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Selamlar, takımlar! Bugünkü blogumuz tamamen İzleyici Ekranı ile ilgili ve etkinliklerinizde büyük 

ekranda göreceğiniz grafiklerden birkaçına yıllık olarak göz atıyoruz. Bu sezon Seyirci Ekranı için yepyeni 

tasarımlarımız var! Ayrıca yeni Çift Elemeli playoff turnuvamız için bazı yeni bilgiler de gösterilecek. 

 

Ekran görüntülerinde yer alan takım numaraları, isimler, sıralamalar, kartlar, performans, etkinlikler veya 

açıklamaların yalnızca tanıtım amaçlı olduğunu lütfen unutmayın. 

 

Eleme Maçı Ekranları 

MAÇ Önizlemesi 

MAÇ başlamadan önce gösterilen ekran "MAÇ Önizleme" ekranıdır. Bu ekran yaklaşan MAÇ'taki 

takımları tanıtır. Bu, bir takımın takma adının gösterildiği tek yerdir ve FIRST®'e Takım Kayıt Sistemindeki 

Takım Panosu aracılığıyla sağlanan bilgileri yansıtır. 

 

Bu ekran, takım numarası, takım avatarı, takım takma adı ve turnuvadaki mevcut sıralaması (takım 

bloğunun sağ tarafındaki beyaz blok) gibi takım hakkında bilgiler sağlar. Takım henüz herhangi bir MAÇ 

oynamadıysa, rütbe bloğu boş olacaktır. 



 

 

Gerçek Zamanlı Puanlama 

Ayrıca bu sezon yepyeni bir Gerçek Zamanlı Skor ekranımız var! 

 

 

 

MAÇ başlamaya hazır olduğunda ve MAÇ devam ederken, ekranın alt çeyreğinde, canlı MAÇ videosunun 

altında "Gerçek Zamanlı Skor" ekranı görüntülenir. Bu ekran, takım bilgileri (kartlar dahil), MAÇ 

ilerlemesi, oyun zamanlayıcısı, gerçek zamanlı skor ve MAÇ/etkinlik bilgileri gibi MAÇ'ın mevcut 

durumunu yansıtan bilgiler sağlar. 

 

Gerçek Zamanlı Skor ekranında artık MAÇ zamanlayıcısının altında MAÇIN mevcut durumunu gösteren 

bir simge görüntülenmektedir: 

 

 

 



 

 

Her İTTİFAK, Gerçek Zamanlı Puanlama ekranında takip edilen birden fazla istatistiğe sahiptir: 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BONUSU ilerleme: "Zincir 
Bağlantı" simgeli uzun bir baloncuk ile tanımlanır. 
Bu, İTTİFAKIN puanladığı BAĞLANTI sayısını ve 
bonusu elde etmek için gereken BAĞLANTI sayısını 
gösterecektir. Her iki İTTİFAK da İŞBİRLİĞİ 
BONUSUNU tamamlarsa, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BONUSUNU elde etmek için gereken BAĞLANTI 
sayısı her iki İTTİFAK için de azalır ve bu ekrana 
yansıtılır. 

 

 

İŞBİRLİĞİ BONUSU: Bir İTTİFAK İŞBİRLİĞİ BONUSU 
gerekliliklerini yerine getirdiğinde "El Sıkışma" 
simgeli bir daire görüntülenir. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BONUSU elde etmek için gereken BAĞLANTI sayısını 
azaltmak için her iki İTTİFAK da İŞBİRLİĞİ BONUSU 
gerekliliklerini yerine getirmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTOMATİK ŞARJ İSTASYONU Durumu: Üzerinde simge bulunan bir daire, İTTİFAK'ın ŞARJ İSTASYONU 

OTOMATİK durumdayken ne yaptığını tanımlayacaktır. Üç simgeden biri gösterilecektir: 

 

 

Boş Batarya: İTTİFAK, OTOMATİK'te herhangi bir ŞARJ 
İSTASYONU Puanı alamadı 

 

Dolu Batarya: İTTİFAK üyelerinden en az biri 
OTOMATİK konumda ŞARJ İSTASYONUNA KİLİTLENMİŞ 

 

Şarjlı Akü: İTTİFAK üyelerinden en az biri OTOMATİK 
konumda ŞARJ İSTASYONUNA TAKILI ve BAĞLI 

 

MAÇ Sonuçları 

MAÇ detayları Baş Hakem tarafından tamamlandıktan sonra "MAÇ Sonuçları" ekranı gösterilir. MAÇ 

Sonuçları ekranı çok sayıda bilgi içerir. İTTİFAK toplam puanları en üstte gösterilir ve puanlarının 

ayrıntıları bunlardan aşağı doğru akar. Gösterilen ayrıntılar HAREKETLİLİK puanları, GRİD puanları, ŞARJ 

İSTASYONU puanları ve ceza puanlarıdır. Yeni bir yerel turnuva yüksek skoru elde edildiğinde bir 

İTTİFAKIN toplam skorunun üzerinde "YÜKSEK SKOR" metni gösterilir. Kazanan İTTİFAKIN toplam 

skorunun yanında kupa simgesiyle birlikte "KAZANAN" yazan sarı bir afiş görüntülenir. MAÇ eşit skorla 

sona ererse, her iki İTTİFAKIN toplam skorunun yanında "EŞİTLİK" içeren gri bir başlık görüntülenecektir. 

 

Daha önce belirtilen puan detaylarına ek olarak, Eleme MAÇI Sonuçları her bir İTTİFAKIN elde ettiği 

Sıralama Puanlarının sayısını da gösterecektir. Takım girişlerinde, Eleme MAÇ Sonuçları takımın kart 

durumunu (sarı, kırmızı veya hiçbiri) ve takımın yeni sıralamasını ve MAÇ sonucunda sıralamalarının 

değiştiğini gösteren yukarı veya aşağı bir ok gösterecektir. Eğer sıralamaları değişmediyse, herhangi bir 

ok gösterilmeyecektir. 

 



 

 

Playoff Eşleşme Ekranları 

Playoff Grubu 

Yeni bir playoff turnuvasıyla birlikte, 2023 sezonu için yeni ve geliştirilmiş bir Playoff Bracket ekranımız 

da var! Bu yeni ekran, playofflar sırasında Finallere kadar her MAÇTAN sonra gösterilecek ve herkese bir 

sonraki MAÇIN ne olduğu ve mevcut Turda hangi MAÇLARIN tamamlandığı dahil olmak üzere braketin 

mevcut durumunu gösterecektir. Bu ekran, ekranın üst orta kısmında mevcut Turun adını gösterecektir. 

 

MAÇ Listesi 

 

Ekranın sol tarafında mevcut Turdaki EŞLEŞMELERİN bir listesinin yanı sıra hangi EŞLEŞMELERİN 

tamamlandığı ve bir sonraki turun hangisi olduğu görüntülenecektir. Tamamlanan MAÇLARIN adının sağ 

tarafında bir "Onay İşareti" simgesi bulunacaktır. Bir sonraki MAÇIN adı sarı renkle vurgulanacak ve MAÇ 

adının sağ tarafında bir "Oyna" simgesi bulunacaktır. 

 

 

 

 



Bracket 

 

Ekranın sağ tarafında Playoff Braketi görüntülenmektedir. Parantez, "M" harfi ve MAÇ numarası ile 

MAÇLARI tanımlar. Turlar dikey çizgiler ve altta bir sayı ile vurgulanır. Bir EŞLEŞME tamamlanmışsa, 

dikdörtgen EŞLEŞMEYİ kazanan ittifakın rengini alır ve "A" harfini ve ittifakın numarasını gösterir. Braket, 

ekranın sol tarafındaki bir sonraki MAÇIN tanımlanması gibi, bir sonraki MAÇI tanımlamak için üzerinde 

"Oyna" simgesi bulunan bir GPS simgesi gösterecektir. 

 

 

Maç Önizlemesi 

Playofflar sırasında bu ekran, yedek robotlar da dahil olmak üzere İTTİFAK bilgilerini ve Playoff 

turnuvasının mevcut durumuyla ilgili bilgileri yansıtacak şekilde değişir. 

 

Playoff Eşleşmesi 1- 13 

Playoff MAÇI 1-13 için ekran, MAÇ hakkında gerekli bilgileri iletmek için GPS simgeli bir playoff braketi 

kullanarak MAÇ tamamlandığında MAÇIN kazanan ve kaybedeninin nasıl ilerlediğini gösterecektir: 

 

• Noktalı GPS simgesi: Önizlemesi yapılan mevcut MAÇ 

• Yukarı oklu GPS simgesi: Mevcut MAÇIN galibinin grupta hangi MAÇA yükseleceği 



• Aşağı oklu GPS simgesi: Mevcut MAÇIN kaybedeninin braketin hangi MAÇINA ilerleyeceği. Eğer 

MAÇIN kaybedeni elenirse, onların ilerlemesi için brakette bir GPS simgesi bulunmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FİNAL MAÇLARI 

FİNAL MAÇLARI için ekranda braket görüntülenmez. Bunun yerine, serinin mevcut durumu hakkında bilgi 

gösterecektir. Her bir İTTİFAK tarafından kazanılan mevcut MAÇ sayısını gösterecektir. "KAZANANLAR" 

bloğunun her iki tarafındaki bloklar, seride elde ettikleri her galibiyet için griden İTTİFAK rengine 

dönüşecektir. 2023 sezonu için Finaller 3 serinin en iyisidir, bu nedenle İTTİFAKLARIN etkinlik galibi 

olarak adlandırılmaları için 2 galibiyete ihtiyaçları vardır. Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde, kırmızı 

İTTİFAK ilk MAÇI kazanmıştır ve serideki galibiyetlerini gösteren kırmızı renkli bloklardan birine sahiptir. 

 

 

 

Gerçek Zamanlı Puanlama 

Playoff MAÇLARI sırasında, Gerçek Zamanlı Skor ekranında İTTİFAK isimleri skorlarının üzerinde 

görüntülenecektir. 

 

Bir MAÇ hakemler tarafından incelenirken, MAÇ zamanlayıcısının ve İTTİFAK skorlarının altında "Maç 

İnceleniyor" şeklinde sarı bir başlık görüntülenecektir. 



 

MAÇ Sonuçları 

Playoff MAÇ Sonuçları ekranın üst kısmında her bir İTTİFAKIN adını gösterecektir. İTTİFAK'taki takımların 

altında, İTTİFAK'ın MAÇ sırasında ne zaman KART aldığını belirten bir baloncuk görüntülenecektir. Bunun 

altında, MÜSABAKA sonucunda İTTİFAKIN ilerlemesini tanımlamak için bir baloncuk görüntülenecektir. 

Eğer bir İTTİFAK turnuvadan elenirse, "Elendi" yazacaktır. Her iki İTTİFAK da aynı toplam skorla 

bitirmişse, ekranın ortasında, skor ayrıntılarının altında, MAÇ kazananını belirlemek için hangi eşitlik 

bozucunun uygulandığını belirten sarı bir baloncuk görüntülenecektir. "Gerçek Beraberlik" durumunda 

sarı baloncukta "GERÇEK BERABERLİK" yazacaktır. 

 

 

 

Ayrıca Haas tarafından sunulan CHARGED UP için özel ara sahneler için Eleme ve Playoff MAÇI sırasında 

MAÇ Sonuçları ekranını izlediğinizden emin olun! 


