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را    "؟ دارد يده ا يات چه فا  ياضير"ال که   ؤن س ي   ا ه ر  ي کس  ي ممکن است ب ه ب ات مشغول  ياض ي ک

ال  ت خ دي از فاياس م   ،ده باش ه زع ه ب را ک رايافتن فايدان، ياضيک ري چ ايده ب ه يقي حق در  ک
ه مستق  ي شوند وظ   يات مطرح م   ياضير ه آن يم کس يف ا   ک رده است ن   ه ات ک  از ياريبس . ست يرا اثب

ذ کشف يا خلقشان د قرن ها پس از      ي سال ها و شا    ،ياضيق ر يف، احکام و حقا   يتعار  ير م يکاربردپ
ه ر      ي کس ي برا ،گري د ياز سو  .شوند ه در جرگ زار      يات ن ياض ي ک وان اب ه عن را يست و آن را ب  ي ب

 توان از آن اجتناب     يچ وجه نم  ياست که به ه   پرسشي  ن  يال مهم تر  ؤن س ي نگرد ا  يلوم م شبرد ع يپ
  . کرد

ا      ياضي از ر  يير بودن شاخه ها   ي کاربردپذ يبرا يليتمثقت  يد در حق  ي آ ير م يآنچه در ز   ه ت ات است ک
ه در مس  ن  دهين موارد نشان م يا. رسيدند يمبه نظر چند دهه قبل مجرد و محض        شرفت  ير پيد ک

ه  ي  خود را ن يرگذاري گذارد تاثيمدانش  که پا به عرصه يز در لحظه ايست هر چ  يقرار ن ،  علم ز ب
ا ذاردبش ينم ا. گ ه ه وچکير در حقي زينمون ت بخش ک اثيق ه ريمير عظي از ت ات ياضي است ک
  . شگرف امروز گذاشته استيروز بر دست آوردهايد
  

**********************************************************  
  پيش بيني وضع هوا

 يبراي داشتن الگوي دقيق.  دارد نيازيزياد اتاطالعات و محاسببه پيش بيني وضع هوا 
هاي  محل دررا ) چيزهاي ديگر و( سرعت باد  از وضعيت هوا بايد دما، رطوبت، فشارهوا و

ذهن هاي نادرست ممكن است در بيني اين آه پيش وجود با .مختلف و سطوح گوناگون بدانيم
 بيست سال قبل ه ساعت٣٦بهتر از پيش بيني هاي امروزه بماند، ولي پيش بيني سه تا هفت روز 

افزايش قدرت محاسبات به بهتر شدن پيش بيني وضع هوا آمك آرده است ولي اين  .است
  . دقت منجر شده استهالگوهاست آه به رشد فوق العادپِس  در رياضياِت

  

  



  
**********************************************************  

  دالنهقيمت عا پيشنهاد
شيء است ولي فقط  ه برند، بيشترين قيمته پيشنهاد دهند،"حراجي قيمت دوم"در 

قدر بد نيست آه   آن نوع حراجیاين( پرداخت مي آند ، داده استي قبلمبلغي را آه پيشنهاد دهنده
  .) هندگان بسيار زياد است د رقابت پيشنهاد،اين شكل از حراجي واقع در به نظر مي آيد، در

 برنامه ريزي ات،يها، ترآيب اين نوع و انواع ديگر حراجي توسط الگوهاي رياضي، نظريه بازي
يك نتيجه بنيادين آه محققين به آن دست يافته اند اين . بهينه سازي مورد مطالعه قرار مي گيرد و

  . پيشنهاد مي دهند، بيش از حدي هميشه قيمت بي تجربه تقريبًااست آه پيشنهاد دهندگاِن
  

  
  

**********************************************************  
  پيگيري محصوالت

آن است و مبتني بر  از رياضيات است آه امنيت ارتباطات اينترنتي شاخه اينظريه اعداد 
اعداد شابك  .ين مي آندرا نيز تضم(UPC) و آد جهاني محصول (ISBN)  اعتبار شابك آتاب

 آدهاي جهاني محصول، هرآتاب را به صورت .رايانه اي آتابها را ممكن مي آندموثق جستجوي 
  .دگردانلفان را از اخذ حقوق خود مطمئن مي ؤبه اين ترتيب م منحصر بفرد مشخص مي سازد و

  

  
  

**********************************************************  
  ا قلبتجربه ب

، اما آزمايش آردن با ا لگوهاي دقيق رياضي از سخت استآزمايش با قلب حقيقي انسان 
د جايگزين نن مي توانرايانهرياضيات و  .نويني از فرآيند پيچيده آن شده است  به درك جر من،قلب
  .دنها باش ها آزمايش در آزمايشگاه سال

 



 
  

**********************************************************  
  بردهاي آنتا آردن آاغذ براي تفريح و آار

و يا  ريگامي ـ تاآردن آاغذ ـ موضوعي براي تحقيقات رياضي باشدابه نظر نمي رسد آه 
ها يا  آردن نقشه راه ولي هر آس آه تا به حال سعي در تا.  داشته باشداي آاربردهاي پيچيده

  .ه اريگامي موضوعي بديهي نيست مي داند آ،بسته بندي هديه اي داشته است
 مي ديرينهمهندسين به تازگي آشف آرده اند آه اين موضوع   ورايانهرياضيدانان، متخصصان 

هاي اريگامي براي تا آردن اشيايي  روش امروزه . نوين استفاده شودلتواند براي حل مسائ
ثر به آار مي روند هاي فضايي عظيم به طور مو تلسكوپ ها و هواي اتومبيلکيسه هاي همچون 

  .دنها داشته باش  با چگونگي تا شدن پروتئين نيزو ممكن است رابطه اي
  

  
  

**********************************************************  
  تشخيص هويت از طريق چشم

يي شناسا دون شمارهـــــــــــيه به ما اجازه مي دهد در دنيايي بنبتشخيص به آمك ع
(PIN NO.) شناسايي با نگاه آردن به دستگاه يعني ؛زندگي آنيم ATM . شناسايي با تشخيص

دو حوزه اول براي تبديل الگوهاي  .آمار است ها و يه مبتني بر تشخيص الگويي، موجكنبع
شود که د ييتأ کند تا يکمک م آمار  وعلم ها به آار مي روند1 و 0يه شما به دنباله اي از نبع
  .آن شماست اسكن شده از هينبع
  



 
  

**********************************************************  
  ها توصيف اقيانوس

دماي سرتاسر پهناي وسيع  ها و  براي توصيف جريانکهها  الگوهاي خوب از اقيانوس
 در خشكي  در دريا بلكه براي آشاورزاِن نه تنها براي ماهيگيراِنبه کار مي روندها  اقيانوس
. ، ابزارهاي مناسب و اطالعات آافي براي ساختن الگوها وجود نداشتپيشتا چندي  .ستمفيد ا

 براي مثال  وهوا،  پيش بيني آوتاه مدت آب و،درحال حاضر با اطالعات جديد و رياضيات نوين
  .استشده  ال نينو، ممكن هپيش بيني پديد

  

 
  

**********************************************************  
  DNAآشف رمز 

ها درجاهاي  آرده باشد مي داند آه گره  آه از شلنگ براي آبياري باغچه استفادهيهرآس
 گره هدانشمندان دريافته اند آه شاخه اي از رياضيات موسوم به نظري. عجيبي رخ مي دهند

رياضيات نقش مهمي در درك اين آه  .ظاهر مي شوند  DNAهمچون  يشناخته شده ادرجاهاي 
DNA  دينما بازي مي عمل مي آندچگونه.  

  



  
**********************************************************  

 حذف سيم
آه در داخلش مي گذرد را  مقدار قابل توجه عملياتي ن اندازه کوچک،ي با اتلفن همراه،

 رشته اي از صفر تلفن به وسيله مبدِله شما بمخاطب در يك تلفن معمولي، صداي  .پنهان مي آند
 در آنجا دوباره  وفرستاده مي شودو سپس تلفن شما به ايستگاه تلفن  يك ها تبديل مي گردد و و

  . رسديبه گوش م  از آن صداي تقريب بسيار خوببا به صداي اصلي مبدل و
مي فرستد و نزديك ترين ايستگاه تلفن ز ينفرستادن آلمات، يك آد شناسائي به هنگام تلفن همراه 

به آار گرفته مي شوند آه با وجود  ياضيري يها الگوريتمان ين ميدر ا. ا مشخص مي سازدر
  .دنمي نماي تغيير محل تلفن، مكالمات پيوسته را ابقاء

  

  
  

**********************************************************  
  هاي بهتر توليد عدسي

 هندسه، علم مواد و معادالت  قسمتي از رياضيات است آه،طراحي لنزهاي چشمي
اين حوزه يك ناحيه فعال از تحقيقات  . تعجب آوري در برمي گيردهديفرانسيل جزيي را به شيو

اثر مي )   سال دارند٤٠ به خصوص آنهايي آه بيش از  و(است آه روي زندگي روزانه مردم 
  .گذارد



 
  

**********************************************************  
  حفاظت از ارتباطات اينترنتي

نمي توانست با امنيت روي اينترنت خريد  آس هيچ بود، ينم رمز نگاري رياضياِتاگر 
 حقايق جبري آه گرچه اين رمز نگاري براساِس .کند يا تجارت  وحسابش را بپردازد آند، صورت

 ٢٥ ظرف ،يکنون ارِيآد گذشرفته يپفن آوري  يول استده يگردها قبل اثبات شده اند بنا  سال
  .ستسال گذشته صورت بندي شده ا

  

  
  

**********************************************************  
 ها رياضيات وژن

  وآناليز عددي، آمار .خته است ژن انساني را ممكن ساهرياضيات، تحليل داده هاي پروژ
اطالعات ژنتيكي آه مشخص  از ي طرح؛ دارندDNA نقش مهمي در نقشه برداري هاالگوه ينظر

 آه توسط محققان ي برترفناوری. را منحصر به فرد مي سازد مي آند چه چيزي هر يك از ما
الگو .  ناميده مي شودها به آار مي رود ميكروآرايش ولهاي فعال در سل براي شناسايي ژن

مهم ژنتيكي  ت اطالعا، آه با استفاده از رياضياتهستندي و تحليل تصويري دو حوزه سشنا
از داده هاي ميكروآرايش استخراج مي را درمورد چندين بيماري مانند آلزايمر و پارآينسون 

 در آينده ميكروآرايش ممكن است بتواند رهيافتي اختصاصي به پزشكي باشد آه درآن پزشك. آنند
ص بيماري به تشخي مار خوديب تواند با به آاربردن اين تراشه ها روي سابقه ژنتيكيب هر شخص

  .و تعيين بهترين درمان بپردازد يو
  



  
  

**********************************************************  
  ها زنده سازي فيلم

. ها بر اساس رياضيات پايه گذاري شده اند  از فن آوري متحرك سازي فيلمعظيميبخش 
 لق شده اند آه نقاط را به شكل با استفاده از نرم افزاري خها  و حرآت فيلمهها، زمين شخصيت

  - ي با مهارت ساخته و ذخيره شده اند ارايانههاي   گرافيك آه با آمك رياضياِت- هاي هندسي
  .تبديل مي آند

  

  
  

**********************************************************  
  ها شبيه سازي آهكشان

ليون جسم ي شامل صدها بويشتر  سال نوري ب١٠٠٠٠٠آهكشان مي تواند از يک پهناي 
هاي  الگو سازي چنين سيستم .باشدما  سماوي با جرمي بيشتر از يك تريليون برابر خورشيد

عظيم و پيچيده اي آه بسياري از ستارگانشان مدارهاي آشوبناك دارند نياز به فن آوري هاي 
  .دارد ياضيرمحاسباتي جديد 

توسعه با اين حال الگوها را بهبود بخشيده است  بدون شک سرعت و حافظه رايانه هاتوسعه 
ها   در توليد الگوهاي دقيق آهكشاننه، توسط رايا يعني حل قدم به قدم يك مسأله،ها الگوريتم

  .ضروري است
 



 
  

**********************************************************  
  طبقه بندي اثر انگشت

حجيم و تقريبًا غير  تالي ميليونها اثر انگشت آارطبقه بندي و مشخص آردن تصوير ديجي
 متشكل از ،FBIونده هاي جاري اثر انگشت ربدون فشرده سازي، پ .قابل تصوري است

ها، فشرده  كجنويني از رياضيات موسوم به مو هشاخ . بايت است٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠
 به طوري آه ؛م مي دهدنسبتًا ساده و با هزينه خيلي آمتري انجا سازي اطالعات را سريع،

  .تر انجام مي شود دسترسي به اطالعات و بازيابي آنها سريع
  

  
  

**********************************************************  
  طراحي هواپيما

اما به تازگي رياضيدانان . ستمورد مطالعه قرار گرفته ا) بآ و(صدها سال جريان هوا 
رياضيات و کمک با  . آرده اند،ديناميك استروئآاز مهم ه يك بخش  آ،آشوب هشروع به درك پديد
  .هاي بادي به ندرت در طراحي فضاپيماها استفاده مي شوند  ديگر تونل،رايانه هاي نوين

  



 
  

**********************************************************  
  ها غلبه بر بيماري

ها تا دنبال آردن يك بيماري  ژن ها و نالگوسازي پروتئيدررياضيات، نقش مهمي 
هاي  بيماريشيوع براي مثال، مدل اصلي آه براي تحليل  .ايفا مي آند در يك آشور فراگير

شاخه جديدي از رياضيات وجود  .مسري استفاده مي شود يك دستگاه معادالت ديفرانسيل است
 داده هاي جمع آوري شده در پهنه وسيعل يتحلي به سو الگو شنا دارد آه با استفاده از آمار

 آليدي در مطالعه ارتباط تغييرات ژن يرياضيات همچنين نقش. ها آمك مي آند بيماريه مطالع
  . مي آندايفاهاي خاص  انساني با بيماري

  
  

  
  

**********************************************************  
  گوش آردن به موسيقي

باشد يا خوانندگان موتسارت چقدر پيچيده باشد، از ) داده يا(اهميتي ندارد آه موسيقي 
در هر مرحله از  .ندکنخيره مي  ذ1  و 0 فقط با استفاده از اعدادو روي لوح ها را آنها  .مدرن

  . استفاده مي شود تا پيچيدهمختلف رياضيات از ساده هاي اين فرآيند از شاخه
  

  
  

**********************************************************  



  ارتباط اينترنتي
 مسألهعاتي چگونه از طريق اينترنت حرآت مي آنند يك درك اين آه بسته هاي اطال

 . آامًال متفاوت از ارتباطات خطوط تلفن سنتي رفتار مي آنند،ارتباطات اينترنتي. است ياساس
هاي آوتاه  اينترنتي از پيغام يهاارتباط گوناگون  در توصيف جنبه هاي ،الگوهاي فرآتالي

  . شده، آامًال موفق بوده استهاي بزرگ انتقال داده تا فايلگرفته شخصي 
  

  
  

**********************************************************  
  نقشه مغز

آارآردهاي معين ک از يهاي مغز متناظر با آدام  قسمتک از يآدام ن که ين ايي تعيبرا
 بعدي  سطح دوربرا  يدمغز سه بعد ين منظور باي ايبرا.  شودياستفاده مرياضيات از هستند، 

هاي فراوان  با اين حال، به دليل اليه ها و شكاف.  شبيه تبديل آره زمين به يك نقشه؛نقش نمود
  .نقشه است  بسيار پيچيده تر از تبديل آره بهر صفحهسطح مغز، نگاشتن مغز ب

  

  
  

**********************************************************  
  نترنتدست يابي به نتايج روي شبكه اي

ها ارديليمست آوردن سريع اطالعات در يك آتابخانه آه شامل ه دتصور آنيد براي ب
. ، درحال جستجو هستيدند به صورت تصادفي و بدون هيچ ترتيبي انباشته شده ا است وصفحه

 .ها دفعه در روز انجام مي دهد  اينترنت ميليونهاين آن چيزي است آه موتورهاي جستجوي شبك
 اغلب صفحات قابل استفاده را پيدا مي آردند ولي آن صفحات ،تورهاي جستجونسل اوليه مو



 يموتورهاي جستجو . روندآار به يبه راحتد آه نممكن بود پايين تر از جايي در فهرست باش
 نظريه گراف و جبر خطي ـ مرتب مي ت،وسيله رياضيات ـ احتمااله امروزي صفحات را طوري ب
هاي مورد نظر در باالي فهرست جستجو جهت استفاده آسان قرار  آنند آه مربوط ترين پايگاه

  .گيرندب

  
  

**********************************************************  
  ها به حساب آوردن رأي

نتيجه انتخاباتي آه بيش از دو انتخاب بديل را بدون توجه به اآثريت پيشنهاد مي آند، 
رياضيدانان نشان  .ها رأي ستفاده شده مشخص مي شود تا خودبيشتر توسط فرايند رأي گيري ا

  .داده اند آه دراين نوع انتخابات نتايج غير منطقي محتمل است تا نتايج منطقي 
مقصدشان ن گروه يا اگر . بروندالتيتعطگروه مي خواهند به ک ياآثريت د يفرض کنبراي مثال 

 از  برونددسته اي آه مايلند به قطب جنوبکل، ،مطابق شرا مانند اآثر انتخابات برگزينند، چون 
بيشتر است، آنها به قطب جنوب مي روند ودر بروند گر ي ديجاهابه  خواهند يمدسته اي آه 

  .نتيجه شش نفر از ده نفر ناراضي مي شوند
  

  
  

**********************************************************  
  برقراري ارتباط



شان  بين و صفحات روي اينترنت همراه با ارتباطات،مغزهاي  نرونعه،  در يك جاممردِم
 مشخصه هاي شبكه از قبيل تعداد و چگونگي توزيع ،رياضيدانان .هايي از شبكه هستند مثال

ارتباطات را مطالعه مي آنند تا آشف آنند آه چه چيزهايي طبيعت ذاتي شبكه ها را تشكيل مي 
 هي با دامن آاربردها باال در داراي اهميت،ز يك شبكه چنين خواصي افهمآشف و  .دهند
  .است -ها در برابر ويروس  انسان  وانه هايرا شامل حفاظت از  - كروسكوپ تا سطح آيهانيمي
  

 
  

**********************************************************  
  بازيابي تصوير

 فرآيندي آه تا چندي ؛ثار بصري استبازسازي آارهاي هنري يك آار قديمي در بازيابي آ
اآنون بسياري از مردم از رايانه براي . پيش توسط متخصصين به طور دستي انجام مي شد

  .هاي ديجيتالي استفاده مي آنند ترميم عكس
هايي است آه معادالت  گسترش الگوريتم، رو به رشد در تحقيقات رياضيو يك حوزه جديد 

، بازسازي ديجيتالي  اندكيتالش  با داده هاي آم و و سپسديفرانسيل جزيي را حل مي آند
 تصاوير ههاي از بين رفت  براي بازيابي قسمت،اين فن آوري .آارهاي هنري را ممكن مي سازد

  . استفاده مي شود -  بدون نياز به ارسال دوباره اطالعات تكميلي- ارسال شده
  

  
  

**********************************************************  
  ايجاد آريستال



  چگونگي تشكيل آريستالهقدرت رياضيات به همراه سرعت رايانه ها در مطالعه امروز
 ذرات برف از لحاظ زيبايي چيزهايي همچون درك کمک بهها عالوه بر  آريستال. نيازندها مورد 
  .فا مي کننداينقش آليدي نيز  در ساخت ابر رسانه ها و تراشه هاي رايانه اي ،شناختي

  

 
  

**********************************************************  
  انقالب در محاسبات

 آن قدر آوچك مي شوند آه تأثيرات مكانيك ي ا سال ديگر، تراشه هاي رايانه٢٠تا 
در حالي آه محاسبات . آوانتومي جايگزين قوانين فيزيكي آه تا به حال قبول داشته ايم مي شوند

 بيت ، بنا شده اند، واحد پايه اي در محاسبات آوانتومي1 و 0هاي  روزي بر پايه بيتام
با احتمالي آه با هر ( يك  است آه مي تواند به طور همزمان صفر و آوانتومي موسوم به آوبيت

پيچيده خيلي محاسبات طوالني و در دنياي عجيب محاسبات آوانتومي،  .باشد )آدام همراه است
  .همزمان انجام گيردبه طور  زيرا مراحل زيادي مي تواند ،جام مي شودتر ان سريع

 آفريدن يك ،ن در اين حوزهان رايانه و مهندساهدف نهايي رياضيدانان، فيزيكدانان، متخصص
 را آه رايانه هاي قدرتمند امروزي ظرف يمسائلاز رايانه آوانتومي است آه بتواند بعضي 

  .ر چند ثانيه حل آنند سال حل مي نمايند، داردهايليم
  

 
  

**********************************************************  
  در زندگي ها استفاده از روبات

  
هاي   مانند جارو آردن آف اتاق و فعاليتروزمرهو شكل، امور  ها در هر اندازه روبات

 .نجام مي دهندها را ا هاي تسويه طبيعي در آف اقيانوس قابل توجهي مانند آشف سيستم
جبر خطي چند شاخه رياضي هستند آه امكان  هندسه، آمار، نظريه گراف، معادالت ديفرانسيل و



 به طوري آه روبات به صورت خود ؛ها ايجاد مي آنند براي روبات مسير يابي و تصميم گيري را
  .دهيمبه خود مي تواند اعمالي را انجام دهد آه ما نمي توانيم و يا نمي خواهيم انجام 

  

 
 

**********************************************************  
 

:مراجع  
  .http://www.ams.orgکا، ي امرياضيگاه انجمن ريپا .١
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