
 

 

 با مثال لبمطدر  توابع مقذماتی پرکاربردو  مهم ماتریسی دستورات
دستَسات واس  هحاسثاتی، تشسین، تَاتغ هخػَظ سضتِ ّا، دستَسات هْن هاتشیسی، تَاتغ همذهاتی پشواستشد، ػولگشّای

 ٍسدُ این.ٍ هثال ػذدی اص آًْا دس هتلة تشای دسن تْتش آوشدین هؼشفی تشًاهِ ًَیسی  تا تػاٍیش ٍ دستَسات 

 

 ماتریس

 ایجاد هاتشیس:
A=[1,2,3 ; 4,5,6]  
A=[1:10] 
A=[1:2:10] 
A=[10:-1:1]        
A=zeros(2,3)    تا همادیش غفش 3دس 2ایجاد هاتشیس  

A=ones(4,6)         تا همادیش یه 6دس 4ایجاد هاتشیس  
 

 

 :Aتشاًْادُ هاتشیس 
T=A’ 
 

 دستیاتی تِ یه یا چٌذ همذاس اص یه هاتشیس:

A(2,3)    3ستَى  2ػٌػش سطش  

A(:,2)        2ػٌاغش ستَى  

A(1,:)          1ػٌاغش سطش   

A(3:6, 2:4)           6تا  3اص سطشّای  4تا  2ستًَْای  
 

 دستیاتی تِ ستَى آخش یه هاتشیس:
A(:,end) 

 

 هجوَع ستًَْای یه هاتشیس دٍ تؼذی )ٍ یا هجوَع همادیش یه هاتشیس یه تؼذی(:
sum(A) 
sum(A’)’                             هجوَع سطشّای یه هاتشیس دٍ تؼذی 

 
 :Aتذست آٍسدى همادیش سٍی لطش اغلی 

diag(A) 
 

)هاتشیس جادٍیی هاتشیسی است وِ هجوَع توام سطشّا ٍ ستًَْا ٍ لطشّای آى تشاتش  :n×nایجاد ماتریس جادویی 

 است(
magic(n) 
 

 رخیشُ ًوایین: Aجا وشدُ ٍ ًتیجِ سا دس سا جاتِ Bدس هاتشیس هی خَاّین جای ستًَْای دٍم ٍ سَم 
A=B(: , [1,3,2,4]) 
 



 

 

 :پرکاربرد مقذماتیتوابع 

 abs(A) 

 exp(A) 

 sin(A) 

 sqrt(A) 

 factorial(n) 

 log2(A)                         2لگاسیتن دس هثٌای  

 log10(A)                        11لگاسیتن دس هثٌای  

 سا تایپ وٌیذ. help elfunلیست تَاتغ همذهاتی ػثاست  تشای هطاّذُ

 

 عملگرهای محاسباتی:

 A=B+C                جوغ هاتشیسی 

 A=B-C                 تفشیك هاتشیسی 

 A=B*C                     ضشب هاتشیسی 

 A=B .* C                   ضشب ػٌاغش هتٌاظش دس یىذیگش 

 A=B ./ C                   تمسین ػٌاغش هتٌاظش تش یىذیگش  

 A=B .^ C                   تِ تَاى سساًذى ّش ػٌػش تِ ػٌػش هتٌاظشش 

سا  Cهمذاس هَجَد دس  ( تاضذ آًگاُ ػولگشّای فَق1×1اسىالش )یه هاتشیس یه ػذد  Cتاضذ ٍ  n×mیه هاتشیس  Bاگش 

-رخیشُ هی Aجوغ وشدُ ٍ دس  1سا تا  Bته ته همادیش  A=B+1وٌٌذ. تٌاتشایي ػثاست اِػوال هی Bدس ته ته همادیش 

 وٌذ.رخیشُ هی Aًتیجِ سا دس سساًذُ ٍ  2سا تِ تَاى  Bًیض ته ته همادیش  A=B.^2ػثاست  وٌذ.

 
 سٍضی تذست آٍسدى تالیواًذُ تمسین:

A=mod(B,C) 

 

 ذ:ٌتاضهی 1تا  1اص اػذاد تػادفی وِ داسای تَصیغ یىٌَاخت تیي   4×3ایجاد یه هاتشیس 
A=rand(3,4) 

 bتا  aاص اػذاد تػادفی تیي   4×3ایجاد یه هاتشیس 

A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a)              
 

 
 اًذ:تِ تشتیة تػادفی دس آى لشاس گشفتِ nتا  1وِ اػذاد غحیح  n×1ایجاد یه هاتشیس 

A=randperm(n) 

 س تػادفی لشاس دادُ ضذُ اًذتِ طَ mتا  1وِ دس ّش سطش ػٌاغش  n×m ایجاد هاتشیس تا 
for i=1:n 
   A(i,:)=randperm(m); 
end 
 

 

 سًٍذ وشدى اػذاد:



 

 

 A=fix(B)               گشد وشدى تِ سوت غفش 

 A=round(B)          )گشد وشدى تِ سوت ًضدیه تشیي ػذد غحیح)تشاساس سلن اػطاس 

 A=ceil(B)              گشد وشدى تِ سوت هثثت تیٌْایت 

 A=floor(B)            گشد وشدى تِ سوت هٌفی تیٌْایت 

 
 

 تطَس جذاگاًِ: Bهاتشیس  هشتة وشدى ّش یه اص ستًَْای
A=sort(B) 
 

 اتتذا تش اساس ستَى اٍل سپس ستَى دٍم ٍ الی آخش: Bهشتة وشدى سطشّای هاتشیس 
A=sortrows(B) 

 فمط تش اساس ستَى سَم: Bهشتة وشدى سطشّای هاتشیس 
A=sortrows(B,3) 

 
 

 :Aحزف ستَى دٍم هاتشیس 
A(: , 2) = [] 
 

 :Bهیاًگیي ّش یه اص ستًَْای هاتشیس 
A=mean(B) 

 

 :Bهیاًِ ّش یه اص ستًَْای هاتشیس 
A=median(B) 
 

 :Bاًحشاف اص هؼیاس ّش یه اص ستًَْای هاتشیس 
A=std(B) 

 

 :Bهیٌیون ّش یه اص ستًَْای هاتشیس 
A=min(B) 
 

 :Bهاوسیون ّش یه اص ستًَْای هاتشیس 
A=max(B) 

 

 :Bیافتي اًذیس ػذدّای غیش غفش دس هاتشیس 
A=find(B) 

 :Bهاتشیس  2یافتي اًذیس سطش ٍ ستَى خاًِ هساٍی 
[i,j]=find(B==2) 
 

 :Bدس سطش سَم اص هاتشیس  2خاًِ هساٍی سطش ٍ ستَى یافتي اًذیس 
[i,j]=find(B(3,:)==2) 

 



 

 

 :Bدس هاتشیس  5تا  1دّای تیي یافتي اًذیس ػذ
A=find(A>1 & A<5) 
 

 :Bجوغ تجوؼی ػٌاغش هاتشیس 
A=cumsum(B) 
 

 :Bحاغل ضشب ػٌاغش هاتشیس 
A=prod(B) 

 

 ضَد:ختن هی bضشٍع ٍ تِ  aػذد دس فَاغل هساٍی وِ اص  nتَلیذ 
A=linspace(a,b,n) 
 

 ترسیم:

 :xتشحسة  yتشسین دٍ تؼذی 
plot(x,y) 
 

 ی:تشسین سِ تؼذ
plot3(x,y,z) 
 

 وٌذ:رخیشُ هی Aتضسگتش است سا دس  6وِ اص  Bدستَس صیش همادیشی اص 
A=B(B>6) 
 

سا یه ٍاحذ دس جْت ػوَدی )اص تاال تِ پاییي( ٍ دٍ ٍاحذ دس جْت افمی )اص  Bضیفت دادى چشخطی: دستَس صیش هاتشیس 

 دّذ.ساست تِ چپ( ضیفت چشخطی هی
A=circshift(B, [1, -2]) 
 

 گشداًذ:س صیش اتؼاد یه هاتشیس سا تشهیدستَ
size(A) 
 

 ضَد(تشیي تؼذ تشگشداًذُ هیطَالًیداسای تیص اص یه تؼذ تاضذ، طَل  Aگشداًذ: )اگش دستَس صیش طَل یه تشداس سا تشهی
length(A) 
 

د. تا ایي دستَس حتی هطاّذُ وشد ٍ دس غَست دلخَاُ آى سا تغییش دا editorسا دس هحیط  fتَاى تاتغ تا دستَس صیش هی

 سا ًیض ٍیشایص ًوَد. MATLABتَاى تَاتغ خَد هی
edit f 
 

وٌذ. اگش تؼذاد صیادی اص همادیش یه هاتشیس تشاتش تا غفش ریشُ هی Aسا تػَست تٌه )خلَت( دس  Bدستَس صیش هاتشیس 

 جَیی وشد.تَاى دس تخػیع حافظِ غشفِتاضذ تا ایي سٍش هی
A = sparse(B) 
 

 وٌذ.رخیشُ هی Aسا اص حالت تٌه تِ حالت واهل تثذیل وشدُ ٍ دس  Bش هاتشیس دستَس صی



 

 

A = full(B) 
 

 ها:توابع مخصوص رشته

 strcat               ِهتػل وشدى دٍ سضت 

 strcmp            ِهمایسِ دٍ سضت 

 strcmpi           همایسِ دٍ سضتِ غشفٌظش اص تضسي یا وَچه تَدى حشٍف 

 

 ای هوىي همادیش یه تشداس:توام جایگطتْ
perms(A) 
 

 حزف همادیش تىشاسی اص یه تشداس:
unique(A) 
 

 ًوایص ّیستَگشام همادیش یه هاتشیس:
hist(A,…) 
 

 دستورات کار با تصاویر:

 I=imread(‘pic1.jpg’)         خَاًذى تػَیش 

 imshow(I)                         ًوایص تػَیش 

 imwrite(I, ‘pic2.gif’)        رخیشُ تػَیش 

 figure                                تاص وشدى پٌجشُ جذیذ تشای ػىس تؼذی تا ػىس لثلی اص تیي ًشٍد 

 

 اضتشان دٍ هجوَػِ:
intersect(A,B) 



 

 

 دستورات برنامه نویسی
 

 حلمِ ّا
for i=start : end 

 دستَسات   
end 
 

while(ضشط) 

 دستَسات   

end 
 

if(ضشط) 

ساتدستَ     

end 

 

 

 هاًذ:اجشای تشًاهِ تا فطشدى یه ولیذ هتَلف هی
pause 
 

 هاًذ:ثاًیِ هتَلف هی nاجشای تشًاهِ تِ هذت 
pause(n) 
 

ضًَذ. اگش خطایی سخ دّذ اجشای ایي دستَسات هتَلف ضذُ ٍ دٍهیي گشٍُ دس ػثاست صیش اٍلیي گشٍُ اص دستَسات اجشا هی

 ضَد.اص دستَسات اجشا هی
try 
   statements 
catch 
   statement 
end 
 

 

 تَاى هحیط ایجاد ساتط واستش گشافیىی سا هطاّذُ وشد.تا دستَس صیش هی
guide 
 

 تَاى هذت صهاى اجشای ّش یه اص خطَط تشًاهِ سا هطاّذُ وشد.تا دستَس صیش هی
profile {on, off, viewer} 
 

 است. Cدس صتاى  ()printfًوایص پیغام: ًحَُ استفادُ اص ایي دستَس ّواًٌذ 
fprintf(‘\n i=%d’, i) 
 

 ًوایص پیغام خطا ٍ خشٍج اص اجشای تشًاهِ:
error(‘your error message’) 


