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 ( Independence)الستقاللية:اثانيا: 
( اذا كان كل Indمستقال)يكون    Xنظام متسق , فان النظام البدييي   Xليكن النظام البدييي 

 بدييية مستقمة بذاتيا, أي اليمكن استخراجيا من البديييات االخرى في النظام .
 كيفية اثبات استقاللية بدييية في نظام معين.

قق كل البديييات في النظام ماعدا ىذه البدييية وفي الوقت (يح modelيجب تصميم نموذج )
 نفسو فان النموذج يحقق نفي ىذه البدييية . 

ولذلك لكي نبرىن استقاللية نظام ما , يجب تصميم عدد من النماذج لمصفات نفسيا مساوي 
 لعدد بديييات النظام .

 : لية(نوضح ذلك بالمثال االتي )الذي يعتبر كطريقة الختبار االستقال
 اذا كانت مجموعة البديييات ادناه  (1
 S1={A1,A2,…….,Ai,….,An}  

( تبدل بنفييا مكونة مجموعة Aiالعبارة المراد اختبار استقالليتيا) والتي ىي , مجموعة متسقة
 جديدة من بديييات النظام + العبارة المنفية , كما موضح ادناه.

 مجموعة متسقة ,  ,An}   .....S2={A1,A2,….,~Ai,المجموعة (2
 تكون مستقمة. Aiفان  

 ,..,A1,A2,…,Akغير مستقمة وانيا تنتج من البديييات  Aiلو افترضنا ان البدييية البرىان: 
An . ولكن 

S2={A1,A2,…..,Ak ,~Ai ,An} ؟  متسق , وىذا تناقض  
 مستقمة. Ai اذن 

 

 توي التالفي مستقمة( .: اثبت ان النظام التالفي ىو نظام مستقل )كل بدييية في المس 
 الحل :  في البداية نتاكد من اتساق النظام ,من المعروف ان المستوى التالفي متسق

 ) أي نقطتين مختمفتين يحتوييما مستقيم واحد فقط(. Ax1استقاللية  (1
 + مع البديييات االخرى تحقق االتساق. Ax1~ناخذ 
      Ax2 متحققة (.)كل مستقيم يحتوي عمى ثالث نقاط في االقل 
      Ax3  يوجد في االقل نقطة واحدة(A   ومستقيم واحدl  بحيث انA   التنتمي  الىl  .)
 متحققة

Ax4       (A  التنتمي الىl  فانو يوجد مستقيم واحد فقط ,m   يحتويA  بحيث انl  تتقاطع
 متحققة تكون مجموعة خالية( . mمع 
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 قي البديييات االخرى: النموذج يجب ان يحقق نفي بدييية واحد + با
             l={1,2,3} 
            m={4,5,6} 

1      4 
2      5 
3      6 

 
 )كل مستقيم يحتوي عمى ثالث نقاط في االقل( Ax2( استقاللية 2

  مستقيمات( 6نقاط ,  4النموذج ) 
   Ax1  متحققة                   

      ~Ax2 التساق.+البديييات االخرى تحقق ا 
Ax3         = 
Ax4         = 

 
 Aبحيث ان  lومستقيم واحد   A)يوجد في االقل نقطة واحدة  Ax3استقاللية البدييية ( 3

 (.  lالتنتمي  الى  
 نقاط , خط واحد( 3النموذج ) 

Ax1    متحققة                                                                      
  *   *   *       

Ax2        = 
~Ax3 .البديييات االخرى تحقق االتساق + 
Ax4        = 

 
 lبحيث ان  Aيحتوي   m, فانو يوجد مستقيم واحد فقط  lالتنتمي الى  Ax4 (A( استقاللية 4

 تكون مجموعة خالية( . mتتقاطع مع 
مك النماذج ) اي ففي ت ,ناخذ أي نموذج التساق المستوى االسقاطي ومن ضمنيا نظام فانو

 مستقيمين يتقاطعان, لذلك التوجد خطوط متوازية(.
~Ax4 .البديييات االخرى تحقق االتساق + 
Ax1  متحققة 
Ax2    = 

3                                4     

2                                      1    

       1 
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Ax3    = 
 

 ستقالل كل بدييية في  المستوي االسقاطي.يمي اختار  نماذج مبينا ا :فيما 
 l}4,3,2,1{أ(   

}4,3,1,{}3,2,1,{}4,2,1,{}4,3,2{ب(   skmn 
}3,2,1,{}6,5,4{ج(   ml 
 2 1 1 1     د( 

          2 3 3  
 متسق ويجب ان نالحظ قبل الحل ان النظام وبديييات

 ) تحقق االتساق ايضا( Ax1 ( +Ax2,A3,Ax4 )~ب( تحقق الحل: 
 )تحقق االتساق ايضا( Ax2 ( +Ax1,Ax3,Ax4 )~تحقق  د(        
 )تحقق االتساق ايضا( Ax4 (+Ax1,Ax2,Ax3 )~ج( تحقق        
 )تحقق االتساق ايضا(. Ax3 (+Ax1,Ax2,Ax4 )~أ( تحقق         

 
مالحظة: االستقاللية خاصية غير اساسية , حيث اذا وجدت احدى البديييات غير مستقمة,) أي 

 انيا مبرىنة( , توضع في مجموعة المبرىنات.
 

 س// الحظ النظام البدىي التالي:
 البديييات:

 قيمين مختمفين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط.أي مست (1
 كل نقطة يمر بيا مستقيمان فقط. (2
 توجد بالضبط اربعة مستقيمات في ىذا النظام. (3

 اوال: بين ان النظام متسق.
 ثانيا: حاول ايجاد نماذج الستقالل كل بدييية في ىذا النظام.

 خطوط(  بالشكل التالي 5نقاط ,  11فيما يمي نعرف النظام التالي المكون من ) : 2مثال 
 البديييات: 

 :Ax1 يتقاطعان في نقطة واحدة فقط.كل زوج من المستقيمات 
Ax2 .كل نقطة يمر بيا بالضبط زوج من الخطوط : 
Ax3  خطوط 5: العدد الكمي لمخطوط    
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 ( completenessالكمال او التمام ) ثالثا:

ضافة بدييية مستقمة اخرى لمنظام مع ابقاء انو غير تام اذا امكن ا Sيقال عن النظام البدييي 
  النظام متسق.

 تعريف : 
 لمنظام. اضافة بدييية مستقمة استحالة اذا  تاما يكون النظام البدييي 

   isomorphismالتشاكل: 
 تشاكل اذا حقق الشروط التالية  fيقال عن              f: A                Bتطبيق  fليكن 
1) f is 1-1  
2) f is onto 
3) f اي يحفظ العالقة  )()(, lfxflx  
 

( بالنسبة لذلك   isomorphicتعريف : يقال عن نموذجين لنظام بدييي انيما متشاكمين تقابميا )
 النظام اذا  وجد عمى االقل تقابل احادي واحد بين عناصر النظام بحيث يحفظ العالقات.

 
 مثال:
تويان عمى عدد متساو من العناصر . ان كل عنصر نموذجين لنظام معين يح M1, M2ليكن 
وبالعكس , في ىذه الحالة  , يقال  انو يوجد تناظر متابين  M2يقابل عنصرا معينا في  M1في 

انو يحفظ  M1,M2يقال عن التقابل االحادي بين عناصر   M1,M2احادي( بين  –) تقابل 
ىي ايضا  M1حيحة حول عناصر ( اذا كانت كل عبارة ص preserve relationsالعالقات )

 . M2صحيحة حول العناصر المقابمة ليا في 
 

 تعريف: 
فً اىْظبً اىبدًٌٖ ٍخشبميٍِ حقببيٍب , فبُ اىْظبً ٌقبه أّ فصٍيً ) عْدٍب ٌنُ٘ أي َّ٘ذجٍِ 

categorical .) 

 

 )ٍبسْٕت( طسٌقت اخخببز اىخَبٍٍت:

اُ ااىْظبً فصٍيً )  بخعبٍس اخس عْدٍب ٌنُ٘  ىنً ّثبج اُ اىْظبً اىبدًٌٖ حبٍب , ٌجب اُ ّبسِٕ 

 أي َّ٘ذجٍِ فً اىْظبً ٍخشبميٍِ حقببيٍب  , فبُ اىْظبً ٌنُ٘ حبٍب(. 

 اىبسٕبُ :

 اىَخسق S={A1,A2,…..,An-1}ّفسض اُ اّظبً اىبدًٌٖ   

 (, فبُ :  Anٌٍٖت ٍسخقيت ىيْظبً ٗىخنِ فصٍيً  , ىنْٔ غٍس حبً ) أي ٌَنِ اظبفت بد ٕ٘ ّظبً  

 حنُ٘ ٍخسقت. S1={A1,A2,…..,An}اىَجَ٘عت  (1
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حنُ٘ ٍخسقت ىرىل, فبّٔ ٌ٘جد َّ٘ذجبُ  S2={A1,A2,…..,~An}اىَجَ٘عت  (2

 ( .2( 1ٗىيَجَ٘عخٍِ 

 بَب اُ اىْظبً فصٍيً 

 حقببيً بٍِ ٕرٌِ اىَْ٘ذجٍِ  .اذُ ٌ٘جد حشبمو 

 ٍٍزة اىخشبمو أّ ٌحفظ اىعالقبث 

بظسة ىٖب فً اىَْ٘ذج االخس , اٍب مو ٍَْٖب صبئبت اٗ مو اذُ مو عببزة فً َّ٘ذج ٍع اىعببزة اىَْ

صبئبت  An~حنُ٘ صبئبت فً َّ٘ذج ٗ  Anٍَْٖب خبطئت . ٕٗرا حْبقط , حٍث أّ ٍِ اىفسض 

 فً اىَْ٘ذج االخس. 

 اذُ اىْظبً حبً.

 

 ٍثبه:اثبج اُ اىْظبً اىخبىفً ّٕ٘ظبً حبً 

 :اىحو:  ّبخر اىَْ٘ذجٍِ اىخبىٍِ فً اىَسخ٘ي اىخبىفً

 خط اٍٗسخقٌٍ( 12ّقبط ,  9اىَْ٘ذج االٗه ) 
k1     k2    k3    k4    k5    k6    k7     k8   k9    k10   k11    k12 

A      D      G     A     B      C    A       B    C       A     B       C   

B      E      H     D     E       F    E        F    D      F      D       E   

C      F       I     G      H       I    I         G   H      H      I        G   

 

 خط اٗ ٍسخقٌٍ( 12ّقبط ,  9اىَْ٘ذج اىثبًّ ) 
 

k *1     k*2    k*3    k*4    k*5    k*6    k*7     k*8   k*9    k*10   k*11    k*12 

1            1       1       1          2       2        2         3      3         4          4          6   

2            3       5       7          3       5        7         4      5          5         7          8   

4            6       8       9          9        6         8         8     7          9          6         9   

 ى٘ظع حقببو احبدي بٍِ اىَْ٘ذجٍِ , ّبخر اىخقببو اىخبىً:
 

A=1   

B=2   

C=3   

D=4  

E=5  

F=6  

G=7  

H=8 

I=9  

, ٌجب اُ ّخبمد  k1حقع عيى اىَسخقٌٍ   A,B,C, فَثال بَب اُ  ٕرا اىخقببو ٌجب اُ ٌحفظ اىعالقت

( ٌحخ٘ي عيى اىعْبصس اىَقببيت ىٖرٓ اىْقبط , أي ٌ٘جد ٍسخقٌٍ 2ىَْ٘ذج )ٍِ ٗج٘د ٍسخقٌٍ فً ا

  1,2,3ٌحخ٘ي عيى اىْقبط 

 ( .2ىنِ الٌ٘جد ٍثو ٕرا اىَسخقٌٍ فً َّ٘ذج زقٌ )

 اذُ اىخقببو الٌحفظ اىعالقبث.

 أي اُ : 
   k1  

k2                        

   k3             

k4 

k5 

k6 
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k7 

k8 

k9                       k*8 

k10 

k11 

k12                        k*9       

 

 

 ٗى٘ اخرّب اىخقببو اىخبىً :
A=1 

B=2 

C=4 

D=5 

E=3 

F=7 

G=8 

H=9 

I=6   

,  k1حقع عيى اىَسخقٌٍ  A,B,Cّالحظ ٕرا اىخقببو ) بحٍث ٌجب اُ ٌحفظ اىعالقبث( فَثال بَب اُ 

 . 1,2,4بحٍث ٌحخ٘ي عيى اىْقبط  k1ظس ٍسخقٌٍ ٌْب فٍجب اُ ٌنُ٘ ْٕبك 

 مَب ٌ٘جد حْبظس ىبقٍت اىَسخقٍَبث مَب ٍبٍِ ادّبٓ:
      k*1 k1 

k2                k*9   

  k*12 k3             

  k*3 k4 

  k*5 k5 

  k*11 k6 

         k*2 k7 

  k*7 k8 

k9            k*10 

  k*4 k10 

  k*6   k11 

k12            k*8       

 . اذُ ٌ٘جد حشبمو 
 

 

 

 

 

 


