
  به نام خدا

  ی با متلبـدرس برنامه نویس چهارمجزوه جلسه 

 ifدستور شرطی  -1
تواند ترکیبی باشد  شرط قرار دارد که می ifشود بعد از کلمه  استفاده می ifگیري از دستور  براي تصمیمافزار متلب  نرمدر 

اجرا  elseشود و در صورت نادرست بودن شرط قسمت  اجرا می elseقبل از در صورت درست بودن شرط قسمت 
  گیرد.قرار  endباید پایان شود. در  یم

  
هاي ترکیبی وجود پرانتز  یست ولی در هنگام استفاده از شرطبهتر است شرط را درون پرانتز قرار دهیم اگرچه اجباري ن

  کند اناتر میکد برنامه را خو
اجرا شده و  elseifاگر شرط درست نباشد دستور  . در این حالتاستفاده نمایید elseifتوانیم از دستور  می ifدر دستور 

ودن شود و در صورت نادرست ب شود در صورت درست بودن دستورات بعد از آن اجرا می بررسی می elseifشرط مقابل 
  شود. اجرا می elseدستورات 

  
  شوند. هاي متعدد بررسی می در خود داشته باشد. در این صورت شرط elseifتواند تعدادي دستور  می  ifهر دستور 

  



  گویند. می nested ifدیگر قرار گیرد در این حالت به آن  ifتواند درون دستور  می ifدستور 

  
 switch caseدستور شرطی  -2

نیز عیب یابی برنامه در نتیجه تر خواهد شد.  دشوارتر و پیچیده elseifهرگاه تعداد حاالت بیشتر شود استفاده از 
  شود. استفاده می switch caseتر خواهد شد. براي مواردي که حاالت بیشتري براي بررسی وجود دارد از دستور  پیچیده

  
   را پس از اجراي برنامه زیر محاسبه نمایید.  kقدار م : 6مثال شماره 

  
  



  را پس از اجراي برنامه زیر محاسبه نمایید.  k ,sمتغیرهاي مقدار  : 7مثال شماره 

  
 )(اولویت عملگرها تقدم و تاخر عملگــرها -3

ابتدا  تفریق است.و  پرانتز، توان، ضرب و تقسیم و جمعبارات ریاضی اولویت عملگرها به ترتیب در هنگام محاسبه ع
  گیرد. محاسبه انجام میشود سپس از چپ به راست با رعایت اولویت  عبارات درون پرانتزها با رعایت اولویت محاسبه می

  عبارات زیر را محاسبه نماییدمقدار  : 8مثال شماره 

  
  

 توابع مقدماتی -4
  شوند توابع زیر براي محاسبات استفاده می

floor(x)  بزرگترین عدد صحیح کوچکتر ازx ،  ceil(x) از بزرگترعدد صحیح  کوچکترین x  ،fix(x)  قسمت اعشار را
  کند.  را روند می xمقدار  round(x)کند و  حذف می

  عبارات زیر را محاسبه نماییدمقدار  : 9مثال شماره 

  
  
  
  



  چه مقداري خواهد داشت؟ kپس از اجراي برنامه زیر متغیر  : 10مثال شماره 

  
  سوالی براي تحقیق

  اعداد مثلثی را تولید نماید.نباله داي بنویسید که  برنامه

  

  


