Menjelaskan Maple Programme

F =sin(𝑥[1])2 (1 − cos(𝑃𝑖 𝑥 [2]))
Ahtatype berfungsi untuk melihat jenis operasi f yaitu kali.
Op ada operasi perkalian misalkan op(1,f) artinya operasi perkalian pada posisi pertama
Op(1,op(1,f)) artinya posisi pertama perkalian adalah sin(𝑥[1])2 dan op lagi pada posisi
tersebut adalan sin(𝑥[1]) dan seterusnya

Isprime berfungsi untuk menentukan apakah bilangan merupakan bilangan prima atau
bukan.

Nops berfungsi untu menentukan banyak unsur.

Ciri-ciri dari sequence tidak menggunakan kurung buka dapat berbentuk bilangan atau
fungsi matematika. s:= 1,(4,9,16),25 semua bilangan merupakan anggota s secara satu
persatutanpa menggunakan kurung. S,s artinya membuat anggota himpunan 2 kali
banyak dan sama dengan semula.

S:= NULL artinya s sama dengan tidak ada, sedangkan perlu ada tanda ; untuk mengakhiri
statement. Seq(i^2,i=..5) berfungsi untuk fungssi sequence dan kunci pertama fungsi
matematika, dan variabel-variabel bebas yang diberikan kepada sebuah fungsi
matematika (variabel terikat).

a didefinisikan sebagai persamaan 3𝑥 3 + 𝑦𝑥 − 11, coeff(a,x,i) menentukan koefisien
dari a dilihat variabel x, sedangkan fungsi degree(a,x) merupakan fungsi derajat dari
persamaan a atau bisa kita lihat derajat tertinggi x. D(f) merupakan fungsi turunan dan f
merupakan list.

List, anggota-anggotanya menggunakan tanda [] anggotanya boleh berulang, sedangkan
Sets menggunakan {} tidak boleh berulang.

Union untuk menggabungkan anggota s dan t.

COLOUR nama tabel memberikan tabel yang terdiri dari kunci utama (Key) dan Angotaanggotanya (Members). indices(COLOUR) menentukan kunci pada tabel COLOR, entries
(COLOUR) untuk melihat anggota-anggota masing-masing pada Key.

Fungsi assigned untuk mengecek keberadaan, dan fungsi print melihat semua
tabel.

Proc diatas secara sederhana adalah memasukan nilai x dan y dan perlu
diperhatikan penutup proc adalah end.

MEMBER adalah nama fungsi dari prosedur (proc), x dan a adalah variabel
masukan di dalam procesude, v merupakan variabel v secara privat (Local), v

adalah list L, sets(L) atau Table L, jika v = x maka hasilnya true kembali nilai
dengan MEMBER.

GCD membuat KPK dengan variabel a dan b.
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{--> enter GCD, args = 21, 15

<-- exit GCD (now at top level) = 3}

Printlevel:=100 berfungsi untuk melihat proses pada local c, d, dan r.

>

>
{-->
{-->
{-->
{-->
{-->

enter
enter
enter
enter
enter

GCD,
GCD,
GCD,
GCD,
GCD,

args
args
args
args
args

=
=
=
=
=

15, 21
21, 15
15, 6
6, 3
3, 0

<-- exit GCD (now in GCD) = 3}
<-- exit GCD (now in GCD) = 3}
<-- exit GCD (now in GCD) = 3}
<-- exit GCD (now in GCD) = 3}
<-- exit GCD (now at top level) = 3}

>
>

{--> enter f1, args = 2
{--> enter g, args = 2
<-- exit g (now in f1) = 3}
<-- exit f1 (now at top level) = 6}
>
{--> enter f1, args = 3
{--> enter g, args = 3
<-- exit g (now in f1) = 4}
<-- exit f1 (now at top level) = 12}

a berfungsi sebagai aljabar, x sebagai name, numeric berupa angka, type
menjelaskan tentang jenis
display(animatecurve(sin(x), x = 0 .. 4*Pi, color = red, thickness = 3, frames = 100),
animatecurve(cos(x), x = 0 .. 4*Pi, color = blue, frames = 100));

