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AÇIKLAMALAR 

 
 

KOD 213GIM017 

ALAN Radyo Televizyon 

DAL/MESLEK Grafik Animasyon  

MODÜLÜN ADI Nesne Hareketi 

MODÜLÜN TANIMI 
3D sahnesi elemanlarının hiyerarşik sıralamayla 

hareketlendirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur 

YETERLİK 
Nesneyi 3D sahnesinde hiyerarşik sıralamayla 

hareketlendirecek yöntem ve teknikleri öğrenmek 

MODÜLÜN AMACI 

Gerekli ortam sağlandığında 3D sahnesi elemanlarını 

hiyerarşik sıralamayla hareketlendirebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sahne objelerinin hiyerarşik hareketlerini 

oluşturabileceksiniz. 

2. Kontrol malzemelerini kullanarak nesne 

hareketlerinin parametrik ayarlamasını 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisayar kurgu (NLE) ortamı, 3D animasyon 

programı, monitörler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül, 3D sahnesinde nesnelerin hareketlerinin, hareket dinamiğine uygun olarak 

gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmanız açısından yararlı olacaktır. 

 

Animasyonun genel tanımı bir nesneyi hareket halinde gösteren birçok durağan 

görüntü yaratmak ve bu görüntüleri hızla arka arkaya oynatarak nesnenin gerçekten hareket 

ettiğini düşünmemizi sağlamaktır. Kamera da görüntüyü bu mantıkla kaydeder. Yani 

fotoğraf olarak kaydedilen görüntüler yüksek hızda hareket ettirilerek fotoğrafa canlılık 

kazandırılır. 

 

Animasyonu kamera ile kayıttan ayıran nokta, görüntünün üretilme biçimidir. Kamera 

canlı görüntüleri daha sonra oynatmak üzere önceden kaydeder. Animasyonda ise her 

görüntü kare kare oluşturulur ve daha sonra bu kareler arka arkaya getirilerek hareketli 

görüntü elde edilir. Animasyonda kullanılan her görüntü veya film karesi teker teker çizilir, 

modellenir, renklendirilir. 

 

3D programların temelinde, animasyonun gerçek zamanlı olması mantığı yer alır.  Bir 

sahnedeki nesnelerin amaca ve tekniğine uygun olarak hareketinin gerçekleştirilmesi için 

gerekli olan zaman ve hareket düzenlemesi ile ilgili bilgileri bu modül içinde bulacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
Uygun atölye ortamı sağlandığında sahne objelerinin hiyerarşik hareketlerini 

oluşturabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizdeki canlıların hareketlerini inceleyiniz 

 Hareketli görüntü oluşturma prensibini inceleyiniz. 

 Hareket ile ilgili fizik yasalarını öğreniniz. 

 

İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon programlarını inceleyiniz. Çeşitli üç 

boyutlu animasyon filmlerini ve bu filmlerdeki karakterlerin hareketlerini inceleyiniz. 

 

1. ANİMASYON HİYERARŞİSİ  
 

1.1. Hiyerarşi Ağacı 

 
Animasyonun sözcük anlamı “canlandırma”dır; bir nesnenin hareketini sağlayan 

durağan görüntüleri oluşturmak ve bu görüntülerin hareket ettirilmesidir. Televizyonda 

normal bir hareket için saniyede 25 karenin akması gerekir. Modellenen bir nesnenin hareket 

edebilmesi için her görüntünün kare kare oluşturulması ve sonra bu karelerin tek tek 

fotoğraflanarak arka arkaya oynatılması gerekir. Bir animasyon ustasının bir hareketin kaç 

karede gerçekleşeceğini ve hareketin hangi evresinin hangi kareye karşılık geleceğini 

ayarlaması gerekir. Bir yönetmenin oyuncuya “90 kare koş, 20 kare durakla, sonra da kapıyı 

aç” demesi gibi bir bir durumdur bu. Bir çekimde böyle bir komut vermek mümkün değildir; 

ancak animasyonda hareket, bu komutların nesneye verilmesidir. Tabii ki programla ilgili 

komutları kullanarak. 

 

3D programı içindeki her şey programı kolay anlamamızı sağlayan bir hiyerarşi içinde 

organize edilmiştir. Hiyerarşi içinde başa doğru yükseldikçe sistemin genelini etkileyen ve 

etkileri yukarı doğru yükseldikçe sistemin genelini etkileyen ve etkileri yukarı doğru 

yükseldikçe büyüyen nesnelere ulaşılır.  

 En yüksek düzey dünya (world)’dır. Dünya (world) üzerinde yapacağınız 

değişiklikler sahnenizdeki her şeyi etkiler. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 World düzeyinin altında sahnedeki her şeyi düzenleyen beş adet farklı düzey 

bulunur. 

 Bu kategorilerin altında sahne nesnelerine ait bütün alt parametreleri ile ilgili 

detaylı bilgiler bulunur. 

Bunlar; 

 

 Zamanın Ayarlanması 

3D programında zamanın gösterilme biçimini ve kare başına düşen zamanı ayarlamak 

için “time configuration” iletişim kutusu kullanılır. 

 

 

-Ses (sound) 

 

-Çevre (environment) 

 

 

-Sahne malzemeleri (scene 

materials) 

-Malzeme yöneticisi ((material 

editör) 

-Nesneler (objects) 
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Şekil 1.1:Time configuration iletişim kutusu 

 

Bu iletişim kutusuyla yayın sistemi, saniye başına düşen kare sayısı ve animasyonun 

süresi ayarlanır. Örneğin NTSC için varsayılan değer saniyedeki kare sayısı 30’dur. Ayrıca 

PAL sisteminde film için 24 kare, televizyon için 25 kare seçilmesi gerekir. Zamanın 

gösterim tarzı; SMPTE, Frames-Ticks  ve MM.SS.Ticks olarak ayarlanabilir. (Tick:bir 

saniyenin 1/4800’ dir.). 

 

Çalışmaya başlamadan önce bu ayarların yapılması gerekir.  

 Key (Anahtar Nokta) 

Bir cismi hareket ettirmek için öncelikle sahnemizin alt kısmında bulunan zaman 

çubuğundan ayar yapmamız gerekir. Geleneksel animasyon ağırlıklı olarak anahtarlama 

denilen teknikle gerçekleştirilir. Anahtarlama, bir animasyoncunun hareketli bir sekanstaki 

önemli karelerin belirlenmesidir. Zaman aralığındaki kalan boşluk 3D programı tarafından 

tamamlanır. Anahtarlamayı bir örnekle açıklayalım: 

 

1. Create menüsünden bir kutu çizelim. Daha sonra zaman çubuğu sıfır konumunda 

iken alt kısımdaki “AutoKey” (otomatik anahtar) düğmesine basalım. Bu düğmeye bastıktan 

sonra yaptığınız herhangi bir hareket veya işlem, animasyon olarak kayıtlara geçecektir. Bu 

düğmeyi açtıktan sonra yaptığınız işlemlere dikkat edin. Animasyon işlemi bittikten sonra bu 

düğmeye tekrar basacaksınız. 
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Kutunun kırmızı olduğu görülecektir. 

 

2 Zaman çubuğunu 40 değerine getirip kutuyu da sağa doğru haraket ettirelim. 

Hareket verdiğimiz her zaman biriminde bir anahtar (key) noktası atanır.  

 

3. Daha sonra sağ tarafta bulunan Play düğmesini kullanarak animasyonu izleyiniz. 

Aynı teknikle cismi haraket ettirmek yerine, çevirirseniz animasyonda cisminiz dönecektir. 

Eğer animate düğmesi basılı iken zamanı ve kutunun yerini birkaç kere değiştirecek 

olursanız kutu sahnede çeşitli noktalarda haraket edecektir.  

 

4.Animate düğmesi kırmızı iken zamanı 10 saniye ilerletip kutuyu başka bir noktaya 

haraket ettirin.  İşiniz bittiğinde animate düğmesini kapatın. Play tuşu ile animasyonu 

izleyin. 

 

 
Şekil 1.2: Hareket noktasının görünümü 

 

Anahtarları oluşturmanın başka yolları da vardır. Her seferinde hareketin aynısını 

yapmanız gerekmiyor. Şimdi klavyeden Shift (yukarı ok) tuşu basılı iken birinci anahtarı 

sağa doğru sürükleyin, zaman olarak 40’a getiriniz. 

 

 
İlk anahtardaki konum bilgisi şimdi 40. zamana taşındı (zaman=0, X=0) 

Hareket  noktası 
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Daha sonra zaman çubuğunu ortasından tutup 0 ve 40 arasında götürün veya sağ 

alttaki ileri tuşuna basarak animasyonu izleyiniz. Bu şekilde anahtarları kopyalayabilir veya 

birine tıklayıp klavyeden delete ile silebilirsiniz. 

 

Anahtar noktaların farklı özelliklerini inceleyelim. 

 

 
 

Düz bir çizgide ileri doğru giden bir tekerlek düşünün. Bu tekerlek iki farklı hareket 

yapmaktadır: 

 

1. Yer değiştirme 

2. Dönme hareketi 

 

Yer değiştirme hareketi düz bir çizgide olacaktır. Bunu az önceki kutu örneğine 

benzer şekilde yapabilirsiniz. İkinci hareket ise dönme hareketi. Bunu değiştirmek için 

Autokey düğmesine bastıktan sonra tekerlek ikinci konumda iken döndürmeniz gerekecek. 

Bu durumda dört farklı anahtar nokta oluşacaktır. 

 

1.Anahtar : zaman=0,  X konumu= 0  

2. Anahtar : zaman=0 , Y açısı= 0 derece 

3. Anahtar: zaman=20, X konumu= 100  

4. Anahtar: zaman=20 , Y açısı= 360derece 
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Konumu belirten X değerini zamana bağlı bir eğri ile gösterecek olursak; resimdeki 

gibi olacaktır. Grafikte görünen iki siyah yuvarlak az önce oluşturduğumuz iki anahtar 

noktayı temsil ediyor. Alt tarafta zaman yazan kısımdan bu noktalara hizalama yaptığınızda 

o anahtarın hangi zamana ait olduğunu görebilirsiniz. Örneğin ikinci noktaya bakıp aşağıya 

doğru noktalı çizgiyi takip ettiğimizde 20 değerini görüyoruz. Sol tarafa doğru noktalı 

çizgiyi takip ettiğimizde ise 100 değerini görüyoruz.  

 

Grafikte birinci noktanın değerleri ; 0 için X=0’dır 

Grafikte ikinci noktanın değerleri; 20 için X=100’dür 

 

1.2. Track View-Curve Editor (Anahtar Kontrol Merkezi) 
 

Nesne hiyerarşisini Track wiev penceresinde görmek mümkündür. Bu pencereye 

ulaşmak için araç çubuğundaki “Graph Editör” seçeneği tıklanır.  

           Graph editor                        curve editor                       

 
 

Bu pencerenin sol kısmında anahtarların hangi amaçla kullanıldığını belirten bir 

bölüm bulunur.  
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Sol taraftaki Box01 altındaki Position (Konum) kısmından X position kısmına 

tıkladığınızda yapmış olduğunuz anahtarları göreceksiniz. Eğer kutuyu yukarı doğru götüren 

bir animasyon yapmış olsaydınız buradaki Z değerine tıklayarak anahtarları görecektiniz. 

 

Box01 > Transform > Position > Konum (X,Y,Z) 

( Kutu > Dönüşüm >Konum > X konumu ) 

 

2. anahtar 

                       Yatay konum 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         1.anahtar                       3. anahtar 
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Sol taraftan Y veya Z konumlarına tıkladığınızda hiçbir grafik göremezsiniz çünkü 

bizim yaptığımız hareket sadece X eksenindedir, ve sadece bu eksende anahtar oluşmuştur. 

Diğer eksenlerde anahtar oluşsa bile anahtarların içerdiği değer 0 (sıfır) olacaktır. 

 

1.2.1. Malzeme ve Kaplama Hiyerarşileri 
 

Malzeme ve kaplama tanımları birkaç düzeyli bir hiyerarşi içinde tutulur. Malzeme 

tanımları çok düzeyli hiyerarşilerdir. Bir kaplama malzemesinde birkaç alt malzeme 

kullanılabilir. Burada standart malzemeler malzeme hiyerarşisinin en alt düzeyidir. Renk ve 

kaplama kanalları gibi malzeme ayrıntılarını bu düzey belirler.  

 

Cisimlerin sadece renk değişimi değil diğer her türlü özellikleri için de animasyon 

yapmak mümkündür. Kabartma kaplamanın % 100 oranını animasyon ile değiştirdiğinizde 

ne olacağını düşününüz. Cismin yüzeyi yavaş yavaş kabarmaya başlar  veya yansıma  

miktarı olan Refraction  kaplamanın % 100 değerini zamanla artacak şekilde ayarlarsanız 

modelinizi metale ve cam gibi farklı maddelere dönüştürmeniz mümkündür. Blend 

kanalındaki mask değerini yavaşça arttırdığınızda zamanla paslanan bir demlik elde 

edebilirsiniz. 

 

Örnek: 

 

1. Önce bir küre oluşturunuz ve Material Editor’u açarak sol kenara çekiniz 

(klavyeden M). Böylece perspektif penceresinden renk değişimini görebiliriz ve Autokey 

düğmesine daha kolay basabiliriz. 2.modülde öğrendiğimiz biçimde renk kaplamasını 

gerçekleştiriniz. 
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2. Daha sonra daha farklı tonda bir renk daha seçiniz. 
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3.Autokey düğmesine basınız. 

 

4.Zaman çubuğunu 50. zamana götürünüz. 

 

5.Diffuse rengini değiştiriniz. 

 

6.Renk değiştirdiğiniz anda alt kısımda yeni iki tane anahtar oluştuğunu göreceksiniz. 

 

7. Zaman çubuğunu 70. zamana götürünüz. 

 

8.Material Editor üzerinde kaplamanın parlaklık değerini değiştiriniz. 

 

9.Autokey düğmesine basarak animasyon işlemini bitiriniz. 

 

 
 

Animasyonu oynattığınız zaman dönüşüm aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

                           

                         I II 
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(Curve Editor) Track View Penceresine geçerek grafiklerin ne durumda olduğuna 

bakalım. Track View´i hızlıca açmak için cisme sağ tıklayarak Curve Editor’ü seçebilirsiniz. 

 

 
 

Soldan seçtiğiniz özelliğe göre sağ taraf değişir. (karmaşa gözünüzü korkutmasın.) 

Sol taraftaki seçeneklerden Diffuse, Specular Level ve Glossiness kısımlarını bulunuz. 

Buradaki Shader Basic Parameters kısmını açtığınızda üç grafiği de aynı anda görebilirsiniz. 

Sol alt kısımdan Diffuse yazısına tıklayarak sadece onun grafiğini incelemek üzere açınız. 

 

 

 

1.anahtar, animasyonun başlama noktasını ve başlangıçtaki sayı değerini tutuyor.  

Şimdi birinci anahtarı fare ile tutup yerini değiştirin.  Zaman ve sayı değerini aşağıdan veya 

              Zaman=0                                                 Zaman=85 

 

1.key            

2.key            
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soldan okumanıza gerek yok, bu şekilde rahatça görüyorsunuz.  Ayrıca anahtara sağ 

tıklayarak net değer girebilirsiniz. 

 

1.2.2. Nesne Hiyerarşileri 
 

Nesne hiyerarşileri, nesneleri birbirine bağlayarak; bir nesnede yapılan değişikliğin 

ona bağlı diğer nesneleri de etkileyecek bir hiyerarşik düzen yaratır. Eklemli yapıları 

modelleyebilmek için nesneleri birbirine bağlamamız ve aralarında bu düzene sahip olmaları 

gerekir. Nesneleri bağlamak için araç çubuğundaki link      komutu kullanılır. Bileşik 

nesneler ana nesneye bağlanarak hareket ettirilir. Bunun için öncelikle öncelikle ana/kök 

nesne (root) belirlenir. Çocuk (child) nesneler ana nesneye bağlanır.  

 

 Birkaç nesnenin birbirine bağlandığı nesneye ebeveyn (parent) denir. Bir parente 

bağlı her nesne ona bağlı olarak hareket eder.  

 Kendisinin üzerindeki bir nesneye bağlanan her nesne “çocuk nesne” adını alır. 

Çocuk nesneden kök nesneye kadar olan aralıktaki her nesne, çocuk nesnenin 

atasıdır. 

 

     

 
Şekil: 1.3. Ana ve çocuk nesneler  

 

Şekil 1.3’te iki silindir ve bir küre birbirine bağlı olarak hareket etmektedir. Burada 

üstteki silindiri (1) ana/kök olarak belirledik. Diğerleri küre (2) ve alttaki silindir (3) çocuk 

(child) nesne oldu.  

 

1.3. Pivotlar 
 

Bir nesnenin pivot noktası parent ile child (çocuk) arasındaki bağın nerede olacağını 

belirler. Kendisine bağlı bir nesne olan diğer nesne parent (ebeveyn) adını alır. Parent 

nesneye istenilen sayıda başka nesneler bağlanabilir. Bunlara child (çocuk) nesne adı verilir. 

2 

3 

1 
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Parent nesneler de başka nesnelere çocuk nesne olarak bağlanabilir. Bu durumda 

parent nesnede yapılacak herhangi bir dönüşüm bu nesnenin altındaki diğer nesneleri de 

etkiler. 

 

Bir nesnenin bağlarını hiyerarşi ağacı üzerinde geriye doğru izlediğimizde sonunda 

kök (root) nesneye ulaşılır.  

 

Pivotlar; 

 

—Nesneleri eklemli bir bütün oluşturacak şekilde bağlayarak gerçek dünyadaki 

nesnelerin taklit edilmesi, 

 

—Karmaşık hareketlerin tanımlanmasının desteklenmesi, örneğin bir meteoru olduğu 

yerde döndürebilmek amacıyla tercih edilir.  

Pivot noktasına ulaşmak için “create” panelindeki hiyerarşi      menüsüne 

girilir. 

Hiyerarşi    pivot       adjust pivot 

 
 

Affect pivot only: Transform ve hizalama sadece pivot üzerine uygulanır ve nesneyi 
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etkilemez. Bu komut nesnenin kendi pivot noktasını başka bir yere taşımak için kullanılır. 

 

Affect object only: Transform ve hizalama sadece seçili nesnelere uygulanır. Bu 

komut pivotların değil, nesnenin taşınmak istendiği zamanlarda kullanılmalıdır. 

 

Affect hierarchy only: Sadece çocuk (child) nesnelerin dönme ve doğrusal 

hareketlerinden etkilenir. Seçili nesne değişmeden kalır. Bu komut, çocuk nesnelerin konum 

veya doğrultusu değiştirilmek istendiğinde kullanılır. 

 

 
Şekil 1.4: Pivot noktasının görünümü 

 

1.3.1. Pivotların Ayarlanması 
 

Bağlantılı nesne yaratma çalışması yapalım: 

 

1.Çocuk olmasını istediğiniz nesneleri seçin. Biz örneğimizde lacivert ve mavi 

silindiri çocuk (child) nesne olarak tanımladık. 

 

 
 

2. Araç çubuğundaki link      ikonuna tıklayın ve çocuk nesneleri parent 
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(ebeveyn) olarak seçtiğiniz nesneye sürükleyin. Biz örneğimizde küreyi parent olarak seçtik. 

 

3.Nesnelerin pivot noktasının konumlarını ayarlayın. Lacivert, mavi silindir ile 

kürenin pivot noktaları teker teker ayarlanır. 

 

                                  

Lacivert silindirin pivot noktası       Mavi silindirin pivot noktası           Kürenin pivot noktası 

4. Çocuk nesneleri hareket ettirin ve sonucu gözlemleyin. 

 

1.3.2. Pivotları Hizalamak 
 

Pivot panelinin alt bölümünde yer alan “aligment” kısmı nesneyi veya pivot 

noktalarını hizamalamakta kullanılır. Düğmeler, Affect Only veya Affect Pivot Only’nin 

aktif olmasına bağlı olarak değişir. Düğmeler Affect hierarchy only aktifken seçilemezler. 

Diğerleri aktif olduğunda seçilebilir. 
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Center to düğmesi pivotu nesnenin geometrik merkezine taşır. Düğme center to pivot 

ise nesneyi geometrik merkezi pivot üzerinde kalacak şekilde taşır. Nesnenin doğrultusu 

değişmez. 

 

I. “Center to Object” aktif değil 

 

 

2. “Center to Object” aktif 

 

Align to, pivot doğrultusunu nesnenin orijinal lokal koordinat sistemiyle hizalanacağı 

şekilde değiştirir. Pivotun konumu etkilenmez. Bu düğme aktif ise nesne pivota göre orijinal 

koordinat sistemine uymak üzere döner. Nesnenin konumu etkilenmez. 

 

Align to world nesne veya pivot world koordinat sistemiyle hizalanmak üzere döner. 

Konumu değişmez. 
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Reset Pivot nesnenin pivotu döner. Etkilenmeseydi duracağı konuma taşınır. Pivot 

nesne yaratıldığından bu yana nesneye olanları yansıtır ve döndürür. 

 

1.3.3. Nesnelerin Bağlanması (Link) 
 

1.Yan yana duran üç küre oluşturalım. Büyükten küçüğe doğru Güneş, Dünya ve Ay 

olsun. 

 
 

2. Ay (yeşil küre) seçiliyken link  düğmesine tıklayıp Dünya’yı (mavi küre) 

sürükleyip bırakın, 

3. Hiyerarşi panelinden affect pivot only’e tıklayıp araç çubuğundan align  

düğmesini seçin. X, Y, Z noktalarında hizalama yapın. Bu şekilde Ay’ın pivot noktası, 

dünyanın merkeziyle hizalanmış oldu. 
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4. Güneş için de 2. ve 3. adımlarda yaptıklarımızı tekrarlayalım.  

 

5. Animate düğmesini aktif hale getirelim. Kaydırma çubuğunu animasyonun sonuna 

sürükleyin. 

6. Ay’ın dönmesini (rotate) 1440 olarak belirleyin. 

7. Güneş’in dönmesini de 125.681 olarak belirleyin. 

 

8. Animasyon düğmesini kapatarak sonucu gözlemleyin. 

 

1.4. Anahtar Kareleri Ayarlamak 
 

1.4.1. Ses  

 
3D sahnesine ses eklemek de mümkündür. Track view penceresinde yer alan sound 

dalı sesle ilgili verileri depolar. İki türlü ses vardır;  



 

 21 

1. Metronom  

2. Ses dosyası  

 
Sound seçeneğine sağ tıklayarak sound options iletişim kutusuna ulaşılır. 

 

 

Sound options              choose sound         ses dosyası          

 

 

 

 
 
 

Metronom iki ton kullanan bir sürekli ritim üretir. Ritmin frekansı dakikadaki vuruş 

(beats per minuts) seçeneği ile belirlenir. İkinci ton ise mezür başına vuruş (beats per 

measure)’tur. Bu seçenekte belirlenen rakam kadar vuruştan sonra ritmin frekansı duyulur. 
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Şekil 1.5:Ses dosyasının görünümü 

 

1.4.2.Ortam  
 

Ortam ayarları ile ortam ışığı, arka plan rengi gibi sahnenin genel görünümüne ilişkin 

ayarları gerçekleştirilir. 3D sahnesinin ortam ışığının çok parlak veya koyu olması sahne 

elementlerinin görünümünü etkiler. Ortam ayarlarında; ambient beyaza getirildiği zaman 

nesneler çok parlak görünür. Dolayısıyla nesnenin doğal görünümü bu parlaklık içinde 

gerçekleştirilemeyebilir. Bu nedenle ortam ayarlarında “ambient” rengini siyah yapmak 

kaplama malzemelerinin gerçeğe yakın görünmesi açısından daha uygun olur. 
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I. Ambient siyah II. Ambient beyaz 

 

Background (arka plan)  tek bir renk veya çok katmanlı bir kaplama malzemesi 

olabilir. Background sahnenin arka planının görünümüdür. 
 

 
 

1.4.3. Sahne Parametreleri 
 

Karmaşık sahnelerde genellikle oynatım sırasında uygun oynatım süresinin 

tutturulması için kare atlanır. Animasyon, “Active Viewport Only’den seçili olmadığında 

varsayılan aktif görüş penceresi yerine tüm pencerelerde oynatılır. Bu, bir sahnenin ortam 

içindeki üç boyutlu hareketinin görülmesi gerektiği durumlarda faydalı olabilir.  
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Görüş penceresinin içinde oynatım hızının artırılıp azaltılmasını “speed” seçeneğinden 

ayarlamak mümkündür. Bunun için “real time” seçili olmalıdır. 

 

Animasyon içinde bir eylem bir anahtar noktadan diğerine giderek hareket 

sağlanmaktadır.  
 

1.5. Anahtar Zamanlaması 
 

1.5.1. Zamanla Çalışmak 
 

Edit time modunun temel hedefi key zamanlamasını etkilemektir. Bu moda yapılan 

düzenleme “range çubukları” şeklindedir. Range (aralık) çubukları bir ögenin track’lerinde 

gösterilir. Buradaki anahtarlar gri renktedir. Bu menüye ulaşmak için şu yol izlenir; 

 

 

Graph editor              dope sheet (edit ranges) 
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Range çubuklarını taşıdığınızda bunun içindeki tüm “key”ler de değişir. Aşağıdaki 

şekillerde görüldüğü gibi seçili bir anahtar noktanın geçerli zamandan uzağa ya da yakına 

sürüklenmesine göre, seçilen anahtarlar oransal olarak yakına veya uzağa taşınır.  

 

 
Şekil 1.6: Anahtar noktaları ve range çubukları 

 

 
Şekil 1.7: Taşınmış range çubukları ve key noktaları 

 

 Visibility Track 

 

Visibility track’ler nesnelerin sahnede belirli zamanlarda görünüp belirli zamanlarda 

kaybolmasını sağlayan ayarlardır.  Visibility track’ler nesnelere ayrı ayrı uygulanabilir. Bir 

visibility track yaratmak için “dope shet” modunda olmak gerekir.  
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Aşağıdaki track view penceresinde patlayan taş kütlesi ve ardından yanmasını 

gösteren animasyon çubukları yer almaktadır. 

 

1. Sahnemizde önce taş kütlesi ve bir küre oluşturalım. 

2. Curve editör ile bunların yollarını kesiştirelim. 

3. Küreyi aktifleştirip visibility track’i seçerek “Add” ile key atayalım. 

 

 
 

4. Curve editor’e geçerek visibility noktalarını ayarlayalım. Kürenin görünmesini 

istemediğimiz noktalarda koordinat değerlerini “0” olarak belirleyelim. 

 

 
 

5. Küre giderek taşın içinde yok olur. 
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Bir başka örnek çalışma: 
 

      
 

 

 
 

Taş patlayarak yok oluyor ve ateş kütlesi haline dönüşüyor. 

 

1.5.2. Zamanı Ölçeklemek 
 

Scale keys seçili key’lerle ilişkili zamanı geçerli zamana göre ölçekler. Bir zaman 

bloğunu ölçmek istediğimizde ilgili track seçilip “scale time”a    tıklanır.  



 

 29 

 

 
I 

 
 

Sonra seçili zaman içinde herhangi bir yere tıklanarak aralık ölçeklenir. 

 

 

 

Scale time 
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ÖRNEK ÇALIŞMA
1
 

 

Saat Animasyonu 
 

1. Bir silindir ve spline kullanarak saatin gövdesini ve yelkovanı oluşturalım. Daha 

sonra yelkovanın Pivot (merkez) noktasını olması gereken yere yani silindirin merkezine 

taşıyalım. Aşağıda ilgili menü gösterilmiştir.  

 
 

2. Daha sonra Animate düğmesini kullanarak 0–10 sn arası saatimizin yelkovanını 5 

derece döndürme animasyonu yapalım.  

 

 
 

3. Track View penceresinde (dope sheet) açtığımızda Objects kısmındaki yelkovanı 

                                                 
1
 Örnek çalışma www.3dTR.com sitesinden alınmıştır. 



 

 31 

temsil eden Spline(çizgi)’a çift tıklayarak haraket kısmına ulaşıyoruz.  

 

 
 

4. Rotation kısmında sağ tarafta iki tane key olduğunu göreceksiniz. İkinci key seçili 

iken klavyeden Shift (yukarı ok) tuşuna basıyoruz ve ikinci keyi bir miktar sağa doğru 

kaydırıyoruz Böylece key kopyalanmış oluyor (Bunu yapmamızın sebebi ibre haraket 

ettikten sonra kısa bir an durmasını sağlamak içindir).  

 

 
 

5. Artık sağ tarafta üç tane key olmuş olması gerekiyor.  

 

 
 

6. Daha sonra hareketin devamlılığını sağlamak için “curves” menüsünden “ease 

curve out-of range types” seçeneği tıklanır. 
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7. Burada hareketin Relative Repeat şeklinde yani artarak tekrarlanacağını belirtiyor 

Animasyonda açı değeri sıfır değerinden 10 dereceye hareket ettirilmiştir. Artarak tekrar 

etmesi demek daha sonraki saniyeler için aynı hareketi açı değeri arttırılarak yapmasıdır.  

 
 

8. Track View penceresini kapatıp animasyonu izlerseniz saatin hiç durmadan 

döndüğünü göreceksiniz. Eğer saat çok hızlı dönüyorsa keylerin zamanını artırabilir ve 

hareketi yavaşlatabilirsiniz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Nesneleri bağlayınız. 

 Track view menüsünü kullanınız. 

 Pivotlarla çalışınız. 

 Anahtar kareler oluşturunuz. 

 Çevrenizdeki canlıların hareketlerini 

gözlemleyiniz. 

 Konuyla ilgili örnek çalışmalar yapınız. 

 Çalışmalarınızda titiz ve 

dikkatli olunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Soru Animasyon hiyerarşisinde “child “ çocuk nesnedir. 

 

2. (   ) Soru Animasyon penceresinde zaman ayarı “time configuration” penceresinden 

yapılır. 

 

3. (   ) Soru PAL sistemlerinde televizyon için saniyede 25 kare akar. 

 

4. (   ) Soru Hareket noktalarını belirlemek için anahtar kare (key ) atamaya gerek yoktur. 

 

5. (   ) Soru Curve editör hareketi range (aralık) şeklinde gösterir. Yalnızca in ve out 

noktaları bellidir. 

 

6. (   ) Soru Parent ve child nesneler birbirlerine link  ile bağlanır. 

 

7. (   ) Soru Nesnelerin birbirine bağlanmasında pivot noktalarının değiştirilmesi hareketi 

etkilemez. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Uygun ortam sağlandığında kontrol malzemelerini kullanarak nesne hareketlerinin 

parametrik ayarlamasını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: 

 

 Animasyon filmlerindeki karakterlerin hareketlerini inceleyiniz. 

 Reklâmlardaki canlandırma nesnelerinin hareket ilişkisini inceleyiniz. 

 Fizik öğretmenlerinden hareket konusunda bilgi alınız. 

 İnternet ortamında grafik sitelerindeki çalışmaları inceleyiniz. Yayın 

şirketlerindeki animasyon çalışmalarını izleyiniz. 

 

2. KONTROLÖRLER 
 

Bir nesne oluşturulduğunda o nesne ile ilgili animasyon verileri “controller” adı 

verilen ögeler tarafından idare edilir. Bunlar animasyon değerlerini depolar ve bir değerden 

bir sonrakine geçiş sağlar. Kontrolörler arasındaki farklar, nasıl çalıştıkları, hangi koşullarda 

hangilerinin kullanılacağı ve kontrolör etkilerinin ayarlanması animasyonun düzgün olarak 

hazırlanabilmesi için çok önem taşır. 

 

 
 

Sahnede oluşturulan bir nesne örneğin yandaki şekilde görülen küple ilgili atanmış 

malzeme ve kontrolörleri görmek için yine araç çubuğundaki “graph editor” seçeneğine 

tıklanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu menüde yer alan her parametre için, bir “parametre ismi “bulunur. Nesneye bir 

kontrolör atanmışsa, kontrolör tipi ve ona ait parametreler de ayrıntısıyla yer alır. Nesnelere 

ait parametrelerin kontrolörleri bu menüden değiştirilebilir. 

 

Kontrolörler graph editörden kontrol edilebileceği gibi motion panelinden de 

düzenlenebilir. 

 

 Motion Paneli 

Nesne düzeyindeki transform (dönüşüm) kontrolör tipi Motion  panelinden 

de değiştirilebilir.  
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Motion paneline 3D programının sağında bulunan araç çubuklarından 

 ulaşılır. Motion paneli açıldıktan sonra iki ayrı seçenekle 

karşılaşılır. Bunlardan biri ” trajectories” diğeri ise “parameters’dir. 

 

 Trajectories 

 

Bu paneli seçtiğinizde nesneye spline ile hareket rotası tanımlanır. Atanan bu hareket 

rotası “convert” ile kırmızı renkli bir çizgi olarak görülür. Bu dönüşüm ile rota eğrisindeki 

anahtarlar oluşur. Bu anahtarlar move, rotate ve scale araçlarını kullanarak düzenlenebilir. 

 

 
 

1. Nesneyi ve spline’ı oluşturun. 

 

2. Motion panelinden trajectories’i seçin. 

 

3. Küre seçiliyken “convert from”’u seçerek spline’a tıklayın. Sonuç olarak spline’ı 

nesnenin trajectory’si  (nesnenin izleyeceği yol) haline dönüştürürüz.  

 

4. Küre spline çevresinde dönmeye başlar. 

 

 Parameters 

1.Nesneyi seçerek motion    panelini açın. 

2.Parameters’e tıklayın.  
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3. Position’a tıklayarak Assign Controller iletişim kutusuna ulaşın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buradan da amaca uygun kontrolörü seçin. 
 

2.1. Tek Parametreli Kontrolörler 
 

Tek parametreli kontrolörler, kontrolör hiyerarşisinin en alt seviyesinde yer alır. 

Bunlar nesnenin kendisine ait yapılandırmasıyla ilgili parametrelerdir. Bir kutunun 

yüksekliğinde olduğu gibi ya tek bir bileşene sahip olabilir ya da bir nesnenin X, Y, Z 

konumu gibi çok sayıda bileşene sahip olabilir. 
 

 
Şekil.2.1: Tek bileşenli kontrolör 

 

Tek bileşenli kontrolörler “parametrik” veya  “anahtar tabanlı” olabilir. 
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2.1.1. Parametrik Kontrolörler  

 
Bir parametrik kontrolör kullanıcının belirttiği veri değerini girdi olarak kabul eder. 

Bu kontrolörler daha özelleşmiş niteliklere sahiptir. Kontrolörlerin varlığı Track View 

panelinde bir aralık (range) olarak gösterilir. 

 

 
 

Kontrolör ile çalışılırken kullanıcı tarafından birtakım değerler girilir. Bu değerler, 

kontrolörler tarafından belirli matematiksel işlemlerden geçirilerek bir çıktı elde edilir. Bu 

değer nesneye atanan hareketi belirler. 

 

 
Şekil 2.2: Parametrik tabanlı parametreler 

 

Parametrik kontrolör nesnenin hareketine yansıtılır. Örneğin, bir parametrik kontrolör 

olan “Noise Position Controller”,  nesnenin noise’ının frekans ve gücüne göre hareket 

etmesini sağlar  

 

Bu çalışmayı yaparak animasyon etkisini gözlemleyiniz. 
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Şekil 2.3:Noise controller’in track view penceresinde görünümü  

 

Normalde bu veri bir kez belirtilir ve animasyon boyunca değişmez. Attachment 

konrolör kaynak olan bir nesneyi bir başka nesnenin yüzüne yapıştırır. Etkisi bir nesnenin bir 

diğer nesnenin yüzeyine yapıştırılması gibidir. 
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2.1.2. Anahtar Tabanlı Kontrolörler 
 

Temel anahtar tabanlı kontrolörler gerçekleştirilmesi zor veya imkânsız durumlar için 

çözüm sağlar. Anahtar tabanlı kontrolör, belirli bir zaman noktasında kullanıcının belirttiği 

veriyi girdi olarak alır. Herhangi bir zaman noktası için işlenmiş animasyon değeri olarak 

gösterir. Başlıca anahtar tabanlı kontrolörler; TCB (Tension/continuity/bias), Rotation 

kontrolörleridir.  

 

Bu kontrolörlerin girdisi nesnenin belirli bir zaman noktasında dönüşüdür. Bu veri, 

basit bir animasyon karesi olarak hazırlanır. Animate düğmesine basılarak ve nesne 

döndürülerek hazırlanır. Bir nesne her farklı karede dönerken yeni bir veri noktası oluşturur. 

Bu veri noktalarına “key” denir. 

 

1. Motion panelinden parameters seçeneğine ulaşılır. 

2. Assign controllerden “rotation” seçilir. Daha sonra     

düğmesi tıklanarak açılan menüden TCB seçilir. 

 

 
 

Bu kontrolör tipi anahtarlar arasındaki etkileşimi 5 ayrı parametre içinde değerlendirir; 

ease to, ease from,  tension, continuity, bias. Bu değerler nesneye çizgilerle atanan yolun 

tanjant değerlerini değiştirerek karmaşık hareketlerde kolaylık sağlar. 

 

Sizler de bu değerleri değiştirerek oluşturduğunuz animasyonlarda oluşan farklılıkları 

gözlemleyiniz. 
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ÖRNEK ÇALIŞMA: 

 

1. Bir küre oluşturalım. 

 

 

2. Spline seçeneğinden kürenin gideceği yolu çizelim. 
 

 

 

3. Motion panelinden trajectories menüsünden kürenin 

yolunu tanjant olarak tanımlayalım 
 

 

 

 

4. Küre yol üzerinde hareket eder. 

 

 

 

 

5. Daha sonra parameters kısmına geçerek TCB seçilir. Kürenin hareket ettiği noktalar 

seçilerek bu noktalarda TCB ayarları yapılır. Bu ayarlar kürenin hareket ettiği noktalar 

arasındaki hareketini etkiler. Bu ayarları track view menüsünün curve editör seçeneğinden de 

yapabiliriz. Bu menüdeki key noktalarına tıkladığımız zaman TCB değerlerine ulaşılır. 
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2.2. Bileşik Kontrolörler 
 

Bileşik kontrolörlerin alt tipleri vardır. Bunlar; 
 

Position/ Rotation/ Scale (PRS), Look At ve Link Control Transform Controller, Euler 

XYZ, Point, XYZ, Color, RGB ve List Controller’dir. Bunlara yine motion panelinden 

ulaşılır.  

 

 
 

 
 

Bileşik kontrolörler girdilerini başka kontrolörün çıkışından alır. Bir veriyi bileşik 

kontrolörle ilişkili parametre verileriyle bir araya getirir. Veriyi etkiler ve sonuçları gösterir.  
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Şekil 2.4: Pivot noktası değiştiğinde dönme hareketi de görece olarak değişmektedir. 

 

Nesne düzeyindeki bir transform kontrolörü için işlenen PRS (position, rotation, scale) 

değeri nesnenin pivot konumuna göredir. PRS hareketleri nesnenin pivot noktasına göre 

gerçekleşir.  Hareket pivot noktasını referans olarak almaktadır.  

 

 Euler  X, Y, Z Kontrolör 

 

Bir nesneyi X ve Y eksenleri çevresine döndürdüğünüz ve X ekseni dönüşü için bu 

key’lerden birindeki etkileşim değerinin durumunu düşünün. Bu key değerlerini track view 

veya motion panelinden yapabilirsiniz. TCB kontrolör kullanırken bir eksen değerini diğer 

tüm eksenlerin ayarlarını yapmadan ayarlamak mümkün değildir. Ancak euler X, Y, Z 

kullanılırsa X ekseni dönüşü ile ilgili keylerin etkileşimi Y ekseni dönüşü etkilenmeden 

yapılabilir. 

 

Euler X, Y, Z kontrolörler, her nesnenin yerel eksenleri çevresinde dönüşleri bağımsız 

olarak kontrol edebilir.  

 

 
I 
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II 

 

 
III 

 
Bileşik kontrolörler ise girdi olarak ikincil kontrolörlerin çıktılarını alır.  



 

 46 

 

 Look At Kontrolör 
 

Look At kontrolör position ve scale komutlarını bir araya getirir. Bir nesneyi diğer bir 

nesneye bağlı olarak hareket ettirir. Look At atandıktan sonra PRS Paremeters ile nesne 

hareketlendirilir.  

 

 

 
 

 

Bunu bir örnekle açıklayalım: 

 

1. Sahnemizde bir silindir ve bir küp oluşturalım. 

 

2. Motion paneline giderek Assign Controller             Rotaiton               Look At 

constraint’i seçelim. 
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3. Açılan menüden “Add Look At Target” seçeneğini aktif hale getirerek küpü 

silindire bağlayalım. 

 

 
 

 

 

4. Daha sonra PRS menüsünden position ve scale ile nesnemize X, Y, Z yönünde 

hareket verelim. 

 

 
 

5. Sonucu gözlemleyin. 
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2.3. Kontrol Parametreleri 
 

2.3.1. Path Kontrolör 
 

Path kontroler ise bir nesneyi nesnenin pivot noktası bir çizgi nesnesi üzerinde olacak 

şekilde yerleştirir. Path kontrolör path spline’ı sadece “Motion” panelinin “parameters” 

kısmından ayarlanabilir.  
 

 
 

Şekil 2.5: Path kontroller ile uçağın gidişinin ayarlanması 

 

Path kontrolör bir konum (position) veri tipi olarak sınıflandırılmasına karşın 

uygulandığı nesnenin dönüşünü de değiştirilebilir. “Follow” ve  “Bank” seçenekleri nesnenin 

Path spline’ının (yol referans çizgileri) eğriliğine göre dönmesine neden olur. “Follow” 

kapalı olduğunda nesnenin doğrultusu değişmez. Açık olduğunda nesne “ön kısmı” her 

zaman spline’ın ileri tanjantını gösterecek şekilde dönüştürür. 

 

Bir örnek yapalım: 

 

1. Önce kutudan bir havuz yapalım. 

2. Daha sonra plan nesnesi ile su yüzeyi oluşturalım. 

3. Su yüzünde yüzecek bir nesne yapalım. 
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4. Daha sonra “motion paneline giderek “attachment” seçeneğini tıklayalım. 

 
 

5. Pick object düğmesine tıklayalım ve görüş penceresinden birinde su yüzeyine 

tıklayarak bu nesneyi hedef olarak tanımlayalım. 
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6. Hedef nesnenin yüzeyinin tam olarak belirtilebilmesi için set position düğmesine 

tıklayın. Fareyi su yüzünde sürükleyerek nesnenin durmasını istediğiniz yerde bırakın.  

 

 
 

7. Animasyonu oynatın. 

 

                 
 

    I    II 
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Şekil 2.6 : Follow ve Bank seçenekleri açık 

 

Bank seçeneği nesnenin üstünün nereye doğru olduğunu belirler. Bank kapalıysa veya 

“amount=0” ise nesnenin üstü pozitif World Z eksenine dönmeye çalışır. Açık ise nesne 

spline’ın yerel eğriliğine göre döner. 

 

Path konrolör ile ilgili diğer parametrik değerleri deneyerek etkilerini gözlemleyiniz. 

 

2.3.2. List Kontrolör 
 

List kontrolör çok sayıda kontrolörün etkisini bir araya getirmek için kullanılır. 

Örneğin önceden tanımlanmış bir hareketin bir parametresine bir list kontrolör atamak ve 

daha da ileri giderek list kontrolöre de bir girdi olarak noise atamak mümkündür. 

 

Ancak bir path köntrolör list kontrolörün alt kontrolörüyse mutlaka ilk sırada yer 

almalıdır. Aksi halde diğer kontrolörler path kontrolorü etkisiz hale getirir. 
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Örnek çalışma: 

 

1. Bir küre ve çember oluşturalım. 

2. Daha sonra küreyi çembere path kontrolör ile bağlayalım .(Bunun için bir sonraki 

konuya bakın.) 

3.Track view’da “function curves”a tıklayın. Add keys’e tıklayın. 

 

 
 

4. Path percent fonksiyonuna üç key daha ekleyin. Fonksiyon eğrisini aşağıdaki gibi 

düzenleyin. 
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5. Position kanalını seçerek fareye sağ tıklayın. Açılan menüden “position list” 

komutunu seçin. 

 

 
 

6. Position list’e tıklayarak alt menülerini görün. “Available”i seçin. Buna bir bezier 

position atayın. 

 

7. Add keys’e tıklayarak animate çubuğunu 80. kareye getirin. Burada key’e, ardından 

bezier position track’e tıklayarak bir key oluşturun. Daha sonra bu key’i boş bir yere 

tıklayarak seçimden çıkarın.  

 

 
 

8. Position list kontrolöre tıklayarak seçimden çıkarın, ona sağ tıklayın ve açılan 

iletişim kutusundan properties’i seçin. Bezier pozisyonu seçin ve “set active” düğmesine 

tıklayın. 

 



 

 54 

 
 

9. Animasyon çubuğunu 100. kareye getirip oynatın. Sonucu gözlemleyin. 
 

2.3.3. Link Kontrolör 
 

Bu kontrolör hiyerarşik bağlantıların (link) bir nesneden diğerine aktarılmasında 

kullanılır. İki vagonun birbirine bağlanması örneği ile bu konuyu açıklayalım: 

 

1. Sahnemizde birbirinden bağımsız olarak iki adet traktör kasası oluşturalım. 

 

2. Bunlara hareket verelim. Şu anda ikisi de birbirinden bağımsız olarak hareket etsin. 

 

 
Şekil 2. 7: İki kasa birbirinden bağımsız hareket ediyor. 

 

3. Motion panelinden “Assign Controller’den link constraint’i seçelim. 
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4. Animasyonu izleyin. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kontrol malzemelerini oluşturunuz. 

 

 Kontrolörler ile nesne hareketlerini 

gerçekleştiriniz. 

 Konularla ilgili farklı örneklerle 

çalışma yapınız. 

 Animasyon şirketlerine giderek 

oradaki çalışmaları inceleyiniz. 

 Nesne hareketlerinin fiziksel 

kurallarını inceleyiniz. 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

ÖLÇME SORULARI 

 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. 1.(   ) Soru Bir nesne oluşturulduğunda o nesne ile ilgili animasyon verileri 

“controller” adı verilen ögeler tarafından idare edilir. 

 

2. 2.(   ) Soru Tek parametreli kontrolörler, kontrolör hiyerarşisinin en alt seviyesinde 

yer alır. 

 

3. 3.(   ) Soru Nesnelerin hareketi yalnızca motion panelinden ayarlanır. 

 

4. 4.(   ) Soru Position/ Rotation/ Scale (PRS) bileşik kontrolörlerin alt tipleridir. 

 

5. 5.(   ) Soru Look At kontrolör bağımsız çalışır. 

 

6. 6.(   ) Soru List kontrolör çok sayıda kontrolörün etkisini bir araya getirmek için 

kullanılır. 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hiyerarşileri Belirlemek 

A) Nesneleri bağladınız mı? 

B) Track view menüsünü kullandınız mı? 

C) Pivotlarla çalıştınız mı? 

D) Anahtar kareler oluşturdunuz mu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrolörler ile nesne hareketini gerçekleştirmek  

A) Kontrol malzemelerini oluşturdunuz mu? 

B) Kontrolörler ile nesne hareketlerini gerçekleştirdiniz mi? 

 

  

  

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1- D 

2- D 

3- D 

4- Y 

5- Y 

6- D 

7 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1- D 

2- D 

3- Y 

4- D 

5- Y 

6- D 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 

 www.tr3d.com sitesi 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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