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السرية الذاتية لـ"«آيف ويجدرسون  - "»Avi Wigdersonاملسودة النهائية
عندما بدأ «آيف ويجدرسون  »Avi Wigdersonمسريته األكادميية يف أواخر
السبعينيات ،كانت نظرية «تعقيد الحوسبة»  -التي تهتم برسعة الخوارزميات
وكفاءتها – ال تزال يف مهدها .ميكن القول إن مساهمة «ويجدرسون
 »Wigdersonيف توسيع وتعميق املجال أكرب من مساهمة أي شخص آخر،
وما كان موضو ًعا صغ ًريا أصبح اآلن مجالً راسخًا لكل من الرياضيات وعلوم
مهم بشكل غري متوقع،
الحاسوب النظرية .أصبح تعقيد الحوسبة أيضً ا موضوعا ً
حيث أنه يوفر األساس النظري ألمن شبكة اإلنرتنت.
ولد «ويجدرسون  »Wigdersonيف مدينة حيفا بإرسائيل عام  ،1956والتحق
بـ»التخنيون  ،»Technionاملعهد اإلرسائييل للتكنولوجيا ،عام  ،1977وتخرج
بدرجة البكالوريوس .حصل عىل درجة الدكتوراه يف علوم الحاسوب عام
 .1980انتقل إىل «برينستون  »Princetonللدراسات العليا ،وحصل عىل
درجة الدكتوراه يف عام  1983عن أطروحة دراسات يف «التعقيد التوافقي
 ،»Combinatorial Complexityوالتي كان «ريتشارد ليبتون Richard
 »Liptonيعمل مستشا ًرا له .يف عام  1986عاد «ويجدرسون »Wigderson
إىل إرسائيل لتويل منص ًبا يف الجامعة العربية يف القدس .تم تعيينه يف املنصب يف
العام التايل وأصبح أستاذًا يف عام .1991
يف السبعينيات ،صاغ منظرو الحاسوب أفكا ًرا أساسية معينة حول طبيعة
الحوسبة ،وال سيام مفاهيم  Pو .NPإن  Pهي مجموعة املشكالت التي ميكن
ألجهزة الحاسوب حلها بسهولة ،عىل سبيل املثال ،يف بضع ثوانٍ  ،بينام يحتوي
 NPأيضً ا عىل املشكالت التي يصعب عىل أجهزة الحاسوب حلها ،مام يعني
أن الطرق املعروفة ال ميكنها العثور عىل اإلجابة إال بعد ماليني من السنني
عىل سبيل املثال .مسألة ما إذا كان ميكن اختزال كل هذه املشاكل الصعبة إىل

مشاكل سهلة ،أي ما إذا كانت  P=NPأم ال ،هذا هو السؤال األسايس لتعقيد
الحوسبة .يف الواقع ،يعترب اآلن أحد أهم األسئلة التي مل يتم حلها يف جميع
الرياضيات.
حقق «ويجدرسون  »Wigdersonتطورات مذهلة يف هذا املجال من خالل
البحث عن الدور الذي تعلبه العشوائية يف مساعدة الحوسبة .ميكن تسهيل
بعض املشكالت الصعبة باستخدام الخوارزميات التي يقوم فيها الحاسوب
بسحب القرعة ،مثلام تتم بقلب العمالت املعدنية ،أثناء الحوسبة .إذا كانت
الخوارزمية تعتمد عىل تقليب العملة (القرعة)  ،فهناك دامئًا احتامل أن يتسلل
خطأ إىل الحل .أظهر «ويجدرسون  ،»Wigdersonأوالً مع «نعوم نيسان
 ،»Noam Nisanوالحقًا مع «راسل إمباجليازو ،»Russell Impagliazzo
أنه بالنسبة ألي خوارزمية رسيعة ميكنها حل مشكلة صعبة باستخدام تقليب
العملة أي القرعة ،توجد خوارزمية رسيعة تقري ًبا ال تستخدم تقليب العمالت،
برشط أن يكون قد تم استيفاء بعض الرشوط مسبقا.
أجرى «ويجدرسون  »Wigdersonبحثًا يف كل مشكلة رئيسية مفتوحة يف
نظرية التعقيد .من نوا ٍح عديدة ،تطور املجال حوله ،ليس فقط بسبب اتساع
اهتامماته ،ولكن أيضً ا بسبب شخصيته الودودة وحامسه نحو التعاون .شارك
يف تأليف أوراق مع أكرث من  100شخص ،وأرشف عىل عدد كبري من منظري
التعقيد الشباب .يقول« :أعترب نفيس محظوظًا بشكل ال يصدق ألنني أعيش
يف هذا العرص»[« .تعقيد الحوسبة] مجال حديث العهد .إنه مجال دميقراطي
للغاية .إنه مجال ودود للغاية ،إنه مجال تعاوين للغاية ،يتناسب مع طبيعتي.
وبالتأكيد ،إنه ميلء باملشاكل والتحديات الفكرية «

يف عام  ،1999انضم «ويجدرسون  »Wigdersonإىل معهد الدراسات املتقدمة
( )IASيف برينستون حيث يعمل منذ ذلك الحني .يف حدث االحتفال بعيد ميالد
«ويجدرسون  »Wigdersonالستني ،يف عام  ،2016قال مدير معهد الدراسات
رصا
املتقدمة ( )IASروبريت ديجكجراف  Robbert Dijkgraafإنه قد أطلق ع ً
ذهب ًيا لعلوم الحاسوب النظرية يف املعهد.
يُعرف «ويجدرسون  »Wigdersonبقدرته عىل رؤية الروابط بني املناطق التي
ال عالقة لها فيام بينها يف ظاهرها .لقد ع ّمق الروابط بني الرياضيات وعلوم
الحاسوب .أحد األمثلة هو «منتج الرسم البياين املتعرج zig-zag graph
 ،»productالذي طوره مع عمر «راينجولد  »Omer Reingoldو»ساليل
فادهان  ،»Salil Vadhanوالذي يربط بني نظرية املجموعة ونظرية الرسم
البياين ونظرية التعقيد ،وله تطبيقات مدهشة مثل أفضل السبل للخروج من
املتاهة.
إن أهم تطبيق يف الوقت الحارض لنظرية التعقيد هو التشفري ،والذي يستخدم
لتأمني املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت مثل أرقام بطاقات االئتامن وكلامت
املرور .يجب عىل األشخاص الذين يصممون أنظمة التشفري ،عىل سبيل املثال،
التأكد من أن مهمة فك تشفري نظامهم هي مشكلة  ،NPأي مشكلة قد
تستغرق أجهزة الحاسوب ماليني السنني لتحقيقها .يف وقت مبكر من حياته
املهنية ،قدم «ويجدرسون  »Wigdersonمساهامت أساسية ملفهوم جديد يف
التشفري ،واإلثبات بال كشف ،والذي يتم استخدامه اآلن بعد أكرث من  30عا ًما
يف «تقنية سلسلة التكتل  .»Blockchain technologyيف «اإلثبات بال كشف
 ،»Zero-knowledge proofsيجب أن يثبت شخصان ادعا ًء دون الكشف

عن أي معرفة تتجاوز صحة هذا االدعاء ،مثل مثال اثنني من أصاحب املاليني
اللذين يريدان إثبات من هو األكرث ثرا ًء دون أن يخرب أي منهام عن مقدار املال
الذي ميتلكه .أظهر «ويجدرسون  ،»Wigdersonمع «أوديد جولدريتش Oded
 »Goldreichو»سيلفيو ميكايل  ،»Silvio Micaliأنه ميكن استخدام براهني
اإلثبات بال كشف إلثبات أي نتيجة عامة حول البيانات الرسية ،رسا ً .فقط
قل ،عىل سبيل املثال ،أنك تريد أن تثبت لشخص ما أنك قد متكنت من اثبات
مربهنة رياضية ،لكنك ال تريد الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية قيامك بذلك،
سيسمح لك «اإلثبات بال كشف  »Zero-knowledge proofsبالقيام بذلك.
يف عام  ،1994فاز «ويجدرسون  »Wigdersonبـ»جائزة رولف نيفانلينا Rolf
 »Nevanlinna Prizeلعلوم الحاسوب ،والتي مينحها االتحاد الدويل للرياضيات
مرة كل أربع سنوات .ومن بني جوائزه العديدة األخرى «جائزة  »Gödelلعام
 2009و»جائزة  »Knuthلعام .2019
«ويجدرسون  »Wigdersonمتزوج من إدنا  Ednaالتي التقى بها يف معهد
«التخنيون  »Technionوالتي تعمل يف قسم الحاسوب يف معهد الدراسات
املتقدمة .لديهم ثالثة أبناء وحفيدان.
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