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 اولفصل 

 فضاي متري 

 تعاريف و مثالها 1-1

 شرايط  dيك تابع باشد اگر براي يك مجموعه، فرض كنيم

X ،yxyxdدر  x ،y( براي هر1  ),( 

 ،Xدر  x ،y( براي هر2

 ،Xدر  zو   x ،y( هر3

يك فضدداي متري اسط قبت تعريف، يك  يك تابع متري و Xروي  dبرقرار باشدد  

 شود يك تابع با مقدار حقيقي اسط:تشكيل مي Xتابع متري كه از عضوهاي

در  y,x( هم، براي هر 1و از شرط ) ( داريم3با توجه به شرط )

X ،  كددهd ( هم، 3يددك تددابع بددا مقدددار حقيقي و مثبددط اسددددط  هم نين از )

آيد  براي مجموعه اعداد مختلط، با ساختار به دسط مي 

دارد كه به نامساوي وجود  نامسداوي عمومي  zو  x ،yهندسدي، براي  

 نيز گويند   (X,d)را نقاط فضاي  Xمثلثي معروفند  عضوهاي مجموعه

XRXX:d 
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دهند  چون يك نشان مي Xرا گاهي فقط با با توجه به اقالعات قبلي، فضاي متري

هاي معلوم اعداد حقيقي ارتباط دارد  بنابراين مجموعه اعداد حقيقي به فضددداي متري با ويژگي

 ،Rدر  x  ،yمتري اسط  در واقع براي  قور آشكاري يك فضاي

 x ،yويژگي متري را دارا اسط و هم نين براي dتعريف شده اسط  تابع  Rبه  كه از

فضاهاي متري هستند  و نيز يك فضاي متري اسط يعني ،dتحط متري  در

 م  كنيكه آنها را متريهاي قبيعي نامند  بعضي از متريهاي متناظر را به صورت مثال ارائه مي

 مثال: 1-2

، dبداشدددندد در آن صدددورت تابع   نقداقي از  ،( فرض كنيم1

 يك تابع متري اسط و  تعريف شدده اسط روي  

 يك فضاي متري اسط  

 Xروي  dيك تابع باشدددد آنگاه   با تعريف dيك مجموعه و  (2

 يك تابع متري اسط كه آن را متري آشكار نامند  

 dدهيم تابعنشان مي به ( تمام توابع با مقدار حقيقي و پيوسته را روي بازة3

 با ضابطه، روي 
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 يك تابع متري اسط   روي dكنيم تابع تعريف مي

 با  حتي اگر مجموعه

 

 يك فضاي متري اسط   ط تعريف كنيم يك فضاي متري اس

 متريهاي، در و ( براي عضوهاي4

 

 

 توانيد نشان دهيد(فضاهاي متري هستند )مي

و تدائي حقيقي باشدددد اگر براي  mيدك مجموعده مرتد      X( فرض كنيم5

 ، 

 

 يك فضاي متري اسط   تعريف

 تعريف كنيم كهتوانيم سدده تا متري مختلف را اگر با هم مقايسده كنيم مي  4تا  1مثالهاي 

هم سده تا فضداي مختلف خواهند بود  از قرفي بعضي از    ترديد فضداي ايجاد شدده روي  بي

گيرند ولي در واقع هم متري متريهدا وجود دارندد كده با توجه به اينكه نقاط مختلف را دربرمي   

 شوند  هستند كه به صورت زير تعريف مي
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 تعريف: 1-3

، در x  ،yدو فضدددداي متري بدداشدددنددد  براي هر  و فرض كنيم

را يك تابع هم متري گويند  fتعريف شود به قسمي كه 

شود  تابع هم متر هستند  چون فاصله بين نقاط حفظ مي و و در اين صدورت 

 در عين حال يك تبديل يك به يك اسط   fهم متري 

 دو فضاي هم متر، در واقع يكي هستند  

يك تابع يك  به توي از  fيك مجموعه باشد ويك فضداي متري و  اگر

 در  x ،yبه يك در نظر گرفته و براي هر 

 

 نيز يك فضاي متري اسط  شود كهتعريف شود مشاهده مي

 تعريف 1-1-4

باشددد   Xدر  xو  Xهاي غيرتهي زيرمجموعه Bو  Aيك فضدداي متري  فرض كنيم

 دهند  نشان مي با را   Aاز مجموعه xفاصله نقطه 

 

 شود  ناميده مي Aاز نقاط  xهاي نقطه بزرگترين كران پايين فاصله
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 دهند  نشان مي هم به صورت Bو  Aفاصله بين دو مجموعه 

 به صورت  Bبه نقاط  Aهاي نقاط بزرگترين كران پايين فاصله

 

 شود  تعريف مي

كوچكترين كران  دهند،نشددان مي را با Aيك مجموعه باشددد، قطر اگر

 باشد و به صورتمي Aهاي بين نقاط باالي، فاصله

 

 شود  نشان داده مي

كراندار اسددط اگر نامتناهي  Aمجموعه متناهي باشددد يعني اگر قطر يعني

 به تعداد متناهي، عضو داشته باشد آنگاه چون Aكران اسط  اگر مجموعه بي باشد 

 

 كراندار اسط   A خواهد بود  مجموعه

 مثال: 1-5

 xيك متري آشكار باشد در اينصورت براي Xروي  dيك مجموعه غيرتهي و  Xفرض كنيم

  A، و  Xدر 
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 باشد  مي

 مثال: 1-6

يك  Rروي  dگيريم اگرروي محور اعداد حقيقي در نظر مي و هايبازه

چونكه  يك متري آشكار باشد Rروي اسدط اگر  متري قبيعي باشدد 

  

 قضيه: 1-7

 باشد   Xدر  xو  Xدو زيرمجموعه غيرتهي فضاي متري Bو  Aفرض كنيم 

 اند  مقادير مثبط حقيقي و ،( 1

 نباشد   Aدر  xباشد ممكن اسط  اگر باشد، Aدر  x( اگر 2

 برعكس هميشه درسط نيسط   باشد ( 3

 اثبات:

 ( از تعريف آشكار اسط چون تابع متري هميشه مثبط اسط  1اثبات 

 شود  ( هم از مثالهاي زير آشكار مي3( و 2اثبات 
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حتي اگر  ولي ،گيريم برايدر نظر مي Rمتري قبيعي روي

 ، Bدر  yو  Aدر  xدر نظر بگيريم آنگاه براي و هايمجموعه

 

  و با توجه به اينكه

 قضيه: 1-8

(X,d)  يك فضاي متري وA  وB  دو زيرمجموعه غيرتهيX باشند  مي 

 باشد (1

 يك مجموعه يك عضوي اسط و عكس آن نيز برقرار اسط   Aباشد،  ( اگر 2

 نيز كراندارند   كراندار باشند Bو  A( اگر 3

 اثبات:

باشدددند مي Bو  Aبه ترتي  قطرهاي و اسدددط و Bزيرمجموعده   A( چون 1

 برقرار اسط   اسط لذا يعني Bكوچكتر از قطر يعني Aبنابراين قطر 

 يك عضوي نباشد  بنابراين، Aباشد و  ( فرض كنيم2
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 يك عضوي اسط   Aاسط در نتيجه  لذا 

 گيريمرا نظر مي دو مجموعه كراندار باشند Bو  A( فرض كنيم 3

 باشند در اين صورت و ، فرض كنيم

 

 

 توان نوشط كهباشد آنگاه مي ،و اگر

 

 از آنجا كه 

 

 كراندار اسط   شود كهنتيجه مي

 هاي ديگر متريبعضي از رابطه -2

 مقدمه 2-1

 هاي مختلف رياضي نقشهمسايگي يك نقطه در آناليز حقيقي و آناليز مختلط و در رابطه

هاي همسدددايگي ارتباط همهمي دارد  به عنوان مثال، متغيرهاي مختلف در قلمروي باز به رابط

، عبارت از تمام نقاقي  rبه شعاع  aيك همسدايگي در نقطه  Rدارند  در مجموعه اعداد حقيقي 
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 ،دهد  يعني برايباشد يك بازه باز تشكيل مي rبه فاصدله   aاسدط كه از  

 يك نوار باز اسط يعني  rيك همسايگي به مركز ش و شعاع  Cاسط  در 

 تعريف: 2-2

  عضدددو به بازه Aاز  xيدك مجموعه اعداد حقيقي باشدددد  اگر يك نقطه  Aفرض كنيم

اي كه نامند  يك مجموعه Aرا يك نقطه داخلي x، نقطهباشدددد يعني Aزيرمجموعه

 اش يك نقطه داخلي باشد مجموعه باز نامند هر نقطه

، يك مجموعه باز اسددط چون كه براي هر بنابراين هر بازه باز

اي، نقاقي وجود داشددته باشند كه توان در نظر گرفط  بنابراين اگر در يك مجموعهمي 

اين مجموعه  اي باز نخواهد بود مانندنقاط داخلي باشند  چنين مجموعه

را شدددامل  را در برگيرند نقاقي هم در خارج bو  aباز نيسدددط زيرا كه هر بازه بازي كه

 نيستند  بنابراين، ، نقاط دروني bو  aشوند كه نقاط مي

    و   

و  هدداي بدداز هسدددتنددد ولينهددايددط، مجموعددههدداي بيبددازه

 و  در هاي باز نيسدددتند چونكه نقطهمجموعه 

 نقاط دروني نيستند  

 گزاره: 2-3
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 ها، نيز يك بازه باز اسط  اشتراك تعداد متناهي از بازه Rدر  Rمجموعه اعداد حقيقي

 اثبات:

را  ،Pگيريم  براي اعداد متناهيدر نظر مي Rبدازه بداز در   

، ، باشددد در اين صددورت براي،  rكمينه= كنيم وانتخاب مي

 باشد يعنيمي 

 

 يك بازه باز اسط  

 قضيه: 2-4

 باز اسط   Rو  الف(

 هاي باز شما را يا غيرشما را باز اسط  ب( اجتماع تعداد متناهي از مجموعه

 هاي باز، باز اسط  ج( اشتراك تعدادي متناهي از مجموعه

 اثبات:

، هر Rدر  xباز اسط به عالوه براي هر هيچ عضدوي وجود ندارد بنابراين  الف( چون در

 يك زيرمجموعه اسط، باز اسط   R، چون در  xشامل  بازه باز 
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باشد  بر اينكه  و باشد R  ،Aهاي بازاي از مجموعهب( فرض كنيم گردايه

يك نقطه دروني اسط يعني يك بازه  xيك مجموعه باز اسط بايد نشان دهيم كه Hنشان دهيم 

 هم باز اسط   Hدر آن صورت  وجود دارد كه xشامل  باز

گيريم، فرض ، در نظر ميRدر ،،،يك عدد متناهي اسدددط pج( با فرض اينكه 

 ،گيريمر ميدر نظ باز اسدددط بنابراين G،   اگركنيم 

 باز اسط   چون هر

 

  3-2-1كه قبت گزاره وجود دارد  در صدددورتي يدك بازة باز 

 باز اسط   G،يك بازه باز اسط لذا چون بنابراين

 تعريف: 2-5

 يك مقدار حقيقي باشد مجموعه، و يك فضاي متري، فرض كنيم

 

 ، يك گوي باز اسط و مجموعه، rو به شعاع  xبه مركز

 

 ، يك گوي بسته اسط و مجموعه rو به شعاع  xمركز به
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 شود  ، يك كره ناميده مي rو به شعاع  xبه مركز

    Xدر  x ،yقبت تعريف متري براي هر

  از قرفي چون تابع متري، يك تابع مثبط با مقدار حقيقي باشد بنابراين

 ،بددراي تمددام   اسددددط  لددذا قددبددت شدددرط اول مددتددري،  

 

  براي 

 تعريف: 2-6

وجود داشته  xباشد اگر يك گوي باز به مركز يك فضاي متري و فرض كنيم

 Gيك نقطه دروني اسط  همه نقاط يك مجموعه مانند x، باشد به قسمتي كه،

يك  Gيك فضاي متري و  Xباز اسط  برحس  اين تعريف G، نقاط دروني باشند، آنگاه مجموعه 

وابسته  rيك عدد مثبط ،ر به ازاي،زيرمجموعه فضاي آن اسط اگر و تنها اگ

x  ،وجود داشته باشدG   يك مجموعه باز خواهد بود 

 قضيه: 2-7

 يك فضاي متري باشد   فرض كنيم

 هاي باز، باز اسط  هاي بازند      ب( اجتماع هر تعداد مجموعهمجموعه و  Xالف( 

)}r)y,x(d:Xy{)r,x(S 
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 هاي باز، باز اسط  ج( اشتراك تعداد متناهي از مجموعه

 اثبات:

باز اسدط زيرا كه در غير اين صورت مجموعه تهي شامل هر عضو خودش، صاح    الف( 

 شود در صورتي كه در تهي هيچ عضوي وجود ندارد  يك گوي باز مي

X    يك گوي باز به مركزبداز اسدددط زيرا كده بده ازاي ،x  وجود دارد به قسدددمي كه

  

  در اين باشدددد و Aت از ، عبارXهداي اي از زيرمجموعده ب( فرض كنيم گردايده 

 ترتي ،و بدين ، صورت براي بعضي از

 

 باز اسط   كه در اين صورت وجود دارد به قوريكه 

باشددد با توجه به الف(  هاي باز باشددند  اگرمجموعه ، ، ج( فرض كنيم

  كنيم وفرض مي شرط برقرار اسط، بنابراين 

و    بر اين اسدددار فرض كنيم براي در اينصدددورت براي

باشدددد    فرض كنيموجود دارد كه يك 
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 شود مجموعهمي و لذا ،و براي، آنگاه

 باز اسط  

 قضيه: 2-8

هاي مجموعه و براي هر يك فضاي متري باشد  به ازاي هر، فرض كنيم

 باز هستند   و  

يك مجموعه باز اسط   دهيم كه گوي باز  ابتدا نشان ميو  فرض كنيم

وجود دارد به قسمي  باز اسط بايد نشان دهيم كه چون 27-1و قبت قضيه  

 كه، 

  فرضاً لذا ،باشد  چون فرض كنيم

 و با توجه به نامساوي مثلثي، ، در اين صورت

 

 باز اسط   يعني

بدداشددددد چون  بدداز اسددددط  اگر دهيم كددهاكنون نشددددان مي

  اگرباشد در آن صورت  باز اسط  ،

  حددال بددايددد نشددددان دهدديم كدده اسددددط، ،،
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و با متقارن  باشددد در اين صددورت     فرض كنيم

  dبودن 

 

 لذا از اينجا هم داريم

 

 باز اسط  يعني در نتيجه

 گزاره: 2-9

باز اسط اگر و تنها  xيك فضاي متري باشد  و يك زيرمجموعه غيرتهي  فرض كنيم 

 اگر يك زيرمجموعه باز را بتوان به صورت اجتماعي از گويهاي باز نوشط  

 1تمرين 

 يك تابع متري اسط   dرا در نظر گرفته نشان دهيد كه  5و  4، 3، 2، 1  مثالهاي 1

چهار نقطه يك فضداي متري باشدند در آن صورت نشان دهيد    zو w ،x ،y  فرض كنيم 2

 كه

 

 و ظ سه نقطه يك فضاي متري باشند نشان دهيد كه  x  ،y  اگر3

]r,x[B~X)s,y(B )s,y(Bzs)z,y(d 
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 باشند نشان دهيد كه  Xدر  يك فضاي متري و (X,d)  اگر 4

 

 گيريمرا در نظر مي در فضدددداي m  اعددداد حدقيقي و مرتدد   5

 نشان دهيد كه اگر  

 

 يك فضاي متري اسط   بايد

 و هايدنباله X  فرض كنيم يك دنباله از مجموعه اعداد مرت  مختلط 6

 باشند اگر  Xعضوهاي 

 

 يك فضاي متري اسط  Xروي  dتعريف شود نشان دهيد كه 

 را اثبات كنيد   9-2-1و گزاره  8-1-1  قضيه 7

ر د Xدر  z,y,xيك تابع با مقدار حقيقي باشد و اين تابع براي نقاط  روي d  اگر 8

 شرايط 

  الف( 

)y,x(d|)z,y(d)z,x(d| 
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    ب( 

 يك فضاي متري اسط   (X,d)صدق كند نشان دهيد كه 

 اگر  Xدر  y,xيك فضاي متري باشد براي  (X,d)  اگر 9

 

 فضاي متري هستند   Xروي  و تعريف شوند نشان دهيد كه

اي از تمدام توابع با مقداري حقيقي و  مجموعده  Xيدك مجموعده و      فرض كنيم11

 متناهي باشد  اگر

 

 يك فضاي متري اسط نشان دهيد   (X,d)تعريف شود 

  

 

 

 

 فصل دوم
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 فضاي توپولوژي

 تعاريف و مثالها  2-1

 تعريف  2-1-1

 باشد  اگر  Xهاي اي از زيرمجموعهگردايه يك مجموعه و فرض كنيم

  1 ) 

 باشد  ، بازهم درمتناهي از عضوهاي ( اشتراك هر تعداد2

  باشد ، بازهم دراز عضوهاي اجتماع هر تعداد(3

 (، ، Iبراي هر )

خواهد  باشدددند اجتماع آنها هم در درمجموعه  يعني هر تعدداد متناهي يا غيرمتناهي 

 را فضاي توپولوژي نامند   يك توپولوژي و Xرا در  بود  آنگاه

 مثال:  2-1-2

 ، يك مجموعه باشد 
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 دهد  تشكيل يك فضاي توپولوژي ميشرايط برقرار اسط پس براي

 مثال:  2-1-3

يك را   xنقطه باشد    Aعضدوي از    xو اعداد حقيقي  از مجموعهزير يك  A فرض كنيد 

x ، 𝜀شددامل  باز گوييك  اگرنامند   A نقطه دروني > 𝐵𝜀  براي  يك 0 = {𝑦|𝑦 ∈ 𝑋, |𝑥 − 𝑦| <

𝜀}   طوري كه ب ،باشدموجود   

اي يك مجموعه باز اسط و اگر گردايه Aيك نقطه دروني باشدد،   Aاگر هر نقطه متعلت به 

را فضاي  واسددط يك توپولوژي  Rروي  نشدان دهيم،  را با Aباز  هاي از مجموعه

   توپولوژي قبيعي نامند  

 اثبات:

 باز هستند   Rو  (1 

ابيم توانيم عضوي بياي كه يك نقطه دروني نباشد وجود ندارد  بنابراين نميهيچ نقطه در

توان يك بازه بازمي Rدر  xباز اسط  از قرفي براي هر  داشته باشد لذا تكه با ادعاي ما مغاير

 Rهر نقطه  اين باشد بنابر Rاسدط يافط كه زيرمجموعه   x)همسدايگي باز( كه شدامل    

 باز اسط   Rي اسط  پس يك نقطه درون

22
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 و  ،Rهاي باز در مجموعه يك عدد متناهي، p( فرض كنيم 2

  يك عضددو دلخواهماند  فرض كنيمي براي اثبات باقي نمييباشددد جا باشددد اگر

 وجود دارد بقسمي كه  يك بازه باز  براي هر كنيم،انتخاب مي 

                                  

آنگاه         اگر  
p

n

nr ryxyxBxBx
1

)()(


 

 باز خواهد بود   Gلذا اسط  و  

 چه شمارش پذير و چه غيرشمارا باز اسط   Rهاي باز در ( اجتماع بازه3

   يكگيريمدر نظر مي  هاي باز باشد واز زيرمجموعه گردايه اي Aفرض كنيم  

x  درH كنيم براي اينكه نشدان دهيم  انتخاب ميH  باز اسددط بايد نشددان دهيم كهx  يك نقطه

باشد  مي Hبوده و زيرمجموعه  xوجود دارد كه شامل  اسط يعني يك بازه باز Hدروني 

باز اسط، بنابراين يك  و چون وجود دارد كه يك Aدر  ،چون 

يك نقطه  xيعني     )همسدددايگي باز( وجود دارد كه بدازه بداز  

 اسط   Hدروني 

 باز نيسط  باز نيسط چون يادآوري: 
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  اي را شددمارا ناميم در صددورتي كه متناهي و يا شددماراي نامتناهي باشدددمجموعهتعريف: 

 اي كه شمارا نيسط ناشمارا گويند مجموعه

را  Aمجموعه   هاي متناهي عبارتند ازنخسدددتين نمونه از مجموعهيادآوري: 

  اگر تناظري دوسوئي مانند و نامتناهي گوييم اگر متناهي نباشد

 نامند را شماراي نامتناهي مي Aباشد، آنگاه  د داشتهوجو 

 

را با   شماراي نامتناهي اسط اگر اعضاي حاصلضرب حاصدلضرب . 1مثال

نقاط صدحي  واقع در ربع صدفحه نمايش دهيم آنگاه قسددمط چل شكل چگونگي شمردن اين   

 دهد  نقاط در واقع برقراري تناظر دوسوئي نشان مي

A  متشدددكدل از همه زوجها     اي ازرا زيرمجموعده(x,y)،  در نظر بگيريد

 با ضابطه،  تناظر دوسوئي مانند

 

و  Aتناظر دوسوئي بين  با ضدابطه،  تعريف كنيم با

 يك تناظر يك به يك اسط  لذا  سازيم اعداد صحي  مثبط برقرار مي

 تعريف:  2-1-4

 n,...,2,1

AZf :

 ZZ ZZ
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AZZf  :
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ZAg :yxxyxg  )1(
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  ZZZfg :



 

 

تشددكيل يك  ،هاي آنيك مجموعه اختياري باشددد، گراديه همه زيرمجموعه Xاگر 

 توپولوژي گسسته نامند  را دهد كه آن توپولوژي مي

اسددط   Xباشددد نيز يك توپولوژي در  Xو  هاي كه فقط شدداملاي از زيرمجموعهگراديه

 مايه يا ناگسسته معروف اسط   اسط  كه بنام توپولوژي بي X، يك توپولوژي در 

 مثال: 2-1-5

در نظر  Uمدانند   Xهداي  اي از همده زيرمجموعده  گردايده   ،Xدر مجموعده اختيداري   

توپولوژي در مجموعه  ت باشد در اين صور  Xخود مساوي  متناهي يا   U-Xگيريم كه مي

X  اسددط و متناهي چونتوپولوژي متمم متناهي نامند  را اسددط كه آن 

باشد  اي شاخصي از اعضايگردايه رض كنيم كه ف    چون 

 ه انگآ

 

متناهي هستند  حال  هايمجموعه اخير متناهي اسط زيرا كه هر يك از مجموعه

   باشند  در فرض كنيم كه

 

هاي متناهي اسدددط و در ير اجتمداع تعدداد متناهي از مجموعه همه مجموعه  خمجموعده ا 

 نتيجه خود نيز متناهي اسط 
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 تعريف: 2-1-6

باشددد   باشددند، اگر  Xدو توپولوژي در مجموعه مفروض  و كنيم كهفرض مي

 اكيداً ظريفتر از باشد گويند زير مجموعه اكيداً  ظريفتر اسدط، اگر  از گويند

 اسط  

اسط و يا اكيداً درشتر يا اكيد بزرگتر  بزرگتر ازاسط يا  درشتر از گاهي گويند

 شود  استفاده مي

 مثال: 2-1-7

 يك توپولوژي اسط  Xهم روي  دو توپولوژي باشند Xروي  و اگر

  در  و هم  هم در  Xو  بنابراين  دو  توپولوژي هستند  Xروي   , چونحل: 

 هم خواهد بود    اسط  بنابراين در

بنابراين   در هم هسدددتندد و    هم در Hو  Gبداشدددندد آنگداه      در Hو  Gاگر 

هم صددددق    از قرفي ديگر شدددرط سدددوم براي لذا  و 

 توپولوژي اسط    Xروي  لذا  كندمي

 

 قضيه: 2-1-8
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يك توپولوژي   Xهم روي  باشدددند Xاز توپولوژيهاي  گردايده  يدك  اگر

 اسط  

 2تمرين

 را كه به صورت،  Xهاي زيرمجموعه  1

  الف( 

  ب( 

 ج( 

 يك توپولوژي هستند؟  Xاند آيا روي تعريف شده

 گيريم اگررا در نظر مي ، بازه بازQدر  q  براي 2

 

 دهد )ج خير(  تشكيل يك توپولوژي مي Xروي  تعريف شود آيا

باشددند  با توجه به  Xهاي باز زيرمجموعه Bو  Aيك مجموعه غيرتهي و  X  فرض كنيم 3

يك  Xروي  شددود بر اينكهارائه مي دو مجموعه مختلف باشددند Bو  Aاينكه 

  ؟هائي صدق كنند بايد در چه شرط Bو  Aتوپولوژي باشد، 

   را بنويسيد Xهاي باشد تمام توپولوژي   اگر4
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(يك مجموعه و    فرض كنيم5  (Y, يك  يك فضدداي توپولوژي و

 ، تحط تابع Yهاي باز زيرمجموعهگردايه ي از  اسط عبارت   تابع باشد

1{ ( ) : }f G G      

 يك توپولوژي اسط  Xروي  نشان دهيد كه

 هاي تمام مجموعهگردايه   نهايط باشدددديك مجموعه غيرتهي و بي X  فرض كنيم كده  6

   دهيمنشان مي را با Xو  به عالوه پذير  شمارش

  ؟يك فضاي توپولوژي اسط  آيا نشان دهيد (الف

 تعريف كرده و بيان كنيد  را  پذير باشد، توپولوژي  شمارش Xب( اگر 

يك توپولوژي باز  را  X روي نهايط باشددد ويك مجموعه غيرتهي و بي X  فرض كنيم 7

 يك توپولوژي گسسته اسط   Xروي  گيريم نشان دهيد كهدر نظر مي

 هاي همسايگ  2-2

 :تعريف 2-2-1

، بتوان باشدددد اگر يك يك فضددداي توپولوژي و فرض كنيم

 اسط   xنقطه  يك همسايگي ر فضايد Vآنگاه كه، يافط به قوري

 نتيجه 2-2-2

XYX:f 


f





),X( 







),X( XxXV  ,U

VUx ),X( 



 

 

 هر مجموعه باز يك همسايگي نقاط موجود در خود اسط   ،در يك فضاي توپولوژي

،باشد گزاره   اگريك فضاي توپولوژي و  اثبات:

  اسط xيك همسايگي  Uپس چون  برقرار اسط   ،

 xهاي نقطه باشد  مجموعه همسايگي يك فضاي توپولوژي و فرض كنيم 

در نظر داشته باشيم آنگاه از نماد Xاگر بيش از يك توپولوژي روي  .دهيمنشدان مي  N(x)را با 

كنيم  اگر بيش از يك فضداي توپولوژي در نظر داشته باشيم آنگاه از نماد اسدتفاده مي  

   كنيم  استفاده مي 

 مثال: 2-2-3

در نظر را  بازه  مفروض اسط و  اد حقيقياعد قبيعي فضداي توپولوژي  

اسط يا  پس  توان نوشطباشد، آنگاه چون مي   اگرگيريممي

يك همسايگي اسط   در فضاي توپولوژيكي در نقطه Vتوانيم بگوييم كه اينكه مي

يكهباشدددند در حالهاي يك نقطه لزوماً باز يا بسدددته نميتوانيم بگوييم همسدددايگيبنابراين مي

بسددته  Bباز و  Aكه  ,و يعني در 

 .اسط

 

 قضيه: 2-2-4

),X( UUxUVUx 

Ux

),X( Xx

)(xN

)(),( xN X 

R5)6,0[V

)6,4(UVU 5)5(NV 

R5),( R

),(A )(N)(N),(A  )(N],[B  



 

 

باشدددد در اين صدددورت  Xيك نقطه در  xيدك فضددداي توپولوژي و   فرض كنيم

 هاي زير برقرارند  گزاره

1          ) 

2 ) 

3  ) 

4   ) 

 اثبات:

 ( برقرار اسط 1قبت تعريف ) 

 ( 2اثبات 

     

 ( 3اثبات 

 

 

 ( 4اثبات

 

),X( 

VxxNV  )(

)(),( 2211 xNVVVxNV 

)()(, 2121 xNVVxNVV  

)()()( yNVWyxNWxNV 

 211 ),( VVxNV )(, 221 xNVVVUxU  

22112121 ,,)(, VUxVUxUUxNVV  

).(, 212121 xNVVVVWxUUW   

)(,)( yNVVUyVUxUxNV  



 

 

خواهددد بود از قرفي ديگر  ،آنگدداه براي هر، گيريمب اگر زيرا

 باشد  مي ،2قبت گزاره چون

كنيم بطوريكه اگر الزم باشدددد، را تعريف و ارائده مي  اكنون يدك زيرمجموعده ويژه   

صدق كند كافي اسط كه فقط بوسيله اعضاي اين زير  N(x)بعضدي از خوا  براي تمام اعضاي  

 مجموعه صدق كند  

 تعريف: 2-2-5

زيرمجموعه  به ازاي هر،اگر يدك فضددداي توپولوژي بداشدددد     فرض كنيم 

دسددتگاه   F(x) ،برقرار باشددد   گزاره 

   شوديده مينام xهاي بنيادي همسايگي

 مثال: 2-2-6

هاي باز مجموعه همهاي مجموعه باشد و يك فضاي توپولوژي، Xفرض كنيم 

 باشد  در آن صورت  xشامل 

 

  باشد  بنابراين مي

  اسط xيك دستگاه بنيادي همسايگهاي  

UW Wy)(yNW 

VW )(yNV 

)(xN

),( XXx

)()( xNxF VWxFWxNV  ),()(

Xx)(xF

VUxFU

VUxxFU

VUxUxNV







),(

),(

,)( 



 

 

 قضيه: 2-2-7

دسدددتگدداه بنيددادي يددك  ، يددك فضددداي توپولوژي كنيمفرض مي

 :هاي زير برقرارندباشد  در اين صورت گزاره  xهمسايگهاي 

1 ) 

2 ) 

 اثبات:

و بنابراين قبت قضيه  ، باشد چون  ( فرض كنيم 1

2-2-4 ،  

خواهددد بود   ، بدداشدددنددد  چون  ( اگر 2

  يعني   ، هم 4-2-2بنابراين قبت قضيه 

 يها الها مثي براي دستگاه بنيادي همسايگ قبيعي، توپولوژيبا اكنون در فضاي حقيقي 

 كنيم اساسي ارائه مي

 مثال: 2-2-8

، باشددد  آنگاه در يك نقطه  و  قبيعي فضدداي توپولوژي فرض كنيم 

 از: اسط ها، عبارتي همسايگيك دستگاه بنيادي 

),( XXx)(xF

WxxFW  )(

2121 ),()(, WWWxFWxFWW 

)(xFW )()( xNxF )(xNW 

Wx

)(, 21 xFWW )()( xNxF )(, 21 xNWW 

21 WWWx 21 WWW 

),( RRxRx



 

 

 

يك مجموعه باز قبيعي  برحسددد  توپولوژي هاي باز در واقع چون هر يدك از بازه 

، بطوريكه،  از قرفي ديگر براي هر،اسددط  لذا

  rچون به ازاي يك  قوريكه به داريم  xشددامل  باز U حال براي هر 

را با  در اين مثدال مجموعده تعريف شدددده     لدذا  داريم

 دهيم نشان مي يا فقط  

 مثال: 2-2-9

يك دستگاه بنيادي   يك نقطه باشد و  قبيعي فضاي توپولوژي فرض كنيم 

  ، عبارت اسط ازxهمسايگهاي 

    

  نتيجه 2-2-2اسدددط قبت  ، چون اسدددط  براي 

با توجه به مثال قبل يك  آيد  از قرفي ديگر براي هر، بدسدددط مي 

انتخاب شددود قوري ، عدد     اگر قوريكه شددود بهيافط مي بازه 

  و  كه

يك  صورت خواهد بود  در اين باشدد   آنگاه اگر 

 اسط  xدستگاه بنيادي همسايگهاي 

)},(|),{()( baxbaxF 

),( ba

)()( xNxF )(xNV 
UVUx 

)(xFAUAx 

UxSr )(),( rxrxA )(xF

)(1 xF1F

),( RRx

],[),(   xxxx

)()( xNxF )(xNV 

),( baVbax  ),(

||2 ax 2||  xb

],[   xxyVbay  ),()(xF



 

 

 دهيم نشان مي يا با  تعريف شده در اين مثال را با  

 قضيه: 2-2-11

اگر و  باشد  در اين صورت  يك فضاي توپولوژي و  كنيم فرض مي

 باشد  ،تنها اگر براي هر 

 اثبات

 

 باشد  آنگاه ،اكنون فرض كنيم براي هر 

 

 A    لذا هاي باز اسط  اجتماعي از مجموعهA   و باز اسط    

  قضيه: 2-2-11

اسط اگر و تنها اگر  باشدند در آن صدورت    Xتوپولوژيهاي روي  و  فرض كنيم 

  ، براي هر 

 اثبات:

 ،Xدر  xباشد در آن صورت براي هر  فرض كنيم 

)(xF)(2 xF2F

),( XXAA

Ax)(xNA

)(, xNAAAxAA  

Ax)(xNA


Ax

xxx UAAUxU


 

A

 

Xx)()( xNxN  

 



 

 

 

 لددذا  ، بدداشددددد، براي هر  و  اگددرحددال 

𝑈لذا  ، هر  بنابراين براي  ∈ 𝛽 بطور مشددابه     درنتيجه

  يعني  توان نشان داد كه مي

 قضيه: 2-2-12 

، براي زيرمجموعدده  اگر بدداشدددد  يددك مجموعدده و  Xفرض كنيم 

 باشند: هاي زير برقرارگزاره

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

  ،  براي هر، كهمانند وجود دارد Xآنگاه يك  توپولوژي روي  

 اثبات:

)(

,

,)(

xNU

VUxU

VUxUxNV















)()( xNxN  UUx)(xNU 

)(xNU Ux)(xNU  

  

Xx)()( xPxB 

VxxBV  )(

)(),( 2211 xBVXVVxBV 

BVVxBVV  2121 )(, 

)(),()( yBVWyxBWxBV 

Xx)()( ),( xNxB X 



 

 

دو  و  فرض كنيم   كنيمكند ثابط ميرا كه در شرايط قضيه صدق مي ابتدا يكتائي 

 ، چونفضاي توپولوژي وجود داشته باشد در آن صورت براي، هر 

 

 خواهد بود كه اين هم يكتائي  ، 12-2-2خواهد بود  اگر چنين باشد قبت قضيه 

 دهد را نشان مي

 كنيم  فرض كنيماكنون وجود چنين توپولوژي را ثابط مي

 

بنابراين قبت تعريف    از قرفي( 2يك توپولوژي اسط  با توجه به ) Xروي  

 كند( صدق مي1توپولوژي شرط )

 باشد  در آن صورت فرض كنيم 

 

 

 كند يعني شرط دوم تعريف توپولوژي هم صدق مي

 گيريم  را درنظر مي ، گردايه اكنون براي 
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يك توپولوژي  Xروي  كند يعنيتوپولوژي صدق مي فريعدر اين صدورت شدرط سدوم ت   

 اسط 

شود  فرض كنيم برقرار اسط اثبات تمام مي اكنون اگر نشدان دهيم كه  

قوريكه وجود دارد به Uيك مجموعه باز  باشدد  در اين صورت در   ، 

 اسط   ، قبت تعريف  باشد 

 اسدددط  بنددابراين   (، 2قبت ) از قرفي ديگر چون 

 آيد بدسط مي

( 1از ) بدداشدددد چون   ، فرض كنيم 

بداشدددد در واقع اگر يدك نقطه اختياري   مي   از قرفي ديگر و لدذا   داريم 

وجود دارد به  Wيك  ( داريم در 4از ) ،Uكنيم، قبت تعريف  انتخداب  

( 1و از ) U  باز هم با توجه به تعريف شدددود   از آنجدا نتيجه مي قوريكده  

يعني    در اين حددالددط ( 2  لددذا قبت )داريم، 

  

)(),( yBAAAyBA
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توان يددافددط كدده مي و  داده شدددود يددك  نتيجتدداً وقتي 

، يك آيد  چون بدسط مي شود كه   از آن نتيجه مي

 شود   يعني اثبات تمام مي، نقطه اختياري اسط، براي هر

 كنيم:با توجه به ويژگي همسايگها مطال  زير را ارائه مي

 تعريف: 2-2-13

و  ، باشددد  يك فضدداي توپولوژي و  فرض كنيم 

را يك فضدداي هاوسدددروف  در اين صددورت  به قوريكه  

 نامند 

، همسايگهاي مختلف و هر فضاي توپولوژي كه براي دو نقطه مختلف  تعريف دوم:

آن فضددا را يك مجموعه  كه قوريوجود داشددته به  و  مجزاي باز مانند 

 هاوسدورف نامند 

 مثال: 2-2-14

 يك فضاي هاوسدورف اسط  فضاي توپولوژيكي 

باشد براي همسايگهاي زير يعني  فرض كنيم  ، براي  

  توان نوشدددط: مي ، 

 يك فضاي هاوسدورف اسط  بنابراين 

)(zBV UVUx 

)x(NV ),X( )()( ),( xNxB X Xx

Xx)()( ),( xNxB X 

),X( yx Xyx  ,)(xNU x 

)(yNU y yx UU ),( X

yx 

xUyUyx UU 

),( R

Ryx ,yx 2/)||( xy 

)(),( xNxxU  )(),( yNyyV  VU 

),( R



 

 

 مثال: 15 -2-2

يك فضدداي هاوسدددورف  باشددد آنگاه فضدداي توپولوژي  فرض كنيم 

 اسط 

 قضيه: 16 -2-2

يك دسددتگاه بنيادي  Fباشددد اگر  يك فضدداي هاوسدددورف و  فرض كنيم 

 اسط  باشد آنگاه  xهمسايگهاي نقطه 

تهي نيسدط  بنابراين كافي اسط   Fاسدط اشدتراك عضدوهاي     ، چون براي 

، عضو ديگري مانند xبجز اسط  حال اگر    xنشدان دهيم كه يگانه عضو موجود در اشتراك آنها 

y يك فضددداي هاوسددددورف اسدددط، حداقل يك  چون ؛  اشدددته باشددددوجود د

 Fاسدددط  از قرفي ديگر  قوري كه وجود دارند به ، 

وجود دارد به قوريكه  اسددط  بنابراين يك  xيك دسددتگاه بنيادي همسددايگهاي نقطه  

  لذا باشددد و اين تناقا اسددط متعلت به اشددتراك اسددط بايد  yچون نقطه    

  وجود ندارد يعني  چنين

 مثال: 17 -2-2
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يك فضددداي  تعريف شدددده  يا  Aمتناهي فرض كنيم 

-2شود كه قبت مثالمي متناهي باشد،  Xدو حالط وجود دارد اگر   توپولوژي باشد

 يك فضاي هاوسدورف اسط   2-16

؛ زيرا شرط اول تعريف توپولوژي يسطتوپولوژي نيك فضاي  متناهي نباشدد  Xاگر 

 برقرار نيسط 

 تعريف: 2-2-18

اگر يك دسدددتگاه بنيادي  يك فضددداي توپولوژي باشدددد،  فرض كنيم 

را يك  تشكيل شود، فضاي توپولوژي   xهاي بسدته نقطه   همسدايگي  ها از همسدايگي 

 توپولوژي منظم نامند 

 مثال: 19 -2-2

تگاه دس  با توجه به دو يك فضاي توپولوژي منظم اسط قبيعي فضداي توپولوژي  

 در تمرين يك در ذيل  xبنيادي همسايگهاي اول 

 3تمرين 

هاي زير يك ، گزارهفضاي توپولوژي استانده باشد براي هر    فرض كنيم 1

 اسط نشان دهيد xدستگاه بنيادي همسايگهاي 

 

)(} XP  AA |{),( X
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هاي  يك دسددتگاه بنيادي همسددايگي  نشددان دهيد   در فضدداي توپولوژي 2

 اسط  ، 

، يك دستگاه ارائه شده اسط براي هر متمم متناهي توپولوژي  X  روي مجموعه 3

 را بيابيد  xهاي نقطه  همسايگيبنيادي 

يك فضاي توپولوژي هاوسدورف اسط، اگر و تنها    فضاي توپولوژي ضعيف 4

 اگر آنرا بيابيد 

نشددان دهيد ، باشددد و توپولوژي آن    اگر 5

 نيسط هاوسدورف يك فضاي توپولوژي  كه 

 xباشدد دو دستگاه بنيادي همسايگيهاي نقطه   يك فضداي توپولوژي و     6

 باشند در آن صورت نشان دهيد كهمي Gو  Fعبارت از 
V F U G

V U
 

   

منظم اسط اگر و  ديك فضداي توپولوژي باشدد نشدان دهي      فرض كنيم 7

وجود  باز   هاي جموعه، مو هر  مجموعده بسدددته  براي هر تنهدا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   و ، قوريكهبه شته باشنددا
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   براي توپولوژي منظم يك مثال ارائه نماييد 8

 هاي توپولوژي ويژگي 2-3

 تعريف: 2-3-1

باز باشددد يعني  A متممباشددد  اگر  يك فضدداي توپولوژي و  فرض كنيم 

 بسته اسط  ،برحس  توپولوژي Aآنگاه مجموعه  

 قضيه: 2-3-2 

اي از گردايدده برحسددد  توپولوژي kيددك فضددداي توپولوژي و  فرض كنيم 

 هاي بسته باشدمجموعه

1 )X  در  وk  هستند 

 اسط  kپذير يا ناشمارا در هاي شمارش( مقطع اعضاي هر تعداد از مجموعه2

 اسط  kمربوط به  k( اجتماع اعضاي متناهي از 3

 اثبات:

 شود اين قضيه با توجه به تعريف توپولوژي و اقالعات به خواننده واگذار مي

 يادآوري   3 -2-3 

),( XXA

 AX

),X( 





 

 

باز اسط  اگر و تنها اگر براي هر،  Aباشدد،   يك فضداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

يك   Aباز اسددط اگر و تنها اگر  Aباشددد يا اينكه   A، زيرمجموعه xهمسددايگي  يك، 

 خود باشد   همسايگي هر نقطه 

 تعريف: 4 -2-3

اي كه شامل باشد كوچكترين مجموعه بسته يك فضداي توپولوژي   Xفرض كنيم 

A شود بستار ميA  شود نشان داده مي ناميده شده و به صورت 

نشددان داده  كه با  Aهاي بسددته شددامل عبارت اسددط از مقطع همه مجموعه Aبسددتار 

 شود مي

اي كه كوچكترين مجموعه بسددته Aاسددط  بعالوه بسددتار  ، قبت تعريف 

  بسته باشد،  Bو  اگراسط لذا  Aشامل 

 قضيه:  2-3-5

  بسته اسط اگر و تنها اگر  Aباشد،  يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

 اثبات:

كوچكترين مجموعه بسته كه بسته اسط    Aلذابسدته اسط   چون  فرض كنيم 

A اسط لذا  شود را شامل مي  

XA

Ax

XA

A

A

XAAA

BABA 

XAAA 

AA A

AAA 



 

 

 قضيه:  2-3-6

اگر وتنها اگر    باشدددد ، يدك فضددداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

 (U  )باشد باز  

    اثبات:

باشدددد در آن  ، در  Uهمسدددايگي باز  يك و براي  فرض كنيم

كه  و    بنابراين بسته اسط،  چون  صدورت  

 اين غيرقابل قبول اسط 

  چون ليو ،  هر كنيم برايفرض ميحاالاع ع: :   

، مجموعده بداز وجود دارد بقسدددمي كه   اسدددط، يدك   بداز و   

 و اين غيرقابل قبول اسط   رو   از اين

 نتيجه: 7 -2-3

، اگر و تنها اگر اشتراك هر باشدد    Xزيرمجموعه فضداي توپولوژي   Aفرض كنيم 

باشددد آنگاه  Xزيرمجموعه باز  غيرتهي باشددد يعني  Aبا  Xزيرمجموعه باز مخالف تهي 

  

هائي هستند كه بايد داراي كه اين ويژگي را دارا هسدتند، مجموعه هائيمجموعه يادآوري:

 اسم ويژه ديگري باشند 

XxXAAx

)(xNU AU 

Ax)(xNAU 

UXA UX UXA AxUx

)(xNU AU Ax

AX AXx )(xNV 

AXV AV 

XA 

U

AU 



 

 

 تعريف: 8 -2-3

  Xدر  Aباشددد گويند  باشددد  اگر  يك فضدداي توپولوژي و Xفرض كنيم 

 انباشته اسط 

 مثال: 9 -2-3

،Q    مجموعه اعداد گويا اسدطQ   درR بنابراين،  انباشته اسط  زيرا كه

   دهيم كه  اكنون نشان مي

قبت لذا يعني يك عدد گويا وجود دارد  Qدر بين هر دو عدد حقيقي حداقل يك نقطه از 

 انباشته اسط  Rدر Qيعني مجموعه اعداد اسط بنابراين ، 7-3- 2   قضيه

 تعريف:  11 -2-3

عبارت اسدددط از  Aباشدددد  درون مجموعه يك فضددداي توپولوژي و Xفرض كنيم 

را   دهند  هر نقطهنشدددان مي را با و آن Aبجز  Aهاي باز در اجتماع همه مجموعه

 نامند  Aنقطه بيروني 

مجموعه     ،  Vمانند  xهر همسايگي براي نامند اگر  A را يك نقطه مرزي 

 دهند نشان مينامند و با  Aاينگونه نقاط را مرز 

 تعريف  11 -2-3

XAXA 

RQ RQ 

RRQ QR 

QR RQ 

XA

AAX 

AxAV 

mA



 

 

را  xباشد در آن صورت،  X  يك نقطه در xو  Xاي از فضاي توپولوژي زيرمجموعه Aهرگاه 

اي را در نقطه A مجموعه xهمسايگي  هر هرگاه، نامند Aيك نقطه حدي )انباشتگي( مجموعه 

بطوريكه باشدددد داشدددته دوجو  yيك  ،براي هر )يعني قطع كند  x غير از نقطه

  )     

تعلت داشته  يك نقطه انباشتگي )حدي( اسط هرگاه به بستار مجموعه xيا اينكه: 

باشد يا نباشد كه در تعريف فوق تأثيري ندارد  مجموعه نقاط  Aممكن اسط در  xباشدد  نقطه  

 دهند نشان مي حدي )انباشتگي( را با

 مثال: 2-3-12

يك نقطه انباشتگي  باشد در آن صورت نقطه حقيقي، اگردردر مجموعه اعداد 

در نظر بگيريم هر نقطه بازه نيز يك نقطه حدي ديگري اسط  اگر اسط و هم نين

  نقطه انباشتگي نيسط   A -Rيك نقطه حدي اسط ولي هيچ عضو ديگر 

داراي  xمانند   R اسددط  هر نقطه  B آنگاه، صددفر تنها نقطه حدي اگر  

 كند را قطع نمي Bهمسايگي اسط كه 

 هستند  نقاط بازة  C، آنگاه نقاط انباشتگي اگر

)(xNU 

AUyx 

}{xA

A

]1,(A

]1,[A

]1,[

}|
1

{ Zn
n

B 

)2,1(}{ C],[



 

 

نيسط  اگر نقطه حدي   Rمجموعه اعداد صدحي  مثبط باشد آنگاه هيچ عضو   اگر

 نقطه حدييك  مثبط باشددد آنگاه هر عضددو مجموعهحقيقي  مجموعه اعداد 

 اسط 

 تعريف: 13 -2-3

را نقطه  xنقطه ولي باشد  اگر يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

 نامند   Aجدا شده از 

 قضيه: 14 -2-3

باشد  بسته اسط اگر وتنها اگر Aباشد  يك فضاي توپولوژي Xفرض كنيم 

 خواهد بود( ، درA)يعني تمام نقاط حدي

 اثبات:

باز  بسته اسط،  Aباشد چون يعني بسته اسط و  Aفرض كنيد

، طبسته اس Aنابراين وقتيب در اين صورت اسدط كه  

  

باز اسط تا  باشد در اين صورت بايد نشان دهيم كه برعكس فرض كنيم

                                                                                                         گيريم در اين صورترا در نظر مي بسته باشد  بنابراين    Aاينكه

  وجود دارد بقسمي كه: Vلذا يك همسايگي 

ZZ

RR}{R

XAAxAx 

XAAA 

A

AxAXx AX 

 AAXAXx )(,Ax 

AA 

AA AX 

AXx Ax 

 AxVVx }{,



 

 

  ، در آن صورتدر صورتيكه

 ، بسته اسط  Aباز اسط پس خواهد بود يعني از اينجا

 قضيه: 15 -2-3

 باشند  يك فضاي توپولوژي و Xكنيد  فرض

  آنگاه ( اگر1

  بسته باشد آنگاه B و اگر (2

3 )  

 اسط  بسته يك مجموعه ( 4

 اثبات:

داريم  x از U همسددايگي براي هر باشددد در اين صددورت و ( فرض كنيم1

خواهد  در  xو اين يعني  لذا اسط،  چون  

 اسط  بنابراين  بود

باشد الزم  ( براي اينكه1يك مجموعه بسدته باشددد قبت )  ( فرض كنيم2

و بنابراين   15-3-2بسددته اسددط قبت قضدديه  Bباشددد  از قرفي چون اسددط

 شود مي 

Ax AxVAV  }){(

AXV AX 

XBA ,

BABA 

BABA 

BABA   )(

AA 

BAAx 

 AxU }){(BABxU }{B

BA 

BABA

BA BB 

BA 



 

 

B, ( چون3 A B A A B   و داريم (1)به با توجه

   و بنابراين 

 كار فرض كنيم   براي ايناكنون بايد نشدددان دهيم كه

 وجود دارند بقسمي كه  Vو Uآنگاه همسايگهاي

{ }, , { },V B y y V U A y y U     

 كه اسط در صورتي yيك همسايگي توان نوشط كهبنابراين مي

 

 

ي     قسدددددمددي كدده ه وجددود دارد بدد  yاز  بددنددابددرايددن هددمسدددددايددگدد

( ) ( ) { },U V A B y y U V  كه  

 اسط پس لذا 

 بسته اسط كافي اسط نشان دهيم كه ( براي اينكه نشدان دهيم 4

 باز اسط 

وجود دارد  Uيك همسايگي باز لذا  باشد در نتيجه فرض كنيم

باشد  زيرا كه اگر   هم نين داريم      ليو بقسدمي كه 

 بنابراين لذا    كه شود مي yيك همسايگي  Uدر آن صورت 

)(  BAA )(  BAB 

)(  BABA 

BABA   )(BAy  

VU 

)()())(( BVUAVUBAVU  

}{}{}{)()( yyyBVAU  

VU 

)(  BAy 

BUABA )( BABA   )(

AA )( AAX  

)( AAXx  Ax 

UxAU AU Uy

AU Ay 



 

 

 

 بسته اسط  يعني گيريم كهو نتيجه مي

 قضيه: 16 -2-3

 باشد  يك فضاي توپولوژي و  X فرض كنيم

1 )  

2  ) 

 اثبات:

 اسددط كه   A هاي بازعبارت از تمام زير مجموعه  ( قبت تعريف1

  شود در اين صورت،نوشته مي

 لذا  اسط شاملو اي بسته  مجموعه هر  چون

  باشد در نتيجه مي

) داريم  x  براي هر مجموعه باز شاملبرعكس فرض كنيد )U X A   

داشدددتده باشددديم   xشدددامدل    Wزيرا اگر بده ازاي يدك همسدددايگي بداز    لدذا 

 كه با فرض متناقا اسط  آنگاه داريم  

   )()()( AUAUAAU

)( AAXU  )( AAX  

XA

)( AXAX  

)( AXAX 

IiiW )(i

Ii

WA 
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  شودعوض مي  و  A( جاي 1قبت روش ) 2( براي اثبات 2

  قضيه: 17 -2-3

 باشد  يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم

1 )               2 )( )mA A X A  

 3 )        4 ) 

 اثبات:

و در آن صدددورت براي هر قبت تعريف ( فرض كنيم1

در  دانيمدر صورتيكه مي و  لذا  

  وسيلهبدين  و نتيجه  

   و و از آنجا، و بنابراين اكنون

 كه با توجه تعريف، و ، بنابراين براي هر،
mx A   

)  كنيم( اگر دقط كنيم مشاهده مي2 )mA A A A X A    . 

( با توجه به 4) شدددود وهاي نقاط مرزي و درون و بيرون اثبات مي( بدا توجده به تعريف  3

 اسط (واض  1)

 تعريف: 18 -2-3

AX 

XA

AAAm 

mAAXAX   )( 
mAAA 

mAx)(xNU AU 

 )( AXU Ax)( AXx AXAX  )(

AxAxAAx 

AAx AxAxAx)( AXAXx  

)(xNU AU  )( AXU 



 

 

تعريف  اگر، باشد يك فضاي توپولوژي و فرض كنيم

 نامند  را زير فضاي توپولوژي  شود آنگاه

باز يا بسته نيسط به عنوان  Xلزوماً در  Yكنيم كه هر مجموعه باز يا بسدته در  يادآوري مي

 Rدرولي  باز اسط  Yدر  در نظر بگيريم مجموعه و مثال

 بسته نيسط  Rبسته اسط اما در  Yدر  مجموعه ديگر باز نيسط 

 قضيه: 19 -2-3

هم يك فضدداي توپولوژيكي  و  يك فضدداي توپولوژي و فرض كنيم

در  Yباز )يا بسته( اسط اگر و تنها اگر Xدر Yباشدد  هر زير مجموعه باز )هر زير مجموعه بسته( 

X  باز )يا بسته( باشد 

 اثبات:

 شود  اكنون فرضكنيم و حالط بسته هم بطور مشابه اثبات ميمياثبات را باري حالط باز 

 Y  بنابراين هم باز باشددد در آن صددورت چون  X، در Yكنيم كه هر مجموعه باز در

 باز اسط   Xدر 

بصددورت  YدرVباز باشددد  در اين صددورت هر مجموعه باز    Xدر  Yكنيم اكنون فرض مي

باز اسدط، اشتراك آن دو   Yو چون  باز اسدط   XدرUتوان نوشدط كه  مي اشدتراك 

 نيز باز اسط  Xدر Vيعني 

),( XXY }:{   AYA

),(  Y),( X

RX ]2,0(YY)3,1(]2,1( 

Y]1,1[]1,0( 

),( XXY ),(  Y

YXY 

YUV 



 

 

 تعريف:  21 -2-3

تحديد  كه به d، تابع گيريم  برايرا در نظر مي (X,d)اكنون فضددداي متري 

يك فضاي متري اسط كه آنرا زيرفضاي  دهيم  در اين صورتنشان مي  شده باشد با

 نامند  X  متري

 4تمرين 

نشان دهيد كه مجموعه   زير مجموعه يك فضاي توپولوژي گسسته باشد A   فرض كنيم1

 تهي اسط  ينقاط حد

 توپولوژي Xو روي   2

 

 را بيابيد  B و Aهاي حدي ، مجموعهو اگر  گيريمرا در نظر مي

  فرض كنيم روي مجموعه اعداد حقيقي، توپولوژي اسددتانده تعريف شددده اسددط در اين  3

 صورت

N (i   اعداد قبيعي مجموعه 

 (ii   برايa وb  درR، 

XY YY 

Yd),( YdY

A

},,,,{ edcbaX 

}},,{},,,,{},,,{},,{},{,,{ ebadcbadcabaaX 

},{ ecA }{bB 

]b,a(



 

 

 (iii    را  آنگيريم  مجموعه نقاط حدي يعني مجموعده اعداد غيرگويا را در نظر مي

 بيابيد 

را   A صورت مجموعه ايندر   هم مجموعه نقاط حدي باشد و   فرض كنيم4

 صدق كند ذيل بيابيد كه در شرايط 

     د(     ج(  ب(  الف( 

} و    اگر5 , ,{ },{ , },{ , , },{ , , , }}X a a b a b c a b c d  صورت در اين 

(i  هاي بستهتمام زير مجموعه X  را بيابيد 

(ii   را بيابيد  و  بستارهاي 

(iii)  در  ها مجموعه يك ازكدام((ii  درX  انباشته اسط 

}   مجموعه6 : 1, }nE n n  اگر توپولوژي   گيريمدر مي را روي مجموعه اعداد قبيعي

 مفروض باشد  

(i زير مجموعه ،اگر E  را بيابيد 

(ii را بيابيد  مجموعه حدي 

(iii  را بيابيد  بستههاي تمام مجموعه 

(iv را بيابيد  و هايبستارهاي مجموعه 

Q~

RAA

AA  AA AA AA 

},,,,{ edcbaX 

}{},{ ab},{ ec

}:{}{ NnEn  

NE 

}37,28,13,4{A

),( N

}85,47,24,7{,...}12,9,6,3P



 

 

(v  زير مجموعه انباشتهN  درN  را بيابيد 

 باشد ثابط كنيد كه يك فضاي توپولوژي و  X   فرض كنيم7

(i   (ii    (iii(�̅�)̅̅ ̅̅̅ = 𝐴 ̅  

 (iv آنگاه  باشد راگ𝐴 ̅ �̅� )با توجه به قضيه مربوقه( 

 ثابط كنيد ،باشد يك فضاي توپولوژي X   اگر8

 (i   باز اسط 

(ii اسط  يك مجموعه باز باشد اگر 

(iii A باشد  باز اسط اگر و تنها اگر 

(iv   

  ثابط كنيد باشد𝐴 𝐵 𝑋  يك فضاي توپولوژي و  X   فرض كنيم9

 باشد  يك فضاي توپولوژي و    فرض كنيم11

(i اگرB  خواهد بود  باشد آيا بسته و 

(ii اگرB  اسط  باشد آنگاه آيا باز و 

 يك فضاي توپولوژي گسسته باشد در اين صورت X  فرض كنيم 11

XBA ,

AAA   

BA

XA

A

AB AAB  

AA 

  BABA )(

 BA 

XXBA ,

AABA  BA 

ABA BA 



 

 

(i   بستار هر زير مجموعهA از X  را بيابيد 

(ii  زير مجموعه انباشته درX  را بيابيد 

 باشد  يك فضاي توپولوژي و  X   فرض كنيم12

(I و  ثابط كنيد كه 

 كندصدق مي X از A  ثابط كنيد كه روابط زير براي هر مجموعه بسته 13

 . (𝑋 − 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑋) ⇔ (𝐴° = ∅) ⇔ (𝐴 = 𝐴𝑚) 

 باشد  يك فضاي توپولوژي و X  فرض كنيم14

 و يك مثال بزنيد  الف( نشان دهيد كه

 ب( نشان دهيد كه

𝐴 باز باشد، ثابط كنيد Aج( اگر ∩ �̅� 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

   آنگاه باشدباز  Bو  انباشته و  Xدر  Aد( اگر 

 باشد روابط زير را ثابط كنيد  يك فضاي توپولوژي و X   فرض كنيم15

𝐴الف(  ⇔ 𝐴𝑚
 𝐴   بسته اسط 

𝐴ب(  ⇔ 𝐴𝑚 ∩  𝐴 =  باز اسط  ∅

XA

AAXAX   )( AAA 

XBA ,

BABA  

BABA 

BBA

XA



 

 

𝐴𝑚ج( اگر  =  هم باز و هم بسته اسط  Aباشد  ∅

 Aو مرز   Aو بيرون  A باشد آنگاه درون و  فضاي توپولوژي گسستهيك  X  اگر 16

 ( را بيابيد𝐴𝑚 و  و)به ترتي 

باشددد نشددان  باشددند اگر يك فضدداي توپولوژي X  فرض كنيم17

𝐴) دهيد كه ∪ 𝐵)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅� ∪ �̅�   

 باشند آنگاه روابط زير را ثابط كنيد  يك فضاي توپولوژي و X  فرض كنيم18

°(°𝐴)ب(  الف( 
 𝐴  

°𝐴ج( نشان دهيد كه  ∪ (𝑋 − 𝐴)°  درX  انباشته اسط 

 و اگر  باشد يك فضاي توپولوژي و X   فرض كنيم19

 اند انباشته Xدر  B و  Aنشان دهيد كه ،باشد و و 

انباشته نباشد نشان دهيد كه  A اگر  شدبا 𝐵  𝐴و  يك فضاي توپولوژي X   فرض كنيم21

B  هم انباشته نيسط 

باشدد نشان دهيد كه روابط زير صدق    يك فضداي توپولوژي و  Xفرض كنيد  21

 كند مي

°(�̅�) داريم بسته باشد، Aاگرو  °𝐴 (�̅�) داريم باز باشد Aالف( اگر
 𝐴   

XA

AAX 

XBA ,BA 

XBA ,

  )( BABA 

XBA ,XBA BA

AB

XA



 

 

°(̅̅̅°𝐴)ب(  
  (�̅�)° , 𝐴°̅̅̅ (�̅�)°̅̅ ̅̅ ̅̅ 

°𝐴  ج(  
  (�̅�)°

  𝐴°̅̅ ̅̅   �̅�  

 و  د( 

در   گيريمدر نظر مي R را در مجموعه اعداد حقيقي   مجموعه22

 را بيابيد  و ، صورت اين

   گيريمدر نظر مي مجموعه متناهي R  در مجموعه اعداد حقيقي 23

 بسته اسط   A  الف( نشان دهيد كه

 را بيابيد  Aب( مجموعه نقاط حدي 

 گيريم را در نظر مي زير مجموعه R   در مجموعه اعداد حقيقي24

  را بيابيد Aالف( مجموعه نقاط حدي 

 را بيابيد  Aب( مرز 

هم زير   وباشد  ييك زير فضدا    فرض كنيم فضداي توپولوژي  25

 باشد مي زير فضاي نشان دهيد   باشد فضاي 

AA )( AA )(

}5{)3,2(]1,[ A

AAA

},...,{ 1 naaA 

}5,3,2{)1,( A

),( X),(  Y),Y(  

),(  Z),X( ),(  Z



 

 

باشددد در  و  باشددند اگر Xروي  هايتوپولوژي ،  فرض كنيم كه26

با  يك نقطه حدي ، در عين حال با توپولوژي  A اين صدورت نشان دهيد كه هر نقطه حدي 

                                               خواهد بود   توپولوژي

  نشان دهيد هر زيرفضاي يك توپولوژي گسسته نيز يك فضاي توپولوژي گسسته اسط 27

 كند صدق مي مو اين  ويژگي براي توپولوژي ناگسسته ه

باشددد،  Xزيرمجموعه ي باز  Yاگر باشددند  مي زير فضدداي   فرض كنيم28

 باشد بسته  باشد اگر و تنها اگربسته مي در نشان دهيد مجموعه

باز  با توپولوژي  Xدر  A اسط  ثابط كنيد  زير فضاي م   فرض كني29

 شود باشد يعنيدر برگرفته مي Aكه بوسيله  ، عبارت از اعضاي ،اگر تنها اگراسط

   

 بسته اسط  هاي متناهي فضاي متريمجموعه  نشان دهيد كه تمام 31

اگر و تنها اگر  باشد  و يك فضداي متري و     فرض كنيم31

 باشند نشان دهيد  A، شامل حداقل يك نقطه از xتمام گويهاي باز با مركز

اگربسددته اسددط   باشددد نشددان دهيد  يك فضدداي متري    فرض كنيم32

   باشد 
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دو مجموعه  Bو Aباشدددد اگر  يدك فضددداي متري و    فرض كنيم33

  و وجود دارند به قوريكه Xدر Hو Gهاي بازي مانندمجزاي بسته باشند مجموعه

 ثابط كنيد 

، باشد فقط اگر ، ثابط كنيدو X فضداي متري بسدته  زير مجموعه  F  اگر34

 اسط  

 بدداشددددد، براي هر يددك فضدددداي متري و   فدرض كدنديدم    35

 شود نشان دهيد كهتعريف مي 

     الف( 
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 فصل سوم

 هاها و زيرپايهپايه

 پايه توپولوژي -3-1

 :تعريف 3-1-1

هاي اي از زيرمجموعه، گردايهX وييك مجموعه باشد، يك پايه توپولوژي ر Xفرض كنيم    

X   ،حداقل يك عضدو پايه مانند  ( به ازاي هر1 اسدط به قسدمي كه ،B  شاملx  موجود ،

 باشد  

باشدد در آن صورت عضوي از پايه   ومتعلت به اشدتراك دو عضدو پايه مانند   x( اگر 2

  و وجود داشته باشد به قوري كه مانند

  :كنندگاهي پايه را به صورت زير هم تعريف مي

اجتماعي  هر عضواگر ، ، يك توپولوژي باشد  براي X، روي مجموعه فرض كنيم

  نامند را يك پايه باشد آنگاه از اعضاي

  مثال: 3-1-2

Xx
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B3Bx213 BBB 

 





 

 

تشكيل    R، براي توپولوژي قبيعي روي هاي باز اي از بازهگردايه

   دهديك پايه مي

 مثال: 3-1-3

اي از گيريم در اين صددورت گردايهرا در نظر مي يك فضدداي توپولوژي گسددسددته    

توپولوژي  ايپايه بر مي باشد، ، كه به صدورت  Xهاي يكانيتمام زيرمجموعه

 اسط   X روي ،ته گسس

باز اسددط از قرفي ديگر هر  در باز اسددط لذا در زيرا كه هر مجموعه حل:

 اسط   يك پايهلذا ،اسط  در واقع هر گردايه مجموعه، اجتماعي از

 مثال: 3-1-4

يك پايه  Xبراي هر توپولوژي باشد آيا گراديه  فرض كنيم

 اسط  

هم باز  باز هسددتند و اشددتراك آنها خودي خود به  و هايمجموعه حل:

 نيسط   اجتماعي از اعضاي اسط كه مجموعه

 قضيه: 3-1-5
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روي يك پايه توپولوژي  باشد  آنگاه Xهاي ناتهياي از زيرمجموعهگردايه فرض كنيم

X   اسط اگر و تنها اگر دو ويژگي زير برقرار باشد 

 الف( 

باشددد يا به قور معادل مي از اعضدداي شددتراكيا  ,  ب( به ازاي هر

 به قوري كه ،

 اثبات:

بدداز اسدددط بنددابراين  Xبداشدددد  چون  Xروي ،توپولوژي يدك پدايدده براي   فرض كنيم

 باز اسدددط، در باشدددد چون و   از قرفي ديگر، اگر 

  ، اسط يعني و زيرمجموعه xعضوي وجود دارد كه شامل 

هم اجتماعي از اعضاي  در شرايط )الف( و )ب( صدق كند و كنيم كهاكنون فرض مي 

يك توپولوژي  Xبراي  باشدد بايد نشان دهيم كه  Xهاي اي از زيرمجموعهخانوادهو  گردايه

 اسط 

 مي گوييم:  فرض كنيم    براي اثباتباشدمي اسط لذا  

 اسدط  لذا عضوي از  اجتماعي از اعضداي  ، آنگاه باشدد  X نا تهي از ايزيرمجموعه

 در Wبنابر)ب(  يك عضدددو    حال چون  وجود دارد كه  Vمدانند 
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بنابراين شرط اول از تعريف  اسددط عضدوي از  از اين رو  وجود دارد كه

 خودي خود اجتماعي از اعضدددايبه اجتماعي از اعضددداي و چون كندتوپولوژي صددددق مي

 كند  خواهد بود  يعني شرط سوم نيز صدق مي در نتيجه در ؛خواهد بود

اسط اثبات تمام  هم در از Uو Vبنابراين اگر نشان دهيم كه اشتراك دو عضو اختياري 

U,عضددو  دو از  x  براي هر عضددو شددودمي V  و  توان يافط كه مي در

و در  وجود دارد بطوري كه   در عضو  حال  

   خواهد بود عضوهايي  Wبه عنوان اجتماع چنين هنتيج

  مثال: 3-1-6

 باشد   Rبسته در  -هاي بازاي از بازهگردايه فرض كنيم

 

عدد حقيقي متعلت به يك بازه هر اسط، چونكه  اجتماعي از اعضاي Rآشدكار اسدط كه   

يا تهي اسط يا اينكه   بسته -اشتراك هر دو بازة باز بسدته اسدط به عالوه   -باز

 شود كه هرگاهبسدته ديگري اسدط با توجه به نمودار مشداهده مي    -يك بازة باز

بسته يك توپولوژي بر  -هاي بازشامل اجتماع بازه لذا گردايه آنگاه

R در  اي براي توپولوژيپايه اسط يعنيR  اسط اين توپولوژي را توپولوژي حد باالئي برR 

 نامندمي
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 باز هم كه عبارت اسط از -هاي بستهاي از بازهمشابه گردايهبه قور 

 

 نامند   Rاسط كه آنرا توپولوژي حد پاييني بر  Rيك پايه براي توپولوژي بر 

 قضيه: 3-1-7

اي از اشدددتراك تعداد متناهي از هاي غيرتهي باشدددد  خانوادهاي از مجموعهگردايده  Sاگر 

 دهد  تشكيل يك پايه مي ، براي يك توپولوژي،Sاعضاي 

اي از اشتراك تعداد را هم گردايه ها بگيريم واي از مجموعهرا خانواده Sاگر  :اثبات

باز  اشتراك دو عضو از 5 -1-3در اين صورت قبت قضيه  ،فرض كنيم Sمتناهي از اعضاي

 يك پايه اسط   Xبراي يك توپولوژي  اسط  با استفاده از )الف( گردايه هم عضوي از

 هازيرپايه 3-2

 :تعريف 3-2-1

يك  ، Xهاي باز از زيرمجموعه Sك فضدداي توپولوژي باشددد  گرداي   ي فرض كنيم

 يك پايه براي  Sاسدط اگر و تنها اگر اشتراك متناهي از اعضاي   Xزيرپايه براي توپولوژي در 

 باشد  

 مثال: 3-2-2

},,:),{[* baRbaba 
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و  اشدددتراك دو بازة باز و نامتناهي Rدر  شدددود كه هر بازة بازمشددداهده مي

تشددكيل يك   Rهاي معمولي دربازه از آنجا كه  اسددط يعني، 

 اسط   Rهاي باز و نامتناهي يك زيرپايه براي شامل تمام بازه Sدهند لذا پايه مي

 مثال: 3-2-3

يك مسددتطيل باز  اشددتراك يك نوار باز نامتناهي قائم با يك نوار باز نامتناهي افقي در

 اسط 

دهند  در نتيجه تشدددكيل مي هاي باز، يك پايه براي توپولوژي معمولي درمسدددتطيل

 اسط   شامل تمام نوارهاي باز نامتناهي يك زيرپايه براي Sگردايه 

 تعريف: 3-2-4

 تعريفرا  ، توپولوژي توليد شده به وسيلهباشد آنگاه Xيك پايه توپولوژي براي  اگر

 ، عضدددوي از پايه نظير اگر را باز گوييم  Xاز  Uزيرمجموعده  :كنيممي

لذا هر مجموعه باز اجتماع تعدادي از اعضاي  و وجود داشته باشد به قسمي كه

 اسط  

  قضيه: 3-2-5

وسيله به   كه  باشدد  توپولوژي  Xهاي غيرتهي از اي از زيرمجموعهگردايه Sفرض كنيم 

S  رويX شود، اشتراك تمام توپولوژيهاي رويتوليد ميX  اسط كه شاملS   باشد 
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  :اثبات

 Sباشد كه شامل  Xهاي رويعبارت از اجتماعي از توپولوژي فرض كنيم 

 Sشامل اسط  چون توپولوژي باشد  بايد ثابط كنيم كه اسط  فرض كنيم

وجود دارد  ،  بنابراين قبت تعريف  از قرفي ديگر فرض كنيماسط لذا

 به قسمي كه،

 

 اسط در نتيجه، در ،لذا براي هر چون 

 

 ترتي و بدين

 

  ، بنابراينيعني

 مثال: 3-2-6

اي براي پايه Xهاي يك عضدددوي، گرداي  همه زيرمجموعهXبه ازاي هر مجموعه اختياري 

 اسط   Xتوپولوژي گسسته در

 لم: 3-2-7

}:{ IiTi 


Ii

iT


*
* 

 *ASS
ki


)...(
21 niii

Ii

SSSA 




*S kiki
S*

*)...(
21


niii SSS 

*)...(
21




nii

Ii

i SSSA 

*A * 



 

 

 در اين صددورت،  باشددد  Xاي براي توپولوژي پايه اي اختياري ومجموعه Xفرض كنيم

 اسط   هاي اعضايبرابر با گردايه كليه اجتماع

باشد  چون به  ، يك گردايه شاخصي اختياري از اعضايفرض كنيم اثبات:

تعلت دارد  برعكس،  نيز به يك توپولوژي اسط و بنابراين و ، ازاي هر

 وجود دارد كه xB مانند ، عضوي ازUدر x، قبت تعريف، به ازاي هر فرض كنيم 

xx B U  لذا  
 

x

x U

U B




 
  برابر اسط  با اجتماعي از اعضاي U، در نتيجه

دهد كه توپولوژي كه برحسددد  پايه ارائه شدددود، داراي معيارهائي براي لم زير نشدددان مي

 شود  مقايسه اسط كه با نام توپولوژي ظريف يا ضخيم ظاهر مي

 لم: 3-2-8

باشند  در اين صورت  Xدر  وهايي براي تولوپوژيهايبه ترتي  پايه و فرض كنيم

 ظريفتر اسط   از احكام زير معادلند  الف(

در  شود يك عضو پايهرا شامل مي xكه  در B و هر عضو پايه Xدر  xب( به ازاي هر 

  وجود دارد به قسمي كه 
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 اثبات:

  فرض كنيم باشد آنگاه عضوي از U)ب( بايد نشان دهيم كه اگر )الف(

يك بنابر)ب(   وجود دارد كه Bنظير  آيد عضوي ازپديد مي به وسيله چون

  لذا قبت    پس كهوجود دارد به قسدددمي  در  عضدددو پايه

  تعريف،

B ،)الف( فرض كنيم )ب(    ،،و قبت    چون قبت تعريف

متعلت  ، عضدددوكند ورا توليد مي ،از قرفي چون    پس)الف( 

  وجود دارد كه 

 مثال 3-2-9

ها را به جاي اعضاي پاي  سدن  گيريم  اگر قلوهرا در نظر مي اره سدن  يك كاميون پر از پ

د اين شونريزه ميها خرد شددند تبديل به سددن  سدن  توپولوژي فرض كنيم  بعد از اينكه قلوه

شددوند  توپولوژي جديد ظريفتر از توپولوژي اوليه ي پاي  توپولوژي جديد ميها اعضدداريزهسددن 

 سن  هستند  ها جزئي از قلوهريزهاسط  چنان ه هر كدام از اين سن 

 مثال 3-2-11

را در نظر  هدداياز زيرمجموعدده اي مددانندددگردايدده

 گردايه،  Sگيريم اشتراك متناهي اعضاي مي
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 عبارت اسط از: اعضايدهد  اجتماع را تشكيل مي

 

 توليد شده اسط   Sاسط كه به وسيله گردايه  Xكه يك توپولوژي براي 

 لم: 3-2-11

باشد  به قسمي  Xهاي باز اي از زيرمجموعهگردايه يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

وجود داشته  Cمانند  اسط، عضوي از xكه شامل  Uمانند  Xو هر مجموعه باز  كه

 اسط   Xاي براي توپولوژي پايه   در اين صورت،قسمي كه،باشد به 

  اثبات:

، Xدر  xاي باز اسط به ازاي هر مجموعه Xيك پايه اسط  چون  كنيم كهابتدا ثابط مي 

  براي بررسددي شددرط دوم، فرض وجود دارد كه Cمانند  قبت فرض، عضددوي از

 باز هسددتند پس و هسددتند  چون  در و كه در آن كنيم

  وجود دارد كه، مانند اسط، لذا عضوي از هم باز

توپولوژي بوده و Xدر  توپولوژي توليد شددده به وسدديله  كنيم كهاكنون فرض مي

در عين حال  ظريفتر اسددط بالعكس، چون هر عضددو از باشددد قبت لم قبلي Xاوليه بر 

  لذا اسط در نتيجه نيز در اسط  اجتماع هر تعداد از اعضاي  عضوي از

}X,},d{},b{},c,b{},b,a{{  
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توان دو توپولوژي وجود دارد كه آنها را مي Rكنيم كه در مجموعه اعداد حقيقييادآوري مي

 ها، توصيف كرد  برحس  پايه

 تعريف 3-2-12

 هاي باز اعداد حقيقي مانند،اي از همه بازهگراديه اگر

 

گرادي   نامند  اگر Rرا توپولوژي استانده در  باشد آنگاه توپولوژي توليد شده به وسيله

، آنگاه باشدددد كه در آن هاي نيم باز اعداد حقيقي نظيرهمده بازه 

 نامند   Rرا توپولوژي حد پايين در  توپولوژي توليد شده به وسيله

كه تهي نيز عضدوي از پايه اسط  وقتي   هر دو پايه هسدتند و  و در واقع

كنيم توپولوژي حد از توپولوژي استانده بحث شده اسط  يادآوري ميشدود يعني  مي Rبحث از 

پاييني اهميط زياد دارد  كه در سداختن مثالهاي نقيا بسيار مورد استفاده بوده و مفيد اسط   

 لم زير در مورد اين دو توپولوژي اخيراً ارائه شده اسط  

 لم: 3-2-13

اكيداً  باشند آنگاه Rبه ترتي  توپولوژي استانده و توپولوژي حد پاييني در  وهرگاه

 اسط   ظريفتر از
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در اين صورت، بازة  باشد و عضوي از پايه توپولوژي فرض كنيم :اثبات

ظرفيتر  از اسط  پس و جزء xكه شامل  عضوي از پايه توپولوژي باز نيم

، هيچ بازه بازي وجود ندارد كه در از پايه توپولوژي اسط  از سوي ديگر، به ازاي عضو

 ظريفتر نيسط   از صدق كند  بنابراين شرط 

 تعريف: 3-2-14

هاي باز اي از مجموعه، گراديهxشددامل  و يك فضدداي توپولوژي، Xفرض كنيم 

وجود داشته باشد به قسمي كه  ، يك xشامل  Aباشدد  اگر براي هر مجموعه باز مانند 

 پايه موضعي نامند   xرا در نقطه  آنگاه گراديه 

 مثال: 3-2-15

كه شامل  گيريم  گراديهرا در نظر مي و نقطه اختياري توپولوژي معمولي بر

 اسط   X، يك پايه موضعي در xتمام قرصهاي باز به مركز 

 xاسددط كه مركزش   ، شددامل قر  بازي چونxشددامل  Aكه هر مجموعه باز  چون

يك پايه  به مركز Rدر  هاي بازباشددد به قور مشددابه گردابه تمام بازهمي

  اسط Rموضعي در 

 گزاره: 3-2-15
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 xشامل  باشد آنگاه اعضاي بوده و Xدر  اي براي توپولوژيپايه فرض كنيم

 دهند  يك پايه موضعي تشكيل مي Xدر 

توان اند ميتعريف شده xنقطه  هاي باز شامل يكمفاهيم زيادي كه قبالً برحس  مجموعه

 تعريف كرد براي نمونه به گزاره زير توجه كنيد   xبر حس  يك پايه موضعي در نقطه 

 گزاره: 3-2-16

  A يك نقطه حدي  x باشد و يك فضداي توپولوژي و  فرض كنيم

  باشد   xپايه موضعي شامل نقطه ديگري غير از عضو اسط اگر و تنها اگر هر 

 Uمجموعه باز هر باشد در آن صورت براي  Aيك نقطه حدي  فرض كنيم اثبات:

  داريم  xشامل 

داريم هر عضددو برايباشدد،   x، يك پايه موضدعي در نقطه  در صدورتي كه 

 لذا   

، xشددامل    U حال اگر  .، براي هر  برعكس فرض كنيم كه

كه در  وجود دارد به قسمي كه يك مجموعه باز باشد در آن صورت يك

 اين صورت هم،

 

 شود  مي Aيك نقطه حدي  xلذا 

Xx

),( XXAXx

Xx

 AxU }){(

 xxB 
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 5تمرين   

 ارزند  هاي زير همباشد گزاره يك زير گردايه   ثابط كنيد كه اگر1

 اسط   اجتماعي از اعضاي در Gالف( هر     

 وجود دارد به قوري كه ، ، حداقل يكGدر pب( به ازاي هر 

، يك پايه براي توپولوژي هاي زير از زيرمجموعه درگردايه  نشان دهيد كه هر يك از 2

 هسط  Rمعمولي در 

 االضالع باز،الف( گردايه مثلثهاي متساوي

 هاي باز اضالع افقي و قائم ب( گردايه مربع

اي از گردايه باشدددد  اگر يك پايه يك فضددداي توپولوژي و   فرض كنيم3

 يك پايه اسط   براي باشد آنگاه و هاي باز ومجموعه

اي از باشد  گردايه و گسدسدته   يك فضداي توپولوژي  X  فرض كنيم 4

 باشد   اسط اگر و تنها اگر Xيك پايه  باشد، اگر Xزيرمجموعه 

باشددد اگر هر مجموعه  Xاز  وهايهاي توپولوژيبه ترتي  پايه و  فرض كنيم5

  باشد نشان دهيد كه اجتماعي از 
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𝑆2و    اگر6 = {{𝑎}, {𝑒}, {𝑎, 𝑏, 𝑐}, {𝑐, 𝑑}}  هددايي از گردايدده

 را بيابيد   𝑆2 وهاي توليد شده به وسيله باشند توپولوژي هاي زيرمجموعه

روي مجموعه اعداد حقيقي  هاي بستهاي از بازه  توپولوژي توليد شده، گردايه7

R   را بيابيد 

باشدددد ثابط كنيد كه گردايه  بوده و Xبراي اي براي توپولوژيزيرپدايده   S  اگر 8

 اسط   Aبر   اي براي توپولوژي زيرفضايزيرپايه 

 باشد اگر  Xهم يك زيرپايه  Sيك فضاي توپولوژي و  X  فرض كنيم9

 يك پايه موضعي اسط   xدر   باشد نشان دهيد مجموعه مقطع متناهي

 اسط   يك زيرپايه باشد نشان دهيد كه وهايبراي توپولوژي Xدر  S  اگر11

 در فضاي توپولوژي هاوسدورف، پايه موضعي متناهي دارد   x  نشان دهيد كه هر نقطه 11

باشددد نشان دهيد  بوده از فضداي  يك پايه، توپولوژي   فرض كنيم12

 يك پايه اسط   A  بر  براي توپولوژي نسبي كه گردايه

داراي پايه متناهي  متناهي اسط اگر و تنها اگر Xروي    نشدان دهيد كه توپولوژي 13

 باشد  

هاي زير شوند نشان دهيد كه گزارهتوليد مي Xروي وبه ترتي  و  فرض كنيم14

 درسط هستند  
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  آنگاهباشد  اگرالف( 

   آنگاهباشد  اگرب( 

يك  X در xو  xشدددامل  Aيدك زيرپدايه و    Xبراي فضددداي توپولوژي  S  فرض كنيم 15

 اعضاي متناهي وجود دارند به قسمي كه، Sزيرمجموعه باز باشد نشان دهيد كه در 

 

اي از گويهاي صورت گردايهباشد  در آن يك فضداي متري و    فرض كنيم16

 اسط ثابط كنيد   xيك پايه موضعي  پذيرباز شمارش

اي از گويهاي باز به گردايه و هم نين  يدك فضددداي متري و  X  فرض كنيم17

 يك پايه موضعي اسط   xدر نقطه  باشد  نشان دهيد كه xمركز 

يك پايه موضددعي باشددد   هم در S يك فضدداي توپولوژي و   فرض كنيم18

   گردايهنشان دهيد  را   توپولوژي A روي گيريم ورا در نظر مي  ،A زيرمجموعه

 اسط   Aپايه موضعي در يك  xدر نقطه  

 هاي، گردايهنشان دهيد براي  گيريم  مجموعه اعداد حقيقي را در نظر مي19

   و  

 دهند  تشكيل يك پايه مي R روي و  يهاتوپولوژي برايبه ترتي  
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 فصل چهارم

 ارزي توپولوژيپيوستگي و هم

 توابع پيوسته 4-1

 تعريف: 4-1-1

در ازاي اگر باشد   يك تابع و Yبه  Xاز   fدو فضاي توپولوژي و  Yو  Xفرض كنيم

 آنگاه  شدود به قسمي كه  يافط Uيك همسدايگي  ، Yدر از Vهر همسدايگي 

 ، پيوسته نامند   Yو   X برحس  هر توپولوژي ارائه شده براي، در نقطه  fتابع 

 پيوسته اسط   Xروي   fپيوسته باشد،   X ، fدر  xاگر براي هر نقطه

 ها: مثال 4-1-2

يك تابع ثابط باشد، به قوري  Yبه  Xاز  fدو فضداي توپولوژي و    Yو  Xفرض كنيم  الف(

 هر همسايگي V، پيوسته اسط  زيرا كه Xدر  در هر نقطه f  در اين صورتكه 

𝑓(𝑋)باشد،  = {𝑐}  𝑉  كه مجموعهX  شود  مي هم يك همسايگي 

Xx 

)( xfVUf )(

x

cx xYc

x



 

 

در  xباشد، يعني هر هماني ، تابع يك فضداي توپولوژي و  Xفرض كنيم  ب(

X ،  باشدد  در اين صورتf در  در نقطهXدر ، پيوسته اسط  زيرا كه براي هرX ،

  وجود دارد كه Vيك همسايگي 

 Xدر  fصورت يك تابع باشدد  در اين  Yبه  Xاز  fيك فضداي توپولوژي گسدسدته و     X ج(

، باشد آنگاه، Yدر يك همسايگي براي X ،Vدر  به ازاي هر اگر پيوسته اسط زيرا كه 

  يك همسايگي اسط به قسمتي كه ، برايX، در 

يك تابع  Yبه  Xاز فضدداي توپولوژي fيك فضدداي توپولوژي ناگسددسددته و  Yفرض كنيم د(

  باشد  در 

، Xدر  هم براي باشد،  پيوسته اسط  زيرا كه اگر، Xروي  fصدورت  اين

   يگانه همسايگي اسط كه  براي  ،Y  يك همسايگي اسط

  Yيك پايه براي توپولوژي يك تابع و  و X  ،Yبراي فضاهاي توپولوژي  اگر 

يك تابع  fباشد  در اين صورت  Xزيرمجموع  بازي از  ،و نيز به ازاي هرباشدد  

 پيوسته اسط 

 ،، اجتماعي از اعضايباشد  Yزيرمجموعه بازي از  Hفرض كنيم  زيرا اگر
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هاي باز اسدددط و در اجتماعي از مجموعه قبت فرض باز اسدددط لذا هر

 پيوسته خواهد بود   fباشد  بنابراين نتيجه باز مي

 

 

 

 گزاره: 4-1-3

 Xدر  در نقطه  f  يك تابع باشددد Yبه  Xاز   fدو فضدداي توپولوژي،  Yو  Xفرض كنيم

 در نقطه، ،Yدر  از Vپيوسدته اسدط اگر و تنها اگر براي هر همسايگي   

 يك همسايگي باشد  

باشد در  Yدر  يك همسايگي Vپيوسدته و   در نقطه fفرض كنيم  اثبات:

  لذا توان يافط به قسدددمي كه،، مياز Uاين صدددورت يدك همسدددايگي  

 يك همسايگي اسط   Xدر  در نقطه كه  

 باشد به قسمي كه Yدر  يك همسايگي Vو  برعكس، فرض كنيم

در نظر بگيريم آنگاه  باشددد، در اين صددورت اگر  Xدر  طهيك همسددايگي نق

 پيوسته اسط   در نقطه fيعني  

 م  كنيهاي پيوستگي را در يكجا جمع كرده به صورت قضيه ارائه مياكنون تمام ويژگي
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iBf 
)(1 Hf 

x

)( xf)(1 Vf Xx 

Xx )( xf

Xx VUf )(

)(1 VfU )(1 Vf 
x
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 قضيه: 4-1-4

 ارزند(هاي زير معادلند  )هميك تابع باشد  گزاره Yبه  Xاز  fدو فضاي توپولوژي،  Yو  Xاگر 

 پيوسته اسط   Xروي  fالف( 

يك همسايگي براي  ،Yدر  از Vبراي هر همسدايگي   و Xدر  xب( براي هر 

x   اسط 

 باز اسط   Xدر  ،،Gج( براي هر مجموعه باز 

 بسته اسط   Xدر  ،بسته، Fد( براي هر مجموعه 

 ، ، Aهد( براي هر 

 ،،Bو( براي هر

ارزند )معادلند(  )ب( وجود داشددته باشددد )ج( هم )الف( و )ب( قبت گزاره قبل هم اثبات:

يك مجموعه باز در نظر گرفته شود آنگاه  Yدر  Gبرقرار اسط، زيرا كه وقتي )ب( برقرار باشد و 

هم براي هر  ، براي هر نقطه خود يك همسدددايگي اسدددط  بنابراين قبت )ب(Gچون

 هم باز اسط   باشد كهخود يك همسايگي مينقطه 

گيريم كه )ب( هم برقرار اسددط، زيرا كه براي هر برعكس، اگر )ج( برقرار باشددد، نتيجه مي

 ، يكYباشددد قبت تعريف همسددايگي، در  Yدر يك همسددايگي V دلخواه، اگر 

)(xf)(1 Vf 

YG )(1 Gf 

YF )(1 Ff 

XA)()( AfAf 

YB)()( 11 BfBf  

)G(f 

)G(f 

Xx)x(f



 

 

هم  چون )ج( برقرار اسط، وجود دارد به قسمي كه، W مجموعه باز

، يك همسايگي خواهد بود  xهم براي  ،باز اسدط  از قرفي چون، 

 كند  كه در اين صورت )ب( صدق مي

شود كه ثابط مي ،،استفاده شودبراي هر اگر از رابطه 

 ارزند  هاي )الف(، )ب(، )ج( و )د( همارزند  بنابراين گزاره)ج( و )د( هم

پيوسته و  fكند فرض كنيمد )هددد( هم صدق ميدهيم كه )الف( برقرار باشاكنون نشان مي

 شود به قسمي كهيافط مي باشدد  در اين صورت يك  و 

 xاز   Uي ، يك همسايگYدر  yاز  Vپيوسته اسط، براي هر همسايگي  xدر نقطه  fباشدد  چون 

ترتيدد  و بدددين ،و چون، وجود دارد بدده قسدددمي كدده Xدر 

    وداريم لذا     بنابراين

 ،،A فرض كنيم براي هر( گزاره )و( را ثددابددط مي كنيم  هددددددبددا فرض ) حددال

در آن صدددورت با  ،باشدددد و مجموعه اي دلخواه،  B  اگر 

  توجه به تعريف،

شدددود در نهايط بايد مي  ،A و قبت تعريف بندابراين 

فرض كنيم كه  حال ( هم برقرار اسدددط دشدددود كه )( نتيجه ميونشدددان دهيم كه از برقراري )
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 لذا  در اين صدددورتبداشدددد،  بسدددتده   اي مجموعده  

 

( دباشد يعني )بسته مي صدورت كه در آن  و چون هميشده 

 هم برقرار اسط  

 قضيه: 4-1-5

روي فضدداي  ،fباشددد  تابع  Yفضدداي توپولوژي  پايه يك زير Sفرض كنيم 

 باشد   Xيك زيرمجموعه باز  Sپيوسته اسط اگر و تنها اگر تصوير وارون هر عضو Xتوپولوژي 

 اثبات:

، Sدر  sباشند و فرض كنيم براي هر  Yو  Xهاي به ترتي  توپولوژي وفرض كنيم    

اسط  فرض  ،پيوسته اسط، براي  fباشد  بايد نشان دهيم كه  

  باشد، با توجه به تعريف زير پايه، براي كنيم

 

اجتماعي از اشددتراك    بنابراين چون،قبت فرض، براي هر،

 fپيوسددته اسددط  از قرفي ديگر اگر   f  يعني باشددد،هاي باز ميمتناهي مجموعه
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ن مگيريم كه تصوير وارون هر مجموعه باز پيوسته باشد قبت قضيه قبل از گزاره )ج( نتيجه مي

 Sجمله اعضداي پايه، باز اسط  از قرفي هر عضو پايه، به صورت يك اشتراك متناهي از اعضاي  

  باز اسط  Sمي باشد  پس تصوير وارون اعضاي 

را ارائه  Yبه توي فضاي توپولوژي Xاز يك زيرمجموعه   fاكنون تعريف پيوستگي يك تابع 

 كنيم  مي

 تعريف:  4-1-6

، در نقطه  fيك تابع باشدددد  تابع  Yبه توي  Xاز يك زيرمجموعه   fفرض كنيم

در از Wيك همسايگي  Yدر  از Vهمسدايگي  هر پيوسدته اسدط اگر و تنها اگر براي  

 باشد   وجود داشته باشد كه 

 تعريف: 4-1-7

يك تابع باشد   Yبه توي  Xاز يك زيرمجموعه   fدو فضاي توپولوژي و  Yو  Xفرض كنيم 

در هر  fپيوسته باشد،  Yو توپولوژي  ، براسار توپولوژي نسبيدر يك نقطه fاگر 

پيوسته  در هر نقطه fپيوسته اسط  اگر  Yو  Xبرحس  توپولوژي ارائه شده  نقطه،

در هر  پيوسددته اسددط  حتي اگر در يك زيرمجموعه تحديد شددده،   در  fباشددد، 

 پيوسته اسط   Eاي پيوسته باشد، در نقطه

 در آن ناپيوسته اسط   fاسط كه  عبارت از نقاقي از fناپيوستگي 
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fD



 

 

 مثال: 4-1-8

، تابع هماني Xبه توي  Aباشد  از  Xزيرفضداي   Aيك فضداي توپولوژي و   Xفرض كنيم

باشد، آنگاه، باز   Xدر Bو اگر اگر، يك تابع هماني اسدط، پيوسته اسط  زيرا  

 باز اسط   Aدر 

 قضيه: 4-1-9

يك تابع باشد به  Yبه  از زيرمجموعه  fدو فضداي توپولوژي و   Yو  Xفرض كنيم 

در  Eدر  fباشد، تحديد شده  پيوسدته باشدد  اگر،   قسدمي كه در نقطه 

 پيوسته اسط   نقطه

 يك همسايگي Vگيريم و فرض كنيم در نظر مي gرا  Eدر  fتحديد شده   اثبات:

وجود دارد به قسمي كه  از Uپيوسته اسط بنابراين يك همسايگي  در fباشد  چون  Yدر 

پيوسددته  در gيعني  در صددورتي كه، 

 اسط  

 نتيجه: 4-1-11

در  fيك تابع باشد  اگر،  Yبه  Xاز زيرمجموعه   fدو فضاي توپولوژي و  Yو  Xفرض كنيم 

 هم پيوسته اسط   ،Fپيوسته باشد، براي هر  

 نتيجه: 4-1-11



aa )(XB

ABB  )(1

XA

fDx fDEx 

x

)( xf

xx

VUf )(VUfEUfEUg  )()()( x

fDE EF 



 

 

پيوسته  و در Yبه توي X از زيرمجموعه fدو فضاي توپولوژي و  Yو  Xفرض كنيم

، برحسددد  نقطهدر  در f  در اين صدددورت تحديد باشدددد و

 پيوسته اسط   Yو توپولوژي  روي توپولوژي نسبي 

 قضيه: 4-1-12

تعريف شددده باشددد به   Yبه  Xاز زيرمجموعه  fفضدداهاي توپولوژي و  T ،X ،Yفرض كنيم 

 ،يك تابع باشد Xبه  Tاز زيرمجموعه  gپيوسته باشد و هم نين در نقطه fقسدمي كه  

يك تابع پيوسته باشد در آن صورت تابع  در نقطه  g و به قوري كه

 پيوسته اسط   Yو  Tهاي برحس  توپولوژي در نقطه  مرك 

باشد آنگاه يك  يك همسايگي Vاسط  اگر  قبت فرض :اثبات

 Sيك همسايگي ،    چونوجود دارد به قسمي كه از  Uهمسايگي 

   در اين صورتوجود دارد به قسمي كه از

 

 پيوسته اسط   در نقطه لذا 

 پيوستگي فضاي متري 4-2

 گويهاي-باشد، آنگاه گردايه همه   Xمتري در مجموعه  dاگر    

 

fDx 

XXx fDX Xx 

X 

fDx 

)t(gx  gDt 
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gfDt )( xf

xVUf )()(  tgx 

tUSg )(

VUfSgfSgf  )())(())(( 

gf t



}),(,{),(   yxdXyyxB



 

 

توپولوژي اسدددط كه به   Xدر توپولوژياي براي يك  پايه،  و هر به ازاي هر 

 موسوم اسط   dبوسيله شده متري القا

ذير گوييم كه متري پرا در صورتي متري   Xباشدد،   توپولوژييك فضداي   اگر     

را القا كند  يك فضاي متري عبارت اسط از  توپولوژيوجود داشدته باشدد كه     Xدر  dمانند 

هاي رابطهرا  توليد كند    X توپولوژيكه  dهمراه با متري مشخص   Xذير مانند پفضايي متري 

ارائه  توانمي فضاي متري نيزبه هاي آن را كه تاكنون بحث كرديم در مورد پيوستگي و ويژگي

 نمود  

 تعريف: 4-2-1

باشد  اگر  ، يك تابع وYبه  Xاز  fفضاهاي متري و  وفرض كنيم

كه داشدددته باشددديم   xبراي هر  شدددته باشدددد به قسدددمي كه  وجود دا ، يكبراي

 پيوسته اسط   در نقطه fن صورت ايدر     آنگاه، 

 معادل اسط  7-1-4مي توان نشان داد كه اين تعريف با تعريف 

 قضيه: 4-2-2 

هاي زير يك تابع باشد گزاره Yبه  Xاز  fدو فضاي متري و  و فرض كنيم

 ارزند  هم

1 )f  پيوسته اسط   در 

Xx

),( X



),( 1dX),( 2dYXx 



),(1 xxd))(),((2 xfxfdx

),( 1dX),( 2dY

x



 

 

  كه  وجود دارد يك ( براي هر2

وجود دارد به  Xدر  از M، يك همسددايگي  Yدر  از  N( براي هر همسددايگي3

  قسمي كه

 اسط   Xدر  يك همسايگي ،Yدر  از N( براي هر همسايگي 4

-4با استفاده از تعريف پيوستگي در فضاي توپولوژي متري و با استفاده از قضيه   اثبات:

   شود    اثبات مي1-4

 قضيه: 4-2-3

يدك تدابع باشدددد  آنگاه    Yبده   Xاز  fدو فضددداي متري و  و فرض كنيم

 ارزند  هاي زير همگزاره

1 )f   پيوسته اسط 

 باز اسط   Xدر  ،Yدر  G( براي هر مجموعه باز 2

 بسته اسط   Xدر  ،Yدر  F( براي هر مجموعه بسته 3

   ،( براي هر4

   ،هر  ( براي5

  .شودبه مطالعه كننده واگذار مي: اثبات

)),(()),((   xfBxBf 

)( xfx

NMf )(

)( xf)N(f 
x

),( 1dX),( 2dY

)(1 Gf 

)(1 Ff 

XA)()( AfAf 

YB)()( 11 BfBf  



 

 

 تعريف: 4-2-4

باشد   يك تابع و  به فضاي متري  از فضاي متري f فرض كنيم

  كه  Eدر  x ،yوجود دارد به قسمي كه براي هر   ، يكاگر براي هر

 آنگاه، 

 

   پيوسته يكنواخط اسط   E  وير f  باشد، تابع برقرار 

 مثال: 4-2-5

 پيوسته اسط فقط پيوسته يكنواخط نيسط  ،

   ،و زيرا كه براي هر

  يا  كه ناي ، برايبنابراين براي هر يك

توانيم نمي xمسددتقل از را  عددلذا       و بنابراين، باشددد بايد

 انتخاب كنيم  

 قضددديدده مقدددار ميددانگين، بددا توجدده بدده  Rبدده  Rاز  در مقددابددل تددابع

   پيوسته يكنواخط اسط  تابع  

 قضيه: 4-2-6

),( 1dX),( 2dYXE 

),(1 yxd

))(),((2 yfxfd

RRf :2)( xxf 

hhxhxhxhx 22)( 222 
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با ضابطه يك تابع  Yبه  Xاز   fباشد  اگر  يك فضداي متري و  فرض كنيم

  پيوسته اسط نقطه هردر ،fتابع آنگاه  ؛تعريف شود 

 اثبات:

     نشان خواهيم داد كه براي هر،  

 بنابراين، داريم:   ،Aدر  zبراي هر چون 

 

 لذا   بطور مشابه، 

 تددا داشدددتدده بدداشددديم  بدداشدددد   كددافي اسدددط ، بنددابراين براي هر  

 پيوسته يكنواخط اسط   f كهبل پيوسته اسط  xدر  fكه دراين صورت 

 قضيه: 4-2-7

 رومجموعه باز جدا از هم داراي دو از فضاي متري جدا از همهر دو مجموعه بسته 

 هستند  

بدداشدددنددد و جدددا از همدو مدجدمدوعدده بسدددتدده     Bو  Aفدرض كدنديدم      اثاباات:  

و  Uواض  اسط كه  و  

V  هستند  جدا از همدو مجموعه  

),( dXXA

),()( Axdxf Xx

Xxy , ),(|),(),(| yxdAydAxd 
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و  كنيم در اين صورترا انتخاب مي اسط،  براي اينكه نشدان دهيم 

اسط  به قور مشابه  و لذا بنابراين بسدته اسط  Bچون 

 اسط   توانيم نشان دهيم كهمي

     باز هستند  براي اين امر، Vو  Uاكنون بايد نشان دهيم كه 

يدك تدابع پيوسدددته اسدددط و چون   Rبده   Xاز  6-2-4قبت گزاره  gكنيم  تدابع  را تعريف مي

   نيز باز اسط Vباز اسط به قور مشابه،   Uاسط   

 جدا از همهاي  ، داراي همسايگي (X,d)از فضاي  جدا از هميعني هر دو مجموعه بسدته  

 هستند  

 6تمرين 

در  fيك تابع باشد اگر  Yبه  Xاز زيرمجموعه  fدو فضاي توپولوژي و  Yو  X  فرض كنيم 1

 هم پيوسته اسط  مجموعه  پيوسته باشد براي هر 

2  X  وY  ،فضدداهاي توپولوژيf  از يك زيرمجموعهX  بهY  پيوسددته بوده و  و در

برحسدد  توپولوژي  تحديد شددود در نقطه  به  f  در اين صددورت اگر 

 پيوسته اسط  Yو توپولوژي  نسبي 

UAAxBx

),(),( AxdBxd  UxUA
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EF 
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XXx fDX x
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 و  ، ناپيوسدددته باشدددد  اگر توپولوژيهاي  فرض كنيم تابع 3

𝜏2  𝜏2 و  وجود داشته باشند بقسمي كه 
برحس  توپولوژيهاي  fنشان دهيد كه تابع  ∗

 ناپيوسته اسط  نيز  و  

 ،و  يددك تددابع بدداشدددد  اگر براي   بدده  Xاز   f  فرض كنيم 4

يك تابع   fباشددند نشددان دهيد كه  Xزيرمجموعه باز  و  هاي مجموعه

 پيوسته اسط 

براي   fاگر   ، يك تابع باشدYبه  Xاز   f،  و Xروي  ها اي از توپولوژيگردايه اگر   5

 پيوسته اسط  پيوسته باشد نشان دهيد كه براي توپولوژي  هر توپولوژي 

  fيك تابع باشد  تابع  Yبه  Xاز زيرمجموعه   fفضاهاي توپولوژي و  Yو  X  فرض كنيم 6

 نشان دهيد  ، پيوسته اسط اگر و تنها اگر براي 

شامل   𝑓(𝑋)پيوسته باشد  اگر دو فضداي توپولوژي و   Yو  X  فرض كنيم 7

 پيوسته اسط  توپولوژي نسبي باشد نشان دهيد كه 

، عبارت Rبه  Xاز  ه مشخص  تابع باشد 𝐴 𝑋يك فضداي توپولوژي و    X  فرض كنيم 8

 اسط از:


𝐴

(𝑥) = {
1,           𝑥 ∈ 𝐴       
0         𝑥 ∈ 𝑋 − 𝐴 
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 Aيك نقطه مرزي  yپيوسدته اسط اگر و تنها اگر   در يك نقطه    نشدان دهيد 

 باشد ن

توپولوژي قبيعي تعريف شده باشد  اگر تابع  R  فرض كنيم روي مجموعه اعداد حقيقي 9

 يك فضاي توپولوژي گسسته اسط  Xپيوسته باشد نشان دهيد كه  

باشددد  نشددان  Rدر  يك تابع و  Rبه  Xاز  fيك فضدداي توپولوژي و  X  فرض كنيم 11

 ارزند هاي زير همدهيد گزاره

(i) f  پيوسته اسط 

(ii)   اندهاي بستهمجموعه و 

(iii) و  هاي زيربازند مجموعه 

بددا توپولوژي    فرض كنيم مجموعدده اعددداد حقيقي بددا توپولوژي قبيعي و 11

 ،fنسبي ارائه شده باشد  

 

 تعريف شده باشد  در آن صورت

(a  آيا تابعf  تحديد شده رويB  و روي X-B  پيوسته اسط 

AXy

RXf :



})(:{  xfXxFi})(:{  xfXxFi

})(:{  xfXx})(:{  xfXx

},,{B 














)(f,)(f,)(f

Bx,
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(b f  پيوسته اسط 

پيوسددته  در نقطه  Aروي  fباشدد تحديد   و    فرض كنيم 12

 پيوسته اسط  نيز در  fاسط  آيا تابع 

شود نشان دهيد تعريف مي يك فضاي متري و   فرض كنيم13

 يك تابع پيوسته يكنواخط اسط  dكه 

اند پيوسته تعريف شده Rبه  از  و توابع  نشان دهيد كه 14

 يكنواخط هستند 

 Rبه  Xاز   fتابع  يك فضاي متري اسط  براي نقطه ثابط   فرض كنيم15

 پيوسته اسط   fتعريف شده اسط نشان دهيد كه  به صورت 

در  fتابع  و براي هر  كه فضاي متري و     فرض كنيم 16

 كند نشان دهيد كه پيوسته يكنواخط اسط صدق مي شرط 

هر تددابعي اسدددط كدده براي  دو فضددداي متري و  و    17

 شرط، در ، 

 

 ، پيوسته يكنواخط اسط xدر  fكند نشان دهيد كه صدق مي

RRf :),(A A

A
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نشددان باشددد   Xزيرمجموعه باز فضدداي توپولوژي  كنيم مجموعه منفرد   فرض مي18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               پيوسدددته اسدددط ، در نقطه Yبه  Xاز  fتابع هر  Yضددداي فروي هر توپولوژي با دهيد 

برقرار اسددددط   ،در xبراي هر  و  و تدوابع،  

 پيوسته باشند نشان دهيد كه  Fو  Eبرحس  توپولوژيهاي نسبي  gو  fترتي  بدين

 پيوسته اسط 

 همانريختي يتوابع باز بسته و فضاها 4-3

اينكه وارون وارون هر مجموعه باز، هم باز اسط يا ، پيوسدته تحط تابع ايم كه تاكنون ديده

ا هاي باز يها باز يا بسته به مجموعههر مجموعه بسته، هم بسته اسط  اكنون توابعي كه مجموعه

 كنيم برند بررسي ميبسته مي

 تعريف: 4-3-1

يك تابع باشدددد  اگر هر مجموعه باز  Yبه  Xاز  fدو فضددداي توپولوژي،  Yو  Xفرض كنيم 

 را يك تابع باز )بسته( گويند  fع باز )بسته( باشد آنگاه تاب f)بسته( تحط 

 گزاره: 4-3-2

 يك تابع باشد  Yبه  Xاز  fدو فضاي توپولوژي،  و  فرض كنيم 

 ، براي هربسته اسط اگر و تنها اگر  fالف( تابع 

}x{

Xx

YEf :YFg :FE)()( xgxf 

YXh :

),X( ),( *Y

XA)()( AfAf 



 

 

 ، باز اسط اگر و تنها اگر براي هر  fب( تابع 

هر مجموعه بسته را  fباشد در اين صورت،  يك تابع بسته و  fفرض كنيم  اثبات:

و بنابراين  لذا  چون و   ؛بسددته اسدط   ،بردبه مجموعه بسدته مي 

بسددته مجموعه بسددته اسددط، بسددتار آن هم زيرمجموعه  يك مجموعه زيرمجموعه چون 

  باشد كه رد اين صورت مي 

يم هخوابسته باشد مي   اگر ، هر اكنون فرض كنيم براي

با توجه به  هم بسته اسط  از اين رو بايد ثابط كنيم كه  نشدان دهيم كه  

    بنابراين كافي اسددط نشددان دهيم كه،اينكه براي هر،

  ترتي  با توجه به فرض و بدين بسته اسط  لذا  Bچون 

 شود بطور مشابه )ب( هم اثبات مي

 تعريف: 4-3-3

وارون  بايك تابع پيوسددته  Yه ب Xاز  fدو فضدداي توپولوژي باشددند  اگر  Yو  Xفرض كنيم 

 ند هست هم همانريخط Yو  Xيك تابع همانريختي اسط و   fپيوسته باشد  

لذا    چون باز اسط Xدر  و  ،زير مجموعه باز  براي هر  

  اسط  يهمانريخت  Xبه  Yاز   f وارون  

XA ))(()( AfAf 

XA

)A(fAA)()( AfAf 
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XA)()( AfAf XB 

)B(f)()( BfBf 

XB )()( BfBf )()( BfBf 

BB )()()( BfBfBf 

YE )(1 Ef EEff  ))(( 1



 

 

يك  Xبه  Tهم از  gيك همانريختي و  Yبه  Xاز  fفضاهاي توپولوژي باشند،  Yو  T ،Xاگر 

 Xهر دو به  Yو  Tيك همانريختي اسط  در آن صورت  Yبه  Tهم از  همانريختي باشند، 

 هم همانريختند  Yو  Tهمانريخط باشند آنگاه 

هاي تحط تابع پيوسددته بدسددط با توجه به نتايجي كه از توابع پيوسددته و ويژگي مجموعه

 توان قضيه زير را هم ارائه نمود آيد  ميمي

 قضيه: 4-3-4

باشد در اين  يك بهيك تابع يك Yبه  Xاز  fدو فضاي توپولوژي باشند،  Yو  Xفرض كنيم 

 ارزند هاي زير همصورت گزاره

1- f   ازX  بهY توپولوژي اسط  ي بين دو فضاييك همانريخت 

2- f   پيوسته هستند  و 

يك  Yدر  از ، Xدر  xاز نقطه  U، در ازاي يك همسايگي Xدر  xبراي هر  -3

يك همسايگي  Xدر  xاز نقطه  ،Yدر  از  Vهمسدايگي اسدط و براي همسايگي   

 اسط 

، Yدر  باز اسط و براي هر مجموعه باز  Yدر  ، Xدر  Gبراي هر مجموعه باز  -4

 باز اسط  Xدر  

gf 

1f

)(Uf)(xf

)(xf)(1 Vf 

)(GfG

)(1 Gf 



 

 

، براي هر مجموعه Yبسدته اسط و در   Yدر  ، Xدر  Fبراي هر مجموعه بسدته   -5

 بسته اسط  Xدر  ، E بسته

̅̅𝐻 𝑌 ،𝑓−1(�̅�) 𝑓−1(𝐻) براي هرو  ، براي هر  -6 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

̅̅𝑓−1(𝐵)        ،براي هر  -7 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   𝑓−1(�̅�)   براي هرو  𝐷 𝑋  ،𝑓(𝐷)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑓(�̅�)   

توپولوژي اسدددط ولي يك بين دو فضددداي  يمتري يك همانريختهر تابع هم ياادآوري: 

 متري نيسط همانريختي هميشه يك هم

 گزاره: 4-3-5

باشددد آنگاه فضدداي   ييكريخت به فضدداي متري  فضدداي متري از  fاگر 

 همانريخط اسط  فضاي  اب 

 كه ، Xدر  yو  xبراي هر   يكريختي باشد فرض كنيم تابع  اثبات:

يك يك اسط  بنابراين براي هر بهيك fباشد تابع مي آنگاه 

خواهد بود اگر  ، وجود دارد به قسدددمتي كه براي 

 فرض كنيم آنگاه  

)F(f

)(1 Ef 

XA)()( AfAf 

YB

),( 1dX),( 2dY

),( 1dX),( 2dY

),(),(: 21 dYdXf 

),())(),(( 12 yxdyfxfd 

),(1 yxd))(),((2 yfxfd

  ))(),((2 yfxfd



 

 

يكريختي بدداشددددد آنگدداه   پيوسدددتدده اسددددط  وقتي  fيدعني  

يك بيك و پوشا و پيوسته اسط  بنابراين يكريختي اسدط يعني  

 ند هست همانريخط Yو Xا  يك همانريختي اسط  لذ 

 تعريف: 4-3-6

گيريم  اند در نظر ميكه از نقاط يكسان تشكيل شده و يدو فضداي متر 

يك  به يك تابع هماني وجود داشددته باشددد بقسددمي كه از Xبه روي  Xاگر از

 ارز گويند ، همXرا روي  ،همانريختي باشد آنگاه مترهاي

در واقع يك فضددداي  و ارز، يك گردايههداي باز دو متري هم قبت اين تعريف، مجموعده 

ارز، در واقع، يك فضاي دهند  بنابراين دوفضاي توپولوژي متري همرا نشان مي توپولوژي

 اند توپولوژي متري

ارزي يكنواخط اسط و آن عبارت اسط از اينكه اگر ارزي ديگري وجود دارد كه بنام همهم

هم ارز ي هارا متر ،در تعريف فوق تابع هماني، پيوسدددته يكنواخط باشدددد آنگاه متريهاي

 خط نامند يكنوا

 گزاره: 4-3-7

به متري dارزي متريهممفهوم اند، تعريف شددده Xروي مجموعه متريهاي كه در مجموعه

 ارزي اسط ، يك رابطه هم

),(),(: 21 dYdXf 

),(),(: 12

1 dXdYf 
f

),(),(: 21 dYdXf 

),( 1dX),( 2dX

),( 1dX),( 2dX

1d2d



),( X

1d2d

*d
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 توپولوژيهاي توليد شده )القا شده( توسط توابع  4

 تعريف 4-4-1

يك گردايه از فضاهاي توپولوژيكي باشد  ومجموعه مخالف تهي يك  X فرض كنيم

را به صددورت زير در  Xهاي اي از زيرمجموعه گردايه  ارائه شددود  تابع iبراي هر و 

 گيريم نظر مي

 

تشدكيل شده   تحط  باز از هر فضداي هاي زير مجموعه  مهوارون ه از اجتماع Sيعني

ناميده   شددود، توپولوژي توليد شددده از قرف توابعتوليد مي S، از Xكه در توپولوژي اسددط 

 شود مي

 ويژگي اينگونه توپولوژي در قضيه زير مشهود اسط 

 قضيه:  4-4-2

 اي از توابع ، گردايهXفرض كنيم روي يك مجموعه غيرتهي و اختياري

باشد  Xوي ر Sبوسيله  توپولوژي توليد شدهو  باشد وه تعريف شد

 آنگاه

},{ iiY 

ii YXf :

})({ 1

ii
Ii

HHfS  





iYif

if

),(: iii YXf 

}:)({ 1

ii
i

HHfUS  






 

 

(i) باشند ، پيوسته ميبرحس  توپولوژي تمام توابع 

(ii) پيوسددته،  توابعباشددد كه با در نظر گرفتن آنها ي ياشددتراك تمام توپولوژيها راگ 

 اسط  هستند آنگاه

(iii)  پيوسدددته وابع اسدددط كه با در نظر گرفتن آن، همه ت ييترين توپولوژضددخيم ،

 هستند  

(iv) دايهگر مقاقع متناهي از اعضاي S  اسط  يك زيرپايه 

 اثبات:

(i) ها   بنابراين ، داريمو هر  براي هر تابع

 پيوسته هستند  برحس  

(ii) لذا   پيوسته هستند در اين صورت برحس  توپولوژي  تمام توابع

 و بنابراين ، اسط يكي از توپولوژيهاي توابع پيوسته    از قرفي ديگر چون

(iii) اثبات اين قسمط از(ii) آيد بدسط مي 

(iv) شود به سادگي ثابط مي 

 مثال: 4-4-3

if

*if

* 

if



),Y(),X(f iii  iH  SHfi )(1

if



if
**S * 

if ** 



 

 

و باشند يعني تصوير توابع  R به از و فرض كنيم

نهايط اسط   عبارت از يك نوار باز بي در   در اين صورت تصوير وارون بازه باز

     دندهيك زيرپايه تشكيل مي، U براي توپولوژي قبيعي دانيم كه اين نوارهاي باز رويمي

 نتيجه: 4-4-4

  اي از تمددام توابع ثددابددط، گردايددهX غيرتهي و فرض كنيم روي يددك مجموعدده اختيدداري

اسط   X ترين توپولوژي روي آنگاه توپولوژي ناگسسته ضخيم شيم باداشته   

  ندهستپيوسته  تمام توابع كه با در نظر گرفتن آن، 

 اثبات:

هاي توابع  ، برحسددد  تمام توپولوژيXروي تابع ثابط، اگر دقدط كنيم يدك  

ون چ  اندپيوسته برحس  توپولوژي ناگسسته بنابراين تمام توابع ثابطاسط   پيوسدته 

توپولوژي براي تمام توابع ثابط لذا اين ، توپولوژي ناگسسته اسط X ترين توپولوژي روي ضخيم

 ترين توپولوژي اسط  خيمض،  و پيوسته

 7تمرين 

يك مثال بياوريد  براي تابع  يك تابع پيوسدته و بسته باشد   f   فرض كنيم1

 كه باز نباشد 

 باز نيسط   f تعريف شود نشان دهيد كه با ضابطه تابعاگر   2

PPRx)y,x(P y)y,x(P 

R)b,a( R

R

),(: iii YXf 

if

YXf :

if},X{ 

if

RR:f 

RR:f x)x(f 



 

 

 همانريخط اسط  به بازة بسته   نشان دهيد كه بازة بسته3

باشد   و يك تابع يك بيك و باز و  فرض كنيد4

در  fتحديد شده هم يك بيك و باز اسط  در اينجا نشان دهيد كه

A توپولوژيهاي نسبي هستند  و و 

هم يك همانريختي  يك همانريختي باشددد نشددان دهيد كه  f   در مسددهله چهار اگر5

 اسط 

يك همانريختي  باشددند اگزتوابع پيوسددته مي و   6

 ند نشان دهيد هم بايد همانريختي باش g و  fپوشا(  f يك بيك ) gباشد 

باشد نشان دهيد  باشد  اگرمي يك همانريختي   7

 اسط  كه،

يك تابع يك بيك و  Qبه Zگيريم نشان دهيد كه ازرا در نظر مي Rاز Zو Q  زيرفضاهاي8

 همانريختند؟ چرا؟ Qو Zپيوسته وجود دارد  آيا 

از توپولوژي  Bو Aگيريم را در نظر مي و هاي  زير مجموعه9

 همانريختند؟ Bو Aاند آيانسبي تشكيل شده

 شود تعريف مي و تابع Rاز و  زيرفضاهاي11

]b,a[A ],[

),Y(),X(:f * XAB)A(f 

),B(),A(:f *
BAA  

Af

A
*
A

Af

YX:f ZY:g ZX:gof 

YX:f XAAA

))A(f()A(f 

],[A }{],[B 

}{],[A ],[B BA:f 



 

 

 

 يك بيك و پيوسته اسط  fالف( آيا 

 يك تابع پوشا اسط  fب( آيا 

 پيوسته اسط  ج( آيا

 فضاهاي همانريختند  Bو Aد( آيا 

 ر كراندار و همانريخط اسط   نشان دهيد كه هر فضاي متري به يك فضاي متري ديگ11

12  d روي X  متري اهاي زير ب باشددد  نشددان دهيد كه متري  يك فضدداي متري مي d 

 معادلند 

 الف( 

اگر هم دو عدد حقيقي باشدددند   و kدو فضددداي متري و  X در e و d  فرض كنيد 13

 ،براي،

 

 )معادلند(ارزند  دومتر هم eو  d برقرار باشند نشان دهيد كه
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)y,x(dk)y,x(e
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 كمينه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حد توابع

 حد توابع  5-1

موجود از يك فضاااااااي تو وهوفي به فضاااااااي تو وهوفي دي ر  تابع، براي توابع حد 

 . است حقیقی توابعنسبت به حد اي تازه های ويفگي یرادا

  تعريف: 5-1-1

يك  xيك تابع و Yبه  Xاز زيرمجموعه   fدو فضاي تو وهوفي و  Yو  Xفرض كنيم 

يك  Yدر  bاز  Vبه ازاي هر همساااااااي ي اگر باشااااااد. Ybو Xدر  fDنقطه از بسااااااتار

VUf شاود به سسمي كهيافت  Xدر  xاز Uهمسااي ي )((برای هر یا fDUx   

Vxf: باشيم داشته )(  ) تابع  گوييمصورت  نایدرf در نقطهx  داراي حدb  است يا



 

 

  نويسااااااايم:و می  ميااان هواهاااد كرد bهم باااه حاااد   xf)(ميااان كناااد  xباااه xاينكاااه وستي 

bxf
xx




)(lim


 

RYXغير از حاهتي كه  ،به عنوان  .در حاهت عمومي حد ممكن است يكتا نباشد

است بنابراين طبق  Yهود  Yدر  bناگساساته باشاد ي انه همسااي ي  Yمثان اگر تو وهوفي 

اينكه حد يك تابع  ای، حداسن يك همسااااااااي ي وجود دارد. برYدر  bتعريف فوق براي يك 

 نامند. را اصون جداسازي مي هاباشد كه اين ويفگي ییهاداراي ويفگي Yيكتا باشد بايد 

 

 تعريف: 5-1-2

21که  Yدر  1y،2yهر براي اگر باشاااد. يك فضااااي تو وهوفي Yفرض كنيم  yy   ،

نن اه  ،وجود داشاته باشند به طوري كه اشتراك ننها تهي باشد Yهاي مهتلف در همسااي ي

 را يك فضاي هاوسدورف نامند.  Yفضاي تو وهوفي 

},{، R طبق تعريف اهير  RR توانند يك تو وهوفي گسااسااته، هر يك مي با

 فضاي هاوسدورف باشند. 

 گزاره: 5-1-3

 هر فضاي متري يك فضاي هاوسدورف است. 

 :اثبات

دانيم كه هر فضااي متري، برحسات تو وهوفي توهيد شده از طرف نن، يك فضاي مي

 تو وهوفي است. بنابراين بايد نشان دهيم كه يك فضاي هاوسدورف است. 



 

 

),(فرض كنيم dX  21برايباشد. يك فضاي متري xx ،1x،
2x  درX   ),( 21 xxd

),(. فرض كنيم 21 xxd 1 ترتيت به مراكزبه   یباشد. گويهاي بازx ،2x  را در نظر

 گيريم. فرض كنيممي

 )3/,()3/,( 21 xBxB   

 وجود دارد به سسمي كه x، يك عضو  Xدر اين صورت در   

)3/,( 2 xBx ),/3(  و   1 xBx  

3/2)3/()3/(),(),(),( 2121   xxdxxdxxd  

),(اینکه كه با توجه به 21 xxd، بنابراين براي .غيرممكن اساااااتx،x درX 

 ، يك فضاي هاوسدورف است.  X رد. هذاجود دامجزا و هايهمساي ي

 قضيه 5-1-4

در نقطه ،Yبه فضاااي هاوساادورف  Xاز زيرمجموعه فضاااي تو وهوفي  fاگر تابع

x  در بستارfD  .داراي حد باشد، اين حد يكتا است 

 اثبات:

به  bو bباشااااد در اين صااااورت  bو bداراي دو حد  xدر نقطه fفرض كنيم تابع 

Vو Vهاي باز مجزايترتيت داراي همسااي ي  براي باشند. طبق تعريف حدميx  درX 

Uو Uهاي ، همسااااي ي  سساااامي كه وجود دارند بهVUf )(،VUf )(. ترتيت بدين

UU  يك همساي يx  چونبوده وx یك عضو بستارfD داریم  است


fDUU  همچنین و:  

VVUfUfUUf   )()()( 



 

 

VVكه اين با شرط   تناسض دارد بنابراين حد تابعf در نقطهx  .يكتا است 

 شود. اكنون تعريف دي ري از حد ارائه مي

 تعريف: 5-1-5

fDEيك تابع، Yبه  Xاز زيرمجموعه   fفضاهاي تو وهوفي و  Yو  Xفرض كنيم  

Exو  وYb به ازاي هر همساااي ي  . اگرباشاادV  ازb  درY  يك همساااي يU ازx 

VEUfوجود دارد به سسااااامي كه Xدر  )(   نن اه وستي درE ،x بهx مين كند b  حد

bxf  . بود هواهد xf)(تابع
xx




)(lim


 

xxبراي،   E: درمی نویسیميا اينكه  ،bxf )( .   

 گزاره: 5-1-6

يك تابع باشااد.  Yبه  Xاز يك زيرمجموعه   fفضاااهاي تو وهوفي،  Yو  Xفرض كنيم 

xxاگر براي ،bxf )( هر و براي)( xNU  وfDE ،EU   نن اه باشاااد

xxبراي Eدر   ،bxf )(. 

  اثبات:

fDxxفرض كنيم    نن اهbxf )(در نن صاااورت براي هر .)(bNV  يك ،

)( xNU  وجود دارد به سساااامي كهVUf )( به عالوه طبق فرض گزاره، براي هر .

)( xNU چون ،EU ،Ex بنابراين براي هر .)(bNV يك همساي ي ،U از

x  درX وجود دارد به سساامي كهVUfEUf  )()(  بنابراين درE  ، وستيxx 

bxf ، نن اه )(. 

 گزاره: 5-1-7



 

 

يك تابع و Yبه  Xاز ياك زيرمجموعه   fفضااااااااهااي تو وهوفي و  Yو  Xفرض كنيم

fDE 2 ،1E  1اگر در .بااااشااااااانااادE  وستيxx  ،bxf )(  2و درE  وستيxx  ،

bxf )(21. در نن صورت روي EE  وستيxx  نن اهbxf )(. 

xxوستي Eدر براي اينكااه  ،b)x(f  براي هر)b(NV   يااك)x(NU   وجود

V)EU(fدارد به سسمي كه در . براي اينكهE وستيxx ، b)x(f  ، براي هرهذا

)b(NV يك ،)x(NU   وجود دارد به سساااااامي كهVEUf )( 22 ترتيت براي . بدين

b(NV( هر    ،  )(21  xNUUU    

)))())((())()(( 2211212121 EUUEUUfEEUUf    

VVVEUfEUf

EUUfEUUf









)()(

))(())((

2211

221121  

},{مجموعاه اعاداد حقيقي بساااااااط يافتهاكنون    RR گيريم ورا در نظر مي

RU  كنيم. اگرفرض ميRU   ،باشاادU  درR باز اساات. اما اگرU باشااد يك

Ra وجود دارد به سساامي كهUa  يافت  Rbباشااد يك Uشااود و اگرمي ],(

Ubبه سسمي كه شودمي  ],(   

 توان ارائه نمود.بنابراين تعريفها زير را مي

 

 تعريف: 5-1-8

يك تابع باشااد مقدار  Yبه  Rاز زيرمجموعه   fيك فضاااي تو وهوفي و  Yفرض كنيم 

b  را حد راساااتf  درx گويند و به صاااورت)( 

xf یا  دهندنشاااان ميbxf
xx




)(lim


 .



 

 

xx که  xمجموعه نقاط  باشااد ازعبارت  fDدر  Eمجموعه و  باشااد Yb اگر   و اگر

Ex   و درE   وستيxx  ،b)x(f . وستي  هذاx  از ساامت راساات بهx كند مين مي

)(xf  هم به سمتb كند. مين مي 

xxبراي حد چپ نيز    نیز می نویسیم: bxf
xx




)(lim


 

 تعريف: 5-1-9

YRfفرض كنيم :  بااا توجااه بااه تعريف فوقx  وfDE  براي  .باااشاااااااد

Yb، axاز  Vهمساااااي ي    وجود دارد بطوريكهVxf )(  باشااااد وستيx حد ،

)(xf  برابرb شود.مي 

 توان تعريف زير را ارائه نمود.همچنين براي فضاي تو وهوفي متري نيز مي

 تعريف: 5-1-11

 Xاز يك زيرمجموعه   fفضااااهاي تو وهوفي متري و  )d,Y(و  )d,X(فرض كنيم 

fDxيك تابع و  Yبه    وYb هربه ازاي اگر  .باشاااد يك ، شااااته  وجود دا

),(1که  xبرای هر  به سسمي كه باشد xxd ،باشیماشته د  )),((2 bxfd  نن اه

xxوستی :گويند  ،bxf )(. 

 ها و همگراييدنباله 5-2

NSيك مجموعه شاهصي باشد  Sبا فرض اينكه  ابع. ت  f   ازS  بهX با ضابطه ،

sxsf )(، در  هايك گردايه نقطهX اي را دنباهه نامندنقطهگردايه اين  .شااود، ناميده مي. 

كه تشاااكين يك دنباهه  Xنقاطي از  .بنابراين سلمروي يك دنباهه مجموعه اعداد طبيعي اسااات

Sssxدهد با مي )( یا)( nx دهيم نشان مي    . 



 

 

 تعريف: 5-2-1

)(يك فضااااااااي تو وهوفي و  Xفرض كنيم  nx نقاط  ازاي نباههدX   وXb  .باشاااااااد

)(گويند دنباهه  nx  بهb  هم را اساااات يا گويند برايn ،bxn   در ازاي هر ،اگر

qnبراي تمام بطوری که يافت شاااود  qعدد طبيعي   Xدر  bاز  Vهمسااااي ي   ،داشاااته 

Vxnباشیم: .   نقطهb  دنباهه را حد)( nx می نامند. نیز    

 توان ارائه نمود.يك فضاي هاوسدورف باشد گزاره زير را مي Xاگر 

 گزاره: 5-2-2

)(يك فضاااااي تو وهوفي هاوساااادورف و  Xفرض كنيم  nx  درX يك دنباهه باشااااد اگر

)( nx حد نن يكتا است. ،هم را باشد 

يك فضااااااااي تو وهوفي  Xباشاااااااد. چون bو  bداراي دو حد  Xفرض كنيم  اثبات:

وجود دارند به  Vو  Uبه ترتيت همسااااااي يهاي  Xدر  bو  bهاوساااادورف اساااات. براي 

VUسساامي كه  اعداد طبيعي  . از طرفيp  وq برایطوريكه وجود دارند بهpn 

 Uxn و برایqn  Vxn   كه در نن صااااااورت VUqpnxn }},max{{  

)(كه اين غيرممكن است هذا حد  nx .يكتا است 

}|{ما از نماد  pnxX np   می کنيم.در گزاره های بعدی استفاده 

 گزاره: 5-2-3

)(يك فضاااااي تو وهوفي،  Xفرض كنيم  nx  در اين فضااااا يك دنباهه وXb باشااااد .

شته وجود دا  p   يك ،bاز  Vهر همسااي ي  برایاگر و تنها اگر    nXbnبرای هر

VXباشد بطوری که p   . 



 

 

 تعريف: )نقطه خاص( 5-2-4

  xاگر هر همساااي ي  .باشااد Xxو  XAيك فضاااي تو وهوفي و  Xفرض كنيم 

را يك  x ، نن اهنباشاادباشااد چه   Aمتعلق به x ؛ چه هود باشااد Aشااامن حداسن يك نقطه از 

   نامند.  Aنقطه هاص 

RXبه عنوان مثان:    2,1(و[A ،A2  يك نقطه هاصA .است 

 

 تعريف: 5-2-5 

اگر هر همساااااي ي  .باشااااد Xxو  XAيك فضاااااي تو وهوفي و  Xفرض كنيم 

را  xنباشاااد( نقطه  Aدر  x اگر باشااد تحتي xغير از نقطه  A، شااامن يك نقطه از xنقطه 

xNU)(يعني براي هر  نامند. Aنقطه حدي  ، یک حداسن y  درA   وجود داشااته باشااد

AUyxبه سسمي كه   . 

 برسرار نيست. میشهه اما عكس نن هستندنقاط هاص  نقاط حدي يادآوري:

RX   2,1(}4{و[ A چون ،A  يك نقطه هاص اسااات.  4بنابراين),(U  

AU}4{و چون  4يك همساي ي   ،4 .يك نقطه حدي نيست 

يك نقطه  xباشااااد در نن صااااورت نقطه  Aيك نقطه هاص  xو  Axاگر  يادآوري:

 دهند.نشان مي Aاست. مجموعه نقاط حدي را با  Aحدي 

 تعريف: 5-2-7



 

 

X  يك فضااي تو وهوفي وXA باشد. اگرAx  وAx   نقطهx  نقطه یک را

 نامند. Aجدا شده 

 قضيه 5-2-8

)(يك فضاااي تو وهوفي هاوسااادورف و  Xاگر  nx  ایربيك دنباهه هم را باشاااد نن اه

)( nx  برسرار نيست. يكتا وجود دارد. عكس نن عموما  حدی يك نقطه 

 اثبات:

)x(فرض كنيم دنباهه n  بهb راي هر همساي ي ب در اين صاورت  .هم را باشادV  از

b  درX يك عدد طبيعي ،p  وجود دارد به سساامي كهVX p  بنابراين براي هر .Nn ،

nXV  در اين صااورت .b  حدی يك مقدار)x( n دهيم كه اساات. اكنون نشااان ميb 

)x(حدیتنها مقدار  n است يعني يكتا است. اينرو فرض كنيم كه)( bbb   حدی يك مقدار

)x(دي ر از  n  باشد چونX  يك فضاي تو وهوفي هاوسدورف است به ترتيت همساي يهاي

V  وV   ازb  وb  وجود دارند به سساامي كهVV  ،  .چونb  حدیهم يك مقدار

)x( n  اساااات  س يك عدد طبيعيq  سسااااامي كه وجود دارد به.Vxq
   هذا

pXV  

VVبناابراين تچرا؟(      كاه باا توجه به سبون ما تضااااااااد دارد. بنابراين اگر)x( n 

 نن يكتا است.حدی هم را باشد مقدار 

دنباهه زير را درنظر ، Rعكس نن عموما  درسااااات نيسااااات زيرا كه اگر در بالعكس: 

 ب يريم:

...,
1

1
,...,,

4

1
,3,

3

1
,2,

2

1
,1

n
n  



 

 

وهي اين و يکتا نقطه حدی مجموعه اين نقاط اساااات نقطه صاااافر مقدار هاص اساااات 

 دنباهه هم را نيست.

 قضيه 5-2-9

باشااد. در   Xمجوعه ای از  زیر   Aفضااای هاوساادورف و یک X کنیمض فر

شااامن  x همسااای ی اساات اگر و فقط اگر هر Aنقطه حدی    xصااورت نقطه  این

 باشد. Aنقطه از  بینهایت

   شود. میبه هواننده واگذار تمرین : به عنوان اثبات

 همگرائي در فضاي متري 5-3

 تعريف: 5-3-1

),(فرض كنيم  dX  يك فضاي متري و)x( n  درX براي  .يك دنباهه باشدXb  و به

),(   وجود دارد به سسمي كه  n)(و  يك،  ازاي هر  bxd n nn . 

n ،bxnنن اه براي    اگر و تنها اگر)n()b,x(d n  . 

چون هر فضاي متري، يك فضاي هاوسدورف است، حد يك دنباهه هم را در فضاي 

 متري يكتا است.

 گزاره: 5-3-2

Xxيك فضاااااي متري و  )d,X(فرض كنيم    و)( nx  درX نقطه  .يك دنباهه باشااااد

x  ياك مقدار هاص دنباهه)( nx  اسااااااات اگر و تنها اگر هر زيردنباهه)( nx  بهx  هم را

 باشد.



 

 

 اثبات:

)(فرض كنيم  nxx  در اين صاااااورت براي هر  .باشااااادp  درN   وNn چون ، 

nX
p

xB  )
1

nn کنید.  فرض ), X
p

xBx
p

 )
1

,(دنباهه  . حان)(
pnx  زيردنباهه

)( nx براي هر  است و چونp  درN،  
p

xxd
pn

1
),(  . وستی  صورتدر اينp

. xx
pn  

)(كااه هر زير دنباااهااهبرعكس فرض كنيم 
pnx  از)( nx   بااهx  هم را باااشاااااااد در اين

 ،Npصورت براي هر )( وجود دارد به سسمي كه 

),(}:{ 
xBpnxY pnp p

  

چون
 PP XY   ، ),( 


xBX P  چون . اهتياري است رابطه اهير براي 

)(ص دنباههيك مقدار ها xهذابرسرار است  Npهر nx شود. مي 

 گزاره: 5-3-3

XEيك فضاي متري و )d,X(فرض كنيم  وXx  .باشدEx   است اگر و تنها

 هم را باشد. xيك دنباهه وجود داشته به طوري كه به Eاگر در

 اثبات:

Exفرض كنيم در اين صاااااااورت براي هر .Nn، E
n

xB  )
1

. هذا براي ),

Nn،Eهر 
n

xBxn  )
1

,(اهه دنب . و)( nx بهx .هم را است 

)x(برعكس فرض كنيم دنباهه n درE بوده و بهx  هم را باشااد چون اشااتراك سلمروي

)x(دنباهه n در E است و چون  هيت مهاهف)x( n درE  هذا باشدمي 



 

 

E
n

xB  )
1

Exبنابراين  ),  .است 

 گزاره:  5-3-4

 يك فضاي متري باشد. )d,X(فرض كنيم

     X هاي باززير مجموعه اي ازدنباههبا اشااااااتراك   Xدر  ( هر زيرمجموعه بسااااااته1

 برابر است.

برابر   X هاي بسااتهاي از زيرمجموعهبا اجتماع دنباهه X( هر زيرمجموعه باز در 2

 است.

 اثبات:

XFفرض كنيم   2,1...,بساااااااتااه باااشااااااااد برايn ، )
1

,(
n

xBG
Fx

n 


   در نظر

هاي باز هم باز است گيريم. چون هر گوي باز يك مجموع باز و اجتماعي از مجموعهمي
باز است واضح است كه nGهر 2,1n...,براي

Nn

nGF


از طرفي دي ر، فرض كنيم .


Nn

nGx


 هر و براي1، عدد صاااااحيحn كنيم در اين صاااااورترا انتهات مي

nGx  باااااشااااااااااد. يااعاانااي درماايF  يااااك عضاااااااوy  وجااود دارد. بااااه سسااااااامااي كااااه

),()
1

,( yB
n

yBx 


ا (),(. هاااااذ
1

,( xB
n

xBy 


ي  ، باااااناااااابااااارايااااان بااااارا

 FxB ),( يعنيFFx و هذاFG
Nn

n 


 و در نتيجه
Nn

nGF


. 

اي از با اشااااتراك دنباهه Xدانيم كه در فضاااااي متري، هر زيرمجموعه بسااااته ( مي2

برابر است يعني Xهاي باز زيرمجموعه
Nn

nGF


 در نتيجه طبق سانون دمرگان 

)()( 
Nn

n

Nn

n GXGXFX


  



 

 

FXبسااته اساات  س Fچون  باز اساات، و چونnG باز اسااتnGX   بسااته هواهد

FXU،را می توان به صااورت Xدر  Uزيرمجموعه باز  . هذا هربود که   نوشااتF  

  X هاي بساااااتهاز زيرمجموعهاي با اجتماع دنباهه دیدیم بساااااته اسااااات و همانطور که

 برابر است.

  

 ايپيوستگي دنباله 5-4

 تعريف 5-4-1

YXfدو فضاي تو وهوفي و Yو   X فرض كنيم    : برای هر اگر  .يك تابع باشد

)(هم رای دنباهه  nx  درX  که ،xxn  در  باشاایم داشااااتهY ،)()( xfxf n   ،

  اي است. يوسته دنباهه Xدر   f ندیگومی نن اه 

YXf( اگر تابع1ت :  درX يوسااته باشااد در X اي اساات. وهي عكس يوسااته دنباهه 

 نن عموما  درست نيست.

اي باشد الزم است در  يوسته دنباهه  X در  fفضاهاي متري باشند و  Y و  X ( اگر2ت

X  .يوسته، باشد  

 اثبات:

در اين  .گيريمرا در نظر مي xf)(شاااامن G باز هيك مجموع Xدر   x ( براي هر1

1)(مجموعه ، يوسااته اساات  f صااورت چون Gf  شااامن x بوده و در X  رباز اساات. اگ 

)(هم رایدنباهه  nx  درX  موجود باشاااد بطوری کهxxn ،    يك عدد طبيعيp   وجود

1)(ه دارد به سسااااااامي ك Gf  =VX p  .  ر   ترتيت براي هو بدينGxf n )(pn  



 

 

)()(هواهد بود كه در نن صورت  xfxf n   هذا .f  اي است. برعكس اگر يوسته دنباهه 

f  اي باشاااد عموما   يوساااته دنباهه  f  زيرا كه در يك فضااااي تو وهوفي  ؛ يوساااته نيسااات

 هاوسدورف كه يك مقدار هاص يكتا وجود داشته باشد اين دنباهه ممكن است هم را نباشد.

(...,دنباااهااه  Rاگر در بااه عنوان مثااان نقض
1

1
,,...,

4

1
,3,

3

1
,2,

2

1
,1(

n
n را در نظر ب يريم، 

اين دنباهه هم را نيساااات. يعني  هینقطه صاااافر براي اين دنباهه تنها مقدار هاص اساااات و

}:{)N     ??????      )1,1در   q ره و  Rدر bهر  براي  bbqnxx nq 

),(( فرض كنيم2 1dX و),( 2dY  فضاااهاي متري وf  در X   اي باشااددنباهه يوسااته. 

 يوسااته  Xدر xدر يك نقطه   f  يوسااته اساات. فرض كنيم تابع  Xدر  fبايد نشااان دهيم كه 

 ماااای شااااااااااود                      یااا اات   یااکباااارای در اياااان صااااااااااورت  .نااااباااااشااااااااااد

,...)2,1(),
1

,(  n
n

xBxn   بااطااوری کااااه))(),((2 xfxfd n    .  باانااااابااراياان درX  

xxn داریم  در وهیY ياك دنباهه)( nxf وجود دارد به سسااااااامي كه)( nxf به)(xf 

 يوسته   Xدر  f  بنابراين ؛اي است اين غيرممكن است يوسته دنباهه fچون مين نمی کند. 

 است.

 و تو وهوفي گسسته هر يك، يك فضاي هاوسدورف هستند. R،C،R. نشان دهيد كه1

 xيك فضااااي هاوسااادورف اسااات اگر و تنها اگر براي هر X. يك فضااااي تو وهوفي2

 باشد. نشان دهيد.مي {x}برابر xاشتراك تمام همساي يهاي بسته Xدر

 Yبه Xاز  fيك فضاااي هاوساادورف و  Yفضاااهاي تو وهوفي و  Yو X. فرض كنيم 3

 باشد. Xدر  fDيك نقطه در xيك تابع و



 

 

xx يوساااااااتاه بااشاااااااد وستي xدر fاهف( اگر  ،b)x(f  اگر و تنها اگر ،f درx 

b)x(fو  يوسته   .باشد 

xxنباشااد به سساامي كه fDدر xت( اگر ،b)x(f   اگر و تنها اگر برايf،x در

fD ،)x(f)x(g  وb)x(g  بسط تابع ،g درx .يوسته باشد نشان دهيد  

 كه ذيال  ارائه شده است بررسي كنيد. Rبه  R. حد و  يوست ي توابع از4













 x

),(x,x

),(x,
)x(f  
















 x

),(x,x

),(x,x
)x(g  

باشااد نن اه نشااان  Xيك زير فضاااي  Eيك فضاااي تو وهوفي هاوساادورف و  X. اگر5

 دهيد. 

 هم را است. X، در Eاهف( هر دنباهه هم را در 

 هم را است؟ Eهم را باشد نيا در  X، در Eت( هر دنباهه در

)x(يك فضااي تو وهوفي هاوسادورف و X. فرض كنيم6 n  درX اي است كه بهدنباهه

Xx هم را باشد نشان دهيد هر زير دنباهه)x( n هم بهx درX .هم را است 

7 .X يك فضاي تو وهوفي هاوسدورف و)x( n  هم يك دنباهه درX باشد نشان دهيد مي

)x(كه اگر زيردنباهه n هم را باشد نيا)x( n هم را است؟ چرا؟ 

XEيك فضااااااي تو وهوفي X. فرض كنيم8  اي تشاااااكين از تو وهوفي زيرمجموعه

)x(شاااده باشاااد اهف( اگر در يك دنباهه n به نقطهXb هم را باشاااد نيا اجبارا  درE  اسااات

 است؟ چرا؟ Xbيعني



 

 

عضوي  Xباشند حد نن در Eبسته باشد هر دنباهه هم را كه اعضاي نن در  Eت( اگر

 باشد؟مي Eاز 

E],(}{. زياارمااجاامااوعااااه9   درR ماافااروض اساااااااااات اگاارA  بااااا تااو ااوهااوفي

هم را  Yتحت چه شاااارطي به نقطه Aاي دراي تشااااكين شااااده باشااااد هر دنباههزيرمجموعه

 است.

}X,{. از فضااااي تو وهوفي ضااااهيم11  هر دنباهه مانند)x( n  و هرXb  در نظر

 هم را است، چرا؟ bاين دنباهه به ،یمریگب

)x(. دنبااهاه11 n را درR باا حاهت كلي



n

n)(x n
n كنيم مقدار هاصتعريف مي

nx  را بيابيد. نيا)x( n هم را است؟ چرا؟ 

هاي تمام زيرمجموعه گردایه   .گيريمرا در نظر مي  R . مجموعاه اعاداد حقيقي12

 .دهيمنشان مي را با و Rبه همراه   R ذير شمارش

)R,(اهف(  نيا  ؟دهديك فضاي تو وهوفي تشكين مي 

)R,(ت( در فضااااي تو وهوفي  يك دنباهه)x( n بهRx  هم را اسااات اگر و تنها اگر

n،nnيك عدد  وجود دارد به سسمي كهxxn  .باشد نشان دهيد 

)R,(ج( اگر  يك تو وهوفي اهتياري باشاااد تابع),X(),R(:f   به هر نقطهR  يك

 اي است.تابع  يوسته دنباهه

x)x(fد( تابع  درR باشد وهي  يوسته نيست نشان دهيد.اي مي يوسته دنباهه 



 

 

)x(يك فضاااااي متري و )d,X(. فرض كنيم13 n  در اين فضااااا يك دنباهه باشااااد. اگر

)x(داراي يك نقطه حدي باشاااد نيا براي دنباهه }x,x{...,مجموعه n  يك مقدار هاص وجود

 دارد.

XEيك فضاي متري، )d,X(. فرض كنيم14  وE~Ex   باشد نشان دهيد كه در

 وجود دارد. Eبينهايت عضو  xهر گوي باز به مركز

)x(يك فضااااااااي متري و )d,X(. فرض كنيم15 nهم يك دنباهه هم را به نقطهXx 

x,x{B{...,باشااد. اگر مجموعه اعضاااي اين دنباهه عبارت از   باشااد نشااان دهيد كهx  يك

 وجود دارد؟ Bنقطه حدي دي ري براي  xاست نيا به غير از Bنقطه حدي مجموعه 

XEيك فضاي تو وهوفي و )d,X(. فرض كنيم16  وXx .باشد 

يك  xوجود دارد، نشاااااااان دهيد كه xنقطهياك دنبااهاه هم را به  Eفرض كنيم كاه در

 است. Eنقطه حدي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 پذيرفضاهاي شمارش

 پذير نوع اولفضاهاي شمارش 6-1

هاي باز شامل اي از مجموعهباشد  گردايه يك فضاي توپولوژي و Xدانيم كه اگر مي

x براي هر مجموعه باز  اگر  نشدان دهيم  را باA   شداملx،  به    وجود داشته باشد

 شود  ، يك پايه موضعي ناميده مي xدر نقطه  گردايه آنگاه قسمي كه 

 تعريف: 6-1-1

پذير موضدعي وجود داشته باشد  ، يك پايه شدمارش Xبراي هر عضدو فضداي توپولوژي   اگر 

 پذير نوع اول نامند  را فضاي شمارش  Xآنگاه 

Xx

xxxA 

AAx x x



 

 

 Xپذير نوع اول اسط  زيرا كه اگر قبت تعريف فوق هر فضداي متري، يك فضداي شدمارش   

پذير هاي باز شددمارش اي از گوي، گردايهx، به مركز ،هر يك فضدداي متري باشددد براي

 دهد  يك پايه موضعي تشكيل مي xوجود دارد كه در نقطه   

پذير نوع اول اسط اگر و تنها اگر براي هر يك فضداي شمارش  Xبنابراين فضداي توپولوژي  

 به قوري كه وجود داشته باشد xهاي شدامل  پذير از مجموعهاي شدمارش ، گردايهXدر  xنقطه 

  را هم شدامل شدود و اين را با نام شرط    باشدد يك عضدو    x هر مجموعه باز، شدامل 

 شناسيم  مي

توپولوژي  لذاكند صدق مي Xدر  شرط يك فضداي توپولوژي گسدسدته باشددد    Xاگر 

توپولوژي گسسته اسط و  عضو مجموعه ؛ زيراپذير نوع اول اسطگسسته يك فضاي شمارش

 اسط    xشود كه شامل اين مشمول هر مجموعه بازي مي

پذير باشد اعضاي شمارش گيريم  اگررا در نظر مي Xدر  xاز  اكنون پايه موضدعي 

پذيري اگر به خاصدديط شددمارش  ذاري كرد  يعنيگتوان شددمارهآن را مي

پذير نوع اول پايه موضعي شمارش xرا در نقطه  ، اضافه كنيم راويژگي 

 درون هم، نامند  

 گزاره 6-1-2
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پذير نوع نيز فضاي شمارش نوع اول  پذيراز فضداي شمارش  هر زيرفضداي 

 اول اسط  

 :اثبات

پذير نوع شمارش يفضا قرفي  از پس ، چونYدر  yبراي هر     

 وجود دارد يعني پذيريك پايه شمارش  y اول اسط بنابراين در نقطه

 موضعي اسط   يك پايه

  چون موضعي اسط ، يك پايهyدر نقطه   گردايه  از قرفي 

 پذير نوع اول اسط  فضاي توپولوژي شمارش زيرفضاي اسط لذا پذيرشمارش  

 گزاره: 6-1-3

يك پايه  xدر نقطه  ،توپولوژي و يك فضدداي فرض كنيم

 باز درون هم وجود دارد   مجموعه هاييك پايه موضعي  xپذير موضعي باشد  در نقطه شمارش

 : اثبات

  حال اگرگيريمرا در نظر ميپذير موضددعي، پايه شددمارشبراي

در اين   و  و           … 

 Gبه غير از آن، اگر   شودمي xشامل و  باز اسط هايك از هرو  صورت 

),( YY ),( X
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، وجود دارد به قوري كه  باز باشد يك عدد قبيعي ، يك مجموعه xشامل 

 اسط   xباز، درون هم شامل مجموعه هاي يك پايه موضعي  در نتيجه گردايه

 گزاره: 6-1-4

يددك پددايدده  در نقطده  و  يددك فضددداي توپولوژي Xفرض كنيم 

اي باشد عبارت از دنباله   هاي باز درون هم، باشد  اگر دنبالهپذير موضعي مجموعهشمارش

  آنگاه  تعريف شود، ،، كه به صورت

 :اثبات

پذير يك پايه موضعي شمارش باشد  چون   xيك مجموعه باز شامل  G فرض كنيم 

  كه وجود دارد به قوري  يك عدد قبيعي لذا هاي باز درون هم اسط  مجموعه

 همگرا اسط   xبه  دنباله بنابر اين   ،بنابراين براي

 قضيه 6-1-5

 Yبه  Xاز   fصدق كند  تابع  يك فضداي توپولوژي باشدد كه در شرط    X فرض كنيم

 اي باشد  پيوسته دنباله در نقطه fپيوسته اسط اگر و تنها اگر  در نقطه

nGGB nn 


}:{ NnBn 

}:{ NnBnx Xx

)( nx

11 Bx 22 Bx ...xxn 

x

nGBn 


nn GBx nn )( nx

][ 1C
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 :اثبات

در نقطه  فضاهاي توپولوژي باشند تابع Yو  Xدانيم اگر مي 2-4-5از قضيه    

 در fبنابراين بايد نشان دهيم كه اگر   اي اسطپيوسته دنباله پيوسته باشد در 

 حال فرض كنيم كه گردايه   نيز پيوسته اسط اي باشد درپيوسته دنباله

در اين صورت يك  ،پيوسته نباشد در fهاي باز درون هم باشد و يك پايه موضعي از مجموعه

لذا براي هر؛  ولي  ، وجود دارد كه Yدر  Hمجموعه باز 

    در اين صورت وجود دارد به قوري كه ، يك 

اسط هيچ عضو كه شامل Hهمگرا اسط  اما مجموعه  به قبت گزاره قبل دنباله

در  fهمگرا نيسط در صورتي كه  به شود  بنابراين دنبالهرا شامل نمي 

 پيوسته اسط   در  fآيد يعني اي اسط كه تضاد به وجود ميپيوسته دنباله نقطه

 پذير نوع دومفضاهاي توپولوژي شمارش 6-2

 تعريف: 6-2-1

را  صدق كند   يك فضداي توپولوژي باشد به قوري كه در شرط  اگر

 پذير نوع دوم نامند  فضاي شمارش

 وجود دارد   پذيريك پايه شمارش : براي توپولوژيشرط

 مثال: 6-2-2
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اي از ، گردايهارائده كنيم، براي  Uرا بدا   R اگر توپولوژي مجموعده اعدداد حقيقي  

 استاندهپذير اسط و براي توپولوژي شدمارش   دهيمنشدان مي  را با هاي بازمجموعه

فضاي  كند  بنابراينصدق مي در شرط R مجموعه اعداد حقيقي  يك پايه اسدط 

 پذير نوع دوم اسط  شمارش

 مثال: 6-2-3

 xاي شامل هم گردايه باشد و Xپذير فضاي توپولوژي يك پايه شدمارش  فرض كنيم

 پذير اسط  يك پايه موضعي شمارش xدر  باشد  در اين صورتمي از اعضاي

 اره:گز 6-2-4

 هسط   يزنپذير نوع اول فضاي شمارش، پذير نوع دوم فضاي شمارش

شامل يك پايه   Xپذير نوع دوم باشد  در اين صورت ، فضاي شمارشX فرض كنيم  اثبات:

را شودمي xكه شامل    اي از اعضايگردايه  كنيمانتخاب مي  اسط  پذيرشمارش

پذير باز هم چون زيرمجموعه شددمارش  و اسددط xيك پايه موضددعي   ناميم مي 

پذير نوع اول فضاي توپولوژي شمارش Xپذير اسط در نتيجه شدمارش  پذير اسدط، شدمارش 

 اسط  

 گزاره: 6-2-5
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صدق  صدق كند زيرمجموعه آن نيز در شرط هر فضاي توپولوژي كه در شرط

 كند  مي

گيريم  نشددان را در نظر مي صدددق كند  در شددرط Xفرض كنيم    اثبات:

كند شامل يك صدددق مي در Xكند  چون صددق مي  نيز در دهيم كه مي

هم يك پايه  باشدددد  چونمي پذيرپدايه شدددمارش 

 كند  صدق مي هم در شرط اسط لذا Yپذير براي شمارش

 قضاياي ليندوف 6-3

 تعريف: 6-3-1

باشدددد به    هايزيرمجموعهاي از گردايه  يدك زيرمجموعه و  فرض كنيم

 نامند   Aپوشش  را يك   دراينصورت گردايهقسمي كه

 تعريف: 6-3-2

  Xيك زيرمجموعه باز  باشددد  اگر هر عضددو   Aيك پوشددش   و فرض كنيم

 نامند     Aرا يك پوشش باز   آنگاه  ،باشد

به يك   باشد گردايه ،  Aپذير )متناهي( محتوي شدامل يك زيرگردايه شدمارش   اگر

شددامل يك زيرپوشددش   گويند شددود يا اينكه ميديل ميبپذير )متناهي( تپوشددش شددمارش

 پذير اسط شمارش
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 قضيه: 6-3-3

يك پوشش    اگر  باشد  Xپذير نوع دوم يك زيرمجموعه فضداي شمارش  A فرض كنيم

 پذير اسط  شامل يك زيرپوشش شمارش  ،باشد Aباز 

 اثبات:

 لذا باشد  قبت تعريف چون  Xپذير يك پايه شمارش يمفرض كن

 Xيك پايه    از قرفي چونكهوجود دارد به قوري ، يدك  Aدر  aبراي هر 

  اما  بنابراين  وجود دارد به قوري كه اسددط يك 

  ، Iپذير اسدط لذا براي مجموعه شاخصي  شدمارش  

باشدددد  ، براي هركه كنيم به قوري، انتخاب مي، يك اكنون براي

يك  گردايه   لدذا شدددودمي در اين صدددورت،

 اسط  پذير زيرپوشش شمارش

 قضيه: 6-3-4

تواند مي پذير نوع دوم يك پايه باشد، در اين صورت براي فضاي شمارش  فرض كنيم

يك پايه اسط كه شامل  Xراي ب   يعني پايه  ؛تبديل شدود  Xپذير براي يك پايه شدمارش به 

 شود پذير ميزير گردايه شمارش
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 : اثبات

پذير پذير نوع دوم اسط، پس داراي يك پايه شمارشفضاي شمارش Xچون  

، و براي اسط براي هر Xيك پايه براي   اسط  قبت تعريف چون  

اسط و قبت قضيه  ز يك پوشش با   بنابراينداريم: ،

چون  ،   لذااسط  پذيرشمارشپوشش زير قبل داراي يك 

يك پايه اسط از قرفي ديگر Xهم براي  يك پايه اسط گردايه  Xبراي  

 پذير اسط  شمارش اسط و 

 پذيرفضاهاي جدائي 6-4

 تعريف 6-4-1

   دنامن پذيررا يك فضاي جدائي  Xصدق كند  [S] درشرط X اگر فضاي توپولوژي

 [S] : فضاي توپولوژي X  شود  پذير را شامل مييك زيرمجموعه انباشته شمارش 

 قضيه: 6-4-2

 پذير اسط  يك فضاي جدائي Xباشد،  نوع دومپذير فضاي شمارش Xاگر 

 پذير،كند، داراي يك پايه شمارشصدق مي در Xچون   :اثبات

يك  كنيم در اين صورتانتخاب مي يك ،Nدر  nبراي هر   اسط

}:{ NnBn Nn
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در  xيا اينكه نشان دهيم هر نقطه  اسط  اگر نشان دهيم كهپذير مجموعه شمارش

 براي اين منظور بايد نشان دهيم كه شود يك نقطه انباشتگي اسط اثبات تمام مي Aمتمم 

 يافط مي شود به قوري كه پايهيك عضو از   xشامل  Gهر مجموعه باز براي 

  يعني  xيك عضو مخالف  Gو  اسط     در اين حالط چون

 اسط    Aيك نقطه انباشتگي  xنقطه  ؛ لذاشودرا شامل مي و 

 گزاره: 6-4-3

 Xدر اين صددورت   باشدددمتمم متناهي توپولوژي ،  X مجموعه نامتناهي در فرض كنيم

 پذير اسط  يك فضاي جدائي

 اثبات:

پذير باشدددد، هر شدددمارش X  اگر فرض كنيم كه }متناهي

براي هر زير مجموعه محا  يعني  پذير اسطپذير نيز شمارشزيرمجموعه يك مجموعه شمارش

 يگانه مجموعه بسته، پذير اسط  چون بر حس  توپولوژيهم شدمارش   B، نامتناهي 

 پذير اسط  يك فضاي جدائي X  بنابر اين پس ؛ اسط X، نامتناهي

يك مجموعه غيرشددمارا باشددد  چون در هر مجموعه نامتناهي يك    Xاكنون فرض كنيم 

وجود دارد  از  C پذيرشمارش در اينجا نيز زيرمجموعه  شودپذير يافط ميزيرمجموعه شدمارش 
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يك   X بنابراين ؛اسددط يعني  Xدر اينجا فقط نامتناهي قرفي يگانه مجموعه بسددته 

 پذير اسط  فضاي جدائي

 گزاره: 6-4-4

 پذير باشد  شمارش  Xپذير اسط اگر و تنها اگر جدائي  Xولوژي گسسته فضاي توپ

 :اثبات

 Xپذير يك پايه شددمارش  گردايه  پذير باشدددشددمارش Xفرض كنيم 

 پذير اسط جدائي  X  ،2-4-6قبت قضيه و  پذير نوع دوم اسطفضاي شمارش X  اسط 

وجود   Aپذير در آن صددورت يك زيرمجموعه شددمارش  پذير باشدددجدائي  Xفرض كنيم  

 هم باز و هم بسته اسط  Aفضداي توپولوژي گسسته اسط   Xچون   دارد به قسدمي كه 

 پذير اسط  شمارش X لذا بنابراين

 قضيه: 6-4-5

 دوم اسط   وعپذير نپذير، فضاي شمارشهر فضاي متري جدائي

 اثبات:

يك زيرمجموعه   Xدر اين صدددورت   پذير باشدددديك فضددداي متري جدائي Xفرض كنيم 

و   Aاعضاي شود  مجموعه تمام گويهاي باز با مركز را شامل مي Aمانند پذير انباشدته شمارش 
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 ، در اين صددورت دهيمنشددان مي شددعاع اعداد گويا را با

  لذا بايد نشان يك پايه اسط Xبراي توپولوژي روي     ميخواهيم ثابط كنيمپذير اسطشمارش

 كدده وجود دارد بدده قوري يددك  ، G براي هر مجموعدده بدداز دهيم كدده

جود دارد بطوري كدده   آنگدداه يددك گوي بدداز   فرض كنيم 

وجود دارد به  بنابراين انباشدددته اسدددط Xدر  Aچون    

در     يك عدد گويا باشدد به قسمي كه    فرض كنيم كهقوري

داريم  هر براي   اكنونلذا     اين صددورت چون

 و قبت نامساوي مثلثي داريم 

 

لددذا    داريم  يعني از رابطدده از اينرو 

، براي توپولوژي و بنابراين كهدر صددورتي .

 كند  صدق مي در شرط Xپذير اسط يعني يك پايه شمارش Xروي 
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 9  تمرين

زيرفضددداي خود يك پذير نوع دوم هاي فضددداي شدددمارش  نشدددان دهيدد زيرمجموعه 1

 پذير نوع دوم اسط  شمارش

 باز يعني هاي متعامد نيمعبارت از چهارضلعي روي   فرض كنيم2

 

   اسطپذيرشمارشفضايي  نشان دهيد كه باشد 

 به صددورت هايزيرمجموعه 2  با اسددتفاده از مسددهله 3

 Yروي  )نسدددبي(اينشدددان دهيد كه توپولوژي زيرمجموعه  در نظر بگيريدرا  شدددودتعريف مي

 پذير نيسط  جدائي

به وجود  بازهاي نيمكه از مجموعه Rروي  و توپولوژي R  مجموعه اعداد حقيقي4

 كند  صدق مي در شرط گيريم نشان دهيد كهآمده در نظر مي

هاي باز درون يك پايه موضددعي مجموعه در نقطه   فرض كنيم5

يك پايه موضدددعي از  xدر نقطه از ،،زيردنباله، x حدد  صدددورتهم بداشدددد در آن 

 باشد نشان دهيد  هاي باز درون هم ميمجموعه
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صدددق  در X آيا پذير باشددد نشددان دهيد كهداراي يك زيرفضدداي شددمارش X  اگر 6

  ؟كندمي

پذير نوع دوم باشددد  اگر هر توپولوژي به وجود آمده از فضدداي شددمارش  X  فرض كنيم7

 پذير اسط  يك مجموعه شمارش Aباشد نشان دهيد كه  X ،Aهاي باز و مجزاي زيرمجموعه

 پذير اسط  )فضاي هيلبرت( يك فضاي جدائي   نشان دهيد كه فضاي8

 ليندولف اسط    نشان دهيد كه نگاره پيوسته فضاي ليندولف هم، يك فضاي 9

نيز  Aاي بسته باشد توپولوژي زيرمجموعه يك فضاي ليندولف و X  فرض كنيم 11

 ليندولف اسط  نشان دهيد  

 پذير اسط نشان دهيد  بعدي يك فضاي جدائي n  فضاي اقليدسي 11
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 فصل هفتم

 فضاهاي حاصلضرب

 توپولوژي ضربي 7-1

به ا ها رها باشد  ضرب دكارتي اين مجموعهيك گردايه از مجموعه فرض كنيم

تصدددوير تددابع  ،  Xدر xدانيم كدده هر دهيم  مينشدددان مي صدددورت

  اكنون با اسدددتفاده از تابع درنظر  مي گيريمرا با ضدددابطه 

 كنيم  تصوير، توپولوژي ضربي و فضاي حاصلضربي توپولوژي را تعريف مي

 تعريف 7-1-1

هم كوچكترين  و اي از فضاهاي توپولوژي وگردايه كنيمفرض 

آنگاه،پيوسته باشند برحس  تمام توابع تصوير،، بطوري كه باشد Xتوپولوژي در 

را فضدداي توپولوژي  ( وTychonoffرا توپولوژي حاصددلضددرب )توپولوژي تيخونف   
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 در توپولوژي كنيم كه در اينجاحاصلضرب )يا فضاي حاصلضرب( نامند  يادآوري مي

 به وسيله توابع تصوير توليد شده اسط  

را در نظر بگيريم نگدداره وارون دانيم اگر صدددفحدده دكددارتيچنددانكدده مي

توپولوژي توليد  اسدددط لذا نهايطبه صدددورت نوارهاي باز بي در و 

 يك توپولوژي حاصلضرب اسط   1-1-7، برحس  تعريف Rبه شده به وسيله توابع تصوير از

وجود  Hو  Gاگر دو مجموعه باز  ،يك فضددداي توپولوژي و Xفرض كنيم 

را يك  Xآنگاه فضدداي توپولوژي  و ،،داشددته باشددد به قسددمي كه

 نامند  فضاي

 قضيه 7-1-2

فضددداي  اي از فضددداهدداي توپولوژي و گردايدده فرض كنيم

 حاصلضرب باشد  

 اسط   هم يك فضاي X ، باشد ، يك فضاي  اگر هر1

 هم يك فضاي هاوسدورف اسط   X ،، يك فضاي هاوسدورف باشداگر هر  2

 هم يك فضاي منطم اسط   X د،يك فضاي منظم باش    اگر هر3

 هم يك فضاي منظم كامل اسط   X ،يك فضاي منظم كامل باشدر  اگر ه4
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 :1ت اثبا

حداقل در يك  yو   xباشددند   Xدو عضددو مختلف   و فرض كنيم

دو  ،اسددط يك فضدداي قضدديه چون فرضقبت   مثأل با هم فرق دارند مولفه

هم نينو   كه ،به قوريدارند وجود از آن  Hو  Gمجموعده باز  زير

باز  مجموعه پيوسدته اسط، بنابراين   تابع تصدوير،   از آنجا كه  

   نيسط yولي شامل   xشامل بوده و 

هم يك   X  لذا نيسط  xولي شامل  yشامل باز بوده و مجموعه نيز   همين قور

 شوند  به قور مشابه اثبات مي 4و 32، هاياسط  گزاره  فضاي

 فضاي حاصلضرب متناهي  7-2

 قضيه: 7-2-1

 فضاي حاصلضرب باشد   دو فضاي توپولوژي و Yو  Xفرض كنيم 

𝛽  الف( اگر
2
𝛽  و

1
آنگدداه گردايدده  ،بدداشدددنددد Yو   Xهدداي هر يددك بدده ترتيدد  پددايدده   

 يك پايه اسط   هم براي فضاي حاصلضرب 

هاي موضدددعي باشدددند، آنگاه گردايه پايه و بده ترتيد  در نقاط   و ب(

 يك پايه موضعي اسط   در 
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 :اثبات

  يك زيرمجموعه باز باشد ، توپولوژي فضداي حاصددلضرب برحسد   Aفرض كنيم

و در  يك مجموعه باز Xباز اسط  در  A  چون را در نظر مي گيريم  عضدو دلخواه 

Y وجود دارد به قسمي كه يك مجموعه باز  

𝛽    عضدددو يدك وجود دارد و قبت تعريف پدايده    و  چون
1

به   مانند   

𝛽 و يدك عضدددو  كده ، قوري
2

𝑦كه وجود دارد بده قوري  مدانندد      ∈ 𝛽𝑦 𝐻1  

 يك عضو گردايه   بنابراين

تشكيل   ضرب براي فضداي حاصل گردايه مذكور،   لذا  داريم كه اسدط 

 دهد  يك پايه مي

  شود ب( به قور مشابه اثبات مي

 گزاره:  1 -7-2

 اگر   باشد ، ،،فضداي حاصدلضرب، فضاهاي توپولوژي   فرض كنيم

تشكيل يك   Xبراي توپولوژي  صورت در اين ،باشد رويتوپولوژي اي براي   پايه 

 دهد  پايه مي

 اين گزاره براي فضاي حاصلضرب نامتناهي صحي  نيسط  
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 اثبات

 بر عهده خواننده اسط  

 قضيه:  7-2-3

 هم فضاي حاصلضرب باشد   فضاهاي توپولوژي و  Y و  Xفرض كنيم 

پذير هم فضاي شمارش پذير نوع اول باشند آنگاهفضاهاي شمارش Yو   Xالف( اگر 

 نوع اول اسط  

پذير هم فضاي شمارش پذير نوع دوم باشند آنگاهفضداهاي شدمارش   Yو  Xب( اگر 

 نوع دوم اسط 

 پذير اسط جدايي  هم فضاي پذير باشندجدايي  فضاهاي  Yو  Xج( اگر 

 اثبات الف(:

به ترتي   هر و برايهر پذير نوع اول هسدددتند برايشدددمارش Yو  Xچون 

 قسمط ب(، گردايه  1-2-7قضيه  )بنا به كه وجود دارندو موضعيشمارش پذير هاي پايه

  يك پايه موضعي اسط (x,y)در نقطه  هم براي 

 پذير نوع اول اسط فضاي شمارش بنابراين

 اثبات ب(

YX 

YX 

YX 

YX 

XxYy

xy

},:{),( yxyx HGHG  YX 
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و  پذير، يك پايه شمارش براي ،پذير نوع دوم باشندشمارش فضداهاي  Yو   X اگر  

 ، گردايه وجود دارد  در اين صدددورت براي پدذير ، يدك پدايده شدددمدارش    براي 

بنابراين فضاي   پذير اسطيك پايه شمارش هم براي

 پذير نوع دوم اسط   فضاي شمارش حاصلضرب 

 اثبات ج(

باشند  در اين صورت هاي انباشته ميپذيرند هر دو، شامل زيرمجموعهجدايي   Yو  Xچون 

 شود  پذير ميهم شمارش بنابراين  پذيرندشمارش Bو  Aبوده و  و 

هم شددامل يك زيرمجموعه انباشددته  لذا در صددورتي كه،

 پذير اسط  و جدايي  باشدمي

 حاصلضرب نامتناهي 7-3

در آن صورت   فضداهاي توپولوژي باشدند   ي ازپذيرشدمارش تعداد  فرض كنيم

 شودتشكيل مي هايتمام دنبالهاز     فضاي حاصلضرب، 

 باشد آنگاه زير مجموعه بازي از  اگر  قرفي ديگرو از  كه
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، برحس  اين توپولوژي، كوچكترين Xكه قبت تعريف، توپولوژي حاصلضرب در در صورتي  

   توپولوژي به وجود آمده از تمام توابع تصوير، پيوسته اسط 

 قضيه: 7-3-1

هاي باز فضددداهاي ها زيرمجموعه، فرض كنيم در فضددداي حاصدددلضدددرب

 ها، به شكل اي از زيرمجموعهصورت گردايهباشد در اين مختصاتي 

 

 يك پايه اسط 

  قضيه: 7-3-2

بدده شدددكددل   فضددداي حدداصدددلضدددرب بدداز هدداي از زيرمجموعدده  Sگراديدده

 اسط  Xيك زيرپايه براي فضاي حاصلضرب  

 اثبات:

باشد   Sتوليد شدده بوسديله    توپولوژي و   Xتوپولوژي حاصدلضدرب در    فرض كنيم 

نيز چنين اسط   Sتعلت دارد؛ هر اجتماع دلخواه از مقاقع متناهي اعضاي  به  Sچون هر عضو 
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، مقطع تعدادي متناهي از  توپولوژي براي Gمانند  پايه  از قرفي هرعضدددو بندابراين  

  و نتيجه مي گيريم لذا  مي شود زيرا  Sاعضاي 

، يك زيرپايه معين شددده نامند  چون اشددتراك Xاين زيرپايه را براي فضدداي حاصددلضددرب 

 دهد  متناهي اعضاي اين زيرپايه، براي توپولوژي فوق تشكيل يك پايه مي

 مثال: 7-3-3

هم  و روي توپولوژي فرض كنيم

 به صورت: در اين صورت فضاي حاصلضرب  باشد روي توپولوژي

 

                                   بنابراين   اسط

 

 

 

 

هاي به از زيرمجموعه بنابراين زيرپايه معين شددده براي توپولوژي حاصددلضددرب در 

 شود  دسط آمده فوق تشكيل مي
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، Sنشان دهيم  مجموعه اشتراكهاي متناهي اعضاي  Sها را با اي از اين مجموعهاگر گردايه

 يعني 

 

 

 براي توپولوژي حاصلضرب يك پايه معين شده اسط  

 

  11تمرين 

 و،،هاي غيرتهيضدددرب دكدارتي متنداهي مجموعه     فرض كنيم1

 Xيك زيرمجموعه  Aباشند و  هايزيرمجموعه و (باشد و فرض كنيم )براي، 

 صورتباشد در اين

 الف( 

 ب( 

 ج( 

𝑋   د( − (∏ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1 ) = ⋃ (𝑋1 × 𝑋2 × ⋯ × 𝑋𝑖−1 × (𝑋𝑖 − 𝐴𝑖) × 𝑋𝑖+1 × ⋯ × 𝑋𝑚)𝑚

𝑖=1 * 
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ضدددرب  هدداي غيرتهي و اي از مجموعددهگردايدده ،   فرض كنيم براي2

𝐵𝑖اگر براي ،دكارتي آنها باشددد  براي هر = 𝐴𝑖   ،𝑖 ∈ 𝐽 𝐼  و براي،  

  *نشان دهيد كه ،باشد
  

 

باشد در اين صورت براي يك عضو فضاي حاصلضرب   فرض كنيم3

 همانريخط )همانسان( اسط   به نشان دهيد كه 

نشان دهيد براي هر  باشد يك عضو فضاي حاصلضرب   فرض كنيم4

 ،{𝑥𝑗0
} × ∏ 𝑋𝑖𝑖∈𝐼

𝑖≠𝑗0

 *همانريخط اسط    و  

يك زيرمجموعه فضددداي حاصدددلضدددرب باشدددد و فرض كنيم،    فرض كنيم، 5

توپولوژي  Aنشان دهيد روي   باشد هم تحديد شدده از تابع تصدوير   

 *باشد  زيرفضائي، كوچكترين توپولوژي به دسط آمده از تمام توابع پيوسته مي

 پذير باشد ثابط كنيد كهيك فضاي خطي اندازه Rدر  X  فرض كنيم 6

 شود  تعريف مي با تابع الف(

 پيوسته اسط   با ضابطه ، تابعب( براي
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 فصل هشتم

 يپذيرجدائيشرطهاي 

 اتعريف و قضاي 8-1

 تعريف: 8-1-1

وجود  Hو  Gاگر دو مجموعه باز  ،يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

را يك  Xآنگاه فضدداي توپولوژي  و ،،داشددته باشددد به قسددمي كه

 نامند  فضاي

 قضيه: 8-1-2 

بسته  ، مجموعه هربراي اسط اگر و تنها اگر  يك فضاي  Xفضداي توپولوژي  

 باشد  

Xb,a ba 

GaGbHbHa

T

TXx}x{



 

 

 اثبات:

، دهيم كه براي هر،اسددط  نشددان مي يك فضدداي Xفرض كنيم فضدداي توپولوژي 

 X  و چون صورتكنيم در اينانتخاب مي   يك عضدو  باز اسدط  

 بنابراين و كهوجود دارد به قوري اسدددط يك مجموعه باز يك فضددداي

 بسته اسط    باز اسط لذا  بنابراين مجموعه  

 ،دو عضو دلخواه  بسدته باشددد   مجموعه براي هر اكنون فرض كنيم

 گيريم  را در نظر مي 

 bشددامل  خواهد بود يعني مجموعه باز ،صددورت برايدر اين

شود ولي شامل مي aشامل  شود  به قور مشابه مجموعه بازنمي aشود ولي شامل مي

b شود بنابراين نميX  اسط   يك فضاي 

 مثال: 8-1-6

در اينجدا يگانه    گيريمرا در نظر مي  a,b}=} X روي مجموعده  توپولوژي

يك  شددود بنابراينرا هم شددامل مي aاسددط كه  Xشددود مي bمجموعه بازي كه شددامل 

 باز نيسط   زيرابسته نيسط  مه نيسط  از قرفي ديگر فضاي توپولوژي

 قضيه: 8-1-7 

 صورت باشد در اين يك فضاي  Xفرض كنيم فضاي توپولوژي

TXx
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 اسط   يك فضاي Xالف( هر زيرفضاي 

 هيچ نقطه حدي ندارد   Xب( زيرمجموعه متناهي 

 اثبات:

يك فضاي  دهيم كهيك فضاي توپولوژي باشد نشان مي الف( فرض كنيم

بسددته اسددط يا اينكه     برحسدد  دهيم كهاسددط  هم نين نشددان مي  

باز اسط  برحس  اسط يك فضاي باز اسط  چون  برحسد   

باز اسط   برحسد   با توجه به تعريف زيرفضدا    و چون

 اسط   يك فضاي  صورتدر اين

، فضاي  X چون عضدو باشد يعني  nداراي   A و ب( فرض كنيم

تمام نقاط انباشددته را شددامل  بسددته اسددط  لذا ، 2-1-8اسددط  بنا به قضدديه  

باز اسط و شامل هم متناهي اسط بنابراين بسته اسط لذا  شودمي

يك  شددود بنابراين نقطهرا شددامل نمي A، هيچ نقطه ديگري از Aاز  اسددط كه غير از 

 نيسط   Aنقطه حدي 

 قضيه: 8-1-6
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يك  xباشد  و باشد فرض كنيم يك فضاي Xفرض كنيم فضاي توپولوژي 

نامتناهي تعداد شدددود، مي xاسدددط اگر و تنها اگر هر مجموعه بازي كه شدددامل  Aنقطه حدي 

 را نيز شامل شود    Aعضوهاي 

 اثبات:

تعداد  شدددود مي  x هر مجموعه بازي كه شدددامل و باشدددد وفرض كنيم

اسددط   Aيك نقطه حدي  xقبت تعريف نقطه حدي،   را هم شددامل شددود Aنامتناهي اعضدداي 

، xشامل  Gاسط و مجموعه باز  A انباشتگي يك نقطه xيم فرض كنيم كنبرعكس را اثبات مي

آنگدداه شدددود را  شدددامددل Aاعضددداي از متندداهي فقط تعددداد   xوجود دارد كدده بدده غير از 

بسته اسط بوده و لذا  يك زيرمجموعه متناهي فضاي  

 باز اسط   و

، xير از غبه   Hلذا  و  باز اسط Hدر اين صدورت   فرض كنيم

 در صورتي كه  نيسط A انباشتگي يك نقطه   x   بنابراينشودرا شامل نمي  Aاز اي هيچ نقطه

شود شامل نامتناهي اعضاي مي  xشامل  Gبا فرض ما تضاد دارد  لذا هر مجموعه بازي مانند اين

A باشد  مي 

 )فضاي هاوسدورف( فضاي  8-2

 تعريف: 8-2-1
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X  يك فضاي هاوسدورف اسط اگرX صدق كند   شرط در 

به ترتي  به    ،كه،اسط كه هر دو عضو يك فضاي توپولوژي  X:  شرط

 گويند  مي نيز  ضاي ف X  به تعلت دارند)بدون هيچ اشتراكي( دو مجموعه باز و مجزا 

 نيز اسط   واض  اسط كه هر فضاي هاوسدورف يك فضاي

را  اسدط  ولي هر فضاي  دانيم كه هر فضداي متري يك فضداي هاوسددورف   از قرفي مي

 توانيم بگوييم كه يك فضاي هاوسدورف اسط  نمي

 قضيه: 8-2-2

 ارزند  هاي زير همپذير نوع اول باشد در آن صورت گزارهيك فضاي شمارش Xفرض كنيم 

 يك فضاي هاوسدورف اسط   Xالف( 

 داراي حد يكتا اسط   Xب( هر دنباله همگراي 

 اثبات:

 اثبات گرديد  2-2-5در گزاره  )ب(  )الف(

يك فضدداي  X ليو داراي حد يكتا اسددط Xهر دنباله همگراي  )الف( فرض كنيم )ب( 

  aهر مجموعه بازي كه شامل كه  وجود دارد در اين صورت   هاوسدورف نيسط

و اكنون فرض كنيم  اسط اشتراكشان تهي نيسط bمجموعه بازي كه شامل هر اسدط با  

T

TXba ,ba 

T

T

T
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،هاي موضددعي درون هم باشددند در اين صددورت براي هرپايه bو  aبه ترتي  در  

، وجددود دارد اسددددط و بددنددابددرايددن  

همگرا  bو هم به  aكه هم به  مي دهد  يك دنبالهكه تشدددكيل  

 فضاي هاوسدورف اسط    Xپس   با )ب( تضاد دارداين اسط كه 

  مسئله:

 هر زيرفضاي، فضاي توپولوژي هاوسدورف، يك فضاي هاوسدورف اسط  

براي    باشد Xهم يك زيرفضاي  يك فضاي هاوسدورف و فرض كنيم حل:

 لذا هم يك فضاي هاوسدورف اسط  Xو  ، چون   هر دو عضو  

 ،b همسايگي Hو  aهمسايگي  Gكه براي جود دارند به قوريو  Xدر   Hو  Gهاي باز مجموعه

 در نظر بگيريمرا  و حال اگر مجموعه هاي   

 و    ، داريم 

 

 هم يك فضاي هاوسدورف اسط     يعني

 

 ( )نرمالهنجار فضاهاي منظم و فضاهاي  8-3

 تعريف: 8-3-1
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اگر  و،Xيدك زيرمجموعده بسدددته   Fيدك فضددداي توپولوژي و   X فرض كنيم

را يك  Xآنگاه  و وجود داشته باشند به قسمي كه Hو  Gهاي باز مجزايمجموعه

 فضاي توپولوژي منظم نامند  

 نيسط   كنيم كه يك فضاي منظم الزاماً يك فضاييادآوري مي

 تعريف: 8-3-2

 نامند     هم باشد آنرا فضاي   اگر يك فضاي منظم در عين حال يك فضاي

 گزاره: 8-3-3

 فضاي هاوسدورف اسط  ,باشد  يك فضاي Xاگر

 اثبات:

يك  Xكنيم چونانتخاب مي ،باشددد  براي يك فضدداي X فرض كنيم

 1-3-8قبت تعريف  ،بسدددته اسدددط و چون اسدددط مجموعه فضددداي 

 a  بنابراين عضوهايو وجود دارند به قسمي كه Hو  Gهاي باز مجزايمجموعه

يك فضدداي  X صددورتتعلت دارند كه در اين Hو  Gهاي باز و مجزايبه ترتي  به مجموعه bو

 هاوسدورف اسط  

 تعريف: 8-3-4
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هاي بسددته مجزا باشددند  اگر دو زيرمجموعه ويك فضدداي توپولوژي و  X فرض كنيم

را يك  X آنگاه فضايو يافط شدوند به قسمي كه  Hو  Gمجموعه باز مجزاي

دو مجموعه بسددته  متريكنيم كه اگر در فضدداي نامند  يادآوري ميمي فضدداي معمولي 

باشند كه هاي مجزاي بسته داراي همسايگهاي مجزاي باز ميمجزا داشدته باشديم اين مجموعه  

 اين يك قضيه اسط  با توجه به اين قضيه هر فضاي متري يك فضاي معمولي اسط  

 قضيه: 8-3-5

 ارزند  هاي زير هميك فضاي توپولوژي باشد گزاره Xفرض كنيم 

 ي معمولي اسط  يك فضا Xالف( 

باشد، يك  Fوجود داشدته باشد كه شامل مجموعه بسته   Hب( اگر يك مجموعه باز مانند 

 وجود دارد به قسمي كه Gمجموعه باز 

 اثبات:

يك مجموعه باز باشددد به قسددمي كه Hيك مجموعه بسددته و  Fب( فرض كنيم  الف(

يك فضدداي معمولي اسددط  X  ولي چونبسددته اسددط و   بنابراين

 كه،وجود دارند به قوري و Gهايمجموعه
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خواهد شدددد  از  لذا و چون لدذا  از قرفي چون

 داريم بسته اسط و بنابراين قرفي ديگر

 

 و صورتهاي بسدته باشدند در اين  مجموعه و)الف( فرض كنيم ب(

  در كه،وجود دارد به قوري Gباز اسط  با توجه به وجود ب( يك مجموعه باز

دانيم خواهد شد  هم نين مي باشد لذامي ،،كهصورتي

وكهوجود دارند به قوري و Gهاي باز و مجزايبداز اسدددط لدذا مجموعده    كده 

 يك فضاي معمولي اسط   X  يعني

 مثال: 8-3-6

گيريم  فضدددداي را در نظر مي توپولوژي در

هاي بسددته يك فضدداي توپولوژي معمولي اسددط چونكه در اين فضددا مجموعه توپولوژي 

عبارت  هاي بسته مجزايباشدند  اگر زيرمجموعه مي ،،،، Xعبارت از 

هاي باز مجموعه  X و صورتباشد  در اين الزم اسدط  باشدند  يكي از آنها مثالً  و از

 ولي اسط  يك فضاي معم در نظر گرفته شود و مجزا بوده و 

 نيسط  يك فضاي بسته نيسط بنابراين در اين مثال
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 شود لذارا شامل مي اسط كه مجموعه بسته X تنها مجموعه باز  X و 

 يك فضاي منظم نيسط  

 تعريف: 8-3-7

را يك  Xباشد،  صدق كند يعني يك فضاي معمولي در شرط X اگر فضاي معمولي

 نامند   فضاي

 گزاره: 8-3-8

 اسط   در عين حال يك فضاي فضاي

 اثبات:

نيز هسط در نتيجه اگر نشان دهيم  باشد بنابراين يك فضاي يك فضاي Xفرض كنيم

X  يك فضدداي منظم اسددط آنگاهX يك  خواهد بود  بنابراين فرض كنيم يك فضدداي

يك زيرمجموعه  ،صددورت با توجه به شددرط  در اينو زيرمجموعه بسددته،

دو مجموعه بسدته مجزا هسدتند، با توجه به تعريف فضاي معمولي،    و Fبسدته اسدط چون  

  و وجود دارند به قسمي كه Hو  Gهاي باز مجزايمجموعه

( هنجار)معموليتوپولوژي  يك فضاي منظم اسط  بنابراين هر فضائي كه هم فضاي Xيعني 

 اسط   باشد، يك فضاي و هم فضاي

 پذيري فضاي توپولوژياندازه 8-4
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 تعريف: 8-4-1

بطوري يافط شود،  dيك متري   Xاگر روي   يك فضاي توپولوژي باشد فرض كنيم

يك فضاي  در آن صدورت  ،باشدد  توپولوژي  القا شدده بوسديله آن همان   توپولوژي كه

 شود  پذير ناميده مييك فضاي اندازه يامتري 

 زيرا هر مجموعه تك سطني پذيرهر فضداي توپولوژي گسسته يك فضاي توپولوژي اندازه   

 عضوي باز اسط ولي هيچ اجتماعي از ديسك هاي باز نيسط 

پذير هم يك فضدداي توپولوژي اندازه R توپولوژي توليد شددده روي مجموعه اعداد حقيقي 

    اسط  

كه در در صورتي  اسط   Xو هاي بسدته در فضداي توپولوژي ناگسدسدته، يگانه مجموعه    

در توپولوژي  Xفضدداي متري، هر زيرمجموعه متناهي يك مجموعه بسددته اسددط  بنابراين روي 

 سط  پذير نيناگسسته اندازه توپولوژي لذا توانند باشندنمي Xو  هاي بستهمتري يگانه مجموعه

 قضيه: )لم اوريسون( 8-4-2

صورت باشند در اين X وليهاي بسته و مجزاي فضاي معمزيرمجموعه و فرض كنيم

 و كهوجود دارد به قوري يدك تدابع پيوسدددته  

 باشد  

 پذيري اوريسون(قضيه: )قضيه اندازه 8-4-3
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 پذير اسط  اندازه پذير شماره دو معموليهر فضاي توپولوژي شمارش

 فضاي منظم كامل  8-5

 تعريف: 8-5-1

  و باشد  Xيك زيرمجموعه بسته  Fيك فضاي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

آنگاه  ،باشد و يافط شود به قسمي كه  اگر تابع پيوسدته 

 يك فضاي منظم كامل نامند   Xفضاي 

 فضاي منظم كامل، منظم هم هسط  گزاره: 8-5-2

 فصل نهم

 فضاهاي فشرده

 هاي فشردهمجموعه 9-1

را با X اي از ير مجموعهبداشدددد  اگر گردايده   يدك مجموعده و   فرض كنيم

نامند     A را يك پوشش باز  باشدد آنگاه  نشدان دهيم بطوريكه  

نامند  اگر يك زير مجموعه  Aرا يك پوشددش باز  باشددد در اين صددورت باز  اگر هريك از 
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وجود داشدته باشد به قوريكه   باشدد يعني  A ، يك پوشدش ي متناه

 زير پوشش متناهي اسط  شامل يك   آنگاه 

 تعريف: 9-1-1

يك زيرپوشش  A هر پوشدش باز    اگرباشدد  يك فضداي توپولوژي و  X فرض كنيم

در يك فضدداي به عبارت ديگر را يك مجموعه فشددرده نامند   Aمتناهي را شددامل شددود آنگاه 

زير   پوشدددشهر ، فشدددرده اسدددط اگر وتنها اگر براي A، زيرمجموعهX توپولوژي

  وجود داشته باشد به قسمي كه هاي بازمجموعه

 مثال: 9-1-2

هر بازه بسته و كراندار  گيريمروي مجموعه اعداد حقيقي را در نظر مي استانداردتوپولوژي 

يك پوشددش  Rدر  اي از مجموعه بازگردايه فرض كنيم فشددرده اسددط  R در 

وجود دارد  هاي باز مجموعه از متناهيتعداد توانيم نشدددان دهيم كه مي بداشدددد،  

  كه بطوري

 B    يك زيرگردايه متناهي از هدايي در نظر مي گيريم كده    همده   مجموعده را

  از قرفي ،لذا چون  اسدددط  يك پوشدددش  گردايه


miii GGG ,...,,...,

21


m

Ii

iGA





XA


Ii

iGA





ki
G

m

k

ik
GA

1



]b,a[Iii )G( 

]b,a[iG


Ii

iG]b,a[





],[ bax

Iii )G( ]x,a[BaB],[ baB 



 

 

وجود دارد به  اسط  بنابراين قبت فرض، يك و  كرندار اسط  يعني Bديگر

 اسط  m يك همسايگي  كه قوري

 كه،   در صورتي،وجود دارد بطوريكه و  لذا

 و  

 و 

اسددط در نتيجه  همگراسددط  در آن صدورت  فاصدله به  چون

 شود بنابراين، يك زيرپوشدش باز متناهي را شامل مي بازه پوشدش باز 

 فشرده اسط 

 مثال:  9-1-3

 هم فشرده اسط  Xزيرمجموعه متناهي فضاي توپولوژي 

 حل:

 را هم به صورت Aباشد و يك پوشش باز  و  فرض

تعلت  به يكي از اعضاي Aاسط بنابراين هر عضو  دهيم در اين صدورت نشدان مي 

 دارد مثالً فرض كنيم كه
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فشددرده  A  يعنيباشددد در آن صددورت  

 اسط 

 مثال: 9-1-4 

 در اينصورت مجموعه باز  باشداستانده يك فضداي تولوژي   فرض كنيم

يك  هاي بازاي از بازهچون اگر گردايه  فشددرده نيسددط

 كنيم  اگر فرض   زيرا نيسدددط  A شدددامل يك زيرپوشدددش متناهيباشدددد،  Aپوشدددش بداز 

 باشد،  Aيك زيرپوشش متناهي  

در صددورتيكه  شددودمي آنگاه   

 فشرده نيسط  Aوشانيده نمي شود  لذا پبازه  mبوسيله اين   

 مثال: 9-1-5

 فشرده نيسط  گسسته از فضاي توپولوژي  Aزير مجموعه نامتناهي

 حل:

 يك پوشدددش گردايه  گيريم چوندر نظر مي گردايه

يك مجموعه نامتناهي  A دهد چونرا پوشددش نمي A ،متناهي هياسددط  هيچ زيرگردا A باز

 فشرده نيسط  A شامل يك زيرپوشش متناهي نيسط لذا A در نتيجه پوشش باز مجموعه  اسط
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 گزاره: 9-1-6

 هاي فشرده، فشرده اسط هاي پيوسته مجموعهنگاره

 اثبات:

فشرده  A پيوسته باشد اگر و فضاهاي توپولوژي، Y و Xفرض كنيم

فشرده اسط  و A هم فشرده اسط  فرض كنيم باشد بايد نشان دهيم كه

  در اين صورت باشد  يعني  يك پوشش باز  

  

پيوسته،  f كه اسط در صورتي Aيك پوشدش   ترتي  گردايهبدين

فشرده اسط  Aاسط  چون Aيك پوشش باز  H هم باز اسط يعني ، باز اسط و هر

باشد در  شود  مثالً فرض كنيمشدامل يك زير پوشدش متناهي مي   H گردايه

 اين صورت،

 

 هم فشرده اسط  در اين صورت

 گزاره: 9-1-7
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 فشرده اسط  ي،هاي فشرده يك فضاي توپولوژزيرمجموعه از اجتماع متناهيهر  

 اثبات:

،عبارت از Xهاي فشدددرده فضددداي توپولوژيزيرمجموعهتعدداد متناهي از  فرض كنيم 

را با Aهم فشددرده اسددط  يك پوشددش باز  دهيم كهباشددند نشددان مي 

داريم،     چون براي  كنيم  در اين صدددورتارائه مي 

شددامل يك زيرپوشددش   گردايه بازلذا  فشددرده اسددط  و  

 ،،…،، شود  يعني براي اعداد متناهيمي  براي متناهي 

 

 آيد:بدسط ميزير بنابراين رابطه 

 

شود يعني پوشيده مي ازمتناهي پوشش باز  يك زير به وسديله   Aمجموعه لذا

A  هم فشرده اسط 

 قضيه: 9-1-8 
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هاي زير باشد در اين صورت گزاره حقيقي يك زيرمجموعه فضداي توپولوژي  Aفرض كنيم

 ارزند هم

 فشرده اسط  برحس  Aالف( 

 فشرده اسط  Uبرحس  توپولوژي قبيعي  Aب( 

 : بر عهده خواننده اسط اثبات 

 نتيجه: 9-1-9

فشددرده  ،آنگاه  ،باشددد  زير فضدداي فرض كنيم

 فشرده باشد  ،Aاسط اگر و تنها اگر

 فضاهاي فشرده: 9-2

 قضيه: 9-2-1

 يك فضاي فشرده اسط  Xباشد  آنگاه  يك فضاي توپولوژي فرض كنيم

 اثبات:

X، 𝛼 فرض كنيم كه يك پوشش باز = {𝐺𝑖 : 𝑖 ∈ 𝐼}    باشد𝐺0 ∈ 𝛼 كنيم چون انتخاب مي را

يددك زيرمجموعدده متندداهي اسددددط و فرض كنيم   تدوپدولدوژي اسددددط،    يددك 

𝐺𝑖𝑘يك   در اسط براي هر Xيك پوشش  𝛼  چون گردايه
∈ 𝛼 
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و    بددنددابددراين، كدده بددراي هددر قددوريه وجدود دارد بدد 

 يك فضاي فشرده اسط  X   يعني

-1-9يك بازة بسته )قبت مثال  زيرمجموعه يك فضاي فشرده لزوماً فشرده نيسط 

 اسط  ولي فضاي  (4-1-9فشرده نيسط )قبت مثال   ( فشرده اسط در صورتي2

 

 قضيه: 9-2-2

 بسته يك فضاي فشرده، فشرده اسط هر زير مجموعه 

 اثبات:

يك زيرمجموعه بسته باشد در اين صورت  يك فضداي فشدرده،   فرض كنيم

، در اين صددورت باشددد  Fيك پوشددش باز باز اسددط  اگر

شامل يك زيرپوشش متناهي اسط   فشدرده اسط گردايه  Xچون  

شامل يك زيرپوشش  Fاز  A هر پوشش باز    لذا  مثأل 

 فشرده اسط   F متناهي اسط در آن صورت

 تعريف: 9-2-3
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تهي نباشد يعني  از گردايه زير گردايه متناهي هر اگر اشتراك

 اين گردايه داراي ويژگي اشتراك متناهي اسط   آنگاه گويند باشد 

 مثال:  9-2-4

گيريم  اگر را در ندظدر مي   هدداي بددازاي از بددازهگدردايدده 

 باشد گردايهمي باشدد چون  

A  ويژگي اشتراك متناهي اسط   داراي 

 قضيه: 9-2-5

 ارزند  هاي زير هميك فضاي توپولوژي باشد گزاره Xفرض كنيم 

 فشرده اسط   Xالف( 

گردايه زير، الزم اسدددط يك ، يعنيXهاي باز ب( براي هر گردايده زيرمجموعه 

    وجود داشته باشد به قسمي كه  متناهي

 اثبات:

 شود  كننده واگذار مياثبات به مطالعه

 فشردگي و فضاي هاوسدورف 9-3
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 قضيه: 9-3-1

 باشد  Xزيرمجموعه فشرده  Aيك فضاي هاوسدورف و  Xفرض كنيم 

و و وجود دارند بطوريكه  Gو  Hمجموعه باز  ،باشد الف( اگر

  

 ،  قوريكهوجود دارد به Gمجموعه باز   ،ب( اگر

 اثبات:

 شود كننده واگذار مياثبات به مطالعه

 قضيه: 9-3-2

يك  Aباشد در آن صورت  Xزيرمجموعه فشرده  Aيك فضداي هاسدورف و   Xفرض كنيم 

 اسط  Xزيرمجموعه بسته 

 اثبات:

   باز اسط  نقطه،  بسته اسط كافي ثابط كنيم كه Aبراي اينكه ثابط كنيم 

وجود دارد به  اره ب( قضيه قبل يك مجموعه باز گيريم  در اين صورت قبت گزرا درنظر مي

  لذا    بنابراين، مجموعه قسددمي كه 

  باز اسط

AXx GxHA

HG

AxAXGx 

AX Ax

xG

AXGx x }:{ AXxGAX x  AX 



 

 

 قضيه: 9-3-3

 هاي فشرده فضاي هاسدورف نيز فشرده اسط اشتراك هر تعداد از زيرمجموعه

 اثبات:

 Xاي از زيرمجموعه فشددرده گردايه يك فضداي هاوسدددورف و  Xفرض كنيم 

، هم بسددته اسددط و براي هر اند وها بسددته، 2-3-9قبت قضدديه   باشددد

فشرده  و برحس  برحسد    Aو  Xزيرمجموعه  A، 9-1-9اسدط  قبت قضديه    

شود نتيجه مي ،هر زيرمجموعه بسته يك فضاي فشرده، فشرده اسط 2-2-9قبت قضيه   اسدط 

 فشرده اسط  Kكه 

 قضيه: 9-3-4

باشند در  Xهاي بسته مجزاي زيرمجموعه 𝐹2 و 𝐹1يك فضداي هاوسدورف و   Xفرض كنيم 

    𝐹1 𝐺 و 𝐹2 𝐻كه قوريه وجود دارند ب Hو  Gهاي باز مجزاي اين صورت مجموعه

 نتيجه: 9-3-5

 هر فضاي فشرده هاوسدورف يك فضاي معمولي )نرمال( اسط 

 مي باشند   بنابراين فضاهاي متري و فضاهاي فشرده هاوسدورف، فضاي
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 قضيه: 9-3-6

و  Xباشد آنگاه  Yبه فضاي هاوسدورف  Xيك و پيوسدته از فضاي فشرده  بهتابع يك  fاگر 

f(X)  همانريختند  (homeomorphic) 

 اثبات:

وجود  باشد  لذا تابعيك و پيوسته ميبهيك fيك تابع پوشدا اسط و   

هم پيوسدددته اسدددط اگر براي هر  بايد نشدددان دهيد كه دارد بطوريكه

باشددد  يك زيرمجموعه بسددته  ، نگاره Xاز  Fزيرمجموعه بسددته 

دانيم هر زيرمجموعه بسته يك فضاي فشرده، نيز فشرده پيوسدته اسط  از قرفي مي  آنگاه

زيرمجموعه  نيز فشددرده اسددط  چون 9-1-6فشددرده اسدط و قبت   Fلذا  اسدط  

هم بسته   2-3-9قبت  وسدورف اسط  بنابرايننيز يك فضاي ها Yفضداي هاوسددورف   

يك تابع همانسدداني   پيوسددته اسددط  بنابراين تابع  ترتي اسددط بدين

 همانريختند  f(X)و  Xاسط لذا  ()همانريختي

 نتيجه: 9-3-7

 يك فضداي هاوسدورف باشد اگر  يك فضداي فشدرده و   فرض كنيم

 اسط  باشد آنگاه 

 اثبات:
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   كنيمو تعريف مي 

f  لذا  باشدد   اگر  يك و پوشدا اسدط   بهيكf   اسط   پيوسدته

باشد،هم پيوسته مي يعني  fيك و پوشا و پيوسته و هم نين وارون بهيك تابع يك fچون 

 اسط  همانريختند يعني با 

 ايهاي فشرده دنبالهمجموعه 9-4

 تعريف: 9-4-1

يك زيردنباله  ،Aباشدددد  اگر هر دنباله در  يك فضددداي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

 اي نامند را فشرده دنباله Aمجموعه  ،را شامل شود Aيك نقطه  به همگرا

 مثال: 9-4-2

لزوماً يك مجموعه   Aباشددد   Xيك زيرمجموعه متناهي فضدداي توپولوژي  Aفرض كنيم 

حداقل  Aر باشد د هم يك دنباله به صورت Aاي اسدط  چونكه اگر در  فشدرده دنباله 

 شود يعني دنبال در دنباله بطور نامتناهي تكرار مي مانند  Aيكي از اعضاي 

 اي اسط فشرده دنباله Aهمگرا اسط  بنابراين  اسط و به نقطه زيردنباله

 مثال: 9-4-3
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 Aاي نيسددط  زيرا كه اگر در فشددرده دنباله Rبا توپولوژي قبيعي روي  بازه باز 

همگرا اسط در  به  را درنظر بگيريم واضد  اسط كه دنباله  دنباله

 Aتواند باشد نمي A  بنابراين چون اين دنباله شدامل يك زيردنباله همگرا به  صدورتيكه 

اي وجود دارند كه هاي فشددردهاي نيسددط  در حالط كلي مجموعهيك مجموعه فشددرده دنباله

 گيرند مورد بحث قرار مياي نيستند و يا برعكس كه بعداً فشرده دنباله

 قضيه: 9-4-4

 اي اسط اي، فشرده دنبالهنگاره پيوسته يك مجموعه فشرده دنباله

 اثبات:

 اي باشد هم فشرده دنباله يك تابع پيوسته و فرض كنيم

 اسط  Yاي فشرده دنباله يك زيرمجموعه نشان خواهيم داد كه

وجود  يك دنباله باشدددد  در اين صدددورت در فرض كنيم

اسط دنباله  اي فشرده دنباله A( باشد  چون Nدر  n)براي هر  دارند به قسمي كه

يك تابع  fهمگرا اسط  چون  اسدط كه به  شدامل يك زيردنباله  

 اي اسطپيوسته و بنابراين پيوسته دنباله
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 اي اسط هم فشرده دنباله بنابراين 

 قضيه: 9-4-5

 اي اسط اي، فشرده دنبالهدنبالهزيرمجموعه بسته هر فضاي فشرده 

 اثبات:

يك  Fدر  يك دنباله بسته باشد اي ويك فضداي فشرده دنباله  Xفرض كنيم 

اي اسددط يك فشددرده دنباله Xيك دنباله اسددط چون  Xدر  ، دنباله اسددط و چون

 آنگاه  همگرا اسدددط، وقتي وجود دارد كه به از  زيردنبدالده  

  ، ، قوريكه براي وجود دارد به شود نتيجه مي

از  بندابراين يدك زيردنبداله    و از آنجدا  ،چون

 اي اسط فشرده دنباله Fهمگرا اسط يعني  وجود دارد كه به يك نقطه  دنباله 

 هاي شمارشپذير فشردهمجموعه 9-5

 تعريف: 9-5-1

، A از Bباشد  اگر هر زيرمجموعه نامتناهي  يك فضداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

 را يك مجموعه شمارشپذير فشرده نامند  Aرا شامل شود،  Aيك نقطه حدي 

 مثال: 9-5-2
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يك زيرمجموعه  Bشمارشپذير فشرده اسط چونكه اگر  هر بازه بسته و كراندار 

-Bolzano)) رشددترارايو -هم كراندار اسددط با توجه به قضدديه بولزانو  Bباشددد  Aنامتناهي 

Weierstrass  يك نقطه حديA  شود  از قرفي چون را شدامل ميA  بسته اسط نقطه حدي

B  متعلت بهA  اسط  يعنيA  شمارشپذير فشرده اسط 

 مثال: 9-5-3

را  شمارشپذير فشرده نيسط چونكه زيرمجموعه نامتناهي 

تنها شدامل يك نقطه حدي اسط كه آن هم صفر اسط و نقطه صفر   Bدر نظر بگيريم مجموعه 

 نيسط  Aمتعلت به 

 قضيه: 9-5-4

، يك زيرپوشش Aاي باشدد  هر پوشدش شمارشپذير باز   فشدرده دنباله  فرض كنيم

 شود متناهي را شامل مي

 قضيه: 9-5-5

 باشد  Xزيرمجموعه فضاي توپولوژي  Aفرض كنيم 

 رشپذير فشرده اسط فشرده باشد، شما Aالف( اگر 

 اي باشد، شمارشپذير فشرده اسط فشرده دنباله Aب( اگر 
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 اثبات:

هيچ نقطه  A، كه در Aيك زيرمجموعه نامتناهي  Bفشددرده باشددد و   Aالف( فرض كنيم 

تعلت دارد كه حداكثر  به يك مجموعه باز  شود  از اينرو هر نقطه حدي را شامل نمي

 Aهاي زيادي وجود دارد كه چون پوشش Aشود  در اين صورت براي را شامل مي Bيك عضدو  

 شودرا شدامل مي  زيرپوشدش متناهي   ،گردايه فشدرده اسدط،   

را شامل  Bيك عضو  حداكثر كه هر مجموعه باز  در صورتي  بطوري كه

متناهي  Bشود يعني تا عضو را شامل مي mحداكثر  از  Bشود  بنابراين زيرمجموعه مي

شددامل يك نقطه حدي اسط  A، در Aيعني زيرمجموعه نامتناهي كه اين تناقا اسدط   اسدط  

 فشرده شمارشپذير اسط  Aيعني 

در اين صورت يك  باشد  Aزيرمجموعه نامتناهي  Bاي و فشدرده دنباله  Aب( فرض كنيم 

 اي اسدددط دنبالهفشدددرده دنباله Aوجود دارد  چون  Bمختلف  اعضددداياز دنباله 

همگرا  به يك نقطه  كه شدددودرا شدددامل مي زيردنباله يدك   

 اعضاي زيردنباله همگراي از نامتناهي تعداد شامل  aبنابراين هر همسايگي باز   شدود مي

 Bاعضاي نامتناهي  aهر همسايگي باز اسط،  Bمختلف  چون زير دنباله شامل اعضايباشد  مي

 فشرده شمارشپذير اسط  Aاسط  بنابراين  Bيك نقطه حدي  aنقطه لذا شود شامل را مي

 قضيه: 9-5-6
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 هر زيرمجموعه بسته يك فضاي شمارشپذير فشرده هم، شمارشپذير فشرده اسط 

 اثبات:

 نامتناهي مجموعهبسته اسط   Fو  يك فضاي شمارشپذير فشرده ،  Xفرض كنيم 

B  چون بطوري كه گيريمرا درنظر مي  X  فشددرده شددمارشددپذير اسددط حداقل يك

 فشرده شمارشپذير اسط  F، بسته اسط  F، وجود دارد كه  

 قضيه: 9-5-7

شامل يك  Xيك فضداي توپولوژي باشدد  اگر هر پوشدش شمارشپذير     فرض كنيم 

 فشرده شمارشپذير اسط  Xزيرپوشش شمارشپذير متناهي باشد  

 فضاهاي فشرده موضعي 9-6

 تعريف: 9-6-1

شامل يك همسايگي فشرده باشد  Xيك فضاي توپولوژي باشد اگر هر عضو  Xفرض كنيم 

 يك فضاي فشرده موضعي اسط  Xآنگاه 

 مثال: 9-6-2

مجموعه اعداد حقيقي با توپولوژي تعريف شده قبيعي روي آن يك فضاي فشرده موضعي 

وجود  و  يك بازه بسته و فشرده اسط ، Rدر  2-1-9اسط چونكه با توجه به مثال 

XF 

XFB 

)x(NU FU FFx 

),X( 

]b,a[



 

 

تعلت دارد  از قرفي ديگر گردايه،  ، به باز بسته Rدر  xدارد به قسمي كه براي هر 

يك پوشدش باز اسددط ولي شامل يك زيرپوشش   

شود كه هر فضاي فشرده يك فضاي فشرده نيسط  يعني مشاهده مي Rمتناهي نيسط بنابراين 

 موضعي الزم نيسط كه فضاي فشرده باشد 

 گزاره: 9-6-3

 زيرفضاي بسته يك فضاي توپولوژي فشرده موضعي، هم فشرده موضعي اسط  هر

 اثبات:

را بسددته درنظر  Fو  فضدداي توپولوژي فشددرده موضددعي باشددد  فرض كنيم 

، F زيرفضايي يك فشدرده موضدعي اسدط  برحس  توپولوژي    Fدهيم كه گيريم و نشدان مي مي

فشددرده  Xو چون  وجود دارد   Fدر  xدهيم كه همسددايگي فشددرده براي نشددان مي

وجود دارد  در اين صورت مجموعه  Uيك همسدايگي فشدرده    Xدر  xموضدعي اسدط براي هر   

فشرده اسط، بسته اسط و قبت فرض گزاره  Uاسط  چون  F در xيك همسدايگي   

F   هم بسته اسط و زيرمجموعه بسته يك فضاي فشرده  شدود كه هم بسدته اسدط نتيجه مي

 اسط موضعي فشرده  ، 9-1-9هم فشرده اسط قبت نتيجه 

 گزاره: 9-6-4

 هر فضاي فشرده، فشرده موضعي اسط 
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 اثبات:

 Xيك همسدايگي فشدرده اسط  بنابراين    X ،Xدر  xفشدرده باشدد براي هر    Xفرض كنيم 

 فشرده موضعي اسط 

 گزاره: 9-6-5

زير فضاهاي  Bو  Aباشند اگر  هاوسدورف و يك فضاي توپولوژي X فرض كنيم

 هم يك فضاي فشرده موضعي اسط   فشرده موضعي باشند آنگاه

فشددرده  Aاسددط چون  و ، كه در آن صددورتاثبات: فرض كنيم

فشرده موضعي  Bوجود دارد، هم نين چون  xبراي  Vموضدعي اسدط يك همسدايگي فشدرده     

قبت و   وجود خواهد داشط از قرفي xبراي  اسدط يك همسايگي فشرده 

 هم فشرده موضعي اسط   ، فشرده اسط  چون 3-3-9قضيه 

هاوسددورف باشند   ي فشدرده موضدعي فضداي توپولوژي   هازير فضدا  Bو  Aاگر يادآوري: 

 لزوماً فشرده موضعي نيسط   هميشه

درموضعي دو مجموعه فشددرده  و به عنوان مثال: اگر

 )چرا(يك همسايگي فشرده وجود ندارد   براي در  باشند 

 فشردگي در فضاي متري   9-7

 تعريف:  9-7-1 
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يك مجموعه           را  Aمجموعه   باشد يك فضاي متري و فرض كنيم

گوي ها براي آن موجود -متناهي از  پوشدددشيك ، براي هر، ، اگركرانددار كامل نامند 

  شد  اب  Aبراي  يك پوشش متناهي گردايهباشد  يعني 

 گزاره: 9-7-2

 اي يك فضاي متري، كراندار كامل اسط  هاي فشرده دنبالهزيرمجموعه

 اثبات: 

 شود اثبات به مظالعه كننده واگذار مي

 قضيه:  9-7-3

 ارزند  هاي زير همباشد گزاره يك فضاي متري و (X,d) فرض كنيم

 اي اسط  فشرده دنباله Aفشرده اسط   ب(  Aالف( 

 فشرده شمارشپذير اسط   Aج( 

 اثبات: 

 د شواثبات به مطالعه كننده واگذار مي

 قضيه:   9-7-4

)d,X(XA
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XA



 

 

 كامل اسط  و هر فضاي متري، فشرده 

 اثبات: 

-7-9د قبت قضيه يك دنباله كوشي باش Xدر  يك فضاي متري (X,d)فرض كنيم 

4  X شددامل يك زير دنباله  اي اسددط  بنابراين دنبالهدر عين حال فشددرده دنباله 

يك فضاي متري كامل  Xكه در آن صورت  باشد  لذا، ميهمگرا به يك نقطه

  )چرا(اسط 

 قضيه:   9-7-5

 يك فضاي متري فشرده اسط اگر و تنها اگر يك فضاي متري كامل و كراندار كامل باشد  

 اثبات: 

فضاي فشرده اسط قبت  Xيك فضاي متري باشد ابتدا فرض كنيم كه  (X,d)فرض كنيم 

يك فضداي متري كامل اسدط از قرفي چون فشدرده اسدط لزوماً فشرده      (X,d) 4-7-9قضديه  

 كراندار كامل اسط  3-7-9اي اسط و با توجه به گزاره دنباله

 در يك دنباله يك متري كامل و كراندار كامل باشددد و (X,d)اكنون فرض كنيم كه 

X   و اسط  شدامل يك زيردنباله كوشددي  باشدد  در اين صدورت با توجه به يادآوري

 Xاي اسددط لذا فشددرده دنباله Xبنابراين  يك فضدداي متري كامل اسددط، Xچون 

 فشرده اسط  
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هر  Aباشددد در  (X,d)يك زيرمجموعه يك فضدداي متري كراندار كامل  Aيادآوري: اگر  *

 اسط   شامل يك زيردنباله كوشي دنباله

 قضيه:  9-7-6

 ارزند  هاي زير همباشد در آن صورت گزاره يك فضاي متري و (X,d)فرض كنيم 

 بسته و كراندار كامل اسط   Aب(   فشرده اسط Aالف( 

 اثبات: 

دانيم كه زيرمجموعه فشرده ( مي2-3-9فشرده باشد )از قضيه  Aب( فرض كنيم  الف(

اي فشرده دنباله Aفشرده باشد،  Aيك فضداي توپولوژي هاوسددورف، بسته اسط  از قرفي اگر   

كراندار كامل  ،اي يك فضدداي متريهاي فشددرده دنبالهزيرمجموعه 7-3-9 سددط و قبت گزارها

 كراندار كامل اسط   Aاسط  لذا  

بسدته و كراندار كامل باشدد  چون زيرمجموعه بسته هر فضاي    Aالف( فرض كنيم  ب(

  5-7-9با توجه به قضيه   شودكامل و كراندار كامل مي A ،متري كامل، يك فضداي كامل اسط 

A   كامل اسط 

 قضيه:   9-7-7

 ارزند  هاي زير همباشد گزاره يك فضاي متري  و (X,d)فرض كنيم 

)a( n
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kn
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 فشرده موضعي اسط  Aالف( 

وجود دارد به قسمي كه براي V، يك همسايگي فشرده و ب( براي هر،

،   

 اثبات: 

فشرده  Aالف( برقرار اسط يعني اگر ب( برقرار باشد،  قبت تعريف فشرده موضعي )ب(

 موضعي اسط  

 Aباشددد  چون  و فشددرده موضددعي باشددد  A)ب( فرض كنيم  الف(

قبت  اگروجود دارد   همسايگي فشرده فشدرده موضدعي اسدط يك   

چون  وجود دارد به قسمي كه تعريف همسدايگي، يك 

هم فشرده اسط  از قرفي ديگر،  زيرمجموعه بسدته يك فضداي فشدرده، فشرده اسط،   

 در نظر بگيريم   ، كافي اسط كهچون

 قضيه:  9-7-8

فشرده موضعي باشد  هر مجموعه باز و يا  Xيك فضاي متري باشد  اگر  (X,d)فرض كنيم 

 هم فشرده موضعي اسط   Xبسته 

 اثبات: 
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ه موضعي، هم دانيم كه هر زير فضداي بسته يك فضاي توپولوژي فشرد مي 3-6-9از گزاره 

، هر Xكند  بنابراين بايد نشان دهيم كه در موضدعي اسدط  براي فضداهاي متري هم صددق مي    

هر براي   Aباشد   Xيك زيرمجموعه باز  Aزيرمجموعه باز هم فشرده موضعي اسط  فرض كنيم 

  ،7-7-9 فشرده موضعي اسط قبت قضيه Xاسط  چون  همسدايگي  نقطه خودش يك

 وجود دارد بطوريكه براي V، يدك همسدددايگي فشدددرده  و

 فشرده موضعي اسط  Aباشد  كه مي

 تعريف:  9-7-9

وجود داشته باشد به قسمي  يك ،به ازاي هر   اگريك تابع باشد fفرض كنيم 

را   fبرقرار باشدددد  ، آنگاهكده  هر براي  كده  

 پيوسته يكنواخط نامند  

 قضيه:  9-7-11

 fيك تابع پيوسدته باشد،   به فضداي متري   (X,d)از فضداي متري فشدرده   fاگر 

 پيوسته يكنواخط اسط  

 اثبات: 

وجود  يك گوي باز ، هر پيوسدته اسط براي   fچون   فرض كنيم

در اين     داريم   كدده   xبطوري كدده براي هر دارد
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فشددرده اسددط و  Xاسددط،  Xچون يك پوشددش باز  صددورت گردايه

اسددط   عدد Aشددود براي پوشددش باز اي اسددط از اينجا نتيجه ميبنابراين فشددرده دنباله

  از قددرفددي بددراي ايددنددكدده و كددندديددم كدده اكددنددون فددرض مددي 

مشدددمول در از مجموعدده Aالزم اسدددط كدده پوشدددش   

 الزم اسط  ، باشد بنابراين براي،

 

 ، داريم كه    x, yهر  براي  بنابراين با توجه به نامساوي مثلثي

 

 ته يكنواخط اسط  سپيو  f لذا  

 11تمرين 

را  (R,U)باشد فضاي توپولوژي  Rتوپولوژي قبيعي روي مجموعه اعداد حقيقي  U  اگر 1

 كه فضاي بسط يافته مجموعه اعداد حقيقي  گيريم نشان دهيددر نظر مي

 *يك فضاي فشرده اسط  

هاي زير وجود شددرده باشددد در اين صددورت گزارهيك فضدداي توپولوژي ف X  فرض كنيم 2

 ارزند دارند و هم

}:),({ XyyBA y  
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سمي ه قوجود دارد ب را پوشش دهد يك X، يك دنباله صعودي بازاگر الف( 

   كه 

 هوجود دارد ب باشد يك تهي  دنباله نزولي هاي بستهاشتراك مجموعهاگر ب( 

                                                                                                                                                                                          قسمي

  كه 

  شودده مينشان دا هاي بسدته تشكيل شده و با ج( يك دنباله نزولي كه از مجموعه

 *هم مخالف تهي اسط   اشتراك دنباله گيريم نشان دهيد اگر هردر نظر مي

يك مجموعه نامتناهي  Aباشد اگر  ژي فشرده وويك فضاي توپول X  فرض كنيم 3

 *يك نقطه حدي وجود دارد   Aبراي  Xباشد نشان دهيد كه در 

در  Xاي كه در يك فضاي توپولژي فشرده باشد در اين صورت هر دنباله Xفرض كنيم  -4

نشان دهيد اين  ،گيريم، شدامل يك مقدار خا  بوده و اگر اين مقدار خا  يكتا باشددد نظر مي

 دنباله به اين مقدار خا  همگرا اسط 

ل شام Xروي  fپيوسته باشد نشان دهيد كه  Rبه  Xاز فضداي توپولوژي فشدرده    fاگر  -5

  *كمترين و بيشترين مقدار اسط 

 *هم فشرده اسط   باشد  ثابط كنيد فشرده و   اگر6
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باشد بقسمي كه به  Xهم يك دنباله در  يك توپلوژي هاوسدورف و X  فرض كنيم 7

 فشرده اسط   Xدر  همگرا باشد  نشان دهيد كه Xدر  xنقطه 

فشرده شمارشپذير اسط اگر و تنها اگر  Xباشد نشان دهيد  يك فضاي X  فرض كنيم 8

 *شامل يك زيرپوشش متناهي باشد نشان دهيد   Xهر پوشش شمارشپذير باز 

فشرده  Xباشد ثابط كنيد  فضداي شدمارشدپذير نوع دوم، يك فضداي     X  فرض كنيم 9

 *فشرده شمارشپذير باشد   Xاسط اگر و تنها اگر 

 فشرده موضعي اسط    ثابط كنيد كه هر فضاي توپولوژي ديسكرت11

   ثابط كنيد كه هر فضاي توپولوژي اينديسكرت فشرده موضعي اسط 11

 فشرده موضعي اسط   با توپولوژي قبيعي يعني   ثابط كنيد كه12

مجموعه اعداد گويا  Qگيريم نشددان دهيد كه را در نظر مي (R,U)  فضدداي توپولوژي 13

 فشرده موضعي نيسط   Rروي 

   نشان دهيد كه كراندار كامل در عين حال كراندار اسط 14

   نشان دهيد كه هر زيرمجموعه يك مجموعه كراندار كامل نيز كراندار كامل اسط  15

   نشان دهيد كه هر فضاي متري كراندار كامل شمارشپذير اسط  16

   نشان دهيد كه بستار يك مجموعه كراندار كامل، كراندار كامل اسط  17

)x( n

,...}x,x,x{B 

T

T

R)U,R(



 

 

 f(x)يك تابع پيوسته باشد نشان دهيد كه  Yبه فضاي متري  Xاز فضاي فشرده  f  اگر 18

 بسته اسط   Yدر 

فشرده باشد مجموعه نقاط  Aباشد اگر  يك فضاي متري و (X,d)  فرض كنيم 19

 هم فشرده اسط  ثابط كنيد   دهيمنشان مي را با Aانباشته 

فشدرده باشد   Aاشدد ثابط كنيد اگر  ب يك فضداي متري و  (X,d)  فرض كنيد 21

   شود بقسمي كهيافط مي ،a، يك نقطه براي

بسته و  Bفشدرده و   Aباشدند اگر   يك فضداي متري و  (X,d)  فرض كنيم 21

   باشند نشان دهيد كه 

و  باشند نشان دهيد كه يك، Xهاي فشرده فضاي متري زيرمجموعه Bو  A  اگر 22

 شود بطوريكهيافط مي يك

 

 

 

 

 فصل دهم
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AA
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 فضاهاي همبند

 هاي همبندهاي مجزا و مجموعهمجموعه 11-1

 تعريف: 11-1-1

 اگرباشند   يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

  ،ا باشندمجزدو مجموعه  Bو  Aالف( 

  آنگاه  و باشد يعنينيك از آنها شدامل نقطه حدي ديگري  هرب( 

A  وB  هاي جدا شده نامند  را مجموعه 

 مثال: 11-1-2

گيريم  را در محور اعداد حقيقي در نظر مي و و هداي بدازه 

هاي دهند ولي مجموعههاي جدا شده را ميتشدكيل مجموعه  Bو  Aهاي كه مجموعه در حالي

B  وC  هدداي جدددا شدددده نيسدددتندد زيرا كده  مجموعده�̅� = [0, و ،، [1

  كه، در صورتي

 

 تعريف:  11-1-3

XB,A 

BABA

),(A ),(B ),[C 

],[B BA

BA}{CB  



 

 

همبند نارا يك مجموعه  Aباشد  مجموعه  يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

و داشته  ، موجود باشند كه   Xاز ،Hو  Gهاي باز مجموعه اگرنامند

     باشيم                                    

 همبند نامند   را يك مجموعه  Aصورت در غير اين  

  :شودر اين تعريف مشاهده ميكه دقوريهمان

   و   اگر و تنها اگر

    و 

 غيرهمبند اسط اگر و تنها اگر Aدر اينجا  

  و و و 

 مثال: 11-1-4

در نظر  را در مددجموعدده تددوپددولددوژي

 گيريم  مي

و  اگر اين توپولوژي غيرهمبنددد اسدددط  زيرا كدده بددا  مجموعدده

 و و  و آنگاه باشدددد، 

  اينكه ا توجه بهب 

XA

GAHA

)()( HAGA AHAGA )()( 

)()( HAGA  AHAGA )()( 

HGA AXHG 

AXHG HGA HAGA
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 گزاره: 11-1-5

 آنگاه  و مجزا باشدددند بطوري كه  هداي  مجموعده  Bو  Aاگر 

  همبند نيسط  

 اثبات: 

 Hو  Gهاي باز در اين صددورت مجموعه  باشددند و فرض كنيم

، دو مجموعه جدا شده و غيرتهي و و وجود دارد به قسمي كه

 مجموعه غيرهمبنددر تعريف  Hو  Gباز هاي اسط  بنابراين مجموعه اجتماعشدان، 

 همبند نيسط   ند و بنابراينكنميصدق 

 گزاره: 11-1-6

 آمده اسددط، 3-1-11چنان باشددند كه در تعريف  A   ،G,Hمجموعه غيرهمبندبراي اگر 

  اند هاي جدا شدهمجموعه و آنگاه

 :اثبات

اند  الزم اسددط نشددان هاي جدا شدددهمجموعه مذكور، مجموعه وبراي اينكه نشددان دهيم د

، xدهيم اين دو مجموعه هي كدام شامل نقطه حدي مجموعه ديگري نيسط  فرض كنيم نقطه 

چون يك مجموعه  H  در اين صورت مجموعه باشد و يك نقطه حدي مجموعه

BABABA

BXG AXH 

AG)BA( BH)BA( 

BABA

BA

GAHA

GAHAx 



 

 

د  يعني شدددورا شدددامل مي نقطه ديگري در  xاسدددط، به غير از نقطه  xبداز شدددامدل   

  

 قبت قبول ما، كه در صورتي 

 

يك نقطه حدي توان نشددان داد كه مجموعهبه قور مشددابه مي بنابراين،

هاي جدا مجموعه و هايوسيله مجموعهشدود  بدين را شدامل نمي  مجموعه

 اند  شده

 قضيه: 11-1-7

غيرتهي جدا ، اجتماع دو مجموعه Aيك مجموعه همبند اسددط اگر و تنها اگر  Aمجموعه 

    )و يا  هيچ جدا سازي اي براي آن موجود نباشد (شده نباشد

 اثبات:

 به آساني ديده ميشود  

 گزاره: 11-1-8

هم يك زيرمجموعه  B باشد و   Aمجموعه ناهمبند جدا سازي اي براي   G, Hفرض كنيم 

   يا داريم:  لذا يا  صورتباشد  در اين  Aهمبند 

GA

H)GA( 

H)GA()HA()GA(  

HAx GA

HAGAHA

HBGBGB HB 



 

 

 اثبات:

 ترتي ،اسط  بدين گزارهقبت فرض 

    و  

تضدداد آن همبند بودن فرض كه با  ناهمبند اسددط Bآنگاه    و لذا اگر

 دارد  

 گزاره: 11-1-9

 هم همبند اسط   دو مجموعه جدا شده نبوده و همبند باشند آنگاه Bو  Aاگر 

 اثبات:

باشددد  چون جدا سددازي اي براي آن  يك مجموعه ناهمبند و  فرض كنيم

يا اسط  به قور مشابه  يا اسط،يك زيرمجموعه همبند Aمجموعه 

( بدداشدددنددد قبت دومين گزارهيدداو اسدددط  بنددابراين اگر 

اند كه اين با فرض گزاره تضاد دارد  هاي جدا شدهمجموعه و 

 ناهمبند نيسددتند  يعني و ترتي و بدين و يا بنابراين

 همبند اسط  

 قضيه: 11-1-11

AB 

HGBHGA   BXHGAXHG  

GBHB

BA

BAHG

BAGAHAGB 

HBGAHB)GB HA

AG)BA( BH)BA( 

GBA HBA HGBABA



 

 

هاي همبند اي از زيرمجموعهگردايه يك فضاي توپولوژي و Xفرض كنيم 

X  باشد  اگر هيچ دو عضوA هم همبند اسط   مجزا نباشند مجموعه 

 اثبات:

 باشد  در B هم جدا سازي اي براي مجموعه ناهمبند همبند نباشد وBفرض كنيم 

 ميشودكه با ديگري مجزا  شدامل هر عضو همبند H يا Gاين صدورت يكي از مجموعه هاي 

اسط )قبت گزاره 11-1-8( از قرفي ديگر هر دو عضو نظير  مجزا نيستند و قبت A از  و

گزاره 11-1-9 هم  هم مشدددمول يكي از دو  همبنددد اسدددط، بدددينترتيدد 

  يعني مجموعهA بوده و با ديگري مجزا ميشدود  لذا تمام اعضاي  H و يا Gمجموعه

 بوده و با ديگري مجزا ميباشدددد كه در اين صدددورت H و يا Gمشدددمول يكي از مجموعههاي 

 B نميشود كه با فرض ما تضاد دارد  يعني B يك جداسازي براي  ÷مجموعه ناهمبند 

 همبند اسط  

 نتيجه: 11-1-11

هاي اي از زيرمجموعهگردايده    يدك فضددداي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

 همبند اسط   باشد باشد  اگر  X همبند

 اثبات:
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، 1-9-11ترتي  قبت گزاره مجزا نيسددتند  بدين Aهيچ دو عضددو لذا    چون

 همبند اسط   

 قضيه 11-1-12

 باشددد اگر  X زيرمجموعه همبند  Aيك فضدداي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

 هم همبند اسط   همبند اسط و مخصوصاً  Bباشد، 

 اثبات: 

  Aچون باشددد   B مجموعه ناهمبند جدا سددازي اي براي ناهمبند و Bفرض كنيم 

باشد  چون    فرض كنيم يا  لذا   و  همبند اسط

H-X    يددك مجموعدده بسدددتدده شددددامددلA   اسددددط بنددابراين بددا توجدده بدده فرض داريم

 همبند اسط  Bكه با فرض تضاد دارد  لذا   بنابراين 

 فضاهاي همبند  11-2

 فشردگي يك ويژگي خا  اسط  قضيه زير اين ويژگي را بيان مي كند همبندي نيز مانند 

 قضيه  11-2-1

، توپولوژيبر حسدد     Aباشددد   و  توپولوژييك فضدداي  فرض كنيم 

 همبند باشد ، توپولوژيبر حس    Aهمبند اسط اگر و تنها اگر 
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iAB





ABA 
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 اثبات:

باشد    Aجداسازي اي براي مجموعه ناهمبند  ،توپولوژيبرحسد    فرض كنيم 

 و هم بداشدددد  لذا هم مي و  ، اين صدددورت براي در

  كه در نتيجه مجموعه، برحس مي باشند   Aجداسدازي اي براي  ،  برحسد  توپولوژي 

 شود  ناهمبند مي

هم  وو ناهمبند باشد ايبرحسد  توپولوژي زيرمجموعه  Aبرعكس، فرض كنيم 

در اين صددورت  باشددند   Aمجموعه جداسددازي اي براي ، ايبرحسدد  توپولوژي زيرمجموعه

و وجود دارند به قسدددمي كه هايترتيد ، مجموعه و بددين  

لذا و  كه  در صورتي

برحسدد    Aد يعني نشددو مي  Aمجموعه جداسددازي اي براي   ،برحسدد  توپولوژي 

 ، ناهمبند اسط  پس قضيه برقرار اسط  توپولوژي

 قضيه: 11-2-2

 ارزند  هاي زير هميك فضاي توپولوژي باشد در اين صورت گزاره Xفرض كنيم 

 ناهمبند اسط   Xالف( 

 وجود دارد به قسمي كه هم باز و هم بسته اسط   Xب( يك زيرمجموعه غيرتهي محا 

 اثبات:

HG

H,GAHA GAGAHA

AA

A
G

H

A

AH,G 
H,GHAH 

GAG GA)GA(AGA  HA)HA(AHA  

HG





 

 

باشد  در  دو مجموعه غيرتهي و باز بوده و H و Gب( فرض كنيم كه  الف(

، هم باز و اسط و چون Xمحا غيرتهي  ، يك زير مجموعهG اين صورت مجموعه

 هم بسته اسط 

باشددد  در  X هم باز و هم بسددته، و زيرمجموعه محا A و الف( فرض كنيم ب(

  از اينجا نتيجه هم تهي نيسددط و باز اسددط و هم نين اين صددورت

 ناهمبند اسط  Xشود كه مي

باشددد آنگاه  X فضدداي توپولوژي جداسددازي اي برايهم  ناهمبند بوده و  X اگر

و  كددهدر صددددورتددي و 

يافط  Hو Gهاي باز و ناتهي ناهمبند اسددط اگر و تنها اگر مجموعه X  بنابراين 

 شوند به قوريكه

  و 

 قضيه: 11-2-3

 رگهمبند اسط اگر و تنها ا  X فضاي توپولوژي

  X  در و مجزا دو مجموعه باز و غيرتهي هيچ برابر اجتماعX،  نيسط 

  و X، عبارتنداز Xهاي هم باز و هم بستهيگانه زيرمجموعه بگوييم:و يا اينكه 

 مثال: 11-2-4

HGX 

HXG 

A

AX )( AXAUX 
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)()( HXGXX )HX()GX( GGX 

HHX 
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 و توپولوژي مجموعه

 𝜏 = {𝑋, ∅, {𝑎}, {𝑑}, {𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}, {𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑐, 𝑑}}  

و يا اينكه دو مجموعه  ناهمبند اسط زيرا كه Xگيريم  در نظر ميرا 

 متمم يكديگرند كه هم باز و هم بسته هستند   Xنسبط به  و 

= 𝜏𝐴ايپولوژي زيرمجموعددهتو ؛بدداشددددد Xيددك زيدرمجموعدده   اگدر  

 {𝐴, ∅, {𝑑}, {𝑏, 𝑑}}  اسدددط  A  همبند اسدددط چون برحسددد  توپولوژي زيرمجموعهA يگانه ،

    Aو  از ند، عبارتAهاي هم باز و هم بسته زيرمجموعه

 مثال: 11-2-5

با توپولوژي قبيعي يك فضددداي همبند اسدددط  چون برحسددد   Rمجموعه اعداد حقيقي 

 اسط   و R، عبارت از Rهاي هم باز هم بسته ، يكانه زيرمجموعهRتوپولوژي قبيعي

 قضيه: 11-2-6

هم، همبند  پيوسددته باشددد آنگاه ،Yبه فضدداي توپولوژي  Xاز فضدداي همبند   fاگر 

 اسط  

 اثبات:

اي برحسدددد  توپولوژي زيرمجموعدده آنگدداه پيوسدددتدده اسددددط فرض كنيم 

يك فضاي همبند  هم پيوسدته اسط  بنابراين الزم اسط نشان دهيم كه  

}e,d,c,b,a{X 

},,,{}{ edcbaX 

}a{}e,d,c,b{

}e,d,b{A 





)X(f

YX:f 

)X(fX:f )X(f



 

 

   مجموعه ناهمبندجداسازي اي براي  Hو  Gناهمبند اسدط و   اسدط  فرض كنيم 

و  و بنددابراين، و   در اينصدددورت بدداشدددنددد

 آيد  به دسط مي 

 Xباز هسددتند و لذا منجر به ناهمبندي  Xدر  و اسددط پيوسددته fچون 

 هم همبند اسط   تضاد دارد  بنابراين Xشوند كه اين با همبند بودن مي

در اين   دنباش   X جداسازي اي براي هم ناهمبند اسط و Xاكنون فرض كنيم كه 

 صورت،

 

يك تابع پيوسددته  به فضدداي توپولوژي گسددسددته Xاز  f، تابع مي كنيم تعريف را 

 تواند ناهمبند باشد  نمي فضاي توپولوژي   6-2-11اسط از قرفي ديگر قبت قضيه 

 نتيجه: 11-2-7

 به Xهمبند اسددط اگر و تنها اگر يگانه توابع پيوسددته از  Xيك فضدداي توپولوژي 

 باشد  ،   xبراي هر يا   xبراي هر از  عبارت

 تعريف: 11-2-8

)X(f)X(f

HG)X(f HG)H(f)G(fX  
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مجموعدده هدداي ، براي  اگر يددك فضددداي توپولوژي و Xفرض كنيم 

و وقتي بوده هم فقط مشددمول در yو  تنها مشددمول در x كهبطوري باشددند  

كند يك را به هم وصددل مي yو  xكه  ،،باشددد، مجموعه ، آنگاه

 دهند  زنجير متناهي تشكيل مي

 قضيه: 11-2-9

باشددد  در اين صددورت هر دو  Xهم يك پوشددش باز  Aيك فضدداي همبند و  Xفرض كنيم 

 شوند  دهند متصل ميكه تشكيل يك زنجير مي Aبه وسيله اعضاي  Xنقطه 

 اثبات:

 گردد  به خواننده واگذار مي

 همبندي در محور اعداد حقيقي 11-3

توان در مجموعه اعداد حقيقي، يك مجموعه همبندي را به قور خالصده به صورت زير مي 

 ارائه نمود 

 قضيه: 11-3-1

 ازه باشد يك ب Eهمبند اسط اگر و تنها اگر Rاز  Eزيرمجموعه

 اثبات:

Xyx ,m...,,,i 

XAi AmA

 |ji|ji AA A...mA



 

 

حداقل دو نقطه  يك بازه نيسط  در اين صورت به ازاي Eابتدا فرض كنيم كه

،a    حدداقل يك   وجود دارندد بده قوريكدهx، هاي ، مجموعه،موجود اسدددط كه

و دو مجموعه غيرتهي باز بوده،  Eدر زير فضاي و 

 يك بازه نباشد، همبند هم نيسط  Eاگر لذا   همبند نيسط Eاسط يعني 

وجود دارند به قسدددمي كه Bو Aهداي باز مجموعده   همبندد نيسدددط  Eاكنون فرض كنيم

  نشان خواهيم داد كهباشند و و اسدط  فرض كنيم  و 

فرض كنيم  بنددابراين  اگر هم يددك بددازه نيسدددط  Eو لددذا 

    

   چون ، بسته اسط،Eدر زيرفضاي Aچون  اسط در اين صورت

 باز اسددط يك EدرA  حال گوييم چون مجموعهتوانيم بگوييم كهاسددط مي

تضاد دارد  يعني  ، اگرچنين باشدوجود دارد به قوريكه

يك بازه نيسط  چون نگاره پيوسته يك مجموعه همبند، باز هم  Eدهدكه نتيجه مي 

تعميم  (Weiertrass)رار همبند اسدط  از قضيه استفاده نموده، قضيه مقدار ميانگين وريشت 

 كنيم داده قضيه زير را ارائه مي

 قضيه: 11-3-2

ba Eb
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باشد   Xزير مجموعه همبند Eيك تابع پيوسته بوده و Rبه Xاز فضاي تولوژي fفرض كنيم

وجود دارد بطوريكه ،cيك ،tباشدددد براي هر و اگر

  

 اثبات:

، يك بازه اسدددط  بنابراين اگر Rدر  همبند اسدددط، پس مجموعه Rدر  چون

  باشند آنگاه  

 مسهله زير يك تمرين خوبي براي نظريه همبندي اسط 

 مسئله: 11-3-3

وجود  يك تابع پيوسددته باشددد در اين صددورت يك  و فرض كنيم

  دارد به قسمي كه

 حل:

شود  بنابراين ادعاي ما ثابط مي 2-3-11باشدد با استفاده از قضيه   و اگر

بددا تعريف  پيوسدددتدده اسددددط   fگيريم  چون درندظر مي  و  

، هدم پديدوسدددتدده اسددددط  اكددنددون فرض كنيم      
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 نيمسدددازشدددامل يك نقطه  نگاره اگر حال  و بندابراين 

جداسدددازي اي براي  مجموعه  آنگداه  بداشدددد ن 

اسدط  در اين صورت نگاره پيوسته يك مجموعه همبند هم كه همبند    مجموعه ناهمبند

را شامل  يك نقطه  تضداد دارد  بنابراين نگاره   باشدد، با همبند بودن  مي

 اسط  شود، مي

 هامولفه 11-4

 تعريف: 11-4-1

يك زيرمجموعه همبند كامل باشد  يعني  Eيك فضداي توپولوژي باشد  اگر   Xفرض كنيم 

را يك  Eنباشد،  Xهاي همبند هر يك از زيرمجموعه محا هيچزيرمجموعه  Eمبند مجموعه ه

  نامند  Xمؤلفه فضاي توپولوژي 

 گزاره: 11-4-2

 بسته اسط  Xاز فضاي توپولوژي  Eهر مولفه 

 اثبات:

 همبند اسط  Eاسط،  Xيك مؤلفه  Eچون 

G))(f,( Hf )1(,1()I(F

)(}|),{( 2 HGRyxyx HG
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همبند  Eاسط،  Xيك مؤلفه  Eاز قرفي چون   هم همبند اسط ، 12-1-11قبت قضيه 

 بسته اسط  Eيعني  نتيجه مي شود  از اين كهكامل اسط پس 

 گزاره: 11-4-3

 همدده گردايدده بدداشدددد  يدك فضددداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

 ، در اين صورت،باشد و هم نين  xكه شامل  Xهاي همبند زيرمجموعه

 همبند اسط  الف( 

  باشد آنگاه  Xاز  xيك زيرمجموعه همبند شامل  Bب( اگر 

 اسط  Xيك مولفه  ج( 

 اثبات:

و چون هر دو عضددو موردنظر مجزا  اسددط،  xشددامل  الف( چون هر، 

 همبند اسط  نيستند لذا، 

و بنابراين  باشدددد  Xيدك زيرمجموعده همبند    Xاز  xشدددامدل عضدددو   Bاگر  ب(

   

E

EE EE 

Xx}Ii:A{A ix 


Ii

ix AG





xG

xGB 

xG

xi AA 
Ii

iAx






Ii

ix AG





xAB

x

Ii

i GAB 







 

 

 ، قبت )ب( باشددد  بنابراين مي همبند اسددط و  Dب( فرض كنيم 

 اسط  Xيك مولفه  ، لذا اسط يعني 

 قضيه: 11-4-4

 Xدهند  هر زيرمجموعه همبند مي Xتشكيل يك افراز واحد  Xهاي فضاي توپولوژي مؤلفه

 حداقل مشمول يك مؤلفه خواهند بود 

 مثال: 11-4-5

 Xتوپولوژي  و  فرض كنيم 

باشددند  زيرمجموعه مي و  عبارت از  Xهاي باشدد  برحسدد  اين توپولوژي مؤلفه 

 باشد ها ميكه يك زيرمجموعه همبند اسط، زيرمجموعه يكي از مؤلفه ديگري مانند 

 گزاره: 11-4-6

 هم همبند اسط  دو فضاي همبند باشند آنگاه  Yو  Xفرض كنيم 

 اثبات:

  در اين و  كنيم بطوريكه انتخاب مي در  bو  aدو عضدددو 

هم همبند  همانسان اسط لذا همبند اسط  بطور مشابه  Yبه  صورت فضاي 

   اسط  در صورتيكه چون

DGx DxxGD 

DGx xG
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متعلت به يك مؤلفه هستند و اما  bو  aنيز همبند اسط  لذا  بنابراين 

a  وb     هم  فقط بده يدك مؤلفه يكتا تعلت دارد  يعني    اختيداري بودندد  بندابراين

 همبند اسط 

 نتيجه: 11-4-7

 ي فضاهاي همبند نيز همبند اسط فضاي حاصلضرب متناه

 فضاهاي همبند موضعي 11-5

 تعريف: 11-5-1

يك زيرمجموعه باز همبند شامل اگر باشدد    يك فضداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

x مشمول در هر زيرمجموعه باز شامل ،x هاي باز همبند شامل باشد  يعني مجموعهx  در نقطه

x   يك پايه موضدعي تشكيل دهند، فضايX  در نقطهxاگر  ناميده مي شود  ، همبند موضعيX 

 مي نامند  يك فضاي همبند موضعيرا  Xدر هر نقطه همبند موضعي باشد، 

همبنددد موضدددعي اسدددط اگر و تنهدا اگر   Xتوان گفدط كده   بدا توجدده بدده تعريف فوق مي 

 دهند يك پايه تشكيل مي Xبراي  Xهاي همبند زيرمجموعه

 مثال: 11-5-2

}y{XY}x{  

YX YX 

Xx



 

 

يك  ، ، همبند موضددعي اسددط  زيرا كه براي Xوژي گسددسددته هر فضدداي توپول

 Xباشد  بنابراين اگر ، ميxبوده و مشدمول هر مجموعه باز شدامل    xمجموعه همبند باز شدامل  

 همبند نيسط  Xبيش از يك نقطه را شامل شود، 

 گزاره: 11-5-3

 ، باز اسط Xاز فضاي همبند موضعي  Eمؤلفه  هر

 اثبات:

 همبند موضعي اسط، حداقل يك مجموعه باز همبند  Xباشد چون  فرض كنيم 

 اسط  Xيك مؤلفه  Eوجود دارد  چون  xوجود دارد  چون  xشامل 

 

 هم باز اسط  Eهاي باز يعني اجتماع مجموعه

 گزاره: 11-5-4

هم يك فضاي همبند موضعي  همبند موضدعي باشند فضاي حاصلضرب   Yو  Xاگر 

 اسط 

 اثبات:

Xx}x{

ExxG

}Ex:G{EEGx xx  

YX 



 

 

باشد كه  داراي يك پايه همبند  Xهمبند موضدعي اسدط اگر و تنها اگر    Xدانيم كه مي

اسط  هم داراي يك پايه همبند  Yهاي همبند تشكيل شده اسط بطور مشابه از مجموعه 

  هم يك حاصلضرب متناهي اسط گردايه  كه از مجموعه همبند تشكيل يافته اسط  چون 

 

هاي همبند هم دهد  از قرفي حاصلضرب مجموعهيه ميتشكيل يك پا براي فضاي 

اسددط كه  يك پايه براي مجموعه همبند  يك مجموعه همبند خواهد بود  لذا گردايه 

 همبند موضعي اسط  بنابراين  هاي همبند تشكيل شده اسط از مجموعه

 گزاره: 11-5-5

فضاي حاصلضرب   Xيك اجتماع از فضداهاي همبند موضدعي و    فرض كنيم 

 همبند موضعي اسط  Xآنگاه  ،باشد 

 اثبات:

مجموعه در اين صورت   باشد aيك مجموعه باز شامل  Gو  فرض كنيم 

    و  بطوري كه وجود دارد 

هاي باز همبند زيرمجموعهلذا از قرفي ديگر چون هر فضداي مختصداتي همبند موضدعي اسط    

اكنون فرض  وجود دارد به قسددمي كه  موضددعي 

 كنيم،
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باز اسط و  Hهم همبند اسدط از قرفي ديگر   Hهمبند هسدتند،   و هر  چون هر، 

 هم، همبند موضعي اسط  Xباشد  بنابراين مي 

 فضاهاي همبند قوسي 11-6

 تعريف: 11-6-1

 تابع اگر باشدددد   يك فضددداي توپولوژي و  Xو  فرض كنيم 

ه مي دينام  Xدر  bتا نقطه  a، اين تابع يك مسير از نقطه و  و  پيوسته باشد

  شود

 مثال: 11-6-2

 با ضابطه  باشد تابع  يك فضاي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

شود و آن شود يك تابع ثابط اسط  چون تابع ثابط پيوسته اسط يك مسير ناميده ميتعريف مي

 يك مسير ثابط اسط 

 تعريف 11-6-3

باشد  در اين صورت  bتا  a، يك مسير از يك فضاي توپولوژي و  Xفرض كنيم 

 يك مسير اسط  bتا  aهم از  تعريف شود،  اگر
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 گزاره: 11-6-4

 X، در يك مسير باشد  Xدر  يك فضداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

 همبند اسط 

 اثبات:

هم همبند  ، 6-2-9پيوسته اسط قبت قضيه  fيك فضاي همبند و چون  

 اسط 

 تعريف: 11-6-5

باشدددد  براي هر دو نقطه  Eيدك زيرمجموعده    Eيدك فضددداي توپولوژي و   Xفرض كنيم 

را يك مجموعه همبند  مشددمول وجود داشددته باشددد،  ، اگر يك مسددير 

 قوسي نامند  هر زيرمجموعه همبند قوسي كامل را، يك مؤلفه همبند قوسي نامند 

 قضيه 11-6-6

 هاي همبند قوسي نيز يك همبند قوسي اسط مجموعهنگارة پيوسته 

 اثبات:

XI:f X)I(f 

],[I )I(f
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يك تابع پيوسته باشد نشان  يك مجموعه همبند قوسي و فرض كنيم

باشند در اين  هم، همبند قوسي اسط براي اين منظور فرض كنيم f(E)دهيم كه 

همبند قوسددي  E  چون  و بطوريكه  وجود دارند صددورت

  چون ،بطوريكه  اسدط پس وجود دارد يك مسير 

 هم پيوسته اسط از قرفي،  تركي  توابع پيوسته، باز هم پيوسته اسط لذا تابع

   ،   

 همبند قوسي اسط   f(E)شود كه بنابراين نتيجه مي

 قضيه:   11-6-7

 هر مجموعه همبند قوسي، همبند اسط  

 اثبات: 

همبند اسددط  فرض كنيم يك مجموعه همبند قوسددي باشددد  اگر Aفرض كنيم 

مانند  ، يك مسدديرaبه  xاز  همبند قوسددي اسددط براي  Aباشددد  چون  ، 

اسدددط   و بنابراين وجود دارد  از قرفي ديگر، 

 هر از آنجددا كدده بعالوه   لددذا ،  ،هر براي  چون

  هم همبند اسط A، 11-1-11قبت نتيجه  ،همبند اسط

 عكس اين قضيه قبت مثال زير صحي  نيسط  
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 مثال 11-6-8

 هاي زيرمجموعه در

 

 

كه از نقطه اسددط خطشددامل نقاط روي يك پاره Aگيريم  در اينجا مجموعه در نظر ميرا 

 شود  ، تشكيل مياز نقاط Xهم روي محور  Bشود  ختم مي شروع و به نقطه 

ها همبندند  از قضيه مجموعه 7-6هر دو همبند قوي هسدتند  قبت قضيه   Bو  Aبنابراين 

هاي مجزا نيسدددتند و بدين مجموعه Bو  Aاسدددط،  A، يك مقطه حدي هر قرفي چون

ختم شددود وجود ندارد  Aهم همبند اسددط برعكس، يك مسدديري كه به نقطه   ترتي 

 همبند قوسي نيسط   بنابراين

 گزاره:  11-6-9

 Xهاي همبند قوسدي فضاي توپولوژي  اي از زيرمجموعهگردايه فرض كنيم

 همبند قوسي اسط   باشد مجموعه و

 اثبات: 
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وجود دارد  چون  ، باشددد در اين صددورت براي فرض كنيم

همبند قوسي    و چوناسط لذا اسط، شدامل مجموعه  Aگراديه 

 وجود دارد و بطور مشابه يك مسير xبه  aاز  اسدط يك مسير 

 كه به صورت،  وجود دارد در اين صورت تابع bبه  xاز 

 

همبند قوسي  Bاسط بنابراين  Bاسط كه مشمول در  bبه  aشود يك مسير از تعريف مي

 اسط  

 گزاره  11-6-11

 همبند قوسي اسط   Dنوار باز  با توپولوژي قبيعي ارائه شده اسط در فرض كنيم

 اثبات: 

بددا ضددددابطدده بدداشددددد تددابع Dدر  و فرض كنيم

 Dاسط كه مشمول در  yبه  xيك مسدير از نقطه   

 همبند قوسي اسط   Dباشد  لذا نوار باز مي

 قضيه:  11-6-11
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، همبند قوسي Eشود  يك زيرمجموعه غيرتهي باز همبند با توپولوژي قبيعي داده مي 

 اسط 

 اثبات: 

 Eرهاي باز اسددط  بعالوه چون مسدداوي اجتماع نوا Eلذا باز اسددط  در Eچون مجموعه 

 وجود دارد متناهي ، يك زنجير9-2-11قبت قضيه از آن    x, y، براي هر دو عضو همبند اسط

مراكز و نوارهاي باز   مي كند  اگر اين زنجير را با متصددل  را به يك ه ك

و به  xباشد  در اين صورت   دهيم و فرض كنيمنشدان مي  را با 

 واجتماع نوارهاي باز قوسي متصل شده  مي شود  بدين ترتي  متصل  … به  و  به  

 يك همبند قور اسط   E  از اينرو باشدمي Eمشمول در 

 فضاهاي ناهمبند كامل -7

 تعريف:  11-7-1

جداسازي ، اگر Xدر  y و xيك فضداي توپولوژي باشدد  براي هر عضدو     فرض كنيم

 را يك فضاي ناهمبند كامل نامند   X، و وجود داشته بقسمي كه   Xبراي 

 گزاره:  11-7-2 

باشددد  هاي نيم بازتوليد شددده به وسدديله بازه Rحد بااليي بر توپولوژي  اگر

 ناهمبند كامل اسط   آمده اسط، آنگاه 6-1-3هم نان كه در مثال 
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 اثبات: 

 Xگيريم  چون را در نظر مي   دو عضددو باشددد Xيك مولفه  Eفرض كنيم 

  از و بقسمي كه وجود دارد E براي جدا سازي ند كامل اسط بنابراينناهمب

فقط از يك عضو  Eلذا  و اين يك تناقا اسط  و بنابراين همبند اسط  هيك مولفه بود E قرفي 

 شود  تشكيل مي

 12تمرين 

 يعني  هايبا توپولوژي قبيعي مفروض اسط زيرمجموعه فرض كنيم -1

 

 و

 

   همبندند ولي مجزا نيستند Bو  A نشان دهيد  گيريمدر نظر مي

 بعدي يك فضاي همبند اسط   mيك فضاي اقليدسي  نشان دهيد كه -2

   هم همبند اسط آنگاه  باشد، همبند و ثابط كنيد اگر -3

 ثابط كنيد كه هر فضاي توپولوژي ناگسسته، همبند اسط   -4
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 اي همبند باشديك زيرمجموعه Eباشدد  نشان دهيد اگر   يك فضداي  Xفرض كنيم  -5

 اسط عضوي يك مجموعه بينهايط  E ود،را شامل ش Xكه بيش از يك عضو 

داراي  Xبند اسط اگر و تنها اگر يك زيرمجموعه محا غيرتهي مه Xفضاي توپولوژي  -6

 يك مرز غيرتهي باشد ثابط كنيد  

 را تثبيط كنيدهاي يك فضاي توپولوژي گسسته مولفه -7

 را تعيين كنيد   Xهاي مفروض اسط مولفه با توپولوژي Xفرض كنيد  -8

 ثابط كنيد كه هر دو مولفه يك فضاي توپولوژي مجزا هستند   -9

، هم باز و هم بسته Xهاي متناهي باشد هر مولفه داراي مولفه Xاگر فضاي توپولوژي  -11

 اسط  

 Eباشددد آنگاه  Xباز و هم بسددته فضدداي توپولوژي  يك زيرمجموعه غيرتهي هم Eاگر  -11

 يك مولفه اسط  

 Yيك مولفه  Eپيوسته باشد اگر  دو فضاي توپولوژي و Yو  Xفرض كنيم  -12

 اسط   Xهاي برابر اجتماع مولفه باشد

باز باشد نشان دهيد كه  Xيك فضاي توپولوژي فشرده باشد  اگر مولفه  Xفرض كنيم  -13

X هاي متناهي اسط  شامل مولفه 
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 سته همبند قوسي اسط  سنشان دهيد كه فضاي توپولوژي ناگ -14

 دهند  را تشكيل مي Xيك افزار  Xهاي همبند قوسي نشان دهيد مولفه -15

 نشان دهيد كه فضاي توپولوژي ناهمبند كامل، يك فضايي هاوسدورف اسط  -16

از  Gد موضددعي باشددد  هر زيرمجموعه باز يك فضدداي توپولوژي همبن Xفرض كنيم  -17

 ، نيز همبند موضعي اسط  Xوپولوژي تفضاي 

همبند اسط اگر و تنها  Xيك فضداي توپولوژي همبند موضدعي باشد     Xفرض كنيم  -18

بدسط آيد  Xهائي كه از متصدل شددن دو نقطه   اگر يك زنجير سداده وجود دارد كه از مجموعه 

 ثابط كنيد  

 : 15حل مسهله 

هاي همبند اي از مجموعهگردايه يدك فضددداي توپولوژي،  Xض كنيم فر

دانيم كه هر مجموعه همبند قوسددي، همبند   مي7-6-11باشددد و چون قبت قضدديه  Xقوسددي 

اسددط  چون  باشددد،  Xدر  xيك مولفه  همبند اسددط  اگر ،لذااسددط 

 Xتشددكيل يك افزار  دهند  گردايهرا تشددكيل مي Xيك افزار  Xهاي مولفه

 ، دهد  در اين صورت برايمي
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