
  

  

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11  

 

 
Περιβάλλον Εργασίας – Στοιχεία Εντολών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Maple, όπως πλέον και κάθε σύγχρονο υπολογιστικό - προγραμματιστικό περι-
βάλλον, είναι αρκετά φιλικό στο χρήστη και έχει τη δυνατότητα να εκτελείται εκτός 
από το περιβάλλον γραμμής εντολών (command line mode) και σε γραφικό  («παρα-
θυρικό») περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε όλες τις ευκολίες που παρέχει ένα 
γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, όπως τα μενού των εντολών, οι συντομεύσεις, η 
εύκολη πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας, η δυνατότητα πολλαπλών παραθύρων κ.ά. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε το περιβάλλον εργασίας του Maple και  θα 
δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και να μορφοποιήσουμε μαθηματικά κείμενα 
με το κύριο χαρακτηριστικό του Maple, που είναι οι πολύπλοκοι αλγεβρικοί και α-
ριθμητικοί υπολογισμοί.  

Το ακόλουθο υλικό έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το Maple στην έκδοση 11 σε 
λειτουργικό Windows XP σε ένα σύστημα PC 4 2.66Mhz με 512 Ram μνήμης. 
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1.1  Το Πρόγραμμα 
Το Maple στην έκδοση 11 δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε  το πρόγραμμα σε 
τρεις μορφές. Στη μορφή γραμμής εντολών Command Line Maple και σε δύο μορφές 
γραφικού περιβάλλοντος εργασίας, το (Standard) Maple 11 και το Classic Worksheet 
Maple 11. 

Αν καλέσουμε το Maple σε Command Line Mode η εικόνα που θα έχουμε είναι αυτή 
που φαίνεται παρακάτω (εικόνα 1). Οι εντολές εδώ δίνονται αποκλειστικά με μορφή 
χαρακτήρων ASCII και στην ίδια μορφή επιστρέφονται και τα αποτελέσματα.  

 

Εικόνα 1.  Command Line Mode 

Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε αποκλειστικά  με  το γραφικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωστόσο, όσα θα παρουσιάσουμε ισχύουν και για την έκδοση γραμμής ε-
ντολών.   

 Οι δύο μορφές γραφικού περιβάλλοντος δεν διαφέρουν μεταξύ τους σε τίποτα παρά 
μόνο στο ότι η πιο όμορφα σχεδιασμένη Standard Maple 11 είναι αναπτυγμένη σε 
Java και έχει περισσότερες απαιτήσεις σε πόρους του συστήματος, ενώ δίνει επιπλέον 
δυνατότητες σε συντομεύσεις και παλέτες εντολών.  

Το γραφικό περιβάλλον εργασίας του Maple έχει πολλά κοινά στοιχεία με όλα τα 
γνωστά προγράμματα, όπως οι επεξεργαστές κειμένου (π.χ.  Open Word, MS Word 
κ.α.), τα υπολογιστικά φύλλα (πχ. Excel). Αποτελείται από τη γνωστή οριζόντια μπά-
ρα εντολών (Menu), από όπου μπορούμε να βρούμε βασικούς αλλά και προχωρημέ-
νους χειρισμούς του προγράμματος. 
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 Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2)  παρουσιάζεται το περιβάλλον εργασίας στη μορ-
φή (Standard) Maple 11, όπου στο αριστερό μέρος μπορούμε να δούμε τις παλέτες 
συντομεύσεων των εντολών οι οποίες δίνονται στη μαθηματική μορφή τους. Το περι-
βάλλον σε αυτή την έκδοση είναι εξελληνισμένο και σχεδόν κάθε επεξεργασία μπο-
ρεί να γίνει με χρήση των μενού και των υπομενού του προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 2. Standard Maple 11, η έκδοση υλοποιημένη σε Java. 

 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού με το Maple, υπολογί-

ζουμε το ολοκλήρωμα 
2

1
cos( )x dx ,  χρησιμοποιώντας πρώτα τις παλέτες (Document 

mode) που φαίνονται στο αριστερό μέρος, και στη συνέχεια το ίδιο ολοκλήρωμα,  
χρησιμοποιώντας την εντολή int (Worksheet mode).  
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Εικόνα 3. Maple- Εισαγωγή Εντολών 

Στην εικόνα 4 βλέπουμε το «κλασικό» περιβάλλον του Maple (Classic Worksheet 

Maple), όπου παρουσιάζεται το παράθυρο με τους χειρισμούς κλεισίματος  , αλ-

λαγής μεγέθους , ελαχιστοποίησης  και μέσα σε αυτό οι εντολές αρχειοθέτη-
σης, επεξεργασίας κ.ά. Επίσης, στην εικόνα 4 είναι ανοικτό ένα φύλλο εργασίας και 
παρουσιάζεται η πρόσθεση δύο αριθμών . 

 

Εικόνα 4. Classic Worksheet Maple 11 

Στη συνέχεια του βιβλίου θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά την εισαγωγή εντολών 
στο περιβάλλον Maple Classic Worksheet. Όπου, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές  
διαφορές ανάμεσα στα  δυο περιβάλλοντα, θα γίνεται σχετική αναφορά. 

Γραμμή κατάστασης 

Tool Bars 

Restart Stop Γραμμή εντολών 

Γραμμή αποτελέσματος Γραμμή επόμενης εντολής 
Menu 
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Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε εν συντομία κάποια βασικά μενού και υπομενού 
του περιβάλλοντος Classic Worksheet Maple. 

 Γραμμή  Μενού (Menu Bar) 

Στη γραμμή μενού υπάρχουν σε υπομενού οι εντολές για τη διαχείριση αρχείων 
(File), οι εντολές επεξεργασίας (Edit), οι εντολές προβολής  (View), οι εντολές εισα-
γωγής (Insert), οι εντολές διαμόρφωσης (Format), οι εντολές Spreadsheet, οι εντολές 
Windows και οι εντολές βοήθειας (Help). 

 

Στο υπομενού File (Εικόνα 5) μπορούμε να δημιουργή-
σουμε ένα νέο φύλλο εργασίας (New), να ανοίξουμε 
(Open), να αποθηκεύσουμε (Save), να μετατρέψουμε 
(Export As) ένα φύλλο εργασίας σε απλό κείμενο, ιστο-
σελίδα ή σε μορφή Latex, να εκτυπώσουμε, να θέσουμε 
τις ιδιότητες εκτύπωσης, να ορίσουμε τις βασικές λει-
τουργίες του προγράμματος και, βέβαια, να βγούμε από 
το πρόγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

             

   Εικόνα 5. File Menu 

Στο υπομενού Edit (Εικόνα 6) είναι δυνατόν να εκτελέ-
σουμε τις γνωστές λειτουργίες αντιγραφής (Copy  
Ctrl+C) και επικόλλησης (Paste Ctrl+V), να αναζητή-
σουμε κείμενο μέσα στο φύλλο εργασίας (Ctrl+F), να 
ενεργοποιήσουμε τον ορθογράφο (F7), να κάνουμε με-
τατροπή μονάδων και,  κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο, να συ-
μπληρώσει το Maple μια εντολή που αρχίσαμε να γρά-
φουμε (Complete Command) (F6) κ.ά. 

  Εικόνα 6. Edit Menu 
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Στο υπομενού View (Εικόνα 6) μπορούμε να ενεργο-
ποιήσουμε την εργαλειοθήκη, τη γραμμή περιεχομέ-
νων και τη γραμμή κατάστασης. Επίσης, μπορούμε να 
ανοίξουμε τις παλέτες συντομεύσεων, να ορίσουμε το 
μέγεθος γραμμάτων που θα βλέπουμε κ.ά. 

 

 

 

 

 

      

 

                                  Εικόνα 7. View Menu 

Από το υπομενού Insert (Εικόνα 8) μπορούμε να ει-
σαγάγουμε κείμενο (Ctlr+T), να εισαγάγουμε μαθη-
ματικά σύμβολα (Ctrl +R), να εισαγάγουμε μια εντο-
λή του Maple (Ctrl +M), να εισαγάγουμε μια εντολή 
του Maple χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό συμβο-
λισμό της (Ctrl +G), να δημιουργήσουμε παραγρά-
φους, γραφικές παραστάσεις τομής και υποτομής, 
καθώς και συνδέσμους με ιστοσελίδες, αλλά και να 
εισαγάγουμε διακοπή σελίδας κ.ά.  

    Εικόνα 8. Insert Menu 

 
 
 
Από το μενού Format (Εικόνα 9) μπορούμε να μορφοποιή-
σουμε το κείμενο και τις εντολές που εισάγουμε, να ορί-
σουμε παραγράφους και να μετατρέψουμε απλό κείμενο σε 
εντολή του Maple κ.ά. 
 
 

  

       Εικόνα 9. Format Menu 

 



Κεφάλαιο 1ο – Περιβάλλον Εργασίας, Στοιχεία Εντολών 19 

 Εργαλειοθήκη (Tool Bar) 

Στη γραμμή εργαλείων (Εικόνα 10) υπάρχουν συντομεύσεις εντολών, όπως η δημι-
ουργία, το άνοιγμα, η αποθήκευση, η εκτύπωση ενός φύλλου εργασίας, οι βασικές 
εντολές αντιγραφής και επικόλλησης, οι εντολές δημιουργίας ενοτήτων, οι εντολές 
μεγέθυνσης, η εντολή επανεκκίνησης του πυρήνα του προγράμματος. 

 

Εικόνα 10. Εργαλειοθήκη 

 Γραμμή κατάστασης (Status Bar) 

Από  τη γραμμή κατάστασης (Εικόνα 11) μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για 
το χρόνο υπολογισμού, τη μνήμη που χρειάζεται το φύλλο εργασίας καθώς και τη 
συνολική μνήμη που απομένει. 

 

Εικόνα 11. Γραμμή Κατάστασης 

 Παλέτες Συντομεύσεων 

Το Maple και στο περιβάλλον Classic Worksheet διαθέτει κάποιες παλέτες συντο-
μεύσεων εντολών (για να εμφανιστούν οι παλέτες πρέπει να ενεργοποιηθούν από το 
μενού  View ). 

 Αν από αυτές τις παλέτες επιλέξουμε στοιχεία, το Maple εισάγει αυτόματα την αντί-
στοιχη εντολή με τη μαθηματική της μορφή, χωρίς αυτή να εμφανίζεται στην οθόνη.  

Για παράδειγμα, εάν από την παλέτα expression επιλέξουμε με το ποντίκι το εικονί-

διο   τότε μπορούμε να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα χωρίς να γνωρίζουμε 
απαραίτητα την αντίστοιχη εντολή.  

Οι διαθέσιμες παλέτες είναι: 

Η παλέτα Expression που περιέχει συντομεύσεις για τις εντολές 
ορίων ολοκληρωμάτων, δυνάμεων, ριζών και βασικών συναρτή-
σεων. 

 

Η παλέτα Symbols που 
περιέχει τους ελληνικούς χαρακτήρες καθώς 
και κάποιες σταθερές και σύμβολα  e ,  ,  , 
 . 
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Η παλέτα Vector η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διανυ-
σμάτων. 

 

Η παλέτα Matrix η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μητρών 
οποιασδήποτε διάστασης. 

 

 

 Παλέτες Συντομεύσεων στο Standard Maple περιβάλλον 

Στο περιβάλλον Standard Maple διαθέτουμε επιπλέον παλέτες και συντομεύσεις ό-
πως αυτές που φαίνονται στην εικόνα 12. Για το ποιες από τις παλέτες θα εμφανίζο-
νται μπορούμε να το ρυθμίσουμε από το μενού προβολήπαλέτες (εικόνα 2).   

 

  

 

Εικόνα 12. Συντομεύσεων στο Standard Maple περιβάλλον 
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1.2 Φύλλο Εργασίας (Worksheet)  
Όπως ήδη έχει γίνει αντιληπτό, για να είμαστε σε θέση να εργαστούμε με το Maple 
και να εισαγάγουμε εντολές, πρέπει πρώτα να ανοίξουμε ένα φύλλο εργασίας 
«worksheet». Αυτό γίνεται εύκολα από το μενού File New (Εικόνα 5). 

Στην εικόνα 13 παρουσιάζεται ένα φύλλο εργασίας και το προτρεπτικό, το οποίο  
αναμένει από εμάς την εισαγωγή εντολών ή κειμένου. 

 

Εικόνα 13. Φύλλο Εργασίας 

 
Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις (Modes) για το προτρεπτικό ενός  φύλλου εργασίας 
στο Classic Worksheet Maple: 
 

1. Η κατάσταση εισαγωγής εντολών [>            1D Maple Input    (Ctrl+M) 

2. Η κατάσταση εισαγωγής εντολών με εμφάνιση των αντίστοιχων μαθη-
ματικών συμβολισμών τους.                [>?          2D Maple Input    (Ctrl+G) 

3. Η κατάσταση εισαγωγής κειμένου [                                           (Ctrl+T) 

4. Η κατάσταση εισαγωγής μαθηματικών συμβόλων [?                (Ctrl+R) 

 
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις τέσσερις αυτές καταστάσεις εισαγω-
γής εντολών και κειμένου. 

Προτρεπτικό 

Γραμμή εντολών - κειμένου 
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1.2.1 Εισαγωγή Εντολών  
Για να εισαγάγουμε μια εντολή, πρέπει η γραμμή εντολής  του συστήματος (system 
command) να βρίσκεται σε κατάσταση εισαγωγής εντολών, πρέπει δηλαδή το προ-
τρεπτικό να έχει τη μορφή: 

[>  

Για να φέρουμε το προτρεπτικό σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να επιλέξουμε από 

την εργαλειοθήκη (Εικόνα 10) το εικονίδιο  ή να πατήσουμε συγχρόνως τα  
Ctrl+M. 

 Σε κάθε εντολή πρέπει να δηλώνουμε το τέλος της, χρησιμοποιώντας το 
ελληνικό ερωτηματικό “ ; ”  

 Ο υπολογισμός γίνεται απλώς με το πάτημα του [ENTER]. 

Ας δούμε τώρα ένα απλό παράδειγμα: 

Όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά ένα φύλλο εργασίας, το προτρεπτικό βρίσκεται ήδη 
στην κατάσταση εισαγωγή εντολής, οπότε μπορούμε να εισαγάγουμε την πρώτη μας 
εντολή. 

> 2+3;      [ENTER] 

5  

Αν θέλουμε να εισαγάγουμε περισσότερες εντολές στην ίδια ομάδα υπολογισμών, 
πατάμε [SHIFT] και [ENTER], ενώ το  [ENTER]  για τον υπολογισμό το πατάμε στο 
τέλος. 

> 2+3;      [SHIFT] και [ENTER] 

6+7;       [ENTER]   

5  
13  

Για να διακόψουμε τους υπολογισμούς του Maple, πατάμε το κουμπί  της εργα-
λειοθήκης (Εικόνα 10). 

Παρατήρηση: 1-1 

Όταν εργαζόμαστε στη Standard Maple μορφή του προγράμματος, δεν είναι απαραί-
τητο να δηλώσουμε το τέλος της γραμμής χρησιμοποιώντας το ερωτηματικό.  
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1.2.2 Εισαγωγή Εντολών με Χρήση του Μαθηματικού 
Συμβολισμού  
Είναι δυνατόν να εισαγάγουμε μια εντολή με χρήση του «κλασικού» μαθηματικού 
συμβολισμού της. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξουμε από το μενού Insert-
>Standard Maple input ή να πατήσουμε συγχρόνως τα  Ctrl+G. Σε αυτή την περίπτω-
ση, το προτρεπτικό έχει την μορφή [>? και οι εντολές δίνονται σε ειδικό χώρο, κάτω 
από την μπάρα του μενού, ή επιλέγονται από τις παλέτες. Στην εικόνα 14 έχουμε ένα 
παράδειγμα για την εισαγωγή μιας εντολής και με τους δύο τρόπους (1D Maple Input 
και 2D Maple Input)  

 

Εικόνα 14. Εισαγωγή εντολών -  2D Maple Input  

1.2.3 Εισαγωγή και Επεξεργασία Κειμένου   
Σε ένα φύλλο εργασίας είναι δυνατό να εισαγάγουμε κείμενο, το οποίο μπορούμε να 
το μορφοποιήσουμε (να ορίσουμε τη γραμματοσειρά, να το στοιχίσουμε κ.ά.). Για 
την εισαγωγή κειμένου πρέπει να επιλέξουμε από την εργαλειοθήκη (Εικόνα 10) το 

εικονίδιο   ή να πατήσουμε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl+T για να έλθει το προ-
τρεπτικό στην κατάσταση κειμένου, δηλαδή στη μορφή [.  

Επίσης, είναι δυνατόν να εισαγάγουμε μαθηματικά σύμβολα και εκφράσεις μέσα σε 

κείμενο, επιλέγοντας από την εργαλειοθήκη το εικονίδιο  ή πατώντας συγχρόνως 
τα  Ctrl+R. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθηματικοί συμβολισμοί που παρεμβάλλονται 
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στο κείμενο δεν υπολογίζονται. Αν, ωστόσο, θέλουμε να παρεμβάλουμε σε κείμενο 
μαθηματικούς συμβολισμούς, οι οποίοι και να εκτελούνται πατώντας το [ENTER], 
τότε τους εισάγουμε πατώντας  Ctrl+G. 

 

Εικόνα 15. Παράδειγμα Εισαγωγής Κειμένου 

 Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που υπάρχει στο Maple είναι ο ορθογράφος. Σε μεικτά 
κείμενα, που αποτελούνται από κείμενο και εντολές, μπορούμε να κάνουμε ορθογρα-
φικό έλεγχο στο κείμενο, πατώντας το F7 ή από το μενού Edit-> SpellCheck  

Για να ορίσουμε ελληνικό ορθογράφο, πρέπει από το Menu->Preferences να ορίσου-
με το αρχείο του ελληνικού ορθογράφου. Το Maple δεν συνοδεύεται από αρχείο Ελ-
ληνικής ορθογραφίας, αλλά μπορούμε εμείς να ορίζουμε οποιοδήποτε αρχείο έχουμε 
σε μορφή txt. 

 

 Εικόνα 16.  Ορισμός Αρχείου Ελληνικού Ορθογράφου. 
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1.2.4 Ενότητες 
Ένα μεικτό φύλλο εργασίας που αποτελείται από κείμενο αλλά και εντολές μπορούμε 
να το χωρίσουμε σε ενότητες (sections) επιλέγοντας από την εργαλειοθήκη το εικονί-

διο  ή από το μενού Insert->Section (Εικόνα 8). 

Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε φύλλα εργασίας, στα οποία μπο-
ρούμε να κρύβουμε κάποια κομμάτια από το κείμενο ή τις εντολές (π.χ. τη λύση μιας 
άσκησης). Το  που παρουσιάζεται δείχνει ότι μια υποενότητα είναι ήδη ανοιχτή. 
Αντίθετα, εάν σε μια υποενότητα δεν παρουσιάζεται, τότε στη θέση του – βλέπουμε 
το σύμβολο . 

 

 Εικόνα 17. Παράδειγμα Εισαγωγής Ενοτήτων και Υποενοτήτων. 

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε παράλληλα περισσότερα από ένα 
φύλλα εργασίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 18.  

 

 Εικόνα 18. Πολλά Φύλλα Εργασίας 
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Παρατήρηση: 1-2 

Όταν δουλεύουμε στο Standard Maple, οι καταστάσεις για την εισαγωγή εντολών και 
κειμένου χωρίζονται σε Document mode και Worksheet mode: 

Στην κατάσταση Document mode εισάγουμε το πρόβλημά μας στη μαθηματική του 
μορφή χρησιμοποιώντας τις παλέτες χωρίς να εμφανίζεται το προτρεπτικό. Για να 
ξεκινήσουμε σε Document mode επιλέγουμε από το μενού  File το New και στη συ-
νέχεια επιλέγουμε το Document Mode. 

Στην κατάσταση Worksheet mode όπως ήδη έχουμε αναφέρει μπορούμε να κάνουμε 
έναν υπολογισμό είτε εισάγοντας την αντίστοιχη εντολή από το πληκτρολόγιο (1D 
Math Input), είτε δίνοντας το αντίστοιχο μαθηματικό (2D Math Input) συμβολισμό 
από τις παλέτες. Για να ξεκινήσουμε σε Document mode,  επιλέγουμε από το μενού  
File το New και στη συνέχεια επιλέγουμε το Worksheet mode. 

> int(cos(x),x); 

 

> d


( )cos x x
                                   

1.3 Εντολές και Βασικοί Κανόνες Σύνταξης  τους 
Το Maple αποτελείται από χιλιάδες εντολές και συναρτήσεις. Αυτές χωρίζονται σε 
δύο βασικές κατηγορίες, εκείνες που είναι ενσωματωμένες (built in) στον πυρήνα 
(Kernel) του προγράμματος και εκείνες που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες εντολών 

(library commands).  

Οι εντολές που βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος ενεργοποιούνται από την 
στιγμή της έναρξης του Maple και είναι διαθέσιμες πάντα. Είναι λίγες σε πλήθος και 
είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού C. Αν ζητήσουμε πληροφορίες για μια 
εντολή του πυρήνα, το Maple δεν θα μας επιστρέψει τίποτα για τον τρόπο υλοποίη-
σής της. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε πληροφορίες για την εντολή evalf (η εντο-
λή αυτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιστρέφει την προσεγγιστική τιμή μιας πα-
ράστασης). 

> interface( verboseproc=2 ); 

> print(evalf); 

proc () end procoption ;,builtin evalf remember  

Το Maple απλώς μας αναφέρει ότι η εντολή evalf είναι εντολή του πυρήνα εντο-
λών. 

 

2D Math Input 

1D Math Input 
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Οι εντολές των βιβλιοθηκών ανήκουν είτε στην κύρια βιβλιοθήκη (Main Library), 
είτε σε πακέτα (packages). Οι εντολές της κύριας βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμες, όπως 
και οι εντολές του πυρήνα από τη στιγμή που το Maple ξεκινά, αντίθετα οι εντολές 
των πακέτων είναι διαθέσιμες μόνο μετά από την ενεργοποίηση του πακέτου.  

Οι εντολές των βιβλιοθηκών είναι γραμμένες στη γλώσσα προγραμματισμού Maple. 
Αν ζητήσουμε πληροφορίες για την εντολή ln (είναι εντολή της κύριας βιβλιοθήκης 
εντολών), τότε το Maple μας επιστρέφει το υποπρόγραμμα που την υλοποιεί σε 
γλώσσα Maple. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν θελήσουμε να επεκτείνουμε μια ήδη 
υπάρχουσα εντολή, διαβάζοντας τον κώδικά της και κάνοντας τις απαραίτητες μετα-
τροπές. 

> interface( verboseproc=2 ); 

> print(ln); 

::x algebraicproc( )
local ;, ,res k b
option ;`Copyright (c) 1992 by the University of Waterloo. All rights reserved.`

nargs 1 error ,"expecting 1 argument, got %1"nargsif then
( )type ,x ' '( )complex float return ( )evalf ( )' 'ln xelif then

x 0 NumericEvent ' 'real_to_complex,(return elif then
( )NumericEvent ,' 'division_by_zero  undefined I )

( )type ,x ' 'elif then
( )type ,x ' 'neg_infinityif then

return ( )NumericEvent ,' 'real_to_complex   I
:= res  ( )`if` , ,( )type ,x ' 'pos_infinity 0 ( )argument x Ielse

end if
( )type ,x ' 'undefined  := res ( ):-NumericTools ThrowUndefined xelif then
( )type ,x ' 'negativeelif then

return ( )NumericEvent ,' 'real_to_complex ( )ln x  I
and and ( )type ,x ' 'function ( )op ,0 x ' 'exp ( ) ( )op ,1 x 0elif then

 := res ( )op ,1 x
 and ( )type ,x ' 'posint ( )iperfpow x FAILelif then

; := b ( )iperfpow ,x ' 'k  := res k ( )ln b
 and  and ( )type ,x ' 'rational ( )numer x 1 0 x  := res  ( )ln ( )denom xelif then
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and ( )type ,x ' 'SymbolicInfinity ( )type ,( )signum , ,0 x undefined ' 'numericelif then
0 ( )signum , ,0 x undefined  := res if then
return ( )NumericEvent ,' 'real_to_complex   Ielse

end if
 and ( )type ,x ' '^constant numeric ( )signum ( )op ,1 x 1elif then

 := res ( )op ,2 x ( )ln ( )op ,1 x
( )type ,x ' '`^` ( )signum , ,0 ( )abs ( )op ,2 x 1 0 -1 or ( and elif

 and ( )signum , ,0 ( )abs ( )op ,2 x 1 -1 -1 ( )coulditbe ( )op ,1 x 0 false or 
 and ( )signum , ,0 ( )abs ( )op ,2 x 2 0 -1 ( )signum , ,0 ( ) ( )op ,1 x 1 1 or 
 and ( )signum , ,0 ( )abs ( )op ,2 x 2 -1 -1 ( )signum , ,0 ( ) ( )op ,1 x 0 1) then

 := res ( )op ,2 x ( )ln ( )op ,1 x
 not ( )type ,procname ' 'indexed  := res ( )' 'ln xelif then
return ( )' 'procname xelse

end if ;
 and ( )type ,res ' 'nonreal  not ( )hastype ,[ ]args ' 'nonrealif then

( )NumericEvent ,' 'real_to_complex res
 := ( )ln args reselse

end if
end proc

 

Εικόνα 19. Ο Κώδικας Υλοποίησης (σε εντολές Maple)  
της συνάρτησης του λογαρίθμου ln 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι εντολές αυτές ακολουθούν κάποιους βασικούς κα-
νόνες συντακτικού, τους εξής: 

 Γίνεται διαχωρισμός κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. 

 Οι εντολές και οι δεσμευμένες λέξεις γράφονται πάντα με μικρά γράμματα.  

Αυτός ο κανόνας ωστόσο έχει αρκετές εξαιρέσεις, για παράδειγμα οι  σταθερές π και 
i, όπου οι εντολές είναι Pi και I αντίστοιχα. Επίσης οι εντολές του πακέτου 
LinearAlgebra ξεκινούν όλες με κεφαλαίο γράμμα βλέπε κεφάλαιο 6.4, και οι εντολές 
που τυπώνουν το αντίστοιχο μαθηματικό σύμβολο ξεκινούν με κεφάλαιο γράμμα πα-
ράδειγμα Int και int βλέπε παράδειγμα 9.2. 
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 Δεν επιτρέπεται να ορίσουμε μεταβλητή με το όνομα ήδη δεσμευμένης λέξης 
(εντολής) (περισσότερα για τον ορισμό μεταβλητών στην παράγραφο 3.2). 

 Οι παράμετροι των εντολών τοποθετούνται σε παρενθέσεις και στην περίπτωση 
που είναι περισσότερες από μία χωρίζονται με κόμμα. 

 Μια εντολή για να εκτελεστεί πρέπει να ακολουθείται από ελληνικό ερωτηματικό 
; ή : αν δεν θέλουμε να δούμε στην οθόνη το αποτέλεσμα της εντολής. 

εντολή( παράμετρος1, παράμετρος2...); 

Ας δούμε ένα παράδειγμα εντολής 

> plot(cos(x), x=0..Pi,style=point,symbol=circle); 

Η παραπάνω εντολή κατασκευάζει τη γραφική παράσταση της έκφρασης cos(x) στο 
διάστημα [0,π]. Η εντολή είναι γραμμένη με μικρούς χαρακτήρες και οι παράμετροι 
της εντολής βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις και χωρίζονται με κόμματα. 

Αν μετά την παραπάνω εντολή πατήσουμε [ENTER] τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα: 

 

  

 

 Μηνύματα Λάθους 

Το Maple από τη στιγμή που θα πατήσουμε το Enter θα προσπαθήσει να εκτελέσει 
την εντολή που του δώσαμε. Εάν σε αυτή υπάρχει κάποιο λάθος, θα μας επιστρέψει 
το αντίστοιχο μήνυμα. 

Έτσι, στην παρακάτω εντολή δεν έχουμε δηλώσει το τέλος γραμμής με το ; και το 
Maple επιστρέφει μήνυμα λάθους. 

> plot(cos(x),x=0..Pi,style=point,symbol=circle) 

Warning, premature end of input 
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Στην παρακάτω εντολή δεν έχουμε κλείσει σωστά τις παρενθέσεις και έτσι το σύμβο-
λο ; είναι απρόσμενο για το πρόγραμμα. 

> plot(cos(x),x=0..Pi,style=point,symbol=circle; 

Error, `;` unexpected 

Ωστόσο, αν υπάρχει λάθος στο όνομα μιας εντολής, για παράδειγμα, έχει δοθεί με 
κεφαλαίους αντί για μικρούς χαρακτήρες, τότε το Maple δεν επιστρέφει κάποιο μή-
νυμα λάθους, αλλά επαναλαμβάνει την εντολή. 

> Plot(cos(x), x=0..Pi,style=point,symbol=circle); 

( )Plot , , ,( )cos x x .. 0  style point symbol circle  

1.4 Βοήθεια  
Για την ακριβή σύνταξη των εντολών, παραδείγματα, λεπτομέρειες για τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται καθώς και νέα στοιχεία για κάθε έκδοση του προγράμματος, 
μπορούμε να καλέσουμε τη βοήθεια που έχει το Maple από το μενού Help. 

 

Εικόνα 20. Βοήθεια 

Σε οποιοδήποτε σημείο του φύλλου εργασίας μπορούμε να καλέσουμε τη βοήθεια για 
μία εντολή πληκτρολογώντας ?εντολή. Αν εκτελέσουμε  αυτήν την εντολή, θα α-
νοίξει αυτόματα το παράθυρο της βοήθειας στην αντίστοιχη παράγραφο, όπου περιέ-
χονται λεπτομέρειες για την εντολή. Για παράδειγμα, αν σε ένα φύλλο εργασίας πλη-
κτρολογήσουμε ?plot, θα ενεργοποιηθεί η βοήθεια και θα εμφανιστεί η  Εικόνα 20. 
Βοήθεια. 
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Επίσης με την εντολή usage(εντολή); μπορούμε να έχουμε μια σύνοψη των πα-
ραμέτρων της εντολής.  

> usage(plot); 

 

Με την εντολή example(εντολή); η βοήθεια για την εντολή μας δίνει  παρα-
δείγματα της χρήσης της. 

> example(plot); 

 

Επίσης, μέσα από το μενού Help μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αναζήτηση, 
ώστε να βρεθούν όλες οι σχετικές σελίδες βοήθειας είτε ανά θέμα (Help-> Topic 
Search), είτε με  βοήθεια κάποιων λέξεων κλειδιών (Help-> Full Text Search) 

 

Εικόνα 21. Topic Search 
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1.5 Συντομεύσεις Πληκτρολόγιου 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε κάποιες από τις βασικές συντομεύσεις πλη-
κτρολογίου που διαθέτει το Maple. 

Ctrl + Space 
Συμπληρώνει μια εντολή  
(στην έκδοση standard Maple μόνο) 

Home Cursor Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή της γραμμής. 

End Cursor Μετακινεί τον κέρσορα στο τέλος της γραμμής. 

Ctrl + Home Cursor 
Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή του φύλλου  
εργασίας. 

Ctrl + End Cursor 
Μετακινεί τον κέρσορα στο τέλος του φύλλου  
εργασίας. 

Ctrl + Down Arrow 
Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή του  
γκρουπ εντολών. 

Ctrl + Up Arrow 
Μετακινεί τον κέρσορα στο τέλος του  
γκρουπ εντολών 

Shift + Enter 
Εισάγει μια νέα γραμμή εντολή στο ίδιο  
γκρουπ εντολών. 

Alt + Shift + F6 
Εναλλάσσει τα φύλλα εργασίας που έχουμε  
ανοικτά. 

Alt + F  Ανοίγει το μενού εντολών File. 

Alt + E  Ανοίγει το μενού εντολών Edit. 

Alt + V  Ανοίγει το μενού εντολών View. 

Alt + I  Ανοίγει το μενού εντολών Insert. 

Alt + R  Ανοίγει το μενού εντολών Format. 

Alt + T  Ανοίγει το μενού εντολών Tools. 

Alt + W  Ανοίγει το μενού εντολών  Window. 

Alt + H  Ανοίγει το μενού εντολών Help. 

Alt + F + D  Επισυνάπτει το φύλλο εργασίας σε email. 

Ctrl + N  Δημιουργεί ένα νέο φύλλο εργασίας. 

Ctrl + O  Ανοίγει ένα φύλλο εργασίας. 
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Ctrl + F4  Κλείνει το ενεργό φύλλο εργασίας. 

Ctrl + S  Αποθηκεύει ένα φύλλο εργασίας. 

Ctrl + P  Τυπώνει ένα φύλλο εργασίας. 

Ctrl + Shift + P  Page Setup. 

Alt + F4  Κλείνει το  Maple. 

Ctrl + Z  Undo 

Ctrl + Y  Redo 

Ctrl + X  Αποκόβει κείμενο ή εντολές. 

Ctrl + C  Αντιγράφει κείμενο ή εντολές. 

Ctrl + V  Επικολλεί κείμενο ή εντολές. 

Πίνακας 1. Συντομεύσεις Πληκτρολογίου 

Στη συνέχεια του βιβλίου θα παρουσιάζουμε κάθε εντολή συνοπτικά σε έναν πίνακα, 
όπου πέρα από τη περιγραφή της και τη γενική της σύνταξη θα παρουσιάζεται και η 
δυνατότητα επιλογή της από τις παλέτες των έτοιμων εκφράσεων και εντολών, όταν 
αυτή βέβαια είναι διαθέσιμη . 

 

Περιγραφή:  

Γενική Σύνταξη:  

Expression Palettes  

 



 


