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 .کورانت در نيويورک اهدا کندی  علوم رياضاز انستيتو
 

 يکدست نظريه احتماالت و به ويژه ايجاد يک نظريهاست که به ی اساسی معاضدت هابه خاطر اين تصميم 
 . استداشتهزرگ انحرافات بی برا

 
قانون . است که تحت تأثير شانس هستندی تجزيه و تحليل موقعيت هايی برای  احتماالت يک ابزار رياضنظريه

يک از دهد که ميانگين حاصل ی  کشف شد نشان م هجدهمدر قرن Jacob Bernouliاعداد بزرگ که توسط 
دهد و ی  رخ مپيش بينی نشدهاتفاقات ی   ول.شده نزديک استی شير يا خط معموًال به مقدار پيش بينسلسله 

اين موضوع .  دهدی  انحرافات بزرگ وقوع اتفاقات نادر را مورد مطالعه قرار منظريهچگونه؟ : سوال اينست
 اقتصاد، آمار، علوم ی،بسيار گوناگون از قبيل فيزيک، زيست شناسی مستدل در زمينه های کاربردها

  .داردی کامپيوتر و مهندس
 

  با .رودی کند که احتمال انحراف بيش از يک ميزان داده شده به سمت صفر می اعداد بزرگ عنوان مقانون 
ی برا. شودی ناپديد می است که بدانيم به چه سرعتی  اساسیعملی کاربردهای برااين موضوع اين وجود، 

 قابل قبول نگه داشته الزم است تا احتمال عدم پرداخت يک شرکت بيمه در زير ميزانی مثال، چه ذخاير مال
کشف کرد که  1937در سال آماری » مشکالت تخريب« اين هنگام تجزيه و تحليل Harald Cramér شود؟ 

) زنگديس مجسم شده استی همانگونه که توسط منحن(ی قضيه حد مرکزمتعارف براساس ی تقريبی برآوردها
ی تصادفی يک سلسله متغيرهای فات بزرگ براسپس به اولين تخمين دقيق انحرا. در حقيقت گمراه کننده هستند

را کشف کرده و شروع به اثبات بنيادين ی اصول کل Varadhanسال طول کشيد تا  30.  مستقل دست يافت
 .مستقل استی حوزه بسيار عظيم آنها کند که بسيار فراتر از موقعيت کالسيک آزمون ها

 
Varadhan  و راه حل  1966در سال » و معادالت ديفرانسيلی نباحتماالت مجا«خود در پژوهش نامه بنيادين
، شروع به شکل دادن به 1969ميدان اقليدس در سال ی  پوالرون نظريه کوانتوممشکلی  براششگفت آور

 اين نظريه.  بودی همگرايی نرخ های انحرافات بزرگ کرد که بسيار بيش تر از يک بهبود کمی يک نظريه کل
 از رفتار ارگوديک که توسط اگرچيست ی يک سيستم تصادفی رفتار کيف: ندکی توجه می به يک سوال اساس

شود؟  ی ناشی  از يک اغتشاش در سيستم جبراگرشده منحرف شود ويا ی قوانين اعداد بزرگ پيش بينی بعض
يک براساس را ی انشده ی قدرتمند است که رفتار پيش بينی در پاسخ به اين سوال يک اصل تغييری نکته کليد

.  کندی مناسب به سنجش احتمال اوليه را حداقل می کند که فاصله انتروپی تشريح ممدل احتمال گرايی جديد 
Varadhanهمکاری مشترک بای از پژوهش نامه های  در مجموعه ا  Monroe D. Donsker در رابطه با 

رت اين رويکرد جديد را ، ارتباط و قدMarkovی اکتشاف سلسله مراتب انحرافات بزرگ در متن فرايندها
زمان ی های  در رابطه با مجانبMark Kacی آنها در مورد گمانه زنيک کاربرد چشمگير راه حل .  نشان داد

 .معروف است» سوسيس«لوله دار، مسير گردش براون است که به ی بزرگ يک همسايگ
  

گونه  کردنروشن ی  برا رای متحد کننده و پربازدهروشی ،در مورد انحرافات بزرگ Varadhanنظريه 
که به اندازه نظريه ی پيچيده، در زمينه هايی تصادفی کند که در سيستم های تأمين می پديده هايی غنی ها

ايجاد ترافيک ی و مهندسی و امور مالی جمعيت، اقتصاد سنجی ميدان، فيزيک آماری، ديناميک های ومکوانت
و ی يوتر گسترش داده تا وقوع اتفاقات نادر را شبيه سازپکامما را در استفاده از ی همچنين تواناي.  می شوند

احتماالت مدرن از نوع ی در طول چهار دهه گذشته، نظريه انحرافات بزرگ زيربنا. تجزيه و تحليل کنيم
 .شده استی خالص و عمل

 
Varadhan  رک با مشتی در فعاليت ها.   استداشتهی کليدی  مضاعدت ها، احتماالت ديگرزمينه چندين در

Daniel W. Stroockی پخش از قبيل راه حل های فرايندهای تعيين ويژگی ، يک روش مارتينگل برا
در تدوين ی اين رويکرد جديد به روش بسيار قدرتمند. توسعه داده است  رایمعادالت ديفرانسيل اتفاق

 که در ژنتيک جمعيت ايجاد مثال اشاعه ها به ابعاد بينهايتی ، براه استشدتبديل    Markovجديد ی فرايندها
سيستم ی است که رفتار درشت بينی ديگر تجزيه و تحليل حدود هيدروديناميکی موضوع اساسيک .  شودی م
و  Maozheng Guoيک پيشرفت عمده با مشارکت . کندی را تشريح می بسيار بزرگ ذرات هم کنشی ها

George C. Papanicolaou ايجاد شدگراديان ی مدل های بر رو.  Varadhan  با ارائه روش رفتار با مدل



نفوذ ی وی ايده ها.  غيرگراديان از اين هم جلوتر رفت و گستره اين نظريه را فوق العاده گسترش دادی ها
نام او هم اکنون به روش . داشته استی در يک محيط اتفاقی اتفاقی های تجزيه و تحليل قدم زنی بر روی زياد

 .در اين زمينه استی از ابزار کلی ه که يکند خوردپيو» مشاهده محيط از ذره مسافر«
 

 داشته و ی فوق العاده انفوذی وی ايده ها. جاودانه داردی عظيم و زيبايی بينشی تواناي Varadhanتحقيقات 
 . تحقيقات بيشتر ادامه خواهد دادترغيببه برای مدتی طوالنی  

 
 
 
 


