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 ی ریاضیافساری تَابع پایِوارگاُ ٍ آزهایؽگاُ ًرم ازراٌّوای اظتفادُ 

1.0 FunLab 

 
     کزد را هشاّذُ خَاّیذ شزٍع یطفحِقزار دّیذ،        را داخل. 

 افشار.هِ: ٍرٍد تِ هحیظ ًزماجزای تزًا .1

 تز.راحتی راٌّوا: ٍرٍد تِ راٌّوای ًزم افشار شاهل هتي ٍ ٍیذئَ تزای استفادُ .2

خزیرذ  سرفار    ،افرشار ًرزم  تَلیذ کٌٌذُارتثاط تا هَسسِ  تزقزاری ای تزایگشیٌِتواس:  .3

 ٍ سایز هَارد. اًتقادات ارایِ پشٌْادات، تلفٌی ٍ ًیش

 افشار خارج شَیذ.ی خزٍج هی تَاًیذ اس ًزمخزٍج: تا کلیک رٍی گشیٌِ .4

 ِدٍم: یطفح 

 
 ٍارد شَیذ.افشار ًزمی اطلی تَاًیذ تِ طفحِهی ( )  پٌلدر ایي طفحِ تا کلیک رٍی  .1

  پیراهَى هعائل ٍ ًیازّای  تذریط ٍ تحمیك ،ظالْا تجربِپرٍشُ فَق برآیٌذ

هعلویي هحترم هذارض ٍ  ،داًؽجَیاى ،آهَزاىآهَزؼی ٍ پاظخی بِ داًػ

 باؼذ.ّا هیداًؽگاُ

  ایي .ترٍیجی -تؽَیمی فضای بِ تجَیسیِ آهَزغ -تبذیل فضای تسریمی 

گریس بِ یه اجبار ٍ السام ارادُاز  آهَزغ فضای تبذیل جْت در گاهی پرٍشُ

  ارادُ اًگیس اظت .  ٍ اورامِ یاختیارفرآیٌذی ظوت  

  در آهَزغ ، چرا وِ آهَزغِ تصَیری ٍ بیاى ظادُ ٍلی هَجسِ هفاّینتاویذ بر

اهری  تعاهلدادى ٍ تَضیح والهی اظت، اها گَغ ظٌتی تىیِ جذی بر ؼٌیذى،

 حیاتی در دریافت درًٍی هطالب ٍ هفاّین اظت.

 

 

 ِی اطلی:سَم، طفحِ یطفح 

 
ترَاى  هری  کِ تا اًتخاب ّز یک تِ دلخرَاُ،  طفحِ شاهل تَاتع هختلف ّستٌذّای پٌل .1

 .شذُ است ، کِ در اداهِ چٌذ ًوًَِ آى تَضیح دادٍُارد پٌل آهَسشی ّواى تاتع شذ

 ِاًتخاب شذُ  تاتع یکی هزتَط تِ ی چْارم، طفحِطفح: 

 افشار دقت فزهاییذ،ستفادُ اس ًزمّای ارایِ شذُ در جْت تسْیلِ اًوًَِ تِ

 ًَِتاتع درجِ اٍل  ی اٍل:ًو ( )       

 
شروا در ًررز   کرِ   1پاراهتزّرایی هقذار عرذدی  تاتع فعلی تا تَجِ تِ  ضاتطِ پٌلدر ایي  .1

 شَد.ًوایش دادُ هی 2)تِ طَرت پیش فزع( ایذگزفتِ

        (شیة خظ تغییزات .2
  

  
را تِ ًوایش  تغییز پاراهتزی، قاتلیت تظَرت ) 

 گذارد.هی

 گذارد.ّای تاتع اًتخاب شذُ را تِ ًوایش هیریشِ یا ریشِ .3

 .aی تغییزات پاراهتزّای تاتع اًتخاب شذُ رٍی ًوَدار. تخش هزتَط تِ پاراهتز هشاّذُ .4

 تَجِ کٌیذ. 4تِ تٌذ  . هزتَط تِ پاراهتز  تخش .5

 تَجِ کٌیذ. 4تِ تٌذ  . تخش هزتَط تِ پاراهتز  .6

   کافیست یرک  .تاشذهقذار تاتع تِ اسای یک ٍرٍدی هشخض تزای شوا قاتل رٍیت هی .7

 را دریافت ًواییذ. هتٌاظز آى  دلخَاُ را ٍارد کزدُ ٍ تِ اسای آى هقذار 

( )  ّایهزتَط تِ حل ًاهعادلِ تخشایي  .8 ( ) یا     ( ) یرا      یرا     

 ( ) تٌذی چْار حالت ترا  ترِ   تاشذ، هی تَاى تا دستِ    تاشذ کِ اگز هی   

جَاب ًاهعادلِ ترز رٍی             تا اًتخاب گشیٌِ  تعییي عالهت تاتع ًیش پزداخت.

 ا تا رًگِ خاص خَد قاتل رٍیت است.ّ  هحَر 

ترِ   ّا  ی خظ تا قسوت هثثت هحَر تغییزات شیة یا ّواى تاًژاًت ساٍیِ پٌلدر ایي  .9

 شَد.ًشاى دادُ هی دکارتی طَرت ًوَدار در دستگاُ هختظات

تَاى تِ راحتی هی ،است هشاّذُی هثلثاتی قاتل دایزُ رٍی 9 تٌذ ی گفتِ شذُ درساٍیِ .11

 کزد. رتع اٍل یا چْارم( را هشاّذُ هثال:گیزد )ای کِ ساٍیِ در آى قزار هیًاحیِ

                                                           
 هتغیز ٍاتستِ یا تاتع ( )     ,هستقل یا آًٍذهتغیز    پاراهتز،1         

Default Value
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 (.ی سَمطفحِ)ی اطلی طفحِتاسگشت تِ  .11

ِ  ترَاى هشخظرات دیرذاریِ   هری  کرِ در آى  شَدًوایاى هیای جاًثی پٌلِ .12 ی تراتع  طرفح

 را تِ دلخَاُ تغییز داد. ی چْارم()طفحِ

 

Display Setting: ّای پٌل تِ ًام شاهل سِ سیزGrid  ٍFunction  ٍAnimation تاشرذ کرِ   هی

 شًَذ:در سیز شزح دادُ هی

Grid :ِی خطَط افقی ٍ هَاسیست.هزتَط تِ کٌتزلِ گزافیکیِ هحَرّا ٍ شثک 

Function : ِتاتع است. ًوَدارهزتَط تِ کٌتزلِ گزافیکی 

Animation سزعت تغییزات ًوَدار تاتع تِ ٌّگام تغییز پاراهتزّا کٌتزل هری  پٌل: در ایي َ  د کرِ  شر

 (3)در ٌّگام پَیاپزداسی یعتز کزد.تز یا سزتَاى آًزا آّستِهی

 .ساسی ًوَدشخظیتَاى تا ایي گشیٌِ تغییز داد ٍ ّا را هی. شفافیت ٍ ٍضَح هٌحٌی1

 شَد.ّا کٌتزل هی. تا ایي گشیٌِ ضخاهتِ خطَط ٍ هٌحٌی2

 Full Gridرا اًتخاب کٌیذ، تا اًتخراب   Small Gridیا  Full Gridّای یکی اس گشیٌِ پٌل فَقدر . 3

 Small Gridگزدد، اها تا اًتخراب  شَد ٍ تشخیض هختظات ًقاط آساى هیتٌذی هیکل طفحِ شثکِ

 گزدًذ. ذ ٍ خطَط افقی ٍ عوَدی حذف هیًشَفقظ هحَرّای هختظات ًوایش دادُ هی

ٍ  )رٍی هحذٍدُ طفحِ ًوایش ًوَدار( دلخَاُ هکاىًوَدار تا کلیک تز رٍی  تشرگٌواییِ Zoom:تَجِ: 

 تاشذ.هی Zoom افشاریکی اس اهکاًات هْن ًزمدکوِ ٍسظ هاٍس اهکاًپذیز است. پیوایش 

 

 ًَِتاتع ی دٍم: ًو ( )      ( ) 

 
 تخرش ّسرتٌذ، در ایري    4کٌیذ دارای هجاًرة آى را هشاّذُ هی ًوَدار کِ ( )      تَاتعی هاًٌذ. 1

ٍ ًیرش هعادلرِ    ًشراى دادُ شرذُ اسرت   یا حرذ در تیٌْایرت    هجاًة تَاتع هذکَر تِ طَرت حذِ تیٌْایت

 .پاراهتزی هجاًثْای قائن ٍ افقی قاتل دستزس است
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 Dynamic processing 

( )        افقیجاًة ه  4 ( )        قائن، هجاًة       ، 

( )       هجاًة هایل           (    ) 

)در ایٌجرا   ٍارٍىتَاًیذ تاتع هی،شذُ است  تیٌیپیشپذیز ٍارٍى. تا اًتخاب ایي گشیٌِ کِ تزای تَاتع 2

 تزرسی ٍ هشاّذُ ًواییذ. فزهت تثذیلی ٍ تِ ( را تِ طَرت پاراهتزی( )       

 ًَِایتاتع چٌذ جولِ ی سَم:ًو  ( )  ∑    
  

     

 
 :است ی دلخَاُدرجِ تا (Polynomial Function)  ایهزتَط تِ کار تا تاتع چٌذجولِ پٌلایي 

( )   ای : چٌذ جولِتاتع کلی  یضاتطِ .1  ∑    
  

     

ترَاى اس ایري   هری  ،پراراهتز     تا   ی دلخَاُ ای اس درجِتزای رسن تاتع چٌذ جولِ .2

    : جولِتک  کلی ) فزم .تْزُ تزد تخش
  ) 

   (  )درجِ یا تَاى: . تَاى درجِ ) تَاى ( جوالت را ٍارد کزد هی تخشدر ایي  .3

تَاًیذ تغییرز دّیرذ ٍ رٍی هقرذار هرَرد     ًیش ضزیة جولِ را تِ دلخَاُ هی تخشدر ایي  .4

 (    )ضزیة: ًواییذ.ًرزتاى تٌرین 

 خَاّینتزای هثال هی

    ( )                                    

فضای  2تار کلیک رٍی قسوت  6جولِ دارین تٌاتزایي تا  6داًین کِ را رسن ًوایین: هی 

ِ   جولِ را فزاّن هی 6کافی تزای ٍارد کزدى  ّرا را در قسروت   کٌین.سرپ  درجرِ جولر

را  جولِضزیة ّز  4در قسوت  اعوال تغییزاتدرجِ )قسوت سَم( ٍارد هی کٌین ٍ تا 

 شَد.هی تزسینٍ ًوَدار تاتع هَرد ًرز  کزدُتٌرین 
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