Ειζαγωγή ζηο MATLAB (MATLAB
Fundamentals)
Training Objectives
Σο ςεμινάριο είναι διάρκειασ δφο (2) θμερϊν και καλφπτει ειςαγωγικά κζματα ςτθν χριςθ
του λογιςμικοφ MATLAB. Απευκφνεται ςε καινοφργιουσ χριςτεσ και χριςτεσ με μικρι
εμπειρία ςτο MATLAB (δεν είναι απαραίτθτθ θ εμπειρία χριςθσ του λογιςμικοφ), ενϊ
ςχεδιάςτθκε ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτθν χριςθ του
MATLAB τόςο ωσ γραφικό περιβάλλον ανάλυςθσ δεδομζνων όςο και ωσ γλϊςςα
προγραμματιςμοφ. τα κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνονται:
•

Εξοικείωςθ με το Περιβάλλον Εργαςίασ του MATLAB.

•

Διαχείριςθ διανυςμάτων και πινάκων.

•

Ανάλυςθ και γραφικι απεικόνιςθ δεδομζνων.

•

Προγραμματιςμόσ.

•

Ειςαγωγι / εξαγωγι δεδομζνων (Data I/O).

•

Διαδικαςία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν με το MATLAB

Κατά τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου, κα παρουςιαςτοφν οι δυνατότθτεσ και οι λειτουργίεσ
του MATLAB μζςα από μια ςειρά διαφανειϊν ςτο Power Point, ενϊ ςυγχρόνωσ κα
εκτελοφνται τα αντίςτοιχα παραδείγματα ςτο MATLAB.
Πποαπαιηούμενα
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με βαςικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ και να
γνωρίηουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του υπολογιςτι.
Πποϊόνηα
 MATLAB
Αναλςηικό Ππόγπαμμα
Ημέπα 1η
Ειζαγωγή
Σκοπός: Σύντομη παρουσίαση του MATLAB, και των θεμάτων που θα αναπτυχθούν
στο σεμινάριο
Η επιθάνεια επγαζίαρ ηος MATLAB (MATLAB User Interface)
Σκοπός: ε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά του
περιβάλλοντοσ εργαςίασ και των αντίςτοιχων διεπαφϊν του MATLAB. Γίνεται αναφορά ςε
πολλά κζματα που κα εξεταςτοφν λεπτομερϊσ ςτα επόμενα κεφάλαια.
 Ανάγνωςθ δεδομζνων από αρχεία
 Αποκικευςθ και ειςαγωγι μεταβλθτϊν






Απεικόνιςθ δεδομζνων
Διαμόρφωςθ γραφθμάτων
τατιςτικι υπολογιςμοί και εφρεςθ βζλτιςτθσ καμπφλθσ προςαρμογισ
Εξαγωγι γραφικϊν ςε άλλεσ εφαρμογζσ

Μεηαβληηέρ και Εκθπάζειρ
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο ειςάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν ζννοια τθσ ειςαγωγισ
εντολϊν του MATLAB. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν δθμιουργία και ανάκτθςθ δεδομζνων
ςε μεταβλθτζσ .






Ειςαγωγι εντολϊν
Δθμιουργία μεταβλθτϊν
Εφρεςθ βοικειασ
Πρόςβαςθ και διαμόρφωςθ των δεδομζνων των μεταβλθτϊν
Δθμιουργία μεταβλθτϊν που περιλαμβάνουν αλφαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ

Ανάλςζη και Απεικόνιζη με Διανύζμαηα
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ μακθματικϊν και ςτατιςτικϊν
υπολογιςμϊν χρθςιμοποιϊντασ διανφςματα, κακϊσ και ςτθν δθμιουργία βαςικϊν
απεικονίςεων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ (πλεονεκτικι) ςφνταξθ εντολϊν με το MATLAB
θ οποία επιτρζπει τουσ υπολογιςμοφσ ςε ολόκλθρα τα ςετ δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ
μόνο μία εντολισ





Τπολογιςμοί με διανφςματα
Απεικόνιςθ διανυςμάτων
Βαςικζσ επιλογζσ γραφθμάτων
Ειςαγωγι ετικετϊν και ςχολίων ςε γραφιματα

Ανάλςζη και Απεικόνιζη με Πίνακερ
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτουσ πίνακεσ. Οι πίνακεσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μακθματικά αντικείμενα (αλγεβρικζσ μιτρεσ) ι ωσ ςυλλογζσ
διανυςματικϊν δεδομζνων. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ορκι χριςθ τθσ ςφνταξισ του MATLAB
για τθν διάκριςθ των δφο παραπάνω περιπτϊςεων.







Μζγεκοσ και διάςταςθ
Τπολογιςμοί με πίνακεσ
τατιςτικοί υπολογιςμοί με πίνακεσ
Απεικόνιςθ πολλαπλϊν ςτθλϊν
Αναςχθματιςμόσ και γραμμικι αρίκμθςθ ςτοιχείων διανυςμάτων
Πολυδιάςτατα διανφςματα

Γπαθήμαηα Πολλαπλών Διανςζμάηων
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθν δθμιουργία πολφπλοκων διανυςματικϊν
γραφθμάτων: δθμιουργία πολλαπλϊν γραφθμάτων και διαμόρφωςθ χρωμάτων και
ετικετϊν για τθν δθμιουργία επεξθγθματικϊν γραφικϊν παραςτάςεων των δεδομζνων.






Η δομι των γραφθμάτων
Πολλαπλά γραφιματα, ςυςτιματα αξόνων, και γραφικζσ παραςτάςεισ
Απεικόνιςθ εξιςϊςεων
Χριςθ χρωμάτων
Διαμόρφωςθ γραφθμάτων

Απεικόνιζη Πινάκων και Εικόνων
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο διερευνά τθσ δυνατότθτεσ του MATLAB ςτθν απεικόνιςθ
εικόνων και πινάκων ςε δφο και τρεισ διαςτάςεισ. Ζμφαςθ δίνεται ςτισ διαφορζσ μεταξφ τθσ
απεικόνιςθσ εικόνων και τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ δεδομζνων πινάκων.





Δεικτοδοτοφμενθ εικόνα (indexed image) και χρωματικά μοντζλα (colormaps)
Γραφιματα επιφανειϊν
Ιςοχψι / Ιςοδυναμικά γραφιματα (Contour plots)
Ζγχρωμεσ εικόνεσ (True color images)

Αςηομαηοποίηζη ενηολών με Scripts απσεία
Σκοπός: Όςο θ πολυπλοκότθτα μιασ ανάλυςθσ αυξάνει, θ ειςαγωγι μεγάλων ςειρϊν από
εντολζσ ςτο Command window γίνεται μθ πρακτικι. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθν
ςυλλογι εντολϊν του MATLAB ςε script αρχεία ϊςτε να είναι εφκολθ θ αναπαραγωγι των
αποτελεςμάτων και ο πειραματιςμόσ για διαφορετικζσ παραμζτρουσ.






Ζνα παράδειγμα μοντελοποίθςθσ
Σο παράκυρο Command History
Δθμιουργία script αρχείων
Εκτζλεςθ script αρχείων
Σμθματοποίθςθ script αρχείων (cells)

Ημέπα 2η
Διασείπιζη Απσείων Δεδομένων
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο αςχολείται με το ςθμαντικό κζμα τθσ ειςαγωγισ δεδομζνων ςτο
MATLAB από διαμορφωμζνα αρχεία. Επειδι τα προσ ειςαγωγι δεδομζνα είναι διαφόρων
τφπων και μορφισ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε διανφςματα κελιϊν και ςτισ μορφζσ
θμερομθνιϊν





Ειςαγωγι δεδομζνων
Μικτοί τφποι δεδομζνων
Διανφςματα κελιϊν
Αρικμοί, ςυμβολοςειρζσ και θμερομθνίεσ

 Εξαγωγι δεδομζνων
Ανάλςζη Δεδομένων
Σκοπός: Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ βαςικϊν διαδικαςιϊν ανάλυςθσ
δεδομζνων ςτον MATLAB. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάπτυξθ και προςαρμογι
μακθματικϊν μοντζλων ςε πραγματικά δεδομζν. Αυτό οδθγεί ςε ζνα από τα πιο ιςχυρά
χαρακτθριςτικά του MATLAB: τθν δυνατότθτα επίλυςθσ ςυςτθμάτων γραμμικϊν εξιςϊςεων
χρθςιμοποιϊντασ μόνο μια εντολι.







Αυτοςυχζςτιςθ
Προςαρμογι και Παρεμβολι
Εξομάλυνςθ
Μοντζλα Παλινδρόμθςθσ
Επίλυςθ υςτθμάτων Γραμμικϊν Εξιςϊςεων
Φαςματικι Ανάλυςθ και Σαχφσ Μεταςχθματιςμόσ Fourier (FFT)

Λογικέρ Ππάξειρ και Έλεγσορ Ροήρ
Σκοπός: ε αυτό το κεφάλαιο δίνεται ζμφαςθ ςτθ χριςθ λογικϊν πράξεων, μεταβλθτϊν και
τεχνικϊν επιλογισ ςτοιχείων για τθν δθμιουργία ευζλικτου κϊδικα ο οποίοσ να μπορεί να
πάρει αποφάςεισ και να προςαρμοςτεί ςε διάφορεσ καταςτάςεισ του προγράμματοσ.
Επιπλζον γίνεται αναφορά και ςε άλλεσ προγραμματιςτικζσ δομζσ όπωσ αυτζσ για τθν
επαναλθπτικι εκτζλεςθ τμθμάτων κϊδικα κακϊσ και τθ επικοινωνία με τον χριςτθ.







Λογικζσ πράξεισ και μεταβλθτζσ
Επιλογι δεδομζνων με τθν χριςθ λογικϊν εκφράςεων
Ζλεγχοσ Ροισ
Επαναλθπτικοί βρόγχοι
Επικοινωνία με τον χριςτθ (User input and output)
Δθμιουργία Σεχνικϊν Αναφορϊν

ύνηαξη ςναπηήζεων
Σκοπός: ε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηεται θ δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ αυτοματοποίθςθσ
με τθν ειςαγωγι διαμορφϊςιμων αναλφςεων ςε ςυναρτιςεισ (functions) κακοριηόμενεσ
από τον χριςτθ. Δίνεται ζμφαςθ ςτο τρόπο που το MATLAB αναλφει και επεξεργάηεται τισ
αναφορζσ ςε αρχεία και μεταβλθτζσ.






φνταξθ ςυναρτιςεων
Κλιςθ ςυναρτιςεων
Χϊροι μεταβλθτϊν (Workspaces)
Τπο - ρουτίνεσ
Διαδρομζσ και προτεραιότθτα κλιςθσ (Path and precedence)

Απαζθαλμάηωζη Κώδικα και Αύξηζη ηηρ Απόδοζηρ
(Troubleshooting Code and Improving Performance)
Σκοπός: Πολφ λίγα προγράμματα δουλεφουν τζλεια με τθν πρϊτθ προςπάκεια. Η
διαδικαςία εφρεςθσ όλων των πικανϊν προβλθμάτων κακϊσ και τθσ ορκισ ςυμπεριφοράσ
του προγράμματοσ απαιτοφν χρόνο. ε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται τα διακζςιμα
εργαλεία του MATLAB τα οποία βοθκοφν ςτθν διαδικαςία απαςφαλμάτωςθσ του κϊδικα.
Επίςθσ ζμφαςθ δίνεται ςε τεχνικζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ του κϊδικα.
 Απαςφλαμάτωςθ μζςα από τον MATLAB Editor
 θμεία ελζγχου (breakpoints)
 Μζτρθςθ απόδοςθσ του κϊδικα
Σύποι Δεδομένων (Data Types )
Σκοπός: Οι τφποι δεδομζνων μποροφν να διαφζρουν ωσ προσ το είδοσ των δεδομζνων που
περιζχονται κακϊσ και τον τρόπο που αυτά τα δεδομζνα οργανϊνονται . ε αυτό το
κεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι ςε τφπουσ δεδομζνων που δεν αναφζρκθκαν ςτα προθγοφμενα
κεφάλαια και δίνεται ζμφαςθ ςτο τρόπο που δθμιουργοφνται οι αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ
κακϊσ και ςτον τρόπο πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα τουσ. Επιπλζον γίνεται αναφορά ςτισ
δυνατότθτεσ μετατροπισ από τον ζνα τφπο δεδομζνων ςε άλλο







Σφποι δεδομζνων ςτο MATLAB
Ακζραιοι
Διανφςματα κελιϊν (Cells)
Διανφςματα Δομϊν (Structures)
Function handles
Μετατροπι τφπων

Επικοινωνία με απσεία (File I/O )
Σκοπός: Εκτόσ από τισ high-level ςυναρτιςεισ ειςαγωγισ και εξαγωγισ δεδομζνων, το
MATLAB προςφζρει και ζνα ςφνολο low- level ςυναρτιςεων που επιτρζπουν τον ακριβι
ζλεγχο και τθν επικοινωνία με text και binary αρχεία. το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο δίνεται
ζμφαςθ ςτθ χριςθ τζτοιων ςυναρτιςεων και ειδικότερα ςτθ ςυνάρτθςθ textsacn θ οποία
προςφζρει ακριβι ζλεγχο ςτθν επικοινωνία με text αρχεία.
 Άνοιγα και κλείςιμο αρχείων
 Ανάγνωςθ και εγγραφι ςε text αρχεία
 Ανάγνωςθ και εγγραφι ςε binary αρχεία

