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 مقدمه

مطرح گردید و بعد از آن ( 1299) هیلبرت،  1عملگرهای فشرده اولین بار توسط هیلبرتنظریه 

ی فشرده خواص عملگرهای فشرده را مورد بررسي قرار داد. از آنجا که عملگرها( 1211)ریس،  9ریس

. مورد بررسي قرار گرفتخاصیت این عملگرها در فضاهای توپولوژیک ضعیف  دارای خواص بسیاری بودند،

عملگرهای بطور ضعیف فشرده را  (1231)یوسیدا،  4و یوسیدا( 1231)کاکوتاني،  3این رو کاکوتاني از

 ترتیبي یبه وور ضعیف فشرده یهاعملگر همچنینتعریف کرده و خواص آنها را مورد بررسي قرار دادند. 

 در ست.ا هشد فيمعر (1215)دادس،  9دادس و( 1214)نیبرگ،  5گنیبر - میر توسطر با لیناو ایبر نیز

 ی رهباتي درمطالعا(، 1221)نیبرگ،  گنیبر - میر و(  1213)زانن،  ننزا توسط 1221 و 1213 یسالها

ضعیف فشرده  - ضعیف و  - در ادامه این بحث، موضوع عملگرهای  .مدآ بعمل دهفشرنیم یهاعملگر

( مطالعه شد. او نشان داد که این دو کالس از عملگرهای کراندار 1214نیبرگ )نیبرگ،  –نیز توسط میر 

هایي از عملگرهای بطور ضعیف فشرده هستند ولي نیازی نیست که خودشان عملگرهایي فشرده زیرکالس

 باشند و برعكس.

ضعیف  - ای تونالي کالسي از عملگره -آلتین-(، آلپای9993در مرجع )آلپای، آلتین و تونالي، 

(، )آلپای و 9994کند. بعد از آن، در مراجعي چون  )آلپای، آلتین و تونالي، فشرده را معرفي مي

های دیگری از این کالس از ( خواص و ویژگي9995( و )آلتین، 9992(، )آلپای، ارکان، 9991آلتین،

  بتوی فضای باناخ   ی باناخ از مشبكه  کنیم که عملگر عملگرها مورد مطالعه قرار گرفت. یادآوری مي

ی بطور را به زیرمجموعه  از  ترتیبي - ی کراندار ضعیف فشرده گوئیم هرگاه هر زیرمجموعه - را 

 بنگارد.   ی نسبي ضعیف فشرده

هایي هستند که در خاصیت تسلطي ضعیف فشرده آن- ترین خواص از کالس عملگرهای عالي

و        های  باناخ بوده  و  مشبكه   و   صدق کنند. وبق این  خاصیت،  اگر              

   

 

                                                             
1
  Hilbert 

2  Riesz 
3  Kakutani 
4  Yosida 
5  Meyer-Nieberg 
6  Dodds 
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ضعیف  - نیز به همین ترتیب   گاه ضعیف فشرده باشد آن - ،  و       عملگرهایي باشند که 

 فشرده خواهد بود.

است که در خاصیت دوگان هایي که این کالس از عملگرها دارند این اما متأسفانه یكي از کاستي

ضعیف  - ای وجود دارند بطوریكه الحاقي آنها عملگر ضعیف فشرده - کنند، یعني عملگرهای صدق نمي

 - ضعیف فشرده نیستند ولي الحاقي آنها،  - فشرده نیست و برعكس، عملگرهایي وجود دارند که 

، البور و میكانه، آکواوزو)توانید به مرجع ی بیشتر در این زمینه ميضعیف فشرده است. برای مطالعه

 مراجعه کنید. (9992

ضعیف فشرده است ولي برعكس این مطلب در  - کنیم که هر عملگر بطور ضعیف فشرده، توجه مي

اند که تحت موارد و خواصي بررسي شده (9919و البور،  آکواوزو)حالت کلي درست نیست. اما در مرجع 

 ضعیف فشرده، بطور ضعیف فشرده است. - آن شرایط هر عملگر 
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 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

در این فصل به مطالعه مفاهیم مقدماتي که در فصول بعدی به آنها نیاز هست پرداخته شده است. 

 .باشدميدو بخش تعاریف و قضایای مقدماتي  شاملاین فصل 

 تعاریف   9-9

نگاشتي باشد که در ،            غیرخالي باشد و  ایمجموعه  اگر : 9-9-9تعریف 

 کندشرایط زیر صدق مي

 .        داشته باشیم:       به ازای هر  (1

 .            داشته باشیم:       به ازای هر  (9

 .             داشته باشیم:       به ازای هر  (3

 .                    داشته باشیم:         به ازای هر  (4

 گویند. 1را یک فضای متریک      و زوج  نامند  یک متر روی را   آنگاه 

 فرض کنید : 2-9-9مثال 

ℝ
 

 ℝ    ℝ  {          |    ℝ  

 در این صورت با تعریف 

  ℝ
 

 ℝ
 

       

 (                     )  √                    

ℝیک متر روی   
 

 .باشدمي 

، در این صورت    و     یک فضای متریک باشد. اگر       فرض کنید : 3-9-9تعریف 

 شودرا به صورت زیر تعریف مي  و شعاع   به مرکز  9گوی باز

       {    |            

                                                             
1

  Metric space 
2
  Open ball 



   

3 

 

 
 

 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

که به صورت زیر   مجموعه دلخواهي باشد. در این صورت تابع     فرض کنید : 4-9-9مثال 

 باشدميیک متر است که به متر گسسته معروف  شودتعریف مي

            

       {
              
              

   

 و شعاع  1،گوی باز به مرکز ℝ  حال با فرض 
نسبت به متر گسسته به صورت زیر تعریف     ⁄ 

 مي شود

 (    ⁄ )  {  ℝ |         
 ⁄   {    

، نقطه    . در این صورت    یک فضای متریک و       فرض کنید : 5-9-9تعریف 

را داشته باشد. مجموعه   حداقل یک نقطه از   هرگاه هر همسایگي محذوف  شودنامیده مي  حدی 

 دهند.نشان مي   را با   تمام نقاط حدی 

را در نظر داشته باشید. در این صورت نقاط حدی   |  | ℝ فضای متریک اقلیدسي : 6-9-9مثال 

⁄    }  مجموعه     ⁄  .باشدمي   }  مجموعه     

نمایش داده و به صورت  ̅ را با     مجموعه  1بستار      در فضای متریک : 7-9-9تعریف 

 ̅  .کنندميتعریف       

زیر مجموعه دلخواهي از فضای متریک   یک فضای متریک و       فرض کنید : 8-9-9تعریف 

 گویند هرگاه  در  9را چگال  باشد. در این صورت       

 ̅     

 )مجموعه اعداد حقیقي( چگال است. ℝ، مجموعه اعداد گویا در ℚ: 1-9-9مثال 

از فضای متریک     }فضای متریک دلخواه باشد. دنباله       فرض کنید : 91-9-9تعریف 

                                                             
1
  Closure 

2
   Dense 
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 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 نامند هرگاهمي 1را کوشي      

 ε  0                            

}دنباله : 99-9-9مثال 
 

 
 کوشي است.      در فضای   

را کامل       یک فضای متریک باشد. در این صورت فضای       فرض کنید : 92-9-9تعریف 

 در آن همگرا باشد. ایبه نقطه  گویند هرگاه هر دنباله کوشي در 

 ℝ   ‖  ‖گویند، هرگاه نگاشتي مانند  داررا فضای خطي نرم  فضای برداری : 93-9-9تعریف 

 باشند موجود باشد به ووری که خواص زیر برقرار  در 

‖ ‖داشته باشیم:     به ازای هر  (1  ؛0 

‖ ‖،    به ازای هر  (9  ؛   اگر و تنها اگر    

روی آن تعریف شده   که فضای برداری   متعلق به میدان  𝛼به ازای هر و     به ازای هر  (3

‖ 𝛼‖است داشته باشیم:   |𝛼|‖ ‖؛ 

‖   ‖داشته باشیم:        هر به ازای (4  ‖ ‖  ‖ ‖. 

 .گویندمي 9داریک فضای نرم ‖  ‖را به همراه   فضای برداری 

دهند  نشان مي       را که با        گردایه تمام توابع حقیقي مقدار پیوسته روی : 94-9-9مثال 

 همراه با نرم ماکزیمم         در نظر بگیرید.

‖ ‖     
     

|    | 

 باشد. مي داریک فضای خطي نرم

 کنید غیرخالي باشد. تعریف   یک مجموعه  فرض کنید : 95-9-9مثال 

       ‖   ‖  

                                                             
1
   Cauchy 

2
   Normed space 
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 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

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

 بیان شد داریم 13-1-1خواصي که در تعریف 

‖   ‖به وضوح وبق خواص نرم داریم:   -1  .        در نتیجه    

‖   ‖در نتیجه           کنیدفرض  -9  .   یا       اگر و تنها اگر    

‖   ‖چون  -3  .             پس در نتیجه  ‖   ‖ 

 ،13-1-1از تعریف  4با استفاده از شرط  -4

       ‖   ‖  ‖       ‖  ‖   ‖  ‖   ‖  

 .باشدیک فضای متریک مي دارپس هر فضای نرم.                     لذا 

 هایدر خاصیت          یک فضای برداری باشد و نگاشت   فرض کنید : 96-9-9تعریف 

 .نامندمي  روی  1را یک نیم نرم  ، صدق کند. در این صورت 13-1-1از تعریف  4و  3

 9را همگرا  در     }باشد. در این صورت دنباله  داریک فضای نرم  فرض کنید : 97-9-9تعریف 

 گویند هرگاه   به 

   
   

‖    ‖     

 3را در نرم کراندار  از   باشد. زیرمجموعه  داریک فضای نرم  فرض کنید : 98-9-9تعریف 

  ،    برای هر  موجود باشد کهچنان  یي   گویند هرگاه 

‖ ‖     

گویند اگر و تنها اگر به  4را فضای باناخ  دار باشد.  یک فضای نرم  فرض کنید : 91-9-9تعریف 

 موجود باشد به ووری که  متعلق به   عضوی مانند   از     }ازای هر دنباله کوشي مانند 

   
   

‖    ‖     

                                                             
1
 Semi norm 

2
 Convergent 

3
 Norm bounded 

4
 Banach space 
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 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

ℓفرض کنید : 21-9-9مثال 
 

باشد به ووری             های حقیقي  ای از دنباله مجموعه 

∑که  |  | 
 . تحت اعمال جبری ∞    

                            ℓ
 
  

𝛼   𝛼   𝛼            𝛼  ℝ 

ℓبه وضوح
 

ℓ  باشد. به ازای هر  یک فضای برداری مي 
 

ℓنرم زیر را روی  
 

تعریف بصورت زیر  

 کنید

‖ ‖  ∑|  |

 

   

  

ℓکوشي در   یک دنباله    }فرض کنید 
 

ای وجود دارد به ووری   ،    باشد. لذا به ازای هر  

ای وجود دارد به     بنابراین  باشد. برقرار مي    ‖     ‖  رابطه      که به ازای هر 

      ،  . فرض کنید به ازای هر    ‖  ‖،  ووری که به ازای هر 
    

. در این صورت     

  رابطه

|  
    

 |  ∑|  
    

 |

 

   

 ‖     ‖           

  }ای از عضوهای حقیقي  ، دنباله کند که به ازای هر ثابت  ایجاب مي
 کوشي باشد.  یک دنباله   

 داشته باشیم  حال فرض کنید به ازای هر 

      
   

  
   

 داریم  و هر     چون به ازای هر 

∑|  |

 

   

 ∑|     
 |

 

   

 ∑|  
 |

 

   

 ∑|     
 |

 

   

 ‖  ‖        

ℓ            بنابراین 
 

 داریم      و چون به ازای هر  
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∑|  
    

 |

 

   

 ‖     ‖  ε 

 ،   و به ازای هر   بنابراین به ازای هر 

∑|     
 |

 

   

    
   

(∑|  
    

 |

 

   

)     

یک فضای    باشد.  مي   در   همگرا به     }، پس    ‖    ‖،    و لذا به ازای هر 

 باشد. باناخ مي

   هایاز زیرمجموعه 𝜏مانند  ایگردایه  در مجموعه  1یک توپولوژی منظور از: 29-9-9تعریف 

 کنداست که در شرایط زیر صدق مي

 متعلق اند. 𝜏به   و    (1

 .𝜏متعلق است به  𝜏اجتماع اعضای هر زیر گردایه  (9

 .𝜏متعلق است به  𝜏مقطع اعضای هر زیر گردایه متناهي  (3

 گویند. 9فضای توپولوژیک را 𝜏توپولوژی مانند  همراه با یک  مجموعه 

  باشد، یک توپولوژی در   و   که فقط شامل    هایاز زیر مجموعه ایگردایه: 22-9-9مثال 

 نامند.است؛ که آن را توپولوژی ناگسسته مي

است  ایگردایه  باشد. منظور از یک پایه توپولوژی در  ایمجموعه  فرض کنید :  23-9-9تعریف 

 )موسوم به اعضای پایه( به ووری که   هایاز زیر مجموعه

 موجود باشد.  شامل   ، دست کم یک عضو پایه مانند    به ازای هر  (1

وجود    باشد آنگاه عضوی از پایه مانند    و    متعلق به مقطع دو عضو پایه مانند   اگر  (9

 .        و      دارد به ووری که 

                                                             
1
 Topology 

2
 Topology space 
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 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

توپولوژی  آنرادهد که توپولوژی را مي یک تشكیل  های گردایه همه زیرمجموعه: 24-9-9مثال 

برای  ایپایه   یک عضوی  هایگردایه همه زیر مجموعه،  به ازای هر مجموعه دلخواه  گسسته گویند.

 است.  توپولوژی گسسته در 

از  ایزیرمجموعه  باشد. اگر  𝜏یک فضای توپولوژیک با توپولوژی   فرض کنید : 25-9-9تعریف 

 باشد، گردایه   

𝜏
 

 {    |   𝜏  

 معروف است. 1است که به توپولوژی زیر فضایي یا القایي  یک توپولوژی در 

در نظر داشته باشید. یک را با توپولوژی زیرفضایي  ℝاز         زیر مجموعه : 26-9-9مثال 

بازه بازی در       که در آن         به صورت  هایيپایه این توپولوژی عبارت است از همه مجموعه

ℝ .است 

گویند در صورتي که به ازای هر دو  9را فضای هاوسدورف  فضای توپولوژیک : 27-9-9تعریف 

یافت شوند که از هم    و    ، به ترتیب، از   و    مانند  هایي، همسایگي از    و    نقطه متمایز 

 جدا باشند.

ℝفضای اقلیدسي : 28-9-9مثال 
 

ℝ    یک فضای هاوسدروف است، زیرا برای  
 هایگوی  

  بازی به شعاع 
‖   ‖

 
 .کندرا محقق مي 91-1-1را مي توان یافت که شرایط تعریف  

را وقتي پیوسته       دو فضای توپولوژیک باشند. تابع   و   فرض کنید : 21-9-9تعریف 

 باشد.  یک زیر مجموعه باز        مجموعه   مانند   باز  یخوانیم هرگاه به ازای هر زیرمجموعه

 بوده و مجموعه اعداد حقیقي با توپولوژی معمولي در آن  ℝفرض کنید : 31-9-9مثال 

   ℝ  ℝ تابع هماني( باشد.       ی نگاشتي با ضابطه( 

                                                             
1
 Topology induced 

2
 Hausdorff 
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باز  ℝ، خود این مجموعه است که در      پیوسته است، زیرا تصویر عكس مجموعه باز   در این صورت 

 است.

را توپولوژی خطي  𝜏باشد.   یک توپولوژی روی فضای برداری  𝜏فرض کنید : 39-9-9تعریف 

 گویند هرگاه دو تابع

                        ℝ            

                         𝛼    𝛼          

 پیوسته باشند.

 شودنامیده مي 1به وور موضعي محدب  روی فضای برداری  𝜏توپولوژی خطي : 32-9-9تعریف 

 داشته باشد که همه اعضای آن محدب باشد. ایپایه 𝜏هرگاه 

  یک فضای برداری دلخواه باشد. در این صورت نگاشت خطي از   فرض کنید : 33-9-9تعریف 

 گویند.  را یک تابعک خطي روی  ℝبه توی 

دهند نشان مي   را با   یک فضای برداری باشد. دوگان جبری   فرض کنید : 34-9-9تعریف 

 .باشدمي  خطي روی  هایکه یک فضای برداری شامل تمام تابعک

و با  شودتعریف مي 34-1-1باشد که همانند تعریف مي   دوگان جبری     : 35-9-9تذکر 

 جمع و ضرب اسكالر معمولي یک فضای برداری است.

   9باشد. در این صورت دوگان توپولوژیكي  توپولوژی خطي روی  𝜏فرض کنید : 36-9-9تعریف 

 -𝜏خطي و  هایکه شامل تمام نگاشت باشدمي   دهند که زیرفضایي برداری از نشان مي   را با 

 .باشدمي  پیوسته روی 

                                                             
1
 Locally convex 

2
 Topological Dual 
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 یک فضای نرم دار باشد. در این صورت  فرض کنید : 37-9-9تعریف 

نسبت به آن توپولوژی پیوسته باشد را توپولوژی       که هر   کوچكترین توپولوژی برای  (1

         𝜎. به همین ترتیب دهندنشان مي       𝜎گویند و آن را با نماد   روی  1ضعیف

 .باشدمي   توپولوژی ضعیف روی  گربیان

 به صورت زیر تعریف شود   ،    فرض کنید برای هر  (9

    
         

نسبت به آن توپولوژی    ،    را که برای هر    در این صورت کوچكترین توپولوژی برای 

 .دهندنمایش مي       𝜎گفته و آن را با نماد    روی  9پیوسته باشد، توپولوژی ضعیف ستاره

را فشرده ضعیف   از   باشد. زیرمجموعه  داریک فضای نرم  فرض کنید : 38-9-9مالحظه 

 گویند، هرگاه نسبت به توپولوژی ضعیف، فشرده باشد.

گویند  3جزئي ترتیبيمجموعه   را همراه با رابطه ترتیبي   مجموعه ناتهي : 31-9-9تعریف 

 هرگاه شرایط زیر برقرار باشد

 .   داشته باشیم:     به ازای هر  (1

 .   آنگاه     و     ،      هرگاه  (9

 .   آنگاه     و     ،        هرگاه  (3

 ترتیبي، یک مجموعه  ترتیبي  ییک مجموعه همراه با رابطه هایتمام زیرمجموعه: 41-9-9مثال 

 جزئي است.

را   جزئي باشد. در این صورت  ترتیبيیک فضای برداری حقیقي و   فرض کنید : 49-9-9تعریف 

 در شرایط زیر صدق کند      به ازای هر   ترتیبي  یهرگاه رابطه نامندمي 4ترتیبيفضای برداری 

                                                             
1
 Weak topology 

2
 Weak* topology 

3
 Partial order 

4
 Ordered vector space 
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 برقرار باشد.         یرابطه    آنگاه به ازای هر     اگر  (1

𝛼آنگاه به ازای هر     اگر  (9  برقرار باشد.  𝛼  𝛼 یرابطه 0 

را مثبت گویند هرگاه     باشد.  ترتیبيیک فضای برداری   فرض کنید : 42-9-9تعریف 

 دهند، به عبارت دیگرنشان مي   را با   . مجموعه تمام عضوهای مثبت    داشته باشیم 

   {          

،  متعلق به     باشد. اگر به ازای هر  ترتیبيیک فضای برداری   فرض کنید : 43-9-9تعریف 

.          نامندمي 9برداری ییا مشبكه 1را فضای ریس  موجود باشند، آنگاه   در      }   و      }    

 کنندجدیدی را به شرح زیر تعریف مي هاینماد

          {     

          {      

 فضای برداری: 44-9-9مثال 

   {    ℝ  ∑ |    |   
 

   
}   

 کنیدتعریف    را روی زیر رابطه ترتیبي        را در نظر بگیرید. برای هر 

                                

باشند در این صورت واضح    عناصری از   و   است. حال اگر  ترتیبيیک فضای برداری    در نتیجه 

 است. در نتیجه     یا برابر با      برابر با          و          است که 

∑|        |

 

   

           

 و

                                                             
1
 Riesz space 

2
 Vector lattice 
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∑|        |

 

   

           

 برداری است.  یک مشبكه   در نتیجه 

هرگاه به ازای هر دو  شودگفته مي 1، یک زیرمشبكه  یاز مشبكه  زیر فضای : 45-9-9تعریف 

 باشند.  متعلق به      }    و      }    ،  از   و   عضو دلخواه 

|    |     | ℝ    }   فضای برداری : 46-9-9مثال  ترتیبي زیر در نظر   با رابطه    

 بگیرید

                              

 یک مشبكه برداری است.   واضح است که 

|    |    | ℝ    }   همچنین فضای برداری   با همان رابطه ترتیبي تعریف     

       است زیرا فرض کنید    ای از  زیرمشبكه    .باشدبرداری مي  یک مشبكه   شده روی فضای 

 ،   باشد. در این صورت برای هر    سوپریمم آنها در   و 

|    |  |        |  |   {          |     {|    | |    |  ∞  

 در نتیجه 

   
 

|    |            

 نیز به روش مشابه عمل کنید.     }    برای 

تعاریف زیر را دلخواه باشد. در این صورت     مشبكه برداری و   فرض کنید : 47-9-9تعریف 

 داریم

       

          

| |          
                                                             

1
 Sublattice 
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 را مجزا گویند هرگاه  و   در فضای مشبكه برداری دو عضو : 48-9-9تعریف 

| |  | |    

 دهند.نشان مي    را با نماد   و   مجزا بودن 

متعلق   و   گویند، هرگاه برای هر  1را جامد  از مشبكه برداری   زیرمجموعه : 41-9-9تعریف 

| | ، متعلق به  ی  اگر به ازای ،  به   را نتیجه دهد.    ، | | 

تعریف در نظر  49-1-1ترتیبي که در مثال   را با رابطه   و    برداری  هایمشبكه: 51-9-9مثال 

| |و      و      فرض کنید . بگیرید ، برای هر   ترتیبي تعریف شده روی   . بنا به رابطه| | 

 داریم:  

|    |  |    |  

|    |    پس      حال از این که  |    |    در نتیجه  ،   .     و این یعني    

 است.   برداری  یزیرمشبكه جامد از مشبكه   در نتیجه 

 .شودنامیده مي  در  9آل، یک ایده برداری  از مشبكه  جامد هر زیر فضای : 59-9-9تعریف 

 .باشدمي   یک ایده آل از فضای برداری    فضای برداری : 52-9-9مثال 

تولید شده  آلباشد. در این صورت ایده    مشبكه برداری و   فرض کنید : 53-9-9تعریف 

 کنندنمایش داده و به صورت زیر تعریف مي   را با نماد   توسط 

   {      𝛼           | |  𝛼| |   

باشد و با  مي  یک زیرفضای برداری از    اصلي گویند.  آلرا یک ایده   به صورت  آلهر ایده

 رابطه

. حال نشان داده خواهد شد که دهدتشكیل مي ترتیبيیک فضای برداری   ترتیبي تعریف شده روی  

                                                             
1
 Solid 

2
  Ideal 
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انتخاب کنید. در این صورت    را از    و    یک مشبكه برداری است. دو عنصر دلخواه    

𝛼
 
 𝛼

 
|  |موجودند به ووری که      𝛼 | |  و|  |  𝛼 | |از ورفي روابط زیر برقرارند . 

|     |  |    {      |     {|  | |  |     {𝛼 | | 𝛼 | |   

 مشبكه برداری است.    در نتیجه.          بنابراین

را یک    آل از آن باشد. ایده آلیک ایده  یک مشبكه برداری و   فرض کنید : 54-9-9تعریف 

 است داشته باشیم  که دارای سوپریمم در       گویند هرگاه برای هرزیرمجموعه  در  1نوار

          

به ورف  داررا جهت  از   یک مشبكه برداری باشد. زیرمجموعه   فرض کنید : 55-9-9تعریف 

 .   و     موجود باشد به ووری که ی     ،      گویند هرگاه به ازای هر  9پایین

باشد به   یک رابطه روی   است، هرگاه  3داریک خانواده جهت      گویند : 56-9-9تعریف 

 ووری که

 .        و   داشته باشیم:         برای هر  (1

 .   داشته باشیم:     برای هر  (9

 ووری کهموجود باشد به ی     ،      برای هر  (3

          و        

، از 𝜑( نگاشتي مانند  )یا در مجموعه   در فضای توپولوژیكي  4یک تور: 57-9-9تعریف 

که در آن              شودنمایش داده مي        است. یک تور معموالً به وسیله   به   دار غیرخالي  مجموعه جهت

   𝜑   . 

𝛼گویند هرگاه از  5نزولي  را در مشبكه برداری       تور : 58-9-9تعریف   𝛽  نتیجه شود

                                                             
1
  Band 

2
  Directed downward 

3
  Directed set 

4
  Net 

5
 Decreasing 
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 دهند. نمایش مي    . نزولي بودن تور مذکور را با      

}   نزولي بوده و       نشان دهنده این است که تور      نماد        . 

𝛼گویند هرگاه از  1صعودی  را در مشبكه برداری       تور : 51-9-9تعریف   𝛽  نتیجه شود

 دهند. نمایش مي    . صعودی بودن تور مذکور را با      

}   صعودی بوده و       نشان دهنده این است که تور      نماد        . 

هرگاه تور  شودنامیده مي  به  9ترتیبيهمگرای   از مشبكه برداری       تور : 61-9-9تعریف 

|    | ،𝛼موجود باشد به ووری که به ازای هر      با شرط        . در این صورت این    

  همگرایي را به صورت 

 
 دهند.نمایش مي   

را بسته   از   یک مشبكه برداری باشد. در این صورت زیرمجموعه   فرض کنید : 69-9-9تعریف 

  و        گویند هرگاه  3ترتیبي

 
 را نتیجه دهد.    ،   

 هرگاه  نامندرا ارشمیدسي مي  فضای برداری : 62-9-9تعریف 

 
     به ازای هر   در     

 وبیعي برقرار باشد.  و هر 

. در این    و       یک مشبكه برداری باشد. فرض کنید   فرض کنید : 63-9-9تعریف 

 کنندبه صورت زیر تعریف مي  و   را بین  ترتیبيصورت بازه 

      {            

 4ترتیبيکراندار   از   یک مشبكه برداری باشد. زیرمجموعه   فرض کنید : 64-9-9تعریف 

 قرار گیرد. ترتیبيدر یک بازه   هرگاه  شودنامیده مي

                                                             
1
 Increasing 

2
 Order convergent 

3
 Order closed 

4
 Order bounded 
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( ترتیبي)کامل  1را کامل ددکیند  یک مشبكه برداری باشد.   فرض کنید : 65-9-9تعریف 

و از باال کراندار دارای سوپریمم و هر زیرمجموعه غیرخالي و از گویند هرگاه هر زیرمجموعه غیرخالي 

 پایین کراندار دارای اینفیمم باشد.

اه هر زیرمجموعه غیرخالي و ( گویند هرگترتیبي -𝜎ددکیند )کامل  -𝜎را کامل   مشبكه برداری 

 باشد.  دارای سوپریمم در  ،باال کراندار از شمارا و

 ترتیبيمشبكه برداری مي باشد، کراندار   ، که در آن ℝ    تابعک خطي : 66-9-9تعریف 

موجود باشد به ووری که به ازای هر     ، عددی مانند     هرگاه به ازای هر  شودگفته مي

| |که در شرط       ، داشته باشیمکندصدق مي | | 

|    |     

نشان        را با   بر فضای ریس  ترتیبيخطي کراندار های گردایه تمام تابعک: 67-9-9تعریف 

 نامند.مي   9ترتیبيدهند و آن را دوگان مي

دهند، به عبارت نمایش مي    گویند و با   فضای ریس  ترتیبيرا دوگان دوم     ترتیبيدوگان 

 بهتر

           

 برداری باشد. در این صورت  یک مشبكه  فرض کنید : 68-9-9تعریف 

 باشد. ترتیبيکراندار     در   گویند، هرگاه  3ترتیبي - را کراندار   از   زیرمجموعه  (1

کراندار   در    ترتیبي - خاصیت است هرگاه هر زیرمجموعه کراندار  - دارای   گویند  (9

 باشد. ترتیبي

 است. خاصیت - دارای    مشبكه برداری : 61-9-9مثال 

                                                             
1
 Dedekind complete 

2
 Order dual 

3
 b-order bounded 
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   فرض کنید  برهان: 
    باشد که   ایشبكه       

. در این صورت       و        

رابطه ترتیبي تعریف شده        و      )به ازای هر    بنا بر رابطه ترتیبي تعریف شده روی 

 داریم     (، برای هر باشدمي               به صورت    روی 

    
              

است برای هر   توسیع      تعریف کنید آنگاه چون      |    را به صورت      حال اگر 

    . بنابراین             خواهیم داشت     
 است. خاصیت - دارای    و در نتیجه     

باشد.   ی ناتهي های مجموعهای ناتهي از زیرمجموعهگردایه  فرض کنیم : 71-9-9تعریف 

 ها نامیم اگر در خواص زیر صدق نمایدرا یک جبر از مجموعه  ی گردایه

 .     ، آنگاه      هرگاه  (1

 .    ، آنگاه    هرگاه  (9

را یک   های از زیرمجموعه  ی ی ناتهي باشد. گردایهیک مجموعه  فرض کنیم : 79-9-9تعریف 

 حلقه نامیم اگر در سه خاصیت زیر صدق کند:نیم

 .   باشد؛ یعني   ی تهي متعلق به مجموعه (1

 .     ، آنگاه      هرگاه  (9

، تفاضلشان را بتوان به صورت اجتماعي متناهي از اعضای از هم  به ازای هر دو مجموعه از  (3

وجود داشته   در         هایي چون مجموعه،      نوشت. یعني، به ازای هر   جدای 

⋃    باشند که    
 
 .   برای هر          و    

باشد. تابع   ای مانند های مجموعهای از زیرمجموعهحلقهنیم  فرض کنیم : 72-9-9تعریف 

 مند باشد:نامیم اگر از خواص زیر بهره  را یک اندازه بر          𝜇ای( )مجموعه

1) 𝜇     . 

⋃ باشد و  دو جدا از هم از بهاعضای دوای از دنباله    }هرگاه  (9   
 
 ، آنگاه     
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𝜇(⋃  

 

   

)  ∑ 𝜇    

 

   

  

 جمعي است. -𝜇 ،𝜎یعني 

-ای از زیرمجموعهزیرحلقه  ی ناتهي، یک مجموعه  که در آن را   𝜇     تایي در این صورت سه

 .نامنداست، یک فضای اندازه   یک اندازه روی  𝜇و   های 

را ثابت     . عنصر       ی ناتهي بوده و یک مجموعه  فرض کنیم : 73-9-9مثال 

کنیم. به آساني تعریف مي    اگر       𝜇و     اگر       𝜇را با          𝜇گرفته و 

 یک فضای اندازه است.  𝜇     شود که معلوم مي

 

 قضایا  9-2

باشد به   در  ایدنباله     یک فضای ریس ارشمیدسي باشد. اگر   فرض کنید : 9-2-9لم 

0ووری که  به ورف پایین بوده و به ازای هر  دارجهت       𝛼      }  آنگاه        

 ،𝛼و به ازای هر     

            

،               و  𝛼دار به ورف پایین است. فرض کنید به ازای هر جهت  واضح است که برهان: 

0رابطه      ، در نتیجه به ازای هر       ، 𝛼برقرار باشد. بنابراین به ازای هر         

رابطه                که به ازای هر  شودنتیجه مي  . با تكرار رابطه باال به استقرا روی      داریم 

 برقرار است.       

0،  در حالت خاص به ازای هر  و لذا            فضای ارشمیدسي است پس   . چون      

          .∎ 

 زیر برقرارند هایگزاره  𝜏   جامد  -در مشبكه برداری به وور موضعي محدب : 2-2-9قضیه 



   

12 

 

 
 

 مفاهیم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

1)    ،𝜏- .بسته است 

 باشد، آنگاه    همگرا به  𝜏صعودی و نسبت به توپولوژی       اگر تور  (9

     
 

    

‖  ‖و       }پیوسته است زیرا فرض کنید      نگاشت . 9برهان:   کنیممي. ثابت   

‖  
 ‖  که در آن   

  
           

  اگر 
  در این صورت حكم برقرار است. ولي اگر     

 ، در این صورت      

‖  
 ‖  ‖   ‖  ‖  ‖  

  ‖و بنابراین 
 ‖  یعني حكم برقرار است.   

 و همچنین از ورفي  پیوسته است      حال چون نگاشت 

   {          

 بسته است. -𝜏،   در نتیجه 

     چون . 2

 
𝛽و به ازای هر         𝛼  در نتیجه بنابر قسمت         داریم ،

 ،𝛼اول، به ازای هر 

         

آنگاه              ، 𝛼. به عبارت دیگر اگر به ازای هر باشدمي     یک کران باال برای شبكه   بنابراین 

0      

 
 ∎ .    داریم:   در. یعني    پس       . بنابراین     

یک تور در مشبكه برداری به       فرض کنید  : (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو،  3-2-9قضیه 

نسبت به توپولوژی       . در این صورت     باشد به ووری که   𝜏   جامد  –وور موضعي محدب 

𝜏  همگرا به صفر است اگر و تنها اگر𝜎      -  صفر باشد.همگرا به 

 ∎( مراجعه شود. 9999از مرجع )آلیپرانتیس و بورکینشاو،  3-59برای اثبات به قضیه برهان: 
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زیر  هایگزاره  برداری  هایبرای مشبكه: (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو،  4-2-9قضیه 

 اندمعادل

 است. ترتیبيپیوسته  -      𝜎کامل ددکیند و    (1

 است.    از  آليایده   (9

 ضعیف است. ی، فشرده از  ترتیبيهر فاصله  (3

 ∎( مراجعه شود. 9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو، از مرجع  3-51برای اثبات به قضیهبرهان: 

 زیر معادل هستند های، گزاره برای فضای باناخ : (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو،  5-2-9قضیه 

i.     است.  قابل نشاندن در 

ii.  موجود است به ووری که مجموع   از     }دنباله∑   
 
همگرای نرمي نیست و     

 ،     همچنین برای هر 

∑|      |    

 

   

 

 ∎مراجعه شود.  (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو، از مرجع  14-9برای اثبات به قضیه برهان: 

  و   واه بوده و مشبكه برداری دلخ  فرض کنید : (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو،  6-2-9قضیه 

 باشند. در این صورت روابط زیر برقرار هستند  عناصر دلخواهي از 

1)     
 

 
     |   |  

9)     
 

 
     |   |  

 ( 1برهان: 

    |   |                    
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 در نتیجه 

    
 

 
     |   |   

 

9 ) 

    |   |                    

                                                  

                                                                 

             

 در نتیجه 

    
 

 
     |   |   

 ∎لذا حكم ثابت است. 

روی یک تابع خطي   یک فضای باناخ بوده و   هرگاه : (9999)آلیپرانتیس و بورکینشاو،  7-2-9قضیه 

 باشد، آنگاه احكام زیر معادل هستند.   

 است.   پیوسته ضعیف ستاره روی    (1

 است.   پیوسته ضعیف ستاره روی گوی واحد بسته از    (9

 ∎( مراجعه کنید. 9999از مرجع )آلیپرانتیس و بورکینشاو،  3441برای اثبات به قضیه برهان: 

 

 اند.های زیر معادلگزاره  ی باناخ به ازای مشبكه: (1222)ناک،  8-2-9قضیه 

 ددکیند کامل است. -𝜎،  گسسته است و     (1)

 است. ترتیبيپیوسته   گسسته است و نرم روی    (9)
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دو دوبه     از نوار تصویری بتوی نوارهای با بعد متناهي وجود دارد بطوریكه تور         تور  (3)

 مجزا همگرا به عملگر هماني است.

 باشد.فشرده نرمي مي    فشرده است وقتي که         (4)

 .هستندی نرمي ، فشرده در  ترتیبيهای بازه (5)

 ددکیند کامل است. -𝜎،  و اند فشرده -      |𝜎|،  در  ترتیبيهای بازه (9)

 ∎( مراجعه شود. 1222از مرجع )ناک،     برای اثبات به قضیه ی برهان: 

 اند.های زیر معادلگزاره: (1221نیبرگ،-) میر 1-2-9قضیه 

 است. ترتیبيی پیوسته  نرم روی  (1)

     ی مجزا به ازای هر دنباله (9)
داریم     ، وقتي       𝜎روی             

   0. 

 باشد.مي     به ازای هر    نسبت به  ترتیبيتقریباً کراندار            (3)

(4)   ،𝜎- وجود ندارد.  از    ی یكریخت با ددکیند کامل بوده و هیچ زیرمشبكه 

 برد عملگر تصویری خطي مثبت است.   ی یكریخت با هر زیرمشبكه (5)

 ∎( مراجعه شود.1221نیبرگ، -از مرجع )میر      ی برای اثبات به قضیهبرهان: 

ی بطور ضعیف دارای خاصیت شور است هرگاه هر دنباله  گوئیم فضای باناخ  :91-2-9تعریف 

ی نرمي ، فشرده ی های بطور ضعیف فشرده، همگرای نرمي باشد. بطور معادل زیرمجموعه همگرا در 

 باشند.

 دارای خاصیت شور است.    فضای باناخ  :99-2-9گزاره 

 ∎( مراجعه شود. 9999)آلبیاک و کالتون،   از مرجع 9-3-99ی برای اثبات به قضیه برهان:
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