
Yapay Zeka Temelli Sanal Robotlar ile 
Robotik Kodlama Müfredatı

ROBOTİK EĞİTİMİNE GİRİŞ



Robotiğe Giriş

Ders 1: “ScoutRider” ile Riders'a Giriş

Robotik kodlamada karar vermeyi öğreneceğiz.
Temel Python Komutları: Bir görevi gerçekleştirecek basit Python komutlarını keşfedin. 
Algoritmalar: Bir dizi oluşturmak için birden çok komutu bağlayın.
Problem Çözme: Zorluğu gittikçe artan mantık bulmacalarını çözün.
Basit Çeviri: Birim adımlarla bir zemin üzerinde bir noktadan diğerine hareket edin.   
Basit Döndürme: Bir algoritma içerisinde sağa ve sola dönüşleri öğrenin.

Ders 2: “DirtRider” ile Programlama Döngüleri

While döngülerini öğreneceğiz.
While Döngüleri: Python'da While döngülerini uygulayın.      
Paternler: Paternleri tanıyın ve uygulayın.
Algoritmalar: Bir dizi oluşturmak için birden çok komutu 
bağlayın. Basit Çeviri: Birim adımlarla bir zemin üzerinde bir 
noktadan diğerine hareket edin.
Basit Döndürme: Bir algoritma içerisinde sağa ve sola dönün.

Ders 3: “HotRider” ile Koşullu İfadeler

Robotik kodlamada koşullu ifadeleri kullanmayı öğreneceğiz.
Koşullu İfadeler: Python'da if ve elif ifadelerini uygulayın.
Algoritmalar: Mevcut koşullara yanıt veren uyarlanabilir algoritmalar uygulayın.       
Basit Çeviri: Birim adımlarla bir ızgara üzerinde bir noktadan diğerine hareket edin. 
Basit Döndürme: Bir algoritma içerisinde sağa ve sola dönün.

Ders 4: “GarbageRider” ile For Döngüleri

For döngülerini öğreneceğiz.
For Döngüleri: Bir dizi üzerinde belirli sayıda tekrar edin.
Yeniden Düzenleme: Kod verimliliğini iyileştirin.
Paternler: Algoritma geliştirme için kalıpları tanıyın ve uygulayın. 
Çeviri: Kesirli adımları kullanarak bir zemin üzerinde bir noktadan diğerine hareket edin. 
Kordinatlar: Bir engel parkurunda işaretlenmiş noktaları tanıyın.
Rotasyon: Basit sola/sağa dönüşler uygulamak için radyan kullanarak döndürün.

Ders 5: “LabRider” ile Yol Bulma

Yol Bulma ve Taşırma Algoritmasını öğreneceğiz.
Çift For Döngüleri: İç içe For döngülerini uygulayın.
While Döngüleri: Python'da While döngülerini uygulayın.
Yol Bulma: Bir zemindeki en kısa yolu bulmak için algoritmalar uygulayın.             
Algoritmalar: Mevcut koşullara yanıt veren uyarlanabilir algoritmalar uygulayın. 
2B Koordinatlar: 2B zemine atanan verilerle çalışın.



Robotiğe Giriş

Ders 6: "WallRider" ile Geri Bildirim

Geri besleme ve sürekli zamanlı komutlarını öğreneceğiz.
Tercüme: Metre/saniye kullanarak robot hızını kontrol edin.
Döndürme: Radyan/saniye kullanarak robot açısal hızını kontrol edin.
Geri Bildirim Algoritmaları: Kararlı bir kontrol algoritması oluşturmak için geri bildirim uygulayın. 
Sensörler: Algoritmaya giriş olarak bir mesafe sensörü kullanın.
Optimizasyon: Bir sonucu iyileştirmek için bir algoritma ayarlayın.

Ders 7: "LineRider" ile Görüntü İşleme

Diziler hakkında bilgi edineceğiz ve geri bildirim algoritmaları ile becerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 
Tercüme: Metre/saniye kullanarak robot hızını kontrol edin.
Döndürme: Radyan/saniye kullanarak robot açısal hızını kontrol edin.
Diziler: Python'da 1B diziyle çalışın.
Görüntü İşleme: Bir 1D kamera görüntüsünü okuyun ve piksel verilerini yorumlayın.
Geri Bildirim Algoritmaları: Kararlı bir kontrol algoritması oluşturmak için geri bildirim uygulayın.

Ders 8: "RodentRider" ile Labirent Sorunlarına Giriş

Rastgele hareketlerden takip eden duvarlara ve Labirent Çözme algoritmasına kadar farklı stratejiler 
deneyerek bir labirentten nasıl kaçabileceğimizi görmek için yeni algoritmalar keşfedeceğiz.
Rastgele Sayılar: Rastgele bir arama algoritması uygulayın.
Algoritmalar: Mevcut koşullara yanıt veren uyarlanabilir algoritmalar uygulayın.
Sol Duvar Takip Algoritması: Bir labirenti çözmek için bir algoritma uygulayın.
Labirent Çözme Algoritması: İç adaları olan bir labirenti çözmek için bir algoritma uygulayın.

Ders 9: "NewtonRider" ile Kuvvet ve Hareket

Newton'un fizik kurallarını robotiğe uygulayacağız ve bilgimizi kullanarak
yüksek verimliliğe sahip bir algoritma geliştireceğiz.
Diziler: Python'da 2B diziyle çalışın.
Renkli Görüntü İşleme: Kırmızı, yeşil, mavi (RGB) piksel verilerini yorumlayın.
2D Görüntü İşleme: 2D görüntünün piksellerini yorumlayın.
Algoritmalar: Mevcut koşullara yanıt veren uyarlanabilir algoritmalar uygulayın.

Ders 10: "GreenRider" ile Geri Dönüşüm

Farklı ürünleri ayırmak için görüntü işlemeyi kullanacağız ve ürün tipine göre eylemleri 
yürütmek için bir algoritma oluşturacağız.
Kinematik: Bir eklemin dönüşünün zincirdeki diğer eklemleri nasıl etkilediğini anlayın. 
Algoritmalar: Bir dizi oluşturmak için birden çok komutu bağlayın.
Radyanlar: Hedeflere ulaşmak için radyan cinsinden belirli açıları seçin.
Geometri: Geometri kullanarak üçgen ve açı problemleri çözün.
Sin ve Cos: (İsteğe bağlı) Gelişmiş sorunları çözmek için sin ve cos'u kullanın.
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Ders 11: "EcoRider" ile Koordinat Sistemleri

Dikim alanlarındaki görevleri tamamlamak için koordinat sistemini kullanacağız ve stratejik kararlar alacağız. 
Hedef pozisyonlara giden en verimli yolu belirlemek için açılarla da çalışacağız.
F = ma: Newton'un ikinci yasasını kullanarak fizik problemlerini çözün.
İvme Denklemi: İvme ve konum arasındaki ilişkiyi kullanarak bir problem çözün.
Grafik Oluşturma: Denklem davranışları hakkında fikir edinmek için veri grafikleri oluşturun.
Sin and Cos: Gelişmiş sorunları çözmek için sin ve cos'u kullanın.

Ders 12: "JointRider" ile Kinematiğe Giriş

Açılar hakkındaki bilgilerimizi birleştirip kinematik kullanacağız.
4 eksenli bir robot kolunu birden fazla eklem ve bir taban ile kalibre etmek için denklemleri çözeceğiz.
Kuyruklar: Python'da zamanla değişen bir veri listesini yorumlayın.
Geri Bildirim Algoritmaları: Kararlı bir kontrol algoritması oluşturmak için geri bildirim uygulayın.
3B Koordinatlar: XYZ uzayında hareket edin.
Açılar: Daha gelişmiş problemleri çözmek için bir vektörün açısını belirleyin. Bir vektörün uzunluğunu 
hesaplayın.

Ders 13: "ZeroGRider" ile 3B Uzayda Kontrol

Uydumuzu bir iskeleye yönlendirmek için görüntü geri bildirimleriyle çalışacağız. İmaj kullanıp
hedefi yerleştirmek için işleme ve uydumuzu başarılı bir şekilde yerleştirmek için 3D Uzayda hareket edeceğiz. 
Sensörler: Algoritmaya giriş olarak bir mesafe sensörü kullanın.
Geri Besleme Algoritmaları ve Sönümleme: Sıfır sürtünme ortamında kararlı geri besleyin.
Renkli Görüntü İşleme: Kırmızı, yeşil, mavi (RGB) piksel verilerini yorumlayın.
3B Koordinatlar: XYZ uzayında hareket edin.

Ders 14: "ZeroGRider" ile Açısal Hareket
3 boyutlu uzayda açısal hareketi öğreneceğiz ve robotumuzu yalpalama ve yunuslama ile 
kontrol ederken robotumuzu kenetlemeye çalışacağız.
Renkli Görüntü İşleme: Kırmızı, yeşil, mavi (RGB) piksel verilerini yorumlayın.
Geri Besleme Algoritmaları ve Sönümleme: Sıfır sürtünme ortamında kararlı geri besleyin. 
Sensörler: Algoritmaya giriş olarak bir mesafe sensörü kullanın.
3D Döndürme: Yalpalama ve yunuslama kullanarak 3D uzayda döndürün.
Döndürme: Radyan/saniye kullanarak robot açısal hızını kontrol edin.

Ders 15: "AutoRider" ile Otonom Sürüş

Başka araçların olduğu bir yolda otonom olarak dolaşmaya çalışacağız. Herhangi bir 
çarpışmayı önlemek için otonom sürüş algoritmaları geliştireceğiz.
Öğrenmenin Sentezi: Bu ders belirli bir yeni kavramı öğretmek için tasarlanmamıştır. 
Önceki derslerde tanıtılan birçok unsuru sentezlemek için tasarlanmıştır.
Geri Bildirim Algoritmaları: Kararlı bir kontrol algoritması oluşturmak için geri bildirim 
uygulayın.
2D Görüntü İşleme: 2D görüntünün piksellerini yorumlayın.
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