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 MATLABالمصفوفات في 
 

 
 :المصفوفة ماهي 2-1

يمثؿ  mحيث  Array(m,n) . هي عبارة عف مجموعة مف العناصر مرتبة بشكؿ صفوؼ وأعمدة
 يمثؿ عدد األعمدة nعدد الصفوؼ و

 لتالي: الشكؿ وتأخذ

 
 

 : matlab برنامج في المصفوفات كتابة كيفية
في لغات البرمجة العالية المستوى يجري معالجة كؿ عنصر عمى حدا عند معالجة المصفوفات 

 يجري معالجة المصفوفات دفعة واحدة ) تعامؿ كعنصر واحد (.  MATLABبينما في 
 يمكف إدخاؿ المصفوفات بعدة طرؽ:

 بإدخاؿ المصفوفة بشكؿ مباشر عنصر بعد عنصر عندها يجب أف نتبع الخطوات التالية: -
 نصؿ عناصر الصؼ الواحد بواسطة فواصؿ أو فراغ. .1
 استعماؿ فاصمة منقوطة لتحديد نهاية كؿ صؼ. .2
 إحاطة قائمة العناصر بواسطة أقواس مربعة ] [. .3

 : Aاسمها  3×3 فمثاًل لتوليد مصفوفة

 
>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] 
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 
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عناصػػػر العمػػػػود و  nو  3عناصػػػر الصػػػؼ و تسػػػاوي m حيػػػث A(m,n)يػػػتـ تخػػػزيف المصػػػفوفة 
 .3تساوي

 :  العالقات 2-2
عمػػػػى عالقػػػػات و لكػػػػف ا خػػػػتالؼ بػػػػيف  MATLABكمػػػػا فػػػػي جميػػػػع لغػػػػات البرمجػػػػة تحتػػػػوي 

MATLAB  و معظػػـ لغػػػات البرمجػػػة األخػػػرى أف هػػػذي العالقػػػات تحتػػػوي عمػػػى مصػػػفوفات كاممػػػة و
 ليس عمى عناصر. إف العالقة بشكؿ عاـ تأخذ الشكؿ التالي:

Variable = Expression 

 و تحتوي على العناصر التالية:
إلى أي نوع مف أنواع التصريح عف المتحو ت  MATLAB  يحتاج  : Variablesالمتحو ت  -1

Declaration  أو تحديػػػد أبعػػػاد هػػػذا المتحػػػوؿDimension عنػػػدما يصػػػادؼ .MATLAB  أسػػػـ
فإنػػي يول ػػػد بشػػػكؿ للػػي متحػػػوؿ با سػػػـ المعطػػى و يحجػػػز لػػػي مػػف الػػػذاكرة العػػػدد  متحػػوؿ جديػػػد

يمػػة ريػػر القيمػػة بق متحػػوؿ مخػػزف سػػابقاً المناسػػب مػػف الخانػػات لتخزينػػيص و إذا صػػادؼ اسػػـ 
المعطاة لي فإنػي يغي ػر قيمػة المتحػوؿ و يمكػف أف بغي ػر عػدد الخانػات المحجػوزة لهػذا المتحػوؿ 

 إذا كاف ذلؾ ضروريًاص فمثاًل:

 
» number = 4 

number = 

     4 

» whos 

  Name         Size         Bytes  Class 

  number       1x1              8  double array 

Grand total is 1 elements using 8 bytes 

» number = [4 3 8] 

number = 

     4     3     8 

» whos 

  Name         Size         Bytes  Class 

  number       1x3             24  double array 

Grand total is 3 elements using 24 bytes 
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ٗ ٌخززُ  1×1ٗ ٌحجز ىٔ ٍصف٘فت  numberٍتح٘ه اسَٔ  MATLABٌ٘ىد فً اىحاىت األٗىى 

ٍززِ دززد   MATLABفززً اىصْصززو اى٘لٍززد ىٖززوٓ اىَصززف٘فتة فززً اىحاىززت اى اٍّززت   ٍززو  4اىقٍَززت 

 .ٗ ٌ ٍو قٌٍ numberاىخاّاث اىَحج٘زة ىيَتح٘ه 

 ْٕاك بصض اىق٘ادد اى٘اجب ٍوادا ٖا دْد متابت اسٌ اىَت ٍو ًٕٗ:

اىَفتالٍزت ااىنيَزاث اىَحجز٘زةو اٗ اىزدٗاه اىتزً  ٘فوٕزا اىي زت . ال ٌَنِ استخداً اىنيَزاث 1

 مأسَاء ٍت ٍواثة ٍ اه:

if, end, for, break, else, global, return, function, sin, log, … 

ٍت ٍزواث  COST, CoST, cost, Cost. اسزَاء اىَت ٍزواث لساسزت ىحاىزت اىحزو  ا 2

 و. A ٗa ٍختيفتة ٗموىل 

  1.ٌشبٔ رقٌ  MATLABو فً ى ت small letterا l.لو  3

 . 63رٍزا ٗسٍَٖو اي رٍز زائد دِ  63. ٌَنِ ألسَاء اىَت ٍواث اُ  ح٘ي 4

. ٌجززب اُ  بززدا اسززَاء اىَت ٍززواث بحززو  ٍتب٘دززا بززأي دززد  ٍززِ األرقززاً اٗ األلززو  اٗ 5

underscore .ٗال ٌج٘ز استخداً اىوٍ٘ز اىخاصت اٗ اىفواغ . 

 .(… ,if, while, input)اىحوٗ  اىص ٍوة  نتب ب  MATLAB. جٍَع اٗاٍو6

 : و يمكف أف تحتوي عمى : Expressionالتعابير  -2

  األعػػدادNumbers  يسػػتعمؿ :MATLAB  التمثيػػؿ العشػػريDecimal notation  التقميػػدي
 لألرقاـ مع فاصمة عائمة:

3 -99 0.0001 9.639 
 

  المعامالتOperators  يستخدـ :MATLAB  ص * ص / -المألوفة + ص الرياضية المعامالت 
 

 - الطرح- + الجمع -
 / القسمة- * الضرب -
 ^ الرفع لقوة - \ القسمة اليسارية -

 \مثاؿ

 
 
 
 

>> 8/4 

ans = 

     2 

>> 8\4 

ans = 

    0.5000 

>> 4^2 

ans = 

    16 
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 التعبير الحسابي 2-3
يتكػػػوف التعبيػػػر الحسػػػابي مػػػف مجموعػػػة مػػػف الثوابػػػت والمتغيػػػرات تجمػػػع بينهمػػػا عمميػػػات حسػػػابية 

ص /ص *ص^ واألمثمػػػة ل تيػػػة تعبػػػر عػػػف تعػػػابير جبريػػػة -ويسػػػتخدـ فيهػػػا الرمػػػوز الحسػػػابية مثػػػؿ +ص 
 .MATLABصيغت بمغة 

 MATLABالتعبير بمغة                                               التعبير الجبري    
         a – 3 * b                                                                a – 3b 

         c ^ 2 – 10                                                                c2 -10 
   (a ^ 2 + b ^ 2) / 12                                                   a2 + b2 / 12 

     m * (7 * d – 8 * g)                                                 m (7d – 8g) 
 

 إلى التعبير الجبري بمغة الماتالب  ةمعادلة التاليالحوؿ  سؤاؿ:
                   X^2 + b*x + c 

 

 Rule of Precedenceقاعدة األسبقية )األولوية(  2-4
وهػػػػذي القاعػػػػدة مهمػػػػة فػػػػي فهػػػػـ وترتيػػػػب أولويػػػػات العمميػػػػات الحسػػػػابية فػػػػي التعػػػػابير والمعػػػػامالت 
الحسابيةص كما يجريها وينفذها الحاسبص وتنص القاعدة عمى أف األولويػة األولػى تعطػى لمعمميػات 

وبالنسبة لمعمميات الحسابية فالرفع إلى األس أو ص  الموجودة بيف القوسيف ومف اليسار إلى اليميفص
 والضرب )أو القسمة( ثانياص والجمع )أو الطرح( أخيرًا والمثاؿ التالي يوضع هذي القاعدة:

 التعبٌر:

A / B + C                        ٌكافئ فً الجبر   c
B

A
 

 

 

ٌكافئ فً الجبر                A( / B + Cبٌنما ٌكافئ التعبٌر )
CB

A


 

 

 

 على نتٌجة القوس. A ٌجري أوالً حسب األولوٌة ثم ٌقسم الن الجمع داخل األقواس

1 

2 

2 

1 
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 مثاؿ: 
 

 
 
 

الحسػابية يمكف مالحظة اف اشػارة المسػاواة تمثػؿ اخػر اولويػة حسػابية بعػد انتهػال جميػع العمميػات 
 في الطرؼ ا يمف.

 
 مثاؿ: التعبير

M  ) ^A=   B  /  (K  *  F  -    X  
 
 
 
 
 

 

 تنفيذ العمميات حسب الخطوات التالية:
 تأخذ األقواس األولوية األولىص وتنفذ العمميات داخمها حسب األولوية أيضا.

 لتصبح كمية واحدة. Mإلى األس  Xالعممية األولى: رفع  
 لتصبح كمية واحدة. F في   Kالعممية الثانية: ضرب 

 العممية الثالثة: طرح نتيجة العممية األولى مف نتيجة العممية الثانية وتصبح النتيجة كمية واحدة.
 عمى نتيجة العممية الثالثة وتصبح النتيجة كمية واحدة. Bالعممية الرابعة: تقسـ 

 .Aوضع نتيجة العممية الرابعة في المتغير لخامسة: العممية ا
 

 

3 

4 

2 

5 

1 
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 عمػػى مجموعػػة ضػػخمة مػػف التوابػػع الرياضػػية MATLABيحتػػوي  : Functionsالتوابعع   2-5
المقصود بالمتغير أف  ) ص مع مالحظة Sin, Cos, tg, Sqrt, Exp, Abs, Log, Lnالقياسية مثؿ 

pi   واف برنامج  3.1413هو النسبة الثابتي ومقدارهاMATLAB يميزها ايف ما ذكرت:) 

 المععععععععععنى االقتران
Sqrt الجذر التربيعي 
abs القيمة المطمقة 
exp  10المرفوع إلى قوة بأساس 
log الموراريتـ الطبيعي 

log 10 الموراريتـ العشري 
log 2  2الموراريتـ ذو األساس 
sin جيب الزاوية 
Cos جيب تماـ الزاوية 
Tan ظؿ الزاوية 
atan ظؿ معكوس الزاوية 
fix التدوير باتجاي الصفر 

floor التدوير باتجاي الالنهاية السالبة 
ceil التدوير باتجاي الالنهاية الموجبة 

round التدوير باتجاي أقرب عدد صحيح 
mod الجزل الصحيح مف حاصؿ القسمة 
rem بقية القسمة 
Sign  موجبةص سالبةص صفرإشارة العدد إذا كانت 
imag القسـ التخيمي 
real القسـ الحقيقي 

factor العوامؿ األولية 
Isprime  يعيدtrue إذا كاف العدد أوليا 
primes ينشئ قائمة باألعداد األولية 

gcd القاسـ المشترؾ األعظـ 
lcm المضاعؼ المشترؾ األصغر 
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 مثاؿ:

>>x = 2.6; 
>> y1 = fix(x); y2 = floor(x); y3 = ceil(x); y4 = round(x); 
y1 = 2 
y2 = 2 
y3 = 3 
y4 = 3 

 حظة:مال
 .الحسابية العمميات تنفيذ عند األقواس بعد أولوية المكتبية ا قترانات تأخذ

 

 

  :يمي كما الحسابية العمميات تنفيذ يكوف
 .bمع   a جمع قيمة إيجاد ى:األول العممية
 (1)العممية  لناتج الزاوية جيب قيمة إيجاد :الثانية العممية
 d ؿ التربيعي الجذر قيمة إيجاد :الثالثة العممية
 .(3)عمى ناتج العممية  mناتج قسمة   قيمة ناتج إيجاد :الرابعة العممية
وتصبح النتيجة النهائية كمية   (2)مف ناتج العممية  (4)طرح ناتج العممية   :الخامسة العممية

 ها قيمتها في اؿ واحدة ) عددا واحدا(.
 

   :MATLAB مثاؿ: تمثؿ الجمؿ التالية اقترانات مكتبية في الجبر وازائها قيمتها في اؿ
 

 MATLABالتعبير بمغة      
 

 التعبير الجبري 
       (        )    √      

  (   (      ))           (    ) 

S= atan (y/x)          (   ) 
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         (   (   ))  
    √     

t= abs (x – sqrt(y)) / (a+m)  
   

|   √ |

(   )
 

 التواب  الخاصة التي تولد قيم ثابتة أو متحولة مثل:2-6

Pi 3.1416 

Inf  الالنهاية 

Nan Not a number عدـ تعييف 

 

دد قيمتػي أكبػر مػف تتولد الالنهاية عند تقسيـ قيمة   تساوي الصػفر عمػى الصػفر أو عنػد توليػد عػ
عنػد حػدوث عػدـ تعيػيف ) مػثاًل تقسػيـ  Nanمعالجتهػا.  MATLABالتػي يسػتطيع  ىالقيمة األعظمػ

 (. inf/infأو  inf-infأو  0/0

 pi << مثاؿ:

ans = 

   3.1416 
>> 10/0 
ans = 

   Inf 

 

>> 0/0 
ans = 

   NaN 

 


