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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 Στο αρχείο Note301G.pdf παρουσιάσαμε τους τρεις ορισμούς της συνάρτη σης. 
Σε όλους τους ορισμούς η ουσία της συνάρτησης περιέχεται στις f (x), D και R. 
Από αυτές τις πληροφορίες προκύπτουν όλες οι ιδιότητες της συνάρτησης. Μερικές 
από αυτές τις ιδιότητες μπορούν να δειχθούν εύκολα, άλλες όχι τόσο εύκολα και 
μερικές απαιτούν ανώτερα μαθηματικά και αρκετούς υπολογισμούς. Επομένως, θα 
ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα κατάλογο των συναρτήσεων που έχουν μελετηθεί 
στο παρελθόν, μαζί με τις ιδιότητές τους, από όπου θα μπορούμε να βρούμε όλες 
τις σχετικές πληροφορίες και να αποφύγουμε υπολογισμούς που ήδη έχουν γίνει. 
Αυτό θα μειώσει επίσης την πιθανότητα σφαλμάτων, επειδή ένας υπολογισμός θα 
γίνει μια φορά προσεκτικά και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί. Κατά κάποιο τρόπο 
αυτό γίνεται στα βιβλία, αλλά για να καλύψουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πλήθος συ-
ναρτήσεων πρέπει να φτιάξουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη συναρτήσεων.

 Η δημιουργία μιας ψηφιακής Βιβλιοθήκης Συναρτήσεων, δηλαδή μιας συλλο-
γής συναρτήσεων με τις ιδιότητές τους και τις σχετικές πληροφορίες, δεν είναι τό σο 
εύκολη. Περιοριζόμαστε σε συναρτήσεις y = f (x), όπου x και y είναι απλές μετα-
βλητές που παίρνουν τιμές σε ένα ή περισσότερα συνεχή διαστήματα του πραγ μα-
τικού άξονα από −∞ έως ∞. Αυτό σημαίνει ότι η f (x) δίνεται από μια μαθημα τική 
έκφραση και το καθένα από τα σύνολα D και R αποτελείται από ένα ή περισ σότερα 
συνεχή διαστήματα. Για να φτιάξουμε μια τέτοια ψηφιακή βιβλιοθήκη πρέπει να φέ-
ρουμε σε πέρας δύο δύσκολες εργασίες: (α) Για κάθε συνάρτηση πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε ένα ψηφιακό αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η δυ σκο λία σε 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες συναρτήσεις 
(τουλάχιστον μερικές χιλιάδες). (β) Πρέπει να βρούμε μια διαδικασία που θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να βρίσκουμε εύκολα τις πληροφορίες για τη συνάρτηση που 
θέλουμε να μελετήσουμε, δηλ. πρέπει να είναι δυνατό να ψάξουμε μέσα στη βιβλιο-
θήκη με έναν υπολογιστή. Η απλή ανάγνωση των συναρτήσεων από ένα κατάλογο 
(όπως στα τυπωμένα βιβλία) δεν είναι δεκτή, επειδή κάτι τέτοιο παίρνει πολύ χρόνο. 

 Ο πρώτος στόχος (δηλ. η δημιουργία των ψηφιακών αρχείων) δεν παρουσιάζει 
κανένα τεχνικό πρόβλημα. Για κάθε συνάρτηση θα φτιάξουμε ένα αρχείο pdf και 
θα το αποθηκεύσουμε σε ένα σκληρό δίσκο ή σε κάποιο άλλο μέσο, προσιτό από 
το διαδίκτυο. Επιλέγουμε τη μορφή pdf, επειδή σε ένα τέτοιο αρχείο μπορούμε να 
γράψουμε εύκολα μαθηματικά που διατηρούν την εμφάνισή τους, ανεξάρτητα από 
το λειτουργικό σύστημα και την οθόνη που χρησιμοποιούμε. Η εσωτερική δομή 
του αρχείου μπορεί να είναι απλή και εύκολη στη χρήση της. Σε αυτό το αρχείο θα 
συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν σε βιβλία ή μπορεί 
να δημιουργηθούν από μαθηματικό λογισμικό. Κάθε αρχείο μπορεί να έχει πολλές 
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ή λίγες πληροφορίες, ανάλογα με τη συνάρτηση που περιγράφει, και μπορεί να τρο-
ποποιηθεί εύκολα. Έτσι, παίρνουμε ένα μεγάλο πλήθος αρχείων με ονό ματα Fuxxxx.
pdf, όπου xxxx είναι ένας τετραψήφιος αριθμός. Η δυσκολία στην επίτευξη αυτού 
του στόχου οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των αρχείων που πρέπει να φτιάξουμε.

 Ο δεύτερος στόχος (δηλ. το να μπορούμε να ψάξουμε μέσα σε αυτή τη βιβλιο-
θήκη) παρουσιάζει ένα δύσκολο τεχνικό πρόβλημα. Αν ένας χρήστης της βιβλιο-
θήκης θέλει το αρχείο που περιγράφει μια ορισμένη συνάρτηση, πώς θα το βρει; Με 
άλλα λόγια, με δεδομένη μια συνάρτηση υπάρχει κάποιος τρόπος για να βρούμε το 
όνομα του αρχείου που περιγράφει τη συνάρτηση ή τουλάχιστο να περιορίσει την 
αναζήτηση σε λίγα αρχεία; Επειδή μια συνάρτηση μπορεί να γραφεί με πολλούς 
(μαθηματικά ισοδύναμους) τρόπους και οι μηχανές αναζήτησης στους υπολογιστές 
δεν μπορούν να ψάξουν μέσα σε γραφικά, αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί στο 
παρελθόν σε κάποιο αποδεκτό βαθμό.

Ταξινόμηση των συναρτήσεων

 Στο Mathematical Handbook αναπτύξαμε μια διαδικασία αναζήτησης μέσα σε 
γραφικά (που εκφράζουν μαθηματικούς τύπους) με αντικατάσταση του γραφικού 
από μια έκφραση χαρακτήρων, οπότε μπορεί να γίνει αναζήτηση αυτής της έκφρα-
σης ή μέρους της. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε ένα αντίτυπο του Mathematical 
Handbook με χαρακτήρες αντί των γραφικών. Έτσι, μπορούμε να ανα ζητήσουμε ένα 
διαταγμένο σύνολο χαρακτήρων σε ένα μόνο αρχείο pdf. Από την άλλη μεριά, σε 
μια βιβλιοθήκη χαρακτήρων αναμένουμε να έχουμε χιλιάδες αρχεία και ο χρήστης 
δε γνωρίζει πώς ακριβώς έχει γραφεί η συνάρτηση που ζητάει. Η διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω δίνει μια πρώτη λύση σε αυτό το πρόβλημα.

 Αρχίζουμε εισάγοντας το κλειδί δομής για κάθε συνάρτηση y = f (x). Ένα κλειδί 
δομής έχει διάφορα τμήματα, που χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα και όλα μαζί 
περικλείονται μεταξύ μιας αριστερής αγκύλης [ και μιας δεξιάς αγκύλης ]. Κάθε 
τμήμα αποτελείται από 2-3 χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς) που περιγράφουν τα 
περιεχόμενα και τη δομή της f (x).

 Από τη λεπτομερή έκφραση της f (x) συνθέτουμε το κλειδί δομής ως εξής:

(1) Αν η ανεξάρτητη μεταβλητή x εμφανίζεται σε πολυώνυμο σε μία ή περισσότε-
ρες θέσεις στην έκφραση της f (x) με μέγιστη δύναμη 0, 1, 2, 3, 4, 5, τότε το 
πρώτο τμήμα του κλειδιού δομής είναι P0, P1, P2, P3, P4, P5 αντίστοιχα. Αν η 
ανεξάρτητη μεταβλητή x εμφανίζεται σε κάποια δύναμη μεγαλύτερη από 5 ή αν 
συμβολίζεται με μια ακέραια παράμετρο (π.χ. xn, xm, κτλ.), τότε το πρώτο τμήμα 
είναι Pn. Αν η ανεξάρτητη μεταβλητή x εμφανίζεται με κάποιο πραγματικό 
εκθέτη (π.χ. xa, xc, κτλ.), τότε το πρώτο τμήμα είναι Pa.
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(2) Αν η f (x) περιέχει ένα κλάσμα, τότε το επόμενο (δεύτερο) τμήμα του κλειδιού 
δομής είναι F και χωρίζεται με ένα κόμμα από το πρώτο τμήμα (χωρίς κανένα 
κενό). Στη γραφή της f (x) συμφωνούμε να αποφεύγουμε αρνητικές δυνάμεις, 
π.χ. γράφουμε eax/x (που έχει ένα κλάσμα) και όχι x−1eax.

(3) Αν η f (x) περιέχει μία ή περισσότερες ρίζες, τότε το επόμενο τμήμα του κλειδιού 
δομής είναι R και χωρίζεται με ένα κόμμα από το προηγούμενο τμήμα. Ας ση-
μειωθεί ότι η x 1/2 και η (1 + sinx)3/2 περιέχουν η καθεμία μία ρίζα.

(4) Αν η f (x) περιέχει μια τριγωνομετρική συνάρτηση, το επόμενο τμήμα είναι 
sin, cos, tan ή cot, ανάλογα με τη συνάρτηση. Αν η f (x) περιέχει περισσότερες 
από μία τριγωνομετρικές συναρτήσεις, τότε όλα τα αντίστοιχα sin, cos, tan και 
cot χρησιμοποιούνται ως τμήματα, πάντα σε αυτή τη σειρά και χωρισμένα με 
κόμματα.

(5) Αν η f (x) περιέχει μια αντίστροφη τριγωνομετρική συνάρτηση, το επόμενο 
τμήμα είναι asin, acos, atan ή acot, ανάλογα με τη συγκεκριμένη αντίστροφη 
τριγωνομετρική συνάρτηση. Αν η f (x) περιέχει περισσότερες από μία αντί-
στροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, τότε όλα τα αντίστοιχα asin, acos, atan 
και acot χρησιμοποιούνται ως τμήματα, πάντα σε αυτή τη σειρά και χωρισμένα 
με κόμματα.

(6) Αν η f (x) περιέχει την εκθετική συνάρτηση, τότε το επόμενο τμήμα είναι exp και 
χωρίζεται με ένα κόμμα από το προηγούμενο τμήμα.

(7) Αν η f (x) περιέχει τη λογαριθμική συνάρτηση, τότε το επόμενο τμήμα είναι ln 
και χωρίζεται με ένα κόμμα από το προηγούμενο τμήμα.

(8) Αν η f (x) περιέχει μια υπερβολική συνάρτηση, το επόμενο τμήμα είναι sinh, 
cosh, tanh ή coth, ανάλογα με τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Αν η f (x) περιέχει 
περισσότερες από μία υπερβολικές συναρτήσεις, τότε όλα τα αντίστοιχα sinh, 
cosh, tanh και coth χρησιμοποιούνται ως τμήματα, πάντα σε αυτή τη σειρά και 
χωρισμένα με κόμματα.

(9) Αν η f (x) περιέχει μια αντίστροφη υπερβολική συνάρτηση, το επόμενο τμήμα 
είναι asinh, acosh, atanh ή acoth, ανάλογα με τη συγκεκριμένη αντίστροφη 
υπερβολική συνάρτηση. Αν η f (x) περιέχει περισσότερες από μία αντίστρο-
φες υπερβολικές συναρτήσεις, τότε όλα τα αντίστοιχα asinh, acosh, atanh και 
acoth χρησιμοποιούνται ως τμήματα, πάντα σε αυτή τη σειρά και χωρισμένα με 
κόμματα.

 Η όλη διαδικασία για τον προσδιορισμό του κλειδιού δομής μιας συνάρτησης 
περιγράφεται με το επόμενο σχήμα, όπου κάθε ορθογώνιο συμβάλλει ένα τμήμα.
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 Για να προσδιορίσουμε το κλειδί δομής για μια δεδομένη συνάρτηση, γράφουμε 
πρώτα τη συνάρτηση σε απλή και συμπαγή μορφή και μετά ρωτάμε αν από κάθε 
ομά δα (από τις εννέα ομάδες και από αριστερά προς τα δεξιά) πρέπει να συμπεριλη-
φθεί ένα τμήμα. Συναρτήσεις όπως οι secx, cscx, sechx, cschx, κτλ. αντικαθιστώ νται 
με τις ισοδύναμες 1/cosx, 1/sinx, 1/coshx, 1/sinhx, κτλ. Από τον τρόπο κατασκευής 
του, ένα κλειδί δομής περιέχει ένα τμήμα από την πρώτη ομάδα και ίσως κανένα, 
ένα ή περισσότερα τμήματα από τις άλλες οκτώ ομάδες. Ακολουθούν μερικά κλειδιά 
δομής με παραδείγματα συναρτήσεων που μπορεί να εκπροσωπούν.

Παραδείγματα συναρτήσεων και κλειδιών δομής
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 Αφού προσδιορίσουμε το κλειδί δομής για κάθε συνάρτηση, φτιάχνουμε ένα 
αρχείο με ένα κατάλογο των κλειδιών δομής, με τις αντίστοιχες εκφράσεις των 
συναρτήσεων f (x) και τα ονόματα των αντίστοιχων αρχείων. Έτσι έχουμε ένα 
αρχείο που καλούμε LibraryIndex.pdf, στο οποίο μπορούμε να ψάξουμε. Αυτό είναι 
το Ευρετήριο της Βιβλιοθήκης και χρησιμοποιείται ως εξής: Από την έκφραση της 
f (x) ο χρήστης προσδιορίζει το κλειδί δομής ακολουθώντας τους προηγούμενους 
κανόνες. Μετά ο χρήστης αναζητάει στο LibraryIndex.pdf το κλειδί δομής και βρίσκει 
μια συνάρτηση και το όνομα του αρχείου της (μπορεί να μη βρει καμία συνάρτηση 
ή μπορεί να βρει περισσότερες από μία). Έχοντας το όνομα του αρχείου για τη συ-
νάρτηση που θέλει, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αντίστοιχο αρχείο από τη 
βιβλιοθήκη (χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο). Η όλη διαδικασία μπορεί να φαίνεται 
πολύπλοκη σε πρώτη ματιά, αλλά είναι πολύ προτιμότερη από την αναζήτηση σε 
ένα μεγάλο έντυπο μαθηματικό τυπολόγιο με περισσότερες από 1000 σελίδες. 
Στην πράξη, η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί λίγο. Το κύριο πλεονέκτημά της, 
όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες για τη συνάρτηση είναι άμεσα 
προσβάσιμες και αυτό μπορεί να γίνει για χιλιάδες συναρτήσεις, κάτι που είναι αδύ-
νατο να γίνει με οποιαδήποτε έντυπη παρουσίαση συναρτήσεων.


