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 مقدمه

هايي نظیر فشردگي برای اثبات بسیاری از قضايا الزم و  از ديرباز تشخیص داده شده که ويژگي

کاربرد  ،تعريف پوشش فشرده ؛ي قرار گرفتمورد بررس فضاهای متريک که زماني ست.ا ضروری

و بسیاری از  امکان ساختارزيابي کلي فضاهای توپولوژيکي را اين تعريف تری پیدا کرد، زيرا  گسترده

. اين کلیت بخشي به طور خاص در کردنتايج قديمي در مورد فضاهای متريک با اين زمینه کلیت پیدا 

ترين داليل تحقیق پیرامون  . يکي از مهمبودید و سودمند مف فضاهای تابعي بررسي و تحقیق پیرامون

بعبارت ديگر نتايج  ،باشند های متناهي مي شبیه مجموعهکه در بسیاری موارد بود  فضاهای فشرده آن

با انجام  اين نتايجو  شوند های متناهي نشان داده مي هبسیاری وجود دارند که به راحتي برای مجموع

  .نیز درست استاهای فشرده حداقل تغییرات برای فض

-در مورد فضاهای موضعاً محدب نامتقارن مطالعات زيادی صورت گرفته است که از مهترين آنها مي

اشاره کرد. کوبزاس ابتدا فضاهای موضعاً محدب نامتقارن را  5002در سال   1توان به مطالعات کوبزاس

مهم را برای اين  پردازد و در اين بین چند قضیهسي ميمعرفي کرده و سپس به اثبات چند خاصیت اسا

در همان سال چندين نتیجه و قضیه   5دهد. در ادامه کار کوبزاس، گارسیا رافيفضاها گسترش مي

در مورد فشردگي  3مهم فشردگي را برای اين فضاها گسترش داده و همچنین مدل نامتقارن قضیه ريس

 6و سانچز پرز 2، فراندو9گارسیا رافي به همراه آلگر 5002دهد. سه سال بعد در سال يرا مورد بحث قرار م

دار نامتقارن را انجام ها روی فضاهای خطي نرممطالعاتي در مورد فشردگي و پیش فشردگي مجموعه 

یش فشردگي ، کوبزاس در مورد فشردگي و پ5004دهند. در سال داده و چندين نتیجه را گسترش مي

 ها روی فضاهای موضعاً محدب نامتقارن مطالعاتي انجام داده است.مجموعه

                                                             
1
  S. COBZAS 

2
  L.M. García-Raffi 

3
  Riesz Theorem 

4
  C. Alegre 

5
  I. Ferrando 

6
  E.A. Sánchez-Pérez 
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ها در چهارچوب فضاهای موضعاً محدب  در اين پايان نامه، فشردگي و پیش فشردگي مجموعه

رش داده دار نامتقارن گست گیرد و برخي از نتايج فشردگي روی فضاهای نرم نامتقارن مورد بررسي قرار مي

 شود. مي

 نامه در پنج فصل به قرار زير تنظیم شده است: اين پايان

فصل اول شامل تعاريف و مفاهیم مقدماتي است که در طول پايان نامه به آنها نیاز است. اين فصل از 

چهار بخش تشکیل شده است که اين چهار بخش عبارتند از: فضاهای برداری، فضاهای متری و توپولوژی، 

 هايي آورده شده است.. در هر بخش متناسب با موضوع و قضايا مثالدار و فیلترجهت  و مجموعهرابطه 

باشد. در اين فصل تعاريف مربوط به  فصل دوم مربوط به فضاهای شبه يکنواختي و يکنواختي مي

ر شود و دشبه يکنواختي و يکنواختي آورده شده و سپس فضاهای شبه يکنواختي و يکنواختي تعريف مي

 گیرد.ادامه بعضي از خواص اين فضاها مورد بررسي قرار مي

باشد. در اين فصل نیز تعاريف مربوط  دار نامتقارن و شبه متريک مي فصل سوم مربوط به فضای نرم

هايي از آنها مورد بررسي قرار گرفته است. سپس شبه متر های نامتقارن آورده شده و خواص و مثالبه نرم

 ها و قضايايي در اين مورد به اثبات رسیده است.تعريف شده و گزارهو فضای شبه متری 

فصل چهارم مربوط به تور و کوفینال است. ابتدا تعاريف مربوط به کوفینال و رزيدوآل و سپس تور و 

 شود.هايي در مورد آنها اثبات ميزيرتور آورده شده است. در نهايت قضايا و گزاره

باشد. اين نامه نیز ميفشرده است که بحث اصلي اين پايانای پیشه فصل پنجم مربوط به مجموعه

فشرده آورده های پیشفصل در سه بخش تنظیم شده است که در بخش اول تعاريف مربوط به مجموعه

 شود.فشردگي بررسي ميشده و در بخش دوم قضايا و نتايج اصلي و در نهايت روابط بین فشردگي و پیش
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 هیم مقدماتیتعاریف و مفا

 

 

 

 



 

 
 

های بعدی پرداخته شده است. اين فصل شامل چهار در اين فصل به تعاريف و قضايای مورد نیاز در فصل

به فضاهای متری و توپولوژی و  5-1های برداری و در بخش به فضا 1-1باشد که در بخش بخش مي

ها پرداخته به فیلتر 9-1ش دار و در آخر در بخبه رابطه و مجموعه جهت 3-1خواص آنها و در بخش 

 شده است.

 

 فضای برداری  4-4

عبارت است از تابعي به  بر يک مجموعه مانند  منظور از عمل دوتايي مانند  :4-4-4تعریف 

 صورت زير

 

 هستند. به عنوان مثال جمع اعداد حقیقي و ضرب اعداد حقیقي هر کدام يک عمل دوتايي روی 

يک میدان  اندکه بر آن تعريف شده و  را همراه با دو عمل دوتايي  مجموعه : 2-4-4تعریف 

 هرگاه خواص زير برقرار باشد نامندمي

 باشد يعني پذيریدارای خاصیت شرکت عمل الف( 

 

شود موجود است  نشان داده مي که با  نثي باشد يعني يک عنصر در دارای عضو خ عمل ب( 

 که

 

 عضو معکوس )قرينه( داشته باشد يعني نسبت به عمل  هر عضو در پ( 

 



 

 
 

 دارای خاصیت جابجايي باشد يعني عمل ت( 

 

 رای خاصیت جابجايي باشد يعنيدا عمل ث( 

 

 شود موجود است که نشان داده مي که با  دارای عضو هماني باشد يعني يک عنصر در  عمل ج( 

 

 دارای عضو معکوس باشد يعني هر عضو ح( 

 

 پخش باشد يعني دارای خاصیت روی  عمل خ( 

 

 .نامندهر عضو میدان را اسکالر مي

مجموعه اعداد گويا، مجموعه اعداد حقیقي، مجموعه اعداد مختلط هر سه همراه با : 9-4-4مثال 

 اعمال جمع و ضرب مربوط به خودشان میدان هستند.

 باشد، عمل ضرب اسکالرهای يک میدان  دلخواه و  ایمجموعه فرض کنید : 1-4-4تعریف 

 شودبه عنوان يک تابع به صورت زير تعريف مي در عناصر 

 

 

 اين عمل همان ضرب اسکالر در يک بردار خواهد بود.



 

 
 

 ان و ضرب اسکالر، يک فضای برداری روی مید را همراه با دو عمل  مجموعه : 5-4-4تعریف 

 هرگاه نامند مي

 را داشته باشد. 3-5-1تعريف  )ت(تا  )الف(عمل جمع شرايط الف( 

 های زير را داشته باشد ويژگي و به ازای هر  عمل ضرب اسکالر به ازای هر ب( 

 است( همان عضو هماني  1)منظور از    (  1-ب

   (5-ب

   (3-ب

   (9-ب

 .شودآنچه حائز اهمیت است توجه به اين نکته است که يک فضای برداری روی يک میدان تعريف مي

مرتب به صورت  هایتايي -مجموعه تمام  يک میدان باشد و  هرگاه : 6-4-4مثال 

است. اعمال اين فضای برداری به  يک فضای برداری روی  باشد در اين صورت  

 شوندصورت زير تعريف مي

  الف( 

 .ب( 

بردارهای مجموعه  به صورت ترکیب خطي از گويند بردار  در فضای برداری : 7-4-4تعریف 

 موجود باشند به طوری که در  است هرگاه اسکالرهای  

 

را يک زير فضای  ، آنگاه باشد و  يک فضای برداری روی  هرگاه : 8-4-4تعریف 

 باشد.  خود يک فضای برداری روی  هرگاه  نامند برداری 



 

 
 

 يک زير فضای  . در اين صورت يک فضای برداری و  فرض کنید : 3-4-4قضیه 

 است هرگاه نسبت به عمل جمع و ضرب اسکالر بسته باشد يعني

 

خواهیم  که خواص شرکت پذيری و جابجايي برقرارند. با انتخاب  بديهي استبرهان: 

 داشت

 

 يعني هر عضو، عضو قرينه هم خواهد داشت. لذا

 

به توان برقراری ساير خواص را نیز برقرارند. به سادگي ميهمگي پس خواص مربوط به عمل جمع 

 تحقیق نمود.   صورت مشابه 

 هر فضای برداری زير فضای خودش است. : 40-4-4مثال 

 10-5-1. در اين صورت بنا به قضیه و  فرض کنید : 44-4-4مثال 

 است، زيرا زير فضای  

 

 

 در دستگاه مختصاتي دکارتي است. هااين زير فضا همان محور 

باشد. زير فضای  از بردارها در  ایمجموعه يک فضای برداری و  رض کنید ف: 42-4-4تعریف 

متناهي از  ایمجموعه . اگر عبارت است از اشتراک تمام زير فضاهای شامل  تولید شده توسط 

 گويند. را زير فضای تولید شده توسط  ر اين صورت د بردارها باشد، 



 

 
 

متناهي از  ایمجموعه يک فضای برداری و  فرض کنید : 49-4-4تعریف 

ي صفر نیستند موجود که همگ را وابسته خطي نامند هرگاه اسکالرهای  باشد.  اعضای 

 باشند که

 

را مستقل خطي نامند هرگاه وابسته خطي نباشد. درواقع  ، 13-5-1در تعريف : 41-4-4تعریف 

 هر زيرمجموعه متناهي آن مستقل خطي باشد.

 مستقل خطي است. در فضای توابع حقیقي با میدان  : 45-4-4مثال 

وابسته خطي است،   مجموعه با میدان در فضای توابع حقیقي : 46-4-4مثال 

 زيرا

 

 را يک پايه برای  باشد،  يک فضای برداری روی میدان  فرض کنید : 47-4-4تعریف 

 نامند هرگاه

 خطي باشد،مستقل   الف(

 را تولید کند. فضای   ب(

های  تايي -مجموعه تمام   يک میدان و  ، که در آن فرض کنیم : 48-4-4مثال 

 که در آنرا  . در اين صورت  باشدمي هايي از  مرتب با مولفه

 

 گويند.  پايه استاندارد )پايه متعارف( 

 گويند، هرگاه نگاشتي مانند  داررا فضای خطي نرم فضای برداری : 43-4-4تعریف 

 ،موجود باشد به طوری که به ازای هر  در 



 

 
 

 ؛الف( 

 ؛اگر و تنها اگر  ب( 

            روی آن تعريف شده است،       که فضای برداری  متعلق به میدان  ج( به ازای هر 

 ؛

 .د( 

 نامند. مي 7اردفضای نرم را به همراه  فضای برداری 

دهند  نشان مي را که با   گردايه تمام توابع حقیقي مقدار پیوسته بر : 20-4-4مثال 

 باشد. مي داريک فضای خطي نرم همراه با نرم ماکزيمم   در نظر بگیريد.

 فضای متری و توپولوژی  4-2

به به طوری که  ، تابعي است مانند در مجموعه يک متر : 4-2-4تعریف 

 دارای خواص زير است از  و  ، ازای هر 

 .؛ و تساوی برقرار است اگر و تنها اگر الف( 

 .ب( 

    ج(

 گويند.را يک فضای متری مي در اينصورت زوج 

را در نظر  مفروض، مجموعه  به ازای : 2-2-4تعریف 

گوی  -مجموعه را است. اين  کمتر از  که فاصله آنها از  يعني همه نقاطي مانند  بگیريد.  

 .نامندمي به مرکز 

                                                             
7

   Normed space 



 

 
 

، به ازای  هایگوی -باشد آنگاه گردايه همه  متری در مجموعه  اگر : 9-2-4تعریف 

 است که به توپولوژی متری القاء شده به وسیله  برای يک توپولوژی در  ای، پايهو  هر 

 موسوم است.

 شودمتر استانده در اعداد حقیقي بصورت زير تعريف مي: 1-2-4مثال 

 

همان توپولوژی ترتیبي است  کندالقاء مي که اين متر در  ایآسان است. توپولوژی بررسي متر بودن 

يک عضو پايه توپولوژی متری است؛ زيرا با فرض   ر عضو پايه توپولوژی ترتیبي مانند که ه

 داريم و  

 

 است. مساوی بازه باز  گوی  -بالعکس، 

را در صورتي  از  . زير مجموعه باشد ر با متفضايي متری  فرض کنید : 5-2-4تعریف 

 از نقاط  و  وجود داشته باشد، به طوری که به ازای هر زوج  که عددی مانند  نامندکراندار مي

 رابطه زير برقرار باشد 

 

را پوشش            است، يا   2يک پوشش فضای های از زيرمجموعه ايه گرد: 6-2-4تعریف 

باشند، آن  باز  هایزيرمجموعه باشد. اگر اعضای  مساوی  ، در صورتي که اجتماع اعضای دهدمي

 .نامندمي يک پوشش باز را 

، حاوی يک مي نامند هرگاه هر پوشش باز آن مانند  4را فشرده فضای : 7-2-4تعریف 

 را بپوشاند. زيرگردايه متناهي باشد به طوری که 
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 ، زيرافشرده است از  زير فضای : 8-2-4مثال 

است لذا عضوی در  پوشش بازی برای  چون باشد.  پوشش باز دلخواهي برای  فرض کنید 

جز تعدادی متناهي ب  شامل تمام نقاط  مجموعه از طرفي . است صفر وجود دارد که شامل مانند  

کنیم که شامل اين نقطه را چنان انتخاب مي نیست، عضوی از  که در  از آنهاست. به ازای هر نقطه 

 است که  ای متناهي از شود، زيرگردايهتشکیل مي و مجموعه  اعضای  اينای که از باشد. گردايه

 پوشاند. را مي

است که در   هایاز زيرمجموعه مانند  ایگردايه در مجموعه  10يک توپولوژی: 3-2-4تعریف 

 کندشرايط زير صدق مي

 اند،متعلق  به  و  الف( 

 ،متعلق است به  ب( اجتماع اعضای هر زير گردايه 

 .متعلق است به  مقطع اعضای هر زيرگردايه متناهي ج( 

 .نامندمي 11مشخص شده است فضای توپولوژيک را که برای آن يک توپولوژی مانند  مجموعه 

آن تشکیل يک  هایمجموعه دلخواهي باشد. گردايه همه زيرمجموعه اگر : 40-2-4مثال 

 که به توپولوژی گسسته موسوم است. دهدمي توپولوژی در 

 توپولوژی در  باشد، يک و  که فقط شامل   هایاز زيرمجموعه ایگردايه: 44-2-4مثال 

 .نامنداست که آن را توپولوژی ناگسسته مي

 مجموعه دلخواهي باشد، در اينصورت منظور از پايه توپولوژی در  فرض کنید : 42-2-4تعریف 

 )موسوم به اعضای پايه( به طوری که   هایاست از زيرمجموعه ایگردايه

 موجود است. شامل  ، دست کم يک عضو پايه مانند به ازای هر  الف(
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وجود دارد  باشد آنگاه عضوی از پايه مانند  و  متعلق به مقطع دو عضو پايه مانند  ب( اگر 

 .و  به طوری که 

، چنین ، توپولوژی تولید شده بوسیله باشد آنگاه  در  ایپايه توپولوژی اگر : 49-2-4تعریف 

 :شودتعريف مي

، عضوی از است( اگر به ازای هر  باز گويند )يعني عضوی از  را در  از  زير مجموعه 

 .و  وجود داشته باشد به طوری که  پايه مانند 

 ایپايه  يک عضوی  های، گردايه همه زيرمجموعهبه ازای هر مجموعه دلخواه : 41-2-4مثال 

 است. وژی گسسته در برای توپول

باز  را بسته گويند در صورتي که  از فضای توپولوژيک  زيرمجموعه : 45-2-4تعریف 

 باشد.

 قع باز است. دروا  بسته است؛ زيرا متمم آن از  زيرمجموعه : 46-2-4مثال 

 

. در اين صورت درون باشد ای از فضای توپولوژيک زيرمجموعه فرض کنید : 47-2-4تعریف 

 را با  معموالً درون مجموعه . ء باز جز هایعبارت است از اجتماع همه مجموعه مجموعه 

 در واقع .دهندنمايش مي

 

 است.  شامل  مجموعه بازی در  که 

و             يک توپولوژی بر  و  فرض کنید : 48-2-4مثال 

 باشد. در اين صورت واضح است که از  ایزيرمجموعه 

 



 

 
 

. در اين صورت باشد زيرمجموعه دلخواهي از فضای توپولوژيک  فرض کنید : 43-2-4 تعریف

، را با  مجموعه  15. بستاربسته حاوی  هایعبارت است از مقطع همه مجموعه بستار مجموعه 

 .دهندمينمايش  يا 

 بسته است. بعالوه ایمجموعه باز و  ایمجموعه واضح است که : 20-2-4تذکر 

 

 .بسته باشد آنگاه   گاه، و هرباز باشد آنگاه   گاههر: 24-2-4تذکر 

 يک مجموعه باز از فضای توپولوژيک  است هرگاه  گي يک همساي : 22-2-4تعریف 

 باشد. بوده و شامل 

 تهي نباشد. هرگاه  کندرا قطع مي مجموعه  مجموعه : 29-2-4تعریف 

 .آنگاه  باشد. اگر  ط حقیقي خ فرض کنید : 21-2-4مثال 

 باشد آنگاه  از ای نقطه و  بوده از فضای توپولوژيک  ایزيرمجموعه اگر : 25-2-4تعریف 

را در  مجموعه  نامند هرگاه هر همسايگي مي را يک نقطه حدی )يا نقطه انباشتگي( مجموعه 

است، هرگاه به بستار مجموعه  يک نقطه حدی  قطع کند. به بیان ديگر،  غیر از خود  اینقطه

باشد يا نباشد، اما اين امر در تعريف مذکور تأثیری  است در ممکن  تعلق داشته باشد. نقطه  

 ندارد.

يک نقطه حدی آن  آنگاه صفر را در نظر بگیريد. اگر  خط حقیقي : 26-2-4مثال 

است،  ، يک نقطه حدی نیز نقطه ديگر حدی آن است. درواقع، هر نقطه بازه  است و همچنین 

 نیست. نقطه حدی  ولي هیچ نقطه ديگر خط حقیقي 

است. هر  در اين صورت صفر تنها نقطه حدی  .فرض کنید: 27-2-4مثال 
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 .کندقطع مي و يا آن را فقط در خود  کندرا قطع نمي همسايگي دارد که  مانند  نقطه ديگر 

 مجموعه نقاط حدی  و   از فضای توپولوژيک  ایزيرمجموعه فرض کنید : 28-2-4قضیه 

 باشد. در اين صورت

 

کند. در نتیجه قطع مي ای جز را در نقطه مجموعه  باشد، هر همسايگي  در  اگر برهان: 

 .در نتیجه  . چون بنابر تعريف تعلق دارد و از آنجا  به  

شود باشد. در ادامه ثابت مي نقطه دلخواهي از  کنیم ديگر، فرض ميبرای اثبات جزئیت از طرف 

نباشد.  در  . حال فرض کنید ، در اين صورت واضح است که . اگر که 

، پس هر همسايگي کند و چون را قطع مي مجموعه  ي ، بنابر تعريف هر همسايگچون 

 . . در نتیجه کند. در نتیجه قطع مي ای غیر از را در نقطه مجموعه  

هرگاه به ازای هر دو نقطه متمايز نامند مي 13را هاوسدورف يک فضای توپولوژ: 23-2-4تعریف 

يافت شوند به طوری که از هم جدا  و  ، به ترتیب، از و  مانند  هايي، همسايگياز  و  

 باشند.

          يک فضای هاوسدروف است، زيرا به ازای هر  فضای اقلیدسي : 90-2-4مثال 

 .کندرا محقق مي 51-1-1يافت که شرايط تعريف  توانرا مي بازی به شعاع  هایگوی

را پیوسته نامند  تابع  دو فضای توپولوژيک باشند. و  فرض کنید : 94-2-4تعریف 

باشد، که در آن  يک زيرمجموعه باز  مجموعه  مانند  هرگاه به ازای هر زيرمجموعه باز 

 .به طوری که  از  هايي عبارت است از مجموعه همه  

تناظری دوسويي  و تابع دو فضای توپولوژيک بوده  و  فرض کنید : 92-2-4تعریف 

را هومیومورفیسم  هر دو پیوسته باشند آنگاه  و تابع معکوس آن يعني  باشد. اگر 
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 .نامندمي

(. اگر تابع 1هومیومورفیسم است )شکل با ضابطه  تابع : 99-2-4مثال 

 و  های زير به ازای هر دو عدد حقیقي تعريف شود، تساوی  با ضابطه  

 برقرار هستند

 

از قضايای حساب ديفرانسیل و  و  . همچنین به وضوح پیوستگي دوسويي است و  و لذا 

 شود.انتگرال نتیجه مي

 

 4شکل           

 نامند در صورتي که به ازایمي از  همگرا به نقطه را  از نقاط  دنباله : 91-2-4تعریف 

 .، ای وجود داشته باشد به طوری که به ازای هر  ، مانند  هر همسايگي 

( يک فضای توپولوژيکي است که به ازای هر دو 19فضا )يا فضای کولموگروف -: 95-2-4تعریف 

يعني  شودموجود است که فقط يکي از اين نقاط را شامل مي مانند  نقطه متمايز در آن، مجموعه بازی

موجود  از  ، مجموعه باز که  فضا باشد، در آن صورت  به ازای هر  -، يک هرگاه 

 .نتیجه دهد که  و يا اينکه  یجه دهد نت است به طوری که 

 ( يک فضای توپولوژيک است که به ازای هر 12فضا )يا فضای قابل دسترسي -: 96-2-4تعریف 
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