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Εισαγωγή   στο   Mathematica 
 
 Το Mathematica είναι ένα υπολογιστικό πακέτο με πάρα πολλές δυνατότητες σε σχεδόν 
όλους τους τομείς των μαθηματικών (Άλγεβρα, Θεωρία συνόλων, Ανάλυση, διαφορικές εξι-
σώσεις, Στατιστική κ.α.). Πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ως ένας πυρήνας 
(εκτέλεσης εντολών) ο οποίος μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα (π.χ. 
Unix, MacOs, Windows κ.α.). Ο κοινός αυτός πυρήνας (Kernel) υπάρχει ακόμη και σήμερα 
(βελτιωμένος και εμπλουτισμένος), ενώ η σύνδεσή του με τον χρήστη γίνεται μέσω ενός Note-
book interface (περιβάλλον εργασίας) το οποίο είναι το μόνο που αλλάζει από λειτουργικό σε 
λειτουργικό. Η τελευταία έκδοση του Mathematica για Windows είναι η version 6. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ενός κοινού πυρήνα, δυστυχώς υπάρχουν και 
ορισμένα μειονεκτήματα, όπως είναι η αρκετά χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας (σε σχέση με τις 
καθαρές γλώσσες προγραμματισμού), η αστάθεια του προγράμματος και οι αυξημένες απαιτή-
σεις για μνήμη. Η χαμηλή ταχύτητα φαίνεται κυρίως όταν ζητείται η επαναλαμβανόμενη εκτέ-
λεση μιας σειράς εντολών (π.χ. Loops) και οφείλεται κυρίως στο ότι το Mathematica χρησιμο-
ποιεί interpreter και όχι compiler όπως οι κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού (C, Pascal, 
Vbasic, Fortran κ.α.). 
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πακέτο αποτελείται από δύο μέρη: 
- τον πυρήνα (Kernel) ο οποίος περιέχει τον κώδικα επεξεργασίας των εντολών, και  
- το Notebook interface μέσα από το οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με τον πυρήνα.  

Μόλις ξεκινά το πρόγραμμα, ο χρήστης έχει μπροστά του ένα άδειο Notebook στο ο-
ποίο μπορεί εισάγει μία εντολή ή ένα σύνολο από εντολές (μετά το Ιn[i]:=...). Πατώντας ταυ-
τόχρονα τα πλήκτρα SHIFT και ENTER οι εντολές αυτές στέλνονται στον πυρήνα (με απλό 
ENTER απλώς πάμε στην επόμενη γραμμή, από όπου αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε νέα 
εντολή) ο οποίος τις εκτελεί μία - μία με τη σειρά και στέλνει τα αποτελέσματα ξανά πίσω στο 
Notebook (μετά το Out[i]:=...).  

Αρχικά ο πυρήνας δεν είναι ενεργοποιημένος αλλά ενεργοποιείται την πρώτη φορά που 
θα εκτελέσουμε κάποια εντολή. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι Global (δηλαδή 
είναι δηλωμένες στον πυρήνα και οι τιμές τους μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν 
οποιαδήποτε στιγμή μετά τον ορισμό τους) εκτός αν δηλωθούν διαφορετικά (π.χ. ως Local μέ-
σα σε ένα Module οπότε μετά το τέλος του δεν υφίστανται). 

Εάν υπάρχει κάτι μη αποδεκτό από το Mathematica στο In, τότε στο Out εμφανίζεται 
κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα. Εάν έχουμε ζητήσει την εκτέλεση κάποιων σύνθετων εντο-
λών και το πρόγραμμα καθυστερεί να αποκριθεί (π.χ. λόγω εισαγωγής σε ατέρμονο βρόχο) τό-
τε μπορούμε να διακόψουμε την εκτέλεση από το /Kernel/Quit Kernel. 
 Αν στο τέλος κάποιας εντολής υπάρχει ‘;’ τότε όταν η εντολή εκτελείται τα αποτελέ-
σματα δεν εμφανίζονται (μπορούν όμως π.χ. να χρησιμοποιηθούν για τις επόμενες εντολές). 
Επίσης είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ότι το πρόγραμμα κάνει διάκριση μεταξύ πεζών - κε-
φαλαίων γραμμάτων (Οι εντολές όλες είναι με πεζά εκτός από το πρώτο γράμμα).   
 To Mathematica έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί (μέσα από εκατοντάδες εντολές 
και συναρτήσεις) κυρίως τρεις κατηγορίες εντολών:  

 i) Αριθμητικούς υπολογισμούς: απλούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις συνήθεις 
πράξεις +, − , *, / ,^ κ.ο.κ. (π.χ. 5+7, 3^100), αλλά και σύνθετους υπολογισμούς όπως π.χ. την 
αριθμητική εύρεση των ριζών μιας εξίσωσης ή τον αριθμητικό υπολογισμό ενός ορισμένου ο-
λοκληρώματος. 

 ii) Συμβολικό λογισμό: Την εύρεση ή απλοποίηση εκφράσεων που περιέχουν μαθηματι-
κές μεταβλητές x, y… κ.ο.κ., π.χ. την εύρεση της παραγώγου συνάρτησης μιας οποιασδήποτε 
συνάρτησης, ή την εύρεση ενός αορίστου ολοκληρώματος (π.χ. Integrate[x^4/(x^2-1),x]), 
ή την απλοποίηση ενός σύνθετου κλάσματος κ.ο.κ. 
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 iii) Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων σε μία ή περισσότερες διαστάσεις (π.χ. 
Plot[Sin[x],{x,0,2*Pi}] ). 

Επίσης υπάρχουν και πολλές εντολές χειρισμού δομών δεδομένων (λίστες - πίνακες), 
επανάληψης (Do, While), λογικές (Ιf), εμφάνισης αποτελεσμάτων (Print) κ.α. οι οποίες συν-
δυαζόμενες μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένα προγράμματα.  
 Το Mathematica επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να φορτωθούν επιπλέον πακέτα ε-
ντολών (packages) τα οποία περιέχουν εξειδικευμένες εντολές (π.χ. υπάρχουν αρκετά Statisti-
cal Packages που περιέχουν επιπλέον εντολές και συναρτήσεις). 
 Οι εντολές και οι συναρτήσεις του Mathematica είναι πολλές εκατοντάδες και για αυτό 
στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένες βασικές καθώς και ορισμένες εντολές που θα μας 
φανούν χρήσιμες στη συνέχεια. Για μία πλήρη παρουσίαση όλων των εντολών και των δυνατο-
τήτων του Mathematica παραπέμπουμε στο αναλυτικότατο help Browser του Notebook. 
 

• Αριθμητικές πράξεις  

Μπορούμε να εκτελέσουμε αριθμητικές πράξεις (+, -, *, /, ^) όπως σε οποιοδήποτε υπο-
λογιστή 
π.χ.:  
In[1]:= 2.3 + 5.63 
Out[1]:=7.93 

In[1]:= 2.4 / 8.9 ^ 2   (ύψωση σε δύναμη) 
Out[1]:=0.0302992 

In[1]:= 2*3*4    (ή ισοδύναμα 2 3 4  με κενά μεταξύ των αριθμών) 
Out[1]:=24 

In[1]:=(3+4)^2-2(3+1)  (μεταξύ αριθμών και παρένθεσης εννοείται *) 
Out[1]:=41 
 
• Ακριβή και προσεγγιστικά αποτελέσματα 

Στο Mathematica μπορούμε να έχουμε όσο μεγάλη ακρίβεια επιθυμούμε ενώ ακόμη μπορούμε 
να πάρουμε και ακριβή αποτελέσματα 
In[1]:= 2 ^ 100  
Out[1]:=1267650600228229401496703205376 
 

Εάν θέλουμε προσέγγιση τότε γράφουμε: 
In[1]:= 2^100 //Ν  ή  Ν[2^100] 
Out[1]:=1.26765×1030 
 

Μπορούμε να πάρουμε ακριβή αποτελέσματα με τη χρήση ακεραίων (χωρίς υποδιαστολές). 
In[1]:= 1/3 + 2/7 
Out[1]:=13/21 
 

Ενώ για προσέγγιση γράφουμε 
In[1]:= 1/3 + 2/7 //N  ή  Ν[1/3 + 2/7] 
Out[1]:=0.619048 
 

Επίσης,  
In[1]:=(4*Exp[2] + 6)/2 
Out[1]:=(6+4e2)/2 
 

ενώ προσεγγιστικά, 
In[1]:=Ν[3*Exp[2]+1] 
Out[1]:=17.7781 
 

Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε όσα δεκαδικά θέλουμε,  
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In[1]:=N[(4*Exp[2] + 6)/2, 50] 
Out[1]:=17.778112197861300454460854921150015626360631141104 

 

 - Κάθε φορά που ζητάμε την εκτέλεση μιας πράξης δίνοντας ακέραιους αριθμούς τότε το 
Mathematica παρουσιάζει το ακριβές αποτέλεσμα. Ενώ αν κάπου στην παράσταση που εισά-
γουμε υπάρχει  υποδιαστολή, τότε τα Mathematica εκτελεί την πράξη χρησιμοποιώντας δεκα-
δικούς (προσεγγιστικά).  
 

• Κλασσικές Μαθηματικές συναρτήσεις 

Sqrt[x] (τετραγωνική ρίζα), Exp[x]  (ex), Log[x], Log[b,x] (λογάριθμος με βάση b), 
Sin[x], Cos[x], Tan[x], ArcSin[x], ArcCos[x], ArcTan[x], n! (παραγοντικό), 
Abs[x] (απόλυτο), Round[x] (πλησιέστερος ακέραιος) , Floor[x] (ακέραιο μέρος), Mod[n,m] 
(υπόλοιπο διαίρεσης n διa m), Random[] (ψευδοτυχαίος αριθμός μεταξύ 0 και 1), Max[x,y,...], 
Min[x,y,...] 

Τα ορίσματα των συναρτήσεων γράφονται μέσα σε αγκύλες ενώ το πρώτο γράμμα κάθε συ-
νάρτησης είναι κεφαλαίο. 
 

• Κλασσικά μαθηματικά σύμβολα 

E = e, Infinity = ∞, Pi = π,  
In[1]:=N[Pi,100] 
Out[1]:=3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307
816406286208998628034825342117068 
 

Μιγαδικοί: Ι= −1 , Re[z], Im[z], Conjugate[z] 
 

• Σχηματίζοντας ακολουθίες υπολογισμών 

- Το σύμβολο % δίνει το αμέσως προηγούμενο αποτέλεσμα, το %% το προπροηγούμενο αποτέ-
λεσμα και το %n το n-οστό τελευταίο αποτέλεσμα  
In[1]:= 1+3 
Out[1]:= 4 
In[1]:= %+2 
Out[1]:= 6 
 

• Ορισμός μεταβλητών  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές με οποιοδήποτε όνομα (π.χ. x, y, plithos, 
Pelates κ.ο.κ.).  

x = value, (ορισμός γενικής μεταβλητής) 
x = .(ή Clear[x]) (κατάργηση μεταβλητής) 
In[1]:=  x = 5 
Out[1]:= 5 
In[1]:=  y = x + 3 
Out[1]:= 8 
 

Από τη στιγμή που ορίζονται, οι μεταβλητές εξακολουθούν να ισχύουν (global ή γενι-
κές μεταβλητές) μέχρις ότου είτε τις καταργήσουμε, είτε κλείσουμε το πρόγραμμα, είτε κλεί-
σουμε τον πυρήνα.  

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τοπικές μεταβλητές οι οποίες έχουν ισχύ μόνο 
σε μία εντολή (μετά την εκτέλεση της εντολής δεν υφίστανται). 
 

expr/.x->value,  expr/.{x->valuex,y->...  },  (ορισμός τοπικής μεταβλητής) 
In[1]:=  x+4/.{x->2} 
Out[1]:= 6 
In[1]:=  x 
Out[1]:= x 
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• Λίστες 
Είναι αρκετά χρήσιμη η δυνατότητα να θεωρούμε μία συλλογή από στοιχεία ως μία μεταβλη-
τή. Τέτοιες μεταβλητές καλούνται λίστες (lists). Οι λίστες μπορούν να έχουν όσο μέγεθος θέ-
λουμε (μόνος περιορισμός η μνήμη του συστήματος) 

l={1,2,3}  (ορισμός λίστας),    l^2 + 1   (πράξη με λίστα),   l[[i]]   (το i στοιχείο της λίστας) 
{2,3,3.1} - {1,2,1}   (πράξεις με λίστες) 

Ως στοιχείο μιας λίστας μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε π.χ. αριθμοί, αλγεβρικές παραστάσεις 
(list1 = {x,x^2,y}), γραφήματα, κ.ο.κ.). Επίσης μια λίστα μπορεί να έχει ως στοιχεία άλλες 
λίστες, κ.ο.κ.  
list2 = {{1,2},{2,3},{3,4}}  (λίστα διάστασης 2) 
list2[[1]]  (το πρώτο στοιχείο της λίστας) 
list2[[1,2]] (το δεύτερο στοιχείο από το πρώτο στοιχείο της λίστας) 
 

• Είδη παρενθέσεων: 

Στο Mathematica χρησιμοποιούνται 4 ειδη παρενθέσεων: 
( ) παρενθέσεις για ομαδοποίηση (π.χ. για προτεραιότητα σε αλγεβρικές πράξεις) 
[ ]    αγκύλες για ορίσματα συναρτήσεων 
{ }  άγκιστρα για λίστες 
[[ ]] διπλές αγκύλες για δείκτες 
 

- Μπορούμε να γράφουμε περισσότερες από μία εντολές σε μία γραμμή, χωρίζοντάς τις με 
«;». Οι εντολές αυτές εκτελούνται η μία μετά την άλλη χωρίς να δίνεται output. 
 
In[1]:=  x=4;y=8;z=x+y; 
Out[1]:= 
In[1]:=  z 
Out[1]:= 12 
 

• Συμβολικός Λογισμός: 

Αυτό που κάνει το Mathematica διαφορετικό από τα περισσότερα υπολογιστικά πακέτα είναι η 
πολύ σημαντική δυνατότητα που έχει να πραγματοποιεί πράξεις με σύμβολα. 
 

In[1]:=  4x^2 - 3x^2 + x 
Out[1]:= x+x2 
 

(θα πρέπει να μην έχει δοθεί προηγουμένως συγκεκριμένη τιμή στην μεταβλητή x ή αν έχει δο-
θεί, να καταργηθεί π.χ. με Clear[x]).  
 

Πράξεις με σύμβολα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τις εντολές: 
Expand[expr] ανάπτυγμα παράστασης σε άθροισμα απλών όρων 
In[1]:=  Clear[x,y]; 

   a = Expand[(x + 1)(x + 2)(x + 3)(y^2 - 1)] 
Out[1]:= -6 - 11x - 6x2 - x3 + 6y2 + 11xy2 + 6x2y2 + x3y2 
 
Factor[expr] αναπαράσταση σε γινόμενο παραγόντων («αντίθετη» της Ex-

pand) 
In[1]:=  Factor[a] 
Out[1]:= (1 + x) (2 + x) (3 + x) (-1 + y) (1 + y) 
 
Collect[expr,x] ομαδοποιεί δυνάμεις του x 
In[1]:=  Collect[a, x] 
Out[1]:= -6 + 6y2 + x3(-1 + y2) + x2(-6 + 6y2) + x(-11 + 11y2) 
 
Simplify[expr] απλοποίηση παράστασης χρησιμοποιώντας αλγεβρικούς μετα-

σχηματισμούς 
FullSimplify[expr] απλοποίηση παράστασης χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο 

σύνολο από αλγεβρικούς μετασχηματισμούς 
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Simplify[expr,assumptions] απλοποίηση παράστασης χρησιμοποιώντας αλγεβρικούς μετα-
σχηματισμούς, υπό τους περιορισμούς assumptions 

In[1]:=  Simplify[(3(x + 2)^2 - (x - 4)^2)] 
Out[1]:= 2(-2 + 10x + x2) 
In[2]:=  Simplify[Sqrt[x^2]] 

Out[2]:= 2x    (δεν το απλοποιεί διότι μπορεί να είναι x ή −x ανάλογα με το πρόσημο του x) 
In[3]:=  Simplify[Sqrt[x^2], x > 0] 
Out[3]:= x   (υπό τον περιορισμό όμως x > 0 η απλοποίηση γίνεται) 
 
Together[expr] θέτει κοινό παρονομαστή στην παράσταση 
In[1]:=  e = (x - 1)^2 (2 + x) / ((1 + x) (x - 3)^2) 

Out[1]:= 
x)(1x)3(
x)(2x)1(

2

2

++−
++−  

In[1]:=  Expand[e] 

Out[1]:= 
x)(1x)3(

x
x)(1x)3(

3x
x)(1x)3(

2
2

3

22 ++−
+

++−
−

++−
 

In[1]:=  Together[%] 

Out[1]:= 
32

3

x5x-3x9
x3x-2
++

+  

 
Apart[expr] χωρίζει την παράσταση σε απλούστερα κλάσματα 
In[1]:=  Apart[%] 
 

Out[1]:= 
x)4(1

1
x)34(

19
x)3(

5
2 +

+
+−

+
+−

+1  

In[1]:=  Factor[%] 

Out[1]:= 
x)(1x)3(
x)(2x)(-1

2

2

++−
++  

 
Cancel[expr] απλοποίηση αριθμητή και παρονομαστή κλάσματος που περιέ-

χουν κοινούς παράγοντες 
Numerator[expr] Δίνει τον αριθμητή ενός κλάσματος 
Denominator[expr] Δίνει τον παρονομαστή ενός κλάσματος 
 
 
D[f,x] ∂

∂
f
x

 μερική παράγωγος 

D[f,x1,...,xn] 

n

n

xx
f
∂∂

∂
...1

 πολλαπλή μερική παράγωγος n-τάξης 

D[f,{x,n}] 
n

n

x
f

∂
∂  παράγωγος n-τάξης 

In[1]:=  D[Log[x]/x^2, x] 

Out[1]:= 
33 x

2Log[x]
x
1

−  

In[1]:=  D[Log[x*y]/x^2, x, y] 

Out[1]:= 
yx
2
3

−  

 
Integrate[f,x] fdx∫   αόριστο ολοκλήρωμα 

Integrate[f,x,{x,xmin,xmax}] 
∫

max

min

x

x
fdx   ορισμένο ολοκλήρωμα 

Integrate[f,{x,xmin,xmax}, 
{y,ymin,ymax}] ∫ ∫

max

min

max

min

x

x

y

y
dydxf    ορισμένο ολοκλήρωμα (διδιάστατο) 
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In[1]:=  Integrate[Log[x]/x^2, x] 

Out[1]:= 
x

Log[x]
x
1
−−  

In[1]:=  Integrate[Log[x]/x^2, {x, 1, 3}] 

Out[1]:= 
1
3

H2 − Log@3DL  

 
Series[f,{x,x0,order}] 

)()(
!

)(

0
0

0
)(

order
order

n

n
n

xoxx
n

xf
+−∑

=

 ανάπτυγμα σε δυναμοσειρά 

γύρω από το x0 μέχρι τάξης order 
Normal[series] αποκόπτει το )( orderxo  από την δυναμοσειρά series ώστε 

να είναι σε κανονική μορφή συνάρτησης 
SeriesCoefficient[series,k] ο συντελεστής του k-οστού όρου (δηλ. του xk) στην δυναμο-

σειρά series 
In[1]:=  s = Series[Exp[x]/(1 - x), {x, 0, 4}] 

Out[1]:= 5
432

O[x]
24
65x

3
8x

2
5x

2x1 ++−++  

In[2]:=  Normal[s] 

Out[2]:= 
24

65x
3
8x

2
5x

2x1
432

+−++  

SeriesCoefficient[s,2] 

5
2  
Clear[l,t]; s=Series[Exp[-l(1-t)],{t,0,4}] 
SeriesCoefficient[s,4] 
 
Sum[f,{i,imin,imax}] 

f i
i i

i

=
∑

min

max

( )  άθροισμα 

In[1]:=  Sum[i*x^i, {i, 0, 10}] 

Out[1]:= x + 2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 + 6x6 + 7x7 + 8x8 + 9x9 + 10x10 

Sum[i/x^i, {i,1,Infinity}] 
x

H−1 + xL2  
 
Product[f,{i,imin,imax}] 

f i
i i

i

=
∏

min

max

( )   γινόμενο 

In[1]:=  Product[(1 + i*x), {i, 0, 5}] 

Out[1]:= (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x) 

 
Solve[f(x)==g(x),x] επίλυση εξίσωσης ως προς x 
Solve[{f1=g1,f2=g2,...}, 
{x,y,...}] 

επίλυση συστήματος εξισώσεων 

In[1]:=  Solve[x^3 - x == x^2, x] 

Out[1]:= 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +→−→→ )}5(1

2
1

{x)},5(1
2
1

{x0},{x  

 
Limit[f,x->x0] limf όταν x→x0 
In[1]:=  Limit[(Exp[x*y] - 1)/x, x -> 0] 

Out[1]:= y 
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Dsolve[equation,y[x],x] Επίλυση διαφορικής εξίσωσης 
In[1]:=  DSolve[y'[x] == 2 a x, y[x], x] 
Out[1]:= {{y[x] -> ax2 + C[1]}} 

 

Aριθμητικός (προσεγγιστικός) υπολογισμός ολοκληρωμάτων, ριζών κ.ο.κ.: 
NSum, NIntegrate, NProduct, NSolve, NDSolve, FindRoot...  
  
In[1]:=  NIntegrate[Exp[-x^2], {x, 1, 2}] 
Out[1]:= 0.135257 
... 
 

• Ορισμός συναρτήσεων 

Ο ορισμός συναρτήσεων γίνεται με την εντολή  
f[x_]:= expr  

όπου f είναι το όνομα της συνάρτησης (μπορεί να είναι οτιδήποτε) και x το όρισμα.  
 

Π.χ.: 
f[x_]:=x^2;   gem[x_,y_]:= x^2 + y^2; (συνάρτηση δύο μεταβλητών) 
?f, :  εμφανίζει τον τύπο της f 
f[5] :   η τιμή της f για x = 5 
Clear[f]:  καταργεί την f 
 

Παρατήρηση: Κατά τον ορισμό μιας συνάρτησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε «:=» 
είτε «=». Η διαφορά περιγράφεται παρακάτω: 
- Χρησιμοποιώντας «f[x_]:=» : κάθε φορά που ζητείται η f[x0], τοποθετείται όπου x το x0 
στον τύπο της f και μετά εκτελούνται όλες οι πράξεις ή οι τελεστές που περιέχονται στον τύπο 
της f.  
- Χρησιμοποιώντας «f[x_]=» : κάθε φορά που ζητείται η f[x0], πρώτα εκτελούνται όλες οι 
πράξεις ή οι τελεστές που περιέχονται στον τύπο ορισμού της f (πιο συγκεκριμένα, έχουν εκτε-
λεστεί μόνο μία φορά, κατά τον ορισμό της f ) και μετά τοποθετείται όπου x το x0.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα των δύο τρόπων ορισμού 
(με := ή με =) αλλά μερικές φορές η διαφορά είναι εμφανής: 
 

In[1]:=  f[x_]:=Expand[Product[x+i,{i,1,3}]] 
   f[y+1] 

Out[1]:= 24 + 26y + 9y2 + y3 
(εδώ πρώτα τέθηκε όπου x→y+1, και στη συνέχεια έγινε το Product και το Expand) 
 
In[1]:=  f[x_]=Expand[Product[x+i,{i,1,3}]] 

   f[y+1] 
Out[1]:= 6 + 11x + 6x2 + x3 
Out[1]:= 6 + 11(1+y) + 6(1+y)2 + (1+y)3   
(εδώ πρώτα έγινε το Product και το Expand και μετά τέθηκε όπου x→y+1) 
 
(Επίσης, π.χ. η g[x_] := Random[]*x δίνει ως g[1] διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά, ενώ 
η g[x_] = Random[]*x δίνει ως g[1] πάντα το ίδιο αποτέλεσμα) 
 

• Εντολές ελέγχου 

Επίσης το Mathematica έχει και την εντολή ελέγχου  
If[p, then, else]  

η οποία εξετάζει αν ισχύει η πρόταση p και αν ισχύει (p=True) εκτελεί το then ενώ διαφορετι-
κά (p=False) εκτελεί το else (το τμήμα else στην εντολή είναι προαιρετικό). Για την διατύπωση 
της πρότασης p μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις: 
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==, != (≠), >, >=, <=, !p (not), p&&q (and), p||q (or) 

 
π.χ.:   
If[x > y, a = x-y, a = y-x]  

αν ισχύει ότι x > y τότε τίθεται a = x − y ενώ διαφορετικά, a = y − x (ουσιαστικά, a = |x−y|). 
If[x == 2, y = 3, y = 0]  

αν ισχύει ότι x = 2 τότε τίθεται y = 3 ενώ διαφορετικά τίθεται y = 0. 
 

• Εντολές εμφάνισης αποτελεσμάτων  
Print[expr,"string",expr,…]  
In[1]:=  x = 5; y = x + 5; 

   Print["y=", y, " x=", x] 
Out[1]:= y=10 x=5 
 
• Εντολές επανάληψης 

Πάρα πολύ χρήσιμες (ιδιαίτερα για την προσομοίωση) είναι οι εντολές επανάληψης (βρόχου) 
που διαθέτει το πακέτο. Οι πιο εύχρηστες είναι: 
Do[expr, {i,imin,imax,di}] εκτέλεση της expr (ομάδας εντολών) για όλες τις 

τιμές του i από το imin έως το imax με βήμα di. 
Do[expr, 
{i,imin,imax,di},{j,jmin,jmax,dj},...]

εκτέλεση της expr για όλες τις τιμές των i,j,...  

While[p,expr] επαναλαμβανόμενη εκτέλεση της expr όσο η πρό-
ταση p είναι True 

In[1]:=  Do[ Print[i!], {i, 5} ] 
Out[1]:= 1 

   2 
   6 
   24 
   120 

In[2]:=  Do[ Print[i,"!=",i!], {i, 5} ] 
Out[2]:= 1!=1 

   2!=2 
   3!=6 
   4!=24 
   5!=120 
 

Η expr μπορεί να είναι μία εντολή όπως παραπάνω, ή περισσότερες εντολές (χωρισμένες με 
«;». 
In[1]:=  i = 0; While[i < 5, Print[i]; i = i + 1] 
Out[1]:= 0 

   1 
   2 
   3 
   4 

 

• Πράξεις με λίστες  

Το πακέτο μπορεί χειριστεί και να εκτελέσει πράξεις με λίστες που έχουν στοιχεία αριθμούς ή 
μεταβλητές. Θεωρώντας ότι έχουμε ήδη ορίσει μία λίστα list = {l1, l2, …, ln} τότε μερικές από 
τις εντολές είναι: 
Prepend[list,element] Παράγει την λίστα {element, l1, l2, …, ln} (δεν ενημερώνεται η list) 
Append[list,element] Παράγει την λίστα {l1, l2, …, ln, element} (δεν ενημερώνεται η list) 
AppendTo[list,element] Θέτει την list = {l1, l2, …, ln, element}  (δηλ. ενημερώνεται η list) 
Insert[list,element,i] Παράγει την λίστα {l1,…, li-1, element, li ,…,ln} 
Delete[list,i] Παράγει την λίστα {l1,…, li-1, li+1,…,ln} 
Join[list1, list2, ...] ενώνει τις λίστες (ως arrays) 
Union[list1,...] δημιουργεί την συνολοθεωρητική ένωση (τα όμοια στοιχεία εμ-
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φανίζονται από μία φορά μόνο) 
Intersection[list1, list2] συνολοθεωρητική τομή 
Complement[list1, list2] συμπλήρωμα συνόλου 
Apply[Plus,list] προσθέτει τα στοιχεία της λίστας 
Sort[list] ταξινόμηση των στοιχείων του συνόλου κατά αύξουσα σειρά 
Permutations[list] όλες οι μεταθέσεις των στοιχείων του συνόλου 
Outer[List,l1,l2,...] καρτεσιανό γινόμενο συνόλων 
In[1]:= list0={} 

AppendTo[list0,1]; AppendTo[list0,2]; list0=Insert[list0,3,2] 
Print[list] 

Out[1]:= {1,3,2} 

Παραδείγματα (π.χ. εκτελέστε μία - μία τις εντολές και ελέγξτε τα αποτελέσματα): 
l1={1,2,3}; l2={3,4,5,5}; 
Union[l1,l2]  
Join[l1,l2]  
Union[l2] 
Intersection[l1,l2]  
Complement[{1,2,3,4,5},l1]  
Apply[Plus,l1] 
Permutations[l1]  
a=Outer[List,l1,l2]  
a[[2]] 
Sort[{1,3,5,2,4}] 
 

• Πράξεις με Πίνακες  

Επίσης, το Mathematica μπορεί χειριστεί και να εκτελέσει πράξεις με πίνακες (στην ουσία 
«βλέπει» τους πίνακες σαν διδιάστατες λίστες).  

{{a,b},{c,d}}   =  ο Πίνακας 2×2:  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
dc
ba

 

Μερικές από τις εντολές για πίνακες είναι: 
t=Table[expr, {i,imin,imax,di}, 
{..},..] 

δημιουργία πίνακα μιάς ή περισσοτέρων διαστάσεων 

a[[i,j]] το (i, j) στοιχείο ενός πίνακα 
a[[i]] η i - γραμμή του πίνακα 
TableForm[t] παρουσιάζει τον πίνακα t σε μορφή πίνακα (και οχι σε 

μορφή λίστας όπως π.χ. {{a,b},{c,d}}) 
Clear[x,y] 
t0=Table[x^i+y^j,{i,1,2},{j,1,2}] 
TableForm[t0] 
t0[[2,2]] 
TableForm[t0]/.{x->2, y->3} 
 
Inverse[Τ],  αντίστροφος πίνακα 
Inverse[t0]  
Det[Τ],  ορίζουσα πίνακα 
t=Table[Round[Random[]*10],{i,1,3},{j,2,4}] 
TableForm[t] 
Det[t] 
Transpose[Τ],  ανάστροφος πίνακα 
TableForm[Transpose[t]] 
MatrixPower[Τ,n],  ύψωση σε δύναμη του πίνακα 
TableForm[MatrixPower[t,2]] 
Eigenvalues[Τ],  ακριβείς ιδιοτιμές πίνακα 
Eigenvalues[N[Τ]],  προσέγγιση ιδιοτιμών πίνακα 
Eigenvalues[N[t]] 
Eigenvectors[Τ],  ιδιοδιανύσματα πίνακα 
Eigenvectors[N[t]] 
Τ1.Τ2,  γινόμενο πινάκων 
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It=Inverse[N[t]]; 
TableForm[It] 
TableForm[t.It] 
 
IdentityMatrix[n],  μοναδιαίος πίνακας 
DiagonalMatrix[list] διαγώνιος πίνακας με στοιχεία διαγωνίου τα list 

Παράδειγμα (εκτελέστε τις παρακάτω εντολές και ελέγξτε τα αποτελέσματα): 
t=Table[Round[Random[]*10],{i,1,3},{j,2,4}]; 
TableForm[t] 
l=Eigenvalues[N[t]] 
W=Transpose[Eigenvectors[N[t]]] 
TableForm[W.DiagonalMatrix[l].Inverse[N[W]]] 
(από το θεώρημα φασματικής ανάλυσης θα πρέπει στο τέλος να προκύψει ο αρχικός πίνακας) 

• Γραφήματα  

Επίσης, το Mathematica έχει τη δυνατότητα κατασκευής γραφημάτων: 
- Διδιάστατα γραφήματα  
 

Plot[f,{x,xmin,xmax }, option->value] εμφανίζει το γράφημα της f (x) για x μετα-
ξύ του xmin και του xmax 

Plot[{f1,f2,...},{x,xmin,xmax},option->value] εμφανίζει σε κοινό γράφημα τις συναρτή-
σεις f1, f2, … 

Plot[Evaluate[f],{x,xmin,xmax}] πρώτα εκτελεί τυχόν εντολές μέσα στην f 
και μετά εμφανίζει το γράφημα της 

Show[p1,...,pn, option->value] εμφανίζει μαζί τα γραφήματα p1,p2, 
...,pn 

Plot[Sin[x],{x,0,2*Pi}]  
Plot[{Sin[x],Cos[x]},{x,0,2*Pi}] 
Plot[Evaluate[Table[i*Sin[i*x],{i,1,5}]],{x,0,2*Pi}] 
 

Τα options μπορούν να συμπεριλαμβάνουν (βλ. help του Mathematica): 
Στη θέση του Option -> value μπορουν π.χ. να τεθούν:  

 Frame -> True ή False (εμφάνιση ή απόκρυψη του πλαισίου) 
 AxesLabel -> {"alpha","beta"} (θέτει ετικέττες στους άξονες) 
 AspectRatio -> a (= height/width) ή Automatic (αναλογία διαστάσεων) 
 PlotRange -> {ymin, ymax} (περιοχή που θα εμφανιστεί ως προς τον κάθετο άξονα) 
 PlotStyle -> {Thickness[0.01], Dashing[{0.05,0.02}]} (στυλ της γραμμής) 
 PlotPoints -> n (πλήθος σημείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σχήματος) 
      DisplayFunction -> $DisplayFunction, Identity 
p1=Plot[Sin[x],{x,0,2*Pi},PlotStyle->{Thickness[0.01]},DisplayFunction->Identity]; 
p2=Plot[Cos[x],{x,0,2*Pi},PlotStyle->{Thickness[0.001]},DisplayFunction->Identity]; 
Show[p1,p2,DisplayFunction->$DisplayFunction] 
 

- Τριδιάστατα γραφήματα (R2 → R)  
Plot3D[f, {x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax},option->value] 

Στη θέση του Option -> value μπορουν να τεθούν (βλ. help του Mathematica):  
 ViewPoint -> {x,y,z}                                          
 PlotPoints, DisplayFunction, AxesLabel 
 HiddenSurface -> True, False,                                    
 Lighting -> True, False                           
 PlotRange -> {zmin,zmax}, Automatic 
 Shading -> True, False,                                          
 Mesh -> True, False            
 Axes -> True, False  

Plot3D[Exp[-x^2-y^2],{x,-2,2},{y,-2,2},PlotPoints->30] 
Plot3D[Sin[x]*Cos[y],{x,-5,5},{y,-5,5},PlotPoints->50] 
 
ContourPlot: (γράφημα ισοϋψών καμπυλών) 
ContourPlot[f,{x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax},option->value] (higher values are lighter) 

Στη θέση του Option -> value μπορουν να τεθούν (βλ. help του Mathematica):  
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 Contours -> a 
 PlotRange -> {ymin,ymax}, Automatic 
 ContourShading -> True, False            
 PlotPoints -> n 
 

ContourPlot [Exp[-x^2-y^2],{x,-2,2},{y,-2,2},PlotPoints->30] 
ContourPlot[Sin[x]*Cos[y],{x,-5,5},{y,-5,5},PlotPoints->50] 
 

DensityPlot: (γράφημα πυκνότητας) 
DensityPlot[f,{x,xmin,xmax}, {y, ymin, ymax},option->value] 

Στη θέση του Option -> value μπορουν να τεθούν (βλ. help του Mathematica):  
 Mesh->True, False            
 PlotPoints->n 

 

DensityPlot[Sin[x]*Cos[y],{x,-5,5},{y,-5,5},PlotPoints->50] 
 
- Γραφήματα από Λίστες 
ListPlot[{y1,y2,...}]       (εμφανίζει γράφημα με τα σημεία (1,y1), (2,y2), ...) 
ListPlot[{x1,y1},{x2,y2},...]   (εμφανίζει γράφημα με τα σημεία (x1,y1), (x2,y2), ...) 
ListPlot3D[Matrix]:  (εμφανίζει γράφημα με τα σημεία (i, j, M(i, j))) 
ListContourPlot[{{z11,z12,..},{z21,z22,...},...}], 
ListDensityPlot[{{z11,z12,..},{z21,z22,...},...}] 
 

Παραδείγματα (π.χ. εκτελέστε τις παρακάτω εντολές και ελέγξτε τα αποτελέσματα): 
ListPlot[{1,2,3,4}]         
l= Table[Random[],{x,1,100}];ListPlot[l, PlotJoined->True] 
l=Sort[Table[Random[],{x,1,100}]];ListPlot[l, PlotJoined->True] 
ListPlot[{{1,2},{2,2}}] 
l=Sort[Table[Random[]*2,{x,1,100}]];t=Table[{l[[i]],i/100},{i,1,100}];ListPlot[t] 
ListPlot[Evaluate[Table[{x*Sin[x/10],x*Cos[x/10]},{x,1,50}]],AspectRatio->1] 
ListPlot[Evaluate[Table[{Random[],Random[]},{1000}]]] 
ListPlot3D[Evaluate[Table[Sin[x*y/30],{x,1,30},{y,1,30}] ] ] 
ListDensityPlot[Evaluate[Table[Random[],{x,1,30},{y,1,30}]]] 
ListDensityPlot[Evaluate[Table[GCD[x,y],{x,1,30},{y,1,30}]]] 
ListContourPlot[Evaluate[Table[Random[],{x,1,30},{y,1,30}]]] 
 

 

- Παραμετρικά γραφήματα 
ParametricPlot[{fx[t],fy[t]},{t,tmin,tmax}]       (R →R2)           
ParametricPlot[{{fx[t],fy[t]},{gx[t],gy[t]}},{t,tmin,tmax}]  (R →R2) 
ParametricPlot3D[{fx[t],fy[t],fz[t]},{t,tmin,tmax}]   (R→R3) 
ParametricPlot3D[{fx[t,u],fy[t,u],fz[t,u]},{t,tmin,tmax},{u,umin,umax}] 
(R2→R3) 
ParametricPlot[{Sin[t],Sin[2t]},{t,0,2*Pi}]  

ParametricPlot[{Sin[t]+Cos[10*t],Cos[t]+Sin[10*t]},{t,0,2*Pi},AspectRatio-
>1] 
ParametricPlot[{{Sin[t],Sin[2t]},{Sin[t],Cos[t]}},{t,0,2*Pi},AspectRatio->1] 
ParametricPlot3D[{t*Sin[t],t*Cos[t],t},{t,0,10*Pi},ViewPoint->{1,0,0}] 
ParametricPlot3D[{Sin[t]*x,Cos[t]*x,x},{t,0,2*Pi},{x,0,1}] 
 
 

• Packages 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Mathematica προσφέρει τη δυνατότητα ενεργοποίησης 
(«φόρτωσης» στην μνήμη) και άλλων εντολών πέρα από αυτές που προσφέρονται ως βασικές 
(default). Συγκεκριμένα, υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένα πακέτα εντολών (packages) που πε-
ριέχουν νέες εξειδικευμένες εντολές από διάφορες περιοχές (π.χ. άλγεβρα, ανάλυση, διακριτά 
μαθηματικά, γεωμετρία, γραμμική άλγεβρα, γραφήματα, θεωρία αριθμών, στατιστική). Τα πα-
κέτα ενεργοποιούνται εκτελώντας μία εντολή της μορφής: 
<<directory`onomapaketou`  

π.χ.  
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<<Statistics`ContinuousDistributions` 

Μία άλλη εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η  
Needs["directory`onomapaketou`"] 
 

- Πακέτα Στατιστικής 

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι διάφορα πακέτα Στατιστικής: 
 
Statistics`ContinuousDistributions`    
Περιλαμβάνει: 
BetaDistribution[a,b], ChiSquareDistribution[n], ExponentialDistribution[l] 
FRatioDistribution[n1,n2], GammaDistribution[a,l], NormalDistribution[m,s] 
LogNormalDistribution[m,s],StudentTDistribution[n],  
UniformDistribution[min,max], WeibullDistribution[a,b] 
 

Statistics`DiscreteDistributions` 
Περιλαμβάνει: 
BernoulliDistribution[p], BinomialDistribution[n,p], DiscreteUniformDis-
tribution[n], GeometricDistribution[p], HyperGeometricDistribution[n,a,a+m] 
NegativeBinomialDistribution[r,p], PoissonDistribution[l] 
 

Statistics`DescriptiveStatistics` 
Περιλαμβάνει:   Mean[list], Median[list], Variance[list] 
 

Αλλα στατιστικά πακέτα είναι: 
Statistics`DataManipulation` 
Statistics`DataSmoothing` 
Statistics`ConfidenceIntervals` 
Statistics`HypothesisTests` 
Statistics`LinearRegression` 
Statistics`MultiDescriptiveStatistics` 
Statistics`MultiDiscreteDistributions` 
Statistics`MultinormalDistribution` 
Statistics`NonlinearFit` 
Statistics`NormalDistribution` 
Statistics`Common` 
 

Σε όλα τα στατιστικά πακέτα που περιέχουν κατανομές περιέχονται και οι εντολές 

PDF[dist,x] (σ.π.π), CDF[dist,x] (σ.κ.), Quantile[dist,q] (αντίστροφη σ.κ.), Mean[dist], 
Variance[dist], StandardDeviation[dist], Skewness[dist], Kurtosis[dist], 
CharacteristicFunction[dist,t], Random[dist] 
 

 
In[1]:=  <<Statistics`ContinuousDistributions`    

   PDF[LogNormalDistribution[m, s], x] 

Out[1]:=  
sx
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In[2]:=  Mean[LogNormalDistribution[m, s]] 

Out[2]:=  2

2sm
e

+
 

 
In[3]:=  Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.95] 
Out[3]:= 1.64485 
 

Παραδείγματα  (εκτελέστε τις παρακάτω εντολές και ελέγξτε τα αποτελέσματα): 
<<Statistics`ContinuousDistributions` 
N0=NormalDistribution[0,1] 
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t=Table[{x,PDF[N0,x]},{x,-3,3,0.1}] 
ListPlot[t] 
 
Plot[PDF[N0,x],{x,-3,3}] 
Plot[Quantile[N0,x],{x,0.001,0.999}] 
 

Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το πακέτο 
Graphics`Graphics` 

το οποίο περιέχει εντολές κατασκευής Pie charts, BarCharts, Histograms κ.α. 
 
Histogram[Table[Random[],{1000}]] 
 

0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

20

30

40

 


