
  نرم افزار ياجرا 1-1
بعد از . دیافزار را اجرا کنندوز، نرمیو Desktopم پاور  در یت سیساکون متلب یآ يک کردن رویبا دوبار کل

  .گشوده خواهد شد 1-1آن به صورت شکل  یافزار، پنجره اصلکامل نرم ياجرا

 

 .ور م پایت سیمتلب سا نرم افزار یپنجره اصل: 1-1شکل 

 

ر که به یعالمت ز) Command Window(افزار نرم یافزار آماده استفاده باشد، در پنجره اصلکه نرم یهنگام
  :شود، قابل مشاهده است یگفته م )Command Line(آن خط فرمان 

 

 م پاور یت سیط کار متلب سایمح 1-2

ر یاز مقاد يه مجموعه ایک آرای. باشدیم) Array(ه یم پاور ، آرایت سیب ساها در هر برنامه متلداده یبخش اصل
  .اندشده یدهها سازمانفیها و رداست که داخل ستون ییهاداده

م یت سیافزار متلب ساکه نرم یهنگام. است یجامع) GUI1(کاربر  یکیرابط گراف يم پاور  دارایت سیمتلب سا
  شود،یاجرا م  پاور

ت یمتلب سا يهاتمام پنجره. گرددیپنجره و نوار منو ظاهر مرین زیم پاور  به همراه چندیت سیپنجره متلب سا
توان با یت، مین وضعیاز ا ياخارج کردن پنجره يبرا. شوندیده میکنار هم چ یم پاور  درون پنجره اصلیس

                                                             
١ Graphic User Interface 

>> 



ا با فعال بودن یرا انتخاب نمود و  Undockنه یگز 2-1شکل مانند شکل  یدکمه مثلث يک راست بر رویکل
  .ن عمل را انجام دادیا Crtl+Shift+Uپنجره و فشردن همزمان 

  

 
  .م پاور یت سیافزار متلب سانرم یدر پنجره اصل Undockنه یگز: 2-1شکل 

 

ک یتوان با کلی، میبازگرداندن پنجره به حالت قبل يح دادم برایم پاور  توضیت سین همانگونه که در سایهمچن
ا با فعال بودن پنجره و یرا انتخاب نموده و  Dockنه یگز 3-1شکل مانند شکل  یدکمه مثلث يراست بر رو

 .برگرداند یت قبلیره را به وضعتواند پنجیم Dock. ن عمل را انجام دادیا Crtl+Shift+D فشردن همزمان 



 

  .م پاور یت سیافزار متلب سانرم یدر پنجره اصل Dockنه یگز: 3-1شکل 

انتخاب حالت دلخواه را  SELECT LAYOUTنه ید با انتخاب گزیتوانیم Layoutنه یگز يک بر رویبا کل
در . دییرا انتخاب نما Defaultنه یکتاب گز يهانیمختلف، جهت ادامه تمر يهانهیبعد از انتخاب گز. دیینما

  .ر فعال نمودیا غیگوناگون را فعال  يتوان پنجره هایم Showک بر قسمت یضمن با کل

 

  .رفعال کردن پنجره هایا غینحوه فعال : 4-1شکل 



 م پاور یت سیمتلب سا 2زکاریم 1- 1-2

م پاور یت سیز کار متلب سایکه م یشود، پنجره مخصوصیم پاور  فراخوانده میت سیافزار متلب ساکه نرم یهنگام
  .ئه شده استارا 1- 1ن پنجره در شکل یفرض اشیش پینما. گرددیم نام دارد ظاهر

  ):5-1شکل (ر آمده است یم پاور  در زیت سیز کار متلب سایاز م یا قابل دسترسیداخل  یاصل يابزارها
  )Command Window(وارد کردن دستورات .  1
  )Workspace( يکار يگر فضامرور.  2
  )Command History(خچه دستورات یپنجره تار.  3
  لیک فایش ینماش و یرایجاد، ویپنجره مرتبط به ا.  4
  .قرار دارند يریچه مس يمطلب بر رو يهالیدهد فایکه نشان م یقسمت.  5
  نکیمولیط سینه ورود به محیگز.  6
  )افزارقلب نرم( یمات اساسیانجام تنظ.  7

 
  .م پاور یت سیزار متلب ساافنرم یپنجره اصل: 5-1شکل 

 

                                                             
٢ Desktop 


