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Curret Folder (Aktif Klasör) Kavramı
 Matlab'da çalıştırılacak script ve 

fonksiyonlar aktif klasör içerisinde 
yer almalıdır. Aksi halde Matlab
tarafından çalıştırılamazlar. 

 Bu nedenle aktif klasör 
kavramının bilinmesi önemlidir.

Aktif klasör içerisinde yer alan dosyalar.

Aktif klasörün yolu



Matlab'da Klasör Komutları
 cd, : aktif klasörün yolunu yazdırmak için kullanılır.

 pwd : aktif klasörün yolunu değişkene atar.

 mkdir dosyalar : "dosyalar" adında yeni klasör oluşturur.

 cd dosyalar : "dosyalar" klasörünü aktif klasör yapar.

 cd .. : üst dizine çıkar.

 what : aktif klasörde Matlab ile ilgili dosyaları gösterir.



Matlab'da Klasör Komutları



Matlab'da Girdi - Çıktı Komutları
 Herhangi bir değişkenin değerinin kullanıcı tarafından girilebilmesi için 
input fonksiyonu kullanılır.

 x=input('x değerini yazınız: ');

 Herhangi bir değişkenin değerinin yazdırılması için disp fonksiyonu 
kullanılır. 

 disp(x)

 disp(['x değişkeninin değeri: ',num2str(x)])



Matlab'da Girdi - Çıktı Komutları



Script Oluşturma
 New Script düğmesine tıklanır veya CTRL + N kısayolu kullanılır.

New Script Penceresi



Script Örneği

MATLAB'da bir dikdörtgen prizmasının 
cisim köşegenini (d) ve hacmini 
hesaplayan script yazalım.

 Script öncelikle kenar uzunluklarını 
(l,h,w) kullanıcıdan istemelidir.

Cisim köşegeninin (d) uzunluğu 
hesaplanır ve ekrana yazdırılır.
d2 = l2 + h2 + w2

Hacim (V) hesaplanır ve ekrana yazdırılır.
V = l * h * w 



Cevap
 disp('Bu script dikdörtgen prizmasının');

 disp('cisim köşegenini ve hacmini hesaplar.');

 l=input('1.kenar uzunluğunu yazınız: ');

 w=input('2.kenar uzunluğunu yazınız: ');

 h=input('3.kenar uzunluğunu yazınız: ');

 d=sqrt(l^2+h^2+w^2);

 disp(['Köşegen Uzunluğu: ',num2str(d)]);

 V=l*h*w;

 disp(['Hacim: ',num2str(V)]);



Scriptin Kaydedilmesi

Script adı yazılır. 

Dosya *.m uzantısı 

ile kaydedilir. 



Script'in çalıştırılması
 Çalıştırılacak script Aktif Klasör içinde yer almalıdır. 

 Scripti çalıştırmak için adı yazıp Enter'a basılır veya aktif klasörden script
seçilip F9 tuşuna basılır.



Script Oluşturma - Örnek Soru
 CxHyOz şeklinde formülü verilen bir hidrokarbonun molekül ağırlığını 

hesaplamak için script yazınız.

 Script kullanıcıdan sırasıyla x, y ve z değerlerini ister.

 Ma = (x * 12) + (y * 1) + (z * 16);

 Script ekrana hidrokarbonun molekül ağırlığını yazar.



Script Oluşturma - Cevap
 disp('CxHyOz hidrokarbon molekül ağırlığı hesap

programı');

 x=input('Karbon sayısını yazınız: ');

 y=input('Hidrojen sayısını yazınız: ');

 z=input('Oksijen sayısını yazınız: ');

 Ma=(x*12)+(y*1)+(z*16);

 disp(['Hidrokarbon ağırlığı: ',num2str(Ma)]);



Ekran Görüntüsü



Fonksiyon Oluşturmak
 Fahrenhayt değerini Celsius

değerine çevirmek için cel2fah
adında bir fonksiyon oluşturalım. 

 Formülümüz: f=(c*9/5)+32

 New > Function yolu izlenerek 
editör penceresi açılır.



Editor Penceresi



“cel2fah” Fonksiyonunun Yapısı

Fonksiyon adı Fonksiyonun girdisi

Yorum satırları

Fonksiyon 

Komutları

Fonksiyonun çıktısı



Fonksiyonun Kaydedilmesi

Değiştirmeyin



Yeni Fonksiyonun Kullanılması

 cel2fah fonksiyonu, aktif klasör içerisindeyken kullanılabilir. 



Aktif Klasörde Olmayan Fonksiyonu Çağırmak

 Aktif klasör içerisinde yer almayan fonksiyon çalıştırılmak istendiğinde 
Matlab tanımsız fonksiyon uyarısı verecektir. 



Fonksiyon Örneği
MATLAB'da uzunluk ölçüleri verilen dikdörtgen prizmasının 

cisim köşegenini (d) ve hacmini hesaplayan bir fonksiyon 
yazalım.
d2 = l2 + h2 + w2

V = l * h * w 
 Fonksiyon sonuçları ekrana yazdırsın,
 Fakat geriye bir değer döndürmesin.



Cevap

 function prism(l,h,w)

 %prism fonksiyonu hakkında tanımlar…

 d=sqrt(l^2+h^2+w^2);

 disp(['Köşegen Uzunluğu: ',num2str(d)])

 V=l*h*w;

 disp(['Hacim: ',num2str(V)])

 end



Fonksiyonun Ekran Çıktısı
 Fonksiyon adı üç girdi değeri ile birlikte yazılırsa fonksiyon çalışacaktır.

 Fonksiyon hakkında yardım almak için help prism yazılır.



Fonksiyon Hakkında Açıklama Oluşturulması
 function prism(l,h,w)

 %prism fonksiyonu dikdörtgen prizmanın cisim 

köşegenini (d) ve hacmini (V) hesaplar. 

 %Sonuçları Ekrana yazdırır. 

 %Fonksiyonun girdileri prizmanın kenar 

uzunluklarıdır.

 d=sqrt(l^2+h^2+w^2);

 disp(['Köşegen Uzunluğu: ',num2str(d)])

 V=l*h*w;

 disp(['Hacim: ',num2str(V)])

 end



Fonksiyon Yardımı



Fonksiyon Örneği
 Hidrokarbon (CxHyOz) molekül ağırlığı hesaplamak için yazılan script

fonksiyon olarak yazalım.

 Fonksiyonun girdileri sırasıyla x, y ve z.

 Fonksiyon çıktısı Ma.

 Ma = (x * 12) + (y * 1) + (z * 16);



Fonksiyon Örneği


