
KODLARI YAYINLANMAK ÜZERE DÜZENLEME
(publish özelliği)

Yazmış olduğunuz MATLAB kodlarını webde yayınlanmak üzere düzenleyebilir ve otomatik olarak
gerekli dosyaları oluşturmak için publish özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunun sonucunda
MATLAB otomatik olarak kodunuzu kısımlara ayıracak, içindekiler tablosu oluşturacak, kodları ve
sonuçlarını farklı ve okunaklı şekilde formatlayacak, eğer kodların çalıştırılması sonucunda şekiller
çıkıyorsa bunları oluşturulan web sayfasına dahil edecektir.

Bu dosyada publish özelliği için yapılabilecek temel düzenlemeler üzerinde duraağız.
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Bir sinüs fonksiyonunun grafiği

Bu kısımda bir fonksiyon oluşturup grafiğini çizeceğiz. Bu çizimi yapan kodlar aşağıdadır:

t = linspace(0,10,1000)'; % Zaman vektörünü oluştur ev sütün vektörüne çevir
u = 2*sin(2*pi*1/3*t); % Sinüsoidal fonksiyon oluştur
plot(t,u); % Fonksiyonu çizdir
title('Güzel bir fonksiyon');
ylabel('u(t)');
xlabel('t (s)');

Yukarıda güzel bir fonksiyonun grafiği görülüyor. Grafik 'dan  saniye aralığında

çizdirilmiş olup  fonksiyonuna aittir.

Bu fonksiyonun türevini alabiliriz:



Fonksiyonun sembolik ortamda ifade edilmesi ve türevlenmesi

Sembolik değişkenleri ve fonksiyonu oluşturalım:

syms t u real
u = 2*sin(2*pi*1/3*t)

 
u =
 
2*sin((2*pi*t)/3)
 

Fonksiyonu türevleyelim

y = diff(u)

 
y =
 
(4*pi*cos((2*pi*t)/3))/3
 

Türevi çizdirelim

ezplot(y);

Bir takım fonksiyonların listesi (sırasız liste)

Aşağıdaki maddede bir takım fonksiyonlar listelenmiştir:

Bir polinom: 
Trigonometrik bir fonksiyon 

Üstel bir fonksiyon: 



Bir takım fonksiyonların listesi (sıralı liste)

Aşağıdaki maddede bir takım fonksiyonlar listelenmiştir:

1. Bir polinom: 

2. Trigonometrik bir fonksiyon 

3. Üstel bir fonksiyon: 

Bir takım resimler

Bu dosyanın bulunduğu klasörün altındaki html klasörünün içine bir yerlerden bir iki tane resim
dosyası bulup koyalım, isimleri de örneğin resim1.jpg ve resim2.jpg olsun.

Birinci resim:

İkinci resim:



Birkaç tane link

Aşağıda birkaç ilginç link bulunabilir:

http://www.google.com

TOBB ETÜ

Wikipedia

Yukarıdaki resimler için lokal linkler:

Resim 1

Resim 2

Bu web sayfasını oluşturan MATLAB .m dosyasının linki

Tıkla

Dosyayı yayınlatmak (publish)

Bu dosyayı yayınlamak ve web sayfası için gerekli dosyaları oluşturmak için File menüsünden Save
File and Publish DERS10_CK01.m veya Publish DERS10_CK01.m seçilebilir. MATLAB işlem
bitiminde kendi web tarayıcısı ile sayfayı açacaktır. MATLAB'ın kendi web tarayıcısı sayfayı çok
güzel gösteremeyebilir, dilerseniz bunu kapatıp, html klasörü içindeki DERS10_CK01.html
dosyasına çift tıklayarak varsayılan tarayıcınızda (Chrome, Firefox, Exploler vs.) açabilirsiniz.
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