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ENIAC PROGRAMCILARI ile birlikte
Açıklama: Öğrenciler örüntü tanımayı öğrenir, şifreleri uygular ve 
oluşturur ve bir bilgisayarın örüntü tanımayı nasıl kullanabileceğini 

tartışır.

BİLGİSAYAR BİLİMCİLER ÖRÜNTÜ TANIMAYI 
PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN NASIL 

KULLANIRLAR?

ÖRÜNTÜ TANIMA
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MALZEMELER

SÖZLÜK

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Öğrenciler...
1. "Örüntü Tanımayı"

tanımlarlar.
2. Bir şifre üzerinde örüntü

tanımayı kullanırlar.
3. Bir bilgisayarın örüntü

tanımayı kullanabileceği bir
yolu adlandırırlar

1. Örüntü Tanıma Özeti
2. Bozuk Latince Çalışma kağıdı
3. Cevap anahtarı
4. Kod Kırıcı Çalışma kağıdı
5. Makaslar
6. Bağlantı elemanı
7. Kartonlar
8. Video: ENIAC Programmers

Project
9. Makale: ENIAC Programmers

STANDARTLAR

CSTA: 2-NI-06 
CCSS ELA: CCRA.R.1 
CCSS Math: MP1

Örüntü tanıma: Bir dizi veride bir örüntü bulma
Şifre: Bir kod; Başka birinin anlamaması için bilgiyi değiştirmenin bir yolu
Kod/kodlama: Bilgileri bir şifreye dönüştürme
Kod çözme: Bir şifreyi tekrar bilgiye dönüştürme

GİRİŞ (10 Dakika) 

1. Öğrencilerle bugünün öğrenme hedeflerini paylaşın ve onlardan Bozuk Latince kodlanmış
örnek metni okumalarını isteyin.
2. Öğrencilerden üçer üçer saymalarını isteyin.
3. İk dakika süre tutun. Öğrencilerden Bozuk Latince Çalışma Sayfasında kendilerine verilen
cümlenin kodunu tekrar İngilizce'ye çözmelerini isteyin.

• Uzatma: Öğrenciler erken bitirirse, kalan cümleleri tekrar İngilizce'ye çevirmeleri için
onları teşvik edin.
4. Öğrencilerden buldukları cevapları paylaşmalarını isteyin.
5. Üç dakika süre tutun. Öğrencilerden eşlerine dönüp birlikte Bozuk Latince için 2 ila 3 kural
bulmalarını isteyin.
6. Sınıf olarak, öğrencilerin kuralları paylaşmalarını sağlayın. Bozuk Latince nasıl çalışır? Her
cümleyi tercüme ederken hangi kalıplar ortaya çıktı?

• Kuralları neden/nasıl bulduklarına ve örnekte hangi kalıpları belirlediklerine
odaklanın. Cevaplar değişeceğinden SADECE bir kılavuz olarak Cevap Anahtarını kullanın.
7. Öğrencilerin örüntü tanımayı kullandığını vurgulayın. Kuralları anlamak ve bunları
kullanarak yeni mesajların kodunu çözmek için örnek bir cümle kullandılar.

https://www.youtube.com/watch?v=41WbXaMpRnU&feature=youtu.be&t=70
https://www.youtube.com/watch?v=41WbXaMpRnU&feature=youtu.be&t=70
https://www.dreamhost.com/blog/six-women-programmed-the-first-computer-and-didnt-get-the-credit/
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TEKNOLOJİ IŞIĞINDA KADIN (5 Dakika) 

1. ENIAC Programmers Project trailer [1:10 - 3:35] videosunu oynatın.
• Alternatif: ENIAC Programcıları hakkındaki makaleyi okutun.

2. Açıklayın: Bu video, ENIAC bilgisayarının ilk programcıları olan kadınlardan bahsetti. 
Yaptıkları her şey yeniydi - bir bilgisayarın tüm parçalarının kendilerine verildiğini ve "Şimdi 
bir araya getir ve çalıştır" talimatı verildiğini hayal edebiliyor musunuz?

3. Sorun: Bugün ENIAC ve bilgisayarlar arasında fark ettiğiniz bazı farklılıklar nelerdir?
• Önerilen Cevaplar: ENIAC'ta ekran yoktur. Her yerde bir sürü kablo var. Kadınlar farklı 
yerlerden kablolar takıyor gibi görünüyor. Bu çok fazla!

ETKİNLİK (25 Dakika)

Bölüm 1: Sezar Şifresi (10 Dakika)
1.  Kod Kırma Çalışma Sayfasını dağıtın. Öğrencilerin Sezar Şifresi kodlayıcı/kod çözücülerini 

kesmelerini sağlayın.
2. Bir öğrenciden Sezar Şifresi kurallarını okumasını isteyin.
3. Tahtaya “ENIAC” yazın.
4. Sınıf takip ederken ve ona şu kelimeyi kodlamasında yardımcı olurken bir öğrenciden tahtaya 

gelmesini isteyin: 1 rotasyon kullanarak ENIAC.
5. Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırın.
6. 3 dakika için bir zamanlayıcı ayarlayın. Her grup, 1 ile 26 arasında bir sayı kullanarak kendi Sezar 

Şifrelerini oluşturmalıdır. Onlara ENIAC kelimesini ve seçtikleri diğer 5 harfli iki kelimeyi tercüme 
etmelerini söyleyin.
 • Örnek: 2 rotasyonlu ENIAC, HELLO, WORLD “GPKCE JGNNQ YQTNF”

7. Beş dakika süre tutun. Öğrenciler sadece kodlanmış üç kelimeyi rastgele bir sırayla diğer gruba 
geçirmelidir. Gruplar, en az birinin ENIAC'a çevrildiği bilgisini kullanarak kodlanmış kelimelerin 
ne olduğunu bulmaya çalışmalıdır.

GİRİŞ (Devam) 

8. Üç dakika süre tutun. Öğrencilere, patlamış mısır yöntemini kullanarak örüntü tanımanın
kısa açıklamasını ve kullanımlarını yüksek sesle okumalarını sağlayın. Bir kişi başlar ve her
cümleden sonra okuyacak bir sonraki kişiyi seçer.

9. Öğrencilere, Bozuk Latince ile yapmaya başladıkları gibi, mesajların kodlanması ve kodunun
çözülmesi için tarihi yöntemleri kullanarak etkinliğin geri kalanını örüntü tanıma kaslarını
inşa etmekle geçireceklerini söyleyin.

https://www.youtube.com/watch?v=41WbXaMpRnU&feature=youtu.be&t=70
https://www.dreamhost.com/blog/six-women-programmed-the-first-computer-and-didnt-get-the-credit/
https://www.dreamhost.com/blog/six-women-programmed-the-first-computer-and-didnt-get-the-credit/
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Bölüm 2: Çok Fazla Veri İçeren Sezar Şifresi (10 Dakika)

1. Açıklayın: Gruplarınızda, sadece üç kelimeden oluşan bir şifre oluşturmak yerine, Sezar Şifresi ile 
üç ila beş uzun cümleyi kodlayacaksınız.
• Not: Cümlelerin birlikte anlamlı olması veya bir paragraf oluşturması gerekmez. Herhangi bir 3 
- 5 cümle yapacaktır.

2. Beş dakika süre tutun. Gruplar şifreli cümlelerini oluşturmalıdır.
3. Açıklayın: Şifrenizi başka bir gruba vermeden önce, bazı stratejiler üzerine beyin fırtınası yapın. 

Bu şifreyi nasıl çözeceğiniz için gereklidir. Stratejiler, şifreleri daha hızlı kırmanıza yardımcı 
olacak!

4. İki dakika süre tutun. Öğrenciler kendi gruplarında stratejiler oluşturmalıdır.
 • Yol Gösterici Sorular: Kırılması diğerlerinden daha kolay olan kelimeler var mı? Tek 
harfli veya iki harfli bir kelimeyi nasıl deşifre edebilirsiniz?
5. Üç dakika süre tutun. Gruplar şifreleri takas etmeli ve yeni şifreyi kırmaya çalışmalıdır.
 • Not: Öğrencilerin bu şifreyi kırabilmeleri beklenmez.

Bölüm 3: Kapanış (5 Dakika)

1. Aktiviteyi aşağıdaki Düşün-Eşleş-Paylaş ile kapatın:
2. Düşün: Etkinliğin sonundaki sorular üzerinde bir dakika boyunca sessizce düşünmelerini 

isteyin.
• Şifreyi çözmek için hangi stratejileri kullandınız? Bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğuna 
karar vermek için bunları nasıl kullandınız?
 • Önerilen cevaplar:
  • Gerçek bir kelime mi yoksa İngilizce bir kelime mi olduğunu görmek için 
her seferinde bir kelimeyi dönüştürdük.
  • En hızlı bakılan sözcükler olduğu için önce küçük sözcükleri dönüştürdük.
  • Yeterli sürede ikinci şifreyi kırabildiniz mi? Ya bir kitap uzunluğunda 
olsaydı? Neden veya neden olmasın?
3. Eşleş: En yakınındaki partnerine dönmelerini ve sorularla ilgili düşüncelerini 
paylaşmalarını isteyin.
4. Paylaş: Birkaç öğrencinin sorularla ilgili düşüncelerini sınıfla paylaşmasını sağlayın. 
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BİLGİLENDİRME (5 Dakika)

1. Açıklayın: Artık şifreyi kıracak bir bilgisayarınız olduğunu hayal edin. Bu bilgisayar bilgiyi o 
kadar hızlı işler ki mesajın uzunluğu önemli değildir.
2. Sorun: Beyin fırtınası yapalım; Bir bilgisayarın şifreyi çözmeye yardımcı olmak için 
yapabileceği bazı yararlı şeyler nelerdir?
 • Yol Gösterici Soru: Bilgisayar belirli bir döndürme kullanarak bir kelimenin kodunu 
çözerse, bunun doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız?
 •Önerilen cevaplar:
  • Bilgisayar, bir kelimenin İngilizce mi yoksa İngilizce sözlükte mi olduğunu 
anlayabilmelidir.
  • Bilgisayar tüm kelimelerin İngilizce olup olmadığını anlayabilmelidir.
  • Bilgisayar bir kelimenin ne kadar uzun olduğunu söyleyebilmeli ki önce en 
kısa kelimelere bakabilsin.
 • Bilgisayar, kullandığımız herhangi bir döndürme ile metni değiştirebilmelidir.
 • Bilgisayar, oluşturduğunuz Şifre Diskindeki tüm dönüşlerden geçebilmelidir.
3. Kapatın: Tebrikler! Hepiniz bir kalıbı nasıl tanıyacağınızı öğrendiniz ve bir bilgisayarın 
kodları nasıl kırabileceğine dair stratejiler oluşturdunuz. Bilgisayar Biliminde, bir sorunu çözen 
stratejilerin listesine algoritma denir. Algoritmalar, bilgisayar bilimcilerinin sorunları çözmek 
için örüntü tanımayı kullanmalarının bir yoludur.
 • Uzantı: Standartlar kılavuzunu kullanarak örüntü tanımanın sınıfınızın konusuna 
nasıl uygulanacağından bahsederek bitirin. 




