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تقدیم به:

والدینم و تنها آرزویم...



نی با مخاطبان:سخ

 زیآنرال  شیدر گررا  اتیاضیر ی رشته سانسیاثر، در حال حاضر، فوق ل نیا ی آذر، مؤلف و گردآورنده یسالم؛ من قاهر معروف

 فی. ترلل کرنم  یمر  یاریر  کرا یافرزار متمت  نررم  عیسر یریادگیهستم. خوشحالم که شما را در  ایراندانشگاه علم و صنعت  یعدد

«و کاربردهرا   اتیاضر یر»  ی رشته سانسیل هیکه من در دانشگاه اروم یزمان رد ۱۳۹۱ما در واقع در سال ش یرو شیپ ی نسخه

از منابع  یاریبود و بس اریدر اخت یو مسلماً منابع کم میتازه بود ی رشته نیا یها یورود نیخورد. ما جزو اول دیکل خواندم یرا م

خرار  شرده برود و بره شرکل      «  یکاربرد فاًصر ایصرفاً محض و »  از حالت اتیاضیر ی رشته کرده بودند. در واقع رییبه کل تغ

و  هرا  یسرخت  م،یبود رانیرشته در کل ا نیا یدانشجوها نیدر آمده بود. چون جزو اول« و کاربردها  اتیاضیر» تحت نام  یا تازه

واحرد   یریادگیر  یبررا  یمناسرب  یآموزشر  منبع چیچون ه انیم نی. در امیمتحمل شد لیرا در طول تحص یادیز یها یدشوار

 یکره خودمران بررا    ینکرات و منرابع   یتمرام  ،لیموجود نبود، لذا بر آن شدم که در طول تحص«  یاضیر یافزارها نرم»  یدرس

در دانشرگاه   یدکتر سررراب  یالزم است که از آقا نجایکنم. در ا یوتریرا همزمان کامپ میگرفت یم ادی کایافزار متمت نرم یریادگی

، شران یهمراه برا ا  توریبه عنوان اپراتور پشت مان ،یواحد درس نیا سیتدر نیحهمزمان در به صورت  بنده که کنمتشکر  هیاروم

م.یکرد یاجرا و منتقل م انیدانشجو یمطالب را برا این

در  و برا  علرم بروده اسرت    نردگان یو جو نیمحققر  ی غدغهدجزو  ع،یو سر یاصول یریادگی یوجود منابع مناسب برا همواره

افزار متمتیکرا   نرممحیط نویسی در  اختیار داشتن این جزوه برای اولین بار در ایران به صورت کامالً فارسی به سرعت وارد برنامه

 لهیوسر  نیبرترر  توانرد  یمر  یآموزش ی جزوه نیو ا موجود نیست یادیز یمنابع فارس کایمتمت عیسر یریادگیبرای  .خواهید شد

ی  . برا آنکره نسرخه   باشرد «  کرا یمتمت»  یاضیر یافزار نرمدر مورد  یشما مخاطب گرام یری سریعو شروع یادگ شروع کار یبرا

کماکران برتررین    ای کره در اختیرار داریرد،    ارتقا پیدا کرده است، با این وجود این جزوه ۱2به  2020افزار متمتیکا در سال  نرم

.  خواهد بود فارسیبه زبان  برای یادگیری بسیاری از موارد مورد نیاز شما  وسیله

«برای علروم و مرندسری    Mathematicaافزار  نرم» سعی بر آن شده است که عناوین جزوه و ترتیبشان مطابق با کتاب 

نویسری شرده،    ی خالصره  ی این جرزوه  تللیف محمدرضا رفسنجانی صادقی و مردی رمضانی نوشته شود. در واقع شما با مطالعه

 و به صورت عملی با موارد الزم آشنا خواهید شد.   کنید میعه گویا تمام کتاب مد نظر را مطال

این ها پرداخته نشده است.  به حاشیه ی پیش رو، در این نسخه جزوه به صورت خودخوان طراحی و تللیف شده است واین 

ه در حرال  جزوه به صورت اینترنتی برای فروش عرضه شده است و تنرا درگاه رسمی انتشار ایرن محصرول و محصروالت مشراب    

هرای   ی شما، نسخه های گسترده در صورت استقبال و حمایت .باشد می www.KaFeX.irحاضر وبسایت کافه ایکس به نشانی 

به روزی از این جزوه و موارد مشابه نیز منتشر خواهد شد. قرار بر این بود که این جزوه به صورت کتابی چرا  و منتشرر شرود    

رود که انتشار کتاب به صرورت الکترونیکری و اینترنتری جایگراهی در      کنولوژی به سمتی میی ت ولی از نظر خودم، روند توسعه

ی این  امیدوارم با مطالعه ی برتری خواهد بود. های آموزشی به صورت اینترنتی گزینه بنابراین انتشار جزوه آینده خواهد داشت.

درست شده است. جزوه به سرعت وارد دنیای متمتیکا شوید، چرا که برای همین منظور

ایرراد   گونره را به دقت مطالعه کنیرد و هرر    ۷ی آموزش سریع متمتیکای  خواهم که جزوه میگرامی از شما خوانندگان و همراهان 

به من اطالع دهید. این کار از طریق آدرس ایمیل وبسرایت یرا از طریرق آدرس    که مشاهده کردید،  تایپی، نگارشی، دستوری و غیره را

.  خواهم کردها استفاده  از آن قطعاً های بعدی در انتشار نسخه پذیر است. بینید، امکان میدر زیر ه کایمیل خودم 

Qaher.Marufiazar@Gmail.com

۱۳۹۱ تابستان ویرایش نخست: | ۱۳۹۸زمستان  | آذرقاهر معروفی با تشکر از شما: 
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فهرست مطالب

 روی آن کلیک کنید. که بر کافی است عنوان مشخص شده،ی  صفحهع به ـن سریبرای رفت

مقابل هر عنوان کلیک کنید. ▲ فهرست مطالب، بر روی عالمت ی برای بازگشت به صفحه

Mathematcia ..................................................................... 1بر  یا بخش اول: مقدمه

Mathematica ۱ ........................................................................................................................... ست؟یچ

Mathematica ......................................................................................................................... ۱ یکاربردها

Mathematica ............................................................................................................. ۱در  یو خروج یورود

Mathematica ................................................................................................................. ۱در  نیفرام یاجرا

2 ........................................................................................................................................ ها سیماتر یمعرف

2 ........................................................................................................................................ رسم ساده نمودار

۳ ......................................................................................................... ددع کیدرست  یتعداد ارقام با معن شینما

۳ ............................................................................................................................................... حل معادله

۳ .......................................................................................................................................... فلوچارت میعال

۳ ......................................................................................... (Mathematicaدر  یسینو )برنامه میمستق ریغ یاجرا

4 ........................................................................................................................ (Debugging) ییاشکال زدا

Mathematica ........................................................................................ 4رزور شده در  میعال ایکلمات و نمادها 

Mathematica ......................................................................................................................... 4ها در  ثابت

Mathematica ........................................................................................................................... 4اعداد در 

Mathematica ................................................................................................................6در  یگذار قواعد نام

6.................................................................................................................................. رهایمتغ فیتعر ی حوزه

Mathematica ..................................................................................................6( در Operationsعملگرها )

6................................................................................................................................ یمحاسبان یعملگرها

۷ ............................................................................................................................... یا سهیمقا یعملگرها

۷ .................................................................................................................................. یمنطق  یعملگرها

۷ .............................................................................................. (Numerical Calculations) یمحاسبات عدد

Mathematica ............................................................................................................ ۷در  یشرط یدستورها

If[] .......................................................................................................................................... ۸دستور 

Which[] .................................................................................................................................. ۹دستور 

« الف» ی  صفحه

شما مى توانید نسخه ى کامل این جزوه ى آموزشى را را از طریق وبسایت www.KaFeX.ir تهیه کنید. 
لینک خرید: 

kafex.ir/product/learning-mathematica-v7

https://kafex.ir/product/learning-mathematica-v7
http://www.kafex.ir/


Switch[] ................................................................................................................................۱0دستور 

Mathematica (Assignments) ........................................................................................... 10در  ینیگزیجا

۱0........................................................................................................... (Immediately) یفور ینیگزیجا

۱0................................................................................................................ (Delayed) ریبا تلخ ینیگزیجا

۱۱............................................................................................................................ ینیگزیجا ی ژهیاشکال و

Mathematica (Repetitive Operations) .............................................۱۱تکرار در  یها و حلقه یکنترل یدستورها

Do[] .......................................................................................................................................۱2دستور 

While[] ..................................................................................................................................۱2دستور 

For[] ......................................................................................................................................۱۳دستور 

Mathematica (Functions) .......................................................................................................۱4توابع در 

۱4.......................................................................................................... (User-defined) فیتوابع قابل تعر

۱4......................................................................................................... (Built-in( )یا )کتابخانه یتوابع داخل

Mathematica .................................................................................................۱4تابع در  کی دلخواه فیتعر

۱4......................................................................................................................................... توابع بیترک

Mathematica (Recurrence Relations) .......................................................................۱5در  یروابط بازگشت

۱5....................................................................................................................................... یتابع یعملگرها

Mathematica (Numerical Functions) ............................................................................۱5در  یتوابع عدد

Mathematica (Trigonometric Functions) ................................................................... ۱6در  یتوابع مثلثات

Mathematica (Algebraic Transformations) ............................................................. ۱6در  یجبر التیتبد

Mathematica (Matrix Operations) ........................................................................۱۸در  سیماتر یعملگرها

Mathematica (Tensors) .....................................................................................................۱۸تانسورها در 

Mathematica (Interpolation) ...........................................................................................2۱در  یابی درون

2۱............................................................................................................... الگرانژ ابی درون یها یا چندجلمه

22............................................................................................................. وتنین ی شده میروش تفاضالت تقس 

Mathematica (Trapezoidal rule- Ramberg method) ..........................................2۳در  یعدد یریگ انتگرال

Mathematcia .................................................................. 24در  کیبخش دوم: گراف

Mathematica ...................................................................................................................24رسم نمودار در 

24.................................................................................................................... رهیمتغ کیتوابع  یرسم منحن

25........................................................................................................................ یپارامتر یها یرسم منحن

26 ................................................................................................................................. ها داده ستیرسم ل

 فررست مطالب |« ب » ی  صفحه
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26 .......................................................................................................... (Drawing Optionsرسم ) اراتیاخت

2۸.......................................................................................................................... ها رسم بیرسم مجدد و ترک

2۸................................................................................................................ یسه بعد یها یرسم سطوح و منحن

2۹..................................................................................................... یپارامتر یسه بعد یها یرسم سطوح و منحن

۳0....................................................................................................................... یقطب یها یمنحنرسم نمودار 

 فررست مطالب |«   » ی  صفحه
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1 ری و تللیف: قاهر معروفی آذرگردآو | ۷ نورژ |افزار متمتیکا  ی آموزش سریع نرم جزوه

▲ Mathematciaای بر  مقدمهبخش اول:  

 خوش آمدید. Mathematicaبه 

افزار، پل ارتباطی بین کاربر و زبان سطح باال است. نرم تعریف.

oMathematica چیست؟▲

Mathematica ۱۹۸۸ژوئرن سرال    2۳افرزار در   افزار جامع برای انجام محاسبات علوم کاربردی و فنی است. گسترش این نررم  یک نرم 

 ( که مؤسس و رئیس آن استیفن وُلفْرَم است، رسماً اعالم شد.Wolfram Researchرَم )ی تحقیقاتی وُلفْ توسط موسسه

o کاربردهایMathematica: ▲

Mathematica تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد: نویسی کاربردی تحقیقاتی، می به عنوان یک زبانِ برنامه

ی  ( انجام دهد و محدودهSymbolicتواند محاسبات را به دو صورت عددی و سمبلیک ) حساب علمی می به عنوان یک ماشین.۱

حساب دیجیتالی است. ای بیش از یک ماشین حظهمحساباتی آن بطور قابل مال

های مختلف علمی کاربرد دارد. نویسی، برای نوشتن برنامه به عنوان یک زبان سطح باالی برنامه .2

هاست. محیط مناسبی برای مدل کردن و آنالیز داده .۳

( است.Animationمحیطی برای ترکیب متن، صدا، گرافیک و پویانمایی ).4

های خار  از محیط خود را دارد. یت ایجاد ارتباط و اجرای برنامهسیستمی است که قابل .5

و ... .6

 ورودی و خروجی در Mathematica:به صورت زیر خواهد بود ▲

▲ :شود به دو صورت انجام می Mathematicaاجرای فرامین در 

زنیم. را می(   tShif + ↵)فقط یک دستور داریم که در آخرش  :(Direct Methodروش مستقیم ) .1

:(Indirect Methodروش غیرمستقیم ) .2

کلید را فشار دهید. روی صفحه (  tShif  + ↵) شیفت و اینتر همزمان کلیدهای ،Mathematica برای اجرای دستورات در .نکته

In[1]:= 1 ورودی   Shift   + ↵

Out[1]:=  1 خروجی

In[2]:=  1دستور ; 

2دستور   ; 

…
 

Shift  دستور آخر   + ↵

Out[2]:=  2 خروجی

.گذاریم نمی ; خواهیم مستقیماً جوابش را ببینیم، جلویش هر دستوری را که می توجه.

افزارهای عددی موجود در بازار: نرم

Mathematica  
Matlab 
Maple
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های دانشگاهی مرجع فایل |وبسایت کافه ایکس 2

شوند. مثالً: در موقع اجرا، با حرف بزرگ شروع می Mathematicaای  تمامی توابع کتابخانه :1ی  تبصره

شوند. مثالً: با حروف بزرگ شروع میپشت سر هم نیز  Mathematicaتوابع و دستورات دو قسمتی در  :2ی  تبصره

رگومان در داخل جفت براکت قرار شوند، آ و نیز توابعی که توسط کاربر تعریف می Mathematicaای  در تمامی توابع و دستورات کتابخانه :3ی  تبصره

گیرد. مثالً:می

های پر کاربرد: مثال

ها: معرفی ماتریس ▲

 نمودار:ساده رسم▲

Sin[] Cos[] Log[] Det[] 

Inverse[] Input[] Print[] Append[] 

ArcSin[] MatrixForm[] 

فرم معمولی فرم برنامه

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 f[x_]:= x2 + Sin[x]

ای به قسمت زیر مراجعه کنید: بیشتر در مورد سایر توابع کتابخانهبرای کسب اطالعات  توجه.

Help –> Virtual Book –> Mathematics and Algorithms –> Mathematical Functions

فرم معمولی فرم برنامه

𝐴 = (
1 2
3 4

) 

In[3]:= A = {{1, 2}, {3, 4}}; 

MatrixForm[A]  Shift  + ↵

Out[3]//MatrixForm=

(
1 2
3 4

) 

|𝐴| = −2 In[4]:= Det[A]  Shift  + ↵

Out[4]:= -2

𝐴−1 = (
1 3
2 4

) In[5]:= Transpose[A]  Shift  + ↵
Out[5]:= {{1, 3}, {2, 4}} 

1 2 

3 4 

فرم معمولی فرم برنامه

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑠𝑖𝑛𝑥

In[6]:= Plot[x
2
 + Sin[x],{x,-2,2}]  Shift   + ↵

Out[6]:= 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑦2

In[7]:= Plot3D[x
2
 + y

2
,{x,-1,1},{y,-1,1}]  Shift   + ↵

Out[7]:= 
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25 ری و تللیف: قاهر معروفی آذرگردآو | ۷ نورژ |افزار متمتیکا  ی آموزش سریع نرم جزوه

رسم منحنیی پارامتری:ها ▲

 :کنیم رسم این توابع از دستور زیر استفاده میبرای 

رسم کند. []Plotرا  با دستور  مقابلپارامتری تابع ای بنویسید که  : برنامه

In[3]:= Clear[f, g]; 

f[t_] := 2 t - 4 Sin[t]; 

g[t_] := 2 - 4 Cos[t]; 

ParametricPlot[{f[t], g[t]}, {t, 0, 6 }] 

Out[3]:= 

In[4]:= Clear[f, g]; 

f[t_] := 5 Cos[t]; 

g[t_] := 3 Sin[t]; 

ParametricPlot[{f[t], g[t]}, {t, 0, 2 Pi }] 

Out[4]:= 

ParametricPlot[{f[t], g[t]}, {t, a, b}] 

ParametricPlot[{{f1[t], g1[t]}, {f2[t], g2[t]}, …} , {t, a, b}] 

a ≤ t ≤ bی  در بازه           رسم          
x = f(t) 

y = g(t) 
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فرم برنامه

Plot[{3      ,-3   },{x,-5,5}] 1
x2
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[a, b]ی  رسم چندین منحنی پارامتری در فاصله

1
x2

25

مثال 

 :حـل

{
𝒙 = 𝟓𝑪𝒐𝒔𝒕 
𝒚 = 𝟑𝑺𝒊𝒏𝒕 

{

𝒙𝟐

𝟐𝟓
= 𝑪𝒐𝒔𝟐𝒕 

𝒚𝟐

𝟗
= 𝑺𝒊𝒏𝟐𝒕 

→  
𝒙𝟐

𝟐𝟓
+
𝒚𝟐

𝟗
= 1

لذا
⇒ 𝑦 = ±3√1 −

𝒙𝟐

𝟐𝟓

شما مى توانید نسخه ى کامل این جزوه ى آموزشى را را از طریق وبسایت www.KaFeX.ir تهیه کنید. 
لینک خرید: 

kafex.ir/product/learning-mathematica-v7

https://kafex.ir/product/learning-mathematica-v7
http://www.kafex.ir/


27 ری و تللیف: قاهر معروفی آذرگردآو | ۷ نورژ |افزار متمتیکا  ی آموزش سریع نرم جزوه

چند مثال

In[7]:= Plot[Coth[x], {x, -2, 2}, Frame -> True] 

Out[7]:= 

In[8]:= Plot[Tan[x], {x, -Pi, Pi}, 

 PlotRange -> {-10, 10},  

 PlotStyle -> {Gray, Dashed}, 

 Exclusions -> {-Pi/2, Pi/2}, 

 AxesLabel -> {"x", "y"} 

] 

Out[8]:= 

In[9]:= Plot[{Sin[x], Cos[x]}, {x, 0, Pi}, 

 Filling -> Bottom, 

 Axes -> False 

] 

Out[9]:= 

In[10]:= Plot[{Sqrt[x], x^2}, {x, 0, 1}, Filling ->{1 -> {2}}] 

Out[10]:= 
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 ها مجدد و ترکیب رسمرسم: ▲

Mathematica  اطالعات هرPlot کند. را ذخیره می 

را مجدداً رسم و در این حین برخی از اختیارات آن را نیز عوض کرد. Plotتوان یک  می

In[11]:= P1 = Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> None]; 

P2 = Plot[Cos[x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> None]; 

P3 = Show[P1, P2]; 

P4 = Show[GraphicsGrid[{{P1, P2}, {P2, P3}}, Frame -> All], 

 Axes -> None]; 

Show[P4] 

Out[11]:= 

In[12]:= Show[Plot[Floor[x], {x, 0, 5}],ListPlot[{1, 2, 3, 4}]] 

Out[12]:= 

عدیهای سه ب رسم سطوح و منحنی: ▲

1 2 3 4 5

1

2

3

4

ول توریداخل جد Plot رسم چند

Plot3D[f, {x, a, b}, {y, c, d}] 

c ≤ y ≤ dو  a ≤ x ≤ bی  در فاصله z=f( x , y )ی  رسم رویه

Show[Plot] 

Plotرسم مجدد 

Show[GraphicsGrid[{{Plot1, Plot2, …}}]] 
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های سه بعدی پارامتری رسم سطوح و منحنی: ▲

In[13]:= Plot3D[x^2 + y^2, {x, -1, 1}, {y, -1, 1}, 

 AxesLabel -> {x, y, z},  

 PlotRange -> {{-0.5, 0.5}, {-0.5, 0.5}, {-0.5, 0.5}}] 

Out[13]:= 

In[14]:= f[t_] := t Sin[t]; 

g[t_] := t Cos[t]; 

h[t_] := t; 

ParametricPlot3D[{f[t], g[t], h[t]}, {t, 0, 10 Pi}] 

Out[14]:= 
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 ParametricPlot3D[{f[t], g[t], h[t]}, {t, a, b}] 

a ≤ t ≤ bی  رسم                    در بازه
x = f(t) 

y = g(t) 

z = h(t) 
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های قطبی: رسم نمودار منحنی ▲

In[15]:= r[t_] := Sin[5 t]; 

PolarPlot[r[t], {t, 0, Pi}] 

Out[15]:= 

In[16]:= PolarPlot[Floor[t], {t, 0, 4 Pi}] 

Out[16]:= 
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در محور مختصات قطبی [θmin, θmax]بین  r(θ)رسم نمودار منحنی 

PolarPlot[r[θ], {θ, θmin, θmax}] 
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با تش�ر: قاهر معروف� آذر - تابستان ١٣٩١

ایـــن جزوه  برای خواننـــدگان گرام� چهارچوب کل� و 
نحوه ی کارکردن با نرم افزار متمتی�ا را معرف� م� کند. 
همچنین شـــما را قادر م� ســـازد که در زمینه ی آنالیز 
عددی به صورت مقدمات� با کارکردها و دســـتورات 
مهم نرم افزار متمتی�ا آشنا شده و نیازهای مقدمات� تا 
متوســـط خود را به راحت� با این نرم افـــزار رفع کنید. 
با توجه به ســـابقه ی تدریس دو ســـاله ی این جزوه در 
دانشـــ�اه ارومیه، م� توانید همراه با این جزوه، شروع 

خوبی را با نرم افزار متمتی�ا تجربه کنید.

لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده  ی خود را از طریق صفحه ی 
و یا از طریق آدرس زیر با ما در  KaFeX.ir تماس با ما » در وبســـایت »

میان ب�ذارید: 

info@kafex.ir
بنابر قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین، کپی کردن از 
با متخلف  بوده و  قانون�  از مؤلف غیر  این جزوه بدون اجازه 

برابر با قانون رفتار خواهد شد.
لذا خواهشمند است، از این جزوه کپی نکنید، بل�ه لینک خرید 

اینترنت� آن را در اختیار دوستان و هم�اران خود قرار دهید:

https://kafex.ir/product/learning-mathematica-v7

.ir

https://kafex.ir/product/learning-mathematica-v7
http://www.kafex.ir/
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