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رهای عمل و ماتریس ها مورد در را متعددی نامساوی های کتاب، این
به صورت کتاب، این قضایای م کند. معرف هیلبرت فضاهای روی
به اینجا، در شده اند. داده نشان آن اصل مأخذ به ارجاع با و دقیق

م پردازیم: کتاب شش گانه فصل های معرف
برای خواننده که است مقدمات و مفاهیم شامل کتاب، اول فصل
نیز مقدمات بیان در دارد. نیاز آن ها به بعدی، فصل های نتایج درک

است. شده گرفته بهره نامساوی ها از
و یانگ١ کالسی نامساوی مختلف نسخه های به دوم، فصل

معرف با فصل، این م پردازد. آن ها ری عمل توسیع همچنین
ری عمل میانگین چند و شده آغاز ( (ماتریس ری عمل میانگین های
از مجموعه ای سپس، است. شده آورده ر دی ی با آن ها ارتباط و
ادامه در و م شود بیان عددی، حالت در یانگ نامساوی تظریف های
هیلبرت، فضای روی رهای عمل به آن ها از برخ توسیع بیان به
خوانندۀ که است این فصل این مثبت نکتۀ است. شده پرداخته
از جامع تقریباً مجموعۀ م تواند یانگ، نامساوی به عالقه مند
و حقیق اعداد برای آن تظریف های نامساوی، این مختلف نسخه های
نامساوی پیوستگ به توجه با بیابد. را آن  ری عمل توسیع همچنین
مشابه نتایج آوردن که م رسد به نظر هاینتس٢، نامساوی و یانگ
این برای اساس مل م م توانست هاینتس نامساوی خصوص در

باشد. فصل
شامل کانترویچ٣ نوع از نامساو ی های بررس به سوم، فصل
فصل این عمده، به طور دارد. اختصاص مثبت خط نگاشت های
حسابی‐ میانگین های نامساوی عکس است: قسمت دو شامل

دو هر در آندو۴. ری عمل نامساوی عکس و ری عمل هندس
ترتیب حفظ به مربوط نتایج برخ بیان به نویسندگان قسمت،
این رساندن توان به ر، به عبارت دی (یا توان توابع تحت ری عمل

پرداخته اند. نیز ری) عمل نامساوی های
ری عمل نامساوی های از مجموعه ای کتاب، این چهارم فصل

است. ری عمل هندس میانگین و ری عمل نوای ی توابع شامل
مورد در ماتریس نامساوی های از مجموعه ای کتاب، پنجم فصل
م تواند خواننده فصل، این در است. ۵ بخش به موسوم ماتریس های
مورد اخیراً که ماتریس ها این دربارۀ نامساوی ها از گوناگون مجموعۀ
همین در به عالوه، بیابد. است، گرفته قرار زیادی ران پژوهش توجه
۶ ‐کاهش افزایش به موسوم ماتریس های دربارۀ جالبی نتایج رابطه،

گرفته اند. قرار مطالعه مورد
ماتریس های مورد در نامساوی هایی شامل کتاب، ششم فصل
هستند. مثبت نیز آن ها ٧ جزئ ترانهاده که است ٢ ×٢ بلوک مثبت
مقادیر نامساوی های دربارۀ فصل، این در شده ارائه نتایج عمدۀ بخش

م باشد. ماتریس ها از نوع این برای ویژه
ماتریس آنالیز متنوع روش های حاوی حاضر کتاب ازآنجایی که

شیوه ای به روش ها این و است ری عمل نامساوی های اثبات در
تحصیالت دانشجویان برای مجموعه این شده اند، گردآوری مطلوب

است. مفید حوزه، این به عالقه مند ران پژوهش و تکمیل
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