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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(Τί φιλοδοξούμε και τι δεν φιλοδοξούμε σε σχέση με το παρόν πόνημα!)

Από τον «μακρύ τίτλο» του βιβλίου μας μπορεί να παρασυρθεί κάποιος και 
να νομίσει ότι ,αν και σχετικά μικρό σε όγκο, το βιβλίο μας φιλοδοξεί να καλύ-
ψει όλες τις πτυχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Δεν υπάρχει όμως τέ-
τοιο βιβλίο! Η εξήγηση είναι απλή: στον 21ο αιώνα πια, μαθηματικοί, φυσικοί, 
μηχανικοί και «πληροφορικάριοι» (και ζητώ συγγνώμη για την λέξη αυτή που η 
χρήση της έχει ως μόνο σκοπό την πιο σύντομη περιγραφή), έχουν αντιληφθεί 
ότι, εν δυνάμει, όλοι οι μαθηματικοί κλάδοι είναι εφαρμόσιμοι.

Σε αυτό το βιβλίο (ή σύγγραμμα, ή μονογραφία, ή εγχειρίδιο ή βοήθημα, 
ανάλογα με την χρήση που θα του κάνει ο αναγνώστης, φοιτητής, διδάσκων ή 
ερευνητής), θελήσαμε να συνδυάσουμε τις πιο βασικές μεθόδους των μαθημα-
τικών των δύο (όχι αγεφύρωτων!) κόσμων, του Διακριτού και του Συνεχούς. 
Κεντρικός μας στόχος ήταν βέβαια αυτές οι μέθοδοι να χρησιμοποιούνται σε 
τομείς της πληροφορικής αλλά όχι μόνο: έχουμε μία ικανή δόση μαθηματικής 
θεωρίας και για «καθαρόαιμους» μαθηματικούς, φυσικούς και μηχανικούς πέ-
ραν της πληροφορικής, αλλά χωρίς να παραβιάζεται το σοφό «μηδέν άγαν».

Μπορεί τώρα να φανεί κάπως ενοχλητικό, αλλά ας μας επιτρέψει ο αναγνώ-
στης (ή αναγνώστρια), όπως κάνουμε σε όλες τις μονογραφίες μας, να του(της) 
προτείνουμε το πώς πρέπει να διαβαστεί για καλύτερα αποτελέσματα αυτό το 
βοήθημα: 

(α)  Παράλληλα ή και συμπληρωματικά με παρόμοια εγχειρίδια και με δια-
σταύρωση άρθρων του διαδικτύου αλλά μόνο σε αξιόπιστες σελίδες 
του.
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(β) Αφού δεν υπάρχει σύγγραμμα απαλλαγμένο τυπογραφικών –και όχι 
μόνο– λαθών, ή τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο υπόψιν, αν 
υπάρξει σύγχυση σχετικά με κάποια έννοια ή αποτέλεσμα (π.χ. στις 
απαντήσεις των ασκήσεων) ας μην πανικοβληθεί ο αναγνώστης και ας 
ακολουθήσει την συμβουλή (α).

(γ) Σε μία πρώτη προσέγγιση ας μην ασχοληθείτε με τις ασκήσεις που 
έχουν αστερίσκο και κατά μείζονα λόγο διπλό αστερίσκο. Να ανησυχή-
σετε όμως λίγο, αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε με τις ασκήσεις που 
δεν έχουν απάντηση ή έχουν μόνο υπόδειξη!

(δ) Τέλος, αν και θιασώτης του «εργόχειρου», ο συγγραφέας συμβουλεύει 
για όσες ασκήσεις αναγράφεται η χρήση matlab ή mathematica να 
ακολουθήσετε την οδηγία. Είναι η πιο καλή μέθοδος ώσμωσης θεωρίας 
και πράξης

Και επειδή όπως συμβούλευε ο Πυθαγόρας Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ 
εν ολίγοις πολλά, κλείνουμε την εισαγωγή μας με την ευχή καλό διάβασμα και 
καλή χρήση του βιβλίου αυτού.

Ηράκλειο, Σεπτέμβρης 2014
                 Ο συγγραφέας
Δρ. Δημήτρης Καραγιαννάκης
Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης,
υπεύθυνος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
μαθηματικού προγράμματος
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
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