VİDEO ÇEKİM KILAVUZU
Video Kaydı için Dikkat Etmeniz Gerekenler:
Video çekimleri için tripoda veya “gerçek bir kamera”ya dahi ihtiyacınız yoktur. Bir kişinin cep telefonunu tutarak
çektiği bir video yeterli olacaktır.
İhtiyacınız olanlar:
●
●
●
●
●

bol ışık ve minimum gölge,
gerektiğinde göreve dair nesnelerin belirsiz ve gizli kalmasını önlemek için odaklama yapma,
gerektiğinde önemli hiçbir nesnenin görüş açısından çıkmaması için odağı uzaklaştırma,
gerektiğinde küçük detaylar için yakın çekim,
Maç süresinin takibi için hem kameranın hem de teknisyenlerin görüş açısında olan bir zamanlayıcı

Kayda başlamadan önce video kayıt ayarlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Bazı kameralar ve cep telefonları
otomatik olarak 4k kayıt yapacak şekilde ayarlanmıştır. Kayıt aldığınız dosya boyutunun 2 GB’ın altında olması için
bu ayarın daha düşük bir çözünürlük ayarına getirilmesi gerekir. Gelişmiş ayarlarınıza gitmeniz ve daha verimli video
depolamaya izin veren seçenekleri seçmeniz gerekebilir.
Örnek: Android – Google Pixel

Örnek: iPhone

Düşük
çözünürlük
ayarının
seçildiğinden
emin olun.
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Düşük
çözünürlük
ayarının HD-30
seçildiğinden
emin olun.

•

Çekimden önce ve sonra, gereken veya istenen belirli nesneleri göstermek için kamerayı yavaşça, gerektiği
kadar taşıyın / hareket ettirin ve gerektiği kadar yakınlaştırın.

•

Görev çekimi sırasında, kamerayı hareket ettirmeyin. Kameranın sabit ve odaklanmış halini koruyun.

•

Tüm süre boyunca kameranın kayıtta olması ve hiçbir duraklama olmadan videonun tek seferde çekilmesi
gerekir. Bize, montaj ve düzenleme olmayan video göndermelisiniz. Videodaki fazlalıklar kabul edilebilir
fakat içerikteki eksikler kabul edilmez.

•

Videolarda mümkün olduğunca kimsenin yüzünün görünmediğinden emin olun. Teşekkür ederiz.

ÇEKİM ÖNCESİNDE
İlk olarak, tüm saha kurulumunu kamerayı yavaşça hareket ettirerek gösterin.
Ekipman denetimini aşağıdaki şekilde yapın:
•
•

Robotunuzu ve tüm sahayı detaylıca göstermek için kamerayı yavaşça hareket ettirin.
Göreve başlamadan önce robot boyutlarının kurallara uygun olduğunu kameraya gösterin.

GÖREV ESNASINDA
Görev yaparken kamera, tüm sahayı göstermelidir. Görev hareketlerinin en iyi şekilde görüneceğini
düşündüğünüz açıdan kamerayı yakınlaştırın, daha sonra her şeyin görüntüye gireceği uzaklık ve yüksekliğe gelene
kadar kamerayı hareket ettirin. Bu konum, tüm maçın değişmez çekim açısı olacaktır. Lütfen maç bitene kadar
kamerayı hareket ettirmeyin veya ayarlama yapmayın.
Görüş açısı seçerken düşünülecekler:
•
•

Katılımcılar genelde başlangıç alanına yakın durur ve yürürler, bu nedenle bu tarafa doğru çekim yapmaya
çalışın.
Hakem gibi düşünün. Örneğin: görev içerisinde bir noktada karmaşık veya detaylı şeyler oluyorsa o alana
bakan taraftan çekim yapın. Aşağıda örnek çizimlere bakabilirsiniz:
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•

Eğer ihtiyaç olursa ve en uç köşelerinden birinde görevlere dair bir şey yapmıyorsanız, bu köşeningörüş
açısından çıkması sorun olmaz.

•

Yukarıdan aşağı yönlü çekimler daha iyidir fakat tamamen dikey "kuşbakışı" görüntüye ihtiyaç yoktur.

•

Videonuzu çekmek için hiçbir zaman küçük, zayıf, dengesiz veya tekerlekli nesneler üzerinde durmayın.

Görevlere başlarken lütfen sözlü geri sayım yapın. Sonrasında robot performansınızı sergilerken maçınızı anlatımınız
hoş karşılanır/teşvik edilir. Kameraya robotunuzun ne yapmak üzere olduğunu söyleyin.
Sahada modeller ve özellikle de robot dahil olmak üzere kameranın görüşünü engellemekten lütfen kaçının.
Gerektiğinde elbette robota müdahale edebilirsiniz fakat hızlı hareket edin ve görüş alanının dışında kalmak için
elinizden geleni yapın.
GÖREV SONUNDA
Robot tüm muhtemel hareketleri tamamladığı için veya maç süresi bittiği için robotunuzu durdurduğunuzda, lütfen
sebebini kameraya yüksek sesle söyleyin. Örneğin: “Görevlerimizi tamamladık”, veya “Tamam, sona erdi.”
Özellikle puanların kazanıldığı yerlere odaklanarak, yavaşça her modeli ve sonucun göstermek için kamerayı hareket
ettirin ve bize yardımcı olabilecek yerlerde başardığınız veya eksik yaptığınız görevleri anlatın.
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Önemli Notlar:

1. Robot oyunu maç kayıtlarınızı, turnuvadan önce sizlere iletilecek olan zaman aralığında ilgili
platforma yüklemeniz gerekmektedir.
2. Yüklemediğiniz her tur kaydınız, ilgili tura çıkmadığınız anlamına gelecektir.
3. Tüm kurallar için WRO Genel ve klasman bazlı kuralları ve güncellemelerini takip ettiğinizden emin
olunuz.

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2021

