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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μatlab (Matrix Laboratory) είχε φτιαχτεί αρχικά ως πακέτο γραμμικής
άλγεβρας για υπολογισμούς με πίνακες. Στη συνέχεια εξελίχθηκε και πλέον έχει βρει
εφαρμογές σε πολλά γνωστικά πεδία (π.χ. συστήματα ελέγχου, επεξεργασία σήματος,
προσομοίωση συστημάτων).
Πέραν από τις διάφορες ενσωματωμένες συναρτήσεις και τις εργαλειοθήκες
(toolboxes) που διαθέτει, το Matlab παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να φτιάξει τα
δικά του προγράμματα. Κάθε μία από τις εργαλειοθήκες περιέχει ένα αριθμό
συναρτήσεων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
Η δομή των υπαρχόντων στοιχείων σε μία εγκατάσταση Matlab παρουσιάζεται
εκτελώντας την εντολή “help” (γράφουμε help δίπλα από την προτροπή >> στο
Matlab Command Window και πατάμε enter):
>> help
HELP topics
matlab\general
- General purpose commands.
matlab\ops
- Operators and special characters.
matlab\lang
- Programming language constructs.
matlab\elmat
- Elementary matrices and matrix manipulation.
matlab\elfun
- Elementary math functions.
matlab\specfun
- Specialized math functions.
matlab\matfun
- Matrix functions - numerical linear algebra.
matlab\datafun
- Data analysis and Fourier transforms.
matlab\polyfun
- Interpolation and polynomials.
matlab\funfun
- Function functions and ODE solvers.
matlab\sparfun
- Sparse matrices.
matlab\scribe
- Annotation and Plot Editing.
matlab\graph2d
- Two dimensional graphs.
matlab\graph3d
- Three dimensional graphs.
matlab\specgraph - Specialized graphs.
matlab\graphics - Handle Graphics.
matlab\uitools
- Graphical user interface tools.
matlab\strfun
- Character strings.
matlab\imagesci - Image and scientific data input/output.
matlab\iofun
- File input and output.
matlab\audiovideo - Audio and Video support.
matlab\timefun
- Time and dates.
matlab\datatypes - Data types and structures.
matlab\verctrl
- Version control.
matlab\codetools - Commands for creating and debugging code.
matlab\helptools - Help commands.
matlab\winfun
- Windows Operating System Interface Files (COM/DDE)
matlab\demos
- Examples and demonstrations.
toolbox\local
- Preferences.
matlabxl\matlabxl - MATLAB Builder for Excel
simulink\simulink - Simulink
simulink\blocks
- Simulink block library.
simulink\components - Simulink components.
simulink\fixedandfloat - Simulink Fixed Point utilities.
fixedandfloat\fxpdemos - Fixed-Point Blockset Demos
fixedandfloat\obsolete - (No table of contents file)
simulink\simdemos - Simulink 4 demonstrations and samples.
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simdemos\aerospace - Simulink: Aerospace model demonstrations and samples.
simdemos\automotive - Simulink: Automotive model demonstrations and samples.
simdemos\simfeatures - Simulink: Feature demonstrations and samples.
simfeatures\mdlref - (No table of contents file)
simdemos\simgeneral - Simulink: General model demonstrations and samples.
simdemos\simnew
- Simulink: New features model demonstrations and samples.
simulink\dee
- Differential Equation Editor
shared\dastudio
- (No table of contents file)
stateflow\stateflow - Stateflow
rtw\rtw
- Real-Time Workshop
shared\hds
- (No table of contents file)
shared\timeseries - Shared Time Series Toolbox Library
stateflow\sfdemos - Stateflow demonstrations and samples.
stateflow\coder
- Stateflow Coder
rtw\rtwdemos
- Real-Time Workshop Demos
rtwdemos\rsimdemos - (No table of contents file)
asap2\asap2
- (No table of contents file)
asap2\user
- (No table of contents file)
rtwin\rtwin
- Real-Time Windows Target
simulink\accelerator - Simulink Accelerator
rtw\accel
- (No table of contents file)
aeroblks\aeroblks - Aerospace Blockset
aeroblks\aerodemos - Aerospace Blockset demonstrations and examples.
aerodemos\texture - (No table of contents file)
bioinfo\bioinfo
- Bioinformatics Toolbox
bioinfo\microarray - Bioinformatics Toolbox -- Microarray support functions.
bioinfo\proteins - Bioinformatics Toolbox -- Protein analysis tools.
bioinfo\biomatrices - Bioinformatics Toolbox -- Sequence similarity scoring matrices.
bioinfo\biodemos - Bioinformatics Toolbox -- Tutorials, demos and examples.
can\blocks
- (No table of contents file)
configuration\resource - (No table of contents file)
common\tgtcommon - (No table of contents file)
c166\c166
- Embedded Target for Infineon C166 Microcontrollers
c166\blocks
- (No table of contents file)
c166\c166demos
- (No table of contents file)
ccslink\ccslink
- Link for Code Composer Studio
ccslink\ccsblks
- (No table of contents file)
ccslink\ccsdemos - Link for Code Composer Studio® Demos
cdma\cdma
- CDMA Reference Blockset
cdma\cdmamasks
- CDMA Reference Blockset mask helper functions.
cdma\cdmamex
- CDMA Reference Blockset S-Functions.
cdma\cdmademos
- CDMA Reference Blockset demonstrations and examples.
combuilder\combuilder - MATLAB Builder for COM
comm\comm
- Communications Toolbox
comm\commdemos
- Communications Toolbox Demonstrations.
commdemos\commdocdemos - Communications Toolbox Documentation Examples.
comm\commobsolete - Archived MATLAB Files from Communications Toolbox Version 1.5.
commblks\commblks - Communications Blockset
commblks\commmasks - Communications Blockset mask helper functions.
commblks\commmex - Communications Blockset S-functions.
commblks\commblksdemos - Communications Blockset Demos.
commblksobsolete\v2p5 - (No table of contents file)
commblksobsolete\v2 - (No table of contents file)
commblksobsolete\v1p5 - Archived Simulink Files from Communications Toolbox Version 1.5.
toolbox\compiler - MATLAB Compiler
control\control
- Control System Toolbox
control\ctrlguis - Control System Toolbox -- GUI support functions.
control\ctrlobsolete - Control System Toolbox -- obsolete commands.
control\ctrlutil - (No table of contents file)
control\ctrldemos - Control System Toolbox -- Demos.
shared\controllib - Control Library
curvefit\curvefit - Curve Fitting Toolbox
curvefit\cftoolgui - (No table of contents file)
shared\optimlib
- Optimization Library
daq\daq
- Data Acquisition Toolbox
daq\daqguis
- Data Acquisition Toolbox - Data Acquisition Soft Instruments.
daq\daqdemos
- Data Acquisition Toolbox - Data Acquisition Demos.

3

database\database - Database Toolbox
database\dbdemos - Database Toolbox Demonstration Functions.
database\vqb
- Visual Query Builder functions.
datafeed\datafeed - Datafeed Toolbox
datafeed\dfgui
- Datafeed Toolbox Graphical User Interface
dspblks\dspblks
- Signal Processing Blockset
dspblks\dspmasks - Signal Processing Blockset mask helper functions.
dspblks\dspmex
- DSP Blockset S-Function MEX-files.
dspblks\dspdemos - Signal Processing Blockset demonstrations and examples.
targets\ecoder
- Real-Time Workshop Embedded Coder
ecoder\ecoderdemos - (No table of contents file)
targets\mpt
- (No table of contents file)
mpt\mpt
- Module Packaging Tool
mpt\user_specific - (No table of contents file)
toolbox\exlink
- Excel Link
symbolic\extended - Extended Symbolic Math
filterdesign\filterdesign - Filter Design Toolbox
filterdesign\quantization - (No table of contents file)
filterdesign\filtdesdemos - Filter Design Toolbox Demonstrations.
finance\finance
- Financial Toolbox
finance\calendar - Financial Toolbox calendar functions.
finance\findemos - Financial Toolbox demonstration functions.
finance\finsupport - (No table of contents file)
finderiv\finderiv - Financial Derivatives Toolbox
finfixed\finfixed - Fixed-Income Toolbox
fixedpoint\fixedpoint - Fixed-Point Toolbox
fixedpoint\fidemos - (No table of contents file)
fixedpoint\fimex - (No table of contents file)
toolbox\fixpoint - Simulink Fixed Point
ftseries\ftseries - Financial Time Series Toolbox
ftseries\ftsdemos - (No table of contents file)
ftseries\ftsdata - (No table of contents file)
ftseries\ftstutorials - (No table of contents file)
fuzzy\fuzzy
- Fuzzy Logic Toolbox
fuzzy\fuzdemos
- Fuzzy Logic Toolbox Demos.
toolbox\gads
- (No table of contents file)
gads\gads
- Genetic Algorithm Direct Search Toolbox
gads\gadsdemos
- Genetic Algorithm Direct Search Toolbox
garch\garch
- GARCH Toolbox
garch\garchdemos - (No table of contents file)
toolbox\gauges
- Gauges Blockset
hc12\hc12
- Embedded Target for Motorola HC12
hc12\blocks
- (No table of contents file)
hc12\codewarrior - (No table of contents file)
hc12\hc12demos
- (No table of contents file)
hdlfilter\hdlfilter - Filter Design HDL Coder
hdlfilter\hdlfiltdemos - (No table of contents file)
shared\hdlshared - HDL Library
ident\ident
- System Identification Toolbox
ident\idobsolete - (No table of contents file)
ident\idguis
- (No table of contents file)
ident\idutils
- (No table of contents file)
ident\iddemos
- (No table of contents file)
ident\idhelp
- (No table of contents file)
images\images
- Image Processing Toolbox
images\imuitools - Image Processing Toolbox --- imuitools
images\imdemos
- Image Processing Toolbox --- demos and sample images
images\iptutils - Image Processing Toolbox --- utilities
imaq\imaq
- Image Acquisition Toolbox
imaq\imaqdemos
- Image Acquisition Toolbox.
imaqblks\imaqblks - (No table of contents file)
imaqblks\imaqmasks - (No table of contents file)
imaqblks\imaqmex - (No table of contents file)
instrument\instrument - Instrument Control Toolbox
instrument\instrumentdemos - (No table of contents file)
instrumentblks\instrumentblks - (No table of contents file)
instrumentblks\instrumentmex - (No table of contents file)
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map\map
- Mapping Toolbox
map\mapdemos
- Mapping Toolbox Demos and Data Sets.
map\mapdisp
- Mapping Toolbox Map Definition and Display.
map\mapformats
- Mapping Toolbox File Formats.
map\mapproj
- Mapping Toolbox Projections.
mbc\mbc
- Model-Based Calibration Toolbox
mbc\mbcdata
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbcdesign
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbcexpr
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbcguitools
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbclayouts
- (No table of contents file)
mbc\mbcmodels
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbcsimulink
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbctools
- Model-Based Calibration Toolbox.
mbc\mbcview
- Model-Based Calibration Toolbox.
mech\mech
- SimMechanics
mech\mechdemos
- SimMechanics Demos.
pmimport\pmimport - (No table of contents file)
modelsim\modelsim - Link for ModelSim
modelsim\modelsimdemos - (No table of contents file)
mpc\mpc
- Model Predictive Control Toolbox
mpc\mpcdemos
- (No table of contents file)
mpc\mpcguis
- (No table of contents file)
mpc\mpcobsolete
- Contents of the previous (obsolete) version of the MPC Toolbox
mpc\mpcutils
- (No table of contents file)
shared\slcontrollib - Simulink Control Design Library
targets\mpc555dk - (No table of contents file)
common\configuration - (No table of contents file)
mpc555dk\mpc555demos - (No table of contents file)
mpc555dk\mpc555dk - Embedded Target for Motorola MPC555
mpc555dk\pil
- (No table of contents file)
blockset\mfiles
- (No table of contents file)
rt\blockset
- (No table of contents file)
nnet\nnet
- Neural Network Toolbox
nnet\nnutils
- (No table of contents file)
nnet\nncontrol
- Neural Network Toolbox Control System Functions.
nnet\nndemos
- Neural Network Demonstrations.
nnet\nnobsolete
- (No table of contents file)
opc\opc
- OPC Toolbox
opc\opcgui
- (No table of contents file)
opc\opcdemos
- (No table of contents file)
toolbox\optim
- Optimization Toolbox
osek\osek
- Embedded Target for OSEK VDX
osek\osekdemos
- (No table of contents file)
osek\blocks
- (No table of contents file)
osek\osekworks
- (No table of contents file)
osek\proosek
- (No table of contents file)
toolbox\pde
- Partial Differential Equation Toolbox
powersys\powersys - SimPowerSystems
powersys\powerdemo - SimPowerSystems Demos
drives\drives
- (No table of contents file)
drives\drivesdemo - (No table of contents file)
facts\facts
- (No table of contents file)
facts\factsdemo
- (No table of contents file)
DR\DR
- (No table of contents file)
DR\DRdemo
- (No table of contents file)
simulink\reqmgt
reqmgt\rmidemos
- (No table of contents file)
rf\rf
- RF Toolbox
rf\rfdemos
- RF Toolbox Demos.
rf\rftool
- RF Tool (GUI)
rfblks\rfblks
- RF Blockset
rfblks\rfblksmasks - RF Blockset mask helper functions.
rfblks\rfblksmex - RF Blockset S-functions.
rfblks\rfblksdemos - RF Blockset Demos.
robust\robust
- Robust Control Toolbox
robust\rctutil
- (No table of contents file)
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robust\rctdemos
- (No table of contents file)
rctobsolete\lmi
- Robust Control Toolbox - LMI Solvers.
mutools\commands - (No table of contents file)
mutools\subs
- (No table of contents file)
rptgen\rptgen
- MATLAB Report Generator
rptgen\rptgendemos - (No table of contents file)
rptgenext\rptgenext - Simulink Report Generator
rptgenext\rptgenextdemos - (No table of contents file)
signal\signal
- Signal Processing Toolbox
signal\sigtools
- (No table of contents file)
signal\sptoolgui - (No table of contents file)
signal\sigdemos
- Signal Processing Toolbox Demonstrations.
slcontrol\slcontrol - Simulink Control Design
slcontrol\slctrlguis - (No table of contents file)
slcontrol\slctrlutil - (No table of contents file)
slcontrol\slctrldemos - (No table of contents file)
slestim\slestdemos - Simulink Parameter Estimation Demos
slestim\slestguis - (No table of contents file)
slestim\slestim - Simulink Parameter Estimation
slestim\slestmex - Simulink Parameter Estimation S-Function MEX-files.
slestim\slestutil - (No table of contents file)
sloptim\sloptim
- Simulink Response Optimization
sloptim\sloptguis - (No table of contents file)
sloptim\sloptdemos - Simulink Response Optimization Demos.
sloptim\sloptobsolete - (No table of contents file)
simulink\slvnv
- Simulink Verification and Validation
simulink\simcoverage simcoverage\simcovdemos - (No table of contents file)
toolbox\splines
- Spline Toolbox
toolbox\stats
- Statistics Toolbox
toolbox\symbolic - Symbolic Math Toolbox
tic2000\tic2000
- Embedded Target for TI C2000 DSP(tm)
tic2000\tic2000blks - (No table of contents file)
tic2000\tic2000demos - (No table of contents file)
etargets\etargets - (No table of contents file)
tic6000\tic6000
- Embedded Target for TI C6000 DSP(tm)
tic6000\tic6000blks - TI C6000 (tm) Blocks
tic6000\tic6000demos - Embedded Target for TI C6000 DSP(tm) Demos
etargets\rtdxblks - RTDX (tm) Blocks
vr\vr
- Virtual Reality Toolbox
vr\vrdemos
- Virtual Reality Toolbox examples.
wavelet\wavelet
- Wavelet Toolbox
wavelet\wavedemo - Wavelet Toolbox Demonstrations.
webserver\webserver - MATLAB Web Server
webserver\wsdemos - (No table of contents file)
xpc\xpc
- xPC Target
build\xpcblocks
- (No table of contents file)
xpc\xpcdemos
- xPC Target -- demos and sample script files.
xpc\xpcmngr
- (No table of contents file)
kernel\embedded
- xPC Target Embedded Option

Οι συναρτήσεις που περιέχονται σε κάθε μία εργαλειοθήκη (toolbox) εμφανίζονται
δίνοντας την εντολή “help όνομα_ εργαλειοθήκης”. ΄Ετσι, για παράδειγμα αν
θέλουμε να δούμε τις συναρτήσεις που περιέχονται στην εργαλειοθήκη finance,
δίνουμε:
>> help finance
Financial Toolbox
Version 2.4.2 (R14SP1) 05-Sep-2004
Help and Documentation
Readme
- Release notes for the Financial Toolbox.
ftb
- Argument help headers.
calendar
- Contents of financial calendar functions
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Formatting Currency and Price.
cur2frac
- Decimal currency values to fractional values.
cur2str
- Bank formatted text.
dec2thirtytwo - Decimal to thirty-second.
frac2cur
- Fractional currency values to decimal values.
thirtytwo2dec - Thirty-second to decimal.
Charts.
bolling
candle
dateaxis
highlow
movavg
pointfig

- Bollinger Band chart.
- Candlestick chart.
- Date axis labels.
- High, low, open, close chart.
- Leading and lagging moving averages chart.
- Point and figure chart.

Present and Future Value.
fvdisc
- Future value of discounted security.
fvfix
- Future value with fixed periodic payments.
fvvar
- Future value of varying cash flow.
pvfix
- Present value with fixed periodic payments.
pvvar
- Present value of varying cash flow.%
Annuities.
annurate
annuterm

- Periodic interest rate of annuity.
- Number of periods to obtain value.

Accrued interest.
acrubond
- Accrued interest of security with periodic interest
payments.
acrudisc
- Accrued interest of security paying at maturity.
Prices.
bndprice
prbond
prmat
proddf
proddfl
proddl
prtbill
prdisc

- Price of an SIA standard security.
- Price with regular periodic interest payments.
- Price with interest at maturity.
- Price with odd first period.
- Price with odd first and last periods and settlement
in first period.
- Price with odd last period.
- Price of treasury bill.
- Price of discounted security.

Term Structure of Interest Rates.
bndspread
- Spread of bond over entire underlying curve.
disc2zero
- Zero curve given a discount curve.
fwd2zero
- Zero curve given a forward curve.
prbyzero
- Price bonds from a zero curve.
pyld2zero
- Zero curve given a par yield curve.
termfit
- Term structure fitting with the Spline Toolbox
(demonstration).
tbl2bond
- Format treasury bill data.
tr2bonds
- Format treasury bond data.
zbtprice
- Bootstrap zero rate curve from market bond prices.
zbtyield
- Bootstrap zero rate curve from market bond yields.
zero2disc
- Discount curve given a zero curve.
zero2fwd
- Forward curve given a zero curve.
zero2pyld
- Par yield curve given a zero curve.
Yields.
bndyield
beytbill
discrate
yldbond
yldmat
yldoddf
yldoddfl

- Yield of an SIA standard security.
- Bond equivalent yield for treasury bill.
- Discount rate of a security.
- Yield with regular periodic interest payments.
- Yield with interest at maturity.
- Yield with odd first period.
- Yield with odd first and last periods and settlement
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yldoddl
yldtbill
ylddisc

in first period.
- Yield with odd last period.
- Yield of treasury bill.
- Yield of discounted security.

Rates of return.
effrr
- Effective rate of return.
irr
- Internal rate of return.
mirr
- Modified internal rate of return.
nomrr
- Nominal rate of return.
taxedrr
- After-tax rate of return.
xirr
- Internal rate of return for nonperiodic cash flow.
Payment calculations.
payadv
- Periodic payment given number of advance payments.
payodd
- Payment of annuity with odd first period.
payper
- Periodic payment of loan or annuity.
payuni
- Uniform payment equal to varying cash flow.
Interest rate sensitivities.
bnddurp
- Duration of an SIA standard security from price.
bnddury
- Duration of an SIA standard security from yield.
bndconvp
- Convexity of an SIA standard security from price.
bndconvy
- Convexity of an SIA standard security from yield.
bondconv
- Convexity.
bonddur
- Macaulay and modified durations.
cfconv
- Cash flow convexity and volatility.
cfdur
- Cash flow duration and modified duration.
Amortization and Depreciation.
amortize
- Amortization.
depfixdb
- Fixed declining-balance depreciation.
depgendb
- General declining-balance depreciation.
deprdv
- Remaining depreciable value.
depsoyd
- Sum of years' digits depreciation.
depstln
- Straight line depreciation.
Option valuation and sensitivity.
binprice
- Binomial put and call pricing.
blkimpv
- Black's implied volatility
blkprice
- Black's option pricing.
blsdelta
- Black-Scholes sensitivity to underlying price change.
blsgamma
- Black-Scholes sensitivity to underlying delta change.
blsimpv
- Black-Scholes implied volatility.
blslambda
- Black-Scholes elasticity.
blsprice
- Black-Scholes put and call values.
blsrho
- Black-Scholes sensitivity to interest rate change.
blstheta
- Black-Scholes sensitivity to time to maturity change.
blsvega
- Black-Scholes sensitivity to underlying price
volatility.
opprofit
- Option profit.
Volatility analysis (ARCH/GARCH)
ugarch
- Univariate ARCH/GARCH parameter estimation.
ugarchllf
- Log-likelihood function of univariate GARCH
parameters.
ugarchpred - Forecast volatility based on a univariate GARCH
process.
ugarchsim
- Simulate a univariate GARCH process.
Portfolio analysis.
abs2active - Convert constraints from absolute to active format.
active2abs - Convert constraints from active to absolute format.
cov2corr
- Convert covariance to standard deviation and
correlation.
corr2cov
- Convert standard deviation and correlation to
covariance.
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ewstats
portsim
ret2tick
tick2ret
frontcon
portalloc
portopt
portcons
pcalims
pcglims
pcgcomp
pcpval
portrand
portstats
portvrisk

- Asset return and covariance estimation.
- Simulate multi-asset return time series.
- Asset return time series to price series.
- Asset price time series to return series.
- Efficient frontier with basic constraints.
- Capital allocation.
- Efficient frontier with arbitrary constraint set.
- Specify constraints on portfolio.
- Portfolio asset allocation bounds.
- Portfolio asset group allocation bounds.
- Portfolio group to group composition bounds.
- Portfolio total value.
- Randomized portfolio risks, returns and weights.
- Portfolio risk and expected rate of return.
- Portfolio value at risk.

============== Financial calendar functions (help calendar) ==============
Current Time And Date.
today
- Current date.
Date and Time Components and Formats.
datedisp
- Display a matrix containing date number entries.
datefind
- Indices of date numbers in matrix.
day
- Day of month.
eomdate
- Last date of month.
hour
- Hour of date or time.
lweekdate
- Date of last occurrence of weekday in month.
minute
- Minute of date or time.
month
- Month of date.
months
- Number of whole months between dates.
m2xdate
- MATLAB date to Excel date.
nweekdate
- Date of specific occurrence of weekday in month.
second
- Second of date or time.
x2mdate
- Excel date to MATLAB date.
year
- Year of date.
yeardays
- Number of days in year.
Financial dates.
busdate
- Next or previous business day.
datemnth
- Date of day in future or past month.
datewrkdy
- Date of future or past workday.
daysadd
- Days into future or past from any day count basis.
days360
- Days between dates based on 360 day year (SIA).
days360e
- Days between dates based on 360 day year (Europe).
days360isda - Days between dates based on 360 day year (ISDA).
days360psa
- Days between dates based on 360 day year (PSA).
days365
- Days between dates based on 365 day year.
daysdif
- Days between dates for any day count basis.
daysact
- Days between dates based on actual year.
fbusdate
- First business date of month.
holidays
- Holidays and non-trading days.
isbusday
- True for dates that are business days.
lbusdate
- Last business date of month.
thirdwednesday - Third-Wednesday of the month.
wrkdydif
- Number of working days between dates.
yearfrac
- Fraction of year between dates.
Coupon bond dates.
accrfrac
- Accrued interest coupon period fraction.
cfamounts
- Cash flow amounts for a security.
cfdates
- Cash flow dates for a security.
cftimes
- Cash flow time factors for a security.
cfport
- Portfolio form of cash flows.
cpncount
- Coupons payable between dates.
cpndaten
- Next coupon date after date.
cpndatenq
- Next quasi-coupon date after date.
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cpndatep
cpndatepq
cpndaysn
cpndaysp
cpnpersz

- Previous coupon date before date.
- Previous quasi-coupon date before date.
- Number of days between date and next coupon date.
- Number of days between date and previous coupon date.
- Size in days of period containing date.

If the previous text just scrolled off your screen, try:
more on, help finance, more off

Για να πάρουμε πληροφορίες για μία συγκεκριμένη συνάρτηση, δίνουμε την εντολή
“help όνομα_συνάρτησης”. Για παράδειγμα, αν θέλουμε πληροφορίες για την
συνάρτηση fvfix, γράφουμε:
>> help fvfix
FVFIX Future value with fixed periodic payments.
F = FVFIX(RATE,NPER,P,PV,DUE) returns the future value of a series of
equal payments. RATE is the periodic interest rate, NPER is the number
of periods, P is the periodic payment, PV is the initial value, and DUE
specifies whether the payments are made at the beginning (DUE = 1)
or end (DUE = 0) of the period. By default, DUE = 0 and PV = 0.
For example, a savings account has a starting balance of $1500.
$200 is added at the end of each month for 10 years and the
account pays 9% interest compounded monthly. Using this data,
f = fvfix(.09/12,12*10,200,1500,0)
returns f = 42379.89.
See also pvfix, pvvar, fvvar.
Reference page in Help browser
doc fvfix

Πέραν αυτών, το Matlab διαθέτει εκτενή βοήθεια. Από το μενού Help μπορεί να
βρεθεί πλήρης βοήθεια για το Matlab, να παρουσιαστούν τα demos και να δοθεί online βοήθεια.
Η οθόνη που εμφανίζεται όταν ανοίγουμε το Matlab είναι αυτή που φαίνεται στο
ακόλουθο Σχήμα. Όλες οι εντολές δίνονται στο Command Window ενώ τα άλλα δύο
παράθυρα μας δίνουν:
1. το πάνω αριστερά παράθυρο: είτε το περιεχόμενο του τρέχοντος φακέλου (Current
Directory) ή τις μεταβλητές που ορίζονται ή υπολογίζονται στο χώρο εργασίας
(Workspace),
2. το κάτω δεξιά παράθυρο: τις εντολές που έχουμε δώσει ως εκείνη τη στιγμή.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανοίγοντας το μαθηματικό πακέτο Matlab εμφανίζεται στην οθόνη στο Command
Window το σύμβολο
>>
στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την εντολή που θέλουμε να εκτελεστεί. Η
εντολή αυτή μπορεί να είναι ένας απλός υπολογισμός πράξεων, λύση μίας εξίσωσης,
κλήση μίας συνάρτησης για απεικόνιση γραφικής παράστασης, υπολογισμός ενός
ολοκληρώματος.
Πληκτρολογώντας
>> 3+5
και πατώντας enter θα εμφανιστεί η απάντηση
ans =
8
Η ans είναι μία default μεταβλητή η οποία χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί το
αποτέλεσμα.
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Επίσης, μπορούμε να ορίσουμε τις δικές μας μεταβλητές χρησιμοποιώντας
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και το σύμβολο της υπογράμμισης (_) (μέχρι 63
χαρακτήρες). Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα. Τ Μatlab κάνει
διάκριση πεζών-κεφαλαίων στα ονόματα των μεταβλητών. Έτσι το a δηλώνει
διαφορετική μεταβλητή από το Α.
Με την εντολή who μπορούμε να δούμε ποιες μεταβλητές έχουν οριστεί μέχρι
στιγμής, η εντολή whos δείχνει το μέγεθος και το είδος κάθε μεταβλητής ενώ με την
εντολή clear μπορούμε να σβήσουμε μία ή περισσότερες ή όλες τις μεταβλητές. Έτσι
αν έχουμε δηλώσει 2 μεταβλητές την a=2 και το 2x1 διάνυσμα b=[2 1]Τ, η εντολή
>> who
δίνει
Your variables are:
a b
ενώ η εντολή
>> whos
δίνει
Name
a
b

Size
1x1
2x1

Bytes Class
8 double array
16 double array

Grand total is 3 elements using 24 bytes
Όταν ορίσουμε κάποια μεταβλητή αυτή φαίνεται στο παράθυρο του χώρου εργασίας
(workspace). Διπλοπατώντας με το ποντίκι στο όνομα της μεταβλητής, εμφανίζεται
ένας array editor στον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε αν θέλουμε την τιμή της
μεταβλητής (Ιδιαίτερα χρήσιμο για πίνακες μεγάλων διαστάσεων). Για παράδειγμα,
για το διάνυσμα b=[2 1], θα έχουμε:
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Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις μεταβλητές ή κάποιες από τις μεταβλητές για να
τις χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον γράφουμε ‘save όνομα_ αρχείου’. Έτσι αν θέλουμε
να αποθηκεύσουμε τις προηγούμενες μεταβλητές, γράφουμε:
>> save test
oπότε δημιουργείται το αρχείο test.mat στο οποίο αποθηκεύονται οι μεταβλητές a και
b. Aν θέλουμε να αποθηκεύσουμε μόνο κάποιες από τις μεταβλητές, π.χ. εδώ την
μεταβλητή a, γράφουμε
>> save test a
Με την εντολή ‘load όνομα_αρχείου’ φορτώνουμε αυτές τις μεταβλητές.
Αν δεν επιθυμούμε να εμφανίζεται το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας εντολής,
βάζουμε στο τέλος της εντολής ένα ελληνικό κόμμα:
>> a=2;
Για να δούμε την τιμή της μεταβλητής, δίνουμε το όνομα της στην προτροπή >>:
>> a
οπότε εμφανίζεται:
a=
13

2
Για να γράψουμε σχόλια χρησιμοποιούμε το σύμβολο %, έτσι μπορούμε να
γράψουμε:
>> a=2 %a is equal to 2
a=
2
Το Matlab κάνει πράξεις και με μιγαδικούς αριθμούς, οι οποίοι δηλώνονται ως εξής:
>> a=6+8i
a=
6.0000 + 8.0000i
Ο συζυγής ενός μιγαδικού αριθμού δίνεται από την εντολή:
>> b=conj(a)
b=
6.0000 - 8.0000i
Επίσης με τις εντολές abs(a) ή norm(a) δίνεται το μέτρο του μιγαδικού a, ενώ με
real(a) και με imag(a) δίνεται το πραγματικό και φανταστικό μέρος του a, αντίστοιχα.
Οι συναρτήσεις conj( ), abs( ), norm( ) είναι έτοιμες συναρτήσεις του Matlab. To
Μatlab έχει πολλές έτοιμες συναρτήσεις, όμως ο χρήστης μπορεί να φτιάξει και τις
δικές του όπως θα δούμε στην συνέχεια.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Για να ορίσουμε ένα πίνακα στο Matlab αρκεί να ξεκινήσουμε με μία αριστερή
αγκύλη, να γράψουμε τα στοιχεία του πίνακα χωρισμένα μεταξύ τους με κενό ή
κόμμα και να κλείσουμε τον πίνακα με μία δεξιά αγκύλη.
Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα διάνυσμα γραμμής χωρίζουμε τα στοιχεία μεταξύ τους
με κενό. Έτσι το 1x3 διάνυσμα a=[ 2 3 5] ορίζεται ως εξής:
>> a=[2 3 5]
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Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα διάνυσμα στήλης χωρίζουμε τα στοιχεία μεταξύ τους με
⎡1 ⎤
κόμμα. Έτσι το 3x1 διάνυσμα στήλης b = ⎢⎢4⎥⎥ ορίζεται ως εξής:
⎢⎣6 ⎥⎦
>> b=[1;4;6]
Για αναφερθούμε σε κάποιο στοιχείο ενός διανύσματος αρκεί να γράψουμε δίπλα στο
όνομα του τον αριθμό του στοιχείου μέσα σε παραθένσεις. Έτσι αν για το διάνυσμα b
γράψουμε
>> b(2)
παίρνουμε
ans =
4
Για να πάρουμε κάποια στοιχεία ενός διανύσματος γραμμής ή στήλης μόνο και όχι
ολόκληρο το διάνυσμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνω και κάτω όριο. Έτσι, αν
έχουμε το 10x1 διάνυσμα
>> C=[5 4 7 2 6 0 8 9 2 1]
και γράψουμε
>> C(1:4)
παίρνουμε
ans =
5

4

7

2

ενώ αν γράψουμε
>>C(5:-1:2)
παίρνουμε
ans =
6

2

7

4

παίρνουμε δηλαδή, το πέμπτο, το τέταρτο, το τρίτο και το δεύτερο στοιχείο του
διανύσματος (δηλαδή, ξεκινάμε με το πέμπτο στοιχείο και κατεβαίνουμε κατά ένα
μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο στοιχείο).
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Επίσης μπορούμε να γράψουμε
C([4 2 7])
για να πάρουμε (δηλαδή, το τέταρτο, το δεύτερο, και το έβδομο στοιχείο του
διανύσματος C)
ans =
2

4

8

⎡2 3
O ορισμός ενός πίνακα, για παράδειγμα του 3x3 πίνακα A = ⎢⎢7 11
⎢⎣17 19
εξής

5⎤
13 ⎥⎥ γίνεται ως
23⎥⎦

>> A=[2 3 5;7 11 13; 17 19 23]
Για να αναφερθούμε σε κάποιο στοιχείο του πίνακα αρκεί να γράψουμε δίπλα στο
όνομα του τον αριθμό του στοιχείου (χρήση δεικτών γραμμής και στήλης) μέσα σε
παρενθέσεις. Έτσι, αν για τον πίνακα Α γράψουμε
>> A(2,1)
παίρνουμε
ans =
7
Η πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη γραμμή ή στήλη ενός πίνακα γίνεται με τη χρήση
του τελεστή ‘:’. Έτσι, αν γράψουμε
>> A(2,:)
παίρνουμε την δεύτερη γραμμή του πίνακα Α, δηλαδή
ans =
7

11

13

ενώ αν γράψουμε
>> A(:,1)
παίρνουμε την πρώτη στήλη του πίνακα Α, δηλαδή
ans =

16

2
7
17
Σημείωση: Οι δείκτες γραμμής/στήλης στο Μatlab παίρνουν μόνο θετικές ακέραιες
τιμές και όχι το 0 όπως συμβαίνει σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού. Επίσης,
εκτός από διδιάστατους πίνακες μπορούμε να έχουμε και πίνακες περισσότερων
διαστάσεων στο Matlab.
Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι για να δημιουργήσουμε ένα πίνακα:
1. A=αρχή:τέλος. Για παράδειγμα, η εντολή
>> a=1:6
δημιουργεί τον πίνακα γραμμή:
a=
1

2

3

4

5

6

2. A= αρχή:βήμα:τέλος. Για παράδειγμα, η εντολή
>> b=1:3:15
δημιουργεί τον πίνακα γραμμή:
b=
1
3.

4

7

10

13

Συνδυασμός άλλων πινάκων
Π.χ. αν a=[1 2 3 4 5] και b=[6 7 8 9 0]. Τότε η εντολή
>> c=[b a]
δίνει
c=
6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

ενώ η εντολή
>> c=[a(1:2:5) 1 0 1 b(4:5)]
δίνει
c=

17

1

3

5

1

0

1

9

0

Πίνακες που όλα τα στοιχεία τους είναι 1 ή 0 δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τις
συναρτήσεις ones( ) και zeros( ), αντίστοιχα. Έτσι γράφοντας ones(n) ή zeros(n)
δημιουργείται ένας πίνακας nxn που όλα τα στοιχεία του είναι 1 ή 0, αντίστοιχα. Ενώ
γράφοντας ones(n,k) ή zeros(n,k) δημιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες με n
γραμμές και k στήλες. Ο μοναδιαίος πίνακας nxn δημιουργείται με την εντολή eye(n).
Με την εντολή size(A) παίρνουμε τις διαστάσεις του πίνακα Α ενώ η εντολή
length(A) δίνει τη μέγιστη διάσταση του Α. Π.χ.
>> A=[1 2 3;2 5 6]
A=
1
2

2
5

3
6

>> size(A)
ans =
2

3

>> length(A)
ans =
3
Συναρτήσεις για πίνακες
Τα τριγωνικά μέρη ενός πίνακα προκύπτουν με τις εντολές tril και triu. Τα στοιχεία
κάτω από την κύρια διαγώνιο (μαζί με την κύρια διαγώνιο) ενός πίνακα Α δίνονται
από την εντολή tril(A) ενώ αυτά πάνω από την κύρια διαγώνιο με την εντολή triu(A).
Πιο γενικά η tril(A,k) δίνει τα στοιχεία που είναι στην k και κάτω από αυτή διαγώνιο
του Α ενώ η triu(A,k) τα στοιχεία που είναι πάνω.
>> A=[2 3 5;7 11 13; 17 19 23]
A=
2 3 5
7 11 13
17 19 23
>> tril(A)
ans =
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2 0 0
7 11 0
17 19 23
>> triu(A,1)
ans =
0
0
0

3
0
0

5
13
0

>> triu(A,-1)
ans =
2
7
0

3
11
19

5
13
23

Με την εντολή diag(A) δίνεται η κύρια διαγώνιος του Α ενώ με diag(A,k) δίνεται η k
διαγώνιο πάνω ή κάτω από την κύρια διαγώνιο (ανάλογα αν το k είναι θετικός ή
αρνητικός αριθμός). Π.χ.
>> diag(A)
ans =
2
11
23
>> diag(A,-1)
ans =
7
19
Η εντολή norm( ) δίνει την p-norm ενός διανύσματος ( x p = (∑ x i )1/p ) ή ενός
p

πίνακα ( A

p

= max
x ≠0

A⋅x
x

p

). Έτσι, για ένα διάνυσμα η default τιμή είναι

p

τετραγωνική νόρμα (για p=2), ενώ υπολογίζονται νόρμες για τιμές του p μέχρι ∞
(inf). Για πίνακες είναι διαθέσιμες οι νόρμες για p=1, 2, inf και ‘fro’ (νόρμα
Frobenius). Π.χ.
>> x=[1 2 3]
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x=
1

2

3

>> norm(x)
ans =
3.7417
>> norm(x,1)
ans =
6
>> norm(x,4)
ans =
3.1463
>> norm(x,inf)
ans =
3
>>Α=[2 3 5;7 11 13;17 19 23]
A=
2 3 5
7 11 13
17 19 23
>> norm(A,1)
ans =
41
>> norm(A,2)
ans =
39.3704
>> norm(A,inf)
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ans =
59
>> norm(A,'fro')
ans =
39.4462
Ο ανάστροφος ενός πίνακα Α δίνεται από το A'. Για παράδειγμα:
>> A=[1 2 3;2 5 6]
A=
1 2
2 5
>> A'

3
6

ans =
1
2
3

2
5
6

Αν έχουμε ένα πίνακα μιγαδικών π.χ. τον z=[1+2i 3+4i] με z′ έχουμε τον συζυγή
ανάστροφο πίνακα ενώ με z.′ δίνεται ο μη-συζυγής ανάστροφος. Έτσι:
>> z=[1+2i 3+4i]
z=
1.0000 + 2.0000i 3.0000 + 4.0000i
>> z'
ans =
1.0000 - 2.0000i
3.0000 - 4.0000i
>> z.'
ans =
1.0000 + 2.0000i
3.0000 + 4.0000i
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O αντίστροφος ενός πίνακα Α δίνεται από την συνάρτηση inv(A).
Η συνάρτηση det(A) μας δίνει την ορίζουσα ενός πίνακα Α.
Η συνάρτηση rank(A) δίνει το βαθμό του Α (την τάξη του μεγαλύτερου
τετραγωνικού υποπίνακα του που έχει ορίζουσα διαφορετική από το 0).
Η συνάρτηση eig(A) δίνει τις ιδιοτιμές του πίνακα Α. Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε
τον πίνακα
>> A=[2 -3;0 1]
A=
2
0

-3
1

Η εντολή
>> eig(A)
δίνει τις ιδιοτιμές
ans =
2
1
Ενώ αν γράψουμε
>> [V, D]=eig(A)
παίρνουμε
V=
1.0000
0

0.9487
0.3162

D=
2
0

0
1

όπου οι στήλες του V είναι τα ιδιοδιανύσματα του Α και τα διαγώνια στοιχεία του D
είναι οι αντίστοιχες ιδιοτιμές.
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Οι συναρτήσεις max( ) και min( ) δίνουν το μέγιστο και το ελάχιστο, αντίστοιχα.
Έτσι, αν έχουμε ένα διάνυσμα x:
>> x=[4 -8 -2 1 0]
x=
4

-8

-2

1

0

παίρνουμε:
>> max(x)
ans =
4
>> min(x)
ans =
-8
Η συνάρτηση sort( ) κάνει ταξινόμηση σε αύξουσα διάταξη. Για ένα διάνυσμα x
πραγματικών αριθμών η φθίνουσα διάταξη δίνεται από την -sort(-x). Έτσι, για το
προηγούμενο διάνυσμα x:
>> sort(x)
ans =
-8 -2

0

1

4

0

-2

-8

>> -sort(-x)
ans =
4

1

Για διανύσματα με μιγαδικούς αριθμούς, η συνάρτηση sort κάνει ταξινόμηση με
απόλυτη τιμή και έτσι η φθίνουσα διάταξη πρέπει να γίνει με αναδιάταξη της εξόδου:
>> x=[1+i -3-4i 2i 1]
x=
1.0000 + 1.0000i

-3.0000 - 4.0000i

0 + 2.0000i

1.0000

>> abs(x)
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ans =
1.4142

5.0000

2.0000

1.0000

>> y=sort(x)
y=
1.0000

1.0000 + 1.0000i

0 + 2.0000i -3.0000 - 4.0000i

>> z=y(end:-1:1)
z=
-3.0000 - 4.0000i

0 + 2.0000i 1.0000 + 1.0000i 1.0000

(Το διάνυσμα z προκύπτει από το y ξεκινώντας από το τελευταίο στοιχείο του y και
φτάνει μέχρι το πρώτο στοιχείο με βήμα -1).
Για πίνακες, οι συναρτήσεις max και min επιστρέφουν ένα διάνυσμα που περιέχει το
μέγιστο και το ελάχιστο στοιχείο, αντίστοιχα, σε κάθε στήλη και η sort ταξινομεί τα
στοιχεία σε κάθε στήλη του πίνακα με αύξουσα διάταξη. Οι συναρτήσεις max και
min μπορούν να επιστρέψουν ένα δεύτερο όρισμα που να καθορίζει τους δείκτες των
στοιχείων που έχουν βρεθεί τα μέγιστα και τα ελάχιστα στοιχεία. Έτσι:
>> A=[0 -1 2;1 2 -4;5 -3 -4]
A=
0 -1 2
1 2 -4
5 -3 -4
>> max(A)
ans =
5

2

2

>> [m,i]=min(A)
m=
0 -3 -4
i=
1

3

2
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Όπως φαίνεται από το παράδειγμα, αν υπάρχουν περισσότερα από δύο στοιχεία σε
μία στήλη ελάχιστα (ομοίως και για μέγιστα) τότε ο δείκτης του πρώτου στοιχείου
επιστρέφεται.
Το ελάχιστο στοιχείο σε ένα πίνακα μπορεί να βρεθεί ως εξής:
>> min(min(A))
ans =
-4

Πράξεις
Στις πράξεις με πίνακες ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν από την άλγεβρα
πινάκων. Έτσι αν έχουμε τα διανύσματα:
>> a=[1 2 3]
a=
1

2

3

>> c=[4;5;6]
c=
4
5
6
Η εντολή
>> dot(a,c)
Δίνει το εσωτερικό γινόμενο των 2 διανυσμάτων (το ίδιο παίρνουμε αν γράψουμε
a*c):
ans =
32
Ενώ η εντολή
>> c*a
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Δίνει τον 3x3 πίνακα
ans =
4
5
6

8 12
10 15
12 18

Πράξεις στοιχείο προς στοιχείο
Έστω τα διανύσματα γραμμής a=[a1 a2 …an], b=[b1 b2 … bn] (Τα ίδια ισχύουν και αν
έχουμε πίνακες) και k=σταθερός αριθμός. Οι εντολές που χρησιμοποιούμε είναι οι
ακόλουθες:
1. Πρόσθεση αριθμού σε διάνυσμα
a+k=[a1+k a2+k …an+k]
2. Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα
a*k=[a1*k a2*k …an*k]
3. Πρόσθεση διανυσμάτων
a+b=[a1+b1 a2+b2 …an+bn]
4. Πολλαπλασιασμός διανυσμάτων
a.*b=[a1*b1 a2*b2 …an*bn]
Για παράδειγμα για τους πίνακες
>> A=[1 2; 3 4]
A=
1
3

2
4

>> B=[5 6; 7 8]
B=
5
7

6
8

Έχουμε
>> C=A.*B
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C=
5 12
21 32
5. Διαίρεση διανυσμάτων
a./b=[a1/b1 a2/b2 …an/bn]
a.\b=[a1\b1 a2\b2 …an\bn]
Για παράδειγμα αν έχουμε b=[3 4 5] και c=[2 6 8]
Tότε η εντολή
>> d=b./c
Δίνει
d=
1.5000

0.6667

0.6250

Ενώ η εντολή
>> d=b.\c
Δίνει
d=
0.6667

1.5000

1.6000

6. Δυνάμεις
a.^k=[a1^k a2^k …an^k]
a.^b=[a1^b1 a2^b2 …an^bn]
Παρατηρήστε ότι αν έχουμε τον πίνακα
>> A=[1 2;3 4]
A=
1
3

2
4

η εντολή:
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>> A^2
σημαίνει Α*Α και δίνει
ans =
7 10
15 22
ενώ η εντολή:
>> A.^2
είναι η ύψωση κάθε στοιχείου του Α στο 2 και δίνει:
ans =
1
9

4
16

Παραδείγματα
Έστω:
>> x=[1 2 3]
x=
1

2

3

>> y=[2 3 4]
y=
2

3

4

>> Z=[1 2;3 4]
Z=
1
3

2
4

Τότε:
>> x.^y
ans =
1

8

81
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>> 2.^x
ans =
2

4

8

>> 2.^Z
ans =
2
8

4
16

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για να σχεδιάσουμε δεδομένα σε 2 διαστάσεις χρησιμοποιούμε την εντολή plot. Η
εντολή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο γραφικών που ονομάζεται Figure και θέτει τα
δεδομένα σε ένα σύστημα κάθετων αξόνων και ενώνει τα σημεία με μία γραμμή. Για
παράδειγμα, οι εντολές
>> x=0:0.005:6.5;
>> y=sin(x);
>> plot(x,y)
έχουν σαν αποτέλεσμα την ακόλουθη γραφική παράσταση:
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Για την κατάτμηση ενός διαστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή
linspace( ). Η συνάρτηση linspace μπορεί να πάρει δύο ή τρεις παραμέτρους. Αν
χρησιμοποιηθεί με 2 παραμέτρους (π.χ. linspace(x1, x2)) δίνει ένα διάνυσμα γραμμής
με 100 στοιχεία των οποίων οι τιμές είναι από x1 μέχρι x2. Για παράδειγμα, ο
ορίζοντιος άξονας της προηγούμενης γραφικής παράστασης μπορεί να δημιουργηθεί
και με την παρακάτω εντολή
>> x=linspace(0, 6.5)
Αν η linspace έχει τρεις παραμέτρους, η τρίτη παράμετρος καθορίζει το πλήθος των
στοιχείων του διανύσματος.
Στο ίδιο παράθυρο μπορούμε να σχεδιάσουμε περισσότερες από μία γραφικές
παραστάσεις. Για παράδειγμα, οι εντολές
>> x=0:0.005:6.5;
>> y=sin(x);
>> z=cos(x);
>> plot(x,y,x,z)
έχουν σαν αποτέλεσμα το παρακάτω γράφημα
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Αν υπάρχουν διαφορετικοί οριζόντιοι άξονες τότε το Matlab κάνει αυτόματα τις
αντίστοιχες προσαρμογές. Π.χ. οι εντολές
>> x=linspace(0,8);
>> y=2*x.^2;
>> w=linspace(-2,9);
>> z=2*w.^3;
>> plot(x,y,w,z)
δίνουν την ακόλουθη γραφική παράσταση:
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Για τα δύο προηγούμενα γραφήματα το Μatlab σχεδίασε τις γραφικές παραστάσεις
χρησιμοποιώντας συνεχόμενες γραμμές μπλε και πράσινου χρώματος. Μπορούμε να
επιλέξουμε ένα διαφορετικό τρόπο σχεδίασης αν εισάγουμε στη συνάρτηση μία τρίτη
παράμετρο η οποία είναι string και αποτελείται από ένα ή περισσότερους από τους
χαρακτήρες του παρακάτω πίνακα.
Σύμβολο

Χρώμα

Σύμβολο

Σημείο

Σύμβολο

b
g
r

Blue
Green
Red

⋅
°
x

Point
Circle
x-mark

:
-.

m
y
k
w
c

Magenta
Yellow
Black
White
Cyan

+
*
s
d
^

Plus
Star
Square
Diamond
Triangle
(up)
Triangle
(left)
Triangle
(right)
Pentagram
Hexagram

--

<
>
p
h

Στυλ
Γραμμής
Solid line
Doted line
Dash-dot
line
Dashed line
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Άλλες εντολές που σχετίζονται με τις γραφικές παραστάσεις είναι οι ακόλουθες:
grid on : Προσθέτει διακεκομμένες γραμμές
grid off: Σβήνει τις διακεκομμένες γραμμές (αρχική επιλογή)
box on : Οι άξονες σχηματίζουν ορθογώνιο (αρχική επιλογή)
box off: Σβήνει το ορθογώνιο
xlabel : Βάζει τίτλο στον οριζόντιο άξονα
ylabel : Βάζει τίτλο στον κάθετο άξονα
title
: Βάζει τίτλο (μία γραμμή κειμένου) στην κορυφή της γραφικής παράστασης
text(x, y, ‘string’) : Εισάγει το κείμενο string στη θέση με συντεταγμένες x, y
gtext(‘string’)
: Ανοίγει το παράθυρο Figure και τοποθετεί το κείμενο string στη
θέση που θα δοθεί το κλικ του ποντικιού
axis([xmin xmax ymin ymax]) : Θέτει ελάχιστη και μέγιστη τιμή στους άξονες
axis auto : Επιστρέφει στα default όρια
axis off /on : Σβήνει / Εμφανίζει τους άξονες
axis square: Κάνει τους άξονες τετράγωνους
xlim([xmin xmax]) : Θέτει καθορισμένα όρια για τον x-άξονα
ylim([ymin ymax]) : Θέτει καθορισμένα όρια για τον y-άξονα
hold on : Κρατάει ότι έχουμε σχεδιάσει ως τώρα και προσθέτει ότι κάνουμε επιπλέον
hold off : Καθαρίζει το σχήμα και σχεδιάζει καινούριo (default)
clf : Καθαρίζει το τρέχον figure window
close : Κλείνει το τρέχον figure window
LineWidth : Αλλάζει το πάχος της γραμμής (Το default είναι 0.5points:1/72inch). Για
παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε: plot(x,y,’LineWidth’, 2)
MarkerSize : Αλλάζει το μέγεθος των συμβόλων (default=6points). Για παράδειγμα
μπορούμε να γράψουμε: plot(x,y,'p','MarkerSize', 10)
MarkerEdgeColor : Δίνει κάποιο χρώμα στο περίγραμμα του marker. Για παράδειγμα
μπορούμε να γράψουμε: plot(x,y,'p','MarkerEdgeColor', 'k')
MarkerFaceColor : Δίνει κάποιο χρώμα στο εσωτερικό του marker.
legend(‘string1’, ‘string2’, …,’stringn’): Δημιουργεί ένα κουτί (legend box) και βάζει
το stringi σε αυτό (Το default είναι στην
πάνω δεξιά γωνία της περιοχής του
άξονα. Μπορεί όμως η θέση να αλλάξει
βάζοντας τα ορίσματα: -1:στα δεξιά του
σχήματος, 0:αυτόματη επιλογή της
καλύτερης θέσης, 1:default, 2:πάνω
αριστερή γωνία, 3:κάτω αριστερή γωνία,
4:κάτω δεξιά γωνία).

Για παράδειγμα, αν προστεθούν οι παρακάτω εντολές, στις εντολές που έγιναν για
την δημιουργία του προηγούμενου γραφήματος
>> grid on
>> xlabel ('Variable x')
>> ylabel ('Variables y and z')
>> title ('Sine and Cosine Curves')
>> text(2.5, 0.7, 'sin(x)')
>> text(2.0, 0.1, 'cos(x)')
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τότε θα πάρουμε την ακόλουθη γραφική παράσταση
Sine and Cosine Curves
1
0.8
sin(x)
0.6

Variables y and z

0.4
0.2
cos(x)
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

0

1

2

3
4
Variable x

5

6

7

Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε δύο ή περισσότερες γραφικές παραστάσεις σε
διαφορετικά παράθυρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή figure ή από το
μενού File/New/Figure.
H εντολή plot δέχεται και πίνακες. Έτσι αν το x είναι m-διάστατο διάνυσμα και το Y
ένας mxn πίνακας, τότε η εντολή plot(x,Y) σχεδιάζει τις γραφικές παραστάσεις που
προκύπτουν από το x και κάθε στήλη του Υ. Αν και το Χ και το Υ είναι 2 mxn
πίνακες τότε η εντολή plot(X,Y) σχεδιάζει τις γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν
από τις αντίστοιχες στήλες των Χ και Υ.
Αν αντί της εντολής plot χρησιμοποιήσουμε την εντολή loglog τότε οι άξονες
βαθμονομούνται λογαριθμικά (βάση το 10). Σχετιζόμενες συναρτήσεις είναι η
semilogx και η semilogy για τις οποίες μόνο ο x άξονας ή ο y άξονας, αντιστοίχως,
βαθμονομούνται λογαριθμικά.
Παραδείγματα
1.

Να γίνει η γραφική παράσταση της |1+h+h2/2−exp(h)| ως προς h για h=1, 10-1,
10-2, 10-3, 10-4.

Αυτή η ποσότητα συμπεριφέρεται σαν πολλαπλάσιο του h3 όταν το h έχει μικρή τιμή,
και επομένως σε μία λογαριθμική κλίμακα, η παραπάνω ποσότητα θα είναι περίπου
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μία ευθεία γραμμή με κλίση 3. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, σχεδιάζουμε επίσης
στο ίδιο γράφημα με διακεκομένη γραμμή την παράσταση h3 . Έτσι, οι εντολές:
>> h=10.^[0:-1:-4];
>> y=abs(1+h+h.^2/2-exp(h));
>> loglog(h,y,'-',h,h.^3,'--')
δίνουν την ακόλουθη γραφική παράσταση:
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2. Οι εντολές:
>> x = logspace(-1,2);
>> loglog(x,exp(x),'-s','Markersize',3)
δίνουν την ακόλουθη γραφική παράσταση:
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Σημείωση: Η συνάρτηση logspace( ) δημιουργεί λογαριθμικά χωρισμένα
διανύσματα. Έτσι:
Η y = logspace(a,b) δημιουργεί ένα διάνυσμα γραμμής με 50 λογαριθμικώς
χωρισμένα σημεία μεταξύ των 10a και 10b, ενώ η
y = logspace(a,b,n) δημιουργεί n σημεία μεταξύ των 10a και 10b.
3. Οι εντολές:
>> x = 0:.1:10;
>> semilogy(x,10.^x)
δίνουν:
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Εντολή subplot
Αν θέλουμε μπορούμε στο ίδιο παράθυρο να έχουμε πολλές γραφικές παραστάσεις σε
χωριστούς άξονες, χρησιμοποιώντας την εντολή subplot. H εντολή subplot(m, n, p)
διαιρεί το παράθυρο σε m x n περιοχές και επιλέγει την p-οστή σαν ενεργή. Για
παράδειγμα οι εντολές
>> x=0:0.005:6.5;
>> y=sin(x);
>> z=cos(x);
>> subplot(2,2,1)
>> plot(x,y)
>> subplot(2,2,2)
>> plot(x,z)
>> subplot(2,2,3)
>> plot(x, 2*y.*z)
>> subplot(2,2,4)
>> plot(x,y./z)
δίνουν
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Τέλος, μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστογράμματα
συνάρτηση bar ή διαγράμματα πίτες με την συνάρτηση pie.

χρησιμοποιώντας

την

Συνάρτησεις fplot και ezplot
Για την σχεδίαση μαθηματικών συναρτήσεων χρησιμοποιείται η συνάρτηση fplot, η
οποία υπολογίζει μία μαθηματική συνάρτηση σε διάφορα σημεία για να παράγει ένα
αντιπροσωπευτικό γράφημα. Η συνάρτηση fplot συντάσσεται ως εξής:
fplot(‘fun’, lims, tol, N, ‘Line Spec’, p1, p2, …)
όπου
•
•
•
•
•
•

fun είναι η συνάρτηση που θα σχεδιαστεί
Τα όρια του x και/ή του y δίνονται από το lims
Το ‘tol’ δίνει την ανοχή του σχετικού σφάλματος (η default value είναι 2⋅10-3
που αντιστοιχεί σε 0.2% ακρίβεια)
Θα χρησιμοποιηθούν για το γράφημα τουλάχιστον Ν+1 σημεία
Το ‘Line Spec’ καθορίζει τον τύπο της γραμμής
p1, p2, … είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα
εισόδου.

Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
exp( x ⋅ sin12x), στο διάστημα 0 ≤ x ≤ 2π , τότε θα γράψουμε την εντολή:

>> fplot('exp(sqrt(x)*sin(12*x))',[0 2*pi])
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για να πάρουμε την γραφική παράσταση
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Σημείωση: Τα ‘tol’, ‘N’, ‘Line Spec’ μπορούν να μπουν με οποιαδήποτε σειρά.

Μία εύκολη στη χρήση μορφή του fplot είναι η ezplot, η οποία συντάσσεται ως εξής:
ezplot(f, [xmin, xmax]). Για παράδειγμα για να κάνουμε την γραφική παράσταση του
sinx στο διάστημα [1,6], μπορούμε απλά να γράψουμε:
>> ezplot('sin(x)',[1,6])
και θα πάρουμε
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Τρισδιάστατα γραφήματα

Η εντολή plot3 είναι το τρισδιάστατο ανάλογο του plot.
Παράδειγμα, με τις εντολές
>> t=-5:0.005:5;
>> x=(1+t.^2).*sin(20*t);
>> y=(1+t.^2).*cos(20*t);
>> z=t;
>> plot3(x,y,z)
>> xlabel('x(t)'), ylabel('y(t)'), zlabel('z(t)')
>> title('\it{plot3 example}', 'Fontsize', 14)
>> grid on
>> box on
θα πάρουμε την γραφική παράσταση:
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Σημείωση: στα τριδιάστατα γραφήματα το default είναι ‘box off’.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της γραμμικής άλγεβρας είναι η επίλυση
ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Για παράδειγμα, θεωρούμε το εξής σύστημα
με 3 γραμμικές εξισώσεις και 3 αγνώστους:
x1+2x2+3x3=366
4x1+5x2+6x3=804
7x1+8x2 =351
Με την μορφή πινάκων το σύστημα των παραπάνω εξισώσεων μπορεί να γραφεί ως
εξής Αx=B, όπου
⎡1
A = ⎢⎢4
⎢⎣7

2
5
8

3⎤
6 ⎥⎥
0⎥⎦

⎡ x1 ⎤
x = ⎢⎢ x 2 ⎥⎥
⎢⎣ x 3 ⎥⎦

⎡366⎤
B = ⎢⎢804 ⎥⎥
⎢⎣351⎥⎦

Χρησιμοποιώντας το Matlab μπορούμε να βρούμε τη λύση με τους εξής τρόπους:
ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Μέθοδος Cramer
Για το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε τις ακόλουθες εντολές:
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>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0]
A=
1
4
7

2
5
8

3
6
0

>> B=[366;804;351]
B=
366
804
351
>> D1=[B,A(:,2),A(:,3)]
D1 =
366
804
351

2
5
8

3
6
0

>> D2=[A(:,1),B,A(:,3)]
D2 =
1 366
4 804
7 351

3
6
0

>> D3=[A(:,1),A(:,2),B]
D3 =
1
4
7

2 366
5 804
8 351

>> x1=det(D1)/det(A)
x1 =
25
>> x2=det(D2)/det(A)
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x2 =
22
>> x3=det(D3)/det(A)
x3 =
99
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: x=A−1B (Για να πάρω τον A−1 πρέπει ο Α να είναι
αντιστρέψιμος)
Για το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε τις ακόλουθες εντολές:
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0]
A=
1
4
7

2
5
8

3
6
0

>> B=[366;804;351]
B=
366
804
351
>> x=inv(A)*B
x=
25.0000
22.0000
99.0000
TΡΙΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: x=B/A
Για το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε τις ακόλουθες εντολές:
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0]
A=
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>> B=[366;804;351]
B=
366
804
351
>> x=A\B
x=
25.0000
22.0000
99.0000

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
Για να εισάγουμε ένα πολυώνυμο στο Matlab, για παράδειγμα το p(x)=x412x3+25x+11 γράφουμε:
>>p=[1 -12 0 25 11]
p=
1 -12

0 25 11

Στη γενική περίπτωση το πολυώνυμο p(x)=p1xn+p2xn-1+…pnx+pn+1 αναπαρίσταται
στο Matlab ως ένα διάνυσμα γραμμής p=[p1 p2 …pn pn+1].
Εύρεση Ριζών Πολυωνύμου

Για να βρούμε τις ρίζες του πολυωνύμου χρησιμοποιούμε την εντολή roots(p) η
οποία δίνει τις ρίζες σε μία στήλη. Έτσι, για το παραπάνω πολυώνυμο γράφουμε:
>> roots(p)
και παίρνουμε
ans =
11.8142
1.7471
-1.0573
-0.5041
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Εύρεση Τιμής Πολυωνύμου σε ένα ή περισσότερα σημεία

Η εύρεση της τιμής ενός πολυωνύμου γίνεται με την μέθοδο Horner και
χρησιμοποιώντας την ειδική συνάρτηση polyval. Για παράδειγμα, για το
προηγούμενο πολυώνυμο η τιμή του για x=2 είναι -19, η οποία βρίσκεται με την
χρήση της:
>> polyval(p,2)
ans =
-19
Αν θέλω να βρω πολλές τιμές «ΜΑΖΙΚΑ» δηλαδή για ένα διάνυσμα τιμών, π.χ. το
y=[1 2 3] ή για πίνακα (για κάθε στοιχείο χωριστά) βάζω:
>> y=[ 1 2 3]
y=
1

2

3

>> polyval(p,y)
οπότε παίρνω:
ans =
25 -19 -157
Αν οι τιμές είναι σε μορφή τετραγωνικού πίνακα και θέλω να υψώσω σε δύναμη
ολόκληρο τον πίνακα Χ (δηλαδή, p(X)=p1Xn+p2Xn-1+…+pnX+pn+1I) χρησιμοποιούμε
την εντολή polyvalm(p,X). Έτσι, για παράδειγμα:
X=[1 2; 3 4]
X=
1
3

2
4

>> polyvalm(p,X)
Παίρνουμε
ans =
-209 -308
-462 -671
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Προσαρμογή Πολυωνύμου

{

}

m

Η προσαρμογή πολυωνύμου σημαίνει ότι αν έχουμε μία σειρά δεδομένων x , y
i i i=1
θέλουμε να βρούμε το πολυώνυμο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτά τα δεδομένα. Η
συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι η polyfit(x,y,n) όπου το διάνυσμα x δίνει τις
τιμές xi, το διάνυσμα y δίνει τις τιμές yi, ενώ το n δίνει την επιθυμητή τάξη του
πολυωνύμου και η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το Matlab είναι η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων.
Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε την συνάρτηση
1
y = f (x) =
, και προσπαθήσουμε να βρούμε ένα πολυώνυμο τρίτης
(x + (1 − x) 2 )
τάξης που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα που δίνει αυτή η συνάρτηση, θα
χρησιμοποιήσουμε τις εξής εντολές:
>> x=linspace(-2,2,20);
>>y=1./(x+(1-x).^2);
>>p=polyfit(x,y,3);
>>plot(x,y,'*',x,polyval(p,x),'--')
Με αυτές τις εντολές θα πάρουμε την ακόλουθη γραφική παράσταση όπου με ‘*’
δίνονται οι ακριβείς τιμές, ενώ με ‘- -’ δίνονται οι τιμές του πολυωνύμου που
ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα.
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Αν θέλουμε ακριβής προσαρμογή πολυωνύμου φτιάχνεται ειδικού τύπου καμπύλη
(τύπου spline) με την συνάρτηση spline. Για παράδειγμα:
>> x=linspace(-2,2,20);
>> y=1./(x+(1-x).^2);
>>xx=linspace(-2,2,60);
>> yy=spline(x,y,xx);
>> plot(x,y,'*',xx,yy,'--')
Έχουμε την ακόλουθη γραφική παράσταση:

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Πράξεις με πολυώνυμα

Με την εντολή conv(a,b) γίνεται ο πολλαπλασιασμός των δύο πολυωνύμων a, b
(ισχύει conv(a,b)=conv(b,a)) ενώ με την εντολή deconv(a,b) γίνεται η διαίρεση δύο
πολυωνύμων. Αν γράψουμε μόνο deconv(a,b) παίρνουμε μόνο το πηλίκο της
διαίρεσης ενώ αν γράψουμε [q, r]=deconv(a,b) παίρνουμε και το πηλίκο και το
υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου a με το b (δηλαδή ισχύει
a(x)=b(x)*q(x)+r(x)).
Έτσι,
για
παράδειγμα
για
τα
πολυώνυμα
5
4
3
2
2
3
2
p1(x)=x −x +2x +2x −3x+11 και p (x)=x −x +x+1, έχουμε:
>> p1=[1 -1 2 2 -3 11]
p1 =
1 -1

2

2 -3 11
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>> p2=[1 -1 1 1]
p2 =
1 -1

1

1

>>conv(p1,p2)
ans =
1 -2

4

0 -4 18 -12

8 11

>> deconv(p1,p2)
ans =
1

0

1

>> [q,r]=deconv(p1,p2)
q=
1

0

1

0

0

0

r=
2 -4 10

Δηλαδή, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των 2 πολυωνύμων είναι το
πολυώνυμο x8−2x7+4x6−x4+18x3−12x2+8x+11 ενώ το πηλίκο της διαίρεσης των 2
πολυωνύμων είναι το πολυώνυμο q=x2+1 και το υπόλοιπο το r=2x2−4x+10.
Αν θέλουμε πρόσθεση ή αφαίρεση δύο ή περισσοτέρων πολυωνύμων πρέπει να έχουν
το ίδιο μέγεθος, αλλιώς βάζουμε μηδενικούς όρους για να γίνουν. Έτσι αν έχουμε το
πολυώνυμο d(x)=7x4+2x3+6x2+12x+20 (αναπαράσταση στο Matlab ως d=[7 2 6 12
20]) και το c(x)=x3+2x2+3x+4 (αναπαράσταση στο Matlab ως c=[1 2 3 4]). Για να
μπορεί να γίνει η πρόσθεση τους δημιουργούμε στο Matlab το πολυώνυμο e=[0 1 2 3
4] και προσθέτουμε το d με το e.
Παραγώγιση Πολυωνύμων

Η Παραγώγιση Πολυωνύμων γίνεται με την χρήση της συνάρτησης polyder( ). Για
παράδειγμα, για το πολυώνυμο q=3x3+8x2+11 για να βρούμε την παράγωγο του
γράφουμε τις εξής εντολές:
>> q=[3 8 0 11]
q=
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3

8 0 11

>> f=polyder(q)
f=
9

16 0

M-FILES
Το Μatlab παρέχει τη δυνατότητα κλήσης συναρτήσεων και αρχείων εντολών που
κατασκευάζονται από το χρήστη. Τα αρχεία αυτά (script Μ-files και function Μ-files)
είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν κώδικα Matlab.
Script M-Files (ή command files)

Τα αρχεία αυτά δεν έχουν ορίσματα (μεταβλητές εισόδου και εξόδου),
χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εκτέλεση εργασιών και λειτουργούν σε
μεταβλητές του χώρου εργασίας του Matlab ή φτιάχνουν δικές τους μεταβλητές οι
οποίες παραμένουν ενεργές στο τρέχον Workspace και μετά την εκτέλεση τους.
Για παράδειγμα ας δημιουργήσουμε ένα M-file στο οποίο θα δίνουμε τιμές στα a και
b και στη συνέχεια θα υπολογίζουμε το Α. Από το μενού File επιλέγουμε New/M-file.
Στο παράθυρο που ανοίγει γράφουμε τις εντολές
a=2
b=5
A=(2*a^2-3*a*b+b^2)/(a^2+b^2)

Στη συνέχεια επιλέξτε File/Save as και στο όνομα αρχείου πληκτρολογείστε το όνομα
example. Κλείνουμε το παράθυρο του M-file και πληκτρολογούμε στην προτροπή
του Matlab (>>) τη λέξη example. Αυτό που θα δούμε είναι:
>> example
a=
2
b=
5
A=
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0.1034
Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή του Α για διάφορες τιμές του a και b
μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις εντολές a=2 και b=5 με τις εντολές
a=input('Enter the number a')
b=input('Enter the number b')

Αν τώρα πληκτρολογήσουμε την λέξη example θα δούμε ότι στην οθόνη εμφανίζεται
το μήνυμα Enter the number a και ο κέρσορας αναβοσβήνει δίπλα περιμένοντας να
δώσουμε κάποιο αριθμό. Το ίδιο και για το b. Αφού δοθούν τιμές και για τις 2
μεταβλητές υπολογίζετε το Α.
Function M-Files

Περιέχουν μία γραμμή καθορισμού μίας συνάρτησης και μπορούν να δεχτούν
ορίσματα (μεταβλητές εισόδου) και επιστρέφουν ορίσματα (μεταβλητές εξόδου). Οι
εσωτερικές τους μεταβλητές είναι τοπικές στην συνάρτηση (εκτός αν δηλωθούν
global). Έχουν τη μορφή:
function μεταβλητές εξόδου=όνομα συνάρτησης (μεταβλητές εισόδου)
Για παράδειγμα, ας γράψουμε ένα function M-file που υπολογίζει το μέγιστο σε
απόλυτη τιμή ενός πίνακα. Η πρώτη γραμμή θα έχει τη μορφή:
function y=maxentry(A)
To maxentry είναι το όνομα της συνάρτησης το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με το
όνομα με το οποίο σώζουμε το M-file.
Mε το σύμβολο % μπορούμε να γράψουμε σχόλια.
Η δεύτερη γραμμή της function λέγεται Η1 (help 1) γραμμή. Πρέπει να είναι μία
γραμμή σχολίου με ειδική μορφή: μία γραμμή που ξεκινά με το %, ακολουθείται
χωρίς κανένα κενό από το όνομα της συνάρτησης σε κεφαλαία γράμματα, μετά
υπάρχουν ένα ή περισσότερα κενά και μετά μία μικρή περιγραφή η οποία ξεκινά με
κεφαλαίο γράμμα. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει αυτή η γραμμή αν δεν επιθυμούμε
να έχουμε βοήθεια για την συγκεκριμένη συνάρτηση. Όλες οι γραμμές σχολίου
εμφανίζονται στην οθόνη όταν γράψουμε help fuction_name.
Μετά την γραμμή Η1 γράφουμε τις εντολές που θέλουμε να εκτελούνται. Έτσι για το
παράδειγμα μας έχουμε το M-file (με όνομα maxentry.m):
function y=maxentry(A)
%MAXENTRY
Largest absolute value of matrix entries.
y=max(max(abs(A)));

H function maxentry καλείται σαν οποιαδήποτε συνάρτηση του Matlab, π.χ.
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>> maxentry(1:10)
ans =
10
Αν γράψουμε
>> help maxentry
Θα πάρουμε
MAXENTRY Largest absolute value of matrix entries.
Προσοχή στα ονόματα των συναρτήσεων να μην εμπλέκονται με λέξεις-κλειδιά του
Matlab.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Λογικοί και Σχεσιακοί Τελεστές

Οι Σχεσιακοί τελεστές είναι οι εξής:
<
<=
>
>=
==
~=

Μικρότερο
Μικρότερο ή Ίσο
Μεγαλύτερο
Μεγαλύτερο ή Ίσο
Ίσο
Διάφορο

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τελεστές μπορούμε να δημιουργήσουμε εκφράσεις
σύγκρισης το αποτέλεσμα των οποίων είναι 1 αν η σχέση ισχύει και 0 αν δεν ισχύει.
Γενικά το Matlab θεωρεί ψευδής (false) την τιμή 0 και σαν αληθής (true) κάθε τιμή
διάφορη του 0. Για παράδειγμα:
Έκφραση
3<5
6==8
a=5;b=0;a<=b
a~=b
9-3>=4+6

Αποτέλεσμα
1
0
0
1
0

Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σχεσιακούς τελεστές για να
συγκρίνουμε 2 διανύσματα ίδιου μεγέθους ή ένα διάνυσμα μ’ ένα αριθμό.
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Παράδειγμα
Δημιουργήστε ένα πίνακα Α με στοιχεία τους αριθμούς από 1 έως 10 και στη
συνέχεια βρείτε τα στοιχεία του Α τα οποία είναι μεγαλύτερα από 4.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα C του οποίου τα στοιχεία είναι 0 αν τα
αντίστοιχα στοιχεία του Α είναι μικρότερα ή ίσα από 4 και 1 αλλιώς.
>> A=1:10
A=
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

0

0

1

1

1

1

1

>> C=A>4
C=
0

0

1

Οι λογικοί τελεστές είναι:
&
|
~

AND
OR
NOT

Παράδειγμα

>> A=1:10
A=
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

1

0

0

>> D=(A>2)&(A<8)
D=
0

0

1

1

1

0

Ο πίνακας D σχηματίζεται βάζοντας 1 όπου τα στοιχεία του Α είναι μεγαλύτερα του 2
και μικρότερα του 8. Αλλιώς βάζει 0.
Άλλες συνάρτησεις που υπάρχουν στο Matlab:

52

xor(x,y) : Επιστρέφει 1 αν το x ή το y είναι μη μηδενικά (true) και 0 αν το x και το y
έχουν την ίδια τιμή (αν και τα δύο είναι μηδέν ή και τα δύο είναι μη
μηδενικά)
any(x) : Επιστρέφει 1 αν οποιοδήποτε στοιχείο του διανύσματος x είναι διάφορο του
0
all(x) : Επιστρέφει 1 αν όλα τα στοιχεία του διανύσματος x είναι διάφορα του 0.
Παράδειγμα

>> x=[-1 1 1];
>> y=[1 2 -3];
>> x>0 & y>0
ans =
0

1

0

>> x>0 | y>0
ans =
1

1

1

>> xor(x>0,y>0)
ans =
1

0

1

>> any(x>0)
ans =
1
>> all(x>0)
ans =
0

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Οι εντολές ελέγχου και επανάληψης είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο
χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Το Matlab διαθέτει τέτοιες
εντολές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ελεγχόμενες δομές ή
επαναλαμβανόμενους βρόχους. Οι εντολές αυτές είναι: for, while, if-else-end, switchcase. Συνήθως αυτές οι εντολές χρησιμοποιούνται στα Μ-files και όχι στην προτροπή
του Matlab.
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1. O βρόχος for

Επαναλαμβάνει μία ομάδα εντολών συγκεκριμένο αριθμό φορών. Η γενική μορφή
του βρόχου for είναι
for x=array
Εντολές
end
Παράδειγμα

for n=1:10
x(n)=sin(n*pi/10)
end
Θα επαναλάβει 10 φορές την εντολή που βρίσκεται ανάμεσα στο for και το end (για
κάθε τιμή του n υπολογίζει το x(n)).
Ένας άλλος τρόπος για να καθοριστεί η έκφραση είναι να χρησιμοποιηθούν []. Για
παράδειγμα:
>> for x=[pi/6 pi/4 pi/3]
disp([x, sin(x)])
end
Δίνει
0.5236 0.5000
0.7854 0.7071
1.472

0.8660

H εντολή disp χρησιμοποιείται για να γράψουμε την τιμή μίας μεταβλητής ή μίας
έκφρασης.
Nested Loops

Για παράδειγμα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα διδιάστατο πίνακα
χρησιμοποιούμε τα nested loops. Έτσι για να δημιουργήσουμε τον 5x5 συμμετρικό
πίνακα με A(i,j)=i/j γράφουμε:
>>n=5;
>>A=eye(n);
>>for j=2:n
for i=1:j-1
A(i,j)=i/j
A(j,i)=i/j
end
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end
και παίρνουμε
A=
1.0000
0.5000
0.3333
0.2500
0.2000

0.5000
1.0000
0.6667
0.5000
0.4000

0.3333
0.6667
1.0000
0.7500
0.6000

0.2500
0.5000
0.7500
1.0000
0.8000

0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000

2. Βρόχος while

Όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι εκ των προτέρων γνωστός τότε
χρησιμοποιούμε την εντολή for. Όταν όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσες φορές θα
γίνει η επανάληψη τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή while. Η μορφή
είναι η εξής:
while έκφραση
Εντολές
end
Παράδειγμα

1 1 1
+ + + ... και να
2 4 8
σταματάει ο υπολογισμός όταν το άθροισμα γίνει ίσο με 1. Τότε γράφουμε:

Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα s =

>>s=0; n=1; i=0;
>>while s<1
s=s+1/(2*n);
n=2*n;
i=i+1;
end
Οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στο while και στο end επαναλαμβάνονται όσο
ισχύει η συνθήκη s<1.
3. Η εντολή if-else-end

Πολλές φορές θέλουμε να εκτελούμε κάποιες εντολές μόνο αν ισχύει κάποια
συνθήκη. Το Matlab μας δίνει αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας την εντολή if, η
οποία συντάσσεται ως εξής:
if συνθήκη
εντολές
end
Παράδειγμα
>>x=20;
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>>cost=x*100;
>>if cost>1000
cost=(1-20/100)*cost;
end
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δύο εναλλακτικές περιπτώσεις. Δηλαδή αν ισχύει
μία συνθήκη να εκτελούνται κάποιες εντολές, αλλιώς να εκτελούνται κάποιες άλλες.
Τότε χρησιμοποιούμε τη δομή if-else-end.
Παράδειγμα
if x<20
cost=x*100
else
cost=x*80
end

Αν υπάρχουν περισσότερες των δύο εναλλακτικών περιπτώσεων έχουμε την εξής
δομή:
if συνθήκη1
Εντολές1
elseif συνθήκη2
Εντολές2
elseif συνθήκη3
Εντολές3
.
.
.
else
Εντολές
end
Για παράδειγμα γράφουμε:
if x<20
cost=x*100
elseif x<30
cost=x*50
elseif x<=60
cost=x*60
else
cost=x*80
end
4. H εντολή switch-case

Όταν έχουμε εναλλακτικές περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή
switch, η οποία συντάσσεται ως εξής:
switch Έκφραση
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case τιμή1
Εντολές1
case τιμή2
Εντολές2
.
.
.
otherwise
Εντολές
end
Η εντολή switch υπολογίζει την τιμή της ‘Έκφρασης’ και ελέγχει καθεμία από τις
τιμές των cases. Αν η ‘Έκφαση’ είναι ίση με κάποια από τις τιμές: τιμή1, τιμή2, ...
τότε εκτελούνται οι αντίστοιχες εντολές αλλιώς εκτελείται ότι υπάρχει στο otherwise.
Έστω το ακόλουθο παράδειγμα που υπολογίζει την p-norm ενός διανύσματος x
(δηλαδή το norm(x,p)) για τρεις μόνο τιμές του p.
>>x=[2; 3; 4];
>>p=1;
>>switch p
case 1
y=sum(abs(x));
case 2
y=sqrt(x'*x);
case 3
y=max(abs(x));
otherwise
error('p must be 1, 2 or inf. ')
end
Για p=1 προκύπτει το y=9, για p=2 προκύπτει το y=5.3852, και p=3 προκύπτει το y=4
ενώ αν δοθεί οποιαδήποτε άλλη τιμή τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη «??? p must be
1, 2 or inf.»

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Το Matlab μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε μεταβλητές σαν σύμβολα, χωρίς να
δίνουμε συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. Για να ορίσουμε μία συμβολική μεταβλητή
χρησιμοποιούμε την εντολή
>>x=sym(‘x’)
ή
>> syms x, y, w
Η εισαγωγή συμβολικών μεταβλητών μας επιτρέπει να λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα
μαθηματικές εκφράσεις αντί απλών αριθμών.

57

Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να βρούμε
χρησιμοποιώντας την εντολή solve( ) ως εξής:

την

λύση

της

y=ax2+bx+c

>> syms a b c x
>> y=solve(a*x^2+b*x+c)
Θα πάρουμε
y=
1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))
1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))
Καθώς δεν εξισώσαμε την εξίσωση με κάποιο αριθμό, το Matlab θεωρεί ότι είναι ίση
με το 0. Οπότε η προηγούμενη εντολή είναι ισοδύναμη με:
>> y=solve('a*x^2+b*x+c=0')
Επίσης, καθώς δεν καθορίσαμε κάποιο όρισμα σαν άγνωστο το Matlab εφαρμόζει την
συνάρτηση findsym στην έκφραση a*x^2+b*x+c για να καθορίσει την μεταβλητή
που είναι πιο κοντά αλφαβητικά στο x και λύνει για αυτή την μεταβλητή σαν
άγνωστο. Έτσι, η προηγούμενηη εντολή είναι ισοδύναμη με:
>> y=solve(a*x^2+b*x+c,x)
Φυσικά μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση αυτή ως προς a, ως εξής:
>> y=solve('a*x^2+b*x+c=0',a)
οπότε παίρνουμε
y=
-(b*x+c)/x^2
Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή της y για αριθμητικές τιμές των παραμέτρων
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση subs( ). Έτσι, για το προηγούμενο
παράδειγμα έστω:
>> x=1;b=-1;c=-1;
>> subs(y)
ans =
2
Παράδειγμα

>> syms x y
>> [x y]=solve('x^2+y^2=1','x^3-y^3=1')
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Παίρνουμε
x=
0
1
-1+1/2*i*2^(1/2)
-1-1/2*i*2^(1/2)

y=
-1
0
1+1/2*i*2^(1/2)
1-1/2*i*2^(1/2)
Επίσης, οι εντολές sym και syms έχουν προαιρετικά ορίσματα για να δηλώσουν αν
μία μεταβλητή είναι πραγματική ή θετική:
syms x real, syms a positive, syms z b unreal
Επίσης, το Μatlab παρέχει συμβολική ολοκλήρωση και διαφόριση μέσω των
συναρτήσεων int και diff, αντίστοιχα.
Για παράδειγμα για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα ∫ xdx γράφουμε:

>> int('x')
οπότε παίρνουμε
ans =
1/2*x^2
Σημείωση: η σταθερά ολοκλήρωσης παραλείπεται πάντα.
Παράδειγμα

Έστω η f(x)=sin(s+2*x). Να βρεθούν το αόριστο ολοκλήρωμα ως προς x, και ως προς
s και το ορισμένο ολοκλήρωμα ως προς x και ως προς s στο διάστημα [π/2, π].
Λύση:
>> syms x s
>> f=sin(s+2*x)
f=
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sin(s+2*x)
>> int(f)
ans =
-1/2*cos(s+2*x)
>> int(f,s)
ans =
-cos(s+2*x)
>> int(f,pi/2,pi)
ans =
-cos(s)
>> int(f,s,pi/2,pi)
ans =
2*cos(x)^2-1-2*sin(x)*cos(x)
Για την παραγώγιση χρησιμοποιούμε την εντολή diff. Για παράδειγμα, για την
εύρεση της πρώτης παραγώγου του x2 έχουμε:
>> diff('x^2')
ans =
2*x
Για την δεύτερη παράγωγο έχουμε:
>> diff('x^2',2)
ans =
2
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Αν έχουμε μία συνάρτηση π.χ. f=a*x^3+x^2-b*x-c, τότε με την εντολή diff(f)
παίρνουμε την πρώτη παράγωγο ως προς x, με την εντολή diff(f,a) παίρνουμε την
πρώτη παράγωγο ως προς a, diff(f,2) παίρνουμε την δεύτερη παράγωγο ως προς x,
diff(f,a,2) παίρνουμε την δεύτερη παράγωγο ως προς a, ...
Σημείωση: Η συνάρτηση diff όταν εφαρμοστεί σε ένα διάνυσμα x παράγει διαφορές.
Έτσι αν εφαρμοστεί σε ένα διάνυσμα x μήκους n παράγει το διάνυσμα [x(2)-x(1)
x(3)-x(2) …x(n)-x(n-1)] μήκους n-1. Π.χ.
>> x=(1:8).^2
x=
1

4

9 16 25 36 49 64

>> y=diff(x)
y=
3

5

7

9 11 13 15

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Το Matlab διαθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση συνήθων διαφορικών
εξισώσεων. Η συνάρτηση dsolve υπολογίζει συμβολικές λύσεις μίας διαφορικής
εξίσωσης. Τα ορίσματα της dsolve πρέπει να είναι αλφαριθμητικά που αναπαριστούν
εξισώσεις και συμπεριλαμβάνουν το σύμβολο =. Για να δηλώσουμε το διαφορικό
χρησιμοποιούμε το κεφαλαίο γράμμα D καθώς και D2, D3, .... Για παράδειγμα η
διαφορική εξίσωση d2y/dt2=0 γράφεται στο Matlab ως εξής ‘D2y=0’. Σαν ανεξάρτητη
μεταβλητή θεωρείται το t εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά. Για παράδειγμα, για την
εύρεση της γενικής λύσης της dy/dt=1+y2, γράφουμε:
>> dsolve('Dy=1+y^2')
ans =
tan(t+C1)
όπου C1 είναι σταθερή παράμετρος.
Μπορούμε να προσθέσουμε αρχικές συνθήκες, π.χ. y(0)=1, ως εξής:
>> dsolve('Dy=1+y^2,y(0)=1')
ans =
tan(t+1/4*pi)
Αν η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το x τότε γράφουμε:
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>> dsolve('Dy=1+y^2,y(0)=1','x')
ans =
tan(x+1/4*pi)
Για να λύσουμε τη διαφορική εξίσωση d2y/dt2=cos(2t)-y με αρχικές συνθήκες
dy(0)/dt=0 και y(0)=1 έχουμε:
>> dsolve('D2y=cos(2*t)-y,Dy(0)=0,y(0)=1')
ans =
4/3*cos(t)-1/3*cos(2*t)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
b

Όταν είναι δύσκολο ή αδύνατο να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα

∫ f (x )dx τότε
a

προσεγγίζουμε το ολοκλήρωμα με το άθροισμα των τιμών της συνάρτησης f(x0),
f(x1), f(x2), …, f(xn) στα σημεία xi∈[a, b] πολλαπλασιασμένα με κατάλληλους
b

n

a

i =1

συντελεστές βαρύτητας, δηλαδή ∫ f ( x )dx = ∑ a i f ( x i ) .
Το Matlab διαθέτει συναρτήσεις για αριθμητική ολοκλήρωση. Π.χ. η συνάρτηση
trapz( ) η οποία εφαρμόζει τον κανόνα του τραπεζίου και η συνάρτηση quad( ) (ή
quadl( )) η οποία εφαρμόζει τον κανόνα του Simpson.
Παράδειγμα
90

Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

∫ sin xdx με τον κανόνα του τραπεζίου και με τον
0

κανόνα του Simpson.
Κανόνας Τραπεζίου
>> angle=0:10:90;
>> x=angle*pi/180;
>> y=sin(x);
>> trapz(x,y)
Η απάντηση είναι:
ans =
0.9975
Κανόνας Simpson
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Δημιουργούμε μία συνάρτηση για το sinx:
(Αρχείο f.m):
function o=f(x)
o=sin(x);

και στην προτροπή >> του Matlab γράφουμε:
quad('f',0,pi/2)
Η απάντηση είναι:
ans =
1.0000

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
Όταν οι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δεν μπορούν να λυθούν αναλυτικά τότε
καταφεύγουμε σε αριθμητική επίλυση. Για να λύσουμε μία διαφορική εξίσωση τάξης
n αριθμητικά θα πρέπει καταρχήν να την γράψουμε σαν σύστημα διαφορικών
εξισώσεων πρώτης τάξης. Στη συνέχεια πρέπει να γράψουμε το σύστημα σε ένα ΜFile και τέλος να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις διαθέσιμες ΟDE συναρτήσεις για
να λύσουμε τη διαφορική εξίσωση.
Γενικά, μία συνήθης διαφορική εξίσωση n-οστής τάξης έχει τη μορφή y(n)=f(t, y, y′,
…, y(n-1)).
Έστω y1=y, y2=y′, …, yn=y(n-1) τότε η διαφορική εξίσωση μπορεί να γραφεί σαν
σύστημα διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης
y1′=y2
y2′=y3
.
.
.
yn′= f(t, y, y′, …, yn)
Γράφουμε το σύστημα αυτό σε ένα M-file έστω F και στη συνέχεια καλούμε μία
ODE συνάρτηση για την επίλυση. Η εντολή που θα γράψουμε για την επίλυση είναι η
εξής:
[Τ, Υ]=solver(‘F’, tspan, y0)
όπου
solver: η ODE συνάρτηση επίλυσης
F: το όνομα του M-file
tspan: διάνυσμα των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής στο διάστημα [t0 tfinal]
y0 : το διάνυσμα των αρχικών συνθηκών για t=t0
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Κάθε γραμμή του πίνακα Y περιέχει τις τιμές που αντιστοιχούν στις τιμές τού
διανύσματος Τ της ανεξάρτητης μεταβλητής. Επίσης, η πρώτη στήλη του Υ είναι η
λύση της διαφορικής εξίσωσης, η δεύτερη στήλη είναι η πρώτη παράγωγος, η τρίτη
στήλη είναι η δεύτερη παράγωγος, ...
Παράδειγμα
Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών y′″−3y′−yy′=0 y(0)=0 y′(0)=1 y′′(0)= −1.

Αρχικά γράφουμε τη διαφορική εξίσωση σαν σύστημα διαφορικών εξισώσεων
πρώτης τάξης. Έστω y1=y, y2=y′, y3=y′′, τότε
y1′=y2
y2′=y3
y3′=3y3+y2y1
είναι ένα σύστημα τριών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης με αρχικές συνθήκες:
y1(0)=0
y2(0)=1
y3(0)=-1
Σε ένα M-file με το όνομα F.m γράφουμε το σύστημα αυτό:
function dy=F(t,y)
dy=[y(2);y(3);3*y(3)+y(2)*y(1)];

Μετά εφαρμόζουμε τη συνάρτηση ode23 για να λύσουμε την εξίσωση, στο διάστημα
[0,1] των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής:
>> [T,Y]=ode23('F',[0,1],[0;1;-1])
T=
0
0.0001
0.0005
0.0025
0.0125
0.0586
0.1323
0.2215
0.3166
0.4082
0.4598
0.5113
0.5596
0.6198
0.6889
0.7515
0.7882
0.8249
0.8654
0.9162

64

0.9759
1.0000
Y=
0 1.0000 -1.0000
0.0001 0.9999 -1.0002
0.0005 0.9995 -1.0014
0.0025 0.9975 -1.0075
0.0124 0.9873 -1.0381
0.0568 0.9359 -1.1906
0.1223 0.8380 -1.4786
0.1906 0.6874 -1.9195
0.2465 0.4771 -2.5383
0.2786 0.2099 -3.3313
0.2848 0.0244 -3.8862
0.2806 -0.1921 -4.5369
0.2658 -0.4282 -5.2492
0.2300 -0.7742 -6.2963
0.1603 -1.2586 -7.7631
0.0654 -1.7932 -9.3776
-0.0070 -2.1571 -10.4713
-0.0935 -2.5633 -11.6855
-0.2071 -3.0657 -13.1756
-0.3809 -3.7882 -15.2923
-0.6355 -4.7830 -18.1473
-0.7564 -5.2363 -19.4231
Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων. Αυτές
είναι οι ode45, ode15s, ode23, ode113, ode23s, ode23t, ode23tb. Οι εξισώσεις αυτές
εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης. Ξεκινώντας από την
αρχική τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής και τις αρχικές συνθήκες προχωρούν βήμα
βήμα στο διάστημα τιμών της μεταβλητής υπολογίζοντας τη λύση σε κάθε βήμα. Αν
η λύση ικανοποιεί τα περιθώρια που ορίζουν τα κριτήρια λάθους τότε το βήμα
θεωρείτε επιτυχές και προχωράει στο επόμενο. Αλλιώς θεωρείται αποτυχημένη
προσπάθεια και αφού μειώσει το μέγεθος του βήματος δοκιμάζει ξανά. Αυτό
σημαίνει ότι μία συνάρτηση επίλυσης μπορεί να αποτύχει στην αριθμητική επίλυση
κάποιας διαφορικής εξίσωσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ
Στη συνέχεια θα δούμε τις εντολές πως θα χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε τα
δεδομένα εισόδου από τον χρήστη, για να παρουσιάσουμε αυτά τα δεδομένα στην
οθόνη και πως θα διαβάζουμε και θα γράφουμε αρχεία κειμένου.
Με την συνάρτηση input μπορούμε να αποκτήσουμε τα δεδομένα εισόδου από τον
χρήστη. Η εντολή input περιμένει την απάντηση του χρήστη. Για παράδειγμα, αν
γράψουμε:
>> x=input('starting point')
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εμφανίζεται στην κάτω γραμμή:
starting point
και κέρσορας αναβοσβήνει, περιμένοντας από τον χρήστη να δώσει κάποια τιμή.
Μόλις ο χρήστης δώσει την τιμή, το x παίρνει αυτή την τιμή:
x=
2
Το input μεταφράζεται σε string όταν προστίθεται το όρισμα ‘s’ στην εντολή. Π.χ.
>> mytitle=input('Title for the work','s')
Title for the work Example 1
mytitle =
Example 1
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του Matlab εμφανίζονται στην οθόνη κάθε φορά
που στο τέλος μίας εντολής δεν υπάρχει το ‘;’.
H εντολή disp εμφανίζει την τιμή μίας μεταβλητής βάση της τρέχουσας
μορφοποίησης. Για παράδειγμα:
>> disp('Here is a 3-by-3 identity matrix'), eye(3)
Here is a 3-by-3 identity matrix
ans =
1
0
0

0
1
0

0
0
1

Πιο περίπλοκη μορφοποίηση μπορεί να δοθεί με την χρήση της συνάρτησης fprintf, η
οποία συντάσσεται ως εξής: fprintf(format, list-of-expressions), όπου format είναι ένα
string που καθορίζει την ακριβής μορφοποίηση για κάθε στοιχείο που θα τυπωθεί.
Π.χ.:
>> fprintf('%6.3f\n',pi)
3.142
>> fprintf('%6.4f\n',pi)
3.1416
>> fprintf('%10.8f\n',pi)
3.14159265
όπου το σύμβολο % δηλώνει την έναρξη της μορφοποίησης η οποία δημιουργεί ένα
πεδίο με 6 ψηφία τα 3 από τα οποία θα είναι μετά την υποδιαστολή και το ‘\n’
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συμβολίζει την νέα γραμμή. Το f χρησιμοποιείται στην μορφοποίηση πραγματικών
αριθμών. Αν το καθορισμένο πεδίο δεν είναι αρκετά μεγάλο το Matlab το επεκτείνει
όσο πρέπει, π.χ.
>> fprintf('%6.3f\n',pi^20)
8769956796.083
Μπορούμε επίσης αντί του f να χρησιμοποιήσουμε το e στην μορφοποίηση των
πραγματικών αριθμών, οπότε παίρνουμε:
>> fprintf('%6.3e\n',pi^20)
8.770e+009
Σημείωση: Σε ένα αρνητικό αριθμό το σύμβολο – καταλαμβάνει μία θέση. Έτσι:

>> fprintf('%5.2f\n%5.2f\n',exp(1),-exp(1))
2.72
-2.72
Αν χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο – μετά το % τότε το πεδίο στοιχίζεται αριστερά.
Π.χ.
>> fprintf('%-5.2f\n%-5.2f\n',exp(1),-exp(1))
2.72
-2.72
Επίσης στο πεδίο της εντολής format μπορεί να υπάρχει και κείμενο που θα γραφεί
όπως δίνεται. Π.χ.
>> iter=10;
>> fprintf('iter = %2.0f\n',iter)
iter = 10
Αντί του f και του e μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το g το οποίο χρησιμοποιεί τη
μορφοποίηση που προκύπτει είτε με την χρήση του f είτε του e ανάλογα με το πιο
παράγει το μικρότερο (όσο αφορά το μήκος του πεδίου) αποτέλεσμα. Π.χ.
>> fprintf('%g %g\n', exp(1), exp(20))
2.71828 4.85165e+008
Η συνάρτηση sprintf είναι ανάλογη της fprintf αλλά η έξοδος της είναι string. Π.χ.
>> n=4;
>> err_msg=sprintf('must supply a %d-by-%d matrix',n,n)
err_msg =
must supply a 4-by-4 matrix
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Αν θέλουμε να γράψουμε και να διαβάσουμε από αρχεία πρέπει πρώτα να τα
ανοίξουμε χρησιμοποιώντας την συνάρτηση fopen της οποίας τα ορίσματα είναι το
όνομα του αρχείου και ένα όρισμα το οποίο δείχνει τις επιτρεπόμενες ενέργειες που
μπορούν να γίνουν σε αυτό το αρχείο (μεταξύ αυτών των ορισμάτων είναι τα ‘r’ για
διάβασμα από ένα αρχείο και ‘w’ για γράψιμο δεδομένων σε ένα αρχείο). Ένας
δείκτης αναγνώρισης του αρχείου δημιουργείται από την συνάρτηση fopen o οποίος
χρησιμοποιείται στην συνέχεια για το γράψιμο και το διάβασμα από το αρχείο. Το
γράψιμο σε ένα αρχείο γίνεται με την συνάρτηση fprintf η οποία παίρνει σαν πρώτο
όρισμα της τον δείκτη αναγνώρισης του αρχείου. Για παράδειγμα:
>> A=[30 40 60 70];
>> fid=fopen('myoutput','w');
>> fprintf(fid,'%g miles/hour= %g kilometers/hour\n', [A;8*A/5]);
>> fclose(fid);
δημιουργεί το αρχείο myoutput που περιέχει
30
40
60
70

miles/hour=
miles/hour=
miles/hour=
miles/hour=

48 kilometers/hour
64 kilometers/hour
96 kilometers/hour
112 kilometers/hour

Με την εντολή type μπορούμε να τυπώσουμε το αρχείο στην οθόνη. Έτσι:
>> type myoutput
30 miles/hour= 48 kilometers/hour
40 miles/hour= 64 kilometers/hour
60 miles/hour= 96 kilometers/hour
70 miles/hour= 112 kilometers/hour
Αυτό το αρχείο μπορούμε να το διαβάσουμε ως εξής:
>> fid=fopen('myoutput','r');
>> X=fscanf(fid,'%g miles/hour= %g kilometers/hour')
X=
30
48
40
64
60
96
70
112
>> fclose(fid);
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Η συνάρτηση fscanf στην παραπάνω εντολή διαβάζει ένα πραγματικό αριθμό (%g),
παραλείπει το string ‘miles/hour=’, διαβάζει ένα άλλο πραγματικό αριθμό (%g) και
παραλείπει το string ‘kilometers/hour’. Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το διάνυσμα
στην αρχική του μορφή ως εξής:
>> X=reshape(X,4,2)
X=
30
48
40
64

60
96
70
112

Αν θέλουμε να διαβάσουμε ένα Microsoft Excel spreadsheet αρχείο (.xls)
χρησιμοποιούμε την εντολή xlsread( ) και μερικοί από τους τρόπους σύνταξης της
είναι οι ακόλουθοι:
N = xlsread('filename')
N = xlsread('filename', -1)
N = xlsread('filename', sheet)
N = xlsread('filename', 'range')
N = xlsread('filename', sheet, 'range')
[N, T] = xlsread('filename', ...)
Περιγραφή:
N = xlsread('filename') επιστρέφει αριθμητικά δεδομένα στο διάνυσμα Ν από το
πρώτο φύλλο του Microsoft Excel spreadsheet αρχείου με όνομα filename. Η εντολή
xlsread αγνοεί τις πρώτες γραμμές ή στήλες κειμένου. Όμως, αν ένα κελί που δεν
είναι σε πρώτη γραμμή ή στήλη είναι κενό ή περιέχει κείμενο, η xlsread βάζει ‘NaN’
στη θέση του στο διάνυσμα Ν.
N = xlsread('filename', -1) ανοίγει το αρχείο filename σε ένα Excel window,
επιτρέποντας να επιλέγουμε με αλληλεπίδραση το worksheet που θέλουμε να
διαβάσουμε, και την περιοχή των δεδομένων σε αυτό το worksheet που θα εισάγουμε.
Για να εισάγουμε ένα ολόκληρο worksheet, πρώτα επιλέγουμε το φύλλο στο Excel
window και μετά πατάμε το κουμπί ΟΚ στο Data Selection Dialog box. Για να
εισάγουμε μία συγκεκριμένη περιοχή δεδομένων από ένα φύλλο, επιλέγουμε το
worksheet στο Excel window, μαρκάρουμε με το ποντίκι την επιθυμητή περιοχή, και
μετά πατάμε ΟΚ.
N = xlsread('filename', sheet) διαβάζει το καθορισμένο worksheet, όπου το sheet είναι
είτε μία θετική βαθμωτή τιμή, είτε ένα string σε εισαγωγικά που περιέχει το όνομα
του φύλλου.
N = xlsread('filename', 'range') διαβάζει δεδομένα από μία συγκεκριμένη ορθογώνια
περιοχή του προεπιλεγμένου worksheet (Sheet1). Καθορίζουμε την περιοχή
χρησιμοποιώντας την σύνταξη 'C1:C2', όπου C1 και C2 είναι 2 αντιτιθέμενες γωνίες
που καθορίζουν την περιοχή που θέλουμε να διαβάσουμε. Για παράδειγμα, το 'D2:H4'
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αντιπροσωπεύει μία 3x5 ορθογώνια περιοχή μεταξύ των δύο γωνιών D2 και H4 στο
worksheet.
N = xlsread('filename', sheet, 'range') διαβάζει δεδομένα από μία συγκεκριμένη
ορθογώνια περιοχή (range) του worksheet που καθορίζεται από το sheet.
[N, T]= xlsread('filename', ...) επιστρέφει αριθμητικά δεδομένα στο διάνυσμα N και
τα δεδομένα κειμένου στο διάνυσμα κελιών T. Όλα τα κελιά στο Τ που αντιστοιχούν
σε αριθμητικά δεδομένα περιέχουν ένα κενό string.

Παραδείγματα
1—Διάβασμα Αριθμητικών Δεδομένων

Το Microsoft Excel spreadsheet αρχείο με όνομα testdata1.xls περιέχει τα δεδομένα:
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Για να διαβάσουμε αυτά τα δεδομένα στο MATLAB, χρησιμοποιούμε την εντολή
>>A = xlsread('testdata1.xls')
A=
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

2 – Χερισμός Δεδομένων Κειμένου

Το Microsoft Excel spreadsheet αρχείο με όνομα testdata2.xls περιέχει και
αριθμητικά δεδομένα και δεδομένα κειμένου:
1 6
2 7
3 8
4 9
5 text
Η εντολή xlsread βάζει ‘NaN’ στη θέση των δεδομένων κειμένου στο αποτέλεσμα
της εντολής:
>> A = xlsread('testdata2.xls')
δηλαδή παίρνουμε:
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A=
1
2
3
4
5

6
7
8
9
NaN

3 – Επιλογή μίας περιοχής Δεδομένων

Για να εισάγουμε μόνο τις γραμμές 4 και 5 από το worksheet 1, καθορίζουμε την
περιοχή ως εξής 'A4:B5', δηλαδή δίνουμε την εντολή
>> A = xlsread('testdata2.xls', 1, 'A4:B5')
οπότε παίρνουμε:
A=
4 9
5 NaN
4 – Χειρισμός αρχείων με επικεφαλίδες σε γραμμές και στήλες

Ένα Microsoft Excel spreadsheet με ετικέτα Temperatures στο αρχείο tempdata.xls
περιέχει 2 στήλες αριθμητικών δεδομένων με επικεφαλίδες κειμένου για κάθε στήλη:
Time Temp
12 98
13 99
14 97
Αν θέλουμε να εισάγουμε μόνο τα αριθμητικά δεδομένα, χρησιμοποιούμε την εντολή
xlsread με ένα μόνο όρισμα αποτελέσματος. Καθορίζουμε το όνομα του αρχείου και
το όνομα του φύλλου σαν εισόδους. Η εντολή xlsread αγνοεί τις επικεφαλίδες.
Γράφουμε την εντολή:
>>ndata = xlsread('tempdata.xls', 'Temperatures')
και παίρνουμε:
ndata =
12 98
13 99
14 97
Για να εισάγουμε και τα αριθμητικά δεδομένα και τα δεδομένα κειμένου,
καθορίζουμε 2 τιμές αποτελέσματος:
>>[ndata, headertext] = xlsread('tempdata.xls', 'Temperatures')
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ndata =
12 98
13 99
14 97
headertext =
'Time' 'Temp'
Ομοίως, η εντολή xlswrite( ) γράφει σε ένα Excel spreadsheet file (.xls). Ορισμένοι
από τους τρόπους σύνταξη της είναι:

xlswrite('filename', M)
xlswrite('filename', M, sheet)
Περιγραφή
xlswrite('filename', M) γράφει τον πίνακα M στο Excel αρχείο με όνομα filename. Ο
πίνακας M είναι ένας m x n αριθμητικός, χαρακτήρων, ή κελιών πίνακας όπου m <
65536 και n < 256. Τα δεδομένα του πίνακα γράφονται στο πρώτο worksheet του
αρχείου, αρχίζοντας από το κελί A1.
xlswrite('filename', M, sheet) γράφει τον πίνακα M στο καθορισμένο φύλλο του
αρχείου με όνομα filename. Αν το φύλλο δεν υπάρχει, ένα νέο φύλλο προστίθεται στο
τέλος του worksheet. Σε κάθε περίπτωση το Matlab εμφανίζει ένα προειδοποιητικό
μήνυμα ότι πρόσθεσε ένα νέο φύλλο.
Παράδειγμα
Γράψιμο Αριθμητικών δεδομένων

Γράφουμε ένα διάνυσμα 7 στοιχείων στο Μicrosoft Excel αρχείο με όνομα
testdata.xls. Από προεπιλογή, τα δεδομένα γράφονται στα κελιά από A1 έως G1 στο
πρώτο worksheet του αρχείου. Έτσι η εντολή που θα δώσουμε είναι:
>>xlswrite('testdata', [12.7 5.02 -98 63.9 0 -.2 56])

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
TOOLBOX)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(OPTIMIZATION

Επίλυση Γραμμικών Προγραμμάτων στο Matlab

To Μatlab διαθέτει πολλές εργαλειοθήκες, μεταξύ των οποίων είναι και η
εργαλειοθήκη βελτιστοποίησης (optimization toolbox). Η συγκεκριμένη
εργαλειοθήκη παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης διαφόρων τύπων προβλημάτων
βελτιστοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι και προβλήματα γραμμικού
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προγραμματισμού. Η γενική μορφή ενός γραμμικού προβλήματος το οποίο μπορεί να
επιλυθεί μέσω του Matlab είναι η εξής:
Min f=cTx
Υπό τους περιορισμούς:
Α1x≤b1
A2x=b2
x≥l
x≤u
όπου:
•
•
•
•
•
•
•

x είναι το διάνυσμα διαστάσεων nx1 των μεταβλητών απόφασης
c είναι το διάνυσμα διαστάσεων nx1 με τους συντελεστές των μεταβλητών
απόφασης στην αντικειμενική συνάρτηση f
A1 είναι ένας πίνακας διαστάσεων m1xn με τους συντελεστές των μεταβλητών
απόφασης στους περιορισμούς της μορφής ≤
Α2 είναι ένας πίνακας διαστάσεων m2xn με τους συντελεστές των μεταβλητών
απόφασης στους περιορισμούς ισότητας
b1 είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων m1x1 με τα δεξιά μέλη των περιορισμών
της μορφής ≤
b2 είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων m2x1 με τα δεξιά μέλη των περιορισμών
ισότητας
l και u είναι δύο διανύσματα διαστάσεων nx1 με τα κάτω και τα άνω
φράγματα των μεταβλητών απόφασης.

Σε αυτή τη διατύπωση, οι περιορισμοί της μορφής ≥ δεν είναι αποδεκτοί. Αν στο υπό
μελέτη γραμμικό πρόβλημα υπάρχουν περιορισμοί αυτής της μορφής θα πρέπει να
μεταβληθεί η φορά των ανισοτήτων πολλαπλασιάζοντας με -1.
Η λύση ενός γραμμικού προβλήματος που διατυπώνεται στην παραπάνω μορφή
γίνεται στο Μatlab με την εντολή linprog η οποία συντάσσεται ως εξής:
[x, f, exitflag, output, lambda]=linprog(c, A1, b1, A2, b2, l, u)
όπου, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει:
•
•
•

•
•

τη βέλτιστη λύση στο διάνυσμα x
τη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης στη μεταβλητή f
τις συνθήκες επίλυσης του προβλήματος στη μεταβλητή exιtflag:
- αν exitflag>0: βρέθηκε λύση
-αν exitflag=0: δεν βρέθηκε λύση εντός του προκαθορισμένου μέγιστου
πλήθους επαναλήψεων της διαδικασίας επίλυσης
-αν exitflag<0: το πρόβλημα είναι αδύνατο ή η διαδικασία επίλυσης δεν
ήταν επιτυχής
το πλήθος των επαναλήψεων και τον αλγόριθμο επίλυσης στη δομή output
τις βέλτιστες τιμές των δυικών μεταβλητών στην δομή lamda.
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Aν το γραμμικό πρόβλημα δεν έχει περιορισμούς ισότητας τότε η παραπάνω εντολή
διαμορφώνεται ως εξής:
[x, f, exitflag, output, lambda]=linprog(c, A1, b1, [], [], l, u)
(Κατά αντίστοιχο τρόπο διαμορφώνεται η εντολή όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί
ανισότητας.)
Παράδειγμα
Για την παρουσίαση της διαδικασίας επίλυσης, θα χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο
γραμμικό πρόβλημα:

max 1000x11+350x12+250x13+800x21+700x22+350x23+1000x31+750x32+600x33
Υπό τους περιορισμούς:
x11+x12+x13≤300
x21+x22+x23≤500
x31+x32+x33≤200
5x11+3x12+2x13≤600
5x21+3x22+2x23≤800
5x31+3x32+2x33≤480
x11+x21+x31≤200
x12+x22+x32≤500
x13+x23+x33≤475
500x11+500x12+600x13−300x21−300x22−300x23=0
400x11+400x12+350x13−300x31−700x32−700x33=0
200x21+300x22+300x23−400x31−400x32−600x33=0
x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33 ≥ 0
Αρχικά, θα δημιουργήσουμε τους πίνακες Α1, b1, A2, b2, c, και l. Για παράδειγμα, ο
πίνακας A1 είναι διαστάσεων 9x9 και μπορεί να δημιουργηθεί εισάγοντας αρχικά ένα
μηδενικό πίνακα και αλλάζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα διπλοπατώντας
με το ποντίκι την αντίστοιχη καταχώρηση του πίνακα στο χώρο εργασίας, όπως
φαίνεται στο επόμενο Σχήμα.
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Ομοίως μπορούν να δημιουργηθούν και οι άλλοι πίνακες. Επίσης, καθώς η
αντικειμενική συνάρτηση για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι προς μεγιστοποίηση,
θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με -1 ώστε να μετατραπεί σε ελαχιστοποίηση και να
μπορεί να επιλυθεί από το Matlab.
Έτσι οι εντολές που γράφουμε είναι οι ακόλουθες:
>> A1=zeros(9,9);
>> A2=zeros(3,9);
>> b1=zeros(9,1);
>> b2=zeros(3,1);
>> l=zeros(9,1);
>> c=zeros(9,1);
>> c=-c;
>> [x,f,exitflag,output,labda]=linprog(c,A1,b1,A2,b2,l);
Optimization terminated.
Οπότε η βέλτιση λύση είναι:
>> x
x=
35.6757
90.9653
0.0000
83.3977
127.6705
75

0.0000
80.9266
0.0000
37.6834
>> f
f=
-3.2714e+005
Αν θέλουμε επιπλέον πληροφορίες όσο αφορά τη βελτιστοποίηση:
>> exitflag
exitflag =
1
>> output
output =
iterations: 6
algorithm: 'large-scale: interior point'
cgiterations: 0
message: 'Optimization terminated.'
Αν θέλουμε να δούμε τους αντίστοιχους πίνακες, μπορούμε να γράψουμε:
>> A1
A1 =
1
0
0
5
0
0
1
0
0

1
0
0
3
0
0
0
1
0

1
0
0
2
0
0
0
0
1

0
1
0
0
5
0
1
0
0

0
1
0
0
3
0
0
1
0

0
1
0
0
2
0
0
0
1

0
0
1
0
0
5
1
0
0

0
0
1
0
0
3
0
1
0

0
0
1
0
0
2
0
0
1

>> A2
A2 =
500 500 600 -300 -300 -300 0 0 0
400 400 350 0 0 0 -300 -700 -700
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0

0

0 200 300 300 -400 -400 -600

>> b1
b1 =
300
500
200
600
800
480
200
500
475
>> b2
b2 =
0
0
0
>> c
c=
-1000
-350
-250
-800
-700
-350
-1000
-750
-600
>> l
l=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (STATISTICS TOOLBOX)
Η εργαλειοθήκη στατιστικής (statistics toolbox) του Matlab περιέχει ένα ευρύ
φάσμα κοινών στατιστικών εργασιών, όπως παραγωγή τυχαίων αριθμών,
προσαρμογή καμπυλών, σχεδιασμό πειραμάτων, στατιστικό έλεγχο διαδικασιών και
πολλές
άλλες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη στατιστικής του Μatlab
αφορούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Κατανομές (εκτίμηση παραμέτρων, συναρτήσεις πιθανοτήτων, συναρτήσεις
πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής, κρίσιμες τιμές
των συναρτήσεων κατανομής, γεννήτριες τυχαίων αριθμών).
2. Περιγραφική στατιστική.
3. Γραμμικά μοντέλα.
4. Μη Γραμμικά μοντέλα.
5. Σχεδιασμός πειραμάτων.
6. Στατιστικό έλεγχο διαδικασιών.
7. Πολυμεταβλητή στατιστική (ανάλυση ομαδοποίησης (δηλαδή περιέχει
συναρτήσεις που σου επιτρέπουν να χωρίσεις ένα σύνολο αντικειμένων σε
υποομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά), τεχνικές μείωσης διαστάσεων,
σχεδιασμός γραφημάτων).
8. Τεχνικές για δένδρα αποφάσεων.
9. Έλεγχος υποθέσεων.
10. Έλεγχος κατανομών.
11. Μη παραμετρικές συναρτήσεις.
12. Στατιστικός σχεδιασμός γραφημάτων.
13. Συναρτήσεις χρησιμότητας.
14. Στατιστικά προγράμματα επίδειξης.
Γεννήτριες Τυχαίων Αριθμών

Μπορούν να παραχθούν τυχαίοι αριθμοί από διάφορες κατανομές, όπως την
κατανομή βήτα, την διωνυμική κατανομή, την κατανομή Χ2, την εκθετική κατανομή,
την κατανομή γάμμα, την κανονική κατανομή, την ομοιόμορφη κατανομή, και άλλες.
Οι συναρτήσεις που υπάρχουν για τις γεννήτριες τυχαίων αριθμών είναι:
Random Number Generators.
betarnd - Beta random numbers.
binornd - Binomial random numbers.
chi2rnd - Chi square random numbers.
evrnd
- Extreme value random numbers.
exprnd - Exponential random numbers.
frnd
- F random numbers.
gamrnd
- Gamma random numbers.
geornd - Geometric random numbers.
hygernd - Hypergeometric random numbers.
iwishrnd - Inverse Wishart random matrix.
lognrnd - Lognormal random numbers.
mvnrnd
- Multivariate normal random numbers.
mvtrnd
- Multivariate t random numbers.
nbinrnd - Negative binomial random numbers.
ncfrnd
- Noncentral F random numbers.
nctrnd
- Noncentral t random numbers.
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ncx2rnd - Noncentral Chi-square random numbers.
normrnd - Normal (Gaussian) random numbers.
poissrnd - Poisson random numbers.
randg
- Gamma random numbers (unit scale).
random
- Random numbers from specified distribution.
randsample - Random sample from finite population.
raylrnd - Rayleigh random numbers.
trnd
- T random numbers.
unidrnd - Discrete uniform random numbers.
unifrnd - Uniform random numbers.
wblrnd - Weibull random numbers.
wishrnd - Wishart random matrix.

Εντολή randn

Η συνάρτηση randn παράγει κανονικά κατανεμημένους τυχαίους αριθμούς και
διανύσματα. Η συνάρτηση randn παράγει διανύσματα τυχαίων αριθμών των οποίων
τα στοιχεία είναι κανονικά κατανεμημένα με μέση τιμή 0, διακύμανση σ2=1, και
τυπική απόκλιση σ=1. Η σύνταξη της είναι η ακόλουθη:
Y = randn(n)
Y = randn(m,n)
Y = randn([m n])
Y = randn(m,n,p,...)
Y = randn([m n p...])
Y = randn(size(A))
randn
s = randn('state')
όπου:
Y = randn(n) επιστρέφει έναν nxn πίνακα τυχαίων εισόδων. Ένα μήνυμα λάθους
εμφανίζεται όταν το n δεν είναι βαθμωτό.
Y = randn(m,n) ή Y = randn([m n]) επιστρέφει έναν mxn πίνακα τυχαίων εισόδων.
Y = randn(m,n,p,...) ή Y = randn([m n p...]) παράγει τυχαία διανύσματα.
Y = randn(size(A)) επιστρέφει ένα διάνυσμα τυχαίων εισόδων που είναι του ίδιου
μεγέθους με το A.
Η randn, μόνη της, επιστρέφει ένα βαθμωτό του οποίου η τιμή αλλάζει κάθε φορά
που γίνεται αναφορά σε αυτόν.
s = randn('state') επιστρέφει ένα διάνυσμα 2 στοιχείων που περιέχει την τρέχουσα
κατάσταση της κανονικής γεννήτριας. Για να αλλαχθεί η κατάσταση της γεννήτριας:
randn('state',s) επανατοποθετεί την κατάσταση στο s.
randn('state',0) επανατοποθετεί την γεννήτρια στην αρχική της κατάσταση
randn('state',j) για τον ακέραιο j, επανατοποθετεί την γεννήτρια στην κατάσταση j.
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randn('state',sum(100*clock)) την επανατοποθετεί σε διαφορετική κατάσταση κάθε
φορά.
Παραδείγματα
1. Η εντολή

>> R = randn(3,4)
δίνει
R=
-0.4326 0.2877 1.1892 0.1746
-1.6656 -1.1465 -0.0376 -0.1867
0.1253 1.1909 0.3273 0.7258
Αν ξαναδώσουμε την εντολή
>> R = randn(3,4)
παίρνουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή:
R=
-0.5883 0.1139 -0.0956 -1.3362
2.1832 1.0668 -0.8323 0.7143
-0.1364 0.0593 0.2944 1.6236
2. Δημιουργήστε μία τυχαία κατανομή με συγκεκριμένη μέση τιμή και διακύμανση.
Για παράδειγμα να παραχθεί ένας 5x5 πίνακας τυχαίων αριθμών με μέση τιμή 0.6 που
κατανέμονται με διακύμανση 0.1.

Για να γίνει αυτό πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα της randn(5) με την τυπική
απόκλιση και μετά προσθέτουμε την επιθυμητή μέση τιμή.
>> x = .6 + sqrt(0.1) * randn(5)
x=
0.5813
0.2804
0.7943
0.7606
1.1352

0.7870
0.3965
0.7203
0.2809
0.5938

0.5848
0.6000
0.4995
0.9463
0.0074

0.7354
0.8832
0.8311
0.7827
0.6127

0.8141
0.7799
0.5192
0.4806
0.5064

Εντολή rand

H εντολή rand χρησιμοποιείται όπως και randn όμως σε αντίθεση με αυτή δεν
παράγει κανονικά κατανεμημένους τυχαίους αριθμούς και διανύσματα αλλά

80

παράγει ομοιόμορφα κατανεμημένους τυχαίους αριθμούς και διανύσματα. Η
συνάρτηση rand παράγει διανύσματα τυχαίων αριθμών των οποίων τα στοιχεία είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένα στο διάστημα (0,1).
Παραδείγματα
1. Η εντολή

>> R = rand(3,4)
παράγει:
R=
0.9501 0.4860 0.4565 0.4447
0.2311 0.8913 0.0185 0.6154
0.6068 0.7621 0.8214 0.7919

2. Δημιουργήστε μία ομοιόμορφη κατανομή σε ένα συγκεκριμένο διάστημα [a,b]. Για
παράδειγμα να παραχθεί ένας 5x5 πίνακας ομοιόμορφα κατανεμημένων τυχαίων
αριθμών στο διάστημα [10,50].

Για να γίνει αυτό πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα της rand(5) με (50-10) και μετά
προσθέτουμε το 10.
>> a = 10; b = 50;
>> x = a + (b-a) * rand(5)
x=
46.8725
39.5283
17.0506
26.2282
47.4188

46.6762
26.4108
45.7460
12.3157
24.1147

42.5267
10.3945
15.5556
18.1106
17.9489

34.1517
20.8875
17.9526
10.6110
39.8714

27.8039
47.2726
28.6398
26.7460
43.8489

Εντολή random

Η εντολή random παράγει τυχαίους αριθμούς από μία συγκεκριμένη κατανομή. Η
σύνταξη της είναι η εξής:
y = random('name',A1,A2,A3,m,n)
όπου
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y = random('name',A1,A2,A3,m,n) επιστρέφει ένα πίνακα τυχαίων αριθμών, όπου
στο 'name' περιέχεται το όνομα της κατανομής, και A1, A2, και A3 είναι πίνακες με
τις παραμέτρους της κατανομής. Ανάλογα με την κατανομή κάποιες παράμετροι ίσως
δεν χρειάζονται.
Οι πίνακες και τα διανύσματα εισόδου πρέπει όλα να έχουν το ίδιο μέγεθος. Μία
βαθμωτή είσοδος επεκτείνεται σε ένα σταθερό πίνακα με τις ίδιες διαστάσεις όπως
και τα άλλα δεδομένα εισόδου.
Οι δύο τελευταίες παράμετροι, m και n, είναι το μέγεθος του πίνακα y.
Παράδειγμα

Η εντολή
>> rn = random('Normal',0,1,2,4)
δίνει
rn =
-1.4751 0.1184 1.4435 0.6232
-0.2340 0.3148 -0.3510 0.7990
Περιγραφική στατιστική

Η περιγραφική στατιστική περιέχει συναρτήσεις για την περιγραφή των
χαρακτηριστικών ενός δείγματος δεδομένων και περιέχει τις ακόλουθες συναρτήσεις:
Descriptive Statistics.
bootstrp - Bootstrap statistics for any function.
corr
- Linear or rank correlation coefficient.
corrcoef - Linear correlation coefficient with confidence intervals.
cov
- Covariance.
crosstab - Cross tabulation.
geomean - Geometric mean.
grpstats - Summary statistics by group.
harmmean - Harmonic mean.
iqr
- Interquartile range.
kurtosis - Kurtosis.
mad
- Median Absolute Deviation.
mean
- Sample average (in MATLAB toolbox).
median
- 50th percentile of a sample.
moment
- Moments of a sample.
nancov
- Covariance matrix ignoring NaNs.
nanmax - Maximum ignoring NaNs.
nanmean - Mean ignoring NaNs.
nanmedian - Median ignoring NaNs.
nanmin - Minimum ignoring NaNs.
nanstd - Standard deviation ignoring NaNs.
nansum
- Sum ignoring NaNs.
nanvar
- Variance ignoring NaNs.
prctile - Percentiles.
quantile - Quantiles.
range
- Range.
skewness - Skewness.
std
- Standard deviation (in MATLAB toolbox).
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tabulate - Frequency table.
trimmean - Trimmed mean.
var
- Variance (in MATLAB toolbox).

Εντολές mean και median

H εντολή mean υπολογίζει την μέση τιμή σε διανύσματα ή πίνακες. Έτσι, σε ένα
διάνυσμα x η mean(x) δίνει την μέση τιμή των στοιχείων του x ενώ σε ένα πίνακα Χ,
το mean(X) είναι ένα διάνυσμα γραμμής που περιέχει την μέση τιμή κάθε στήλης του
πίνακα. Αν γράψουμε mean(X, dim) παίρνουμε τις μέσες τιμές για τα στοιχεία της
διάστασης του Χ που καθορίζεται από τον βαθμωτό dim. Για πίνακες, το mean(A,2)
είναι ένα διάνυσμα στήλης που περιέχει τη μέση τιμή κάθε γραμμής. Το
προκαθορισμένο για το βαθμωτό dim είναι 1. Π.χ.
>> A = [1 2 3; 3 3 6; 4 6 8; 4 7 7]
A=
1
3
4
4

2
3
6
7

3
6
8
7

>> mean(A)
ans =
3.0000 4.5000 6.0000
>> mean(A,2)
ans =
2
4
6
6
Με όμοιο τρόπο συντάσσεται και εντολή median( ) όπου δίνει το διάμεσο των
στοιχείων ενός διανύσματος ή ενός πίνακα. Π.χ.
>> A = [1 2 4 4; 3 4 6 6; 5 6 8 8; 5 6 8 8];
>> median(A)
ans =
4

5

7

7
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Εντολή cov

H εντολή cov δίνει τον πίνακα συνδιακύμανσης, και η σύνταξη της είναι ως
ακολούθως:
C = cov(X)
C = cov(x,y)
όπου
C = cov(X) υπολογίζει τον πίνακα συνδιακύμανσης.
Για ένα απλό διάνυσμα, cov(x) επιστρέφει ένα βαθμωτό που περιέχει την
διακύμανση.
Για πίνακες, όπου κάθε γραμμή είναι μία παρατήρηση και κάθε στήλη μία μεταβλητή,
cov(X) είναι ο πίνακας συνδιακύμανσης.
Η συνάρτηση διακύμανσης var(X) είναι ίδια με diag(cov(X)).
Η συνάρτηση της τυπικής απόκλισης std(X) είναι ισοδύναμη με sqrt(diag(cov(X))).
Η cov(x,y), όπου τα x και y είναι διανύσματα στήλης ίσου μήκους, δίνει το ίδιο
αποτέλεσμα με την cov([x y]).
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (GENETIC ALGORITHM AND DIRECT SEARCH
TOOLBOX)

Η Εργαλειοθήκη Γενετικών Αλγορίθμων και Άμεσης Αναζήτησης είναι μία
συλλογή από συναρτήσεις που επεκτείνουν τις δυνατότητες της Εργαλειοθήκης
Βελτιστοποίησης (Optimization Toolbox) και του περιβάλλοντος αριθμητικού
υπολογισμού του Matlab. Η Εργαλειοθήκη Γενετικών Αλγορίθμων και Άμεσης
Αναζήτησης περιέχει ρουτίνες για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης
χρησιμοποιώντας τους γενετικούς αλγορίθμους.
Αυτοί οι αλγόριθμοι παρέχουν τη δυνατότητα επίλυσης μίας ποικιλίας προβλημάτων
βελτιστοποίησης που δεν ανήκουν στο πεδίο της τυπικής εργραλειοθήκης
βελτιστοποίησης. Όλες οι συναρτήσεις αυτής της εργαλειοθήκης είναι Μ-files του
Matlab, που έχουν δημιουργηθεί με εντολές του Matlab και εφαρμόζουν
συγκεκριμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Μπορούμε να δούμε τον Matlab
κώδικα για αυτές τις συναρτήσεις γράφοντας: type function_name. Επίσης, μπορούμε
να επεκτείνουμε τις δυνατότητες της Εργαλειοθήκης Γενετικών Αλγορίθμων και
Άμεσης Αναζήτησης γράφοντας τα δικά μας M-files, ή χρησιμοποιώντας την
εργαλειοθήκη σε συνδυασμό με άλλες εργαλειοθήκες.
Υπάρχουν 2 τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γενετικό αλγόριθμο με
αυτή την εργαλειοθήκη:
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1. Καλώντας την συνάρτηση του γενετικού αλγορίθμου ga στην προτροπή >>.
2. Χρησιμοποιώντας τo εργαλείο του Γενετικού Αλγορίθμου (Genetic Algorithm
Tool) που είναι ένα γραφικό περιβάλλον για τον γενετικό αλγόριθμο.
Για να καλέσουμε την συνάρτηση του γενετικού αλγορίθμου ga στην προτροπή >>
χρησιμοποιούμε την ακόλουθη σύνταξη:
[x fval] = ga(@fitnessfun, nvars, options)
όπου
@fitnessfun είναι μία διεύθυνση για την συνάρτηση (fitness function).
nvars είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών της συνάρτησης (fitness
function)
options είναι μία δομή που δίνει τις επιλογές του γενετικού αλγορίθμου. Αν δεν
δώσουμε κάποιες επιλογές, η ga χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες επιλογές.
Τα αποτελέσματα δίνονται από το:
fval το οποίο δίνει την τελική τιμή της συνάρτησης, και το
x το οποίο δίνει το σημείο στο οποίο η τελική τιμή επιτυγχάνεται.
Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον δίνουμε την εντολή
>> gatool
και τότε θα εμφανιστεί το εξής:
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Υπάρχει στην οθόνη αυτή, μία βοήθεια (quick reference) που μπορεί να μας
καθοδηγήσει. Αυτά που θα πρέπει να εισάγουμε αρχικά για να χρησιμοποιήσουμε
αυτό το εργαλείο είναι:
- η συνάρτηση προς βελτιστοποίηση (Fitness function) στην μορφή
@fitnessfun, όπου fitnessfun.m είναι ένα Μ-file που υπολογίζει την
συνάρτηση.
- Τον αριθμό τον μεταβλητών (Number of variables). Το μήκος του
διανύσματος εισόδου στην συνάρτηση.
Για να τρέξουμε τον γενετικό αλγόριθμο, πατάμε το Start. Τα αποτελέσματα
εμφανίζονται στο πλαίσιο Status and Results.
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Μπορούμε να αλλάξουμε τις επιλογές του γενετικού αλγορίθμου στο πλαίσιο
Options. Για να δούμε τις επιλογές σε κάποια από τις κατηγορίες που υπάρχουν στο
πλαίσιο, πατάμε το σύμβολο + που υπάρχει δίπλα σε κάθε κατηγορία.
Παράδειγμα

Να βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης Rastrigin για δύο ανεξάρτητες μεταβλητές x1
και x2.
Συνάρτηση Rastrigin: Ras( x ) = 20 + x12 + x 22 − 10(cos 2πx 1 + cos 2πx 2 )
Η εργαλειοθήκη περιέχει ένα M-file, το rastriginsfcn.m, το οποίο υπολογίζει τις τιμές
της συνάρτησης Rastrigin:
function scores = rastriginsfcn(pop)
%RASTRIGINSFCN Compute the "Rastrigin" function.
%
%

Copyright 2003-2004 The MathWorks, Inc.
$Revision: 1.3.4.1 $ $Date: 2004/08/20 19:50:22 $

% pop = max(-5.12,min(5.12,pop));
scores = 10.0 * size(pop,2) + sum(pop .^2 - 10.0 * cos(2 * pi .*
pop),2);

Σημείωση: Γενικά δημιουργούμε ένα M-file που υπολογίζει την συνάρτηση που
θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε.

Η συγκεκριμένη συνάρτηση έχει πολλά τοπικά ελάχιστα και ένα μόνο ολικό
ελάχιστο, που επιτυγχάνεται στο σημείο [0 0] όπου η τιμή της συνάρτησης είναι ίση
με 0. Σε κάθε τοπικό ελάχιστο η τιμή της συνάρτησης είναι μεγαλύτερη από το 0. Για
την συγκεκριμένη συνάρτηση είναι δύσκολο να ευρεθεί το ολικό ελάχιστο με τις
συνηθισμένες μεθόδους που στηρίζονται στη κλίση καθώς έχει πολλά τοπικά
ελάχιστα.
Για να βρούμε το ελάχιστο κάνουμε τα ακόλουθα βήματα:
1. Δίνουμε την εντολή gatool στην προτροπή >>
2. Εισάγουμε τα ακόλουθα στο Εργαλείο Γενετικού Αλγορίθμου: Στο πλαίσιο
Fitness function, εισάγουμε @rastriginsfcn, στο πλαίσιο Νumber of
variables, εισάγουμε 2, που είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών.
3. Πατάμε το Start στο πλαίσιο Run Solver.
Καθώς ο αλγόριθμος τρέχει, το πλαίσιο Current generation παρουσιάζει τον αριθμό
της τρέχουσας γενεάς. Μπορούμε να σταματήσουμε προσωρινά τον αλγόριθμο
πατώντας το Pause. Όταν το κάνουμε αυτό το όνομα του κουμπιού αλλάζει σε
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Resume. Για να ξαναρχίσουμε τον αλγόριθμο από το σημείο που τον σταματήσαμε
πατάμε το Resume.

Όταν ο αλγόριθμος έχει τελειώσει, το πλαίσιο Status and results εμφανίζει τα
αποτελέσματα. Δηλαδή:
1. Την τελική τιμή της προς ελαχιστοποίηση συνάρτησης (fitness function) όταν ο
αλγόριθμος σταμάτησε: Function value: 0.001253523614636265
Αυτή η τιμή είναι πολύ κοντά στο ακριβές ελάχιστο της συνάρτησης Rastrigin
που είναι το 0.
2. Το λόγο για τον οποίο ο αλγόριθμος σταμάτησε:
Exit: Optimization terminated:
maximum number of generations exceeded.
Σε αυτό το παράδειγμα ο αλγόριθμος τελειώνει σε 100 γενεές (την προεπιλεγμένη
τιμή).
3. Το τελικό σημείο, που στο παράδειγμα είναι [0.00186 -0.00169].
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Αν θέλουμε μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την συνάρτηση αυτή χρησιμοποιώντας
την εντολή ga στην προτροπή >>. Δηλαδή:
>> [x fval]=ga(@rastriginsfcn,2)
Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.
x=
-0.0044 0.0036
fval =
0.0063

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
TOOLBOX)

ΑΣΑΦΟΥΣ

ΛΟΓΙΚΗΣ

(FUZZY

LOGIC

Η Εργαλειοθήκη Ασαφούς Λογικής είναι μία συλλογή από συναρτήσεις που
δημιουργούνται στο περιβάλλον αριθμητικού υπολογισμού του Matlab. Παρέχει τα
εργαλεία για δημιουργία και εισαγωγή ασαφών συστημάτων εξαγωγής
συμπερασμάτων στο περιβάλλον του Matlab ή την δυνατότητα να ενσωματωθούν τα
ασαφή συστήματα σε προσομοιώσεις με το λογισμικό πακέτο Simulink (το Simulink
είναι ένα λογισμικό πακέτο του Matlab που επιτρέπει τη μοντελοποίηση,
προσομοίωση και ανάλυση δυναμικών συστημάτων). Mπορεί ακόμα να
δημιουργηθούν αυτόνομα προγράμματα σε γλώσσα C που καλούν ασαφή συστήματα
που έχουν δημιουργηθεί στο Matlab. Αυτή η εργαλειοθήκη στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό σε εργαλεία γραφικής αλληλεπίδρασης (graphical user interface (GUI)), αν και
μπορούμε να δουλέψουμε ολοκληρωτικά στην προτροπή >> του Matlab.
Η εργαλειοθήκη παρέχει τρεις κατηγορίες εργαλείων:
- Συναρτήσεις που δίνονται στην προτροπή >>.
- Γραφικά εργαλεία αλληλεπίδρασης.
- Παραδείγματα και blocks της Simulink.
Η πρώτη κατηγορία εργαλείων δημιουργείται από συναρτήσεις που μπορούμε να
καλέσουμε στην προτροπή >> ή από δικές μας εφαρμογές. Πολλές από αυτές της
συναρτήσεις είναι M-files του Matlab, δηλώσεις του Matlab που εφαρμόζουν
ειδικούς ασαφείς αλγορίθμους. Μπορούμε να δούμε τον Matlab κώδικα για αυτές τις
συναρτήσεις χρησιμοποιώντας την εντολή type function_name. Μπορούμε να
αλλάξουμε τον τρόπο που μία συνάρτηση της εργαλειοθήκης λειτουργεί
αντιγράφοντας και αλλάζοντας το όνομα του M-file και τροποποιώντας το αντίγραφο.
Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε τα δικά μας M-files στην εργαλειοθήκη.
Δευτερεύοντως, η εργαλειοθήκη παρέχει ένα αριθμό από αλληλεπιδρώντα εργαλεία
που μας επιτρέπουν να προσπελάσουμε πολλές συναρτήσεις μέσω των εργαλείων
γραφικής αλληλεπίδρασης.
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Η τρίτη κατηγορία εργαλείων είναι ένα σύνολο από blocks για χρήση με το Simulink.
Αυτά τα blocks είναι ειδικά σχεδιασμένα για γρήγουρους μηχανισμούς
συμπερασμάτων ασαφούς λογικής στο περιβάλλον Simulink.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Θεωρήστε το πρόβλημα του φιλοδωρήματος: Ποιο είναι το κατάλληλο ποσό
χρημάτων να δώσουμε στον σερβιτόρο;
(Παρατήρηση: Αυτό το παράδειγμα στηρίζεται στην πρακτική του φιλοδωρήματος
όπως γίνεται στις Η.Π.Α. όπου ένα μέσο φιλοδώρημα είναι 15% του ποσού που
κοστίζει το γεύμα, αν και το ακριβές ποσό μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την
ποιότητα της εξυπηρέτησης.)
ΛΥΣΗ

Θεωρώντας ένα αριθμό μεταξύ 0 και 10 που αντιπροσωπεύει την ποιότητα της
εξυπηρέτησης στο εστιατόριο (όπου 10 είναι το έξοχο) και ένα άλλο αριθμό μεταξύ 0
και 10 που αντιπροσωπεύει την ποιότητα του φαγητού (πάλι, 10 είναι το έξοχο), πόσο
πρέπει να είναι το φιλοδώρημα;
Αν κάνουμε μία λίστα με τι πραγματικά μας ενδιαφέρει σε αυτό το πρόβλημα,
καταλήγουμε στην ακόλουθη περιγραφή με κανόνες:
1. Αν η εξυπηρέτηση είναι κακή ή το φαγητό δεν είναι καλό, τότε το φιλοδώρημα
είναι μικρό.
2. Αν η εξυπηρέτηση είναι καλή, τότε το φιλοδώρημα είναι μέσο.
3. Αν η εξυπηρέτηση είναι καταπληκτική ή το φαγητό είναι υπέροχο, τότε το
φιλοδώρημα είναι γενναιόδωρο.
Θα θεωρήσουμε ότι ένα μέσο φιλοδώρημα είναι περίπου 15%, ένα γενναιόδωρο είναι
περίπου 25%, και ένα μικρό είναι περίπου 5%.
Η βασική δομή αυτού του παραδείγματος φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:
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Κανόνας 1. Αν η εξυπηρέτηση είναι
κακή ή το φαγητό δεν είναι καλό,
τότε το φιλοδώρημα είναι μικρό.
ΕΙΣΟΔΟΣ 1
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
(0-10)

Κανόνας 2. Αν η εξυπηρέτηση είναι
καλή, τότε το φιλοδώρημα είναι
μέσο.

ΕΞΟΔΟΣ
Φιλοδώρημα (5-25%)

Σ

ΕΙΣΟΔΟΣ 2
ΓΕΥΜΑ (0-10)

Κανόνας 3. Αν η εξυπηρέτηση είναι
καταπληκτική ή το φαγητό είναι
υπέροχο, τότε το φιλοδώρημα είναι
γενναιόδωρο.

Οι είσοδοι είναι σαφής
αριθμοί που περιορίζονται
σε κάποια περιοχή

Όλοι οι κανόνες επεξεργάζονται
παράλληλα χρησιμοποιώντας
ασαφής λογική

Τα αποτελέσματα των κανόνων
συνδυάζονται και
απο-ασαφοποιούνται

Η έξοδος είναι
σαφής αριθμός

Στην εργαλειοθήκη ασαφούς λογικής υπάρχουν πέντε βήματα για την διαδικασία
ασαφούς εξαγωγής συμπερασμάτων:
ΒΗΜΑ 1
Παίρνουμε τις εισόδους και καθορίζουμε το βαθμό κατά τον οποίο ανήκουν σε
καθένα από τα κατάλληλα ασαφή σύνολα μέσω των συναρτήσεων συμμετοχής.
(Εάν Χ είναι το υπερσύνολο αναφοράς με επί μέρους στοιχεία x, τότε X={x}. Ένα
ασαφές σύνολο Α του υπερσυνόλου αναφοράς Χ μπορεί να εκφραστεί συμβολικά ως
ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών:

A = ∫ {μ Α (x)/x} ή

∑{μ

Α

(x)/x}, x ∈ X

για

τη

συνεχή

και

τη

διακριτή

περίπτωση, αντιστοίχως. Η μΑ(x) είναι η συνάρτηση συμμετοχής του x στο Α και
είναι μία απεικόνιση από το υπερσύνολο αναφοράς Χ στο κλειστό διάστημα [0, 1].
(τα σύμβολα ∫ και ∑ εκφράζουν το ‘σύνολο’ και δεν έχουν σχέση με το κλασικό
ολοκλήρωμα ή άθροισμα).)
ΒΗΜΑ 2
Εφαρμογή του ασαφούς τελεστή.
Στην εργαλειοθήκη ασαφούς λογικής, δύο ενσωματωμένες ΑND μέθοδοι
υποστηρίζονται: το min (minimum) και το prod (product) και δύο ενσωματωμένες
OR μέθοδοι υποστηρίζονται: το max (maximum) και το πιθανοτικό ΟR. Επιπλέον,
μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας μεθόδους για το AND και το OR
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γράφοντας οποιαδήποτε συνάρτηση και επιλέγοντας αυτή να είναι η μέθοδος που θα
χρησιμοποιήσουμε.
ΒΗΜΑ 3
Εφαρμογή του μηχανισμού συμπερασμού.
Πριν την εφαρμογή του μηχανισμού συμπερασμού, πρέπει να καθορίσουμε το βάρος
κάθε κανόνα. Κάθε κανόνας έχει ένα βάρος (ένα αριθμό μεταξύ 0 και 1). Συνήθως,
αυτός ο αριθμός είναι 1 και έτσι δεν έχει επίδραση στην διαδικασία συμπερασμού.
Μερικές φορές θέλουμε να δώσουμε βάρος σε ένα κανόνα σε σχέση με τους άλλους
και τότε το βάρος είναι διαφορετικό από το 1.
Μετά τον καθορισμό των βαρών, γίνεται η διαδικασία συμπερασμού. Το αποτέλεσμα
είναι ένα ασαφές σύνολο που αναπαρίστανται από μία συνάρτηση συμμετοχής, που
δίνει κατάλληλο βάρος στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτό. O
μηχανισμός συμπερασμού γίνεται για κάθε κανόνα.
Δύο ενσωματωμένες μέθοδοι υποστηρίζονται και είναι οι ίδιες συναρτήσεις που
χρησιμοποιούνται από την AND μέθοδο: το min (minimum) και το prod (product).
ΒΗΜΑ 4
Συναθροισμός όλων των εξόδων.
Καθώς οι αποφάσεις βασίζονται στον έλεγχο όλων των κανόνων, οι κανόνες πρέπει
να συνδυαστούν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να βγει μία απόφαση. Έτσι,
συναθροισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ασαφή σύνολα που
αναπαριστούν τις εξόδους κάθε κανόνα συνδυάζονται σε ένα μόνο ασαφή σύνολο.
Τρεις ενσωματωμένες μέθοδοι υποστηρίζονται: το max (maximum), το πιθανοτικό
OR, και το sum.
ΒΗΜΑ 5
Απο-ασαφοποίηση.
Η είσοδος της διαδικασίας απο-ασαφοποίησης είναι ένα ασαφής σύνολο (το ασαφής
σύνολο που προκύπτει από το Βήμα 4) και η έξοδος είναι ένας απλός αριθμός.
Όμως, το ολικό ασαφής σύνολο περικλείει μία περιοχή από τιμές εξόδου, και έτσι
πρέπει να απο-ασαφοποιηθεί έτσι ώστε να δώσει μία τιμή εξόδου από το σύνολο.
Υποστηρίζονται πέντε ενσωματωμένες μέθοδοι: η απο-ασαφοποίηση κεντρώου, η
απο-ασαφοποίηση με μέσο όρο μεγίστων, η απο-ασαφοποίηση με το μεγαλύτερο των
μεγίστων, η απο-ασαφοποίηση με το μικρότερο των μεγίστων, και η αποασαφοποίηση της διχοτόμου.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Αν και είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε την εργαλειοθήκη ασαφούς λογικής
δουλεύοντας αυστηρά από την προτροπή >> του Matlab, γενικά είναι πολύ πιο
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εύκολο να δημιουργήσουμε ένα σύστημα γραφικά. Υπάρχουν πέντε εργαλεία
γραφικής αλληλεπίδρασης για την δημιουργία, την σύνταξη και την παρατήρηση των
ασαφών συστημάτων εξαγωγής συμπερασμάτων: το Fuzzy Inference System ή FIS
Editor, ο Membership Function Editor, ο Rule Editor, οe Rule Viewer, και ο Surface
Viewer.
Αυτά τα εργαλεία συνδέονται δυναμικά, έτσι ώστε αλλαγές που γίνονται στο FIS
χρησιμοποιώντας ένα από αυτά τα εργαλεία μπορεί να επηρεάσει ότι βλέπουμε σε
καθένα από τα άλλα ανοικτά εργαλεία. Μπορούμε να έχουμε κάποια ή και όλα τα
εργαλεία ανοικτά για ένα δεδομένο σύστημα.
Επιπρόσθετα με αυτά τα συστήματα, η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τον γραφικό
ANFIS Editor GUI, για την δημιουργία και την ανάλυση προσαρμοστικών νευροασαφών συστημάτων εξαγωγής συμπερασμάτων της μορφής Sugeno.
O FIS Editor χειρίζεται τα υψηλού επιπέδου ζητήματα για το σύστημα: Πόσες είναι
οι μεταβλητές εισόδου και εξόδου; Ποια είναι τα ονόματα τους;
Ο Membership Function Editor χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η μορφή όλων
των συναρτήσεων συμμετοχής που σχετίζονται με κάθε μεταβλητή.
Ο Rule Editor είναι για να καταχωρηθούν οι κανόνες που καθορίζουν την
συμπεριφορά του συστήματος.
Οι Rule Viewer και Surface Viewer χρησιμοποιούνται για να δούμε ορισμένα
πράγματα που σχετίζονται με το σύστημα. Ο Rule Viewer μπορεί να δείξει για
παράδειγμα ποιοι κανόνες είναι ενεργοί. Ο Surface Viewer χρησιμοποιείται για να
παρουσιάσει την εξάρτηση μίας από τις εξόδους σε κάθε μία ή δύο από τις εισόδους.
FIS Editor

Στη συνέχεια θα δούμε που δημιουργούμε ένα ασαφής σύστημα εξαγωγής
συμπερασμάτων. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε χρόνο μπορούμε να φορτώσουμε το
προ-δημιουργημένο σύστημα για το παράδειγμα του φιλοδωρήματος γράφοντας:
>>fuzzy tipper
Αυτή η εντολή φορτώνει τον FIS Editor που σχετίζεται με το αρχείο tipper.fis (η
κατάληξη .fis υπονοείται). Όμως, αν φορτώσουμε ένα προ-δημιουργημένο σύστημα,
δεν θα δημιουργήσουμε κανόνες και δεν θα φτιάξουμε συναρτήσεις συμμετοχής.
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Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται επεξηγήσεις σχετικά με τον FIS Editor.
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Γενικές επεξηγήσεις

Υπάρχει ένα διάγραμμα στην κορυφή που δείχνει τα ονόματα κάθε μεταβλητής
εισόδου στην αριστερή πλευρά (service και food) και κάθε μεταβλητής εξόδου (tip)
στην δεξιά. Οι συναρτήσεις συμμετοχής που φαίνονται στα κουτιά είναι απλά εικόνες
και δεν παρουσιάζουν την ακριβή μορφή των συναρτήσεων συμμετοχής.
Κάτω από το διάγραμμα υπάρχει το όνομα του συστήματος (tipper) και ο τύπος
εξαγωγής συμπερασμάτων που χρησιμοποιείται (μέθοδος Mamdani που είναι και η
προεπιλεγμένη).
Κάτω από το όνομα του συστήματος, στην αριστερή πλευρά του σχήματος, είναι τα
μενού που επιτρέπουν να αλλάξουμε τα διάφορα στοιχεία τις διαδικασίας εξαγωγής
συμπερασμάτων. Στην δεξιά πλευρά είναι η περιοχή που παρουσιάζονται το όνομα
είτε μίας μεταβλητής εισόδου είτε μίας μεταβλητής εξόδου, η σχτιζόμενη με αυτή
μορφή της συνάρτησης συμμετοχής και η περιοχή της.
Για να ξεκινήσουμε το σύστημα από την αρχή γράφουμε:
>>fuzzy
Τότε ανοίγει ο FIS Editor, με μία είσοδο, που έχει όνομα input1, και μία έξοδο, που
έχει όνομα output1.

95

Για αυτό το παράδειγμα, θα κατασκευάσουμε ένα σύστημα 2 εισόδων και μίας
εξόδου, έτσι πηγαίνουμε στο μενού Edit και επιλέγουμε Add input, και παίρνουμε:

Οι δύο μεταβλητές που έχουμε στο παράδειγμα μας είναι οι ‘service’ και ‘food’, ενώ
η έξοδος είναι η ‘tip’. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα ονόματα των μεταβλητών
κάνουμε τα εξής:
1. Πατάμε μία φορά στο κουτί (το κίτρινο) στην αριστερή πλευρά πάνω από το input1
(το κουτί θα μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα).
2. Στην δεξιά πλευρά (εκεί που λέει current variable) θα δούμε ότι τρέχουσα
μεταβλητή έχει γίνει η input1, αφού αλλάξουμε το όνομα της σε service θα
πατήσουμε Return.
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Ομοίως θα κάνουμε και για τις άλλες μεταβλητές.
Όταν θα τελειώσουμε μα αυτή την διαδικασία, από το μενού File, θα επιλέξουμε
Export και μετά To Workspace...
Θα δούμε το διάγραμμα να ενημερώνεται. Υπάρχει τώρα μία νέα μεταβλητή (η
tipper) στον χώρο εργασίας (workspace) που περιέχει όλη την πληροφορία για αυτό
το σύστημα.
[Σημείωση: Όταν σώζουμε ένα ασαφής σύστημα στο δίσκο (δηλαδή, από το μενού
File, θα επιλέξουμε Export και μετά Το disk) σώζουμε ASCII text FIS αρχείο με
κατάληξη .fis. Αυτό το αρχείο είναι εύκολο να εισαχθεί και να τροποποιηθεί. Όταν
σώζουμε το ασαφής σύστημα στο χώρο εργασίας (workspace) δημιουργούμε μία
μεταβλητή που θα ενεργεί σαν μία Matlab δομή για το FIS σύστημα. Όμως, αν δεν
σώσουμε το αρχείο στο δίσκο, δεν θα μπορέσουμε να το ανακτήσουμε και να το
ξαναχρησιμοποιήσουμε όταν θα ξανανοίξουμε το Matlab.]
Έτσι θα έχουμε:
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Προς το παρόν αφήνουμε τις επιλογές εξαγωγής συμπερασμάτων (στην κάτω
αριστερή πλευρά) στις προεπιλεγμένες θέσεις τους. Στη συνέχεια πρέπει να
καθορίσουμε τις συναρτήσεις συμμετοχής που σχετίζονται με κάθε μεταβλητή. Για
να το κάνουμε αυτό πρέπει να ανοίξουμε τον Membership Function Editor.
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ένα από τους 3 τρόπους:
1. Από το μενού Edit επιλέγουμε Membership Functions....
2. Διπλοπατώντας στην εικόνα της μεταβλητής εξόδου tip.
3. Γράφοντας mfedit στην προτροπή >>.
Οπότε θα πάρουμε τον Membership Function Editor.

Membership Function Editor

Για το παράδειγμα που μελετάμε θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη αν εφαρμόσουμε
μία από τις προηγούμενες εντολές:
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Γενικά, ο Membership Function Editor μοιράζεται ορισμένα χαρακτηριστικά με
τον FIS Editor. Ο Membership Function Editor είναι ένα εργαλείο που μας
επιτρέπει να παρουσιάζουμε και να εισάγουμε όλες τις συναρτήσεις συμμετοχής που
σχετίζονται με όλες τις μεταβλητές εισόδου και εξόδου για όλο το ασαφής σύστημα
εξαγωγής συμπερασμάτων.
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Γενικές επεξηγήσεις

Όταν ανοίγουμε τον Membership Function Editor για να δουλέψουμε με ένα ασαφής
σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων που δεν υπάρχει ήδη στο χώρο εργασίας, δεν
υπάρχουν συναρτήσεις συμμετοχής που να σχετίζονται με τις μεταβλητές που έχουμε
ορίσει με τον FIS Editor.
Στην πάνω αριστερή πλευρά του γραφήματος στον Membership Function Editor
υπάρχει η "Variable Palette" που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τις συναρτήσεις
συμμετοχής για κάθε μεταβλητή. Για να εισάγουμε μία συνάρτηση συμμετοχής για
μία μεταβλητή:
1. Επιλέγουμε αυτή την μεταβλητή πατώντας με το ποντίκι πάνω σε αυτή τη
μεταβλητή.
2. Επιλέγουμε από το μενού Edit, το Add MFS ....
Ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει, που μας επιτρέπει να επιλέξουμε τον τύπο της
συνάρτησης συμμετοχής και τον αριθμό των συναρτήσεων συμμετοχής που
σχετίζονται με την επιλεγμένη μεταβλητή. Για παράδειγμα:
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Στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου είναι οι ελεγκτές που μας επιτρέπουν να
αλλάξουμε το όνομα, τον τύπο και τις παραμέτρους (μορφή) της συνάρτησης
συμμετοχής μετά που θα την έχουμε επιλέξει.
Η διαδικασία του καθορισμού συναρτήσεων συμμετοχής για το παράδειγμα του
φιλοδωρήματος είναι η ακόλουθη:
1. Επιλέξτε την μεταβλητή service διπλοπατώντας με το ποντίκι σε αυτή.
Καθορίστε και την Range και την Display Range στο διάνυσμα [0 10].
2. Επιλέξτε Add MFs... από το μενού Edit. (Σημείωση: Στο παράθυρο
Μembership function plots, υπάρχουν κάποια γραφήματα τα οποία
μαρκάροντας καθένα από αυτά μπορούμε να τα σβήσουμε, έτσι ώστε να
υπάρχουν μόνο αυτά που θα εισάγουμε στην συνέχεια.)
3. Επιλέξτε gaussmf για MF Type and 3 για Number of MFs. Αυτό προσθέτει
τρεις καμπύλες Gauss στην μεταβλητή εισόδου service. Δηλαδή, δίνοντας:
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Παίρνουμε:
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4. Πατήστε μία φορά στην καμπύλη που ξεκινά αριστερά από το 1 (την mf1) και
αλλάξτε το όνομα της καμπύλης σε poor (Για να προσαρμόσουμε τη μορφή
της συνάρτησης συμμετοχής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι (π.χ.
κινώντας το ποντίκι μπορούμε να αλλάξουμε την μορφή της συνάρτησης
πράγμα που θα επηρεάσει την μαθηματική της περιγραφή) ή να γράψουμε την
επιθυμητή αλλαγή στο αντίστοιχο πεδίο (params)).
5. Δώστε στη μεσαία καμπύλη (mf2) το όνομα good, και στη καμπύλη mf3 το
όνομα excellent. Επανατοποθετήστε τις σχετιζόμενες τιμές αν το επιθυμείτε.
6. Επιλέξτε την μεταβλητή εισόδου, food. Δώστε και στο Range και στο Display
Range το διάνυσμα [0 10].
7. Επιλέξτε Add MFs... από το μενού Edit και προσθέστε 2 trapmf καμπύλες στη
μεταβλητή food.
8. Αλλάξτε τα ονόματα των καμπυλών σε rancid και delicious.
9. Στη συνέχεια καθορίστε τη συνάρτηση συμμετοχής της μεταβλητής εξόδου
tip. Οι είσοδοι κυμαίνονται από 0 έως 10, αλλά η έξοδος είναι μεταξύ 5 και
25%.
10. Χρησιμοποιήστε τριγωνική συνάρτηση συμμετοχής για τη μεταβλητή tip.
Aρχικά, δώστε στο Range (και στο Display Range) το διάστημα [0 30]. Η
συνάρτηση που αντιστοιχεί στο cheap θα έχει τις παραμέτρους [0 5 10], η
συνάρτηση που αντιστοιχεί στο average θα έχει τις [10 15 20], και η
συνάρτηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο generous θα έχει τις παραμέτρους
[20 25 30]. Δηλαδή:
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Στην συνέχεια θα εισάγουμε τους κανόνες με τον Rule Editor. Για να εισάγουμε τον
Rule Editor από το μενού View επιλέγουμε Edit Rules..., ή γράφουμε ruleedit στην
προτροπή >> του Matlab.
Rule Editor

Βασισμένοι στις περιγραφές των μεταβλητών εισόδων και εξόδων όπως καθορίζονται
από τον FIS Editor, ο Rule Editor μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε τους κανόνες
αυτόματα, επιλέγοντας ένα αντικείμενο σε κάθε κουτί μεταβλητής εισόδου, ένα
αντικείμενο σε κάθε κουτί μεταβλητής εξόδου, και επιλέγοντας και μία σύνδεση
μεταξύ τους. Επιλέγοντας none σαν μία από τις ιδιότητες των μεταβλητών θα
αποκλείσει αυτή την μεταβλητή από τον δεδομένο κανόνα. Επιλέγοντας not για κάθε
μεταβλητή θα δώσει την άρνηση της συσχετιζόμενης ιδιότητας. Οι κανόνες μπορούν
να αλλάξουν, να διαγραφούν ή να προστεθούν πατώντας με το ποντίκι στο
κατάλληλο κουμπί.
Για να δώσουμε τον πρώτο κανόνα στον Rule Editor, επιλέγουμε τα ακόλουθα:
- poor για την μεταβλητή service
- rancid για την μεταβλητή food
- Το κουμπί για το or στο Connection block
- cheap για την μεταβλητή εξόδου tip.
Ο προκύπτον κανόνας είναι:
1. If (service is poor) or (food is rancid) then (tip is cheap) (1)
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Ο αριθμός στη παρενθέση δίνει βάρος που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε κανόνα αν
το επιθυμούμε. Μπορούμε να δώσουμε βάρη γράφοντας τον επιθυμητό αριθμό
μεταξύ 0 και 1 στο Weight setting. Αν δεν καθορίσουμε βάρος, τα βάρη θεωρούνται
ίσα με την μονάδα.
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να εισάγουμε τον δεύτερο και τον τρίτο
κανόνα:
1. If (service is poor) or (food is rancid) then (tip is cheap) (1)
2. If (service is good) then (tip is average) (1)
3. If (service is excellent) or (food is delicious) then (tip is generous) (1)
Για να αλλάξουμε ένα κανόνα, πρώτα επιλέγουμε τον κανόνα που θέλουμε να
αλλάξουμε, μετά κάνουμε τις αλλαγές στον κανόνα και μετά πατάμε Change rule.
Σε αυτό το σημείο, ένα ασαφής σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων έχει καθοριστεί
πλήρως, καθώς έχουν καθοριστεί οι μεταβλητές, οι συναρτήσεις συμμετοχής και οι
κανόνες που είναι αναγκαίοι για υπολογιστούν οι μεταβλητές εξόδου.
Μετά θα χρησιμοποιήσουμε το Rule Viewer, πηγαίνοντας στο μενού View, και
επιλέγοντας View rules....
Rule Viewer
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Ο Rule Viewer δίνει μία εικόνα όλης της διαδικασίας ασαφούς εξαγωγής
συμπερασμάτων. Βλέπουμε ένα παράθυρο με 10 μικρά γραφήματα. Τα τρία πρώτα
γραφήματα στην κορυφή της εικόνας παρουσίαζουν το μέρος αν του κανόνα και το
επακόλουθο του κανόνα. Κάθε κανόνας είναι μία γραμμή από γραφήματα, και κάθε
στήλη είναι μία μεταβλητή. Οι δύο πρώτες στήλες γραφημάτων (τα έξη κίτρινα
γραφήματα) δείχνουν τις συναρτήσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο μέρος αν
(if-part) του κάθε κανόνα. H τρίτη στήλη γραφημάτων (τα τρία μπλε γραφήματα)
δείχνουν τις συναρτήσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο επακόλουθο, ή το μέρος
τότε (then-part) του κάθε κανόνα. Αν πατήσουμε με το ποντίκι μία φορά στον
αριθμό κάθε κανόνα, ο αντίστοιχος κανόνας θα εμφανιστεί στη βάση της εικόνας.
Παρατηρήστε ότι κάτω από την μεταβλητή food, υπάρχει ένα γράφημα που είναι
κενό. Αυτό αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό none της μεταβλητής food στον δεύτερο
κανόνα. Το τέταρτο γράφημα στην τρίτη στήλη των γραφημάτων
αντιπροσωπεύει την συνολική σταθμισμένη απόφαση για το δεδομένο σύστημα
εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτή η απόφαση θα εξαρτάται από τις μεταβλητές
εισόδου του συστήματος.
Στο κατώτερο μέρος της εικόνας υπάρχει ένα πεδίο κειμένου στο οποίο μπορούμε να
εισάγουμε δεδομένες τιμές εισόδου. Για το σύστημα 2 εισόδων, θα μπορούσαμε για
παράδειγμα να εισάγουμε το διάνυσμα εισόδου [9 8] και μετά να πατήσουμε με το
ποντίκι στο Input. Επίσης, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις τιμές εισόδου πατώντας
με το ποντίκι οπουδήποτε στα τρία γραφήματα κάθε μεταβλητής εισόδου. Μπορούμε,
επίσης, να μαρκάρουμε και να τραβήξουμε κάθε γραμμή για να αλλάξουμε τις τιμές
των μεταβλητών εισόδου. Όταν αφήσουμε την γραμμή (ή μετά την αλλαγή της τιμής
των εισόδων από το αντίστοιχο πεδίο), ένας νέος υπολογισμός πραγματοποιείται, και
μπορούμε να δούμε όλη την ασαφή διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων να
πραγματοποιείται.
Στο σημείο του πάνω αριστερά σχήματος όπου η γραμμή δείκτης (η κόκκινη γραμμή
στην εικόνα) που αντιπροσωπεύει την μεταβλητή service τέμνει την γραμμή της
συνάρτησης συμμετοχής "service is poor", θα καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο ο
κανόνας 1 ενεργοποιείται. Κάθε χαρακτηρισμός κάθε μεταβλητής καθορίζεται με
αυτό τον τρόπο. Αν ακολουθήσουμε τον κανόνα 1 κατά μήκος στην κορυφή του
διαγράμματος, μπορούμε να δούμε ότι το επακόλουθο "tip is cheap" έχει περικοπεί
στον ίδιο ακριβώς βαθμό όπως και το (σύνθετο) μέρος αν του κανόνα – αυτή είναι η
διαδικασία εξαγωγής συμπεράσματος στην πράξη. Η διαδικασία σύνθεσης συμβαίνει
κάτω στην τρίτη στήλη, και το προκύπτον σύνθετο γράφημα είναι το τέταρτο
γράφημα στην τρίτη στήλη. Η απο-ασαφοποιημένη τιμή της εξόδου φαίνεται από την
παχειά κόκκινη γραμμή που περνάει από το συνολικό ασαφής σύνολο αυτού του
σχήματος.
Ο Rule Viewer καθώς σχεδιάζει κάθε τμήμα κάθε κανόνα, μπορεί να είναι
δύσχρηστος για πολύ μεγάλα συστήματα, αλλά για σχετικά μικρό αριθμό εισόδων και
εξόδων, λειτουργεί καλά με μέχρι 30 κανόνες και 6 ή 7 μεταβλητές.
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Αν θέλουμε να δούμε ολόκληρη την επιφάνεια εξόδου του συστήματος μας, πρέπει
να ανοίξουμε τον Surface Viewer. Αυτό γίνεται από το μενού View επιλέγουμε View
surface...
Surface Viewer

Ανοίγοντας τον Surface Viewer, παρουσιάζουμε μία 2-διάστατη καμπύλη η οποία
αντιπροσωπεύει τη σχεδίαση από την ποιότητα εξυπηρέτησης (service quality) στο
ποσό του φιλοδωρήματος (tip amount). Καθώς αυτό είναι η περίπτωση μίας εισόδου
μίας εξόδου, μπορούμε να δούμε όλη τη σχεδίαση σε ένα γράφημα. Συστήματα δύο
εισόδων-μίας εξόδου επίσης λειτουργούν καλά, καθώς παράγουν 3-διάστατα
γραφήματα. Όταν προχωράμε πέρα από τις 3 διαστάσεις, αρχίζουν να
παρουσιάζονται προβλήματα στην απεικόνιση των γραφημάτων.
Επομένως, ο Surface Viewer είναι εφοδιασμένος με pop-up μενού που επιτρέπουν να
διαλέξουμε οποιεσδήποτε από τις 2 μεταβλητές εισόδου και οποιαδήποτε μεταβλητή
εξόδου για σχεδίαση. Κάτω από το pop-up μενού υπάρχουν 2 πεδία εισαγωγής
κειμένου που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε πόσες γραμμές πλέγματος στον xάξονα και y-άξονα θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Πατώντας το κουμπί Evaluate ο
υπολογισμός ξεκινά, και το γράφημα εμφανίζεται μετά που θα έχει ολοκληρωθεί ο
υπολογισμός.
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Ο Surface Viewer έχει μία ειδική ικανότητα που είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις με δύο
(ή περισσότερες) εισόδους και μία έξοδο: μπορούμε να επιλέξουμε τους άξονες και
να τους επανατοποθετήσουμε για να πάρουμε μία διαφορετική 3-διάστατη
απεικόνιση των δεδομένων. Το πεδίο Ref. Input χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν περισσότερες μεταβλητές εισόδου που απαιτούνται από το σύστημα από
αυτές που η επιφάνεια μπορεί να σχεδιάσει. Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα 4 εισόδων
και μίας εξόδου και θα θέλαμε να δούμε την επιφάνεια εξόδου. Ο Surface Viewer
μπορεί να δημιουργήσει μία 3-διάστατη επιφάνεια εξόδου όπου οι 2 είσοδοι
διαφέρουν, αλλά 2 από τις εισόδους πρέπει να διατηρηθούν σταθερές καθώς οι
οθόνες των Η/Υ δεν μπορούν να απεικονίσουν 5-διάστατα σχήματα.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ
NETWORK TOOLBOX)

ΔΙΚΤΥΩΝ

(NEURAL

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν εκπαιδευτεί να εκτελούν περίπλοκες συναρτήσεις σε
ποικίλα πεδία εφαρμογών συμπεριλαμβανομένου συστημάτων αναγνώρισης
προτύπων, συστημάτων ταξινόμησης, συστημάτων ομιλίας, όρασης και συστημάτων
ελέγχου. Σε αυτή την εργαλειοθήκη δίνεται επίσης έμφαση σε παραδείγματα
νευρωνικών δικτύων που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται από μόνα τους σε
εφαρμογές μηχανικής, οικονομικών ή άλλες εφαρμογές.
Η εργαλειοθήκη νευρωνικών δικτύων περιέχεται σε ένα κατάλογο με όνομα nnet. Αν
γράψουμε ‘help nnet’ θα δούμε τη βοήθεια για την συγκεκριμένη εργαλειοθήκη.
Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός από υποδείγματα περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη.
Κάθε παράδειγμα παρουσιάζει το πρόβλημα, δείχνει το δίκτυο που χρησιμοποιείται
για την λύση του προβλήματος, και παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα. Μπορούμε
να δούμε τα παραδείγματα γράφοντας ‘help nndemos’
Έτσι, έχουμε:
>> help nnet
Neural Network Toolbox
Version 4.0.4 (R14SP1) 05-Sep-2004
Graphical user interface functions.
nntool - Neural Network Toolbox graphical user interface.
Analysis functions.
errsurf - Error surface of single input neuron.
maxlinlr - Maximum learning rate for a linear layer.
Distance functions.
boxdist - Box distance function.
dist - Euclidean distance weight function.
mandist - Manhattan distance weight function.
linkdist - Link distance function.
Layer initialization functions.
initnw - Nguyen-Widrow layer initialization function.
initwb - By-weight-and-bias layer initialization function.
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Learning functions.
learncon - Conscience bias learning function.
learngd - Gradient descent weight/bias learning function.
learngdm - Gradient descent w/momentum weight/bias learning function.
learnh - Hebb weight learning function.
learnhd - Hebb with decay weight learning function.
learnis - Instar weight learning function.
learnk - Kohonen weight learning function.
learnlv1 - LVQ1 weight learning function.
learnlv2 - LVQ2 weight learning function.
learnos - Outstar weight learning function.
learnp - Perceptron weight/bias learning function.
learnpn - Normalized perceptron weight/bias learning function.
learnsom - Self-organizing map weight learning function.
learnwh - Widrow-Hoff weight/bias learning rule.
Line search functions.
srchbac - Backtracking search.
srchbre - Brent's combination golden section/quadratic interpolation.
srchcha - Charalambous' cubic interpolation.
srchgol - Golden section search.
srchhyb - Hybrid bisection/cubic search.
New networks.
network - Create a custom neural network.
newc - Create a competitive layer.
newcf - Create a cascade-forward backpropagation network.
newelm - Create an Elman backpropagation network.
newff - Create a feed-forward backpropagation network.
newfftd - Create a feed-forward input-delay backprop network.
newgrnn - Design a generalized regression neural network.
newhop - Create a Hopfield recurrent network.
newlin - Create a linear layer.
newlind - Design a linear layer.
newlvq - Create a learning vector quantization network.
newp - Create a perceptron.
newpnn - Design a probabilistic neural network.
newrb - Design a radial basis network.
newrbe - Design an exact radial basis network.
newsom - Create a self-organizing map.
Net input functions.
netprod - Product net input function.
netsum - Sum net input function.
Net input derivative functions.
dnetprod - Product net input derivative function.
dnetsum - Sum net input derivative function.
Network initialization functions.
initlay - Layer-by-layer network initialization function.
Performance functions.
mae
- Mean absolute error performance function.
mse
- Mean squared error performance function.
msereg - Mean squared error with regularization performance function.
sse - Sum squared error performance function.
Performance derivative functions.
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dmae - Mean absolute error performance derivatives function.
dmse - Mean squared error performance derivatives function.
dmsereg - Mean squared error w/reg performance derivative function.
dsse - Sum squared error performance derivative function.
Plotting functions.
hintonw - Hinton graph of weight matrix.
hintonwb - Hinton graph of weight matrix and bias vector.
plotbr - Plot network performance for Bayesian regularization training.
plotes - Plot an error surface of a single input neuron.
plotpc - Plot classification line on perceptron vector plot.
plotpv - Plot perceptron input/target vectors.
plotep - Plot a weight-bias position on an error surface.
plotperf - Plot network performance.
plotsom - Plot self-organizing map.
plotv - Plot vectors as lines from the origin.
plotvec - Plot vectors with different colors.
Pre and Post Processing.
prestd - Normalize data for unity standard deviation and zero mean.
poststd - Unnormalize data which has been normalized by PRESTD.
trastd - Transform data with precalculated mean and standard deviation.
premnmx - Normalize data for maximum of 1 and minimum of -1.
postmnmx - Unnormalize data which has been normalized by PREMNMX.
tramnmx - Transform data with precalculated minimum and maximum.
prepca - Principal component analysis on input data.
trapca - Transform data with PCA matrix computed by PREPCA.
postreg - Post-training regression analysis.
Simulink support.
gensim - Generate a Simulink block to simulate a neural network.
Topology functions.
gridtop - Grid layer topology function.
hextop - Hexagonal layer topology function.
randtop - Random layer topology function.
Training functions.
trainb - Batch training with weight & bias learning rules.
trainbfg - BFGS quasi-Newton backpropagation.
trainbr - Bayesian regularization.
trainc - Cyclical order incremental training w/learning functions.
traincgb - Powell-Beale conjugate gradient backpropagation.
traincgf - Fletcher-Powell conjugate gradient backpropagation.
traincgp - Polak-Ribiere conjugate gradient backpropagation.
traingd - Gradient descent backpropagation.
traingdm - Gradient descent with momentum backpropagation.
traingda - Gradient descent with adaptive lr backpropagation.
traingdx - Gradient descent w/momentum & adaptive lr backpropagation.
trainlm - Levenberg-Marquardt backpropagation.
trainoss - One step secant backpropagation.
trainr - Random order incremental training w/learning functions.
trainrp - Resilient backpropagation (Rprop).
trains - Sequential order incremental training w/learning functions.
trainscg - Scaled conjugate gradient backpropagation.
Transfer functions.
compet - Competitive transfer function.
hardlim - Hard limit transfer function.
hardlims - Symmetric hard limit transfer function.
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logsig - Log sigmoid transfer function.
poslin - Positive linear transfer function.
purelin - Linear transfer function.
radbas - Radial basis transfer function.
satlin - Saturating linear transfer function.
satlins - Symmetric saturating linear transfer function.
softmax - Soft max transfer function.
tansig - Hyperbolic tangent sigmoid transfer function.
tribas - Triangular basis transfer function.
Transfer derivative functions.
dhardlim - Hard limit transfer derivative function.
dhardlms - Symmetric hard limit transfer derivative function.
dlogsig - Log sigmoid transfer derivative function.
dposlin - Positive linear transfer derivative function.
dpurelin - Hard limit transfer derivative function.
dradbas - Radial basis transfer derivative function.
dsatlin - Saturating linear transfer derivative function.
dsatlins - Symmetric saturating linear transfer derivative function.
dtansig - Hyperbolic tangent sigmoid transfer derivative function.
dtribas - Triangular basis transfer derivative function.
Update networks from previous versions.
nnt2c - Update NNT 2.0 competitive layer.
nnt2elm - Update NNT 2.0 Elman backpropagation network.
nnt2ff - Update NNT 2.0 feed-forward network.
nnt2hop - Update NNT 2.0 Hopfield recurrent network.
nnt2lin - Update NNT 2.0 linear layer.
nnt2lvq - Update NNT 2.0 learning vector quantization network.
nnt2p - Update NNT 2.0 perceptron.
nnt2rb - Update NNT 2.0 radial basis network.
nnt2som - Update NNT 2.0 self-organizing map.
Using networks.
sim - Simulate a neural network.
init - Initialize a neural network.
adapt - Allow a neural network to adapt.
train - Train a neural network.
disp - Display a neural network's properties.
display - Display the name and properties of a neural network variable.
Vectors.
cell2mat - Combine cell array of matrices into one matrix (MATLAB Toolbox).
concur - Create concurrent bias vectors.
con2seq - Convert concurrent vectors to sequential vectors.
combvec - Create all combinations of vectors.
ind2vec - Convert indices to vectors.
mat2cell - Break matrix up into cell array of matrices (MATLAB Toolbox).
minmax - Ranges of matrix rows.
nncopy - Copy matrix or cell array.
normc - Normalize columns of a matrix.
normr - Normalize rows of a matrix.
pnormc - Pseudo-normalize columns of a matrix.
quant - Discretize values as multiples of a quantity.
seq2con - Convert sequential vectors to concurrent vectors.
sumsqr - Sum squared elements of matrix.
vec2ind - Convert vectors to indices.
Weight functions.
dist - Euclidean distance weight function.
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dotprod - Dot product weight function.
mandist - Manhattan distance weight function.
negdist - Dot product weight function.
normprod - Normalized dot product weight function.
Weight derivative functions.
ddotprod - Dot product weight derivative function.
Weight and bias initialization functions.
initcon - Conscience bias initialization function.
initzero - Zero weight/bias initialization function.
midpoint - Midpoint weight initialization function.
randnc - Normalized column weight initialization function.
randnr - Normalized row weight initialization function.
rands - Symmetric random weight/bias initialization function.
Weight derivative functions.
ddotprod - Dot product weight derivative function.
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