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Mesaj Kutusu
 İkaz, uyarı veya hata durumlarında ekranda beliren mesaj kutusu 

yardımıyla kullanıcıyı uyarmak için kullanılır.

 msgbox(message, title, icon)

 msgbox('Hesaplama Bitti', 'Dikkat', 'warn')



Mesaj Kutusu - İkon Türleri

Özellik İkon

'help'

'warn'

'error'

'none' İkon yok

 msgbox('Hatalı veri

girildi!', 'Hata', 

'error')

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/msgbox.html

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/msgbox.html


Input Diyalog Penceresi ile Veri Girişi
 Input Diyalog penceresi ile veri girişi yapmak için şu komut kullanılır:

 inputdlg(prompt,dlgtitle,dims,definput)

 Örnek:

 mesaj = {'Başlangıç Değerini Yazınız:'};

 baslik = 'Veri Girişi';

 boyut = [1 30];

 deger = {'0'};

 cevap = inputdlg(mesaj,baslik,boyut,deger)



Input Diyalog Penceresi ile Veri Girişi



Input Diyalog Penceresi ile Veri Girişi
 Girilecek değer yazılıp "OK"a

basılınca girilen veri cell array
olarak saklanır:

 Cell Array olarak saklanan verinin 
sayısal veriye dönüştürülmesi için 
str2num() fonksiyonu kullanılır:

 str2num(cevap{1})



Birden Çok Veri Girişi Yapmak
 mesaj = {'Minimum Değer:','Maksimum Değer:'};

 baslik = 'Veri Girişi';

 boyut = [1 35];

 deger = {'0','100'};

 cevap = inputdlg(mesaj,baslik,boyut,deger)



Birden Çok Veri Girişi Yapmak



questdlg ile Veri Girişi Yapılması
 Birden çok seçenek arasından bir tanesinin düğme üzerinde tıklanarak 

seçilmesi için kullanılır.

 answer = 

questdlg(quest,dlgtitle,btn1,btn2,btn3,defbtn)

 Örnek:

 ders=questdlg('Hangi dersi seçmek istersiniz?',...

 'Ders Seçim Ekranı',...

 'Bilim Tarihi','Sanat Tarihi','Müzik Tarihi','Müzik

Tarihi');



questdlg ile Veri Girişi Yapılması
 Girilen veri char olarak tutulur.

 defbtn varsayılan olarak seçili düğmeyi göstermek için kullanılır.



questdlg ile Veri Girişi Yapılması
 Düğmelerdeki seçeneklere sayı yazılır ve questdlg ile bu sayılardan biri 

char olarak saklanabilir. 

 Daha sonra bu değer str2num() fonksiyonu ile sayıya dönüştürülür.

 hiz=questdlg('Başlangıç hızı nedir?','HIZ

SEÇ','5','10','15','10');

 v=str2num(hiz);



listdlg ile Liste İçerisinden Seçim
 Kullanıcının liste kullanarak seçim yapması için listdlg komutu 

kullanılır.

 Örnek:

 renkler={'Kırmızı','Mavi','Yeşil','Sarı',

'Mor','Pembe'};

 [indeks,tf] = 

listdlg('ListString',renkler);

 Seçilen değerin sırası sayı olarak indeks değişkenine atanır.

 tf değişkeni seçimin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için 
kullanılır. Kullanıcı renk seçip "OK" düğmesine basarsa tf "1" 
değerini, "Cancel" düğmesine basılması durumunda tf "0" 
değerini alır.



listdlg ile Liste İçerisinden Seçim
 listdlg kutusunu sadece tek bir seçeneğin seçilmesine 

zorlamak için 'SelectionMode','single' seçenekleri 
komuta eklenmelidir. 

 Bu sayede "Select all" düğmesi ortadan kalkar. 

 Sadece tek bir seçim yapılır.

 [indeks,tf] = 

listdlg('ListString',renkler,'Select

ionMode','single');



listdlg ile Liste İçerisinden Seçim
 Liste kutusunun başına mesaj eklemek için de 

'PromptString',{'Mesaj'} komutları eklenmelidir.

 [indeks,tf] = 

listdlg('PromptString',{'Renk 

Seç'},'ListString',renkler,'Selectio

nMode','single');


