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  مقدمھ
  

  در آموزش مقدماتی متلب دو گروه مد نظر ھستند. 

گروه اول گروھی ھستند کھ کامال مبتدی ھستند و ھیچگونھ آشنایی با ھیچ زبان برنامھ نویسی و ھمچنین متلب نداشتھ و ابتدا بھ ساکن 
 ند.شروع بھ یادگیری متلب کرده ا

, پاسکال و یا بیسیک آشنایی داشتھ کھ قطعا این گروه در یادگیری  ++Cگروه دوم گروھی ھستند کھ با یک زبان برنامھ نویسی پایھ مانند 
 متلب راحت تر بوده و بھتر می توانند مطالب را فرا بگیرند.

شند بلکھ بھ این معنی است کھ باید وقت بیشتری را جھت البتھ این بدین معنی نیست کھ گروه اول نمی توانند در یاد گیری متلب موفق با
یادگیری مطالب پایھ گذاشتھ کھ این مجموعھ و نکات ذکر شده درکالس سعی در پوشش این مطالب پایھ خواھد داشت. ممکن است برخی 

ه و بھ مطالب پیشرفتھ تر بعدی از مطالب ذکر شده در جزوه و کالس برای گروه دوم تکراری بوده کھ می توانند از آنھا صرف نظر کرد
بپردازند. البتھ ناگفتھ نماند سعی براین شده است کھ در این مجموعھ نکاتی گرد آوری شود کھ در بسیاری از کتب و جزوات دیگر کمتر 

  ذکر شده باشد کھ در مجموع برای گروه دوم نیز می تواند بسیار مفید باشد.

ر بھ مسائل کاربردی پرداختھ شده و بیشتر ھدف بر این بوده است کھ دانشجو و فراگیرآمادگی دراین جزوه سعی بر این شده است کھ بیشت
  الزم را جھت کار با مسائل پیشرفتھ تر متلب پیدا کند. 

 Matrixکھ خالصھ شده  MATLABنرم افزار متلب اساسا یک نرم افزار آزمایشگاھی است. این مھم حتی در نام این نرم افزار کھ 
Laboratory  بھ معنی آزمایشگاه ماتریسھا میباشد بھ خوبی قابل درک است. زبان برنامھ نویسی موجود در نرم افزار متلب یک محیط

جدا در این نرم افزاربوده کھ بخشی از این نرم افزار بزرگ را تشکیل می دھد. گزینھ ای کھ زبان برنامھ نویسی متلب را از سایر 
این است کھ تقریبا تمام داده ھایی کھ در این زبان مورد پردازش قرار می گیرند ھمھ از نوع ماتریس می زبانھای دیگر متمایز می سازد 

باشند. یعنی متلب ھمھ چیز را بھ صورت یک ماتریس دیده و پردازش می کند. مثال یک متغیر کھ یک داده عددی را در خود ذخیره کرده 
تون می باشد. شاید این خاصیت بھترین گواه بر نام گذاری این نرم افزار با نام است از دید متلب یک ماتریس با یک سطر و یک س

آزمایشگاه ماتریسھا باشد. نرم افزار متلب در طی سالیانی کھ بوجود آمده است کاربرد ھای زیادی را در تمامی حوزه ھای علمی تولید 
جویان فنی و مھندسی با این نرم افزار درگیر ھستند. عالوه بر کرده است. االن دیگر می توان با قاطعیت عنوان کرد کھ تمامی دانش

دانشجویان فنی و مھندسی تمامی دانشجویان علوم پایھ, نقشھ برداری, ریاضیات و فیزیک, کشاورزی, زیست شناسی و سایر رشتھ ھا می 
ا و پایان نامھ ھای خود از آن کمک بگیرند. بھ توانند از این نرم افزار بھ عنوان یک ابزار محاسباتی قوی استفاده کرده و در پروژه ھ

ھمین جھت سعی شده است کھ مجموعھ حاضر یک مجموعھ ھمھ منظوره بوده و برای تمامی گروھھای فوق بھ عنوان یک پیشنیاز در 
 یادگیری متلب پیشرفتھ و بکار گیری آن در رشتھ مربوطھ مفید واقع شود.  

ر تعداد توابع تغییرات زیادی کرده ولی در گرامر و محیط خود زبان تغییرات خاصی در آن ایجاد بھ باال د ٧نرم افزار متلب از نسخھ 
نشده است و این تغییرات الاقل در محدوده کاری کھ مد نظر ما در این بخش آموزش می باشد زیاد مھم نیست لذا جھت کار می توانید از 

  بھ باال جھت انجام تمرینھا استفاده کنید. ٢٠٠٩ھر نسخھ از این نرم افزار اما ترجیحا از نسخھ 

  

  محیط گرافیکی متلب شامل بخش ھای زیر می باشد:

  

بخش منوبار کھ مانند سایر برنامھ ھای تحت ویندوز امکان دسترسی بھ بسیاری از ابزارھا و امکانات نرم افزار از طریق آنھا حاصل می 
 شود.

ط بوده و ما در ابتدا بیشتر با این بخش درگیر بوده کھ میتواند دستورھایی را کھ بخش اصلی در این محی Command Windowبخش  
 از ورودی گرفتھ, پردازش کرده و پاسخ را بھ ما باز گرداند.

کھ در سمت چپ نرم افزار وجود داشتھ و محتویات مسیر جاری نرم افزار را نشان می دھد. مسیر جاری در  Current Folderبخش 
 قرار دارد قابل مشاھده و تغییر می باشد. Command Windowی بخشی کھ در باال
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کھ در غالبا درسمت راست محیط نرم افزار قرار داشتھ و متغیرھای تعریف شده و مقادیر درون آنھا را می توان در  Workspaceبخش 
 این بخش مشاھده نمود.

را در خود نگھ داشتھ و می توان این  Command Windowکھ سابقھ دستورات اجرا شده در محیط  Command Historyبخش 
 دستورات را مشاھده و یا در صورت نیاز مجددا اجرا نمود.

است کھ در آن می توان بھ  Function Browserبھ بعد در محیط نرم افزار اضافھ شده است بخش  ٢٠٠٩بخش دیگری کھ از نسخھ 
و در پشت عالمت خط فرمان قرار  Command Windowبخش در محیط توابعی کھ در تولباکسھای مختلف متلب دسترسی داشت. این 

 قابل رویت است.  fxداشتھ و با عالمت 

ھمانطور کھ قبال ذکر شد ماتریس تمام داده ھا را بھ شکل ماتریس دیده و پردازش می کند. از این رو ھر چھ با ماتریس , عملیات بر 
ھتر می توانیم از قابلیتھای این نرم افزار استفاده کنیم. تقریبا در تمامی جزوات و کتابھای روی آن و توابع مربوط بھ آن بیشتر آشنا شویم ب

آموزشی مطلب اولین بخش ھا بھ آموزش ماتریسھا می پردازند کھ ما ھم بھ ھمین ترتیب عمل می کنیم و این مھم بھ دلیل اھمیت یادگیری 
  کار با ماتریسھا را در این نرم افزار می باشد. 

می توان ساده ترین محاسبات تا پیچیده ترین آنھا را انجام داد و نتیجھ آنھا را نیز مشاھده کرد. بطور  Command Windowمحیط  در
را ایجاد  ansرا تایپ نمایید بالفاصلھ مشاھده خواھید نمود کھ متلب متغیری پیش فرض بھ نام  ١+٢مثال اگر در این محیط عبارت ساده 

ا در آن قرار داده و نمایش می دھد. بالفاصلھ مشاھده می شود کھ نام این متغیر و مقدار آن در پنجره ر ٣یعنی و پاسخ عبارت فوق 
Workspace  نیز قابل مشاھده است. حال اگر عبارت را بھ صورتa=1+2  در این محیط تایپ کنیم بھ این معنی است کھ متغیری بھ نام

a  یر قرار می دھیم. مشاھده می شود کھ متغیر را در این متغ ١+٢تعریف کرده و حاصلa   و مقدار آن در محیطWorkspace  قرار
 می گیرد. البتھ ناگفتھ نماند کھ کار با اعداد اسکالر بسیار ساده بوده و نیازی بھ نرم افزار بزرگی در حد متلب ندارد. بلکھ یک ماشین

  م افزار در کار با ماتریسھا مشخص می شود.حساب ھم می تواند این اعمال را انجام دھد. اعجاز این نر

پاک شده و دستور  Command Windowباعث می شود کھ محیط  clcدر ابتدا با دو دستور ساده در محیط متلب آشنا می شویم. دستور 
clear  موجب پاک شدن متغیر ھا و در نتیجھ خالی شدن پنچرهWorkspace  .می شود  

  : متغیر ھای ویژه در متلب
  

ans .نام متغیر پیش فرضی است کھ برای نشان دادن نتایج از آن استفاده می شود :  
pi .نسبت محیط یک دایره بھ قطر آن است :  

eps.کوچکترین عدد ممکن کھ اگر بھ یک اضافھ شود عددی بزرگتر از یک را در کاکپیوتر ایجاد کند :  
Infر ھمان تقسیم یک بر صفر).: بھ جای مقدار بینھایت استفاده می شود.( بھ عبارت بھت  

NaN.بھ جای مقدار غیر عددی استفاده می شود :  
I  وj  استفاده می شود کھ ھمان مقدار  - ١: بھ جای جذر عددimagine .یک عدد مختلط است 

 
  ماتریس

ساس آن در فرھنگ لغت ماتریس بھ معنی "جای پیدایش" است. مستطیلی جادویی کھ می توان تمامی محاسبات ریاضی را بر ا
  .بھ آن دست پیدا کرده است  matlabاین کاری ست کھ نرم افزار . محاسبھ نمود 

  
  

  آرایھ 
بھ این اعضا،آرایھ  ٠ھرما تریس از تعدادی عضوتشکیل شده کھ با یکدیگر سطرھا و ستون ھای ماتریس را تشکیل می دھند

   .گفتھ می شود
  

 متغیرھا:
  

برای ذخیره مقادیر وماتریس ھا و یا ھر نوع اطالعاتی از  کھ نرم افزار از آنھامتغیر در حقیقت فضایی اختصاصی می باشد 
  .این متغیرھا را کاربرمعرفی می کند و برای معرفی آن نیاز بھ شرایطی است. آن استفاده می کند
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و  ۵و  ٣با سطر اول اعداد کنیم. مثال زیر یک ماتریس با دو سطر و دو ستون می ابتدا می خواھیم یک ماتریس با دو سطر را تعریف 
  قرار می دھد: Aتعریف کرده و در متغیر  ۴و  ۶سطر دوم با اعداد 

A=[3 5; 6 4] 

  

این دستور ماتریس مورد نظر را ایجاد می کند. ھمانطور کھ مشاھده می شود بین اعداد ھر سطر یک فاصلھ وجود دارد کھ می توان از  
  پایان یک سطر را مشخص می کند. بھ صورت زیر:                          ویرگول نیز استفاده کرد. عالمت سمی کالن

A=[3, 5; 6, 4]  

  

قرار داد. حال می توان با عملگر + دو  Bمی توان بھ ھمین صورت ماتریس دیگری با دو سطر و ستون تعریف کرده و در متغیر 
ظیر دو ماتریس با ھم جمع شده و در متغیر جدید ذخیره شوند. ماتریس را با ھم جمع کرد. این عملگر موجب می شود کھ درایھ ھای ن

  ناگفتھ نماند کھ جھت انجام عمل جمع بر روی دو ماتریس, این ماتریسھا باید دارای ابعاد برابر باشند.

 C= A + B                                                                                                                  مانند:                 

  ایجاد ماتریس با استفاده از توابع:
  

  .توابع زیادی وجود دارند کھ می توان از آنھا برای ایجاد ماتریس استفاده نمود
  

  ماتریس واحد:
A= eye (تعداد ستون ،تعداد سطر ) 
 
A= eye (3, 3) 

          
  ماتریس یک: 

A= ones ( عداد سطرتعداد ستون ، ت  ) 
 
A= ones (3, 4) 

        
  ماتریس صفر :

A= zeros ( تعداد ستون ، تعداد سطر )  
A=zeros (3,4) 

  
  .کاربرد این ماتریس وارد کردن نویز بھ سیستم می باشد. 1تا  0ایجاد اعداداتفاقی بین ماتریس راندم: 

  
A= rand (تعداد ستون ، تعداد سطر ) 
A=rand (3,4) 

 دفی مثبت تا چھار رقم اعشار می باشد.پاسخ اعداد تصا
  
  

  .ماتریس در وارد کردن نویز بھ سیستم می باشد زیناین  کاربرد203^10 تا 0 بین اعدادماتریس راندم: 
  

A=randn (تعداد ستون، تعداد سطر ) 
A=randn (3, 4) 

  پاسخ اعداد تصادفی مثبت و منفی تا چھار رقم اعشار می باشد.
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ماتریس  از یک عدد استفاده نمایید، گفتھ شده درصورتی کھ بھ جای عدد تعداد سطرو ستون تنھا تمامی ماتریس ھاینکتھ: 

  د.مربعی مطابق عدد شما ایجاد می شو
A= ones (3) 

  
  رایھ ھای ماتریس:د یزاس بترم

بھ . رمی گیردقرا Cرا بھ صورت صعودی وغیرتکراری دستھ بندی کرده ودر متفیر  A این تابع آرایھ ھای موجود در ماتریس
  مثال توجھ کنید:

 
A= [1 1 4 2 3 6 3 7 4 8 1 9]; 
C=unique (A) 

  

و  بھ ھمراه ابعاد این دستور لیست تمامی متغیرھای مورد استفاده را :یلاغشا ھظفاحو داعبا هارمھ ھب شناسایی متغیرھا
   .نمایش می دھد آنھا را مقدارحافظھ اشغال شده در برنامھ وحقیقی یا مختلط بودن

whos 
  

می   Bدومی تعداد ستون ماتریس و رابھ صورت دو عدد کھ اولی تعداد سطر B ن دستور اندازه ماتریس ایاندازه ماتریس ھا:  
  ٠قرار می دھد  A باشد را در ماتریس

x=[1 2 3;5 4 7]; 
A= size (x) 
 

  اعضای یک ماتریس را نمایش می دھد: این دستور تعدادتعداد درایھ ھای یک ماتریس: 
  

A= numel (B) 
 

ماتریس ھای سطری  .قرار می دھد Aرا در ماتریس  Bاین دستور تعداد آرایھ ھای ماتریس  اندازه ماتریس سطری یا بردار:
 .این دستور در حقیقت طول بردار را بھ ما نشان می دھد .را بردار گویند

 
x= [1 2 3 5 4 7]; 
A= length (x) 

  
  ایجاد ماتریس جادویی

 
است کھ این دستور باعث ایجاد یک ماتریس مربعی  ()magicلب ایجاد یک ماتریس را می کند دستور یکی از دستوراتی کھ در مت

جادویی می کند. میدانیم کھ این ماتریسی است کھ جمع ھر یک از سطرھا یا ستونھا و یا قطر ھای آن با ھم مساوی باشد. مثال دستور زیر 
  جمع تمام سطر ھا و ستونھای آن برابر است: ماتریسی جادویی با چھار سطر و چھار ستون کرده کھ

A= magic(4) 

این تابع مجموع اعضای ھر ستون از یک ماتریس را محاسبھ و نشان می دھد. مثال دستور زیر باعث است کھ  ()sumتابع  دیگر یتابع
شان داده شود. بھ دلیل اینکھ سبھ شده و بھ صورت یک بردار چھار عضوی نامح Aمی شود کھ مجموع درایھ ھای ھر ستون از ماتریس 

یک ماتریس  Aدرای چھار ستون می باشد. ھمانطور کھ مشاھده می شود این جھار عدد با ھم مساوی است. چون ماتریس  Aماتریس 
  جادویی بوده است.

Q= sum(A) 

اده و در این مورد عمل جمع روی اگر تابع را بھ این صورت فراخوانی کنیم بھ این معنی است کھ این عمل جمع را روی سطرھا انجام د
  ستون ھا انجام شود:

Q= sum(A, 1) 
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در  ١فراخوانی شود عمل روی سطرھا انجام می شود. حال اگر بعد ذکر نشود ھمان حالت پیش فرض   Q= sum(A,2)اگر بھ صورت 
  است. Q= sum(A)نظر گرفتھ می شود کھ برابر 

می تواند اجرا شود. حال اگر تابع   Q= diag(A)می گرداند و بھ صورت عناصر قطراصلی یک ماتریس را بر  ()diagتابع 
  اجرا شود جمع عناصر قطر اصلی محاسبھ و نمایش داده می شود. Q= sum(diag(A))بھ صورت 

  
حال اگر بخواھیم عناصر قطر فرعی یک ماتریس را حساب کنیم باید دنبال راه حل دیگری باشیم. چون متلب برای محاسبھ قطر 

باعث قرینھ شدن ماتریس می  ()fliplrرعی تابع و دستوری ندارد. برای این کار باید بھ شکلی ماتریس را قرینھ کنیم. دستور ف
  شود. حال اگر دستور بھ این صورت اجرا شود موجب محاسبھ عناصر قطر فرعی ماتریس می شود:

  
Q= sum (diag(fliplr(A))) 

  
  ز جمع عناصر قطر اصلی یک ماتریس را محاسبھ و نشان می دھد.نی ()traceیادآور می شویم کھ تابع  
  

) فراخوانی شود ١نیز حاصلضرب عناصر ستونھای یک ماتریس را محاسبھ و نشان می دھد. اگر بصورت ( ()prodدستور 
  اصر سطر ھا محاسبھ می شود.ن) فراخوانی شود حاصلضرب ع٢حاصلضرب عناصر ستونھا و اگر بھ صورت (

Q= prod(A, 1)      )١(  
Q= prod(A, 2)      )٢( 

  
  برای دسترسی بھ یک درایھ خاص در یک ماتریس با ذکر سطر و ستون آن می توان بھ آن درایھ دسترسی پیدا کرد:

  
Q= A(3,4) 

  
اگر بخواھیم بھ عنصر آخر در یک سطر مشخص دسترسی پیدا کرده و ندانیم کھ شماره آخرین ستون چند است می توان با 

  یر بھ آن دسترسی پیدا کرد:دستور ز
Q= A(3, end)  
Q= A(end, end)                                                                                   دسترسی بھ سطر و ستون آخر 
Q= A( 3, (end – 1))                                                          ستون یکی مانده بھ آخردسترسی بھ سطر سوم و  
Q= A(1, : )                                                                                        دسترسی بھ کل عناسر سطر اول 
Q = A( :, 2)                                                                     دسترسی بھ کل عناصر ستون دوم            
Q= A( :, end)                                                                             دسترسی بھ کل عناصر ستون آخر 
Q= A( end, : )                                                                             دسترسی بھ کل عناصر سطر آخر 
Q= A( end -1, : )                                                ه بھ آخر          ددسترسی بھ کل عناصر یک سطر مان  
Q= A( :, : )                                                                                   دسترسی بھ کل سطرھا و ستونھا   
 

 اص از یک ماتریس مثال کل سطر اول و چھارم بھ ترتیب بھ صورت زیر عمل می کنیم:برای دسترسی بھ سطرھایی خ
  

Q= A ([1 4], : )  
 

 حال اگر بخواھیم جای سطر چھارم و سطر اول در نمایش داده شود بھ این صورت دستور را وارد می کنیم:
  

Q= A ([4 1], : ) 
 
Q= A (: , [3 4])             چھارم                           م وھمھ سطرھای ستون سو                                                 
 
 
یک روش دیگر در اندیس گذاری متلب اندیس گذاری تکی است. درایھ ھای یک ماتریس در حافظھ سیستم در این نرم افزار در 

ی بھ ھر کدام می توان با دسترسی بھ اندیس نھایت درون یک آرایھ خطی بھ صورت ستونی ذخیره می شوند کھ برای دسترس
در اندیس یکم آن ماتریس فرضی قرار داشتھ و درایھ  (1 ,1)آرایھ فرضی بھ آن دسترسی پیدا کرد. مثال در یک ماتریس درایھ 

زیر  در یک ماتریس پنج در پنج در خانھ ششم آرایھ فرضی قرار خواھد داشت. حال اگر درایھ مورد نظر را یھ صورت (2 ,1)
  قرار خواھد گرفت: Qفراخوانی کنیم مقدار موجود در متغیر 
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Q= A (6) 
 

       ( : ) Q= A                     ھمچنین می توان با دستور روبرو کل اعضای ماتریس را بھ صورت یک ستون نمایش داد: 
                  

                     ’( : ) Q= A               سطر نشان داد:   با ترانھاده کردن دستور فوق می توان کل اعضا را بھ صورت یک
 

می توان با مشخص کردن سطر و ستون یک درایھ و یا اندیس خانھ آرایھ فرضی ذکر شده در قبل می توان مقدار آن درایھ را 
             تغییر داد و یا مقداری بھ آن افزوده یا کم کرد:                                      

                                                                                                                                   A ( 2, 2)= -5 
A ( 2, 2)= A (2, 2) + 1 
A ( end, : )= 2 * A ( end, : )   

  
ماتریسی سازگار شدن سایز ماتریس با دستورات افزایشی در آن می باشد. بھ این یکی دیگر از قابلیت ھا در کار با داده ھای 

  معنی کھ اگر ماتریسی چھار در چھار داشتھ باشیم و دستوری خارج از ابعاد آن ماتریس را صادر کنیم. بھ صورت روبرو:
  

A ( 5, 6)= 100     
       

ده و درایھ ای در سطر پنجم و ششم ندارد. اما دستور فوق موجب می دارای چھار ستون و چھار سطر بو  Aمیبینیم کھ ماتریس 
اضافھ شده و درایھ سطر پنجم و ستون ششم آن  Aشود کھ یک سطر و دو ستون دیگر با درایھ ھای پیش فرض صفر با ماتریس َ 

ده و مقادیر پیش فرض آنھا قرار گیرد. بھ این ترتیب می توان تعداد سطر ھا و ستون ھای یک ماتریس را افزایش دا١٠٠برابر 
  را برابر صفر قرار داد کھ این گونھ اعمال در پردازش تصویر کاربرد زیادی دارد.

  
یکی دیگر از کارھای عملگر (:) ایجاد یک آرایھ از یک سری اعداد دنبال ھم است. مثال دستور زیر یک آرایھ ازاعداد یک تا 

  قرار می دھد:    Qده را در متغیر 
                                                                   Q= 1 : 10             

  
یک در نظر گرفتھ شده است. ولی می توان اندازه  ضدر اینجا چون استپ و اندازه پرش مشخص نشده است این مقدار پیش فر 

ھ مذکور قرار می گرد. بھ معنی ساده تر اعداد پرش را نیز مشخص کرد.در دستور مقابل اعداد یک تا ده با استپ دو در آرای
  فرد تا ده:  

                                                                                          Q= 1: 2 : 10          
  

  کرد: می توان ھمین عمل را با استپ منفی نیز انجام داده و اعداد از بزرگ بھ کوچک در متغیری ذخیره
Q= 10 : -1 : 1 

  
بھ ھمین صورت می توان این اعمال را روی ماتریس ھا نیز انجام داد. دستور زیر سطر ھای فرد یک ماتریس را نشان می 

  دھد:      
Q= ( 1: 2: end, : )         

  
      Q= ( : , end : -1 : 1)                     را بھ صورت زیر شبیھ سازی کرد:          ()fliplrبا ھمین روش می توان تابع 

  
متلب امکان کار بر روی اعداد مختلط را بھ صورت بسیار پیشرفتھ ای فراھم می کند. ھر عدد مختلط را می توان درون یک 

  متغیر قرار داده, براحتی بھ بخش حقیقی و موھومی آن دسترسی داشت و سایر اعمال را بر روی آن انجام داد.
 

 Q= 1 + 2i                       تلط و ذخیره آن در یک متغیر  تعریف یک عدد مخ
       A= real (Q)                                            دسترسی بھ بخش حقیقی آن

  B=imag (Q)                                              دسترسی بھ بخش موھومی آن
 C= abs (Q)                                مختلط دسترسی بھ قدر مطلق و اندازه عدد

 D= angle (Q)                                             دسترسی بھ زاویھ عدد مختلط
از حروف نعریف شده است و برای جریان بھ کار می رود. لذا در معادالت و اعداد مختلط  iدر رشتھ برق و الکترونیک حرف 

استفاده شود خطا گرفتھ نمی  jاز  iنشان می دھند. متلب با این موضوع سازگار بوده و اگر بھ جای  jبا حرف بخش موھومی را 
  شود.
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   عملگرھای ریاضی:     
 
 ٠استدر تمامی نرم افزارھای برنامھ نویسی برای کار با متغیرھا واعداد ومحاسبات اولیھ ریاضی بین آنھا نیاز بھ عملگرھایی  

ماتریس، عملگرھای آرایھ ای یا درایھ بھ درایھ یا عملیات داخلی مانند ضرب داخلی وھمین طورعملیات ھای  بھ دلیل وجود
  مشخص شده است، استفاده می شود. {.} خارجی یا ماتریسی بھ صورت جدا گانھ ازعملگرھای کھ تفاوت آنھا 

 
  ٠در جدول زیر عملگرھای ریاضی خارجی نمایش داده شده است  
  

  گرنام عمل 
 نحوه استفاده عالمت  

  جمع
 + A+B 

  تفریق
 - A-B 

  Bبر  Aتقسیم 
 / A/B 

  Aبر  Bتقسیم 
 \ A\B 

  ترانھاده
 ‘ A’ 

  ضرب
 * A*B 

  توان
 ^ A^B 

  
  

  درجدول زیر عملگرھای ریاضی درایھ بھ درایھ یا آرایھ ای نمایش داده شده است.
  
 

  نام عملگر
 نحوه استفاده عالمت  

  جمع
 + A+B 

  فریقت
 - A-B 

  Bبر  Aتقسیم 
 ./ A./B 

  Aبر  Bتقسیم 
 .\ A.\B 

  ترانھاده
 ‘ A’ 

  ضرب
 .* A.*B 

  توان
 .^ A.^B 
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   .در مثال زیر عملگرھای داخلی وخارجی بیشتر آشنا خواھید شد
A= [1 2; 3 4] 
B= [2 2; 2 2] 
A*B 
A.*B 
B=A  

  .ز عملیات ثابت می مانددر عملگر ترانھاده ھمیشھ قطر اصلی ماتریس پس انکتھ : 
 

  مثالھای زیر این عملگرھا را نشان می دھند:
Q= A + B 
Q= A – B 
Q = A * B 
Q = A / B 
Q = A ^ B 
Q = A .* B 
Q = A ./ B 
Q = A .^ B 

  
درایھ و تقسیم اول دو مقدار را بر ھم تقسیم می کند. اما اگر بخواھیم با ھم فرق داشتھ  Q = A ./ Bو  Q = A / Bدو تقسیم 

یک عدد  Bیک ماتریس باشد و  Aھای دو ماتریس را نظیر بھ نظیر بر ھم تقسیم کنیم باید تقسیم نوع دوم را بھ کار ببریم. اگر 
ثابت ھر دو نوع تقسیم امکان پذیر است. اما اگر بخواھد عدد تقسیم بر یک ماتریس شود حتما باید تقسیم نوع دوم باشد. مثال اگر 

شود متلب مردد مانده کھ آیا معکوس ماتریس مورد انتظار است یا عمل تقسیم مورد سوال بوده و بھ ھمین انجام   A/1تقسیم 
  محاسبھ می شود. inv (A)جھت خطا گرفتھ می شود. معکوس یک ماتریس با دستور 

  

 عملگرھای منطقی:
  

   ٠داده شده استدر جدول زیرعملگرھای منطقی نمایش  ٠حال بھ برسی عمگردھای منطقی می پردازیم
  
  

  نام عملگر
 

 شکل استفاده عالمت

NOT  
 

~ ~A 

AND  
 

& A&B 

OR  
 

| A|B 

XOR  
 

XOR XOR(A, B) 

  
  

  در مثال ھای زیر با عملگرھای منطقی بیشتر آشنا خواھید شد:
  
A= [1 2; 3 4] 
B= [2 2; 2 0] 
C= ~A 
C= A&B 
C= A| B 
C= xor ( A , B) 
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 .فرض می کنند 1تراز صفر را بھ صورت عدددر این نوع عملگرھا اعداد بزرگ

 

 عملگرھای رابطھ ای:
  

  در جدول زیر با این نوع عملگرھا آشنا می شوید.
  
 

  نام عملگر
 نحوه استفاده عالمت  

  مساوی
 = = A==B 

  نامساوی
 ~ = A~=B 

  بزرگتر از
 > A>B 

  کوچکتر از
 < A< B 

  بزرگتر مساوی از
 > = A >= B 

  کوچکتر مساوی از
 < = A <= B 

 
  

  بھ مثال ھای در زمینھ عملگرھای رابطھ ای توجھ کنید:
A [1 2; 3 4]  
B= [2 2; 2 0] 
C = (A==B) 
C = (A~ =B) 
C = (A>=B) 
C = (A<=B) 
 
 

 .آرایھ ھای ماتریس بھ صورت یک بھ یک با ھم مقایسھ شده و حاصل بھ صورت یک مانریس صفر و یک نمایش داده می شود
  

عملگر ھای محاسباتی در ماتریسھا استفاده کرد. عملگرھای محاسباتی کھ در ماتریسھا استفاده می شوند در جدول می توان از 
 زیر وجود دارند. 

 

 توابع اولیھ ریاضی
 

پردازش تصویر ھم از این محاسبات درھرزمینھ ای کھ شما بخواھید بھ فعالیت بپردازید، نیاز بھ انجام محاسبات ریاضی دارید. 
انھ ای کامل وحتی کامل تر از کلمھ کامل، کتابخ Matlabدر نرم افزار .خارج نبوده ونیاز شدیدی بھ این گونھ محاسبات دارد

سبات در پردازش تصویر نیاز می این توابع برای محا .وجود دارد کھ در ادامھ بھ آموزش برخی این توابع ریاضی می پردازیم
  .باشند

  
  در این مرحلھ چند تابع اولیھ ریاضی را بررسی می کنیم:
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را جمع کرده و  Bاین تابع کھ حاصل آن یک ماتریس سطری می باشد، آرایھ ھای موجود در ستون ماتریس  :جمع ستون
 .قرار می دھد Aحاصل را در متغییر 

A= [1 1 4; 3 5 6]; 
B=sum (A) 

        
را مقایسھ کرده و  Bاین تابع کھ حاصل آن یک ماتریس سطری می باشد، آرایھ ھای موجود در ستون ماتریس  ماکزیمم ستون:

  .قرار می دھد Aتون را در متغیر ماکزیمم مقدار ھر س
A= [1 9 4; 3 5 6]; 
B=max (A) 
 

را مقایسھ کرده و  Bاین تابع کھ حاصل آن یک ماتریس سطری می باشد،آرایھ ھای موجود در ستون ماتریس  مینیمم ستون:
 .قرار می دھد Aمینیمم مقدار ھر ستون را در متغیر 

A= [1 1 4; 3 5 6]; 
B=min (A) 

   
  .قرار می دھد Aر متغیر را د Bاین تابع کھ حاصل آن یک ماتریس سطری می باشد،میاگین ھر ستون ماتریس  میانگین ستون:

   
A= [1 1 4; 3 5 6]; 
B= mean (A) 
 

  .قرار می دھد Aرا در متغیر  Bاین تابع کھ حاصل آن یک ماتریس سطری می باشد، میانھ ھر ستون ماتریس میانھ ستون: 
   
A= [1 1 4; 3 5 7]; 
B=median (A) 
  

)، در صورت کھ ماتریس مربوطھ تنھا  meanیا  sumدر توابع ای کھ عملیات بر روی ستون انجام می شود (مانند نکتھ: 
  .می شوددارای یک سطر باشد، این نوع عملیات بھ صورت سطری انجام 

 
بر اساس درایھ اول بھ صورت صعودی مرتب می را  Bاین تابع آرایھ ھای ستون ھای ماتریس  مرتب سازی ستون ماتریس: 

 دھد.قرار می  Aکند و در متغیر 
A= [1 8 4; 3 5 9; 2 6 8]; 
B= sort (A) 
  

  .بھ صورت ماتریس قرار می دھد Aرا در متغیر  Bتوریل ھر آرایھ از ماتریس این دستور فاک فاکتوریل ماتریس:
 

A= [1 1 4; 3 5 7]; 
B= factorial (A) 

  
بھ  Aرا چرخش داده ودر متغیر  Bساعت ماتریس درجھ درجھت خالف عقربھ  ٩٠این دستور بھ اندازه چرخش ماتریس: 

 صورت ماتریس قرار می دھد. 
A= [1 1 4; 3 5 7]; 
B=rot90 (A) 

  
 قرار می دھد. Aرا محاسبھ کرده ودر متغیر  Bاین دستور دترمینان ماتریس دترمینان ماتریس: 

  
A= [1 1 4; 3 5 7; 8 9 5]; 
B=det (A) 

 
   .ب صوت ماتریس ستونی قرار می دھد Aرا جدا کرد و در متغیر  Bاین دستور قطراصلی ماتریس قطر اصلی ماتریس: 

  
A= [1 1 4; 3 5 7; 8 9 5] 
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B= diag (A) 
  

قرار می  B،بھ سمت پایین گرد شده و در ماتریس  Aرایھ ماتریس توسط این دستور مقادیر آ گرد کردن آرایھ بھ سمت پایین:
  .گیرد

A= [1.26  0.99 4; 3  -3.68   7] 
B=fix (A) 

 
  .قرار می گیرد Bبھ باال  گرد شده ودر ماتریس  Aتوسط این دستور مقادیر آرایھ ماتریس  گرد کردن آرایھ بھ سمت باال:

   
A= [1.26  0.99  4;  3  -3.68 7] 
B= floor (A)  

 
  .قرار می گیرد B،بھ سمت باال گرد شده و در ماتریس  Aتوسط این دستور مقادیر آرایھ ماتریس  گرد کردن آرایھ بھ سمت باال:

  
A= [1.26  0.99  4; 3  -3.68 7] 
B=ceil (A) 

 
 Cمحاسبھ شده در ماتریس  Bیس بر ماتر Aتوسط این دستور باقی مانده تقسیم آرایھ ھای ماتریس  باقی مانده تقسیم در آرایھ :  

   .قرار می گیرد
A= [8  6.99   4]; 
B= [3  3.68   2]; 
C= rem (A, B) 
 

  :  (تقسیم صحیح) باقیمانده تقسیم
  

  .قرار می گیرد Cتقسیم شده و قدرمطلق باقیمانده تقسیم در متغیر  Bبر مقدار یا ماتریس Aتوسط این دستور مقدار یا ماتریس 
  

  نید:بھ مثال توجھ ک
C=mod (14, 5) 

   :توابع نمایی 
  

  .در ادامھ بھ برسی برخی از توابع نمایی مورد نیاز می پردازیم
  

  .قرار می دھد Bرسانده و حاصل را در متغیر  Aرا بھ توان ماتریس  eاین دستور عدد تابع نمایی: 
 
B= [1 3 4]; 
B=exp (A) 

  
   .قرار داده می شود Bرفتھ شده ودر ماتریس گ Aتوسط این دستور لگاریتم طبیعی ماتریس لگاریتم: 

 
A= [1 3 4]; 
B=log (A) 

  
  .قرارداده می شود Bگرفتھ شده ودر ماتریس  Aماتریس  ٢توسط این دستور لگاریتم مبنای : ٢لگاریتم بر مبنای 

A= [1 3 4]; 
B=log2 (A)  

  
  

  .قرار داده می شود Bفتھ شده ودر ماتریس گر Aماتریس  ١٠توسط این دستور لگاریتم مبنای : ١٠لگاریتم بر مبنای 
 

A= [1 3 4]; 
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  .قرار داده می شود Bگرفتھ شده و در ماتریس  Aتوسط این دستور جذر ماتریس جذر: 

   
A= [1 3 4]; 
B=sqrt (A) 

  
قادیر مختلط (این تابع اندازه م .قرار داده می شود Bگرفتھ شده و درماتریس  Aتوسط این دستور قدر مطلق ماتریس قدر مطلق: 

  را ھم نشان می دھد) 
A= [1,-3, 2- 2j]; 
B=abs (A) 

 
  : ()isinfتابع 

  
  این تابع بینھایت بودن یا عدم بینھایت بودن یک مقدار را برمی گرداند. آزمایش زیر را انجام دھید:

  یک بردار بھ شکل مقابل را تعریف می کنیم:
A= [1  pi   inf  0/0  5.6   -5  inf-inf]; 
B= isinf(A); 

  پاسخ بھ شکل زیر است:
0 0 1 0 0 1 0 0 

  
  بینھایت بوده و سایر مقادیر بینھایت یستند. مششپاسخ مشخص می کند کھ فقط مقدار چھارم و 

  
  :  ()isnanتابع 

  
  این تابع مبھم بودن مقدار را مشخص کرده و در مورد عبارت باال این پاسخ را می دھد:

  
A= [1, pi, inf, 0/0, 5.6, 1/0, -5, inf-inf]; 
B= isnan(A); 

    
  

0 0 0 1 0 0 0 1 
  :  ()isfiniteابع ت
  

  این تابع محدود بودن یک مقدار را بر میگرداند و در مورد بردار قبلی این پاسخ را می دھد:
  

1     1     0     0     1     0     1     0 
 

  : ()isprimeتابع 
  

  اول بودن یک عدد را بر میگرداند:
A= 1: 10; 
B= is prime(A);  

 
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

  
  غیر اول (اعداد مرکب) در یک بردار نشان داده می شوند:  بھ ھمین صورت با نات کردن تابع اعداد

  
A= ~ isprime (A);   

  
  می توان با ترکیب این توابع و بھ صورت یک گزاره منطقی بھ پاسخ ھای خوبی رسید. بھ گزاره منطقی زیر توجھ کنید:
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B=( isprime (A));  
 
2 3 5 7 

 
B= (A> 5);  

 
6 7 8 9 10                         

  : ()findابع ت
  

  این تابع مکان یک مقدار را دربردار برمی گرداند. بھ مثال زیر توجھ کرده و آنرا با عبارت
B= ( isprime(A)) :مقایسھ کنید  

A= 10: 25; 
B= find (isprime (A));  

 
2 4 8 10 14 

  
  ا مشخص و لیست می کند.ر: این دستور فقط نام متغیر ھای استفاده شده در برنامھ  whoدستور 

  
 : این دستور عالوه بر نام متغیر ھای موجود در برنامھ اندازه آنھا؛ مقدار حافظھ مصرفی و نوع و کالس whosدستور 

  را مشخص می کند. متغیر مورد نظر
  

  با این دستور متون مورد نیاز خود را می توانید با قرار دادن در بین عالمت " بھ نما یش در آورید:نمایش مقدار: 
disp (A) 
  
disp (‘hello’) 
 

 : realmaxتابع 
   

در ھر زبانی بزرگترین عددی این تابع بزرگترین عددی را امکان نمایش آن در یک سیستم کامپیوتر وجود دارد نمایش می دھد. 
حتی عدد بدست آمده با فت. می توان بھ آن عدد دست یا realmaxکھ بتوان تعریف کرد مشخص بوده کھ در زبان متلب با دستور

  یف کرد عبارت است از:بزرگترین عددی را کھ در یک سیستم می توان تعر کوچکتر است. infنیز از  realmaxدستور 
  
  realmin عبات
  

 بزرگتر است. inf –قابل دسترس است کھ آن ھم از  realminبھ ھمین شکل کوچکترین عدد قابل تعریف نیز با دستور 
 ین عددی را کھ در یک سیستم می توان تعریف کرد عبارت است از:کوچکتر

2.2251e-308 
   

 می باشد. 2.2204e-016 این مقدار برابر  مشخص می شود. epsکوچکترین عدد بزرگتر از صفر نیز با 
 

1.7977e+308 
 

بھ صورت یک متغیر استفاده کرده و بھ آن یک مقدار عددی بدھیم می توانیم مقدار آن را برای مدت کوتاه استفاده  epsاگر از 
  ن برنامھ تغییر دھیم. در ھما

 
 دستور زیر مقدار اپسیلون را تغییر میدھد:

eps= 1.25e-5 
 

اما بالفاصلھ در این مقدار جدید تا پایان برنامھ و یا تا زمانی کھ مقدار این متغیر را پاک یا تغییر ندادیم در آن باقی خواھد ماند. 
  ھر خواھد شد.برنامھ ھای جدید مقدار پیش فرض اولیھ ظا



 عبدالھی ................. محمدمقدماتی متلب
 

١٥ 
 

 iمقادیر نیز ھمین گونھ ھستند.  piبسیاری از متغیرھای پیش فرض در متلب مانند موارد ذکر شده در قبل و مواردی مانند عدد 
را در خودش  iاگر در محیط متلب مقدار جھت بخش موھومی یک عدد مختلط بھ کار می روند نیز ھمین گونھ ھستند.  کھ jیا 

بھ عنوان یک متغیر در برنامھ ھا استفاده کرده و  iضرب کنیم پاسخ منھای یک را دریافت خواھیم کرد اما بسیاری اوقات از 
 مقدار آن را تغییر می دھیم.

 
  تغییرنمایش فرم اعداد

  
توسط دستورات زیر اعدادی کھ در حاصل  ٠درقم اعشار نمایش داه می شو ۴بھ صورت   matlabدر حالت معمولی در  اعداد

 عملیات ھای شما نمایش داده می شود را می توان تغییرداد :
  

  Format shortرقم اعشار         ۴نمایش اعداد بھ صورت فرم معمول  
   

 Format short eرقم اعشار             ۴نمایش بھ صورت نماد علمی تا 
 

     Format long                              رقم اعشار      ١۵نمایش بھ فرم 
 

   Format   long eرقم اعشارو نماد علمی               ١۵نمایش بھ فرم 
 

  Format bankرقم اعشار                                ٢نمایش بھ صورت 
 

   Format ratنمایش بھ صورت کسری                                          
 

   Format hex                                         (hex) ١۶نمایش مبنای 
 

  چند دستور دیگر ماتریس ھا
  

نتیجھ این تقسیم بی نھایت بوده کھ چون رد خطای تقسیم بر صفر است.  یکی از خطاھایی کھ در تقریبا تمامی زبانھا وجود دا
اما بی نھایت برای متلب دارای معنی بوده بی نھایت برای سایر زبانھا تعریف نشده است  خطای تقسیم بر صفر اتفاق می افتد. 

از ھر عددی کھ در متلب تعریف شود بزرگتر بوده و قرینھ آن نیز از ھر عددی  infمقدار نشان داده میشود.  infو بھ صورت 
 infاگر در برنامھ ای نیاز بھ عدد بسیار بزرگی یا کوچکی داشتیم میتوانیم از مثبت یا منفی ھ تعریف کنیم کوچکتر است. ک

  استفاده کنیم. 
  

اما مقدار مبھم نیز در متلب دارای تعریف می خطای دیگر سایر زبانھا تقسیم صفر بر صفر است کھ بھ معنی مبھم می باشد. 
 دارد. NaNباشد و خروجی تقسم صفر بر صفر پاسخی برابر 

a= 0/0 
a = 
   NaN 

 
 :گاھی اوقات می خواھیم دو ماتریس را بھ ھم الحاق کنیم. مثال دو ارایھ زیر

A= [1 2; 3 4]; 
B= [5 6; 7 8]; 

  
اگر .ر ایجاد می کند (بھ صورت افقی)دو ماتریس را بھ ھم الحاق کرده و تشکیل یک ماتریس دو در چھا C= [A B]دستور 

تعریف شود دو ماتریس را بھ ھم الحاق کرده و تشکیل یک ماتریس چھار در دو ایجاد می کند(بھ  C= [A; B]بھ صورت 
  صورت عمودی).

  
 :رت ھای زیر با ھم الحاق کرده و نتیجھ را ببینیدماتریس ھای فوق را بھ صو :لاثم

C= [A B; -B A]; 
C= [A A A]; 
C= [A A A; A A A]; 
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  حال اگر تعداد این تکرارھا زیاد شود از دستور زیر استفاده می شود:

 
repmat ( آرایھ(تعداد ستونھا , تعداد سطرھا , نام   

  
 مثال:

repmat (A, 5, 2); 
  

 را در پنج سطر و دو ستون و ده بار تکرار می کند. آزمایش کنید!!! Aدستور باال ماتریس 
 (مانند تصاویر)تکرار می کند.  دستور فوق ھر ساختار داده ای را بتوان بھ آن فرم ماتریس داد

 
 چند دستور کاربردی دیگر را در مورد ماتریس ھا:

  
 .ماتریسی تعریف کرده و ستون آخر آن را حذف کنید

A= magic (5); 
A= A( :, 1: end-1); 

  
  آخر ماتریس قبلی را در ماتریس جدید قرار بدھیم. این دستور اعالم می دارد کھ تمام ستونھا و سطرھای اول تا یکی مانده بھ

  
 .ستون دوم ماتریس قبلی را حذف کنید

A ( :, 2) = [ ]; 
 .سطر دوم و چھارم ماتریس قبلی را حذف کنید

A ([2 4), : ) = [ ]; 
 اعمال فوق را می توان در آرایھ ھای یک بعدی نیز انجام داد. 

A= 1: 10; 
A (5) = [ ]; 

  

 M- Fileبرنامھ نویسی محیط 
 

: محیط برنامھ نویسی اصلی بوده کھ برنامھ اصلی را در آنجا نوشتھ و ذخیره کرده و برای دسترسی بھ آن از  M-Fileمحیط 
  استفاده می کنیم.  File …. Newمنوی 

ط برای نوشتن و اجا برنامھ استفاده می شود اما اگر فقط قصدتان فقط نوشتن برنامھ بود می توانید از سایر ادیتور ھای این محی
  تغییر دھید.  mمتنی در ویندوز استفاده نموده و تنھا کافیست کھ نام پسوند فایل خود را بھ 

  
  بھ دو روش می توان استفاده کرد:  M-Fileاز محیط 

(تابع نویسی): زمانی استفاده می شود کھ می خواھید تابعی را معرفی و از آن بھ صورت  Function برنامھ نویسی -١
 مکرر استفاده نمایید. ( تابعی کھ در کتابخانھ متلب وجود ندارد).

 برنامھ نویسی اجرایی: برای انجام پروژه ھای خود از آن استفاده می کنیم. -٢
  

در پایان یک خط استفاده شود تا در زمان اجرا از سرعت پردازش  ;ھ از عالمت بھتر است ھمیش M-Fileدرمحیط : ١نکتھ 
  کاستھ نشود.

  
 تمامی دستورات و توابع نرم افزار متلب با حروف کوچک می باشد.: ٢نکتھ 
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 انواع داده ھا در متلب
 

وزه ھایی کھ می توان در این اصوال از کامپیوتر در ھر حوزه کاری کھ فرض شود جھت پردازش داده استفاده می شود. از ح
محدوده نام برد می توان بھ پردازش تصویر، پردازش صوت، داده کاوی، اطالعات آماری و بسیاری از موارد دیگر کھ 

  ازکامپیوتر برای سھولت در کارھای خود استفاده می کنند.
و برای نیازھای مختلف نوع داده ای تعریف شده زبان برنامھ نویسی متلب قابلیت استفاده و بکارگیری ھر نوع داده ای را داشتھ 

در محیط متلب بھ   docتایپ دستور  است. جھت مشاھده انواع داده ھایی کھ در زبان برنامھ نویسی متلب می شوند توسط 
help :آن رجوع کرده و از طریق آدرس زیر ساختار درختی کھ در زیر مشاھده می شود قابل بازبینی است 

  
MATLAB … User Guide … Programming Fundamentals … Classes (Data Types) … Overview of 
MATLAB Classes  

 
اصوال ھمانطور کھ در قبل بیان شده متلب ھر نوع داده ای را از دیدگاه ماتریس بررسی می کند و ھمین طور کھ در ساختار 

است. بخش مھمی از داده ھا داده ھای عددی  N-DIMENTION ARRAYدرختی مشاھده می شود کل ساختار درختی یک 
  کھ بھ دو بخش داده ھای اعشاری و صحیح تقسیم می شوند. NUMERICیا 
  

یا دقت  doubleیا دقت تکین کھ دارای دقت کمتری بوده و نوع   singleنوع اعشاری بھ دو بخش اساسی تقسیم شده کھ نوع 
متلب می باشد. چرا کھ رزولوشن باالتری را در داده ھا بھ ما می دھد. مضاعف کھ دارای دقت باالتری بوده و نوع پیش فرض 

استفاده کنیم فقط بحث صرفھ جویی در حافظھ می باشد کھ امروزه با حافظھ  singleتنھا عاملی کھ باعث می شود کھ از نوع 
  ھای بزرگ تقریبا حل شده است.

  
 ۶۴و  ٣٢، ١۶، ٨ون عالمت تقسیم شده کھ ھر کدام بھ چھار بخش نوع داده عددی صحیح نیز بھ دو بخش کلی عالمت دار و بد 

بیتی مقادیر عددی بسیار بزرگی را می تواند در خود ذخیره کند. نوع دیگری از داده ھا داده ھای  ۶۴بیتی تسیم شده کھ نوع 
BOOLEAN  .یا منطقی بوده کھ فقط  دارای دو مقدار صفر و یک می باشند  

  
یا متنی بوده کھ کل داده ھای متنی و نوشتاری از  TEXTاین ساختار درختی مشاھده می شود نوع داده  نوع داده دیگری کھ در

ھا ھستند کھ بھ نوعی اشاره  FUNCTION HANDLEاین نوع می باشند. نوع داده دیگری از داده ھای موجود در متلب 
  گرھایی بھ توابع ھستد کھ در جای خودش توضیح داده خواھد شد.

  
بوده کھ داده ھای غیر  HETEROGENEOUS CONTAINERدیگری از داده ھای موجود در متلب داده ھای ناھمگون نوع  

ھا بوده و در سایر  structھمجنس را می توانند در خود جای دھند. این نوع داده ھا بھ دو می باشند کھ نوع اول آن ساختارھا 
  ھستند. cellیگر آرایھ ھای سلولی بھ ھمین نام وجود دارد و نوع د Cزبانھای بر پایھ 
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می باشد. برای روشن شدن این موضوع دستورات زیر را در  doubleھمانطور کھ گفتھ شد نوع داده پیش فرض در متلب نوع 
  محیط متلب تایپ کنید:

A=1; 
Class (A) 
 

پاسخ داده می  doubleس خروجی در متلب نوع کالس داده را بر میگرداند. پس از اجرای دستورات فوق نوع کال classتابع 
  شود. امتحان کنید...

  
تا  ۶٢اآن بیت عالمت، بیتھای  ۶٣بھ صورت ممیز شناور بوده کھ بیت   double شکل ذخیره سازی یک عدد بھ شکل

  مربوط بھ قسمت اعشار عدد می باشند.  ۵١مربوط بھ توان عدد و بقیھ بیتھا از صفر تا ۵٢
  

آن بیت عالمت،  ٣١بھ صورت ممیز شناور بوده کھ بیت   نیز single زی یک عدد بھ شکلبھ ھمین صورت شکل ذخیره سا
مربوط بھ قسمت اعشار عدد می باشند. توضیح این شکل  ٢٢مربوط بھ توان عدد و بقیھ بیتھا از صفر تا  ٢٣تا  ٣٠بیتھای 

عداد در سیستم و درس زبان ماشین و ذخیره سازی اعداد از حوصلھ این بخش درس خارج بوده و مربوط بھ ذخیره سازی ا
  قابل ذخیره سازی را نمایش می دھد.  doubleکوچکترین و بزرگترین عدد  realmaxو  realminاسمبلی می باشد. دستور 

  
  متلب استخراج شده است قابل مشاھده است: helpمحدوده داده ھای عددی صحیح در جدول زیر کھ از 

  
  

ھا پی ببریم آزمایش زیر را انجام می دھیم. آریھ ای بھ صورت زیر ایجاد کرده و تغییرات جھت اینکھ بھ تفاوت این نوع 
  خواستھ شده را روی آن انجام می دھیم:

A= [1 2 3]; 
C= int8(A); 
C= C* 10; 
C= C*10; 
C= C* 10; 
 

تعریف  int16اگر از نوع  باالتر نمی رود. ولی ١٢٧مشاھده می شود کھ تحت ھر شرایطی مقدار اعداد موجود در آرایھ از 
  کنیم این محدوده بیشتر خواھد شد.

  
 ++Cدر سایر زبانھا این امکان وجود نداشتھ و مثال اگر در پاسکال این عمل انجام شود پیغام خطا داده می شود و ھمپنین در 

اشتھ و ھمان مفھوم سرریز صورت گرفتھ و خروجی با خطای منطقی ظاھر می شود. اما چون برای متلب بینھایت مفھوم د
اشباع در نظر گرفتھ می شود باالترین عددی کھ در آن محدوده تعریف شده امکان پذیر ھست ظاھر می شود. در مثال باال اگر 

C/2 شود چھ پاسخ داده می شود؟ چرا؟  
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آشنا شوید خطوط زیر را نوع داده دیگری کھ مورد بررسی قرار میگیرد داده ھای منطقی است . برای اینکھ با این نوع داده ھا 

  در محیط متلب اجرا کنید:
A= 5: 15 
B= A > 9 
Class (B) 

  
  را ایجاد می کند. ١۵تا  ۵عنصر از اعداد  ١١خط اول آرایھ ای با 
  تا صفر و شش تا یک ایجاد می کند. ۵عنصر با  ١١خط دوم آرایھ ای با 

  است. logicalخروجی خط سوم کامھ 
  

بوده کھ بعدا بررسی می کنیم کھ در عبارات شرطی و حلقھ  logicalجی عبارات منطقی از نوع اینجا مشخص می شود کھ خرو
  ھا کاربرد فراوانی دارند.

در متلب تبدیل نوع بھ صورت خودکار انجام می گیرد و اگر پس از خطوط برنامھ باال خطوط زیر را انجام دھیم می بینیم کھ 
  تغییر حالت داده است: doubleبھ  Bکالس 

  
B=B+ 1 
Class(B) 

  

  نوع داده کاراکتری:
  

نوع داده کاراکتری کھ بیشتر در کامپیوتر استفاده می شود نوع داده کاراکتری یا رشتھ ای است کھ اصلی ترین نوع داده 
مھ محسوب می شود چرا کھ آنچھ کھ کاربر معمولی در سیستم با آن در تعامل است کاراکتر ھا و متن ھا بوده و یک زبان برنا

نویسی باید امکانات و توابع کارامدی در این مورد داشتھ باشد. رشتھ ھا در ھر زبان برنامھ نویسی یک آرایھ از کاراکترھا 
ھستند کھ می توان بر روی آنھا عملیات آرایھ ای را انجام داد. متلب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارایی باالیی در زمینھ 

  ) قرار می گیرند.  ‘   ‘رھا دارد. در متلب رشتھ ھا درون یک کوتیشن (کار با متنھا و کاراکت
  قرار می دھد: Aرا ایجاد کرده و درون متغیر  Helloبھ عنوان مثال بھ دستورات زیر توجھ کنید. این خط برنامھ رشتھ  

A= ‘Hello’  
  

یجاد شده و نوع آیکون ان با ایکون ھای قبلی ا Helloبا محتوی  Aنگاه کنید می بینید کھ متغیر   Workspaseاگر بھ محیط 
فرق داشتھ کھ مربوط بھ داده ھای کاراکتری می باشد. برای اینکھ این تفاوت را ببینید دو متغیر دیگر از نوع عددی و منطقی 

  ایجاد کرده و آیکن ھا را با ھم مقایسھ کنید:
B= 1 
C= B> 3  
 

  سایز نوع داده رشتھ ای کھ ایجاد کرده اید آشنا شوید: حال دو دستور زیر را اجرا کرده تا با کالس و
Class (A)  
Size (A)  
  

بوده یعنی نوع داده کاراکتری و پاسخ سایز یک ارایھ ای با یک سطر و پنج ستون می  charمشاھده می کنید کھ پاسخ کالس 
را تایپ  A (3)ی کند. حال اگر در محیط  متلب باشد. در ھمین جا مشاھده می کنید کھ متلب با متنھا ھم بھ دید ماتریس نگاه م

را بھ خروجی ارسال می کند. دستورات زیر را انجام داده تا با مشاھده خروجی  lکنید مشاھده می شود کھ خانھ سوم آرایھ یعنی 
  ھای ماتریسی را مشاھده کنید:

A (1: 3) 
A( : ) 
A ( end: -1: 1)  
 

ند. می توان آنان را یرد این است کھ رشتھ ھا و کاراکترھا ھم چیزی جز عدد نیستچیزی کھ در اینجا مورد توجھ قرار می گ
  :  دتبدیل نوع کر

A= double (A) 
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               A= A+1                        می توان مقداری را بھ آن اضافھ کرد:                                                            

  
 کاراکترھای آن را مشاھده کرد:   و می توان شکل عددی 

 uint8 (A)  
 حاصل دستور فوق خروجی مقابل است:    

 72  101  108  108  111                                                                       
  عکس این عمل نیز امکان پذیر است. مشاھده نمایید:

B= uint8(A); 
Char (B) 
 

 لیآرایھ ھای سلو
  

  می توان یک متن بزرگ را در متلب در یک ارایھ قرار داد. بھ دستور زیر توجھ کنید:
A= [‘ This is a book’]; 

 
ستون ایجاد کرده و این جملھ را در آن قرار می دھد. حال اگر بخواھیم جملھ ای دیگر  ١۴این دستور یک آرایھ با یک سطر و 

، یعنی آرایھ ای با دو سطر ایجاد شود محدودیتی داشتھ و باید حتما جملھ دوم ھم اندازه بھ آن اضافھ کنیم و در زیر آن قرار گیرد
 با جملھ اول باشد. بھ این صورت:

  
A= [‘ This is a book’;‘This is my car’]; 

  اما این دستور پیغام خطا می دھد:
A= [‘ This is a book’; ‘Hello’];  

 
اضافھ کنیم تا دو سطر ھم اندازه  spaceبرای رفع این مشکل باید بھ سطر دوم آنقدر  چون دو سطر آرایھ ھم اندازه نیستند.

  شوند. بھ این صورت:
A= [‘ This is a book’; ‘Hello         ’]; 
 
اما آیا این کار ھمیشھ امکان پذیر است؟ فرض کنید می خواھیم اسامی افرادی را در یک آرایھ ای بھ ھمین صورت ذخیره کنیم. 

ی اینکھ مشکلی بوجود نیاید باید سطرھایمان را بر اساس بزرگترین اسم تنظیم کنیم و در انتھای اسامی کوچکتر فضای خالی برا
بگذاریم. آیا این اتالف حافطھ و زمان نیست؟ تازه ممکن است در تعداد کاراکترھای فضای خالی اشتباه کرده و باخطا مواجھ 

بسیار بزرگتر مواجھ شده و باید بھ تمام اسامی از ابتدا دوباره فضای خالی اضافھ کنیم. برای شویم. شاید ھم در انتھا با یک اسم 
  رفع این مشکل آرایھ ھای سلولی را تعریف می کنیم. آرایھ ھای سلولی بھ شکل زیر تعریف می شوند:

A= {‘ This is a book’,  ‘Hello’, ‘ab’}; 
 

  ی گرفتھ نمی شود:خروجی دستور فوق بھ صورت زیر بوده و خطای
This is a book  Hello ab 

 اجرا شود خروجی بھ صورت ستونی بوده و مورد نظر ما حاصل می شود.  ’Aاگر بھ صورت  
  

المان ھای یک آرایھ سلولی از ھر نوع داده ای با ھر سایزی می توانند باشند. آرایھ ھای سلولی برای ذخیره سازی داده ھای 
  ده مناسب و کارایی می باشند. بھ مثال زیر توجھ کنید:ناھمگون نوع ساختمان دا

A= { 1, [1 2], [4 5; 6 7], ‘hello’}; 
  بھ عناصر آرایھ ھای سلولی توسط اندیس می توان دسترسی یافت. اعمال زیر را انجام داده و خروجی را مشاھده نمایید:

A {2} 
A (2)   
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 (struct) داده ھای نوع ساختار
 

تار نیز مانند آرایھ ھای سلولی برای ذخیره سازی داده ھای ناھمگون بکار می روند ولی تفاوتشان با آرایھ ھای نوع ساخداده 
ھای سلولی در این است کھ آرایھ ھای سلولی بر اساس اندیسشان قابل دسترسی بوده ولی ساختارھا بر اساس نامشان. یک 

ان نوع ھای داده متفاوت را ذخیره کرد. بھترین مثال می توان بھ ساختار یک ساختمان داده است کھ در آن تحت یک نام می تو
  مشخصات دانشجویی یک فرد اشاره کرد. بھ مثال زیر توجھ کنید:

Student. Name= ‘Ali’; 
Student. Family= ‘Amiri’;  
Student. Grade= [17 18 19]; 
 

خانوادگی و نمرات آن  در آن ذخیره شده اند. با رجوع بھ ھر ایجاد شده کھ نام ، نام  studentبا این خطوط یک ساختاری بھ نام 
  فیلد آن می توان بھ مقادیر آن دسترسی پیدا کرد:

A= Student. Name; 
 

می توان مشخصات چند دانش آموز را بھ صورت یک آرایھ ذخیره کرد. دستورات زیر مشخصات دو دانش آموز را در آرایھ 
  ذخیره می کند: studentساختاری 

Student(1). Name= ‘Ali’; 
Student(1). Family= ‘Amiri’;  
Student(1). Grade= [17 18 19]; 
Student(2). Name= ‘Arash’; 
Student(2). Family= ‘Aslani’;  
Student(2). Grade= [15 18 14]; 
 

 ھ کنید:می توان توابع آماری و ریاضی را نیز بر روی این ساختارھا انجام داد. بھ مثال زیر توج
  

A = mean ( student (1) . Grade); 
 

 دستور فوق معدل دانشجوی یک را محاسبھ و نمایش می دھد.
 

 function handleنوع داده 
 

این نوع داده اشاره گرھایی بھ توابع ھستند. مفھوم اشاره گر بھ یک تابع را با یک مثال مشخص می کنیم. تابع سینوس یکی از 
  را بھ این صورت تعریف کنیم یک اشاره گر بھ تابع تعریف کرده ایم: Aگر متغیر توابع مثلثاتی است. ا

A= @ sin; 
 

را می دھد. اگر دستور  ٠.۵خروجی      A (pi/6)می توان بھ تابع سینوس دسترسی پیدا کرد. دستور  Aاز این بھ بعد توسط 
  را مشاھده می کنید:  function handleزیر را اجرا کنیم خروجی 

Class (A) 
 

دقت کنید مشاھده می کنید کھ شکل آیکون آن ھم فرق کرده و نوع اشاره گر بھ  Workspaceدر  Aاگر بھ شکل آیکون متغیر 
تابع می باشد. این نوع داده کاربرد ھای زیادی دارد کھ یکی از مھمترین آنھا در توابعی کھ نام طوالنی و مشکل داشتھ ولی در 

  ارند می توان اشاره گری با نام کوتاه و ساده ایجاد و استفاده کرد.برنامھ ای کاربرد زیادی د
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  ساختار ھای کنترلی در متلب
  

طبق نظریھ زبانھای برنامھ نویسی ثابت شده است کھ اگر سھ مولفھ را در یک زبان برنامھ نویسی داشتھ باشیم با کمک آنان می 
 توانیم ھر الگوریتمی را پیاده سازی کنیم. 

فھ از این سھ مولفھ مبحث توالی می باشد.بھ این صورت کھ دستوراتی کھ توسط برنامھ نویس در یک برنامھ نوشتھ می اولین مول
شوند بھ صورت متوالی توسط کامپیوتر بھ صورت متوالی خوانده و اجرا شوند.البتھ این صورت اجرا بدیھی است, اما یک 

 ی خاص بھ ھم زد و از یک مکان در برنامھ بھ مکانی دیگر رجوع کرد.ویژگی مھمتر اینکھ بتوان ایت توالی توسط دستورات
دومین مولفھ مبحث انشعاب یا شرط است. بھ این صورت کھ برنامھ بتواند ارزیابی کرده و بر اساس شرایطی کھ وجود دارد بھ  

 یک یا چند گزینھ ای کھ برای آن شرط وجود دارد عمل بکند. 
  اشد حلقھ ھای تکرار میباشد. مولفھ سومی کھ مورد نظر می ب

 
  

 if … end ساختار
 

مشخص می کند کھ اگر در برنامھ  ifرا بررسی می کنیم. دستور  ifبھ عنوان شروع بھ سراغ دستورات شرطی رفتھ و دستور 
  شرطی برقرار بود دستوری انجام شود.

فتن یک عدد توسط صفحھ کلید از کاربر از دستور یکی از داده ھایی کھ قرار است در برنامھ ھا بکار رود اعداد است. جھت گر
input  استفاده می کنیم. ااین دستوربا نمایش دادن یک رشتھ متنی یک عدد را توسط صفحھ کلید دریافت کرده و در متغیر

  مشخص شده قرار می دھد. بھ تعریف زیر دقت کنید:
  

X= input (‘Enter a Number:’); 
 

در خط فرمان متلب برنامھ منتظر ورود یک عدد باقی می   Enter a Numberایش داده شدن با اجرای این دستور پس از نم
  ذخیره می شود. Xماند و پس از ورود عدد توسط صفحھ کلید در متغیر 

موجب می شود کھ یک متن یا مقدار موجود در یک متغیر در صفحھ نمایش نشان داده شود. دستور زیر موجب  ()dispدستور 
  نمایش داده شود: Xمقدار موجود در متغیر   :The Number isاز نمایش متن  می شود پس

disp ( [‘The Number is:’, num2str(X)]); 
  
  

  بھ صورت زیر است: ifشکل کلی دستور 
If شرط اول 

٠٠٠٠عملیات مورد نظر اول  
Elseif  شرط دوم 

٠٠٠٠٠عملیات مورد نظر دوم  
End 
 

ادامھ  endدرغیر این صورت توابع بعد از خط  ٠باشد، عملیات مورد نظر انجام می شوددراین روش زمانیکھ شرط بر قرار 
   ٠مییابد

  
 ٣کوچکتر بود بھ توان  ١٠و اگر از  ٢بود آنرا بھ توان  ١٠: برنامھ ای کھ یک عدد را از کاربر گرفتھ اگر بزرگتر از مثال

  برساند. 
n=input('Enter the number:'); 
if n>10 
    a=n^2; 
else 
    a=n^3; 
end; 
clc; 
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disp('The result is:'); disp(a); 
 

   ٠می توانید از تمامی عملگرھای رابطھ ای استفاده نماییدنکتھ: 
 

برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را از صفحھ کلید دریافت کرده و اگر این عدد یک عدد اسکالر بود با پیغامی مناسب انرا مثال: 
  چاپ کند.

X= input (‘Enter a Number:’); 
N= floor (X); 
If X== N 
 disp ([‘The Entered Number is a Integer ‘, num2str(X)]); 
end 
 

مربوط بھ آن زیاد  endو  ifختم می شود. در نسخھ ھای باالتر متلب اگر فاصلھ بین  endبھ  ifدقت شود کھ ھر بالک دستور 
قرار دھید در باالی صفحھ مشخص می کند کھ مربوط بھ  endاگر ماوس را بر روی ھا زیاد باشد  if … endباشد و یا تعداد 

if  ....کدام خط می باشد. آزمایش کنید  
  باید بھ این صورت نوشتھ شود. چرا؟ ifحال اگر بخواھیم خود عدد نیز در خروجی چاپ شود خط موجود در داخل شرط 

disp([num2str(X) ‘is integer.’]); 
 

استفاده  if … else … endکھ برنامھ دو شرط را بررسی کند و در ھر حالت فقط بھ یکی از شروط پاسخ دھد از  اگر بخواھیم
  می کنیم. در مثال قبل در صورتی کھ عدد ورودی اسکالر نبود نیز پیغام مناسبی نمایش داده شود. 

X= input (‘Enter a Number:’); 
N= floor (X); 
If X== N 
 disp([num2str(X) ‘is integer.’]); 
else 
 disp([num2str(X) ‘is not integer.’]); 
 
end 

 گاھی در یک برنامھ نیاز است بیش از دو شرط بررسی شود. بھ مثال زیر توجھ کنید:
  

  برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را از کاربر گرفتھ و با پیغامی مناسب مشخص کند کھ عدد مثبت, منفی و یا صفر است.مثال: 
X= input (‘Enter a Number:’); 
If X > 0 
 disp([num2str(X) ‘is Positive.’]); 
elseif X < 0 
 disp([num2str(X) ‘is negative.’]); 
else 
 disp(‘Zero’); 
end 
 

  ھد.برنامھ ای بنویسید کھ ضرایب یک معادلھ درجھ دوم را گرفتھ و وضعیت ریشھ ھای آن را با پیغامی مناسب نمایش دمثال: 

  فرمول ریشھ ھای معادلھ درجھ دوم            پاسخ: 
برابر صفر باشد پاسخ ندارد چون در این صورت اصال معادلھ درجھ دوم نیست. اگر مقدار دلتا مثبت باشد دو جواب زیر  aاگر 

  است:

  
  و اگر مقدار دلتا منفی شود پاسخ دو عدد مختلط می باشد:
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clc; 
clear; 
disp('Analyzing roots of quadratic equation, a*x^2+b*x+c=0.'); 
disp(' '); 
a=input('Enter a non-zero scalar (a): '); 
b=input('Enter the second coefficient (b): '); 
c=input('Enter the third coefficient (c): '); 
disp(' '); 
if a==0 
    disp('The equation is not Quadratic.'); 
    return; 
end 
delta=b^2-4*a*c; 
if delta>0 
    disp('The equation has two distinct real roots.'); 
elseif delta<0 
    if b==0 
        disp('The equation has two distinct pure imaginary roots.'); 
    else 
        disp('The equation has two distinct complex roots.'); 
    end 
else 
    disp('The equation has real double root.'); 
end 
disp(' '); 
x=roots([a b c]); 
disp('Roots ='); 
disp(x); 

 : forساختار حلقھ ھای 
  

این دستور بھ شکل کلی  استفاده می کنیم. forھر گاه بخواھیم یک یا چند عمل را بھ تعداد بار مشخصی انجام دھیم از حلقھ ھای 
  شکل زیر است:

For عدد پایان : عدد شروع = نام متغیر 
٠٠٠٠عملیات مورد نظر  

End 
  

   ٠قرار می گیرد Aبا ھمدیگر جمع شده ودر متغیر  Nرا وارد کرده و سپس اعداد از یک تا  Nدر این مثال کاربر عدد  مثال:
N=input('Enter the number:'); 
A=0; 
for x=1: N 
    A= A + x; 
end; 
clc; 
disp('The result is:'); disp(A); 

  
  ٠را ھم عوض کنید Xشما می توانید میزان پرش ھای متغیر

 
N=input(‘Enter the number:’); 
A=0; 
for x= 1:2: N 
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     A=A+x 
end; 
clc; 
disp('The result is:'); 
disp(a); 
 

  ٠ی شوندبا ھمدیگر جمع م ٢با استپ  Nتا  ١در این حالت اعداد از 
  

  برنامھ ای بنویسید کھ سری فیبوناجی را تا یک اندازه تکرار مشخص حساب کند:مثال: 
Clc; 
Clear; 
N=50; 
Tic; 
F(1)= 1; 
F(2)= 1; 
For i= 3:n 
 F(i)= f(i-1) + f(i- 2); 
End 
Toc; 

 تکرار حساب می کند. ۵٠برنامھ فوق سری فیبوناجی را تا 
  

ار زمان مصرف شده در برنامھ را در بین این دو دستور محاسبھ می کند. حال اگر موجب می شود مقد tic … tocدستور 
یا بیشتر) مشاھده می شود کھ این زمان اضافھ شده تا جایی کھ  ١٠٠٠٠, ١٠٠٠, ١٠٠را در برنامھ باال افزایش دھیم ( nمقدار 

افزایش می یابد و برنامھ باید تبدیل نوع انجام دھد با ھر بار تکرار فرق کرده و  f(i)برای ما غیر قابل تحمل است. چون اندازه 
  موجب این افزایش زمان اجرا می شود. 

برای اینکھ این مشکل را حل کنیم بھ نوعی آرایھ ای با این مقدار را در ابتدای برنامھ ایجاد می کنیم. اگر پس از مشخص کردن 
سرعت تا حد بسیار زیادی خواھد شد. برای این کار خط دستور  ایجاد کنیم موجب افزایش nآرایھ ای از صفر بھ سایز  nمقدار 

                                             ;f= zeros (n, 1) اضافھ می کنیم:               ticزیر را پس از دستور 
  حال برنامھ را اجرا و با حالت قبل مقایسھ کنید.

  
از یک حدودی افزایش پیدا نکند. برای این کار برنامھ را بھ صورت  fمقدار  گاھی می خواھیم در برنامھ شرطی بگذاریم کھ

  زیر تغییر میدھیم:
clc; 
clear; 
N=10000; 
tic; 
F=zeros(N,1); 
F(1)=1; 
F(2)=1; 
Fmax=20000; 
for n=3:N 
    F(n)=F(n-1)+F(n-2); 
    if F(n)>=Fmax 
        break; 
    end 
end 
disp(['F(' num2str(n-1) ') = ' num2str(F(n-1))]); 
F(n:end)=[]; 
toc; 
 

  موجب می شود کھ کنترل برنامھ بھ خارج از حلقھ ھدایت شود. breakدستور   
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  اول بودن یک عدد را بررسی کند: breakبرنامھ ای بنویسید کھ با استفاده از دستور مثال: 
clc; 
clear; 
n=input('Eneter a positive integer: '); 
n=max(floor(n),1); 
IsPrime=true; 
for i=2:ceil(sqrt(n)) 
    if mod(n,i)==0 
        IsPrime=false; 
        break; 
    end 
end 
if n==1 
    IsPrime=false; 
end 
if IsPrime 
    disp([num2str(n) ' is a prime number.']); 
else 
    disp([num2str(n) ' is not a prime number.']); 
end 
 

  را چاپ نکند: ۵و  ٣و  ٢مضارب  ١٠٠برنامھ ای بنویسید کھ از بین اعداد بین صفر تا مثال: 
  

clc; 
clear; 
N=100; 
for n=1:N 
    if mod(n,2)==0 
continue;  
end 
    if mod(n,3)==0 
        continue; 
    end 
    if mod(n,5)==0 
        continue; 
    end 
        disp(num2str(n)); 
end 

 موجب می شود کھ کنترل برنامھ بھ ابتدای حلقھ باز گردد. continueدستور 
  

 switch … case … otherwiseدستور 
 

, جاوا کار کرده اند آشنا  #C++  ,Cو تمام ھم خانواده ھای آن مانند  Cاین دستور برای تمام کسانی کھ با زبان برنامھ نویسی 
وجود دارد.روش کار این دستور بھ این صورت است کھ با   select … caseن بیسیک نیز با نام می باشد. این دستور در زبا

ھای متفاوت را اما بھ  elseifو  ifتوجھ بھ مقادیر متفاوت یک متغیر تصمیمات متفاوت گرفتھ شود. بھ طور ساده تر ھمان کار 
  صورت خواناتر انجام دھد. شکل این دستور بھ صورت زیر می باشد:

switch switch_expr 
 case case_expr 
    statement, ..., statement 
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  case {case_expr1, case_expr2, case_expr3, ...} 
    statement, ..., statement 
  otherwise 
    statement, ..., statement 
end 
 

ھا نیز بررسی می شوند و این عمل تا انتھا و  caseاجرا شد بقیھ   caseاگر دستورات موجود در یک  ++Cو  Cدر زبانھای 
گداشتھ می شود تا پس از  breakانجام می شود. برای جلوگیری ازاین مورد در دستور مورد نظر دستور  endتا رسیدن بھ 

. ھدایت شود. اما در زبان متلب این موضوع حل شده است endاولین تطابق اشاره گر برنامھ بھ خارج از بلوک و پس از 
موجب می شود کھ اگر ھیچکدام از حاالت مورد نظر برقرار نبود بھ طور پیش فرض دستوری کھ در این  otherwiseعبارت 

  می باشد.  defaultبھ صورت  ++Cو  Cقمت وجود دارد اجرا خواھد شد. این حالت در زبانھای 
  ھ متناظر با آن را چاپ کند:برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد بین یک تا ھفت را گرفتھ و روز ھفتمثال: 

clc; 
clear; 
d=input('Enter an integer (1-7): '); 
disp(' '); 
switch d 
    case 1 
        disp('1st day of week is Saturday.'); 
    case 2 
        disp('2nd day of week is Sunday.'); 
    case 3 
        disp('3rd day of week is Monday.'); 
    case 4 
        disp('4th day of week is Tuesday.'); 
    case 5 
        disp('5th day of week is Wednesday.'); 
    case 6 
        disp('6th day of week is Thursday.'); 
    case 7 
        disp('Weekend is Friday.'); 
    otherwise 
        disp('Entered number is not a valid day-number.'); 
end 
 

ھای تو در تو نیز میتوان ایجاد کرد اما بصورت فوق از خوانایی  if … endھمانطور کھ مشاھده می شود برنامھ فوق را با 
  باالتری برخوردار است.

  
بسیار راحت تر است.  switch caseاما گاھی نیاز است چند حالت متغیر در یک شرط بررسی شود. در این صورت کار با 

در برنامھ فوق زوج یا فرد بودن روز را ھم گزارش بدھیم باید روزھای زوج یا فرد را بھ صورت یک  مثال اگر بخواھیم کھ
  آرایھ سلولی در شرطقرار دھیم. در این صورت بخش زیر را بھ انتھای برنامھ اضافھ کنیم:

  
switch d 
    case {1,3,5} 
        disp('This day is an Even weekday.'); 
    case {2,4,6} 
        disp('This day is an Odd weekday.'); 
    case 7 
        disp('This day is not Even or Odd.'); 
end 

 برنامھ را آزمایش کرده و نتیجھ را مشاھده نمایید.
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 : questdlgتابع 
  

ت و با دکمھ ھایی کھ ایجاد می کند این تابع یک رابط گرافیکی ایجاد می کند کھ توسط آن می توان تا سھ گزینھ انتخاب داش
 انتخاب مورد نظر را انجام داد. این تابع بھ صورت زیر است:

  
button = questdlg('qstring','title','str1','str2','str3',default) 

 
نمایش داده می برچسب رابط گرافیکی کھ در باالی پنجره  titleمتن نمایش داده شده در رابط گرافیکی,  qstringدر این تابع 

حالت پیش فرض دکمھ انتخاب می باشد.  defaultبرچسب دکمھ ھا و str1, str2, str3انتخاب شود ,  Enterشود کھ با زدن 
 نوشت. switch caseحال می توان این سھ حالت انتخاب را با دستور 

  
یاد  matlab, C++, VBرا در زبانھای   forشکل دستور حلقھ  questdlgبرنامھ ای بنویسید کھ توسط رابط گرافیکی مثال: 

  آوری کند:
clc; 
clear; 
A=questdlg('For syntax in this language is:','For Syntaxes', 'MATLAB','C++','VB','MATLAB'); 
 disp('The for syntax in this language is:'); 
switch A 
    case 'MATLAB' 
        disp('    for i=1:10'); 
        disp('    end'); 
    case 'C++' 
        disp('    for(int i=1; i<=10; i++)'); 
        disp(' { …..  }'); 
    case 'VB' 
        disp('    For i=1 To 10'); 
        disp('    Next'); 
end 

 :whileدستور 
  

بود. ھر گاه تعداد تکرارھایی کھ نیاز بود در یک برنامھ انجام شود  forیک نمونھ از حلقھ ھایی را کھ قبال معرفی کردیم حلقھ 
از قبل مشخص بود از این حلقھ استفاده می کردیم. اما گاھی اتفاق می افتد کھ تعداد تکرارھایی کھ قرار است انجام شود 

ھیم کھ از ده نفر مقداری را نامشخص است و بھ سایز و نوع ورودی ھای مسئلھ تغییر می کند. مثال در برنامھ ای می خوا
دریافت کرده و در صندوقی قرار دھیم. در این مسدلھ تعداد دریافتی برایمان مھم است نھ جمع مقدار دریافت شده, اما اگر مسدلھ 
بھ این صورت مطرح شود کھ تعدادی مبلغ از افراد دریافت کنیم تا جمع دریافتی بھ یک حد مشخص برسد. در اینجا تعداد 

نیست و ممکن است با دو دریافت بھ آن حد رسیده و یا ممکن است تعداد زیادی مبلغ کم دریافت کرده تا بھ این حد برسیم. مطرح 
می باشد و می تواند ھر شرطی را  forشکل کلی تر  whileکارآمدی خود را نشان می دھد. حلقھ   whileدر اینجا حلقھ 

ود و تا زمانی کھ این شرط برقرار باشد دستورات زیر آن اجرا می شود. نوشتھ می ش whileبررسی کند.شرط پس از کلمھ 
  بھ صورت زیر است: whileشکل دستور 

 
While (شرط ) 

٠٠٠٠٠عملیات مورد نظر   
End 

  
  برسد: ١٠٠: برنامھ ای کھ تعدادی عدد را از کاربر گرفتھ و با ھم جمع کرده تا زمانی کھ مجموع آنھا بھ حدود مثال

 
a=0; 
while(a<100) 
    n=input('Enter the number:'); 
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    a=a+n; 
end; 
clc; 
disp('The result is:'); 
disp(a); 

  می توانید از تمامی عملگرھای رابطھ ای استفاده نمایید.نکتھ: 
  

اند را طوری برنامھ باال کھ یک عدد بین یک تا ھفت را می گرفت و روز ھفتھ متناظر با آن را پیغام مناسب برمی گردمثال: 
تغییر دھید کھ اگر کاربر عددی نامناسب را وارد کند با خروجی مناسب کاربر را آگاه کرده و دوباره عدد مناسب را درخواست 

 شبیھ سازی کنید. whileکند. این عمل را حلقھ 
  

 برای این منظور بعد از خط سوم دستورات زیر را اضافھ کنید:پاسخ: 
  

while d>7 || d<1 || d~=floor(d) 
    d=input('Incorrect input. Enter an integer (1-7): '); 
end 

 
  پیاده سازی می شود. whileامکان پذیر نیست ولی بھ راحتی با حلقھ  forشایان ذکر است کھ این عمل بھ ھیچ عنوان با حلقھ 

  شبیھ سازی کنید: whileھ را با را مشخص کند. این برنام ١٠٠برنامھ ای بنویسید کھ اعداد اول کوچکتر از مثال: 
clc; 
clear; 
N=100; 
IsPrime=true(1,N); 
IsPrime(1)=false; 
i=1; 
while i<=N 
    j=2; 
    while j<=sqrt(i) 
        if mod(i,j)==0 
            IsPrime(i)=false; 
            break; 
        end 
        j=j+1; 
    end 
    i=i+1;  
end 
A=find(IsPrime); 
B=find(~IsPrime); 
disp('Prime Numers:'); 
for a=A 
    disp(num2str(a)); 
end 

  را دریافت کرده و مشخص کند کھ چندمین روز از کدام ماه سال می باشد: ٣۶۵تا  ١برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد بین مثال: 
clc; 
clear; 
DayCount=[31 31 31 31 31 3130 30 30 30 30 29]; 
 MonthName={'Farvardin','Ordibehesht','Khordad', 'Tir','Mordad','Shahrivar', … 'Mehr','Aban','Azar', 
'Dey','Bahman','Esfand'}; 
 d=input('Enter an integer (1-365): '); 
 while d<1 || d>365 || d~=floor(d) 
    d=input('Incorrect input. Enter an integer (1-365): '); 
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end 
 d0=d; 
 for m=1:12 
     if d<=DayCount(m) 
        break; 
    end 
     d=d-DayCount(m); 
 end 
 disp(' '); 
disp(['Day ' num2str(d0) ' of year, is ' MonthName{m} ' ' num2str(d) '.']); 
disp(' '); 

 : try … catchبلوک 
  

قابلیتھایی را جھت خطایابی ارائھ می دھد کھ تحت کنترل کاربر باشد. بھ کمک این بلوک خطاھای  try- catchیک بلوک 
موجود در برنامھ پیدا شده و این قابلیت بھ کاربر داده می شود تا نحوه پاسخگویی بھ این خطاھا را کنترل نمای. شکل این بلوک 

  ی باشد:بھ صورت زیر م
Try 
 Command1 
Catch 
 Command2 
end 

  
اجرا می شوند و اگر خطایی رخ نداد کنترل برنامھ بھ بعد از  dommand1در حالت فوق تمامی دستورات موجود در بخش 

فرستاده شده و دستورات  catchفرستاده می شود. اما اگر در این بخش خطایی رخ داد کنترل برنامھ بھ بخش  endدستور 
  اجرا می شوند. بھ مثال زیر توجھ کنید:  command2ارسال و دستورات بخش  catchود در بخش زیر موج

X= ones (4, 3); 
Y=ones (2); 
Try 
 Z= X*Y; 
Catch 
 Disp (‘X and Y are not the same size’); 
End 
 

کند. اگر عدد وارد شده صحیح نبود توسط  را دریافت کرده و ماه متناظر با آن را چاپ ١٢تا  ١برنامھ ای کھ عددی بین مثال: 
  پاسخ مناسب را بدھد:  try … catchبالک 

  
clc; 
clear; 
MonthName={'Farvardin','Ordibehesht','Khordad', 'Tir','Mordad','Shahrivar', ... 'Mehr','Aban','Azar', 
'Dey','Bahman','Esfand'}; 
 m=input('Enter an integer (1-12): '); 
 try 
    disp(['Selected Month: ' MonthName{m}]); 
 catch ex 
    disp('The month number is not valid.'); 
end 

این  catchاین مدیریت را انجام داد. برای این کار در بالک  questdlgھمچنین می توان توسط یک رابط گرافیکی با دستور 
  دستور را قرار می دھیم:

questdlg(ex.message,ex.identifier,'OK','OK'); 
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  در متلب ساخت کاربر توابع
  

توابع یکی از امکانات بسیار کارا در ھر زبان برنامھ نویسی بوده و این امکان را بھ کاربر برنامھ نویس می دھد کھ کدھایی کھ 
ی آن برنامھ و یا برنامھ ھای مشابھ در مورد یک بخش از برنامھ بھ کرات زیاد استفاده شده را یکبار نوشتھ و بارھا در ط

استفاده کند. نوشتن تابع باعث می شود کھ بخشھایی از برنامھ را حتی با مقدار زیادی از خطوط کد نیاز بھ باز نویسی نداشتھ و 
ی ورودی و فقط با گرفتن ورودی ھایی عملیات را انجام داده و نتیجھ را بھ برنامھ اصلی برگرداند. تابع اساسا یک سیستم دارا

خروجی است و مزیت آن این است کھ یک کد یک بار نوشتھ شده ولی بارھا استفاده می شود. متلب نیز در این زمینھ امکانات 
  زیاد با کارایی باالیی دارد کھ در اینجا بررسی می شود.

  
  قوانین مربوط بھ ساخت تابع

  
عالوه بر آن باید قابلیتھایی نیز داشتھ باشد. در زیر می توانید  دارای معیارھای خاص منحصربھ فردی می باَشد،  M-file تابع 

  این معیارھا و خصوصیات مطلوب را مشاھده کنید :
  

نام تابعی راکھ در    MATLABو نامی کھ در خط اول تابع نوشتھ می شود، باید یکسان باشند. در حقیقت  نام تابع   -١
  ا می کند کھ با ھمان نام بر روی دیسک ذخیره شده است.خط اول نوشتھ، در نظر نمی گیرد و تابعی را اجر

  
کاراکتر داشتھ باشند. البتھ ممکن است این مقدار حداکثر بھ علت وجود محدودیتھایی  ۶٣اسامی توابع می توانند حداکثر  -٢

کھ  کاراکترھایی را  MATLABدر سیستم عامل کاھش یابد. در این حالت، مقدار کوچکتر، در نظر گرفتھ می شود. 
 بعد از این تعداد مجاز نوشتھ شوند، در نظر نمی گیرد.

  
 windows، نسبت بھ حروف کوچک و بزرگ حساس ھستند ولی درسیستم عامل  unixاسامی توابع در سیستم عامل  -٣

ھا مرسوم  این گونھ نیست. برای جلوگیری از بروز اینگونھ مشکالت، استفاده از حروف کوچک در نامگذاری توابع
 ت.شده اس

  
اسامی توابع حتما می بایست با یکی از حروف شروع شوند. ھر نوع ترکیبی از حروف، اعداد و یا کاراکترھای زیر  -۴

 خط، باید بعد از کاراکتر اول مورد استفاده قرار گیرند. این قانون نامگذاری برای متغیرھا ھم رعایت می شود.
  

باشد و بعد از آن باید یک دستور   functionایست شامل کلمھ اولین خط تابع خط تعریف تابع نامیده می شود و می ب -۵
فراخوانی برای تابع بھ شکل عمومی آن وجود داشتھ باشد. متغیرھای ورودی و خروجی کھ در خط اول تعریف شده 
اند، متغیرھای محلی تابع ھستند. متغیرھای ورودی داده ھایی ھستند کھ در تابع قرار داده می شوند. متغیرھای 

روجی نیز داده ھایی ھستند کھ تابع بعد از انجام محاسبھ روی متغیر ھای ورودی، آنھا را بھ ما برمی گرداند. نمی خ
 توانید در داخل متغیر ھای ورودی داده ھای خروجی قرار دھید.

  
اولین گروه از خطوط در یک تابع کھ بھ صورت توضیحات نوشتھ می شوند خطوط توضیحی می باشند کھ بعد از خط  -۶

نامیده می شود و  H1تعریف تابع قرار دارند و متن راھنما ی تابع می باشند . اولین خط از خطوط  توضیحی، خط 
نام تابع با حروف بزرگ نوشتھ  H1. در خط استفاده می کنند lookforخطی است کھ برای جستجوی آن از دستور 

می شود وھمچنین  توضیح مختصری راجع بھ ھدف از انجام کار تابع نیز  نوشتھ می شود. خطوط توضیحی بعد از 
خط اول بھ شرح دستورات فراخوانی موجود الگوریتم ھای استفاده شده و حتی در صورت نیاز مثالھایی ساده می 

 پردازد.
   

توابع در متن راھنمای تابع با حروف بزرگ نوشتھ می شوند تا نسبت بھ سایز کلمات قابل تشخیص  معموال اسامی -٧
 باشند. برای فراخوانی تابع باید دقیقا نام فایل را بنویسید.

  
جمالتی کھ بعد از خطوط توضیحی قرار دارند، ساختار اصلی و بدنھ تابع را تشکیل می دھند. بدنھ تابع شامل   -٨

می باشد. این  دستورات  روی آرگومان ھای ورودی کار کرده و نتایج را در آرگومان ھای  MATLABدستورات 
 خروجی  قرار می دھند.

  
 مواجھ شد، بھ اتمام می رسد.  returnیک تایع بعد از اینکھ آخرین خط فایل  اجرا شد و یا ھر وقت کھ با جملھ  -٩
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  ارجاع دھد.  Commandود را متوقف کرده و کنترل را بھ پنجره کار خ  errorھر تابعی می تواند با فراخوانی تابع  - ١٠
  

  آرگومان ھای ورودی وجروجی 
  

می توانند بھ تعداد دلخواه آرگومان ورودی و خروجی داشتھ باشند. در زیر خصوصیات و معیار ھای  MATLABتوابع  
  مربوط بھ این آرگومان ھا نوشتھ شده است:

  
 ورودی و خروجی صفر داشتھ باشند.یک تابع می تواند آرگومان ھای  -١
  
توابع می توانند توسط آرگومان ھای خروجی یا ورودی کمتری نسبت بھ تعدادی کھ در خط تعریف تابع مشخص شده،  -٢

 فراخوانی شوند ولی نمی توانند با آرگومان ھای بیشتری نسبت بھ آرگومان ھای ورودی یا  خروجی فراخوانی شوند.
  

د. این برنامھ یک عدد را از کاربر گرفتھ و اگر آن عدد بین یک تا ھفت و صحیح بود خروجی یک بھ برنامھ زیر نگاه کنی
  وگرنھ خروجی صفر می دھد: 

Clc; 
Clear; 
D= input ( ‘Enter an integer between (1 – 7):’); 
While D <1 || D> 7 || D ~= floor (D) 
        D=input (‘Invalid input. Enter an integer between (1 – 7):’); 
End 
Disp (‘ ‘); 
Disp (‘your number is: ‘, d);   
 

موجب می شود کھ اگر عدد ورودی اعشاری بود تایید نشده و دوباره درخواست شود. می  floor(D)=~در برنامھ فوق دستور 
  م کند کھ این عدد صحیح است یا نھ. خواھیم این دستور را بھ  صورت یک تابع بنویسیم. تابعی کھ یک عدد را گرفتھ و اعال

بوده کھ یک ورودی جھت دریافت مقدار, یک نام تابع و یک خروجی دارد. در انتھا  functionکلمھ کلیدی تعریف یک تابع 
  خاتمھ میابد. endتابع با کلمھ کلیدی 

function b= isinteger(x) 
        b= (x= = floor (x)); 
end 

  
برابر با تابع کف آن باشد خروجی  xاگر مقدار   خروجی تابع است. bمقدار ورودی و  xنام تابع,   isintegerدر تعریف باال 

  میباشد.  falseبوده وگرنھ  trueتابع 
 commandباشد. جھت امتحان تابع در محیط  isintegerحال این تابع را ذخیره کرده و نام آن حتما باید ھمان نام تابع یعنی 

window یر مختلف آنرا تست کرده و مشاھده می شود کھ با مقادیر صحیح خروجی یک و اعشاری خروجی صفر با مقاد
  دریافت می شود.

در خط چھارم از تابع تعریف شده استفاده کنیم خروجی منطقی تری حاصل  D ~= floor (D)بھ جای  ١اگر در برنامھ شماره 
  شده و خوانایی برنامھ بھتر میشود.

Clc; 
Clear; 
D= input ( ‘Enter an integer between (1 – 7):’); 
While D <1 || D> 7 || ~isinteger(D) 
        D=input (‘Invalid input. Enter an integer between (1 – 7):’); 
End 
Disp (‘ ‘); 
Disp (‘your number is: ‘, d);  

  
بگیرد و روز ھفتھ متناظر با آن را با یک پیغام مناسب نمایش داده  برنامھ ای بنویسید کھ توسط استفاده از تابع یک عدد را مثال:

  و زوج و فرد بودن روز مورد نظر را مشخص کند.
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برای برنامھ فوق دو تابع ایجاد کرده کھ یک تابع صحیح بودن و محدوده بین یک تا ھفت بودن عدد ورودی را چک کند پاسخ: 
بوده کھ در باال تعریف شد.  isintegerمی باشد). این تابع ھمان تابع  ٧تا  ١بین  (چون اعداد متناظر با روزھای ھفتھ صحیح و

تابع دیگری نیز تعریف کرده کھ زوج یا فرد بودن عدد ورودی را مشخص کند. تابع مورد نظر بھ صورت زیر نوشتھ و ا نام 
  خودش ذخیره می شود:

Function b= iseven (x) 
 b= (m0d (x, 2)= = 0); 
end 

  
رنامھ فوق بصورت زیر نوشتھ شده و از توابع مورد نظر استفاده می کند. ھمانطور کھ مشاھده میشود بخشی از برنامھ با ب

  برنامھ شماره یک مشترک است.
clc; 
clear; 
d=input('Enter an integer (1-7): '); 
while d<1 || d>7 || ~IsInteger(d) 
    d=input('Invalid input. Enter an integer (1-7): '); 
end 
disp(' '); 
WeekdayNames={'Saturday','Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday'}; 
disp(['Day ' num2str(d) ' of week is ' WeekdayNames{d}]); 
if d==7 
    disp('This day is not Even or Odd.'); 
else 
    if IsEven(d-1) 
        disp('This day is an Even day.'); 
    else 
        disp('This day is an Odd day.'); 
    end 
end 
 
توابعی کھ تا بحال بررسی کردیم توابع ساده ای بودند کھ نعداد خطوط برنامھ کمی داشتند. اما بیشتر اوقات توابعی مد نظر 

اینگونھ نوابع ھست کھ قدرت و کارایی توابع مشخص می شود. بھ عنوان مثال ھستند کھ دارای تعداد خطوط زیادی بوده و در 
  تابعی کھ اول بودن یک عدد را مشخص کند.

  
  برنامھ ای بنویسید کھ اول بودن یک عدد را مشخص کند. مثال: 

  
خص نمودن اینکھ عدد در این برنامھ ابتدا باید مشخص کنیم کھ یک عدد اول حتما باید صحیح و بزرگتر از دو باشد. جھت مش

  استفاده می کنیم. isintegerصحیح است یا نھ از تابع 
function b=IsPrime(x) 
    if ~IsInteger(x) || x==1 || x==0 
        b=false; 
        return; 
    end 
    b=true; 
    i=2; 
    while i<=sqrt(x) 
        if mod(x,i)==0 
            b=false; 
            break; 
        end 
        i=i+1; 
    end 



 عبدالھی ................. محمدمقدماتی متلب
 

٣٤ 
 

end 
  برنامھ ای بنویسید کھ لیست مقسوم الیھ ھای یک عدد را ارائھ دھد. مثال: 

  
  تابعی کھ برای این برنامھ می نویسیم بھ صورت زیراست:

Function D = getdivisors(n) 
 D= [1 n]; 

I=2; 
While i<= sqrt (n) 
 If mod(n, i)= =0 
  D= [D  I  n/i]; 
 End 
 I= i+1; 
End 
D= sort (unique(D)); 

end  
یکی از قابلیت ھای توابع در متلب کھ تقریبا در ھیچ زبان برنامھ نویسی دیگروجود ندارد این است کھ توابع در این زبان می 

فقط یک خروجی دارند. مثالھایی از این توانند چند خروجی را برگردانند. در حالی کھ در سایر زبانھای برنامھ نویسی توابع 
  و غیره.  ()sizeو  ()sortتوابع را قبال در این زبان دیده اید. توابعی مانند 

  
  تابع رندم را در محیط متلب بھ صورت زیر اجرا نمایید:مثال: 

X= rad(1, 5) 
  

  : زیر مرتب کنید اعداد حاصلھ مرتب می شوندتابع فوق پنج عدد بین صفر و یک تولید می کند. حال اگر آرایھ فوق را با دستور 
Sort (x) 

  
اعداد رندم مرتب شده را در خود قرار داده و  yحال اگر تابع را بھ صورت زیر فراخوانی کنیم تابع دو خروجی دارد. آرایھ 

دتان در محیط متلب مکان و اندیس ھر درایھ اعداد رندم را در تولید اولیھ در خود قرار می دھد. بھتر است کھ خو zآرایھ 
  امتحان کنید:

[y z]= sort (x) 
  امکان نوشتن اینگونھ توابع با تعداد خروجی بیشتر از یک توسط کاربر نیز وجود دارد. 

  
  برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را بھ اجزای اول آن تبدیل کرده و تعداد تکرار ھر عدد اول را نیز بیان کند. مثال: 

  
function [Primes Powers]=PrimeDecomposition(n) 
    Primes=GetPrimesLessThan(n); 
    Powers=zeros(size(Primes)); 
    for k=1:numel(Primes) 
        p=Primes(k); 
        while mod(n,p)==0 
            Powers(k)=Powers(k)+1; 
            n=n/p; 
        end 
    end 
    Primes=Primes(Powers~=0); 
    Powers=Powers(Powers~=0); 
    function P=GetPrimesLessThan() 
        P=find(isprime(1:n)); 
    end 
end 
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 functionھمانطور کھ مشاھده می شود تابع دارای یک ورودی ولی دو خروجی می باشد. ھمچنین یک تابع دیگری نیز بھ نام 
P=GetPrimesLessThan()  این تابع تعریف شده است. بھ اینگونھ توابع کھ درون یک تابع تعریف می شوند زیر تابع درون

گفتھ می شود کھ فقط درون ھمان تابع قابل دسترس بوده و نیازی بھ تعریف ورودی ندارند. چون از ورودی  subfunctionیا 
ارج از تابع مادر وجود داشتھ باشد تداخلی ایجاد نشده و ھمان تابع مادر استفاده می کنند. حتی اگر تابع دیگری با ھمین نام در خ

تابع مادر بھ تمام  در ھنگام فراخوانی نزدیکترین تابع با یک نام یعنی ھمانی کھ درون خودش میباشد را فراخوانی می کند.
  متغیرھای تعریف شده موجود در زیر تابع نیز دسترسی دارد.

لب آنرا با دو خروجی و یک ورودی و بھ صورت زیر فراخوانی می نماییم. در این جھت فراخوانی تابع تابع فوق در محیط مت
  قرار می گیرند: zو تعداد تکرار ھر کدام در آرایھ  yصورت اعداد اول در آرایھ 

  
[y z]= PrimDecomposition (n) 

 
 

  دستورات تبدیل
 

می  برای این منظور از توابع تبدیل نوع استفادهگاھی اوقات نیاز است برخی از انواع داده ھا تبدیل بھ نوع ھای دیگری بشوند. 
  تعدادی از توابع تبدیل اعداد از قرار زیر می باشند: کنیم.

  
  تبدیل بھ دقت مضاعف:

  
مورد  whileو forاین دستور در زمان استفاده از توابع حلقھ  ٠توسط این دستور یک متغیر بھ دقت مضاعف تبدیل می شود

ات حلقھ نمی توان آنھا را در صورتی کھ متغیر تبدیل مضاغف نشده باشد در زمان استفاده از دستور ٠استفاده قرار می گیرد
   .فراخوانی کرد

A=double (A) 
  تبدیل اعداد باینری بھ دسیمال:

  
  .بھ مثال توجھ کنید ٠توسط این دستور اعداد باینری بھ دھدھی یا دسیمال تبدیل می شود

A=’1000010’; 
B= bin2dec (A) 

   .یا ھمان رشتھ باشد stringقرارگرفتھ است باید بھ صورت  Aعددی کھ در متغیر نکتھ: 
  

 تبدیل اعداد ھگزا دسیمال بھ دسیمال:
  

 .بھ مثال توجھ کنید ٠توسط این دستور اعداد ھگزادسیمال را بھ دھدھی یا دسیمال تبدیل می شود
     

A=’14123’; 
B= hex2dec (A) 

  
  .یا ھمان رشتھ باشد stringقرار گرفتھ است باید بھ صورت  Aی کھ در متغیر عدد نکتھ:

  
 بھ عدد:  string   تبدیل مقادیر رشتھ ای یا

  
را بھ مقدار عددی تبدیل می شود وقابلیت انجام عملیاتھای ریاضی روی آن مسیر  stringتوسط این دستور مقادیر رشتھ ای یا 

  .بھ مثال توجھ کنید .می شود
 
A=’253’; 
B= str2num (A) 

 : stringتبدیل مقادیر عددی صحیح بھ رشتھ یا 
  

   .بھ مثال توجھ کنید ٠تبدیل می شود stringتوسط این دستور مقادیر عددی صحیح بھ مقدار رشتھ ای یا 
A= 253; 
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B= int2str (A)  
 :  stringتبدیل ھر مقدار عدد بھ رشتھ یا 

  
   .بھ مثال توجھ کنید.تبدیل می شود stringیر عددی، حتی اعشار بھ رشتھ یا  توسط این دستور مقاد

A=25.3; 
B=num2str (A)  

 یا کارکتر:  stringتبدیل متغیر عددی اسکی بھ 
  

اعداد باید در  این ٠قرار می دھد Bقرار گرفتھ را بھ کارکتر یا متن تبدیل کرده ودر متغیر  Aاین تابع مقدار عددی کھ در متغیر 
   .جدول کدھای اسکی قرار داشتھ باشد

A= 76; 
B= char (A) 

 بھ یکدیگر:  stringچسباندن رشتھ یا 
  

   .قرار می دھد Bرا بھ یکدیگر چسبانده ودر متغیر  s3و s2و s1این تابع مقدار رشتھ ای 
A1=’76’; 
A2=’ali’; 
A3=’-‘; 
A4=’20’; 
B= char (A1, A2, A3, A4); 
d= strcat(A1, A2, A3, A4); 

  ایجاد تاخیر: 
  

مقدار تاخیر بر حسب ثانیھ می با شد و می توانید  ٠توسط این دستور می توانید بھ مقدار دلخواه در برنامھ تاخیر ایجاد نمایید
 .یدبرای زمان ھای کمتر از ثانیھ از اعداد اعشار استفاده نمای

  
  .ثانیھ ٢٠تاخیر بھ اندازه  مثال:

 
Pause (20) 
 
 

  چند جملھ ایھا 
  

بھ عنوان مثال بھ راحتی می توان از چند جملھ ایھا مشتق و ٠تغییر چند جملھ ایھا وجود داردبرای  توابعیMATLABدر 
ی انجام این کارھا بر روی جند جملھ ایھای ھمچنین می توان ریشھ ھای چند جملھ ای را پیدا کرد. اگر چھ، برا ٠انتگرال گرفت

  ٠مرتبھ باال، در برخی از حاالت خالی از اشکال نمی باشدوبھ ھمین منظور باید با احتیاط آنھا را مورد استفاده قرار داد
  

  پیدا کردن ریشھ ھا در چند جملھ ای ھا
  

ھ ای صفر می شود). مشکل موجود دربسیاری از پیدا کردن ریشھ ھای یک چند جملھ ای (مقادیری کھ بھ ازای آنھا جند جمل
مشکل را بر طرف کرده و ابزاری برای ایجاد در تغییر چند جملھ ایھای نیز ارائھ می دھد.  این MATLABحاالت می باشد. 

جند جملھ ای رابا استفاده از یک بردار سطری از ضرایب آن و با ترتیب نزولی نشان  می دھند.بھ عنوان  MATLABدر
  بھ صورت زیر وارد می شود: x^4 – 12x^3 0x^2 + 25x + 116، چند جملھ ای مثال

 p= [1 -12 0 25   116] 
   
توجھ داشتھ باشید متغیر ھایی کھ ضریب آنھا صفر می باشد نیز می بایست نوشتھ شوند. تا زمانی کھ شما مشخص نکرده 

د. با توجھ بھ این حالت، می توانید ریشھ ھای چند جملھ ای نمی تواند تشخیص دھد کھ کدام متغیر صفر می باش MATLABاید،
  پیدا کنید، بھ مثال زیر توجھ کنید: rootsرا با استفاده از تابع 

 
 r=roots (p) 
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  ایجاد چند جملھ ای ھا با داشتن ریشھ ھای آنھا
  

بھ طور قراردادی چند  MATLABچند جملھ ایھا و ریشھ ھای آن ھر دو بردار می باشند،  MATLABاز آنجایی کھ در 
  جملھ ایھا را در بردار ھای سطری و ریشھ ھای آنھا در بردارھای ستونی قرار می دھد.

این کار را  polyتابع  MATLABبا داشتن ریشھ ھای یک چند جملھ ای می توانید چند جملھ ای مربوط بھ آن را بسازید. در 
  انجام می دھد. بھ مثال زیر توجھ کنید:

 pp = poly (r) 
  
  ضرب چند جملھ ای ھا  

  
استفاده می شود، کھ باعث تلفیق دو آرایھ می گردد. بھ نتیجھ ای از حاصلضرب  convانجام ضرب چند جملھ ایھا از تابع برای 

   a(x)=x^3+2x^2+3x+4     و       b(x)=x^3+4x^3+9x+16دو چند جملھ ای 
  بدست می آید توجھ کنید:

a = [1 2 3 4];  
b = [1 4 9 16]; 
c = conv(a, b); 

  
.برای انجام عمل ضرب روی بیش از دو  c(x)=x^6+6x^5+20x^4+50x^3+75x^2+84x+64نتیجھ عبارت است از:

   .استفاده کنید convچند جملھ ای باید چندین بار از تابع 
  
  

  جمع چند جملھ ای ھا
  

ندارد. اگر ھر دو بردار چند جملھ ایھا ھم اندازه با شند، جمع تابع مختص عمل جمع برای چند جملھ ایھا وجود  MATLABدر 
  استاندار آرایھ ھا روی آن صورت می گیرد. بھ مثال زیر توجھ کنید:

 d= a+ b 
  

می باشد. وقتی دو چند جملھ ای دارای مرتبھ ھای متقاوتی  d(x)=2x^3+6x^2+12x+20کھ جواب این مسئلھ بھ صورت:
با اضافھ کردن صفر بسط داده شود تا مرتبھ آن با مرتبھ موجود در چند  می بایست مرتبھ کمتری دارد،باشند، چند جملھ ای کھ 

  توجھ کنید:  dو cجملھ ای بزرگتر یکسان شود. بھ جمع چند جملھ ایھای
 
 e= c + [0 0 0 d] 

  
  تقسیم چند جملھ ایھا 

  
این کار را   MATLABچند جملھ ای دیگری تقسیم کنید. در  در بسیاری از موارد مجبور می شوید تا یک چند جملھ ای را بھ

  انجام داد. بھ مثال بعد توجھ کنید:  deconvمی توان با استفاده از تابع 
[q, r] = deconv (c, b)  

  
  باقیمانده می باشد. rخارج قسمت و پارامتر دوم یعنی  qکھ در اینجا پارامتر اول یعنی 

  
  مشتق و انتگرال 

  
برای مشتق گیری چند جملھ ای  polyderاز  MATLABادن مشتق گیری چند جملھ ای آسان است، بھ ھمین منظور نشان د

  ٠استفاده می کند 
h = polyder (g) 

 
  

برای انتگرال گیری استفاده می کند. بھ  polyintاز تابع  MATLABھمچنین انتگرال گیری از چند جملھ ای را آسان می باشد.
 جھ کنید: مثال زیر تو

polyint (h, 44) 
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  مربوط بھ زمان محاسبات
  

توابعی نیز برای تغییر زمان وجود دارند. می توانید محاسبات را بر حسب تاریخ یا زمان مشخصی انجام دھید.  MATLABدر
رت اعدادی با این کارھا را با ذخیره تاریخ و زمان بھ صو MATLABتقویمھا را چاپ کرده و روزھای خاصی را پیدا کنید. 

انجام می دھد کھ با استفاده از آن تعداد روزھا را از ابتدای سال صفر نشان می دھد. بھ عنوان مثال،تاریخ اول  doubleدقت 
نمایش داده می شود، و ھمان روز در بعدازظھر بھ صورت  ٧٣٠۴٨۶، در ھنگام نیمھ شب بھ صورت  ٢٠٠٠ژانویھ سال 

ین قالب ممکن است انجام محاسبات را برای یک کامپیوتر آسانتر کند ولی تقسیر ظاھری این نمایش داده می شود. ا ٧٣٠۴٨۶/۵
از توابعی برای تبدیل اغداد تاریخ بھ رشتھ ھای کاراکتری و  MATLABمقدار، کار دشواری می باشد. بھ ھمین علت 

  برعکس و نیز برای تغییر تاریخ و زمان استفاده می کند .
  

  تاریخ و زمان جاری 
  

  زمان و تاریخ جاری را در یک  آرایھ قرار می دھد. بھ مثال زیر توجھ کنید: clockتابع 
T = clock 
T= 
         
2004            2               2             18                   4                27.893 

  
  یا بھ طورساده یک عدد تاریخ نشان می دھد:  double ، تاریخ و زمان جاری را بھ صورت عدد تاریخ با دقت  nowتابع 

t= now  
 

 نشان می دھد. dd-mmm-yyyyتاریخ جاری را بھ صورت رشتھ کاراکتری در قالب    dateتابع
date 

  
  تبدیل قالبھای تاریخ 

  
محاسباتی استاندارد را  عموما کارھای محاسباتی کھ درگیرزمان می باشند، زمان را بھ قالب عدد تاریخ تبدیل کرده، عملگرھای

روی زمانھا اجرا می کنند سپس مجددا نتیجھ را بھ یک قالب تاریخی کھ برای خواننده قابل درک باشد، تبدیل می کند. در نتیجھ، 
  سھ قالب برای تاریخ ارائھ می دھد: MATLABتبدیل زمان بھ قالبھای مختلف بسیار مھم می باشد. 

  doubleعدد تاریخ با دقت  -١
  رشتھ ھای تاریخی (کاراکترھای تاریخی) در انواع مختلف   - ٢ 

  بردار تاریخی عددی کھ ھر مقدار آن شامل جزئی ازتاریخ می باشد، بھ عنوان مثال: -٣
[year ,month ,day, hour ,minute ,seconds]  . 

  
 بھ صورت datestrعدد تاریخ را بھ رشتھ تاریخ تبدیل می کند. دستوراستفاده از تابع  datestrتابع 

Datestr (date, dateform)   می باشد، کھ در آن نحوه عملکردdateform توسط متن راھنمایdatestr :شرح داده می شود  
 
help datestr 

  می باشد، توجھ کنید: datestrبھ مثالھای زیر کھ راجع بھ نحوه استفاده از 
t= now 
T= 
7.319797588851968e +005 
datestr ( t) 
Ans=  
02- feb- 2013  18:12: 48 
datestr (t,12) 
Ans=  
Febo4 
datestr (t, 23) 
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Ans=  
02/02/2004 
datestr (r, 25) 
Ans=  
04/02/02 
datestr (t, 13) 
Ans=  
18: 12: 48 
datestr (t, 29)  
Ans= 
2004- 02 – 02 

 
یک رشتھ تاریخ را با استفاده از قالب  datenumمی باشد. بھ ھمین علت است کھ تابع  datestrمعکوس تابع  datenumتابع 

datenum (str)   بھ عدد تاریخ تبدیل می کند. ھمچنین این تابع با استفاده از قالبھایdatenum (year, month, day)   یا
datenum  (year, month, day,  hour ,minute  ,second) :تاریخھا را تبدیل می کند. بھ مثالھای زیر توجھ کنید  

t= now 
ts = datestr (t) 
datenum (ts) 
datenum (2013, 5, 14, 16,48,07) 
datenum (2004, 5, 14,) 

  
بھ یک بردار عددی کھ حاوی  ١۶، یا ١۵، ١۴،  ١٣،   ۶، ٢، ١، ٠یک رشتھ تاریخ را با استفاده از قالبھای  datevecتابع 

دد تاریخ را بھ بردار عددی با جزئیات تاریخی تبدیل می کند. مقادیر وجزئیات تاریخی می باشد، تبدیل می کند. ھمچنین یک ع
  بھ مثال زیر توجھ کنید: 

c= datevec (‘12/ 24/ 1984’) 
C= 
     
     1984         12          24          0          0           0 
[yr, mo, day, min, sec] =datevec (’24- Dec- 1984   08: 22’) 
Yr= 
Mo= 
 
Day= 
      24 
Hr= 
       8 
Min= 
      22 
Sec= 
       0 
 

  توابع تاریخ 
  

از یک رشتھ یا یک عدد تاریخی استخراج کرد.  weekdayمقدار عددی روزھای ھفتھ را می توان با استفاده از تابع 
MATLAB  ،ر توجھ کنید:قرار می دھد. بھ مثال زی ٧وشنبھ روز شماره  ١روز شماره  را یکشنبھبھ طور قراردادی  

[d, w] = weekday (728647) 
D= 
    2 
W= 
Mon 
[d, w] = weekday (’21- Dec- 1994’) 



 عبدالھی ................. محمدمقدماتی متلب
 

٤٠ 
 

D= 
     4 
W= 
Wed 

 
پیدا کرد. بھ خاطرسال کبیسھ، ھر دو مقدار ماه و سال مورد نیاز  ecmdayآخرین روز ھرماه را می توان با استفاده از تابع 

  است. بھ مثال زیر توجھ کنید:
 
eomday (2014, 2)  
Ans= 
 
     29 
 
eomday (1900,2)  
Ans= 
      
      28 
eomday (2000,2)  
Ans= 
 
     29 

  
MATLAB می تواند یرای ھر ماھی کھ مورد نظر شما می باشد، تقویمی ایجاد کند و آن را در پنجرهCommand    نمایش

  اردھد. بھ مثال زیر توجھ کنید:قر ٧*۶آن را در یک ماتریس  calendarدھد یا استفاده از تابع 
 

calendar (date) 
calendar (1954, 9) 
x =calendar (2014, 2) 

  
  

  توابع زمانبندی
  

کرونومترشروع بھ  ticاستفاده می شود. با اجرای تابع  MATLABبرای زمانبندی گروھی از عملگرھای  toc و  ticتابع از 
  ی شده را نمایش می دھد:متوقف شده و زمان سپر tocکارکرده وبا اجرای 

tic; 
     plot (rand (50,5) ); 
toc 
 

 
سریعتر می باشد زیر  plotتوجھ کنید. دومین  plotدر مثال فوق بھ تفاوت موجود بین زمانھای سپرد شده در دو دستور 

MATLAB  پیش از آن پنجرهfigure ه بود.را ساختھ بود و توابعی را کھ بھ آنھا نیاز داشت را کامپایل کرد  
  
  

  بر چسبھای روی شکل
  

بھ  dateticبرخی مواقع استفاده از تاریخھا یا رشتھ ھای زمانی بھ عنوان برچسب روی محور مختصات، مناسب می باشد. تابع 
طور خودکار این کار را انجام می دھد. استفاده از این تابع باعث می شود تا محور مختصات توسط برداری از عددھای تاریخی 

 اشاره کرد. بھ مثال زیر توجھ کنید: datenumگذاری شوند. بھ عنوان مثال، می توان بھ خروجی تابع عالمت
  

t= (1900: 10: 1990); 
 p= [75. 995; 91. 972; 105. 711; 123. 203; 131. 669;  
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      150. 697; 179. 323; 203. 212; 226. 505; 249. 633]; 
 plot(datenum(t, 1, 1), p); 
 datetick ('x','yyyy');  

 

  توابع عددی
  

primes       
  

  این تابع اعداد اول از صفر تا عدد وارد شده را ارائھ میکند.
primes (11) 

factor    
  

  این تابع عدد وارد شده را بھ اعداد اول تجزیھ می کند.
factor (100) 

gcd     بزرگترین مقسوم علیھ مشترک  
  

  دو عدد وارد شده را ارئھ می دھد.بزرگترین مقسوم علیھ مشترک 
gcd (12, 36) 

lcm     کوچکترین مضرب مشترک  
  

  کوچکترین  مضرب مشترک دو عدد وارد شده را محاسبھ می کند .
lcm(6,22) 

power  توان  
  

  مقدار اول را بھ توان مقدار دوم می رساند. 
power (2, 3)   

  دستورات منطقی
  

isempiy    خالی است یا نھ  
isnumeric   عدد است یا نھ  

isequal      برابر است یا نھ  
isprime  عدد اول بودن  

  

  اشکال گرافیکی دو بعدی 
  

بھ طور مفصل بحث خواھد شد. اشکال و قابلیتھای بیان شده  MATLAB، در مورد اشکال گرافیکی موجود در مرحلھدراین 
در دسترس می باشند کھ بھ طور   camera و figureر جعبھ ابزارھای و یا دکمھ ھایی د  figureبھ صورت منوھایی در پنجره

انتخاب  figureموجود در پنجره   viewپیش فرض در ھنگام رسم شکل یامنحنی ظاھر می شوند و یا می توان آنھا را از منوی 
  کرد.

گزینھ ھای موجود در منو و جعبھ ابزار بھ طور معمول اگر می خواھید شکلی را مطابق میل خود تغییر دھید، باید از قابلیتھا و 
استفاده کنید تا بھ طور خودکار نمودار را مطابق با میل  commandاستفاده کنید. یا می توانید از توابع پنجره   figureپنجره 

مطابق با میل  استفاده می کنیم، زیرا ھمان کارھایی را انجام می دھند کھ  commandخود تغییر دھید. در اینجا از توابع پنجره 
  خود تغییر دھید. 

  
در این بخش بھ توابع رسم دو بعدی می پردازیم. راستی چرا ترسیم اینقدر برای ما مھم است؟ در ھر زمینھ علمی کھ کاری 

د کھ انجام داده و یا ھر بھینھ سازی در ھر زمینھ ای کھ انجام می شود اگر تعداد داده ھا و خروجی ھا زیاد باشد شاید مقدور نباش
خروجی ھا را در یک جدول قرار داد. زیرا جدول بسار بزرگ شده و قابل ترسیم نباشد. پس بھترین شکل برای ارائھ خروجی 
ھا در مقادیر زیاد ترسیم یا پالت می باشد. بنابر توانایی کار با ترسیمات دو بعدی و سھ بعدی در اینگونھ موارد کامال مشخص 

 می شود.
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   plotتابع 
  

می باشد. این تابع رسم شکل، مجموعھ ایی از   plotکھ برای رسم داده ھای دو بعدی بیشتر از آن استفاده می کنید، تابع تابعی 
آرایھ ھای داده ھا را بر روی محورھای مختصات رسم کرده و نقاط تعیین شده را با استفاده از خطوط مستقیم بھ یکدیگر متصل 

  زیر توجھ کنید: یاھ می کند. بھ مثال
  
  :١ لاثم
  

x= [1 2 3 4 2 5 6 2]; 
plot (X) 

  :٢ لاثم
 

x= [1 2 3 4 2 5 6 2]; 
y=x.*exp (x)  
plot (x,y) 

 :٣ لاثم
  

x =linspace (0, 2* pi, 30); 
 y= sin (x) ; 
 plot (x, y), title (‘figure 26.1: sine wave’) 
 

کھ   yایجاد می شود تا محور افقی نمودار را ساختھ و بردار دیگری را بھ نام  x<=2 pi=>0نقطھ دربازه  ٣٠در مثال فوق، 
  figureجره مربوط بھ اشکال گرافیکی را بار می کند کھ پنجره پن  plotمی باشد ایجاد کند. تابع   xشامل سینوس آن نقاط در 

نامیده می شود، سپس محور مختصات را بر طبق داده ھا مدرج می کند و نقاط را بر روی نمودار رسم کند.بعد از رسم نقاط، 
ج کرده و عالئم آنھا را با خطوط راست بھ یکدیگر متصل می کند. این تابع بھ طور خودکار محورھای مختصات را مدر

پنجره جاری را   plotاز قبل باز باشد، تابع  figure مشخص کننده نقاط را روی محورھای مختصات قرار می دھد. اگر پنجره 
  پاک کرده و شکل جدید را در آن رسم می کند.

  
  ساده را نشان می دھد.  plotبرنامھ زیر یک 

clc; 
clear; 
xmin=-4*pi; 
xmax= 4*pi; 
x=linspace(xmin,xmax,2000); 
y=sin(x); 
plot(x,y); 
grid on; 
xlim([xmin xmax]); 
ylim([-1.5 1.5]); 

  
 را مشخص می کند. yو  xمحدوده شروع محور ھای  ylimو  xlimدستورات 

 موجب فعال شدن خطوط گرید بر روی پالت می شود. grid onدستور 
  

  خروج پالت بھ صورت زیر است:
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محور را بھ صورت بصری  yو  xکھ در تصویر مشخص شده است موجب می شود کھ بتوان موقعیت   data cursorامکان 
 creat newمشاھده کرد. با ھر بار کلیک کردن مکان قبلی پاک شده و مکان جدید ثبت می شود. با راست کلیک و انتخاب 

datatip .مکان قبلی را حفظ کرد 
 

  برچسبھا  جدول بندی نمودار ھا، جعبھ ھای مختصات و
  

خطوط شبکھ را برای نمودار جاری و در نقاطی کھ با عالمت مشخص شده است، فعال می سازد. دستور  grid onدستور 
grid off  باعث غیر فعال شدن آن می گردد.چنانچھ از دستورgrid  بدون ھیچ آرگومانی استفاده کنید، اگر خطوط شبکھ فعال

خطوط شبکھ بھ نمودار فوق اضافھ می گردد.بھ طور پیش فرض، ھنگام شروع  باشد، پاک می شود و اگر فعال نباشد،
MATLAB  حالت ،grid off  فعال است.  

  
  رسم ھای متعدد

  
را وارد می  hold onمی توانید رسم ھای جدیدی را بھ رسم موجود اضافھ کنید. ھنکامی کھ دستور  holdبااستفاده از دستور 

محورھای مختصات جاری را پاک نمی کند.در عوض منحنی ھای جدید  MATLAB ,plotید کنید، در ھنگام اجرای توابع جد
اگر داده ھای جدید متناسب با محدوده محورھای مختصات جاری نباشند،  را بھ محورھای مختصات جاری اضافھ می کند.

م ھای جدید، پاک می شود. جاری برای رس  figure،پنجره  hold offمحورھای مختصات مجددا مدرج می شوند. با اجرای 
تبدیل می  onباشد بھ  offو اگر  offباشد، بھ   onآنگاه اگرحالت جاری را بدون ھیچ آرگومان اجراکنید،  holdاگر دستور 

  شود.
x= linspace (0, 2* pi, 30); 
y= sin (x); 
z =cos (x); 
plot (x, y); 
hold on; 
plot (x, z, ‘m’); 
hold off; 
title (‘figure 26. 8: use of hold com’); 

  ابزار رسم نمودار
  

بھ جای استفاده از رشتھ ھای متنی منحصر بھ فرد برای مشخص کردن مجموعھ داده ھا روی نمودار، میتوانید جعبھ راھنمایی 
از آن می توانید جعبھ راھنمایی را روی نمودار ایجاد می کند کھ با استفاده   legendرا برای نمودار خود تعریف کنید. دستور

متن راھنمایی را برای ھر خطی کھ بر روی نمودار قرار دارد، ایجاد کنید. اگر می خواھید جعبھ راھنما را جا بھ کنید، ابتدا 
اشاره گر ماوس را نزدیک لبھ سمت چپ جعبھ راھنما برده و کلیک کنید و در حالی کھ کلید ماوس را پایین نگھ داشتھ اید، جعبھ 

  جعبھ راھنما را حذف می کند.  legend offبھ مکان مورد نظر خود انتقال دھید.دستور راھنما را 
x=linspace (0, 2* pi, 30); 
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y=sin(x); 

z=cos (x); 

plot(x, y, x, z); 

legend ('sin(x)','cos(x)'); 

title ('figure 26.10: legend Example'); 

  ھنما مشخص شده است:خروجی برنامھ فوق بھ این صورت می باشد. محل را

  

  می توان دو محور را بھ طور ھمزمان در یک پالت رسم کرد:
clc; 
clear; 
close all; 
xmin=-4*pi; 
xmax= 4*pi; 
x=linspace(xmin,xmax,2000); 
y1=sin(x); 
y2=cos(x); 
figure; 
plot(x,y1,'b'); 
hold on; 
plot(x,y2,'r'); 
grid on; 
xlim([xmin xmax]); 
ylim([-1.5 1.5]); 
legend('sin(x)','cos(x)'); 
hold off; 
 

  در صورت نیاز می توانید چند منحنی یا خط را روی یک نمودار رسم کنید. بھ مثال زیر توجھ کنید:
  

z= cos (x); 
plot (x, y, x, y); 
title (‘figure 26. 2: sine and cosine’); 
 

صورت جفت آرگومان بعدی، می توانید خط یا منحنی دوم را معرفی کرده و با دادن اطالعات مربوط بھ خط یا منحنی دوم بھ  
بر روی یک نمودار رسم می کنیم. اگر چھ شکل رسم شده  xرا بھ ازای مقادیر  cos(x )و sin(x )آن را رسم کنید. این بار تابع 
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بھ اندازه تعداد جفت   plotکند. تابع  بھ طور خودکار منحنی دوم را بھ رنگ دیگری رسم می  plotرنگی نمی باشد، ولی تابع 
ھر    plotآرگومان ھای دریافتی، منحنی رسم می کند. اگر یکی از آرگومان ھا ماتریس و آرگومان دیگر بردارباشد، تابع 

  ستون از ماتریس را در مقابل بردار مربوطھ رسم می کند. بھ مثال زیر توجھ کنید:
  

w = [y; z];  
plot (x, w) 
 

موجب می شود ھر دو نمودار در یک پالت رسم می شود. در غیر این صورت ابتدا نمودار اول رسم شده و  hold onدستور 
 rو  bسپس نمودار دوم بھ جای آن رسم می شود کھ بھ دلیل سرعت باالی کامپیوتر فقط نمودار آخر دیده می شود.گزینھ ھای 

 bبھ جای  blueمشخصھ رنگ نام رنگ را نیز تایپ کرد. (مثال  رنگھای نمودار را مشخص می کند. می توان بھ جای حروف
موجب می شود کھ بھ این  hold offنیز باعث می شود کھ باالی نمودار توضیحی درج شود.  دستور  legend). دستور 

  خاصیت پایان داده شود. خروجی دستور فوق بھ صورت زیر است:
  

 
  
 

  ezplotتابع 
 

 yو  xاست. این تابع یک معادلھ را دریافت کرده و تمام  ezplotھ ترسیم ھای دو بعدی در متلب تابع یکی ار توابع مفید در زمین
  ھای موجود در آن معادلھ را رسم می کند. شکل کلی این تابع بھ صورت ھای زیر است:

ezplot(fun) 
ezplot(fun,[min,max]) 
ezplot(fun2,[xmin,xmax,ymin,ymax]) 

  
را گرفتھ و پالت آن را رسم می کند. دستور دوم یک تابع را بھ ھمراه مقدار مینیمم و ماکزیمم مقادیر را اول یک تابع دستور 

را دریافت و پالت آن را  yو  xدریافت و پالت آن را رسم می کند. دستور سوم یک تابع را بھ ھمراه مقدار مینیمم و ماکزیمم 
  رسم می کند.

 
  رودی ھای متفاوت اجرا کنید:برنامھ زیر را نوشتھ و با ومثال: 

clc; 
clear; 
close all; 
strfun=input('Enter a function of x to plot: ','s'); 
figure; 
ezplot(strfun,[-1 5]); 
grid on; 
title(['f(x) = ' strfun]); 

  پس از اجرا ورودی ھای زیر را وارد کرده و خروجی را مشاھده نمایید:
Sin (x^2)  
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5 * cos(y*2) 
 

  cometتابع 
  

Comet  بھ معنای ستاره دنبالھ دار بوده و در یک مسیر را جھت حرکت شبیھ سازی کرده و این مسیر حرکت را در یک پالت
نشان می دھد. این تابع برای پیاده سازی توابع حرکت در فیزیک بسیار مفید و کارا است.شکل کلی این تابع بھ صورت زیر 

  است:
comet(y) 
comet(x,y) 
comet(x,y,p) 

  
را گرفتھ و حرکت را بر  yو  xگرفتھ و حرکت را ایجاد می کند. خط دوم پارامترھای  yخط اول فقط یک پارامتر بر حسب 

را بھ عنوان ورودی دریافت می کند و حرکت را بر آن اساس تنظیم  دحسب ھر دو محور ایجاد می کند. و خط سوم یک درص
  می کند.

  
  نوشتھ و خروجی آن را مشاھده نمایید:برنامھ زیر را مثال: 

clc; 
clear; 
close; 
t = 0:.01:2*pi; 
x = cos(2*t).*(cos(t).^2); 
y = sin(2*t).*(sin(t).^2); 
comet(x,y); 
 

  ھای متفاوت زیر آزمایش کرده و خروجی آنان را مشاھده نمایید: cometبرنامھ فوق را با 
comet(x); 
comet(y); 
comet(x,y, 0.01); 

  
  برنامھ زیر را نوشتھ و خروجی آن را مشاھده نمایید:مثال: 

clc; 
clear; 
close all; 
t = 0:.01:20; 
x=cos(t).*exp(-0.1*t); 
y=sin(t).*exp(-0.1*t); 
figure; 
comet(x,y,0.05); 

  
یط متلب تایپ کرده تا را در مح edit cometاستفاده کرد. دستور  editبرای مشاھده کد ھر تابع در متلب می توان از دستور 

 کد درونی تابع را مشاھده نمایید. 
 

از رنگ آبی شروع  MATLABاگررنگی را برای رسم نمودار خود مشخص نکید و از رنگھای پیش فرض استفاده کنید، 
نوع  کرده و با اضافھ شدن ھر خط بھ نمودار، بھ ترتیب از ھفت رنگ بعدی موجود در جدول استفاده می کند ودر صورتی کھ

خط را مشخص نکرده باشید، خط پیش فرض شما، خط توپر می باشد. برای عالئم حالت پیش فرضی وجود ندارد. اگر عالمتی 
را مشخص نکرده باشید، عالمتی ھم رسم نمی شود. با انتخاب یکی از عالئم جدول فوق، آن عالمت در تمام نقاط روی منحنی 

  مشخص نکرده باشید، بھ یکدیگر متصل نمی شوند.قرار می گیرد و تا زمانی کھ نوع خط را 
اگر رنگ، عالمت و نوع خط را در یک رشتھ نوشتھ باشید، رنگ مورد نظر برای خط و عالمت بھ کاربرده می شود.بھ 

  منظور اینکھ رنگ دیگری را برای عالمت خود انتخاب کنید، مجددا ھمان داده ھا  را با رشتھ مشخصھ دیگری رسم کنید.
  



 عبدالھی ................. محمدمقدماتی متلب
 

٤٧ 
 

  اگر بخواھیم ترسیمات را با رنگ و یا ....خاصی انجام دھیم بدینگونھ پیش می رویم.حال 
  نوشتھ می شود. plotبرای معرفی رنگ در ترسیم از حروف کلیدی استفاده می شود کھ داخل کوتیشن در دستور 

  یر توجھ کنید:زبھ مثال 
  

  اری ندارد.               این دستور ترسیم را با رنگ قرمزانجام می دھد و بھ نوع ترسیم ک
Plot(x, y, ‘r’) 

  این دستور بھ رنگ کاری ندارد و فقط  نقاط را مثلث نشان می دھد.
Plot (x, y,’^’) 

  این دستور فقط ترسیم  را بھ صورت خط  چین انجام می دھد.
Plot (x, y,’:’) 

  رکیب نمود.ھر کدام از سھ کلیدی باال از گروه خاصی ھستند کھ می توان آنھا را ھم ت
Plot (x, y, ‘r^:’) 

  در این دستور سھ حرف کلیدی باال با ھم ترکیب شده است.
  

  حرف اول رنگ قرمز ...حرف دوم عالمت (مثلث) و حرف سوم نوع خط (نقطھ چین) را تعیین می کند.
  

  جدول زیر حروف نمایش رنگ و ترسیم را نشان می دھد:
  

  حروف ترسیم plotحروف رنگ در 
B  خط صاف  -  آبی  
R  نقطھ چین  :  قرمز  
G  خط نقطھ  -.  سبز  
C  خط چین  --   فیروزه ای  
M  بدون ترسیم خط  خالی  بنفش  
Y   زرد      
K  مشکی      

  
  را نشان می دھد: حروف نمایش نقطھ

  
.  o *  +  s  d  ^  v  >  <  p  H 

عالمت   ستاره  دایره  نقطھ
  بعاوه

مثلث   لوزی  مربع
رو بھ 

  باال

مثلث 
رو 
  پایین

مثلث 
رو بھ 

  سترا

  
مثلث 
رو بھ 

  چپ

ستاره 
پنج 
  راسی

ستاره 
شش 
  راسی

  
  می توان از ترکیب مقادیر فوق نیز استفاده کرد.

X= -pi: pi/10 : pi; 
Y= sin(x); 
Z= cos(x); 
Plot(x, y,’b:d’, x, z, ‘rp-.’); 
 

‘b:d’  کھ در آنb  نشان دھنده رنگ آبی و نوع ترسیم آن نقطھ چین ولوزی(:d) یم دوم رنگ قرمز و نوع می باشد و در ترس
  (.-rp)ترسیم خط و نقطھ و ستاره پنج راسی است 

  
  خروجی برنامھ بھ صورت زیر می باشد:
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  بھ برنامھ زیر توجھ کنید. می توان تصاویر زیبایی را با توابع رسم کرد و تابع پالت قابلیتھای باالیی دارد:
clc; 
clear; 
close all; 
theta1=linspace(0,2*pi,50); 
N=5; 
theta2=linspace(0,2*pi,N+1)+pi/12; 
r=10; 
z1=r*exp(1i*theta1); 
z2=r*exp(1i*theta2); 
figure; 
plot(z1,'LineWidth',5); 
hold on; 
plot(z2,'-ko','MarkerSize',15,'MarkerFaceColor',[1 0.55 0]); 
grid on; 
axis equal; 
xlim([-1.2 1.2]*r); 
ylim([-1.2 1.2]*r); 

  ی برنامھ بھ صورت زیر می باشد:خروج

  
  

در خط سیزدھم مکانی کھ باید رنگ وارد شود برنامھ از رنگھای پایھ تعریف شده استفاده نکرده بلکھ رنگی را خودش ایجاد 
است را نرمال  ٢۵۵کھ محدوده ای بین صفر تا  RGBکرده است. نحوه ایجاد رنگ بھ این صورت است کھ محدوده رنگھای 

  . {0 0.55 1]ار نرمال شده آن را وارد کرده است کرده و مقد
  

یکی دیگر از مواردی کھ در ترسیم پالت امکان پذیر است امکان مشخص کردن اندازه ضخامت خط بوده کھ توسط دستور 
plot(z1,'LineWidth',5);  قرار داده است. ۵در خط یازده انجام شده است و ضخامت خط را برابر  
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  figureپنجره ھای 
  

متعددی را ایجاد کرده و مجموعھ داده ھای مختلفی را بھ روشھای   گوناگون در ھر کدام از آنھا  figureمی توانید پنجره ھای 
  رسم کنید.

ایجاد می شود، در مکان پیش فرض شکل، روی صفحھ قرارداده می شود. در نتیجھ،   figureھنگامی کھ یک پنجره جدید
ایجاد می شود، ھر پنجره جدید روی سایر پنجره ھای قدیمی قرار می گیرد. برای   figureھنگامی کھ بیشتر از یک پنجره 

 بکشید. figureاینکھ پنجره ھا را بھ طور ھمزمان با ھم مشاھده کنید، با استفاده از ماوس آنھا بھ سمت نوار عنوان پنجره 
  

 زیر نمودارھا
  

  subplot(m, n, p)رھای مختصات را در خود نگھ دارد.دستورمی تواند بیش از یک مجموعھ از محو  figureیک پنجره 
ام را بھ عنوان ناحیھ فعال انتخاب می  pاز ناحیھ رسم تقسیم می کند و ناحیھ  mدر  nجاری را بھ یک ماتریس  figureپنجره 

  کند. زیرا نمودار ھا بھ ترتیب از چپ بھ راست وباال بھ پایین شماره گذاری می شوند.
x= linspace (0,2* pi, 30); 
y=sin (x); 
z=cos(x); 
a=2.*sin(x).*cos(x); 
b=sin(x)./(cos(x)+eps); 
subplot (2, 2,1); 
plot(x, y), axis ([0 2* pi -1 1]),title ('figure 26.09a: sin (x)'); 
 subplot (2, 2, 2); 
plot(x,z),axis ([0 2*pi -1 1]),title('figure 26. 09b: cos (x)' ); 
 subplot (2, 2, 3); 
plot(x, a),axis ([0 2* pi -1 1 ]), title ('figure 26.09c: 2sin(x) cos (x)'); 
 subplot (2,2,4); 
plot(x,b),axis ([0 2*pi -20 20]),title ('figure 26. 09d: sin (x) /cos (x)'); 

  
  
  

  
ھا بتوان نامی داد و در خروجی نشان داد.  y ھا  xاین دستورات موجب می شود کھ بھ محور  :ylableو  xlableدستورات 

  مثال در برنامھ قبل اگر این دو دستور را اضافھ کنیم دو محور دارای برچسب می شوند:
  

xlabel('x'); 
ylabel('y'); 

  
ایجاد   figureخود  fileمی توان تصویر پالت ایجاد شده را با فرمت ھای تصویری دیگری ذخیره کرد. برای این کار از منوی 

پالت مورد نظر را بھ ھر فرمت  save as typeرا انتخاب کرده توسط موارد قابل انتخاب در بخش  saveasشده گزینھ 
بوده کھ موجب می شود فایل پالت بھ صورت برداری  (emf .)تصویری دلخواه ذخیره کرد. یکی از بھترین فرمت ھا فرمت 

حل ساده تری کھ برای این  هن شکل قابل شناسایی و درج در فایلھای متنی باشد. رابھ بھتری wordذخیره شده و در نرم افزار 
را انتخاب کرده و سپس در داخل نرم  copy figureگزینھ  figureموجود در  Editعمل وجود دارد این است کھ در منوی 

ش این است کھ تصویری را کھ بھ این کنیم. یکی از خواص این رو pastدر ھر مکانی از متن کھ بخواھیم آنرا   wordافزار 
انتقال دھید با ھر اندازه زوم کردن افت کیفیت ندارد. بھ این دلیل کھ این پالت بھ صورت برداری ذخیره شده  wordصورت بھ 

  است و نھ بھ صورت تصویر. در ضمن حجم بسیار کمی ھم دارد.
  

و چند گزینھ دیگر را نیز در اختیار  Arrow, Text Arrow, color barامکانات زیادی از جملھ  figureدرھر  insertمنوی 
می گذارد کھ موجب می شود تا بتوان پالتھایی با جزئیات و کیفیت باالتر را داشت. تمام این جزئیات ایجاد شده نیز بھ ھمراه 

 است.   wordقابل ذخیره سازی و انتقال بھ  copy figureخود پالت با دستور 
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بوده کھ اخرین ابزار در جعبھ ابزار باالی صفحھ بوده و تمام  plot toolsابزار  figureیار کارا در پنجره یکی از امکانات بس
و غیره را کھ بھ صورت برنامھ نویسی انجام می دادیم را بھ صورت  xlable, colorامکاناتی را کھ برای رسم یک پالت مانند 

 رابط گرافیکی امکان پذیر می سازد. 

 ھ بعدینمودارھای س
  

از امکانات رسم نمودارھای دو بعدی متلب برای رسم نمودارھای دو بعدی استفاده می شود کھ شرح خالصھ آنھا در قبل گفتھ 
شد. اما گاھی اتفاق می افتد کھ داده ھایی داریم کھ امکان نمایش آنان در فضای دو بعدی نمی باشد و نیازمند این ھستیم کھ این 

ی سھ بعدی نمایش دھیم. اصوال نمودار جھت خالصھ سازی نحوه نمایش داده ھا می باشد. مثال داده ھایی نمودارھا را در حاالت
را کھ می توان در نمودار سھ بعدی نشان داد شاید نشود در جدول بھ نمایش گذاشت و در شرایطی ھم کھ بشود اندازه و تعداد 

  ن مقایسھ و نتیجھ گیری مشکل می شود.جدولھایمان بسیار بزرگ و زیاد می شود. بھ حدی کھ امکا
تقریبا اکثر نمودارھایی کھ در بخش دوبعدی بررسی کردیم دارای نسخھ سھ بعدی نیز می باشند. در ابتدا با توجھ بھ آشنایی بھ 

 نمودارھای دو بعدی، بھ نمودارھای سھ بعدی می پردازیم کھ نسخھ دو بعدی آنھا را قبال یاد گرفتھ ایم.
  

Plot3 
 

می باشد.  Plot3بود. نسخھ سھ بعدی این تابع  Plotوفترین، ساده ترین و پرکاربرد ترین دستور رسم نمودار دو بعدی تابع معر
این تابع مانند نسخھ دو بعدی خود برای رسم نمودارھای خطی بھ کار می رود و توان رسم نمودارھای سطحی را ندارد. تفاوت 

  ودی ھایی کھ دریافت می کند است کھ سھ ورودی را دریافت می کند.آن با نسخھ دو بعدی خود در تعداد ور
  بھ نمونھ برنامھ زیر توجھ کنید:

clc; 
clear; 
close all; 
t=0:0.01:10; 
x=3*t; 
y=4*t; 
z=25-(t-5).^2; 
figure; 
plot3(x,y,z); 
grid on; 
axis equal; 
 

 ھ صورت زیر است:این برنامھ یک نمودار سھ بعدی را ترسیم می کند. خروجی آن ب
  

  
 

توسط ابزارھای موجود می توان نمودار فوق را چرخاند و از زوایای مختلف آنرا دید. نمودار فوق نمودار یک پرتابھ است کھ 
نیز حرکت کرده و در زمانی مشخص پس از طی مسافتی دوباره بھ سطح بر  Zبا یک انرِز مشخص پرتاب شده و در محور 

  می گردد.
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x=3*t; رتابھ را در محور سرعت پX  نشان می دھد وy=4*t;  سرعت را در محورY .نشان می دھد  
ر یک از محورھای مختصات مشاھده کرد. یعنی از رسم فوق می توان سھ رسم ھمی توان تصویر این مسیر سھ بعدی را روی 

  دوبعدی در جھات مختلف بدست آورد. بھ برنامھ زیر دقت نمایید:
clc; 
clear; 
close all; 
t=0:0.01:10; 
x=3*t; 
y=4*t; 
z=25-(t-5).^2; 
figure; 
subplot(2,2,1); 
plot3(x,y,z), title('Plot x y z'); 
grid on; 
axis equal; 
subplot(2,2,2); 
plot(x,z),title('Plot x z'); 
grid on; 
axis equal; 
subplot(2,2,3); 
plot(y,z),title('Plot y z'); 
grid on; 
axis equal; 
subplot(2,2,4); 
plot(x,y), title('Plot x y'); 
grid on; 
axis equal; 

 خروجی برنامھ فوق بھ این صورت است:
  

  
 

ھمانطور کھ قبال ھم ذکر شد این تابع فقط توانایی رسم نمودارھای خطی را دارد و ھمانطور کھ مشاھده کردید از نظر ھندسی 
 مایش داده شد.خروجی یک خط بود کھ فقط بھ صورت سھ بعدی ن

 
  

Ple3 
 

شکل نمودار دایره ای شکلی است کھ بھ صورت دو بعدی رسم می شود. این نوع نمودار را در ترسیمات دو بعدی  pieنمودار 
  شکل سھ بعدی آن است.بھ برنامھ زیر توجھ کنید: pie3بررسی نکردیم اما در اینجا اشاره ای بھ آن ھا می کنیم. نمودار 
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clc; 
clear; 
close all; 
x = [1 3 0.5 2.5 2]; 
explode = [0 1 0 0 0]; 
figure; 
subplot(1,2,1); 
pie3(x,explode) 
subplot(1,2,2); 
pie(x,explode) 

 خروجی این برنامھ بھ ان شکل است:
  

 
  

بدنھ جدا موجب می شود بخشی از داده ھا کھ مورد تاکید بیشتری ھستند از  Explodeگزینھ  pieدر ترسیمات نکودارھا از نوع 
شده تا موکد بودنشان مشخص شود. برای این کار آرایھ ای با تعداد درایھ ھای برابر با داده ھای اصلی از مقادیر صفر ایجاد 

 کرده و فقط درایھ نظیر داده ای کھ باید روی آن تاکید شود یک می شود. بھ این دو خط در برنامھ باال دقت کنید، درایھ دوم آرایھ
 X د شده است:درایھ تاکی  

x = [1 3 0.5 2.5 2]; 
explode = [0 1 0 0 0]; 

  
 bar3دستور 

 
 بکار می رود.  عمودی جھت ترسیم نمودار ھای میلھ ای سھ بعدی

  
 bar3hدستور 

  
  بکار می رود.  افقی جھت ترسیم نمودار ھای میلھ ای سھ بعدی

بھ صورت یک پارامتر ورودی دریافت کرده و بر اساس بھ برنامھ زیر توجھ کنید. این نوع نمودار سبکھای خروجی خاصی را 
  آن سبک خروجی می دھد.در برنامھ زیر دو نمودار ستونی باال نشان داده شده است:

Y = cool(7); 
subplot(3,2,1); 
bar3(Y,'detached') 
title('Detached'); 
subplot(3,2,2); 
bar3(Y,0.25,'detached'); 
title('Width = 0.25'); 
subplot(3,2,3); 
bar3(Y,'grouped'); 
title('Grouped'); 
subplot(3,2,4); 
bar3(Y,0.5,'grouped'); 
title('Width = 0.5'); 
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subplot(3,2,5); 
bar3h(Y,'stacked'); 
title('Stacked'); 
subplot(3,2,6); 
bar3h(Y,0.3,'stacked'); 
title('Width = 0.3'); 

 ست:خروجی این برنامھ بھ صورت زیر ا
  

  
  

 scatter3نمودار 
 

  می باشد کھ شکل خروجی داده ھا بھ صورت نقطھ ای می باشد.  scatterاین نمودار نیز نمونھ سھ بعدی شده 
در این مرحلھ بھ نمودارھایی می پردازیم کھ واقعا سھ بعدی ھستند و نمی توان آنان را در فضای دو بعدی شبیھ سازی کرد. این  

ند این ھستند کھ داده ھا را بھ شکل خاصی دریافت کنند. نمونھ ای از این نوع داده ھا توابع دو متغیره می گونھ نمودار ھا نیازم
  باشند. 

 در اینجا نیازمند تعریف و بررسی دو تابع جدید می باشیم.
  

 ()meshgridتابع 
 

 ی است. بھ برنامھ زیر توجھ کنید:این تابع بھ تعداد ورودی ھایش دارای خروجی می باشد. مثال در اینجا دارای دو خروج
  

x=[1 2 3 4]; 
y= [10 20 30]; 
[X Y]= meshgrid(x, y) 

  خروجی برنامھ بھ این صورت می باشد:
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 yبوده کھ بھ صورت سطری بھ تعداد درایھ ھای  xھمان  Xمشاھده می شود کھ دو خروجی دو آرایھ دو بعدی ھستند کھ آرایھ 

  تکرار شده است. xده کھ بھ صورت ستونی بھ تعداد درایھ ھای بئ yھمان  Yتکرار شده است و 
حال اگر این دو ماتریس را روی ھم قرار دھیم درایھ ھای نظیر بر روی ھم قرار گرفتھ و مانند تارھا و پودھای یک پارچھ را 

ترسیمات سھ بعدی آماده می داده ھا برای استفاده در  meshgridتشکیل می دھند یا اصطالحا تشکیل یک مش را می دھند. تابع 
 کند.

 
  

 surfتابع 
 

  این تابع برای ترسیم یھ بعدی سطوح استفاده می شود. بھ برنامھ زیر توجھ کنید:
clc; 
clear; 
close all; 
f=@(x,y) x.^2+y.^2; 
xmin=-1; 
xmax= 1; 
x=linspace(xmin,xmax,50); 
ymin=-1; 
ymax= 1; 
y=linspace(ymin,ymax,50); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
Z=f (X,Y); 
Figure, surf(X,Y,Z); 

 خروجی این برنامھ بھ شکل زیر است:
  

 
  

 sphereتابع 
 

  برای ترسیم کره بکار می رود اگر در محیط متلب این تابع را تایپ کنیم یک کره رسم می شود. انجام دھید... 
  بھ برنامھ زیر توجھ کنید:

clc; 
clear; 
close all; 
[X Y Z]=sphere(25); 
figure, surf(X,Y,Z); 
axis equal; 
 

مقدار تارھا و  (25)مقادیر خروجی در سھ محور مختصات بوده و مقدار [X Y Z]این برنامھ  یک کره ترسیم می کند. مقادیر 
 پودھا را مشخص می کند. خروجی برنامھ فوق بھ این صورت است:
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 ()ellipsoidتابع 
 

 کلی این تابع بھ این صورت است:ھ کار می رود. شکل برای ترسیم یک کره بیضوی ب
  

[x,y,z] = ellipsoid(xc,yc,zc,xr,yr,zr,n) 
 

[x, y, z]  مختصات خروجی و(xc, yc, zc)  مختصات مرکز و(xr, yr, zr)  شعاع در جھات مختلف محور مختصات را
 دریاف و یک کره بیضوی ترسیم می کند. بھ برنامھ زیر توجھ کنید: 

  
[x, y, z] = ellipsoid(0,0,0,5.9,3.25,3.25,30); 
surfl(x, y, z); 
colormap copper; 
axis equal; 
 

 خروجی برنامھ فوق بھ این صورت می باشد:
  

 
  

 colormapدستور 
 

یک الگوی خروجی رنگ را برای ترسیم سھ بعدی سطوح ارائھ می دھد. این الگوھا از پیش تعریف شده ھستند کھ بھ صورت 
 می باشند:زیر 
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  peaksتابع 
 

  ست کھ بیشتر برای مقاصد آموزشی بکار می رود و شکل خاصی را تولید می کند. بھ برنامھ زیر توجھ کنید:تابعی ا
  

clc; 
clear; 
close all; 
xmin=-2; 
xmax= 2; 
x=linspace(xmin,xmax,50); 
  
ymin=-2; 
ymax= 2; 
y=linspace(ymin,ymax,50); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
Z=peaks(X,Y); 
figure, surf(X,Y,Z); 
 

 خروجی این برنامھ بھ این صورت زیر است:
  

 
  

 را بھ تنھایی در محیط متلب فراخوانی کنیم تابع آن نمایش داده می شود: peaksاگر تابع 
  

z =  3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) - (y+1).^2 - 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2) - 1/3*exp(-(x+1).^2 
- y.^2) 

 
 contourنمودارھای 

 
این نوع نمودارھا در ترسیمات علمی و فنی استفاده می شود و برای ترسیم محدوده ھا استفاده می شود. حتی میتوان برای 

ت سھ ترسیمات نواحی جغرافیایی نیز از این نمودار استفاده کرد. این نمودارھا در فضای دو بعدی ترسیم می شود ولی حاال
بعدی را نشان می دھد. این نوع نمودارھا مانند نمودارھای مشخص کننده ارتفاع در نقشھ ھای زمین شناسی است. بھ برنامھ 

  زیرتوجھ کنید:
clc; 
clear; 
close all; 
 xmin=-2; 
xmax= 2; 
x=linspace(xmin,xmax,20); 
 ymin=-2; 
ymax= 2; 
y=linspace(ymin,ymax,20); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
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Z=peaks(X,Y); 
figure, subplot(2,2,1), surf(X,Y,Z); 
  
subplot(2,2,2), [~, h2]=contour(X,Y,Z,12), set(h2,'LineWidth',2); 
  
subplot(2,2,3), contourf(X,Y,Z,12); 
  
subplot(2,2,4), [~, h4]=contour3(X,Y,Z,20), set(h4,'LineWidth',2); 
 
 
 

 حظھ فرمایید:خروجی برنامھ را مال
  

 
  

 در آرگومانھای تابع تعداد سطوح ایجاد شده را مشخص می کند.  ٢٠و ١٢عدد 
  

  contourfتابع 
  

 بوده فقط درون محدوده ھای ایجاد شده را رنگ می کند. تصویر و برنامھ باال این مھم را نمایش می دھد.  contourمانند تابع 
  

 contour3تابع 
 

 ت سھ بعدی کھ در برنامھ و تصویر باال بکار رفتھ است.رسم نمودار منتھی بھ حال
  

 surfcنمودار 
 

استفاده می  surfcرا بھ ھمراه ھم داشتھ باشیم. برای این منظور از نمودار نوع  surfو  contourگاھی نیاز است کھ نمودار 
 کنیم. بھ برنامھ زیر توجھ کنید:

  
clc; 
clear; 
close all; 
xmin=-2; 
xmax= 2; 
x=linspace(xmin,xmax,20); 
ymin=-2; 
ymax= 2; 
y=linspace(ymin,ymax,20); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
Z=peaks(X,Y); 
Figure, surfc(X,Y,Z); 
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 بھ خروجی آن توجھ کنید. ھمانطور کھ مشاھده می شود ھم نمودار ناحیھ ای و ھم سظحی بھ صورت سھ بعدی رسم شده است:
  

  
 
 

 meshتابع 
 

نیز داریم کھ  meshcبوده ولی فقط شبکھ ھا را ترسیم می کند و سطح آنرا رسم نمی کند. ھمچنین تابعی بھ نام  surfمانند تاب 
 بوده یعنی ھم شبکھ و ھم ناحیھ را رسم می کند. بھ برنامھ زیر و خروجی آن توجھ کنید: surfcعمل آن مانند 

  
clc; 
clear; 
close all; 
xmin=-2; 
xmax= 2; 
x=linspace(xmin,xmax,20); 
ymin=-2; 
ymax= 2; 
y=linspace(ymin,ymax,20); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
Z=peaks(X,Y); 
figure, subplot(2,2,1), mesh(X,Y,Z); 
  
subplot(2,2,2), surf(X,Y,Z); 
  
subplot(2,2,3), meshc(X,Y,Z); 
  
subplot(2,2,4),surfc(X,Y,Z); 
 

  
  

  meshzتابع 
 

  ودار مش آبشاری ایجاد می کند. برنامھ وخروجی زیر مثالی از این نمونھ است:این تابع یک نم
  

xmin=-2; 
xmax= 2; 
x=linspace(xmin,xmax,20); 
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ymin=-2; 
ymax= 2; 
y=linspace(ymin,ymax,20); 
[X Y]=meshgrid(x,y); 
Z=peaks(X,Y); 
meshz(X,Y,Z); 

  

  
   trisurfو  trimeshتوابع 

  
را دارند ولی بجای اینکھ تار و پودھا مربعی باشند بصورت مثلثی ھستند. این توابع  surfو meshجی ھای این توابع ھمان خرو

برای ترسیمات خاصی کھ ترسیم گر مایل بوده خروجی ھای نمودارش بھ صورت مثلثی باشد کاربرد دارد و ھیچگونھ مزیت 
  اھده کرد.متلب مش helpدیگری ندارند. برنامھ ھای نمونھ را می توان در 

  
  sylinder( x,y)تابع 

 
جھت ترسیم نمودار سھ بعدی سیلندر بھ کار می رود. پارامتر ورودی اول آن شعاع سیلندر و پارامتر دوم تعداد اضالع جسمی 

باشد خروجی یک مکعب است و ھر چھ این پارامتر بیشتر  y ۴کھ ترسیم ما را بھ سیلندر نزدیک می کند. مثال اگر پارامتر 
می توان شعاع را متغیر در نظر گرفتھ و بھ اشکال جالبی دست یافت. برنامھ و  خروجی بھ سیلندرنزدیکتر می شود. باشد

  خروجی زیر نشاندھنده این تابع است:
clc; 
clear; 
close all; 
figure; 
subplot(2,2,1); 
cylinder(1,100); 
subplot(2,2,2); 
cylinder(0:0.1:1,100); 
subplot(2,2,3); 
cylinder(0:0.1:1,4); 
subplot(2,2,4); 
cylinder(abs(-1:0.1:1)+1,5); 
 

  
  

  با تغییر پارامترھا و تعریف توابعی جدید میتوان اشکال جالب دیگری ایجاد کرد:
  

clc; 
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clear; 
close all; 
figure; 
t=0:0.1:1; 
r=(1-t).^0.3; 
cylinder(r,30); 

  
  

ز خروجی ھای آن میتوان درتوابع دیگرنیزاستفاده کرد. نمونھ مثالھای جالبیازاین تابع در تابع سیلندر تابع بسیار مفیدی است و ا
help .متلب وجود دارد  

  
   ribbonتابع 

 
این تابع خروجی ھایی مانند نوار ایجاد کرده و بیشترجھت نشان دادن یک سیگنال در حاالت و زمانھای خاص بھ کارمی رود. 

  مایید:نمونھ برنامھ زیر را بررسی ن
  

[x,y] = meshgrid(-3:.5:3,-3:.1:3); 
z = peaks(x,y); 
ribbon(y,z) 
xlabel('X') 
ylabel('Y') 
zlabel('Z') 
colormap hsv 
 

  
  

  waterfallتابع 
 

  بوده اما خطوط فقط در یک جھت رسم می شوند. برنامھ و خروجی زیررا بررسی کنید: meshzمانند تابع 
 
[X,Y,Z] = peaks(30); 
waterfall(X,Y,Z)  
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  این تابع ھم می تواند تغییرات یک سیگنال را در زمانھای مختلف نشان دھد.
  

  quiverتابع 
 

  این تابع نمودارھای سرعت را بھ صورتبردار نشان می دھد. بھ مثال زیر توجھ کنید:
  

clc; 
clear; 
close all; 
[X,Y] = meshgrid(-2:.2:2); 
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2); 
[DX,DY] = gradient(Z,.2,.2); 
figure; 
subplot(1,2,1); 
surf(X,Y,Z); 
subplot(1,2,2); 
contour(X,Y,Z) 
hold on 
quiver(X,Y,-DX,-DY) 
colormap hsv 
hold off 
 

 

 
 

  quiver3تابع  
 

  بوده اما بھ صورت سھ بعدی می باشد. دقت کنید: quiverمانند تابع 
 
[X,Y] = meshgrid(-2:0.25:2,-1:0.2:1); 
Z = X.* exp(-X.^2 - Y.^2); 
[U,V,W] = surfnorm(X,Y,Z); 
quiver3(X,Y,Z,U,V,W,0.5); 
hold on 
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surf(X,Y,Z); 
colormap hsv 
view(-35,45) 
axis ([-2 2 -1 1 -.6 .6]) 
hold off 

  
  

اھم آورده است کھ در می توان بدون برنامھ نویسی نمودارھایی را در محیط متلب رسم کرد. این امکان را متلب فر
  با انتخاب متغیرھا نمودارھای مورد نظررا ایجاد کرد.  workspaceمحیط

میتوان با کلید کنترل متغیر ھای مورد نظر را انتخاب و سپس با مراجعھ بھ محل نشان داده شده نوع نمودار مورد درخواست را 
  انتخاب کرده و با دابل کلیک بر روی آن نمودار را رسم کرد:

  

  
  

نوع نمودارھای در اختیار گذاشتھ شده توسط این ابزار با توجھ بھ تعداد متغیرھای انتخاب شده می باشد. مثال اگر یک متغیر 
انتخاب شود نمودارھای خطی، دو متغیر انتخاب شود نمودارھای دوبعدی و با انتخاب سھ متغیر نمودارھای سھ بعدی در 

نمودارتوضیحاتی در مورد آن ظاھر شده و پس از رسم نمودار دستوری را کھ استفاده دسترس قرار می گیرند. با انتخاب ھر 
  شده است در محیط متلب نمایش میدھد.

 
  
  

 (GUI)رابط گرافیکی کاربر در متلب
GUI :چیست 

  
GUI  سھ حرف اول کلماتGraphical User Interface بھ مجموعھ برنامھ و بھ معنی رابط گرافیکی کاربر می باشد و

ابزارھای گرافیکی مانند دکمھ؛ گیرنده متن، چک باکس و غیره گفتھ می شود کھ در یک برنامھ گنجانده شود تا استفاده از برنامھ 
برای اینکھ تفاوت دو را راحت تر و ساده تر کرده کھ در مجموع بھ این گونھ برنامھ ھا برنامھ ھای ویژوال گفتھ می شود. 

  ال را ببینید دو دستور زیر را در متلب نوشتھ و اجرا و نتیجھ ھر دو را با ھم مقایسھ کنید:برنامھ در سطح اسکریپت و ویژو
n= input (‘Please enter your number:’); 
disp(n);  
 
n= inputdlg(‘Please enter your number:’); 
disp(n);  

  یک واسط گرافیکی کاربر از بھ سھ دستھ کلی تقسیم می شوند:
 فیکیکنترلھای گرا 
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 عناصر استاتیک 
 منو ھا و محور ھا 

  ھر کدام از این دستھ ھا از اجزایی تشکیل شده اند کھ در ابتدا اجزای موجود در کنترلھای گرافیکی را نام می بریم:
  

  دکمھ ھای فشاری(Push Button)  
  دکمھ ھای رادیویی (Radio Button) 
  دکمھ ھای دو وضعیتی(Toggle Button) 
 لیستھا (List)  
  لیستھای باز شونده(Pop Up Menu) 
  جعبھ ھای ویرایش متن(Edit Box) 
 لغزنده ھا(Slider)  

  عناصر استاتیک می توانند شامل اجزای زیر باشند:
  

  متن ھای استاتیک یا برچسبھا(Static Text) 
 فریمھا(Panel)  

  منوھا و محور ھا نیز شامل اجزای زیر می باشند:
  

 منوھا 
  کانتکست منوھا(Context Menu) 
  محورھا(Axes)         

  اھمیت؛ ضرورت و کاربرد رابط گرافیکی کاربر:
  

گاھی در برنامھ چند تابع وجود داشتھ کھ می خواھیم انجام شوند. مانند یک تصویر کھ می خواھیم ابتدا نمایش داده شود. 
جام شود. اگر برنامھ بدنبال ھم انجام سپس بھبود کیفیت یافتھ و کارھایی مانند چرخش؛ برش یا سایر اعمال بر روی آن ان

شود شاید بدرستی نتوان مراحل را از ھم تفکیک کرده و مشخص نمود. ولی می توان با رابط گرافیکی برای ھر مرحلھ 
  یک کلید طراحی کرد و کارھا را بھ ترتیب انجام داد.

ھ ترتیب اجرای توابع را بھ بھترین نحو بھ طور کلی برای ھر تابع موجود در برنامھ می توان رابطی را طراحی کرد ک
  نشان داده و کال در برنامھ ھای تجاری این شکل برنامھ ھا از محبوبیت بھتری برخوردار است.

  
  : ساختار برنامھ نویسی و چگونگی انجام یک پروژه

  
Call back function : مھ وجود داشتھ کھ این توابع توابعی ھستند کھ برای ھر یک از المان ھای موجود بر روی برنا

با کلیک یا عمل یا تغییری دیگر بر روی آن المان فراخوانی می شوند. این اعمال و تغییرات بستھ بھ نوع آن المان متفاوت 
  بوده کھ مثال اگر دکمھ بوده با کلیک آن و یا اگر منو بوده با انتخاب آن تغییر می کند.

  رد:برای طراحی یک پروژه باید بھ موارد زیر توجھ ک
 .موارد مورد نیاز خواستھ شده در پروژه 
 .تعیین ورودی ھا و خروجی ھای پروژه 
 .ذوق و خالقیت در طراحی ھر چھ زیباتر یک رابط گرافیکی 

بھتر است قبل از طراحی رابط  گرافیکی یک طرح اولیھ از آن را تھیھ کرده و نواقص آن را برطرف کنیم. بھ این ترتیب در 
  حیط کامپیوتری بتوانیم بھتر و سریعتر عمل کنیم.ھنگام طراحی آن در م
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  نحوه طراحی یک رابط گرافیکی کاربر:
  

  با استفاده از دستورGUIDE : 

بوده و یک محیط گرافیکی است کھ خود مطلب فراھم کرده  GUI Development Environmentاین دستور سر نام کلمات 
  تا بتوان با آن بھ طراحی پرداخت.

  
 Programming راحی از ابتدا و با برنامھ نویسی .: ط 

در این روش تمام اعمال و طراحی ھا اعم از شک و اندازه و مکان المان ھا توسط برنامھ نویسی انجام شده کھ بسیار سخت تر 
  و زمانبر تر بوده ولی در آن می توان طراحی ھای با محدودیت کمتر و انعطاف پذیرتر انجام داد.

  : GUDEبا طراحی یک رابط گرافیکی 
و یا فشردن دکمھ مربوطھ در نوار ابزار متلب در خط فرمان  guideبا تایپ دستور   guiبرای نوشتن یک برنامھ در محیط 

 پنجره زیر اجرا خواھد شد:
  

 
  

بوده کھ در تب اول  Open Existing GUIو  Creat New GUIھمانطور کھ مشاھده می شود پنجره فوق دارای دو تب 
  د یک رابط گرافیک جدید فراھم بوده و در تب دوم یک رابط گرافیکی از قبل ایجاد شده را می توان باز کرد.امکان ایجا

نیز چھار حالت طراحی وجود دارد کھ گزینھ اول برای طرھحی یک رابط گرافیکی بھ صورت از  creat new GUIدر تب 
با اندکی تغییرات می توانیم آنرا بھ دلخواه تغییر داده, گزینھ سوم  ابتدا , گزینھ دوم یک مدل پیش ساختھ در اختیار ما گذاشتھ کھ

طراحی بر پایھ منو ھا و محورھا بوده و گزینھ چھارم طراحی رابط گرافیکی بر اساس پرسش و پاسج می باشد کھ ما از گزینھ 
نام و مکان ذخیره  :Save new figure asاستفتده می کنیم.  در قسمت پایین پنجره با تیک زدن گزینھ  Blank GUIاول 

GUI  ایجاد شده را در مسیر دلخواه مشخص می کنیم. سپس با زدن دکمھOK  :پنجره زیر باز می شود 
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و انتخاب گزینھ  اول بھ نام کلیدھا دسترسی پیدا کنید (بھ صورت   File ---  preferenceبرای سھولت در نوار منو از مسیر 
سمت راست پایین می توان اندازه صفحھ طراحی را بھ دلخواه کوچک یا بزرگ کرد. برای اینکھ با مربع کوچک سیاه  باال).

خط  …Tools—Graid and Rulersبخواھیم در صفحھ طراحی معیاری برای اندازه گیری داشتھ باشیم می توانیم از مسیر 
ا نیز تنظیم کرد. پنجره این تنظیمات شکل زیر کشی را فعال کرده کھ واحد آن بر حسب پیکسل بوده و اندازه خانھ ھای گرید ر

 بوده کھ گزینھ ھای آن بھ شرح زیر میباشند:
  

 
  

  گزینھShow rulers .موجب فعال شده خط کشھا می شود 
  گزینھShow gride .موجب فعال شدن گرید میشود 
  در بخشGrid Size  .اندازه گرید ھا بر اساس پیکسل مشخص می نماییم 
  گزینھSnap to grid .موجب برابر شده اندازه طراحی ھا با گریدھا میشود  

در سمت چپ پنجره یک سری ابزارھایی وجود دارد کھ ھر کدام جھت ایجاد یک المان بر روی صفحھ طراحی بکار میرود. با 
ر داد. بھ کلیک کردن و یا درگ کردن ھر کدام از این المانھا بر روی کادر طراحی می توان آنھا را در کادر طراحی قرا

  را روی کادر قرار می دھیم.  Push Buttonعنوان مثال یک 
یکی از ابزارھایی کھ برای طراحی نیاز می باشد پنجره خصوصیات است. ھر المان پنجره خصوصیات مربوط بھ خود را 

را در روی نوار و یا دکمھ مربوط بھ آن  Property Inspectorگزینھ  Viewدارد. جھت آشکار کردن این پنجره از منوی 
انتخاب تا این پنجره نمایش داده شود. اگر ھر  Property Inspectorابزارو یا راست کلیک بر روی المان و انتخاب گزینھ 

المان از المان ھای موجود در صفحھ طراحی را انتخاب کنیم پنجره خصوصیات ویژگی ھای مربوط بھ آن را نمایش داده و 
این خصوصیات ویژگی ھای فراوانی مانند نام, برچسب, متن و ... آنرا شامل می شوند. تصویر  امکان تغییرآن را می دھند.

 زیر پنجره خصوصیات مربوط بھ دکمھ طراحی شده را نشان میدھد:
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  بھتر آشنا شویم یک مثال کاربردی را انجام می دھیم. GUIبرای اینکھ با کار کرد 
  یک دگمھ داشتھ باشد کھ باھر بار کلیک آن یک واحد بھ یک شمانده اضافھ کند. مثال: یک رابط گرافیکی طراحی نموده کھ

برای  Edit Textدر صفحھ طراحی دو دکمھ یکی برای کلیک کردن شمارش و یک دکمھ برای ریست کردن شمارنده, یک 
نھا می توانیم از ابزار نمایش عدد شمارنده , یک برچسب برای توضیح شمارنده قرار می دھیم. برای تراز کردن این الما

Align Objects .در نوار ابزار باالی صفحھ طراحی استفاده کنیم 
  

 
  

حال با راست کلیک کردن بر روی ھر یک از المانھا و انتخاب پنجره خصوصیات آنھا برخی از خصوصیات آنھا را عوض 
  می کنیم. این خصوصیات شامل اقالم زیر می باشد:

بوده کھ آنرا بھ را بھ  Push Buttonض متن موجود بر روی دکمھ میشود کھ در حالت پیش فرض : موجب تعویStringگزینھ 
Reset .تبدیل می کنیم  

  رنگ , اندازه و نوع فونت این متن و ھمچنین زنگ خود دکمھ را ھم توسط گزینھ ھای مربوط می توان تغییر داد. 
  دکمھ را مشخص کرد.می توان فعال بودن یا نبودن اولیھ  Enableتوسط گزینھ 

: نام آن المنت را مشخص می کند کھ در توابعی کھ بعد از آنھا استفاده می کنیم با این نام شناختھ می شود کھ بھتر  Tagگزینھ 
  می گذاریم. ResetPBاست نامی گویا باشد کھ در اینجا ما این نام را 

 می کنیم.  Onکھ ما در اینجا آنرا  : موجب دیده شدن یا دیده نشدن آن المنت می شودVisibleگزینھ 
تبدیل کرده و برای تغییر  clickPBآنرا بھ  Tagدکمھ دیگر را ھم بھ ھمین شکل نام آنرا تغییر داده بھ این صورت کھ گزینھ 

  تغییر می دھیم. Clickآنرا را بھ  Stringمتن روی آن گزینھ 
م چون آنچھ در روی گرافیک معلوم می شود متن برچسب است و برچسب را نیز تغییر می دھی  Stringبھ ھمین ترتیب گزینھ 

  تبدیل می کنیم.  Click Countآنرا بھ 
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آنرا پاک کرده و مقدار صفر را قرار می دھیم تا بطور پیش فرض مقدار   Stringنیز مقدار پیش فرض  Edit Textبرای 
  اولیھ صفر را داشتھ باشد.

را بزنیم. پس از زدن این دکمھ اکر قبال  Runآنرا ایجاد نماییم باید دکمھ  M-Fileو حال برای اینکھ برنامھ را ذخیره کرده 
-Mبرنامھ را ذخیره نکرده باشیم ابتدا پرسشی مبنی بر ذخیره کردن و نام و مسیر ذخیره سازی از کاربر پرسیده شده و سپس 

File .و گرافیک مورد نظر ایجاد شده و نمایش داده می شود 
M-File شده را باز کرده مشاھده می کنیم کھ نام آن ھمان نامی است کھ قبال در ھنگام ذخیره انتخاب کرده ایم. ھمانطور  ایجاد

کھ مشاھده می شود مقدار زیادی از کدھا کھ برای طراحی صفحھ گرافیکی نیاز بوده است بطور پیش فرض نوشتھ شده است. 
  امگذاری شده است.ھمچنین بدنھ تمام توابع مورد نیاز نیز ایجاد و ن

پس از اجرا ھمچنین صفحھ گرافیکی طراحی شده را ھم در حالت اجرایی می توانیم مشاھده کنیم کھ شامل کلیدھا و گیرنده متن 
و برچسب قرار داده شده در صفحھ طراحی می باشد. اما اگر بر روی ھر کدام از کلیدھا کلبک کنیم می بینیم کھ عمال ھیچ 

تغییری در برنامھ مشاھده نمی کنیم. بھ این دلیل کھ ھنوز ھیچ کدی برای برنامھ مان ننوشتھ ایم. الیوت کاری انجام نشده و 
 برنامھ ای کھ ایجاد کرده ایم بھ صورت زیر میباشد:

  

 
  

ایجاد شده توابع و توضیحات خاصی وجود دارد کھ در جای خود توضیح داده می شود . اما یک تابع اصلی کھ بھ  M-Fileدر 
نام فایل ذخیره شده می باشد و چند تابع دیگر کھ ما در این طراحیمان با آنھا سر و کار داریم و بھ توضیح آنان می پردازیم. این 

  توابع توابع دکمھ ھا و گیرنده متن ما می باشند. این توابع عبارت از توابع زیر می باشند:
function clickpb1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 این تابع ھمان تابع مربوط بھ دکمھ کلیک ما میباشد.
 
function resetpb_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 است. Resetاین تابع مربوط بھ دکمھ 
 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  این تابع نیز مربوط بھ گیرنده متن می باشد.
می توانیم تمامی توابعی کھ با آن سر و کار داریم ببینیم. بھ صورت   Functionار ابزار نیز توسط  دکمھ ھمچنین از روی نو

 زیر:
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داریم. این آرگومان  handlesیک آرگومان ورودی بھ نام  Clickمربوط بھ دکمھ  ١اگر دقت شود در تعریف تابع شماره 
ه می شود و برای دسترسی بھ فیلدھای آن باید در بدنھ تابع آنھا را با ورودی یک استراکچر است کھ در جای خود توضیح داد

 یک نقطھ از آن جداکرد.
یکی از توابعی کھ در برنامھ دیده می شود تابع زیر است . این تابع تابعی است کھ در ھنگام اجرای اولیھ برنامھ لود شده و  

 ھی کرد.برخی از متغیرھا را می توان در آن تعریف کرده و مقدار د
  

function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
  

تعریف کرده و مقدار اولیھ آن را صفر می گذاریم. قطعا این متغیر باید بھ  countحال درون این تابع یک متغیر جدید بھ نام 
 بھ صورت زیر تعریف شود: handlesعنوان یک فیلد در استراکچر 

  
handles.count=0; 

 
میباشد کھ این تابع برای این است کھ ھر بار تغییری در تابع ایجاد می کنیم این تغییر باید در  guidataیکی از نکات مھم تابع 

. در پایان ھر تابع است hObjectتابع اعمال شود. اگر دقت شود یکی دیگر از آرگومان ھای ورودی تمام توابع آرگومان 
فراخوانی شده تا این تغییرات در برنامھ بروز شود. دو خط برنامھ زیر کھ در این تابع وجود دارند این عمل اصلی این تابع باید 
 را انجام می دھند:

  
handles.output= hObject; 
guidata(hObject, handles);  

 
ین کار درون این تابع با نوشتن را فشار میدھیم تابع شماره یک فراخوانی و اجرا می شود. برای ا Clickحال ھر بار کھ دکمھ 

  دستور زیر موجب می شویم کھ با ھر بار کلیک این دکمھ یک واحد بھ متغیرمان اضافھ شود:
handles.count=handles.count+1; 

 
حال می خواھیم این مقدار جدید را در گیرنده متن خود نمایش دھیم. برای این کار باید مقدار پیش فرض گیرنده متن کھ صفر 

را در آن قرا دھیم. برای دسترسی بھ یکی از فیلدھای خاصیت ھر المان در برنامھ  countود تغییر داده و مقدار جدید متغیر ب
  String استفاده می کنیم. در اینجا برای اینکھ مقدار فیلد setتوسط دستورات برنامھ نویسی و تغییر مقدار آنھا از تابعی بھ نام 

  ن تابع بھ صورت زیر استفاده می کنیم:المان گیرنده متن از ای
set(handles.edit1, 'String', num2str(handles.count)); 

 
نام دارد برابر مقدار عددی متغیر  edit1آن  tagالمتنی کھ  Stringمقدار فیلد  setدستور فوق موجب می شود کھ توسط تابع  

count  توسط تابعnum2str  .زیر این تغییر رسانی در برنامھ بروز می شود: سپس توسط خط دستور متلب شود  
guidata(hObject,handles); 
 

دستورات مربوط بھ رست کردن مقدار گیرنده متن را  Resetبرای اینکھ برنامھ کاربردی تر شود باید در تابع مربوط بھ دکمھ  
  بنویسیم. بھ صورت زیر: 
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set(handles.edit1, 'String', num2str(0)); 
handles.count=0; 
guidata(hObject,handles); 

  
را بھ صفر تغییر داده و  countگیرنده متن را بھ صفر تغییر می دھد. خط دوم مقدار متغیر  Stringخط اول مقدار متنی فیلد 

  خط سوم نیز موجب بروز رسانی تغییرات در برنامھ می شود.
 

 
  
  
 


