
Datuen kudeaketa
Irakaslearen gida

3. ikasgaia



Ikaskuntzaren helburuak:

● Azaltzea nola erabiltzen den errepikapena sentsoreak

programatzerakoan.

● Produktua diseinatzeko diseinu irizpidea jarraitzea.

● Algoritmoak idaztea sentsoreak nola erabiliko diren

erakusten dutenak.



Algoritmoak

BALDIN ETA (IF) ikasgela ilun dago ,

ORDUAN (THEN) altsa eta besoak luzatu zure

buruaren gainetik,

BESTELA (ELSE) jesarri.



Algoritmoak

BALDIN ETA (IF) ikasgela argi badago,

ORDUAN (THEN) zutitu eta agur egin,

BESTELA (ELSE) oin bakarrean zutik egon.



Algoritmoak

● Idatzi algoritmo bat beheko egitura erabiliz.

BALDIN ETA (IF) ikasgela ilun badago

ORDUAN (THEN)

BESTELA (ELSE)



Kaleko argiak

• Bideo honetan gertatzen dena azaldu

dezakezu? https://www.youtube.com/w

atch?v=o0OJ5aTuEAY

• Nola diseinatu dezakezu hori "erabaki

kutxa" baten bidez?

https://www.youtube.com/watch?v=o0OJ5aTuEAY
http://www.youtube.com/watch?v=o0OJ5aTuEAY


Bai Ez



EzIlun dago?

Piztu kaleko argiak Amatatu kaleko argiak

Bai



Algoritmoak alderatuz

BETI

BALDIN ETA ilun bada

ORDUAN piztu kaleko argia

BESTELA amatatu kaleko argia

● Zein dira bi algoritmoen arteko antzekotasunak eta 

desberdintasunak?



Algoritmoa aldatu al da?

BETI

BALDIN ETA gela ilun bada,

ORDUAN altsa eta luzatu zure besoak buruaren

gainetik,

BESTELA jesarri.



Algoritmoa aldatu al da?

BALDIN ETA gela argi bada,

ORDUAN agurtu eskuarekin,

BESTELA oin bakarrean zutik egon.



Asmatzailea izan

● Diseinatu baldintzak:

○ 9-11 urte artekoentzako gailua

○ Sentsorea du

○ Zerbait egiten du aldaketa nabaritzen duenean

● Diseinuak algorimoa izan behar du azalduz sentsorea

nola erabiliko den.



Sentsoredun gailuaren planifikazioa orria

Nire diseinua

Nire algoritmoa

Diseinuaren baldintzak
- 9-11 urte artekoentzako

gailua

- Sentsorea du

- Zerbait egiten du aldaketa

nabaritzen duenean



Zure diseinuaren aurkezpena

● Aurkeztu zure diseinua zure taldekideen artean.

● Azaldu nola betetzen dituen diseinuaren baldintzak.

● Identifikatu nola erabili dituzu aukera eta errepikapena

zure algoritmoan.



Sentsoredun gailuaren ebaluazio orria

Ebaluatzeko galderak Yes No

Uste duzu gailu hau 9-11 urteko bati gustatuko zaiola?

Gailuak sentsorea du?

Gailuak zerbait egiten du aldaketaren bat nabaritzean?

Algoritmoak aukeraketa du?

Algoritmoak errepikapena erabiltzen du?

Identifikatu diseinuan gustoko duzun gauza bat.

Identifikatu diseinuan hobetu daitekeen gauza bat.



Ikasitako helburuen laburpena

● Azaltzea nola erabiltzen den errepikapena sentsoreak

programatzerakoan.

● Produktua diseinatzeko diseinu irizpidea jarraitzea.

● Algoritmoak idaztea sentsoreak nola erabiliko diren

erakusten dutenak.
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