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 الف
 

 مقدمه

  2مطرح گردید و بعد از آن ری   8عملگرهاي فشرده اولي  بار توس  هيلبرتنظریه 

خواص عملگرهاي فشرده را مورد بررسي آرار دادد از آنجا که عملگرهاي فشرده داراي خواص بسياري 

مفاهيمي که مورد توجه آرار گرفت ای  بود که خاصيت ای  عملگرها در فضاهاي جمله بودند، از 

عملگرهاي به   9يداو یوس  3د از ای  رو کاکوتانيمورد بررسي آرار گرفتتوپولوژیک ضعيف 

به طور  يهاعملگر همچني طور ضعيف فشرده را تعریف کرده و خواص آنها را مورد بررسي آرار دادندد 

 ستدا هشد فيمعر  6دادس و  5گنيبر - مير توس ر با لي او ايبر نيز مرتب يضعيف فشرده

 - نيم يهاعملگر ي رهباتي درمطالعا ،گنيبر - مير و  7 نزا توس  8448 و 8413 يسالها در

باناخ مورد بررسي و  هايضعيف فشرده روي مشبكه -عملگرهاي  نامه، در ای  پایان دمدآ بعمل دهفشر

 کمک گرفته شده استد مطالعه آرار گرفته است که در آن از مرجع 

 پایان نامه در چهار فصل به آرار زیر تنظيم شده است:ای  

 فصل اول شامل تعاریف و مفاهيم مقدماتي است که در طول پایان نامه به آنها نياز استد

باناخ و انواع آن است که در ای  فصل بعد از معرفي آنها، خواصي را در  يمشبكهمربوط به فصل دوم 

 موردشان بررسي خواهيم کردد

 عملگرها و انواع آن استدبوط به مرفصل سوم 

 دباشدضعيف فشرده مي -عملگرهاي  يدربارهفصل چهارم 

 

 

                                                             
1
  Hilbert 

2
  Riesz 

3  Kakutani 
4  Yosida 
5  Meyer-Nieberg 
6  Dodds 
7  Zaanen 



 

 الف
 

 4فصل 

 تعاریف و مقدمات
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 تعاریف   4-4

 ددهيمکه براي فصلهاي بعدي ضروري هستند را ارائه مي هایيدر ای  فصل تعاریف و آضيه

عبارت است از تابعي به صورت  روي یک مجموعه مانند  یک عمل دوتایي مانند : 4-4-4تعریف 

 زیر:

 

 1یک ميدان اندکه بر آن تعریف شده و  را همراه با دو عمل دوتایي   يمجموعه: 2-4-4تعریف 

 هرگاه خواص زیر برآرار باشد: ناميممي

 عمل  (8

 باشد یعني: پذیريداراي خاصيت شرکت

 

 عمل  (2

 شود موجود است که نشان داده مي که با  داراي عضو خنثي باشد یعني یک عنصر در 

 

هر عضو  (3

 عضو معكوس )آرینه( داشته باشد یعني: نسبت به عمل  در 

 

 عمل  (9

 داراي خاصيت جابجایي باشد یعني:

 

 عمل  (5

 داراي خاصيت جابجایي باشد یعني:
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   Field 



 

 الف
 

 

 عمل  (6

 شود موجود است که نشان داده مي که با  داراي عضو هماني باشد یعني یک عنصر در 

 

هر عضو  (7

 :داراي عضو معكوس باشد یعني 

 

 عمل  (1

 داراي خاصيت پخش باشد یعني: روي 

 

 نامندد هر عضو ميدان را اسكالر مي

 اعداد حقيقي با جمع و ضرب معمولي یک ميدان استد يمجموعه: 9-4-4مثال 

روي  4ي برداريو ضرب اسكالر، یک فضا را همراه با دو عمل   يمجموعه: 1-4-4تعریف 

 هرگاه:ناميم مي ميدان 

 عمل  (8

 را داشته باشدد 2-8-8تعریف  9تا  8شرای  

عمل  (2

 هاي زیر را داشته باشد:  ویژگي و به ازاي هر  ضرب اسكالر به ازاي هر 

 

 است( همان عضو هماني  8)منظور از    
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  Vector space 



 

 الف
 

 

 

یک  هایي از  با درایه  هايماتری  يیک ميدان باشد، مجموعه هرگاه : 5-4-4مثال 

 استد فضاي برداري روي 

 ، یک فضاي برداري روي روي یک ميدان  ايتمام توابع چند جمله يمجموعه: 6-4-4مثال 

 شوندد انتخاب مي ها از ميدان  اي د توجه شود که ضرایب چند جملهدهندتشكيل مي

متناهي از  ايمجموعه یک فضاي برداري و  فرض کنيم : 7-4-4تعریف 

که همگي صفر نيستند  از  خطي گویيم هرگاه اسكالرهاي  يرا وابسته باشندد  اعضاي 

 موجود باشند به طوري که داشته باشيم:

 

 دشودخطي نباشد، مستقل خطي ناميده مي يوابسته 7-8-8در تعریف  هرگاه : 8-4-4تعریف 

 مستقل خطي استد ابع حقيقي در فضاي تو : 3-4-4مثال 

 خطي استد يوابسته ي مجموعه: 40-4-4مثال 

 را یک پایه براي  باشد،  یک فضاي برداري روي ميدان  فرض کنيم : 44-4-4تعریف 

 گویيم هرگاه:

مستقل   (8

 شددخطي با

فضاي   (2

 نوشتد را بتوان به صورت ترکيب خطي از اعضاي  را توليد کند یعني هر  



 

 الف
 

هاي  تایي -تمام   يمجموعه یک ميدان و  ، که در آن فرض کنيم : 42-4-4مثال 

 را که در آن د در ای  صورت  باشدمي هایي از  با مولفهمرتب 

 

 گویندد  متعارف(  ياستاندارد )پایه يپایه

 :، به طوري کهغير تهي باشد و  ايمجموعه اگر : 49-4-4تعریف 

به ازاي هر  (8

 دداشته باشيم:  

به ازاي هر  (2

 دداشته باشيم:  

به ازاي هر  (3

 دداشته باشيم:  

به ازاي هر  (9

 دداشته باشيم:  

 گویندد 80فضاي متریکرا یک  و زوج  شودناميده مي یک متر روي  آنگاه 

 فرض کنيم : 41-4-4مثال 

 

 در ای  صورت با تعریف 
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  Metric space 



 

 الف
 

 دباشدمي یک متر روي  

، در ای  صورت و  یک فضاي متریک باشدد اگر  فرض کنيم : 45-4-4تعریف 

 :کنيمرا به صورت زیر تعریف مي اع و شع به مرکز  88گوي باز

 

که به صورت  دلخواهي باشدد در ای  صورت تابع  يمجموعه فرض کنيم : 46-4-4مثال 

 یک متر است که به متر گسسته معروف است: شودزیر تعریف مي

 

 

نسبت به متر گسسته به صورت زیر تعریف     و شعاع  8،گوي باز به مرکز حال با فرض 

 مي شود:

 

،    باشدد در ای  صورت  یک فضاي متریک و  فرض کنيم : 47-4-4تعریف 

را داشته باشدد   حداآل یک نقطه از هرگاه هر همسایگي محذوف  شودناميده مي حدي  ينقطه

 ددهيمنشان مي را با  تمام نقاط حدي  يمجموعه

را در نظر داشته باشيدد در ای  صورت نقاط حدي  فضاي متریک اآليدسي : 48-4-4مثال 

 دباشدمي  يمجموعه  يمجموعه

نمایش داده و به  را با   يمجموعه 82بستار ر فضاي متریک د: 43-4-4تعریف 

 دشودتعریف مي صورت 
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  Open ball 
12

  Closure 



 

 الف
 

دلخواهي از فضاي  يزیر مجموعه یک فضاي متریک و  فرض کنيم : 20-4-4تعریف 

 گویند هرگاه: در  83را چگال  باشدد در ای  صورت متریک 

 

 اعداد حقيقي( چگال استد ي)مجموعه اعداد گویا در  ي، مجموعه: 24-4-4مثال 

از فضاي متریک   يفضاي متریک دلخواه باشدد دنباله فرض کنيم : 22-4-4تعریف 

 مي نامند هرگاه: 89را کوشي 

 

 کوشي استد در فضاي   يدنباله: 29-4-4مثال 

را کامل  یک فضاي متریک باشدد در ای  صورت فضاي  فرض کنيم : 21-4-4تعریف 

 ن همگرا باشدددر آ ايبه نقطه کوشي در  يگویند هرگاه هر دنباله

 گویند، هرگاه نگاشتي مانند  داررا فضاي خطي نرم فضاي برداري : 25-4-4تعریف 

 موجود باشد به طوري که خواص زیر برآرار باشند: در 

به ازاي هر  (8

 ؛داشته باشيم:  

به ازاي هر  (2

 ؛اگر و تنها اگر  ، 

به ازاي هر  (3

روي آن تعریف شده است  که فضاي برداري  متعلق به ميدان  به ازاي هر و  

 ؛داشته باشيم: 
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   Dense 
14

   Cauchy 



 

 الف
 

به ازاي  (9

 دداشته باشيم:  

 دگویندمي 85داریک فضاي نرم را به همراه  برداري فضاي 

نشان  را که با   تمام توابع حقيقي مقدار پيوسته روي  يگردایه: 26-4-4مثال 

 همراه با نرم ماکزیمم   گيریمد دهند را در نظر مي مي

 

 باشدد يم داریک فضاي خطي نرم

 کنيم ي غيرخالي باشدد تعریف مي یک مجموعه فرض کنيم : 27-4-4مثال 

 

و با استفاده از   ، زیرا به ازاي هر کنددر شرای  متر بودن صدق مي واضح است که نرم 

 بيان شد داریم: 25-8-8خواصي که در تعریف 

به وضوح  -8

 ددر نتيجه  یم:  طبق خواص نرم دار

فرض  -2

 دیا  اگر و تنها اگر  در نتيجه   کنيم

چون  -3

 دپ  در نتيجه  

با استفاده  -9

 داریم: 25-8-8از تعریف  9از شرط 
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   Normed space 
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 دباشدیک فضاي متریک مي دارنرمپ  هر فضاي د لذا 

 هايدر خاصيت یک فضاي برداري باشد و نگاشت  فرض کنيم : 28-4-4تعریف 

 دنامندمي روي  86را یک نيم نرم ، صدق کندد در ای  صورت 25-8-8از تعریف  9و  3

را  در   يباشدد در ای  صورت دنباله داریک فضاي نرم فرض کنيم : 23-4-4تعریف 

 گویند هرگاه:  به  87همگرا

 

 81را در نرم کراندار از   يباشدد زیرمجموعه داریک فضاي نرم فرض کنيم : 90-4-4تعریف 

 اي موجود باشد که: ، ر به ازاي هگویند هرگاه 

 

گویند اگر و تنها اگر به  84را فضاي باناخ دار باشدد  یک فضاي نرم فرض کنيم : 94-4-4تعریف 

 موجود باشد به طوري که: متعلق به  عضوي مانند  از  کوشي مانند  يازاي هر دنباله

 

باشد به طوري  هاي حقيقي  اي از دنباله مجموعه فرض کنيم : 92-4-4مثال 

 د تحت اعمال جبري که 

 

 

 کنيم تعریف مي نرم زیر را روي  باشدد به ازاي هر  یک فضاي برداري مي به وضوح
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 Semi norm 
17

 Convergent 
18

 Norm bounded 
19

 Banach space 



 

 الف
 

 

اي وجود دارد به  ، باشدد لذا به ازاي هر  ي کوشي در  یک دنباله فرض کنيم 

اي وجود  بنابرای   باشدد برآرار مي ي  رابطه طوري که به ازاي هر 

د در ای  ، د فرض کنيد به ازاي هر ، د به طوري که به ازاي هر دار

 ي صورت رابطه

 

 ي کوشي باشدد یک دنباله اي از عضوهاي حقيقي  ، دنبالهکند که به ازاي هر ثابت  ایجاب مي

 داشته باشيم: هر  حال فرض کنيد به ازاي

 

 داریم: و هر  چون به ازاي هر 

 

 داریم: و چون به ازاي هر  بنابرای  

 

 داریم: و به ازاي هر  بنابرای  به ازاي هر 

 

یک  باشدد لذا  مي در  همگرا به  ، پ  ، و لذا به ازاي هر 

 باشدد فضاي باناخ مي



 

 الف
 

است که   هاياز زیرمجموعه مانند  ايگردایه  يدر مجموعه 20یک توپولوژي: 99-4-4تعریف 

 :کندميدر شرای  زیر صدق 

به  و   (8

 متعلق اندد 

اجتماع  (2

 دمتعلق است به   ياعضاي هر زیر گردایه

مقطع  (3

 دمتعلق است به  متناهي  ياعضاي هر زیر گردایه

 دناميممي 28مشخص شده است فضاي توپولوژیک مانند  يارا که براي آن توپولوژي   يمجموعه

 باشد، یک توپولوژي در  و  که فق  شامل   هاياز زیر مجموعه ايگردایه: 91-4-4مثال 

 دناميماست؛ ما آن را توپولوژي ناگسسته مي

است از زیر  ايگردایه توپولوژي در  يباشد، یک پایه ايمجموعه فرض کنيم :  95-4-4تعریف 

 )موسوم به اعضاي پایه( به طوري که :  هايمجموعه

به ازاي هر  (8

 موجود باشدد شامل  ، دست کم یک عضو پایه مانند 

 اگر  (2

وجود دارد به  باشد آنگاه عضوي از پایه مانند  و  تعلق به مقطع دو عضو پایه مانند م

 دو  طوري که 

      یک عضوي  هايهمه زیر مجموعه يگردایه، دلخواه  يبه ازاي هر مجموعه: 96-4-4مثال 

 استد براي توپولوژي گسسته در  ايپایه
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 Topology 
21

 Topology space 



 

 الف
 

که به  دهدمي تشكيل توپولوژي در   هايزیر مجموعه يهمه يتوجه مي کنيم که گردایه

 توپولوژي گسسته موسوم استد

از  ايزیر مجموعه باشدد اگر  یک فضاي توپولوژیک با توپولوژي  فرض کنيم : 97-4-4تعریف 

  يباشد، گردایه 

 

 معروف استد 22است که به توپولوژي زیر فضایي یا القایي یک توپولوژي در 

شيدد یک در نظر داشته بارا با توپولوژي زیر فضایي  از   يزیر مجموعه: 98-4-4مثال 

 يبازه که در آن  به صورت  هایيمجموعه يای  توپولوژي عبارت است از همه يپایه

 استد بازي در 

در صورتي که به ازاي هر دو  ناميممي 23را فضاي هاوسدورف فضاي توپولوژیک : 93-4-4تعریف 

یافت شوند که از هم  و  ، به ترتيب، از و  مانند  هایي، همسایگياز  و  متمایز  ينقطه

 جدا باشندد

 هايگوي یک فضاي هاوسدروف است، زیرا براي  فضاي اآليدسي : 10-4-4مثال 

 دکندرا محقق مي 90-8-8را مي توان یافت که شرای  تعریف  شعاع  بازي به

را وآتي پيوسته  دو فضاي توپولوژیک باشندد تابع  و  فرض کنيم : 14-4-4تعریف 

 باشدد باز  يیک زیر مجموعه  يمجموعه مانند  باز  يخوانيم اگر به ازاي هر زیر مجموعه

اعداد حقيقي با توپولوژي معمولي در آن باشدد حال فرض  يمجموعه فرض کنيم : 12-4-4مثال 

 کنيم
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 Topology induced 
23

 Hausdorff 



 

 الف
 

 

، خود ای  باز  يپيوسته است، زیرا تصویر عك  مجموعه تابع هماني باشدد در ای  صورت 

 باز استد مجموعه است که در 

را توپولوژي خطي  باشدد  یک توپولوژي روي فضاي برداري  فرض کنيم : 19-4-4تعریف 

 گویند هرگاه دو تابع

 

 

 پيوسته باشندد

 شودناميده مي 29به طور موضعي محدب ي برداري روي فضا توپولوژي خطي : 11-4-4تعریف 

 اعضاي آن محدب باشدد يداشته باشد که همه ايپایه هرگاه 

 یک فضاي برداري دلخواه باشدد در ای  صورت نگاشت خطي از  فرض کنيم : 15-4-4تعریف 

 گویندد ک خطي روي را یک تابع به توي 

 دهيمنشان مي را با  یک فضاي برداري باشدد دوگان جبري  فرض کنيم : 16-4-4تعریف 

 دباشدمي خطي روي  هايکه یک فضاي برداري شامل تمام تابعک

و با  شودتعریف مي 96-8-8مي باشد که همانند تعریف  دوگان جبري  : 17-4-4تذکر 

 جمع و ضرب اسكالر معمولي یک فضاي برداري استد
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 Locally convex 
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 25باشدد در ای  صورت دوگان توپولوژیكي توپولوژي خطي روي  فرض کنيم : 18-4-4تعریف 

 -خطي و  هايکه شامل تمام نگاشت باشدمي رفضایي برداري از که زی دهيمنشان مي را با  

 دباشدمي پيوسته روي 

 یک فضاي نرم دار باشدد در ای  صورت: فرض کنيم : 13-4-4تعریف 

کوچكتری   (8

 26پولوژي پيوسته باشد را توپولوژي ضعيفنسبت به آن تو که هر  توپولوژي براي 

 گربيان د به همي  ترتيب دهندنشان مي گویند و آن را با نماد  روي 

 دباشدمي توپولوژي ضعيف روي 

فرض  (2

 به صورت زیر تعریف شود: ، کنيم براي هر 

 

نسبت به آن توپولوژي  ، را که براي هر  صورت کوچكتری  توپولوژي براي  در ای 

نمایش  گفته و آن را با نماد  روي  27پيوسته باشد، توپولوژي ضعيف ستاره

 ددهيممي

ضعيف  يرا فشرده از   يباشدد زیرمجموعه داریک فضاي نرم فرض کنيم : 50-4-4مالحظه 

 گویند، هرگاه نسبت به توپولوژي ضعيف، فشرده باشدد

 21مرتب جزئي يمجموعه ترتيبي  يرا همراه با رابطه ناتهي  يمجموعه: 54-4-4تعریف 

 گویند هرگاه شرای  زیر برآرار باشد:

اي هر به از (8

 دداشته باشيم:  
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 Topological Dual 
26

 Weak topology 
27

 Weak* topology 
28

 Partial order 
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Abstract: 

Let  be a Banach lattice and  be a Banach space and let  be a continuos 

operator. In this thesis, we show that  is b-weakly compct if and only if for every band  

genarated by  in , we have . For Banach lattice  and , if  is a 

continuos operator and its adjoint  is semicompact, then  is b-weakly 
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