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36- ROBOTUN MAÇ SONUNDAKİ KONUMU . .  
Kural  yi hatırlayı .. Eğer kurallarda / görevlerde size ro otu  so  ko u u ile ilgili ir ilgi veril ediyse u 
detay ö e li değildir. 
Kural  ve  u hatırlayı .. Ro ot pua  kaza dıra ak doğru ir eyle  gerçekleştirdikte  veya pua  
kaza dıra ak ir koşul oluşturdukta  so ra u pua ları  sayıl ası içi  ro otu  üsse dö esi gerekir şekli de 

ir i are dokü a larda ulu a aktadır, dolayısı ile puaa  al ak içi  ro otu  üsse dö esi e gerek yoktur. 
 
35. ALGILAR MODELİNDEKİ HALKA . .   
“aha kurulu  dokü a ı da Algılar odeli deki halka ile ilgili kavrayı ı kıs ı herha gi ir halkayı tut alıdır  
şekli de ir açıkla a ulu aktadır. Ta  ir ko u da  atı /doğu  ahsedil e ektedir. Bu yüzden Kural 2 

yi de göz ö ü de ulu durarak, u ko u  detayı ı  ö e li ol adığı ı söyleye iliriz.  
Kavrayı ı kısı daki yerleşi  pratik yaparke  karşılaş ış ola ile eği iz farklı so uçlara se ep ol aktadır. Bütü  
Algılar odelleri ay ı olduğu a göre tur uvada da u farklı so uçları  ay ısıyla karşılaşa aksı ız. Kural  
gereği, halka sizi  ter ihi ize gore yerleştiril eye ektir. Bu yüzde  görevi izi  ir parçası da halka ı  
ko u u da  kay akla a  u değişke  so u u ortada  kaldır aktır.  
 
34. Madde yeniden düzenlendi. (26.11.2014) 
 
Kural 5, 5. Madde güncellendi. - Önemli (20.11.2014) 
 
34- GÖ) SENSÖRLERİNİN KULLANIMI (20.11.2014) 
Gözleri izi ir se sör gi i kulla a ız Kural de de elirtildiği gi i sade e hassas za a la a ağla ı da 
kurallara aykırıdır. Kural  duru ları dışı da (hassas zamanlama ile robota dokunma), tabii ki herkes gözlerini 

birer sensör olarak kulla aktadır. Her asaya akışı ızda ve ro otu uzu doğru aşlat ak içi  
hazırladığı ızda sizler de kulla ıyorsu uz. İ sa lar urada ahset e i  uygu  ol aya ağı özel ir stratejiyi 

sürekli sor aktalar. Cevap: Eğer elirli ir görev içi  se sör kulla ı ı ı  gerekli olup ol adığı ı erak 
ediyorsa ız, lütfe  Kural  yi tekrar okuyu  ve görevle ilgili detaylara yö te , kısıt ve görül esi gereke  
durum) ye ide  akı . Eğer u gü elle e i  e ile alakalı olduğu da  e i  değilse iz, lütfe  dikkate 
al ayı . 
 
33- FİKİR MODELİNİN YAN DURMASI (05.11.2014) 
Eğer fikir odeli ya  durursa ya i a pul kıs ı e yukarı e aşağı akıyorsa  u duru  a pulu  yukarı aktığı 
şekli de değerle dirilecektir. 

 

32- SERBEST KALIŞ (05.11.2014) 
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Doğru algıları kulla a görevi de ser est kalış ı  gerçek ta ı ı ı il ek gerek ektedir. Bir es eyi ser est 
ırak ak o u  hareket et esi e veya alı ası a üsaade edil esidir, ulu duğu yerde  çıkartıl ası de ek 

değildir. 
 

31- ATIŞ ESNASINDA (05.11.2014) 

Topu gö der e  işle i topu  o u hareket ettire  es e ile te ası ı kay ettiği a  ta a la ış de ektir. 
Te ası  ittiği a  atış çizgileri i  ir ö e i kal az. 
 

30- ÇIRAKLIK GÖREVİ: İNSANLAR ve BEYA) DAİRE (05.11.2014) 

 u aralı gü elle e . kuraldaki . istis ayı hatırlat ak içi  ekle iştir. Modeli izde u se e görevlerde 
kulla ıla  i sa lar ol a ak kaydıyla ke di i sa ları ızı kulla a ilirsi iz. 
Modeli izi  doku ası iste ile  eyaz daire ile a laşıla ile ek iki yoru  vardır: Ala  ve çevre. Görevde 
kastedile  ala dır. Eğer odeli iz daire i  çevresi e doku uyor a a iç kıs ı a doku uyorsa u geçerli ir 
durumdur. 

 

29- MATIN GÜNEYDOĞU KISMINI BANTLAYIN (05.11.2014) 

Lütfe  atı  gü eydoğu kıs ı ı siyah i e ir a t ile yaklaşık   uzu luğu da ola ak şekilde masaya 

yapıştırı . Ba tı atı  sadece doğu kıs ı daki siyah ke arı a yapıştırı , duvara değil.  
Baze  Be eri Ağa ı’ daki halka odeli çekilirke  tü  odel ve at halka ile irlikte gele ildiği içi  asa ı  u 
kıs ı a t ile sağla laştırıl alıdır. 
28- TERSİNE MÜHENDİSLİK KARARLAR / AÇIKLAMALAR (05.11.2014) 

 Gerek ol a ası a rağ e , odelleri izi asit ve derli toplu yapalı , öyle e u görevi düzgü e 
işlete ileli .  

 Eğer ro ot sepeti üs ala ı a getirirke  yolda odeli  ir kıs ı veya ta a ı düşerse, herha gi ir kişi 
hake  / takı  pilotu  dikkatli ir şekilde u parçaları elle üsse getirir. Kural  içi  istis a  

 Üs ala ı a getirdiği iz odeli  ay ısı ı (birden fazla parça olsa bile) yap a ız gerek ektedir. 

 Görev ta ı ı da odeli  üs ala ı da ol ası elirtil iştir a ak aç so u da oriji al ve kopya 
odelleri  hake i  göre ile eği ir yerde ulu durduğu uzda  e i  ol a ız yeterlidir. 

 

27- BAĞLANTI GÖREVİ (05.11.2014) 

Nadire de olsa görev odeli deki sarı kısı  çekildiği de, odeldeki siyah dişliler yerleş eyip çarklar 
irleş eye iliyor. Bu duru u göre  herha gi ir kişi he e  elle üdahale ederek duru u düzelt elidir. 

Kural  içi  istis a  Eğer i re i  dö üşü çarkları  yerleş e esi duru u u  geç farkedilmesinden ötürü 

gerçekleş ediyse, takı  dürüst ir şekilde hake e i re i  erde ol ası gerektiği i söyleye ektir. 
 

26- U)AKTAN İLETİŞİM GÖREVİ – KAYDIRGAÇIN ÇEKİLMESİ (05.11.2014) 

Bu gü elle e görev odeli deki kaydırgaçı  ro ota doğru u yoksa tersi yö e i hareket ettirile eği çok 
sorulduğu ve çelişkili kuralları  tur uvayı olu suz etkile esi i e gelle ek içi  ekle iştir. Görev kaydırgaçı  
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çekil esi gerektiği i elirt iştir ve çek e  kavra ı ı  fiziksel ir ta ı ı vardır. Ro otu uzu tasarlarke  
kaydırgaçı ro otu uza doğru çektiği izde  e i  olu . 
 

25- ÇIRAKLIK GÖREVi PARÇALARI  (10.10.2014) 

Çıraklık görevi e kulla a ağı ız parçalar sizi  te i  ettiği iz LEGO parçalarıdır. Eğer u görevi yap ak 
istiyorsa ız, tur uvada  ö e ke di tasarı ı ızı oluşturu  ve tur uva za a ı da üzeri e i sa  ağla a ış 
hali ile asaya getiri . Üzeri e ekle e ek i sa lar tur uva tarafı da  te i  edile  ve asaya geldiği izde Ü“ 
ala ı da yer ala  i sa ladır.  
 

24- TERSİNE MÜHENDİSLİK  . .  

Tersine Mühendislik modeli için kulla ıla  parçalar Te a “eti  ile irlikte gel ektedir. Bu yüzde  “aha 
Kurulum ve Görevler dokü a ları da ulu a  resi lerdeki parçaları  ay ıdır tasarla a  odeller farklı 
olabilir). 

Çıraklık odeli de  farklı olarak, Tersi e Mühe dislik görevi i  parçaları ı asya geldiği izde Ü“ ala ı da 
ula aksı ız. Maçta  ö eki hazırlık süre i de, görevler dokü a ı da da a latıldığı gi i sade e ir adet  

parçalı ta  set i kulla arak küçük ir odel tasarla a ız ve o u diğer takı ı  sepeti e koy a ız 
gerekmektedir. Bu, aç hazırlık süre i i  zoru lu ir adı ıdır, görevi yap aya ak olsa ız ile ir odel 
oluştur ak zoru dası ız. Eğer hazırlık süre i de za a  kay et ek iste iyorsa ız asit ir odel elirleyip 
tur uvada  ö e pratik yaparak hızla a ilirsi iz. 
 

 

23- ARAMA MOTORU RENKLERİ – 60 PUAN  (10.10.2014) 

 Eğer tek ir re k TAMAMEN eyaz çerçeve i  içi deyse, o re gi  halkası odelde  alı alıdır. 
 Eğer tek ir re k TAMAMEN eyaz çerçeve i  dışı daysa, o re gi  halkası odeldel alı alıdır. 
 Eğer tek ir re k TAMAMEN eyaz çerçeve i  dışı daysa VE aşka ir re k TAMAMEN eyaz 

çerçeve i  içi deyse, İKİ“İNDEN BİRİ“İ alı alıdır, ikisi değil. 
 

22- ARAM MOTORU İTME ÇUBUĞU  . .  

 İt e çu uğu ara a otoru tekerleği i  dö esi içi  e  az ir kere kulla ıldıkta  so ra çu uğu  so  
ko u u ö e li değildir. 

 Ara a otoru görevi de yer ala   halkaya e olursa olsu , it e çu uğu u kulla a ız duru u da 
 pua ı alırsı ız. 

 

21- BULUT GÖREVİ – ANAHTAR HAKKINDA BİLGİ  . .  

 Bulut görevi de  kulla ak içi  tasarladığı ız a ahtar odeli i  LEGO parçaları Te a “eti  dahili de 
değildir. Bu u  yeri e ke di parçaları ızı kulla a aksı ız. 

 A ahtar odeli i  aç so u da ulut odeli de ol ası gerek e ektedir. 
20- ÇIRAKLIK GÖREVİ  . .  

Çıraklık görevi de üs ala ı daki iki i sa ı yap ış olduğu uz odele ağla ayı u utsa ız ile  yi e de ilk  
pua ı ala aksı ız. 
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19- BAĞLANTI – 20 PUAN  (10.10.2014) 

Bağla tı odeli i  sarı kıs ı ı gü eye getirildiği de, fırıldağı dö dür e iş olsa ız ile  pua  alırsı ız. 
Ayrı a; fırıldak dö dürüldüğü de u  pua  çarpa  tarafı da  etkile ez, a ak eza pua ları etkile ir. 
Çü kü u görev dışı daki topla  pua ı ız hesapla aya katıl aktadır.  
 

18- DEĞİŞEN KOŞULLAR – 90 DERECE  (10.10.2014) 

 Bu odel ol ası gerektiği de  daha fazla hassas/kırılda dır a ak Kural  hala geçerlidir, maç 

sonunda lehte karar hakkı ı kulla ı ı a eyilli olu a aktır. 
 Bu odel her za a   dere elik pozisyo a geç eye ilir, yi e de lehte karar hakkı kuralı ile hake ler 

dö üşü   dere eye yakı  ol ası  duru u da pua ı vere ektir. 
 Lütfe  yakı  ve eyil ol a  duru u içi  ail at ayı . Lütfe  u üsamaha güncellemesinden 

ö e, daha azik ve duyarlı ol a ız gerektiği i u ut ayı . Ve ayrı a hala ühe dislik ve ko trol sizi  
eli izde; ol ası gereke  duru a e  yakı  takı lar daha güve ilir ir şekilde pua  ala aktır. 

 

17- HALKALAR 

Proje Ta a lı Öğre e görevinde Ölçek modeline 6 dan fazla halka (bilgi, beceri & yetenek) koyabilmeniz için, 

Ara a Motoru görevi de  ala ile eği iz  pua da  feragat et e iz gerekir. Çü kü Ara a Motoru görevi de 
duru  aç so u da  ko trol edil ektedir. Ve görevi yap ış olsa ız ile Kural ’e göre pua  ala azsı ız. Bu 
eza veya ir kayıp değildir, sizi  al ış olduğu uz stratejik ir karardır.  

 

16- DÖNME MİKTARI 
Ara a Motoru görevi de tekerleği  e  az ir kere  dö dürül esi gerektiği yazıl ıştır. Bu tekerleği  ir 
miktar dö esi gerektiği a la ı a gel e ektedir. E  az ir ta  tur  dö esi a la ı a gel ektedir.  
 

15- DEPOLAMA CEZASI 

TAKIMLAR: 

Kural  eza görev odelleri i yolu uz dışı da, hiç ir şeyi etkile eye ekleri herha gi ir yere 
ko ula ile eği i elirt ektedir. Bu yer hake  ko trolü altı da ola aktır. 
HAKEMLER: 

Hake  olarak, eza es eleri yerleştire ile eği iz ve hiç ir şeyi  etkile eye eği iki adet yer elirleyi  - 
matta, kenar duvarları da veya yardı ı ızda. Bu yerlerde  ir ta esi herkesi  – takı ı  ve hake lerin – 

görüş ala ı da ol alıdır. Takı  eza aldıkça eza es eleri i ir yerde  diğeri e taşıyı ız. 
 

14- TERSİNE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMA ALANI VE )AMANI 
Kurallar, tur uva asası aşı da sade e iki takı  üyesi i  ulu ası a izi  ver ektedir. Bu iki kişi ütü  aç 

oyu a pua  getire  es eleri  hake i  görüş ala ı içersi de ol ası ı sağla akta  soru ludur. Bu yüzde  
u görevde karşı takı ı  yaptığı es e i  kopyası ı  asa aşı da takı  pilotları da  irisi tarafı da  

yapıl ası gerek ektedir.  
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Ayrı a; u görev aç hazırlık süre i e ve aç es ası da za a  al aktadır. Maçta  ö e; hazırlık süre i i  u 
görev se e iyle uzatıl ası ı ekle eyi , u sizi  görevi iz. Pratik yaparak, istediği iz odeli ir kaç sa iye 
içersi de ta a laya ilirsi iz. Basit ir şekil yaparak he  ke di ize he  de karşı takı a kolaylık sağla ış 
olursu uz, ya da karışık ir odel yaparak he  ke di izi he  de karşı takı ı zorlaya ilirsi iz.  
 

13- DEPOLANMIŞ NESNELER CE)A PUANINA SEBEP OLAMA)LAR 

Depola a ala ı daki es eleri  erede oldukları veya e kadar üyük oldukları ö e li değildir. Kural , , 
 ve  içi  hatırlat a.  

 

12- FİKİR MODELİNİN ÜSTE OLMASI 
Fikir odeli i  kutu  odeli i  ir parçası olup ol adığı çok açık elirtil e iştir, a ak ir irleri de  

ağı sızdırlar. Kural  gereği fikir odeli i üs ala ı a getire ilirsi iz. Dikkat! Kutu odeli i değil. 
 

11- ATIŞ NEDİR? 

Eğer ir keli e i  FLL ta ı ı elirtil ediyse, lütfe  o keli e i  ge el a la ı ı kulla ı . “ade e çok fazla talep 
edildiği içi  açıklık getiril esi de fayda var. 
Atış yap ak ta  kasıt topu, hakemi topun puan kazanma pozisyonuna gitmesi için  tasarla dığı a i a dıra ak 

bir yöntemle ser est ırak ak veya it ektir. Eğer tasarladığı ız eyle i  herha gi ir hake e göre ir atış 
olup ol aya ağı ko usu da e i  değilse iz, farklı ir eyle  tasarlayı .  
 

 

10- ATIŞ Çİ)GİSİNİN DOĞUSU 

Eğer ro otu uz kaleye ir atış yapıyorsa, ro otu uzu  ta a ı atış çizgisi i  doğusu da ol alıdır. Kural  ve 
 içi  hatırlat a  

 

9- TOPUN YOLDAN ÇEKİLMESİ 
Eğer ro ot topu üs ala ı dışı da iste eye  i yere ırakırsa, siz veya hake  herha gi ir za a da topu 
uzaklaştıra ilirsi iz, a ak topu ir daha aşka irşey içi  kulla a azsı ız.  Kural  içi  yeni istisna) 

 

8- BULUT ANAHTARI ÇÖP CE)ASINA TABİ OLMAYACAK 

Bulut Erişi i göevi de kulla dığı ız a ahtarı üs ala ı dışı da ıraktığı ızda çöp ezası a se ep ol aya aktır. 
(Kural 32 için yeni istisna) 

 

7- ÇIRAKLIK 

Masaya geldği izde Çıraklık görevi d ekulla a ağı ız odeli izi  hazır ol ası gerekir. İstediği iz za a  
i sa ları elle u odele ekleye ilirsiniz – açta  ö e hazırlıkza a ı da dahil. “ade e odeli hake i  görüş 
ala ı içersi de ulu dur a ız üste veya Kural  e göre depola a ala ı da   pua  al a ızı sağlaya aktır. 

 pua  al ak içi , ro otu uzu  i sa ları ağladığı ız odeli ölçek odeli etrafı da yer ala  e  kuzey atıda  
daireye değe ek şekilde yerleştir esi gerek ektedir. Bu odel çöp pe altıya se ep ol aya aktır. 
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6- ORTAK GÖREV 

Ekra  ve ka era siste i kusursuz kurulduğu da düzgü  çalış aktadır. A ak tur uva es ası da kusursuz ir 
kurulu  ekle ek gerçekçi ol aya aktır. Bu yüzde  u se eki ortak görev paylaşı ı te sil ede ektir ve 
fiziksel olarak her iki takı da u siste i aktif hale getirdiği de çalışa aktır. A ak ala ağı ız PUAN karşı takı a 

ağlı ol aya aktır. Kural  içi  hatırlatma) 

 

5- SAHA KURULUM HAKKINDA 

 “ayfa  de e  alt sağda yer ala  resi  DOĞU MERKE) KILAVU)U  olarak ta ı la alıdır. 
 Gü ey erkezde yer ala  halka odeli sayfa  te gösterildği gi i yerleştiril elidir. 
 Ara a Motoru görev odeli de doğru re k sırala ası atıda  doğuya doğru sarı, avi ve kır ızıdır. 
 Ara a Motoru görev odeli de re kli tekerleği  elirli ir aşla gıç pozisyo u yoktur, rastgeledir. 
 Bağla tı odeli de fırıldağı  sade e iki adet kolu vardır ve aşla gıç pozisyo u da kır ızı kol 

yukardadır, yani tava a ak aktadır, sol tarafa değil. Kolda hafif ir kavis ol ası a rağ e  kola 
ge el olarak akı  ve ir saat koluy uş gi i davra ı . Kır ızı kol saat  ye işaret et eli 9 veya  e 
değil.  Sayfa  ve ’daki resi lerde ve sayfa ’teki yazıda hata ulu aktadır.  

 Ara a Motoru görev odeli deki halkalar hariç, diğer halk odelleri i  re k yerleşi i ö e li değildir.  
 Matta avi çizgiler yoktur. “izdeki atlarda avi değil yeil çizgiler ulu a aktır. 

 

 

 

4- MAT BOYUTU  

Bu se e at oyutları iraz ge iştir kuzey-gü ey . Eğer u duru  atı ızı  asa ıza sığ a ası a ve düzgü  
seril e esi e se ep oluyorsa, res i çözü  atı ızı  kuzey kıs ı daki siyah a dı kes ek şekli dedir. Çünkü 

u ke ar harha gi ir işlev taşı a aktadır ve u değişiklik ro otu uz tarafı da  farkedil eye ektir. İyi ir 
keis  yap aya çalışı  a ak güve liği iz kesi i  doğru ol ası da  daha ö e li. Ye i at ateryali ize 
adaptasyo u uzdaki a layışı ız içi  teşekkürler.. 
 

3- BAĞLANTI GÖREV HESABI 
Bağla tı görevi deki pua  hesapları da herha gi ir hata ulu a aktadır. İ reyi saat yö ü ü  tersi e 
ol ası gerektiği gi i yerleştirdiği izde farkede eksi iz ki i re ilk kır zı pozisyo u  ir tık altı dadır. 
 

2- KAPININ SALLANMASI 

Kapı ı  ay ı şekilde kal a, açıl a veya kapa a eğili i ta a e  rastgeledir. Her ne kadar resme bakarak 

yapılsa da, atı duvar ke arı a asıl sa itle diği e göre değişiklik göstere ilir. Ro ot kapı kolu u aşağı 
i dirdiği de kapı salla a ak şekilde tasarla ıştır, a ak hassas olduğu u da a ul et ek gerekir. Bu yüzde  
işi izi şa sa ırak akta sa kapı ı  kusursuz ir içi de atı duvar ke arı a sa itle iş ol ası ı veya kapı 
kolu i dirildiği de kapı ı  ke diliği de  açıl ası ı ekle eyi  soru a ir ühe dis gi i yaklaşarak kapı ı  

aç so u da açık kal ası ı sağlaya ak ir çözü  geliştiri . 
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1- TERSİNE MÜHENDİSLİK 

Bu madde “aha Kurulu  dokü a ı da “ayfa ’te elirtile  tersi e ühe dislik odeli i  kurulu u ile ilgilidir. 
Maçta  ö e hazırlık süre i de, İLK  parçalı seti iz ile odeli izi yapıp u u eli izle sepete yerleştir elisiniz 

ve u sepeti karşı takı ı  asası a işaretle iş yere koy alısı ız. O lar da ay ı şekilde ke di yaptıkları 
odeli yerleştirdikleri sepeti sizi  asa ıza koya aktır. Maç aşladıkta  so ra, ro otu uz KENDİ saha ızdaki 

sepeti alıp KENDİ üs ala ı ıza getirir. Siz de elinizle İKİNCİ  parçalı set ile karşı takı ı  yaptığı odeli  ir 
kopyası ı yaparsı ız.  


