ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ
DİKKAT: ÖDEVLERİNİZ 10 SANİYE İÇİNDE İNCELENEREK NOTA DÖNÜŞTÜRÜLÜR. ÇOK DAHA FAZLA İNCELEME
İSTEYEN ÖDEVLER GERÇEK DEĞERİNDE NOT ALAMAZ. O nedenle esas incelenecek kısımları daha ön plana
çıkararak ve dikkat çekerek sunmaya çalışın. Kopya şüphesi uyandırırsa en ince detaya kadar bakılır. Hoca
isterse ilk kopyada öğrenciyi bırakabilir. Kopya denildikten sonra sizin "kopya değildir" demenizin bir önemi
yoktur. "Hocam aynı evde çalışıyoruz... aynı bilgisayarı kullanıyoruz..." gibi bahaneler geçersizdir. Birinizdeki
hata diğerinde çıkarsa, imza gibi aynı tarz ve yöntem diğerine aktarıldıysa veya ödevi diğerinden alıp üzerinde
değişiklik yapıp göndermeye çalıştıysanız bütün bunlar kopyadır. Genellikle notlar sistem kapanmaya yakın
ilan edildiği için Karabük'e gelip ispatlamaya zamanınız olmayacaktır (Kopya denilen herkesin aynı anda
gelmesi gerekir). Basit bir ödevden kalırsınız..
Sistem yüklenecek ödevlerin hepsi PDF formatında olacaktır. Ödevlerinizi PDF formatında hazırlamak için
aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Buradaki anlatımlarda hazırladığınız ödevler Word dökümanı ile istenen
şekle getirildikten sonra PDF dönüştürülmektedir. Kendinizin geliştireceği başka yöntemeler de olabilir.
Sisteme önce kendinizi kaydedin. Şifrenizi unutmayın. Numaranızı dikkatli yazın.

Kendinizi kaydettikten sonra ilgili dersi listeleyip isminizi listede bulmaya çalışın.

Yükleyeceğiniz ödev açılır menüden seçin ve dosyanızı bilgisayarınızdan işaretleyin. Şifrenizi girip
dosyanızı sisteme yükleyin. Yükledikten sonra Listeyi tekrar listelerseniz ilgili ödevin yanında yüklenen
dosyanın boyutunu Kbyte olarak görürsünüz. HER ÖDEV KENDİ NUMARASINA YÜKLENECEKTİR. YANLIŞ
NUMARAYA YÜKLENEN ÖDEVLER NOT ALAMAZ (çünkü o gruptaki ödevler birlikte okunur ve bir
notlandırma sistemi takip edilir. sistemi bozan ödevlere değerlendirmeye alınmaz). ÖDEV YENİDEN
YÜKLENİRSE, eski gider, doğrusu orada kalır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK TASARIM DERSİ
Aşağıdaki verildiği şekliyle gerekli ekran görüntülerini print screen yaparak alın Paintte yada Wordde kırpın ve
daha sonra pdf ye dönüştürerek sisteme yükleyin. Sizden istenen önemli kısımları çerçeve içine alın. Sizden
istenmeyen bilinçsizce yaptığınız sonuçları göstermek (gelişigüzel herşeyi anlatmaya çalışmak) işi bilmediğinizi
gösterir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM DERSİ
Teknik Resim tertip ve düzen dersidir. Bu nedenle resimlerinizin sayfa içerisinde duruşu ve görünüşleri çok
önemlidir. Düzgün ve tertipli olmalıdır. Puanların çoğu buradan kırılır. Bunun için aşağıdaki açıklamalar size
faydalı olabilir.
1. AutoCad Çizimlerinizi Hazırlayın. Autocad de çizimlerinizi rastgele değişik yerlere çizerek çizimlerinizi
hazırlayın.

2. Word’de Sayfanın Çerçevesini ve Anteti Hazırlayın. Word’de şu adımları takip edin.
a) Sayfanın çerçevesini sol taraf daha geniş olacak şekilde ayarlayın: Önce Narrow dan dar seçeneğini
işaretleyin. Sonra Özel kenar ayarlamaya (Custom margins) tıklayın. Böylece sol taraf 2 cm diğer
tarafların 1,27 boşlukta olacaktır.

b) Sayfaya Kenar Çerçevesi Atın: Bunun için şu adımları takip edin. Şekildeki üç işaretlemeyi yaptıktan
sonra sağ alt köşedeki Options (Seçenekler) kısmını işaretleyin. Buradan bir ayar daha yapacağız.

c) Sayfanın altına Tablo ile Anteti oluşturalım: Bunun için enterla sayfanın en altına kadar inelim ve
buraya 3x4 lük bir tablo atalım. Bu tablonun genişliğini 17 cm ayarlayıp hücrelerin genişliğini ve
birleşimlerini şekilde gibi yapalım.

Antetin son şekli şu şekilde olsun. İçerisine yazılarınızı yazın.

3. AutoCad’deki Çizimlerinizi Word’de taşıyıp kenarlarını kırpın: Bunun için önce wordde sürekli
kullanacağımız Resim kırpma aracını hızlı erişim menüsüne ekleyelim. Daha sonra AutoCad’den
resimlerimizi word’ün içine atıp kenarlarını kırpalım ve yerleştirme ayarlarını yapalım.
a) Kırpma aracını hızlı erişimde gösterelim.

Kırpma aracımız Hızlı erişime geldi.

b) AutoCad’den resimleri getirip Worde atalım. AutoCad’de taşıyacağımız resmi seçelim.

c) Word’de yapıştıralım. Dikkat ederseniz wordde resmin kenarlarında çok fazla miktarda boşluk vardır.
Buraları önceki adımda getirdiğimiz Resim Kırpma aracı ile kırpalım.

d) Küçük boyutta olan resmi köşesinden tutup büyütelim. Resmi büyüttüğümüzde daireler Elips
şeklinde gözükmesin. Bunun için orta kenarlardan bir çekerek daire şeklinde görünümünü
sağlayalım.

e) Daireleri düzelttikten sonra dikkat edersek resmi istediğimiz yere taşıyamıyoruz. Bunun için Resmin
üzerinde sağ tuşa tıklayıp En alttaki seçenekten Format of Object> Layout>In front of Text yolunu
kullanarak resmin metnin önünde gezmesini sağlayalım. Böylece resmi istediğimiz yere taşıyabilirz.

Resim sayfanın ortasında ortalı oldu.

ÇİZDİĞİNİZ RESİMLERİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DAHA AZ SAYIDA SAYFADA TOPLAMAYA ÇALIŞAN. HER ÖDEV TEK
BİR DOSYA HALİNDE OLACAKTIR. YANİ İLGİLİ ÖDEV EN AZ 3 SAYFAYA SIĞDI İSE BU ÜÇ SAYFA TEK BİR PDF
OLARAK SİSTEME YÜKLENECEKTİR.
4. Dosyanızı PDF ye dönüştürüp Sisteme yükleyin.

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA
Bu derste yaptığınız ödevler için Word de ekran görüntülerini ve kodları bir araya getirin. Daha sonra PDF ye
dönüştürüp sisteme yükleyin. Sadece EKRAN ÇIKTILARINI PRINT SCREEN yapın, KODLARI METİN OLARAK ATIN.
Böylece pdf dökümanları daha küçük boyutta olacaktır. Asp.Net sayfalarındaki KIRMIZI KODLARI yüklemeyin.
Zaten o kodlar görüntü olarak gösterilmektedir. C# kodlarını ise MAVİ RENKLERİ kalacak şekilde yükleyin. Kodlar
arası boşluklar TEK SATIR olsun. Sayfaları fazla göstermeye çalışmayın. Tam tesine puanınız düşer.

Örnek Ödev-1 (Ali Su- 201203434334)
Ekran Görüntüleri

Kodlar
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;

using
using
using
using
using

System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Windows.Forms;
System.Collections;

namespace WindowsFormsApplication21
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string IsimSoyisim = textBox1.Text;
Form2 YeniForm2 = new Form2();
YeniForm2.AdSoyad = IsimSoyisim;
YeniForm2.Show();
this.Hide();
}
}
}

