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 Introduction ةمقدمال -1

 او بشكل عام يمكن تسميتها بمختبر المصفوفات MATLAB (Matrix Laboratory) اتالبالم
ووركس  ثمن انتاج شركة ما والرياضيةوالفيزيائية وهو برنامج متقدم في التطبيقات الهندسية 

Mathworks مولر و جاك ليتل.. مؤوسسا البرنامج هما كل من كليف 
نات الخاصة بها. تبعا لقاعدة البيايقوم البرنامج بعلميات متعددة تتلخص في تحليل وتمثيل البيانات 

ها الدنيا يع رتبالجبرية في جميعمل البرنامج على حل المعادالت التفاضلية وفعلى سبيل المثال 
باالضافة  ي والهندسي والمختبري بشكل كبير،والعليا وفي اوقات قياسية مما يسهل العمل الرياض

سابات والرسم بالعمليات الحسابية على المصفوفات من خالل الحالى ذلك يعمل البرنامج على القيام 
 البياني للتوابع الرياضية من خالل تنفيذ خوارزميات مختلفة في اداءها واهدافها.

 
 

 Program Interfaceواجهة البرنامج  -2
س العمل من اجزاء تمثل اسالبرنامج اسوة بالبرامج االخرى لواجهة اتتمثل االجزاء الرئيسية 

يه ، ويمكن لجهد علللبرنامج والتي تسهل على المستخدم الوصول اليها باسرع وقت لتقليل الوقت وا
 لبرنامج الماتالب بما يلي :القديمة الصدارات لتعداد تلك االجزاء 

 



المساعد الدكتور بالل كمال الراوياالستاذ  –المحاضرة الثانية   

2 
 

 
 ث مناطق رئيسية يمكن تمثيلها :البرنامج يقسم الى ثال كما ان
 .Command Windowsنافذة االوامر  -1
 .Workspaceمنطقة العمل  -2
 .Command Historyتاريخ االوامر  -3

او تشغيل البرنامج بعد تنصيبه على جهازك  ولتشغيل البرنامج يتم النقر على ايقونة 
 :كما في الشكل ادناه MATLABومنه نختار  All Programsومن ثم  Startمن خالل 

 
 
 شريط القوائم: -3

 :Fileئمة ملف قا -1
عين كل من موالتي تنفذ لعمل  حها في الشكل المرفقالتي تم توضيتتكون هذه القائمة من االوامر 

 :هذه االوامر تتعلق بالملف الذي يتم العمل عليه
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 :Editقائمة التحرير  -2

 
 

 :Desktopمج قائمة سطح المكتب للبرنا -3
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لمنسدلة في ابدال من القوائم  Tabsاما االصدارات الحديثة فاخذت بنظر االعتبار تصميم التبويب 
 وكل منها له Home, Plots, Appsالتصميمات السابقة وقسمت الى ثالث تبويبات اساسية 

 لخاصة به لتنفيذ مهام معينة كما في الشكل ادناه:االدوات ا

 
 

 Variables & Constants المتغيرات والثوابت:

 
 Constantsالثوابت 

ترات وخطوات الثوابت الداخلة للبرنامج وهي عبارة عن رموز او قيم تبقى ثابتة خالل جميع فتمثل 
لى دوال او علعمل على البرنامج ويتم تعريفها في بداية العمل على البرنامج او من خالل العمل ا

 خطوات معينة فيه.
 

 العمليات الحسابية :
ة مختلفة ماتالب على مجموعة من العمليات الحسابية والتي يتم استخدامها الغراض حسابي يحتوي

 الحسابية: والغراض تتعلق في ايجاد نتائج لتلك االغراض، ويمثل الجدول في ادناه هذه العمليات
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 :Functionsالدوال 
  Built in Functionsالدوال الجاهزة  -1

لتفاصيل اكتبة الماتالب وبمجرد كتابتها واعطاء وهي عبارة عن محموعة من الدوال موجودة في م
 دوال ما يلي:المرتبطة بها يقوم برنامج الماتالب بايجاد الناتج بشكل مباشر وكامثلة على هذه ال
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 Fix(x)الدالة 

 
 

 المتغيرة:دوال ال -2
عبارة عن دوال يتم انشاءها من قبل المستخدم للعمل على خوارزمية او معادلة معينة وهي 

ها بعد انشاءها من قبل المستخدم الداء عمل معين وهذه الدوال يتم حفظها ومن ثم استدعائ
 الداءه. لالستفادة منها الداء العمل او الغرض الذي انشئت
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اما التوابع الرياضية والمعرفة لبرنامج الماتالب بجميع اصداراته فيمكن ذكر بعضها من خالل 
 :كل حسب االستخدام الجداول التالية
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