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اخيراً نيز . اي در آثار مختلف ارائه شده استها هم اكنون به طور گستردهرياضيات در بازي كاربرد :مقدمه. ۱

ها سعي در كسب نتايج رياضي در ساير اند كه با استفاده از حقايق شناخته شده در مورد بازيكارهايي بوده

هدف اصلي نشان دادن اين است كه قضيه نقطه ثابت . مقاله حاضر در اين راستا تهيه شده است. اندداشتهها حوزه

BROUWER  برآيند ساده اين واقعيت است كه بازي هگز كه ممكن است براي بسياري از رياضيدانان آشنا باشد

نين نظري براي درك اين نكته اين حقيقات نتيجه برخي توجهات علمي و همچ. نمي تواند به تساوي ختم شود

باشد و اثبات اينكه اين بازي بايد هميشه يك بعد مي nنفر و  nاست كه بازي دونفره و دوبعدي هگز قابل تعميم 

اين . شوداي براي پيدا كردن نقطه ثابت تقريبي نگاشتهاي پيوسته منجر ميبرنده داشته باشد به الگوريتم ساده

بنابراين اين مقاله . باشدتوجه كنوني خصوصاً در حوزه اتقصاد رياضي مي موضوع يكي از موضوعات قابل

و دوم آشنا نمودن خواننده با  BROUWERارز بودن هگز و قضيه هم ننخست، نشان داد. داراي دو هدف است

ادعا شده كه » Cocktail Conversation«ام در بايد بگويم بنده سالهاست كه شنيده. موضوع محاسبات نقطه ثابت

باهم معادلند و همكارم جان استالينگر، استدالالتي را به من نشان داده است  BROUWERهگز و قضيه نقطه ثابت 

اثبات . گيرداست نتيجه مي BROUWERكه قضيه هگز را از طريق حقايق آشناي توپولوژيكي كه معادل با قضيه 

م اينكه سادگي آن ممكن است خوب باشد كه ساير افراد نيز اين امر اخيراً به ذهنم خطور كرده است اما عليرغ

در بخش بعدي حقايق مربوط به هگز را . رسدبعدي به نظر جديد مي nبا اين حال تعميم . از آن آگاهي يابند

قضيه عمومي هگز و . نماييمرا اثبات مي BROUWERارز بودن هگز و قضيه هم ۳در بخش . دهيمارائه مي

.انددر بخش نهايي ارائه شده ثابتالگوريتم نقطه 

 

  


