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 پشداصؽ تصَیش 1-1

ای تِ آى تیٌایی اص خصَصیات تاسص خلقت اًؼاى اػت، تِ عَسی کِ اٍ تقشیثا دس توام هشاحل صًذگی تِ عَس قاتل هالحؾِ

ُ اعالفات صیادی اص هحیظ پیشاهَى اتَاًٌذ دس یک ًگکِ هیای تشخَسداسًذ، تِ عَسی ّا اص حغ تیٌایی قَیًیاصهٌذ اػت. اًؼاى

ّا قادس گیشد، اًؼاىکؼة ًوایٌذ. تا ایٌکِ ؽاّش هحیظ تؼیاس تحت تاثیش فَاهل گًَاگَى هاًٌذ سٍؿٌایی، آب ٍ َّا ٍ ... قشاس هی

-ایی هتفاٍت اػت ٍ یا دس سٍصتاؿٌذ. تشای هثال یک جادُ دس عَل ؿثاًِ سٍص داسای ػغح سٍؿٌتِ تحلیل ایي دگشگًَیْای هی

ّا سا تَاًٌذ ایي تفاٍتّا تِ ػادگی هیگیشد، اها اًؼاىّای هختلف ّش فصل تحت تاثیش تاساى، تشف، تاد، گشد ٍ غثاس ٍ ... قشاس هی

ػقی دس ّای اٍلیِ ًیض ّوَاسُ تاسیخی حاکی اص آى اػت کِ اًؼاى ّایدسک کشدُ ٍ هتٌاػة تا آى هؼیش خَد سا پیواًذ. یافتِ

-ّا حکاکی ٍ یا تا خَى تشػین هییَاًات ٍ ؿکاس سا سٍی تختِ ػٌگّا تصاٍیش هشتَط تِ حولِ حثثت تصاٍیش هْن داؿتٌذ. آى

ّوَاسُ تالؽ خَد کشدًذ. ایي فالقِ تِ ثثت تصاٍیش دس عَل افصاس ّوَاسُ هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت ٍ اص ایي سٍ داًـوٌذاى 

دٍستیي فکاػی ؿذ.  ت اٍلیيّا هٌجش تِ ػاخثثت تصاٍیش اداهِ دادًذ تا جایی کِ ایي تالؽ ّای جذیذتشای اختشاؿ سٍؽ

فکاػی اًقالتی دس صهیٌِ تصَیش تشداسی تَدُ اػت، صیشا ایي ٍػیلِ تش خالف تصاٍیشی کِ تَػظ ًقاؽ کـیذُ  ػاخت دٍستیي

تٌْا تشای ثثت ٍقایـ تاسیخی تؼیاس اسصؿوٌذ تَد، تلکِ  ذ. ثثت تصاٍیش ٍاققی ًِدّؿذ، تصَیشی ٍاققی اص ػَطُ سا ًوایؾ هیهی

ّای َّایی تشای ًقـِ تشداسی، جلة ًوَد. تشای هثال فکغادُ ایي تصاٍیش دس فلَم هختلف تشای اػتف سا تَجِ داًـوٌذاى

پشداصؽ "اػن  تذػت آٍسد هؼاحت فشاضی، تشسػی آب ٍ َّا ٍ ... اػتفادُ ؿذ. تا پیـشفت تـش دس ایي صهیٌِ، فلن جذیذی تِ

 هتَلذ ؿذ. "تصَیش

 پشداصؽ تصَیش چیؼت؟ 1-1-1
 پزیشد:پزیشد. ایي تغییشات تِ دٍ دلیل اًجام هیپشداصؽ تصَیش تِ هٌؾَس ایجاد تغییش دس یک فکغ اًجام هی

 افضایؾ اعالفات تصَیش جْت دسک تْتش آى -1

 آهادُ ػاصی آى تشای اػتفادُ دس اهَس هختلف -2

جضئیات آى هـخص تاؿذ اص صیثایی تیـتشی تشخَسداس اػت ٍ تِ فٌَاى یک اثش ٌّشی تؼیاس  تِ فٌَاى هثال، تصَیشی کِ

تایذ تا حذ هوکي ػادُ تاؿذ ٍ اص گٌجاًذى  َل تشای اػتفادُ دس یک کاس فلویاسصؿوٌذ اػت، دس حالی کِ تصَیش قاتل قث

 جضئیات تایذ صشف ًؾش کشد. 

 تشخی اص هَاسد اػتفادُ اص پشداصؽ تصَیش

ؽ تصَیش گؼتشُ اػتفادُ تؼیاس تاالیی دس فلَم هختلف پیذا کشدُ اػت، تِ عَسی کِ دس تؼیاسی اص هَاسداػتفادُ اص آى پشداص

 ّا اؿاسُ ًوَد:تَاى تِ تشخی اص ایي کاستشدتاؿذ. تِ فٌَاى ًوًَِ هیٍ ًیاص تِ آى غیش قاتل اًکاس هی تؼیاس حیاتی تَدُ

 پضؿکی:  -1

  ِتشسػی تصاٍیش گشفتِ ؿذُ اص اؿقX 

 ُهحاػثِ تقذاد تاکتشی دس هقذاس هـخصی اص هاد 

 تاسُ کشٍهَصٍمّا تشای تذػت آٍسدى اعالفات دستشسػی تصاٍیش هشتَط تِ ػلَل 

 کـاٍسصی: -2

 ُای تشای تشسػی هیضاى خؼاسات دس آتؾ ػَصی تا آفتتشسػی تصاٍیش هاَّاس 

 صلخیضتذػت آٍسدى هؼاحت ٍ هحل هٌاعق حا 

 ُایکٌتشل هٌاعق جٌگلی تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاس 

 صٌقت: -3



 ِکٌتشل هشاحل هختلف تَلیذ تا اػتفادُ اص دٍستیي ّای هذاس تؼت 

 تشسػی هیضاى تَلیذات تذٍى دخالت ًیشی اًؼاًی 

 اجشای قاًَى: -4

 تشسػی ٍ ثثت اثش اًگـت 

 ٌِی جشمتشسػی جضئات تصاٍیش گشفتِ ؿذُ اص صح 

تاؿذ ٍ هَاسد اػتفادُ اص آى اص ؿواس خاسج پشداصؽ تصَیش دس دًیای اهشٍص هی ٌْا تخؾ کَچکی اص تِ کاس گیشی فلنّا تایي

ّای داًـگاّی ی فلوی اهشٍص جایگاُ هحکوی پیذا کشدُ اػت ٍ تؼیاسی اص سؿتِجایی کِ فلن پشداصؽ تصَیش دس دًیااػت، تا 

 اًذ.ؿذُسیضی دس هقاعـ تاال تش اػاع ایي هَضَؿ پایِ

 تصاٍیش دیجیتال 1-1-2

ّای ؿگشف دس فلن پشداصؽ تصَیش ؿذ. تصاٍیش دیجیتال اص هجوَفِ تَلیذ تصاٍیش دیجیتال تا ؽَْس کاهپیَتش تافث پیـشفت

هحل   ٍ   ؿًَذ کِ دس آى تقشیف هی       اًذ تِ صَست یک تاتـ دٍ تقذی ّای تِ ّن پیَػتِ تـکیل ؿذُپیکؼل

ّا دس کٌاس ّن تـکیل یک هاتشیغ دّذ. دس ًتیجِ هجوَفِ ایي پیکؼلآى پیکؼل سا ًوایؾ هی 1ؿذت  قشاسگیشی پیکؼل ٍ 

 ػِتِ  فوذتا ّای آى هتفاٍت اػت. تصاٍیش دیجیتالدٌّذ. حال تؼتِ تِ ًَؿ تصَیش افذاد ایي هاتشیغ ٍ تقذاد الیِدٍ تقذی هی

 ؿًَذ. هی تصاٍیش تایٌشی، تصاٍیش خاکؼتشی، تصاٍیش سًگی تقؼین تٌذی دػتِ

 تصاٍیش تایٌشی 1-1-2-1
ّای ػفیذ ٍ هـکی حضَس داسًذ کِ دس آى ػفیذ، تصاٍیشی ّؼتٌذ کِ دس آى فقظ پیکؼل-تصاٍیش تایٌشی، یا تصاٍیش ػیاُ

تا ًام  یک تصَیش تایٌشی صیشؿًَذ. ؿکل هـخص هی صفشّای هـکی تا فذد ٍ پیکؼل یکّای ػفیذ تا فذد پیکؼل

“pic1.jpg” ّای ػفیذ ٍ هـکی تـکیل ؿذُ تٌْا اص پیکؼل ؿَد، هاتشیغ ایي تصَیشّواًغَس کِ دیذُ هی صیشا تاؿذ، هی

 .اػت

 

ّای گیشًذ. ًَؿتِدٌّذ ٍ اص ایي سٍ تشای اػتفادُ دس اهَس فلوی هَسد اػتفادُ قشاس هیایي تصاٍیش جضئیات کوی سا ًـاى هی

 تاؿٌذ.هیّای فوشاًی جض ایي تصاٍیش تایپ ؿذُ، اثش اًگـت یا ًقـِ

 2تصاٍیش خاکؼتشی 1-1-2-2
دٌّذ. اص ایي سٍ، ایي ًَؿ تصاٍیش ّای ػفیذ ٍ هـکی ؿکل سا تـکیل هیّای خاکؼتشی دس کٌاس پیکؼلدس ایي تصاٍیش، پیکؼل

فذد  256دس یک تاصُ تا  جضئیات تیـتشی دس هقایؼِ تا تصاٍیش تایٌشی تِ ًوایؾ هی گزاسًذ. ؿذت پیکؼل دس ایي ًَؿ تصاٍیش

ّای گشفتِ ؿذُ تاؿذ. فکغتیاًگش پیکؼل ػفیذ هی 255ؿَد کِ دس آى هقذاس صفش تیاًگش پیکؼل هـکی ٍ فذد تقشیف هی
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 ًـاى یک تصَیش خاکؼتشی اػت کِ هاتشیغ هتٌاؽش آى ًیض ًـاى دٌّذُ صیشتاؿٌذ. ؿکل تَػظ اؿقِ ایکغ اص ایي ًَؿ هی

 . دادُ ؿذُ اػت

 

 تصاٍیش سًگی یا تصاٍیش ٍاققی 1-1-2-3
دٌّذ. هاتشیغ تصاٍیش ٍاققی، یک ّای سًگی دس کٌاس یکذیگش تصَیشی ٍاققی اص ؿکل سا ًوایؾ هیتصاٍیش، پیکؼلدس ایي 

ؿَد هاتشیغ ػِ تقذی اػت کِ اص ػِ الیِ هختلف تـکیل ؿذُ اػت. دس ٍاقـ ّش پیکؼل سًگی اص ػِ فذد هختلف تـکیل هی

دٌّذ. ؿذت ّش یک اص ایي سًگ ّا تا افذادی دس تاصُ صفش تا یؾ هیٍ ایي افذاد تِ تشتیة ؿذت سًگ قشهض، ػثض ٍ آتی سا ًوا

ًوَد ٍ تا ایي تَاى تَلیذ سًگ هی 2553ؿَد. اص ایي سٍ تقذاد ّا سًگ هَسد ًؾش تَلیذ هیؿَد ٍ اص تشکیة آىهـخص هی 255

یک تصَیش سًگی کـیذ. ؿکل صیش ش ؿکلی سا تِ تصَیش تَاى تصاٍیش ٍاققی اص ّّای هختلف سًگ هشئی هیتقذاد سًگ دس تاصُ

ًیض ؿْشت  RGBّای هشتَط تِ سًگ قشهض، ػثض ٍ آتی دس آى تِ ًوایؾ دس آهذُ اػت. ایي تصاٍیش تِ تصاٍیش اػت ٍ هاتشیغ

 داسًذ.

 

ی دٌّذ، اها تایذ دس ًؾش داؿت کاس تا تصاٍیش سًگی تِ هقٌدیگش جضئیات تیـتشی سا ًوایؾ هی ایي تصاٍیش ًؼثت تِ دٍ ًَؿ

 ؿَد.ّای فلوی اص ایي ًَؿ تصاٍیش اػتفادُ ًویاص ایي سٍ تشجیحا دس کاس تاؿذ،دسگیشی تا ػِ هاتشیغ هتفاٍت هی

 پشداصؽ تصَیش دس هتلة 1-1-3

ّایی کِ تاؿذ. اص جولِ تشجؼتگیّای هٌْذػی هیًشم افضاس هتلة یک صتاى تشًاهِ ًَیؼی تؼیاس دقیق تِ هٌؾَس تحلیل دادُ

شم افضاس تشای فلَم هختلف ًاػت کِ دس ایي  3ّاییی سا تؼیاس هَسد تَجِ ٍ اػتفادُ قشاس دادُ اػت، اتضاسایي صتاى تشًاهِ ًَیؼ

-عشاحی گشدیذُ اػت. یکی اص ایي اتضاسّا تِ هٌؾَس پشداصؽ تصَیش تْیِ ؿذُ اػت. اص ایي سٍ دس ایي تخؾ تِ تشخی اص تَاًایی

 ّواًغَس کِ اص قثل اؿاسُ ؿذ، تصاٍیش دیجیتال اص هاتشیغ تـکیل ؿذُ اًذ. ؿَد.ّای هتلة دس صهیٌِ پشداصؽ تصَیش اؿاسُ هی

اص ایي سٍ تؼلظ تِ اػتفادُ اص هاتشیغ ّا دس هتلة تؼیاس ضشٍسی خَاّذ تَد کِ دس اداهِ تِ تخـی اص کاستشدی تشیي اهکاًات 

 ؿَد.ّا اؿاسُ هیهتلة دس اػتفادُ اص هاتشیغ
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 آؿٌایی تا هتلة ٍ هحیظ آى:

دّذ. دس ایي ؿکل ػِ تخؾ هْن اص ایي ًشم افضاس سا ًوایؾ هی R2014bهحیغی اص صفحِ اصلی ًشم افضاس هتلة  شؿکل صی

 ؿواسُ گزاسی ؿذُ اػت.

 

 

دّذ. هؼیش ایي پَؿِ سا هی ای کِ دس آى قشاس داسیذ سا ًوایؾ هیقؼوت هحتَیات پَؿِ (: ایيcurrent folder)1قؼوت 

تَاى کِ دس تاالی ایي تخؾ قشاس داسد )آیکَى تا تصَیش یک پَؿِ صسد تا فلـی ػثض سٍی آى( هیای تَاى تا اػتفادُ اص دکوِ

 تغییش داد.

تَاى دػتَسات هَسد ًؾش سا تایپ ٍ اجشا ًوَد. ّوچٌیي خشٍجی تشًاهِ (: دس ایي قؼوت هیcommand window) 2قؼوت 

 ؿَد.ٍ دػتَسات اجشا ؿذُ ًیض دس ایي تخؾ ًوایؾ دادُ هی

دّذ. ایي هـخصات ّای اػتفادُ ؿذُ دس تشًاهِ سا ًـاى هی(: ایي پٌجشُ هـخصات هشتَط تِ هتغیشworkspace) 3قؼوت

 ّا تاؿذ.ّا، جٌغ، اتقاد ٍ هقادیش آىتَاًذ ؿاهل ًام هتغیشهی

 ّا دس هتلة:هاتشیغّا ٍ هتغیش

ؿَد. هجوَفِ ای اص افذاد دس کٌاس ّن هاتشیغ تا ختِ هیدس دًیای افذاد ّش فذد تِ فٌَاى یک هاتشیغ تا اتقاد یک دس یک ؿٌا

دّذ. ایي اتضاس تِ ًشم افضاس هتلة اتضاس تؼیاس هٌحصش تِ فشدی دس صهیٌِ پشداصؽ تصَیش اسائِ هیًوایذ. اتقاد تضسگتش تَلیذ هی

 تاؿذ.ّا ٍ ؿٌاػایی افذاد دس یک هاتشیغ هیّا، ایجاد تغییش دس هاتشیغهٌؾَس تَلیذ هاتشیغ

 ّاتَلیذ هاتشیغ

تاؿذ. تشای هثال اگش فثاست صیش دس تقشیف یک هاتشیغ ٍ یا رخیشُ یک فذد اٍلیي گام هـخص ًوَدى یک هتغیش تشای آى هی

 ؿَد.رخیشُ هی aدس هتغیش  5ًَؿتِ ؿَد، هقذاس  "Command window"دس 

 

  ≫ a  5 



 1یک هاتشیغ تا اتقاد  "a"گشدد. دس ٍاقِ هتغیش رخیشُ ؽاّش هی "workspace"دس  "a"دس ًتیجِ اجشای ایي دػتَد هتغیش 

 هی تاؿذ.

تَلیذ هاتشیغ تا یک ػغش ٍ چٌذ ػتَى: تشای تَلیذ هاتشیغ تا چٌذ دسایِ هختلف دس یک ػغش اتتذا اػوی تشای هتغیش تقشیف 

ٍ دس پایاى تشاکت  گشددافذاد تقشیف هی ّای هختلف تا ایجاد فاصلِ تیيگشدد ٍ دسایِتاص هی "]"گشدد. ػپغ اص یک تشاکت هی

 .گشددتؼتِ هی "["

 

 تاؿذ.تیي افذاد هی ","ّا دس یک ػغش اػتفادُ اص سٍؽ دیگش تشای تفکیک دسایِ

 

تشای تَلیذ هاتشیغ تا چٌذ دسایِ دس یک ػتَى ّواًٌذ سٍؽ قثل اػن هتغیش تقییي  تَلیذ هاتشیغ تا چٌذ ػغش دس یک ػتَى:

تشای  "Enter"ؿَد تشای تقشیف دسایِ ػغش تقذی اص کلیذ ؿَد. اٍلیي فذد تقذ اص تشاکت ًَؿتِ هیگشدد تشاکت تاص هیهی

 ؿَد.ّا اػتفادُ هیتفکیک تیي دسایِ

 

 تاؿذ.تیي افذاد هی ";"ّا دس یک ػتَى اػتفادُ اص دیگش تشای تفکیک دسایِسٍؽ 

 

ّای ػغش اٍل تا اػتفادُ اص سٍؽ تضیح دادُ تا چٌذ ػغش ٍ چٌذ ػتَى: تشای تَلیذ چٌیي هاتشیؼی اتتذا دسایِتَلیذ هاتشیغ 

 ؿَد.افذاد ػغش تقذ ًَؿتِ هی ";"یا  "Enter"ؿَد ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص ؿذُ ًَؿتِ هی

 

 ؿَد.اػتفادُ هی ":"گام یک تیي دسایِ ّا: تشای تَلیذ چٌیي هاتشیؼی اص  تا تَلیذ هاتشیغ

  ≫ 𝑎  [5    9   −        4] 

  ≫ 𝑎  [5   9   −     4] 
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  ≫ 𝑎  [5  ;   9  ;   −   ;    4] 

 
≫ 𝑎  [ 5 9 −  4
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≫ 𝑎  [5    9   −       4 ; 7    3    4    6]  

≫ 𝑎  [5  9  −    4 ; 7  3  4  6]  



 

 jؿَد کِ دس آى اػتفادُ هی        ّا: تشای تَلیذ چٌیي هاتشیؼی اص فشهت تَلیذ هاتشیغ تا گام هـخص تیي دسایِ

 کٌذ.گام سا هـخص هی iاًتْای تاصُ ٍ  kاتتذای تاصُ، 

 

تقذاد ػغش  iؿَد. دس ایي دػتَس تِ جای اػتفادُ هی a=zeros(i , j)تَلیذ هاتشیغ صفش: تشای تَلیذ هاتشیغ صفش اص دػتَس 

ؿَد ٍ دس ًتیجِ هاتشیغ تَلیذ ؿذُ دس تقذاد ػتَى هَسد ًؾش تشای هاتشیغ قشاس دادُ هی jهَسد ًؾش تشای هاتشیغ ٍ تِ جای 

 گشدد.رخیشُ هی aهتغیش 

تقذاد ػغش  iؿَد. دس ایي دػتَس تِ جای اػتفادُ هی a=ones(i , j)تَلیذ هاتشیغ یک: تشای تَلیذ هاتشیغ یک اص دػتَس 

ؿَد ٍ دس ًتیجِ هاتشیغ تَلیذ ؿذُ دس تقذاد ػتَى هَسد ًؾش تشای هاتشیغ قشاس دادُ هی jهَسد ًؾش تشای هاتشیغ ٍ تِ جای 

 گشدد.رخیشُ هی aهتغیش 

 "randi"د داسد. یکی اص ایي تَاتـ دػتَس تَلیذ هاتشیغ تصادفی: تَاتـ هختلفی دس هتلة تشای تَلیذ هاتشیغ تصادفی ٍجَ

تقذاد  kّای هاتشیغ ٍ تقذاد ػغش jهحذٍدُ افذاد تصادفی،  iکِ دس آى  "a=randi(i,j,k)"تاؿذ. ایي دػتَس تا فشهت هی

 تاؿٌذ.دّذ. افذاد تصادفی تَلیذ ؿذُ تَػظ ایي دػتَس ّوگی افذاد صحیح هیّای هاتشیغ تصادفی سا ًـاى هیػتَى

 j کِ دس آى "a=rand(j,k)"تاؿذ. ایي دػتَس تا فشهت هی "rand"یگش اص تَاتـ تشای تَلیذ هاتشیغ تصادفی دػتَس یکی د

دّذ. افذاد تصادفی تَلیذ ؿذُ تَػظ ایي دػتَس ّای هاتشیغ تصادفی سا ًـاى هیتقذاد ػتَى kّای هاتشیغ ٍ تقذاد ػغش

 ّوگی دس تاصُ صفش ٍ یک قشاس داسًذ.

 ّادس ایجاد تغییش دس هاتشیغ قاتلیت هتلة

ّا ٍ اًجام ّا ٍ ّوچٌیي ایجاد تغییش دس هاتشیغّا ٍ اػتفادُ اص آىّای هتلة، اهکاى ؿٌاػایی ػادُ دسایِیکی اص ٍیظگی

 5ّای ٍ تقذاد ػتَى 4ّای تاؿذ. تشای هثال هاتشیغ صیش تِ صَست تصادفی تا تقذاد ػغشّا هیفولیات هٌغقی دس هاتشیغ

 ؿذُ اػت. تَلیذ 

 

≫ 𝑎   : 5    ↲  

𝑎       
   3 4 5

  

≫ 𝑎   :  :       ↲  

𝑎       
  3 5 7 9

  

≫ 𝑎  𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 [−     ]  4  5    ↲  

𝑎       
   5  8 6
 7 −3 −7 9  
    −9 4 7
 −5 3 −5 5 − 

  



 دّذ.ّای هختلف اػتخشاج افذاد اص یک هاتشیغ سا ًوایؾ هیجذٍل صیش سٍؽ

 فولگش تَضیحات هثال

فذد ػغش دٍم ٍ ػتَى   3      

 bسا دس  7-یقٌی  aهاتشیغ ػَم اص 

 کٌذرخیشُ هی

دّذ سا ًـاى هی kٍ ػتَى  jدسایِ ػغش 

           ًوایذرخیشُ هی bٍ دس هتغیش 

کِ ؿـویي  3-هقذاس   6    

 bاػت سا دس هتغیش  aدسایِ اص هاتشیغ 

 ًوایذ.رخیشُ هی

 bسا دس هتغیش  aام اص هاتشیغ  nدسایِ 

ًوایذ. دس ایي سٍؽ دسایِ ّا رخیشُ هی

پاییي ؿوشدُ اص ػتَى اٍل، اص تاال تِ 

ّای تقذی ؿوشدُ ؿذُ ٍ دس اداهِ ػتَى

 ؿًَذ.هی

        

تِ تشتیة هقادیش    [5 3]      

ّای ػتَى ػَم ٍ کِ دسایِ 9ٍ  3-

تاؿٌذ سا دس هتغیش پٌجن اص ػغش دٍم هی

b ًوایذ.رخیشُ هی 

تا  k1  ٍk2ّای ٍ ػتَى jدسایِ ػغش 

kn  سا دس هتغیشb ًوایذ. رخیشُ هی 
      [           ]   

      : توام هقادیش ػغش دٍم   

-رخیشُ هی bسا دس هتغیش  aهاتشیغ 

 ًوایذ.

  7 −3 −7 9   

 bسا دس هتغیش  jّای ػغش توام دسایِ

 ًوایذ.رخیشُ هی
      :    

    3  : اص  4تا  2ّای ػتَى  4

 ًوایذ:رخیشُ هی bسا دس هتغیش  3ػغش 

    −9 4 

دس ػغش  k2تا  k1ّای ّای ػتَىدسایِ

j  سا دس هتغیشb ًوایذرخیشُ هی         :      

    3  : تا  2اص دسایِ       

سا  aاص هاتشیغ  3آخشیي دسایِ دس ػغش 

 ًوایذ.رخیشُ هی bدس هتغیش 

    −9 4 7 

تا آخشیي ػتَى  kّای ّای ػتَىدسایِ

 bسا دس هتغیش  aهاتشیغ  jاص ػغش 

:        ًوایذ.رخیشُ هی       

    4  :  : ّای ػتَى دسایِ  5

سا تا گام  aدس هاتشیغ  4اص ػغش  5تا  1

ًوایذ. یقٌی رخیشُ هی bدس هتغیش  2

 .1،3،5ّای ػتَى دسایِ

  −5 −5 −   

اص  iتا گام  k2تا  k1ّای ػتَى دسایِ

 bسا دس هتغیش  aاص هاتشیغ  jػغش 

:         ًوایذ.رخیشُ هی  :      

 1ّای ػغش دسایِ    [3  ]    

رخیشُ  bسا دس هتغیش  2اص ػتَى  3ٍ 

 ًوایذ.هی

اص ػتَى  jnتا  j1  ٍj2 ّایػغش دسایِ

k  دس هاتشیغa  سا دس هتغیشb  ُرخیش

 ًوایذ.هی

    [          ]     



   
 5
   

  

    :  3ّای ػتَى توام ػغش   3 

-رخیشُ هی bسا دس هتغیش  aاص هاتشیغ 

 ًوایذ.

   
     
 −7
 −9
 −5

  

سا  aاص هاتشیغ  kّای ػتَى توام ػغش

 ًوایذ. رخیشُ هی bدس هتغیش 

    :      

     : اص  3تا  1ّای ػغش     3

 bسا دس هتغیش  aدس هاتشیغ  2ػتَى 

 ًوایذ.رخیشُ هی

   
 5
 −3
   

  

اص  kدس ػتَى  j2تا  j1ّای ػغش

-رخیشُ هی bسا دس هاتشیغ  aهاتشیغ 

 ًوایذ.

      :        

     : تا  2اص ػغش   4     

سا  aدس هاتشیغ  4آخشیي ػغش اص ػتَى 

 ًوایذ.رخیشُ هی bدس هتغیش 

   
     
    7
 − 

  

اص  kتا آخشیي ػغش دس ػتَى  jاص ػغش 

-رخیشُ هی bسا دس هتغیش  aهاتشیغ 

 ًوایذ.

     :         

     :  : تا  4تا  1اص ػغش     4

سا دس  aاص هاتشیغ  2دس ػتَى  2گام 

 ًوایذ.رخیشُ هی bهتغیش 

   
 5
   

  

اص  kدس ػتَى  iتا گام  j2تا  j1اص ػغش 

-رخیشُ هی bسا دس هتغیش  aهاتشیغ 

 ًوایذ.

      :  :        

 

 ّا ًیض ٍجَد داسد.ًیض دس هتلة تشای ؿٌاػایی دسایِ ّوچٌیي دػتَساتی

 دّذ. قغش اصلی آى هاتشیغ سا ًوایؾ هی n*mیک هاتشیغ  Diag ؿَد.: ایي دػتَس تِ دٍ صَست اػتفادُ هیdiagدػتَس  



 

diag  یک هاتشیغn*1  1یا*n  هاتشیؼیn*n ًوایذ کِ قغش اصلی ایي هاتشیغ هقادل هاتشیغ ٍسٍدی ٍ تقیِ تَلیذ هی

 تاؿذ.ّا تشاتش صفش هیدسایِ

 

ذ یک یا دٍ ؿَد. ایي دػتَس هی تَاً: ایي دػتَس تِ هٌؾَس یافتي هکاى یک فذد دس یک هاتشیغ اػتفادُ هیfindدػتَس 

 ّا تَضیح دادُ ؿذُ اػت.خشٍجی داؿتِ تاؿذ کِ دس جذٍل صیش چگًَگی اػتفادُ آى

≫ [    ]          7   

   
  
 3

  

   
  
 5

  

سا  rایي دػتَس توام افذاد تشاتش تا فذد 

ّا دس ًوایذ. ؿواسُ ػغش آىؿٌاػایی هی

 xٍ ؿواسُ ػتَى دس هتغیش  yهتغیش 

 ؿَد. رخیشُ هی

[y , x]=find(a==r) 

≫            7   

    
  
  9

  

تا یک خشٍجی  findاگش اص دػتَس 

سا  rاػتفادُ گشدد، هحل افذاد تشاتش فذد 

-رخیشُ هی idدس یک هاتشیغ دس هتغیش 

ًوایذ. هکاى فذد تِ ایي صَست اػت کِ 

اص اٍلیي دسایِ تِ صَست ػتًَی اص تاال تِ 

 ؿَد. پاییي ؿوشدُ هی

id=find(a==r) 

 

هاتشیؼی دس  id= a==rاػتفادُ ًوَد. تا اجشای دػتَس  "=="تَاى اص ّوچٌیي تشای تـخیص یک فذد دس یک هاتشیغ هی

 خَاّذ داؿت. 1هقذاسی تشاتش  rّای هتٌاؽش تا فذد ّای آى تشاتش صفش تَدُ ٍ تٌْا دسایِؿَد کِ توام دسایِتَلیذ هی idهتغیش 

≫ 𝑏  𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑎    ↲  

𝑏   
        
 −3
 −9
    5

  

≫ 𝑞  [     4    9    7];  

≫ 𝑏  𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑞    ↲  

𝑏      
     
  4   
   9  
    7

  



 

ؿَد. ایي دػتَس ًیض تا یک یا دٍ : اص ایي دػتَس تشای ؿٌاػایی هقادیش هاکؼیون دس یک هاتشیغ اػتفادُ هیmaxدػتَس 

 ؿَد.ٍسٍدی فشاخَاًی هی

[     ]   a       

       
      9 7

  

        
  3   3

  

دس  aهقذاس هاکؼیون ّش ػتَى دس هاتشیغ 

ؿَد. ّوچٌیي ؿواسُ رخیشُ هی mهتغیش 

ػغشی کِ هقذاس هاکؼیون دس آى قشاس داسد دس 

 گشدد.رخیشُ هی idهتغیش 

[     ]   a       

[     ]   a       

       
      9 7

   

 mهقذاس هاکؼیون دس ّش ػتَى دس هتغیش 

 گشدد.رخیشُ هی

   a       

ؿَد. ایي دػتَس ًیض تا یک یا دٍ ٍسٍدی : اص ایي دػتَس تشای ؿٌاػایی هقادیش هیٌیون دس یک هاتشیغ اػتفادُ هیminدػتَس 

 کٌذ.فول هی maxؿَد ٍ ّواًٌذ دػتَس فشاخَاًی هی

ایي دػتَس تِ ػِ ؿکل ؿَد. ّای یک هاتشیغ اػتفادُ هی: اص ایي دػتَس تشای تذػت آٍسدى تقذاد ػغش ٍ ػتَىsizeدػتَس 

 ؿَد کِ دس جذٍل صیش ایي ػِ سٍؽ تَضیح دادُ ؿذُ اػت.اػتفادُ هی

            

    
 4 5

  

اگش یک خشٍجی تشای ایي دػتَس دس ًؾش گفتِ 

رخیشُ  sؿَد، ؿواسُ ػغش ٍ ػتَى دس هتغیش 

 گشدد.هی

            

[      ]            

    
 4

  

    
 5

  

خشٍجی تشای ایي دػتَس دس ًؾش گشفتِ اگش دٍ 

ّا دس خشٍجی اٍل ٍ تقذاد ؿَد، تقذاد ػغش

 گشدد.ّا دس خشٍجی دٍم رخیشُ هیػتَى

[     ]   a       

               

    
 4

  

               

    
 5

  

تِ صَست سٍتشی  sizeاگش دس ٍسٍدی دػتَس 

سا لحاػ کٌین فقظ تقذاد ػغش ٍ اگش  1هقذاس 

ّا سا ًـاى سا لحلؼ کٌین تقذاد ػتَى 2هقذاس 

 دّذ. هی

             

             

 

 ّا:اًجام فولیات تش سٍی هاتشیغ

≫ 𝑖𝑑   𝑎   7   ↲  

𝑖𝑑       
      
      
      
      

  



 دٍ هاتشیغ تَجِ ًوَد.ش: تشای چؼثاًذى دٍ هاتشیغ تِ یکذیگش تایذ تِ اتقاد چؼثاًذى دٍ هاتشیغ تِ یکذیگ

 تش تاؿذ. ّای دٍ هاتشیغ تشاتشای چؼثاًذى دٍ هاتشیغ دس کٌاس ّن تایذ تقذاد ػغش (1

 ّای دٍ هاتشیغ تشاتش تاؿذ.( تشای چؼثاًذى دٍ هاتشیغ صیش ّن تایذ تقذاد ػتَى2

تَاى ّای تشاتش داسًذ، هیتقذاد ػغش اًذ. اص آًجایی کِ ایي دٍ هاتشیغتِ صَست تصادفی تَلیذ ؿذُ a1  ٍa2ّای هاتشیغ هثال:

 رخیشُ ًوَد. aّا سا کٌاس یکذیگش چؼثاًذ ٍ دس هتغیش آى

 

-ّای تشاتش داسًذ، هیآًجایی کِ ایي دٍ هاتشیغ تقذاد ػتَى اًذ. اصتِ صَست تصادفی تَلیذ ؿذُ b1  ٍb2ّای هاتشیغ: هثال

 رخیشُ ًوَد. bّا سا صیش ّن چؼثاًذ ٍ دس هتغیش تَاى آى

 

هاتشیغ: تِ ایي هٌؾَس تایذ دسایِ، ػغش یا ػتَى هَسد ًؾش هؼاٍی یک هاتشیغ تْی قشاس حزف دسایِ، ػغش یا ػتَى دس یک 

 تِ هثال صیش تَجِ کٌیذ. تگیشد.

𝑎    
 9   
   7
   

                  

𝑎   
 8
 − 
  7

   

 

  ≫ 𝑎  [𝑎      𝑎 ]     ↲   

𝑎     
 9      8
   7 − 
      7

  

𝑏    
 − −  
 3   5
 4 −8

                  
𝑏    

 −  4
  9 3

   

 

  ≫ 𝑏  [𝑎   ;  𝑎 ]     ↲   

𝑏    
 9   
   7
   
 −  4
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ّا تا یکذیگش تشاتش تاؿذ. ؿًَذ کِ تقذاد ػغش ٍ ػتَى آىّا: دٍ هاتشیغ فقظ دس صَستی تا ّن جوـ هیجوـ ٍ تفشیق هاتشیغ

 ؿًَذ.ّای هتٌاؽش تِ یکذیگش جوـ هیدس ایي صَست دسایِ

تِ تٌْایی اػتفادُ ؿَد دٍ  "*"گیشد. اگش اص فالهت ّا: ضشب ٍ تقؼین دٍ هاتشیغ تِ دٍ ؿکل اًجام هیضشب ٍ تقؼین هاتشیغ

ّای هاتشیغ اٍل ٍ تقذاد ؿًَذ. تِ ایي هٌؾَس تقذاد ػتَىهاتشیغ تا تَجِ تِ قَاًیي هشتَط تِ ضشب هاتشیؼی دس ّن ضشب هی

 ؿَد(.ضشب هی n*kدس یک هاتشیغ  m*nّای هاتشیغ دٍم تایذ تا ّن تشاتش تاؿٌذ )هاتشیغ ػغش

𝑏      
 − −  4  4

   

 

  ≫ 𝑏     []     ↲   

𝑏     
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𝑏    
 9   
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 −  4
 9 3

  

≫ 𝑏  3 :   [ ]   ↲  

 

𝑏    
 9   
   7
 −  4
 9 3

 

≫ 𝑏  :     [ ]      ↲  

𝑏   
 9
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اص  ّا تایذ تا ّن تشاتش تاؿذ ٍ تِ ایي هٌؾَس قثلّای هاتشیغّای هتٌاؽش یک هاتشیغ، تقذاد ػغش ٍ ػتَىتشای ضشب دسایِ

ّای هتٌاؽش دٍ هاتشیغ اص ؿَد. ّوچٌیي تشای تقؼین دسایِاػتفادُ هی" *."گیشد ٍ تِ صَست فالهت ضشب یک ًقغِ قشاس هی

 ؿَد. اػتفادُ هی" / ."فالهت 

ّای هاتشیغ تیؾ اص یک تاؿذ پزیشد. اگش تقذاد ػغشاًجام هی sumّای داخل یک هاتشیغ تا اػتفادُ اص دػتَس جوـ دسایِ

ًوایذ . اگش هاتشیغ اص یک ػغش تـکیل ؿذُ تاؿذ جوـ کل جوـ ّش ػتَى سا تِ صَست جذاگاًِ رخیشُ هی sumس دػتَ

 دس هثال قثل تَجِ کٌیذ. bدّذ. ًحَُ اػتفادُ اص آى دس جذٍل صیش ًـاى دادُ ؿذُ اػت. تِ هاتشیغ هاتشیغ سا ًـاى هی

          

       
 − 56 − 96  46 −7 − 5 

  

ّای ّش ػتَى اص هاتشیغ جوـ دسایِ

b  سا دس هتغیشs ؿَدرخیشُ هی 

          

               

  −4 9  

اگش دٍ خشٍجی تشای ایي دػتَس دس 

ّا دس ًؾش گشفتِ ؿَد، تقذاد ػغش

ّا دس خشٍجی اٍل ٍ تقذاد ػتَى

 گشدد.خشٍجی دٍم رخیشُ هی

               

 

 اػت. sumپزیشد ٍ سٍؽ اػتفادُ اص آى ؿثیِ تِ دػتَس اًجام هی prodّای داخل یک هاتشیغ تَػظ دػتَس ضشب دسایِ

𝑏    
 − −  
 3   5
 4 −8

                  
𝑏       

  3 − 5 5 −9  9
   7  7 − 7   9

   

 

  ≫ 𝑏  𝑏 ∗ 𝑏     ↲   

𝑏       
 − 96 − 4  6 − −  8
   4 4 −7 − 7  5 
 −84 − 96  56 −5 −76

  


