
  به نام خدا

  ی با متلبـدرس برنامه نویس ومسـجزوه جلسه 

 forهاي تکــرار  حلقه -1
یک آرایه به یک  forشود در مقابل دستور  استفاده می forبراي انجام تکراري یک عمل از دستور افزار متلب  نرمدر 

شود و در هر بار اجرا متغیر  به ازاي تعداد عناصر آرایه اجرا می forسپس دستورات داخل حلقه  شود. متغیر منتسب می
شوند در هر اجرا  بار اجرا می 10دقیقا  for. در کد زیر دستورات داخل حلقه کند اصر آرایه را به ترتیب اخذ میمقدار عن

  کند. را به ترتیب اخذ می 10الی  1یکی از مقادیر  kمتغیر 

  
  کنیم. براي ایجاد آرایه از دو نقطه استفاده می

  
شود در هر بار اجرا  مانند یک دستور چند بار اجرا میتواند تو در تو باشد در این حالت حلقه داخلی  می forهاي  حلقه

  دستورات داخلی خود را چند بار اجرا می کند.



  
  کند اعداد این دنباله را بنویسید. زیر یک رشته از اعداد صحیح را تولید می کــد :1مثال شماره 

  
 17  13  21   17   25   21 جواب : 

  )54(پاسخ  چند خواهد بود ؟ sپس از اجراي کد زیر مقدار  : 2مثال شماره 

  
را به تمامی عناصر یس و یک عدد را دریافت کــرده سپس عدد اي بنویسید که یک ماتر برنامه : 3مثال شماره 

  ه نماید. (با دو روش)ماتریس اضاف

  
  



  whileتکرار حلقه  -2
  شوند گیرد تا زمانی که شرط درست باشد دستورات حلقه اجرا می یک شرط قرار می whileدر این حلقه بعد از کلمه 

  
کنند که شرط حلقه پس از اجراي تعداد دلخواه نادرست  بطور معمول درون حلقه یک یا چند متغیر به نحوي تغییر می

  شود. برنامه از حلقه خارج می شود و می
و تعیین کند آیا عدد عضو بردار است  دریافت کــردهرا  و یک عدد برداراي بنویسید که یک  برنامه : 4مثال شماره  

  )استفاده کنید whileاز حلقه . (یا خیر

  
در  استفاده کنیم breakتوانیم از دستور  هرگاه شرط حلقه همچنان درست باشد اما بخواهیم از حلقه خارج شویم می

  شود. می از حلقه خارجبرنامه ود ش می 3برابر با   mمقدار  به محض آنکهکد زیر 

  



  
امه به دستور برن اجراياست هرگاه  continueگیرد دستور  مورد استفاده قرار می whileدستور دیگري که در حلقه 

continue  بالفاصله بقیه دستورات داخل حلقه  برسدwhile  حلقه ابتداي را نادیده گرفته و بهwhile رود. در  می
خواهیم وقتی به صفر رسیدیم معکوس آن را نشان  + را محاسبه نماییم اما می5تا  -5خواهیم معکوس اعداد  مثال زیر می

را اضافه کن سپس از بقیه دستورات  kبرابر با صفر شد ابتدا مقدار  kا در شرط قرار می دهیم هرگاه مقدار ندهیم لذ
  ) صرف نظر کن و حلقه را ادامه بده.k(شامل نمایش معکوس 

  
متغیر حلقه دهی به  مقدار whileکند در حلقه  که متغیر حلقه خود به خود مقادیر بعدي را اخد می forبرخالف دستور 
  نویس است. بر عهده برنامه

استفاده  ORو  ANDهاي منطقی  در این صورت باید از عملگر مند شرط را ترکیب نماییچتوانیم  براي شرط حلقه می
  نماییم.
  یا نقیض. NOTبراي  ~و  ORبراي  |  ، ANDبراي  &هاي منطقی در متلب عبارتند از  عملگر

یکی از شروط  ANDاستفاده شود در این صورت هرگاه در  ||از  |و به جاي  &&از  &شود به جاي  نکته : توصیه می
  شوند. یکی از شروط درست شود سایر شروط ارزیابی نمی ORنادرست شود و یا در 

  را بدست آورید kپس از اجراي کد زیر مقدار متغیر  : 5مثال شماره 

 
  است.  bو  aدو عدد مضرب مشترك  ه کوچکترینخواهد بود ک 24اسخ عدد پ

علیه مشترك را  و بزرگترین مقسوم مضرب مشترك کوچکترینتوانیم  می gcdو  lcmدستورات نکته با استفاده از 
  محاسبه نماییم


