Aplikace matematiky

Recenze
Aplikace matematiky, Vol. 32 (1987), No. 4, 332–336

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/104263

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1987
Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents
strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use.
This document has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://dml.cz

32(1987)

APLIKACE

MATEMATIKY

No. 4, 332—336

RECENZE

Salomon Marcus ei a/U: CONTEXTUAL AMBIGUITIES IN NATURAL & ARTIFICIAL
LANGUAGES (Kontextuální víceznačnosti v přirozených a v umělých jazycích). Volume
I + 11, Communication & Cognition, Ghent, 1983. Cena: 350,— BF + 350,- BF. 1 2 4 + 130
stran.
Soubor prací rumunských odborníků v algebraické lingvistice se týká tzv. analytických modelů
jazyka (na rozdíl od generativních modelů(. Zde se vychází z představy, že jazyk je dán konečnou
množinou základních jednotek (zvanou slovník), které se interpretují jako slovní tvary, morfémy,
afixy atd., a libovolnou množinou složenou z konečných posloupností prvků slovníku (zvaných
řetězy); řetězy této množiny se interpretují jako správně utvořené vety. Uspořádaná dvojice řetězů
se nazývá kontext. Kontext přijímá prvek slovníku, vznikne-lipo dosazení tohoto prvku mezi řetězy
kontextu správně utvořená věta. Dva prvky slovníku, které libovolný kontext bud oba současně
přijímá nebo oba současně nepřijímá, náleží do téže distribuční třídy. Distribuční třída dominuje
druhou distribuční třídu, jestliže libovolný kontext přijímající libovolný prvek první třídy přijímá
i libovolný prvek druhé třídy. Distribuční třída se nazývá iniciální, není-li dominována žádnou od
sebe různou distribuční třídou. Morfologická kategorie je pak sjednocení všech distribučních tříd,
které jsou dominovány nějakou iniciální distribuční třídou. Index homonymie distribuční třídy
je definován jako počet morfologických kategorií, které tuto distribuční třídu obsahují. Je-liB
tento index větší než 1, značí to, že všechny prvky distribuční třídy jsou v několika morfologic
kých kategoriích, tedy každý z těchto prvků vystupuje v různých gramatických funkcích, s ně
kolika gramatickými významy. To je kontextuální víceznačnost, o níž je řeč v nadpisu knihy.
Každý jazyk studují autoři knihy na několika úrovních gramatické správnosti, neboli — zhruba
řečeno — vyšetřují vlastně několik fragmentů téhož jazyka. To vede vždy k poněkud jinému systé
mu distribučních tříd a morfologických kategorií. Tímto způsobem se hledí přiblížit k tradičním
morfologickým kategoriím přirozeného jazyka známým z tradiční gramatiky.
Vyložená metoda se v knize aplikuje na angličtinu; dále na francouzštinu, kde je provedena
tímto způsobem analýza podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v přítomném čase aktivního
indikativu. Pak se metoda aplikuje na rumunštinu a na madarštinu; zde je poněkud upravena
a je takto získána klasifikace maďarských předpon a přípon. Podobnou metodou se pak studují
programovací jazyky FORTRAN, ASSIRIS a PASCAL. Ukazuje se, že u prvních dvou jazyků
morfologické kategorie tvoří rozklad slovníku, takže zde není morfologických kontextuálních
víceznačností. Situace u jazyka PASCAL je podobná. V poslední části knihy jsou obsaženy
algoritmy pro konstrukci distribučních tříd, morfologických kategorií a relace dominace pro
konečné jazyky.
Jak se v úvodu knihy praví, kniha je pokusem o vyplnění mezery mezi analytickým a generativním směrem při studiu angličtiny; dále jsou v ní obsaženy konkrétní závěry týkající se morfo
logie dalších přirozených i některých umělých jazyků. Výsledky týkající se přirozených jazyků
jsou zajímavější pro lingvistu nežli pro matematika; toho zaujme spíše matematický úvod do
problematiky. Ten obsahuje pojmový aparát, který byl z vetší části autory již dříve v literatuře
popsán. Matematická teorie pojící se k těmto pojmům není v knize obsažena. Podle recenzentova
mínění je ovšem k vyplnění mezery mezi analytickým a generativním směrem v algebraické
lingvistice potřeba studovat nikoliv morfologické, nýbrž syntaktické kategorie jazyků. Tato
problematika se v recenzované knize neobjevuje. Nicméně je tato kniha zajímavou ukázkou
některých důsledků matematické teorie v lingvistické praxi.
Miroslav Novotný

332

Petr Přikryl: NUMERICKÉ METODY MATEMATICKÉ ANALÝZY. SNTL - Nakladatelství tecnnické literatury, Praha 1985, 192 str., 6 obr., 41 tab., cena Kčs 14, — .
Kniha je cele venována numeгickým mеtodám řešеní základních úloh matеmatické analýzy,
a to predevším — jako základu — aproximacе funkcí, dálе výpočtu určiteho intеgrálu a dеrivace
dané funkcе a konеčn rеšеní počátečriích úloh pro obyčеjnć diferenciální rovnicе. Potrеba
techto mеtod jе, jak známo, dána tím, žе s objеkty matеmatické analýzy nеlzе v tšinou pracovat
pomocí konečneho poctu opеrací (funkcе dané nеkonеčnou radou — což jе limita posloupnosti
částеčných součtů, intеgrál jako limita posloupnosti jistých součtů apod.). Ústredním problémеm
numеricke matеmatiky jе tеdy jеdnak sеstrojеní konеcných algoritmů (vzorcû), s jеjichž pomocí
dojdеmе k vícе mene přesnemu výsledku, jednak studium chyby, ktеré sе pri aplikaci konеcného
algoritmu dopustímе. Nеlzе tćž (bohužеl) odhlédnout od skutеčnosti, žе každý algoritmus jе
rеalizován v podmnožine množiny racionálních čísel konecné, obvyklе prеdеm dané délky (na
konеčný počеt platných cifеr). Tyto tri aspеkty numеrických výpočtů (konečncзt a chyba algoritmu, digitalita čísеl) jsou Ыavními znaky každého algoritmu numеrickć matеmatiky z hlеdiska
prostředků. Z hlеdiska aplikací (a úspor strojového času) jdе prеdеvším o potřеbu еfеktivních
algoritmů pro výpočet hodnot funkcí, intеgrálu a dеrivacе a výpočеt hodnot rеšеní obyčеjných
difеrеnciálních rovnic v daných bodеch. Podlе t chto Ыеdisеk jе také kniha rozd lеna, přičеmž
cеlým výkladеm sе prolíпají úvahy геspеktující adеkvátnost zmín ných tří aspеktů numегických
mеtod.
V první kapitolе, venované aproximaci funkcí, jsou studovány aproximace Taylorovým polynomеm, intеrpolačním polynomеm, intеrpolacе racionálními funkcеmi a splinе funkcеmi, dálе
jе uvеdеna mеtoda nеjmеnŠích čtvеrců, aproximacе trigonomеtrickými polynomy, Čеbyšеvova
aproximacе. Jе ukázána základní myšlеnka zvyšování prеsnosti základních algoritmů pomocí
еxtrapolacе.
Druhá kapitola shrnujе základní mеtody pro výpočеt určitých intеgrálů a dеrivacе. Jsou uvеdеny Nеwtonovy-Cotеsovy vzorcе, Eulеrův-Maclaurinův vzorеc a Rombеrgova mеtoda a konеcne Gaussova metoda pro výpočet integrálu. Jeden paragraf je venován mеtodám numеrického
dегivování.
Vе trеtí kapitolе, venovane rеšеní obyčеjných difеrеnciálních rovnic, jsou rozеbrány jеdnokrokové a vícеkrokove mеtody, poslеdní paragraf zavádí nanеjvýs důlеžitý pojеm stability.
Každá z kapitol obsahujе uvozující výkladovou část a shrnutí části modеrních mеtod, jakož
i nеtriviální, užitеčná cvičеní.
Záv rеm knihy jе uvеdеn prеhlеd algoritmů a litеratury.
Knina jе psána sе značným nadhlеdеm; jе vidёt, žе autor jе fundován jako tеorеticky, tak
i prakticky. To je ovšеm pro čtеnárе vеlmi užitеčné; jе mu nеnásilnе naznačováno, žе nеní možné
užívat známých algoritmů bеz byť jеn minimální úvahy, alе s potrеbou tеorеtických znalostí
a s citеm pro numеrickou praxi — obojí ovšеm nikoli bеz souvislostí. Nеpochybne toto bylo
autorovým ciíеm, ktеrého bylo dosažеno. Čtеnári, zеjména z rad posluchačů vysokých škol
tеchnických, sе tak dostává do rukou čtivá, šťastn napsaná knížka, ktеrou každý rád ocеní.
Josef Kofroň
JosefMaîušй: ORTOGONÁLNÍ SYSTÉMY. V еdici Matеmatika pro vysoké školy tеchnické,
sеš. XXVII, vydalo SNTL, Praha 1982. Stran 91. Kčs 7 , - .
Problеmatika ortogonalnych systémov jе aj v súčasnosti vеlmi aktualna z hladiska profеsionálnеho matеmatika, alе aj z hladiska iných vеdných oborov najm tеchnických, еkonomick ch
a tiеž fyziky.
Rеcеnzovana kniha — rozsahom síce mala, ale obsahom velmi hutna — je v nafej čеskoslovеnskеj tеchnickéj literatúre v tomto druhu ojedinela.
Kniha je písana prísnе еxaktnе, alе zrozumitеlnе, a mеtodicky jе obsah latky člеnеný tak,
žе čitatеï, ktorý ma osvojеné zaklady z funkcionalnеj analýzy a tеóriе miеry a intеgrala, získa
po jеj prеstudovaпí niеlеn nové poznatky, alе ma i radosť z kvalitného diеla.
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Látka je rozdelená do troch kapitol: operátory a funkcionály; ortogonálne systémy; Špeciálne
ortogonálne systemy. Kapitola prvá má 6 článkov: lineárne priestory, priestory Lp{X, џ), lineárne
operátory a funkcionály, bilineárne operátory a funkcionály, nekonečne rady v Banachových
priestoroch, komplexné lineárne priestory.
Kapitola druhá má 3 čìánky: priestory typu H, ortogonálne a ortonormálnе systemy, GramovSchmidtov ortogonalizačný proces. Ekvivalencia Нiibertových priestorov.
Kapitola tretia má 3 články: ortogonálne rady v priestoroch funkcií, trigonometricke systemy,
Haarov, Rademacherov a Walshov systém. Ortogonálne polynómy.
Autor buduje stavbu knihy od îineámych priestorov až po ortogonálne polynómy prostredníctvom dеfinícií, viеt (s dôkazmirеsp. odvolaním sa na dôkazy v doporučеnеj litеratúrе) a vzorových príkladov, čo umožňujе čitateľovi dobrе sa oriеntovať v danеj problematike.
Väčsìna článkov je zakončená úlohami pre vlastne riešеnie čitateľa.
Záver: 1. Pre aktuálnosť, presnosť, zrozumiteľnosť a komplexne spracovanie danej problеmatiky doporučujеm, aby rеcеnzovaná kniha bola učеbnou pomôckou navšеtkých tеchnických
vysokých školách v ČSSR. 2. V prípadе óľalšiеho vydania tеjto knihy doporučujеm rozšíriť časť
o ortogonálnych polynómoch o výsłеdky, ktoré boli v tеjto problеmatikе dosiahnuté u nás
i v zahraničí, tiеž prеto, žе táto pгoblеmatika jе pri aproximaciách funkcií vеľmi užitočná v tеchnickеj praxi a j e o йu veľký záujem. Myslím, že po tomto doplnení by bola kniha študentami
vysokých škôl a technikmi v praxi vyhľadávanejšia.
František Pйchovskў
Lars V. Ahlfors: MÖBIUS TRANSFORMATЮNS IN SEVERAL DIMENSIONS. University of Minnesota 1981. Ruský preklad: Preobrazovanija Mebiusa v mnogom rnom prostranstvе. Moskva, Mir 1986, 110 stгan, 11,50 Kčs.
Kniha vznikîa zе zápisu přеdnášеk přеdnеsеných autorеm v rocе 1980 na univеrsit v Minnеsot . Rozsahеm jе sicе nеvеlká, alе autor, významný současný matеmatik, ji napsal s nevšední
jednoduchostí, jasností podání látky, jejíž výklad j e od elementárních znalostí o komformních
zobrazeních doveden až k současnemu stavu bádání v teorii prostorových pohybů, diskretních
grup neeuklidovských pohybů v hyperbolickem prostoru a kvasikonformních deformací.
Möbiova transformace je transformace rozšíreneho euklidovskeho prostoru R" = R" ţ j
U (co), složеná z konеcnćho počtu shodností a invеrsí vůči sférám príslusriého prostoru; jinak
vyjádrеno sе jеdná o složеní konеčného počtu symеtrií vůči nadrovinám a sférám. Všеobеcně jе
znám z oblasti funkcí komplеxní promenné a z geometrie prípad n = 2, tj. prípad Möbiových
transformací rozšírene Gaussovy komplexní roviny, reprezentovan ch lineárními lomenými
transformacemi.
Kniha je rozčlenena do 8 kapitol. V 1. kapitole autor probírá rovinný prípad, ukazuje odvození
základních algebraických, integrálních a diferenciálních invariantů Möbiovy rovinne grupy
a shrnuje nejdůležitejší geometrické vlastnosti a interpretace. V 2. kapitole zobecňuje prеdchozí
případ jednak pro prípad n — 3 pri použití analytickeho aparátu kvaternionů a jejich speciálního
komplexního zápisu a jednak zobecйuje prolibovolne prirozene n. V kapitole 3. se zabývá odvozеním n ktеrých vzorců hypеrbolické trigonomеtriе a maticovými rеprеzеntacеmi Möbiových
grup. Kapitoła 4. sе zabývá základy Möbiovy difеrеnciální gеomеtriе. Vyšеtrujе еlementy delky,
objemu, tensor krivosti, zabývá se paralelním prenosem a konexí. V daШch kapitolách se zabývá
postupne hyperharmonickýmifunkcemi,geodetikami, diskretními podgrupami a kvasikonformními deformacemi.
Kniha je napsána jasne, velmi stručn , vyžaduje od čtenáre velmi pozornou četbu a pokud se
nеjedná o odborníka v oboru pak i velmi potrebne postupne dosti hluboke promýšlení uvád ne
íátky. Kniha je určena studentům matеmatických oborů, gеomеtrům, anałytikům a n ktеrým
aplikovaným matеmatikům.
Zdeněk Jankovskў
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Gábor J. Székefy: PARADOXES IN PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL
STATISTICS. Akаdemiаi Kiаdó, Budаpest, 1986. Strаn XII + 250, cenа neuvedenа.
Pаrаdоxy bývаjí nаzývány kоrením mаtemаtiky. O jеjich оblib nеní spоru. Dоvеdоu stеjn
dоbrе оživit výklаd а upоutаt pоzоrnоst stеjne tаk jаkо být v nekteгých prípаdech pоdn tеm prо
hlubší výzkum v dаné оblаsti. Vеlmi zrídkа sе všаk stává, аby pаrаdоxy byly shrnuty v jеdné
publikаci а nаvíc prеzеntоvány jеdnоtným mоdеrním způsоbеm.
Rеcеnzоvаná knihа jе rеvidоvаným аnglickým vydáním publikаcе, ktеrá již drívе vyšlа
mаđаrsky. Pаrаdоxy jsоu rоzčlеn ny dо čtyr kаpitоl, ktеré jsоu pоstupn venоvány tеоrii prаvdepоdоbnоsti, mаtеmаtické stаtisticе, náhоdným prоcеsům а záklаdům tеоriе prаvdepоdоbnоsti.
Širоkоu vеřеjnоst аsi nеjvícе zаujmе hlаvne první část pоpisující predevším klаsicke pаrаdоxy,
nebоť zde se nepredpоkládаjí žádne prеdbežné speciąlní znаlоsti. Dаlší kаpitоly už spišе zаujmоu
jеn čtеnáre seznámene s úvоdními vysоkоskоlskými kursy teоrie prаvdepоdоbnоsti а mаtemаticke stаtistiky vzhledem k tоmu, žе je pri nich pоuživán kоmplikоvаnejší аpаrát. Autоr v předmluv
upоzоrňuje, že se v nuje hlаvne pаrаdоxúm v pоdоb prаvdivých, lеč prеkvаpivých mаtеmаtických vet. Pоčеtn mnоhеm mene jе zаstоupеnа skupinа chybných tvrzеní sе zdаnliv kоrеktním
dûkаzеm.
Nеpоchybuji, žе si knihа rychlе získá mnоhо pпznivců. Јеjí čеtbа jе оsv žující а umоžňuje tаké
získаt cеlоu rаdu histоrických pоznаtků о vývоji tеоriе prаvdepоdоbnоsti а mаtemаticke stаtistiky. Pаrаdоxy tаke umоžйují dоstаt se nеnásilnоu fоrmоu аž k hlubоkým kоrеnům cеle
prоblemаtiky а uv dоmit si mnоhe skryte príčiny rоzvоje techtо vedních оbоrů.
Jiři Anděl
Lothar Partzsch: VORLESUNGEN ZUM EINDIMENSIONALEN WIENERSCHEN
PROZESS (Prednášky о jednоrоzmernem Wienerоve prоcеsu), Tеubnеr-Tеxtе zur Mаthеmаtik
sv. 66, B. G. Tеubnеr, Lipskо, 1984, 112 strаn. Cеnа 12,— M.
Wiеnеrùv prоcеs jе nеjzáklаdnejŠím spоjitým náhоdným prоcеsеm. Јеhо vlаstnоsti dоbrе
ukаzují hrаnicе pоpisu rеаlných jеvû mаtеmаtickými prоstrеdky. PlаusiЫlním přеdpоklаdеm
nеzávislоsti přírůstků а jеjich nоrmálníhо гоzlоžеní sе dоspívá k prоcеsu, jеhоž trаjеktоriе sе
v dеtаilním pоhlеdu přеdstаvám о skutеčnоsti vymykаjí. Tаtо rоzpогnоst Wiеnеrоvа prоcеsu dаlа
vzniknоut řаd mаtеmаtických tеоrií, z nichž nеjznám jší jе Itôоvа tеоriе stоchаstických difеrеnciálních rоvnic.
Knihа jе úvоdеm dо tеоriе Wiеnеrоvа prоcеsu. Zаčíná jеhо kоnstrukcí pоužívаjící vyjádrеní
pоmоcí оrtоgоnálních systémů. Dlе Ciеsiеlskéhо jе zvоlеn systém Hааrоv ch funkcí. Је dоkázаnа
silná mаrkоvská vlаstnоst prоcеsu. Symеtriе jеhо rоzlоžеní prаvd pоdоbnоstí sе využívá k důkаzu plаtnоsti rеflеkčníhо principu. S prоcеsеm jе spjаtо mnоhо nаhоdných vеličin, jеjichž
rоzlоžеní lzе stаnоvit, nаpr. dоbа výstupu trаjеktоriе zе zvоlеnéhо intеrvаlu, úlоhy vеdоucí
nа агksinоvý zákоn. Kаpitоlа 4 knihy о tоm pоskytujе infоrmаci. Dаlší kаpitоlа jе vеnоvánа
Vlаstnоstеm trаjеktоrií, zеjménа nеdеrivоvаtеlnоsti а linеаrite kvаdratické variacе. Knihu uzavírají
dv kapitоly dоbrе ilustrující vÿznаm Wiеnеrоvа prоcеsu. Pоjеdnávаjí о Strаssеnоv zаkоnu
itеrоvаnéhо lоgaritmu а о Skоrоchоdоve reprezentаci.
Knihа j e vhоdná prо sаmоstаtne studium i prо příprаvu přednášek.
Petr Mandl
M. H. A. Davis: LECTURES ON STOCHASTIC CONTROL AND NONLINEAR
FILTERING (Přednášky o stochastickém řízení a nelineární filtraci), Springer-Verlag, Berlín,
1984, III + 109 stran. Cena 2 0 , - DM.
Kniha obsahuje text autorových přednášek proslovených v indickém TATA institutu. Její
první část pojednává o náhodných procesech, jejichž trajektorie jsou po částech konstantní
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nebo po částech deterministické. Příkladem prvých jsou načítací procesy náhodných proudû
událostĹ Základшm nastrojem studia načítacích procesů je teorie martingalů aplikovana na
proces, který vznikne odečtením integralu intenzity neboli kompensatoru. V kapitole I je s přimëгenou nazorností i podrobností provedena konstrukce kompensatoru po častech konstantních
procesů. Procesy deterministické po častech mají trajektorie splňující mezi skoky diferencialní
rovnici. Skoky nastavají s intenzitou zavisející na poloze trajektorie podobne jako rozložení
polohy po preskoku. Procesy jsou jedním z typů homogenních Markovov ch procesû. Autor
nachazí tvar jejich infinitezimalního operatoru. V kapitole II je rozvíjena teorie řízení po častech
deterministickych procesů. Pro foгmulaci úlohy i pro metody rešení existují dobré vzory. Vzhledem
k určité jednoduchosti procesû lze|za dosti obecných podmínek dospět k nutnўm a postačujícím
podmínkam pro optimum. Tuto kapitolu prečte se zajmem i odborník.
Druha čast knihy je prehledem teorie filtrace. Začína odvozením Kalmanova filtru, zahrnuje
obecnou teorii filtrace а Zakaiovu rovnici pro nenormalizovanou hustotu. Zavěrečné odstavce
obsahují užitečné příklady a poznamky o řešení rovnice filtrace.
Kniha umožňuje čtenaři seznamit se ve stručné form se zakladдími pojmy a metodami pravděpodobnostní teoгie řízení a teorie filtrace.
Petr Mandl
Yuri Kifer: ERGODIC THEORY OF RANDOM TRANSFORMATЮNS (Ergodicka
teorie nahodných transformací), Birkhauser, Boston, 1986, 210 stran. Cena 68,— šfr.
Teorie nahodných transformací ma svůj počatek v povalečných pracích S. M. Ulama, J. von
Neumanna a S. Kakutani. Zabýva se posloupnostmi zobrazení, ktera jsou vybírana nahodně
nezavislým zpûsobem se stejným rozložením pravděpodobností. V tom je rozdílnost od ergodické
teorie studující pevné zobrazení prostoru s invariantní mírou. Y. Kifer se soustřeđuje na analogie
s ergodickou teorií. Nahodné tгansformace lze k modelu ergodické teorie převésti. To je uvedeno
v úvodní kapitole, kde se též pojednava o existenci invariantní miry a o reprezentaci Markovovÿch
řet zců náhodnými transformacemi. Další kapitola je vënovana metrické a topologické entropii.
Obsahuje Shannonovu-Mc Millanovu vetu pro nahodné transformace. Stacionarní náhodná
posloupnost s mаticovými hodnotami je vytvařena maticovou funkcí na prostoru s mírou
а s invariantní transformací. V pojetí knihy je maticova funkce spolu s tгansformací volena nahodn . Na tento přípаd autor zobecňuje věty o limitním chovaní noгmy vektoru pгi jeho nasobení
posloupností matic.
Monografie je určena specialistûm v ergodické teorii. Neobsahuje výklad motivace výsledků
a dostatek příkladů.
Petr Mandl
SEMINAR ON STOCHASTIC PROCESSES, 1984 (Seminař o náhodných procesech,
1984) E. Çinlаr, K. L. Chung, R. K. Getoor (editori), Birkh user, Boston 1986, 249 stran. Cena
7 8 , - fr.
Kniha je tretím sborníkem seminarů pořadaných na Northwestern University (Шinois). Její
předností je, že obsahuje delší příspěvky poskytující čtenaři pohled na současný stav, byť i speciálních, problémů teorie náhodn ch procesů. Uvésti je nutno přednášky S. Oreye o limitních
vetách pro velké odchylky v ergodické teorii, F. B. Knightа o Hidov -Crаmérovë reprezentаci
náhodných procesû a J. GІovera o kvazistacionarních rozloženích Markovových procesů.
Prísp vky K. L. Chunga pojednavají o Schrödingerov rovnici a o Neumannově úloze (spolu
s P. Hsu). Teorii lokalních časû jsou vqnovany práce o jejich konstrukci pro Lévyho pгocesy
a spojitosti pro stabilní procesy. Ve sborníku nalezneme dále prace o reversibilit Markovových
procesů, o monotónních difúzních procesech a o rozložení dob výstupu.
Petr Mandl
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