
 

 

 

 
 

Hızlı Başlangıç Kılavuzu: MATLAB Kampüs Lisansı 
 
 

 
Genel Bakış 

 
 

Bu kılavuzda, Kampüs Genelinde bir Lisansın nasıl yükleneceği ve etkinleştirileceği açıklanmaktadır. Kampüs çapında lisans,                

üniversiteye ait bilgisayarlardan tüm fakülte, personel ve öğrencilere erişim sağlar. Fakülte, personel ve öğrenciler    

MathWorks yazılımını şahsi bilgisayarlarına da kurabilirler. Kampüs Genelindeki Lisans üç yapılandırmayı destekler: Kişisel 

kullanım için bireysel, Kampus içi bilgi işlem tesisleri için eşzamanlı ve Ağ Paylaşımlı Olmayan Bilgisayarlar. 

 

            Bu kılavuz hem yöneticiler hem de son kullanıcılar için ayrıntılı talimatlar içerir. 

 

Bireysel Lisanslara Yerleştirme ( MATLAB Portalı Üzerinden ) 
 

 

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

ait ve kişisel makineleri içerir) her biri için yazılımın bağımsız bir kopyasını indirmek için kullanılmalıdır. Bu lisansı dağıtmak     

için MATLAB Portalı kullanılmalıdır. MATLAB Portalı, son kullanıcıların MATLAB'ı indirebilecekleri, ücretsiz eğitim alabilecekleri, 

destek alabilecekleri ve ek kaynaklar bulabilecekleri yerdir. 
 

Adımların Özeti: 
 

                   1. Yönetici MATLAB Portal URL'sini son kullanıcılar için kullanılabilir kılar. 

                   2. Son kullanıcı, MATLAB Portal URL'sini Üniversite web sitesinden veya belgelerden alır. 

     3. MATLAB Portalı'ndan öğrenciler, fakülteler ve personel MATLAB al'ın altında 'Başlamak için giriş yap' seçeneğini seçin. 

                        Simulink bölümü. 

     4. Federal Kimlik Yönetimi uygulandığında, bir MathWorks hesabı oluşturmadan veya oturum açmadan önce son 

kullanıcıların üniversite kimlik bilgileriyle giriş yapmaları gerekir. 

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

yönlendirmeli iş akışını takip eder. 

                   6. Son Kullanıcılar yazılımı indirir, kurar ve etkinleştirir. 
 

Son Kullanıcı: Yükleyiciyi İndirin 
 

* Not- Yükleyiciyi henüz indirmemiş olan kullanıcılar için 
 

1. Üniversiteniz tarafından sağlanan MATLAB Portalına gidin. MATLAB'ı al'ın altındaki 'Başlamak için giriş yapın' seçeneğini     

ve ardından Simulink bölümü. 

2. Üniversite lisansınızla ilişkili MathWorks hesabınıza giriş yapın. (Not - önce üniversite kimlik bilgilerinizle giriş yapmanız   

istenebilir). 

     3. Mevcut sürüm için indirme düğmesine tıklayın. (Kullanıcılar buradan önceki sürümleri de indirebilir). 

     4. Desteklenen bir platform seçin ve yükleyiciyi indirin. 

 

 
 



 

 

 
Son Kullanıcı: Yükle ve Etkinleştir 

 
   1. Yükleyiciyi çalıştırın. 

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

                 3. İstendiğinde, Bireysel etiketli Akademik - Toplam Çalışan Sayısı lisansını seçin. 

                 4. İndirmek ve yüklemek istediğiniz ürünleri seçin. 

                 5. Ürünlerinizi indirip kurduktan sonra, MATLAB'ı Etkinleştir onay kutusunu seçili tutun ve İleri'ye tıklayın. 

                 6. MATLAB'ı 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 devam eden bir kaynak olarak işaretleyin: 

      • MATLAB - MATLAB Onramp (MATLAB'a 2 saatlik ücretsiz genel bakış) ve diğer kurs olanaklarına bağlantılar. 

                  • MATLAB Yardım - Kurulum desteği ve dokümantasyona bağlantı sağlar. 

    • MATLAB ile öğretin - Eğitimcilere ücretsiz eğitim yazılımı, web seminerleri ve entegrasyon için diğer araçlara           

ücretsiz erişim Müfredatınızla MATLAB ve Simulink. 

                  • Yenilikler - Üniversiteler için mevcut olan yeni kaynakların önemli noktaları 

    • MATLAB Online- MATLAB'ı herhangi bir yazılımı kurmadan, konfigüre etmeden veya yönetmeden bir web        

tarayıcısında kullanın. 

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

ve sonuçları görüntüleyin - hepsi iPhone, iPad veya Android cihazınızdan. 
 

Kampüs İçi Bilgi İşlem Tesisleri İçin Eşzamanlı Lisans 
 

Eşzamanlı Lisans, bilgisayar laboratuvarları gibi kampus içi bilgi işlem tesislerindeki dağıtımları basitleştirmek için kullanılmalıdır. 

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

korumak ve her sürümde lisans yöneticisini yükseltmekten sorumludur. 

Yöneticiler : 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. 
 

Ağ Paylaşımlı Olmayan Bilgisayarlara Dağıtım 
 

Kampüs Lisansı, MATLAB kullanımı için birkaç kişi tarafından paylaşılan Üniversite lisans sunucularına bağlanamayan tek   

bilgisayarlar için kullanılmalıdır. (Not - Bu lisans yalnızca Eşzamanlı ve Bireysel'in kullanılamadığı senaryolar için kullanılmalıdır). 
 

Kurulum talimatları aşağıdaki linkte bulunabilir : 

 MATLAB’i manuel olarak nasıl kurabilirim ?  

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/105854 
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