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Περίληψη: 'Εστω K ένα συμμετρικό κυρτό σώμα στον Rn
. Για δοθείσα s-άδα C = (C1, . . . ,Cs) συμμετρι-

κών κυρτών σωμάτων C j στον R
n
θεωρούμε τη νόρμα στον Rs

, που ορίζεται από την
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όπου t = (t1, . . . , ts). Αν C = (C, . . . ,C) τότε γράφουμε ‖t‖C s,K αντί για ‖t‖C,K.
'Ενα πρόβλημα του Milman ζητάει να διερευνηθεί αν, στην περίπτωση C = K, ισχύει ότι η ‖·‖K s,K είναι

ισοδύναμη με τη συνήθη Ευκλείδεια νόρμα (αν αγνοήσουμε κάποιον λογαριθμικό ως προς τη διάσταση

όρο) και ειδικότερα αν με την υπόθεση ότι η νόρμα που επάγεται από το K στον Rn
έχει κάποιο cotype

ισχύει ισοδυναμία ανάμεσα στην ‖·‖K s,K και την Ευκλείδεια νόρμα.

Μετά από μια πρώτη απόπειρα των Bourgain, Meyer, Milman και Pajor, χρησιμοποιώντας ανισότητες
αναδιάταξης οι Gluskin και Milman έδειξαν ότι αν voln(C j) = voln(K) για κάθε 1 ≤ j ≤ s τότε

‖t‖C,K ≥ c‖t‖2



για κάθε t ∈ Rs
, όπου c > 0 είναι μια απόλυτη σταθερά. Συζητάμε το πρόβλημα στην αντίθετη

κατεύθυνση: δίνουμε άνω φράγματα για το πολλαπλό ολοκλήρωμα
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στην περίπτωση που τοC είναι ισοτροπικό, τα οποία συνδέουν το ερώτημα με ένα άλλο ανοικτό πρόβλημα

της περιοχής που ζητάει τη βέλτιστη μορφή της MM∗-ανισότητας για ισοτροπικά κυρτά σώματα. Η

προσέγγισή μας δίνει επίσης μια εναλλακτική απόδειξη του ακριβούς κάτω φράγματος των Gluskin και

Milman γι' αυτήν την ποσότητα.

Τα αποτελέσματα που θα συζητήσουμε προέρχονται από μια κοινή δουλειά με τους Ν. Σκαρμόγιαννη

και Γ. Χασάπη. Σχετικά με την MM∗-ανισότητα, αν υπάρχει χρόνος, θα περιγράψουμε τα καλύτερα

γνωστά φράγματα.
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