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Genel bilgiler 
Öğretmen iş yeri programı eğitim süreci döngüsünün tamamını kapsayan çok fonksiyonlu bir yazılımdır. Program 

fonksiyonları kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak içgüdü ile anlaşılması kolay olan arayüzü 

programları geliştirilmiştir. Program modlarının her biri fonksiyonel imkanlara sahiptir ve söz konusu modlara ait 

işlemlerin gerçekleştirilmesini destekleyen kullanım araçları programda yer almaktadır.  

 

Tüm modlarda beş adet temel arayüzü bileşeni bulunmaktadır: 

 

 

1 - Menü 

2 – Fonksiyonel tuşlar 

3 – Mod paneli 

4 - Pencereler 

5 – Durum çubuğu 

 

Menü – Programın kullanımı için gereken ana komutları içeren standart Windows menüsü. 

Fonksiyonel tuşlar programın çeşitli fonksiyonlarına ulaşımı temin eden tuşları içeren tuş sırasıdır. Tuşlar adedi ve 

fonksiyonelliği cari mod’a göre değişmektedir. Mod kavramı kullanım araçlarıyla (pencereler, tuşlar v.s.) temsil 

edilen belirli fonksiyonların toplamı olarak tanımlanabilir.  

Mod paneli modlar arası geçişi ve çeşitli pencereleri aktif hale getirme imkanını sağlamaktadır. 

Pencereler –verileri görüntülemek için kullanılan bir veya birleştirilmiş birkaç pencerelerden oluşmaktadır. Bu 

pencereler genellikle senkronize edilmiş olurlar, yani pencerelerden birinin içeriği değiştiği zaman ona bağlı olan 

diğer pencerelerin içeriği de değişecektir.  

 

Pencerelerin konumunu başlangıç moduna getirmek için bilhassa kaybedilen pencereyi bulmak için Gözden Geçir 

menüsünden -> Varsayılan seçeneğini seçilmesi gerekir. 

Etkin (aktif) olan pencerelerin arasında Mod pencereleri paneli aracılığıyla geçiş yapılabilir.  
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Dikkat edin: Öğretmenin açık olan tüm pencereleri birleştirilmiş şekilde gösterilmiştir. Birleştirilmiş 

pencerelerin standart konumunu kullanmanız önemle önerilir. Eğer pencereyi hızlı bulamıyorsanız Mod 

penceresi panelini kullanabilirsiniz. Gereken pencereyi aktif hale getirmek için pencere adına bir defa 

tıklamanız yeterlidir. 

 

Ayarlar 
 

Ana menü ayarları programın esas ayarlarını değiştirme imkanını sağlamaktadır. Tıkladığınızda önünüze görevler 

listesi açılacaktır: 

 

 Interface (arayüzü)… 
 Connection (bağlantı)… 
 Engines setup(motorlar kurulumu)… 

 

 
 

Kullanıcı simge boyutları bölümünde simge boyutlarını değiştirebilir. Programda Varsayılan simge boyutları 

olarak Büyük simgeler seçilidir, ama ekranda yer tasarruf etmek amacıyla Küçük simgelere değiştirilebilir.  

Arayüzü 
Arayüzü ayarlarında oyun modunun çeşitli parametreleri ayarlanabilir: 

 

 
 

Açılan listede partideki son hamleyi satranç tahtasında işaretleme yöntemleri seçilebilir:  

 ok işareti ile (varsayılan ayar),  
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 nokta ile  
 işaret yok. 

İki tıklama ile hamle yap seçeneği işaretlendiği zaman hamle yapmak için önce taş hareketinin başlangıç karesine 

bir tıklama ve taşın geleceği kareye bir tıklama yapmak gerekmektedir. Varsayılan ayarlarda söz konusu seçenek 

işaretli değildir ve bu aynı zamanda hamlenin satranç taşlarını taşıyarak yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. 

Tercihe göre ana penceredeki tuş boyutları büyük veya küçük olarak değiştirilebilir. 

Duvar kağıdı bölümü tuşları ile programın genel tasarımı değiştirilebilmektedir. 

Konsol stilleri tuşu chat’taki metnin biçimlendirilmesi için kullanılır – kullanılan yazı tipinin boyutu ve renginin 

değiştirilmesi gibi. 

 

Bağlantı 
 

Ağ ayarları / Bağlantı. Menünün bu bölümü sunucu (server) ile bağlantı ayarlarını kurma imkanını sağlamaktadır.  

 
 

Sunucu (server) adresi bağlandığınız sunucunun IP-adresini içermesi lazım. Bu adresi SPK “Anatoliy Karpov’un 

Satranç Dersleri” programı kurulu olan ağın yöneticisinden öğrenilebilir. 

Login as alanı program çalıştırıldığında otomatik olarak kullanılan kullanıcı adını içermektedir. 

Sunucuya bağlanırken proksi sunucu kullanılırsa Proksi sunucusu kullan seçeneği işaretlenmelidir. Daha sonra 

Proksi sunucu adresini içeren alan aktif hale gelir ve o alana adres girilmelidir, birde kullanıcı adı ve şifre 

girilmelidir.  

 

Satranç programları 
Chess for network:teacher programında konum ve oyun analizini yapma imkanları bulunmaktadır. Analiz için 

çeşitli oyun modülleri kullanılabilir.  

 

Analiz yapan oyun modüllerinin genel parametreleri kullanıcı tarafından verilebilir.  

Birinci parametre – duyarlılık. Duyarlılık derecesi programın tepkime hızını belirlemektedir. Duyarlılık ne kadar 

yüksek olursa merkezi işlemci konumu analiz ederken o kadar az yüklenmiş olur. Kullanıcının hareketine 

(örneğin, yeni hamle yapılması) karşılıklı olarak program daha hızlı hareket eder. 

İkinci parametre – Hint with arrows (ok işareti ile ipucu). Program satranç tahtasındaki mevcut doğru hamleleri  

renklendirilmiş ok işaretleri ile gösterir. Bu parametreyi yüklemek için  Hint with arrows (ok işareti ile ipucu) 

seçeneği işaretlenmelidir. 
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Modlar 
 
Öğretmen iş yeri programı altı temel modlarda çalışma olanağı sunmaktadır: 

 

1.    Öğrenci 

2. Dersler 

3. Dersleri görüntüle 

4. İstatistik 

5. Oyun odaları 

6. Turnuvalar 

 

Mod panelindeki ilgili tuşa fare ile tıklayarak istenilen mod’a geçiş yapılabilir.. 

 

Öğrenci 
 
Chess for network:teacher programı başlatıldığı zaman veya Mod panelindeki Öğrenci tuşuna tıklama yapıldığı 

zaman varsayılan olarak bu mod açılacaktır: 

 

 
 

Öğretmen bu mod’da öğrenciler ve gruplar ile ilişkin esas yönetici işlemleri gerçekleştirebilir: yeni gruplar 

oluşturabilir,  öğrencileri bir gruptan başka gruba transfer edebilir, kullanıcı ve grupları silebilir. 

Öğrenci mod’unun görüntüsü aşağıda verilmiştir: 
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Burada arayüzünün temel bileşenleri gösterilmiştir: dört pencere (Öğrenci, Sınıf yönetimi, İstatistik, Sınıf chat’ı), 

modlar arası geçiş paneli, fonksiyon tuşları ve menü. Bazı pencerelerde imler mevcuttur. 

Modlar arası geçiş tuşlarının altında Mod pencereleri paneli bulunmaktadır. Bu panel gerekli olan pencereleri 

aktif hale getirmek için kullanılır. Bu panelin dış görüntüsü aşağıda verilmiştir: 

 

 
 

Bu tuşlara tıklayarak ilgili pencere aktif hale getirilebilir. Aynı işlem başka yöntemle de yapılabilir: ana menüdeki 

View komutuna geldikten sonra açılan listeden gerekli olan pencereyi seçilir. 

 

Sınıf yönetimi 
 

Öğrenciler ve grupların yönetimi Sınıf yönetimi penceresinin sol alt köşesinde gerçekleştirilebilir. Bu pencerenin 

dış görüntüsü aşağıda verilmiştir: 
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Temel işlemler pencerenin alt kısmında bulunan fonksiyon tuşları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tuşlar 

mevcut olan gruplara yeni kullanıcı ekleme, yeni grup oluşturma, kullanıcı silme veya grup silme işlemlerini 

yapma imkanı sağlamaktadır. 

Tüm kullanıcılar grubu tüm gruplardaki tüm kullanıcıları görüntülemek için kullanılır. 

Yeni öğrenci eklemek için önce mevcut olan grubu (Tüm kullanıcılar grubu hariç) seçmek lazım veya yeni grup 

oluşturmak lazım. Böylece önce aktif olmayan tuşlar aktif hale gelmektedir.  

 

Yeni grup oluşturma işlemi 

New group (Yeni grup) tuşuna tıklandığında group properties (grup özellikleri) penceresi açılmaktadır: 

 

 
 

İsim ve açıklama alanları doldurulduktan sonra girilen bilgileri teyit etmek için OK tuşuna tıklamak gerekir. Grup 

oluşturma işlemini iptal etmek için Cancel (iptal) tuşuna tıklamak lazım. Grup oluşturulduktan sonra grup adı 

Class management (Sınıf yönetimi) penceresinin sol kısmında görüntülenecektir. 

 

Yeni kullanıcı oluşturma işlemi. 

Yeni oluşturulan gruba öğrenci eklenebilir. Ekleme işlemini gerçekleştirmek için New user (yeni kullanıcı) tuşuna 

tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır: 
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Yeni öğrenci kullanıcı adı oluşturmak için boşlukları doldurmak lazım: 

Login - öğrencinin programa giriş yapmak için kullandığı isim; 

UserName (kullanıcı adı) – yeni öğrencinin adı; 

Password (şifre)- tıpkı login gibi sisteme giriş yapmak için gerekir; 

Description (açıklama)-isteğe göre daha sonra öğrenci adı yanında görüntülenecek açıklamalar eklenebilir.  

 

Gruplara kullanıcıları bilgisayar faresi ile sürükleyerek eklenebilir. Bunun için önce All users (tüm kullanıcılar) 

grubu seçilmelidir. Açılan pencerenin sağ bölmesinde kaydedilen tüm öğrencilerin listesi hemen 

görüntülenecektir. Daha sonra eklenmesi istenilen öğrencinin kullanıcı adına bir kez tıklanır ve farenin sol tuşunu 

basılı tutarak Class management (sınıf yönetimi) penceresinin sol bölmesindeki ilgili gruba sürükleyerek 

eklenmelidir. Öğrenci bu şekilde seçilen gruba eklenmiş olacaktır ve onun kullanıcı adı bu grupta 

görüntülenecektir.  

 

Grup silme işlemi 

Seçilen grubu Delete group (grup sil) tuşuna tıklayarak silinebilir. Aynı işlem grup ismine fare ile sağ tıklama 

yapıldıktan sonra çıkan yan menüden ilgili komutu seçerek de yapılabilir (aynı yan menü aracılığıyla yeni grup ve 

yeni kullanıcılar oluşturulabilir).  

Bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılan işlemi onaylamanız veya iptal etmeniz için pencere açılacaktır.  Onay 

için Yes (evet) silme işleminin iptali için No (hayır) tuşuna tıklanması gerekir.  

Grup silindiği zaman grubun içinde bulunan öğrenciler silinmeden All users (tüm kullanıcılar) grubuna transfer 

edilecektir. All users (tüm kullanıcılar) grubunu silme seçeneği mevcut değildir. 

 

Öğrenci silme işlemi. 

Yukarıda belirtilen işlemlere benzer şekilde istenilen öğrenci kayıtları silinebilir. Bunun için Class management 

(sınıf yönetimi) penceresindeki grup listesinden silinmesi gereken öğrenci ismi seçilerek Delete user (kullanıcı sil) 

tuşuna tıklanması gerekir. Silmek için bir diğer yöntem ise – yan menüyü kullanmaktır.: 

 

 
 

Gözetim 
Öğretmen sistemde çevrimiçi bulunan öğrencilerden istediğinin verilen görevleri yerine getirmesindeki 

ilerlemelerini kontrol edebilir.  

 

Öğrenciler penceresinde tüm öğrencilerin ait olduğu gruplara ayrılmış şekilde listesi bulunmaktadır. 

Kullanıcıların tamamının listesine (varsayılan ayarlı) tüm kullanıcılar sekmesi aracılığıyla ulaşılabilir. Eğer başka 
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gruplar (varsayılan olarak mevcut olan Tüm kullanıcılar grubu haricinde) var ise, mevcut olan başka grupların 

adları yazılı yeni sekmeler görüntülenecektir.  

 

Eğer öğrenci sunucuya bağlanmış ve çevrimiçi ise Students (öğrenciler) listesinde sarı ile işaretlenmiş olarak 

görülecektir. Aynı zamanda öğrencinin statüsü sütununda “+” işareti görülecektir.  

Ödevini yapmaya başlayan öğrencinin kullanıcı adı turuncu ile işaretli olacaktır ve statüsü sütununda “+Tsk” 

yazısı görülecektir. Students (öğrenciler) penceresinden bu öğrenciyi seçilirse öğretmen için Observe (gözetle) 

tuşu aktif hale gelecektir. 

Bu tuşa tıklayarak öğretmen öğrenciyi gözetleme işlemini başlayabilir. 

 

Observe modunda aşağıdaki pencereler mevcut: board (tahta), console (konsol), notation (notasyon) (additional 

notation (ek notasyon)) ve Game info (Oyun hakkında bilgi).  
Sol alt köşede bulunan Mod pencereleri panelinden gerekli pencereyi seçerek aktif hale getirilebilir.   

Board (Tahta) penceresi öğrenci tarafından yapılan hamleleri görüntüler. 

Console (konsol) penceresi öğretmenin öğrenci ile iletişime geçmesi için kullanılır. Bunun yanı sıra bu pencerede 

ödevin yapılması başlayan zaman görüntülenir. 

Additional notation (ek notasyon) penceresi verilen sorunun tam ifadesini (anlatımını) ve doğru cevapları içerir.  

Engine 

Öğretmen istediği zaman programdaki dahili engine (analiz motorunu) başlatarak satranç tahtasındaki durumu 

analiz edebilir. Bunu yapmak için bilgisayar faresi ile engine tuşuna tıklamak gerekir. Analizi durdurmak  için 

aynı tuşa bir daha tıklanması yeterlidir. Analiz süresi boyunca satranç tahtasında renkli ok işaretleri ile ipuçları 

verilmektedir. 

 

Show (Göster) 

 
Öğretmen doğru cevabı öğrenciye gösterebilir. Bunu yapmak için Göster düğmesine tıklama yapılmalıdır.  

 

Dersler 
 

Chess for network:teacher programının Lessons (dersler) mod’una geçiş yapmak için mod panelindeki lessons 

(dersler) tuşuna tıklanmalıdır: 

 
 

Bu modda programa yüklenen satranç ile ilgili tüm bilgiler görüntülenmektedir. 
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Tüm sorular derslere ayrılarak sınıflandırılmıştır. Belli bir miktardaki derslerin toplamı ise kurs’u oluşmaktadır. 

Söz konusu yapı ve soruların grup olarak çözülmesine ilişkin bazı istatistik veriler Dersler modunda 

görüntülenmektedir. View lesson (dersi görüntüle) modunda bu dersleri daha detaylı olarak görülebilir ve soruları 

incelenebilir.  Statistics (istatistik) modunda ayrıntılı olarak istatistik bilgileri yer almaktadır. 

 

 
 

Her zamanki gibi mod pencereleri arası geçiş Mod pencereleri tuşları ile yapılabilmektedir: 

 

 
 

 

Mod pencereleri senkronizelidir, yani bir penceredeki elementlerin biri değiştirildiğinde diğer ilgili pencerelerin 

içeriği de yapılan değişmeye uygun şekilde değişecektir. 

Mevcut olan tüm kursların listesi Courses (kurslar) penceresine dahil edilmiştir. Listedeki kurslardan biri seçildiği 

zaman Lessons (dersler) penceresinde seçilen kursun içerdiği derslerin listesi görüntülenir.  Course info (kurs 

bilgileri) penceresinde ise seçilen kursun özeti görüntülenir. 

Lessons (dersler) penceresinden bir ders seçildiği zaman, Lesson info (ders bilgileri) penceresinde seçilen dersin 

özeti görüntülenir. 

Bunların yanı sıra Groups (gruplar) penceresi mevcut olup bu pencerede kaydedilen tüm grupların listesi yer 

almaktadır. Öğrenciler tarafından tamamlanan kurs ve dersler yeşil renk ile işaretlenir. 

Seçilen ders ile çeşitli işlemleri yapmak için Lessons  (dersler) penceresinin altında ek fonksiyon tuşları 

bulunmaktadır. 

 

 

 

Send (gönder)– İstenilen dersi istenilen grup veya öğrenciye göndermek için kullanılır. 
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Sorular sadece send to (gönder) sol bölmesinde bulunan öğrenci veya gruplara gönderilebilir. Şayet bu bölmede 

öğrenci veya grup yok ise send (gönder) tuşu aktif halde olmayacaktır. Bu bölmeye öğrenci veya grupları sağ 

bölmeden bilgisayar faresiyle sürükleyerek taşımak mümkündür. Bunun için taşınması istenilen objeyi seçtikten 

sonra bilgisayar faresinin sol tuşunu basılı tutarak obje sürüklenir ve ilgili bölmeye bırakılır. Nakledilen öğrenci 

adı hemen pencerenin sol bölmesinde görüntülenir ve send (gönder) tuşu aktif hale gelir. Taşımanın bir diğer 

yöntemi ise – bölmeler arasında bulunan ok işaretli tuşları kullanmaktır.   

Bu pencerede aşağıdaki gibi bilgiler belirtilebilir: gönderi zamanı, sorunun nerede çözülmesine ilişkin bilgi: sınıfta 

– soruları sınıfta çözmek için, evde – ödev programı ile soruları çözmek için. Parametreler ayarlandıktan sonra 

dersi göndermek için Send (gönder) tuşuna tıklanmalıdır. Cancel (iptal) tuşuna tıklandığı zaman ise ders 

gönderilmeden pencere kapatılacaktır. 

 

Edit lesson options (Ders ayarlarını düzenlemek) – Dersin çeşitli parametrelerini düzenleme imkanını 

vermektedir: 
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Bu pencerede ders tamamlanması için çözülmesi gereken soruların adedini belirtmek, ders içinde çözülmesi 

gereken soruların sıralamasını seçmek, çözümün ek parametrelerini ayarlamak gibi işlemler yapılacaktır. 

Pencerede yapılan özelliklerin değişimini onaylamak için Ok (tamam), iptal etmek için Cancel (iptal) tuşuna 

tıklamak gerekir. 

 

View (görüntüle)– bu tuşa tıklama sonucunda hemen  View lesson (dersi görüntüle) moduna geçiş yapılacaktır. 

Bu mod seçilen ders hakkında ayrıntılı bilgileri ve ders sorularını içermektedir. 

 

Mod pencereleri panelinde varsayılan olarak seçilmeyen pencereleri görüntülenebilir. Örneğin: All users (tüm 

kullanıcılar), Group info (grup bilgileri), Course info(kurs bilgileri) ve saire gibi. 

All users (tüm kullanıcılar). Burada tüm öğrencilerin listesi ve en son bağlantı yapılan zaman ile en son yapılan 

sistemden çıkış  zamanı görüntülenmektedir.  

Group info (grup bilgileri). Burada seçilen grup öğrencisinin soruları çözmesindeki başarıları küçük bir tablo 

şeklinde görüntülenmektedir. Ayrıca konunun kısaca açıklama metni, sorunun zorluk derecesi, gönderildiği tarih 

v.s. bilgiler yer almaktadır. 

Course info (kurs bilgileri). Kurs özeti (konu, düzeyi, soru adedi). 

Groups statistics (grup istatistiği) farklı gruplardaki öğrenciler tarafından çözülen soruların toplam miktarını 

göstermek için kullanılır. 

 

Dersi görüntüle 
 

Mod panelinde bulunan View lesson (dersi görüntüle) tuşuna tıklayarak bu mod’a geçiş yapılabilir: 

 
 

View lesson (dersi görüntüle) modu derslerin satrançla ilgili içeriğine doğrudan ulaşma imkanını sağlamaktadır 

ama burada Lessons (dersler) moduna nazaran istastik ve organizasyon bilgileri daha azdır.  

Tıpkı diğer modlarda olduğu gibi bu mod içinde bilgileri eş zamanlı olarak görüntüleyen birkaç tane pencereler 

bulunmaktadır. Programın sol alt köşesinde bulunan Mod penceresi panelindeki tuşlardan birine tıklayarak 

istenilen pencere aktif hale getirilebilmektedir: 

 



 
   

15 

 

İlk önce Courses base (kurslar bazı) penceresinde bulunan kurslardan istenilen kurs adına tıklayarak bir kurs 

seçilecektir. Daha aşağıda bulunan pencerede hemen Course lessons list (kurs dersleri listesi) görüntülenecektir.  

Şimdi Course lessons list (kurs dersleri listesi) listesinden ders seçmek lazım. Base contents (baz içeriği) 

penceresi seçilen dersin içerdiği soruları görüntüleyecektir.  

Base contents (baz içeriği) penceresinden gereken örneği seçtikten sonra Board (Satranç Tahtası) penceresinde 

örnek diyagramını ve Notation (notasyon) penceresinde çözüm metnini görme imkanı elde edilebilir. Program 

kullanıcıya verilen sorunun çözümünü görme imkanını sağlamaktadır. Bilgisayar faresi ile pozisyon altında 

bulunan ok işaretli butonlara tıklama yaparak veya klavyedeki ok tuşlarına basarak sorunun çözümünü görülebilir.  

 

Soru seçildikten sonra Examine (incele) butonu aktif hale gelir. Bu tuşa tıklayarak İnceleme moduna geçiş 

yapılabilir.  

 

Clipboard (Pano) tuşunu kullanarak satranç tahtası, pozisyon veya partiyi kopyalamak/yapıştırmak mümkün.  

 

İnceleme modu. 
 

View lesson modunda bulunan Examine (incele) düğmesine tıklayarak Examine (incele) modu başlatılabilir. 

(söz konusu düğme Base contents (baz içeriği) penceresinde bulunan sourlardan bir seçildiği zaman aktif hale 

gelecektir) 

Examine (incele) tuşuna tıklama yapıldıktan sonra Select Observers (öğrencileri seç) diyalog kutusu açılacaktır. 

Bu diyalog kutusunda ders öğretilecek öğrencilerin seçilmesi lazım. 

Öğretmen sadece kendi öğrencilerine değil bilakis sistemde kayıtlı olan tüm kullanıcılara ders verme imkanı 

mevcut olduğuna dikkat etmek gerekir. 

 

 
 

Pencere iki bölmeden ibarettir: Selected (seçilenler) ve Available users and groups (mevcut kullanıcılar ve 

gruplar). Selected (seçilenler) bölmesine istenilen öğrencileri ve tüm grup bile eklenilebilir. Bu işlemi 

gerçekleştirmek için öğrenciyi veya grubu seçtikten sonra bölmeler arasındaki ok işaretli tuşa tıklamak yeterlidir. 

Böylece seçilen öğrenci veya grup Selected (seçilenler) bölmesine taşınmış olacaktır. Bir diğer yöntem ise 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile tutup sürükleyerek taşımaktır.  

Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra OK tuşu aktif hale gelecektir. Bu tuşa tıklayarak Examine modunu 

başlatılabilir. Eğer öğretmenin seçtiği öğrenciler o anda programda çevrimiçi bulunuyorlarsa bu öğrenciler için 

ders otomatik olarak başlayacaktır. 
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Bu modda fonksiyon tuşları ile temsil edilen bir hayli imkanlar bulunmaktadır.  

 

1. Yorum.   

Bu düğmeye basıldığı zaman Annotations editor (anotasyon düzenleyicisi) diyalog kutusu açılacaktır. Açılan 

diyalog kutusu aracılığıyla parti’yi yorumlamak için not eklenebilir. Yorumlar istenildiği şekilde olabildiği gibi 

özel simge ve işaretleri de içerebilir.  

 

 
 

2. Markers (işaret aracı)   

Çeşitli renkleri mevcut olan işaret aracı yardımıyla öğretmen satranç tahtasındaki pozisyonun daha açık 

anlaşılmasını sağlayabilir. İşaret aracı ok işareti, satranç tahtasında kullanılan işaretler ve ek simgeler şeklinde 

olabilir. 
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3. Position (pozisyon)  

Öğretmen satranç tahtasında istediği pozisyonu kurabilir. Pozisyon düğmesine tıklama yapıldığı zaman açılan 

diyalog kutusunda bilgisayar faresi yardımıyla satranç taşları istenilen pozisyonda yerleştirilebilir: 

 

 
 

Pozisyonu kaydet: 
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 Add tuşuna tıklayarak kurulan pozisyonu pencerenin sağ kısmına kopyalanabilir; 
 bilgisayar faresinin seçilen pozisyon üzerinde bulunduğu halde sağ tuşuna tıklayarak pozisyonda değişiklik 

yapma imkanını veren yan menü çıkarılabilir. 
 

Kaydedilen pozisyonun üzerinde değişiklikler yapmaya devam etmek için: 

 pencerenin sağ kısmından gereken pozisyon seçilecek; 
 bilgisayar faresi ile Copy (kopyala) tuşuna tıklanacak; 
 daha sonra pozisyon üzerinde değişiklikler yapılabilecek. 

 

Replace (yenisiyle değiştir) tuşu ile kaydedilen pozisyonu yenisiyle değiştirilmesi için: 

 pencerenin sağ kısmından yenisiyle değiştirilecek olan pozisyon seçilecek; 
 pencerenin sol kısmında satranç tahtası üzerinde taşları istenilen şekilde yerleştirilecek; 
 Replace (yenisiyle değiştir) tuşuna tıklanacak. 

 

Satranç tahtasında düzenlenen pozisyonu yüklemek ve derse devam etmek için Ok tuşuna tıklama gerekir. 

 

4. Engine (analiz motoru)  

Engine (analiz motoru) tuşu cari pozisyonun analizini başlat/kapat fonksiyonu ile görevlidir. Analiz başlatılmış 

ise satranç tahtasında oyun için ipuçları çeşitli renklerde ok işareti ile görüntülenecektir. Analysis (analiz) 

penceresinde program tarafından hesaplanan alternatif hamleler görüntülenecektir. Bu pencereyi kapatmak için 

bilgisayar faresi ile Engine (analiz motoru) tuşuna tıklanmalı veya klavyede bulunan ESC düğmesine basılmalıdır.  

 

 
 

5. Pointer (işaretçi)   

Öğretmen satranç tahtası veya notasyon üzerine istediği yerde işaretçi yerleştirebilir. Aynı işaretçi öğrencilerin 

programında görüntülenecektir. 

İşaretçinin üzerine bilgisayar faresi ile geldikten sonra sağ tıklama yapma sonucunda çıkan yan menüden ilgili 

komutu seçerek işaretçiyi gizlenebilir: 

 

 
 

6. Grant (izin ver)   

Öğretmen satranç tahtasında hamle yapma imkanını istediği öğrenciye verebilir. Böyle bir imkan Grant (izin ver) 

tuşu ile sağlanmaktadır. Bu tuşa tıklamadan sonra seçilen öğrenci hamle yapma iznine sahip olmaktadır.   

Gösteri imkanını iade almak için öğretmen Return (geri al) tuşuna tıklamalıdır. 

 

7. Record  (kaydet)  
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Record tuşunu aktif hale getirerek konsoldaki tüm yorumları oyun partisindeki notlara kaydetmeyi başlatmak 

mümkün olacaktır. Öğretmen tarafından konsolda yazılan tüm ders metinleri Record (kaydet) modunu kapatıncaya 

kadar otomatik olarak notasyona kaydedilecektir.  

 

8. Test   

Program öğretmene seçilen örnek üzerinden öğrencileri arasında sınav yapma imkanını sunmaktadır. Test tuşuna 

tıklamadan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır: 

 

 
  

Bu pencerede çeşitli parametreler ayarlanabilir.: 

Time (zaman)- öğrencilerin soruyu çözmesi için verilen süre öğretmen tarafından burada ayarlanabilir.. 

Puan – Doğru çözüm için verilen puan. 

Move from game (oyundaki hamle) –Oyunda yapılan hamledir doğru çözüm olmaktadır. 

Enter move (hamle gir) – İlk olarak öğretmene doğru çözüm gösterilecektir ve daha sonra öğrencilere doğru 

çözümü bulmaları sorulacaktır. 

Sorunun çözümü için belirlenen süre bitince Notation (notasyon) penceresinde doğru çözümler istatistiği 

görüntülenecektir (doğru çözümü bulan öğrenci oranı ve bu öğrencilerin kullanıcı adı). 

 

9. Observer (Gözetmen)   

Bu düğme öğretmenin başlamış olan derslere öğrenci eklemesine imkan vermektedir.  

 

10. Stream (Akım)  

Bu düğme derslerin sesli modunu açmak için kullanılır. Öğretmen o anda derste bulunan tüm öğrencilere sesli 

olarak ders verebilir. 

 

11. Clipboard (pano)   

Clipboard (pano) tuşu pozisyonu veya tüm partiyi panoya kopyalayarak daha sonra bu bilgiyi yeni partiye 

yapıştırma imkanını verir. 

 

İstatistik  
 

Mod panelindeki İstatistik tuşuna tıklayarak kullanıcı istatistik moduna geçiş yapabilir: 
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Bu modun yönetim elementleri yoğun olarak Statisics scheme (istatistik şema) penceresinde toplanmıştır. Aynı 

anda diğer üç pencere (Users filter (kullanıcı filtresi), Course/Lesson/task filter (kurs/ders/görev filtresi) ve 

Statistics (istatistik)) ilgili veriler ve kriterleri görüntülemek için kullanılmaktadır.  

 

 
 

Statistics Scheme (İstatistik şema) penceresinde açılan listeden Şema seç komutunu seçmek lazım veya Search for 

(öğeyi ara) ve Search by (öğeye göre ara) komutlarından gereken kriterleri belirleyerek özel şema eklenebilir. Bu 

işlemden sonra pencerenin sağ tarafında bulunan tuşlar aktif hale gelecektir. Statistics  (istatistik) penceresinde 

bulunan Generate (oluştur) tuşuna tıklayarak sorgulanan veriler ekranda görüntülenebilir.  

Preset schemes (Önayarlı şemalar) listesi istatistik mesajlarını oluşturmak için çeşitli istatistik şemalarını 

içermektedir: 
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Mevcut olan şemalardan istenilen birini seçmek veya özel olarak yeni bir şema oluşturarak bu listeye kaydetmek 

imkanı mevcuttur. Generate (oluştur) tuşu aramak için gerekli olan kriterler seçilmediği sürece aktif hale 

gelmeyecektir.  search for (öğeyi ara) bölümünün değerleri açılacak olan listed yer almaktadır: 

 

 
 

Grup, öğrenci, kurs, ders veya soru başlıkları arama kriterlerinden biri olarak seçilebilir. Burada Search for (öğeyi 

ara) parametreleri seçilmediği sürece Search by (öğeye gore ara) parametresi not defined (tanımlanmamış) olarak 

gözükeceğini belirtmek önemlidir. Dolayısıyla önce  Search for (öğeyi ara) parametrelerinden başlamak gerekir.  

Tüm parametreler ayarlandıktan sonra pencerenin sağ tarafındaki tuşlar aktif hale gelecektir: 

 

 
 

Daha sonra Generate tuşu ile Statistics (istatistik) penceresinde görüntülenecek olan istatistik mesajı 

oluşturulabilir veya yeni arama şeması kaydedilebilir.  

Add scheme (şema ekle) tuşuna tıklandığı zaman aşağıdaki gibi diyalog kutusu açılacaktır: 
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Bu pencerede yeni eklenecek olan istatistik şemasının adını yazmak lazım. Adı yazılan şemayı mevcut şemalar 

listesine eklemek için OK tuşuna tıklamak gerekir. 

Gerekli olmayan şema silinebilir. Bunun için Şema sil tuşuna tıklamak yeterlidir. 

 

 

Oynama odası 
 

Mod panelinde bulunan Oynama odası tuşuna tıklayarak Oynama odası modu başlatılabilir: 

 

 
 

“Satranç gezegeni” (www.chess.rambler.ru) kulübünde oynayan satranç oyuncuları için bu modda çalışmak çok 

alışık olacaktır.  

 

Burada dört adet birleşik pencereler mevcuttur. 

 

1. Oyuncular penceresinde o anda programı kullanmakta olan tüm öğrencilerin listesi görüntülenecektir. Bu 

pencerenin dış görünümü aşağıda verilmiştir: 

 

http://www.chess.rambler.ru/
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Tüm kullanıcıları Login (kullanıcı adı), Status (statü), Rating (derece) v.s. değerlere göre sıralama yapılabilir. 

Bunun için pencerenin üst satırından ilgili parametreye tek tıklama yapılması lazım. Bir daha tıklama yapıldığı 

zaman sıralama aynı parametreye göre ters taraftan yapılmaktadır.  

 

Statü kullanıcın o andaki durumunu bildirir. Boş pencere – normal durum. Tourn – kullanıcın turnuvada 

oynamakta olduğunu bildirir. Pl – kullanıcı normal oynamakta olduğunu bildirir (turnuvada değil). IDle – aktif 

değil anlamına gelmektedir.  

Login (kullanıcı adı) çeşitli renklerde görüntülenebilir. Kullanıcı adının mavi renkte görüntülenmesi bu kullanıcı 

ile özel oyunlarda hesabın pozitif olarak sonuçlandığı, kırmızı renk ise – negative olarak sonuçlandığını 

bildirmektedir. 

 

Tüm kullanıcılar listesinin altında tüm oyuncuların adedi görülebilmektedir. Bu örnekte oyuncular 12 adet olduğu 

görülmektedir.  

 

En altta tuşlar yer almaktadır: 

Match (Eşleştir). Bu tuşa basıldığı zaman match dialog (Maç diyalog) penceresi açılacaktır. 

 

 
 

Burada Time control (zaman kontrolü), Start with color (oyunu taşlatan renk) ve saire gibi parametreler 

ayarlanabilir. Seçimi onaylamak için Ok tuşuna aksi takdirde ise Cancel (iptal) tuşuna basılmalıdır.  

 

Tell (konuş). Bu fonksiyon o anda seçili olan kullanıcıya metin mesajı gönderme imkanı vermektedir. Bu tuşa 

yapılan tıklamadan sonra Console (konsol) penceresi değişecektir 
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İkinci satırda yazılan metin Ahmet adlı kullanıcıya iletilecektir. Fonksiyonla ilgili ayrıntıları aşağıda 

okuyabilirsiniz. 

 

Follow (takip et). Kullanıcıyı takip etme imkanı vermektedir. Kullanıcının oynamakta olan oyunlar otomatik 

olarak sizde açılacaktır. Bu tuşa tek tıklama yapıldıktan sonra tuş fonksiyonu Unfollow (Takipten vazgeç) olarak 

değişecektir. Bir daha yapılan tıklama  söz konusu modu durduracaktır.  

 

Refresh (yenile). Penceredeki oyuncu listesini yenileyecektir. 

 

Players (oyuncular) penceresi üzerine gelerek bilgisayar faresi ile sağ tıklama yaparak açılan yan menü çeşitli 

fonksiyonlara ulaşma imkanını sağlamaktadır: 

 

 
 

Bu menüde yukarıda açıkladığımız (Finger, Match, Tell, Follow, Refresh) fonksiyonların yanı sıra bir çok 

fonksiyonlar mevcuttur. 

 

Ping (ping). Konsol penceresinde kullanıcıya ait Ping time (Ping süresi) görüntülenir. Böylece istenilen 

kullanıcının iletişim kalitesi öğrenilebilir. 

 

Unmatch (eşleştirmeyi kaldır). Daha önce gönderilen davetleri iptal eder. 

 

Observe (izle). Yan menüdeki bu komut kullanıcı oyun başlaması ile aktif hale gelecektir. Bu komut yardımıyla 

kullanıcının oynamakta olduğu oyun izlenebilmektedir. 

 

 

Assess (değerlendir). Bu kullanıcı ile gerçekleştireceğiniz partinin sonucuna istinaden derecenizdeki olası 

değişmeler Console (konsol) penceresinde görüntülenir.  

 

Formula (formül). Oyuncunun yapılan davetleri kabul etme formülünü görüntüler.  

 

Setup filter (filtre uygula) Oyuncular listesinde görüntüleme filtresi uygulama imkanını verir. 

 

Auto-refresh (otomatik olarak yenile). Varsayılan ayar olarak geçerlidir. Oyuncu listesini otomatik olarak yeniler. 

 

2. Playing room (oyun odasında) o anda gerçekleşmekte olan veya tamamlanan tüm partileri görüntüler. 

Pencerenin dış görüntüsü aşağıda verilmiştir: 
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Bu pencere oynamakta olan veya oyunu tamamlayan oyuncular hakkında bilgileri (derecesi, türü, zamanı, durumu 

v.s) içerir.  

Bu pencerede izlemek istenilen oyun partisi izlenilebilir. Bunun için listeden ilgilenilen oyunu seçtikten sonra 

Observe (izle) tuşuna tıklamak gerekir. 

 

Oyun partileri listesine filtre uygulama imkanı mevcuttur. Bunun için Games (oyunlar) penceresi içinde bilgisayar 

faresi ile sağ tıklama yapıldıktan sonra çıkan yan menüden Set filter (filter uygula) komutunu seçmek yeterlidir.  

 

3. Console (konsol) penceresi iki veya daha fazla kullanıcılar arasında konuşma yapma imkanını vermektedir. 

Ayrıca burada Ping (ping), Assess (değerlendir) ve saire gibi çeşitli metin bilgileri de mevcuttur. Bu pencerenin 

dış görünümü aşağıda verilmiştir: 

 

 
 

Üst satırda mesajın kime gönderilmesi gerektiği belirtilmeli, alt satırda ise mesaj metni yazılması gerekir.  

 

4. Challenges (davetler) penceresi tüm davetleri görüntülemek için  hizmet eder. Bu pencereye hem kullanıcının 

kendisine ait hem de diğer kullanıcılara ait davetler kaydedilebilir. Pencerenin görünümü aşağıdaki gibidir: 
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Diğer kullanıcı tarafından yapılan daveti kabul etmek için Kabul tuşuna tıklama yapmak gerekir. Daveti reddetmek 

için ise Decline (reddet) tuşuna tıklama yapılmalıdır. Kullanıcının kendisine ait olan daveti silmek için Delete 

(Sil) tuşu kullanılır. 

Tüm genel davetleri reddetmek için Unavailable (müsait değil) tuşu kullanılır. Bu durumda Players (oyuncular) 

penceresindeki kullanıcı adının dış görünümü değişecektir: Status (statüsünde) N/A (müsait değil) yazısı 

yazılacaktır ve rengi gri olacaktır. 

 

Bu modda 3 adet fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır.  

1. Seek (ara) – bu düğme genel talepleri düzenlemek için kullanılır. Bunun için düğmenin yanında bulunan ok 

işaretine basmak lazım: 

 

 
 

Daha sonra Edit (düzenle) komutunu seçince aşağıdaki pencere açılacaktır: 
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Genel talepleri yüklemek için sağdaki tuşlar kullanılır. 

 

2. Match (eşleştir) – Davetleri düzenleme imkanı verir. Bunun için düğmenin yanındaki ok işaretine tıklayarak 

aşağıda gösterildiği gibi Edit (düzenle) komutu seçilmelidir. 

 

 
Ondan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır: 

 

 
 

Bu pencerede New (yeni) tuşuna tıklayarak oyun için yeni davetler eklenilebilir.  

 

Formula (formül). Bu tuşa yapılan tıklamadan sonra Edit formula (formülü düzenle) penceresi açılacaktır.: 
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Bu penceredi aşağıdaki parametreleri ayarlamak mümkün: Rating (derece), Time control (zaman kontrolü), 

Maximum lag (azami gecikme), Rated game (oyun derecesi). Formül kullanmak için Use formula (formülü kullan) 

seçeneğini işaretleyerek Ok tuşuna tıklamak gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

Oyun 
 

Davet kabul edildikten sonra Partiler modu açılacaktır. 

Bu modda birkaç tane pencere ve fonksiyon tuşları mevcut. 
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Satranç tahtası ve elektronik saati görüntülemek için Satranç Tahtası penceresi kullanılır. Burada hamleler 

yapılır. Hamle yapmak için satranç taşlarını fare ile tutarak sürüklenebilir veya hamlenin başlangıç ve son 

noktasına birer defa tıklama yoluyla hamle yapılabilir. Herşey arayüzü ayarlarına göre değişir. 

Rakiplerin saatleri satranç tahtasının üstünde ve altında bulunmaktadır. Saatler hamle sırasına göre renk 

değiştirebilirler. Hamle yapma sırası gelen oyuncunun saati kırmızı renkte olur, rakibinin saati ise o anda  siyah 

olarak görüntülenecektir.  

 

Oyuncuların kullanıcı adı, dereceleri, oyun partisinin durumu (yukarıdaki durumda - Oynanmakta) Game info 

(Oyun hakkında bilgi) penceresinde yer almaktadır.  

 

Oyun partisinin alternatifler ve beraberlik teklifleri dahil tüm notasyonları Notation (notasyon) penceresinde 

görüntülenir. 

 

Console (Konsol) penceresi rakiplerin bir biri arasında ve diğer kullanıcılar ile iletişim yapma imkanını 

sağlamaktadır. Bu pencerede beraberlik teklifleri, partiyi erteleme teklifleri v.s. bilgileri görüntülenir. Bu bilgilerin 

tümü aşağıdaki incelenilecek fonksiyon tuşları kullanımının sonucudur. 

 

Bunlarla beraber Mod penceresi: panelini kullanarak açılabilen Observers (gözlemciler) penceresi vardır: 

 

 
 

Bu pencere o anda seçilen oyun partisini izlemekte olan tüm kullanıcıları görüntüler. 

 

Fonksiyonel tuşlar çok önemlidirler: 
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Abort (durdur) – Partiyi durdurmak için kullanılır. Oyun başından beri hamle yapılmamış ise bu tuşa yapılan 

tıklama oyunu iptal eder. 

 

Back (geri) – rakibine tamamlanmamış hamleyi geri almasını teklif etmek 

 

Back 2 (geri 2)  - rakibine iki tamamlanmamış hamleyi geri almasını teklif etmek. 

 

Draw (beraber)- rakibine beraberlik teklif etmek. Biraz sağda bulunan ok işaretine tıklandığı zaman aşağıdaki 

gibi yan menü açılacaktır: 

 

 
 

Burada Auto accept draw (beraberlik teklifini otomatik olarak kabul et) seçeneği sayesinde rakip tarafından teklif 

edilen beraberlik teklifi otomatik olarak kabul edilecektir. 

 

Adjourn (ertele) – rakibine oyunu ertelemeyi teklif etmek. 

 

Resign (teslim ol) – bu tuşa tıklama yapılınca aşağıdaki pencere açılacaktır: 

 

 
 

Yapılan seçime uygun olarak oyun ya devam edecek yada mağlubiyet kaydedilecektir. 

 

More time (ekstra süre)- bu tuşa yapılan tıklama sonucunda rakibin süresine 60 saniye daha eklenecektir. 

 

Decline (reddet) – Rakip tarafından herhangi bir teklif geldiği zaman bu tuş aktif hale gelecektir. Bu tuşa 

tıklandığında yapılan herhangi teklifler reddedilecektir.  

 

Ping (ping) – rakibin iletişim kalitesini kontrol etmek.  

 

Applause (alkış). – rakibi alkışlamak. İlgili mesaj Konsol penceresinde çıkacaktır. 

 

 

 

Turnuva 
 

Mod panelindeki Turnuva tuşuna tıklayarak başlatılabilir: 
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Этот режим также заимствован из Шахматной Планеты (www.chess.rambler.ru). 

 

Здесь есть одна функциональная кнопка . Она служит для того, чтобы преподаватель мог создать 

или отредактировать уже созданный турнир. После щелчка по ней открывается следующее окно: 

 

 
 

http://www.chess.rambler.ru/
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Burada Turnuva türü (teke tek, turnuva sistemi, İsveççe, Nakavt), raunt adedi, Ad ve Açıklama, turnuva başlama 

tarihi ve zamanı, zaman kontrolü v.s. seçilmelidir. Eğer takımlar arası veya şahıs-takım yarışması gerçekleştirmek 

lazım ise ilgili seçenekleri işaretlemek gerekir. 

Diğer bölümleri de aynı şekilde inceleyerek gereken ayarlamalar yapılmalıdır. 

 

Tournament (turnuva) modunda birkaç adet pencereler mevcut. İlk olarak Tournaments list (turnuva listesi) Bu 

pencere gerçekleşmekte olan ve gerçekleşecek olan tüm turnuvaları görüntülemek için kullanılır. Pencerenin alt 

kısmında birkaç adet tuşlar mevcuttur: 

 

Join (katıl). Seçilen turnuvaya katılma imkanı sağlar. 

Players (oyuncular). Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bu tuşa tıklandığı zaman turnuva kaydolan oyuncuların 

listesi görüntülenecektir:  

 

 
 

Öğretmende kullanıcıları silme imkanı vardır. Böylece öğretmen turnuvanın katılımcı kısmını oluşturabilir. 

 

Delete (sil). Seçilen turnuvayı silmek için kullanılır. 

 

Tamamlanan turnuvaların listesini görmek için Mod penceresi paneli aracılığıyla veya bölümün adına tıklama 

yaparak ilgili pencereye geçiş yapılabilir: 

 

 
 

Results (sonuçlar) penceresinde puanlar, katsayılar ve derecelerin final tablosu görülebilir.  
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Programda çeşitli verilere (yer, derece, isim) göre sıralama yapmak öngörülmüştür.  

 

Shedule (takvimi) görmek için üzerinde Shedule yazısı bulunan bölüme tıklanmalıdır. Bu bölümde ilk turdan son 

tura kadar kimlerin kimlere karşı oynadığı görüntülenmektedir. 

 

Tıpkı diğer modlarda olduğu gibi Console (konsol) penceresi kullanıcıların “konuşmasını” görüntüler. Bunun 

haricinde bu pencere turnuva hakkında bilgileride içermektedir.: 

 

 
 

Tournament games (Turnuva oyunları) penceresi cari turdaki tamamlanan ve oynanmakta olan oyunları 

görüntüler. İlgilendiğiniz oyunu Observe (izle) tuşuna tıklayarak kolaylıkla izleyebilirsiniz. 


