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7 

Τύποι αριθμητικών 
δεδομένων 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, οι αριθμητικές μεταβλητές ήταν πραγματικοί ή μιγαδικοί 

πίνακες που περιείχαν τιμές αποθηκευμένες σε διπλή ακρίβεια. Ιστορικά, τα δεδομένα 

του MATLAB αποθηκεύονταν πάντα σε μορφή διπλής ακρίβειας. Συμβολοσειρές χαρα-

κτήρων και λογικά δεδομένα αποθηκεύονταν ως πίνακες πραγματικών αριθμών διπλής 

ακρίβειας με 8 byte. Δε χρειάζεται να πούμε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη αποδοτι-

κή χρήση της μνήμης. Οι συμβολοσειρές χαρακτήρων χρειάζονται το πολύ δύο byte ανά 

χαρακτήρα, και οι λογικοί πίνακες απαιτούν μόνον ένα bit ανά στοιχείο για να διακρί-

νουν τις τιμές σε αληθείς (True) και ψευδείς (False). 

 Με το χρόνο, αυτή η μη αποδοτική χρήση της μνήμης εξαλείφθηκε. Καταρχήν, οι 

συμβολοσειρές χαρακτήρων (character strings) έγιναν ένας διαφορετικός τύπος δεδομέ-

νων (data type) ή κλάση μεταβλητών (variable class) και η αναπαράστασή τους άλλαξε σε 

δύο byte ανά χαρακτήρα. Πιο πρόσφατα, οι λογικοί πίνακες έγιναν επίσης ξεχωριστός 

τύπος δεδομένων και η αναπαράστασή τους άλλαξε σε ένα byte ανά τιμή. Ακόμη πιο 

πρόσφατα, προστέθηκαν οι τύποι δεδομένων απλής ακρίβειας και μια ποικιλία προσημα-

σμένων και απρόσημων δεδομένων. 

 Πριν από το MATLAB 7, οι αριθμητικές πράξεις με δεδομένα ακεραίων και απλής 

ακρίβειας δεν ορίζονταν. Υποστηρίζονταν όμως η ταξινόμηση, η αναζήτηση, η λογική 

σύγκριση, και ο χειρισμός πινάκων. Για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων σε αυτούς 

τους τύπους δεδομένων, ήταν απαραίτητο να μετατρέψετε τα δεδομένα σε διπλής ακρί-

βειας πριν από την πράξη. Στη συνέχεια, αν θέλατε, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να με-

τατραπεί ξανά στον αρχικό τύπο δεδομένων. Με την κυκλοφορία τής Έκδοσης 7 του 
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MATLAB, οι περισσότερες πράξεις σε αυτούς τους τύπους δεδομένων εκτελούνται εσω-

τερικά, χωρίς ρητές μετατροπές. 

7.1 ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το MATLAB υποστηρίζει προσημασμένους και απρόσημους ακέραιους τύπους δεδομέ-

νων οι οποίοι έχουν μήκος 8, 16, 32, και 64 bit. Αυτοί οι τύποι δεδομένων συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος δεδομένων Περιγραφή 

uint8 Απρόσημος ακέραιος 8 bit με εύρος τιμών από 0 έως 255 (ή 0 

έως 2
8
) 

int8 Προσημασμένος ακέραιος 8 bit με εύρος τιμών από –128 έως 

127 (ή –2
7
 έως 2

7
 – 1) 

uint16 Απρόσημος ακέραιος 16 bit με εύρος τιμών από 0 έως 65535 (ή 

0 έως 2
16

) 

int16 Προσημασμένος ακέραιος 16 bit με εύρος τιμών από  

–32768 έως 32767 (ή –2
15

 έως 2
15

 – 1) 

uint32 Απρόσημος ακέραιος 32 bit με εύρος τιμών από 0 έως 

4294967295 (ή 0 έως 2
32

) 

int32 Προσημασμένος ακέραιος 32 bit με εύρος τιμών από  

–2147483648 έως 2147483647 (ή –2
31

 έως 2
31

 – 1) 

uint64 Απρόσημος ακέραιος 64 bit με εύρος τιμών από 0 έως 

18446744073707551615 (ή 0 έως 2
64

) 

int64 Προσημασμένος ακέραιος 64 bit με εύρος τιμών από  

–9223372036854775808 έως 9223372036854775807 (ή  

–2
63

 έως 2
63

 – 1) 

 Με την εξαίρεση του εύρους τιμών, όλοι αυτοί οι ακέραιοι τύποι δεδομένων έχουν τις 

ίδιες ιδιότητες. Τα άνω και κάτω όρια του εύρους τιμών τους δίνονται από τις συναρτή-

σεις intmax και intmin, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

>> intmax('int8') 

ans = 

   127 
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>> intmin('uint32') 

ans = 

     0 

Οι μεταβλητές που περιέχουν ακέραια δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν με πολλούς 

τρόπους. Όταν θέλετε έναν πίνακα μηδενικών και μονάδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσε-

τε τις συναρτήσεις zeros και ones: 

>> m = zeros(1,6,'int8')  % ορισμός τύπου δεδομένων στο τελευταίο όρισμα 

m = 

     0     0     0     0     0     0 

>> class(m)  % επιβεβαίωση κλάσης αποτελέσματος 

ans = 

int8 

>> n = ones(4,'uint16')   

% και πάλι ορισμός τύπου δεδομένων στο τελευταίο όρισμα 

n = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

>> class(n)  % επιβεβαίωση κλάσης αποτελέσματος 

ans = 

uint16 

Για άλλες τιμές, πρέπει να γίνει μετατροπή ή ρητή μετατροπή (cast) των αποτελεσμάτων 

στον κατάλληλο τύπο δεδομένων: 

>> k = 1:7  % δημιουργία προεπιλογής διπλής ακρίβειας 

k = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> class(k) 

ans = 

double 

>> kk = uint8(k)  % μετατροπή με τη χρήση τής συνάρτησης uint8 

kk = 
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     1     2     3     4     5     6     7 

>> class(kk) 

ans = 

uint8 

>> kkk = cast(k,'uint8')  % χρήση πιο γενικής συνάρτησης ρητής μετατροπής 

kkk = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> class(kkk) 

ans = 

uint8 

Όταν υπάρχει μια μεταβλητή ενός συγκεκριμένου τύπου δεδομένων, η μεταβλητή αυτή 

διατηρεί τον τύπο δεδομένων της έστω και αν προστεθούν και άλλα δεδομένα σε αυτή: 

>> kkk(3:5) = ones(1,3)  % προσθήκη τιμών διπλής ακρίβειας 

kkk = 

     1     2     1     1     1     6     7 

 

>> class(kkk)  % η κλάση παραμένει όπως είναι 

ans = 

uint8 

 

>> kkk(5:7) = zeros(1,3,'uint16')  % προσθήκη δεδομένων uint16 

kkk = 

     1     2     1     1     0     0     0 

 

>> class(kkk)  % η κλάση παραμένει όπως είναι 

ans = 

uint8 

 

>> kkk(1:2:end) = pi  % προσθήκη μη ακέραιας τιμής! 

kkk = 

     3     2     3     1     3     0     3 

>> class(kkk)  % η κλάση παραμένει όπως είναι 
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ans = 

uint8 

Παρατηρήστε ότι, όταν προστίθεται ένας μη ακέραιος αριθμός, πρώτα στρογγυλοποιείται 

στον πλησιέστερο ακέραιο και μετά προστίθεται στον πίνακα. 

 Οι μαθηματικές πράξεις με ακέραιους τύπους δεδομένων του ίδιου είδους ορίζονται 

όπως στον παρακάτω κώδικα: 

>> k = int8(1:7)  % δημιουργία νέων δεδομένων 

k = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> m = int8(randperm(7))  % περισσότερα νέα δεδομένα 

m = 

     7     2     3     6     4     1     5 

 

>> k+m  % πρόσθεση 

ans = 

     8     4     6    10     9     7    12 

>> k-m  % αφαίρεση 

ans = 

    -6     0     0    -2     1     5     2 

>> k*m  % πολλαπλασιασμός στοιχείο προς στοιχείο 

ans = 

     7     4     9    24    20     6    35 

>> k./m  % διαίρεση στοιχείο προς στοιχείο 

ans = 

     0     1     1     1     1     6     1 

 

>> k  % επαναφόρτωση δεδομένων 

k = 

     1     2     3     4     5     6     7 

 

>> k/k(2) 

ans = 

     1     1     2     2     3     3     4 
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Η πρόσθεση, η αφαίρεση, και ο πολλαπλασιασμός είναι εύκολες πράξεις. Όμως, σε πολ-

λές περιπτώσεις η διαίρεση ακεραίων δε δίνει ως αποτέλεσμα ακέραιο. Όπως είδαμε, το 

MATLAB εκτελεί τη διαίρεση ακεραίων σαν οι πίνακες να ήταν διπλής ακρίβειας, και 

μετά στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα στον πλησιέστερο ακέραιο.  

Όταν διαιρεί ακεραίους, το MATLAB ουσιαστικά εκτελεί την πράξη σε διπλή ακρίβεια, 

στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα στον πλησιέστερο ακέραιο, και μετατρέπει το αποτέλε-

σμα ξανά στον ακέραιο τύπο δεδομένων. 

 Οι μαθηματικές πράξεις μεταξύ μεταβλητών διαφορετικών ακεραίων τύπων δεδομέ-

νων δεν ορίζονται. Όμως, οι μαθηματικές πράξεις μεταξύ ενός βαθμωτού αριθμού διπλής 

ακρίβειας και ενός ακέραιου τύπου δεδομένων μετατρέπουν εσωτερικά το βαθμωτό δι-

πλής ακρίβειας στον αντίστοιχο ακέραιο τύπο, και στη συνέχεια εκτελούν την πράξη, 

όπως δείχνει ο παρακάτω κώδικας: 

>> m  % φόρτωση δεδομένων 

m = 

     7     2     3     6     4     1     5 

>> class(m) 

ans = 

int8 

>> n = cast(k,'uint16')  % νέα δεδομένα τύπου uint16 

n = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> m+n  % προσπάθεια για πρόσθεση μικτών τύπων 

??? Error using ==> plus 

Integers can only be combined with integers of the same class, or scalar 
doubles. 

>> n+3   

% προσπάθεια για πρόσθεση της σταθεράς 3, εξ ορισμού σε διπλή ακρίβεια 

ans = 

     4     5     6     7     8     9     10 

>> class(ans) 

ans = 

uint16 
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>> n-(1:7)  % προσπάθεια αφαίρεσης μη βαθμωτών διπλής ακρίβειας 

??? Error using ==> minus 

Integers can only be combined with integers of the same class, or scalar 
doubles. 

Το MATLAB υποστηρίζει μικτές μαθηματικές πράξεις μεταξύ μιας βαθμωτής τιμής 

διπλής ακρίβειας και ενός ακεραίου τύπου δεδομένων, αλλά δεν υποστηρίζει πράξεις 

μεταξύ ενός πίνακα τιμών διπλής ακρίβειας και ενός πίνακα ακεραίων. 

Λόγω τού περιορισμένου εύρους κάθε ακέραιου τύπου δεδομένων, οι μαθηματικές πρά-

ξεις μπορεί να δώσουν αποτελέσματα εκτός εύρους τιμών των τύπων δεδομένων. Σε αυ-

τή την περίπτωση, το MATLAB εφαρμόζει κορεσμό (saturation). Δηλαδή, όταν το απο-

τέλεσμα μιας πράξης είναι έξω από τα όρια intmin και intmax, εξισώνεται με intmin ή 

intmax, ανάλογα με το όριο που έχει ξεπεραστεί: 

>> k = cast('hellothere'.'uint8')  % μετατροπή συμβολοσειράς σε uint8 

k = 

  104   101   108   108   111   116   104   101   114   101 

>> double(k)+150  % εκτέλεση πρόσθεσης με διπλή ακρίβεια 

ans = 

  254   251   258   258   261   266   254   251   264   251 

>> k+150  % πρόσθεση σε uint8, κορεσμός στο intmax('uint8')=255 

ans = 

  254   251   255   255   255   255   254   251   255   251 

>> k-110  % αφαίρεση σε uint8, κορεσμός στο intmin('uint8')=0 

ans = 

     0     0     0     0     1     6     0     0     4     0 

Συνοψίζοντας, το MATLAB υποστηρίζει μια ποικιλία ακέραιων τύπων δεδομένων. Ε-

κτός από τους τύπους των 64 bit, αυτοί οι τύποι δεδομένων είναι πιο αποδοτικοί ως προς 

τη χρήση τής μνήμης, από τα δεδομένα διπλής ακρίβειας. Οι μαθηματικές πράξεις με ί-

διους ακέραιους τύπους δεδομένων δίνουν αποτέλεσμα του ίδιου τύπου δεδομένων. Πρά-

ξεις μεταξύ ανάμικτων τύπων δεδομένων ορίζονται μόνο μεταξύ ενός βαθμωτού αριθμού 

διπλής ακρίβειας και ακέραιων τύπων δεδομένων. Αν και δεν το δείξαμε προηγουμένως, 

οι τιμές διπλής ακρίβειας inf και NaN δεν υπάρχουν για ακέραιους τύπους δεδομένων. 

Επιπλέον, οι μαθηματικές πράξεις με ακεραίους των 64 bit δεν ορίζονται στο MATLAB 

7, αλλά ίσως οριστούν σε μελλοντικές εκδόσεις. 
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7.2 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Ο προεπιλεγμένος τύπος δεδομένων στο MATLAB είναι διπλής ακρίβειας (double). Αυ-

τός ο τύπος δεδομένων κινητής υποδιαστολής συμμορφώνεται με το πρότυπο ΙΕΕΕ σχε-

τικά με την αριθμητική διπλής ακρίβειας. Το MATLAB υποστηρίζει πίνακες που περιέ-

χουν δεδομένα απλής ακρίβειας ως έναν εναλλακτικό τρόπο οικονομίας μνήμης. Οι μα-

θηματικές πράξεις με δεδομένα απλής ακρίβειας ορίζονται και εκτελούνται παρόμοια με 

τους ακέραιους τύπους δεδομένων που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Όπως 

φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα, οι τιμές των realmin, realmax, και eps αντιπροσω-

πεύουν το μικρότερο εύρος τιμών και ακρίβεια των δεδομένων απλής ακρίβειας: 

>> realmin('single') 

ans = 

    1.175494350822288e-038 

>> realmax('single') 

ans = 

    3.402823466385289e+038 

>> eps('single') 

ans = 

    1.192092895507813e-007 

 

>> realmin('double')  % συγκρίνετε με την αντίστοιχη τιμή διπλής ακρίβειας 

ans = 

    2.225073858507201e-308 

>> realmax('double') 

ans = 

    1.797693134862316e+038 

>> eps  % ίδιο με το eps(1) και eps('double') 

ans = 

 2.220446049250313e-016 

Η δημιουργία δεδομένων απλής ακρίβειας ακολουθεί την προσέγγιση που χρησιμοποιή-

σαμε για τους ακέραιους τύπους δεδομένων: 

>> a = zeros(1,5,'single')   

% καθορισμός τύπου δεδομένων στο τελευταίο όρισμα 
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a = 

     0     0     0     0     0 

>> b = eye(3, 'single') 

% καθορισμός τύπου δεδομένων στο τελευταίο όρισμα 

b = 

     1     0     0 

     0     1     0 

     0     0     1 

>> c = single(1:7)  % μετατροπή προεπιλεγμένης διπλής ακρίβειας σε απλή 

c = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> d = cast(6:-1:0,'single')  % χρήση πιο γενικής συνάρτησης ρητής μετατροπής 

d = 

     6     5     4     3     2     1     0 

Οι μαθηματικές πράξεις μεταξύ δεδομένων απλής ακρίβειας και μεταξύ δεδομένων α-

πλής και διπλής ακρίβειας δίνουν αποτελέσματα απλής ακρίβειας: 

>> c.^d 

% ύψωση σε δύναμη πινάκων απλής ακρίβειας στοιχείο προς στοιχείο 

ans = 

     1    32    81    64    25     6     1 

>> c*pi  % πολλαπλασιασμός με βαθμωτό διπλής ακρίβειας 

ans = 

   3.1416   6.2832   9.4248   12.566   15.708   18.85   21.991 

>> d.*rand(size(d)) 

% πολλαπλασιασμός στοιχείο προς στοιχείο με πίνακα διπλής ακρίβειας 

ans = 

   4.879   0.049307   0.55556   0.6083   0.39744   0.60379   0 

>> class(ans) 

ans = 

single 
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Το MATLAB υποστηρίζει μαθηματικές πράξεις μεταξύ πινάκων διπλής και πινάκων 

απλής ακρίβειας, επιστρέφοντας αποτελέσματα απλής ακρίβειας. 

Τα δεδομένα απλής ακρίβειας μοιράζονται τις ειδικές τιμές κινητής υποδιαστολής inf 

και NaN που είναι πολύ γνωστές στη διπλή ακρίβεια: 

>> c  % φόρτωση δεδομένων 

c = 

     1     2     3     4     5     6     7 

>> c(1:2:end) = 0   

% η προσθήκη δεδομένων διπλής ακρίβειας δεν αλλάζει τον τύπο δεδομένων 

c = 

     0     2     0     4     0     6     0 

>> c./c  % δημιουργία τιμών 0/0 

Warning: Divide by zero. 

Ans = 

   NaN     1   NaN     1   NaN     1   NaN 

>> 1./c  % δημιουργία τιμών 1/0 

Warning: Divide by zero. 

Ans = 

    Inf     0.5     Inf     0.25     Inf     0.16667     Inf 

7.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συναρτήσεις οι οποίες αφορούν τους τύπους αριθ-

μητικών δεδομένων που υποστηρίζει το MATLAB 7:  

Συνάρτηση Περιγραφή 

double Δημιουργία και μετατροπή τύπου δεδομένων διπλής ακρί-

βειας 

single Δημιουργία και μετατροπή τύπου δεδομένων απλής ακρί-

βειας 

int8, int16, int32, 

int64 

Δημιουργία και μετατροπή τύπου δεδομένων προσημασμέ-

νου ακεραίου 
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Συνάρτηση Περιγραφή 

uint8, uint16, 

uint32, uint64 

Δημιουργία και μετατροπή τύπου δεδομένων απρόσημου 

ακεραίου 

isnumeric Αληθές για τύπους δεδομένων ακεραίων ή κινητής υποδια-

στολής 

isinteger Αληθής για τύπους δεδομένων ακεραίων 

isfloat Αληθής για τύπους δεδομένων απλής ή διπλής ακρίβειας 

isa(x,'τύπος') Αληθής αν το x είναι κλάσης 'τύπος', συμπεριλαμβανομέ-

νων των 'numeric', 'integer', και 'float' 

cast(x,'τύπος') Ρητή μετατροπή τού x σε κλάση 'τύπος' 

intmax('τύπος') Μέγιστη ακέραια τιμή για κλάση 'τύπος' 

intmin('τύπος') Ελάχιστη ακέραια τιμή για κλάση 'τύπος' 

realmax('τύπος') Μέγιστη πραγματική τιμή κινητής υποδιαστολής για κλάση 

'τύπος' 

realmin('τύπος') Ελάχιστη πραγματική τιμή κινητής υποδιαστολής για κλάση 

'τύπος' 

eps('τύπος') Τιμή eps για τιμή κινητής υποδιαστολής κλάσης 'τύπος' 

eps(x) Απόσταση μεταξύ του x και της επόμενης μεγαλύτερης τι-

μής ίδιου τύπου με το x, που μπορεί να αναπαρασταθεί  

zeros(...,'τύπος') Δημιουργία πίνακα που περιέχει 0 για κλάση 'τύπος' 

ones(...,'τύπος') Δημιουργία πίνακα που περιέχει 1 για κλάση 'τύπος' 

eye(...,'τύπος') Δημιουργία μοναδιαίου πίνακα κλάσης 'τύπος' 

 


