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ABSTRACT 

 

In this present thesis is presented the Python programming language and 

program, which is also programming language, Matlab. This presentation aims to 

help finding of differences between these two language. Finally, they are 

presented these differences. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

VS: Versus 

GL: Generation programming Language 

IDLE: Integrated DeveLopment Environment ή Integrated Development and 

Learning Environment 

INT: INTeger 

STR: STRing 

SYS: SYStem 

EOF: End Of File  

CTRL: ConTRoL (key) 

ANS: ANSwer 

CLC: CLear Command  

NAN: Not A Number 

INF: INFinity 

XOR: eXclusive OR 

IDE: Integrated Development Environment 

GUI: Graphical User Interface  

MCR: Matlab Compiler Runtime 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας, το οποίο 

είναι Python vs. Matlab. Επιπλέον, γίνεται μία αναδρομή γύρω από τις μεθόδους 

που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να υλοποιηθεί η πτυχιακή εργασία. 

 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου 

Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασία είναι η εύρεση των διαφορών ανάμεσα 

στις δύο αυτές γλώσσες προγραμματισμού. Με μία σύντομη ανάλυση των 

βασικών στοιχείων της καθεμίας, θα εντοπίσουμε τα προτερήματα και τα μη 

προτερήματα τους. Ώστε να καταλήξουμε στο λόγο που χρησιμοποιείται η καθεμία 

και ποια τελικά είναι η πιο κατάλληλη. 

 

1.2 Οργάνωση κειμένου  

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ο τρόπος σκέψης και σύνταξης της 

εργασίας. 

Αρχικά, περιλαμβάνονται οι ευχαριστίες και η περίληψη, περιέχοντας και τη 

μετάφραση στα αγγλικά. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τα περιεχόμενα, ο 

κατάλογος εικόνων, ο κατάλογος πινάκων, καθώς και οι συντομογραφίες. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται γενικά η έννοια του προγραμματισμού 

και των γλωσσών προγραμματισμού. Κατόπιν, αναπτύσσονται οι κατηγορίες των 

γλωσσών προγραμματισμού. 

Το κεφάλαιο 3 αφορά τη γλώσσα Python. Στην αρχή, παρατίθεται η ιστορική 

αναδρομή και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Παρουσιάζεται ο τρόπος λήψης 

και εγκατάστασης στα διάφορα λειτουργικά συστήματα. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι βασικές γνώσεις για τον κώδικα και οι κύριες εντολές. Γίνεται 

ανάλυση των μεταβλητών, των τελεστών, των βασικών δομών και των δηλώσεων 

υπό συνθήκη. Έπειτα, αναλύονται οι συναρτήσεις, τα αρθρώματα, οι 

επαναλήψεις, οι κλάσεις, η κληρονομικότητα και οι εξαιρέσεις. Τέλος, το κεφάλαιο 

αυτό, περιλαμβάνει τα σημαντικά στοιχεία της επεξεργασίας αρχείου, καθώς και 

μία σύντομη παρουσίαση των βιβλιοθηκών NumPy, Scipy, IPython και matplotlib. 
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Στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται το πρόγραμμα Matlab, ερευνώντας το από τη 

σκοπιά της γλώσσας προγραμματισμού. Αρχικά, περιλαμβάνεται η ιστορική 

αναδρομή και τα χαρακτηριστικά του καθώς και ο τρόπος λήψης του 

προγράμματος. Εν συνεχεία, περιγράφονται το περιβάλλον εργασίας, βασικές 

εντολές, τρόποι διαχείρισης των εντολών, καθώς και σημαντικά στοιχεία του. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μεταβλητές, η συμβολοσειρά, οι πράξεις και οι 

τελεστές, τα διανύσματα και οι πίνακες και τα αρχεία m-file.Τέλος, αναλύονται οι 

δομές επανάληψης, οι προτάσεις υπό συνθήκη, τα γραφικά και η επεξεργασία 

ενός αρχείου. 

Το 5ο κεφαλαίο καταλήγει στις διαφορές. Εξετάζοντας, αρχικά, τα 

οικοσυστήματα και ύστερα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας. 

Στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και τυχόν προοπτικές της 

παρούσας εργασίας. 

Και τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην έννοια του προγραμματισμού και της 

γλώσσας προγραμματισμού, καθώς και στα είδη γλωσσών προγραμματισμού. 

 

2.1 Προγραμματισμός  

   Προγραμματισμός (Programming) αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που 

ακολουθείται για τη δημιουργία ενός προγράμματος, καθώς επίσης και ο έλεγχος 

ορθότητας και η επαλήθευση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

Ο προγραμματισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη σημερινή εποχή, διότι 

μπορεί να επιλύσει προβλήματα διαφόρων τύπων. Χρησιμοποιείται για την 

επίλυση επιστημονικών και μηχανικών προβλημάτων, με τη χρήση αριθμητικών 

και υπολογιστικών μεθόδων. 

 

2.2 Γλώσσα προγραμματισμού  

   Με τον όρο γλώσσα προγραμματισμού (programming language) εννοούμε το 

σύνολο των εντολών και των κανόνων που αποτελούν τη δομή και το νόημα μίας 

γλώσσας. 

   Η γλώσσα προγραμματισμού είναι αποτέλεσμα της δημιουργία μίας γλώσσας 

την οποία μπορεί ο υπολογιστής να κατανοήσει. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

χρησιμοποιεί μόνο τη γλώσσα μηχανής (machine language), έτσι επινοήθηκαν οι 

γλώσσες προγραμματισμού που μετατρέπουν τον κώδικα σε γλώσσα μηχανής. 

   Αρχικά, αναπτύχθηκε η γλώσσα πρώτης γενιάς (1GL - First Generation 

programming language), δηλαδή η γλώσσα μηχανής. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε 

η δεύτερη γενιά γλωσσών προγραμματισμού (2GL), η οποία αποτελεί τη 

συμβολική γλώσσα. Ακολουθώντας, οι γλώσσες τρίτης γενιάς (3GL) και τέταρτης 

γενιάς (4GL). 

 

2.3 Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού 

   Υπάρχουν δύο είδη γλωσσών προγραμματισμού, οι γλώσσες χαμηλού και 

υψηλού επιπέδου. Μία γλώσσα υψηλού επιπέδου (high-level programming 
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language) αποτελείται από εντολές που γίνονται ευκολότερα κατανοητές στο 

χρήστη, καθώς θυμίζουν περισσότερο τη φυσική γλώσσα. Επιπλέον, έχουν το 

πλεονέκτημα της φορητότητας, αφού ένα πρόγραμμα μπορεί να επεξεργαστεί και 

να εκτελεστεί σε κάποιο διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν που δημιουργήθηκε. 

Ενώ, μία γλώσσα χαμηλού επιπέδου (low-level programming language) 

αναφέρεται και ως γλώσσα μηχανής, διότι δεν χρειάζεται μεταγλωττιστή ή 

διερμηνευτή και το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί ως έχει. 

   Η μετατροπή μίας γλώσσας υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής 

επιτυγχάνεται με δύο τρόπους, με διερμηνευτή (interpreter) και με μεταγλωττιστή 

(compiler). Ο διερμηνευτής (ή διερμηνέας) μετατρέπει και εκτελεί γραμμή προς 

γραμμή τον πηγαίο κώδικα σε γλώσσα μηχανής. Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει 

ολόκληρο το πρόγραμμα σε πρόγραμμα μηχανής με τη βοήθεια του συνδετή-

φορτωτή και στη συνέχεια το εκτελεί. Όμως, μετά τη μεταγλώττιση μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα, χωρίς να χρειαστεί πάλι μετατροπή. 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος (πηγή εικόνας: 

"Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", βιβλίο μαθητή Γ' τάξης 

Ενιαίου Λυκείου) 
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   Η Python, όπως, και το Matlab είναι υψηλού επιπέδου γλώσσες 

προγραμματισμού και ανήκουν στις διερμηνευόμενες γλώσσες (interpreted 

programming languages), όπου τα προγράμματα εκτελούνται μέσω διερμηνέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

PYTHON 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η γλώσσα προγραμματισμού Python και 

όλα τα βασικά της στοιχεία. 

 

3.1 Εισαγωγή 

   Αρχικά, θα αναφερθεί η ιστορική αναδρομή της γλώσσας, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά που την αποτελούν. 

 

3.1.1 Ιστορική αναδρομή 

   Η Python αποτελεί γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. 

Δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό Guido van Rossum. Αρχικά, χρησιμοποιούνταν 

στο λειτουργικό σύστημα Amoeba ως γλώσσα σεναρίων. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε 

σε γλώσσα προγραμματισμού. Είναι γλώσσα ανοιχτού λογισμικού (Open source). 

Η διαχείρισή της γίνεται από τον οργανισμό Python Software Foundation. 

   Το όνομά της προέρχεται από τη σατιρική σειρά "Monty Python's Flying Circus". 

Η πρώτη δημόσια κυκλοφορία της ήταν το 1991. Η Python 2.0 κυκλοφόρησε τον 

Οκτώβριο του 2000. Η τελική έκδοση είναι 2.7 που κυκλοφόρησε στα μέσα του 

2010, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η ανάπτυξη της 3.x. Η 3.0 κυκλοφόρησε το 

Δεκέμβριο του 2008 και εξέλιξή της συνεχίζεται έως σήμερα. Η τελευταία έκδοση 

μέχρι στιγμής είναι η 3.5. 

 

3.1.2 Χαρακτηριστικά 

   Η Python είναι η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που ισχύει η συμβατότητα 

προς τα πίσω, που σημαίνει ότι βελτιώνονται οι εκδόσεις της 2.x σχετικά με ότι 

ισχύει για τις νέες κυκλοφορίες. 

   Εύκολη και απλή στη χρήση, το συντακτικό της επιτρέπει τη δημιουργία κώδικα 

σε λιγότερες γραμμές από ότι στις γλώσσες C++ και Java. Διαθέτει αρκετές 

βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τις συνηθισμένες εργασίες και για το λόγο αυτό 

θεωρείται γρήγορη στην εκμάθησή της. 
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   Αντικειμενοστραφής (object-oriented) γλώσσα προγραμματισμού. Είναι 

διερμηνευόμενη και όχι μεταγλωττιζόμενη γλώσσα, δηλαδή δεν χρειάζεται 

μετατροπή του πηγαίου κώδικα σε γλώσσα μηχανής (δυαδικός κώδικας, 0 και 1). 

   Είναι διαθέσιμη σε πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως στα Linux, Unix και 

Mac OS που είναι προεγκατεστημένη και στα Windows που είναι διαθέσιμη για 

δωρεάν εγκατάσταση. 

 

3.2 Λήψη 

   Η πιο πρόσφατη έκδοση του πηγαίου κώδικα της Python  για λήψη (download), 

καθώς και η σχετική τεκμηρίωση και νέα σχετικά με τη Python παρέχονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της. Η επίσημη ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη, 

https://www.python.org/ και υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις, καθώς και η 

σχετική τους τεκμηρίωση για λήψη. Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για διάφορα 

λειτουργικά συστήματα. Θα πρέπει να γίνει λήψη του κατάλληλου δυαδικού 

κώδικα, σύμφωνα με τη συμβατότητα που ισχύει ανάλογα το λειτουργικό 

σύστημα. 

 

 

Εικόνα 3.1: Σελίδα Python (https://www.python.org/) 
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3.3 Εγκατάσταση 

   Η εγκατάσταση (installation) πρέπει να γίνει ανάλογα το λειτουργικό σύστημα. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα βήματα για την εγκατάσταση στα διάφορα 

λειτουργικά συστήματα. 

 

3.3.1 Unix και Linux 

   Συνήθως, η Python υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στα λειτουργικά συστήματα 

Unix ή Linux. Αν δεν υπάρχει ή πρόκειται για εγκατάσταση νεότερης έκδοσης τα 

βήματα είναι τα ακόλουθα. 

 Μετάβαση στο link, https://www.python.org/downloads/, που περιέχει τις 

διαθέσιμες εκδόσεις για υπολογιστές Unix / Linux. 

 Λήψη της επιθυμητής έκδοσης. 

 Αποσυμπίεση αρχείου και επεξεργασία ενοτήτων εγκατάστασης, αν 

υπάρχει επιθυμία προσαρμογής κάποιων επιλογών. 

 Επιλογή run ./configure του script και εγκατάσταση. 

   Η εγκατάσταση επιτυγχάνεται σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία είναι η 

εξής: /usr/local/bin και οι βιβλιοθήκες της αποθηκεύονται στη διαδρομή (path), 

/usr/local/lib/pythonXX όπου XX είναι η χρησιμοποιούμενη έκδοση. 

 

3.3.2 Windows 

   Ακολουθεί παρουσίαση βημάτων για την εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα 

Windows. 

 Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης και μετάβαση στη σελίδα 

https://www.python.org/downloads/windows/. 

 Λήψη της επιθυμητής έκδοσης, αρκεί να είναι συμβατή και να 

υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα η συγκεκριμένη έκδοση. 

 Εκτέλεση του αρχείου που έγινε η λήψη και επεξεργασία ρυθμίσεων, εάν 

είναι επιθυμητό ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 

 

3.3.3 Mac OS X 

   Στα Mac υπάρχει ήδη εγκατεστημένη η Python, ωστόσο πιθανών να μην είναι η 

πιο πρόσφατη έκδοση. Για αναβάθμιση της τρέχουσας έκδοσης, καθώς και 

επιπλέον εργαλείων, μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση, 
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https://www.python.org/downloads/mac-osx/. Υπάρχει η ιστοσελίδα, 

http://homepages.cwi.nl/~jack/macpython/, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες για την Python στα Mac OS. 

 

3.3.4 Διαδρομή εγκατάστασης  

   Τα προγράμματα και άλλα εκτελέσιμα αρχεία μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς 

καταλόγους, για το λόγο αυτό παρέχουν μία συγκεκριμένη διαδρομή (Path)  

αναζήτησης για τα εκτελέσιμα αρχεία. Η διαδρομή αυτή αποθηκεύεται σε μία 

μεταβλητή περιβάλλοντος (environment variable), η οποία διατηρείται από το 

λειτουργικό σύστημα και ονομάζεται string (συμβολοσειρά). Αυτή η μεταβλητή 

περιέχει πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και σε άλλα προγράμματα. 

   Η διαδρομή αυτή έχει το όνομα PATH σε λειτουργικό σύστημα  Unix και Path 

στα Windows, στα Windows δεν ισχύει η διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 

γραμμάτων, όμως στα Unix ισχύει. Ελέγχουμε, λοιπόν, ότι η διαδρομή της Python 

βρίσκεται στη μεταβλητή PATH. 

   Στα Max OS, το πρόγραμμα εγκατάστασης χειρίζεται τις λεπτομέρειες της 

διαδρομής. Για την επίκληση του διερμηνέα της Python από οποιοδήποτε 

κατάλογο, πρέπει να γίνει προσθήκη του καταλόγου της  Python στο 

συγκεκριμένο path. 

 

3.3.5 Ρύθμιση διαδρομής στα Unix/Linux 

   Για την προσθήκη του καταλόγου Pyhton σε συγκεκριμένη διαδρομή για μια 

συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας στο Unix, χρειάζεται η εξής ενέργεια: 

 Κέλυφος (shell) csh, πληκτρολογείς τύπος setenv PATH 

"$PATH:/usr/local/bin/python" και Enter. 

 Κέλυφος (shell) bash, πληκτρολογείς τύπος εξαγωγής PATH=="$ 

PATH:/usr/local/bin/python" και Enter. 

 Κέλυφος (shell) sh ή ksh, πληκτρολογείς τύπος 

PATH="$PATH:/usr/local/bin/python" και Enter. 

Η διαδρομή καταλόγου της Python είναι /usr/local/bin/python. 
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3.3.6 Ρύθμιση διαδρομής στα Windows 

   Για την προσθήκη του καταλόγου Pyhton σε συγκεκριμένη διαδρομή για μια 

συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας στα Windows, στη γραμμή εντολών (command 

prompt): τύπος path %path%;C\Pyhton και Enter, όπου C\Pyhton είναι η διαδρομή 

καταλόγου της Pyhton. Τη μεταβλητή περιβάλλοντος μπορούμε να τη βρούμε με 

τα ακόλουθα βήματα, Control Panel ->System ->Advanced ->Environment 

Variables (Πίνακας Ελέγχου ->Σύστημα ->Για προχωρημένους ->Μεταβλητές 

Περιβάλλοντος). 

 

3.3.7 Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment variables) 

   Ακολουθεί ένας πίνακας με μεταβλητές περιβάλλοντος της Python και την 

επεξήγηση της καθεμίας.. 

 

Πίνακας 3.1: Μεταβλητές περιβάλλοντος 

Μεταβλητή Περιγραφή 

PYTHONPATH Είναι παρόμοια με τη μεταβλητή PATH, αποτελείται από μία 

λίστα καταλόγων. Πληροφορεί το διερμηνέα για τον 

εντοπισμό των αρχείων της μονάδας που εισάγονται σε ένα 

πρόγραμμα. Πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο πηγή 

της βιβλιοθήκης Python και τους καταλόγους που περιέχουν 

τον πηγαίο κώδικα της Python. Η μεταβλητή PYTHONPATH 

κάποιες φορές υπάρχει από την εγκατάσταση της Python. 

PYTHONSTARTUP Η μεταβλητή περιέχει τη διαδρομή ενός αρχείου 

αρχικοποίησης που περιέχει τον πηγαίο κώδικα της Python. 

Εκτελείται κάθε φορά που εκκινείτε ο διερμηνέας. Στο Unix 

ονομάζεται ως .pythonrc.py και περιέχει εντολές που 

φορτώνουν τα βοηθητικά προγράμματα ή τροποποιούν την 

PYTHONPATH. 

PYTHONCASEOK Χρησιμοποιείται στα Windows για να αναθέσει στην Python 

να βρει τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων σε μία 

δήλωση εισαγωγής. Αυτή η μεταβλητή ορίζετε σε 

οποιαδήποτε τιμή για να ενεργοποιηθεί. 

PYTHONHOME Είναι μια εναλλακτική διαδρομή αναζήτησης της μονάδας. 
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Ενσωματώνεται συνήθως στους PYTHONSTARTUP ή 

PYTHONPATH καταλόγους για να κάνει την εναλλαγή 

ενότητας βιβλιοθήκης πιο εύκολη. 

 

 

3.3 Κώδικας 

   Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστεί ο τρόπος συγγραφής και εκτέλεσης ενός 

κώδικα, καθώς και ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα.  

 

3.3.1 Συγγραφή Κώδικα 

   Παρουσιάζεται ο τρόπος συγγραφής.   Για τη δημιουργία κώδικα είναι αναγκαίος 

ένας επεξεργαστής κειμένου (text editor). Ύστερα από τη συγγραφή του κώδικα το 

αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί με την κατάληξη .py. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

IDLE ή κάποιος άλλος επεξεργαστής κειμένου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

εκτέλεση του κώδικα. 

   Οι διαφορές σύνταξης κώδικα στις διάφορες εκδόσεις είναι ελάχιστες. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα βασικά μέρη της γλώσσας όπως ισχύουν για τις εκδόσεις 3.x 

και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η έκδοση 3.5.1. 

   Οπότε, από εδώ και στο εξής θα εννοείται πως η εκτέλεση του κώδικα θα γίνεται 

σε περιβάλλον διερμηνευτή. Στην αρχή της γραμμής θα περιέχονται τα τρία 

ακόλουθα σύμβολα >>>, που σημαίνει ότι το πρόγραμμα αναμένει την 

πληκτρολόγηση των δηλώσεων. Στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων δεν θα 

υπάρχουν τα παραπάνω σύμβολα στην αρχή της γραμμής. 
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Εικόνα 3.2: Κονσόλα διερμηνευτή IDLE 

 

3.3.2 Εκτέλεση προγράμματος 

   Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στην 

Python. 

   Για τα Linux υπάρχουν οι παρακάτω. 

1. Ανοίγουμε την κονσόλα και οδηγούμαστε στη διαδρομή (path) που 

βρίσκεται το αρχείο που θέλουμε να εκτελέσουμε. Στη συνέχεια, 

πληκτρολογούμε το όνομα του εκτελέσιμου της Python, όπως έχει 

εγκατασταθεί, κενό και το όνομα του αρχείου (με την επέκταση .py). 

2. Με την πραγματοποίηση διπλού κλικ πάνω στο αρχείο που 

πληκτρολογήσαμε τον κώδικα. Το αρχείο θα πρέπει να έχει δικαίωμα 

(permission) εκτέλεσης και ο κώδικας να αρχίζει με το σχόλιο #!/usr/bin/env 

και το όνομα του εκτελέσιμου της Python ή 

#!/usr/bin/(όνομα_εκτελέσιμου_Python). 

   Η εκτέλεση του κώδικα στα Windows επιτυγχάνεται με τους εξής δύο τρόπους. 

1. Αφού έχουμε ελέγξει ότι η Python βρίσκεται στη διαδρομή που έχει ως τιμή 

η μεταβλητή PATH, μπορούμε να εκτελέσουμε τα προγράμματά μας από 

τη γραμμή εντολών (Command Prompt). Αυτό επιτυγχάνεται 

πληκτρολογώντας python και το όνομα του αρχείου με την επέκταση .py. 
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2. Είτε με τη χρήση της κονσόλας του διερμηνευτή IDLE, το οποίο 

εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή κατά την εγκατάσταση της Python. 

Ανοίγοντας το αρχείο (File ->Open) και αφού φορτωθεί το πρόγραμμα 

πατάμε Run ->Run Module για την εκτέλεσή του. 

  

3.3.3 Πρώτο πρόγραμμα 

   Αρχικά, μπορούμε να δοκιμάσουμε έναν απλό κώδικα για να ελέγξουμε την 

ορθή εγκατάσταση του προγράμματος. Ο κώδικας είναι ο εξής: 

print("Hello world!") και το πρόγραμμα θα μας εμφανίσει το μήνυμα: Hello World!, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 3.3: Κώδικας "Hello World!" 

 

 

3.4 Βασικά στοιχεία 

   Στα βασικά στοιχεία αναγράφεται η εντολή help, που είναι η βασικότερη εντολή 

για την εκμάθηση του προγράμματος. Ο τρόπος εισαγωγής σχολίων, καθώς και η 

εντολή input. 
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3.4.1 Αναγνωριστικά  

   Αναγνωριστικό (identifier) είναι το όνομα που προσδιορίζει μία μεταβλητή 

(variable), μία συνάρτηση (function), μία κλάση (class), ένα άρθρωμα (module) ή 

ένα αντικείμενο (object). Μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε γράμματα από το a έως 

το z ή από το A ως το Z, αριθμούς (0 έως 9), καθώς και το χαρακτήρα κάτω 

παύλας ( _ ). Όμως, δεν μπορεί να ξεκινάει από αριθμό και επιπλέον δεν 

επιτρέπονται άλλοι ειδικοί χαρακτήρες (@, $ και λοιπά). Επιπροσθέτως, ισχύει η 

διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. 

   Στη συνέχεια υπάρχουν κάποιοι κανόνες ονομασίας για τα αναγνωριστικά. 

 Τα ονόματα των κλάσεων αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα αναγνωριστικά αρχίζουν με πεζό γράμμα. 

 Όταν ένα αναγνωριστικό ξεκινάει με μία, ή δύο κάτω παύλες, δείχνει ότι 

το αναγνωριστικό είναι ιδιωτικό, ή "έντονα" ιδιωτικό. 

 Εάν το αναγνωριστικό τελειώνει και με δύο κάτω παύλες, το 

αναγνωριστικό αποτελεί ειδικό όνομα ορισμένο από τη γλώσσα. 

 

3.4.2 Λέξεις-Κλειδιά 

   Οι λέξεις-κελιδιά (keywords) είναι δεσμευμένες λέξεις που δεν μπορούν 

χρησιμοποιηθούν ως μεταβλητή ή άλλο αναγνωριστικό όνομα. Οι λέξεις αυτές 

περιέχουν μόνο πεζά γράμματα και είναι οι ακόλουθες: 

and,  as,  assert, break,  class,  continue, 

def,  del,  elif,  else,  except, exec,  

finally,  for,  from,  global,  if,  import, 

in,  is,  lambda, not,  or,  pass,  

print,  raise,  return,  try,  while,  with,  

yield. 

 

3.4.3 Εσοχή 

   Στην Python δεν υπάρχει εντολή κλεισίματος, ένα μπλοκ εντολών υποδηλώνεται 

με τη χρήση εσοχών (indentations). Η χρήση εσοχών είναι υποχρεωτική, ώστε να 

ξεχωρίζει το κάθε μπλοκ. Ο χώρος της εσοχής είναι μεταβλητός, αλλά όλες οι 

εντολές κάθε μπλοκ πρέπει να περιέχουν το ίδιο περιθώριο εσοχής. 
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3.4.4 Εντολή help  

   Χρησιμοποιούμε την εντολή help για να μάθουμε τη λειτουργία και τη σύνταξη 

κάποιας εντολής. Σύνταξη: help(όνομα_εντολής). 

 

3.4.5 Δηλώσεις πολλών γραμμών 

   Συνήθως, κάθε δήλωση τελειώνει καθώς μεταβαίνουμε σε νέα γραμμή. Ωστόσο, 

υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της εντολής σε παραπάνω από μία γραμμή, με 

τη χρήση του χαρακτήρα ( \ ) ανάστροφης καθέτου (backslash). Με τη χρήση του 

χαρακτήρα αυτού υποδηλώνουμε ότι η γραμμή θα συνεχιστεί. 

 

3.4.6 Σχόλια 

   Για την προσθήκη σχολίων (comments) στον κώδικα χρησιμοποιούμε το 

σύμβολο ( # ) της δίεσης (hash). Όλοι οι χαρακτήρες μετά το σύμβολο της δίεσης 

και μέχρι το τέλος της γραμμής θεωρούνται σχόλια και αγνοούνται από το 

διερμηνέα. Για την εισαγωγή πολλών γραμμών με σχόλια, θα πρέπει στην αρχή 

κάθε γραμμής να προστίθεται το σύμβολο της δίεσης. 

 

3.4.7 Εντολή print 

   Ο πιο απλός τρόπος για την εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη είναι η χρήση της 

εντολής print(). Χρησιμοποιούμε την εντολή αυτή για την εμφάνιση 

συμβολοσειρών και άλλων αποτελεσμάτων στην οθόνη. 

   Η σύνταξή της είναι η ακόλουθη, print(), ανάμεσα στις παρενθέσεις και με τη 

χρήση εισαγωγικών μπορούμε να εισάγουμε μία συμβολοσειρά που θέλουμε να 

εμφανίσουμε. Επιπλέον, αν επιθυμούμε να εμφανίσουμε την τιμή μίας 

μεταβλητής, πάλι ανάμεσα στις παρενθέσεις εισάγουμε το όνομα της μεταβλητής. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα, 

>>> name="John" 

>>> print("His name is ", name) 

His name is  John 

 

3.4.8 Εντολή input 

   Για την εισαγωγή τιμής από το πληκτρολόγιο, κατά την εκτέλεση του κώδικα, 

χρησιμοποιούμε την εντολή input. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη, 
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πληκτρολογούμε την εντολή input και μία συμβολοσειρά που θέλουμε να 

εμφανίσουμε. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα εμφανίζει τη συμβολοσειρά και 

αναμένει για την εισαγωγή τιμής από το χρήστη. Αφού πληκτρολογηθεί η τιμή και 

πατηθεί το enter, το πρόγραμμα συνεχίζει στην εκτέλεση της επόμενης εντολής. 

Για παράδειγμα, 

>>>name=input("What's your name?")  #Η εντολή που εκτελούμε. 

What's your name?Nick   #Εμφάνιση συμβολοσειράς και εισαγωγή τιμής από  

           το χρήστη. 

>>>print("Name is", name)  #Εμφάνιση της καταχώρησης. 

Name is Nick 

 

3.4.9 Πολλαπλές δηλώσεις σε μία γραμμή 

   Μπορούμε να εισάγουμε παραπάνω από μία δήλωση σε μία γραμμή, με τη 

χρήση του ερωτηματικού ( ; ). Επιτρέπονται, δηλαδή, οι πολλαπλές δηλώσεις 

στην ίδια γραμμή, αρκεί να μην αφορούν δηλώσεις νέου μπλοκ κώδικα. 

 

3.4.10 Πολλαπλές ομάδες δηλώσεων 

   Υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν ένα ενιαίο μπλοκ κώδικα, δηλαδή οι 

σύνθετες καταστάσεις, όπως if, while, def και class. Οι δηλώσεις αυτές αρχίζουν, 

στην πρώτη γραμμή, με τη λέξη-κλειδί  και στο τέλος της γραμμής υπάρχει το 

σύμβολο της άνω κάτω τελείας ( : ) και στη συνέχεια υπάρχουν δηλώσεις που 

συνθέτουν το μπλοκ κώδικα. 

 

 

3.5 Μεταβλητές 

   Μεταβλητή είναι ένα αναγνωριστικό που περιέχει ένα αντικείμενο. Το όνομα 

μπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε χαρακτήρες, αρκεί ο πρώτος χαρακτήρας να 

είναι γράμμα και το όνομα να μην αποτελεί λέξη-κλειδί. 

   Η αποθήκευση τιμής καταλαμβάνει θέσεις μνήμης, δηλαδή, με τον ορισμό μίας 

μεταβλητής χρησιμοποιείς κάποιο χώρο της μνήμης. Ο διερμηνέας κατανέμει τη 

μνήμη με βάση τον τύπο δεδομένων μίας μεταβλητής.  
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3.5.1 Τύποι μεταβλητών 

   Η κάθε γλώσσα υποστηρίζει συγκεκριμένους τύπους μεταβλητών. Με την 

ανάθεση διαφορετικών τύπων δεδομένων για τις μεταβλητές μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε ακέραιους (integers), δεκαδικούς (decimals), ή χαρακτήρες 

(characters). Οι πιο συνηθισμένοι τύποι, στη γλώσσα Python, αναφέρονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3.2: Τύποι μεταβλητών 

Τύποι μεταβλητών Χρήση 

Integer (int) Ακέραιοι αριθμοί (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί, 

χωρίς υποδιαστολή) 

float Πραγματικοί αριθμοί (αριθμοί κινητής 

υποδιαστολής) 

String (str) Συμβολοσειρές (ή αλφαριθμητικά) 

boolean Εκφράσεις αληθείς ή ψευδείς 

 

   Σε άλλες εκδόσεις (εκδόσεις 2.x) της Python υπάρχει και ο τύπος μεταβλητής 

long, ο οποίος ισχύει για πολύ μεγάλους ακέραιους αριθμούς. Στις πρόσφατες 

εκδόσεις ακόμα και οι μεγάλοι αριθμοί έχουν ως τύπο μεταβλητής integer. 

   Δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε το είδος της μεταβλητής, αρκεί μόνο να 

δώσουμε την αξία. Η δήλωση για την κράτηση χώρου μνήμης γίνεται αυτόματα με 

την καταχώρηση τιμής σε μία μεταβλητή. Για παράδειγμα, a=2, η μεταβλητή a 

δηλώθηκε ως integer. 

   Αν επιθυμούμε να μάθουμε τον τύπο της μεταβλητής, αρκεί να αρκεί να 

εκτελέσουμε την εντολή type(όνομα_μεταβλητής). 

   Αν θέλουμε να δούμε τη θέση μνήμης μιας μεταβλητής, χρησιμοποιούμε τη 

συνάρτηση id(όνομα_μεταβλητής). 

   Μπορούμε να συγκρίνουμε τις θέσεις μνήμης δύο μεταβλητών χρησιμοποιώντας 

τους τελεστές "is" και "is not". Ο τελεστής "is" επιστρέφει True αν οι μεταβλητές 

δείχνουν στις ίδιες θέσεις μνήμης και False αν δεν δείχνουν. Ενώ, ο τελεστής  "is 

not" επιστρέφει False αν οι μεταβλητές δείχνουν στις ίδιες θέσεις μνήμης και True 

αν δεν δείχνουν. Ακολουθεί παράδειγμα.  

>>> a=6 

>>> b=45 



Python vs. Matlab 
 

37 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

>>> a is b 

False 

>>> a is not b 

True 

 

3.5.2 Μετατροπή τύπου δεδομένων 

   Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν μετατροπές των 

υπαρχόντων τύπων δεδομένων. Η μετατροπή αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας το 

όνομα του τύπου δεδομένων ως συνάρτηση. Οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν 

μία νέα μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την τιμή μετά τη μετατροπή αυτή. 

 

Πίνακας 3.3: Συναρτήσεις μετατροπής τύπων δεδομένων  

Συνάρτηση Περιγραφή 

chr(x) Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό σε χαρακτήρα. 

complex(real, imag) Δημιουργεί έναν σύνθετο αριθμό. 

dict(d) Δημιουργεί ένα λεξικό. Το d πρέπει να είναι μία 

ακολουθία από κλειδί και αξία πλειάδας. 

eval(str) Αξιολογεί μία συμβολοσειρά και επιστρέφει ένα 

αντικείμενο. 

float(x)  Μετατρέπει το x σε έναν αριθμό κινητής υποδιαστολής. 

hex(x) Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό σε μία δεκαεξαδική 

συμβολοσειρά. 

int(x) Μετατρέπει το x σε ακέραιο αριθμό. 

list(s) Μετατρέπει το s σε μία λίστα. 

oct(x) Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό σε μία οκταδική 

συμβολοσειρά. 

ord(x) Μετατρέπει ένα μονό χαρακτήρα στην ακέραιη τιμή του. 

repr(x) Μετατρέπει το x σε συμβολοσειρά έκφρασης. 

set(s) Μετατρέπει το s σε ένα σύνολο. 

str(x) Μετατρέπει το x σε μία αναπαράσταση συμβολοσειράς. 

tuple(s) Μετατρέπει το s σε μία πλειάδα. 

unichr(x) Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό σε ένα unicode 

χαρακτήρα. 
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3.5.3 Εύρος μεταβλητών 

   Υπάρχουν δύο είδη μεταβλητών, οι τοπικές και οι καθολικές μεταβλητές. 

 Μία καθολική (global) μεταβλητή είναι προσβάσιμη σε κάθε εύρος (scope), 

δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε μέσα στον κώδικα. 

Είναι η μεταβλητή που δηλώνεται στον κύριο κώδικα και όχι μέσα σε 

κάποια συνάρτηση. 

 Ενώ μία τοπική (local) μεταβλητή είναι προσβάσιμη μόνο στο τοπικό εύρος. 

Μία μεταβλητή που ορίζεται μέσα σε μία συνάρτηση, είναι τοπική 

μεταβλητή. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη συνάρτηση στην 

οποία έχει δηλωθεί. 

   Αν υπάρχει μία τοπική και μία καθολική μεταβλητή με το ίδιο όνομα, τότε η 

τοπική μεταβλητή επικρατεί έναντι της τοπικής. Επιπλέον, κάθε λειτουργία διαθέτει 

το δικό της τοπικό χώρο ονομάτων (namespace). 

 

3.5.4 Σταθερές 

   Οι μαθηματικές σταθερές (constants) που είναι ορισμένες στην Python είναι: 

 pi, η σταθερά π=3.1415.. 

 και e, η βάση του φυσικού λογαρίθμου logex. 

 

 

3.6 Τελεστές 

   Τελεστής είναι ένα σύμβολο που αναπαριστά μία πράξη. Η Python υποστηρίζει 

τους ακόλουθους τύπους τελεστών, αριθμητικούς τελεστές (arithmetic operators), 

τελεστές σύγκρισης (comparison/relational operators), σύνθετους τελεστές 

(compound operators), καθώς και άλλους τελεστές. 

 

3.6.1 Αριθμητικοί τελεστές 

   Αριθμητικοί είναι οι τελεστές που αναπαριστούν τις βασικές πράξεις, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

   Πίνακας 3.4: Αριθμητικοί τελεστές 

Τελεστής Λειτουργία 

+ Πρόσθεση 
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- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

% Υπόλοιπο διαίρεσης 

** Ύψωση σε δύναμη 

// Ακέραιο μέρος πηλίκου μίας διαίρεσης 

 

3.6.2 Συγκριτικοί τελεστές 

   Συγκριτικοί είναι οι τελεστές που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση χαρακτήρων 

και επιστρέφουν ως αποτέλεσμα True, αν είναι αληθής, ή False, αν είναι ψευδής. 

Οι τελεστές παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

   Πίνακας 3.5: Συγκριτικοί τελεστές 

Τελεστής Λειτουργία 

== Ισότητα 

!= Ανισότητα 

> Μεγαλύτερο 

< Μικρότερο 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο 

<= Μικρότερο ή ίσο 

 

3.6.3 Σύνθετοι τελεστές 

   Σύνθετους χαρακτηρίζουμε τους τελεστές που αποτελούν συνδυασμός δύο 

τελεστών. Χρησιμεύουν στη συντόμευση μίας πράξης, δηλαδή την 

πληκτρολόγηση μίας πράξης με πιο σύντομο τρόπο. 

 

   Πίνακας 3.6: Σύνθετοι τελεστές 

Σύντομη πράξη Αναλυτική πράξη 

a+=b a=a+b 

a-=b a=a-b 

a*=b a=a*b 

a/=b a=a/b 
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3.6.4 Δυαδικός τελεστής 

   Δυαδικός τελεστής (bitwise operator) λειτουργεί σε bits και εκτελεί τη λειτουργία 

σε κάθε ένα bit (bit by bit). Ουσιαστικά μετατρέπονται οι αριθμοί σε δυαδική μορφή 

εκτελούνται οι πράξεις και στη συνέχεια, δίνεται το αποτέλεσμα στο δεκαδικό 

σύστημα. Οι υποστηριζόμενοι τελεστές είναι οι ακόλουθοι. 

  

   Πίνακας 3.7: Δυαδικοί τελεστές 

Τελεστής Λειτουργία 

& Δυαδικό AND 

| Δυαδικό OR 

^ Δυαδικό XOR 

~ Δυαδικό συμπλήρωμα 

<< Δυαδική κύλιση αριστερά 

>> Δυαδική κύλιση δεξιά 

 

3.6.5 Τελεστές συμβολοσειρών 

   Υπάρχουν τελεστές που ξεκινούν με το σύμβολο επί τοις εκατό ( % ) και 

χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενός αντικειμένου σε μία συμβολοσειρά. Οι 

τελεστές αυτοί εισάγονται στην εντολή printf(). Ακολουθεί ένας πίνακας με τους 

τελεστές αυτούς. 

 

Πίνακας 3.8: Τελεστές συμβολοσειρών 

Τελεστής Περιγραφή 

%c Αναπαράσταση χαρακτήρα 

%d Αναπαράσταση (signed) δεκαδικού ακέραιου αριθμού (και 

αρνητικό αριθμό). 

%e Εκθετικός συμβολισμός (πεζό γράμμα) 

%E Εκθετικός συμβολισμός (κεφαλαίο γράμμα) 

%f Αναπαράσταση πραγματικού αριθμού κινητής 

υποδιαστολής. 

%g Μικρότερος από το %f και το %e. 

%G Μικρότερος από το %F και το %E. 

%i Αναπαράσταση (signed) δεκαδικού ακέραιου αριθμού (και 
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αρνητικό αριθμό). 

%o Αναπαράσταση οκταδικού ακέραιου αριθμού. 

%s Μετατροπή συμβολοσειράς μέσω της συνάρτησης str() 

πριν τη διαμόρφωση. 

%u Αναπαράσταση (unsigned) δεκαδικού ακέραιου αριθμού 

(αλλά όχι αρνητικό αριθμό). 

%x Αναπαράσταση δεκαεξαδικού ακέραιου αριθμού (πεζό 

γράμμα). 

%X Αναπαράσταση δεκαεξαδικού ακέραιου αριθμού (κεφαλαίο 

γράμμα). 

 

3.6.6 Μέλη τελεστών 

   Η γλώσσα Python διαθέτει μέλη τελεστών που εντάσσονται σε μία ακολουθία, 

όπως συμβολοσειρά, λίστα, ή πλειάδα. Τα μέλη που διαθέτει είναι δύο in και not 

in. 

 in, Αν η μεταβλητή είναι καθορισμένη στην ακολουθία επιστρέφει true, 

αλλιώς επιστρέφει false. Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης του τελεστή. 

>>> seq=["a", "b", "c", "d"] 

>>> "a" in seq 

True 

 not in, Αν η μεταβλητή δεν είναι καθορισμένη στην ακολουθία επιστρέφει 

true, αλλιώς επιστρέφει false. Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης του τελεστή. 

>>> seq=["a", "b", "c", "d"] 

>>> "b" not in seq 

False 

 

3.6.7 Προτεραιότητα τελεστών 

   Στον παρακάτω πίνακα θα παρουσιαστεί η προτεραιότητα των τελεστών, από 

τους τελεστές με υψηλότερη προτεραιότητα προς τους τελεστές με χαμηλότερη 

προτεραιότητα. 
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Πίνακας 3.9: Προτεραιότητα τελεστών 

Τελεστής Περιγραφή 

** Ύψωση σε δύναμη 

~ Συμπλήρωμα 

*, /, %, // Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση, Υπόλοιπο διαίρεσης, Ακέραιο 

μέρος πηλίκου μίας διαίρεσης 

+, - Πρόσθεση, Αφαίρεση 

<<, >> Δυαδική κύλιση αριστερά, Δυαδική κύλιση δεξιά 

& Δυαδικό AND 

^, | Δυαδικό XOR, Δυαδικό OR 

>=, <= Μεγαλύτερο ή ίσο, Μικρότερο ή ίσο 

==, != Ισότητα, Ανισότητα 

 

 

3.7 Βασικές δομές 

   Βασικές δομές αποτελούν τα σύνθετα αντικείμενα, δηλαδή τα αντικείμενα που 

περιέχουν άλλα αντικείμενα. Βασικές δομές θεωρούνται τα ακόλουθα: 

Αλφαριθμητικό (String), Λίστα (List), Σύνολο (Set), Πλειάδα (Tuple) και Λεξικό 

(Dictionary). 

 

3.7.1 Αλφαριθμητικό ή Συμβολοσειρά 

   Η συμβολοσειρά (String) είναι μία ακολουθία χαρακτήρων. Μπορεί να περιέχει 

διάφορους χαρακτήρες και δεν μας περιορίζει στον αριθμό χαρακτήρων που θα 

χρησιμοποιήσουμε. Για να οριστεί θα πρέπει να περιέχεται σε μονούς ( '  ' )  ή 

διπλούς ( "  " ) αποστρόφους. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 

τριπλά εισαγωγικά ( '''  ''' ή """  """ ), τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ορισμό 

συμβολοσειράς που καλύπτει παραπάνω από μία γραμμή. 

   Κοινές μέθοδοι Συμβολοσειράς: 

 

Πίνακας 3.10: Μέθοδοι συμβολοσειράς 

Μέθοδος Περιγραφή 

astring.capitalize() Εμφανίζει τη συμβολοσειρά με κεφαλαίο το πρώτο 

γράμμα. 
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astring.count('x') Εμφανίζει πόσες φορές υπάρχει ο χαρακτήρας x στη 

συμβολοσειρά. 

astring.find('x') Εμφανίζει τη θέση του χαρακτήρα x. 

astring.lower() Εμφανίζει τη συμβολοσειρά με πεζούς χαρακτήρες 

(μόνο την εμφανίζει, δεν την αποθηκεύει). 

len(astring) Εμφανίζει το μέγεθος της συμβολοσειράς. 

astring.replace('a', 'b') Αντικαθιστά τους χαρακτήρες a με b. 

astring.strip('a') Εμφανίζει τη συμβολοσειρά έχοντας αφαιρέσει το a από 

την αρχή και το τέλος της συμβολοσειράς. 

astring.title Εμφανίζει ένα αντίγραφο της συμβολοσειράς, με κάθε 

λέξη να ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα. 

astring.upper() Εμφανίζει τη συμβολοσειρά με κεφαλαίους χαρακτήρες 

(μόνο την εμφανίζει, δεν την αποθηκεύει). 

 

   Μπορούμε, επίσης, να καθορίσουμε τον αριθμό των χαρακτήρων που 

επιθυμούμε, χρησιμοποιώντας αγκύλες, [ ], ή [ : ]. Το ευρετήριο ξεκινάει από το 0 

για την αρχή της συμβολοσειράς, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από το τέλος 

χρησιμοποιούμε το -1.  

   Για την εμφάνιση ενός μέρους της συμβολοσειράς, η εντολή θα συνταχθεί ως 

εξής: print(όνομα_συμβολοσειράς[αρχή:τέλος]). 

   Με το σύμβολο συν ( + ) μπορούμε να ενώσουμε δύο συμβολοσειρές. Gια 

παράδειγμα, 

>>> astring="Hello " 

>>> print(astring + "World") 

Hello World 

   Το σύμβολο του αστερίσκου ( * ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανάληψη 

μίας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, 

>>> print(astring * 2) 

Hello Hello 

   Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τελεστές in και not in για να 

διαπιστώσουμε αν κάποιος χαρακτήρας ή συμβολοσειρά υπάρχει ή δεν υπάρχει, 

αντίστοιχα, στη συμβολοσειρά μας. Η απάντηση που θα λάβουμε είναι True, για 

αληθής, ή False, για ψευδής. Για παράδειγμα, 
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>>> astr="Hello World!" 

>>> bstr="lo" 

>>> bstr in astr 

True  

 

3.7.2 Λίστα 

   Η Λίστα (List) είναι ο πιο προσαρμόσιμος σύνθετος τύπος δεδομένων. Μπορεί 

να περιέχει διάφορους τύπους δεδομένων και για το λόγο αυτό οι λίστες 

χαρακτηρίζονται ως δυναμικές. Περικλείεται από αγκύλες, [ ], και τα στοιχεία της 

διαχωρίζονται με κόμμα. Τα στοιχεία της έχουν προκαθορισμένη σειρά. Για 

πρόσβαση στη λίστα προσθέτουμε το id του στοιχείου στην αγκύλη (list[0], list[1], 

..), αν ο δείκτης έχει αρνητική τιμή σημαίνει ότι ξεκινάει το μέτρημα από το τέλος 

της λίστας.  

Παράδειγμα, 

>>> list1=[5, 9, 'Mary', 98, 'Nick'] 

>>> print("The third element of the list is ", list1[2]) 

The third element of the list is  Mary 

   Ακολουθούν μερικές συναρτήσεις για τις λίστες: 

 

Πίνακας 3.11: Συναρτήσεις λίστας 

Συνάρτηση Περιγραφή 

cmp(list1, list2) Συγκρίνει τα στοιχεία δύο λιστών. 

len(list1) Επιστρέφει το συνολικό μέγεθος της λίστας. 

max(list1) Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τα περιεχόμενα της 

λίστας. 

min(list1) Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τα περιεχόμενα της 

λίστας. 

list(s) Μετατρέπει μία πλειάδα σε λίστα. 

 

   Μερικές μέθοδοι για τις λίστες είναι οι ακόλουθες: 
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Πίνακας 3.12: Μέθοδοι λίστας 

Μέθοδος Περιγραφή 

alist.append() Προσθέτει στοιχεία στο τέλος της λίστας. 

alist.clear() Αφαιρεί όλα τα στοιχεία από τη λίστα. Ισοδυναμεί με: 

del a[:]. 

alist.copy() Δημιουργεί αντίγραφο στο τέλος της λίστας. 

alist.count("x") Εμφανίζει τον αριθμό των εμφανίσεων του x στη λίστα. 

alist.extend(blist) Προσθέτει το περιεχόμενο της blist στην alist. 

alist.index("x") Εμφανίζει το δείκτη του x στη λίστα. 

alist.insert(id, "x") Προσθέτει το στοιχείο x στη θέση id. 

alist.pop() Εμφανίζει το τελευταίο στοιχείο (ή το στοιχείο της θέσης 

που θα εισάγουμε) και στη συνέχεια το διαγράφει από 

τη λίστα. 

alist.remove("x") Διαγράφει το πρώτο στοιχείο x από τη λίστα. 

alist.reverse() Αντιστρέφει τα στοιχεία της λίστας. 

alist.sort() Ταξινομεί τη λίστα κατά αύξουσα σειρά. 

 

   Τα σύμβολα συν ( + ) και αστερίσκος ( * ) ισχύουν και για τις λίστες, ως τελεστής 

συνένωσης και τελεστής επανάληψης αντίστοιχα.  

   Η διαγραφή στοιχείων από μία λίστα επιτυγχάνεται με τη δήλωση del όταν 

γνωρίζουμε ακριβώς ποιο στοιχείο είναι. Αλλιώς, αν δεν γνωρίζουμε ποιο στοιχείο 

είναι χρησιμοποιούμε τη μέθοδο remove(). 
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Εικόνα 3.4: Παράδειγμα λίστας 

 

3.7.3 Σύνολο 

   Το σύνολο χρησιμοποιείται για να ομαδοποιήσουμε αντικείμενα και να 

πραγματοποιήσουμε πράξεις. Η κάθε τιμή μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά. και 

δεν είναι ταξινομημένο. Περικλείεται από άγκιστρο, { }, ή ορίζεται με τη συνάρτηση 

set και περικλείεται από αγκύλες και παρενθέσεις, ([ ]). Τα στοιχεία του συνόλου 

πρέπει να περιέχονται σε μονούς ( '  ' )  ή διπλούς ( "  " ) αποστρόφους. Για 

παράδειγμα,  

>>> set1={'green', 'yellow', 'pink'} 

>>> set2=set(['purple', 'red', 'blue']) 

>>> print('The sets are ', set1, set2) 

The sets are  {'yellow', 'pink', 'green'} {'purple', 'blue', 'red'} 

   Μερικές λειτουργίες των συνόλων είναι: 

 

Πίνακας 3.13: Λειτουργίες συνόλου 

Λειτουργία Περιγραφή 

len(aset)   Εμφανίζει το μέγεθος του συνόλου. 
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"x" in aset Ελέγχει αν το x υπάρχει στο σύνολο aset. 

"x" not in aset Ελέγχει αν το x δεν υπάρχει στο σύνολο aset. 

aset.copy()   Δημιουργεί αντίγραφο του συνόλου aset. 

aset.add("x") Για την προσθήκη στοιχείου x σε ένα σύνολο. 

aset.remove("x")   Για την αφαίρεση στοιχείου x από ένα σύνολο. 

 

   Ακολουθεί παράδειγμα. 

>>> print('The length of first set is ', len(set1)) 

The length of first set is  3 

>>> 'orange' is set1 

False 

>>> set1.add('orange') 

>>> print(set1) 

{'yellow', 'pink', 'green', 'orange'}  

>>> set1.remove('pink') 

>>> print(set1) 

{'yellow', 'green', 'orange'} 

   Μερικές πράξεις συνόλου ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.14: Πράξεις συνόλου 

Πράξη Συνάρτηση Περιγραφή 

a | b   a.union(b)   Ένωση δύο συνόλων. 

a & b   a.intersection(b) Τομή δύο συνόλων. 

a - b   a.difference(b)   Διαφορά των συνόλων. 

a ^ b   a.symmetric_difference(b)   Συμμετρική διαφορά των δύο 

συνόλων. 

a <= b a.issubset(b)   Ελέγχει αν όλα τα στοιχεία του 

συνόλου a υπάρχουν στο σύνολο b. 

a >= b a.issuperset(b) Ελέγχει αν όλα τα στοιχεία του 

συνόλου b υπάρχουν στο σύνολο a. 

 

   Ακολουθεί παράδειγμα. 

>>> set3=set1|set2 



Python vs. Matlab 
 

48 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

>>> print("The elements of third set are ", set3) 

The elements of third set are  {'purple', 'orange', 'green', 'red', 'yellow', 'blue'} 

>>> set1<=set3 

True 

 

3.7.4 Πλειάδα  

   Η Πλειάδα είναι μία ακολουθία τιμών και περικλείεται από παρενθέσεις, ( ). 

Μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε τύπο δεδομένων. Αλλά είναι σταθερή, δηλαδή 

δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μέγεθος ούτε στοιχεία. Χρησιμεύει στην επιστροφή 

πολλών τιμών σε συναρτήσεις. 

   Οι διαφορές με τη λίστα είναι: 

 ότι η πλειάδα περικλείεται από παρενθέσεις, ενώ η λίστα από αγκύλες, 

 τα στοιχεία και το μέγεθος της πλειάδας δεν  μπορούν να αλλάξουν, ενώ 

της λίστας μπορούν να ενημερωθούν. 

   Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την πλειάδα ως μόνο για ανάγνωση (read-

only) λίστα. 

   Δεν μπορεί να επιτευχθεί αφαίρεση στοιχείων πλειάδας. Για τη διαγραφή 

ολόκληρης της πλειάδας χρησιμοποιείται η εντολή del. 

Ακολουθεί παράδειγμα. 
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Εικόνα 3.5: Παράδειγμα πλειάδας 

 

   Ακολουθούν οι συναρτήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία πλειάδα.  

 

Πίνακας 3.15: Συναρτήσεις πλειάδας 

Συνάρτηση Περιγραφή 

cmp(t1, t2) Σύγκριση δύο πλειάδων. 

len(t1) Εμφάνιση μεγέθους πλειάδας 

max(t1) Εμφάνιση το μέγιστο στοιχείο της πλειάδας. 

min(t1) Εμφάνιση το ελάχιστο στοιχείο της πλειάδας. 

tuple(l1) Μετατροπή μίας λίστας σε πλειάδα. 

 

3.7.5 Λεξικό 

   Το λεξικό αποτελείται από ζευγάρια κλειδιών (keys) και αξιών (values). Η αξία 

αντιστοιχεί σε ένα κλειδί και μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. Η σειρά των 

στοιχείων δεν είναι σταθερή, τα στοιχεία είναι μη διατεταγμένα. Όμως αυτό δεν 

αποτελεί πρόβλημα, διότι η αναζήτηση  επιτυγχάνεται με την τιμή του κλειδιού. 
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    Το Λεξικό περικλείεται από άγκιστρα, { }.  Για την εκχώρηση τιμής, ή την 

απόκτηση πρόσβασης σε μία τιμή χρησιμοποιούνται οι αγκύλες, [ ]. 

   Οι αξίες των λεξικών δεν έχουν περιορισμούς, μπορεί να οποιαδήποτε τιμή 

επιθυμούμε να εισάγουμε. Ωστόσο, οι τιμές που εισάγουμε για τα κλειδιά των 

λεξικών έχουν κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι είναι: 

 Δεν επιτρέπεται παραπάνω από μία καταχώρηση σε κάθε κλειδί. Αυτό 

συνεπάγεται πως αν καταχωρηθούν δύο ίδια κλειδιά, θα υπερισχύσει η 

τελευταία καταχώρηση. 

 Τα κλειδιά είναι αμετάβλητα. Μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν 

συμβολοσειρές ή αριθμοί στις τιμές τους. 

   Η διαγραφή στοιχείων λεξικού η όλου του λεξικού επιτυγχάνεται με την εντολή 

del. Ακολουθεί παράδειγμα. 

 

 

Εικόνα 3.6: Παράδειγμα πλειάδας 

 

   Μέθοδοι λεξικών: 

 

 



Python vs. Matlab 
 

51 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

Πίνακας 3.16: Μέθοδοι λεξικών 

Μέθοδος Περιγραφή 

adict.clear() Διαγράφει όλα τα στοιχεία του λεξικού. 

adict = dict.copy()   Δημιουργεί αντίγραφο του λεξικού. 

del adict["x"]   Διαγραφή του ζευγαριού x. 

adict = dict.fromkeys(aset) Δημιουργεί νέο λεξικό με κλειδιά τις τιμές του 

συνόλου aset και αξίες None (εκτός κι αν ορίσουμε 

κατά τη δημιουργία του λεξικού). 

adict.items()   Εμφανίζει μία λίστα από κλειδί και αξία. 

adict.keys()   Εμφανίζει τα κλειδιά του λεξικού. 

len(adict)   Εμφανίζει το μέγεθος του λεξικού. 

adict.update(bdict)   Προσθέτει στο λεξικό adict το λεξικό bdict. 

adict.values()   Εμφανίζει τις τιμές του λεξικού. 

 

 

3.8 Δήλωση υπό συνθήκη (conditional statement) 

   Χρησιμοποιούμε τη συνθήκη if (if statement) στο πρόγραμμά μας, όταν για τη 

συνέχεια της λειτουργίας του κώδικα έχουμε δύο ή περισσότερες επιλογές. 

   Δομή: 

if (συνθήκη): 

 εντολές 

else: 

  εντολές 

 

ή 

if (συνθήκη): 

 εντολές 

elif (συνθήκη): 

 εντολές 

else: 

  εντολές 
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   Αν η συνθήκη if περιέχει μόνο μία γραμμή δηλώσεων, η δήλωση αυτή μπορεί να 

γραφτεί στην ίδια γραμμή με τη λέξη-κλειδί if και τη συνθήκη. Η σύνταξη θα έχει 

ως εξής: if (συνθήκη): δήλωση 

 

 

3.9 Συνάρτηση  (Function) 

   Η συνάρτηση είναι ένα μέρος οργανωμένου και επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα 

που εξυπηρετεί κάποια λειτουργία. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε 

οποιοδήποτε σημείο του υπόλοιπου κώδικα και να τη καλέσουμε παραπάνω από 

μία φορά. 

   Για να ορίσουμε μία συνάρτηση που παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα, 

πρέπει να ακολουθήσουμε τους παρακάτω απλούς κανόνες. 

 Η συνάρτηση πρέπει να ξεκινάει με τη λέξη-κλειδί def, ακολουθούμενη από 

το όνομά της, παρενθέσεις και το σύμβολο της άνω και κάτω τελείας. 

 Ανάμεσα στις παρενθέσεις μπορούν να οριστούν τυχόν παράμετροι 

εισόδου.  

 Στο μπλοκ κώδικα της συνάρτησης, που ξεκινάει μετά την άνω και κάτω 

τελεία, πρέπει να δημιουργείται εσοχή. 

 Η δήλωση επιστροφής (return) είναι προαιρετική. Χρησιμοποιείται για να 

επιστρέψει επιχειρήματα (arguments) στον καλούντα.  Μία δήλωση return 

χωρίς επιχειρήματα είναι ίδια με μία δήλωση return None. 

   Η σύνταξή της έχει ως εξής: 

def όνομα_συνάρτησης(): 

 εντολές 

 

   Για να καλέσουμε τη συνάρτηση γράφουμε απλά το όνομά της και τυχόν 

παραμέτρους που πρέπει να δηλωθούν. Η κλήση μίας συνάρτησης μπορεί να 

γίνει είτε από το κύριο πρόγραμμα, είτε από μία άλλη συνάρτηση. 

όνομα_συνάρτησης() 

ή  

μεταβλητή = όνομα_συνάρτησης() 
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3.9.1 Συναρτήσεις με παραμέτρους 

   Όταν θέλουμε η συνάρτηση να λειτουργεί με δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, 

χρησιμοποιούμε συναρτήσεις με παραμέτρους. Εισάγοντας τις παραμέτρους μέσα 

στην παρένθεση. Οι παράμετροι θα πρέπει να δηλωθούν με την ίδια σειρά που 

ορίστηκαν. 

όνομα_συνάρτησης(a, b) 

ή  

μεταβλητή = όνομα_συνάρτησης(x, z) 

 

   Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία μεταβλητή κάποιας συνάρτησης, έξω από 

τη συνάρτηση, θα πρέπει να την ορίσουμε ως καθολική ή θα πρέπει να την 

έχουμε ορίσει πριν τη συνάρτηση. 

 

3.9.2 Ανώνυμη συνάρτηση 

   Ανώνυμη συνάρτηση (anonymous function) ονομάζεται μία συνάρτηση που δεν 

έχει δηλωθεί με τον πρότυπο τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί def. 

Μία ανώνυμη συνάρτηση διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Δημιουργείται με τη λέξη-κλειδί lambda και παρέχει τη δυνατότητα ορισμού 

οποιουδήποτε αριθμού επιχειρημάτων εισόδου, όμως μπορεί να 

επιστρέψει ένα μόνο αποτέλεσμα με τη μορφή έκφρασης. 

 Δεν μπορεί να περιέχει εντολές ή περισσότερες από μία έκφραση. 

 Δεν μπορεί να επιτευχθεί απευθείας κλήση, διότι απαιτεί τη δήλωση μίας 

έκφρασης. 

 Παρέχει το δικό της τοπικό χώρο ονομάτων (namespace). Οι μεταβλητές 

στις οποίες διαθέτει πρόσβαση είναι οι παγκόσμιες μεταβλητές κι εκείνες 

που ορίζονται στη λίστα των παραμέτρων της. 

   Η σύνταξη της ανώνυμης συνάρτησης είναι η ακόλουθη. 

lambda x1, x2, ..: έκφραση, όπου x1, x2 ορίσματα εισόδου 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δήλωσης και χρήσης μίας ανώνυμης συνάρτησης. 

>>> lambda x, v: x+v 

<function <lambda> at 0x0000005935DF01E0> 

>>> sum=lambda x, v: x+v 

>>> print("The sum is .", sum(25, 10)) 



Python vs. Matlab 
 

54 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

The sum is  35. 

 

3.9.3 locals() και globals() συναρτήσεις 

   Οι συναρτήσεις locals() και globals() χρησιμοποιούνται για να επιστρέψουν τα 

ονόματα των τοπικών και των καθολικών χώρων ονομάτων ανάλογα με την 

τοποθεσία που καλούνται. 

   Η συνάρτηση locals() επιστρέφει όλα τα ονόματα που μπορεί να προσπεράσει 

τοπικά, ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκεται όταν καλείται αυτή η συνάρτηση. 

Ενώ, η συνάρτηση globals() επιστρέφει όλα τα ονόματα που μπορεί να 

προσπεραστούν σε παγκόσμιο επίπεδο από την τοποθεσία που βρίσκεται όταν 

καλείται αυτή η συνάρτηση. 

   Η επιστροφή των παραπάνω συναρτήσεων θα είναι σε μορφή λεξικού, οπότε 

περιέχουν κλειδιά και αξίες.  

 

3.9.4 Μαθηματικές συναρτήσεις 

   Η Python περιλαμβάνει τις παρακάτω μαθηματικές συναρτήσεις (mathematical 

functions) που εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς. 

 

Πίνακας 3.17: Μαθηματικές συναρτήσεις 

Συνάρτηση Περιγραφή 

abs(x) H απόλυτη τιμή του x (η θετική απόσταση ανάμεσα 

στο x και στο 0). 

ceil(x) Tο ανώτατο όριο του x. 

cmp(x, y) Σύγκριση τιμών. Αν x<y επιστρέφει -1, αν x==y 

επιστρέφει 0 και αν x>y επιστρέφει 1. 

exp(x) Εκθετικό του x, ex. 

fabs(x) H απόλυτη τιμή του x. 

floor(x) Ο μεγαλύτερος ακέραιος, όχι μεγαλύτερος του x. 

log(x) Φυσικός λογάριθμος του x. 

log10(x) Λογάριθμος του x με βάση το 10, για x>0. 

max(x1, x2, ..) Η μέγιστη τιμή. 

min(x1, x2, ..) Η ελάχιστη τιμή. 

modf(x) Το κλασματικό και ακέραιο μέρος του x σε δύο 
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αντικείμενα. Το ακέραιο μέρος επιστρέφεται ως 

αριθμός κινητής υποδιαστολής. Και τα δύο μέρη 

έχουν ίδιο πρόσημο με το x. 

pow(x, y) Το αποτέλεσμα του xy. 

sqrt(x) Η τετραγωνική ρίζα του x, για x>0. 

 

3.9.5 Τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

   Περιλαμβάνει συναρτήσεις για την εκτέλεση τριγωνομετρικών υπολογισμών, οι 

οποίες ακολουθούν. 

 

    Πίνακας 3.18: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

Συνάρτηση Περιγραφή 

sin(x) ημίτονο του x, σε ακτίνια 

cos(x) συνημίτονο του x, σε ακτίνια 

tan(x) εφαπτομένη του x, σε ακτίνια 

asin(x) το τόξο ημιτόνου του x, σε ακτίνια 

acos(x) το τόξο συνημιτόνου του x, σε ακτίνια 

atan(x) το τόξο εφαπτομένης του x, σε ακτίνια 

atan2(x,y) το τόξο εφαπτομένης y/x, σε ακτίνια 

hypot(x,y) Ευκλείδειος κανόνας √(x*x + y*y) 

degrees(x) μετατροπή γωνίας x από ακτίνια σε μοίρες 

radians(x) μετατροπή γωνίας x από μοίρες σε ακτίνια 

 

 

3.10 Άρθρωμα 

   Το άρθρωμα (module) βοηθάει στην επαναχρησιμοποίηση κώδικα σε διάφορα 

προγράμματα. Ουσιαστικά, είναι η δημιουργία ενός αρχείου που έχει ως 

περιεχόμενο μεταβλητές, συναρτήσεις, κλάσεις, ακόμα και εκτελέσιμο κώδικα . Το 

αρχείο αυτό μπορεί να εισαχθεί σε άλλα προγράμματα, με σκοπό τη 

χρησιμοποίηση του περιεχομένου του. Το αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί με την 

κατάληψη .py. 
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3.10.1 Δήλωση import 

   Για την εισαγωγή ενός αρθρώματος σε κάποιο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε την 

εντολή import, στην αρχή του αρχείου. Έτσι ο διερμηνέας αναζητάει μία διαδρομή 

καταλόγων για να εισάγει το άρθρωμα στο πρόγραμμα και στη συνέχεια είναι 

διαθέσιμο για χρήση. Η φόρτωση ενός  αρθρώματος γίνεται μόνο μία φορά, 

ασχέτως από το πλήθος των φορών που εισάγεται. 

   Κατά την εκτέλεση της εντολής import, ο διερμηνέας αναζητάει το άρθρωμα. Η 

αναζήτηση γίνεται, είτε στον τρέχοντα κατάλογο, είτε στον κατάλογο της 

μεταβλητής PYTHONPATH, είτε στην προεπιλεγμένη διαδρομή 

/usr/local//lib/python/. Η διαδρομή αναζήτησης αποθηκεύεται στη μεταβλητή 

αρθρώματος sys.path, που περιέχει τον κατάλογο PYTHONPATH.   

 

3.10.2 Άρθρωμα sys 

   Το άρθρωμα sys προέρχεται από τη λέξη system, παρέχει λειτουργικότητα και 

έχει σχέση με το σύστημα της Python. Με την εντολή import sys, το σύστημα 

ψάχνει το άρθρωμα sys, είτε στα ενσωματωμένα αρθρώματα, είτε στους 

καταλόγους της μεταβλητής sys.path. Με την εκτέλεση της εντολής, το άρθρωμα 

είναι διαθέσιμο για χρήση.  

   Η εισαγωγή της μεταβλητής argv στο άρθρωμα γίνεται ως εξής, sys.argv. Η 

μεταβλητή αυτή είναι μία λίστα συμβολοσειρών, όπου περιέχει τα ορίσματα που 

έχουν δηλωθεί στη γραμμή εντολών. 

   Η μεταβλητή sys.path περιέχει μία λίστα με τα ονόματα καταλόγων από την 

οποία εισάγονται τα αρθρώματα. Η πρώτη συμβολοσειρά της μεταβλητής είναι 

άδεια και δείχνει ότι ο τρέχων κατάλογος είναι κι αυτός μέρος της μεταβλητής 

sys.path. Επομένως, μπορούμε απευθείας να εισάγουμε αρθρώματα που 

βρίσκονται στον τρέχοντα κατάλογο, ή να τοποθετήσουμε το άρθρωμά μας σε 

έναν από τους καταλόγους αυτούς. 

   Ο τρέχων κατάλογος είναι ο κατάλογος από τον οποίο εκκινείτε το πρόγραμμα. 

Μπορούμε να δούμε τον κατάλογο αυτό εκτελώντας τις ακόλουθες εντολές, 

>>> import os 

>>> print(os.getcwd()) 

και το πρόγραμμα θα μας εμφανίσει το μονοπάτι (path). 
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3.10.3Δήλωση from.. import 

   Η δήλωση from (όνομα_αρθρώματος) import (ονόματα_ιδιοτήτων) επιτρέπει την 

εισαγωγή συγκεκριμένων ιδιοτήτων από ένα άρθρωμα. Για την εισαγωγή όλων 

των ονομάτων από ένα άρθρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή from 

(όνομα_αρθρώματος) import *. 

 

3.10.4 Συνάρτηση dir() 

   Η συνάρτηση dir() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μίας ταξινομημένης λίστας 

που περιέχει τα ονόματα που ορίζονται σε ένα άρθρωμα. Δηλαδή, εμφανίζει τα 

ονόματα όλων των μεταβλητών, των συναρτήσεων και των κλάσεων που 

ορίζονται σε ένα άρθρωμα. 

 

3.10.5 Πακέτο 

   Ένα πακέτο (package) είναι ένας κατάλογος που αποτελείται από αρθρώματα. 

Ένα πακέτο μπορεί να περιέχει υπό-πακέτα (subpackages), τα οποία κι αυτά με 

τη σειρά τους μπορεί να περιέχουν άλλα υπό-πακέτα (sub-subpackages) και ούτω 

καθεξής. Τα πακέτα μπορούν να θεωρηθούν ως τρόπος οργάνωσης της ιεραρχίας 

των αρθρωμάτων. 

   Το πακέτο περιέχει ένα ειδικό αρχείο __init__.py, το οποίο δείχνει ότι ο 

κατάλογος αυτός είναι ειδικός λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει αρθρώματα. 

 

 

3.11 Επαναλήψεις (Loops) 

   Στην Python όπως και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, μπορούμε να 

επαναλάβουμε ένα μέρος του κώδικα χρησιμοποιώντας μία επανάληψη (βρόχο). 

Ένας βρόχος επαναλαμβάνει ένα σύνολο από εντολές n φορές. 

   Η Python παρέχει τους εξής βρόχους: 

 For, Εκτελεί τις καθορισμένες καταστάσεις μέχρι να πληρωθούν οι 

προϋποθέσεις. 

 While, Εκτελεί τις καθορισμένες καταστάσεις, όσο μια συνθήκη είναι 

αληθής. 

 Ένθετοι βρόχοι, Επαναλήψεις μέσα στις επαναλήψεις. 
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3.11.1 Επανάληψη For 

   Η ακολουθία δηλώσεων μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, 

χρησιμοποιώντας μια επανάληψη for. Η γενική μορφή είναι: 

for μεταβλητή in ακολουθία 

  εντολές 

 

 

3.11.2 Επανάληψη While 

   Μία ομάδα δηλώσεων επαναλαμβάνεται έως ότου η συνθήκη γίνει ψευδής. Για 

το λόγο αυτό ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος. Η συνθήκη ελέγχεται 

πριν από την εκτέλεση των δηλώσεων. Η γενική μορφή είναι: 

while συνθήκη: 

 εντολές 

 

 

3.11.3 Ένθετοι βρόχοι 

   Οι ένθετοι βρόχοι (nested loops) είναι η χρήση ενός ή παραπάνω βρόχων εντός 

ενός ήδη υπάρχων βρόχου for ή while. 

 

3.11.4 Δηλώσεις break και continue 

   Οι δηλώσεις επανάληψης μπορεί να αλλάξουν ροή από την κανονική 

ακολουθία. Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιηθεί κάποια από τις εντολές break ή 

continue. 

   Η δήλωση break χρησιμοποιείται για να τερματίσει ένας βρόχος. Η εκτέλεση 

μεταφέρεται στη δήλωση που υπάρχει αμέσως μετά το βρόχο. Συνήθως, για να 

εκτελεστεί πρέπει να πληροί μία προϋπόθεση, γι' αυτό χρησιμοποιείται έπειτα από 

μία δομή if. 

   Η δήλωση continue επιστρέφει στην αρχή του βρόχου για την επανεξέταση της 

συνθήκης, παραλείποντας τις υπόλοιπες δηλώσεις του βρόχου που βρίσκεται τη 

τρέχουσα στιγμή. 
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Εικόνα 3.7: Παράδειγμα επαναλήψεων 

 

 

3.12 Κλάση (Class) 

   Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός είναι η διαδικασία συγγραφής 

προγραμμάτων συνδυάζοντας δεδομένα και λειτουργικότητα και   

συμπεριλαμβάνοντας τα σε ένα αντικείμενο. Οι κλάσεις και τα αντικείμενα που θα 

παρουσιαστούν σε αυτή την ενότητα είναι κύριο μέρος του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού.  

   Κλάση είναι η δομή που ενσωματώνει αντικείμενα (objects) που διαθέτουν 

χαρακτηριστικά (attributes) και μεθόδους (methods). Η κλάση αποτελείται από 

ορισμούς αντικειμένων και μεθόδων. Είναι χρήσιμη, διότι ο κώδικας μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί, επιπλέον όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε κάτι 

αλλάζουμε μόνο το σημείο αυτό. 

   Η σύνταξή της έχει ως εξής, γράφουμε τη λέξη-κλειδί class και το όνομά της και 

το σύμβολο της άνω και κάτω τελείας ( : ). Στη συνέχεια, ορίζουμε δεδομένα και 

τυχόν μεθόδους για τα αντικείμενα της κλάσης. Δηλαδή, 

class όνομα_κλάσης: 
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 αντικείμενα και μέθοδοι 

 

   Μία μεταβλητή κλάσης (class variable) ορίζεται μέσα σε μία κλάση, αλλά εκτός 

οποιασδήποτε μεθόδου μίας κλάσης. 

 

3.12.1 Αντικείμενο κλάσης 

   Η δημιουργία ενός αντικειμένου ονομάζεται δημιουργία στιγμιότυπου (Instance). 

Για την εκχώρηση τιμής σε ένα στιγμιότυπο χρησιμοποιούμε το συμβολισμό με 

τελεία. Τα περιεχόμενα ενός αντικειμένου θα πρέπει να προσπελαστούν ως 

μεταβλητές αντικειμένου με τη χρήση τελείας. 

 

3.12.2 Μέθοδος 

   Η μέθοδος περιγράφει τις διάφορες συμπεριφορές ενός αντικειμένου. Ο ορισμός 

μίας μεθόδου είναι όπως ο ορισμός της συνάρτησης (με τη λέξη κλειδί def), μόνο 

που περιέχεται στο σώμα μίας κλάσης. Κάθε μέθοδος μίας κλάσης πρέπει να 

περιέχει ως πρώτο όρισμα την παράμετρο self, η οποία αναφέρεται στο 

αντικείμενο της κλάσης. Μία μέθοδος μπορεί να κληθεί μόνο πάνω σε κάποιο 

αντικείμενο.  

   Για  να δούμε ποιες συναρτήσεις υποστηρίζει ένα αντικείμενο, μπορούμε να 

καλέσουμε τη συνάρτηση dir με όρισμα το αντικείμενο για το οποίο θέλουμε να 

μάθουμε. 

 

3.12.3 Παράμετρος self 

   Η μέθοδος μίας κλάσης πρέπει να έχει ένα επιπλέον όρισμα, το οποίο πρέπει να 

προστεθεί στην αρχή της λίστας με τις παραμέτρους. Η παράμετρος που 

αναφέρεται είναι η μεταβλητή self.  Κατά την κλήση μίας μεθόδου δε χρειάζεται να 

ορίσουμε τιμή στο όρισμα self, διότι γίνεται αυτόματα. Το όνομα self δεν είναι 

υποχρεωτικό, είναι το όμως το επικρατέστερο, καθώς και αναγνωρίσιμο. Για να 

αναφερθούμε σε ένα χαρακτηριστικό μίας κλάσης ή σε μία μέθοδο, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε το πρόθεμα self. (με τελεία). 
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Εικόνα 3.8: Παράδειγμα κλάσης 

 

3.12.4 Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά 

   Κάθε κλάση διαθέτει κάποια ενσωματωμένα χαρακτηριστικά, στα οποία αποκτά 

πρόσβαση με τη χρήση της τελείας. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 __dict__, Eίναι ένα λεξικό το οποίο περιέχει το όνομα και την τιμή κάθε 

χαρακτηριστικού της κλάσης. Για την εμφάνισή τους πληκτρολογούμε το 

όνομα του αντικειμένου, τελεία και __dict__ . 

 __doc__, Είναι οι συμβολοσειρές τεκμηρίωσης της Python. Ουσιαστικά, 

είναι η λειτουργία που κάνει η εντολή help(), μόνο που η εντολή help τα 

εμφανίζει με πιο ομοιόμορφο τρόπο. 

 __name__, Εμφανίζει το όνομα της κλάσης. 

 __module__, Όνομα ενότητας στο οποίο καθορίζεται η κλάση. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι __main__σε διαδραστική λειτουργία. 

 __bases__, Μία πλειάδα που περιέχει τις βασικές κλάσεις με τη σειρά που 

συνέβησαν στη βασική λίστα κλάσης.  

 



Python vs. Matlab 
 

62 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

3.12.5 Ειδικές μέθοδοι 

   Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι που μπορούμε να υλοποιήσουμε μέσω των 

κλάσεων. Τα ονόματα των οποίων αρχίζουν και τελειώνουν με δύο κάτω παύλες. 

Ακολουθούν κάποιες βασικές. 

 Μέθοδος __init__(). Προέρχεται από τη λέξη initialization και ονομάζεται 

κλάση κατασκευαστής ή μέθοδος αρχικοποίησης. Η μέθοδος αυτή, λοιπόν, 

καλείται για την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου. Η μέθοδος δεν καλείται 

ρητά. Χρησιμοποιείται όταν δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο, αναφέροντας 

τα ορίσματα εντός των παρενθέσεων. Συντάσσεται ως εξής, __init__(self, 

...). 

 Μέθοδος __del__(). Καλείται για την καταστροφή ενός αντικειμένου και 

ονομάζεται καταστροφέας (destructor). Αντίστοιχα με τη μέθοδο __init__, 

πρέπει να καλεστεί όταν μία υπερκλάση την υλοποιεί . Χρησιμοποιείται ως 

εξής, __del__(self). 

 Μέθοδος __repr__(). Δημιουργεί την "επίσημη" αναπαράσταση 

αλφαριθμητικού ενός αντικειμένου. Η σύνταξή της είναι __repr__(self). 

 Μέθοδος __str__().   Ορίζει τον τρόπο εμφάνισης ενός αντικειμένου. Όταν 

θέλουμε να εμφανίσουμε ένα αντικείμενο μέσω της εντολής print, τότε 

εμφανίζεται σύμφωνα με τον ορισμό της μεθόδου __str__(self). 

   Μπορούν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες μέθοδοι σύγκρισης. 

 

   Πίνακας 3.19: Μέθοδοι σύγκρισης 

Μέθοδος Περιγραφή 

__eq__(self, other) ίσο (==) 

__ne__(self, other) άνισο (!=) 

__lt__(self, other) μικρότερο (<) 

__gt__(self, other) μεγαλύτερο (>) 

__le__(self, other) μικρότερο ή ίσο (<=) 

__ge__(self, other) μεγαλύτερο ή ίσο (>=) 

 

   Όπως, επίσης, μπορούμε να υλοποιήσουμε μεθόδους που αντιστοιχούν σε 

μαθηματικές πράξεις. 
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   Πίνακας 3.20: Μέθοδοι μαθηματικών πράξεων 

Μέθοδος Περιγραφή 

__add__(self, other) πρόσθεση (+) 

__sub__(self, other) αφαίρεση (-) 

__mul__(self, other) πολλαπλασιασμό (*) 

__truediv__(self, other)  διαίρεση (/) 

__floordiv__(self, other) διαίρεση ακεραίων (//) 

__mod__(self, other) υπόλοιπο (%) 

 

3.12.6 Κληρονομικότητα 

   Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό μίας κλάσης είναι η κληρονομικότητα 

(inheritance). Κληρονομικότητα είναι ένας από τους τρόπους 

επαναχρησιμοποίησης του κώδικα. Βασικά, είναι η δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε μία νέα κλάση, που θα είναι η τροποποιημένη έκδοση μίας ήδη 

υπάρχουσας κλάσης. Η νέα κλάση κληρονομεί τις ιδιότητες και τις μεθόδους της 

ήδη υπάρχουσας κλάσης και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτούσια ή 

τροποποιημένα. Η υπάρχουσα κλάση ονομάζεται βασική κλάση (base class), ή 

αλλιώς υπερκλάση και η νέα κλάση, που κληρονομεί τη βασική κλάση, ονομάζεται 

παραγόμενη κλάση (derived class), ή υποκλάση. 

   Ο ορισμός μίας νέας κλάσης είναι ίδιος με τον ορισμό μίας απλής κλάσης, μόνο 

που θα πρέπει να δηλώσουμε ως όρισμα το όνομα της κλάσης από την οποία θα 

κληρονομεί. Μπορούμε εκ νέου να ορίσουμε τον κατασκευαστή __init__, για να 

ορίσουμε τυχόν νέα χαρακτηριστικά.  

 

 

3.13 Εξαιρέσεις 

   Μία εξαίρεση (exception) προκύπτει όταν κατά την εκτέλεση ενός 

προγράμματος διαταράσσεται η κανονική ροή του προγράμματος. Όταν δηλαδή, 

το πρόγραμμα συναντά μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζεται κάποιο σφάλμα (error). Όταν εμφανίζεται μία εξαίρεση 

θα πρέπει να χειριστεί αμέσως, αλλιώς το πρόγραμμα τερματίζει και κλείνει. 

Μπορεί να εμφανιστεί μία εξαίρεση κατά την προσπάθεια εκτέλεσης του κώδικα, 
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ακόμα και στην περίπτωση που μία δήλωση είναι συντακτικά σωστή. Υπάρχουν 

πολλά είδη σφαλμάτων, μερικά από αυτά ακολουθούν. 

   Τα συντακτικά λάθη (syntax errors) ή σφάλματα ανάλυσης είναι το πιο συχνό 

σφάλμα που εμφανίζεται κατά την εκμάθηση της γλώσσας. Το παρακάτω, 

εμφανίζει συντακτικό σφάλμα μη έγκυρης σύνταξης. Παράδειγμα, 

>>> for x in 

SyntaxError: invalid syntax 

   Παρακάτω εμφανίζεται σφάλμα στο όνομα της εντολής. Δίνοντας πληροφορίες 

για τη γραμμή στην οποία βρίσκεται το λάθος καθώς και όνομα που φαίνεται ως 

μη ορισμένο. 

>>> Print("Hello!") 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#0>", line 1, in <module> 

    Print("Hello!") 

NameError: name 'Print' is not defined 

   Η τελευταία γραμμή του μηνύματος εμφανίζει πληροφορίες για το σφάλμα, 

όπου, ως μέρος του μηνύματος, εμφανίζεται και ο τύπος του σφάλματος. Η 

εξαίρεση περιέχει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά για το χειρισμό των 

σφαλμάτων. 

 

3.13.1 Χειρισμός Εξαιρέσεων 

   Ο χειρισμός (handling) των εξαιρέσεων πρέπει να γίνει όταν αλλάξει η 

φυσιολογική ροή του προγράμματος. Πρέπει, δηλαδή, να χειριστούμε με ειδικές 

συνθήκες τα σφάλματα. 

   Ο γενικός μηχανισμός λειτουργίας των εξαιρέσεων είναι ο ακόλουθος. 

1. Αν αλλάξει η συνηθισμένη ροή του προγράμματος τότε εγείρεται μία 

εξαίρεση. 

2. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την κλάση της εξαίρεσης, που αναγράφεται 

στην τελευταία γραμμή του μηνύματος λάθους (για παράδειγμα, 

SyntaxError, TypeError και  λοιπά). 

3. Τότε θα πρέπει να εκτελέσουμε τον ειδικό κώδικα εξαίρεσης για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

4. Αν δεν χειριστούμε μία εξαίρεση που εγείρεται, τότε η εκτέλεση του 

προγράμματος θα σταματήσει. Οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν έχουν χειριστεί, 
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εμφανίζονται στο traceback που μας ενημερώνει για αυτά που έχουν 

συμβεί. 

   Η δήλωση try-except συντάσσεται με τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, πρέπει να 

περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί try, άνω και κάτω τελεία ( : ) και στις επόμενες 

γραμμές το μπλοκ κώδικα. Στη συνέχεια, περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί except, το 

όνομα της εξαίρεσης, άνω και κάτω τελεία ( : ) και ακολουθείται από ένα μπλοκ 

κώδικα που χειρίζεται το σφάλμα, όσο είναι δυνατόν. 

   Μία δήλωση try μπορεί να διαθέτει παραπάνω από μία δήλωση except, για τον 

καθαρισμό των διαφόρων εξαιρέσεων. Από τις εξαιρέσεις αυτές θα εκτελεστεί το 

πολύ ένας χειριστής. Ο χειριστής χειρίζεται μόνο εξαιρέσεις που προκύπτουν στην 

αντίστοιχη δήλωση try και όχι σε άλλες δηλώσεις try. 

   Στην τελευταία δήλωση except μπορούμε να παραλείψουμε το όνομα εξαίρεσης 

και να χρησιμοποιηθεί ως εξαίρεση "μπαλαντέρ". Όμως, η χρήση της δήλωσης 

αυτής χρειάζεται πολύ προσοχή. Θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί για την 

εμφάνιση ενός μηνύματος λάθους. 

   Επιπλέον, έχει έναν προαιρετικό όρο else και όταν υπάρχει πρέπει να 

ακολουθεί όλες τις except δηλώσεις. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση που υπάρχει 

κώδικας που πρέπει να εκτελεστεί, αν η πρόταση try δεν εγείρει μία εξαίρεση. 

   Η δομή της δήλωσης try-except φαίνεται παρακάτω. 

try: 

 λειτουργίες 

except όνομα_εξαίρεσης1: 

  εντολές 

except όνομα_εξαίρεσης2: 

  εντολές 

..... 

else: 

  εντολές 

 

   Υπάρχουν διάφορα είδη εξαιρέσεων που μπορεί να συναντήσουμε, όπως, 

επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε δικές μας εξαιρέσεις. Ακολουθεί μία λίστα με 

ορισμένες από τις διαθέσιμες εξαιρέσεις. 
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Πίνακας 3.21: Διαθέσιμοι τύποι εξαιρέσεων 

Εξαίρεση Περιγραφή 

Exception Η βασική κλάση για όλες τις εξαιρέσεις. Είτε 

ενσωματωμένες εξαιρέσεις, είτε ορισμένες από το 

χρήστη προέρχονται από αυτή την κλάση. 

ArithmeticError Βασική κλάση για τις ενσωματωμένες εξαιρέσεις για 

διάφορα σφάλματα αριθμητικών υπολογισμών. 

AssertionError Εμφανίζεται όταν μία δήλωση assert αποτύχει.  

AttributeError Στην περίπτωση που μία αναφορά χαρακτηριστικού ή 

εκχώρηση αποτυγχάνει. (Όταν ένα χαρακτηριστικό δεν 

υποστηρίζει αναφορές ή εκχωρήσεις χαρακτηριστικού 

το σφάλμα αποδίδεται σε TypeError.) 

EnvironmentError Βασική κλάση για όλες τις εξαιρέσεις που συμβαίνουν 

έξω από το περιβάλλον της Python. 

EOFError Όταν η συνάρτηση input δεν έχει διαβάσει δεδομένα 

και επιτυγχάνεται το τέλος του αρχείου (EOF). 

FloatingPointError Όταν αποτύχει ένας υπολογισμός κινητής 

υποδιαστολής. 

ImportError Όταν μία δήλωση import αποτύχει να βρει τον ορισμό 

αρθρώματος. 

IndexError Όταν ο δείκτης δεν βρίσκεται σε κάποια ακολουθία. 

KeyError Όταν το καθορισμένο κλειδί δεν βρίσκεται στο σύνολο 

των υπαρχόντων κλειδιών του λεξικού. 

KeyboardInterrupt Όταν διακοπεί η εκτέλεση του προγράμματος από το 

χρήστη (συνήθως πατώντας το συνδυασμό των 

πλήκτρων Ctrl + C). 

MemoryError Θέτεται όταν μία λειτουργία "ξεμείνει" από μνήμη. 

NameError Όταν ένα αναγνωριστικό δεν βρεθεί στο τοπικό ή 

καθολικό χώρο ονομάτων. 

OverflowError Όταν ένα αποτέλεσμα υπερβαίνει το μέγιστο όριο ενός 

αριθμητικού τύπου. 

RuntimeError Όταν εντοπίζεται ένα σφάλμα που δεν εμπίπτει σε 

κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 
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StopIteration Όταν κατά τη μέθοδο next() ο δείκτης επανάληψης δεν 

οδηγήσει σε κάποιο αντικείμενο. 

SyntaxError Όταν παρουσιάζεται ένα συντακτικό λάθος. 

SystemError Όταν ο διερμηνέας βρίσκει ένα εσωτερικό σφάλμα. 

Mία συμβολοσειρά δείχνει ποιο είναι το σφάλμα, σε 

χαμηλού επιπέδου όρους (low-level terms). 

SystemExit Όταν ο διερμηνέας κλείσει με τη χρήση της 

συνάρτησης sys.exit(). 

TypeError Όταν μία λειτουργία ή συνάρτηση εφαρμοστεί σε ένα 

αντικείμενο ακατάλληλου τύπου. Η συμβολοσειρά δίνει 

λεπτομέρειες σχετικά με τον ασυνδύαστο τύπο. 

ValueError Όταν μία ενσωματωμένη λειτουργία ή συνάρτηση 

λάβει έναν έγκυρο τύπο επιχειρήματος, αλλά μία 

ακατάλληλη τιμή (και η κατάσταση δεν περιγράφεται 

από κάποια πιο ακριβής εξαίρεση, όπως IndexError). 

ZeroDivisionError Όταν ο διαιρέτης σε μία διαίρεση είναι 0.  

 

   Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εξαίρεσης. 
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Εικόνα 3.9: Παράδειγμα εξαίρεσης 

 

3.13.2 Δήλωση assert 

   Η δήλωση assert χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε ότι κάτι είναι αληθές. Είναι, 

ουσιαστικά, ένας έλεγχος που ενεργοποιείται ή  απενεργοποιείται μετά από ένα 

τμήμα κώδικα. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε έναν ισχυρισμό (assertion) με 

μία δήλωση raise-if-not. Μια έκφραση ελέγχεται κι αν ο ισχυρισμός αποτύχει, τότε 

εγείρεται μία εξαίρεση AssertionError. Το επιχείρημα AssertionError μπορεί να 

αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλη εξαίρεση, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη δήλωση 

try-except. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί, όπως και οι υπόλοιπες εξαιρέσεις, θα 

τερματίσει το πρόγραμμα και θα παράγει ένα traceback. 

   Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν συχνά αυτή τη λειτουργία. Συνήθως, 

τοποθετούν ισχυρισμούς κατά την έναρξη μίας συνάρτησης για να ελέγξουν αν μία 

εισαγωγή είναι έγκυρη, και ύστερα από μία κλήση συνάρτησης για να ελέγξουν αν 

η έξοδος είναι έγκυρη.  

   Η σύνταξη της δήλωσης assert έχει ως εξής, assert (επιχειρήματα). 
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3.13.3 Δήλωση except χωρίς εξαιρέσεις 

   Μπορεί να υπάρξει δήλωση except χωρίς καθορισμένες εξαιρέσεις. Διότι 

συμπεριλαμβάνει όλες τις εξαιρέσεις χωρίς να αναγνωρίσει ο προγραμματιστής 

την αιτία του προβλήματος που ενδέχεται να προκύψει. Ωστόσο, δεν θεωρείται 

καλή πρακτική προγραμματισμού, επειδή συμπεριλαμβάνει όλες τις εξαιρέσεις. Η 

δομή του είναι η ακόλουθη. 

try: 

 λειτουργίες 

except: 

  εντολές 

else: 

  εντολές 

 

 

3.13.4 Δήλωση except με πολλαπλές εξαιρέσεις 

   Μία δήλωση except μπορεί να χειριστεί πολλαπλές εξαιρέσεις ως μία εντός 

παρενθέσεων. Η δομή της έχει ως εξής: 

try: 

 λειτουργίες 

except (όνομα_εξαίρεσης1, όνομα_εξαίρεσης2,..): 

  εντολές 

else: 

  εντολές 

 

 

3.13.5 Δήλωση try-finally 

   Μπορούμε να χρησιμοποιήσετε μία δήλωση try μαζί με μία δήλωση finally και το 

μπλοκ κώδικα της καθεμίας. Η δήλωση finally είναι ένα μέρος που θέτουμε 

οποιοδήποτε τμήμα κώδικα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστεί, είτε η δήλωση try 

θέσει μία εξαίρεση είτε όχι.  

   Ωστόσο, η δήλωση try μπορεί να παρέχει μία ή παραπάνω δηλώσεις except, ή 

μία δήλωση finally, αλλά δεν είναι δυνατόν να περιέχει και τις δύο δηλώσεις. 

Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία δήλωση else μαζί με μία δήλωση 

finally.  
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   Ακολουθεί η δομή μίας δήλωσης try-finally. 

try: 

 λειτουργίες 

finally: 

 εντολές 

 

 

 

Εικόνα 3.10: Παράδειγμα εξαίρεσης με finally 

 

3.13.6 Επιχείρημα εξαίρεσης 

   Μπορούμε στη δήλωση της εξαίρεσης να προσθέσουμε ένα επιχείρημα 

(argument), το οποίο περιλαμβάνει μία τιμή με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 

την εξαίρεση. Η μεταβλητή μπορεί να λάβει μία μόνο τιμή ή πολλαπλές τιμές με τη 

μορφή μιας πλειάδας. Τα περιεχόμενα του επιχειρήματος διαφέρουν ανάλογα με 

την εξαίρεση. 

   Αν γράψουμε κώδικα που χειρίζεται μία μόνο εξαίρεση, μπορούμε στη συνέχεια 

να προσθέσουμε μία μεταβλητή Argument που ακολουθεί το όνομα της εξαίρεσης 
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στη δήλωσή της. Εάν υπάρχουν πολλαπλές εξαιρέσεις, μπορούμε να 

προσθέσουμε τη μεταβλητή στο τέλος της σειράς με τα ονόματα εξαιρέσεων. 

   Μπορούμε να συντάξουμε το επιχείρημα (argument) στη δήλωση μίας εξαίρεσης 

(except) ως εξής: 

try: 

 λειτουργίες 

except επιχείρημα, Argument: 

 εντολές 

 

 

3.13.7 Ανάδειξη εξαιρέσεων  

   Η δήλωση raise δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να αναγκάσει μία 

συγκεκριμένη εξαίρεση να συμβεί. Όπως για παράδειγμα,  

>>> raise NameError('Hi') 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#0>", line 1, in <module> 

    raise NameError('Hi') 

NameError: Hi 

Η δήλωση παρέχει το όνομα του σφάλματος εξαίρεσης και το αντικείμενο της 

εξαίρεσης που πρόκειται να συμβεί. Η εξαίρεση που θα αναδειχθεί  πρέπει να 

προέρχεται από μία κλάση εξαίρεσης, δηλαδή είτε άμεσα είτε έμμεσα να είναι 

παραγωγή της κλάσης exception.  

   Η ανάδειξη (raising) εξαιρέσεων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την εντολή 

raise, στη συνέχεια παρέχοντας την ονομασία του σφάλματος εξαίρεσης, καθώς 

και το αντικείμενο της εξαίρεσης που πρόκειται να συμβεί. Για παράδειγμα, 

>>> try: 

 raise NameError('Hi') 

 ... 

except NameError: 

 print('It became an exception.') 

 raise ... 

... 
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3.13.8 Εξαιρέσεις ορισμένες από το χρήστη 

   Η Python μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις δικές μας εξαιρέσεις 

από τη δημιουργία μιας νέας κλάση εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις πρέπει τυπικά να 

προέρχονται από την κλάση εξαίρεσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

   Η κλάση εξαίρεσης μπορεί να υλοποιήσει οτιδήποτε μπορεί να υλοποιήσει και 

οποιαδήποτε άλλη κλάση. Όμως, συνήθως διατηρείται απλή προσφέροντας 

διάφορα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να εξαχθούν πληροφορίες για την 

εξαίρεση. Μία συνηθισμένη τακτική, όταν δημιουργείτε ένα άρθρωμα που μπορεί 

να αναδείξει αρκετά ξεχωριστά λάθη, είναι η δημιουργία μίας βασικής κλάσης για 

εξαιρέσεις που ορίζεται από το συγκεκριμένο άρθρωμα. 

 

 

3.14 Αρχείο 

   Η Python διαθέτει βασικές συναρτήσεις και μεθόδους για την επεξεργασία 

αρχείων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αυτές οι λειτουργίες. 

 

3.14.1 Άνοιγμα, ανάγνωση και εγγραφή αρχείου  

   Αρχικά, πριν υλοποιήσουμε οποιαδήποτε λειτουργία σε ένα αρχείο, θα πρέπει 

να το ανοίξουμε ώστε να γίνει ενημέρωση του λειτουργικού ότι πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. Για το άνοιγμα, λοιπόν, του αρχείου χρησιμοποιούμε τη 

συνάρτηση open(), όπου ανάμεσα στις παρενθέσεις εισάγουμε το όνομα του 

αρχείου. Η συνάρτηση επιστρέφει έναν αριθμό που χρησιμοποιούμε για την 

προσπέλαση του αρχείου και για άλλες λειτουργίες. 

   Η εντολή open() μπορεί να υποστηρίξει κι άλλες λειτουργίες, τις οποίες 

μπορούμε να δηλώσουμε κατά την πληκτρολόγηση της εντολής. Οι λειτουργίες 

είναι ανάγνωση, εγγραφή και άλλες. Η δομή της εντολής έχει ως εξής, 

open(όνομα_αρχείου, λειτουργία). Οι λειτουργίες που υλοποιούνται μέσω της 

open() φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3.22: Λειτουργίες της εντολής open() 

Λειτουργία Περιγραφή 

'r' Ανάγνωση αρχείου. 

'w' Εγγραφή αρχείου (διαγραφή πιθανών προηγούμενων 
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εγγραφών). 

'x' Δημιουργία νέου αρχείου και άνοιγμα για εγγραφή. 

'a' Προσθήκη εγγραφών (χωρίς τη διαγραφή τυχών 

προηγούμενων). 

'b' Αρχείο σε δυαδική μορφή (binary mode). 

'+' Προσθήκη εγγραφών στο τέλος ενός αρχείου. 

'r+' Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση και εγγραφή, ο δείκτης του 

αρχείου τοποθετείτε στην αρχή του αρχείου. 

'w+' Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση και εγγραφή. Αν το αρχείο 

υπάρχει, τότε αντικαθιστάται. Αν δεν υπάρχει, δημιουργείται 

για ανάγνωση και εγγραφή. 

'a+' Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση και προσθήκη εγγραφών, ο 

δείκτης τοποθετείτε στο τέλος του αρχείου. Αν το αρχείο δεν 

υπάρχει, δημιουργείται για ανάγνωση και εγγραφή. 

 

   Μπορεί να επιλεχθεί μόνο ένας από τους τρόπος ανοίγματος 'r', 'w', 'a', και 

λοιπά. Αν δεν επιλεχθεί κάποιος, τότε από προεπιλογή, ανοίγει το αρχείο μόνο για 

ανάγνωση. 

   Όταν ολοκληρωθούν οι λειτουργίες που πρέπει να γίνουν στο αρχείο, το αρχείο 

θα πρέπει να κλείσει ώστε να απελευθερωθούν κάποιοι πόροι του συστήματος. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την εντολή close().  

   Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούμε για κάποιες πληροφορίες σχετικές με 

το αρχείο, οι εντολές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3.23: Πληροφορίες σχετικές με το αρχείο 

Ιδιότητα Περιγραφή 

fid.closed Εμφανίζει True ή False, για το αν το αρχείο έχει 

κλείσει. 

fid.mode Εμφανίζει τη λειτουργία πρόσβασης του αρχείου. 

fid.name Εμφανίζει το όνομα του αρχείου. 

 

   Ακολουθεί ένας πίνακας με μεθόδους που υποστηρίζει η Python σχετικά με τα 

αρχεία. 
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Πίνακας 3.24: Μέθοδοι αρχείου 

Μέθοδος Περιγραφή 

fid.close() Κλείσιμο ενός αρχείου. 

fid.fileno() Επιστρέφει τον ακέραιο περιγραφέα αρχείου που 

χρησιμοποιείται από την υποκείμενη εφαρμογή να λειτουργίες 

I/O (εισόδων, εξόδων) από το λειτουργικό σύστημα. 

fid.next() Επιστρέφει την επόμενη γραμμή από το αρχείου κάθε φορά 

που καλείται. 

fid.readline(size) Διαβάζει μία γραμμή από το αρχείο.  

fid.seek(offset) Ορίζει το δείκτη θέσης του αρχείου. 

fid. tell() Επιστρέφει την τρέχουσα θέση του αρχείου. 

fid.truncate(size) Περικόπτει το μέγεθος του αρχείου. Αν έχει οριστεί η 

προαιρετική παράμετρος size, τότε περικόπτει το αρχείο έως 

το πολύ αυτό το μέγεθος. 

fid.wrtelines(seq) Γράφει μία ακολουθία από συμβολοσειρές στο αρχείο. 

 

3.14.2 Διάβασμα από αρχείο 

   Η βασική συνάρτηση για το διάβασμα από ένα αρχείο είναι η εντολή read(). Αν η 

εντολή χρησιμοποιηθεί χωρίς όρισμα θα διαβάσει όλο το αρχείο, διαφορετικά 

μπορεί να οριστεί ο αριθμός των bytes του αρχείου που θα πρέπει να διαβαστούν. 

   Για την ανάγνωση ενός αρχείου υπάρχει και η εντολή readlines(). Η διαφορά της 

εντολής read() με την readlines() είναι ότι η read() διαβάζει όλο το αρχείο και το 

επιστρέφει σε μία μεταβλητή, ενώ η readlines() διαβάζει τις γραμμές μία-μία και τις 

επιστρέφει σε μία λίστα. 

 



Python vs. Matlab 
 

75 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

 

Εικόνα 3.11: Παράδειγμα ανάγνωσης από ένα αρχείο 

 

3.14.3 Εγγραφή σε αρχείο 

   Για την εγγραφή ενός αρχείου χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση write(). Η εντολή 

γράφει μία συμβολοσειρά σε ένα αρχείο και επιστρέφει το σύνολο των 

χαρακτήρων. Η εντολή αυτή δεν προσθέτει το χαρακτήρα νέας γραμμής ('\n') στο 

τέλος της συμβολοσειράς, θα πρέπει να τον προσθέσουμε εμείς. 

 

3.14.4 Θέση αρχείου 

   Μπορούμε να ενημερωθούμε για την τρέχουσα θέση του δείκτη ανάγνωσης ή 

εγγραφής αρχείου μέσα στο αρχείο με την χρήση της εντολής tell(). Η σύνταξη της 

εντολής είναι η ακόλουθη, όνομα_αντικειμένου.tell(). Για παράδειγμα, 

>>> tst=open("test1.txt", "r+") 

>>> str = tst.read(30) 

>>> print("Read String is : ", str) 

Read String is :  num1=int(input("an integer: ") 
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>>> pos=tst.tell() 

>>> print("Current file position : ", pos) 

Current file position :  30 

>>> tst.close() 

 

3.14.5 Δήλωση with 

   Η δήλωση with (with statement) είναι χρήσιμη στην περίπτωση που υπάρχουν 

δύο σχετικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν μαζί, με ένα σύνολο από 

εντολές ανάμεσά τους. Ένα σύνηθες παράδειγμα χρήσης της είναι το άνοιγμα 

ενός αρχείου, η επεξεργασία του και έπειτα το κλείσιμο του αρχείου. Ο κώδικας θα 

έχει την εξής μορφή: 

with open('filename', 'mode') as f1: 

 εντολές 

 

   Με την παραπάνω δήλωση επιτυγχάνεται το κλείσιμο του αρχείου αυτόματα 

ύστερα από το ένθετο μπλοκ κώδικα. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της δήλωσης 

αυτής, το γεγονός ότι το αρχείο θα κλείσει ασχέτως πόσες εντολές έπονται. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτυγχάνεται με την εκτέλεση της εντολής close(). 

   Με τη δήλωση with εξασφαλίζεται η σωστή δέσμευση και αποδέσμευση των 

πόρων, για το λόγο αυτό θεωρείτε πολύ χρήσιμη η εντολή. 

 

3.14.6 Άρθρωμα os στην επεξεργασία αρχείου 

   Το άρθρωμα os παρέχει μεθόδους για την επεξεργασία αρχείου, όπως για 

παράδειγμα μετονομασία ενός αρχείου, ή διαγραφή ενός αρχείου. Για να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεθόδους πρέπει πρώτα να εισαχθεί το άρθρωμα και 

στη συνέχεια να γίνει η κλήση των συναρτήσεων. 

   Για τη μετονομασία ενός αρχείου χρησιμοποιούμε τη μέθοδο rename(). Η 

μέθοδος rename() δέχεται δύο ορίσματα, το τρέχων όνομα και το νέο όνομα ενός 

αρχείου. Η δομή του κώδικα είναι η εξής: 

>>> import os 

>>> os.rename("test1.txt", "exmpl.txt") 

   Για τη διαγραφή ενός αρχείου παρέχεται η μέθοδος remove(). Η μέθοδος 

δέχεται ως όρισμα το όνομα του αρχείου που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Η 

δομή του κώδικα έχει ως εξής: 
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>>> import os 

>>> os.remove("exmpl.txt") 

 

3.14.7 Άρθρωμα os στην επεξεργασία καταλόγου 

   Η Python έχει τη δυνατότητα χειρισμού καταλόγων. Το άρθρωμα os παρέχει 

διάφορες μεθόδους για το χειρισμό καταλόγων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, 

να τροποποιήσουμε και να διαγράψουμε κατάλογους με τη βοήθεια του 

αρθρώματος os. 

   Η μέθοδος mkdir() δημιουργεί καταλόγους στον τρέχοντα κατάλογο. Πρέπει να 

περιλαμβάνεται ως όρισμα της μεθόδου το όνομα του καταλόγου που θα 

δημιουργηθεί. Η σύνταξη του κώδικα είναι η ακόλουθη. 

>>> import os 

>>> os.mkdir("newdir") 

   Η τροποποίηση ενός καταλόγου επιτυγχάνεται με τη μέθοδο chdir(). Η μέθοδος 

αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο. Εισάγουμε ως όρισμα το όνομα που θέλουμε για 

τον τρέχοντα κατάλογο. Η δομή της είναι: 

>>> import os 

>>> os.chdir("/home/dir2") 

   Η μέθοδος getcwd() δείχνει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. Η δομή του 

κώδικα είναι η εξής: 

>>> import os 

>>> os.getcwd() 

   Η μέθοδος rmdir() χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός καταλόγου. Ο 

κατάλογος που θέλουμε να διαγράψουμε εισάγεται ως όρισμα στη μέθοδο rmdir().  

>>> import os 

>>> os.rmdir("newdir") 

Πριν επιχειρήσουμε να διαγράψουμε ένα κατάλογο πρέπει να έχουμε αφαιρέσει 

όλα τα περιεχόμενά του. Αλλιώς, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#5>", line 1, in <module> 

    os.rmdir("newdir") 

OSError: [WinError 145] Ο κατάλογος δεν είναι κενός: 'newdir' 
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3.15 Επιπλέον βιβλιοθήκες 

   Η Python παρέχει ένα εκτεταμένο πρότυπο βιβλιοθηκών, μερικές χρήσιμες 

βιβλιοθήκες είναι οι NumPy, SciPy, IPython, matplotlib και άλλες. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν μερικές από αυτές. 

 

3.15.1 Βιβλιοθήκη NumPy 

   Το NumPy είναι ένα θεμελιώδης πακέτο για επιστημονικούς υπολογισμούς με 

την Python. Ουσιαστικά, είναι μία συλλογή συναρτήσεων και τύπων που έχει ως 

σκοπό την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Αποτελείται από:  

 Ισχυρό Ν-διαστάσεων πίνακα, στον οποίο είναι βασισμένες οι λειτουργίες 

για τους επιστημονικούς υπολογισμούς. 

 Εξελιγμένες συναρτήσεις. 

 Εργαλεία ενσωμάτωσης κώδικα C, C ++ και Fortran. 

 Επιπλέον, είναι χρήσιμο στη γραμμική άλγεβρα (linear algebra), στο 

μετασχηματισμό Fourier (Fourier transform) και στις δυνατότητες 

σχηματισμού τυχαίων αριθμών (random number capabilities). 

   Εκτός από τις προφανής επιστημονικές χρήσεις του, το NumPy μπορεί να 

περιέχει γενικά δεδομένα. Καθώς, μπορούν να οριστούν αυθαίρετοι τύποι 

δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο NumPy να ενσωματωθεί γρήγορα με μια ευρεία 

ποικιλία βάσεων δεδομένων. 

 

3.15.2 Βιβλιοθήκη SciPy 

   Η βιβλιοθήκη SciPy είναι συμπληρωματική βιβλιοθήκη της NumPy και διαθέτει 

λειτουργίες και αλγορίθμους για περισσότερο σύνθετους επιστημονικούς 

υπολογισμούς. Αναφέρεται σε διάφορες συναφή, αλλά διακριτές οντότητες: 

 Η SciPy Stack είναι μία συλλογή λογισμικού ανοικτού κώδικα για 

επιστημονικούς υπολογισμούς. Διαθέτοντας ένα καθορισμένο σύνολο 

βασικών πακέτων. 

 Η βιβλιοθήκη SciPy, ένα συστατικό του SciPy Stack, που παρέχει πολλές 

αριθμητικές λειτουργίες. 

   Περιλαμβάνει ενότητες για στατιστικά πακέτα, αριθμητική ολοκλήρωση, 

γραμμική άλγεβρα, επεξεργασία σημάτων, επεξεργασία εικόνας, γενετικούς 

αλγόριθμους, διαφορικές εξισώσεις. Συνήθως, χρησιμοποιείται από επιστήμονες, 
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αναλυτές και μηχανικούς για να πραγματοποιήσει επιστημονικούς και τεχνικούς 

υπολογισμούς. 

 

3.15.3 Βιβλιοθήκη IPython 

   Η βιβλιοθήκη IPython παρέχει μια πλούσια αρχιτεκτονική για διαδραστικούς 

υπολογισμούς. Διαθέτει τα ακόλουθα: 

 Ένα ισχυρό διαδραστικό κέλυφος (shell). 

 Έναν πυρήνα για Jupyter. 

 Υποστήριξη για διαδραστική απεικόνιση δεδομένων και χρήση εργαλείων 

GUI. 

 Ευέλικτη, με δυνατότητα ενσωμάτωσης διερμηνέα για να φορτώσει 

προγράμματα από το χρήστη. 

 Εύκολο στη χρήση, με εργαλεία υψηλής απόδοσης για παράλληλους 

υπολογισμούς. 

 

3.15.4 Βιβλιοθήκη matplotlib 

   H matplotlib είναι μία βιβλιοθήκη παραγωγής γραφικών παραστάσεων. 

Χρησιμοποιείται είτε μέσω της Python, είτε από ένα διαδραστικό περιβάλλον. 

Κατασκευάζει δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις. Είναι 

εμπνευσμένο από το Matlab.  Το matplotlib είναι γραμμένο κυρίως σε python, 

κάνει χρήση του NumPy και άλλων κωδίκων επέκτασης για να παρέχει καλή 

απόδοση. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δημιουργεί απλά γραφήματα με ελάχιστες 

εντολές. 

   Ο κώδικας matplotlib χωρίζεται σε τρία μέρη:  

 Pylab interface (διεπαφή), είναι το σύνολο των συναρτήσεων που 

παρέχονται από το matplotlib.pylab που επιτρέπουν τη δημιουργία 

γραφημάτων. 

 Matplotlib frontend ή matplotlib API, είναι το σύνολο των κλάσεων που 

δημιουργούν και διαχειρίζονται κείμενο, αριθμούς, γραμμές, γραφήματα και 

άλλα.  

 Backends (ή renderers), είναι συσκευή σχεδίασης που μετατρέπει την 

αναπαράσταση σε αντίγραφο ή προβολή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

MATLAB 

 

   Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και γλώσσα 

προγραμματισμού Matlab. 

 

4.1 Εισαγωγή 

   Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται η ιστορική αναδρομή και τα 

χαρακτηριστικά του Matlab. 

 

4.1.1 Ιστορική αναδρομή 

   Πρόκειται για ένα αριθμητικό υπολογιστικό περιβάλλον, όμως αποτελεί και 

υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Αρχικά, χρησιμοποιούνταν ως 

πακέτο για υπολογισμούς με πίνακες. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε αρκετά με 

αποτέλεσμα να γίνει χρήσιμο εργαλείο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

και στον προγραμματισμό. 

   Το όνομα ΜATLAB προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων MΑTrix LABoratory. 

Η πρώτη έκδοση γράφτηκε το 1970 σε Fortran από τους  Jack Little και Cleve 

Moler, συνιδρυτές της εταιρείας MathWorks. Η οποία ανέλαβε την εμπορική 

χρήση από το 1984. Πλέον, οι επόμενες εκδόσεις γράφονται σε C, C++ και Java. 

Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η R2015a, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2015. 

 

4.1.2 Χαρακτηριστικά 

   Είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται κυρίως για την επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στον 

προγραμματισμό, καθώς περιέχει εντολές προγραμματισμού (από τη γλώσσα 

C++). 

   Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους υπολογισμούς με πίνακες, όπως προκύπτει 

και από το όνομά του. Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις περιλαμβάνει εργαλειοθήκες 

που επιτρέπουν τους συμβολικούς υπολογισμούς. Επιπλέον, παρέχει πολλές 

επιλογές για την κατασκευή γραφικών παραστάσεων. 
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   Στις νεότερες εκδόσεις, περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργαλειοθήκες (toolboxes). 

Για την επίλυση κάποιων βασικών προβλημάτων περιλαμβάνει συναρτήσεις, είτε 

ενσωματωμένες στο διερμηνέα (interpreter) είτε σε αρχεία εντολών (m-files). Δίνει, 

όμως, και τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του προγράμματα 

(m-files). 

   Το Matlab είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα, Windows, Linux, 

MAC, Unix. 

 

4.2 Λήψη 

   Το πρόγραμμα εγκατάστασης βρίσκεται στη σελίδα MathWorks, 

www.mathworks.com/. Όπου ο καθένας μπορεί να αγοράσει την άδεια του 

προϊόντος. Επιπλέον, παρέχεται μία δοκιμαστική έκδοση αν κάποιος επιθυμεί να 

εγκαταστήσει για μερικές ημέρες, καθώς και μία έκδοση για φοιτητές. 

   Θα πρέπει να γίνει σύνδεση στη σελίδα για τη λήψη του αρχείου. Μετά τη λήψη, 

μπορεί να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 4.1: Σελίδα MathWorks (www.mathworks.com/) 

 

 

4.3 Περιβάλλον εργασίας 

   Κατά την εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζεται το ακόλουθο περιβάλλον 

εργασίας. 
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Εικόνα 4.2: Περιβάλλον εργασίας  

 

      Περιλαμβάνει, δηλαδή, τα εξής παράθυρα:  

 Command Window (Παράθυρο εντολών). Το παράθυρο που αποτελεί τη 

γραμμή εντολών. Σε αυτό το παράθυρο πληκτρολογούμε τις εντολές, 

εκτελούνται από το πρόγραμμα και στη συνέχεια εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα. 

 Workspace (Χώρος εργασιών). Ο χώρος όπου αποθηκεύονται όλες οι 

μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εντολών.  

 Command History (Ιστορικό εντολών). Το παράθυρο που φαίνονται όλες οι 

εντολές που εκτελέστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του προγράμματος. 

 Working Directory (Κατάλογος εργασίας). Φαίνεται η διαδρομή (path) του 

directory που βλέπει το Matlab. 

   Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα παράθυρα, όπως το editor window (παράθυρο 

εισαγωγής κειμένου) για τη δημιουργία m-files και το figure window (παράθυρο 

σχημάτων) για το σχεδιασμό γραφικών παραστάσεων. 
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   Μπορούμε αν θέλουμε να κλείσουμε τα παράθυρα, εκτός του Command 

Window, αφού αφορούν πρόσθετες λειτουργίες. Όμως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εντολών μπορεί να εμφανιστούν αυτόματα νέα παράθυρα, όταν είναι 

απαραίτητο. 

   Οι εντολές εισάγονται στη γραμμή εντολών, μετά τα σύμβολα >>. Όπου μπορεί 

να γίνει η πληκτρολόγηση των εντολών και στη συνέχεια η εκτέλεσή τους. 

 

4.4 Βασικές εντολές 

   Αναλύονται τρεις από τις βασικές εντολές που είναι οι ακόλουθες, help, clear, 

whos και exist. Επιπλέον, παρουσιάζονται κάποιες επιπρόσθετες εντολές. 

 

4.4.1 Εντολή help 

   Για την καλύτερη εκμάθηση του προγράμματος υπάρχει η εντολή help. Η εντολή 

αυτή μας ενημερώνει για τη λειτουργία και τη σύνταξη κάποιας εντολής. Αρκεί να 

πληκτρολογήσουμε στο Command Window help και το όνομα της εντολής που 

μας ενδιαφέρει. 

 

4.4.2 Εντολή clear 

   Χρησιμοποιούμε την εντολή clear (και το όνομα μιας μεταβλητής) για να 

σβήσουμε κάποια μεταβλητή από το workspace του προγράμματος. Αν θέλουμε 

να σβήσουμε όλες τις μεταβλητές χρησιμοποιούμε την εντολή clear ή clear all. 

 

4.4.3 Εντολή whos 

   Η εντολή whos μας δείχνει όλες τις μεταβλητές που έχουν οριστεί, καθώς και 

κάποια στοιχεία για αυτές. Μας πληροφορεί για τις πρόσφατες μεταβλητές στη 

μνήμη, για τον τύπο της μεταβλητής, για το χώρο που καταλαμβάνει κάθε 

μεταβλητή στη μνήμη και για το αν είναι σύνθετες μεταβλητές ή όχι. Όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα. 

>> whos 

  Name      Size            Bytes  Class     Attributes 

  x         1x1                 8  double               

   Υπάρχει και η εντολή who που μας εμφανίζει μόνο τα ονόματα των μεταβλητών 

που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί παράδειγμα. 

>> who 
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Your variables are: 

x   

 

4.4.4 Εντολή exist 

   Η εντολή exist ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου ή μίας μεταβλητής. Η σύνταξή 

της είναι, exist('x'). Θα επιστρέψει: 

0, αν το x δεν υπάρχει. 

1, αν το x είναι μεταβλητή στο χώρο εργασίας. 

2, αν το x είναι ένα M-File στη διαδρομή αναζήτησης του Matlab, ή μία διαδρομή 

για ένα αρχείο, ή όταν είναι ένα συνηθισμένο αρχείο στη αναζήτησης του Matlab. 

3, αν το x είναι ένα MEX-File στη διαδρομή αναζήτησης του Matlab. 

4, αν το x είναι ένα μοντέλο Simulink ή μία βιβλιοθήκη αρχείου στη διαδρομή 

αναζήτησης του MATLAB. 

5, αν το x είναι μία ενσωματωμένη συνάρτηση του MATLAB. 

6, αν το x είναι ένα P- File στη διαδρομή αναζήτησης του MATLAB. 

7, αν το x είναι ένας κατάλογος. 

8, αν το x είναι μία κλάση (επιστρέφει 0 για κλάσεις Java). 

Για παράδειγμα,  

>> x=5; 

>> exist x 

ans = 

     1 

 

4.4.5 Άλλες χρήσιμες εντολές 

   Κάποιες άλλες χρήσιμες εντολές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4.1: Μερικές βασικές εντολές 

Εντολή Περιγραφή 

clc Καθαρίζει το παράθυρο εντολών. (CLear Command window) 

exist Έλεγχος για την ύπαρξη αρχείου ή μεταβλητής. 

global Δήλωση μεταβλητών ως καθολικές. 

lookfor word Επιστρέφει όλες τις συναρτήσεις που περιέχουν τη λέξη word. 

quit Κλείνει το Matlab. 
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4.5 Διαχείριση εντολών 

   Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος συνέχισης μίας εντολής στην επόμενη γραμμή, η 

δημιουργία μίας σύνθετης εντολής καθώς και η διακοπή εκτέλεσης μίας εντολή. 

 

4.5.1 Συνέχιση εντολής 

   Αν κάποια εντολή ξεπερνά τη μία γραμμή, τότε μας δίνεται η δυνατότητα να τη 

συνεχίσουμε στην επόμενη γραμμή τοποθετώντας τρεις τελείες στο σημείο που 

διακόπτεται η εντολή. 

 

4.5.2 Σύνθετη εντολή 

   Η σύνθετη εντολή είναι όταν συντάσσουμε, σε μία γραμμή, παραπάνω από μία 

εντολές προς εκτέλεση. Οι εντολές διαχωρίζονται με κόμμα (,) ή ερωτηματικό (;). 

Αν χρησιμοποιήσουμε το ερωτηματικό τότε τα αποτελέσματα δεν θα εμφανιστούν 

στην οθόνη, διότι το σύμβολο αυτό αποτελεί και τελεστή απόκρυψης. 

 

4.5.3 Διακοπής εκτέλεσης εντολής 

   Μας δίνεται η δυνατότητα διακοπής της εκτέλεσης μιας εντολής με το πάτημα 

των πλήκτρων Ctrl + C.  

 

 

4.6 Βασικά στοιχεία 

   Σε αυτή την ενότητα αναλύονται μερικά χρήσιμα και βασικά στοιχεία. 

 

4.6.1 Διαχωρισμός γραμμάτων 

   Πλέον το Matlab κάνει διαχωρισμό μεταξύ των γραμμάτων, ξεχωρίζει τα πεζά 

από τα κεφαλαία. Αυτό γίνεται από την 7 έκδοση και τις ακόλουθες. 

 

4.6.2 Εισαγωγή σχολίων 

   Για την εισαγωγή σχολίων στο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε το σύμβολο επί τοις 

εκατό ( % ), πριν αρχίσουμε να πληκτρολογούμε το σχόλιο. Αν το σχόλιο 

καταλαμβάνει παραπάνω από μία γραμμή, τότε εισάγουμε το σύμβολο επί τοις 

εκατό με μια αγκύλη %{, ως το μόνο περιεχόμενο της γραμμής, στις ακόλουθες 

γραμμές πληκτρολογούμε τα σχόλια και στην επόμενη γραμμή, πάλι ως μοναδικό 

περιεχόμενο εισάγουμε %}. 
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4.6.3 Απόκρυψη αποτελέσματος 

   Μετά την εκτέλεση μιας εντολής εμφανίζεται το αποτέλεσμα, αν επιθυμούμε να 

αποκρύψουμε το αποτέλεσμα πρέπει, μετά το τέλος της εντολής και πριν την 

εκτέλεσή της, να βάλουμε το ελληνικό ερωτηματικό, ;. Η εντολή θα εκτελεστεί 

κανονικά και τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν στη μνήμη, μόνο που δεν θα 

εμφανιστούν στην οθόνη. Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα. 

>> a=3; 

>> b=9; 

>> c=a*b; 

>> c 

c = 

    27 

 

4.6.4 Εκτύπωση τιμής 

   Μπορούμε να εκτυπώσουμε την τιμή μιας μεταβλητής χρησιμοποιώντας την 

εντολή disp(x). Για παράδειγμα, 

>> disp(c) 

    27 

 

4.6.5 Διαγραφή περιεχομένου Command Window 

   Αν θέλουμε να διαγράψουμε το περιεχόμενο του Command Window, 

χρησιμοποιούμε την εντολή clc. Η εντολή προκύπτει από τα αρχικά των CLear 

Command. 

 

4.6.6 Έξοδος από το πρόγραμμα 

   Για την έξοδο από το πρόγραμμα πληκτρολογούμε την εντολή quit ή κλείνουμε 

το πρόγραμμα από το εικονίδιο κλεισίματος του προγράμματος. 

 

 

4.7 Μεταβλητές 

   Δεν χρειάζεται η δήλωση μεταβλητών πριν τη χρήση τους, σε αντίθεση με τις 

κοινές γλώσσες προγραμματισμού. Όμως, πρέπει να έχει εισαχθεί τιμή στις 

μεταβλητές πριν χρησιμοποιηθούν. Το όνομα μεταβλητής μπορεί να είναι της 

επιλογής μας, λαμβάνοντας υπόψη τη διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 
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(case-sensitive) γραμμάτων. Το πρώτο γράμμα της μεταβλητής δεν μπορεί να 

είναι αριθμός, όμως μπορεί να ακολουθείται από γράμματα, αριθμούς και το 

σύμβολο της κάτω παύλας (underscore). Ακολουθεί παράδειγμα, 

x = 

    45 

>> X=65 

X = 

    65 

   Κάθε μεταβλητή αποθηκεύεται στο σύστημα υπό τη μορφή ενός πίνακα. Αν έχει 

οριστεί μία τιμή σε μία μεταβλητή, τότε το μέγεθος αυτού του πίνακα είναι 1x1. Αν 

οριστεί μία μεταβλητή που έχει ίδιο όνομα με κάποια άλλη μεταβλητή, τότε η 

επικρατεί η πιο πρόσφατη τιμή και διαθέτεται νέος χώρος αποθήκευσης.  

 

 

Εικόνα 4.3: Workspace (χώρος εργασιών)  

 

 

4.7.1 Τύποι μεταβλητών 

   Οι πιο βασικοί τύποι μεταβλητών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4.2: Τύποι μεταβλητών 

 Τύπος μεταβλητής Περιγραφή 

single Μονής ακρίβειας αριθμητικά δεδομένα. 

double Διπλής ακρίβειας αριθμητικά δεδομένα. 

char Συμβολοσειρές (αποθηκεύονται ως διανύσματα 

χαρακτήρων) 

logical Λογικές τιμές 0 και 1, αντιπροσωπεύουν το false και το 

true αντίστοιχα. 

 

4.7.2 Σταθερές  και μεταβλητές 

   Στο Matlab έχουν καταχωρηθεί κάποιες συγκεκριμένες σταθερές ή μεταβλητές. 

Παρακάτω φαίνονται μερικές από αυτές. 

 

Πίνακας 4.3: Σταθερές και μεταβλητές    

Σταθερά ή μεταβλητή Περιγραφή 

eps Μεγαλύτερη ακρίβεια κινητής υποδιαστολής 

Inf ή inf,(και -inf) Άπειρο (infinity), (και - άπειρο) 

i, j Φανταστική μονάδα 

NaN ή nan Μη αριθμός (Νot a Νumber) 

pi π = 3.1415... 

realmax Μεγαλύτερος πεπερασμένος δεκαδικός αριθμός 

realmin Μικρότερος θετικός δεκαδικός αριθμός 

 

4.7.3 Μεταβλητή ans 

   Προέρχεται από την αγγλική λέξη ANSwer και αποθηκεύει την πιο πρόσφατη 

τιμή. Αν εκτελέσουμε κάποια εντολή και δεν έχουμε ορίσει κάποια μεταβλητή για 

την καταχώρηση του αποτελέσματος, τότε το πρόγραμμα αυτόματα θα 

καταχωρήσει, προσωρινά,  το αποτέλεσμα στη μεταβλητή ans. Για παράδειγμα, 

>> sqrt(124) 

ans = 

   11.1355 
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4.7.4 Καθολικές μεταβλητές 

   Καθολικές μεταβλητές (global variables) είναι οι μεταβλητές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλο το εύρος του κώδικα.  Οι μεταβλητές αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και μέσα σε συναρτήσεις, όμως, για να είναι καθολικές, θα 

πρέπει να οριστούν πριν τη δήλωση κάποιας συνάρτησης. Αν κάποια μεταβλητή 

δηλωθεί σε μία συνάρτηση, τότε θεωρείται τοπική και δεν μπορούμε να έχουμε 

πρόσβαση σε αυτή τη μεταβλητή εκτός της συγκεκριμένης συνάρτησης. 

 

4.7.5 Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση μεταβλητών  

   Από τη στιγμή που κλείσουμε το πρόγραμμα θα σβηστούν όλες οι μεταβλητές 

που έχουμε χρησιμοποιήσει. Αν επιθυμούμε να σώσουμε τις μεταβλητές που 

δημιουργήθηκαν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή save και το όνομα του 

αρχείου. Το αρχείο πρέπει να έχει επέκταση .mat και θα αποθηκευτεί στον 

τρέχοντα κατάλογο. Στη συνέχεια, για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των 

μεταβλητών αρκεί να εκτελέσουμε την εντολή load και το όνομα του αρχείου. 

 

4.8 Συμβολοσειρά 

   Η συμβολοσειρά ή αλφαριθμητικό (string) είναι μία σειρά διαδοχικών συμβόλων. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ορίσουμε μία συμβολοσειρά. Ένας τρόπος είναι με 

τη χρήση μονών αποστρόφων ( ' ' ), όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 

>> name='His name is John' 

name = 

His name is John 

Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση αγκύλης, [ ]. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

ορίσουμε ένα αλφαριθμητικό με μέγεθος παραπάνω από μία γραμμή. Κάθε σειρά 

πρέπει να περιβάλλεται από μονούς αποστρόφους και στο τέλος της σειράς να 

υπάρχει ερωτηματικό ( ; ). Οι σειρές πρέπει να έχουν το ίδιο αριθμό χαρακτήρων. 

Στην περίπτωση που είναι διαφορετικός ο αριθμός χαρακτήρων, συμπληρώνουμε 

τον υπόλοιπο χώρο με κενά. Για παράδειγμα, 

>> name=['His   '; 

         'name  '; 

         'is    '; 

         'John. '] 

name = 
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His    

name   

is     

John. 

Ο τρίτος τρόπος ορισμού είναι χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση char για κάθετη 

συμβολοσειρά, ή τη συνάρτηση strcat για οριζόντια συμβολοσειρά. Για τις 

συναρτήσεις χρησιμοποιούνται οι παρενθέσεις. Οι συμβολοσειρές περιέχονται 

μέσα σε μονούς αποστρόφους και ο διαχωρισμός μεταξύ τους γίνεται με κόμμα. 

Ακολουθούν δύο παραδείγματα. 

>> name=char('His', 'name', 'is', 'John') 

name = 

His  

name 

is   

John 

>> name=strcat('His', 'name', 'is', 'John') 

name = 

HisnameisJohn 

 

 

4.9 Βασικές πράξεις 

   Ισχύουν οι βασικές αριθμητικές πράξεις (arithmetic operations) που ορίζονται 

στη γραμμική άλγεβρα, όπως αναφέρονται και στον πίνακα παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.4: Αριθμητικές πράξεις 

Τελεστής Πράξη 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

\ Αριστερή διαίρεση 

^ Δύναμη 
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   Οι πράξεις μεταξύ πινάκων διαφοροποιούνται ως προς το συμβολισμό, εκτός 

από την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στις υπόλοιπες πράξεις, πολλαπλασιασμός, 

διαίρεση, αριστερή διαίρεση, ύψωση σε δύναμη, πριν το σύμβολο της πράξης 

πρέπει να εισαχθεί μία τελεία ( . ) για την υλοποίηση των πράξεων στοιχείο προς 

στοιχείο. 

   Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τελεστές (operators), οι οποίοι χωρίζονται σε 

σχεσιακούς τελεστές (relational operators) και λογικούς τελεστές (logical 

operators).Όταν χρησιμοποιούμε σε μία έκφραση σχεσιακούς ή λογικούς τελεστές, 

παίρνουμε ως αποτέλεσμα τις τιμές 0 για False, ή 1 για True. Αντί για τελεστές, 

έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμες συναρτήσεις. 

 

4.9.1 Σχεσιακοί Τελεστές  

   Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση αριθμητικών 

ποσοτήτων.  

 

Πίνακας 4.5: Σχεσιακοί τελεστές και συναρτήσεις 

Τελεστής Συνάρτηση Πράξη 

> gt(a,b) Μεγαλύτερο 

< lt(a,b) Μικρότερο 

>= ge(a,b) Μεγαλύτερο ή ίσο 

<= le(a,b) Μικρότερο ή ίσο 

== eq(a,b) Ίσον σύγκρισης 

~= ne(a,b) Άνισο 

 

   Ένας, επιπλέον, τελεστής είναι το ίσον εκχώρησης, =. Ο τελεστής αυτός 

χρησιμοποιείται για την εκχώρηση τιμής σε μία μεταβλητή. 

 

4.9.2 Λογικοί Τελεστές  

   Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται σε λογικές εκφράσεις. Ακολουθεί ο 

πίνακας που τους περιέχει. 
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Πίνακας 4.6: Λογικοί τελεστές και συναρτήσεις 

Τελεστής Συνάρτηση Πράξη 

& and(a, b) Λογικό AND 

| or(a, b) Λογικό OR 

~ not(a) Λογικό NOT 

 

   Υπάρχουν κι άλλες λογικές συναρτήσεις, όπως  

 xor(a,b) για την πράξη xor, 

 all(A) αληθής για όλα τα στοιχεία του πίνακα, 

 any(A) αληθής για κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα και άλλες. 

 

 

4.10 Διάνυσμα 

   Το διάνυσμα αποτελεί ένα είδος πίνακα. Υπάρχουν το διάνυσμα γραμμής (1xn) 

και το διάνυσμα στήλης (nx1). Για τον ορισμό ενός διανύσματος χρησιμοποιούμε 

αγκύλες και τα στοιχεία χωρίζονται μεταξύ τους με κενό ή κόμμα. Έτσι ορίζουμε 

ένα διάνυσμα γραμμής (row vector). 

   Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα διάνυσμα στήλης (column vector), χωρίζουμε τα 

στοιχεία μέσα στις αγκύλες με το ελληνικό ερωτηματικό, ;. Η σύνταξή τους είναι η 

ακόλουθη:  

 Διάνυσμα γραμμής, a=[a1 a2 .. an] ή a=[a1,a2,..,an]. 

Για παράδειγμα, 

>> a=[1 5 7 8] 

a = 

1     5     7     8 

 Διάνυσμα στήλης, a=[a1;a2;...;an] 

Για παράδειγμα, 

>> b=[5;2;6;8] 

b = 

5 

2 

6 

8 
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   Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να δημιουργήσουμε ένα διάνυσμα. Όπως, 

1. Δημιουργία πίνακα ορίζοντας αρχή και τέλος. Το βήμα, εννοείται, ισούται με 

το 1. Σύνταξη: Α=αρχή:τέλος 

2. Δημιουργία πίνακα ορίζοντας αρχή, βήμα και τέλος. Σύνταξη: 

Α=αρχή:βήμα:τέλος 

3. Δημιουργία πίνακα από το συνδυασμό άλλων πινάκων. Σύνταξη: Α=[B C] 

 

 

Εικόνα 4.4: Παραδείγματα ορισμού διανυσμάτων  

 

4.10.1 Συναρτήσεις διανυσμάτων 

   Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται μερικές συναρτήσεις που ισχύουν στα 

διανύσματα. 

 

Πίνακας 4.7: Συναρτήσεις διανυσμάτων 

Συνάρτηση Περιγραφή 

max(a) Μέγιστο στοιχείο 

min(a) Ελάχιστο στοιχείο 

length(a) Εμφάνιση μεγέθους διανύσματος 



Python vs. Matlab 
 

95 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

sort(a) Αύξουσα ταξινόμηση 

-sort(-a) Φθίνουσα ταξινόμηση 

sum(a) Άθροισμα στοιχείων 

prod(a) Γινόμενο στοιχείων 

mean(a) Μέσος όρος στοιχείων 

median(a) Διάμεσος τιμή 

 

 

4.11 Πίνακας 

   Ο πίνακας ορίζεται όπως ακριβώς και ένα διάνυσμα. Τα στοιχεία του 

περικλείονται από  αγκύλες και τα στοιχεία της γραμμής χωρίζονται μεταξύ τους 

με κενό ή κόμμα. Για να δημιουργήσουμε μία νέα γραμμή, χρησιμοποιούμε το 

ερωτηματικό ( ; ) και στη συνέχεια εισάγουμε τα στοιχεία της νέας γραμμής. 

Ακολουθεί παράδειγμα, 

>> m=[ 1 3 34 5; 43 5 7 67; 43 5 62 6 ] 

m = 

     1     3    34     5 

    43     5     7    67 

    43     5    62     6 

   Για να αναφερθούμε σε κάποιο στοιχείο του πίνακα, αρκεί να γράψουμε το 

όνομα του πίνακα και μέσα σε παρενθέσεις τους δείκτες γραμμής και στήλης του 

πίνακα. Όταν θέλουμε όλη τη γραμμή ή στήλη, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε άνω-

κάτω τελεία ( : ). Οι δείκτες γραμμής/στήλης ξεκινάνε από το 1 και όχι από το 0. 

Για παράδειγμα, 

>> m(1,3) 

ans = 

    34 

>> m(2,:) 

ans = 

    43     5     7    67 
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4.11.1 Πράξεις με διανύσματα και πίνακες 

   Για τα διανύσματα και τους πίνακες ισχύουν όλες οι γνωστές πράξεις 

(πρόσθεση +, αφαίρεση -,  πολλαπλασιασμός *, διαίρεση (αριστερή \, ή δεξιά /) 

και ύψωση σε δύναμη ^) και γίνονται στοιχείο προς στοιχείο. 

   Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξεις με έναν αριθμό και ένα διάνυσμα ή 

πίνακα, έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να κάνουμε πράξεις μεταξύ διανυσμάτων ή 

πινάκων. Για να υλοποιηθούν ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση και η ύψωση σε 

δύναμη μεταξύ διανυσμάτων ή πινάκων στοιχείο προς στοιχείο θα πρέπει πριν το 

σύμβολο της πράξης να εισάγουμε μία τελεία ( . ). Δηλαδή, a.*b, a./b, a.\b και a.^b. 

Για παράδειγμα, 

>> m=[ 1 3 34 5; 43 5 7 67; 43 5 62 6 ]; 

>> n=[ 1 3 52 5; 25 1 5 2; 7 6 7 8 ]; 

>> mult=m.*n 

mult = 

           1           9        1768          25 

        1075           5          35         134 

         301          30         434          48 

 

4.11.2 Συναρτήσεις zeros() και ones() 

   Για τη δημιουργία πίνακα που όλα τα στοιχεία του θα είναι 0 χρησιμοποιούμε τη 

συνάρτηση zeros() και ανάμεσα στις παρενθέσεις εισάγουμε τον αριθμό των 

μηδενικών που θα περιέχονται.  Για τη δημιουργία πίνακα που όλα τα στοιχεία του 

θα είναι 1, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση ones(). Ακολουθούν παραδείγματα. 

>> e=zeros(3) 

e = 

     0     0     0 

     0     0     0 

     0     0     0 

>> f=ones(4) 

f = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 
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   Ακολουθούν μερικές βασικές συναρτήσεις. 

 

Πίνακας 4.8: Συναρτήσεις για πίνακες 

Συνάρτηση Περιγραφή 

eye(n)  Δημιουργία μοναδιαίου πίνακα. 

size(A) Εμφάνιση διαστάσεων πίνακα. 

length(A) Εμφάνιση μεγέθους του πίνακα. 

diag(A) Η κύρια διαγώνιος. 

tril(A) Η κύρια διαγώνιος και τα στοιχεία κάτω από αυτή. 

triu(A)  Η κύρια διαγώνιος και τα στοιχεία πάνω από αυτή. 

inv(A), A^(-1)  Αντίστροφος πίνακας 

det(A)  Ορίζουσα πίνακα 

 

 

4.12 Αρχείο M-File 

   Τα αρχεία M-File είναι αρχεία εντολών. Τα χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση 

προγραμμάτων ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε κάποια εργασία 

που έχουμε ξεκινήσει ή για να επαναλάβουμε την εκτέλεση των εντολών. Το 

όνομά τους πρέπει να έχει την κατάληξη .m.  

   Υπάρχουν δύο κατηγορίες M-Files, scripts (αρχεία εντολών) και functions 

(αρχεία συναρτήσεων).  



Python vs. Matlab 
 

98 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

 

Εικόνα 4.5: Επιλογές Script και Function στο Matlab  

 

   Το σενάριο (script) είναι ένα αυτόνομο εκτελέσιμο πρόγραμμα. Αυτά τα αρχεία 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εντολών που πρέπει να εκτελεστούν από 

κοινού. Κατά την αποθήκευση, το όνομά του έχει επέκταση .m. Το αρχείο αυτό 

δεν δέχεται ορίσματα, δηλαδή δεν έχει εισόδους και δεν επιστρέφει κανένα 

αποτέλεσμα.  Εκτελείται είτε μέσα από τον επεξεργαστή κειμένου (Debug ->Run), 

είτε από τη γραμμή εντολών με τη χρήση του ονόματός του και χωρίς την 

κατάληξη. 
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Εικόνα 4.6: Παράδειγμα σεναρίου 

 

   Η συνάρτηση (function) έχει συγκεκριμένη δομή. Ξεκινάει με την έκφραση: 

function [b1, b2 ] = όνομα_συνάρτησης(a1, a2), όπου b1, b2 οι είσοδοι (ορίσματα) 

της συνάρτησης και a1, a2 οι έξοδοι και τελειώνει με την λέξη end. Κατά την 

αποθήκευση έχει όνομα με την κατάληξη .m. Μπορεί να δεχθεί ένα ή περισσότερα 

ορίσματα εισόδου και να επιστρέψει ένα ή παραπάνω αποτελέσματα. Οι 

μεταβλητές που ορίζονται στη συνάρτηση είναι τοπικές και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτή τη συνάρτηση. Μπορεί να εκτελεστεί μόνο από τη 

γραμμή εντολών, με το όνομά της και τα κατάλληλα ορίσματα.  

Η δομή της, λοιπόν φαίνεται παρακάτω. 

function [b1, b2 ] = όνομα_συνάρτησης(a1, a2) 

 εντολές 

end 

Η δήλωση end στο τέλος της συνάρτησης είναι προαιρετική σε πολλές 

περιπτώσεις. Απαιτείται μόνο σε M-Files που χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες 

εμβόλιμες συναρτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι συναρτήσεις πρέπει να 

τερματίζονται με τη δήλωση end. 



Python vs. Matlab 
 

100 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

 

Εικόνα 4.7: Παράδειγμα συνάρτησης  

 

4.12.1 Δημιουργία M-File 

   Η δημιουργία ενός αρχείου εντολών γίνεται ως εξής: Αρχικά, ανοίγουμε έναν 

επεξεργαστή κειμένου (editor) από το μενού, File ->New ->M-File ή κατευθείαν 

File ->New -> Script ή Function. Στη συνέχεια, γράφουμε τις εντολές του 

προγράμματος και αποθηκεύουμε το αρχείο. 

   Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου για την δημιουργία αυτού του αρχείου, αρκεί κατά την 

αποθήκευση το όνομα να έχει επέκταση .m. Ωστόσο, η εκτέλεση θα γίνει από τη 

γραμμή εντολών του Matlab. 

 

4.12.2 Ανώνυμη συνάρτηση 

   Μία ανώνυμη συνάρτηση (anonymous function) είναι όπως μία συνάρτηση σε 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού, ορισμένη σε μία ενιαία δήλωση Matlab. Μία 

ανώνυμη συνάρτηση μπορεί να δηλωθεί στη γραμμή εντολών ή σε συνάρτηση 

(function) ή σενάριο (script). Η σύνταξη της συνάρτησης έχει ως εξής, 

όνομα_συννάρτησης=@(είσοδοι) έκφραση 



Python vs. Matlab 
 

101 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

Ακολουθεί παράδειγμα. 

>> add=@(a, b) a+b 

add =  

    @(a,b)a+b 

>> result=add(5, 7) 

result = 

    12 

 

4.12.3 Ένθετη συνάρτηση 

   Εμβόλιμη συνάρτηση (nested function) είναι μία συνάρτηση δηλωμένη στο 

σώμα μίας άλλης συνάρτησης. Δηλώνεται όπως και μία απλή συνάρτηση και 

περιέχει όλα τα συστατικά μίας απλής συνάρτησης. Η δομή του κώδικα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

function [b1, b2 ] = όνομα_συνάρτησης1(a1, a2) 

 εντολές 

 function [b1, b2 ] = όνομα_συνάρτησης2(a1, a2) 

  εντολές 

 end 

 εντολές 

end 

 

4.12.4 Έτοιμες συναρτήσεις 

   Υπάρχουν κάποιες έτοιμες συναρτήσεις, παρακάτω αναφέρονται μερικές από 

αυτές. 

 

Πίνακα 4.9: Έτοιμες συναρτήσεις 

Συνάρτηση Περιγραφή 

sqrt(x) Τετραγωνική ρίζα 

log(x) Λογαριθμική συνάρτηση 

exp(x) Εκθετική συνάρτηση, ex 

sin(x)  Τριγωνομετρική συνάρτηση ημιτόνου 

cos(x) Τριγωνομετρική συνάρτηση συνημιτόνου 

tan(x) Τριγωνομετρική συνάρτηση εφαπτομένης 
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rand, randn Δημιουργία τυχαίων αριθμών. 

real(z) Πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού z 

imag(z) Φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού z 

 

 

4.13 Ανάγνωση και εκτύπωση δεδομένων 

   Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν η εισαγωγή δεδομένων από το 

χρήστη, η εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη και η ανάγνωση δεδομένων από 

αρχεία, όπως και η αποθήκευση πληροφοριών σε αρχεία. 

 

4.13.1 Εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη 

   Η εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη επιτυγχάνεται με την εντολή input. Με 

την εμφάνιση ενός αλφαριθμητικού στην οθόνη το πρόγραμμα αναμένει την 

εισαγωγή μιας τιμής. Η σύνταξή της είναι: x=input('  '), όπου x  είναι μία μεταβλητή 

και εισάγουμε το αλφαριθμητικό ανάμεσα από τους τόνους. 

Για παράδειγμα, 

>> fenter = 'Enter a number'; 

>> x=input(fenter) 

Enter a number9 

 

x = 

     9 

 

4.13.2 Εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη 

   Για να εμφανίσουμε την τιμή μίας μεταβλητής πληκτρολογούμε το όνομα της 

μεταβλητής ή χρησιμοποιούμε την εντολή disp(x), όπου x το όνομα της 

μεταβλητής. Η εντολή disp θα εμφανίσει στην οθόνη κατευθείαν το αποτέλεσμα. 

   Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή disp και για την εμφάνιση 

αλφαριθμητικού στην οθόνη με την εξής μορφή, disp('  '), μεταξύ των τόνων 

γράφουμε το αλφαριθμητικό. Ένα μειονέκτημα της εντολής disp είναι ότι δεν 

μπορούμε να εμφανίσουμε στην ίδια γραμμή παραπάνω από μία τιμή. 
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4.13.3 Εντολή sprintf 

   Η εντολή sprintf εισάγει τις μεταβλητές σε ένα αλφαριθμητικό str, το οποίο στη 

συνέχεια εκτυπώνει στην οθόνη. Η σύνταξη της εντολής είναι: str=sprintf(format, 

a, ..). 

 

4.13.4 Εντολή pause 

   Με την εντολή pause γίνεται αναστολή του προγράμματος είτε μέχρι να 

αποκριθεί ο χρήστης, είτε για κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με τους ακόλουθους συνδυασμούς: pause, pause(n), pause off, 

pause on. 

 

4.13.5 Είσοδος από το ποντίκι 

   Η γραφική είσοδος από το ποντίκι γίνεται με την εντολή ginput, η σύνταξή της 

είναι η εξής: [x,y]=ginput(n). Για τη χρήση της συνάρτησης απαιτείται το άνοιγμα 

ενός παράθυρου γραφικών. Με το πάτημα του ποντικιού αποθηκεύονται οι 

συντεταγμένες στις μεταβλητές x και y. 

 

4.13.6 Εντολή format 

   Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον τρόπο εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων, αυτό επιτυγχάνεται με την εντολή format. Η εντολή αυτή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.10: Εντολή format 

Εντολή format Περιγραφή 

format Εμφανίζονται μόνο 4 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή 

και υπάρχουν κενές γραμμές ανάμεσα στην εντολή και το 

αποτέλεσμα. 

format bank Εμφανίζονται δύο δεκαδικά ψηφία. 

format compact Παραλείπονται οι κενές γραμμές. 

format long Εμφανίζονται 14 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή. 

format loose Εμφανίζονται κενές γραμμές μεταξύ της εντολής και του 

αποτελέσματος. 

format short Εμφανίζεται ο αριθμός με 4 δεκαδικά ψηφία μετά την 
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υποδιαστολή. 

 

 

4.14 Δομές επανάληψης 

   Δομές επανάληψης (Loop control statements) αποτελούν ο βρόχος for και ο 

βρόχος while. Καθώς επίσης, μπορούν να υπάρξουν και ένθετοι βρόχοι, δηλαδή 

μία ή περισσότερες επαναλήψεις μέσα σε κάποια άλλη επανάληψη. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται και οι εντολές break, return και continue. 

 

4.14.1 Βρόχος for 

   Χρησιμοποιούμε την επανάληψη for (for loop) για συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων. Οι εντολές εκτελούνται εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη. Αν 

παραλειφθεί το βήμα, εννοείται ότι ισούται με 1. 

Δομή: 

for δείκτης = αρχική τιμή : βήμα : τελική τιμή 

 εντολές 

end 

Για παράδειγμα, 

>> d=0; 

>> for i=1:2:10 

d = d + 1; 

end 

>> disp(d) 

     5 

   Σε κάποια προγράμματα απαιτείται η εισαγωγή βρόχου μέσα σε άλλο βρόχο 

αυτοί ονομάζονται πολλαπλοί ή ένθετοι βρόχοι (nested loops). 

 

4.14.2 Βρόχος While  

   Ο βρόχος while (while loop) χρησιμοποιείται για αόριστο αριθμό επαναλήψεων. 

Οι εντολές εκτελούνται εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη, δηλαδή όσο συνθήκη 

είναι αληθής. 

Δομή: 

while συνθήκη 

 εντολές 
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end 

Για παράδειγμα, 

>> n=5; 

while n>0 

str='Hi!'; 

n=n-1; 

disp(str) 

end 

Hi! 

Hi! 

Hi! 

Hi! 

Hi! 

 

4.14.3 Εντολή break 

   Χρησιμοποιούμε την εντολή break στους βρόχους for και while. Η λειτουργία της 

είναι να διακόπτει την επανάληψη και να θέτει προς εκτέλεση την εντολή που 

υπάρχει αμέσως μετά το βρόχο. 

 

4.14.4 Εντολές return και continue 

   Η εντολή return επιστρέφει στη συνάρτηση που κλήθηκε ή στο πληκτρολόγιο.   

Με την εντολή continue ο έλεγχος μεταφέρεται στον επόμενο βρόχο for ή while. 

 

 

4.15 Προτάσεις υπό συνθήκη 

   Προτάσεις υπό συνθήκη (Conditional statements) αποτελούν οι εντολές if και 

switch, που παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.15.1 Δήλωση if  

   Με τη δήλωση if (If statement) ελέγχεται αν ισχύουν οι συνθήκες και εκτελούνται 

κάθε φορά οι εντολές της συνθήκης που είναι αληθής. Αν καμία συνθήκη δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις, τότε εκτελείται το τμήμα των εντολών που υπάρχει μετά 

το else. 

Απλή μορφή: 
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if συνθήκη 

then εντολές 

else 

 εντολές 

end 

 

ή 

   Όταν θέλουμε να συμπεριλάβουμε εναλλακτική περίπτωση χρησιμοποιούμε τη 

σύνθετη μορφή. 

Σύνθετη μορφή: 

if συνθήκη1 

then εντολές 

elseif συνθήκη2 

 εντολές 

else 

 εντολές 

end 

Ακολουθεί παράδειγμα. 

>> x=1; 

>> if x >5 

then disp('x>5') 

else 

disp('x<5') 

end 

x<5 

 

4.15.2 Δήλωση switch  

   H δήλωση switch (Switch statement) είναι ο εναλλακτικός τρόπος της εντολής if. 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Όμως η εντολή switch 

ελέγχει μόνο ισότητες. 

Δομή: 

switch έκφραση 

     case αξία1 

 εντολές 
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     case αξία2 

 εντολές 

     otherwise 

 εντολές 

end 

 

 

4.16 Συνάρτηση menu 

   Η εντολή παράγει ένα menu με επιλογές για τον χρήστη. Με την εκτέλεση της 

συνάρτησης εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις επιλογές ώστε να επιλέξει ο 

χρήστης. 

Δομή:choice=menu(επικεφαλίδα, επιλογή1, επιλογή2) 

 

 

Εικόνα 4.8: Παράθυρο επιλογών 
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Εικόνα 4.9: Εμφάνιση αποτελέσματος 

 

 

4.17 Γραφικά 

   Το Matlab περιέχει ευρεία ποικιλία συναρτήσεων που μας δίνουν τη δυνατότητα 

να δημιουργήσουμε διάφορα γραφικά. Για αρχή, θα αναφέρουμε τις βασικότερες 

συναρτήσεις για την κατασκευή γραφικών. 

 

Πίνακας 4.11: Συναρτήσεις κατασκευής γραφικών 

Εντολή Λειτουργία 

plot(x,y) Δημιουργία γραφήματος στον άξονα x, y. 

title(' ') Προσθήκη τίτλου στο παράθυρο του γραφήματος. 

xlabel(' ') Προσθήκη ετικέτας στον x (οριζόντιο) άξονα. 

ylabel(' ') Προσθήκη ετικέτας στον y (κατακόρυφο) άξονα. 

legend(' ') Προσθήκη λεζάντας στο γράφημα. 

text(x,y,'string') Προσθήκη κειμένου στο γράφημα στις συντεταγμένες 
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(x,y). 

grid on/off Δημιουργία/Αφαίρεση γραμμών πλέγματος. 

figure Δημιουργία νέου παραθύρου γραφικών. 

hold on/off Διατήρηση/Παύση διατήρησης πρόσφατου γραφήματος. 

axis([xmin xmax 

ymin ymax]) 

Καθορισμός ορίων για τους άξονες x και y. 

 

fplot(funct, limit) Σχεδιασμός συνάρτησης. 

   

   Οι εντολές xlabel, ylabel, title και legend μπορούν να παραλειφθούν από τον 

κώδικα και να εισαχθούν χειροκίνητα από το παράθυρο του γραφήματος (menu -

>insert). 

Ακολουθεί παράδειγμα γραφικής παράστασης. 

>> x=[0:0.1:15]; 

>> y=sin(x); 

>> plot(x,y), xlabel('x'), ylabel('sin(x)'), title('sin(x)'), grid on 
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Εικόνα 4.10: Γράφημα sin(x) 

 

4.17.1 Εντολή plot 

   Η βασικότερη εντολή για τη δημιουργία γραφήματος είναι η εντολή plot που 

σχεδιάζει το γράφημα χρησιμοποιώντας τα σημεία που είναι καταχωρημένα στα 

διανύσματα x, y. 

 

4.17.2 Εντολή figure 

   Χρησιμοποιούμε αυτή την εντολή για τη δημιουργία γραφήματος σε νέο 

παράθυρο, χωρίς να επηρεαστεί το προηγούμενο παράθυρο γραφήματος. 

 

4.17.3 Εντολές ezplot και fplot 

   Οι εντολές ezplot και fplot χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση συναρτήσεων, 

χωρίς τον ορισμό διανυσμάτων. 

   Η εντολή ezplot μπορεί να συνταχθεί ως εξής:  
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 ezplot('fun'), Επιλέγοντας αυτόματα το διάστημα αξόνων ή 

χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο διάστημα -2π<x<2π. 

 ezplot('fun',[ xmin,xmax]), Όπου ο χρήστης επιλέγει το διάστημα [xmin, 

xmax]. 

 ezplot('fun',[xmin,xmax,ymin,ymax]), Όπου ο χρήστης επιλέγει τα xmin, 

xmax, ymin και ymax . 

   Η εντολή fplot συντάσσεται: 

 είτε fplot('fun',[xmin,xmax]), 

 είτε fplot('fun',[xmin,xmax,ymin,ymax]), 

όπου ο χρήστης επιλέγει τα διαστήματα. Η εισαγωγή του διαστήματος είναι 

απαραίτητη για το σχεδιασμό του γραφήματος. 

   Υπάρχουν και άλλες εντολές για το σχεδιασμό λογαριθμικών ή ημιλογαριθμικών 

γραφημάτων, οι οποίες είναι: semilogx(x,y), semilogy(x,y), loglog(x,y). 

   Η εντολή area(x,y) σκιαγραφεί την περιοχή μεταξύ της καμπύλης και του άξονα 

x. 

 

4.17.4 Εντολή comet 

   Η εντολή αυτή δημιουργεί ένα κινούμενο γράφημα παραμετρικής καμπύλης. Η 

σύνταξή της είναι: comet(x,y), όπου x, y διανύσματα. 

 

4.17.5 Μορφοποίηση χρώματος, συμβόλου και γραμμής 

   Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει το χρώμα, το σύμβολο και τον τύπο 

της γραμμής.  Η εντολή plot παρέχει ποικιλία χρωμάτων, συμβόλων και τύπων 

γραμμών.  

   Η δομή της εντολής διαμορφώνεται ως εξής: plot(x,y,'[color][stype][ltype]'). Όπου 

με color ορίζουμε το χρώμα, stype τον τύπο του συμβόλου και ltype τον τύπο της 

γραμμής. 

   Για το χρώμα (color): 

 

       Πίνακας 4.12: Πίνακας χρωμάτων 

[color] Χρώμα 

b μπλε (blue) 

g πράσινο (green) 
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r κόκκινο (red) 

c κυανό (cyan) 

m πορφυρό (magenta) 

y κίτρινο (yellow) 

k μαύρο (black) 

w άσπρο (white) 

 

   Για τον τύπο του συμβόλου (stype): 

 

         Πίνακας 4.13: Πίνακας με τους τύπους συμβόλων 

[stype] Σύμβολο 

. τελεία (point) 

o κύκλος (circle) 

x χι (x-mark) 

+ συν (plus) 

* αστερίσκος (star) 

s τετράγωνο (square) 

d ρόμβος (diamond) 

v κάτω τρίγωνο (down triangle) 

^ άνω τρίγωνο(up triangle) 

< αριστερό τρίγωνο (left triangle) 

> δεξιό τρίγωνο(right triangle) 

p πεντάγραμμο (pentagram) 

h εξάγραμμο (hexagram) 

 

Για τον τύπο της γραμμής: 

 

     Πίνακας 4.14: Πίνακας με τους τύπους γραμμών 

[ltype] Τύπος γραμμής 

- συνεχής (solid) 

: διακεκομμένη (dotted) 

-. διακεκομμένη παύλα-τελεία (dashdot) 

-- διακεκομμένη έντονη παύλα (dashed) 
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Για παράδειγμα, 

>> x=[0:0.1:10]; 

>> y=sin(x); 

>> z=cos(x); 

>> plot(x,y,x,z, '--'), xlabel('x'), ylabel('sin(x)'), title('sin(x)'), grid on 

 

 

Εικόνα 4.11: Γραφήματα sin(x) και cos(x) 

 

4.17.6 Πολλαπλά γραφήματα 

   Η εντολή plot μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε πολλές καμπύλες στο 

ίδιο γράφημα. Η εντολή διαμορφώνεται ως εξής: 

plot(x1,y1,'[color][stype][ltype]', x2,y2,'[color][stype][ltype]',...). Όπως και η εντολή 

για την προσθήκη λεζάντας διαμορφώνεται ως εξής: legend('legend1', ' 

legend2',..). Το ίδιο ισχύει και για την εντολή fplot. 
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4.17.7 Πολλαπλά γραφήματα στο ίδιο παράθυρο 

   Με την εντολή subplot μπορούμε να εισάγουμε πολλά γραφήματα στο ίδιο 

παράθυρο. Η εντολή έχει ως εξής: subplot(m,n,p), όπου mxn τα υπό παράθυρα 

που θα δημιουργηθούν και p η θέση του γραφήματος. Η αρίθμηση της θέσης του 

γραφήματος γίνεται ανά γραμμή. 

Για παράδειγμα, 

subplot(2,2,1) 

 

 

Εικόνα 4.12: Παράθυρο με πολλαπλά γραφήματα 

 

4.17.8 Γράφημα σε πολικές συντεταγμένες 

   Οι παρακάνω εντολές χρησιμοποιούνται κυρίως στη στατιστική και είναι για την 

παρουσίαση διανυσμάτων και πινάκων. 

 polar(theta,r) - Πολικό διάγραμμα συντεταγμένων. πολική (theta, rho) κάνει 

ένα γράφημα με τη χρήση πολικών συντεταγμένων της γωνία θήτα, σε 

ακτίνια, σε σχέση με την ακτίνα rho. 

 bar(x,y) - Ραβδόγραμμα (bar graph) 

 area(x,y) - Εμβαδόγραμμα (area graph) 

 pie(x) - Κυκλικό στατιστικό διάγραμμα (pie chart) 

 hist(y) - Ιστόγραμμα (histogram), όπου y είναι ένα διάνυσμα 

 

4.17.9 Γράφημα τριών διαστάσεων 

   Διαθέτει την ικανότητα σχεδίασης γραφικών παραστάσεων στον τρισδιάστατο 

χώρο. Ακολουθούν μερικές από τις εντολές που χρησιμοποιούνται. 
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   Για τη δημιουργία τρισδιάστατων καμπυλών χρησιμοποιείται η εντολή 

plot3(x,y,z). 

   Η εντολή meshgrid δημιουργεί καρτεσιανό πλέγμα σε δισδιάστατο και 

τρισδιάστατο γράφημα και συντάσσεται ως εξής:  [X, Y] = meshgrid ( gv, GV),  ή     

[X, Y, Z] = meshgrid (gv, gv, GV). 

   Η εντολή surf(X, Y, Z) χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό μίας τρισδιάστατης 

επιφάνειας. Οι εντολές surfl και mesh χρησιμοποιούνται για τον ίδιο λόγο. Μόνο 

που με τη surfl διαφέρει η σκίαση με το φωτισμό, ενώ η mesh χρωματίζει μόνο το 

δίχτυ της τρισδιάστατης επιφάνειας. 

   Η εντολή graf3d εμφανίζει ένα παράθυρο απεικόνισης τρισδιάστατης γραφικής 

παράστασης. Στο παράθυρο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα επιλογής: 

 του τύπου σχεδίασης (plot type), εμφανίζοντας ως επιλογές τις εντολές 

surf, surfl, mesh, mashz, waterfall, pcolor,  

 της σκίασης (shading), με επιλογές faceted, flat, interp,  

 του χάρτη χρωμάτων (colormap), με επιλογές hsv, jet, cool, hot, gray, pink, 

copper,  

 καθώς και του άξονα (axis), με επιλογές on, off, ij, xy. 
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Εικόνα 4.13: Παράθυρο χειρισμού 3D γραφήματος 

 

   Κατασκευάζει διαγράμματα ισοϋψων (contour plots) καμπυλών, 

χρησιμοποιώντας τις εντολές ezcontour και ezcontourf. 

   Η εντολή surfc είναι ο συνδυασμός των εντολών surf και contour plot. Είναι ίδια 

με την surf, μόνο που η ισοϋψής καμπύλη είναι σχεδιασμένη κάτω από την 

επιφάνεια. 

   Με την εντολή colorbar εμφανίζεται μία μπάρα χρωμάτων (χρωματιστή κλίμακα). 

 

 

4.18 Αρχείο 

   Πριν εκτελέσουμε κάποια λειτουργία, διάβασμα ή εγγραφή, σε ένα αρχείο 

πρέπει αρχικά να το ανοίξουμε. Το άνοιγμα ενός αρχείου επιτυγχάνεται με την 

εντολή fopen(). Όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, θα πρέπει να κλείσουμε 

το αρχείο. Αυτό γίνεται με την εντολή fclose(). 

   Η σύνταξη των δύο εντολών είναι η ακόλουθη: fid=fopen(αρχείο, δικαιώματα) και 

st=fclose(fid). H fclose επιστρέφει 0 αν είναι επιτυχημένη και -1 αν δεν είναι.  
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   Αν επιθυμούμε να κλείσουμε όλα τα αρχεία που είναι ανοιχτά εκτελούμε την 

εντολή st=fclose('all'), η οποία κλείνει όλα τα αρχεία εκτός από τα 0, 1 και 2. 

   Το fid (file identifier) είναι το αναγνωριστικό ενός αρχείου. Αν το fid δεν 

απεικονίζει ένα ανοιχτό αρχείο, ή αν είναι ίσο με 0 (τυπική είσοδος - standard 

input), ή 2 (τυπικό σφάλμα - standard error), η fclose πετάει ένα σφάλμα. 

   Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συναρτήσεις διαχείρισης ενός 

αρχείου. 

 

Πίνακας 4.15: Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείου 

Συνάρτηση Περιγραφή 

fclose Κλείσιμο ενός ή περισσότερων αρχείων. 

feof Έλεγχος για το τέλος του αρχείου (end-of-file). 

ferror Πληροφορίες σχετικά με λάθη I/O (ανοίγματος/κλεισίματος) 

αρχείου. 

fgetl Διάβασμα γραμμής αρχείου, αφαιρώντας τους χαρακτήρες 

αλλαγής γραμμής. 

fgets Διάβασμα γραμμής αρχείου, διατηρώντας τους χαρακτήρες 

αλλαγής γραμμής. 

fopen Άνοιγμα αρχείου. 

fprintf Εγγραφή αρχείου. 

fread Διάβασμα δεδομένων από δυαδικό αρχείο. 

frewind Μετακίνηση του δείκτη θέσης αρχείου στην αρχή του 

αρχείου. 

fscanf Ανάγνωση δεδομένων από αρχείο κειμένου. 

fseek Μετακίνηση του δείκτη θέσης αρχείου σε μία καθορισμένη 

θέση στο αρχείο. 

ftell Δείχνει τη θέση του δείκτη θέσης αρχείου σε ένα αρχείο. 

fwrite Εγγραφή δεδομένων σε δυαδικό αρχείο. 

 

4.18.1 Ανάγνωση και εγγραφή αρχείου 

   Με την εντολή ανοίγματος ενός αρχείου μπορούμε να ορίσουμε την άδεια 

(permission) που θα εφαρμοστεί στο αρχείο, αλλιώς θεωρείται, από προεπιλογή, 

η ανάγνωση. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές επιτρεπόμενες άδειες. 
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Πίνακας 4.16: Τρόποι ανοίγματος αρχείου 

Άδεια Περιγραφή 

'r' Ανάγνωση αρχείου. 

'w' Εγγραφή αρχείου, διαγράφοντας υπάρχοντα δεδομένα. 

'a' Εγγραφή αρχείου στο τέλος των ήδη υπαρχόντων περιεχομένων, ή 

δημιουργία αρχείου για εγγραφή. 

'r+' Ανάγνωση και εγγραφή αρχείου. 

'w+' Άνοιγμα ή δημιουργία νέου αρχείου για ανάγνωση και εγγραφή (με 

διαγραφή αρχικού περιεχομένου). 

'a+' Άνοιγμα ή δημιουργία νέου αρχείου για ανάγνωση και εγγραφή 

(προσθήκη δεδομένων στο τέλος του αρχείου). 

 

4.18.2 Συνάρτηση feof 

   Έλεγχος για το τέλος του αρχείου (end-of-file). Η σύνταξή της,  st=feof(fid). Αν ο 

δείκτης βρίσκεται στο τέλος του αρχείου επιστρέφει 1, αλλιώς επιστρέφει 0.  

 

4.18.3 Εντολή fprintf 

   Η εντολή fprintf γράφει μορφοποιημένα δεδομένα σε κάποιο αρχείο. Μοιάζει με 

την εντολή sprintf, με τη διαφορά ότι γράφει τα δεδομένα σε κάποιο αρχείο ή στην 

οθόνη. Δομή: fprintf(fid, format, A) 

   Ο πίνακας Α γράφεται στη μορφή που καθορίζεται από το αλφαριθμητικό 

format. Αν γράψουμε την εντολή ως εξής: count= fprintf(fid, format, A),  επιστρέφει 

τον αριθμό των bytes που έγραψε η fprintf. 

 

4.18.4 Εντολή fscanf 

   Η εντολή χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μορφοποιημένων δεδομένων από 

ένα αρχείο. Η εντολή έχει ως εξής: A=fscanf(fid, format, size). Το size είναι 

προαιρετικό και καθορίζει τον αριθμό των στοιχείων που θα διαβαστούν από το 

αρχείο.  Σε περίπτωση που δεν οριστεί, διαβάζεται ολόκληρο το αρχείο. 

   Οι έγκυρες μορφές είναι: 

 inf: Διαβάζει μέχρι το τέλος του αρχείου (προεπιλογή). 

 N: Διαβάζει το πολύ Ν στοιχεία σε διάνυσμα στήλης. 
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 [M, N]: Διαβάζει το πολύ M*N στοιχεία τοποθετώντας τα σε έναν πίνακα 

Μ*Ν κατά στήλη. Το Ν επιτρέπεται να είναι inf, το Μ όχι. 

   Οι εντολές fprintf και fscanf χρησιμοποιούν κάποιες μορφές κώδικα για την 

εισαγωγή κάποιας τιμής. Παρακάτω ακολουθεί ένα πίνακας με αυτούς τους 

συμβολισμούς. 

 

Πίνακας 4.17: Συμβολισμοί κώδικα 

Συμβολισμός Περιγραφή 

%d Εισαγωγή ενός ακεραίου (integer). 

%e Εισαγωγή κινητής υποδιαστολής τιμή σε επιστημονικό 

συμβολισμό. 

%f Εισαγωγή κινητής υποδιαστολής τιμή. 

%g Εμφάνιση στην πιο συμπαγή μορφή του %f ή του %e. 

%s Εμφάνιση μίας σμβολοσειράς. 

\n Εισαγωγή μίας νέας γραμμής στη συμβολοσειρά εξόδου. 

\t Εισαγωγή ενός tab στη συμβολοσειρά εξόδου. 

 

 

4.18.5 Εντολές fgetl και fgets 

   Η fgetl διαβάζει την επόμενη γραμμή από το αρχείο, απορρίπτοντας το 

χαρακτήρα νέας γραμμής. Συντάσσεται ως εξής: tline=fgetl(fid) 

   Η fgets διαβάζει την επόμενη γραμμή από το αρχείο, κρατώντας το χαρακτήρα 

νέας γραμμής. Συντάσσεται ως εξής: tline=fgets(fid) 

   Αν θέλουμε να επιστρέψει το πολύ n χαρακτήρες από την επόμενη γραμμή, η 

εντολή διαμορφώνεται ως εξής: tline=fgets(fid, nhar). 

 

4.18.6 Εντολή fread 

   Η εντολή fread χρησιμοποιείται για το διάβασμα δυαδικών δεδομένων από το 

αρχείο. Συντάσσεται ως εξής: A=fread(fid, size). Το size είναι προαιρετικό, 

χρησιμοποιείται αν θέλουμε να ορίσουμε τον αριθμό των στοιχείων που θα 

διαβάσει. 
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4.18.7 Εντολή fwrite 

   Η εντολή fwrite χρησιμοποιείται για το γράψιμο δυαδικών δεδομένων σε ένα 

αρχείο. Η εντολή συντάσσεται ως εξής: count=fwrite(fid, A), γράφει τα στοιχεία του 

πίνακα Α στο καθορισμένο αρχείο και η μεταβλητή count περιέχει τον αριθμό των 

στοιχείων που γράφτηκαν επιτυχώς. 

 

4.18.8 Εντολές για εργασία με το σύστημα 

   Το Matlab παρέχει κάποιες χρήσιμες εντολές για εργασία με το σύστημα , όπως 

και κάποιες εντολές για λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα. Αυτές οι 

εντολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.18: Εντολές εργασίας με το σύστημα 

Εντολή Περιγραφή 

cd Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. (Current Directory) 

delete Διαγράφει ένα αρχείο. 

diary Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εγγραφή αρχείου για την 

αποθήκευση εντολών από τη γραμμή εντολών. 

dir Εμφανίζει λίστες όλων των αρχείων σε έναν κατάλογο. 

path Εμφανίζει τη διαδρομή αναζήτησης. 

pwd Εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. (Print Working 

Directory) 

type Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου. 

what Εμφανίζει λίστα των αρχείων σε έναν κατάλογο. 

 

4.18.9 Εντολές επεξεργασίας αρχείου και καταλόγου 

   Υπάρχουν κάποιες εντολές για τη δημιουργία αρχείου, τη δημιουργία καταλόγου 

και την επεξεργασία καταλόγου. Ακολουθεί ο πίνακας με τις εντολές. 

 

Πίνακας 4.19: Εντολές επεξεργασίας αρχείου και καταλόγου 

Εντολή Περιγραφή 

edit file1.m Δημιουργία ενός M-File. 

mkdir dir1 Δημιουργία καταλόγου στον τρέχοντα κατάλογο 

εργασίας. 
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rmdir dir1 Διαγραφή καταλόγου από τον τρέχοντα κατάλογο 

εργασίας. Για να διαγραφεί ο κατάλογος θα πρέπει 

να είναι άδειος. 

 

 

4.19 Εισαγωγή δεδομένων 

   Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων (data import), δηλαδή η φόρτωση 

δεδομένων από κάποιο άλλο αρχείο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνάρτηση 

importdata. Η συνάρτηση υποστηρίζει διάφορες μορφές που παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4.20: Συνάρτηση importdata 

Συνάρτηση Περιγραφή 

A=importdata(filename) Φορτώνει δεδομένα από ένα αρχείο (filename) σε μία 

μεταβλητή A. 

importdata(filename, 

delim) 

Ερμηνεύει το delim ως διαχωριστικό στήλης σε αρχείο 

(filename) ASCII. Το delim πρέπει να είναι μία 

συμβολοσειρά, όπως για παράδειγμα '\t' για το 

σύμβολο tab. 

import(filename, delim, 

nheaderlines) 

Φόρτωση δεδομένων από ASCII αρχείο (filename), 

διαβάζοντας αριθμητικά δεδομένα ξεκινώντας από τη 

γραμμή nheaderlines+1. 

[A, delim]=importdata(..) Επιστρέφει τον ανιχνευμένο χαρακτήρα οριοθέτησης 

στο αρχείο εισόδου ASCII. 

[A, delim, 

nheaderlines]=importdat

a(..) 

Επιστρέφει τον ανιχνευμένο αριθμό γραμμών 

κεφαλίδων στο αρχείο εισόδου ASCII. 

[..]=importdata('-

pastespecial', ..) 

Φορτώνει δεδομένα από το πρόχειρο του συστήματος 

και όχι από κάποιο αρχείο. 
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4.20 Simulink 

   Το Simulink αναπτύχθηκε, επίσης, από MathWorks. Είναι ένα περιβάλλον 

σχεδιασμού προσομοίωσης, βασισμένο στη δυναμική και τα ενσωματωμένα 

συστήματα που είναι ολοκληρωμένα με MATLAB. Αποτελεί ένα γραφικό εργαλείο 

γλώσσας προγραμματισμού για τη μοντελοποίηση, τη προσομοίωση και την 

ανάλυση δυναμικών συστημάτων σε διάφορους τομείς. Ουσιαστικά είναι ένα 

γραφικό εργαλείο μπλοκ διαγραμμάτων με ένα σύνολο προσαρμόσιμων 

βιβλιοθηκών. 

   Επιτρέπει την ενσωμάτωση αλγορίθμων MATLAB σε μοντέλα, καθώς και την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων προσομοίωσης στο MATLAB για επιπλέον 

ανάλυση. 

Το Simulink υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 το σχεδιασμό σε επίπεδο συστήματος 

 τη προσομοίωση 

 την αυτόματη παραγωγή κώδικα 

 καθώς και ελέγχους και επαλήθευση των ενσωματωμένων συστημάτων 

   Διατίθενται διάφορα πρόσθετα προϊόντα που παρέχονται από MathWorks. 

Καθώς και προϊόντα λογισμικού τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση με το 

Simulink. 

   Ακολουθεί μία λίστα με την παρουσίαση μερικών προϊόντων. 

 Stateflow, επιτρέπει την ανάπτυξη μηχανών κατάστασης και διαγραμμάτων 

ροής. 

 Simulink, επιτρέπει την παραγωγή πηγαίου κώδικα C για εφαρμογή 

συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. 

 xPC Target, μαζί με x86-based πραγματικού χρόνου συστημάτων 

παρέχοντας ένα περιβάλλον για την προσομοίωση και τον έλεγχο Simulink 

και Stateflow μοντέλων σε πραγματικό χρόνο με φυσικό σύστημα. 

 Ενσωματωμένος Coder (προγραμματιστής), υποστηρίζει συγκεκριμένους 

ενσωματωμένους στόχους. 

 HDL Coder, επιτρέπει τη δημιουργία συγχρονισμένου VHDL και Verilog. 

 SimEvents, παρέχει μία βιβλιοθήκη γραφικών μπλοκ για συστήματα 

μοντελοποίησης. 
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   Το Simulink μπορεί να πραγματοποιήσει συστηματική επαλήθευση  των 

μοντέλων μέσα από τον έλεγχο μοντελοποίησης, τα προαπαιτούμενα 

εξακρίβωσης και τα μοντέλα απόδοσης ανάλυσης. 

   Ο σχεδιασμός του Simulink του επιτρέπει να εντοπίζει λάθη σχεδιασμού και 

δημιουργεί περιπτώσεις δοκιμών για το μοντέλο ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ PYTHON - MATLAB 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

των δύο αυτών γλωσσών Python και Matlab. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να 

εντοπιστούν οι διαφορές τους καθώς και ο λόγος που χρησιμοποιείται η κάθε μία 

από αυτές τις γλώσσες προγραμματισμού. 

 

5.1 Οικοσυστήματα 

   Αρχικά, θα εξετάσουμε τις διαφορές των οικοσυστημάτων Python και Matlab. 

 

5.1.1 Οικοσύστημα Python 

   Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, η Python είναι μία διερμηνευόμενη γλώσσα 

προγραμματισμού. Περιέχει μία εκτεταμένη βιβλιοθήκη με στόχο της τον 

προγραμματισμό, περιλαμβάνοντας διάφορες ενότητες. 

 

5.1.2 Οικοσύστημα Matlab 

   Το Matlab είναι ένα αριθμητικό υπολογιστικό περιβάλλον και γλώσσα 

προγραμματισμού. Με τον όρο Matlab αναφερόμαστε σε όλο το πακέτο, 

συμπεριλαμβανομένου και του IDE. Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες για την άλγεβρα 

μητρών και για την επεξεργασία δεδομένων και σχεδίασης. Η γενική 

λειτουργικότητα προγραμματισμού δεν περιέχεται, για επιπλέον λειτουργικότητα 

παρέχονται εργαλειοθήκες. 

 

5.1.3 Διαφορές οικοσυστημάτων 

   Στη συνέχεια ακολουθεί ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις διαφορές ανάμεσα 

σε Python και Matlab σε σχέση με το οικοσύστημά τους. 
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Εικόνα 5.1: Διάγραμμα απεικόνισης οικοσυστημάτων Python και Matlab (πηγή: 

http://www.pyzo.org/python_vs_matlab.html) 

 

 

5.2 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Python 

   Παρακάτω θα αναλυθούν τα προτερήματα και τα μη προτερήματα της Python. 

 

5.2.1 Πλεονεκτήματα 

 Παρέχεται δωρεάν και είναι ανοιχτού κώδικα γλώσσα. Για το λόγο αυτό, 

επιτρέπεται η ανάγνωση και η τροποποίηση του πηγαίου κώδικα. 

Επομένως, είναι δυνατόν οποιοσδήποτε επιθυμεί να δημιουργήσει πακέτα 

ή άλλα εργαλεία λογισμικού που επεκτείνουν τη γλώσσα. 

 Αποτελεί μία γενική γλώσσα, που είναι εύκολη στην εκμάθηση και στη 

συγγραφή κώδικα. Ο κώδικάς της θεωρείται ευανάγνωστος και συμπαγής. 

Ένα παράδειγμα είναι ότι στο τέλος κάθε μπλοκ δεν χρησιμοποιούνται 

δηλώσεις κλεισίματος. Το κάθε μπλοκ καθορίζεται με τη δημιουργία 

εσοχής. 

 Παρέχει εκτεταμένο πρότυπο βιβλιοθηκών, μερικές χρήσιμες βιβλιοθήκες 

είναι οι NumPy, SciPy, IPython, matplotlib και άλλες. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει ισχυρούς τύπους δεδομένων, όπως είναι οι λίστες, τα 

σύνολα, τα λεξικά και άλλα, βοηθώντας στην καλύτερη οργάνωση των 

δεδομένων. 



Python vs. Matlab 
 

127 
Ιωάννα Γ. Μηλιώνη 

 Διαθέτει ξεχωριστούς χώρους ονομάτων για το κάθε αντικείμενο 

(θεωρώντας αντικείμενο το καθετί). Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα 

ξεκινάει σε πολύ λίγο χρόνο, αφού δεν χρειάζεται να φορτώσει πολλά 

δεδομένα. Με τη χρήση χώρων ονομάτων υπάρχει δομή στο πρόγραμμα, 

διατηρώντας το σαφές και καθαρό. Ενώ, περιλαμβάνει ενότητες που θα 

πρέπει να εισαχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν.  

 Ισχύει η φορητότητα, λόγω του ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Δηλαδή το 

πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα 

χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση. 

 Η αρίθμηση του ευρετηρίου ξεκινάει από το 0. Η δημιουργία του ευρετηρίου 

γίνεται με τη χρήση αγκύλης, ενώ η λειτουργία και η κλήση του υλοποιείται 

με τη χρήση παρένθεσης (όπως στις περισσότερες γλώσσες 

προγραμματισμού). Καθιστώντας εύκολη την αναγνωσιμότητα και 

προσφέροντας ευκολία στους προγραμματιστές που εργάζονται με πολλές 

γλώσσες. 

 Διαθέτει μία ευρεία σειρά επιλογών σε γραφικά πακέτα και εργαλεία. 

Περιέχοντας βιβλιοθήκες, όπως το matplotlib για τη σχεδίαση δισδιάστατων 

και τρισδιάστατων γραφικών παραστάσεων. Διαθέτοντας, επίσης, αρκετά 

εργαλεία GUI, όπως Qt, Wx, TK, GTK. Τα οποία δίνουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας γραφικών διεπαφών χρηστών. 

 

5.2.2 Μειονεκτήματα 

 Το πακέτο εγκατάστασης δεν είναι αρκετά τακτοποιημένο. Εξαιτίας αυτού, 

το πακέτο θα πρέπει να ελέγχεται από το χρήστη, αν περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα αρχεία για τις λειτουργίες που επιθυμεί να επιτελέσει. 

 Υφίσταται μία συνεχής, αλλά σταθερή εξέλιξη της γλώσσας, καθώς και 

μικρή βασική τεκμηρίωση. Αυτό συμβαίνει λόγω απουσίας της εμπορικής 

στήριξης της γλώσσας. 

 Δεν αποτελεί καλή επιλογή για την απεικόνιση υψηλών γραφικών 

παραστάσεων, εξαιτίας της χαμηλής υποστήριξης πολυεπεξεργαστών. 

 Οι μηχανικοί δεν είναι τόσο γνώστες της γλώσσας Python. Σε πολλά 

μαθήματα χρησιμοποιούνται κυρίως άλλα εργαλεία, όπως το Matlab. Ενώ 

και η Python αποτελεί μία χρήσιμη επιδεξιότητα όταν λαμβάνεται γνώση.  
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5.3 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Matlab 

   Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα προτερήματα και τα μη προτερήματα του 

Matlab. 

 

5.3.1 Πλεονεκτήματα 

 Ευκολότερο στην εκμάθηση από μία γλώσσα προγραμματισμού. Διαθέτει 

φιλικό περιβάλλον για το χρήστη και περιλαμβάνει μηχανισμό εντοπισμού 

και διόρθωσης  λαθών. 

 Το πακέτο του Matlab περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

χρειάζεται ένας χρήστης. Δηλαδή, το πακέτο περιλαμβάνει ότι είναι 

αναγκαίο  για τη χρήση του προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται να 

εγκατασταθεί κάτι επιπλέον. 

 Αποτελεί μία γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών, 

δίνοντας τη δυνατότητα να υλοποιούν επιστημονικούς υπολογισμούς και 

κυρίως εξειδικευμένους στη  γραμμική άλγεβρα. 

 Διαθέτει προσεγμένο IDE, με διαδραστικό χώρο εργασίας και εμφάνιση 

μεταβλητών στο ίδιο παράθυρο. Καθώς και σύγχρονο πρόγραμμα 

επεξεργασίας με ιδιότητες, όπως αυτόματη συμπλήρωση. 

 Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο βιβλιοθηκών για χρήση. Συμπεριλαμβάνοντας  

συναρτήσεις για την επίλυση διάφορων προβλημάτων, που επιτρέπουν την 

αντικατάσταση αρκετών γραμμών κώδικα με μία μόνο εντολή. 

 Το Matlab είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην αναπαράσταση  γραφικών 

παραστάσεων. Περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία 

γραφημάτων και μπορεί να απεικονίσει γραφήματα σε δύο, τρεις ή και 

παραπάνω διαστάσεις. 

 Διαθέτει το Simulink, το οποίο είναι ένα γραφικό περιβάλλον 

προγραμματισμού για μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση 

συστημάτων. 

 Διαθέτει μεγάλη επιστημονική κοινότητα και υποστηρίζεται από πολλά 

Πανεπιστήμια. 
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5.3.2 Μειονεκτήματα  

 Αποτελεί εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού, διότι αναπτύχθηκε 

κυρίως για τη διεξαγωγή επιστημονικών υπολογισμών. Συνεπώς, θεωρείται 

ελλιπής προγραμματιστική γλώσσα για τη σύγχρονη εποχή, καθώς δεν 

υποστηρίζει (ή δεν ενδείκνυται) την ανάπτυξη άλλου είδους εφαρμογής, 

όπως επεξεργασία αρχείου. 

 Οι αναπτυσσόμενες εφαρμογές απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτέλεσης σε 

σύγκριση με την εκτέλεση σε κάποια καθαυτού γλώσσα προγραμματισμού. 

 Διαθέτει ακριβές άδειες, δεδομένου και ότι κάθε εργαλειοθήκη διαθέτει 

άδεια ξεχωριστά. 

 Υπάρχει περιορισμός στη φορητότητα. Η εκτέλεση ενός προγράμματος 

επιτυγχάνεται από την ίδια έκδοση MCR (Matlab Compiler Runtime). 

 Είναι κλειστού κώδικα (closed source), λόγω της εμπορικής φύσης του. Με 

αποτέλεσμα πολλοί από τους αλγόριθμους να είναι ιδιόκτητοι και να μην 

υπάρχει η δυνατότητα να δεις πως έχει εφαρμοστεί ο κώδικας, καθώς και 

να επεκτείνεις τη λειτουργικότητα δημιουργώντας νέα εργαλεία. 

 Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί  λόγω της προέλευσής του, αφού 

αναπτύχθηκε ως πακέτο χειραγώγησης πίνακα. Συνεπώς, δημιουργούνται 

κάποια ζητήματα σχετικά με το ευρετήριο πίνακα, όπως το γεγονός ότι η 

αρίθμηση ξεκινάει από το 1 (ενώ συνήθως στις γλώσσες προγραμματισμού 

ξεκινάει από το 0). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

6.1 Σύνοψη της πτυχιακής εργασίας 

   Στην πορεία των χρόνων, έχουν αναπτυχθεί πολλές γλώσσες προγραμματισμού 

και χρησιμοποιούνται αρκετές από αυτές. Μπορούμε να τις εντάξουμε σε 

κατηγορίες ανάλογα το είδος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτύξουν, για 

παράδειγμα να τις χαρακτηρίσουμε ως εξειδικευμένες ή γλώσσες γενικής χρήσης. 

Επιπλέον, μπορούμε να τις χωρίσουμε ανάλογα την πολυπλοκότητα ή την 

ευκολία στην εκμάθηση. Ακόμη, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα 

τις δυνατότητές τους, δηλαδή  το πόσο ισχυρές είναι. Καθώς, και ανάλογα με την 

καταλληλότητά τους  σε εκπαιδευτική ή εμπορική χρήση. 

   Τα βασικά κριτήρια επιλογής μίας γλώσσας είναι το είδος εφαρμογής που 

επιθυμούμε να αναπτύξουμε, το περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί, καθώς και 

οι γνώσεις που διαθέτει ο προγραμματιστής. Επομένως, ο προγραμματιστής θα 

πρέπει να επιλέξει μία γλώσσα που επιτρέπει την ανάπτυξη  της εφαρμογής που 

επιθυμεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον διευκολύνει σχετικά με τις 

προτιμήσεις και τις γνώσεις του. 

   Η πληροφορική στον τεχνολογικό τομέα απαιτεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει μία γλώσσα προγραμματισμού, όπως 

αναφέρονται παρακάτω. 

 Παροχή ενός εύρους βιβλιοθηκών με ενσωματωμένες λειτουργίες. 

 Διάθεση υψηλών αριθμητικών και υπολογιστικών λειτουργιών, για 

παράδειγμα λειτουργίες γραμμικής άλγεβρας. 

 Παροχή ισχυρών και γρήγορων γραφικών.  

 Ύπαρξη της ικανότητας διαδραστικών αλληλεπιδράσεων, ώστε να υπάρχει 

συνεισφορά στην ταχύτητα ανάπτυξης. 

   Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία γλώσσα ως καλύτερη 

από τις υπόλοιπες. Παρά μόνο να επιλέξουμε την πιο κατάλληλη για το λόγο που 

θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. 
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   Θέλοντας να συγκρίνουμε τις γλώσσες Python και Matlab, που είναι και το 

παρών θέμα. Καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις.  

   Η Python αποτελεί μία εύκολη γλώσσα στη συγγραφή, όμως το Matlab απαιτεί 

ελάχιστη ρύθμιση και διαθέτει μεγάλη κοινότητα για βοήθεια. Το Matlab είναι 

χρήσιμο στην ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων. Υπερέχει, επίσης, στην 

κατασκευή γραφημάτων, δημιουργώντας τα εύκολα και παρέχοντας υψηλή 

ποιότητα. Όμως, περιορίζει το χρήστη στις δυνατότητες που διαθέτει ως γλώσσα 

προγραμματισμού, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως εξειδικευμένη γλώσσα 

προγραμματισμού. Όταν πρέπει να αναπτυχθούν εφαρμογές που αλληλεπιδρούν 

με τα δεδομένα και μεγαλώνει η πολυπλοκότητα της εφαρμογής, δηλαδή 

χρειάζεται να υπάρξει αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων (databases), 

εξυπηρετητές (servers) http, χειρισμός πολύπλοκων δομών δεδομένων, τότε  

αρχίζουν να περιορίζονται οι δυνατότητές του.  

   Η Python καλύπτει αυτές τις ελλείψεις του Matlab, διότι αποτελεί μία γενική 

γλώσσα προγραμματισμού. Επιπροσθέτως, διαθέτει πακέτα που μπορούν να 

προσεγγίσουν τις λειτουργίες που παρέχει το Matlab. Τα πακέτα της Python 

μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργία μπορεί να κάνει το  

Matlab. To πακέτο NumPy πλησιάζει τον πυρήνα του Matlab, το SciPy μπορεί να 

συγκριθεί με την εργαλειοθήκη του, το Matplotlib χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση 

γραφικών παραστάσεων και το IPython προσεγγίζει το περιβάλλον εργασίας του 

Matlab. Εξάλλου, υπάρχουν ιστοσελίδες που προσφέρουν βοήθεια σχετικά με τη 

μετάβαση από το Matlab στα πακέτα NumPy και SciPy. Όμως, η Python υστερεί 

στη σχεδίαση υψηλής ποιότητας γραφημάτων. 

   Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί οι οποίοι δεν είναι τόσο γνώστες της 

Python όσο του Matlab. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Python αποτελεί μία 

επιδεξιότητα που θα πρέπει κανείς να διαθέτει. 

   Εν κατακλείδι, και οι δύο γλώσσες αποτελούν καλή επιλογή. Βέβαια, η επιλογή 

εξαρτάται αποκλειστικά από το χρήστη και τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί να 

διαθέτει η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και το είδος της εφαρμογής 

που θα δημιουργήσει. Συνεπώς, η  επιλογή αφήνεται στην κρίση του 

προγραμματιστή.  
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6.2 Προοπτικές 

   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τη 

δημιουργία τυχόν νέων πτυχιακών εργασιών. Τα θέματα που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν θα ήταν παραπλήσια θέματα με το παρών αντικείμενο. 
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