KOM I GANG
Interplay-sports MiniPro Fotball

En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom
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Oversikt
Interplay MiniPro har 2 forskjellige versjoner. MiniPro Analyzer er en versjon som kan
både analysere, avspille analysen og bygge egne prosjekter.
MiniPro Player kan gjøre alt som MiniPro Analyzer kan gjøre bortsett fra å analysere
kamper.
Begge versjonene kan importere kamper fra andre Interplay systemer og alle versjoner
kan produsere videoer fra egne prosjekter og punkter i en spillerutviklingsplan.
Det er MiniPro Analyzer som blir beskrevet i denne veiledningen, som også dekker alt
hva MiniPro Player kan gjøre under punktet Selection Mode.

Før installasjon
Alle rettigheter
Datamaskinen man skal installere på må ha alle administrator rettigheter uten noen
begrensning i brukerrettigheter. Interplay MiniPro bruker mange av datamaskinens
muligheter, og du vil få mange feilmeldinger hvis ikke hele programmet kan installeres
på skikkelig vis.

Krav til datamaskinen
Maskinen bør også ha minst 2 Gb Ram og minst en 2 GHz prosessor for å fungere
tilfredstillende. Maskinen bør ha Windows 7 eller 8 installert. For å finne ut hva maskinen
har av spesifikasjon så gjør dette:

Windows 7
Klikk Startknappen -> Høyreklikk på Datamaskin -> klikk Egenskaper

Windows 8
Taste Windows-knappen + X på tastaturet -> Velg System i menyen

Mac-maskiner
Du kan benytte Mac-maskiner for alle typer Microsoft programmer ved å kjøre BootCamp eller Parallell i Mac’en. Sjekk mulighetene i www.apple.com.
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Installasjon
Installer Interplay fra vår webside eller fra installasjonsfilen.
Enkelte nettlesere har innebygget sikkerhet som skal hindre installasjon av programmer
som kan skade maskinen din.
Hvis du får denne beskjeden:

...klikk på kjør eller Run
Hvis du deretter får denne beskjeden:

...klikk på Actions.

More options

...klikk på
..og deretter Run anyway

Du må ha alle rettigheter
Installasjonen er enkel hvis du har alle rettigheter. Klikk Ja, Godta og Neste under alle
spørsmål.
Hvis du ikke ønsker å Godta så avbryter du installasjonen.
Under installasjonen kommer det også opp en installasjonsrutine for en xVid Mpeg-4
video-codec. Dette er et program som gir deg mulighet til å justere kvalitet på videoene
under live-analyser og når du skal gjøre videofiler. Installer derfor også denne når den
dukker opp i installasjonen, slik at du har en standard codec i datamaskinen.
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Registrering av ny bruker
Når du starter opp første gang må du registrere systemet med navn, lag, land og en
email som kan motta informasjon.
Serienummeret i høyre
hjørne er unikt for det
enkelte system og blir
benyttet til å generere en
lisensnøkkel som også er
unik for det enkelte
system.
Du må fylle ut alle felter i
registreringsbildet

Når alle felt er utfylt så
klikker du på «Save you
profile»
Du har når 30 dagers
prøvetid for å teste
systemet.
Hvis det er informasjon du
skal endre så kan det
gjøres til enhver tid.

Når du har lagret
informasjonen så vil felt
for lisensnøkkel bli
tilgjengelig, og en knapp
for å kjøpe lisensen via
en betalingsløsning på
nettet.
Promotion code blir
angitt når du har en
personlig selger eller
organisasjon som skal
supportere deg og andre
i klubben din.
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Betaling for årslisens
Etter 30 dager må du betale en årslisens for systemet for å fortsette. Du kan fortsatt se
på alt hva du har gjort, men du kan ikke legge inn flere data og kamper i systemet.

Betalingsrutinen åpner en betalingsløsning på nett
hvor du kan betale årslisensen.

Du blir først bedt om å bekrefte den
informasjon du har lagt inn i systemet. Ny
lisensnøkkel blir sendt til oppgitt e-mail
adresse, og det er derfor viktig at email
adressen er operativ slik at du kan ta i mot
nøkkel og kvittering for årslisensen.

Du starter deretter
betalingsløsningen og ser
hvilke data som blir
overført til
betalingsløsningen og
prisen på en årslisens.
Dette er prisen på en
Interplay MiniPro Analyser
som klubben kun trenger
noen få av.
Interplay MiniPro Player
som er skal installeres på
en hjemme-PC, har en
langt lavere pris.
Du må angi at du
akseptere vilkårene og
deretter velge om du skal
betale via Paypal, som er
en typisk amerikanske betalingsmetode med kjøp fra nettet, eller med bruk av Visa eller
MasterCard, og som blir benyttet mest i Europa.
All informasjon er kryptert av DIBS som er en norsk leverandør av betalingsløsningen og
som er en garantist for sikkerheten rundt betalingsløsningen.
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Sikker betalingsløsning
Neste trinn foretas deretter i DIBS lukkede betalingsløsning.

Når betalingen er godkjent og registrert vil du motta 2 e-mailer:

1) Kvittering på utført transaksjon
2) En e-mail med informasjon om din nye lisensnøkkel til årslisensen.
Lisensnøkkelen legger du inn i feltet for lisensnøkkelen og klikker på knappen «Register
your license».

Interplay vil også under betalingsrutinen sjekke nettet for ny lisensnøkkel og legge den
inn automatisk. Det vil da ikke være nødvendig å legge inn nøkkelen manuelt.

Hele systemet vil da åpnes opp igjen og du kan bruke nye og gamle kamper uten
begrensinger.
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Oversikt over analysebildet (Analyze mode)

1) Menyer for systemet. Se side xxx
2) Her importerer du videoer for å analyse
3) Har du en Video-DVD så kan den kjøres her for å analysere den.
4) Med denne knappen kan du koble til et kamera eller mediakonverter
5) Justere volum på importerte videoer, DVD eller lyd fra kamera
6) Nedtellingsklokke for å legge til mer informasjon til en situasjon
7) Her legger du til kamptype og nye kamper
8) Her legger du inn nye lag for analysen
9) Her legger du inn spillerstallen på ditt aktive lag
10) Her legger du inn laguttaket for den enkelte kamp
11) Du kan slette analysen med denne knappen hvis du ønsker å gjøre
den på nytt. Du sletter ikke kampen
12) Du kan importere en analysert kamp fra et annet Interplay system
13) Kontroll-knapper for å styre et tilkoblet firewire-kamera
14) Her vises tidskoden fra firewire-kameraet
15) Her vises videoene eller avspillingen fra kamera/media-konverter
16) Her ser du de registrerte situasjoner du har merket under analysen
17) Kamptiden som du kan justere som under punkt 21
18) Lag i kampen. Du bytter banehalvdel med knapp under punkt 23
19) De spillerne du har registrert i kampen under punkt 10
20) Tidsknapp hvor du kan stoppe eller starte kamptiden
21) Juster kamptiden i punkt 17 opp og ned med minutter og sekunder
22) Velg omgang i kampen
23) Tre knapper for å flytte posisjonen, bytte spillerposisjon på spillere i spillerplanet
samt bytte banehalvdel
24) Sjansevariabler som du kan endre under Variabler i punkt 1
25) Variabler for tekniske og taktiske situasjoner under kampen
26) Stoppknapp for analyse med kamera og DVD
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Oversikt over Visningsbildet (Selection mode)

1) Menysystem som under Analyseskjerm. Se side xxx
2) 4 forskjellige playere som bruker PC’ens grafikk på litt forskjellig måte
3) Volumknapp for avspilling samt adressen på videofilen som spilles
4) Inn og ut-punkter for avspilling som du enkelt kan endre ved å flytte dem
5) Her lager du dine highlight videoer og prosjekter til treneren
6) Her kan du enkelt publisere dine videoer av situasjoner eller grupper
7) Her kan du arkivere situasjoner fra hver kamp. Se punkt 12 og 25
8) Etter analysen kan du eksportere analysen til andre Interplay-systemer
9) Her kan du importere analyser fra andre Interplay-systemer
10) Her ser du posisjonen i filen som avspilles og kan flytte deg enkelt i filen
11) Slow motion justering for å spille av i hurtig eller sakte bevegelser
12) Analysesituasjoner i kampen. Du klikker du ganger for å avmerke situasjonen hvis
du skal benytte den i grupper som i punkt 25 eller i e-mail i punkt 26
13) Her kan du legge til variabler eller korrigere feil i analysen
14) Her kan du slette en avmerket situasjon i listen
15) Antall situasjoner i kampen eller i det utvalg du har gjort.
16) Hjemme og bortelag. Du endrer baneoppstillingen til lagene ved knapp i punkt 21
17) Spillere på aktivt lag. Høyreklikk på spilleren som skal byttes med en annen spiller
18) Kamptiden på klippet som blir avspilt
19) Defensive spiller situasjoner som er registrert når det andre laget hadde ballen
20) Omgang i kampen som du ønsker å se situasjoner fra. A viser hele kampen.
21) Knapper som bytter og endrer posisjon. Siste knapp endrer baneoppstilling.
22) Mål og sjanseknapper fra analysen som du klikker på for å se situasjonene
23) Knapper med tekniske/taktiske variabler som du klikker på for å se
24) Du nullstiller utvalget du har gjort med denne knappen.
25) Har du avmerket situasjoner som under punkt 12, så kan de bli arkivert her. Du
ser situasjonen med knapp under punkt 7
26) Du kan også sende eller sette sammen en e-mail med avmerkede situasjoner
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Første oppstart
Når du starter opp MiniPro Analyzer første gang, så vil systemet sjekke status på
systemet.

Registrering av videoenheter funnet i din maskin
Først vil Interplay sjekke alle video enheter du har i maskinen og spørre deg om disse
skal benyttes:

Hvis du ikke har et firewire kamera eller en media konverter koblet til maskinen, så svar
Nei på at du ikke ønsker å bruke de standard enheter du har i maskinen. Du vil ikke
benytte webkamera til en videoanalyse uansett fordi kvaliteten er for dårlig. Hvis du
senere kobler til en firewire kamera eller en media konverter boks så vil systemet spørre
deg på nytt. Er det enheter du skal benytte i analysen så svar da Ja.
Skal du endre eller fjerne enheter fra den listen du svarer Ja på, så velg i Menyen:
My system -> Analyze mode -> Change video device –> See device list

Opphev blokkering av videoenhet
Hvis du feilaktig har blokkert en enhet du ønsker å benytte så fjern denne fra Blocked
list. Dette oppdager du gjerne ved at tilkoblet kamera eller Media konverter ikke blir
tilkoblet. Hvis enheten ligger i Blocked list så må den fjernes fra denne og registreres
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Registrering av første kamp
Hvis systemet ditt her helt tomt og du ikke har utført noen analyser så vil systemet
foreslå at du skal opprette lag og en kamp for å komme i gang.

Hvis du klikker Continue i vinduet over så vil du gå gjennom de samme vinduene som er
beskrevet som under neste punkt 2.0 Klargjøre og legg inn data før analysen.
Denne rutinen vil raskt føre deg til de skjermbildene du trenger for å etablere din første
kamp. Dette skjer i rutinen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Registrer først 2 lag som da er hjemme- og bortelag i din først kamp
Etter lag registrering så klikk på «Close»
Du får deretter spørsmål om kamptype. (Se under)
Når du har angitt kamptyper så klikk på «Close»
Du må deretter opprette en kamp med de to lag du har registrert. Klikk på
knappen «New».
Velg først kamptype
Velg hjemmelag og deretter velg bortelag
Velg hvilket lag som er ditt aktive lag.
Klikk på «Save»
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Analysen
Klargjøre og legg inn data før analysen
Analysen utføres i Analyze mode

Registrere lag
Du trenger først å registrere to lag for å etablere en kamp. Hvis du ikke er i din første
registrerings rutine, kan du også klikke på knappen:

Dette åpner dette vinduet som er ditt arkiv for lag. Du legger inn laget kun en gang, og
du kan ha mange lag i arkivet.

Klikk New og legg
inn lagene – ett av gangen. Du skal se begge lagene i listen til høyre.
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Registrere kamptype og kamp
Neste steg er å registrere kampen. Klikk her:
1) Du må først registrere kamptype hvis det er første gang du er i systemet.

Kamptyper kan være seriekamper, treningskamper, cupkamper eller f.eks:
Serie G16 2013
Som vist over er det et godt tips er å registrere kampene med årstall for sesongen.
Trykk deretter «Close».
Neste gang du skal etablere en kamp og benytte den samme kamptypen, så ligger
den allerede i systemet. Det er ikke nødvendig å registrere den på nytt.
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Registrere kamp
Du kan også her registrere en ny kamptype ved å klikke på knappen:
For å registrere en ny kamp så MÅ du her klikke på «New» i Match vinduet:

Du blir deretter først gjennom en prosess hvor du angir følgende:
1) Match type
2) Home team
3) Away team

-> Kamptype for kampen
-> Hjemmelag
-> Bortelag
Angi deretter hvilket av lagene som
er ditt aktive team (Active team).
Hvis ikke aktivt lag er markert og
registrert så vil du få dette vinduet:

Pal-knappen skal være aktiv for
europeiske videoer med 25 bilder i
sekundet. NTSC skal være aktiv hvis du har videoer med 30 bilder i sekundet (USA)Saveknappen blir deretter aktiv, og du får registrert kampen.

Du er nå klar til å analysere din første kamp. Klikk deretter Close.
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Den første analysen
Kampen er nå registrert og du er klar for å starte analysen når du har tilkoblet et
kamera, hentet inn videoklipp eller skal analysere fra en DVD.

Tilkobling til kamera og mediakonverter
Hvis maskinen har firewire kontakt så kan du
utføre live analyser med kameraer med firewire
(eldre DV-kameraer) eller benytte mediakonverter for å analysere fra kameraer med TVutgang, DVD-spillere eller direkte fra TV eller
andre kilder. Hvis maskinen ikke har firewire så
har de fleste maskiner en express-card port som
kan benyttes til eksterne firewire kort.

Canopus ADVC 110 Mediakonverter

Firewire kortene finnes i 3 forskjellige utgaver.

34 mm firewire kort
Et eldre firewire kort som
passer for eldre maskiner

54 mm firewire express kort

Sjekk derfor formen på plastinnsatsen som står i maskinen din. Firewire har også
betegnelsen IEEE1394B, DV eller iLink (Sony). 34 mm kortet passer også i en 54 mm
port hvor 34 mm kortet passer inn i den lengste delen av porten

Du bruker da denne knappen for å aktivisere firewire enheten:

Firewire med bruk av moderne kameraer
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Alle gamle DV-kameraer med tape har firewire kontakt innebygget i kameraet. Denne
kan du koble direkte til en PC med firewire inngang. Ingen moderne kameraer i dag har
denne kontakten.
Du må derfor benytte et annet alternativ når du skal analysere direkte fra et kamera. De
fleste moderne kameraer har en AV-out tilkobling for å avspille videoer på en vanlig TV.
Utgangen er gjerne en enkel utgang hvor man benytter en minijack kabel.
Denne utgangen kan da også benyttes til
live-analyser hvor man istedenfor TV
kobler kameraet til en mediakonverter.
Utgangen kan også være
gul, rød og hvit som her:

Utgangen kan også sitte på en multikabel ut fra kameraet med en lang rekke utganger
hvor gul, rød og hvit utgang er da en AV-out som kan benyttes.

USB tilkobling av kamera, bruke minnebrikke eller bruke videofiler
Man har også mulighet til å tilkoble PC’en via en USB kabel for å hente inn videoklippene
fra harddisken i kameraet. Kvaliteten er ikke så god som med firewire, men kan absolutt
brukes. Fordelen er også at de fleste PC’er kan benyttes hvis spesifikasjonene på PC’en
ellers er bra nok.
Hvis kameraet har en minne-brikke så kan som regel også denne flyttes over til
computeren.
De store high definition filene på kameraet vil fort fylle opp en maskin. De er i mange
forskjellige formater. Vi anbefaler at filene blir konvertert til standard avi format av bra
kvalitet for å spare plass og for å få et felles format når man skal generere videoer. Du
finner mange software konvertere på nettet som du kan hente ned for å konvertere dine
kamera filer til AVI-format. Se på vår webside som inneholder noen forslag på software
konvertere. Hvis de ikke passer med filene fra kameraet ditt så gjør et søk på nettet.
Hvis du får filene fra et annen plass eller kanskje fra nettet så benytt samme
framgangsmåte når du skal hente filene inn i analysebildet.

Videoene i Avi-format henter du inn i systemet med denne knappen:

17

Importer videofiler
Hvis du skal analysere med importerte videofiler gjør følgende:

Klikk på knappen når videoene er ferdig importert.

Skal du foreta analysen fra en DVD så klikk på knappen:
DVD spilleren vil deretter starte opp og du får bildene fra DVD i analysebildet,
Analysemetoden er lik for både kamera, importerte videoer og DVD’er.
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Hva skal man analysere –valg av variabler
For å endre eller legge til nye variabler så, klikk i menyen på «My system». Du får disse
valgene:
Det åpner vinduet for variabler. Systemet er organisert slik at
det skal være enkelt å hente situasjoner med faste grupper av
dine valgfrie variabler.
Hver gruppe er organisert i ELLER-grupper som med
utgangspunkt i variabelsettet under som eksempel betyr at
situasjon enten er «Mål» ELLER «Stor sjanse» ELLER «På mål»
Hvis målsjansen fører til et mål så må skuddet nødvendigvis også være «På mål», men
man legger den betydningen (definisjonen man selv ønsker i variablene), og i settet
under betyr det da «På mål» en mindre sjanse innenfor stengene. Foruten å registrere
Mål og ulike sjansetyper så er dette også god informasjon til egen målvakt.

Du kan angi 6 forskjellige sjanse variabler i en gruppe og 6 variabler i variable gruppe. I
analysen kan du kombinere en variabel fra hver gruppe samt spiller på hver situasjon.
Klikk «Save» for å arkivere settet.
Du kan ha mange forskjellige enkle analysesett. Klikk «New» for et nytt sett.
Skal du benytte et annet variabelsett i din analyse, klikk og marker settet og klikk
«Change variable set». Da vil variablene i markert variablesett være de du får opp på
analysevariablene under analysen.
MERK
Hvis du forandrer på variabler i et variabelsett du har benyttet til analyse for
flere kamper, så forandrer du forutsetningene for de eksisterende analysene.
Ønsker du derfor å bruke andre variabler i et variabelsett du har benyttet
tidligere så la det gamle variabelsettet være uendret, og heller opprett et nytt
sett med de nye variablene. Det vil ikke ødelegge for dine tidligere analyser, og
du fortsetter med nye variabler i neste analyse.
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Analysemetodikk - innføring
Du starter analysen ved å klikke det laget som
foretar igangsetting. I fotball så er det
dødballer som er de faste situasjonene som setter i gang spillet etter avblåsninger. Her
er det Chicago som har hatt en dødball.
Du klikker deretter på lagknappene for å fortelle systemet hvem som har ballen og
hvilket lag du skal registrere mål og variabler på. Lag som har ballen er markert gult.
Klikker du på en av analysevariablene vil de bli koblet mot dette laget, men hvis du
klikker på egne spillere vil disse bestandig bli koblet mot ditt lag som du har definert som
aktivt.
Du kan også benytte Z og X knappene på tastaturet for å veksle mellom lagene, men du
benytter musen til å klikke på dødball-start.
Ved neste avblåsning og stopp i spillet klikker du
på stopp-knappen:

Du starter da igjen på nytt neste sekvens ved å
klikke på en av team-knappene for det team som
har dødball.
Du kan også benytte disse shortkeys for sjanser:
1

4

2

5

3

6

Disse shortkeys er for Variabler:
I
J

O
K

M

6

Stop knappen er tilgjengelig og benyttes ved
tilkoblet videokamera eller mediakonverter. Du
klikker på knappen eller bruke «Space»-knappen
på tastaturet når ballen er ute av spill.
Du har da en videosekvens som starter med en dødball-situasjon og avsluttes med Stopknappen når ballen er ute av spill.
Alle videoklipp blir arkivert under mappa C:\Interplay_VideoArchive, og hver kamp er
oppdelt i en rekke videofiler.
Den samme analysemetodikken blir benyttet med kameratilkobling og analyse fra
DVD’er. Hvis analysen er utført med med en DVD så må den etter analysen rippes slik at
alle registrerte situasjoner blir hentet ut av DVD’en og arkivert i videomappa.
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Ved importerte videofiler vil Stop knappen bli erstattet med disse funksjonstastene:

Registreringsbildet ser da slik ut:

Denne knappen starter og pauser den importerte videofilen

Når du er ferdig med videofilen så klikker du på denne for å fortelle
systemet at filen er ferdig analysert og du er klar for neste videofil.

Denne knappen blir da aktiv og du kan hente neste fil.

Denne knappen sletter hele siste videosekvens.

Registrere og bytte spillere under analysen
Skal du bytte spiller så høyre-klikk på spilleren
som skal byttes. Du får da opp en oversikt over
ledige spillere du har på laget.
Spillere som er tilgjengelig i analysen er kun fra
eget lag (Active team), og du bruker musa for å
klikke på de spillere som du ønsker å registrere.
Du kan kombinere flere knapper. Hvis en spiller
har f.eks. har skutt mål så kan du:
1) Klikk på spilleren
2) Klikk på mål-knappen
3) Klikk på f.eks. Bra teknikk
Alle disse registreringene ligger nå på samme
spiller, men er også søkbare hver for seg.
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Bruke analysert kamp
Etterarbeid av kampen foretas i
visningsmodus:

Skifte til annen kamp i visningsmodus.
Dette gjør du fra meny «My system» som du har tilgang til i
både Analyse og visningsmodus.
Her velger du «Change match» som åpner vinduet for endringer
og skifte av kamper.

Her dobbeltklikker du
på den kampen du
ønsker å skifte til.

Hvis denne informasjonen også
vinduet så gir det deg mulighet
og fra en ekstern harddisk eller
du få forskjellige valg avhengig
videofilene ligger.

er tilgjengelig i
til å flytte filer til
server. Her vil
av hvor

Plassering av videofiler
Ved all analyse blir videofilene bestandig flyttet inn i C:\Interplay_VideoArchive.
Her ligger alle videofilene systematisert i videofoldere for den enkelte kamp, og i
utgangspunktet leter Interplay etter videofilene i denne mappen.
Hvis ikke filen blir funnet så leter Interplay gjennom alle eksterne enheter og servere du
har tilkoblet datamaskinen, og etter mapper med navnet Interplay_VideoArchive som
ligger på rotbokstavene (C, E, F, G, H osv hvor navnet på intern harddisk i lokal
datamaskin i de fleste tilfeller har bokstaven C. Vi sier da at Interplay_VideoArchive
ligger på rota av C. Hvis videofilene ligger på F som bildet over viser så vil Interplay finne
og avspille filene hvis harddisken er tilkoblet.
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Avspilling av video og endring av inn- og ut-punkter
Interplay har fire forskjellige videoavspillere for å gi deg best mulig kvalitet i forhold til
det skjermkort og grafisk system du har i PC’en.
Disse videoavspillerne kan du velg mellom fra disse knappene:
Klikk på en av situasjonene og sjekk de forskjellige videoavspillerne hvilken som fungerer
best i din maskin.

Når video åpnes vil det komme opp 2 grønne
piler som markerer start punktet og slutt punktet
for den situasjonen du har klikket på. Standard
tid er 12 sekunder mellom punktene. Du kan
endre punktene ved å klikke og dra de til ny
posisjon eller benytte I o
Skal du endre standard tid kan dette gjøres fra
menyen: My Profile -> System options ->
som åpner dette vinduet:
Her kan du forandre hvor mange sekunder før
situasjonen du ønsker å se og lengden på
avspillingen samt reaksjonstiden på 2 sekunder.
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Foreta utvalg fra kampen og lage grupper av situasjoner
For å se situasjonene så klikker du bare på
registreringene i listen. Video blir da avspilt.
Variabler og spillerregistreringer blir benyttet til å
hente ønskede situasjoner fra kampen.
Som eksempelet her viser så er det valgt Mål og
Store sjanser for PDA som gir 5 situasjoner i
kampen. De er markert med gul-farge når variabler
er valgt.
Her er utvalget hentet fra kun sjanse-gruppa, men
her kunne man i tillegg kombinert med variabelgruppa for å få en ytterligere spesifikasjon av hva
man velger.
Gruppen av situasjoner kan arkiveres for senere
visning eller bruk for å lage en videofil av gruppen.
Alle utvalg kan lagres med denne
knappen:
Det åpner dette vinduet hvor du kan arkivere
gruppen under et selvvalgt navn:

Du kan arkivere valgfritt antall grupper fra analysen
som du benytter i spillermøter og i enkeltsamtaler
med hver spiller.
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Bruke presentasjonsgrupper
Klikk på denne knappen for å se på de grupper som du har arkivert for kampen:
Dette åpner et vindu for å velge grupper og avspille de forskjellige
situasjoner du har arkivert i gruppene.
Gruppene har du oversikt over i den nederste
listen.
Etter at du har klikket på valgt gruppe så får
du alle situasjoner som ligger i denne gruppen
i listen på toppen.
Hvis du eksporterer kampen til andre brukere
så vil alle arkiverte grupper være inkludert i
eksporten.
Har en av situasjonene en avmerkning for
Message som dette:

Dette er informasjon som har fulgt med
eksporten fra en Pro-versjon, og du kan avlese
den på toppen av listen:

Denne knappen kan du slette avmerket
situasjon med.
Under listen finner du disse knappene:

«Delete group» sletter hele gruppen og alle
linker til videoene. Videofilene blir ikke slettet.
«Play all» vil spille fortløpene alle videoer
situasjoner i gruppen.
«Match selection» gir deg mulighet til å gjøre andre valg enn de som er arkivert.
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Opprette av Highlight og prosjektgrupper
Du åpner prosjekter ved å klikke på knappen i visningsmodus:
Du får da opp en liste med dine prosjekter, utviklingsgrupper og highlight videoer:

Du etablerer et nytt prosjekt ved å klikke på «New
project» hvor du legger inn et valgfritt navn på
prosjektet:

Dette åpner prosjektvinduet med mange funksjoner:

Du kan hente klipp fra forskjellige kamper ved å skifte kamp her i i nedtrekks-menyen
for kamper som vist under.
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Er det registrert grupper på kampen så kan du også velge klipp direkte fra dette utvalget
i egen nedtrekksmeny plassert under valg for kamp.

Når du henter situasjoner fra din aktive kamp over til prosjektet så
kan du bestemme hvor situasjonen skal legges inn ved å velge
her:
Du legger til situasjoner ved å dobbelt-klikke på de situasjonene du ønsker i kamp-listen
eller markere en situasjon i kamp-listen og deretter klikke på knappen «Add video clip».
Du kan skifte rekkefølge på situasjonene i prosjektet. Du markerer situasjonen ved å
klikke på den, og du benytter deretter pilene opp og ned for å endre
rekkefølgen på situasjonene:

Du kan også endre informasjonen i feltet i prosjektet ved
å skrive ny informasjon i skrivefeltet.

Hvert av vinduene har sine egne inn og ut-punkter med grønne-piler. Du kan endre disse
tidspunktene i prosjektet uten at det endrer noe i avspillingen andre steder i systemet.
Har du mus med scroll-funksjon kan du flytte posisjonen i videofilen ved å benytte
scrollen med mus-markøren over det enkelte videobilde.
Funksjonsknappene her tilhører filene i prosjektlisten. Du kan
også her enkelt forandre start og stopp-punkter, kjøre step
for step eller slette situasjon i prosjektet.
Skal du fjerne en situasjon fra prosjektet så marker
situasjonen og benytt knappen «Remove video clip».
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Legg musikk på prosjektet
Du kan legge musikk på prosjektet ditt hvis du har drivere i PC’en som kan kjøre
musikkfilen din i et videoprosjekt.
Klikk på denne knappen for å legge inn lyd:
Det åpner en dialogboks hvor du kan søke deg fram til ønsket musikk-folder.
Du kan hente lyd fra en lang rekke filformater - også videofiler:

Hvis du ikke får noe lyd:
Installer drivere for det musikkformatet du ønsker hvis du ikke får musikk i videofilen.
Du har også to andre funksjoner:
YT åpner YouTube hvor du kan søke etter musikk.
CF åpner et tilgjengelig konverteringsverktøy på nett hvor du kan legge inn linker til
musikk på YouTube, og etter konvertering kan du downloade musikken som mp3-filer til
egen maskin. Bruk av musikk fra nettet gjør du på eget ansvar.

Etter at filen er hentet inn i systemet med knappen «Add music» vil filen uavhengig om
det er en audio eller videofil bli avspilt i systemet:

Denne filen vil bli benyttet hvis du går videre for å lage videoprosjektet.
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Lag video fil fra prosjektet
I Prosjektverktøyet så klikker du på knappen
Dette åpner for en rekke muligheter når du skal lage din video:

Hvis du har drivere for det i din PC, kan du lage videoer i disse formatene du ser i listen
under:
Du har egne innstillinger for den enkelte videotype hvor du kan
stille inn kvalitet og andre parameter for videoen.
Prøv deg fram og eksperimenter. Hvis filen ikke fungerer i din
maskin så er det sannsynligvis at du ikke har drivere for
formatet eller at du har andre program installert som har
tilpasset maskinen til eget bruk.

Du har 2 meldingsfelt hvor du kan legge inn tekst i
begynnelsen av videoen samt en avslutnings tekst.
Du kan forandre fargen på teksten med knappen «Text color».
Siste brukte farge blir arkivert og benyttet på alle
videoprosjekt inn det blir endret på nytt.

Du har en lang rekke TV og video effekter innebygget i
systemet. Dette er forskjellige transitions og andre effekter
som blir lagt inn som overganger mellom situasjonene du har
i prosjektet ditt.
Prøv deg fram og se hva som fungerer for deg.
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Lag din egen Introside for videoklippet
Du har enda en mulighet til å være kreativ og sette ditt eget preg på videoklippene med
knappen:
Dette er i utgangspunktet en svart bakgrunn for teksten i begynnelsen av video
prosjektet ditt, men denne kan du forandre som du ønsker. Når du klikker på knappen vil
du åpne i standard
program for å åpne bmpfiler.
Hvis dette er Paint eller
du åpner bildet i Paint så
vil det se slik ut:
Nå er det bare å bruke
egen kreativitet for å lage
deg din egen intro på
videoklippene du skal
sette sammen til et
videoklipp.

Når du er ferdig med din
forside så X’er du for å
avslutte Paint og lagrer
når du får spørsmål om
dette.
Når du lagrer så vil filen
legger seg i
C:\Interplay_SystemFiles\
Soccer_Database\License\
intro.bmp
Denne filen vil nå være
intro side på alle
videoklipp du lager via
Prosjektverktøyet i
Hightlights.
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Start prosessen for å lage video i Highlight og Prosjekt
Når du har hentet de situasjoner du skal ha i ditt prosjekt og eventuelt har lagt inn
musikk, effekter, tekst og egen introside så klikker du på knappen «Start prosess»

Systemet vil da sette sammen de videoklipp du har lagt inn i prosjektet. Ssytemet
benytter de inn og ut punkter som kommer fra analysen og de endringer du har gjort
med inn og utpunktene på hvert klipp.
Systemet vil først gå gjennom filene for å sjekke hver enkelt situasjon. Når denne
prosessen er ferdig vil systemet sette sammen filene i hurtig tempo.
Introsiden vil da se slik ut ved avspilling:

Videoen kan deretter opplastes til YouTube eller andre media som klubben din ønsker å
arkivere klippene på.
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Produsere grupper av videoer fra en bestemt kamp
Du kan raskt produsere og publisere videoer fra siste eller en bestemt kamp til alle dine
spillere i en enkel prosess.

Klikk på knappen
Dette åpner en skjermbilde som gir deg anledning til å velge å produsere video av
bestemte grupper og/eller spillere fra kampen eller alle grupper og spillere.
Knapper for å legge på effekter er beskrevet under
forrige punkt i Highlight prosjektverktøy og vil ikke
bli gjennomgått her.
Du velger «Common groups» for å se alle de
utvalgs- gruppene som er satt sammen fra
kampen.
Skal du lage video av alle gruppene så velg «Select
all presentation groups»

Velg «Player groups» når du skal velge å lage video
til enkelt spillere eller alle.

Her kan igjen avmerke enkelte spillere eller
velge alle spillerne i en prosess.
Klikk deretter på
for å sette i gang arbeidet med å lage video til alle eller til det utvalget du har gjort.
Alle videoer blir arkivert i «C:\Interplay_VideoArchive\MyVideoArchive» og i en mappe
for den filtypen du har valgt f.eks «\AVI_Videofiles\CHI-PDA(9)\BL_BACK LINE_.avi»
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Eksportere kampen
Du åpner eksport rutinen med knappen i
system» -> «Selection mode» -> «Export match»

eller fra menyen «My

Du kan eksportere kampen på forskjellige
måter.

Export to Seperate folder
Hele kampen blir eksportert ut og legges på din
harddisk C.
Eksporten går gjennom en rekke forskjellige
rutiner og bygger opp en eksportdatabase som
er en eksakt kopi av den analysen du
eksporterer. Til slutt blir alle videofiler kopiert
inn i eksport-mappen.
Alle eksport-mapper starter med navnet DVD_
pluss navn på hjemme og bortelag samt
kampnummer. Videofilene legges inn i en egen
mappe i den samme DVD_mappa.
DVD_mappen kan deretter flyttes over til en
eksternharddisk, memory eller en USB-stikk.

Export to DVD/DC burning
Samme prosedyre som over, men her blir
kampen gjort klar for brenning på en DVD.
Når rutinen er ferdig så sett inn en ny og
ubrukt brennbar DVD-plate

Export to FTP server
Kampen vil her bli flyttet til en FTP server. Se egen veiledning for dette.
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Importere en kamp
Importere fra ekstern hardisk eller usb-stick
Du starter importrutinen med knappen
system» -> «Selection mode» -> «Import match»

eller fra menyen «My

Med knappen «Search for videobase» søker
du deg fram til der kampen ligger.

Du søker deg fram til filen ipsys_Guest.mdb
som inneholder all informasjon om kampen du
skal importere. Dobbeltklikk eller åpne filen.
Informasjonen fra kampen legges inn i
importvinduet:

Start rutinen med at klikke på knappen
«Import from Videobase»
Ved import av kamp vil du få spørsmål om de
lagene du skal importere er det samme som
de lag du allerede har i systemet:

Hvis laget eller kamptypen er det
samme som et av de du allerede har
registrert så velg «existing» slik at du
ikke registrerer det laget flere ganger.
Etter importert kamp vil systemet åpne
opp kampen i visnngsmodus.
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Importere kamp fra internett
Du klikker på denne knappen for å importere kamp fra nettet:
Det er bygget mye sikkerhet rundt analysene
på nettet
Du må vite følgende før du kan hente ned
informasjon fra nettet:
1)
Serienummeret fra den Interplay som har
opplastet kampen.
2)
Adressen til ftp-serveren
Serverporten som skal benyttes
Brukernavnet til ftp-serveren
Passordet
Når du har lagt dette inn kan du klikke
«Connect»
Du får deretter en oversikt over hvilke kamper
som ligger på ftp-serveren. Klikk på ønsket
kamp du skal hente ned.

Du får da informasjon om antall filer som
tilhører denne kampen, og kan klikke på
prosessen ved å klikke på «Download the files»
Systemet henter alle filer og klargjør og
importerer kampen i ditt system automatisk.
Når alt er ferdig så vil kampen åpnes
automatisk.
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Andre innstillinger
Endre språk
Du kan endre språk ved å gå til My system -> Buy a license (or My Profile) og klikk på
knappen:

Dette åpner dette vinduet:
Velg her «Language» og velg det
språk du ønsker ved å markere
språkfilen og deretter klikke
«Apply»
Språkfilen med navn
«Language.text» er orginalspråket og også språkfilen for
engelsk.
Du kan også lage en kopi av den
språkfilen med knappen «Make
copy» og lage din egen versjon
av all teksten i Interplay MiniPro.

Vinduet gir deg informasjon om
både system, PC, tidsinnstillinger
som tidligere beskrevet og lisens
informasjon.
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