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معرفی
متلب یک سیستم جامع نرم افزاری برای محاسبات ریاضی و محاسبات تکنیکی می باشد .نرم افزار متلب از زبان
برنامه نویسی سطح باال استفاده می کند که شامل صدها دستور برای محاسبات ریاضی می باشد ،اما نباید نگران
تعداد زیاد دستورها در متلب باشید زیرا معموال برای پروژه خود تنها به تعداد اندکی از آنها نیاز دارید و همچنین
با  Helpقوی نرم افزار می توانید دستوراتی را که الزم دارید ،بیابید .
واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامهنویسی مربوطهاست که از ترکیب
دو واژه )MATrixماتریس( و ) LABoratoryآزمایشگاه( ایجاد شدهاست .این نام حاکی از

رویکرد ماتریس محور برنامهاست ،که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته میشوند.
کار کردن با ماتریسها در متلب بسیار ساده است .در حقیقت تمام دادهها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره

میشوند .برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس  1*1ذخیره میشود .یک رشته مانند «Whale
»is the biggest animalبه شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستونها به تعداد
کاراکترهاست) ذخیره میشود .حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره میگردد که بُعد اول و
دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده میشود .فایلهای صوتی نیز
در متلب به شکل ماتریسهای تک ستون )بردارهای ستونی( ذخیره میشوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که
متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.

عالوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد ،برنامهنویس نیز میتواند توابع جدید تعریف کند.
ساخت رابط گرافیکی کاربر مانند دیالوگهایی که در محیطهای ویژوال مانند بیسیک و  Cوجود دارند ،در
متلب امکانپذیر است .این قابلیت ،ارتباط بهتری را میان برنامههای کاربردی نوشتهشده با متلب و کاربران
برقرار میکند.
متلب که از محصوالت شرکت متورکس است ،برای گروههای مختلف مهندسان رشتههای مختلف از

جمله مهندسی برق ،مکانیک ،رایانه و ...کاربرد بسیاری دارد.

کاربردهای نرم افزار متلب بسیار وسیع می باشد .شما با متلب حتی می توانید صدا و یا انیمیشن بسازید .
شرکت توسعه دهنده نرم افزار متلب ،شرکت  MathWorksمی باشد.
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شرکت سازنده
شرکت سازنده متلب شرکت متورکس نام دارد .این شرکت در سال  1۹۸4بنیان نهاده شد و هم اکنون دارای
بیش از  2000نفر پرسنل است .دفتر مرکزی این شرکت در شهر  Natickدر ایالت ماساچوست آمریکا قرار
دارد.
انتقادات
مهمترین انتقادات از متلب به خاطر متن بازنبودن و گران بودن آن است که امکان اجرای کدهای نوشتهشده در
متلب را در هر محیطی محدود میکند .متلب اساساً برای کار با ماتریسها طراحی شده است و استفاده از
ساختارهای دیگر داده سرعت اجرای کد را کم میکند .برای نصب کردن متلب نیاز به نصب برخی بستههای
کامپایل شده است که در برخی سیستم عاملها ایجاد مشکل میکند .همچنین ارتباط دادن کدهای نوشتهشده
در زبانهای دیگر میتواند سخت باشد.

مهمترین رقبای متلب
متلب رقیبان زیادی دارد و نرمافزارهای مشابه بسیاری میتوانند کارهای مشابه نرمافزار متلب را انجام دهند و از
آن جمله میتوان نرمافزارهای زیر را نام برد:


متمتیکا



متکد



میپل



سایلب



مکسیما



همچنین نرمافزار متنباز گنو آکتیو معادل تحت لینوکس متلب به شمار میآید.
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اندازهگیری دقیق
در نمایش  3بعدی سطح پشت سکه  1یورویی که توسط میکروسکوپ همکانون نور سفید به ثبت رسیده است،
تصویر جلوه یکی از  12ستاره برجسته سکه به وسیله میکروسکوپ به تصویر کشیده شده است .همچنین در این
نمودار  3بعدی ،طول ،عرض و میزان برجستگی ستاره اندازهگیری شده است .محدوده مختصات سطحی
سنجش میکروسکوپ ۸00 ،در  ۸00میکرومتر یا  0٫۸در  0٫۸میلیمتر بین دو محور  xو  yمیباشد .بلندی
محور مختصات نیز  600میکرومتر معادل  0٫066میلیمتر تعبیه شده است .رنگها و گرافیک موجود در نگاره و
تناسب آن با محور رنگی ارتفاع ،با هدف درک کمیت برجستگی ستاره و بلندی آن توسط نرمافزار متلب ایجاد
شده است.

شکل  : 1اندازهگیری میکروسکوپی با نرمافزار متلب
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آشنایی با برخی از قابلیت های متلب:
تعریف متغیرها:

 در متلب نیازی به تعریف متغیر ها ) (data typeنیست.

 متلب به کوچکی و بزرگی حروف حساس است .

 همه متغیرها از نوع  8( doubleبایت) فرض می شوند.

 با دستور clearمی توان متغیرها را از حافظه پاک کرد  .

 دستور  clcبرای پاک کردن پنجره  commandبکار می رود.

 در نامگذاری فایل ها در متلب  ٬بهتراست که از _ ) (under lineو حروف کوچک استفاده شود.
مثالa_new :
 دستور  whosهمه متغیر های موجود در  work spaceرا با اطالعاتی از قبیل اندازه ،تعداد بایت
ها ،کالس و  ...نشان می دهد.
 دستور  whoهمه ی متغیر های موجود را لیست می کند .

 در نامگذاری فایل ها از دستورات متلب استفاده نمی کنیم .
 با دستور  docصفحه  helpمتلب باز می شود.

مثال >> doc erf :

 با دستور  demoتعدادی از مثال های متلب نمایش داده می شود .

 متلب مابین کوچکترین عدد )  )10+311و بزرگترین عدد (  )10-311محدود است.

آشنایی با محیط اصلی نرم افزار متلب:
هنگامی که وارد محیط نرم افزار متلب بشوید ،پنجره اصلی نرم افزار ،خود شامل پنجره های زیر است :
پنجره : command window
همان جایی است که ازین به بعد عادت میکنیم تمامی دستورات  matlabرا در آنجا وارد نموده و خروجی "یا
نتیجه" بسیاری از دستورات غیر گرافیکی را نیز در همین پنجره خواهیم دید.
پنجره : Command
در پنجره  Commandمی توانیم دستورات خود را نوشته و سپس با فشار دادن کلید  enterاز کیبورد ،نتایج
اجرای دستورات را ،در همین پنجره ،مشاهده کنیم .
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پنجره : Workspace
در پنجره  ، Workspaceلیستی از متغیرهایی که به وسیله دستورات در متلب تعریف شده است ،نمایش داده
می شود .در پنجره  workspaceمیتوان از " tabزبانه "  directory currentبرای مشاهده و یا تغییر فولدر
فعلی و پیش فرض ذخیره فایلهای مختلف استفاده نمود.
پنجره : CurrentFolder
در پنجره  Current Folderمی توانیم پوشه ای که در آن فایل های متلب مورد نظرمان وجود دارد را مشاهده
کنیم و به آسانی پوشه و یا فایل های مورد نظرمان را بیابیم .
پنجره : Command History
در پنجره  ، Command Historyلیستی از دستوراتی که در متلب اجرا کرده ایم ،نمایش داده می شود.
چند دستور مفید :برای پاک کردن محتویات و پنجره  command windowاز دستور  clcکه مخفف
 clear command windowمیباشد استفاده میکنیم که برای اینکار باید به محل ورود
این نرم افزار به صورت اختصاصی در موارد زیر کاربرد دارد:
 -1ریاضیات و محاسبات
 -2ساخت و پیاده سازی الگوریتم های ریاضی
 -3جمع آوری داده ها
 -4مدلسازی ،شبیه سازی و تحلیل مدل
 -5آنالیز ،استخراج مشخصه های آماری ،رسم و نمایش دیتا
 -6رسم گرافهای مهندسی و علوم)منحنی های دو بعدی و سه بعدی ،منحنی های آماری و (. . .
 -۷تولید نرم افزارهای کاربردی دارای واسط گرافیکی
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نرم افزار متلب دارای سیستمی اندرکنشی بوده که در آن تمامی داده ها به صورت آرایه های بدون تعیین بعد
معین و مشخص ذخیره می شوند .این خاصیت این امکان را به شما می دهد که مسائل محاسباتی بسیاری را با
استفاده از فرمولهای برداری و ماتریسی برای طیف وسیعی از داده ها بنویسید .این نحوه برنامه نویسی در
حقیقت کسری از زمانی است که در یک زبان سطح متوسط غیر دینامیک چون  Cو  FORTRANصرف می
شود.
نام MATLABاز حروف ابتدایی  MATRIX LABORATORYآمده است .این نرم افزار در ابتدا به
عنوان نرم افزاری جهت انجام سریعتر عملیاتهای ماتریس و به عنوان تجمیع دو پروژه  LINPACKو
ETSPACKطراحی شد .امروزه نرم افزار مطلب از کتابخانه های تابعی  BLASو  LAPACKدر
محاسبات ماتریسی خود استفاده می کند.
MATLABطیف متنوعی از کاربران را تحت پوشش قرار داده است .در محیطهای دانشگاهی از مطلب به
عنوان ابزاری برای آموزش دوره های مقدماتی تا پیشرفته ریاضیات ،علوم مهندسی و علوم پایه استفاده می شود.
در صنایع نیز مطلب به عنوان ابزاری برای تحقیقات افزایش تولید و نیز آنالیز ریاضی مسائل درگیر در آن صنایع
استفاده می شود.
شرکت  MathWorksبه همراه نرم افزار  ،MATLABراه حلهای کاربردی معینی در زمینه های علوم نو را
با عنوان  Toolboxعرضه کرده است .آنچه در این جعبه ابزارهای کاربردی ارائه شده چنان است که کاربران را
قادر می سازد ضمن استفاده از تکنولوژی محاسباتی مربوطه به یادگیری و توسعه آن نیز بپردازد ،این جعبه
ابزارها  ،مجموعه ای از توابع مطلب )  ( m-fileeرا شامل شده که ضمن اضافه شدن به نرم افزار مطلب محیط
آن را برای حل مسائل ویژه ای از علوم جدید آماده می کند.
از حوزه های علوم جدیدی که در این جعبه ابزارها به آنها پرداخت شده می توان به جعبه ابزارهای پردازش
تصویر ،پردازش سیگنال ،سیستم های کنترلی ،شبکه های عصبی ،منطق فازی ،فوریه دو بعدی ، Wavelett
شبیه سازی و  . . .اشاره کرد.
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ساختار نرم افزار متلب:
نرم افزار MATLABبر  5رکن اصلی استوار است ،این ارکان عبارتند از:
 -۱میز و محیط کاری نرم افزار:
این مجموعه کاربر را قادر می سازد تا با نرم افزار ارتباط موثری برقرار کند .بدین منظور نرم افزار از واسطهای
گرافیکی قدرتمندی بهره می برد که از آن جمله می توان به صفحه کار و پنجره فرمان و پنجره تاریخچه
فرامین )  ، ( Command Historyپنجره ویرایش و رفع عیب برنامه های مطلب ،آناالیزر کدهای برنامه
نویسی ،جستجوگرhelp ،نرم افزار ،فضای کاری متغیرهای مطلب و نیز فایلها و مسیرهای جستجو و  . . .اشاره
کرد.

 -۲کتابخانه توابع ریاضی:
در این نرم افزار مجموعه وسیعی از الگوریتم های محاسباتی از توابع ابتدایی چون ( جمع سینوسی و کسینوسی
و ریاضیات مختلط تا توابع پیچیده تر چون معکوس ماتریس ،مقادیر ویژه ماتریس ،توابع بسل و FFT

(

تبدیل فوریه سریع ) را شامل می شود.
 -۳زبان برنامه نویسی:
این نرم افزار دارای زبان برنامه نویسی سطح باالی آرایه ای/ماتریسی با فرامین کنترل برنامه ،ساخت تابع،
پذیرش ساختارهای مختلف داده ای ،قابلیت دریافت ورودی/ارسال خروجی و قابلیت برنامه نویسی شی گرا می
باشد .برنامه نویسی در این محیط به هر دو صورت نوشتن برنامه های کوچک )  ( Small Scaleتا برنامه های
بزرگ )  ( Large Scaleامکان پذیر است.
 -۴خواص گرافیکی نرم افزار:
متلب قابلیت نمایش بسیار آسان ماتریسها و بردارها ،دستکاری و چاپ دیتای مربوطه را دارد .این موارد مشتمل
بر نمایش گرافهای دو و سه بعدی ،پردازش تصویر ،انیمیشن سازی و ارائه تصاویر با فرمت دلخواه می باشد.
همچنین در این نرم افزار امکان ساخت واسطهای گرافیکی وجود دارد.
9

 -۵واسطهای با محیط بیرونی متلبAPI :
متلب امکان ارتباط دوطرفه با نرم افزارهای  Fortranو  Cرا دارد .این امکان به سه صورت در مطلب قابل
استفاده است:
 -1صداکردن برنامه مطلب در برنامه های  Cبه صورت ) ( dll
 -2استفاده از مطلب به عنوان یک موتور محاسباتی
 -3خواندن و نوشتن  matفایل.
نحوه اجرای دستورات در متلب:
بهترین روش برای یادگیری متلب این است که از دستورات ساده شروع کنید و نتایج آن را مشاهده کنید ،هرگاه
دستوری را در متلب اشتباه وارد کنید ،متلب پیغام خطایی در پنجره  Commandنمایش می دهد که نوع خطا
و همچنین محل خطا را برای شما مشخص می کند .پس با دستورات ساده شروع کنید ،نتایج و یا پیام های خطا
را مشاهده کرده و به تدریج به سراغ دستورات پیچیده تر بروید.

نوشتن دستورات در پنجره Command
ابتدا باید در پنجره  Commandکلیک کنید تا فعال شود ،سپس می توانید دستورات مورد نظر خود را وارد
کرده و با فشار دادن کلید  enterاز کیبورد ،نتیجه اجرای دستورات را در همان پنجره ببینید.
مثال
دستور ساده زیر را وارد می کنیم:
1+3
نتیجه به صورت زیر در پنجره  Commandنمایش داده می شود:
نتیجه :
= ans
4
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 ansنمایشگر ابتدای کلمه  answerاست .هنگامی که در متلب برای نتیجه یک محاسبه ،نامی انتخاب نشده
باشد ،خود نرم افزار متلب ،نام  ansرا برای آن انتخاب می کند ،یعنی این که متغیری به نام  ansبا مقدار  2ایجاد
می کند .چنانچه برای محاسبات بعدی به این عدد احتیاج داشته باشید ،باید حتما نام دیگری برای آن انتخاب
کنید مثال )( a=1+3زیرا نرم افزار متلب به دستور بعدی که نام متغیری برای آن در نظر گرفته نشده باشد ،دوباره
نام  ansرا اختصاص می دهد و عمال مقدار قبلی آن پاک می شود.
نکته
چنانچه تمایل داشته باشید که دستورات قبلی و نتایج آنها که در پنجره  Commandنمایش داده شده اند ،پاک
شوند ،تنها کافی است که بر روی قسمتی از پنجره  ، Commandکلیک سمت راست کرده و گزینه Clear
Command Windowرا انتخاب نمایید .باید دقت داشته باشید که با این کار ،تنها دستورات و نتایج نشان
داده شده در پنجره  Commandپاک می شوند ،اما متغیرهایی که توسط این دستورات در متلب تعریف شده
اند ،همچنان وجود دارند و می توان از آنها استفاده نمود .دستوری که متغیرها را به طور کامل از متلب پاک می
کند ،دستور  clearمی باشد که در دروس بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد .همچنین چنانچه برنامه متلب
را ببندید ،تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب پاک می شوند و دفعه بعد که متلب را باز کنید ،هیچ متغیری
در آن تعریف نشده است.
نکته
چنانچه بخواهید نتیجه اجرای خطی از دستورات در پنجره  Commandنمایش داده نشود ،تنها کافی است که
در پایان آن خط از دستورات ،عالمت ; را بنویسید .با به کار بردن این عالمت در پایان هر خط ،متلب دستورات
آن خط را اجرا کرده و نتیجه محاسبات را در متغیرها ذخیره می کند ،اما نتیجه محاسبات را در پنجره
 Commandنمایش نخواهد داد.
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برخی از ویژگیهای کلیدی :MATLAB
• زبان سطح باال برای محاسبات فنی
• محیط توسعه برای مدیریت کد ،فایل ها و داده ها
• ابزاری مناسب برای حل های مبتنی برتکرار ،طراحی و حل مسأله
• توابع ریاضی برای جبر خطی ،آمار ،تجزیه و تحلیل فوریه ،فیلتر کردن ،بهینه سازی ،و یکپارچه سازی عددی
• توابع گرافیکی دو بعدی و سه بعدی برای تجسم اطالعات
• ابزاری برای ایجاد یک رابط کاربر گرافیکی )(graphical user interfaces,GUI
• توابعی برای یکپارچه سازی الگوریتم های مبتنی بر  MATLABبا برنامه های خارجی و زبان
مانند  ،C++ ،Cفرترن ،جاوا و مایکروسافت اکسل
هسته متلب برای سرعت و کارایی باال به زبان سی نوشته شده است ولی رابط گرافیکی آن به زبان جاوا پیاده
سازی گشته است .برنامههای متلب اکثراً متن باز هستند و در واقع متلب (مانند بیسیک) مفسر است نه کامپایلر.
قدرت متلب از انعطافپذیری آن و راحت بودن کار با آن ناشی میشود ،همچنین شرکت سازنده و گروههای
مختلف ،از جمله دانشگاههای سرتاسر جهان و برخی شرکتهای مهندسی هر ساله جعبهابزارهای خاص-
کاربردی به آن میافزایند که باعث افزایش کارآیی و محبوبیت آن شدهاست .فهرستی از این جعبهابزارها در زیر
آمدهاست :
 ، simulinkابزاری برای شبیهسازی سامانهها به صورت مجرد
جعبهابزار مخابرات متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات مهندسی مخابرات
جعبهابزار کنترل متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات مهندسی کنترل
جعبهابزار فازی متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات فازی
جعبهابزار محاسبات متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات عددی
جعبهابزار تخمین متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات بحث تخمین سیستم در مهندسی کنترل
جعبهابزار آمار متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات آمار
جعبهابزار جمعآوری داده متلب ،توابع و ابزارهای جمعآوری داده
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جعبهابزار شبکه عصبی متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات شبکه عصبی
جعبهابزار پردازش تصویر متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات پردازش تصویر
جعبهابزار پردازش صوت متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات پردازش صوت
جعبهابزار احتماالت متلب
جعبهابزار محاسبات سیمبولیک متلب
جعبهابزار کارگاه بیدرنگ متلب ،توابع و ابزارهای محاسبات سامانههای بیدرنگ

شکل  :2نمودار
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برخی از عالئم و نشانه های پرکاربرد در متلب:
مبهم )NAN (not a number
در متلب ( sin(π/4را بصورت ) sin(pi/4می نویسیم.
)1+ eps*e(-1

π=3.14



 Pi

Eps (epsilo
مقدار بسیار کوچک
Error
)erf (error function
بینهایتinf 






به جای کاما می توان از فاصله استفاده کرد  space .کاما  ,
به خط بعد رفتن سمی کالن ; 
ایجاد یک رشته از اعداد -ایجاد آرایه دونقطه یا کالن  :
”ورودی “ “ quote 

معنی رنگ ها در متلب:
مشکی فرمان ها
آبی دستورات
بنفش رشته ها
سبز توضیحات
برخی از انواع فرمت ها در متلب:
عدد را تا  4رقم اعشار نشان می دهد.

>> format short

تا  15رقم اعشار محاسبه می کند.

>> format long

نشان دهنده اعداد اعشاری بصورت یک تقسیم گویا

>> format rat

در این فرمت عدد و حروف باهم هستند.

>> format hex

اعداد را گرد می کند.

>> format bank

دستور  : vpaبا این دستور فرمان میدهیم که تا چند رقم اعشار نشان داده شود.
)>> vpa(pi,11
14

ans = 3.1415۹26536
(e=a+jb) :نمایش عدد موهومی
>>a= complex(1،3)
a = 1.0000 + 3.0000i
>> real(complex(1.3))

قسمت حقیقی

ans = 1
>> imag(complex(1.3)) قسمت موهومی
ans = 3
 قدر مطلق: Abs
>> abs(-1)
ans = 1

 زاویه: Angle
atan 2 زاویه
>> a=complex(1,3)
a = 1.0000 + 3.0000i
>> angle(a)
ans = 1.2490
>> atan2(imag(a),real(a))
ans = 1.2490
 مزدوج: conj
>> conj(a)
ans = 1.0000 - 3.0000i
15

 : expتابع نمایی
>> exp(x) ex
)>> atan(x) tan-1 (x

) : Ones(nماتریسی که همه درایه های آن برابر  1است.
)>> ones(3
= ans
1.00
1.00
1.00

1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

) :Eye(nماتریس واحد
)>> eye(3
= ans
1.00 0
0 1.00
0
0

0
0
1.00

) : Zeros(nماتریس صفر
)>> zeros(3
= ans
0
0
0

0
0
0

0
0
0

) : Magic(nمجموع درایه های سطر  ٬ستون و قطر با هم برابرند.
)>> magic(3
= ans
6.00
7.00
2.00
16

1.00
5.00
9.00

8.00
3.00
4.00

دستور  : lengthشان دهنده بیشترین طول یک ماتریس یا بردار
مثال:
;]>> X = [5, 3.4, 72, 28/4, 3.61, 17, 94, 89

)>> length(X
ans = 8

دستور : trace
مجموع عناصر روی قطر اصلی یک ماتریس را نشان می دهد.
;)>> a=magic(3
)>> trace(a
ans = 15
دستور  : triuماتریس باال مثلثی
)>> triu(ones(4),0

فاصله از قطر اصلی

= ans
1
1
1
1

1
1
1
0

1
1
0
0

1
0
0
0

)>> triu(ones(3),2
= ans
1
0
0
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0
0
0

0
0
0

معرفی ماتریس حلزونی : spiral
)>> a=spiral(3
=a
9

8

7

2

1

6

3

4

5

;)>> a=spiral(8
)>> image(a

شکل : 3ماتریس حلزونی

معرفی ماتریس پاسکال_ خیامpascal :
)>> pascal(4
= ans
1
4
10
20
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1
3
6
10

1
2
3
4

1
1
1
1

