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Önemli notlar

• 120 saniyeyi aşmayacak şekilde tasarımın/kodun kart üzerinde veya bilgisayarda
nasıl çalıştığını gösteren ve videonun bir yerlerinde en az bir kere kendiniz görünecek
şekilde video hazırlayıp teslim edileceklere eklemeniz gerekmektedir.

• Her teslim edilen ödev için 5’er dakikalık, projesi ve yaptıkları hakkında bireysel uzak-
tan sizin anlatımınız/sunumunuz ve benim soracağım sorulara cevap vermenizin ardın-
dan değerlendirme yapılacaktır. Dolayısıyla alacağınız not, ödevinizde yaptiklarınız ve
bunlara ait sorulan sorulara sunum esnasında verdiğiniz cevaplara göre degerlendirile-
cektir. Sunum tarihleri ve saatleri kişisel bazda dersin sitesinde ilan edilecektir.

• Ödev bünyesinde insiyatif alınması gereken durumlarda sebeplerini kod üzerinde veya
istenilen dökamantasyonda belirterek kendinize özel seçimlere gidebilirsiniz. Dolayısıyla
ödev aşamasında şurada ne demek isteniyor veya şöyle de yapsam olur mu? gibi sorular
sormanıza gerek yoktur. Yine de soru sormanız gerekiyorsa bunu sözlü olarak yapılan
canlı derslerde bizzat bulunarak yapabilirsiniz.

• Teslim etmeniz gerekenlerin listesi şu şekildedir.

1. Proje dosyaları: Kaynak dosyaları (.c), header dosyaları (.h) ve gereken tüm dosya-
ları içerecek şekilde. Toplam dosya boyutunu küçültmek için derleme aşamasında
oluşan dosyaları göndermenize gerek yoktur!

2. Proje raporu

3. Demo videosu

• Proje raporu kısmındaki dokümantasyona gereken özeni göstermeniz gerekmektedir.
Blok diagramları, akış diagramları, ilgili kısımların devre şeması ve gerekli metinsel
anlatımları dokümanınızda mutlaka olması gerekmektedir. Dokümanınız kesinlikle kod
içermemelidir. Kod için yapılacak dokümantasyon proje dosyalarının ve kodlarının içe-
risinde uygun yerlerde yapılmalıdır.
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Ödev metni

• En az bir adet dijital sensaör veya arayüz kullanarak veri okuması yapma. Final öde-
vinde geçerli olan herşey bu ödev için de geçerli olacak fakat digital sensör seçimi
rastgele olamayacak ve asağıdakilerden biri olmak zorundadir. Kullanılabilecekler:

– Kart üzerindeki gömülü mikrofon: ST-MEMS audio sensor omni-directional digital
microphone

– HC-05 veya HC-06 bluetooth modulü

– 4 x 4 matrix array 16 tuşlu membran switch keypad klavye

– I2C IIC OLED Ekran modülü (Herhangi bir boyutta olan olabilir örnegin 0.96"
inch piyasada yaygın olarak bulunabiliyor.)

• Kullanılan sensör üzerinden alınan verileri işleyip en az 3 farklı veya daha fazla sonuç
üretmek. Örneğin, ivme ölçer ile sağa, sola, yukarı ve aşağı hareketlenmeler ve miktarları
tespit edilebilir.

• Sensör verilerini seri port üzerinde kullanıcıyla en az 4 seçenek/karakter ile etkileşime
girerek göstermek veya komut almak. Örneğin, kullanıcı terminalda bir tuşa bastığında
o anki sensördeki ham veriyi (ivmeölçer için x, y, z koordinatlarını) göstermesi veya
başka bir tuşa bastığında işlenmiş veri olan yön ve açı bilgilerini göstermesi gibi.

• Proje yapısı ve taslağı olarak dönem boyunca anlatılan, derslerde kullanılan ve sitede
yer alan proje taslağı kullanılmalıdır. Ayrıca ödeve başlamadan önce hangi sensörü
veya elemanı neden seçtiğinizi bana belirtip benden onay almak zorundasınız. Her bir
elemanı yaklaşık olarak eşit sayıda kişi kullanılabilecek, bir sensöre/elemana yığılma
olması kabul edilmeyecektir.
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