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Πρόλογος

Στα  πλαίσια  της  παγκοσμιοποιημένης  οικονομίας  και  της  αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας  των  χρηματοοικονομικών  δεδομένος,  οι  επαγγελματίες  στην 
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αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — στην προσπάθεια  τους  να εδραιώσουν 

και  να  διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους— εξαρτώνται  καθημερινά ολοένα 

και  περισσότερο  από  προηγμένες  ποσοτικές  μεθοδολογίες.  Η  ανάπτυξη  και 

εφαρμογή αυτών των ποσοτικών μεθοδολογιών προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού.  To Matlab,  που  έχει  αναπτυχθεί  από  την  εταιρία  Math Works Inc., 

αποτελεί  ένα  από  τα  πλέον  σύγχρονα  προϊόντα  λογισμικού  ανάπτυξης  μιας 

πληθώρας εφαρμογών.  Η μεγάλη υπολογιστική  δύναμη και  ευχρηστία  του  Matlab 

το  καθιστά  ιδιαίτερα  αποτελεσματικό  στην  επίλυση  απλών  και  σύνθετων 

χρηματοοικονομικών  εφαρμογών.  Οι  απαιτήσεις  του  βιβλίου  σχετικά  με  το  

προγραμματιστικό  και  χρηματοοικονομικό  υπόβαθρο  του  αναγνώστη  δεν  είναι 

υπερβολικές.  Αρκεί  η  εξοικείωση  με  το  λειτουργικό  σύστημα  των  Windows και 

κάποιες  βασικές  γνώσεις  σε  θέματα  χρηματοοικονομικής,  με  έμφαση  στις 

κεφαλαιαγορές και  τη χρηματοοικονομική οικονομετρία.Αυτή η εργασία, μέσα από 

μια  συστηματική  παρουσίαση  των  βασικών  λειτουργών  του  Matlab και  των 

χρηματοοικονομικών εργαλειοθηκών του, έχει  στόχο να φέρει  τον οποιοδήποτε σε 

τέτοιο  επίπεδο  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  χρησιμοποιεί  το  Matlab σε 

χρηματοοικονομικές  εφαρμογές  όπως  η  διαχείριση  χαρτοφυλακίου,  η  αποτίμηση 

χρεογράφος  σταθερού  εισοδήματος  και  παραγώγων,  η  ανάπτυξη  υποδείγματος 

πρόβλεψης, κτλ. 

Στο Κεφάλαιο 1 του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση τος 

βασικών λειτουργιών του Matlab.

 Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι τρόποι εισαγωγής και

 Διαχείρησης χρηματοοικονομικών δεδομένων στο Matlab. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή στο Matlab
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Το  κεφάλαιο  αυτό  αποτελεί  μία  συνοπτική  αλλά  περιεκτική  παρουσίαση  των 

βασικών λειτουργιών του  Matlab.  To Matlab που έχει  αναπτυχθεί  από την εταιρία 

Math Works Inc., αποτελεί  ένα από τα πλέον σύγχρονα λογισμικά ανάπτυξης μίας 

πληθώρας εφαρμογών από αριθμητική ανάλυση μέχρι αεροναυπηγική. Η ονομασία 

του  προέρχεται  από τις  λέξεις  matrix laboratory,  καθώς είχε  αρχικά δημιουργηθεί 

ως  ένα  λογισμικό  γραμμικής  άλγεβρας  για  υπολογισμούς  με  πίνακες.  Με  το  

πέρασμα των χρόνων το Matlab εξελίχθηκε σε ένα διαδραστικό λογισμικό το οποίο 

ενσωματώνει  σε  ένα  εύχρηστο  και  λειτουργικό  περιβάλλον  μαθηματικούς  

υπολογισμούς, οπτικοποίηση και προγραμματισμό. Οι εργαλειοθήκες που διαθέτει  

το  Matlab,  οι  οποίες  αποτελούνται  από  συναρτήσεις  του  Matlab (Μ-files), 

καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  επιστημονικών  πεδίον.  Οι  δυνατότητες  του  Matlab 

μπορούν  να  επεκταθούν  καθώς  δίνεται  η  δυνατότητα  στον  χρήστη, 

χρησιμοποιούντος  τη  γλώσσα  προγραμματισμού  του  Matlab,  να  δημιουργήσει  τα 

δικά του προγράμματα.

1.1   Εξοικείωση με τον χώρο εργασίας του Matlab
Ξεκινώντας  το  πρόγραμμα  Matlab εμφανίζεται  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  η 

επιφάνεια εργασίας του Matlab, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων για 

τη  διαχείριση των αρχείων,  των  μεταβλητών και  των  εφαρμογών του  Matlab.  Την 

πρώτη  φορά  που  ο  χρήστης  ξεκινάει  το  Matlab εμφανίζονται  τα  ακόλουθα 

προεπιλεγμένα παράθυρα:

■ Το  Παράθυρο Εντολών (Command Window):  Το παράθυρο εντολών αποτελεί  το 

βασικό παράθυρο/εργαλείο του  Matlab για την εισαγωγή δεδομένων, την εκτέλεση 

συναρτήσεων και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

■ Ο  Τρέχων  κατάλογος  (  invent Directory):  To παράθυρο  αυτό  εμφανίζει  τα 

περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον τρέχοντα  

κατάλογο,  να  ανοίξει  και  να  επεξεργαστεί  τα  αρχεία  και  τις  μεταβλητές  που 

εμφανίζονται  σε  αυτόν  καθώς  και  τις  μεταβλητές  που  υπολογίζονται  στο  χώρο  

εργασίας.

■ Ο  Χώρος  Εργασίας  (Workspace):  Το  παράθυρο  αυτό  παρέχει  πληροφορίες 

σχετικά με τις μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά τους οι οποίες αποθηκεύονται σε  
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έναν  πρόχειρο  χώρο  μνήμης  κατά  την  εκτέλεση  μιας  εργασίας  στο  Matlab. 

Μεταβλητές  μπορούν  να  προστεθούν  στο  χώρο  εργασίας,  χρησιμοποιώντας 

συναρτήσεις,  εκτελώντας  αρχεία  τύπου  Matlab ή  ακόμη  και  ανοίγοντας  κάποιον 

χώρο  εργασίας  που  έχουμε  προηγουμένως  αποθηκεύσει.  Ειδικότερα,  οι 

προεπιλεγμένες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  μεταβλητές  που  εμφανίζονται  στο 

χώρο εργασίας είναι οι τιμές τους, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Ο χρήστης μπορεί 

να  εμφανίσει  σε  διπλανές  στήλες  και  άλλα  χαρακτηριστικά  των  μεταβλητών 

επιλέγοντας  View -»Choose Columns (Προβολή -> Επιλογή στηλών).  Θα πρέπει 

να  σημειώσουμε,  ότι  το  παράθυρο  αυτό  εναλάσσεται  με  το  παράθυρο  του 

τρέχοντος φακέλου.

■ Το  Ιστορικό Εντολών (CommandHistory):  Το  παράθυρο  αυτό  εμφανίζει  τις  πιο 

πρόσφατες εντολές που έχουμε εισάγει στο παράθυρο εντολών.

1.2   Βασικές Πράξεις και Ορισμός Μεταβλητών      

Η πιο απλή λειτουργία του Matlab είναι η χρήση του ως μία κοινή αριθμομηχανή. 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των βασικών αριθμητικών 

πράξεων δίνονται στον Πίνακα I. I.

Πίνακας 1.1 Σύμβολα βασικών αριθμητικών 

πράξεων
Πράξη Σύμβολο Παράδειγμα
Πρόσθεση a + b
Αφαίρεση - a - b
Πολλαπλασιασμό * a * b
Αριστερή 

Διαίρεση
/ a / b

Δεξιά Διαίρεση \ a \ b (ισούται με b / a)
Ύψωση σε 

Δύναμη

Λ a Λ b (δηλ. ah)

Όσον αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων, στο Matlab είναι η ακόλουθη:

■ Στην  περίπτωση  που  σε  μια  αριθμητική  παράσταση  υπάρχουν  παρενθέσεις 

εκτελούνται πρώτα οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις από μέσα προς τα έξω.

■ Η εκτέλεση των πράξεων γίνεται πάντοτε από τα αριστερά προς τα δεξιά.
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■ Μεταξύ  των  βασικών  αριθμητικών  πράξεων  πρώτα  εκτελείται  η  ύψωση  σε 

δύναμη.

■ Στη  συνέχεια  εκτελούνται  οι  πολλαπλασιασμοί  και  οι  διαιρέσεις  με  ίδια 

προτεραιότητα.

■ Τελευταίες  εκτελούνται  οι  προσθέσεις  και  οι  αφαιρέσεις  με  την  ίδια 

προτεραιότητα.

1.2.2    Εισαγωγή Εντολών

Μία  εντολή  εισάγεται  πληκτρολογώντας  στο  παράθυρο  εντολών  δεξιά  από  το 

σύμβολο προτροπής ». Η εισαγωγή της εντολής ολοκληρώνεται με το πάτημα του 

πλήκτρου  Enter.  Στην  περίπτωση  που  δεν  ορίζεται  κάποια  μεταβλητή,  η  εντολή 

εκτελείται  και  το  αποτέλεσμα  εμφανίζεται  στην  οθόνη  μετά  την  έκφραση  ans = 

(συντομογραφία  της  αγγλικής  λέξης  answer).  Η  έκφραση  ans αποτελεί  μια 

προεπιλεγμένη  μεταβλητή  η  οποία  χρησιμοποιείται  για  να  αποθηκευτεί  το  

αποτέλεσμα της εντολής.

Για παράδειγμα πληκτρολογώντας

» 1+2

και πατώντας το πλήκτρο Enter θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο αποτέλεσμα

ans = 3

Σε περίπτωση που ορίσουμε τη μεταβλητή b έχουμε: » b=l+2

και πατώντας το πλήκτρο Enter θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο αποτέλεσμα

b = 3

Η μεταβλητή b εμφανίζεται πλέον στο παράθυρο του χώρου εργασίας. Επιλέγοντας 

τη μεταβλητή στο παράθυρο του χώρου εργασίας ανοίγει  ο επεξεργαστής μητρών 

(array editor), από όπου μπορεί ο χρήστης να αλλάξει την τιμή της μεταβλητής.

Εικόνα 1.2   Η εμφάνιση μεταβλητής στο παράθυρο του χώρου εργασίας και επεξεργασία της μέσω 

του επεξεργαστή μήτρων (array editor)

Στην περίπτωση που μια εντολή τελειώνει με το ελληνικό ερωτηματικό (;), η εντολή 

εκτελείται αλλά το αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται στο παράθυρο εντολοών. Επιπλέον,  

σε  μία  γραμμή  μπορούν  να  πληκτρολογηθούν  περισσότερες  από  μία  εντολές  τις 

οποίες μπορούμε να χωρίσουμε με το ελληνικό κόμμα ή το ελληνικό ερωτηματικό.
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Για παράδειγμα πληκτρολογώντας

» a = 5 + 6 ,  b = a + 3 ;  c = a + b

και πατώντας το πλήκτρο Enter θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο αποτέλεσμα

 a = 11

 c = 25

Παρατηρούμε ότι αν και η εντολή b = a + 3; εκτελέστηκε, ωστόσο το αποτέλεσμα 

της δεν εμφανίστηκε στο παράθυρο εντολών γιατί τέλειωνε με το ελληνικό 

ερωτηματικό.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Matlab επιτρέπει, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ↓ 

και ↑, να εμφανίσουμε στο παράθυρο εντολών μία εντολή που εκτελέστηκε 

προηγουμένως.

1.2.3    Ορισμός Μεταβλητών

Όσον αφορά τον ορισμό μεταβλητών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μία μεταβλητή 

μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και χαρακτήρες 

υπογράμμισης (_). To Matlab δεν δέχεται ελληνικούς χαρακτήρες για τον ορισμό 

τον μεταβλητών. Ο πρώτος χαρακτήρας μιας μεταβλητής θα πρέπει να είναι 

γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήραιν που μπορεί να  

έχει μία μεταβλητή είναι 63. Ακόμη στο Matlab γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και 

κεφαλαίων. Έτσι, η μεταβλητή x είναι διαφορετική από τη μεταβλητή Χ. Θα πρέπει 

επίσης το όνομα μιας μεταβλητής να μην είναι το ίδιο με το όνομα κάποιας 

μεταβήτής ή συνάρτησης που έχει ήδη οριστεί στο Matlab. Για να οριστεί μία 

μεταβλητή ως συμβολοσειρά (char) θα πρέπει η ακολουθία των χαρακτήρων να 

τοποθετείται μέσα σε αριστερές αποστρόφους.

Για παράδειγμα,

» r = Απόδοση Μετοχής' 

r =

Απόδοση Μετοχής

To Matlab δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει σχόλια μαζί με τις εντολές. 

Αυτό επιτυγχάνεται πληκτρολογώντας το σύμβολο επί τοις εκατό (%) στην αρχή 

μιας γραμμής ή δίπλα από μια εντολή. Οτιδήποτε γράφεται μετά το σύμβολο % 

αναγνιυρίζεται από το Matlab ως σχόλιο.

Για παράδειγμα,
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% Υπολογισμός απόδοσης μετοχής Χ

Χ1 = 3.4         % Τιμή κλεισίματος μετοχής την ημέρα t-1

χ2 = 3.9         % Τιμή κλεισίματος μετοχής την ημέρα t

r = (χ2 – x1)/x1  % Τύπος υπολογισμού απόδοσης

Ακόμη στην περίπτωση όπου θέλουμε να συνεχίσουμε μία εντολή και σε δεύτερη 

σειρά πληκτρολογούμε τρεις τελείες.

Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών

» a = 5 + ...   (στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Enter αλλάζουμε γραμμή)

6

και πατώντας ξανά το πλήκτρο Enter θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο 

αποτέλεσμα.

a = 11

1.2.4    Μορφοποίηση απεικόνισης μεταβλητών

Η προεπιλεγμένη μορφή απεικόνισης των αποτελεσμάτων στο παράθυρο εντολών 

του  Matlab είναι  με  ενδιάμεσες  κενές  γραμμές  ενώ  η  προεπιλεγμένη  μορφή 

απεικόνισης των αριθμών είναι με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Με την εντολή  format 

που διαθέτει  το  Matlab μπορεί  ο χρήστης να τροποποιήσει  τη μορφή απεικόνισης 

τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των αριθμών. ΠληκτρολογοΊντας στο παράθυρο 

εντολών

» help format

εμφανίζονται στην οθόνη όλες οι επιλογές μορφοποίησης που διαθέτει το Matlab. Ο 

Πίνακας 1.2 εμφανίζει τις βασικές εντολές μορφοποίησης.

Ενναλακτικά  η  τροποποίηση  των  παραμέτρων  εμφάνισης  μπορεί  να  γίνει 

επιλέγοντας  File —>  Preferences (Αρχείο -> Προτιμήσεις),  οπότε και εμφανίζεται 

το παράθυρο τροποποίησης παραμέτρων.
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Πίνακας 1.2 Εντολές μορφοποίησης απεικόνισης 

μεταβλητών
Εντολή Περιγραφή Παράδειγμα
format short

format long 

format short e

format long e

format bank

format compact

Η προεπιλεγμένη μορφοποίηση στο Matlab. 
Εμφάνιση αριθμών με 4 δεκαδικά ψηφία. 

Εμφάνιση   αριθμών   με   15 δεκαδικά 
ψηφία. 

Εκθετική ή επιστημονική μορφή αριθμών με 
4 δεξαδικά ψηφία

Εκθετική ή επιστημονική μορφή αριθμών με 
15 δεξαδικά ψηφία

Εμφάνιση    αριθμών    με    2 δεκαδικά 
ψηφία.
 
Εμφάνιση      αποτελεσμάτων χοφίς 
ενδιάμεσες κενές γραμμές

»365/7
 ans = 52.1429

»365/7
ans = 52.142857142857146

»365/7  ans =
5.2143e+00l 

»365/7  ans =
5.214285 714285 715e+001

»365/7
ans =
52.14
» a = 5 
a =
5

format loose Εμφάνιση αποτελεσμάτων με ενδιάμεσες 
κενές γραμμές. 

»a=5
a=
5
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1.2.5    Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις

Μία  εντολή  στο  Matlab εκτός  από  αριθμούς,  μεταβλητές  και  αριθμητικές 

παραστάσεις,  μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  συναρτήσεις.  To Matlab διαθέτει  μία 

πληθώρα  έτοιμων  συναρτήσεων  για  την  υλοποίηση  ενός  μεγάλου  αριθμού 

μαθηματικών  υπολογισμών.  Κάθε  συνάρτηση  έχει  ένα  όνομα  και  μία  παράμετρο 

(αριθμό, μεταβλητή, αριθμητική παράσταση) μέσα σε παρενθέσεις. Στον Πίνακα 1.3  

περιγράφονται οι βασικές μαθηματικές συναρτήσεις. Στην παράγραφο 1.4.2 γίνεται 

αναλυτική  περιγραφή  των  συναρτήσεων  του  Matlab και  του  τρόπου  δημιουργίας 

νέων συναρτήσεων από τον χρήστη.

Πίνακας 1.3  Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις
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Συνάρτηση Ερμηνεία Παράδειγμα

exp(x) 

sqrt(x) 

abs(x)

Υπολογισμός της δύναμης eN 

Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας 

Υπολογισμός απόλυτης τιμής

»cxp(pi) (όπου pi = 3.1416) 
ans=

23.1407 
»sqrt(pi+12) ans=
3.8912 
»abs(-12) ans=
12
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log(x)

loglO(x)

sin(x)

sind(x)

cos(x)

cosd(x)

tan(x)

tand(x)

Υπολογισμός φυσικού 
λογάριθμου με βάση το e

Υπολογισμός φυσικού 
λογάριθμου με βάση το 10

Υπολογίζει το ημίτονο του χ, 
όπου το χ είναι σε ακτίνια

Υπολογίζει το ημίτονο του χ, 
όπου το χ είναι σε μοίρες

Υπολογίζει το συνημίτονο του χ, 
όπου το χ είναι σε ακτίνια

Υπολογίζει το συνημίτονο του χ, 
όπου το χ είναι σε μοίρες

Υπολογίζει την εφαπτομένη του 
χ, όπου το χ είναι σε ακτίνια
Υπολογίζει την εφαπτομένη του 
χ, όπου το χ είναι σε μοίρες

»log(pi) ans=
1.1447 

»logl0(pi) ans=
0.4971 

»sin(pi/2)
ans=
1.0000
»sind(45) ans=
0.7071 

»cos(pi/6) ans=
0.8660 

»cosd(60) ans=
0.5000 

»tan(pi/4) ans=
1.0000 
»tancl(45) ans=
1.0000

Oι αντίστροοφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις συντάσσονται προσθέτοντας το γράμμα a 

μπροστά από την αντίστοιχη τριγωνομετρική συνάρτηση. Π.χ. Για το τόξο ημίτονου του x 

πληκτρολογούμε asin(x)

Οι υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις συντάσσονται προσθέτοντας το γράμμα  h 

στο  τέλος  του  ονόματος  της  αντίστοιχης  τριγωνομετρικής  συνάρτησης.  Π.χ.  Για  την 

υπερβολική εφαπτομένη του x πληκτρολογούμε tanh(x)

Συνάρτηση Ερμηνεία Παράδειγμα

floor(x) Πραγματοποιεί 

στρογγύλευση προς το 

μείον άπειρο

»floor(-5/2) ans=

-3

»ceil(2l/5) ans=

5ceil(x) Πραγματοποιεί 

στρογγύλευση προς το 

συν άπειρο
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rem(x,y)          Εμφανίζει το υπόλοιπο της        »rem(23/5)

                   διαίρεσης x/y. Αν το y=0 τότε      ans=

                   επιστρέφει NaN (μη αριθμός)               3

round(x)          Πραγματοποιεί στρογγύλευση      »round(24/5)

                   στον πλησιέστερο ακέραιο          ans=

                                                                5

fix(x)             Πραγματοποιεί στρογγύλευση      »fix(23/5)

                   προς το μηδέν                      ans=

                                                                4

1.3   Πράξεις με Διανύσματα και Πίνακες

 1.3.1    Ορισμός Πίνακα

To Matlab χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον πίνακες για την αποθήκευση και το 

χειρισμό δεδομένων. Μία m x n  μήτρα Α = [a i j] είναι μία ορθογώνια παράθεση των 

αριθμών a i j, όπου i = 1 , . . . ,  m  και j = 1,..., n  σε m γραμμές και n  στήλες ως εξής:

Συμβολίζεται δε και ως εξής: Α = (a i j)  Α =   |  a i j |

Οι  έννοιες  μήτρα,  μητρώο  και  πίνακας  είναι  ισοδύναμοι  και  χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά. Το στοιχείο α, 7 της μήτρας  Α ορίζεται από το δείκτη γραμμής  i και το 

δείκτη  στήλης  j.  Οταν  θέλουμε  να  τονίσουμε  τις  διαστάσεις  μιας  μήτρας  την 

συμβολίζουμε ως Α mΧn = [a i j] ή απλά  Αmxn.
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 Για παράδειγμα η μήτρα Α3χ4 είναι:

 

Ομοίως η μήτρα Α3χ3 είναι:

Τα στοιχεία μητρών με τις ίδιες διαστάσεις που έχουν τους ίδιους δείκτες γραμμής 

και  στήλης  ονομάζονται  ομοθέσια.  Μία  m χ  n μήτρα  Α =  [a i j]  ονομάζεται  μήτρα 

στοιχείο όταν m = n=1 ,  μήτρα γραμμή όταν m = 1 και n > 1 και μήτρα στήλη όταν η 

= 1 και m> \ .  Μία μήτρα γραμμή ή μήτρα στήλη ονομάζεται και διάνυσμα. Όταν m = 

n η μήτρα ονομάζεται τετραγωνική μήτρα τάξης n και συμβολίζεται ως Αn.

Μήτρα γραμμή: A= [ a1  a2 … an]

Μήτρα στήλη:

Τετραγωνική μήτρα:

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες οι μεταβλητές στο Matlab, είτε αναφέρονται σε 

αριθμούς είτε αναφέρονται σε χαρακτήρες ή σε συνδυασμό αυτών, αποθηκεύονται  

στη μνήμη ως πίνακες. Η τροποποίηση των στοιχείων ή χαρακτηριστικός ενός 

πίνακα είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή μέσω του παραθύρου εντολών ή του 

επεξεργαστή μητρών.

Δημιουργία Διανύσματος

Ένα διάνυσμα ορίζεται στο Maltab αντιστοιχίζοντας τα στοιχεία του διανύσματος σε 

μία μεταβλητή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό 

ανά?νθγα με το είδος του διανύσματος. Η γενική μορφή της εντολής για τη 

δημιουργία ενός διανύσματος είναι:

όνομα_μεταβλητής = [στοιχείο1  στοιχείο2 ... στοιχείοn]

Στοιχείο του διανύσματος μπορεί να αποτελεί ένας αριθμός, μία μεταβλητή που έχει 

από πριν καθοριστεί, συναρτήσεις ή μία αριθμητική παράσταση.

Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε το διάνυσμα γραμμής a με στοιχεία τους αριθμούς 

1,2,3,4.

Στο παράθυρο εντολών του Matlab, μετά το σύμβολο προτροπής, πληκτρολογούμε 

τη μεταβλητή a, το σύμβολο της ισότητας (=), ανοίγουμε αριστερή αγκύλη, 

πληκτρολογούμε τα στοιχεία με κενά διαστήματα ή με κόμματα και τέλος 

πληκτρολογούμε δεξιά αγκύλη.
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» a = [ 1 2 3 4]

πατώντας το πλήκτρο Enter θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο αποτέλεσμα a 

=

1 2  3  4

ή

» a = [1,2,3,4] 

a =

1 2  3  4

Στην περίπτωση ενός διανύσματος στήλης, τα στοιχεία του διανύσματος χωρίζονται 

μεταξύ τους με το ελληνικό ερωτηματικό.

» b = [1;2;3;4]

 b =

 1 

 2

 3

 4

To Matlab δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διανυσμάτων χωρίς να είναι απαραίτητη 

η πληκτρολόγηση καθενός στοιχείου του διανύσματος ξεχωριστά. Εάν θέλουμε να 

δημιουργήσουμε ένα διάνυσμα του οποίου τα στοιχεία είναι μια ακολουθία αριθμών 

που ισαπέχουν μεταξύ τους, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη 

εντολή:
όνομα_μεταβλητής = x:y:z

όπου χ είναι ο πρώτος αριθμός, y το διάστημα μεταξύ αυτών των αριθμών και z 

είναι ο τελευταίος αριθμός. Γενικά χρησιμοποιώντας το σύμβολο (:) για τη 

δημιουργία διανυ-σμάτων TOW οποίων τα στοιχεία είναι μια ακολουθία αριθμών που 

ισαπέχουν μεταξύ τους, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες.

Πληκτρολογώντας:

  x: z δημιουργείται ένα διάνυσμα της μορφής [x, x+1, ..., z]

εάν χ > z τότε δημιουργείται κενό διάνυσμα
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  x:y:z δημιουργείται ένα διάνυσμα της μορφής [x, x+y, x+2y, ..., z] ή

[χ, x+ay, ..., z] όπου a = 1,2, ... n.

εάν y==0, ή εάν y > 0 και χ > z, ή εάν y < 0 και χ < z τότε δημιουργείται κενό 

διάνυσμα

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο στοιχείο του διανύσματος δεν είναι 

πάντοτε το z αλλά γενικό, είναι ίσο με x + ay < z.

Για παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε το διάνυσμα a με στοιχεία 

τους αριθμούς 1,2,3,4.

»a = [1:4]

a =

1 2  3  4

Παραπλήσια λειτουργία έχει η συνάρτηση του Matlab  linspace(a, b), η οποία 

δημιουργεί ένα διάνυσμα γραμμής με 100 στοιχεία τα οποία ισαπέχουν μεταξύ 

τους, με πρώτο στοιχείο το a και τελευταίο το b. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί και τρίτη παράμετρος στην παραπάνω συνάρτηση, δηλαδή 

linspace(a, b, n), το n προσδιορίζει το πλήθος των στοιχείων του διανύσματος.

»y = linspace(2,7,3)

 y =

    2     4.5      7

Για να εμφανίσουμε π.χ. το δεύτερο στοιχείου του παραπάνω διανύσματος y, η 

εντολή είναι:

»Υ(2)

 ans = 4.5

Έστω, ότι στο παράθυρο εντολών πληκτρολογούμε:

»χ = [1:10]

χ =

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Για να εμφανίσουμε τα 5 πρώτα στοιχεία του παραπάνω διανύσματος 

πληκτρολογούμε:

»x(1:5) 
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ans =

1  2  3  4  5

Εάν  θέλουμε  να  εμφανίσουμε  όλα  τα  στοιχεία  του  διανύσματος  x η  εντολή  είναι: 

»χ(:)

Εάν  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  ένα  νέο  διάνυσμα  π.χ.  z,  χρησιμοποιώντας  ως 

στοιχεία του το δεύτερο στοιχείο του διανύσματος x και ανεβαίνοντας ανά δύο μέχρι 

και το όγδοο στοιχείο πληκτρολογούμε την ακόλουθη εντολή:

»z = x(2:2:8)

z =

2  4  6  8

Δημιουργία Διδιάστοτου Πίνακα

Τα  διανύσματα  που  περιγράψαμε  στην  προηγούμενη  ενότητα  αποτελούν 

ουσιαστικά  ειδικές  περιπτώσεις  πινάκων.  Για  την  κατασκευή  ενός  διδιάστατου  

πίνακα στο  Matlab αρκεί  να πληκτρολογήσουμε γραμμή προς γραμμή τα στοιχεία 

του, μέσα σε αγκύλες. Μεταξύ τους τα στοιχεία του πίνακα θα πρέπει να χωρίζονται 

με  κενά  διαστήματα  ή  με  κόμματα  ενώ  οι  σειρές  χοφίζονται  με  το  ελληνικό 

ερωτηματικό  ή  αλλάζοντας  γραμμή  πληκτρολογώντας  Enter.  Η  γενική  μορφή  της 

εντολής για τη δημιουργία ενός πίνακα είναι:

όνομα_μεταβλητής  =  [στοιχεια  1ης  σειράς;  στοιχεία  2ης  σειράς;  ...  ;  στοιχεία 

τελευταίας σειράς]

Στοιχείο του πίνακα μπορεί να αποτελεί ένας αριθμός, μία μεταβλητή που έχει από 

πριν καθοριστεί, συναρτήσεις ή μία αριθμητική παράσταση.

Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε τον πίνακα

Στο παράθυρο εντολών πληκτρολογούμε: » Α = [1 2 3 4 5;6 7 8 9 10;11 12 13 14 

15] και πληκτρολογώντας Enter εμφανίζεται στην οθόνη Α =

1           2          3          4          5

6           7         8         9         10

11          12        13        14        15

Το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο αν δημιουργούσαμε τον πίνακα ως εξής:
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»Α  = [ 1 2 3 4 5  (μετά  το  τελευταίο  στοιχείο  της  1ης  σειράς  πατάμε  το  πλήκτρο 

Enter)

     6 7 8 9 10 (μετά το τελευταίο στοιχείο της 2ης σειράς πατάμε το πλήκτρο Enter)

    11  12  13  14  15]  (μετά  το  τελευταίο  στοιχείο  της  τελευταίας  σειράς  

πληκτρολογούμε δεξιά αγκύλη και πατάμε το πλήκτρο Enter)

Η θέση ενός στοιχείου του πίνακα προσδιορίζεται από τη γραμμή και τη στήλη στην 

οποία βρίσκεται. Εάν θέλουμε π.χ. να εμφανίσουμε το στοιχείο που βρίσκεται στη 

δεύτερη γραμμή και την τρίτη στήλη του πίνακα Α, αρκεί να πληκτρολογήσουμε την 

ακόλουθη εντολή:

» Α(2,3)

 ans = 8

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την τιμή του προηγούμενου στοιχείου του πίνακα Α από 

8 σε 35 πληκτρολογούμε:

» Α(2,3) = 35

και πληκτρολογώντας Enter εμφανίζεται στην οθόνη Α =

 1        2         3          4        5  

 6       7        35        9       10

11       12        13       14       15

Χρησιμοποιώντας  το  σύμβολο  της  ελληνικής  άνω-κάτω  τελείας  (:)  μπορούμε  να 

εμφανίσουμε τα στοιχεία μιας γραμμής ή μια στήλης του πίνακα.

Ειδικότερα, για τον πίνακα Α η εντολή :

■ Α(:, j) αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία της στήλης j.

■ A(i, :) αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία της γραμμής i.

■ Α (:, k: l) αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ των στηλών k και l.

■ A(k: 1, :) αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ των γραμμών k κ l.

■ A(k:l ,m:n) αντιστοιχεί  στον υποπίνακα του Α του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται 

μεταξύ των γραμμών k και / και των στηλών m και n του πίνακα Α.

Ακόμη  στο  Matlab υπάρχουν  αρκετές  έτοιμες  συναρτήσεις  για  τη  διαχείριση 

πινάκων αλλά και τη δημιουργία όλων των γνωστών μαθηματικών πινάκων.

Πίνακας 1.4 Συναρτήσεις για τη διαχείριση πινάκων

Συνάρτηση      Ερμηνεία                                      
length(Α) 

mean(A)

Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων ενός 
διανύσματος ή τον αριθμό των στηλών ενός 
πίνακα
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Επιστρέφει τη μέση τιμή των στοιχείων ενός 
διανύσματος ενώ στην περίπτωση πίνακα 
επιστρέφει ένα διάνυσμα με στοιχεία τη μέση 
τιμή των στοιχείων κάθε στήλης του πίνακα

Συνάρτηση Ερμηνεία
std(A) Επιστρέφει  την  τυπική  απόκλιση  των 

στοιχείων  ενός
διανύσματος ενώ στην περίπτωση πίνακα 
επιστρέφει ένα
διάνυσμα με στοιχεία την τυπική απόκλιση των 
στοιχείων κάθε
στήλης του πίνακα

max(A) Επιστρέφει το  μέγιστο στοιχείο ενός 
διανύσματος ενώ στην
περίπτωση πίνακα επιστρέφει ένα διάνυσμα με 
στοιχεία το
μέγιστο στοιχείο κάθε στήλης του πίνακα

min(A) Επιστρέφει το  ελάχιστο στοιχείο ενός 
διανύσματος ενώ στην
περίπτωση πίνακα επιστρέφει ένα διάνυσμα με 
στοιχεία το
ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης του πίνακα

sum(A) Επιστρέφει το  άθροισμα των στοιχείων ενός 
διανύσματος ή των
στοιχείων κάθε στήλης ενός πίνακα

prod(A) Επιστρέφει το  γινόμενο των στοιχείων ενός 
διανύσματος ή των
στοιχείων κάθε στήλης ενός πίνακα

dot(a,b) Επιστρέφει το  εσωτερικό γινόμενο δύο 
διανυσμάτων ίσης
διάστασης

sort(a) Ταξινομεί τα  στοιχεία του διανύσματος a κατ' 
αύξουσα σειρά

trace(A) Επιστρέφει το  ίχνος ενός πίνακα
rank(A) Επιστρέφει το  βαθμό ενός πίνακα
eig(A) Επιστρέφει ένα διάνυσμα στήλη με τις ιδιοτιμές 

ενός πίνακα
size(A) Δημιουργεί ένα διάνυσμα με στοιχεία m και η, 

όπου το  m
αντιστοιχεί στον αριθμό των γραμμών και το  n 
αντιστοιχεί στον
αριθμό των στηλών του πίνακα Α.

diag(A) Επιστρέφει τα διαγώνια στοιχεία ενός πίνακα ή 
δημιουργεί έναν
πίνακα με καθορισμένα διαγώνια στοιχεία

zeros(m,n) Δημιουργεί έναν ηιχιι  πίνακα του οποίου όλα τα 
στοιχεία είναι
ίσα με το  μηδέν

rand(m,n) Δημιουργεί έναν mxii πίνακα του οποίου όλα τα 
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στοιχεία
επιλέγονται τυχαία από μια ομοιόμορφη 
κατανομή στο
διάστημα [0,1]

ones(m,n) Δημιουργεί έναν mxii πίνακα του οποίου όλα τα 
στοιχεία είναι
ίσα με το I

cye(n) Δημιουργεί έναν τετραγωνικό πίνακα με n 
γραμμές και ιι  στήλες
του οποίου τα  στοιχεία της κύριας διαγωνίου 
είναι ίσα με το I

1.3.2    Πράξεις με Πίνακες

Για τις πράξεις με πίνακες στο  Matlab χρησιμοποιούνται τα σύμβολα των βασικών 

αριθμητικών πράξεων του πίνακα 1.1 και ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται  

στην άλγεβρα πινάκων.  Έτσι,  οι  πράξεις  πινάκων εκτελούνται  εφόσον οι  πίνακες  

έχουν τις διαστάσεις που απαιτεί η κάθε πράξη. Ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται 

στην περίπτωση πράξεων αριθμού με πίνακα.

Πρόσθεση και Αφαίρεση Πινάκων

Το  άθροισμα  δύο  πινάκων  είναι  ένας  νέος  πίνακας  που  κάθε  στοιχείο  του 

προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων των δύο πινάκων. Από την 

άλλη, η πράξη της αφαίρεσης δύο πινάκων, πραγματοποιείται με την αφαίρεση των 

αντιστοιχούν στοιχείων των δύο πινάκων. Η εκτέλεση των πράξεων της πρόσθεσης 

και αφαίρεσης πινάκων γίνεται μόνο με πίνακες ίδιων διαστάσεων.

Για παράδειγμα,

»Α=[1 2 3;4 5 6];Β=[11 22 33;44 55 66];

»C=A+B

C =

12.00    24.00   36.00

48.00    60.00   72.00

»D=A-B 

D =

-10.00    -20.00     -30.00

-40.00    -50.00     -60.00
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Εάν ένας αριθμός προστεθεί ή αφαιρεθεί από έναν πίνακα, ο αριθμός προστίθεται  

ή αφαιρείται από όλα τα στοιχεία του πίνακα.

»E=D+2

 Ε =

-8.00      -18.00    -28.00

-38.00     -48.00    -58.00

Πολλαπλασιασμός Πινάκων

Ο  πολλαπλασιασμός  δύο  πινάκων  εκτελείται  εφόσον  ο  αριθμός  των  στηλών  του 

πρώτου  πίνακα  ισούται  με  τον  αριθμό  των  γραμμών  του  δεύτερου  πίνακα.  Για 

παράδειγμα,  από  τον  πολλαπλασιασμό  του  πίνακα  Α  διαστάσεων  (2x4)  με  τον 

πίνακα  Β  διαστάσεων  (4x5)  προκύπτει  ένας  νέος  πίνακας  (έστω  ο  C)  που  έχει 

αριθμό γραμμών ίσο με τον αριθμό γραμμών του πίνακα Α και αριθμό στηλών ίσο 

με  τον  αριθμό  στηλών του  πίνακα Β.  Θα είναι  δηλαδή  ένας  πίνακας  διαστάσειον 

(2x5).

»Α=[1 2 3 4;5 6 7 8];Β=[5 2 5 2 3;2 4 2 1 4;4 6 4 1 1; 5 6 3 2 2] ;

»C=A*B

C =

41.00        52.00    33.00    15.00    22.00

105.00     124.00    89.00    39.00    62.00

Στην  περίπτωση  διανυσμάτων,  ο  πολλαπλασιασμός  εκτελείται  εφόσον  τα 

διανύσματα  έχουν  τον  ίδιο  αριθμό  στοιχείων.  Στην  περίπτωση  του 

πολλαπλασιασμού  ενός  διανύσματος  γραμμή  με  ένα  διάνυσμα  στήλη  το 

αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο εσωτερικό γινόμενο τους. Από 

την  άλλη  ο  πολλαπλασιασμός  ενός  διανύσματος  στήλη  με  ένα  διάνυσμα  γραμμή 

δίνει έναν πίνακα διαστάσεων nxn  που αντιστοιχεί στο εξωτερικό γινόμενο τους.

Τέλος,  μπορούμε  να  πολλαπλασιάσουμε  όλα  τα  στοιχεία  ενός  πίνακα  ή  ενός 

διανύσματος  με  ένα  αριθμό.  Για  τον  πίνακα Α του  προηγούμενου  παραδείγματος 

έχουμε:

»D=A*5 

D =
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5.00     10.00   15.00   20.00

25.00     30.00   35.00   40.00

Διαίρεση Πινάκων

Η πράξη της διαίρεσης πινάκων στο  Matlab συνδέεται  με την επίλυση γραμμικών 

συστημάτων. Ειδικότερα, η διαίρεση από αριστερά (\) δίνει τη λύση του συστήματος  

Ax = b ενώ η διαίρεση από δεξιά (/) δίνει τη λύση του συστήματος χΑ = b. Εννοείται 

ότι οι πίνακες θα πρέπει να έχουν συμβιβαστές διαστάσεις.

Λύση συστήματος Ax = b

 »Α=[2 4 5 7;12 45 21 34] ;b=[3; 2];

 »x=A\b 

 χ = 0

    -0.49

     0

     0.71

Λύση συστήματος χΒ = c
■ »Β=[56 2;44 78];c=[7 6]; 

  »x=c/B

 χ =

  0.070.08

Ύψωση Πίνακα σε Δύναμη

Για να εκτελεστεί  η  πράξη της ύψωισης σε δύναμη θα πρέπει  ο  πίνακας να είναι 

τετραγωνικός. Για να υψώσουμε τον πίνακα

   

Α 

στην τρίτη δύναμη πληκτρολογούμε:

»Α^3 
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ans =

    37    54

    81   118

Η εντολή Α^3 ισοδυναμεί με την εντολή Α*Α*Α .

Ανάστροφος και Αντίστροφος Πίνακα

Ανάστροφος  πίνακας  ενός  πίνακα  Α  διαστάσεων  (mxn)  ονομάζεται  ο  πίνακας 

διαστάσεων  (nxm)  του  οποίου  οι  γραμμές  (στήλες)  αντιστοιχούν  στις  στήλες 

(γραμμές) του Α. Συμβολίζεται με Α' ή Α Τ.

Η εντολή για τον ανάστροφο ενός πίνακα Α είναι Α'. Για παράδειγμα:

»Α=[3 4 6;6 4 2; 12 4 5]

»Α'

ans =

3.00    6.00    12.00

4.00    4.00     4.00

6.00      2.00        5.00

Ο  αντίστροφος  ενός  τετραγωνικού  πίνακα  Α  διαστάσεων  (nχn)  είναι  ο 

τετραγωνικός πίνακας  A -1 διαστάσεων (ηχη)  για τον οποίο ισχύει Α -1  A = ΑΑ-1 = I, 

όπου I ο τετραγωνικός (nχn) μοναδιαίος πίνακας.

Ο αντίστροφος ενός πίνακα Α δίνεται από την συνάρτηση inv (Α). Στην περίπτωση 

του πίνακα Α του προηγούμενου παραδείγματος έχουμε:

»i nv (Α) 

ans =

-0.09         -0.03       0.12

 0.05         0.43      -0.23 

 0.18        -0.27       0.09
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Ορίζουσα Πίνακα

Η  ορίζουσα  ενός  τετραγιονικού  πίνακα  υπολογίζεται  χρησιμοποιώντας  τη 

συνάρτηση det. Έστω ο τετραγοςικός πίνακας Α, όπου

Για  να  υπολογίσουμε  την  ορίζουσα  του  πίνακα  Α,  στο  παράθυρο  εντολών  του 

Matlab πληκτρολογούμε:

»det(A) 

ans = 85870

Πράξεις Πινάκων Στοιχείο με Στοιχείο

To Matlab δίνει  τη  δυνατότητα  της  εκτέλεσης  πράξεων  μεταξύ  των  ομοθέσκον 

στοιχείων  πινάκων  οι  οποίοι  έχουν  τις  ίδιες  διαστάσεις.  Οι  εντολές  που 

χρησιμοποιούνται για τις πράξεις στοιχείο με στοιχείο παρουσιάζονται στον πίνακα 

1.5.  Οι  πράξεις  της  πρόσθεσης  και  της  αφαίρεσης  είναι  εξ  ορισμού  πράξεις 

στοιχείο  με  στοιχείο  και  γι'  αυτό  δεν  υπάρχουν  ξεχωριστά  σύμβολα  για  την  

περίπτωση αυτή.

Πίνακας 1.5 Σύμβολα πράξεων στοιχείο με στοιχείο

Πράξη Σύμβολο
Πολλαπλασιασμός *
Αριστερή Διαίρεση ./
Δεξιά Διαίρεση .\
Ύψωση σε Δύναμη Λ

Έστω τα διανύσματα a και b, όπου a = [a1 a2 a3] και b = [b1 b2  b3].

Ο πολλαπλασιασμός στοιχείο με στοιχείο των δύο διανύσματος αντιστοιχεί σε:

a.*b = [albl a2b2 a3b3]

Η αριστερή διαίρεση στοιχείο με στοιχείο τος δύο διανύσματος αντιστοιχεί σε: a./b = 
[al/bl a2/b2 a3/b3]
Η ύψωση σε δύναμη στοιχείο με στοιχείο τος δύο διανυσμάτων αντιστοιχεί σε: a.Ab 
= [(al)bl (a2)b2 (a3)b3] Έστω οι πίνακες Α και Β,
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Ο  πολλαπλασιασμός  και  η  διαίρεση  στοιχείο  με  στοιχείο  των  δύο  πινάκος 

αντιστοιχούν σε :

Οι  πράξεις  στοιχείο  με  στοιχείο  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμες  στην  περάτκοση  που 

θέλουμε  να  υπολογίσουμε  την  τιμή  μιας  συνάρτησης  για  διάφορες  τιμές  τος 

μεταβλητών που περιλαμβάνει. Στην περίπτιυση αυτή δημιουργούμε ένα διάνυσμα  

με όλες τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το  

διάνυσμα  αυτό  σε  πράξεις  στοιχείο  με  στοιχείο  δημιουργείται  ένα  διάνυσμα  του 

οποίου τα στοιχεία αντιστοιχούν στις διάφορες τιμές της συνάρτησης.

Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε τις εξίσωση y = 2χ  +  4χ2 + 6χ για ακέραιες τιμές του 

χ από το 23 έο)ς το 30.

Αυτό υλοποιείται με τις ακόλουθες εντολές.

»χ=[23:30];

»ν=2 *χ. ^3+4* Χ .  ^2+6* Χ

Το αποτέλεσμα που δίνει το Matlab είναι:

y =

Columns 1  through 6

26588.00     30096.00     33900.00    38012.00     42444.00

47208.00

Columns 7   through 8 

52316.00     57780.00

1.4   M-Files
To Matlab παρέχει  τη  δυνατότητα  αποθήκευσης  μιας  ακολουθίας  εντολών σε  ένα 

αρχείο και στη συνέχεια την εκτέλεση αυτών με μία μόνο εντολή. Η ακολουθία αυτή 

τος  εντολών  μπορεί  να  γραφεί  σε  ένα  αρχείο  κειμένου  με  την  επέκταση  (. m), 

δηλαδή Όνομα_Αρχειου.m.

Στο  Matlab υπάρχουν  δύο  διαφορετικοί  τύποι  M-Files.  Τα  αρχεία  script και  τα 

αρχεία συναρτήσεως.

Τα αρχεία script
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■ είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμα  σε  περιπτώσεις  που  απαιτείται  η  επανάληψη  μιας 

μεγάλης ακολουθίας εντολών,

■ δεν έχουν μεταβλητές εισόδου και εξόδου,

■οι μεταβλητές που υπολογίζονται προστίθενται στο χώρο εργασίας με αποτέλεσμα 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  από άλλα αρχεία  script ή από το παράθυρο 

εντολών. Πρόκειται δηλαδή για μεταβλητές καθολικές (global variables).

Τα αρχεία συναρτήσεων

■ επιτρέπουν τον εμπλουτισμό της γλώσσας προγραμματισμού Matlab στα πλαίσια 

των εφαρμογών του χρήστη,

■ δέχονται μεταβλητές εισόδου και επιστρέφουν μεταβλητές εξόδου,

■ οι  μεταβλητές  που  ορίζονται  μέσα  στη  συνάρτηση  ισχύουν  μόνο  για  τη 

συνάρτηση, είναι δηλαδή τοπικές (local variables).

1.4.1    Αρχεία Script

Ένα  αρχείο  script αποτελεί  ένα  αρχείο  το  οποίο  περιλαμβάνει  μια  ακολουθία 

εντολών Matlab, το οποίο μπορεί να ονομάζεται και πρόγραμμα. Κατά την εκτέλεση 

ενός αρχείου script, οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που είναι γραμμένες, όπως 

ακριβώς  αν  είχαν  πληκτρολογηθεί  στο  παράθυρο  εντολών.  Τα  αρχεία  script είναι 

ιδιαίτερα  εύχρηστα  καθώς  μπορούν  να  αποθηκευτούν,  να  διορθωθούν  ή  να 

αλλαχθούν,  και  να  εκτελεστούν  πολλές  φορές.  Τα  αρχεία  script μπορούν  να 

δημιουργηθούν  και  να  υποστούν  επεξεργασία  σε  οποιονδήποτε  επεξεργαστή 

κειμένου και στη συνέχεια να γίνει επικόλληση τους στον επεξεργαστή κειμένου του  

Matlab.

Για  να  δημιουργήσουμε  ένα  αρχείο  script επιλέγουμε  από το  μενού  File (Αρχείο) 

την επιλογή New (Δημιουργία) και στο αναδυόμενο παράθυρο την επιλογή M-File. 

Εναλλακτικά  μπορούμε  να  επιλέξουμε  απευθείας  από  τη  γραμμή  εργαλείων  το 

εικονίδιο με το λευκό χαρτί ή ακόμη στο παράθυρο εντολών να πληκτρολογήσουμε 

edit (»edit). (Στην περίπτωση που θέλουμε να επεξεργαστούμε ένα υπάρχον αρχείο  

script επιλέγουμε  από  το  μενού  File την  επιλογή  Ορεn(Άνοιγμα)).  Στην  οθόνη 

εμφανίζεται  ο  επεξεργαστής  κειμένου  (κειμενογράφος  ή  συντάκτης)  του  Matlab 
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όπου μπορούμε να γράψουμε τις εντολές γραμμή προς γραμμή. Αφού γράψουμε τις 

εντολές  και  τα  τυχόν σχόλια,  αποθηκεύουμε το  αρχείο  επιλέγοντας  από το  μενού  

File την επιλογή Save As (Αποθήκευση ως). Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, 

επιλέγουμε  την  τοποθεσία  (φάκελο)  αποθήκευσης  και  πληκτρολογούμε  το  όνομα 

του  αρχείου.  Για  την  ονοματολογία  των  αρχείων  script ισχύουν  οι  κανόνες  που 

αναφέρονται στην ενότητα που αφορά τον ορισμό μεταβλητών στο Matlab.

Ένα αρχείο script μπορεί να εκτελεστεί πληκτρολογώντας το όνομα του (χωρίς την 

επέκταση  .m)  στο  παράθυρο  εντολών  ή,  ενώ  έχουμε  ανοιχτό  το  αρχείο  script, 

επιλέγοντας το εικονίδιο από τη γραμμή εργαλείων με την ονομασία Save and Run 

(Αποθήκευση  καιεκτέλεση).  Όσον  αφορά  τις  μεταβλητές  που  χρησιμοποιούνται 

στους υπολογισμούς που περιλαμβάνονται  σε ένα αρχείο  script,  αυτές θα πρέπει 

να είναι ήδη ορισμένες κατά τους ακόλουθους τρόπους:

■ Η μεταβλητή ορίζεται  μέσα στο  αρχείο  script.  Στην  περίπτωση αυτή  ο χρήστης 

εάν θέλει να εκτελέσει το αρχείο  script με μια διαφορετική τιμή της μεταβλητής, θα 

πρέπει  να  αλλάξει  το  αρχείο  script μεταβάλλοντας  την  τιμή  της  μεταβλητής  και 

αφού αποθηκεύσει ξανά το αρχείο script να το εκτελέσει.

■ Η μεταβλητή ορίζεται  στο παράθυρο εντολών. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης 

εάν θέλει  να εκτελέσει το αρχείο  script με μια διαφορετική τιμή της μεταβλητής, η 

νέα  τιμή  της  μεταβλητής  ορίζεται  στο  παράθυρο  εντολών  και  στη  συνέχεια 

εκτελείται το αρχείο script.

■ Η  μεταβλητή  ορίζεται  στο  αρχείο  script αλλά  η  τιμή  της  προσδιορίζεται  στο 

παράθυρο εντολών κατά την εκτέλεση του  αρχείου  script.  Αυτό  πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας την εντολή input. Για παράδειγμα πληκτρολογώντας:

» r = input('Πληκτρολογήστε τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής Α')

εμφανίζει στο παράθυρο εντολών το μήνυμα

Πληκτρολογήστε τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής Α

και  το  Matlab περιμένει  να  πληκτρολογηθεί  η  χθεσινή  τιμή  κλεισίματος  για  να 

συνεχίσει τους υπολογισμούς.

■ Πληκτρολογώντας μέσα σε ένα αρχείο  script την εντολή  pause,  η  εκτέλεση των 

εντολών διακόπτεται μέχρι να πληκτρολογηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
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Για την εμφάνιση τιον αποτελεσμάτων ενός αρχείου  script (αλλά και οποιουδήποτε 

προγράμματος  στο  Matlab)  αλλά  και  άλλων πληροφοριών  σχετικά  με  το 

πρόγραμμα, το Matlab διαθέτει διάφορες εντολές με πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

την  εντολή  disp και  την  εντολή  fprintf.  Ειδικότερα,  η  εντολή  disp εμφανίζει  στην 

οθόνη την τιμή μιας μεταβλητής ή ένα μήνυμα κειμένου ή συνδυασμό αυτών. Δεν  

εμφανίζεται ούτε το μήνυμα προτροπής, ούτε η τιμή της μεταβλητής και το σύμβολο  

της ισότητας (=). Η γενική μορφή της εντολής disp είναι:

■ Για την περίπτωση εμφάνισης της τιμής μιας μεταβλητής: disp(όvoμa μεταβλητής)

■ Για την περίπτωση εμφάνισης ενός μηνύματος κειμένου: disp('μήνυμα κειμένου ’)

■ Για την εμφάνιση ενός μηνήματος κειμένου μαζί με την τιμή μιας μεταβλητής:

disp(['μήνυμα κειμένου', num2str(όνομα μεταβλητής)])

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μετατρέψουμε την αριθμητική 

τιμή  της  μεταβλητής  σε  αλφαριθμητικό  χαρακτήρα  χρησιμοποιώντας  την  εντολή 

num2str.

Η  εντολή  fprintf μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εμφάνιση  στην  οθόνη  των 

αποτελέσματος ή την αποθήκευση τους σε ένα αρχείο. Μάλιστα το αποτέλεσμα που 

εμφανίζεται μπορεί να μορφοποιηθεί. Η γενική μορφή της εντολής fprintf είναι:

fprintf = (fid, format, όνομα_μεταβλητής1, όνομα_μεταβλητής2,  ...) όπου,

■ το όρισμα f i d  αναφέρεται στο αρχείο όπου θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα/τα και 

ορίζεται  με  την  εντολή  f open.  Στην  περίπτωση  που  παραλείπεται,  το 

αποτέλεσμα/τα εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

■ το όρισμα format αναφέρεται σε μία ακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων που 

προσδιορίζουν την ακριβή μορφοποίηση για κάθε στοιχείο που θα εμφανιστεί στην 

οθόνη ή θα αποθηκευτεί σε αρχείο. Στην ακολουθία αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται  

και κάποιο μήνυμα κειμένου.

Η  μορφοποίηση  ξεκινάει  με  το  σύμβολο  επί  τοις  εκατό  (%).  Στη  συνέχεια 

ακολουθούν  κάποιοι  προαιρετικοί  και  υποχρεωτικοί  χαρακτήρες.  Αμέσως  μετά  το  

σύμβολο % μπορεί προαιρετικά να πληκτρολογηθεί ένας από τους χαρακτήρες του 

πίνακα 1.6 που αφορά την ευθυγράμμιση του πεδίου (αποτελέσματος).

Πίνακας 1.6  Χαρακτήρες ευθυγράμμισης του αποτελέσματος (flags)
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_Περιγραφή        Χαρακτήρας         Περιγραφή

Στοίχιση αριστερά          -                %-2.2f

Εκτύπωση πρόσημου       +                %+2.2f

Χαρακτήρας                                 % 2.2f

διαστήματος

Τμήματα με μηδενικά     0             %02.2f

Στη συνέχεια προσδιορίζεται το εύρος και η ακρίβεια του αποτελέσματος. Το εύρος 

του  αποτελέσματος  ορίζεται  με  έναν  αριθμό  που  ακολουθεί  το  χαρακτήρα 

ευθυγράμμισης  ή εάν δεν  υπάρχει  το  σύμβολο %.  Ο αριθμός αυτός  προσδιορίζει  

τον ελάχιστο αριθμό ψηφίων που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Η ακρίβεια είναι  ο  

αριθμός  που  πληκτρολογείται  μετά  την  τελεία  και  προσδιορίζει  το  πλήθος  των 

ψηφίων  που  θα  εμφανιστούν  δεξιά  της  υποδιαστολής.  Ο  προσδιορισμός  του  

εύρους και  της ακρίβειας του αποτελέσματος είναι  προαιρετικός καθώς το  Matlab 

έχει ως προεπιλογή τα 6 δεκαδικά ψηφία. Στη συνέχεια θα πρέπει υποχρεωτικά να 

πληκτρολογηθεί  ένας  από  τους  χαρακτήρες  μετατροπής  (conversion characters) 

που  εμφανίζονται  στον  πίνακα  1.7  και  οι  οποίοι  προσδιορίζουν  το  χαρακτήρα 

εμφάνισης του αποτελέσματος .

Πίνακας 1.7 Χαρακτήρες μετατροπής  (conversion characters)

Περιγραφή Χαρακτήρας
Απλός χαρακτήρας %c
Δεκαδικός συμβολισμός (εμφάνιση τυχόν 
πρόσημου)

%d

Εκθετικός συμβολισμός με μικρό e %e
Εκθετικός συμβολισμός με κεφαλαίο Ε %Ε
Συμβολισμός σταθερής υποδιαστολής %f
Συμπαγής εμφάνιση των %e και %f. Τα μη 
σημαντικά

%g

μηδενικά δεν εμφανίζονται
Το ίδιο με το %g αλλά με κεφαλαίο Ε %G
Δεκαδικός συμβολισμός (εμφάνιση τυχόν 
πρόσημου)

%i

Οκταδικός συμβολισμός (μη εμφάνιση 
τυχόν πρόσημου)

%o

Αλφαριθμητικό %s
Δεκαδικός συμβολισμός (μη εμφάνιση 
τυχόν πρόσημου)

%u

Δεκαεξαδικός συμβολισμός με μικρά 
γράμματα

%x

Δεκαεζαδικός συμβολισμός με κεφαλαία 
γράμματα

%X
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Τέλος, μετά το χαρακτήρα μετατροπής μπορούν να πληκτρολογηθούν προαιρετικά 
οι  λεγόμενοι  χαρακτήρες  διαφυγής του  πίνακα 1.8  που χρησιμοποιούνται  για  τον  
προσδιορισμό μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

Πίνακας 1.8 Χαρακτήρες διαφυγής (escape characters)
Περιγραφή Χαρακτήρας
Πίσω διάστημα \b
Νέα γραμμή \n
Οριζόντια στοίχιση \t
Ανάστροφη 
διαγώνιος

\\

Μονό εισαγωγικό \ " ή "
Χαρακτήρας 
ποσοστού

%%

Έστω  ότι  θέλουμε  να  υπολογίσουμε  την  ετήσια  απόσβεση  ενός  περιουσιακού 

στοιχείου με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης.

Το  ποσό  της  ετήσιας  απόσβεσης  με  τη  μέθοδο  της  σταθεράς  ή  γραμμικής 

απόσβεσης υπολογίζεται βάσει του τύπου:

D = Ι-Y.Α./n

όπου:

D = ετήσια απόσβεση, η οποία είναι η αυτή για όλες τις χρονικές περιόδους

/ = κόστος κτήσης

Υ.Α.= υπολειμματική αξία

Ι-Υ.Α . = αποσβεστέα αξία

η = αριθμός TOW ετών διαρκείας ωφελίμου ζωής του περιουσιακού στοιχείου

Για τους σχετικούς υπολογισμούς στο Matlab θα πρέπει να δίνονται στο παράθυρο 

εντολών το κόστος κτήσης του περιουσιακού στοιχείου, η τυχόν υπολειμματική αξία  

και ο αριθμός των ετών διάρκειας της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

Στη συνέχεια καλώντας το αρχείο script,  που θα το ονομάσουμε depreciation,  θα 

υπολογίζεται η ετήσια απόσβεση.
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Αρχικά  επιλέγουμε  από  τη  γραμμή  εργαλείων  το  εικονίδιο  με  το  λευκό  χαρτί  και 

στον  επεξεργαστή  κειμένου  του  Matlab όπου  εμφανίζεται  πληκτρολογούμε  τις 

ακόλουθες εντολές:

d = I - ΥΑ; % Αποσβεστέα αξία

Straight_line_depreciation = d/n % Ποσό ετήσιας απόσβεσης

Στη συνέχεια αποθηκεύουμε το αρχείο script με το όνομα depreciation.
Εάν στο παράθυρο εντολών πληκτρολογίσουμε τις εντολές:

»Ι=700000; ΥΑ=100000; η=6; 

»depreciation

θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο αποτέλεσμα

Straight_line_depreciation = 100000

Το αρχείο  script depreciation μπορεί  να γίνει  πιο λειτουργικό χρησιμοποιούντος 

τις  συναρτήσεις  input και  disp που  περιγράψαμε  παραπάνω.  Δημιουργούμε  το 

αρχείο script με όνομα depreciation_new το οποίο περιλαμβάνει τις εξής εντολές.

Disp(‘To πρόγραμμα αυτό υπολογίζει το ποσό της ετήσιας απόσβεσης ’)

disp( ‘evός περιουσιακού στοιχείου με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης ’)

I=input( ‘ Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     ');

YA=input( ‘Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');

n=input('Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών διάρκειας της ωφέλιμης

ζωής:     ');

disp( ‘ Πατήστε το πλήκτρο Enter για να υπολογιστεί το ποσό της ετήσιας

απόσβεσης ’)

pause

d = I - ΥΑ; % Αποσβεστέα αξία

Straight_line_depreciation = d/n; % Ποσό ετήσιας απόσβεσης

 Disp(['To  ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι:  ', 

num2str(Straight_line_depreciation)])
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Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών depreciation_new και πληκτρολογώντας 

τα στοιχεία που υποδεικνύονται από τα σχετικά μηνύματα υπολογίζεται το ύψος της 

ετήσιας  απόσβεσης  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  με  τη  μέθοδο  της  σταθερής 

απόσβεσης.

1.4.2    Αρχεία Συναρτήσεων

To Matlab έχει  ενσωματωμένες  συναρτήσεις  για  μια  πληθώρα  εφαρμογών  αλλά 

δίνει  και  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  δημιουργήσει  τις  δικές  του  μέσω  του 

κειμενογράφου του  Matlab.  Τα  αρχεία  συναρτήσεων (function m-files)  του  Matlab 

περιλαμβάνουν ορίσματα εισόδου και εξόδου τα οποία μπορεί να αποτελούνται από 

μία ή περισσότερες μεταβλητές.  Τα βασικά μέρη ενός αρχείου συναρτήσεων είναι  

τα ακόλουθα:

Η γραμμή ορισμού της συνάρτησης (function definition line)

Έχει τη μορφή:

function [μεταβλητές εξόδου] = όνομα_συνάρτησης (μεταβλητές εισόδου)

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές εισόδου, αυτές 

χωρίζονται  μεταξύ τους με  το  ελληνικό κόμμα.  Το ίδιο  ισχύει  και  στην περίπτωση  

που υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές εξόδου. Όταν υπάρχει  μόνο μία 

μεταβλητή εξόδου οι αγκύλες μπορούν να παραλειφθούν.

function μεταβλητή εξόδου = όνομα_συνάρτησης (μεταβλητές εισόδου)

Το  όνομα  της  συνάρτησης  θα  πρέπει  να  είναι  ίδιο  με  το  όνομα  με  το  οποίο 

αποθηκεύεται το αρχείο συνάρτησης. Εάν είναι διαφορετικά, αγνοείται το όνομα της 

συνάρτησης. Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση καλείται με το όνομα με το οποίο 

είναι αποθηκευμένο το αρχείο συνάρτησης.

Η γραμμή Η1 (Η1 line)

Μετά τη γραμμή ορισμού της συνάρτησης ακολουθούν συνήθως κάποια σχόλια τα 

οποία  είναι  προαιρετικά  αλλά  χρησιμοποιούνται  συνήθως  για  την  καλύτερη 

κατανόηση της λειτουργίας της συνάρτησης.  Η γραμμή Η1 είναι  η πρώτη γραμμή  
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αυτών  των  σχολίων.  Ξεκινάει  με  το  σύμβολο  %,  ακολουθεί  το  όνομα  της  

συνάρτησης με  κεφαλαία γράμματα και  στη  συνέχεια  μια  σύντομη περιγραφή της 

συνάρτησης.  Τα σχόλια αυτά αποτελούν το κείμενο βοήθειας για τη συγκεκριμένη  

συνάρτηση. Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών την εντολή:

»help όνομα_συνάρτησης

εμφανίζονται  στην οθόνη τα σχόλια που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή ορισμού 

της συνάρτησης και  μέχρι  την πρώτη εκτελέσιμη εντολή. Η γραμμή Η1 θα πρέπει  

να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  αντιπροσωπευτική  καθώς  η  εντολή  lookfor 

πραγματοποιεί αναζήτηση λέξεων - κλειδιών σε όλες τις γραμμές Η1 των αρχείων 

συναρτήσεων και εμφανίζει μόνο τη γραμμή Η 1.

Οι εντολές ή το σώμα της συνάρτησης (Function Body)

Το  κυρίως  μέρος  της  συνάρτησης  περιλαμβάνει  τις  εντολές  με  τις  οποίες 

πραγματοποιούνται υπολογισμοί και εκχωρούνται οι  τιμές στις μεταβλητές εξόδου.  

Δίπλα από τις εντολές, πληκτρολογώντας το σύμβολο %, μπορούν να προστεθούν  

σχόλια που να περιγράφουν την κάθε εντολή.

Θα δημιουργήσουμε μία συνάρτηση με όνομα portfolio_per, η οποία θα υπολογίζει 

τις μετρικές απόδοσης χαρτοφυλακίου Sharpe και Treynor με μεταβλητές εισόδου, 

τη μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου, το ποσοστό απόδοσης τίτλου χωρίς κίνδυνο, 

την  τυπική  απόκλιση  των  αποδόσεων  του  χαρτοφυλακίου  και  το  συστηματικό  

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Η  μετρική  Sharpe ή  ο  δείκτης  ανταμοιβής  προς  μεταβλητότητα  (reward to 

variability ratio) υπολογίζεται ως εξής:

S i=r i-rRF / σ i

όπου

r i =  η  μέση  απόδοση  του  χαρτοφυλακίου  i κατά  τη  διάρκεια  της  εξεταζόμενης 

περιόδου

rRF = το ποσοστό απόδοσης τίτλου χωρίς κίνδυνο π.χ. ποσοστό απόδοσης εντόκων 

γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
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σ i = η τυπική απόκλιση TOW αποδόσεων του χαρτοφυλακίου  i κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο

r i - rRF = η ανταμοιβή κινδύνου ή το επιπρόσθετο ποσοστό απόδοσης πέρα από το 

ποσοστό απόδοσης χωρίς κίνδυνο του χαρτοφυλακίου i.

Η μετρική Treynor ή ο δείκτης ανταμοιβής προς δυνατότητα για αλλαγή (reward to 

volatility ratio) υπολογίζεται ως εξής:

Ti= r i - rRF  / βi

όπου

 βi =  ο  συντελεστής  βήτα  του  χαρτοφυλακίου  /  ή  ο  συστηματικός  κίνδυνος  του 

χαρτοφυλακίου i

Για  τον  υπολογισμό  των  παραπάνιο  μετρικών,  στον  επεξεργαστή  κειμένου  του 

Matlab πληκτρολογούμε τις ακόλουθες εντολές:

function[sharpe, treynor]=portfolio_perf(ri,rf,s,beta)

%portfolio_perf: Υπολογίζει τις μετρικές απόδοσης χαρτοφυλακίου Sharpe

και

%Treynor

% Μεταβλητές εισόδου:

% ri: η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου

% rf: το ποσοστό απόδοσης τίτλου χωρίς κίνδυνο

% s: η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου

% beta: ο συστηματικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου

% Μεταβλητές εξόδου:

% sharpe: η μετρική Sharpe

% treynor: η μετρική Treynor

format bank % Εμφάνιση αριθμών με 2 δεκαδικά ψηφία

 r=ri-rf; % η ανταμοιβή κινδύνου 

sharpe=r/s; % υπολογισμός μετρικής Sharpe

 treynor=r/beta; % υπολογισμός μετρικής Treynor
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Το  αρχείο  αυτό  αποθηκεύεται  με  όνομα  portfolio perf.  Έστω  ότι  θέλουμε  να 

υπολογίσουμε  τις  μετρικές  Sharpe και  Treynor για  ένα  χαρτοφυλάκιο  με  τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

r i: 14%

rf: 4%

s: 17% 

beta: 1.15

Στο παράθυρο εντολών πληκτρολογήσουμε

> [sharpe,treynor]=portfolio_perf(0.14,0.04,0.17,1.15)

και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι:

sharpe =

0.59 

treynor =

0.09

Έάν θέλουμε να εμφανίσουμε τη βοήθεια του  Matlab γι'  αυτή τη συνάρτηση αρκεί 

να πληκτρολογήσουμε

>help portfolio_perf

και στην οθόνη θα εμφανιστούν τα ακόλουθα:

 portfolio_perf: Υπολογίζει τις μετρικές απόδοσης χαρτοφυλακίου Sharpe και

Treynor

Μεταβλητές εισόδου:

ri: η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου

rf: το ποσοστό απόδοσης τίτλου χωρίς κίνδυνο

s: η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου

beta: ο συστηματικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου Μεταβλητές εξόδου:

sharpe: η μετρική Sharpe

treynor: η μετρική Treynor
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1.5   Προγραμματισμός στο Matlab

To Matlab ως γλώσσα προγραμματισμού διαθέτει  ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων 

που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για  τον  έλεγχο της  ροής  ενός  προγράμματος. 

Ένα  πρόγραμμα  είναι  μια  ακολουθία  εντολών  που  στην  απλούστερη  του  μορφή 

(όπως περιγράφηκε στην ενότητα των  M-Files)  οι  εντολές εκτελούνται  η  μία  μετά 

την άλλη, με τη σειρά που έχουν πληκτρολογηθεί.  Τις περισσότερες φορές όμιος,  

σε πιο σύνθετα προγράμματα, διαφορετικές μεταβλητές εισόδου απαιτούν την υπό  

συνθήκη  εκτέλεση  κάποιιυν  τμημάτων  εντολών  του  προγράμματος,  ή  μπορεί  να 

απαιτείται  η  επανάληψη  μιας  ακολουθίας  εντολών.  Για  παράδειγμα,  σε  ένα  

πρόβλημα χρηματοοικονομικής  οικονομετρίας,  μπορεί  να  απαιτείται  η  επανάληψη 

μιας  ακολουθίας  αριθμητικών πράξεων (οι  οποίες  αντιστοιχούν  σε  συγκεκριμένες 

εντολές)  έως  ότου  το  μέσο  τετραγωνικό  σφάλμα  μειωθεί  κάτιο  από  μία 

προκαθορισμένη τιμή.

Συνεπώς  θα  πρέπει  να  δηλώνεται  κατά  την  πληκτρολόγηση  του  κώδικα  ενός 

προγράμματος  η  πιθανή  μεταβολή  της  ροής  του  προγράμματος.  Αυτό  

πραγματοποιείται με τη χρήση των σχεσιακιόν και λογικών τελεστών καθώς και με 

τις δομές ελέγχου που περιγράφουμε στις αμέσως επόμενες παραγράφους.

1.5.1    Σχεσιακοί και Λογικοί Τελεστές

Σχεσιακοί Τελεστές

Οι σχεσιακοί τελεστές πραγματοποιούν συγκρίσεις μεταξύ δύο αριθμών ή στοιχείο 

με στοιχείο μεταξύ δύο πινάκων ίδιων διαστάσεων ή ακόμη μεταξύ των στοιχείων 

ενός  πίνακα  και  ενός  αριθμού.  Το  αποτέλεσμα  είναι  μια  λογική  μήτρα  ίδιων  

διαστάσεων με στοιχεία τα οποία είναι ίσα με 1όταν η σχέση είναι αληθής ( true) ή 

ίσα με 0 όταν η σχέση είναι ψευδής ( false).

Στον  πίνακα 1.9  περιγράφονται  οι  σχεσιακές  τελεστές  που  χρησιμοποιούνται  στο 

Matlab αλλά  και  οι  έτοιμες  συναρτήσεις  που  περιέχονται  στο  Matlab και 

αντιστοιχούν στους σχεσιακούς τελεστές.
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Πίνακας 1.9  Σχεσιακοί τελεστές (relational operators)
Σχεσιακός Σχεσιακή

Τελεστής Συνάρτηση Περιγραφή Παράδειγμα

< It μικρότερο »7<8

ans=
1

> gt μεγαλύτερο »7>8

ans=

0

<= le μικρότερο ή »7<=8

ίσο ans=
1

>= ge μεγαλύτερο »7>=8

ή ίσο ans=

0

== eq ίσο »7+3==Ι0

ans=
1

ne όχι ίσο »7~=8

ans=
1

Λογικοί Τελεστές

Οι  λογικοί  τελεστές  πραγματοποιούν  λογικούς  υπολογισμούς  και  επιτρέπουν  τη 

δημιουργία σύνθετων εκφράσεων συνδυάζοντας δύο ή και περισσότερες εκφράσεις  

σύγκρισης.  Το  αποτέλεσμα  τους  είναι  το  λογικό  0  ή  το  λογικό  1.  Το  λογικό  0 

αντιστοιχεί  στο  ψευδές  (false)  και  το  λογικό  1  ή  οποιοσδήποτε  μη  μηδενικός 

αριθμός  αντιστοιχεί  στο  αληθές  (true).  Όταν  οι  λογικοί  τελεστές  λαμβάνουν 

ορίσματα αριθμούς, ένας μη μηδενικός αριθμός αντιστοιχεί στο αληθές (1) και ένας  

μηδενικός  αριθμός  αντιστοιχεί  στο  ψευδές  (0).  Στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα 

ορίσματα,  είναι  πίνακας,  οι  λογικοί  τελεστές  επιστρέφουν  ένα  λογικό  πίνακα  με 

στοιχεία που είναι ίσα με το 1 (αληθές) ή το 0 (ψευδές) ανάλογα με την εξεταζόμενη 

περίπτωση.
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Στον  Πίνακα  1.10  περιγράφονται  οι  λογικοί  τελεστές  που  χρησιμοποιούνται  στο 

Matlab αλλά  και  οι  έτοιμες  συναρτήσεις  που  περιέχονται  στο  Matlab και 

αντιστοιχούν στους λογικούς τελεστές.

Πίνακας 1.10 Λογικοί τελεστές (logical operators)
Λογικός 
Τελεστής

Ονομασία Περιγραφή Παράδειγμα

& AND 
(λογικό και)

Αν τα ορίσματα δεξιά και αριστερά του 
τελεστή είναι αληθή ο τελεστής επιστρέφει 1

» 1+2>5&3>2 
ans =
0
» 4+2>5&3>2 
ans =
1

I OR (λογικό)

 
ή NOT 
(λογικό όχι)

Αν ένα από τα ορίσματα ή όλα τα ορίσματα 
δεξιά ή αριστερά του τελεστή είναι αληθή ο 
τελεστής επιστρέφει I 
Αν η συνθήκη δεν ισχύει ο τελεστής 
επιστρέφει I και το αντίστροφο

» Ι+2>5|3>2 
ans =
1
»~(7<8) ans=
0

1.5.2    Δομές Επανάληψης και Ελέγχου 

Δομές Ελέγχου

Οι δομές ελέγχου είναι εντολές που επιτρέπουν την επιλεκτική εκτέλεση ορισμένων 

εντολών μέσα στο πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες που ικανοποιούνται. Εάν η  

συνθήκη που περιλαμβάνεται  σε μια δομή ελέγχου είναι  αληθής, τότε εκτελείται  η 

εντολή ή το σύνολο των εντολών που ακολουθούν τη συνθήκη ενώ, εάν η συνθήκη  

είναι ψευδής, ο υπολογιστής κατά την εκτέλεση του προγράμματος παραβλέπει την  

εντολή ή το σύνολο τοιν εντολών που ακολουθούν τη συνθήκη και συνεχίζει με τις 

υπόλοιπες εντολές.

Η δομή if - end
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Η πιο απλή μορφή δομής ελέγχου είναι η δομή  if-  end. Η  γενική μορφή είναι:   if 

συνθήκη

εντολή ή σύνολο εντολών

 end

Εάν ικανοποιείται  η  συνθήκη,  εκτελούνται  η  εντολή ή  οι  εντολές  που ακολουθούν 

την εντολή if. Εάν δεν ισχύει η συνθήκη το πρόγραμμα παραβλέπει τις εντολές που 

βρίσκονται μεταξύ του if και του end και συνεχίζει με την εκτέλεση των εντολών που 

ακολουθούν το end.

Για παράδειγμα το αρχείο script με το όνομα sales που παρουσιάζουμε, υπολογίζει 

το συνολικό κόστος μιας παραγγελίας βάσει τοιν μονάδων πώλησης και της τιμής  

πώλησης.  Εάν  η  παραγγελία  αναφέρεται  σε  περισσότερες  από  50  μονάδες  τότε 

στην αρχική τιμή πώλησης παρέχεται έκπτωση 10%.

Στο αρχείο script sales περιλαμβάνονται οι εξής εντολές:

% Υπολογισμός του συνολικού κόστους παραγγελίας

% Εάν οι μονάδες πώλησης είναι πάνω από 50 η τιμή πώλησης είναι

μειωμένη

% κατά 10%

q=input('Πληκτρολογήστε τις μονάδες πώλησης:   ');  p=input('Πληκτρολογήστε την 

τιμή πώλησης:    ');

 c=q*p; 

if q>50;

c=c*0.9;

end

disp(['To κόστος της παραγγελίας είναι: ', num2str(c)])

Η δομή if - else - end
Η δομή  if -  else -  end χρησιμοποιείται  στην  περίπτωση  που  υπάρχουν  δύο 

αμοιβαία  αποκλειόμενες  περιπτο'ισεις  που  καθορίζονται  από  την  ισχύ  μιας  

συνθήκης. Η γενική μορφή είναι:

if συνθήκη
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  1ο σύνολο_εντολών

 el se

  2ο σύνολο_εντολών

end

Αν ισχύει η συνθήκη εκτελείται το πρώτο σύνολο εντολών μεταξύ της εντολής if και 

της εντολής else και στη συνέχεια η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην 

εντολή end. Εάν δεν ισχύει η συνθήκη, η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται 

απευθείας στην εντολή  else και  εκτελείται  το δεύτερο σύνολο εντολών μεταξύ της 

εντολής else και της εντολής end.

Το  αρχείο  script με  όνομα  loan_1  υπολογίζει  το  τοκοχρεολύσιο  ενός  δανείου. 

Ανάλογα με το αν η περίοδος αποπληρωμής είναι ετήσια ή εξαμηνιαία υλοποιούνται  

και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί.

loan_amount=input('Πληκτρολογήστε  το  ποσό  δανείου:     '); 

interest_rate=input('Πληκτρολογήστε  το  ετήσιο  επιτόκιο:     '); 

period=input('Προσδιορίστε  την  περίοδο  αποπληρωμής  (ετήσια=1,  μηνιαία=2): 

'); 

if period==l|period==2;

n =input('Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του δανείου (σε έτη):    ');

if period==l;

amortizat on=loan_amount*(interest_rate/(1-(1+i nterest_rate)Λ(-n))); 

el se

amortization=loan_amount*((interest_rate/12)/ (1-(1+(interest_rate/12))A(-l2*n)));

 end

disp(['To τοκοχρεολύσιο είναι: ', num2str(amortization)])

el se

disp("Εχετε  πληκτρολογήσει  μη  αποδεκτή  περίοδο  πληρωμής.  Το  πρόγραμμα  θα 

τερματιστεί ’)

 end

Η δομή if - elseif — else - end
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Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο αμοιβαία αποκλειόμενες 

περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή if - elseif - else - end. Η γενική 

μορφή είναι:

if συνθήκη_1η

Ιο συνολο_εντολών elseif συνθήκη_2η

2ο σύνολο_εντολών elseif συνθήκη_3η

3ο σύνολο_εντολών

:

:

elseif συνθήκη_ηη

 no σύνολο_εντολών

el se

no +1 σύνολο_εντολών

end

Αν ικανοποιείται η 1η συνθήκη εκτελείται το 10 σύνολο εντολών και στη συνέχεια η 

εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην εντολή end. Εάν η 1n συνθήκη είναι 

ψευδής η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην πρώτη εντολή el seif. Εάν 

η  2η συνθήκη  είναι  αληθής  εκτελείται  το  2"  σύνολο  εντολιόν  και  στη  συνέχεια  η 

εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται  στην εντολή  end. Γενικά, το σύνολο των 

εντολών i, όπου i = 1,2,  n ,  εκτελείται μόνο όταν ισχύει η αντιστοιχεί  i συνθήκη. Αν 

δεν  ικανοποιείται  καμία  από τις  συνθήκες  τότε  εκτελείται  το  σύνολο εντολών που 

βρίσκεται μεταξύ της εντολής  else και της εντολής  end. Βέβαια σε αυτή τη δομή η 

εντολή else και το σύνολο εντολών που ακολουθεί είναι προαιρετικά. Ακόμη, όπως 

και  στην  περίπτωση  των  βρόχων  έτσι  και  στις  δομές  ελέγχου  if μπορούν  να 

συμπεριληφθούν και άλλα if, γνωστά ως ένθετα i f (nested if).
Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτιυση που θέλουμε να γράψουμε 

στο  παράθυρο  εντολών  μία  δομή  ελέγχου,  θα  πρέπει  να  γράψουμε  στην  ίδια  

γραμμή όλες τις εντολές χρησιμοποιώντας κόμμα ή ερωτηματικό για να χωρίσουμε  

την εντολή i f από τις επόμενες εντολές.

Το προηγούμενο παράδειγμα με τον υπολογισμό του τοκοχρεολυσίου εμπλουτίζεται  

με άλλες δύο αμοιβαία αποκλειόμενες περιπτώσεις.  Τη μηνιαία και  την τριμηνιαία 

πληριομή  των  δόσεων.  Στην  περίπτωση  αυτή  έχουμε  το  αρχείο  script με  όνομα 

loan_ 2 με τις παρακάτω εντολές:
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loan_amount=input('Πληκτρολογήστε  το  ποσό  δανείου:     '); 

Interest_rate=input('Πληκτρολογήστε  το  ετήσιο  επιτόκιο:     '); 

period=input('Πpoσδιopίστε  την  περίοδο  αποπληρωμής  (ετήσια=1,  μηνιαία=2, 

εξαμηνιαία=3, τριμηνίαία=4):   '); 

if period==l|period==2|period==3|period==4;

n =input('Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του δανείου (σε έτη):    ');

if period==l;

amorti zati on=loan_amount*(i nterest_rate/(1-(1+i nterest_rate)^(-n)));

elseif period==2

 amortization=loan_amount*

((i nterest_rate/12)/(l-(l+(interest_rate/12))A(-l2*n))); elseif period==3 amorti zati 

on=l oan_amount"'r ((i nterest_rate/2)/(l-(l+(interest_rate/2))A(-2*n))); else

amortization=loan_amount*((interest_rate/4)/(1-(l+(interest_rate/4))A(-4*n))); end

disp(['To τοκοχρεωλύσιο είναι: ', num2str(amortization)])

 else

dispC(‘Εχετε πληκτρολογήσει μη αποδεκτή περίοδο πληρωμής. Το πρόγραμμα θα 

τερματιστεί ’)

 end

Το αρχείο loan _2 μπορεί να γραφεί και ως εξής εάν θέλουμε να συμπεριλάβουμε 

και ένθετα if. Στην περίπτωση αυτή έχουμε το αρχείο loan_ 3.

loan_amount=input('Πληκτρολογήστε το ποσό δανείου:    '); 

i n te res t_ ra te=input('Πληκτρολογήστε το ετήσιο επιτόκιο:    '); 

period=input( ‘Προσδιορίστε την περίοδο αποπληρωμής (ετήσια=1, μηνιαία=2, 

εξαμηνιαία=3, τριμηνιαία=4):    '); 

if period==l|period==2|period==3|period==4;

n =input('Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του δανείου (σε έτη):    ');

 if period==l

amortization=loan_amount*(interest_rate/(l-(l+interest_rate)^(-n))); 

el se 

if period==2

amorti zation=loan_amount* ((i nterest_rate/12)/(l-(l+(interest_rate/12))^(-l2-'n)));
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 elseif period==3

amortization=loan_amount*((interest_rate/2)/(l-( l+(interest_rate/2))^(-2*n))); el se

amortization=loan_amount*((interest_rate/4)/(l-(l+(interest_rate/4))^(-4*n))); end

 end

disp(['To τοκοχρεωλύσιο είναι:  ', num2str(amortization)]) el se

disp('Έχετε πληκτρολογήσει μη αποδεκτή περίοδο πληρωμής. Το πρόγραμμα θα 

τερματιστεί ’) 

end

Δομές Επανάληψης

To Matlab ως  γλώσσα  προγραμματισμού  δίνει  τη  δυνατότητα  επανάληψης  μιας 

εντολής  ή  μιας  ομάδας  εντολών.  Οι  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενες  δομές 

επανάληψης είναι ο βρόχος (loop) του for και ο βρόχος του while. Σε ένα βρόχο μία 

εντολή ή μια ομάδα εντολών επαναλαμβάνεται συνεχώς για έναν προκαθορισμένο 

αριθμό  επαναλήψεων  ή  έως  ότου  ισχύσει  μια  συνθήκη.  Σε  κάθε  επανάληψη,  η  

οποία  ονομάζεται  βήμα,  τουλάχιστον  μία  μεταβλητή  η  οποία  ορίζεται  μέσα  στον  

βρόχο λαμβάνει νέα τιμή.

Ειδικότερα,  ο  βρόχος  for χρησιμοποιείται  για  την  εκτέλεση  μιας  εντολής  ή  μιας 

ομάδας  εντολών  για  συγκεκριμένο  αριθμό  επαναλήψεων.  Η  γενική  μορφή  του 

βρόχου for είναι:

for δείκτης = αρχική_τιμή:βήμα:τελική_τιμή εντολή ή σύνολο εντολών

end

ή

for δείκτης = πίνακας εντολή ή σύνολο εντολών

end

Ο δείκτης είναι  μια μεταβλητή η οποία ελέγχει  την έναρξη και τον τερματισμό των 

διαδοχικών επαναλήψεων ενώ το βήμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, να είναι  

ακέραιος  ή  δεκαδικός  αριθμός.  Σε  περίπτωση  που  παραλειφθεί  το  βήμα 

χρησιμοποιείται  η τιμή 1 ως βήμα. Η λειτουργία του βρόχου  for είναι η ακόλουθη: 

Στο  πρώτο  βήμα  η  τιμή  του  δείκτη  λαμβάνει  την  αρχική  τιμή  και  εκτελούνται  οι  

εντολές μέχρι την εντολή end.  Στη συνέχεια το πρόγραμμα επιστρέφει στην εντολή 

f ο r για να υλοποιήσει το δεύτερο βήμα. Ο δείκτης λαμβάνει νέα τιμή η οποία είναι 
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ίση με την αρχική τιμή + το βήμα (ή με την αρχική τιμή -το βήμα, στην περίπτωση 

που το βήμα είναι αρνητικό) και εκτελούνται ξανά οι εντολές μέχρι την εντολή  end 

με την νέα τιμή του δείκτη. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου ο δείκτης 

φτάσει  στην  τελική  τιμή.  Μετά  και  την  τελευταία  επανάληψη  η  εκτέλεση  του  

προγράμματος  συνεχίζεται  με  τις  εντολές  που  ακολουθούν την  εντολή  end.  Στην 

περίπτωση  που  ο  δείκτης  είναι  ίσος  με  έναν  πίνακα,  τότε  ο  δείκτης  λαμβάνει 

διαδοχικά ως τιμές τις στήλες του συγκεκριμένου πίνακα.

Για παράδειγμα εάν έχουμε τα διανύσματα χ=[1 23456789 10] και y=[2 4 6 8 10 12 

14 16 18 20], το γινόμενο των στοιχείων τους μπορεί να υπολογιστεί με τις εντολές

χ=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; y=[2 4 6 8 10 12 14 16 18 20]; n=length(x); for i=1:n

z(i)=y(i)-x(i);

end

Η εκτέλεση των παραπάνω εντολο'ιν δίνει το αποτέλεσμα 

z =

2     8          18        32        50        72        98        128      162       200

Μπορούμε ακόμη να συνδυάσουμε τις δομές επανάληψης με τις δομές 

ελέγχου.Εστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο script με το οποίο να 

προσδιορίζεται εάν η απόδοση μιας μετοχής είναι θετική ή αρνητική. Για το σκοπό 

αυτό έχουμε δημιουργήσει το αρχείο script με το όνομα sign stocks το οποίο 

περιλαμβάνει τις εντολές

p1=input('Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τις τιμές των μετοχών στο χρόνο t-1: 

');

p2=input('Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τις τιμές των μετοχών στο χρόνο t:   ');

y=input('Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τα ονόματα των μετοχών:    '); 

n=length(y); for i=l:n;

r(i)=(p2(i)-pl(i))/pl(i);

i f  r( i)>0

disp(['H μετοχή ',y(i), '  έχει θετική απόδοση ’])

else

disp([ 'H μετοχή ,,y(i) , ’ έχει αρνητική απόδοση ’])

end

end
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Στον Πίνακα 1.11 έχουμε τις αποδόσεις πέντε μετοχών. Πληκτρολογώντας στο 

παράθυρο εντολών sign_stocks και εισάγοντας τα στοιχεία που υποδεικνύονται 

από τα σχετικά μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη τα εξής αποτελέσματα:

Πίνακας 1.11   Αποδόσεις μετοχών

Μετοχές Απόδοση στον 

χρόνο t

Απόδοση στον 

χρόνο t-Ι
Α 1.54 1.24
Β 22.15 23.5
C 3.92 3.12
D 4.91 4.2]
Ε 11.87 12.3
Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τις τιμές των μετοχών στο χρόνο t-1: [1.24 23.5 

3.12 4.21 12.3];

Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τις τιμές των μετοχών στο χρόνο t: [1.54 22.15 

3.92 4.91 11.87];

Πληκτρολογήστε το διάνυσμα με τα ονόματα των μετοχών:

['A’,B’,’C’,’D','E'];

Η μετοχή Α έχει θετική απόδοση

Η μετοχή Β έχει αρνητική απόδοση

Η μετοχή C έχει θετική απόδοση

Η μετοχή D έχει θετική απόδοση

Η μετοχή Ε έχει αρνητική απόδοση

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα σε ένα βρόχο for μπορούν να 

συμπεριληφθούν και άλλοι βρόχοι for γνωστοί ως ένθετοι βρόχοι (nested loops). 
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε 

υπολογισμούς χρησιμοποιοιντας τα στοιχεία ενός πίνακα. Για την περίπτωση των 

στοιχείων ενός πίνακα διαστάσεων (in x π) ο βρόχος for θα είχε την ακόλουθη 

μορφή:

for δείκτης = 1:m

 for δείκτης = 1:n

εντολή ή σύνολο εντολών

end

end

Έστω ο πίνακας Α=[4 12 5;32 12 3;2 43 15;56 22 41]
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Θα χρησιμοποιήσουμε το βρόχο for για να δημιουργήσουμε τον πίνακα Β ο οποίος 

ως στοιχεία έχει τα στοιχεία του πίνακα Α διαιρεμένα με τον αριθμό 2.

[m,n]=size(A); 

for i=l:m

for j=l:n

B(i,j)=A(i,j)/2;

end

end

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του βρόχου for όταν οι ίδιοι υπολογισμοί 

μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση πινάκιον. Ο λόγος είναι ότι ο βρόχος for 
καθιστά το πρόγραμμα πιο αργό.

Στο προηγούμενο παράδειγμα αντί για το βρόχο for θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε την εντολή

»Β=Α./2

Από την άλλη, ο βρόχος while χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας εντολής ή 

μιας ομάδας εντολο')ν όταν δεν είναι προκαθορισμένο το πλήθος των 

επαναλήψεων αλλά εξαρτάται από την ισχύ μιας συγκεκριμένης συνθήκης. Η γενική 

μορφή του βρόχου while είναι:

while έκφραση_συνθήκη

εντολή ή σύνολο εντολών

end

Για τη διατύποιση της συνθήκης χρησιμοποιούνται οι σχεσιακοί και λογικοί τελεστές 

που περιγράψαμε  στην παράγραφο 1.5.1.  Οι  εντολές  που βρίσκονται  μεταξύ  της 

εντολής while και της εντολής end επαναλαμβάνονται όσο ικανοποιείται η συνθήκη 

και  τερματίζεται  όταν ο  έλεγχος  της  συνθήκης  επιστρέψει  την  τιμή  0  (ψευδές).  Ο 

βρόχος  while είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμος  στις  περιπτώσεις  ελέγχου  ενός  κριτηρίου  

σύγκλισης.  Πολλές  φορές  χρησιμοποιείται  μαζί  με  τη  συνθήκη  και  ένας  μετρητής  

για  να  αποφευχθεί  η  περίπτοίση  τοιν  άπειρων  επαναλήψεοιν.  Ο  μετρητής  θα  

πρέπει να ορίζεται (συνήθως να μηδενίζεται ή να ορίζεται ίσος με τη μονάδα) έξω 

από  το  βρόχο  while.  Εναλλακτικά  η  εκτέλεση  του  προγράμματος  μπορεί  να 

τερματιστεί πληκτρολογοιντας ταυτόχρονα Ctrl + C .
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Για παράδειγμα με τις εντολές

 χ=2;

ι=0;  %Μετρητής  για  τη  μέτρηση  του  αριθμού  των  επαναλήψεων  while 

x>0.001&i<100

χ=χ/3;

i=i+l;

end

disp(['x= ',num2str(x)]) 

disp(['i= ',num2str(i)])

ο βρόχος επαναλαμβάνεται  δηλαδή, η τιμή του  x διαιρείται  με το 3 για όσο η τιμή 

του χ βρίσκεται πάνω από 0.001 και ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μικρότερος 

του 100.  Έχουμε δηλαδή προσθέσει  και  ένα μετρητή τον οποίο μηδενίζουμε πριν  

από το βρόχο προκειμένου να μετρήσουμε τον αριθμό των επαναλήψεων.

Εκτελώντας τις παραπόνου εντολές το αποτέλεσμα που δίνει το Matlab είναι

χ= 0.00091449

 i= 7

Ένα άλλο πιο σύνθετο παράδειγμα με το βρόχο while περιγράφεται παρακάτω. Το 

αρχείο script με το όνομα descent υπολογίζει στα πλαίσια των μεθόδων φθίνουσας 

απόσβεσης  την  ετήσια απόσβεση ενός  περιουσιακού στοιχείου  με  τη  μέθοδο του 

αθροίσματος  της  σειράς  TOW ετών  ζωής.  Ο  βρόχος  while χρησιμοποιείται  για  την 

ταξινόμηση των ποσών της ετήσιας απόσβεσης κατά φθίνουσα σειρά όπως ορίζει η 

σχετική μέθοδος.

Η  μέθοδος  του  αθροίσματος  της  σειράς  των  ετών  ζωής  (sum of year's digits 

method)  προβλέπει  αυξημένο  ρυθμό κατά τα  πρώτα έτη.  Ένας γρήγορος τρόπος 

υπολογισμού των ετήσιος αποσβέσεος είναι ο εξής:

■ Αρχικά υπολογίζουμε το άθροισμα της αριθμητικής προόδου 1+2+3+.. .+(n-1 )+n 

=1/2 n(n+l)  για  τόσα  ψηφία  όσα  είναι  τα  έτη  ωφελίμου  ζωής  του  περιουσιακού 

στοιχείου

■ Στη συνέχεια διαιρούμε την αποσβεστέα αξία (Ι-Υ.Α), με το παραπάνω άθροισμα

■ Για  να  βρούμε  την  απόσβεση  του  1 ο έτους  πολλαπλασιάζουμε  το  ποσό  που 

βρήκαμε παραπάνω με τον αριθμό n που είναι το τελευταίο έτος υπολογισμού της 
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απόσβεσης.  Για  το  δεύτερο  έτος  πολλαπλασιάζουμε  το  ποσό  με  τον  αριθμό  η-1  

κ.ο.κ.

Ο κώδικας στο Matlab δίνεται παρακάτω.

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:    ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:    ');

n=input('Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής:    ');

sum=0;

format bank

for i=l:n

sum=sum+i;

end

x=(I-YA)/sum;

 for i=l:n

 D(i)=x*i;

end

j=length(D);

for j=l:length(D)

while j>=2&D(j)>D(j-l)

%Αλλαγή θέσης των στοιχείων D(j) και D(j-l)

a=D(j-l);

D(j-l)=D(j);

D(j)=a;

j=j-l; %μείωση του δείκτη j κατά ένα στοιχείο 

end

end

for i=l:length(D)

fprintf('To ύψος της απόσβεσης τον %d χρόνο, είναι: %8.2f\n',i,D(i)) end

Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών descent και εισάγοντας τα στοιχεία που 

υποδεικνύονται  από  τα  σχετικά  μηνύματα  εμφανίζονται  στην  οθόνη  τα  εξής  

αποτελέσματα

Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης: 700000 

Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία: 100000 
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Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής: 6 

Το ύψος της απόσβεσης τον 1 χρόνο, είναι: 171428.57

Το ύψος της απόσβεσης τον 2 χρόνο, είναι: 142857.14

Το ύψος της απόσβεσης τον 3 χρόνο, είναι: 114285.71

Το ύψος της απόσβεσης τον 4 χρόνο, είναι: 85714.29 

Το ύψος της απόσβεσης τον 5 χρόνο, είναι: 57142.86 

Το ύψος της απόσβεσης τον 6 χρόνο, είναι: 28571.43

Εάν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει το βρόχο while το αποτέλεσμα θα ήταν

Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης: 700000 

Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία: 100000 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής: 6 

Το ύψος της απόσβεσης τον 1 χρόνο, είναι: 28571.43

Το ύψος της απόσβεσης τον 2 χρόνο, είναι: 57142.86 

Το ύψος της απόσβεσης τον 3 χρόνο, είναι: 85714.29

Το ύψος της απόσβεσης τον 4 χρόνο, είναι: 114285.71

Το ύψος της απόσβεσης τον 5 χρόνο, είναι: 142857.14

Το ύψος της απόσβεσης τον 6 χρόνο, είναι: 171428.57

που αντιστοιχεί  στην ετήσια απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου με τη μέθοδο 

του  αθροίσματος  της  σειράς  των  ετών  ζωής  στα  πλαίσια  όμως  των  μεθόδων 

αύξουσας απόσβεσης.

Δομές για τη δημιουργία μενού επιλογών

 Η δομή switch
Η  δομή  switch επιτρέπει  την  επιλογή  εκτέλεσης  διαφορετικών  συνόλων  εντολών 

ανάλογα με την τιμή  μιας  έκφρασης.  Ουσιαστικά είναι  εναλλακτική  της δομής  if - 
elseif -  else -end για  την  περίπτοοση  όπου  οι  διάφορες  ελεγχόμενες  συνθήκες 

είναι συνθήκες ισότητας. Η δομή switch χρησιμοποιείται συνήθωςγια τη δημιουργία 

ενός μενού επιλογών. Η γενική μορφή της είναι:

switch έκφραση
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 case τιμή_περίπτωσης_1

 1ο σύνολο εντολών

case  τιμή_περίπτωσης_2, τιμή_περίπτωσης„3, ..., τιμή„περίπτωσης_η } 

2ο σύνολο εντολών, 3ο σύνολο εντολών, ..., no σύνολο εντολών 

otherwi se

no + 1 σύνολο εντολών

end

ή

switch έκφραση

case τιμή_περίπτωσης_1

1ο σύνολο εντολών 

case τιμή_περίπτωσης_2,

2ο σύνολο εντολών

:

:

case τιμή_περίπτωσης_η

no σύνολο εντολών

 otherwi se

no + 1 σύνολο εντολών

end

Η  έκφραση  μπορεί  να  είναι  μια  απλή  αριθμητική  μεταβλητή,  μια  συμβολοσειρά  ή 

ακόμη  και  μια  μαθηματική  παράσταση  με  προκαθορισμένες  μεταβλητές.  Ομοίους 

και  η  τιμή _περίπτωσης_i,  όπου  i = 1,2,  ...,  n μπορεί  να είναι  μια απλή αριθμητική 

μεταβλητή ή μια συμβολοσειρά. Αν η έκφραση είναι ίση με την  τιμή περίπτωσης_ 1,  

τότε  εκτελείται  το  Ιο  σύνολο  εντολών.  Αν  η  έκφραση  είναι  ίση  με  την 

τιμήπερίπτωσης_2, τότε εκτελείται το 2ο σύνολο εντολών κ.ο.κ. Αν η έκφραση δεν είναι 

ίση  με  καμία  από  τις  τιμές  που  αναγράφονται  δίπλα  σε  κάθε  εντολή  case,  τότε 

εκτελείται το σύνολο εντολών που βρίσκεται μεταξύ της εντολής otherwi se και της 

εντολής end.

Ωστόσο,  η  εντολή  otherwise και  το  σύνολο  εντολών  που  ακολουθεί  είναι 

προαιρετικά.  Παρακάτω  δίνουμε  τον  κώδικα  για  ένα  αρχείο  script που 
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δημιουργήσαμε με το όνομα depreciation_methods το οποίο παρέχει στο χρήστη τη 

δυνατότητα να επιλέξει τη μέθοδο απόσβεσης που θέλει να χρησιμοποιήσει για τον 

υπολογισμό της ετήσιας απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου.

disp('1. Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης ’);

disp('2.  Μέθοδος  Φθίνουσας  Απόσβεσης  (Μέθοδος  του  αθροίσματος  της  σειράς 

των ετών ζωής) ’);

disp('3. Μέθοδος Αύξουσας Απόσβεσης (Μέθοδος του αθροίσματος της σειράς

των ετών ζωής)');

disp('4. Μέθοδος Παραγωγής ’);

disp('5. Λειτουργική Απόσβεση");

disp(‘ ');

disp(Παρακαλώ πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  της  μεθόδου απόσβεσης  που  θέλετε 

να χρησιμοποιήσετε ’);

 disp( ');

code=input('Κωδικός:  '); 

disp(‘  '); switch code

 case 1

disp(Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης ’);  I=input('Πληκτρολογήστε  το  κόστος  κτήσης: 

'); 

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');  n=input('Πληκτρολογήστε 

τον αριθμό των ετών διαρκείας ωφελίμου ζωής:     ');

disp( ‘ Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης ’)

 pause

d = I - ΥΑ;   % Αποσβεστέα αξία

Straight_ line_depreciation = d/n; % Ποσό ετήσιας απόσβεσης

 disp(['To  ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι:  ', 

num2str(Straight_line_depreciation)])
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case 2

disp("Μέθοδος Φθίνουσας Απόσβεσης (Μέθοδος του αθροίσματος της σειράς των 

ετών ζωής) ’);

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:    ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:    ');

n=input('Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής:    ');

disp('Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης ’)

pause

sum=0;

format bank

for i=l:n

sum=sum+i;

end

x=(I-YA)/sum;

 for i=l:n

D(i)=x*i;

end

j=length(D);

for j=1:length(D)

while j>=2&D(j)>D(j-l)

%Αλλαγή θέσης των στοιχείων D(j) και D(j-l)

a=D(j-1);

D(j-l)=D(j);

D(j)=a;

j=j-1; %μείωση του δείκτη j κατά ένα στοιχείο end

end

for i=l:length(D) 

fprintf('To ύψος της απόσβεσης τον %d χρόνο, είναι: %8.2f\n',i,D(i)) 

end

53



case 3

disp(Μέθοδος  Αύξουσας  Απόσβεσης  (Μέθοδος  του  αθροίσματος  της  σειράς  των 

ετών ζωής) ’);

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:    ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:    ');

n=input('Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής:    ');

disp('Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης")

pause

sum=0;

format bank

for i=l:n

sum=sum+i;

end

x=(I-YA)/sum;

 for i=l:n

D(i)=x*i;

end

for i=l:length(D)

fprintf('To ύψος της απόσβεσης τον %d χρόνο, είναι: %8.2f\n",i,D(i)) 

end

case 4

disp(Μέθοδος Παραγωγής");

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     '); 

YA=input("Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');  p=input('Πληκτρολογήστε 

την επίτευχθείσα παραγωγή σε μονάδες:

' ) ;

P=input('Πληκτρολογήστε  την  υπολογιζόμενη,  δυναμένη  να  επιτευχθεί,  συνολική 

παραγωγή σε μονάδες:     ');

disp(Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης")

pause

d = ((I - ΥΑ)/Ρ)*ρ;   % Αποσβεστέα αξία

disp(['To ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι: ', num2str(d)])
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case 5

disp(Λειτουργική Απόσβεση ’);

I=input("Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');

x=input('Πληκτρολογήστε την πραγματοποιηθείσα απόδοση σε μονάδες:     ');

X=input('Πληκτρολογήστε  την  υπολογιζόμενη,  δυναμένη  να  επιτευχθεί,  συνολική 

απόδοση σε μονάδες:     ');

disp('Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης1)

pause

d = ((I - ΥΑ)/Χ)··'χ;   % Αποσβεστέα αξία

disp(['To ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι: ', num2str(d)]) otherwi se

disp(1 Έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό. Το πρόγραμμα θα τερματιστεί.');

end

Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών

» depreciation_methods

το Matlab εμφανίζει τα ακόλουθα

1. Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης

2. Μέθοδος  Φθίνουσας  Απόσβεσης  (Μέθοδος  του  αθροίσματος  της  σειράς  των 

ετών ζωής)

3. Μέθοδος Αύξουσας Απόσβεσης (Μέθοδος του αθροίσματος της σειράς των ετών 

ζωής)

4. Μέθοδος Παραγωγής

5. Λειτουργική Απόσβεση

Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό της μεθόδου απόσβεσης που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε

Κωδικός:
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To Matlab για τη δημιουργία ενός μενού επιλογών, εκτός από τη δομή switch δίνει 

τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  χρησιμοποιήσει  τη  συνάρτηση  menu.  Η  γενική 

μορφή της συνάρτησης menu είναι:

a = menu('Ovoμασία_Mεvoύ',΄1η επιλογή','2η επιλογή ’, ..., ' nnεπιλογή')

Η συνάρτηση menu επιστρέφει τον αριθμό της επιλογής του χρήστη στη μεταβλητή 

a. Αν ο χρήστης επιλέξει την πρώτη επιλογή η συνάρτηση menu θα επιστρέψει τον 

αριθμό  1  στη  μεταβλητή  a.  Το  προηγούμενο  παράδειγμα  με  τις  μεθόδους 

απόσβεσης  μπορεί  να  γραφεί  σε  ένα  νέο  αρχείο  script με  το  όνομα 

menu_depreciation το οποίο περιλαμβάνει τη συνάρτηση menu.
a=menu('Μέθοδοι  Υπολογισμού  Απόσβεσης ’,'Σταθερή  Απόσβεση ’,'Φθίνουσα 

Απόσβεση ’,Αύξουσα Απόσβεση ’, ’ Μέθοδος Παραγωγής","Λειτουργική Απόσβεση ’); 

if a==l

     disp(!Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης1);

     I=input(1 Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     ');

YA=input("Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     "); n=input( ’Πληκτρολογήστε 

τον αριθμό των ετών διαρκείας ωφελίμου ζωής:     ');

disp('Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης")

 pause

d = I - ΥΑ;   % Αποσβεστέα αξία

Straight_line_depreciation = d/n; % Ποσό ετήσιας απόσβεσης

 disp(['To  ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι:  ', 

num2str(Straight_line_depreciation)])

elseif a==2

disp( ‘Mέθoδoς Φθίνουσας Απόσβεσης (Μέθοδος του  αθροίσματος  της σειράς των 

ετών ζωής)");

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:   ');

YA=input("Πληκτρολογήστε την υπολειματική αξία:    ');

n=input('Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής:    ');

disp("Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης")
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pause

sum=0;

format bank

for i=l:n

sum=sum+i;

end

x=(I-YA)/sum;

 for i=l:n

D(i)=x*i;

end

j=length(D);

for j=l:length(D)

while j>=2&D(j)>D(j-l)

%Αλλαγή θέσης των στοιχείων D(j) και D(j-l)

a=D(j-l);

D(j-l)=D(j);

D(j)=a;

j=j-l; %μείωση του δείκτη j κατά ένα στοιχείο end

end

for i=l:length(D) 

fprintf(To ύψος της απόσβεσης τον %ά χρόνο, είναι: °/o8.2f\n" ,i ,D(i))

 end

elseif a==3

disp( ‘ Μέθοδος Αύξουσας Απόσβεσης (Μέθοδος του  αθροίσματος  της  σειράς  των 

ετών ζωής) ’);

I=input("Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:    ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειματική αξία:    ');

n=input("Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ετών ωφέλιμης ζωής:    ');

disp( ‘'Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης")

pause

sum=0; format bank

 for i=l:n
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sum=sum+i;

end

x=(I-YA)/sum; 

for i=l:n

 D(i)=x*i;

end

for i=l:length(D)

fprintf(To ύψος της απόσβεσης τον %d χρόνο, είναι: %8.2f\n',i,D(i)) 

end

elseif a==4

disp(Μέθοδος Παραγωγής ’);

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');

p=input('Πληκτρολογήστε την επιτευχθείσα παραγωγή σε μονάδες:

' ) ;

p=input('Πληκτρολογήστε  την  υπολογιζόμενη,  δυναμένη  να  επιτευχθεί,  συνολική 

παραγωγή σε μονάδες:     ');

disp("Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης ’)

pause

d = ((I - ΥΑ)/Ρ)*ρ;   % Αποσβεστέα αξία

disp(['To ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι: ', num2str(d)])

elseif a==5

disp('Λειτουργική Απόσβεση ’);

I=input('Πληκτρολογήστε το κόστος κτήσης:     ');

YA=input('Πληκτρολογήστε την υπολειμματική αξία:     ');

x=input('Πληκτρολογήστε την πραγματοποιηθείσα απόδοση σε μονάδες:     ');

X=input('Πληκτρολογήστε  την  υπολογιζόμενη,  δυναμένη  να  επιτευχθεί,  συνολική 

απόδοση σε μονάδες:     ');

disp(  'Πατήστε  το  πλήκτρο  Enter για  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  ετήσιας 

απόσβεσης1)
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pause

d = C(I - ΥΑ)/Χ)*χ;   % Αποσβεστέα αξία

disp(['To ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι: ' , num2str(d)])

el se

disp('Έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό. Το πρόγραμμα θα τερματιστεί. 1);

end

Xρησιμοποιούμε τη δομή ελέγχου if- elseif- else - end. 
Πληκτρολογώντας » menu_depreciation

εμφανίζεται στην οθόνη το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 1.4.

Εικόνα 1.4   Χρήση της συνάρτησης menu

1,6   Γραφικές Παραστάσεις
Μεταξύ  των  πολλών  πλεονεκτήματα)ν  του  Matlab αποτελούν  και  οι  υψηλής 

ποιότητας  γραφικές  λειτουργίες  τόσο  στο  επίπεδο  όσο  και  στο  χώρο  μέσω  ενός 

μεγάλου  αριθμού  συναρτήσεων  που  περιλαμβάνει.  Στις  επόμενες  παραγράφους 

περιγράφουμε  τις  βασικές  συναρτήσεις  για  τη  δημιουργία  και  διαχείριση 

διδιάστατων και τριδιάστατων γραφικών παραστάσεων.

1.6.1    Διδιάστατα Γραφικά

 Η συνάρτηση plot

Η  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενη  συνάρτηση  για  τη  δημιουργία  διδιάστατων 

γραφικών  είναι  η  συνάρτηση  plot.  Εάν  x και  y είναι  δύο  διανύσματα  με  τον  ίδιο 

αριθμό στοιχείιον, τότε η πιο απλή μορφή της συνάρτησης pi ot είναι:

plot(x,y)

Κατά την εκτέλεση της συνάρτησης plot εμφανίζεται στην οθόνη ένα νέο παράθυρο, 

το  παράθυρο  γραφικών  (Figure Window).  Μία  γραμμή  ενώνει  τα  σημεία  που 

αντιστοιχούν στις συντεταγμένες που ορίζονται από τα στοιχεία τιον διανυσμάτων x 

και y. Το διάνυσμα που πληκρολογείται πρώτο στη συνάρτηση plot αντιστοιχεί στον 

οριζόντιο άξονα ενώ το το διάνυσμα που πληκρολογείται  δεύτερο αντιστοιχεί  στον 

κάθετο άξονα.

Στην  περίπτωση  σύνταξης  της  συνάρτησης  plot με  μία  μόνο  παράμετρο,  π.χ.  το 

διάνυσμα αντιστοιχεί  στις  ημερήσιες  αποδόσεις  της  μετοχής  Α,  πληκτρολογώντας 

plot (a) εμφανίζεται η καμπύλη TOW αποδόσεων, όπου ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί 
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στην απόδοση της μετοχής ενώ ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί  στον αριθμό το)ν 

στοιχείων  του  διανύσματος  (δηλαδή  το  διάνυσμα  για  τον  άξονα  των  χ  είναι  y = 

l:length(a) ).

Στον Πίνακα 1.12 έχουμε τις ετήσιες τιμές κλεισίματος της μετοχής Α.

Πίνακας 1.12  Ετήσιες τιμές κλεισίματος της μετοχής Α

Στο παράθυρο εντολών πληκτρολογούμε:

 »χ=[2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007];

 »y=[l.32 2.41 3.20 2.16 3.76 5.33 6.47 5.98];

 »plot(x,y)

Στην  οθόνη  εμφανίζεται  το  παράθυρο  γραφικών  με  τίτλο  Figure 1  στο  οποίο  τα 

σημεία  που  αντιστοιχούν στις  τιμές  κλεισίματος  κάθε  έτους  απεικονίζονται  με  μία 

συνεχή μπλε γραμμή.

Εικόνα 1.5   Διάγραμμα ετήσιιον τιμών κλεισίματος της μετοχής Α

Στη  συνάρτηση  plot μπορεί  να  συμπεριληφθεί  και  μία  τρίτη  προαιρετική 

παράμετρος με την οποία προσδιορίζεται το είδος και το χρώμα της γραμμής αλλά 

και  το  στυλ  των  διαδοχικών  σημείων  που  ενώνονται  με  αυτή  τη  γραμμή.  Στην  

περίπτωση αυτή η συνάρτηση plot συντάσεται ως εξής:

plot(χ,y,'σύμβολα_προσδιορισμού_χαρακτηριστικών_γραμμής')

Τα  σύμβολα  που  είναι  διαθέσιμα  στο  Matlab για  τον  προσδιορισμό  των 

χαρακτηριστικών της γραμμής περιγράφονται στους πίνακες 1. 13 έως 1.15.

Πίνακας 1.13  Σύμβολα για το χρώμα της γραμμής και των σημείων (line color specifiers)
Σύμβολο Περιγραφ

ή
Σύμβολ
ο

Περιγραφ
ή

r Κόκκινο m Μοβ
g Πράσινο y Κίτρινο
b Μπλε k Μαύρο
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c Κυανό w Ασπρο

Πίνακας 1.14 Σύμβολα για το είδος της γραμμής (line style specifiers)
Σύμβολο Περιγραφή
- Συνεχής
-- Διακεκομμένη
: Με τελείες
-. Διακεκομμένη

με τελείες

Πίνακας 1.15  Σύμβολα για το είδος των σημείων (marker type specifiers)
Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή
+ Σταυρός d Ρόμβος
0 Κύκλος Λ Ανω τρίγωνο
* Αστερίσκος V Κάτω τρίγωνο

Τελεία > Δεξιό τρίγωνο
Χ Σημάδι x < Αριστερό τρίγωνο
S Τετράγωνο ρ ή h Πεντάγωνο ή εξάγωνο

αντίστοιχα

Όπως  είδαμε  στο  διάγραμμα  1.5,  η  προεπιλογή  του  Matlab για  το  χρώμα  της 

γραμμής είναι μπλε και για το είδος της γραμμής είναι η συνεχής γραμμή. Η εντολή

»plot(x,y, 'in--*1)

εμφανίζει τη γραφική παράσταση των ετήσιων τιμών κλεισίματος της μετοχής Α με 

μία μοβ διακεκομμένη γραμμή και το σύμβολο * σε κάθε σημείο. Εάν στην εντολή 

plot προσθέταμε μόνο το σύμβολο για το είδος των σημείων δηλαδή, plot(x,y, ' * '), 

τότε  στη  γραφική  παράσταση  των  ετήσκον  τιμών  κλεισίματος  της  μετοχής  Α θα 

εμφανιζόταν μόνο το σύμβολο * με μπλε χρώμα σε κάθε σημείο.

Επιπλέον  στο  γράφημα  μπορούν  να  προστεθούν  τίτλος  γραφήματος,  τίτλος 

οριζόντιου  άξονα,  τίτλος  κάθετου  άξονα,  υπόμνημα,  κείμενο  σε  συγκεκριμένο 

σημείο  του  γραφήματος  και  γραμμές  πλέγματος  χρησιμοποιώντας  τις  παρακάτω 

συναρτήσεις.

Με  τη  συνάρτηση  title ('  Όνομα_Τίτλου'),  εισάγεται  στην  κορυφή  της  γραφικής 

παράστασης ο τίτλος. Η συνάρτηση title μπορεί να περιλαμβάνει ως παράμετρο και 

την  αριθμητική  τιμή  μιας  μεταβλητής  αφού  προηγουμένως  μετατρέψουμε  την 

αριθμητική τιμή της μεταβλητής σε αλφαριθμητικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την 

εντολή  num2str.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  συνάρτηση  title μπορεί  να  έχει  και  τις 

ακόλουθες μορφές:

title('Κείμενο', num2str(ovopot μεταβλητής))

title('Κείμενο' , num2str (όνομα μεταβλητής) ,  'κείμενο') 
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title(num2str(όνομα μεταβλητής))

Εικόνα 1.6   Διάγραμμα ετήσιων τιμών κλεισίματος της μετοχής Α με διακεκομμένη γραμμή και 

σημάδια

Οι  συναρτήσεις  xlabel και  ylabel προσθέτουν  τίτλο  στον  άξονα  των  χ  και  στον 

άξονα το)ν y αντίστοιχα. Η γενική μορφή τους είναι:

xlabel ( Όνομα_Τίτλου'),

ylabel ( "Ονομα_Τίτλου'),

Ακόμη  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  προαιρετικές  παράμετροι  για  τη 

μορφοποίηση του κειμένου.

Για παράδειγμα με τη συνάρτηση

ylabel ("Ονομα_Τίτλου' , 'fontsize' ,12, ' fontweight' , 'b')

προσδιορίζεται ότι το μέγεθος της γραμματοσειράς θα είναι 12 και έντονο (bold).

Σε  περίπτωση  που  θέλουμε  να  προσθέσουμε  και  δεύτερη  γραμμή  στον  τίτλο  οι 

συναρτήσεις συντάσσονται ως εξής:

xlabel({'κείμενο_πρώτης_γραμμής';  '  κείμενο_δεύτερης_γραμμής  '}) 

ylabel({'κείμενο_πρώτης_γραμμής';' κείμενο_δεύτερης_γραμμής '})

Για τη δημιουργία υπομνήματος για την επεξήγηση των γραμμών και συμβόλων σε 

περίπτωση πολλαπλών καμπύλων σε μία  γραφική  παράσταση,  χρησιμοποιείται  η 

συνάρτηση legend. Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι:

legend('επεξήγηση_1ης_καμπύλης',  'επεξήγηση_2ης_καμπύλης',  ...)

Ακόμη με τη συνάρτηση text εισάγεται κείμενο σε ένα προκαθορισμένο σημείο στη 

γραφική παράσταση. Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι:

text(x, y,  'κείμενο')

Παραπλήσια με τη συνάρτηση text είναι η συνάρτηση gtext με την οποία εισάγεται 

κείμενο σε θέση που προσδιορίζεται με το ποντίκι. Η γενική μορφή είναι:

gtext('κείμενο')
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Για την  εμφάνιση  γραμμών πλέγματος  χρησιμοποιείται  η  συνάρτηση  grid.  Με την 

εντολή  grid on προστίθενται  οι  γραμμές  πλέγματος  ενώ  με  την  εντολή  grid off 

αφαιρούνται οι γραμμές πλέγματος.

Για  τη  μορφοποίηση  των  αξόνων  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  συνάρτηση  axis. 

Ειδικότερα η συνάρτηση με τη μορφή:

axis([xmin xmax ymin ymax])

θέτει  άνο)  και  κάτιο  όρια  στους  άξονες.  Για  τον  προσδιορισμό  opicav μόνο  στον 

κάθετο  άξονα  ή  μόνο  στον  οριζόντιο  άξονα  χρησιμοποιούνται  οι  συναρτήσεις 

ylim([ymin ymax]) και xl i m( [xmi n xmax]) αντίστοιχα. Επιπλέον η συνάρτηση axis 

equal θέτει τα ίδια όρια και στους δύο άξονες. Για την προεπιλεγμένη εμφάνιση των 

αξόνων  χρησιμοποιείται  η  συνάρτησης  axis auto.  Σε  περίπτωση  που  σε  μια 

γραφική παράσταση δεν επιθυμούμε να εμφανίζονται  οι  άξονες  χρησιμοποιείται  η  

συνάρτηση axis off. Επανεμφάνιση των αξόνων πραγματοποιείται με τη συνάρτηση 

axis on.

Με  βάση  τα  παραπάνω  δημιουργούμε  εκ  νέου  τη  γραφική  παράσταση  για  τις 

ετήσιες  τιμές  κλεισίματος  της  μετοχής  Α,  αλλά αυτή  τη  φορά θα συμπεριλάβουμε 

γραμμές πλέγματος, τίτλο γραφήματος, και τίτλο οριζόντιου και κάθετου άξονα. Στο 

παράθυρο εντολών πληκτρολογούμε:

 »plot(x,y,  '--ο')

 »grid on

»title(‘Eτήσιες τιμές κλεισίματος μετοχής Α',

'fontsize',14,'fontweight','b')

» xlabel ("Ετη',  'fontsize',12,'fontweight','b')

» ylabel('Τιμές κλεισίματος1, 'fontsize',12,'fontweight','b')

Εικόνα 1.7   Διάγραμμα ετήσιων τιμών κλεισίματος της μετοχής Α με τίτλους

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μορφοποίηση μιας γραφικής παράστασης μπορεί 

να  πραγματοποιηθεί  και  μέσα  από  το  παράθυρο  γραφικών  από  το  μενού  Insert 
(Εισαγωγή) και από το μενού Tools (Εργαλεία). Ωστόσο η γνώση των εντολών που 

περιγράψαμε  παραπάνω  κρίνεται  απαραίτητη  ιδιαίτερα  στις  περιπτώσεις  που  ο  

χρήστης επιθυμεί  να δημιουργήσει  ένα δικό του πρόγραμμα στο  Matlab οπότε θα 

πρέπει  να  γνωρίζει  πως  θα  εντάξει  μία  γραφική  παράσταση  στον  κώδικα  του  

προγράμματος.
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Δημιουργία λογαριθμικών και ημιλογαριθμικών

γραφικών παραστάσεων

Για  τη  δημιουργία  λογαριθμικών  γραφικών  παραστάσεων  χρησιμοποιείται  η 

συνάρτηση loglog(x, y). Ακόμη με τη συνάρτηση semilogx(x ,y) ο οριζόντιος άξονας 

(άξονας  των  Χ)  είναι  λογαριθμικός  ενώ  ο  κάθετος  άξονας  (άξονας  τιον  y)  είναι 

γραμμικός.  Από την άλλη,  με  τη  συνάρτηση  semi logy (x,  y)  ο  οριζόντιος άξονας 

(άξονας  των  χ)  είναι  γραμμικός  ενώ  ο  κάθετος  άξονας  (άξονας  των  y)  είναι 

λογαριθμικός.

Η συνάρτηση figure

Οι  βασικές  λειτουργίες  της  συνάρτησης  figure(i)  όπου  i =  1,2,...,n,  είναι  οι 

ακόλουθες:

■ Δημιουργεί ένα νέο παράθυρο γραφικών με τίτλο Figure i

■ Εάν υπάρχει ήδη ένα παράθυρο με τίτλο Figure I τότε η η συνάρτηση figure(i) το 

εμφανίζει  στην  οθόνη  και  στη  συνέχεια  οι  γραφικές  παραστάσεις  που 

δημιουργούνται εμφανίζονται σε αυτό.

Ακόμη  πληκτρολογώντας  clf  διαγράφεται  η  γραφική  παράσταση  από  το  ενεργό 

παράθυρο  γραφικών  ενώ  πληκτρολογώντας  close κλείνει  το  ενεργό  παράθυρο 

γραφικών.

Με τις εντολές:

»plot(x,y) 

»figure(2)

 >>semilogy(x,y)

εμφανίζεται  η  γραφική  παράσταση  των  ετήσιων  τιμών κλεισίματος  της  μετοχής  Α 

στο  παράθυρο  γραφικών  Figure 1,  με  τη  δεύτερη  εντολή  ανοίγει  νέο  παράθυρο 

γραφικών με τίτλο Figure 2 και με την τρίτη εντολή σε αυτό το παράθυρο γραφικιον 

εμφανίζεται η γραφική παράσταση των ετήσιων τιμιον κλεισίματος της μετοχής Α σε 

λογαριθμική κλίμακα.

Εάν πληκτρολογούσαμε μόνο

»plot(x,y) 
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»semilogy(x,y)

τότε  θα  εμφανίζονταν  αρχικά  στο  παράθυρο  γραφικών  Figure 1 η  γραφική 

παράσταση των ετήσιων τιμών κλεισίματος της μετοχής Α και με τη δεύτερη εντολή 

θα  διαγράφονταν  η  προηγούμενη  γραφική  παράσταση  και  στο  ίδιο  παράθυρο 

γραφικών  θα  είχαμε  τη  γραφική  παράσταση  των  ετήσιων  τιμών  κλεισίματος  της  

μετοχής Α σε λογαριθμική κλίμακα.

Εναλλακτικά  ένα  νέο  παράθυρο  γραφικών  μπορεί  να  δημιουργηθεί  και  από  το 

μενού File New -> Figure (Αρχείο -> Δημιουργία —> Εικόνα).

Εικόνα 1.8   Χρήση της συνάρτησης figure και δημιουργία ημιλογαριθμικού διαγράμματος

Δημιουργία πολλαπλών γραφικών παραστάσεων στο ίδιο παράθυρο γραφικών

Για  τη  δημιουργία  πολλαπλών  γραφικών  παραστάσεων  στο  ίδιο  παράθυρο 

γραφικών η γενική μορφή της συνάρτησης plot είναι:

plot(xl, yl, x2, y2, ..., xn, yn)

ή

plot(x1, y1, 'σύμβολα_προσδιορισμού', χ2, y2, 'σύμβολα_προσδιορισμού',...)

Εναλλακτικά  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  εντολή  hold on.  Αφού  δημιουργήσουμε 

μια  γραφική  παράσταση  (η  οποία  εμφανίζεται  σε  ένα  νέο  παράθυρο  γραφικο'ιν), 

εάν  στη  συνέχεια  πληκτρολογήσουμε  την  εντολή  hold on οι  νέες  γραφικές 

παραστάσεις  εμφανίζονται  στο  ίδιο  παράθυρο  γραφικών  με  την  προ'πη  γραφική 

παράσταση.  Η κατάσταση αυτή  παύει  να  υφίσταται  πληκτρολογώντας  την  εντολή 

hold off.

Τέλος,  στην  περίπτωση  που  τα  ορίσματα  στη  συνάρτηση  plot είναι  μήτρες, 

δημιουργούνται στο παράθυρο γραφικών οι γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων 

στηλών των δύο μήτρων.

Στον Πίνακα 1.16 έχουμε τις ετήσιες τιμές κλεισίματος της μετοχής Β.

Πίνακας 1.16  Ετήσιες τιμές κλεισίματος της μετοχής Β
Έτος Τιμή

Κλεισίματος
Έτος Τιμή

Κλεισίματο
ς

2000 1.72 2004 4.82
2001 2.86 2005 6.93
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2002 2.30 2006 5.52
2003 3.57 2007 7.21

Αρχικά  δημιουργούμε  το  διάνυσμα   z με  τις  τιμές  κλεισίματος  της  μετοχής  Β. 

»z=[1.72 2.86 2.30 3.57 4.82 6.93 5.52 7.21];

Στη συνέχεια στο ίδιο διάγραμμα θα εμφανίσουμε τη γραφική παράσταση των τιμών 

κλεισίματος  της  μετοχής  Α και  τη  γραφική  παράσταση των τιμών κλεισίματος  της 

μετοχής Β.

Ά τρόπος:

»plot(x,y,  '-*',x,z,  'm--s') 

>>grid on

»title('Ετήσιες τιμές κλεισίματος μετοχής Α και Β', ' fontsize',14,'fontwei ght ’, ’b')

» xlabel('Έτη',  'fontsi ze',12,'fontwei ght','b')

» ylabel('Τιμές κλεισίματος1,  'fontsize',12,'fontweight','b')

» legend("Μετοχή Α',  "Μετοχή Β")

'B τρόπος:

»plot(x,y,  '-*')

»grid on

»hold on

» plot(x,z,  "m--s")

»title(Έτήσιες τιμές κλεισίματος μετοχής Α και Β', 'fontsize',14,'fontweight',"b")

» xlabel ("Ετη", 'fontsize',12,'fontweight','b')

» ylabel('Τιμές κλεισίματος1, 'fontsize',12,'fontweight','b')

» legend('Mετoχή Α', 'Μετοχή Β')

»hold off

Εικόνα 1.9   Γραφικές παραστάσεις ετήσιων τιμών κλεισίματος μετοχών Α και Β

Δημιουργία πολλαπλών διαγραμμάτων στο ίδιο παράθυρο γραφικών
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To Matlab επιτρέπει  την  εμφάνιση  πολλαπλών διαγραμμάτων στο  ίδιο  παράθυρο 

γραφικοί. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η συνάρτηση subplot. Η γενική μορφή 

της συνάρτησης είναι:

subplot(m,n,P)

Η  συνάρτηση  subplot διαιρεί  το  παράθυρο  γραφικών  σε  έναν  m x n πίνακα 

υποπαραθύ-ρων  των  οποίοη'  η  αρίθμηση  γίνεται  κατά  σειρά.  Η  παράμετρος  Ρ 

προσδιορίζει  τον  αριθμό  των  διαγραμμάτων  που  είναι  σχεδιασμένα  και  την 

τρέχουσα γραφική παράσταση.

Έστω  ότι  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  στο  ίδιο  παράθυρο  γραφικών  δύο 

διαγράμματα,  το  πρώτο  με  τη  γραφική  παράσταση  των  τιμών  κλεισίματος  της 

μετοχής  Α και  το  δεύτερο  με  τη  γραφική  παράσταση  των  τιμών  κλεισίματος  της 

μετοχής Β. Για το σκοπό αυτό πληκτρολογούμε τις παρακάτο} εντολές:

»subplot(l,2,l); plot(x,y, '-■·')

»title('Ετήσιες τιμές κλεισίματος μετοχής Α',

'fontsize',14,'fontweight','b')

» xl abel("Ετη',  'fontsize',12,'fontweight','b')

» ylabel('Τιμές κλεισίματος ’, 'fontsize',12,'fontweight','b')

»subplot(l,2,2); plot(x,z,  'm--s')

»title('Ετήσιες τιμές κλεισίματος μετοχής Β',

'fontsize',14,'fontweight','b')

» xlabel ("Ετη',  'fontsize',12,'fontweight','b')

» ylabel('Τιμές κλεισίματος1,  'fontsize',12,'fontweight','b')

Εικόνα 1.10 Διαγράμματα των ετήσιων τιμών κλεισίματος μετοχών Α και Β στο ίδιο παράθυρο 
γραφικών

1.6.2    Δημιουργία τριδιάστατων γραφικών παραστάσεων

To Matlab επιτρέπει τη σχεδίαση καμπυλών και επιφανειών στον τριδιάστατο χώρο. 

Παρακάτω  περιγράφουμε  τις  βασικές  συναρτήσεις  για  τη  δημιουργία  τριδιάστωτν 

γραφικών παραστάσεοον.

Η συνάρτηση plot3

Η  συνάρτηση  plot3  είναι  η  αντίστοιχη  συνάρτηση  της  plot στην  περίπτωση 

τριδιάστα-το>ν γραφικών παραστάσεων. Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι:
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plot3(x,y,z)

ή

pi ot3( Χ ,y,z,'σύμβολα_προσδιορισμού_χαρακτηριστικών__γραμμής')

Η παράμετρος z αντιστοιχεί στην τρίτη συνιστώσα τοιν σημείων η οποία δημιουργεί 

τον κάθετο στο επίπεδο άξονα (άξονα των Ζ).  Για την εμφάνιση τίτλου στον άξονα 

των z χρησιμοποιείται η συνάρτηση zlabel ( "Ονομα_Τίτλου').

Έστω  ότι  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  ένα  τριδιάστατο  διάγραμμα  στο  οποίο  να 

εμφανίζεται η μεταβολή του γάμμα σε σχέση με τη τιμή ενός δικαιώματος με βάση 

το  υπόδειγμα  Black-Scholes.  Ο  άξονας  των  x αντιστοιχεί  στις  τιμές  του 

δικαιώματος, ο άξονας των y αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο, ενώ ο άξονας των Ζ 

αναφέρεται στις τιμές του γάμμα.

Το γάμμα ορίζεται ως η δεύτερη παράγωγος της τιμής ενός δικαιώματος σε σχέση με την 

τιμή του υποκείμενου προϊόντος.

 Με δεδομένο ότι έχουν γίνει οι σχετικοί υπολογισμοί πληκτρολογώντας τις εντολές,

Εικόνα 1.11 Διάγραμμα ευαισθησίας της τιμής δικαιώματος αγοράς χρησιμοποιώντας τη 
συνάρτηση plot3

»plot3(opt_prices, time, gamma)

»xlabel ('Τιμή υποκείμενου τίτλου ','fontsize',12,'fontweight','b'); 

»ylabel ('Χρονική περίοδος (σε μήνες) ', ' fontsize' ,12, 'fontweight', 'b') ; 

»zl abel (' Γάμμα',' fontsi ze' , 12, ' f ontwei ght' , ' b'); 

»title('Ευαισθησία τιμής δικαιώματος Αγοράς',' fontsize',14,'fontwei ght','b');

όπου :

opt_prices: η μεταβλητή που αναφέρεται στις τιμές του δικαιώματος

time: η μεταβλητή που αναφέρεται στη χρονική περίοδο

gamma: η μεταβλητή που αναφέρεται στον υπολογισμό του γάμμα

εμφανίζεται στην οθόνη η Εικόνα 1.11 που απεικονίζει το γάμμα ως συνάρτηση της  

τιμής  δικαιώματος  αγοράς και  του  χρόνου.  Στο  συγκεκριμένο παράδειγμα για  την  

εκτίμηση του γάμμα η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος ήταν 35 ευρω), το επιτόκιο  

χοιρίς  κίνδυνο 5% και  η  μεταβλητότητα για όλες τις  τιμές και  χρονικές περιόδους 
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45%.  Ωστόσο  παρατηρούμε  ότι  το  αποτέλεσμα  από  άποψη  αισθητικής  δεν  είναι 

ικανοποιητικό. Ο λόγος είναι  ότι  η συνάρτηση  plot3 δεν είναι η κατάλληλη για την 

απεικόνιση  επιφανειών  στο  χοίρο  (για  την  περίπτωση  αυτή  χρησιμοποιούνται  οι  

συναρτήσεις  mesh και  surf που  παρουσιάζουμε  στην  αμέσως  επόμενη  ενότητα) 

αλλά συνιστάται για την απεικόνιση καμπυλών στο χώρο.

Γραφικές παραστάσεις επιφανειών

Στη  χρηματοοικονομική  και  ιδιαίτερα  στη  χρηματοοικονομική  μηχανική  απαιτείται 

πολλές  φορές  η  σχεδίαση  επιφανειών  στον  τριδιάστατο  χώρο  π.χ.  σχεδίαση  των 

ευαισθησιών ενός δικαιώματος. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης   z=  f(x,  y) 

είναι  μια  επιφάνεια  στον  τριδιάστατο  χώρο.  Για  να  κατασκευάσουμε  τη  γραφική 

παράσταση θα πρέπει  αρχικά να υπολογίσουμε τα σημεία (xi,yi  στο επίπεδο  x,  y 

ώστε  στη  συνέχεια  να  υπολογιστούν  οι  τιμές  της  μεταβλητής  z για  κάθε  ζεύγος 

(xi,yi ).  Για  το  σκοπό  αυτό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  συνάρτηση  meshgrid η 

οποία δημιουργεί  ένα πλέγμα με όλα τα ζεύγη των τιμών (xi,yi).  Η γενική  μορφή 

της συνάρτησης meshgrid είναι:

[Χ,Υ] = meshgrid(χ,y)

Η συνάρτηση meshgrid δέχεται ως μεταβλητές εισόδου δύο διανύσματα x και y και 

επιστρέφει δύο διδιάστατες μήτρες Χ και Υ. Οι γραμμές της μήτρας Χ αντιστοιχούν 

στα  στοιχεία  του  διανύσματος  x ενώ  οι  στήλες  της  μήτρας  Υ  αντιστοιχούν  στα 

στοιχεία του διανύσματος  y.  Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις  mesh 

ή  surf (και  τις  παραλλαγές αυτιόν)  μπορούμε να δημιουργήσουμε την τριδιάστατη  

γραφική παράσταση της συνάρτησης        z = f(x, y).

Η γενική μορφή της συνάρτησης mesh είναι:

mesh(Χ,Υ,Ζ)

ή

mesh(Χ,Υ,Ζ,C)

Η  συνάρτηση  mesh δημιουργεί  ένα  δικτυακό  πλέγμα  το  οποίο  ορίζεται  από  τις 

τριάδες  που  βρίσκονται  στα  ομοθέσια  στοιχεία  TOW διδιάστατow πινάκων Χ,  Υ,  Ζ. 

Σημαντική διαφορά με τη συνάρτηση  plot3 είναι ότι  στη συνάρτηση  mesh (και στη 

surf που  εξετάζουμε  παρακάτω)  η  τρίτη  παράμετρος  θα  πρέπει  να  είναι 
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αποκλειστικά  πίνακας και  όχι  κάποια  αριθμητική  τιμή  ή  διάνυσμα.  Το χρώμα των  

σημείων  που  συνθέτουν  το  πλέγμα  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  τις  τιμές  των  

στοιχεύυν  του  πίνακα  Ζ.  Ο  πίνακας  C συσχετίζει  μία  τιμή  χρώματος  με  κάθε 

στοιχείο του πίνακα Ζ. Αυτού του είδους ο πίνακας μπορεί να δημιουργηθεί  με τη  

συνάρτηση  colormap.  Εάν  δεν  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  τον  πίνακα  C, 

μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρώμα των σημείων πληκτρολογώντας την εντολή 

colormap ('  Ονομασία_προτύπου').  To Matlab περιλαμβάνει  διάφορους  έτοιμους 

πίνακες  C,  καθένας  εκ  των  οποίον  αντιστοιχεί  και  σε  διαφορετική  χρωματική 

διαβάθμιση.  Στην εικόνα έχουμε  τα  διάφορα πρότυπα με  τα  ονόματα  τους  για  το 

χρώμα  TOW σημείων  του  πλέγματος  που  είναι  διαθέσιμα  στο  Matlab.  Αυτή  η 

χρωματική  διαβάθμιση  μπορεί  να  εμφανιστεί  ξεχωριστά  στο  παράθυρο  γραφικών 

σε μορφή κάθετης ή οριζόντιας μπάρας χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση colorbar.

Για  την  εμφάνιση  των μη  ορατών  τμημάτων  της  επιφάνειας  χρησιμοποιείται  η 

συνάρτηση  hidden.  Με  την  εντολή  hidden off εμφανίζονται  τα  τμήματα  της 

επιφάνειας  που  δεν  είναι  ορατά  καθώς  βρίσκονται  πίσω  από  άλλα,  ενώ  με  την  

εντολή  hidden on τα  τμήματα  αυτά  παύουν  να  είναι  ορατά.  Η  προεπιλογή  στο 

Matlab είναι η hidden off.

Εικόνα 1.12 1 Πρότυπα για το χρώμα των σημείων του πλέγματος (colormap)

Για  το  παράδειγμα  της  προηγούμενης  ενότητας  (απεικόνιση  της  ευαισθησίας  της 

τιμής  δικαιώματος  αγοράς)  θα  χρησιμοποιήσουμε  τη  συνάρτηση  mesh.  Θα 

δημιουργήσουμε  ένα  διάγραμμα  με  την  εμφάνιση  των μη  ορατών  τμημάτων  της 

επιφάνειας  και  ένα  άλλο  στο  οποίο  δεν  θα  εμφανίζονται  αυτά  τα  τμήματα.  Οι  

εντολές που πρέπει να πληκτρολογήσουμε δίνονται παρακάτω.

»figure(l); mesh(opt_prices, time, gamma)

»xlabel('Τιμή υποκείμενου τίτλου ','fontsize',12,'fontweight','b');

»ylabel('Χρονική περίοδος (σε μήνες)1,'fontsize',12,'fontweight','b ’);

»zlabel('Γάμμα','fontsize',12,'fontweight','b');

»title('Ευαισθησία τιμής δικαιώματος

Αγοράς ’,'fontsize',14,'fontweight','b );

»colormap('hot'); colorbar;

» figure(2); mesh(opt_prices, time, gamma)
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»xlabel('Τιμή υποκείμενου τίτλου ','fontsize',12,'fontweight','b');  »ylabel('Χρονική 

περίοδος (σε μήνες)','fontsize',12,'fontweight','b'); 

»zlabel (' Γάμμα' , ' fontsize' , 12 ,'fontweight' , 'b') ; 

»title('Ευαισθησία τιμής δικαιώματος Αγοράς','fontsize',14,'fontweight','b ); »hidden 

off

» colormap(jet'); colorbar('horiz');

Εικόνα 1.13 Διάγραμμα ευαισθησίας της τιμής δικαιώματος αγοράς χρησιμοποιώντας τη 
συνάρτηση mesh

Εικόνα 1.14 Διάγραμμα ευαισθησίας της τιμής δικαιώματος αγοράς χρησιμοποιώντας τη 
συνάρτηση mesh (εμφάνιση μη ορατών τμημάτων της επιφάνειας)

Παραπλήσια με τη συνάρτηση mesh είναι η συνάρτηση surf. Η βασική της διαφορά 

με  τη  συνάρτηση  mesh είναι  ότι  οι  περιοχές  ανάμεσα  στις  γραμμές  πλέγματος 

χρωματίζονται. Η γενική μορφή της συνάρτησης surf είναι:

surf(X,Y,Z)

ή

surf(X,Y,Z,C)

Στην περίπτωση της συνάρτησης surf, για την εμφάνιση των μη ορατών τμημάτων 

της επιφάνειας χρησιμοποιείται η συνάρτηση alpha (ποσοστό). Οι τιμές που μπορεί 

να λάβει  το  ποσοστό είναι  από 0 (πλήρης εμφάνιση μη ορατών τμημάτων) έως 1 

(πλήρης  απόκρυψη  μη  ορατών  τμημάτων).  Τέλος,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλες 

συναρτήσεις του Matlab μπορεί να αλλάξει ο φωτισμός και η σκίαση των γραφικών 

παραστάσεων που σχεδιάζονται με τη συνάρτηση surf.

Για την περίπτωση της απεικόνιση της ευαισθησίας της τιμής δικαιώματος αγοράς 

που  εξετάσαμε  στις  προηγούμενες  παραγράφους  θα  χρησιμοποιήσουμε  τώρα  τη 

συνάρτηση surf. Θα δημιουργήσουμε πάλι ένα διάγραμμα με την εμφάνιση των μη 

ορατών τμημάτων της επιφάνειας και ένα άλλο στο οποίο δεν θα εμφανίζονται αυτά  

τα τμήματα. Οι εντολές που πρέπει να πληκτρολογήσουμε δίνονται παρακάτω.

»figure(l); surf(opt_prices, time, gamma)

>>xlabel('Τιμή υποκείμενου τίτλου ','fontsize',12,'fontweight','b');

»y abel ('Χρονική περίοδος (σε μήνες)',' fontsize',12,'fontweight','b');

»zlabel ( ‘ Γάμμα', ' fontsi ze', 12, ' fontwei ght', ' b') ;

»title(' Ευαισθησία τιμής δικαιώματος
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Αγοράς','fontsize',14,'fontwei ght','b');

»colormap('hot'); colorbar;

» figure(2); surf(opt_prices, time, gamma)

»xlabel('Τιμή υποκείμενου τίτλου ','fontsize',12,'fontweight','b');  »ylabel('Χρονική 

περίοδος (σε μήνες)','fontsize',12,'fontweight','b');  »zl  abel  ('  Γάμμα',  '  font  si  ze', 

12, ' fontweight', ' b') ;

»title('Ευαισθησία τιμής δικαιώματος Αγοράς','fontsize',14,'fontweight','b'); 

»alpha(0.5)

» colormap(jet'); colorbar('horiz');

Εικόνα  1.15  Διάγραμμα  ευαισθησίας  της  τιμής  δικαιώματος  αγοράς  χρησιμοποιώντας  τη 

συνάρτηση surf

Εικόνα  1.16  Διάγραμμα  ευαισθησίας  της  τιμής  δικαιώματος  αγοράς  χρησιμοποιώντας  τη 

συνάρτηση surf (εμφάνιση μη ορατών τμημάτων της επιφάνειας)

Τροποποίηση οπτικής γωνίας τριδιάστατου διαγράμματος

Για  την  αλλαγή  της  οπτικής  γωνίας  ενός  τριδιάστατου  διαγράμματος 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση view. Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι:

view(az.el)

Η  παράμετρος  az αντιστοιχεί  στο  αζιμούθιο  (azimouth)  ενώ  η  παράμετρος  el 

αντιστοιχεί  στην  ανύψιοση  (elevation).  Το  αζιμούθιο  αντιστοιχεί  στην  οριζόντια 

περιστροφή  γύρο)  από  τον  άξονα  των  z,  υπολογιζόμενη  σε  μοίρες  από  τον 

αρνητικό  άξονα  των  y.  Θετικές  τιμές  του  αζιμούθιου  αντιστοιχούν  σε  περιστροφή 

σύμφωνα  με  την  κατεύθυνση  της  φοράς  των  δεικτών  του  ρολογιού.  Η ανύψωση 

αντιστοιχεί στην κάθετη ανύψωση της οπτικής γωνίας. Θετικές τιμές της ανύψωσης 

αντιστοιχούν  σε  κίνηση  της  οπτικής  γωνίας  πάνω  από  το  επίπεδο  x,  y ενώ 

αρνητικές  τιμές  της  ανύψωσης  αντιστοιχούν  σε  κίνηση  της  οπτικής  γωνίας  κάτω  

από το επίπεδο x, y.

Η εντολή  view(2)  αντιστοιχεί  στην  εξ'  ορισμού  οπτική  γωνία  διδιάστου 

διαγράμματος (az = 0 , el = 90), ενώ η εντολή view(3) αντιστοιχεί στην εξ' ορισμού 

οπτική γωνία τριδιά-στου διαγράμματος (az = -37.5 , el = 30).

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την οπτική γωνία του διαγράμματος της Εικόνας 1.15 

μπορούμε να πληκτρολογήσουμε:
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» view(-30, 60);

Εικόνα 1.17 Τροποποίηση της οπτικής γωνίας διαγράμματος με τη συνάρτηση view

1.6.3    Συναρτήσεις για τη δημιουργία διαφόρων τύπων διαγραμμάτων
Στον  Πίνακα  1.  17  περιγράφονται  οι  βασικές  συναρτήσεις  του  Matlab για  τη 

δημιουργία  ραβδοδιαγραμμάτων,  διαγραμμάτων  πίτας,  εμβαδογραμμάτων  και 

ιστογραμμάτων.

Πίνακας 1.17 Συναρτήσεις για τη δημιουργία ειδικού τύπου διαγραμμάτων
Συνάρτηση Περιγραφή
bar(Y) Κάθετο ραβδόγραμμα στο επίπεδο.
barh(Y) Οριζόντιο ραβδόγραμμα στο 

επίπεδο
bar3(Y) Κάθετο ραβδόγραμμα στο χώρο
bar3h(Y) Οριζόντιο ραβδόγραμμα στο χώρο
hist(Y) Ιστόγραμμα
Συνάρτηση Περιγραφή
pareto(Y) Ιστόγραμμα (οι μπάρες 

εμφανίζονται από τη
μεγαλύτερη    προς    τη 
μικρότερη    ενώ
σχεδιάζεται και καμπύλη με τα 
αθροίσματα
των συχνοτήτων)

area(Y) Εμβαδόγραμμα
pie(X) Διάγραμμα πίτας στο επίπεδο
pie3(X) Διάγραμμα πίτας στο χώρο

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση που η παράμετρος στις παραπάνω 

συναρτήσεις είναι πίνακας, τα δεδομένα ομαδοποιούνται κατά γραμμές.

Στον πίνακα 1.18 έχουμε το συνολικό κόστος παραγωγής και τις ετήσιες πωλήσεις 

(σε ευρώ) τεσσάρων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

Κόστος Ετήσιες
Προϊό ν/Επιχείρη 
ση

Παραγωγής Πωλήσεις

1 15,325 16,243
2 7,868 8,916
3 12.847 13,235
4 9.432 11.343

Πίνακας 1.18  Κόστος παραγωγής και ετήσιες πωλήσεις τεσσάρων επιχειρήσεων 
του ίδιου κλάδου
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Στο  ίδιο  παράθυρο  γραφικών  θα  εμφανίσουμε  το  κάθετο  ραβδόγραμμα  με  το 

συνολικό  κόστος  παραγωγής  και  τις  ετήσιες  πωλήσεις  για  κάθε  μία  από  τις  

τέσσερις  επιχειρήσεις  και  το  διάγραμμα  πίτας  για  το  μερίδιο  αγοράς  ανά 

επιχείρηση.

Στο παράθυρο εντολών πληκτρολογούμε:

»Α=[15325 16243;7868 8916;12847 13235;9432 11343];

»subp1ot(l,2,l);  bar(A);legend('Κόστος  Παραγωής',   Ετήσιες  Πωλήσεις ’); 

»title('Κόστος  Παραγωγής  και  Ετήσιες  Πωλήσεις  ανά  Προ 

ιόν','fontsize',14,'fontweight','b');

»subplot(l,2,2); pie(A(:,2));legend('Επιχ. 1', ' Επιχ. 2',' Επιχ. 3',' Επιχ. 4');

»title('Μερίδίο Αγοράς ανά Επιχείρηση",

 'fontsize',14,'fontweight', "b") ;

Εικόνα 1.18  Κόστος παραγωγής, ετήσιες πωλήσεις και μερίδιο αγοράς τεσσάρων επιχειρήσειον 
του ίδιου κλάδου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  οι  τρόποι  εισαγοιγής  και  προεπεξεργασίας 

χρηματοοικονομικών δεδομένων στο Matlab.  Περιγράφεται ακόμη η λειτουργία της 

εργαλειοθήκης  Data feed που  επιτρέπει  την  εισαγοίγή  χρηματοοικονομικών 

δεδομένων μέσοι  του διαδικτύου από διάφορους παρόχους και  ειδικότερα από το 

Yahoo Finance.  Τέλος,  γίνεται  μία  αναφορά  στη  διασύνδεση  του  Matlab και  του 

Excel μέσοί του Spreadsheet Link.

2.1   Τρόποι εισαγωγής χρηματοοικονομικών δεδομένων στο Matlab

Οι τύποι αρχεύον στα οποία μπορεί να είναι αποθηκευμένα τα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα τα οποία επιθυμούμε να επεξεργαστούμε στο Matlab είναι οι ακόλουθοι:

■ Αρχεία κειμένου με κατάληξη .txt και .dat
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■ Αρχεία λογιστικών φύλων με κατάληξη .xls

■ Αρχεία τύπου Matlab με κατάληξη .mat

Η εισαγωγή των δεδομένων στο  Matlab μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους.

2.1.1    Εισαγωγή δεδομένων με πληκτρολόγηση
Ένας  τρόπος  για  την  εισαγωγή  δεδομένων  είναι  να  πληκτρολογηθούν  στο 

παράθυρο εντολών με τη μορφή μήτρας. Η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 

στις παραγράφους που αναφέρονται στον ορισμό μεταβλητής και μήτρας. Ωστόσο 

η διαδικασία αυτή δεν συνιστάται καθώς είναι  ιδιαίτερα χρονοβόρα σε περίπτοίση 

μεγάλου αριθμού μεταβλητών και παρατηρήσεων.

2.1.2    Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο κειμένου
Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε αρχείο κειμένου (και είναι 

χωρισμένα με κενό,  tab delimited),  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  η συνάρτηση  load 

για  την  εισαγωγή  τους  στο  Matlab.  Έστω  ότι  το  αρχείο  index.txt περιέχει  τις 

ημερήσιες  τιμές  κλεισίματος  τοιν  τελευταίων  200  ημερών  του  Γενικού  Δείκτη  του  

Χρηματιστηρίου  Αθηνών,  του  FTSE -  20  και  του  FTSE -  Mid 40.  Θα  πρέπει  να 

τονίσουμε ότι για να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση l oad, στο αρχείο θα πρέπει 

να υπάρχουν μόνο αριθμητικά δεδομένα και όχι χαρακτήρες.

Εικόνα 2.1   Η συνάρτηση 1 oad εισάγει μόνο αριθμητικά δεδομένα στο Matlab

Για  να  εισάγουμε  τα  δεδομένα  του  αρχείου  index.txt στον  χώρο  εργασίας  του 

Matlab πληκτρολογούμε:

1' περίπτωση: το αρχείο index.txt βρίσκεται στον τρέχον φάκελο »load index.txt

ή

»load('index.txt')

2η περίπττοση: το αρχείο index.txt βρίσκεται στον τοπικό δίσκο C 

»load c:\index.txt

ή

»load('c:\index.txt'  )
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Παρατηρούμε ότι στο χώρο εργασίας έχει δημιουργηθεί η μεταβλητή με όνομα τον 

τίτλο του αρχείου, δηλ.  index.  Πρόκειται  για έναν πίνακα διαστάσεων (200x3)  του 

οποίου  η  πρώτη  στήλη  αντιστοιχεί  στις  200  πιο  πρόσφατες  ημερήσιες  τιμές 

κλεισίματος  του  Γενικού  Δείκτη,  η  δεύτερη  στήλη  αντιστοιχεί  στις  200  πιο  

πρόσφατες ημερήσιες τιμές κλεισίματος του FTSE - 20 και η τρίτη στήλη αντιστοιχεί 

στις 200 πιο πρόσφατες ημερήσιες τιμές κλεισίματος του FTSE - Mid 40.

Εάν θέλουμε να ορίσουμε κάθε στήλη του πίνακα  index ως ξεχωριστή μεταβλητή 

πληκτρολογούμε τα ακόλουθα:

»GD = index(: ,1);

»FTSE = index(: ,2) ;

»MID40 = index(: ,3) ;

Εάν τα δεδομένα στο αρχείο κειμένου ήταν χωρισμένα με κόμμα (αρχείο index2.txt, 

comma delimited), θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση csvread.

» csvread(index2.txt')

Η  συνάρτηση  csvread επιτρέπει  να  προσδιορίσουμε  το  εύρος  του  πίνακα  που 

εισαχθεί  στο  Matlab προσδιορίζοντας  τη  γραμμή  και  τη  στήλη από την  οποία  θα 

ξεκινάει  το  Matlab να  φορτώνει  τα  δεδομένα.  Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  η 

αρίθμηση της γραμμής και στήλης αρχίζει από το μηδέν. Για παράδειγμα εάν από 

το αρχείο  index2.txt θέλουμε να εισάγουμε στο Matlab μόνο τις τιμές του FTSE-20 

και  του  Mid40  που  αντιστοιχούν  στη  δεύτερη  και  τρίτη  στήλη,  αρκεί  να 

πληκτρολογήσουμε:

»csvread('index2.txt' ,0,1)

Επιπλέον μπορεί να προσδιοριστεί  και συγκεκριμένο εύρος δηλώνοντας το επάνω 

αριστερά στοιχείο του πίνακα από όπου θα αρχίσει να εισάγονται τα δεδομένα και  

το κάτοί δεξιά στοιχείο του πίνακα που θα σταματάει η εισαγο^γή των δεδομένων. 

Εάν  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab μόνο  τις  τιμές  τελευταίες  100  τιμές 

κλεισίματος του Γενικού Δείκτη, αρκεί να. πληκτρολογήσουμε:

»GD = =csvread('index2.txt',0,0,[100,0,199,0])

Σημείωση: στην παραπάνω εντολή τα δύο πρώτα μηδενικά μετά το ·'  i ndex2. txt', 

δηλώνουν ότι  από το αρχείο  index2.txt θα «φορτωθούν» οι  τιμές ξεκινώντας από 

την  πρώτη  γραμμή  και  την  πρώτη  στήλη.  Στη  συνέχεια  όμως μέσα  στις  αγκύλες  
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προσδιορίζεται  ότι  τα  δεδομένα  Οα  ξεκινάνε  από  την  εκατοστή  πρώτη  γραμμή  

(100) της πρώτης στήλης (0) και θα τελειώνουν στη διακοσιοστή γραμμή (199) της  

πρώτης στήλης (0).

2.1.3    Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο Excel

Έστω ότι  οι  ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταύον 200 ημερών του Γενικού 

Δείκτη  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών,  του  FTSE -  20  και  του  FTSE -  Mid 40  είναι 

αποθηκευμένες  σε  ένα  αρχείο  Excel με  όνομα  index.xls.  Μάλιστα  στην  πρώτη 

γραμμή περιλαμβάνο-ναι  και  οι  τίτλοι  κάθε στήλης  (στο κελί  Α1 ο τίτλος  GD,  στο 

κελί ΒI ο τίτλος  FTSE, στο κελί  CI ο τίτλος  MID40). Για να εισάγουμε τις τιμές στο 

Matlab χρησιμοποιούμε την συνάρτηση xlsread.

»xl sread(' i ndex. xl s')

Παρατηρούμε  ότι  στο  χώρο  εργασίας  δημιουργείται  η  προεπιλεγμένη  μεταβλητή 

ans η οποία όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί  

το αποτέλεσμα της εντολής, στην περίπτωση μας τα δεδομένα που βρίσκονται στο  

αρχείο  inclex.xls.  Αυτό  γίνεται  επειδή  δεν  ορίσαμε  κάποια  μεταβλητή  που  θα 

αντιστοιχεί  στον πίνακα των δεδομένων που εισάγουμε.  Εάν θέλαμε τα δεδομένα 

να αποθηκευτούν στη μεταβλητή data θα πληκτρολογούσαμε την εντολή

»data = xlsread(' index.xls ')

Η συνάρτηση xlsread εισάγει από το πρώτο φύλλο εργασίας του αρχείου index.xls 
μόνο  τα  αριθμητικά  δεδομένα.  Στην  περίπτωση  που  υπάρχουν  αλφαριθμητικοί  

χαρακτήρες  ανάμεσα  στα  αριθμητικά  δεδομένα,  αγνοούνται  και  στις  θέσεις  τους  

εμφανίζεται ο χαρακτήρας NaN (Not a Number).

Εάν  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab και  τους  τίτλους  της  κάθε  στήλης  από  το 

αρχείο  index.xls γράφουμε  τη  συνάρτηση  xlsread με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να 

επιστρέφει  δύο  ορίσματα.  Μία  μεταβλητή  που  θα  περιλαμβάνει  τα  αριθμητικά 

δεδομένα και μία μεταβλητή που θα περιλαμβάνει τους τίτλους των στηλών. Έστω 

ότι τα αριθμητικά δεδομένα θα αποθηκευτούν στην μεταβλητή data και οι τίτλοι των 

στηλών στην μεταβλητή titles'. Στη γραμμή εντολών πλητρολογούμε:

»[data, t i t les] = xlsread(index.xls'];
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Ακόμη, η συνάρτηση xlsread επιτρέπει να προσδιορίσουμε το φύλλο εργασίας από 

το  αρχείο  Excel στο  οποίο  βρίσκονται  τα  δεδομένα  που  θέλουμε  να  εισάγουμε, 

καθώς  επίσης  και  το  εύρος  των  δεδομένων.  Για  παράδειγμα  εάν  στο  αρχείο 

index.xls τα δεδομένα βρίσκονταν στο δεύτερο φύλλο εργασίας και επιθυμούσαμε 

να εισάγουμε τα δεδομένα που ορίζονται από το κελί Α2 μέχρι και το Β201 (δηλαδή 

τις  τιμές  κλεισίματος  μόνο  για  το  Γενικό  Δείκτη  και  τον  FTSE)  θα 

πληκτρολογούσαμε την ακόλουθη εντολή:

» xlsread(index.xls' , 2, Ά2:Β201')

Τέλος,  στην  περίπτιυση  που  τα  δεδομένα  είναι  αποθηκευμένα  σε  αρχείο  με 

κατάληξη .csv (comma delimited) πληκτρολογούμε την εντολή:

» xlsread('όνομκ_κρχε ίου.csv')

2.1.4    Εισαγωγή δεδομένων με «αντιγραφή και επικόλληση»

Ένας  άλλος  τρόπος  για  την  εισαγιογή  δεδομένων  είναι  να  δημιουργήσουμε  τις 

μεταβλητές στην επιφάνεια εργασίας του Matlab επιλέγοντας από τη γραμμή μενού 

File —> New —> Variable (Αρχείο —> Δημιουργία —> Μεταβλητή). Με τον τρόπο 

αυτό  δημιουργείται  στο  χώρο  εργασίας  μία  μεταβλητή  με  όνομα  unnamed την 

οποία και μετονομάζουμε όπως θέλουμε. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη μεταβλητή και 

πατώντας το πλήκτρο Enter εμφανίζεται ο επεξεργαστής μητρών. Εάν τα δεδομένα 

της  συγκεκριμένης  μεταβλητής  τα  έχουμε  αποθηκευμένα  σε  ένα  φύλλο  εργασίας 

του Excel, για να τα μεταφέρουμε στο Matlab αρκεί να τα. επιλέξουμε στο Excel, να 

τα αντιγράψουμε και  να τα επικολλήσουμε στο  Matlab στον επεξεργαστή μητρών. 

Επιλέγουμε  το  εικονίδιο  για  την  αποθήκευση   και  κλείνουμε  τον  επεξεργαστή 

μητρών. Η Εικόνα 2.2 περιγράφει τη διαδικασία εισαγωγής στο Matlab των 200 πιο 

πρόσφατων  ημερήσιων  τιμών  κλεισίματος  του  Γενικού  Δείκτη  από  το  αρχείο 

index.xls με αντιγραφή και επικόλληση.

Εικόνα 2.2   Εισαγωγή δεδομένων στο Matlab με αντιγραφή και επικόλληση

2.1.5    Εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Εισαγωγής Δεδομένων 
(Importing Wizard)
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Ο πιο απλός τρόπος εισαγωγής δεδομένων είναι η χρήση του Οδηγού Εισαγωγής 

Δεδομένων του Matlab. Αρχικά θα περιγράψουμε τη διαδικασία για την περίπτωση 

που  τα  δεδομένα  που  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab είναι  αποθηκευμένα  σε 

αρχείο  κειμένου  και  στη  συνέχεια  θα  περιγράψουμε  τη  διαδικασία  για  την 

περίπτωση  που  τα  δεδομένα  που  θέλουμε  να  εισάγουμε  είναι  αποθηκευμένα  σε 

αρχείο  τύπου  Excel.Εστω  ότι  θέλουμε  να  εισάγουμε  τα  χρηματοοικονομικά 

δεδομένα  που  βρίσκονται  στο  αρχείο  index.xls.  Από  την  επιφάνεια  εργασίας  του 

Matlab επιλέγουμε  File ->Ιmport Data (Αρχείο  —>  Εισαγωγή  δεδομένων).  Στο 

πλαίσιο που εμφανίζεται στην οθόνη ζητείται να προσδιοριστεί το αρχείο στο οποίο 

είναι  αποθηκευμένα τα δεδομένα.  Επιλέγουμε το φάκελο στον οποίο βρίσκεται  το 

αρχείο,  το  επιλέγουμε  και  το  ανοίγουμε.  Στη  συνέχεια  εμφανίζεται  στην  οθόνη  η 

Εικόνα 2.3.

Εικόνα 2.3   Δημιουργία προκαθορισμένων μεταβλητών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των 
δεδομένων από τον Οδηγό Εισαγωγής Δεδομένων του Matlab

Στην Εικόνα αυτή μας ζητείται  να επιλέξουμε εάν επιθυμούμε στο χώρο εργασίας 

να  δημιουργηθούν ί)  οι  μεταβλητές  όπως  εμφανίζονται  αρχικά στο  κάτω αριστερό 

μέρος  της  Εικόνας  2.3  (Create variables matching),  ii)  να  δημιουργηθούν 

μεταβλητές  για  κάθε  στήλη  με  όνομα  τον  τίτλο  της  κάθε  στήλης  (Create vectors 

from each column using column names) και  iii)  να δημιουργηθούν μεταβλητές για 

κάθε γραμμή με όνομα τον τίτλο της κάθε γραμμής (Create vectors from each row 

using row names).

Στο κάτω αριστερό μέρος της Εικόνας 2.3 δημιουργούνται οι ακόλουθες μεταβλητές 

σύμφωνα με τις κατηγορίες στις οποίες ταξινομεί τα δεδομένα ο Οδηγός Εισαγωγής 

Δεδομένων του Matlab.

■ data --■>  Μήτρα  η  οποία  περιλαμβάνει  όλα  τα  αριθμητικά  δεδομένα  που 

εισάγονται

■ colheaders -->  Διάνυσμα  γραμμής  (τύπου  κελιού)  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα 

ονόματα όλαΛ' των τίτλων το)ν στηλών

■ rowheaders -->  Διάνυσμα  στήλης  (τύπου  κελιού)  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα 

ονόματα όλούν των τίτλο)ν το)ν γραμμών

■ textdata —»  Μήτρα  η  οποία  περιλαμβάνει  όλα  τα  μη  αριθμητικά  δεδομένα  που 

εισάγονται
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Στη  συνέχεια  εάν  επιλέξουμε  τη  δεύτερη  επιλογή  όσον  αφορά  τη  δημιουργία 

μεταβλητοί και πατήσουμε στο πλήκτρο  Finish δημιουργούνται στο χώρο εργασίας 

του Matlab οι μεταβλητές GD, FTSE και MID40 που αντιστοιχούν στους τίτλους των 

στηλών του αρχείου index.xls και αφορούν τις τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη, 

του FTSE-20 και του FTSE-Mid 40.

Εικόνα 2.4   Δημιουργία μεταβλητών για κάθε στήλη με όνομα τον τίτλο της κάθε στήλης

Στην  περίπτωση που  θέλουμε  να  εισάγουμε  δεδομένα στο  Matlab τα  οποία  είναι 

αποθηκευμένα σε αρχείο κειμένου επιλέγουμε πάλι File—Import Data. Εξετάζουμε 

πάλι  την  περίπτωση όπου  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab τις  ημερήσιες  τιμές 

κλεισίματος  των  τελευταίων  200  ημερών  του  Γενικού  Δείκτη  του  Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, του FTSE - 20 και του FTSE - Mid 40. Τα δεδομένα (διαχωρισμένα με κενό 

διάστημα,  tab delimited)  βρίσκονται  στο  αρχείο  index3.txt.  Στην  προ'πη  σειρά 

περιλαμβάνονται  οι  τίτλοι  των  στηλών  (δηλαδή,  GD,  FTSE και  MID40).  Αφού 

εντοπίσουμε και επιλέξουμε το αρχείο index3.txt εμφανίζεται στην οθόνη η Εικόνα 

2.5.

Εικόνα 2.5   Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο κειμένου

Στο κάτω αριστερό μέρος εμφανίζονται  τα δεδομένα που πρόκειται  να φορτωθούν 

στο  Matlab.  Επάνω  αριστερά  προσδιορίζεται  ο  χαρακτήρας  με  τον  οποίο  είναι 

χωρισμένες οι  στήλες (π.χ.  κόμμα, κενό διάστημα, άνω τελεία,  άλλος χαρακτήρας  

που προσδιορίζεται από τον χρήστη) ενώ στο επάνω δεξιά μέρος προσδιορίζεται η 

γραμμή  στην  οποία  βρίσκονται  οι  τίτλοι  των  στηλών.  Στο  ίδιο  πλαίσιο  διαλόγου,  

κάτω  δεξιά  εμφανίζονται  τα  δεδομένα  ταξινομημένα  στις  προκαθορισμένες 

κατηγορίες  του  Matlab που  περιγράψαμε  παραπάνω  (data,  colheaders, 

rowheaders, textdata). Επιλέγοντας το πλήκτρο Next εμφανίζεται η Εικόνα 2.3 που 

περιγράψαμε παραπάνω και από το σημείο αυτό η διαδικασία είναι ίδια με αυτή της 

περίπτουσης εισαγωγής δεδομένων από αρχείο Excel.

Εναλλακτικά  του  Οδηγού  Εισαγωγής  Δεδομένων  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η 

συνάρτηση  importdata την  οποία  περιγράφουμε  παρακάτω  αφού  προηγουμένους 

αναφεθούμε σε έναν άλλο τύπο δεδομένων του Matlab, τη δομή (structure).

Δομές (structures)
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Ένας άλλος τύπος δεδομένων στο Matlab είναι οι δομές. Οι δομές έχουν και αυτές 

τη δομή της μήτρας αλλά τα στοιχεία της, συμπεριλαμβάνουν ένα σύνολο διαφόρων 

τύπων  δεδομένων  τα  οποία  ονομάζονται  πεδία  (fields).  Κάθε  στοιχείο  της 

αντιστοιχεί σε μία εγγραφή με διάφορα πεδία. Όλα τα στοιχεία της δομής έχουν τον  

ίδιο  αριθμό  πεδίων'.  Η  έννοια  της  δομής  θα  γίνει  πιο  κατανοητή  με  το  ακόλουθο 

παράδειγμα. Θα δημιουργήσουμε μία δομή με όνομα  data όπου κάθε στοιχείο της 

θα περιέχει δύο πεδία. Το πεδίο index θα περιέχει το όνομα του χρηματιστηριακού 

δείκτη  ενώ  το  πεδίο  prices θα  περιέχει  τις  ημερήσιες  τιμές  κλεισίματος  των 

τελευταίων 200 ημερών του κάθε χρηματιστηριακού δείκτη.

Η  δημιουργία  μιας  δομής  μπορεί  να  γίνει  είτε  με  εντολές  καταχώρησης  είτε 

χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση struct.

1η περίπτωση: δημιουργία δομής με εντολές καταχώρησης

» data.index={'GD','FTSE','MID40'}; 

» data.prices=xlsread('index.xls');

Στο  χώρο  εργασίας  δημιουργείται  η  δομή  data με  διαστάσεις  1  x 1,  η  οποία 

αποτελείται  από  το  πεδίο  index,  που  είναι  ένα  κελί  διαστάσεοτν  1x3  και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της δομής γΓ αυτό το πεδίο και το πεδίο  prices που 

είναι ένας πίνακας διαστάσεοη' 200x3 και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της δομής 

γι’αυτό το πεδίο.

Εικόνα 2.6   Δημιουργία δομής διαστάσεων 1 x 1

Εναλλακτικά  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  την  παραπάνω  δομή  αλλά  με 

διαστάσεις 1 χ3. Για το σκοπό αυτό πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές.

» data(l, l).index='GD';

» data(l, l ).prices=xlsread('index.xls', Ά2 :Α20Γ) ;

» data(l,2).index='FTSE';

» data(l,2).pn'ces=xlsread('index.xls', 'Β2:Β201');

» data(l,3).index='MID40';

» data(l ,3).prices=x1sread('index.xls', 'C2:C201');
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To αποτέλεσμα  εμφανίζεται  στην  Εικόνα  2.7.  Δημιουργείται  η  δομή  data με  μία 

γραμμή και τρεις στήλες. Οι τρεις στήλες αντιστοιχούν στις τρεις εγγραφές, όπου η 

πρώτη εγγραφή αναφέρεται  στις  200 πιο  πρόσφατες  ημερήσιες  τιμές  κλεισίματος  

του  Γενικού  Δείκτη,  η  δεύτερη  εγγραφή  αντιστοιχεί  στις  200  πιο  πρόσφατες 

ημερήσιες τιμές κλεισίματος του FTSE - 20 και η τρίτη εγγραφή αντιστοιχεί στις 200 

πιο πρόσφατες ημερήσιες τιμές κλεισίματος του FTSE - Mid 40.

Εικόνα 2.7   Δημιουργία δομής διαστάσειον 1 χ 3

2η περίπτωση: δημιουργία δομής με τη συνάρτηση struct

»data=struct('index',{'GD','FTSE','MID40'},'prices',{xlsread('index.xl s')});

To αποτέλεσμα  της  παραπάνω  εντολής  είναι  η  δημιουργία  της  δομής  data 

διαστάσεων 1 χ3 της Εικόνας 2.7.

Τέλος,  έχοντας  μια  γενική  εικόνα  για  τις  δομές  μπορούμε  να  περιγράψουμε  τη 

συνάρτηση importdata η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του Οδηγού 

Εισαγιογής  Δεδομένων.  Για  να  εισάγουμε  τα  δεδομένα  από  το  αρχείο  index.xls 
πληκτρολογούμε:

»data=importdata(' index.xls') ;

Στο χώρο εργασίας δημιουργείται  η  δομή  data διαστάσεων 1x1 η οποία έχει  τρία 

πεδία που είναι οι δομές data, textdata και colheaders, οι οποίες αντιστοιχούν στις 

κατηγορίες στις οποίες ταξινομεί τα δεδομένα ο Οδηγός Εισαγωγής Δεδομένων του  

Matlab.

2.1.6 Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο τύπου Matlab (.mat)

Στην  περίπτωση  που  τα  δεδομένα  είναι  αποθηκευμένα  σε  αρχείο  τύπου  Matlab 

μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τη  συνάρτηση  load για  να  τα  εισάγουμε  στον 

χώρο εργασίας του Matlab. Έστω ότι στον τοπικό δίσκο C βρίσκεται το αρχείο  GD 

στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι 200 πιο πρόσφατες ημερήσιες τιμές κλεισίματος  

του Γενικού Δείκτη. Για να εισάγουμε

»load C      :\      GD         

ή
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»load C      :\      GD      .      mat  

ή

» load('C:\GD.mat')

Στο  χώρο  εργασίας  του  Matlab δημιουργείται  η  μεταβλητή  GD με  τις  τιμές 

κλεισίματος του Γενικού Δείκτη.

Εναλλακτικά  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ο  Οδηγός  Εισαγοτνής  Δεδομένων 

ακολουθιόντας τη διαδικασία που περιγράφτηκε σε προηγούμενη παράγραφο.

Μπορεί  ακόμη  να  χρησιμοποιηθεί  και  η  συνάρτηση  importdata. 

»importdata('C:\GD.mat');

Στην περίπτοιση αυτή στο χώρο εργασίας δεν δημιουργείται η μεταβλητή GD αλλά 

οι τιμές αποθηκεύονται στην προεπιλεγμένη μεταβλητή ans.

2.1.7 Ανάγνωση από αρχεία και γράψιμο σε αρχεία με την εντολή fopen

To Matlab με  την  εντολή  fopen επιτρέπει  την  ανάγνωση  δεδομένοι  από  ένα 

υπάρχον  αρχείο,  την  προσθήκη  δεδομένων  σε  ένα  υπάρχον  αρχείο,  ή  τη 

δημιουργία ενός νέου αρχείου. Η γενική μορφή της εντολής fopen είναι:

fid = fopen(' όνομα_αρχείου ')

fid = fopen( όνομα_αρχείου ', ' επιτρεπόμενες ενέργειες ')

Το  δεύτερο  όρισμα  στην  εντολή  fopen αναφέρεται  στις  επιτρεπόμενες  ενέργειες 

που μπορούν να γίνουν στο αρχείο. Οι χαρακτήρες που αναφέρονται σε αυτές τις  

ενέργειες περιγράφονται στον Πίνακα 2.1.

Για να κλείσουμε το αρχείο χρησιμοποιούμε την εντολή  fclose της οποίας η γενική 

μορφή είναι:

fclose(fid) 'Ί

fclose(all  ')

Πίνακας 2.1   Χαρακτήρες επιτρεπόμενων ενεργειών
Χαρακτήρας Περιγραφή
r Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου για ανάγνωση (προεπιλογή)
w Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου ή δημιουργία νέου αρχείου 

για γράψιμο.
Διαγραφή τυχόν υπαρχόντων δεδομένων

a Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου ή δημιουργία νέου αρχείου 
για γράψιμο.
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Προσθήκη των νέων δεδομένιον στο τέλος του 
υπάρχοντος αρχείου.

R+ Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου για ανάγνωση και γράψιμο.
W+ Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου ή δημιουργία νέου αρχείου 

για ανάγνωση και
γράψιμο. Διαγραφή τυχόν υπαρχόντων δεδομένων

a+ Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου ή δημιουργία νέου αρχείου 
για ανάγνωση και
γράψιμο. Προσθήκη των νέων δεδομένων στο τέλος του 
υπάρχοντος αρχείου.

Στην δεύτερη περίπτωση όπου το όρισμα είναι  το  all κλείνουν όλα τα αρχεία που 

έχουμε  ανοίξει.  Για  να  γράψουμε  τα  δεδομένα  που  θέλουμε  στο  αρχείο 

χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση fprintf που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 1.

Έστω  ότι  το  διάνυσμα  x περιλαμβάνει  τις  λογαριθμικές  ετήσιες  αποδόσεις  της 

μετοχής Α. χ=[0.2412 -0.1542 0.4595 0.1001 0.1335]

Θα  δημιουργήσουμε  το  αρχείο  returnsa.txt στο  οποίο  θα  τυπώσουμε  τις 

λογαριθμικές αποδόσεις και τις αντίστοιχες απλές αποδόσεις". Στη γραμμή εντολών 

πληκτρολογούμε:

»χ=[0.2412 -0.1542 0.4595 0.1001 0.1335]; 

»fid=fopen(' returnsa.txt', 'w');

»fprintf(fid,'%g η λογαριθμική απόδοση    %g   η απλή απόδοση\η', [x;exp(x)-l]);

»fclose(fid);

Παρατηρούμε ότι στον τρέχων φάκελο δημιουργείται το αρχείο returnsa.txt.

Εάν θέλουμε να εμφανίσουμε στο παράθυρο εντολών το περιεχόμενο του αρχείου 

returnsa.txt μπορούμε να γράψουμε την εντολή »type ονομα_αρχείου. txt.

»type returnsa.txt

και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο παράθυρο εντολιον είναι:

0.2412 η λογαριθμική απόδοση        0.272776   η απλή απόδοση

-0.1542 η λογαριθμική απόδοση      -0.142899   η απλή απόδοση

0.4595 η λογαριθμική απόδοση        0.583282   η απλή απόδοση

0.1001 η λογαριθμική απόδοση       0.105281   η απλή απόδοση

0.1335 η λογαριθμική απόδοση        0.142821   η απλή απόδοση
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Εναλλακτικά  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  εντολή  fscanf για  να  διαβάσουμε 

μορφοποιημένα  δεδομένα  από  ένα  αρχείου.  Η  γενική  μορφή  της  εντολής  fscanf 

είναι:

Α = fscanf(fid, format)

ή

A = fscanf(fid, format,size)

Όπου:

το όρισμα size: προσδιορίζει τον αριθμό των στοιχείων που θα διαβαστούν από το 

αρχείο. Εάν παραλειφθεί διαβάζονται όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο  

αρχείο. Εάν το όρισμα size είναι της μορφής [m,n] τότε τα δεδομένα εμφανίζονται σε 

έναν  mxn πίνακα κατά  στήλη.  Στη  θέση  του  n  (δεν  επιτρέπεται  στη  θέση  του  m) 

μπορεί να γραφεί το όρισμα inf το οποίο σημαίνει ανάγνωση των δεδομένων μέχρι 

το τέλος του αρχείου. Για παράδειγμα με τις ακόλουθες εντολές διαβάζουμε όλα τα 

δεδομένα του αρχείου returnsa.txt:

»ficl=fopen((' returnsa.txt' ,  1 r') ;

»Α= fscanf(fid,'%g η λογαριθμική απόδοση    %g   η απλή απόδοση\η');

 Α =

 0.2412

 0.2728 

-0.1542

-0.1429

 0.4595

 0.5833

 0.1001

 0.1053

 0.1335

 0.1428

» fclose(fid);    %για να κλείσουμε το αρχείο

Εάν  θέλουμε  τα  δεδομένα  του  αρχείου  returnsa.txt να  τα  εμφανίσουμε  σε  ένα 

πίνακα 2 γραμμών και 5 στηλών, πληκτρολογούμε:

»fid=fopen(' returnsa.txt' ,  ' r') ;

» A=fscanf(fid,  '%10g η λογαριθμική απόδοση    %10g   η απλή απόδοση\η',[2,inf])
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Α =

0.2412      -0.1542      0.4595      0.1001      0.1335

0.2728      -0.1429      0.5833      0.1053      0.1428 

» fclose(fid);    %για να κλείσουμε το αρχείο

2.2   Χειρισμός ελλιπών δεδομένων και ακραίων τιμών

Ακόμη  και  δεδομένα  υψηλής  ποιότητας,  που  προέρχονται  από  παρόχους 

δεδομένων  αναγνωρισμένης  φήμης,  είναι  δυνατό  να  περιέχουν  σφάλματα.  Η  

ποιότητα των δεδομένων είναι καθοριστική για τη χρηματοοικονομική ανάλυση που 

πρόκειται  να  πραγματοποιήσουμε  ή  για  το  χρηματοοικονομικό  μοντέλο  το  οποίο  

επιθυμούμε  να  αναπτύξουμε.  Γι  αυτό  πριν  χρησιμοποιηθούν  τα  δεδομένα  θα 

πρέπει  να  «καθαριστούν»  από  πιθανά  σφάλματα.  Τα  σφάλματα  αυτά  αφορούν 

κυρίως  α)  απούσες  τιμές  παρατηρήσεων  και  β)  απίθανες  τιμές  παρατηρήσεων 

(Chambers, 2001).

Οι απούσες τιμές παρατηρήσειον διακρίνονται σε δομικά απούσες και κατοπτευτικά 

απούσες.  Οι  δομικά  απούσες  τιμές  είναι  αυτές  που  δεν  περιμέναμε  να.  

παρατηρήσουμε,  όποίς  για  παράδειγμα μεταβολές  τιμών μετοχών σε  ημέρες  που 

δεν  λειτουργεί  η  χρηματιστηριακή  αγορά.  Οι  κατοπτευτικά  απούσες  είναι  οι  τιμές  

που λείπουν ενώ θα έπρεπε να είναι παρούσες.

Οι  απίθανες  τιμές είναι  αυτές  που είναι  μεν θεωρητικά πιθανές,  αλλά προκαλούν 

κάποια  έκπληξη.  Γενικά,  για  την  ανίχνευση  των  απίθανων  τιμών  εξετάζεται  το 

εύρος  τιμών  κάθε  μεταβλητής.  Για  παράδειγμα,  εάν  η  μεταβλητή  μας  είναι  η 

υπονοούμενη μεταβλητότητα ενός δικαιώματος προαίρεσης με μέση τιμή 30% και  

τυπική απόκλιση 5%, η τιμή 150% είναι  «ύποπτη» και  θα πρέπει  να εξεταστεί  με 

προσοχή.  Συνήθως  υπολογίζεται  η  μέση  τιμή  και  η  τυπική  απόκλιση  της 

μεταβλητής και  ανιχνεύονται  οι  παρατηρήσεις  με  τιμές που απέχουν περισσότερο 

από ±3 τυπικές αποκλίσεις  από τη μέση τιμή.  Εάν μετά από προσεκτική εξέταση 

της  τιμής  καταλήξουμε  ότι  είναι  εσφαλμένη,  καταχωρείται  αρχικά  ως  απούσα, 

αλλιώς την αφήνουμε ως έχει.

Είτε  γιατί  εντοπίσαμε απούσες τιμές,  είτε  γιατί  εντοπίσαμε αδύνατες,  ασυνεπείς ή 

απίθανες τιμές που καταχωρήθηκαν ιος απούσες, συνήθως καταλήγουμε με μερικές 

«τρύπες»  παρατηρήσεων  στο  δείγμα  μας.  Γενικά,  έχουμε  δύο  επιλογές  για  την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος: α) να αγνοήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις, 
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οι οποίες πλέον δεν θα συμπεριλαμβάνονται  στο δείγμα, και β) να τους δώσουμε  

μία νέα τιμή.

Το μειονέκτημα της  πρώτης προσέγγισης  είναι  η  απώλεια  χρήσιμης  ενδεχομένως 

πληροφόρησης  από  το  δείγμα,  αλλά  και  υπολογίσιμη  μείωση  του  μεγέθους  του  

δείγματος  όταν  ο  αριθμός  των  σφαλμάτων  στα  δεδομένα  είναι  σημαντικός.  Στη 

δεύτερη προσέγγιση, γενικά πάλι χρησιμοποιούμε δύο μεθοδολογίες: 

Η  πρώτη  μεθοδολογία,  συνίσταται  στην  εύρεση  της  παρατήρησης  η  οποία  είναι  

περισσότερο  όμοια  με  αυτή  με  την  απούσα  τιμή.  Η  παρατήρηση  αυτή  καλείται  

δότης,  ενώ  η  παρατήρηση  που  θα  λάβει  αυτή  την  τιμή  δέκτης.  Εάν  υπάρχουν 

περισσότεροι  του  ενός  δότες,  τότε  η  τιμή  που  χρησιμοποιείται  επιλέγεται  με 

διάφορους τρόπους: είναι η τιμή του πρώτου δότη στη λίστα, είναι η μέση τιμή για  

όλους τους δότες, επιλέγεται τυχαία, κτλ. 

Η  δεύτερη  μεθοδολογία,  συνίσταται  στην  προσαρμογή  ενός  μοντέλου  και  στη 

χρήση του για την πρόβλεψη της απούσας τιμής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

χρονολογικών σειρών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας απλός κινητός μέσος  

όρος, ή ένα περισσότερο περίπλοκο μοντέλο ARIMA.

Συχνά επίσης, οι  απούσες τιμές χρονολογικών σειρών αντικαθίστανται  με τη μέση 

τιμή  ή  με  τη  γραμμική  παρεμβολή  των  γειτονικών  παρατηρήσεων.  Είναι  επίσης 

διαδομένη  πρακτική  σε  περιπτώσεις  απίθανων  παρατηρήσεων  που  έχουν 

καταχωρηθεί ως απούσες, να αντικαθίστανται με ±2 τυπικές αποκλίσεις.

2.2.1    Χειρισμός ελλιπών δεδομένων

Στο  Matlab οι απούσες ή μη διαθέσιμες τιμές μέσα στα δεδομένα τα οποία έχουμε 

εισάγει στο  Matlab εμφανίζονται με το χαρακτήρα  NaN (μη αριθμός). Προκειμένου 

να  εντοπίσουμε  στα  δεδομένα  μας  αυτές  τις  τιμές  με  το  χαρακτήρα  NaN 

χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση  isnan. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει μία μήτρα με 

λογικές  τιμές  1  και  0,  όπου  το  1  αντιστοιχεί  σε  στοιχείο  των  δεδομένων  

χαρακτηρισμένο ως NaN και το 0 αντιστοιχεί σε στοιχείο το οποίο έχει τιμή.

Το  αρχείο  gd.xls περιλαμβάνει  τιμές  κλεισίματος  του  Γενικού  Δείκτη  του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και το αρχείο idata.xls περιλαμβάνει τιμές κλεισίματος του 

Γενικού Δείκτη, του  FTSE-20 και του FTSE-Mid 40. Στο χώρο εργασίας του Maltab 

δημιουργούμε τις μεταβλητές  gd(»gd=xl sreadCgd.xls ') και  idata (»data=xl s read 

('idata.xls '). Για να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν απούσες τιμές και στη συνέχεια 
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να τις αφαιρέσουμε από τα δεδομένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές 

που περιγράφονται στον Πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2 Εντοπισμός και αφαίρεση μη διαθέσιμων τιμών

Εντολή Επεξήγηση

n  =  find(~isnan(gd)); 

gd = gd(n)

gd = gd(~isnan(gd));

Εντοπίζει  τη  θέση  των  στοιχείων  του 

διανύσματος  gd τα  οποία  είναι  αριθμοί 

(δηλαδή δεν είναι χαρακτηρισμένα ως  NaN) 

και στη συνέχεια από το διάνυσμα gd αφαιρεί 

τα  στοιχεία  που  είναι  χαρακτηρισμένα  ως 

NaN Αφαιρεί  τα  στοιχεία  που  είναι 

χαρακτηρισμένα ως NaN
ή

gd(isnan(gd))  =  []; 

idata(any(isiian(idata),

2),:) = [];

Αφαιρεί  από  τη  μήτρα  idata οποιαδήποτε 

γραμμή  περιλαμβάνει  στοιχεία  που  είναι 

χαρακτηρισμένα ως NaN

H συνάρτηση any ελέγχει εάν σε μία μήτρα υπάρχουν στοιχεία μη μηδενικά ή έχουν 

το  λογικό  1.  Το όρισμα 2  στη  συνάρτηση δηλώνει  ότι  η  ουνάτηση  any ελέγχει  τη 

δεύτερη διάσταση (δηλαδή τις στήλες) της μήτρας isnan (idata).

Στην  περίπτωση  που  δεν  θέλουμε  να  αγνοήσουμε  αυτές  τις  παρατηρήσεις  αλλά 

επιθυμούμε  να  τις  δώσουμε  μια  νέα  τιμή,  για  να  εφαρμόσουμε  τη  γραμμική 

παρεμβολή χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση interpl.

2.2.2    Ακραίες τιμές (outliers)

Το  αρχείο  returns.txt περιλαμβάνει  τις  ημερήσιες  αποδόσεις  τριών  μετοχών. 

Θέλουμε να εξετάσουμε την ύπαρξη τυχόν ακραίων τιμών και στη περίπτωση που 

εντοπίσουμε κάποιες ακραίες τιμές να τις διαγράψουμε από τα δεδομένα μας. Στον  

κώδικα  που  ακολουθεί  εισάγουμε  αρχικά  τα  δεδομένα  μας  στο  Matlab, 

δημιουργούμε  το  διάγραμμα  των  αποδόσεων  των  τριών  μετοχών,  στη  συνέχεια  

εξετάζουμε εάν υπάρχουν παρατηρήσεις  με  τιμές  που απέχουν περισσότερο από 
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±3  τυπικές  αποκλίσεις  από  τη  μέση  τιμή  και  στην  περίπτωση  που  ανιχνευτούν 

ακραίες τιμές αφαιρούνται από τα δεδομένα.

load returns.txt; % Εισαγωγή δεδομένων στο Matlab

plot(returns(:,1),  '-*');hoid on;plot(returns(:,2),  'm--s');...

hold on;plot(returns(:,3),  'k--x');

title(Ημερήσιες αποδόσεις μετοχών Α, Β και Γ',...

'fontsize',14,'fontwei ght','b')

xlabel (Ήμερες' ,  'fontsize' ,12, 'fontweight' , 'b')

ylabel (Αποδόσεις1,  'fontsize' ,12, 'fontweight' , 'b')

mo = mean(returns);   % Υπολογισμός της μέσης τιμής για κάθε στήλη

% της μήτρας 

sd = std(returns); % Υπολογισμός της τυπικής απόκλισης γί« κάθε στήλη

% της μήτρας

[m,n] = size(returns);

% Δημιουργία  μήτρας  με  τις  μέσες  τιμές  αντιγράφοντας  το  διάνυσμα  mo %για  m 

γραμμές

moMat = repmat(mo,m,1); % το m αναφέρεται στον αριθμό των γραμμών και

%το 1 στον αριθμό των στηλών της μήτρας που δημιουργείται

% Δημιουργία μήτρας με τις τυπικές αποκλίσεις αντιγράφοντας το

%διάνυσμα sd %για m γραμμές

sdMat = repmat(sd,m,l);

% Δημιουργία μήτρας με στοιχεία 1 και 0, όπου το 1 αντιστοιχεί στη

%θέση παρατήρησης με ακραία τιμή

outliers = abs(returns - moMat) > 3-sdMat;

% Υπολογισμός του αριθμού των ακραίων τιμών κάθε στήλης

num = sum(outliers)

%Διαγραφή από τη μήτρα returns κάθε γραμμής που περιλαμβάνει ακραία %τίμή

returns(any(outliers,2),:) = [];

Εικόνα 2.8   Γραφική απεικόνιση των ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών Α, Β και Γ για τον 
οπτικό εντοπισμό πιθανών ακραίων τιμών

2 . 3   Η εργαλειοθήκη Datafeed
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Η εργαλειοθήκη Datafeed επιτρέπει τη διασύνδεση του Matlab μέσω διαδικτύου με 

συστήματα  παροχών χρηματοοικονομικών δεδομένων.  Ειδικότερα η εργαλειοθήκη  

Datafeed υποστηρίζει  τη  διασύνδεση  με  τους  διακομιστές  (servers) 

χρηματοοικονομικών βάσεων δεδομένων των ακόλουθων εταιριών - οργανισμών:

■ Bloomberg L.P.® (http://www.bloomberg.com  )

■FactSet Research Systems, Inc.® (http://www.factset.com  )

■Federal Reserve Economic Data (FRED®)   (http://research.stlouisfed.org      /fred2/      )

■ Haver Analytics® (http://www.haver.com  )

■ Hyperfeed Technologies, Inc.® (http://www.hyperfeed.com  )

■Interactive  Data  Pricing  and  Reference  Data®  (http://www.interactivedata-

prd.com/  )

■ Kx Systems, Inc.® (http://www.kx.com  )

■ Reuters® (http://about.reuters.com/  )

■ Thomson Corporation ®(http://www.thomson.com  )

■ Yahoo!, Inc.® (http://linance.yahoo.com  )

Για τη σύνδεση στους περισσότερους από τους παραπάνω διακομιστές απαιτείται 

συνδρομή και η εφαρμογή κάποιων επιπλέων ρυθμίσεων για την πραγματοποίηση  

της  διασύνδεσης.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  περιγράψουμε  μόνο  τη  διασύνδεση  του  

Matlab με το δια-κομιστή της εταιρίας Yahoo!, Inc.® καθώς παρέχει δωρεάν κάποια 

χρηματοοικονομικά δεδομένα.

Η  διασύνδεση  του  Matlab με  το  διακομιστή  της  εταιρίας  Yahoo!,  Inc.®  και  η 

άντληση  των  δεδομένων  μπορεί  να  γίνει  είτε  χρησιμοποιώντας  τις  κατάλληλες 

συναρτήσεις  του  Matlab είτε  μέσω της  Γραφικής  Διεπιφάνειας  Χρήστη  (Graphical 

User Interface, GUI) της εργαλειοθήκης Datafeed.

2.3.1    Διασύνδεση και άντληση δεδομένων με χρήση συναρτήσεων

Για  να  πραγματοποιηθεί  η  σύνδεση  με  το  διακομιστή  της  Yahoo!,  Inc.® 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση yahoo. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογούμε:

»conex = yahoo

Η  λέξη  conex είναι  ενδεικτική  και  αναφέρεται  στο  όνομα  της  σύνδεσης.  Θα 

μπορούσε  να  είναι  οποιαδήποτε  άλλη  λέξη  ή  γράμμα.  Προκειμένου να  ελέγξουμε 

εάν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση isconnecti on.

»y = i sconnection(conex)
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Εάν το αποτέλεσμα είναι  y = I  τότε έχει  πραγματοποιηθεί  η σωστή σύνδεση,  ενώ 

εάν  y =  Ο τότε  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  σωστή  σύνεδεση.  Για  να  κλείσουμε  τη 

σύνδεση με το διακομιστή χρησιμοποιείται η συνάρτηση close.

»close(conex)

Προκειμένου  να  αντλήσουμε  δεδομένα  από  το  διακομιστή  της  Yahoo!,  Inc.® 

χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση fetch. Η συνάρτηση fetch μπορεί να έχει μία από τις 

ακόλουθες μορφές:

Μεταβλητή=fetch(Σύνδεση, 'Μετοχή')

Μεταβλητή= fetch (Σύνδεση, 'Μετοχή', 'Πεδία')

Μεταβλητή= fetch (Σύνδεση, 'Μετοχή', Ημερομηνία ’)

Μεταβλητή= fetch (Σύνδεση, 'Μετοχή', 'Πεδία', Ημερομηνία ’)

Μεταβλητή= fetch (Σύνδεση, 'Μετοχή', ‘Πρώτη_Ημέρα',  'Τελευταία_Ημέρα')

Μεταβλητή=  fetch (Σύνδεση,   'Μετοχή',   'Πεδία',   'Πρώτη_Ημέρα', 

'Τελευταία_Ημέρα')

Μεταβλητή=  fetch(Σύνδεση,  'Μετοχή',  'Πρώτη_Ημέρα',  'Τελευταία_Ημέρα', 

'Περίοδος)

Πίνακας 2.3  Επεξήγηση ορισμάτων της συνάρτησης fetch
Όρισμα Επεξήγηση
Σύνδεση Είναι το όνομα της σύνδεσης που αντιστοιχεί στη 

συνάρτηση yahoo
Μετοχή Συμβολοσειρά ή κελί με συμβολοσειρές που 

αντιστοιχούν στα σύμβολα
των μετοχών σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του 
yahoo finance

Πεδία Συμβολοσειρά ή κελί με συμβολοσειρές που 
προσδιορίζουν τα πεδία με
τα δεδομένα που πρόκειται να αντληθούν για τη 
μετοχή. Τα
υποστηριζόμενα πεδία για τρέχουσες τιμές δίνονται 
στον Πίνακα 2.4
ενώ για ιστορικές τιμές δίνονται στον Πίνακα 2.3

Ημερομηνία Ημερομηνία ως συμβολοσειρά ή σε σειριακή μορφή 
αριθμού. Εάν
οριστεί η σημερινή ημέρα επιστρέφονται οι τιμές της 
χθεσινής ημέρας.

Πρώτη Ημέρα Η ημερομηνία μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή 
υποστηρίζεται
από τις συναρτήσεις datestr και datcnuin (θα 
περιγραφούν στο επόμενο
κεφάλαιο) και απεικονίζουν έτος, μήνα και ημέρα.
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Τελευταία 
Ημέρα

Τελευταία ημέρα για ιστορικές τιμές

Περίοδος Η περίοδος ορίζεται ως εξής:
d : ημερήσιες τιμές
w : εβδομαδιαίες τιμές
m : μηνιαίες τιμές

Πίνακας 2.4 Υποστηριζόμενα πεδία για ιστορικές τιμές
Όρισμα Επεξήγηση
'Date' Ημερομηνία
'Open' Τιμή ανοίγματος
'High' Ανώτερη τιμή ημέρας
'Low' Κατώτερη τιμή ημέρας
'Close' Τιμή κλεισίματος
'Volume' Ογκος συναλλαγο'ιν
'Adj Close' Προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος για 

εταιρικές πράξεις
Πίνακας 2.5  Ενδεικτικά υποστηριζόμενα πεδία για τρέχουσες τιμές
Όρισμα Επεξήγηση
'Symbol' Σύμβολο
'Date' Ημερομηνία
'Last' Τελευταία τιμή
'Time' Ώρα
'Change' Μεταβολή
'Open' Τιμή ανοίγματος
'High' Ανώτερη τιμή ημέρας
'Low' Κατώτερη τιμή ημέρας
'Volume' Όγκος συναλλαγο'ιν
'Book Value' Λογιστική τιμή
'Market^Capitalization' Κεφαλαιοποίηση
'Moving Average 50 Day' Κινητός μέσος όρος 50 ημερών
'P Ε Ratio' 0 δείκτης τιμή προς κέρδη
'PEGRatio' Ο δείκτης PEG
'EPS Estimate Current 
Year'

Κέρδη ανά μετοχή τρέχοντος 
έτους

Έστω  ότι  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab τις  ημερήσιες  τιμές  ανοίγματος  και 

προσαρμοσμένες τιμές κλεισίματος της μετοχής της εταιρίας Microsoft από τις 1 -8-

2008 μέχρι τις 1-9-2008. Το σύμβολο της μετοχής είναι msft. Αφού συνδεθούμε στο 

διακομιστή της Yahoo!, Inc.® πληκτρολογούμε:

»c=yahoo;

»data=fetch(c,'msft',{ Open',  'Adj Close'},'Aug 1 08','Sep 1 08')

Στο  χώρο  εργασίας  δημιουργείται  η  μεταβλητή  data η  οποία  περιλαμβάνει  τις 

ημερομηνίες  (προεπιλογή),  τις  ημερήσιες  τιμές  ανοίγματος  και  τις  αντίστοιχες  

ημερήσιες προσαρμοσμένες τιμές κλεισίματος της μετοχής της Microsoft.
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Όταν θέλουμε να εισάγουμε ιστορικές τιμές  μπορούμε να  συμπεριλάβουμε πολλά 

πεδία  αλλά  μόνο  μία  μετοχή.  Αυτό  δεν  ισχύει  στην  περίπτοίση  που  θέλουμε  να 

εισάγουμε  τρέχουσες  τιμές.  Για  παράδειγμα  με  την  παρακάτο)  εντολή  εισάγουμε 

στο  Matlab, στη μεταβλητή  data, την τελευταία τρέχουσα τιμή των μετοχοχών των 

εταιριών Microsoft και COCA COLA (το σύμβολο είναι ko).

»data=fetch(c,{'msft', 'ko'},'last')

Η  εργαλειοθήκη  datafeed υποστηρίζει  τα  ακόλουθα χρηματοοικονομικά  προϊόντα: 

μετοχές,  χρηματιστηριακούς  δείκτες,συναλλαγματικές  ισότιμες.  Τα  σύμβολα  τους 

είναι διαθέσιμα στην ιστόσέλίδά-http      ://      fitiance      .      y a h o o      ;      c o m      .

2.3.2    Διασύνδεση και άντληση δεδομένων μέσω
της Γραφικής Διεπιφάνειας Χρήστη

Ο πιο απλός τρόπος διασύνδεσης με το διακομιστή της Yahoo!, Inc.® και άντλησης 

χρηματοοικονομικών  δεδομένων  είναι  με  τη  χρήση  της  Γραφικής  Διεπιφάνειας  

Χρήστη της εργαλειοθήκης Datafeed. Για να ανοίξει η Γραφική Διεπιφάνεια από την 

επιφάνεια εργασίας του  Matlab επιλέγουμε  Start -  -->  Toolboxes—>  Datafeed —> 

Datafeed Tool (Έναρξη  —>  Εργαλειοθήκες  —>  Datafeed —¥  Εργαλειοθήκη 

Datafeed) ή πληκτρολογούμε στην γραμμή εντολών του Matlab την εντολή

»dftool

Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 2.9.

Η  Γραφική  Διεπιφάνεια  Χρήστη  της  εργαλειοθήκης  Datafeed περιλαμβάνει  δύο 

καρτέλες, την καρτέλα  Connection (Σύνδεση) και την καρτέλα  Data (Δεδομένα).  Η 

καρτέλα  Connection περιλαμβάνει  τις  ρυθμίσεις  που  αφορούν  τη  σύνδεση  με  το 

διακομιστή,  ενώ  στην  καρτέλα  Data προσδιορίζονται  τα  χρηματοοικονομικά 

δεδομένα τα οποία επιθυμούμε να εισάγουμε στο Matlab.

Εφόσον έχει συνδεθεί ο υπολογιστής μας με το διαδίκτυο στην καρτέλα Connection 

(Σύνδεση) και στο πλαίσιο  Data Source (Προέλευση δεδομένοι) επιλέγουμε  Yahoo 

(η  γραφική  διεπιφάνεια  χρήστη  της  εργαλειοθήκης  Datafeed επιτρέπει  τη 

διασύνδεση με τους δια-κομιστές των  Bloomberg,  Interactive Data Corporation και 

Yahoo!). Τα πλαίσια Port
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Number (Αριθμός  Θύρας)  και  IP Address (Διεύθυνση  IP)  τα  αφήνουμε  με  τις 

προεπιλεγμένες  τιμές.  Μόνο στην περίπτωση της σύνδεσης με  το διακομιστή της  

Bloomberg θα πρέπει  να καθοριστεί  συγκεκριμένος  αριθμός θύρας και  διεύθυνση 

IP.

Εικόνα 2.9   Γραφική Διεπιφάνεια Χρήστη της εργαλειοθήκης Datafeed

Στη  συνέχεια,  για  να  συνδεθούμε  με  το  διακομιστή,  επιλέγουμε  το  πλήκτρο 

Connect.  Σε  λίγα  δευτερόλεπτα  στο  πλαίσιο  Status εμφανίζεται  η  ένδειξη 

Connected:  Yahoo επιβεβαιώνοντας  ότι  έχει  πραγματοποιηθεί  η  σύνδεση  με  το 

διακομιστή  της  Yahoo.  Στο  πλαίσιο  Current Connections (Τρέχουσες  συνδέσεις) 

εμφανίζεται η ένδειξη Yahoo, ενώ στο δεξιό μέρος του παραθύρου στο Connection 
History (Ιστορικό  συνδέσεων)  καταγράφεται  η  ώρα.  σύνδεσης  με  το  διακομιστή. 

Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  μπορούμε  ταυτόχρονα  να  έχουμε  συνδεθεί  σε 

διάφορους  διακομιστές  εφόσον  έχουμε  τη  σχετική  άδεια  και  έχουμε 

πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Εάν θέλουμε να κλείσουμε τη σύνδεση 

αρκεί να επιλέξουμε το πλήκτρο Disconnect (Αποσύνδεση).

Στη  συνέχεια  επιλέγουμε  την  καρτέλα  Data προκειμένου  να  προσδιορίσουμε  τα 

δεδομένα  τα  οποία  επιθυμούμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab.  Εμιφανίζεται  η  Εικόνα 

2.11.

Έστω  ότι  θέλουμε  να  εισάγουμε  στο  Matlab χρηματοοικονομικά  δεδομένα  της 

μετοχής της εταιρίας Microsoft. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

■  Στο  πλαίσιο  Choose Market (Επιλογή  αγοράς)  επιλέγουμε  το  είδος  του 

χρηματοοικονομικού  προϊόντος  που  μας  ενδιαφέρει.  Στην  περίπτωση  μας 

επιλέγουμε Equity (Μετοχή)

Εικόνα 2.10 Σύνδεση με το διακομιστή της Yahoo!.

Εικόνα 2.11 Η καρτέλα Data

■ Στο πλαίσιο Enter Security (Εισαγωγή μετοχής) πληκτρολογούμε το σύμβολο της 

μετοχής, δηλαδή msft και επιλέγουμε το πλήκτρο Add (Προσθήκη) για να προστεθεί 

η μετοχή. Μπορούμε να προσθέσουμε όσα χρηματοοικονομικά προϊόντα θέλουμε,  

αλλά  κάθε  φόρα  θα  λαμβάνουμε  δεδομένα  μόνο  για  το  επιλεγμένο 

χρηματοοικονομικό  προϊόν.  Μάλιστα  η  λίστα  των χρηματοοικονομικών προϊόντων  

που  εισάγουμε  μπορεί  να  αποθηκευτεί  σε  ένα  αρχείο  τύπου  Matlab (.mat) 
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επιλέγοντας  το  πλήκτρο  Save (Αποθήκευση).  Επιλέγοντας  το  πλήκτρο  Load 

(Φόρτωση) μπορούμε να εισάγουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα σύμβολα  TOW 

οποίούν είναι αποθηκευμένα σε ένα αρχείο τύπου Matlab (.mat).

■ Στη  συνέχεια  στο  πλαίσιο  Data Selection (Επιλογή  δεδομένων)  επιλέγουμε 

Current εάν θέλουμε τρέχοντα δεδομένα ή History εάν θέλουμε ιστορικά δεδομένα. 

Παρατηρούμε ότι  υπάρχει απενεργοποιημένη η επιλογή  Intraday Ticks που αφορά 

ενδοσυνεδριακές τιμές.  Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται  εφόσον υποστηρίζεται  από 

το διακομιστή με τον οποίο έχει συνδεθεί η εργαλειοθήκη Datafeed.

1η περίπτωση: τρέχουσες τιμές

Αφού  επιλέξουμε  Current στη  συνέχεια  επιλέγουμε  τα  πεδία  που  αφορούν  τα 

δεδομένα  που  επιθυμούμε  να  αντλήσουμε  από  τη  βάση  δεδομένων  της  Yahoo. 

Μπορούμε  να  επιλέξουμε  περισσότερα  από  ένα  πεδία.  Για  το  παράδειγμα  αυτό  

επιλέγουμε τα πεδία EPS Estimate Current Year, Last και Market_Capitalization. Το 

επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε τη μεταβλητή η οποία θα δημιουργηθεί στο χώρο 

εργασίας του  Matlab και  στην οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα. Η μεταβλητή 

αυτή  ορίζεται  στο  πλαίσιο  MATLAB variable.  Στην περίπτωση του παραδείγματος 

μας  ορίζουμε  τη  μεταβλητή  ως  msft (θα  μπορούσαμε  να  πληκτρολογήσουμε 

οποιοδήποτε άλλο όνομα που να μην έχει καμία σχέση με τη μετοχή). Η διαδικασία 

ολόκληρο)νεται  επιλέγοντας  το  πλήκτρο  Get Data (Λήψη  δεδομένων). 

Παρατηρούμε  ότι  στο  πλαίσιο  που  βρίσκεται  κάτω  δεξιά  στην  καρτέλα  Data 

εμφανίζονται  οι  ζητούμενες τιμές.  Ταυτόχρονα στο χώρο εργασίας του  Matlab έχει 

δημιουργηθεί η μεταβλητή msft.

Εικόνα 2.12 Διαδικασία άντλησης χρηματοοικονομικών δεδομένων

2η περίπτωση: ιστορικές τιμές

Αφού  επιλέξουμε  History (Ιστορικό)  στη  συνέχεια  επιλέγουμε  τα  πεδία  που 

αφορούν τα δεδομένα που επιθυμούμε να αντλήσουμε από τη βάση δεδομένων της 

Yahoo.  Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα πεδία.  Για το παράδειγμα 

αυτό επιλέγουμε όλα τα διαθέσιμα πεδία. Το επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε την 

ημερομηνία που θα αρχίζουν και θα τελειώνουν τα δεδομένα μας. Αυτό γίνεται στο 

πλαίσιο  From Date:  (Ημερομηνία  από)  και  στο  πλαίσιο  To Date:  (Ημερομηνία 

μέχρι).  Για το παράδειγμα επιλέξαμε την 8/1  /2008 για πρώτη ημέρα και την  911  /
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2008 για τελευταία ημέρα.  Προσέξτε ότι  συντάσσουμε την ημερομηνία γράφοντας  

πρώτα  το  μήνα,  μετά  την  ημέρα  και  τέλος  το  έτος.  Ακόμη  θα  πρέπει  να 

προσδιορίσουμε την περίοδο, δηλαδή αν οι τιμές θα είναι ημερήσιες, εβδομαδιαίες,  

ετήσιες κ.τ.λ. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο Period: (Περίοδος). 

Στην  περίπτωση  του  εξεταζόμενου  παραδείγματος  έχουμε  επιλέξει  Daily 

(ημερήσια).  Στη  συνέχεια  ορίζουμε  τη  μεταβλητή  η  οποία  θα  δημιουργηθεί  στο  

χώρο  εργασίας  του  Matlab και  στην  οποία  θα  αποθηκευτούν  τα  δεδομένα.  Η 

μεταβλητή  αυτή  ορίζεται  στο  πλαίσιο  MATLAB variable.  Στην  περίπτωση  του 

παραδείγματος  μας  ορίζουμε  τη  μεταβλητή  ως  msft_hist (θα  μπορούσαμε  να 

πληκτρολογήσουμε οποιοδήποτε  άλλο όνομα που να  μην έχει  καμία σχέση με τη 

μετοχή).  Η  διαδικασία  ολοκληρώνεται  επιλέγοντας  το  πλήκτρο  Get Data. 

Παρατηρούμε  ότι  στο  πλαίσιο  που  βρίσκεται  κάτω  δεξιά  στην  καρτέλα  Data 

εμφανίζονται  οι  ζητούμενες τιμές μόνο του πρώτου πεδίου. Ταυτόχρονα στο χώρο 

εργασίας του Matlab έχει δημιουργηθεί η μεταβλητή msft_ hist η οποία περιλαμβάνει 

όλα τα ζητούμενα πεδία μαζί και με τις ημερομηνίες.

2.4   Διασύνδεση του Matlab με το Excel του Spreadsheet Link

To Excel Link είναι ένα πρόσθετο λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του 

Excel να αξιοποιήσουν τις υπολογιστικές δυνατότητες που παρέχει το Matlab μέσα 

όμως  στο  ιδιαίτερα  εύχρηστο  περιβάλλον  του  Excel.  To Excel Link υποστηρίζει 

διδιάστατες  αριθμητικές  μήτρες,  μονοδιάστατες  μήτρες  αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων και διδιάστατα κελιά. Ωστόσο δεν λειτουργεί με πολυδιάστατες μήτρες  

και δομές.

To Excel Link προκειμένου  να  ενσωματωθεί  στο  Excel θα  πρέπει  αφού 

εγκατασταθεί  το  Matlab (κατά την διαδικασία εγκατάστασης του  Matlab θα πρέπει 

να  έχει  επιλεγεί  η  συγκεκριμένη  εργαλειοθήκη)  να  ανοίξουμε  το  Excel και  στη 

γραμμή  μενού  να  επιλέξουμε  Tools —>  Add-Ins —»  Browse (Εργαλεία  —

>Πρόσθετα —>Αναζήτηση ) και στον κατάλογο Matlab/toolbox/exlink να επιλέξουμε 

το  αρχείο  excllink.xla.  Επιλέγοντας  το  ΟΚ  γίνεται  εκκίνηση  του  Matlab ενώ  στο 

Excel προστίθεται η γραμμή εργαλείων του Matlab.

Το πρώτο πλήκτρο (startmatlab) ανοίγει το Matlab, το πλήκτρο putmatrix στέλνει τα 

δεδομένα από το Excel στο Matlab, το πλήκτρο getmatrix ανακτά δεδομένα από το 

Matlab, το πλήκτρο evalstring εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο εισάγονται 

οι  εντολές  που θέλουμε να εκτελεστούν στο  Matlab,  το  πλήκτρο  getfigure εισάγει 
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στο  Excel τυχόν  ενεργό  παράθυρο  γραφικών από  το  Matlab,  το  πλήκτρο  wizard 

ανοίγει τον οδηγό συναρτήσεων του Matlab που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

Excel και  τέλος η επιλογή  preferences εμφανίζει  ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο 

μπορούμε  να  επιλέξουμε  εάν  θέλουμε  να  ξεκινάει  το  Matlab κάθε  φορά  που 

ανοίγουμε το Excel, να εμφανίζονται τυχόν σφάλματα του Matlab στο Excel, κλπ.

Εικόνα 2.13 Η γραμμή εργαλείων του Matlab στο Excel
To Excel Link διαθέτει συναρτήσεις για τη διασύνδεση και διαχείριση TOW δεδομένων 

μεταξύ  του  Excel και  του  Matlab μέσα  από  το  περιβάλλον  του  Excel.  Οι 

βασικότερες από αυτές τις συναρτήσεις αναφέρονται στον Πίνακα 2.6.

Πίνακας 2.6 Συναρτήσεις για τη διασύνδεση του Excel με το Matlab
Συνάρτηση Επεξήγηση Παράδειγμα
MLPutMatrix Δημιουργεί στο χώρο εργασίας του 

Matlab μία
MLPutMatrix("a";B2:B6
)

μήτρα με δεδομένα από ro Excel. Η 
γενική

Δημιουργία στο Matlab 
της

μορφή        της        συνάρτησης 
είναι:

μήτρας a με δεδομένα 
την

MLPutMatrix(var_name, mdat), όπου 
var_name

περιοχή τιον κελιών 
Β2:Β6

= το όνομα της μεταβλητής και mdat = 
η
περιοχή του Excel από όπου 
αντιγράφονται τα
δεδομένα.

MLEvalString Εκτελεί μια εντολή στο Matlab. Η 
γενική μορφή

MLEvalString("c=a*b;pl
ot(c)")

της                συνάρτησης 
είναι:

Δημιουργεί τη 
μεταβλητή c που

MLEvalString(command), όπου 
command = η

ισούται με το γινόμενο 
των

εντολή. μεταβλητών a και b, και 
στη
συνέχεια εμφανίζει τη 
γραφική
παράσταση της 
μεταβλητής c

MLGetMatrix Αντιγράφει τα δεδομένα μιας μήτρας 
που

MLGetMatrix("b";"b 
17:kl7")

βρίσκεται στο χώρο εργασίας του 
Matlab, σε μία

Αντιγραφή  στο  Excel 
στην

περιοχή κελιών στο Excel. Η γενική 
μορφή της

περιοχή κελιών bl7:kl7 
των
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συνάρτησης  είναι: 
MLGetMatrix(var name,

δεδομένων της μήτρας b 
που

edat),  όπου  varjiame  =  το  όνομα 
της

βρίσκεται στο χώρο 
εργασίας

μεταβλητής και edat = η περιοχή του 
excel όπου

του Matlab

επικολλούνται τα δεδομένα.

Θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  οι  συναρτήσεις  του  Excel Link μπορούν  να 

δημιουργηθούν  και  να  εκτελεστούν  με  τη  χρήση  μακροεντολών  μέσω  του 

επεξεργαστή της Visual Basic.

Η  λειτουργία  του  Excel Link θα  γίνει  κατανοητή  μέσω  των  παραδειγμάτων  που 

παρατίθενται  στις επόμενες παραγράφους.  Στο αρχείο  Excel με όνομα  excel link 
έχουμε  δημιουργήσει  δύο  παραδείγματα  με  τα  οποία  περιγράφουμε  τον  τρόπο 

αξιοποίησης των συναρτήσεων  του Excel Link.

Το  πρώτο  παράδειγμα χρησιμοποιεί  συναρτήσεις  του  Matlab για  τον  υπολογισμό 

των  ετήσιων  απoσβέσεων ενός  περιουσιακού  στοιχείου  με  τις  βασικές  μεθόδους 

αποσβέσεων.  Οι  συναρτήσεις  του  Excel Link αντιγράφουν  τα  δεδομένα  από  το 

Excel σε μία μήτρα στο  Matlab,  υλοποιούν τους απαραίτητους υπολογισμούς στο 

Matlab και στη συνέχεια επιστρέφουν τα αποτελέσματα στο excel.

Στην  Εικόνα  2.14  έχουμε  το  φύλλο  εργασίας  του  excel στο  οποίο  στην  περιοχή 

Β2:Β6  έχουμε  τα  δεδομένα  τα  οποία  χρησιμοποιούντος  τη  συνάρτηση 

MLPutMatn'x("data";  b2:  b6) στο κελί  D3 τα μεταφέρουμε στη μεταβλητή  data την 

οποία δημιουργούμε στο χώρο εργασίας του Matlab. 

Στη  συνέχεια  στα  κελιά  D5  μέχρι  και  D8  εκτελούμε  τις  συναρτήσεις  για  τον 

υπολογισμό  TOW απoσβέσεow  για  κάθε  μέθοδο  ξεχωριστά  χρησιμοποιώντας  τη  

συνάρτηση MLEvalString με τα κατάλληλα ορίσματα. Τέλος, στα κελιά D10 έως D13 

χρησιμοποιώντας  τη  συνάρτηση  MLGetMatrix μεταφέρουμε τα  αποτελέσματα από 

το Matlab στο Excel.

Εικόνα 2.14 Υπολογισμός αποσβέσεων στο Excel χρησιμοποιώντας συναρτήσεις του Matlab μέσω 

του Excel Link

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό τοιν απoσβέσεων στο φύλλο εργασίας της εικόνας  

ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
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■ Πηγαίνουμε στο κελί  D3, πατάμε το πλήκτρο  F2 για να γίνει  ενεργό το κελί,  και 

στη  συνέχεια  πατάμε το  πλήκτρο  Enter για  να εκτελεστεί  η  συνάρτηση του  Excel 

Link η οποία αντιγράφει τα δεδομένα στο Matlab.

■ Μετακινούμαστε στο κελί  D5 το οποίο εκτελεί τη συνάρτηση για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων με τη σταθερά μέθοδο. Συνεχίζουμε με τα κελιά D6, D7 και D8.

■ Στη συνέχεια μετακινούμαστε στα κελιά D10, D11, D12 και D13 όπου εκτελώντας 

(κάνοντας  με  το  πλήκτρο  F2  ενεργό  το  κάθε  κελί  και  στη  συνέχεια  πατώντας  το 

πλήκτρο Enter) τις αντίστοιχες συναρτήσεις αντιγράφονται τα αποτελέσματα από το 

Matlab στο  Excel,  Το  αποτέλεσμα  των  παραπάνω  ενεργειοόν  εμφανίζεται  στην 

Εικόνα 2.15.

Εικόνα 2.15 Αποτελέσματα υπολογισμού αποσβέσεων στο Excel χρησιμοποιώντας συναρτήσεις 
του Matlab μέσω του Excel Link

Εάν αλλάξουμε  τα  αρχικά  δεδομένα  θα  πρέπει  να  εκτελέσουμε  από την  αρχή  τα  

παραπάνω βήματα.

Εναλλακτικά, για τη δημιουργία μεταβλητών στο  Matlab, την εκτέλεση εντολών και 

τη  μεταφορά  των  αποτελεσμάτων  στο  Excel,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  τα 

αντίστοιχα πλήκτρα της γραμμής εργαλείοον του Matlab στο Excel.

Στο  επόμενο  παράδειγμα  χρησιμοποιούμε  τον  οδηγό  συναρτήσεων  του  Matlab 

προκειμένου  να.  υπολογίσουμε,  χρησιμοποιώντας  το  υπόδειγμα  τιμολόγησης  

Black-Scholes,  τη  θεωρητική  τιμή  ενός  δικαιώματος  αγοράς  ευρωπαϊκού  τύπου 

χρησιμοποιώντας  τη  συνάρτηση  blsprice του  Matlab που  υλοποιεί  το  σχετικό 

υπολογισμό.

Στο  φύλλο  εργασίας  blsprice του  αρχείου  Excel link έχουμε  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου. Πηγαίνουμε στο κελί 

D3 προκειμένου να υπολογίσουμε τη θεωρητική τιμή του δικαιώματος αγοράς. Για. 

το σκοπό αυτό στη γραμμή εργαλείων του Matlab στο Excel επιλέγουμε το πλήκτρο 

wizard.
Στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου του οδηγού συναρτήσειυν του  Matlab 

για το Excel Link (Εικόνα 2.17).

Εικόνα  2.16  Υπολογισμός  θειορητικής  τιμής  δικαιώματος  αγοράς  στο  Excel χρησιμοποιώντας 

συναρτήσεις του Matlab μέσοι του Excel Link
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Εικόνα 2.17 Οδηγός συναρτήσεων του Matlab για το Excel Link

Στο πρώτο πλαίσιο μας ζητείται να επιλέξουμε την εργαλειοθήκη στην οποία ανήκει  

η  συνάρτηση  η  οποία  μας  ενδιαφέρει.  Επιλέγοντας  την  εργαλειοθήκη  Financial 

Toolbox εμφανίζονται  στο  δεύτερο  πλαίσιο  όλες  οι  διαθέσιμες  συναρτήσει.Η 

συνάρτηση  για  τον  υπολογισμό  της  θεωρητικής  τιμής  δικακομάτων  αγοράς  και 

πώλησης με το υπόδειγμα τιμολόγησης Black-Scholes είναι η blsprice. Επιλέγοντας 

τη  συνάρτηση στο  τέταρτο  πλαίσιο εμφανίζεται  η  βοήθεια  γι'  αυτή  τη  συνάρτηση, 

ενώ  στο  τρίτο  πλαίσιο  μας  ζητείται  να  επιλέξουμε  τη  συγκεκριμένη  μορφή  της 

συνάρτησης  που  θα  χρησιμοποιήσουμε.  Επιλέγοντας  τη  μορφή  της  συνάρτησης 

εμφανίζεται  ένα  νέο  πλαίσιο  διαλόγου  στο  οποίο  μας  ζητείται  να  αντιστοιχίσουμε 

κάθε όρισμα της συνάρτησης με το ανάλογο κελί ή περιοχή κελιών στο Excel.

Εικόνα 2.18 Επιλογή συνάρτησης και αντιστοίχιση ορισμάτων με τα δεδομένα στο excel

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο επάνω δεξιά μέρος μεταφερόμαστε στα ορίσματα 

της συνάρτησης. Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ υπολογίζεται  στο κελί  D3 η θεωρητική 

τιμή του δικαιώματος αγοράς. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην Εικόνα 2.19.

Εικόνα 2.19 Αποτελέσματα υπολογισμού θεωρητικής τιμής δικαιώματος αγοράς στο Excel 
χρησιμοποιώντας συναρτήσεις του Matlab μέσω του Excel Link
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