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 ثشّبٍج هْذصي يقىً ثعَييبد رحييو ورَثيو اىجيبّبد ٍِ خاله ٍعبىجخ  هىMATLABثشّبٍج 

  differentiation فَثاًل يضزطيع اىجشّبٍج عَو اىزفبضو, ريل اىجيبّبد رجعًب ىقبعذح اىجيبّبد اىخبصخ ثه

ومزىل  Algebric Equations و مزىل يقىً ثحو اىَعبدالد اىججشيخ Integration واىزنبٍو

واىزي قذ رصو ٍِ اىصعىثخ ٍب  راد اىشرت اىعييب   Differential Equations  اىَعبدالد اىزفبضييخ

 ويقىً ثعَو عييبد اىنضش اىجزئي, اىجزئي ىيش فقط رىل ثو يضزطيع اىجشّبٍج عَو اىزفبضو, رصو

Partial fraction ًهزا ٍِ اىْبحيخ , وقزًب مجيشًا ىعَيهب ثبىطشق اىزقييذيخ ثضهىىخ ويضش واىزي رضزيز

  .اىزطجيقيخ فيضزطيع اىجشّبٍج اىعَو في جَيع اىَجبالد اىهْذصيخ أٍب ٍِ اىْبحيخ, األمبديَيخ
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ّصجح  اىزقذً اىضشيع في اىزنْىىىجيب أصجحذ اىحبجخ ٍيحخ عيى رعيٌ ٍثو هزا اىجشّبٍج حزى فَع

 .اىزْبفش اىصْبعي في صجبق

 ثنىّه ثشّبٍجًب MATLAB  يضزخذً إلجشاء اىحضبثبد اىزقْيخ اىَزقذٍخ ويزَيز MATLABثشّبٍج 

ٍزخصصًب ييضش عَو اىجبحثيِ واىذاسصيِ في ٍخزيف ٍجبالد اىذساصبد اىعييب و ٍب قجيهب , فهى يزعبٍو 

واىزفبضالد , واىَصفىفبد اىَخزيفخ ثضشعخ وصهىىخ ,  واىزنبٍالد ,  ٍع اىَعبدالد  اىشيبضيخ ,

 اىَضزخذً MATLABويَنِ . ويعبٍو األعذاد اىَشمجخ ثْفش اىطشيقخ اىزي يعبٍو ثهب األعذاد اىعبديخ 

ٍِ سصٌ اىَعبدالد اىشيبضيخ في اإلحذاثيبد اىَخزيفخ , ويضٌ اىَئبد ٍِ اىذواه اىجبهزح  اىزي رىفش 

ىيَجشٍج وقزًب وجهذًا عْذ إّشبء



MATLABMatrix Laboratory

 Windows

 MATLABالتعريف بمؤسس برنامج 

 األوه هى مييف ٍىىش واىثبّي جبك ىيزو, اىجشّبٍج شخصبُ قبً ثزأصيش

 ٍىىش-مييف

عششيِ عبًٍب في جبٍعخ ٍزشيجيِ و  ألمثش ٍِ Computer Science هى أصزبر اىشيبضيبد وعيىً اىحبصت

 .جبٍعخ صزبّفىسد وجبٍعخ ّيى ٍنضينى

 و Intel Hypercube organization وهَب Hardware صْىاد عْذ أثْيِ ٍِ ٍصْعى اىــ أٍضى خَش

Ardent Computer قجو أُ يقىً ثبالّزقبه إىى ششمخ Mathworks مَب أّه هى , اىَبرالة اىششمخ األً ىجشّبٍج

 .اىَؤىف ألوه ثشّبٍج ىيَبرالة

 

 مييف ٍىىش

 ىيزو-جبك

 .اىَبرالة مَب أّه اىَضبعذ في وضع رخطيط ثشّبٍج Mathworks اىَؤصش ىششمخ هى

 1978عبً  MIT جبك حبصو عيى ثنيىسيىس اىهْذصخ اىنهشثيخ وعيىً اىحبصت ٍِ جبٍعخ

 1980ٍِ جبٍعخ صزبّفىسد عبً  M.S.E.E مَب أّه حبصو عيى شهبدح
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