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 مقدمه

 .    مطرح شد 1والماهای گروهي توسط سوالي از همومورفيسمی پایداری در باب اولين مسئله

휀باشد. با فرض        یک گروه متری با متر          یک گروه بوده و        فرض کنيم  آیا   ،  

𝛿       ی در نامعادله       به ازای هر         موجود است بطوریكه اگر نگاشت 

     (                )  𝛿          

 با شرط     به ازای هر         صدق کند، آنگاه همومورفيسم 

       (         )  휀      

 ؟وجود داشته باشد

     3. آوکي    اولين پاسخ و جواب مثبت از سوال اوالم را برای فضاهای باناخ بدست آورد  2هایرز

ی های جمعي و خطي،  بوسيلهبرای نگاشت ی هایرز را به ترتيبتعميمي از قضيه      4و راسياس

 را در این مورد ببينيد.    غيرکراندار کردن تفاضل کوشي مطرح کردند. همچنين 

   بتوی فضای باناخ   دار تابعي از فضای نرم       کند که، هرگاه راسياس بيان مي قضيه

휀بوده و به ازای اعداد ثابت   ی ابطهدر ر      و هر     ،   

‖                ‖  휀 ‖ ‖  ‖ ‖    

           حد       کند، آنگاه به ازای هر صدق 
      

وجود دارد و تابع جمعي    

 ی، در رابطه   به ازای هر        یكتای 

‖         ‖  
 휀

    
‖ ‖   

                                                             
1

  Ulam 
2
  Hyers 

3
  Aoki 

4
  Rassias 



 ج

 

بدست آمد.       5ی راسياس توسط گاوروتاتعميمي از قضيه، 1994صدق خواهد کرد. در سال 

 جابجا کرد.با شرایطي       𝜑را با تابع عمومي کنترل مجاز    ‖ ‖  ‖ ‖ εگاوروتا کران 

 ی تابعي به همراه چند دانشمند دیگر معادله 6، داروسزی2002در سال 

              (         )             

ی ی باال با معادلهمطالعه کردند. آنها یک هم ارزی بين رابطه      متر ثابت را به ازای پارا

. از مطالب مطالعه شده توسط داروسزی در فصل دوم و سوم استفاده    بدست آوردند  2تابعي ینسن

 شده است. 

   ی باال را به ازای ، جواب کلي معادله2009نجاتي و پارک نيز در سال  
بدست آورده و  ⁄ 

همچنين چند نتيجه از پایداری این معادله را مورد مطالعه قرار دادند، که در فصل سوم آورده و از آنها 

 .    استفاده شده است 

 به قرار زیر تنظيم شده است.    ی  نامه در سه فصل بر اساس مقالهاین پایان 

اند. در ول بعدی نياز هستند، آورده شدهی فصدر فصل اول مفاهيم و تعاریف پایه که برای مطالعه

ی نقاط ثابت و نهایتاً در فصل سوم ساز آفين و قضيه - فصل دوم توابع آفين، توابع جمعي، توابع 

ساز آفين مورد مطالعه قرار گرفته  - ای از توابع ها و معادلهاشتقاق -     ها، پایداری همومورفيسم

 ساز آفين مشخص شده است. - است. همچنين در فصل سوم ساختاری برای توابع 

                                                             
5
  Gavruta 

6
  Daroczy 

7
  Jensen 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
 تعاریف   6-6

های بعدی مهم و ی فصلمقدماتي که برای مطالعهی تعاریف و مفاهيم در این فصل به مطالعه

 ایم. ضروری هستند، پرداخته

 1یک ميدان اندکه بر آن تعریف شده  و   را همراه با دو عمل دوتایي   مجموعه : 6-6-6تعریف 

 گویند هرگاه دارای خواص زیر باشد

 باشد یعني پذیریدارای خاصيت شرکت  عمل  (1

                

شود موجود است  نشان داده مي 0که با   دارای عضو خنثي باشد یعني یک عنصر در   عمل  (2

 که

                    

 عضو معكوس )قرینه( داشته باشد یعني  نسبت به عمل   هر عضو در  (3

                          

 دارای خاصيت جابجایي باشد یعني  عمل  (4

                    

 دارای خاصيت جابجایي باشد یعني  عمل  (5

                   

شود موجود است  نشان داده مي  که با   دارای عضو هماني باشد یعني یک عنصر در   عمل  (6

 که

                    

 دارای عضو معكوس باشد یعني      هر عضو  (2

                          

 دارای خاصيت پخش باشد یعني  روی   عمل  (8

                            

 نامند. توجه کنيد که هر عضو ميدان را اسكالر مي

                                                             
1

   Field 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
 مجموعه اعداد حقيقي با جمع و ضرب معمولي یک ميدان است.: 2-6-6مثال 

روی ميدان  1و ضرب اسكالر، یک فضای برداری  را همراه با دو عمل   مجموعه : 9-6-6تعریف 

 هرگاه گویند  

 را داشته باشد. 1-1-1تعریف  4تا  1شرایط   عمل  (1

 های زیر را داشته باشد ویژگي      و به ازای هر         عمل ضرب اسكالر به ازای هر  (2

             است(  همان عضو هماني  1)منظور از 

                 

              

                  

یک فضای   هایي از  با درایه     هاییک ميدان باشد، مجموعه ماتریس  هرگاه : 4-6-6مثال 

 است.  برداری روی 

  ، یک فضای برداری روی  روی یک ميدان  ایمجموعه تمام توابع چند جمله: 5-6-6مثال 

 شوند. انتخاب مي  ها از ميدان  ای . توجه شود که ضرایب چند جملهدهندتشكيل مي

متناهي از  ایمجموعه             یک فضای برداری و   فرض کنيد : 1-6-6تعریف 

휀را وابسته خطي گویند هرگاه اسكالرهای   باشند.   اعضای 
 
که همگي صفر نيستند   از        

 موجود باشند به طوری که،

휀
 
     휀       

 .شودوابسته خطي نباشد، مستقل خطي ناميده مي 6-1-1در تعریف   هرگاه : 7-6-6تعریف 

 وابسته خطي است.     مجموعه: 8-6-6مثال 

                                                             
1
  Vector space 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
  را یک پایه برای     باشد،   یک فضای برداری روی ميدان   فرض کنيد : 3-6-6تعریف 

 گویند هرگاه

 مستقل خطي باشد.   (1

 نوشت.  را بتوان به صورت ترکيب خطي از اعضای     را توليد کند یعني هر   فضای    (2

های  تایي - مجموعه تمام     یک ميدان و   ، که در آن     فرض کنيد : 60-6-6مثال 

 را که در آن             . در این صورت  باشدمي  هایي از  مرتب با مولفه

                                  

 گویند.   پایه استاندارد )پایه متعارف( 

 ، به طوری که           غير تهي باشد و  ایمجموعه  اگر : 66-6-6تعریف 

 .        داشته باشيم:       به ازای هر  (1

 .            داشته باشيم:       به ازای هر  (2

 .             داشته باشيم:       به ازای هر  (3

 .                    داشته باشيم:         به ازای هر  (4

کنيم که گویند. توجه مي 1را یک فضای متریک      و زوج  شودناميده مي  یک متر روی   آنگاه 

 نامند.یافته ميرا فضای متریک تعميم      در شرایط باال صدق کند،             هرگاه 

 فرض کنيد : 62-6-6مثال 

ℝ
 

 ℝ    ℝ             |    ℝ  

 در این صورت با تعریف 

  ℝ
 

 ℝ
 

       

 (                     )  √                    

                                                             
1

  Metric space 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
ℝیک متر روی   

 
 .باشدمي 

، در این صورت    و     یک فضای متریک باشد. اگر       فرض کنيد : 69-6-6تعریف 

 شودرا به صورت زیر تعریف مي  و شعاع   به مرکز  1گوی باز

            |            

،       باشد. در این صورت     یک فضای متریک و       فرض کنيد : 64-6-6تعریف 

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

 دهند.نشان مي   را با   مجموعه تمام نقاط حدی 

نمایش داده و به صورت  ̅ را با     مجموعه  2بستار      در فضای متریک : 15-6-6تعریف 

 ̅  .شودتعریف مي      

زیر مجموعه دلخواهي از فضای   یک فضای متریک و       فرض کنيد : 16-6-6تعریف 

 گویند هرگاه  در  3را چگال  باشد. در این صورت       متریک 

 ̅     

از فضای متریک      فضای متریک دلخواه باشد. دنباله       فرض کنيد : 17-6-6تعریف 

 نامند هرگاهمي 4را کوشي      

 ε  0                          휀  

εاز اعداد حقيقي همگراست اگر و تنها اگر به ازای هر    ∑سری : 68-6-6تعریف  عدد     

       موجود باشد بطوریكه به ازای هر   طبيعي 

|∑   

 

   

|  휀  

                                                             
1
  Open ball 

2
  Closure 

3
   Dense 

4
   Cauchy 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
را کامل       یک فضای متریک باشد. در این صورت فضای       فرض کنيد : 63-6-6تعریف 

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

 ℝ   ‖  ‖گویند، هرگاه نگاشتي مانند  داررا فضای خطي نرم  فضای برداری : 20-6-6تعریف 

 موجود باشد به طوری که خواص زیر برقرار باشند  در 

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

‖ ‖،    به ازای هر  (2  ؛   اگر و تنها اگر    

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

‖ 𝛼‖است داشته باشيم:   |𝛼|‖ ‖؛ 

‖   ‖داشته باشيم:       به ازای  (4  ‖ ‖  ‖ ‖. 

 .گویندمي 1داریک فضای نرم ‖  ‖را به همراه   فضای برداری 

دهند  نشان مي       را که با        گردایه تمام توابع حقيقي مقدار پيوسته روی : 26-6-6مثال 

 همراه با نرم ماکزیمم         را در نظر بگيرید.

‖ ‖     
     

|    | 

 باشد. مي داریک فضای خطي نرم

 کنيد غيرخالي باشد. تعریف   یک مجموعه  فرض کنيد : 22-6-6مثال 

       ‖   ‖  

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

 بيان شد داریم 20-1-1خواصي که در تعریف 

‖   ‖به وضوح طبق خواص نرم داریم:   -1  .        در نتيجه  0 

‖   ‖در نتيجه           کنيدفرض  -2  .   یا       اگر و تنها اگر    

                                                             
1

   Normed space 
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‖   ‖چون  -3  .             پس در نتيجه  ‖   ‖ 

 ،20-1-1از تعریف  4با استفاده از شرط  -4

       ‖   ‖  ‖ ‖  ‖ ‖  ‖ ‖  ‖ ‖  ‖   ‖  ‖   ‖  

 .باشدیک فضای متریک مي دارپس هر فضای نرم.                     لذا 

 هایدر خاصيت          یک فضای برداری باشد و نگاشت   فرض کنيد : 29-6-6تعریف 

 .نامندمي  روی  1را یک نيم نرم  ، صدق کند. در این صورت 20-1-1از تعریف  4و  3

 2را همگرا  در      باشد. در این صورت دنباله  داریک فضای نرم  فرض کنيد : 24-6-6تعریف 

 گویند هرگاه   به 

   
   

‖    ‖     

 3را در نرم کراندار  از   باشد. زیرمجموعه  داریک فضای نرم  فرض کنيد : 25-6-6تعریف 

 ای موجود باشد که    ،    به ازای هر گویند هرگاه 

‖ ‖     

گویند اگر و تنها اگر به  4را فضای باناخ  دار باشد.  یک فضای نرم  فرض کنيد : 21-6-6تعریف 

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

   
 

‖    ‖     

ℓفرض کنيد : 27-6-6مثال 
 

باشد به طوری             های حقيقي  ای از دنباله مجموعه 

∑که  |  | 
 . تحت اعمال جبری ∞    

                        ℓ
 
  

𝛼   𝛼  𝛼           𝛼  ℝ 

                                                             
1
 Semi norm 

2
 Convergent 

3
 Norm bounded 

4
 Banach space 
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 مفاهيم مقدماتي و . تعاریف1فصل 

 
ℓبه وضوح

 
ℓ  باشد. به ازای هر  یک فضای برداری مي 

 
ℓنرم زیر را روی  

 
تعریف  بصورت زیر 

 کنيد

‖ ‖  ∑|  |

 

   

 ∞  

ℓکوشي در   یک دنباله     فرض کنيد 
 

휀باشد. لذا به ازای هر   ای وجود دارد به طوری   ، 0 

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

     ،  . فرض کنيد به ازای هر    ‖  ‖،  طوری که به ازای هر 
    

. در این صورت     

  رابطه

|  
    

 |  ∑|  
    

 |

 

   

 ‖     ‖  휀        

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

 داشته باشيم  حال فرض کنيد به ازای هر 

      
 

  
   

 داریم  و هر     چون به ازای هر 

∑|  |

 

   

 ∑|     
 |

 

   

 ∑|  
 |

 

   

 ∑|     
 |

 

   

 ‖  
 ‖    휀    

ℓ            بنابراین 
 

 داریم      و چون به ازای هر  

∑|  
    

 |

 

   

 ‖     ‖  ε 

 ،   و به ازای هر   بنابراین به ازای هر 

∑|     
 |

 

   

    
 

(∑|  
    

 |

 

   

)  휀  
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ℓدر   همگرا به      ، پس 휀  ‖    ‖،    و لذا به ازای هر 

 
ℓباشد. لذا  مي 

 
یک  

 باشد. فضای باناخ مي

   هایاز زیرمجموعه  مانند  ایگردایه  در مجموعه  1یک توپولوژی منظور از: 28-6-6تعریف 

 کنداست که در شرایط زیر صدق مي

 متعلق اند.  به   و  ∅ (1

 . متعلق است به   اجتماع اعضای هر زیر گردایه  (2

 . متعلق است به   مقطع اعضای هر زیر گردایه متناهي  (3

 گویند. 2مشخص شده است فضای توپولوژیک  مانند  ایرا که برای آن توپولوژی   مجموعه 

  باشد، یک توپولوژی در  ∅و   که فقط شامل    هایاز زیر مجموعه ایگردایه: 23-6-6مثال 

 نامند.است؛ که آن را توپولوژی ناگسسته مي

است  ایگردایه  باشد. منظور از یک پایه توپولوژی در  ایمجموعه  فرض کنيد :  90-6-6تعریف 

 )موسوم به اعضای پایه( به طوری 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  (2

 .        و      دارد به طوری که 

 ایپایه   یک عضوی  هایگردایه همه زیر مجموعه،  به ازای هر مجموعه دلخواه : 96-6-6مثال 

 است.  برای توپولوژی گسسته در 

که به توپولوژی  دهدمي  تشكيل توپولوژی در    هایتوجه کنيد که گردایه همه زیرمجموعه

 گسسته موسوم است.

                                                             
1
 Topology 

2
 Topology space 
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گویند در صورتي که به ازای هر دو  1را فضای هاوسدورف  فضای توپولوژیک : 92-6-6تعریف 

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

 جدا باشند.

ℝفضای اقليدسي : 99-6-6مثال 
 

ℝ    یک فضای هاوسدروف است، زیرا برای  
 هایگوی  

휀بازی به شعاع   
‖   ‖

 
 .کندرا محقق مي 32-1-1را مي توان یافت که شرایط تعریف  

را وقتي پيوسته       دو فضای توپولوژیک باشند. تابع   و   فرض کنيد : 94-6-6تعریف 

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

محدب گوئيم هرگاه به ازای ،         را که در آن  ℝ        تابع : 95-6-6تعریف 

0و             هر   داشته باشيم     

                                  

 انداره های زیر معادلیک تابع حقيقي باشد، آنگاه گز ℝ        فرض کنيد : : 91-6-6لم 

 محدب است.   (1

         به ازای  (2

      
     

     
      

     

     
       

         به ازای  (3

           

     
 

           

     
 

           

     
  

  دهيم : قرار مي   برهان: 
     

     
𝜇و    

     

     
𝜇بوضوح   . حال   𝜇       و      

 بنابر فرض واضح است که حكم برقرار است.

 کنيم. در این صورت خواهيم داشترا کم مي      ( عبارت 2: از طرفين عبارت )   

                                                             
1
 Hausdorff 
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            (

     

     
  )      

     

     
       

 لذا در اینصورت خواهيم داشت

            
     

     

(           )  

 در نتيجه

           

     
 

           

     
  

 شود.را کم کنيم، نامساوی دوم نيز بطریق مشابه ثابت مي      (، عبارت 2ی )حال اگر از طرفين رابطه

  : با فرض    
     

     
𝜇و    ∎حكم برقرار است.      

باشد.   ی ناتهي های مجموعهای ناتهي از زیرمجموعهگردایه  فرض کنيم : 97-6-6تعریف 

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

 .     ، آنگاه      هرگاه  (1

 .    ، آنگاه    هرگاه  (2

را   های از زیرمجموعه  ی ی ناتهي باشد. گردایهیک مجموعه  فرض کنيم : 98-6-6تعریف 

 حلقه ناميم اگر در سه خاصيت زیر صدق کند:یک نيم

∅باشد؛ یعني   ی تهي متعلق به مجموعه (1   . 

 .     ، آنگاه      هرگاه  (2

، 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    
 
 .∅      ،    که     
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باشد. تابع   ای مانند های مجموعهای از زیرمجموعهحلقهنيم  فرض کنيم : 93-6-6تعریف 

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

1) 𝜇 ∅   . 

⋃با   ای از هم جدا از دنباله     هرگاه  (2   
 
 باشد، آنگاه      

𝜇(⋃  

 

   

)  ∑ 𝜇    

 

   

  

 جمعي است. - ، 𝜇برقرار است؛ یعني 

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

 است، یک فضای اندازه نام دارد.  یک اندازه روی  𝜇و   های 

را ثابت گرفته     . عنصر       ی ناتهي بوده و یک مجموعه  فرض کنيم : 40-6-6مثال 

کنيم. به آساني معلوم تعریف مي    اگر       𝜇و     اگر       𝜇را با          𝜇و 

 یک فضای اندازه است.  𝜇     شود که مي

 

 مفاهیمی از جبر  6-2

 گوئيم هرگاه 1را یک گروه  همراه با عمل دوتایي   ی غيرخالي مجموعه: 6-2-6تعریف 

 پذیری داشته باشد.خاصيت شرکت  روی    (1

داشته   در   موجود باشد به طوری که به ازای هر عضو   در   عضو خنثي یا هماني مانند  (2

 .         باشيم 

وجود داشته   در   ، عضوی مانند  در   دارای وارون باشد یعني به ازای هر عضو   هر عضو  (3

 .         باشد به طوری که 

 بسته باشد.  نسبت به عمل    (4

                                                             
1
  Group 
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 یک گروه است.      یک گروه نيست در صورتي که       : 2-2-6مثال 

و   ناميم هرگاه به ازای هر دو عضو را یک گروه آبلي یا جابجایي مي      گروه : 9-2-6تعریف 

 .       داشته باشيم   از   

تحت عمل   ناميم، هرگاه مي  را زیرگروه   از گروه   ی غيرتهي زیرمجموعه: 4-2-6تعریف 

حداقل دارای دو زیرگروه است. این   خود تشكيل یک گروه دهد. هر گروه   یف شده روی گروه تعر

 شوند.ناميده مي  های بدیهي باشند، زیرگروهمي    و   ها که خود زیرگروه

-دهند. پس ميتحت عمل جمع تشكيل گروه مي  و  ℝ. ازطرفي ℝ  دانيم مي: 5-2-6مثال 

 باشد.مي     ℝ زیرگروهي از       توان گفت 

-باشد. در این صورت مجموعه  عضوی از   بوده و   زیرگروهي از   فرض کنيم : 1-2-6تعریف 

ی راست هم تعریف دستهناميم. به طور مشابه هممي  در   ی چپ دستهرا هم     |      ی 

 شود. مي

را      𝜑دو گروه باشند. در این صورت نگاشت       و       فرض کنيم : 7-2-6تعریف 

داشته   متعلق به   و   گویند، هرگاه به ازای هر   بتوی   ریختي یا همومورفيسم گروهي از یک هم

 باشيم

𝜑      𝜑    𝜑     

 نویسندعبارت باال را اغلب برای سادگي به صورت زیر نيز مي

𝜑     𝜑   𝜑     

گروه اعداد حقيقي   گروه تمام اعداد مختلط ناصفر تحت ضرب و   فرض کنيم : 8-2-6مثال 

 مثبت تحت ضرب باشد. تابع

𝜑      

𝜑    | |  
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 است.  بتوی   ریختي از یک هم 𝜑گيریم. واضح است که را در نظر مي

برای هر دو ای نيز باید ای حلقهریختيها شامل دو عمل هستند، همکنيم که چون حلقهتوجه مي

هایمان را با دو عمل جمع و ضرب در نظر بگيریم در آن صورت نگاشت عمل تعریف شود. مثالً اگر حلقه

𝜑     متعلق   و   ریختي است اگر به ازای هر یک هم        ی بتوی حلقه        ی از حلقه

 داشته باشيم  به 

𝜑     𝜑   𝜑     

 و

𝜑      𝜑    𝜑     

 



 

 
 

 2فصل 

 ساز آفین و نقاط ثابت - توابع آفین، جمعی، 



 

 
 

ی ثابت ی نقطهمطالعهساز آفين و همچنين به - ی توابع جمعي، آفين و در این فصل به مطالعه

باشند. لذا سعي ی فصل های بعدی مهم ميخواهيم پرداخت. موارد مطالعه شده در این فصل برای مطالعه

 شده است تا با بسط این مطالب، مفهوم آنها بخوبي بيان شوند. 

 

 توابع آفین  2-6

خطي است       دو فضای برداری باشند. گوئيم تابع   و   فرض کنيم : 6-6-2تعریف 

 هرگاه

 داشته باشم  در   و   الف( به ازای هر بردار 

                  

𝛼و اسكالر   در   ب( به ازای هر بردار   ℝداشته باشيم ، 

  𝛼   𝛼      

 با تعریف   ℝ  ℝ  فرض کنيم : 2-6-2مثال 

                              

باشند،   ℝبردارهایي متعلق به           و           مفروض باشد. در این صورت اگر 

 خواهيم داشت

                                      

 ، داریم𝛼و به ازای هر اسكالر           همچنين به ازای هر 

  𝛼   𝛼          

 خطي است.  بنابراین 



 

 
 

  از   و بردار       آفين است هرگاه تابع خطي       تابع گوئيم : 9-6-2تعریف 

 داشته باشيم    موجود باشند بطوریكه به ازای هر 

             

ی یک انتقال است. با استفاده از به عبارت دیگر، منظور از یک تابع آفين یک تابع خطي بعالوه

آفين باشد آنگاه ماتریس           ℝ  ℝ  دانيم که اگر نگاشت های ما در مورد توابع خطي ميداشته

  ℝ  موجودند بطوریكه به ازای هر   ℝاز   و بردار   ،    

           

ℝ  در حالت خاص، اگر   ℝ  موجودند بطوریكه به ازای   و   آفين باشد، آنگاه اعداد حقيقي

 ℝ  هر 

           

 تابع: 4-6-2مثال 

                      

 توان این تابع را بفرماست زیرا، مي  ℝبه   ℝیک تایع آفين از 

                     

 یک تابع خطي بفرم زیر است  نوشت که در آن 

                  

 توانيمرا بصورت زیر نيز مي  . بنابراین             و               کنيم که توجه مي

 بنویسيم

       [
  

   
] [

 
 ]  [

 
 
]  

 

 توابع جمعی 2-2



 

 
 

، فضاهای برداری باشند. منظور از یک تابع جمعي، تابعي مانند  و   فرض کنيم : 6-2-2تعریف 

 داشته باشيم  از     است که حافظ عمل جمع باشد یعني به ازای هر       

                                                           

                                                                          

دار از فضای برداری نرم        یک عدد مثبت باشد. تابع  휀فرض کنيم   :2-2-2تعریف 

 یدر نامعادله       جمعي گوئيم هرگاه به ازای هر  -휀را    بتوی فضای حقيقي باناخ    حقيقي 

                                                  ‖                ‖

 휀                                                      

 صدق کند.

یک    دار، فضای برداری نرم   فرض کنيم (: 6338)یرز، اساک و راسیاس،  9-2-2قضیه 

휀و عدد ثابت        به ازای هر         فضای باناخ بوده و   ی در نامعادله   

‖                ‖  휀 

 جمعي باشد. -휀صدق کند، یعني 

 حد     در اینصورت به ازای هر 

                                                               
   

                                                                        

 یدر نامعادله     یک نگاشت یكتای جمعي بوده که به ازای هر   وجود دارد و همچنين 

                                                            ‖         ‖  휀                                                                  

ثابت پيوسته باشد،   به ازای هر    به  ℝاز         تابع   کند. همچنين اگر به ازای هر صدق مي

 پيوسته خواهد بود.   در   پيوسته باشد آنگاه    از  تنها در یک نقطه  خطي است. اگر   آنگاه 

به ترتيب برای انجام این کار با قرار هستيم.   به دنبال تابع جمعي برای اثبات این قضيه برهان: 

 کنيم. لذا خواهيم داشتشروع مي 2و تقسيم بر       ی در معادله    دادن 



 

 
 

                           ‖
                

 
‖  ‖

     

 
     ‖

 
휀

 
                                       

 خواهيم داشت  و نهایتاً با تقسيم بر   به جای    با جایگذاری       ی حال در رابطه

                                  ‖

        
       

 
‖    ‖

      

  
 

     

 
‖

 
휀

  
                                     

 و استفاده از نامساوی مثلث داریم      و       های طهراب جمعبا 

‖
      

  
 

     

 
‖  ‖

     

 
     ‖  ‖

      

  
     ‖  휀 (

 

 
 

 

  
)  휀         

 ی این روند خواهيم داشتحال با ادامه

                            ‖              ‖  휀                 

                                           

های همگرایي هستند. برای بالهدن                خواهيم نشان دهيم که توابع حال مي

و       ی در رابطه  به جای     اینكار از محک همگرایي کوشي استفاده خواهيم کرد. با جایگذاری 

 یابيم که به ازای هر عدد مثبت داریمباشد ميیک عدد صحيح مثبت مي  که    بر  تقسيم نتيجه

‖
                  

  
‖  ‖                         ‖     휀  

وجود دارد. با      به ازای هر                  بنابراین با استفاده از محک کوشي 

 خواهيم داشت     به ازای هر       ی از رابطه    گرفتن حد وقتي 

‖         ‖  휀  

و همچنين   به جای     ری کند. با جایگذاصدق مي      ی در رابطه  کنيم که حال ثابت مي

 آید که، بدست مي  و سپس با تقسيم بر       ی در رابطه  به جای     



 

 
 

‖
                        

  
‖

 ‖    (       )                     ‖ 

    휀       

تنها تابع   جمعي است. همچنين   یابيم که در مي    حال با در نظر گرفتن حد وقتي 

‖         ‖در شرط      جمعي است که به ازای هر   휀 کند. در واقع فرض کنيم صدق مي

.          داریم    در   موجود باشد. در اینصورت به ازای برخي         تابع دیگری مانند 

‖         ‖،     چون به ازای هر   휀  واهيم داشتخ     برقرار است لذا به ازای هر 

‖         ‖  ‖                   ‖   휀  

 کنيم کهرا طوری انتخاب مي  حال عدد صحيح 

 ‖         ‖   휀  

 جمعي هستند لذا خواهيم داشت  و   بنابراین از اینكه 

‖           ‖   ‖         ‖   휀  

 .         ،     که یک تناقض است. بنابراین به ازای هر 

نظم و ترتيب   جا ناپيوسته باشند. به هر حال توانند همهمي  و   کنيم که هر دو تابع يتوجه م

پيوسته باشد. در   تنها در یک نقطه از   برد. در حالت خاص فرض کنيم به ارث مي  خود را از 

در صفر   جا پيوسته است. فرض کنيم که چنين نيست. بنابراین همه  دهيم که اینصورت نشان مي

همگرا به صفر وجود    در    ای از نقاط و دنباله    پيوسته نخواهد بود. دراینصورت عدد صحيح 

 داریم           دارد بطوریكه به ازای هر 

||     ||    
 ⁄   

 باشد. بنابراین 휀  عدد صحيحي باشد که بزرگتر از   حال فرض کنيم 

‖             ‖  ‖                 ‖                               

                                             ‖             ‖  ‖         ‖   휀  



 

 
 

 داریم   به اندازه کافي بزرگ و با استفاده از پيوستگي   برای 

   
   

               

 از طرف دیگر داریم

‖             ‖  ‖      ‖   ‖     ‖   휀  

 جا پيوسته است.در همه  که تناقض است و لذا 

باشد.      ی ثابت به ازای هر نقطه  پيوسته در    به  ℝاز         نهایتاً، فرض کنيم تابع 

ℝ      حال با اعمال و بكارگيری نتایج اثبات شده در باال تابع  یابيم که جمعي و پيوسته را مي    

 ∎خطي است.   یعني             ، ℝ  است. لذا به ازای هر 

بتوی    دار تابعي از فضای نرم  فرض کنيم (: 6338)یرز، اساک و راسیاس،  4-2-2قضیه 

휀،       باشد بطوریكه به ازای هر    فضای باناخ   ی در رابطه    و  0 

                                     ‖                ‖

 휀 ‖ ‖  ‖ ‖                                         

  موجود بوده و                      حد      صدق کند. در اینصورت به ازای هر 

 ی تابع جمعي یكتایي است که در رابطه

                                                      ‖         ‖   휀‖ ‖                                                             

  با شرط 
 

    
 .کندصدق مي 

  و   به جای       ی کنيم. در نامعادلهدر اثبات این قضيه از اثبات قضيه قبل استفاده ميبرهان: 

 عبارت 

 
 اینصورت خواهيم داشتکنيم. در را جایگذاری مي 

             ‖ (
 

 
 

 

 
)   (

 

 
)    

 

 
 ‖   ‖             ‖

        휀‖ ‖                     

 با استفاده از استقراء داریم:



 

 
 

                                             ‖              ‖

 휀‖ ‖ ∑        

 

   

                                              

ضرب  2کنيم و سپس رابطه را در را جایگذاری مي     مقدار   به جای      2 ی حال در رابطه

 کنيم در اینصورت خواهيم داشتمي

                                ‖                        ‖

 휀‖ ‖ ∑         

   

   

                              

-مي  به جای     و با استفاده از نامساوی مثلثي و با جایگذاری        و      2 با ترکيب 

درست     به ازای      2 ی ، رابطه    2 ی را نشان داد. با استفاده از رابطه     2 توان استقراء 

، سری موجود در سمت    درست است. چون      است، بنابراین به ازای هر عدد صحيح مثبت و 

  به         ی راست رابطه
 

    
      همگراست و لذا به ازای هر  

                                               ‖              ‖

  휀‖ ‖                                                                 

به ازای اعداد صحيح مثبت    در        ی و ضرب دو طرفه رابطه  به جای      با جایگذاری 

 داریم     و هر   ،  

‖                         ‖           휀‖ ‖   

هایي هستند که به ازای بفرم دنباله                یک فضای باناخ است لذا توابع    چون 

ی        از رابطه    همگرا هستند. حال با گرفتن حد وقتي      به برخي از توابع مانند      هر 

  با شرط       ی رابطه       
 

    
ی بسادگي و با کمک قضيه  شود. جمعي بودن مشخص مي 

        فرض کنيم چنين نباشد. یعني تابع جمعي   قبل قابل اثبات است. برای اثبات یكتایي 

 داریم    کند. لذا به ازای صدق مي      ی موجود باشد بطوریكه در رابطه

  ‖         ‖    휀‖ ‖   

 داریم  شود که به ازای هر عدد صحيح مثبت نتيجه مي  و   حال از جمعي بودن 



 

 
 

    (
 

 
)  (

 

 
) و                                                  (

 

 
)  (

 

 
)     

 داریم  بنابراین به ازای هر عدد صحيح مثبت 

 

 
 ‖ (

 

 
)   (

 

 
)‖    휀 ‖

 

 
‖

 

 
  휀‖ ‖ 

  
   

  یعني 
   ‖ ‖ 

 ∎یكتاست.   و بنابراین     . بنابراین     
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