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السرية الذاتية «الزلو لوفاز »László Lovász
نجم الرياضيات منذ أن كان يف سن املراهقة ،حقق "«لوفاز  "»Lovászأكرث من
الوعد الذي اخذه عىل نفسه يف وقت مبكر ،وأصبح أحد أبرز علامء الرياضيات
يف منتصف القرن املايض .وضع عمله أسس روابط بني الرياضيات املتقطعة
وعلوم الحاسوب االلكرتوين ،مام ساعد عىل توفري األسس النظرية ،باإلضافة إىل
تصميم التطبيقات العملية لهذين املجالني الكبريين واملتزايدين من الدراسة
العلمية .لقد خدم أيضً ا مجتمعه ككاتب غزير اإلنتاج ،مشهو ًرا بالوضوح
وسهولة الوصول إليه ،كمحارض ملهم ،وكرائد ،قىض والية واحدة يف منصب
رئيس االتحاد الدويل للرياضيات (.)2010-2007
ُولد «لوفاز  »Lovászيف عام  1948يف بودابست ،وكان جز ًءا من الجيل
الذهبي من علامء الرياضيات املجريني الشباب الذي ترعاهم ثقافة الرياضيات
املدرسية الفريدة يف البالد .كان يف املجموعة األوىل من التجربة التي تم فيها
دروسا متخصصة يف
إعطاء الطالب املوهوبني يف مدرسة ثانوية يف بودابست ً
الرياضيات( .كانت «كاتالني فيزترجومبي « »Katalin Vesztergombiلوفاز
»Lovászلوفاز  »Lovászأحد زمالئه يف الفصل ،وتزوجها الحقًا ).برع «لوفاز
 ،»Lovászوحصل عىل ميداليات ذهبية يف أوملبياد الرياضيات الدولية لعام
 1964و 1965و ،1966وحقق نتائج ممتازة يف املناسبتني األخريتني .كام فاز يف
برنامج تلفزيوين مجري يُبث يف وقت الذروة ،حيث ُوضع الطالب يف أقفاص
زجاجية وطُلب منهم حل مسائل يف الرياضيات.
رمبا كان أهم لقاء له يف سنوات سن املراهقة قد تم مع بطله الريايض،
«بول إردوس  ،»Paul Erdösعامل الرياضيات املجري الرحال واملشهور بكونه
نهم يف املشكالت وألهم «لوفاز
اجتامعي .كان «إردوس  »Erdösمشاركًا ً
أساسا
 »Lovászللعمل يف «التوفيقيات عىل الطراز املجري» ،والذي يهتم ً

بخصائص الرسوم البيانية .مل يؤد هذا إىل إنشاء اتجاه بحثي أويل فحسب ،بل
مهد الطريق أيضً ا ألسلوب «لوفاز  »Lovászيف كيفية العمل يف الرياضيات:
بشكل مفتوح وتعاوين.
التحق «لوفاز  »Lovászبـ «جامعة أوتفوش لوراند  »Eötvös Lorándيف
بودابست .حصل عىل درجة الدكتوراه (أو باألحرى ،الدرجة املجرية املعادلة
لها ).C.Sc ،يف سن  22عام  ،1970ويف ذلك الوقت كان قد حارض بالفعل يف
مؤمترات دولية ونرش  15بحثًا .بسبب غرابة النظام املجري ،تخرج فقط يف عام
 ،1971بعد عام من حصوله عىل الدكتوراه.
التوافيقيات هي رياضيات األمناط وأمناط العد .نظرية الرسم البياين هي
رياضيات التوصيالت كام هو الحال يف الشبكة .كالهام يندرج تحت مظلة
الرياضيات «املتقطعة» ،نظ ًرا ألن كائنات الدراسة لها قيم مميزة ،بدالً من
التغيري بسالسة مثل ،عىل سبيل املثال ،نقطة تتحرك عىل طول منحنى .أحب
«إردوس  »Erdösدراسة هذه املجاالت من أجل املتعة الفكرية البحتة ،دون
االهتامم بفائدتها يف العامل الحقيقي .من ناحية أخرى ،أصبح «لوفاز »Lovász
رائدا لجيل جديد من علامء الرياضيات الذين أدركوا أن الرياضيات املتقطعة
لديها مجال جديد مثري للتطبيق يف علوم الحاسوب االلكرتوين.
يف السبعينيات ،عىل سبيل املثال ،أصبحت نظرية الرسم البياين واحدة من أوىل
مجاالت الرياضيات البحتة القادرة عىل إلقاء الضوء عىل مجال جديد من تعقيد
الحوسبة .يف الواقع ،كان أحد التأثريات الرئيسية لعمل «لوفاز  »Lovászهو
إنشاء طرق تتمكن الرياضيات املتقطعة من خاللها معالجة األسئلة النظرية
األساسية يف علوم الحاسوب االلكرتوين .يقول« :كنت محظوظًا جدًا لتجربة

إحدى تلك الفرتات التي كانت فيها الرياضيات تتطور بشكل كامل مع مجال
التطبيق».
من بني مساهامته يف الدعامة التأسيسية لعلوم الحاسوب االلكرتوين خوارزميات
قوية ذات تطبيقات واسعة النطاق .أحدها خوارزمية  ،LLLالتي أُطلق عليها
اسم «لوفاز  »Lovászواألخوين «أرجني  »Arjenو»هرنيك لينسرتا Hendrik
 ،»Lenstraوالتي متثل طفرة مفاهيمية يف فهم الشبكيات ،وهي كائن هنديس
أسايس ،ولها تطبيقات رائعة يف مجاالت مبا يف ذلك نظرية األرقام والتشفري
والحوسبة املتنقلة .حاليًا ،تعتمد أنظمة التشفري الوحيدة املعروفة التي ميكنها
مقاومة هجوم بواسطة جهاز حاسوب كمومیة عىل الشبكيات وتستخدم
خوارزمية .LLL
خالل السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض ،كان مقر «لوفاز »Lovász
يف املجر ،أوالً يف «جامعة أوتفوش لوراند  »Eötvös Lorándثم يف «جامعة
رئيسا للهندسة
جوزيف أتيال  »József Attilaيف «سيجد  ،»Szegedحيث أصبح ً
يف عام  .1978وعاد إىل «أوتفوش لوراند  Eötvös» Lorándيف عام 1982
ليشغل منصب رئيس قسم علوم الحاسوب االلكرتوين .يف تلك العقود األوىل قام
بحل مشاكل مهمة وبعيدة املدى يف العديد من مجاالت الرياضيات املتقطعة.
كانت إحدى نتائجه الرئيسية األوىل ،يف عام  ،1972هي حل «حدثية الرسم
البياين املثايل» ،وهي مشكلة مفتوحة طويلة األمد يف نظرية الرسم البياين .يف
عام  1978متكن من حل «حدثية كنرس  ،»Kneser’s conjectureمرة أخرى
يف نظرية الرسم البياين ،ولكن هذه املرة فاجأ زمالئه باستخدام برهان من
الطوبولوجيا الجربية ،وهي منطقة مختلفة متا ًما .يف عام  1979قام بحل مشكلة
كالسيكية يف نظرية املعلومات ،وتحديد «قدرة شانون» للرسم البياين الخاميس
األضالع.
يتمثل أحد املوضوعات الرئيسية لعمل «لوفاز  »Lovászيف كل من تصميامت
الدمج والخوارزمية يف التحقيق يف األساليب االحتاملية .االكتشاف الذي اشتهر
به يف هذا املجال هو برھان «لوفاز « »Lovászلیام املحيل ،»Local Lemma
وهو أداة مهمة ومتكررة االستخدام يف التوليفات االحتاملية املستخدمة إلثبات
وجود الكائنات النادرة  ،عىل عكس األدوات القياسية املستخدمة عندما تكون

الكائنات أكرث وفرة .ساهم «لوفاز  »Lovászأيضً ا يف بحث مبكر ومؤثر حول
الرباهني االحتاملية القابلة للتحقق ( ،)PCPوالتي منت لتصبح واحدة من أهم
مجاالت تعقيد الحوسبة.
يف عام  1993تم تعيني «لوفاز  »Lovászأستاذًا يف «وليم ك .المنان William
 »K Lanmanلعلوم الحاسوب االلكرتوين والرياضيات يف جامعة ييل  .Yaleيف
عام  1999غادر األوساط األكادميية لتويل منصب كبري الباحثني يف ميكروسوفت
 ،Microsoftقبل أن يعود يف عام  2006إىل «جامعة أوتفوش لوراند Eötvös
 ،»Lorándحيث يعمل حاليًا أستاذا ً.
سافر «لوفاز  »Lovászعىل نطاق واسع .شغل مناصب زائرة يف «جامعات
فاندربيلت  »Vanderbiltيف ناشفيل (« ، )3/1972واترلو »Waterloo
(« ، )9/1978بون « ،)5/1984( »Bonnشيكاغو  ، )1985( »Chicagoكورنيل
 ، )1985( Cornellو»برينستون  ،)1993-1989( »Princetonوكذلك قضاء
سنة يف معهد الدراسات املتقدمة يف «برينستون .)12/2011( »Princeton
يطلق عليه األصدقاء والزمالء اسم اليس « ،»Laciوهو معروف بتواضعه وكرمه
وانفتاحه .أدت هذه الصفات إىل تقلده مناصب يف اللجنة التنفيذية لالتحاد
الدويل للرياضيات (مبا يف ذلك منصب الرئيس) ،ويف األكادميية املجرية للعلوم
رئيسا من  2014إىل .)2020
(حيث كان ً
فاز «لوفاز  »Lovászبالعديد من الجوائز مبا يف ذلك «جائزة وولف Wolf
 »1999و»جائزة كنوت  Knuthلعام  »1999و»جائزة جوديل  Gödelلعام
 »2001و»جائزة كيوتو .»2010 Kyoto
أنجب أربعة أطفال مع «كاتالني فيزترجومبي  ،»Katalin Vesztergombiعاملة
رياضيات وأحد مساعديه الدامئني ،وسبعة أحفاد.
مصدر االقتباس« :مؤسسة  ،»Simonsمقابلة مع «الزلو لوفاز »László Lovász
.2013 ،

