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Değişken Adları
 Matlab'da değişken adları mutlaka 

harf ile başlar. Harf rakam veya alt 
çizgi (_) ile devam eder. 

 Değişken adlarında sadece İngiliz 
alfabesindeki harfler kullanılır. Türkçe 
karakterler (ı, ç, ç, ü, ö, ğ) 
kullanılmaz. 

 MATLAB büyük / küçük harf 
duyarlıdır. Örneğin:

 Data, data ve DATA farklı 
değişkenlerdir.

 Geçerli değişken adları:

 Ogrenci

 ogrenci_1

 ogrenci2020

 Geçersiz değişken adları :

 ogrenci-1

 ogrenci.1

 1.ogrenci

 Ogrenci bir



Değişken Türleri

http://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/fundamental-matlab-classes.html

http://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/fundamental-matlab-classes.html


Değişken Sınırları
Tür Maksimum Değer Minimum Değer Bayt

logical 1 0 1

int8 127 -128 1

int16 32767 -32768 2

int32 2.14e+09 -2.14e+09 4

int64 9.22e+18 -9.22e+18 8

uint8 255 0 1

uint16 65535 0 2

uint32 4.29e+09 0 4

uint64 1.84e+19 0 8

single 3.40e+038 -3.40e+038 4

double 1.79e+308 -1.79e+308 8



Veri Türleri
 numara=input('Bir numara yazın: ')

 "numara" değişkeninin veri türü: double
 ad=input(‘Adınız nedir? ’,’s’)

 "ad" değişkeninin veri türü: char



Text Dosyalarını Okuma



Matlab'da Text Dosyalarının Okunması
 dosya='notlar.txt';

 delimiterIn=',';

 headerlinesIn=1;

 A=importdata(dosya, delimiterIn,headerlinesIn);



Dosyadan Okunan Veriler



Değerlerin Değişkenlere Atanması
 2. sütunu "vize_notu" ve 3. 

sütunu da "final_notu" 
değişkenine aktaralım:

 vize_notu=A.data(:,2);

 final_notu=A.data(:,3);



Okunan Veri İle İşlem Yapılması
 Vize notları %40 ve final notları 

da %60 olmak üzere ortalama 
not hesaplayalım.

 ort=0.4*vize_notu+0.6*

final_notu



Text Dosyalarının Kaydedilmesi
 fileID = fopen('ortalama.txt','w');

 fprintf(fileID,'Ortalamalar\n');

 fprintf(fileID,'%5.1f\n',ort);

 fclose(fileID);

 \n yeni satıra geçmek için kullanılır. Not defteri hariç 
diğer metin editörlerinde (WordPad, MS Word gibi) 
\n yeni satır olarak algılanır.

 %5.1f format belirlemek için kullanılır (Yazı 5 haneli 
yazılacak ondalıklı basamak 1 hane olacak).

 %f: double, %d:integer, %s: char



MS Excel'den Veri Okunması



MS Excel'den Veri Okunması
 xlsread fonksiyonu Excel'den veri okumak için kullanılırç

 xlsread('file_name','sheet_name','range')

 vize=xlsread('notlar.xlsx','Sayfa1','B2:B9')

 final=xlsread('notlar.xlsx','Sayfa1','C2:C9')



MS Excel'den Veri Okunması



Excel'e Veri Kaydedilmesi
 Önce ortalamayı hesaplayalım.

 ortalama=0.2*vize+0.8*final;

 Ardından, xlswrite fonksiyonu ile hesapladığımız veriyi Excel'e kaydedelim.

 xlswrite(‘file_name',variable_name,‘Sheet',‘Range')

 xlswrite('notlar.xlsx',ortalama,'Sayfa1','D2:D9')

 header={'Ortalama'};

 xlswrite('notlar.xlsx',header,'Sayfa1','D1')



Excel'e Veri Kaydedilmesi



Matlab'da Veri Aktarımı (Import Data)



Desteklenen Dosya Türleri



Matlab'da Veri Aktarımı



Importing Data

Aktarılmak 

istenen veri 

seçilir.



Imported Data on Workspace

 Sütun vektörü formatında 
aktarım:

 Matris formatında aktarım:


