
کالس آموزشی

فصل پنجم
کار با رشته های : متن

کاراکتری

دکتر عدالت پناه دانشگاه آیندگان



متن: فصل پنجم

رشته های کاراکتری-5-1

‘برای تعريف رشته های کاراکتری در متلب از عالمت  :استفاده می شود‘
:مثال

>> s=‘This is a character string’;

>> size(s)

ans=

1      26

 شوند  در متلب رشته های کاراکتری نيز بعنوان ماتريس شناخته می: نکته
.بطوريکه هر کاراکتر يک عنصر ماتريس محسوب می شود



متن: فصل پنجم

اَسکی(ASCII مخففAmerican Standard Code for 
Information Interchange)  کدبندی نويسهيک(Character 

Encoding)  تباطی و کدهای اسکی در کامپيوترها، وسايل ار. استالفبای انگليسیبر اساس
وعه تمام مجم. هر وسيله ديگری که با متن سروکار دارد، برای نمايش متون استفاده می شوند

هر کاراکتر اسکی .از اسکی نشأت می گيرند (UTFمانند يونيکد و )کارکترهای نسل جديد 
.  دارای يک کد عددی معادل است

 در حال . دچار تغيير شد1۹۸۶ابداع گرديد و آخرين بار در سال 1۹۶۷اسکی اولين بار در سال
که روی هستندکاراکترهای کنترلیکاراکتر آن غيرقابل چاپ می باشند، که اکثر آن ها ۳۳حاضر 

. ظاهر متن تأثير دارند

دانشگاه آزاد کازرون -حمیدرضا سادات

hamidrezasadat@yahoo.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C


متن: فصل پنجم

absتابع : نمايش کد اسکی کاراکترها-5-2

متلب  absبرای نمايش کد اسکی يک رشته می توان از تابع 
:استفاده کرد

>> s= ‘Hello’

>> u=abs(s)

u=

72  101   108   108  111



متن: فصل پنجم

تبديل کد اسکی به کاراکتر-5-۳

.استفاده کنيدcharتابع برای تبديل کد اسکی به کاراکتر از
>> s= ‘Hello’

>> u=abs(s)

u=

72  101   108   108  111

>> sNew=char(u)

sNew=

Hello



متن: فصل پنجم

رفتار ماتريسی رشته ها-5-4
ی عددی  با رشته های کاراکتری متلب دقيقا می توان مانند ماتريسها

.  ردمثال می توان عمليات رياضی را بر آنها اعمال ک. رفتار کرد
در اينصورت متلب کد اسکی رشته را مورد استفاده قرار 

.می دهد
نمايش رشته از آخر به اول: مثال

>> s= ‘Hello’

>> sInv=s( end : -1 : 1);

>>disp(sInv)

olleH



متن: فصل پنجم

(روش اول)ايجاد ماتريسهای کاراکتری-5-5
مانند ايجاد ;و [ ]برای ايجاد يک ماتريس کاراکتری می توان از عالئم 

های  اما بايد دقت شود که تعداد ستون. ماتريس های عددی استفاده کرد
:هر سطر مساوی باشند

>> sm=[‘This is first line’ ; ‘This is second line’]

??? Error using ==> vertcat

All rows in the bracketed expression must have the same 

number of columns.

>> sm=[‘This is first line ’ يک فاصله خالی در انتهای خط

‘This is second line’];



متن: فصل پنجم

(روش دوم)ايجاد ماتريسهای کاراکتری-5-۶
:می باشدcharروش بهتر برای ايجاد يک ماتريس کاراکتری استفاده از تابع 

>> line1=‘This is first line’ ;

>> line2= ‘This is second line’;

>>sm=char(line1,line2)

sm=

This is first line

This is second line



متن: فصل پنجم

گرفتن رشته در حين اجرای برنامه-5-۷
در حين اجرای  inputبرای گرفتن يک رشته از ورودی با استفاده از تابع 

:برنامه دو روش را می توان بکار برد
ها با  يعنی تابع مذکور را تن. روش اول روش معمول استفاده از اين تابع است

ته در اينصورت در حين اجرا، بايد رش. يک آرگومان ورودی بکار می بريم
‘را در داخل  .قرار داد‘

می باشد که در ’s‘با يک آرگومان دوم inputروش بهتر استفاده از تابع 
اگر يک اينصورت متلب ورودی کاربر را بعنوان رشته تلقی می کند حتی

.عدد يا نام يک متغير باشد



متن: فصل پنجم

-ادامه-گرفتن رشته در حين اجرای برنامه-5-۷
:مثال

>>s=input(‘Please answer Yes or No: ’)

Please answer Yes or No: ‘No’

s=

No

----------------------

>>s=input(‘Please answer Yes or No: ’,’s’)

Please answer Yes or No: No

s=

No



متن: فصل پنجم

ساير توابع کار با رشته ها-5-۸
strcmp(s1,s2) : باز می گرداند 0و درغير اينصورت 1درصورتيکه دو رشته يکسان باشند 
upper تمای حروف يک رشته را به حروف بزرگ تبديل می کند :
lower تمامی حروف يک رشته را به حروف کوچک تبديل می کند:
num2str تبديل عدد به رشته عددی:
str2num تبديل رشته عددی به عدد:
mat2str :تبديل ماتريسی از اعداد به رشته
eval اجرای فرمانی از متلب که بصورت رشته وارد شده باشد:

تفاوت تابع : نکتهnum2str با تابعmat2str در اين است که در تابع دوم رشته بازگردانده شده
.است evalقابل اجرا توسط تابع 



متن: فصل پنجم

...ادامه-ساير توابع کار با رشته ها-5-۸
:مثال

>> a=input(‘Enter <a> value= ‘);

enter <a> value= 12

>> disp([‘Your number is’, num2str(a) , ‘ . Thank 
you!’]);

Your number is 12 . Thank you!



متن: فصل پنجم

يرد و  برنامه ای بنويسيد که دو ماتريس عددی را از کاربر بگ: 5-1تکليف 
سپس يک رشته کاراکتری شامل . قرار دهدyو xدر متغيرهای 

را از کاربر بگيرد و نتيجه آنرا برyو xعبارتی رياضی از متغيرهای 
.اساس مقادير متغيرهای ورودی تعيين کند

بگيرد و  برنامه ای بنويسيد که يک رشته کاراکتری را از کاربر: 5-2تکليف 
.با تغيير کد اسکی آن، آنرا بصورت رمز در آورده نمايش دهد

را از حالت رمز خارج  5-2برنامه ای بنويسيد که نتايج تمرين : 5-۳تکليف 
.کرده و نمايش دهد


