
Sayfa 1 / 4 

 

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

2018-2019 Güz Dönemi 

MKT 103, Görsel Programlama, 3. Ödev 

 
Veriliş Tarihi: 08/11/2018 

Teslim Tarihi: 16/11/2018 (Geç teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.) 

 

 

Öğretim Elemanları: 

Prof. Dr. Hasan OCAK 

Arş. Gör. Suat KARAKAYA 

 

 

Problem: Hareketli obje tanımlama ve klavye kontrolleri kullanımı. 

 

Programın amacı, sabit hızda rasgele yönlerde hareket eden bir cisimden robot şeklinde 

gösterilen objeyi kaçırmaktır. Klavyeden kontrol edilen robot saniye olarak ne kadar uzun 

süre çarpışmadan kaçırılabilirse puan (süre) o kadar yüksek olacaktır. 

 

Şekil1’de verilen arayüzde beyaz arkaplana sahip GroupBox tanımlanmıştır. GroupBox 

üzerine yerleştirilen boş PictureBox’lar üzerine yerleştirilmiş siyah renkli imge robotu, diğer 

imge ise rasgele hareket eden objeyi temsil etmektedir.  

 

Şekil-1.Örnek bir arayüz  

Tanımlı yörünge üzerinde 
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gereken robot objesi 
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Yapılması gereken işlemler sırasıyla verilmiştir:  

 

1. Program açıldığında hareketsiz durumda bulunan cisim “Başla” butonuna basıldığında 

sabit hızla hareket etmeye başlamalıdır. Hareketin başlangıç yönü sol üst köşeden sağ 

alt köşeye veya yaklaşık bir noktaya olacak şekilde tanımlanmalıdır. “Bitir” butonu 

hareketli engeli durdurmalıdır. 

2. Robot imgesi klavyeden basılan tuşlarla 4 temel yönde hareket ettirilmelidir. Tuşlar 

standart yön tuşları olarak belirlenebilir. Farklı tuşlar da tercih edilebilir. Robot 

GroupBox sınırlarını aşamayacak biçimde kısıtlanmalıdır. Klavyeden basılan tuş ve 

Robotun anlık konumu ilgili TextBox’lar üzerinde görüntülenmelidir. Duvara çarpan 

cisim aksi yönde harekete devam etmelidir.  

3. “Yeniden başla” butonu robotu başlangıç konumuna (merkez konumu) taşımalı ve 

hareketli objeyi durdurup orijin noktasına taşımalıdır. 

4. Hareketli objenin hızı uygulanabilir bir değer taşımalıdır. Klavye kontrolü ile kaçarken 

aşırı hızlı tanımlanan bir cisimden kaçmak imkânsız olmamalıdır. Çok yavaş hareket 

eden bir yapıda da olmamalıdır. 100 ms periyotla yer değiştiren bir cisim tercih 

edilebilir. 

5. Robot ile takipçi obje arasında çarpışma kontrolü yapılmalıdır. Çarpışma durumunda 

MsgBox ile uyarı verilmeli ve uyarıda puan (süre) bilgisi yazılmalıdır (Şekil 5). 

NOTLAR: 

 Yapılan hareketlerin sınırları GroupBox kontrolünün sınırları içerisinde 

gerçekleşmelidir. 

 GroupBox kontrolünün orijin noktası sol üst köşesidir. Üzerindeki PictureBox 

kontrollerinin konumları da bu referansa göre değer alacaktır. 

 Form üzerindeki “Hız” girişi NumericUpDown kontrolüdür. Buraya girilen değer 

klavyeden yön tuşuna basıldığında robotun kaç piksel yer değiştireceğini belirler.  

 Örnek çarpışma durumları sembolik olarak aşağıdaki gibi verilebilir: 
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Uygulamanın çalışması esnasında oluşan ekran çıktılarına örnek olarak Şekil 2-3-4 

incelenebilir. Örnek çarpışma uyarısı ise Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil-2.Örnek senaryo  

 

Şekil-3.Örnek senaryo  
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Şekil-4.Örnek senaryo  

 

Şekil-5.Çarpışma uyarısı  

Ödevin toplanma şekli: 

 Ödevler basılı çıktı olarak ve e-posta olarak teslim edilecektir. Teslim gününden önce veya sonra 

getirmeyiniz. Arkalı önlü basılı olması ve sadece zımbalı olması yeterlidir. Şeffaf dosya, kapak sayfası 

vb. eklemenize gerek yoktur. Üst bölümde  isim-soyisim-numara ve ödev no. bilgilerini yazmanız 

yeterlidir. 

 Ödevlere ait WindowsApp dosyaları ve .pdf dosyası  <öğrenci numarası>.rar biçiminde sıkıştırılarak 

odev.kou.mekatronik@gmail.com adresine gönderilmelidir. Tüm sorular için ayrı ayrı dosyalar 

göndermeyiniz. Tek bir .rar dosyasında tüm kodlarınız ve pdf dosyanızın bulunması yeterlidir.  

   

Şekil-1.Örnek ödev dosyası-(e-posta olarak gönderilecek)  


