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في هذه المقالة أحاول ان أسلط الضوء على مصطلح رياضياتي مهم لها تطبيقات واسعة في  

الرياضيات المالية والهندسية والمعادالت التفاضلية العشوائية اال وهي حساب التفاضل والتكامل اليتو  

(Itô calculus .) 

العلمية  األنظمعظم   المجاالت  لنوع من  مة في كثير من  تتعرض  )عدم    الضوضاءأنواع  والصناعية 

والتي    البيئية. فعلى سبيل المثال لو درسنا نموذج النمو السكاني البسيط للمجتمع  االستقرار او العشوائية( 

 هي بالصيغة التالية: 

𝑑𝑁(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑁(𝑡)𝑑𝑡 … (1) 

وان    tيمثل عدد السكان في الزمن    N(t)، علما ان  0N   (0N0) =(N)هي    N(t)حيث القيمة األولية لـ  

a(t)    .معدل النمو السكاني  معرفة    يمكن في بعض الحاالت ال  ويمثل معدل النمو السكاني لذلك المجتمع

بل تتأثر كثيرا بالظروف البيئية العشوائية. وهذا يعني ان معدل النمو يمكن كتابته بالشكل    ،دقيقبشكل  

 : يالتال

𝑎(𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝜎(𝑡)"noise", 

 ( تكون بالشكل التالي: 1وبالنتيجة فان معادلة النمو السكاني، المعادلة رقم )

𝑑𝑁(𝑡) = (𝑟(𝑡)𝑁(𝑡) + 𝜎(𝑡)𝑁(𝑡)"noise")𝑑𝑡, 

 تكامل طرفي المعادلة(: ان أي بعد )يكون كالتالي  tمحدد  عند وقت وهذا يعني، ان عدد السكان  

𝑁(𝑡) = 𝑁0 + ∫ 𝑟(𝑠)𝑁(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

+ ∫ 𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)"noise"𝑑𝑠
𝑡

0

.   …     (2) 

هي قيمة    ” وماnoise" التفسير الرياضياتي للعنصر   و واالن السؤال الذي يتبادر الى الذهن: ما ه

∫التكامل   𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)"noise"𝑑𝑠
𝑡

0
 ؟   

مقبول  سهل  فالذي     رياضياتي  تفسير  ظهور  هو  المشكلة  هذه  “حل  سمي    " noiseللعنصر  والذي 

األبيض   البراونية   �̇�(𝑡)  (white noise  ،)بالضوضاء  للحركة  المشتقة  هي  )  𝐵(𝑡)والتي 

Brownian motion  أي انه ،) 

�̇�(𝑡) =
𝑑𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
 



�̇�(𝑡)𝑑𝑡يمكن ان يعبر عنه بالصيغة    "dt “noiseلذلك فان العنصر   = 𝑑𝐵(𝑡)  :وبذلك فان 

∫ 𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)"noise"𝑑𝑠
𝑡

0

= ∫ 𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)
𝑡

0

𝑑𝐵(𝑠)    …     (3) 

اية  من الممكن ايجادها وبدون  (  3فان التكامل )  ققابلة لالشتقا  𝐵(𝑡)واالن إذا كانت الحركة البراونية  

غير قابلة لالشتقاق وعلى طول    𝐵(𝑡)  نية اوالبرعلينا ان نعلم ان الحركة    األسف . اال انه ومع  مشاكل

 . التكاملو  التفاضل ( بالطرق العادية المعروفة لدينا في  3نا ان نتعامل مع التكامل )لذلك ال يمكن   Rة  الفتر

ان    باإلمكانفانه  منتهية    فروقات عبارة عن    𝜎(𝑡)𝑁(𝑡)  صرنالع  كان  إذااخر،  من جانب  و

 : بالشكل التالي ( 3) التكاملعرف ن

∫ 𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)𝑑𝐵(𝑠)
𝑡

0

= 𝜎(𝑡)𝑁(𝑡)𝐵(𝑡) − ∫ 𝐵(𝑠)𝑑[𝜎(𝑠)𝑁(𝑠)]
𝑡

0

 

قابل للتكامل فان هذا التعريف    مستمر او فقطفقط    σ(t)N(t)كان العنصر    إذاوعلى اية حال  

  عامل مع الخاصية العشوائية للحركة البروانية. للتكامل غير مجد. فلتعريف هذا التكامل نحتاج ان نت

في    (K. Itô  )  1915-  2008ي  ياتي اليابانالرياضالعالم    من قبل  أوال التكامل بهذه الصيغة عرفت  و

وفي      (.Itô stochastic integralاليتو  وبات االن يعرف بالـ )التكامالت العشوائية    1949العام  

( بالنسبة  باللون االحمر  B)    للحركة البروانية      (األزرقباللون    BtY)))  تكامل  ادناه رسم بياني يبين

 هي: حركة بروانية وان نتيجة التكامل والمتكامل كلها  التكاملان  أي. لنفسها

𝑌𝑡(𝐵) =
𝐵2 − 𝑡

2
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