
 
 

  

 :شرحي بر اين نرم افزار و كاربردهاي آن

MATLABافزار كه  اين نرم. نويسي، و محيطي براي محاسبات عددي است  يك زبان برنامه
ها،   است، امكاناتي را از قبيل عمليات ماتريسي، رسم توابع و دادهMathWorksمحصول شركت 

هاي ديگر  هاي نوشته شده به زبان ا برنامههاي كاربر و تعامل ب ها، ايجاد رابط سازي الگوريتم پياده
  . سازد فراهم مي

 
 استفاده Mapleافزار  ابزار اختياري كه از موتور نمادين نرم  مخصوص محاسبات عددي است، اما يك جعبهMATLABبا وجود اينكه 

 . به عنوان يك سيستم جبري نيز استفاده كنيمMATLABسازد تا از  كند، ما را قادر مي مي

 
  ريخچهتا

MATLABي عبارت  ، كوتاه شده"matrix laboratory") توسط 1970ي  ، در اواخر دهه)آزمايشگاه ماتريس Cleve Moler ،
 و LINPACKافزار را با هدف در دسترس ساختن  او اين نرم. رئيس بخش علوم كامپيوتر دانشگاه نيو مكزيكو، ابداع گرديد

EISPACKافزار او به زودي در  نرم. از به يادگيري زبان فرترن داشته باشند، طراحي كرد براي دانشجويانش، بدون اينكه ني
 از 1983 در سال Molerطي بازديدي كه . ي رياضيات كاربردي يافت اي در جامعه هاي ديگر نيز منتشر شد و مخاطبان جدي دانشگاه

افزار پي برده بود، به  و كه به پتانسيل تجاري اين نرما.  آشنا شدMATLAB با Jack Littleدانشگاه استنفورد كرد، مهندسي به نام 
Moler و Steve Bangertها  آن.  ملحق شدMATLAB را با زبان C نويسي  ي برنامه  كار ادامه1984 بازنويسي كردند و در سال

 . ناميده شدJACKPACهاي بازنويسي شده،  اين كتابخانه.  سپردندMathWorksآن را به شركت 

MATLABي تخصصي  بتدا توسط مهندسان طراحي كنترل، كه رشته در اLittleهاي ديگر نيز  اما سريعاً وارد حوزه.  بود، استفاده شد
شود و بين دانشمنداني كه با  كار گرفته مي در حال حاضر در تعليم و آموزش، مخصوصاً در تدريس جبر خطي و آناليز عددي به. شد

 .و رايج استپردازش تصوير سر و كار دارند، مشهور 

MATLAB حول زبان MATLAB كه گاهي M-Codeتر   يا به طور سادهMترين راه  ساده. شود، شكل گرفته است  ناميده مي
ي ميز  ي فرمان يكي از عناصر تشكيل دهنده پنجره. ، است>>در مقابل اعالن، » ي فرمان پنجره«، تايپ كردنش در M-Codeاجراي 

هايي  دنباله. اي استفاده كرد ي رياضياتي محاوره  به عنوان يك پوستهMATLABتوان از  ق ميبدين طري. باشد  ميMATLABكار 
اين . ي ديگري در يك فايل متن ذخيره نمود  يا هر ويرايشگر متن سادهMATLABتوان با استفاده از ويرايشگر  از دستورات را مي

 .دهند  و دستورات ممكن را گسترش ميها يا اسكريپت و يا تابع هستند قبيل فايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 MATLABمحيط برنامه 

 MATLABمتغيرها در 

توان متغيرها را  گيرد، يعني مي  به طور پويا صورت ميMATLABتعيين نوع متغيرها در . شوند ، تعريف مي=متغيرها با عملگر انتساب، 
 .تواند تغيير يابد عشان ميبدون اينكه نوعشان معرفي شود، مقداردهي نمود و نو

 
 MATLABها در  بردارها و ماتريس

MATLAB هايي با ابعاد  هاي مناسب بسياري را براي ايجاد ماتريس است و به معناي واقعي كلمه، شيوه» آزمايشگاه ماتريس« يك
  ود كه معادل مفهوم آرايهش گفته مي) N×1ياN×1( به يك ماتريس يك بعدي » بردار«، MATLABدر . گوناگون فراهم نموده است

هاي چندبعدي، كه داراي بيش از يك بعد هستند، گفته   به ماتريسMATLABدر » ماتريس«. نويسي است هاي برنامه در بيشتر زبان
  .ده شودنامي... ها و  هايي از آرايه هايي از آرايه ها، آرايه هايي از آرايه ها، چنين ماتريسي ممكن است آرايه در ساير زبان. شود مي

) mod(2*J,nبراي نمونه . شوند ها اعمال مي هاي آن ي درايه كنند و روي همه ها را دريافت مي ، ماتريسMATLABبيشتر توابع 
 .كاهد  ميnي   ضرب كرده، و سپس هر درايه را با پيمانه2 را در Jهاي ماتريس  تمام درايه

 
 
 



 
 MATLABكاراكتر سمي كولن در 

 سمي كولن MATLABدر . شود براي خاتمه دادن به دستورات استفاده مي) نقطه ويرگول(ر، سمي كولن هاي ديگ در ببشتر زبان
اي  دستوري كه صريحاً نتيجه. اش به نمايش در خواهد آمد چنانچه دستوري با يك سمي كولن خاتمه نيافته باشد، نتيجه. اختياري است

 .كند عدم حضور سمي كولن يكسان عمل مي، در حضور و clcگرداند، براي مثال دستور  را بر نمي

 
 MATLABگرافيك در 

بعدي  هاي سه گرافيك. توان با اين تابع، هر تابع يك متغيره را رسم نمود براي مثال مي. كند  رسم ميy و x، گرافي از دو بردار plotتابع 
 . قابل توليد اندmesh و plot3 و surfبا دستورات 

 
 MATLABنمونه اي از پالت در 

 
 
 
 
 

 :لينك هاي آموزشي اين نرم افزار
 http://www.scribd.com/doc/292960/-matlab-65: آموزش فارسي

 http://www.mathworks.com/products/matlab/demos.html :آموزش تصويري

 http://www.mathworks.com :آدرس سايت مربوطه


