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 عمليات محاسباتي  11 فصل
 حل معادالت  11-1

 ()poly و ()roots هايدستورمعادله چند جمله اي، 
 d = [n1 n2 ...]دهد كه ضرائب آن اعضاء بردار  اي را به دست ميهاي چندجمله ريشهroots(d)دستور 
كند و نيازي به حدس اوليه ها استفاده ميي محاسبات عددي براي رسيدن به ريشههاي پيشرفتهاين دستور از روش. باشند
 .آوردهاي موهومي و حقيقي را به دست مي ريشه()roots. ندارد

-اين دو توابع معكوس يك.  باشندbهاي آن اعضاء بردار دهد كه ريشهاي را به دست مي چند جملهpoly(b)دستور 

 .ديگر هستند
 : هامثال
 ايچند جملهي ي معادلهريشه

>> r1 = roots([3,4.6,-5.8]) 
r1 = -2.3545 
      0.8211 
>> r2 = roots([3,4.6,5.8]) 
r2 = -0.7667 + 1.1600i 
     -0.7667 - 1.1600i 

 هاريشهاي از روي ضرائب چند جمله
>> rr = roots( [1.0000   -2.0000    3.0001   -4.0001]) 
rr = 1.6506           
     0.1747 + 1.5469i 
     0.1747 - 1.5469i 
>> poly(rr) 
ans = 1.0000   -2.0000    3.0001   -4.0001 

 ()fzeroاي  خانه با تابع كتابمعادله حل 
fzero()يا نقطه شروع            كند كه مقدار ريشه واقعي را حول و حوش يك حدس اوليه  سعي مي

starting point شود، پيدا كندكه دستي وارد مي fzero()كند، ير عالمت تابع را پيدا مي در واقع محل تغي
  .كار رودلذا بهتر است براي توابع پيوسته به

 به صورت رشته، دتوانميكه  fتابع .  دارد اصلي دو آرگومانfzero(f,x0)شود اين شكل نوشته مياين تابع كه به
 .شود و دستي وارد مياالمكان نزديك به ريشه ، مقداري است حتيx0حدس اوليه . دشوخط فرمان وارد  ياگيره، 
 : ديگرهايپارامتر

P شود به اين صورت وارد مي كهfzero(f,X0,P) .در صورت مراجعه به گيره تابع ، P  مقدار ورودي تابعf 
 .خواهد بود

options شودبه اين صورت وارد مي كه fzero(f,X0,options) براي درك بهتر options به مثال 
 . كنيد مراجعهhelp optimsetزير يا 
 : هامثال

 ارسال به صورت رشته
>> y = 'cos(x)+sin(x)+log(x)'; 
>> X0 = fzero(y,1) 
X0 = 0.2885 
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 :كنيمريشه را امتحان مي
>> cos(X0) + sin(X0) + log(X0) 
ans = 0 

 ارسال به صورت گيره
function y = fz(q) 
y = exp(q)*sin(q)+log(q); 
 

>> x0 = 1; 
>> rt = fzero(@fz,x0) 
rt = 0.4771 

 :ي رسيدن به نتيجه نمايش داده شوداگر مايل باشيم تعداد دفعات تكرار برا
>> options = optimset('Display','iter'); x0 = 1; 
>> rt = fzero(@fz,x0,options) 

 .نتيجه را خودتان امتحان و مشاهده كنيد
 )Optimization Toolboxازي جعبه ابزار بهينه س (()fsolveحل دستگاه معادالت غير خطي با

 : اين تابع به شكل زير استفرم كلي
x = fsolve(fun,x0,options,P1,P2, ... ) 

fun  و ويژه كاربرد در آرگومان،گذاريمغيرخطي خود را در آن مي  معادالتفرمتابع مخصوصي است كه   
fsolve()   يا نظائرش مانندode45()بقيه پارامترها مشابه . است fzero اگر سمت چپ تساوي . هستند
[x,fval]قرار دهيم، جواب معادالت دستگاه نيز در ازاي ريشه هاي به دست آمده چاپ خواهند شد . 

 :مثال
 .كنيمميدستگاه زير را حل 

x2 - x1
-x
2 = 0 

2x1- x2
-x1 = 0 

 
function F = fsl(x) 
 F(1) = x(2)-x(1) ^ -x(2); 
 F(2) = 2*x(1)- x(2) ^ -x(1); 
 % The following form of writing F is also accepted 
 % F = [x(2)-x(1) ^ -x(2);    
 %     2*x(1)- x(2) ^ -x(1)]; 
 

>> format bank 
>> x0 = [2 2]; 
>> [a,fv] = fsolve(@fsl,x0); 
a = 2.98    0.55             fv = -0.00      -0.00 

 :ير است به عنوان پارامتر مشابه عمل زfvنوشتن 
>> fsl(a) 
ans = -0.00      -0.00 

  خطيحل دستگاه معادالت 
 .بهتر است دستگاه معادالت خطي با استفاده از تقسيم راست به چپ ماتريسي حل شود

 :مثال
 .حل كنيد متلبدستگاه معادالت زير را در برنامه اصلي 
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 :صورت ماتريسي دستگاه فوق چنين است

│ 1    1/2  1/3 │    │X1│   │1│ 
│ 1/3  1/4  1/5 │ ×  │X1│ = │1│ 
│ 1/2  1/3  1/4 │    │X1│   │1│ 

 :شود حل ميX = M\B نمايش داده شده و با فرمول B M * X =كه به صورت 
>> M = [ 1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5]; 
>> B = [1 1 1]'      ;                    
>> X = M\B 
X = 3.0000  -24.0000  30.0000 

 )Symbolic Math Toolboxجعبه ابزار رياضيات سمبليك  (()solveحل معادالت با دستور 
.  دستگاهي از معادالت استfun. شوداستفاده ميمعادالت هاي  براي تعيين سمبليك ريشهsolve(fun)از دستور 

 تعيين كننده متغير مستقل varتر  پارامsolve(fun,var) در فرم ، اما استxترين حرف به متغير مستقل نزديك
 .است

-توانيم آناگر طرف راست معادله صفر باشد مي. تواند به صورت سمبليك يا به صورت رشته نوشته شود ميfunمعادله 

 .را ننويسيم، در غير اين صورت بايد طرف راست بعد از عالمت تساوي نوشته شود
اگر معادله . شود، كه قابل تبديل به عدد استددي سمبليك حاصل ميهاي عاگر معادله داراي ضرائب عددي باشد، پاسخ

 .شودهاي سمبليك حاصل ميداراي ضرائب سمبليك باشد، پاسخ
 : هامثال

 پاسخ عددي
>> syms x 
>> f1 = (5+4*cos(x))^3*sin(x)^2*(1+sin(x)) 
>> z = solve(f1) 
z = [ pi-acos(5/4)] 
    [            0] 
    [      -1/2*pi] 

 :كنيمها را از حالت نمادين به عدد تبديل ميريشه
>> zd = double(z) 
zd = 3.1416 - 0.6931i 
     0           
     -1.5708 

 پاسخ سمبليك
>> syms a b c x 
>> S = a*x^2 + b*x + c; 
>> X = solve(S) 
X = [1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))] 
    [1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))] 

 تغيير متغير مستقل
 :كند به صورت پارامتر عمل ميxكنيم، لذا  حل ميbگيريم و برحسب  ميbمتغير مستقل را 
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>> solve(S,b) 
ans = -(a*x^2+c)/x 

 رشتهمعادالت به صورت رد دو معادله با دستگاه حل 
x2y2 = 0 

x - 
2
y
 - a = 0 

>> q = 'x^2*y^2, x-y/2-a' ; 
>> [x,y] = solve(q) 
x = [ 0 0 a a]    y = [ -2*a  -2*a  0   0] 

  و محاسبه مقادير عدديمعادالت به صورت سمبليكرد 
>> syms x y a 
>> [x,y] = solve(x^2*y^2, x-y/2-a) 
>> a = sym(1); 
>> eval(x),  eval(y) 
ans = [ 0 0 1 1]    ans =[ -2 -2  0  0] 

 ODE45 با عاديسيل حل معادله ديفران
 :شكل كلي اين دستور اين گونه است

[T,X] = ODE45(odefun,tspan,X0,options,p1,...) 
odefun  گذاريم، و ويژه كاربرد در آرگومان ديفرانسيل خود را در آن مي  معادالتفرمتابع مخصوصي است كه
ode45() يا نظائرش مانند fsolve()است . 
tspanمنحني يا شكل موج جواب معادالت در آن فاصله (آن تابع انتگرال گيري شده وجود دارد اي است كه در  فاصله
 ).شودترسيم مي

X0بردار شرائط اوليه است  
options  يك بردار از نوع ساختارstructure كه توسط مقادير استانتخاب هائي  است و شامل odeset 

 .اجعه شود براي اطالع بيشتر به راهنماي آن مر.شوندتعيين مي
p1,... بردارهائي هستند كه در صورت وجود داشتن در آرگومان odefunشوند به آن رد مي. 

X بردار ستوني معادله هاي پاسخ است كه برحسب بردار Tداشته باشيم، مثالً اگر دو معادله.  بايد در نظر گرفته شود 
X(:,1) بردار معادله اول و X(:,2)معادله دوم هستند . 

 :مثال
 .ستگاه معادالت ديفرانسل زير را حل كنيدد

dx1/dt = x2 
dx2/dt = -2δ dx1/dt - x1 

 :كنيمابتدا هر دو معادله را در تابع زير شبيه سازي مي
function dx = frosc(t,x,del) 
dx = zeros(2,1,1) 
dx(1) = x(2); 
dx(2) = -2*del*x(2)-x(1); 
% dx = [x(2);  -2*del*x(2)-x(1)]; % this form is also correct 

 .گذاريم نداريم به جاي آن بردار تهي ميoptionsكنيم، چون گزين مي جايODE45پارامترهاي ضروري را در 
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% odee.m 
echo off; 
odefun = @frosc; 
tspan = linspace(0,40);  
X0 = [1 1]; 
options = []; 
p = [0.1 1 5]; 
%underdamp, damp,  
%over damp 
clf 
hold on 
for k = 1:3  
 [T,X] = ... 
 ODE45(odefun,tspan,... 
       X0,options,p(k)); 
 plot(T,X(:,1))  
end 
hold off 1-11  شكل 

نيد  در آوريد و تحقيق كx + 2δ dx/dt - d2x/dt2 = 0دو معادله فوق را به صورت تك معادله  :سؤال
  نشان دهنده كدام عامل فيزيكي است؟δضريب . است)  فنر- يا بارLCنظير مدار (كه يك معادله نوسان كننده 
 )Symbolic Math Toolboxجعبه ابزار رياضيات سمبليك ( عادي حل معادالت ديفرانسيل

 :روددستور زير براي حل سمبوليك معادالت ديفرانسيل عادي به كار مي
r = dsolve('eq1','eq2',...,'cond1','cond2',...,'v') 

eq ،ها معادالت cond ها شرائط اوليه، و v متغير مستقل است، در صورت نبود آن نزديك ترين حرف به x متغير 
 .شودمستقل فرض مي

 : هامثال
2dy معادله ديفرانسيل درجه يك مرتبه اولِ حل = 1+ y

dx
 C1 و با ثابتِ  بدون شرط اوليه 

>> y = dsolve('Dy = 1 + y^2') 
y = tan(t+C1) 

 y(0) = 1معادله با شرط اوليه حل 
>> y = dsolve('Dy = 1 + y^2', 'y(0) = 1') 
y = tan(t+1/4*pi) 

 .گيري امتحان كنيد جواب فوق را با مشتق:سؤال

2معادله ديفرانسيل مرتبه اول درجه دو حل  2dx( ) + x = 1
dt

 x(0) = 0 با شرط اوليه 
>> x = dsolve('Dx)^2 + x^2 = 1','x(0) = 0') 
x = [-sin(t)] 
    [ sin(t)] 

معادله ديفرانسيل مرتبه دوم 
2

22
d y = cos x- y
dx

dyy(0)  با شرائط اوليه  = 1, (0) = 0
dx

  
>> y = dsolve('D2y = cos(2*x) - y', 'y(0) = 1', 'Dy(0) = 0', 'x'); 
>> simplify(y) 
y =-2/3*cos(x)^2+1/3+4/3*cos(x) 

دستگاه معادالت ديفرانسيل حل 
df

=3f+4g
dt
dg

= -4f+3g
dt

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩
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>> [f g] = dsolve('Df = 3*f+4*g', 'Dg = -4*f+3*g') 
f = exp(3*t)*(cos(4*t)*C1+sin(4*t)*C2) 
g = -exp(3*t)*(sin(4*t)*C1-cos(4*t)*C2) 
>> pretty(f) 
exp(3 t) (cos(4 t) C1 + sin(4 t) C2) 

 ()finverseتابع معكوس يك تابع با 
 .گردانداين دستور تابع معكوس تابعي يك تابع رياضي را بر مي

 :مثال ها
>> finverse(sin(x))  
asin(x) 
>> finverse(exp(u-2*v),u)  
2*v+log(u) 

 composeتركيب تابعي با 
 به f(g(y)) به نحوي كهكند تركيب ميf = f(x)را در g = g(y)  تابع compose(f,g) عبارت

 .دست آيد
 :مثال

>> syms x y 
>> f = 1/x + x^2; g = sin(y); 
>> compose(f,g) 
>> u = compose(f,g) 
u = 1/sin(y)+sin(y)^2 

  معادالتتقريب جبري منحني 11-2
- جملهي نامشخصي را كه مابين تعدادي داده وجود دارد به صورت يك معادله جبري چندگاهي ضروري است كه رابطه

 .انداي زير براي انجام اين كار در نظر گرفته شدهتوابع چندجمله. اي درآوريم
  polyfit(x,y,n), polyval() Curve Fitting with معادله چند جمله اي  درمنحنيبرخوراندن يك 

دستور      .  y = f(x) دو بردار با تعداد عناصر مساوي و رابطه تابعي جبري يا نامشخص باشند، يعنيy و xاگر 
pf = polyfit(x,y,n) ضرائب معادله درجه n ، y1 = f1(x) را در بردار pfطبعاً (دهد  قرار ميpf 

 : نزديك هستند، به نحوي كهy به مقادير y1 منحني برازش است و مقادير بردار y1).  عضو خواهد بودn+1داراي 
y = f(x) ≈  
y1 = f1(x) = 
pf(1)xn + pf(2)xn-1 + ... +pf(n)x + pf(n+1) 

 .  كه انتخابش به عهده كاربر است در ميزان برازش دو منحني تأثير داردnمقدار 
 را با تعداد عناصر y1 ، بردار y1 = polyval(pf,x) ، اجراي دستور pfپس از به دست آوردن ضرائب 

 . كند ايجاد ميy و xمساوي عناصر 
 :مثال
 با yyاي را با نام مقادير بردار چندجمله. اي درجه چهار بخورانيد را در يك چند جملهy = exp(x).*xتابع 

 به دست آوريد دقت كنيد كه ()polyval را با y1.  مقايسه كنيدyها را با بردار  تعيين و تعدادي از آنforحلقه 
y1 همان yyهاي منحني.  خواهد بودy و y1را مقايسه كنيد . 

% polyf.m 
x = -1:0.1:1;  y = exp(x).*x; n = 4; 
pf = polyfit(x,y,n); 
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for k=1:21 
 yy(k)=... 
 pf(1)*x(k)^4+pf(2)*x(k)^3+pf(3)*x(k)^2+pf(4)*x(k)+pf(5); 
end 
er = abs(y-yy) 
disp('    y         yy        y-yy') 
disp([y(1:5)' yy(1:5)' er(1:5)']) 
y1 = polyval(pf,x); % yy1 is the same as yy 
plot(x,y,x,y1,'p') 
>> polyf.m 
 y         yy        y-yy 
-0.3679   -0.3649    0.0030 
-0.3659   -0.3673    0.0014 
-0.3595   -0.3621    0.0027 
-0.3476   -0.3498    0.0021 
-0.3293   -0.3301    0.0008 

 

 

 2-11  شكل

 ginput منحني با  مختصات نقاطدريافت 
اين تقاطع را با ماوس به هر نقطه گراف . شود يك تقاطع موئين ظاهر ميginput = [X, Y]با اجراي دستور 

تعدادي نقطه روي گراف يك يا كار با اين. شوند ذخيره ميY و Xبرده و كليك كنيم مختصات آن نقطه در بردارهاي 
دست آمده را توانيم هريك از بردارهاي بهسپس مي. زنيم را مي<Enter> نقاط كليد پس از انتخاب. كنيمانتخاب مي
 . مطالعه كنيم

 .دهد نقطه را ميn فقط امكان انتخاب ginput(n) = [X, Y]دستور 
 حل ترسيمي

تعيين را  x مختصات نقطه يا نقاط برخورد منحني با محور ()ginputابتدا منحني معادله را رسم و سپس با دستور
ها در  امكان انتخاب تعدادي نقطه روي گراف با كليك ماوس و قرار دادن مختصات آن()ginputبا اجراي . كنيممي

 . كندها را تمام مي  كار انتخاب نقطه<Enter>كليد . شوديك بردار فراهم مي
 : هامثال

 ريشه معادله با روش ترسيمي
>> y = 'cos(x)+sin(x)+log(x)'; 
>> fplot(y,[0.1,2*pi]) 

 %ايم  شروع كرده0.1 را از xنهايت است، محور  بيlog(0)چون 
>> [X, Y]= ginput % كنيم روي گراف در محل صفر تابع كليك مي  

X = 0.2830 
Y = -0.0015 
 

 . استX = 0.2830ريشه معادله فوق تقريباً 
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 ()fzero تحقيق آن باريشه معادله با روش ترسيمي، و 
>> y = 'exp(x)+20*x' 
>> ezplot(y) 
>> [X, Y] = ginput 
X = -0.0601 
Y = -0.2715 
>> X0 = fzero(y,X) 
X0 = -0.0477 
>> y0 = exp(X0)+20*X0 
y0 = -1.1102e-016 

 تمرين 11-3
  ()ezplot و ()fplotرا با  تعريف و آنinline را به صورت sin(8*a)+sin(9*a (تابع  -1

 .رسم كنيد
برد نيوتن ها را با راه فايل تابعي با دو آرگومان خروجي رد كرده و ريشه-به يك ام را سهضرائب معادله درجه  -2

 .از پنجره فرمان اجرا كنيدها با عدد گذاري به جاي آرگومانتابع را . برگردانيد
 .دست آورده و با نتيجه باال مقايسه كنيدبه  ()rootsهاي معادله فوق را با استفاده از دستور ريشه -3
  رسمِتابعِنام صحيح . است از پنجره فرمان اجرا و ساختار آن را ببينيد متلب را كه از توابع نمونه peaksتابع  -4

 . آسان كنيدرسمِ) با رد كردن گيره( را به عنوان آرگومان آن peaksكنيد و تابع جستجو آسان سه بعدي را 
 .ايد، پديد آوريدن نوشته كه خودتامتلبرا از يك تابع محاسباتي  و فايل اجرائي آنCيك فايل  -5
 .ايد، پديد آوريد كه خودتان نوشتهمتلبرا از يك تابع گرافيكي  و فايل اجرائي آن++Cيك فايل  -6
 .را برگرداند پيدا كنيدتواند روي كامپيوتر شما فاكتوريل آن ميمتلبترين عددي را كه از راه سعي و خطا بزرگ  -7
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 ها مباحثي پيرامون رشته   12 فصل
 )بردار(ثابه آرايه رشته به م 12-1
 برداري عالوه بر توابع و دستوراتشوند، ز كاراكترهاي اسكي تشكيل مي برداري است كه عناصر آن ا، رشتهمتلبدر 

 .ها وجود دارندبعضي توابع خاص نيز در مورد رشته
 دسترسي به حروف رشته

 :مثال
 تابع . آن را اجرا كنيد.كند چاپ شانبيندر فاصله يك  را با آن تك تك عناصر تابعي بنويسيد كه يك رشته را دريافت و

 . خواه فراخواني كنيدرا از پنجره فرمان با يك آرگومان دلكرده و آن در ديركتوري جاري ضبط bl.mرا با نام 
 .رود به كار ميerror trapping براي به دام انداختن خطا try...catch...endبلوك  :يادآوري
 از انديس kدهد كه در اين مثال خطا وقتي روي مي .شونداجرا مي وقوع خطا در صورت catch  زيرِدستورات

 يعني catchبيند و دستور زير  خطا را ميtry ss(k)صورت سطر بيشتر شده باشد، دراينssباالترين عنصرِ 
breakشود اجرا مي. 

function = bl(ss) 
k = 1; 
while 1         % نهايت  دار تا بيحلقه ادامه  

 try ss(k);      % شوند اگر خطا نداشتيم، دستورات زير اجرا مي    
   fprintf('%c ',ss(k));   
   k = k + 1; 
 catch           % شوداگر خطا داشتيم برنامه تمام مي    
    break 
 end 
end 
>> bl('Azadeh') 
A z a d e h  

 عدد اسكي يك كاراكتر
 عدد ()charتابع . توان براي نمايش عدد اسكي يك كاراكتر استفاده كرد مي()double و ()singleاز توابع 

 ارسال شود، كدهاي ()double و ()singleاي به توابع اگر رشته. دهداسكي را به صورت كاراكتر نمايش مي
 .شوداسكي كاراكترهاي آن چاپ مي

 :مثال ها
>> single('pi') 
ans = 112   105 
>> Mt = double('LAB') 
Mt = 76    65    66 
>> Mt1 = [77    65    84    76    65    66]; 
>> char(Mt1) 
ans = MATLAB 

 n × mرشته 
ها  طول همه رديفn × m ايرشتهماتريس با تعريف . شود استفاده مي()char اي از تابعبراي ايجاد ماتريس رشته

 .شودبرابر طول درازترين رديف مي
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 :مثال
 .گير را در مورد آن اجرا كنيد طول سطر اول را به دست آوريد رشته چند سطري توليد، و توابع اندازهيك

>> NA = char('Mostafa','Hemmatabadi','Iran') 
NA = Mostafa      
     Hemmatabadi  
     Iran 
>> ndims(NA) 
ans = 2 
>> size(NA) 
ans = 3    11 
>> length(NA) 
ans = 11 % length is max(size()) 
>> N1 = NA(1,:) % first row 
ans = Mostafa     
>> length(N1) 
ans = 11 

 مرتب سازي رشته 12-2
مرتب . خواهند بود) عدد(تعريف شود، كاراكترهاي عضو آن كد اسكي ) بدون استفاده از گيومه(يك رشته اگر با كالن 

 استفاده ()charشود، براي نمايش آن به صورت كاركتر از تابع اي به صورت عددي نمايش داده ميي چنين رشتهشده
 .كنيممي

 ()sort كتاب خانه ايبا تابع  سازي مرتب
 : هامثال

 ريف رشته به صورت آرايه كاراكتريتع
>> xs = ['b' 'd' 'a' 'c'] 
xs = bdac 
>> sort(xs) 
ans = abcd 

 تعريف رشته به صورت معمول
>> xs = 'bdac' 
xs = bdac 
>> sort(xs) 
ans = abcd 

 )اسكي( درشته به صورت اعدا
>> ss = 'z' : -1 : 'r' 
 ss = 122   121   120   119   118   117   116   115   114 
>> stn = sort(ss) 
stn = 114   115   116   117   118   119   120   121   122 
>> st = char(stn) 
st = rstuvwxyz 

 ()sortبا ا تابع حبابي و مقايسه مرتب سازي رشته ب
سازي است، اما مرتب سازي هاي مرنبايم، يكي از كندترين روتين كه برنامه آن را نوشتهbubble sortروش 
 .كند استفاده ميquick sortتر مانند تر و سريعهاي مدرن از روتين()sort متلبداخلي 
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 :مثال
 ()sort متلب آن را با سرعت تابع داخلي  اجرايسرعت. نويسيد را بbubble sortتابع مرتب سازي حبابي 

 :شودتابع مرتب سازي حبابي به طريق زير نوشته مي .مقايسه كنيد
% Function M-File bubbles.m 
function y = bubbles(x)  
n = length(x); 
for k = 1 : n;    % count the passes 
 for j = 1 : n - k          
    if x(j) > x(j+1)   
      temp = x(j); x(j) = x(j+1); x(j+1) = temp; % swap 
    end 
  end 
end 
y = x; 

به طور ) 122تا 97 كد اسكي  (z تا aكه شامل ) يك رشته( يك آرايه از كاراكترها bsrt.m فايلي به نام -در ام
براي مرتب ) تكرار(سامانه را دارد، بيشترين عبور ترين به اين ترتيب، چون نامرتب. كنيممعكوس است را تعريف مي

 .شدسازي آن انجام خواهد
% Script M-File bsrt.m, calls the function bubbles.m 
clc, clear 
x = 'z' : -1 : 'a' ; 
xr = repmat(x,1,200);% كنديك آرايه بزرگ توليد مي  

tic 
xrs = char(sort(xr)); 
tc = toc; 
fprintf('for MATLAB sort: %f Secs\n',tc) 
tic 
xrs = char(bubbles(xr)) ; 
tc = toc; 
fprintf('for bubble sort: %f Secs',tc) 
 

>> bsrt 
for MATLAB sort: 0.060000 Secs 
for bubble sort: 2.213000 Secs 

 يا رشتهتوابع  12-3
 اي براي رشته ها  عملگرهاي مقايسه و strcmp(s1,s2)تابع 

)  صفرمنطقِ( falseودر غير آن ) كي منطقِ( true ،ها آنساني كاملِكند و در صورت يك مقايسه ميدو رشته را
  .گرداندبرمي

ها، آرايه يا بردار متشكل از كاراكترها كنند، زيرا رشتهها را تك به تك مقايسه مياي، عناصر رشتهعملگرهاي مقايسه
 . نتيجه مقايسه منطق است.ها مساوي باشداي بايستي طول آنايسهبراي مقايسه دو رشته با عملگرهاي مق. هستند
 : هامثال

>> s1 = 'ABC'; s2 = [65 66 67]; 
>> s3 = char(s2) 
>> as = strcmp(s1,s3) 
as = 1 
>> islogical(as) 
ans = 1 
>> s1 = 'ABCD';  s2 = 'ABC' 
>> strcmp(s1,s2) 
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ans =  0 
 

>> s1 = 'Arman'; 
>> s2 = 'arman'; 
>> s1 == s2 
ans = 0     1     1     1     1 
>> s2 > s1 
ans = 1     0     0     0     0 

 ()strcatها با دستور  جمع كردن رشته
 .دهدجمع را در يك رشته جديد قرار ميكرده و حاصل) باهم جمع( چند رشته را سرهم ()strcatدستور 

strcat()خواه تعريف و توان فضاهاي خالي را به اندازه دلكند، اما ميا حذف ميها ر فضاهاي خالي انتهاي رشته
 .داخل رشته قرار داد

 : هامثال
>> s1 = 'My '; s2 = 'Name'; s3 = ' Is'; 
>> s = strcat(s1,s2,s3) 
s = MyNameIs 
 

>> sp = repmat([' '],1,4); 
>> xb = strcat(['Iran', sp, 'My', sp, 'Country']) 
xb = Iran    My    Country 

 String Formatting  رشتهبنديقالب 12-4

 ()fprintfتعيين فرمت براي نمايش رشته با 
كاراكترهائي نظير تقسيم براي نمايش  .توان به انحاء مختلف نمايش داد يك رشته را مي()fprintfبا استفاده از 

 آوريمميتا از آن ها را  در تعريف رشته دو  ' آپوستروف، و  \معكوس 
 :مثال

 . توليد كنيد()fprintfجمله زير را با 
    Mathworks'MATLAB  
is a poweful language.  Is'nt it? 
>> ss1 = 'Mathworks''MATLAB'; 
>> tt1 = 'Is''nt it?'; 
>> fprintf('%20s \nis a poweful language.\t%s',ss1,tt1) 
 
    Mathworks'MATLAB  
is a poweful language.  Is'nt it? 

 ()sprintf  بامتغيريك داري رشته در  نگه
 توان خروجي را به مي()sprintfفرستد، با استفاده از  كه خروجي را به صفحه نمايش مي()fprintfهمانند 

 .اي فرستاداخل يك متغير رشتهد
 :مثال

% M-File fL.m 
na = 'New Book'; 
ex = 345; 
nat = na'; 

 %كنيم  ميترانهادرا گيرد ابتدا آني ستون بعد ستون در داخل متغير قرار ميچون رشته دو بعد
snew = sprintf('%s\n%d',nat,ex) 
>> fL 
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snew = New Book 
       345 

 تمرين 12-5
 كتاب خانه ايتعريف، وبا تابع ) با عناصري از كدهاي اسكي( را به صورت آرايه عددي dcbaرشته  -1

sort()مرتب كنيد . 
امتحان  n×m  NA = char('Self','Teaching','Book')گير را براي رشته ندازهتوابع ا -2

 .آوريدها را به دست طول رديف. كنيد
ها،  را به عنوان آرگومان از صفحه كليد دريافت و بدون دانستن طول آنs2 و s1  دو رشتهتابعي بنويسيد كه -3

سپس حروف حذف شده رشته درازتر را . ايسه را انجام دهد، و مقردهاندازه كتر همرشته درازتر را با رشته كوتاه
 .اين تابع را از پنجره فرمان اجرا كنيد.  نمايش دهد:truncatedبا پيغام 

 قرار داده و آن را به دو صورت كد اسكي و snowعبارت زير را در متغير  ()sprintf تابع با استفده از -4
                                                                .                      كاراكتري نمايش دهيد

MATLAB 
  Ver 6.5 

 براي :راهنما . را چاپ كند'ss = 'Good Student اي بنويسيد كه معكوس رشته برنامهforبا   -5
 . استفاده كنيدlength(ss)تعيين حد باالئي شمارنده از 

 را مرتب كرده به صورت xn = [100    99    98    97] اسكي   كدهايآرايه متشكل از -6
 .كاراكتري نمايش دهيد


