
Başlangıç Kılavuzu: MATLAB Kampüs Lisansı

Genel Bakış

Bu kılavuzda, MATLAB Kampüs Lisansının nasıl yükleneceği ve etkinleştirileceği açıklanmaktadır. MATLAB Kampüs lisansı, 

tüm fakülte, personel ve öğrencilere erişim sağlar. Akademisyenler, personel ve öğrenciler MathWorks yazılımını şahsi 

bilgisayarlarına da kurabilirler. MATLAB Kampüs Lisansı bazı yapılandırmayı destekler: Kişisel kullanım için “individual”, 

Kampus içinde ki bilgisayarlar için “Concurrent” lisanslar kurulmalıdır. 

“Bu kılavuz hem adminler hem de kullanıcılar için ayrıntılı talimatlar içerir.”

Bireysel Lisans ( MATLAB Portalı Üzerinden / Individual )

Bireysel lisans, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel tarafından, MATLAB kullanıcısı oldukları makinelerin (üniversiteye ait 

ve kişisel makineleri içerir) her biri için yazılımı indirmek için kullanılmalıdır. 

MATLAB Portalı, kullanıcıların MATLAB'ı indirebilecekleri, ücretsiz eğitim alabilecekleri, destek alabilecekleri ve ek kaynaklar 

bulabilecekleri yerdir.

Özet:

1. Admin MATLAB Portal URL'sini kullanıcılar için kullanılabilir kılar.

2. Kullanıcı, MATLAB Portal URL'sini Üniversite web sitesinden veya Kampüs Lisans posterlerinden alabilir.

3. MATLAB Portalı'ndan öğrenciler, akademisyenler ve personel ‘Get MATLAB and Simulink’ kısmında 'Sign in to get 
started' seçeneğini seçin.

4. MathWorks hesabı oluşturmadan veya oturum açmadan önce kullanıcıların üniversite uzantılı mailleri ile  

giriş yapmaları gerekir.

5. Kullanıcılar lisansı otomatik olarak ilişkilendirmek için bir MathWorks hesabı oluşturmak veya oturum açmak için

yönlendirmeli kurulum dökümanını takip edebilirler.

6. Kullanıcılar yazılımı indirir, kurar ve etkinleştirir.

Kullanıcı: İndirme Kısmı

* Not- Henüz indirmemiş olan kullanıcılar için

1. Üniversiteniz tarafından sağlanan MATLAB Portalına gidin. ‘Get MATLAB and Simulink’ kısmında 'Sign in to 

get started' seçeneğini seçin.

2. Üniversite lisansınızla ilişkili MathWorks hesabınıza giriş yapın. (Üniversite uzantılı mailiniz ile giriş yapmanız 

gerekmektedir.)

3. Mevcut sürüm için indirme düğmesine tıklayın.

4. Desteklenen bir platform seçin ve MATLAB’i indirin.



Kullanıcı: Yükle ve Etkinleştir

1. Yükleyiciyi çalıştırın.

2. Yükleyicide, MathWorks Hesabı ile giriş yapın seçeneğini belirleyin ve çevrimiçi talimatları izleyin.

3. Bireysel lisans tipini seçerek devam edin.

4. İndirmek ve yüklemek istediğiniz ürünleri seçin.

5. Ürünlerinizi indirip kurduktan sonra, MATLAB'i etkinleştiri seçin ve ileri'ye tıklayın.

6. MATLAB'i etkinleştirmek için talimatları izleyin.

Not - Detaylı kurulum talimatlarını aşağıdaki linkte de bulabilirsiniz: 

MATLAB’i nasıl kurarım ? https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/98886 

MATLAB Portalı'nı Sık Kullanılanlarınıza Ekleyin:

• MATLAB Onramp – MATLAB’in temel eğitimlerine giriş yapın.

• MATLAB Grader – Sınav, ödev ve quizlerinizi çevrimiçi platform içerisinde oluşturun ve öğrencileriniz ile 

paylaşın.

• MATLAB Online- MATLAB'i yüklemeden veya konfigüre etmeden web tarayıcısında 

kullanın.

• MATLAB Mobile- MATLAB komutlarını değerlendirin, dosyaları oluşturun ve düzenleyin, 

verileri görselleştirin ve sonuçları görüntüleyin – hepsini telefonunuzdan veya tabletinizden 

gerçekleştirin.

LAB Bilgisayarları İçin Lisans ( Concurrent )

Concurrent Lisans, bilgisayar laboratuvarları gibi kampüs içerisinde kontrol edilen yerlerde kullanabilen bir 

lisans tipidir. Yazılıma erişim, FlexNet License Manager'ı kullanarak yalnızca ağ yapılandırmasıyla sınırlıdır. Bir 

admin, lisans sunucusunu korumak ve her sürümde lisans yöneticisini yükseltmekten sorumludur.

Admin Görevleri : Lisans Sunucusunu Ayarlayın ve Yükleyin

1.    Lisans sunucusunu etkinleştir     Lisans Merkezinde Eşzamanlı etiketli “Total Headcount” lisansı için lisans   
sunucusunu etkinleştir.

2.    Lisans yöneticisini yükleyin  Bir veya daha fazla lisans sunucusunda.

3.    İstemci bilgisayarlara yazılımı yükleyin.
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