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 متلب شرفتهيپ يسيدوره برنامه نو

سی حرفه ای متلب باال ببرند و  سطح یک برنامه نوی شما را تا  ساتید ما تالش خواهند کرد تا  ا

 ختلف را در متلب پیاده سازی کنید.شما بتوانید الگوریتم های م

 : اهداف

 شرفته نرم افزار متلبیم پیدرک خوب از مفاه 

 یعمل یکارها یاستفاده از متلب برا 

 یسیبرنامه نو GUI خاص یکاربردها یدر متلب برا 

 لفمخت یتم هایانواع الگور یاده سازیپ 

 : )خالصه( سرفصل

 م متلبیمرور مفاه

 و سلول( یشرفته در متلب )ساختاریپ یداده ها

 افتهیساختار  یسیتابع نو

 شرفتهیکار با رشته ها به صورت پ

 وارد شده به متلب یکار با داده ها یچگونگ

 MEX یلهایجاد فایا

 timer objectاستفاده از 

 DDEو  COM یبانیپشت
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 در متلب (EXE) ییاجرا یلهایو فا C یفراخوان

 متحرک یایساخت اش

 ح کدهایو تصح یریغلط گ

 بهبود عملکرد و سرعت برنامه ها یک هایتکن

 لر متلبیاستفاده از کمپا

 pcodeد یتول

 state flow یسیبرنامه نو

 لهایفا یات بر رویعمل

 یستمیس یعملگرها

 نترنت و صفحات وبیا یایارتباط با دن

 (USB –COM – camera – microphone)خارج یایوتر و دنیکامپ یقه ارتباط با پورتهایطر

 الیکامل پورت سر یسیبرنامه نو
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 (Object-Oriented Programming)گرا  یش یسیبرنامه نو

 GUI یسیبرنامه نو

 ک برنامهیار حافظه اشغال شده توسط راندمان و مقد یابیارز

 ط متلبیکنترل مح

 م شروع و خاتمه متلب یتنظ

 متلب یواقع یمتنوع از کاربردها یو کاربرد یعمل یمثالها

 ا اضافه خواهد شد.رفصل هسه یبقشرکت کنندگان در دوره،  یو عالقه مند یلیتحص متناسب با رشته
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