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Αξιότιμε κ. Πρύτανη, αξιότιμε κ. Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Τμήματος Μαθηματικών, αγαπητοί 

συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι 

 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση για τη σημερινή 

παρουσίαση του βιβλίου «αριθμητική γραμμική άλγεβρα και 

επιστημονικοί υπολογισμοί» για την οποία θέλω ευθύς εξ αρχής να 

ευχαριστήσω τις Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα τον διευθυντή των Εκδόσεων 

ομότιμο καθηγητή κ. Θεοδωρίδη και τη συγγραφέα του βιβλίου, 

καθηγήτρια κα. Μητρούλη. 

Με μεγάλη χαρά ανέλαβα την επιμέλεια του συγγράμματος κυρίως για 

δύο λόγους: πρώτον, διδάσκω για πολλά χρόνια γραμμική άλγεβρα στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και δεύτερον είμαι 

υπέρμαχος του διαρκούς εμπλουτισμού της ελληνικής μαθηματικής και 

εν γένει επιστημονικής βιβλιογραφίας. Στο αντικείμενο της αριθμητικής 

γραμμικής άλγεβρας ο κατάλογος είναι πολύ μικρός: εξ όσων γνωρίζω, 

υπάρχουν ελάχιστα ανάλογα συγγράμματα, όπως κάποιος μπορεί να δει, 

για παράδειγμα, στον ΕΥΔΟΞΟ. 

Επιπλέον, με το ΕΚΠΑ με συνδέουν παλαιόθεν στενοί δεσμοί και 

πιστεύω ότι το εγχείρημα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων πρέπει και 

μπορεί να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, το παρόν βιβλίο 

εγκαινιάζει τη σειρά βιβλίων μαθηματικών και θετικών επιστημών. 

Θα ξεκινήσω την παρουσίαση με ένα ερώτημα: 

Γιατί αριθμητική γραμμική άλγεβρα; 

Η αριθμητική γραμμική άλγεβρα ασχολείται με την αριθμητική επίλυση 

προβλημάτων που προέρχονται από ή συνδέονται στενά με τη γραμμική 

άλγεβρα, κυρίως με την ανάλυση πινάκων (ή μητρώων, όπως προτιμούν 

οι μηχανικοί να αποκαλούν τους πίνακες). Τα βασικότερα από αυτά είναι 

τα προβλήματα που συνδέονται με την επίλυση γραμμικών συστημάτων, 

την παραγοντοποίηση πινάκων (πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με το 

προηγούμενο), την εύρεση λύσης ελαχίστων τετραγώνων, τον 

προσδιορισμό ιδιοτιμών (αλλά και την ανάλυση ιδιαζουσών τιμών, SVD) 

ενός πίνακα, τη διαχείριση προβλημάτων υψηλής διάστασης [πίνακες 
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πολύ μεγάλου μεγέθους όπως εμφανίζονται, για παράδειγμα, στη θεωρία 

δικτύων, τη στατιστική, την ανάλυση σήματος και την επεξεργασία 

εικόνας, αλλά και στην ανάλυση των κατασκευών (structural analysis), 

στην αεροελαστικότητα και τα συναφή προβλήματα πτερυγισμού 

(fluttering), την υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD), κ.α.], την 

ανάλυση σφαλμάτων (στρογγύλευσης) λόγω της πεπερασμένης ακρίβειας 

της αριθμητικής του υπολογιστή, και τέλος την ευστάθεια (σύγκλιση) 

των συναφών αριθμητικών υπολογισμών. Συνοψίζοντας, μπορούμε να 

πούμε ότι ο σκοπός της αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας είναι η 

ανάπτυξη αριθμητικά αποτελεσματικών αλγορίθμων και συναφούς 

λογισμικού στο πλαίσιο μιας γενικότερης συσχέτισης με επιστημονικούς 

υπολογισμούς. Με άλλα λόγια, η αριθμητική γραμμική άλγεβρα είναι η 

ραχοκοκαλιά των επιστημονικών υπολογισμών. Έτσι, εκ των πραγμάτων, 

η αριθμητική γραμμική άλγεβρα απευθύνεται σε φοιτητές όχι μόνο 

Μαθηματικών αλλά και πληροφορικής, φυσικής και πολυτεχνικών 

σχολών, και γενικότερα σε όλους εκείνους για τους οποίους οι 

επιστημονικοί υπολογισμοί παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εργασία τους. 

Eπιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του αντικειμένου. 

Θεωρώντας την αριθμητική γραμμική άλγεβρα ένα μικρό αλλά 

διακεκριμένο υποσύνολο του πυλώνα των υπολογιστικών μαθηματικών, 

δηλαδή της αριθμητικής ανάλυσης, θα ακολουθήσω μια παρουσίαση του 

γνωστού «αριθμοαναλύστα» Gene Golub (συγγραφέα μαζί με τον van 

Loan του συγγράμματος Θεωρία και Υπολογισμοί Μητρώων). Ο 

διάσημος αλγόριθμος του Gauss γνωστός και ως μέθοδος απαλοιφής 

Gauss προέρχεται από τις αρχές του 19ο αιώνα (1809) και είχε επινοηθεί 

από τον Gauss σε μια εργασία του για τον προσδιορισμό στοιχείων της 

τροχιάς του αστεροειδούς της Παλλάδος όπου εφάρμοζε την (επίσης δική 

του) μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (αν και ο Νεύτων είχε ήδη τον 

17ο αιώνα επινοήσει μια μέθοδο επίλυσης συστημάτων αλγεβρικών 

εξισώσεων). Πολλοί αναφέρονται στον αλγόριθμο Gauss-Jordan 

(πρόκειται για τον Γερμανό τοπογράφο Wilhelm Jordan που το 1888 επί 

της ουσίας βελτίωσε την ευστάθεια του αλγορίθμου Gauss για 

γεωδαιτικές εφαρμογές και τον οποίο δεν πρέπει να συγχέουμε με τον 

Γάλλο μαθηματικό Camille Jordan, γνωστό μεταξύ άλλων για την 

κανονική μορφή Jordan που συναντάμε στη γραμμική άλγεβρα), μια 

παραλλαγή που χρησιμοποιεί την ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του 

επαυξημένου πίνακα. Αξίζει να αναφέρουμε, για την ιστορία, ότι την ίδια 
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χρονιά, δηλαδή το 1888, ο βελτιωμένος αλγόριθμος δημοσιεύτηκε, 

ανεξάρτητα από τον Jordan, από τον B.-I. Clasen (βλ. το πολύ 

ενδιαφέρον σχετικό άρθρο των S.C. Althoen και R. McLaughlin, Gauss-

Jordan reduction, Am. Math. Mon. 94(2) (1987) 130-142). Τέλος, 

σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο Gauss φέρεται επίσης να επινόησε 

το 1823 την επαναληπτική μέθοδο Gauss-Seidel για την επίλυση 

γραμμικών συστημάτων. Η μέθοδος, η οποία είναι παρόμοια με τον 

επαναληπτικό αλγόριθμο του Jacobi και περιλαμβάνεται σε μια ιδιωτική 

επιστολή του Gauss προς τον φοιτητή του, Christian Gerling, 

δημοσιεύτηκε μόλις το 1874 από τον γερμανό μαθηματικό Philipp von 

Seidel (Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με τον Ούγγρο φιλόσοφο των 

Μαθηματικών Imre  Lakatos, ο Seidel πιστώνεται με την επινόηση, το 

1847,  της ομοιόμορφης σύγκλισης). 

Μπορούμε να τοποθετήσουμε την αφετηρία της σύγχρονης Αριθμητικής 

Γραμμικής Άλγεβρας στα 1947 με την εργασία των John von Neumann 

και Herman Goldstine. Ο δεύτερος εργαζόταν στο Institute of Advanced 

Study του Πρίνστον και συνέβαλε στην ανάπτυξη του ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator And Computer), του πρώτου προγραμματιζόμενου 

ψηφιακού Η/Υ που ολοκληρώθηκε το 1945 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως 

για στρατιωτικούς σκοπούς.  Η ανωτέρω εργασία, με τίτλο Numerical 

inverting of matrices of high order, παρουσιάστηκε στην Αμερικανική 

Μαθηματική Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 1947 και δημοσιεύτηκε τον 

Νοέμβριο του ίδιου έτους στο Bulletin of AMS, 53 (11) , 1021-1099. 

Το 1948, ο Alan Turing γενικεύει την παραγοντοποίηση LU στο 

μνημειώδες άρθρο του με τίτλο Rounding-off errors in matrix processes, 

Quart. J. Mech. Appl. Math. 1, 287-308. 

Ο ακόλουθος κατάλογος των «πατέρων» της Αριθμητικής Γραμμικής 

Άλγεβρας σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρης. Ωστόσο, εκτός από τους 

προαναφερθέντες John von Neumann, Herman Goldstine και Alan 

Turing, αξίζουν ιδιαίτερης μνείας ο James H. Wilkinson, ιδιαίτερα  

γνωστός, μεταξύ άλλων, για τη μελέτη συσσώρευσης σφαλμάτων 

στρογγύλευσης (σφάλματα τα οποία ο Golub εύστοχα ονομάζει “silent 

killers”), η οποία αναλύεται στο βιβλίο του με τίτλο Rounding errors in 

algebraic processes, Prentice-Hall, 1963, ο Alston S. Householder (ο 

οποίος ξεκίνησε την έρευνά του στη μαθηματική βιολογία και 

μεταπολεμικά στράφηκε στην αριθμητική ανάλυση) με το σύγγραμμά 
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του που φέρει τον τίτλο Theory of matrices in numerical analysis, 

Blaisdell Publ., 1964, ο George Ε. Forsythe (ο οποίος φέρεται να 

εισήγαγε τον όρο «επιστήμη των υπολογιστών» και θεωρείται, από τον 

Donald Knuth, ως ένας εκ των θεμελιωτών του κλάδου), και ο Ελβετός 

Heinz Rutishauer (βοηθός του Eduard Stiefel στο Ινστιτούτο 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΕΤΗ), ο οποίος συνέβαλε, μεταξύ 

άλλων, στην ανάπτυξη της γλώσσας προγραμματισμού ALGOL 

(ALGOrithmic Language) και επινόησε τον αλγόριθμο QD (ZAMP 5 

(1954) 233-251). 

Θα ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό και κάπως τεχνικό χρονικό με ένα 

καταληκτικό σχόλιο: στο, θεωρούμενο ως κλασικό, βιβλίο τους με τίτλο  

Numerical Linear Algebra (1η έκδοση 1997, 25η έκδοση 2022, SIAM), ο 

Lloyd Trefethen, Εταίρος της Βασιλικής Εταιρείας (FRS) από το 2005 

και καθηγητής αριθμητικής ανάλυσης στο Μαθηματικό Ινστιτούτο του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, και ο David Bau, ο οποίος το 1997 ήταν 

φοιτητής του Trefethen και σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής της 

επιστήμης των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, 

υποστηρίζουν ότι, παρ’ ότι πρόκειται για μια συγκριτικά μικρή περιοχή 

των Μαθηματικών, η αριθμητική γραμμική άλγεβρα «είναι τόσο 

θεμελιώδης για τις μαθηματικές επιστήμες όσο ο απειροστικός λογισμός 

και οι διαφορικές εξισώσεις». Ίσως να ακούγεται κάπως υπερβολικό, 

αλλά σίγουρα κρύβει μεγάλη δόση αλήθειας. 

Το παρόν βιβλίο, το οποίο εκτείνεται σε 335 σελίδες, είναι αποτέλεσμα 

της πολύχρονης διδασκαλίας του ομώνυμου μαθήματος από τη 

συγγραφέα καθηγήτρια κα. Μητρούλη και παρουσιάζει με ιδιαίτερα 

εύληπτο τρόπο όλα τα προαναφερθέντα θέματα. Μετά από τα πρώτα δύο 

κεφάλαια όπου παρουσιάζονται η βασική αριθμητική του υπολογιστή και 

η βασική θεωρία ανάλυσης σφάλματος, ακολουθούν τρία κεφάλαια 

αφιερωμένα σε διάφορα είδη παραγοντοποίησης πινάκων με έμφαση 

στην παραγοντοποίηση LU (η οποία διατυπώθηκε το 1938 από τον 

Πολωνό αστρονόμο και μαθηματικό Tadeusz Banachiewicz), την 

παραγοντοποίηση Cholesky, και την παραγοντοποίηση QR (που 

διατυπώθηκε το 1959 από τον Βρετανό John Francis και, ανεξάρτητα, το 

1961 από τη Σοβιετικό μαθηματικό Vera Kublanovskaya). Στο σημείο 

αυτό θα ήθελα να αναφέρω λίγα ιστορικά στοιχεία για τον Cholesky. Ο 

Andre-Louis Cholesky ήταν Γάλλος πολωνικής καταγωγής, απόφοιτος 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_N._Trefethen
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της Ecole Polytechnique, τοπογράφος, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών 

σκοτώθηκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τον Αύγουστο του 1918,  λίγους 

μήνες πριν από το τέλος του πολέμου. Η παραγοντοποίηση Cholesky 

δημοσιεύτηκε post mortem το 1924 και παρέμεινε απαρατήρητη από τη 

μαθηματική κοινότητα μέχρι το 1948 όταν την έφερε στο προσκήνιο ο 

Wilkinson, ενώ την ίδια χρονιά ο Turing εξέτασε την ευστάθεια της 

μεθόδου. 

Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει και μια ενότητα αφιερωμένη στην ανάλυση 

ιδιαζουσών τιμών (SVD), μια μέθοδο παραγοντοποίησης με πολλές 

εφαρμογές ιδιαίτερα στην ανάλυση σήματος και την ανάλυση δεδομένων 

υψηλής διάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση ιδιαζουσών τιμών 

αναπτύχθηκε αρχικά τον 19ο αιώνα στο πλαίσιο της διαφορικής 

γεωμετρίας, με πρωτοπόρους τους Beltrami, Jordan, και Sylvester, όπου 

το κύριο ερώτημα ήταν κατά πόσον είναι δυνατόν μια πραγματική 

διγραμμική μορφή να καταστεί ίση με μια άλλη διγραμμική μορφή μέσω 

ανεξάρτητων ορθογώνιων μετασχηματισμών. Η ανάλυση ιδιαζουσών 

τιμών αναπτύχθηκε περαιτέρω στον 20ο αιώνα, αρχικά ιδιαίτερα από τον 

Picard και αργότερα, μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, από τους 

Kogbetliantz, Hestenes, Golub, Kahan, και Reinsch. 

Το κεφάλαιο 6 πραγματεύεται την αριθμητική επίλυση γραμμικών 

συστημάτων (ένα πρόβλημα που, όπως προαναφέραμε, κατέχει κεντρική 

θέση στη γραμμική άλγεβρα), ενώ στο Κεφάλαιο 7 εξετάζονται τόσο το 

υπερκαθορισμένο όσο και το υποκαθορισμένο γραμμικό πρόβλημα των 

ελαχίστων τετραγώνων. Στο Κεφάλαιο 8 αναλύεται ο ιδιαίτερα 

σημαντικός για πληθώρα εφαρμογών αριθμητικός υπολογισμός 

ιδιοτιμών. Το τελευταίο Κεφάλαιο 9 είναι αφιερωμένο στους 

υπολογισμούς υψηλής κλίμακας οι οποίοι είναι απαραίτητοι στη 

διαχείριση προβλημάτων μεγάλων διαστάσεων, με άλλα λόγια πινάκων 

πολύ μεγάλου μεγέθους, όπου έμφαση δίνεται στα επαναληπτικά 

σχήματα Richardson, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR (μέθοδος διαδοχικής 

υπερχαλάρωσης), αλλά και στη μείωση της διάστασης μέσω των 

μεθόδων Krylov, και ιδιαίτερα των μεθόδων Arnoldi και Lanczos για 

πίνακες μεγάλης διάστασης και αραιούς πίνακες. Θα παραθέσω λίγα 

ιστορικά στοιχεία για τους τρεις τελευταίους. 

Ο Alexei N. Krylov σπούδασε ναυπηγός και διακρίθηκε κατά τη 

δεκαετία του 1890 για την έρευνά του σχετικά με τις ταλαντωτικές 
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κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ένα πλοίο. Το 1904 κατασκεύασε μια 

μηχανή που ήταν σε θέση να ολοκληρώνει συνήθεις διαφορικές 

εξισώσεις. Το 1931 δημοσίευσε μια εργασία με τίτλο On the numerical 

solution of the equation by which in technical questions frequencies of 

small oscillations of material systems are determined, στην οποία 

εισήγαγε ό,τι είναι σήμερα γνωστό ως υπόχωρος Krylov καθώς και τις 

ομώνυμες επαναληπτικές μεθόδους. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος που 

μετέφρασε στα Ρωσικά τα Principia του Νεύτωνα το 1915. 

Ο Walter E. Arnoldi ήταν μηχανολόγος μηχανικός ο οποίος εργαζόταν 

κυρίως σε προβλήματα ταλαντώσεων, ακουστικής, και αεροδυναμικής 

και έγινε διάσημος για τον ομώνυμο αλγόριθμο με την εργασία The 

principle of minimized iterations in the solution of the matrix eigenvalue 

problem (Quart. Appl. Math. 9 (1951) 17-29). 

Ο Cornelius Lanczos, ιδιαίτερα γνωστός στην επιστημονική κοινότητα 

για το κλασικό βιβλίο του με τίτλο The variational principles of 

mechanics,  εργάστηκε στη γενική θεωρία της σχετικότητας, στον ταχύ 

μετασχηματισμό Fourier (FFT) και, μετά το 1949, στην αριθμητική 

ανάλυση.  

Τέλος, το Παράρτημα Α είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον αναγνώστη 

καθώς παρουσιάζει με συμπαγή τρόπο ένα Εργαστήριο Επιστημονικών 

Υπολογισμών, όπου έμφαση δίνεται στη χρήση της υψηλού επιπέδου και 

open source γλώσσας προγραμματισμού Julia. Η Julia αναπτύχθηκε στο 

ΜΙΤ το 2012, συνδυάζει το Matlab με βασικές ιδέες της Python (το 

συντακτικό της μοιάζει πολύ με εκείνο της Python) και ενδείκνυται 

ιδιαίτερα για επιστημονικούς υπολογισμούς και διαχείριση δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας καθώς διακρίνεται από υψηλή ταχύτητα.  Ήδη η Julia 

χρησιμοποιείται ευρέως στο CERN (για δεδομένα του Μεγάλου 

Επιταχυντή Αδρονίων LHC), και στη NASA (για δεδομένα παρατήρησης 

εξωπλανητών). Στο Παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κώδικες 

για 11 παραδείγματα υπολογισμών.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως ο παιδαγωγικός-διδακτικός 

χαρακτήρας του βιβλίου ενισχύεται από το γεγονός ότι όλα τα κεφάλαια 

συνοδεύονται από λυμένα παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις ώστε ο 
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αναγνώστης να μπορεί μόνος του να ελέγξει τον βαθμό εμπέδωσης της 

ύλης. 

Κοντολογίς, το βιβλίο αντανακλά την πολύ μεγάλη διδακτική και 

ερευνητική πείρα της κας Μητρούλη και, τολμώ να πω, το πάθος της για 

το αντικείμενο. Πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά διδακτικό για τους 

φοιτητές των υπολογιστικών Μαθηματικών αλλά και συνάμα ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον για τους μύστες της εφαρμοσμένης γραμμικής άλγεβρας και 

των επιστημονικών υπολογισμών. Παρεμπιπτόντως, στο εξώφυλλο του 

βιβλίου παρουσιάζεται η γραφική παράσταση ενός πίνακα Hadamard 

μεγέθους 428x428 που κατασκευάστηκε το 2004. Τα στοιχεία των 

πινάκων Hadamard, πίνακες οι οποίοι ικανοποιούν την εξίσωση ΑΑΤ = 

nI, όπου ο πίνακας Α είναι nxn, είναι 1 ή -1, ενώ οι γραμμές (στήλες) 

τους είναι ανά δύο ορθογώνιες. Οι πίνακες Hadamard επινοήθηκαν από 

τον Sylvester το 1867, αλλά φέρουν το όνομα του Jacques Hadamard ο 

οποίος μελέτησε τις ιδιότητές τους μόλις το 1893! Μάλιστα, στο 

ακροατήριο παρευρίσκεται ο αγαπητός καθηγητής του ΕΜΠ κ. 

Κουκουβίνος, ο οποίος έχει εργαστεί ιδιαίτερα σε αλγορίθμους 

κατασκευής πινάκων Hadamard. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω την αποψινή παρουσίαση και να 

σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. 


