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: پیشگفتار

مطالب این جزوه با هدف آشنایی مقدماتی و . استMATLABجزوه پیش رو خالصه ای از مطالب کلیدی و مهم در باب چگونگی استفاده از نرم افزار کاربردی و تخصصی 
.نه حرفه ای دانشجویان، پژوهشگران و عالقه مندان جمع آوری و تهیه شده است

ه در طول لذا مطالب این کتابچ, شایان ذکر است با توجه به اهداف درازمدت اینجانب در ادامه دادن به این تالش در جمع آوری و تهیه مطالب متناسب با نیاز خوانندگان
.زمان ویرایش خواهد شد

.در صورت تمایل خوانندگان نسخه جدید و بروزرسانی شده از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد 

.  از هرگونه پیشنهادات ، انتقادات و درخواست تهیه کتابچه از طریق پست الکترونیکی به نویسنده استقبال خواهد شد

زوه بسیار ن تامین این جیشاالزم به ذکر می باشد که از استاد گرامی خود  جناب آقای دکتر رضا مهین زعیم بسیار سپاسگزارم چرا که بدون راهنمایی ها و آموزش های ا
.  مشکل مینمود

باتشکر 

محمدامین غالمپور سعدی 

gholampourmohammadamin78@gmail.com
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آشنایی با محیط متلب 

 Command Window: پنجره فرمان 

رات در دستوپنجره دستور که میتوانیم همه دستورات متلب را ، در آن به صورت سطری و به صورت دستور به دستور در آن اجرا نماییم و در انتها پاسخ
.همان قسمت نمایش داده خواهد شد 

 Command History: پنجره تاریخچه دستورات 

را بایگانی میکندcommand windowپنجره ای که در آن همه دستورات اجرا شده در 

  Work space:پنجره فضای کاری 

.  مکانی است که تمام پارامتر ها و ماتریس های تعریف شده در آن ذخیره میگردد 

.باز خواهد شد array editorکردن بر روی هر کدام از آنها ، سلول هایی به نام  double clickالزم به ذکر می باشد که با 

script: پنجره سند 
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 Command Window: پنجره فرمان 

توانایی انجام تمام دستورات متلب را دارد و  command windowهمان طور که گفته شد ❑
به نمایش میگذارد command windowهمین طور پاسخ تمام دستورات داده شده را در محیط

ظاهر >>بدین صورت می باشد که در قسمتی که عالمت command windowکار کردن در محیط ❑
.می کنیم enterشده است میتوان دستور ها را تایپ نمود ، سپس 

:  مثال 
.اجرا بنمایید  command windowرا در cos(pi)سعی کنید 

ایست ظاهر نشده است ، سیستم هنوز آماده نیست و می  ب>>چنانچه پس از باز شدن برنامه عالمت : تذکر 
منتظر بمانید 
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  Work space:پنجره فضای کاری 

:نکته بسیار مهم 
.در متلب حروف کوچک و بزرگ باهم متفاوت هستند 

 workspaceبا کلیک راست کردن در قسمت آبی 
را نیز ... و sizeو  maxمی توانید گزینه هایی چون 

د میتوانید مشخص نمایید و قابل مشاهده خواهد بو
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 work spaceنمایی دیگر از فضای 

A : که ماتریس( سه طبقه است ) یک ماتریس سه بعدی
. می باشد 500در 362

m : ( اصطالحا یک بردار است ) است 2در 1ماتریس

S وZ : می باشند 10در 10دو ماتریس
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مطالعه آزاد 

: ماتریس سه بعدی 

ماتریس سه بعدی در واقع از چند طبقه تشکیل میشوند ، برای تشکیل هر کدام از طبقات کافی است در ابتدا شماره طبقه مد نظر را 
:انتخاب نماییم 

:  برای مثال فرض می کنیم میخواهیم ماتریس دو طبقه را بنویسیم 

پس از اتمام آن . را به این شیوه شماره گذاری کنیدماتریس طبقه اولابتدا باید. در ماتریس سه بعدی هم تفاوت چندانی وجود ندارد
:یعنی دقیقا مشابه شکل زیر. بروید و به شکل مشابه، ادامه شماره گذاری را در آن انجام دهیدطبقه بعدیبه سراغ

کند یک ماتریس دو طبقه را توصیف می
درایه می باشد 6و هر طبقه آن شامل 

توصیف ماتریس سه بعدی در 
command window

خروجی  فایل مربوطه 
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عملیات های ریاضی ساده 

(30*25/65)-22=? 

89 + sin(2𝜋)

55
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: محاسبه یک عبارت 

( الف 

4*22+4*12+4*15 

(ب

a=4,b=22,c=12,d=15;

a*b+a*c+a*d
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مطالعه آزاد 

. فارسی را فشار دهید’ک‘برای تایپ عالمت سمی کالن در نوشتارهای انگلیسی کافیست هنگامی که کیبرد در حالت زبان انگلیسی قرار دارد کلید 
.خواهید شد;می باشد که با نگاه کردن به کیبرد متوجه عالمت Enterاین عالمت دارای یک کلید اختصاصی روی کیبرد در کنار کلید 
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عملگر های ریاضی در متلب 

*ضرب  +جمع  \تقسیم از راست /تقسیم از چپ -تفریق  ^توان  نام -عملگر

6×3 6+3 6\3≅
3

6
6/3 ≅

6

3
5-3 52 مثال 

نتایج حاصله 

که طبق جدول باال میتوان نتیجه گرفت
یکسان است  24\8و  24/8حاصل 
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whosو  whoدستورات 

فضای ) workspaceمی توان مشخصات پارامتر های موجود در  ’whos‘و  ’who‘با استفاده از این دستور 
.  را مشاهده نمود ( کاری 
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مهم ترین انواع متغیر ها در متلب 

: مهم ترین انواع متغیر ها در متلب عبارتند از 
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: چند موضوع بسیار مهم در حروف گذاری پارامتر ها 

( را یکی دانست  Aو aنمی توان مثال ) بین حروف بزرگ و کوچک اختالف می باشد ✓
رای و ب.  حداکثر طول نامی که برای پارامتر ها میتوان انتخاب کرد در نسخه های مختلف متفاوت میباشد ✓

.  را تایپ نمایید namelengthmaxدستور c.wتعیین این موضوع کافی است در 

باید رعایت کنیم که اسامی انتخابی با توابع اصلی و درونی متلب یکی نباشد ✓

. استفاده کرد  whichاز دستور c.wبرای بررسی این موضوع میتوان در 

. در متلب استفاده شده است  sinبرای مثال دستور  ❑

. استفاده نشده است  xاما پارامتر  ❑

(  قابل مشاهده است  work spaceدر .) نیز قبال استفاده شده است  bهمچنین دستور ❑

.نتایج حاصله به صورت روبه رو خواهد بود 

MATLAB 2018-b
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سایر عالمت ها و عملگرها 

 : %
. میتوان مطالب مد نظر را تایپ نمود ( عالمت درصد ) %به عنوان درج یک توضیح می توان با افزودن 

 : .....
.استفاده میکنیم "....."از( به طوری که بتوان دو سطر را بهم مرتبط کرد) برای درج کدها و موضوعات از در سطر بعد 

‘ :

د شدواهترانهاده ، به این معنی خواهد بود که ماتریس حول محور اصلی میچرخد و نتیجه آن به این صورت خواهد بود که جای سطرها و ستون ها عوض خ
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.* :
را انجام خواهد داد (  دو ماتریس ) حاصل ضرب درایه به درایه 

(  ضرب داخلی نیز میتوان نامید ) 

: مثال مهم 

.را محاسبه نمایید C3و  C2و C1اجرا نمایید و سپس اجرا مقادیر  command windowدستورات زیر را در 

C1=A.*B

C2=A*C

C3=A.*C

>> A=[1 2 3 ;4 -1 6 ];

>> B=[1 ;2 ;3];

C=[1 4 6; 2 7 9];
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./.\ :

تقسیم درایه به درایه 

درایه به درایه ، اعداد نظیر به نظیر دو ماتریس بر هم تقسیم میشوند 

>> [1 2 3; 4 7 9; 10 12 14].\[5 6 7; 8 9 10; 11 11 11]

ans =

5.0000    3.0000    2.3333

2.0000    1.2857    1.1111

1.1000    0.9167    0.7857

سطر ها را از هم جدا " ;"در این اسالید و اسالید قبلی ، توانستیم با نحوه ی وارد کردن ماتریس به برنامه متلب نیز آشنا شدیم ، بدین صورت که با استفاده از <<
((در قسمت تشکیل آرایه ها به طور کامل به این قسمت خواهیم پرداخت )) یا فاصله انداختن میتوان درایه های هر سطر را وارد نمود " ,"نموده و با استفاده از 

. برای اطالعات بیشتر ، ماتریس های زیر را در متلب وارد می کنیم و نتایج حاصله را مشاهده خواهیم کرد 
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1 5 6
7 8 9

ماتریس 

[1,5,6 ; 7,8,9]
[1 5 6 ; 7 8 9]

دستور مربوطه 

>> [1,5,6 ; 7,8,9]
ans =

1     5     6
7     8     9 نتیجه نهایی 

.^  :
توان درایه 

.کامال مشخص خواهد بود که در این قسمت درایه به درایه هریک از اعداد ماتریس اول به توان داریه متناظر ماتریس دوم خواهد شد 
.خواهد بود و درایه از ماتریس دوم ، توان خواهد بود ( پایه ) الزم به ذکر می باشد که درایه از ماتریس اول 

>> [1 5 6].^[10 10 1000]

ans =

1     9765625         Inf ≅∞
20



.  بایکدیگر فرق دارند "= "و "== "
!استفاده کنیم یعنی اینکه مقایسه کن "== "اگر 

A==5 
مقایسه شود 5را با  Aیعنی مقدار 

A=3
شود 3برابر با  Aیعنی مقدار 

میکنید5را  Aدر ابتدا مقدار 
مقایسه میکند 3را با  Aسپس مقدار 

نمایش 1اگر مساوی با هم باشند مقدار منطقی 
داده میشود و اگر مخالف یکدیگر باشد مقدار

منطقی صفر را نمایش خواهد داد 

>> A=7;
>> B=[1 2 3];
>> A>3 & B(2)==2
ans =

logical

1

قرار داده ایم 7را  Aدر ابتدا مقدار 
یا )) یک بردار  Bو سپس برای 

انتخاب(( ماتریس با یک سطر 
بیشتر  Aمیکنیم ، حاال اگر مقدار 

باشد و دومین درایه از بردار 3از 
B  ،2 باشد از نظر منطقی

.خواهد شد 1خروجی 
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 andگیت -مطالعه آزاد

در مبحث الکترونیک، تابع AND  بنابراین، خروجی یک گیت. نشان می دهند).( را با یک نقطه AND با دو ورودی A و B با عبارت بولی
A.B نمایش داده می شود.

در مدار باال، دو کلید A و B بنابراین، برای اینکه المپ روشن شود باید هر دو کلید. به صورت سری به یکدیگر متصل هستند A و B 
شود« روشن»خود باشند تا المپ ( 1)به عبارت دیگر، هر دو کلید باید در منطق . باشند( 1در وضعیت )بسته  .
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ORگیت –مطالعه آزاد 

را با دو  ORبه طور کلی می توان عمل گیت منطقی. ، زیرا وقتی خروجی صحیح است که هر دو ورودی صحیح باشندORگیت یا تابع 
:ورودی به صورت زیر بیان کرد

.صحیح است Qصحیح باشند، آن گاه Bیا Aاگر
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: عالئم 

: عدد پی 

"را مشاهده نمود و درصورت نیاز از آن استفاده نمود 𝝅می توان عدد  piبا استفاده از دستور "

(: i) ثابت موهمی 

. می باشد 𝟏−ثابت موهومی یا همان 

:  مهم ** 

.توجه کنید "ثابت موهمی "به عالمت ضرب در بین عدد و 

>> a=3+5*i+8*i
a =

3.0000 +13.0000i
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Inf ( بی نهایت : )
.زمانی که این عالمت دیده شد یعنی اینکه مقدار بدست آمده از توانایی سیستم بیشتر است و به همین دلیل به اینصورت آن را ذخیره میکند 

>> [1 5 6].^[10 10 1000]

ans =

1     9765625         Inf

Eps  :

: که مقدار آن عبارت است از –اپسیلون 

eps

ans =

2.2204e-16

: توجه توجه ** 

: اگر عدد باال را به صورت نماد علمی بنویسیم ، خواهیم داشت که 
2.2204 × 10−16

Nan  ( مبهم : )

Τ0مخفف شده است و زمانی قابل مشاهده خواهد بود که به  Not A Numberاین دستور از عبارت  .برسیم 0

>> (a-5)/(a-5);

>> a=5;

>> ans

an s=

NaN
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آشنایی با دستورات ابتدایی 

disp  :

. مقادیر عددی  که جلوی آن نوشته شده است را نمایش دهیم –یا آرایه –می توان مقدار dispبا استفاده از دستور 

. می پردازیم dispحال به دو نوع از مهم ترین کاربردهای 

>> a=5;
>> b=10;
>> c=a*b;
>> disp(c)

50

با ضرب کردن دو  cدر این دستور سعی شده است که مقدار 
. نمایش دهیم dispرا بوسیله دستور Bو  Aمقدار 

ز دستور الزم به ذکر می باشد که میتوانستیم بدون استفاده ا** 
disp و عدم استفاده از سیمی کالمن مقدارc  را به نمایش

**بگذاریم 

>> disp('I am Mohammad Amin Gholampour' ) 
I am Mohammad Amin Gholampour

سینگل ’نمایش ، آنچه که درdispیکی دیگر از کاربرد های اساسی و مهم دستور 
.قرار میگیرد نیز میباشد ’کوتیشن
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fprintf:

. دستوری است که با استفاده از آن میتوان عبارت هایی را چاپ نماییم  fprintf

: دو تفاوت اساسی دارند dispو fprintfالزم به ذکر می باشد که دستور 

. میتوان عبارتی که چاپ شده است را داخل فایلی ذخیره نماییم fprintfبا استفاده از دستور 1)

.همچنین میتوان با استفاده از این دستور ترکیب متغیر و رشته را نیز چاپ نماییم 2)

: روش استفاده از این دستور به صورت زیر است 

fprintf(‘Text’,parameter );

مفهوم عبارت فوق را بیان کنید ؟ : مثال 

fprintf('The value of e^-1 =    %0.4f\n',a)

گفته مبشود  که صفر  %0.4قرار میگیرد و عدد  aپارامتر  0.4f%را چاپ میکند که در واقع در مکان The value of e^-1 = aدر اینجا گفته میشود که که عبارت 
اعشار را نمایش میدهد( حرف) رقم4حرف صحیح و 

.نیز اشاره نمود (   که از جزوه آموزش متلب استاد برمکی برداشته شده است) همچنین میتوان به یک مثال دیگر
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Input : 
ت در پایین وان ورودی درج نشده اسعنبا استفاده از این دستور می توان ، از کاربر موقع اجرا برنامه مقداری را وارد کند ، همچنین توجه فرمایید که تا زمانی که مقداری به

.  را مشاهده نمایید  waiting for inputمیتوانید ( سمت چپ ) ترین قسمت صفحه 

❑>> a1=input('Enter an number ‘ ) 

. ذخیره خواهد شد  a1نوشته شده است ظاهر خواهد شد و به عنوان  inputدر این نوع نگارش آنچه که در جلوی دستور 

❑>> b=input(' ‘)

. در این نوع نگارش هیچ عبارتی چاپ نمیگردد اما همچنان با اعمال ورودی شروع به اجرا خواهد شد 

❑>> a=input('how old are you ? ')

how old are you ? 

'five’

. در این قسمت میتوان یک متغیر رشته ای مثل اسم را به عنوان ورودی اعمال کرد 

. می توان متغیر های رشته ای را مثل اسم به ورودی اعمال نمود  ‘ ‘همان طور که مشخص شد با اعمال  **

.استفاده شود  n\اگر بخواهیم عبارت ها یا مقادیری به صورت سطر به سطر چاپ شوند ، کافی است که از دستور ❑

>> input('Matlab WorkShop \n 18&19 th Novamber \n 2021')

Matlab WorkShop

18&19 th Novamber

2021
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. دستورات زیر را اجرا نمایید : مثال 

fprintf('Matlab WorkShop \n 18&19 th Novamber \n 2021’)

disp(‘'Matlab WorkShop \n 18&19 th Novamber \n 2021’)

.قابل استفاده خواهند بود  inputو fprintfتنها برای دستورات  n\: نتیجه ** 

clc
. را پاک نمود command windowمی توان تمام محتوای clcبا استفاده از دستور 

+{ enter}
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home:
به اولین خط خود می برد  command windowبا استفاده از این دستور میتوان مکان نما را در محیط 

clear all :
. را پاک نمود  work spaceبا استفاده از این دستور میتوان مقادیر ذخیره شده درسلول های  
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help+function:
.می باشد که با استفاده از آن میتواند نحوه استفاده از دستور مد نظر را اعمال نمود helpیکی از ابزار متلب دستور 

:مثال 

.جست و جو کرده و نتایج حاصله را یادداشت بفرمایید  helpدستورات زیر را با استفاده از دستور 

factorial(5) 

rand(5)

abs(-2)

acos(-1)
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help abs :

help abs
abs    Absolute value.

abs(X) is the absolute value of the elements of X. When
X is complex, abs(X) is the complex modulus (magnitude) of
the elements of X.

See also sign, angle, unwrap, hypot.

Reference page for abs
Other functions named abs

help acos
acos Inverse cosine, result in radians.

acos(X) is the arccosine of the elements of X. Complex
results are obtained if ABS(x) > 1.0 for some element.

See also cos, acosd.

Reference page for acos
Other functions named acos

help acos
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help rand
rand Uniformly distributed pseudorandom 
numbers.

R = rand(N) returns an N-by-N matrix 
containing pseudorandom values drawn

from the standard uniform distribution on 
the open interval(0,1).  rand(M,N)

or rand([M,N]) returns an M-by-N matrix.  
rand(M,N,P,...) or

rand([M,N,P,...]) returns an M-by-N-by-P-by-
... array.  rand returns a

scalar.  rand(SIZE(A)) returns an array the 
same size as A.

Note: The size inputs M, N, P, ... should be 
nonnegative integers.

Negative integers are treated as 0.

R = rand(..., CLASSNAME) returns an array of 
uniform values of the 

specified class. CLASSNAME can be 'double' 
or 'single'.

R = rand(..., 'like', Y) returns an array of 
uniform values of the 

same class as Y.

The sequence of numbers produced by rand 
is determined by the settings of

the uniform random number generator that 
underlies rand, RANDI, and RANDN.

Control that shared random number 
generator using RNG.

Examples:

Example 1: Generate values from the 
uniform distribution on the

interval (a, b).
r = a + (b-a).*rand(100,1);

Example 2: Use the RANDI function, 
instead of rand, to generate

integer values from the uniform 
distribution on the set 1:100.

r = randi(100,1,5);

Example 3: Reset the random number 
generator used by rand, RANDI, and

RANDN to its default startup settings, so 
that rand produces the same

random numbers as if you restarted 
MATLAB.

rng('default')
rand(1,5)

Example 4: Save the settings for the 
random number generator used by

rand, RANDI, and RANDN, generate 5 
values from rand, restore the

settings, and repeat those values.
s = rng

u1 = rand(1,5)
rng(s);
u2 = rand(1,5) % contains exactly the 

same values as u1

Example 5: Reinitialize the random number 
generator used by rand,

RANDI, and RANDN with a seed based on 
the current time.  rand will

return different values each time you do 
this.  NOTE: It is usually

not necessary to do this more than once 
per MATLAB session.

rng('shuffle');
rand(1,5)
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: تشکیل آرایه ها 

.A(یا) , ; [ ]همان طور که درقبل نیز اشاره شد برای تشکیل ماتریس و بردار با استفاده ازspace  استفاده میکنیم.

>> a=[1 2 3 ; 7 8 9]

a =

1     2     3
7     8     9

>> b=[1,2,3;7,8,9]

b =

1     2     3
7     8     9

>> c=[1 2]

c =

1     2

B . تشکیل آرایه با استفاده از عالمت  :

.در مواقعی که عناصر یک آرایه رابطه خطی با یکدیگر دارند ازروش زیر میتوان استفاده کرد 
Name of Array = [ first one : step : end point];

. باشد میتوانیم آن را حذف نمود  step=1قابل به ذکر میباشد که اگر 
>> Array1=5:1:10                                                                                           

Array1 =

>> Array2=5:10
%without using ‘step’

Array2 =
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نمایش داده خواهد شد ، دلیل آن چیست ؟ ( empty double row vector 0×1)با اجرای کد زیر پیامی حاوی : مثال 

>> a=5:2:3

a =

1×0 empty double row vector

یک بردار تهی خواهد بود aهای منفی باشد نه گام های مثبت ، بنابراین مقدار  stepبنابراین باید با 3بوده است و انتهای این بردار 5شروع این بردار با عدد : بررسی 

:  مثال 

>> x=(0.1:0.01:1);

>> y=sin(x*pi);

: بررسی 

(  step=0.01) ادامه خواهد داشت 1شروع شده است و تا عدد  0.1یک آرایه تعریف کرده ایم که متقابال بردار نیز بوده است ، این بردار از مقدار  xدر ابتدا به عنوان 

. میتوانیم طول بردار مربوطه را بدست آوریم  length(x)با استفاده از دستور ** 

.در ادامه نتایج حاصل را خواهیم دید 

>> length(x)

ans =

91
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x =

Columns 1 through 9

0.1000    0.1100    0.1200    0.1300    0.1400    0.1500    0.1600    0.1700    0.1800

Columns 10 through 18

0.1900    0.2000    0.2100    0.2200    0.2300    0.2400    0.2500    0.2600    0.2700

Columns 19 through 27

0.2800    0.2900    0.3000    0.3100    0.3200    0.3300    0.3400    0.3500    0.3600

Columns 28 through 36

0.3700    0.3800    0.3900    0.4000    0.4100    0.4200    0.4300    0.4400    0.4500

Columns 37 through 45

0.4600    0.4700    0.4800    0.4900    0.5000    0.5100    0.5200    0.5300    0.5400

Columns 46 through 54

0.5500    0.5600    0.5700    0.5800    0.5900    0.6000    0.6100    0.6200    0.6300

Columns 55 through 63

0.6400    0.6500    0.6600    0.6700    0.6800    0.6900    0.7000    0.7100    0.7200

Columns 64 through 72

0.7300    0.7400    0.7500    0.7600    0.7700    0.7800    0.7900    0.8000    0.8100

Columns 73 through 81

0.8200    0.8300    0.8400    0.8500    0.8600    0.8700    0.8800    0.8900    0.9000

Columns 82 through 90

0.9100    0.9200    0.9300    0.9400    0.9500    0.9600    0.9700    0.9800    0.9900

Column 91

1.0000

مشخص شده در این صفحه قابل مشاهده خواهند بود  xمقادیر 
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c .تشکیل آرایه با استفاده از دستورlinspace :

رت میتوان یک بردار با ابتدا و انتهای مشخص و همچنین تعداد آرایه های مشخص انتخاب نمود و درج کرد ، فرمول اصلی آن به این صوlinspaceبا استفاده از دستور 
.خواهد بود

Array name=(first point , end point,length)

>> array3=linspace(1,10,2)

array3 =

1    10

.قبل از اجرای برنامه زیر تالش نمایید تا اعداد تولیدی توسط برنامه زیر را حدس بزنید : مثال 

y=[10 1 7 1 2 4 5 ; linspace(2 ,15,7); 5:-1:1];

: بررسی 

.ستون داریم 7یک ماتریس با سه سطر و  ;و []در این برنامه با استفاده از 

{10-7-1-2-4-5}سطر اول عبارت است از اعداد 

.  خواهیم داشت 15تا 2عدد بین عدد های linspace7سطر دوم با استفادع از دستور 

( .-1های  stepبا ) خواهیم داشت 1تا 5عدد بین 7سطر سوم 

.نتایج حاصل به صورت زیر خواهد بود
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.دستور زیر را اجرا نمایید: مثال 

A=[1 ; 0 ; 7 ;89;5;0;1];

T=A>0

T همان طور که در باال مشخص است با  اینکه از دستورdisp یاfprintf استفاده نشده است اما مشخصاتT  نمایش داده خواهد شد ، دلیل آن این است
.  گذاشته نشده است ( ;) سیمی کالمن T=A>0که جلوی عبارت 

برای تمرین بیشتر دستور زیر را نیز اجرا نمایید : بنابراین 

A=[1 ; 0 ; 7 ;89;5;0;1];

T=A>0

 workاستفاده کرد و هم میتوانیم بوسیله ی dispدر این حالت برای نمایش دادن مقادیر خروجی ، هم میتوان از دستور 
space نیز اقدام نماییم
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استخراج عناصری با شرایط خاص : مثال 

. با اجرای دستور های زیر میتوان درایه های خاصی از یک ماتریس را انتخاب نمود و عملیاتی بر آن انجام داد 

B=[1 2 3 ;5 7 9 ;8 9 10];

C=2*(B>5)

. ضرب نمود 2هستند را انتخاب نموده و در 5داریم و هدف آن است که درایه هایی که بزرگتر از ( 3×3) ستون 3سطر و 3در این سوال در ابتدا یک ماتریس با : بررسی 

، باز هم یک 2و حاصل ضرب آن با عدد ( Bدر ماتریس ) 5استفاده شده است یعنی اینکه پس از انتخاب درایه های بزگتر از "* "با توجه به اینکه از عالمت ریاضی 
.داریم ، نتایج حاصله به صورت زیر خواهد بود (  3×3) ماتریس 

>> B=[1 2 3 ;5 7 9 ;8 9 10];

C=2*(B>5)

C =

0     0     0

0     2     2

2     2     2
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بگیرد و ( n×3)دانش آموز را به عنوان ماتریس nدرس ریاضی ، فیزیک و شیمی 3برنامه ای بنویسید که نمرات : مثال 
.معدل هریک را به صورت مجزا حساب نمایید 

• % codes By Mohammad Amin Gholampour

• clear all 

• close all 

• clc

• A=input('Enter grades for anu number of  students ');

• [m,n]=size(A);

• s=0;

• %Calculation of averages

• for i=1:m

• for j=1:n

• s=s+A(i,j);

• avg(i)=s/3;

• %avg : means avarage

• end

• s=0;

• %If line 14 is not, it adds together all the elements related to the matrix

• end

• disp(avg)
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.بداند failرا 12و نمرات زیر passبه باال را 12در مثال قبل همچنین تالش نمایید برنامه اضافه بنمایید که با اجرای آن نمرات

• :بررسی 

disp(A(i,j));

fprintf('status:\n ');

fprintf('Pass Mark\n');

disp('++++++++++++++++');

else

disp(A(i,j));

fprintf('status:\n ');

fprintf('Failed \n ');

disp('++++++++++++++++');

end

end

s=0;

%If line 14 is not, it adds together 

all the elements related to the matrix

end

disp(avg);

% codes By Mohammad Amin 

Gholampour

clear all

close all

clc

A=input('Enter grades for any 

number of  students ');

disp('result');

disp('***************************

******');

[m,n]=size(A);

s=0;
for i=1:m

for j=1:n

s=s+A(i,j);

avg(i)=s/3;

%avg : means avarage

if A(i,j)>=12
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 scriptنمایی از 
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>> y=[10 1 7 1 2 4 5 ; linspace(2 ,15,7); 5:-1:-1]

y =

10.0000    1.0000    7.0000    1.0000    2.0000    4.0000    5.0000

2.0000    4.1667    6.3333    8.5000   10.6667   12.8333   15.0000

5.0000    4.0000    3.0000    2.0000    1.0000         0   -1.0000

.تا اینجا با انواع روش های تولید آرایه های ماتریسی و برداری آشنا شدیم 
. در این قسمت تصمیم داریم که با چند دستور آشنا شویم که بوسیله آنها می توان ماتریس های ویژه را تولید نمود 

: ماتریس های ویژه عبارتند از 
onesماتریس ❖
zerosماتریس ❖
randsماتریس ❖
 magicماتریس ❖
eyeماتریس ❖

.  در این ماتریس با ابعادی که برای آن مشخص گردیده است ، یک ماتریس یکه تولید خواهد کرد :ones 

>> ones(1,10)

ans =

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1

>> ones(2)

ans =

1     1
1     1

>> ones(3,10)
ans =

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1 44



Zeros:

.در این ماتریس با ابعادی که برای آن مشخص گردیده است ، یک ماتریس صفر تولید خواهد کرد

>> zeros(5)

ans =

0     0     0     0     0
0     0     0     0     0
0     0     0     0     0
0     0     0     0     0
0     0     0     0     0

>> zeros(5:6)

ans =

0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0

>> zeros(5,6)

ans =

0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0

: مثال 
نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که در خروجی هر دو مقادیر یکسان به چشم میخورد ، اما سوال این است که آیا  zeros(5,6)و zeros(5:6)اگر با دقت به نحوه نوشتار کدهای 

zeros(1,5) وzeors(1:5) نیز یکی است ؟ ( پاسخ خود را برایones  نیز بررسی نمایید  )
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rand(x,y):
.ستون به صورت رندوم خواهد ساخت yتا سطر و  xهای مشخص میتوان یک ماتریس با  x, yبا اعمال 

.باشد آنگاه یک ماتریس مربعی خواهیم ساخت  x=yاگر ➢

.  rand(x)بنویسیم rand(x,x)در حالت خاص میتوان به جای ➢

: مثال 

>> rand(3,7)

ans =

0.8147    0.9134    0.2785    0.9649    0.9572    0.1419    0.7922

0.9058    0.6324    0.5469    0.1576    0.4854    0.4218    0.9595

0.1270    0.0975    0.9575    0.9706    0.8003    0.9157    0.6557

>> rand(3,3)

ans =

0.8407    0.2435    0.1966
0.2543    0.9293    0.2511
0.8143    0.3500    0.6160

>> rand(3)

ans =

0.4733    0.5853    0.2858
0.3517    0.5497    0.7572
0.8308    0.9172    0.7537

:  مثال 
.باشد 10تا 0ستون ایجاد نمایید که اعداد آنها بین 5سطر و 4یک ماتریس با  randبا استفاده از دستور 

>> 10*rand(4,5)

ans =

5.2853    6.5408    0.8382    8.2582    4.4268
1.6565    6.8921    2.2898    5.3834    1.0665
6.0198    7.4815    9.1334    9.9613    9.6190
2.6297    4.5054    1.5238    0.7818    0.0463

اعداد تولید شده بین صفر و یک میباشد بنابراین برای randمی دانیم که با استفاده از دستور 
ضرب نماییم10کافی آن را در 10تا 0تولید اعداد بین 
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magic(x):
.ساخت به طوری که مجموع درایه های سطری و ستونی آنها برابر میباشد ( مربعی ) با استفاده از این دستور میتوان یک ماتریس 

>> magic(10)
ans =

92    99     1     8    15    67    74    51    58    40
98    80     7    14    16    73    55    57    64    41
4    81    88    20    22    54    56    63    70    47

85    87    19    21     3    60    62    69    71    28
86    93    25     2     9    61    68    75    52    34
17    24    76    83    90    42    49    26    33    65
23     5    82    89    91    48    30    32    39    66
79     6    13    95    97    29    31    38    45    72
10    12    94    96    78    35    37    44    46    53
11    18   100    77    84    36    43    50    27    59

eye(n):
بساز د( ماتریس یکه )  nبا استفاده از این دستور میتوان یک ماتریس با درجه 

>> eye(10)

ans =

1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
0     1     0     0     0     0     0     0     0     0
0     0     1     0     0     0     0     0     0     0
0     0     0     1     0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     1     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     1     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0     1     0     0     0
0     0     0     0     0     0     0     1     0     0
0     0     0     0     0     0     0     0     1     0
0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
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عملیات روی آرایه های ماتریس 

length: 

ند اپ میکبرای یک بردار میتوان تعداد درایه های آن را پیدا نمود و اگر برای یک ماتریس بکار برود بزرگترین بعد آن را بررسی می نماید و چlengthبا استفاده از دستور 

>> a=[1:10^-6:2];

length(a)

ans =

1000001

size: 

.را از یک ماتریس بدست آورد و مشخص نمود ... با این دستور میتوان تعداد سطر ها ، ستون ها و

.برای استفاده از این دستور میتوان هریک از این دو روش را استفاده نمود ** 

>> a=[1 2 3 ;4 5 7;8 9 1];

>> size(a)

ans =

3     3

.با استفاده از این دستور توانستیم تعداد سطر ها وستون ها را پیدا کنیم   >>

>> a=[1 2 3 ;4 5 7;8 9 1];
>> [m,n]=size(a);
>> disp([m,n])

3     3
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max(a,D):
. میتوان پیدا کرد ....( در یک ستون یا سطر خاصی و) با استفاده از این دستور بزرگترین درایه در یک ماتریس در یک بعد

شماره بعد خاص میباشد  Dنام ماتریس مد نظر می باشد و  aالزم به ذکر میباشد که ❑

.بعدی بزرگتر از بعد ماتریس باشد، ماکزیمم هر یک از ستون ها را مشخص میکند  Dخالی باشد یا عدد درج شده به عنوان  Dهمچنین باید توجه کرد که اگر جایگاه ❑

>> a=[1 7; 8 9; 10 12 ; 17 15];
>> max(a)
ans =

17    15

>> a=[1 7; 8 9; 10 12 ; 17 15];
>> max(a,2)
ans =

2     7
8     9

10    12
17    15

min(a,D):
. میتوان پیدا کرد ....( در یک ستون یا سطر خاصی و) با استفاده از این دستور کوچکتریم درایه در یک ماتریس در یک بعد

شماره بعد خاص میباشد  Dنام ماتریس مد نظر می باشد و  aالزم به ذکر میباشد که ❑
بعدی بزرگتر از بعد ماتریس باشد، ماکزیمم هر یک از ستون ها را مشخص  Dخالی باشد یا عدد درج شده به عنوان  Dهمچنین باید توجه کرد که اگر جایگاه ❑

.میکند 
>> b=[1 2 3;4 5 6];
>> min(b)
ans =

1     2     3
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sum(a,D):

. است را باهم جمع میکند  Dبا استفاده از این دستور تمام درایه های سطر ها ویا ستون هایی که در بعد 

>> c=[7 8 9;10 11 12; 13 14 15];
>> sum(c)
ans =

30    33    36

prod(a,D):
. قرار دارند را محاسبه می کند Dبا استفاده از این دستورمیتوان حاصل ضرب درایه هایی که در سطر یا ستون با بعد 

>> d=[1 0 0;7 8 9;10 12 15];
>> prod(d)
ans =

70     0     0

mean(a,D):
.قرار دارند را محاسبه میکند Dبااستفاده از این دستور میتوان حاصل ضرب درایه هایی که در سطر یا ستون با بعد 

>> e=[1 0 0;7 8 9;10 12 15];
>> mean(e)
ans =

6.0000    6.6667    8.0000 عد را جایگزین نکنیم یا اینکه بعدی قرار دهیم که از بDچنانچه در عملیات باال مقدار : نکته 
ماتریس بیشتر باشد ، عملیات در ستون های ماتریس انجام میشود 
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diag(a):

.با استفاده از این دستور میتوان ، قطر اصلی ماتریس را استخراج نمود 

>> a=eye(5);
>> b=diag(a)
b =

1
1
1
1
1

det(a);
.را محاسبه نمود ماتریس مربعی با استفاده از این دستور میتوان ، دترمینان یک 

>> r=[1 5 7 ; 8 9 10];
>> det(r)
Error using det
Matrix must be square.

ت این خطا بسیار مهم است ، گفته شده اس
می بایست  detکه برای استفاده از دستور 

ماتریس مربعی باشد 

>> n=magic(5);
>> det(n)

ans =

5.0700e+06

rank(a):

.داشته باشیم rankهر ماتریسی را به درستی انتخاب نمود، در ادامه سعی میکنیم تا یک برداشت کلی در مورد  rankمی توان با استفاده از این دستور
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(  مطالعه آزاد( : ) Dim) بعد 

هرگاه یک پایه .دارای بعد متناهی است Vفضای . را پدید آورد  Vاست که فضای  Vمجموعه ای مستقل خطی از بردار های  vفضایی برداری باشد یک پایه برای  vاگر 
. متناهی داشته باشد

(  مطالعه آزاد : ) رتبه ماتریسی 

.بعد فضای سطری آن استAاست، در حالی که رتبه سطریAبعد فضای ستونیAرتبه ستونی ماتریس

(  طییعنی تعداد سطرها یا ستون های مستقل خ)این عدد . یک نتیجه اساسی در جبر خطی این است که رتبه ستونی و رتبه سطری همیشه با هم برابر هستند
.نامیده می شودAرتبه

filplr

استفاده کرد filplr(a,D)اگر بخواهیم ماتریس را از چپ و راست بچرخانیم ، می توانیم از این دستور 

همچنین عملیات انجام شده در این دستور همانند آن است که یک انسان در جلوی آینه دست راست خود را باال می برد و در آینه دست❑

.ودهمچنین میتوان یک مثال دیگر نیز بیان کرد ، اگر یک متن را در جلوی آینه تخت تماشا کنیم ، متن قابل مشاهده کامال برعکس میش. ) چپ باال میرود

>> a=[1 2 3 ; 4 7 9];
>> fliplr(a)

ans =

3     2     1
9     7     4

flipud(a,D);
با استفاده از این دستور میتوان ماتریس را از باال به پایین  و از پایین به باال کرد
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رشته های کاراکتری 

.استفاده میکنیم  ‘ ‘برای تعریف رشته های کاراکتری همان طور که در قبل نیز اشاره شد  از عالمت ˂

.هر یک از رشته های کاراکتری در متلب به عنوان درایه های ماتریس شناخته میشوند ˂

: مثال 

s=‘ Saadi Shirazi ‘ ;

size(s)

نتایج حاصل از آن به صورت روبه رو خواهد بود : بررسی 

>> s= 'Saadi Shirazi ' ;

>> size (s)

ans =

1    14
پس از اجرا دستور  workspaceتصویری از 
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(:  ASCII CODE)تبدیل کاراکتر به کد اسکی 

.تبدیل نمود  ASCII CODEمی توان کاراکتر ها را به  ( )absبا استفاده از دستور 

: مثال 

C='Hi , Reza';

abs(Char)

: نتایج به صورت زیر خواهد بود 

>> C='Hi , Reza';

>> abs(C)

ans =

72   105    32    44    32    82   101   122    97

:به کاراکتر (ASCII CODE)تبدیل کد اسکی 

. میتوان کد اسکی را به کاراکتر تبدیل نمود charبا استفاده از دستور 

: مثال 

E=[72  105   32   44   32   82  101];

char(E)
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مطالعه آزاد 

با کنار . برای حروف الفبای انگلیسی در نظر بگیریدرا 26تا 1برای فهم این که کدگذاری حروف چگونه کار می کند یک مثال ساده شروع می کنیم؛ اعداد 
.است helloیک پیام کدگذاری شده ساده خواهید داشت که نمایانگر کلمه « 15121258»هم قرار دادن اعداد 

کد »به همین دلیل . عدد نیاز است26به بیش از ( شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و عالئم)مشخص است که برای دریافت همه اجزای زبان انگلیسی 
به عنوان اولین استاندارد برای ،(American Standard Code for Information Interchange, ASCII))« استاندارد آمریکایی برای تبادل اطالعات

.رمزگذاری  کاراکترها ابداع شد
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.  را از اول به آخر بنویسید  ASCII Codeتبدیل کند و سپس  ASCII Codeبه را << Pepsi man >>برنامه ای بنویسید که عبارت : مثال 

>> A= 'pepsi man ';

>> Routate=A(end :-1:1);

>> disp(Routate);

nam ispep

.  یک بردار خواهیم داشت بنابراین میتوان همچون یک بردار با آن برخورد کرد  ASCII CODEاز آنجایی که با تبدیل کاراکتر به 

 **A(end : ( اگر یک ماتریس یا بردار  به نامA  داشته باشیم و همچنین دستوری را اجرا کنیم به مااخرین
.درایه را نمایش خواهد داد 

:   چند دستور مهم و کاربردی در بر خورد با کاراکتر ها 

عملیات مربوطه  دستور 

تمامی حروف کاراکتر را به صورت بزرگ می نویسد  upper

تمامی حروف کاراکتر را به صورت کوچک می نویسد  lower

تبدیل عدد به رشته ی عدد  num2str
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حلقه ها و مفهوم آن 

: د کریک سری از توابع در متلب برای کنترل ، تصمیم گیری  یا تکرار کار خاصی استفاده میشوند ، این توابع را میتوان به صورت زیر دسته بندی

If  :(  توابع تصمیم گیری . )این تابع در صورت صحیح بودن شرایط ، وارد دستورات زیر آن می شود وآنها را فقط یکبار اجرا می نماید

While : ( رار شونده توابع تصمیم گیری و تک) در این دستور تا زمانی که شرایط جلوی آن صادق باشد ، دستورات زیر آن تکرار میشود و اجرا میشود
For : بوسلیه این دستور میتوان دستوراتی به تعداد مشخص تکرار کرد ، تعداد تکرار این دستورات در شرطfor  (  توابع تکرار شونده .) نوشته میشود

Switch  : (  توابع تصمیم گیری .) در این دستور از بین چند دستوری که وجود دارد یکی را بر میگزیند

به عنوان پایان دادن به حلقه استفاده میکنیم endتوجه شود که در انتهای تمام موارد باال از **

:   ifنحوه استفاده از دستور 

if A1
D; 

elseif A2
D;
elseif A3
D ;
else
D;
end
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.دستورات است;Dمنظور از •

معموال در ))  elseو اگر حالت دیگری وجود داشت در  else ifمی گذاریم و سایر شرایط ها را برای  ifطبق فرمی که در رو به رو مشخص است اولین شرط را برای •
.این حالت شرطی گذاشته نمیشود 

.صادق باشند  ifدستورات زمانی اجرا خواهند شد که از شرایط روبه روی دستور •

: برای درک بهتر موضوع باال به شرط تابع زیر توجه بفرمایید 

: در دستورات باال گفته میشود که 

خواهد بود 1است ، خروجی ما عدد  x>0اگر 1)

.میباشد-1باشد ، خروجی  x<0اکر 2)

.خروجی برابر با صفر است ( خواهد ماند  x=0مشخص شده باشند تنها  x<0و x>0بدون اعمال شرط نوشتیم چرا که وقتی ) در غیراینصورت 3)

در یکی از شرایط باال صادق باشد  xدستور باال رخ خواهد داد ، به شرطی که مقدار 3از کاربر یکی از  xبنابراین با اعمال ورودی 4)

همانند یک مدار موازی الکتریکی با چند کلید است ، هرگاه که یکی از شرایط رخ دهد جریان از آن عبور کرده و مدار به  ifنکته مورد توجه این است که دستور 5)
<<به شکل باالی صفحه توجه فرمایید >>خروجی دست خواهد یافت 

>> if x>0
Output=1;
elseif x<0
Output=-1;
else 
Output=0;
end
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:مثال 
clear all

clc

close all

a=input('Enter an number ');

if a==10 

disp('Ten');

elseif a==9

disp('nine');

elseif a==1

disp('one');

else

disp('other num');

end

m.fileنوشته شده است ، همچنین به صورت  scriptفایل باال در فضای ❑
.  ذخیره گردیده است 

– clear allدر باال در ابتدا با استفاده از دستور های ❑ close all – clc
و برنامه موجود را از  work spaceو  command windowمحیط های 

. بین می بریم 
– if –else ifسپس با استفاده از دستور ❑ else  دستوراتی را بررسی میکنیم

: بدیت صورت که 

.A خواهد شد 10برابر باشد ، خروجی 10اگر ورودی مد نظر با.

.B باشد خروجی 9اگر ورودی برابر باnine  خواهد بود

.C باشد خروجی 1اکر ورودی برابر باone  خواهد بود

.D ، اگر ورودی برابر با اعدادی غیر از موارد باال باشدother num  نمایش داده

Enter an number 5خواهد شد 
other num

Enter an number 10
Ten

با اجرا کردن برنامه به نتیجه روبه رو می رسیم 
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:  forحلقه 

.  همان طور که گفته شد این حلقه برای انجام دستوراتی خاص به تعداد معینی میباشد 

:  نمای کلی استفاده از این دستور به صورت زیر میباشد 

for i1=start : step : end 

D; 

end 

مشخص میکنند وهمچینین جای کاراکتر " ;"با با همان تعداد درایه معرفی کرد که این ماتریس را با عموما با ( بردار) و برای تعیین تعداد از یک ماتریس سطری شمارنده گفته میشود i1به ❑
!عملگر های موهومی هستند بهتر است از این دو استفاده نشود jو iاما تجربه نشان میدهد که ، با توجه به این موضوع که . می توان داد... و aو  i2و  i1هایی اعم از 

.باشد میتوان از درج آن صرف نظر کرد  step=1باید توجه کرد که اگر از ❑

❑start  : جایی است  که شمارنده شروع به کار میکند .step  : تعداد فواصل–end  : نقطه نهایی می باشد.

که طی شده هاییله داشته باشید میتوان فردی را مثال زد که در حال باال رفتن از پلکان منزل خود می باشد ، وی دو پله یکی میپرد ، بنابراین مسیری اگر پ forبرای اینکه درکی بهتر از مفهوم 
.{ 2و4و6و8و10و12}:است را بشماریم عبارتند از 

.های خاص ، سیگنال تولید کرده و باعث تحریک ورودی خواهد شد  stepهمچنین میتوان قطار ضربه را مثال زد که با با 
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: مثال 

.  عبارت زیر را باز نویسی نمایید  forبا استفاده از دستور 

:  بررسی 

:  می توان هر یک از جمالت دنباله باال را با استفاده از فرمول زیر باز نویسی کرد 

:  بنابرایم حاال خواهیم داشت 

:  تعداد دنباله را از کاربر میگیریم سپس خواهیم داشت  inputدر این قسمت در ابتدا با استفاده از دستور 

.را در در ابتدا صفر در نظر میگیریم sمقدار اولیه ای از 

..  به معنای سیگما می باشد ، به منظور بررسی دقیق تر از آن سعی میکنیم مرحله به مرحله برنامه را بررسی نماییم forعملیات داخل حلقه 

.تکرار خواهد شد  nبه اندازه  forهمان طور که در صفحه بعد نیز مشخص خواهد شد ، این حلقه *

مقابل ، متناظر با عملیات سیگما روبه رو می باشند  forعملیات و دستور انجام شده در حلقه **



𝑖=1

𝑛

ൗ1 𝑖

Τ1تکرار میشود ، مقدار  forدر هر مرحله که حلقه ***  𝑖 را با مقدارs ( قبلی ) جمع میکند و مقدار جدیدی ازs  را میسازد.

.را از صفر در نظر گرفته ایم sمقدار **** 

clear all

close all

clc

n=input( ' How many .... ? 

');

s=0;

for i=1:n

s=s+(1/i);

end

disp(s)

1 +
1

2
+
1

3
+…..
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.از کاربر گرفته شده است  nدر ابتدا مقدار 
دریافت شده است n=3برای مثال مقدار 
((  1شکل )) 

 work، سعی میکنیم که 1همزمان با شکل شماره 
space  را مشاهده کنیم ، همان طور که مشخص

 =sاجرا شده است بنابراین 5است چون خط شماره 
شده است   0
((2شکل )) 63



پس از آنکه یکبار حلقه اجرا میشود و 
i=2

((3شکل ))

 work spaceاز  i=2همان طور که مشخص می باشد وارد شدن به 
با  s، چرا که در این قسمت مقدار قبلی  s=1مشخص است و مقدار 

ذخیره میشود  sجمع میشود و به عنوان مقدار جدیدی از i/1مقدار 
((4شکل ))
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و متناظر با آن i=2پس از آنکه 
حلقه مربوطه تمام میشود چون 
n=3 بوده است و مقدارi یکی زیاد

.میشود 
((5شکل ))

شده است و مقدار  I=3مقدار 
1/i=1/3  شده است ، حاال مقدار

جمع میشود و i/1با مقدار sقبلی 
رخ خواهد داد  sمقدار نهایی 

((6شکل ((

یات در هر یک از ستون های باال میتوانید عمل
انجام شده را مشاهده کنید و قابل مشاهده 

:خواهد بود که در هر مرحله مقدار
S_new=S_old+ Τ1 𝑖

+

+
=

=
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.برای دنباله زیر کد بنویسید و مجموع حاصل جمع آن را بدست اورید forبا استفاده از دستور : مثال 
3

1
+
5

2
+

7

3
+

9

4

: بررسی 

"می توان به این نتیجه رسید که فرمول کلی این سری به صورت 
2∗𝑖+1

𝑖
: وتعریف سیگما خواهیم داشت  forمی باشد ، بنابراین با استفاده از این فرمول ، حلقه "



𝑖=1

4
2 ∗ 𝑖 + 1

𝑖

• clear all

• close all

• clc

• %Mohammad Amin Gholampour

• s=0;

• for i=1:4

• s=s+(2*i+1)/i;

• end

• disp(s)
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قبل از اجرای دستورات در مرحله اول sمقدار  بعد از اجرای دستورات در مرحله اول sمقدار 

بعد از اجرای دستورات در مرحله دوم sمقدار  بعد از اجرای دستورات در مرحله سوم sمقدار 

ار 
قد

م
s

م 
هار

 چ
له

رح
ر م

 د
ت

ورا
ست

 د
ی

جرا
ز ا

د ا
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هد
خوا

ده 
اه

مش
ه 

 ک
ی

دار
مق

و 
10

.0
83

3
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.فرمول زیر را کد نویسی نمایید : مثال 

• clear all

• close all

• clc

• %Mohammad Amin Gholampour

• s=0;

• for i=0:1:10

• s=s+(cos(i)+1);

• end

• disp(s);

10.5826=  در نهایت برابر خواهد بود با  sمقدار **
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:  whileدستور 

این است که دستورات  whileو  ifتفاوت اصلی . )  :. خواهد بود ، و تا زمانی که شرط جلوی آن صادق باشد دستورات اجرا خواهند شد  ifاین دستور نیز همانند دستور 
در صورت صحیح بودن شرایط تنها یکبار امکان پذیر خواهند  ifتا زمانی که شرط مربوط به آن صحیح باشد اجرا خواهند شد اما دستور مربوط به  whileمربوط به حلقه 

(بود

while “ “ 

D ; 

end

• شرط مربوطه را میگذاریم و همجنین دقت شود که تا زمانی که شرط یا شرایط صحیح باشد  “ “به جای  true  ( باشد 1یا از نظر منطقی ) دستورات یعنی D اجرا
.خواهند شد 

clear all

close all

clc

a=input('enter a number ');

while a~=0

if a >1

a=a-1;

else

a=a+2;

end

break;

end

disp(a);

را از کاربر میگیرد aدر ابتدا در این برنامه یک مقدار مشخص به عنوان 
.میشود  whileسپس وارد حلقه 
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While :  اگرa مخالف با
صفر شود وارد دستورات 

میشود 

د مخالف صفر بوaاگر 
باشد آنگاه  a>1و 

برابر  aمقدار جدید 
: خواهد شد با 

a_new=a_old-1

مخالف  aدر غیر اینصورت ، اگر 
تر با صفر باشد و مقدار آن بزرگ

برابر aنباشید مقدار جدید 1از 
است با 

a_new=a_old+2

 else ifیا  ifبالفاصله بعد از اجرا شدن دستورات 
اجرا میشود و این دستور همان   breakدستور 

طور که از نامش مشخص است باعث میشود که 
حلقه ای که داخل آن قرار دارد را بشکند و سپس

از این حلقه خارج شود 

استفاده نمیشد تا  breakچنانکه از دستور ** 
موافق با صفر نشود شرط  aزمانی که مقدار 

while  صحیح بوده و همین طور به صورت مدام
پیدا خواهد کرد و سیستم  aمقادیر جدیدی برای 

خواهد رقت   busyشما در حالت 

برنامه در حال اجرا بودن را متوقف کنید  Cو  Ctrlاست ، تنها کافی است که با فشردن کلید های  busyچنانچه سیستم شما در حالت 

لی نمونه سیستمی که در حال اجرای برنامه بوده و
شده است busyبه هردلیلی 
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:تو در تو  forحلقه 

حلقه 2یعنی ) لقه یک حازگاهی اوقات بعد از آن که حلقه ابتدایی را تشکیل می دهیم نیاز داریم تا حلقه ی دیگری درون آن تشکیل دهیم به اینصورت که نیاز به بیش
.خواهد بود ( حلقه و حتی بیشتر 3–

.بدست آوریم 5تا 1به عنوان مثال می خواهیم یک جدول ضرب برای اعداد 

: نوشته و خواهیم داشت  scriptابتدا برنامه را در 
%Mohammad Amin Gholampour

clear all

close all

clc

for i=1:5

for j=1:5

c(i,j)=i*j;

end

end

disp(c)

-clear allدر این قسمت دوباره با ҈ close all –clc شروع کرده ایم
تشکیل داده ایم و این قسمت مفهوم بسیار مهمی دارد  forسپس دو حلقه ҈
.را جایگزین میکند  j=1,2,3,4,5، مقادیر  i=1در ابتدا با انتصاب : به این صورت که ҈
.را جایگزین میکند  j=1,2,3,4,5مقادیر  Iحاال به ازای این  i=2سپس ҈
.  را نیز محاسبه نماید  j=5و  i=5این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که مقدار ҈
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: می توان عملیات سوال صفحه قبل را به صورت زیر باز نویسی کرد 

i=1;j=1 i=1;j=2 i=1;j=3 i=1;j=4 i=1;j=5

i=2;j=1 i=2;j=2 i=2;j=3 i=2;j=4 i=2;j=5

i=3;j=1 i=3;j=2 i=3;j=3 i=3;j=4 i=3;j=5

است  i=1در ابتدا زمانی که 
بار تکرار 5حلقه داخلی 

j=1,2,….,5میشود به ازای 

است  i=2در ابتدا زمانی که 
بار تکرار 5حلقه داخلی 

j=1,2,….,5میشود به ازای 

است  i=3در ابتدا زمانی که 
بار تکرار 5حلقه داخلی 

j=1,2,….,5میشود به ازای 
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: دستورات مربوط به گرد کردن 

: را انجام دهیم زم گاهی اوقات براساس مقداری خاص ،نیاز داریم که  عددی را گرد بنماییم ، به همین دلیل میتوانیم با استفاده از دستورات زیر اقدامات ال

Function-name عملکرد  :مثال  مثال

fix عدد را به سمت صفر میل میدهد و گرد می نماید fix(3.1)=3 fix(-3.1)=-3

floor عدد را به سمت منفی بی نهایت میل میدهد  floor(10.0001)=10 floor(-10.0001)=-11
floor(-3.1)=-4

cell عدد را به سمت مثبت بی نهایت میل میدهد  cell(10.0001)=11 cell(-10.0001)=-10

round عدد را به سمت همسایگی نزدیک خود میل میدهد round(19.45)=19 round(-19.45)=-19

: بدست آوردن  باقیمانده 

: با استفاده از دستور زیر به راحتی میتوان باقی مانده دو عدد را که بر هم تقسیم میشود را بدست آورد 

mod :اشته باشیم با استفاده از این دستور میتوان باقیمانده تقسیم عدد باالیی بر پایینی را پیدا کرد به این صورت که اگر د  :

mod(A,B)  = (P/B);

A
P
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: توابع اعداد 

1)factor

با اعمال این دستور ، عدد مشخص شده را به عوامل اول تجزیه میکند

.انجام شده است command windowعملیات روبه رو در **

>> factor(18)

ans =

2     3     3

2) factorial

.مقدار فاکتوریل حاصله را که در جلوی آن نوشته شده است را میتوان محاسبه کرد 

>> factorial(10)

ans =

3628800
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3)gcd:
. را برای دو عدد مشخص را محاسبه نمود ( م. م . ب ) با استفاده از این دستور میتوان بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

>> gcd(15,18)
ans =

3
4)lcm:

.را برای دو عدد را نیز مشخص نمود( م. م . ک ) با استفاده از این دستور میتوان کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد 

:توابع نمایی و رادیکالی 
sqrt:

حساب کرد 2را با فرجه xبا استفاده از این دستور میتوان مقدار رادیکال عدد 
>> sqrt(4)
ans =

2

nthroot(y,x):
.بدست آورد Xرا در فرجه yمیتوان مقدار رادیکال عدد nthrootبا استفاده از دستور 

>> nthroot(125,3)
ans =

5

𝑥
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Power(x,y) : 

.برسانیم  yرا به توان  xبا اعمال این دستور میتوان مقدار 

>> power(4,5)

ans =

1024

exp(x):

.را محاسبه نماییم  xبا اعمال این دستور میتوان مقدار تابع نمایی 

>> exp(1)

ans =

2.7183

log:

.میتوان استفاده کرد و مقادیر مد نظر خود را بدست اورد log(x)–log10(x)-log2(x)در متلب با سه دستور 

log2(x):log2(x)

log10(x): log10(x)

log(x):ln(x)=loge(x)

𝑥𝑦

exp(x)=𝑒𝑥
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مطالعه آزاد

.مبنا های مختلفی از آن را نیز تولید کنیم  logتعریف شده است ، می توانیم با استفاده از قواعد مختلفی از 10و  eو 2با توجه به اینکه لگارتیم در متلب تنها بر مبنای 

77



.را با استفاده از متلب بدست اورید yمقدار  ;x=5به ازای : مثال 

𝑦 = log7(|10𝑥 + cos2 𝑥 3 |) 

: را بدست آوریم ، بنابراین خواهیم داشت 7بر مبنای  logدر متلب وجود ندارد می بایست با استفاده از قوانین موجود، 7بر مبنای  logبا توجه به آن که : بررسی 

• clear all

• close all

• clc

• x=5;

• e=(log(abs(10*x+(cos(x^3))^2)))/log(7);

• disp(x);

. تابع روبه رو را کد نویسی نمایید : مثال 

f(x)=
1

𝑒

: بررسی 

1/exp(1)

78



: توابع مختلط
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: توابع مثلثاتی 

cot(x)و sin(x) ،cos(x)،tan(x)توابع  ❑

>> sin(pi)

ans =

1.2246e-16

>> cos(pi/2)
ans =

6.1232e-17

>> tan(0)
ans =

0

: بدین صورت که .معکوس توابع مثلثاتی هستند ) مقادیر اینورس acos(x)و   asin(x) ،acos(x) ،atan(x)توابع ❑
asin(x): sin−1 (x)          acos(x): cos−1 (x)     atan(x): tan−1 (x)    acos(x)= cos−1 (x) 

.توصیف کننده توابع هیپر بولیک میباشند : coth(x)و sinh(x)  ،cosh(x)  ،tanh(x)توابع ❑

.   توصیف کننده اینورس توابع هیپربولیک میباشند acoth(x)و asinh(x)  ،acosh(x) ،atanh(x)توابع ❑

>> asin(.5)
ans =

0.5236

>> acos(0.3)
ans =

1.2661

>> sinh(57)
ans =

2.8429e+24
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Τ𝜋برای زوایای مقابل جدول روبه رو را تکمیل کنید : مثال  4 و Τ𝜋 2 Τ𝜋 3

tan(pi/3)-tanh(pi/2)-
atan(pi/4)

cos(pi/3)-
cosh(pi/2),cot(pi/4)

sin(pi/3)-sinh(pi/2)-
coth(pi/4)

angle

>> tanh(pi/3)
ans =

0.7807

>> cos(pi/3)
ans =

0.5000

ൗ𝜋 3

>> tanh(pi/2)
ans =

0.9172

>> cosh(pi/2)
ans =

2.5092

>> sinh(pi/2)
ans =

2.3013

ൗ𝜋 2

>> atan(pi/4)
ans =

0.6658

>> cot(pi/4)
ans =

1.0000

>> coth(pi/4)
ans =

1.5249

ൗ𝜋 4

>> sin 
(pi/3)
ans =

0.8660
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نمودار های دو بعدی 

plot(x,y): 

.رسم میکند  xنمودار آن را برحسب  yمی توان برای تابعی چون ، plotبا استفاده از دستور 

مشخص میکند و سپس نمودار را رسم میکند yمقادیر متناظر با آن را برای  xبدین صورت که در ابتدا با مشخص بودن بازه ی 

>> x=[1:0.01:5];
>> y=x;
>> plot(x,y)

clear all 
clc
close all 
%Mohammad Amin Gholampour
f=-5:0.01:5;
tau=1;
for i=1:length(f)

z(i)=2*j*sin(pi*f(i)*tau)*tau*sinc(f(i)*tau);
a(i)=abs(z(i));

end
plot(f,a);
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y1=sin(x)(  x=1:0.1:10. )رسم کنید  plotتوابع زیر را با استفاده از دستور : مثال 

>> x=0.1:1:10;
>> y1=sin(x);
>> plot(x,y1)
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>> x=0.1:1:10;
>> y2=1./x;
>> plot(x,y2)
>> 

y2=1/x
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:در یک صفحه  ( توابع مختلف) رسم چند نمودار 
استفاده کرد  plotها دو یا چند  خروجی را حساب کرده و سپس بتوانیم نمودار های متناظر با آن ها را در یک نمودار رسم کنیم میتوان از دستور  xهایی  از اگر بخواهیم به ازای بازه

، اما نحوه استفاده از این دستور با حالت قبل کمی متفاوت خواهد بود  

>> x=[pi:0.1:2*pi];
>> x1=[0:0.1:pi];
>> x2=[2*pi:0.1:3*pi];
>> y1=sin(x);
>> y2=sin(x1);
>> y3=sin(x2);
>> plot(x,y1,x1,y2,x2,y3)
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: plotتغییر شکل ، رنگ و فرم نمودار رسم شده با استفاده از دستور 

ی اده سازو شکل ترسیم خطوط واصل و نوع نقاط نمودار رسم شده را تغییر بدهیم با استفاده از جداول زیر به راحتی میتوان این دستورات را پیاگر بخواهیم رنگ ، نوع
. ت نمودمی بایست توجه کرد که برای استفاده از سه حروف ترسیم و اسامی رنگ ها و نمایش نقاط باید الویت زیر را رعای.  کرد و نتایج حاصل از آن را مشاهده نمود 

‘اسامی رنگ  ,نقطه  ,واصل  ‘

For ex:

‘bp -. ‘
B  قرمز

b آبی 

g سبز

c فیروزه ای

m بنفش 

y زرد

k مشکی

- خط صاف

.- خط نقطه 

-- خط چین 

جای مربوطه خالی خواهد بود بدون خط های واصل

: نقطه چین

ترسیم ها و خطوط واصلاسامی رنگ ها 
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نقطه .

دایره  o

ضربدر  x

عالمث مثبت  +

عالمت ستاره  *

مربع s

لوزی d

مثلث باالرونده ^

مثلث پایین رونده  v

مثلث راست سو  >

مثلث چپ سو  <

ستاره پنج پر  p

ستاره شش راس  h

نمایش نقاط روی نمودار 
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(   خطوط واصل و رنگ های مختلف -با استفاده از اعمال نقاط) رسم چند نمودار در یک صفحه

x1=[0:0.1:pi];
x2=[2*pi:0.1:3*pi];
y1=sin(x);
y2=sin(x1);
y3=sin(x2);
plot(x,y1,'r-p',x1,y2,'c-o',x2,y3, 'b-d')
>> 
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clear all 
clc
close all 
%Mohammad Amin Gholampour
f=-5:0.01:5;
tau=1;
for i=1:length(f)

z(i)=2*j*sin(pi*f(i)*tau)*tau*sinc(f(i)*tau);
a(i)=abs(z(i));

end
plot(f,a);
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clear all

close all

clc

T=1;

A=2;

t=-5:0.01:5;

X=0;

for n1=1:2:11

X=X+(4.*A./(n1.*pi)).*sin(2.*pi.*

n1.*t./T);

end

plot(t,X,'-*');
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clear all

close all

clc

T=1;

A=2;

t=-5:0.01:5;

X=0;

for n1=1:2:11

X=X+(4.*A./(n1.*pi)).*sin(2.*pi.*n1.*t./T);

end

plot(t,X,’c-d');
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:تنظیمات نمودار بدست آمده 

xlabel:

. در صفحه خروجی انتخاب نمود همچنین می توان از حروف یونانی نیز استفاده نمود  xمیتوان نامی برای محور xlabelبا استفاده از دستور 

. در پیوست ها جداول حروف یونانی قرار گرفته شده است 

xlabel(‘name’);

ylabel:

.میتوان نام های یونانی نیز انتخاب نمود xlabelدر صفحه خروجی نیز انتخاب نمود و همچنین همانند  yمیتوان نامی نیز برای محور ylabelبا استفاده از دستور 

ylabel(‘name’);

title:

. می توانیم یک نام برای نمودار مد نظر انتخاب نمود ، که در باالی نمودار درج میشود  titleبا استفاده از دستور 

title(‘name’)

legend:

میتوانیم هریک از خطوط را بر حسب  legend(‘name 1’ , ‘ name 2’ , ‘name 3’,….)چناچه در یک صفحه چندین نمودار رسم شود میتوانیم با استفاده از دستور 
(  به عبارتی ساده تر یک کلید راهنما در کنار صفحه چیدمان قرار خواهد گرفت ) رنگ و نوع نمودار های مختلف را مشخص کنیم  

می توانید هر اسمی را درج بنمایید  nameدر  قسمت 
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clear all

close all

clc

x=-5:0.1:5;

e=(log(abs(10.*x+(cos(x.^3)).^2)))/log(7);

plot(x,e,'-oc');

xlabel('\gamma_\omega^\heartsuit’)

ها و استفاده از نماد های یونانی توجه شود xبه اسم محور ** 
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x1=[0:0.1:pi];

x2=[2*pi:0.1:3*pi];

y1=sin(x);

y2=sin(x1);

y3=sin(x2);

plot(x,y1,'r-p',x1,y2,'c-o',x2,y3, 'b-d');

legend('sin(x1)','sin(x2)','sin(x3)');

94به همراه شکل فرم های محتلف  legendاعمال دستور 



subplot و چند نمودار:

.نیم را به چند قسمت تقسیم ک( ترسیم ) چنانکه بخواهیم صفحه ترسیم را به چندین قسمت تقسیم کنیم نیاز داریم دستوری که صفحه خروجی 

:  این دستور عبارتست از

subplot :

subplot(m,n,p)

.ردیف تقسیم میکند  n–ستون  mبا این دستور صفحه ترسیم به 

P : با انتخابp  در واقع جایگاه را در صفحه مشخص میکند.

.را برای قسمت های مختلف بررسی نماییدsubplotکد روبه رو را در متلب اجرا نمایید و دستور : مثال 

clear all

close all

clc

x=-pi:pi/10:pi;

y=sin(x);

z=cos(x);

t=sin(x);

subplot(2,2,1);

plot(x,y,'c');

subplot(2,2,2);

plot(x,z,'b');

subplot(2,2,3)

plot(x,t,'k');

subplot(2,2,4)

plot(x,y+z);
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: بررسی 
را محاسبه نموده ، سپس  tو zو yسه تابع  xدر ابتدا با اعمال بردار 

:   subplotگفته میشود که با استفاده از دستور 
: قسمت تقسیم کرده ایم 4صفحه را به 

با رنگ فیروزه ای  xرا بر حسب  yنمودار (( باال قسمت سمت چپ 
.رسم میکنیم 

.با رنگ آبی رسم میکنیم  xرا بر حسب zنمودار (( باال سمت راست 

را با رنگ مشکی رسم  xرا بر حسب  tنمودار (( پایین سمت چپ 
.میکنیم 

رسم میکنیمxرا بر حسب (y+z)نمودار (( پایین سمت راست 

باال ، سمت چپ باال ، سمت راست

پایین ، سمت چپ پایین ، سمت راست 
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نمودار خروجی 
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functionایجاد توابع 

: مزایای استفاده از توابع به جای فایلهای اسکریپت عبارتند از 

سرعت باالتر ❑

صرفه جویی در حافظه کامپیوتر ❑

توسعه توانایی های متلب ❑

دند  این امر باعث در حالیکه فایلهای اسکریپت سطر به سطر کامپایل و اجرا می گر. توابع بر خالف فایلهای اسکریپت در هنگام اجرا یکبار کامپایل شده و اجرا میشوند 
. افزایش سرعت اجرای توابع در مقایسه با فایلهای اسکریت می شود 

ا در مواقعی که خصوصت ومتغیر های تعریف شده در توابع پس از پایان اجرای آن از حافه پاک می شوند و به طور کلی فضای کاری توابع مستقل از فضای کاری متلب اس
.کار میکند بهتر است از توابع استفاده شود ( مانند تصاویر ) برنامه با ماتریسهای بزرگ 

.اکثر دستورات اصلی متلب و جعبه ابزار های آن با استفاده از توابع نوشته شده است 

بدیل کنیم تا سرعت ن تبهتر است در هنگام نوشتن یک برنامه آنرا بصورت اسکریپت بنویسیم تا اشکال آن آسان تر باشد اما پس از کامل شده برنامه آنرا به فانکش: نکته 
.کیفیت آن افزایش یابد
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فراخوانی توابع 

: دو مورد از  آنها خواهیم پرداخت فراخوانی توابع در متلب روش های متفاوتی دارد که به صورت جزئی به

.شروع به فراخوانی کرد command windowمیتوان نام تابع ذخیره شده را به همراه ورودی های آن در محیط ( 1

(  همانند مثال صفحه قبل ) میتوان با استفاده از اسکریپت محیطی را تداعی نمود که با فراخوانی از تابع آن را محاسبه نمود ( 2
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نحوه ایجاد تابع 

شروع میکنیم و تعداد ورودی های آن را می نویسیم functionتنها تفاوت ظاهری یک تابع و فایل اسکریپ ، خط اول آن می باشد که در سطر اول با کلمه 

function name =

.ورد و اسم ذخیره شده فایل می بایست یکی باشد ، در غیر اینصورت در فراخوانی تابع ها به مشکل بر میخ functionنکته قابل توجه این است که می بایست اسم ** 

. توضیح دهیم  functionدر ادامه قصد داریم با ارائه یک مثال نکات مهمی در مورد کد نویسی توابع 

.را پیدا کنیم  bمقدار  aو  cبا استفاده از یک تابع سعی کنید قضیه فیثاغورس را بازنویسی کنید به طوری که با دریافت مقادیر : مثال 
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function b=findb(a,c)

b=sqrt(c^2-a^2);

end

: بررسی 
."findb"یک نام انتخاب کرده ایم  functionدر ابتدا برای 

.متناظر با آن یک باشد m-fileو نام ذخیره شده برای  functionدقت شود حتما باید اسم ** 

.می باشد findbمرتبط نیز نام m-fileهمان طور که در باال مشخص است ، 
: در ادامه برای فانکشن ، یک فرمول را تعریف نمودیم که برابر است با 

b= 𝑐2 − 𝑎2

clear all

close all

clc

c=input('please enter C=  ');

a=input('please enter A=  ' );

while c<a || a<0 || c<0

fprintf("Wrong entery number! please 

try another one  ")

% what's meaning of || ?

c=input('please enter C=  ');

a=input('please enter A=  ' );

end

b=findb(a,c);

disp(b);

.میپردازیم findbبه فراخوانی این تابع scriptدر ادامه با نوشتن 
به عنوان یک تابع در سیسیتم ** findbکلمه ** توجه شود که 

وانی ذخیره شده است بنابراین میتوان هر زمان که نیاز باشد آن را فراخ
.نمود 

از کاربر وارد یک aو cدر این اسکریپت تالش کرده ایم که با اعمال 
منفی بوده یا اینکه  cیا  aشده و تا زمانی که مقادیر  whileحلقه ی 

ه مقدار وتر از سایر اضالع کوچک تر باشد مقادیر جدیدی را از ورودی ب
خواهد گرفت ، سپس در اخر ورودی را فراخوانی میکند و  cو aعنوان 

.مقدار آن را نمایش خواهد داد 
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: مثال 

.اگر بدانیم حاصل ضرب دو ماتریس به صورت زیر تعریف میشود ، حاصل ضرب دو ماتریس را کد نویسی کنید

function c=mult(A,B) #function-code 

[a1,a2]=size(A);

[b1,b2]=size(B);

c=zeros(a1,b2);

for i=1:a1

for j=1:b2

for k=1:a2

c(i,j)=c(i,j)+(A(i,k)*B(k,j));

%k=k+1;

end

%j=j+1;

end

%i=i+1;

end

clear all #script-code 

close all

clc

%Mohammad Amin GHolampour

A=input('Enter the first matrix=    ');

B=input('Enter the second matrix=    ');

c=mult(A,B);

fprintf('A=','\n');

disp(A);

fprintf('B=','\n');

disp(B);

disp('*************');

fprintf('multiplication','\n');

disp(c)
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: نحوه نصب برنامه 

آموزش نصب نرم افزار متلب

: گام اول 

.صفحه ای به صورت شکل زیر نمایش داده می شود،setupبا اجرای فایل . که در پوشه اصلی قرار دارد را اجرا کنید setupبرای نصب نرم افزار متلب، فایل 

:  گام دوم 

وارد کردن سریال نامبر. 

را انتخاب و سپس بر روی دکمه  Use a File Installation Keyگزینه دوم یعنی .کاری نداریم Log in with a MathWorks Accountما با گزینه اول  با نام 
Next در این صورت صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. کلیک می کنیم

. با این کار صفحه زیر نمایان می شود. کلیک می کنیم Nextرا انتخاب و بر روی  Yesحال دکمه رادیوئی 
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:گام سوم 

ا را انتخاب کنیم و پسورد را که باید در فایلهای نصبی خود داشته باشید رI have the File Installation Key for my licenseدر این صفحه باید گزینه اول یعنی 
.وارد کنید

حال . فعال می شود Nextاگر درست باشد دکمه . این سریال نامبر را وارد کنید. قرار دارد Readmeیا  howو در فایلهای تکستی با نام  crackمعموال این رمز در پوشه 
وانید از آن استفاده اما در چند نسخه این رمز بررسی شد و قابل قبول بود بنابراین شما نیز می ت. ) میتوانید با کلیک بر روی آن وارد مرحله بعد به صورت شکل زیر شوید

(  کنید 
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: گام چهارم 

انتخاب مسیر نصب و تولباکسها

کلیک کنید تا شکل زیر  Nextحال بر روی دکمه . متلب در آنجا انجام شود را انتخاب کنید یا به صورت پیش فرض همین مسیر را برگزینیدمسیری که مایلید نصب
.ظاهر گردد
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:گام پنجم 

شود تیک آن را اگر بخواهید تولباکسی نصب ن. در این صفحه تولباکس هایی از نرم افزار متلب که قرار است نصب گردد برای شما نشان داده خواهد شد
.کلیک می کنیم تا شکل زیر ظاهر شودNextما همه تیک ها را میگذاریم بماند و بر روی دکمه . بردارید

.واهد بردمعموال وابسته به قدرت سیستم شما این مرحله چند دقیقه زمان خ. می زنیم تا فرایند نصب مانند شکل زیر شروع گردد Installدر این شکل نیز بر روی دکمه 

•
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تا فرایند نصب همانطوری که در شکل زیر نشان داده . کلیک کنید Nextمانند مراحل قبل بر روی دکمه . بعد از کامل شدن فرایند باال شکل زیر نمایش داده خواهد شد
.شده است کامل گردد

.پایان پذیردکلیک میکنیم تا پروسه نصب Finishبر روی دکمه 
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2018فعال سازی متلب 

. را نصب نموده اید ، کافی است در ابتدا وارد لینک زیر شوید و فایل مربوطه را دانلود نمایید 2018چنانچه متلب 

را باز نموده و اجرا میکنیم ، در نهایت کرک مد نظر به طور کامل انجام شده است  JB-patch.exeرا باز نموده و فایل  jb-teamسپس فایل را باز نموده و فولدر 
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فعال سازی سایر نسخه ها 

مسیردرراlibmwlmgrimpl.dllفایلوشدهcrackفولدرواردابتدا.دهیمانجامنیزدیگرکاردومتلبافزارنرماجرایازقبلبایدمرحلهاین•
:Cورتصبهمسیراینباشیمکردهانتخابدادپیشنهادمابهنصبپروسهخودکهصورتیبهرامسیراگر.دهیمقرارمتلبافزارنرمنصب \

Program Files \ MATLAB \ R2017a \ bin \ win64 \ matlab_startup_plugins \ lmgrimplبودخواهد.

فولدرهماندرمرحلهاینازبعد.شودمافایلجایگزینبایدکهداردوجودمسیرایندرlibmwlmgrimpl.dllهمنامفایلیکهشودتوجه•
crackفایلlicense_2017a.licفولدردرراlicenseاینباشدنصبیمسیرفرضپیشهمانشمانصبمسیراگر.دهیممیقرارخودمتلب

:Cصورتبهمسیر \ Program Files \ MATLAB \ R2017a \ licensesشدخواهد.
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آشنایی با چند خطا معروف 

1. Undefined function or variable 'Sin’.

متفاوت نخواهد بود اما همان طور که اشاره شد حروف بزرگ و کوچک برای متلب متفاوت خواهد بود و دستوراتی معروف مثل ”Sin“و  ”sin“هرچند که در ریاضیات 
sin-cos-disp – fprintf –max-sum همگی با حروف کوچک نوشته می شوند .... و .

2. Error using det Matrix must be square.

می بایست ماتریس مربعی باشد detگفته شده است که برای استفاده از دستور 
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ب 
ی در متل

ف یونان
جدول حرو
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