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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  " نخعيسارا –دسان مصطفي سياوشي مهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 لفؤمقدمه م  
 محـیط  معنـی  بـه  هـم  متلـب  واژه. اسـت  ریاضـی  محاسـبات  انجـام  براي اي رایانه افزارهاي نرم از یکی نام متلب

 و Matrixترکیـب دو واژه   . متلـب از نویسـی مربوطـه اسـت    و هم به معنی خـود زبـان برنامـه    رقمی محاسبات
Laboratory محور برنامه است، که در آن حتی اعداد عـادي   ایجاد شده است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس

 .شوند میماتریس در نظر گرفته  عنوان بههم 

ها را اجرا کرد و  ها را ترسیم کرد، الگوریتم تغییر داد، توابع یا داده راحتی بهها را  ماتریس توان میافزار متلب  با نرم
است، بـراي   Mathworks که از محصوالت شرکت متلب همچنین صفحات رابط میان کاربر و رایانه ایجاد کرد.

  بسیاري دارد. هاي مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و... کاربرد هاي مختلف مهندسان رشته گروه

 آن پذیري انعطاف از متلب قدرت. کامپایلر نه است مفسر متلب واقع در و هستند باز متن همگی متلب هاي برنامه 
 سرتاسر هاي دانشگاه جمله از مختلف، هاي گروه و سازنده شرکت همچنین ،شود می ناشی آن با کار بودن راحت و

افزاینـد کـه باعـث افـزایش      کاربردي به آن می-ابزارهاي خاص مهندسی هر ساله جعبه هاي شرکت برخی و جهان
   و محبوبیت آن شده است.  یکارای

MATLAB  که توسط  است سازي برنامهمحیطی براي محاسبات عددي و زبانMATH WORKS   سـاخته
سـاده بـا مـاتریس، رسـم نمـودار توابـع و دیتـا، اجـراي          کار کردنامکان دستکاري و  MATLAB .شده است

 اگرچـه . آورد مـی  بـه وجـود  را  نویسـی  برنامـه  هـاي  زبـان الگوریتم، ساخت واسط کاربر و واسـط برنامـه بـا سـایر     
MATLAB  مخصوص محاسبات عددي است اماtoolbox   ي با استفاده از موتـورMaple بـه سیسـتم    آن را

  کنند. استفاده می افزار نرماین  از و صنعت ها دانشگاه. یک میلیون نفر در کند میجبري تبدیل  -کامپیوتري

همراه با معرفـی دسـتورات رسـم     نویسی برنامهاولیه  و دستوراتفصل اول این کتاب شامل آشنایی اولیه با متلب 
 یابی ریشهمختصر و کلی بیان شده است. در فصل دوم به معادالت جبري و  صورت بهکه  استمختلف  نمودارهاي

کلی و مختصر بر اعداد تصـادفی   يفصل سوم مرور در .شده استبه کمک دستورات و توابع متلب پرداخته ها  آن
و  گیـري  انتگرالکلی  صورت بهچهارم هم  فصل شده است.آماري و معرفی دستورات رسم نمودار آماري  و تحلیل

پنجم بـه سیسـتم    فصل بیان کرده است.ها  آن اصلی براي ه و دستورات مهم وکردلب بیان مترا در  گیري مشتق
ششـم بـه شـرح کلـی بـرازش منحنـی و        فصـل  لیک در متلب و معرفی دستورات و توابع آن پرداخته است.سمب

ه کـرد را بیـان   یـابی  دروناختصاص داده شده است و با معرفی دستورات مهم در این زمینه بـرازش و   یابی درون
 صـورت  بـه را  PDEو  ODE که معـادالت  هستندهفتم و هشتم دو فصل مهم و اساسی این کتاب  فصل است.

بـراي   اي پایـه با توجه به اینکه معـادالت دیفرانسـیل   و  اند مختلف مطرح کرده هاي مثالو با بیان  اي حرفهخیلی 
علـوم مهندسـی کـاربرد     سـازي  مـدل براي آموزش  تواند میاین کتاب  ،هستندمهندسی  هاي سیستم سازي شبیه

   داشته باشد.

  

  

  


