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Διοίκθςθ Ζργων και Ανάπτυξθσ Προϊόντων
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Τετάρτθ 5-9μμ

Αντικείμενο του Μαθήματος :
Το μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό για τθν επίλυςθ τεχνικών και τεχνολογικών
προβλθμάτων. Προκειμζνου να ωφελθκοφν από το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κα παρουςιάηεται ςτα
εργαςτθριακά μακιματα, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τισ ςυνοδευτικζσ ςθμειώςεισ και να
εφαρμόηουν τισ διάφορεσ εντολζσ απευκείασ ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ MATLAB.

Στόχοι του Μαθήματος:
Με τθν ολοκλιρωςθ των διαλζξεων, οι φοιτθτζσ κα μποροφν όχι μόνο να χρθςιμοποιοφν τισ εντολζσ,
τισ ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ το και υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ MATLAB, αλλά επιπλζον να
δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ ςυναρτιςεισ και τα δικά τουσ προγράμματα (μζςω των διαφόρων επιλογών
ειςόδου/εξόδου και προγραμματιςτικών εννοιών) προκειμζνου να επιλφςουν ποικιλία προβλθμάτων,
από κακαρά μακθματικζσ εφαρμογζσ ζωσ τριςδιάςτατεσ γραφικζσ παραςτάςεισ.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
Ειςαγωγι ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ MATLAB και ςτον προγραμματιςμό με τθν MATLAB. Ζννοια
και εφαρμογι των εξισ εννοιών: μεταβλθτζσ και τελεςτζσ, χειριςμόσ πινάκων, υλοποίθςθ βρόχων,
δθμιουργία προγραμμάτων (scripts και ςυναρτιςεισ δθμιουργθμζνεσ από τον χριςτθ), δομζσ
δεδομζνων, είςοδοι από/ζξοδοι ςε αρχεία, διδιάςτατα και τριςδιάςτατα γραφικά, ςυςτιματα
γραμμικών αλγεβρικών εξιςώςεων; βαςικζσ ςτατιςτικζσ μζκοδοι, αναηιτθςθ και ταξινόμθςθ,
προςαρμογι καμπυλών ςε δεδομζνα, πολυώνυμα, μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγώνων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:
Βαςικά Εγχειρίδια:
1. Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving by Stormy
Attaway (Jul 1, 2013).

Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ/εργαςτιρια μπροςτά ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ MATLAB,
αλλθλεπίδραςθ διδαςκόντων/φοιτθτών κακωσ και φοιτθτών με τα προγράμματα τα οποία οι ίδιοι κα
δθμιουργοφν. Επίλυςθ προβλθμάτων μζςω προγραμματιςμοφ ςε εβδομαδιαία βάςθ.

Τατιάνα Ταμπουρατζή, Δώρα Σοφλιου
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Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
1) Επίλυςθ προγραμμάτων/εργαςιών/αςκιςεων οι οποίεσ (α) ζχουν ανατεκεί ςτο προθγοφμενο
μάκθμα, και (β) τίκενται κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ (33.33% του τελικοφ βακμοφ).
2) Τελικι εργαςία (33.33% του τελικοφ βακμοφ).
3) Γραπτι εξζταςθ (33.33% του τελικοφ βακμοφ).

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος
Ειςαγωγι ςτθν MATLAB - Command Window, μεταβλθτζσ, ονοματολογία και ανάκεςθ
μεταβλθτών, ςυνάρτθςθ FORMAT, τελεςτζσ, ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ, ςτακερζσ, τφποι
μεταβλθτών, παραγωγι τυχαίων αρικμών διαφόρων κατανομών, διανφςματα και πίνακεσ

η

Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό με τθν MATLAB - ςυνάρτθςθ INPUT, εντολζσ εξόδου, ςυνάρτθςθ
PLOT, εγγραφι ςε/προςκικθ ςε/ανάγνωςθ από αρχείο, SCRIPTs και ςυναρτιςεισ οριςμζνεσ από
τον χριςτθ

η

Λογικοί τελεςτζσ, εντολζσ επιλογισ και διακλάδωςθσ, IF, IF-ELSE(IF), SWITCH; θ ςυνάρτθςθ MENU

η

Βρόχοι και εμφωλευμζνοι βρόχοι, FOR, WHILE
Προγράμματα MATLAB, ςυναρτιςεισ οριςμζνεσ από τον χριςτθ (με κανζνα, ζνα ι περιςςότερα
ορίςματα, και μία ι περιςςότερεσ επιςτρεφόμενεσ τιμζσ), sub-functions, εμβζλεια μεταβλθτών

η

Δομζσ δεδομζνων, δθμιουργία/τροποποίθςθ; cell arrays; πζραςμα δομών ςε ςυναρτιςεισ

η

Είςοδοσ ςε/ζξοδοσ από αρχεία (FOPEN, FCLOSE, οι ςυναρτιςεισ READ/WRITE)

η

Διδιάςτατεσ και τριςδιάςτατεεσ γραφικζσ παραςτάςεισ MATLAB

η

Επίλυςθ ςυςτθμάτων γραμμικών αλγεβρικών εξιςώςεων, βαςικζσ ςτατιςτικζσ μζκοδοι, αναηιτθςθ
και ταξινόμθςθ
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Προςαρμογι καμπυλών ςε δεδομζνα, πολυώνυμα, μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγώνων

Τατιάνα Ταμπουρατζή, Δώρα Σοφλιου
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University of Piraeus

Department of Industrial Management and Technology

Graduate Program in Industrial Management & Technology

Computational Methods and Programming Tools

Course Description
Course - Course ID :
Level ‐ Type of course:
Year of Study ‐ Semester :
Specialisation:
Number of credits allocated: ECTS:
Prerequisites:
Language of Instruction:
Name of lecturer:
Contact :
Office Hours:

Computational Methods and Programming Tools
Graduate– Lectures
st
st
1 ,1
Project Management - Product Development
(6)
None
Greek
Tatiana Tambouratzis, Dora Souliou
Tel. +30 210 4142423
email: tatiana@unipi.gr; dsouliou@mail.ntua.gr
Wednesday 5-9pm

Course Description:
This course constitutes an introduction to programming for problem-solving using MATLAB. In order to
maximally benefit from the course, the students are expected to use the accompanying notes, teaching
material, and exercises while interacting directly with the programming environment of MATLAB.

Objectives of the course:
At the completion of the course, the students will be able not only to use built-in MATLAB functions,
commands, and programming structures, but also to create their own functions and programmes using
a variety of input/output options and programming concepts. The students shall be capable of
accomplishing a wide spectrum of tasks, ranging from mathematical operations to three-dimensional
imaging.
Course contents:
Introduction to MATLAB and the MATLAB programming environment, variables and operators, matrix
manipulation, looping, programmes (scripts and user-defined functions), data structures, file input and
output, 2- and 3-D plots, solving systems of linear algebraic equations, basic statistics, searching, and
sorting, curve-fitting, polynomials, least-squares fitting.

Suggested Reading:
Basic Manuals:
1. Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving by
Stormy Attaway (Jul 1, 2013).

Teaching methods:
Weekly lectures/labs in front of the programming environment of MATLAB via instruction and
tutor/student interaction; solution of programming assignments in the classroom; programming
assignments as homework on a weekly basis.

Dr Tatiana Tambouratzis, Dr Dora Souliou
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Assessment Methods:
1) Presentation/handing in of programmes/exercises assigned during (a) the previous lecture, and
(b) the current lecture (33.3% of the final grade).
2) Final programming assignment (33.3% of the final grade).
3) Final written exam taking place in front of the laboratory’s computers (33.3% of the final grade).

Course Schedule
Week
1

Topic
Introduction to MATLAB - Command Window, variables, names and assignment statements, the
FORMAT function, operators, built-in functions, constants, types, random numbers from various
distributions, vectors and matrices

2

Introduction to MATLAB programming - INPUT function, output statements, PLOT function, write
to/append to/read from a file, SCRIPTs and user-defined functions

3

Logical operators, selection and branching statements, IF, IF-ELSE(IF), SWITCH; the MENU function

4

Looping and nested looping, FOR, WHILE

5

MATLAB programs, user-defined functions (none, one or more arguments, one or more return-values),
sub-functions, variable scope

6

Data structures, creation/modification; cell arrays; passing structures to functions

7

File input and output (FOPEN, FCLOSE, read/write functions)

8

MATLAB 2-D and 3-D plots

9

Solving systems of linear algebraic equations, basic statistics, searching, and sorting

10

Curve-fitting, polynomials, least-squares fitting

Dr Tatiana Tambouratzis, Dr Dora Souliou
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