تِ ًام خذا
جشٍُ جلسِ ّطتن درس تزًاهِ ًَیسـی تا هتلة
 -1رسن نوودار دو بعدی در هتلب
تزای رسن ًوَدار دٍ تؼذی در هتلة اس دستَر  plotاستفادُ هیضَد .سادُ تزیي رٍش آى تِ ایي صَرت است کِ دٍ تزدار
 y ٍ xرا تا عَل تزاتز ایجاد کزدُ ٍ سپس  yرا تز حسة  xتزسین ًوایین .در دستَرات سیز هتغیز  xاس صفز تا
گام

تا عَل

تؼزیف ضذُ است .تاتغ  yتصَرت سیٌَس  xتؼزیف ضذُ ٍ سپس تا دستَر  plotتزسین ًوَدار  yتز حسة x

اًجام هیگیزد.

هیتَاى دٍ تاتغ  y2 ٍ y1را تز حسة هتغیز  xتا یک دستَر تزسین ًوَد.

ّوچٌیي ًَع قلن ٍ رًگ آى را تؼییي ًوَد .تزای ًَع قلن تصَرت پیطفزض خظ است ٍلی هیتَاًذ دٍ خظ ،دٍ ًقغِ ٍ
خظ ٍ ًقغِ تاضذ .رًگّا ًیش تز اساس یک کاراکتز تؼییي هیضًَذّ .وچٌیي هیتَاى ًقاط تزسین ضذُ را تا یک کاراکتز
یا ضکل (هارکز) ػالهت گذاری ًوَد .در اداهِ جذٍل رًگّا ٍ قلن ّا ًطاى دادُ ضذُ.

جذٍل قلنّا ٍ رًگّا

هیتَاى ػٌَاى ًوَدار را تؼییي کزد ٍ هحــَرّای  y ٍ xرا هیتَاى ًاهگذاری ًوــَد

نکــته
ٍقتی هیخَاّین ًوَدار تَاتؼی هاًٌذ 𝑥

𝑥

𝑦 را تزسین کٌین تایذ تَجِ کٌین کِ ّوِ

ًقاط تزدار  yتایذ تِ اسای ّوِ ًقاط تزدار  xهحاسثِ ضًَذ لذا تایذ تَاى ٍ ضزب تیي هتغیزّا را
تصَرت ًقغِ تِ ًقغِ تٌَیسینY=x.^2 + 3*x .

هثال شواره ً : 26وَدار تاتغ

) ( را تا تَجِ تِ هَارد سیز تزسین ًواییذ



ًوَدار تاتغ در فاصلِ هٌْای  3الی هثثت  3تا عَل گام  0/5تزسین گزدد



ًوَدار تا رًگ آتی ٍ قلن  ٍ --هارکز ستارُ * تزسین ضَد



ػٌَاى ًوَدار  cubic polynomialتاضذ



هحَرعَل ) (Xتِ ًام  ٍ xهحَر ػزض ) (yتِ ًام )ً f(xاهگذاری گـــزدد

تزای تزسین چٌذ ًوَدار تز رٍی ّن هی تَاى پس اس یک دستَر  plotاس دستَر  hold allاستفادُ ًوَد ٍ سپس سایز
ّ plotا را تزسین ًوَدّ .وچٌیي هیتَاى اس دســتَر  subplotاستفادُ ًوَد .در دستَر  subplotاتتذا ًحَُ چیٌص
در دٍ ٍرٍدی اٍل تصَرت هاتزیس تا  nسغز ٍ  mستَى تیاى ضذُ ٍ ٍرٍدی سَم ضوارُ  plotرا ًطاى هیدّذ .هثال
) subplot(2,2,1یؼٌی چیٌص ّ plotا تصَرت دٍ در دٍ هی تاضذ ( دٍ سغز ٍ دٍ ستَى) ٍ اٍلیي  plotهَرد ًظز هی
تاضذ.

هثال شواره : 22

) (

سِ ًوَدار تاتغ ) (

ٍ)

(

) (

ٍ)

سیز تزسین ًواییذ


ًوَدار ّوِ تَاتغ در فاصلِ



ّز سِ ًوَدار کٌار ّن در یک چیٌص یک سغز ٍ سِ ستَى ًوایص دادُ ضَد



ّز ًوَدار ػٌَاى هٌاسة خَد را داضتِ تاضذ

الی

تا عَل گام

تزسین ضَد

(

) (

را تا تَجِ تِ هَارد

 -2هیستوگـرام  ،نوــودار هیلهای و پایچارت
ّیستَگزام یا تافتًگار یک ًوَدار ستًَی تزایٌطاى دادى فزاٍاًی دادُّا است ٍ تزای ًطاى دادى ایٌکِ اس ّز دادُ چِ
تؼذاد هَجَد است استفادُ هیضَد.

در دستَر  histogramهیتَاى تؼذاد دستِتٌذیّا را تِ ػٌَاى پاراهتز هؼیي کزد در ّیستَگزام سیز یک هلیَى دادُ
تصادفی تا تَسیغ ًزهال تَلیذ ضذُ ٍ سپس ّیستَگزام آى در  100دستِ تزسین هیگزدد.

تزای رسن ًوـَدارّای هیلِای اس دستَر  barاستفادُ هیکٌین.

تزای رسن ًوـَدار پایچارت اس دستَر  pieاستفادُ هیکٌین.

دستَر  pieهیتَاًذ یک تزدار دٍم تزای ػٌَاى ّز قسوت دریافت ًوایذ ٍ در ضکل ًْایی رسن کٌذ.

هثال شواره  : 28اػذاد  1الی  1000را در ًظز تگیزیذ .تزًاهِای تٌَیسیذ کِ تؼذاد اػذاد اٍل تیي  1الی  ٍ 1000تؼذاد
اػذاد غیز اٍل تیي  1الی  1000را هحاسثِ ًوَدُ ٍ ایي دٍ ػذد را تا پایچارت ًطاى دّذ تِ ًحَی کِ ّز قسوت ػٌَاى خَد
را داضتِ تاضذ.

 -3نوودارهای سه بعدی
تزای رسن ًوَدار سِ تؼذی در هتلة اس دستَرات  mesh ٍ surfاستفادُ هیضَد قثل اس آى تایذ تا استفادُ اس
 meshgridدر هحذٍُ  Y ٍ Xیک ضثکِ ) (gridایجاد هیکٌین سپس هتغیز  Zرا تز اساس تاتؼی اس  Y ٍ Xتؼییي
هیکٌین ٍ در ًْایت تا استفادُ اس ( surfیا  )meshتزسین اًجام هیگیزد.

هثال شواره  : 29تاتغ ) (

) (

را در یک هطکثِ هزتؼی اس  -5الی +5تا فَاصل  0.5تا

استفادُ اس دستَر  meshتزسین ًواییذ.

 -4حدس کـــوالتز
حذس کَالتش تِ ایي صَرت است کِ ّزگاُ یک ػذد دلخَاُ عثیؼی (صحیح تشرگتز اس صفز)  Nرا تِ ػٌَاى ػذد ضزٍع در
ًظز تگیزین آًگاُ اگز ػذد اًتخاب ضذُ سٍج تاضذ ػذد تؼذی

است ٍ اگز  Nفزد تاضذ ػذد تؼذی

خَاّذ

تَد ّزگاُ ایي ػول را تزای ػذد تذست آهذُ ٍ اػذاد تؼذی تِ تؼذاد هتٌاّــی تکزار کٌین تِ ػذد  1خَاّین رسیذ.
حذس کَالتش اٍلیي تار تَسظ «لَتار کَالتش» ریاضـــیذاى آلــواًی در سال  1337تیاى ضذ ٍ تاکــٌَى حل ًطذُ
تاقیهاًذُ تا سال  2017حذس کَالتش تزای اػذادی تِ تشرگی

تست ضذُ است ٍ هثال ًقضی تزای آى پیذا ًطذُ

است .تا تَجِ تِ تؼزیف حذس کَالتشّ ،ز ػذد عثیؼی هتٌاظز تا رضتِای اس اػذاد خَاّذ تَد کِ اٍلیي ػٌصز رضتِ خَد

ػذد ٍ آخزیي ػٌصز رضتِ ػذد یک خَاّذ تَد .اگز خَد ػذد را در ًظز ًگیزین ٍ اس عَل تذست آهذُ یک ٍاحذ کن کٌین
عَل ایي رضتِ جذیذ را اصغالحا عَل کَالتش هیًاهٌذ .در ٍاقغ عَل کَالتش تؼذاد گامّایی است کِ تایذ عی ضَد تا اس
ػذد ٍرٍدی تِ ػذد یک تزسین تغَر هثال عَل کَالتش تزای ػذد  64تزاتز تا  6هیتاضذ سیزا در  6گام اس ػذد  64تِ ػذد

 1هی رسین .حذس کَالتش تا تَجِ تِ عَل کَالتش تِ ایي صَرت است کِ «عَل کَالتـش تزای ّز ػذد عثیؼی ػذدی
هتٌاّی است»

تزًاهِ سیز ػذد  Aرا دریافت کزدُ ٍ دًثالِ کَالتش را تزای آى ػذد ًوایص هیدّذ

هثال شواره  : 33تزًاهِای تٌَیسیذ کِ ػذد صحیح ٍ هثثت  Aرا دریافت کزدُ ٍ عَل کَالتش هتٌاظز تا آى
ػذد را هحاسثِ ًوایذ.

سوال تحقیقی

