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 آموزشگاه پردیس نیکان

 Matlabبرنامه نویسی با نرم افزار 

 های دوره :سرفصل

 

 ماتریس های خاصتعریف و  هایرمتغ انواع وافزار متلب آشنایی با نرم بخش اول: 

 نویسی دیگر های برنامهنویسی آن با زبانافزار متلب و تفاوت برنامه  آشنایی با نرم -
 افزار آشنایی با منوهای نرم برای  مقدمه -
 لبمعرفی پنجره های مختلف در مت -
 Workspaceدر  حذف یا اضافه کردن متغیرها -

 Formatانواع دستورات  -

 م و معکوسنحوه کار با رنج های مستقی -
 هاانواع داده  معرفی و کاربرد -

 افزارنحوه ورود ماتریس در محیط نرم  -
 ساخت ماتریس های خاص در متلب -
 آن ها برای حل مسائل و کاربرد ماتریس های تصادفینواع نحوه ساخت ا -
 نحوه آدرس دهی و فراخوانی درایه های یک ماتریس -
 ام ماتریس ها بصورت سطری یا ستونینحوه ادغ -
 ذف یک سطر یا یک ستون خاصحویرایش و  -
 ه ای و منطقی و کاربرد آن هاعملگر های رابط -
 و غیره Sort ،Max ،Min ،Sum ،Find ،Sizeیل وابع کاربردی از قبت معرفی -

 کار با توابع مختلف در متلبدوم: بخش 

 و حل مثال های متنوع پر کاربردتابع  20بیش از  Syntaxمعرفی کامل  -
 استفاده از توابع ترکیبی و مثال های پر کاربرد -
 ثاتیمعرفی توابع ریاضی و مثل -
 و ترکیب آن ها با متغیرها Stringنحوه کار با  -

 در متلب موارهای مختلفبخش سوم: رسم ن

 مصور سازی و رسم نمودارها در متلب نحوه -
 نحوه ورود داده توسط کاربر -
 نحوه چاپ خروجی و اطالعات نهایی -
 کمیلی نمودارهاتنظیمات ت -
 Subplot رسم نمودارهای چندبخشی -
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 کار با چندجمله ای ها و دستورات شرطی و حلقه هابخش چهارم: 

 و تعریف آن ها در متلب با چندجمله ای ها کار -
 ، حد و ...(گرال چند گانه، انتnرتبه )مشتق م توابع پرکاربرد چندجمله ای ها معرفی -
 ینیرگرسیون و برازش چندجمله ای ها جهت پیش ب -
 دستور شرطی نوع اول و نوع دوم -
 Switch Caseدستور پر کاربرد  -
 کاربردیمثال های حل  و While و Forحلقه  -
 ز رسانی متغیرهاهای مختلف به رورویکرد -

 های ساختاری و سلولی تابع نویسی و کار با داده ،بولیک: تعریف متغیرهای سیمبخش پنجم

 مبولیکیهای ستعریف متغیر -
 بولیک و توابع پر کاربرد آن های سیمرسم متغیرها -
 های ساختاری نحوه ورود داده -

 های ساختاریهایی برای داده حل مثال -

 های سلولی دادهنحوه ورود  -

 های سلولی هایی برای دادهحل مثال -

 های مختلف فایل mو نحوه فراخوانی توابع در  تابع نویسی -
 هایی برای تابع نویسیحل مثال -

 .شودهای فرا ابتکاری و ابتکاری استفاده می بررسی توابعی که در برخی الگوریتم -

 نویسی نامهآشنایی با نحوه خطایابی در بر -

 نویسی و رفع اشکال های تکمیلی در برنامهحل مثال -


