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 ِٕٞٛٛغی سساْٚ -ٞب سحّیُ ٔجشٙی ثط سٛدِٛٛغی زازٜ
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 چىیسٜ
ضا فطاٞٓ ٞبی دیچیسٜ  یبثی ضفشبض ؾبٔب٘ٝ ثیٙی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔكرهٝ ٔسِؿبظی ثطاؾبؼ ٚیػٌی ٞبی فیعیىی، أىبٖ دیف  

قٛز ٚ ثٝ ؾجت ضقس  قٙبؾی ّٖٕی زض فیعیه ٔحؿٛة ٔی ضٚـ  ٌیطی یىی اظ ثركٟبی ٟٔٓ چطذٝ وٙس. ا٘ساظٜ ٔی

ٞب اظ فطایٙسٞبی ٔرشّف، فطاٞٓ  ثطای يجٍ زازٜ ٞبی ٔرشّفی زضٌبٜ ٌیطی، ٚ أىب٘بر آظٔبیكٍبٞی ٚ ا٘ساظٜ ٞب فٙبٚضی

زض آٖ اظ ذٛال آٔبضی ٌطفشٝ سب ٘ؿجز  ٞبی ٔرشّف اؾشرطاج ٚیػٌیٞب ثٝ ٔٙٓٛض  ثٙسی ٚ خؿشدٛ زض زازٜ َجمٝ .اؾز قسٜ

حى ٔٛاخٝ قسٖ ثب والٖ ثٝ ٔ وٙس. أىبٖ ٔسِؿبظی ضا ثٟشط ثٝ ٔٙٓٛض ٔبٞیز فطایٙسٞب ضا فطاٞٓ ٔی ٞبف زازٖ قىُ ثٝ زازٜ

طاج وٙس. اظ ؾٛیی زیٍط ٞب ضا اؾشر سٛا٘س ٕٞٝ اَالٖبر ٔٙسضج زض ایٗ ٘ٛٔ زازٜ زازٜ، اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبی ٔطؾْٛ اغّت ٕ٘ی

ٞبی سٛدِٛٛغی، ثؿیبض  سط، سحّیُ زازٜ ٔجشٙی ثط ضٞیبفز ٞبی ٔجشٙی ثط سحّیُ سٛدِٛٛغیه زازٜ یب ثٝ ثیب٘ی زلیك ضٚـ

 یفیُٔبِٗٝ و یاؾز وٝ ثطا (TDA) 2زازٜ اظ یسٛدِٛٛغ ٔجشٙی ثط ُیزض سحّ یضٚق (PH) 1سساْٚ یِٕٞٛٛغسٛإ٘ٙس ٞؿشٙس. 

 یضٚـ زض ثطاثط اذشالَ زض زازٜ ٚضٚز ٗی. اوٙٙس یٔ سایسساْٚ د بؼیٔم ٗیوٝ زض چٙس قٛز یفبزٜ ٔاظ زازٜ اؾش ییٞب یػٌیٚ

فطاٞٓ  یزازٜ ٚضٚز یفیو یٞب یػٌیٔرشهط اظ ٚ یكیٕ٘ب ٕٞچٙیٗ اؾز، ٔؿشمُ اظ اثٗبز ٚ ٔرشهبر اؾز، ٚ 3مبْٚٔ

ٔطٚض  یوبضثطز یٚـ ٔحبؾجبر آٖ ضا ثب ٍ٘بٞٚ ضاٜ ٚ ض ٓیقٛ یسساْٚ آقٙب ٔ یثب ِٕٞٛٛغایٗ ٘ٛقشٝ لهس زاضیٓ . زض وٙس یٔ

 وطز. ٓیذٛاٞ

 

 ٞب وّیس ٚاغٜ
 فًب ؾطٚوبض زاضز. یٞب یػٌیٞب ٚ ٚ قىُ ی٘ؿج زیاؾز وٝ ثب قىُ، ا٘ساظٜ، ٔٛلٗ بریبيیاظ ض یا قبذٝ ۺ(Geometry)َىدظٍ 

 چف،یٔب٘ٙس وكف، د ٛؾشٝید یٞب قىُ طییاؾز وٝ سحز سغ یخؿٓ ٞٙسؾ هی یٞب یػٌیٔطثٌٛ ثٝ ٚ یسٛدِٛٛغ ۺ(Topology)تًپًلًشی 

 قٛز. یٔچبِٝ قسٖ ٚ ذٓ قسٖ حفّ ٔ

 ٔرشّف اؾز. ٞبی ٔمیبؼفًب زض  هی یىیسٛدِٛٛغ یٞب یػٌیٔحبؾجٝ ٚ یثطا یضٚق ۺ(Persistent homology)َمًلًشی تدايم 

ا٘ٛأ  ُیسحّ یثطا یىطزیضٚ TDA ،یوبضثطز بریبيیزض ض ۺ(Topological data analysis) َا دادٌاز  یبر تًپًلًش یمبتى لیتحل

 اؾز. یسٛدِٛٛغ یٞب ضٚـٞب ثب اؾشفبزٜ اظ  ٔدٕٖٛٝ زازٜ

ٞب ٚ ٔٗبزَ آٟ٘ب زض اثٗبز ثبالسط ؾبذشٝ  ٞب، ٔثّث ذٍ ، اظ ٘مبٌ، دبضٜیٔدشٕٕ ؾبزو بر،یبيیزض ض ۺ(Simplicial complex)مجتمع ظادکی 

 اؾز.  قسٜ

ٔٗبزَ آٟ٘ب اؾز ٔشكىُ اظ ٘مبٌ، دبضٜ ذٍ، ٔطثٕ، ٔىٗت ٚ  یا ٔدٕٖٛٝ یٔىٗجٔدشٕٕ  بر،یبيیزض ض ۺ(Cubical complex)مکعبی مجتمع 

 قٛ٘س. یاؾشفبزٜ ٔ یىیسٛدِٛٛغ یفًبٞب ِٛٛغیزض ٔحبؾجٝ ٕٞ ویؾبز یٞب ٔدشٕٕٕٞب٘ٙس  ٞبی ٔىٗجی ٔدشٕٕ. زض اثٗبز ثبالسط

ضا  یؾٝ ثٗس یق بیقىُ  هی٘مبٌ ٕٔىٗ اؾز  ایٗ اظ ٘مبٌ زازٜ زض فًب اؾز. یا ٔدٕٖٛٝ ،ٌباثط ٘م ۺ(Point-cloud data)ابر وقاط دادٌ 

 .   ،  ،  ذٛز ضا زاضز  یاظ ٔرشهبر زوبضس یا ٘مُٝ ٔدٕٖٛٝٞط ٘كبٖ زٞٙس. 

                                                           
1
 Persistent homology 

2
 Topological data analysis 

3
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 فٟطؾز قسٜ اؾز. یظٔب٘ تیاظ ٘مبٌ زازٜ اؾز وٝ ثٝ سطس یا ٔدٕٖٛٝ یظٔب٘ یؾط هی ۺ(time-series)َای زماوی  ظری

 قٛز. ٛٔ زازٜ ثب ٘بْ سهٛیط )ٖىؽ( یبز ٔیزض حٛظٜ ّٖٓ زازٜ اظ ایٗ ٘ۺ (Field) میدان
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 ٔمسٔٝ -1
قٙبؾی ّٖٕی قبُٔ  آیس. چطذٝ ضٚـ ذهٛنبً ٔٛخٛزار ظ٘سٜ ثٝ حؿبة ٔی ، ٞبی ٔٛخٛز زض َجیٗز ٔبٞیز ؾیؿشٓ، 4یدیچیسٌ   

دصیطٞب ثب  ٔكبٞسٜ ٌیطی ظ یه ؾٛ ٚ اظ ؾٛیی زیٍط ا٘ساظٜ ا 5قٙبذشی ؾبظی ثط اؾبؼ انَٛ ٔٛيٖٛٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ضٚیىطزٞبی دسیسٜ ٔسَ

 ٞب زض حًٛض ٚخٝ خسیسی ثٙبْ ّٖٓ زازٜ ؾبظی ٟ٘بیشبً ا٘دبْ قجیٝ اؾز وٝٞب  ؾبظی زازٜ ٔسَٚ  ٌیطی وٕه سدٟیعار ٚ اثعاضٞبی ا٘ساظٜ
 (. 1ثٝ ٔٙٓٛض قٙبذز ٔبٞیز آٟ٘ب، فطاٞٓ وطزٜ اؾز )قىُ ، ٞب  ؾبظی ایٗ ؾیؿشٓ ، ٍ٘طـ ٘ؿجشبً وبّٔی ضا ثطای  ٔسَ  6

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 فیعیه ّٖٓ ثط سىیٝ ثب ّٖٕی قٙبؾی ضٚـ چطذٝ: 1 قىُ

 

ا٘جٛٞی زازٜ زضاذشیبض زاضیٓ وٝ ثٝ َٛض وّی ثٝ ٘بْ والٖ زازٜ ٔٗطٚف  ،أطٚظٜ ثطذالف لجُ ،ٌیطی ؾجت اثعاضٞبی ٔشٗسز ا٘ساظٜ ثٝ    

دسیس آٔسٜ اؾز ٚ ثٝ ٘بْ  ز والٖ زازٜایٓ وٝ زض أشسا ٞؿشٙس. ِصا ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكرم اؾز أطٚظٜ ثب دبضازایٓ خسیسی ٔٛاخٝ قسٜ

 یثعضٌ بضیٔرشّف ٚ ْٟ٘ٛٛض، ٔدٕٖٛٝ ثؿ یٞب یثٝ ٔسز فٙبٚض طیزٚ زٞٝ اذ یَ ٔحٛض ٔكٟٛض قسٜ اؾز. زازٜ یب زلیمشط ّٖٓ زازٜ  ّٖٓ

قسٜ زض  سیسِٛ یٞب زٜٔرشّف ٌطفشٝ سب زا یٞب فیزض آظٔب یطیٌ ا٘ساظٜ یسٛؾٍ اثعاضٞب طٞبیٌ ٔرشّف ٔب٘ٙس ا٘ساظٜ یٞب اظ ٔدطاٞب اظ زازٜ

فطاٞٓ قسٜ اؾز. زض  طٜیٚ غ هیِٛٛغیث یٞب زازٜ ،یٙشط٘شیا ضٚوب سدبضر، وؿت ،یاخشٕبٖ یٞب اظ ٔطاٚزار زض قجىٝ ی٘بق ٙشط٘زیثؿشط ا

  ٚ خعٚ ٘ٓبْ سیخس ٓیآ٘طا ثٝ ٖٙٛاٖ دبضازا سٛاٖ یوٝ ٔ ضؾس یاؾز ٚ ثٝ ٘ٓط ٔ بفشٝیزازٜ ْٟٛض ٓ ثٝ ٘بْ ّٖ یٔفٟٛٔ بٖ،یٔ ٗیا

 زض لطٖ حبيط، ٔحؿٛة وطز.  یّٖٕ یقٙبؾـ ضٚ

 یقٙبؾ ؾٝ ٔحٛض ضٚـ یسٛا٘ؿشٝ ثط ضٚ ب٘ٝیٚ ّْٖٛ ضا بریبيیزازٜ، آٔبض، ض ٖٕٞچٛ یثب ٔٛاضز یيٕٗ اضسجبٌ سٗبّٔ ٓیدبضازا ٗیا   

اؾشرطاج ّٖٓ اظ  ٞب ثٝ ٔٙٓٛض اوشكبف ٚ خؿشدٛ زض زازٜ یزازٜ ثٝ ٔٗٙب ثبقس. ّٖٓ زاقشٝ یٕیطٔؿشمیٚ غ ٓیٔطؾْٛ اثطار ٔؿشم یّٖٕ

اؾز وٝ ثٝ   زازٜ ٚخٛز والٖ زازٜ ّٖٓ ٍطیٚخٝ ز هی. ِصا ٌطزز یٔ فیٞب سٛخٝ قٛز، سٗط ثٝ زازٜ بؼیٔم وٝ زض ثعضي یٞب ٚلش زازٜ

 ا٘س. ٘ىطزٜ سایْٟٛض ٚ ثطٚظ د ٗیاظ ا فیضا ٔكبٞسٜ وطز وٝ د ییا٘شٓبض زاقز وٝ ضفشبضٞب سٛاٖ یثٛزٜ ٚ ٔ هیٙبٔیٔثبثٝ حس سطٔٛز

                                                           
4
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5
 Phenomenology 

6
 Data science 
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 ٗیؾبذشبض اؾز. آ٘چٝ وٝ اظ ا ؾبذشبضٔٙس ٚ ثسٖٚ یٞب زض زازٜ یوبٚ ٚ زازٜ یوبٞ زازٜ یثطا ییٞب زازٜ قبُٔ ضٚـ ّٖٓ ٗیٕٙٞچ   

ثٝ  سٛا٘س یوٝ ٔ ییٞب اظ زضٌبٜ ٍطیز یىی٘بْ زاضز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ لبثُ اؾشٙجبٌ اؾز،  عیٔحٛض ٘ ّٖٓ زازٜ قٛز یٔ ُٔبِٗبر اؾشرطاج 

  زازٜ زض سمبثُ ثب زض ّٖٓ ىطزیضٚ ٗیا بیزؾز وٝ آ ٗیاظ ا یؾٛاالس ، ىطزیضٚ ٗیاؾز. أب حؿت ا ٜ زاز وٙس، ّٖٓ وٕه یقٙبذز ّٖٕ

 یسیخس ٓیا٘شٓبض زاقز وٝ ثشٛاٖ اظ دبضازا سٛاٖ یؾٛاَ ٔثجز ثبقس، ٕ٘ ٗیاٌط دبؾد ثٝ ا ؿز؟ی٘ ییٚ چطا یؿشیچ ٗییٚخٝ سج مساٖف

 ییطٞبیدص ٔٙدط ثٝ ٔكبٞسٜ سٛا٘س یٔحٛض ٔ زازٜ یٞب شٓیاٍِٛض اؾز وٝ قسٜ ٌفز. اِجشٝ ٘كبٖ زازٜؾرٗ  یثٝ ٔٗطفز ّٖٕ سٖیضؾ یثطا

    ٔفْٟٛ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ٗیاظ ا یبسیو2ّ شکل ثبقٙس. یوٝ قبُٔ ٔفْٟٛ ذبن ضفز یا٘شٓبض ٕ٘ ٗیاظ ا فیوٝ د ،قٛ٘س

  

 

 

 
 ٔحٛض ّٖٓ زازٜ: 2 قىُ

 

 آٖ اظ زٚ ٔٙٓط یٗٙی ٍ٘طـ ؾٙشی 3ضازایٓ قٙبذز ّٖٕی زاض٘س. زض قىُ ٞب ٘مف ٟٕٔی زض دب سٛاٖ ٌفز وٝ زازٜ ثٝ َٛض وّی ٔی   

ٔحٛض ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجالً ٘یع  ٞب، سٛخٝ قسٜ اؾز. زض ضٞیبفز ٘ٓطیٝ ٔحٛض ثٝ ٘مف زازٜ ٔحٛض ٚ ٍ٘طـ ٔسضٖ آٖ یٗٙی زازٜ ٘ٓطیٝ یٗٙی

َٟٛ ٞؿشٙس ٚ ٟ٘بیشبً ثطای ٔثبَ ٌٛییٓ یٗٙی ٔكطثی وٝ زض آٖ دبضأشطٞبی ٔسَ ثبثز ِٚی ٔد Frequentistثیبٖ قس، ثب ٍ٘طـ 

ا٘س. ایٗ زضحبِی اؾز وٝ زض ٔكطة ثیعی،  زضنس ٔكبٞسار ثٝ ٔمساض ثبثز ٔكرهی اظ دبضأشط آظاز ٔسَ ٔٙدط قسٜ 90ٔثال 

 ای ٔكرم زضنس ٔمساض زلیك دبضأشط زض ثبظٜ 90دبضأشطٞبی ٔسَ ثٝ نٛضر احشٕبالسی سٗییٗ ذٛاٞٙس قس ٚ ثطای ٔثبَ ثب احشٕبَ 

 قٛز.  سٛاٖ ٌفز وٝ ٍ٘طقی خسیس سدطثٝ ٔی ٔحٛض، ٔی لطاض زاض٘س. زض ضٞیبفز زازٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٘مف زازٜ زض قٙبذز ّٖٕی3قىُ 
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 ٞبی والٖ ثطای زؾشیبثی ثٝ قٙبذز ّٖٕی ٚضظی زازٜ ثطذی اظ ضٚقٟبی زؾز :4 قىُ

 

 :ٚ ثٝ ؾٛاالسی ٕٞچٖٛ زاز ٞب ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب زازٜ ٞبیی وٝ ٔی ثطذی اظ ضٚـ، 4 زض قىُ

 ترتیب بُیىٍ برای بررظی یک پدیدٌ چیعت؟ 

 ٌَا دارود؟ کدامیک از معیارَا وقػ قابل تًجُی برای وؽان دادن یک يیصگی خاؾ در داد 

 دبؾد زاز، اقبضٜ قسٜ اؾز.

( ٔب قٛز یٔ سیكسس)وٝ ضٚظ ثٝ ضٚظ  زیٚيٗ ٗیزٜ اؾز، اوط ساید فیافعا یطیٌ ٔٛخٛز ثٝ َٛض چكٓ یٞب حدٓ زازٜ طیاذ یٞب ؾبَ زض

آٖ وٝ  ٞبی یسٌیچی، د زازٜ بزی. فبض٘ اظ حدٓ ظوٙس یٔسطغیت دطزاظـ زازٜ  یثطا ٙٝیذاللب٘ٝ ٚ ثٟ یٞب ضا ثٝ ؾبذز ٚ سٛؾٗٝ ضٚـ

 .ٌصاضز یٔ ٔبٖ یضٚ فید یكشطیث یٞب ٘بوبُٔ ثٛزٖ آٖ اؾز چبِف ٚ، اثٗبز ثبال 7٘ٛفٝقبُٔ 

 سیخس ییٞب وٝ زض ُٔبِٗٝ زازٜ ٍ٘بٜ زٞس یاضائٝ ٔ ییٞب ضٚـ(، TDA« )زازٜاظ  یسٛدِٛٛغٔجشٙی ثط  ُیسحّ» سِی٘ؿجز خسثٝ  ضٚـِ

 ضا ٘بْ ثطز: طیٔٛاضز ظ سٛاٖ یوبضثطزٞب ٔ ٗی. اظ اٌصاضز یٔب ٔ بضیٔشٙٛٔ ٚ ضٚ ثٝ ضقس زض اذش یٕٞطاٜ ثب وبضثطزٞب

 یثطا TDAثط اؾبؼ  یٔحبؾجبس یذٛز آٔٛظ فطاٞٓ وطزٖ اثعاضٞب ٗی: ٞسف ایىیغقجىٝ ٚ ّْٖٛ اٖهبة سٛدِٛٛ یثطا یذٛز آٔٛظ ّٖٕ

 .]1[اؾز  یٖهج یثطزاض طیسهٛ یٞب وبٚـ زض زازٜ

ٞبی دیچیسٜ ثطضؾی  زض ا٘ٛأ قجىٝ PHٞب ٚ وبضثطزٞبی  : زض ایٗ ٔمبِٝ، ا٘ٛأ ضٚـٞب ٚ وبضثطزٞب ٞب: ضٚـ ِٕٞٛٛغی سساْٚ قجىٝ

 .]2[ قٛز ٔی

ایٗ  ٔمبْٚ ثٛزٖزیٙبٔیه: زض ایٗ ٔمبِٝ اظ ِٕٞٛٛغی سساْٚ ٔرهٛنب ثٝ زِیُ حبِز  میسكر یثطا سٜیچید یٞب ىٝقجِٕٞٛٛغی سساْٚ 

ٞبی زیٙبٔیه اؾشفبزٜ  ٞبی ظٔب٘ی ؾیؿشٓ ای زض ؾطی ضٚـ زض ثطاثط اذشالَ ٚ ٘ٛفٝ زض زازٜ، ثطای سكریم حبِز آقٛثٙبن اظ زٚضٜ

 .]3[ قٛز ٔی

 فیٚ سٛن میسكر اسٛٔبؾیٖٛ یثطا اظ ِٕٞٛٛغی سساْٚ ،ٔمبِٝ ایٗ زض: قجىٝ یٞببٖیخط ٕٞطفز زض یٞب چطذِٕٝٞٛٛغی سساْٚ 

 .]4[ قٛز اؾشفبزٜ ٔی قٛ٘س، ٘بقی ٔی طیٔبضوٛف ثطٌكز ٘بدص یطٞبیظ٘دٞبیی وٝ اظ  ٔرهٛنب آٖ ٞب قجىٝ یضٚ یٕٞطفش یٞب بٖیخط

زٞٙس ٚ  یوٝ ٘كبٖ ٔ ییٞب یػٌیٚ ،سساْٚ یٕ٘ٛزاضٞب ٗیثبض، اضسجبٌ ث ٗیاِٚ یُٔبِٗٝ، ثطا ٗیزض ا: cosmic webِٕٞٛٛغی سساْٚ 

 .]5[ قٛز ٘كبٖ زازٜ ٔیٌطا٘ف سٛؾٍ  یٟب٘یؾبذشبض و ُیسكى ٙسیفطآ
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 Noise 
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 بفطآٌیز یخطٔ یٞب وبُٔ ٘مكٝ یىیؾبذشبض سٛدِٛٛغاضائٝ  یثطا ثشیاظ اٖساز : زض ایٗ ٔمبِٝ cosmic shearِٕٞٛٛغی سساْٚ زض 

 .]6[ قسٜ اؾزاؾشفبزٜ ِٙعیًٙ يٗیف 

ثط اؾبؼ  ٕٞیُٙٛض ضفشٝ.ثٝ وبض  یسٛاِ یٞب زازٜ یثط ضٚ TDA٘بٔٝ، ضٚـ  بٖیدب ٗیزض ا: ٞبی ظٔب٘ی ِٕٛٛغی سساْٚ ضٚی ؾطیٞ

 .]7[ ثٝ وبض ٌطفشٝ قسٜ اؾز یظٔب٘ یٞب یؾط یثطا ِٕٞٛٛغی سساْٚ ٝی٘ٓطسساْٚ، ٕ٘ٛزاض  یضٚ اظٔحبؾجٝ قسٜ  یِىیسٛدِٛٛغ یٞب یػٌیٚ

قٛز  زازٜ ٔیٚ ٘كبٖ قسٜ اؾز سٕطوع  ؾٍٙبدٛض ٚ سبیٛاٖ ؾٟبْ یثبظاضٞب یٔمبِٝ، ضٚ ٗیزض ا: بظاض ثٛضؼثطای سحّیُ ث TDAاؾشفبزٜ اظ 

 .]8[ ثبقس سیٔف ٙٝیظٔ ٗیسٛا٘س زض ا یٔ TDAوٝ چٍٛ٘ٝ 

یت سطؤغع ثب  یّٖٕىطز یٞب زض قجىٝ یىیفبظ سٛدِٛٛغٌصاض وكف  ایٗ ٔمبِٝ،زض : ٔغع یّٖٕىطز یٞب قجىٌٝصاض فبظ سٛدِٛٛغیىی زض 

 .]9[ قٛز یقجىٝ ٌعاضـ ٔ ٝیٚ ٘ٓط هیعیٞٙسؾٝ، ف ،ی، سٛدِٛٛغTDA ٓیٔفبٞ

، TDA٘بٔٝ ٖالٜٚ ثط آقٙبیی ثب ضیبيیبر ٚ ٔفبٞیٓ  : زض ایٗ دبیبٖسساْٚی ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ِٕٞٛٛغ سٜیچید یٞب ؿشٓیؾ ُیسحّ

ٞبی دیچیسٜ ٚ  ُبِٗٝ ٔٛضزی ضٚی قجىٝٞبی سحّیُ آٔبضی ٘شبیح ِٕٞٛٛغی سساْٚ ٘یع آٚضزٜ قسٜ اؾز. ٕٞیُٙٛض چٙس ٔ ضٚـ

 .]10[ ٞبی ظیؿشی ٘یع ا٘دبْ قسٜ اؾز زازٜ

 ٜزازاظ  یسٛدِٛٛغ ٔجشٙی ثط ُیسحّ -2

،  یٔحبؾجبس یاظ ّْٖٛ زازٜ ٚ سٛدِٛٛغ سیخس یٚ قبذٝ ا 9یخجط یاظ سٛدِٛٛغ یثٝ ٖٙٛاٖ وبضثطز  8ٔجشی ثط سٛدِٛٛغی زازٜ ُیسحّ  

 ٓیثٝ ٔفبٞ زیاثعاض ثب ٖٙب ٗیقٛز. ا یٔ كٟٙبزید سٜیچید یٞب ؿشٓیؾ ُیسحّ یٝ أطٚظٜ ثطااؾز و یٔحبؾجبس-یشٕیاٍِٛض یاثعاض

-یٚ اثٗبز ثبال ضا اظ ٘مُٝ ٘ٓط ٞٙسؾ سٜیچید ی، قىُ زازٜ ٞب 10یِٕٞٛٛغ ٝی٘ٓط مٚ ثٝ َٛض ٔكر یخجط یٔٛخٛز زض سٛدِٛٛغ

اؾز وٝ ثب  یىیٚ سٛدِٛٛغ یآٔبض ،یٔحبؾجبس یٞب بفزیاظ ضٞ یمیسّف ٔجشٙی ثط سٛدِٛٛغی زازٜ ُیسحّ وٙس. یٔ یثطضؾ یىیسٛدِٛٛغ

ثٝ ٖٙٛاٖ  یىیسٛدِٛٛغٔجشٙی ثط زازٜ  ُیّسح ،یدطزاظز. ثٝ ٖجبضس یآٖ ٞب ٔ ُی( ثٝ زازٜ ثٝ سحّیٞٙسؾ بی)اق ییؾبذشبضٞب میسره

 ،یىیسٛدِٛٛغ یٞب یػٌیٝ ٚٔحبؾج یثطا یٔحبؾجبس-یشٕیاٍِٛض یاثعاض ،یٔحبؾجبس یاظ سٛدِٛٛغ یا ٚ قبذٝ یخجط یاظ سٛدِٛٛغ یوبضثطز

  سٜ،یچید ی، قجىٝ ٞب 13ؾبذشٝ قسٜ اظ ا٘ٛأ زازٜ ٔب٘ٙس اثط ٘مبٌ زازٜ  12یؾبزو یٔدشٕٕ ٞب 11یىیسٛدِٛٛغ یاظ خّٕٝ ٘بٚضزاٞب

 یاثعاض لسضسٕٙس ثطا هیاثعاض ثٝ ٖٙٛاٖ  ٗیٔرشّف ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز وٝ ا یاؾز. زض ٌعاضـ ٞب 14یظٔب٘ یٞب یٞب ٚ ؾط ساٖیٔ

زازٜ ثسؾز آٚضزٖ قىُ  یىیسٛدِٛٛغ ُیسحّ یقٛز. اظ اٞساف انّ یلّٕساز ٔ 15ازٜ ٞب زض اثٗبز ٔرشّف زض حًٛض ٘ٛفٝ ٞبز ُیسحّ

، وٝ یزازٜ ٔدٕٖٛٝ زازٜ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ دبضأشط یىیسٛدِٛٛغ ُیٔٙٓٛض، سحّ ٗیاؾز. ثس یىیسٛدِٛٛغ-یزازٜ اظ ٘مُٝ ٘ٓط ٞٙسؾ

 ُیزٞس .سحّ ی16ٔ فبظ ٔدٕٖٛٝ زازٜ ٍ٘بقز یفًب یىیسٛدِٛٛغ تیثٝ ٖٙٛاٖ سمط یزوؾب یٚاثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ زازٜ اؾز، ثٝ ٔدشٕٗ

، ّْٖٛ  یقٙبؾ ؿزیسٛاٖ ثٝ وبضثطز آٖ زض ظ یوٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔ ضزٔرشّف ّْٖٛ زا یزض حٛظٜ ٞب یٗیزازٜ وبضثطز ٚؾ یىیسٛدِٛٛغ

 یٞبؿشٓی،  ُٔبِٗٝ ؾطیٞب، دطزاظـ سهٛ یٕبضیا٘ٛأ ث میسكر یاخشٕبٖ یٞب قجىٝ یثطضؾ ،یظٔب٘ یٞب یؾط ُیاٖهبة ، سحّ
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اظ  ٗیوطز. ٕٞچٙ ضٜاقب  یٖهج یٞب قجىٝ یٚ ٕٔٗبض یٟب٘یو ی، ُٔبِٗٝ ؾبذشبضٞبسٜیچید یٞبؿشٓیؾ ُیسحّ  یىیٙبٔیز

 فیسٗط-زازٜ( ٚ سٛاثٕ ذٛـ یِٕٞٛٛغ یٞبِٔٛس یىیٔرشّف سحَٛ سٛدِٛٛغ یٞب فی)ٕ٘ب ٔجشٙی ثط سٛدِٛٛغی زازٜ ُیسحّ یٞب یذطٚخ

 . ] 12-10[ زاؾشفبزٜ قسٜ اؾ  یٚ ٞٛـ ٔهٖٙٛ ٗیٔبق یطیبزٌیزض   17یػٌیؾبذشٗ ثطزاض ٚ یٞب ثطا یذطٚخ ٗیا یثطا

TDA یٞب ٙٝیظٔ ٍطیآٔبض ٚ ز ،ضایبّْٖ٘ٝٛ  ،یٞٙسؾٝ ٔحبؾجبس ،یخجط یزازٜ، سٛدِٛٛغ ُیسحّاضسجبٌ ٔٛثط ثب اؾز وٝ زض  ضٚیىطزی 

اقىبِی ضا سب ثشٛا٘س  قٛز یٔ دٝی٘ش یاؾز وٝ اظ ٞٙسؾٝ ٚ سٛدِٛٛغ یدیٚ ٘شب ٞب سٜیاؾشفبزٜ اظ ا TDA ی. ٞسف انّطزیٌ یٔطسجٍ لطاض ٔ

 كیزل یفیٞسف اثشسا ثٝ سٗبض ٗیثٝ ا سٖیضؾ یسٛؾٗٝ ثسٞس. ثطا ازٜز یفیو یٞب یػٌیُٔبِٗٝ ٚ یضا ثطا یاثعاضٞب ٘ؿجز زٞس ٚ  ثٝ زازٜ

ؾٝ  ٗیحُ ا یضاٜ ثطا هی. ٓیزاض بظی٘ ٞب یػٌیآٖ ٚ ٔمبْٚ ثٛزٖ یثطا یٙیًٕس ُٙٛضیٞب ٚ ٕٞ اثعاض ٔحبؾجٝ آٖ ،یفیو یٞب یػٌیاظ ٚ

 یاؾز وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ خجط ذُ یخجط سٛدِٛٛغ ،ضٚـ ٗی(. اؾبؼ اPHسساْٚ ) یثٝ ٘بْ ِٕٞٛٛغ TDAاؾز زض  یٔؿئّٝ، ضٚق

ضٚـ زض ثطاثط  ٗی. آیوٙضا ُٔبِٗٝ  سٜیچیزازٜ ثب ؾبذشبض د یفیو یٞب یػٌیٚ ٓیسب ثشٛا٘ ٌصاضز یٔب ٔ بضیزض اذش ی٘ٓط یچبضچٛث

 هیٔشط یُٔبِٗٝ وطز. ٔب٘ٙس فًب سٛاٖ یا٘ٛأ ٔرشّف زازٜ ضا ٔ PHاؾشفبزٜ اظ  ثب اؾز. ٔمبْٚ یاذشالالر وٛچه زض زازٜ ٚضٚز

 .  …قجىٝ ٚ  ،یظٔب٘ یٞب یؾط شبَ،یدیز طیٔشٙبٞی، سهبٚ

 یاَالٖبر خبِج چیٞ هیسٛدِٛٛغ سیذٛز اظ ز یثٝ اثط ٘مبٌ زازٜ ٔٗطٚف اؾز ثٝ ذٛز TDA بریٔشٙبٞی وٝ زض ازث هیٔشط یفًب

 یفیو یٞب یػٌیوطز. ٚ یٔرشّف ضا ثطضؾ یٞب بؼیزازٜ زض ٔم ٗیا٘ساظٜ ٘مبٌ زازٜ ضا ثعضي وطز ٚ سحَٛ قىُ ا سٛاٖ ی٘ساض٘س. أب ٔ

 فیزازٜ ٕ٘ب« قىُ»٘بٚضزاٞب ضا ثٝ ٖٙٛاٖ  ٗیا طارییٔرشّف سغ یٞب بؼیزض ٔم سٛاٖ ی. ٔقٛ٘س یزازٜ ٔ هیسٛدِٛٛغ یسٛؾٍ ٘بٚضزاٞب

 زازٜ.

ℝای اظ ٘مبٌ زض فًبی  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبِی قٟٛزی، ٔدٕٖٛٝ
 

ضا ثٝ ٖٙٛاٖ دبضأشط  وٝ آٖ  (. فطو وٙیس 5ضا زض ٘ٓط ثٍیطیس )قىُ  

قٛز(. ثطای ٔمبزیط  ٔدٕٖٛٝ سٕبْ ٘مبٌ حبنُ ٔی    نٛضر ثطای  وٙیٓ، یه ٖسز حمیمی ٘بٔٙفی اؾز )زض ایٗ فبنّٝ سفؿیط ٔی

  قٛز: زٚ ٘مُٝ  ٞبی ثب ثُٗسِ ثبالسط ؾبذشٝ ٔی ٞب ٚ دّیشٛح ٞب، ٔثّث ؾبظیٓ وٝ َجك لبٖسٜ ظیط اظ ضئٛؼ، یبَ ضا ٔی   ، فًبی  ٔرشّف 

ٞبیف  ؾبظیٓ اٌط ٚ سٟٙب اٌط سٕبْ یبَ ثیكشط ٘جبقس؛ ٔثّث ٔی  وٙیٓ اٌط ٚ سٟٙب اٌط فبنّٝ الّیسؾی ثیٗ آٟ٘ب اظ  ضا ثٝ ٞٓ ٚنُ ٔی  ٚ 

سٛاٖ اؾشٙشبج وطز وٝ  ثبقٙس؛ ٚ ثٝ ٕٞیٗ سطسیت. ٔی   اـ زض  ؾبظیٓ اٌط ٚ سٟٙب اٌط سٕبْ ٚخٜٛ ٔثّثی قٙس؛ چٟبضٚخٟی ٔیثب   زض 

ای سٛ زض سٛ اظ فًبٞب ضا ثٝ ٔب  ثیٙیس ایٗ فطایٙس ز٘جبِٝ ٔی 5( قٛز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض قىُ ) ٔحبٌ ٔی    زض    ،     ثطای 

 زٞس.  ٔی
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 Feature vector 
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 (b)ا٘س.  ؾبذشٝ قسٜ  ای اظ فًبٞبی سٛ زض سٛ وٝ ثب افعایف  ( ٚ ٔدٕٖٛٝ   )ثطای   ℝدٕٖٛٝ ٘مبٌ ٔشٙبٞی زض ٔ (a): 5قىُ 

 .]13[ زٞس ٞب ضا ٘كبٖ ٔی ٞبی ٕٞجٙس ٚ ذٍ ٌؿؿشٝ سٗساز حفطٜ . ذٍ دیٛؾشٝ سٗساز ِٔٛفٝ(a)ثبضوس حبنُ اظ فًبٞبی سٛ زض سٛ زض 

ٞبی  )ٔب٘ٙس سٗساز حفطٜ   ٞبی ویفی اظ فًبی  سٛاٖ ٚیػٌی خجط سٛدِٛٛغی اؾز، ٔیثب اؾشفبزٜ اظ ِٕٞٛٛغی وٝ اثعاضی زض 

« ثبضوس»ٞب ثٝ ٘بْ  ٞب ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطزآٚضزی ٔشٙبٞی اظ ثبظٜ سٛاٖ ََٛ ٖٕط ایٗ ٚیػٌی سٛدِٛٛغیىی( ضا ا٘ساظٜ ٌطفز. ؾذؽ ٔی

زٞٙسٜ ٘مُٝ ٔطي آٖ اؾز. زض قىُ  ٕز ضاؾز آٖ ٘كبٖزٞٙسٜ ٘مُٝ سِٛس یه ٚیػٌی ٚ ؾ ٕ٘بیف زاز. ؾٕز چخ ٞط ثبظٜ ٘كبٖ

ٞبی لطٔع ٌؿؿشٝ( ٔكبٞسٜ  ٞب )ذٍ ٞبی آثی دیٛؾشٝ( ٚ سٗساز حفطٜ ٞبی ٕٞجٙس )ذٍ ٞب ثطای ٘كبٖ زازٖ سٗساز ِٔٛفٝ ایٗ ثبظٜ 5( )

وٝ ایٗ زازٜ یه حفطٜ ثب ََٛ زٞٙسٜ ایٗ اؾز  ٞبی لطٔع اظ ثمیٝ ثؿیبض ثّٙسسط اؾز. ایٗ أط ٘كبٖ ثیٙیس وٝ یىی اظ ذٍ وٙیس. ٔی ٔی

سط ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٘ٛفٝ زض ٘ٓط ٌطفز. )ٞطچٙس ایٗ سفؿیط ثٝ َٛض ٖٕٛٔی  ٞبی وٛسبٜ سٛاٖ ذٍ ٖٕط ثبال زاضز. ثطٖىؽ زض ایٗ ٔثبَ ٔی

 ضا زض ٌیطیٓ ٚ آٖ ٟ٘بیز زض ٘ٓط ٔی ثبقس، ثبظٜ ََٛ ٖٕط آٖ ضا ثی« ظ٘سٜ»  سطیٗ  زضؾز ٘یؿز.( ظٔب٘ی وٝ یه ٚیػٌی زض ثعضي

 وٙیٓ.  ٕ٘ٛزاض ثبضوس ثب ٖالٔز ٘ٛن دیىبٖ زض ا٘شٟبی ؾٕز ضاؾز ٔكرم ٔی

، سحّیُ آٔبضی ٘شبیح آٖ اؾز. اظ زیسٌبٜ آٔبضی، یه ثبضوس )ٔثُ ثبضوسی وٝ زض PHٞبی اؾشفبزٜ اظ  اٍ٘یعسطیٗ ثرف یىی اظ چبِف

 زیفیو یِوّٕ یبثیاضظ یثطا ییٞب ٚـثٝ ض ٗ،یثٙبثطااؾز( وٕیشی ٘بقٙبذشٝ اؾز وٝ ؾٗی زض سرٕیٗ ظزٖ آٖ زاضیٓ؛  5قىُ 

اؾز  یٞٙسؾ یٞب یػٌیثبضوس فبلس ٚ یفًب ضٚی ٔب ایٗ اؾز وٝ چبِف دیف .یٓزاض بظیس ٘یآ یوٝ ثب ٔحبؾجبر ثٝ زؾز ٔ ییثبضوسٞب

 یبٞ یػٌیٚ یثطضؾ یٞٓ ثط ضٚ یوٙٛ٘ مبری. سحموٙیٓ سٗطیف ٔیضا  طٜیٚ غ ب٘ٝیٔ ٗ،یبٍ٘یٔب٘ٙس ٔآٔبضی  ٓیٔفبٞ ثط دبیٝ آٖوٝ 

 ٞبی ی سحّیُثطا یثٟشط یٞٙسؾ یٞب یػٌیوٝ ٚ ییفًب ضا ثٝ فًبٞب ٗیٔشٕطوع اؾز وٝ ا ییٞب فًب ٚ ٞٓ ثط ُٔبِٗٝ ضٚـ ٗیا یٞٙسؾ

ثبضوسٞب اضائٝ  یآٔبض طیسفؿ یثطا یفّٗ یىطزٞبیٞب ٚ ضٚ وٛسبٜ ثط چبِف ی، ٔطٚضدبیب٘ی . زض ثرفوٙس یٍٔ٘بقز زاض٘س،  یآٔبض

 PH حی٘شب طیسفؿ یثطا یوٕ یآٔبض یزض حبَ حبيط اثعاضٞب طایسالـ ٟٔٓ اؾز، ظ هیفٗبَ ٚ  یبسمیحٛظٜ سحم هی ٗی. آیزٞ یٔ

 ٔٛخٛز اؾز.

ٞب( ؾبذشبض 19ٞب )ٚاوؿُ 18ثُٗسی( ثٝ ذبَط ذب٘ه-3ثُٗسی )-2(. سهبٚیط زیدیشبَ 6زٚٔیٗ ٔثبَ یه سهٛیط زیدیشبَ اؾز )قىُ 

اؾشفبزٜ وطز.  20«ٞبی ٔىٗجی ٔدشٕٕ»اٖ اظ ؾبذشبض سطویجی ثٝ ٘بْ سٛ ٔىٗجی زاض٘س. ثٙبثطایٗ ثطای ُٔبِٗٝ ایٗ ٘ٛٔ زازٜ ٔی
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ٞبی ثب ثُٗس ثبالسط  ٞب ٚ اثطٔىٗت ٞب، ٔىٗت ٞب، ٔطثٕ ای ٞؿشٙس وٝ اظ اخشٕبٔ ضئٛؼ، یبَ ٞبی ٔىٗجی، فًبٞبی سٛدِٛٛغیىی ٔدشٕٕ

ضاؼ ثٝ ٞط  هیقبُٔ اذشهبل  یسٗثُ-2 شبَیدیز طیسهٛ هیاظ  یٔىٗج ٔدشٕٕ هیؾبذشٗ  یضاٜ وبضآٔس ثطا ها٘س. ی ؾبذشٝ قسٜ

ی ثٗس-3 طیسهبٚ یثطا)حبنُ اؾز  یٞب ط وطزٖ ٔطثٕٚ دُ بَ،ی هیٔدبٚض سٛؾٍ  یٞب ذب٘هضئٛؼ ٔطثٌٛ ثٝ  ٛؾشٗیؾذؽ د ،ذب٘ه

 یٌصاض اؾز، ثطچؿت ذب٘ه یوٝ ُٔبثك ثب ٔمساض ذبوؿشط حینح ٖسز هیؾذؽ ٞط ضأؼ ثب  قٛز(. اؾشفبزٜ ٔیٔكبثٝ  یضٚقاظ 

 هیسٛاٖ  یز. ؾذؽ ٔقٛ یٔ یٞب( ثطچؿت ٌصاض یبَ ت،یٔدبٚض )ثٝ سطس یٞب ضاؼ طیٔطثٕ( ثب حساوثط ٔمبز ،تیب )ثٝ سطسٞ ز، ٚ ِجٝقٛ یٔ

قبُٔ     یٔىٗج ٔدشٕٕ،              ٞط  یؾبذز، وٝ ثطا                یٔىٗج یٞب ٔدشٕٕز٘جبِٝ سٛ زض سٛ اظ 

 6( )ٔثبَ ثٝ قىُ  یا٘س )ثطا قسٜ یٌصاض ثطچؿت   یٔؿبٚ بیوٛچىشط  یاؾز وٝ ثب ٖسز ییٞب ٞب ٚ ٔىٗت ٞب، ٔطثٕ یبَسٕبْ ضئٛؼ، 

 قٛز. یٔ سٜی٘بٔ عی٘ «قسٜ ّشطیف یٔىٗج شٕٕٔد» ،یٔىٗج یٞب اظ ٔدشٕٕ یز٘جبِٝ ا ٗی.( چٙسیٔطاخٗٝ وٙ

 

سٜ ٔطثٌٛ ثٝ ایٗ سهٛیط ٔدشٕٕ ٔىٗجی فیّشط ق (c). ٔبسطیؽ ٔمبزیط ذبوؿشطی (b). یذبوؿشط طیٕ٘ٛ٘ٝ سهٛ هی (a): 6قىُ 

 ٞب اؾز زٞٙسٜ سٗساز حفطٜ ٞبی ٕٞجٙس اؾز ٚ ذٍ ٌؿؿشٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ سٗساز ِٔٛفٝ ثبضوس ٟ٘بیی. ذٍ دیٛؾشٝ ٘كبٖ (d)ذبوؿشطی. 

]13[. 

 

 یِٕٞٛٛغ - 3
 بریٛالٕ خعئاظ ٔ یبضیثبقس. زض ثؿ یسؾیالّ یاظ فًب یا طٔدٕٖٛٝیظ سٛا٘س یزازٜ ٔ ٗی. اسیفطو وٙ هیٔشط یزض فًبضا  یا زازٜ

 یفًب بی 21ٚخٛز حفطٜ بیٕٞجٙس  یٞب ٔب٘ٙس سٗساز ِٔٛفٝ ٝیاِٚ یٞب یػٌیاظ ٚ ی٘ساضز ثّىٝ سٟٙب ثطذ یشیٞب إٞ زازٜ ٗیا یٞٙسؾ
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 Voxel 
20

 Cubical complex 
21
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 یثب ؾبذشبضٞب یثطزاض یثب ٘ؿجز زازٖ فًبٞب بیثب قٕبضـ آٟ٘ب  یضا خجط سٛدِٛٛغ یبزیثٙ یٞب یػٌیٚ ٗی. اقٛ٘س یٟٔٓ ٔ 22یذبِ

 یفًب یٚلش یٗٙیٞب اؾز،  آٖ ٔمبْٚ ثٛزٖؾبذشبضٞب  ٗیٟٔٓ ا یٞب یػٌیاظ ٚ یىی. آٚضز یٞب ثٝ زؾز ٔ ٝ آٖث سط سٜیچید یخجط

 ٞؿشٙس.  24یٕٞٛسٛد یآٟ٘ب ٘بٚضزا ،ی. اظ ٘ٓط فٙوٙٙس یٕ٘ طییسغ قٛز، یٔ ُیسجس ٍطیز یٞب قىُ ثٝوكف  یب ثب ذٕف 23ٗیطیظ

ثٝ ٘بْ  یجیسطو یذٛز ضا ثب ؾبذشبضٞب یٔب فًبٞب ٗیزقٛاض ثبقس. ثٙبثطا بضیثؿ سٛا٘س یزِرٛاٜ ٔ یىیسٛدِٛٛغ یفًبٞب یِٕٞٛٛغ ٔحبؾجٝ

 ٔحبؾجٝ وطز.  یشٕیٚ ثٝ نٛضر اٍِٛض یآٖ ثٝ ضاحش یثطا سٛاٖ یضا ٔ یوٝ ِٕٞٛٛغ ٓ،یظ٘ یٔ تیسمط «25یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ»

 

 ٞب آٖ یٚ ِٕٞٛٛغ یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ - 4
 ییفًب ،یٔدشٕٕ ؾبزو هی ،یجیسمط فیسٗط هی. ثٝ ٖٙٛاٖ ٓیوٙ یآٟ٘ب قطٚٔ ٔ ٗیث یٞب ٚ ٍ٘بقز یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ فیاضائٝ سٗبض ثب

 ثب اثٗبز ثبالسط ؾبذشٝ قسٜ اؾز. یٞب شٛحیٚ دّ ٞب یٞب، چٟبض ٚخٟ ، ٔثّثٞب یبَاؾز وٝ اظ اخشٕبٔ ٘مبٌ، 

 یٞب ، ٔدشTDAٕٕ. زض زٞٙس یٔاضائٝ  یىیسٛدِٛٛغ یثٝ فًب 26یجیؾبذشبض سطو بٖیاضسجبٌ ٔ دبزیا یثطا ٍطیز یضاٞ یٔىٗج یٞب ٔدشٕٕ

ز٘جبِٝ سٛ زض سٛ اظ  هی یضا ثطا PHسٛاٖ  یاؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٔ شبَیدیز طیسهٛ یٞب ُٔبِٗٝ ٔدٕٖٛٝ زازٜ یٖٕسسب ثطا یٔىٗج

اؾز،  سط یغٙ یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ یثطا PH یٝ یٔحبؾجٝ وطز، أب ٘ٓط یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ یثطا ٝٔكبث یثٝ ضٚق یٔىٗج یٞب ٔدشٕٕ

 .ٓیدطزاظ یٔ یؾبزو یٞب ٔدشٕٕ یثٝ ِٕٞٛٛغ كشطیٔب ث ٗیثٙبثطا

 یثطا       وٝ یز ثٝ َٛضاؾ   ٔدٕٖٛٝ هی ی٘بسٟ یٞب ٔدٕٖٛٝ طیاظ ظ   ثٝ ٘بْ یٌطزآٚضز ی،ٔدشٕٕ ؾبزو هی ۺ۱ فیتعر

الٜٚ ثط قٛ٘س. ٖ یٔ سٜی٘بٔ نؾبز ، ٚ ٖٙبنط   ضئٛؼ     . ٖٙبنط    ٙس وٝو یٔ ٗیسًٕ     ٚ     ، ٚ    ی  ٕٞٝ

٘كبٖ  یثطا   اظ  ؾبزن ٘بْ زاضز.-  بیاؾز   ٗس ثً یزاضا بزنؾ ایٗوٝ  ٓییٌٛ یٔ ثبقس    اٌط وبضزیٙبِیشی یه ؾبزن  ٗ،یا

  .ٓیوٙ یاؾشفبزٜ ٔ ؾبزن- زازٖ ٔدٕٖٛٝ 

 ٔثبَ ٔدشٕٕ ؾبزوی ثٝ ٕٞطا قىُ آٖ:

   {                                                   }  1  

 

 یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدشٕٕ ؾبزوی :7قىُ 

  ℝاظ  یا طٔدٕٖٛٝیثٝ ٖٙٛاٖ ظ یضا اظ ٘ٓط ٞٙسؾ   ٔشٙبٞیِ ویِؾبز ٔدشٕٕ هیسٛاٖ  یٔ كٝیأب ٕٞ٘ؿجشب ا٘شعاٖی اؾز،  1سٗطیف 

 .وطز طیسفؿثعضي   ثطای 
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 Void 
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 Underlying space 
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 Homotopy 
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 Simplicial complex 
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 Combinatorial structure 
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 .ٓیوٙ یٔ فیسٗط ویؾبز یٞب ٔدشٕٕ یضا ثطإِٞٛٛغی اوٖٙٛ 

 ، فًبی ثطزاضی ذبضج لؿٕز اؾز ٔیٗ ِٕٞٛٛغیِ یه ٔدشٕٕ ؾبزویِ اُ- ،            ثطای ٞط  ۺ۲تعریف 

                       (    )       2  

 وٝ ثُٗسِ آٖ 

                        (  )          (    )        3  

 قٛ٘س. ٘بٔیسٜ ٔی 31چطذٝ- ،    30ٚ ٖٙبنط وطُ٘ 29ٔطظ- ،      28قٛز. ٖٙبنط سهٛیط ٘بٔیسٜ ٔی   27أُیٗ ٖسز ثشیِ- 

ٞب  حفطٜ- سٗساز ی ٖسز ثشأُیٗ -  ٗ،یزٞٙس. ثٙبثطا یضا ٘كبٖ ٔ یٗسثُ-  یٞب حفطٜ ؿشٙس،یوٝ ٔطظ ٘ ییٞب چطذٝ-  ،یثٝ َٛض قٟٛز

اؾز  سٟی    طایظ ،        زاضیٓ ،   ٕٞٝ  یثبقس، ثطا   ٗسِاظ ثُ ویؾبز ٔدشٕٕ هی  اٌط  ٗ،ی. ٖالٜٚ ثط ا«قٕبضز ٔی»ضا 

 :ٓیآٚض یضا ثٝ زؾز ٔ طیظ یذُ یٞب ٍ٘بقزٚ  یثطزاض یاظ فًبٞب یا ز٘جبِٝ ٗیبثطاثٙ .        ٗیٚ ثٙبثطا

 
    
→       

  
→  

  
→     

  
→     

  
→        4  

 

 یؾبزو یٞب ؾبذشٗ ٔدشٕٕ - 5
  زِرٛاٜ  یفًبٞط  ِٛٛغیزض ٔٛضز ٕٞ أب ایٗ أطقٛز.  یذالنٝ ٔ یثٝ خجط ذُ ،ٔشٙبٞی ویِؾبز یٞب ِٕٞٛٛغی ٔدشٕٕٔحبؾجٝ 

ٔٙبؾت  قىّیضا ثٝ  ی زِرٛاٜفًب ِٕٞٛٛغی ایٗٞب  آٖ ِٕٞٛٛغیوٝ  یبفزضا  ای ویؾبز یٞب ٔدشٕٕثبیس  ٗیثٙبثطا ؿز،ینبزق ٘

 .ظ٘ٙس یٔ تیسمط

  ٞبی  ثبقس، یٗٙی ٌطزآٚضزی اظ ظیطٔدٕٖٛٝ   32دٛقفِ  اؾز. فطو وٙیس  Čech (Č)یىی اظ اثعاضٞبی ٟٔٓ ثطای ایٗ وبض، ٔدشٕٕ 

ٞؿشٙس.   ٔدٕٖٛٝ زض     ٞبی ٘بسٟی اظ  ، اقشطانČechٞبی ٔدشٕٕ  ؾبزن- اؾز.   ٞب  ای وٝ اخشٕبٔ ایٗ ظیطٔدٕٖٛٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٞب ثٝ نٛضر ظیط اؾز. ٌطزآٚضزی اظ ٔدٕٖٛٝ 33سط، سٗطیفِ ِ٘طِٚ ثٝ َٛض زلیك

ٚ   ای اظ ضئٛؼِ  ، ٔدشٕٕ ؾبزوی ٕٞطاٜ ثب ٔدٕٖٛٝ ٞب ثبقس. ِ٘طِٚ  ٌطزآٚضزی ٘بسٟی اظ ٔدٕٖٛٝ          فطو وٙیس  ۺ۳ف تعری

 .           اؾز اٌط ٚ سٟٙب اٌط           ٞبی  ؾبزن- 

، ِٕٞٛٛغی یىؿب٘ی زاض٘س. ثطای  ِ٘طِٚ دٛقف ٚ فًبی  ثبقس، ثط اؾبؼ لًیٝ ِ٘طٚ،« ذٛة»ٞب ثٝ ا٘ساظٜ وبفی  اٌط دٛقف ایٗ ٔدٕٖٛٝ

 ی، فًب    ٞط یثطا ٓیسٛا٘ یٔ نٛضر زض ایٗ. ٓیزاض   هیٔشط یضا زض فًب  اظ ٘مبٌ  یٔدٕٖٛٝ ٔشٙبٞ هیٔب ٔثبَ، فطو وٙیس 

 اؾز. . ٔطوع  ثٝ  بٔ سٛح ثؿشٝ ثب قٗیه ٘كبٖ زٞٙسٜ         وٝ زض آٖ ٓ،یوٙ فیسٗط           اخشٕبٔ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ    
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 شٕٕٔد ٗیا اؾز.   بؼیزض ٔم   ضٚی Čech ٔدشٕٕ فدٛق ٗیا ِ٘طِٚاؾز ٚ    اظ  یدٛقك               قٛز وٝ  یٔ دٝی٘ش

 ِٛٛغیٕٞ      ٔدشٕٕ ؾبزویوٙس وٝ  یٔ ٗیسًٕ ِ٘طٚ ٝیثبقس، آٍ٘بٜ لً یسؾیالّ یفًب   ی. اٌط فًبٓیزٞ ی٘كبٖ ٔ     ضا ثب 

 وٙس. یٔ یبثیضا ثبظ  

حبِز،  ٗیزض ثسسط ٗ،یٖالٜٚ ثط اٞب ثطضؾی قٛ٘س.  دطٞعیٙٝ اؾز ظیطا ثبیس سٗساز ظیبزی اظ اقشطان Čechاظ زیسٌبٜ ٔحبؾجبسی، ٔدشٕٕ 

زاقشٝ  یبزیظ یٞب نؾبز ٗ،یطیظ یثبالسط اظ اثٗبز فًب یسٛا٘س زض اثٗبز یٔ ٗیثبقس ٚ ثٙبثطا      ثٗس  یسٛا٘س زاضا یٔ Čech شٕٕٔد

 ی أب ٔحبؾجٝ ٘ٙس،ظ یٔ تیفًب ضا سمط هی ِٕٛٛغیزض اثٗبز ثبال، وٝ ٞ ػٜیٚ ثٝوی ؾبز یٞب ؾبذز ٔدشٕٕ آَ، سٜیض حبِز از ثبقس.

 ؾز، ُّٔٛة اؾز.ا« وٓ» یكبٖٞب نؾبز سٗسازٚ  زاض٘س یآؾب٘

 

 سساْٚ یِٕٞٛٛغ – 6
ٚخٛز زاض٘س وٝ  ییثطزاضٞب بیبٌ ٘م ؛قٛز یثٝ ٔب زازٜ ٔ   شٙبٞیٔ هیٔشط یثٝ قىُ فًب یسدطث یٞب وٝ زازٜ سیفطو وٙ

. زٞٙس یثطزاضٞب ٘كبٖ ٔ بیٔدٕٖٛٝ ٘مبٌ  ٚیٖسْ سكبثٝ( ض یطیٌ ا٘ساظٜ بی یٕٞجؿشٍ هیضا ٕٞطاٜ ثب سبثٕ فبنّٝ )ٔثال ثب  ٞب یطیٌ ا٘ساظٜ

 یبثیب ثبظاؾز. ٞسف ٔ سیٔف ثٝ ایٗ قىُآٖ  وطزِٖ فطو، جبقس٘ چٝثبقس  ظیطیٙی یىیسٛدِٛٛغ یاظ فًب یا چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔدٕٖٛٝ 

اظ  یاطٔدٕٖٛٝیظ  ثبقس. اٌط  ٔمبْٚ  وٛچه زض زازٜ  یٞب ذشالَوٝ زض ثطاثط ا یا اؾز ثٝ ٌٛ٘ٝ یٙیطیظ یفًب ٗیچٙ یٞب یػٌیٚ

 :زض ٘ٓط ٌطفزثٝ ایٗ قىُ ضا    «ِقسٖ ٓیير»سٛاٖ  یٔیٗٙی ٔدٕٖٛٝ ٘مبَی زض فًبی ٔشطیه ثبقس، ، ثبقس یسؾیالّ یفًب

آٖ ضا ِٕٞٛٛغی ؾذؽ ضا ؾبذز ٚ  Čechٔدشٕٕ  سٛاٖ . ثب ایٗ ضٚـ ٔی٘مبٌ ثٝ ٔطوع آٖ   ِٗیٔٗٚ ثز ثب قٗبٔ ثب ییٞب سٛح خشٕبٔا

ٚ ٔحبؾجٝ وطز   ی ٔمساض ا٘شربث هثب ی Čech ٔدشٕٕضا ثب ؾبذشٗ   زازٜ  ٕٖٛٝٔد یفیو یٞب یػٌیسٛاٖ ٚ یٔ ٗیٔحبؾجٝ وطز. ثٙبثطا

   ٔمساض دبضأشطِ یثطا زضؾشیا٘شربة  چیٞ اظ دیفاؾز وٝ  ٗیا ىطزیضٚ ٗیٔحبؾجٝ وطز. ٔكىُ اضا آٖ  ویؾبزِٕٞٛٛغی ؾذؽ 

( ٕٝٞ یحش بیاظ زازٜ، چٙس ) یفیاؾشرطاج اَالٖبر و یاؾز: ثطا طیثٝ قطح ظثطای ایٗ ٔكىُ  PH یسیوّضاٜ حُ  ٚخٛز ٘ساضز.

٘حٜٛ ِٕٞٛٛغی سساْٚ، قٛز. ؾذؽ  یٞب ايبفٝ ٔ ثٝ ٔدشٕٕ ٞب ن، ؾبز ٔمساضِ  فی. ثب افعآیطیٌ یٕٔىٗ دبضأشط ضا زض ٘ٓط ٔ طیٔمبز

 طارییسغ ٔیبٖٞب زض  34یػٌیزٞس وٝ وساْ ٚ یٔ میزٞس ٚ سكر یٔمساض دبضأشط ٘كبٖ ٔ فیثب افعإٞطاٜ ٞب ضا  ٔدشٕٕ یِٕٞٛٛغ طییسغ

 . وٙٙس دیسا ٔی «سساْٚ» ،ٔمساض دبضأشط

 

 یقسٜ ٚ ِٕٞٛٛغ ّشطیف یٞب ٔدشٕٕ - 7
 ٔشٙبٞی اظ  ای ز٘جبِٝ             ض ٘ٓط ثٍیطیس ٚ فطو وٙیس ضا ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٔدشٕٕ ؾبزوی ٔشٙبٞی ز  

قٛز.  ٞب، ٔدشٕٕ ؾبزوی فیّشطقسٜ ٘بٔیسٜ ٔی ای اظ ٔدشٕٕ چٙیٗ ز٘جبِٝ ثب ایٗ  اؾز. ٔدشٕٕ ؾبزویِ   اظ  سٛ زض سٛ یٞبطٔدٕٖٛٝیظ

 سٛا٘یٓ ِٕٞٛٛغی ضا اٖٕبَ وٙیٓ.  ٞب ٔی ثطای ٞط وساْ اظ ایٗ ظیطٔدشٕٕ

، خفزِ ظیط  أُیٗ ِٕٞٛٛغی سساِْٚ - یه ٔدشٕٕ ؾبزوی فیّشطقسٜ ثبقس.              فطو وٙیس  ۺ۴ف تعری

 اؾز

({      }     
 {    }       

)                      5  
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→           ٞبی ذُیِ  ، ٍ٘بقز   ثب             وٝ ثطای سٕبْ  ٞبی  ٞبیی ٞؿشٙس وٝ سٛؾٍ ٍ٘بقز ٍ٘بقز       

→  قَِٕٛ   ا٘س.  ٘شیدٝ قسٜ   

 

 یه ٔدشٕٕ ؾبزوی فیّشط قسٜ.: 8قىُ 

أُیٗ ِٕٞٛٛغی سساِْٚ یه ٔدشٕٕ ؾبزوی فیّشط قسٜ، اَالٖبر ثیكشطی ٘ؿجز ثٝ ِٕٞٛٛغی فمٍ یه ظیط ٔدشٕٕ ثٝ زؾز - 

 آٚضز. ٔی

 .ضا ثجیٙیس ]14، 15[ایٗ زٚ ٚیسیٛ  PH ثطای آقٙبیی قٟٛزی ثب ٔفبٞیٓ ٚ وبضثطزٞبی

 

 زازٜ یثطا PHٔحبؾجٝ  - 8
 ثٝ قىُ ظیط اؾز: PHٔكی ٔحبؾجٝ  ذٍ

 

اذشالالر زض  زض ثطاثطٚ  ،لبثُ ٔحبؾجٝ اؾز یخجط ذُ كیاؾز وٝ اظ َط ٗیوٙس ا یخصاة ٔزض وبضثطز ضا  PHوٝ  یػٌیٚ ٚز

 اؾز. ساضیٞب دب زازٜ یطیٌ ا٘ساظٜ

 

 الؿبْ زازٜ - 9
زازٜ ٞب ضا ٔی سٛاٖ ثٝ . ]11[ ٓیوٙ یقٛ٘س، ٔٗطف یٔ یضا وٝ ثطضؾ یٔشساِٚ یثٝ َٛض ٔرشهط ا٘ٛأ زازٜ ٞب ٓیثرف لهس زاض ٗیزض ا

زض ازأٝ ثٝ سٛنیف ٞط یه  (.9قىُ )ِحبِ ٘ٛٔ ٚ ضٚـ ٞبی ُٔبِٗٝ ثٝ چٟبض ٌطٜٚ وّی سمؿیٓ ثٙسی وطز: ؾطی ظٔب٘ی، ٔیساٖ، اثط٘مبٌ ٚ ٌطاف، 

 .طزاظیٓاظ ایٗ ٔٛاضز ٔی د

 

 الؿبْ زازٜ یثٙس ٓیسمؿ: 9قىُ 
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 ظری زماوی – ۱.۹

 ظری زماویۺ

اظ ذٍ    وٝ ثٝ ٔحٛض ظٔبٖ ٔٗطٚف اؾز، ثٝ ظیطٔدٕٖٛٝ        ℝ   ثٗسی-1ٖجبضر اؾز اظ ٍ٘بقشی اظ زأٙٝ   ؾطی ظٔب٘ی 

 :ℝ حمیمی

    →     6  

  سٛاٖ ٘ٛقز ِصا ٔی

                 ℝ        ℝ    
  ℝ    7  

 ٚ یب ثٝ قىُ ثطزاضی ذٛاٞیٓ زاقز: 

    →           8  

  ⃗   (     )   

 
   9  

 یه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ؾطی ظٔب٘ی ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. 10زض قىُ 

 
 يجٍ قسٜ ECGاظ  یظٔب٘ یؾط: 10قىُ 

 ظری زماوی چىدمتغیرٌ

زضخٝ آظازی وٝ ٞط یه اظ ایٗ زضخبر آظازی ثٝ ٖٙٛاٖ   ای ثب  ضر اؾز زازٜ ثجز قسٜ اظ ؾبٔبٖ٘ٝجب   35ٜؾطی ظٔب٘ی چٙسٔشغیط

ٞبی  ای اظ ؾطی ای اظ ٔدٕٖٛٝ وٙٙس. ِصا ثطای ٘كبٖ زازٖ سحَٛ چٙیٗ ؾبٔب٘ٝ ٔشغیط ٚاثؿشٝ ثب ٌصقز ظٔبٖ )ٔشغیط ٔؿشمُ( سغییط ٔی

زٞٙس. ثٙبثطایٗ ثطای  ٞبی ظٔب٘ی سحَٛ ٔٛيٗی )ٖٙبنط( ؾبٔب٘ٝ ضا ٘كبٖ ٔی ؾطیقٛز، ثُٛضی وٝ ٞطیه اظ ایٗ  ظٔب٘ی اؾشفبزٜ ٔی

 سٛاٖ ثهٛضر ظیط ٘كبٖ زاز:  زضخٝ آظازی )ٖٙهط( ؾطی ظٔب٘ی چٙسٔشغیطٜ ٔشٙبْط ثب سحَٛ ؾبٔب٘ٝ ضا ٔی  ای ثب  ؾبٔب٘ٝ

       ⃗    ⃗  (      )
   

 

    
               

   
         10  

 

 میدان – ۲.۹

1 ٔیساٖ    ثٗسی- ثطای زأٙٝ   ٖجبضر اؾز اظ ٍ٘بقز:   ثٗسی -    

    → ℝ   11  
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1 ثٝ ثیب٘ی زیٍط، ٔیساٖ  ثٗسی - ضا، وٝ ذٛز ظیطفًبیی اظ فًبی الّیسؾی   ثٗسی - ٞط ًٖٛ اظ اظ زأٙٝ   ثٗسی -    

زض حٛظٜ ّٖٓ زازٜ اظ ایٗ ٘ٛٔ زازٜ ثب ٘بْ سهٛیط )ٖىؽ( . وٙس ثٗسی( ٔشٙبْط ٔی-1ٍ حمیمی )فًبی الّیسؾی اؾز، ثٝ ًٖٛی اظ ذ

ا٘س، ثهٛضر سٛاِی ٔطست سكىیُ  ٔٗطٚف ٞبی ٌؿؿشٝ وٝ ثٝ ذب٘ه وٝ اظ ٘ٓط ؾبذشبض، ایٗ ٘ٛٔ زازٜ ثهٛضر إِبٖ قٛز. ثُٛضی یبز ٔی

ٌیطز. زض  ٞب ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٝ ٚفٛض زض دعقىی ثٝ ٔٙٓٛض سكریم ٘بٞٙدبضیایٗ ٘ٛٔ زازٜ ث زٞٙس. ٔی  ٔبسطیؿی ثب ٔطسجٝ 

1 ٔثبِی اظ یه ٔیساٖ  11قىُ   ثٗسی آٚضزٜ قسٜ اؾز.-  2 

 

 
1 : ٔیساٖ 11قىُ   یاظ ثبفز ؾطَب٘ یثٗس- 2 

 میدان چىدمتغیرٌ

زضخٝ آظازی وٝ ٞط یه اظ ایٗ زضخبر   ای ثب  ٖجبضر اؾز زازٜ ثجز قسٜ اظ ؾبٔب٘ٝ  ثٗسی -      36ٜٔیساٖ چٙسٔشغیط

ٞبی  ای اظ ٔیساٖ ای اظ ٔدٕٖٛٝ ا٘س. ِصا ثطای چٙیٗ ؾبٔب٘ٝ ثٗسی ٔشٙبْط ٚاثؿشٝ- آظازی ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط ٚاثؿشٝ، ثٝ زأٙٝ 

 1 سٛاٖ ثهٛضر  یزضخٝ آظازی ٔیساٖ چٙسٔشغیطٜ ٔشٙبْط ثب ؾبٔب٘ٝ ضا ٔ  ای ثب  قٛز. ثٙبثطایٗ ثطای ؾبٔب٘ٝ ثٗسی اؾشفبزٜ ٔی-   

 ظیط ٘كبٖ زاز: 

             → ℝ     ℝ     
    12  

 

 ابر وقاط – ۳.۹

 ٌٛیٙس: ٔی  ضا اثط ٘مبٌ ℝ ثٗسی- اظ فًبی الّیسؾی   ٞط ظیطٔدٕٖٛٝ ٌؿؿشٝ ٚ ٔشٙبٞی 

       |        
 )

   

 
     

  ℝ    
    ℝ    13  

 زٞس. ثٗسی ضا ٘كبٖ ٔی-3ٔثبِی اظ اثط ٘مبٌ  12قىُ 
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 اثط ٘مبٌ: 12قىُ 

 

 گراف – ۴.۹

         وٝ زض آٖ ٔدٕٖٛٝ ٌطٜ ،         سبیی ٔطست  ٌطاف )قجىٝ( ٖجبضر اؾز اظ ؾٝ
ٔدٕٖٛٝ اسهبَ ،    

 قٛز: سٗطیف ٔی سبثٕ ٚظٖ اؾز وٝ ثٝ نٛضر ظیط  ٚ          

     → ℝ           (   )    ((     ))         14  

قٛز. ٚظٖ ٞط اسهبَ ضا ٘یع  ثطای ٕ٘بیف زازٖ قجىٝ ثٝ نٛضر ٞٙسؾی، ٞط ٌطٜ ثب یه ٘مُٝ ٚ ٞط اسهبَ ثب یه دیىبٖ ٕ٘بیف زازٜ ٔی

دصیط اؾز.  ٘كبٖ زاز. ٕ٘بیف خجطی قجىٝ ثٝ نٛضر ٔبسطیؽ أىبٖ ٞب( یب ٔیعاٖ يربٔز دیىبٖ سٛاٖ ثب ضً٘ )َیفی اظ ضً٘ ٔی

یه ٔبسطیؽ ٔطثٗی ثب اثٗبز  ،    قٛز،  ٘بٔیسٜ ٔی  قجىٝ  37وٝ ٔبسطیؽ ٔدبٚضر          ٔبسطیؽ ٔشٙبْط ثب قجىٝ 

 .اؾز        

 زٞس. یه قجىٝ ضا ٘كبٖ ٔی 13 قىُ.           ٞسز ضا ٘كبٖ ٔی    ، ٚظٖ اسهبَ  اْ ٔبسطیؽ ٔدبٚضر قجىٝ  اْ ٚ  ٔؤِفٝ 

 
 ٌطافیه : 13قىُ 

 گراف چىدالیٍ

 ٞبی  الیٝ ٖجبضر اؾز اظ ٔدٕٖٛٝ ٌطاف  ثب ،   38ٌطاف چٙسالیٝ
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 غیطنفط اؾز.  ٞبی ٔشٙبْط ای نطفب ثطای ٌطٜ ثُٛضی وٝ ٚظٖ اسهبَ ثیٗ الیٝ

 

 زض اثشسا قطح زازٜ قس٘س.  )ٔیساٖ( شبَیدیز طیسهبٚسحّیُ اثط ٘مبٌ ٚ  .ُٔبِٗٝ وطز PHثب سٛاٖ  سٕبْ ایٗ ا٘ٛأ زازٜ ٔٗطفی قسٜ ضا ٔی

 افعاضی ٔرشّف سطؾیٓ قسٜ اؾز. ٞبی ٘طْ ٘مكٝ ضاٜ ٔحبؾجٝ ِٕٞٛٛغی ا٘ٛأ زازٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ثؿشٝ 14زض قىُ 

 

ثطای اثط ٘مبٌ زازٜ  PHثٝ ٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ ثطای ا٘ٛأ زازٜ سطؾیٓ قسٜ اؾز.  PHقىُ، ٘مكٝ ضاٞی ثطای ٔحبؾجٝ زض ایٗ : 14قىُ 

. اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 1قجىٝ زٚ ضاٜ ٚخٛز زاضز:   ثطای زازٜ اظ ٘ٛٔاؾشفبزٜ وطز.  VR ،alpha ،Cech  ٚwitnessٞبی  سٛاٖ اظ ٔدشٕٕ ٔی

سٛاٖ اظ  . ٔی1اظ ٘ٛٔ سهبٚیط زیدیشبَ ٘یع زٚ ضاٜ ٚخٛز زاضز:   ثطای زازٜ٘مبٌ زازٜ.  . سجسیُ قجىٝ ثٝ اثطWRCF39 ،2فیّشطاؾیٖٛ 

 .]16[ سجسیُ وطزاثط ٘مبٌ زازٜ ٞبی ٔرشّف ثٝ  . سهبٚیط ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ2ٞبی ٔىٗجی اؾشفبزٜ وطز یب  ٔدشٕٕ

 

 ٞب الؿبْ ٔدٕشٕ - 10
 ؼدٌ لتریف یظادک یَا مجتمع - ۱.۱۱

سط ٞؿشٙس. ثٝ َٛض ٔثبَ  ٞبی ؾبزوی ثؿیبضی ٚخٛز زاض٘س وٝ ثطای ُٔبِٗٝ زازٜ وبضثطزی آقٙب قسیٓ. ٔدشٕٕ Čechٕ سب ایٙدب ثب ٔدشٕ

 ثٝ زِیُ ٔحبؾجبر ثٟیٙٝ خصاة اؾز. Vietoris-Ripsٔدشٕٕ 

 پطیر-طیتًریي مجتمع - ۲.۱۱

سٛاٖ اظ ٔدشٕٕ  ی زٚض ظزٖ ایٗ ٔكىُ ٔیایٗ اؾز وٝ ثبیس سٗساز ظیبزی اقشطان ثطضؾی قٛز. ثطا Čechیىی اظ ٘مبٌ يٗف ٔدشٕٕ 

Vietoris-Rips (VR)  ٕٕاؾشفبزٜ وطز وٝ زض ٚالٕ ٔدشČech حمیمی ٚ ٘ب ٔٙفی ثٝ   ظ٘س. سٗطیف ایٗ ٔدشٕٕ ثطای یه  ضا سمطیت ٔی

 ایٗ قىُ اؾز:

                                        16  
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 یداليو مجتمع - ۳.۱۱

 40ٞب زض اثٗبز ثبال ضا ٔحسٚز وٙیٓ. ٔدشٕٕ زالٚ٘ی ، ثبیس سٗساز ؾبزنČech  ٚVRٞبی  بسی ٔدشٕٕثطای زٚضی اظ ٔكىالر ٔحبؾج

ا٘س، ثط  قسٜ یٞب ٔٗطف ُٔبِٗٝ زازٜ یوٝ ثطا ویؾبز یٞب ٔدشٕٕ كشطیثٌصاضز.  اثعاضی ٞٙسؾی ثطای ا٘دبْ ایٗ وبض ضا زض اذشیبض ٔی

وٝ  یاظ ٘مبَ یٔٙبَمضا ثٝ   ℝ. فًبی  ℝ  سٛاٖ فطو وطز  ٔی ثطای ایٗ ٔدشٕٕ ٞؿشٙس. یٚ٘زال ٞبی شٕٕٔدسغییطار اؾبؼ 

 سٗطیف ظیط ضا زاضیٓ:    سط ثطای ٞط  وٙیٓ. ثٝ َٛض زلیك سمؿیٓ ٔی ٞؿشٙس هی٘عز  اظ ٘مبٌ زض  هیثٝ ٞط 

    {  ℝ |                           }   17  

دٛقف ضا  ٗیا ِ٘طِٚٚ  ٙسیٌٛ یٔ  ٘ؿجز ثٝ   ℝ 41ٚٚضٚ٘ٛیِ ٝیاؾز وٝ ثٝ آٖ سدع  ℝ یثطا یدٛقك    یٞب ٔدٕٖٛٝ ٌطزآٚضزِ

 .زٞٙس ٔی٘كبٖ    ℝ      ٘بٔٙس ٚ ثب  یٔ  ٔدشٕٕٕ زالٚ٘یِ 

 آلفا مجتمع - ۴.۱۱

ضا  ای یوؾبز شٕٕٔد سٛاٖ یٔ ،یضٚ٘ٛٚٚ ٝیثب اؾشفبزٜ اظ سدعاؾز.   ℝٔدٕٖٛٝ ٘مبٌ ٔشٙبٞی زض   وٙیٓ وٝ  ٕٞچٙبٖ فطو ٔی

   ، ٚ   فطو وٙیس . اؾزاؾز وٝ اثٗبز آٖ حساوثط ثٝ ا٘ساظٜ فًب  یشیذبن یاؾز، أب زاضا Čech شٕٕٔد ٝیوطز وٝ قج فیسٗط

ٞب  ٔدٕٖٛٝ ٗیاٌطزآٚضز . سیطیضا زض ٘ٓط ثٍ            اقشطان،    ٞط  یا. ثطاؾز            خشٕبٔ٘كبٖ زٞٙسٜ ا

٘كبٖ زازٜ       قٛز ٚ ثب  یٔ سٜی٘بٔ  ی آِفبٔدشٕٕ    بؼیدٛقف زض ٔم ٗیأدشِٕٕ ِ٘طِٚ ٚ  زٞس یٔ ُیضا سكى  اظ  یدٛقك

 زاضز.ضا     ٕٞبٖ ِٕٞٛٛغیِ      وٝ  قٛز یٔ دٝی٘ش ٗیٚ ثٙبثطا ،اؾززق بن ِ٘طٚ ٝیلًایٙدب قٛز.  یٔ

 تىطیي مجتمع - ۵.۱۱

 یضا ضٚٔدشٕٕ ؾبزوی  هیؾبذز  طایٞؿشٙس، ظ سیٔف بضیثعضي ثؿ بیٞ ٔدٕٖٛٝ زازٜ ُیٚ سحّ ٝیسدع یثطا witness یٞب ٔدشٕٕ

حبَ، اظ  ٗی. زض ٕٞؾبظ٘س یٕٔىٗ ٔ ٙس،یٌٛ یٔ «landmark»وٝ ثٝ آٟ٘ب ٘مبٌ  یاظ ٘مبَ    سط  وٛچه بضیثؿ طٔدٕٖٛٝیظ هی

 .٘بٔٙس یٔ« witness»ضا   ٌ ٘مب وٙس، یاؾشفبزٜ ٔ ویؾبذز ٔدشٕٕ ؾبز یثطا  وٝ فطز اظ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ سٕبْ ٘مبٌ زض  ییآ٘دب

 .وطز طیسٗج Delaunay یٔدشٕٕ ٞب «فی٘ؿرٝ يٗ»سٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ  یضا ٔ witnessی ٞب ٔدشٕٕ

 لیتقل یَا ريغ - ۶.۱۱

 ىطزیضٚ هیسٛاٖ  ی. ٔٗطفی وطزیٓٔ ٞب نؾبز« وٓ»احشٕبال  سٗسازثب  ویؾبز یٞب ؾبذز ٔدشٕٕ یضا ثطاٞبیی  ضٚـٔب  ٙدب،یسب ا

ثسٖٚ  یضٚق یٗٙی) 42یضٚـ اوشكبف هیاظ  سٛاٖ یزض ٘ٓط ٌطفز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ، ٔ PHثٝ ٔحبؾجٝ  سٖیز ثركؾطٖ یثطا ٗیٍعیخب

 طییثسٖٚ سغ PH ی وٝزض حبِ اؾشفبزٜ وطز قسٜ ّشطیف شٕٕٔد هیوبٞف ا٘ساظٜ  یؾطٖز( ثطا فیافعا ضززض ٔٛ ی٘ٓط یٞب يٕب٘ز

 ثٕب٘س. 

ؾبظٌبض وی ؾبز یٞب ٔدشٕٕ ٖٛیّشطاؾیاؾز وٝ ثب ف 43ٔٛضؼ ٌؿؿشٝ ٝیثط ٘ٓط یٞب ٔجشٙ ضٚـ ٗیاظ ا یىی، ویؾبز یٞب ٔدشٕٕ یثطا

قسٜ ٔحبؾجٝ  ّشطیف ویٔدشٕٕ ؾبز هیٞب ضا زض  نؾبز یخعئ كیسُج سٛاٖ یاؾز وٝ ٔ ٗیا شٓیاٍِٛض اؾبؾی ایٗ سٜیقسٜ اؾز. ا
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 یٞب نؾبز (2) زٞس، یخ ٔض قٛ٘س یٔ ّشطیوٝ زض ٕٞبٖ ٔطحّٝ ٚاضز ف ییٞب نؾبز ٗیٞب فمٍ ث ( خفز1وٝ ) یوطز، ثٝ َٛض

حصف وطز.  PH طییقسٜ ثسٖٚ سغ ّشطیف شٕٕضا اظ ٔد قسٜ خفز یٞب نؾبز سٛاٖ یٔ (3)ٚ  وٙٙس، یٔ ٗییضا سٗ ِٛٛغی٘كسٜ ٕٞ خفز

 ٞؿشٙس. ٝیاِٚ ٞبی نؾبز یٞب یقاظ فطٚدب ییٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ییٞب حصف ٗیچٙ

 

 از مجتمع ظادکی فیلتر ؼدٌ بٍ بارکد - ۷.۱۱

 ؽیٔبسط، ٓیضا ثٝ آٖ ٔطسجٍ وٙ یؿیٔبسط سیثبآٖ،  ٚ ثٝ زؾز آٚضزٖ ثبضوس  ی  قسٜ ّشطیف ویؾبز ٔدشٕٕ هی PHٔحبؾجٝ  یثطا

44یٔطظ
 یضٚ ثط یوّ سطسیت هیوبض، ٔب  ٗیا٘دبْ ا یوٙس. ثطا یٔ طٜیضا شذؾبزن ٞط  ٚخٜٛاَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ  ایٗ ٔبسطیؽ .

 :ؾبظٌبض اؾز طیظ نٛضرثٝ  ٖٛیّشطاؾیوٝ ثب ف ٓیزٞ یلطاض ٔ شٕٕٔد یٞب نؾبز

 ٚخٝ ؾبزن ٔمسْ ثط ؾبزن اؾز؛ 

 ؾز.ا ٔمسْ ؿشٙسی٘    زض ٞؿشٙس ِٚی    زض ٞبیی نثط ؾبز      یثطا ،  ٔدشِٕٕ  أُیٗ-  زض ؾبزن هی 

ٌفشٝ  تیٞب ثب سٛخٝ ثٝ سطس نزٞٙسٜ ؾبز ٘كبٖ        ٞب زض ٔدشٕٕ ثبقس، ٚ  نزٞٙسٜ سٗساز وُ ؾبز ٘كبٖ  فطو وٙیس 

لطاض زازٖ یه ضا ثب      ثب ثٗس   ٔطثٕ ؽیسطثبقس، ٔب 1 45ثٗسِ-ٞٓ ثب    ٕذّىؽیاظ ؾ یٚخٟ    ٕذّىؽیس. اٌط ؾٙثبققسٜ 

 ٌصاضیٓ. ٔی 0نٛضر،  ٗیا طیزض غ ؛ٓیؾبظ یٔ        ضز 1

 . ٓیزٞسمّیُ  یحصف ٌبٚؾضٚـ آٖ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ  سیثب ،یٔطظ ؽیٔبسط ثٗس اظ ؾبذشٝ قسٖ

 

 یىیسٛدِٛٛغ یٞب فیٕ٘ب یآٔبض طیسفؿ - 11
ٔدٕٖٛٝ زازٜ ذبل ثب  هی ٔحبؾجبرِ یذطٚخ ُّٔٛة اؾزاغّت  ،ُٖٕزض ضؾس.  ثٗس اظ ثٝ زؾز آٚضزٖ ثبضوس، ٘ٛثز ثٝ سحّیُ آٖ ٔی

)ثٝ  47ٔسَ ِٔٛس هی یٞب اظ ذطٚخ ٕٔىٗ اؾز زض حبَ ُٔبِٗٝ ٔدٕٖٛٝ زازٜ ،اظ ؾٛی زیٍط. زقٛ ؿٝیٔمب 46َ٘ٛٔسَ  هی یذطٚخ

چٙسیٗ  یضا ثط ضٚ حیالظْ اؾز ٘شب نٛضر زض ایٗ، یٓ( ثبقیسهبزف یٞب حبنُ اظ ٔسَ قجىٝ ٞبی ٌیطی ا٘ساظٜاظ  یبضیبَ، ثؿٖٙٛاٖ ٔث

 ٔٗٙبزاضی یبثیاضظ یثطا یضاٞ ثٝ ٔرشّف ٚ ٞٓ یزٚ ذطٚخ ؿٝیٔمب یثطا یاَٚ، ٞٓ ثٝ ضاٞ ٔٛضز. زض ٙیٓو یطیٌٗ یبٍ٘یٌٔیطی  ا٘ساظٜ

 اؾز. بظیٔحبؾجبر ٘ حیاظ ٘شب ٔٙبؾت یٞبٗیبٍ٘یٔحبؾجٝ ٔ یثطا یاؾز. زض ٔٛضز زْٚ، ثٝ ضٚق بظی٘ یٔدٕٖٛٝ زازٜ انّ یثطا دٝی٘ش

. اٌط ٜ قٛزظز ٗیسرٕ PH قٛز ثب ٔحبؾجٝ یٔ یوطز وٝ ؾٗ طی٘بقٙبذشٝ سفؿ زیوٕ هیسٛاٖ ثبضوس ضا ثٝ ٖٙٛاٖ  یٔ ،یآٔبض سٌبٜیاظ ز

زاضز. ثٝ َٛض  بظی٘ PHیذطٚخ ضٚی یآٔبض یٞب اٖٕبَ ضٚـ یبز ثطالبثُ اٖشٕ یاؾشفبزٜ وٙس، ثٝ ضٚق ُٖٕزض  PH ثرٛاٞس اظ یوؿ

 یسهبزفؾبزوی  یٞب ٔدشٕٕ هیسٛدِٛٛغٞبی  ٚیػٌیاَٚ، ضٞیبفز ثبضوس ٚخٛز زاضز. زض  یآٔبض ُیسحّ ٔؿئّٝ یثطاضٞیبفز ؾٝ  ،یوّ

وطز. زض اؾشفبزٜ  یسدطث یٞب زازٜثب  ؿٝیٔمب یثطاَ٘ٛ  یٞب ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔسَ یسهبزف ی ؾبزویٞب سٛاٖ ٔدشٕٕ ی. ٔزقٛ یُٔبِٗٝ ٔ
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 «یٞب یػٌیٚ»ؾْٛ، ضٞیبفز . زض زقٛ یٞؿشٙس ُٔبِٗٝ ٔ 48سساْٚ یوٝ ٘مبٌ آٖ ٕ٘ٛزاضٞب هیٔشط یفًب بریزْٚ، ذهٛنضٞیبفز 

 .زقٛ یُٔبِٗٝ ٔسساْٚ  یٕ٘ٛزاضٞب

 فیآٖ سٗط یسبثٕ فبنّٝ ضٚیه  ٓ،یطیٌ یقسٜ ضا زض ٘ٓط ٔ فیثٝ َٛض ٔٙبؾت سٗطوٝ  «سساْٚ یٕ٘ٛزاضٞب یفًب»زْٚ، ضٞیبفز  زض

ٚ  یآٔبض یٞب ، آظٖٔٛب٘ٝیٔ ٗ،یبٍ٘یاؾشب٘ساضز )ٔ یٚ ٔحبؾجبر آٔبض ٓیوٙ یفًب ضا ُٔبِٗٝ ٔ ٗیا یٞٙسؾ یٞب یػٌیٚؾذؽ  ٓ،یوٙ یٔ

 .زٞس یاؾز ٚ ٕٞبٖ اَالٖبر ثبضوس ضا ٔ  ℝ̅اظ ٘مبٌ زض  49دٕٖٛٝٔچٙس ، یهٕ٘ٛزاض سساْٚ .ٓیزٞ یا٘دبْ ٔضٚی آٖ ( طٜیغ

 وٙیٓ. اؾشفبزٜ ٔی  ٚ   ، اظ سٗطیف ٖٕٛٔی ظیط ثطای فبنّٝ ثیٗ  ٚ   ٔمبیؿٝ زٚ ٕ٘ٛزاض سساْٚ ثطای 

 قٛز: ایٍٙٛ٘ٝ سٗطیف ٔی  ٚ   ثیٗ  50أُیٗ فبنّٝ ٚاؾطقشبیٗ- ثٍیطیس.         سٗطیف: 

                  → [ ∑     
         ]

 

    18  

 ٚ        ثطای 

                  →                    19  

 وٙس. حطوز ٔی  سب   اظ  51یهثٝ  هی ٞبیسٙبْطضٚی سٕبْ   اؾز ٚ   ℝٔشطیه ضٚی   ، وٝ زض آٖ    ثطای 

 

 سساْٚ یٔحبؾجٝ ِٕٞٛٛغ یثطا یٛسطیوبٔذ یافعاضٞب آٔٛظـ اؾشفبزٜ اظ ٘طْ - 12
ایٗ افعاضی ثٝ  ٞبی ٘طْ ٌٛییٓ. ثطای یبزٌیطی اؾشفبزٜ اظ ایٗ ثؿشٝ ضا ٔی Ripser  ٚGudhiافعاضی ْ ٞبی ٘ط زض ایٙدب اؾشفبزٜ اظ ثؿشٝ

 ٔطاخٗٝ وٙیس. ]19[ ایٗ ٔرعٖ زض ٌیشٟبةثٝ افعاضی زیٍط  ٞبی ٘طْ ثطای آقٙبیی ثب ثؿشٝ .ٔطاخٗٝ وٙیس ]17، 18[ٞب  زاویٛٔٙشیكٗ

 زضً٘ یثثطای ؾبذشٗ ٚ زؾشىبضیِ اثط ٘مبٌ زازٜ ٚ ٔكبٞسٜ . ٔطاخٗٝ وٙیس ]20، 21، 22[ٞبی ؾبزٜ ّٖٕی ثٝ  ثطای ٔكبٞسٜ ٔثبَ

 .ٔطاخٗٝ وٙیس ]23[ ٕ٘ٛزاض سساْٚ، ثٝ
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توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

غفوری سینا یوسف زاده، مهدی

اول بخش

در زانو ناهنجاری های توپولوژی تحلیل : زیست ریاضیات
ⅯRI تصاویر

چیه؟ داستان ۱

تصویربرداری روش های از ی ⅯRI

کار. انجام مراحل :۱ ل ش

دقت با م تواند که است پزش
را زانو آسیب عدم یا آسیب خوبی
قطعیت با درحقیقت م دهد، نشان
م دهد. نشان را ضایعه بیشتری

غیرتهاجم روش، این ر دی مزیت
همولوژی از استفاده با است. آن بودن
زانو ناهنجاری انواع داریم قصد تداوم
کنیم. تحلیل را ⅯRI تصاویر در

اصل دسته دو به ناهنجاری ها این
و [۱۵] ⅿenisⅽaⅼ و [۱۲] AⅭⅬ
abnorⅿaⅼities عموم دسته ی

م شوند. تقسیم

دچار سنگین ورزش های بخاطر زیادی ورزش کاران زانو. منیس پارگ به م شود مربوط ناهنجاری این Ⅿenisⅽus ●
م شوند. منیس پارگ مثل ناهنجاری

قدام صلیبی رباط گیری پاره و دیدگ آسیب کالس این در صلیبی. رباط پارگ به م شود مربوط ناهنجاری این AⅭⅬ ●
حادثه یا پریدن ، ناگهان حرکت زانو، به شدید فشار کردن وارد مانند عوامل دیدگ آسیب این علت شود. م بررس

باشد

داده نوع ۲

روی بعدی دو تصویر s صورت به (Axial, Coronal, & Sagittal) مختلف دید زاویه سه در زانو[۶] ⅯRI تصویر ۱۳۷۰
abnorⅿaⅼities، ناهنجاری کالس سه برچسب دارای تصاویر این دهد. م بدست را s*۲۵۶*۲۵۶ سایز و است دسترس در هم
خواهد قرار بررس مورد شده گفته کالس سه حداکثر و ی حداقل دسترس در زمان حسب بر است. ⅿenisⅽaⅼ و AⅭⅬ

گرفت.



داده دریافت نحوە ی ۳
با که درایوی گوگل طریق از را آن ها م توانید کار، سادگ برای اما هستند دسترس در stanfordmlgroup سایت در ها داده

کنید. دریافت Knee MRI بخش شده، گذاشته اشتراک به شما

پردازش پیش ۴
ها داده خود همچنین و شد خواهد داده توضیحات ⅯRI و ⅭT−sⅽan ازجمله پزش خام تصاویر پردازش پیش جهت در

گرفت. خواهد صورت ها آن روی نهایی کردن نرماالیز ی صرفا و شده پردازش پیش

استفاده مورد TⅮA متد ۵
روی فیلتراسیون عمل داد. ripser Ⅽubiⅽaⅼ یا Guⅾhi یج پ به ورودی عنوان به مستقیم صورت به را ⅯRI تصاویر م توان
م شود. حاصل خروج عنوان به تداوم نمودار و م شود انجام عبی م مجتمع های نام به ترکیبی ساختاری کم با تصاویر این

.[۱۸] م شود تبدیل بت منحن به شدن تحلیل برای تداوم نمودار این بعد گام در

کاربردها و نتیجه ۶

(پایین). پی مقادیر همراه به (باال) بت منحن نتایج :۲ ل ش

خروج
منحن های بین داد خواهیم نشان و آورده بدست زانو های ناهنجاری از کدام هر دارای و سالم افراد دسته دو برای را قبل بخش های

دارد. وجود دار معن تفاوت مختلف، های آستانه در دسته دو بت

بعد مرحلە ی ۷
بهترین تا کرد بررس را نقاط ابر ساخت مختلف های روش و داده پردازش پیش مختلف های روش توانید م مرحله این از پس
ماشین یادگیری مدل برای ویژگ بردار عنوان به توان م را نهایی خروج همچنین آید. بدست روش، این با دسترس در نتیجه

کرد. استفاده عصبی ه شب یا

۵

https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/mrnet/


توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

شادمان گهر مهرزاد

دوم بخش

مال بازارهای

چیه؟ داستان ۱
و شناسایی ردیابی، قابل سخت به پدیده این در موجود نوسان و هم تنیده در شدت به ساختار علت به مال بازارهای در بحران
که چرا دارد گستردە ای مطالعات به نیاز بازار مختلف شاخص های و صنایع میان برهم کنش شناخت طرف از است. پیش بین
باالیی توانایی علت به توپولوژی بر مبتن دادە ی تحلیل هستند. بازار بیرون و درون زیاد بسیار عوامل حاصل برهم کنش ها این
تحلیل در موجود کمبودهای رفع برای مناسبی ابزار م تواند دارد، نویز برابر در مقاومت و داده کل ساختارهای استخراج در که

بررس را بازارها این تحول ، مال بازارهای همبستگ ە ی شب توپولوژی کم به م خواهیم کارگاه این دارد.در مال بازارهای
م پردازیم. بحران با برخورد در صنایع این رفتار نحوە ی و مختلف صنایع میان نش برهم مطالعە ی به این، بر عالوه کنیم.

داده نوع ۲

در حاضر شاخص ۴۹۱ مجموع از شاخص ۲۲۰ شدە ی تعدیل شدن بسته قیمت زمان سری های مجموعە ی از تحلیل، این در
روز ۱۰۹۰ که شده ثبت روزانه صورت به قیمت ها این م کنیم. استفاده ۲۰۲۲̸۰۴̸۲۹ تا ۲۰۱۸̸۰۱̸۰۲ تاریخ از S&P500

بود. خواهد (۲۲۰ + ۱) بعد با چندمتغیره زمان سری ی حاصل، که برم گیرند در را شاخص ۲۲۰ از بازار کاری
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S&P500 شاخص در حاضر بازار ۱۰ زمان تحول :۳ ل ش

https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500


داده دریافت نحوە ی ۳
محیط در کار این م آوریم. دست به yahoo finance API کم به را جهان مال بازارهای شاخص های به مربوط اطالعات
دسترس قابل finpy-tse کتابخانە ی کم به هم ایران بورس به مربوط دادە های م شود. انجام yfinanⅽe کتابخانە ی با پایتون
را ما کارگاه در استفاده مورد دادە های کرد. خواهیم صحبت کارگاه طول در کتابخانە ها این از استفاده نحوە ی مورد در است.

کنید. دریافت S&P500 بخش شده، گذاشته اشتراک به شما با که درایوی گوگل از م توانید

پردازش پیش ۴

میان همبستگ سپس م کنیم. تبدیل ri = ln
(

Pi

Pi−1

)
، اریتم ل بازگشت نرخ به را شاخص هر شدن بسته قیمت ابتدا

م کنیم: محاسبه زمان پنجرە ی هر در را شاخص ها

Cxy(τ) =

∑τ
t=t1

(xt − x̄)(yt − ȳ)√∑τ
t=t1

(xt − x̄)2
√∑τ

t=t1
(yt − ȳ)2

،dxy =
√
2(1− Cxy) فاصلە ی متری کم به ادامه در م دهد. قرار ما اختیار در را بازار زمان تحول کار این

ە ی شب آمده دست به فواصل م کنیم. تبدیل بازار جفت هر میان فاصله به را زمان پنجرە ی هر در آمده دست به همبستگ های
م شود. انجام ە ها شب این روی توپولوژی تحلیل که م دهند یل تش را ما شاخص های زمان
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کار. انجام مراحل :۴ ل ش

استفاده مورد TⅮA روش ۵
شاخص ها، ە ی شب سرتاسری ویژگ های استخراج منظور به
م کنیم. استفاده گروه سادک مجتمع رهیافت از
هومولوژی روش با شده محاسبه توپولوژی ناورداهای
هستند. تصویرسازی قابل تداوم طرح صورت به تداوم
طرح ها این در وزن دار ە ها ی شب توپولوژی اطالعات
bottleneck خوش تعریف کمیت هستند. ردیابی قایل
بحران دورە ی در بازار قرارگیری تشخبص برای distance

م گیرد. قرار استفاده مورد ثبات دورە ی یا

کاربردها و نتیجه ۶
برابر در که باالیی انعطاف پذیری علت به ه شب توپولوژی
بازار اساس ساختارهای شناسایی در باالیی توان دارد نویز
شده انجام محاسبات کم به م توانیم نتیجه در دارد.
حاصل حرارت ماتریس از کنیم. رصد را بازار تحوالت
برای معیاری به bottleneck distance محاسبە ی از
استخراج با کنیم. پیدا دست مال ە های شب بهتر درک
در و بازار ثبات زمان در گرفته ل ش ە های شب مشخصات
در بازار ی از دقیق تری شناخت به م توان بحران ادوار
براین، عالوه بود. آماده آن برای و کرد پیدا بحران معرض
بحران معرض در بیشتری آسیب پذیری که صنایع شناخت

م شود. منتج بازار خطرناک و امن نقاط یافتن به دارند،

۷

https://github.com/ARahimiQuant/finpy-tse
https://github.com/ranaroussi/yfinance


بعد مرحلە ی ۷
از انحراف دارای زمان بازە های شناخت با اول، درجە ی در
وریتم های ال در جدیدی مشخصە های م توانیم بازار ثبات

بررس با م توانیم ادامه در کنیم. تعریف ماشین یادگیری
شناخت به ثبات و بحران نواح در بازار مختلف بخش های
پیدا دست سرمایە گذاری در ناامن و امن مناطق از بهتری

کنیم.
[۲۶] ،[۱۰] منابع به م توانید بیشتر مطالعە ی جهت

کنید. مراجعه [۱۳] و

۸



توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

خالدی محمد

سوم بخش

تراوش فاز توپولوژی گذار

چیه؟ داستان ۱
برخال تحلیل ه، شب دانش همچون متعددی زوایای از که بوده آماری انی م در جذاب همیشه موضوعات از ی ۱ فاز گذار

نیز توپولوژی تحلیل پنجره از کارگاه این در و نبوده بهره بی علم جریان این از نیز تراوش فاز گذار است. شده بررس ... و ۲

برادبنت سایمون نهایتاً اما .[۲۰] است شده مطرح ۱۹۴۰ دهه در ۳ فلوری توسط بار اولین تراوش ی پدیده م شود. توجه آن به
این انگیزه .[۹] پرداختند مسئله این ی مطالعه به ریاضیات عینک با ۱۹۵۴ سال در که بودند تبار بریتانیایی ۵ همرسل جان ۴

کنند کاری م توانند تخلخل از مقدار چه با بدانند که بودند این دنبال به دو آن بود. کربن متخلخل ماس های طراح نیز دو
.[۱] شود خارج ر دی سمت از و کند نفوذ محیط درون به شاره تا

نیاز سیم بی اینترنت ارتباط برقراری برای امروزه م گیریم. بهره مخابرات آنتن های مثال از تراوش مسأله تشریح جهت در
در متعددی آنتن های از باید یرد ب صورت اطالعات انتقال این اینکه برای است. محدود آنها پوشش دامنه که است آنتن هایی به
جهت در مولفه  ای عنوان به آنتن ها پوشش دامنه و توزیع نحوه مطالعه به علم این در واقع در کنیم. استفاده مقصد تا مبداء مسیر

م پردازیم. آنها دامنه و آنتن ها توزیع سازی بهینه

داده نوع ۲

قرار بعدی دو صفحه ی در رندوم یری جای با نقاط از مجموعە ای صورت به که هستند نقاط ابر استفاده مورد دادە های
گرفتە اند.

هستند. عمودی و افق مولفه ی شامل مرتب زوج صورت به که م شود گفته دادە ها از مجموعە ای ۶به نقاط ابر

داده دریافت نحوە ی ۳
با دادە های تابع از استفاده با م کنیم. استفاده ۷ نامپای کتابخانه در موجود random.random تابع از دادە ها، تولید برای

داشت. خواهیم دوبعدی صفحه ی در نواخت ی توزیع

پردازش پیش ۴
در دادە ها این بخواهیم که صورت در هستند، عمودی و افق جهت دو هر در [0, 1] ناحیه در قبل مرحله در شده تولید دادە های

کنیم. استفاده زیر تبدیل از م توانیم باشد، y ∈ [c, d] و x ∈ [a, b] ناحیه

pnew =

(
pold − pmin

old

∆old

)
∆new + pmax

new (۱)



است. تغییر از پس ∆new و تغییر از پیش نقاط، بازه کمینه و بیشینه اختالف ∆old رابطه، این در که

کار روش ۵

ی در را تراوش فاز گذار پدیده داریم، انتظار بخش این در

کار. انجام مراحل :۵ ل ش

مورد رد روی دو منظور همین به کنیم؛ مشاهده فرض سامانه
استفاده با را پدیده این که کالسی رد روی اول است؛ توجه
پارامتر ی معرف با و کرده مدل سازی معمول روش های از
که دوم رد روی م کند؛ مشخص را تراوش فاز گذار نظم،
استخراج اطالعات بررس طریق از است، TⅮA بر مبتن
مدل را نظر مورد سامانه فاز گذار تداوم همولوژی از شده
صورت به تنها ابتدا داریم، قصد مرحله این در ما م کند.
پارامتر معرف به و کرده تشریح را کالسی رد روی وریتم ال
رد روی در سپس بپردازیم. فرض سامانه ی در موجود نظم
کتابخانه توابع پیادە سازی طریق از و ر دی ی با همراه دوم
تداوم همولوژی به مربوط اطالعات استخراج به ⅾionysus
میان که دید خواهیم اری هم این نتیجه در پرداخت. خواهیم
تناظری کالسی رد روی و TⅮA بر مبتن رد روی نتایج
جدیدی دریچه از تا م کند فراهم را ان ام این که دارد وجود
رد روی دو این مقایسه به نهایت در بنگریم. فاز گذار پدیده به
جهت جدید روش ی با شما ترتیب این به و پرداخت خواهیم

شد. خواهید آشنا فاز گذار تشخیص

کاربردها و نتیجه ۶
با و بود خواهد فاز گذار نشان دهنده β1 به موسوم اول همولوژي گروه تولد توزیع تابع که دید خواهیم TⅮA بر مبتن رد روی در
م دهد قرار ما اختیار در را جدیدی ابزار موجود تناظر این است. تناظر در کالسی رد روی از آمده بدست نظم پارامتر تغییرات
مورد پدیدە ها ر دی تحلیل در خود تراوش مدل ر دی طرف از بپردازیم. گوناگون طرق به مدل این تحلیل به آن از استفاده با تا
با م تواند تراوش مدل جنگل، آتش سوزی مدل سازی در مثال برای دارد. همراه به را ذکری شایان نتایج و م گیرد قرار استفاده

.[۲۳ ،۲۲] کند. مشخص را آتش سوزی زمان مدت جنگل، ساختاری ویژگ های به توجه

بعد مرحلە ی ۷
پیچیدگ با و باالتر ابعاد در م تواند تراوش مدل اما پرداخت؛ خواهیم بعدی دو سامانه ی بررس به تنها کارگاه این در ما

TⅮA بر مبتن رد روی با آشنایی کند. یاری پدیدە ها ر دی تحلیل زمینه در را ما که باشد مهم بسیار اطالعات حاوی بیشتر
کنیم. مدل سازی را پیچیدگ ها این ، کالسی رد روی به نسبت بیشتری سهولت با که م آورد فراهم را جدیدی ان ام

1phase transition
2fractal analysis
3Flory
4Simon Broadbent
5John Hammersley
6Point Cloud
7numpy

۱۰

https://www.mrzv.org/software/dionysus/


توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

غضنفریان پور علیرضا

چهارم بخش

آشوب و خط غیر دینامی

چیه؟ داستان ۱
کرد. تقسیم غیر تعین و تعین دستە ی دو به میتوان را میشویم روبرو آن ها با علوم در که سامانە هایی

با که است این فرایند ها از نوع این مشخصه و نمود توصیف تصادف فرایند های بە وسیله میتوان را غیر تعین سامانە های
مشاهده به مربوط احتمال میتوانیم تنها و ندارد وجود دقیق طور به سامانه آینده وضعیت دانستن ان ام اولیه شرایط بودن معلوم

آوریم. دست به را ن مم حالت هر
آینده وضعیت ، غیر تعین سامانە های برخالف که میشوند توصیف پویا سامانە های بە وسیله تعین سامانە های ر، دی طرف از

میشود. مشخص تا ی طور به آن، اولیه شرایط دانستن با سامانه
که دانست وضعیت را آن میتوان کیف بە صورت که دهند نشان خود از آشوب به موسوم رفتاری میتوانند اما پویا سامانە های
تعریف دقت به معادل) لزوما مختلف(نه طرق به میتوان را کیف بیان این است. وابسته آن اولیه شرایط به بسیار سامانه آینده رفتار
(Ⅼyapunov exponent)لیاپانوف نمای نام به مفهوم بر مبتن میدهیم قرار استفاده مورد بررس این در ما که تعریف کرد،

یرید: ب نظر در را زیر وضعیت میباشد،

در که ∥δ(t)∥ ≈ ∥δ(0)∥eλt صورت به اند داشته قرار ر دی ی از δ(0) اندازه به ابتدا در که نقطه دو بین فاصله آن در که
زیر: حد حاصل این بنابر میابد، افزایش است مثبت λ آن

lim
t→∞

lim
δ(0)→0

1

t
ln

∥δ(t)∥
∥δ(0)∥

لیاپانوف نمای آن به که کند عمل سامانه بودن آشوبناک شدت برای معیاری عنوان به میتواند میباشد λ با برابر حالت این در که
سامانه بودن آشوبناک درنتیجه و کوچ اولیه اختالالت نمایی رشد مشخصه مقدار این شدن مثبت بررس این در وییم. می

بود. خواهد



همچنین و بیشتر توضیحات برای پس نیم، می استفاده خود نتایج صحت بررس برای صرفا معیار این از ما مطالعه این در
نمایید. مراجعه [۳] و [۲] مراجع به نیم می پیشنهاد لیاپانوف نمای محاسبه شیوه

در داد. تغییر آشوبناک به نوسان حالت از را آن رفتار سامانه پارامتر های تغییر با میتوان دینامی سامانە های از برخ در
شویم. آشنا دادە ها توپولوژی تحلیل بر مبتن آشوب تشخیص روش های از ی با تا داریم قصد اینجا

داده نوع ۲

مواقع بیشتر در اما داد. نمایش {st}t∈R چون تابع صورت به میتوان نظری دیدگاه ی از را نظر مورد پویا سامانه زمان تحول
سامانه کل حالت به که چرا یرد می صورت β چون خصوص به گیری اندازه تابع ی توسط و گسسته صورت به ما مشاهدات
اولیه داده این بنابر دهیم). قرار بررس مورد را سامانه خصوص به متغییر ی تنها است ن مم مثال عنوان نداریم(به دسترس

میشود. تعریف {β(si)}ni=1 چون ای دنباله صورت به که بود خواهد زمان سری ی بررس این در استفاده مورد

داده دریافت نحوە ی ۳
مرتبه دیفرانسیل معادالت دستگاه وسیله به که کرد خواهیم استفاده خود روش معرف برای Rossⅼer سامانه از بررس این در

میشود: تعریف زیر صورت به خط غیر اول

dx

dt
= −x− y

dy

dt
= x+ ay

dz

dt
= b+ z(x− c)

از شروع با و b = 2, c = 4 برای مثال عنوان به کنیم، حل را معادالت این میتوانیم Runge−kutta روش کم به ما
به a = 0.3816 و a = 0.405 حالت دو در (y و x متغیر سامانه(دو حرکت مسیر dt = 0.05 زمان پله ،(1, 0, 0) نقطه

است: زیر صورت

بیابید. بیشتری توضیحات دیفرانسیل معادالت حل روش این باره در میتوانید [۷] مرجع در

۱۲



به حالت فضای از خصوص به ناحیه سمت به سامانه تحول زمان، گذشت با حاضر مورد همچون سامانە ها از بعض مورد در
ماند. خواهند آن در همواره میشوند، شروع ناحیه این درون از که های مسیر آن بر عالوه و ند می میل (attraⅽtor)جاذب نام
داده سازی آماده در این بنابر میدهد. رخ جاذب ناحیه این در ( آشوبناک سامانه(مانند رفتار اصل بخش گفت میتوان عبارت به
حرکت آخر ثانیه ۴۰۰ اینجا در شود. نزدی ربسیار جاذب ناحیه به سامانه حرکت مسیر تا نیم می صبر کاف اندازه به اولیه، های

یریم. می نظر در را سامانه

زمان سری ی میتواند حاصل یریم. می نظر در را سامانه این x متغیر تنهای خود اولیه دادە های سازی شبیه برای ما نهایتا
شده): داده نمایش آخر ثانیه ۱۰۰ تصویر وضوح برای صرفا اینجا باشد(در زیر صورت به

پردازش پیش ۴
است. واقع بررس ی شروع نقطه واقع در آوردیم دست به قبل قسمت در که زمان سری

آشوبی یا تناوبی حاالت از ی کدام در شده مشاهدات چنین تولید به منجر که ای سامانه دهیم تشخیص که است این هدف
دارد. قرار

رهیافت این اما کنیم بررس را شده مشاهده زمان سری خود مستقیما که است این برسد ذهن به است ن مم که راە هایی از ی
خاطر به نه شده مشاهده تناوب است ن باشد(مم حساس شده مشاهده متغیر تعریف خصوص به شیوه به نسبت است ن مم

باشد.) شده ناش خصوص به متغیر ی مشاهده از صرفا ه بل سامانه تناوبی رفتار
میشد. تر آسان مسئله این حل کنیم، کسب خود فاز فضای در سامانه حرکت مسیر به راجع اطالعات نوع به میتوانستیم اگر
کل حالت تحول شده، مشاهده زمان سری ی دانستن با تنها ند می تالش ابتدا داریم را آن معرف قصد اینجا در که روش

۱۳



کند. بازسازی را سامانه

سازی غوطە ور ۱ .۴
قسمت از آمده دست به زمان سری {xi}ni=1 کنیم فرض نیم. می استفاده Takens سازس غوطە ور روش از منظور این برای
گذشته کاف زمان سامانه تحول شروع از اگر Takens قضیه بر بنا باشد، متوال گیری اندازه هردو بین زمان فاصله δt و قبل
به و s = ⌊ τ

δt
⌋ آن در که Rd در {−→x i}n−(d−1)s

i=1 برداری زمان سری که یافت طوری را d ∈ N و τ ∈ R+ توان م باشد،
صورت

−→x i = (xi, xi+s, xi+2s, ..., xi+(d−1)s)

مثال: عنوان به است. (۱ⅾiffeoⅿorphiⅽ)ل همش خود، فاز فضای در سامانه اصل تحول با میشود تعریف

استفاده d = 6 و τ = 2 از بررس این در ما و است، شده مطرح d و τ بهینه مقدار یافتن برای روش هایی [۱۶] مرجع در
نیم. می

ردیم، ب سامانه تناوب های دنبال به Rd فضای در و کرده بررس را سامانه تحول بیشتری اطمینان با میتوانیم حال

برجسته دنبال به میتوانیم یعن شود، واقع موثر بسیار میتواند تداوم همولوژی بر مبت روش ی مثال عنوان به
ردیم. ب دور ها) (همان بعدی ی حفرە های ترین

۲ متری فضای عنوان به را نقطه زوج هر بین اقلیدس فاصله همراه به بعدی d فضای در داده ابر همین که است این راه ی
شود: روبرو ل مش با جهت دو از میتواند نیز رهیافت این اما یریم، ب نظر در خود TⅮA روش ورودی

شود محاسبات هزینه افزایش باعث است ن مم زیاد نقاط تعداد ●

است حساس اولیه دادە های در نوفه وجود به نسبت شده بازسازی مسیر این ●

حفرە ها دنبال به Rd بزرگ فضای همین در مستقیما که این جای به که است این ل مش این حل راە های از ی کل طور به
کنیم. استفاده دادە ها برای تری ساده نمایش از ردیم، ب

میدهد. انجام ما برای را کاری چنین orⅾinaⅼ partition graph روش

ه شب به نگاشت ۲ .۴
و میباشد ش d شت های جای مجموعه Sd آن در که نیم می استفاده argsort : Rd −→ Sd چون تابع از ما روش این در

که: طوری به است π چون شت جای argsort(x) باشد، Rd در مرتب تایی d ی x اگر که میشود تعریف صورت این به

xπ1 ≤ xπ2 ≤ ... ≤ xπd

۳

۱۴



مثال: عنوان به

argsort((2.3,−1.5, 4.3,−2.7, 1.1, 5.9)) = (4, 2, 5, 1, 3, 6)

بزرگ فضای که است آن مانند کار کنیم(این استفاده {argsort(−→x i)}n−(d−1)s
i=1 از {−→x i}n−(d−1)s

i=1 جای به میتوانیم حال
کاهش باعث این که کنیم توجه دهیم، قرار بررس مورد را نواح این از سامانه گذار و کرده افراز بخش d! به را Rd چون
حاصل بر تری کم اثر میشود ظاهر دادە ها در نوفه وجود اثر در که تغییرات ضمناً و میشود نیم می کار آن با که ای داده حجم

متری ی به مجهز Rd که است این آن و ند می ایجاد ما برای چالش نیز Sd با Rd کردن زین جای اما دارد.) argsort(−→x i)
کرد؟ تعریف آن بر متری میتوان ونه چ که است این سوال و نیست چنین Sd اما است طبیع

رئوس که میشود استفاده G = (V,E) چون وزن۴ بدون و جهت بدون گراف ی از Sd بر متری تعریف برای روش این در
طور به بار ی حداقل شت جای دو این هرگاه دارد وجود یال ی π2 و π1 شت جای دو هر بین و میباشند Sd اعضای همان آن

شوند. مشاهده {argsort(−→x i)}n−(d−1)s
i=1 دنباله در متوال

به G گراف روی بر را π1 که مسیری ترین کوتاه ”طول صورت به را m(π1, π2) ،π2 و π1 شت جای دو هر برای اگر حال
بود. خواهد (Sd,m) نظر مورد متری فضای نهایتا و بود خواهد Sd بر متری ی m آنگاه کنیم، تعریف ند” می وصل π2

ردیم. ب سامانه تناوب های دنبال به تداوم همولوژی روش از استفاده با تا ایم آماده حال

استفاده مورد TⅮA روش ۵
ابعاد در را مذکور داده ابر در موجود حفرە های میتوان همولوژی تداوم روش کم به شد، اشاره قبل قسمت در که همانطور
کرد، تلق سامانه تناوب های نشانگر را (H1)بعدی ی حفرە های از برخ میتوان خاص طور به داد، قرار بررس مورد مختلف
باشیم. داشته بیشتری اطمینان سامانه تنواب های تشخیص در تا میدهد را ان ام این ما به همولوژی تداوم روش از گیری بهره

را خود های داده از حاصل (one ⅾiⅿensionaⅼ persistenⅽe ⅾiagraⅿ) بعدی ی تداوم نمودار میتوانیم کار این برای
اطالعات است بهتر دستیابیم سامانه نبودن یا بودن آشوبناک تشخیص برای معیاری به که این برای اما دهیم. قرار بررس مورد
تداوم آنتروپی میدهیم قرار بررس مورد اینجا در که معیاری کنیم. خالصه عددی مقدار چند یا ی در را نمودار این در موجود

دارد. نام بهنجار
دهنده نشان نمودار این در h = (birth, death) چون نقطه هر باشد، آمده دست به تداوم نمودار همان D کنیم فرض
صورت به میتوان را آن عمر عبارت به یا h تداوم میزان است. رفته ازبین death در و متولد birth در که است حفره ی

از: است عبارت D نمودار تداوم آنتروپی آنگاه کرد، تعریف pers(h) = death− birth

E(D) = −
∑
h∈D

pers(h)

L(D)
log2(

pers(h)

L(D)
)

۱۵



آن: در که
L(D) =

∑
h∈D

pers(h)

صورت: به آن بهنجار حالت و

E ′(D) =
E(D)

log2(L(D))

بود. خواهد

مش خط ۶
نمود: خالصه زیر صورت به میتوان را دادیم شرح باال در که مسیری

کاربرد ها و نتیجه ۷
و c = 3 ،b = 2 با Rossⅼer سامانه بررس برای ۵ و ۴ ،۳ های بخش در شده داده شرح رهیافت از نهایت در

مقایسه لیاپانوف نمای با را بهنجار تداوم آنتروپی به مربوط نتایج و یریم می بهره (1, 0, 0) اولیه شرط و 0.37 ≤ a ≤ 0.43

سامانه بودن آشوبناک کننده مشخص درنتیجه و مثبت لیاپانوف نمای با معادل 0.75 ≤ E ′ که شد خواهد داده نشان نیم، می
میباشد.

.
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بعد مرحلە ی ۸
روش های از آن کاهش منظور به و داد قرار بررس مورد روش این در را اولیه دادە های در نوفه وجود اثر میتوان آن بر عالوه

نمود. استفاده پردازش پیش فرایند ط در داده ابر یا گراف ساختن برای ری دی
قرار بررس مورد را تصادف و آشوبناک زمان های سری بین شدن قائل تمایز در تداوم همولوژی تاثیر میزان میتوان که این یا

داد.
.[۵] و [۴] مطالعە ی بیشتر:

بازسازی زمان سری تحول که Rd از ای ناحیه و میپوشاند را آن سامانه تحول که حالت فضای از ای ناحیه بین پذیر دیفرانسیل و دوسویه تابع ۱یعن

است. پذیر دیفرانسیل نیز آن وارون که دارد وجود میپوشاند شده
که است X2 بر متقارن نامنف تابع ی m و مجموعه ی X آن در که است (X,m) چون مرتب دوتایی ی متری فضای آوری، یاد ۲برای

باشند. برابر باهم آن ورودی دو هر که است صفر زمان تنها و ند می ارضا را مثلث نامساوی
argsort(x) حاصل وضعیت این در است، مبهم باشد داشته برابر مولفه دو حداقل x که حالت در که چرا نیست مناسب Rd تمام برای این واقع ۳در

میدهد. قرار اند شده ظاهر x در که ترتیبی به را تکراری مولفە های که است شت جای
یعن میباشد، V بر متقارن رابطه ی E و مجموعه ی V آن در که است (V,E) چون مرتب دوتایی ی وزن بدون و جهت بدون ۴گراف

.v2Ev1 کند ایجاب v1Ev2 ،V در v2 و v1 هر برای که طوری به E ⊆ V × V
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توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

کاظم ماهرخ

پنجم بخش

تپ اخترها ە ی شب : گرانش امواج

چیه؟ داستان ۱
تاریخچە ی از بخش از تا هستیم گرانش امواج شناخت و ارسازی آش به مایل کیهان، شناخت برای اویمان کنج راستای در
خود به مختص چالش های هرکدام که هستند مختلف منابع دارای گرانش امواج شویم. گاه آ متاخر و تورم از پیش کیهان ساختار
همین به و دارند ضعیف انرژی های و دامنه که است زمینه تصادف گرانش امواج ارسازی آش بر رهیافت این تمرکز دارند. را
از زمینه، تصادف گرانش امواج ارسازی آش راە های ترین اصل از ی نیست. ن مم مستقیم طریق از آنها ارسازی آش منظور
این توپولوژی تحلیل هست. و بوده برانگیز چالش همواره پیچیدە ای دادە های چنین تحلیل است. تپ اختر ّها زمان آرایه طریق

کم ما به مورد این در TDA است. دادە هایی چنین با رابطه در ارها راه بهترین از ی بودن ناوردا هندسه دلیل به دادە ها
کنیم. نگاه مسئله این به نگرانە ای کل رد روی با تا م کند

داده نوع ۲

نیز کیهان دقیق ساعت های عنوان به که هستند ترومغناطیس ال دقیق بسیار پالس های ستارە هایی ثانیە ای میل تپ اختر های
به لحظه رصد شامل تپ اختر هر ازای به زمان سری های صورت به تپ اختری، زمان سنج آرایه دادە های م شوند. شناخته
اثرات انعکاس منزله به پالس ها، دریافت زمان تاخر و تقدم که معن بدین است. تپ های تپ اختر زمان باقیمانده لحظە ی
سال ۱۲ مجموع در نقطە ای ۹۰۰ رصدی تپ اختر هر ازای به پژوهش این در است. رصدگر و تپ اختر مابین مسیر فضازمان
این در تصادف گرانش امواج است. شده سازی شبیه زمینه تصادف گرانش امواج حضور در اختر تپ ۱۰۰ برای که است
از مختلف دامنه ۶ برای شبیە سازی ها است.این ابرپرجرم سیاهچالە های دوتایی سیستم ۱۰۰۰ ادغام از حاصل سازی ها شبیه

گرفته. انجام زمینه نویز حضور در فقط و گرانش امواج عدمحضور در همچنین و گرانش امواج

داده دریافت نحوە ی ۳
Gravitational waves/Pulsar بخش گرفته، قرار شما اختیار در که درایوی گوگل لینک از بخش، این به مربوط دادە های

هستند. دریافت قابل

پردازش پیش ۴

با را ر دی ی با سیستم اجرای رابطه هستند، سیستم کل در مقیاس بزرگ ماهیت زمینه تصادف گرانش امواج که گاه آ این با
همبستگ ماتریس از استفاده با م کنیم. محاسبه تپ اختر دو هر سری زمان های بین وزندار دونقطە ای همبستگ تابع از استفاده

م دهیم. یل تش مجزا صورت به دامنه هر در تپ اخترها دوی به دو فاصلە ی بر مبن وزندار ە ای شب آمده بدست



استفاده مورد TⅮA متد ۵
V ietoris− روش با ه شب یال های وزن های روی [۳]Ripser یج پ از استفاده با شده، حاصل ە ی شب بودن وزندار به توجه با
را تحلیل ها این نتایج یریم. ب درنظر ترشولد هر در را سوم تا صفر مرتیه سادک های تا م شود انجام فیلتریشن [۱۴]Rips
رسم دادە ها این برای را Betti منحن م کنیم. تصویر مجرا صورت به دامنه هر برای PersistenceImage نمودارهای در
همچنین کنیم. مقایسه و مشاهده است داده رخ فاز گذار سادک ها تولد تعداد در که نقاط تا بدهد ما به را ان ام این تا کرده

.[۲] نیم می رسم را دامنه اساس بر انتروپی نمودار ای شبیە سازی ها از دامنه هر سادک های برای انتروپی محاسبه با آخر در

کاربرد ها و نتیجه ۶
تعداد و دارند بیشتر تمرکز بزرگتر، دامنە های شبیە سازی ها ی در سادک ها که میدهند نشان ما به Persistence نمودارهای
مشاهده تر کوچ دامنە های در سادک ها تعداد افزایش که درحال میشود ساخته آنها در پایینتر مرتبە های سادک های بیشتری
با Betti های نمودار در نتایج این میابد. افزایش پایینتر مرتبه سادک های به نسبت باال مرتبە های سادک ای نسبت اما م شود
انتروپی دامنه کاهش ازای به که م کنیم مشاهده آمده بدست نتایج انتروپی بررس در هستند. مشاهده قابل بیشتری وضوح

گرانش امواج باالتر دامنە های در که منسجم ساختاری رفتن بین از و آشفتگ افزایش بیانگر موضوع این و یافته افزایش دادە ها
شبیە سازی ها پارامتر های ر دی تمام پایداری به توجه با مشاهده قابل منسجم ساختار این است. بود مشاهده قابل دادە ها در

است. امواج این ارسازی آش همان زمینه، گرانش امواج دامنه بجز

بعد مرحلە ی ۷
ه شب به نیسبت دارند حضور کمتری شدت با یا ندارند وجود زمینه گرانش امواج که حالت در سیستم تفاوت جزئیات تعیین با
ر دی متد های با و آورده بدست بیشتری دقت با را متد این ارسازی آش توان حد م توان بیشتر شدت های با کرانش امواج در
شده ذکر منایع از متفاوت منابع با گرانش امواج از شبیە سازی های ارسازی آش به م توان نیز بعدی مراحل در نمود. مقایسه

پرداخت. رصدی دادە ای در متد این پیادە سازی به نهایت در همچنین و مختلف منابع ادغام همچنین و رهیافت این در
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توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

صالح عل

ششم بخش

شبیە سازی دادە های در نال سی تشخیص : گرانش امواج
ⅬIGO شده

چیه؟ داستان ۱
وقت داریم. ترومغناطیس ال موج کنیم جابە جا آنتن در را ترون ال وقت م شود. ایجاد موج آب سطح روی م کنیم، شنا وقت

برخوردی یا حرکت هر آیا چه؟ دهند رخ کیهان مقیاس در اتفاقات این اگر حاال م شود. یل تش صوت موج هم بزنیم دست که
انفجار مثل دهد، رخ عالم در مهیب اتفاق وقت بله! که م دهند نشان مشاهدات و محاسبات است؟ موج ی ایجاد با منتاظر
ارسازی آش اینکه با م شود. منتشر فضا در گرانش موج نام به موج سیاهچاله، یا نوترون ستارە ی دو برخورد یا ستاره، ی
فرق آن، بررس و تحلیل کردیم، دریافت را موج که وقت چون نیست نگران به نیازی پیچیدە است، و سخت بسیار کاری آن ها
تا باشید همراه کارگاه این در ما با استفادە اند. قابل تغییر اندک با نیز اینجا ، قبل ابزارهای همان ندارد. ر دی امواج با چندان

یرید! ب یاد را امواج گونه این تحلیل برای روش ی نیز شما

داده نوع ۲

در (البته بود خواهد موج دامنە ی همان − نوفە ها اثر حذف از بعد − که م کند ثبت را عددی ، زمان بازە ی در ما ارسازهای آش
داریم قصد کارگاه این در و دارند نام زمان سری های بعدی، ۱+۱ دادە های نوع این م گوییم). گرانش موج کشش آن به اینجا

دهیم. تشخیص زمان سری این در را گرانش موج ی حضور

داده دریافت نحوە ی ۳
بستگ ... و آنها اسپین جرم شان، نسبت جسم، دو جرم جسم، دو نوع جمله از مختلف عوامل به گرانش موج ی ل ش

ن مم گرانش موج بی نهایت نتیجه در دارد عضو بی نهایت ما فاز فضای هستند، پیوسته متغیرها این بیشتر که آنجایی از دارد.
مثل موارد بعض در کنیم. شبیە سازی را گرانش موج بی نهایت نیست نیازی اینکه خوب خبر اما باشد. داشته وجود م تواند
با و کرده شبیە سازی را موج مشخص جرم نسبت ی برای م توانیم و داریم آن ها جرم نسبت به نیاز فقط جسم، دو جرم
نیز ندارد وجود سرراست فرمول که ر دی موارد در بیاوریم. دست به را جرم نسبت همان با ر دی موارد فرمول هایی، از استفاده
آورد. دست به را آن به نزدی موج های نقطه، آن حول وردش با و کرده شبیە سازی فاز فضای از نقطه ی برای را موج م توان
یا چندصد برای گرانش امواج کاتالوگ ها، این در م دهند. انجام lalsuit یا SXS مثل کاتالوگ هایی که کاریست همین این
شبیە سازی پیچیدگ های وارد کارگاه این در م آیند. دست به آن ها روی از ر دی مدل های و شده شبیە سازی نمونه مدل چندهزار
همچنین و دارد وجود آن در نمونه وضعیت ۱۱ که م گذاریم شرکت کنندگان اختیار در را فایل و نم شویم گرانش موج ی
در دادە ها کند. استخراج نمونه ۱۱ آن روی از را گرانش موج دلخواه تعداد که م شود عرضه آن کنار در پایتون فایل ی



هستند. دریافت قابل Gravitational waves/LIGO بخش گرفته، قرار شما اختیار در که درایوی گوگل

پردازش پیش ۴
زمان سری ی توپولوژی بررس برای پس باشد، نهفته باال ابعاد در م تواند ، زمان سری ی در موجود توپولوژی اطالعات

تبدیل بعدی سه موجود ی به را زمان سری م خواهیم کنید فرض کرد. تبدیل باالتر بعد با موجودی به را آن باید بعدی، ۱+۱
y مولفە ی را نقطه دومین مقدار ،x مولفە ی عنوان به را نقطه اولین مقدار یریم، ب نظر در پنجره ی که است این راه ی کنیم،
را کار این آن نقطە های برای دوباره و کنیم جابە جا را پنجره باید آن از بعد یریم. ب نظر در نقطه ی z مولفە ی به را سوم و
«ابر نام به موجودی ما به نهایت در که م گویند لغزنده پنجرە های روش یا و Takens غوطە وری روش، این به دهیم. انجام
را آن ها کارگاه این در که دارد نیز (لینک) ریزە کاری هایی پنجره، سایز همچنین و موردنظر بعد تعیین البته م دهد. داده» نقاط

م گیریم. یاد نیز

کار روش ۵

شدە اید. آشنا تداوم همولوژی روش با حتما اینجا تا

کار. انجام مراحل :۶ ل ش

آن از گرانش امواج تشخیص برای م توانیم چطور
کنیم؟ استفاده

در شده مشخص قدم های این کار، برای
کار، اول برم داریم. ی ی را ۶ ل ش
از شد، داده توضیح ۳ بخش در که همانطور
که مختلف موج ۱۰۰ شده، داده وهای ال روی
هست، گرانش نال سی شامل نصف ها تقریبا
به نیاز بخش این انجام برای م کنیم. تولید
و نیست گرانش امواج مورد در چندان دانش
خواهد قرار کنندگان شرکت اختیار در دادە ها
استفاده با تا داریم نیاز بعدی بخش در گرفت.
،[۲۴]SingleTakensEmbbeding روش از
داده نقاط ابر به را قبل بخش در شده تولید امواج

کم با آن از پس کنیم. تبدیل مناسب بعد در
همولوژی V itreous − Rips سادک مجتمع
برای جال م کنیم. حساب را ابرنقاط پایدار
شامل مورد دو تفاوت های و شباهت ها تشخیص
بتوانیم تا داریم نیاز خالص، نوفه و گرانش نال سی
دو دهیم. نمایش مناسبی نحو به را پایدار همولوژی
م کنیم، استفاده کارگاه بخش این در که نمایش
ری دی نمایش های هستند، بت و تداوم نمودارهای
دارند. وجود نیز تداوم دورنای و تصویرتداوم از
چشم با م توانیم بار اولین برای مرحله این در خب،
تعداد با وقت اما شویم، مورد دو تفاوت های متوجه
تولید شاخصە هایی باید داریم، کار و سر داده زیادی
در باشد. داشته را آن ها فهم توان ماشین که کرد

ویژگ بردار شاخصە ها این به ماشین، یادگیری علم
بت و تداوم نمودار های م توان که این با م گویند.

بستە ی اما کرد ویژگ بردار به تبدیل نحوی به را

۲۱



ویژگ های بردار م تواند giotto−tⅾa افزاری نرم
دو به کند. تولید ما برای شدە ای تعریف پیش از

را آن ها با کار نحوە ی م توانید که دارند وجود نیز ر دی مورد چند م پردازیم. تداوم آنتروپی و نقاط تعداد نام به آن ها از نمونه
ی به و نوشته pipeline ی صورت به را مراحل این تمام آخر در کنید. مطالعه [۲۵]giotto− tda کتابخانە ی مستندات در

کند. پیدا را روش هر تشخیص دقت تا م دهیم ماشین یادگیری سادە ی وریتم ال

کاربردها و نتیجه ۶
نال سی تعدادی تولید، خط این شده. یل تش متفاوت ابزارهای چسباندن هم به از که داریم دست در تولید خط جور ی ما االن
هر در تغییرات دادن با م توانیم م دهد. ما به تشخیص درصد برای بازده ی انتها در و م کند دریافت مشخص برچسب با

ذاریم. ب مناسب ان م در و کنیم پیدا را آن مناسب ابزار داریم، که کاربردی به بسته و کرده مشاهده را نهایی نتیجە ی بخش،
یا و LIGO مثل دنیا روز پروژە های بعض در مشخص کاربرد شد، بحث مثال این در که گرانش امواج تشخیص
جاهایی در نوفه حاوی ر دی نال های سی تشخیص برای ابزارها این از م توان آن، بر عالوه دارد. LISA مثل آینده پرژە های

کرد. استفاده نیز متفاوت کامال

بعد مرحلە ی ۷
نوفه به نال سی مختلف نسبت های برای تا داد گسترش را تکنی م توان مثال دارد، وجود کار ادامە ی برای مختلف ایدە ی چند
وریتم های ال با را آن م توان همچنین بیازماییم. نیز واقع دادە های روی را روش مان م توانیم اینکه ر دی باشد. و جواب نیز

.[۸] رسید بهتری نتایج به تا کرد ترکیب عصبی ە های شب مثل قوی تر ماشین یادگیری

۲۲



توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

غفوری سینا یوسف زاده، مهدی

هفتم بخش

تاری ماده ال چ میدان تحول بررس : شناس کیهان
داده توپولوژی تحلیل با کیهان

چیه؟ داستان ۱
به دارد) وجود جاذبه نیروی ها آن بین که دار جرم ذره سه بیشتر(مثال یا سە ذرە ای سامانه تحول مسئله دانیم م که همانطور
مسائل عددی حل دنبال به باید زمان، هر در سامانه اجزای از زمان هر وضعیت دانستن برای و نیست حل قابل تحلیل صورت
ای ذره N و عددی سازی شبیه از گیری بهره حل راه تنها بوده غیرخط بشدت تحول ای ذره N سیستم ی در حال باشیم.

است.
تصادف ماهیت کشیم م بیرون آن از که متغیرهایی تمام پس دارند، تصادف ماهیت کیهان اولیه خیزهای و افت اینکه دلیل به

همچنین باشیم. داشته آن تحول و اولیه اختالالت برای هایی بین پیش توانیم م تصادف ماهیت این گرفتن درنظر با دارند.
شناس کیهان در ساختارها یل تش مسئله است. شناس کیهان و آماری فیزی ارتباط پل ، تصادف خیزهایی و افت این وجود

بر شود. م بررس دقیق صورت به ای ذره N های سازی شبیه طریق از تنها ها مقیاس دامنه بودن گسترده و پیچیدگ بدلیل
ماده ۱+۳بعدی ال چ میدان بررس است. داده یل تش تاری ماده را کیهان درصد ۲۹ ، شناس کیهان استاندارد مدل اساس
تواند م ال چ میدان این بررس دهد. بدست اساس اطالعات ساختار یل تش و کیهان تحول مورد در تواند م کیهان تاری
و ساختار یل تش شدت توان م توپولوژی خواص بررس با همچنین ذارد. ب قید کیهان توصیف مختلف های مدل روی

قرارداد[۱۷]. بررس مورد را کیهان در فاز تغییر

داده نوع ۲

مدنظر م شود، بیان سرخ به انتقال با اینجا در که کیهان مختلف زمان های در کیهان تاری ماده شبیە سازی دادە های تحلیل
سرخ، به انتقال هر برای و گرفته بهره ها آن از ی از ما که است دسترس در مختلف های اندازه در شبیە سازی ها این است.
اندازه و است (Ⅼaⅿbⅾa−ⅭⅮⅯ) شناس کیهان استاندارد مدل اساس بر ها سازی شبیه این داشت. خواهیم ۱+۳ داده ی

بود. خواهد ۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶ ماتریس ی سرخ به انتقال هر در و پردازش پیش از پس آن

داده دریافت نحوە ی ۳
به شما با که درایوی گوگل طریق از را آن ها م توانید کار، سادگ برای اما هستند دسترس در tng-project سایت در دادە ها

کنید. دریافت LSS بخش شده، گذاشته اشتراک

https://www.tng-project.org/


پردازش پیش ۴

استفاده گوس کرنل آن روی همچنین و است درآمده بعدی سه ماتریس ی صورت به و شده پردازش پیش دسترس در داده
شد. خواهد داده توصیح کارگاه ابتدای در در شده

استفاده مورد TⅮA متد ۵

ماتریس تعدادی تصادف صورت به

کار. انجام مراحل :۷ ل ش

اصل داده از ۶۴*۶۴*۶۴ بعدی سه
صورت به انتقال هر در تا خورده برش
پس باشیم. داشته داده مجموعه ی
های روش توانید م مرحله این از
روش و داده پردازش پیش مختلف
را نقاط ابر ساخت مختلف های
Guⅾhi یج پ از و تا کرد بررس
محاسبه برای ripser Ⅽubiⅽaⅼ یا
بهترین تا کرد استفاده همولوژی
بدست روش، این با دسترس در نتیجه

م را نهایی خروج همچنین آید.
.[۱۸ ،۱۰] کرد استفاده عصبی ه شب یا ماشین یادگیری مدل برای ویژگ بردار عنوان به توان

کاربردها و نتیجه ۶
به انتقال بت های خمیده بین داد خواهیم نشان و آورده بدست مختلف های سرخ به انتقال برای را قبل بخش های خروج

دارد. وجود دار معن تفاوت مختلف، های آستانه در مختلف های سرخ

بعد مرحلە ی ۷
بهترین تا کرد بررس را نقاط ابر ساخت مختلف های روش و داده پردازش پیش مختلف های روش توانید م مرحله این از پس
ماشین یادگیری مدل ی برای ویژگ بردار عنوان به توان م را نهایی خروج همچنین آید. بدست متد، این با دسترس در نتیجه

کرد. استفاده عصبی ه شب یا

۲۴



(پایین). پی مقادیر همراه به (باال) بت منحن نتایج :۸ ل ش

۲۵



توپولوژی بر مبتن داده تحلیل کارگاه
۱۴۰۱ شهریور ۳ و ۲

االخرص محمد

هشتم بخش

برای خورشید شیدسپهر نتوگرام های م توپولوژی تحلیل
خورشیدی فوران های پیش بین

چیه؟ داستان ۱
.[۲۱ ،۱۹] کشاورزی اوقات تا پروازها ایمن از دارند، قرار فضایی هوای و آب تأثیر تحت زندگ روزمره فعالیت های از بسیاری
م شود، حمل خورشیدی باد پالسمای توسط که سیارە ای۱ بین مغناطیس میدان و خورشیدی باد اثر بر فضایی هوای و آب
را پرانرژی۵ ذرات رویدادهای و ۴ تاج جرم پرتاب های شعلە ها۳، که خورشیدی۲، مغناطیس فوران های .[۲۱] م کند تغییر
وجود به خورشیدی ە های ل فعال مناطق در کنند، هدایت را فضایی هوای و آب مهم رویدادهای م توانند که م کنند ایجاد
تصاویر در باال قدر با بزرگ⁃مقیاس، ، مغناطیس دوقطبی ساختارهای صورت به خورشیدی ە های ل فعال مناطق .[۱۱] م آیند

شوند. م ظاهر ”شیدسپهر” یا خورشید سطح مغناطیس میدان
م بنابراین و هستند خورشید مغناطیس میدان بعدی سه کامل ساختار از بعدی دو نمونە های شیدسپهری نتوگرام های م

م شود. منجر مغناطیس فوران به منته در که دهند ارائه مغناطیس میدان فزون پیچیدگ مورد در مهم سرنخ های توانند
شوند. استفاده مغناطیس فوران های پیش بین برای م توانند نتوگرام م اطالعات

از خورشیدی فوران های پیش بین برای ماشین یادگیری بر مبتن وریتم های ال روی بر زیادی کارهای اخیراً که حال در
از استفاده بودە اند: فیزی بر مبتن عمدتاً وریتم ها ال این استفاده مورد ویژگ های است، شده انجام مغناطیس دادە های
رد روی مقاله این غیره... و آن، مطلق مقادیر جمع  آن، گرادیان محاسبه جریان، دریافت برای مغناطیس میدان چرخش۶

.[۱۱] بعدی دو های نتوگرام م ساختارهای هندسه و توپولوژی محاسبه م کند: پیشنهاد کار این برای را جدیدی



خورشیدی فوران های پیش بین :۹ ل ش
یادگیری با بعدی پردازش برای ویژگ بردار استخراج و بعدی دو نتوگرام های م توپولوژی ویژگ های محاسبه بر اینجا

م کنیم. تمرکز ماشین

داده نوع ۲

عبور هنگام را متعددی بزرگ فوران های که م شود گرفته نظر در #AR 12673 خورشیدی ه ل نتوگرام های م از مجموعە ای
فشرده نسبتا ربندی پی ی در و شده پدیدار تازگ به فعال منطقه سپتامبر ۱ در کرد. ایجاد ۲۰۱۷ سپتامبر در خورشید قرص از
X کالس خورشیدی شراره ی خورشیدی ه ل این که این از قبل ساعت ۲۴ تقریباً سپتامبر، ۵ در است. شده متمرکز ساده و
اختالط ،M کالس شراره ی زمان در تقریباً سپتامبر، ۷ در و شود. م پیچیدە تر و چرخانده کشیده، فعال منطقه کند، ایجاد

م شود. پیچیدە تر و کشیدە تر فعال منطقه و م شود دیده ر دی هم کنار منف و مثبت مغناطیس میدان با شدید قطبش

.#AR 12673 فعال منطقه خورشید شیدسپهر نتوگرام های م :۱۰ ل ش

که دید م شود آن در که کرد. نگاه کل مغناطیس میدان اندازه مطلق قدر حسب بر توان م فعال منطقه مغناطیس فعالیت
سپتامبر. ۷ در همچنین و م یابد افزایش سپتمبر ۵ در ه ل فعالیت

۲۷



خورشیدی. ه ل تحول طول در مغناطیس میدان اندازه مطلق قدر پیشرفت :۱۱ ل ش

داده دریافت نحوە ی ۳
مرتبط، ابردادە های۷ همراه به #AR 12673 فعال منطقه از SHARPs تصاویر ،Br ، شعاع میدان مولفه مطالعه این در

م شود. استفاده ۲۰۱۷ سپتامبر ۷ و ۲۰۱۷ سپتامبر ۱ بین ( مغناطیس و هلیوزیسم (تصویرگر HMI ابزار توسط گرفتە شده
گوگل Photosphere بخش از میتوانید که است موجود hmi.sharp_cea_720s JSOC داده مجموعه در دادە ها این

مساوی استوانە ای طرح ی به B مغناطیس میدان بردار که جایی کنید. دریافت شده داده قرار اختیارتان در که درایوی
م شود. تجزیه Bp و Bt ،Br اجزای به و شده نگاشت المبرت۸

المبرت استوانە ای مختصات :۱۲ ل ش

پردازش پیش ۴
(Python: Astropy, Sunpy) هستند! خواندن برای مناسب برنامه به نیازی البته ندارند. پردازش پیش به نیازی دادە ها

(IDL: SSW)

۲۸

https://www.astropy.org/
https://sunpy.org/
https://www.mssl.ucl.ac.uk/surf/sswdoc/solarsoft/


استفاده مورد TⅮA متد ۵
در مغناطیس میدان ان م پیچیدگ با متناظر ویژگ های استخراج برای مناس روش TDA یا توپولوژی بر مبتن داده تحلیل
متصل اجزای تعداد کند: م تعیین بت اعداد از استفاده با را داده ل ش روش این باشد. م خورشید شیدسپهر نتوگرام های م
در توپولوژی ویژگ های فضایی های مقیاس مورد در اطالعات این تمام غیره... و ،(H2) پوچ ها ،(H1) حفرە ها ،(H0)

کرد. آوری جمع تداوم۹ نمودار نام به نموداری در توان م را داده مجموعه ی

کار. انجام مراحل :۱۳ ل ش
مجتمع سپس م شود. تهیه نقاط ابر آن از و م شود فیلتر میدان اندازه بر آستانه ی با نتوگرام م نمودار، این تولید برای

م شود. رسم تداوم نمودار باآلخره و م شود محاسبه نقاط بین فاصله حسب بر ریپس۱۰ سادک

شده. فیلتر نتوگرام های م :۱۴ ل ش

دادە ها. نقاط ابر :۱۵ ل ش

۲۹



تداوم. نمودار های :۱۶ ل ش
روش های در موثر طور به تواند م ، مغناطیس میدان پیچیدگ مورد در اطالعات از غن نمایش این که م شود زده حدس

گیرد. قرار استفاده مورد خورشیدی فوران های پیش بین برای ماشین یادگیری
از بیشتر مغناطیس میدان شدت با سل هایی پی حاوی تنها که شدە اند ساخته تصاویری از باال ل ش در تداوم نمودارهای

م داده ترجیح آستانە ها، از دلخواه انتخاب های از برخ جای به است. باالی⁃آستانه مجموعە ای یعن هستند. گاوس ۸۰۰
آید. م دست به باالی⁃آستانه۱۱ مجموعە های از دنبالە ای نتیجه در بدهیم، تغییر پارامتری عنوان به را آستانه خود که شود

ساخته مجتمع ترین ساده است. تداوم پارامتر عنوان به فضایی، فاصله جای به آستانه، مقدار از استفاده زیبا، زین جای ی
یعن هستند. میدان آستانه زیر و باشند همسایه اگر م شوند متصل سل پی دو اینجا، است. عبی۱۲ م مجتمع تصویر از م شود

است. زیر⁃آستانه۱۳ مجموعه

عبی. م مجتمع های :۱۷ ل ش

تداوم. نمودارهای :۱۸ ل ش
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تداوم. بارکدهای :۱۹ ل ش

تأثیر تحت بیشتر بنابراین و م دهد، نشان آستانە ها از محدودە ای در را ساختارها زیرا است دقیق تر بسیار تداوم نمودار این
م گیرد. قرار فعال منطقه این مغناطیس میدان پیچیدگ

کاربردها و نتیجه ۶
تداوم نمودار های در موجود اطالعات و است. مهم ابزار فعال مناطق مغناطیس میدان پیچیدگ توصیف برای TDA تحلیل
ساختار که دید م توان نمودارها این برحسب م باشد. فعال منطقه در موجود مغناطیس ساختارهای پیچیدگ افزایش از حاک

است. پیچیدە  خورشیدی فوران به نزدی زمان در مغناطیس میدان

بعد مرحلە ی ۷
عنوان به و شود شمرده آستانه ی تا زنده حفرە های تعداد تواند م مثال کرد. تبدیل ویژگ بردار ی به تداوم نمودار توان م

است. الزام ماشین یادگیری روش های توسط بعدی پردازش برای ویژگ بردار تهیه شود. گرفته نظر در ویژگ بردار

. بت نمودارها :۲۰ ل ش
interplanetary magnetic field (IMF)۱

solar magnetic erruption۲

flares۳

coronal mass ejections (CMEs)۴

energetic particle events۵

curl۶
metadata۷

Lambert Cylindrical Equal-Area (CEA)۸

Persistence Diagrams۹

Rips-complex۱۰

super-level۱۱

Cubical-complex۱۲

sub-level۱۳
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