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آن با مرتبط حدس های برخی و اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

اشراقی حسین

ایجابی ارتباطات و همولوژیک حدس های مهمترین از برخی بررسی به مقاله این در چکیده.

یک بر متناهی البعد جبرهای حدس ها، این طرح برای موردنظر چارچوب می پردازیم. آنها بین

بحث، مورد حدس های اکثر پیدایش که است مناسب جهت آن از انتخاب این می باشد. میدان

برای آنها از برخی چند هر است، داده رخ متناهی البعد جبرهای بر مدول ها نظریه مطالعه با

حدس نهایی، بعد حدس اوسلندر‑ریتن، حدس شده اند. مطرح نیز حلقه ها از دیگری انواع

آنها بین برهم کنش های و شده مطرح جداگانه فصل های در پوچی حدس و ناکایاما (تعمیم یافته)

منطقی ارتباط رو این از و است اوسلندر‑ریتن حدس بر حاضر نوشته تاکید می شود. بررسی

گرفت. خواهد قرار بحث مورد فوق الذکر حدس های سایر و حدس این بین موجود

سرآغاز .۱

ابتدا در هستند، ۱ آرتینی جبرهای از خاصی رده حاضر، مقاله در بحث مورد حلقه های که آنجا از

R‑جبر یک از منظور است. جابجایی آرتینی حلقه یک R کنید فرض می پردازیم. آنها معرفی به

که طوری به است φ : R → Λ حلقه ای همریختی یک انضمام به Λ مانند یکدار حلقه ای آرتینی،

تولید با R‑مدول یک به φ طریق از Λ عالوه، به و بوده Λ مرکز در مشمول ،Im(φ) ،φ نگاره

جبر یک را Λ آرتینی k‑جبر است، میدان یک R = k که خاص حالت در شود. تبدیل متناهی
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۲ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۲مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۲مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

تمام رده بندی و مطالعه از است عبارت Λ متناهی البعد k‑جبر نمایش نظریه ساده، بیانی به

نامیده ناپذیر تجزیه M مدول −Λ می گردد یادآوری متناهی؛ تولید با ناپذیر تجزیه مدول های −Λ

با کرد. تجزیه M سره ناصفر زیرمدول  دو از مستقیمی مجموع صورت به آن را نتوان هرگاه می شود

(modΛ)Λmod نماد با که متناهی تولید با (راست) چپ مدول های −Λ تمام رسته اینکه به توجه

معنی به واقع در رده بندی هایی چنین یافتن است، ۲ ‑اشمیت ۱ کرول رسته یک می شود داده نشان

رسته یک در که است یادآوری به الزم می باشد. فوق الذکر رسته های همولوژیک ساختار بر احاطه

حلقه با اشیا از مستقیمی جمع صورت به یکریختی، حد در یکتا، صورتی به شی هر کرول‑اشمیت،

میالدی ۷۰ دهه در متناهی البعد جبرهای نمایش نظریه است. بیان قابل موضعی، درون  ریختی های

به ریاضی دان دو این توسط که کتابی و گردید بنیان گذاری ۴ ریتن ایدون و ۳ اوسلندر موریس توسط

منابع گرفت. درنظر زمینه این در جامع آموزشی متن اولین می توان را [۵] شد تألیف ۵ اسمالو همراه

به می توان میان آن از که درآمده اند نگارش به اخیر دهه های طی مرور به نیز دیگری معتبر آموزشی

نمود. اشاره [۲]

جبری گرایش این به عمومی اقبال موجب جبرهاکه نمایش نظریه ذاتی ظرفیت های از یکی

جبر می توان بین، این در است. جبری شاخه های سایر با آن ارتباط گردیده است، وسیع سطح در

که است ذکر شایان برد. نام را [۷] گروه ها نمایش نظریه و [۱۵] جبری هندسه ،[۲۰] جابجایی

از عمیقی کاربردهای ،۷ زلوینسکی و ۶ فومین توسط خوشه ای رسته های معرفی با اخیر، دهه دو طی

.[۱۲] است شده  داده نشان نیز نظری فیزیک از حیطه هایی در جبرها نمایش نظریه

توسط متفاوتی حدس های متناهی البعد، جبرهای نمایش نظریه در پیشرفت ها با همزمان

یکی همواره همولوژی جبر تکنیک های که آنجا از و شد ارائه حیطه این پژوهشگران و متخصصین

همولوژی جبر چارچوب در غالباً حدس ها این بوده است، جبرها نمایش نظریه در اساسی ابزارهای از

مطالعات حدس ها این از برخی منشأ سر هرچند که است ضروری نکته این به توجه شده اند. ارائه

متناهی البعد جبرهای نمایش نظریه در آنها جدی بروز و ظهور است، مدول ها عمومی نظریه در پیشین
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این بین جاری منطقی ارتباطات كشف موضوع، این دالیل عمده ترین از یكی احتماال است. بوده

می باشد. متناهی البعد جبرهای حیطه در حدس ها

جبرها نمایش نظریه در همولوژیك حدس های مهمترین از برخی مطالعه و معرفی به مقاله این در

ویژه طور به اوسلندر‑ریتن مشهور حدس می دهد، نشان نیز مقاله عنوان كه همان طور می پردازیم.

تحلیل زمینه در ۱ ناکایاما مهم مطالعات است مناسب راستا، این در است. گرفته قرار توجه مورد

قرار توجه مورد است رسیده به چاپ [۲۳] و [۲۲] مقاالت در که ۲ فروبنیوس (شبه ) جبرهای تام

−Λ عنوان به Λ هرگاه می شود نامیده فروبنیوس شبه Λ متناهی البعد جبر که می کنیم یادآوری گیرد.

منطبق تزریقی و تصویری Λ‑مدول های رسته جبری، چنین هر برای باشد. تزریقی طرفه، یک مدول

شبه جبرهای تام تحلیل زمینه در کار می دارد، بیان فوق مقاالت در ناکایاما که طور آن .[۵] هستند

شد. برده نام ناکایاما حدس عنوان به آن از بعدتر، که کرده مهم حدسی ارائه به قانع را وی فروبنیوس

کمینه تزریقی تحلیل در Ei مدول های تمام اگر ناکایاما: حدس

۰ −→ Λ −→ E۰ −→ E۱ −→ E۲ −→ · · ·

بود. خواهد فروبنیوس شبه Λ آنگاه باشند، تصویری Λ متناهی البعد k‑جبر از

صورت به و شد داده تعمیم [۴] در ریتن و اوسلندر توسط ۱۹۷۵ سال در سپس ناکایاما حدس

گردید: بیان ذیل

کمینه تزریقی تحلیل ناکایاما: یافته تعمیم حدس

۰ −→ Λ −→ E۰ −→ E۱ −→ E۲ −→ · · ·

تجزیه تزریقی Λ‑مدول هر صورت این در بگیرید. درنظر را Λ متناهی البعد k‑جبر برای

است. ها Ei از یکی حداقل از مستقیمی جمعوند متناهی، تولید با و ناپذیر

به کردند. فرمول بندی را حدس این از دیگری معادل صورت های سپس فوق، مقاله نویسندگان

،Λ متناهی البعد k‑جبرهای تمام برای ناکایاما، تعمیم یافته حدس برقراری که کردند ثابت آنها ویژه،

است: جبرهایی چنین تمام برای ذیل گزاره برقراری با معادل

،i ≥ ۱ هر برای که باشد چنان متناهی تولید با Λ‑مدول یک M کنید فرض

است. تصویری M صورت این در .ExtiΛ(M,M
⊕

Λ) = ۰
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۴ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۴مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۴مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

اثبات برای بسیاری تالش های تاکنون و گرفت نام اوسلندر‑ریتن حدس آن، از پس فوق، گزاره

حاالت در حدس این درستی اثبات پرداخت. خواهیم آن به بعد بخش در که است گرفته صورت آن

تالش ها تاکنون هرچند می باشد؛ ممکن حالت کلی ترین در آن صحت امکان بر گواهی بسیار، خاص

است. بوده بی نتیجه زمینه این در

متناهی البعد جبرهای از کالس هایی و داشت خواهیم اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری ۲ بخش در

حدس این بررسی به همچنین کرد. خواهیم معرفی را رسیده اثبات به آنها مورد در حدس برقراری که

حدس های بررسی شد، اشاره پیش تر که همان طور اما، می پردازیم. جابجایی حلقه های حیطه در

از نیز هستند منطقی پیوندهای و برهم کنش دارای اوسلندر‑ریتن حدس  با که دیگر همولوژیک

نهایی، بعد حدس ارائه به ترتیب به ۵ و ۴ ،۳ بخش های بین، این در است. برخوردار خاصی اهمیت

است ذکر شایان است. یافته اختصاص پوچی حدس و ناکایاما، تعمیم یافته حدس و ناکایاما حدس

بررسی مورد تفصیل به ۴ بخش در شد، بیان اختصار به ناکایاما حدس مورد در بخش این در آنجه

گرفت. خواهد قرار

مقاله سراسر در نیز زیر قراردادهای و نمادها شد، معرفی این از پیش که نمادهایی بر عالوه

−Λ تمام رسته نشان دهنده (ModΛ)ΛMod ،Λ متناهی البعد k‑جبر برای شد. خواهند حفظ

A مشخص حلقه بر M چپ مدول یک بر داللت همواره مدول، لفظ و بوده (راست) چپ مدول های

گرفته قرار اشاره مورد صراحتاً راست مدول های می شود. نموده AM نماد با لزوم صورت در که دارد،

modΛ نماد شد، گفته پیش تر که همچنان می شوند. داده نشان MA صورت به لزوم صورت در و

نمادهای به عالوه داد. خواهد نشان را متناهی تولید با (چپ) راست مدول های −Λ رسته (Λmod)

هستند. M Λ‑مدول تزریقی بعد و تصویری بعد نشان دهنده ترتیب به idΛ(M) و pdΛ(M)

،D : Λmod → modΛ صورت به ،D استاندارد دوگانی تابعگر ،Λ متناهی البعد k‑جبر برای

یافت. [۲] و [۵] مراجع در می توان را آن خواص که می شود تعریف D(−) := Homk(−, k)

مطالعه برای مرجعی عنوان به و می شوند فرض یکدار حلقه ها، تمام که می شویم متذکر نهایت، در

می گردد. پیشنهاد [۲۴] کتاب همولوژی، جبر از نیاز مورد مباحث

اوسلندر‑ریتن حدس .۲

مورد در حدس این که جبرهایی مورد در مطالعه اوسلندر‑ریتن، حدس شدن مطرح با همزمان

آنچه از بیش شرایطی با مدول هایی یافتن اولیه، پژوهش های حاصل شد. آغاز نیز است صادق آنها
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نامیده بسته نهایتاً که مدول ها از کالسی ویژه به بود. می شد پیش بینی اوسلندر‑ریتن حدس در

شد. ظاهر زمینه این در می شوند،

بسته، نهایتاً مدول های تعریف ارائه منظور به باشد. متناهی البعد جبر −k یک Λ کنید فرض

تصویری تحلیل یک در که می کنیم یادآوری

P : · · ·P۲
d۲−→ P۱

d۱−→ P۰
d۰−→ M −→ ۰

M مدول یوغ n)‑امین + ۱) ،Kn+۱ = ker(dn) ،dn همریختی هسته ،M مدول −Λ از

آنگاه باشند M از تصویری تحلیل دو P ′ و P اگر که دید می توان می شود. نامیده تحلیل این در

Kn
⊕

Qn ≃ K ′
n

⊕
Q′

n طوری که به موجودند Q′
n و Qn تصویری Λ‑مدول های ،n هر برای

متوالی تصویری پوشش های توسط هرگاه گوییم کمینه را M برای P تصویری تحلیل همچنین .[۲۴]

تحلیل یکتاست، یکریختی حد در M Λ‑مدول تصویری پوشش که آنجا از .[۵] باشد شده ساخته

بود. خواهد یکتا همبافت ها، یکریختی حد در نیز M کمینه تصویری

،M کمینه تصویری تحلیل در گاه هر می شود نامیده بسته نهایتاً M متناهی تولید با Λ‑مدول

،Km یوغ یک حداقل در آن تجزیه ناپذیر جمعوندهای از یک هر که شود یافت چنان Kn یوغ

۱۹۶۱ سال در [۱۸] ۱ هانس توسط بار اولین مدول ها از گونه این باشد. شده ظاهر ،m < n

شد. اثبات [۴] در ریتن و اوسلندر توسط زیر قضیه شدند. معرفی

برای و باشد Λmod رسته برای مولد یک M متناهی تولید با Λ‑مدول کنید فرض .۱ .۲ قضیه

است. تصویری M آنگاه باشد، بسته نهایتاً M اگر .ExtiΛ(M,M) = ۰ ،i ≥ ۱ هر

ازای به هرگاه است Λmod برای مولدی M متناهی تولید با Λ‑مدول که می شود یادآوری

موجود n ≥ ۱ ازای به M (n) −→ N پوشای Λ‑همریختی ،N متناهی تولید با Λ‑مدول هر

مدول −Λ برای که دید می توان سادگی به است. M از کپی n مستقیم جمع معرف M (n) که باشد

فوق قضیه شرایط بنابراین است. ExtiΛ(M,Λ) = ۰ مستلزم ۰ = ExtiΛ(M,M) ،M مولد

حدس فوق، قضیه لذا کرد. جایگزین i ≥ ۱ ازای به ExtiΛ(M,M
⊕

Λ) = ۰ با می توان را

می كند. تایید Λ متناهی البعد جبر بر بسته نهایتاً مدول های کالس برای را اوسلندر‑ریتن

جبرهای می كنند، برآورد را اخیر قضیه شرایط كه متناهی البعد جبرهای انواع مهمترین از یكی

هرگاه نامیم متناهی نمایش نوع دارای را Λ جبر تعریف، بنابر هستند. متناهی نمایش نوع دارای
1Jans



۶ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۶مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۶مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

جبرها نوع این باشد. متناهی متناهی، تولید با تجزیه ناپذیر Λ‑مدول های یكریختی كالس های تعداد

قرار مطالعه مورد زیادی حد تا و شده ظاهر جبرها نمایش نظریه مختلف بخش های در وفور به

فصل و [۲] از هفتم فصل می تواند خواننده است. شده ارائه آنها برای نیز رده بندی هایی و گرفته اند

كند. مشاهده را [۵] از ششم

بسته نهایتاً ،M متناهی تولید با Λ‑مدول هر آنگاه باشد متناهی نمایش نوع دارای Λ اگر

در که باشد موجود Kn یوغ از ناپذیری تجزیه مستقیم جمعوند ،n هر به ازای اگر واقع، در است.

مدول −Λ نامتناهی تعداد به آنگاه نشود، ظاهر مستقیم جمعوند صورت به قبلی یوغ های از هیچ یک

قضیه از نتیجه ای لذا شد. خواهد ایجاد هستند نایکریخت دو به دو که متناهی تولید با تجزیه ناپذیر

است. دسترس در زیر صورت به فوق

می كند. صدق اوسلندر‑ریتن حدس در متناهی، نمایش نوع از Λ البعد متناهی جبر هر .۲ .۲ نتیجه

می كند محقق را ۱ .۲ قضیه در مذكور شرط كه متناهی البعد جبرهای از دیگری دسته همچنین

رادیكال دهنده نشان rad(Λ) نماد اینجا در می باشد؛ rad۲(Λ) = ۰ شرط با Λ جبرهای شامل

(فصل گرفته اند. قرار بررسی مورد مختلفی جهات از جبرها از گونه این است. Λ حلقه ۱ جیكوبسن

شرایط در که rad۲(Λ) = ۰ خاصیت با Λ جبر بر مدول هر كه آنجا از کنید) مالحظه را [۵] از دهم

نیز اشاره مورد جبرهای كه گرفت نتیجه می توان است بسته نهایتاً کند، صدق اوسلندر‑ریتن حدس

می كنیم. ثبت ذیل، نتیجه عنوان تحت را مطلب این می كنند. صدق اوسلندر‑ریتن حدس در

صورت این در باشد. rad۲(Λ) = ۰ خاصیت با متناهی البعد جبری Λ كنید فرض .۳ .۲ نتیجه

است. صادق Λ مورد در اوسلندر‑ریتن حدس

rad۳(Λ) = ۰ خاصیت با Λ جبرهای [۱۶] در ۲ هوشینو فوق، نتیجه از گرفتن الهام با

حدس در rad۳(Λ) = ۰ خاصیت با Λ متقارن جبر هر كه داد نشان و داد قرار بررسی مورد را

تولید با مدول هر كه است مطلب این متضمن واقع در هوشینو برهان می كند. صدق اوسلندر‑ریتن

كه می كنیم بادآوری .Ext۱
Λ(M,M) = ۰ هرگاه است آزاد فوق، خواص با جبری بر M متناهی

باشد موجود دوطرفه Λ‑مدول های از Λ ≃ D(Λ) یكریختی هرگاه می شود نامیده متقارن Λ جبر

.[۵] است Λ جبر استاندارد دوگانی دهنده نشان اینجا در D(−) كه
1Jacobson
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گرفته قرار توجه مورد وسیعی طور به نیز جابجایی حلقه های حیطه در اوسلندر‑ریتن حدس

گسسته دیگر همولوژیك حدس های برخی با آن منطقی پیوندهای شرایط، این در احتماال هرچند  است.

كرد. خواهد حفظ را مستقل حدس یك عنوان به حداقل خود، اهمیت همچنان می گردد، تضعیف یا

جابجایی جبر از مفاهیمی یافتن برای مرجعی عنوان به را [۸] و [۲۰] كتاب های بحث، ادامه از پیش

می كنیم. معرفی است، نیاز مورد ذیال كه

حلقه های مورد در فوق حدس  بررسی به كه بودند افرادی اولین ۲ سولبرگ و ،۱ دینگ اوسلندر،

قضیه [۳] رسید چاپ به ۱۹۹۳ سال در كه مقاله ای در آنها ویژه، به پرداختند. ۳ نوتری و جابجایی

دادند. نشان را زیر مهم

x = x۱, x۲, · · · , xt و بوده متناهی سراسری بعد با جابجایی حلقه ای R كنید فرض .۴ .۲ قضیه

اوسلندر‑ریتن حدس در S = R
<x> قسمتی خارج حلقه صورت این در باشد. منظم R‑رشته یك

می كند. صدق

از است عبارت ،gld(A) ،A حلقه سراسری بعد كه می گردد یادآوری

gld(A) = Sup{pdA(M) : M ∈ AMod}.

حلقه های برای اوسلندر‑ریتن حدس برقراری وی همكاران و ۴ هونیكه ،۲۰۰۴ سال در سپس

حدس بررسی .[۱۷] كردند اثبات را m۳ = ۰ شرط تحت (R,m) موضعی و نوتری جابجایی،

ادامه ۶ گرنشتاین حلقه های مورد در [۲۵]۵ سگا مقاله با جابجایی حلقه های مورد در اوسلندر‑ریتن

.idR(R) < ∞ و بوده نوتری هرگاه نامیم گرنشتاین را (R,m) موضعی و جابجایی حلقه  یافت.

شد. داده نشان [۲۵] در سگا توسط ذیل قضیه

این در .Codim(R) ≤ ۴ كه طوری به است گرنشتاین حلقه ای (R,m) كنید فرض .۵ .۲ قضیه

است. صادق R برای اوسلندر‑ریتن حدس صورت
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۸ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۸مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۸مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

برای کمینه مولد مجموعه یك اعضای تعداد دهنده نشان edim(R) اگر که می گردد یادآوری

کمیتی که Codim(R) = edim(R) − dim(R) و dim(R) ≤ edim(R) آنگاه باشد m

می شود. نامیده R حلقه هم بعد است، خوش تعریف همواره

سال در او شد. داده نشان ۱ آرایا توسط گرنشتاین حلقه های مورد در دیگر اهمیت حائز مطلب

برقراری به موکول گرنشتاین حلقه های مورد در اوسلندر‑ریتن حدس برقراری كه داد نشان ۲۰۰۸

.[۱] می باشد ۱ حداکثر کرول بعد با گرنشتاین حلقه های مورد در آن

تحقیقاتی زمینه های از یکی غیرگرنشتاین حلقه های مورد در اوسلندر‑ریتن حدس مطالعه
۳ ‑مکالی ۲ کوهن حلقه های اصلی، کاندیداهای از یکی بین، این در است. بوده اخیر سال های

کرول بعد هرگاه می شود نامیده کوهن‑مکالی (R,m) نوتری و موضعی جابجایی، حلقه  هستند.

منظم R‑رشته های تمام طول باشد. برابر m در مشمول ماکسیمال منظم R‑رشته یک طول با R

می شود. داده نشان depth(R) نماد با معموال که است ثابت کمیتی m در مشمول ماکسیمال

حلقه های حال، این با هستند. کوهن‑مکالی حلقه های از خاصی نوع واقع در گرنشتاین حلقه های

می شوند. یافت آسانی به غیرگرنشتاین کوهن‑مکالی

R پارامترهای از سیستم یک ،d کرول بعد با (R,m) نوتری و موضعی جابجایی، حلقه برای

شامل کمینه اول ایده آل ،m که نحوی به است m اعضای از x = x۱, x۲, · · · , xd مانند دنباله ای

پارامتری ایده آل یک را R از I ایده آل همچنین است. ،< x > رشته، این توسط شده تولید ایده آل

باشد. R پارامترهای از سیستم یک از بخشی آن، مولد مجموعه هرگاه گوییم

شد. اثبات [۱۹] در ۴ کوماشیرو توسط ۲۰۲۰ سال در زیر قضیه

در باشد. R پارامتری ایده آل یک I و کوهن‑مکالی حلقه ای (R,m) کنید فرض .۶ .۲ قضیه

باشد. برقرار R
I حلقه برای اگر تنها و اگر است برقرار R برای اوسلندر‑ریتن حدس این صورت

کارگیری به زمینه ساز می تواند احتماال که است نهفته واقعیت این در اخیر، قضیه اهمیت

باشد. R کوهن‑مکالی حلقه مورد در اوسلندر‑ریتن حدس اثبات برای کاهشی فرآیندهای
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اشراقی ح. اشراقی۹ ح. اشراقی۹ ح. ۹

حالت به اخیراً اوسلندر‑ریتن، حدس در نوتری حلقه های انواع با آرتینی جبرهای جایگزینی

این در شده انجام پژوهش های برخی بر مروری بتوانیم اینکه برای است. یافته تسری نیز ناجابجایی

کنیم. یادآوری را نسبی همولوژیک جبر از اساسی مفاهیم برخی است الزم ابتدا در باشیم، داشته زمینه

همبافت هرگاه نامیم تصویری گرنشتاین را M S‑مدول باشد. دلخواه حلقه یک S کنید فرض

P : · · · −→ P۱
d۱−→ P۰

d۰−→ P−۱ −→ · · · مانند تصویری S‑مدول های از دقیقی

و بوده دقیق HomS(P, Q) همبافت ،Q تصویری S‑مدول هر ازای به که به طوری شود یافت

مفاهیم، این می شوند. تعریف دوگان صورت به تزریقی گرنشتاین مدول های .M = ker(d۰)

.[۹ ،۱۰] شدند معرفی میالدی ۹۰ دهه در ۲ ژندا و ۱ ایناکس توسط بار اولین شده، بیان فرم در

خواننده که شد گشوده جدیدی تحقیقاتی افق های گرنشتاین، مدول های به مربوط مفاهیم ارائه از پس

کند. پیگیری است، آمده آن در که مراجعی همچنین و [۱۱] کتاب در را آنها از برخی می تواند

و چپ نوتری R یعنی باشد؛ گرنشتاین جابجایی) لزوماً (نه حلقه یک R کنید فرض اکنون

تولید با تصویری گرنشتاین R‑مدول یک M اگر .id(RR) و id(RR) < ∞ و بوده راست

موضوع، این به توجه با می شود. حاصل i ≥ ۱ ازای به ExtiR(M,R) = ۰ آنگاه باشد متناهی

این به گرنشتاین) متناهی البعد جبرهای همچنین (و گرنشتاین حلقه های برای اوسلندر‑ریتن حدس

می گردد: بیان صورت

(یا Λ گرنشتاین حلقه بر متناهی تولید با تصویری گرنشتاین مدول یک M کنید فرض

M آنگاه ،ExtiΛ(M,M) = ۰ ،i ≥ ۱ برای اگر باشد. ( Λ گرنشتاین متناهی البعد جبر

است. تصویری

و گرفته قرار مطالعه مورد نیز نباشد گرنشتاین Λ که حالتی در فوق حدس که است ذکر شایان

می شود. یاد آن از تصویری گرنشتاین حدس عنوان به معموال

نهایی بعد حدس .۳

حدس با مرتبط همولوژیک حدس های از یکی عنوان به نهایی بعد حدس بررسی به بخش این در

بزرگ نهایی ابعاد است. k میدان بر متناهی البعد جبر یک Λ کنید فرض می پردازیم. اوسلندر‑ریتن

می شوند. تعریف زیر صورت به ترتیب به Λ کوچک و
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۱۰ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۱۰مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۱۰مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

Findim(Λ) = Sup{pdΛ(X) : X ∈ ΛMod, pdΛ(X) < ∞}

findim(Λ) = Sup{pdΛ(X) : X ∈ Λmod, pdΛ(X) < ∞}

با متناسب ΛMod مدولی رسته همولوژیک پیچیدگی میزان که آید نظر به چنین است ممکن

در بیشتر پیچیدگی معنای به gld(Λ) از بزرگتر مقادیر و است ،gld(Λ) ،Λ سراسری بعد بزرگی

است ممکن کلی حالت در موضوع این که می دهیم نشان مثالی ارائه با ذیال می باشد. مذکور رسته

نباشد. درست

نامیده منظم (R,m) نوتری و موضعی جابجایی، حلقه که بیاورید خاطر به جابجایی جبر از

می باشند. گرنشتاین حلقه های از مهمی رده منظم، حلقه های .dim(R) = edim(R) هرگاه می شود

دیده به سادگی بگیرید. درنظر را Λ = k[x]
<x۲>

متناهی البعد k‑جبر ،k میدان برای .۱ .۳ مثال

.gld(Λ) = ∞ لذا و نیست منظم Λ می شود

بودن ملموس و سادگی عین در می تواند ΛMod رسته می دهد نشان فوق مثال که همان طور

بعد مفهوم برای نقیصه یک به را آن می توان که موضوع این باشد. نامتناهی سراسری بعد دارای

،۱ .۳ مثال در می باشد. ΛMod رسته برای نهایی ابعاد معرفی اصلی انگیزه کرد، تعبیر سراسری

ساده همولوژیک ساختار با موضوع این و findim(Λ) = Findim(Λ) = 0 که می شود دیده

می رسد. نظر به سازگارتر ΛMod رسته

.[۶] گردید بیان ۱۹۶۰ سال در ۱ بس توسط زیر صورت به نهایی بعد حدس

صورت این در باشد. k میدان بر متناهی البعد جبر یک Λ کنید فرض

.findim(Λ) = Findim(Λ) (۱) ح.ب.ن

.findim(Λ) < ∞ (۲) ح.ب.ن

نشان او شد. داده نشان ۲ هویسجن زیمرمن توسط ۱۹۹۲ سال در (۱) ح.ب.ن نادرستی

و findim(Λ) = n که یافت می توان چنان را Λ متناهی البعد جبر ،n ≥ ۲ هر برای که داد
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Findim(Λ) = ۰ با معادل findim(Λ) = ۰ که کنید توجه .[۲۹] Findim(Λ) = n+ ۱

می آید. دست به [۶] در بس توسط شده ارایه برهان های خالل از موضوع این است؛

است. (۲) ح.ب.ن همان منظور می گردد، نهایی بعد حدس از صحبت جا هر مقاله، این در

دهه های طی پژوهشی فعال زمینه های از یکی باشد، صادق آنها مورد در حدس این که جبرهایی یافتن

در زمینه این در متخصصان توسط مستمری پژوهش های آن که علیرغم اکنون، هم  است. بوده اخیر

است. نشده حل مسئله یک همچنان کلی، حالت در حدس درستی است، انجام حال

نهایی بعد حدس و اوسلندر‑ریتن حدس بین جاری منطقی ارتباط بیان به بخش این انتهای در

است. بیان قابل ذیل صورت به ارتباط این می پردازیم.

چنین تمام برای آنگاه findim(Λ) < ∞ ،Λ متناهی البعد k‑جبرهای تمام برای اگر .۲ .۳ قضیه

است. برقرار اوسلندر‑ریتن حدس جبرهایی،

گرفتن درنظر با اما است. نیافته قضیه این برای ارجاعی قابل و مستقیم اثبات تاکنون نگارنده

عنوان به را فوق قضیه می توان گرفت، قرار اشاره مورد مقاله ابتدای در که ناکایاما تعمیم یافته حدس

ناکایاما تعمیم یافته ”حدس و ناکایاما” تعمیم یافته حدس ⇐= نهایی بعد حدس ” استلزام دو ترکیب

است آینده بخش های نگارش اصلی ایده موضوع این گرفت. درنظر اوسلندر‑ریتن” حدس ⇐=

می گیرند. قرار توجه مورد بیشتر اخیر قضیه دو آنها در که

آن تعمیم و ناکایاما حدس .۴

اوسلندر‑ریتن حدس با آن ارتباط و پرداخته آن تعمیم و ناکایاما حدس مطالعه به بخش این در

متناهی البعد جبرهای از رده هایی [۲۱ ،۲۶] مراجع در می کنیم. بررسی را نهایی بعد حدس همچنین و

در ریتن و اوسلندر شده اند. معرفی گرفته، قرار بررسی مورد آن ها مورد در حدس این درستی که Λ

دادند: تعمیم ذیل صورت به را حدس این [۴]

صورت این در است. ساده Λ‑مدول یک ۰ ̸= S کنید فرض ناکایاما: تعمیم یافته حدس

.ExtiΛ(S,Λ) ̸= ۰ که است موجود چنان i ≥ ۰

تمام کنید فرض است، ناکایاما تعمیم یافته حدس از نتیجه ای ناکایاما حدس که این بررسی برای

کمینه تزریقی تحلیل در ها Ei

۰ // Λ // E۰ d۰
// E۱ d۱

// · · ·



۱۲ اوسلندر‑ریتن حدس بر ۱۲مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر ۱۲مروری اوسلندر‑ریتن حدس بر مروری

در بگیرید. درنظر متناهی تولید با و تزریقی تجزیه ناپذیر مدول −Λ یک را Q و باشند تصویری

نشان E(S) اینجا در [۲]؛ Q = E(S) که می شود یافت چنان S ساده ی Λ‑مدول صورت این

مطابق .ExtiΛ(S,Λ) ̸= ۰ که است موجود i ≥ ۰ فرض، بنابر می باشد. S تزریقی پوش دهنده

همبافت همولوژی امین −i با یکریخت ExtiΛ(S,Λ) تعریف،

۰ −→ HomΛ(S,E
۰)

d۰∗
−→ HomΛ(S,E

۱)
d۱∗

−→ HomΛ(S,E
۲)

d۲∗

−→ · · ·

موجود (d−۱ = ۰ قرارداد (با f ∈ ker(di
∗
) \ Im(di−۱∗) همریختی −Λ بنابراین می باشد.

حال .S ⊆ Ei لذا و می کند ایجاب را f بودن تکریختی S بودن ساده اما .f ≠ ۰ به ویژه، است.

آنجا از است. تصویری نتیجه، در و Ei از مستقیمی جمعوند E(S) = Q است، تزریقی Ei چون

تزریقی مدول های −Λ از مستقیمی مجموع با یکریخت متناهی، تولید با تزریقی مدول −Λ هر که

تولید با تزریقی Λ‑مدول های تمام که می دهد نشان بحث این است، متناهی تولید با و ناپذیر تجزیه

دوگانی تابعگر خواص به توجه با می باشد. تصویری نیز D(ΛΛ) ویژه به هستند. تصویری متناهی،

است. آن بودن فروبنیوس شبه یعنی ،ΛΛ بودن تزریقی مستلزم این ،D استاندارد

از صورتی با معادل ناکایاما، تعمیم یافته حدس از فوق بیان که می دهد نشان فوق کوتاه استدالل

اوسلندر‑ریتن حدس با فوق حدس های ارتباط مطالعه گرفت. قرار اشاره مورد پیش تر که است آن

رسید. اثبات به [۲۶] در تاشیکاوا توسط گزاره این می کنیم. آغاز ذیل گزاره با را نهایی بعد حدس و

صورت این در .findim(Λ) < ∞ و باشد متناهی البعد جبر −k یک Λ کنید فرض .۱ .۴ گزاره

است. برقرار Λ مورد در ناکایاما حدس

صورت به را Λ کمینه تزریقی تحلیل دهیم. نشان را گزاره این درستی دهید اجازه

۰ −→ ΛΛ −→ E۰ f۰
−→ E۱ f۱

−→ · · ·

هر برای صورت این در است. متناهی تولید با و تصویری Λ‑مدولی ،Ei هر که بگیرید درنظر

صورت به تصویری تحلیل یک دارای ker(f i) ،i ≥ ۱

۰ −→ ΛΛ −→ E۰ −→ E۱ −→ · · · −→ Ei−۱ −→ ker(f i) −→ ۰

ker(f i) و d := findim(Λ) < ∞ فرض، بنابر اما .pdΛ(ker(f i)) < ∞ لذا و می باشد
ویژه به و pdΛ(ker(f

i)) ≤ d پس است. متناهی تولید با Ei از زیرمدولی عنوان به نیز
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دقیق دنباله حال .pdΛ(ker(fd+۱)) ≤ d

۰ −→ ΛΛ −→ E۰ f ۰

−→ E۱ f ۱

−→ E۲ −→ · · · −→ Ed−۱ fd−۱

−→ Ed −→ ker(fd+۱) → ۰

است. تصویری Λ‑مدولی ،Im(f۰) = ker(f۱) لذا و pdΛ(ker(f۱)) = ۰ می کند ایجاب

عنوان به ΛΛ و شده شکافته ۰ −→ ΛΛ −→ E۰ −→ Im(f۰) −→ ۰ دقیق دنباله اکنون

بود. خواهد تزریقی ،E۰ از مستقیمی جمعوند

از نهایی، بعد حدس از ریتن اوسلندر‑ حدس استنتاج که شد اشاره گذشته بخش انتهای در

است. ضروری زیر مهم قضیه دو ذکر راستا، این در می پذیرد. انجام ناکایاما تعمیم یافته حدس طریق

ناکایاما تعمیم یافته حدس بین مهم پیوند و رسید اثبات به [۴] در ریتن و اوسلندر توسط قضیه اولین

می سازد. روشن را اوسلندر‑ریتن حدس و

اگر تنها و اگر است برقرار متناهی البعد k‑جبرهای تمام برای اوسلندر‑ریتن حدس .۲ .۴ قضیه

باشد. برقرار متناهی البعد k‑جبرهای تمام مورد در ناکایاما تعمیم یافته حدس

رسید. اثبات به [۱۴] در ۱ هپل توسط زیر قضیه همچنین

یافته تعمیم حدس برقراری ،Λ متناهی البعد جبر −k مورد در نهایی بعد حدس برقراری .۳ .۴ قضیه

می کند. تضمین را Λ برای ناکایاما

که است ذکر به الزم گرفت. نظر در ۳ .۴ و ۲ .۴ قضایای از نتیجه ای می توان را ۲ .۳ قضیه اکنون

می کند عبور پوچی حدس نام به دیگری واسط حدس از [۱۴] در هپل توسط شده ارائه اثبات مسیر

گفت. خواهیم سخن آن مورد در آینده بخش در که

پوچی حدس .۵

متناهی البعد k‑جبر برای نهایی بعد حدس برقراری شد، اشاره قبل بخش انتهای در که طور همان

دادن نشان برای هپل رهیافت و می کند ایجاب را Λ مورد در ناکایاما تعمیم یافته حدس درستی ،Λ

این ارائه به بخش این در است. پوچی حدس نام به دیگری همولوژیک حدس بر مبتنی موضوع، این

ابتدا در می پردازیم. جبرها نمایش نظریه در همولوژیک حدس های سایر با آن ارتباط ذکر و حدس

.[۱۳ ،۲۷] است ضروری مقدمات، برخی ذکر
1Happel
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،Λ هموتوپی رسته باشد. Λ‑مدول ها از همبافت ها تمام رسته دهنده نشان C(Λ) کنید فرض

C(Λ) اشیا همان یعنی Λ‑مدول ها، از دلخواه همبافت های تمام آن اشیا که است رسته ای ،K(Λ)

کالس های مجموعه ،HomK(Λ)(C,D) ،K(Λ) در D و C همبافت دو هر ازای به و هستند

نمادین، زبان به می باشد. ∼ بودن هموتوپ رابطه تحت C → D زنجیره ای نگاشت های هم ارزی

HomK(Λ)(C,D) := HomC(Λ)(C,D)/∼.

این در است. تزریقی مدول های شامل که باشد modΛ از زیر رسته ای inj(Λ) کنید فرض

هموتوپی رسته را Kb(Λ) همچنین بود. خواهد رسته این از ناشی هموتوپی رسته K(injΛ) صورت،

توسط که Kb(Λ) از رسته ای زیر را Kb(injΛ) و مدول ها −Λ از کران دار همبافت های از ناشی

متعامد به عالوه، بگیرید. نظر در است شده ایجاد تزریقی مدول های −Λ از کران دار همبافت های

صورت به را Kb(Λ) در Kb(injΛ) راست

Kb(injΛ)⊥ = {X ∈ Kb(Λ) | HomK(Λ)(U,X) = ۰, ∀ U ∈ Kb(injΛ)}

کرد. بیان زیر صورت به را پوچی حدس می توان اکنون کنید. تعریف

.Kb(injΛ)⊥ = 0 ،Λ متناهی البعد k‑جبر برای پوچی: حدس

نمایش نظریه زمینه در او سخنرانی طی ۱۹۹۰ سال در هپل توسط بار نخستین حدس این

مورد [۱۴] مرجع در مدون طور به را حدس این سپس او گردید. ارائه ۱ شربروک دانشگاه در جبرها

مطالعه را جبرها نمایش نظریه زمینه در همولوژیک حدس های سایر با آن ارتباط و داد قرار بحث

شد. اثبات او توسط است، برخوردار خاصی اهمیت از که ذیل قضیه ویژه به نمود.

. Kb(injΛ)⊥ = 0 آنگاه findim(Λ) < ∞ اگر .۱ .۵ قضیه

مورد در پوچی حدس برقراری مستلزم نهایی، بعد حدس برقراری که می دهد نشان فوق قضیه

داد. نشان را زیر قضیه [۱۴] در هپل دیگر، سوی از است. Λ جبر

صورت این در است. برقرار Λ متناهی البعد جبر −k برای پوچی حدس کنید فرض .۲ .۵ قضیه

.ExtiΛ(X,Λ) ̸= ۰ که طوری به می شود یافت i ≥ ۰ ،X دلخواه ناصفر مدول −Λ هر برای

1Sherbrook University
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ناکایاما تعمیم یافته حدس از قوی تر صورتی آنگاه باشد، درست Λ برای پوچی حدس اگر لذا

۱ .۵ قضایای از نتیجه ای عنوان به میتوان را ۳ .۴ قضیه رو، این از بود. برقرارخواهد Λ مورد در

برای اوسلندر‑ریتن حدس برقراری ۲ .۴ قضیه بنابر که آنجا از همچنین، گرفت. نظر در ۲ .۵ و

k‑جبرهای تمام برای ناکایاما تعمیم یافته حدس برقراری با معادل متناهی البعد، k‑جبرهای تمام

کرد. بیان را زیر قضیه می توان است، متناهی البعد

چنین تمام برای آنگاه ،Kb(injΛ)⊥ = 0 ،Λ متناهی البعد k‑جبرهای تمام برای اگر .۳ .۵ قضیه

است. برقرار اوسلندر‑ریتن حدس جبرهایی،
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