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کاربرد مهندس و علوم شاخههایمختلف در عددی جبرخط امروزه

این در استناد قابل و معتبر منابع به دسترس استو کرده پیدا گسترده

برایعالقهمندان، مؤثر و مفید منابع از ی اهمیتدارد. بسیار زمینه

کتاب ، ریاض ارشد کارشناس و کارشناس دانشجویان

«Numerical Linear Algebra and Applications»

دکتر کتابرا این کرد٢. منتشر سال١٩٩۵ در ناتداتا١ بیسوا استکه

فردوس اه دانش انتشارات و ترجمه ١٣٨٧ سال در توتونیان فائزه

از استفاده با را کتاب این ٢٠١٠ سال در داتا کرد. منتشر را آن مشهد

بهطور جبرخط زمینه در دنیا برجستۀ دانان ریاض پیشنهاداتچندین

کرد. منتشر را آن ٣SIAM انتشارات و نمود ویرایش اساس

دوم «ویرایش گوید: م صریحاً کتاب فتار پیش ابتدای در داتا

ه بل دارد متفاوت ناشر ی نهتنها کاربردها و عددی جبرخط کتاب

این با است. متفاوت موضوعات و نگارش سب با کتاب ی عمال

در و است شده حفظ کامل بهطور قبل کتاب اصل های ویژگ حال،

شدهاند». نیز بهتر حت ویرایشجدید، در مواردی

وریتمهایجبرخط ال و روشها فراوان کاربرد اهمیتو دلیل به

نسخه این که شدم برآن کشورمان صنعت و علم جامعۀ در عددی

این امیدوارم دهم. قرار عالقهمندان اختیار در و ترجمه را کتاب از

قرار توجه و استفاده مورد کارآمد و مفید منبع ی عنوان به ترجمه

گیرد.

پیامنور اه دانش ∗

ویرایشدوم مورد در چند نکات
کاربردها» و عددی جبرخط «کتاب

نظری∗ محمد عل

شود. م جور بهانهاش نخواه بخواه و خواهد م بهانه نوشتن

جبرخط کتاب دوم ویرایش که دادند خبر ریاض انجمن دفتر از

دانهندیاالصل ریاض ناتداتا، تألیفبیسوا کاربردهایآن عددیو

و است شده ترجمه سوالری شمس مریم دکتر توسط ا، آمری مقیم

مترجم از ایمیل ارسال با است. رسیده انجمن دفتر به آن از نسخهای

جهت را نکات کتاب ویرایشجدید دربارۀ که درخواستکردم محترم

مشخص را دوم و اول چاپ مهم تفاوتهای و بنگارد خبرنامه در درج

گرفتن نظر در با اما نوشتند، خصوص این در را نکات ایشان نماید.

نوشتهام. باره این در را رو پیش متن آن، تکمیل و ایشان نکات

کتاب ویرایشدوم داتا کتاب، اول نسخۀ انتشار از بعد سال پانزده

را زیادی تغییرات کتاب، زدن ورق با است. کرده منتشر را خویش

روی پیش ری دی کتاب کردم احساس که بهطوری کردم، مشاهده

است اول مولود دوم گویی استکه زیاد آنچنان تغییرات است؛ من

است. بوده قبل ویرایش اش، کودک که است جوان حاال و

ویرایش در که دوم فصل استو کرده تغییر فصلبندیهایکتاب

و پوچ فضای قسمت و است شده خالصه بود، اول فصل نخست

بخش در است. شده حذف کامل بهطور ستون و سطری فضای

خواص از برخ و ان ی ، هرمیت ماتریسهای خاص، ماتریسهای

شده حذف کامل بهطور نیز ماتریس رایی هم و شده اضافه آنها

متقارن معینمثبت مهم ماتریسهای از خبری بخش، این در است.
1Biswa Nath Datta 2Numerical Linear Algebra and Applications, Brooks/Cole Pub., 1995. 3Society for Industrial and Applied Mathematics
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است حال در این است. شده پرداخته آن به ششم فصل در و نیست

استفاده متقارن معینمثبت ماتریس اصطالح از بارها آن، از قبل که

دانشجوی دانستههایی جزء آنرا احتماال کتاب، مؤلفِ است! کرده

برداری نرمهای است. کاربردیفرضگرفته ریاض ارشد کارشناس

است. شده خالصهتر ماتریس و

کار استکه شده تفکی بخشها اساسشمارۀ بر کتاب تمرینات

تکالیف تواند م بخش، تدریسهر از بعد مدرس و است جالبی بسیار

اول فصل تمرین ۵٩ از بخواهد. دانشجویان از بخشها براساس را

است. مانده باق ۴٠تا فقط

مبحث و است کتاب قبل نسخۀ دوم فصل همان سوم، فصل

انتگرالها، ناپایداری در معروف مثال ی و توان سریهای خطای

سوم فصل همان چهارم، فصل است. اضافهشده مطالبِ مهمترین

مثلث دستگاههای حل و آن مفاهیم و پایداری و است قبل نسخۀ

معادالت دستگاه حل در اختالل آنالیز است. داده قرار بحث مورد را

است داده انتقال فصل این به قبل ویرایش ششم فصل از را خط

ششم فصل از نیز حالت عدد خواص آید. م هوشمندانه بهنظر که

ویرایش ششم فصل زیاد حجم از هم استکه آمده فصل این به قبل

نشان بهتر را خود فصل، این در موضوع ارتباط هم و کاسته قبل

اختصاص LU تجزیۀ و گاوس حذف روش به فصل ی است. داده

از بخش و چهارم فصل از بخش ویرایشقبل در استکه شده داده

همانند ششم فصل است. شده منسجم کامال اینجا و بود پنجم فصل

است. شده داده اختصاص خط معادالت دستگاه حل به قبل نسخۀ

است مانده باق تکراری تصفیۀ روش فقط تکراری روشهای از اما

مزدوج٧، گرادیان ،۶ SOR گاوس‐سایدل۵، ژاکوبی۴، روشهای و

انتقال کتاب آخر فصل به ر دی روشتکراریجدید چند و ،٨ GMRES

روشهای دستگاهها حل برای است گفته داتا اینکه است. شده داده

ی فقط تکراری روشهای از و بریم م بهکار را تکراری یا مستقیم

کاش و آید نم نظر به جالب است، کرده معرف فصل این در روشرا

روشهای و مستقیم روشهای بهترتیب را آخر فصل و فصل این نام

این از را خواننده تا نامید م خط معادالت دستگاه برایحل تکراری

نکند. سرگردان بابت

است. شده ارائه هفتم فصل در تکین مقدار و QR تجزیههای

تجزیه این و بود قبل ویرایش پنجم فصل پایان بخش QR تجزیۀ

مطرح قبل) (همانند گیونز و هوسهولدر ماتریسهای براساس را

نموده اضافه هوسهولدر ماتریس مورد در قضیه تعدادی و کند م

متعامدسازی فرایند نام به بخش ی آیند. م بهنظر جالب که است

آن فقدان قبل ویرایش در که است نموده اضافه گرام‐اشمیت

اول فصل در که پوچ و ستون سطری، فضاهای شد. م احساس

تجزیۀ از استفاده با و شدهاند منتقل فصل این به بودند شده حذف

قبل ویرایش از بهتر خیل که است پرداخته آنها محاسبۀ به QR

تجزیۀ است. توجه جالب QR تجزیۀ از کاربردی بهعنوان استو شده

هفتم فصل ادامه در بود قبل ویرایش انتهایی فصل که تکین مقدار

مقادیر یافتن عددی روشهای با با هنوز دانشجو اینکه است. آمده

تکین مقادیر یافتن بحث به باید حاال و نکرده نرم پنجه و دست ویژه

شدن وارد از قبل که دارد اصرار داتا اما است، سخت کم بپردازد،

نماید. روبهرو تکین مقادیر با را دانشجو ابتدا ویژه، مقادیر بحثِ به

مفهوم و است آورده فصل این به زیادی تغییرات با را تکین مقادیر

است. کشیده بهتصویر بهخوبی لها ش از استفاده با را آنها هندس

و است نموده مفصلتر را تکین مقدار تجزیۀ کاربردی قسمتهای

تکین مقدار تجزیۀ از استفاده با تصویر پردازش از مفیدی تصاویر

مسئلۀ به هشتم فصل است. توجه مورد بسیار که نموده اضافه

و بود قبل ویرایش هفتم فصل که پرداخته دوم توانهای کمترین

محاسبۀ در و است آشنا تکین مقدار تجزیۀ با دانشجو ر دی حاال

کار این لرزد. نم دلش و دست ماتریس ی تعمیمیافته معکوس

بعد به باید دوم توانهای کمترین مسئلۀ یعن گرفت؛ م انجام باید

شده انجام بهدرست حاال انتقال این و شد م منتقل تکین مقادیر از

مقادیر از استفاده با تکراری تصفیۀ روش حل عنوان با بخش است.

آید. م بهنظر جدید کامال که شده اضافه تکین

همان که است ویژه مقادیر عددی محاسبۀ نهم فصل موضوع

کاربردی زیادیمسئلۀ تعداد است. ویرایشقبل مطالبفصلهشتم

و است برق مهندس رشتۀ از اکثراً که است شده اضافه فصل این به

مورد تواند م و است برق مهندس مؤلف، اصل رشتۀ که دانیم م

دو یا ی بهجز فصل این بقیۀ گیرد. قرار رشته این مهندسان استفاده

مقادیر فقطقسمتمحاسبۀ است، ویرایشقبل همانند بخشکوچ

فصل است. شده منتقل آت فصلهای به متقارن ماتریسهای ویژۀ

شده اختصاصداده متقارن ماتریسهای ویژۀ مقادیر محاسبۀ به دهم

نموده انتخاب برایش عنوان در تکین مقادیر با نیز پیوندی که است

به ماتریسهایمتقارن ویژۀ براییافتنمقادیر را روشژاکوبی است.

موضوع است. نبوده ویرایشقبل در که است کرده اضافه فصل این

به نیاز آن یافتن برای که است تکین مقدار تجزیۀ دوباره فصل بقیۀ

دانشجو اینک و است ATA متقارن ماتریس ویژۀ مقادیر محاسبۀ

و دارد کامل تسلط آن ویژۀ مقادیر یافتن و متقارن ماتریسهای با

ویژۀ مقدار مسئلۀ بپردازد. ویژه مقادیر یافتن به عمل بطور تواند م

ویرایش به روش، و قضیه چند که است بعدی فصل موضوع مربع
4Jacobi 5Gauss-Seidel 6successive ovrerelaxation 7conjugate gradient 8generalized minimal residual
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یاری مسئلۀ این در را دانشجو تواند م که است شده اضافه قبل

نموده اضافه قسمت این در داتا را زیادی کاربردی مثالهای نماید.

گیرد. قرار مهندسان توجه مورد تواند م که است

روشهای از استفاده با خط معادالت دستگاه حل آخر فصل
تُنک٩ ضرایب ماتریس دید با بیشتر و است شده نامگذاری تکراری

فقط که نیست قبل ویرایش مثل ر دی و ورزیده مبادرت آن انجام به

بهطور اینجا در ه بل نماید، خالصه صفحه سه در را GMRESروش

نموده بررس آنرا مختلف زوایای و پرداخته آن به کامل و مفصل

بسیار و کرده منتقل بعدی بخش به را مزدوج گرادیان روش است.

است. نموده اضافه آن به نیز را مرتبط روش چند و شده مفصلتر

است نموده حذف را منتخب تمرینهای از تعدادی حل متاسفانه

رسید م بهنظر بینقص کتاب اگر که ( قبل نسخه با مقایسه (در

جواب وقت چراکه تراشید؛ بزرگ عیب ی برایش توان م حاال

مطابقت کتاب آخر جواب با عددی نظر از دانشجو بهدستآمده

یابد. م نفس به اعتماد و شود م خیال آسوده دانشجو باشد داشته

اراک اه دانش ∗

کتاب

« موج آنالیز بر «مقدمهای

∗ رهبان زهره و جمال حسن

خاستگاههای در ها موج فعل موفقیت برای مختلف دالیل

کاری زمینههای با مهندسان و دانشمندان جذب و میانرشتهای

ترکیبی توان م را موج مفهوم طرف، ی از دارد. وجود مختلف

، فیزی ، مهندس در گذشته سالهای ط در دانستکه ایدههایی از

شده مطرح غیره و اقتصاد ، زیست علوم کاربردی، محضو ریاضیات

کاربردهایی که سادهاند نسبتاً ابزاری ها موج ر، دی طرف از است.

در دارد. عددی آنالیز و تصویرها یا نالها سی تحلیل در بهویژه مهیج،

به سال چند اين در ها موج درباره كتاب تعدادی اگرچه میان، این

جام کتابی خال جای كه گفت توان م بهجرأت است، رسيده چاپ

پوششکاملمحتوا، عیندقتو در که شد احساسم فارس زبان به

، علم جامعۀ از بخشمهم برای را موضوع این مفاهیم به دسترس

بخشد. تسریع را استادان، و عالقهمندان دانشجویان، جمله از

کتاب از است ترجمهای حاضر متن

«An Introduction to Wavelet Analysis»

نحوۀ و محتوا لحاظ به فن، استادان تأیید به که D. F. Walnutتألیف

ها موج زمینۀ در غیردرس و درس کتابهای از بسیاری بر ارائه

آموزش مطالب شامل کتاب این، بر عالوه دارد. محسوس برتری

در مفصل بهطور نویسنده خود که است زیادی کاربردی مثالهای و

ترجمۀ با که است شده کوشش است. کرده اشاره آنها به فتار پیش

از پیشرفته، تا مقدمات مبان از ها موج موضوع ارزشمند، کتاب این

کامال نتایج و گزارهها تا مطالبعموم از کاربردها، تا بنیادین مباحث

قرار زبان فارس خوانندۀ اختیار در درک، قابل و روان بهنحو ، تخصص

گیرد.
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9sparse


