
 
 
 

 إلى 2102قررت األكاديمية النرويجية للعلوم واآلداب منح جائزة أبل لعام 
 
 السيد اندريه سزيمريدي 
 

نيوجرسي، جامعة والية روتجرز، معهد الفريد رينيه للرياضيات، األكاديمية المجرية للعلوم، بودابست وقسم المعلوماتية، 
 الواليات المتحدة األمريكية. 

 
هذه المساهمات على لالعميق والدائم رثر األرياضيات المتقطعة والمعلوماتية النظرية واعترافا باألساسية في ال"تكريما لمساهماته 

."(ارجوديكة )نظرية نظرية األعداد اإلضافية والنظرية االستبرائي  
 

التباديل واألشكال الهندسية. تكّون رياضيات ل الرسوم البيانية والمتتاليات ومرث البنى الرياضية إن النظرية المتقطعة هي دراسة
ل مرثل مرثل هذه البنى أساس المعلوماتية النظرية ونظرية المعلومات. على سبيل المرثال، في الوسع وضع وصف لشبكات االتصا

رتكن على أفكار نظرية الرياضيات المتقطعة تلمخططات وتصميم خوارزمية حسابية االنترنت وتحليلها باستخدام أدوات نظرية ا
الهامة.  تعد توافقيات البنى المتقطعة أيضا عنصرا رئيسيا في ميادين كرثيرة من ميادين علوم الرياضيات البحتة بما في ذلك نظرية 

 والجبر والهندسة والتحليل.  ةياألعداد واالحتمال
 

رثورة على الرياضيات المتقطعة عن طريق إدخال أساليب تقنية مبتكرة ومستحدرثة وعن طريق  ”اندريه سزيمريدي”لقد أدخل 
لقد أدخل التوافقيات على مرحلة الرياضيات المركزية عن طريق كشف صالتها التوصل إلى حلول لمعظم المشاكل األساسية. 

رجوديك( والمعلوماتية النظرية وهندسة ا )نظرية اإلضافية ونظرية االستبراء مرثل نظرية األعداد كرثيرة يادينالجوهرية بم
.السقوط  

 
أوال اهتمام عديد من علماء توران" الشهيرة  -لحدرثية "ايردوس ”اندريه سزيمريدي”الحل الذي قدمه ، اجتذب 0791 في عام

 طويلة عشوائية.متتاليات حسابية  تشملعة من األعداد الصحيحة ذي كرثافة إيجابية على أنه في أي مجمو الرياضيات الذي برهن
كانت  4أو  3كان هذا بمرثابة مفاجأة أخذا في االعتبار أن حالة متتاليات، كل من "كالوس روث" و"سزيمريدي" ذاته، من أطوال 

 .فيما سابق تطلب مجهودا جبارا
 

بمرثابة أحد روائع التفكير التوفيقي وتم االعتراف به فورا على أنه  سزيمريدي. كان برهان األفقكما كانت هناك مفاجأة أكبر في 
ذا البرهان ينطوي على عمق وأهمية استرثنائيين. ُيعتبر التصنيف البنيوي لعدد كبير من الرسوم البيانية خطوة رئيسية في ه

أصبحت هذه االفتراضية أداة محورية في كل من نظرية ومع مرور الزمن،  ".سزيمريدي"والمعروفة اآلن بافتراضية انتظام 
وأعطت دفعة لنظرية حدود الرسوم  الرسوم البيانية والمعلوماتية النظرية مؤدية إلى حلول للمشاكل الرئيسية في اختبار الخاصية

 البيانية.
 

 خوارزميةاإلضافية، ألهمت عداد . مع تجاوز أرثرها على الرياضيات المتقطعة ونظرية األمتوقعةال تزال هناك مفاجآت أخرى 
قدم "فورستنبرج" برهانا جديدا ( في اتجاهات جديدة. يةرجوديكاال" "هيلل فورستنبرج" لتطوير النظرية االستبرائية )سزيمريدي"

 ( وهكذا ربط بشكليةرجوديكاالالنظرية االستبرائية )التكرارية المتعددة في  خوارزمية" بوضعه سزيمريدي" خوارزميةعلى 
لى تحقيق كرثير من التطورات مرثل اميكية. أدت هذه الصلة األساسية إغير متوقع قضايا الرياضيات المتقطعة بنظرية النظم الدين

 تاو" التي تؤكد على أن هناك متتاليات حسابية طويلة عشوائية ألعداد األولية.  –"جرين  خوارزمية
 

عميقة والهامة والمؤرثرة في كل من الرياضيات المتقطعة والمعلوماتية " عديد من المساهمات اإلضافية السزيمريدي"لقد قدم 
(  Szemerédi-Trotter theoremتروتر" ) -سزيمريدي" خوارزميةالنظرية.  تشمل األمرثلة في الرياضيات المتقطعة 

 (Ajtai-Komlós-Szemerédi semi-random method" شبه العشوائي )سزيمريدي-كولموس -"أجتايومنهج 
وافتراضية ( Erdős-Szemerédi sum-product theoremالمنتج ) -" للمجموعسزيمريدي -"أردوس ارزميةخوو

(. تشمل االمرثلة في المعلوماتية النظرية شبكة Balog-Szemerédi-Gowers lemma جوورز" ) -سزيمريدي -"بالوج
 Fredman-Komlós-Szemerédi) "سزيمريدي-كولموس -"فريدمانلـ ونهج المزج" سزيمريدي-كولموس -"أجتايفرز 

hashing scheme )حتمي.االتفصل بين الزمن الخطي الحتمي وسزيمريدي" التي  -بيبنجير -"بول خوارزميةو 
 
 

رثورة  قد أدخل األرثر النظري ألعمالهف، ومع هذا" في الرياضيات مرثاال عن التقليد المجري في حل المشكل. سزيمريدي"ُيعتبر نهج 
 عميقة. 
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