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معرفی و نقد کتاب
کتاب

»جبرخط عددی و کاربردها«
مریم شمس سوﻻری

∗

امروزه جبرخط عددی در شاخههای مختلف علوم و مهندس کاربرد

گسترده پیدا کرده است و دسترس به منابع معتبر و قابل استناد در این
زمینه بسیار اهمیت دارد .ی

دانشجویان کارشناس

از منابع مفید و مؤثر برای عﻼقهمندان،

نکات چند در مورد ویرایش دوم

»کتاب جبرخط عددی و کاربردها«
عل محمد نظری

و کارشناس ارشد ریاض  ،کتاب

»«Numerical Linear Algebra and Applications

نوشتن بهانه م خواهد و بخواه نخواه
از دفتر انجمن ریاض

∗

بهانهاش جور م شود.

خبر دادند که ویرایش دوم کتاب جبرخط

است که بیسوا نات داتا  ١در سال  ١٩٩۵منتشر کرد  .٢این کتاب را دکتر

عددی و کاربردهای آن تألیف بیسوا نات داتا ،ریاض دان هندیاﻻصل

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

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

اساس ویرایش نمود و انتشارات  ٣ SIAMآن را منتشر کرد.

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

فائزه توتونیان در سال  ١٣٨٧ترجمه و انتشارات دانش اه فردوس

پیشنهادات چندین ریاض دانان برجستۀ دنیا در زمینه جبرخط بهطور
داتا در ابتدای پیش فتار کتاب صریحاً م گوید» :ویرایش دوم

کتاب جبرخط عددی و کاربردها نهتنها ی
عمﻼ ی

کتاب با سب

ناشر متفاوت دارد بل ه

نگارش و موضوعات متفاوت است .با این

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

مواردی در ویرایش جدید ،حت

بهتر نیز شدهاند«.

به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان روشها و ال وریتمهای جبرخط

عددی در جامعۀ علم

و صنعت

کشورمان برآن شدم که این نسخه

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

ترجمه به عنوان ی

گیرد.

منبع مفید و کارآمد مورد استفاده و توجه قرار

محترم درخواست کردم که دربارۀ ویرایش جدید کتاب نکات را جهت
نماید .ایشان نکات

را در این خصوص نوشتند ،اما با در نظر گرفتن

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

پانزده سال بعد از انتشار نسخۀ اول کتاب ،داتا ویرایش دوم کتاب

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

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

من است؛ تغییرات آنچنان زیاد است که گویی دوم مولود اول است
و حاﻻ جوان

است که کودک اش ،ویرایش قبل

بوده است.

فصلبندیهای کتاب تغییر کرده است و فصل دوم که در ویرایش

نخست فصل اول بود ،خﻼصه شده است و قسمت فضای پوچ و
فضای سطری و ستون

بهطور کامل حذف شده است .در بخش

ماتریسهای خاص ،ماتریسهای هرمیت  ،ی ان
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مقیم آمری ا ،توسط دکتر مریم شمس سوﻻری ترجمه شده است و

و برخ

از خواص

آنها اضافه شده و هم رایی ماتریس

نیز بهطور کامل حذف شده

Linear Algebra and Applications, Brooks/Cole Pub., 1995.
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