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Instalacja programu
Program do poprawnego działania wymaga systemu operacyjnego z rodziny
Microsoft Windows z zainstalowanym środowiskiem Framework 2.0 (Jest on
automatycznie dodawany do Windows Vista , 7 oraz 8 , system Windows XP
wymaga aktualizacji Service Pack 1) . Dodatek ten można ściągnąć ze strony
Microsoft Update dostępnej w systemach MS lub pobrać z WindowsUpdate lub
bezpośrednio ze strony:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=0856
eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
Użytkownik musi mieć również dostęp do zapisu informacji na partycji C
lokalnego

dysku

twardego.

Folderem

startowym

programu

jest

folder

C:\GoodGame. Plik wykonywalny programu GoodGame.exe wraz z zewnętrznymi
bibliotekami ( pliki z rozszerzeniem dll) muszą znajdować się w tej samej ściśle
nieokreślonej lokalizacji (operacja automatyczna podczas instalacji).

Ogólny opis możliwości programu
Program umożliwia przeprowadzenie pełnych obserwacji statystycznych podczas
meczu koszykówki. GoodGame został zaprojektowany pod kątem optymalnej
obsługi tak aby każde zdarzenie na boisku można było możliwe jak najszybciej,
najsprawniej oraz najdokładniej opisać przy możliwie najmniejszym nakładzie
pracy. Wiele zdarzeń mających miejsce podczas wykonywania statystyk zostało
zautomatyzowane w sposób możliwie najbardziej oszczędzający czas i nakładu sił
opisującego, którego podczas wykonywania obserwacji jest bardzo mało. Pełne
obserwacje statystyczne mogą wykonać bez problemu 2 osoby (jedna osoba
dyktująca, druga obsługująca program).
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Główne zalety programu:
◙ obsługa programu jak i wydruku statystyk dostępna w 2 językach ( polski,
angielski)
◙ dostępność szerokiej gamy statystyk oraz zestawień (standardowa tabela
podsumowująca1

+

statystyka

indywidualna

–

EVALUATION,

graficzne

przedstawienie skuteczności obydwu drużyn2, graficzne statystyki indywidualne
każdego zawodnika3,wykresy skuteczności drużyn4, dwa rodzaje porównań drużyn5
m, in. ilość punktów zdobytych przez drużynę z kontry, z trumny, zdobycze
punktowe pierwszych

piątek jak i zmienników obydwu drużyn, największa

przewaga drużyny w meczu oraz największa ucieczka (run) ( ich wielkość oraz
kwarta wystąpienia), maksymalne czasy drużyn bez kosza, największa ilość
niecelnych rzutów, ilość remisów, przydatność poszczególnych zawodników, czy
też zmian prowadzenia podczas meczu. Kolejnymi dostępnymi statystykami są:
zestawienie najlepszych zawodników w poszczególnych

statystycznych ,pełen

przebieg meczu (Akcja po Akcji) oraz szczegółowe decyzje podejmowane przez
sędziów6 dotyczących m.in. przewinień oraz błędów. Zestawienie udostępnia
również możliwość obejrzenia zestawienia statystycznego każdej drużyny z
poszczególnych kwart wraz z topologiami rzutowymi drużyn z danej kwarty.
◙ możliwość wydrukowania statystyk w każdej fazie spotkania z poziomu
przeglądarki jak i specjalnie przygotowanego panelu drukowania
◙ możliwość przerwania i wznowienia meczu w dowolnym momencie (np.
przerwanie meczu po lub w trakcie 2 kwarty i dokończenie go np. następnego dnia)
◙ obsługa programu zoptymalizowana pod względem funkcjonalności – do obsługi
programu w pełni wystarczą dwie osoby
◙ możliwość indywidualnej konfiguracji skrótów klawiszowych niezbędnych do
szybkiej obsługi programu
1

Załącznik A
Załącznik B
3
Załącznik C
4
Załącznik E
5
Załącznik D
6
Załącznik F
2
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◙ generowane statystyki są zapisywane w formacie umożliwiającym umieszczenie
ich na stronie internetowej bezpośrednio po wygenerowaniu
◙ możliwość dodawania oraz edytowania całych drużyn, sędziów, komisarzy
spotkań oraz rodzaju rozgrywek, ustawień ilości kibiców, limitu fauli w kwarcie
niekaranych rzutami, ustawienia parametru odpowiadającego za to czy mecz grany
jest ryczałtem (czas niezatrzymywany) czy z zatrzymywanym czasem gry, czy też
np. automatycznie ustawiana godzina rozpoczęcia spotkania
◙ możliwość ustawiania oraz zmian długości kwart oraz dogrywek
◙ możliwość cofnięcia dowolnej ilości zdarzeń które wystąpiły na boisku
(kombinacja klawiszy CTRL+Z lub wciśnięcie przycisku Cofnij) – cofa jedno
ostatnie zdarzenie
◙ szereg opcji programu oprogramowane z duchem gry, (automatyczna zbiórka po
niecelnym rzucie czy automatyczny blok strata - przechwyt) co ułatwia
przeprowadzanie statystyk
◙ przebieg oraz statystki z meczów przechowywane są w plikach XML-owych co
umożliwia swobodne analizowanie danych z meczu oraz daje możliwość dopisania
odpowiedniego oprogramowania czy też parsera w zależności od potrzeb klienta
przez niezależnych programistów
◙ możliwość dostosowania oraz rozbudowy oprogramowania w zależności od
potrzeb klienta
◙ ciągły rozwój programu i jego zastosowań, m. in. dopisano moduł generujący
wszystkie najważniejsze zestawienia i klasyfikacje indywidualne zawodników oraz
drużynowe

z wybranych meczów (turnieju) takich jak tabela końcowa drużyn

turnieju, klasyfikacje najlepiej rzucających, zbierających, asystujących (sumy i
średnie) oraz wiele innych zestawień i podsumowań, zestawienia The Best Off
wyłaniający najlepszych zawodników oraz zestawienia dotyczące zespołów w
poszczególnych kategoriach7.

7

Załącznik G
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Obsługa programu
I Pierwsze uruchomienie - aktywacja
Pierwsze uruchomienie programu powoduje wygenerowanie kodu aktywującego
program, na podstawie którego program zostanie odblokowany na wybranej
jednostce

komputerowej

(domyślnie

program

można

zainstalować

na

2

komputerach). Poprawny przebieg aktywacji powinien wyglądać następująco:

wybór języka
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Wygenerowany kod możemy aktywować OnLine (wymagany jest dostęp do
Internetu), wybierając swój login i podając hasło, możemy również wysłać
wygenerowany kod komunikatorem SKYPE (login: lukasg10) lub przyciskiem
Wyślij

Raport

mailowo

do

autora

w

celu

aktywacji

na

maila

aktywacja@lukasoft.net. Podczas aktywacji OnLine program sprawdza ilość
stanowisk na których jest już zainstalowane oprogramowanie, oraz sprawdza do
kiedy ( licencja terminowa lub bezterminowa) dana licencja jest ważna. W
przypadku aktywacji OnLine z programu można korzystać od razu po sprawdzeniu
poprawności wpisanych danych. (Każdorazowa aktualizacja oprogramowania wiąże
się z jego aktywacją!!!)
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Aktywacja mailowa

W mailu zwrotnym otrzymamy kod który należy wkleić ( zaznaczamy tekst myszką
lub używamy skrótu klawiszowego Ctrl+A, wciskamy Ctrl+C w celu skopiowania
tekstu do schowka systemu Windows, następnie w polu aktywacji klikamy myszką i
wciskamy Ctrl+V (wklej) lub prawym przyciskiem myszki z menu kontekstowego
wybieramy w/w opcję) i wciskamy przycisk Sprawdź w celu weryfikacji kodu
aktywacyjnego.
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W tym momencie posiadamy aktywowaną wersję programu która będzie działała
określoną w umowie liczbę uruchomień lub określony limit czasu.

str. 8

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

II Menu
Program uruchamia się przez skrót znajdujący się w Menu  Wszystkie Programy
 Lukasoft  GoodGame. Podczas uruchomienia pojawia się logo programu(po
kliknięciu przyciskiem myszki lub wciśnięciu klawisza ENTER okno powitalne
zniknie). Następnie widoczne jest menu programu z którego możemy nawigować
główne funkcje oraz ustawienia programu. Po uruchomieniu program sprawdza czy
ma dostęp do Internetu w celu pobrania aktualizacji. W lewym dolnym rogu
widzimy również czy program uzyskał dostęp do bazy danych w której możemy
przechowywać kopie zapasowe naszych zespołów które w razie awarii będziemy
mogli szybko przywrócić.

1. „Language” – w tym menu możemy zmienić język
programu Polski/Angielski poprzez kliknięcie lub skrót
klawiszowy( Alt+P/Alt+E)
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2. „Drużyna” – tu możemy dodać nową drużynę lub edytować/usunąć drużynę
znajdującą się bazie programu. W formatce uzupełnimy nazwę drużyny oraz miasto
pochodzenia nazwa skrócona generuje się sama( 3 pierwsze znaki z wpisanej nazwy
którą można edytować), wstawiamy takie dane jak ligę w której gra dany zespół
oraz wybieramy kolor koszulek drużyny, który jednocześnie będzie kolorem paneli
drużyny w programie (ułatwienie podczas wpisywana statystyk). Następnie
uzupełniamy pozostałe dane zawodników oraz trenerów, należy pamiętać o wyborze
kapitana drużyny i wciskamy przycisk „Zapisz”. Jeżeli w wpisywanych danych są
błędy program nas o tym powiadomi i chwilowo zablokuje możliwość zapisu
drużyny do bazy danych. Jeżeli drużyna w swoim składzie przewiduje więcej niż 12
zawodników zgłoszonych do meczu możemy dodać kolejnych członków drużyny
okna jedynie podczas późniejszej edycji dodanej już wcześniej drużyny.
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Zawodników dodaje się do składu meczowego lub cofa do pełnego składu drużyny
poprzez podwójne klikniecie na nazwisku wybranego zawodnika.
Istnieje również możliwość wydrukowania składu drużyny
(menu Drużyny), potrzebnych np. dla sekretarza meczu do
wpisania drużyny do protokołu meczu, dla kapitanów /
trenera w celu potwierdzenia składu drużyny, dla komisarza
zawodów w celu weryfikacji lub w celach informacyjnych.

3. „Liga” – miejsce w którym możemy dodać nowy lub edytować/usunąć już
istniejący rodzaj zawodów, turniejów czy lig. W tym panelu ustawiamy dane
specyficzne dla wybranego rodzaju zawodów takich jak: czas kwarty, długość
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dogrywki, limit fauli, rodzaju mierzenia czasu gry, czy ustawić wartości (lub
wybrać proponowane) do obliczenia wskaźnika EVAL.

4.

„Skróty”

–

odpowiednie

to

menu

dopowiada

podłączenie

za

skrótów

klawiszowych do odpowiadających im opcji
statystycznych wykorzystywanych
obserwacji.

Np.

wciśnięcie

podczas

klawisza

„a”

podczas meczu spowoduje pojawienie się okna

dialogowego

z

nazwiskami

zawodników

drużyny która ostatnio zdobyła kosza z gry z
których

należy

wybrać

zawodnika

który
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wykonał asystę ( nazwisko zawodnika który zdobył punkty jest zablokowane w tym
przypadku to zawodnik z numerem 5). Skróty do wsadu, kontry czy rzutu
zablokowanego używa się w okienku wyboru zawodnika podczas jego celnego
rzutu.
W przypadku wybrania przycisku „z” pojawi
się

okno

dialogowe

z

zawodnikami

przebywającymi na boisku obydwu drużyn w
kolejności

(dokonywanej

po

analizie

przebiegu meczu) w górnej części drużyny
broniącej (akcja występuje częściej – zbiórka
w

obronie)

w

dolnej

części

drużyny

atakującej (zbiórka w ataku). Jeżeli chcemy
wpisać zbiórkę zespołową wciskamy przycisk
odpowiedzialny

za

zbiórki

zespołowe

(domyślnie „t”) i klikamy na przycisk
Zespołowa. Zawsze jeżeli przycisk zbiórki
został wciśnięty omyłkowo można zamknąć
okno przyciskiem „Esc” bądź wciśnięciem
„X” w prawy górnym rogu okienka.

5. „Sędziowie”– w tej części menu
możemy dodać do bazy danych naszego
programu sędziów, działa to na takiej
samej zasadzie jak Liga.
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Na głównym menu znajdują się jeszcze dwa przyciski ze znakiem „+” są to skróty
do funkcji „Dodaj nową drużynę” oraz „Dodaj nowy rodzaj rozgrywek”. Po
ustawieniu wszystkich niezbędnych danych przechodzimy dalej wciskając przycisk
„Dalej” do menu w którym wybieramy pierwsze piątki drużyn i ustawiamy
niezbędne dane takie jak długość trwania kwarty , dogrywki oraz dopuszczalnego
limitu fauli ( te dane uzupełniają się automatycznie jeżeli wcześniej w menu Liga je
ustawiliśmy)

.
6. Ligspace – jest to panel w którym można zaimportować
drużyny wraz z terminarzem z serwisu który umożliwia
darmowe prowadzenie ligi koszykówki www.ligspace.pl z
którym GoodGame jest w pełni kompatybilny. Dokładny opis w jaki sposób
połączyć te dwa narzędzia można uzyskać po wcześniejszym kontakcie z firmą
Lukasoft.
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7. „Kopia danych” – to podmenu umożliwia użytkownikom posiadającym
wykupioną licencję oraz miejsce na serwerze na eksport i import drużyn programu
na serwer oraz z serwera na komputer. Zapobiegnie to w razie awarii utraty danych
składów drużyn wprowadzonych wcześniej do aplikacji. Taką kopię zapasową
można zawsze wykonywać samemu kopiując wszystkie pliki z folderu
C:\GoodGame\Dane.

Możemy

dowolnie

nawigować

i

zarządzać

danymi

znajdującymi się na serwerze jak i podczas importu danych, zostaniemy
każdorazowo zapytani jeżeli drużyna już istnieje lokalnie na komputerze czy
rzeczywiście chcemy ją nadpisać czy zdecydujemy się na pominięcie importu
wybranej drużyny. Ważne jest aby dane przechowywana na serwerze były aktualne
jeżeli pracujemy na więcej niż jednym komputerze. Program sprawdza również
wersję plików znajdujących się na serwerze w celu poprawnego ich działania na
wersji programu zainstalowanego na komputerze.
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8. „Panel trenera” - Panel trenera jest narzędziem umożliwiającym trenerowi na
wprowadzanie swoich własnych obserwacji statystycznych do programu GoodGame
np.: - brak zastawienia - przegrana w obronie 1x1 - udzielenie pomocy indywidualny błąd obrony zespołowej( np. rotacji) - dobre podanie lub asysta nie
zakończona punktami(bardzo ważne dla młodzieży by oddać prawidłowo podjętą
decyzję).

Trener podczas definiowania obserwacji w panelu przed meczem decyduje czy
statystyka dotyczy indywidualnie zawodnika czy całej drużyny, a wyniki są do
obejrzenia po wygenerowaniu statystyk.
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9. „Top” – jest to opcja umożliwiająca wykonanie zestawienia tabel oraz statystyk
indywidualnych zawodników grających w przeprowadzanym turnieju. Jedynym
wymogiem aby takie zestawienie było możliwe do wykonania to umieszczenie
wszystkich meczów z turnieju do tego samego folderu a następnie wybranie
odpowiedniej ścieżki do importu danych.

Po wyborze folderu z meczami które podlegają analizie turniejowej ( każdy mecz
składa się między innymi z plików Nazwa Drużyny A – Nazwa Drużyny B
StatystykiA i StatystykiB.xml. W okienku powyżej możemy przejrzeć czy program
rzeczywiście zanalizuje tylko te pliki które, nas interesują. Jeżeli już wcześniej
analizowaliśmy turniej i chcemy jedynie wczytać jego dane wybieramy opcję
Wczytaj

turniej.

Dane

turnieju

zawsze

znajdują

się

w

folderze

C:\GoodGame\Turniej\Nazwa Turnieju.
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Drużyny sortowane są w pierwszej kolejności uwzględniając „duże” punkty, a
następnie jeżeli kilka drużyn posiada taką samą ilość punktów o kolejności decyduje
ratio czyli stosunek punktów rzuconych do straconych przez drużynę w ciągu
rozegranych wcześniej meczów. Mając na uwadze różne wewnętrzne regulaminy
które obowiązują na zawodach, zawsze jest możliwość ręcznej edycji miejsc każdej
drużyny przy pomocy przycisku i opcji Edytuj. Wówczas przy każdej drużynie
pojawią się przyciski służące do jej nawigacji (góra dół). Przyciskiem Generuj
zestawienie możemy wygenerować tabele The Best Off ilustrującą najciekawsze
osiągnięcia zarówno indywidualne jak i drużynowe z wszystkich aktualnie
analizowanych meczów ( kolejki / sezonu ).
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Wynikami działania tego modułu są pliki przedstawiające tabele oraz zestawienie
indywidualne

zawodników

w

formacie

HTML

który

jest

wyświetlany

bezproblemowo przez wszystkie przeglądarki internetowe. Wygenerowane pliki są
gotowe do bezpośredniego umieszczenia na wybranym serwerze (stronie www
turnieju) kopiując je w wybrane miejsce i podlinkowując jedynie katalog z plikami.
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10. „Wydruk” – opcja ta zostanie opisana dokładnie podczas analizy głównego
okna działania aplikacji . Jedyna opcja różniąca te dwie funkcje jest taka, że w tej
opcji menu musimy podać ścieżkę do folderu z meczem który chcemy wydrukować,
natomiast w głównym oknie programu ścieżka ta jest brana automatycznie z
aktualnie przeprowadzanego meczu.
11. „Koniec” – opcja ta kończy pracę z programem.
12. „Info” – informacja odnośnie twórcy oprogramowania i jego dane kontaktowe.
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III Wybór pierwszych piątek
(Wczytywanie meczu)

Panel Opcje to miejsce w którym ustawiamy: długość kwarty meczu, długość
każdej z dogrywek, limit fauli czy czas trwania przerwy na żądanie. Opcje te
domyślnie ustawia się w momencie definiowania rodzaju zawodów / ligi.
Pole Wczytaj grę

służy do wczytania wcześniej rozpoczętego meczu. Po

zaznaczeniu pola (Wczytaj grę) otworzy się okno z wyborem katalogu w którym
znajdują się dane z meczem. Poprawna ścieżka to ta, która zaczyna się od daty
rozegrania meczu oraz nazwy drużyn.
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Po wyborze pierwszych piątek lub wczytania danych z wcześniejszego meczu w
programie pojawi się przycisk GRA, który przeniesie nas do głównego okna z
meczem.
Jeżeli danego dnia rozgrywaliśmy już mecze dwóch takich samych drużyn ( mecze
znajdują się w folderze C:\GoodGame\Mecze - możemy je ręcznie stamtąd
przenosić czy usuwać) program poprosi nas o nadanie jakiegoś przedrostka w celu
rozróżnienia dwóch meczów.
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IV Mecz
„Opcje” - miejsce w którym ustawiamy sędziów spotkania, komisarza zawodów,
ilość widzów na meczu oraz godzinę rozpoczęcia spotkania. W tym miejscu
możemy również dodać, edytować i usuwać sędziów oraz komisarzy. Ważną opcją
jest możliwość dodawania własnych opisów sędziów co jest przydatne jeżeli mecz
sędziuje 3 sędziów, których nie znamy opisując ich wygląd (może to nam znacząco
przyspieszyć etap wprowadzania ich obserwacji). Wówczas podczas wyboru opcji
Gwizdki Sędziów w menu Opcje programu przy nazwisku każdego sędziego będzie
widniał krótki opis jaki przypisaliśmy w programie umieszczony w nawiasach obok
imienia i nazwiska co znacząco przyśpieszy wybór odpowiedniego sędziego ( w
wynikach programu tej informacji już nie widać).

str. 24

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

Mamy również do zaznaczenia szereg innych funkcji :
- kolor paneli – jeżeli zaznaczymy tą opcję to w głównym menu meczu dolne
panele drużyn będą takiego samego koloru co koszulki zawodników na boisku
- Nr zawodnika w przebiegu – opcja mówiąca o tym czy podczas generowania
pełnego przebiegu meczy Akcja po Akcji przy nazwisku zawodnika ma być
widoczny jego numer.
- Automatyczna kontra – jak sama nazwa wskazuje:

jeżeli nastąpiła zmiana

posiadania piłki (niecelny rzut i zbiórka w obronie lub strata i przechwyt), to jeżeli
w czasie X sekund wpadnie kosz - należy go uznać, że został zdobyty z kontry. Czas
X sekund ustala się z pola znajdującego się obok: zakres wartości to od 1 do 5.Gwizdki sędziów – ta opcja odpowiada za to, czy chcemy zaznaczać podczas
meczu który sędzia gwizdnął dany faul czy stratę, a następnie mieć ich zestawienie
na koniec meczu.
- Zbiórka po niecelnym – ta opcja odpowiada za to czy po niecelnym rzucie z gry
w programie od razu i automatycznie ma pokazać się okienko ze zbiórką
- Kolory podczas zaznaczania rzutu celny / niecelny – ta opcja odpowiada za to
czy po celnym / niecelnym rzucie z gry w programie nazwiska zawodników mają
kolor zielony / czerwony
- Czy zaznaczać faul otrzymany – opcja umożliwiająca w programie zaznaczanie
informacji który z zawodników został faulowany ( informacje te są później
przedstawiane jako faule wymuszone w statystykach każdego zawodnika)
- Czy zaznaczać rodzaj rzutu? / Tylko w trumnie – zaznaczenie tego checkboxa
spowoduje wybór rodzaju rzutu jaki wykonał zawodnik podczas meczu ( informacja
widoczna w przebiegu meczu). Możemy to ograniczyć jedynie do rzutów
wykonywanych z trumny zaznaczając odpowiednią opcję.
- Boisko wyjściowe – w tym miejscu możemy wybrać rodzaj boiska które będzie
się generować w wynikach programu.
- Rodzaj meczu – bardzo ważna informacja jeżeli grany mecz jest meczem
towarzyskim lub dwumeczem, ponieważ wtedy mecz może zakończyć remisem ( w
str. 25

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

przypadku meczu towarzyskiego) lub wynikiem nie remisowym ( w przypadku
dwumeczu), a program za każdym razem zapyta czy będzie grana dogrywka lub
kolejna część meczu
- Wymuś sprawdzenie zmian zawodników po każdej kwarcie – zaznaczenie tej
opcji spowoduje otworzenie okienka zmiany wielokrotnej po zakończeniu każdej
kwarty i przerwy na żądanie aby nie przeoczyć niezgłoszonej zmiany zawodników.
- Czy zatrzymać czas po każdym gwizdku sędziego – zaznaczenie tej opcji
spowoduje automatycznie zatrzymane czasu gry po każdy sytuacji powodującej
zatrzymanie czasu gry.

Po ustawieniu opcji meczu, kolejną rzeczką jaką trzeba ustawić w programie to
kierunek koszy na które grają drużyny.
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Elementy menu:
1 – „Cofnij” to pole w menu cofa ostatnio wykonany zapis w przebiegu spotkania
czyli ostatnią wykonaną czynność statystyczną, to samo można uzyskać korzystając
ze skrótu klawiszowego „Ctrl+z”
2 – „Opcje” miejsce w którym możemy zmienić
ustawienia

(opcje)

meczu,

wykonać

wydruk

statystyk, dopisać uwagi sędziów ( które później
opcjonalnie mogą pojawić się w wygenerowanych
statystykach), zmienić kolor koszulek zawodników,
dodać

do

składu

zawodników

wcześniej

nie

dodanych ( z pełnego składu), ustawić mecz jako
walkower, zakończyć mecz czy ustawić widok panelu meczu dla netbooków ( pełen
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panel widoczny w rozdzielczości 1024 X 600 ), możemy też dodać w trakcie meczu
zawodnika do składu oraz w dowolnym momencie dokonać edycji numeru
zawodnika przebywającego na boisku.
2 – „Statystyki” – w tym podmenu
mamy

do

dyspozycji

wygenerowania

stron

możliwość
html

z

możliwością podglądu w przeglądarce wybranego rodzaju zestawień statystycznych
(Generuj) . Dane zawsze są generowane w dwóch wersjach językowych.
Opcja edycji statystyk daje nam możliwość szybkiej korekty statystyk zawodnika często potrzebnej podczas meczu lub też zaraz po jego zakończeniu; służy do tego
panel Edytuj Statystyki (Ctrl+S) widoczny poniżej.

W podpolu Drużyna wybieramy drużynę której zawodników chcemy edytować.
Aby zwiększyć wartość pola przycisk SHIFT musi być wciśnięty, aby zmniejszyć
wartość pola analogicznie przycisk CTRL musi być wciśnięty.
Podczas usuwania jakiegoś zdarzenia (np. rzutu za trzy, jeden, dwa, zbiórki czy
przechwytu – straty czyli wartość pól złożonych z 2 wartości) wystarczy że
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klikniemy przyciskiem myszki (jeżeli zmniejszamy wartość po prawej stronie o 1 prawym przyciskiem myszki lub lewym przyciskiem myszki jeżeli zmniejszamy
wartość pola o 1 po lewej stronie) wówczas program sam cofnie ostatnie
wystąpienie w meczu takiego zdarzenia ,jeżeli na polu w którym znajdują się dwie
wartości klikniemy pojedynczo lewym lub prawym przyciskiem myszki
odpowiednio zwiększymy wartość pola po lewej lub po prawej o 1. Pola na których
znajdują się pojedyncze wartości zwiększamy o 1 przez kliknięcie lewego a
zmniejszamy o 1 poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki. Zwiększając jakąś
wartość czyli dodając zdarzenie statystyczne do programu należy pamiętać że
zostanie ono dodane do kwarty której numer widnieje w prawym górnym rogu w
polu Kwarta. W momencie edycji danych podczas meczu wartość kwarty
automatycznie ustawi się na numer aktualnej kwarty meczu. Dlaczego jest to takie
ważne? Ponieważ dodając rzut celny za 2 nie w 2 a w 1 kwarcie zmieniamy tym
samym wynik punktów zdobytych przez dany zespół w poszczególnych kwartach
przez co wynik statystyczny może się nie zgadzać z tym zapisanym w protokole.
Jeżeli nie jesteśmy pewni wprowadzonych zmian i nie chcemy ich zapisywać
zamykamy okno edycji przyciskiem Zamknij nie wciskając wcześniej przycisku
Zapisz zmiany.
W menu Edycji mamy również możliwość zaawansowanej edycji zdarzeń
poszczególnych zawodników w opcji Edytuj  Zdarzenia
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Tutaj możemy edytować dowolne zdarzenie jakie miało miejsce na boisku ( czyli
np. zmianę miejsca wykonania rzutu, zmiana rzutu celnego na niecelny przez
zawodnika zmianę zdarzenia ze zbiórki w obronie na zbiórkę w ataku czy też
zmianę zawodnika a nawet dodanie jakiegoś przeoczonego zdarzenia). W ciągu
meczu średnio mamy ok. 500 zdarzeń, które są zapisywane w programie. Aby
szybko dotrzeć do interesujących nas zdarzeń używamy do tego menu Filtr. W opcji
Drużyna wybieramy drużynę której zdarzenia nas interesują. Wybierając jedną z
nich mamy już do przejrzenia ok. 50% mniej zdarzeń.
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Następną opcją filtru jest zawodnik. Po wyborze drużyny będziemy mieli do
wyboru zawodników tylko z danej drużyny; jeżeli nie wybierzemy żadnej drużyny
wówczas mamy do wyboru wszystkich zawodników obydwu drużyn.

Chcąc szybciej dotrzeć do wybranego zdarzenia możemy jeszcze bardziej

je

uszczegółowić, służy do tego filtr Zdarzenie w którym wybieramy opcję która nas
interesuje.
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W zależności od wyboru pojawiają nam się odpowiednie pola które opisują
konkretne zdarzenie. I tak np. dla rzutu pojawiają się nam pola z możliwością
zaznaczenia filtru celny/nie celny odpowiednio dla 1,2 i 3 punkowego rzutu, kontry
czy wsadu.
Dalsza nawigacja jest już bardzo intuicyjna. Główny licznik zdarzeń znajduje się w
centralnej części okienka i mówi nam o tym ile zdarzeń jest w bazie danych i na
którym zdarzeniu aktualnie przebywamy. Do przechodzenia pomiędzy zdarzeniami
służą przyciski znajdujące się po obu stronach licznika. W okienku mamy również
pełen wachlarz opcji których znaczenie wystarczająco opisują nazwy przycisków
pod którymi są ustawione.
Aby wszystkie dokonane zmiany zapisały się w przebiegu meczu należy zamknąć
okno edycji za pomocą czerwonego przycisku Zapisz. Jeżeli uznamy, że
wprowadzane zmiany nie powinny być zapisane okno należy zamknąć za pomocą
przycisku Zamknij. Podczas edytowania/dodawana zdarzenia wybieramy dokładnie
informacje odnośnie kwarty , minuty oraz jaki rodzaj zdarzenia z dokładnym jego
opisem ( jeżeli rzut to z możliwością zapisania/zmiany jego topologii na boisku;
jeżeli jest to zbiórka to wykonana w obronie czy w ataku) wynikającym z
dokładności obserwacji

statystycznej. Każdorazowo

edycję jakiegokolwiek

str. 32

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

zdarzenia musimy akceptować przyciskiem Zapisz znajdującym się bliżej lewej
strony przycisku Zapis pojawiającego się w momencie edycji/tworzenia zdarzenia.
Opcja Wydruku Statystyki  Wydruk (Ctrl+P) w głównym menu przenosi nas do
panelu szybkiego wydruku wybranych zestawień statystycznych zespołów oraz
zawodników, gdzie zaznaczając odpowiednią opcję i przyciskając przycisk Drukuj
od razu strona jest drukowana na domyślnej dla komputera drukarce

Przy statystykach indywidualnych drużyn program umożliwi nam wybór wydruku
statystyk tylko wybranych graczy obydwu drużyn. Język wydruków ustawiamy
poprzez wybór języka z listy znajdującej się w opcji Język statystyk (w lewym
górny rogu strony)
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W każdej z opcji mamy możliwość obejrzenia podglądu wybranej strony i co za tym
idzie zmiany opcji wydruku. Jest to bardzo ważne ze względu na to, iż strona z
wybranymi statystykami często minimalnie przekracza jedną kartkę ( w zależności
od ustawień drukarki) i wtedy aby sprawić aby statystyki były bardziej czytelne
( czyli zmieściły się na jednej stronie) można zmniejszyć skalę strony na 90,
a czasami na 80 % i przez podgląd wydruku mieć pewność, że wydruk statystyczny
będzie bardziej czytelny.
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Mamy również możliwość zweryfikowania meczu jako walkower. Drużyna
wygrywająca walkowerem zyskuje 2 pkt do ogólnej klasyfikacji drużyn,
przegrana 0.
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.
4 – „Log” – program umożliwia nam przeglądanie pełnego logu z wszystkich
zdarzeń, które miały miejsce na boisku. Daje nam to możliwość szybkiego usunięcia
wybranego zdarzenia, które np. nie jest ostatnim wprowadzonym i nie można tego
szybko zrobić przez kombinację klawiszy Ctrl+z lub przez przycisk Cofnij w
głównym menu.

Oczywiście mamy wpływ na to w jaki sposób są wyświetlane poszczególne
zdarzenia w logu, poprzez ustawienie Opcji logów w jego podmenu. W tych
opcjach możemy zmienić wartości jakie opisują skrócone nazwy drużyn, kolejność
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występowania poszczególnych informacji w poszczególnej linijce loga oraz
wartości samych informacji. Przycisk Generuj służy do wygenerowania
przykładowego zdarzenia aby móc obejrzeć naniesione zmiany.

5 – „Czas główny” – przedstawia czas który został do
zakończenia każdej

kwarty oraz dogrywki. Zmianę czasu

można edytować w dwojaki sposób: klikając raz lewym
przyciskiem

myszy

i

odpowiednimi przyciskami +/dodajemy
sekundy

lub

odejmujemy
zawodnikom

znajdującym się na parkiecie, lub
podwójnym kliknięciem myszki
na czasie głównym co spowoduje
pojawienia się okna, w którym możemy ustawić czas jaki pozostanie jeszcze do
rozegrania. Taka zmiana czasu meczu powoduje automatyczną zmianę czasów
zawodników przebywających aktualnie na boisku o różnicę z czasem wejściowym.
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6 - „Ustawienie strzałki” – aby ustawić kierunek strzałki klikamy na obrazek

Po kliknięciu ukazuje nam się okienko z wyborem kierunku strzałki, jeżeli przycisk
został wciśnięty przypadkowo należy wybrać obrazek znaku zapytania. Wybór
zawsze można poprawić (cofnąć i ustawić ponownie) poprzez cofnięcie ostatniego
zdarzenia z Menu -> Cofnij lub kombinacją klawiszy Ctrl+Z

Kierunek strzałki zmienia się automatycznie przy kolejnych kwartach dogrywkach,
zmianach koszy. Jeżeli w meczu będzie miała miejsce sytuacja rzutu sędziowskiego
(piłka przetrzymana) strzałkę zmienia się poprzez podwójne kliknięcie na zieloną
strzałkę ( każde takie zdarzenie jest odnotowywane w przebiegu meczu jako w/w
sytuacja rzutu sędziowskiego więc należy zmieniać jej kierunek tylko wtedy kiedy
jest taka potrzeba, czyli jeżeli błędnie zmieniliśmy kierunek strzałki należy cofnąć
takie zdarzenie a nie ponownie kliknąć podwójnie na strzałkę w celu kolejnej
zmiany kierunku)
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Zaznaczanie topologii rzutowej zawodników
Aby zaznaczyć rzut wybranego zawodnika klikamy na obrazek z boiskiem lewym
przyciskiem myszy jeżeli rzut ma być celny (rysuje się wtedy niebieskie kółeczko) ,
lub prawym przyciskiem myszy jeżeli rzut ma być niecelny(rysuje się wtedy
czerwone kółeczko z białym znakiem X) następnie ruszając myszką w stronę kosza
drużyny wykonującej rzut pokazuje się nam okienko z zawodnikami aktualnie
przebywającej piątki drużyny atakującej kosz w stronę którego poruszyliśmy
myszką. To która drużyna gra na który kosz ustalają pola znajdujące się na końcach
boiska z napisami A oraz B, co odpowiednio odpowiada drużynie A i drużynie B,
pola te można zamienić miejscami klikając dwukrotnie na jedno z nich ( taka
zamiana dokonuje się automatycznie przed rozpoczęciem 3 kwarty meczu).

Statystyki poszczególnych zawodników możemy dodawać bez topologii rzutowej
klikając odpowiednie pola w poszczególnych panelach drużyn lewym lub prawym
przyciskiem myszy. Możliwość zaznaczenia wsadu czy też kontry istnieje jedynie
podczas zaznaczenia miejsca wykonania rzutu. W momencie pojawienia się okienka
z wyborem zawodnika wykonującego rzut wciskamy i trzymamy klawisz/klawisze
wcześniej przypisanych do poszczególnych funkcji domyślnie przycisk W dla
wsadu oraz C dla kontry.

str. 39

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

Odpowiedni napis w tytule okienka oraz kolor przycisków informują o wyborze
odpowiedniej funkcji.
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Zapisywanie fauli zawodnika/trenera

Aby zapisać faul osobisty wybranego zawodnika klikamy lewym przyciskiem
myszy na pole z numerem oznaczającym ilość fauli popełnionego przez danego

zawodnika

w

trakcie

meczu

lub

wciskamy przycisk skrótu do opcji
faul

domyślnie „f” i

zawodnika
przewinienie

wybieramy

popełniającego
osobiste

po

czym

pojawia nam się okienko z wyborem
rodzaju

popełnionego

faula

który

zgodnie z mechaniką sędziowania
musi pokazać sędzia odgwizdujący
przewinienie.

Po

wyborze
odpowiedniego
przewinienia

rodzaju
procedura

opisująca faul zawodnika
jest zakończona, chyba że
w

opcjach

zaznaczyliśmy
„gwizdki
wtedy

należy

programu
opcję
sędziów”,
również
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wybrać odpowiednio sędziego który odgwizdał przewinienie. Aby ułatwić i
przyspieszyć wybór przy nazwiskach arbitrów pojawią się nasze opisy które sami
dołączyliśmy odnośnie każdego z nich.
Zawodnik

czy

trener

może

zostać

ukarany

faulem

technicznym

lub

dyskwalifikacyjnym. Ten specyficzny rodzaj przewinienia zaznacza się klikając na
odpowiednie pole z faulami prawym przyciskiem myszy. Z pojawiającego się
wówczas menu należy wybrać odpowiedni rodzaj przewinienia .
Menu zawodnika:

Menu trenera:
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Zmiany zawodników i trenerów
Pojedyncza zmiana zawodnika jak i trenera dokonuje się poprzez podwójne
kliknięcie myszki na przycisku zawierającym imię i nazwisko danego
zawodnika/trenera lub mamy możliwość wyboru zmiany grupowej (
zielono-czerwona strzałka)

W przypadku

zmiany pojedynczej

zawodnika pojawia się okno zawierające listę zawodników znajdujących
się aktualnie na ławce zamienników

(zawodnicy posiadający już 5

przewinień są wykluczeni z wyboru podczas zmiany, niemniej jednak
istnieje taka możliwość że przez pomyłkę taki zawodnik wejdzie na
boisko lub będzie to mecz towarzyski , odblokowanie do zmiany takiego
zawodnika polega na podwójnym kliknięciu na tło okna z wyborem
zawodników co daje możliwość zmiany takiego/każdego zawodnika) lub
jeśli chodzi o zmianę trenera jego asystenta wybieramy na podstawie
analogicznego wyboru. Zmiany możemy dokonywać w dowolnie wybranym
momencie, nawet podczas gdy czas meczu nie jest zatrzymany.
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Zmiany grupowe mają za zadanie ułatwić wykonywanie zmian jeżeli dokonano
więcej niż jedną zmianę w drużynie (np. po przerwie na żądanie lub przy
rozpoczęciu nowej kwarty, kiedy na boisko wychodzą drużyny, w których dokonały
się ściśle nieokreślone ilości zmian). W takim przypadku

należy przyciskiem

Wszyscy z boiska ściągnąć wszystkich zawodników z danej drużyny z boiska i
wybrać jednorazowo piątkę, która aktualnie jest na boisku.. Program sam
przeanalizuje kto został zmieniony i dokona automatycznie zmiany zawodników.
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Działanie programu
Podczas wykonywania obserwacji statystycznych nie musimy się
martwić

o

zapisywanie

wprowadzanych

danych.

Program

sam

automatycznie zapisuje dane po każdorazowym kliknięciu myszki co
zdejmuje z wprowadzającego ten kłopotliwy i zarazem odpowiedzialny
obowiązek. Jeżeli po zakończonym meczu chcemy zamknąć aplikację
używamy do tego przycisku F12 ( wtedy cały program zostaje szybko
zamknięty) przed tym jednak pojawi się jeszcze okienko potwierdzające
wybór zamknięcia programu. Jeżeli po wejściu na główne okno programu
potrzebujemy cofnąć się do wyboru pierwszej piątki czy też wrócić do
menu możemy to uczynić używając przycisku Esc.

Metodyka usuwania i dodawania (Edytowania) danych z meczy przy
pomocy Statystyki-> Edytuj -> Statystyki
Jeżeli widzimy że dokonywane zmiany polegają na dodaniu i dojęciu takiej samej
ilości punktów zawodnikom/zawodnikowi jednej drużyny albo tego samego
zdarzenia (np. faula) należy to wykonać w następującej kolejności:
- najpierw cofamy wartość - program zapamiętuje dane takie jak kwarta i minuta
ostatniego cofniętego zdarzenia lub jeżeli jest to faul - rodzaj faula i kto go gwizdnął
dlatego też ważnym jest, aby robić je pojedynczo w kolejności (cofnij/dodaj); jeżeli
cofamy, to program zaczyna przeszukiwać interesujące Nas zdarzenia od końca
meczu, aż napotka odpowiedniego zawodnika i odpowiednie zdarzenie, którego
cofana statystyka się tyczy (w prawym górnym rogu pojawi się automatycznie
kwarta z której usunięto to zdarzenie), i teraz w momencie dodawania program doda
je w tym samym miejscu co wcześniej odjął (ustawi zapamiętaną minutę i jeżeli był
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to faul - rodzaj faula i sędziego) - zapobiegnie to wypaczaniom generowanych
statystyk takich jak czas bez kosza, ilość zmian prowadzenia itd..., ponieważ jeżeli
najpierw dodamy jakieś zdarzenie, to program doda je jako ostanie zdarzenie w
kwarcie ustawionej w prawym górnym rogu okienka ze statystykami, co też
najczęściej mija się z prawdą i w celu wykonywania najbardziej dokładnych
statystyk powinniśmy mieć to na uwadze.
Opisana sytuacja ma tylko zastosowanie w momencie gdy cofamy i dodajemy ten
sam element , jeżeli mamy cofnąć zawodnikowi 1 rzut za 1 celny i 1 za 2 celny a
drugiemu dodać rzut za 3 to kolejność nie ma już tak wielkiego znaczenia, albo
jednemu usunąć asystę a drugiemu dodać przechwyt.
Ważne aby pamiętać o tym że wraz ze zmianą statystyk a dokładniej ich edycji,
mogą ulec zmianie wartości punktowe poszczególnych drużyn w kwartach należy
na to zwrócić uwagę aby wyniki były zgodnie z protokołem.
Zmianę kwarty jakiegoś wybranego zdarzenia statystycznego( mowa tu tylko o
rzutach celnych) możemy dokonać przy pomocy narzędzia statystyki - Edytuj ->
zdarzenia przy pomocy odpowiedniego filtru i tam “dopasować wynik kwarty do
protokołu” jeżeli jest taka potrzeba.
Zmienił się też sam sposób edycji statystyk, mianowicie aby dodać jakiekolwiek
zdarzenie musimy wcisnąć (i trzymać) SHIFT, natomiast aby cofnąć (trzymamy)
CTRL, kliknie bez wciśniętego przycisku będzie powodowało wyskakiwanie
okienka z przypomnieniem.
Zmiana strzałki (sytuacja rzutu sędziowskiego) - jeżeli zdarzyło się nam zmienić o
raz za dużo kierunek strzałki lub ustawiliśmy zły kierunek na początku meczu nie
zmieniajmy kierunku poprzez kolejne podwójne kliknięcie myszki ponieważ te
wszystkie zdarzania będą widoczne w przebiegu meczu ( będą nie logiczne ) w
takich sytuacjach należy cofnąć zdarzenie (albo podwójnej zmiany strzałki albo
złego jej ustawienia) przyciskiem Cofnij w lewym górnym rogu albo użyć
kombinacji klawiszy Ctrl-Z.
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Załącznik A
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Załącznik B
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Załącznik C
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Załącznik D
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Załącznik E

str. 54

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

str. 55

GoodGame 2.2

04 czerwca 2013

Załącznik F
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Załącznik G
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