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يتقاســم «لوفاز  »Lovászو»يجدرسون  »Wigdersonجائزة أبيل
قررت األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب منح جائزة أبيل لعام  2021إىل الســيد «لزلو لوفاز  ،»László Lovászمن جامعة جامعة أوتفوش لوراند
 ،Eötvös Lorándبودابســت ،املجر و الســيد «آيف ويجدرســون  »Avi Wigdersonمن معهد الدراســات املتقدمة ،برينستون ،الواليات املتحدة األمريكية
تكرميا «ملســاهامتهام التأسيســية يف علوم الحاســوب النظرية والرياضيات املتقطعة ،ودورهام الرائد يف تشــكيل هذه امليادين يف املجاالت املركزية
للرياضيات الحديثة»

ظهرت نظرية «تعقيد الحوســبة»  -التي تهتم برسعة الخوارزميات وكفاءتها -
مجال راسـخًا لكل من الرياضيات وعلوم
ألول مرة يف الســبعينيات وأصبحت اآلن ً
مهم للغاية ،حيث
الحاســوب االلكرتوين النظرية .يعد تعقيد الحوســبة اآلن مجالً ً
يوفر األســاس النظري ألمن شــبكة اإلنرتنت .يف السبعينيات أيضً ا ،أدرك جيل
جديــد من علامء الرياضيــات أن الرياضيات املتقطعة لها مجال جديد للتطبيق
يف علوم الحاســوب االلكرتوين .تعد الخوارزميات وتطبيقات أمان شــبكة اإلنرتنت
اليــوم جــز ًءا ال يتجزأ مــن حياتنا اليومية جمي ًعا .لعبت أعامل «لزلو لوفاز
مهم يف هذا
 »László Lovászو»آيف ويجدرســون  »Avi Wigdersonدو ًرا ً
التطور.
«لقد كان لوفاســز  Lovászويجدرســون  Wigdersonقوتان رائدتان يف هذا
التطــور خــال العقود القليلة املاضية .يتداخل عملهام يف نوا ٍح عديدة ،وعىل
وجه الخصوص ،قدّم كالهام مســاهامت أساســية لفهم العشوائية يف الحوسبة
ويف استكشــاف حدود كفاءة الحوســبة» ،كام يقول «هانز مونت  -كاس Hans
 ،»Munthe-Kaasرئيس لجنة أبيل.
ويتابــع قائال« :بفضــل العمل الرائد لهذين االثنني ،أصبحت الرياضيات املتقطعة
واملجال الحديث نســبيًا لعلوم الحاســوب االلكرتونية النظرية راسخة وأحد
املجاالت املركزية للرياضيات الحديثة».

الزلو لوفاز László Lovász
عامل رياضيات المع منذ أن كان يف ســن املراهقًة ،لقد وىف «الزلو لوفاز László
 »Lovászوعده الذي اخذه يف وقت مبكر .لقد أســس عمله روابط بني
الرياضيات املتقطعة وعلوم الحاســوب االلكرتوينُ .ولد عام  1948يف بودابســت،
املجر ،وقد خدم مجتمعه أيضً ا بصفته كاتب مشــهور بفضل وضوح كتابته
وســهولة الوصول إليها ،وبصفته محارض ملهم ،ورائد ،قىض فرتة والية واحدة يف
رئاســة االتحاد الدويل للرياضيات (.)2010 -2007
يف الســبعينيات من القرن املايض ،أصبحت نظرية الرســم البياين واحدة من أوىل
مجــاالت الرياضيــات البحتة القادرة عىل إلقاء الضوء عىل مجال جديد من تعقيد
الحوســبة .كان أحد التأثريات الرئيســية لعمل «لوفاز  »Lovászهو إنشاء طرق
تُ كن الرياضيات املتقطعة من خاللها معالجة األســئلة النظرية األساســية يف علوم
الحاســوب االلكرتوين .لقد قال إنه يشــعر بأنه محظوظ جدًا ألنه مر بإحدى تلك
الفــرات التي كانت تتطــور فيها الرياضيات يف محاذاة كاملة مع مجال التطبيق.
باإلضافة إىل عمله عىل األســاس التأســييس لعلوم الحاسوب االلكرتوين ،ابتكر
«لوفاز  »Lovászأيضً ا خوارزميات قوية ذات تطبيقات واســعة النطاق .تُ ثل
إحدى هذه الخوارزمية ،وهي خوارزمية  ،LLLالتي ســميت عىل اســم «لوفاز
 »Lovászواألخوين «أرجن  »Arjenو»هندريك لينســرا ،»Hendrik Lenstra

اخرتاقًا مفاهيم ًيا يف فهم الشــبكيات ،ولها تطبيقات رائعة يف مجاالت مبا يف
ذلك نظرية األرقام والتشــفري والحوســبة املتنقلة .حاليًا ،تعتمد أنظمة التشفري
الوحيدة املعروفة التي ميكنها مقاومة هجوم يُشــن بواســطة الحاسوب الكمومي
عىل خوارزمية .LLL
فــاز «لوفــاز  »Lovászبالعديد من الجوائز مبا يف ذلك «جائزة »1999 Wolf
و»جائــزة كنــوت  »Knuthلعام  1999و»جائزة جوديل  »Gödelلعام 2001
و»جائزة كيوتو .2010 »Kyoto
آيف ويجدرسون Avi Wigderson
يشــتهر و»يجدرســون  »Wigdersonبقدرته عىل رؤية الروابط بني املناطق
غري املرتبطة يف ظاهرها .لقد ع ّمق الروابط بني الرياضيات وعلوم الحاســوب
االلكرتوينُ .ولِد يف حيفا ،إرسائيل ،عام  .1956ميكن القول إن مســاهمته يف توســيع
وتعميــق مجــال «نظرية التعقيد»  -التي تهتم برسعة وكفاءة الخوارزميات  -أكرب
من مســاهمة أي شخص آخر.

عن جائزة أبيل:
• ســيتم اإلعالن عن حفل تكريم الفائزين بجائزة أبيل يف وقت الحق.
• جائــزة أبيــل ممولة من قبل الحكومة الرنويجية وتبلغ  7.5مليون كرونة
نرويجية.
• متنــح الجائزة األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب.
• يعتمــد اختيــار الحائزين عىل جائزة أبيل عىل توصية لجنة أبيل ،التي تتألف
من خمســة علامء رياضيات معرتف بهم دوليًا.
• ملزيــد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع www.abelprize.no
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أجرى و»يجدرســون  »Wigdersonبحثًا يف كل مشــكلة رئيسية مفتوحة يف
نظرية التعقيد .من نواح كثرية ،تطور املجال من حوله .شــارك يف تأليف أوراق
بحثية مع أكرث من  100شــخص وعمل عىل تعميق الروابط بني الرياضيات
وعلوم الحاسوب االلكرتوين.
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إن أهم تطبيق يف الوقت الحارض لنظرية التعقيد هو تشــفري شــبكة اإلنرتنت.
يف بداية حياته املهنية ،قدم و»يجدرســون  »Wigdersonمســاهامت أساسية يف
هذا املجال ،مبا يف ذلك اإلثبات بال كشــف  ،zero-knowledge proofوالذي
يُســتخدم اآلن يف تقنية العملة املعامة .Cryptocurrency technology
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يف عام  ،1994فاز «ويجدرســون  »Wigdersonبجائزة «رولف نيفانلينا Rolf
 »Nevanlinnaلعلوم الحاســوب اإللكرتوين .من بني الجوائز العديدة األخرى
التــي حــاز عليها «جائزة جوديل  »Gödelلعام  2009و»جائزة كنوت »Knuth
لعام .2019
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