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 كليات و اصول  1 فصل
 همقدم 1-1
 MATLAB هواژ

 .دآيمي متلبيا  MATLABشكل به  اين متندركه ،  است MATrix LABoratory عبارت يواژه -سر ،فوقكلمه 
يا ( و استفاده از آن ، استفاده شدهMATLAB 6.5, Release 13 از متنهاي اين رينها و تمبراي اجراي مثال

 .شودان توصيه ميدانشجويبه ) هاي باالترويراست
   MATLAB سيماي

MATLAB محاسباتي، تصويري، و امكانات رده وك زباني است كه كاربرد كامپيوتر در مهندسي را با كارائي باال تضمين 
، دسترسي ي رياضمحاسبات :  نظيريئها در مقولهMATLAB كارائي. كندا در محيطي آسان و آشنا فراهم مينويسي ربرنامه

    . به اثبات رسيده است )حتي براي محيط ويندوز(افزار سازي، گرافيك، و توليد نرم و شبيهسازيدلها، م و آناليز داده/به
هاي زيادي شده و اكنون به زبان استاندارد خوش بازنگري صنعتي دست با توجه به نظرات كاربران دانشگاهي واين زبان

 .هاي مقدماتي و عالي و ابزار پژوهش و توسعه در صنايع تبديل شده استجهت آموزش
MATLABابزار رياضيات، كنترل، ها جعبهدهد، كه از جمله آنابزارهائي براي كاربردهاي خاص در اختيار قرار مي جعبه

ها گسترش  فايل-اي از امبه صورت مجموعهو  متلبه ابزارها با زبان بجع. باشندمي . . .  بازرگاني،صبي،هاي عشبكه
  و شخصيابزارهاي جديد امكان ساخت جعبه.اهميت زياد دارندكاربرد و اش اند و براي هر كاربر در زمينه تخصصييافته

 .نيز براي كاربران پيشرفته فراهم است
- شناخته مي) استيستون يا تك ماتريس تك سطريبردار (يك ماتريس يا يك بردار به عنوان ار هر متغير افزدر اين نرم

اين .  نسبت داد)بدون نياز به اعالم قبلي تعداد اعضاء(نام  -ك تتوان به يك متغيرِلذا تعدادي مقدار  را يك جا مي. شود
 .كندنياز ميشود بيانجام ميهاي برنامه نويسي ايه كه در زبانتك تك عناصر آرو نمايش ابتكار ما را از مقدار دهي به 

 : داراي پنج ويژگي شايان ذكر استمتلب
     و  پذيربسيار دل Integrated Development Environment (IDE)ي واسط كاربر پنجره -1

              كاربرن واسطاي. كندنويسي متني و گرافيكي هر دو استفاده مي كه از امتيازات برنامهيافتنيدست
 دستورات را ي فرمانپنجره. است. . .  فرمان، ديركتوري جاري، تاريخچه فرمان، فضاي كار، :هايپنجره شامل

 پنجره فضاي كار كليه .كند، دريافت و اجرا ميDOSنويسي ، مشابه برنامه يا خط فرمانبه صورت كنسول
هاي واسط كاربر ديناميك بوده و ممكن است پنجره. دهدايش ميها نممتغيرهاي فضاي كار را با مشخصات آن

توان چهار  از منيوي اصلي ميDefault هميشه با اجراي زيرمنيوي .هاي فرعي باشندخود شامل پنجره
 را Command, Command History, Workspace, Current Directory: يپنجره

 .اشتتر هستند، ظاهر كرد و در دسترس دكه كاربردي
 .ي عظيمي از توابع مقدماتي و پيشرفتهخانهكتاب -2
 .نويسي بزرگ و كاربردي و هم براي برنامهبار مصرفيك كوتاه و فرامينزبان قوي هم براي  -3
 .بعديسهترسيمات دوبعدي و متعدد  هايروش  -4
  كه امكان فراخواني Application Program Interface (API)اي برنامهواسط ميان -5

استفاده از  ، و Cبه زبان ) ها فايل-ام (متلبهاي تبديل فايل،  Fortran و Cهاي  از زبانمتلبهاي برنامه
هاي نوشته شده توان برنامه با اسفاده از تبديالت فوق مي.كند فراهم ميها را در اين زبانمتلبموتور محاسباتي 
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چنين امكان هم. درآورد)  سيستم عامل فرمانقابل اجرا از خط( كنسولي  را به صورت اجرائيِمتلبدر محيط 
 .هاي اجرائي با واسط گرافيكي براي ويندوز وجود داردتهيه فايل

كه توسط  PDF قابل چاپ به صورت يكنارِ دست و وجود مدارك راهنما راهنماي جامع و كاملِدارا بودن  -6
 .اندارائه شده) متلبسازنده  (Mathworksشركت 
 روش اين كتاب

زمان با هم ،متلبرو اجراي ازاين.  استLearn by Examples مثال - با-يادگيري متن ما در اين روش كار
 . مشخص استهاي كاربردي نوع كاربرد در مثال. شودمتن اكيداٌ توصيه ميمطالعه 

مان  نشانه سطر فر( <<شوند، بعداز عالمت  كه روي پنجره فرمان نوشته ميدستورات فوري ،هامثال كليه در -
Command Prompt (در انتهاي هر دستور فوري بايستي كليد .ندامدهآ <Enter> زده شود . 

ها  براي اجراي آن.اند آمده<<شوند بدون عالمت  فايل نوشته مي-نويسي به صورت امهائي كه در اديتور برنامه سطر-
 . را زدF5 يا كليد Runبايد از داخل اديتور دكمه 

 .  اند آمدهچين خطداخل كادرِ )تحت نام خروجي(شوند ظاهر ميهاي ديگر يا پنجرهي پنجره فرمان  كه رونتايجي -
    <Enter> پس از زدن كليد جراقرار دهيم نتيجه ا)  ويرگول-نقطه(كالن  عالمت سميهادستوربعضي از اگر در پايان  -

  و دستورات ...,()disp(), inputي نظير تااين موضوع در مورد دستور .شوددر پنجره فرمان ظاهر نمي   
 .كند   نمايش گراف صدق نمي

  .شودجزو دستورات منظور نمينوشته شود چه بعداز آن د و آنآيمي Comments  براي توضيحات%عالمت  -
  .شوند در پنجره گرافيك ظاهر ميهاي گرافيكيخروجي -
 .ها ضروري است انجام آن.رند نقش خودآزما را دا،ن شدهچيهاي پايان درس از نكات برجسته متن گلتمرين -

  استفاده شده در متنيها دورچينعالئم و 
 :ها و ايجاد خوانائي بيشترهاي اين كتاب براي تفكيك قسمتدر مثال

 .  آمده است<< در مقابل دستورات پنجره فرمان عالمت -الف
 فايل نوشته و - معني است كه دستوران به صورت برنامه در ام اگر عالمت فوق در مقابل دستوراتي نباشد به اين-ب

 .انداجرا شده
 .هاي زير استفاده شده است دورچين ازچنين هم-ج

 يك برنامهتصويري  خروجيِ پنجره فرمان يا در  ي عمليات نتيجه:خروجي
 

 اند يا جزئياتي كه در متن ذكر نشدههانكات آموزشي داخل مثال  :راهنما
 

 مواردي كه نياز به تأكيد بيشتر دارند و جلب توجه به موارد مهم :نيددقت ك
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 محيط كار متلب 1-2
 :كليك كنيممطابق شكل زير  را Defaultورود به محيط كار متلب، هر زمان كه گزينه از پس 

 

 6.5 در متلب ويراست Defaultانتخاب گزينه  1-1 شكل

 :ه بيشترين مورد استفاده را دارند كشوندسه پنجره باز مي
1- Command Window به مثغيرها، و نمايش هاي فوريها و مقدار دهيمحل اجراي كليه فرمان كه پنجره فرمان 

 .نتايج اجرا است
2- Workspace يا به طرق (از داخل پنجره فرمان نمايش دهنده كليه متغيرهاي تعريف شده  كه پنجره فضاي كار

 .ها استهاي آنصه و مشخ)ديگر
هاي  را فعال كرد كه كليه فايلCurrent Durectoryتوان به جاي پنجره فضاي كار، پنجره ديركتوري جاري مي

 .دهدموجود در ديركتوري مورد رجوع متلب را نشان مي
3- Command History باشدآمده ميچه تاكنون در پنجره فرمان داري آنمحل نگه كه پنجره يادداشت فرمان. 
 

-خواه درآورد، مثالً با كليك پيكان مورب در گوشه راست هر پنجره ميهاي دلتوان به انواع شكلهاي متلب را ميپنجره

 .كنيم كار ميDefaultليكن ما معموالً در حالت .توان آن را به تنها پنجره مورد مشاهده تبديل كرد
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  در متلبDefault التهاي حپنجره 2-1  شكل

 

  ديركتوري مورد رجوع متلب،پنجره ديركتوري جاري  3-1  شكل

Workspace   پنجره فضاي كار 

نمايش دهنده كليه متغيرهاي تعريف شده 
 هاهاي آنو مشخصه

Command Window   پنجره فرمان 
 

هاي ها و مقدار دهيمحل اجراي كليه فرمان
 ، و نمايش نتايج اجرافوري

Command History 
 پنجره يادداشت فرمان

چه تاكنون در پنجره فرمان داري آنمحل نگه
 اجرا شده
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  متلب آغاز كار با 1-3
 Matrix ماتريس

 nو ) سطر( رديف m با  دو بعديها در متلب فرم ماتريس متغيرها و مقادير آناغلب.كندبا ماتريس يا بردار كار مي متلب
 مستتر MATrix LABoratoryافزارگذاري اين نرمكه در نام (شود گفته ميn×mن ماتريس ستون دارند، كه به آ

يك ماتريس با تعدادي سطر . گوييم را عنصر ماتريس يا درايه مي (Matrix Member)هر عضو ماتريس. )است
. شود واحد شناخته مي، تحت يك نام)ما بيشتر با اعضاء عددي سروكار داريم(، تعدادي ستون، و تعدادي عضو )رديف(

هاي ديگر نياز به اعالم قبلي نام و تعداد شوند و برخالف زبانزمان در خط فرمان نوشته مينام ماتريس و مقدار آن هم
مفهوم ماتريس و بردار كه معادل مفهوم آرايه هستند، ما را از مقدار دهي به تك تك عناصر آرايه و . اعضاء وجود ندارد
-شود بيهاي تكرار انجام ميهاي برنامه نويسي معموالٌ از طرقي مانند استفاده از حلقهها كه در زبانننمايش تك به تك آ

 .را تغيير دادتوان مقدار و تعداد سطر و ستون آناز تعريف ميهر ماتريس كامالً ديناميك است و پس. كندنياز مي
 .وجود دارد كه بعداً به آن اشاره خواهد شد صفحه نيز p ستون و nو ) سطر( رديف mماتريس سه بعدي با 

ماتريس عددي با اعداد مختلط، ماتريس كاراكتري، ماتريس نمادين، ماتريس ساختاري، بردار، نظير ماتريس در متلب انواع 
 . نيز وجود دارند. . .ماتريس سلولي، 

 بردار
بوده و تحت ) معموالٌ مقادير عددي( عضو يا تك ستوني است كه داراي تعدادي) رديفي(بردار، يك ماتريس تك سطري 

بردارها كاربرد  متلبدر  .رود به تنهائي براي بردار رديفي به كار ميبردارمعموالٌ كلمه . شوديك نام واحد شناخته مي
لي نام هاي ديگر نياز به اعالم قبشوند و برخالف زبانزمان در خط فرمان نوشته مينام بردار و مقدار آن هم .زيادي دارند

هاي برنامه  ما را از مقدار دهي به تك تك عناصر آرايه كه در زبانبتلممفهوم بردار در . و تعداد اعضاء وجود ندارد
تواند به تنهائي مقادير روي از طرف ديگر براي رسم ترسيمات، يك متغير برداري مي. كندنياز مينويسي معمول است بي

 .يك محور را پوشش دهد
) ستونيتك ( m×1و هر بردار ستوني يك ماتريس دو بعدي ) رديفيتك( n×1يفي يك ماتريس دو بعدي هر بردار رد

 . است1×1 يك ماتريس اسكالرعدد تكي يا  . يك استهر نوع برداريكي از ابعاد  پس .است
 ايآرايه، متغير، عمليات آرايه 

رايه يك نام كلي براي انواع ماتريس، بردار و كالٌ  شود، آنويسي تعريف ميهاي برنامهگونه كه در ساير زبانهمان
در اين متن كلمه . انداين عناصر در تعدادي رديف، ستون، و صفحه قرار گرفته. هاي يك تا چندين عنصري استمجموعه

.        روندرود، و كلمات متغير و آرايه نيز به جاي هم به كار ميآرايه اعم از كلمات ماتريس، بردار، و متغير به كار مي
 .ي تك عنصري استيك آرايه) اسكالر(مقداري متغيرِ تك متلبدر 
اي نام دارد كه در مقابل عمليات ماتريسي شود، عمليات آرايهتك عناصر آرايه انجام چنين عملياتي كه بر روي تكهم

 ).آيدشرح بيشتر بعداٌ مي(گيرد قرار مي
 مقدار دهي به يك متغيرتعريف و 

A   2×3 ماتريسكه يك را (m = 2, n = 3) نويسيممي گونهاين جبر در ،استعددي: 
    ┌     ┐ 
    │1 2 3│ 
A = │     │ 
    │4 5 6│ 
    └     ┘ 
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-، ميdefinitionتعريف متغير در متلب را آنزمان  ، و مقدار دهي همdeclaration اتريس فوقمعرفي م

 .ي استبعد دو ماتريس فوق. گوئيم
 :مثال

 ()ndimsبراي اطالع بيشتر از  (كنيد تعيين ()ndims داخليو بعد آن را با تابع، تعريف متلبماتريس فوق را در 
 ).گير در همين فصل مراجعه كنيدبه مبحث توابع اندازه

>> A = [1 2 3; 4 5 6] 
A = 1  2  3 
    4  5  6 
 
>> n = ndims(A) 
   n = 2 

 ح و نوشتن توضيمشاهده يك متغير
 .را وارد كنيمكافي است نام آندر پنجره فرمان براي مشاهده مقدار هر متغير 

 اما مقدار .شودقرار دهيم نتيجه اجرا در پنجره فرمان ظاهر نمي)  ويرگول-نقطه(كالن اگر در پايان يك سطر عالمت سمي
 .مانددر حافظه مي

هاي )آرايه(، و تعداد بايتِ متغير)تعداد رديف و ستون(، اندازه ...)اي، عددي، منطقي، نمادين، رشته(هاي نام، نوع مشخصه
 شوند  نمايش داده ميWorkspace )فضاي حافظه( كار  پنجره فضايتعريف شده، در 

 .رود به كار ميComments براي نوشتن توضيحات %عالمت درصد 
 : هامثال

 يسي كه قبالً تعريف شدهتراوارد كردن نام م
>> A 
A =  1     2     3 
     4     5     6 

 ويرگول و نوشتن توضيح با نقطهبردارتعريف 
>> M = [10.2 3.4 5.6]; % شودشود، اما نمايش داده نميداري مياين متغير در حافظه نگه  

>> M % براي مشاهده مقدار متغير 
M = 10.2  3.4  5.6  

  هندسي-بردار
 و،  هستند ، و زاويهMagnitude داراي دو مختصه بزرگي) مدور(ي درون مختصات قطب  يا فيزيكي،بردارهاي هندسي
 . ايم ناميده هندسي-برداردراين متن اين بردارها را . باشندمي Y و عرض Xداراي دو مختصه طول  ائمدرون مختصات ق

هي از اوقات نيز با وام از گا. گذاري براي ايجاد تمايز مابين مفهوم بردار در متلب با بردارِ فيزيكي يا هندسي استاين نام
 .ايمهدمعادل الكتريكي آن را فازور نام دا

 Cell Arrayآرايه سلولي 
براي اطالع بيشتر به مدارك متلب .  نام داردCell Arrayاي كه هر درايه آن يك آرايه ديگر باشد، آرايه سلولي آرايه

 .مراجعه كنيد
 :مثال

 . هر سلول باشد ايجاد كنيديك آرايه سلولي كه داراي سه نوع آرايه در
C = {logical([1 0 1 1 0]) 'Array' [1 2;3 4]} 
C = [1x5 logical]    'Array'    [2x2 double] 
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 گير توابع اندازه
روند، در ها به كار مي و نظائرشان را كه در سنجش كميت ماتريس()ndims(), size(), lengthتوابع 

 .ايمگير ناميدهاين متن توابع اندازه
 ()lengthتابع . دهدرا مي) بعدي تعداد صفحه در مورد ماتريسهاي سهو(سطر و ستون  تعداد ()sizeتابع 
 تابع .دهدها است مياست كه در مورد بردارها تعداد عناصر را كه همان تعداد ستون max(size())معادل

ndims() معادل length(size()) و براي 2تريس دو بعدي داراي مقدار است كه براي اسكالر و بردار و ما 
 . است3هاي سه بعدي داراي مقدار ماتريس

 .شود نشان داده ميWorkspace هر آرايه در پنجره type و نوع sizeاندازه بايد توجه داشت كه 
 :مثال

 .را چاپ كنيداندازه، طول و بعد آن.  عضوي توليد كنيد4يك بردار رديفي 
>> rv = [2 -5 16 7.6]; 
>> size(rv) 
   ans = 1     4 
>> L = length(rv) 
   L = 4 
>> m = ndims(rv) 
   m = 2 

 ansمتغير داخلي 
 ..گيرد قرار ميansدر متغير داخلي نامي نداده باشيم، مقدار حساب شده اگر به آخرين 

 :مثال ها
 بردار بدون نام

>> [-2 3.4 56] 
ans = -2.0000    3.4000   56.0000 

  A ماتريس 3 ستون2ه واقع در رديفدراي
>> A = [1 2 3; 4 5 6] 
>> A(2,3) 
ans = 6 

 اعالم نوع متغير
بر (ها نيست  متغيرها قبل از كاربرد آنdeclarationنيازي به اعالم يا معرفيِ  متلبطور كه گفته شد در همان

 .شودعيين ميخود ت، بلكه به هنگام مقدار دهي به يك متغير، نوع آن خودبه)++Cخالف 
  و مشاهده نتايجنوشتن دستورات 1-4

 پنجره فوري و پنجره برنامه
نويسي در پنجره برنامهبه صورت برنامه  يا ،در پنجره فرمان Immediateبه صورت اجراي فوري  متلبدستورات 

         ر فرماننشانه سط << عالمت ).آيد بعداٌ ميفايل -ام شرح(نام دارند فايل  -ام هاي برنامهفايل .آيندمي
Command Prompt فشردن كليد باپنجره فرمان هر دستور در . است <Enter> شودانجام مي.  

 شكستن يك دستور در چند سطر
 :صورتاين توان با شكستن سطر به  ميمثال قبل را  Aمتغير 

 
>> A = [1 2 3; 
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4 5 6] 
A =  1     2     3 
     4     5     6 

 :مقدار دهي كرد ر زييا به اين صورت
>> A = [1 2 3 
4 5 6] 
A =  1     2     3 
     4     5     6 

 اما دقت كنيد .در پايان سطر، در سطر بعد ادامه داد) سه نقطه(...ها و متغيرها را مي توان با گذاشتن نوشتن كليه فرمان
خواهد بود و نه ) بردار رديفي(سطري  مثال زير يك ماتريس تكBدهد، لذا هم قرار ميكه گذاشتن سه نقطه دنبال

  .2×3ماتريس 
 :مثال

>> B = [10 20 30 ... 
40 50 60] 
B = 10    20    30    40    50    60 

  نوشتن چند دستور در يك سطر
يش داده توانيم دستور بعدي را در ادامه بنويسيم، اما نتيجه اجرا در پنجره فرمان نمااگر بعداز هر دستور كاما بگذاريم مي

      .دو نشان داده نششود نتيجه اجراباعث مي ) ويرگول-نقطه (كالن سميآوردن. خواهد شد
 :مثال

>> x = 3, y = 34; z = y ^ x 
x = 3 
z = 39304 

 تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك

 .)ت اسCase Sensitive ( گذاردمابين حروف بزرگ و كوچك انگليسي فرق ميگذاري متغيرها در نام متلب
 :مثال

>> New = 3; 
>> new 
??? Undefined function or variable 'new'. 

  اجراقطع
 . را بزنيد<Ctrl+C>براي قطع اجرا در صورت تمايل شد، گاه اجراي دستورات در پنجره فرمان طوالني هر

 moreدستور 
براي قطع خروجي طوالني شد، اگر زمان نمايش . هاي طوالني را صفحه به صفحه نمايش ميدهداين دستور خروجي

 . را بزنيدCtrl+C  و برگشت به خط فرماننمايش
 :مثال

>> more on, rand(10000,1) 
>> more off 

 اجرا و ضبط دستورات قبلي
براي اجراي يك سطر كليد . انجام ميشود ↓ و ↑با كليدهاي اند، نوشته شدهنجره فرمان  كه در پ دستورات قبليتكرار

<Enter>خواه كليد  حذف يك سطر تكراري نادل و براي<Esc> يا در ابتداي سطر كليد <Ctrl+K>را بزنيد . 
. قابل استفاده هستند  هممتلبشوند و براي اجراهاي بعدي داري ميدستورات وارد شده در پنجره فرمان خود به خود نگه

 . داردهاي قبلي را نگه مي هم فرمانCommand Historyپنجره 
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 فايل مارك شود، با راست كليك و انتخاب -هاي فرمان يا تاريخچه فرمان يا اديتور امماني در هريك از پنجرهاگر سطر فر
Evaluate Selectionآن دستور اجرا خواهد شد  . 

 Microsoft از درون متلب و تمهيدات مربوط به آن دستورات متلب را به داخل notebookتوان با اجراي مي

Wordبرد  . 
 :كند نگاهداري ميfilename  را در فايلcommand windowزير سطور دستور 

>> diary filename 
 زيرفرمان 

>>  diary off  
 .كند اضافه ميfilename سطور را به انتهاي فايل diary  اجراي مجدد.كندميتوقف م را پنجره فرمان ضبطِ

 دستورات سيستم عاملاجراي 
ها از داخل پنجره فرمان اجرا  در مقابل آن! را با گذاشتن عالمت dir, time, dateدستورات سيستمي نظير 

 .كنيد
 ()evalتابع 

 .ردگيمي نام text macroبنويسيم در داخل دو آپوستروف را به صورت رشته  متلباگر يك عبارت قانونيِ 
مقدارِ عبارت مورد  ()evalتابع  ،در صورت صحت. كند صحت و سقم چنين عبارتي را تعيين مي()evalتابع 

قرار داد كه به  ()evalي برايآرگومان دومتوان مي. كندگرداند، وگرنه پيغام خطاي مربوطه را چاپ ميتست را برمي
 . بايد به صورت رشته باشند()evalهر دو آرگومان  .دجاي پيغام خطا چاپ شو

 : هامثال
 عبارت صحيح

 
>> x = pi/6; 
>> sx = 'sin(x)^3 + cos(x)^3';  
>> eval(sx) 
ans = 0.7745 

 عبارت ناصحيح با پيغام متلب
sx1 = 'sin^2(x) + cos^2(x)' ; 
>> eval(sx1)  
Error: Missing operator, comma, or semicolon. 

 عبارت ناصحيح با پيغام كاربر
>> eval(sx1,'disp(''wrong'')') 
wrong 

 . را اجرا كنيم نتيجه چيست؟ امتحان كنيدevalپاك و  workspace را از x در مثال فوق اگر مقدار :سؤال
 lasterrدستور 
 .دهد آخرين پيغام خطاي داخلي را نشان ميlasterrدستور 
 :مثال

>> lasterr   
ans = Error: Missing operator, comma, or semicolon. 

 try...catchبلوك 
 .رود به كار ميerror trapping براي به دام انداختن خطا try...catch...endبلوك 
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آيند كه مي ي دستوراتcatch و در زيرِبايد اجرا شوند،  عدم وقوع خطا آيند كه در صورتي ميدستوراتtry  در زيرِ
 .هاي تكرار مرجعه كنيد حلقه براي اطالع بيشتر به مثال.بايد اجرا شوند وقوع خطا در صورت

 تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه
افزارها امتيازاتي دارد،  ِ بعضي از نرمimmediateشود، اما نسبت به پنجره هاي جره فرمان دستور فوراً اجرا ميدر پن

 . مثالً دستورات حلقه، يا فرمانهاي دنبال هم از درون پنجره فرمان قابل اجرا هستند
شوند جا اجرا ميا تعدادي فرمان يكههائي كه در آنبرنامه. شوند ضبط ميM-Fileهائي به نام ها در فايلبرنامه

Script M-Fileكنند هائي كه يك تابع را تعريف مي و برنامهFunction M-Fileنام دارند . 
 .كننداغلب قواعد نوشتاري و اجرائي كه در باال آمد در مورد برنامه نويسي نيز صدق مي

 دستورهائي در مورد متغيرها
 نتيجه اجرا نام دستور

who دهدغيرها را مينام مت 
whos ددهميي متغيرها ها مشخصهنام و اطالعات بيشتري از
clear varكند  يك متغير را پاك مي 
clear كند را پاك ميي تعريف شدهكليه متغيرها 
clear allكندپاك ميكالٌ ه را حافظ 
pack كند  حافظه را منظم و جمع و جور مي 

 از مدارك راهنماي متلب دريافت اطالع و راهنمائي 1-5
استفاده مرتب از مدارك راهنماي متلب به . هاي استفاده از مدارك غني متلب استدستورات زير شامل برخي از روش

 . نيز قابل دسترسي هستندPDFاغلب مدارك راهنما با فرمت . شودكاربران و دانشجويان توصيه مي
 نتيجه اجرا مثالِ دستور

lookfor word متلباي يك كلمه داخل متون جستجو بر 
help rand  راهنمائي يك عبارت يا دستور مانندrand 

type realmin تعريف در ديركتوري جاري-اي يا تابع كاربرخانهنمايش محتواي يك تابع كتاب 
info  متلباطالعات راجع به 
[st,n]=computerاطالع راجع به كامپيوتر و تعداد عناصر مجاز يك ماتريس 
version, ver  ِمتلبويرايش 
doc sin  دريافت راهنما از پنجرهMATLAB Help 

help  متلبنمايش راهنماي  
helpwin  در پنجره متلبنمايش راهنماي MATLAB Help 
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