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Hata Ayıklama (Debugging)
 Programlama sırasında 3 tür hata ile karşılaşabilirsiniz:

1. Yazım Hatası (syntax error): Bu durumda Matlab kodu çalıştırmayacak 
ve hata uyarısı verecektir.

2. Runtime hatası: Programın çalışması sırasında hata oluşturmasıdır. 

3. Mantık Hatası (logic error): Programda yazım ve runtime hatası 
olmaması, programın düzgün çalışması fakat yanlış sonuçlar vermesidir. 
Programcı kodlama yaparken mantıksal bir hata yapmıştır.

 Hata ayıklama yapabilmek için kodların satır satır çalıştırılması ve 
Workspace'de yer alan değişkenlerin değerlerinin nasıl değiştiğinin 
gözlenmesi faydalı olabilir.



Hata Ayıklama (Debugging)
 Hata ayıklamayı açabilmek için editör üzerinde satır 

numarasının sağındaki çizginin üzerine tıklanıp 
kırmızı nokta (Breakpoint) eklenir.

 Script bu şekilde çalıştırıldığında bu noktada 
çalışması duracak ve kullanıcıdan gelecek diğer 
komutu bekleyecektir.

 Continue düğmesine basıldığında bir sonraki 
Breakpointe kadar kodlar çalıştırılır.

 Step düğmesine basıldığında kodlar satır satır
çalıştırılır.



Continue ve Step Komutları



Workspace'deki Değerlerin Gözlenmesi
 Script Debugging modunda çalıştırılırken Workspace'deki değerlerin 

değişimi gözlenerek programdaki mantık hataları tespit edilebilir.



Hata Ayıklamadan Çıkılması
 Editör üzerindeki Quit Debugging düğmesine basılarak hata ayıklamadan 

çıkılır.



Break Komutu
 Break komutu döngüyü 

sonlandırmak için kullanılır.

 Yandaki 2 örnek arasındaki 
farka dikkat ediniz.



Continue Komutu
 Continue komutu, döngü 

içerisinde mevcut kodun 
çalıştırılmadan bir sonraki 
sayaç değeri için döngünün 
tekrar çalıştırılmasını sağlar.

 Yandaki 2 örnek arasındaki 
farka dikkat ediniz.



Döngü Kullanımından Kaçınmak
 find fonksiyonu ile döngü kullanmak yerine daha basit kod 

yazarak işlem yapmak mümkündür

 find fonksiyonu istenilen kritere uyan değerlerin bulunduğu 
matristeki indis değerlerini verecektir.



find Komutu
 Örnek: rand fonksiyonu ile 10 elemanlı rastgele sayılardan oluşan bir 

matris oluşturalım. 

 rastgele=rand(1,10)

 Değeri 0.5'den daha büyük olan sayıların indislerini find komutu ile 
bulabiliriz: 

 find(rastgele>0.5)



Döngü Yerine find Komutu Kullanmak
 rastgele matrisinin içinde yer alan 0.5'den büyük değerlerin sayısını 

tespit etmek isteyelim.

 Bu işlem için bir döngü komutu (for veya while) ve bir de koşul komutu 
(if) gereklidir.

say=0;

for i=1:10

if rastgele(i)>0.5

say=say+1;

end

end



Döngü Yerine find Komutu Kullanmak
 Aynı işlemi find komutu yapalım. 

Find ile indis değerlerini 
bulduğumuz değişkenin boyutunu 
hesaplatmak yeterli olacaktır:

 say2=length(find(rastge

le>0.5)) 


