خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

 ١٩٧٠به افتخار جورج دیوید بِرکوف  ،١۵ویلیام فاگ آزگود  ،١۶و ویلیام

دربارۀ جایزۀ استیل
جایزۀ استیل انجمن ریاض

آمری ا تحت نام دستاوردهای ی

عمر

به افراد و بهطور ساﻻنه اعطا م شود .این جایزه بهخاطر تأثیر عمیق
فعالیتهای تحقیقات
ی

ایران

٧

دریافتکنندۀ جایزه ،سط

دورۀ زمان  ،تأثیر خاص بر توسعۀ ی

باﻻی تحقیق در

رشته ،و تأثیر بر روی

دانشجویان دکترای آن رشته اعطا م شود .جوایز استیل در سال

کاسپار گراوشتاین
وصیت

تأسیس و میراث

١٧

از او وقف آن شد .جایزۀ سال  ٢٠٢٢در روز چهارشنبه ۵

ژانویه در جلسۀ جایزۀ مشترک در نشست ریاضیات مشترک  ٢٠٢٢در

سیاتل اهدا خواهد شد.
∗∗ دانش اه یزد

روشهای اثبات در هزارۀ جدید!
وادیم پونومارنکو

مترجم :محمد صالمصلحیان
زمان اثباتهای زیرسبیل ]مانند :واض است که ،بهسادگ دیده

م شود که ،ضرورت

عوض ،ی

به اثبات ندارد که [… ،به سر رسیده است؛ در

از روشهای زیر را امتحان کنید:

 .١اثبات توسط تله کلی
ی

ترفند مرموز این قضیه را اثبات م کند .پروفسورها از آن متنفرند!

 .٢اثبات توسط دموکراس  :این قضیه پس از  ١٠٠٠ﻻی
صادق خواهد بود.

 .٣اثبات توسط استوری اینستاگرام :اثبات این قضیه پس از ۵
ثانیه ناپدید م شود.

 .۴اثبات توسط موتور جستجو :اولین لینک در مورد این قضیه
م گوید که آن درست است.

 .۵اثبات توسط افراد تأثیرگذار در شب ههای اجتماع  :افراد

∗∗

 .٧اثبات توسط شهرت :میلیونها دنبالکنندۀ من موافق هستند
که این قضیه درست است.

درست نیست.

 .٩اثبات توسط وضوح کم:
ببینید:

به شعار کمپین تبلیغات

بسازید]اشاره

برای اثبات ،تصویر روبرو را

 .١٠اثبات توسط فایل با فرمت ناسازگار :برای اثبات ،فایل
» «.abcپیوست شده را ببینید.

V. Ponomarenko, Proof Techniques for the New Millen-

∗

nium, The American Mathematical Monthly, 127 (2020), no.
5, p. 443.

جذاب و زیبا فکر م کنند این قضیه درست است.
دونالد ترامپ[.

∗

 .٨اثبات توسط ترس :فقط کوتهفکران فکر م کنند این قضیه

:

 .۶اثبات توسط ترامپ :دوباره این قضیه را عال

از لروی پی .استیل بنابر

.
∗∗ دانش اه فردوس
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