
نادريدكتر بهمن: مدرس

به نام خدا



 فهرست
با مطلبآشنايي فصل اول
آرايه هاساخت فصل دوم

عمليات رياضي با آرايه ها فصل سوم
نمودارها چهارمفصل

چندجمله اي ها فصل پنجم
هاي اسكريپتفايل فصل ششم

توابع و فايل هاي تابع فصل هفتم
نويسي در مطلببرنامه فصل هشتم

هاي تمرينيمثال



آشنايي با مطلب



 پنجره كاربرد
ورودي متغيرها و اجرا برنامه هاپنجره اصلي،  Command window 

command windowورودي فرمان هاي مربوط به Command history  
ها در دايركتوري جارينمايش فايل  Current Directory 
به متغيرهاي استفاده شدهداده هاي مربوط  Workspace 

 Figure خروجي فرمان هاي گرافيكي
فايل هاي برنامه و توابعايجاد  Editor 

 Help اطالعات

پنجره هاي اصلي



 عمليات نماد
 جمع +
تفريق -
 ضرب *

يا   \  تقسيم خارج قسمت / 
 توان ^

عمليات هاي اصلي رياضي



 نكته تشريح
و آخرين فرمانENTERبا دكمه اجرا

چند فرمان در يك خط كاما
ادامه فرمان در خط پايين ...فرمان

معلوم و يا بزرگجلوگيري نمايش نتيجه سميكالون
ارائه توضيح %عالمت

Command windowكردن محتوايپاك clcفرمان

كردن حافظهپاك clearفرمان

 چند نكته كاربردي



 فرمت نمايش

 دستور عملكرد

1000و0/001رقم اعشار براي اعداد بين 4
مي شودshort eدر غير اين صورت فورمت به صورت Format short

100و0/001رقم اعشار براي اعداد بين15
مي شودlong eدر غير اين صورت فورمت به صورت Format long

رقم اعشار 4فرم علمي با  Format short e

رقم اعشار15فرم علمي با Format long e



توابع داخلي
 دستور عملكردس
ريشه دوم Sqrt(x)

e^xتابع نمايي به صورت Exp(x)

قدر مطلق  abs(x)

لگاريتم طبيعي Log(x)

تابع فاكتوريل Factorial(x)

بر حسب راديانxزاويهسينوس Sin(x)

xكسينوس زاويه Cos(x)

xزوايهتانژانت Tan(x)

xكنتانژانت زاويه Cot(x)



توابع گردكردن
 دستور عملكردس

به نزديك ترين عدد صحيحگردكردن round(x)

xقسمت صحيح عدد fix(x)

xترين عدد صحيح بزرگتر يا مساويكوچك  ceil(x)

xعدد صحيح كوچكتر يا مساويبزرگترين floor(x)

تقسيمباقيمانده rem(x,y)
x>0(تابع عالمت x<0 1عدداگر و اگر -1حاصل عددو

x=0مي شود 0تابع عدد Sing(x)



تعريف متغيرهاي اسكالر
يك متغير در واقع يك نام براي يك موقعيت حافظه است. 

نكات
كاراكتر67: حداكثر طول نام
مي تواند شامل حروف، ارقام و كاراكتر خط باشد. 
بايد با حرف اغاز شود
بين حروف بزرگ و كوچك تفاوت است. 
همنام با توابع داخلي مطلب نباشد. 

نام متغير= يك مقدار عددي يا يك عبارت محاسباتي



متغيرهاي از پيش تعريف شده

 دستور عملكردس
آخرين مقدار عددي كه به متغيري نسبت داده نشده استمتغير ans

3/14عدد pi

بينهايت inf

0/0براي اعداد تعريف نشده مثل NaN



فرمان هاي سودمند براي مديريت متغيرها

 دستور عملكردس
تمام متغيرها را از حافظه پاك مي كند clear

پاك مي شودzوyوxمتغيرهايفقط clear x y x

فهرست متغيرهاي داخل حافظه who

...متغيرهاي داخل حافظه به همراه اندازه وفهرست whos



آرايه ها



تعريف آرايه ها
براي ذخيره و كنترل داده ها استفاده مي شود. 
يك آرايه اعداد چيده شده در سطرها و ستون ها است. 

ساخت يك بردار: 

بردارهاي سطري و ستوني

بردارها= آرايه هاي تك بعدي
آرايه هاي دو بعدي ماتريس ها

نام متغير= اعضاي بردار][



ساخت يك بردار با فاصله ثابت با داشتن جمله اول و آخر و فاصله

m،جمله اولqفاصله وnجمله آخر

ساخت يك بردار با فاصله ثابت با داشتن جمله اول و آخر و تعداد جمالت

x،جمله اولyفاصله وnتعداد جمالت

[m:q:n]    ياm:q:n =نام متغير

linspace(x,y,n) =نام متغير



ماتريس(تشكيل آرايه دو بعدي( 

دستورهاي مرتبط

نام متغير= [… ;… ;… ;…]

 دستور عملكرد
ماتريس با مولفه هاي صفريك Zeros(n,m)

مولفه هاي يكيك ماتريس با Ones(n,m)

يك ماتريس واحد Eye(n)



نكات: 
نيازي به تعريف متغير قبل از تخصيص نيست. 
يك اسكالر مي تواند به بردار تبديل شود(متغيرها قابل تغيير هستند( 

دستور ترانهاده با استفاده از كتيشن

آدرس دهي آرايه
بردار
ماترس

در آدرس دهي: كاربرد

C’ =ترانهاده متغيرC



افزودن اعضا به متغيرهاي موجود

عدد اسكالر و بردار

ماتريس

حذف اعضا

عدد اسكالر و بردار

ماتريس

b=[2 3];
b(3:5)=[5 7 9]; 

b=[2 3; 4 5];
b(3; 1:2)=[6 7]; 

b=[2 3 4 5];
b(3)=[]; 

b=[2 3 4; 5 6 7];
b(:,3)=[]; 



فرمان هاي كنترل آرايه ها

 دستور عملكرد
تعداد مولفه هاي بردار Length(A) 

اندازه ماتريس Size(A) 
ثبديل مي كندm*nبهr*sرا ازAماتريس

r*s=m*nبايد Reshape(A,m,n) 

Aبردار است، يك ماتريس مربعي ساخته مي شود كهAوقتي
 Diag(A) .مولفه هاي روي قطر آن است

ساختهAماتريس است، يك بردار با مولفه هاي روي قطرAوقتي
 Diag(A) .مي شود



عمليات هاي رياضي آرايه ها



جمع و تفريق
در بردارها و ماتريس هاي هم اندازه انجام مي شود. 

ضرب
بر طبق قوانين جبري انجام مي شود. 

تقسيم آرايه ها

دستورinv(A)
مثال: 

AX=B  -  X=(A^-1)B يا A\B 

4x-2y+6z=8 
2x+8y+2z=4 
6x+10y+3z=0 



عمليات جزء به جزء

 نماد عملكرد
ضرب .* 

توان .^ 

راستتقسيم ./ 

تقسيم چپ .\ 



استفاده از آرايه در توابع داخلي
وقتي آرگومان ورودي يك تابع آرايه باشد، روي هر عضو آرايه اجرا مي شود. 

توابع داخلي آرايه ها

 دستور عملكرد
ميانگين بردار :بردار

هر ستونيك بردار سطري با ميانگين: ماتريس mean(A) 

ماكسيمم بردار: بردار
هر ستونيك بردار سطري با ماكسيمم: ماتريس d = max(A) 

 max(A) = [d n] .موقعيت آن عضو استnبزرگترين عضو وdبردار باشد،اگر

maxدستورمشابه min(A) 
[d n] = min(A) 



 دستور عملكرد
مجموع بردار :بردار

هر ستونيك بردار سطري با مجموع: ماتريس sum(A) 

بردار مرتب شده :بردار
شده استيك ماتريس كه هر ستون مرتب: ماتريس sort(A) 

بردارميانه :بردار
ميانه هر ستون ماتريس: ماتريس median(A) 

انحراف معيار بردارمقدار :بردار
هر ستون ماتريسانحراف معيارمقدار: ماتريس std(A) 

ماتريسدترمينال det(A) 

ضرب داخلي دو بردار dot(a,b) 

خارجي دو بردارضرب cross(a,b) 

معكوس ماتريس Inv(A) 

-- Sortrows(A) 



توليد اعداد رندوم: 

دستورrand

20تا10توليد يك عدد تصادفي بين: مثال

 دستور عملكرد
1و 0بينيك عدد تصادفي rand 

 Rand(1,n) 1و 0عضو بينnيك بردار سطري با

 Rand(n) 1و 0بينبا اعدادn*nيك ماتريس

 Rand(m,n) 1و 0بينبا اعدادm*nيك ماتريس
صحيحعضو كه جايگشت تصادفي از اعدادnيك بردار سطري با

nتا 1بين Randperm(n) 



توليد اعداد رندوم: 

دستورrandn

 دستور عملكرد
1و انحراف معيار 0با توزيع با ميانگيناعدادي randn 

عضوnيك بردار سطري با Randn(1,n) 

n*nيك ماتريس Randn(n) 

m*nيك ماتريس Randn(m,n) 



نمودارها



دوبعدي(نمودارها:(
x :محور افقي وy :مقادير محور عمودي

نكته :xوyدو بردار هم اندازه هستند. 

رسم جزء به جزء: نمودار يك تابع

رسم نمودار: 

Plot(x,y) 



دستورfplot

مثال

رسم چند گراف در يك نمودار: 

راه كار اول: 

fplot) ’تابع‘حدود،(

Fplot(‘8*x^2+5*cos(x),[-3 3]) 

Plot(x,y,u,v) 



استفاده از دستورهاي: راه كار دومhold offوhold on

فرمان هايxlabelوylabel: 

X=[-2:0.01:4]
Y=3*x.^3-26*x+6;
V=9*x.^2-26;
U=18*x;
Plot(x,y)
Hold on
Plot(x,v)
Plot(x,u)
Hold off

xlabel) ’متن‘(
ylabel) ’متن‘(

title) ’متن‘(
legend) ’متن‘(



ساير موارد: 

ظاهر خط: 

نمودارbar(x,y)

)‘line specifiers’y،x (plot

عملكرد نماد
نقطه چين : 
خط چين --
پيوسته - 

خط چين و نقطه .-  
قرمز r 
آبي b
سبز g 

عالمت جمع +
عالمت ضرب در * 
عالمت مربع s 



سه بعدي(نمودارها :(

دستورgrid on

نمودار مش

Plot3(x,y,z) 

X=-1:3; 
Y=1:4; 
[X, Y]=meshgrid(x,y) 
Z=x.*y.^2./(x.^2+y.^2) 
Mesh(x,y,z) 
Xlabel(‘x’);ylabel(‘y’);zlabel(‘z’); 



چندجمله اي ها



چندجمله اي: 

نمايش در مطلب

تابع درجه
5چندجمله اي درجه
2چندجمله اي درجه

تابع نمايش
P=[4 0 0 6 7 3]

P=[3 -4 10]



مقدار يك چندجمله اي: 

P :بردار ضرايب چندجمله اي وx :يك عدد يا يك متغير با مقدار مشخص

ريشه هاي يك چند جمله اي: 

مشتق يك چندجمله اي: 

Polyval(p,x) 

r=roots(p) 

k=polyder(p) 



برازشcurve fitting: 

P :بردار ضرايب چندجمله اي
x :متغير مستقل(يك بردار با مختصات افقي( 
y :متغير وابسته(يك بردار با مختصات عمودي( 
n :درجه چندجمله اي

اگرn=1تابع خطي و اگرn=m-1باشد، چند جمله اي از همه نقاط مي گذرد. 

m :تعداد نقاط

P=ployfit(x,y,n) 



مثال

P=ployfit(x,y,3) 
Xp=0.9:0.1:9.5; 
Yp=ployval(p,xp) 
Plot(x,y) 
Xlabel(‘x’);ylabel(‘y’); 

X=[0.9  1.5  3  4  6  8  9.5] 
Y=[0.9  1.5  2.5  5.1  4.5  4.9  6.3] 



انتگرال معين: 

q :مقدار انتگرال
a,b :حدود انتگرال

مثال: 

)b،a،‘تابع’ (quad =q



فايل هاي اسكريپت
M-file



تمام دستورها درcommand windowاجرا شده است. 

ضعف ها: 
اجراي چند دستور با هم بسيار پيچيده است. 
امكان ذخيره وجود ندارد. 
امكان اصالح وجود ندارد. 

يك فايل متني، يك مجموعه دستورهاي مطلب كه برنامه نيز ناميده مي شوند. 
وقتي فايل متني اجرا شود، تمام دستورها به ترتيب اجرا مي شود. 
خروجي فايل متني درcommand windowنمايش داده مي شود. 



اجراي يك برنامه: 

تايپ نام آن درcommand window

در محيط خود برنامه
ورود داده به برنامه

تعريف و تخصيص مقدار به متغير در خود برنامه

تعريف و تخصيص مقدار به متغير درcommand window

تعريف متغير در برنامه و وارد كردن آن درcommand windowدز زمان
اجراي برنامه

نام متغير= input)’پيغام‘(;



دستورهاي خروجي: 

دستورdisp

فرق بين استفاده از اين فرمان و عدم استفاده از آن

disp)نام متغير(

disp)’پيغام‘(



دستورهاي خروجي: 

دستورfprintf

هم براي نمايش خروجي در صفحه نمايش و هم ذخيره در يك فايل
امكان تركيب متن و متغيرهاي عددي است. 

فرق بين دستورdispوfprintf
استفاده از نماد\n

fprintf)نام متغير(

fprintf)’پيغام‘(



تركيب متن و داده هاي عددي در دستورfprintf

در صورتي كه متغير يك آرايه برداري يا ماتريسي باشد؟: نكته

fprintf)’پيغامf%پيغام ,‘نام متغير(

fprintf)’پيغامf%پيغامd%پيغام ,‘نام متغير ,نام متغير(



ذخيره خروجي در يك فايل
1- باز كردن فايل با دستورfopen

2- نوشتن خروجي در فايل باز با استفاده از دستورfprintf

بستن فايل با دستورfclose

)fid = fopen’نام فايل’,‘كد‘(

fid = fopen(‘name.txt’,’w’)



r :فايل بايد از قبل وجود داشته باشد(خواندن.(
w :اگر وجود داشته باشد،. اگر فايل وجود نداشته باشد، ايجاد خواهد شد(نوشتن

 )اطالعات آن پاك خواهد شد

a :اگر فايل وجود داشته باشد، با داده ها به انتهاي فايل اضافه مي شود(نوشتن. 

fid(fprintf,’متنf%متن‘,نام متغير(

fprintf(fid,’Yes = %d’,y) 

fclose(fid) 



فايل ساخته شده درcurrent directoryذخيره مي شود. 
مي توان چند فايل مختلف را با اين دستورها باز و مديريت كرد. 

اگر متغير آرايه برداري يا ماتريسي باشد، دستورfprintfچند بار اجرا مي شود. 

fid(fprintf,’متنf%متن‘,نام متغير(

fprintf(fid,’Yes = %d’,y) 

fclose(fid) 



دستور وارد كردن داده ها و ذخيره دادن داده ها در يك فايلexcel

نام متغير= xlsread) ’نام فايل‘,’نام برگه‘(
نام متغير= xlsread) ’نام فايل‘ (

xlswrite) ’نام فايل‘,’نام متغير‘(



توابع و فايل هاي تابع



استاينآسانراهشود،ارزيابيبايدآرگومانمختلفمقاديربرايتابعيككهزماني
 .شودايجاد )ساز-كاربر(غيراستانداردتابعيككه
وقتي اين تابع ساخته شد، همانند توابع داخلي مي تواند بكار گرفته شود. 
تابع يك سري ورودي گرفته و بعد از پردازش آنها، يك خروجي آماده مي كند. 



ساخت يك فايل تابع
فايل تابع، مشابه فايل هاي متني هستند. 
اولين خط در يك فايل تابع بايد خط تعريف تابع باشد. 

وقتي يك فايل تابع ذخيره مي شود، نام فايل بايد همان نام تابع باشد. 
متغيرهاي فايل تابع محلي هستند. 

function]آرگومان خروجي[= نام تابع) آرگومان ورودي(



دستورinline

مثال: 

مثال: 

نام= inline) ‘عبارت رياضي به صورت رشته اي‘(

Test= inline(‘x+2’);
Test(4);



برنامه نويسي در مطلب



يك برنامه كامپيوتري مجموعه اي از فرمان هاي كامپيوتر است. 

زمان ايجاد يك برنامه: 
مجموعه دستورها بسيار پيچيده است
دستورات الزم نسيت به ترتيبي كه تايپ شده اجرا شود. 
بر اساس مقادير متغيرها، دستورهاي مختلفي اجرا شود. 
تكرار اجراي دستورات در چندين مرحله نياز است. 

برنامه نويسي در غالب عبارات شرطي و حلقه ها انجام مي شود. 



عبارات شرطي: 
دستوري است كه ارزيابي مي كند كه يك گروه از دستورات بعد از عبارت

 .شرطي اجرا شود يا خير
عملگرهاي منطقي

سه تركيب عبارات شرطي: 
 If-end 

 If-else-end 

 If-elseif-else-end 

If 

If a<b 

If c>=5 

If a == b 

If a ~=b 

If (d<h) & (x>7) 

If (x~=13) | (y<0) 



تركيب شرطي If-end



تركيب عبارات شرطيIf-else-end



تركيب عبارات شرطيIf-elseif-else-end



جملهswitch-case

اجراي يگ گروه از دستورات از ميان چند گروه

بعد از آخرين دستورcaseيك دستور اختياريotherwiseوجود دارد. 
خط آخر بايد end باشد. 
حداكثر يكي از گروه دستورات اجرا مي شود. 



حلقه ها
اجراي يگ گروه از دستورات براي چندين مرتبه تكرار مي شود. 

دو نوع حلقه: 

حلقهfor-end

حلقهwhile-end

با استفاده از دستورbreakمي توان حلقه ها را خاتمه داد. 



حلقهfor-end

اجراي يك گروه دستور به تعداد از پيش تعيين شده تكرار مي شود. 



حلقهwhile-end

اجراي يك گروه دستور به تعداد نامشخص تكرار مي شود. 
پروسه آنقدر تكرا مي شود كه يك حالت شرطي برآورده شود. 
عبارت شرطي بايد حداقل يك متغير داشته باشد. 
بايد در اولين تكرار مقدار متغير مشخص باشد. 



حلقه ها و جمالت شرطي تودرتو



فرمان هايBreak 

اجراي حلقه را خاتمه مي دهد. 
در حلقه هاي تودرتو، اولين حلقه را خاتمه مي دهد
ظاهر شود، به اجراي فابل خاتمه مي) مثال يك فايل تابع(وقتي در خارج از حلقه

 .دهد
اين دستور معموال با يك جمله شرطي بكار مي رود. 



فرمان هايContinue

در حلقه ها، اجراي دستورات در يك تكرار را متوقف كرده و تكرار بعدي را
 .شروع مي كند

معموال با يك جمله شرطي همراه است. 




