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المحمي لمجموعة جبرية عند نقطة مقاربة حساب الُبعد 
 )محسوبة بشكل تقريبي( لنقطة تنتمي لهذه المجموعة

 
 شوقي محمد الراشدد. 

 الممخص

القواعد األساسية  نعرض في ىذا البحث خوارزمية تستخدم
يم األساسية في الجبر التبادلي أحد المفاىالتي ُتعد و                  

من أجل حساب الُبعد المحمي لمجموعة جبرية عند نقطة  ذلكو  جبرية,اليندسة الو 
 .مقاربة )محسوبة بشكل تقريبي( لنقطة تنتمي ليذه المجموعة

ن الخوارزمية في إ, حيث         ًا لخوارزميات أخرى ىذه الخوارزمية تحسينُتعد 
ستخدام ا حالة و ذلك بعدد خطوات أقل في      لمخوارزميتين في  ىي تحسين    

               ودون الحاجة إلى مفيومي          دالة الـ 
ولكنيا  ,        وخاصة االستمرار في دالة الـ                    و
        ذ في نظامي جبر كمبيوتر, باإلضافة إلى أن جميع الخوارزميات في تُنف  

مربعة )عدد , لجبرية تتطمب أن تكون جممة كثيرات الحدود التي ُتعرف المجموعة ا
اختزال جممة كثيرات الحدود بالبدء  لذلك يتم ,ي عدد كثيرات الحدود(المجاىيل يساو 

                                                           
 صة أستاذ مشارك في الجامعة العربية الدولية الخا(Arab International University) AIU  ,

 عضو ىيئة تدريسية في جامعة دمشق.
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ال حاجة إلى ىذه مربعة, بينما في الخوارزمية المعروضة في ىذا البحث  إلى جممة
ذلك من خالل و  أقل ا, كما أن عدد الخطوات فييالتحسين األولىو ىذا و  الخطوة

مبرىنة الاستخدام إلى , باإلضافة يمثل ىذا التحسين الثانيو  ( 3-3نة)استخدام المبرى
( التي تُبّين أن الُبعد المحمي لمجموعة جبرية عند نقطة منيا أكبر أو يساوي 3-2)

االستغناء عن و  الُبعد المحمي ليذه المجموعة الجبرية عند نقاط في جوار ىذه النقطة
في نظام جبر كمبيوتر واحد  وارزميةمما يسمح تنفيذ الخ         دالة الـ 

 .التحسين الثالث يمثل  وىذا          فقط

 

 

  

قواعد الُبعد المحمي,  ,     المجموعة الجبرية, ُبعد الكممات المفتاحية: 
:             الرياضياتي التصنيف ., رتبة جممة كثيرات حدود        

      . 

 

 

 



  2020- 1العدد –36مجمة جامعة دمشق لمعموم األساسية المجمد

54 
 

Compute the local Dimension of an Algebraic 

Set at a Approximated Point to a Point 

belonging to this Algebraic Set 

 

Dr. Shawki  M.  AL Rashed


 

 

Abstract 

In this paper we present an algorithm, which is usedthe standard 

bases  "Groebner's Bases", that considers one of the basic 

concepts of the commutative  algebra and algebraic geometry, to 

compute the local dimension of an algebraic set at an 

approximate point of a point belonging to this set. 

This algorithm is an improvement of other algorithms [1,3,5]. 

Where the algorithm in [1] is an improvement of the algorithms 

in [3,5] with fewer steps in the Homotopy function, without the 

use of the Triangular set and Witness Point Sets, and the 

continuity of  the Homotopyfunction.But they are implemented 

in two computer algebra systems, in addition to that  all the 

algorithms in [1,3,5] require that the polynomial system that 

defines the algebraic set is square (the number of unknowns 

equals the number of polynomials). Therefore, they start to 
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reduce the polynomial system to square system.While in the 

algorithm presented in this research there is no need for this step 

and this first improvement, and the number of steps is lower by 

using the theorem (3.3), this second improvement. In addition to 

the use of a theorem (3.2) showing that the local dimension of 

the algebraic set at a point greater than or equal to the local 

dimension of this algebraic set at points that sufficiently close to 

this point and dispensing with the homotopy function , which is 

allowing the implementation of the algorithm in the 

SINGULAR only one computer algebra system and this third 

improvement. 

 

 

 

Keywords:   algebraic set, Krill'sdimension, local dimension, 

Greener Bases, rank of a polynomial system. 

Mathematical Classify          :       
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 :المقدمة

بنسبة  العموم األساسية تكون تقريبيةو  بات في المجاالت اليندسيةإن الكثير من الحسا
ف ما وُتعر  تمثل أصفار كثيرات حدود  التي نقاطال من ىذه الحسابات إيجادو  ,خطأ ما
تقع ىذه  في أي ُبعد )فضاء(و  معرفة أين الميمالمجموعة الجبرية, فمن بُيسمى 
تحديد مكان وجودىا عمى  من علكون ىذه النقاط محسوبة بشكل تقريبي يجو  النقاط,

أمرًا ليس من المركبات المختزلة ذوات األبعاد المختمفة لممجموعة الجبرية أي مركبة 
( تُبّين أن الُبعد المحمي لمجموعة جبرية عند 2-3مبرىنة )لذلك تم استخدام و  ,سيالً 

ي جوار أو يساوي الُبعد المحمي ليذه المجموعة الجبرية عند نقاط فنقطة منيا أكبر 
 ىذه النقطة.

الخصائص الالزمة في ىذا البحث و  بداية نعرض بعض التعاريف
                . 

المعّرفة و  متغير  حمقة كثيرات الحدود ذات                    لتكن 
{           }  و , عمى حقل األعداد العقدية )المركبة(   مجموعة   

 كثير حدود . ُيعّرف المثالي المّولد بيذه المجموعة بالشكل  مؤلفة من 

                     {∑    

 

   

       } 

   عمى أنيا مجموعة جزئية من  ُتعّرف المجموعة الجبرية الُمعرفة بالمثالي 
 ُترمز بـ :و  ,  المثالي مكونة من أصفار كثيرات الحدود في و 
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     {                                    } 

 يكون                     وفي حالة   

                           

 وذلك ألنو

                                              

 بالتاليو 

                   {        }         

ىو ذاتو ُبعد المثالي الذي ُيعرف ىذه    إن ُبعد المجموعة الجبرية في الفضاء 
      عد ق الجبرية المستخدمة  من أجل تعريف الُبعد ىو بُ ائأحد الطر و  المجموعة,

 .                 لمحمقة 

                    مثاليًا في حمقة كثيرات الحدود    تعريف: ليكن 
. إن العدد غير  المعّرفة عمى حقل األعداد العقدية )المركبة( و  متغير  ذات 
 السالب

     {                                  } 

مجموعة كل         حيث  ,       ُيرمز بـو   لمحمقة       ُيسمى ُبعد 
 .  المثاليات األولية في الحمقة 
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   ةُيعرف عمى أنو ُبعد حمقة القسم  وُبعد المثالي 

 
       ن   إأي    

   (
 

 
) . 

المجموعة الجبرية           , حيث               عندئٍذ يكون 
 .  المَولدة بالمثالي 

    حيث    ل إلى مجموعات  جبرية مّ ُتحَ   إن المجموعة الجبرية 

ُتحمل إلى مجموعات )مركبات( غير قابمة لالختزال    التي بدورىا و  ,       
(   )   حيث       نإأي .    

  ⋃   
 
    ⋃ (⋃     

  
   ) 

مجموعة خالية أو مجموعة    , حيث      
 .   في الفضاء    جبرية غير قابمة لالختزال ُبعدىا 

⋃    ويسمى ىذا التحميل   
 
    ⋃ (⋃     

  
   ) 

التحميل     
 .  تزل لممجموعة الجبرية الجبري المخ

    عند نقطة   " لمجموعة جبرية local dimensionُيعرف البعد المحمي "
 يرمز لوو  نتمي إلييا ىذه النقطةعمى أنو بعد المركبة ذات البعد األكبر التي ت

 , أي     بـ

           {          (   )          ⋃(⋃    

  

   

)

 

   

} 
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.             , حيث           ,             مثال
⋃       المجموعة الجبرية و             عندئٍذ:     

 
    

غير قابمة مركبة           ُتحمل إلى مجموعات جبرية   المّولدة بالمثالي 
 في الفضاء الثالثي     )تمثل المستوي   لالختزال ُبعدىا 

مجموعة جبرية  و  (  
في    )تمثل المحور   مركبة غير قابمة لالختزال ُبعدىا             

 الفضاء الثالثي 
البعد المحمي لممجموعة المجموعة الخالية .     و ,(  

 .    , وذلك ألن          ىو           قطة عند الن  الجبرية 
 

 

 

 

 

 

       

في          من التطبيقات لقواعد  دالعدي يوجد :          قاعدة  .1
نظرية  الشواذ , في ىذا البحث سنستخدم أحد و  اليندسة الجبريةو  الجبر التبادلي

 .             د المجموعة الجبرية ىو إيجاد ُبعو  التطبيقات

  

_

2  
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         }       عالقة ترتيب عمى مجموعة الحدوديات    لتكن 

          و {  
     

         
 اً منتيي اً مجموع    

,   من الحدوديات غير الصفرية  والتي ُتكتب بشكل وحيد بالنسبة لعالقة الترتيب 
 :يثح

                      و                

      و                        و
    

        
   

 .                 و  

  أيًا وذلك      فقط إذا كان  و  إذا         شاممة   إن عالقة الترتيب
 الترتيب المعجمي الدرجيمثاًل  .              كان

                                      
  يرمز بـ             "   إن الحد القائد لـ "            . 

     فقط إذا كان و  إذا        مى محميةُتس مالحظة: إن عالقة الترتيب 
الترتيب المعجمي الدرجي , مثاًل                أيًا كان  ذلك و 

                                                      العكسي 

بمجموعة كثيرات الحدود   اً مولد اً مثالي      : ليكن              تعريف
 ,                    في حمقة كثيرات الحدود  {            }  

{              }    و  عالقة ترتيب شاممة .  و   
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  في الحمقة   اً تولد مثالي  إن مجموعة كل الحدود القائدة لعناصر المثالي  
 {             }        :, أي       بـ  لوُيرمز 

  أو قاعدة قياسية          تسمى قاعدة   المجموعة المنتيية(
 إذا وفقط إذا كان  ( لممثالي "              "

 

                                     

وقاعدتو القياسية ُتعرض من خالل  العالقة بين المثالي
والتي تبّين بأن المثالي مّولد             "(                      )"

نو إ, أي   أصغرية بالنسبة إلى عالقة الترتيب  التي تكون مجموعةو  بيذه القاعدة
أصغر مجموعة   حيث       , فإن   قاعدة قياسية لممثالي   إذا كانت 

          نّ إ حيث,  عالقة الترتيب( تولد المثالي ) بالنسبة إلى   جزئية في 
   (

 

 
)     (

 

    
)                          . 

تعتمد عمى حساب القاعدة القياسية لممثالي  ن خوارزمية حساب ُبعد مجموعة جبرية إ
 البعد المحمي ة حسابخوارزمي" أما       في حمقة ُمعرف عمييا عالقة ترتيب "

تعتمد عمى حساب القاعدة ف               لمجموعة جبرية عند نقطة 
جراء تطبيق في و  "     ف عمييا عالقة ترتيب "القياسية لممثالي في حمقة ُمعر   ا 

كمتا و  , {         }  من أجل كل       إلى    ينقل كل ىذه الحمقة 
ي ف نعرض مثاالً و             في نظام جبر الكمبيوتر  ن منفذتانيالخوارزميت

حساب الُبعد و        ُبعد المجموعة الجبرية  بحسا كيفية نيىذا النظام يبّ 
 . لمجموعة جبرية عند نقطة منيا المحمي



  2020- 1العدد –36مجمة جامعة دمشق لمعموم األساسية المجمد

44 
 

            في  اً مثالي           مثال: ليكن  2-1
,       , حيث    المجموعة الجبرية المولدة بـ        و

الُبعد المحمي و  ,       . ُبعد المجموعة الجبرية       
 :         عند النقطة         

2-2  
ring r=0, (x,y,z),dp;// dp = global monomial ordering 

Poly      ; 

Poly      ;; 

Ideal           ; 

                           

ring R = 0,(x,y,z),ds;   // ds = local monomial ordering 

Poly      ; 

Poly      ;; 

Ideal             
map phi = R, x, y, z-1; 

dim(std(phi(i)));             
 

          تبدأ من   في  عرضياالخوارزمية التي تم  . إنّ : الخوارزمية .1
لكنيا تعتمد عمى استخدام نظامي جبر كمبيوتر و  بعد المجموعة الجبرية

عدد   تبدأ من     , بينما الخوارزمية في        و        
ن إحيث     يكون و  "Homptopy"المتغيرات معتمدة فقط عمى دالة الـ 

مفيوم كل من  تعتمد عمى    في  الخوارزميةو  االولى توفر الوقت,
" التحميل العددي triangular setsو"                           

عمى صفة االستمرارية في  أيضاً و  القواعد القياسيةو  المختزل لممجموعات الجبرية
نظامي جبر كمبيوتر  كذلكتستخدم و "Homptopy" دالة الـ 
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جميع الخوارزميات التي تحسب البعد و ,              و         
المحمي تعتمد عمى تقاطع المجموعة الجبرية مع فضاء آخر يمر من النقطة 

 .التي سنعرضيا فيما يميو  المراد حساب البعد المحمي عندىا

نعرض خوارزمية تبدأ من ُبعد المجموعة الجبرية من خالل إجراء تقاطع لممجموعة 
المراد حساب البعد المحمي      يحوي النقطة  مع فضاء خطي   الجبرية

 واحد كمبيوترتنفيذىا في نظام جبر و  فقط عندىا باستخدام القواعد القياسية
          . 

يتقاطع مع المركبات     الذي بعده    إن فكرة التقاطع مبنية عمى أن الفضاء 
لن يتقاطع مع أي مركبة أخرى  بعدىا و  ٍو من النقاطفي عدد منت  ذات البعد 
يتقاطع مع المركبات         الذي ُبعده       الفضاء و  , أصغر من 
لن يتقاطع مع أي مركبة أخرى  بعدىا و  في عدد منتٍو من النقاط    ذات البعد 
                     ن  إوىكذا . حيث     أصغر من 

 .          و                كاًل منيا معرف بالشكلو 

لمجموعات جبرية  اً منتيي اً اجتماع         : لتكن        مبرىنة .3-1
"( تحوي dense Zariski open. عندئٍذ يوجد مجموعة مفتوحة )"  ُبعد كاًل منيا 

 تحقق:  عد ذات بُ      فضاءات خطية 

  ذات ُبعد     فإن المجموعة الجبرية       إذا كان  (1

    , 
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تساوي المجموعة     فإن المجموعة الجبرية       إذا كان  (2
 .  الخالية 

 معرف بالشكل   كاًل من الفضاءات  إن 
ن كاًل منيا يمر من إ, أي             و                  

في المجموعة  ̂ التي ىي قيمة تقريبية ) محسوبة بشكل تقريبي( لنقطة   النقطة 
البعد المحمي         المراد حساب البعد المحمي عندىا. العالقة بين   الجبرية 

و  عند      ̂  لتالية.ُتعرض من خالل المبرىنة ا ̂ البعد المحمي عند النقطة   

بين فضاءين               اً تطبيق     𝜑ليكن :       . مبرىنة3-2
̂ عقديين. إن أي نقطة  ̂ يوجد جوار       :يحقق      

                ̂(    ̂ )        

 .   ̂  𝜑   𝜑     ,    ̂  𝜑   𝜑       حيث 

 ُبعد المجموعة الجبرية          تبدأ من     إن الخوارزمية المعروضة في 
يتناقص حتى عدد المجاىيل و   تبدأ من     الخوارزمية في و  ,الصفريتناقص حتى و 

 .الصفر

مما يختزل           حتى   بينما الخوارزمية المعروضة في ىذا البحث تبدأ من 
 ذلك حسب المبرىنة اآلتية.و  لخطوات في الحساب,او  الوقت
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{            }  لتكن  :       . مبرىنة3-3                   
. إن جميع المركبات المختزلة  جممة كثيرات حدود ُمعرفة عمى حقل األعداد العقدية 

 .         كبر أو يساوي العدد تممك ُبعداً أ       لممجموعة الجبرية 

 عند نقطة من                  ىي رتبة مصفوفة         إن 
يوجد , و  

 .من أجل حسابيا         خوارزمية منفذة في نظام جبر الكمبيوتر 

يث , ح            في  مجموعة {      }  كن مثال: لت 3-4
 .       . حساب قاعدة                 

ring r=0, (x,y,z),dp; 

Poly      ; 

Poly      ; 

Ideal           ; 

Matrix MJ=Jacob(I); 

         ; 

===>2 
تحتاج إلى أن تكون جممة كثيرات الحدود     و    إن الخوارزميات المعروضة في 

مربعة )عدد المجاىيل يساوي عدد كثيرات ىي جممة ُتعرف المجموعة الجبرية التي 
 بينما حدود إلى جممة مربعة,الجممة كثيرات  د( فيي تستخدم خوارزمية لتحويلالحدو 

 الخوارزمية المعروضة في ىذا البحث ليست بحاجة إلى ذلك.

 الخوارزمية:

 مّولد بجممة كثيرات حدود                         : مثالي الدخل
 ,  الُمعّرفة عمى حقل األعداد  {          }  
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المراد حساب البعد المحمي                         النقطة 
 .𝜖المحسوبة بتقريب و  عندىا

 عند   فة بالمثالي الُبعد المحمي لممجموعة الجبرية الُمعر  ( )    : الخرج
̂  التي تحقق و  منيا ̂ نقطة      𝜖 ن إ, حيث𝜖  عدد حقيقي موجب

 (. ̂ المقاربة لمنقطة   صغير) مقدار التقريب المستخدم في حساب 
 اإلجرائية: 
 ,         من أجل حساب العدد  "        "استخدام قاعدة  (1

    في حالة و  ,          إن , ف            إذا كان 

 نتابع,        
ىذا لو عالقة و  بشكل تنازلي  )نبدأ من ,             من أجل  (2

 باإلثبات النظري لمخوارزمية(,
i. بالمعادالت الخطية    الذي بعده     ُنعرف الفضاء الخطي           

مصفوفة              , حيث {            }        
                      نإ, أي                   اختيارية

 , {            }المجموعة الجبرية المولدة بـ 
 

ii. و ,                             المثالي  ُنعرف     

                                  
لتكن و  بعدد منتٍو من النقاط   يتقاطع مع المركبة الجبرية    إن الفضاء الخطي

   {           }, 
iii.  عند    لممجموعة الجبرية المّولدة بالمثالي (    )    البعد المحمي نحسب

, ىذا تنتيي الخوارزميةو           نضع   , إذا كان الناتج  النقطة 
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ال نضع و  ,𝜖       يحقق       يعني أنو  يوجد        ا 
 ( .iنعود إلى )و 

بدايًة من الواضح أن الخوارزمية محدودة )منتيية: ال تعمل بال توقف(  اإلثبات:
 .            تنتيي عند و       وذلك ألنيا تبدأ عند 

, فيذا يعني بأن جميع مركبات المجموعة الجبرية            إذا كان 
 .          بالتالي و  (,3.3ذلك حسب المبرىنة )و  , ُبعدىا يساوي   

    الخوارزمية تبدأ من  فإن                   أما في حالة 
المختزلة لممجموعة  غيرمركبات لم اً اجتماعالتي تمثل   من أجلو  بشكل تنازلي,و 

 حيث ,  ذات الُبعد       الُمعّرفة بالمثالي  الجبرية 

 ققيتح, {                          }  
 

                          

 بمجموعة ُبعدىا   يتقاطع فقط مع المركبة     فإن 

                       

ذلك حسب و  ,   ال يتقاطع مع أي مركبة ُبعدىا أصغر من و  أي بعدد منتو من النقاط
 .{            }              ن إ( , أي  1-3المبرىنة )

,        من أجل,  𝜖       تحقق      نقطة فإذا كان يوجد 
  }     و ذلك ,  ال تنتمي إلى و    فيي تنتمي إلى المركبة 
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بما أن و  ,  ال يتقاطع  مع المركبة    ألن , {                     
لن تنتمي أيضًا ألي مركبة    رزمية بدأت بشكل تنازلي من أكبر ُبعد فإن الخوا

 .  ُبعدىا أكبر من 
                   ̂    من جية ثانية و 

نقطة ال حيث     
 ̂ مي بالتالي يكون الُبعد المحو  (,2-3ذلك حسب المبرىنة )و ,        

بذلك تكون الخوارزمية و           ىو   عند النقطة   لممجموعة الجبرية 
 صحيحة.

  و            في  اً مثالي          مثال: ليكن  .3-5

      ,       حيث   , المجموعة الجبرية المولدة بـ      
𝜖مقدار التقريب و         . 

. المطموب تحديد الُبعد المحمي              و            ولتكن 
     ,   عند النقطة   لـ 

   عند النقطة   الُبعد المحمي لـ و ,    
,     

   . 
( 4-3) ومن المثال ,          مثال(  (1-2))من المثال السابق 

 .          الرتبة 
    حساب

 
  حيث  اً خطي , ُنعرف فضاءً    سنبدأ من       

            

(
  
  

)  (
               
          

) (
   
   
   

)  (
      

        
) 

                       {                  } 
   بالتالي يكون الُبعد المحميو                 ننالحظ أ

     
      . 
     حساب 

            اً خطي , ُنعرف فضاءً    : سنبدأ من     
 حيث
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(
  
  

)  (
               
          

) (
   
   

      

)

 (
              

             ) 
                         

 {                            

   (                            )} 
و 𝜖        نالحظ أن          𝜖  التالي يكون الُبعد المحميوب 

     
      

 .        اً خطي , ُنعرف فضاءً     من أجل 
   نحسب الُبعد المحمي 

 
               لممجموعة الجبرية       

     (( فنجد 1-2في المثال) لمحساب )بشكل مشابو   عند النقطة 
       

     بالتالي و 
      . 

 الخاتمة:.3
" ومنفذة في برنامج واحد Homotopyتستخدم فقط دالة الـ "    في الخوارزمية 

الذي ىو أكبر تمامًا من ُبعد و  عدد المتغيرات  لكن تبدأ من و           
    الخوارزمية في خطوات, و من ال أكبر نيا تحتاج إلى عددإالمجموعة الجبرية أي 

                  "Witness point sets"مفيوم و  لقياسيةتستخدم القواعد ا
لكنيا منفذة في و  "Homotopy"صفة االستمرارية في دالة الـ و  "triangular sets"و

    الخوارزمية في , و "Bertini"و "SINGULAR"برنامجي جبر الكمبيوتر 
ُتعد و  "Homotopyدالة الـ "و  القواعد القياسية  من أجل حساب الُبعد تستخدم
ألنيا تبدأ من ُبعد المجموعة الجبرية الذي ىو أصغر  لمخوارزميتين السابقتين تحسيناً 
ولكنيا أيضا تستخدم نظامي جبر كمبيوتر  من عدد المتغيرات تماماً 
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وىي أيضا بحاجة إلى اختزال جممة كثيرات الحدود          و           
 .مربعة التي تّولد المثالي إلى جممة

سابقة الخوارزميات متحسينات ل ثالثة الخوارزمية المعروضة في ىذا البحث تقدم إنّ 
في حساب الُبعد المحمي لمجموعة جبرية عند نقطة مقاربة لنقطة تنتمي إلى ىذه 
المجموعة الجبرية, التحسين األول ىو استخدام نظام جبر كمبيوتر واحد فقط 

التحسين الثاني و  ,"Homotopyدالة الـ "عن استخدام  االستغناءو            
 ,ىو عدم الحاجة إلى اختزال جممة كثيرات الحدود التي تّولد المثالي إلى جممة مربعة

من خالل البدء ببعد المجوعة  وذلكعدد الخطوات  فيو تقميلالتحسين الثالث  أما
 ألخير.كما يوضح المثال ا            االنتياء عند و     
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