
KankaBot Kullanma Kılavuzu 

Genel Bilgiler 
KankaBot oyunu çalıştırıldığında aşağıdaki görüntü ekrana gelir.  

KANKABOT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ



Oyunumuzun ana bileşenleri şunlardır: KankaBot, Parkur, Komut Kartları, Görev Kartları. 
Şimdi bu bileşenleri tanıyalım: 

KANKABOT 

PARKUR  

 

                  

Girilen komutları parkur üzerinde hareket ederek 
yerine getiren sevimli robotumuz. 

KankaBot un hareket alanı. Belli bir konuda şekiller içeren 3x3 yada 4x4 karelerden 
oluşmaktadır. 



KOMUT KARTLARI 

 

KankaBot un ileri, geri, sağa, sola ve geriye dönmesini ve ilerlemesini sağlayan 
toplam 10 adet komut kartı vardır. Komut kartlarının görüntüleri ve ne anlama 
geldikleri aşağıda verilmiştir. (Not: 3 Kare İleri Git komut kartı 4x4 parkurlarda 
bulunur) 

1 KARE İLERİ GİT 2 KARE İLERİ GİT 3 KARE İLERİ GİT

BULUNDUĞUN 
KAREDE SAĞA DÖN

1 KARE İLERİ GİT 
SAĞA DÖN 

1 KARE İLERİ GİT

2 KARE İLERİ GİT 
SAĞA DÖN 

1 KARE İLERİ GİT



 

BULUNDUĞUN 
KAREDE SOLA DÖN

1 KARE İLERİ GİT 
SOLA DÖN 

1 KARE İLERİ GİT

2 KARE İLERİ GİT 
SOLA DÖN 

1 KARE İLERİ GİT

BULUNDUĞUN 
KAREDE TAM 
GERİYE DÖN



GÖREV KARTLARI 

 

Bir başlangıç şekli ve 3 adet hedef şekli içerir. KankaBot’un hemen yanında görünen 
şekil KankaBot’un oyuna başlarken üzerinde duracağı hareket noktasını belirtir. Ana 
ekrandaki Görev Kartı bölümüne tıklandığında, yeni görev kartı açılır. Ve KankaBot 
otomatik olarak görev kartında yanında bulunan şeklin üzerine giderek oyuna 
başlamaya hazır bulunur. Oyuncu uygun komutları kullanarak KankaBotu sırayla 
hedeflerine ulaştırır. Ulaşılması istenen hedef, sağ el işaret parmağı figürü tarafından 
görev kartının altında gösterilir. 

Başlangıç noktası

    1. Hedef      2.Hedef     3. Hedef  



Nasıl Oynanır ? 

KankaBot görev kartında yanında belirtilen şeklin üzerinde oyuncudan komut almayı 
bekler. Oyuncu görev kartında belirtilen hedeflere sırayla ulaşmak için ekrandaki 
komut kartlarından yolunu belirler. KankaBot’un komutları alması için oyuncunun 
ÖĞREN tuşuna basması gerekir. ÖĞREN tuşuna basmadan komut girmeye çalışan 
oyuncu yanlış hareket sesi ile uyarılır.  

ÖĞREN tuşuna bastıktan sonra oyuncu, hedefe ulaşmak için belirlediği hareket 
komutlarına sırasıyla tıklar. Komutlar girildikten sonra OYNA tuşuna basar. KankaBot 
harekete geçer. KankaBot hedeflere sırasıyla ulaşan KankaBot son hedefe ulaştığında 
doğru noktada ise alkışlarla kutlanır. Yanlış hedefe vardıysa yanlış hareket sesi ile 
uyarılır. Doğru noktaya gönderilir.  

Oyunda 2 mod bulunmaktadır. 

1. Test Sürüşü Modu: Oyuncu herhangi bir görev kartı okumadan istediği görev 
noktasını kendisi belirleyerek KankaBot’u hareket ettirebilir. Komut yada 
komutlar girerek KankaBotun parkur üzerinde hareket etmesini sağlar. Bu mod, 
görev moduna geçmeden önce oyuncunun KankaBot komutlarını tanıması amacıyla 
kullanılabilir. 

2. Görev Kartı Modu: Oyuncu görev kartı üzerinde kendisinden beklenen hedeflere 
ulaşmak üzere KankaBotu programlamalıdır. Beklenen hedeften farklı bir yere 
yönlendirilirse yanlış komut ses uyarısı ile uyarılır. 

Program Test Sürüşü modunda açılır. Görev moduna geçmek için oyuncu, GÖREV 
KARTI nın üzerine tıklamalıdır. 

GÖREV KARTI na tıklandığında, oyun Görev Kartı Moduna geçer. KankaBot, görev 
kartında bulunan başlangıç şeklinin olduğu kareye otomatikman yerleşir. 

Oyuncu, ÖĞREN tuşuna basarak oyun sürecini başlatır. KankaBot un başlangıç 
karesinden, 1. hedefin olduğu kareye gidebilmesi için gerekli komutları sırasıyla tıklar. 
OYNA tuşuna basıldığında KankaBot sırayla girilen komutları uygular. 1. hedefe 
ulaşıldıysa olumlu ses duyulur ve 2. hedef için oyuncudan yeni komutları girmesi 
beklenir. 1. Hedefe ulaşılamadıysa, olumsuz ses uyarısı verilir ve KankaBot 1. hedefin 
olduğu kareye parkur üzerinde otomatikman götürülür.  

Oyuncu, ÖĞREN tuşuna basarak 2. hedefe gitmek için gerekli komut kartlarını 
sırasıyla tuşlar. OYNA tuşuna basıldığında KankaBot girilen komutları uygular. Varılan 
kare 2. hedef şeklinin olduğu kareyse olumlu ses duyulur ve son hedef için oyuncunun 
komut girmesi beklenir. Yanlış kareye gelinmişse, olumsuz ses uyarısı duyulur ve 
KankaBot 2. hedefin olduğu kareye otomatikman taşınır.  



Oyuncu, ÖĞREN tuşuna basarak, 3. hedef e gitmek için gerekli komutları sırasıyla 
tuşlar. OYUN tuşuna basılmasıyla KankaBot girilen komutları  uygular. Ulaşılan kare 3. 
hedefin olduğu kare ise, alkışlar duyulur. Yanlış kareye ulaşılmışsa olumsuz ses uyarısı 
duyulur.  

Oyuncunun yeni bir görev alması için GÖREV KARTI nın üzerine tıklaması gerekir. 
Tıklanmasıyla, yeni bir görev kartı seçilir. KankaBot yeni kartın başlangıç karesinde 
yerini alır. Oyun tüm görev kartları bitine kadar devam eder. 

NOT: Test Sürüşü Modundan Görev Kartı moduna geçilebilir, ancak Görev Kartı 
modundan Test Sürüşü Moduna oyun içinde geçilemez. Programın yeniden çalıştırılması 
gerekir.


