ

1 n. 
 .لالطالع عىل الربهان التفاضيل) 2.1يف القسم  15(راجع التمرين 

?  هل أستخدم الدالة املولّدة البسيطة أم الدالة املولّد األيسّ
قد تتساءل ملا اخرتنا الدالة املولّدة البسيطة يف املثالني األول والثالث, واخرتنا 

الثاين والرابع. سيكون من املفيد أن نقوم بتبديل الدالة املولّد األيسّ يف املثالني 
 اخليارات ولنر ما سيحدث.
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ف  ≕يف املثال الثالث, عرّ ∑
!

ي ةكدالة مولّد  حيث  ةأسّ

a ذ التكرار 4. خُ , ارضبه بــ 1
!

, ثمّ امجع لكل من 
1 n: 

)3.20(             ∑ a
!

∑ 4
!

∑
!

               
ا اجلزء . و 4إنّ اجلمعني عىل الطرف األيمن يساويان عىل الرتتيب  أمّ

 :عىل الطرف األيرس فهو مثري لإلهتامم ألنّه مشتق من 

1 ! 2! 3!
⋯ 

2! 3!
⋯  

 
 ) إىل3.20اآلن يمكن تبسيط املعادلة (

4 	  
ة عادية وخطيّة من الدرجة األوىل بمعامالت ثابتة. يمكن وهي معادلة تفاضلي

مة املعادالت التفاضليّة, ومن ثمّ  باستخدام إجياد  التقنيات األساسيّة من مقدّ

يمكن حتليل معامل 
!

ح بشكل كبري للحصول عىل صيغة لـ  . يف حني أنّ هذا يوضّ
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ملُتصلة, إالّ أنّه يتطلّب املزيد من العمل والذي التقاطع بني الرياضيات املنفصلة وا
 ة.البسيط ةاملولّد الدالةيفوق استخدام 

ف يف املثال الرابع,  ≕عرّ دة  ∑ حيث  ةبسيطكدالة مولّ

b ذ التكرار , ثمّ امجع لكل من , ارضبه بــ 1. خُ
1. 

 : إذا قمت هبذه املحاولة, أين ستكون املشكلة?135السؤال 

ب ال ة, جرّ دامل دالةكقاعدة عامّ ة عىل عالقة تكرار ذات معامالت بسيطال ةولّ
ية عىل عالقة تكرار ليس هلا معامالت ثابتة.األ ةاملولّد الدالةثابتة, و  سّ

 امللخص
م هذا القسم أمثلة عىل طريقة حلل عال خالل الدوال  قات التكرار منقدّ

نتهية (غري تكرارية) للبند ذي  "حل"ولّدة. إنّ امل عالقة تكرار يعني إجياد صيغة مُ
 . الطريقة هي كالتايل.املرتبة 

  بإعطاء التكرارa  ف ف بعالقة تكرار, عرّ ا ك املُعرّ ة مولّد دالةإمّ
ية للتكرار. ةمولّد دالةيطة أو كبس  أسّ

 ا بـ  ارضب التكرار !إمّ
مّ قم بتجميع مجيع قيم  أو   التي تمّ  nومن ثُ

 تعريف التكرار هلا.
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  قُم بمعاجلة الدالة الناتج من اخلطوة السابقة بحيث يصبح دالة مولّد جمهول
 .بدايةال رشوط استخدام من أكد. ت

  إلجياد الدالة املولّد. حل 

  استخرج معامل
!

 .aللحصول عىل معادلة لـ  أو  

 
 التامرين

 حل عالقات التكرار التالية باستخدام تقنية الدالة املولد. .1

a) أ aو  0 2a 1حيث  1 n. 

bو    ) ب 3b  1حيث n. 

cو  1  ) ت 3a 1حيث  3 n. 

dو  1  ) ث 4d 4d  2حيث n. 

	  ) ج 1 ,		 2 3e, و 	2 3e

e. 
 
ي ةاستخدم الدالة املولّد .2 aحلل عالقة التكرار  ةاألسّ و  2

a 1حيث   ! n. 

ف 3.1. (انظر القسم عدد تشويشات املجموعة  لتكن  .3 ) عرّ
 .0و الحظ  1

 1لـ: ماهو الدليل التوافيقي                ) أ
2حيث  n. 
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ي ةأوجد الدالة املولّد  ) ب  .لــ  ةاألسّ

 .استخدم الفرع (ب) إلجياد صيغة لـ   ) ت

فة بعالقة التكرار  جد صيغة للبند  .4 للسلسلة املعرّ
1حيث  1 n و  . أيضاً ما هي العالقة بني 1, وحيث
 يف التمرين السابق? 

,1مأخوذة من  بأي طوليساوي عدد املجموعات  gليكن  .5 2, 4 
g. عىل سبيل املثال وجمموع عنارصها يساوي  ), 2, 1ألنّ املجموعات هي ( 3

g). أيضاً 1 ,1 , 1( ) و1, 2( ), 2 ,2), (2 ,1 ,1), (4ألنّ املجموعات هي ( 6
ف 1 ,1 ,2) و (1 ,2 ,1), (1 ,1 ,1 ,1( g). عرّ 1. 

الً من ) أ g	أوجد كُ g		و	 	,	g باستخدام التعداد الكامل. 

gأثبت أنّ   ) ب g g g  4حيث n. 

دة البسيطة لــ هو الدال ليكن   ) ت . أثبت أنّ gة املُولّ
. 

فة بـ  .6 bو  1انظر لعالقة التكرار املُعرّ ∑
!

حيث  

1 n دة البسيطة لــ  . ليكن . أثبت أنّ هو الدالة املُولّ
. 

 مالحظات رسيعة 
ية ملعادالت  سيجد القارئ الذي هو عىل دراية يف إجياد حلول السالسل األسّ
التحليل اجلربي أنّ هناك تشابه كبري بني الطرق املذكورة يف هذا القسم. يف احلقيقة, 
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aهناك الكثري من األشياء املشرتكة بني الطريقة التي قدمناها حلل  1  ,
a 3a  1حيث n  وبني حل االشتقاق التايل لـy 3y ,y 0 1 .

ية  ابدأ بكتابة الدالة غري املعروف كسالسل أسّ
y

! 2! 4! 4!
⋯ 

 حيث
y

2! 3! 4!
⋯ 

 
 و

3y 3 3 3
2!

3
3!

3
4!

⋯ 
aبمساواة املعامالت سنحصل عىل  3a  ,a 3a  ,a 3a  ,

aوبشكل عام  3a . رشط البداية يعنيy 0 aأنّ  1 , وبذلك  1
aكون حل سي 1  ,a 3a 0حيث  3. إنّ احلل هو n  وعليه

 فإنّ حل دالة التفاضل هو
y 3

!
3
!

,														|x| ∞ 
 حل عالقات التكرار اخلطية 3.6

التكرار التي حتتاج غالباً يف هذا القسم, سنشتق حلوالً لنوعني من عالقات 
ملعاجلة واحدة دائمة. يمكن للقارئ الذي يرغب بحذف االشتقاق قراءة املربهنتني 

. 3.6.2و 3.6.1  فحسب, للتحضري لتطبيقاهتام الحقاً
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 النوع األول من عالقات التكرار التي سنحلها يبدو كام ييل:
1 

				 											لـ			1 4 1	 
. بشكل عام, تكون هذه عالقة خطية من الرتبة األوىل ذات معامالت ثابتةهذه 

 العالقات التكرارية عىل الشكل:
		معطاة	  

		 					لـ			1 ∝  

∝أعداد حقيقية, وحيث  , ∝, حيث  . تعترب هذه العالقة من الرتبة 0
فقط. (بشكل مشابه, املعادلة  ن البند السابق يتضم األوىل ألن التكرار 

). وهي ′ومشتقته األوىل  التفاضلية من الرتبة األوىل تتضمن فقط دالةً غري معلومة 
للعالقة . (1)يمكن كتابتها كدالة خطية ذي حدود من درجة أدنى خطية ألن 

من  1. التكرار ثابتان ال يعتمدان عىل  و  ∝ألن معامالت ثابتة 
 القسم السابق خطي لكنه ال يتضمن معامالت ثابتة.

من األمثلة عىل العالقات التكرارية من النوع الثاين التي حللناها يف هذا القسم 
 تلك املتعلقة بأعداد فيبوناتيش, وحتديداً 
1 
1 

							لـ	2  

 . عالقة خطية من الرتبة الثانية بمعامالت ثابتةهذه 

                                                            

4تكرار كـ   (1) 1 .  ال يعترب خطياً



340 
 

 بشكلٍ عام, تكون مثل هذه العالقات عىل الصورة
		معطاة	  

		معطاة 1 

		 					لـ			2 ∝  

∝أعداد حقيقية, حيث  , , ∝,  ,حيث  . إضافة لذلك, إذا كان 0
 .(Homogenous)(كام يف عدد فيبوناتيش) فإنه تسمى متجانس   0قة يف العال
 

 العالقات التكرارية اخلطية من الرتبة األوىل
 هدفنا األول هو حل العالقة التكرارية

		معطاة 0 

		 					لـ			1 ∝ 			 

∝أعداد حقيقية, حيث  , ∝, حيث  0. 
. كالعادة, ابدأ برضب التكرار بـ مولدة بسيطة لـ دالة  ليكن 

 . ينتج عن هذا			1ثم اجلمع حتى  
∝

									

 

 أو
∝
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واملقادير األخر  اآلن اكتب هذا الناتج يف سياق الدالة املولدة البسيطة 
 املعلومة:

∝
1

1
1  

∝
1

 

∝حلّ  /  للحصول عىل: للدالة  1
 3.21         																					

∝ ∝ ∝
 

 :, ما عليك إال استخراج معامل إلجياد صيغة لـ 

1 1 ∝ 1
 

∙
1

1
∙

1
1 ∝ 1

 

∝ ∝ ∙ 1 

∝ ∝  

 املولدة البسيطة يف املتطابقة الثالثة. للدوالاستخدمنا صيغة االلتفاف 
 أكثر باستخدام املتطابقة يمكن تبسيط صيغة 

3.22 	 
																																	

1
1

 

فإنه توجد حالتان   1حيث  بام أن الصيغة تعمل ألي عدد حقيقي 
 تؤخذان باالعتبار.

∝: 1احلالة  1 
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∝إذا كان   1و ∝) باملعطيات 3.22طبّق املعادلة ( إذن, 1
∑للحصول عىل  ∝ ∝

∝
 ايل:كالت . يف هذه احلالة, تصبح صيغة 

∝
1 ∝
1

 

∝احلالة الثانية:  1 
∝عندما  ∑, فإن 1 ∝ ∑  . يف هذه احلالة, فإن صيغة 1

 تكون:
∝  

نعطي اآلن إجابة كاملة عن سؤال كيفية حل عالقة تكرار خطية من الرتبة 
 معامالت ثابتة.األوىل ب

 خذ العالقة التكرارية  :3.6.1املربهنة 
		معطاة 0 

		 					لـ			1 ∝ 			 

∝أعداد حقيقية, حيث  , ∝, حيث  . الدالة املولدة البسيطة للتسلسل 0
 يه 

1 ∝ 1 1
 

 املولدة البسيطة أنيتبع ذلك من الدالة 
∝

1 ∝
1

1

∝ 																 ∝ 1
											 

 من التسلسل. nهذه صيغة البند من املرتبة 
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   تطبيق املربهنة
 لـ 20عىل سبيل املثال, إلجياد البند الـ 
1 

						لـ		1
2

3					 

βالحظ أن  		و3 ∝ ∝. بمالحظة أن 1/2 , نطبّق الصيغة 1
 للحصول عىل 

1
1
2

3
1 1

2
1 1/2

 

1
2

6 1
1
2

 

6
7
2

6
7

1048576
6291449
1048576

 

 .6يساوي  بشكل عام, احلد 
, 105للعالقة التكرارية  احلد الـ  : جد136السؤال 

, حتقق من صيغة البند من املرتبة 1لـ   ,1لـ  . أيضاً 4 1 
 .3.5, التي اشتققناها يف القسم 1لـ 

 
 العالقات التكرارية املتجانسة اخلطية من الرتبة الثانية

ف تسلسل فيبوناتيش هي مثال عىل كام ذكرنا سابق , العالقة التكرارية التي تعرّ اً
العالقات التكرارية املتجانسة اخلطية من الرتبة الثانية. بشكلٍ عام تبدو مثل هذه 

 العالقة التكرارية كام ييل:
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		معطاة 0 

		معطاة 1 

		 					لـ			2 ∝  

توسعة  7. يطلب التمرين 0أعداد حقيقية, حيث  , ∝, , حيث 
 متجانس.−احلل الذي نحن بصدد القيام به حلالة غري

 
ف الدالة  ≕عرّ . للتسلسل  ةبسيط ةكدالة مولد ∑

عىل الطرف , ثم قم بإجراء التعديالت املعتادة 2ثم امجع حتى  ارضب بـ 
 األيمن:

∝  

∝  

∝هذه املعادلة مكافئة لـ 

 ة سيظهر أن:, ثم إن حلّ الدال
3.23  

																
∝

1 ∝
 

عند هذه النقطة, نحتاج إىل حتليل املعادلة الرتبيعية يف املقام لتحديد طبيعة 
جذوره. يف حالة اجلذور املتميزة, سنستخدم حتليل الكرس اجلزئي الستخالص 

 املعامالت.
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 )Distinct Roots( ميزة: جذور مت1احلالة 
سيكون من املمكن حتليل مقام الكرس إىل الصيغة , إذا كانت اجلذور متميزة 

ر أن   )0(تذكّ
1 ∝ 1 1  

 . إذن سنجد حتليل الكرس اجلزئي لـحيث 

1 ∝ 1 1
 

1الرضب باملقدار   يبني أن 1
1 1  

																																					  

 وهذا يقود النظام إىل
 
∝  

 وهذا هو احلل
B A ⋯

∝ 			و ∝
 

. عند أي Bو A: حل النظام يدوياً للتحقق من القيم املعطاة لـ 137السؤال 
 ?نقطة يف احلساب يلزم افرتاض أن 

 ). لقد بيّنا للتو أن:3.23اآلن, ارجع إىل السؤال (

1 1
 

. هذا يعني أن معامل  Bو Aحيث  يف الدالة هو  مها كام حددنامها مسبقاً
. قبل تنظيم هذه املعلومات يف مربهنة, علينا أن نعامل حالة اجلذور 

 املتكررة.
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 تكررةاحلالة الثانية: اجلذور امل
 يف هذه احلالة, يمكننا حتليل املقام عىل الصورة

1 ∝ 1  

 لن يلزمنا حتليل الكرس اجلزئي. بام أن

1 ∝
∝

1
 

/1يف  فإنه يمكننا البدء بإجياد معامل  1 1
 ة. استخدم الدالة املولد2

 اخليارات املتعددة كنقطة بداية, حتديداً  تذا ةالبسيط
1

1
 

 للحصول عىل بـ  ثم استبدل قيمة  2عوّض بالقيمة 
1

1 	
2

	 1  

يف  وعليه فإن معامل 
	

. اآلن, بام أن الدالة 1يساوي  
 هو  للتسلسل  ةالبسيط ةاملولد

∝
1 1

∝
1

 

 هي فإن صيغة 

1
∝

1
 

																	
1

∝
1

 

∙
1

1
∝ ∙

1
1

 

1 ∝  
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 القصة كاملة

 فيام ييل املربهنة التي تلخص ما سبق.
 خذ العالقة التكرارية :3.6.2املربهنة 

		معطاة 0 

		معطاة 1 

		 					لـ			2 ∝  

 ةالبسيط ة. الدالة املولد0أعداد حقيقية, حيث  , ∝, , حيث 
 يه للتسلسل 

∝
1 ∝

 

ذ ما ييل:لتحديد صيغة لـ   , نفّ
  1حلل املعادلة الرتبيعية ∝ 1إىل الصيغة  2 1 ,
 (قد تكون معقدة). 	,لألعداد 

  ف إذا كان . الصيغة ∝و  ∝, عرّ
 .0لـ  هي 

  1صيغة , تكون الإذا كان ∝

 .0لـ  

يتطلب السؤال الثالث الشتقاق الصيغة التالية للحصول عىل جذور املعادلة 

1الرتبيعية  ∝  الالزمة يف اخلطوة األوىل من املربهنة: 2
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3.24  
																								 ,

∝ 4
2

 

 

 تطبيق املربهنة
إلجياد صيغ مغلقة لكل من أعداد  3.6.2, سنطبق املربهنة 4.2يف القسم 

فيبوناتيش وأعداد لوكاس. حتى ذلك احلني, سنبني كيفية تطبيق الصيغة مع بعض 

 التعديالت عىل تكرار فيبوناتيش:
1 
1 

							لـ		2  

. إذ يبدأ  ,1,1,0يظهر التسلسل الذي تعرفه املعادالت بسيطاً 1, ثم  1,0
 يعيد من جديد.

∝يف العالقة التكرارية,  βو 1 . باستخدام املعادلة 1
 ), جتد أن اجلذور متميزة لكنها معقدة.3.24(

,
1 1 4 1

2
1 √3

2
 

 وعليه فإن 3√بعد ذلك الحظ أن 

∝
1 √3

2 1 1 1

√3

1
2
1

√3
 

 و

∝
1 1 √3

2 1 1

√3

1
2
1

√3
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 وعليه فإن
1
2
1

√3

1 √3
2

1
2
1

√3

1 √3
2

 

 .0لـ 
 امللخص

يف هذا القسم طبقنا تقنيات حل العالقات التكرارية من القسم السابق 
الشتقاق صيغ عامة لبعض العالقات التكرارية من الرتبتني األوىل والثانية. وهذا 

قية يمكن وصف حلّها بمثل تلك يغة املغلقة جاهز ألي مسألة توافيعني أن شكل الص
 العالقة التكرارية.
 التامرين

,	1للعالقة التكرارية  جد  .1 1 3. 

 حل العالقات التكرارية التالية. .2

3, 7, 3  )أ (  .2لـ  2

 .2لـ  4, 3, 1  )ب (

2, 0, 2  )ج (  .2لـ  2

11, 10  )د (  1لـ  10

1برهن أنه إذا كان  .3 ∝ 2 1 1 1 2.  
 ).3.24مها كام أعطيا  يف صيغ املعادلة ( و  القيم 



350 
 

ف بالعالقة التكرارية  nبة جد صيغة للبند ذي املرت  .4 يف التسلسل املعرّ
2  .2و 1, حيث 2لـ  3

أجب عن التمرين السابق, لكن حسب املعطيات التالية:  .5

 . أعد استخدام احلل السابق قدر اإلمكان من التمرين السابق.0و 1

وحدة باستخدام  رق بناء برج مكون من ترمز لعدد ط لتكن   .6
طوب بناء من األنواع التالية: أمحر طوب أحادي القطع, أمحر طوب ثنائي القطع, 

أزرق طوب أحادي القطع, وأزرق طوب ثنائي القطع. عىل سبيل املثال, 
2,	 ف القيمة 6  .1. عرّ

 .دمها إلجياد صيغة ثم استخ  اشتق العالقة التكرارية لـ 
ع املربهنة  .7 للعالقات التكرارية من الصورة  3.6.2وسّ

عدد صحيح معطى والعنارص األخر  , حيث ∝
.  كلها كام كانت مسبقاً

ح هذا العالقة بني الصيغ لـ →∝limجد  .8 ح ملاذا يوضّ . ثم وضّ
 .3.6.1املبينة يف املربهنة   
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 الرابعالفصل 

  عائالت األعداد الشهرية

 

 
يف هذا الفصل, نطبّق األدوات التي تعلّمناها يف الفصول السابقة لدراسة 

معامالت ذات احلدين ومعامالت كثرية احلدود, وعدد عائالت األعداد املعروفة: 

األول والثاين, وأعداد تقسيم فيبوناتيش وعدد لوكاس, أعداد ستريلينغ من النوع 
حتديداً مثرية لالهتامم, إذ خصصت هلا جملة  األعداد الصحيحة. أعداد فيبوناتيش

 .فصلية فيبوناتيشبأكملها تدعى 
دة هي األدوات الرئيسة التي سنستخدمها. براهني التوافيق والدوال املولّ 

ستها معايري , لدرا"لطيفة"اهلدف األسايس لكل عائلة هو احلصول عىل صيغة 
مستخدمة لتحديد ماهية الصيغ اللطيفة غري املوضوعية. لكن ثمة صيغ ومعادالت 
فة بـ  يمكن أن يتفق عليها كل شخص. عىل سبيل املثال, رأينا أن أعداد فيبوناتيش معرّ

1, 	و 1  . الصيغة هي:2لكل  	
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1

√5

1 √5
2

1

√5

1 √5
2

 لكل0
وتتضمن العمليات احلسابية األساسية فقط.  ومن السهل تقييمها ألي عدد 

 وهي العدد اإلمجايل لعدد تقسيامت العدد الصحيح  من ناحية أخر, معادلة 
األعداد وحتليالً معقداً  موجودة بالتأكيد لكنها تتطلب استخداماً عميقاً لنظرية

:  لفهمها. بني أعداد فيبوناتيش ولوكاس, ثمة صيغة ممكنة ألعداد بيل, وهي حتديداً
1

!
 

عىل الرغم من أهنا تتضمن متسلسالت ال متناهية, إال أهنا تتقارب برسعة لذا 
 تستخدم يف الصيغ احلسابية.

 ومعامالت كثرية احلدودمعامالت ذات احلدين  1.4
نبدأ بمعامالت كثريات احلدود, وهي تعميامت ملعامالت ذات احلدين. 
ستساعدنا هذه عىل فهم مسائل العدّ التي تتضمن تقسيامت املجموعات حيث يكون 
للكتل أحجام حمددة. سنحلّ بعد ذلك مسألة عدّ طرق تثليث مضلع منتظم والذي 

 يتطلب مربهنة ذات احلدين موسعة.
 معامالت كثرية احلدود
ر بمعامل ذات احلدين  كعدّ طرق توزيع   (Bionomial Coefficient)فكّ

أربعة أغراض  أغراض خمتلفة عىل مستقبِلني متميزين بحيث يتلقى املستقبِل  10
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د بدالً من  ,األغراض الستة الباقية. إن كتابة  ويتلقى املستقبِل   فقط حيدّ
.  عدد األغراض التي يتلقاها كل مستقبِل حتديداً

	(Multinomial Coefficient) معامل كثريات احلدود , يعدّ طرق  ,
ثالثة  أغراض عىل ثالثة مستقبِالت متميزة بحيث يتلقى املستقبِل  10توزيع 

جمموع  ثالثة أغراض. أربعة أغراض ويتلقى املستقبِل  أغراض ويتلقى املستقبِل 
. مثالً  األرقام يف األسفل يساوي الرقم العلوي, وبخالف ذلك تكون القيمة صفراً

0 10
2,3,4

2ألن   3 4 10. 
,بشكلٍ عام, معامل كثريات احلدود  يساوي عدد توزيعات  ,…,

 كل مستقبِل بحيث يتلقى  عىل عدد من املستقبِالت املختلفة  األغراض املختلفة 
0. نالحظ أن ∋لكل  عدداً من األغراض 

1, 2,…,
إال إذا كان جمموع  

ف ∑األغراض  ,. نعرّ ,…, ≔ 1. 
 9محراء و 8بلوزات صفراء و 8يسلّم معلّم األلعاب الرياضية  :138السؤال 

مهم 25زرقاء عىل  , ويقسّ  إىل ثالث فرق خمتلفة. بكم طريقة يمكنه ذلك? طالباً
 صيغة معامالت كثريات احلدود

مهمتنا األوىل هي اشتقاق صيغة ملعامالت كثريات احلدود. كمثال, كم عدد 
مستقبِالت متميزة بحيث يتلقى  4أغراض متميزة عىل  10التوزيعات املمكنة لـ 
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 5والثالث يتلقى  0أغراض, والثاين يتلقى  3املستقبِل األول 
 ?2والرابع يتلقى 

], لنقل 10! للمجموعة [10استخدم واحدة من تبديالت 
يف املستقبِل  3أغراض يف القائمة  3. ضع أول 7,10,3,2,1,6,4,9,8,5

 يف املستقبِل الثاين وهكذا: 0األول, واألغراض التالية 

7,10,3 ,
→

2,1,6,4,9 ,
→

8,5
→

 
, 3لكن ثمة تباديل كثرية تنتج نفس التوزيع ألن القوائم الفرعية ذات احلجم 

!3تكون تبديالً بأي حال. يوجد  ن) يمكن أ2, 5, 0, 3(فعلياً  2, 5 0! 5! تبديالً  !2
 مكافئاً للتوزيع

	املستقبِل	1 ← 3,7,10  

	املستقبِل	2 ← ∅ 

	املستقبِل	3 ← 1,2,4,6,9  

4	 بِلاملستق 	 ← 5,8  

!وهكذا باستخدام مبدأ التكافؤ, يوجد 

! ! ! !
 .  توزيعاً

.  : ارشح سبب كون 139السؤال   إجابة صحيحة أيضاً
 يمكن تعميم هذا باستخدام مبدأ التكافؤ.

,و 0ألي  :4.1.1املربهنة  , … ,  , فإن ∑و 0
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, , … ,
!

!, !, … , !
 

 لالطالع عىل الربهان. 7راجع التمرين 
أطفال بحيث  3كتاباً خمتلفاً عىل  12بكم طريقة يمكنك توزيع  :140السؤال 
 كتب? 4يأخذ كل طفل 

 برهان توافقي
, قمنا بعدّ عدد اللجان عندما برهنّا قاعدة باسكال 

شخص.  شخص والتي يمكن تشكيلها من جمموعة مكونة من  املكونة من 

 تتضمن فكرة الرتابط ملعامالت كثرية احلدود ثالث مستقبالت, هي:

, ,
1

1, ,
1

, 1,
1

, , 1
 

 . عىل سبيل املثال:0طاملا أن كل 
10
3,5,2

9
2,5,2

9
3,4,2

9
3,5,1

 
يستخدم الربهان التوافقي أيضاً برهان قاعدة باسكال كعاملٍ ملهم: رشط أليّ 

. إذا تلقى مستقبِل معنيّ صفر من 10من املستقبِالت الثالثة ستتلقى الغرض رقم 
 . عىل سبيل املثال,(1)ألغراض, فإننا لن ندرج هذا املستقبِل يف اإلرشاطا

10
7,0,3

9
6,0,3

9
7,2,2

 

                                                            
,بشكلٍ مكافئ, يمكن تعريف  ) (1) ,…, ≔  .0إذا كانت أي قيم  0
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 10أغراض, فإن الغرض املعنون  0سيتلقى  2وهذا ألنه إذا كان املستقبِل 
 . 3أو  1جيب أن خيصص للمستقبِل 

و	0ألي  4.1.2املربهنة  , , … ,  ∑و	0

, , … ,
1

, … , , 1, , … ,
 

 .0التي حتقق الرشط  ∋حيث إن املجموع هو إمجايل قيم 
,وأن  0: افرتض أن الربهان التوافقي , … , بحيث حتقق  0

عىل  . ما عدد التوزيعات املمكنة ألغراض متميزة عددها ∑املجموع 
واملستقبِل  بحيث يتلقى املستقبِل األول الغرض املرقم  مستقبِالت متميزة عددها 

 وهكذا? الثاين 
,: ثمة 1اإلجابة   توزيع. ,…,
. إذا كان هذا ذي يتلقى الغرض املعنون : ثمة رشط عىل املستقبِل ال2اإلجابة 

,…,) فإنه يوجد 0(طاملا أن  املستقبِل  , , توزيع. بحسب  ,…,
∑مبدأ املجموع, فإن إمجايل عدد التوزيعات  ,…, , , يث إن , ح,…,

 . 0التي حتقق الرشط  املجموع لكل قيم 
املحدد احلجم  →تعدّ معامالت كثريات احلدود الدالة املحتمل 

للصورة األولية لكل عنرص يف املجال املقابل. تنتج املربهنة التالية عن أخذ مجيع 
 األحجام املمكنة املنصوص عليها وجتمع النتائج.
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	و	0ألي  :4.1.3املربهنة  0, 

, , … ,
 

,أي ( حيث يشمل املجموع مجيع القوائم املكونة من العنارص  , … , (
 .من األعداد الصحيحة غري السالبة التي جمموعها 

 : كم عدد احلدود التي حيتوهيا املجموع?141السؤال 
3كتوضيح, عدد الدوال  →  يساوي 3

3
3,0,0

3
0,3,0

3
0,0,3

3
2,1,0

3
2,0,1

 

3
0,2,1

3
1,2,0

3
1,0,2

3
0,1,2

3
1,1,1

 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 6 27 

3وبطبيعة احلال  27 .  أيضاً
 مربهنة كثريات احلدود

, متاماً مثلام تنتج "حلدودمربهنة كثريات ا"ينتج عن معامالت كثريات احلدود 
. لربهان مربهنة كثريات احلدود, يمكن "مربهنة ذات احلدين"معامالت ذات احلدين 

إجراء تعديل بسيط عىل املنهج الذي استخدم لربهان مربهنة ذات احلدين يف القسم 
2.2. 

 ,0(كثريات حدود) ألي قيمة  :4.1.4املربهنة 
⋯

, ,… ,
…  
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,أي ( حيث يشمل املجموع مجيع القوائم املكونة من العنارص  , … , (
 .من األعداد الصحيحة غري السالبة التي جمموعها 

هي  دود, افرتض أن أعط برهاناً توافقياً ملربهنة كثريات احل :142السؤال 
 أرقام صحيحة موجبة.

 عدّ التقسيامت بخصائص معينة
, وكم تقسيم 1أجزاء حجمها  3] تتضمن 20كم تقسيم يف املجموعة [

 ?5, وكم تقسيم تتضمن جزءاً واحداً حجمه 4أجزاء حجمها  3تتضمن 
 سيبدو أن معامل كثريات احلدود التايل يتعلّق باإلجابة

4.1  
																							

20
1,1,1,4,4,4,5

20!
1! 4! 5!

 
مستقبِالت متميزة  7بام أنه يعدّ توزيعات األغراض العرشين املتميزة عىل 

غرضاً واحداً فقط, وتتلقى كل واحدة من  3−1بحيث تتلقى كلٌ من املستقبالت 
مخسة أغراض. فيام ييل مثال  7أربعة أغراض يف حني يتلقى املستقبِل  6−4املستقبالت 

 عىل التوزيع:
املستقبِل	1	 ← 17  
املستقبِل	2 ← 3  

املستقبِل	3 ← 11  
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املستقبِل	4 ← 2,5,6,10  
املستقبِل	5 ← 1,7,19,20  
املستقبِل	6 ← 9,15,16,18  
املستقبِل	7 ← 4,8,12,13,14  

 لكن تقسيم املجموعة املشتقة من هذا التوزيع تتضمن األجزاء التالية:
17 , 3 , 11 , 2,5,6,10 , 1,7,19,20 , 9,15,16,18 , 4,8,12,13,14  

) أعاله كبرية جداً ألن املستقبِالت متميزة 4.1وعليه فإن اإلجابة املبيّنة يف (
وليست متطابقة. هنا يأيت دور مبدأ التكافؤ: قد نعيد ترتيب ختصيص الكتل التي 

! طريقة, وترتيب الكتل التي حجمها 3 عىل املستقبِالت الثالثة األوىل بأي 1حجمها 
عىل  5! طريقة, وترتيب الكتل التي حجمها 3عىل املستقبالت الثالثة التالية بأي  4

) وننهي 1املستقبِل األخري بأي  ! طريقة (استخدم جلعل نمط التوزيع أكثر وضوحاً
,بتقسيم مكافئ.  , , , , , /3! 3! 1!

!

! ! ! ! ! !

40,738,698,000 
 40.7] التي تتضمن كتالً كام هو حمدد يساوي حوايل 20عدد تقسيامت [

 بليون, بحسب:
, حيث بحجم  ] كتلة عددها بشكلٍ عام, إذا تضمن تقسيم عىل [

 , فإنه يوجد∋
4.2  
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!

1! 2! … !
!

∏ !
 

.  "معنونة"تقسيامت خمتلفة تكون فيها الكتل  كام يف املثال الذي ناقشناه تواً
!حجم كل صف تكافؤ هو  ! … ] إىل , وعليه فإن إمجايل عدد التقسيامت [!

اً عىل حاصل ) أعاله مقسموم4.2كتل ذات أحجام حمددة يساوي العدد املبنيّ يف (
 !رضب 

عنرص  , عدد التقسيامت ملجموعة مكونة من 0: لكل 4.1.5املربهنة 

 , يساوي:∋, لكل كتلة حجم كل منها يساوي  بحيث يوجد 

! ! ! 

∑: يف املربهنة, ماذا تساوي 143السؤال  ?د 		.	  ائامً
 مثال: لعبة الربيدج

إىل أربع كومات تتكون  52كم طريقة يوجد لرتتيب أوراق اللعب وعددها 
عىل أربعة  52ورقة? كم طريقة يوجد لتوزيع أوراق اللعب وعددها  13كل منها من 

 ورقة? 13العبني بحيث يستلم كل العب 
(السؤال األول) الفرق بني السؤالني يكمن فيام إذا كانت املستقبِالت متطابقة 

أو متميزة (السؤال الثاين). يسأل السؤال األول عن عدد الطرق لتقسيم جمموعة 
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, فإن 4.1.5. بحسب املربهنة 13عنرصاً إىل أربع كتل حجم كل منها  52مكونة من 
 عدد الطرق:

52!
13! 4!

2,235,197,406,895,366,368,301,560,000 
لربيدج قد جرت عىل مرّ تاريخ اللعبة يف أرجاء بدّ أن مئات منافسات لعبة ا ال

العامل, لكن ليس بالرضورة أن تكون كل حاالت التقسيم املمكنة قد حتققت ولو ملرة 
 واحدة.

ورقة عىل كل العب. عدد  13يسأل السؤال الثاين عن عدد طرق توزيع 
 الطرق:

52
13,13,13,13

52,644,737,765,488,792,839,237,440,000 
 
 رابط بني أعداد ستريلينغ وأعداد بيلال

ثمة رابط بني التقسيامت ذات أحجام الكتل املحددة وأعداد ستريلينغ من 
النوع الثاين, أو قد جتد رابطاً مع أعداد بيل لكنها رابطة ضعيفة. عىل سبيل املثال, 

 . مثل هذا التقسيم البدّ أن4,2] إىل كتلتني هو 4[ لنعرف أن عدد التقسيامت 
. تطبيق 2أو كتلتني حجم كل منهام  3أو كتلة حجمها  1حيتوي إما كتلة حجمها 

	و	4املربهنة باملعطيات  , , ,  يعطي: 1,0,1,0
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4!
1! 2! 3! 4! 1! 0! 0!

4 
, 4 بالتعويض بـ , , 0,2,0,0   نحصل عىل و

4!
1! 2! 3! 4! 0! 2! 0! 0!

3 
4,2وهذا يظهر أن  4 3 7. 

? ماذا : ماذا ينتج عن الصيغة إذا كان هناك كتلة واحدة حجمها 144السؤال 
 ?1كتلة حجم كل منها لو كان هناك 

 متطابقتان إضافيتان ملعامالت ذات احلدين
مالت ذات احلدين والرباهني التوافقية. فيام تبقى من هذا القسم, سنعود ملعا

تكمن املهارة يف إعطاء برهان توافقي ملتطابقة يف طرح السؤال الصحيح. فيام ييل 
برهانان مل تكن األسئلة املتعلقة هبام واضحة بوضوح أسئلة األمثلة الواردة يف القسم 

 .. يف كال الربهانني, نستخدم تفسري جلنة العدّ لـ 2.2
خدم املتطابقة التالية ألي خيارات من األعداد الصحيحة غري السلبية تست

 , لكن القيود املعطاة يف املربهنة تساعدنا يف التفسري يف سياق التوافيق.و 	و	
	و	: ألي أعداد صحيحة 4.1.6املربهنة  ,والتي حتقق  	و	

 , فإن: 0	و	1
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رجل, كم عدد اللجان  امرأة و الربهان التوافقي: من جمموعة مكونة من 
 ?املمكن تكوينها بحجم 

 : 1اإلجابة 
رجل. برشط أن  : الحظ أنه يف كل األحوال, جيب أن تضم اللجنة 2اإلجابة 

طريقة الختيار  . يوجد ل من الرجال يف اللجنة غري العدد األق يكون العدد 
امرأة , كام أن لكل طريقة الختيار  الرجال. يتكون ما تبقى من اللجنة من 

قصاء من اللجنة, وهبذه الطريقة يتم امرأة لإل طريقة الختيار  الرجال يوجد 
 تكوينها للقيمة  امرأة لالنضامم للجنة. وعليه فإن عدد اللجان املمكن اختيار 
 نحصل عىل الطرف األيرس من املتطابقة. . بجمع مجيع قيم يكون 

 , فإىل أي قيمة تتناقص املتطابقة?0: إذا كانت 145السؤال 
نعطي برهانني عىل املتطابقة التالية, أحدمها توافقي واآلخر يستخدم مربهنة 

 الربهان الذي تفضله.ذات احلدين واالشتقاق. اخرت 

,1لكل القيم : 4.1.7املربهنة  ∑ 2. 

. لنفرتض وجودة جمموعة من الناس عددهم 1: لتكن الربهان التناظري
, بكم طريقة يمكننا اختيار جلنة غري فارغة بأي حجم وختصيص شخص واحد 

 كرئيس?



364 
 

. ثم اخرت أي جمموعة جزئية من د الطرق اخرت الرئيس أوالً بإح :1اإلجابة 
من هذه  2لتشكيل ما تبقى من اللجنة. ثمة  1األشخاص املتبقني 

 .2املجموعات اجلزئية, إذن إمجايل االختيارات يكون 
. 1, حيث : يشرتط يف تكون اللجنة أن يكون حجمها 2اإلجابة 

طريقة  . لكلٍ من هذه اللجان, يوجد هو   عدد اللجان املمكنة من احلجم
 . ∑الختيار الرئيس. يف اإلمجايل فإن عدد الطرق 

1بام أن الربهان باستخدام مربهنة ذات احلدين:  ∑ 
 استخدم االشتقاق للحصول عىل:

1  

   لتحقيق التطابق. 1افرتض أن قيمة 
                                                      ∎ 

 
عة  مربهنة ذات احلدين املوسّ
عة  , وتعرف (Extended Binomial Theorem)مربهنة ذات احلدين املوسّ

م مربهنة ذ ات احلدين إىل احلالة أحياناً باسم مربهنة متسلسالت ذات احلدين, تعمّ

عدداً صحيحاً غري سالب. فهي نتيجة يف التحليل  1يف  حيث ال تكون فيها 
 وسنذكر املربهنة دون برهان.
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عة): 4.1.8املربهنة   , ∝ألي عدد حقيقي  (نظرية ذات احلدين املوسّ
| | 				لـ		1 1 ∝ ∝  

|حمدود يتطلب حتديد فرتة تطابق, يف هذه احلالة إن وجود جمموع غري  | 1 .
1كالعادة, عندها نعترب أن  , ∝كشكل موجز للدالة املولد البسيط لـ  ∝

 تتيح لنا مربهنة متسلسلة القو إنجاز هذا األمر.
 عدداً صحيحاً غري ∝عندما ال تكون  ∝السؤال الوحيد هو: ماذا تعني 

سالب? عىل الرغم من عدم وجود أمهية توافقية لالرتباط هبا, إال أن الصيغة اجلربية 

 نفسها التزال قائمة:
∝

≔
∝
!

 
 حيث 

∝ ≔∝ ∝ 1 … ∝ 1  
بكلامتٍ أخر, استخدم الصيغة 

!
عدداً صحيحاً  كام لو كانت  

 غري سالب.
 ?/ما قيمة  :146السؤال 

 استخالص املعامالت
1√/1يف  ما هو معامل  4 ? 

عة وطبقها:  أعد كتابة مربهنة ذات احلدين املوسّ
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1 4
1 2⁄

4  

⁄املعامل هو  . من اجلدير هنا حماولة التبسيط, لسببني. األول, 4
ابة النهائية تكون أوضح وأرتب. والثاين, أن اجليد ممارسة الرتتيب. ابدأ اإلج

 بالتبسيط:

1 2⁄
4

1
2

3
2

5
2 … 2 1

2 4

!
 

1 3 5 … 2 1 1 4
2 !

 
1 3 5 … 2 1 2

!
 
!ة اجلربية: ارضب احلد األخري بـ اآلن يأيت دور اخلدع

!
 . الحظ أن:
2 ! 2 1 2 3 … 2 4 6 … 2  

!وبذا يصبح بسط احلد 

!
 , أي أن:

1 3 5 … 2 1 2
!

.
!
!

2 !
! !

2  
1وعليه فإن  4  .دالة مولد بسيط لتسلسل  /

 تثليث مضلع منتظم عدد أضالعه 
ذي رؤوس  بكم طريقة خمتلفة يمكننا تثليث مضلع منتظم عدد أضالعه 

مرقمة? (التثليث يقسم املضلع إىل مناطق مثلثة الشكل عن طريق إضافة أقطار غري 
 متقاطعة).
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 تثليثات: 2تثليثات وللمربع  1. للمثلث تذكر هذا الرقم 

 
 تثليثات: 5كام أن للمضلع اخلاميس 

 
ز عىل أي وجه من أوجه املضلع الذي عدد أضالعه  ل بني الرأسني ركّ  1, صِ

. يف أي تثليث, سيشكل اجلانب أحد أضلع املثلث. خذ يف االعتبار حاالت تعتمد 2و
 األضالع: عىل موقع الرأس الثالث للمثلث. ثمة حاالت ثالث للمضلع الثامين

 
, قم بتثليث الشكل ذي األضالع السبعة 8إذا كانت الزاوية الثالثة مرقمة بـ 

طريقة, بحيث يكون جمموع  ) بـ 8−7−6−5−4−3− 2الباقية (ذي الزوايا 
 بـ 8−7−6− 1, قم بتثليث 6. إذا كانت الزاوية الثالثة مرقمة بـ التثليثات 
. إكامل طريقة, بحيث يكون جمموع التثليثات  بـ 6−5−4−3−2طريقة, و
 هذا ينتج:
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 بشكلٍ عام, ينتج عن تطبيق الفكرة نفسها:

⋯  
≕. عند تعريف 4لـ   يمكننا أن نكتب بدالً: 1

4.3  
											 ≔ ,	حيث1 																	لـ	3  

هذه عالقة تكرارية غري خطية, لكن مازال بإمكاننا استخدام التقنيات الواردة 
 .3.5يف القسم 

هي  . أي أن دالة مولداً بسيطاً لـ  ∑ليكن 
جيعل اجلرب  2والقوة  . (هذا التناقض بني الدليل يف الدالة  معامل 

 أوضح).
 :3وامجع  ) بـ 4.3ارضب املعادلة (

4.4  
																											  

. الطرف األيمن هو االلتفاف 1الطرف األيرس هو 
 . اكتب بضعة حدود وراقب:الذي يبدو أنه يشء قريب من 

⋯ 
⋯  
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 أو 1) 4.4ة (وبذا تصبح املعادل
1 0 

دة), حلّ املتباينة للدالة غري اآلن (املزيد من السحر باستخدام الدوال املولّ 
 باستخدام املعادلة الرتبيعية:   ةاملعلوم

1 1 4 1
2

1 √1 4
2

 
عة عىل طبّق مربهنة ذات احلدين ا 1√ملوسّ  , فتحصل عىل:4

1 4 ⁄ 1 2⁄
4  

 , وعليه فإن2يشمل  لكن جمموع 
1
2

1
2

√1 4
1
2

1
2

1/2
4  

																																													
1
2

1
2

1 2⁄
4  

 اعتامداً عىل احلل الذي نعتمده,
4.5  

																								
1
2

1/2
1

4  
ر) هو معامل  	بام أن  منك بيان أن  14. يطلب التمرين يف  (تذكّ

 ده ويمكن تبسيطه لـاحلل السالب هو احلل الذي نري
4.6  

																						 												لـ	3 1
2
2 4

1
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 ملخص
تناول هذا القسم املزيد عن معامالت ذات احلدين ومربهنة ذات احلدين. 
حيث تعترب كل من معامالت كثريات احلدود ومربهنة كثريات احلدود امتداداً 

ومربهنة ذات احلدين عىل التوايل بطريقة طبيعية توافقية. وقد ملعامالت ذات احلدين 
 استخدمناها حلل العالقة التكرارية غري اخلطية.

 التامرين
مباراة. القائمة  16تستمر مباريات بطولة كرة القدم عىل مدار  .1

التالية متثل سجل فوز وخسارة أحد الفرق, حيث فاز يف أول مبارتني, وخرس املباراة 
 4فوز,  10( 2−4−10تعادل يف الرابعة وهكذا, وأهنى املنافسات بسجل الثالثة و
 تعادل). 2خسارة, 

 ?2−4−10كم عدد الطرق املتاحة للفريق للحصول عىل سجل   ) أ

كم عدد الطرق يف الفرع أ من السؤال والتي ال تتضمن خسارات   ) ب
 متتالية?

كم عدد الطرق يف الفرع أ تتضمن أطول مسار من الفوز يف ست   ) ت
 ات?مباري

 . DIVISIBILITYخذ األحرف يف كلمة  .2
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حرفاً يمكن تشكيلها بإعادة ترتيب  12كم قائمة خمتلفة مكونة من   ) أ
 األحرف?

حرفاً (حسب الفرع أ) ال حتتوي  12كم قائمة خمتلفة مكونة من   ) ب
 متجاورة? Iأحرف 

طالباً جديداً مازالوا بحاجة لتخصيص سكن  120انتسب جلامعة  .3
غرفة مزدوجة  42طالب وحيتوي  105ملتبقي يستوعب جامعي هلم. لكن السكن ا

طالب). بكم  3غرف ثالثية (تستوعب كل منها  7(تستوعب كل منها طالبني) و

طالب لتسكينهم يف سكن اجلامعة, ومن ثم  105طريقة يمكن للجامعة اختيار 

 ترتيبهم مع رشكاء السكن من دون ختصيص الغرف بعد?

امعة حتصل عىل موافقة يف التمرين السابق, افرتض أن اجل .4
الباقني من بني ثالث صاالت. كل صالة  15الستخدام سكن مؤقت للطلبة الـ 

 طالباً عىل الغرف? 120طالب. كم طريقة يمكن من خالهلا توزيع الـ  5تستوعب 

يعيش فأر يف فندق, ويرغب يف االنتقال من مدخل الطابق األريض  .5

يف الطابق العارش عند املوقع ) إىل حيث يوجد جحره. 0,0,0عند املوقع (
). كل حركة يأيت هبا الفأر تكون إما بمقدار غرفة شامالً أو غرفة رشقاً أو 12,9,10(

) أو 0,0,1) يتحرك الفأر إما إىل (0,0,0طابقاً إىل األعىل. عىل سبيل املثال, من (
 ) عىل التوايل. كم طريقة يستطيع هبا الفأر التنقل?0,0,1) أو (0,1,0(
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|أن  افرتض .6 | التي هلا  . كم عدد عالقات التكافؤ عىل 42
 ?8, 8, 8, 7, 7, 4صفوف تكافؤ خمتلفة ذات حجم 

استخدم مبدأ التكافؤ إلثبات املعادلة ملكافئات كثرية احلدود املعطاة  .7
 .4.1.1باملربهنة 

8.  : ∑أعطِ برهاناً توافقياً 2 

: أعطِ ب .9  رهاناً توافقياً

: لكل .10  أعطِ برهانني ملا ييل, أحدمها توافقي واآلخر ليس توافقياً

2, 1 2 1  
. ضع ختميناً ثم 0,1,2,3لقيم  ∑احسب  .11

.  برهنه توافقياً

هو قائمة من األعداد  , تركيب أعطيت عدداً صحيحاً موجباً  إذا .12
) 1,4و( (1,3,1)و (3,1,1). عىل سبيل املثال, الصحيحة املوجبة التي جمموعها 

 املمكنة? . وبشكلٍ عام, كم عدد تراكيب املجموعة 5) هي كلها تراكيب لـ 5و(

1√يف  جد معامل  .13 8. 

د من تربير أن استخدام احلل 4.6أكمل برهان الصيغة ( .14 ). تأكّ
 ) هو احلل الصحيح.4.5السلبي يف الصيغة (
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. تنصّ خاصية التجميع يف عملية الرضب أن  .15
أوالً ومن  يمكن إجياد حاصل رضب  بكلامتٍ أخر, حلساب حاصل رضب 

 ومن ثم رضب الناتج أوالً  , أو يمكنك إجياد حاصل رضب ثم رضب الناتج بـ 
ثمة طريقتان حلساب حاصل رضب ثالثة أرقام من خالل حاصل رضب  إذن. بـ 

 األزواج ومن دون تغيري ترتيب األرقام.

 يوجد مخس طرق إلنجاز ذلك برضب أربعة أرقام.
			 			 				 				  

ساوي عدد الطرق ألداء ذلك بإجياد حاصل رضب أرقام املجموعة ت لتكن 
	و	2. وجدنا تواً أن  5. 

 .ثم حلّها إلجياد صيغة لـ  اشتق عالقة تكرارية لـ
ف  .16 عنرص, والتي تكون  كعدد القوائم املكونة من  عرّ

,عىل هيئة  , … للعنارص هي  للعنارص هي الواحدات و , حيث ,

عدد غري  , فإن جمموع أول مدخالت الواحدات السالبة وحيث إنه لكل قيم 
 سالب. 

∈ 										جلميع	 ⋯ 0 
ح ملاذا  و جد   )أ ( , وضّ . أيضاً عندما  0بإكامل العدّ
. 
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 .1لقيم  و 0لقيم  جد   )ب (
:   )ج ( , ألي قيم من أعطِ برهاناً توافقياً . أيضاً
 تكون هذه املتطابقة صحيحة?  و	

		أثبت أن   )د (  			لـ	1

0التي حتقق  		و	لقيم  احسب جدوالً للقيم   )ه (

8. 

 حظةمال
 حول كتابة الصور) بحثاً بعنوان George Polya( )1956( بوليا جورجقدم 

(On Picture-Writing) , .ل املشاكل جورج بوليا وهو عرض كالسيكي قدمه حالّ
دة من املتسلسلة الرمزية بسهولة (كام وقد رشح فيه كيف يمكن اشتقاق الدوال املولّ 

اً مشكلة عدّ تثليثات مضلع منتظم عدد ), كام حتلّ أيض3.3فعلنا يف بداية القسم 
 , وقد تناولنا ذلك يف آخر هذا القسم. أضالعه 

 "ترتيبات عدّ الواحدات والواحدات السالبة"مأخوذ من بحث  16التمرين 
(Counting Arrangements of 1’s and -1’s”) يلايب ف. .لـ د (D. F. Bailey) 

بريل) أيف نيسان ( 69 (Mathematics Magazine 69) الرياضياتوقد نرش يف جملة 
 . كان هدف البحث تقديم اشتقاق جديد للمعادلة 128−131, 1996

 .ذي الرتبة  (Catalan Number) لعدد كاتاالن
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 أعداد فيبوناتيش وأعداد لوكاس 4.2

ف عالقة التكرار التالية أعداد فيبوناتيش املعروفة:  تعرّ
1 
1 

				لـ	2  
ح اجلدول التايل بعضاً من أعداد فيبوناتش األوىل:  يوضّ

 0 1234567891
0 

11 12 13 

	  1 123581
3

2
1

3
4

5
5

8
9 

14
4 

23
3 

37
7 

د أعداد لوكاس لكن بتغيري واحد يف الرشوط األولية:  نفس التكرار حيدّ
1 
1 

				لـ	2  
ح اجلدول التايل بعضاً من أعداد لوكاس األوىل:  يوضّ

 0 12345678910 11 12 13 
	  2 13471

1
1
8

2
9

4
7

7
6

12
3 

19
9 

32
2 

52
1 

 



376 
 

يشيع استخدام أعداد فيبوناتيش وأعداد لوكاس (مع أن أعداد فيبوناتيش 
ز هذا القسم حتديداً عىل أعداد تستخدم أك ثر) يف الرياضيات ويف جماالت أخر. يركّ

 فيبوناتيش, لكن تابع التامرين لالطالع عىل نتائج عن استخدام أعداد لوكاس.
 

 التفسري التوافقي ألعداد فيبوناتيش
 تبليط لوحة حجمها 

كإجابات من طرق إضفاء الصيغة التوافقية عىل أعداد فيبوناتيش التفكري هبا 

 عن أسئلة حمددة ختتص بالتبليط. هذا التفسري هو بشكل خاص جمسد ومالئم.
), مربعاهتا (أو لوحة حجمها  1لنفرتض وجود لوحة شطرنج أبعادها 

, ويوجد عدد غري حمدود من نوعني من البالط, النوع األول مربع إىل  1مرقمة من 
 (يساوي بالطتني) 2×1 (بالطة) والثاين مستطيل أبعاده 1×1أبعاده 

 
 باستخدام هذين النوعني من البالط? بكم طريقة يمكننا تبليط لوحة 

 طرق لتبليط اللوحة الرباعية: 5عىل سبيل املثال, يوجد 
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 طرق لتبليط لوحة مخاسية: 8يوجد 

 
ل  نه يوجد طريقة واحدة إيوجد طريقة واحدة فقط لتبليط لوحة أحادية, ولنَقُ

صفرية (باستخدام التبليط الفارغ). عىل الرغم من أننا نعتقد أن مربعات لتبليط لوحة 
اللوحة مرقمة برتتيب متزايد من اليسار إىل اليمني, فإن صور التبليط ال تتضمن تلك 

 الرموز إال إذا كان ثمة حاجة هلا للتوضيح.

 : اكتب مجيع طرق تبليط لوحة ثالثية ولوحة سداسية.147السؤال 

. فلنستخدم يأيت عدّ أعد للرمز لعدد  اد فيبوناتيش يف هذا التبليط طبيعياً
, إذن من األفضل استخدم ترميز ن كان أ. ال نعرف بعد بالطات اللوحة 
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, ينطبق 2بحيث  . بالنسبة إىل اللوحة 1نعلم مسبقاً أن  .(2)خمتلف
 مني. أما إن كانت بالطة أحادية, فإنه يوجد الرشط عىل البالطة يف أقىص الي

) من جهتها اليرس. إذا كانت بالطة ثنائية, فإنه يوجد 1طريقة لتبليط اللوحة (
) من جهتها اليرس. فيام ييل توضيحات 2طريقة لتبليط اللوحة ( 

 رسومية:
 البالطة يف أقىص اليمني أحاديةإذا كانت   إذا كانت البالطة يف أقىص اليمني ثنائية

 

 

 
طريقة لتبليط بقية  .... يوجد 

 اللوحة.
طريقة لتبليط بقية  .... يوجد  

 اللوحة.
 

 .ينطبق هنا مبدأ اجلمع, حيث 
ق نفس رشوط البدء وهو نفس تكرار تسلسل حيق بام أن التسلسل 

, فإن هذين التسلسلني البدّ أن يتساويا وهكذا يمكننا التوزيع فيبوناتيش 
 .باستخدام الرتميز 

                                                            

 هذه ليست مسألة تتعلق باألسلوب, بل هي مسألة مهمة. (2)
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يساوي عدد  ذا الرتتيب  , فإن عدد فيبوناتيش0: لـ 4.2.1املربهنة 
1باستخدام بالطات  1طرق تبليط لوحة شطرنج أبعادها  1	و	1 2. 

 السري يف قرص العسل ذي اخلاليا 
, حتديداً أنت موجود لنفرتض أنك داخل قرص عسل حيتوي خاليا عددها 

 كام هو مبني يف الشكل. 0يف اخللية املرقمة 

 
, لكن يمكنك أن تتخذ واحدة وهدفك هو امليش والوصول للخلية املرقمة 

. لتكن 2إىل اخللية  , أو من اخللية 1إىل اخللية  من خطوتني: من اخللية 
باستخدام اخلطوات  عدد الطرق التي يمكنك امليش خالهلا للوصول إىل اخللية  

عدد  خلية وأن  من هذا النوع. يفرتض الشكل السابق لقرص العسل املكون من 
, فستبدو اخلاليا فردي. إذا كانت   كام ييل: عدداً زوجياً
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فإنه يوجد طريق واحدة للوصول: ال  0احلالتني, بام أنك تبدأ من اخللية  ايف كلت
. إذن,  , ثمة طريق واحدة للوصول من اخللية 1تفعل شيئاً إىل اخللية  0. أيضاً

 .1, إذا 1

? اكتبها 5إىل اخللية  0كم طريقة يوجد للوصول من اخللية  :148السؤال 
 كلها.

إما  إىل اخللية  0, جيب أن ينتهي أي مسار من اخللية 2عندما تكون 
. يف إىل اخللية  2, أو حركة من اخللية إىل اخللية  1بحركة من اخللية 

. يف احلالة الثانية, يوجد إىل  0طريقة للميش من  1احلالة األوىل, يوجد 
. باستخدام مبدأ اجلمع 2إىل  0طريقة للميش من  2

. 

حتقق نفس الرشوط األساسية والتكرار كام يف أعداد  مرة أخر, األعداد 
 البدّ أن تكون متساوية. نفيبوناتيش, إذ

) يساوي ( , عدد فيبوناتيش ذي الرتتيب 0: لكل 4.2.2املربهنة 
خلية, حيث كل حركة هي  يف قرص العسل املكون من   إىل 0عدد املسارات من 

→ →أو  1 2. 
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 براهني توافقية

لندرس اآلن بعض املتطابقات التي تنتج عن تفسريين توافقيني (التبليط وامليش 

 يف قرص العسل) ألعداد فيبوناتيش.

 وضع الرشوط عىل عدد البالطات اآلحادية

جيب أن ينتهي باستخدام عدد حمدد من   عدد وحداهتا ةإن أي تبليط للوح

. يتيح لنا وضع رشط عىل هذا العدد اشتقاق و 0البالطات املفردة, عدد بني 
 املتطابقة األساسية.

وحدات جيب أن يقع بني  8عىل سبيل املثال, إن أي تبيلط للوحة مكونة من 

وىل مجيع حاالت . تتضمن الفئة األ4.1واحدة من ثامن فئات, وهي املبينة يف الشكل 
التبليط التي تنتهي بال أي بالطة مفردة, الفئة الثانية تتضمن مجيع حاالت التبليط التي 
تنتهي ببالطة مفردة واحدة عىل وجه التحديد, وهكذا. الحظ أنه ال يوجد حالة تبليط 
يمكن أن تنتهي بسبع بالطات مفردة, لذا فإن الفئة األخرية تتضمن حالة تبليط 

 أي مجيع البالطات املفردة. يوجد  –تهي بثامن بالطات مفردة حتديداً واحدة تن
طريقة يف الفئة الثانية, وهكذا دواليك.  طريقة إلكامل التبيلط يف الفئة األوىل, و

 وهذا يثبت أن:
1 ⋯  
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من البالطات  0ينتهي بعدد 

 ردة حتديداً املف
 ... بالطة واحدة مفردة

 ... بالطتان مفردتان

 ... ثالث بالطات مفردة

 ... أربع بالطات مفردة

 ... مخس بالطات مفردة

 دة... ست بالطات مفر

 ... ثامن بالطات مفردة

 وحدات 8: تبليط لوحة من 4.1الشكل 

وحدة جيب أن  بالنسبة إىل احلالة العامة, أي عملية تبليط للوحة مكونة من 
من البالطات املفردة, حيث  تكون مجيع البالطات مفردة, أو أهنا تنتهي بعدد حمدد 

0 يف  ∑واحدة يف احلالة األوىل, بينام يوجد . ثمة عملية تبليط 2
 احلالة الثانية. اآلن لدينا متطابقة فيبوناتيش األوىل.



383 
 

1املتطابقة  2: ألي 4.2.3املربهنة   تنطبق. ∑
1بدالً من ذلك, يمكن كتابة املتطابقة عىل النحو  ∑ 
 ط لوحة مكونة من يوبرهنتها توافقياً بطرح السؤال التايل: كم طريقة يوجد تبل

يطلب منك برهان  2وحدة باستخدام بالطة ثنائية واحدة عىل األقل? التمرين 

 املتطابقة الشقيقة بوضع رشط عىل عدد البالطات الثنائية يف هناية عملية التبليط.
 رابط بمعامالت ذات احلدين

 ] طريقة خمترصة لتمثيل تبليط لوحة مكونة من 2قائمة مأخوذة من [تعطينا 
ح الشكل  متثيالت عملية تبليط لوحة ذات مخس  4.2وحدة. عىل سبيل املثال, يوضّ

لواحد طبيعي بني عمليات تبليط  −وحدات بثامن بالطات. وهذا ينتج ارتباط واحد
ائية, علامً بأن القوائم (بأي اللوحة اخلامسية باستخدام بالطات أحادية وبالطات ثن

 .5], حيث إن جمموع عنارصها يساوي 2طول) مأخوذة من [
لواحد بني عمليات تبليط لوحة مكونة من  − بشكلٍ عام, يوجد ارتباط واحد

وحدة باستخدام بالطات أحادية وبالطات ثنائية, علامً بأن القوائم مأخوذة من  من 
. لربهنة هذا, ضع رشطاً عىل عدد ], حيث إن جمموع عنارصها يساوي 2[

/و[ 0يرتاوح بني  البالطات الثنائية املستخدمة يف التبليط. وهذا الرقم, ولنسمه 
2.[ 

 : ملاذا نحتاج إىل التقريب لألسفل?149السؤال 
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 .]2: التبليط كقوائم مأخوذة من [4.2الشكل 
ن التبليط عدد   2ه البالطات ستحتل من البالطات الثنائية, فإن هذ إذا تضمّ

جيب أن تغطّى  2وحدة. أما املربعات املتبقية  من مربعات اللوحة املكون من 

. وهذا يعني 2ببالطات أحادية, فيصبح عدد البالط اإلمجايل 
], حيث إن عدد 2مأخوذة من [ أنه يمكن متثيل التبليط كقائمة مكونة من 

, . بجمع القيم املمكنة لـ . عدد هذه القوائم القائمة يساوي الثنائيات يف 
 ننهي برهان املتطابقة التالية.

 تنطبق. ∑املتطابقة  0: ألي 4.2.4املربهنة 
 لعله أكثر رونقاً أن نكتب املتطابقة كام ييل:
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 . مثال:⁄2لـ  0ألن 
5 5

0
4
1

3
2

2
3

1
4

⋯ 
1 4 3 0 0 ⋯ 
8																																									 

 .8وعليه حقاً تكون 
 كرس التبليط

حدة. ضع و , ولنفرتض أن أي عملية تبليط للوحة مكونة من 2لتكن 
	و	يف االعتبار ما حيدث بني املربعني  1, حيث 1 k إما أن بالطة .

 للتوضيح. 4.3ثنائية واحدة تغطي املربعني أو أهنا ال تغطيهام. طالع الشكل 
	و	بالطة ثنائية ال تغطي املربعني  1 

 
و	بالطة ثنائية تغطي املربعني  1 

 
 .	ملربع: كرس التبليط عند ا4.3الشكل 

	و	إذا كانت بالطة ثنائية واحدة ال تغطي املربعني  فإنه يمكننا كرس  ,1
طريقة لتبليط لوحة  التبليط عند تلك النقطة وعدّ البالطات التي تليها. يوجد 

 وحدة واقعة إىل يسار الكرس, ولكل طريقة من الطرق, يوجد  مكونة من 
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) وحدة إىل اليمني. مبدأ الرضب يعطينا إمجايل مكونة من (طريقة لتبليط لوحة 
 يف هذه احلالة. عدد 

	وإذا كانت بالطة ثنائية واحدة تغطي املربعني  فإننا يمكن كرس  ,1
حالة تبليط يف الطرف األيرس  . يوجد 1وبعد املربع  التبليط قبل املربع 

حالة تبليط يف اجلهة اليمنى. مرة أخر,  قية ولكل حالة يوجد للوحة املتب
 .فإن مبدأ الرضب يعطينا إمجايل حاالت التبليط يف هذه احلالة ويساوي 

 امجع نتائج احلالتني لتحصل عىل النظرية التالية:
املتطابقة  , فإن1و 2حتققان  و	: لكل 4.2.5املربهنة 
 التالية تنطبق

 
 

 التكافؤ وقرص العسل 
 خلية: 11يف قرص عسل مكون من  11إىل  0انظر املسارات من 
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جيب أن تكون آخر خلية ذات رقم  10, 8, 6, 4, 2, 0إحد اخلاليا املرقمة 

كافة يف كومات مفكوكة بحسب آخر خلية  زوجي يف املسار. رتّب املسارات املحتملة
 ذات رقم زوجي تصلها.

, 6طريقة للوصول إىل  هي آخر خلية يف املسار. يوجد  6لنقل إن اخللية 
 6: فيكون املسار خالل 11لكن بعد ذلك يتبقى طريقة واحد إلكامل املسار إىل اخللية 

الل املزيد من اخلاليا مثل هذا املسار جيب أن ال يمر من خ ألن 11 ← 9 ← 7 ←
هي آخر خلية ذات رقم زوجي يف  8ذات األرقام الزوجية.  ومثل ذلك, إذا كانت 

, لكن بعد ذلك يتبقى طريقة واحدة 8طريقة للوصول إىل  املسار, فإنه يوجد 
 .11 ← 9 ← 8وهي:  11إلكامل املسار إىل 

,0سار (آخر خلية ذات رقم زوجي يمر هبا امل إذن, إذا كانت  2, 4, 6, 8 (
. وبام أن هذه احلاالت مفككة وشاملة وينطبق عليها مبدأ  فإنه يوجد  مساراً ممكناً

 اجلمع, فإن:

 
 وهذا يعطي برهاناً للمربهنة التالية.

 .∑, تنطبق املتطابقة 0لكل  :4.2.6املربهنة 
. انظر اآلن "الفردي"و "الزوجي"جيب أن ال نستمر قبل حماولة التبديل بني 

 خلية: 12إىل قرص العسل املكون من 
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بأخذ احلاالت التي تعتمد عىل آخر خلية ذات عدد مفرد يف املسار, فلربام تعتقد 

 أن املتطابقة التناظرية هي:
 

.  لكن هذا ليس صحيحاً متاماً
 : ملَ ال? ما هو التعديل الذي جيب إجراؤه وملاذا?150السؤال 

 البدّ أن يكون لديك فكرة اآلن عن كيفية برهنة املربهنة التالية.
1, تنطبق املتطابقة 1: لكل 4.2.7املربهنة  ∑. 

 ةبراهني جربي
افرتض أنك تشكّ يف كون متطابقة معينة عن أعداد فيبوناتيش صحيحة, لكنك 

? يمكن جتريب برهان جربي, لنقل باالستقراء. فيام ييل مثالني  :ال جتد برهاناً توافقياً
 متطابقة فيبوناتيش 

عىل الرغم من أن الربهان التوافقي ممكن للمربهنة التالية, إال أننا نعطي برهاناً 
 اء القوي هبدف التنويع.باالستقر

 .2, تنطبق املتطابقة 2لكل : 4.2.8املربهنة 
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2و 2. عندما : برهان باالستقراء القوي الربهان 2 2

	و	4 3 1 2و 3. عندما تكون 4 2 3 	و	6

5 1 	و	2 احلالتني عندما . هذه املعادلة صحيحة يف6 3. 

لكل  , ولنفرتض أن املتطابقة صحيحة عندما 3اآلن, لتكن 
, هذا يعني أن:2التي حتقق املتباينة  األعداد الصحيحة   . حتديداً

2  
2  

2, حتديداً 1جيب أن نبنيّ أن املعادلة صحيحة لقيم 

 , استخدم تكرار فيبوناتيش لكتابة املعادلة:2. بدءاً بـ 	

2 2 2 2  
 اآلن, طبّق فرضية االستقراء عىل كل حدّ ثم طبّق تكرار فيبوناتيش لبيان أن:

2 2  
																									  

						 
      .    2وعليه فإن املعادلة صحيحية لكل قيم 

        ∎ 
	و	2: ماذا يلزم للتحقق من حالتني أساسيتني, ومها 151السؤال 

 ذا ال تكفي حالة أساسية واحدة?? ملا3
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 الرابط بني أعداد فيبوناتيش وأعداد لوكاس
تتبع أعداد فيبوناتيش وأعداد لوكاس نفس التكرار, إذن قد يعتقد املرء بوجود 

 عالقة وثيقة بني االثنني. وهذه املربهنة تثبت ذلك.
 ., 2جلميع  :4.2.9املربهنة 
, تكون 2. عندما ستخدم الربهان باالستقراء القوي عىل : نالربهان

	و	3. وبام أن املعادلة  1 2 , فاألمر 3
. وهذا , تكون املعادلة 3. عندما تكون 2صحيح لـ 

	و	4صحيح أيضاً ألن  1 3 4. 
, , وأن املعادلة صحيحة لـ 3عدد صحيح, و ن افرتض أن اآل

, هذا يعني أن:2حيث   . حتديداً
 

 
, حتديداً 1جيب أن نبنيّ أن املعادلة صحيحة لـ 

م تطبيق تكرار لوكاس وفرضية االستقراء وتكرار ث . إن البدء بـ 
 فيبوناتيش, يتبنيّ أن:

 
																																													  
																																													  
																																														 																																	 

      .    2وعليه فإن املعادلة صحيحية لكل قيم 
    ∎ 
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 استخدام برهان توافقي. 11يتطلب التمرين 
 الصيغ

 ألعداد فيبوناتيش
من دون  دد فيبوناتيش ذي الرتتيب مبارشة لع "القفز"هل من املمكن 

حساب مجيع األعداد السابقة وذلك باستخدام العالقة التكرارية, أو من دون حساب 

إىل  3.6.2? تشري املربهنة 4.2.4جمموع املعامالت ثنائية احلدين باستخدام املربهنة 
∝. لتطبيق املربهنة نحدد القيم "نعم"أن اإلجابة هي  β 0 1 1. 

: بحسب املربهنة, ما هي دالة املولد االعتيادية للتسلسل 152السؤال 
? 

 , حيث:	و	, علينا إجياد إلجياد صيغة 
1 2 1 1 1 2  

1بام أن  1 , فالبدّ أهنا 1
. حلّ هاتني املعادلتني بمجهولني 1و 1الة التي يكون فيها احل

 هو:
1 √5
2

,
1 √5
2

 
إذا كانت املعادلة الرتبيعية  	وماذا ستكون قيم  :153السؤال 
1 2 3 1بدالً من  2 2? 



392 
 

كام يف  	و	), إذن يلزم حساب زة (لدينا حالة ذات جذور متمي
 املربهنة. وجيب أن حتصل عىل:

A
1 √5

2√5
, B

1 √5

2√5
 
 وهذا يعني أن

																																																																										 
1 √5

2√5

1 √5
2

1 √5

2√5

1 √5
2

 
بإجراء بعض التعديالت اجلربية (إخراج العامل 

√
ومن ثم خذ ما تبقى إىل  

 وقو	نحصل عىل صيغة املربهنة التالية: ( 

: دالة املولّد االعتيادية ألعداد فيبوناتيش (أعداد فيبوناتيش) :4.2.10املربهنة 
فة بـ   يساوي  2لـ  و	1املعرّ

 . ومن هنا فإن:

1

√5

1 √5
2

1

√5

1 √5
2

 

 .0جلميع قيم 

 هذه الصيغة مجيلة ومعجزة, ربام ألهنا تصف تسلسل عدد صحيح باستخدام
 جمموع قو أعداد غري منطقية?
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من وجهة نظر التوافيق, ليس بالرضورة حساب احلد الثاين يف الصيغة. وهذا 
 بالقيمة املطلقة.  ألنه دائامً أقل من 

وضح ملاذا  :154السؤال 
√

 .0جلميع قيم  √

 ل حدّ يف املعادلة.دائامً هي أقرب رقم صحيح ألو كام أن 

هو أقرب عدد صحيح لـ  : عدد فيبوناتيش ذو الرتتيب 4.2.11بدهيية 

√

√. 

 ألعداد لوكاس:
, نتبع نفس الطريقة (Lucas Numbers)للحصول عىل صيغة ألعداد لوكاس 

 .1بدالً من  2لكن نستخدم 
ألعداد لوكاس دالة املولّد االعتيادية : (أعداد لوكاس) 4.2.12املربهنة 

فة بـ   يساوي  2لـ  2و 	و	2املعرّ
2  . من هذا فإن:⁄1

1 √5
2

1 √5
2

 
 .0لكل قيم 

 : برهن املربهنة155السؤال 
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د ما إذا كنا سنحصل عىل نفس نتيجة البدهيية 156ل السؤا  4.2.11: حدّ
 باستخدام أعداد لوكاس.

 
 ملخص

تناول هذا القسم العديد من النتائج املعروفة جيداً املتعلقة بأعداد فيبوناتيش 
وأعداد لوكاس. ثمة العديد من التفسريات التوافقية لكلٍ من عائالت األعداد. إن 

نتِج متطابقات خمتلفة. املنفعة من وجود الع ديد من التفسريات املختلفة هي أهنا تُ
الستكامل الطرق التوافقية, وفّرت وسائل االستقراء اجلربية والدوال املولّدة 

 متطابقات أخر وبعض الصيغ املغلقة لكلٍ من أعداد فيبوناتيش ولوكاس.
 متارين

 .عربّ عن إجابة كل سؤال مما ييل يف سياق أعداد فيبوناتيش .1

] التي ال حتتوي عىل أعداد كم عدد املجموعات اجلزئية من [  ) أ
 صحيحة متتابعة?

خانة والتي ال حتتوي عىل  كم عدد األعداد الثنائية املكونة من   ) ب
 أصفار متجاورة?

درجة, حيث  كم طريقة يوجد لتسلق سلّم طائرة مكون من   ) ت
 .2درجة أو إىل ال 1إىل الدرجة  يمكنك االنتقال من الدرجة 
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 : اشتق تكراراً لكل حالة).توجيه(

بوضع رشط  4.2.3اشتق متطابقة شبيهة بتلك الواردة يف املربهنة  .2
 عىل عدد البالطات الثنائية يف هناية التبليط, ثم برهنها.

افرتض أنك ارتكبت خطأ يدوياً يف حساب سلسلة فيبوناتيش  .3

,باستخدام التكرار. إذ حسبتَ األعداد  , … بشكلٍ صحيح, لكن قيمة  ,
. لنفرتض أن هذا هو اخلطأ الوحيد, كم يبعد 1التي حسبتَها تساوي فعلياً  

, ألي  , ما مد كرب اخلطأ بني 0كلّ عدد الحق قمت بحسابه عن الدقة? حتديداً
 ?التي حسبتها وبني القيمة الصحيحة لـ  قيم 

gcdبرهن أن:  .4 , . بمعنى آخر, 1جلميع قيم  1
. اً أعداد فيبوناتيش املتجاورة تكون أعداد  أوليّة نسبياً

 باستخدام االستقراء القوي. 4.2.4برهن املربهنة  .5

 برهن ما ييل باستخدام االستقراء القوي. .6

 3																												لـ	2) أ

 4																		لـ	2  ) ب

 ∑فإن  0برهن باالستقراء القوي: ألي  .7

 1, فإن 1برهن: لـ  .8

, فإن أعداد 	و	إذا أعطيت العددين الصحيحني غري السلبيني  .9
ف بالتكرار  مة تعرّ . ضع مربهنة 2لـ  فيبوناتيش املعمّ
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, ألعداد فيبوناتيش 4.2.12و 4.2.10وبرهنها, بحيث تكون مناظرة للمربهنتني 
 املعممة.

وحدة وذلك  تعدّ أعداد لوكاس تبليط لوحة دائرية مكونة من  .10
أخر ثنائية. يبنيّ الشكل التالية عملية تبليط اللوحة باستخدام بالطات أحادية و

 الدائرية ثامنية الوحدات.

 
. بشكلٍ عام, إذا غطّت 1و 8القفل يف األعىل هو اخلط الفاصل بني املربعني 

, فإننا نعترب أن التبليط يرتبط بحلقة مغلقة. وبخالف 1و بالطة ثنائية كال املربعني 
 التبليط يف الشكل مغلق. .(3)لقة مفتوحةذلك, فإن التبليط يرتبط بح

 3اكتب كل حاالت التبليط يف حال وجود لوحة دائرية ذات   ) أ

 وحدات. أي حاالت التبليط مفتوحة وأهيا مغلقة? 5وحدات,  4وحدات, 

                                                            
 ."مغلق"لتعني  "خارج الطور"و "مفتوح"لتعني  "يف الطور"يستخدم بعض املؤلفني  (3)
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 تساوي عدد حاالت التبليط للوحة دائرية مكونة من  βلتكن    ) ب

ف الرشوط األولية وكيف  .0لكل قيم  βوحدة. برهن أن  كيف تعرّ

 تكون منطقية من الناحية التوافقية?

 0لكل قيم  ارشح ملاذا   ) ت

 .4.2.9أعطِ برهاناً توافقياً (تبليط) للنظرية  .11

مخن وأثبت الصيغ لكل من املجاميع التالية ألعداد فيبوناتيش  .12

 وبرهنها.

 ∑  ) أ

 ∑  ) ب
 حظات رسيعةمال

ف بعض املؤلفني أعداد فيبوناتيش كـ 	 يُعرّ 	و	 0 1 	و	1

1  . جيب أن تدرك التعريف املعتمد قبل القراءة. 2لـ  2
ثمة العديد من املسائل التوافقية التي يتطلب حلها استخدام أعداد فيبوناتيش 

ض هذه املسائل), إذن يوجد طرق عديدة لتفسري لالطالع عىل بع 1(طالع التمرين 
هذه األرقام. ظهرت أعداد فيبوناتيش ولوكاس يف تفسري مسائل التبليط أوالً يف 
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 (Grimaldi), وغرياملدي (Chinn) , وتشني(Caron), وكارون (Brigham) بريغهام
 & Benjamin)) 2003يعرض هذا الكتاب من تأليف بنجامني وكوين ( ).1996(

Quinn 2003)  جمموعة ممتازة ومكثفة من الرباهني التوافقية ملتطابقات فيبوناتيش
ولوكاس باستخدام تفسريات التبليط. تفسري قرص العسل يعود لدانرون هوانغ 

 والية كالودمن جامعة  (Danrun Huang & Kyung H. Sun). سون ـوكيونغ ه
(Cloud State University)  اآلن.حتى لكنها مل تنرش 

  

 أعداد ستريلينغ 3.4
هذا القسم سنحدد الدوال املولّدة ألعداد ستريلينغ وبيل ومن ثم نشتق يف 

, سنقدم أعداد ستريلينغ من النوع األول ومن ثم نعرض  صيغة ألعداد بيل. أيضاً
 تفسرياهتا اجلربية والتوافقية.

عداد , عرفنا مسبقاً احلقائق التالية عن أ3.1و 2.3من خالل عملنا يف القسمني 
 ستريلينغ من النوع الثاين, إضافة ألعداد بيل.

  تقسيامت املجموعة املكونة من  ,يعدّ عدد ستريلينغ من النوع الثاين 
عىل  جزء. بصورة مكافئة, فهو يعدّ توزيعات أشياء خمتلفة عددها  عنرص إىل 

اً عىل األقل. بحيث يتلقى كل مستقبِل شيئاً واحد مستقبالت متطابقة عددها 
 حتقق التكرار التايل: ,األعداد 
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	و	0 								لـ			0 , 1, 1 . 1,  
,حيث  0 ≔ 0, 	و	0 	 0,0 : و	0 1 . 		لـ			0

موجود يف جزء بنفسه. (ورد هذا  اشتققنا هذا بوضع رشط عىل ما إذا كان العنرص 
 ).2.3.1ية يف النظر
  للعنارص ,االستثناء إلجياد معادلة لـ  −استخدمنا االحتواء .

	و	0 0, 

,
1
!

1  
  إمجايل عدد التجزئات من املجموعة املكونة من  يعدّ عدد بيل 

∑عنرص. وهكذا فإن  , 	و	 0 ≔ حتقق  . األعداد 1
 التكرار التايل:

	 									لـ	0 1  

 الدوال املولّدة
 أعداد ستريلينغ من النوع الثاين

دة ألعداد ستريلينغ وبيل. بالنسبة  إن األولوية يف العمل هي حتديد الدوال املولّ
 ةونحسب الدالة املولّد , سنثبّت 	و	ىل موسطني إىل أعداد ستريلينغ التي تعتمد ع

 .,االعتيادية للتسلسل 



400 
 

ف الدالة:0إذن, ثبت أي عدد   , ثم عرّ
≔ ,  

سهلة وتوفّر أساساً  0الذي تريده. حالة االعتيادية  ةالدالة املولّدلتكون 
 .0حلالة 

	 , 0 																																																		 
0,0 1,0 2,0 ⋯ 
0,0 																																													 

1																																																						 

 عطى يف بداية هذا القسم. ارضب باملقدار , نبدأ بالتكرار امل0عندما 
 للحصول عىل: 1ثم امجع 
4.7  

																	 ,

1, 1 . 1,  

  
,0ألن  لنحلل كل حد. إن احلد األيرس يساوي  لقيم  0

0: 
, 1, 2, 3, ⋯ 

																																											
0, 1, 2, 3, ⋯ 
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 :احلد األوسط يساوي 

1, 1 1, 1  

 :واحلد األخري يساوي 
. 1, 1,  

 ) يمكن كتابتها بالصورة:4.7وهذا يبنيّ أن املعادلة (
													لـ		0  

ثمة مشكلة هنا مل نواجهها من قبل, إذ يظهر لدينا دالتني مولدتني بسيطتني 
 .و جممولني, حتديداً 

ومالحظة أنه يعطي  إحد طرق إصالح األمر تتضمن حل الدالة 
:  تكراراً
4.8  

																					 													لـ		0
1

 
, لـ		0 وهذا يعطينا فكرة عن كيفية حتديد الدالة املولدة البسيطة 

 إذن. 1باملضاعفة املتكررة. نعلم مسبقاً أن 

1 1
 

1 2 1 1 2
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1 3 1 1 2 1 3
 

 وهكذا دواليك. وبذا نكون قد برهنّا املربهنة التالية.
 ,للتسلسل  الدالة املولدة البسيطة, 	0: ألي4.3.1املربهنة 

فتكون الدالة املولدة  0ذا كانت قيمة , أما إ0إذا كانت قيمة  1يساوي 
 البسيطة:

1 1 2 … 1 1
 

,: باستخدام الدالة املولدة, ما هي صيغة 157السؤال  ? أي, ما هو 2
1يف البند  معامل  1 ? تأكد من أن إجابتك تطابق صيغة ⁄2
,  .2.3التي وضعناها يف القسم  2

 أعداد بيل
ألعداد بيل دوال مولّدة أسية معروفة. ولتحديد هذه الدوال بشكلٍ موجز, 

 سينتهي بنا األمر حللّ معادلة تفاضلية بسيطة.
ف  عرّ

 ≔ ∑
!

  
دة أسية ألعداد بيل. ابدأ كالعادة بالتكرار, ويف هذه احلال ة, يكون كدالة مولّ

التكرار هو نفسه الذي ورد يف بداية هذا القسم. ألسباب ستتضح بعد قليل, ارضب 
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باملقدار 
!

(بدالً من املقدار االعتيادي  
!

للحصول  1) ومن ثم امجع قيم 
 عىل
4.9  

																		
1 !

1
1 !

 

ة  جيب أن تُقرع بعض أجراس اإلنذار. أوالً, الطرف األيرس يساوي مشتقّ

, الطرف األيمن يبدو حاصل رضب الدوال املولّ الدالة  دة األسية. يف . ثانياً
≕الواقع إذا جعلنا قيمة   فإن الطرف األيمن يصبح: 1

1
1 ! !

 

بعدئذ, تقتيض صيغة االلتفاف للدوال املولّدة األسية أن تكون عبارة عن 
دة األسية للتسلسل   :1والتسلسل  حاصل رضب الدوال املولّ

! !

أعداد	بيل

!

مجيع	الواحدات

 

∙  
ترص املعادلة ( . هذه املعادلة ′) 4.9بمعنى آخر, ختُ

: ما الذي حتتويه الدالة   التي مشتقتها تساوي التفاضلية البسيطة سهلة احللّ
. لبعض القيم الثابتة  نفسه? احلل العام يساوي  مرضوبة بـ 
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0, الحظ أن لتحديد  0 1. وعليه فإن 1
0 , وعليه 1

 . 1فإن 
دة األسية ألعداد بيل  4.3.2املربهنة   .يساوي  الدالة املولّ

 
 معادلة ألعداد بيل

رنا يف بداية هذا القسم, فنحن نعرف صيغة ألعداد ستريلينغ من النوع  كام تذكّ
 الثاين. وهي:

,
1
!

1  

 وهذه الصيغة يمكن كتابتها بصورة أخر وهي:
4.10  

																	 ,
1
!

1 																																								 

 حتقق من ذلك: :158السؤال 
 من الطبيعي أن تسأل هل هناك صيغة شبيهة ألعداد بيل. واجلواب نعم.

∑نعلم أيضاً أن  تناه . ال بأس من كتابتها كمجموع ال م,
,ألن   ) أعاله:4.10. باستخدام الصيغة املبيّنة يف املعادلة (لـ  0

,
1
!

1 	  
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!كـ  باعتبار 

! !
 , يظهر لدينا!وحذف البنود  

1
!

1 	
1 		

! !
 

 بتبديل ترتيب املجاميع

1 		
! !

1 		
! ! !

1
!

 

 : أثبت أن ترتيب املجاميع قد تم تغيريه بصوره صحيحة.159السؤال 
الثابتة, املجموع الداخيل هو تسلسل ماكلورين  0اآلن, بالنسبة إىل القيم 

 املعروف:
1 	

!
1
!

 

 إذن:

!
1 	

! ! !
 

 .اشتققنا صيغة مجيلة لعدد بيل ذي الرتتيب 
∑, فإن 0, ألي 4.3.3املربهنة 

!
. 

يح. مثالً ربام يكون أمراً معجزاً صيغة املربهنة يكون ناجتها دائامً عدد صح
5  وهكذا. 52

1
!

1 0
0!

1
1!

2
2!

3
3!

4
4!

5
5!

⋯  
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1 0
1

1
1

32
2

243
6

1024
24

3125
120

⋯ 	 
. املتسلسلة الالمتناهية تعطي طريقة مقبولة حلساب 52ويساوي  , حتديداً

 عداد بيل بسبب تقارهبا الرسيع. فيام ييل أعداد بيل اخلمسة عرش األوىل:أ
 

 1 23456789 10 
 1 2515522038774140 21,147 115,975 

 
 11121314 15 

 678,5
70

4,213,5
97

27,644,4
37

190,899,3
22

1,382,958,5
45 

 
اب بعض املجاميع اجلزئية لـ حلس احلاسوب: استخدم 160السؤال 

∑
!

 ?10. كم عدد البنود التي حتتاجها إلجياد قيمة 
 

 كثريات احلدود وتغريّ األساس
 أعداد ستريلينغ ومعامالت كثريات احلدود

لفهم العالقة بني اجلرب والتوافيق, يلقي ما تبقى من هذا القسم بعض الضوء 
 أعداد ستريلينغ بمعامالت لبعض كثريات احلدود. عىل كيفية ارتباط
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موجود?  →لنبدأ بإجياد إجابة صعبة لسؤال سهل. كم عدد الدوال 
. للحصول عىل إجابة أخر, نضع رشطاً عىل حجم حيز إحد اإلجابات هي 

يار طريقة الخت , فتوجد 1, حيث الدالة. إذا كان حجم حيز الدالة 
,لتكوين حيز الدالة. بعد ذلك ستكون هناك  من  العنارص  ∙ طريقة  !

 يف دالة شاملة. وهذا يعطي برهاناً توافقياً لـ كافة بعنارص  لربط عنارص 

, ∙ ! 

ن حيز الدالة, فقد ذكرنا أ : بتحديد رشوط عىل حجم 161السؤال 
, لكن ملاذا كان االختيار 1. ثمة خيار طبيعي أكثر وهو 1

? لنعمل بعض التعديالت. فبام أن  ∙األصيل مربراً , أعد كتابة !
 املتطابقة التي اشتققناها للتو عىل النحو التايل:

, ∙  

من األعداد الصحيحة  صحيحة لعدد غري متناهٍ  د يف هذه املعادلة كثرية احلدو
غري حمددة للحصول عىل  بـ  . وإن فرادة كثريات احلدود تتيح استبدال املوجبة 

 النظرية التالية.
∑, فإن 0: ألي 4.3.4املربهنة  ,. 
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, تذكر 0ربهنة. وعندما يظهر قبل امل 0: إن الربهان عندما الربهان
≕أن  1 : . يف هذه احلالة, تكون صيغة املربهنة صحيحة أيضاً

∑ 0, 0,0 1 ∙ 1 
املربهنة ممتعة ألنه, وعىل الرغم من أننا اشتققناها بطريقة توافقية, إال أهنا 

, تفيد املربهنة بأن أعداد ستريلينغ من . حقيقة جربية عن كثريات احلدود  حتديداً
 كمجموعة من كثريات احلدود  النوع الثاين تصف كيفية كتابة كثرية احلدود 

 ,. بالنسبة إىل أولئك املتمكنني يف اجلرب اخلطي, فإن األعداد 0لقيم 
,ساس املتعلقة باأل هي إحداثيات كثرية احلدود  , , … , 

عىل األكثر. عىل سبيل املثال, تؤكد  للفضاء املتجهي لكثريات احلدود من الدرجة 
 املربهنة أن

3,0 3,1 3,2 3,3  
 حتقق من ذلك:

3,0 3,1 3,2 3,3  
0 1 1 3 1 1 1 2  

3 3 3 2 																																 
																																																																																						 

, , , لكثريات احلدود : اكتب جمموعة خطية 162السؤال 
5. كرر األمر لـ ,  4 10 3. 

 أعداد ستريلينغ من النوع األول
ط املعادلة, نقول,   قد يكون من املمتع أكثر التوجه إىل مسار آخر: عندما تبسّ
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1 2 3 4
10 35 50 24  

 ? هل هلا معنى توافقي?24, 50−, 35, 10−, 1من أين تأيت املعامالت 
1بام أن  2 … هي كثرية حدود من  1

 , هلا0لـ  ,, فإن هناك أعداد الدرجة 

,  

 من النوع األول. هذا هو تعريف أعداد ستريلينغ
لـ  ,5من الفقرة السابقة, ما قيمة  بناءً عىل مثال  :163السؤال 
0 5? 

 1من كتابة  ,يتبع ذلك تكرار حساب 
 ,. اآلن استخدم تعريف األعداد 1أو 
 دة كتابة هذه املعادلة كـ إلعا

4.11  

											 ,

1, 1 1,  
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, ما عليك سو مطابقة معامالت  اق عىل طريف املعادلة الشتق أخرياً
 التكرار التايل.

	و	0: لـ 4.3.5املربهنة  , أعداد ستريلينغ من النوع األول حتقق 0
 املتطابقة
4.12  

													 0, 0	 	 1, 1 1 ∙ 1,  
,1: ملاذا 164السؤال  يف احلد األوسط يف املعادلة  معامل  1

4.11? 

أعداد ستريلينغ من النوع الثاين, فإن أعداد ستريلينغ من النوع كام هو احلال يف 
			لـ0األول حتقق نفس رشوط احلدود:  0,0 1, , 0 و	0

			لـ0 0, 0. 

: ما هو سبب كل رشط من رشوط احلدود? فرسّ األمر يف سياق 165السؤال 
≕تعريف أعداد ستريلينغ من النوع األول. (تذكر أن  1.( 

 :مثلث ستريلينغ من النوع األوليتيح التكرار حساب 
↓ → 01234 5 6 7 

0 10000 0 0 0 
1 01000 0 0 0 
2 0−1 100 0 0 0 
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3 02−3 10 0 0 0 
4 0−6 11−6 1 0 0 0 
5 024−50 35−10 1 0 0 
6 0−120 274−225 85 −15 1 0 
7 0720−1764 1624−735 175 −21 1 

 .,هو  	والعمود  كالعادة, العنرص يف الصف 
 دورة 	بـ	عدّ تباديل [

ألعداد ستريلينغ من النوع الثاين تفسري توافقي. هل ألعداد ستريلينغ من النوع 
? نعم, نوعاً ما.  األول تفسرياً توافقياً أيضاً

 ترميز الدورة
ر أن التبديل  . →] هو دالة تناظرية عىل [ (Permutation)تذكّ

] بحيث يظهر عنرص مأخوذة من املجموعة [ بصورة مكافئة, هي قائمة مكونة من 
. عىل سبيل املثال, التبديل  ,7كل عنرص مرة واحدة حتديداً 4, 3, 2, 6, 1, من  5

:] هو ترميز مالئم للدالة التناظرية 7املجموعة [ 7 → 1حيث  7

7, 2 4, 3  وهكذا دواليك. 3
ذ اآليت. ابدأ بالعنرص   1لكتابة هذه الدالة كحاصل رضب دورات منفصلة, نفّ

 مرة أخر: 1تكرارياً حتى تصل إىل  ثم طبّق الدالة 
1 ⟹ 1 7 ⟹ 7 5 ⟹ 5 6 ⟹ 6 1 
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ل هذا اجلزء من التبديل كدورة ( ). وفيها, تظهر صورة أي عنرص 1 7 5 6سجّ
 6ارشة إىل يمني ذلك العنرص. يف النهاية, يتم التدوير بحيث تكون صورة العنرص مب

 .1هي 
, ابدأ بأصغر عنرص ال يظهر يف الدورة املوضحة أعاله وطبّق الدالة   تالياً

:تكرارياً مرة أخر 
2 ⟹ 2 4 ⟹ 4 2 

ل هذه كدورة (  ). اآلن كرر مرة أخر, لكن ابدأ هذه املرة بالعنرص2 4سجّ
3. فيكون 3 ). وهذا يستنفذ 3, بحيث تكون الدورة املرتبطة تساوي (3

 ] كافة, بحيث 7عنارص املجموعة [
1	7	5	6 2	4 3  

 أصبح مكتوباً اآلن كحاصل رضب دورات منفصلة.
نتِج متثيالً صحيحاً  , فإنه دائامً يُ ح أعاله اصطالحياً عندما يصبح اإلجراء املوضّ

). مثل هذا التمثيل ال يكون 3دورات منفصلة. (طالع التمرين كحاصل رضب  لـ 
, حيث إن الدالة   فريداً

  5617 	 3  . هي متثيل صحيح أيضاً للدالة 4	2
(مثالً قائمة  "مألوفة"للتأكد من أنك فهمت الرتميز الدوري, دعنا نجد طريقة 

4	12عنارص) لوصف التبديل  7من  37 5  ئمة هي:. عنارص القا7
1 2												 3 7											 5 5 

2 4												 4 1											 6 6 
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7 3																																																											 
 .2,4,7,1,5,6,3عنارص:  7بكتابتها عىل هيئة قائمة من 

كحاصل رضب  10,9,8,7,6,5,4,3,2,1: اكتب التبديل 166السؤال 
. اكتب التبديل  7	8	9	1دورات متاماً 2  عنارص. 9كقائمة من  4	5	6	3

 التباديل وأعداد ستريلينغ من النوع األول
. 10عدد تباديل املجموعة [ 10,4لتكن  ] التي تتضمن أربع دورات حتديداً

كام يف يف دورة بنفسه,  10مثل هذا التبديل إما حيتوي عىل العنرص 
1	7	2 3	9	8	6 4	5 يف دورة مع عنرص واحد  10; أو أنه حيتوي العنرص 10

3	5	9	1آخر عىل األقل, كام يف  2 4 6	10	8	9. 
 10تبديل من النوع األول, وبام أن حذف الدورة التي حتتوي  9,3يوجد 

. فيوجد  3مكوناً من  9لوحدها جيعل التبديل عىل  9دورات متاماً ∙ تبديالت  9,4

] أوالً من 9من النوع الثاين, حيث يمكننا إنشاء مثل هذا التبديل باختيار تبديل عىل [
بإحد الطرق التسع: قبل ظهور أي من  10دورات ومن ثم اختيار موقع العنرص  4

العنارص التسعة. عىل سبيل املثال, التبديل الثاين املعطى يف الفقرة السابقة أنشئ 

 أجزاء: 4] من 9بديل التايل عىل [باختيار الت
1	9	5	3 2 4 6	8	9  

قبل أي  10. إن متطلب وضع 8قبل العنرص  10ومن ثم اختيار وضع العنرص 
من العنارص التسعة املعطاة مهم. إذا سمحنا أيضاً بوضعه بعد آخر عنرص يف دورة, 
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, هي نفس الدورة , عىل سبيل املثال10	3	5	9	1فإننا سنفرط يف العدّ ألن الدورة 
10	1	9	5	3. 

	و	0: ألي 4.3.6التعريف  يساوي عدد  ,, فإن التعبري 0
ف  ] التي فيها عدد التباديل عىل [ . نعرّ 0,0دورات متاماً ≔ 1. 

,الحظ, كام هو احلال يف أعداد ستريلينغ من النوع األول, إن  0

0, تعطينا املناقشة التي سبقت التعريف فكرة عن  املوجبة. و لقيم  0
 برهان املتطابقة التالية.

	و	0: لـ 4.3.7املربهنة   املتطابقة التالية: ,, حتقق األعداد 0
, 1, 1 1 ∙ 1,  

 : أعطِ برهاناً توافقياً للمربهنة.167السؤال 
:جيب  ,مثلث األعداد   أن يبدو مألوفاً

↓
→ 

012345 6 7 

0 100000 0 0 
1 010000 0 0 
2 011000 0 0 
3 023100 0 0 
4 0611610 0 0 
5 0245035101 0 0 
6 01202742258515 1 0 
7 072017641624735175 21 1 



415 
 

, تظهر األعداد   ,. إذ أن ,مطلقة لألعداد كقيم  ,حتديداً
 هلا تفسري جربي. ,هلا تفسري توافقي بينام 

,قد تقنعك مقارنة جدولني من القيم أن  | , , إحد طرق |
. يف الواقع يمكننا برهنة 	و	إعطاء برهان دقيق هو استخدام استقراء مزدوج عىل 

 : ,أمر أكثر حتديداً 1 , . 
حتدث احلاالت األساسية عند األطراف العليا واليرس من اجلداول التي 

,بنيناها لـ  	و . بام أن 0التي تكون إحداها تساوي  و	. أي عند قيم ,
0,0 1 0,0 	و , 0 1 , 0 	و	 0, 1 0, 

	و0جلميع قيم  ,, بالتايل يكون 0 1 لتلك  ,

 .	و	القيم من 
	و0اآلن لتكن  قيامً ثابتة, ولنفرتض أن العبارة صحيحة جلميع  	0

, لكن املتطابقة ال تبقى 	و	حيث  	و	األعداد الصحيحة غري السالبة 
, ثم استخدم فرضية االستقراء ,لـ  ثابتة يف احلالتني. ابدأ بكتابة التكرار

ذ بعض العمليات اجلربية:  الستبدال احلدود األقل, ثم نفّ
, 1, 1 1

∙ 1, 																																																						 
1 1, 1 1 ∙ 1 1,  
1 1, 1 1 ∙ 1 1, 													 
1 1, 1 1 ∙ 1, 																										 



416 
 

1 , 																																																																																							 

ر املعادلة الثالثة أعاله. ماذا حدث لقو 168سؤال ال  وملاذا? 1−: برّ
وبناء عىل ذلك, فإن العبارة صحيحة جلميع األعداد الصحيحة غري السالبة 

 .	و	
	و	0: جلميع قيم 4.3.8املربهنة  ,, فإن 0

1 نغ من النوع األول . وبشكل خاص, إن القيمة املطلقة لعدد ستريلي,
. ] بعدد دورات تساوي عدد التباديل عىل [ ,  متاماً

 مشغّل الفرق
 مغامرتنا األخرية يف هذا القسم تكشف جرساً جربياً آخر ألعداد ستريلينغ. 

ف ليكن  ف مشغّل الفرق 0عىل األعداد الصحيحة  ةدالة معرّ  ∆. عرّ
 بـ:

∆ ≔ 1  

∆يمكن تكرار مشغّل الفرق عىل النحو:  ≔ ∆ . عىل ∆
 سبيل املثال:

∆ ∆ ∆ ∆ 1 																																					 
																																												

2 1 1  
  		 2 2 1 																														 

∆بام أن  ∆  , فإن:∆
∆ ∆ 2 2 1 		 
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	 3 2 2
1 2 2 1 				 

  		 3 3 2 3 1 												 
 :∆ا النمط يصبح واضحاً لـبالطبع هذ

∆ ∆ 4 4 3 6 2 4 1
		 

∆: حتقق من هذه الصيغة بحساب 169السؤال  ∆. 
برهاهنا باالستقراء, تبني كيفية  14املربهنة التالية, والتي يتطلب منك التمرين 

 .∆ب ظهور معامالت ذات احلدين يف حسا
عىل مجيع األعداد الصحيحة دالة معرفة  : إذا كان 4.3.9املربهنة 

 , فإن0

∆ 1  

 .1جلميع قيم 
. يف هذه احلالة, تكون 0فيام نريد اشتقاقه, فإن شغلنا الشاغل هو عندما 

 صيغة املربهنة:

∆ 0 1  

 )بحيث  ≕حيث يمكن إعادة كتابتها عىل النحو (لتكن 

∆ 0 1  
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عندما  0للدالة عند القيمة  هذا يعطي صيغة للفرق ذي الرتتيب 
0 , 1 , … ,. 

ننا عكس الصيغة? بمعنى, هل من املمكن احلصول عىل السؤال هنا, هل يمك
∆من حيث  صيغة للدالة   10? اإلجابة هي نعم. يطلب منك التمرين 0

 برهان النتيجة التالية.
دالةً معرفةً عىل مجيع األعداد الصحيحة  : إذا كان 4.3.10املربهنة 

 , فإن:0
 

∆ 0  

, فيمكننا أن نعيد صياغة 0تقول املربهنة إنه إذا عرفنا فروقات الدالة عند 
 الدالة نفسها.

 )Difference Table( مثال: جدول الفروق
, فإن دالةً معرفةً عىل مجيع األعداد الصحيحة غري السالبة  إذا كانت 

 يكون: 0عند  جدول الفروق للدالة 
0 												 1 											 2 											 3 											 4 … 
∆ 0 												∆ 1 										∆ 2 										∆ 3 …	 
∆ 0 								∆ 1 								∆ 2 						∆ 3 …	 

∆ 0 								∆ 1 								∆ 2 …	 
∆ 0 								∆ 1 								∆ 2 …	 
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																	⋱												⋱															⋱				 
0تكون األعداد  , 1 , 2 , يف الصف األول. للحصول عىل الصف  …

∆الثاين, نعرف أن  0 1 , إذن ضع ذلك العدد مبارشة حتت الفراغ 0
0بني  و	 1. 

ية الصف بأخذ املدخل إىل الشامل الرشقي هبذه الطريقة, يمكنك حساب بق
ومن ثم طرح املدخل إىل الشامل الغريب. بسبب تعريف مشغّل الفرق, فإنه يتم حساب 

.  الصفوف التالية بنفس الطريقة حتديداً
 .لـ  جدول الفروقكمثال, ابنِ 

 
										1										8										27										64										125… 

										7										19										37										61… 

										12										18										24… 

										6										6… 

										0… 
0وهذا يبنيّ أن  0 ,∆ 0 1 ,∆ 0 ∆ 0 6 ,

∆و 0 . طبعت هذه املدخالت باخلط العريض يف جدول 3لقيم  0
. تظهر تلك املربهنة (نفس 4.3.10لفروقات ألهنا املدخالت التي تظهر يف املربهنة ا

 املدخالت املوجودة باخلط العريض فيام ييل):

∆ 0  
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0
0

1
1

6
2

6
3

0
4

⋯ 0  

1
6
2

6
3

 
هذا صحيح للعديد من القيم الالمتناهية من األعداد الصحيحة غري  بام أن

غري حمددة  بـ  , فإنه أيضاً صحيح ملعادلة كثرية احلدود عندما نقوم بإبدال السالبة 
واستخدام 

!
 . كام أن 

1
6
2

6
3

6
2!

6
3!

 
 , فإن:بشكلٍ عام, عندما 

∆ 0
∆ 0

!
 

∑لكن نحن نعلم أيضاً أن  , وكذلك ,
, ∆

!
∆أو   0 , ∙ ! 
∆, فإنه يمكن تفسري لف يبنيّ أنه إذا كان مجيع ما س 0 

: فهي تساوي عدد الدوال الشاملة   .→توافقياً
 ملخص

 ,البسيطة لألعداد  ةالثابتة, يساوي الدالة املولد 0لقيم 
1 1 2 … يساوي  . الدالة املولدة األسية لألعداد ⁄1

 هي: , وصيغة العدد بيل ذي الرتبة 
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1
!

 

, أعداد ستريلينغ من النوعني األول والثاين هي معامالت يف امتدادات  جربياً
 كثريات حدود معينة:

, 				و													 ,  

عىل الرغم من أن أعداد ستريلينغ من النوع األول تبادلية من حيث اإلشارة, 
|فإن قيمها املطلقة هلا تفسري توافقي:  , والتي  يساوي عدد التباديل عىل  |

. يوفر مشغّل الفرق رابطاً آخر بني كثريات احلدود وأعداد  عدد دوراهتا يساوي  متاماً
 نغ من النوع الثاين. ستريلي

 :متارين
3اكتب كثرية احلدود  .1 4 3 4 كتجميع خطي  10

 ., , , , لكثريات احلدود 

3اكتب  .2 12 4 كتجميع خطي  17

,1لكثريات احلدود  , 2, 3, 4. 

, بحيث تكون خلها تبديالً عىل صف خوارزمية يكون مد .3
عنرص, وخمرجاهتا مكتوبة كرتميز دورة. جيب أن يشمل  مكتوبة كقائمة مكونة من 

 ترميز الدورة اخلصائص التالية: 
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 ;1جيب أن تبدأ الدورة األوىل بالعنرص  )1

جيب أن تبدأ كل دورة متتالية بالعنرص األصغر الذي ال ينتمي إىل  )2

 ة.أي من الدورات السابق

: لكل  .4 ,, 1(أ) أعطِ برهاناً توافقياً 1. 

: لكل      ,, 1(ب) أعطِ برهاناً توافقياً 1 1 !. 
: لكل       ,, 1(جـ) أعطِ برهاناً جربياً 1. 
: لكل       ,, 1(د) أعطِ برهاناً جربياً 1 1 1 !. 
. برهن أن احلل العام للمعادلة التفاضلية  كن لت .5 دالةً متصلةً

 	و	هي املشتقة العكسية للدالة  	حيث يساوي  
 عدد ثابت.

. (الرتميز 1, فإن 0برهن: ألي  .6
 )2.1يف القسم  16مرين . طالع الت"مرضوب متزايد"هو ترميز  

∑, فإن 0برهن: ألي  .7 . (طالع ,
 التمرين السابق).

. كتجميع خطي لكثريات احلدود  1اكتب امتداد  .8
د املعامالت  1بحيث يكون  بمعنى آخر, حدّ ∑ . 
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. يف هذا القسم, اشتققنا الدالة املولدة البسيطة 0لتكن  .9
 يللتسلسل نفسه ه ةاألسي ة. بنيّ أن الدالة املولد,للتسلسل 

!
1. 

 4.3.10برهن املربهنة  .10

بحيث ال تظهر فيها أي أعداد  جد صيغة لعدد تقسيامت  .11

 ن تلك الصيغة.صحيحة متتالية يف نفس الكتل, ثم بره

يف هذا القسم, ضع جدول الفروقات للدالة  تتبّع املثال لـ  .12
0كتجميع خطي لكثريات احلدود  , ثم اكتب 

 .	للمتباينة		4

∆حيقق  ∆برهن أن, كام االشتقاق, مشغّل الفرق  .13

∆ ∆فإن  وأنه ألي عدد  ∆ ∆. 

 .باالستقراء عىل  4.3.9برهن املربهنة  .14

 مالحظات رسيعة

 فإن شكل املعادلة عندما تكون 

∆
!
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رك بمتسلسلة ماكلورين للدالة التفاضلية غري املحدودة, حتديداً   قد يذكّ

0
!

 

, عىل التوايل) أو  تصف كلتا املعادلتني كيفية التعبري عن دالة (
) حيث تتضمن أو دوال قو  كتجميع خطي لدوال أخر (مضاريب 

أو  (الفرق ذو الرتتيب  0معامالت التجميع اخلطي مقاييس التغري عند قيمة 
التوايل). يف الواقع, يوجد حساب تفاضل وتكامل , عىل االشتقاق ذو الرتتيب 

للفروقات املحدودة التي تعترب نسخة منفصلة عن حساب التفاضل والتكامل املستمر 

 العادي.
 للتقسيامت عداد الصحيحةاأل 4.4

بعض احلقائق عن تقسيامت األعداد الصحيحة.  3.4و 2.4درسنا يف القسمني 

ر أن   جزء, و إىل  ت العدد الصحيح تساوي عدد تقسيام ,تذكّ
. من بني األمور األخر, حتقق تساوي العدد اإلمجايل لتقسيامت العدد الصحيح 

 أعداد التقسيامت املتطابقة

, ,  

إىل  جزء يساوي عدد تقسيامت  إىل  يشري هذا إىل أن عدد التقسيامت 
 ألكثر. وقد يكون من األسهل كتابتها كـ:جزء عىل ا 
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4.15  
																																 , , عىل	األكثر  

دة البسيطة لـ   هو كام تعلمنا أن الدالة املولّ
1

1 1 1 …
1

1
 

افقيتني أخريني عن أعداد التقسيامت يف هذا القسم, سنربهن مربهنتني تو
, والتحقق من الصيغ لعدد األجزاء الثابت  ,وإجياد الدالة املولدة البسيطة لـ 

 املحتملة ألعداد التقسيامت.

 فريير خمططات 
هو أداة مفيدة, ليس فقط لرؤية خمطط  (Ferrers Diagrams) فرييرخمطط 

. يبني املخطط التايل شكل التقسيم فحسب, بل إلثبات مربهنات ا لتقسيامت أيضاً

  20للمجموعة  1+2+5+5+7للتقسيم  فريير 
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ثمة صفّ واحد لكل جزء من التقسيم وعدد النقاط يف كل صف حيدد حسب 
قائمة األجزاء برتتيبٍ غري متزايد,  فريير حجم اجلزء الذي ترتبط به. كام حيدد خمطط 

 من األعىل إىل األسفل.

 فريير ططات عمليات عىل خم

حذف أول عمود فيه. وهذا فريير من العمليات التي يمكننا تنفيذها عىل خمطط 

من كل جزء. يف الواقع, هذا متاماً ما فعلناه عندما أعطينا برهاناً تقابلياً  1يرتبط بطرح 
 عىل أن

 , ,  .2.4.2يف النظرية  عىل	األكثر

والتي تؤدي إىل برهان تقابيل  فريير خمططات  : ما هي العملية عىل170السؤال 
 مبارش للمتطابقة

 , أكرب	جزء	من , 	عىل	األكثر  ?أكرب	جزء	من	

من العمليات األخر األكثر دقة عملية أخذ التقارن. للحصول عىل تقارن 
 . عىل سبيل املثال, يبنيّ (4), ما عليك سو تبديل الصفوف باألعمدةفريير خمطط 

: فريير الشكل التايل تقارن خمطط   للتقسيم املبنيّ سابقاً
                                                            

 "تقارن") أفضل (كالتبادل يف املصفوفات), لكن مصطلح Transposeتبادل ("ربام كان مصطلح    (4)
)Conjugateما (.  زال ثابتاً
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. هبذه 20عىل املجموعة  1+3+3+3+4+5بالتقسيم  فريير يرتبط خمطط 
فريير بدون خمطط ) Conjugate of a Partition(  الطريقة يمكننا ذكر تقارن التقسيم

 .2رين طريقة مالئمة لتنفيذ التقارن. طالع التم فريير . تعرض خمططات 

 ?1+19: ما هو تقارن التقسيم 171السؤال 

 فيام ييل بعض احلقائق األساسية عن التقارن.

  هو تقسيم عىل  : تقارن التقسيم عىل املجموعة 1احلقيقة .  أيضاً

  إذا طُبّقت عملية التقارن مرتني, فالناتج يكون العودة إىل التقسيم 2احلقيقة :
 األصيل.

  فإن تقارنه يتضمن أجزاء    جزء يف التقسيم هو: إذا كان أكرب3احلقيقة .
 .جزء, فإن تقارنه يتضمن أكرب جزء وهو  ومثال ذلك أنه إذا كان التقسيم يتضمن 
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  عىل األكثر, فإن تقارنه يتضمن أكرب  : إذا تضمن تقسيم األجزاء 4احلقيقة
 .جزء عىل األكثر 

  لواح −: التقارن هو عملية واحد5احلقيقة.  د دائامً

. 5ملاذا تعترب احلقيقة  :172السؤال   صحيحة? أعطِ برهاناً رسيعاً

 
 فريير الرباهني باستخدام خمططات 

 4و 3املتطابقات حسب احلقائق 
) جزء. (لنسمها املجموعة  إىل  لنأخذ تقسيامت من املجموعة 

التقارن هي دالة من  ). عملية(لنسمها املجموعة  أكربها اجلزء  والتقسيامت عىل 
. كام أنه دالة 5لواحد حسب احلقيقة  −. وهو دالة واحد 3بحسب احلقيقة  إىل  

, خذ تقارنه للحصول عىل : إذا أعطي تقسيم عىل 3و 2بحسب احلقيقتني  ةشامل
. أعطينا للتو . ومن ثم فإن تقارن هذا التقسيم هو التقسيم األصيل من تقسيم يف 
 ابلياً للمربهنة التالية.برهاناً تق

,, فإن و	: ألي أعداد صحيحة موجبة 4.4.1املربهنة   .أكرب	جزء	
أعاله أيضاً إىل مربهنة توافقية شبيهة بتلك التي سنستفيد منها  4تقودنا احلقيقة 

 عندما نشتق بعض النتائج اجلربية.
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,: ألي 4.4.2املربهنة  	, فإن1 , 	عىل	األكثر أجزاء	

, 	عىل	األكثر أكرب	جزء	 	 
 : أعطِ برهاناً هلذه املربهنة باستخدام التقارن.173السؤال 

 تقسيامت التقارن عىل نفسه
التقسيم هو تقارن عىل نفسه مع العلم أن تقارنه يساوي نفسه. من األمثلة عىل 

التالية . النتيجة 1و  1+1+1+2+2+4+7و 3+3+3تقسيم تقارن عىل نفسه ما ييل: 
لواحد  −هي ارتباطات واحد  تفيد بأن تقسيامت التقارن عىل نفسه من املجموعة 

 إىل أجزاء فردية متميزة. مع التقسيامت عىل 
من املجموعة  3+3+3عىل فهم السبب. خذ التقسيم  فريير تساعدنا خمططات 

9: 

 
 اآلن, أزل طبقة واحدة من هذا الشكل بحذف النقاط يف الصف األول

, ومنه 2+2والعمود األول, وعددها مخسة. ما يتبقى هو تقسيم التقارن عىل نفسه 
منها) من الصف األول والعمود األول. ومن ثم يتبقى تقسيم  3يمكننا إزالة النقاط (

 1+3+5, وهذا من السهل إزالته. هبذه الطريقة, أنشأنا التقسيم 1التقارن عىل نفسه 
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تميزة. يبني املخطط التايل الرتابط باستخدام رموز والذي يتكون من أجزاء مفردة م
 خمتلفة لكل طبقة غري مزالة:

 
: من خالل عملية اإلزالة, بأي تقسيم يرتبط تقسيم التقارن عىل 174السؤال 

 ? هل تتضمن أجزاء فردية متميزة? 1+1+1+2+2+4+7نفسه 
ل هذه العملية دائامً تقسيم التقارن عىل نفسه إىل تقسيم ذي أجزاء فردية  حتوّ

 متميزة. 
 : فرسّ سبب حدوث ذلك بشكلٍ عام.175السؤال 

ل تقسيامً  ذا أجزاء فردية متميزة إىل تقسيم تقارن عىل نفسه  العملية العكسية حتوّ
لتقسيم ذي أجزاء فردية  فريير بالتأكيد. لتوضيح العملية العكسية, ابدأ بمخطط 

سبيل املثال مراكز التقسيم متميزة وحدد النقطة املركزية يف كل صف. عىل 
 حمددة بالدائرة املفرغة يف املخطط التايل: 9+7+3+1
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بحيث ينتج تقسيم  Lاآلن, احنِ كل صف حول مركزه واستخدم شكل حرف 

 تقارن عىل نفسه كام ييل:

 
بشكلٍ عام, ملاذا جيب أن يكون هناك نقطة مركزية يف كل صف  :176السؤال 

 ذا يكون التقسيم الناتج تقارن عىل نفسه?يف مثل هذه التقسيامت? ملا
 هذه األفكار تربهن املربهنة:

 لـ :4.4.3املربهنة 
1 ,, تقارن	عىل	نفسه ,  .أجزاء	فردية	خمتلفة

 الدوال املولّدة
يف بداية هذا القسم.  أُعطي الدالة املولدة البسيطة ألعداد التقسيم 

, نحصل عىل الدالة عند عدد صحيح موجب  بإيقاف حاصل الرضب الالمتناهي
عىل األكثر. لكن, حسب  حيث أكثر جزء هو  املولد البسيط لعدد التقسيامت عىل 

ذات  , هذا يعني أننا نجد الدالة املولدة البسيطة لعدد التقسيامت عىل 4.4.2املربهنة 

 عىل األكثر. بمعنى آخر: األجزاء 
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, 	عىل	األكثر أجزاء	 1
1

 

, يمكننا استخدام ,اآلن, للحصول عىل الدالة املولدة البسيطة لـ 
 متطابقة واضحة ضمناً 

, , 	عىل	األكثر أجزاء	 , 	عىل	األكثر أجزاء	1  

 دة البسيطة املرتبطة. لدينا:ونطرح الدوال املولّ 
1

1 … 1 1
1

1 … 1
 

1
1 … 1 1

1
1 … 1 1

 

1 1
1 … 1 1

 

1 … 1 1
 

ولدة البسيطة , فإن الدالة امل1: ألي 4.4.4املربهنة 

,للتسلسل  يساوي   

1 … 1 1 1
 

!4.3.1قارن هذا باملربهنة   . سيكون التشابه مدهشاً
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 صيغ ألعداد التقسيم
مناها يف الفصل الثاين كافة  العدّ لدينا صيغ منطقية مغلقة لدوال  التي قدّ

ء أعداد تقسيم العدد الصحيح. هل من املمكن إجياد صيغ لـ باستثنا

	و	  ? نعم وال.,
 , لكن هذا خارج نطاق هذا النص.من املمكن إجياد صيغة لـ 

,أما صيغ لـ 1 	و	 , 2 	و	 , وهكذا فهي ممكنة لكن الصعوبة 3
 تزيد بزيادة عدد األجزاء.

,نحن نعلم مسبقاً أن  1 ,وأن  1 2. 
ر صيغة 177السؤال  ,: برّ 2 

س ما تبقى من هذا القسم لربهنتها, تعطي صيغة لـ  املربهنة التالية, والتي نكرّ
,  .ىل أقرب عدد صحيح لـ إ يشري الرتميز  .3

,فإن   0: ألي4.4.5املربهنة  . تساوي أقرب عدد صحيح لـ  3
,أي أن  3. 

إن اسرتاتيجيتنا للربهان هي احلصول أوالً عىل صيغة لـ 

, :4.15ومن ثمّ تطبيق املعادلة ( 3	أجزاء	عىل	األكثر  ), حتديداً
, 3 3, 3	أجزاء	عىل	األكثر  
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 هذه رحلة ممتعة.
 لكتابة 4.4.2نبدأ باستخدام املربهنة 

, 	=أكرب	جزء	عىل	األكثر	3 ,  3	أجزاء	عىل	األكثر
أجزاء  3التي تتكون من  للتقسيامت من  ةالبسيط ةوعليه فإن الدالة املولد

 :يعىل األكثر ه
4.16  

																			 , 3	أجزاء	عىل	األكثر 1
1 1 1

 
التعبري الواقع يف الطرف األيمن, نحلل املقام حتضرياً  يف إلجياد معامل 

 إلجياد التحليل الكرسي اجلزئي:
1 2 1 1  

1 3 1 1 2  
1الصيغة الرتبيعية  ال  –غري قابلة لالختزال عىل األعداد احلقيقية  2

 يمكن حتليلها أكثر من ذلك. ثمة خياران اثنان:
 5ار األول هو استخدام التحليل الكرسي اجلزئي العادي; يتطلب التمرين اخلي

اختاذ هذا املسار. اخليار الثاين يبدو أوضح لكن يبدو من الوهلة األوىل أنه يتطلب 
, واستخدم بدالً منه:  بعض احلظ. غري شكل التحليل الكرسي اجلزئي قليالً

4.17 	
1

1 1 1

1 1 1 1
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بام أن التحليل عىل الطرف األيمن ال يشمل احلدود املطلوبة يف التحليل 
الكرسي اجلزئي كافة, فإننا جيب أن نتوقع عدم وجود ضامن أن القيم 

	 موجودة بحيث تتحقق صحة املعادلة. لكن إن وجدت هذه القيم 	و	و	و	
 , وهنا تكمن األمهية.كون من السهل استخراج معامل فسي

 ) ما ييل:4.17ينتج عن تبسيط القواسم يف املعادلة (
1 1 1 2 1 1 3

1 1 2 1 1 3  
1واحلل هو:  6⁄ , 1 4⁄ , 1 3⁄  

ذ العمليات اجلرب178السؤال   ية التي تبني أن هذا هو احلل:: نفّ
 أوجدنا التحليل التايل:

1
1 1 1

1/6
1

1/4
1

1/3
1

1/4
1

 
استبدل كل حد يف الطرف األيمن بمتسلسلة ال متناهية تبني أننا نبحث عن 

 يف معامل 
1
6

3
	

1
4

2
	

1
3

	
1
4

	 

,فيكون املعامل, وبالتايل الصيغة لـ   , ما ييل:3	أجزاء	عىل	األكثر
1
6

3 1
4

2
	 1 3	 	0⁄ 	 1 4	 	0⁄  
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اً كصيغة, بسبب حالة عدم التأكد يف البندين األخريين. لكن هذا مقبول هامشي
 بإجراء املزيد من العمليات اجلربية القليلة يمكن تربيرها. ابدأ بتبسيط أول بندين:

1
6

3 1
4

2
⋯

3
12

1
3

 
 : حتقق من هذا.179السؤال 

دة ا اآلن, معامل   لبسيطة هو:يف الدالة املولّ
3

12
1
3

	 1 3	 	0⁄ 	 1 4	 	0⁄  
, نتعلم أن جمموع احلدود باستثناء احلد األول تأخذ ةبعد االحتامالت األربع

 فقط إحد القيم األربع املمكنة:
1
3

0 0
1
3

 
1
3

0
1
4

1
12

 
1
3

1
3

0 0 
1
3

1
3

1
4

1
4

 
. وعليه فإننا نستطيع لكن كل رقم من هذه األرقام, بقيمته املطلقة, أقل من 

,االستنتاج أن  . تساوي أقرب عدد صحيح عىل  3	أجزاء	عىل	األكثر
 وهذا يعني أن

, 3	أجزاء	عىل	األكثر 3
12

 
 :3املعادلة عندما  للحصول عىل النتيجة, طبق هذه
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, 3 , 3	أجزاء	عىل	األكثر 3 3
12 12

 
 .4.4.5وهذا يكمل برهان املربهنة 

 ,تقريب مقارب لـ 
, ينطبق نفس التقارب عند إجياد صيغ لـ  ,أساسياً , لكن االلتواء 4

ن يصبح أكثر تعقيداً عند كل خطو ة. وهذا يشري إىل أن شمول مجيع الصيغ املضمّ
. ,املطابقة لـ   لن يكون سهالً

, وبدالً من ذلك نبحث عن تقريب لـ   ,لنخفض من معايرينا قليالً
ثابتة. نوع التقريب الذي سنبحث عنه مهم يف الرياضيات: التقريب املقارب  لقيمة 

(Asymptotic Approximation)ملقاربة مفيدة; ويف بعض احلاالت . التقريبات ا
 تكون أكثر فائدة من الصيغ الدقيقة.

مكافئ مقارب  , يمكننا القول إن 		و	بإعطاء دالتني 
(Asymptotic Equivalent)  إذا كان: للدالة 

lim
→

1 

. (Asymptotic Equivalence) إىل تكافؤ مقارب ~يشري الرتمز 
 (أ).7وهذه عالقة تكافؤ. طالع التمرين 
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4: بنيّ أن 180السؤال  100 	و	12 19

20 21  مكافئني متقاربني. 4
(مثالً دالة كثرية احلدود  (Familiar Function)إذن, نبحث عن دالة مألوفة 

ي  بني احلدود الدنيا والعليا. ,لـ  ةمقارب ةكون مكافئت) ةأو دالة أسّ

!
,

!
 

من احلد األدنى واحلد  يمكننا برهنة هذه احلدود بالتوافيق. ثم نبني أن كالً 
األعىل مكافئني مقاربني لـ 

! !
ئ مكاف ,. وهذا بالتايل يفرض أن تكون 

 .  مقارب هلذا الدالة أيضاً
تعتمد براهني احلدود العليا والدنيا عىل التفكري باستخدام تقسيم كحلٍّ لنظام 

من األجزاء وهي قائمة مكونة  إىل  حمدد. ثمة طريقة أخر للتفكري بتقسيم عىل 
,عنرص ( من  , …  ) حتقق ما ييل:,

4.18  
																													 ⋯  

																																											 ⋯ 1 
د أننا ال نعترب  الرشط الثاين جيعل األجزاء ذات ترتيب غري متزايد. وهذا يؤكّ

4أن, لنقل,  2 2	و	1 4 هي  2,4,1و 4,2,1, أو بدالً من ذلك 1
 تقسيامت خمتلفة.



439 
 

عنرص  	كن إذا أسقطنا الرشط الثاين وأخذنا بدالً منه قوائم مكونة من ل

), , …  ) حتقق ما ييل:,
4.19  

																												 ⋯  
																										 مجيع	قيم	 1 

 .2.2هذا يف القسم قائمة. وقد ناقشنا  إذن يوجد 

عندما نكون كالً من  4.19و 4.18: كم حالً يوجد لألسئلة 181السؤال 
 ?4و 8

 ,حد أدنى لـ 
), بحيث نبدأ أوالً بحلول 4.19( "أكرب"لنحاول عد احللول املتوفرة لنظام 

 لإلشارة إىل حقيقة "أصغر"و "أكرب"). تستخدم التعبريات 4.18( "األصغر"النظام 
.4.19هو حل لـ  4.18أن كل حل لـ   , لكن العكس ليس صحيحاً

 7,3حالً للنظام األكرب و . يوجد 3و 7لنفرتض أن 
). 4,2,1أو ( 1+2+4إىل ثالثة أجزاء, لنقل  7حالً لألصغر. خذ أي تقسيم من 

اء حلول خمتلفة ! طريقة إلنش3يمكننا إجراء تباديل هلذه القائمة ثالثية العنارص بـ 
 , وحتديداً 4.19للنظام األكرب 

4,2,1 	 4,1,2 	 2,4,1 	 2,1,4 	 1,4,2 		 1,2,4  
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لكن إذا بدأنا بتقسيم ال يوجد فيه أجزاء واضحة فإننا سننشئ حلوالً عددها 
 فإن ذلك يقودنا إىل ثالثة حلول خمتلفة فقط: 3,2,2!. إذا اخرتنا 3أقل من 

3,3,2 	 3,2,3 	 2,3,3  
!3فمهام يكن: إذن  ∙ تكون تقديراً زائداً للحلول التي عددها  7,3

!3للنظام األكرب. هذا يوضح أن   ∙ 7,3 3
7 3

 أو 

7,3
3!

 
 .,بالتعميم, هذا يثبت احلد األدنى عىل 

,: ألي 4.4.6املربهنة  ,فإن  1
!

. 
,: استخدم املربهنة إلجياد احلدود الدنيا عىل 182السؤال  2 	و	 , 3 

 .كدالة عىل 
 ,حد أعىل لـ 

بطريقة خمتلفة. مرة  4.18اآلن دعنا نحاول استخدام حلول النظام األصغر 
7,3. فيام ييل التقسيامت الـ 3و 7أخر, افرتض أن   إىل  7عىل  4

 أجزاء, مكتوبة كحلول للنظام األصغر: 3
5,1,1 	 4,2,1 	 3,3,1 	 3,2,2  

نجحت اسرتاتيجيتنا يف احلصول عىل احلد األدنى ألننا أفرطنا يف عدّ حلول 

 األقل البدّ أن يقودنا إىل حدّ أعىل.  العدّ . 4.19النظام األكرب 
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ل احللول األربعة أعاله بحيث يكون جلميعها أجزاء خمتل فة وذلك بإضافة حوّ
 للجزء الثالث: 0للجزء الثاين, وإضافة  1للجزء األول, وإضافة  2

7,2,1 	 6,3,1 	 5,4,1 	 5,3,1  
7اآلن كل واحد هو تقسيم من  2 1 0 إىل ثالثة أجزاء  10

كالسابق. هذه املرة, ننشئ حلوالً  !3متميزة. ثم نجري تبديالً بإحد الطرق الـ 
7,3خمتلفة عددها  ∙ 3!  لـ 24

10 
 مجيع	1
التي أنشأناها, حتديداً تلك الشبيهة بـ  24لكن يوجد حلول أكثر من جمرد 

رنا أقل عدد من   4,4,2 والتي يتكرر فيها أحد العنارص عىل األقل. إذن فقد قدّ
7,3احللول هلذا النظام ووجدنا أن  ∙  أو !3

7,3
3!

 
,أجزاء, لنقل  إىل  بشكلٍ عام, خذ تقسيامً من  , … هلا إىل  , وحوّ

 تقسيم ذي أجزاء متميزة
4.20  

													 1 , 2 , … , 1, 0  
اء متميزة, : فرسّ سبب هذا التقسيم الذي جيب أن يكون له أجز183السؤال 

,حتى لو أن التقسيم األصيل  , …  قد ال يكون له أجزاء. ,
 ), أضفنا ما جمموعه4.20بإجراء التحويل املبنيّ يف (
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1 2 ⋯ 2 1
1

2 2
 

إىل أجزاء متميزة  , إذن فهذا اآلن تقسيم من للتقسيم األصيل من 
, نكون قد أنشأنا !. إذا أجرينا تبديالً لعنارص هذا التقسيم بطرق عددها عددها 
, ∙  حالً خمتلفة إىل !

⋯
2

 
 مجيع	1

لكن من املحتمل وجود حلول أكثر طاملا أن احللول التي أنشأناها ال تتضمن 
,وعليه فإن تلك احللول التي فيها عنارص مكررة.  ∙ هو حدّ أدنى لعدد  !

 احللول اإلمجايل:

, ∙ !  
 .,لدينا اآلن احلدّ العلوي لـ 

,ألي  :4.4.7املربهنة  ,فإن  1
!

. 
,عىل : استخدم املربهنة إلجياد احلدود العليا 184السؤال  2 	و	 , 3 

 .كدالة عىل 
 الضغط 

 .وأن  نحن نعلم أن 
 حتقق من ذلك. :185السؤال 

 احلد يبدو اآلن كام ييل:
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!
,

!
 

يان أن احلدود الدنيا والعليا تكافؤ تقاريب. يمكن رؤية ذلك بسهولة لنبدأ بب
, لنقل ثابتة, لنخرت قيمة حمددة لـ  أكرب يف سياق مثال. بام أننا نحافظ عىل بقاء قيمة 

 يساوي . اآلن احلد األدنى كدالة لـ 4

4! 4!
1

4! 3!
 

 ي يساوي:واحلدّ العلو

4! 4!
5

4! 3!
 
 اآلن لنأخذ نسبها:

1
4! 3!

5
4! 3!

1
5

1 2 3
5 4 3

 
→بام أن  بسبب خدعة حسابية: إن كالً من البسط واملقام  1فهذا يقارب  ∞

, وعليه فإن احلدود	األقل	ترتيباً عبارة عن كثريات حدود تكعيبية للصيغة 
→احلد الشبيه بـ   .1يساوي نسبة معامالته البادئة وهي تساوي  ∞

) احلدود العليا والدنيا هي مكافئ تقاريب, لكن ألي 4إذن يف هذه احلالة (
عي أنه مكافئ تقاريب لـ  دالة? نحن ندّ

! !
 . وهذا ألن:

4! 4! 3!
1

4! 3!
/
4! 3!

1 1 2 3  
→مرة أخر نظراً ألن  1ويساوي  . اآلن, بام أن احلدين األعىل واألدنى ∞

مكاىفء متقارب لـ 
! !

,وبام أن    , فإنهمضغوط بينها جلميع قيم  4
, 4 ~

144
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 (ب).7تتطلب اخلطوة األخرية برهاناً حتى لو بدت بدهيية. طالع التمرين 
عموماً متامثلة عىل نحو كبري. واهلدف هو بيان أن كال  إن التباديل عىل 

احلدود العليا والدنيا مكافئ تقاريب لـ 
! !

 طلب التامرين منك ملء التفاصيل.. ت
مكافئ تقاريب لـ  ,, فإن اً ثابت 0إذا كان , 4.4.8املربهنة 

! !
 

 .كدالة لـ 
تتزايد لدالة كثرية احلدود  ,الثابتة, فإن  من اجلدير باملالحظة أنه لقيم 

 .لـ 
تقاريب من الصيغة املحددة لـ ما درجة قرب التقريب ال: 186السؤال 

, 1 ,, 2 ,, 3? 
 ملخص

إهلاماً للرباهني التقابلية لتطابقات التقسيامت. من حيث  فريير تعطي خمططات 
 , فإننا نعلم أن,صيغ 

, 1 1																 , 2
2
																		 , 3

12
 

ترمز إىل أقرب عدد صحيح إىل املعامل. ثمة صيغ أخر لـ  ∙حيث 
, الثابتة, فإن التقريب املقارب لـ  لكنها تتطلب طرقاً متقدمة. لـ  و	

 يكون ,

, ~
! 1 !
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 :متارين

, حيث  ن املجموعة م  ما هو تقارن التقسيم  .1
1و 2 /2? 

جزء, حيث  إىل  تقسيامً للمجموعة  ⋯لتكن  .2
فقط  . بنيّ كيف نحسب التقارن هلذا التقسيم باستخدام ⋯

 .فريير وبدون الرجوع إىل خمططات 

, , إمجايل عدد التقسيامت لعدد صحيح معطى افرتض أن  .3
 صحة أو خطأ: أحد هذه التقسيامت عىل األقل هو تقارن عىل نفسه. عدد فردي. برهن

,جد صيغة لـ  .4 باستخدام التقنية التي استخدمناها لـ  2
, . ابدأ بإجياد حتليل الكرس اجلزئي للدالة املولدة البسيطة لـ 3

,  :جزئني	عىل	األكثر

   

,ستبدو إجابتك النهائية خمتلفة عن الصيغة   التي نعرفها  2
.  مسبقاً

,فيام ييل طريقة بديلة للحصول عىل صيغة  .5 3. 
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1بحيث يكون   و جد   ) أ( 2 1 1 1

2. 

 ةلدالتي حتدد حتليل الكرس اجلزئي للدالة املو  حتى  جد   ) ب(
:لـ  ةالبسيط ,  3	أجزاء	عىل	األكثر

1
1 1 1

1 1 1 1 1

1
 

,وبرهن أن  (جـ) جد معامل   3	أجزاء	عىل	األكثر

→برهن أنه إذا كانت   .0حدد عدداً صحيحاً  .6 فإن قيمة  ∞
 حيدث هذا?  تصبح ثابتة. ما هي قيمة هذا الثابت, وعند أي قيمة لـ  ,

استخدمنا اخلصائص التالية للتكافؤ املقارب يف هذا القسم. افرتض  .7
 أن الدوال كافة ذات قيم موجبة.

. (هذه هي عالقة تكافؤ "ذات التكافؤ املقارب لـ"برهن أن العالقة   ) أ(
 مراجعة جيدة خلصائص احلدود).

وإذا كان  جلميع قيم  برهن: إذا كان   ) ب(
 .~فإن  ~
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: ألي  .8 ∑, فإن 0أعطِ برهاناً توافقياً

ف عىل أهنا جمموع قواسم  . هنا   .تعرّ

فنا يُعنى هذا التمرين باحلد األعىل لـ  .9 . تذكر بأننا عرّ
0 ≔ 1. 

				لـ	2برهن أن   ) أ( 1 2. 

	استخدم الفرع (أ) من السؤال لربهنة أن   ) ب( 					لـ	0

 .هو عدد فيبوناتيش ذو الرتتيب  , حيث 

 مالحظات رسيعة

) مقدمة 2004( (Andrews & Eriksson)يعترب كتاب أندروز وإيركسون 
ممتازة للحالة احلالية لتقسيامت األعداد الصحيحة. من بني األمور األخر, يناقش 

,الكتاب أيضاً صيغ  4 	و	 , . كام يعطي أمثلة عديدة عىل براهني 5
 متطابقات التجزئات باستخدام التقابل وأشكال فرييرز. 

ت التي تتقاطع فيها إن دراسة تقسيامت العدد الصحيح هي إحد أكثر املجاال
من خالل أعامل  1918التي بدأت عام  التوافيق مع نظرية األعداد. إن صيغة 
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  وتوجت بعمل راديامتشري (Hardy & Ramanujan)هاردي ورامانوجان 

(Rademacher) .ما هي إال نتيجة لنظرية حتليل األعداد والتحليل املتقدم 
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  الخامس الفصل

 ناقصحساب التكافؤ ال
من املحتمل أن تكون قد شاهدت نامذج الكرة والعصا للرتكيبات اجلزيئية 
اخلاصة باملركبات الكيميائية حيث متثل كل كرة ذرة معينة ومتثل كل عصا رابطة 

يف ثالثينيات القرن املايض, قام الرياضيايت اهلنغاري  .كيميائية معينة بني الذرات
املركب  (Isomers) تعداد متصاوغاتجورج بوليا بتسليط الضوء عىل مسألة 

قام بحلها, وكانت النتيجة األساسية للحل هي التوصل إىل طريقة  وقدالكيميائي, 
قوية عامة ومفيدة تم تطبيقها يف جماالت عدة, منذ ذلك الوقت, حلل الكثري من 

 ."مربهنة بوليا للتعداد"األخر وتدعى بـ  مسائل العدّ 
 Counting Under) كافؤ الناقصتضمنت مسألة بوليا حساب الت

Equivalence) ويف مثل هذه املسألة يكون اهلدف هو عد فئات التكافؤ لعالقة .
عندما تكون مجيع فئات التكافؤ  4.1يتم تطبيق مبدأ التكافؤ الوارد يف القسم  .تكافؤ

ذات نفس الطول. ولكن إنشاء مبدأ عام ملعاجلة احلاالت التي ال تكون فيها فئات 
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افؤ بنفس الطول يتطلب استخدام بعض رياضيات اجلرب املجرد (وحتديداً مربهنة التك
املجموعات) إلجراء التعديالت الرضورية; وهذا يقودنا إىل الصيغة املعروفة بمربهنة 

التي تبدو  (Cauchy-Frobenius-Burnside)برينسايد  − فروبينيوس – كوتيش
ف بوليا دوال التوليد إىل تلك النتيجة ما, وهنا أضا كصيغة مبدأ التكافؤ إىل حدٍّ 

 .متوصالً إىل مربهنته
يستطيع القارئ املطلع عىل مربهنة املجموعات األساسية واملدارات 

و  2.5وجمموعات التامثل واملجموعات الثنائية والدورية, أن يتصفح رسيعاً القسمني 
, ولكن 3.5سم برينسايد يف الق −فروبينيوس  −إىل أن يصل إىل مربهنة كوتيش 3.5

 .يعترب أساسياً الحتوائه عىل مثالني سنتطرق هلام يف أقسام هذا الفصل 1.5القسم 
 1.5  مثاالن

سنعرض يف هذا القسم املوجز مثالني سنقوم باستخدامهام يف توضيح أغلب 

ثُر والسبب يف  .املفاهيم الواردة يف هذا الفصل يستخدم املثال األول من قبل مؤلفني كُ
, وهو أن هذا املثال يتعمق بام يكفي يف املسائل العامة التي سنقوم ذلك يعد س بباً جيداً

 .بدراستها مع بقائه ضمن احلجم املعقول
 تلوين املربع 

بكم طريقة خمتلفة يمكننا تركيب مربع باستخدام أربع عيص متامثلة وأربع 
 كرات بالستيكية حيث حتمل كل كرة اللون األبيض أو األسود?
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إذا تعاملنا مع  .زوايا املربع (Colourings)تلوينات الرتكيبات بـ تدعى هذه 
اقرتان  ياملربع كيشء ثابت (افرتض أنه مثبت عىل جدار), فإن أي دالة ه

	أبيض,	أسود ← 4 ) 4إىل  1بني جمموعة الزوايا (التي نستطيع ترقيمها من  :
16هنالك  .وجمموعة األلوان املمكنة هذه  5.1ويوضح الشكل  تلويناً ممكناً  24

,مرقمة كـ  ةعرش الدوال الست , … ,. 

 
لكن إذا تعاملنا مع املربع كيشء قابل للحركة بحرية يف الفراغ (افرتض أنه دمية 
يمكن حتريكها), فإن العديد من التلوينات الستة عرش تكون متكافئة; وباستخدام هذا 

 تكافؤ فإن هنالك ستة تلوينات خمتلفة فقط: املفهوم عن ال
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الحظ أن األرقام مل تعد تظهر عىل الزوايا, وذلك ألن عالقة التكافؤ املتضمنة 
جيب أن تأخذ يف احلسبان حقيقة أن دوران أو تقليب املربع ال يغري تلوينه حيث تعتمد 

 متاثالت املربعنات وهي تدعى بـ وليس عىل التلويتلك العمليات عىل املربع نفسه 
(Symmetries of the Square). 

يعترب كل من التلوينات الستة املذكورة أعاله ممثالً عن فئة تكافؤ خمتلفة, ومن 
املهم مالحظة أن فئات التكافؤ مجيعها ليست بنفس الطول; فعىل سبيل املثال, 

, , هي فئة  ,, يف حني توي عىل هي فئة التكافؤ التي حت ,
 .التكافؤ التي حتتوي عىل 

 ?: ما هي أطوال فئات التكافؤ األربع األخر187السؤال 
تفتح هذه املسألة الباب للعديد من التعاميم البسيطة, فبدالً من املربع, نستطيع 

ضلع,  مضلع يتكون من أن نسأل السؤال ذاته ملضلع مخايس أو سدايس أو أي 
ونستطيع أيضاً أن نسأل عن عدد التلوينات التي تستخدم عدداً حمدداً من األلوان لكل 

عىل سبيل املثال, يوجد تلوين واحد للمربع يستخدم اللونني األبيض واألسود  .نوع
ستسمح لنا املربهنة بالرد  .بحيث حيتوي عىل زاوية بيضاء واحدة وثالث زوايا سوداء

 كل هذه األسئلة. عىل
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 .تقدم هذه املسألة أيضاً ملحة عن الدافع األسايس لبوليا وراء تطوير نظريته
عندما تكون األلوان هي حقاً جزيئات والعيص هي حقاً روابط كيميائية, فإن اإلجابة 
تعرب عن عدد املركبات الكيميائية من نوع معني; لكن عد املركبات الكيميائية يتطلب 

  .بالكيمياء لذلك لن نتعرض إىل هذا التطبيق يف هذا الكتابمعرفة كبرية 
 تلوين الشبكة

3بكم طريقة يمكننا تلوين املربعات يف شبكة أبعادها  بحيث حيمل كل  3

 مربع اللون األبيض أو األسود?
 2إذا تم ترقيم املربعات يف الشبكة أو تم متييزها بطريقة أخر, فإن هنالك 

أبيض,أسودالدوال املمكنة كـتلويناً تتوافق مع  ← 9 : مح للشبكة   . لكن إذا سُ
بالدوران يف املسطح (افرتض أهنا مرسومة عىل ورقة بشكل مشابه للوح اللعب (تيك 

 عىل سبيل املثال, التلوينات التالية مجيعها متكافئة:  .تاك تو)), فإن هنالك تلوينات أقل

 
ملربع, فإن فئات التكافؤ ليست متساوية يف طوهلا; كام يف مسألة تلوين ا

, بينام تشكل الشبكتان يف األسفل فئة 4فالشبكات أعاله تشكل فئة تكافؤ من الطول 
 .2تكافؤ من الطول 
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كم "مرةً أخر, قد نكون مهتمني بتلوينات ذات خصائص معينة, فالسؤال: 
هو  "ء وأربعة مربعات بيضاء?عدد الشبكات املختلفة التي فيها مخسة مربعات سودا

وأربعة أحرف  Xكم عدد ألواح الـتيك تاك تو التي فيها مخسة أحرف "نفس السؤال: 
O?".  

 زمر التباديل  2.5

إن مهمتنا األوىل هي التعريف بتلك األجزاء من مربهنة الزمر القابلة للتطبيق 
ها يف وصف سبب سنبدأ بالتباديل لنستخدم .التي سنقوم بتطويرها العدّ عىل طرق 

3إمكانية حركة يشء كاملربع يف الفراغ أو سبب إمكانية حركة شبكة أبعادها  يف  3
  .املسطح

الطريقة األوىل,  .يف هذا الفصل, سنقوم بكتابة التباديل بإحد الطريقتني
فعىل سبيل  .تفرس نفسها بنفسها, (Two-Line Form)بـالشكل ذي اخلطني وتدعى 

	يل املثال, يُكتب التبد عىل الشكل ذي اخلطني  7من  7,4,3,2,6,1,5
 كالتايل:
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1		2		3		4		5		6		7
7		4		3		2		6		1		5

 
 

 ., انظر مبارشة حتت العنرص وإلجياد 
كحاصل رضب دوائر منفصلة وقد قمنا بتوضيح  الطريقة األخر هي كتابة 

 Cycle) "الرتميز الدوري"بعنوان  (انظر إىل القسم الفرعي  3.4ذلك يف القسم 

Notation) (يف هذه احلالة كحاصل رضب دورات  يمكن كتابة  .الستيعاب الفكرة
6	5	7	1منفصلة كـ  2	4 3. 

3	7	1 اكتب التبديل :188السؤال  2 عىل الشكل ذي  8	6	5	9	4
 .اخلطني

ر مَ  الزُّ
ما  ∘كيب الدوال املرمزة بـ مع عملية تر تشكل جمموعة كل التباديل من 

ويرمز هلا بالرمز   عىل العنارص  (Symmetric Group)يعرف بـزمرة التامثل 
فقط ولتحقيق أهدافنا يف هذا الفصل; فإن هذا النوع هو أهم مثال  أو  ∘,

كلٌ مع عملية  أو  أو  تتضمن األمثلة املشهورة األخر املجموعات  .للزمر
استنباطاً من  .ضافة, أو جمموعة األعداد احلقيقية غري الصفرية مع عملية الرضباإل

زمرة حتت  اجلرب اخلطي, تشكل جمموعة املصفوفات العكسية ذات البعد 
 .من هذه األمور بعد طرح تعريف الزمرة اً عملية رضب املصفوفات, وسنناقش بعض
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 ∗هي جمموعة و  حيث  ∗,الزمرة هي الزوج (الزمرة):  5.2.1التعريف 
 والتي حتقق اخلصائص األربع التالية:  عىل  (1)هي عملية ثنائية

 االنغالق )Closure( : لكل, 	 ∗, لدينا ∋ 	 ∈. 

 ) التجميعAssociativity( : لكل, , 	 ∗, لدينا ∋ ∗

∗ ∗. 

 وجود العنرص املحايد )Existence of an Identity( : هنالك

 .∗و      ∗, لدينا ∋حيث إنه لكل  ∋عنرص

 ) وجود املعكوسExistence of Inverse( : يوجد ∋لكل ,∈ 
 .∗و  ∗حيث إن 

عىل سبيل املثال, فإن جمموعة األعداد الصحيحة مع عملية اجلمع, حتديداً 
 ة: , تعترب زمرة لألسباب التالي,

  أعداد  و  دامت  هو عدد صحيح ما حتقق خاصية االنغالق ألن
  .صحيحة

  :نعلم أن اخلاصية التجميعية لعملية اجلمع 
 .تتحقق جلميع األعداد الصحيحة

                                                            
, العملية  .إلخنفذ عىل شيئني يف نفس الوقت, كاإلضافة والطرح... تالعملية الثنائية هي دالة   (1) رسمياً

 .→هي الدالة  الثنائية عىل 
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  0كعنرص حمايد ألن  0خيدم العدد الصحيح ألي عدد  0
 .صحيح كـ 

 ألي عدد صحيح , هو معكوسه ألن  , فإن العدد الصحيح كـ  أخرياً
 .0و 0

وهي غري مذكورة  –اخلاصية التبديلية  −خاصية إضافية  ,حتقق الزمرة 
و  جلميع األعداد الصحيحة  ضمن تعريف الزمرة, ومفادها أن 

احلقيقة إن بعض الزمر التي . ال حتتاج الزمرة إىل حتقيق اخلاصية التبديلية, ويف 
سنستخدمها يف هذا الكتاب (أبرزها زمرة التامثل) غري تبديلية ومن اجلدير بالذكر أن 

 Commutative)الزمرة التي تكون العملية الثنائية فيها تبديلية تسمى زمرة تبديلية 

Group) أو زمرة أبيلية  (Abelian Group). 
2صفوفات العكسية ذات البعد (جرب خطي) لزمرة من امل: 189السؤال 

4, ما هو العنرص املحايد? ما هو معكوس املصفوفة 2 1
2 2

? وهل هذه الزمرة  
 تبديلية?

حتتوي القائمة التالية عىل بعض احلقائق حول الزمر حيث تعترب قوانني احلذف 
 مفيدة بشكل خاص:

  حذف اجلزء األيمن واجلزء األيرس(Left-Right Cancellation):  عندما
∗يكون   ., وهذا هو قانون حذف اجلزء األيرسفإنه يتبع ذلك أن  ∗
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∗بشكل مشابه, عندما يكون  , وهذا هو فإنه يتبع ذلك أن   ∗
 .قانون حذف اجلزء األيمن

  تفرد العنرص املحايد(Uniqueness of Identity) :اً متتلك الزمرة عنرص 
عنرص املحايد والذي الـط ال غري وهذا يعني أننا نستطيع التحدث عن فق اً واحد اً حمايد

 .أو  نرمز له بالرمز 
  تفرد املعكوس(Uniqueness of Inverse):  أي عنرص من عنارص لد

يشري من دون أي لُبس إىل  الزمرة معكوس واحد فقط ال غري ولذلك فإن الرمز 
 .معكوس من العنرص الـ

 أن تقوم بإثبات هذه اخلصائص. 5مرين يتطلب الت
 زمرة التامثل

حيث  "الزمرة"مع تركيب الدوال تستحق اسم  سنثبت اآلن أن املجموعة 

 .ومتارينه 3.1يستخدم معظم اإلثبات النتائج التي أثبتناها يف القسم 
 .هي زمرة ∘,فإن  0ألي عدد صحيح (زمرة التامثل):  5.2.2املربهنة 

 .هي زمرة حتت عملية تركيب الدوال أي أن جمموعة كل التباديل من 
 .عدداً صحيحاً موجباً  ليكن الربهان: 

هي  →أن تركيب دالتني تقابليتني  1.3.5تقول املربهنة االنغالق:     
→أيضاً اقرتان تقابيل   .منغلقة حتت تركيب الدوال , لذلك فإن 	
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أن تركيب الدوال يمتلك اخلاصية التجميعية,  1.3.6تقول املربهنة يعية: التجم
 .متتلك اخلاصية التجميعية لذلك فإن 

ف وجود العنرص املحايد:  :عرّ جلميع قيم  من خالل  →
eلذلك  →. من   الواضح أن هذا اقرتان تقابيل ∋ . ليكن ∋
	, بالتايل فإن  ∋ و  ألن  ∘و ∘

	جلميع قيم    ∈ لدهيا عنرص حمايد وهو حتديداً  , لذلك 	
 ."التبديل املحايد"

أن معكوس االقرتان  3.1التابع للقسم  8يوضح التمرين وجود املعكوس: 
:التقابيل  	:ذاته دالة تقابلية هو بحد  → عالوةً عىل ذلك  .→

πفإن  ∘ هو التبديل املحايد املعرف يف الفقرة  حيث   πو   1
 ∎. لديه معكوس يف  السابقة, لذلك فإن كل عنرص يف 

ك جمموعة حمدودة, يف تل هي جمموعة حمدودة برشط أن تكون  الزمرة 
|احلالة تكون  جمموعة غري حمدودة, فإن املجموعة لدهيا  إذا كانت  . رتبةهي  |

 .رتبة غري حمدودة

 ?ما هي رتبة : 190السؤال 
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 متاثالت جسيم

3هي متاثالت جلسيم (كاملربع أو الشبكة ذات البعد  الوارد ذكرمها يف  3
ر حيث تصف عنارص الزمرة مجيع ) والتي سنقوم بتمثيلهام باستخدام الزم1.5القسم 

 .الطرق التي نستطيع من خالهلا تقليب اجلسيم مادياً من دون تغيري بنيته

 متاثالت املربع 
 1.5ما هي الطرق التي نستطيع من خالهلا التقاط املربع الوارد يف القسم 

 وتدويره ثم إرجاعه إىل نفس املكان? ألننا سنقوم بتلوين زوايا املربع, دعنا نرقم
) بحيث نستطيع مالحظة تأثري كل حركة عىل موقع كل 5.1الزوايا (كام يف الشكل 

 .زواية

هنالك ثامن حركات للمربع يف الفضاء: تركه من دون تغيري أو تدويره مع 

أو تقليبه يف ثالثة أبعاد حول واحد من أبعاد  °90عقارب الساعة بمضاعفات الزاوية 
و  و  ميّز حركات الدوران بـ  .املربع ثابتاً  حايدة تُبقي احلركة امل .التامثل األربعة

 °180أو  °90حيث إن املربع يدور إما بزاوية  °90نسبة إىل مضاعفات الزاوية  
 .°270أو 

). سمِّ 4و  2, 3و  1يمتلك املربع حموري متاثل يمران عرب الزوايا املتقابلة (
يمتلك  ., عىل التوايلو  حموري التامثل هذين  احلركات التي تقلِّب املربع حول 
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و  1−2املربع أيضاّ حموري متاثل يمران عرب منصفات اجلهات املتقابلة (إما اجلهتني 
. يوضح ,والثانية بـ  ,ميّز احلركة األوىل بـ  .)1−4و  2−3أو اجلهتني  3− 4

كل واحدة من  5.1الزوايا ويوضح اجلدول  كيفية تأثري هذه احلركات عىل 5.2الشكل 
 .تلك احلركات مكتوبة كتبديل يف 

التي تقلب املربع (أو تدوره يف ثالثة أبعاد)  ,عىل سبيل املثال, فإن احلركة 
لدهيا التأثري النهائي عىل  3-4و  1-2حول املحور الذي يمر عرب منصفات اجلهات 

ونستطيع كتابة تأثريها عىل  4و  3وتبديل مواقع الزوايا , 2و  1تبديل مواقع الزوايا 
 :الزوايا عىل شكل التبديل التايل يف 

,
1			2				3			4
2			1			4			3

1	2 3	4  
ر املربع باجتاه عقارب الساعة يف  بشكل مشابه, فإن احلركة  التي تدوّ

 2, وحترك الزاوية 4ىل املوقع األصيل للزاوية إ 1, حترك الزاوية °270املستو بزاوية 
, وحترك 2إىل املوقع األصيل للزاوية  3, وحترك الزاوية 1إىل املوقع األصيل للزاوية 

ونستطيع كتابة تأثريها عىل الزوايا عىل شكل  3إىل املوقع األصيل للزاوية  4الزاوية 
 : التبديل التايل يف 

1			2				3			4
4			1			2			3

1	4	3	2  
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 متاثالت الشبكة ذات البعد 

3بالنسبة إىل الشبكة ذات البعد  , يوجد فقط أربع 1.5الواردة يف القسم  3

), واحلركة املسؤولة عن حركات: احلركة التي ال تفعل شيئاً (احلركة املحايدة 

, واحلركة املسؤولة عن الدوران بزاوية مع عقارب الساعة  °90الدوران بزاوية 

مع  °270, واحلركة املسؤولة عن الدوران بزاوية مع عقارب الساعة  180°

. عىل الرغم من أن هذه املسألة واملسألة السابقة تشتمالن عىل عقارب الساعة 

أن تتحرك يف ثالثة أبعاد: فكر هبا وكأهنا املربعات, إال أنه من غري املسموح للشبكة 

 .مرسومة عىل ورقة تستطيع حتريكها بحركات ثنائية البعد

كيف تنفذ هذه احلركات عىل املربعات املرقمة, ويوضح  5.3يوضح الشكل 

. ثمة توضيحات مشاهبة كل من هذه احلركات مكتوبة كتبديل يف  5.2اجلدول 

ملربع قابلة للتطبيق يف هذه احلالة أيضاً باستخدام لتلك التي استخدمت يف حالة ا

الحظ أن احلركات األربع مجيعها  .الرتقيم األصيل للمربعات التسعة كنقطة مرجع

 .ثابتاً  5تُبقي املربع 
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 الزمر اجلزئية
,تشكل التامثالت الثامنية للمربع  , , , , , , , جمموعة  ,

!4جزئية من الـ  ال تقرتن  , وهذا يعني أن أغلب التباديل يف تبديالً يف  24
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 /بإعادة ترتيب زوايا املربع التي نستطيع متييزها من خالل التقاط املربع وتدويره أو
1لتبديل عىل سبيل املثال, ال يقرتن ا .وتقليبه ثم إعادته إىل مكانه 2 بتأثري  4	3

عىل الزوايا من قبل إحد هذه احلركات فنحن ال نستطيع, من خالل حركة ال 
واإلبقاء عىل  4و   3تشتمل عىل تفكيك تركيبة الكرة والعصا, تبديل مواقع الزوايا 

وهلذا السبب, فإن احلركات  .يف مواقعها األصلية يف الوقت ذاته 2و  1مواقع الزوايا 
  .للمربع (Rigid Motions)الثابتة  احلركاتالتي نستخدمها تُدعى أحياناً  الثامن

3وبطريقة مماثلة, فإن التامثالت األربعة للشبكة ذات البعد  وهي  3
, , !9تشكل جمموعة جزئية صغرية من الـ  ,  .تبديالً يف  362,880	

عىل املجموعات اجلزئية ذات العنارص  لكن التزال نتائج مربهنة الزمر مطبقة
األربعة والعنارص الثامنية املوضحة أعاله, حتى لو كانت جمموعات جزئية صغرية 

 (Subgroup) − وهذا ألن كل منها هي زمرة جزئية و فقط من الزمر املعروفة 
زمرة موجودة داخل زمرة أخر. 

هي  الزمرة اجلزئية من  .زمرة ∗,لتكن (زمرة جزئية):  5.2.3التعريف 
سنستخدم طريقة الكتابة:  .هي زمرة ∗,و  ⊇بحيث إن    ∗,الزوج 

 .هي زمرة جزئية من  لإلشارة إىل أن  
, ليست كل ⊇لتمييزه عن الرمز  سنستخدم الرمز  , ألنه, كام سنر الحقاً

كام وجيب عىل السياق الذي يظهر جمموعة جزئية مأخوذة من زمرة هي زمرة جزئية, 
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من الصحيح  .فيه رمز الزمرة اجلزئية أن يميزه عن الرمز املعتاد ألقل من أو يساوي
 .الزمرة اجلزئية البدهييةوهذه هي  ألي زمرة مثل  دائامً أن 

 فحص الزمرة اجلزئية
, يعترب فحص فيام لو كانت جمموعة جزئية معينة من زمرة منتهي ة هي عملياً

فحصاً بسيطاً كالتايل: حتقق فقط أن  (Trivial  Subgroup)زمرة جزئية أم ال 
يف إثبات املربهنة التالية,  يشري الرمز .املجموعة اجلزئية منغلقة حتت عملية الزمرة

عىل سبيل املثال فإن  .ويف أماكن أخر, إىل التطبيق املتكرر لعملية الزمرة
∗و     ∗ ∗ ,  .و  . أيضاً

جمموعة جزئية غري فارغة  زمرة حمدودة, ولتكن  ∗,لتكن : 5.2.4املربهنة 
 .∗منغلقة حتت  إذا وفقط إذا كانت  , وبالتايل فإن من 

هي جمموعة جزئية غري  هي زمرة غري حمدودة وأن  ∗,افرض أن الربهان: 
 .فارغة من 
هي زمرة, ولذلك فهي منغلقة  ∗,وبالتايل فإن  افرض أن  ⇐

 .∗حتت 
		 لدهيا خصائص  ∗,. جيب أن نثبت أن ∗منغلقة حتت  افرض أن ⇒

 الزمرة الثالث املتبقية: 
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,لتكن التجميعية:  , ,, وبالتايل فإن ∋ ,  . ألن 	ألن   ∋
∗ة, ينتج أن زمرة ومن ثم جتميعي ∗ ∗ لدهيا  , ولذلك فإن ∗
 .اخلاصية التجميعية

|افرتض أن وجود العنرص املحايد:  . لعدد صحيح موجب مثل  |
. ∗منغلقة, ينتج أن  . ألن ∋لـ  	فإن  1إذا كانت 

زء اليسار من , يتضمن حذف اجلاآلن, بتطبيق هذه املعادلة عىل الزمرة 
∗ هي الزمرة اجلزئية  ولذلك فإن  . لذلك فإن أن  ∗

 .البدهيية من 
, فإن الـ ∗منغلقة حتت  . ألن ∋ولتكن  1اآلن افرتض أن 

 عنرص 1
(5.1) 

, , , … ,  
 

|. ولكن ألن تنتمي مجيعها إىل  قائمة جيب أن تتكرر: , فإن هذه ال|
1التي حتقق املتباينة  و  ألعداد صحيحة كـ   . أعد 1

 . وهذا يعني أن: 0والحظ أن  ∗كتابة 
∗ ∗  
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 حيث  , فإن حذف اجلزء اليسار يتضمن أن بالتطبيق عىل الزمرة 
وبالتايل فإن   ∋, فقد وضحنا أن ∋. لكن ألن هو العنرص املحايد يف 

 .حتتوي عىل عنرص حمايد 
التي  ∋إجياد  5.2.1. يتطلب التعريف ∋لتكن وجود املعكوس: 

 حتقق املعادلة
∗و  ∗   = e منها أن التي تعلمنا  (5.1). كون نفس القائمة

	≕, هذا يعني أنه إذا اخرتنا   ) فإن: (حيث  ∋
∗ ∗  

 
∗وبشكل مشابه فإن   = e حيتوي عىل  . لذلك فإن كل عنرص يف

 وهذا يكمل إثبات أن معكوس ينتمي إىل 
                          .                                                                            ∎ 

أما يف حالة الزمرة الالمتناهية, فإن فحص الزمرة اجلزئية يتطلب أكثر من جمرد 
 .11الحظ التمرين  .التحقق من االنغالق

 متاثالت املربع 
 للتحقق من أن الحظ أن لدينا فحص الزمرة اجلزئية وهنالك طريقة منظمة

, , , , , , , , ,  
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, والذي يوضح نتيجة تركيب (Group Table)جدول الزمر وهي استخدام 
 5.3أي تبديلني يتوافقان مع تأثري احلركات الثامن عىل الزوايا, ويوضح اجلدول 

د هو احلركة النهائية التي تنتج جدول الزمر هذا حيث إن العنرص يف أي صف وعمو
 .من تطبيق حركة العمود أوالً متبوعاً بحركة الصف

 
	عىل سبيل املثال, ما هي احلركة  , 	 ∘ التي تنتج من دوران املربع باجتاه 	

 درجة أوالً ثم تقليبه حول حموره األفقي? ألن 90عقارب الساعة بزاوية 
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 ينتج أن 

, ∘
1		2		3		4
3		2		1		4

 
 . بطريقة مماثلة, هو  وعمود  ,لذلك فإن العنرص يف صف 

 
	لذلك فإن  ∘ . هنالك يشء جيب مالحظته وهو أن الرتتيب ,

 .ت تبديليةالذي يتم يف تطبيق احلركات مهم فهذه الزمرة ليس
عنرصاً املتبقية يف جدول  62من البسيط ولكنه من املتعب أيضاً إثبات الـ 

ألن النتيجة النهائية لتطبيق أي حركتني عىل التتابع تساوي واحدة من احلركات  .الزمر
 .5.2.4باستخدام املربهنة  الثامن األصلية, فإن لدينا زمرة جزئية من 

,هل أن : 191السؤال  , , , ? ارشح ملَ أو  زمرة جزئية من  ,
 .ملَ ال

 متاثالت الشبكة ذات البعد 
إن جدول الزمر املرتبط بمسألة الشبكة أصغر من ذلك املرتبط بمسألة املربع 

, وعىل الرغم أن هذا اجلدول يساوي الزاوية اليرس 5.4وهو موضح يف الشكل 
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جدول الزمر اخلاص بتامثالت املربع, إال أنك جيب أن تتذكر أن هذه العليا فقط يف 
 .وليس يف  احلركات األربع هي تبديالت يف 

 تبديلية?  5.4هل الزمرة اجلزئية املوضحة يف اجلدول : 192السؤال 

 
 الزمرة الثنائية والزمرة الدورية

 الزمرة الثنائية
الً من تلوين زوايا املربع, موضوع تلوين زوايا مضلع مخايس دعنا نطرح, بد

ضلع حيث  منتظم أو مضلع سدايس منتظم أو (بشكل عام) مضلع منتظم بـ 
. إذا سمحنا بأي حركة ثالثية األبعاد لتحديد تبديالت ذلك الشكل, فام هو 3

 طول زمرة التامثالت? 
هه بحيث  ملجموعة رقّم رؤوس زوايا املضلع املنتظم باستخدام ا ثم وجّ

 هي كالتايل:  6و  5عىل القمة, فالرتقيم لـ  1يكون الرأس 
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كام يف املربع (وهو مضلع منتظم رباعي األضالع), فإننا نستطيع تطبيق 

هنالك مخس  (Two-Dimensional Rotations)حركات دورانية ثنائية األبعاد 

(الدوران بزاوية  ضلع اخلاميس املنتظم (بام فيها العنرص املحايد حركات دورانية للم
رقّم هذه احلركات بـ  .)), وست حركات دورانية للمضلع السدايس املنتظم0°

, , , ,يف حالة املضلع اخلاميس وبـ  , , , , يف حالة املضلع  ,
360هو دوران بزاوية مقدارها  ن الدوران حيث إ السدايس  .درجة ⁄

(للمضلع  (للمضلع اخلاميس) و ما هي التبديالت يف : 193السؤال 
 السدايس) والتي تتوافق مع هذه احلركات الدورانية? 
لد املضلع اخلاميس مخسة حماور  .اآلن, هنالك حركات التقليب ثالثية األبعاد

حيث يمر كل حمور عرب رأس معني  ومنصف اجلهة املقابلة مبارشةً لذلك  متاثل

رقّم حركات التقليب بـ  .الرأس, وبالتايل فإن الرأس يميّز حمور التامثل
, , , ح يف األسفل:  ,  كام هو موضّ
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ح الشكل أعاله مواقع املضلع اخلاميس قبل  احلركات باإلضافة إىل حماور (يوضّ

ح مواقع املربع قبل وبعد احلركات) 5.2التامثل, عىل عكس الشكل   .والذي يوضّ
التي تتوافق مع حركات التقليب  ما هي التبديالت يف : 194السؤال 

 اخلمس هذه? 
لد املضلع السدايس ستة حماور متاثل, يمر ثالثة منها عرب أزواج من الرؤوس 

), وسنرقّم حركات التقليب املتوافقة لذلك بـ 6و 5,3) و(4,2و 1ة: (املتقابل
, و  1−2. أما املحاور الثالثة املتبقية فتمر عرب أزواج من اجلهات املتقابلة: (,

), وسنرقّم حركات التقليب املوافقة لذلك بـ 1−6و  4−3) و(6−5و  3−2) و(4− 5
, , , , ح يف الشكل التايل: ك ,  ام هو موضّ
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التي تتوافق مع حركات التقليب الست  ما هي التبديالت يف : 195السؤال 
 هذه? 

, وهو عدد الزوايا, تفرسّ االختالف يف طبيعة حماور إن زوجية أو فردية 
 .التامثل للمضلع اخلاميس والسدايس

ضلع,  كام يمكن أن تتوقع, فإن زمرة التامثالت للمضلع املنتظم املكون من 
حركة تقليب,  حركة دورانية (تتضمن العنرص املحايد) و  , لدهيا 3حيث 

الثنائية للمضلع املنتظم املكون من  الزمرةوتسمى  2وبالتايل فإهنا ذات رتبة تساوي 
. تتكون  ويرمز هلا بالرمز (Dihedral Group of the Regular n-gon) ضلع 

,حركة دوران  هذه الزمرة من  , , …  حركة تقليب كالتايل:  و  ,
, فإن حركات التقليب هذه هي:  إذا كان   عدداً فردياً

, , … ,  
الذي يمر عرب الرأس  هي حركة حول حمور التامثل حيث إن حركة التقليب 

, فإن حركات التقليب  أما إذا كان  .ومنتصف اجلهة املقابلة له مبارشةً   عدداً زوجياً
 هذه هي: 

, , … , , , , , , … , ,  
 هي حركة حول املحور الذي يمر عرب الرأس  حيث إن حركة التقليب 

, وحركة التقليب والرأ هي حركة حول املحور الذي يمر  ,س املقابل له مبارشةً
 ., واجلهة املقابلة هلا مبارشةً 1و  عرب منتصف اجلهة التي تضم الرأسني 
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 .8ورتبتها  إن زمرة متاثل املربع التي حتدثنا عنها سابقاً هي الزمرة الثنائية 
اه, عند ضلع عىل زواي الت املضلع املنتظم املكون من بشكل عام, فإن تأثري متاث

. أي أن, 2رتبتها  , تشكل يف احلقيقة زمرة جزئية من التفكري به كتبديالت يف 
|و   | 2. 

 الزمرة الدورية
, ذات الرتبة  (Cyclic Group) هنالك طريقة واحدة لتعريف الزمرة الدورية

التي تتكون من العنرص  , وهي بأهنا الزمرة اجلزئية من والتي يرمز هلا بالرمز 
وبالتايل,  .ضلع عملية دوران عىل املضلع املنتظم املكون من  1املحايد والـ 

,فإهنا أساساً تشبه الزمرة  	:حيث  ⨁ 1, … هي جمموعة بواقي  1,0,
 . هي اجلمع املبارش لبواقي القسمة عىل  ⊕و  القسمة عىل 

ح يف اجلدول  عىل سبيل املثال, فإن جدول الزمر لـ  . إن جدول 5.4موضّ
,الزمر لـ   هو:  ⨁
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تترصف الزمرتان بالطريقة نفسها, عدا كوهنام خمتلفتني يف أسامء العنارص, وهذا 

ح مفهوم   .الذي لن نتطرق إليه رغم أمهيته البالغة يف مربهنة الزمر "زمرمتاثل ال"يوضّ
ص  امللخّ
, خاصةً عندما يكون هنالك متاثالت جلسيم مادي جيب أخذها العدّ ألغراض 

 بعني االعتبار, فإن أهم الزمر هي: 
  أو,  , وهي جمموعة كل التبديالت لـ زمرة التامثل, ويرمز هلا بالرمز

 , حتت عملية تركيب الدوال.→دوال التقابلبشكل مكافئ, 
  الزمرة الثنائية(Dihedral Group) وهي جمموعة , ويرمز هلا بالرمز ,

 .ضلع متاثالت املضلع املنتظم املكون من 
  وهي جمموعة التامثالت الدورانية الزمرة الدورية, ويرمز هلا بالرمز ,

ضلع, أو بشكل مكافئ جمموعة األعداد الصحيحة التي   للمضلع املنتظم املكون من
 .مع اجلمع تقبل القسمة عىل 

 .مها زمرتان جزئيتان من  و  كلتا الزمرتني 
 التامرين

		كم عدد الدورات يف التبديل  )1 		 			 		 		 		 		 	
		 		 		 		 		 		 		 ? 

التي لدهيا دورتان عىل وجه  يف  كم عدد التباديل املختلفة )2
 التحديد? التي لدهيا ثالث دورات عىل وجه التحديد?
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≕لتكن  )3 1	3	5 2 τو  6	4 ≔	  تبديلني  	2	3	4	5	6	1
 . جد:يف 

 τو 	  )أ (

 ∘و  ∘  )ب (
∘  )ج ( ∘ 	  

 و 	  )د (
هي جمموعة األعداد  يث زمرة, ح ∙,ارشح ملاذا ال تكون  )4

بحيث  ثم قم بإجراء تغيري بسيط عىل املجموعة هي عملية الرضب,  ∙احلقيقية و 

 .تصبح زمرة حتت عملية الرضب وأثبت كوهنا كذلك
انوين حذف اجلزء اليمني واليسار, ثم أثبت ق .زمرة ∗,لتكن  )5

, وأن املعكوس ألي استخدمهام إلثبات أن العنرص املحايد يف الزمرة يكون متفرداً 
 .يكون متفرداً أيضاً  ∋

أثبت أن كل صف يف جدول الزمر  .حمدودة زمرة ∗,لتكن  )6

 .اخلاص هبا هو تبديل من 
. من الصحيح ∈, ولتكن حمدودة رتبتها  زمرة ∗,لتكن  )7

,أن القائمة  , و العنرص املتكرر ه أثبت أن  .جيب أن حتتوي تكراراً  ,
 .أوالً 
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باإلضافة إىل ترقيم زوايا املضلع اخلاميس, قم برتقيم جهاته كـ  )8
, , , اكتب  .عىل جهات املضلع اخلاميس . صف كيف تؤثر الزمرة الثنائية ,

,نتيجة كل حركة كتبديل من  , , ن جدوالً شبيهاً باجلدول  , ثم قم  5.1وكوّ
 .ء نفسه للمضلع السدايسبعمل اليش

, لرتكيبة العصا والكرة جد زمرة التامثل, كزمرة جزئية من  )9
(الزوايا مرقمة  .املوضحة يف األسفل حيث إن هذه الرتكيبة حرة احلركة يف الفراغ

 .للتسهيل)

 
4أعد التمرين السابق ولكن لرتكيبة أبعادها   )10 4. 
 س بالرضورة أن تكون حمدودة), ولتكن (لي زمرة ∗,لتكن   )11

منغلقة  ) كانت 1إذا وفقط إذا ( . أثبت أن: جمموعة جزئية غري فارغة من 
 .∋, ينتج أن ∋) عندما تكون 2و( ∗حتت 

≕وأحد عنارصها  ∘,ملجموعة التامثل   )12 134 	 25: 
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ف    )أ ( 	, العنرص املحايد, وعرّ ≔ . احسب 	
:	 	 ∘ πو  	 	 ∘  ., وهكذا حتى تبدأ القائمة بالتكرار∘

مكونة من جمموعة التباديل التي أوجدهتا يف  لتكن املجموعة   )ب (
 .زمرة جزئية من  . استخدم جدول الزمر إلثبات أن أاجلزء 

ت أن . أثب∋زمرة, وليكن اجلزء الصحيح ألي  ∗,لتكن  )13
 املجموعة 

〈 〉 ≔ ∋ :  
〉. (تدعى املجموعة هي زمرة جزئية من   الزمرة اجلزئية الدورية من  〈

 . أوجدت يف التمرين السابق الزمرة اجلزئية الدورية من املتولدة باستخدام 
4	3	1املتولدة باستخدام التبديل  2	5.( 

〉املجموعة اجلزئية الدورية  متمامً للتمرين السابق, أثبت أن  )14 〉 
 .تبديلية

وهي  (Lagrange)يستعرض التمرين التايل إثباتاً ملربهنة الجرانج   )15
 .زمرة ∗,لتكن  .نتيجة مهمة يف مربهنة الزمر

	ولتكن  جزئية من  ةزمر لتكن   )أ ( املجموعة املشاركة . ∋
 هي املجموعة  والتي حتتوي عىل  يف  اليمنى لـ 
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,أثبت: إذا كان  	 :, فإن الدالة ∋ 	 املحددة باستخدام  →
∗  هي دالة تقابلية.  ∗

ف العالقة   )ب ( إذا وفقط إذا  ≡باستخدام التايل:  عىل  ≡عرّ
∗  .هي عالقة تكافؤ عىل  ≡أثبت:  .∋

هي  بؤ يف اجلزء أثبت: فئات التكافؤ لعالقة التكاف    )ج (
 .يف  املجموعات املشاركة اليمنى لـ 

جمجع النتائج يف األجزاء   )د ( إلثبات مربهنة الجرانج: إذا  أ

|, فإن هي زمرة جزئية من  هي زمرة حمدودة و ∗,كانت  تقبل القسمة عىل  |
| |. 

ارشح كيف تقدم مربهنة الجرانج طريقة بديلة لإلجابة عن    )ه (

 الوارد فيام سبق. 191ل السؤا
 

 املدارات وجمموعات النقاط الثابتة 3.5
نستطيع التفكري بزمرة  .ومربهنة الزمر العدّ إن هذا القسم يسد الفجوة بني 

) بأهنا تؤثر عىل خصائص معينة يف املربع: الزوايا متاثل املربع (أي الزمرة الثنائية 
يف احلقيقة,  .لخإ …لوينات املمكنة للحوافواحلواف والتلوينات املمكنة للمربع والت
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ولقد  5.1واجلدول  5.2لقد قمنا بذلك فيام يتعلق بالزوايا وهذا موضح يف الشكل 
 .قمنا برتقيم الزوايا ألن هذا ما نريد تلوينه

 تلوين املربع
بينام تؤثر العملية . 5.1تذكر مثال تلوين املربع الوارد يف القسم 

1 24 ثابتتني  3و  1الزوايا األربع املرقمة للمربع, فإهنا ترتك الزاويتني عىل  3
ولكن بينام تؤثر تلك العملية عىل التلوينات  .4و  2ولكنها تغري موقعي الزاويتني 

 , فإهنا تفعل ما ييل:5.1الستة عرش لزوايا املربع املوضحة يف الشكل 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 			 		 		 		 	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 			 		 		 		 	

 

حول املحور الرابط  		تقليب املربع امللون املرقم بـعىل سبيل املثال, ينتج عن 
تؤثر العملية  .وهذا يعني أن  		املربع امللون 3و  1بني الزوايتني 

 عىل التلوينات كالتايل: 4	3	2	1

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 			 		 		 		 	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 			 		 		 		 	

 

 .لتلويناتالحظ أن كل عملية هي اقرتان تقابيل عىل جمموعة ا
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 تلوين الشبكة
بتوضيح تأثري زمرة التامثل عىل  1.5قمنا يف مثال تلوين الشبكة الوارد يف القسم 

, ولكن إن هذه الزمرة 5.2واجلدول  5.3املربعات التسعة املكونة للشبكة يف الشكل 
2تؤثر أيضاً عىل الـ  تلويناً ممكناً للمربعات التسعة, وعىل عكس مثال  512

 .جداً  ; فإن تعداد مجيع التلوينات املمكنة بشكل رصيح يعترب عمالً مرهقاً املربع

و  ولكن, كام هو احلال يف مثال املربع, فإن كل عملية من العمليات األربع: 
 .تنتِج دالةً تقابلية عىل جمموعة التلوينات و  و  

 تأثري الزمرة عىل الدوال
حلل  —برينسايد  − فروبينيوس − كوتيشمربهنة  —ة مفيدة تقدم مربهنة الزمر طريق

مسألة تلوينات املربع وتلوينات الشبكة بجهد مماثل; عىل الرغم من أن هنالك تلوينات 
   ).16مقابل  512أسود وأبيض يف الشبكة أكثر من تلك تلوينات االبتداء يف املربع (

يف أمثلتنا,  .لدوالإن الفكرة األساسية هي تأثري الزمرة عىل جمموعة من ا
الدوال هي التلوينات ويكفي للعديد من املسائل وجود فكرة بدهيية ملا يعنيه تأثري 

  .ولكن تطوير املربهنة يتطلب تعريفاً دقيقاً  الزمرة,
جمموعتني حمدودتني,  و  : لتكن (تأثري الزمرة عىل الدوال) 5.3.1 التعريف

	من الدوال  عة . للمجموزمرة التباديل من  ولتكن  : 	 ف  →  تأثري يعرّ
  بـ:  عىل
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	لكل                               : ∈  ∋و  	
 أبيض,أسودهي جمموعة الزوايا املرمزة, و 4يف مثال املربع, 
 .ألهنا تؤثر عىل جمموعة الزوايا  هي الزمرة الثنائية  هي جمموعة األلوان, و

بعد كل  .إن الغرض من التعريف هو التوضيح بدقة ما يعنيه, لنقل, 
, إن القول  .كيفية تأثري الزمرة عىل الزوايا وليس عىل التلوينات ذلك, تصف  بدهيياً

مع عقارب الساعة بزاوية  يعترب منطقياً ألن دوران التلوين  	بأن 
ف التعريف ماهية 5.1عد إىل الشكل.( .ينتج عنه التلوين  °90مقدارها  ) يعرّ

 , يقول التعريف:	. ألن الدالة 

 

− 1هي التلوين الذي يرقّم الزوايا  ألن  لذلك يف احلقيقة فإن 
 .أسود −أسود  –أبيض  –بالرتتيب أسود  4

 .استخدم نفس الطريقة إلجياد : 196السؤال 
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 مفهومان مهامن 
 املدار

ألن هدفنا هو عد التلوينات غري املتكافئة, فإننا جيب أن نجعل فكرتنا عن 
 "الوصول"نعترب, يف مثال تلوين املربع, التلوينني متكافئني إذا استطعنا  .التكافؤ أدق

 .ألحدمها من اآلخر بواسطة عمليات الزمرة
متكافئني ألن عملية الدوران بزاوية  و عىل سبيل املثال, يعترب التلوينان 

, وهذا هو احلال أيضاً أن 	درجة تأخذ أحد التلوينات إىل اآلخر:  90
, لكن املقصود أنه يوجد طريقة واحدة عىل األقل 	و  	

 .أو العكس إىل  للوصول من 
) فإن مدار االقرتان  عندما تؤثر الزمرة عىل جمموعة من الدوال (التلوينات مثالً
هو جمموعة كل الدوال التي يمكن الوصول إليها من خالل تنفيذ عمليات الزمرة عىل 

 .(Original Function) الدالة األصلية
زمرة 	جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و  لتكن (املدار):  5.3.2التعريف 

 هو املجموعة:  حتت  مدار , ∋    . أليالتباديل من 

≔	 :	 ∈  
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ليات , نقوم بتنفيذ كل واحدة من عمعىل سبيل املثال, إلجياد مدار التلوين 

 ومجع النتائج كالتايل:  الزمرة الثامن عىل 

 

,, يساوي , وحتديداً هذا يعني أن مدار  , وكأمثلة  ,
 و  ,أخر	. 

 ? ا هو مدار م: 197السؤال 

 .الحظ أن كل مدار حيتوي عىل تلوينات زوايا املربع التي نعتربها متكافئة فعالً 

 .يف مدارها اخلاص كون أي دالة تبشكل عام, ارشح مل : 198السؤال 

 جمموعة النقاط الثابتة
إن جمموعة النقاط الثابتة اخلاصة بعملية زمرة معينة هي جمموعة الدوال التي 

 .من دون تغيري يف هذه العملية تبقى

جمموعتني حمدودتني,  و لتكن (جمموعة النقاط الثابتة):  5.3.3التعريف 
 يف  تكون جمموعة النقاط الثابتة لـ  ,∈. ألي زمرة التباديل من  ولتكن 

 هي املجموعة
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	fix :	 ∈ :	 	  

هي مجيع  ات الوحيدة التي مل تتغري من قبل احلركة يف مثال املربع, التلوين
 , لذلكومجيع التلوينات البيضاء  التلوينات السوداء 

	fix 	 ,  

,التلوينات التي مل تتغري من قبل العمليات   هي  

	fix , 	 , , ,  

الذي يكون لديه  بشكل عام, ما هو عنرص الزمرة : 199السؤال 
fix 	 ?  دائامً

 الغاية: عدّ املدارات 

جمموعة الدوال التي تتأثر من قبل الزمرة,  ئعلينا اآلن إثبات أن املدارات جتزّ 
ت غري املتكافئة حاملا ننتهي من ذلك, سنعيد صياغة هدفنا األسايس حول عد الرتتيبا

 .كام وأهنا عدّ للمدارات



487 
 

. لتكن زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني ولتكن  و لتكن 
. مالحظتنا األوىل هي أن املدارات مجيعها ليست فارغة, وهذا ينتج عن ∋

الذي الحظت فيه أن أي اقرتان يقع ضمن  198حلك للمسألة الواردة يف السؤال 
 .اخلاصمداره 

ينتمي إىل مداره اخلاص, فإن هذا  ألن .تتبع املالحظة الثانية عىل الفور تقريباً 
 يقع ضمن مدار معني; لذلك فإن احتاد املدارات يساوي يعني أن كل عنرص يف 

 .وهي جمموعة الدوال التي تتأثر من قبل الزمرة

بنيّ أن جمموعة املدارات حتتوي عىل , سنئ لنكمل اإلثبات بأن املدارات جتزّ 

جمموعات منفصلة وسنقوم بذلك من خالل إثبات أن أي مدارين ليسا منفصلني جيب 

 .أن يكونا متساويني
زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني ولتكن  و  لتكن :  5.3.4املربهنة

 موعة ; أي أن املج ئجتزّ  , وبالتايل فإن املدارات 
:	 		orb :	 ∈  

 .هي جتزئة من 
. زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني ولتكن  و لتكن اإلثبات: 

حتتوي عىل جمموعات غري فارغة والتي يكون ناتج احتادها مساوياً لـ  أثبتنا للتو أن 
 .عات منفصلة, وجيب علينا اآلن أن نثبت أن هذه املجمو
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أي  gمها مداران غري منفصلني, وليكن  orbو orbافرتض أن 
 , أن 5.3.2هذا يعني, من خالل التعريف  .اقرتان ينتمي إىل كال املدارين

 .,  ∋ لـ و 
من خالل بيان أن كل واحد منهام هو  orbو  orbسنثبت أن 

 .جمموعة جزئية من اآلخر
orbليكن  , ولكن ألن ∋لـ  	, هذا يعني أن ∈

 . لذلك 	; فإننا نستطيع كتابة 	

	وهذا يعني أن  تنتمي إىل  , فإن العملية ق الزمرة بانغال حيث  	

∋. لذلك فإن   ∋ orb  وبالتايلorb 	orb. 

orbإن إثبات أن  ⊇ orb  يشبه اإلثبات السابق, وقد تم تركه
جيب أن حتتوي عىل جمموعات منفصلة  لذلك فإن  .لقادملتقوم بحله يف السؤال ا

 . ئوبذلك نكون قد أكملنا إثبات أن املدارات جتزّ 

orbأثبت أن : 200السؤال  	orb. 

أن هنالك ستة تلوينات غري  1.5الحظنا يف مثال تلوين املربع الوارد يف القسم 
 .أن هنالك ستة مداراتمتكافئة فقط وهذا يعني 
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 .: اكتب املدارات الستة يف مثال املربع201السؤال 

 برينسايد −فروبينيوس  –كوتيش مربهنة 

من أجل توضيح كيفية عد املدارات بطريقة فعالة, فإننا سنتطرق إىل املربهنة 
 .5.5التي متكننا من فعل ذلك وسنثبتها يف القسم 

جمموعتني  و لتكن برينسايد):  −فروبينيوس − كوتيش( 5.3.5املربهنة 
, وبالتايل جمموعة املدارات لـ  ولتكن  زمرة التباديل من  حمدودتني ولتكن 

 فإن: 

 
) هيدف .C.F.B( برينسايد –فروبينيوس  –كوتيش وبالتايل فإن تطبيق مربهنة 

تة والقيام بذلك يتطلب العلم إىل حتديد حجم كل واحدة من جمموعات النقاط الثاب
هبيكلية الدائرة لكل واحدة من عمليات الزمرة ودعنا نستخدم ذلك إلهناء املثالني 

 .اللذين نعمل عليهام

 إهناء مثال تلوين املربع 
بكتابة كل واحدة من عمليات الزمرة الثامن كحاصل  5.1قمنا يف اجلدول

ن من تسهيل حساب  أحجام جمموعات النقاط رضب دوائر منفصلة, وهذا يمكّ
 .الثابتة
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ههنا الفكرة; فلعد التلوينات التي تُبقي عملية الزمرة عليها ثابتة, يكفينا عد 

الطرق لتعيني لون لكل دورة من دورات تلك العملية; وهذا ألن كل زاوية يف دورة 

 .معينة جيب أن حتصل عىل اللون نفسه حتى يبقى التلوين ثابتاً حتت العملية

3	1عىل الشكل  ل املثال, يمكن كتابة العملية عىل سبي ; وهذا يعني 4	2

لذلك فإن كلتا  .4و 2وتقوم بتبديل الزاويتني  3و 1أهنا تقوم بتبديل الزاويتني 

 2جيب أن حتصال عىل اللون نفسه وكذلك احلال بالنسبة إىل الزاويتني  3و 1الزاويتني 

لذلك فإن  أبيض) لكل واحدة من الزواياهنالك خياران للونني (أسود أو  .4و 

fix 	 1كالتايل: 		. يمكن كتابة العملية املحايدة 2 2 3 4 ,

لذلك فإن أي زاوية يمكن أن حتصل عىل أي لون ألن أي تلوين يبقى ثابتاً حتت 

fix           العملية املحايدة وهذا يعني أن 	 2. 

بشكل عام, وبوجود لونني, فإن عدد التلوينات التي تبقى ثابتة من خالل 

 هو عدد الدورات املنفصلة يف التبديل  حيث  2عملية معينة يساوي 

 .واجلدول التايل يلخّص هذه املعلومات
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ملدارات, وبالتايل برينسايد, فإن عدد ا −فروبينيوس −كوتيشباستخدام مربهنة 

 عدد التلوينات غري املتكافئة, يساوي: 
1
| |

|fix |
∈

	
1
8

2 2 2 2 2 2 2 2

6 
 .1.5بتدائية يف القسم بع فإن هذا يتوافق مع إجابتنا االوبالط

 . من لونني: جد اإلجابة يف حال توفر ثالثة ألوان بدالً 202السؤال 
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 إهناء مثال تلوين الشبكة 
فإننا  1.5بتطبيقنا لنفس األفكار عىل مثال تلوين الشبكة الوارد يف القسم 

, وهي الزمرة الدورية ذات الزمرة ذات الصلة هنا هي  .نتوصل إىل اجلدول التايل
 .بتأثريها عىل املربعات التسعة يف الشبكة 4الرتبة 

 
برينسايد, فإن عدد التلوينات غري  −فروبينيوس −كوتيشباستخدام مربهنة 

 املتكافئة, يساوي: 
	
1
4

2 2 2 2 140 
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 حساب حجم جمموعة النقاط الثابتة
إن أسلوبنا يف حساب أحجام جمموعات النقاط الثابتة يعتمد عىل النتيجة 

ية الزمرة تثبّت التلوين عندما تكون كل دورة بلغة التلوينات, يقال بأن عمل .التالية
 .عىل وجه التحديد يف تلك العملية أحادية اللون

زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و لتكن : 5.3.6 املربهنة
ثابتاً يف كل دورة  إذا وفقط إذا كان  ; يكون ∋و ∋ ألي. 

 .لـ 
 . 5.3.1, التعريف4إلثبات, الذي يطلبه منك التمرين يستخدم ا
 امللخص

حتى اآلن, نستطيع التفكري . زمرة تؤثر عىل جمموعة االقرتانات  لتكن 
 .هبذه االقرتانات كتلوينات

  التي  وهو حيتوي عىل عنارص  هو جمموعة جزئية من  ∋مدار
 .بواسطة عمليات الزمرة  من "الوصول إليها"يمكن 

  وهي حتتوي عىل  هي جمموعة جزئية من  ∋جمموعة النقاط الثابتة لـ
 .التي ال تتغري من قبل  عنارص 

ن مربهنة كوتيش من حساب عدد املدارات بداللة  برينسايد − فروبينيوس −متكّ
مكن حساب حجم جمموعة أحجام جمموعات النقاط الثابتة, ويف أمثلتنا كان من امل

 كحاصل رضب دوائر منفصلة. النقاط الثابتة من خالل كتابة كل عنرص يف الزمرة 
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 التامرين 

عد إىل مثال املربع, ولكن افرتض أنه يمكن تلوين كل زاوية  .1
 2و  1التلوين الذي يلون الزوايتني  ليكن  .باأللون األسود أو األبيض أو األمحر

اكتب كل  .باللون األمحر 4باللون األبيض والزاوية  3اوية باللون األسود والز

 .التلوينات يف مدار 

إذا  2.5الوارد يف القسم  9كم عدد الطرق لبناء الشكل يف التمرين   .2
 −كوتيشلون? طبق مربهنة  كان من املمكن لكل كرة أن حتمل واحداً من 

 .برينسايد −فروبينيوس

ربع باستخدام أربع عيص وأربع بكم طريقة خمتلفة يمكن بناء م  .3
كرات متامثلة; بحيث حتمل كل عصا اللون األسود أو األبيض? (أي أننا نلون 

 احلواف وليس الزوايا).

,رقّم أطراف املربع بـ    )أ ( , جد هيكلية الدورة لكل عنرص يف . ,
 −فروبينيوس −كوتيشاملجموعة الثنائية بتأثريها عىل احلواف ثم طبق مربهنة 

 .برينسايد
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اآلن قم بتغيري السؤال إىل: بكم طريقة خمتلفة يمكن بناء مربع   )ب (
 باستخدام أربع عيص وأربع كرات; بحيث حتمل كل عصا اللون األسود أو األبيض

وحتمل كل كرة اللون األسود أو األبيض? أجب عن السؤال باستخدام مربهنة 
ثنائية اآلن عىل املجموعة مساعدة: تؤثر الزمرة ال.(برينسايد −فروبينيوس −كوتيش

1,2,3,4, , ,  .من الزوايا واحلواف) ,

 .5.3.6أثبت املربهنة  .4

 برينسايد −فروبينيوس −كوتيشيوضح هذا التمرين ملَ تعترب مربهنة  .5
لنأخذ مثالً حساب عدد الطرق املختلفة التي نستطيع من خالهلا  .تعميامً ملبدأ التكافؤ

د حول طاولة دائرية وسنفرتض مبدئياً أن املقاعد توزيع مخسة أشخاص عىل مقاع
 مرقمة أو يمكن متييزها عن بعضها البعض بطريقة ما.

 ما هي زمرة التامثل التي تؤثر عىل طرق اجللوس?   )أ (

 كم عدد طرق اجللوس التي تبقى ثابتة من خالل العنرص املحايد?  )ب (

ارشح ملَ ال تبقى أي جلسة ثابتة من خالل كل عملية من عمليات   )ج (

 الدوران? 
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إلجياد عدد طرق  برينسايد −فروبينيوس −كوتيشاستخدم مربهنة    )د (
 اجللوس املختلفة عندما تكون املقاعد غري متميزة.

قطع نقدية, بحيث تكون  8كم كومة خمتلفة يمكن تكوينها من  .6
القطع إما ذهبية أو فضية ولكنها متتلك احلجم نفسه? يمكن ترك الكومة من دون 

 تغيري أو قلبها.

قطعة نقدية حيث يتم  عمم املسألة السابقة لكومة مكونة من  .7
 (مساعدة: يرجى االنتباه إىل زوجية أو فردية  .نوع خمتلف للقطع النقدية استخدام 

 .ألهنا مهمة)

 مالحظات رسيعة

بمسلمة برينسايد  برينسايد − فروبينيوس −كوتيشكثرياً ما تُدعى مربهنة 
(Burnside’s Lemma) اناً مربهنة برينسايدأو أحي (Burnside’s Theorem) وفيام ,

); فإن 1970فنسبة إىل بحث أجراه نيومان ( .يبدو أن هذه األسامء مجيعها خاطئة
ثم قام فروبينيوس  1845كوتيش هو من أثبت أوالً النتيجة حلالة خاصة يف عام 

حيدث حتى ستينيات , أما الدالة ببرينسايد فلم 1887بإثباهتا يف شكلها احلايل يف عام 

القرن املايض حني قام بعض املؤلفني باستخدام تلك النتيجة التي وجدوها يف كتاب 
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حول مربهنة الزمر, ويف غياب املرجعية ألصل تلك النتيجة,  1911برينسايد لسنة 
تدرجيياً شيئاً  "مسلمة برينسايد"وأصبح استخدام اسم  قاموا بنسبها إىل برينسايد

 .مألوفاً 

, فإن العديد يعرفون النتيجة باسم مسلمة برينسايد وهذا ولكن,  خطأً أم صواباً
املسلمة التي ليست  "ما جعلنا نُدخل اسمه, ولكن الورقة العلمية لنيومان بعنوان 

تستحق القراءة وفيها يقرتح أن ) A Lemma that is not Burnside’s( "لبرينسايد
 .فروبينيوس −تدعى املربهنة بفرضية كوتيش

 برينسايد −فروبينيوس −كوتيشاستخدام مربهنة  4.5

س هذا 1.5املطروحتني يف القسم  العدّ اآلن وقد أجبنا عىل مسألتي  , فإننا سنكرّ
من البداية  برينسايد − فروبينيوس − كوتيش القسم لتوضيح كيفية تطبيق مربهنة 

 .ايللإلجابة عىل أربع مسائل عدّ إضافية, وسنؤجل إثبات املربهنة للقسم الت

 املثال األول: تلوين أوجه املنشور الثالثي

لد املنشور الثالثي مثلث متساوي األضالع للقاعدة وآخر للقمة وجوانب 
بكم طريقة خمتلفة يمكن تلوين األوجه اخلمسة هلذا املنشور إذا أمكن تلوين  .مستطيلة

 لون? كل وجه بواحد من 
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والقاعدة  بحيث إن القمة هي  5.4ثي يف الشكل تظهر صورة املنشور الثال

هنالك  .للمنشور . سنحدد أوالً زمرة التامثل و  و  واجلوانب هي  هي 

ثالث حركات دوران مع عقارب الساعة حول املحور الرأيس الذي يمر عرب مراكز 

), والدوران ( °120ة , والدوران بزاويالقمة والقاعدة وهي: العنرص املحايد 
نستطيع أيضاً مترير حمور عرب مركز كل جهة (عمودياً عىل تلك  .)( °240بزاوية 

و  حول ذلك املحور; تدعى هذه العمليات  °180اجلهة) وتدوير املنشور بزاوية 
 .عىل التوايل و  و  نسبة إىل املحور الذي يمر عرب مراكز اجلهات  و  

ح اجلدول التايل املعلومات املتعلقة هبذا املوضوع  واملطلوبة لتطبيق مربهنة  يوضّ

 .برينسايد −فروبينيوس −كوتيش
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بتبديل وجهي القمة والقاعدة; وتُبقي الوجه  عىل سبيل املثال, تقوم احلركة 

	, لذلك فإن 3و  1ثابتاً ولكنها تبدل الوجهني  2 	 	. 
لون لكل دورة من الدورات الثالث لذلك فإن  نستطيع تعيني واحد من 

|fix |  ., وتتبع مدخالت العمليات اخلمس األخر بشكل مشابه	

 , فإن عدد التلوينات غريبرينسايد −فروبينيوس −كوتيشباستخدام مربهنة 
 املتكافئة يساوي: 

1
6

	 	 	
1
6

5  
ح أيضاً أن   6يقبل القسمة عىل  5(كمالحظة جانبية, إن هذا يوضّ

 .)1لـ 
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 املثال الثاين: عدّ القالئد
مكن تكوينها بحيث كم عدد القالئد املختلفة واملكونة من ست خرزات التي ي

من ثالثة ألوان? كم عدد القالئد املختلفة واملكونة من سبع  اً حتمل كل خرزة لون
 من ثالثة ألوان? اً خرزات التي يمكن تكوينها بحيث حتمل كل خرزة لون
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أضالع  6تشبه زمرة التامثل لكل قالدة زمرة التامثل للمضلع املنتظم املكون من 
أضالع عىل التوايل, وبالتايل فإننا نتعامل مع الزمرتني  7لع املنتظم املكون من أو املض

 .و  نائيتني ثال
للقالدة املكونة من ست خرزات, رتب القالدة يف دائرة بحيث تكون اخلرزات 

 ومرقمة كام هو موضح هنا:  متباعدة بشكل متساوٍ 
 

  

 
 .القالئد الثابتة من قبل كل عملية هيكلية الدورات وعدد 5.5يوضح اجلدول 

 , فإن عدد القالئد املختلفة يساوي:برينسايد −فروبينيوس−كوتيش باستخدام مربهنة 
1
12

3 3 3 4 3 2 3 2 3 92 
3أي أنه من بني الـ  قالدة األوىل (أي تلك القالئد ذات اخلرزات  729
 .احتامالً متميزاً فقط 92للحركة) يوجد فعالً املرقمة والقالدة غري قابلة 

 للقالدة املكونة من سبع خرزات, رتبها كام هو موضح يف الشكل التايل: 
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 – كوتيشاملعلومات ذات الصلة وباستخدام مربهنة  5.6يعرض اجلدول 
 نستنتج أنه يوجد  برينسايد − فروبينيوس

1
14

3 7 3 6 3 198 
 .قالدة خمتلفة من سبع خرزات تستخدم ثالثة ألوان من اخلرز

ما هي اإلجابة لكل مسألة عد للقالئد إذا كان عدد األلوان : 203السؤال 
 بدالً من ثالثة? املتوفرة يساوي 

 خرزة القالدة املكونة من 
رزات, ولربام املكونة بعد حل مسائل القالئد املكونة من ست خرزات وسبع خ

, ستبدأ بتكوين بعض احلس البدهيي حول ما هو  من تسع خرزات لوحدك أيضاً
 خرزة, ومن الواضح أن اخلصائص العددية لـ  مطلوب ملسألة القالدة املكونة من 

 .16و 15انظر التامرين  .تلعب دوراً مهامً 

 املثال الثالث: مثال غري هنديس
العملية األوىل هي عملية  .املطبقة عىل عدد ثنائي تدارس العمليات التالية

التي تزيح كل عدد منزلة واحدة إىل اليسار, مع االلتفاف عند هناية  SHIFTاإلزاحة 
 عىل سبيل املثال, .العدد

SHIFT 00010 00100	 	 	 01011 10110.. 
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إىل  1و كل  1إىل  0التي حتول كل  FLIPالعملية األخر هي عملية القلب 
FLIP. عىل سبيل املثال, 0 00010 11101	 	 	 01011

10100. 
أرقام التي يمكن تكوينها إذا  5كم عدد األعداد الثنائية املختلفة واملكونة من 

تم اعتبار عددين من تلك األعداد متكافئني يف حال تم احلصول عىل أحدمها من 
 ?FLIPوالقلب  SHIFTليات اإلزاحة اآلخر من خالل أي دمج لعم

 عىل سبيل املثال, األرقام التالية كلها متكافئة:

بالتحضري لتكوين زمرة التامثل, دعنا نمثّل العدد الثنائي املكون من مخسة أرقام كـ 
بمقدار  SHIFT. سنحتاج إىل العملية املحايدة, وعملية اإلزاحة 

. يوضح اجلدول التايل FLIPمرة أو مرتني أو ثالث أو أربع مرات, وعملية القلب 
 ).قيمة الرقم  "قلب"لإلشارة إىل أنه تم  (نستخدم .املعلومات ذات الصلة
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? ال نستطيع حساب هيكلية , FLIPولكن ماذا عن عملية القلب 
, وذلك ألن عملية القلب SHIFTدورات اخلاصة هبا كام فعلنا لعملية اإلزاحة ال

FLIP  كل رقم وليس موقعه; وهذا يعني أننا, عىل عكس مجيع األمثلة  "قيمة"تغري
باإلضافة إىل ذلك, فإنه ال يمكن لزمرة التامثل أن  .السابقة, ال نتعامل مع زمرة تبديل

	≕تتكون فقط من العمليات يف  , , , , ألن هذه املجموعة ليست  ,
 عىل سبيل املثال, إذا قمنا بتطبيق  .منغلقة حتت الرتكيب وبالتايل هي ليست زمرة

 فإننا نحصل عىل أوالً ثم 

 
وجد أي طريقة ال ت .)مع  وهو تركيب  ∘هو اختصار لـ  (الرمز 
 بعملية واحدة يف املجموعة  إىل  للوصول من 

 .ليست منغلقة وبالتايل هي ليست زمرة املعرفة أعاله, لذلك فإن 
 عمليات تلك ال −نستطيع جعلها زمرة من خالل إضافة أربع عمليات أخر

  عىل الشكل 
,1لـ     2, 3,  . تستطيع بعدها أن تتحقق أن: 4

≔	 , , , , , , , , ,  
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ليس رضورياً أن تقوم ببناء جدول الزمرة املكون من عرشة  .هي فعالً زمرة

 .جيب أن يكون كافياً صفوف وعرشة أعمدة ألن حتققاً بدهيياً 
 ما هي عملية الزمرة التي هي الناتج الصايف من تطبيق : 204السؤال 

? هل هذه متبوعةً بـ  ? متبوعةً بـ  ? متبوعةً بـ  ? متبوعةً بـ 
 الزمرة تبديلية?

فإننا بحاجة إىل  نسايدبري − فروبينيوس −كوتيشاآلن, من أجل تطبيق مربهنة 
 أحجام جمموعات النقاط الثابتة: 

 
تساعد هيكلية الدورات التي تم حساهبا يف اجلدول السابق يف حساب أحجام 
جمموعات النقاط الثابتة للعمليات اخلمس األوىل. أما بالنسبة إىل العمليات اخلمس 

 .ثنائي مكون من مخسة أرقام ثابتاً عدد  منها أيَّ  تبقية, فال تُبقي أيٌّ امل
 .ارشح ملَ  :205السؤال 

, باستخدام مربهنة   , يوجد برينسايد − فروبينيوس −كوتيشأخرياً
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1
10

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 

 .أعداد ثنائية مكونة من مخسة أرقام حتت هذا املفهوم للتكافؤ
  .ن فئات التكافؤ األربع: أعط ممثالً عن كل فئة م206السؤال 

 بطريقة حمددة املثال الرابع: تلوين الشبكة ذات البعد 
3كم عدد تلوينات األبيض واألسود للشبكة ذات البعد  التي لدهيا مخسة  3

 مربعات سوداء وأربعة مربعات بيضاء عىل وجه التحديد?
 جموعة , كانت امل1.5يف سؤال تلوين الشبكة األسايس الوارد يف القسم 

2هي جمموعة الـ  هي جمموعة  يف هذه احلالة, تكون  .تلويناً ثنائياً ممكناً  512
كل التلوينات الثنائية املمكنة التي تستخدم مخسة مربعات سوداء وأربعة مربعات 

, لذلك تبقى زمرة متاثل الشبكة كام هي ولكن املجموعة بيضاء, والتي يوجد منها 
 .تتغري; وهذا يتطلب إعادة حساب حجم كل جمموعة من جمموعات النقاط الثابتة 

لتحديد عدد التلوينات التي  .تلويناً ثابتة مجيع الـ  تُبقي العملية املحايدة 
, قم بتفحّص هيكلية الدوائر اخلاصة هبا:  تُبقي عليها العملية   ثابتةً

1397 2684 5  
ألن كل تلوين حيتوي عىل مخسة مربعات سوداء وأربعة مربعات بيضاء عىل 

هذا ألن املربعات يف الدورة  .وجه التحديد, فإن هذه العملية تثبّت لونني فقط
بمجرد تلوين تلك  .جيب أن تكون مجيعها سوداء أو مجيعها بيضاء 7	9	3	1
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نتج أربعة جيب أن حتمل اللو 4	8	6	2املربعات, فإن املربعات  ن املقابل, وهذا يُ
جيب أن حيمل  5مربعات سوداء وأربعة مربعات بيضاء, لذلك فإن املربع حامل الرقم 

 .أيضاً لونني فقط للسبب ذاته, تثبّت العملية  .اللون األسود
	عىل الرغم من أن العملية  1	9 2	8 3	7 4	6 تشتمل عىل  5

ة عد التلوينات التي تُبقي عليها هذه العملية ثابتةً تبقى ذاهتا دورات أكثر, إال أن طريق
  .وهنالك ستة منها ككل

 : اعرض التفاصيل (فكر بحاالت) التي توضح أن العملية 207السؤال 
 .تثبّت ستة تلوينات

 يلخّص اجلدول التايل النتائج: 

 
, فإن عدد التلوينات غري برينسايد −  فروبينيوس – كوتيشباستخدام مربهنة 

 املتكافئة يساوي:
)5.2(  

1
4

9
5

2 6 2 34 
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من اجلدير باملالحظة أنه بتحديدنا لنوع التلوين (هنا, مخسة مربعات سوداء 
وأربعة مربعات بيضاء, بدالً من أي عدد لكل نوع) فإن حتديد حجم كل جمموعة من 

تستخدم مربهنة بوليا للتعداد, وهو  .حاً جمموعة النقاط الثابتة يصبح أقل وضو
 ., دوال التوليد لتعالج هذه الصعوبة6.5موضوع القسم 
 امللخص

لفهم زمرة التامثل للكائن  برينسايد − فروبينيوس − كوتيشهيدف تطبيق مربهنة 
يف العديد من املسائل, يمكننا  .موضع السؤال ثم لتحليل هيكلية الدورات اخلاصة به

, لكن أو الزمرة الدورية  مر متاثل معروفة كالزمرة الثنائية االستفادة من ز
 .مسائل أخر تتطلب البداية من نقطة الصفر

 التامرين
أجب عن سؤال املنشور الثالثي ولكن يف حالة كانت القاعدة   .1

 .والقمة للمنشور مثلثات متساوية الساقني (ليست متساوية األضالع)
الزوايا الست يف املنشور الثالثي يف املثال تدارس فكرة تلوين   .2
حدد كيفية عمل زمرة التامثل عىل الزوايا, ثم قم بحساب عدد التلوينات غري  .األول

 .لون املتكافئة بحيث حتمل كل زاوية لوناً واحداً من بني 
كم عدد القالئد املكونة من سبع خرزات التي يمكن تكوينها   .3

ألمحر أو األزرق? كم عدد القالئد التي لدهيا ثالث بحيث حتمل كل خرزة اللون ا
 خرزات محراء وأربع خرزات زرقاء عىل وجه التحديد?
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بكم طريقة خمتلفة يمكننا تلوين الزوايا األربع يف رباعي األوجه   .4
لون? (مساعدة: حجم زمرة متاثل  املنتظم إذا كانت كل زاوية حتمل واحداً من بني 

, وكل وجه فيه هو عبارة عن مثلث متساوي 12ساوي رباعي األوجه املنتظم ي
 .األضالع)

 
 

بكم طريقة خمتلفة يمكننا تلوين األوجه الستة للمكعب إذا كان كل   .5
وجه حيمل واحداً من ثالثة ألوان خمتلفة? من بني تلك التلوينات, كم عدد تلك التي 

مساعدة: حجم زمرة متاثل املكعب يكون لدهيا وجه واحد عىل األقل من كل لون? (
 .)24يساوي 

 .أعد التمرين السابق ولكن لتلوين الزوايا الثامن للمكعب  .6
بكم طريقة خمتلفة يمكننا تكوين تصميم للشكل التايل باستخدام   .7

قطع البوكر احلمراء واخلرضاء والبيضاء? التصميم موضوع عىل طاولة بحيث يمكن 
 .ع القطع مرقمة للسهولة)(مواق .النظر إليه من أي زاوية
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اآلن, أعد السؤال السابق ولكن افرتض أن التصميم هو هيكلية   .8

 .الكرة التي تكون حرة الدوران يف الفضاء
كم عدد اهليكليات املختلفة املمكنة للتصميم التايل, بحيث إن كل   .9

حتمل واحداً من ثالثة كرة يمكن أن حتمل واحداً من أربعة ألوان وكل عصا يمكن أن 
 ألوان? 

 
كم عدد تلوينات األبيض واألسود املختلفة للشبكة ذات البعد   .10
3 التي لدهيا ثالثة مربعات سوداء وستة مربعات بيضاء عىل وجه التحديد? كم  3

 عدد التلوينات التي لدهيا مربعان سوداوان وسبعة مربعات بيضاء عىل وجه التحديد?
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د مسألة عد تلوينات األبيض واألسود للشبكة ذات البعد أع  .11
3 4, ولكن هذه املرة للشبكات ذات األبعاد 3 5و  4 5. 

 .تلوينات للشبكة ذات البعد  عمم املسألة السابقة لعد الـ   .12

من هذا القسم, أي وضح  3اكتب املدارات األربعة يف التمرين   .13
 .أرقام إىل فئات تكافؤ 5املكونة من  جمموعة األعداد الثنائية أكيف جتزّ 

 6كم عدداً خمتلفاً يمكن تكوينه من األعداد الثنائية املكونة من   .14
أرقام إذا تم اعتبار عددين من هذه األعداد متكافئني إذا تم احلصول عىل أحدمها من 

? (مساعدة: FLIPوالقلب  SHIFTاآلخر من خالل أي دمج لعمليات اإلزاحة 
 .ما هنا غري موجود يف املثال املوضح يف هذا الكتاب)هنالك أمر 

. 2هو عدد أويل أكرب من  خرزة حيث  لدينا قالدة مكونة من   .15
أثبت أن هيكلية الدورية لكل دوران يف مسطح (باستثناء الدوران بصفر درجة, أو 

 .العنرص املحايد) حتتوي عىل دورة واحدة عىل وجه التحديد

خرزة والتي يمكن تكوينها  ختلفة املكونة من كم عدد القالئد امل  .16
 .لون? اجعل الصيغة مفيدة قدر اإلمكان حيث يمكن أن حتمل كل خرزة واحداً من 

 .)(مساعدة: سوف حتتاج إىل استخدام اخلصائص العددية للعدد الصحيح 
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 برينسايد − فروبينيوس − كوتيشإثبات مربهنة  5.5
برينسايد,  −فروبينيوس −كوتيشثبات مربهنة سنقوم يف هذا القسم املوجز بإ

 .النقاط الثابتة, مفهوم املوازن وفيه أيضاً نستخدم, إضافة إىل املدارات وجمموعات
جمموعتني حمدودتني,  و لتكن : )(Stabilizer)(املوازن  5.5.1التعريف 

 املجموعة  هو حتت  موازن , يكون ∋ألي . زمرة التباديل من  ولتكن 
 

stab ∶ ∈ :  
 

لذلك, فإن موازن الدالة هو جمموعة كل عمليات الزمرة التي تُبقي عىل تلك 

  .الدالة من دون تغيري
إىل ثالثة أجزاء حيث  برينسايد −فروبينيوس −كوتيش سنقسم إثبات مربهنة 

 .يعترب اجلزء األول هو اجلزء األكثر تقنية
 ربط املدارات واملوازنات :1اخلطوة 

سنقوم مرة أخر, من أجل فهم االرتباط بني املدارات واملوازانات, 
 5.7يوضح اجلدول  .للتوضيح 1.5باستخدام مسألة تلوين املربع الواردة يف القسم 

لكل  .)5.1(عد إىل الشكل  .املدار واملوازن لكل واحد من التلوينات الستة عرش



514 
 

وهو حجم زمرة  8مرضوباً يف حجم موازنه مساوياً لـ تلوين, يكون حجم مداره 
 .التامثل

,. مداره هو خذ أي تلوين, لنقل  , . لكل تلوين يف هذا املدار, ,
ف عملية الزمرة التي تأخذ   إىل ذلك التلوين, ولذلك أعد كتابة املدار كالتايل:  عرّ

orb , 	 , 	 , 	 , 
 

 
 عىل سبيل املثال, قد نعيد كتابة .ثمة طرق أخر ممكنة إلعادة كتابة املدار

 .عىل الشكل 
وموازنه, فإن مبدأ  ألن حجم الزمرة يساوي حاصل رضب أحجام مدار 

ا قادرون عىل تكوين تطابق ذي معنى من النوع واحد لواحد بني الرضب يقرتح أنن
 .هي من موازنه و  هي من مدار  حيث  ,عنارص وأزواج الزمرة الثامنية 

علينا أن نربط  ,. مع أي زوج خذ أي عنرص من عنارص الزمرة, لنقل 
. والذي يساوي  املدار هو اخلاص ب ? إن االختيار الطبيعي للعنرص 

. نحن اآلن, إن الفكرة األساسية يف اإلثبات الالحق تأيت من اختيار العنرص املوازن 
	نعلم, من الطريقة التي كتبنا هبا املدار يف األعىل, أن  , لذلك فإن حلركة 	
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. فإلنشاء عنرص 	الذي تفعله حركة القلب  ين التأثري نفسه عىل التلو الدوران 
 يف املوازن, اخرت فقط: 

 
لدهيام  و	من املضمون أن يكون هذا ضمن املوازن ألن كلتا العمليتني 

 :التأثري نفسه عىل 

 
 .∘جيب أن تُربط مع  لذلك فإن 

), ما هو 5.3باستخدام جدول الزمر لتامثالت املربع (اجلدول  :208السؤال 
 ? 	°	عنرص الزمرة الذي يساوي 

 , لنقل لديه احلجم  ملعاجلة احلالة بشكل عام, افرتض أن مدار الدالة 
(5.3) 

 
,ههنا فإن  , …  مع الزوج ∋. سنربط عنارص متميزة من  هي ,
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والذي  (5.3)هو ذلك العنرص يف الزمرة الذي تم إدراجه يف املدار  حيث 
. إن العنرص الثاين من الزوج ينتمي فعالً إىل عىل  حيقق نفس التأثري الذي حتققه 

 املوازن ألن 

 
, وإلكامل اإلثبات, سنبني أهنا دالة تقابليةلذلك فإن  فة جيداً  .هذه الدالة معرّ
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زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و لتكن : 5.5.2املساعدة 
 يكون لدينا  ,∋بالتايل ألي . 

 
. زمرة التباديل من  ني, ولتكن جمموعتني حمدودت و  لتكن اإلثبات: 

 .أعاله (5.3)عنرص خمتلف كام هو مُدرج يف  وافرتض أن لد مداره  ∋لتكن 
ف الدالة  :عرّ 	 → 	 orb 		stab  من خالل 

 
 

ف جيداً وسنوضح ا والذي أثبتنا للتوّ   .يةهي دالة تقابل آلن أن أنه معرّ

,لتكن  :لواحد −هي دالة واحد   τ	 . وافرتض أن  ∋
 , و  هذا يعني أنه ألعداد معينة كـ 

 
. لكن و  ألعداد معينة كـ  	و  	حيث إن 

. 	التايل فإن ألن املكونات األوىل لألزواج متساوية, وب 	
وحذف اجلزء اليسار  	سنستخدم ألن املكونات الثانية لألزواج متساوية, 

 لبيان أن: 

تحقق  حيث 
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 .لواحد  − واحد دالة يه لذلك فإن 

جيب أن نجد  .املساعد عنارص يف املد ,لتكن : ةشامل دالة يه 

 تنتمي إىل املوازن, بالتايل, ألن  .∘عرف  .لتي ترتبط مع األزواجا ∈

 
 . العنرص الثاين هو يساوي  وبالتايل فإن العنرص األول يف 

 
	لذلك بالفعل إن   ∎ .هو اقرتان شامل ولذلك فإن  ,

|افرتض أن : 209لسؤال ا ماذا تستطيع أن تقول عن حجم  .هو عدد أويل |
 أي مدار أو موازن?

 : صيغة لعدد املدارات2اخلطوة 
 .سنشتق فيام ييل صيغة لعدد املدارات

زمرة  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و  لتكن : 5.5.3الفرضية املساعدة 
 . بالتايل فإن لدينا ت لـ جمموعة املدارا ولتكن , التباديل من 
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. زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و لتكن  اإلثبات:
 ,∋أنه ألي  5.5.2نعلم من خالل الفرضية املساعدة 

 
 لتحصل عىل ∋قم بجمع كال الطرفني جلميع االقرتانات 

 
 ∎                  ., وهو العدد الكيل للمداراتجمموع الطرف األيرس يساوي 

ر السطر األخري من اإلثبات210السؤال   .: برّ
 −فروبينيوس − كوتيش: تعديل الصيغة للحصول عىل مربهنة 3اخلطوة 

 برينسايد
الفرضية املساعدة  توضح الفرضية املساعدة التالية كيفية استبدال املجموع يف

وليس حلجم  بمجموع آخر يكون عدد حدوده مساوياً حلجم الزمرة  5.5.3

, حيث يمنع هذا التعديل من تزايد عبء العمل كلام ازداد التلوينات (أي الدوال) 
 .عدد األلوان

زمرة  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و لتكن : 5.5.4 الفرضية املساعدة
 بالتايل فإن لدينا. من التباديل 
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,كم يوجد من األزواج إثبات توافقي:  	 بحيث إن  ∋

? 
, هنالك 5.5.1. من خالل التعريف سنعتمد هنا عىل الدالة : 1اإلجابة 
|stab , , وباجلمع جلميع الدوال يف حتقق كون  عنرصاً من  |
∑نحصل عىل  |stab |∈  .زوجاً ممكناً ككل 	

, 5.5.3. من خالل التعريف سنعتمد هذه املرة عىل عنرص الزمرة : 2اإلجابة 
fix|يوجد  , وباجلمع جلميع العنارص يف حتقق كون  عنرصاً من  |

∑, نحصل عىل  |fix |π∈ زوجاً ممكناً ككل. 

                                                                                        ∎ 
) اآلن مبارشة من 5.3.5(املربهنة  برينسايد − فروبينيوس −كوتيشتنتج مربهنة 

 .5.5.4و 5.5.3خالل مجع نتائج الفرضيات املساعدة 
 

 هنة بولياالتسلسيل ومربدليل الدورة  6.5
ن مربهنة  من تسهيل عملية احلساب يف  برينسايد − فروبينيوس −كوتيشمتكّ

 .غري املتكافئة من دون مزيد من القيود "التلوينات"املسائل التي نبحث فيها عن عدد 
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, كأن يكون لدينا مخسة مربعات سوداء وأربعة مربعات بيضاء  لكن إذا وضعنا رشطاً
وقد نضطر إىل إعادة حساب أحجام  ,لتلوينات تتغرييف مثال الشبكة, فإن جمموعة ا

تستخدم مربهنة بوليا للتعداد دالة توليد لتكوين الئحة  .جمموعات النقاط الثابتة
بالتلوينات تبعاً خلصائص معينة, وهي مرن بام فيه الكفاية لإلجابة عن العديد من 

 .يف وقت واحد مسائل العدّ 
) من دون إثبات, وبدالً من ذلك 5.6.2هنة سنعرض مربهنة بوليا للتعداد (املرب

هنالك العديد من املراجع اجليدة للقارئ املهتم  .سنركز عىل التطبيقات اخلاصة هبا

 (Bogart)ارت غبو ) أو1996( (Erickson) باإلثبات مثل كتب إيريكسون
 .)2004((Robert & Tesman) ) أو روبرت وتيسامن 1990(

 

 بالزمرة دليل الدورة التسلسيل اخلاص
استعداداً لفهم مربهنة بوليا للتعداد, سنعرض أوالً دليل الدورة التسلسيل 

 Cycle) دليل الدورة التسلسيل.  (The Cycle of a Group)اخلاص بالزمرة 

Index) ر هيكلية الدورة لعنارص الزمرةه  .و مقدار متعدد احلدود الذي يشفّ
. لد احلركة 1.5وارد يف القسم سنوضح ههنا كيفية العمل عىل مثال املربع ال

	 1 2	4 دورتان من عنرص واحد ودورة واحدة بعنرصين, ولذلك  3
أربع دورات مكونة  لد احلركة  .لتمثيل هذا سنستخدم املقدار متعدد احلدود 
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ورة واحدة د , يف حني لد احلركة خدم املقدار تمن عنرص واحد, ولذلك سنس
, وتظهر القائمة الكاملة للمقادير مكونة من أربعة عنارص, لذلك فإن مقدارها هو 

  .يف األسفل

 
ف عىل أنه جمموع هذه احلدود  وبالتايل فإن دليل الدورة التسلسيل  يعرّ

 مقسوماً عىل حجم الزمرة:
(5.4)  

 
    و دليل الدورة التسلسيل لزمرة التامثالت يف مسألة الشبكة?ما ه :211السؤال 
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, 1ذات الطول  بشكل عام, افرتض أن لد عنرص الزمرة دورات عددها 
بالتايل فإن دليل الدورة التسلسيل الذي  ., وهكذا2ذات الطول  ودورات عددها 

 يقدمه هذا العنرص هو متعدد احلدود التايل: 
…  

هو الطول املصاحب ألكرب دورة, ويكون دليل الدورة التسلسيل  حيث 
الحظ التشابه يف الشكل مع صيغة  .مساوياً ملعدل متعددات احلدود املذكورة أعاله

 .)5.3.5(املربهنة  برينسايد −فروبينيوس −كوتيش مربهنة 
زمرة حمدودة, وافرتض أن  : لتكن يل)(دليل الدورة التسلس 5.6.1التعريف 

إذا كان الطول الكيل  .كل عنرص من عنارصها مكتوب كحاصل رضب دوائر منفصلة
ف دليل الدورة التسلسيل لـ  ألطول دورة هو  بأنه متعدد احلدود:  فإننا نعرّ

 
 .دورة يف  إىل رقم الـ  حيث ترمز 
ليل الدورة التسلسيل يعتمد فقط عىل الزمرة, حيث مل يذكر الحظ أن د

 .التعريف أن الزمرة تؤثر عىل جمموعة
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 دليل الدورة التسلسيل لزمر معينة
ألن دليل الدورة التسلسيل يعتمد فقط عىل زمرة التامثل وليس عىل الدوال أو 

املعيارية  التلوينات نفسها, فإنه من املمكن حساب دليل الدورة التسلسيل للزمر
 .. ألقِ نظرة عىل التامرينو  و  واملفيدة وهي 

 الئحة جردة األنامط 

فيام ييل سنقوم باستخدام دليل الدورة التسلسيل لتكوين الئحة بعدد التلوينات 
يف مثال تلوين املربع, تقدم كل دورة ذات الطول  .غري املتكافئة ذات خصائص معينة

داء واحدة أو زاوية بيضاء واحدة إىل التلوين, ويف نطاق دوال التوليد, زواية سو 1
لإلشارة إىل اختيار  باملتتالية الرمزية  فإن هذا يقرتح تبديل كل حدث من 

 ."األبيض واألسود"
تقدم إما زاويتني سوداوين أو زاويتني  2وباملثل, فإن دورة ذات الطول 

لإلشارة إىل هذا  بـ  لتايل قم باستبدال كل بيضاوين إىل التلوين, وبا
 باإلمجايل فإن عمل االستبداالت التالية .االختيار
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ن الئحة جردة من  (5.4)املوضح يف املعادلة  يف دليل الدورة التسلسيل  يكوّ
سوداء والبيضاء املستخدمة التلوينات غري املتكافئة منظمةً باستخدام أعداد الزوايا ال

 يف كل منها: 

 

التبسيط اجلربي الذي لربام من األفضل تركه ليقوم به نظام  "…"ختفي النقاط 
 .(Mathematica)أو ماثامتيكا  (Maple)جرب حاسويب مثل مابل 

ياً لعدد مساو إن النتيجة النهائية هي اقرتان توليد حيث يكون املعامل 
يكون عدد  .زاوية بيضاء زاوية سوداء و  التلوينات غري املتكافئة التي لدهيا 

 2التلوينات غري املتكافئة التي لدهيا زاويتان سوداوان وزاويتان بيضاوان مساوياً لـ 
2وذلك بسبب احلد  2 ولذلك يوجد  1, أما معامل بقية احلدود فيكون مساوياً لـ 2

ري متكافئ واحد مع كل تركيبة أخر من الزوايا البيضاء والسوداء املوضحة, تلوين غ
 ."الئحة األنامط"ويُدعى اقرتان التوليد هذا بـ 

, وحيتوي 5.1نستطيع أن نفعل اليشء ذاته ملثال تلوين الشبكة يف القسم 
 عىل املعلومات ذات الصلة حلساب رقم الدائرة التسلسيل, وهو:  5.2اجلدول 
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 وبالتايل فإن الئحة األنامط هي: 

تلويناً غري متكافئ لدهيا مخسة مربعات سوداء  34عىل وجه التخصيص, هنالك 
, وهذا بالطبع يتوافق مع اإلجابة التي وأربعة مربعات بيضاء بسبب املعامل 

 .4.5قمنا بحساهبا يف هناية القسم 

 Pattern)فرسّ ملَ تكون املعامالت يف الئحة األنامط متامثلة : 212السؤال 

Inventory).  مساوياً دائامً للمعامل  أي, ملَ يكون املعامل? 

ذ دالة التوليد اخلاص  من اجلدير باالهتامم معرفة الطريقة الرائعة التي ينفّ
إن احلد األول املوضوع ضمن األقواس يف  .ساباتبالئحة األنامط من خالهلا هذه احل

باستخدام مربهنة  هو  وبالتايل فإن معامل  الئحة األنامط هو 
 احلد الثاين هو:  .ذات احلدين
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 . أما احلد الثالث فهو: هو معامل  4وبالتايل فإن 

 . إن هذا يعني أن املعامل الذي نبحث عنه هو: هو معامل  6و بالتايل فإن 

1
4

9
5

4 6 34 

 .(5.2)قارن هذا بحلنا السابق يف املعادلة 

 مربهنة بوليا للتعداد

من  .إن ما يسمى مربهنة بوليا للتعداد هو ليس النسخة األكثر عمومية لنتيجته
وينتج عن  "األمهية"نا بحيث نقوم بتعيني أرقام لأللوان تدل عىل املمكن تعديل نسخت
ن نظرة عامة ألقِ نظرة عىل املثال .هذا مرونة إضافية  .املطروح يف ختام هذا القسم لتكوّ

زمرة  جمموعتني حمدودتني, ولتكن  و : لتكن (بوليا) 5.6.2املربهنة 
,هو  سيل لـ وافرتض أن دليل الدورة التسل ,التباديل من  , … . إذا ,

,كانت  , … , فإنه يمكن احلصول عىل الئحة األنامط من دليل الدورة ,
 التسلسيل من خالل القيام بالتعويض التايل يف دليل الدورة التسلسيل:
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تساوي  …فيه معامالت هي دالة التوليد الذي تكون الئحة األنامط 

 مرة, واللون  بمقدار  عدد التلوينات غري املتكافئة التي يظهر فيها اللون 
 .مرة, وهكذا بمقدار 

 مثال: تلوين أوجه املنشور الثالثي
يف  1ثالثي (انظر إىل املثال بكم طريقة يمكننا تلوين األوجه اخلمسة للمنشور ال

) بحيث حيمل كل وجه اللون األسود أو األبيض أو األمحر ويكون هنالك 4.5القسم 
 وجه أمحر واحد فقط? 

إلجياد دليل الدورة  4.5دعنا نستعِر اجلدول الذي استخدمناه يف القسم 
 .التسلسيل

 

	لكل ∈ 	 
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 وبالتايل فإن دليل الدورة التسلسيل هو: 

 
 : بـ  وللحصول عىل الئحة األنامط, استبدل كل 

 
 واآلن قم بتفكيكها إىل: 

 
وهذه احلدود  نحن نبحث عن جمموع معامالت احلدود التي تبدو مثل 

 هي: 

 
4التايل فإن اإلجابة هي وب 6 4 2 2 18. 

 كم عدد التلوينات التي يظهر فيها وجه أمحر واحد عىل األكثر?  :213السؤال 
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ختربنا الئحة األنامط أن هنالك أربعة تلوينات لدهيا وجه أسود  :214السؤال 
 .ارسم هذه التلوينات .واحد وثالثة أوجه بيضاء ووجه أمحر واحد

 مرونة مربهنة بوليا 
إلهناء هذا الفصل, سنقدم مثاالً نوضح من خالله كيفية استخدام دليل الدورة 
التسلسيل لإلجابة عن مسائل عد حمددة, وكام ذكرنا قبل طرح مربهنة بوليا, فإنه يمكن 

كل لون, وهنا  "أمهية"جعل هذه الطرق دقيقة جداً من خالل تعيني أوزان تدل عىل 
 .مثلةسنتجنب الصيغ الرسمية ونكتفي باأل

دعنا نقوم بعدّ الطرق املختلفة لبناء اهليكل التايل باستخدام سبع عيص متامثلة 
 .(تم ترقيم مواقع الكرات حتضرياً إلجياد زمرة التامثل) .وست كرات بألوان متنوعة

 
 كم عدد اهليكليات املختلفة التي يمكن تكوينها ضمن الرشوط التالية? 

 .للون األمحر أو األزرق أو األخرضحتمل كل كرة ا  )أ (

 .هنالك كرتان من كل لون مستخدم   )ب (

 .ال كرات محراء   )ج (

 .هنالك كرتان خرضاوان عىل األقل   )د (
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 .هنالك كرة زرقاء واحدة وكرة خرضاء واحدة   )ه (

إن لد الزمرة أربعة  .هلذا الشكل إن وظيفتنا األوىل هي حتديد زمرة التامثل 
, والتقليب عىل طول املحور درجة  180بزاوية , والدوران عنارص: املحايد 

يوضح اجلدول التايل  ., والتقليب عىل طول املحور الرأيس األفقي 
 معلومات رقم الدائرة التسلسيل: 

 
 إن الدليل التسلسيل للدورة هو: 

 
فإننا نحصل عىل الئحة  بـ  و  بـ  إذا استبدلنا 

 األنامط: 

دليل يمكن اإلجابة عىل مجيع األسئلة أعاله من خالل القيام بالتعويضات املناسبة يف 
 التسلسيل أو الئحة األنامط, وههنا الكيفية: الدورة 
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 برينسايد −روبينيوسف −كوتيشهنا, نقوم عادةً بتطبيق مربهنة   )أ (
ولكن الحظ أن املبدأ الذي استخدمناه حلساب حجم كل جمموعة من جمموعات 
النقاط الثابتة (أي أن كل دورة جيب أن تكون أحادية اللون) يتضمن أنه يمكننا 

 التسلسيل:  دليل الدورةيف  3و  3احلصول عىل اإلجابة من خالل جعل 

 
	وبشكل مكافئ نستطيع جعل       gو  1و  1  .يف الئحة األنامط 1
يف الئحة األنامط, وباستخدام برجمية  gاإلجابة هي معامل    )ب (

 .27, تكون اإلجابة هي "مابل"كـ 
يف الئحة  نستطيع مجع معامالت مجيع احلدود التي ختلو من الـ    )ج (

	مل ذلك: احسب الئحة األنامط عند األنامط, وهنالك طريقة أرسع  لع 1 
gو  1و  .24لتكون اإلجابة  1

نستطيع احلصول عىل التلوينات التي تستخدم أي عدد من الكرات   )د (
 gوترك  1و  1من خالل احتساب الئحة األنامط عند  6إىل  0اخلرضاء من 

 ينتج التايل:  "مابل"لوحدها, وباستخدام 
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71لك يوجد لذ  44 20 4 هيكلية باستخدام كرتني  140 = 1
بشكل مكافئ, نستطيع أن نطرح عدد اهليكليات التي تستخدم  .خرضاوين عىل األقل

216كرة خرضاء واحدة عىل األكثر من العدد الكيل:  24 52 140. 
سنحسب أوالً املتممة من خالل حتديد عدد اهليكليات التي ليس    )ه (

24اإلجابة هي  .ليس لدهيا كرات خرضاء لدهيا كرات زرقاء أو 24 1

 24هيكلية من دون كرات زرقاء (نفس إجابة الفرع (ج)), و 24ألن هنالك  169
هيكلية من دون كرات خرضاء وهيكلية واحدة من دون كرات زرقاء وخرضاء; 
لذلك, فإن عدد اهليكليات التي تستخدم كرة زرقاء واحدة عىل األقل وكرة خرضاء 

169ىل األقل هي واحدة ع 216 47. 
 امللخص

إن دليل الدورة التسلسيل لزمرة التباديل يبقينا عىل علم هبيكلية دورة كل 
الئحة األنامط, التي نحصل عليها من دليل الدورة التسلسيل, هي دالة توليد  .تبديل

, ويف أمثلتنا التي تشتم ل يمكننا من اإلجابة عىل أسئلة عدّ حمددة بطريقة رسيعة جداً
عىل التلوينات, تنظم الئحة األنامط مجيع التلوينات املمكنة من خالل عدد مرات 

 .استخدام كل لون, وهي مرنة بشكل يكفي لإلجابة عن أسئلة عد حمددة جداً 
 التامرين

 .و  جد دليل الدورة التسلسيل لزمريت التامثل    )1
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 .و  جد دليل الدورة التسلسيل للزمرتني الدوريتني    )2

 .عدد أويل حيث , جد دليل الدورة التسلسيل للزمرة الدائرية    )3

يف تأثريها عىل زوايا  جد دليل الدورة التسلسيل للزمرة الثنائية    )4
ستحتاج إىل التفكري بحالتني تبعاً لزوجية أو فردية  .ضلع املضلع املنتظم املكون من 

 .العدد 

, كيف يرتبط دليل الدورة التسلسيل زمرة فرعية من  ت إذا كان   )5
 ?بدليل الدورة التسلسيل لـ  لـ 

كم عدد القالئد املختلفة واملكونة من سبع خرزات التي يمكن    )6
افرتضنا أن كل خرزة حتمل واحداً من أربعة ألوان خمتلفة وأن كل قالدة ا تكوينها إذ

ن واحد وخرزتني بلون واحد من األلوان الثالثة حتتوي متاماً عىل خزرة واحدة بلو
 املتبقية? 

خرزة والتي يمكن  20كم عدد القالئد املختلفة واملكونة من    )7
تكوينها إذا افرتضنا أن كل خرزة حتمل لوناً من ثالثة ألوان خمتلفة? كم عدد تلك 

 القالئد التي لدهيا ثالث خرزات عىل األقل من كل لون?

ات املختلفة لستة أوجه يف مكعب والتي يمكن كم عدد التلوين    )8

تكوينها إذا افرتضنا أن وجهني منها جيب أن يكونا بيضاوين, واثنني جيب أن يكونا 
يف  5سوداوين, واثنني جيب أن يكونا محراوين? (مساعدة: استخدم احلل يف التمرين 

 .)4.5القسم 
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ديك قطعة إذا افرتضنا أن ل 4.5يف القسم  7جد إجابة التمرين      )9

 .محراء واحدة فقط

إذا افرتضنا أن لديك كرة محراء  4.5يف القسم  8جد إجابة التمرين  )10
 .واحدة فقط

لديه  إنش 1 إنش  1 إنش  4يوضح الشكل التايل جمسامً أبعاده  )11
افرتض أن املربعات املقابلة  .أربعة مربعات عىل كل وجه من أوجهه املستطيلة

 8−5, وأن املربعات املقابلة للمربعات من 12−9مرقمة من  4−1للمربعات من 
 .  16 −13مرقمة من 

 
 .باللون األمحر أو األزرق أو األخرض اً كل مربع مرقم يمكن أن يكون ملون

جد دليل الدورة التسلسيل إذا افرتضنا أن املجسم حر احلركة يف   )أ (
 .الفضاء

 كم عدد التلوينات املختلفة للمكعب?  )ب (

التلوينات املختلفة التي لدهيا مربع أخرض واحد عىل كم عدد   )ج (

 األقل? 
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كم عدد التلوينات املختلفة التي لدهيا مخسة مربعات خرضاء عىل   )د (
 وجه التحديد? 

 زمرة التباديل من  جمموعتني حمدودتني ولتكن  و  لتكن  )12
 برينسايد −سفروبينيو − كوتيش. استخدم مربهنة جمموعة املدارات لـ  ولتكن 

|إلثبات أن  | 	 , , … و  هو دليل الدورة التسليس لـ  حيث ,
|  .)"األلوان"هو عدد  (أي أن  |

 
 مالحظات رسيعة

-Pόlya) ريدفيلد − تدعى مربهنة بوليا للتعداد أحياناً بمربهنة بوليا

Redfield) عىل 1972يلد العلمية (حيث الحظ عدد من القراء احتواء ورقة ريدف (
وعىل أي حال, فال أحد جيادل أن  .أفكار مشاهبة مل يدركها بوليا عندما قدم أعامله

هنالك أي شخص غري بوليا الذي أثبت الفائدة واسعة النطاق للمربهنة التي حتمل 

 .اسمه اآلن
 وحيتوي ) وهي مكتوبة  باألملانية1937إن الورقة العلمية األصلية هي لبوليا (

) عىل الرتمجة اإلنجليزية لورقة بوليا 1987( (Polya & Read)−بوليا وريدالكتاب 
 .واملكتوبة باألملانية إىل جانب مادة إضافية 1937لعام 
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  الفصل السادس

 التوافقيات يف املخططات
 
 

يف هذا الفصل سنقوم بدراسة جزء صغري من املسائل التي تنشأ عن التوافق 
باملخططات. يوجد تداخل كبري بني النظريات املتعلقة بالتوافق  للنظريات املتعلقة

والنظريات املتعلقة باملخططات, إضافة إىل ذلك يوجد يف نظرية املخططات الكثري من 

القضايا املتعلقة بالعدّ والكينونة والبناء وإجياد احللول املثىل هلا. علينا أن نركز عىل 
الثنائي يف  العدّ تصنيف وشجرة البحث يف مشكلتني متعلقتني بالتوافق (شجرة ال

) وإحد مسائل الكينونة األساسية 3.6والتلوين املناسب يف القسم  2.6القسم 
). وبالرغم من أننا لن نعالج هنا هذه القضايا بشكل 4.6  يف القسم (نظرية رامزي

ذلك ألن كامل, لكننا سننجز الكثري بام يتعلق باستمثال احللول املتعلقة باملخططات. و

وكذلك ألنظمة االتصاالت  حاسوبرسوم املخططات تقدم نامذج وحلوالً ممتازة لل

 .وشبكات النقل
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 اتالنظرية األساسية للمخطط 1.6
يف القسم األول سوف نقوم بدراسة املفاهيم واملصطلحات األساسية املتعلقة 

 العدّ ة بوالرضورية ملعاجلة املسائل املتعلق (Graph Theory)بنظرية املخططات 
الواردة يف هذا القسم. ويمكن للقارئ الذي سبق أن درس النظرية األساسية 
خمططات أن يتخطى معظم هذا القسم مع االهتامم بدراسة النتائج وحماولة حل 

 التامرين.
 

 املصطلحات املتعلقة باملخططات
يمكن ختيل املخطط بأنه يتكون من جمموعة نظرية من األشياء أو بمعنى آخر 

ء هنديس, وكل رسم يكون مفيداً يف حالة خمتلفة عن رسم آخر. لكن املعنى يش
 احلقيقي للمخطط هو جمموعة نظرية مرتابطة.

هلا قيمة واحدة  V) حيث Eو Vاملخطط عبارة عن قائمتني ( 6.1.1Aالتعريف 
. Vهي جمموعة من جمموعتني فرعيتني من  Eعىل األقل وعدد حمدد من القيم, و

. تسمى )Edge Setهي جمموعة احلافة ( Eجمموعة القمة واملجموعة  هي Vاملجموعة 
 .(Edges)تسمى حواف  Eوعنارص (Vertices) قمم  Vعنارص 

ذلك  G=(V,E). وعند كتابة G, Hعادة يرمز للمخطط بحروف كبرية مثل 

من احلواف. يمكن أن تكون  Eمن القمم وجمموعة  Vهو خمطط بمجموعة  Gيعني أن 
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بدالً من كتابة   E(G) و V(G)ف ال حتتوي عىل أي قيمة. أحياناً نكتب جمموعة احلوا
V وE  فقط للتعبري أن اسم املخطط هوG. 

 عىل سبيل املثال,

1,2,3,4,5,6
	 	

, 1,2 , 1,4 , 2,4 , 2,5 , 2,6 , 4,5 , 5,6
	 	

 

. الصورة املوجودة تظهر متثيالً مرئياً هلذا  6.1عىل يسار الشكل  يمثل خمططاً
املخطط, تم متثيل كل من القمم الست بدائرة وقيمتها بجانب الدائرة, وتم متثيل كل 

 حافة بخط يصل بني القمتني املرتبطتني هبذه احلافة.

 
 
 

املوجود عىل  G2اكتب جمموعتي القمم واحلواف للمخطط  :215السؤال 
 .6.1يمني الشكل 
ن القمة والقاعدة مرتابطتني, بحيث تنتمي القمة إىل احلافة (وفقاً ملفهوم تكو

املجموعة النظرية), أو يعني أن القمة تالمس احلافة (وفقاً للمفهوم اهلنديس). تعرف 

 .G2وG1المخططين6.1:الشكل
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إىل درجة  	درجة قمة ما بأهنا عدد احلواف التي تتبع هذه القمة. يشري الرمز 
 .كن اختصار ذلك إىل ويم Gاملخطط يف  القمة 

عندما تكون قمتان متجاورتني; ذلك يعني أن هناك حافة واحدة حتتوهيام (وفقاً 
ملفهوم املجموعة النظرية) أو يعني أن احلافة تصل بينهام (وفقاً للمفهوم اهلنديس). 

ن القمتاتكون  ,متجاورتان. وألي حافة  و	إىل أن القمتني  ~يشري الرمز 
 هنايتني للحافة. 	و

 ?G2حمتواة يف  6~5? وهل  G1حمتواة يف  6~5هل  :216السؤال 
هو عالقة بني جمموعة القيم يف املخطط, ذلك يعني  )~إذا اعتربنا أن التجاور (

أن التجاور هو عالقة غري انعكاسية (ال يوجد قمة جماورة لنفسها) ومتامثلة (إذا كان 
). وفقاً لذلك, املخطط عبارة عن نوع حمدد من العالقة. ~ذلك يعني أن  ~

 .1.3نظر املناقشة يف بداية القسم ا
لكنها ال تتبع  2,6تابعة للحافة  2, القمة 6.1من الشكل  G1للمخطط  

2ليستا متجاورتني ( 5و 1لكن القمتني  6~2. وكذلك 4,5احلافة  ≁ ). ولنفس 6
 الشكل يمكن كتابة:

1 2, 2 4, 3 0, 4 3, 5 3, 6 2 

, لذلك تسمى قمة معزولة. 3درجة القمة   تساوي صفراً
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بحيث  5هل من املمكن أن نرسم خمططاً بمجموعة من القمم  :217السؤال 

 يكون 
 1 2 	 3 	 5 4و 3 ? فرس إجابتك يف 2

 احلالتني.
. لكل قمة  يعني أن  )k-Regular( يكون املخطط منتظامً عىل 

غري منتظم عىل أي قيمة  G1املخطط لكن  ,3, منتظم عىل 6.1يف الشكل  G2املخطط 
. . املخطط املنتظم عىل أي قيمة من قيم من قيم   يُسمى خمططاً منتظامً

 موسطات ااملخطط
 يمكن تعريف ما ييل:, ألي خمطط 

 G= عدد القمم يف  
 G= عدد احلواف يف  
 G= أقل درجة يف  
 G= أعىل درجة يف  ∆

|ذلك يعني أن  	و	| |  . يستخدم الرمز |
أحياناً لإلشارة إىل عدد  عموماً لإلشارة إىل عدد القمم يف املخطط. ويستخدم الرمز 

 احلواف.
 :6.1يتضمن املخطط يف الشكل 
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6									 10   
7									 15	  
0								 3  

∆ 4								∆ 3  
, يكون املخطط  ) إذا, وفقط إذا, كان k-Regular( منتظامً عىل  Gبشكلٍ عامٍ

∆. 
 .4=  ∆و 3=  وقيم بع قمم ارسم مثاالً ملخطط له س :218السؤال 

 سؤاالن يف العدّ 
 مسلمة املصافحة

هتتم اخلاصية األوىل لدمج املخططات بام حيدث عند مجع مجيع الدرجات يف 
 مرة للقيمة  ,هذا يؤدي إىل عدّ كل حافة مرتني: يتم عدّ احلافة واملخطط. 

ات نحصل عىل ضعف عدد . لذلك عند مجع مجيع الدرجومرة أخر للقيمة 

 Handshaking( احلواف. وهذا يثبت املربهنة التالية والتي تسمى مسلمة املصافحة

Lemma.( 
 :خمطط, عندها ,إذا كانت  )Handshaking( 6.1.2املربهنة 

2
∈
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له سبع حواف, لذلك جيب أن يكون جمموع  6.1يف الشكل  املخطط 
 :14الدرجات يساوي 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 6
∈

 
= 2 + 4 + 0 + 3 + 3 + 2 =14 

من القمم, كم عدد  خمططاً رباعياً منتظامً له عدد  Gإذا كان  :219السؤال 
 ?Gاحلواف للمخطط 

ت يف سوف نستخدم نتيجة املصافحة يف إثبات نتيجة حول تساوي الدرجا
 خمطط.

خمطط, فإنه يوجد عدد زوجي من القمم التي هلا  Gكان إذا  6.1.3املربهنة 
 درجات فردية.

خمطط. قم بفصل جمموع نتيجة املصافحة إىل  ,افرتض أن  اإلثبات:
 درجات زوجية ودرجات فردية:

2
: 	 : 	

 

واحلد األول هي أعداد زوجية, فإن احلد الثاين بالتايل جيب  2ام أن كال ب
, وبام أنه (احلد الثاين) هو حاصل مجع أعداد فردية, إذن جيب أن  أن يكون أيضاً زوجياً

.  يكون جمموع هذه األعداد زوجياً
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 قمة? 11هل من املمكن رسم خمطط ثالثي منتظم عىل  :220السؤال 

 طات?كم عدد املخط

, بام أنه يوجد من القمم يكون العدد األقىص حلوافه  nأي خمطط له عدد 
. يمكن أن ال يكون هلذا املخطط أي nجمموعتان جزئيتان حمتملتان من املجموعة 

 :Gحافة (مجيع القمم معزولة), لذلك وألي خمطط 

0 e G
2

 

 2من القمم يساوي  nعدد عندها يكون عدد املخططات املمكنة باستخدام 
حافة ممكنة يمكن أن تكون داخل أو خارج املخطط. عىل سبيل املثال,  ألن كل 

 يوضح ذلك 6.2. الشكل 3خمطط هلا قمم تساوي  8=  2يوجد 

 
 .املخططات الثامنية املرقمة للقمم الثالث :6.2الشكل 
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 أنواع خاصة من املخططات

 ملكتمل, احللقي, املسارياملخطط ا

nإذا كانت  لعدد من القمم (Complete Graph) فإن املخطط املكتمل  1
n  يكون كل زوج من القمم فيه متصالً بحافة. هذه صورة  والذي يرمز له بالرمز

  1,2,3,4,5حيث  ملخطط مكتمل 

 
 .	له عدد من احلواف يساوي  املخطط املكتمل 

,لكل  ف عىل القمم  1 والذي  ,املخطط املكتمل ذو القسمني واملعرّ
هو خمطط يمكن فيه فصل جمموعة القمم إىل قسمني, األول  ,يرمز له بالرمز 

, بحيث حتتوي جمموعة احلواف مجيع احلواف املمكنة التي والثاين حجمه  حجمه 
, ,املختلفني. هذه صور ملخططات مكتملة ذات قسمني تصل قمتني يف القسمني 

, و	 ,: 
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يف هذا  سوف نقوم بتوضيح املزيد حول املخطط املكتمل ذي القسمني الحقاً 

 .(Star) أحياناً بالنجمة ,القسم. يسمى املخطط املكتمل ذو القسمني
 ?,كم عدد حواف  :221السؤال 
nانت إذا ك والذي  nلعدد من القمم  (Cycle Graph)املخطط الدائري  3

مرتبة بشكل حلقي. هذه  nوعدد من احلواف  n, له عدد من القمم يرمز له بالرمز 
 1,2,3,4,5حيث  صورة ملخطط حلقي 

 
nإذا كان  والذي  nلعدد من القمم (Path Graph)  املخطط املساري 1
nوعدد من احلواف  n  , له عدد من القممP يرمز له بالرمز مرتبة بشكل  1

 1,2,3,4حيث       مساري. هذه صورة ملخطط مساري 
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 خمططات غروتش وبيرتسن
, هي (Grötsch) غروتشو   (Petersen)بيرتسنخمططات  6.3يبني الشكل 

 صحة نظريات جديدة خمططات ثالثية منتظمة مهمة ألهنا تعترب مثاالً مضاداً الختبار

 
 .(Grötsch) و(Petersen)  خمططات غروتش وبيرتسن 6.3:الشكل 

 
 املخططات اجلزئية (الدنيا)

 (Subgraph) هو خمطط جزئي  خمطط, يكون املخطط  ,إذا كان 
. مرة أخر ⊇, ذلك يتضمن ⊇, وتكتب أدنى للمخطط 

باإلضافة إىل خمططني آخرين  6.1املوجود يف الشكل  الرسم يظهر املخطط 
 :	و	
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. عىل سبيل املثال, حيتوي  , عادةً يقال بأن من  اً جزئي اً خمطط إذا كان 

 .حتتوي  هو حلقي ثالثي لذلك يمكن القول بأن  من  املخطط اجلزئي 
 التي حتتوي املخطط  حلقة? ما هو أكرب حتتوي  هل  :222السؤال 

 ?6.1املوجود يف الشكل 
يمكن معرفة الكثري عن هيكلية املخطط عن طريق دراسة املخططات الفرعية 
التابعة له. بالتحديد, من املفيد معرفة إذا كان املخطط حيتوي عىل خمططات فرعية 

 مكتملة أو دائرية.
 املخطط ذو اجلزئني

إذا كان يمكن قسمة جمموعة قمم (Bipartite)  ط ذا جزئنييكون املخط
املخطط إىل كتلتني بحيث يكون لكل حافة يف املخطط قمة واحدة يف كل كتلة من 

 الكتلتني. الكتلتان الناجتتان تعتربان من الكتل اجلزئية.
يمكن رسم املخطط ذي اجلزئني بطريقة جتعل هيكليته واضحة. إحد الطرق 

طريق وضع مجيع القمم يف إحد الكتلتني عىل جهة معينة, ووضع  للرسم تكون عن
القمم للكتلة الثانية يف اجلهة املقابلة, ومن ثم نقوم برسم احلواف, جيب أن يكون مرئياً 
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أن متأل احلواف الفراغ بني قمم الكتلتني; وثمة طريقة أخر تتم بتلوين قمم إحد و
باألسود, وكل حافة جيب أن تصل بني قمة الكتلتني باألبيض وقمم الكتلة الثانية 

بيضاء وقمة سوداء. يبني الرسم الطريقتني اللتني من خالهلام يمكن التحقق من 
 املخطط ذي اجلزئني.

 
∪, عادة ما نكتب ,يف املخطط ذي اجلزئني  , 

ق ىل قسمني. يف املخطط السابإللتأكيد عىل تقسيم جمموعة القمم 
1,3,4,6,8 	و	 2,5,7. 

ذو جزئني? إذا كان ذلك صحيحا, يمكن أن  6.1يف الشكل  هل املخطط 
باألبيض. لكن عندها,  2ملونة باألسود والقمة  1نفرتض من دون خسارة أن القمة 

, سوف ينتج حافة تكون هنايتها  4وبغض النظر عن لون القمة  أكان أبيضاً أم أسوداً
 ليس ذا جزئني. بيضني أو أسودين, فيكون املخطط أ

تؤكد عىل أن املخطط ليس ذا  ) التي تظهر يف املخطط احللقة الفردية (
جزئني. واحللقات الفردية هي الطريقة الوحيدة التي جتعل املخطط ذا اجلزئني غري 
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يف مجيع كتب نظرية قابل للتحقق. برهان النتيجة التالية يمكن احلصول عليها 
 املخططات.

املخطط يكون ذا جزئني إذا, وفقط إذا, كان ال حيتوي عىل أي  6.1.4املربهنة 
 حلقات فردية.

هل خمطط بيرتسن ذو جزئني, وهل خمطط غروتش كذلك?  :223السؤال 
 ?يف  nيكون املخطط ذا جزئني, وألي قمم من  يف  nألي قيم 

 ابط, الرتلكاملسار, املس

 و	سوف نستعرض اآلن طريقتني لتتبع املسار يف خمطط. ففي املخططني 
 6.1يف الشكل 

 
للمخطط هي عدد حمدود من القمم بحيث تكون أي  (Walk)سار خاصية امل

مثال عىل املسار يف وقمتني متجاورتني يف القائمة متجاورتني أيضاً يف املخطط. 
, ومثال عىل املسار 2542621أو بكل بساطة  (1 ,2 ,6 ,2 ,4 ,5 ,2)هو  املخطط 

ليست  (2 ,6 ,2 ,1 ,5 ,2)القائمة  G. يف (8 ,1 ,10 ,9 ,6 ,8 ,6 ,8 ,6 ,8)هو  يف 
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5ومتجاورتان يف القائمة ولكن 1و 5مثاالً عىل املسار ألن  ≁ . بشكل عام, يف  	1
 . مسارفهو بالتايل   وانتهى بالقمة إذا بدأ املسار بالقمة 

عىل الرغم من أننا بحاجة فقط لوضع القمم يف قائمة لتحديد املسار, جيب أن 
 −قمة  –حافة  –نفكر باملسار عىل أنه قائمة متالحقة من القمم واحلواف (قمة 

حافة... وهكذا). طول املسار هو عدد احلواف املقطوعة, وهو أيضاً أقل بواحد من 
 ,6 ,8 ,6 ,8)وطوله يف  6يساوي  (1 ,2 ,6 ,2 ,4 ,5 ,2)طول املسار يف  طول القائمة.

 .10يساوي  (8 ,1 ,10 ,9 ,6 ,8
. كم عدد الطرق املمكنة بحيث يكون ,أي قمة من  لتكن  :224السؤال 

 ?إذا بدأنا وانتهينا يف  6طول املسار 
ألي قمة. ال حتقق أي  املسار يف املخطط هو املسار بحيث ال يكون هناك تكرار

هي مسارات يف  (5 ,2)و (4 ,5 ,6 ,2) حالة ميش يف الفقرة السابقة رشوط املسار, لكن
. 

 
 يف  9طوله  3-4 جد مسار :225السؤال 

, مسار  	و	يكون املخطط مرتابطاً إذا كان هناك لكل زوج من القمم 
إذا  ابط, بشكل مبسط, يكون املخطط مرتابطاً إذا مل يتحقق ذلك يكون املخطط غري مرت

غري مرتابط ألنه  استطعنا االنتقال من أي قمة إىل قمة أخر عرب احلواف. املخطط 
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مرتابط ألنه يوجد مسار  لكن املخطط . 3-1ال يوجد عىل سبيل املثال مسار بني 
إال أنه ليس  ,45يصل أي قمتني. ورغم وجود عدد من األزواج يساوي 

, وجدت مساراً حيتوي مجيع 225بالرضورة تفقد املسار بني كل زوج. يف السؤال 
 مرتابط.  القمم العرش ونستنتج من ذلك أن

يف  قد يبدو املخطط مرتابطاً ولكنه يف احلقيقة غري مرتابط, كام يف املخطط 
 األسفل:

 
 Connected)رتابطإىل مكونني. املكون امل يمكن جتزئة املخطط 

Component)  أو املخطط الفرعي املرتابط ال يمكن جعله أكرب بإضافة قمم أو
هو حلقي رباعي. يمكن  قمم واملكون  4هو خمطط مكتمل له  حواف. املكون 

. 	و	غري مرتابط وأن مكوناته هي  لنشري إىل أن  ∪أن نكتب 
 خمطط مرتابط وله مكون واحد فقط. له مكونان بينام  لسابق املخطط ا

,رسم املخطط ا :226السؤال  ∪ ∪ ∪ 
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  املخططات املرمزة, املخططات غري املرمزة, التامثل
رمزنا بعض املخططات يف هذا الفصل والبعض اآلخر مل نرمزه. املخططات يف 

مزة أما املخططات التي أُعطيت كمثال عىل املخططات املكتملة له قمم مر 6.1الشكل 
واحللقية واملسار هلا قمم غري مرمزة. يمكن عدم ترميز القمم عندما هنتم فقط هبيكلية 

اهليكلية املهمة هي أن  عالقات التقارب يف املخطط. عىل سبيل املثال, يف الرسم 
, أو a-e, أو احلروف 5-1أن نرمز بأرقام ـ كل زوج من القمم متقاربة. ليس من املهم 

 أي بمجموعة من األسامء مثل سو, راي, كاري وإييل.
أصعب بكثري (Unlabeled Graphs)  إن مشكلة عد املخططات غري املرمزة

2. وجدنا أنه يوجد (Labeled Graphs) من عد املخططات املرمزة 8 
. لكن يوجد 6.2تم متثيل ذلك يف الشكل خمططات مرمزة خمتلفة لثالث من القمم و

 أربعة خمططات غري مرمزة للقمم الثالث:

 
تم متثيل كل خمطط غري مرمز باستخدام نوع خمتلف من التكافؤ, واعتربنا أن 
املخططني املرمزين متكافئني رشط أن يظهرا متامثلني يف الشكل عند إزالة رموز 

 القمم.
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املرمزة املختلفة املمكنة لعدد من القمم كم عدد املخططات غري  :227السؤال 
 وهلا ثالث حواف فقط? 4يساوي 

. بدالً من ذلك جيب تطبيق مفهوم "يظهر متشاهباً "يوجد عدم وضوح يف قولنا 
سوف نحاول توضيحه قبل وضع تعريف عام له. ليس من  .(Isomorphism)التامثل 

ري املرمز نفسه, وهو يف الصعب مالحظة أن املخططني عىل اليسار يمثالن املخطط غ
 . لكن ماذا بالنسبة إىل املخططني عىل اليمني?هذه احلالة الدورة 

 
إحد الطرق املستخدمة للتأكد من أهنام خمططان متطابقان متاماً هي وضع 
رموز عىل القمم لكل خمطط بنفس املجموعة من القمم, ومن ثم فحص إذا كانت 

 ثال عىل ذلك:جمموعة احلواف متطابقة, هذا م

 
 من احلواف, وهي هاكال املخططني هلام املجموعة نفس

 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 ,1كاختصار لـ  1(هنا كتبنا  	 	 
 وهكذا كالمها يمثالن بالتـأكيد املخطط نفسه غري املرمز.
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نا ليس من الرضوري استخدام الرتميز نفسه لكل جمموعة من القمم, طاملا أن
نحافظ عىل عالقات التجاور بني القمم, يمكن توضيح ذلك بشكل دقيق عن طريق 

 التعريف التايل:
فإن ذلك  (Isomorphic) متامثلني 	وإذا كان املخططان  :6.1.5 التعريف

:∅يؤدي إىل وجود عالقة ثنائية  بحيث حتقق اخلاصية التالية: لكل  →

, ∅إذا, وفقط إذا,  يف  ~نحصل عىل  ∋ . تسمى يف  ∅~
متامثلني نكتب  	و	. إذا كان (Isomorphism Function)دالة التامثل  ∅الدالة 
≅. 

إذا كان هناك خمططان متامثالن, عندها فإن مجيع املوسطات واخلصائص 
ادة ما يستخدم اهليكلية التي يمتلكها أحد املخططني يمتلكها املخطط اآلخرـ هذا ع

(بشكل عكيس) إلثبات أن خمططني ليسا متامثلني عن طريق إجياد خاصية يمتلكها 
 أحد املخططني وال يمتلكها املخطط اآلخر.

 مثال: حتديد إذا ما كان املخططان متامثلني
 هل املخططان التاليان متامثالن?
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إن الرسمني  ال يمكن االستنتاج ببساطة أهنام ليسا متامثلني عن طريق القول
. بام أن نفس املخطط غري "متقاربان يف الشكل وكأهنام ال يظهران متطابقني متاماً "

املرمز يمكن رسمه بعدة طرق تبدو خمتلفة, ال يمكن البحث يف أي من خصائص 
 , والعكس صحيح.وال يمتلكها  الرسم. ما نحتاجه هو خاصية يمتلكها 

دد من القمم واحلواف, وأيضاً كالمها له الحظ أن كال املخططني هلام نفس الع

كل حافة  . لكن الحظ أنه يف 3قمم درجتها تساوي  4و 2قمم درجتها تساوي  4

 .≄, أي أن , وهذا غري صحيح يف 2مع قمة درجتها  3تصل قمة درجتها 

 قمم 6ارسم خمططني منتظمني غري متامثلني لكل منهام  :228السؤال 

 فقيةبعض اخلصائص التوا 

 القمم التي هلا نفس الدرجة

من الناس, جيب أن يكون هناك شخصان يمتلكان العدد  يف أي جمموعة 

نفسه من املعارف يف هذه املجموعة. إذا فرضنا أن جمموعة الناس هي جمموعة القمم, 

وإذا اعتربنا أن هناك حافة بني شخصني متامثلني يف املعرفة, عندها تصبح العبارة حول 

 الناس هي نفس العبارة التالية حول املخطط. جمموعة
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 : يف أي خمطط جيب أن يكون هناك قمتان هلام نفس الدرجة6.1.6املربهنة 

له  من القمم. إذا كان  هو خمطط له عدد  ,افرتض أن  اإلثبات:

, عندها تكون هذه القمة متجاورة مع مجيع القمم األخر 1قمة بدرجة تساوي 

ملخطط. ذلك يعني أنه ال يوجد قمة درجتها صفر, بالتايل يمكن الكتابة يف ا

1 من القمم, ووفقاً ملبدأ برج  , بام أنه يوجد عدد جلميع قيم  1

, 1ليس له قمة بدرجة تساوي  احلامم يوجد قمتان هلام نفس الدرجة. إذا كان 

0بالتايل يمكن الكتابة  . مرة أخر بام أنه يوجد قيم جلميع  2

 من القمم, وفقاً ملبدأ برج احلامم يوجد قمتان هلام نفس الدرجة. عدد 

 ▪                   املخطط املنتظم ذو اجلزئني
, جيب أن يكون  العدّ تبني مربهنة  التالية أنه إذا كان املخطط ذو اجلزئني منتظامً

 نفس العدد ملجموعتي القمم.
∪: إذا كان 6.1.7املربهنة  حيث  خمططاً منتظامً عىل  ,

|, عندها يكون 0 | | |. 
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∪: افرتض أن برهان توافقي حيث  هو خمطط منتظم عىل  ,

 ?, كم عدد احلواف التي يمتلكها 0
, بام أن ة فقط يف ذو جزئني, تالمس كل حافة قمة واحد : بام أن 1اجلواب 

|, ذلك يعني أن له عدداً من احلواف يساوي منتظم عىل   |. 
, بام أن ذو جزئني, تالمس كل حافة قمة واحدة فقط يف  : بام أن 2اجلواب 

|, ذلك يعني أن له عدداً من احلواف يساوي منتظم عىل   |. 
|ذلك يثبت أن  | | |, ونستنتج من ذلك أن | | | | 

 .0بام أن 
 عدّ املسارات

هو إجياد عدد حمدد من املسارات السداسية يف املخطط  224كان طلب السؤال 
 , ترميز القمم يف هذا املخطط هو كام ييل:,املكتمل ذي اجلزئني 

 
ل, املسار السدالعدّ إلجراء  , 3وينتهي يف  1ايس الذي يبدأ من , أو دعنا نقُ

,1نحتاج إىل أن نعد قائمة عىل الشكل  , , , , , حيث االختيار  3
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ثالثية منتظمة وذات جزئني,  ,حيقق عالقة التجاور يف املخطط. بام أن  
ك يوجد عدد من اختيارات من القمم اخلمس, لذل 3من السهل القول: يوجد 

 .243=35املسارات يساوي 
هي أي قمة يف املجموعة  , وافرتض أن ,: افرتض وجود 229السؤال 

) بحيث تكون البداية 10. كم عدد املسارات العرشية (3اجلزئية التي حجمها 
 ).9? وكم عددها إذا كانت املسارات تسعية (والنهاية يف 

ل جيد فمن املمكن أن ال يكون حساب املسار إذا كان املخطط غري مبني بشك
. سوف نقدم طريقة ذكية حلساب ذلك باستخدام رضب املصفوفات. إذا كان  واضحاً

 ×  من القمم, مصفوفة التقارب له هي  له عدد  ,لدينا خمطط مرمز 
 .0وبخالف ذلك تكون  ~عندما  1حيث  Aورمزها 
. الصفوف واألعمدة للمصفوفة للمخطط  Bايل هي مصفوفة التقارب الت

B  مرمزة مع جمموعة القمم. 
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) وهلا قيم صفرية 	و	جلميع قيم  الحظ أن هذه املصفوفة متامثلة (
 عىل األقطار.

نجد بكل , 5والتي طوهلا  4-1اآلن لو أردنا معرفة عدد املسارات خالل 
. باستخدام 4والعمود  1وننظر يف العنرص داخل املصفوفة يف الصف  بساطة 
 نجد أن: MATLABبرجمية 

 
 5بطول   – عدد املسارات لـ  أو  , ألي قمة 38يذلك يكون اجلواب 

. عىل سبيل املثال, للمصفوفة  ,حتسب بسهولة ألهنا تساوي قيمة العنرص 
 .45تساوي  5بطول  2−6املسارات لـ  عدد

إذا افرتضنا أن خاصية عد املسارات هي صحيحة, ملاذا تكون  :230السؤال 
? وأيضاً ملاذا املصفوفة  عنارص الصف الثالث والعمود الثالث مجيعها تساوي صفراً

 .متامثلة? وضح كلتا اإلجابتني وفقاً ملفهوم عدّ املسارات عىل  
لنا عىل نتائج هبذه الطريقة? سوف يتوضح ذلك لديك عند حماولة ملاذا حص

 , لكن كفكرة عامة عىل ذلك; النتيجة التالية متثل ما نريد أن نثبته:13حل التمرين 
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هي مصفوفة التجاور.  وأن  افرتض أنه لدينا املخطط  6.1.8املربهنة 
ن العنارص  1عندها جلميع قيم  مساوية لعدد من املسارات  يف  ,تكوّ

 .يف  بطول  
لنحلل املسألة إىل خطوات. افرتض أنه يوجد عدد من  دعنا ننظر إىل املثال 

 ,	و	كام هو مبني يف املربهنة. بذلك وجلميع قيم  املسارات يف 
 G1يف  5لطول  رقم   

, مساوية إىل عدد مسارات ,ن نر ملاذا أاض ويستند حقيقة ذلك عىل افرت
, ومن ثم نستخدم تعريف رضب BB5   B6ن نكتب أ. املهم 6لطول  4− 1

 ضية.إن تعريف رضب املصفوفة يعطينا راملصفوفة ونشتق الف

, , ,  

, , , , , , , , , ,

, ,  

,لكن  , , لذلك: ,وباقي قيم  1  تساوي صفراً
, , , 58 44 102 

: لتحديد طول  املسار بغض النظر عن التعقيد يف املعادالت, يبدو هذا منطقياً
 .4أو القمة  2, القمة التي نبدأ هبا سوف تأخذنا إىل القمة 4إىل  1السدايس من 

  ذلك 4إىل  2من  5, ما تبقى من املسار هو مسار طوله 1,2إذا كان مسارنا ,
,يساوي  58. 
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  ذلك 4إىل  4من  5, ما تبقى من املسار هو مسار طوله 1,4إذا كان مسارنا ,
,يساوي  44. 

,وفقاً ملبدأ اجلمع  , 58 44 , هذه فكرة أساسية 102
 ).13من خالهلا يمكن إثبات املربهنة (انظر مترين 
 مالحظة حول املخططات املتعددة

 حيث  ,يف بداية هذا القسم قمنا بتعريف املخطط ذي اجلزئني 
. هذا التعريف منع وجود جمموعتني جزئيتني يف  جمموعة من جمموعة حمدودة و

هي جمموعة واحدة ال جمموعات عدة) ومل  نسختني من نفس احلافة يف املخطط (ألن 
يسمح التعريف بأن تصل حافة بني قمة مع نفسها (ألن احلواف عبارة عن جمموعتني 

عندها يكون جزئيتني وليس جمموعات متعددة). إذا مل يتحقق أي من هذين الرشطني 
 . الرسم مثال عىل ذلك:(Multigraph) لدينا خمطط متعدد

 
 :,للمخطط املتعدد 

1,2,3,4  

1,1 , 1,2 , 1,3 , 1,3 , 1,3 , 1,4 , 2,3 , 3,4 , 4,4  



563 
 

متعددة  هي Eوأن  Vالحظ أن كل حافة هي ذات جمموعتني متعددتني من 
.  املجموعات أيضاً

1,3هي حلقة, واحلواف  1,1احلافة  , 1,3 , هي حواف متعددة.  1,3
 احللقة تساهم بدرجتني بالقمة الواقعة عليها. ومن نفس املخطط املتعدد نحصل عىل:

 1 7, 2 2,  	 3 5 ,  	 4 4 

هل مسلمة املصافحة صحيحة يف املخططات املتعددة? أثبت  :231السؤال 
.  ذلك أو أعطِ مثالً معاكساً

 ملخص
يف هذا القسم تم استعراض الكثري من املعلومات واملصطلحات حول 

 املخططات. كام أثبتنا بعض النتائج األساسية املتعلقة باملخططات.
 متارين

من القمم والتي هلا عدد  كم عدد املخططات املرمزة املمكنة لعدد  )1
 من احلواف فقط? 

تني جزئيتني من خمططاً تكون جمموعة القمم فيه جمموع لتكن  )2
, وتكون فيه قمتان متجاورتني إذا, وفقط إذا, كانت املجموعتان اجلزئيتان اللتان 5

 حتوهيام منفصلتني.

 .ارسم   ) أ
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د خمططاً تم ذكره يف هذا القسم متامثالً مع   ) ب  , وأثبت ذلك.جِ

واحلواف  خمططاً متصالً عدد القمم فيه  أثبت أن: إذا كان  )3

 .1عىل األقل قمتان درجتهام =  دها يكون لـ , عن2حيث  1
2يوجد عدد من املخططات املرمزة يساوي  )4 2 لعدد  64

. كم عدد املخططات غري املرمزة (غري املتامثلة) لعدد من القمم 4من القمم يساوي 
 ?4يساوي 

 .,حدد مع اإلثبات إذا كان الرسم التايل متامثالً يف  )5

 
. متممة  ,ليكن  )6 ̅هو املخطط  خمططاً , 

,. بمعني جلميع قيم عىل جمموعة احلواف  هي متممة  حيث  ∈ 
,يكون  ,إذا, وفقط إذا, كانت  ∋ ∉. 

≅أثبت أنه إذا كان  ≡, ينتج عن ذلك ̅ ≡أو  0 1. 
, عندها ينضمن يف طول مسار عىل بت أنه إذا كان أث )7

 .األقل 
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أثبت أن عدد املخططات املرمزة بحيث يكون لكل قمة درجة  )8

 .2زوجية يساوي 

. مكعباً ذا أبعاد تساوي  , يسمى املخطط 1إذا كان  )9
, وتكون القمتان فيه  جمموعة القمم فيه هي األعداد الثنائية التي عدد منازهلا

متجاورتني إذا, وفقط إذا, كان رقميهام الثنائيني خمتلفني يف منزلة واحدة فقط. الرسم 
 :و ,يبني 

 
 الحظ أن 

 .جد   ) أ

 .1ذو جزئني جلميع قيم  أثبت أن   ) ب

خططات للحصول عىل ) استخدم املWest (2001)(اعتامداً عىل  )10

 إثباتات مدجمة للنتائج التالية.

 1   ) أ

,افرتض أن   ) ب , … هي أعداد صحيحة موجبة. إذا كان  ,
 , عندها:∑
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2 2
 

 ما هي رشوط حتقق املتباينة?
بحيث  خمططاً عدد القمم فيه يساوي  أثبت أنه إذا كان  )11

, عندها أي قمتني جيب أن تكونا متجاورتني أو جماورتني لقمة 2/
.واحدة أخر 

 (جرب خطي) جد عدد: )12

 6.1يف الشكل  يف املخطط  8طوله  5-5املسار   )أ 

(انظر  يف املخطط املكعب  8بطول  001− 000املسارات   )ب 
 )9التمرين 

أي قمتني  	و	, حيث يف احللقة  8بطول  املسار   )ج 
 متجاورتني.

 بطريقة االستنتاج. عىل  6.1.8(جرب خطي) أثبت النظرية  )13

 , افرتض أن ,هي مصفوفة التقارب لـ  (جرب خطي) لتكن  )14
 تكتب عىل الشكل:

0
0  

يف املصفوفة الصفرية  0عدد وال 1هي مجيع العدد  هي املصفوفة  حيث 
 .. جد مع الربهان صيغة 
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التي قيم عنارص أقطارها  هي املصفوفة  لتكن (جرب خطي)  )15
عن طريق عد املسارات يف خمطط  . جد صيغة 1= صفر وباقي عنارص املصفوفة = 

 ما.

 مالحظات رسيعة
يف عام  أويلر ليوناردهو ن أول من بحث يف نظرية املخطط عىل األرجح كا

الشهرية. مل حيدث أي  (Königsberg)عندما قام بحل مسألة جرس كونغزبارغ  1730
عندما اهتمّ به جمدداً بعض علامء  1800تقدم يف هذا العلم تقريباً حتى هنايات 

وجيمس جوزيف سلفسرت وحصلوا  (Arthur Cayley)الرياضيات مثل آرثر كاييل 

همة. يف القرن العرشين متت دراسة املوضوع بشكل موسع ملا كان عىل بعض النتائج امل
. احلاسوبله من أثر كبري يف تطور الكثري من العلوم التطبيقية وعلم   أيضاً

نيّ عام  "خمطط"أطلق مصطلح  كأول أستاذ  1877من قبل سلفسرت الذي عُ
طط خميدة. يستخدم بعض املؤلفني مصطلح رياضيات يف جامعة جون هوبكنز اجلد

لإلشارة إىل املخططات من دون حلقات  "خمطط"بدالً من  (Simple Graph)بسيط 
ومن دون حواف متعددة. ثمة مقدمة رائعة وشاملة حول املخططات يف الكتابني 

West (2001)  و .(Chartrand & Zhang (2005)) 
 األشجار عدّ  2.6

ن التطبيقات, تعترب خمططات األشجار أهم املخططات املستخدمة يف الكثري م
 ثالثة أمثلة عليها. الشجرة  6.4. يبني الشكل احلاسوبوعىل وجه اخلصوص يف علم 

(Tree) .الغابة (وهي خمطط متصل وغري حلقيForest(  هي خمطط غري دائري, كل
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مكون متصل يف الغابة يعترب شجرة. يف هذا القسم سوف نستعرض القليل من 
نقوم باختبار مسألتني متعلقتني بالتعداد. اخلصائص األساسية لألشجار, ومن ثم س

, وسوف نثبت ذلك األوىل هي إجياد عدد األشجار املرمزة لعدد من القمم يساوي 
باستخدام طريقتني خمتلفتني من بني عدد من اإلثباتات املمكنة. ومن ثم سوف ندرس 

 حلاسوب.تعداد طرق البحث الثنائية, والتي تعترب هيكلية بيانات أساسية يف علم ا
 أعطِ تفسرياً رسيعاً لكون األشجار خمططات ذات جزئني. :232السؤال 

 خصائص مهمة لألشجار
 أوراق الشجرة
, كل شجرة يف الشكل 1هي قمة درجتها  A Leaf of a Tree)( ورقة الشجرة

متتلك عىل األقل ورقتني, وهذا مل يكن مصادفة. أي شجرة هلا قمتان جيب أن  6.4

األقل ورقتان. لربهنة ذلك نستخدم تقنية مهمة وهي تقنية الوصول يكون لدهيا عىل 
 إىل احلد األقىص.

شجرة هلا عىل األقل قمتان, فلها عىل األقل  إذا كانت  6.2.1املربهنة 
 ورقتني.

هي املسار  , لتكن 2حيث  قمة nهي شجرة هلا  T: لنفرتض أن الربهان
, وهاتني جيب أن تكونا ورقتني يف و	املسار . لندعُ القمتني يف طريف األكرب يف 

 , وتالياً تفسري ذلك:
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. من املعلوم أن بعض ليست ورقة يف  افرتض, وهذا يناقض املربهنة, أن 
, P, ال يمكن هلذه القمة أن تكون عىل املسار هي يف املسار  ,احلافات مثل 

حيتوي عىل دائرة, وهذا  Tيف   خمططاً أدنا +P , ألهنا لو كانت كذلك  لكان
, إذ Pهي شجرة. كذلك ال يمكن أن تكون خارج املسار  Tمستحيل ألن 

هي  P, وهذا أيضاً مستحيل ألن Pمن  Tسيكون مساراً أطول يف  +P ,عندها
 املسار األطول يف الشجرة.

. ونفس الربهان Tهي ورقة يف  V1ه , وعليUوبالتايل ال يمكن وجود قمة 
  تتضمن ورقتني عىل األقل. T. وبالتايل فالشجرة tهي ورقة يف  v2يظهر أن 

              ▪ 
 .جماورة للقمة يعني أنه يوجد قمة أخر  ليست ورقة يف  أن افرتضنا 

 

 
 .ثالثة أمثلة عىل أشجار :6.4الشكل 
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 إلغاء ورقة من شجرة
وراق يف شجرة جيعل الشجرة أصغر. تستفيد الكثري من اإلثباتات إلغاء أحد أ

 املتعلقة باألشجار من هذه احلقيقة, وعادة عن طريق اإلثبات باالستقراء الريايض.
ورقة يف هذه  شجرة هلا عىل األقل قمتان, وكانت  كانت إذا  6.2.2املربهنة 

 يضاً شجرة.أ  عندها تكون, الشجرة 
ورقة يف الشجرة  شجرة هلا عىل األقل قمتان وكانت  افرتض أن  الربهان:

 متصل وغري دورية. , جيب أن نثبت أن . افرتض وجود خمطط 
غري دورية. هل هي  دائرة, لذلك تبقي  ال ينتج عن إلغاء القمة 

أيضاً يف  , هاتان القمتان موجودتانيف  		و	متصلة? لنأخذ أي قمتني 
. ال يمكن أن يمر و	يصل بني  يف  , ذلك يعني أنه يوجد مسار الشجرة 

واحلافة  ألهنا هي نفسها ورقة, ذلك يعني أن إلغاء  املوجودة يف  املسار يف القمة 
 . وبام أنه يوجد مسار بني أييف  املرتبطة هبا سوف لن يؤثر عىل املسار 

 هي شجرة. متصلة, وبالتايل  , ذلك يعني أن قمتني يف 
 حساب عدد حواف شجرة ما
من القمم أي عدد من احلواف من صفر إىل  قد يكون للمخطط الذي له عدد 

من القمم يكون هلا عدد حمدد من احلواف. الحظ  عدد . لكن الشجرة التي هلا 
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هلا تسع قمم وثامن  هلا تسع قمم وثامن حواف. وكذلك  أن  6.4يف الشكل 
 حافة. 19قمة و 20هلا  حواف, أما 

 .1يساوي  عدد احلواف يف أي شجرة عدد القمم فيها  6.2.3املربهنة 
. الشجرة الوحيدة املمكنة 1: لتكن اإلثبات باستخدام االستقراء عىل 

عىل قمة واحدة ومن دون حواف. يف هذه احلالة لقمة واحدة هي خمطط حيتوي 
1 1  , أي أن القاعدة األساسية صحيحة.0

قمة هلا متاماً  , وأنه أي شجرة من 1عدد صحيح موجب,  افرتض أن 
, 1بام أن  قمة, 1شجرة من  . ولتكن 1عدد من احلواف يساوي 

1نعلم أن  . وتؤكد هلا ورقة, ولتكن  أن  6.2.1بالتايل تؤكد املربهنة  2
من القمم. ومن فرضية االستقراء  هي شجرة بعدد  أن  6.2.2املربهنة 

إىل  . عند إعادة 1هلا عدد من احلواف يساوي  يمكننا أن نستنتج أن 
عدد من  , نكون قد أضفنا حافة واحدة. ذلك يعني أن للحصول عىل  

1وي احلواف يسا  1من القمم يساوي  اً هلا عدد . وبامن أن 1
1من احلواف يساوي  اً وعدد  , هبذا يكتمل الربهان.1

 إعطاء خصائص للشجرة
يوجد طرق عدة إلعطاء خصائص لشجرة ما. لقد جتاهلنا إثبات املربهنة التالية 

 وتركنا بعضاً من التفاصيل يف التامرين.
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, عندها تكون العبارات خمططاً عدد القمم فيه  ا كانت : إذ6.2.4املربهنة 
 التالية متكافئة.

 .1متصلة وهلا عدد من احلواف يساوي   )1

 .1غري دورية وهلا عدد من احلواف يساوي   )2

 متصلة, لكن إلغاء أي من احلواف جيعلها غري متصل.  )3
 

 عد األشجار املرمزة 
من القمم:  تعداد املخططات املرمزة التي هلا يف الفصل املايض قمنا بسهولة ب

2عددها هو  من  املرمزة والتي هلا  (Labeled Trees)القيام بتعداد األشجار و. 2
 .  هو أول من أوجد صيغة املربهنة التالية. كاييل (1889)القمم هي مسألة خمتلفة متاماً

من القمم يساوي  لتي هلا , عدد األشجار ا2لكل  كاييل 6.2.5املربهنة 
. 

سوف نقدم برهانني هلذه املربهنة. األول بأسلوب واحد لواحد والثاين 

بأسلوب تكرار العالقات واالستقراء. وال يمثل أي منهام الطريقة األصلية التي 

 لإلثبات.  كاييلاستخدمها 
 ع من القمم.ألرب 16ارسم مجيع األشجار املرمزة والتي عددها : 233السؤال 
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 باستخدام أسلوب واحد لواحد إثبات صيغة كاييل
كاييل, حيث تضمنت طريقته إجياد صيغة  (1918)  (Prüfer)أثبت بروفري

والقائمة  عالقة واحد لواحد بني األشجار املرمزة التي هلا جمموعة من القمم 
, هذا سوف يثبت . وبام أنه يوجد عدد من القوائم املأخوذة من  2

املتعلقة  2ن يتم إنشاء عالقة واحد لواحد. تسمى القائمة إما  كاييل صيغة
 بروفري للشجرة. بشجرة مرمزة سلسلة 

, قائمة فارغة. جد افرتض  إلنشاء سلسلة بروفري لشجرة مرمزة:
املجاور  الورقة التي هلا الرمز األصغر. قم بمسح هذه الورقة من الشجرة وأحلق الرقم

 . كرر هذه العملية حتى ال يبقى للشجرة إال قمتني. هلا يف هناية 
كيفية إنشاء القائمة السباعية لشجرة  6.5يظهر يف الزاوية اليسار من الشكل 

هلذه الشجرة هي  سلسلة بروفري ذات الـ (تسع قمم). سلسلة بروفري

(2,6,1,2,9,1,6). 
حيث تكون القمم مرمزة  ر بطول ملسا بروفريما هي سلسلة  :234السؤال 

من  ملسار له عدد  برتتيب متصاعد من اليسار إىل اليمني? ما هي سلسلة بروفري
 القمم واملبني يف األسفل.

,3 سؤال آخر, ما هي الشجرة التي هلا سلسلة بروفري 3, 3, 3, 3 ? 
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تم  ريبسلسلة بروف من الواضح أن الدالة التي تربط كل شجرة عدد قممها 
هي بالتأكيد جمموعة من القوائم التي طوهلا  , بشكل جيد, سلسلة بروفرياتعريفه

. من اجلدير ذكره أن هذه الدالة , واملأخوذة من جمموعة القمم املرمزة 2
 .تطبق عىل قيم صغرية من 

قمم  4عىل  16لكل من األشجار املرمزة الـ  جد سلسلة بروفري: 235السؤال 
 . 4يع القوائم الثنائية املحتملة واملأخوذة من ثم مثل مج

سوف ندرس اآلن القضية الصعبة وهي عكس هذا اإلجراء. أي, إذا كان لدينا 

وأردنا حتديد الشجرة املرتبطة هبا. يف اإلجراء  مأخوذة من  2قائمة طوهلا 
 بتتبع القمم املطلوبة.  التايل, تستمر القائمة 

مأخوذة من  2قائمة بطول  افرتض   لسلسلة بروفري:اإلجراء العكيس
 قائمة فارغة.  كرر اإلجراء التايل حتى تصبح . افرتض  

  أو  هي القائمة األصغر التي تظهر يف أي من  افرتض. 

  أضف احلافة هي أول قمة يف  افرتض ., u. 

  يف هناية  . أضف من  قم بإلغاء. 

هي القائمة الفارغة أضف احلافة التي تصل بني القمتني اللتني  عندما تكون 
 .ال تظهران يف 
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 .لشجرة ثامنية القمم انشاء سلسلة بروفري :6.5الشكل 

هل ينتج عن هذا اإلجراء شجرة? الحظ أنه ينتج من هذا اإلجراء عدد القمم 
 من العنارص التي عددها ألنه تم إضافة حافة واحدة لكل عنرص 1يساوي 

 , ومن ثم يتم إضافة حافة أخر يف النهاية. هذه بداية جيدة.واملوجودة يف  2
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,4عىل سبيل املثال افرتض  4, 7, 1, 3, . هذه قائمة سداسية أي أن 4
. يتابع ما يقوم به اإلجراء بـ  6.6. يبني الشكل 8الشجرة هلا جمموعة من القمم 

 أليمن يف اجلدول ترتيب إضافة احلواف يف اإلجراء. العمود ا
,2أضف هذا اإلجراء لـ  :236السؤال  6, 1, 2, 9, وتأكد أنه  1,6

 . 5 .6 سينتج عنه الشجرة يف الشكل
حتى تتأكد أن جمموعة احلواف التي يضيفها اإلجراء ينتج عنها شجرة قم 

 باإلضافة بشكل عكيس.

 
 .يف إجراء بروفري خطوات عكسية:  6.6الشكل 
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1ارسم القمم  :237السؤال  , ومن ثم أضف احلواف 8 , , , , , 
 . واحداً تلو اآلخر وبنفس الرتتيب. الحظ أن نمو املخطط ال يؤثر عىل كونه متصالً

 كرر العملية عىل السلسلة
 2, 6, 1, 2, 9,  .املوجودة يف السؤال السابق 1,6

ف املوجودة يف اجلدول, من األسفل إىل األعىل تصبح كلام أضفنا أحد احلوا
النهائية  قمة جديدة متصلة يف كل خطوة, يف احلقيقة هذه القمم هي نفسها قمم 

برتتيب عكيس. عند إضافة حافة جديدة (غري القمة املوجودة يف أسفل اجلدول) عىل 

,الشكل  u  عىل األقل  تظهر القمة احلالية, جيب أن  هي القمة امللغاة من  حيث
,مرة واحدة يف احلافة التي أسفل  u  يتم  يف اجلدول. ذلك ألن مجيع القمم يف

. قد أو  قمة صغر ال تظهر يف أي من  , عندها تكون إلغاؤها بشكل متتال من 
وإن مل حيدث سوف تصبح جزءاً من آخر حافة يف اجلدول.  ال تصبح موجودة يف 

يثبت أنه عند إضافة مجيع احلواف سوف نحصل عىل خمطط متصل, عدد القمم هذا 

 تظهر أن الناتج شجرة. 6.2.4. واملربهنة 1وعدد احلواف  فيه 
هو الدالة  يمكن مالحظة أن اإلجراء الذي قمنا به للرتاجع عن سلسلة بروفري

:ولتفسري ذلك, لتكن  العكسية الصحيحة. 	 →  سلسلة بروفري هي دالة إلجياد 	
هي  	من القمم ولتكن  هو جمموعة األشجار املرمزة التي هلا  لشجرة ما, حيث 

. عندها تكون الدالة واملأخوذة من  2املجموعة التي عدد قوائمها 
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: 	 قق حتبالتأكيد  2شجرة من القائمة  انشأ عنهتي تال →
	 نشأ ة جلميع األشجار املرمز 	 كعالقة واحد لواحد ويثبت  . هذا يُ

 .كاييلنظرية 
 تأثريات جانبية 

, من  هي سلسلة بروفري هي شجرة وكانت  إذا كانت  6.2.6املربهنة 
	عدداً من املرات  عندها تظهر القمة   .متاماً يف  1

	افرتض أن  اإلثبات: , هلا.  وفريهي سلسلة بر هي شجرة وأن  	
بشكل متكرر حتى ال يبقى فيها إال قمتني واحلافة  نقوم بتقليم  يف عملية حساب 

 .	و		التي بينهام. ولتكن هاتان القمتان

قد ألغيت يف  , عندها تكون وال  ليست  . إذا كانت ∋افرتض أن 
ع جرياهنا عدا واحدة (ذلك . وقبل إلغائها, قمنا بإلغاء مجيمرحلة ما يف أثناء حساب 

عدداً من  جيب أن تكون ورقة حتى يمكن إلغاؤها) وبالتايل تم تسجيل  ألن 
	املرات   . يف  1

أو  عندها نكون قد ألغينا مجيع جرياهنا عدا واحدة (إما  أو  إما  إذا كانت 
	عدداً من املرات  ) لذلك مرة أخر تظهر   .  يف 1
ذات  أن األشجار املرمزة والتي هلا جمموعة من القمم  ختربنا فكرة بروفري

. تظهر املربهنة السابقة أن واملأخوذة من  2عالقة واحد لواحد مع القوائم 
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	تسجل كل قمة  بروفريسلسلة  مرة. لذلك تكون األشجار املرمزة ذات  1
 واملأخوذة من  2د لواحد مع القوائم بعالقة واح  جمموعة القمم

	 ∋بحيث تظهر كل  . يقوم املعامل كثري احلدود بعدّ متاماً  مرة 1
 )1 .4املجموعة األخرية. (راجع االتعريف يف القمم 

 عندها يوجد  , 2إذا كانت  7 .2 .6النتيجة 
2

1, 1,… , 1  
 بحيث تكون درجة القمة  املرمزة التي هلا جمموعة من القمم  من األشجار

 . ∋, لكل هي 
يف املعامل كثري احلدود, جيب أن يكون جمموع األرقام السفلية  :238السؤال 

 مساوياً ملجموع األرقام العلوية. هل هذا صحيح? قم بإجراء حساب رسيع. 
 إثبات آخر لصيغة كاييل

 رينهالذي وضعه العاملان  كاييلإثباتاً باملقارنة التكرارية لصيغة  نقدم هنا
)Renyi(  ريوردان و  (Riordan) ّتقنية مفيدة للحل: عند مواجهة سؤال صعب يبني 

قم بحل سؤال أصعب. كانت طريقتهام هي عدّ الغابات لنوع معني ومن ثم ختصيص 
  .(1)احلل لألشجار يف النهاية

                                                            

سوف تظهر فقط ألنه فرضت هيكلية إضافية. واهليكلية املضافة جتعل  "املسألة األصعب"يف الواقع  (1)

 لة العد أسهل.مسأ
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	لتكن   دد الغابات املرمزة بحيث ع ,
  تكون جمموعة القمم هي, 

  يوجد يف الغابة عدد من األشجار يساوي, 

  موجودة يف شجرة خمتلفة. كل قمة يف يف 

	عىل سبيل املثال,  4, 2 يف الشكل التايل, يوضح السبب بأنه توجد  8
م فيه وحتتوي عىل شجرتني, حيث القم 4غابة مرمزة بمجموعة القمم 

2 1,  موجودة يف أشجار خمتلفة: 2

 
	الحظ أن  , شجار املرمزة والتي هلا عدد هي فقط عبارة عن عدد األ 1

 . من قمم يساوي 
يف البداية دعنا نشتق املقارنة التكرارية األصلية. كم عدد الغابات املرمزة 

موجودة يف  مة يف من األشجار, وكل ق , وحتتوي عدد ملجموعة من القمم 
	شجرة خمتلفة? اجلواب هو  ,. 

. جيب 1للحصول عىل إجابة أخر سوف نجزء املسألة وفقاً لدرجة القمة 
,1اختيار جرياهنا من املجموعة  2, … , 2,3ألن القمم  	 … ليست  ,
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0من اجلريان, حيث  عدد  1نفسها. إذا كان للقمة  1يف شجرة القمة 

	, عندها يوجد عدد من الطرق يساوي    الختيارها عند هذه املرحلة تبدو  	
 غابتنا كام ييل: 

 
عندها ال يوجد أي  0عدد من اجلريان يساوي  1وبالطبع, إذا كان للقمة 

يوجد عدد من الطرق يساوي  1حافة. ويف كلتا الطريقيتن الختيار جريان القمة 
	 1,  1إلكامل الغابة املرمزة. ذلك ألنه إذا قمنا بتجاهل القمة  1

واحلواف املرتبطة هبا جيب أن يتكون باقي املخطط من غابة مرمزة هلا عدد من القمم 

,2بحيث تكون كل قمة  1 … ,و , … يف أشجار خمتلفة. يوجد عدد من  ,
 نحصل عىل:  مع عىل مجيع قيم . بإجراء اجل1يساوي والقمم حيقق هذا 

, 1, 1 				1 				حيث	 6.1  

	حيث رشوط احلدود هي   , 0 	 , و1جلميع قيم  0 0, 0 1. 
اآلن حيث إننا وضعنا عملية املقارنة التكرارية, تظهر بقية اإلثبات أن الصيغة 

	 , . سوف نقوم بوضع إثبات جيّد 	و	صحيحة جلميع قيم  	
 .  يمثل مثاالً جيداً لقضايا استقرائية أخر أكثر تعقيداً
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وكل  ,عدد الغابات املرمزة التي فيها جمموعة القمم هي  :6.2.8 ةاملربهن
هبذه الرشوط موجودة يف شجرة خمتلفة.  وكل قمة يف	غابة فيها عدد األشجار 

,عدد الغابات املرمزة يساوي  . ويف هذه احلالة, عدد األشجار 	
	من القمم يساوي  املعلمة التي هلا  , 1	. 

	أن الصيغة  سوف نثبت باالستقراء عىل  اإلثبات: 	 , 	 
 ,1. كحالة أولية افرتض 1وحتقق الرشط  صحيحة جلميع قيم 

 جيب أن نثبت أن 
	 	 1, 	 . 1وحتقق الرشط  صحيحة جلميع قيم 1 1. 

	, وبام أن 1الوحيدة هي  قيمة  1,1	 , عندها 1.1	و	1
 تكون احلالة األساس صحيحة. 

ة جلميع , وأن العبارة صحيح1عدد صحيح موجب  افرتض اآلن أن 
 . ذلك يعني, قيم 

	 ,  .1وحتقق الرشط  صحيحة جلميع قيم   	
,1جيب أن نثبت أن 	 1 1  

1وحتقق الرشط  جلميع قيم  1  

 ) نحصل عىل 6.1عن طريق املقارنة التكرارية (
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1, 1 , 1  

	) عىل 2 .6يمكن أن نطبق فرضية االستقراء يف املعادلة ( , 1 
1طاملا  التي حتقق الرشط  . وهذا صحيح جلميع قيم 1

		و	1, لذلك جيب أن نعنون احلاالت 2 بشكل  1
 منفصل. 

	أن  سهلة. الحظ 1احلالة  1, 1	 1 , . وأيضاً
 يف الصيغة نحصل عىل:  1عندما تكون 

1 1 1 1 1 
,1لذلك  	 1 عندما  1

 بعد اإلثبات.  239للسؤال  1. وتركنا احلالة 1تكون قيمة 
. باستخدام املعادلة 2الرشط  عب عندما حتقق احلالة األص

 ) يمكن أن نكتب:6.2(

1, 1 , 1  

																				 1 1  

														 1 1 —  

 وبتقسيم املجموع إىل جزئني:
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1 1 —

	املجموع	

1 	 —

	املجموع	

 

ومن ثم استخدام املربهنة  ) أوال. بإخراج 1دعنا نعمل عىل املجموع (
 صول عىل:ذات احلدين للح

1 1 	 		  	املجموع	1		

	
1

1  

كتحضري  1. أوالً نخرج العامل 2سوف نعمل اآلن عىل املجموع 
1الستخدام اخلاصية 

1
. وبعدها نعيد ترميز املجموع ونستخدم 

 ة ذات احلدين:نظري

1 1 	
1

— 		  	املجموع	2		

1
1

	 —  

1 	 —  

1
	 —  

1
1  
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 وبتجميع احلدود:
 ,1=  2+ جمموع  1جمموع 

	
1

1
1

1  

	
1

1 1 1  

	 1  

 هذا يكمل اإلثبات. 
اإلستقراء. أي استخدم فرضية  يف خطوات 1أثبت اجلزء  :239السؤال 

	1,1االستقراء إلثبات أن  1 . 
 عدّ األشجار الثنائية 

سوف هنتم اآلن بشجرة من نوع خمتلف. افرتض الشجرة التالية والتي ختزن 

 كلمة يف كل قمة. 
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يتم تفسري هذه الشجرة بطريقة خمتلفة عن األشجار األخر. أي أن الطريقة 
تُرسم فيها عىل الورقة ختتلف عن سابقاهتا يف التعبري. القمة السوداء يف األعىل التي 

للجذر. القمة  (Child) ابن. وتسمى كل قمة يف األسفل بـ (Root)جذر تسمى 
 للجذر والقمة املرمزة بكلمة(Left Child)  هي االبن األيرس ”Each“املرمزة بكلمة 

“Vertex” هي االبن األيمن (Right Child) للجذر. والقمة املرمزة بـ “Consider” 
 (Rooted Binary Tree) هلا ابن أيرس وليس هلا ابن أيمن. هذا مثال عىل شجرة ثنائية

 فقط.  (Binary Tree) شجرة ثنائيةذات جذر أو يمكن تسميتها 
لكل قمة يف الشجرة الثنائية شجرة فرعية يرس (Left Subtree)  وشجرة

	. الشجرة الفرعية اليرس للقمةRight) (Subtree فرعية يمنى هي شجرة ثنائية 	
أو  وحتتوي فقط عىل جزء من الشجرة األصلية يف  جذرها يف االبن األيرس للقمة 

ف بنفس الطريقة. يمكن أن تكون الشجرة  أسفلها. الشجرة الفرعية اليمنى تعرّ
وممكن  .”Consider“رمزة بـ الفرعية فارغة, كام يف الشجرة الفرعية اليمنى للقمة امل

أيضاً أن حتتوي عىل قمة واحدة فقط, كام يف الشجرة الفرعية اليرس للقمة املرمزة بـ 
“Consider”. 

يف احلقيقة الشجرة الثنائية املبينة بالرسم يف األعىل يتم استخدامها كشجرة 
جلملة يف واملوجودة يف ا ثنائية للبحث. حيث تقوم بتخزين الكلامت التي عددها 

 الشجرة وفقاً للقوانني التالية: 
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هجائياً بعد كل كلمة  )1, يتم ختزين الكلمة فيها بشكل مرتب: (لكل قمة 
) هجائياً قبل كل كلمة يف الشجرة 2, وأيضاً (يف الشجرة الفرعية التي عىل يسار 

يف علم  . أشجار البحث الثنائية مهمة يف هيكلة البياناتالفرعية التي عىل يمني 
 . فهي جتعل من التخزين والرتتيب والبحث عن البيانات أكثر فاعلية. احلاسوب

من القمم. ولنفرتض أن  هدفنا هو أن نحدد عدد األشجار الثنائية املمكنة لـ 
يبني  التايل . الرسم1وأيضاً  1, من الواضح أن هذا العدد هو 

 م.األشجار الثنائية لثالث قم

 
:. سوف يكون من املفيد أن نعرف 5وبالتايل  . حتى اآلن لدينا 1

 جدول
43210  
? 5211  

 
 .عن طريق كتابة مجيع األشجار الثنائية ألربع قمم حدد قيمة  :240السؤال 

األشجار الثنائية بطبيعتها تكرارية: تكون األشجار الفرعية اليمنى واليرس 
. لذلك, من أجل حتديد  نقوم باشتقاق العالقة  للجذر أشجاراً ثنائية أيضاً
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دة. نبدأ برسم جذر يف القمة. يوجد التكرارية, ومن ثم حلها باستخدام الدوال املولّ 
قرارين جيب أن نتخذمها: بكم طريقة يمكن أن نحدد األشجار الفرعية اليمنى 

نضع أوالً اجلذر ومن ثم نضع  حتى نحدد واليرس للجذر? عىل سبيل املثال, 
بعني االعتبار احلاالت األربع التالية اعتامداً عىل عدد القمم املوجودة يف الشجرة 

 الفرعية اليرس للجذر: 

 
الحظ أنه, إذا كان, عىل سبيل املثال, للشجرة الفرعية اليرس صفر من القمم 

ن اجلذر. يتم توضيح ذلك عن طريق ال يوجد حافة يرس م –عندها تكون فارغة 
 , وذلك عن طريق حساب احلاالت األربع ومجع ناجتهام نحصل عىل:1

	  
										 1 5 1 2 2 1 5 1  

      14 
 شجرة ثنائية ألربع من القمم. 14أي أنه يوجد 

 باستخدام هذه الطريقة. حدد  :241السؤال 
 بشكل عام العالقة التكرارية هي: 

	 1 
	 							 			 1 
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, 4.1هذه عالقة تكرارية غري خطية, لكننا قمنا بحلها قبل ذلك. يف القسم 
ذا ثالثة أضالع, حيث   قمنا بتحديد عدد الطرق جلعل شكل مضلع عدد أضالعه

 . عدد الطرق يساوي 3

	
1
2
2 4

1
 

نفسها, لكننا جيب أن نضبط العنارص.  ولـ  التكرار وقيم البدايات لـ
 الضبط الصحيح هو 

 , لذلك نحصل عىل:2	

	 	
1
2 2	

2 2 4
2 1

1 2
1

1
1
2  
 

 وبالتايل نحصل عىل املربهنة التالية:
, يكون عدد األشجار الثنائية التي هلا عدد من 1كانت إذا  :6.2.9املربهنة 

   يساوي  القمم 

1
1
2  

هر بلد تظ الشمهور من  (Catalan)هو العدد الكتالوين  2العدد
 األعداد الكتالونية يف املسائل التوافقية كام يظهر عادة عدد فيبوناتيش. 

 أثبت أن  4.1بناء عىل العمل الذي قمنا به يف القسم  :242سؤال 
 . 1و 3هي بالتأكيد الرابط الصحيح بني السلسلتني 
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 ملخص
بعد أن قمنا باشتقاق بعض اخلصائص الشجرة هي خمطط متصل غري دوري. 

مها. يف املسألة  األساسية لألشجار أخذنا باالعتبار مسألتني صعبتني تتعلقان بعدّ
, ويسمى هذا يساوي  األوىل حددنا أن عدد األشجار املرمزة لعدد من القمم 

 القمم  ويف املسألة الثانية حددنا أن عدد األشجار الثنائية لعدد من كاييلصيغة 
من البنود. قمنا باستخدام عدة تقنيات لذلك, منها  يساوي الرقم الكتالوين بعدد 

اإلثبات باستخدام عالقة واحد لواحد والعالقات التكرارية والتسلسل يف الدوال 

 دة. املولّ 
 متارين

مكون تساوي  قمة و أثبت أن: عدد حواف الغابة التي هلا  )1
 .6.2.3ن أن يعمم ذلك عىل املربهنة . ثم بني كيف يمك	

عن طريق إثبات أن أي شجرة هلا عىل  2.6.1 قم بتطوير املربهنة )2
 هي أقىص درجة يف املخطط.  ∆ورقة, حيث  ∆األقل 

  .6.2.4أثبت املربهنة  )3
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 أي حافة. إن الشجرة املمتدة يف  خمطط مرمز ولتكن  لتكن  )4
. قم ة حتتوي مجيع القمم املوجودة يف وتعترب شجرة مستقل هي شجرة فرعية يف 

	. أثبت احلالة التوافقية: أنه عدد األشجار املمتدة يف  بتعريف 

, هي املخطط (املتعدد) الذي "تقلص 	"وتُقرأ  .. (هنا .
مه واحدة. يف ق ومن ثم دمج هنايات  عن طريق حذف احلافة  حصلنا عليه من 

 ).3.6انظر وصف هذه العملية يف القسم 

استخدم التكرار يف التمرين السابق إلجياد األشجار املمتدة  )5
 للمخططات املرمزة التالية:

 	 أ)

 	ب)

 هي أي حافة يف  حيث  	 جـ)

 ن (جرب خطي) تعرف النتيجة التالية بمربهنة املصفوفة الشجرية. لتك )6
هو  حيث  :. لتكن خمطط مرمز متصل له مصفوفة جماورة هي 

يف القطر. عندها يكون عدد  املصفوفة القطرية التي تظهر فيها درجات قمم 
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. استخدم ذلك إلجياد يساوي العامل املساعد ألي عنرص يف  األشجار املمتدة يف 
		عدد األشجار املمتدة لـ  ,  . ,و,

,أثبت أن  )7 1 	و 	1 , 2 عن   2
 . ,طريق عدّ األشجار ذات العالقة ومن دون استخدام الصيغة 

هو عدد من املرات تساوي  من  ,(العامل املساعد للعنرص يف املوقع 
ا عليها عن طريق حذف الصفوف مرضوباً يف حمدد املصفوفة التي حصلن 1

 ).واألعمدة التي يظهر فيها العنرص من املصفوفة 

. تعرب عن ,. افرتض أن كاييلإليك طريقة أخر إلثبات صيغة  )8
 .تساوي  بحيث تكون القمة  عدد األشجار املرمزة التي هلا جمموعة من القمم 

والنتيجة  4.1دود (انظر القسم استخدم خصائص املعامالت متعددة احل أ)
	يف هذا القسم إلثبات أن  6.2.7 , 2 1 

	عن طريق مجع  كاييلاشتق صيغة  ب)  .لقيم مناسبة من ,

, تساوي عدد األشجار الثالثية التي هلا عدد من القمم  لتكن  )9
هبة للشجرة الثنائية لكن كل قمة فيها يمكن أن يكون الشجرة الثالثية مشا 0لكل

:هلا ابن أيمن وابن أوسط وابن أيرس. اجعل  1 . 
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 عن طريق رسم أشجار املمكنة. 12, و3, 1أثبت أن  أ)

 . باستخدام العالقة التكرارية ثم اشتق العالقة التكرارية  جد قيمة  ب)

 .أثبت أن0. دالة تكرارياً طبيعياً عىل ن لتك ج)

 	  . اكتب تعليقاً حول احتاملية إجياد صيغة لـ 1	
 .6.2.9مثل تلك التي يف املربهنة 

 مالحظات رسيعة
ف كاييل شكل أفضل عن طريق عمله يف اجلرب. متت ب  (1895-1821)عرّ

, ولكن الكثري من Moon )1967يف ( كاييلمن اإلثباتات املعروفة لـ مناقشة الكثري 
 اإلثباتات تم اكتشافها بعد ذلك. 

يعترب التكرار نظرية أساسية يف علم احلاسوب لذلك من الطبيعي أن البناء 
التكراري ملثل األشجار الثنائية يمكن أن حيسب باستخدام العالقات التكرارية. ولّد 

ين وبالذات دراسة التعامل مع ختز –  (DATA Structures)بنائية جمال البيانات ال
عدة مسائل توافقية عىل املخططات. أفضل املراجع  – احلاسوبوتوزيع البيانات يف 

 وكورمن ,سونرسلي يف مواضيع اخلوارزميات وهيكلة البيانات هو كتاب للمؤلفني
 .(Leiserson, Cormen and Rivest (1990)) ستريف
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 لوين وكثري احلدود متدرج األلوانالت 3.6
سوف هنتم اآلن يف مسألة تلوين القمم يف املخطط والتي, عىل األقل يف البداية 

, يكون هدف التلوين هو حتديد أقل العدّ كام يبدو, ليس هلا عالقة ب . إذا أعطينا خمططاً
جاورة عدد من األلوان بحيث يكون لون كل قمة يف املخطط خمتلفاً عن لون القمة امل

 هلا. 
,خمططني غري مرمزين وملونني. األلوان هي  6.7يظهر الشكل  يف  ,

,الذي عىل اليمني ألوانه هي  الذي عىل اليسار واملخطط  املخطط  , , . يف ,
ال يمكن استخدام عدد أقل من األلوان, لو أننا استخدمنا لونني فقط  املخطط 

  متجاورتني بنفس اللون. سوف نجربَ عىل تلوين قمتني

 
 .: التلوين املناسب لبعض املخططات6.7الشكل 

بعدد أقل من األلوان? جد أقل  هل يمكن تلوين املخطط  :243السؤال 
 عدد ممكن من األلوان وبنيّ كيف يمكن تلوين املخطط هبا. 

 تطبيقات عىل التلوين
, لكن له الكثري من التطبيقا  ت, وهذان اثنان منها. قد يبدو التلوين سخيفاً
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 اجلدولة الزمنية
جيب أن جتدول اجلامعة االختبارات النهائية زمنياً بحيث ال يكون ألي طالب 

. يف اجلهة اليرس من الشكل يف األسفل يوجد خمطط يمثل جزءاً صغرياً  اختباران معاً
عىل  من اجلدولة. حيصل كل مقرر عىل قمة, ويتم وصل املقررين بحافة إذا كان هناك

 "خمطط التضارب"األقل طالب واحد يدرس كليهام. هذا مثال عىل ما يسمى أحياناً 
)Graph (Conflict . 

 
اليمنى من الشكل يظهر تلوين القمم (املقررات) باستخدام ثالثة  ةعىل اجله

,ألوان  . ال يتم تلوين أي قمتني متجاورتني بنفس اللون. يف مسألة جدولة ,
ل األلوان وقت تقديم االختبار. ذلك يعني أننا يمكن أن نجدول االختبارت متث

خالل  MATH236و ENGL203و MATH133اختبارات, عىل سبيل املثال, املواد 
. واملقرر    12:15 صباحاً حتى 10:15 الفرتة من  خالل الفرتة من PH204مساءً

اءً وبذلك مس 1−3خالل الفرتة   CJ101مساءً واملقرر  12:15 صباحاً حتى 10:15
 .  ال يكون هناك تضارب يف اختبارات أي طالب زمنياً
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هل من املمكن جدولة االختبارات باستخدام فرتتني زمنيتني  :244السؤال 
 فقط? فرس ذلك?

من السهل حل مسألة كالتي يف األعىل, لكنها تصبح أكثر صعوبة عند وجود 
 مئات من األلوان.

 تلوين اخلرائط
كية ريالسفلية يف الواليات املتحدة األم 48ات الـ احصل عىل خريطة للوالي

وقم بتلوين كل والية بحيث ال تتشارك الواليات التي عىل حدود بعضها بنفس اللون 
(الواليات مثل أريزونا وكولورادو تلتقي بزاوية لكن ال تشرتك يف احلدود). كم من 

كحد أقىص, إىل أربعة األلوان حتتاج? اجلواب هو أربعة. باإلضافة لذلك نحتاج فقط, 
ألوان ألي خريطة للدول, الواليات, القارات... إلخ, مهام كانت متداخلة. هذه 
املسألة, والتي تسمى مسألة األلوان األربعة, تشكلت كمسألة رياضية يف أواخر العام 

. بعد عدة حماوالت فاشلة لإلثبات (واحدة منها كان االعتقاد أهنا صحيحة 1800
 & Appel) نيعن طريق أبل وهاك 1976تم إثباهتا أخرياً عام  سنوات) 10ملدة 

Haken) األلوان األربعة وعرفت باسم مربهنة (Four-Color Theorem). 
 التلوين, التلوين املناسب, عدد تدرجات األلوان 

يف البداية قمنا بتوضيح بعض املصطلحات حول التلوين. بكل بساطة التلوين 
املخطط, أي لون واحد لكل قمة. يف عملية التلوين ليست هو حتديد لون كل قمة يف 
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هناك رضورة أن تكون ألوان القمم املتجاورة خمتلفة. التلوين الذي يستخدم عدداً من 
 . يسمى التلوين عىل  األلوان 

التلوين املناسب هو تلوين بحيث يكون لكل قمتني متجاورتني لون خمتلف. 
 يكون هناك أي حافة لنهايتيها نفس اللون. تلوين أي أن يف التلوين املناسب ال 

من األلوان املختلفة. إذا كان هناك خمطط  املناسب هو تلوين مناسب يستخدم عدد 
. جيب مالحظة الفرق بني عندها نقول إن املخطط قابل للتلوين عىل  له تلوين 

مناسباً أما التلوين  اً تعني تلوين K. فقابلية التلوين عىل وقابلية التلوين عىل  التلوين 
K  .  فليس بالرضورة أن يكون مناسباً

مها تلوين مناسب. تم تلوين  6.7إن احلالتني من التلوين الظاهرتني بالشكل 
. بكلامت أخر يظهر التلوين أن 5فتلوين  أما  3تلويناً مناسباً باستخدام تلوين  
. سوف هنتم يف هذا القسم بأقل 5وين عىل قابل للتل و 3هو قابل للتلوين عىل  

 .بحيث يكون املخطط قابالً للتلوين عىل   لقيمة 
, ويرمز له يكون عدد األلوان املتدرجة لـ  ألي خمطط  :6.3.1التعريف 

. قابالً للتلوين عىل  بحيث يكون  هو أقل عدد صحيح موجب  ,بالرمز 
من األلوان بحيث يكون ممكناً تلوين  صحيح موجب  هو أصغر عدد أي أن 

 هبا بطريقة ال تكون هنايتي أي حافة بنفس اللون. قمم 



598 
 

مناسب لـ  ) تلوين عىل 1أمرين, ( 	جيب أن يتضمن أي إثبات لـ 

. بيّنا سابقاً بشكل غري يكون غري مناسب لـ  1) إثبات أن تلوين 2و( 
طط الدوري اخلاميس له ثالث درجات من األلوان, بعد أن ناقشنا رسمي أن املخ

	. سوف نقدم هنا إثباتاً أن 6.7يف الشكل  املخطط  . نالحظ أن التلوين 3
. بعد اآلن 3هو قابل للتلوين عىل  مناسب, لذلك  3هو تلوين عىل  6.7يف الشكل 

. عندها جيب أن يكون هناك 2لتلوين عىل قابالً ل نبحث عن تعارض بحيث يكون 
 . يظهر الشكل يف األسفل الرتميز للقمم.مناسب لـ  2تلوين عىل 

 
باألمحر,  باللون األزرق. عندها جيب أن نلون  افرتض أنه تم تلوين 

ن  باألزرق, ونلون  ونلون  ج عن ذلك باألزرق. ينت باألمحر, وأخرياً نلوّ
باللون األزرق وهذا تعارض. هذا يثبت أنه ال  و	وجود القمتني املتجاورتني 

	وبالتايل   مناسب لـ  2يوجد تلوين عىل  3 . 
جد عدد درجات األلوان للمخطط غري املتصل الذي حيتوي : 245السؤال 

 رات. بشكل عام, إذا كان عىل مخس دورات واملخطط الذي حيتوي عىل أربع دو
 وعدد درجات ألوان مكوناته?  غري متصل, عندها ما العالقة بني 
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	اآلن سوف نثبت أن لـ  , بنفس 6.7الشجرة يف الشكل  	, حيث2
 . الطريقة. الرسم التايل يبني التلوين الثنائي املناسب لـ 

 
? ال, ألن 1قابل للتلوين عىل   . هل2هو قابل للتلوين عىل  يظهر ذلك أن 

بشكل مناسب.  1أي خمطط له عىل األقل قمة واحدة ال يمكن أن يكون ملوناً عىل 
	وبالتايل  2 . 

 اخلصائص األساسية لعدد درجات األلوان
 . قبل أن ندرس أمثلة أكثر تعقيداً سوف نقوم بعد خصائص 

أي  ن اخلصائص التالية. لتكن حتقق عدد درجات األلوا: 6.3.2الفرضية 
 خمطط.

1( 	 أي حافة, وبالتايل  إذا, وفقط إذا, كان ال يوجد لـ  1
	  عىل األقل حافة واحدة.  إذا, وفقط إذا, لـ  2

2( 	 عىل األقل حافة واحدة وكان  إذا, وفقط إذا, كان لـ  2
.  ثنائياً

3( 	. 
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	ا وعنده 3 إذا كان )4
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 		 

 .	عندها  ,خمططاً جزئياً من  إذا كان  )5

نتجت معظم هذه اخلصائص بشكل مبارش من رقم درجات األلوان. اخلاصية 

واجلهة ) صحيحة ألننا نستطيع تلوين القمم التي يف جهة معينة باللون األمحر 2رقم (
) صحيحة ألن كل زوج من القمم تكون 3األخر باللون األزرق. اخلاصية (

, لذلك ال يمكن احلصول عىل قمتني بنفس اللون. أما بالنسبة إىل متجاورة يف 
فردية  ). أما إذا كانت 2عدداً زوجياً يف اخلاصية ( ) تنتج عن كون 4خاصية (

	ا كنتيجة عن الصيغة التي تم إثباهت . اخلاصية ( 3 هي أكثر خاصية  )5سابقاً
 مفيدة يف مجيع اخلصائص.

 ).5أثبت اخلاصية (: 246السؤال 
  6.8واملبني يف الشكل  جد عدد درجات األلوان للمخطط مثال آخر: 

 
 ما عدد درجات األلوان للمخطط? :6.8الشكل 
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, لذلك ومن اخلاصيتني  هو خمطط جزئي يف دعنا يف البداية نالحظ أن 
	) ينتج 5) و(3(  )?4. هل هذا املخطط قابل للتلوين عىل (4

 ) ودعنا نحاول أن نجدها.4دعنا نفرتض أنه يوجد قابلية للتلوين عىل (

  بام أن, , , جيب أن يكون هلا موجودة يف املخطط اجلزئي  ,
,ألواهنا هي ألوان خمتلفة. افرتض أن  ,  عىل التوايل, من دون خسارة للتعميم. ,

   جماورة لـ,  .باللون  , لذلك جيب تلوين ,

  ال يمكن تلوين أي من, التي هي  ألهنا جماورة لـ  باللون  ,
الثالث هي نفسها, متجاورة, لذلك . بإلضافة إىل ذلك, هذه القمم ملونة باللون 

,جيب أن يكون لكل واحدة منها لون خمتلف, ذلك يعني أنه بني القمم  , 
,سوف يتم استخدام األلوان الثالثة  ,. 

  حتى نلوهنا, لكن تم تلوين جرياهنا باأللوان  مل يتبق لنا إال, , . ال ,
 . يوجد لون متبقٍ لـ 

 ). 4غري قابل للتلوين عىل ( لذلك 

) ألن اإلثبات أظهر أنه إذا وجد لون 5قابلة للتلوين عىل ( ذلك يعني, 
. ) مناسب لـ 5به واحلصول عىل تلوين عىل ( خامس عندها يمكن تلوين 

	وبالتايل  5 . 
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 كثري احلدود لتدرج األلوان 
اد عدد درجات األلوان ملخطط ما تصلح الطريقة التي استخدمناها إلجي

 حلاالت عرضية. هل يمكن إجياد عدد درجات األلوان بطريقة أكثر منهجية?
 احلاسوبوال ألنه حتى  ,احلاسوبنعم وال, نعم ألنه توجد طريقة مربجمة يف 

سوف حيتاج وقتاً طويالً يف املخططات الكبرية. هدفنا هو إجياد حل للمسائل بشكل 

 فقط إجياد عدد درجات اللون, وبالتحديد إجياد عدد التلوين عىل  شامل, وليس
  املناسب للمخطط. إذا كان لدينا خمطط 

ف:  سوف نعرّ
	 ,  .املناسب للمخطط  = عدد التلوين عىل  	

للمخطط  (Chromatic Polynomial)يسمى هذا كثري احلدود لتدرج األلوان 
دالة تدرج "أن هذا كثري احلدود, ربام جيب أن ندعوه  . ليس من الواضح إطالقاً 

	. عىل كل حال, سوف نثبت الحقاً أنه كثري احلدود. بام أن "األلوان , تقوم  	
 هي أقل قيمة لـ  	, يمكننا أن نستنتج أن املناسب لـ  بعد التلوين عىل 

	بحيث  , , عندها لة للتلوين عىل ليست قاب . ذلك ألنه إذا كانت 0
	 , 0. 

	الذي له  للمخطط  	جد  :247السؤال  , 	 	 1

1 
 مثال: كثري احلدود لتدرج األلوان لـ 
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 , املسار خلمس من القمم:افرتض وجود 

 
 

. بأي لون من األلوان  , يمكن أن نلون تلويناً مناسباً عىل  حتى نلون 
يمكن أن تأخذ  , وبام أن لتلوين  1وبالتايل يوجد عدد من الطرق يساوي 

يوجد  	و	. ومهام كانت احتامالت ألوان أي لون باستثناء اللون الذي أخذته 
بأي لون باستثناء  , بام أنه يمكن تلوين , لتلوين 1عدد من األلوان يساوي 

لتلوين  1. بنفس الطريقة, يوجد عدد من األلوان يساوي اللون الذي أخذته 
 تلوين مناسب عىل  1. ووفقاً ملبدأ عدد االحتامالت فإنه يوجد و	

 . وبالتايل, للمسار 
 	 , 	 	 	أو    1 , 	 	 4 6

4 
ج األلوان (بالشكل  يمكن استخدام كلتا الطريقتني لكتابة كثري احلدود لتدرّ
املوسع أو عىل طريقة العوامل), ولكل طريقة ميزاهتا. توضح طريقة العوامل أن 

	 ,ألن  2 1 ,بينام  0 2 ع 0 يعرض . أما الشكل املوسّ

 معلومات معينة حول املخطط, سنناقشها الحقاً يف هذا الفصل. 
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ج األلوان للمخطط 245امتداداً للسؤال  :248السؤال  , جد كثري احلدود لتدرّ
غري متصلة, عندها ما هي العالقة بني  . بشكل عام, إذا كانت ∪غري املتصل 
	 ,  لوان. ومكونات كثري احلدود لتدرج األ 	

 مثال: كثري احلدود لتدرج األلوان ملخطط آخر
 . جد كثري احلدود لتدرج األلوان للمخطط  

 
,الحظ أن القمم  جيب أن حتصل عىل ألوان خمتلفة ألهنا تشكل  ,

طريقة لتلوين  1, وبالتايل لتلوين . يوجد عدد من الطرق املخطط اجلزئي 
 	و	. لتحديد عدد الطرق املمكنة لتلوين طريقة لتلوين  2وبالتايل  

 نقسم التلوين املناسب إىل حالتني.
 ) ):1احلالة 	تم حتديده (وبالتايل  هلام نفس اللون. ألن لون  و (

, نحتاج إىل حتديد لون  هلام نفس اللون, وبالتايل يوجد  	و	. جرياهنا مسبقاً
. ويف هذه احلالة يوجد عدد من التلوين عىل لتلوين  1عدد من الطرق يساوي 

	يساوي  املناسب لتلوين   	 1	 	 	 2	 	 1	

	 	 1	 	 	 2	 
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 ) ):2احلالة 	و	2عدد من الطرق  هلام لونان خمتلفان, عندها يوجد  
. يوجد عدد من الطرق و	ألهنا جيب أن تأخذ لوناً خمتلفاً عن  لتحديد لون 

	 املناسب يف هذه احلالة  , والنتيجة أن عدد التلوين عىل لتحديد لون  2

 يساوي 

	 	 1	 	 	 2	 	 2	 	 2	 	 	 1	 	 	 2	  
 تخدام مبدأ التجميع, كثري احلدود لتدرج األلوان يساوي:باس

	 , 	 	 1 	 2	 	 1	 2 . 
	وبالتايل  	ألن  3 , 1	 	 		و	0 	 , 2	 	 بينام  0
	 , 3	 	 18. 

للمخطط  3كاملة للتلوين املناسب عىل  18أعطِ احلاالت الـ : 249السؤال 
. 

 كثريات احلدود لتدرج األلوان للمسارات وللمخططات الكاملة 
وللمخطط  من السهل إجياد كثريات احلدود ذات تدرج األلون للمسار 

. وكام هو ألن بنيتها جتعل من السهل إجياد عدد التلوين املناسب عىل  الكامل 
	متوقع, بناءً عىل اشتقاقنا لـ  , هو  احلدود لتدرج األلوان لـ  , كثري	

1 . 
	جد : 250السؤال  , 	. 
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 (Inclusion-Exclusion) احلذف –التضمني 
سوف نخترب اآلن بعض الطرق إلجياد كثري احلدود لتدرج األلوان, غري 

أوالً التضمني كام يف املثالني السابقني. سوف نخترب  العدّ الطريقة املبارشة, عن طريق 
احلذف. من الطبيعي اختيار هذه الطريقة ألن إجياد تلوين مناسب هو فعلياً مسألة  –

: نحتاج إىل جتنب وجود أي حافة ]التكرار[تتعلق باالبتعاد عن إشكالية النمطية 
 هنايتها بنفس اللون. 

 احلذف  −مثال: كثري احلدود لتدرج األلوان عن طريق التضمني
 حيث تكون كل من قممها وحوافها مرمزة ب افرتض 

 
لـ  احلذف لعد التلوين املناسب عىل  –من أجل استخدام طريقة التضمني 

ف املتغري العام  ن جمموعة قيم التلوين عىل  , دعنا نعرّ , جيب أن لـ  ليكوّ
الرضورة نالحظ نقطة مهمة هنا, وهي أن ليس مجيع هذه االحتامالت للتلوين هي ب

 تلوين مناسب, لنقم بتعريف اخلصائص التالية:
 "هنايتان بنفس اللون للحافة " : 

 "هنايتان بنفس اللون للحافة " :
 "هنايتان بنفس اللون للحافة " :

	عندها  , 	 ألن  لـ  تكون التلوين املناسب عىل  ∅
 بحيث ال تكون هناك حافة هلا هنايتان بنفس اللون.  خري يساوي عدد التلوين عىل األ
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 :هذه هي قيم الدالة 
∅ 												  

												  
												  
												  

, ألنه يمكن تلوين كل قمة من القمم األربع  ∅عىل سبيل املثال, 
 بأي لون من األلوان األربعة.

 برر القيم األخر. :251السؤال 
 عن طريق صيغة التضمني واحلذف:

,  

3 3                        

 يمكن كتابة ذلك بصورة أخر, 1 

 مثال: متعدد احلدود مقابل تدرج ألوان آخر عن طريق التضمني واحلذف
 الرسم التايل. يف البداية افرتض املخطط يف

 
(ليس بالرضورة املناسب)  لتكون جمموعة التلوين عىل  قم بتعريف 

 , قم بتعريف اخلصائص:للمخطط 
∅ 							 							  
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,وألنه إذا كان جلميع  الحظ أن  نفس لون  ,

 بنفس اللون. بينام  النهايات, عندها جيب تلوين مجيع القمم يف 
,ألنه إذا كان جلميع  نفس لون النهايات, عندها جيب تلوين القمم  ,

,  .لتحديد لون  بنفس اللون. يوجد عدد من الطرق  يف  ,

وعىل كل حال, عن طريق صيغة التضمني واحلذف يكون كثري احلدود لتدرج 
 هو: األلوان للمخطط 

, 4 6 3 4 5 2  

 باستخدام هذه الطريقة. ,جد  :252السؤال 

 التكرار يف كثري احلدود لتدرج األلوان

احلذف يتطلب خاصية واحدة وكل حافة وبالتايل  –احلل بطريقة التضمني 

ولكن ال يمكن  ,. وبالرغم أنه من السهل حساب 		الة للد 2إجياد قيم 
, ألن قيمته تساوي احلاسوبقمة, حتى باستخدام  50إجياد ذلك ملخطط الذي له 

2 1.1  طريقتنا التالية هي التكرار. . 10
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 تقليص حافة 
انظر  عملية املخطط الذي نريد أن نشتق له عالقة التكرار هي حذف حافة منه.

 إىل الصورة: 

 
قرأ .موجود عىل اليسار واملخطط  املخطط األصيل  حمذوف   ", الذي يُ

ومن ثم  , نقوم بإلغاء ., موجود عىل اليمني. من أجل إنشاء املخطط "منها 
الحظ أن  يف قمة واحدة, وهذا سيؤثر عىل كل حواف متعلقة بنهايتيه. دمج هنايتي 

 ليس خمططاً بسيطاً بسبب وجود احلواف املتعددة.  .
 الرسم التايل يبني مثاالً آخر ملخططات غري مرمزة. 

 
 الحظ أنه عند إلغاء حافة من جمموعة حواف ينتج عنه حلقة.

 ? .? وما هو ., ما هو حافة يف  إذا كانت  :253السؤال 
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 التكرار 
لتكرار الكثري احلدود لتدرج األلوان يتضمن تدرج احلدود لتدرج األلوان ا

 للمخطط األصيل وجلميع املخططات التي نتجت عن إلغاء أي حافة. 
 , عندها:أي حافة يف  خمطط وكان  إذا كان  :6.3.3املربهنة 

, 	 	– , 	 . ,  

. سوف نثبت ما يكافئه هو حافة يف  و هو خمطط  افرتض أن  اإلثبات:
 بدالً منه وهو: 

, 	 	, 	 . , . 

لـ  عىل  املناسب . كم عدد التلوينيف  هي هنايتي احلافة  و لتكن 
? 

,يساوي  هلا عدد من التلوين املناسب عىل  :1اجلواب  	. 
إىل نوعني: األول  لـ  ئة التلوين املناسب عىل قم بتجز :2اجلواب 

 نفس اللون.  	و		لونني خمتلفني والثاين حيث تأخذ  و حيث تأخذ 
, سوف ينتج عن وقمنا بحذف احلافة  لـ  إذا أخذنا تلويناً مناسباً عىل 

خمتلفاً (بام أن  لوناً  و بحيث تأخذ كل من  لـ  اً مناسب عىل  اً ذلك تلوين
). وبالتايل يكون التلوين يف هذه لوناً خمتلفاً عن  ذلك يتطلب أن تأخذ  يف  	~	

بحيث يكون هناك  املناسب لـ  احلالة عالقة واحد لواحد بالنسبة إىل التلوين عىل 

, 	 . 
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ن, يكون نفس اللو 	و	حيث تأخذ  لـ  يف أي تلوين مناسب عىل 
, والعكس صحيح. وبالتايل يكون التلوين يف هذه .مناسباً لـ  هذا التلوين عىل 

, بحيث يكون .املناسب لـ  احلالة عالقة واحد لواحد بالنسبة إىل التلوين عىل 
.هناك  , 	 . 

,ذلك يعني أنه يوجد  	 . , .لـ  تلويناً مناسباً عىل  	
      ■ 

عند استخدام التكرار حلساب كثري احلدود لتدرج األلوان, إذا قمنا يف أي حلظة 
بإنشاء خمطط يوجد به عملية تقليص بحيث تكون هناك حوافّ متعددة بني زوج من 

 القمم, عندها يمكن أن نقوم بإلغاء مجيع القمم عدا واحدة بشكل آمن. 
ء عدة حواف يف كل مرحلة, عندها لن إذا قمنا بإلغا فرس ملاذا :254السؤال 

. ولكن إذا مل نقم بإلغاء حواف عدة وظهرت حلقة يف  تنتج عن عملية التقليص أبداً
,مرحلة ما من التكرار, عندها نجعل  	 . وذلك ألن القمة املوجودة يف 0

التكرار جماورة لنفسها وبالتايل ال يمكن تلوين املخطط بشكل مناسب بأي عدد من 
 أللوان. ا

 . مثال: كثري احلدود لتدرج األلوان لـ 
, نقوم باختيار أي حافة ومن للحصول عىل كثري احلدود لتدرج األلوان لـ 

 ثم نجد 
, 	– 	 , . , . 
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–	الحظ أنه   الحظ أن. ن.هو املسار ألربع قمم, و 	
 , 	 1 	  وبالتايل: 2

, 	, ,  

																		 1 1 2  
,جد : 255السؤال  	و	  .باستخدام هذه الطريقة ,

 مثال: كثري احلدود لتدرج األلوان لـ 

كرار نفس النمط يف السؤال السابق واالستمرار به للحصول عىل يمكن ت
واالستقراء.  6.3.3, ولكن سوف نجد اشتقاقاً آخر باستخدام املربهنة ,

 سوف نبدأ كام ييل: 
, 1 1 1 		 	 3 

,. نعرف أن 3افرتض احلالة األساس  1 2 .
 :احلد األيمن يساوي

1 1 1 3 3 1 1 

																	 3 3 2  

														 1 2  

 . 3أي أن احلالة صحيحة عندما 
. وأن هذه املطابقة صحيحة عندما  4دعنا نفرتض اآلن أن 

 يمكن كتابة 6.3.3باستخدام املربهنة 

, , . ,  
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و	وبام أن  , يمكن استخدام كثري احلدود لتدرج .
 والفرضية االستقرائية لكتابة:  األلوان لـ

, 1 	 1 	 1 	 1   
  1 1	 1 1	 1 	 1  

1 	 1 	 1  
 أي أن املطابقة صحيحة لكل 

,فإن  ,3كانت إذا : 6.3.4املربهنة  1 	

1 	 1 
 لوان خصائص كثري احلدود لتدرج األ

التكرار الذي قمنا باشتقاقه, وبالرغم من أنه يصعب استخدامه للمخططات 
العشوائية, جيد يف إجياد كثري احلدود لتدرج األلوان للمخططات ذات اهليكلة املنظمة. 
ومن اجليد أيضاً إثبات اخلصائص العامة لكثري احلدود لتدرج األلوان باستخدام 

 االستقراء الريايض. 
اخلصائص  ,خمطط, عندها حيقق الدالة  كان إذا  :6.3.5املربهنة 

 التالية: 
حيث قيمة معامل احلد ذي  حدود درجته  هو متعدد ,: 1

 .0ومعامل الثابت  1الدرجة األكرب فيه 
 . يساوي ,يف  	: معامل 2
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	: معامالت 3 كون قيمتها إما موجبة أو صفراً وال تكون بحيث ت,
 سالبة. 
يساوي  ,, عندها يكون جمموع معامالت 1: إذا كانت 4

 صفر. 
	إىلسوف نثبت أوالً اخلصائص من  ,افرتض املخطط  اإلثبات: 1 3 

 :. عدد احلواف للمخطط عن طريق االستقراء عىل 
, للمخطط صفر من احلواف وحيتوي 0عندما  احلالة األساس هي

قمة معزولة. وبالتايل يكون كثري احلدود لتدرج األلوان يف هذه احلالة  
	 , 	إىل. اخلصائص من 	  صحيحة يف هذه احلالة.  3 1

 1حيث  عدداً من القمم  دعنا نفرتض اآلن أن للمخطط 
	إىلونفرتض أن اخلصائص  . 1صحيحة ألي خمطط عدد حوافه  3 1

 :6.3.3. باستخدام املربهنة أي حافة للمخطط  لتكن 
, , . ,  

سوف  1مها خمططان هلام عدد من احلواف  	و	بام أن كالً من 

 :دود لتدرج األلوان اخلاص هبام. لتكن نطبق فرضية االستقراء لكثري احل
.وبحيث  بحيث  . يمكن كتابة كثري احلدود 1

 لتدرج األلوان كام ييل:



615 
 

, 1 1 	  

∋جلميع قيم  0حيث   , وأيضاً 2

. , 1 1 	  

∋جلميع قيم  0حيث   . عندها:3

, , . ,  

	 1  

1 	 	  

, 1, ومعامل أعىل درجة فيه يساوي هذا متعدد حدود, درجته 
. كذلك, إن معامالته هو  إن معامل احلد  0ومعامل الثابت فيه يساوي 

 ومعامل احلد  1يساوي  تتذبذب ما بني املوجب والسالب. ومعامل احلد 
 يساوي مل احلد . ومعا0يساوي
	و	0, وهذا حد موجب ألن 1  0 .

1معامالت باقي احلدود عىل الشكل  	 , وبمالحظة أن 	
	 1ووجود املعامل  0 . لذلك  	 يظهر أن باقي احلدود تتذبذب أيضاً

	إىلاخلصائص من  .حتقق  1 3. 
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حافة واحدة عىل األقل. عندها  افرتض أن للمخطط  4إلثبات اخلاصية 
. يكون 1 . وبحساب دالة كثري احلدود 1غري قابل للتلوين عىل  ألن  0

 . 0يساوي  ,نجد جمموع املعامالت وبذلك جمموع املعامالت لـ  1للقيمة 
6هل يمكن أن تكون  :256السؤال  3 10 3 

4هي كثري احلدود لتدرج األلوان ملخطط ما? وهل يمكن أن تكون 

3 
 . 3لنسخة أقو من اخلاصية  14انظر التمرين 

 امللخص
لزم يساوي أقل عدد من األلوان ي للمخطط  	إن عدد تدرج األلوان 

لتلوين القمم بشكل مناسب, والذي يعني تلوينها بحيث يكون لكل قمتني 
 يتطلب إثبات التلوين عىل  	متجاورتني لون خمتلف. يف أي إثبات لقيمة 

يمكن  1وأيضاً إثبات أنه ال يوجد عدد من األلوان  املناسب للمخطط 
 تلوين هبا املخطط بشكل مناسب. 

مسألة استمثال. لقد قمنا بتحويل التلوين ملسألة عد باستخدام إن التلوين هو 
كثري احلدود لتدرج األلوان (بشكل عام كام وضح ذلك جهدنا يف هذا القسم). من 

احلذف وعالقة  − وان. كلتا طريقتي التضمنيلالصعب حساب عدد تدرجات األ
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إال إذا كان  التكرار صعبتان جداً يف التطبيق حتى للمخططات غري الكبرية جداً 
 ., أو ,املخطط ذا هيكلية عالية التنظيم مثل, 

 متارين
 ]يف الواليات املتحدة[السفلية  48قم بطباعة خارطة للواليات الـ  )1
لوينها باستخدام أربعة ألوان. وأثبت أيضاً ملاذا أربعة األلوان رضورية لتلوين توقم ب

 هذه اخلريطة. 

 ?رة, ما هي قيمة شج إذا كانت  )2

	أثبت أن  )3 ∆	 هو أقىص درجة  	∆, حيث 1
 .للمخطط 

الذي  "العجلة"هو  ?. حيث املخطط حدد مع اإلثبات  )4
قمة إضافية متجاورة مع كل قمة يف الدورة  وحيتوي كذلك عىل حيتوي عىل دورة 

 ).1مم هلا عدد من الق (أي أن 

حدد مع اإلثبات عدد تدرجات األلوان ملخطط بيرتسن  )5
(Petersen)  وملخطط غروتش(Grötsch)،  6.3التي هي مبينة يف الشكل. 

 حدد مع اإلثبات عدد تدرجات األلوان للمخططني يف األسفل?  )6
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 إذا علمت أن  جد  )7

, 9 31 51 40 وأيضاً ما  12

 ?عدد القمم واحلواف للمخطط 

لـ  (Clique Number), التي تدعى رقم الزمرة قم بتعريف  )8
 .املخطط اجلزئي  بحيث حتتوي  , لتكون أكرب عدد صحيح موجب 

 .	و	جد املعادلة أو املتباينة التي تربط بني   ) أ

	و	2بحيث  أعط مثاالً عىل خمطط   ) ب 3. 

	و	2بحيث  أعط مثاالً عىل خمطط  ج) 4 
 حدد كثري احلدود لتدرج األلوان لكل من املخططات التالية:   )9 

 .,النجمة  أ)   
 ., ب)   
. ج)    	∪ 	 ∪ 
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باإلضافة  جد كثري احلدود لتدرج األلوان للمخطط الذي يتكون من )10
 .إىل قمة واحدة فقط جماورة ألحد قمم 

 .هي أي حافة يف  حيث  ,جد  )11
 ? ,ما هو أقل عدد من اجلذور التي يمتلكها  )12
وبني جمموعة من األرقام متت  ,جد عالقة بني معامالت  )13

 لكتاب.دراستها يف مكان ما يف هذا ا
. ,1تبدأ بـ  معامالت كثري احلدود لتدرج األلوان للمخطط  )14

أثبت أن املعامالت تستمر بالتذبذب بني املوجب والسالب إىل أن تصبح صفراً يف 

. بكلامت أخر, أي متعدد حدود ذي تدرج األلوان  مرحلة ما وتبقى قيمتها صفراً
,يمكن كتابته عىل الشكل  ∑ 	 1 هي عدد  حيث  	

	1صحيح موجب حيقق الرشط  	 	و	 التي حتقق  جلميع قيم  0
	الرشط  	 . 

هو  , أثبت أنه إذا كان يف كثري احلدود لتدرج األلوان للمخطط  )15
 . له املكونات  أن  الذي ليس له أي معامالت صفرية ثم أثبت أصغر أس لـ 

 هذا التمرين هيتم بوصف كثري احلدود لتدرج األلوان اخلاص بشجرة. )16
        , عندهاشجرة هلا عدد من القمم  أثبت باالستقراء: إذا كانت  أ)
  , 1 



620 
 

,خمططاً وكانت  أثبت إذا كان  ب) , عندها 1
 شجرة.  ن يكو

 كم عدد املخططات املرمزة التي هلا كثري احلدود لتدرج األلوان يساوي ج)
1 ? 

 مالحظات رسيعة
وولفغانغ هاكني  (Kenneth Appel)استخدم كالً من كينيث أبل 

(Wolfgang Haken)  ًفائقاً إلثبات مربهنة األلوان األربعة لعدد كبري من  حاسوبا
. حلّت النتائج التي احلاالت, لذلك ك ان اإلثبات ذا طبيعة حمددة العدد وليس عاماً

مسألة استمرت قائمة ألكثر من مئة عام, لكن واجهها  1967حصال عليها عام 
يف  احلاسوببعض الشك من قبل بعض علامء الرياضيات الذين مل يعجبهم استخدام 

; حديثاً قام كل صفحة 139) 1977(  اإلثبات. كان طول البحث الذي أصدراه عام
, وتوماس (Seymour), سايمر (Sanders), ساندرز (Robertson)من روبرتسون 

(Thomas)  بنرش إثبات جديد ملربهنة األلوان األربعة اعتامداً عىل األفكار  1996عام

 ولكن مع بعض التعديالت عىل األمور التقنية التي نيالعامة نفسها ألبل وهاك
 واجهتهام. 

عام  (Birkhoff)ة احلدود لتدرج األلوان من قبل بريخوف تم تقديم كثري
كطريقة ممكنة إلثبات مربهنة األلوان األربعة, ومل يوفّق يف ذلك. ولكن  1912
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 & Birkhoff)من قبل بريخوف ولويس  1946أجريت دراسات أخر عام 

Lewis) 1946 . 
 نظرية رامزي 4.6

يات عمل علامء الرياضيات, لنرَ كيف ير أناس ليسوا يف جمال علم الرياض

والتي ظهرت يف جريدة  (Ann Landers)انظر إىل هذه الرسالة املوجهة لـآن الندرز 
 .22/6/1993يف  تواشنطن بوس

: أنا متأكدة أن الكثري من أعضاء الكونغرس يقرؤون مقالتك. عزيزيت الندرز
 أمتنى أن يروا ذلك ألهنا الطريقة املثىل للفت انتباههم. 

 Rochester) روتشيسرت دمقراط وكرونكلفقت مقاالً من جملة لقد أر

Democrat & Chronicle)  ,لتتأكدي من أنني ال أختلق ذلك. يوجد أستاذان
 110سنوات, واستخدما  3شيسرت واآلخر من أسرتاليا عمال ملدة تأحدمها من رو

تعلام اإلجابة ميل من الربيد اإللكرتوين, وأخرياً  10000 بوقاما بالتواصل  حاسوباً 
. السؤال هو: إذا كان لديك حفلة وأردت  63عىل السؤال الذي حري العلامء ملدة  عاماً

دعوة أربعة أشخاص عىل األقل يعرفون بعضهم ومخسة آخرين ال يعرفون بعضهم, 
. وقام العلامء من شتى 25كم عدد األشخاص الذين جيب أن تدعوهم? اجلواب هو 

  هذه النتيجة. أنحاء العامل بتهنئتهام عىل
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ال أريد التقليل من شأن نتائجهام, ولكن يبدو يل أنه كان من األفضل استغالل 
الوقت الكثري واملال  الذي استهلك يف هذه التجربة لتوفري الغذاء ملاليني األطفال يف 

 .B.V.B., Rochester, N.Yمناطق احلروب حول العامل. 
ؤال يف الفقرة الثالثة بشكل لسوء احلظ, قام كاتب الرسالة بصياغة الس

أنه بغضّ  تضمنخاطىء. الصياغة الصحيحة هي: إذا كان لديك حفلة وأردت أن 
النظر عمن قمت بدعوهتم سوف يكون هناك أربعة أشخاص مجيعاً يعرفون بعضهم 
أو مخسة أشخاص كلهم ال يعرفون بعضهم, عندها ما هو أقل عدد األشخاص الذين 

 جيب دعوهتم? 
ل األكرب الذي وجهه الكاتب بيشء من التهكم, هل هذا مهم? ولكن السؤا

 بيار إليك سببان لنقول نعم, وكالمها له عالقة بعامل الرياضيات يف القرن السابع عرش
لن نجد التطبيقات املفيدة ألي نظرية إال بعد  أوالً:. (Pierre de Fermat)دو فريما 

دعم هذا القول هو مربهنة فريما مرور وقت طويل عىل اكتشافها. الربهان األول ل
 , قام بتوظيفها بشكل مشهور كل من أدملن1640الصغرية التي وضعها. يف العام 

(Adelman) وسمري (Samir) ست يوريف(Rivest)حلامية االتصاالت  1978عام , و
. مل يتوقع فريما أن نظريته سوف تستخدم يف RSAالرقمية والتي تدعى اليوم تشفري 

 .هذا التطبيق
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: املراحل التي نمر فيها يف حل أي مسألة يف الرياضيات عادة ما تكون أهم  ثانياً
من النتيجة نفسها. وهنا الربهان الثاين من مربهنة فريما األخرية, والتي مل ينتج عنها 
إىل اليوم أي أمور عظيمة. ولكن املراحل التي مرت هبا املربهنة من صيغه مريما 

ها لتصل إىل اإلثبات النهائي عن طريق أندرو وايلز عاماً من تطور 350وخالل 
(Andrew Wiles)  أحدثت الكثري من األمور العميقة املتعلقة  1995يف العام

 بالرياضيات القوية والقابلة للتطبيق أهم من املربهنة نفسها. 
يف هذا املقطع سوف نقوم بدراسة النوع من املسائل الذي أشارت إليه كاتبة 

حفية آن الندرز. هذا املجال يف دراسة املخططات هو حقل نظرية الرسالة للص
رامزي, ومن املعروف عنه أنه حقل صعب, حيث من السهل وضع السؤال ولكن من 

 ه. ليالصعب اإلجابة ع
 مسائل احلفالت وتلوين احلواف ومسائل رامزي. 
 السؤال التايل حول الناس يف حفلة يعرف كام ييل: 

ما هو أقل عدد من الناس يمكن أن تدعوهم إىل حفلة  ) مسألة احلفلة:3.3(
 بحيث تضمن أنه يوجد إما ثالثة يعرفون بعضهم أو ثالثة ال يعرفون بعضهم? 

تعني أن أي شخصني من جمموعة ثالثة أشخاص قد  "ثالثة يعرفون بعضهم"
تعني أنه ال يوجد أي شخصني يف  "ثالثة ال يعرفون بعضهم"التقوا من قبل, أما 

 موعة من ثالثة قد التقوا من قبل. املج
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 اآلن إليك السؤال حول تلوين احلواف.
بحيث حيتوي كل تلوين باألمحر أو  ما هي أقل قيمة لـ  ) مسألة رامزي:3,3(

وكلها محراء أو مجيع املخططات  إما املخططات الفرعية  باألزرق للحواف يف 
 وكلها زرقاء?  الفرعية 

يعني أن كل حافة يتم تلوينها إما  "وين باألمحر أو باألزرق للحوافالتل"
 باألمحر أو األزرق. 

عىل أهنا أسامء  هاتان املسألتان تعربان عن اليشء نفسه: قم بتحديد قمم 
املدعوين ومن ثم قم بتوصيل كل زوج من املدعوين إما بحافة محراء إذا كانوا يعرفون 

ا كانوا ال يعرفون بعضهم. سوف نقوم بدراسة تلوين احلواف بعضهم وحافة زرقاء إذ
, وأيضاً سوف نستخدم االختصارات  و  "تلوين أمحر وأزرق لـ "من اآلن فصاعداً

 بحيث يُفهم منه أنه يشري إىل تلوين احلواف.  "أمحر "
 املسألة التي حتدثنا عنها يف بداية هذ القسم هي:

بحيث حيتوي كل تلوين أمحر  ا هي أقل قيمة لـ م ) مسألة رامزي:4,5(

 . أو أزرق  إما أمحر  وأزرق لـ 
كل  )1. ذلك يعني أمران: 25كام ذكرنا يف الرسالة, اجلواب هلذه املسألة هو 

أو مجيعها  سوف ينتج عنه إما مجيعها أمحر  تلوين أمحر وأزرق حمتمل حلواف 
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ال  يوجد مثال عىل التلوين باألمحر واألزرق حلواف  )2أو ربام كالمها,  أزرق 
  .وال مجيعها أزرق  تكون مجيعها أمحر 

تدعى مسألة تلوين احلواف يف خمطط بمسألة رامزي ألهنا تتبع لنظرية أشمل 
مربهنة  . وكانت1930عام  (Frank Ramsey)تم إثباهتا من قبل فرانك رامزي 

 رامزي تنص عىل: 
  يف اهليكلية الكبرية 

 )) هذه اهليكلة هي 4.5(يف مسألة رامزي (
 املبنية بشكل عشوائي 

 باألمحر أو األزرق بأي طريقة) (يتم تلوين كل حافة يف 
  هنالك هياكل دنيا غري العشوائية 

 )أو مجيعها أزرق  (مجيعها أمحر 
موتزكني  .س .خدم لوصف نظرية رامزي املقولة الشهرية لـ تعادة ما نست
(T. S. Motzkin)  "من املستحيل احلصول عىل فوىض مطلقة". 

 مسألة رامزي األسهل 
بحيث تضمن تلوين أمحر  ) أقل قيمة لـ 3,3املطلوب يف مسألة رامزي (

واب هو ستة. هذا يتطلب . اجلأو أزرق  بحيث حيتوي عىل أمحر  وأزرق لـ 

 توضيح أمرين: 
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 .أو أزرق  حيتوي عىل أمحر  كل تلوين أمحر وأزرق لـ  )1

بحيث ال حيتوي عىل أمحر  وجود مثال عىل تلوين أمحر وأزرق لـ  )2

 . وال أزرق  

. اخلطوة 6, افرتض أن جمموعة من القمم هي 1من أجل إثبات النقطة 
هي األكثر أمهية. جيب أن توجد ثالث حواف بنفس اللون من  اإلثبات األوىل هي يف

. ومن دون خسارة النظرة العامة دعنا نفرتض أن 1احلواف اخلمس املرتبطة بالقمة 
 هو أمحر:  15, و14, 12لون احلواف 

 
 إذا كان أي منها أمحر, عندها نكون قد 5, و4, 2اآلن اخرت احلواف التي ما بني 

, 12محراء عندها تشكل احلواف  25. عىل سبيل املثال إذا كانت احلافة وجدنا 
أمحر. وبخالف ذلك تكون ثالثتها أزرق بالتايل تشكل احلواف  K3تشكل  25, و15
 أزرق. وهذا يعالج كل احلاالت ويكمل اإلثبات. 	 45, و25, 24

بحيث ال يكون له  وأزرق لـ نحتاج إىل اختبار تلوين أمحر  2إلثبات النقطة 

 أزرق.  أمحر وال  
 .	أعطِ مثاالً عىل تلوين مشابه لـ  :257السؤال 
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 ترميز سهم رامزي 

 تعرب عن اجلواب ملا ييل: ,لتكن 

بحيث حيتوي كل تلوين أمحر  ما هي أقل قيمة لـ  مسألة رامزي: ,

 أزرق?  	أمحر أو  	ما عىل إ 	وأزرق لـ 

3,	3لقد بينا للتو أن  6. 

ح ملاذا دائامً : 258السؤال  ,وضّ , . 

الكثريين, ولكن قليل منها  بشكل مكثف من ,متت دراسة األعداد 
تعطِ  معرفة بشكل جيد, ومل ,رامزي فقط أن األرقام  معروف. تظهر مربهنة

أي فكرة حول كيفية حتديد قيمها. يف هذا القسم سوف نجد القليل منهم, ويف هنايته 
وأيضاً أفضل التوقعات ملجال  ,سوف نجد مجيع القيم املعروفة لألرقام 

 .األعداد األخر 

6نكتب  → أمحر أو  	له  	لنشري إىل أن كل تلوين أمحر وأزرق لـ  3,	3
5أزرق. وأيضاً نكتب  	 	 لنشري إىل أن ليس كل تلوين أمحر وأزرق لـ  3,	3
→أزرق. بشكل عام,  	أمحر أو  	له  	 تعني أن كل تلوين أمحر   ,	

هلا خاصية  	"ذلك يتم التعبري عن  أزرق. أحياناً  	أمحر أو  	له  	وأزرق لـ 
 .",	رامزي 
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→افرتض  :259السؤال  →, فرس ملاذا ,	 جلميع قيم  ,	
. 

	لذلك, تكون, →بحيث  هي أقل عدد صحيح موجب ,	

,	إذا وفقط إذا  ,	. لذلك, ,	 	و	 1 	, . 
 

 
10احلالتان يف إثبات أن  :6.9الشكل  → 3	,4. 

 مسائل رامزي البسيطة 

. نقوم بالبحث عن أصغر قيمة لـ ,	2من السهل إجياد قيمة عدد رامزي 
أزرق.  	أمحر أو  	إما عىل  	, بحيث حيتوي فيها كل تلوين أمحر وأزرق لـ 

→حافة محراء واحدة. ومن الواضح أن أمحر هو فقط  	الحظ أن  , ألن ,	2
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إما حيتوي عىل حواف زرقاء فقط أو عىل حافة محراء  	أي تلوين أمحر وأزرق لـ 
 واحدة عىل األقل. 

1أثبت أن  :260السؤال  . أي, أعطِ مثاالً لتلوين أمحر وأزرق ,	2
 أزرق.  	أمحر وال  	توي عىل ال حي 	لـ 

 . جلميع قيم ,	2وبالتايل 

 مسألة سهلة أخر لرامزي 

3,	3اآلن, وبام أننا نعلم أن  . لتوضيح كل 4,	3, يمكننا معاجلة 6
من الصعوبة يف إجياد أعداد رامزي وأيضاً املجاالت املهمة التي سنمر هبا خالل 

جياد األعداد, سوف نقوم يف البداية بتحديد احلدود القصو, ومن ثم مراحل إ
 .احلدود الدنيا, وأخرياً سنحدد أفضل قيم للحدود القصو 

→إثبات أن  	, . 

4,	3سوف نقوم بإثبات احلد األعىل  عن طريق إثبات  10
10 →  	أمحر أو  	ا له إم 	. حتى نبني أن أي تلوين أمحر وأزرق لـ 4,	3

أزرق, سو نر إذا كان بإمكننا أن نعدل الطريقة التي قمنا فيها بإثبات 
6 → . يوجد 1وقم باختبار احلواف للقمة  	. افرتض أي تلوين لـ 3,	3

 .6.9حالتان. انظر الشكل 
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ك افرتض أن هنا .1حواف محراء جماورة للقمة  4): يوجد عىل األقل 1احلالة (
الذي ظهر  	. انظر إىل املخطط اجلزئي 5 – 2  بالقمم 1حوافاً محراء تصل القمة 

4. بام أن 5 – 2عن القمم  →  	أمحر أو  	, حيتوي هذا املخطط اجلزئي 4,	2
أزرق, عندها نكون قد أوجدنا  	أزرق. إذا كان هذا املخطط اجلزئي حيتوي عىل 

أمحر, أي أن  	. وخالف ذلك فهو حيتوي عىل 	ملخطط األكرب أزرق يف ا	
. لذلك يف هذه احلالة 	أمحر يف املخطط األكرب  	تشكل  1هاتني القمتني والقمة 

10 → 3	,4. 

): يوجد عىل األكثر ثالث حواف محراء, وبالتايل عىل األقل ست 2احلالة (
 – 2مع القمم  1افرتض حافة زرقاء تصل بني القمة  .1حواف زرقاء جماورة للقمة 

6. بام أن 7 − 2الذي نتج عن القمم  	. انظر إىل املخطط اجلزئي 7 → 3	,3 
أمحر  	أزرق. إذا كان حيتوي عىل  	أمحر أو  	حيتوي هذا املخطط اجلزئي 

, وبخالف ذلك حيتوي عىل 	زئي أمحر يف املخطط اجل 	عندها نكون قد أوجدنا 
أزرق يف املخطط األكرب  	) تشكل 1أزرق, أي أن هذه القمم الثالث والقمة (	
10. وبالتايل يف هذه احلالة أيضاً 	 → 3	,4. 

10هاتان احلالتان شاملتان لذلك  → 4,	3وبالتايل  4,	3 10 . 

إثبات أن  	,. 
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8إلثبات أن  ال يوجد له  	, جيب أن نجد تلويناً أمحر وأزرق لـ 4,	3
 أزرق. هذا خمطط هلذه احلالة.  	أمحر وال  	

 
 والفائز هو...

9إىل هذه املرحلة نعلم أن  3	,4 9لذا هل  .10 → أم  4,	3
9 3	,4? 

10دعنا نرَ إذا كان بإمكاننا تطوير اإلثبات إىل  → . افرتض وجود أي 4,	3
. قم بتجاهل احلواف الزرقاء يف هذه اللحظة وانظر إىل 	تلوين أمحر وأزرق لـ 

املخطط ذي القمم التسع مجيع حوافه محراء. بام أن عدد القمم فردي يف هذا املخطط, 
هي هذه القمة بحيث هلا عدد  1ذات درجة زوجية. دعنا نفرتض أن القمة يوجد قمة 

زوجي من احلواف احلمراء التابعة هلا. اآلن عد إىل التلوين األمحر واألزرق األصيل لـ 
 ) كام ييل: 1, لذلك سوف نقوم بتعديل احلالة (9وليس  8. درجة كل قمة تساوي 	
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عدد  1لكن للقمة  .1ف محراء تابعة للقمة حوا 3): يوجد عىل األقل 1احلالة (
حواف  4زوجي من احلواف احلمراء التابعة هلا, لذلك جيب أن يكون هناك عىل األقل 

 . ونتابع هذه احلالة كام فعلنا سابقا.1محراء تابعة للقمة 
حواف  6): يوجد عىل األكثر حافتان محراوان, وبالتايل عىل األقل 2احلالة (
 ) يف اإلثبات السابق. 2هذه احلالة مطابقة للحالة ( .1ة زرقاء تابعة للقم

9يف احلالتني النتيجة هي  →  .4,	3. لقد قمنا اآلن بتحديد قيمة 4,	3
4,	3 :6.4.1املربهنة  9. 

 اثنان من احلدود القصو 
10ملاذا قمنا بإثبات أن  → 9بينام نحن نعلم أن  4,	3 → ? يف 4,	3

10ل, إثبات أن احلقيقة, وبعد التأم →  يثبت أن:  4,	3
2	,4 3	,3 3	,4 

ويمكن بنفس الطريقة احلصول عىل احلدود القصو ألي عدد رامزي 
	, 

,	إذا كانت  :6.4.2املربهنة  ,	, عندها 3 1,

	, 1. 

,	افرتض أن  اإلثبات: ≕. قم بتعريف 3 1,

, →. سوف نثبت املربهنة عن طريق إثبات أن 1 	,. 
 1, وانظر إىل عدد احلواف املرتبطة بالقمة 	افرتض أي تلوين أمحر وأزرق 

 هنالك من هذه احلواف
1 1, , 1  . سوف ننظر يف حالتني:1
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انظر  .1ة محراء مرتبطة بالقمة حاف ,): يوجد عىل األقل 1احلالة (
. إنه حيتوي إما عىل ,1إىل املخطط اجلزئي الناتج عن هنايات احلواف 

 	عىل  	أزرق, عندها حيتوي  	أزرق. إذا كان حيتوي عىل  	أمحر أو  	
باإلضافة للقمة  1القمم  أمحر, عندها تشكل 	أزرق. وإذا كان حيتوي عىل 

→أمحر. لذلك يف هذه احلالة  	 1 	, . 
انظر  .1حافة زرقاء مرتبطة بالقمة  ,): يوجد عىل األقل 2احلالة (

 إىل السؤال بعد اإلثبات. 
→يف كلتا احلالتني  ,	. وبالتايل ,	 n 1,

	, 1  
ملاذا جيب أن يكون هناك عدد من احلواف احلمراء يساوي  :261ؤال الس

,أو عدد من احلواف الزرقاء يساوي  ,1 . 1مرتبطة بالقمة  1
 .2وأيضاً اكتب تفاصيل احلالة 

,	لكل  ,	مل نقم حتى اآلن بإثبات أن أعداد رامزي  فة  2 معرّ
ة), ولكن يمكننا القيام بذلك بمساعدة املربهنة بشكل جيد (أي موجودة وحمدود

. احلالة األساس هي, . سوف نقوم باإلثبات باستخدام االستقراء عىل 6.4.2
,2بام أن  هذه األعداد معرفة بشكل جيد.  2جلميع قيم  2,	

,	اآلن افرتض أن  , معرفة بشكل جيد طاملا  ,, وأن 3
,1هذا يؤدي إىل أن تكون كل من  	و	 	, معرفة بشكل جيد.  1

 تظهر أن  6.4.2الطريقة املستخدمة إلثبات املربهنة 
             	, 1, 	, 1 . 
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 ,	هلا حد أقىص معرف بشكل جيد, ولذلك تكون  ,	وبالتايل 
→بحيث  صحيح موجب  هي أصغر عدد  معرفة بشكل جيد.  ,	

وباستخدام  6.4.2يمكن إثبات حدود املربهنة التالية باستخدام املربهنة 
 . 4االستقراء. انظر التمرين 

,كانت إذا  :6.4.3املربهنة  ,	, عندها 2 2
1

 
,	لقيم ل ,	جد احلدود القصو عىل  :262السؤال  3	,4,5,6 

 .6.4.3و 6.4.2باستخدام املربهنتني 
 احلد األدنى

. دعنا نرَ أوالً كيف يكون هذا ,	سوف هنتم اآلن باحلد األدنى عىل 
 . احلالة األعم تكون أكثر صعوبة. 5,	5للحالة 

5,	5التي جتعلنا نستنتج أن  ما هي رشوط  n سوف نحتاج إىل أن ?
أزرق. دعنا  	أمحر وال  	ال حيتوي عىل  	أنه يوجد تلوين أمحر وأزرق لـ نثبت 

أزرق. إذا  	أمحر أو  	الذي له  	نحاول أن نقوم بعدّ مكمل ذلك, وهو تلوين 
هي  , لتكن 	هي أي جمموعة جزئية من مخسة عنارص من القمم يف  كانت 
مجيعه أمحر  بحيث يكون املخطط الناتج عن  	وعة التلوين األمحر واألزرق لـ جمم

 أو مجيعه أزرق. حجم هذه املجموعة هو:
| 	| 2.2  

(مجيعها  وبام أنه توجد طريقتان لتلوين حواف املخطط اجلزئي الناتج عن 
طريقة لتلوين باقي احلواف التي  2محراء أو مجيعها زرقاء), وبالتايل يوجد 

 .	يف  عددها 
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أزرق هو بالتايل حجم  	أمحر أو  	الذي يتضمن  	عدد التالوين لـ 
 :احتاد عنارص 

 =] أزرق 	أمحر أو  	الذي له  عدد التالوين#[

:| |

	  

 جمموع أحجام املجموعات هي حالة سهلة للحد األقىص لالحتاد: 

:| |

	 | |
:| |

 

|استخدم الصيغة لـ   لكتابة: |	
| |

:| |

2.2 5 . 2.2
:| |

 

 لقد أثبتنا أن 
 	n5  ]أزرق 	أمحر أو  	عدد التالوين الذي له [ 2.2

اآلن نأيت إىل املالحظة املهمة: إذا كان العدد عىل اليمني أقل من جمموع 
 	أمحر وال  	, عندها يوجد تلوين ال حيتوي عىل 	التالوين األمحر واألزرق لـ 

 , و2يساوي  	األمحر واألزرق لـ  أزرق. املجموع الكيل للتالوين
	n5 . 2	.2 2  

 وتكون صحيحة إذا وفقط إذا 
	n5 2  
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n5	حتقق  هذه املتباينة التي سعينا إليها من البداية: إذا كانت  2 ,
5,	5عندها  n 

 عدد صحيح حيقق  كانت إذا  :6.4.4 املربهنة
	na 2  

 ,	عندها 
 . 5,	5عن طريق تعميم طريقة احلل لـ  املربهنةأثبت  :263السؤال 

 .قيمة متغرية عىل األغلب هو 6.4.4 املربهنةاحلد األدنى الناتج عن 
,	3لكل  ,	جد احلد األدنى عىل : 264السؤال  4, باستخدام  5,6

  املربهنة.
 ما مد صعوبة مسائل رامزي ? 

-1913) (Paul Erdös)وضع عامل الرياضيات اهلنغاري الشهري باول إردوس 

6,	6تشبيهاً حول مد صعوبة إجياد  (1996 	و	 . افرتضَ أن هناك رجال 5,	5
. أجب فضاء غرباء أقوياء ال يمكن قهرهم حرضوا إىل األرض وسألوا  سؤاالً واحداً

أجب بشكل  ,عن السؤال بشكل صحيح وسوف يرتك الفضائيون الغرباء األرض

. إذا سأل الفضائيون الغرباء عن  خاطىء عن السؤال وسوف يدمرون البرشية فوراً
عندها ووفقاً إلردوس أفضل ما يمكن أن نقوم به أن نجمع مجيع علامء  5,	5قيمة 

مون به ويعملوا عىل إجياد اجلواب. أما إذا سأل الفضائي ركوا ما يقودالرياضيات لي
ن أفضل ما يمكن أن نقوم به هو أن نجد إ إردوس, عندها يقول 6,	6عن قيمة 

 طريقة لتدمري الفضائيني الغرباء. 
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3لكل  ,	أفضل احلدود ألرقام رامزي  :6.1اجلدول 

9. 

,	عروفة وغري البدهيية لـأرقام رامزي امل 6.1يظهر يف اجلدول  التي   
 حتقق

مؤكدة, أما باقي القيم  ,	) قيم لـ 9. يوجد فقط (9 
 فهي أفضل القيم املعروفة للحدود القصو والدنيا. 

قارن بني النتائج التي حصلت عليها للحدود القصو والدنيا  :265السؤال 
 .6.1جودة يف اجلدول وبني املو 264و 262يف السؤالني 

4,5أحدث االكتشافات كان عدد  , والذي حتدثنا عنه يف الرسالة 25
 .4,5يف بداية القسم. هذا تسلسل أحداث عملية إجياد 

 1955 4,5: أول حد أقىص 31. 



638 
 

 1960 25: أول حد أدنى وحتديث للحد األقىص 4,5 30 . 

 1968 4,5: حتديث للحد األقىص 29  

 1971 4,5: حتديث للحد األقىص 28  

 1991حتديث للحد األقىص :	 4,5 27 

 1992 4,5: حتديث للحد األقىص 26. 

 1993 4,5: حتديث للحد األقىص 4,5وإثبات أن  25 25 . 

بالنظر إىل التواريخ نستنتج الصعوبة يف كل خطوة, يمكن أن نستنتج أنه ال 
49بالنظر إىل احلدود احلالية وهي  4,7يمكن التغلب عىل  4,7 61 . 

 أرقام أخر لرامزي 

إضافة ألوان أخر.  ,	تتطلب عملية إضافة عدد واحد لعدد رامزي 
,	قم بتعريف  بحيث يكون ألي تلوين  ليكون أقل عدد صحيح موجب  ,

أخرض. يف هذه احلالة  	أزرق أو  	أمحر أو  	إما  	أمحر وأزرق وأخرض لـ 

,3يوجد عدد واحد معروف وليس تافهاً وهو  3, 3 . يف حالة وجود أربعة 17
,	ألوان ال يوجد أي من األرقام  ,  معروفة.  ,

,	2حدد  :266السؤال  3, ,	2. ماذا يمكننا أن نقول حول 3 , ? 
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البحث عن خمطط جزئي غري متدرج األلوان  ,	ـ يتضمن توليد آخر ل

, قم بتعريف املخطط اجلزئي 		و	بدالً من البحث عن خمطط كامل ألي خمططني 
بحيث يكون أي تلوين أمحر وأزرق لـ  ليكون أقل عدد صحيح موجب  ,	

	أزرق. عىل سبيل املثال,  أمحر أو  حيتوي عىل إما 	 هي أقل  ,
 	حيتوي إما عىل  	بحيث يكون أي تلوين أمحر وأزرق لـ  عدد صحيح موجب 

أزرق مع إلغاء أحد حوافه) ويمكن  	أزرق ( 	أمحر (دورة رباعية محراء) أو 
	لتصبح  ,	التعبري يف هذه احلالة عن  	,  . انظر إىل التمرين. 	

 امللخص 

بحيث حيتوي كل  يساوي أقل عدد صحيح موجب  ,	رقم رامزي 

أزرق. من الصعب حساب  	أمحر أو كل  	إما كل  	تلوين أمحر وأزرق لـ 
حيث  ,	3أرقام غري تافهة لرامزي معروفة:  9أرقام رامزي, يوجد فقط 

3	,4, … . 4,	4وأيضاً  9, 	و	 استغرق  5,	4. العمل عىل حتديد 5,	4
 سنة وتتطلب عمليات حسابية كبرية وعبقرية يف علم الرياضيات. 40تقريباً 

 متارين 

 صحيح أم خاطىء? )1

→  .أ  ,	إذا وفقط إذا  ,	 n. 
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  .ب  ,	إذا وفقط إذا  ,	 n. 

 أزرق. 	أمحر وال  	من دون  	يوجد تلوين أمحر وأزرق لـ   .ج 
وهي عن  ,	يوجد طريقة واحدة لتحديد احلد األقىص عىل   .د 

 أزرق.  	أمحر أو  	طريق استعراض تلوين املخطط الكامل والذي له إما 

تعطي حدوداً أضيق إلحد التي  6.4.2أثبت النسخة التالية من املربهنة  )2
,	احلاالت اخلاصة: إذا كانت  ,1, وكانت 3 	و	 , 1 

,	كالمها زوجي, عندها  1, 	, 1 1. 

نقاط يف املسطح بحيث ال تقع أي ثالث منها عىل خط  5افرتض وجود أي  )3
 رباعي حمدب.  نقاط تشكل قمامً لشكل 4واحد. أثبت أنه يوجد 

(يمكن إثبات ذلك  عن طريق االستقراء عىل  6.4.3أثبت النظرية  )4
 .)	و	أيضاً باستخدام االستقراء املزدوج عىل 

 	أمحر وال  	الذي ال حيتوي عىل  	جد التلوين األمحر واألزرق لـ  )5
 أزرق. 

 حدد أرقام رامزي املتولدة التالية: )6
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	  .أ  ,  3جلميع قيم  	
	  .ب  , 	, ,  
	  .ج  	,  
	  .د  , 

 6.4.3أعط برهاناً توافقياً مبارشاً للمربهنة  )7

 مالحظات رسيعة

 Graham, Rothschild & Spencer) اهام وروتشيلد سنبرسرغ يمثل كتاب

لنظرية رامزي وحيتوي أيضاً عىل بعض املعلومات دراسة استقصائية ممتازة  ((1980)
التارخيية املهمة. عرب رامزي عن مربهنته األصلية عىل شكل جمموعات, وليس 
خمططات وكان مهتامً يف مسألة تتعلق باملنطق يف الرياضيات. ومع ذلك أطلق بحثه يف 

ت. عمل اهتامماً كبرياً يف األبحاث حول التوافق يف نظرية املخططا 1930العام 
رامزي يف الفلسفة ويف منطق الرياضيات ويف علم االقتصاد وقدم مسامهة عظيمة لكل 

 . 27من هذه املجاالت قبل أن يتوىف عن عمر فقط 

 براندن ماكي العاملان اللذان تم ذكرمها يف الرسالة يف بداية هذا القسم
(Brendan Mckay) ستانسلو رادزيسوفسكيو (Stanislaw Radziszowski), 
رادزيسوفسكي أيضاً حافظ  . والورقة البحثية التي أعدوها يف ظهرت نتائج بحثهام

, والذي تم (Small Ramsey Numbers)أرقام رامزي الصغرية بسمى م عىل مقال
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, والذي حيتوي أفضل احلدود Electronic Journal of Combinatoricsنرشه يف 
. التحديث 6.1ك الواردة يف اجلدول املعروفة جلميع أنواع أرقام رامزي بام فيها تل

 .2006من العام  / أغسطساألخري كان يف شهر آب
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  سابعالفصل ال

 التصاميم والرموز
  

يف هذا الفصل, سنتناول جمالني تطبيقيني للتوافيق, يف البداية سيبدوان غري 
-Erro)مرتبطني بالتوافيق. يتضمن املجال األول استخدام رموز تصحيح األخطاء 

Correcting Codes) تعطي رموز تصحيح األخطاء طريقة لنقل رسالة بحيث .
 يمكن اسرتجاع الرسالة األصلية عند ظهور أخطاء يف عملية النقل. ما عليك سو
التفكري يف التقنية املستخدمة اليوم (اهلواتف النقالة, مشغالت األقراص, سفن 

صاالت أو أبراج اهلواتف الفضاء) وطرق حصول أخطاء النقل (مشاكل سواتل االت

ف عىل  النقالة, تعرض األقراص للعطب والرضر, أنواع خمتلفة من العوامل) للتعرّ
 أمهية هذا التطبيق.

. ظهرت (Combinatorial Designs)يتضمن املجال اآلخر تصاميم توافيقية 
إحد االحتياجات األوىل للتصاميم يف تصميم التجارب اإلحصائية, خاصة يف حقيل 
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راعة والطب. من األمثلة الكالسيكية عىل ذلك الدراسات املختصة بفحص كفاءة الز
تركيبات خمتلفة من خمصبات البذور, واألدوية وحتى إطارات املركبات. للخروج 

باستنتاجات صحيحة جيب عىل الباحث أو املختربِ التحكم بالعوامل غري التجريبية 

املثال, يف جتربة تركيبات خمصبات  والتي يمكن أن تشوش عىل املخرجات. عىل سبيل
البذور املمكنة, جيب اختبار املجموعات كافة باستخدام أنواع تربة خمتلفة ويف ظروف 
جوية خمتلفة بحيث ال يكون نجاح أي من العينات مرتبط هبذين العاملني. توفر 

 التصاميم التوافقية نامذج أولية للتجربة حتقق هذا اهلدف. 

ت األوىل للتوافيق أُثبتت جدارهتا يف تقبّل إعدادات أخر. وبداية هبذه تطبيقا
 وتتضمن التطبيقات أيضاً إعداد جداول املسابقات ووضع رموز تصحيح األخطاء.

 بناء التصاميم مناهج 1.7

نبدأ دراستنا لتصاميم التوافيق بمحاولة بناء بعض التصاميم املحددة. بعد 
ومن ثم نستكشف املزيد من مناهج اختبار بعض احلاالت, نشتق بعض اخلصائص 

 البناء.

 )7,7,3,3,1التصميم (

يرغب مدير فريق كرة الطائرة الرتفيهية بجدولة بعض املباريات يف بطولة 

أفرقة. يف مثل هذه البطوالت, يلعب كل فريق مع كل فريق آخر مرة  7يشارك فيها 
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. يف هذه واحدة عىل وجه التحديد. يرغب املدير بإرسال ثالثة أفرقة إىل  امللعب يومياً

احلالة يلعب فريقان ضد بعضهام ويعمل الفريق الثالث عىل توفري احلكام, ثم يتبادلون 
. كيف يمكن وضع جدول  األدوار بحيث يكون جمموع املباريات امللعوبة يومياً ثالثاً

 املباريات?

جيب أن يلعب كل فريق ما جمموعه ست مباريات. ويف اليوم الذي حيرض فيه 

فريق إىل امللعب يلعب مبارتني. وبناء عليه, يف اجلدول املثايل, فإن كل فريق حيرض ال
أيام. الحظ أيضاً جمموع املباريات التي يلعبها الفريق يساوي  3=6/2إىل امللعب يف 

أيام ألن عدد  7=21/3. يف اجلدول املثايل, يستغرق إنجاز هذه املباريات =21
 .3مياً هو املباريات التي جتر يو

وحاول مجعها يف جمموعات  7إىل  1لنحاول إعداد اجلدول. رقّم األفرقة من 
للعب يف اليوم األول. الفريق  3−1فرعية بحيث حتقق املتطلبات. مثالً لنرسل األفرقة 

, إذن  7−4األول جيب أن يلعب مع األفرقة   بدأ بتحديد املجموعات الفرعية: اأيضاً

1,2,3 	 1,4,5 	 1,6,7  

 وهذا يضمن أن الفريق األول سيلعب مع كل فريق آخر مرة واحدة.

الفريق الثاين يكون قد لعب مع الفريق األول والفريق الثالث, ولكن جيب أن 
ن املجموعة الفرعية 7− 4يلعب أيضاً مع األفرقة   4ألن الفريقني  {2,4,5}. لن نضمّ
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(كل زوج من األفرقة جيب أن يلعب مرة واحدة فقط). . لعبا يف املجموعة  5و 
. وهذا يكمل متطلبات اللعب للفريق الثاين. الحظ 2,4,6وعليه فإننا نختار 

, نحدد جمموعة فرعية جديدة 7−4اليزال بحاجة للعب مع األفرقة  3أن الفريق 
 .3,5,6و 3,4,7

, ماذا ستكون بقية 2,4,7 : إذا اخرتت أن تكون267السؤال 
 املجموعات الفرعية?

 يكون اجلدول اإلمجايل كام ييل:

 1 2 3 4 5 6 7 
 1,2,3 1,4,5 1,6,7 2,4,6 2,5,7 3,4,7 3,5,6 

. عىل سبيل املثال,  فرقةمن األ اً زوج 21جيب أن يلعب كل  مرة واحدة حتديداً
وال يظهران معاً يف أي جمموعة فرعية  ة معاً يف املجموع 6و 3 انقيالفريظهر 

.  أخر. الحظ أيضاً أن كل فريق حيرض إىل امللعب يف ثالثة أيام حتديداً

يعرف هذا التنويع يف املجموعات الفرعية بتصميم املجموعة املتوازن غري 

املكتمل. وهو يتضمن اهليكلية التي يرغب هبا املدرب: أن يظهر كل فريق يف ثالث 
عات فرعية فقط, وكل جمموعة فرعية تتضمن ثالثة أفرقة فقط, وأن كل زوج جممو
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يظهر معاً يف جمموعة فرعية واحدة فقط. هذا التصميم يعرف بـ  فرقةاألمن 
)7 ,7,3 ,3 ,1.  ) ألسباب سنوضحها الحقاً

. لكن البطولة ستتضمن األال يوجد تصميم مثايل لو كان عدد  فرقة ستة مثالً
أيام. بالبدء باملجموعة  5= 15/3لذا فإن اجلدول املثايل سيتضمن  مباراة, 15

, ال يوجد طريقة لوضع املجموعة الفرعية 1,4,5و 1,2,3
1, ? .  1بحيث تتجنب أن يلعب الفريق  6, مع أي فريق لعب معه مسبقاً

ب إما أن يكون جاهزاً إلرسال  لعب هبدف التحكيم إىل امل فرقةاألجيب عىل املدرّ

 فحسب أو جيب أن جيد طريقة أخر لوضع برنامج البطولة. 

? عليك أن تضع 8 فرقةاألهل يوجد هكذا تصميم لو كان عدد  :268السؤال 
 التصميم أو أن تفرس سبب عدم إمكانية وجوده.

 تصاميم املجموعات املتوازن غري املكتمل
جمموعة  حيث  , هو زوج التصميمأو ببساطة  التصميم التوافقي

جمموعة متعددة تتكون من املجموعات  و  (Varieties)تنويعات  حمدودة من 
هي أجزاء التصميم. التصميم  . املجموعات الفرعية من الفرعية غري اخلالية من 

 الذي صممناه مسبقاً يتضمن

1,2,3,4,5,6,7  
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1,2,3 , 1,4,5 , 1,6,7 , 2,4,6 , 2,5,7 , 3,4,7 , 3,5,6  

جمموعة عادية. عىل  يف هذه احلالة, ال يوجد جمموعات فرعية متكررة, إذن 
,الرغم من أننا رمزنا للمجموعات الفرعية بـ  …… . عندما بنينا التصميم, إال  ,

زة.  أننا قمنا بذلك لتسهيل الرجوع إليها. املجموعات الفرعية يف التصميم غري مرمّ

,التصميم  , , بحيث يظهر كل  وتنويعات  فيه جمموعات فرعية  ,

,  فقط, وكل جمموعة فرعية حتتوي التنويعات  تنويع يف املجموعات الفرعية  حتديداً
. إن مثل هذه  وكل زوج من التنويعات املتميزة يظهر يف املجموعات الفرعية  حتديداً

حسب ما  (Incomplete)غري مكتملة أو  (Complete)مكتملة التصاميم تكون إما 

التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري عىل التوايل.  أو  إذا كانت 
هو تصميم   (Balanced Incomplete Block Design) (BIBD) املكتمل

, , , . وعليه يكون جدول البطولة الذي صمم سابقاً فيه  ,
)7,7,3,3,1 .( 

حتديداً  بشكلٍ عام, أي تصميم يظهر فيه التنويع يف املجموعات الفرعية 
 وأي تصميم يكون فيه كل جمموعة فرعية ذات حجم  .منتظم −ر يكون تصميم

تصميم يظهر فيه كل زوج من التنويعات املتميزة يف أي . منتظم − ك يكون
اً متوازن فقط يكون املجموعات الفرعية  ذو  تصميم). وعليه فإن _( _
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يكون تصميامً غري مكتمل ومنتظم وعادي  املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل
 ومتوازن. أما التصميم ذو اخلصائص التالية
1,2,3,4  

1,2 , 1,2 , 3,4 , 3,4  
ألنه وعىل الرغم  غري املكتملذو املجموعات الفرعية املتوازن  تصميمفهو ليس 

 2و 1منتظم, إال أنه غري متوازن ألن التنويعني _2عادي, و_2من أنه غري مكتمل, و
معاً يف أي جمموعة  3و 1يظهران معاً يف جمموعتني فرعيتني بينام ال يظهر التنويعان 

إثبات أن أي تصميم غري مكتمل منتظم ومتوازن ليس  8فرعية. يتطلب التمرين 

 . BIBD, وعليه يكون اً ورة عاديبالرض

يكون عادياً ومتوازناً  1,2,3أعطِ مثاالً عىل تصميم فيه  :269السؤال 
 لكن غري موحد.

يف التصميم املكتمل, تتكون كل جمموعة فرعية من املجموعة الكاملة من 
فإن  جمموعات فرعية عددها  عىل التصميم وحيتوي ا. إذا كان مثل هذالتنويعات 

 املوسطات الباقية تكون سهلة احلساب.

,: حدد املوسطات الباقية لتصميم مكتمل 270السؤال  , ? , ? , ?. 
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ن العمل املمتع الذي ينبغي عمله عىل تصاميم  ,يتضمّ , , تلك  ,

) , ألن التصاميم املكتملة (فيها 1املوسطات التي حتقق املتباينة 
 تكون عديمة األمهية. 1 والتصاميم التي فيها

 )10,6,5,3,2(بناء تصميم 

يرغب الباحثون يف جمال الصيدلة واألدوية باختبار ستة أنواع خمتلفة من 

أشخاص لدراستهم.  10مسكنات األمل عىل مصابني بالشقيقة املزمنة. حدد الباحثون 

ن ألسباب إذ يرغبون باختبار األدوية الستة مجيعها عىل كل شخص لكن هذا غري ممك
ون  3طبية وعملية. بدالً من ذلك, سيختربون  أدوية خمتلفة عىل كل شخص وسيرصّ

جد  عىل اختبار كل تنويع ممكن من األزواج من األدوية عىل أشخاص خمتلفني. إذا وُ
أن أحد األدوية أكثر فعالية من اآلخر, فالبدّ أن ينعكس ذلك عىل التجارب املستقلة 

 لكل شخصني.

. ترتبط كل جمموعة فرعية 6ة من تنويعات عددها تتكون األدوي
	و 3أدوية يمكن تطبيقها عىل أحد األشخاص, إذن  3بمجموعة من  10 .

λإضافة لذلك, جيب أن يستخدم كل زوج من األدوية معاً يف  جمموعة فرعية.  2
	,10,6تستدعي التجربة استخدام تصميم ( ن ). وبالتايل فإن كل تنويع جيب أ3,2,
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, أي  5يظهر يف  , ونحتاج إىل بناء تصميم 5جمموعات فرعية حتديداً
).  5). (سنر ملاذا 10,6,5,3,2(  قريباً

≕لتكن املجموعة  يف املجموعات الفرعية  1. جيب أن يظهر التنويع 6
λجيب أن يظهرا معاً يف  2و 1. التنويعان حتى  , لذا نضعها يف 5 2 

جيب أن يظهر يف مخس  2. التنويع ويف   يف 2فرعية, لذا نضع التنويع  جمموعة

. أي تنويعات أخر حتى  جمموعات فرعية, لذا نضعه يف املجموعات الفرعية 
يف تلك املجموعة. تصميمنا املكتمل  3, لذا نختار وضع التنويع يمكن وضعها يف 

 جزئياً يكون:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1
,2,3 

1
,2,? 

1
,?,? 

1
,?,?

1
,?,?

2
,?,?

2
,?,?

2
,?,? 

?,?,
? 

?,?,
? 

معاً يف جمموعتني فرعيتني. ومها  3و 1للخطوة التالية, جيب أن يظهر التنويعان 
 .يف  3, لذا يمكننا وضع التنويع تظهران معاً يف املجموعة الفرعية 

	أن يكتمل التصميم إذا اخرتنا أن  هل يمكن :271السؤال 

م إجابتك. (يسمح باستخدام جمموعات فرعية متكررة يف التصميم, 1,2,3 ? دعّ
 فإذا مل يكن باإلمكان إكامل التصميم, فلن يكون هذا هو السبب).
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جيب أن يظهرا معاً يف املجموعة الفرعية نفسها مرتني, إذن  3و 2التنويعان 

بعدد املرات املطلوب.  2و 1اآلن مع التنويعني  3. يظهر التنويع يف  3يع نضع التنو
, لذا جيب أن نضعها يف  5جيب أن يظهر   . لدينا اآلن:و مرات إمجالياً

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1

,2,3 
1

,2,? 
1

,3,? 
1

,?,?

1
,?,?

2
,3,?

2
,?,?

2
,?,? 

3
,?,? 

3
,?,? 

 6− 4, جيب أن نضع التنويعات حتى  جموعات الفرعية من بني امل
. من طرق عمل ذلك: 1بحيث تظهر كل من هذه التنويعات مع التنويع   مرتني حتديداً

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1

,2,3 
1

,2,4 
1

,3,5 
1

,4,6

1
,5,6

2
,3,?

2
,?,?

2
,?,? 

3
,?,? 

3
,?,? 

. من بني املجموعات الفرعية 1ضمن التنويع وهذا يكمل االعتبارات التي تت
, مازال ينبغي ظهور 2, وهي املجموعات املتبقية التي حتتوي التنويع حتى  

 التنويعات التالية:

2,3 1,2 الزوج 2,4 2,5 2,6 

عدد املجموعات الفرعية التي جيب أن 
 يظهر فيها الزوج

0 0 1 2 2 
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2,3,4وضع املجموعة الفرعية يعني أن تكون  	
مرات يف التصميم.  3بالظهور معاً  6و 5وبالتايل يتسبب يف ظهور التنويعني  2,5,6

 , لكن أيضاً نجد أننا ال نستطيع إكامل التصميم.2,3,5ومن ثم نحاول جعل 
 .حتى اآلن 2,3,5: ارشح سبب عدم استطاعتنا اختيار 272السؤال 

 2,4,5يعني أن تكون  2,3,6بوضع املجموعة الفرعية 
 . نحن عىل وشك االنتهاء2,5,6و

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1
,2,3 

1
,2,4 

1
,3,5 

1
,4,6

1
,5,6

2
,3,6

2
,4,5

2
,5,6 

3
,?,? 

3
,?,? 

, لذا جيب 4نويع حتى اآلن يف نفس املجموعة الفرعية مع الت 3مل يظهر التنويع 
 يف كلٍ من املجموعتني الفرعيتني للحصول عىل: 4أن نضع 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1
,2,3 

1
,2,4 

1
,3,5 

1
,4,6

1
,5,6

2
,3,6

2
,4,5

2
,5,6 

3
,4,5 

3
,4,6 

 ).10,6,5,3,2البدّ من التحقق من أن هذا تصميم (

 الرشوط األساسية الرضورية

) 7,7,3,31التي نستخدمها لبناء التصاميم (تصبح املناهج العشوائية 
, إذا مل يوجد التصميم, فإن ر) م10,6,5,3,2و( بكة إذا أردنا بناء تصاميم أكرب. أيضاً

 إثبات ذلك باستخدام هذه املناهج حيتاج عناية وجهداً كبريين.
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قبل الرجوع إىل مناهج بناء التصاميم, نشتق رشطني أساسيني رضوريني 
,للتصميم  , , , . 

جد التصميم  :7.1.1املربهنة  ,إذا وُ , ,  , فإن ,
1و 1. 

,: افرتض وجود أي تصميم الربهان التوافقي , , ,. 
نطرح سؤاالً, كم عدد القوائم املكونة من عنرصين  إلثبات أن 

تنويع يظهر يف تلك  	يف التصميم وجمموعة فرعية  املمكنة, حيث  ,
 املجموعة الفرعية?

. كل جمموعة فرعية يكون : اخرت جمموعة فرعية بطرق عددها 1اإلجابة 
طريقة الختيار تنويع يف تلك املجموعة الفرعية. باستخدام  , إذن يوجد حجمها 

 قائمة ثنائية العنارص. مبدأ الرضب, فإنه يوجد 

طريقة. يظهر كل تنويع يف املجموعات   أوالً تنويعاً بـ : اخرت2اإلجابة 
طريقة الختيار جمموعة فرعية تتضمن ذلك التنويع. وعليه  , إذن يوجد الفرعية 

 قائمة ثنائية العنارص. فإنه يوجد 
1إلثبات أن  ومن ثم نطرح  , نثبّت أوالً أي تنويع 1

,املمكنة, حيث  ,املكونة من عنرصين  السؤال, كم عدد القوائم ∈ 
 ?و
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, يوجد  يظهر يف املجموعات الفرعية  : بام أن التنويع 1اإلجابة   حتديداً
, غري  تنويعاً  1. تتضمن تلك املجموعة طريقة الختيار املجموعة الفرعية 

من هذه القوائم  1. يوجد عدد طريقة الختيار التنويع  1إذن يوجد 
 الثنائية.

. يظهر والذي خيتلف عن  طريقة الختيار التنويع  1: يوجد 2اإلجابة 
طريقة الختيار املجموعة  يوجد  إذنجمموعة فرعية,  هذان التنويعان معاً يف 

 ∎                                               من هذه القوائم الثنائية. 1. يوجد الفرعية 

ذو املجموعات الفرعية املتوازنة غري املكتملة  مجيع التصاميم: 273السؤال 
 . استخدم املربهنة إلثبات أهنا صحيحة بشكلٍ عام.التي صادفتنا إىل اآلن فيها 

نا املربهنة عىل التصميم ,10,6 إذا طبقّ , من املثال السابق, يمكننا  3,2
30لكتابة  استخدام الرشط  عام,  . بشكلٍ 5والتي تتضمن  6

,تظهر املربهنة أن القيم من أيّ من املوسطات الثالثة يف التصميم  , , د  , حتدّ
,القيم للنوعني اآلخرين. هلذا السبب, غالباً ما يسمى التصميم  , , بـ  ,

, , .  ببساطة. سنستخدم كال الرتميزين تبادلياً

ا استخدام املربهنة أيضاً لربهنة أن إضافة لتحديد املوسطات املفقودة, يمكنن
 بعض التصاميم غري ممكنة. فيام ييل بعض األمثلة.
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 مثال: هل توجد مثل هذه التصاميم?

عن وجود  7.1.1ما هي اخلالصة التي يمكن اخلروج هبا من املربهنة 
 التصاميم ذات املوسطات التالية?

 111,111,11,11,1  ) أ(

  1و حيقق  111,111,11,11,1التصميم

 . املربهنة ال حتكم وجود مثل هذا التصميم, لكنها تساعدنا يف بناء واحد.1

 4,4,3,3,2  ) ب(

  1و حيقق  4,4,3,3,2التصميم 1  . أيضاً
مرة أخر, املربهنة ال حتكم وجود مثل هذا التصميم, من السهل بناء هكذا  إذن

 .تتكون من جمموعات فرعية ثالثية من  و 4تصميم. اجعل 

,: ابنِ تصميامً باملواصفات 274السؤال  , باستخدام  5,3,3
 طريقة البناء نفسها.

,(جـ)  , 11,3,2 

  إذا كان التصميم, 11, , , فإنه سيحقق  3,2 3ممكناً 11 
2و 3ن وبالتايل فإ 10. وهذا يعني أن 20  . لكن هذا يعني أن 110

, إذن مثل هذا التصميم غري ممكن.  عدداً ليس صحيحاً
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(د) جدول مباريات بطولة الكرة الطائرة الذي أوردناه يف بداية هذا القسم, 
 . فرقةاأللكن هنا نفرتض أن عدد 

  التي يوجد هلا التصميم  هذا يقلل من حتديد قيم, , , . نحتاج 3,1
2 1أو  1 3. كام يلزمنا 2/ 1 أو  2/

1 ,  فرقةاأل. وعليه فإنه إن وجد مثل هذا التصميم بحيث يتضمن 6/
	عدداً فردياً و فالبدّ أن تكون  . ال تعطي املربهنة أي نفاذ 6يقسم عىل  1

 بصرية عىل ماذا كانت هذه الرشوط كافية أم ال.

 أساسيانمنهجا بناء 

رشوطاً مهمة لوجود التصميم. لسوء احلظ,  7.1.1تعترب معادالت املربهنة 
فهي غري كافية, ومن األمثلة عىل ذلك اجلزء (أ) من املثال األخري. استخدم عام 

إلقرار أن التصميم  (CRAY) , عدد من الباحثني احلاسوب الفائق 1988
) لقراءة القصة. من ناحية 1991( (Lam)ممكن. طالع الم  111,111,11,11,1

أخر, قد تكون رشوط املربهنة كافية, كام هو احلال يف اجلزء (د) من املثال. يسمى 
,التصميم  , , تداول  .(Steiner Triple System)بنظام شتاينر الثالثي  3,1

) أعطى نفس الرشوط 1847( (Kirkman)هذا االسم عىل الرغم من أن كريكامن 
, غري مدرك لوجود بحث 1853م قبل شتاينر الذي نرش بحثه عام لوجود التصمي
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كريكامن, حيث أدرك أن الرشوط الرضورية كانت كافية. سنتناول نظم شتاينر الثالثية 
 .3.7يف القسم 

سنخصص ما تبقى من هذا القسم لثالثة مناهج للبناء. يف القسمني التاليني, 

 سنعود لدراسة الرشوط الرضورية.

 ول: تكرار األقساماملنهج األ

,من التصميم  , , , أنشئ تصميامً جديداً بإعادة كتابة كل جمموعة ,
,من املرات. ستكون النتيجة التصميم  فرعية عدد  , , . عىل سبيل ,

ممكن ألنه يمكننا ببساطة إضافة ثالث  21,7,9,3,3املثال, نحن نعلم أن التصميم 
 .7,7,3,3,1كل جمموعة فرعية من التصميم  نسخ من

 .170,6,85,3,34: ارشح كيفية بناء التصميم 275السؤال 

م2املنهج   : إجياد تصميم متمّ

من الطرق الطبيعية لبناء تصميم جديد من تصميم قائم, أن يتم أخذ متممة 
ملتمم. إذا كل جمموعة فرعية نسبةً إىل جمموعة من التنويعات. ويعرف هذا بالتصميم ا

 يرمز للتصميم املتمم. فإن  كان 

 والتصميم املتمم له: 7,7,3,3,1فيام ييل التصميم 
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 1 2 3 4 5 6 7 

 1,2,3 1,4,5 1,6,7 2,4,6 2,5,7 3,4,7 3,5,6 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 4

,5,6,7 
2

,3,6,7 
2

,3,4,5

1
,3,5,7

1
,3,4,6

1
,2,5,6

1
,2,4,7 

 

تصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري الحظ أن التصميم املتمم هو 
 .7,7,4,4,2باملوسطات  املكتمل

. هل  10,6,5,3,2: جد التصميم املتمم للتصميم 276السؤال  املعطى مسبقاً
 هو تصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل? ما هي موسطاته?

هو  ات التصميم وتصميمه املتمم? افرتض أن ما هي العالقة بني موسط
,تصميم  , , ,لتصميم  هو . سيدرك املرء برسعة أن , , ,

, ?? 

, ملاذا جيب أن ال نأخذ : 277السؤال  ر هذه املوسطات األربعة األوىل. أيضاً برّ
 يف االعتبار إجياد تصميم متمم للتصميم املكتمل?
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كل زوج من التنويعات املتميزة معاً يف نفس عدد املجموعات هل يظهر 
الفرعية من التصميم املتمم? اإلجابة هي نعم, وإثبات ذلك يتطلب تطبيقاً رسيعاً ملبدأ 

 االستثناء. الحظ أوالً أن التنويعني  −االحتواء 

  و 

ط إذا, مل إذا, وفق يظهران معاً يف املجموعة الفرعية من التصميم املتمم
 . عدد املجموعات الفرعية يف يظهر أي منهام يف املجموعة الفرعية املقابلة يف 

 يساوي:  أو التي ال يظهر فيها أي من التنويعني 
2  

من املجموعات الفرعية  	من املجموعات الفرعية اإلمجالية, و ألنه يوجد 
من املجموعات الفرعية التي حتتوي عىل التنويع  	و التي حتتوي عىل التنويع 

. وهذا يربهن العبارة  و من املجموعات الفرعية التي حتتوي عىل التنويعني 	و
األوىل يف املربهنة التالية. أما العبارة الثانية يف املربهنة فتتبع بمالحظة أن 

. 

,يم : إذا أعطي التصم7.1.2املربهنة  , ,  , والتصميم املتمم,
, , , , 2 	 . إضافة لذلك, سيكون هناك تصميم 	
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, , , جد التصميم  , ,إذا وفقط إذا كان وُ , , , 2

	( 

 بناء تصاميم دورية

طي, تتضمن آخر طريقة لبناء التصاميم يف هذا القسم, تتضمن احلساب النم
. بدالً من  13وسيتضمن أول توضيح له هنا بناء تصميم منتظم ثالثي, و تنويعاً

,0,1,2نستخدم  13استخدام  …  . 13وهي جمموعة بواقي النمط  12,

, ثم أضف بواقي النمط 2,5,6و 1,3,9ابدأ باملجموعات الفرعية األساس 
 إىل التنويعات يف كل جمموعة فرعية أساس. 13

ذ , حيث تظهر املجموعات الفرعية األساس أعىل كل 7.1هذا يف الشكل  نفّ
1,3,9عمود. الرتميز  ⊕ إىل كل عنرص يف  5, عىل سبيل املثال, يعني إضافة 5

 :13ثم اخترص النمط  1,3,9املجموعة 

1,3,9 ⊕ 5 1 5 	 	13, 3 5 	 	13, 9 5 	 	13  
6,8,1 	 

 (حتقق من ذلك!) (26,13,6,3,1)يم ينتج عن هذا التصم
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 .(26,13,6,3,1) تصميم دوري :7.1الشكل 

ولنأخذ  7جمموعة بواقي النمط  0,1,2,3,4,5,6: لتكن 278السؤال 
. ابنِ تصميامً دورياً بسبع جمموعات فرعية بإجياد 0,1,3جمموعة فرعية أساس 

0,1,3  الناتج?. ما هي معايري التصميم ∋لكل عنرص  ⊕
 توصيف التصاميم الدورية

اتّضح أنه ليس كل خيار للمجموعات الفرعية األساس ينتج تصميامً 

, , , باستخدام املنهج الدوري. ملاذا تنجح بعض املجموعات الفرعية  ,
 األساس وال ينجح البعض اآلخر?



663 
 

, لكن باستخدام املجموعة الفرعية 278أعد حلّ السؤال : 279السؤال 
 ?BIBD. ملاذا ال يكون التصميم الناتج 0,1,2األساس 

حلسن احلظ, ثمة إجابة كاملة للسؤال عام إذا كانت جمموعة معطاة من 
. املفتاح هنا هو الفروقات الزوجية بني BIBDاملجموعات الفرعية تنتج تصميامً 

 العنارص يف نفس املجموعة الفرعية األساس.
, استخدمنا املجموعتني الفرعيتني 26,13,6,3,1بالنسبة إىل التصميم 

بني العنارص  13. انظر إىل الفروقات الزوجية يف النمط 2,5,6و 1,3,9األساس 
يف نفس املجموعة الفرعية. يف اجلدول التايل, يبنيّ النصف األعىل الفروقات ضمن 

عة يف حني يبنيّ النصف الثاين الفروقات ضمن املجمو 1,3,9املجموعة الفرعية 
 .2,5,6الفرعية 

 
2(الحظ أننا نكتب  ≡ 2, عىل سبيل املثال, كاختصار لـ 11 ≡

11 غري الصفرية تظهر مرة واحدة فقط  12). الحظ أن كل بواقي النمط 13	
 يف القائمة.

, احسب الفروقات الزوجية بني 278: للتصميم يف السؤال 280السؤال 
 غري صفري مرة واحدة فقط? 7باقٍ للنمط . هل يظهر 0,1,3املجموعة الفرعية 
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تعطي املربهنة التالية توصيفاً كامالً للتصاميم الدورية من حيث املجموعات 
 الفرعية األساس.

 جمموعة من املجموعات اجلزئية املكونة من  : افرتض أن 7.1.3املربهنة 
,0,1عنرص  واملأخوذة من املجموعة املكونة من  … , , النمط  من بواقي 1

حتتوي املجموعات الفرعية األساس للتصميم الدوري  . إذن 2حيث 
, إذا, وفقط إذا, كان اإلجراء التايل ينتج قائمة حتتوي عىل مجيع بواقي النمط  ,

: غري الصفرية    مرة حتديداً

	منلكل جمموعة فرعية  , …  , احسب:,
	 	  

 .للعنارص غري املتساوية من  لكل زوج مرتب 

. 19يتضمن الربهان تطبيق خصائص احلساب النمطي ولنرتك ذلك للتمرين 
	و15. لتكن 3سنعطي اآلن مثاالً آخر, لكن هذه املرة بـ  , ولنأخذ 7

جزئية من بواقي النمط  كمجموعة 0,1,2,4,5,8,10املجموعة الفرعية األساس 
فرقاً زوجياً  42=6×7. تتضمن املجموعة الفرعية سبعة تنويعات, إذن يوجد 15

 14,…,1,2. تظهر كلّ من البواقي 7.2ينبغي حساهبا. تظهر الفروقات يف الشكل 
ثالث مرات حتديداً وهذا يتوافق مع رشوط املربهنة. عند إجياد التصميم, فإنه سيكون 

 ).BIBD )15,15,7,7,3من نوع 
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: الفوارق الزوجية بني عنارص املجموعة الفرعية 7.2الشكل 

. 0,1,2,4,5,8,10 
 ابنِ التصميم: 281السؤال 

نتِجة عند إنتاج  ليست كل التصاميم دورية, لكن هذه الطريقة (وتعميمها) مُ

لالطالع عىل بعض الرشوط األساسية الرضورية  17التصاميم. راجع التمرين 
 الدورية.للتصاميم 

 امللخص
,يتضمن التصميم  , , جمموعة من التنويعات واملجموعات الفرعية  ,

املتعددة. كل جمموعة فرعية هي جمموعة فرعية من التنويعات. فيام ييل معاين 
 املوسطات:
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 املعنى املوسط

 عدد املجموعات الفرعية 

 عدد التنويعات 

 موعات الفرعية حتديداً من املج كل تنويع يظهر يف  

 من التنويعات حتديداً  كل جمموعة فرعية حتتوي  

. كل زوج من التنويعات يظهر معاً يف    من املجموعات الفرعية حتديداً

 

 .يف التصميم ذو املجموعات الفرعية غري املكتمل املتوازن يكون 

,أي تصميم  , , جد, فالبدّ أن حي,  قق , إن وُ
1و . عىل كل حال, هذه الرشوط غري كافية لوجود التصميم. 1

تعاملنا مع مناهج بناء التصاميم من البداية (املناهج العشوائية ومنهج التصاميم 
الدوري) إضافة لتلك املستخدمة لبناء تصميم من تصميم آخر (تكرار األجزاء 

 الفرعية والتصميم املتمم).



667 
 

 امرينالت
افرتض أنك تعرف ثالثة من مخسة عنارص يف التصميم  .1

, , , ,.يف كلٍ من احلاالت التالية, اشتق معادلة للعنارص األخر . 

,  ) أ(  معلومة. ,

,  ) ب(  معلومة. ,

,  ) ت(  معلومة. ,

,صف مجيع التصاميم  .2 , ,  املمكنة. 2,1

ح كيفية بناء التصميم 3لتكن  .3 ,. وضّ , 1,

1, 2. 

إلعادة تسمية  فقط اً واحد (7,7,3,3,1)برهن أن هناك تصميم  .4
 القمم. (ترتيب قائمة املجموعات الفرعية غري مهم).

تتكون من مجيع املجموعات  ولنفرتض أن  لتكن  .5
د ما إذا كان 1, حيث عنرص املأخوذة من  اجلزئية املكونة من  . حدّ

 املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل. إذا كان كذلك, أعطِ العنارص. التصميم ذو 

ح كيف يمكن اعتبار  .6 وهو املخطط الكامل  (نظرية املخطط) وضّ
ح سبب أن املخطط غري املكتمل  بعدد رؤوس  . أعط العنارص. أيضاً وضّ تصميامً
.  ليس تصميامً

, ملاذا يف أي تصميم  .7 ,ارشح توافيقياً , ,  .يكون  ,



668 
 

 . برهن أن 	−وتوازن	−تصميامً غري مكتمل فيه متاثل لتكن  .8
 .)7.1.1: راجع برهان املربهنة توجيهمنتظم. (

 ).10,5,4,2,1جد أساساً للتصميم الدوري ( .9

 ).11,11,5,5,2ابن تصميامً دورياً ( .10

: استخدم جمموعتني جيهتو). (18,9,8,4,3ابن تصميامً دورياً ( .11
 فرعيتني أساسيتني).

 ).14,8,7,3,3ابن التصميم ( .12

تتضمن املجموعات  	, وتصميم دوري للنمط  افرتض أن  .13
 الفرعية األساس. جد جمموعة املجموعات الفرعية األساس للتصميم املتمم

 وبرهن صحة احلل. 

 .برهن أنه يف أي تصميم فإن  .14

أنك ستشارك يف سحب يانصيب باختيار جمموعة جزئية  لنفرتض  .15

]. وأنك تربح جائزة إذا تطابق رقامن عىل األقل يف التذكرة 14من ثالثة أرقام من [
 الفائزة.

: استخدم توجيهتذكرة ( 14بنيّ أنه من املمكن ضامن الربح برشاء   ) أ(
 )).7,7,3,3,1التصميم (
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]? 21أرقام من [ 3ر هل تعمل اسرتاتيجية التناظر إذا كنت ستختا   ) ب(
 وضح ذلك.

 ويبدو أن أصله غري معلوم. "يانصيب ترانسلفانيا"يعرف هذا بـ 

 بنيّ أن املجموعة  .16

0,1,3 , 2,6,7 , 4,8,11 , حتتوي عىل جمموعات  5,10,12
 . ابن التصميم وحدد عنارصه.13فرعية أساس للتصميم الدوري 

يمكن أن يكون  ال )10,6,5,3,2ارشح سبب أن التصميم ( (أ) .17
.  دورياً

 بحيث برهن أنه يف التصميم الدوري, يوجد عدد صحيح   ) ت(
 , 1 يف  . ما أمهية العدد و 1

 سياق التصميم?

?305,61,20,4,1(جـ) هل يمكن أن يكون التصميم (  ) دورياً

مط فيام ييل توضيح لكيفية بناء تصميم دوري باستخدام حساب الن  .18
خانات. باستخدام املجموعة الفرعية  4جمموعة األعداد الثنائية املكونة من  . لتكن2

 األساسية

0001,0010,0100,1000,0011,1100  
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∋لكل  ⨁ابن التصميم بإجياد املجموعات الفرعية  V ما هي عنارص .
 هذا التصميم?

 .7.1.3برهن املربهنة   .19

 مالحظات رسيعة
اميم, وكام حيدث أحياناً يف بعض املفاهيم الرياضية, ظهر اجلانب يف التص

حالً للمسألة والتي تعرف  , نرش كريكامن1847الرتفيهي قبل التطبيق العميل. عام 
 اآلن بـ

إذا  :(Kirkman’s Schoolgirls Problem)مسألة طالبات املدرسة لكريكامن 
وف يتكون كل منها من ثالث طالبة السري مشياً يف مخسة صف 15كان يتوجب عىل 

طالبات مرة واحدة يومياً ملدة أسبوع, هل من املمكن أن تكون كل طالبة يف نفس 

?  الصف مع طالبة أخر مرة واحدة حتديداً

) ذي خاصية إضافية وهي: 15,3,1تستدعي هذه املسألة استخدام التصميم (
مكن ترتيب املجموعات . يف التصميم القابل للحل, ي(Resolvability)إمكانية احلل 

الفرعية يف جماميع بحيث تتجزأ كل جمموعة إىل جمموعة من التنويعات. كان تفسري 
كيف يمكن أن تستخدم  1940و 1930املقنع الذي قدمه يف العقدين  (Fisher) فيرش

التصاميم يف التجارب اإلحصائية. من اجلدير بالذكر أن العديد من املصطلحات التي 
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ر  (Bose)مستخدمة حتى اآلن. أما بوز أوردها مازالت  وهو ريايض هندي, فقد طوّ
 , منها التصميم الدوري.1939العديد من طرق بناء التصاميم يف بحث يعود لعام 

  مصفوفة احلدوث والتصاميم املتامثلة 2.7

,أي تصميم  , , 1و جيب أن حيقق  ,

جيب أن  م ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل. إضافة لذلك, أي تصمي1

. سنخصص هذا القسم لدراسة وبناء عىل ذلك يكون  يكون فيه 
وهي تصاميم يتساو فيها عدد  (Symmetric Designs)التصاميم املتامثلة 

 The Incidence) التنويعات واملجموعات الفرعية. سنبدأ بدراسة مصفوفة احلدوث

Matrix) .وهي أداة مهمة يف نظرية التصميم 

 مصفوفة احلدوث للتصميم

تعترب مصفوفة احلدوث من الطرق األخر لتمثيل تصميم ما. مصفوفة 
 ,حيث مدخلها  ورتبتها  هي املصفوفة  ,احلدوث للتصميم 

 يساوي
7.1  

	
1	 	يف	املجموعة	الفرعية	 	 تنوعال 	 نكا 	إذا	

	بخالف	ذلك	0
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ناً يف هذا التعريف للتنويعات واملجموعات  ثمة ترتيب خمتار مسبقاً مضمّ
 ) بالرتميز التايل:7,7,3,3,1الفرعية. عىل سبيل املثال, مصفوفة احلدوث للتصميم (

 1 2 3 4 5 6 7 
 1,2,3 1,4,5 1,6,7 2,4,6 2,5,7 3,4,7 3,5,6 

 7×7ة هي املصفوفة ذات الرتب

 

زة بالرتتيب املختار للتنويعات واملجموعات الفرعية.  الصفوف واألعمدة مرمّ

. (7.1)يمكن استخدام أي ترتيب آخر ألن املتطلب الوحيد هو أن تنطبق املعادلة 
) الذي يتكون من املجموعات 10,5,6,3,3كمثال آخر, مصفوفة احلدوث للتصميم (

:], حت5اجلزئية الثالثية العنارص من [  ديداً

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
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,2,3 ,2,4 ,2,5 ,3,4 ,3,5 ,4,5 ,3,4 ,3,5 ,4,5 ,4,5 

 .5×10هي املصفوفة ذات الرتبة 

 

: كم عدد الصفوف واألعمدة التي تتضمنها مصفوفة احلدوث 282السؤال 
 ?(28,4,1)للتصميم 

 خاصيتان ملصفوفة احلدوث
د الطريق تقودنا مصفوفة احلدوث  إىل مربهنات مهمة يف نظرية التصميم. لنمهّ

 هلذا العمل بنتيجتني متهيديتني.
لتوقّع النتيجة األوىل, اخترب حاصل رضب املصفوفتني التاليتني ومن 

) اللتني وردتا معنا 10,5,6,3,3) و(7,7,3,3,1مصفوفات احلدوث للتصميمني (
:  سابقاً
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واملدخالت األخر تساوي  تساوي  أمرٌ ما حيدث هنا: املدخالت القطرية

 . 
ح هذا. إذا كانت  مصفوفة احلدوث  إن تعريف رضب املصفوفة يوضّ

,للتصميم  , , يساوي  وحاصل الرضب  تساوي  , فإن ,
 يساوي . أي مدخل قطري يف 

	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	 . 	يف العمود	ذو	الرتتيب	  

	 	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	 . 	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	  

	يف	  	عدد	الواحدات	يف	الصف	

 	عدد	املجموعات	الفرعية	يظهر	فيها	التنويع	
	 

 ) يساوي (افرتض أن  يف  أي مدخل ال يقع عىل القطر

	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	 . 	يف	 العمود	ذو	الرتتيب	  

	 	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	 . 	يف	 الصف	ذو	الرتتيب	  
 = 1عىل  الصف و  والتي حيتوي فيها الصف  عدد األعمدة يف  
 معاً =  	و عدد املجموعات الفرعية التي يظهر فيها التنويعان  

	 

 خارجه. 	عىل القطر و تتضمن  املصفوفة  نإذ
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), إذن ماذا 28,4,1مصفوفة احلدوث للتصميم ( إذا كانت  :283السؤال 
 ?يكون حاصل رضب 

ثمة طريقة مفيدة لكتابة حاصل رضب مصفوفة احلدوث عندما يكون منقوهلا 
مصفوفة كل  Jو مصفوفة الوحدة I, حيث Jو Iعبارة عن جمموع املصفوفات 

 , كل منهام ذات حجم مالئم:1مدخالهتا 

 

د املصفوفة . سنحسب تتضمن النتيجة الثانية التي نرغب يف إثباهتا حمدّ
وذلك ألن احلالة العامة تناظرية بالكامل. عندما  4املحدد يف حالة خاصة وهي 

 , فإن4
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ر حقيقتني أساسيتني عن حمدد املصفوفة: ( ) يبقى حمدد املصفوفة من دون 1تذكّ
إضافة العديد من صف/عمود غري الصفري إىل "تغيري إذا استخدمنا عملية 

) حمدد املصفوفة املثلثة يساوي حاصل رضب املدخالت 2, و("صف/عمود آخر
 القطرية.

, لـ 1ناقص الصف  بالصف  حلساب حمدد املصفوفة, ابدأ باستبدال الصف 
 فتحصل عىل 2,3,4

 

, لـ 1إضافة للعمود  بالعمود  1للحصول عىل الصورة املثلثة استبدل العمود 
2,3,4: 

 
 املتباينة األخرية تنطبق ألن املصفوفة أصبحت اآلن ثالثية (علوية).

 , جد حمدد 283بالنسبة إىل التصميم يف السؤال : 284السؤال 
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ربهنة التالية تنص عىل نتيجتني , واملالصيغة العامة تتضمن التنويعات 
 تتضمنان مصفوفة حدوث.

,: إذا كانت مصفوفة احلدوث للتصميم 7.2.1املربهنة  , ,  , فإن:,
 

 1يساوي  وحمدد 

. يساوي  : بنيّ سبب كون حمدد 285السؤال   أيضاً

-Bruck-Ryser)تشوال  −  رايزر –التصاميم املتامثلة ومربهنة بروك 

Chowla) 

يكون التصميم متامثالً إذا كان عدد املجموعات الفرعية مساوياً لعدد 
,بحيث إن كل تصميم  ). تنطبق الصيغة التنويعات ( , , , 

,كون التصميم , وعليه ييكون فيه  فيه  , , . التصميم ,
.7,7,3,3,1املألوف (  ) متامثالً

 تشوال − رايزر –من أكثر النتائج كفاءة يف نظرية التصميم مربهنة بروك 
اخلاصة بالتصاميم املتامثلة. وتوفّر رشطاً رضورياً لوجود التصميم املتامثل. بعد إعطاء 

 برهان جزئي, سنكتشف بعض النتائج.
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,): إذا كان التصميم (تشوال − رايزر –بروك ( 7.2.2نة املربه ) املتامثل ,
, فإن   قائامً
  فإن  إذا كان ,  مربع كامل عدداً زوجياً

  فإن املعادلة إذا كان ,  عدداً فردياً

1  

,سيكون حالً غري بسيط يف األعداد الصحيحة  ,. 
عدد زوجي, بام أن احلالة  : نربهن املربهنة فقط يف حال كون برهان جزئي

.  األخر تتطلب برهاناً معقداً نسبياً
,لنفرتض أن لدينا التصميم املتامثل ( عدد زوجي ويوجد  ) حيث ,

 والسؤال املتعلق هبا ونجد أن حمدد  7.2.1مصفوفة حدوث. من املربهنة 
 .يساوي 

تكون مصفوفة مربعة, وعليه يكون  بام أن التصميم تناظري, فإن املصفوفة 
 يساوي حمدد 

 )(حمدد 2) = )(حمدد = (حمدد  حمدد 
 يف التصميم املتامثل. بتطبيق هذا عىل املعادلة أعاله نجد إضافة لذلك, 

حمدد  



679 
 

مربع كامل فإن  الطرف األيرس مربع كامل وكذلك الطرف األيمن. بام أن 
. لكن   عدد فردي, وعليه  1عدد زوجي, و مربع كامل أيضاً

  مربع كامل. يكون 

 مثال: هل توجد هذه التصاميم?

تشوال عن  − رايزر – ما هو االستنتاج الذي يمكن اخلروج به من مربهنة بروك
 وجود التصاميم حسب العنارص التالية?

 )111,111,11,11,1(  ) أ(

 ) موجود. بام أن عدد التنويعات 111,111,11,11,1افرتض أن التصميم (
 تشوال تتضمن أن هناك حالً لـ − رايزر –فردي, فإن مربهنة بروك 

11 1 1 ∙ 1 ∙  

,. يوجد 10أو  , . ال تتيح لنا املربهنة 3,1,1
, مثل 7.1ال. (كام ذكر يف القسم  ماالستنتاج ما إذا كان مثل هذا التصميم موجوداً أ

 هذا التصميم غري موجود).

 )22,22,7,7,2(  ) ب(

 عدد زوجي, فإن  موجود. بام أن  )22,22,7,7,2( افرتض أن التصميم
7تشوال تتضمن أن  − رايزر –مربهنة بروك  2 مربع كامل. ويف  5
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 هذا تناقض, إذن ال يوجد مثل هذا التصميم. (من اجلدير باملالحظة أن 
1و , إذن هنا الرشوط األساسية الرضورية ليس برضورة 1

 تعني أن التصميم غري ممكن).

تشوال عن وجود  −  رايزر –ماذا الذي تتضمنه مربهنة بروك : 286السؤال 
 )?16,6,2التصميم (

 مثال: هل هذا التصميم موجود?

 ?(43,43,7,7,1)هل يوجد التصميم 

افرتض أنه موجود. يف هذه احلالة تتضمن املربهنة وجود األعداد الصحيحة 

, , حيث ,  . ومنه نجد أن 6, وأهنا كلها ليست أصفاراً
. وهذا يعني بالرضورة أن تكون كل من  عددين  و البدّ أن يكون عدداً زوجياً

 عددين زوجيني أو فرديني. 	و زوجيني, وبالتايل أيضاً كال العددين 

 2و 2عددين زوجيني أو فرديني, فإن  	و إذا كان كال العددين 
2ضمن أن . وهذا يتو لبعض األعداد الصحيحة  2  أو 6

2 2 3. إذن 3 عدداً  هو عدد زوجي ما يعني بالرضورة أن يكون  2
. اآلن األعداد  ,زوجياً أيضاً مجيعها أعداد زوجية, لكن هذا تناقض ألن ليس هلا  ,

 قاسم مشرتك واحد.
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2ن. اكتب كليهام عددان زوجيا 	و وعليه فإن  	و	1 2

2تصبح  6. املعادلة 	ولبعض األعداد الصحيحة 1

1 2 1  أو  6

2 2 2 1 3 2 

2 إذنعدد فردي,  وهذا يضمن أن  لبعض األعداد الصحيحة  1

 . بالتعويض نحصل عىل املعادلة
1 1 6 6 1 

 وهذا أيضاً تناقض ألن طرف املعادلة األيرس زوجي والطرف األيمن فردي.

) يف الربهان السابق.287السؤال   : امأل التفاصيل الناقصة (جربياً ومنطقياً

 6. ال يوجد حل غري تافه لـ هذا األمر يغطي كل احلاالت
 ) غري موجود.43,43,7,7,1وعليه فإن التصميم (

هل  العنارص   
 يوجد?

 السبب

 7.1القسم  نعم (7,7,3,3,1) 1 3 7

 (7,7,3,3,1)متمم لـ  نعم (7,7,4,4,2) 1 4 7
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 دوري نعم (13,13,4,4,1) 1 4 13

 7.1, القسم 10التمرين  نعم (11,11,5,5,2) 2 5 11

 دوري نعم (21,21,5,5,1) 1 5 21

 (11,11,5,5,2)متمم لـ  نعم (11,11,6,6,3) 3 6 11

 7.1, القسم 18التمرين  نعم (16,16,6,6,2) 2 6 16

 دوري نعم (31,31,6,6,1) 1 6 31

 7.1القسم  نعم (15,15,7,7,3) 3 7 15

 − رايزر –مربهنة بروك  ال (22,22,7,7,2) 2 7 22
 تشوال يف هذا القسم

 − يزررا –مربهنة بروك  ال (43,43,7,7,1) 1 7 43
 تشوال يف هذا القسم

 (15,15,7,7,3)متمم لـ  نعم (15,15,8,8,4) 4 8 15
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 − رايزر –مربهنة بروك  ال (29,29,8,8,2) 2 8 29
 )2تشوال (التمرين 

 دوري نعم (57,57,8,8,1) 1 8 57

 (13,13,4,4,1)متمم لـ  نعم (13,13,9,9,6) 6 9 13

 دوري نعم (19,19,9,9,4) 4 9 19

طالع املالحظات  نعم (25,25,9,9,3) 3 9 25

 الرسيعة

 دوري نعم (37,37,9,9,2) 2 9 37

 دوري نعم (73,73,9,9,1) 1 9 73

3 : مجيع التصاميم املتامثلة غري التافهة لـ7.1اجلدول  9. 

 التصاميم املتامثلة بـ 

صغرية  من املمتع التحقق من إمكانية وجود تصاميم متامثلة ملجموعات فرعية
. يلخص اجلدول  3هذه االحتامالت لـ  7.1احلجم نسبياً . الحظ أن 9
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,تصميم  , , أوتوماتيكياً حيدد  و , إذن اختياراملتامثل فيه  ,
3التي حتقق  . وهكذا فإنه كل قيمة من قيم قيمة  , يعطينا اجلدول قيم 9

. يف 1. االستثناء الوحيد هو عندما حيحاً لـ التي تعطي عدداً ص 
,1هذه احلالة يصبح التصميم  1, , , وهو تصميم سهل البناء.  1

 .7.1من القسم  3راجع التمرين 

, فإن القيم 8عندما يكون حجم املجموعة الفرعية  عىل سبيل املثال,
 يكون هلا  التي 8(بافرتاض أن  الوحيدة لـ 

) ممكن ببساطة, 9,9,8,8,7. بام أن التصميم (9,15,29,57عدد صحيح هي 
 .15,29,57الثالث املرتبطة به وهي  فإننا ندرج قيم 

التي جيب أن نأخذها يف  , ما هي قيم 10: عندما 288السؤال 
 املرتبطة? م االعتبار? ما هي قي

هذا وقد عمل العديد من الباحثني عىل حل سؤال وجود كلٍ من هذه 
اجلدول التصاميم. إذا حددنا سؤال الوجود لتصميم حمدد مما ورد يف هذا الكتاب, فإن 

تشري إىل أنه يمكن بناء التصميم من  (Cyclic)دوري سيعطينا مرجعيته. الكلمة 
 .7.1ي قدمناها يف القسم خالل منهجية التصاميم الدورية الت
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 التصميم املتبقي والتصميم املشتق
سنستكشف اآلن منهجي بناء يمكن تطبيقهام عىل التصاميم املتامثلة. كل منهج 

يبني تصميامً غري متامثل من تصميم آخر متامثل, وبالتايل يضيف دعامً لدراسة 
امثلة التي تربر هذه التصاميم املتامثلة. أوالً, جيب أن نفهم خاصية التصاميم املت

 املناهج.

 التصاميم املتامثلة مرتابطة

 )7,7,3,3,1الحظ أنه يف التصميم (

 
, 279يف الصفحة  281) الذي بنيته يف السؤال 15,15,7,7,3ويف التصميم (

 حتديداً 

)7.2( 
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.  أي زوج من املجموعات الفرعية غري املتساوية يشرتك يف التنويعات  حتديداً
 105يف التصميم األول والزوج  21التحقق من الزوج وهذا يتطلب 

 يف التصميم الثاين.

∩إذا أعطي أن  ترابط_بشكلٍ عام, يكون التصميم  l  جلميع
. حتدث اخلاصية املالحظة يف املثالني يف حيث  و املجموعات الفرعية 
يعمل مع مصفوفة  12عام. الربهان الذي طُلب يف التمرين  الفقرة السابقة بشكلٍ 

 احلدوث.

التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل : إذا كان 7.2.3املربهنة 
. أي أنه بإعطاء  , فإنه يكون مرتابطاً التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن متامثالً

,(غري املكتمل  ون لكل زوج من املجموعات الفرعية غري ) متامثل, فإنه يك,
 .املتساوية نفس التنويعات املشرتكة 

 هذه املربهنة صحيحة يف حالة التصميم املكتمل.

 التصميم املتبقي

متامثل, يمكننا  التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل بإعطاء
; ار أي جمموعة فرعية ) اختي1من خالل ( (Residual Design)بناء تصميم متبقٍ 

 من املجموعات الفرعية الباقية. ) حذف التنويعات يف 3; () حذف 2(
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≕عىل سبيل املثال, اختيار املجموعة الفرعية  يف  9,10,11,13,14,2,4
ح يف ( (15,15,7,7,3)التصميم  نتِج تصميامً متبقياً حيتوي املجموعات 7.2املوضّ ) يُ
 ة التالية:الفرعي

 
 )14,8,7,4,3وهو تصميم (

	: جد التصميم املتبقي الذي ينتج عن اختيار 289السؤال  ≔ 1,6,7 يف  
≕). ثم طبّق األمر نفسه لكن باختيار 7,7,3,3,1التصميم ( . فرسّ ملاذا 3,4,7

 .ال يكون أي تصميمني متبقيني بالرضورة متشاهبني بغض النظر عن كيف نختار 

بشكلٍ عام, إذا بدأنا بالتصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل 
), ,1(متامثل فإن التصميم املتبقي هو التصميم  ), , , , .(

. هذا سيرتك لنا لتربير هذه املوسطات, افرتض أننا نحذف املجموعة الفرعية 
من املجموعات  يف  ا نحذف التنويعات . عندم1املجموعات الفرعية 

, فإن كل جمموعة مرتبط_. بام أن التصميم الفرعية املتبقية, سيتبقى التنويعات 
حيتوي التصميم املتبقي عىل جمموعات  إذن, مشرتكة مع  فرعية تتضمن تنويعات 
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, التصميم املتبقي يكون منتظامً فرعية حجمها  	_و _ عىل . أخرياً ألن  اً متوازن
 هذه اخلصائص متوارثة من التصميم املتامثل األصيل.

 التصميم املشتق 

متامثل, يمكننا التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل بإعطاء 
; ) اختيار أي جمموعة فرعية 1من خالل ( (Derived Design) بناء تصميم مشتق 

 .) استبدال املجموعة الفرعية املتبقية بنقطة تقاطعها مع 3; () حذف 2(

≕عىل سبيل املثال, اختيار املجموعة الفرعية  يف  9,10,11,13,14,2,4
نتِج تصميامً مشتقاً حيتوي املجموعات الفرعية التالية: (15,15,7,7,3)التصميم   يُ

 

 ).14,7,6,3,2وهذا تصميم (

بالتصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل  دأنابشكلٍ عام, إذا ب
,متامثل ( بالتصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن ), سيكون التصميم املشتق ,

,1(غري املكتمل  , 1, , 1.( 
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: برر قيمة كل قيمة من هذه املوسطات. متى حتتاج حقيقة أن 290السؤال 
 ابط?التصميم املتامثل مرت

 املربهنة التالية تلخص احلقائق األساسية عن التصاميم املتبقية واملشتقة.

التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل : بإعطاء 7.2.4املربهنة 
,متامثل ( , :( 

 ) 1التصميم املتبقي هو التصميم, , , ,.( 

 ) 1التصميم املشتق هو التصميم, , 1, , 1.( 

التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري بكلامت أخر, إذا تواجد 
,متامثالً (املكتمل   ), فإن التصميمني ,

)1, , , ,1) و(, , 1, , ) ممكنان 1
 كالمها.

, كام يف املربهنة   يف 7.1.2من الطبيعي السؤال عام إذا كان العكس صحيحاً
,1التصميم املتمم. عىل سبيل املثال, إذا كان التصميم ( , , , (

, هل نستطيع دائامً فك عملية بناء التصميم املتبقي واالستنتاج أن التصميم  ممكناً
,املتامثل ( ) 1944( (Bhattacharya)) ممكن? اإلجابة هي ال. أعطى باتاتشاريا ,

) الذي ال يمكن تضمينه كتصميم متبقٍ للتصميم 24,16,9,6,3مثاالً للتصميم (
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. بعض الرشوط التي يكون فيها التضمني ممكناً 13). طالع التمرين 25,9,3املتامثل (
 ).1986( (Hall)من بحث هول  16معروفة. طالع الفصل 

 مثال: التصاميم املتبقية والتصاميم املشتقة

 اميم التي يمكن بناؤها منه?), ما هي التص16,6,2بإعطاء التصميم املتامثل (

,عندما  ,  فإن التصميم املتبقي يكون 16,6,2
1, , , , 15,10,6,4,2  

 أما التصميم املشتق فيكون
1, , 1, , 1 15,6,5,2,1  

م يف كلتا احلالتني. وهذا يعطي  تصاميم (بام فيها  6كام يمكننا بناء تصميم متمّ
 صميم األصيل) تتضمن العنارص التالية:الت

 

 

 امللخص
يف التصميم املتامثل, عدد املجموعات الفرعية يساوي عدد التنويعات. وهذه 

التصاميم ذو املجموعات الفرعية التصاميم عبارة عن صنف مدروس جيداً من 
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ة/ غري ويشار إىل أن العديد من نتائج كون تلك التصاميم ممكن املتوازنة غري املكتملة.
الرشوط الرضورية  تشوال − رايزر – بروك ممكنة أصبحت معروفة. تعطي مربهنة

إلمكانية وجود التصاميم املتامثلة, وقد أثبتت املربهنة أهنا أداة فعالة للباحثني. كام 
تعترب التصاميم املتامثلة مصدراً للتصاميم غري املتامثلة من خالل مناهج بناء التصاميم 

 تقة.املتبقية واملش

يلعب اجلرب اخلطي, وحتديداً مصفوفة احلدوث, دوراً مهامً يف نتائج هذا القسم 

 وما تبقى من الفصل.

 التامرين
بحيث يكون التصميم  1حيث  جد أصغر قيمة لـ  .1

, , , ممكناً بناءً عىل الرشوط الرضورية التي درسناها إىل اآلن كافة. حدد  6,1
يكون عندها التصميم  , أيضاً حدد قيمتني إضافيتني لـ يمة املرتبطتان بق و قيم 

.  ممكناً

ال إلثبات أن التصميم وتش − رايزر –استخدم مربهنة بروك  .2
بدأ بطريقة مشاهبة للمثال الوارد يف هذا القسم ا: توجيهغري ممكن. ( )29,29,8,8,2(

43,7املتضمن التصميم ( ,1(.( 

د ما إذا كان التصميم املتامث .3 . 43,36,30ل (حدّ  ) ممكناً
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تشوال  − رايزر –. عىل ماذا تنص مربهنة بروك 2افرتض أن  .4
 حول إمكانية وجود التصميم

 1, بحيث ال تكون مثل هذه  ? جد قيمتني خمتلفتني لـ1,1

 التصاميم موجودة عندها.

, فإنه يوجد عدد 1أثبت أنه إذا كان التصميم متامثالً بـ  .5
,1بحيث تكون موسطات التصميم كام ييل:  صحيح 

1, 1,  Projective)اإلسقاط  . (مثل هذا التصميم يعرف بمسطح1,1

Plane)(. 

). هل يمكن بناء التصميم بإجياد 8,2,1عليك بناء تصميم ( .6
 التصميم املتبقي أو التصميم املشتق لتصميم متامثل مناسب? برر ذلك.

 ).14,7,8,4,4تصميم (ابن ال .7

متامثالً  ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل تصميامً خذ  .8
), ). بنيّ أن التصميم املتبقي لتصميمه املتمم له نفس موسطات التصميم املتمم ,

 لتصميمه املشتق.

ف التصميم املزدوج  لتكن  .9 تصميامً ذا مصفوفة حدوث. عرّ
(Dual Design)  نستخدم ذلك التصميم مع مصفوفة حدوث  ليكون لـ . 

 للرمز للتصميم املزدوج.
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التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل هو  افرتض أن 
), , , التصميم ذو ليكون تصميامً من نوع  جد رشطاً كافياً لـ ).,

م برهن صحة إجابتك. أيضاً جد ث املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل
 .موسطات 

,التصميم ذو املستويني ( .10 ,  ) هو تصميم متامثل.2

برهن أن موسطات التصميم ثنائي املسح جيب أن حيقق   ) أ(
1. 

من الرشوط الرضورية املعروفة لتحديد ما إذا كان  اً استخدم أي  ) ب(
3حتقق  يم التصميم ثنائي املسح ممكناً لكل قيمة من ق 11. 

. (راجع 12برهن أنه ال يوجد أي تصميم ثنائي املسح فيه  .11
 التمرين السابق).

 و : الحظ أن توجيه( 7.2.3برهن املربهنة  .12
هي مصفوفة كل مدخالهتا واحدات. برر سبب كون  مصفوفة حدوث و حيث 

, ثم استخدم  التصميم   	ممكناً

)) هذا هو تصميم باتاتشاريا 1986( بناءً عىل هول .13
 ) الذي ذكرناه مسبقاً يف هذا القسم:24,16,9,6,3(



694 
 

 

عنارص مشرتكة, ثم استخدمهام لتوضيح سبب  4جد جمموعتني فرعيتني فيهام 

 ).25,9,3عدم إمكانية كون التصميم متبقياً للتصميم املتامثل (

 مالحظات رسيعة

, مصفوفة احلدوث لتصميم ما تُثبت فائدة نظرية 7.5سنر يف القسم كام 
ل الصفوف يف مصفوفات احلدوث هذه  −شيفرات تصحيح اخلطأ, حيث تشكّ

اء الراغبني يف االستزادة عن برهان مربهنة بروك   –الشيفرات. من املراجع اجليدة للقرّ
 Van Lint and)) وفان لينت وويلسون 1986تشوال أبحاث هول ( − رايزر

Wilson)  )1992 أثبت كلٌ من بروك ورايزر املربهنة يف البداية للتصاميم املتامثلة .(
, أكمل كل من تشوال ورايزر برهان 1950. عام 1949عام  1التي يكون فيها 

. بخصوص املالحظة التي وردت يف اجلدول املربهنة بشكل عام بغض النظر عن 
25لالطالع عىل التصميم ( )1986( هول , راجع امللحق/ يف بحث7.1 ,9,3 (

 املتامثل.
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 متباينة فيرش ونُظم شتاينر 3.7

التصميم ذو يف هذا القسم, سنربهن رشطاً أساسياً رضورياً لوجود 
وثم نتقىص نظم شتاينر الثالثية. ومن هنا,  املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل

 نقدم نظم شتاينر العامة.ثم س 	تصميم_سنعمم فكرة تصميم لنوع 

 متباينة فيرش

يف كل تصاميم ذو املجموعات الفرعية املتوازنة غري املكتملة يف درسنا لغاية 
اآلن, كان عدد التنويعات ال يزيد عن عدد املجموعات الفرعية. وهذا صحيح بشكلٍ 

 ). 1940عام, وأثبت صحته اإلحصائي فيرش (

احلدوث واحلقائق التالية من اجلرب يستخدم الربهان الذي سنقدمه مصفوفة 

 اخلطي.

. (أي , إذن رتبة  0, وحمدد إذا كان  .1
 مصفوفة مربعة حمددهتا غري صفرية تكون ذات رتبة كاملة).

, إذا و تنطبق عىل أي مصفوفات  رتبة	رتبة املتباينة  .2
فة. (يعرف هذا أحياناً كمتباينة رتب أعطي أن   الرضب). −حاصل  –ة معرّ

 رتبة مصفوفة هي عدد األعمدة عىل األكثر. .3
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تنطبق متباينة فيرش عىل تصاميم ذو املجموعات الفرعية املتوازنة غري املكتملة, 
, أو أن عدد املجموعات الفرعية يكون بنفس عدد التنويعات وتنص عىل أن 

 عىل األقل.

رش ال تنطبق بالرضورة عىل التصاميم : أعط مثاالً يبني أن متباينة في291السؤال 
 الكاملة.

: يف أي تصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن متباينة فيرش)( :7.3.1 املربهنة
,( غري املكتمل , ,  .و ), فإن ,

 تصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل: خذ أي الربهان
), , ,  حمدد , نعلم أن 7.2.1. حسب املربهنة دوث مصفوفة ح ا) ذ,

يف أي تصميم ذو  يبني أن  273. لكن السؤال يساوي
وعليه تكون رتبة  0املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل, إذن حمدد 

 . باستخدام احلقائق املذكورة أعاله, فإن

حمددة	 	رتبة	  

 ∎. أن  تضمن املعادلة  إذن. وهذا يثبت متباينة فيرش 
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 نظم شتاينر الثالثية

,(النظام الثالثي هو تصميم منتظم ثالثي, أي أن التصميم  ). التصميامن ,3
ام ) مها نظامني ثالثيني. نظام شتاينر الثالثي هو نظ10,6,5,3,2) و(7,7,3,3,1(

,, أي أنه تصميم (1_ثالثي متوازن  ) والتصميم 7,7,3,3,1). التصميم (3,1
مها نظاما شتاينر ثالثيان. بام أن عدد  7.1الواردان يف الشكل  )26,13,6,3,1(

,حيدد بقية املوسطات يف نظام شتاينر الثالثي, فإن التصميم ( التنويعات  3,1 (
 .يعرف أحياناً بتصميم 

نظم الثالثية مهمة يف نظرية التصميم لعدة أسباب. أحدها أن نظرية التصميم ال
حول وجود ما  (Steiner)بأبحاث كريكامن وشتاينر  1800بدأت يف منتصف سنوات 

, عندما تكون  أصغر قيمة يف جمموعة  3نسميه اآلن نظم شتاينر الثالثية. أيضاً
رح حول الوجود والبناء غري بسيطة تكون عندها األسئلة التي تط فرعية حجمها 

 بشكلٍ عام.

 رشط رضوري وكافٍ 

جد, هو تصميم (أي تصميم  ,, إن وُ , , ). يف املثال الذي تال 3,1
, وجدنا أن الرشط الرضوري لوجود هكذا تصميم هو 7.1يف القسم  7.1.1املربهنة 
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	ن عدداً فردياً والبدّ أن تكو . أي أن و	 جيب أن  1

 .6يقبل القسمة عىل 

م   حيث  6واكتب التعبري  6عىل  ملتابعة ذلك أبعد قليالً قسّ
0عدد صحيح حيقق املتباينة 	عدد صحيح و عدد فردي, فإن  . بام أن 6
أو5  .5تلغي إمكانية  7.1.1. يتّضح أن املربهنة 1	أو	3	

6: افرتض أن 292السؤال  الشتقاق  ثم استخدم  5
 النقيض.

6جيب أن يكون فيه  هذا يثبت أن أي تصميم  أو  1
6 , وهذا يثبت الرشط الرضوري يف املربهنة لبعض األعداد الصحيحة  3

ها يف هذا التالية. سنحذف برهان الكفاية وبدالً منه سنصف مناهج البناء (أحد
) التي تعمل يف حاالت معينة. من املراجع اجليدة 7.5القسم, واآلخر يف القسم 

 ).1986( ان الفصل اخلامس عرش من كتاب هولللربه

 . ثمة نظام شتاينر ثالثي ينطبق عىل التنويعات 3: لتكن 7.3.2املربهنة 
≡إذا وفقط إذا كانت إما  1 ≡أو  6 3 6. 
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امت أخر, يوجد نظام شتاينر الثالثي حتديداً عندما ينتمي عدد التنويعات بكل

تافه.  3 الحظ أن التصميم .{…,3,7,9,13,15,19,21,25,27}إىل املجموعة 
 قائمة متامثلة من عنارص نظم شتاينر الثالثية. 7.2يتضمن اجلدول 

 

 .: موسطات نظم شتاينر الثالثية7.2اجلدول 
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 لنظم شتاينر الثالثيةمنهج بناء 
 من التصميم  نقدم اآلن منهجاً إلنشاء تصميم 

والتصميم  9. عىل سبيل املثال, من التصميم والتصميم 
 .117, يمكننا بناء التصميم 13

 .3لتصميم من ا 21لتوضيح ذلك, سننشئ التصميم 
, ,  

, ,  

 العادي 7والتصميم 
1,2,3,4,5,6,7 	 

1,2,3 , 1,4,5 , 1,6,7 , 2,4,6 , 2,5,7 , 3,4,7 , 3,5,6  

 جمموعة فرعية. 70 21بأن للتصميم  7.2يذكرنا اجلدول 

, أي الرضب هي املجموعة إن جمموعة تنويعات تصميم جديد 
. لالختصار, اكتب العملية كمجموعة من كلامت مكونة من 	والديكاريت لـ 

 حرفني كام ييل:
1, 2, … , 7, 1, 2, … . , 7, 1, 2, … , 7  

 اآلن بالنسبة إىل املجموعات الفرعية. هي مبنية كام ييل:
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 ل املجموعات الفرعية النوع األول: ك, حيث  ,

, ,  .∋و ∋

  النوع الثاين: كل املجموعات الفرعية,  ∋, حيث ,
,و , ∈. 

  النوع الثالث: كل املجموعات الفرعية, , حيث ,
, , ,و ∋ , ∈. 

ن املجموعات الفرعية يف مثال 1نا, نضمّ ∙ 7  من النوع األول: 7
)7.3( 

 
ن املجموعات الفرعية  3نضمّ ∙ 7  من النوع الثاين: 21

)7.4( 
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ن  تتطلب املجموعات الفرعية من النوع الثالث بعض التوضيح. جيب أن نضمّ

,املجموعات الفرعية   كافة يف مجيع التباديل املمكنة للتنويعات يف ,
,املجموعة الفرعية  ,ويف املجموعة الفرعية  , . بصورة مكافئة, يمكننا ,

ومن ثم نُدخل مجيع  الفرعية من  ةحتديد ترتيب معني من التنويعات يف املجموع
42. وبذا ندخل التباديل للتنويعات الثالثة يف كل جمموعة فرعية من  1 ∙ 7 ∙

 نوع الثالث:جمموعة فرعية من ال !3

)7.5( 

 
) 7.4) و(7.3جمموعة فرعية من بني ( 70=42+21+7يف املجمل يوجد 

ل تصميمنا اجلديد.7.5و(  ), وهذه تشكّ
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,	3عند هذا احلد, لدينا تصميم موسطاته  21	, . إلكامل 70
λ, علينا أن نبنيّ أن 21برهنة أنه تصميم  	و1 حسبام ورد يف  10

 .7.2اجلدول 

. يظهر هذا ينتمي إىل  , سنأخذ تنويعاً عاماً 10لبيان أن 
التنويع يف املجموعات الفرعية من النوع األول مرة واحدة فقط, ويف املجموعات 
, ويف املجموعات الفرعية من النوع  الفرعية من النوع الثالث, ثالث مرات حتديداً

6الثالث  1 ∙ مرات  10=  6+  3+  1ذا التنويع مرات. وعليه يظهر ه !3

 باملجمل.

د أن  :293السؤال  λتأكّ وبيان  و بأخذ زوج شامل من التنويعات  1
أهنام يظهران معاً مرة واحدة حتديداً يف التصميم اجلديد. (خذ يف االعتبار احلاالت بناءً 

	عىل ما إذا كان   ).	وأو 	و

. ء بشكلٍ عام ويثبت وجود العديد من التصاميم ينطبق هذا اإلجرا
	و 3عىل سبيل املثال, بام أننا بنينا التصميمني  , فإننا نعلم أن التصميم 7

3 , وعندما كليهام  و ممكن الوجود لألعداد الصحيحة غري السالبة  7
.  ليس صفراً

ممكناً وكذلك  ان نظام شتاينر الثالثي عىل التنويعات : إذا ك7.3.3املربهنة 
. , فإن نظام شتاينر الثالثي عىل نفس النظام عىل التنويعات   ممكن أيضاً
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  −التصاميم 

,التصميم يف  , , , يظهر أن أي تنويعني معاً يف املجموعات الفرعية ,
. قد يتطلب   أحد التعميامت الطبيعية هلذه الفكرة بدالً من ذلك أن تظهر أي حتديداً

.  ثالثة تنويعات أو أربعة تنويعات أو أكثر معاً يف املجموعات الفرعية   حتديداً

ف  ,التصميم بشكلٍ عام, فإننا نعرّ عىل أنه تصميم عىل  ,
 من التنويعات بحيث تظهر أي  وحيتوي جمموعات فرعية حجمها  التنويعات 

ترص هذا إىل  معاً يف املجموعات الفرعية  . غالباً ما خيُ  .تصميمحتديداً

تضمن عملنا منذ بداية هذا الفصل وحتى اآلن تصاميم ثنائية, أي أن أي 
,تصميم  , , 2هو تصميم  , , , . 

3فيام ييل مثال عىل تصميم ثالثي, خصوصاً التصميم  . فهو 10,4,1
, وكل التنويعات الثالثية تظهر 4جمموعة فرعية من حجم  30تنويعات و 10يتضمن 

:  معاً يف جمموعة فرعية واحدة حتديداً

)7.6( 
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م به أو أن تتحقق من عند هذه النقطة, إما أن تأخذ العبارة األخرية كأمر مسلّ 
56كوهنا صحيحة لكل جمموعة جزئية ثالثية من التنويعات وعددها  8

3
. يعطي 

. 7التمرين   طريقة حول هذا ويبنيّ أيضاً كيف تم بناء هذا التصميم حتديداً

,) هو تصميم 7,3,1: التصميم (294السؤال  . هل هو ,
.ألي قيمة أخر من قيم  تصميم  ? فرسّ

 للتصاميماخلصائص األساسية 

3تفحّص التصميم  ننا أن نحدد أن مثل ). يمك7.6املبنيّ يف ( 10,4,1
جمموعة فرعية كام سيتبع. عدد املجموعات اجلزئية  30هذا التصميم جيب أن يتضمن 

 1, وكل منها جيب أن تظهر يف الثالثية من التنويعات املمكنة 
1جمموعة فرعية من التصميم. وهذا يعني أنه يوجد  جمموعة جزئية  ∙

ية لشموهلا من بني املجموعات الفرعية يف التصميم. كل جمموعة فرعية رباعية ثالث
جمموعة فرعية ثالثية من التنويعات املمكنة. وهذا يعني  احلجم تتضمن 

 أن 
number	of	blocks 

Total	number	of	t subsets	to	"cover"
	 	 	covered 	
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1 ∙
 

30 

م  كام أنه من املمكن إثبات أن  باستخدام برهان توافيقي يعمّ
 .7.1يف القسم  7.1.1الفكرة املستخدمة يف برهنة املربهنة 

 حيث  ,كل : أعطِ هذا الربهان. (عدّ األزواج عىل ش295السؤال 
 .من  t−جمموعة فرعية 	جمموعة فرعية و

3كام يمكننا حتديد أن التصميم  باستخدام تعديل  12فيه  10,4,1
, كم عدد . نطرح سؤاالً: بالنسبة إىل التنويع الثابت 7.1.1عىل برهان املربهنة 

جمموعة جزئية ثالثية  	و جمموعة فرعية حتتوي  املمكنة حيث  ,األزواج 
 ?حتتوي  من 

. لكل خيار من هذه حتتوي التنويع  طريقة الختيار جمموعة فرعية  ثمة 
 اخليارات, يوجد

   1طريقة الختيار التنويعات األخر إلكامل  من  2
 زوج باإلمجال. . وعليه فإنه يوجد املجموعة اجلزئية 

طريقة الختيار التنويعات األخر  من ناحية أخر, يوجد 
1 . لكلٍ من هذه اخليارات, يوجد يف املجموعة اجلزئية  لشموهلا مع  2
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. يوجد حتتوي التنويعات يف  طريقة الختيار جمموعة فرعية  1
1  باإلمجال.زوج  ∙

1لوضعنا  . يف هذا النقاش, أثبتنا الصيغة 12نحصل عىل  ∙
 .7.1.1التالية األكثر عمومية من املربهنة 

,: إذا كان التصميم 7.3.4املربهنة  , فإن  ,  موجوداً
 . و

هو أيضاً  تصميميد من العمل. يف الواقع, أي يمكن إنجاز املز
الذي أوردناه سابقاً هو  3−. عىل سبيل املثال, التصميم جلميع قيم  تصميم

, وعليه يكون التصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل 2− أيضاً تصميم 
.  عادياً

ما هي موسطات  ,2−: عندما نعامل التصميم عىل أنه تصميم 296السؤال 
, , , ,التصميم  ,  )?7.6املبني يف ( ,

. من الرباهني  النتيجة التالية, وتعرف أحياناً بمربهنة الوسيط, جتعل األمر دقيقاً
. وسنرتك 7.3.4املمكنة اتباع مسار منطقي شبيه بذلك املستخدم يف برهان املربهنة 

 .10هذا للتمرين 



708 
 

,تصميم من نوع  : إذا كان (مربهنة الوسيط) 7.3.5النظرية  , 
,يكون أيضاً تصميم  , فإن 0حتقق  و حتقق  حيث  ,

. 

مقارنة بموسطات التصميم  	و	: يف نصّ املربهنة, ما قيمة 297السؤال 
 ر?املألوفة أكث

 فيام ييل مثالني يوضحان هذه املربهنة.

 مثال: تصميم ثنائي من تصميم ثالثي

3افرتض أن لدينا التصميم  كمثال). عند أخذ  6. (طالع التمرين 8,4,1
 التصميم الثنائي, ما هي عنارصه?

2تتضمن نظرية الوسيط أهنا التصميم من نوع  8,4,  حيث حتقق  2
 املعادلة:

4 2
3 2

1 ∙
8 2
3 2

 
2. وعليه فإنه يكون تصميامً من نوع 3والنتيجة  أو تصميامً  8,4,3
 ).14,8,7,4,3(ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل مكافئاً للتصميم 

 مثال: هل هذا التصميم موجود?
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منياً املفرتضة ض 7.3.5و 7.3.4ما هي الرشوط الرضورية من املربهنتني 
 حول وجود التصميم

 4 20,6,10? 

, فإنه حسب املربهنة   سيكون لدينا 7.3.4إذا كان التصميم موجوداً

10.
3230 

 و

10
969 

جمموعة  969نويع سيظهر يف جمموعة فرعية وكل ت 3230أي أنه سيكون لدينا 
. بام أن كالً من هذه األرقام عدد صحيح, فهذا ال ينفي وجود التصميم.  فرعية حتديداً

3, سيكون التصميم أيضاً 7.3.5حسب املربهنة  20,6,  , حيث3

10. 170
3

 

, نستنتج أن التصميم  ليس عدداً  بام أن  4صحيحاً غري  20,6,10
 موجود.
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 نظم شتاينر

, ذكرنا بإجياز فئة مهمة ومدروسة جيداً هي    . نظام شتاينرتصاميمأخرياً
. بكلامت أخر, نظام شتاينر هو تصميم 1تكون فيه  تصميمهو 

, , ترص كـ 1 ,. وغالباً ما خيُ  )7,3,1األغراض ( . التصميم متعدد,
. التصميم ,2,3, وأي تصميم شتاينر ثالثي هو تصميم 2,3,7هو تصميم 
ح يف (  . 3,4,10) هو تصميم 7.6املوضّ

, التي تعطي رشطاً رضورياً وكافياً لوجود نظام شتاينر 7.3.2بخالف املربهنة 
ر عمومية. رأينا أمثلة الثالثي, ال يوجد أي مربهنة مشاهبة معروفة لنظم شتاينر أكث

,لتصميم   . ثمة أمثلة2,3لقيم  ,

, لكن هذه حدود معرفتنا; اليزال السؤال ما إذا وجد تصميم لقيم 4,5لـ  
مسألة مفتوحة. أكرب نظام شتاينر معروف (من حيث عدد املجموعات  5

 .5,6,84هو التصميم  5الفرعية) عندما 

	و	هي قيم  : ما298السؤال  	للتصميم	 , ,? 

, يمكن أن تكون شيفرات تصحيح اخلطأ مصدراً 7.5كام سنر يف القسم 
 لنظم شتاينر.
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 :امللخص

التصميم ذو جتمع متباينة فيرش قائمة العالقات األساسية الرضورية لوجود 
 :املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتمل

 , 1 1 , , , 
,ثمة تعميم للتصميم  ,وهو التصميم  , , حيث تظهر كل ,

. نظام شتاينر هو  من التنويعات يف املجموعات اجلزئية 	جمموعة جزئية  حتديداً
. يف حني توجد إجابة كاملة معروفة عن سؤال وجود نظم 1فيه  تصميم

2تصاميم  شتاينر الثالثية, وهي ,  2, اليزال بناء نظم شتاينر لـ 3,1
 مسألة أكثر تعقيداً بكثري.

 التامرين
 كم عدد نظم شتاينر الثالثية املتامثلة? برر إجابتك. .1

.ابنِ تصميم  .2 9 

التي يوجد هلا نظام ثالثي بستة تنويعات. لكل قيمة  جد مجيع قيم  .3
 أو توضح كيفية بنائه.هذه, إما أن تعطي تصميامً  من قيم 

ممكن إذا, وفقط  (نظرية املخطط) أثبت أن ثمة تصميم  .4
إىل خمططات جزئية منفصلة احلواف  إذا, كان ممكناً جتزئة حواف املخطط الكامل 

 .كل منها 
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بتعميم الربهان املعطى يف املثال  7.3.3برهن املربهنة  .5

	و7  يف النص. 3

ف تصميامً جديداً 7.1) يف القسم 7,3,1خذ التصميم ( .6 كام  . عرّ
جمموعة فرعية, حيث تكون املجموعات  14تنويعات و 8سيأيت. يتضمن التصميم 

) لكن بإضافة التنويع 7,3,1الفرعية ذات نوعني: (أ) املجموعات الفرعية للتصميم (
 ).7,3,1صميم (لكل منها; (ب) املجموعات الفرعية للتصميم املتمم للت 8

, 1. (عندما تربهن أن 3,4,8برهن أن هذا التصميم هو من نوع 
) ومتممته; ال تتحقق من مجيع املجموعات اجلزئية 7,3,1استخدم هيكلية التصميم (

 بالقوة الغاشمة). املمكنة من املجموعة  الثالثية 

3(نظرية املخطط), فيام ييل طريقة لبناء التصميم  .7 10,4,1 
ز حوافه من  املبنيّ يف هذا القسم. ارسم خمططاً كامالً  . تنويعات 10إىل  1ورمّ

أنواع: (أ) احلواف يف  3. املجموعات الفرعية من 10التصميم هي احلواف: 
, (ب) احلواف يف التصميم الفرعي متامثلة مع ,املخطط اجلزئي متامثلة مع 

 .احلواف يف التصميم الفرعي متامثلة مع , (جـ) ∪

أعطِ قائمة بكل املجموعات الفرعية. كم جمموعة فرعية يوجد من   ) أ(
 كل نوع?

 ?1استخدم بناء املخطط, برهن أنه تصميم ثالثي فيه   ) ب(

(نظرية املخطط), خذ يف االعتبار التحليل يف املثال السابق, إضافة  .8
. املجموعات واف املرمزة للمخطط الكامل للتصميم التايل. التنويعات هي احل
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كاملة, (ب) احلواف يف املخطط  (1)الفرعية من نوعني: (أ) احلواف ذات مطابقة
 .الفرعي مماثلة لـ 

tحدد املوسطات بحيث يكون التصميم من نوع  , , ثم برهن ,
 صحة إجابتك.

3قد يكون التصميم  .9 ط الرضورية ممكناً حسب الرشو 16,6,2
.7.3.5و 7.3.4الواردة يف املربهنتني   ? فرسّ

 ).7.3.5برهن مربهنة املوسطات (نظرية  .10

 مالحظات رسيعة
) كمرجع متقدم ممتاز حول 1986للمطالعة اإلضافية, يمكن الرجوع لـهول (

نظرية التصميم. إذ يتضمن قائمة شاملة للنتائج املعروفة عن وجود أو عدم وجود 
3بالعنارص موعات الفرعية املتوازن غري املكتمل تصاميم ذو املج 20. 

 الشيفرات الثنائية الكاملة 4.7

التصحيح. هدفنا  −حلظة سنرتك نظرية التصميم, ونبدأ بدراسة شيفرات اخلطأ
التصحيح. لننتقل مبارشة ونر  − يف هذا القسم فهم بناء أنواع معينة من شيفرة اخلطأ

 كيفية عمل الشيفرة.

 
                                                            

, ال تتقابل فيها أي حافتني يف n/2هي جمموعة عدد حوافها  nمع الرؤوس  Gمطابقة كاملة يف املخطط   (1)
 رأس واحد.
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, (Hamming Code) امينغشيفرة ه ,  

أُرسل مسبار إىل أبعد نقطة يمكن الوصول إليها يف نظامنا الشميس, يرسل 
صوراً إىل األرض. تكون ألوان كل صورة بدرجات اللون الرمادي وتتكون من 

. (2)(أبيض) 15(أسود) و 0بيكسيالت, حيث قيمة كثافة كل بيكسل ترتاوح بني 
تم دفعة واحدة: يكون لدينا فرصة واحدة فقط إلرسال كل صورة إرسال الصورة ي

بحيث تُرسل بدقة. موقع املسبار البعيد جداً وحمدودية تزويد الطاقة فيه يمنعاننا من 

 إصالح الصور إو إعادة إرساهلا.
حسب االتفاق بأن كل صورة تتطلب إرساالً دقيقاً ندرك أن اخلطأ يف اإلرسال 

ث مشاكل يف معدات املسبار, أو يف املعدات املوجودة عىل وارد احلدوث. فقد حتد
األرض, أو حتى بسبب عوامل دخيلة بينهام كالعوامل اجلوية وتأثريات الفضاء. وال 

يمكن للعلامء واملهندسني التحكم بالعديد من هذه العوامل أو السيطرة عليها. هل 
 يمكن وجود طريقة إرسال تقف حائالً دون هذه العوامل?

طريقة مبتكرة لذلك. فهي تتكون من  7.3ي الشيفرة املبينة يف اجلدول تعط
خانات وتعرف بـكلامت شيفرة  7قائمة من بعض األعداد الثنائية املكونة من 

(Codewords) مع ما يوازهيا من تدرج اللون الرمادي. تُعرف هذه الشيفرة بشيفرة ,
,7  هامينغ 2 , , بينام يشري 7ل كل كلمة شيفرة هو . يشري املوسط األول إىل أن طو3

                                                            

مد القيم الصغري هذا مالئم لتوضيح الفكرة. يف التطبيقات الواقعية, يرتاوح تدرج اللون الرمادي بني   (2)
 .255− 0أو  63− 0
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. يشري املوسط الثالث إىل أن مسافة 2املوسط الثاين إىل أن عدد كلامت الشيفرة هو
, وسنر معنى ذلك الحقاً يف هذا القسم. إلرسال بكسيل قيمة 3الشيفرة الدنيا هو 

قيمة  . أما إلرسال بكسيل1011010, يرسل املسبار الشيفرة 11التدرج الرمادي له 
 .0011001فريسل الشيفرة  3التدرج الرمادي له 

الكثافة (تدرج  الكلمة الشيفرة
 رمادي)

الكثافة (تدرج  الكلمة الشيفرة
 رمادي)

0000000 0 1000011 8 
0001111 1 1001100 9 
0010110 2 1010101 10 
0011001 3 1011010 11 
0100101 4 1100110 12 
0101010 5 1101001 13 
0110011 6 1110000 14 
0111100 7 1111111 15 

,7شيفرة هامينغ : تطبيق 7.3اجلدول  2 , إلرسال صورة ذات تدرج  3
 رمادي.
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ختيّل أن املسبار يرسل قيمة تدرج رمادي تستقبله املستقبالت عىل األرض كـ  
. هذه الكلمة ال تظهر يف قائمة الكلامت الشيفرة, إذن ليس هلا مكافئ 1010001

. 10التي ترتبط بالتدرج  1010101رج رمادي. لكنها قريبة من الكلمة الشيفرة تد
يف الواقع ختتلف الكلمتان يف خانة واحدة فقط. شبيهاً بذلك, الكلمة غري الشيفرة 

 ) يف خانة واحدة فقط.13(التدرج  1101001ختتلف عن  1101011

حظة: كل عدد من ما جيعل الشيفرة ذكية هو اخلاصية التالية اجلديرة باملال
128خانات من الـ  7األعداد الثنائية املكونة من  عدد املمكنة إما أن يكون  27

أو بخالف ذلك فإنه يكون خمتلفاً عن الكلمة الشيفرة  16أحد الكلامت الشيفرة الـ 
. يف تطبيقنا, هذا يعني أن األرض يمكن أن تستقبل  الفريدة بخانة واحدة حتديداً

طة التي أرسلها املسبار يف األصل حتى لو كان ثمة خطأ واحد يف الصورة املضبو
عملية إرسال كل قيمة يف التدرج الرمادي. إذا كانت األرض تستقبل عدداً ثنائياً 

ن خانات ليس موجوداً ضمن قائمة الكلامت الشيفرة, يتم استبداله بكلمة  7من  اً مكوّ

واحداً عىل األكثر حيدث يف إرسال الشيفرة األقرب إىل ذلك العدد. بافرتاض أن خطأ 
كل قيمة يف التدرج الرمادي, فإن طريقة فكّ الشيفرة تضمن االستقبال الصحيح 

 للصورة األصلية.

بطبيعة احلال, كل املراهنات تلغى عند إمكانية حدوث أكثر من خطأ واحد يف 
إرسال قيمة تدرج رمادي واحدة. عىل سبيل املثال, افرتض حدوث خطأين عىل 
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, فهل 1010000ألكثر يف إرسال كل قيمة تدرج رمادي. إذا كانت األرض تستلم ا
(التدرج 1010101) يف األصل? أو 0(التدرج  0000000يكون املسبار أرسل 

)? ترتبط هذه القيم باللون األسود, والرمادي 14(التدرج  1110000) أو 10
 دقّة الصورة بشكلٍ ملحوظ. اخلفيف, واألبيض تقريباً عىل التوايل, إذن هذا يؤثّر عىل

نة, حيسن عدد أكرب من األخطاء, لكن القدرة عىل تصحيح  بوجود شيفرة حمسّ
, القدرة عىل تصحيح أكثر من خطأ  . حدسياً حتى لو خطأ واحد سيكون إنجازاً هاماً
واحد تتطلب بالرضورة كلامت شيفرة أكرب. لكن, كلامت شيفرة أقرص مرغوبة 

 تطلب مساحة ختزين أصغر وتتيح رسعة يف اإلرسال.بالتأكيد نظراً ألهنا ت

اخلطأ بأمهية  −تعترب اخلصائص الرياضية والتبادالت لشيفرات تصحيح 
االعتبارات العملية التي تنشأ من التطبيقات نفسها. هذه اخلصائص التي تعترب 

,7شيفرات ثنائية كاملة, ومثال عليها شيفرة هامينغ  2 , , نادرة. سنركز عىل 3
إمكانية الوجود وأسئلة البناء بام يف ذلك الشيفرات الكاملة, وسنرتك جمال فك 

.الشيفرات اهلام واملمتع ملصادر أخر 

 الشيفرات الثنائية

خانة. الشيفرة الثنائية  جمموعة كل األعداد الثنائية املكونة من  لتكن 
(Binary Code)  وتعرف عنارص هذه هي أي جمموعة جزئية غري خالية من ,
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. يف "كلمة"ليست كلمة شيفرة بـ  املجموعة بكلامت الشيفرة. تعرف كل نقطة يف 
التي ربطنا هبا  سياق إرسال الرسائل, كلامت الشيفرات ما هي إال هذه النقاط يف 

. أما الكلامت الباقية فال حتمل معنى بل تنتج عن إرسال خاطئ لكلمة الشيفرة . معنىً
,7شيفرة هامينغ  2 ,  . هي شيفرة ثنائية عىل  3

نحتاج طرقاً جلمع وتضخيم وقياس املسافة بني كلامت الشيفرة, إذن نحتاج 
كفضاء متجهي مع العمليات املألوفة والرضب العادي. فيام ييل مثال عىل  ملعاجلة 

 اإلضافة يف 
101110	⨁	011000 110110 

رنا ال ذ عملية إضافة للنموذج  ⨁عامل يذكّ ن. القواعد  2بأننا ننفّ يف كل مكوّ
 هي:

 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 . عملية الرضب 0
: عىل سبيل املثال:  0العادي سهلة أيضاً 101110 000000 

1و 101110 101110. 

 مسافة هامينغ

ك كالً من إمكانيات تصحيح  فك  اخلطأ وطريقة −املفهوم األسايس الذي حيرّ

ف مسافة هامينغ   wو vبني الكلامت  (Hamming Distance)الشيفرة هو املسافة. تُعرّ
 كام ييل: يف 
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, ≔ 	و	  عدد	املكونات	التي	ختتلف	فيها	

101110,011000لدينا  عىل سبيل املثال, يف  4 
000000,010001و 2. 

. فرسّ الصفرية كل الكلامت 0ولتكن  كلامت يف wو v: لتكن 299 السؤال
,. ثم فرسّ سبب ⨁تساوي عدد الواحدات يف  ,ملاذا 

, ⨁. 

 . وهذه اخلصائص هي:للمقياساخلصائص الرياضية  حتقق مسافة هامينغ 

, ,	حيث	0 , ∈ ,. إضافة لذلك, M1	لكل 0 
 .إذا وفقط إذا كان 

, , ,	حيث	 , ∈  . M2	لكل

, , , ,	حيث	 , , ∈  . M3	لكل

معادلة املسافة اإلقليدية املألوفة املستخدمة يف اجلرب وحساب التفاضل 
 M2و M1والتكامل واقرتان القيمة املطلقة هي أمثلة عىل القياسات. تتبع اخلصائص 



720 
 

املعروفة بمتباينة املثلث, تتبع  M3تعريف مسافة هامينغ. اخلاصية  بسهولة من
 .2بالتحليل املبني عىل املكونات. طالع التمرين 

 wt(v)فهو عدد الواحدات يف تلك الكلمة. نستخدم  الكلمة يف  وزنأما 
 .wt(010111)=4. عىل سبيل املثال vلرتميز وزن 

 ,مسافة هامينغ. ثمّ عرب عن  بمقياس wt(v): عربّ عن 300السؤال 
 من ناحية اقرتان الوزن.

 الكرات

عينا أن شيفرة هامينغ  ,7يف بداية هذا القسم, ادّ 2 , ذات خاصية أن كل    3

. يساعدنا مفهوم الكرة  1تقع ضمن مسافة  كلمة  من كلمة شيفرة واحدة حتديداً
 عىل ختيّل وحتليل هذه الفكرة.

كرة نصف قطرها , حيتوي وأي عدد صحيح غري سالب  ∋ألي كلمة 
. أي من  ضمن مسافة نصف القطر  وتضم كل الكلامت يف متمركزة عند  
 أن

≔ ∈ : ,  

 يكون عىل سبيل املثال, يف 
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010111 010111  

010111
010111,110111,000111,011111,010011,010101,010110  

 ? 	ويف	?: كم عدد الكلامت يف 301السؤال 

.  عد الكلامت باستخدام منهج غري وضع قائمة هبا مجيعاً

حول كل كلمة شيفرة من  1متثيالً جزئياً لكرة نصف القطر 7.3يبنيّ الشكل 
,7شيفرة هامينغ  2 , . حتتوي كلٌ من الكرات الثالث الكاملة املبنية عىل كلامت 3

عن الكلمة  1التي تبعد مسافة  الشيفرة باخلط الغامق والكلامت السبع األخر يف 
.  16إىل  الست عرشة املجموعة  1الشيفرة. بالطبع تقسم كرات نصف القطر  قسامً

.  سنثبت ذلك الحقاً

 اخلطأ −القدرة عىل  تصحيح 

بام أننا نركز عىل كيفية بناء الشيفرة هبدف احلصول عىل ضامنات مؤكدة عىل 
القدرة عىل تصحيح اخلطأ, سنبحث يف فهم العالقة بني عدد األخطاء التي يمكن أن 
, البدّ أن تكون كلامت  تصححها الشيفرة واملسافة بني الكلامت الشيفرة. بدهيياً

قاطع الكرات املرتبطة هبا. يسمى منهج فك شيفرة الشيفرة منترشة كفاية بحيث ال تت
رسالة عن طريق استبدال كل كلمة بالكلمة الشيفرة األقرب هلا بفكّ تشفري املسافة 

 .(Minimum Distance Decoding)األقل 
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,7من شيفرة هامينغ  1: بعض كرات نصف القطر 7.3الشكل  2 , 3. 

,7لشيفرة هامينغ  7.3يف جدول  2 , , أقل مسافة بني أي كلمتي شيفرة 3
 طلب أمرين, حتديداً تت. إن برهنة هذا 3هي 

  التحققق من أن,  .و جلميع كلامت الشيفرة املتميزة  3

  من بعضهام عىل وجه التحديد. 3إجياد كلمتي شيفرة تقعان عىل بعد 
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120يتضمن اجلزء األول وجود  16
2

أمر شاق لكنه ممكن.  زوج, وهذا 
 بعد االنتهاء من اجلزء األول, يتبع اجلزء الثاين بمالحظة أن

 0000000,0010110 3. 
هي أقل  , رشط أن , نقول إن هلا املسافة األقل Cبامتالكنا شيفرة ثنائية 

 قيمة ملسافة هامينغ بني أي كلمتي شيفرة:
≔ min		 , : , ∈ ,  

 نشري إىل الشيفرة باستخدام عبارة ثالثية:
 (طول كلامت الشيفرة, عدد كلامت الشيفرة, املسافة األقل)

, فإننا نسميها بمسافة أقل مقدارها  شيفرة يف  إذا كان  إذن
, | |, |حيث ,شيفرة	ثنائية	  . عبارة عن حجم املجموعة  |

 −التالية إمكانية  تصحيح  ربهنةيفرة, تبنيّ لنا املحاملا نعرف أقل مسافة يف الش
 اخلطأ.

 , إذا كانت7.4.1املربهنة 
 كلمتي	أي	بني	مسافة	وأقل	ثنائية	شيفرة	 

	هي	شيفرة	 	فإن	, خطأ باستخدام  	أقىص	كحد	تصحح	أن	يمكن	
 فك شيفرة املسافة األقل. إضافة إىل ذلك, تعترب هذه أفضل إمكانية.
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. افرتض حيث أقل مسافة تساوي  هي شيفرة يف  : افرتض أن هانالرب
 , وأنه حيصل ∋, ويتم استالم الكلمة ∋أنه تم إرسال كلمة الشيفرة 

 حتقق 	و خطأ يف اإلرسال. هذا يعني أن املسافة بني 

, 	
1

2
 

 .cيف منتصف كلمة الشيفرة  يف كرة نصف القطر  vبحيث تقع 

 ال تنتمي ألي كرة أخر نصف قطرها  vجيب أن نبنيّ أن هذه الكلمة 
.  أي كلمة شيفرة غري ممركزة عىل أي كلمة شيفرة أخر. من أجل ذلك, لتكن 

,باالفرتاض وباستخدام متباينة املثلث  ,  بالتايل:. و,

	 , ′ , ′ ,  
, 	طاملا	أن	 , 	 

,
1

2
1

2
	طاملا	أن	 1

2
	 

	
1

2
 

ال تنتمي ألي كرة نصف  , وعليه فإن ,وهذا يثبت أن 
يمكن أن تصحح  . وهذا يكمل إثبات أن cرة غري ممركزة يف كلمة شيف قطرها 

يمكن  أي أن  –9خطأ. سنؤجل إثبات أن هذه هي اإلمكانية األفضل  حتى 
 ∎                                                  أن تصحح أكثر من عدد األخطاء هذا إىل التمرين.
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شيفرة ثنائية وأقل مسافة  ثمة طريقة أخر لصياغة هذه املربهنة: إذا كانت 
2رة تساوي بني أي كلمتي شيف خطأ كحد  يمكن أن تصحح حتى  , فإن 1

 أقىص باستخدام فك تشفري املسافة األقل.

 :: خذ الشيفرة التالية يف 302السؤال 
0000,1100,0110,0011,1111  

ما هي أقل مسافة? كم عدد األخطاء التي يمكن تصحيحها? ارسم خمططاً كام 
مع كرات كلامت  يف  16الكلامت وعددها لكن حيتوي مجيع  7.3يف الشكل 

 الشيفرة اخلمس.

 حدود حزم الكرة والشيفرات الكاملة

سنشتق فيام يأيت رشطاً بحيث حيدّ من بحثنا بشكل كبري عام يعرف بالشيفرات 
 .العدّ الكاملة. ويتضمن نقاشاً حول 

 طرها , فإن عدد الكلامت يف أي كرة نصف قشيفرة عىل  إذا كانت 
 هي cوممركزة عند كلمة الشيفرة 
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 يف صفر من املواقع, وعدد الكلامت  cكلمة ختتلف عن  ألنه يوجد 
, وهكذا دواليك حتى  cالتي ختتلف عن   التي ختتلف يف  يف موقع واحد حتديداً

 ن تكون إجابتك, كان جيب أ301موقع بالتحديد. (يف السؤال 

عىل التوايل), يف  42و 22
8عىل  1−, حتتوي كل كرة بنصف قطر7.3الشكل  7

0
7
1

 كلامت.  

من األخطاء كحد أقىص, فإن كرات نصف  إذا كانت الشيفرة تصحح عدد 
, فإهنا ال يمكن عند كلامت الشيفر املمركزة	− القطر ة تكون منفصلة. إذا أخذت معاً

 .أن حتتوي أكثر من كامل جمموع الكلامت يف 

 وبناءً عىل ذلك:
7.7  

	| |
2

∑
|	أو	 | ∙ 2  

أو أحياناً  (Sphere Packing Bound) حدود حزم الكرةيعرف هذا باسم 
ألهنا حتدّ من عدد كلامت الشيفرة حسب   (Hamming Bound)ينغ بحدود هام

) عند 7.7املنفصلة. أي شيفرة ينطبق عليها حد حزم الكرة ( − متطلب الكرات
 . وتكون املربهنة التالية فورية.(Perfect Code)شيفرة كاملة املعادلة تكون 
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ح   شيفرة كاملة عىل : إذا كانت (حد حزم الكرة) 7.4.2املربهنة   تُصحّ
. يف هذه احلالة, 2البدّ أن يكون قوة العدد  ∑من األخطاء كحد أقىص, فإن 

كلامت شيفرة عددها  حتتوي 
∑

. 

 الشيفرات الطفيفة والشيفرات غري الطفيفة

. أي بالشيفرة الطفيفة أخط التي تُصحح إما صفراً أو  تُعرف الشيفرة يف 
. يطلب السؤال التايل توضيح سبب تسمية شيفرة غري طفيفة شيفرة أخر تكون

 الشيفرة الطفيفة هبذا االسم.

ف الشيفرات التالية عىل  :303السؤال   :عرّ
000,001,101,100,011,101,110,111  

000  

حح الشيفرة األوىل صفراً  ح ملاذا تصّ ح ثالثة أخطاء. ثم  وضّ خطأ والثانية تصحّ
 − فرسّ سبب كون الشيفرتني عديمتي الفائدة لنقل املعلومات يف سياق  تصحيح 

 اخلطأ.

 مثال: وجود شيفرة كاملة غري طفيفة

 ?هل يمكن وجود شيفرة كاملة غري تافهة يف 
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 2قوة العدد هو  ∑أن  7.4.2افرتض وجود واحدة. تتضمن املربهنة 
1التي حتقق  لبعض قيم  	و	6. (تذكر أن 5 ترتبطان بشيفرات  0

 طفيفة). بام أن 

 
 فإن لدينا تناقض. ال يوجد أي شيفرة كاملة غري 2وأي منها ليس من قو ,

 .طفيفة يف 

حسب  : هل من املمكن وجود شيفرة كاملة غري طفيفة يف 304السؤال 
ح?7.4.2نة املربه  ? إن وجدت, كم خطأ يمكن هلذه الشيفرة أن تصحّ

 الرشوط الرضورية للشيفرات الثنائية الكاملة لتصحيح خطأ واحد

ح خطأ واحداً  , فإهنا وحسب 1إذا كانت الشيفرة الثنائية الكاملة تصحّ
 تتضمن 7.4.2املربهنة 
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. بكتابة 2هو قوة للعدد  1ث كلمة شيفرة, حي 
1 2نحصل عىل  لبعض قيم  2 . وعليه إذا وجدت شيفرة 1

بعض  حيث  تصحيح خطأ واحد كاملة, البدّ أن تكون موجودة يف 

 األعداد الصحيحة. يف هذه احلالة, يكون عدد كلامت الشيفرة 

2
1

2
1 2 1

2  
2جيب أن حتقق هذه الشيفرة أقل مسافة  1 بني الكلامت  3

2الشيفرة. إن وجدت, وجيب أن نستخدمها كشيفرة ثنائية ( 1, 2 , 3 .(
,7, يكون لدينا الشيفرة الثنائية املألوفة (3عندما  2 , 3.( 

 طأ واحدبناء شيفرات ثنائية كاملة لتصحيح خ

2سنبنيّ اآلن وجود شيفرات ثنائية ( 1, 2 , ) جلميع قيم 3
2 . , وبناء عىل ذلك سنثبت أن الرشوط الرضورية التي اشتقّت للتوّ كافية أيضاً

. سنعمل عىل بناء هذه الشيفرات  ستكون هذه الشيفرات كاملة لتصحح خطأ واحداً
 باستخدام مصفوفة.

 ة واملصفوفات املولدةالشيفرات اخلطي

هي عبارة عن فضاء جزئي متّجهي  يف  (Linear Code)الشيفرة اخلطية 
هي جمموعة من كل جماميع الصفوف  . بصورة مكافئة, الشيفرة اخلطية يف من 
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. تسمى هذه املصفوفة باملصفوفة 1أو  0, وكل مدخلة تكون إما يف املصفوفة 
 لشيفرة.املولّدة ل

 3أنه لو أزلنا آخر  7.3) يف اجلدول 7,4,3يكشف اختبار شيفرة هامينغ (
 4خانات من كل كلمة شيفرة سيتبقى قائمة من األعداد الثنائية الستة عرش املكونة من 

خانات. لبناء هذه الشيفرة من خالل املجاميع اخلطية لصفوف املجموعة, سيكون من 

 املنطقي البدء باملصفوفة.

 
حدة حي ل بناء الشيفرة. 4×4ث سيتم حتديد الـ *. إن وجود مصفوفة الوِ  يسهّ

بنجاح, كيف  : افرتض أنه تمّ حتديد النجوم يف املصفوفة 305السؤال 
? كيف ستكتب كتجميع خطي لصفوف املصفوفة  1011010ستكتب 

0010110? 

يح خطأ واحد. بحيث تعمل الشيفرة عىل تصح اآلن جيب أن نحدد النجوم 
حة يف املربهنة  تفيد بأن املسافة  7.4.1العالقة بني تصحيح اخلطأ وأقل مسافة املوضّ

ال يقترص األمر عىل أن املسافة  نعىل األقل. إذ 3بني أي كلمتي شيفرة جيب أن تكون 
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عىل األقل (سيكون لكل صف واحدة من كلامت  3تساوي  بني أي سطرين يف 
 املمكنة للصفوف. 16األمر نفسه ينطبق عىل مجيع املجاميع اخلطية الـالشيفرة), بل إن 

أقل من ثالث واحدات.  أوالً الحظ أنه ال يمكن أن يتضمن أي صف يف 
) 0هي كلمة شيفرة (وتساوي املجموع اخلطي املكون من  0000000=0وهذا ألن 

. وعليه فإنه يف كل وأي كلمة تساوي عدد الواحدات يف تلك الكلمة 0واملسافة بني 
عبارة عن واحدات. إذ البد أن يتم  صف, البدّ أن تكون اثنتان من ثالث نجامت 

 .111, 110, 101, 011من  اختيار كل جزئية *** يف كل صف يف 
: ملاذا ال يتحقق متطلب املسافة األقل إذا كان نفس العدد ذي 306السؤال 

 ?صفني خمتلفني يف  اخلانات الثالث حيتل اجلزئية *** يف
مرة واحدة فقط.  111, 110, 101, 011جيربنا هذا عىل استخدام كل من 

 نختار
)7.8( 

ْ  

املمكنة كافّة من خالل جماميع خطية  16لكن إذا أنتجنا كلامت الشيفرة الـ
للصفوف األربعة, هل سنحصل عىل متطلب املسافة األقل? تساوي املربهنة التالية 
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سافة بمشكلة (األسهل) إجياد جمموعة خطية غري صفرية ألقل مشكلة إجياد أقل م
ح كيفية تطبيق املربهنة عىل املصفوفة  املبيّنة  وزن. سنؤجل الربهان إىل أن نوضّ

 أعاله.

جمموعة مجيع املركبات اخلطية  و 0−1مصفوفة  : إذا كان 7.4.3املربهنة 
 مينغ بني أي عنرصين يف , فإن أقل مسافة ها2, يف نموذج العمل لصفوف 

 .تساوي أقل وزن للعنارص غري الصفرية يف 

دة  فيام ييل توضيح كيف تتيح لنا املربهنة استنتاج أن املسافة األقل للشيفرة املولّ
: يكفي أن نأخذ كل مركب خطي غري صفري ممكن لصفوف 3تساوي  باملصفوفة 

. سيبدو املركب اخلطي 3وزهنا عىل األقل  والتأكد من أن النتجية عبارة عن كلمة 
 املمثل كام ييل

⨁ ⨁ ⨁  

تكون  وكل واحدة من املعامالت  من املصفوفة  هو الصف  حيث 
, املتطلب األخري يعني أن كل صف إما أن يكون 1أو  0إما  عامل (امل "داخل". فعلياً

) املركب اخلطي. (هذا تسهيل تتمتع به الشيفرة اخلطية 0(املعامل  "خارج") أو 1
 ).7.5فقط. سوف نر أمثلة عىل الشيفرات غري اخلطية يف القسم 
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أوالً, الحظ أن وزن كل صف (أي املركب اخلطي بمعامل واحد فقط يساوي 
ني األعمدة . ألي ثالثة صفوف أو أكثر, سيوجد ثالث واحدات ب3) يساوي 1

عىل األقل. بناءً عىل ذلك, كل املركبات  3الثالثة األوىل, وعليه فإن الوزن سيكون 
عىل األقل. الحظ أن وزن الصف األول من  3اخلطية غري الصفرية تنتج عنارص وزهنا 

, نستنتج أن الوزن األقل للمركب اخلطي غري الصفري  3يساوي  املصفوفة  حتديداً
 .3املربهنة, املسافة األقل بني أي كلمتي شيفرة تساوي . حسب 3يساوي 

ف307السؤال   : عرّ

 

كلمة شيفرة. ما  تتضمن الشيفرة املولّدة باملركبات اخلطية للصفوف 
هي أقل مسافة بني كلامت الشيفرة? كم عدد األخطاء التي يمكن هلذه الشيفرة 

 تصحيحها?

 برهان املربهنة

جمموعة املركبات  	و  0− 1مصفوفة  : افرتض أن 7.4.3برهان املربهنة 
مسافة هامينغ األقل بني أي   . لتكن2اخلطية للصفوف كافة, يف نموذج العمل 
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جيب أن نبنيّ أن  .أقل وزن لعنرص غري صفري يف  , ولتكن عنرصين يف 

. 

,لتكن  (طالع  أيضاً  تساوي  ⨁. فإن ,حتقق  ∋
. وهذا تكون عنرصاً يف  ⨁مغلقة يف عملية اجلمع, فإن  	 ). بام أن300السؤال 

بني   وأقل وزناً من له وزن  عنرص غري صفري يف  ⨁ألن  يعني أن 
 .مجيع العنارص غري الصفرية يف 

 ∋يوجد عنرص غري صفري  إذن. ألجل التناقض, افرتض أن 
وهكذا سيكون هناك  ,. لكن سيكون بحيث 

هي املسافة األقل. وعليه فإن  . يتناقض هذا مع حقيقة أن أقرب من  عنرصان يف 
 ∎وهذا يكمل الربهان.  

 شيفرات هامينغ 

,7تبني املصفوفة املولّدة شيفرة هامينغ  2 , بسهولة يمكن تعميمها عىل  3
 رات ثنائية كاملةبناء شيف

2 1, 2 , 3. 

عىل اسم العامل  (Hamming Codes) بشيفرات هامينغتعرف هذه الشيفرات 
 ).Richard Hamming( ريتشارد هامينغ
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, يوجد شيفرة 2حيث  : ألي عدد صحيح (هامينغ) 7.4.4املربهنة 
 كاملة

 2 1, 2 ,  يف  يح خطأ واحد. وهذه شيفرة تصح3
2وحتتوي كلامت الشيفرة  1. 

ف املصفوفة : افرتض أن الربهان  . عرّ
≔ 	 	|	 	  

 حيث:

   2هو حمدد املصفوفة 1 2 1. 

   2هو أي مصفوفة , تتضمن صفوفها مجيع هذه 1
 بحيث حتتوي عىل األقل واحدين. الكلامت يف 

 حتتوي كلمة واحدة عدد الواحدات فيها صفر وعدد كلامت  الحظ أن 
, إذن البدّ أن الكلامت  1حتتوي  2واحداً حتديداً تتضمن عىل  يف  1

 األقل واحدين.

عي أن  2تولّد شيفرة كاملة ( نحن ندّ 1, تضمن صفوف ). ت2
 املدخالت  املصفوفة 
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 2 1 2 . بام أن وهي بالتايل مدخالت يف  1
 وجود مصفوفة الوحدة 

2 1 2 فإن كل من  عىل الطرف األيرس من  1
فة, إذن تنتج كلمة شيفرة خمتل 2أي  املركبات اخلطية املمكنة من صفوف 

 كلامت شيفرة يف هذه الشيفرة. 2البدّ من وجود 

عىل األقل. أي كلمة  3سنبنيّ اآلن أن كل كلمة شيفرة غري صفرية هلا وزن 
واحد من بني املدخالت األوىل  1يكون فيها  	شيفرة عبارة عن صف وحيد يف

2  3. ووزن الشيفرة قية وفيها عىل األقل واحدان بني املدخالت املتب 1
 عىل األقل.

ل بإضافة صفّني يف  ستتضمن واحدين من بني  أي كلمة شيفرة تتشكّ
2املدخالت  . العبارة واحداً من بني املدخالت املتبقية  1وعىل األقل  1

عىل األقل  3خمتلفة. وزن كلمة الشيفرة هذه  Aاألخرية صحيحة ألن كل صفوف 
.  أيضاً

, ل بإضافة ثالثة صفوف أو أكثر يف  أخرياً  3ستتضمن  أي كلمة شيفرة تتشكّ
2واحدات من بني أول مدخالت  عىل  3. وزن كلمة الشيفرة هذه 1

 األقل. 
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فيه  A. أي صف يف 3وعليه فإن كل كلمة شيفرة غري صفرية وزهنا عىل األقل 
, إذن يف الواقع أقل وزن يل واحدات حتديداً  3فيه  واحدان حتديداً سريتبط بصف يف 
ضمناً أن أقل مسافة بني  7.4.3. تفرتض املربهنة 3كلمة شيفرة غري صفرية يساوي 

 . أنشأنا شيفرة ثنائية باملعايري3أي كلمتي شيفرة تساوي 

 )2 1, 2 ,   ). وهي شيفرة كاملة أهنا حتقق حد حزم الكرة. 3
     ∎  

,مولدة لشيفرة هامينغ  : اكتب مصفوفة308السؤال  ,. 

 امللخص

توفّر شيفرة تصحيح اخلطأ منهجاً لدقة االتصاالت عىل الرغم من وجود 
أخطاء يف اإلرسال. بينّا كيفية بناء عائلة من الشيفرات الثنائية باستخدام مركبات 

واحد خطية من صفوف املصفوفة املولّدة. هذه الشيفرات هي شيفرات تصحيح خطأ 
كاملة ألهنا, وبافرتاض وجود خطأ واحد عىل األكثر يف إرسال كل كلمة شيفرة, توفّر 

بالكامل. توجد مثل هذه الشيفرات عندما يكون طول كلمة الشيفرة أقل  اً دقيق اتصاالً 
 2من قو  :  وهكذا دواليك. 63, 31, 15, 7, 3حتديداً
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 التامرين

مرسلة حسب شيفرة  4×4فك تشفري قيم التدرج الرمادي لصورة  .1
 .7.3تصحيح اخلطأ الواحد املبيّنة يف اجلدول 

 
بافرتاض حدوث خطأ واحد عىل األكثر يف إرسال كل كلمة شيفرة, كم عدد 

?  األخطاء التي حدثت فعلياً

 برهن أن متباينة املثلث لقياس مسافة هامينغ. .2

. ثم جد عدد 01110110, جد عدد الكلامت يف  يف .3
wtالتي حتقق  vت كلام 01110110⨁ 4. 

ف العملية التالية عىل الكلامت يف  .4  :عرّ

v ∗ w ≔ , , … ,  

 .2حيث يأخذ حاصل الرضب النموذج 

vبرهن: إذا كان  ∗ w wtفإن  ∋ ⨁ wt wt

2wt ∗ 
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wtبرهن أن  .5 ⨁ wt wt . أيضاً متى تكون
 املعادلة صحيحة?

يمكن أن تصحح أخطاء  برهن أنه ال يوجد شيفرة كاملة يف  .6
 .1لغاية 

إذا كنت ترغب يف استخدام شيفرة تصحيح خطأ واحد ثنائية كاملة  .7
ة عالية, حيث ترتاوح قيم التدرج الرمادي للبيكسالت بني   0إلرسال صورة ذات دقّ

رة هامينغ يمكنك استخدامها? كم طول كل كلمة . ما هي أصغر شيف65535و
شيفرة? ما هي نسبة الكلامت الشيفرة املئوية التي ستستخدمها لفك شيفرة قيم التدرج 

 الرمادي?

لكلٍ من املصفوفات املولّدة التالية, كم خطأ يمكن للشيفرة اخلطية  .8
م إجابتك.  الناجتة أن تصحح? دعّ
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ح ببيان  7.4.1أكمل برهان املربهنة  .9 أن الشيفرة ال يمكن أن تُصحّ
: إحد طرق عمل توجيهخطأ باستخدام فك تشفري أقل مسافة. ( أكثر من 

 )."ستتداخل"ذلك أن تبنيّ أنه إذا كان نصف قطر الكرات أكرب, فإهنا 

ح عدد  شيفرة يف  افرتض أن   .10 من األخطاء, حيث  تصحّ
| |   . برهن أن 2

,7يام ييل طريقة لفك تشفري شيفرة هامينغ ف  .11 2 , ف3  . عرّ

≔ 0001111	 ≔ 0110011	 ≔ 1010101 

c, ابنِ  عندما تستلم الكلمة  ≔ . , . , حيث إن حاصل  .

خانات, لكن عند حتويله  3هو عدد ثنائي مكون من  c. 2الرضب حمسوب نموذج 

ف املوقع يف لعدد عرشي فإن كلمة الشيفرة  1001100, ال شك أن ه يعرّ
cفإن  0110011الصحيحة. مثال آخر, عندما  يف العدد  000و 0,0,0

هي كلمة  0110011ال حيدث خطأ هنا ألن  –يف العدد العرشي  0الثنائي يكون 
 شيفرة.

ر طريقة فك التشفري هذه. قد ترغب أوالً يف إثبات أنه إذا كان  كلمة شيفرة  برّ
cفإن  د موقع اخلطأ.   c ليست كلمة شيفرة, فإن . ثم أثبت إذا كانت 0,0,0  حتدّ
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 مالحظات رسيعة

), أعطت خيبة أمل هامينغ 1983( (Thompson)حسب حساب تومبسون 
يف خمتربات تلفون بيل دافعاً الكتشافه. يبدو أن احلاسوب, فور اكتشاف  1947عام 

حد برامج هامينغ, ألغى احلوسبة كلياً من دون فرصة خطأ يف أثناء تشغيل أ
ر هامينغ,  إذا كانت اآللة قادرة عىل حتديد "السرتجاعها. بعد لعن احلاسوب, فكّ

حه? ومن هنا ولّد جمال شيفرات  "خطأ, ملاذا ال تستطيع حتديد موقع اخلطأ وتصحّ
 تصحيح اخلطأ. 

,يُشار عادةً للشيفرات اخلطية كشيفرات  رتبة املصفوفة  حيث  ,,
,7املولّدة. وعليه فإن شيفرة هامينغ  2 , , أو أحياناً شيفرة 7,4,3تعرف بشيفرة  3

7,4. 

 شيفرات من تصاميم, تصاميم من شيفرات 5.7

شيفرات هامينغ من القسم األخري هي شيفرات تصحيح خطأ واحد ثنائية 

, هل هناك شيفرات كاملة األول. كاملة. يف هذا القسم, سنتناول سؤالني أساسيني
 ?ح أكثر من والثاينأخر , هل هناك أي شيفرات (سواء كانت كاملة أم ال) تصحّ

خطأ واحد? باإلجابة عن هذين السؤالني, سنر العالقة الوثيقة بني التصاميم 
 التوافيقية وشيفرات تصحيح اخلطأ. 
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 شيفرات توليد التصاميم املتامثلة

مصفوفة حدوث  املتامثل ولنفرتض أن  7,3,1م لنأخذ مرة أخر تصمي
 :7.2والتي بيّناها يف بداية القسم 

 
ن شيفرة  بأخذ صفوف هذه املصفوفة ككلامت شيفرة. (ال  يف  لنكوّ

ن صفوف  نعامل  لوحدها الشيفرة). الحظ أن  كمصفوفة مولدة; بل تكوّ
. وعليه فإن أقل مسافة لـ 4تساوي  من مسافة هامينغ بني أي صفّني   حتديداً

1وبذا فهي تصحح لغاية  4تساوي 
4 1

2
 .7.4.1خطأ حسب املربهنة  

ل هذا حتسيناً ملعرفتنا ألننا نعرف مسبقاً شيفرة تصحيح خطأ واحدة يف  ال يشكّ
,7: شيفرة هامينغ  2 , ي بظالله عىل أي يلق "كامل". لكن ال تدع املصطلح 3
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ل شيفرة ـ عىل شيفرة هامينغ. إذا  شيفرة غري كاملة. يف سياقات حمددة, تُفضّ
, سنعلم أن أكثر من خطأ قد حدث ألن هذه 1101111واستلمنا  استخدمنا 

. من أي من كلامت الشيفرة السبع املبينة يف  1الكلمة ليست ضمن مسافة 
, ليست يف أي  كرة تقع يف منتصف كلمة الشيفرة). يف تلك احلالة يمكننا أن (هندسياً

 .(3)نطلب إعادة إرسال
,7تضع شيفرة هامينغ  2 , يف كلمة شيفرة  1ضمن مسافة  كل كلمة يف 3

فريدة, ألهنا كاملة. إذا حدث خطآن أو أكثر, سيتم فك تشفري شيفرة هامينغ بطريقة 
, فإننا قد نستطيع حتديد ء عند استخدام خاطئة بال شك. إذا حدث نفس اليش

 اخلطأ.

 : كم عدد الكلامت يف309السؤال 

	القطر	نصف	كرات	ضمن	موجودة	

? كم عدد الكلامت غري املوجودة يف أي 	املصفوفة	صفوف	يف	املمركزة	السبع	
 من هذه الكرات?

حلدوث لتصميم أكرب, لكن راقب ماذا حيدث عندما ننشئ شيفرة من مصفوفة ا

 13وتتضمن  ) املتامثل. توجد هذه الشيفرة يف 13,4,1يف هذه احلالة تصميم (
                                                            

ب يف تطبيقات عديدة كمشغّالت دي يف دي وغريها من األجهزة اإللكرتونية الشخصية هذا األمر مطلو (3)
 حيث, وبخالف مثال مسبار الفضاء, تعترب تكاليف إعادة اإلرسال منخفضة.
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كلمة شيفرة. من دون كتابة مصفوفة احلدوث, يمكننا أن نبنيّ أن أقل مسافة هلذه 
), إن أي صفّني 7.2.3. ألن التصاميم املتامثلة مرتبطة (راجع املربهنة 6الشيفرة هي 

λيف موقع  1فوفة يتشاركان يف يف املص . حيتوي كل صف عىل أربع  1 حتديداً
λ), إذن هذا يعني أن هناك 4واحدات (ألن  مواقع حيث  3

. وبناء عىل ذلك, مسافة 0والصف الثاين حيتوي عىل  1الصف األول فيها حيتوي عىل 
2هامينغ بني هذين الصفني تساوي  λ جني من . وينطبق هذا عىل أي زو6

. 6الصفوف وبالتايل عىل املسافة بني أي كلمتي شيفرة, وعليه إن أقل مسافة تساوي 
ح أخطاء لغاية7.4.1حسب املربهنة   , هذه الشيفرة يمكن أن تصحّ

1
2

6 1
2

2 

ح خطأ آخر  اآلن, بدأ يظهر لنا احلل. هذه ليست شيفرة كاملة, لكنها تصحّ
 أكثر من شيفرات هامينغ.

طبق هذا التحليل نفسه بشكل عام. إن أقل مسافة بني أي صفني يف مصفوفة ين
,احلدوث يف تصميم  , λ  املتامثل تساوي≔ 2 λ 7.4.1. تبنيّ النظرية 

 أن الشيفرة تصحح أخطاء لغاية

1
2

2 λ 1

2
λ

1
2

λ 1 
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,صميم مصفوفة حدوث للت A: إذا كانت 7.5.1املربهنة  , λ  املتامثل, فإن
ل شيفرة يف  Aصفوف  ومسافتها األقل  حتتوي كلامت شيفرة عددها  تشكّ

2تساوي  λ هذه الشيفرة تصحح لغاية .λ  خطأ.  1

 شيفرات ثنائية كاملة تولد تصاميم
نتِج بعض التصاميم شيفرات, سنخترب طريقة يمكن أن  اآلن وقد رأينا كيف تُ

الشيفرات من خالهلا تصاميم. يف هذه احلالة, نبنيّ كيفية بناء نظام شتاينر ثالثي  تنتج

من شيفرة هامينغ. بام أننا نعرف كيفية استخدام املصفوفات املولّدة لبناء شيفرات 
هامينغ, فإن هذه النتيجة تعطينا طريقة جديدة لبناء نظم شتاينر الثالثية. الربهان مبرشّ 

 1−للتصميم وخاصية حزم كرة نصف القطر 1−ل بني خاصية التوازنألنه يبنيّ التفاع
 للشيفرة الثنائية الكاملة.

2شيفرة هامينغ  : إذا كانت 7.5.2املربهنة  1, 2 , حيث  3

 A, فإن يف  3مصفوفة حتتوي أعمدهتا عىل كلامت الشيفرة ذات الوزن  A, و3
2ينر الثالثي عىل التنويعات تكون مصفوفة حدوث لنظام شتا 1. 

تصميم. له  كام مها معرفتان يف الفرضية, ولتكن  Aو  : افرتض أنالربهان
2. التصميم Aمصفوفة حدوث  2هو تصميم  1 ح 1,3,1 . حاملا نوضّ

2غري كامل, وعنارصه  أن التصميم  1, 3, , فإن الربهان 1
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د ومتوازن سيكون بالرضورة سيكون كامالً  . وهذا ألن أي تصميم غري مكتمل وموحّ
. (طالع تصميم ذو املجموعات الفرعية املتوازن غري املكتملمنتظامً وبالتايل فهو 

 ).7.1يف القسم  8التمرين 

) ألن كل 3(أي أن  3−هي عبارة عن تصميم موحد  أوالً, نالحظ أن 
 .يف  3, يرتبط بمجموعة فرعية حجمها 3هنا , وهو كلامت شيفرة وزAعمود يف 

, نر أن  2تعني أن  3غري مكتملة ألن  تالياً 1 7

 Aإذن حتتوي أعمدة املصفوفة  . اآلن, كل كلمة شيفرة هي عنرص من 3
2عىل املدخالت  2. هذا ليس كافٍ بعد لبيان أن 1 ا ألنه ينبغي علين 1

. بمعنى آخر, علينا أن نستبعد احتامل التأكد من أن كل التنويعات موجودة يف 
. وهو القسم 1. يتبع ذلك, من الربهان, أن Aوجود صف كل مدخالته صفر يف 

 ثري لالهتامم.امل

 و  . علينا إثبات أن تنويعان يف التصميم  	و	, لتكن 1إلثبات أن 
 A. بصورة مكافئة, علينا أن نبني أن وعة فرعية واحدة حتديداً يف يظهران معاً يف جمم

. لكن كل عمود يف 1يف القيمة  والصف  حتتوي عموداً واحداً يتشارك فيه الصف 
A  بيان أن 3وزهنا  هو عبارة عن كلمة شيفرة من حتتوي كلمة  , إذن ما علينا سو

 .و  املوقعني  يف 1شيفرة واحدة حتديداً حتتوي العنرص 
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ف  	لتكون كلمة يف عرّ يف  0, وعىل و  يف املوقعني  1حتتوي عىل  
 . لكن إذن هي ليست كلمة شيفرة يف  2املواقع األخر كافة. وهذه الكلمة وزهنا 

قطر ضمن كرة نصف ال , إذن تقع 3عبارة عن شيفرة كاملة مسافتها األقل 
, لنقل  1 , 3. جيب أن تكون هذه كلمة شيفرة وزهنا cلكلمة شيفرة واحدة حتديداً

أو كلمة  1كلمة وزهنا  1فإهنا تكون ضمن مسافة  2بالنسبة إىل الكلمة التي وزهنا 
 c. إضافة لذلك, جيب أن حتتوي 1عىل أي كلامت شيفرة وزهنا  , وال حتتوي 3وزهنا 

تكون  3إىل كلمة وزهنا  ألن الطريقة الوحيدة لتغيري  ,و  يف املوقعني  1عىل 
 ∎   وبالتايل يكتمل برهان النظرية.  1. وهذا يكمل توضيح أن 1إىل  0بتغيري 

الثنائية  eبتعميم هذه النتيجة عىل شيفرات تصحيح األخطاء  1يُعنى التمرين 
 الكاملة.

 ..الشيفرات الثنائية الكاملة الوحيدة هي.

عند هذا احلد, ذكرنا إحد نتيجتني حصلنا عليهام فيام يتعلق بالشيفرات 
الكاملة. النتيجة األوىل تُعنَى بالشيفرات الثنائية الكاملة. تتكون شيفرة هامينغ من 

2عائلة من الشيفرات الثنائية الكاملة املصححة خلطأ واحد عنارصها 

1, 2 , ر حد حزم ا3 ) الذي يضع احلد العلوي عىل عدد 7.7لكرة (. تذكّ
 . حتديداً يف  eكلامت الشيفرة يف شيفرة تصحيح اخلطأ 

| |
2

∑
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الشيفرات الثنائية الكاملة هي تلك الشيفرات التي توافق حد حزم الكرة. لذا 

,  عندما تكون  ,, يشري الزوج املرتب 2عدداً صحيحاً 2

∑إىل أن املقام 1,1  اً وعليه يكون احلد العلوي عدد 2هو قوة للعدد   
 . اً صحيح

 ن مها ان آخراكهذا? للمفاجأة, ثمة زوج ,هل هناك أي أزواج أخر
, 90,2 	و , 23,3 

يف كل حالة. إذا  2وة العدد يساوي ق ∑: أكّد صحة أن 310السؤال 
 وجدت شيفرات كاملة مرتبطة, كم عدد كلامت الشيفرة التي حتتوهيا?

يتّضح وجود شيفرة فيها املجموعة األوىل من العنارص. نرش هذه الشيفرة 
, وتعرف اآلن باسم شيفرة غوالي 1949عام  (Marcel Golay)مارسيل غوالي 

)23, 212, توي املجموعة الثانية من العنارص, سنربر كالً ). لكن, ال يوجد شيفرة حت7
من هذين التأكيدين, لكن قبل ذلك, سنذكر النتيجة األوىل املفاجئة. وهي تنصّ عىل 
أن املوسطات املمكنة الوحيدة للشيفرات الثنائية الكاملة هي شيفرات هامينغ 

 وشيفرات غوالي فحسب.
صححة خلطأ واحد املمكنة هي : الشيفرات الثنائية الكاملة امل7.5.3املربهنة 

 شيفرات موسطاهتا

, ,  

.  	شيفرة	هي	املمكنة	الوحيدة	أخطاء	لثالثة	املصححة	الكاملة	الثنائية	الشيفرة
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	غوالي ,  eا ). ال يوجد شيفرات ثنائية كاملة مصححة ألخطاء عدده,
 .eم ألي قي

,موعة املوسطات يف حملها. جم ثمة مالحظة للتوضيح | |, د 	 ال حتدّ
بالرضورة شيفرة فريدة. ثمة أمثلة عىل الشيفرات غري اخلطية (وهي تلك التي ال 

يمكن إنشاؤها بمنهج املصفوفة املولدة) ذات نفس املوسطات التي تتضمنها شيفرات 
2هامينغ  1, 2 , ك الشيفرة الثنائية . لكن شيفرة غوالي هي ال ش3

,23الوحيدة ( 212, 7.( 

لذا فهذه املربهنة تفيد بأنه جيب أن تتضمن الشيفرة الثنائية الكاملة نفس 
موسطات شيفرات هامينغ, وبخالف ذلك فالبدّ أن تكون شيفرة غوالي 

)23, 212, 7.ليس ثمة احتامالت أخر .( 

,شيفرة غوالي ( ,( 

ج بناء واحد ممكن لشيفرة غوالي الثنائية املصححة لثالثة سنرسم اآلن منه
 , وهي شيفرة يف أخطاء. نبدأ ببناء ما يعرف بشيفرة غوالي املمتدة 

,24موسطاهتا  2 , . هذه الشيفرة, وعىل الرغم من أهنا ليست كاملة, إال أهنا 8
 مثرية لالهتامم ألهنا تتضمن نظام شتاينر كبري.
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 .: املصفوفة املولدة لشيفرة غوالي املمتدة 7.4 الشكل

ف أوالً مصفوفة مولدة لـ  املبينة يف الشكل  12×24. وهي املصفوفة نعرّ
 والتي يمكن اختصارها عىل النحو: 7.4

)7.9( 

 
عبارة عن مصفوفة  , و11×11عبارة عن مصفوفة الوحدة  حيث 

); 11,5,2). األخرية هي متممة التصميم املتامثل (11,6,3احلدوث لتصميم متامثل (
 .7.1من القسم  10راجع التمرين 
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دة بواسطة  9نحتاج لبعض العمل لبيان أن أقل مسافة تساوي  للشيفرة املولَّ
, يكفي أن نبنيّ أن كل كلمة شيفرة غري 7.4.3. باللجوء إىل املربهنة املصفوفة 

نر أن كل صف من  عىل األقل. وبإلقاء نظرة خاطفة عىل  8فرية هلا وزن ص
. يطلب التمرين 12, بينام وزن الصف األخري يساوي 8الصفوف األحد عرش له وزن 

, إحد طرق التصدي  8إثبات أن جمموع أي صفني له وزن  2 عىل األقل. واقعياً
كلامت الشيفرة لكل وزن ممكن. يتّضح ملشكلة حتديد الوزن األقل تكون بعدّ عدد ال

, يوجد مخسة أوزان خمتلفة فقط, كام هو مبنيّ يف كلمة شيفرة يف  2أنه من بني 
, طالع  اجلدول الالحق. إلثبات ذلك, وللحصول عىل نتائج أخر مذكورة الحقاً

 ).1978( (MacWilliams & Sloane)وسلون  زماكويليام

 24 16 12 8 0 الوزن 

   759 2576 759 1	wt(c)=حيث  cكلامت الشيفرة  #

 .: توزيع أوزان كلامت الشيفرة يف 7.4اجلدول 

التي ستضيفها لبناء كلمة شيفرة واحدة  : ما هي صفوف 311السؤال 
 ?24وزهنا 
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,24عبارة عن شيفرة ثنائية  ن وقد بتنا نعرف أن اآل 2 , , سنذكر 8
, فإن املصفوفة إذا حذفنا أي عمود يف  أوالً,تيجتني لكن من دون برهاهنام. ن

,23هي مصفوفة مولّدة للشيفرة  12×23املتبقية  2 , . نعلم أن مثل هذه 7
الشيفرة تكون كاملة حسب النقاش الذي ورد يف القسم األخري. وتعرف هذه بشيفرة 

 ا فريدة.. إضافة لذلك, نذكر أهنغوالي 

أخطاء ثنائية كاملة  3هي شيفرة تصحيح  : شيفرة غوالي 7.5.4املربهنة 
,موسطاهتا  . إضافة إىل ذلك, أي شيفرة ثنائية أخر هلا نفس هذه ,

 املوسطات تكون مكافئة لشيفرة غوالي.

, . 5,8,24نر تنتج نظام شتاي يف  8كلامت الشيفرة ذات الوزن  ثانياً
ر أن تصميم  5هو تصميم  5,8,24تذكّ , وهكذا تظهر كل جمموعة 24,8,1

جمموعة  759عنارص للتنويعات يف جمموعة فرعية واحدة فقط من الـ  5جزئية من 
فرعية يف هذا التصميم. سيكون بناء هذا التصميم كبرياً ومعقداً من دون مساعدة 

 نظرية الشيفرات. 

 8مصفوفة أعمدهتا عبارة عن كلامت شيفرة وزهنا  A: إذا كانت 7.5.5مربهنة 
,تكون مصفوفة حدوث للتصميم  A, فإن من شيفرة غوالي  ,. 
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 ال توجد شيفرة كاملة يف 

,عىل الرغم من أن  حتقق حد حزمة الكرة, سنثبت اآلن أنه  90,2
. ألجل التناقض, افرتض أن مثل هذه كاملة يفال توجد شيفرة تصحيح خطأين 

ها ,90. ستكون هذه الشيفرة  الشيفرة موجودة وسمّ 2 , , ألن حد حزم الكرة 5
 ينطبق, فإن الشيفرة تتضمن

∑
0

كلمة شيفرة مسافتها  2
2األقل تساوي  1 5. 

تساوي  . بام أن املسافة األقل يف ∋من دون فقدان العمومية, افرتض أن 
عىل األقل. إضافة لذلك, جيب أن تتضمن  5, كل كلمة شيفرة غري صفرية هلا وزن 5

. إن اسرتاتيجيتنا للوصول إىل التناقض تتضمن 5بعض كلامت الشيفرة التي وزهنا  
زئ الكرات  3ي وزهنا بناء جمموعة حمددة من الكلامت الت ومن ثم اختبار كيف جتُ

 هذه املجموعة.  5املمركزة يف كلامت الشيفرة ذات الوزن 

 :التالية يف  88من أجل ذلك, افرتض وجود الكلامت الـ
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,3,4,5أي أنه لـ  … عىل أصفار فقط باستثناء  , حتتوي الكلمة 90,
 .املوقع  الواحدات يف أول موقعني إضافة إىل

	لتكن  , , , … . افرتض وجود كلمتني متكافئتني يف ,
. هذه املمركزة عند كلمة شيفرة يف  2إذا كانتا تنتميان لنفس كرة نصف القطر  

هي كرة واحدة ممركزة  شيفرة كاملة: كل كلمة يف  ألن  	عالقة تكافؤ عىل
 يفرة.عند كلمة ش

يف كرة ممركزة عند كلمة شيفرة وزهنا  : ملاذا جيب أن تكون كل كلمة يف312السؤال 
يف كرة ممركزة عند كلمة شفرية   كلامت أخر, ملاذا ال تكون أي كلمة يفب ?5غري

 ?5وزهنا غري 

كل عالقة تكافؤ تنتج جتزئة, لنخترب كل جمموعة فرعية يف هذه التجزئة  بام أن
هي كلمة شيفرة  ∋. افرتض أن ن املجموعة الفرعية تتضمن. افرتض أمن 

,(فريدة), بحيث تكون  5وزهنا   ومسافتها عن 5وزهنا  . بام أن 2
 يف نفس املواقع التي توجد فيها الواحدات يف 1حتتوي  , فالبدّ أن 2تساوي 

, املواقع الثالثة األوىل) ومن  يف املوقعني اآلخرين. ألجل  1ثم فإنه يوجد (حتديداً
 .56و 10يف املواقع  يف  1التناقض لنقل أنه يوجد 
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, بنيّ أن: 313السؤال  ,وأن  2 . أيضاً وضحّ 2
,األخر عىل  ملاذا حتتوي كل قيم  2. 

. ال 3يكون حجمها  توييتبع ذلك أن املجموعة الفرعية للتجزئة التي حت
, وتبنيّ أن كل كلمة ∋فحسب, بل أيضاً عىل أي  تنطبق هذه العبارة عىل 

يف التجزئة. لكن هنا يكمن التناقض,  3توجد يف جمموعة فرعية حجمها  يف 
 88/3ستتضمن  3املجزأة إىل جمموعات فرعية حجمها  88فاملجموعة التي حجمها 

,90فرعية. وهذا يستبعد إمكانية وجود شيفرة ثنائية كاملة جمموعات  2 , 5. 

,: ال يوجد شيفرة ثنائية كاملة 7.5.6املربهنة  ,. 

الشيفرات الثالثية والشيفرات األخر 

ماذا عن الشيفرات غري الثنائية? هل يمكننا بناء شيفرات أكرب ذات خصائص 
م فكرة  تصحيح أخطاء أفضل? هل من املمكن وجود شيفرات كاملة أكثر? اآلن نعمّ

 الشيفرات غري الثنائية.

 الشيفرات الثالثية

 0, وهي شيفرة كل خانة فيها إما شيفرة ثالثيةأوالً لنفرتض وجود مثال عىل 
دة التالية:2أو  1أو   . خذ املصفوفة املولّ
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يع املركبات اخلطية كام هو احلال يف الشيفرة الثنائية, سنبني شيفرة بإجياد مج
 . سيكون املركب اخلطي العام عىل النحوGاملمكنة من صفوف املصفوفة 

1,0,2,2 ⨁ 0,1,2,1  

,حيث  ∈ إىل رضب عددي عىل  1,0,2,2. يشري الرتميز 0,1,2
. 3إىل عملية مجع ملكونات النموذج  ⨁. تشري العملية 3أساس املكونات, النموذج 

	و 2ل, عندما عىل سبيل املثا  نحصل عىل1

2 1,0,2,2 ⨁1 0,1,2,1 2,0,1,1 ⨁ 0,1,2,1 2,1,0,2  

: جد كلامت الشيفرة التسع يف هذه الشيفرة املولدة بواسطة 314السؤال 
 .Gاملصفوفة 

,4هذه الشيفرة مثال عىل الشيفرة الثالثية  3 أقل مسافة بني  , حيث ,
بني كلمتني مازالت تساوي عدد املكونات التي ختتلف  كلمتي شيفرة. مسافة هامينغ

فيها الكلمتان, ووزن كلمة مازال يساوي عدد املدخالت غري الصفرية. عىل سبيل 
0101املثال,  	و	2 1022,0121 3. 

املبينة  G: ما هي أقل مسافة للشيفرة املولّدة من خالل املصفوفة 315السؤال 
 أعاله?

النسبة إىل الشيفرة اخلطية كتلك املبيّنة يف املثال احلايل, فإن أقل إضافة ملا تقدم, ب
مسافة هلا التزال تساوي أقل وزن بني كلامت الشيفرة غري الصفرية. بالطبع يمكن 
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توسيع معظم النتائج يف القسم األخري التي تتعلق بالشيفرات الثنائية لتصبح شيفرات 
 يالت.ثالثية (وغريها) بإجراء القليل من التعد

 احلقول املحدودة وشيفرات 

للطالب املطّلعون عىل اجلرب اخلطي واجلرب التجريدي, تكون الشيفرات الثنائية 

. بشكل عام, شيفرة GF(3)والشيفرات الثالثية من  GF(2)هي شيفرات من خالل 
قل ح ≕حيث  هي جمموعة جزئية من فضاء متّجهي  

. فضالً عن ذلك, تكون الشيفرة خطية إذا كانت فضاءً جزئياً 	حمدود عىل العنارص
قوة لعدد  إذا, وفقط إذا, كان  . من املعلوم جيداً أنه يوجد حقل عىل عنارص لـ

, فإنه يكون فريد لغاية أويل. إضافة لذلك, إذا وجد حقل حمدود عىل العنارص 
. إذا (Galois Field of Order) غالوا ترتيب حقل هو  التشاكل. احلقل 

, فإن  كان  . إذن عىل متاثيل حول األعداد الصحيحة نموذج  عدداً أولياً
	و 2سبيل املثال, تسلك  ونموذج  2سلوك األعداد الصحيحة نموذج 3

 .والقسم السابق, فإننا نعني  يف هذا القسم , عىل التوايل. عندما نكتب 3

من املمكن توسيع شيفرات هامينغ الثنائية الكاملة املصححة خلطأ واحد التي 
 كاملة مصححة خلطأ واحد ألي  لتصبح شيفرات  7.4بنيناها يف القسم 

 إذا كان قوة لعدد أويل. تعرف هذه العائلة الكاملة من شيفرات تصحيح خطأ واحد
 .يفرات هامينغبش

 الشيفرات الكاملة الوحيدة هي...
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إمكانية  هناك اآلن وقد أصبح الباب مفتوحاً للشيفرات غري الثنائية, تصبح
. لكن هنا تأيت  تناول شيفرات كاملة أكثر من تلك القليلة التي تعرفنا عليها مسبقاً

فرة ثالثية النتيجة الثاينة املدهشة. توجد شيفرة كاملة أخر واحدة فقط, وهي شي
,11عنارصها  3 , وقد اكتشفها أيضاً غوالي. تلخص املربهنة التالية أعامل  5

العديد من الباحثني الذين عملوا عىل أسئلة موجودة وفريدة تتعلق بالشيفرات 
 الكاملة. 

شيفرة كاملة عىل حقل حمدود, فإن إحد هذه  : إذا كانت 7.5.7املربهنة 
 .ل العبارات تكون صحيحة حو

 .هي شيفرة تصحيح خطأ واحد هلا نفس موسطات شيفرة هامينغ 

 ) 11هي مكافئة لشيفرة غوالي الثالثية, 36,  ) املصححة خلطأين.5

 ) 23هي مكافئة لشيفرة غوالي الثنائية, 212,  ) املصححة لثالثة أخطاء.7

.ال يوجد شيفرات كاملة أخر 

 امللخص

م هذا القسم التفاعل بني التصامي م والشيفرات. تعلمنا أوالً أنه يمكن قدّ
استخدام التصاميم املتامثلة لبناء شيفرات تصحيح اخلطأ (غالباً ال تكون شيفرات 
كاملة). ثم رأينا أن شيفرات هامينغ الثنائية هي مصدر لنظم شتاينر الثالثية. كلتا 

.النتيجتني مهمتان ألن مناهج بناء التصاميم املتامثلة وشيفرات هامينغ مد  روسة جيداً
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ختمنا هذا القسم باإلجابة عن سؤال الوجود الكبري يف التوافيقيات ونظرية 
ح خطأ واحداً أو خطأين أو  التشفري. الشيفرات الكاملة نادرة جداً ويمكن أن تصحّ
ثالثة أخطاء فقط. إذا مل يكن للشيفرة الكاملة نفس موسطات شيفرات هامينغ, فإهنا 

 ي التي تصحح إما خطأين أو ثالثة.البدّ أن تكون شيفرة غوال

 التامرين

عدد  , حيث كاملة يف  −شيفرة تصحيح خطأ  لتكن  .1
الوزن  مصفوفة كل أعمدهتا عبارة عن كلامت شيفرة Aفردي. برهن أنه إذا كانت 

2 1,2هي مصفوفة احلدوث يف نظام شتاينر  A, فإن يف  1

1, أي أهنا تصميم ,1 , 2 1,1. 

. برهن أن صفّني خمتلفني يف املصفوفة  	و	لتكن  .2
⨁ 8. 

حتتوي كلامت شيفرة طوهلا  شيفرة 		برهن أنه إذا كانت  .3
ح لغاية    خطأ فإن تصحّ

∑ 1
 

 (هذا حد حزم الكرة العام).
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, أعمدهتا عبارة عن كلامت شيفرة من 16×7مصفوفة   لتكن .4
,7شيفرة هامينغ  2 , ف 3  حصلنا عليها من  8×16لتكون مصفوفة  . عرّ

د مدخالت هذا الصف بحيث حيتوي كل عمود يف  بمحاذاة صف إضايف, حيث حتدّ
يم هي مصفوفة حدوث للتصم عىل عدد زوجي من الواحدات. برهن أن  

3 8,4,1. 

برهن أنه يف الشيفرة الثنائية اخلطية إما أن يكون وزن كل كلمة  .5
شيفرة فيها ذا عدد زوجي أو أن نصف الكلامت الشيفرة هلا وزن ذو عدد زوجي 

 والنصف اآلخر وزنه ذو عدد فردي.

 مالحظات رسيعة

معروفة, لكن مل يتم  وغوالي , أصبحت شيفرات هامينغ1950بحلول العقد 
م املربهنة 1970ت أهنا الشيفرات الكاملة الوحيدة املمكنة حتى أوائل عقد إثبا . تقدّ

عامل األذي وضع الهو , (Van Lint) أعامل آخر ثالثة باحثني: فان لينت 7.5.7
 الذي أثبت أن شيفرات غوالي فريدةهو  (Pless) (1968) بليس همة; واملساسية األ

ما من  ,الذي أكمل إثبات أنههو ) 1973( (Tietavainen)تيتافينني  , ومن نوعها
 MacWilliams) وسلون زماكويليام تعترب كتبوشيفرات كاملة أخر موجودة. 

and Sloane, 1978) بليس  و(Pless, 1982)  كالسيكية وتتناول مشكلة فك
 الشيفرة.
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  الثامنالفصل 

 املجموعات املرتبة جزئياً 
 

 التوحيد للنظرية التوافقية, فقد درسنا تلعب املجموعات املرتبة جزئياً دوراً يف
يف حالة التكافؤ,  العدّ سابقاً أفكاراً مثل اإلضافة واحلذف, وجتزيء املجموعات, و

. هدفنا يف هذا الفصل األخري  ومتعدد احلدود املتدرج األلوان ملخطط معزول نسبياً
 .  دراسة كل ما سبق ذكره باستخدام املجموعات املرتبة جزئياً

, واملصطلحات املتعلقة سوف نقو م يف البداية بتقديم املجموعات املرتبة جزئياً
هبا, وخصائصها, وبعض األمثلة املهمة. ومن ثم سوف نثبت نتيجتني توافقيتني 

 Dilworth’s) رث وومربهنة ديلو(Sperner’s Theorem)  قديمتني (مربهنة سبرينر

Theorem) ويف النهاية, ندرس أيضاً مفهوم األبعاد ملجموعة م وسوف . رتبة جزئياً
سوف ندرس خالل فصلني نظرية انعكاس موبيوس, وهي النظرية التي توفر اإلطار 

 املوحد.

 أمثلة ومفردات حول املجموعات املرتبة جزئياً  1.8
نعكاسية ومتعدية ااملجموعة املرتبة جزئياً هي جمموعة مرتبطة بعالقة 

(Transitive) غري متاثلية (عكس عالقة التكافؤ).  (مثل عالقة التكافؤ) ولكنها 
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حيث  ,	Χاملجموعة املرتبة جزئياً هي زوج مرتب  8.1.1التعريف 

Χ هي عالقة عىل  فارغة و  هي جمموعة غريΧ  :بحيث تكون هذه العالقة 
 :إذا كان  انعكاسية∈ X عندها , 

 :إذا كان  غري متاثلية	, 	 ∈ Χ   ًعندها  وكذلك  وأيضا ,
  

 :إذا كان  متعدية, , ∈ Χ  عندها  وأيضاً  وكان , . 

.  ,	Χلنعني أن  مرتبة عن طريق  Χنقول أحياناً إن  جمموعة مرتبة جزئياً
. وحتى نصل  Χوأحياناً يشري إىل  بأهنا املجموعة األساسية للمجموعات املرتبة جزئياً

 ف نعترب أن املجموعة األساسية هي جمموعة حمدودة.سو 6.8والقسم  5.8القسم 
لإلشارة إىل العالقة التي جتعل من املناسب أن نكتب  استخدام الرمز 

 بدالً من   
 	, 	 . ولكن أحياناً يوجد فوائد من التعبري بشكل رصيح باألزواج 	∋

ىل املجموعة املرتبة لنشري إ  ,	Χاملرتبة يف هذه العالقة, أي عندها نكتب 
 بالطريقة جزئياً 

 	, 	 ∈ R .وقد نستخدم كال التعبريين . 
 نعني أن   . عندما نكتب جيب أن نحذر من خطورة الرمز 

,  لنعني أن  االعتيادية, وأيضاً نستخدم  "أصغر من", أي  	و
ال يعني بالرضورة أن  ≱ن كتابة . ولكوالتي تعني أن  ونستخدم 
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	, كام يف عملية املقارنة العادية باستخدام أصغر من أو يساوي.   تعني  ≱
ليس يف  ,غري صحيحة, عىل سبيل املثال الزوج املرتب  بكل بساطة أن 

 . خاطئة وليس بالرضورة   تعني أن  ≯العالقة. وبالطريقة نفسها, 
. ختيل أنك تريد أن ترتب  هذا مثال من احلياة اليومية عىل جمموعة مرتبة جزئياً
قائمة ملجموعة من املتبارين الذين وصلوا إىل املرحلة النهائية هبدف حتديد أي 

هي  Χاألشخاص ختتار من أجل وظيفة. يف هذه احلالة تكون املجموعة األساسية 
تفضيالتك بينهم. إذا استطعت أن  قة جمموعة املتقدمني للوظيفة وتصف العال

ترتبهم من األفضل إىل األسوأ, تكون قد حصلت عىل ما هو مثايل. أما إذا مل تستطع, 
. يعني عدم التامثل أنه إذا كان   عندها جيب أن يكون ترتيبك هلم غري متامثل ومتعدياً

ويف  عىل  شخصني خمتلفني متقدمني للوظيفة, عندها ال يمكن أن تفضل  و 
وأيضاً   عىل  . أما التعدي فيعني أنه إذا قمت بتفصيل عىل  الوقت نفسه تفضل 

. بكلامت أخر هاتان اخلاصيتان تؤكدان املنطق عىل  عندها أنت تفضل  عىل  
 الطبيعي املتامسك بني اخليارات. 

 املجموعات املرتبة بالتضمني 

عندها تكون  ⊇موعات بواسطة العالقة عند ترتيب أي قائمة من املج
. عىل سبيل املثال, افرتض املجموعة الكلية جلميع املجموعات  جمموعات مرتبة جزئياً

 , والتي هي:2اجلزئية 

2 ∅	, 1 , 2 2	,1 . 



764 
 

 عىل هذه املجموعة هي األزواج التسعة املرتبة التالية:  ⊇العالقة 
∅, ∅ 	, ∅, 1 , ∅, 2 , ∅, 1,2 	, 1 , 1 	, 1 , 1,2 , 2 	, 2 , 2 , 1,2 , 

1,2 , 1,2  
,	Aأي أن  B  هي العالقة إذا وفقط إذاA ⊆ B 

Aعالقة املجموعة اجلزئية هي عالقة إنعكاسية ألن  ⊆ A  ألي جمموعةA .
Aوهي غري متاثلية ألنه إذا كان  ⊆ B  وكانB ⊆ A  عندها ,A B  هذا يف احلقيقة)

Aاملجموعات). وهي أيضاً متعدية ألنه إذا كان  تعريف تساوي ⊆ B  وكانB ⊆ C  ,
Aعندها  ⊆ C تعترب مرتبة بالتضمني  ⊇. أي جمموعة مرتبة جزئياً تتضمن العالقة

(Ordered by Inclusion) . 
واملرتبة بالتضمني. أي أن  من املجموعات اجلزئية يف  2يعترب 

2 2  Subset) ملرتبة جزئياً تسمى شبكة جمموعة جزئية. هذه املجموعة ا⊇,

Lattice)  .سوف نقوم بتعريف الشبكة فيام بعد يف هذا القسم 
 ? 2يف  ⊇كم عدد األزواج املرتبة التي متتلكها العالقة  :316السؤال 

 األعداد الصحيحة املرتبة وفقاً لقابلية القسمة

لقابلية للقسمة هي جمموعة , شبكة ا إذا كان لدينا عدد صحيح موجب 
واملرتبة وفقاً لعالقة قابلية القسمة. نرمز هلذه املجموعة املرتبة  القواسم املوجبة يف 

 . بكلامت أخر إذا قمنا بتعريف جزئياً بالرمز 
∈ ∶ 0		 		 | 	  
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	عندها تكون  , ,1عىل سبيل املثال,  | 2, 3	, 6, 9, 18	  
 وعندها عالقة قابلية القسمة هلذه املجموعة تساوي: 

1,1 	, 1,2 , 1,3 , 1,6 	, 1,9 , 1,18 	, 2, 2 , 2, 6 , 2, 18 , 

3, 3 	, 3,6 , 3, 9 	, 3, 18 , 6, 6 , 6, 18 , 9, 9 	, 9, 18 , 18, 18  

 .وعىل  ية القسمة عىل اكتب األزواج املرتبة لعالقة قابل: 317السؤال 

يمكن أن  |أعداد صحيحة موجبة. بام أن  و  ,بشكل عام, لتكن 
, , عندها  |وكذلك  |انعكاسية. وأيضاً إذا كان  |نستنتج أن  . وأخرياً

قق من السابق متعدية. يمكن التح |وبالتايل  |, عندها  |وأيضاً  |إذا كان 
 .kلبعض األعداد الصحيحة  kتعني  |باستخدام تعريف القسمة: 

 و هل حتقق خاصية عدم التامثل عندما ال يكون كال  :318السؤال 
 موجبني? أثبت ذلك أو أعط مثاالً ينفي ذلك. 

 الرتتيب الكيل 

موعة مرتبة أي جمموعة أرقام حقيقية مرتبة بالعالقة أصغر أو يساوي هي جم
 وكان  , وإذا كان  ألي عدد حقيقي  جزئياً وذلك ألن 

. يف احلقيقة ال يوجد عندها  	وكان , وإذا كان  عندها 
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. ألي أعداد حقيقية  أو  إما  و  ما هو جزئي يف هذه املجموعة املرتبة جزئياً
 .  يكون صحيحاً

هي جمموعة مرتبة جزئياً  Totally Ordered Set)عة املرتبة كلياً (املجمو
Χ	,  بحيث يكون لكل من, ∈ Χ  سوف  أو  إما . صحيحاً
:نعرف  . مثال عىل ذلك, واملرتبة بالعالقة  لتكون املجموعة   ,

 هي:  4عىل  العالقة 

1,1 	, 1,2 , 1,3 , 1, 4 	, 2, 2 , 2, 3 	, 2, 4 , 3, 3 , 3, 4 , 4, 4  

,	ومثال آخر املجموعات  , , , , , , , واملرتبة  ,
. املجموعة املرتبة جزئياً  ليست مرتبة كلياً ألن  2بالتضمني تشكل أيضاً ترتيباً كلياً

1 ⊈ 2, ,2وأيضاً  3 3 ⊈ 1. 

 ? 6? وعىل 5عىل  املرتبة يف العالقة  كم عدد األزواج :319السؤال 

 (Hasse Diagram) التغطية وخمطط هاس 

. عىل سبيل املثال خمطط  يستخدم خمطط هاس لتمثيل املجموعات املرتبة جزئياً
, يف خمطط هاس قمنا بإعادة 8.1هاس الشبكي ملجموعتني جزئيتني يظهر يف الشكل 

 متثيل كل عنرص
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 .24و 23 لشبكي ملجموعتني جزئيتنيخمطط هاس ا :8.1الشكل 

يف املجموعة األساس عن طريق رمز ومن ثم رسم خطوط لتمثيل العالقة. 
هي يف العالقة إذا, وفقط إذا, كان التايل موجوداً يف  ومن الواضح تكون 

,ويف الصفحة,  أسفل  تظهر  أوالً,املخطط:  باجتاه   إىل  يوجد مسار من  ثانياً
. جيعلنا الرشط السابق قادرين عىل توفري عدد اخلطوط ولن نكون بحاجة إىل األعىل

 رسم خط لكل زوج مرتب يف العالقة. 

1, نعلم أن 2عىل سبيل املثال يف شبكة املجموعة املرتبة جزئياً  	⊆

1,2, . يف خمطط هاس اخلاص هبا, نحن لسنا بحاجة إىل توصيل هذين 3,4
, عىل سبيل املثال, يف 1تطيع التنقل لألعىل عىل اخلط العنرصين بخط ألننا نس

1املسار ⊆ 1, 2 ⊆ 1,2, 4 ⊆ 1,2, 3,4 	 . 

 , رشط أن تغطي  حتكم فكرة التغطية أي اخلطوط نرسم, نقول إن 
. عىل  	تغطي  إىل أن  . يشري التعبري 	بحيث  وأنه ال يوجد 
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,1,3سبيل املثال,  ,1تغطي  4 ألنه ال توجد  2يف املجموعة املرتبة جزئياً  3
,1بحيث  	جمموعة  3 ⊂ ⊂ 1, 3, ,1. ويف املقابل, 4 2,  . 2ال تغطي  3

 خطوط مؤرشة رسم خمطط هاس 

اتبع هذه  ,	Χحتى نرسم خمطط هاس للمجموعة املرتبة جزئياً 
 اخلطوط العريضة التالية:

 برمز.  Χعنرص يف  قم بتمثيل كل )1

  ⋗فقط إذا كانت  و  ارسم خطاً يصل بني  )2

 يف الصفحة.  ,	Χفوق  , اجعل  ⋗إذا كانت  )3

 الذي له  ,	Χعىل سبيل املثال افرتض وجود املخطط املرتب جزئياً 
Χ , , , , ,  

R
, 	, , , , , , , , , , , , , , , , ,  

       , 	, , , , 	, , , , , , , , 	, , 

نحتاج إىل   بحيث  ,	إذا أردنا رسم خط واحد لكل زوج مرتب 
 خط. بام أنه يوجد ست عالقات تغطية وهي:  12مزيج من 

⋖ 							 ⋖ 							 ⋖ 							 ⋖ 								 ⋖ 							 ⋖  
 بالتايل حيتوي خمطط هاس فقط عىل ستة خطوط:
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: ارسم خمطط هاس للمجموعة املرتبة جزئياً بحيث 320السؤال 

Χ ,1لكل  ,	حتتوي  Rو  1,2,3,4,5 2, … , وأيضاً  5
1, 2 , 1, 4 , 2, 4 , 3, 2 , 3, ,4و 4 5. 

يف الشكل  و  و  ات القسمة الثالث يظهر خمطط هاس لشبك
 مرتب كيل.  , الحظ أن 8.2

 
 .و  و   شبكة قابلة القسمة: 8.2الشكل 
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جد شبكة القسمة التي هلا خمطط هاس مطابق بالرضورة لـ  :321السؤال 
 . 

 اً مصطلحات متعلقة باملجموعة املرتبة جزئي

من أجل تقديم املصطلحات والرتميزات املتعلقة باملجموعات املرتبة جزئياً 
 . 8.3سوف نستخدم املجموعة املرتبة جزئياً التي يظهر خمطط هاس هلا يف الشكل 

 
 .: خمطط هاس للمجموعات املرتبة جزئياً 8.3شكل 

 قابل وغري قابل للمقارنة 

. إذا ,	Χلتكن  قابالن للمقارنة  و   ن إقلنا  جمموعة مرتبة جزئياً
يف هذه  . وبالعكس إذا كانا غري قابلني للمقارنةأو  ذلك يعني أن إما 

. إن أي عنرصين يف املجموعة املرتبة جزئياً يكونان قابلني أو غري ‖احلالة نكتب 
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ل عنرص قابالً قابلني للمقارنة. بام أن املجموعات املرتبة جزئياً انعكاسية, يكون ك
 للمقارنة بنفسه. يف الرتتيب الكيل يكون أي عنرصين قابلني للمقارنة. 

كام يف اللغة  "مشابه"أو  "مساوٍ "قابل للمقارنة, يعني, يمكن مقارنته وال يعني 
 ."ال يمكن مقارنته"العادية. وغري قابل للمقارنة يعني 

 حقق أن كل عبارة منجيب أن تت 8.3يف املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 

 العبارات العرش التالية صحيحة: 
								 										 	‖	 									 	‖	 										  

 
⋖ 								 										 ≮ 							 								  

 

 السلسلة واالرتفاع 

ي أزواجاً حتتو Χهي جمموعة جزئية غري فارغة من   ,	Χالسلسلة يف 
∅فإن  سلسلة يف من العنارص القابلة للمقارنة. أي أنه, إذا كانت  ⊂ ⊆ Χ 

,وطاملا كانت  . يف كل السالسل 	أو  ينتج عن ذلك إما  ∋
ف ارتفاع املجموعة  ∗, وإذا كانت  املحتملة لـ  أي سلسلة بأكرب طول, عندها نعرّ

|املرتبة جزئياً لتكون ∗| . 
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كل من املجموعات التالية تعترب  8.3للمجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
 سلسلة. 

 

, , , ,  

,  
هي سلسلة ذات احلجم األكرب املمكن, يكون االرتفاع  بام أن 
| | ,. الحظ أن 5 , , كنة. املجموعة هي أيضاً أكرب سلسلة مم ,
, ,  . 	‖	ليست سلسلة ألن  ,

 مضاد السلسلة والعرض

هي جمموعة جزئية غري فارغة  ,	Χلـ  (Antichain)مضاد السلسلة 
حتتوي عىل أزواج غري قابلة للمقارنة (مع إمهال قابلية االنعكاس). أي أنه إذا  Χيف 

ينتج عن ذلك  وعة املرتبة جزئياً مضاداً تبقى كام هي سلسلة للمجم كانت 
∅ ⊂ ,طاملا  ⊇ . يف كل مضادات ‖, ينتج عن ذلك  بحيث  ∋

مضاد سلسلة هلا أكرب قيمة ممكنة, عندها يمكن  ∗, إذا كانت السلسلة املمكنة لـ 
|تعريف عرض املجموعة املرتبة جزئياً ليكون  ∗| . 

لية هي مضادات سلسلة للمجموعة املرتبة جزئياً يف كل من املجموعات التا
 :8.3الشكل 
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, , ,  

, , , ,  

, , , , ,  

 

|هي مضادة سلسلة بأكرب حجم يكون عرض  بام أن  | 6 .
,الحظ أن  , , , , . املجموعة هي مضاد سلسلة بأكرب  , حجم أيضاً
, , ,  . ليست مضاد سلسلة ألن  ,

يمكن اعتبارها سلسلة أو مضاد  Χالحظ أن أي جمموعة جزئية مفردة من 
 سلسلة. 

. كم عدد 2و  2جد طول وعرض املجموعات املرتبة جزئياً  :322السؤال 
? السالسل ذات احلجم األقىص يوجد يف كل جمموعة مرتبة جز  ئياً

العنارص القصو 

∋إذا كان العنرص  Χ  قيمة عظمى فإنه ال يوجد∈ Χ  بلغة بحيث .
مبسطة, ال يوجد عنرص يعلو العنرص ذا القيمة العظمى. وبالطريقة نفسها يمكن 

, 8.3تعريف العنرص ذي القيمة الصغر. للمجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
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,العنارص ذات القيمة العظمى هي  , . والعنارص ذات القيمة الصغر هي و  ,
, , , ,  . و  ,

∋يكون العنرص  Χ  جلميع قيم  هو األكرب قيمة رشط أن∈ Χ .
وبلغة بسيطة مجيع العنارص تكون أدنى أكرب قيمة. يمكن تعريف العنرص أصغر قيمة 

أن كل عنرص يف املجوعة بالطريقة نفسها. الحظ أن وجود عنرص أكرب قيمة يتضمن 
املرتبة جزئياً هو قابل للمقارنة مع ذلك العنرص. وهذا ينطبق عىل العنرص األصغر 

 قيمة. 

هلا العديد من العنارص ذات القيم  8.3املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
العظمى والصغر ولكن ليس هلا عنرص بأكرب قيمة أو أصغر قيمة. جيب التمييز بني 

 ر وبني أكرب قيمة وأصغر قيمة. عظمى وصغ

ارسم خمطط هاس ملجموعة مرتبة جزئياً ليست ذات ترتيب كيل : 323السؤال 
قابل للمقارنة بكل عنرص من  والذي له اخلصائص التالية:  وحتتوي عىل العنرص 

, ولكنه   ليس أكرب قيمة أو أصغر قيمة.  عنارص املجموعة املرتبة جزئياً

عة املرتبة جزئياً عنرص ذو أكرب قيمة عندها يكون هذا العنرص إذا كان للمجمو
. لتوضيح ذلك, لتكن   و  جمموعة مرتبة جزئياً وافرتض  ,	Χفريداً

∋جلميع قيم  هلا أكرب قيمة, عندها   عنرصين ذوي أكرب قيمة, بام أن  Χ  
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∋جلميع قيم    نهلا أكرب قيمة, إذ . وبام أن أي أن  Χ ذلك .
تتضمن أن  , و ,  . عن طريق عدم التامثل لـ يعني, 

. لذلك إذا وجدت أكرب قيمة جيب أن تكون فريدة. واليشء نفسه ينطبق 
 عىل أصغر قيمة. 

ت جمموعة مرتبة جزئياً عىل عنرص ذي أكرب قيمة, إذا احتو :8.1.2املربهنة 
. وهذا ينطبق عىل عنرص أقل قيمة.   عندها يكون هذا العنرص وحيداً

ليس بالرضورة أن حتتوي املجموعة املرتبة جزئياً عىل عنرص له أكرب قيمة أو 

عنرص له أصغر قيمة, ولكن جيب أن حتتوي عىل األقل عىل عنرص قيمة عظمى وعىل 

 ة صغر. سوف نثبت ذلك باستخدام الطريقة البنائية. عنرص قيم

, عندها حتتوي   ,	Χإذا كان  :8.1.3املربهنة  جمموعة مرتبة جزئياً
عىل األقل عىل عنرصاً واحداً ذا قيمة عظمى وعنرصاً واحداً عىل األقل ذا قيمة 

 .صغر 

 الربهان
ستكون  سوف نثبت فقط وجود عنرص قيمة عظمى ألن القيمة الصغر

∋جمموعة مرتبة جزئياً ولتكن    ,	Χبالطريقة نفسها. لتكن  Χ يوجد .
 حالتان: 
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  ال يوجد∈ Χ  هي  , وإذا كان ذلك صحيحاً عندها  بحيث
 عنرص قيمة عظمى بالتعريف. انتهى.

  يوجد∈ Χ  عندها  بحيث , ليس قيمة  , إذا كان ذلك صحيحاً

    . ن تكون, عندها نعيد مراحل اإلثبات عىل يمكن أ عظمى ولكن 
              ■ 

هلا عدد حمدود من القيم. وآخر  يف النهاية سوف تنتهي إعادة املراحل ألن 
 قيمة نتوقف عندها تكون هي القيمة العظمى. 

 املجموعات اجلزئية املرتبة جزئياً 
 املجموعة , تعترب8.3يف الشكل  	(Subposet)يف املجموعة املرتبة جزئياً 
,اجلزئية املرتبة جزئياً التي حتتوي  جمموعة مرتبة جزئياً جمموعتها األساسية  و  ,

	 , , والتي حتوي فقط  وحتتوي عالقتها عىل األزواج املرتبة التي تظهر يف ,
,عىل   والتي هي  و  ,

, 	, , , , , , , , , , , , , , 	, ,  
,حيث  نرمز إىل املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً بـ  , ,  

  
⊇جمموعة مرتبة جزئياً ولتكن  ,	Χبشكل عام لتكن  Χ عندها .

 نعرف 
	 ∶ , : , ∈ 	 	 , ∈  
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	عندها  	 حتتوي عىل  بة جزئياً يف جمموعة جزئية مرت ,
هي بالتأكيد جمموعة مرتبة جزئياً لكن ذلك سهل  	. مل نقم بإثبات أن عنارص 

 ).8(التمرين 
, ارسم خمطط هاس 8.3يف املجموعة املرتبة جزئياً بالشكل : 324السؤال 

,للمجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً والتي حتتوي عىل العنارص , , , , , . 
 مثال آخر مهم: التقسيامت املرتبة بالتصفية

 
هو حزمة من جمموعات غري  أن تقسيامً من املجموعة  3.2تذكر من القسم 

 تعرب عن جمموعة التقسيامت يف  Π. لتكن فارغة وغري متصلة ينتج عن احتادها 
 عىل سبيل املثال. 

Π 123,1.23,2.13,3.12,1.2.3  

Π

1234,1.234,2.134,3.124,4.123,12.34,13.24,14.23,1.2.34,1.3.24, 

          1.4.23,2.3.14, 2.4.13,3.4.12, 1.2.3.4 

 
2هو اختصار للتقسيم  2.4.13التعبري  , 4 , . الرتتيب غري مهم يف 1,3
	التقسيم نفسه يف  31.4.2و  2.13.4و  2.4.13التقسيم, متثل  , تذكر أن4  . وأيضاً

لذلك  يقوم بحساب العدد الكيل للتقسيامت يف املجموعة  رقم بيل 

|Π | 	 3 Π|  وأيضاً  5 | 4 15 . 
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قولنا إن التقسيم مصفى أكثر من تقسيم آخر يعني أن كل كتلة يف التقسيم 
 2.4.13األول هي جمموعة جزئية من كتلة واحدة يف التقسيم الثاين. عىل سبيل املثال, 

. عند كتابة 2.134مصفاة أكثر من  2.4.13, وكذلك 24.13مصفاة أكثر من 
2.4.13 ≼ 2.4.13و  24.13 ≼ نشري إىل األكثر تصفية. كل تقسيم يف  2.134

	 . بكلامت 4أكثر تقسيامً من أي جزء يف  1.2.3.4, و1234أكثر تصفية من 4
 ,غر قيمة يف العالقة هو العنرص أص 1.2.3.4هو العنرص أكرب قيمة و   1234أخر

 .Πيف  "أكثر تصفية"
 

أكثر  14.23? وهل  14.23أكثر تصفية من   4.123هل  :325السؤال 
 ?4.123تصفية من 

 
 .مرتبة بالتصفية 4للتقسيامت يف  Πاملجموعة املرتبة جزئياً : 8.4الشكل 
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 ,أجزاء يف   و  جمموعة ولتكن  بشكل عام, لتكن 

, … ,  

, … ,  

 . عند قولنا إن هلا عدداً من الكتل  و  هلا عدداً من الكتل  أي أن 
, يوجد يف  , ذلك يعني أن لكل كتلة ≽وكتابة ذلك  أكثر تصفية من 

Π. املجموعة املرتبة جزئياً ⊇ث  بحي يف  كتلة  : Π , هي  ≽
هي  Πإثبات أن  9واملرتبة بالتصفية. يطلب التمرين  	جمموعة التقسيامت يف 

 .Πخمطط هاس لـ  8.4يظهر يف الشكل  .بالتأكيد جمموعة مرتبة جزئياً 

 .Πارسم خمطط هاس لـ  :326السؤال 

 الشبكات 
دثنا سابقاً عن شبكات املجموعات وعن شبكات قابلية القسمة, واآلن حت

ف مفهوم الشبكة. هي جمموعة مرتبة جزئياً بحيث يكون لكل زوج من  سوف نعرّ

العنارص يف الوقت نفسه أقل حد أعىل وأعىل حد أدنى. والرشح التايل يبني ماذا تعني 

 هذه األفكار. 

, إذا  و  , إذا كان لدينا العنرصان جمموعة مرتبة جزئياً  ,	Χلتكن 
. أقل حد أعىل   و  , ذلك يعني و  هو حد أعىل لـ  قلنا إن العنرص 
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. إذا 	و  يف  جلميع احلدود العليا  ∗بحيث  ∗هو احلد األعىل  و  يف 
و  الواصل بني "د. ويدعى عندها من الواضح أنه فري و  وجد أقل حد أعىل يف 

	ويرمز له بالرمز  " ∨ . 

.  و  , افرتض وجود العنرصين 8.3يف املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
, يمكن أن نستنتج  و  وبام أن  و  هي حدود عليا لـ  و  ,كل من 

∨. وبالتايل و  هي أقل حد أعىل لـ  أن   . ه

ارسم خمطط هاس للمجموعة املرتبة جزئياً التي حتتوي عىل  :327السؤال 
, وبني أن  و  العنارص  بحيث يكون هلذه العنارص عىل األقل حداً أعىل واحداً

	  غري موجودة ∨

, أكرب حد أدنى  و  فإن  و  هو حد أدنى يف  إذا كان العنرص 
 . و  يف  جلميع احلدود الدنيا   ∗بحيث  ∗دنى هو احلد األ و  لـ 

, ويدعى   . ∧ويرمز له  " و  مالقي "إذا وجد أكرب حد فإنه يكون فريداً

غري  ∧بينام  ∧, يوجد 8.3يف املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
 موجود.

	و  ∧جد  ا,ه: يف املجموعة املرتبة جزئياً نفس328السؤال  ∧ ∧  ,
 إذا وجد. 
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بحيث لكل   ,	Χبشكل رسمي, الشبكة هي املجموعة املرتبة جزئياً 

,من  ∈ Χ  فني. الشبكة مهمة يف اهليكلية أكثر من  ∧و  ∨يكون كال معرّ
 املجموعات املرتبة جزئياً العادية  وهي مهمة يف الكثري جماالت علم الرياضيات. 

 لشبكات املعروفة ا
والتي تدعى شبكة جمموعة جزئية, بالتأكيد ال حتقق  2املجموعة املرتبة جزئياً 

 ∪هو االحتاد  ∧واملالقي  ∨تعريف الشبكة. يف احلقيقة أن شغل الواصل 
,1لدينا  2. عىل سبيل املثال, يف ∩والتقاطع  3, 4 ∨ 2, 3 1,3, 4 ∪

2, 3 1,2,  و 3,4

 1, 3, 4 ∧ 2, 3 1,3, 4 ∩ 2, 3 ,1. وكذلك, 3 3, 4 ∧

2 ∅ . 
املوجبة واملرتبة  لقواسم  وهذا أيضاً صحيح للمجموعة املرتبة جزئياً 

بالقسمة. يف هذه احلالة يكون شغل الواصل واملالقي هو أصغر مضاعف مشرتك 
 . وأكرب قاسم مشرتك بالرتتيب, عىل سبيل املثال, يف 

3 ∨ 6 1cm 3, 6 6 

4 ∨ 6 1cm 4, 6 12 
8 ∧ 3 gcd 8, 3 1 

12 ∧ 8 gcd 12, 8 4 
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 خصائص الشبكة 
عنرص أكرب وعنرص أصغر, باإلضافة إىل ذلك, يكون شغل  يف شبكة هناك

 الواصل واملالقي حتقيق خصائص عدة. 
عنرصاً أكرب  شبكة, عندها متتلك  ,	Χإذا كانت : 8.1.4النظرية 

اخلصائص التالية لكل من  ∧و  ∨نرصاً أصغر, باإلضافة إىل ذلك حيقق تشغيل وع

, , ∈ Χ  , 

 :جتميعي ∨ ∨ ∨ ∧و  ∨ ∧ ∧ ∧ 

 :تبدييل ∨ ∧ ∧و  ∨ 	 

 :و  ∨ ال تؤثر عىل نفسها∧ 	 

 :االمتصاص ∨ ∧و  ∧ ∨ 

شبكة. سوف نثبت وجود عنرص أكرب واجلزء  ,	Χلتكن  ربهان:ال
 األول من قانون االمتصاص, وسوف نرتك الباقي لألسئلة والتامرين. 

. سوف 8.1.3أي عنرص قيمة عظمى بشكل مؤكد وفقاً للمربهنة  ∗لتكن 
	هو يف احلقيقة عنرص أكرب قيمة عن طريق إثبات أن  ∗نثبت أن  جلميع قيم  ∗

∈ Χ  لتكن .∈ Χ   هي شبكة يكون الواصل  , بام أن	 ∨ 	 فاً  ∗ . قم بتعريف معرّ
: 	 ∨ 	 و  	, نحصل عىل أن ∗و  هي حد أعىل لـ  ,  بام أن ∗
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∗ ∗. يف احلقيقة, سوف ينتج عن ذلك 	 ∗ألنه إذا كان  	 عندها  	
	و  	لن يكون قيمة عظمى. بام أن  ∗ 	إذا  ∗ 	. وبالتايل ∗ هو  ∗

 عنرص أكرب قيمة. 

∨سوف نثبت اآلن قانون االمتصاص, إلثبات أن  , سوف ∧
	نعرف أوالً  ∶ ∧ , و  هو حد أدنى لـ  . بام أن ∨ومن ثم نثبت 	

 و   , ألن  و  هي بالتأكيد حد أعىل لـ  , اآلن,   و   ينتج أن 
? ال, ألن هذا احلد األعىل  حيقق  حد أعىل  و  . هل يمكن أن يكون لـ  

	والذي ينتج عنه  	سوف حيقق  	 	او  	 وهذا تعارض.  	
∨  وبالتايل ∨وبناء عىل ذلك  ∧ . 

أثبت أن الشبكة هلا عنرص أكرب قيمة, وأثبت أيضاً قانون : 329السؤال 

 االمتصاص الثاين. 

 امللخص
املجموعة املرتبة جزئياً هي جمموعة مع عالقة انعكاسية غري متاثلية ومتعدية. 

أصغر من أو "وعة املرتبة جزئياً بشكل متكرر ألنه يوجد عالقات مثل متظهر املج
متتلك اخلصائص الثالث السابقة. من  "القسمة"و "ة جزئية منجمموع", "يساوي

, شبكة املجموعات املرتبة جزئياً املهمة والتي هلا غايات توافقية هي الرتبة الكلية 
 .Π, واألقسام املرتبة بالتصفية, شبكة قابلية القسمة 2املجموعات اجلزئية 
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 التامرين
 ارسم خمطط هاس لـ  )1

, ثم قم بعدّ 2جد مع الربهان, ارتفاع شبكة املجموعة اجلزئية  )2
 .  طول أكرب سلسلة يف املجموعة املرتبة جزئياً

لتكون  حدد احلاالت الرضورية واملناسبة لشبكة القسمة  )3
 . . أثبت أن ما قمت به صحيحاً  جمموعة مرتبة كلياً

, قم بإ  ,	Χلتكن  )4 نشاء جمموعة مرتبة جمموعة مرتبة جزئياً
	والزوج املرتب  Χإىل  ∗جزئية جديدة عن طريق إضافة عنرص جديد  ∗, إىل  ∗

العالقة. حدد مع الربهان, تأثري ذلك عىل ارتفاع وعرض وجمموعة القيم العظمى 
 وجمموعة القيم الصغر ووجود أكرب قيمة ووجود أصغر قيمة. 

. قم بتعريف املجموعة جمموعة مر  ,	Χلتكن  )5 تبة جزئياً
, وأيضاً الزوجني  Χإىل  1و  0عن طريق إضافة عنرصين جديدين  املرتبة جزئياً 

,0	املرتبني  ,	1	و  0 ,و  ,0	, وكذلك 	1 ∋جلميع قيم  	1 Χ  . 

.  أثبت أن   )أ   هي بالتأكيد جمموعة مرتبة جزئياً

 بالنسبة إىل ارتفاع  وعرض   لربهان, ارتفاع جد مع ا  )ب 
 .وعرض 
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من العنارص. وأهنا ليست  جمموعة مرتبة جزئياً هلا  افرتض أن  )6
, ما هو أكرب عدد من األزواج املرتبة يف العالقة? أثبت أن حلك صحيح.  مرتبة كلياً

 . 2ة يف جد عدد األزواج املرتبة يف عالقة املجموعة اجلزئي )7

 , والتي هي املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً لـ Yأثبت أن  )8
. Yوالتي حتتوي عىل العنارص   , عبارة عن جمموعة مرتبة جزئياً

واملرتبة بالتصفية, هي جمموعة  n, والتي هي أجزاء Πأثبت أن  )9
, وأيضاً هل هي شبكة?  مرتبة جزئياً

. افرتض جمموعة مر ,	Χلتكن  )10 جمموعة مجيع  تبة جزئياً
 جمموعة مجيع العنارص ذات القيمة العظمى.  Bالعنارص ذات القيمة الصغر و

 دائامً غري متصلني? أثبت ذلك أو أعطِ مثاالً ينفي ذلك. Bو هل   )أ 

 هي مضاد للسلسلة.  Bو  أثبت أن كالً من   )ب 

 .8.1.4أكمل إثبات املربهنة  )11

	عبارات التالية متامثلة: أثبت فيام خيص الشبكة, ال )12 1 ,
2 	 ∨ 	 	  3 	 ∧ 	 	. 

: يف الشبكة, أي سلسلة قيمة عظمى هي أكرب سلسلة  )13 أثبت أو اِنفِ

(الشبكة ذات القيمة العظمى هي الشبكة التي ال يمكن جعلها أكرب بإضافة أي 
 عنرص, السلسلة األكرب هي السلسلة ذات أكرب طول ممكن).
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جمموعة مرتبة جزئياً وهلا عنرص أكرب بحيث   ,	Χلتكن  )14
. أثبت أن   عبارة عن شبكة.  يكون كل زوج من العنارص معرفاً

   مالحظات رسيعة 

, ولكن الرموز  املصطلحات اخلاصة باملجموعات املرتبة جزئياً هي ثابتة نسبياً

, ولكن لعالقة وا Χاخلاصة هبا ليست كذلك. قمنا بالتمييز بني املجموعة األساسية 
 يستخدم الكثري من املؤلفني حرفاً واحداً لكل من املجموعة املرتبة جزئياً والعالقة. 

  سبرينر مربهنةالتامثل و 2.8

. هذا  يف هذا القسم سوف نقوم باختبار مفهوم تطابق جمموعتني مرتبتني جزئياً
معنى متاثل  املفهوم للتامثل منترش يف علم الرياضيات. يف الفصل السادس بيّنا

. ومن ثم سوف  خمططني, وسوف نوضح ذلك اآلن عىل املجموعات املرتبة جزئياً
 . 2التي من خالهلا نجد عرض شبكة املجموعة اجلزئية  نقوم بإثبات مربهنة سبرينر

 التامثل 
افرتض وجود املجموعتني املرتبتني جزئياً التاليتني. األوىل هي: شبكة قابلية 

 والثانية هي املجموعة  القسمة 
1 , 1, 2 , 1,3 , 1, 3, 9 , 1, 2, 3, 6 , 1,2, 3, 6, 9, 18  

 خمطط هاس هلام  8.5واملرتبة بالتضمني, يظهر الشكل 



787 
 

 
 .جمموعتان مرتبتان جزئياً متامثلتان :8.5الشكل 

هاتان املجموعتان املرتبتان جزئياً متطابقتان باستثناء العالمة عىل كل عنرص. 
 الدالة التالية ϕشكل دقيق أكثر إذا كانت ب

ϕ 1 1 																										ϕ 6 1, 2, 3, 6  
ϕ 2 1, 2 																						ϕ 9 1, 3,9  

ϕ 3 1, 3 																						ϕ 18 1, 2, 3, 6, 9, 18  

ϕذا, يف املجموعة املرتبة جزئياً األوىل إذا, وفقط إ |عندها  Χ ⊆

ϕ	 y  يف املجموعة املرتبة جزئياً الثانية, هاتان املجموعتان املرتبتان جزئياً متامثلتان
 دالة التامثل.  ϕوتسمى 

,	Yو  ,	Χلتكن  :8.2.1التعريف  جمموعات مرتبة  ≽

, عندها نقول إن  ≅, ونكتب ذلك  متامثلة مع  جزئياً , ذلك يعني أنه يوجد 	
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	Χة واحد لواحد عالق ,هلا اخلصائص التالية: لكل من   ⟶ ∈ , نحصل 	
 إذا, وفقط إذا,  عىل 

 ϕ ≼ ϕ	 عالقة الواحد لواحد .ϕ  .تسمى متاثل 

 التامثل والرتتيب بالتضمني
هي " نثبت اآلن أن أي جمموعة مرتبة جزئياً يمكن التعبري عنها بالعالقة سوف

. ذلك يعني, أي جمموعة مرتبة جزئياً تكون متامثلة مع حزمة من "جمموعة جزئية من
 يعترب مثاالً عىل ذلك, وهذا مثال آخر:  8.5املجموعات املرتبة بالتضمني. الشكل 

 
يوجد لدينا اآلن تصور حول كيفية بناء التوافق, املفتاح للحل هو عن طريق 

. إذا أعطيت املجموعة  "املجموعات السفلية"العمل عىل  للمجموعة املرتبة جزئياً
∋والعنرص  ,	Χاملرتبة جزئياً  Χ هي جمموعة  , املجموعة السفلية لـ
 , أي,   "بمحاذاة أو أسفل"العنارص التي 

: ∈ Χ ∶ 	  
 يف املثال السابق املجموعات السفلية هي 
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a 																						 e , 	,  

b 																						 f , 	, , ,  

c , 																		 g , 	, ,  

d , ,  

. ووفقاً ملفهوم : اكتب املجموعة السفلية لكل عنرص يف 330السؤال 
 تويه كل جمموعة سفلية? عالقة القسمة, كيف يمكنك أن تصف ما حت

بشكل عام, الدالة التي تربط كل عنرص بمجموعته السفلية هي التي حتقق 
 التامثل. 

أي جمموعة مرتبة جزئياً تكون متامثلة حلزمة من املجموعات  :8.2.2املربهنة 
, عندها تكون  املرتبة بالتضمني. أي, إذا كانت  متامثلة مع  جمموعة مرتبة جزئياً

 واملرتبة بالتضمني.  عات السفلية لـ املجمو

هي حزمة  جمموعة مرتبة جزئياً لتكن  ,	Χافرتض  الربهان:
,	ولتكن  املجموعات السفلية لـ  واملرتبة  املجموعات السفلية لـ  ⊇
ϕبالتضمني. قم بتعريف  ∶ 	Χ . سوف نثبت أن 	ϕعن طريق  ⟶

ϕ  .هي متاثل 

	ϕهي عالقة واحد لواحد, افرتض أن  ϕأن  إلثبات ϕ ,أي ,
ألن  ∋, وينتج عن ذلك ∋. وبالتأكيد 	
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, يمكن استخدام ∋, وبام أن  . ذلك يعني أن 	
 هي ϕ, لذلك  . عن طريق عدم التامثل, األسلوب نفسه الستنتاج أن 

 عالقة واحد لواحد. 

	ϕإذا, وفقط إذا,  سوف نثبت اآلن أن  ⊆ ϕ	 ,يف  , أي
	إذا, وفقط إذا,   ⊆ , لتكن  . افرتض يف البداية أن يف  	

,  ; وبالتايل ينتج عن عالقة التعدي أن  . ذلك يعني أن ∋
 . ⊇  . وبالتايل∋لذلك 

, ينتج عن ذلك ∋, وبام أن ⊇ويف النهاية افرتض أن 
 هي متاثل.  ϕ, وهذا ينهي إثبات أن  . وبالتايل ∋

 التامثل والرتتيب الكيل

 nمن العنارص يكون متامثالً مع املجموعة املرتبة جزئياً  nأي ترتيب كيل لعدد  
واملرتبة بالعالقة العادية أصغر من أو يساوي. عىل  n املجموعة التي حتتوي عىل

 سبيل املثال, املجموعات 

2 , 2, 5, 6 , 2, 4, 5, 6, 7 , 2, 5  
 4واملرتبة بالتضمني هي ترتيب كيل متامثل مع 
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, عندها  nترتيباً كلياً عىل عدد من العنارص  إذا كانت  :8.2.3املربهنة 
≅ 

هذه النتيجة تبدو طبيعية, جيب إثبات ذلك بشكل دقيق التمرين  بالرغم من أن
6. 

. أي, جد 10متامثلة مع  أعط مثاالً عىل شبكة قابلية القسمة  :331السؤال 
≅بحيث  nقيمة  10 . 

 مربهنة سبرينر

تظهر يف الشكل  2و  2خمططات هاس لشبكات املجموعات املرتبة جزئياً 
 وطول أكرب مضاد سلسلة هو  6موعة املرتبة جزئياً السابقة عرضها . املج8.1

1, 2 , 1, 3 , 1, 4 , 2, 3 , 2, 4 , 3, 4  
. املجموعة املرتبة 4لـ   2التي طوهلا  وهي حتتوي املجموعات اجلزئية  

 وهلا اثنان من مضاد سلسلة هلام أكرب طول  3عرضها  2جزئياً 
1 , 2 , ,1و   3 2 , 1, 3 , 2, 3 

والثانية حتتوي  1التي طوهلا  األوىل حتتوي املجموعات اجلزئية 
 . 2والتي طوهلا  املجموعات اجلزئية 

, تشكل مجيع املجموعات اجلزئية لـ 2يظهر أنه يف أي شبكة جمموعة جزئية 
أي مضاد السلسلة التي ال والتي هلا حجم ثابت مضاد سلسلة ذات قيمة عظمى  

يمكن جعلها أكرب عن طريق إضافة أي عنرص آخر. عىل سبيل املثال, إذا أخذنا مضاد 



792 
 

وأضفنا إليه يف جمموعة جزئية حجمها  2واملبني يف األعىل لـ  6السلسلة الذي طوله 
0, 1,  , سوف ال تكون النتيجة مضاد سلسلة.  4او  ,3

بأكرب طول ممكن, من األفضل  2ة لـ لذلك عند البحث عن مضاد سلسل
التي جتعل ذلك  . قيمة لـ  التي حجمها  البدء بالبحث باملجموعة اجلزئية 

. مضاد السلسلة هذه هي قيمة عظمى, لكن هل هي 2أكرب ما يمكن هي  
كذلك. تم نرش أهنا  1928أكرب قيمة? تقول مربهنة سبرينر التي تم نرشها يف العام 

 . (1966) (Lubell)الربهان الذي سوف نقدمه عن طريق لوبل 

التي تتطلبها اخلطوة األهم يف هذا  العدّ دعنا نأخذ حلظة لنوضح مسألة 
كم عدد السالسل ذات القيمة األكرب التي  ,2الربهان. يف شبكة املجموعة اجلزئية 

,2حتتوي  4,  , عىل سبيل املثال,5وتنتهي بـ   ∅ ? الحظ أن هذه السلسلة تبدأ بـ5

∅ ⊆ 4 ⊆ 4, 5
, ,

, ⊆ 2, 4, 5 ⊆ 	 2, 3, 4, 5 , ⊆ 1, 2, 3,4, 5
, ,

 

نحدد عدد الطرق التي يمكن هبا حتديد اجلزء  العدّ اإلجابة عن السؤال املتعلق ب
,2من السلسلة الذي يكون أسفل  4, السلسلة الذي يكون أعىل من واجلزء من  5

2, 4, طرق لتحديد اجلزء األعىل.   !2طرق لتحديد اجلزء األسفل و  !3. يوجد 5
!3لذلك يوجد عدد من السالسل  ,2هلا أكرب قيمة حتتوي  !2. 4, 5 . 
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. لـ  جمموعة جزئية حجمها  قم بتربير آخر مجلتني. لتكن : 332السؤال 
 ? , كم عدد السالسل ذات أكرب قيمة حتتوي 2زئية يف شبكة املجموعة اجل

. يمكننا اآلن 2من السالسل ذات القيمة األكرب يف  !بشكل عام يوجد 
 إثبات مربهنة سبرينر. 

 . هي  2(سبرينر) عرض شبكة املجموعة اجلزئية  :8.2.4املربهنة 

وف نثبت أوالً أنه توجد مضاد سلسلة . س2عرض  :لتكن  الربهان:

ومن ثم نثبت أنه ال توجد مضاد سلسلة أكرب من ذلك. أي سوف  طوهلا 
 . ومن ثم نثبت أن  نثبت أن 

. هه تشكل مضاد لـ  التي حجمها افرتض املجموعات اجلزئية 
جمموعتني جزئيتني غري متساويتني, وكل منهام حتتوي  	و 	 سلسلة ألنه إذا كانت

. بالتحديد عندما تكون ⊉و ⊉من العنارص, عندها  عىل عدد 
. لذلك سوف نحصل عىل مضاد سلسلة طوهلا  2

 . 

,اآلن افرتض أن  , … 	. لكل من 2	هي أكرب سلسلة يف  , ∈ ,
 . الحظ أن هي جمموعة مجيع السالسل الكرب التي حتتوي  لتكن 
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| |!	. 	 | | !, 

|ألنه يوجد عدد من الطرق يساوي و  لتحديد اجلزء من السلسلة أسفل  	!|
	يساوي  عدد من الطرق | |  . 	لتحديد اجلزء من السلسلة فوق  !

غري مرتبط وبالتايل جمموع أحجامها عىل األغلب هو العدد  املجموعات 
 :2	الكيل للسالسل الكرب يف 

| |!	. 	 | | ! 	 ! 

 أو

| |!	. 	 | | !
!

	 1 

 للمجموع عىل اليمني نحصل عىل  بإعادة كتابة احلد 

1

| |

	 1 

 , لذلك2يكون هلا أكرب قيمة عندما  نعلم أن 

|  جلميع قيم  	او  |
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  ويمكن استخدام هذه املتباينة للحصول عىل

1
	 1 

	والتي ينتج عنها     . وهذا يكمل الربهان.او  1

هل يوجد مضادات سلسلة غري تلك التي حتتوي مجيع املجموعات اجلزئية 
1تلك التي حجمها  زوجية) أو (عندما تكون  2التي حجمها  أو   2

1 يف  3فردية)? لقد تم إثبات ذلك (انظر إىل الفصل  (عندما تكون  2
) واجلواب هو ال: مضادات السلسلة الوحيدة التي هلا أكرب Erickson (1996)  كتاب

من أجل الربهان عندما  8هي تلك التي تكون طبيعية فقط. انظر التمرين 2	قيمة يف 
 زوجية. 

 امللخص

متاثل املجموعات املرتبة جزئياً يوضح  متاماً فكرة تكافؤ جمموعتني مرتبتني 
جزئياً حتى مرحلة إعادة ترميز العنارص يف جمموعتهام األساس. لقد استخدمنا ذلك 
إلثبات أن أي جمموعة مرتبة جزئياً يمكن متثيلها كحزمة من املجموعات املرتبة 

إلثبات مربهنة سبرينر, التي تنص عىل أن  العدّ دمنا طريقة بالتضمني. ومن ثم استخ

  ■. 2	عرض 



796 
 

 التامرين 

 Χبحيث تكون قيم  Χجد جمموعة األعداد الصحيحة املوجبة  )1
املرتبة بقابلية القسمة متامثلة مع املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل أسفل, أو أثبت أنه 

 حتقق ذلك.  Χال يوجد 

 

أي جمموعة مرتبة جزئياً هلا ثالثة عنارص جيب أن تكون متامثلة مع  )2
 إحد املجموعات املرتبة جزئياً التالية: 

 
حدد عدد الشبكات غري املتامثلة التي هلا أربعة عنارص عن طريق رسم خمطط 

 هاس هلا.

حدد عدد الشبكات غري املتامثلة التي هلا مخسة عنارص عن طريق  )3
 رسم خمطط هاس هلا.
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 هي عالقة تكافؤ. ≅أثبت أن متاثل املجموعات املرتبة جزئياً  )4

وبعض األعداد  لبعض األعداد األولية  	افرتض أن  )5

≅. أثبت أن الصحيحة املوجبة  1 . 

 .باالستقراء عىل  8.2.3أثبت املربهنة  )6

  هي جمموعة مجيع األعداد الثنائية التي تتكون من لتكن  )7
جلميع قيم  ذلك يعني أن  , عند قولنا إن و  مرتبة. لعددين مثل 

1, 2, … 0100, يكون لدينا . عىل سبيل املثال يف , و  0101
0110  لكن  1111

 0101 ≰ 1110. 

.  ,أثبت أن   )أ   هي جمموعة مرتبة جزئياً

وأثبت أن  ,متامثلة مع جد جمموعة مرتبة جزئياً معروفة   )ب 

 حلك صحيح. 

 2	هدف هذا التمرين إثبات أن مضاد السلسسلة األكرب الوحيد يف  )8
يف  زوجية هي تلك التي حتتوي املجموعات اجلزئية التي حجمها  عندما تكون 

 عىل . قم بتحليل إثبات مربهنة سبرينر لتحدد متى حيصل التساوي يف احلد األعىل
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, ومن ثم استخدم هذا األسلوب لتفرس ملاذا جيب أن حيتوي مضاد السلسلة األكرب 
, , …  .لـ  2عىل املجموعة اجلزئية التي حجمها  ,

 مالحظات رسيعة 
جيب عدم اخللط بني مربهنة سبرينر ومسلّمة سبرينر املساعدة, التي هتتم 

تباطاً كبرياً بمربهنة النقطة الثابتة لرباور يف علم األبعاد بالتثليث ومرتبطة ار
 (التوبولوجيا). 

مربهنة سبرينر هي نتيجة أساسية يف حقل جمموعات القيم العظمى, املسألة 
األساسية هي إجياد أكرب حزمة ممكنة من املجموعات حتقق رشوطاً معينة. يمكن إعادة 

,ا كانت كتابة املربهنة وفقاً لذلك كام ييل: إذ , … هي حزمة من املجموعات  ,
 . , عندها جلميع قيم  ⊉بحيث  اجلزئية لـ 

دو ار −  كو − مثال آخر كنتيجة لنظرية املجموعة القصو هي نظرية إيردوس
(Erdös-Ko-Rado) إذا كانت :, , … مة من جمموعات جزئية حجمها هي حز ,

nبحيث تكون خمتلفة ومتقاطعة عىل شكل أزواج, حيث  لـ   , عندها  2
∩. متقاطعة بشكل زوجي تعني أن 	 	  .  و  جلميع قيم   ∅

 رثوديلو مربهنة 3.8

يف نواتج النظرية بعد مربهنة سبرينر, مربهنة ديلوورث هي املربهنة الثانية 
التوافقية الكالسيكية حول املجموعات املرتبة جزئياً التي قمنا بدراستها. تنص 
مربهنة ديلوورث عىل أنه عند تقسيم املجموعة األساس ملجموعة مرتبة جزئياً إىل 
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سالسل أو مضادات سالسل, يكون أقل عدد من الكتل يف هذا التقسيم مساوياً 
 رتفاع يف مضادّ السلسة. للعرض يف السلسلة أو اال

 أغطية مضاد السلسة ومربهنة ديلوورث, اجلزء األول

(وأيضاً  8.3للمجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل  15عند تقسيم العنارص الـ 
موجودة يف الشكل أسفل) تكون كل كتلة يف التقسيم عبارة عن مضاد سلسلة. يمكننا 

ولكن بالطبع نحن نريد استخدام أقل  يف كتلته 15أن نضع كل عنرص من العنارص الـ 
عدد من الكتل. يبني املخطط التايل عملية التقسيم إىل مخس كتل بحيث تكون كل كتلة 

 عبارة عن مضاد سلسلة. 

 
Χهذا التقسيم للمجموعة األساسية  , , , … إىل مضادات سلسلة  ,

 هو
, , , , , , , , , , , , ,  
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, غطاء مضاد  ويعرف باسم غطاء مضاد السلسلة. ألي جمموعة مرتبة جزئياً

 السلسلة يكون تقسيامً يف املجموعة األساس بحيث تكون كل كتلة فيه مضاد سلسلة. 

جد غطاء مضاد السلسلة بأقل عدد ممكن من الكتل لشبكات : 333السؤال 
 . 2	و  2	املجموعات اجلزئية 

ما هو أقل طول ممكن لغطاء مضاد السلسلة? الطريقة التي تم رسم هبا 
الصناديق املنقطة يف خمطط هاس املوجود يف األعىل تظهر أنه قد تكون هناك طريقة 
لوضع العنارص يف املجموعة األساس بحيث يمكن إظهار مضاد السلسلة بسهولة. 

يف املجموعة املرتبة جزئياً والتي لنقم بتعريف ارتفاع العنرص بأنه ارتفاع أكرب سلسلة 
يكون فيها هذا العنرص أكرب عنرص ممكن. عن طريق ترميز كل عنرص يف املثال السابق 

 بارتفاعه ينتج 

 
سوف ينتج عن هذا تقسيم خمتلف للمجموعة األساس عن ذلك املوجود يف 

 السابق, لكنه حيتوي العدد نفسه من مضادات السلسلة:
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, , , , , , , , , , , , ,  

هل يمكن إجياد غطاء مضاد سلسلة هلذه املجموعة املرتبة جزئياً باستخدام عدد 
أقل من مخسة مضادات سلسلة? ال, ألن ارتفاع املجموعة املرتبة جزئياً حتدد احلد 

. ارتفاع املجموعة األدنى لعدد مضادات السلسلة املطلوبة لتغطية املجموعة األساسية
 املرتبة جزئياً احلالية يساوي مخسة, وأيضاً 

	 	  
هي أكرب سلسلة ممكنة, بام أنه يمكن مقارنة أي عنرصين من هذه العنارص, 
 جيب أن يضع أي غطاء مضاد سلسلة كالً من هذه العنارص اخلمسة يف كتلة خمتلفة.

ول التغطية. سوف نعترب ذلك جزءاً من هذا يتطلب إثباتاً بنائياً ألول نتيجة ح
مربهنة ديلوورث بالرغم من أن مربهنته األصلية تربط بني غطاء السلسلة بالعرض 

 وليس غطاء مضاد السلسلة باالرتفاع. 

, عندها يوجد تقسيم  إذا كانت  :8.3.1املربهنة  جمموعة مرتبة جزئياً
ا يعترب مضاد سلسلة, وهذا , وكل منه للمجموعة األساس إىل كتل ارتفاعها 

 يعترب األفضل املمكن. 

. جمموعة مرتبة جزئياً بارتفاع  ,	Χافرتض أن  الربهان:
من مضادات السلسلة, ألي  الحظ أن غطاء مضاد السلسلة يتطلب عىل األقل 
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زء عنرصين يف أكرب سلسلة قابلني للمقارنة ال يمكن أن يتواجدا يف الكتلة نفسها يف اجل
 من مضاد السلسلة. 

,  ∋. لكل من سوف نثبت اآلن أنه يوجد غطاء مضاد سلسلة طوهلا 
 . أي, ليكون جمموعة العنارص التي ارتفاعها  قم بتعريف

: ∈ Χ ∶ height	  

والتي العنرص األكرب  هو ارتفاع أكرب سلسلة يف  تذكر أن ارتفاع العنرص 
 . و فيها ه

,سوف نبني اآلن أن  … هو غطاء مضاد سلسلة. إلثبات أن  ,
 , لتكنافرتض وجود أي سلسلة ارتفاعها  Χهو جزء من  

⋯  

	, بام أن السلسلة التي ارتفاعها∋, لقيم ∋الحظ أن  هي  	
ال تكون فارغة. باإلضافة إىل ذلك, كل  بالرضورة أكرب سلسلة, لذلك كل كتلة يف 

معرف بشكل جيد وإذا  جيب أن يكون يف كتلة ما ألن ارتفاع كل عنرص  Χعنرص يف 

 . ∋عندها  ارتفاعكان 

هي مضاد سلسلة. ويف أسلوب التعارض,  يبقى أن نثبت أن كل كتلة يف 
,ا سوف يكون هناك عنارص ليست مضاد سلسلة, عنده افرتض كتلة ما  ∈ 

 لذلك يوجد سلسلة  ارتفاع, بالتعريف  ∋. بام أن 	بحيث 
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⋯  
 , لكن عندها  ارتفاعيوجد  إذن ∋. وبام أن يف  ارتفاعها 

⋯  
. لذلك ارتفاع	وهذا يتناقص مع  1ارتفاعها  هي سلسلة يف  
        هو مضاد سلسلة, وهذا يكمل الربهان  كل من 

              ■ 
  مثال: حتديد االرتفاع

. توفر املربهنة طريقة حمكمة إلثبات أن ارتفاع املجموعة املرتبة جزئياً هو 
 وأيضاً غطاء مضاد السلسلة باالرتفاع نفسه. وبالتحديد تظهر سلسلة ارتفاعها 

: استخدم هذه الطريقة إلجياد ارتفاع املجموعة املرتبة جزئياً املبني 334السؤال 
 يف الشكل أدناه 
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 رث, اجلزء الثاينوأغطية السلسلة ومربهنة ديلو
كام يف ارتفاع املجموعة املرتبة جزئياً التي حتدد أصغر طول لغطاء مضاد 

السلسلة. هذه السلسلة, عرض املجموعة املرتبة جزئياً حيدد أصغر طول لغطاء 
 رث. والنتيجة هي املربهنة األصلية لديلو

, لكن يف هذه 8.3مرة أخر, قم باختبار املجموعة املرتبة جزئياً يف الشكل 
 املرة حاول تقسيم املجموعة األساس إىل سالسل. هذه طريقة عمل ذلك:

 
م جيربنا أن نستخد 6يف هذه املرة عرض املجموعة املرتبة جزئياً الذي يساوي 

عىل األقل ست سالسل. هذا ألنه أي مضاد سلسلة حتتوي عىل أزواج من العنارص 
غري قابلة للمقارنة. لذلك, ال يوجد عنرصان يف مضاد السلسلة نفسه يمكن أن يكونا 

 يف السلسلة نفسها. 
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وعن طريق استبدال االرتفاع بالعرض ومضاد السلسلة بالسلسلة يف املربهنة 
 ديلورث األصلية, والتي إثباهتا أكثر صعوبة. ينتج عنه مربهنة 8.3.1

, عندها يوجد  إذا كانت  :رث)و(ديلو 8.3.2املربهنة  جمموعة مرتبة جزئياً
كتل, وكل منها هي سلسلة. باإلضافة إىل  تقسيم يف املجموعة األساس عرضه 

 ذلك, هذا أكرب طول ممكن. 

جم املجموعة األساس. سيكون الربهان باستخدام االستقراء عىل ح الربهان:
عندما متتلك املجموعة األساس عنرصاً أو اثنني, يمكنك أن تتحقق من أن نتيجة 

 .  املربهنة صحيحة هلكذا جمموعة مرتبة جزئياً

, وأن نتيجة املربهنة صحيحة  2هو عدد صحيح,  اآلن افرتض أن 
هي  ,Χكن أو أقل من ذلك من العنارص. لت ألي جمموعة مرتبة جزئياً عىل 

|Χ|املجموعة املرتبة جزئياً التي هلا  n . هي أي سلسلة قصو يف  . لتكن 1
سوف نقوم بتقسيم التحليل إىل حالتني وفقاً لعرض املجموعة املرتبة جزئياً الناجتة من 

 . من  إلغاء 

عن طريق  من  استدللنا املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً الناجتة  ):1حالة (
:. بام أن عرض 	عرض, حيثإلغاء السلسلة  Χ
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C, R	 Χ C  أو أقل, فرضية االستقراء  هي جمموعة مرتبة جزئياً عدد عنارصها
 ́تؤدي إىل أنه يوجد تقسيم ملجموعتها األساس إىل السالسل 

Χ C C ∪ …∪ C ́  

́حيث  :  . ولكن عندها	عرض

Χ C ∪ …∪ C ́ ∪ C 

́إىل السالسل  Χهي تقسيم لـ  عرض. إذا كان 1 ́ , عندها 1
إىل العدد املطلوب من  Χأكملنا يف هذه احلالة, حيث نكون قد أوجدنا تقسيامً لـ 

. وبام إىل سالسل يتطلب عىل األقل سالسل عرضها  Χالسالسل. أي تقسيامً لـ 
́عدد من السالسل يساوي أننا أوجدنا تقسيامً إىل  , نكون حصلنا عىل 1

عرض ́ , لقد افرتضنا يف هذه احلالة أن1  عرض  . وأيضاً
́أو  ́ عرض, أي عرض 1 . وبدمج ذلك, ينتج عرض

́تني نعن هاتني املتباي . هذا يكمل اخلطوة االستقرائية يف هذه عرض1
 احلالة. 

والتي حصلنا عليها من  املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً املستحثة  ):2ة (حال
. دعنا نالحظ يف البداية أنه = عرض عرض, هلا Cعن طريق إلغاء السلسلة  

|C|يف هذه احلالة ستكون  سلسلة  Cهلا عنرص واحد فقط, فكون  C, إذ لو كانت 2
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 	عرض(ختيل خمطط هاس). ولكن عندها "نقطة معزولة"كرب سوف يعني أهنا 
 , وهذا تعارض مع فرضيتنا. عرض

مها العنرصين أكرب قيمة وأصغر  و , لتكن  يف املجموعة املرتبة جزئياً 
عن  لتكون املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً املستحثة من  ∗. قم بتعريف Cقيمة يف 

هلا عدداً من العنارص  ليست فارغة ألن  ∗. الحظ ألن و  طريق إلغاء 
∗ . وهلا أيضاً عرض2وأننا افرتضنا أن   1 وفقاً  عرض

	لفرضيتنا. لتكن  :, حيث  طوهلا  ∗مضاد سلسلة يف    . عرض
	 , … ,  

 .لة يف هي أيضاً مضاد سلس وبالتأكيد  

واملستحثة من  لتكون املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً يف  قم بتعريف 
 . أي, العنارص التي هي عىل مستو أو أسفل مضاد السلسلة 
: , R	  

 :Aهي املجموعة السفلية لـ  Aحيث 

: ∈ Χ ∶ 	عىل	األقل	واحدة ∈  

 تعريفوبشكل مشابه لنقم ب
: , R	  
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 : املستحثة من املجموعة التي أعىل  لتكن املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً يف 

: ∈ Χ ∶ 		عىل	األقل	واحدة	 ∈  

 إىل ثالث كتل كام ييل:  Χسوف نثبت تالياً أنه يمكن تقسيم 
Χ ∪ ∪  

∋ليست فارغة, ألن  من الواضح أن  ∋و  	 	

 . 

 حتقق من هذه النتائج. :335السؤال 

, املجموعات الثالث غري متصلة بشكل زوجي. ومن الواضح أن الزوج  أيضاً
مها غري متصلني. أما بالنسبة إىل األزواج  و  والزوج  و 

∋و  ∋األخر, افرتض  لبعض  	, عندها  	

∋قيم  , وهذا يتعارض مع . لكن عندها ∋لبعض قيم  و  	
 هي مضاد سلسلة.  حقيقة أن 

باقي الربهان يتضمن أوالً تطبيق فرضية االستقراء عىل املجموعات اجلزئية 
اجتة يف تقسيم للسلسلة ومن ثم دمج تقسيامت السلسلة الن 	و املستحثة 

 . يف 

 قم بتعريف املجموعات املرتبة جزئياً 
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: , R	  
: , R	  

. كل من املجموعتني املرتبتني جزئياً يف 1هلا عدداً من العنارص  تذكر أن 
. لذلك ∌و  ∌ألن  األعىل هلا عىل األكثر عدداً من العنارص 

 وفقاً لفرضية االستقراء يوجد تقسيامت للسلسلة

C ∪ …∪ C  
D ∪ …∪ D  

مضاد سلسلة لكل من املجموعات اجلزئية املرتبة جزئياً السابقة  الحظ أن 
. ومن املمكن عن طريق إعادة فهرسة كتل كل تقسيم, يمكن لذلك كل منها عرضه 

∋ن نفرتض أن أ هي سلسلة أكرب  . ذلك ألن ∋جلميع قيم    ∩
جيب أن تظهر يف كتلة خمتلفة لكل  ∋, وكذلك كل من و  قيمة لكل من 

 هي سلسلة.  ∪املجموعة  ∋من التقسيمني. والحظ أيضاً أنه جلميع قيم 

 , يف كتل  Χقم بتصميغ هذه التقسيامت للسلسلة بقسم السلسلة يف أخرياً
 , وكل منها هي سلسلة  ́ عرضب

Χ C ∪ D ∪ …∪ C ∪ D  
 هذا يكمل اخلطوة االستقرائية يف هذه احلالة وإثبات النظرية.
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 مثال: حتديد العرض

أكيد عرض , يمكن استخدام مربهنة ديلوورث لت8.3.1كام يف املربهنة 
.  جمموعة مرتبة جزئياً

استخدم مربهنة ديلوورث لتحديد عرض املجموعة املرتبة  :336السؤال 
 جزئياً يف األسفل. 

 
 امللخص

) : ) 1قمنا يف هذا القسم بإثبات نتيجتني صحيحتني ألي جمموعة مرتبة جزئياً
اع, أقل عدد من مضادات السلسلة تلزم لتقسيم املجموعة األساس يساوي االرتف

) أقل عدد ممكن من السالسل تلزم لتقسيم املجموعة األساس يساوي العرض. 2(
.  ويمكن استخدام كل منها لتحديد ارتفاع أو عرض املجموعة املرتبة جزئياً
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 التامرين 
و  ,D, 10جد ارتفاع وعرض املجموعات املرتبة جزئياً التالية:  )1

Π, لوورث إلجياد احلل. استخدم النسخة املناسبة من مربهنة دي 

 8وعرضها  2ارسم خمطط هاس ملجموعة مرتبة جزئياً ارتفاعها  )2
 8والتي حتتوي عنرصاً أكرب قيمة. ارسم خمطط هاس ملجموعة مرتبة جزئياً ارتفاعها 

وال حتتوي عىل عنارص أكرب أو أصغر قيمة. ارسم خمطط هاس لشبكة  2وعرضها 
 . 2وعرضها  4ارتفاعها 

يلوورث لتحديد ارتفاع وعرض كل من استخدم مربهنة د )3

 املجموعات اجلزئية التالية:

 
بحيث يكون  جد مثاالً عىل جمموعة مرتبة جزئياً  )4

C عرض  .يف  Cجلميع السالسل غري الفارغة  عرض



812 
 

عددين صحيحني موجبني. أعط مثاالً عىل جمموعة  و  ليكن  )5
 . 	عدد من العنارصعىل  وعرضها  مرتبة جزئياً ارتفاعها 

أثبت النتيجة التالية والتي تعرف بأهنا مسلمة ديلوورث: إذا كانت  )6

عىل سلسلة  من العنارص, عندها إما حتتوي  1جمموعة مرتبة جزئياً عىل  
. (مساعدة هل يمكنك أن تربط 1أو عىل مضاد سلسلة طوله  1طوهلا 

 ?).1.5وإثباهتا يف القسم   (Erdös- Szekeres)سيكريس −إيردوس  ذلك مربهنة

 مالحظات رسيعة

. 1950ظهرت إثباتات عدة عىل مربهنة ديلوورث منذ أن نرشت يف العام 
 سنة عن طريق مريسكي 21وهي النصف األسهل تم اكتشافها بعد  8.3.1املربهنة 

(Mirsky) (1971)ن و. يعترب كتاب أندرس(Anderson) (2002)  من املراجع اجليدة
ول املجموعات املرتبة جزئياً املحدودة بشكل عام وحول مربهنة ديلوورث بشكل ح

 خاص.

. Dual Results)( "النتائج الثنائية"يعرفان باسم  8.3.2و  8.3.1املربهنتان 
هي منترشة بشكل واسع يف الرياضيات. توجد نظريتان مرتبطتان بشكل كبري مع 

ية يف الربجمة اخلطية والثانية تعظيم السيالن مربهنة ديلوورث, األوىل هي مربهنة الثنائ
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يف الشبكات. ويمكن استخدام كل منهام  Max-Flow (Min-Cutوتصغري القطع (
 إلثبات مربهنة ديلوورث. 

   البعد 4.8

عن طريق  بتمزيقها;يف القسم السابق قمنا بتحليل املجموعة املرتبة جزئياً 
يكلية, أي إىل سالسل ومضاد السالسل. تقسيم املجموعة األساس إىل قطع بسيطة اهل

يف هذا القسم سوف نقوم بدل ذلك, باختبار كيف يمكن بناء جمموعة مرتبة جزئياً من 
جمموعات مرتبة جزئياً أبسط. سيستخدم الرتتيب الكيل ككتل بناء ويقوم تشغيل 

 تقاطع املجموعة بعملية البناء. 

يف األسفل وكذلك الرتتيبات  كمثال أول, افرتض املجموعة املرتبة جزئياً 
 ومجيعها هلا املجموعة األساس نفسها: و  الكلية 

 
إىل الرتتيب الكيل أو  ما يسمى امتداد  متثل املجموعة املرتبة جزئياً 

يف  , تكون يف  . ونعني بذلك أنه طاملا باختصار االمتداد اخلطي لـ 
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,د, األزواج االنعكاسية . وبالتحدي وأيضاً  و  ,
 األزواج

								 								 								 							 
لذلك هي أيضاً امتداد  . وهذا صحيح أيضاً لـ و مجيعها يف كل من 

 . خطي لـ 

 , وأيضاً أن نعترب أن ⊇و  ⊇نتيجة لذلك من الطبيعي أن نكتب 
هي جمموعة جزئية مرتبة جزئياً لكل من امتداداهتا اخلطية. وبالطبع صحيح أيضاً أن 

و  يف  بينام  يف  	‖	. ونر أن كل امتداد خطي حيتوي أزواجاً أكثر من 
, نالحظ أن يف    .  يف  و  يف  بينام  يف  	‖	. أيضاً

. هي نفسها املوجودة يف   و  عىل كل حال, األزواج املرتبة املشرتكة بني 
 .()ربام رؤية العالقات عىل شكل جمموعات جيعل ذلك بدهيياً 

, 	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

, 	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

∩ , 	, , , , , , , , , , , , ,  

                                                            

()  قد يكون هناك إفراط يف الرتميز يف القول إن جمموعة جزئية تساوي عالقتها لكن جيب أن يكون املعنى
 .(املرتمجة) مفهومة X= (a,b,c,d)ملجموعة األساس هنا واضحاً حيث إن ا
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,املجموعة  , ومتت تسميتها كذلك ألن  لـ  (Realizer)هي املحقق  	
. جيب أن يكون واضحاً أنه من غري  اجلزئيتني التابعتني هلا تساوي نيوعتتقاطع املجم

, لذلك جيب أن  	عن طريق امتداد خطي واحد ألن  املمكن حتقيق  ليست ترتيباً كلياً

) 2عن طريق امتدادين خطيني, و( ) من املمكن حتقيق 1ألن: ( 2هو  نقول إن بعد 
 أقل. ال يمكن حتقيقها باستخدام عدد 

و  , ومن ثم قم برسم خط يصل بني أعد نسخ خمطط هاس لـ  :337السؤال 
 . جد املحقق للمجموعة املرتبة جزئياً الناجتة. 

ينتج عن املفاهيم الثالثة, االمتداد اخلطي واملحقق والبعد العديد من األسئلة. 
ن لكل جمموعة مرتبة ? هل جيب أن يكو	و  من أين أتت االمتدادات اخلطية 

 ?  جزئياً امتداد خطي? هل مفهوم البعد معرف جيداً

أفضل إجابة ممكن أن نحصل عليها عىل السؤال األول هي عن طريق التجربة 
. اإلجابة  واخلطأ, حيتاج بناء املحققات عادة  طرقاً عشوائية وفقاً للمجموعة املرتبة جزئياً

 سوف نؤجل مناقشتهام حتى آخر هذا القسم. عىل السؤالني الثاين والثالث هي نعم, و

 ن من املجموعات املرتبة جزئياً ان جديدانوع

قبل أن نعطي تعريفاً رسمياً للبعد, سوف نقدم جمموعتني مرتبتني جزئياً سوف 
 نستخدمهام يف هذا القسم.
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املرتبة جزئياً ذات  للمجموعة )(Standard Exampleاملعياري : املثل 	
 . اد عدد األبع

 :	و  	يظهر يف الشكل يف األسفل خمطط هاس للمثالني املتتاليني املعيارين 

 
 لتكن 2بشكل عام, لكل 

Χ , 	 , … ,  

Y , 	 , … ,  
	ومن ثم قم بتعريف  : Χ ∪ Y,  بحيث فقط األزواج املرتبة يف

, باستثناء تلك جلميع قيم  	لتي عىل الصيغة هي تلك ا العالقة 
الالزمة جلعلها انعكاسية. ربام من األسهل أن نر البناء عىل شكل خمطط هاس: ضع 

, 	 , … ,عىل خط أفقي, ضع  . 	 , … عىل خط أفقي مبارشة فوق  ,
عنرص يف اخلط األسفل بكل عنرص يف اخلط  اخلط السابق, ومن ثم قم بوصل كل

 األعىل باستثناء ذلك العنرص الذي فوقه مبارشة.

 ? 	كم عدد األزواج املرتبة يف العالقة اخلاصة بـ : 338السؤال 
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 . هو  	فيام بعد, سوف نقوم بإثبات أن بعد

 : التاج 	

Χجموعة نفسها , استخدم امل	 (Crown) لبناء التاج ∪ Y  ملثل معياري
فقط مع عنرصين:  للمجموعة املرتبة جزئياً التي تم وصفها للتو, ولكن قم بوصل 

	و  	  	يتم توصيله مع   (سوف حيدث التفاف عند النهاية ألن العنرص  1
 . و  ,. هذه خمططات هاس للتيجان )	و 

 
 االمتداد اخلطي, املحقق والبعد

. بقولنا امتداداً خطياً لـ  ,Χلتكن  نعني  جمموعة مرتبة جزئياً
. ذلك يعني, االمتداد ⊇حيث  ,Χجمموعة مرتبة كلياً عىل الشكل 

 ) هي نفسها جمموعة مرتبة جزئياً هلا املجموعة1اخلطي ملجموعة مرتبة جزئياً هو: (
) حافظة للعالقة بمعنى أن أي زوج مرتب يف 3) ترتيب كيل, و(2األساس نفسها, (

 املجموعة املرتبة جزئياً األصلية موجود أيضاً يف االمتداد اخلطي. 
	: هل 339السؤال  		
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 امتداد خطي للمجموعة املرتبة جزئياً املبينة يف الشكل? 

	هل  	 	  ?  كذلك أيضاً

. هو جمموعة من االمتدادات اخلطية التي ينتج عن تقاطعها   لاملحقق 
  –بحيث يكون املحقق هو أقل قيمة لـ  . وبعد هو حمقق حجمه   –املحقق

. نكتب   . هو  لنشري إىل أن بعد  موجوداً

) مثل عىل 1أمرين: ( هو  يتطلب أي إثبات أن عدد بعد جمموعة مرتبة جزئياً 
) إثبات أنه ال يوجد حمقق أصغر. سوف نعطي اآلن أمثلة عدة عىل هذه 2, (  –حمقق

 األنواع. 

 املثل األول عىل عدد األبعاد

هو ترتيب كيل,  إذا, وفقط إذا,  جيب أن أن نالحظ أوالً أن 
ذاهتا. يف الرتتيب الكيل, يكون كل  هذا النوع من املجموعات املرتبة جزئياً هي حمقق

زوج من العنارص قابالً للمقارنة. هل من املمكن للمجموعة املرتبة جزئياً التي يكون 
) أن متتلك عدداً  كل زوج متميز من العنارص فيها غري قابل للمقارنة (غري مرتب أبداً

 كبرياً من األبعاد? 

اجعل إجابتك أكثر تعميامً  . ثم4جد البعد ملضاد سلسلة طوهلا : 340السؤال 
 . 2لكل  إلجياد بعد مضاد السلسلة طوهلا 
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 مثال: شبكة املجموعة اجلزئية 

 : دعنا اآلن نخترب شبكة املجموعة اجلزئية 

 
2بالتأكيد   أم أكثر من ذلك?  2, لكن هل عدد بعدها هو 2

2(لذلك  2−دعنا نبدأ بأن نفرض أنه يوجد حمقق ) ونر ما 2
 حيدث. لتكن

1. إبدأ بمالحظة أن 2−حمقق ,  . بام أن تقاطع 2يف  2,3	‖	
غري قابلني للمقارنة يف املجموعة  2,3و 1, وبام أن 2االمتدادين اخلطيني يساوي 

, عندها جيب أن نضع يف أحد االمتدادين اخل   2,3أسفل   1طيني املرتبة جزئياً
 . 1أسفل   2,3واآلخر جيب أن نضع فيه 

1دعنا نأخذ حالة خاصة, لنفرض أن  2,3و  2,3 , حيث  1
 منعاً  لإلشارة إىل عالقة  واستخدمنا  للإلشارة إىل عالقة  استخدمنا 
 لاللتباس. 
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2,3سوف نثبت يف البداية أن  2جيب أن ينتج عنها  1 1, 3 ,
 ذلك ألن 

2 1, 3 1 1, 3  

وبالتايل صحيحتان يف  2(نتجت املتباينتان األوىل والثالثة ألهنام صحيحتان يف 
3أي امتدادات خطية). بالطريقة نفسها,  1, 2 . 

3اكتب التفاصيل التي تثبت أن  :341السؤال  1, 2 . 

2اآلن, ألن  	‖	 3و  1,3 	‖	 2,3, ينتج عن ذلك 2يف 1,2 2 
,1و 2  . ولكن هذا بدوره ينتج عنه 3

1, 3 2 1, ,1و   2 2 3 1, 3 

,1أي,  3 1, ,1و  2 2 1, وهذا يتعارض مع عدم التامثل  3
 . 2لـ  2−. لذلك, ال يوجد حمققجموعة املرتبة جزئياً للم

2لقد أثبتنا أن  2. حتى نستنتج أن 3 جيب أن نجد  3

 . وهذا واحد: 3− حمقق

:				∅ 1 2 1,2 3 1,3 2,3 1,2,3  

:				∅ 1 3 1,3 2 1,2 2,3 1,2,3  
:				∅ 2 3 2,3 1 1,2 1,3 1,2,3  
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,إلثبات أن  بالتأكيد يتطلب فحصاً دقيقاً وممالً للحقيقتني  ,
 التاليتني: 

  موجودة يف مجيع االمتدادات اخلطية  , عندها 2يف  ⊃إذا كانت
 الثالثة. 

  إذا كانت	‖	جد بعض االمتدادات اخلطية بحيث , عندها يو2يف  
 .وامتدادات خطية أخر بحيث  

 حتقق من أن هذه العبارات صحيحة. :342السؤال 

2هذا يكمل إظهار أن  3 . 

 	بعد املثل املعياري 

هو  تالياً سوف نثبت أن املثل املعياري للمجموعة املرتبة جزئياً التي بعدها 
) من 4يد يستحق اسمه, طاملا فهمت إثبات احلالة اخلاصة (وهي هنا بالتأك

 : السهل القيام بذلك. الشكل يف األسفل يظهر املثل املعياري 
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سوف نثبت يف البداية أن املحقق جيب أن حيتوي عىل أربعة امتدادات خطية 

 معني.  4−عىل األقل, ومن ثم سوف نعطي حمقق

, نحن نعلم أن أي حمقق جيب أن حيتوي 	‖	. بام أنافرتض أي حمقق لـ 
. دعنا ننظر بتمعن يف ماذا جيب أن حيدث يف هذا له  عىل امتداد خطي 

, لذلك جيب أن تكون هذه و  لدينا  االمتداد اخلطي, يف 
لدينا  داد خطي. ذلك يعني أنه يف العالقات موجودة يف أي امت

يف  و  . وبالطريقة نفسها يمكن أن نظهر أن , أي, 	
  .  أيضاً

جيب أن يكون له أيضاً  له  لقد أثبتنا أن أي امتداد خطي لـ 

,2لكل    يف امتداد خطي ال  . بكلامت أخر, عند وضع 	3,4
. والنتيجة نفسها تنطبق عىل أزواج ألي قيمة أخر من  نستطيع وضع 

 جيب أن يكون له أيضاً   له  أخر وهي: أي امتداد خطي لـ 
 . حيث ب جلميع قيم 

الذي له  جيب أن حيتوي بالرضورة االمتداد اخلطي  لذلك , أي حمقق لـ 
, بكلامت  و  , وهكذا لـ له  , وامتداداً خطياً خمتلفاً 

 . 4أخر, حيتاج أي حمقق عىل األقل أربعة امتدادات خطية وبالتايل 

. 8.6? نعم, وهو موجود يف الشكل 4− والسؤال املتبقي: هل يوجد حمقق
 لألسباب التالية:  تقاطع هذه املحققات األربعة. هو 
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  2لكل  : الحظ أن األزواج القابلة للمقارنة, يف مجيع  3,4
,1لكل   االمتدادات اخلطية األربعة. بالطريقة نفسها, لكل  و   3,4

1, ,1لكل  و  2,4 2,  يف مجيع االمتدادات اخلطية األربعة.  3
  األزواج غري القابلة للمقارنة	‖	: الحظ أن 	يف   

بينام  يف  ر. بالطريقة نفسها, يف االمتدادات اخلطية األخ بينام
 وهكذا.  ,يف مجيع االمتدادات اخلطية األخر 

  األزواج غري القابلة للمقارنة	  و  	: خذ عنرصين خمتلفني	
ينام مجيع االمتدادات اخلطية :  ب		له  , االمتداد اخلطي وافرتض أن  

 األخر	 . 

 
 .لـ  4−املحقق :8.6الشكل 
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  األزواج غري القابلة للمقارنة	و  : خذ عنرصين خمتلفني  
طية بينام مجيع االمتدادات اخل له   . االمتداد اخلطي وافرتض أن 

 . األخر هلا 

,لذلك,  , . وهذا 4وبالتايل  لـ   4−هي حمقق ,
 .4يكمل إثبات أن 

وعملية بناء  4عملية إثبات أن أي حمقق جيب أن يكون حجمه عىل األقل 
 تفاصيل ذلك.  6. يطلب منك التمرين 2ألي   ليمكن تعميمها  4−املحقق

 . هو  , عدد أبعاد املثل املعياري 2ألي  8.4.1املربهنة 

 بعد التاج 

هو املجموعة املرتبة جزئياً التي هلا خمطط هاس الظاهر يف قمة الشكل  التاج 
بأن االمتدادات , وعىل اجلهة اليمنى يوجد توضيح 3−. يف األسفل يظهر حمقق 8.7

اخلطية الثالثة هي بالتأكيد حمقق. أول ثالثة صفوف يف اجلدول تثبت أن األزواج 
موجودة أيضاً يف كل امتداد خطي. الصفوف  الستة القابلة للمقارنة التي تظهر يف 

, يوجد امتداد يف  	‖	التسعة األخرية تثبت أنه لكل زوج غري قابل للمقارنة 
 . وامتداد خطي آخر حيتوي  حيتوي خطي 

. سوف نثبت اآلن 3وهذا فقط نصف احلل ألنه يثبت فقط أن 
. بام هي حمقق لـ  ,. من باب التعارض, افرتض أن 2−أنه ال يوجد حمقق
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 	و  يف   , سوف نفرتض يف هذه احلالة أن يف  	‖	أن 
 . يف 

	و  	لدينا  يف   ألن   

	 	 	و      	 	 	 

. وبام أن يف  	و   	تثبت هاتان املتباينتان أيضاً أن 
, ينتج عن ذلك أن هذه األزواج جيب أن يتم عكسها يف أي يف  	‖	و  	‖	

 امتداد خطي آخر: 

 
 .C3للتاج  3− حمقق :7.8الشكل 
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	 , يف  	. بالطريقة نفسها, لدينا  يف  	و  	
 وينتج عن ذلك 

	 	 	  
, 	و  	. وهذا يثبت أن يف  	ذلك يعني أن 

ض. بالتايل ال , وهذا تعاريف   	‖	.  لكن يف  	والذي ينتج عنه أن 
 . لـ  2−يوجد حمقق

. 3, هو أن بُعد التاج هو دائامً املثري يف االهتامم, واملختلف عن احلالة لـ 
للحصول عىل النتيجة التالية. انظر  يمكن توسيع الطريقة التي استخدمناها لـ 

 . 8و  7التمرين 

 . 3هو  , بُعد التاج 3لكل  8.4.2املربهنة 

 وجود االمتدادت اخلطية 

إلهناء هذا القسم, سنقوم بمناقشة ثالث نتائج تثبت أن بُعد املجموعة املرتبة 
 .  جزئياً معرف جيداً

األوىل نقول إن أي جمموعة مرتبة جزئياً هلا امتداد خطي. وهذه طريقة بنائية 
. قم بإلغاء أي عنرص قيمة صغر للمجموعة املرتبة جز لنثبت ذلك. لتكن   ئياً

, ثم اجعل  العنرص ذا القيمة الصغر للمجموعة املرتبة  من املجموعة املرتبة جزئياً
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هي  من املجموعة املرتبة جزئياً اجلديدة, ثم اجعل  جزئياً الناجتة. قم بإلغاء 
تى يتم استخدام العنرص ذا القيمة الصغر املرتبة جزئياً الناجتة. استمر يف ذلك ح

مجيع عنارص املجموعة املرتبة جزئياً األصلية, عندها يكون االمتداد اخلطي املطلوب 
	هو  ⋯ 	  يسأل عن الربهان الدقيق لذلك.  5. مترين 	

النتيجة الثانية أقو من األوىل. هي تؤكد أنه من املمكن إنشاء امتدادات خطية 
 	و ة يف مواقع معينة. يف عملية إنشاء حمقق نعلم أنه إذا كان تضع أزواجاً غري مرتب

وامتداداً خطياً  غري قابلني للمقارنة, عندها جيب أن نجد امتداداً خطياً بحيث 
من املمكن إجياد  2عىل سبيل املثال, يف شبكة املجموعة اجلزئية  آخر بحيث 

2امتداد خطي بحيث  1, ,1خطي آخر بحيث  وامتداد 3 3 2 . 
	و ́هي جمموعة مرتبة جزئياً وكان  ,Χإذا كانت  8.4.3املربهنة  ́ 

́بحيث  عنرصين غري قابلني للمقارنة, عندها يوجد امتداد خطي لـ  	 ́ . 
 ) حول اإلطار العام لإلثبات. 9انظر التمرين (

لسابقة: أي جمموعة مرتبة جزئياً تساوي النتيجة الثالثة هي ناجتة عن املربهنة ا
 تقاطع مجيع امتداداهتا اخلطية.

 أعط إثباتاً رسيعاً باستخدام املربهنة السابقة.: 343السؤال 
بالتايل أي جمموعة مرتبة جزئياً هلا حمدد, فقط قم باستخدام مجيع امتداداهتا 

. اخلطية. لذلك عدد األبعاد, ويساوي أصغر حمدد, يكون معرفاً جي  داً
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 امللخص 
, وهذا االمتداد هو ترتيب كيل  يوجد امتداد خطي ألي جمموعة مرتبة جزئياً
وحيتوي مجيع العالقات املوجودة يف املجموعة املرتبة جزئياً األصلية. املحقق هو 
جمموعة من االمتدادات اخلطية التي ينتج عن تقاطعها املجموعة املرتبة جزئياً 

 رتبة جزئياً هو أصغر حمقق. األصلية, وبعد املجموعة امل

 التامرين
Χافرتض املجموعة  )1 a, , ,  واملرتبة بالعالقة التالية:  ,

R , 	, , , , , , , , , , , , , , , , , 

    , 	, , , , 	, ,  
? كم عدد االمتدادات اخلطية املخت       لفة متتلك هذه املجموعة املرتبة جزئياً
والعنرص  1هي جمموعة العنرص  Χوافرتض أن  3افرتض  )2

متامثلة مع  "معلومة". جد جمموعة مرتبة جزئياً للمجموعات اجلزئية  1
Χ,⊆  .  وأثبت أن حلك صحيحاً

 املرتبة بالتصفية.  3, جمموعة التقسيامت Πجد بعد  )3

 . 2جد بعد )4
أثبت أن أي جمموعة مرتبة جزئياً هلا امتداد خطي, قم بذلك عن  )5

 طريق إثبات أن اخلوارزمية التي متت مناقشتها يف هناية القسم هي صحيحة. 
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 .هو  قم بتوسيع الطريقة الواردة يف هذا القسم إلثبات أن بعد  )6

 : بني أن االمتدادات اخلطية الثالثة التالية تشكل حمققاً لـ  )7

:		  

:		  

:		  

 .2− أن ال يوجد حمققعن طريق إثبات  3ومن ثم أكمل إثبات أن  

 . و  عن طريق تعميم الطريقة املستخدمة لـ  8.4.2أثبت املربهنة  )8

 .  8.4.3هذه هي اخلطوط العريضة إلثبات املربهنة  )9

, وافرتض أن   ,Χلتكن   )أ  ́جمموعة مرتبة جزئياً 	‖	 . قم ́
́بإضافة الزوج املرتب  Χعىل  بإنشاء عالقة جديدة  , 	 وإضافة أزواج  إىل  ́

, غري مماثل, ومتعد. ما هي األزواج املرتبة  مرتبة أخر للتأكد من أن  يبقى انعكاسياً
  ?التي تعتقد أنه جيب إضافتها

, حيث   ,Χأثبت أن   )ب   هي بالتأكيد جمموعة مرتبة جزئياً
 هي العالقة من (أ). 

ترتيب  نة (مساعدة: ماذا لو كانت وضح كيف يمكن إثبات املربه  )ج 

 كيل?  وماذ لو مل تكن?).
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جمموعة مرتبة جزئياً حتتوي قاعدهتا األساس  أثبت أنه إذا كانت  )10
 . 2مخسة عنارص عىل األكثر, عندها 

الرتتيب الدائري هي جمموعة مرتبة جزئياً حتتوي جمموعتها األساس  )11

ومرتبة بالتضمني. هذا مثال  داخلها) يف املسطح عىل أقراص دائرية (دوائر وما ب
 عىل جمموعة مرتبة جزئياً يعترب ترتيب دائرة. 

 
 يف املجموعة املرتبة جزئياً عىل اليسار إذا وفقط إذا  بكلامت أخر

 صحيحة يف جمموعة الدوائر عىل اليمني.  ⊇

 لتعبري عنها كرتتيب دائرة. يمكن ا , عندها 2أثبت: إذا 

ترتيب الصندوق مشابه لفكرة ترتيب الدائرة املوجودة يف التمرين  )12

السابق, ولكن مع صناديق مستطيلة (املستطيل وما داخله) بدالً من األقراص 
 الدائرية. 

 عىل شكل ترتيب الصندوق.  5و  2قم بتمثيل كل من   ) أ
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 ثيله كرتتيب صندوق. يمكن مت , عندها 4أثبت إذا   ) ب

هو اسم جيد للمفهوم الذي متت  "البعد"هذا التمرين يوضح ملاذا  )13
 ≽. قم بتعريف الرتتيب أي جمموعة من النقاط يف  Χدراسته يف هذا القسم. لتكن 

. عىل سبيل املثال, عندما جلميع قيم  طاملا  ≽عن طريق  Χعىل 
4ألن  ≽, يكون لدينا يف  0,100,13و  4,1.5,13 0 

1.5و  13و  100 13 4,1.5,13. ومن ناحية أخر ⋠ ألن  0,0,15
1.5 ≰ 0. 

ذلك يعني أهنا متامثلة مع  إذا كانت املجموعة املرتبة جزئياً مضمنة يف 

.  جمموعة من النقاط يف   مرتبة عن طريق العالقة املبينة سابقاً

بت أن املجموعة املرتبة جزئياً ذات أربعة العنارص املوجودة يف بداية أث  )أ 

 . مضمنة يف  2. أثبت أن القسم مضمنة يف 

 , وأيضاً 2إذا وفقط إذا  مضمنة يف  أثبت أن   )ب 
 . 3إذا وفقط إذا  مضمنة يف 

 . إذا وفقط إذا  يف  مضمنة قم بتعميم ذلك وأثبت أن   )ج 
الذي  مضمنة يف الفضاء  بحيث   لهو أقل قيمة  بكلامت أخر, بعد 

 .بعده 
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 مالحظات رسيعة 
بتقديم مفهوم  & Miller) (1941)  (Dushnikقام كل من دشنك وميللر 

املرتبة جزئياً التي بعدها البعد, وبالبحث نفسه قاما بتقديم املثال املعياري للمجموعة 
هو املرجع األسايس لنظرية األبعاد للمجموعات املرتبة  )(Trotter, 1992. املرجع 

 جزئياً املحدودة.

ترتيبات الدائرة والصندوق هي أمثلة عىل ما يسمى ترتيبات االحتواء 

اهلنديس. يوجد بعض األسئلة املحرية التي مل يتم اإلجابة عليها تتعلق هبذه 

, يبني التمرين ا أن املجموعات املرتبة جزئياً التي هلا بعدان  11ملجموعات املرتبة جزئياً
هي عبارة عن ترتيبات دائرة; ماذا بالنسبة إىل املجموعات املرتبة جزئياً ذات ثالثة 
األبعاد? إذا سمحنا بوجود املجموعات املرتبة جزئياً الالمتناهية, عندها يكون 

ملجموعة مرتبة جزئياً هلا ثالثة أبعاد وال متثل ترتيب  يوجد مثالاجلواب هو ال, ألنه 
املجموعات املرتبة جزئياً املحدودة ليس من املعروف فيام إذا  دائرة. ولكن يف حالة

كل جمموعة مرتبة جزئياً هلا ثالثة أبعاد هي ترتيب دائرة. باإلضافة إىل ذلك  تكان
: كل جمموعة مرتبة  جزئياً هلا ثالثة أبعاد هي ترتيب هنديس يوجد نتيجة مؤملة جداً

مليار ضلع يمكن اعتباره  100. املضلع الذي له 3جلميع قيم  عدد أضالعه 
 ?!دائرة, هل يمكن اعتباره دائرة فعالً 



833 
 

 )1اجلزء ( العكيس  حتويل موبيوس 5.8
 Möbius) موبيوسيف آخر قسمني يف هذا الكتاب سوف ندرس نظرية 

Theory) وأيضاً  ,ت عليها من أجل توحيد بعض العناوين التي تبدو خمتلفةوالتطبيقا
من أجل هتيئة القارء لدراسة أوسع حول موضوع التوافق. يف هذا القسم سوف 

, وصيغة موبيوسنستخدم مثال التضمني واحلذف الستيعاب مفاهيم دالة زيتا, ودالة 
 العكيس.  موبيوسحتويل 

 (Bender) (1964) ندروبِ  روتا كل من سيعتمد الرشح عىل البحث الذي قدمه
. ورقة روتا هي نقطة ارتكاز يف موضوع التوافق, (1975) (Goldman)  وغولدمن

. يفرتض موبيوسوالورقة الثانية هي ملخص جيد لتطبيقات توافقية عدة عىل حتويل 
هذا القسم أن القارء لديه خلفية جيدة عن رضب املصفوفات, عكس املصفوفات, 

العكيس من دون استخدام  موبيوسا. يف احلقيقة يمكن فهم مبدأ حتويل وحمدداهت

 املصفوفات ولكن استخدامها يعطي توضيحاً أفضل.

دراسة التضمني واإلقصاء مرة أخر 
	بعدّ األعداد الصحيحة يف  1.3يتعلق أول مثال يف القسم  التي ال تقبل 100

	ليكون املجموعة   . قمنا بتعريف الكون 5, 3, 2القسمة عىل أي من  , ومن 100
لكل من  " للقسمة عىل  العدد الصحيح قابالً "لتكون  ثم قمنا بتعريف اخلاصية 

, والذي هو عدد األعداد الصحيحة ∅. جواب هذه املسألة هو 2,3,5
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والتي ال متتلك أياً من اخلصائص الثالث. صيغة التضمني واإلقصاء املربهنة  يف 
  :) تقول3.1.2نظرية (ال

(8 .1 ) 
∅ ∅

 

يشري إىل عدد األعداد  تذكر أن التعبري, عىل سبيل املثال, 
عدد األعداد الصحيحة يف  – و  التي هلا اخلصائص  100صحيحة يف ال

. هذه الصيغة اخلاصة بـ 5, وممكن أيضاً عىل 3, 2القابلة للقسمة عىل  100
	  بسهولة.  كانت مفيدة ألننا استطعنا حساب مجيع قيم ∅
وليست قابلة للقسمة  2القابلة للقسمة عىل  100األعداد الصحيحة يف  لعدّ 

) 3.1.5يمكن تطبيق الصيغة العامة للتضمني واإلقصاء (املربهنة  5وال  3عىل 
 للحصول عىل 

(8 .2 ) 
	   

 األنظمة اخلطية 
) عن طريق حل نظام خطي. 8.2) و (8.1يمكن اشتقاق صيغتي املعادلتني (

. املعادلة "املجهولة"بأهنا القيم  والقيم  "املعلومة"هي القيم  اعترب أن قيم 
 مع بعض القيم املجهولة.  التالية تربط بني القيم املعلومة 
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(8 .3 ) 
															 	  

 2القابلة للقسمة عىل  100وبالتايل, يف عملية عدّ األعداد الصحيحة يف 
), يمكن جتزئة التحليل إىل أربع 5وعىل  3(ويمكن أن تكون قابلة للقسمة عىل 

و  2للقسمة عىل فقط, وتلك القابلة  2حاالت غري مرتابطة: تلك القابلة للقسمة عىل 
و  3, و 2فقط, وتلك القابلة للقسمة عىل  5و  2فقط, وتلك القابلة للقسمة عىل  3
 . بالطريقة نفسها, نحصل عىل5

(8 .4 ) 
																								 . 

ن كتابتها, واحدة لكل جمموعة هاتان معادلتان فقط من ثامن معادالت يمك
 جزئية ممكنة للخصائص الثالث. يف املصفوفات يظهر النظام اخلطي كام ييل:
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) تظهر يف الصف الثاين والسادس, 8.4) و (8.3الحظ أن املعادالت (
 بالرتتيب. 

ملاذا  .	: يوجد يف الصف األخري 344السؤال 
 صحيح?  ?هذه

هي املصفوفة  حيث  	يمكن اختصار معادلة املصفوفة هذه بـ 
8  . عىل اليسار نحتاج إىل حل املصفوفة العمودية  8

يمكن عكسها: كون مجيع القيم  للنظام اخلطي حل وحيد ألن املصفوفة 
صل رضب قيم قطرها, التي , فإن حمددها يساوي حا0أسفل القطر الرئييس تساوي 

, وكون املحدد غري صفري يعني أنه يمكن عكسه. احلل هو 1تساوي 
 , أو 	

 
 . حلساب  احلاسوبربام من األفضل استخدام 
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واملربهنة  3.1.2الحظ أن مجيع صيغ التضمني واإلقصاء الناجتة عن املربهنة 
) هي الصف األول يف هذه املصفوفة, واملعادلة 8.1( حالياً موجودة. املعادلة 3.1.5

 إلخ.  ...) هي الصف الثاين8.2(

هي ناجتة عن  املالحظة األخرية واملهمة من هذا املثال هي أن املصفوفة 
. وبالتحديد, هي ناجتة عن املجموعات املرتبة جزئياً  جمموعة مرتبة جزئياً

,  . إذا قمنا بفهرسة الصفوف واألعمدة للمصفوفة واملرتبة بالتضمني ,
 وفقاً لالمتداد اخلطي 

∅ , , ,
, , . 

, عندها   عندما تكون جمموعة الصف  1تساوي  للمجموعة املرتبة جزئياً
بخالف  0تساوي  اجلزئية وتكون   ئية من املجموعة العمود هي جمموعة جز

 ذلك. 
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 من أجل االختصار) ,, عىل سبيل املثال, بدالً من (نكتب 
 موبيوسمصفوفة زيتا ومصفوفة 

. إذا كان (Zeta Matrix)يف األعىل بمصفوفة زيتا  موبيوستسمى املصفوفة 
	موعة املرتبة جزئياً لدينا املج Χ, , ولنقل إننا قمنا  والتي عدد عنارصها  

,برتتيب معني مثل  Χبتعليم عنارص  … هي  . عندها مصفوفة زيتا لـ ,
 حيث والتي رمزها  املصفوفة 

1 	
0

. 
, كام فعلنا يف مثال  وفقاً لالمتداد اخلطي لـ  Χعنارص  إذا قمت برتتيب

هي مصفوفة صفرية القيم للعنارص  التضمني واإلقصاء السابق, عندها بالتأكيد 
يمكن  لـ  موبيوس). مصفوفة 7. (انظر التمرين1أسفل قطرها وقيم القطر تساوي 

 ."معكوس املصفوفة ", تعريفها عندها بـ 
. علّـم الصـفوف جد مصفوفة زيتا لشـبكة قابليـة القسـمة : 345السؤال 

,1واألعمدة عىل الرتتيب  2, 3, 5, 6,  . موبيوس. ثم جد مصفوفة 9,18

 العكيس موبيوس حتويل فكرة

دعنا نلخص ما تعلمناه من مثال التضمني واإلقصاء. أردنا أن نجيب عىل  
ملساعدتنا يف ذلك. هاتان الدالتان 	و 	وحصلنا عىل معادلتني  العدّ سؤال يتعلق ب

 مرتبطتان عن طريق املعادلتني. 
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(8.5) 
	 ∑ 	 		حتقق	الرشط					 						حيث	 ⊆ , ,: ⊆  . 

كمجموعة  التي حتتوي  يمكن فهم املجموع بأنه عىل مجيع املجموعات 
.  	ادالت متعلقة بالنظام جزئية. هذه املع  املوضح سابقاً

توي حت, , لكن الدالة باستخدام املتغري  	هذا خيربنا كيف نعرب عن 
 ) للحصول عىل 8.5. قمنا بعكس املعادلة (العدّ اجلواب عىل مسألتنا املتعلقة ب

 وهي:  3.1.5. اجلواب هو متاماً املربهنة 	بداللة 

	 1 | | | |

: ⊆

	 		حتقق	الرشط							 						حيث	

⊆ , , 	 

بكلامت أخر, هذه املعادالت هي نفسها متاماً التي تم التعبري عنها عن طريق 

	 . 

اهتاممنا  	و   العدّ ت دوال عند بداية دراستنا للتضمني واإلقصاء, كان
, 	و  الرئييس. ونر اآلن أنه توجد جمموعة مرتبة جزئياً خمبأة يف التعريفات 

,لـ  وهي, املجموعات اجلزئية ,  ,واملرتبة بالتضمني. بكلامت أخر
يف تلك املجموعة املرتبة   ) هو جلميع العنارص8.5املجموع الذي يظهر يف املعادلة (
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العكيس قمنا بإظهار  موبيوس. يف حتويل املجموعة  "فوق"جزئياً والتي تكون 

 املجموعة املرتبة جزئياً املختبئة من األمام ومن الوسط. 

عند هذه املرحلة سوف نتوقف عن احلديث عن مصفوفة زيتا, وبدالً من ذلك 
وائد لذلك األول, التقنية الصعبة للجرب سوف نعمل عىل دالة زيتا. يوجد عدة ف

اخلطي غري موجودة (كيفية فهرسة الصفوف واألعمدة وتشكيل املصفوفة الصفرية 
 . أسفل القطر واختزال الصفوف واملحددات) وهذا جيعل من النظرية أكثر وضوحاً

 والثاين, يمكن احلصول عىل النتائج بسهولة للمجموعات املرتبة جزئياً الالمتناهية.

 دالة زيتا ملجموعة مرتبة جزئياً 

هي الدالة  , تكون دالة زيتا لـ ,Χإذا أعطيت جمموعة مرتبة جزئياً 
:	 ف بـتي والت →  عرّ

	 ,
1 	

0  بخالف	ذلك

وينطبق عىل أي جمموعة جزئية  وهي الدالة التي تقوم باستبدال مصفوفة زيتا 
 ية. يف مثال التضمني واإلقصاء الذي نستخدمه, الحظ أن املعادلة حمدودة أو المتناه

	 	
: ⊆

 

 يمكن كتابتها أيضاً عىل الشكل 
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	 :	 ,
, ,

∅

	  

,حيث اعتربنا املجموع عىل مجيع املجموعات اجلزئية املمكنة لـ  , .
,هي دالة زيتا للمجموعات اجلزئية لـ  ذلك ألن  واملرتبة بالتضمني,  ,
	 1والتي حتقق 	وحتقق  ⊇عندما  , ,  بخالف ذلك.   0

 جرب احلدث ملجموعة مرتبة جزئياً 
جيب أن نفهم  يوس, لذلكموب, وهذا هو هدف دالة  نريد أن نجد معكوس 

ما هو املعكوس املتعلق هبذا املوضوع. وإذا فكرنا باملعكوس بطريقة أبسط فهو فقط 
 تعميم ملعكوس املصفوفة. 

. بداية, سوف نحدد عملنا بالدوال   ,Χلتكن  جمموعة مرتبة جزئياً
∝: Χ Χ ∝والتي حتقق  ⟶ , . باإلضافة إىل عمليات ≱طاملا  0	
, هذه املجموعة اجلمع والرضب  العادي ورضب الدوال, التي سوف نعرفها الحقاً

 . من الدوال تشكل ما يسمى جرب احلدث لـ

فاً كالعادة:  ∝, يكون جمموعهام و ∝للدالتني   معرّ

 ∝ , ∝ , وهذه طريقة تعريف مجع  ,

ال يكون  ∝لعادي , عندها يكون الرضب ا ∋املصفوفات نفسها. إذا كانت 
                    : ∝غريباً أيضاً , . ∝ , . 
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هي املعكوس  موبيوسعملية رضب الدوال هي العملية األكثر أمهية ألن دالة 
ف حاصل الرضب   كام ييل:  و  ∝للدالتني  ∝الرضيب لدالة زيتا. يعرّ

8.6  
																							 ∝ , ∝ , , 		

:

 

نالحظ أن هذا مشابه لرضب املصفوفات يف حالة املجموعات املرتبة جزئياً 
ف حاصل رضهبام املتجهي بـ  أبعادمها  و املحدودة. ملصفوفتني   , يعرّ

			 

ون هذا يف احلقيقة نفس صيغة املعادلة للمجموعات املرتبة جزئياً املحدودة يك
), خاصة عندما ندرك أن املجموع يف تلك املعادلة يمكن أخذه عىل مجيع قيم 8.6(

∈ Χ ذلك ألن .∝ , ,, و  ≱طاملا  0  . ≱طاملا  0

 املجموعات املرتبة جزئياً املحدودة حملياً 

, إذا كان جلميع قيم ا ,Χتكون املجموعة املرتبة جزئياً  ملحدودة حملياً
, ∈ Χ تكون املجموعة , 

, ∈ Χ: y  
. عىل سبيل إىل  بشكل طبيعي املسافة من  ,حمدودة. تسمى املجموعة 

 هلا  املثال, املجموعة املرتبة جزئياً 
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		 3, 18 3, 6, 9, 18  

3, 9 3,9  

6, 18 6, 18  
2, 2 2  

, لكن العديد من  وبالطبع, املجموعات املرتبة جزئياً املحدودة هي حمدودة حملياً
, مثل األعداد  املجموعات املرتبة جزئياً غري املتناهية, وهي حمدودة حملياً أيضاً

الصحيحة املوجبة واملرتبة وفق قابلية القسمة واملجموعات اجلزئية لألعداد 
 بالتضمني. الصحيحة املوجبة املرتبة 

عملية توسيع مد املجموعات املرتبة جزئياً املحدودة إىل حمدودة حملياً هي 
. افرتاضنا أن املجموعة املحدودة حملياً  عملية مهمة تتطلب اهتامماً وجهداً إضافياً

) تكون حمددة وبالتايل 8.6يضمن أن املجاميع التي نتعامل معها كام يف املعادلة (
 متالقية. 

.: 346السؤال   أعط مثاالً عىل جمموعة مرتبة جزئياً ليست حمدودة حملياً

 ملجموعة مرتبة جزئياً  موبيوسدالة 

, وهي بحيث  هي يف األصل املصفوفة  معكوس املصفوفة زيتا 
 نبحث عن دالة  . إلجياد معكوس دالة زيتا (Identity Matrix)املصفوفة التعريف 
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. يف هذه احلالة يكون الدالة التعريفية جلرب احلدث لتعريفيةا هي الدالة  بحيث 
:, هي الدالة:  (Kronecker Delta)يعرف باسم كرونيكر دلتا  Χ Χ الذي  ⟶

 يعطى كام ييل 

:	 ,
1 	

0  بخالف	ذلك

 . قارهنا بمصفوفة التعريف 

املبينة يف  ساوي تافرتض أن دالة زيتا ملجموعة مرتبة جزئياً : 347السؤال 
 ?  األعىل. كيف تبدو املجموعة املرتبة جزئياً

 دالة عكسية لدالة زيتا. اومن ثم نثبت أهن موبيوسسنقوم اآلن بتعريف دالة 

إذا أعطيت املجموعة املرتبة جزئياً واملحدودة حملياً  8.5.1التعريف 
Χ, :هي الدالة  لـ  موبيوس, تكون دالة   Χ Χ فة باخلطوات واملعرّ  ⟶

 االستقرائية التالية: 

	لتكن  )1 , : ,جلميع قيم  0 ∈ Χ  بحيث≰ . 

	لتكن  )2 , : ∋جلميع قيم  1 Χ. 

	وأن  عىل فرض أن  )3 تم تعريفها بالفعل جلميع قيم  ,
 , قم بتعريف  التي حتقق  
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	 , : 	 ,
:

 

⋕هي يف جرب احلدث الناتج عن  موبيوسالة د ⋕, واملجموع يف 1 ف 3 , معرّ
.  جيداً ألن املجموعة املرتبة جزئياً هي حمدودة  حملياً

هي جمموعة مرتبة جزئياً حمدودة حملياً  ,Χإذا كانت : 8.5.2املربهنة 
حيث   	. أي, هو معكوس   موبيوس, عندها تكون دالة  وهلا الدالة زيتا 

 هي دالة كرونيكر دلتا.  

هي جمموعة مرتبة جزئياً املحدودة حملياً هلا  ,Χ: افرتض أن الربهان
,. لتكن دالة زيتا  ∈ Χ هدفنا هو أن نثبت أن ., . عن ,

 ), 8.6طريق املعادلة (

	 , 	 , ,
:

 

عندها يكون املجموع فارغاً وبالتايل  ≱إذا كانت  ):1حلالة (ا
	 , ,. باإلضافة إىل ذلك, 0 يتضمن  ≱ألن كون  0
 . لذلك 

	 , , . 

 عندها  ,: إذا كانت )2احلالة (
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, , ,
:

, , 1.1 1 

,وأيضاً  	وبالتايل  1 , , . 

, إذا كانت )3احلالة (  يكون لدينا  : أخرياً

, , ,
:

 

, 																								
:

 

,
:

	 ,  

	 , ,  

0 

⋕املعادالت من الثانية إىل األخرية ناجتة عن  ,    8.5.1يف التعريف  3 . وأيضاً
, 	. وبالتايل يتضمن  ألن  0 , ,.  
              ■  
  موبيوسمثال: حساب دالة   

 ? 5للرتتيب الكيل  موبيوسما هي دالة 
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,كتب دالة زيتا ألي قيم يف البداية ن ∈ ,لدينا  5 عندما  1
,, ولدينا   ⋕بخالف ذلك. باستخدام اخلطوة  0 من التعريف  2
 , نضع:8.5.1

1, 1 1								 2, 2 1		 … 			 5, 5 1 
⋕يف اخلطوة التالية, استخدم اخلطوة   للحصول عىل  3

	 	 1, 2 1, 1 1 

1, 3 1, 1 	 1, 2 1 1 0 

	 1, 4 1, 1 1, 2 1, 3 1 1 0 0 

	 1, 5 1, 1 	 1, 2 	 1, 3 	 1, 4
1 1 0 0 0 

 ومن ثم جد 
2, 3 2, 2 1 

2, 4 2, 2 2, 3 1 1 0 

2, 5 2, 2 2, 3 2, 4 1 1 0 0 

,عند االستمرار يف ذلك سوف نجد أن  ,  جلميع قيم  1
, 1 ,1لقيم  1 2, 3, ,, و 4  خالف ذلك.  0

 للرتتيب الكيل موبيوسدالة 

). سوف 8يمكن تعميم املثال السابق بسهولة لرتتيب كيل بأي حجم (التمرين 
 .8.6القسم تلعب النتيجة دوراً مهامً يف 



848 
 

 كام ييل:  للرتتيب الكيل  موبيوستعطى دالة  :8.5.3املربهنة 

,

1
1 1

0 خالف	ذلك
 

. جد للمجموعة املرتبة جزئياً  موبيوسدالة  لتكن  :848السؤال 
 . 4,8و  2,8

 لـ  موبيوسمثال: دالة 

 واملرتب بالتصفية:  3افرتض التقسيم التايل لـ 

 
,أوالً بوضع  موبيوسنحسب دالة  , ومن جلميع التقسيامت  1

 ثم 
1. 2.3,1.23 1. 2.3,1.2.3 1 

.1وبالطريقة نفسها  2.3,2.13 .1و  1 2.3,3.12  . ثم, 1
1. 2.3,123 1. 2.3,1.2.3 1. 2.3,1.23 1. 2.3,2.13  

1. 2.3,3.12  

1 1 1 1  
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=2 

.1وأخرياً   23,123 1. 23,1.23 وبالطريقة نفسها            1
2. 13,123 .3, و 1 12,123 جلميع   .. وبام أننا حسبنا 1

 نكون قد انتهينا.  ≽التي حتقق  و  التقسيامت 

 Iلنسخة العكيس, ا موبيوسمبدأ حتويل 

نحن اآلن مستعدون لوضع النتيجة الرئيسية التي من خالهلا سوف ننشئ دالة 
. لتكن  موبيوس جمموعة مرتبة جزئياً حمددة  ,Χللمجموعة املرتبة جزئياً

دوال تعطي قيامً حقيقية ومعرفة عىل عنارص املجموعة املرتبة  	و  حملياً ولتكن 
. ينص مبدأ حتوي مرتبطني 	و  العكيس عىل أنه إذا كان كل من  موبيوسل جزئياً

 باملعادالت 
 

	
:

		لكل	من			 ∈ 	Χ 

و  . استخدام عندها يمكننا أن نعكس هذه املعادالت إلجياد احلل لـ 
 سوف يعيدنا إىل معنامها بمفهوم التضمني واإلقصاء. 	

  ,Χافرتض أن  :)Iالعكيس,  موبيوس(حتويل  8.5.4املربهنة 
و  . إذا كان كل من هلا  موبيوسجمموعة جمموعة مرتبة جزئياً حمدودة حملياً دالة 

Χدالتني 	 ⟶  ومرتبطني بالعالقات  	
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:

		لكل	من			 ∈ 	Χ																			 8.7  

∋وحيث توجد قيمة  	Χ  بحيث	  , عندها  	إال إذا  0

	 , 		
:

																			 8.8  

 مالحظة
∋توجد قيمة "الرشط  	Χ  بحيث	 يؤكد عىل  " 	إال إذا  0

جزئياً المتناهية, وسوف تتحقق أن املجاميع حمدودة يف حالة وجود جمموعة مرتبة 
 دائامً عند تطبيق املربهنة عىل جمموعة مرتبة جزئياً املحدودة. 

, وأن كالً  ,Χافرتض أن  الربهان: جمموعة مرتبة جزئياً حمدودة حملياً
∋). لتكن 8.7مرتبطان باملعادلة ( 	و  	من  	Χ .بدأ باملجموع يف املعادلة ا

 ) لتحصل عىل 8.7( وفقاً لـ 	بداللة  	 ) واكتب8.8(

		
:

, 		 , .
::

 

,بام أن  الستبدال املجموع الداخيل  , استخدم  ≱طاملا  0
 ترتيب البنود لتحصل عىل الكلية. بعد ذلك, بدل ترتيب املجموع وأعد  Χباملجموعة 

	 	
::

, , , 	
	∈	:

 



851 
 

		 , , .
:	∈	

 

غري موجود يف املجموع الداخيل, وبالتايل  يف التعبري األخري, املعامل 
. وال توجد مشكلة يف القيام بام حيقق  لك حيدد ذلك املجموع بـ ذ

,بذلك, ألن   . وهذا يبني أن≱عندها  0

	 	
:	∈	

, ,
	∈	

, , 	
:

 

	∈	

, , .
:

 

, والذي يساوي بدوره ,املجموع الداخيل يف التعبري األخري يساوي 
 ألن ,

 , وبالتايل  

	∈	

, , 	
: 	∈	

,  

,  

 
. 8.8مل برهنة املعادلة (وهذا يك  ) والربهان أيضاً
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 IIالعكيس النسخة  موبيوسمبدأ حتويل 

, 8.5.4العكيس يف املربهنة  موبيوسيف التضمني واإلقصاء ويف صيغة حتويل 
جلميع العنارص يف 	من أجل تذكرينا بجمع  قمنا باستخدام التعبري 

 "أكرب من". تلك هي النسخة  مستو أو فوق املجموعة املرتبة جزئياً املوجودة عىل
والتي سوف  "أقل من"). وتوجد أيضاً النسخة 8.8العكيس ( موبيوسصيغة حتويل 

 .6.8نوضحها اآلن. سوف نستخدم كلتا النسختني يف القسم 

 ,Χافرتض أن  :)II, العكيس موبيوس(حتويل  8.5.5املربهنة 
 و  . إذا كان كل من هلا  موبيوساً حيث دالة جمموعة مرتبة جزئياً حمدودة حملي

Χدالتني  ⟶  مرتبطني باملعادالت  	

(8 .9 ) 

	 	 		لكل	من			 ∈ 	Χ																			
:

 

∋حيث توجد القيمة  	Χ  بحيث	 	  , عندها 	إال إذا  0

(8 .10 ) 

	 , 	
:

		لكل	من			 ∈ 	Χ																		 
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أثبت املربهنة عن طريق القيام بالتعديالت الالزمة عىل إثبات : 349السؤال 

 8.5.4املربهنة 

 امللخص 
) هلا دالة زيتا, وأيضاً معكوس  أي جمموعة مرتبة جزئياً (حمدودة أو حمدودة حملياً

ف جيداً تسم املعكوس يمكن  موبيوس. صيغة حتويل موبيوسى دالة دالة زيتا معرّ

سوف نر كيف  8.6التفكري هبا عىل أهنا تعميم عىل التضمني واإلقصاء, ويف القسم 

 يتم تطبيقها عىل العديد من املسائل التوافقية.

 متارين 
حدد مع التوضيح, أياً من العبارات التالية صحيح دائامً لدالة  )1
.  ألي جمموعة مرتبة موبيوس  جزئياً

,إذا كانت   ) أ  .≱عندها  0

,عندها  ≱إذا كانت   ) ب 0. 

 .تغطي  يف حالة أن  ,جد  )2

للمجموعات الثالث املرتبة جزئياً املبينة يف  موبيوساحسب دالة  )3

 الشكل: 
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مرتبة بالتصفية  4, وأجزاء Πلـ  موبيوسهي دالة  لتكن  )4

.1. جد 324يف الصفحة  8.4موضح يف الشكل  وخمطط هاس هلا 2.3.4,1234 
.2و  3.14,1234. 

, وأيضاً  موبيوسهي مصفوفة  فرس ملاذا  )5 ملجموعة مرتبة جزئياً
 .اً دائامً يساوي صفر ملاذا جمموع أعمدة 

حلل  العكيس موبيوسبني كيف يمكن أن تستخدم حتويل  )6
 :بداللة  املعادالت التالية وإجياد قيمة 

 

 
	  
	  
	  

, وما هي املجموعة املرتبة جزئياً ذات 	و  	بكلامت أخر, ما هي 
 هلا, كيف أوجدت احلل? موبيوسالعالقة ودالة 
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قد  Χهي جمموعة مرتبة جزئياً وأن عنارص  ,Χافرتض أن  )7
. أثبت أنه إذا قمنا برتميز ⋯تم ترميزها وفقاً لالمتداد اخلطي: 

قيامً  وفقاً هلذا االمتداد اخلطي, سوف يكون لـ  الصفوف واألعمدة ملصفوفة 
 أسفل القطر. 0امً تساوي يف القطر وقي 1تساوي 

 .8.5.3أثبت املربهنة  )8

 IIالعكيس, اجلزء  موبيوسحتويل  6.8

العكيس  موبيوسيف هذا القسم األخري سوف نر كيف نطبق مبدأ حتويل 

يف  العدّ املتعلقة ب (Rólya)الشتقاق معادلة التضمني واإلقصاء وحل مسألة روليا 
ل املسألة املهمة املتعلقة ببُعد حالة التكافؤ. وأيضاً سنر كيف نستخدمه حل

. هذه األنواع من املسائل تتطلب املخططات املرمزة املتصلة التي هلا عدد من القمم 
لشبكة املجموعة اجلزئية, وشبكة قابلية القسمة, وأيضاً األجزاء  موبيوسمعرفة دالة 

ب دالة املرتبة بالتصفية, بالرتتيب. يف البداية سوف نستحدث تقنية مفيدة حلسا
 . موبيوس

 من خالل حاصل رضب املجموعة املرتبة جزئياً  موبيوسحساب دوال 

ملجموعة مرتبة جزئياً يمكن إجياده باستخدام  موبيوسبالرغم من أن دالة 
, يوجد منهج آخر لذلك. املنهج الذي  8.5.1املنهج االستقرائي يف التعريف 
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, ومن ثم ربط دالة سندرسه يتضمن تعريف حاصل رضب جمموعتني مرتبتني ج زئياً
لكل جمموعة مرتبة جزئياً يف عملية  موبيوسحلاصل الرضب مع دالة  موبيوس

 .  الرضب. هذه العالقة بسيطة وجتعل املنهج عملياً جداً

Χإذا أعطيت املجموعتني املرتبتني جزئياً  Χو   , , ,
 وعة املرتبة جزئياً يتم تعريف حاصل رضهبام باملجم

: Χ Χ  
Χعىل الزوج املرتب يف  حيث العالقة  Χ  معرفة لكل من	, ∈ Χ 

,	و  ∈ Χ عن طريق 

	, 	  .	و  	إذا وفقط إذا  ,

عن حاصل رضب جمموعتني مرتبتني جزئياً جمموعة مرتبة جزئياً (التمرين ينتج 
هي موجودة  و  ) وبالتأكيد خواص االنعكاس, التامثل والتعدي املوجودة يف 2

من  يف ناتج الرضب. ويمكن توسيع هذه الفكرة بسهولة لتصبح عىل رضب عدد 
 . …احلدود                   

 مثال: شبكة املجموعة اجلزئية كحاصل رضب. 

:لتكن  0,1 . 1و  0جمموعة مرتبة كلياً عىل األعداد الصحيحة  ,
 هي املجموعة املرتبة جزئياً عىل األزواج املرتبة يف املجموعة عندها 
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0,1 0,1 0,0 0,1 1,0 1,1  

. هلذا 00,01,10,11ها بأرقام ثنائية مكونة من مرتبتني والتي سوف نخترص
	الرضب  	طاملا  	 	و  	 . (من أجل التبسيط, نحن 	

). عىل سبيل املثال, يف و  لكلتا العالقتني عىل  نستخدم الرمز 
10لدينا   1ألن املرتبة األوىل حتقق  11 واملرتبة الثانية حتقق  يف  1
0 10. ويف املقابل,	يف  1 ≰  يف حاصل الرضب.  01

 بالطريقة نفسها:  يتم تعريف الرضب  
000,001,010,100,011,101,110,111  

	وهي أعداد ثنائية هلا ثالث مراتب حيث  	 إذا حتققت  	
 كام يف الشكل التايل:  و  ,عىل هذه املراتب. يكون خمطط هاس لـ  العالقة 
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يكون  من البنود  تبدو هذه األشكال مألوفة, وبالتأكيد الرضب عىل عدد 
ابل العادي بني املجموعات . التق1لقيم  متامثالً مع شبكة املجموعة اجلزئية 

 ).3اجلزئية واألعداد الثنائية هو ما يوفر التامثل (التمرين 

 حلاصل رضب موبيوسدالة 

حلاصل الرضب  موبيوستعطي املربهنة التالية التفاصيل التي جتعل دالة 
 7لكل جمموعة مرتبة جزئياً يف عملية الرضب. (انظر التمرين  موبيوسمرتبطاً بدالة 
 ان). حول الربه

Χإذا كان كل من : 8.6.1املربهنة  Χو  , , 
, عىل التوايل, عندها تكون  و  هلام  موبيوسجمموعات مرتبة جزئياً حيث دالة 

 حيقق  حلاصل الرضب   موبيوسدالة 
	 	, 	 , , 	 	, 	 	,  

,	لقيم  ∈ Χ  و	, ∈ Χ 

 هو  لـ   موبيوسهي ترتيب كيل, دالة  عىل سبيل املثال, بام أن 

	 0, 0 1 

	 0, 1 1 

	 1, 1 1 
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, يمكن حساهبا وفقاً للمربهنة كام لـ   موبيوسإلجياد دالة 
 ييل: 

	 00, 00 0, 0 0, 0 1 1 1 

	 00, 01 0, 0 0, 1 1 1 1 

	 00, 10 0, 1 0, 0 1 1 1 

	 00, 11 0, 1 0, 1 1 1 1 

 ا. وهكذ

. ملاذا من الرضوري فقط إجياد أكمل حساب : 350السؤال 
	 	, 	عندما  ,	 	 	 ? 

 العكيس موبيوستطبيق مبدأ حتويل 

العكيس. أي من هذه  موبيوسيمكننا اآلن البحث عن تطبيقات عىل حتويل 

 :التطبيقات حيتاج إىل أمرين

  التابعة هلا.  موبيوساملجموعة املرتبة جزئياً ودالة 

  دوال عددية	و  	معرفة عىل املجموعة املرتبة جزئياً التي (أو   (
 . العدّ تؤدي شكالً من أشكال 

لشبكة املجموعة اجلزئية ومن ثم  موبيوسيف أول تطبيق لنا, سوف حتسب دالة 
لحصول عىل صيغة التضمني واإلقصاء. ويف التطبيق العكيس ل موبيوسنطبق حتويل 
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لشبكة قابلية القسمة ومن ثم تطبيق حتويل  موبيوسالثاين, سوف نحسب دالة 
 . العدّ العكيس لإلجابة عىل مسألة روليا املتعلقة ب موبيوس

 لشبكة املجموعة اجلزئية موبيوسدالة 
ثلة مع املجموعة املرتبة متام , نعلم أن شبكة املجموعة اجلزئية 1لكل 

…من احلدود  هو الرضب الناتج عدد  . بام أن جزئياً  . ,
 .لـ  موبيوسسوف نستخدم نواتج الرضب حلساب دالة 

. بام أنه ترتيب لـ  موبيوس, هي دالة يف البداية دعنا نالحظ أمراً حول 
  8.5.3نتج عن املربهنة كيل, ي

	 0, 0 1 

	 0, 1 1 

	 1, 1 1 

, ويمكن كتابة ذلك باختصار باملعادلة   طاملا  1
 . يف 

 ومن عالقة  8.6.1. من املربهنة لـ  موبيوسهي دالة  اآلن, لتكن 
	طاملا  التي حصلنا عليها 	 … . 	 	 …	 	 , 

	 	 … . 	, 	 …	 	 , , … ,  
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1 	 1 	 … 1 	 

1 ⋯ 	 	 	 ⋯ 	  

1 ∑ ∑  
	من املراتب  أي, لعدديني ثنائيني هلام  	 … . و  	

 , يكون لدينا  حيث  …

, 1 ∑ ∑ 1 # 	 	 #	 	 	  
 عندها وباستخدام التشابه االعتيادي بني األعداد الثنائية التي عدد مراتبها 

 يكون لدينا سوف وبني املجموعات اجلزئية التي هلا عدد من املجموعات 
(8 .11 ) 

, 1 | | | ,لكل   																			| ⊆  ⊇حيث    
 لشبكة املجموعة اجلزئية  موبيوسوهذا يكمل عملية حساب دالة 

 تطبيق: التضمني واإلقصاء
سوف نقوم اآلن بوضع املبدأ العام للتضمني واإلقصاء بشكل خمتلف قليالً عام 

  .تعرب عن حزمة مجيع املجموعات اجلزئية لـ  2. تذكر أن 3.1.5ورد يف الربهنة 
وافرتض  جمموعة حجمها  لتكن  :(التضمني واإلقصاء) :8.6.2املربهنة 

دالة تعطي  	و  	مرتبة باالحتواء. إذا كان كل من  أن املجموعات اجلزئية لـ 
 ومرتبطة باملعادالت  2قيامً حقيقية ومعرفة عىل  
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∈ 2 	لكل	قيم	 					
: ⊆

 

 م ومن ث

∈ 2 	لكل	قيم	 1 | | | |	
: ⊆

 

 لشبكة قابلية القسمة موبيوسدالة 
. يف احلقيقة, لشبكة قابلية القسمة  موبيوسسوف نشتق اآلن صيغة دالة 

عىل  للمجموعة املرتبة جزئياً الالمتناهية  موبيوساتضح أنه يكفي حساب دالة 
د الصحيحة واملرتبة بقابلية القسمة, وليس من الرضوري حساهبا للقيم األعدا

. هذه الدالة الذي سوف نحسبها تسمى عدد دالة  النظري.  موبيوساملحدودة حملياً
بدالً من  عند استخدامها يف نظرية األعداد تتم كتابتها كدالة بمتغري واحد 

القيام هبذا عند اشتقاقنا للصيغة. , سوف يتضح سبب ,كتابتها عىل الشكل 
ومن أجل حتضرينا لذلك أوالً سوف نستخدم رضب املجموعة املرتبة جزئياً لنصنع 

 ترابطاً مجيالً بني شبكات قابلية القسمة والتحليل إىل العوامل األولية. 
 العوامل األولية وحواصل رضب املجموعة املرتبة جزئياً 

 , يمكن كتابته 2, حيث  العوامل األولية ألي عدد صحيح 
…  

هي أعداد صحيحة موجبة.  هي أعداد أولية متميزة والبنود  حيث البنود 
24يكون لدينا  24عندما تكون  23. 1, 2, 2لذلك  31 3 ,
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2, و 3  بكة قابلية القسمة عىل قواسم , تكون ش. وجليع قيم 1
. واألهم من ذلك, رضب عدد بنود  من شبكات قابلية القسمة متامثل مع  ترتيباً كلياً

 . شبكة قابلة القسمة لقواسم 
هي أس لعدد أويل  3و  8توضيحاً لذلك. بام أن كل من  8.8يظهر يف الشكل 

. يظهر رضهبا يف وسط  و  واحد, تكون شبكات قابلية القسمة  ترتيباً كلياً
الذي يظهر عىل يمني الشكل, يف احلقيقة,  الشكل, ومن الواضح أنه متامثل مع 

. وهبذه يف  .يف الرضب مع العدد الصحيح  ,يمكن أن نربط كالً من 
,الطريقة,  . وهذا يكاىفء |و  |ط إذا إذا وفق يف  ,

 . و  مها عددان أوليان نسبياً كام العددين  و ألن  |
بشكل عام التحليل إىل العوامل األولية ينتج من عوامل رضب املجموعة 

 املرتبة جزئياً كام ييل, إذا كانت 
…  

 
 .و   الناجتة عن رضب كة قابلة القسمة : شب8.5الشكل 
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واملرتبة بالقسمة  , عندها تكون جمموعة القواسم لـ هي العوامل األولية لـ 
 , أي, متامثلة مع حاصل رضب الرتتيبات الكلية 

(8.12) 
≅ … 																									 

). هذا امتداد مجيل للمربهنة األساسية 4بالطبع جيب إثبات ذلك (التمرين 
 للحساب, مع وجود الرتتيبات الكلية تلعب دوراً يف األسس األولية. 

إىل حاصل رضب الرتتيبات الكلية ثم وضح ذلك  حلل  :351السؤال 
 . 8.8شكل كام يف ال

 النظري  موبيوسعدد دالة 
 لـ  موبيوس) جيعل من املمكن بسهولة حساب دالة 8.12التامثل املبني يف (

عن طريق  لـ   موبيوس. وهذه طريقة إجياد دالة 8.6.1باستخدام املربهنة 
 . ≅استخدام التامثل 

2بالطريقة  لـ  نكتب املجموعة األساس , 2 , 2 , بدالً من  2
1, 2, عىل الشكل  . وبالطريقة نفسها, نكتب املجموعة األساس لـ 4,8
3 , . بام أن كالً من هاتني املجموعتني املرتبتني جزئياً هو ترتيب كيل يمكن كتابة 3

 هلام.  موبيوسدالة 
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2 , 2
1 	 ∈ 0, 1

0 بخالف	ذلك  

 و  

	 3 , 3
1 	 ∈ 0, 1

0 بخالف	ذلك  

 . 8.5.3للمربهنة  وذلك وفقاً 

 و . إذا كان كل من 8.6.1باستخدام املربهنة  اآلن سوف نعمل عىل 
	, عندها  |, وكان 24قواسامً لـ  2 , 	و  3 2 ,  . وبالتايل3

, 	 2 3 , 2 3  

	 2 , 2 	 3 , 3  

1 1  

1 ∑  

∋حيث املعادلة الثانية ما قبل األخرية صحيحة عندما  0,  ;لقيم 1
	, وبخالف ذلك 1,2 , تظهر  . الحظ تالياً أن األسس 0

 , وبالتحديد أيضاً بشكل طبيعي يف حتليل عوامل 
b 2 	3

2 	3
2 	3  

. واعتامداً عىل 1,2لقيم  0يكون لدينا  |لذلك, إذا كانت 
 ن إاحلقيقة 
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,
1 ∑ 				 ∈ 0, 1 	لكل					 1,2	

0 بخالف	ذلك
 

 . أي, تعتمد فقط عىل العوامل األولية لـ  ,ينتج أن  

,

1

1
b

0 خالف	ذلك
املختلفة	  تساوي	حاصل	رضب	عوامل	

,3عىل سبيل املثال,  24 هو ليس ناتج عن رضب  8ألن  0
,2عومل متميزة أولية. ولكن,  12 1 6ألن  1 هو  2.3

,2املتميزة األولية. الحظ أيضاً أن  2ناتج عن رضب عوامل  24

1, 6 1 . 

يمكن توسعتها ليس فقط عىل حاالت  الفكرة التي تم استخدامها إلجياد 
لألعداد املوجبة  ياً ولكن أيضاً عىل املجموعة املرتبة جزئياً املنتهية حمل عامة لـ 

, يكفي أن نجد دالة يف  |عندما  ,الصحيحة املرتبة بقابلية القسمة. إلجياد 
متامثلة مع  يف  ,) املسافة الفاصلة 1. ذلك ألن (لشبكة قواسم  موبيوس

ألي جمموعة مرتبة   ,عىل الفرتة  موبيوس) قيم دالة 2, و (شبكة القواسم لـ 
جزئياً حمدودة حملياً تعتمد فقط عىل هيكلية املجموعة اجلزئية املرتبة جزئياً واملعرفة عىل 
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هذه املسافة الفاصلة. التايل هو نتيجة واضحة من الطريقة االستقرائية يف التعريف 
 ). 5. انظر التمرين (8.5.1

, وأيضاً سمة حمدودة ألي شبكة قابلية ق  موبيوسدالة  :8.6.3املربهنة 
املرتبة جزئياً الالمتناهية لألعداد املوجبة الصحيحة املرتبة  بالتأكيد للمجموعة

 بقابلية القسمة يعطي كام ييل:ـ 

,

1

1
b

0 otherwise

	املختلفة	  تساوي	حاصل	رضب	عوامل	

يف نظرية األعداد عادة تكتب  القيمة الوحيدة تعتمد فقط عىل  ,ألن 
:كدالة بمتغري واحد:   ,جلميع األعداد الصحيحة املوجبة   ,

:. وهذا يكاىفء, |بحيث   . ألي عدد صحيح موجب  ,1

يحاً عدداً صح . وأيضاً إذا كانت 100و  30جد  :352السؤال 
 ? موجباً عندها ما هي 

 تطبيق: حساب عدد األلوان بشكل دائري

العكيس ملعاجلة مسألة  موبيوسسوف نوضح كيف يمكن استخدام حتويل 

), 5روليا. هذه الطريقة غري مبارشة كام هي يف استخدام التقنية املوجودة يف الفصل (
 العكيس.  موبيوسولكنها توضح مرونة حتويل 
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) مقسامً إىل بكم ط مناطق إذا كانت كل  6ريقة يمكن أن نلون مغزالً (بلبالً
منطقة يمكن تلوينها بلون واحد من ثالثة ألوان? يظهر املغزل من دون تلوين 
ومناطقه مرقمة عىل يسار الشكل وعىل يمني الشكل يظهر ملوناً بطريقتني خمتلفتني 

 باستخدام األلوان األسود, الرمادي, واألبيض. 

 
بام أن املغزل يمكن أن يدور يف املسطح لذلك يمكن اعتبار جمموعة التامثل له 

 .هي املجموعة الدائرية 

) لعد املغازل (اجلواب 5استخدم التقنية املوجودة يف الفصل ( :353السؤال 
 ). 130هو 

دعنا نفكر يف هذه املسألة بطريقة خمتلفة. إذا كان املغزل غري قابل للدوران 
طريقة ممكنة خمتلفة للتلوين: كل طريقة من التلوين يمكن حتديدها  3ا يوجد عنده

. طريقتا التلوين املبينتان أو ,عنارص, حيث تعبأ باحلروف  6بواسطة قائمة من 
. السؤال هو كيف نتعامل WGWBGBو BGGBGGيف الشكل السابق مها القائمتان 

 التي تبني طريقة تلوين املغزل.  مع القوائم ذات ستة العنارص املختلفة
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بعض األمور. طريقة التلوين املبينة يف أعىل الشكل  8.9يوضح الشكل 

متكافئة مع ثالث طرق بينام طريقة التلوين يف أسفل الشكل متكافئة مع ست طرق 
 خمتلفة.

 
 .6والدورة  3قوائم الدورة  :8.9الشكل

بينام التي يف  3ألعىل هلا الدورة جيب أن نقول إن القائمة ذات ستة العنارص يف ا
 . بشكل عام, إذا كانت هناك قائمة هلا أي طول, يكون هلا دورة 6األسفل هلا الدورة 

هي أصغر عدد موجب من الدوران يتطلب القيام به للحصول  وينتج عن ذلك أن 
قلة عىل القائمة األصلية. يقوم الدوران بنقل كل عنرص يف القائمة باجتاه اليسار ن

واحدة (هذا إذا كان الدوران بعكس عقارب الساعة). إذا كان التلوين أحادياً مثل 



870 
 

BBBBBB  لعد املغازل غري املتكافئة, يمكن فقط عد القوائم ذات 1تكون الدورة .
 ستة العنارص غري املتكافئة بطريقة حساب املتكاىفء منها نفسها. 

, 6, أو 2,  1جيب أن تكون إما املالحظة املهمة األوىل هي أن دورة أي قائمة 
 . 6أي, جيب أن تكون أحد قواسم العدد 

ملاذا ال يمكن أن يكون لقائمة ذات ستة عنارص فرتة عىل سبيل  :354سؤال 
 ? 4املثال تساوي 

ودورهتا تساوي  "الدائرية القوائم ذات العنارص "تشري إىل عدد  لتكن 
, حيث تكون القائمتان متكافئتني إذا كان ا ودورهت . نعني بذلك قوائم طوهلا 

 يمكن احلصول عىل إحدامها من دوران األخر. جواب سؤالنا األسايس هو 

1 2 	 3 6
: |

 

, 6|, حيث  ذلك ألن أي قائمة دائرية ذات ستة عنارص وفرتهتا تساوي 
ومن ثم  ودورهتا  ئمة دائرية عدد عنارصها يمكن إنشاؤها عن طريق حتديد أوالً قا

تكرار هذه القائمة بعدد مناسب من املرات إلنشاء القائمة ذات ستة العنارص. عىل 
2سبيل املثال, نعلم أن  (غري  2ألن القوائم ذات العنرصين وذات الدورة   3

,BGاملتكافئة) هي  BW  وGWالعنارص  . ذلك منسجم مع القوائم الدائرية ذات ستة

,BGBGBG(غري املتكافئة), وهي   2ودورة تساوي  BWBWBW	  وGWGWGW .
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من  من املناطق بحيث يتم تلوين كل منطقة بلون واحد من  بشكل عام, ملغزل له 
 األلوان اجلواب هو 

(8 .13 ) 

: |

																																																								 
العكيس. (يف مثالنا البسيط  موبيوسباستخدام حتويل  جد جيب أن ن

1 , يكون أكثر  6يمكن حساهبام بسهولة, لكن حساب  3و  2
مع مسألة معلومة, وهذه هي  صعوبة). ما نحتاجه اآلن هو طريقة لربط 

 املسألة, 
3 .

: |

 

. كم عدد القوائم ذات ستة العنارص, حيث العنارص سوف نعطي إثباتاً توافقياً 
. يوجد جواب آخر, وهي احلاالت 3? أحد األجوبة هو  Wأو  ,املمكنة هي 

املبينة عىل دورة القائمة السداسية عندما يتم التعامل معها كقائمة دائرية. إذا كانت 
بعدد من  د عنارصها , عندها ختتار قائمة دائرية عد6|, حيث  الدورة تساوي 

خياراً خمتلفاً باستخدام القائمة (الدائرية) التي عدد  , عندها يوجد الطرق 
. عىل سبيل املثال, إذا 6لبدء القائمة (غري الدائرية) التي عدد عنارصها  عنارصها 

, عندها ذلك يرتبط بالقوائم السداسية BWWواخرتنا األلوان  3كانت 
BWWBWW,WWBWWB  وWBWWBW هلا دورة تساوي  .. يوجد .

 يكون لدينا اجلواب.  6عن طريق مجع مجيع قواسم العدد 
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من املناطق حيث  بشكل عام نفس املنطق ينطبق عىل املغزل املقسم إىل عدد 
 ,  لـ  . يكون لدينا, وألي قاسم موجب يكون لكل منطقة لون واحد من األلوان 

(8.14) 
. 																																																																	

: |

 

 هي شبكة قابلية القسمة  , املجموعة املرتبة جزئياً 8.5.5من املربهنة 
 هي  و  	. الدوال هي جمموعة القواسم املوجبة لـ  Χلذلك املجموعة 

	 : .  

:  

 )  حتويل كالتايل8.14ووفقاً للمربهنة, يمكن املعادلة (

. 	 , 		أو					
: |

		 , 	
: |

 

 ينتج  وعن طريق إجياد احلل لـ 
1
	 , 		
: |

 

 النظري كام ييل:  موبيوسالذي يمكن كتابته باستخدام عدد دالة 

(8.15) 
1
	

d
					 	لـ	 																								جلميع	القواسم	املوجبة	

: |

 



873 
 

 ) يوجد 8.13لذلك, واعتامداً عىل املجموع (

	
: |

1 d
																									 8.16 	

: |

 

بحيث يتم تلوين كل  طريقة خمتلفة لتلوين املغزل الذي له عدد من املناطق 

 . منطقة بلون واحد من األلوان 
للقيم  يف البداية نجد  ),3و 6إلجياد احلل للمسألة األساسية (

1, 2, 3, 6 . 
 , نحسب 6إلجياد 

6
1
6

6
3 	

: |

 

1
6
	 6 3 	 3 3 	 2 3 	 1 3  

1
6
	1	. 3 	 1 . 9 1 . 27 1	. 729  

116 

1: استخدم الصيغة للتحقق من أن 355السؤال  3 ,2 و  3
3 8 . 

 وبالتايل يوجد 
3 3 8 116 130	

: |

 

 خمتلفة لتلوين املغزل طريقة 
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 تطبيقان لنظرية املخطط 
العكيس يف نظرية  موبيوسيف اخلامتة سوف نذكر باختصار تطبيقني لتحويل 

املخطط. األوىل هي صيغة متعدد احلدود متدرج األلوان ملخطط. هي ليست صيغة 
 لية.عملية لكنها تستخدم لدراسة تلوين املخطط من وجهة نظر خمتلفة وأكثر شمو

من القمم. يف هذه  الثانية هي صيغة لعدد املخططات املرمزة املتصلة التي هلا 
 عدد من التقسيامت  اي هلتاملرتبطة باملوضوع هي الدالة ال موبيوساحلالة دالة 

تساوي عدد املخططات املرمزة التي  	, لتكن  مرتبة بالتصفية. ألي تقسيم 
تطابق متاماً جمموعة القمم ملكونات  بحيث تكون كتل  جمموعة احلواف هلا 

تعرب عن العنرص أكرب قيمة لشبكة اجلزء, شبكة التقسيم  1املخطط املرتبطة. لتكن 
يف داخل كتلة واحدة. ذلك يعني أن عدد املخططات املرمزة  تعني اجلزء يف 
	من القمم يساوي  املرتبطة التي هلا  1 . 

	بتعريف  1 ∑  موبيوس, يكون لدينا عن طريق حتويل :	
 العكيس

1 , 1 	 	
:

 

	. عىل سبيل املثال 	من السهل إجياد قمم  1 ألن ذلك هو  2
 ن القمم. م فقط عدد املخططات املرمزة التي هلا 
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من الكتل التي حجمها  وهلا هي تقسيم من  افرتض أن  :356السؤال 
 , لقيم

 1, 2, …  , فرس ملاذا ,

	 2  

, موبيوسيتضمن باقي العمل إجياد دالة   عدد من  . إذا كان للتقسيم 1
 ثبات أن , عندها يمكن إالكتل 

, 1 1 1 ! 
 من القمم يساوي وأيضاً عدد املخططات املرمزة املرتبطة التي هلا 

	 1 1 1 !
:

2 																								 8.17  

 
هي عدد  ل و هي عدد الكت يف املجموع تكون  وذلك ولكل تقسيم 

. هذه الصيغة غري عملية بشكل واقعي للحساب ألن املجموع الكتل التي حجمها 
عدد  10. عىل سبيل املثال, عندما تكون يكون جلميع التقسيامت املمكنة عىل 

10 احلدود يف املجموع هو عدد بيل العارش يمكن كتابتها (مترين  .115,975
, وعندها يكون اجلواب أصغر. يع التقسيامت للعدد الصحيح ) كمجموع عىل مج10

10, يكون اجلواب هو رقم القسم 10عندما  42. 
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 امللخص 
العكيس هو ليس دائامً التقنية املبارشة واألكثر  موبيوسبالرغم من أن حتويل 

والتي من عملية, إال أنه بالتأكيد جزء مهم من النظرية التي توحد عدة أفكار توافقية 
دون هذا التحويل سوف تبدو غري مرتبطة. يف كل حالة يتم تطبيق التحويل عليها, تظهر 
التقنية املجموعة املرتبة جزئياً املختبئة. يف حالة التضمني واإلقصاء, تكون املجموعة 

 , هي شبكة قابليةالعدّ املرتبة جزئياً املختبئة هي شبكة املجموعة اجلزئية, ويف قوائم دائرة 
 القسمة, ويف املخططات املرمزة املتصلة هي شبكة التقسيم.

 التامرين 
هي عدد صحيح موجب.  , وافرتض أن ةالنظري موبيوسعدد دوال  لتكن  )1

5جد   .2و  1

2(  .  أثبت أن حاصل رضب جمموعتني مرتبتني جزئياً هو جمموعة مرتبة جزئياً

 .≅ت أن . أثب1لتكن  )3

,إذا كانت  )4 , … , أثبت هي العوامل األولية لـ  ,
 ).8.12التامثل املبني يف (

جمموعة مرتبة جزئياً المتناهية لألعداد الصحيحة املوجبة املرتبة  لتكن  )5
 . أثبت أن |بحيث عددين صحيحني موجبني  و  بقابلية القسمة. وليكن 

 . متامثلة مع  ,املحددة بالفرتة 
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Pلتكن  )6 Χ,   وهلا عنرص  0جمموعة مرتبة جزئياً هلا عنرص أصغر قيمة
χ. وافرتض أيضاً أنه يوجد عنرص 1أكرب قيمة  ∈ Χ  وهو قابل 1و  0خمتلف عن ,

μللمقارنة مع كل عنرص. جد  0, 1 . 

 .8.6.1ثبت املربهنة أ )7

ϕ, لتكن  nألي عدد صحيح موجب  )8 n  تساوي عدد األعداد الصحيحة
. أي, nوالتي هي أولية نسبية مع   nاملوجبة يف 

ϕ n | a ∈ n : gcd a, n 1 ). استخدم Euler phi. (هذا هو دالة |
 العكيس الشتقاق املتطابقة التعريفية موبيوسحتويل 

   
n

.
: |

 

استخدم املتطابقة التعريفية  يف التمرين السابق إلثبات أن املجموع املبني يف  )9
 ) يمكن أيضاً كتابته كام ييل: 8.16(

1 n
.

: |

 

) بحيث يكون املجموع عىل تقسيامت 8.17أعد كتابة الصيغة ( )10
متجهات النوع للتقسيامت). ثم,  (تنويه: خد بعني االعتبار العدد الصحيح 

استخدمها حلساب عدد املخططات املرمزة املتصلة ألربع من القمم وخلمس من 
 القمم. 
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 مالحظات رسيعة 

هو و  (Gain-Carlo Rota) (1999-1932) روتا −  غن كارلو  نريد أن نشكر
 العكيس موبيوس, عىل توضيح أمهية حتويل MITأستاذ دكتور يف علم الرياضيات يف 
نحو تأسيس النظرية التوافقية, نظرية دالة " 1964يف عمليات التوافيق. بحثه يف العام 

 Leroy) لريوي ب. ستيل عن طريق مجعية 1988تم االهتامم به يف العام  "موبيوس

P. Steele)  األمريكية لعلم الرياضيات ومنحه جائزة عىل عمله ومسامهته يف
البحث الوحيد املسؤول عن "اجلائزة, هو   بحث, كام قالت هيئةاألبحاث. ذلك ال

بكتابة  روتاقام  ."الثورة التي وحدت التوافيق مع مسار علم الرياضيات احلديث
 تسعة أبحاث أخر أثرت كذلك يف األبحاث التوافقية.
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 تامرين خمتارةلات وإجابات توجيه

 
امرين الواردة يف ات لبعض التتوجيهفيام ييل بعض اإلجابات النهائية أو ال

النص. يف حال إعطاء إجابة هنائية, ستجد أهنا أعطيت يف صيغة الرموز القياسية 

 , ) وذلك ملساعدتك يف التحقق من عملك. يف معظم احلاالت, 10وليس  (مثالً
 أعطيت. برشح ترفقها أن عليك بل –فإعطاء اإلجابة النهائية لوحدها ليس كافياً 

 أن يمكن كيف القرتاح أو املتعلقة, املسائل أو الرباهني يف كملساعدت اتتوجيهال
 تعتقد عندما اتتوجيهال استخدم. األصلية املسألة حل إىل اخلاصة احلاالت تؤدي
 ل احلل.إكام عىل قادر غري أنك

 1.1القسم 

 (أ)    .1

 (ب) 

 18(جـ) 

فر أفضل فرصة للربح السحب ذو العدد األقل من التذاكر املتاحة يو
 منها? واحد أي –

 2(أ)  .2
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 (ب) 

 3(أ)  .3

 8(ب) 

 16(جـ) 

5.  

4حلّ  إذنكلمة رس.   4يوجد  .7  .إلجياد قيمة   109

 2(أ)  .9

 2(ب)     

 (جـ)   

11 .; 

رقام الستة التي ستكون يف التبديل, كم : عندما تعرف األتوجيه .13
 طريقة يوجد لوضعها برتتيب متزايد?

 هي إجابة السؤال األول.   .15

املأخوذة  10: يرتبط كلّ حل باملجموعة املتعددة املكونة من توجيه .17
 ].3من [
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18.  

ص بشكل فريد بخطني شبكينيتوجيه .19  أفقني : كل مستطيل خيصّ
 وخطني شبكيني عموديني.

 2.1القسم 

والتي   عنرص مأخوذة من  ما هو عدد القوائم املكونة من  (أ) .1
 تتضمن عنرصاً واحداً متكرراً عىل األقل?

خانة والتي تتضمن  ما هو عدد األعداد الثنائية املكونة من  (جـ)
 واحداً عىل األقل? 1صفراً واحداً عىل األقل و

) والتي ال 2أو  1أو  0هو عدد األعداد الثالثية (خاناهتا إما ما  (د)
 خانات? 5يمكن اعتبارها أعداداً ثنائية مكونة من 

∑إحد اإلجابات  .3 2020
.  18لكنها تتضمن جمموع الـ    3 بنداً

.  جد إجابة أسهل حلسابه يدوياً

ع املثال املعطى يف النص بتعريف توجيه .5  لتكون جمموعة أوالً  : وسّ
 رموز ال حتتوي أي رقم. 8كلامت الرس املكونة من 

7.  
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: يكون حاصل رضب العنارص عدداً زوجياً حتديداً عندما توجيه .9
 حتتوي املجموعة الفرعية عنرصاً زوجياً واحداً عىل األقل.

26عدّ املتممة:  .11 5 ∙ 26 ∙ ,A(افرتض أن  5 E, I, O, U  هي
 أحرف العلة فقط).

: ابدأ باإلجابة عىل السؤال نفسه, لكن لألعداد الصحيحة توجيه .15
. ثم انظر كيف ستساعدك هذه اإلجابة لإلجابة عن السؤال 100حتى  1من 

 . ثم استمر عىل هذا النسق.1000إىل  1نفسه لكن لألعداد الصحيحة من 

4إجابة السؤال األول هي  .16 ∙ 5 

م إىل حاالت حسب قيمة توجيه .17  .4: قسّ

 4 (أ) .18

13 (جـ)    ∙ 48 

13 (د)    ∙ ∙ 12 ∙ 

10 (و)    ∙ 4 4 36 

∙  (ك)    44 
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 3.1القسم 

∑إجابة السؤال األول هي  .1 1
, لكن هل يمكنك كتابة اإلجابة 1

 بصورة مغلقة (من دون جتميع)?

خيارات للدالة  10, ثم 1خيارات للدالة  10ألنه يوجد  10 .3

 .7خيارات للدالة  10, وهكذا, حتى نصل إىل 2

] nدالةً تأخذ كمدخالت جمموعة فرعية من [f	: لتكنتوجيه .5
خانة يتضمن واحدات يف مواقع (اخلانات)  nوخمرجاته عدداً ثنائياً مكوناً من 

 دالة تناظرية.  fعة الفرعية. أثبت أن هذه الدالة التي ترتبط بعنارص املجمو

. لربهان دالة وملاذا مداها هو   1: ارشح أوالً سبب كون توجيه .8
,1لواحد, افرتض أن  − دالة واحد  2 1وأن  ∋

1
1

2 .
 عىل كال الطرفني وماذا حيدث? طبّق الدالة

عنرص من  جمموعتان جزئيتان تتكونان من  2و 1افرتض أن  .9

1. وهذا يعني أن , وأن املجموعة  وذلك  2

1يتضمن أن  1أو  2  . ربام كان هذا الربهان أسهل?2
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. ملاذا ال تكون  تكون الدالة تناظريةً عندما يكون  .12 عدداً فردياً
? الدالة تناظريةً عندما يكون   عدداً زوجياً

 4.1القسم 

صفوف تكافؤ.  3كل صف تكافؤ حيتوي عىل ثامنية تباديل ولدينا  .1

, 3412, 2143, 2143, 1243, 1234حيتوي الصف الواحد عىل التباديل 
3421 ,4312 ,4321. 

1أن  . لربهنة ذلك, برهن أوالً 1. 3 ثم برهن أن  ⊇
⊆ 

 ."A) عىل Identityإهنا عالقة تعريف ("جيب أن يكون يف الفراغ  .5

8. ∙ ∙ !∙ !
5 ∙ 4! ∙ 4! 

9. !
∙

 

إجابة السؤال الثاين هي  .11
2

 . ملاذا?

] متكافئان, لعالقة التكافؤ, افرتض أن اثنني من التباديل عىل [ .13
 مدخالً لكل تبديل متطابقة.  طيت أن أول إذا أع
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 , إذا كان هذا يساعدك.4أوالً قم بإجراء العدّ يف حالة  .15

 5.1القسم 

6.1 

1,2يف أزواج كالتايل:  2: نظّم عنارص توجيه .3 , 2,2

1 , 3,2 وهكذا. هل تر كيفية استخدام مبدأ برج احلامم حيث إن  2
 ألبراج?هذه األزواج هي ا

 : اخترب املساواة (زوجي/فردي) يف الرتبتني يف كل زوج.توجيه(أ)  .6

 .3,2,1,6,5,4,9,8,7, يكون التسلسل 3: عندما توجيه .7

 .1.5.4: استخدم برهان املربهنة توجيه .9

 

 2.1القسم 

التي ال تزيد يف الرتتيب من اليسار إىل  كم عدد التباديل من  (أ) .1
 اليمني?

] والتي 20عنارص املأخوذة من [ 4كم عدد القوائم املكونة من  (ب)  
 فيها عنرص واحد مكرر عىل األقل?
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 يف هذا القسم. 1#: طالع الربهان التوافقي توجيه (جـ)

2. 15 ∙أو   ∙ 11 

9 (أ). 4 9 

8 (ب)   ∙ 8 

 4 جـ)(  

5 (أ) .6 4 

 1 (ب)

ت ": استخدم أو وسع العمل يف القسم الفرعي جيهتو .7 عدّ الداالّ
 ."الشاملة

, فإن هذا مكافئ لعدّ →هذا يثبت أنه لعدّ الدوال  .12
 .املأخوذة من  القوائم املكونة من 

, فإن →جمموعة مكونة من دوال واحد لواحد  Fإذا كان  .13
L  عىل  جمموعة من تباديل. 

, 1 موقع العميلطريقة لتحديد  : يف البداية يوجد توجيه(أ)  .16
: 2لتحديد موقع العميل  1. ثم يوجد حتديداً يوجد أمام أحد صفوف 
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بصف, أو أمام أحد الصفوف الباقية  1بصف, بعد العميل  1قبل العميل 

 . استمر1

 2.2القسم 

ناً من  (أ) .1 عىل واحدين عىل  يتوخانة حي كم عدداً ثنائياً مكوّ
 األكثر?

نة من  (ب) أشخاص من جمموعة  5بكم طريقة يمكننا اختيار جلنة مكوّ

 أشخاص? 10مكونة من 

, بكم طريقة يمكننا  20: إذا أعطيت جمموعة من توجيه .2 شخصاً
أشخاص من تلك  5أشخاص, ثم اختيار جلنة فرعية من  8تكوين جلنة من 

 أشخاص من اللجنة الفرعية? 3يق مهام من اللجنة الثامنية, وأخرياً تكوين فر

ن من توجيه (أ). 4 خانة يوجد? لإلجابة الثانية,  : كم عدد ثالثي مكوّ
 .2رشط عىل عدد الـ 

من املتجر الذي يبيع تشكيالت من الكعك, بكم طريقة يمكننا  (ه)
من الكعك, بحيث نطلب قطعة واحدة من كل نوع عىل  طلب عدد 

 األقل?

. عنرص من  عدّ املجموعات املتعددة املكونة من  :توجيه (و)
 رشط عىل أكرب عنرص يظهر يف املجموعة املتعددة.



888 
 

: استخدم الربهان نفسه الذي استخدم يف املربهنة التوافقية, توجيه .6
 لكن هنا قم بعدّ كلامت الرسّ التي ال تتضمن رموزاً متكررة.

 فحسب. 4أو   (أ) .7

  (ب)

  (جـ)

  (د)

,, حيث : أي بند هو عىل الشكل توجيه .8 هي أعداد  ,
 ?صحيحة غري سالبة. ماذا جيب أن تكون قيمة 

: أوالً عدّ طرق حتديد جمموعة غري مرتبة من األعداد توجيه .11
 .املأخوذة من  لصحيحة ا

: حل النظام اخلطي. عند نقطة حمددة, سيلزمك البحث عن توجيه .13
.  مصفوفة فانديرموند يف كتاب اجلرب اخلطي إن مل تكن قد اطلعت عليها مسبقاً

 3.2القسم 

1. 20,3 20,1و  580,606,446 20,2

20,3 581,130,734 

3. 8,5 ∙ 5! 126,000 
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, ثم حدد دالةً شاملة تتضمن "املفقود": أوالً حدد العنرص يهتوج .5
.العنارص األخر 

 .1.4: طالع القسم توجيه .7

كتلة يتضمن كتلة واحدة  1إىل  : أي تقسيم عىل توجيه .9
دالةً تأخذ مثل هذا  . لتكن 1, أما الكتل الباقية فحجمها 2حتديداً حجمها 

 . برهن أن هذه الدالة 2املخرج كتلة بحجم التقسيم كمدخل ومن ثم يكون 
 دالة تناظرية.

, رشط عىل عدد العنارص التي ليست 2: بالنسبة إىل اإلجابة توجيه .11
 .موجودة يف الكتلة التي حتتوي 

 مرتني. 2.3.1: طبق املربهنة توجيه .12

. استخدم 7,4: تتبع ما يفعله الربنامج بمثال, لنقل توجيه .14
 ستريلينغ من النوع الثاين للتصور.مثلث 

∑ (ب). 18 ,1 

 ومبدأ التكافؤ. 1.2من القسم  16: استخدم التمرين توجيه (جـ)   

 2.4القسم 

40,10 (أ) .1 ∙ 10! 

  (ب)
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∑ (جـ) 40,10
1 

 40,10 (د)

 40 (هـ)

∙ (و) 9 

5. , 2 ,و  4عندما  2 2 عندما  1
3. 

,مرة للحصول عىل  2.4.1طبق املربهنة  .6 2

1,1 2,2 1 . طبق املربهنة مرة 2,2
 , وتابع.2,2أخر للحصول عىل 

إىل كل جزء موجود ومن  1, أضف : إذا أعطيت تقسيامً عىل توجيه .8
. عىل جلعل إمجايل عدد األجزاء مساوٍ لـ  1ن حجم ثم أضف أجزاء كافية م

. 1+1+1+1+2+2+6تصبح  7من املجموعة  1+1+5سبيل املثال: التقسيم 
 برهن أن هذه الدالة تناظرية. 

 ?1ال حيتوي أجزاءً حجمها ل كم تقسيم  .11

2: يمكنك برهنة متباينة التكافؤ توجيه .12

1 1 
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 3.1قسم ال

 .2666إجابة السؤال األول هي .1

: توجيه .2
.

التي  100ال تساوي عدد األعداد الصحيحة يف  
 .6و  4تقسم عىل كل من 

ف توجيه(أ)  .4 لتكون خاصية أن اللعبة ال حتتوي أي أوراق   1: عرّ
لتكون خاصية عدم وجود أي أوراق من نوع  2من نوع البستوين, 

.. إلخ. اإلجابة هي األسبايت.
. 

: عدد اجلوالت التي ال تتضمن بستوين يساوي توجيه(ب)   
1. 

∑(أ)  .5 6 1 6 ! 6 !6
0 

6. ! ∑
1

!0 

) من التفاضل Series Remainder Term(ب) استخدم مربهنة ( .7
 والتكامل.

ستة أشياء أو أكثر. اإلجابة  خاصية أن يتلقى املستقبل  . لتكن 8
وتساوي  	هي: 
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ملمكنة? ا : كم عدد املجموعات الفرعية الصفرية يف توجيه .14
 .∋يف املجموعة الفرعية, لكل  خاصية أن يكون العنرص  لتكن 

 .Bإىل  Aمساراً من  : يوجد توجيه .17

 2.3القسم 

وأن  0عدد صحيح,  خطوة استقرائية: افرتض أن  (أ) .1
3 3 إذن. 2يقبل القسمة عىل  1

1
1 3 3 1 3 3

3 2 3 3 1 3 إذن, 2. كل بند يقسم عىل 2
1

يقسم  1
 .2عىل 

1الصيغة هي:  .5
1

2
. 

1الصيغة هي:  .6 2

6
. 

. استخدم الربهان املعطى يف 3: ابدأ االستقراء عند توجيه (أ) .9
 النص.

 مة لـ واشتق أصغر قي  : حاول برهنة أن توجيه (ب)  
التي يمكنك استخدامها يف برهان اخلطوة االستقرائية. عند نقطة معينة عليك 

 .1أن حتل املعادلة 



893 
 

 هذه املربهنة األساسية يف احلساب. .12

 

 3.3القسم 

1. 2 1 3 1 6 1 7 1 8 

 xيف  14معامل  (أ) .2

 	يف  75مل معا (جـ)

1يف  15معامل  (ه) 2 ⋯ 8 3
 

  (أ)   .3

  (جـ)

  (د)

يف  15جد معامل  .6
5

1 , ويساوي 3
∑ 5 3

15
5

0 

. (أ) كتابة 9
1 2 1 1 2

. 2و 1يعطينا  
2هو  معامل

1
1 
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 4.3القسم 

2يف  12: جد معامل توجيه .1 3 4 . اإلجابة 6

 .النهائية 

3 .∑ 0 

5.  

. معامل 8
!

نة 3يساوي 3يف   , وهذا يساوي عدد كلامت الرس املكوّ
,حرف باستخدام األحرف  من  ,. 

9 .2 2 

 5.3القسم 

	(أ)  .1 2  0لـ 1

	(جـ)  1  0لـ 3

	(د)  1  0لـ 2

2 .	 2 ! 

1. (أ) 5 1, 2 2, 5 10 
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 6.3القسم 

1. 30 257,363,915,118,311 

							لـ	0(أ)  .2 4 2 1 

,1: توجيه(جـ)  2 1 

	إجابتك النهائية جيب أن تكون  .6 	لـ	0 1

2√3
1

√3
1 1

2√3
1 √3

1
 

 

 1.4 القسم

 (أ) .1
, ,

 

رموز  10خانة, بحيث حيتوي  12: أوالً حدد تسلسالً من توجيه (ب)
W مزي اورT ثم حدد طريقة إلدخال رموز .L  األربعة, بحيث ال تكون

 متجاورة.

3. !

! ∙ !∙ ! ∙ !
 

5. 
, ,

 

كم طريقة يوجد لتكوين جلنة  سؤال: من جمموعة األشخاص  .8
شخص ومن ثم إنشاء جلنة عمل من أي حجم من املجموعة  من  مكونة

 ? املتبقية من األشخاص 
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: لتكن  .10 , . إذا أعطيت جمموعة من األشخاص 2توافقياً
بكم طريقة يمكننا اختيار جلنة غري فارغة من أي حجم وختصيص شخص 
لـ  واحد كرئيس وشخص آخر كنائب للرئيس? غري توافقي: خذ مشتقتني

1. 

 4 حدسك أن املجموعة تساويالبدّ أن يكون  .11

	يساوي  .13
1
2 	 طه باستخدم التقنية املبينة يف هذا  لكن8 بسّ

 القسم.

1التكرار هو  .15 ∑و 1 1
 .2لـ  1

 

 2.4القسم 

2صيغة واحدة هي  .2 1 ∑ , كام يوجد صيغة أخر لـ 20
2. 

 باستخدام عدد فيبوناتيش.: يمكنك كتابة اخلطأ توجيه .3

 .: برهن باالستقراء عىل توجيه .4

	و 2حتقق من احلالة األساس لـ  (أ) .6 . اآلن افرتض أن 3
التي حتقق املتباينة  وأنه يتحقق لكل قيم  3عدد صحيح,  

 حتاج لربهنة. ن2
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 3 1 3  . باستخدام تكرار فيبوناتيش نحصل عىل1

 3 1 3 1 3 3 . طبّق فرضية 1
ط.  االستقراء عىل كل بند ثم بسّ

.توجيه .11  : رشط عىل ما إذا كان السوار مفتوحاً أو مغلقاً

 

 3.4القسم 

1. 3 4 30 3 69 2 38 17 

, ستكون هناك دورة 1الذي يتضمن  (أ) يف أي تبديل عىل  .4
دورة ثنائية واحدة وباقي الدورات تكون أحادية. يوجد 

2
طريقة لتحديد  

, إذنالدورة الثنائية,  1. 

 يتضمن دورة واحدة فقط, مكافئ إلجالس  (ب) تبديل عىل 
. يوجد 4.1دائرياً حول الطاولة, كام درسنا يف القسم شخص 

!
1 !. 

. كامل الطرفني استخدم متغريات منوعة:  .5
يعطينا  . حلّ مشتقة عكسية لـ  , حيث للحصول عىل 

. 

. ثم 1: استخدم نظرية ذات احلدين أوالً عىل توجيه .8
 عوّض

,  
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 ثم اعكس ترتيب املجموع.

 .1: اإلجابة هي توجيه  .11

12. 4
1

14
2

36
3

24
4

 

13. 	∆ 1 1

1 1

∆ ∆ 

 

 4.4القسم 

والبقية (إن وجدت) هي أجزاء  2جزء حجم كل منها  يوجد  .1
 .1بحجم 

يف  يساوي عدد األجزاء ذات احلجم   1الفكرة هي  .2
,1,2التقارن, لـ  … ف  , 1(عرّ ≔ 0.( 

. وعليه فإن و  احلل هو  .4
, ⁄ يف  xnساوي معامل ي جزئني	عىل	األكثر

	
⁄

	
من  ⁄

 جيب أن حتصل عىل  هنا

, جزأين	عىل	األكثر 2 3 1
4

 

,ثم استخدم  2 2,  جزأين	عىل	األكثر

lim(أ) بام أن  .7 →∞ , إذا كان ~, بالتايل فإن 1 . أيضاً
 فإن  ~
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lim
→

lim
→

1 lim
→

1

lim
→

1
1

1 

 . خاصية التعدي.  اآلن برهن ~وعليه يكون 

 : برهن باالستقراء.توجيه(ب)  .9

 5.2القسم 

 أربعة. .1

1 (أ) .3 1	5	3 2 1و  6	4 1	2	3	4	5	6 

τ	ο	π (ب)   1	4	5	6 τ	ο	πو  3	2 1	2 3	4	5	6 

	1ο (جـ)   	 	 2 1	6	3	4 2	5 

π (د)   2 1	3	5 2 4 6 
3و   1	4 2	5 3	6 

 معكوس. ∙,: ال يوجد لكل عنرص يف توجيه .4

,حذف اليسار: افرتض أن  .5 , ∗وأن  ∋ ∗ .
1للحصول عىل  1ارضب الطرف األيرس بـ  ∗ ∗ 1 ∗

1. استخدم التجميع لكتابة ∗ ∗ ∗ 1 ∗ ∗ ,
∗وهذا يعني أيضاً أن   . إذن, ∗

 : برهن بالتناقضتوجيه .6
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 .5.2.4: أعد االطالع عىل برهان مربهنة توجيه .7

 .4امثل هي الزمرة الزوجية زمرة الت .9

 

1واحد لواحد: افرتض أن  (أ) .14 , 2 . فإن ∋
 يعني أن 

 1 1, وحذف اليسار يعني أن 2 . رضب الطرف 2
1يبني أن  األيمن بـ  2. 

 

 5.3القسم 

ف فقط .1  .(ب) تباديل املعرِّ

2. 9 4 6 5 2 3 

 ... إلخ.3و 2احلافة بني 	, و2و 1احلافة بني  (ب) لتكن  .3
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 .5الزمرة الدائرية  (أ) .7

 !5 (ب)

!5(د)  0 0 0 0
, كام أحرزنا يف القسم !

1.4. 

2. اإلجابة 2زمرة التامثل حجمها  .8 2 136. 

 

 4.5القسم 

ف وإحد  2ن حجم زمرة التامثل اآل .1 فقط وتتكون من املعرِّ
 عمليات القلب. اإلجابة هي

 

 8 4 
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2إجابة السؤال األول هي  .3 7 ∙ 2 6 ∙ 2 18 .
 إجابة السؤال الثاين هي

1
14

7
3

6 ∙ 0 7 ∙ 3 4 

3. اإلجابة هي 3زمرة التامثل هي  .7 2 ∙ 3

19,737. 

4. اإلجابة هي 3زمرة التامثل هي  .9 3 2 ∙ 4 3 3 ∙

4 3 508,080. 

2اإلجابة هي  4×4بالنسبة إىل الشبكة  .11 2 2 ∙

2 16,456 

. مدار آخر حيتوي 11111و 00000أحد املدارات حيتوي  .13
00001 ,00010 ,00100 ,01000 ,10000 ,11110 ,11101 ,
, 00110, 00011. مدار ثالث حيتوي عىل 01111, 10111, 11011
01100 ,11000 ,10001 ,11100 ,11001 ,10011 ,00111 ,
, 10010, 01001, 10100, 01010, 00101. الرابع حيتوي 01110
11010 ,10101 ,01011 ,10110 ,01101. 
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 6.5القسم 

1ة , اإلجاب3بالنسبة إىل  .1
3 3 1 2 2 3. 

1, اإلجابة 3بالنسبة إىل ـ .2
4

2
2 2 4. 

3. 1 1. 

1مؤرش الدورة هو  .6
7 6 7 7 1 2

. بتعويض  3
1 ← , 2 ←

2 2 2 يف مؤرش الدورة.  2
 البنود التي نريدها هي

 48 2 2 2 48 2 2 2 48 2 2 2 48 2 2 . اإلجابة 2
 .192 = 4.48هي 

1مؤرش الدورة هو  .9
10 2 1 3

1. عوّض  3 ← 
3و ←

3 3 3 

. اإلجابة هي أو  أضف املعامالت إىل البنود التي عىل هيئة  
2064. 

 1.6القسم 

1. 2. 

ب الربهان بالتناقض.توجيه .3  : جرّ
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 . ملاذا?3,3ليس مماثالً لـ  .5

 G: اعترب أطول مسار يف توجيه .7

2(أ)  .9 1. 

ئ : عدّ احلواف يف توجيه(أ)  .10 . بالنسبة إىل اإلجابة الثانية, جزّ
) عنرص, ثمّ عدّ عنرص وجمموعة مكونة من ( الرؤوس إىل جمموعة من 

, وبنيّ املجموعة املكونة من احلواف ضمن املجموعة املكونة من العنارص 
من املجموعة املكونة ) وضواملجموعة املكونة من العنارص ( العنارص 

 ).من العنارص (

 .5.1برهنّا هذا يف القسم  .11

5,5 (أ) .12
8 1235 

 36(ج)     

 يف  لذا عدّ  هي مصفوفة جماورة لـ  A: توجيه .15

 2.6القسم 

ن يف غابة هو شجرة, إذا استخدم صيغة توجيه .1 : كل مكوّ
 حافة لكل عنرص. −شجرة 

 ∆تتضمن إحد طرق الربهنة حذف قمة بدرجة  :توجيه .2
 وحتليل ما يتبقى.
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م أشجار االمتداد إىل نوعني, تلك التي حتتوي توجيه .4 : قسّ
e  وتلك التي ال حتتويe. 

τ (أ) .5 5 

τ (ب) 16 

τ: توجيه (جـ) τ τ ∙ 

 هي M, املصفوفة 4بالنسبة إىل  .6

1ومعامله املساعد (     ) هو1,

 

∑: املجموع املطلوب هو: توجيه(ب):  .8 ,1
1. 

 3.6القسم 

 ?2عىل الدوام. متى ال تكون  2غالباً ما تكون   .1

δ: احصل عىل لوحة ألوان فيها توجيه .3 لون وابدأ بتلوين قمة  1
 واحدة كل مرة. ملاذا لن تواجه مشاكل?

 3لكنه ملخطط غروتش  3له خمطط بيرتسون  .5
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7. 4, 9, 6 

, (أ) .9 , 1 

, (ب)          , 1 1 2 
: أي تلوين مالئم إما أن يكون له قمم يف جمموعة جتزئة ذات قمتني ملونة توجيه(

 و ملونة بطريقة خمتلفة).بنفس اللون أ

 : توجيه (جـ)  

∪ ∪ , , . , . ,. 

,: توجيه .11 , ∙ ,. 

 .,: توجيه .13

 استخدم االستقراء وطريقة شبيهة إلثبات خصائص  .15
 املعطاة يف هذا القسم.

 4.6 القسم

 صحيح (أ) .1

 خطأ (د)

ة املستخدمة يف هذا القسم لربهان أن توجيه .2 م احلجّ : عمّ
9 → 3,4. 
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ف توجيه .4 : اتّبع الطريقة املقرتحة يف هذا القسم. ستستخدم أيضاً معرّ
 باسكال. 

ز قممه  13: ارسم توجيه .5 الساعة حول باجتاه عقارب  12− 0ورمّ
 5الشكل. صل كل قمة بقمتني إضافيتني: أي بالقمتني اللتني تقعان عىل مسافة 

تكون جماورة للقمتني  0القمة  إذنباجتاه عقارب الساعة من تلك القمة. ( 8و
 6, وأيضاً للقمتني 0و 2جماورة لـ  1. القمة 8و 5, وأيضاً للقمتني 13و 1
 ء. يف حني أن احلواف األخر زرقاء.). يمثّل هذا املخطط احلواف احلمرا9و

, (أ) .6 2 1 

, (جـ)           6 

 7 (د)          

 7.1القسم 

 λو  (أ) .1

 _  و   (ب)                   

 )  من املجموعة 1خذ مجيع املجموعات الفرعية ( .3

5 . , ,, ,λ 
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: استخدم مبدأ التكافؤ لعدّ املجموعات الفرعية. الحظ أن توجيه .7
λ  يساوي عدد الطرق الختيار زوج من التنويعات أوالً, ومن ثم

 عة فرعية ينتمي هلا زوج التنويعات.اختيار جممو

 0,1,2,6,9: توجيه .10

كإحد املجموعات الفرعية  0,1,2,4: استخدم توجيه .11
 األساسية.

متوجيه .14  : جد معامالت التصميم املتمّ

, جيب أن يكون عدد املجموعات  (أ) .17 عندما تبني تصميامً دورياً
 ا?الفرعية من مضاعفات عدد التنويعات. ملاذ

 من الفرع أ. األسئلة الباقية تتبع من هنا. يلزمك  (ب)           

(جـ) الرشوط األساسية الرضورية إضافة لتلك التي وردت يف          
 الفرع ب ال تلغي وجودها.

 2.7 القسم 

5و حتتاج  .1 نتج  4. ختصيص قيمة 1 يُ
 6اآلن, كام حتققها  حتىورية كافة املتغريات التي تطابق الرشوط الرض

	و  ).4حتد من إمكانية كون  7.3. (متباينة فيرش يف القسم 7
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فإن تصميمه املتمم سيكون ممكناً  إذن: إذا وجد هذا التصميم, توجيه .3
 .  أيضاً

 ثم ضع املتغريات يف الصيغة املعطاة. يف سياق  و : حلّ توجيه .5

 ي تصميم متامثل معني.: هو متبقتوجيه .7

, فإن  : إذا كان توجيه .9 . استخدم BIBDهو تصميم  تصميامً متاثلياً
 حقيقة أن التصاميم التامثلية مرتابطة.

. جيب أن جتد أهنا ختترص BRC: استخدم مربهنة توجيه. (ب) 10
7,8,10 

 .BRC: جد املتغريات واستخدم مربهنة توجيه. 11

 3.7القسم 

 ظام واحد فقط. ما هو?ثمة ن .1

 7.3.3: استخدم طريقة البناء يف املربهنة توجيه .2

, فإن عنارصه تكون  .3 إذا كان مثل هذا التصميم ممكناً
2 , 6, , 3,

2

5
د قيم  التي يمكن األخذ هبا, ثم استخدم بعض  . حدّ

 .1.7النتائج من القسم 

 15من النوع الثاين و 10من النوع األول و 5(أ) يوجد  .7
 ن النوع الثالث.م
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نعم, مجيع الرشوط الرضورية يف هذه املربهنات منطبقة لذا  .8
 فهي ال تلغي إمكانية وجودها.

 4.7 القسم 

 أخطاء 10حدثت  .1

 .اإلجابة عن السؤالني هي  .3

يساوي عدد املواقع التي ختتلف فيها كلمتان.  ⨁: توجيه .4
, الحظ أيضاً أن ناقش أن ال طرف األيمن للمتطابقة حيسبه أيضاً

∗ يف املوقع ذي  1كالمها حيتوي  	و إذا وفقط إذا كان  1
 .الرتتيب 

65536حتتاج عىل األقل  .7 فإن  إذنكلمة شيفرة,  2
2 1 . جيب أن تستخدم شيفرة 5إذا وفقط إذا كانت  16

,3هامينغ  2 , بت. نسبة كلامت الشيفرة  31. كل كلمة شيفرة طوهلا 3

 املتاحة يف هذه الشيفرة وتساويالتي حتتاجها تتناسب مع عدد كلامت الشيفرة 
2 2⁄ 	 0.1% 

املسافة  إذن, 1الوزن األقل لتجميع خطي غري صفري يساوي  (أ) .8
 . هذه الشيفرة ال تصحح أي أخطاء.1األقل تساوي 
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|: أوالً ارشح تتضمن هتوجي .10 | أنه جيب أن توجد كلمتا  2
شيفرة تتوافقان يف موقع واحد عىل األقل. بعد ذلك ما الذي يتضمنه بالنسبة 

 إىل أقل مسافة?

 5.7 القسم 

املبيّنة  11: سيلزمك استخدام حقيقة أن املصفوفة الفرعية توجيه .2
11) هي مصفوفة احلدوث للتصميم املتامثل (7.9يف ( ) وأن التصاميم 6,3,

املتامثلة مرتابطة. تعامل مع احلالة عندما يُدخل الصف األخري بشكل 
 منفصل. 

 .4.7 : أعد مراجعة برهان حد حزم الكرة يف القسم توجيه .3

 1.8 القسم 

2االرتفاع  .2 وعدد السالسل ذات احلجم األقىص  1
 .!يساوي 

. ذا كانت هو الرتتيب اإلمجايل إذا وفقط إ  .3  عدداً أولياً

 )P) = العرض (), والعرض (P+ االرتفاع ( 2 = (ب) االرتفاع  .5

. فكّك الزوج املرتب إىل حاالت حسب حجم 3: اإلجابة هيتوجيه .7
|عندما  ,عنرصها األول. أي, عدّ مجيع  | عندما  ,, ثم عدّ مجيع 0

| | 1. 
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1: افرتض أن مضاد التامثل .9 1, … 2وأن  ,

1, … 1, وأن تقسيامن للمجموعة  , ≼ 2و 2 ≼ , افرتض أن 1
∋أي جمموعة فرعية  1. بام أن 1 ≼ فإنه يوجد بعض املجموعات  2

∋الفرعية  2يضاً بأن . أ⊇بحيث  2 ≼ , فإنه يوجد بعض 1
∋املجموعات الفرعية  ⊇. وهذا يعني أن ⊇بحيث  1 ⊆

وهذا يعني   إذن, تقسيم للمجموعة  1. لكن ⊇, أو أن 
. 2هي جمموعة فرعية يف  1عة فرعية يف . وهذا يثبت أن أي جمموأن 

. وعليه فإن 1هي جمموعة فرعية يف  2يبنيّ النقاش أن أي جمموعة فرعية يف 
1 2. 

 شبكة Πأيضاً 

 ليسا بالرضورة منفصلني. . (أ)10

 : أثبت بالتناقض.توجيه (ب)  

 . هذا خاطئ.13

 8.2 القسم 

 هي جمموعة حتقق املطلوب. 2,3,4,6,16,18,24 .1

 شبكة. 16: يوجد توجيه .2

,0: اكتب توجيه .5 1, … ف , :ϕ. عرّ → بـ  1
ϕ 	يتحقق  iلكل  1 ومن متناظرة أثبت أنّ هذه املعادلة  .	

	1وإذا فقط كانت إذا  ⁄ثم أثبت أنّ  1 
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, يتبع ∋لكل قيم  . بام أن ∋إنعكاسية: لتكن  (أ) .7
 . ذلك أن 

,مضاد متاثل: لتكن  . وهذا 	و ولنفرتض أن  ∋
 . وعليه فإن ∋جلميع قيم  وأن  يعني أن 

 . إذن, ∋ميع قيم جل

 متعدي: مرتوكة لك.

, (ب) ≅ 2. 

 8.3القسم 

Π; االرتفاع 1)=10والعرض ( 10) =10االرتفاع ( .1 =4 
Π4والعرض 	 إلعطاء غطاء مضاد  8.4استخدم الشكل  Π4بالنسبة إىل  .7	

 . 7وغطاء سلسلة حجمه  4السلسلة حجمه 

موعة األوىل املرتبة بطريقة جزئية, ارسم صفاً من بالنسبة إىل املج .2
ثامنية عنارص ثم أضف عنرصاً تاسعاً فوق هذا الصف. صل العنرص التاسع بكل 
عنرص من العنارص الثامنية التي تقع أسفله. بالنسبة إىل املجموعة الثانية, استخدم 

ما املجموعة مقلوبة يف األسفل. أ "Y"يف األعىل و "Y"ترتيباً إمجالياً لكن بـ 
 مرتبة بعمليات القسمة. }1,2,3,12,18{الرابعة, املجموعة 

 .3وعرضها  5ارتفاع املجموعة املرتبة بطريقة جزئية عىل اليسار  .3
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 4.8 القسم 

ارسم خمطط هاس. كل امتداد خطي جيب أن يكون له  .1
 و 

خطيان فقط مها:  هذه املجموعة املرتبة بطريقة جزئية هلا امتدادان إذن
 .	و 

,4: ارسم خمطط هاس للحاالت توجيه .2 3 

3. Π3 2 
1لتكن  .5 2 امتداداً خطياً نتج عن اخلوارزمية.  ⋯

يف االمتداد اخلطي.  لكن  Pيف  هبدف التناقض, افرتض أن 
ذف ح) مل يكن قد تم 1إىل االمتداد اخلطي, ( ي أنه يف وقت إضافة وهذا يعن

هي العنرص األقل.  ) 2من املجموعة املرتبة جزئياً بعد, ( و كل من 
 ليس األقل. وهذا يعني أن  Pيف  لكن 

ز من توجيه .6 يتطلب أربعة  4: استخدمت العبارة لبيان أن أي منجِ

. إلجياد منجز, وسع النمط املبني يف امتدادات خطية عىل األقل لتمتد لغاية 
 .8.6الشكل 

أسفل كل عنرص يقع فوق  ′عليك أن تضع كل عنرص يقع حتت  (أ) .9
 .′و  ′حيث  ,. بمعنى, أضف كل زوج مرتب ′

, فإن امتداده اخلطي من  ′إذا كان (جـ) ′له  Pترتيباً إمجالياً

, لتكن ′ عنرصين غري  ′′و ′′, كام هو مطلوب. إن مل تكن ترتيباً إمجالياً

ر اإلجراء حتى حتصل عىل ترتيب إمجايل.′قابلني للتمديد يف   . كرّ
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 بخمسة صناديق صلبة. 5يمكن أن متثّل الـ  (أ) .12

 ) عىل املحاور 4: رتّب االمتدادات اخلطية (لغاية توجيه (ب)
بناء صندوق لكل  إذناملوجبة والسالبة بطريقة معينة. كيف يمكنك 	و

 عنرص?

 
 5.8 القسم 

 خطأ (أ) .1

 صح (ب)

ز العنرص  .3 زة املرتبة بطريقة جزئية عىل اليسار, رمّ بالنسبة إىل املجموعة املرمّ
ز  5عىل اليمني واليسار, ثم  4ثم  3, ثم 2, والعنرص األعىل منه بـ 1األقل ثم رمّ

 . مصفوفة موبيوس هي6العنرص األعىل بـ 

 

4. μ 1.2.3.4,1234 6 
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ودالة  5املجموعة الضمنية املرتبة بطريقة جزئية هي ترتيب إمجايل  .5
. بعد تطبيق حتويل موبيوس 8.5.3موبيوس هلا معطى يف املربهنة 

 العكيس, احلل يكون
1 1 

2 و 2 1  

3 و 3 4و 2 4 5و 3 5 4. 

 6.8 القسم 

5: أوالً برهن أن كالً من توجيه .1
1

9و 1 5 2 تقبل  3
 .4القسمة عىل 

 .2.8 نفسه من القسم  7هذا التمرين  .3

عدد صحيح يف الفرتة  : الفكرة هي أنك إذا قسمت كلتوجيه .5
. التامثلية Dيف  ,1تبدو كالفرتة   Dيف  ,, فإن الفرتة عىل  ,

:∅تساوي  ,  .∅بإعطاء  →
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 قائمة الرموز
 

 يبني اجلدول التايل معظم الرموز املستخدمة يف الكتاب:
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 الثبت التعريفي

 
أعداد فيبوناتيش (أو متتالية : (Fibonacci Numbers)أعداد فيبوناتيش 

 فيبوناتيش) هي األعداد التي تتضمنها املتتالية التالية:

 

عدد هو نتاج جمموع  , ويالحظ بأن كلّ 1و 0العددان األوالن يف املتتالية مها 

 ين السابقني له. ثمة تطبيقات عديدة ملتتالية فيبوناتيش منها التبليط.العدد

التباديل هي عدد التشكيالت املمكنة ملجموعة : (Permutation)تباديل 

جزئية من العنارص املنتقاة من جمموعة كلية من العنارص مع مراعاة أمهية تسلسل 

ويعني جمموع  p(n,k)اديل العنارص يف تشكيالت املجموعة اجلزئية. يرمز لعدد التب
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عدد عنارص  nالطرق التي يمكن هبا انتقاء عنارص جمموعة مع مراعاة الرتتيب, حيث 

 كيفية أخذ العنارص. kاملجموعة التي يراد ترتيبها, و

أحد فروع الرياضيات, هيتم بدراسة :  (Combinatorics)توافقيات

عدّ تركيبات أشياء ذات حجم الرتاكيب املنفصلة القابلة للعد. يتضمن هذا احلساب 

ونوع معلومني, وحتديد متى يمكن مطابقة معايري معينة, وبناء وحتليل األشياء التي 

تتوافق مع املعايري (كام يف التصاميم التوافقية), ودراسة الرتاكيب التوافقية التي تنشأ 

 يف سياق جربي, وتطبيق التقنيات اجلربية عىل املسائل التوافقية.

االقرتان املولد, هو متسلسلة قو : (Generating Function)ة دمول دالة

. ظهر مفهوم بمتغريّ واحد, تتضمن معامالته معلومات عن متتالية من األعداد 

وافر, وكان ه وحيث قدمه العامل أبراهام د 1730االقرتان املولد للمرة األوىل عام 

 هيدف حلل مسألة تكرار خطي عامة. 

يف االتصاالت ونظرية : (Error-Correcting Code) اخلطأ شيفرة تصحيح

املعلومات ونظرية التشفري, شيفرة تصحيح اخلطأ هي تقنية تستخدم للسيطرة عىل 
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األخطاء يف نقل البيانات عرب قنوات االتصاالت املشوشة. تكمن الفكرة األساسية يف 

إىل أن العامل الريايض  تشفري الرسالة املرسلة باستخدام شيفرة تصحيح اخلطأ. ويشار

كي ريتشارد هامينغ كان رائداً يف هذا املجال يف أربعينيات القرن العرشين, إذ رياألم

 وضع ما يعرف بشيفرة هامينغ لتصحيح اخلطأ يف اخلمسينيات.

 −  مبدأ االحتواء: (Inclusion-Exclusion) االستثناء –مبدأ االحتواء 

م الطري قة الشائعة للحصول عىل عدد العنارص املوجودة يف االستثناء هو تقنية عدّ تعمّ

|عنه بالرموز  احتاد جمموعتني حمدودتني. ويتم التعبري ∪ | | | | | | ∩

 جمموعتان حمدودتان.  Bو A, حيث  |

ينص مبدأ برج احلامم, يف : (Pigeonhole Principle)مبدأ برج احلامم 

حيث  mيف مستوعبات عددها  n الرياضيات, عىل أنه إذا وضعت عنارص عددها

n>m .املستوعبات عىل األقل جيب أن حتتوي أكثر من عنرص واحد فإن إحد , 

جر خمصصة للحامم, ألن  9محامات, و 10عىل سبيل املثال, لو كان لدينا  حُ

n=10 وm=9 وn>10 .احلجر فإنه سيتم وضع محامتني يف إحد 
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ة األعداد والتوافقيات, جتزئة يف نظري: (Partition Theory)نظرية التجزئة 

كمجموع لألعداد املوجبة. عىل سبيل  nهي طريقة لكتابة  nالعدد الصحيح املوجب 

, 1+1+2, 2+2, 1+3, 4بالطرق املختلفة التالية:  4املثال, يمكن جتزئة العدد 

1+1+1+1. 

تدرس هذه النظرية الرتاكيب اجلربية : (Group Theory) نظرية الزمر

لزمر وخواصها. مفهوم الزمرة أسايس يف اجلرب التجريدي. يمكن التعامل املعروفة با

مع الرتاكيب اجلربية املعروفة األخر كاحللقات والفضاء املتجهي كزمر ذات 

عمليات ومسلامت إضافية. لنظرية الزمر ثالثة جذور تارخيية هي نظرية األعداد 

 ونظرية املعادالت اجلربية واهلندسة الرياضية.

تدرس هذه النظرية املخططات والتي : (Graph Theory)املخططات  نظرية

لنمذجة العالقات بني األشياء. يتكون هي عبارة عن تراكيب رياضية تستخدم 

املخطط, يف هذا السياق, من قمم أو عقد أو نقاط تربطها حواف أو منحنيات أو 

 خطوط مستقيمة. 
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املصطلحاتثبت   

 

 Combinatorial Proof إثبات التوافيق

 Mathematical Induction استقراء ريايض

 Stirling Numbers أعداد ستريلينغ

 Partial Fraction Decomposition حتليل كرسي جزئي
(PFD) 

 Möbius Inversion حتويل موبيوس العكيس

 Inclusion-Exclusion تضمني وإقصاء

 Asymptotic Equivalence تكافؤ مقارب

 Bijection تناظر/ تقابل

 Distribution توزيع
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 Function دالة

 Bijective Function دالة تقابلية

 Onto Function دالة شاملة

 One to One Function لواحد −دالة واحد 

 Real Number عدد حقيقي

 Integer عدد صحيح

 Equivalence Relation عالقة تكافؤ

      Identity Relation  عالقة متاثلية

 Surjective غامر

 Inductive Hypothesis فرضية االستقراء

 Overcount فوق العد

 Divisors قواسم

 Pigeonhole Principle مبدأ برج احلامم
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 Sum Principle مبدأ اجلمع

 Product Principle مبدأ الرضب

 Erdős–Szekeres Theorem سيكريس− مربهنة إيردوس

 Pólya Enumeration Theorem مربهنة بوليا للتعداد

 Product Principle مربهنة الرتميز

 Binomial Theorem مربهنة ذات احلدين

 Injective متباين

 Inequality متباينة

 Palindromes متسلسلة متناظرة

 Geometric Series متسلسلة هندسية

 Codomain جمال مقابل

 Partial Sum جمموع جزئي

 Universe جمموعة إحصائية



926 
 

 

  

 Subset جمموعة جزئية

 Venn Diagram خمطط ڤن 

 Complex Conjugate مرافق مركب

 Hat-Check Problem مسألة اختبار القبعات

 Multiples مضاعفات

 Congruence Distribution نمط التطابق



927 
 

 

 

 املراجع

 
 

 مراجع عامة للتوافقيات ونظرية املخططات:
Bogart, K. P. (1990). Introductory Combinatorics, Harcourt 

Brace Jovanovich (Academic Press), San Diego. 

 

Brualdi, R. A. (2004). Introductory Combinatorics, Prentice 
Hall, Upper Saddle River, NJ. 

 

Chartrand, G. and Zhang, P. (2005). Introduction to Graph 
Theory, McGraw-Hill, Boston. 

 

Erickson, M. J. (1996). Introduction to Combinatorics, John 
Wiley & Sons, New York. 

 

Hall, M. J. (1986). Combinatorial Theory, John Wiley & Sons, 
New York. 

 

Van Lint, J. H. and Wilson, R. M. (1992). A Course in 
Combinatorics, Cambridge University Press, Cambridge, England. 

 



928 
 

Roberts, F. S. and Tesman, B. (2004). Applied Combinatorics, 
Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 

 

Stanley, R. P. (1986). Enumerative Combinatorics: Volume I, 
Wadsworth Brooks/ Cole, Monterey, CA. 

 

Tucker, A. (2006). Applied Combinatorics, John Wiley & Sons, 
New York. 

 

West, D. B. (2001). Introduction to Graph Theory, Prentice 
Hall, Upper Saddle River, NJ. 

 

 خر:أمراجع 

Anderson, I. (2002). Combinatorics of Finite Sets, Dover 
Publications, Mineola, NY. 

 

Andrews, G. E. and Eriksson, K. (2004). Integer Partitions, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

 

Appel, K. and Haken, W. (1977). "Every planar map is four-
colorable," Illinois Journal of Mathematics, 21, 429-567. 

 

Benjamin, A. T. and Quinn, J. (2003). Proofs that Really Count: 
The Art of Combinatorial Proof, Dolciani Mathematical Expositions 
27, Mathematical Association of America. 

 

Bhattacharya, K. N. (1944). "A new balanced incomplete block 
design," Science and Culture, 9, 508. 

 



929 
 

Birkhoff, G. D. and Lewis, D. C. (1946). "Chromatic 
polynomials," Transactions of the American Mathematical Society, 
60, 355-451. 

 

Brigham, R. C., Caron, R. M., Chinn, P. Z., and Grimaldi, R. P. 
(1996). "A tiling scheme for Fibonacci numbers," Journal of 
Recreational Mathematics, 28, 10-17. 

 

Cayley, A. (1889). "A theorem on trees," Quarterly Journal of 
Pure and Applied Mathematics, 23, 376-378. 

 

Carmen, T. H., Leiserson, C. E., and Rivest, R. L. (1990). 
Introduction to Algorithms, The MIT Press, Cambridge, MA. 

 

Dilworth, R. P. (1950). "A decomposition theorem for partially 
ordered sets," Annals of Mathematics, 2, 161-166. 

 

Dunham, W. (1999). Euler: The Master of Us All, Dolciani 
Mathematical Expositions 22, The Mathematical Association of 
America. 

 

Dushnik, B. and Miller, E. W. (1941). "Partially ordered sets," 
American Journal of Mathematics, 63, 600-610. 

 

Erdös, P. and Szekeres, G. (1935). "A combinatorial problem in 
geometry," Compositio Mathematica, 2, 463-470. 

 

Fisher, R. A. (1940). An examination of the different possible 
solutions of a problem in incomplete blocks. Annals of Eugenics, 10, 
52-75. 



930 
 

 

Golay, M. J. E. (1949). "Notes on digital coding," Proceedings 
of the IEEE, 37,657. 

 

Graham, R. L., Rothschild, B. L., and Spencer, J. H. (1980). 
Ramsey Theory, John Wiley & Sons, New York. 

 

Katz, V. J. (1996). "Combinatorics and induction in medieval 
Hebrew and Islamic mathematics," in Vita Mathematica: Historical 
Research and Integration with Teaching(R. Calinger, ed.), MAA 
Notes 40, Mathematical Association of America. 

 

Kirkman, T. (1847). "On a problem in combinations," 
Cambridge and Dublin Mathematical Journal, 2, 191-204. 

 

Lam, C. (1991). "The search for a finite projective plane of 
order 10," American Mathematical Monthly, 98,305-318. 

 

Lubell, D. (1966). "A short proof of Sperner's lemma," Journal 
of Combinatorial Theory, 1, 299. 

 

MacWilliams, F. J. and Sloane, N. J. A. (1978). The Theory of 
Error-Correcting Codes, North-Holland, Amsterdam. 

 

McKay, B. D. and Radziszowski, S. P. (1995). R(4, 5) = 25," 
Journal of Graph Theory, 19, 309-322. 

 

Mirsky, L. (1971). "A dual of Dilworth's decomposition 
theorem," American Mathematical Monthly, 78,876-877. 

 



931 
 

Moon, J. W. (1967). "Various proofs of Cayley's formula for 
counting trees," in A Seminar on Graph Theory (F. Harary and L. W. 
Beineke, eds.), Holt, Rinehart & Winston, New York. 

 

Neumann, P.M. (1979). "A lemma that is not Burnside's," The 
Mathematical Scientist, 4, 133-141. 

 

Niven, I. (1969). "Formal power series," The American 
Mathematical Monthly, 76, 871-889. 

 

Petkovšek, M., Wilf, H. S., and Zeilberger, D. (1996). A = B, A 
K Peters, Ltd., Wellesley, MA. 

Pless, V. (1968). "On the uniqueness of the Golay codes," 
Journal of Combinatorial Theory, 5, 215-228. 

 

Pless, V. (1982) Introduction to the Theory of Error-Correcting 
Codes, John Wiley & Sons, New York. 

 

Pólya, G. (1937). "Kombinatorische Anzahlbestimmungen für 
Gruppen, Graphen und Chemische Verbindungen," Acta 
Mathematica, 68, 145-254. 

 

Pólya, G. (1956). "On picture-writing," American Mathematical 
Monthly, 63, 689-697.  

 

Pólya, G. and Read, R. C. (1987). Combinatorial Enumeration 
of Groups, Graphs, and Chemical Compounds, Springer-Verlag, New 
York. 

 



932 
 

Prüfer, H. (1918). "Neuer Beweis eines Satzes tiber 
Permutationen," Archiv der Math. und Phys., 27, 142-144. 

 

Radziszowski, S. P. (1994). "Small Ramsey numbers," The 
Electronic Journal of Combinatorics, 1. [Dynamic Survey DSI 
Revision #11: August 1, 2006] 

 

Redfield, J. H. (1927). 'The theory of group-reduced 
distributions," American Journal of Mathematics, 49, 433-455. 

 

Robertson, N., Sanders, D.P., Seymour, P. D., and Thomas, R. 
(1996). "A new proof of the four-color theorem," Electronic Research 
Announcements of the American Mathematical Society, 2, 17-25. 

 

Rota, G.-C. (1964). "On the foundations of combinatorial theory 
I. Theory of Möbius functions," Zeitschriftfur 
Wahrscheinlichkeitstheorie, 2, 340-368. 

 

Thompson, T. M. (1983). From Error-Correcting Codes 
through Sphere Packings to Simple Groups, The Carus Mathematical 
Monographs 21, Mathematical Association of America. 

 

Tietavainen, A. (1973). "On the nonexistence of perfect codes 
over finite fields," SIAM Journal on Applied Mathematics, 24, 88-96. 

 

Trotter, W. T. (1992). Combinatorics and Partially Ordered 
Sets: Dimension Theory, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore. 

 



933

 -أ-

إثبات تقابيل: 220، 222

اإلحصاء العددي الكامل: 26، 27

 ،230  ،229  ،153 استثناء:   - احتواء 
 ،249  ،248  ،242  ،241  ،237  ،234
 ،256  ،255  ،254  ،252  ،251  ،250

660 ،399 ،309 ،257

اختبار القبعة: 248 

استقراء: 145، 219، 257، 258، 259، 
 ،266  ،265  ،264  ،262  ،261  ،260
 ،388  ،274  ،273  ،271  ،269  ،268
 ،417  ،415  ،395  ،394  ،390  ،389
 ،583  ،582  ،572  ،571  ،570  ،423
 ،633  ،619  ،614  ،613  ،612  ،585
 ،808  ،806  ،805  ،797  ،640  ،634

809

األعداد الثالثية: 57، 61

 ،191  ،190  ،189 ستريلينغ:  أعداد 
 ،206  ،205  ،203  ،201  ،194  ،192

 ،361  ،351  ،310  ،245  ،217  ،210

 ،409  ،408  ،406  ،404  ،399  ،398

  421 ،416 ،414 ،413 ،411 ،410

 ،200  ،194  ،193  ،192 بيل:  أعداد 
 ،361  ،352  ،323  ،211  ،205  ،201

406 ،404 ،402 ،398

-ت- 

تبادل يف جمموعة: 41

تسلسل متناظر: 54، 55

التقريب املقارب: 437، 444

 ،450  ،449  ،374  ،117 بوليا:  تعداد 

الفهر�س
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 ،535  ،529  ،526  ،520  ،508  ،453

536

التضمني: 93، 606، 607، 608، 609، 
 ،767  ،765  ،764  ،691  ،690  ،617

 ،831  ،796  ،791  ،790  ،789  ،787

 ،841  ،840  ،839  ،838  ،835  ،834

 ،856  ،854  ،853  ،850  ،844  ،842

877 ،862 ،860

توافقية: 25، 33، 38، 115، 162، 165، 
 ،180  ،176  ،175  ،174  ،168  ،166

 ،202  ،198  ،196  ،194  ،185  ،184

 ،218  ،217  ،211  ،210  ،207  ،205

 ،265  ،257  ،255  ،254  ،228  ،225

 ،349  ،304  ،300  ،292  ،273  ،272

 ،319  ،318  ،306  ،358  ،356  ،355

 ،372  ،370  ،365  ،363  ،362  ،322

 ،389  ،388  ،383  ،381  ،376  ،374

 ،408  ،407  ،398  ،397  ،394  ،391

 ،421  ،420  ،514  ،414  ،411  ،409

 ،538  ،520  ،447  ،428  ،425  ،422

 ،642  ،594  ،592  ،590  ،559  ،557

 ،799  ،784  ،762  ،655  ،648  ،645

 ،887  ،879  ،877  ،872  ،854  ،834

897 ،889

 ،716  ،715  ،714 هامينغ:  تصاميم 
 ،727  ،723  ،721  ،720  ،719  ،718

 ،738  ،736  ،735  ،734  ،733  ،731

 ،744  ،743  ،742  ،741  ،740  ،739

 ،757  ،750  ،749  ،748  ،746  ،745

911 ،761 ،760 ،759 ،758

جتميعات التوليفات: 53، 58

-ج-

جذور متميزة: 344، 345، 348، 392

جدول الفروق: 418، 419، 423

-ح-

األلوان: 451، 452، 453، 483، 503، 
 ،597  ،596  ،595  ،536  ،534  ،519

 ،603  ،602  ،601  ،600  ،599  ،598

 ،609  ،608  ،607  ،606  ،605  ،604

 ،617  ،615  ،614  ،613  ،612  ،611

 ،872  ،869  ،868  ،762  ،640  ،621

875 ،873

-د-

دالة واحد - لواحد: 89، 91، 93، 94، 
 ،133 ،105 ،103 ،102 ،100 ،99 ،97

 ،518  ،517  ،428  ،164  ،150  ،143

884

دالة تباينية: 91

الدوال املوّلدة: 278، 279، 280، 282، 
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283
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 ،295  ،293  ،292  ،291  ،290  ،289

 ،305  ،304  ،303  ،301  ،300  ،296

 ،315  ،314  ،313  ،312  ،311  ،310

 ،324  ،320  ،319  ،318  ،317  ،316

 ،331  ،329  ،328  ،327  ،326  ،325

 ،342  ،341  ،337  ،336  ،335  ،333

 ،391  ،374  ،369  ،365  ،347  ،346

 ،400  ،399  ،398  ،394  ،393  ،392

  ،425  ،423  ،420  ،404  ،402  ،401

 446  ،445  ،436  ،434  ،432  ،431

 591 ،589

  ،154  ،153  ،91  ،89 الشاملة:  الدوال 
 ،230  ،206  ،205  ،204  ،203  ،165

 ،246  ،237  ،236  ،235  ،234  ،233

420 ،252 ،247

-ذ-

 ،181  ،180  ،179  ،45 احلدين:  ذات 
 ،242  ،196  ،188  ،187  ،185  ،184

 ،295  ،290  ،289  ،288  ،255  ،249

 ،363  ،362  ،357  ،352  ،351  ،301

 ،417  ،383  ،370  ،369  ،365  ،364

898 ،585 ،526

-ش-

شيفرات ثالثية: 734، 757، 758

-ع-

 ،352  ،351  ،348  ،267 لوكاس:  عدد 
 ،396  ،394  ،393  ،390  ،376  ،375

398 ،397

 ،47  ،35  ،33  ،30  ،27  ،26  ،25 العّد: 
 ،69  ،66  ،65  ،64  ،63  ،61  ،56  ،51

 ،100 ،92 ،89 ،85 ،83 ،82 ،78 ،74

 ،163  ،147  ،146  ،145  ،117  ،103

 ،238  ،237  ،234  ،227  ،184  ،182

 ،300  ،296  ،272  ،264  ،251  ،239

 ،440  ،433  ،414  ،373  ،362  ،352

 ،521  ،497  ،480  ،476  ،454  ،449

 ،595  ،559  ،558  ،543  ،539  ،538

 ،839  ،796  ،793  ،762  ،726  ،607

886 ،877 ،861 ،860 ،856 ،840

 ،264  ،263  ،262 التكرارية:  العالقة 
 ،331  ،324  ،273  ،268  ،267  ،266

 ،343  ،342  ،340  ،337  ،336  ،333

 ،375  ،370  ،350  ،349  ،348  ،347

 ،617  ،610  ،594  ،589  ،588  ،391

618

-ك-

 ،187  ،185  ،181 احلدود:  كثريات 
 ،406  ،370  ،358  ،356  ،353  ،352

606 ،423 ،422 ،421 ،408 ،407
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-م-

مبدأ برج احلامم: 124، 125، 126، 127، 
 ،134  ،133  ،132  ،131  ،129  ،128

 ،558  ،143  ،142  ،140  ،139  ،138

886

 ،70  ،68  ،65  ،64  ،61 اجلمع:  مبدأ 
 ،179 ،163 ،162 ،157 ،156 ،78 ،71

 ،380  ،378  ،211  ،199  ،197  ،181

563 ،387

 ،93  ،92  ،91  ،83  ،25 التناظر:  مبدأ 
114 ،103

 ،117  ،115  ،106  ،25 التكافؤ:  مبدأ 
 ،124  ،123  ،122  ،121  ،120  ،119

 ،495  ،450  ،449  ،372  ،359  ،354

890

 ،133 سيكريس:   - إيردوس  مربهنة 
143 ،142 ،141 ،136

 ،300  ،228  ،227  ،106 أويلر:  مربهنة 
568 ،320 ،313 ،311 ،310

 - فروبينيوس   - كوتيش  مربهنة 
برينسايد: 450، 482، 488، 489، 491، 
 ،508  ،506  ،503  ،501  ،499  ،492

 ،532  ،523  ،520  ،519  ،517  ،509

536

مربهنة رامزي: 125، 143، 144، 538، 
 ،629  ،628  ،626  ،625  ،624  ،622

 ،639  ،638  ،637  ،634  ،633  ،630

886 ،643 ،642 ،641 ،640

مربهنة سبرينر: 762، 787، 792، 799، 
798 ،796 ،794 ،793

مربهنة إيردوس - كو - رادو: 799

 ،53  ،49  ،45  ،42  ،35 جمموعة جزئية: 
 ،96  ،94  ،88  ،87  ،86  ،78  ،71  ،60

 ،141 ،140 ،119 ،110 ،106 ،98 ،97

 ،236  ،234  ،185  ،177  ،176  ،143

 ،246  ،245  ،244  ،243  ،242  ،241

 ،465  ،364  ،269  ،255  ،250  ،249

 ،665  ،635  ،493  ،487  ،478  ،466

 ،753  ،718  ،712  ،707  ،706  ،669

 ،779  ،778  ،774  ،772  ،765  ،758

 ،794  ،793  ،792  ،789  ،784  ،782

841 ،840 ،838 ،836 ،815

 ،183  ،170  ،51  ،50 جمموعة متعددة:  
648 ،563 ،225

 ،624  ،169  ،77 الثالثية:  املجموعة 
 ،854 ،809 ،673 ،657

املجموعة الرباعية: 48، 706

جمموعة احلافة: 539، 540، 541، 543، 
 ،557  ،552  ،550  ،549  ،546  ،545
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 ،579  ،572  ،571  ،564  ،563  ،559

 ،607  ،600  ،596  ،592  ،589  ،582

612 ،611 ،610 ،609

 ،771  ،769  ،768  ،767 هاس:  خمطط 
 ،787  ،789  ،781  ،780  ،778  ،775

 ،816  ،812  ،808  ،801  ،797  ،792

858 ،855 ،825 ،818 ،817

 ،553  ،547  ،546  ،549 خمطط مكتمل: 
559 ،558

 ،538  ،568  ،32  ،30 الشجرة:  خمطط 
 ،576  ،575  ،574  ،572  ،571  ،570

 ،583  ،582  ،581  ،579  ،578  ،577

 ،592  ،591  ،589  ،588  ،587  ،586

621 ،620 ،618 ،600 ،593

خمططات غروتش: 548، 618

خمططات فريير: 228، 425، 430، 444، 
447 ،445

 ،323  ،322 فيبوناتيش:  أعداد  متسلسلة 
 ،352  ،351  ،348  ،343  ،340  ،339

 ،383  ،381  ،380  ،379  ،377  ،375

 ،393  ،392  ،391  ،390  ،389  ،388

 ،447  ،398  ،397  ،396  ،395  ،394

898 ،897 ،590

مكافئ مقارب: 437، 438

مفهوم التامثل: 107، 121، 450، 455، 
 ،474  ،471  ،465  ،460  ،458  ،457

 ،501  ،498  ،495  ،481  ،448  ،476

 ،524  ،522  ،514  ،509  ،505  ،504

 ،556  ،555  ،554  ،533  ،531  ،530

 ،789  ،788  ،787  ،776  ،766  ،764

 ،865  ،859  ،857  ،821  ،791  ،790

877 ،869

املثل املعياري: 817، 822، 825

 ،842  ،841  ،839  ،834 زيتا:  مصفوفة 
854 ،848 ،846 ،845 ،843

-ن-

 ،800  ،799  ،762 ديلوورث:  نظرية 
 ،813  ،812  ،811  ،806  ،805  ،802

814

 ،698  ،696  ،659  ،658 شتاينر:  نظم 
 ،712  ،711  ،704  ،701  ،700  ،699

  760 ،759 ،753 ،750 ،746

نظرية موبيوس: 257، 762، 834، 839، 
 ،846  ،845  ،844  ،843  ،842  ،841

 ،854  ،853  ،850  ،849  ،848  ،847

 ،861  ،860  ،859  ،857  ،856  ،855

 ،872  ،868  ،867  ،865  ،863  ،862

879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،873
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التوافقيات
جولة اإر�شادية

التوافقيات: جولة اإر�شادية)*(
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أو مـا يـعـادلـها

         

ديفيد ر. مازور

عن  الكتب  ألحدث  ترمجة  السلسلة  هذه  تضم 
التقنيات التي حيتاج إليها الوطن العريب يف البحث والتطوير 

ونقل املعرفة إىل القارئ العريب.
يوّفر هذا الكتاب رحلة من خالل تعريف التوافقيات  •

التي يمكن للقارئ البدء باستخدامها خالل دراسة مستقلة 
فهذا  الرياضيات.  في  الذاتية  الدراسة  تحضيرات  أو 
الكتاب ليس بموسوعة رياضية، بل هو عبارة عن دراسات 
استقصائية للتوافقيات حسب تطورها خالل العقد األخير 
مع التركيز على ميزة األسلوب الجديد في التفكير وترابطه 

مع حقول الرياضيات األخرى، فضاًل عن بعض تطبيقاته.
العّد.  • برياضيات  التوافقيات  تسّمى  أن  يمكن 

التعداد والتواجد والبناء  أكثر، هي رياضيات  وبتخصيص 
واألسئلة المثلى حول المجموعات المنتهية.

مع  • الحاضر  الوقت  في  التوافقيات  تتشابك 
ينظر  كان  القريب،  الماضي  في  الحديثة.  الرياضيات 
مقام  تقوم  التي  األدوات  من  مفيدة  كمجموعة  للتوافيق 
حقول معرفية أخرى. واآلن قد تبلورت في إطار متماسك. 
الحقول  تستخدم  أن  يمكن  كيف  نرى  أن  الجيد  ومن 
األعداد  ونظرية  والتحليل  والتكامل  كالتفاضل  األخرى 
مسائل  لحل  األدوات  هذه  والتجريدي  الخطي  والجبر 
برزت  قد  النتائج  هذه  بعض  أن  إلى  يشار  بحتة.  توافقية 

باعتبارها حقائق رياضية هامة.
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)*( الكتاب الثاين من الرياضيات والفيزياء

المياه. 1
البترول والغاز. 2
البتروكيمياء. 3
النانو. 4
التقنية الحيوية. 5
تقنية المعلومات. 6
اإللكترونيات واالتصاالت. 7

والضوئيات  
الفضاء والطيران. 8
الطاقة. 9

المواد المتقدمة. 10
البيئة. 11
الرياضيات والفيزياء. 12
الطب والصحة. 13
الزراعة. 14
البناء والتشييد. 15

المنظمة العربية للترجمةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

سلسلة كتب التقنيات االستراتيجية والمتقّدمة

الكتاب:

املؤلف:

املرتجم:

ترجـمة
ميرفت �سلمـان

كلية  يف  املشارك  الرياضيات  أستاذ  مازور:  ر.  ديفيد   •
 (Western New England College) ويسرتن نيو إنجالند
اجلمعية  يف  فعال  عضو  ماساتشوستس.  يف  سربينغفيلد  يف 
 (Mathematical Association of األمريكية  الرياضية 

(America، يعمل اآلن يف جلنة العضوية.

املعلومات  إدارة  أنظمة  يف  ماجستري  سلامن:  مريفت   •
ترمجاهتا:  من  العليا.  للدراسات  العربية  عّمن  جامعة   -
هندسة  يف  احلديثة  العمليات  وإدارة  والتقنيات  املنهجيات 
الربجميات )املنظمة العربية للرتمجة(، دليل تطوير الربجمّيات 

الشامل )املنظمة العربية للرتمجة(.




