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MATLAB NEDİR
 MATLAB matematiksel ve grafiksel altyordamlar ve

kendi geniş kütüphanesi ile yüksek performanslı bir
programlama dilidir.

 MATLAB kelimesinin açılımı İngilizce "MATrix
LABoratuary"den gelmektedir.

 Yapılan tüm girdiler ve çıktılar, diğer programlama
dillerindeki belirteçleri gerektirmeksizin bir matris
tanımlar.

 Bu özelliği ile Fortran, Basic ve C gibi programlama
dillerine kıyasla işlemlere ve programlamaya ayrılacak
zamanı minimuma indirgeyerek; programlama dilleri
arasında kendine has bir yer edinmiştir.



MATLAB NEDİR
 Tüm bu özelliklere sahip olan MATLAB;

 Sayısal analiz

 matris ve dizi işlemleri,

 sinyal işleme,

 algoritma geliştirme

 C, C++, Java ve Internet ile ilişik programlama ve
grafiksel kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface -
GUI) formlu program yazma

gibi sayısal işlemleri, kullanımı kolay bir grafik arayüzü
üzerinden, diğer programlama dillerindeki geleneksel
kodlamaya karşın matematiksel denklem yazma
kolaylığında sağlamaktadır.



MATLAB NEDİR
 MATLAB, "Araç Kutusu" (Toolbox) olarak nitelendirilen 

özellikler içerir. 
 MATLAB kullanıcılarının çok dikkatini çeken bu özellikler, 

program yazmaya gerek kalmadan içerdiği hazır fonksiyon 
dosyalarıyla; 
 dış aygıtlarla gerçek zamanlı çalışma, 
 M-Dosya işleme ve derleme, 
 iletişim kurma ve işleme, 
 veri tabanı oluşturma, 
 denetleme ve besleme, 
 ölçme, 
 dijital sinyal işleme, 
 Excel bağlantısı kurma, 
 lineer olan ve olmayan kontrol sistemleri dizaynı, 
 robot kontrolü, 
 sistem tanımlama, 
 yapay sinir ağları modelleme durumları da inceler ve çözüm üretimi 

sağlar.



MATLAB NEDİR
 MATLAB'ın başka bir önemli noktası da mükemmel 

derecede kapsamlı ve geliştirilebilir bir programlama 
dili oluşudur. 

 Bu, temel bilgisayar kullanıcılarını bir programcı 
yapmakta ve kendi programlarını hazırlamalarına izin 
vermektedir. 

 MATLAB olduğu sürece, Pascal, Fortran ve C bilmeden 
kullanıcıların program yazabilmesi, bunları C ve C++ 
dillerine çevirebilmesi ve paket dağıtımını yapabilmesi 
sağlanır.



NEDEN MATLAB
 Eğer MATLAB veri işleme ve görselleştirme 

yapabiliyorsa neden C yada başka bir dil kullanılıyor?

 MATLAB yorumlanan bir dildir

 Derlenmez

 Bazen daha yavaş çalışabilir

 Hafızada C dilinden daha fazla yer tutabilir



MATLAB'IN AVANTAJLARI
 Kullanım Kolaylığı

 MATLAB'ın sahip olduğu kolay kodlama algoritması ile 
yeni programlar çok hızlı bir şekilde 
oluşturulabilmektedir.

 MATLAB'ın geliştirme araçları da program geliştirmeyi 
ve MATLAB'ı kullanmayı kolaylaştırmaktadır.

 İşletim Sistemi Uyumluluğu

 MATLAB birçok işletim sisteminde hatasız biçimde 
çalışmaktadır. Şu an itibariyle MATLAB, Windows 
95*/98/NT/2000 ve XP versiyonları ile Unix tabanlı 
birçok işletim sisteminde çalışmaktadır.  



MATLAB'IN AVANTAJLARI
 Hazır Fonksiyonlar

 MATLAB, bir çok teknik probleme karşılık veren ve 
önceden yazılmış geniş bir fonksiyon kütüphanesiyle 
birlikte sunulmaktadır. 

 Örneğin ortalamayı hesaplayan ve maksimum değeri 
bulan iki programı ele alırsak; çoğu programlama 
dilinde birçok for ve while döngüleri içeren bu 
programların, ana programda kullanılması için her 
defasında kodlamaların yapılması gerekir. 

 MATLAB’de ise hazır fonksiyonu olan mean (ortalama) 
ve max (maksimum) komutları bu yazma işlemini 
ortadan kaldırarak, kullanıcıya vakit kazandırmaktadır.



MATLAB'IN AVANTAJLARI
 Donanım Kısıtlamasız Görüntüleme

 Diğer programlama dillerine göre, MATLAB bir çok 
önemli görüntüleme ve çizim komutu içermektedir.

 Figürler ve görüntüler, işletim sisteminin desteklediği 
herhangi bir grafik adaptöründen 
görüntülenebilmektedir. 

 Bu özellik, kullanıcılara grafiksel donanım bakımından 
özgürlük vermekte ve görüntülü teknik veri işlemede 
MATLAB'ın üstünlüğünü ortaya çıkarmaktadır..



MATLAB'IN AVANTAJLARI
 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Geliştirme

 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü geliştirme eklentisi,
MATLAB diliyle deneyimsiz kullanıcılara teknik veri
işleme ve görüntüleme imkanı sağlar.

 MATLAB Derleyicisi (Compiler)

 MATLAB ile geliştirilen uygulamaları MATLAB'ın yüklü
olmadığı sistemlerde de çalıştırılabilir hale
getirmektedir.

 MATLAB derleyicisi çalışılan işletim sistemine göre
yürütülebilir uygulamalar oluşturmaktadır.

 Örneğin Windows işletim sistemlerinde MATLAB
Derleyicisi kullanılarak ".EXE" uzantılı Win32
uygulamaları elde edilebilir.



MATLAB'IN DEZAVANTAJLARI
 Uygulamaların Başlatılma Süresi

 MATLAB uygulamaları diğer programlama dillerine göre
daha geç açılmaktadır.

 Ürün Fiyatı

 Diğer programlama dilleri derleyicilerine nazaran 5 veya
10 misli daha pahalıdır.

 Ancak akademik ya da öğrenci lisansları daha uygun
fiyatlıdır.



BAŞLANGIÇ
 MATLAB ikonuna tıklayın

 MATLAB çalışmaya başladıktan sonra GUI
görünecektir



MATLAB’A GİRİŞ
 Command Window (Komut Penceresi)

 MATLAB ın ana penceresidir

 Komutlar buraya girilir



MATLAB’A GİRİŞ
 Current Folder Window (Geçerli Klasör

Penceresi)

 Geçerli çalışma dizininin içeriğini gösterir.

 MATLAB Search Path (MATLAB Arama
Yolu)

 MATLAB’ın komut ve fonksiyon dosyalarını
aramak için kullandığı yol

 Yerleşik tüm MATLAB fonksiyonlarını
içeren varsayılan yol

 File > Set Path altında MATLAB fonksiyon
yolu değiştirebilirsiniz

 Farklı bir yolda bulunan klasördeki foksiyon
ya da program çalıştırdığınızda MATLAB
yolu değiştirmek isteyecektir



MATLAB’A GİRİŞ
 Workspace Window (Çalışma Alanı)

 Tüm alanda tanımlanmış değişkenler

 Dizi Boyutları

 Min, Max değerleri

 Hata ayıklama aracı

 Command History (Komut Geçmişi)

 Geçmiş tüm komutlar görülür

 Buradaki komutları kesip komut
penceresine yapıştırabilirsiniz.

 Çift tıklama ile buradaki komutu
çalıştırabilirsiniz



MATLAB’A GİRİŞ
 Dizi Editörü

 Değişkenlerin içeriklerinin görüntülenebildiği ve
değiştirilebildiği bir penceredir.

 MATLAB Çalışma Penceresi'nden ulaşılan bir kısımdır.

 Örneğin MATLAB Komut Satırından bazı değişkenler
girilmiş olsun.

 Bu listede A değişkenine çift

tıklandığında MATLAB Dizi Editörü açılır.



MATLAB’A GİRİŞ
 Başlat (Start) Düğmesi

 MATLAB Penceresinin sol alt kısmında bulunan "Start"
Düğmesi, tüm MATLAB uygulamalarına açılan
kısayolları içermektedir.



MATLAB’A GİRİŞ
 MATLABMasaüstüMenüleri

 MATLAB Araç Çubuğu ile MATLAB'ın genel uygulama
özelliklerine erişilir.



MATLAB’A GİRİŞ
 File Menüsü



MATLAB’A GİRİŞ
 Edit Menüsü



MATLAB’A GİRİŞ
 Desktop Menüsü

 Masaüstünün görünümü 
değiştirir

 Pencereleri ayarlar



MATLAB YARDIM PENCERESİ
 help function name veya helpwin komutlarıyla açılır.



MATLAB KOMUTLARI
 >> işaretinden sonra komutlar girilir.

 Değişkenler otomatik yerleştirilir.

 MATLAB değişkenin tanımlanmasını istemez.

 MATLAB Büyük harf küçük harf duyarlıdır

 Eğer sonuç = ile bir değişkene atanmaz ise sonuç 
«ans» a aktarılır. 

 Komuttan sonra ; konulursa sonuç ekranda 
gösterilmez.



MATLAB DEĞİŞKENLER
 >> işaretinden sonra değişkenler girilir.

 MATLAB Büyük Küçük harf duyarlı olduğu için
değişkenler buna göre girilmelidir.

 Değişken mutlaka karakter ile başlar

 MATLAB da tanımlı isimler değişken olarak
kullanılmaz

 Örneğin; min, max, sqrt , cos, sin, tan, mean, median

 Değişken mutlaka karakter ile başlar



MATLAB DEĞİŞKENLER
 Değişken türleri; Mantık, Karakter, Sayısal, Hücre,

Yapı veya Fonksiyon olabilir.



MATLAB DEĞİŞKENLER
 MATLAB'ın yapısında önceden tanımlanmış,

kullanılacakları zaman tekrar tanımlanmalarına
gerek olmayan ve herhangi bir anda kullanılmaya
hazır bazı özel değerler bulunur.

 ans Varsayılan sonucu gösterir

 pi π sayısı

 eps en küçük artım sayısı

 inf sonsuz

 NaN Sayı değil e.g. 0/0

 Realmin Kullanılabilecek En küçükpozitif sayı

 Realmax Kullanılacak En büyük sayı

 date tarih



MATLAB DEĞİŞKENLER
 Örneğin;

Yarıçapı 2 birim olan bir kürenin alanı için

>>  r=2;

>>  alan =  4   *  pi   *  r^2

>> alan =

50.2655

>> date

ans=

05-Oct-2022

>> clock

ans =



MATLAB KOMUTLAR
 Bazı etkileşimli komutlar şunlardır.



MATLAB KOMUTLAR
 MATLAB Çıktı Formatı

 Varsayılan virgülden sonra 4 basamaktır

 Format değiştirilebilir

 >>format long yazarsak virgülden sonra 15 basamak
gösterir



MATLAB KOMUTLAR
 Örneğin;



MATLAB KOMUTLAR
 input fonksiyonu, komut penceresinde kullanıcıdan

bir değişkene bir değer girmesini isteyen birkomut
görüntüler ve kullanıcının bu değeri girmesini bekler.

>> x=(‘input x degerini giriniz= ')



• Skaler Aritmetik Operatörleri

İşlem
– Üstel ^ ab

MATLAB
a^b

– Çarpma * ab a*b

– Sağdan Bölme: / a / b = a/b a/b

– Soldan Bölme: \ a \ b = b/a a\b

– Toplama: + a + b a+b

– Çıkarma - a – b a-b

MATLAB değişkenler ve operatörler arasındaki boşluğu yok sayar

MATLAB OPERATÖRLER



MATLAB – OPERATÖRLER
 Operatörlerde İşlem Önceliği

Parantezler

Üstel

Çarpma ve Bölme

Toplama ve Çıkarma

Öncelik soldan sağa doğru



MATLAB – OPERATÖRLER
 Diğer matematiksel operatörler



MATLAB – OPERATÖRLER
 Mantık operatörleri


