
 

 
  PRZEWODNIK PO SYSTEMIE 

LIVETAG.PRO 
 



 

Rejestracja i zakup licencji 
 
 

1. Założenia konta.  
 
Aby rozpocząć proces rejestracji wejdź na stronę app.livetag.pro i przejdź do formularza rejestracyjnego. Pamiętaj, 
jeżeli chcesz skorzystać z kodu rabatowego ProTrainUp, załóż konto na tego samego maila, na którego masz założone 
konto w systemie ProTrainUp. Kod rabatowy jest przypisany do Twojego maila i jest to kod jednorazowy.  
 

 
 

2. Aktywacja konta 
 
Po podaniu swoich danych w procesie rejestracji, na podanego maila otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować 
swoje konto i uzyskać możliwość pobrania wersji demo i zakupu licencji, kliknij w żółty przycisk w wiadomości e-mail.  
 

 
 
 

 
3. Pobranie licencji demo  

 
Po aktywacji konta zostaniesz przeniesiony do panelu użytkownika. Tam po prawej stronie znajdziesz przycisk pobierz 
licencję. Licencja demo daje nieograniczony funkcjonalnie dostęp do systemy livetag.pro na 14 dni. W tym czasie 
możesz korzystać ze wszystkich możliwości systemu. Po 14 dniach Twoja licencja zostanie zablokowana, a wszystkie 
Twoje materiały w systemie zostaną skasowane.  
 



 
 

4. Pobranie i instalacja systemu 
 
Po pobraniu swojej licencji zobaczysz ją na liście licencji przypisanych do Twojego konta. Jak widzisz licencja ma status 
aktywnej i jest ważna przez 14 dnia. To oznacza, że możesz teraz śmiało pobrać program, a kod wykorzystać do jego 
aktywacji.  
 

 
 
Aby pobrać program, w górnym menu strony kliknij przycisk pobierz i wybierz system operacyjny, który posiadasz na 
swoim komputerze. Po wybraniu wersji na Twój komputerze pobierze się plik instalacyjny. Aby zakończyć proces 
instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora. Po zakończonym procesie instalacji, wprowadź swój kod 
licencyjny.  
 

 
 
 
 
 



5. Zakup licencji i fakturowanie 
 
Aby zakupić licencje kliknij w górnym menu przycisk „kup licencję”. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do widoku, 
który widać poniżej. W tym widoku możesz wybrać liczbę licencji, którą chcesz kupić, walutę, możesz także tutaj 
wprowadzić kod rabatowy z systemu ProTrainUp, który znajdziesz w lewym menu. Pamiętaj, że kod rabatowy dotyczy 
tylko jednej licencji. Pozostałe licencje zostaną naliczone po stawce nominalnej. Jeżeli chcesz zakupić większą ilość 
licencji, skontaktuj się z nami. Jeżeli dokonujesz zakupu bez potrzeby wystawienia faktury, kliknij w przycisk na dole 
strony i przejdź do płatności w systemie PayU.  
 

 
 
Jeżeli jednak, chcesz wygenerować fakturę, w prawym górnym rogu, kliknij w swoje inicjały i następnie wybierz opcję 
profil. Po przejściu na stronę z danymi profilowymi, będziesz mógł uzupełnić dane do faktury. Poprawnie uzupełnione 
dane do faktury,  będą skutkowały wystawieniem się faktury vat na zakupu oprogramowania livetag.pro.  
 

 
 
Po uzupełnieniu wszystkich danych, sprawdź podsumowanie swojego zamówienia. Jeżeli wszystko się zgadza, przejdź 
do płatności.  
 

 
 
 
 



W kolejnym kroku wybierz metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po zakończonej pomyślnie transakcji 
na Twojego maila przyjdzie wiadomość potwierdzająca zakup.  
 

 
 
Po przejściu na listę licencji, odśwież swoją stronę. Po zaksięgowaniu wpłaty na liście Twoich licencji powinna pokazać 
się Twoja roczna licencja.  
 

Obszar roboczy i pliki 
 

 
1. Obszar roboczy i tworzenie folderów  

Aby rozpocząć pracę w systemie LiveTag.pro, musisz utworzyć swój pierwszy obszar roboczy. By to zrobić kliknij w 
niebieski przycisk „utwórz nowy obszar roboczy” i nadaj mu nazwę. Po utworzeniu obszaru roboczego zostaniesz 
przeniesiony do menadżera plików.  
 
Menadżer plików służy do zarządzania Twoimi plikami. Możesz w tym miejscu tworzyć strukturę folderów i wgrywać 
różnego rodzaju pliki, przenosić je między folderami oraz usuwać pliki ze swojego obszaru roboczego.  
 
Aby utworzyć nowy folder, kliknij w pierwszą żółtą ikonkę z folderem i następnie nadaj mu nazwę. Tak możesz 
postępować także w przypadku folderów zagnieżdżonych.  
 

 
 



2. Wgrywanie i zarządzanie plikami 
 

Aby wgrać plik do systemu, kliknij przycisk z ikonką strzałki skierowanej na dół, po lewej strony od paska wyszukiwarki. 
Po kliknięciu ikonki, wybierz z dysku Twojego komputera plik lub pliki, które chcesz wgrać do systemu.  
 
Aby przenieść plik między folderami wystarczy przeciągnąć dany plik do wybranego folderu. W przypadku chęci 
usunięcia pliku, możesz zaznaczyć plik i kliknąć czerwoną ikonkę kosza na śmieci.  
 

 
 

 

Wycinanie klipów 
 
 

1. Szybkie wycinanie fragmentów filmów 
 

Aby przejść do szybkiego wycinania fragmentów wideo, przejdź do menadżera plików, wybierz plik, który chcesz 
pociąć, następnie klikając prawym przyciskiem myszy, otwórz menu kontekstowe i wybierz opcję „wytnij klip wideo”. 
 

 
 

Następnie zostaniesz przeniesiony do okna szybkiego wycinania klipów wideo. Okno to składa się z wygodnego wideo-
playera, paska nadawania nazwy wycinanemu elementowi oraz z osi czasu, na której możesz wycinać interesujące się 
fragmenty klipu.  
 
Aby wyciąć jeden lub wiele fragmentów, ustaw żółtą pionową linię wskazującą miejsce w materiale wideo, a następnie 
kliknij w ikonę nożyczek nad osią czasu. Aby wyciąć więcej niż jeden fragment klipu, wykonaj tę akcję kilkakrotnie. Aby 



usunąć fragmenty, które Cię nie interesują, kliknij prawym przyciskiem myszy w fragment, który chcesz usunąć i 
wybierz opcję usuń.  
 
Aby zakończyć proces cięcia klipów wideo, ustal końcową nazwę plików i kliknij przycisk „potwierdź”.  Wycięte 
fragmenty znajdziesz w menadżerze plików z oznaczeniem „wycięte”.  
 

 

 

Tagowanie 
 

1. Dodawanie drużyn.  
 
Aby dodać nową drużynę, w dolnym menu kliknij w ikonkę herbu. Następnie kliknij w ikonkę plus w prawym górnym 
rogu. Następnie dodaj nazwę drużyny, przypisz jej herb oraz datę utworzenia. Przy dodawaniu meczów czy 
zawodników, będziesz przypisać do nich zespół, wybierając go z listy wcześniej utworzonych drużyn.  
 

 
 



2. Dodawanie zawodnika 
 
System livetag.pro daje dwie możliwości dodawania zawodników. Pojedynczo oraz importując plik xls. Aby dodać 
zawodnika, kliknij w dolnym menu w ikonę zawodnika.  
 
Aby zaimportować listę zawodników do systemu, należy przygotować plika tak, aby każda dana była w osobnej 
kolumnie. Imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost i waga. Te dane możesz w szybki sposób zaimportować z pliku.  
 
Aby wgrać plik, kliknij w przycisk „importuj” w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz z dysku komputera 
plik, który chcesz wgrać. W kolejnym kroku przyporządkuj dane z kolumn do odpowiedniego typu danych w systemie. 
Kiedy wszystkie dane zostaną przypisane, możesz kliknąć przycisk „import” znajdujący się poniżej.  
 

 
 
Drugim sposobem dodania zawodnika, jest jego ręczne wprowadzenie. W tej opcji klikamy w prawym górnym rogu 
ikonę plus. Następnie wprowadzamy wszystkie dane zawodnika, w tym jego zdjęcie oraz przypisujemy do niego 
wcześniej stworzoną drużynę.  
 

 
 
 
 
 

 



3. Dodawanie meczu  
 
Aby dodać mecz, wpisz nazwę meczu w polu po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij przycisk „dodaj”. W kolejny 
kroku uzupełnij wszystkie dane meczu, które uzupełnić będziesz mógł w polach, które pojawią się po prawej stronie 
ekranu.  
 

 
 

4. Tworzenie tagów 
 

Tag, to podstawowy element służący oznaczaniu w materiale wideo ważnych z punktu widzenia analizy sytuacji. Każdy 
użyty tag automatyczni wycina danych fragment klipu, w określonym zakresie czasowym, ustalonym podczas 
tworzenia tagu. Każdy taki wycinek trafia od razu do zakładki „akcje”. 
 
Aby dodać tag należy w dolnym menu kliknąć w żółtą ikonkę tagu. W systemie livetag.pro wyróżniamy dwa typy tagów. 
Pierwszy z nich to tag ciągły, którego działanie polega na tym, że jest on tag aktywny do momentu kiedy nie klikniemy 
ponownie przypisanego mu klawisza klawiatury lub nie wybierzemy tagu przeciwstawnego.  
 
Drugim typem tagu jest tag standardowy, który trwać będzie określoną ilość sekund. Długość tą określamy podczas 
tworzenia tagu.  
 
Tworzenie tagu rozpoczynamy od kliknięcia w prawym górnym rogu w ikonę plus. Następnie ustalamy nazwę tagu, 
opis, kolor i przypisujemy ewentualnie do grupy tagów. Następnie określamy typ tagu. Zaznaczając checkbox tryb 
ciągły, tag zostanie oznaczony symbolem kola - co oznacza, że będzie aktywny do momentu kiedy nie klikniemy 
ponownie przypisanego mu klawisza klawiatury lub nie wybierzemy tagu przeciwstawnego. Nie zaznaczając tego pola, 
tworzymy tag standardowy i określamy czas jego trwania. W ostatnim kroku określamy klawisz na klawiaturze, który 
będzie aktywował i deaktywował dany tag.    
 

 



5. Tagowanie materiału wideo 
 
Aby rozpocząć tagowanie materiału wideo, kliknij w dolnym menu w zieloną ikonkę tagowania. Następnie wybierz 
interesujący Cię fragment wideo i przejdź do okna tagowania.  
 

 
 
Sam proces tagowania opiera się na wyborze właściwego tagu odpowiadającego obserwowanej na materiale wideo 
sytuacji. Aby rozpocząć tagowanie, wybierz interesujący Ci materiał z dostępnych klipów wideo.  
 
Widok tagowania składa się z listy tagów, wideo-playera oraz osi czasu, na której pojawiają się wykorzystane przez 
Ciebie tagi.  
 
Po prawej stronie, nad osią czasu znajduje się ikonka pozwalająca przyśpieszać i spowalniać oglądany materiał wideo. 
Aby dodać na oś czasu tag i oznaczyć fragment wideo wybierz tag z listy tagów lub użyj właściwego dla danego tagu 
skrótu klawiaturowego. Każdy raz wybrany tag pojawi się po lewej stronie osi czasu.  
 

 
 



6. Przypisywanie zawodników i drużyn do tagu 
 

Aby przypisać wybranego zawodnika lub wybraną drużynę do tagu, kliknij prawym przyciskiem myszy w tag i wybierz 
jedna z dwóch opcji: dodaj zawodnika lub dodaj drużynę. W tym samym menu znajdziesz też możliwość odpięcia 
zawodnika i drużyny od tagu. W tym także miejscu możesz usunąć cały tag.  
 
Przypisywanie zawodników i drużyn do tagu służy dwóm zasadniczym celom. Generowaniu na ich bazie statystyk 
drużynowych lub indywidualnych, o których będziemy mówić w kolejnym rozdziale. Jak i również mają ogromny wpływ 
na tworzenie bazy wyciętych akcji.  
 
Dzięki przypisaniu tagu oraz drużyny czy zawodnika, możemy wyfiltrować swoją bazę akcji prosząc o wyświetlenie 
wszystkich goli zawodnika XYZ. Na temat zakładki akcje też będziemy mówić w jednym z kolejnych rozdziałów.  
 

 
 

7. Statystyki 
 

Aby przejść do zakładki ze statystykami opartymi na wykorzystanych tagach i przypisanych do nich zawodników lub 
drużyn, kliknij w dolnym menu w zieloną ikonkę statystyk.  
 
By wyświetlić statystyki w postaci wykresów kołowych wybierz z dostępnych tagów, te które mają zostać uwzględnione 
w wykresie. Na liście tagów, przy ich nazwie w nawiasie podana jest sumaryczna liczba użyć danego tagu. Aby dodać 
na tablicę statystyk wykresy danego zawodnika, wybierz go z listy zawodników, klikając w zielony przycisk „dodaj”. Po 
dodaniu zawodnika pojawi się jego/jej personalny wykres statystyk.  
 

 



8. Filtrowanie bazy wyciętych akcji 
 

W zakładce akcje możesz szybko wyfiltrować i znaleźć interesujące Cię wycięte i otagowane fragmenty materiałów 
wideo. Dzięki filtrowanie pod kątem tagów, drużyn i zawodników, możesz zapytać system o wyświetlenie najlepszych 
podań zawodnika XYZ z drużyny X. 
Aby to zrobić kliknij w ikonkę lupy, następnie kolejno wybiera tagi, drużyny i zawodników. Każdy kolejny wybór, będzie 
zawężał grupę dostępnych materiałów.  
 
Klikając w ikonkę koła zębatego na wybranym materiale możesz przejść do szeregu działań. Od wycinania, przez 
przejście do analizy dynamicznej kończąc na szybkim wyrenderowaniu pliku na dysk komputera.  
 

 
 

Tracking obiektów 
 
 

1. Tracking kamery i mapowanie boiska  
 
Jest to zawsze pierwsza czynność, którą należy wykonać przed rozpoczęciem dynamicznej analizy wideo. Aby ją 
rozpocząć, przejdź do menadżera plików, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybrany klip wideo i wybierz opcję 
„przejdź do rysowania dynamicznego”.  
 

 
 



Pierwszą rzeczą, którą musi wykonać system jest tracking kamery. System musi przeanalizować ruch kamery, aby 
program mógł sprecyzować, w jakim kierunku kamera została obrócona w czasie, aby obiekty znajdujące się na 
rysowaniu dynamicznym były odpowiednio przesunięte. Wirtualna kamera renderująca obiekty 3D musi być idealnie 
nałożona z tą w nagraniu, dla pełnej imersji. Aby rozpocząć tracking kamery kliknij zielony przycisk. 
 

 
 
Kolejnym krokiem przygotowującym nagranie wideo do analizy i rysowanie dynamicznego jest mapowanie boiska. 
System daje dwie możliwości mapowania. Ręczną, gdzie sami ustawiamy wysokość, odległość i kąt kamery względem 
boiska oraz drugą opcję automatycznego mapowania, gdzie system prosi nas jedynie o zaznaczenie na boisku punktów 
charakterystycznych na boisku, jak np. linia środkowa boiska, pole karne czy pole bramkowe. Dodatkowo masz 
możliwość wyboru różnego rodzaju boisk, pod kątem ich wielkości. Jak i również boisk dla różnych dyscyplin sportu.  
 
Poprawne mapowanie boiska, ma później ogromny wpływ na dokładność danych prezentowanych przez system. 
Szczególnie ważne jest w przypadku dynamicznych efektów dotyczących pomiaru odległości między obiektami na 
boisku oraz w pomiarze prędkości przemieszczania się obiektu.  
 

 
 

2. Tracking zawodników  
 

Ta funkcja to kolejny krok, który musisz wykonać rozpoczynając analizę dynamiczną. Aby rozpocząć tracking 
zawodników, wybierz z górnego menu pozycję AI Tracking. Zobaczysz wtedy z prawej strony ekranu pasek narzędzi. 
Rozpocznij tracking klikając w zielony przycisk „wykryj zawodników”. Następnie będziesz mógł jeszcze wybrać 
dokładność trackowania. Sugerujemy wybrać rekomendowaną wartość. Dokładność i szybkość trackingu uzależniona 
jest od mocy obliczeniowej Twojego urządzenia.  



 
Zaznacz na boisku zawodników, których system ma śledzić i naciśnij przycisk start. Gdyby zaszła sytuacja, że zawodnik 
z jakiegoś względu nie został zaznaczony na boisku lub zderzył się z innym zawodnikiem i system „zgubił” go, możesz 
wykorzystać manualny tracking, wybierając jedną z dwóch opcji: kontynuuj trackowanie zawodnika lub utwórz 
customowego zawodnika.  
 
Manualny tracking opiera się na ręcznym zaznaczaniu pozycji zawodnika na boisku w określonym interwale czasowym, 
który możesz ustawić suwakami w dolnej części paska narzędzi po prawej stronie ekranu.  
 

 
 

3. Kluczowanie obrazu 
 
Przed rozpoczęciem nanoszenia efektów dynamicznych, zawsze warto sprawdzić kwestię widoczności obiektów na 
boisku. Czasem w przypadku zróżnicowanego kolorystycznie podłoża, może zachodzić sytuacja, że na pewnym jego 
odcieniach obiekty nie są widoczne. Jak widać na poniższym przykładzie, narysowana linia nie jest widoczna na 
ciemniejszych pasach trawy. Aby to zniwelować należy kliknąć w górne menu po prawej stronie w pozycję kluczowanie. 
Tam przesuwając dostępnymi suwakami wyregulować obrać w taki sposób, aby linia była widoczna w 100% 
procentach.  
 

 
 



Dynamiczne efekty 3D 
 

1. Efekty ducha  
 

Efektu ducha służy do pokazywania błędnego ustawienia zawodnika na boisku i daje możliwość przeniesienia go w 
dowolne miejsce na obrazie, w którym powinien w danym momencie się znajdować.  
 
Aby dodać efekt ducha wybierz z menu efektów właściwą ikonkę (zaznaczona na grafice) następnie wybierz w prawym 
pasku narzędzi zawodnika, którego ma dotyczyć efekt. W pasku narzędzi masz szereg ustawień, pozwalających 
przygotować efekt, w sposób taki jak ty chcesz. Możesz włączyć animację obiektu, która będzie skutkowała ruchem 
obiektu ducha. Możesz określać położenie na obrazie wertykalnie i horyzontalnie, jak i również możliwość naniesienia 
strzałki między obiektami.  
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 
 

2. Efekt lupy  
 

Efekt lupy służy do powiększenia danego zawodnika, grupy zawodników czy też sytuacji boiskowej. Aby dodać efekt 
lupy, wybierz go z lewego menu, następnie w pasku narzędzi wybierz do jakiego zawodnika ma być ona przypisana.  
 
Następnie korzystając z opcji w pasku narzędzi możesz określać wielkość, poziom powiększenia, pozycję lupy czy nawet 
to czy lub ma się animować czy wyświetlać w trybie rybiego oka.  
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 



 
3. Efekt billboard 

 
Efekt billboard służy do nanoszenia na materiał wideo graficznych elementów w postaci zdjęć, logotypów czy innego 
rodzaju elementów mających uatrakcyjnić wizualnie tworzoną prezentację.  
 
Aby dodać efekt na materiał wideo, wybierz go z prawego menu, a następnie korzystając z paska narzędzi po prawej 
stronie sprofiluj jego wszystkie ustawienia tak, aby uzyskać efekt, który Cię satysfakcjonuje. Możesz ustawiać położenie 
obiekty, kont nachylenia, cień, kolor a nawet dodawać pliki zewnętrzne z dysku komputera, tak jak ma to miejsce w 
przypadku poniższego przykładu z logiem klubu.  
 

 
 

4. Efekty numeracji i podpisu zawodnika  
 
Efekty numeracji i podpisu zawodnika to elementy pozwalające w lepszy sposób oznaczyć na boisku wyśledzonego 
zawodnika. Masz tutaj kilka dostępnych opcji. Numeracja, to możliwość dodania do zawodnika numeru czy to tego z 
koszulki meczowej czy też tego, który odpowiada jego pozycji na boisku.  
 
Podpis natomiast pozwala na podpisania tekstem danego zawodnika w ładnej graficznej ramce. Dodatkowo w tym 
efekcie mamy możliwość dołączenia zdjęcia zawodnika, co jeszcze bardziej uplastyczni prezentowany materiał wideo. 
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych efektów, wszystkie ustawienia znajdziesz w pasku narzędzi po prawej 
stronie okna programu.  
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 



 
5. Efekt odległości i prędkości obiektów  

 
Te dwa efekty były już wspominane w rozdziale mapowania boiska, bo właśnie o tej czynności należy pamiętać, aby 
osiągnąć tutaj maksymalny efekt i najwyższą dokładność prezentowanych danych.  
 
Efekt odległości opiera się na prostym mechanizmie przypisywania obiektów do kolejnych odcinków odległości. 
Możesz zaznaczyć odległość zawodnika od danego miejsca na boisku czy też zmierzyć odległość między zawodnikami 
w linii obrony lub też sprawdzić odległość w metrach między formacjami. Wszystko prezentowane jest w postaci linii, 
którą możesz edytować w pasku narzędzi, począwszy od koloru, a skończywszy na grubości linii.  
 
Efekt prędkości obiektu, opiera się wyłącznie na oznaczeniu zawodnika, którego prędkość chcemy wyliczyć. System 
kalkuluje jego położenie względem wcześniej mapowanego boiska oraz czas w jakim dany odcinek przebiegł, dzięki 
czemu system jest w stanie dokładnie obliczyć prędkość zawodnika. Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego 
zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu zawodników. Maksymalny czas wyświetlania 
danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo. 
 

 
 

6. Efekt predykcji ruchu  
 
Efekt przewidywania ruchu jest szczególnie przydatny do prezentacji zachowań boiskowych pozwalających na 
zdobywanie przestrzeni czy też pokazujących ruch bez piłki.  
 
Aby dodać ten efekt należy wybrać go z lewego menu z efektami, następnie w pasku narzędzi wybrać opcję przewiduj 
ruch i przypisać efekt do wybranego zawodnika. Dodatkowo możesz zaznaczyć widoczność grota strzałki oraz ustawić 
jej kolor, rodzaj i grubość. Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w 
procesie trackingu zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika 
w materiale wideo.  
 

 



7. Efekt linii 3D  
 
Efekt linii 3D świetnie sprawdzi się do oznaczania strzałów, rzutów, długich podań czy dośrodkowań. Aby dodać linię 
3d wybierz odpowiedni efekt z lewego menu. Następnie nanieś linie na boisko i ustaw jej początek i koniec.  
 
W pasku narzędzi po prawej stronię będziesz mógł zarządzać ustawieniami linii. Możesz ustalić jej wielkość, grubość 
wysokość, wielkość grotu czy kąt nachylenia.   
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 
 

8. Efekt linii 2D  
 

Efekt linii 2D pozwala na dodanie na boisku wielu typów linii. Linia prosta, przerywane, slalom, linia podwójna, to typu, 
które szybko możesz nanieść na boisko. Dodatkowo każdą z tych linii możesz edytować w 3 punktach. Dzięki temu 
możesz osiągnąć efekt wygiętej linii.  
 
Dodatkowo w pasku narzędzi po prawej stronie możesz ustawić kolor, wielkość, szerokość czy też pozycję na boisku. 
Podobnie jak w przypadki innych obiektów, możesz także włączyć animowanie narysowanej linii.   
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 



 
9. Efekt splash i ring   

 
Efekty te służą do podświetlania od dołu zawodnika. Oba efekty pozwalają nanieść pod nogi zawodnika znacznik, który 
może przybrać formę koła, trójkąta lub kwadratu.   
 
Aby dodać efekt, wybierz go z lewego menu i następnie przypisz do określonych zawodników. Następnie w pasku 
narzędzi z prawej strony możesz określić kształt, kolor, rozmiar czy przeźroczystość. Możesz tak jak w przypadku innych 
efektów włączyć animowanie efektu splash i ring. Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być 
wcześniej wyśledzony w procesie trackingu zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy 
czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 
 

10. Efekt reflektora  
 

Efekt reflektora, to jeden z najpopularniejszych efektów znanych z wielu telewizyjnych wideo-analiz. Podświetlenie 
obiektu światłem od góry pozwala wyraźnie zaznaczyć jednego lub wielu zawodników na boisku.  
 
Aby dodać efekt reflektora na materiał wideo, wybierz go z lewego menu efektów, przypisz do zawodnika i następnie 
w prawym pasku narzędzi ustaw jego parametry i uzyskaj końcowy efekt.  
 
Warto zaznaczyć, że aby przyspieszyć pracę może kopiować już raz wykorzystany efekt, klikając w niego na osi czasu i 
wybierając opcję kopiuj. Wtedy wystarczy przypisać skopiowany efekt do zawodnika, a ten przypisze się wraz z 
preferencjami pierwotnego efektu. Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej 
wyśledzony w procesie trackingu zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu 
śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 



11. Efekt spojrzenia  
 

Efekt spojrzenia służy do określenia kierunku oraz kontu patrzenia zawodnika w danej sytuacji meczowej. Aby dodać 
efekt, wybierz go z lewego menu efektów i przypisz do zawodnika.  
 
Kolejnym krokiem jest wybranie ustawień z paska narzędzi po prawej stronie. Efekt spojrzenia możesz edytować pod 
kątem kolor, wielkości, wysokości czy kąta rozwarcia.  
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 
 
 

12. Efekt strefy  
 

Efekt strefy świetnie sprawdzi się do przedstawiania rożnego rodzaju stref czy sposobów rozegrania piłki jak na 
przykład gra w trójkącie. Aby dodać efekt strefy wybierz go z lewego menu efektów, nanieś na obraz i przypisz do 
dowolnej ilości zawodników.  
 
Następnie w prawym pasku narzędzi ustaw preferencje strefy począwszy od koloru linii, typu linii, koloru wypełnienia, 
typu wypełnienia a skończywszy na przeźroczystości strefy.  
 
Pamiętaj, aby przypisać efekt do danego zawodnika musi on być wcześniej wyśledzony w procesie trackingu 
zawodników. Maksymalny czas wyświetlania danego efektu jest równy czasu śledzenia zawodnika w materiale wideo.  
 

 



Wirtualna tablica taktyczna 
 
Wirtualna tablica taktyczna służy do wielu celów głownie prezentacyjnych. Z powodzeniem możesz przygotować 
animację 3D prezentującą skład meczowy, jak i również możesz rozpisać skomplikowany schemat rozegrania stałego 
fragmentu gry.  
 
Tablica taktyczna uwzględnia boiska dla kilku dyscyplin sportu: piłka nożna, futsal, koszykówka, siatkówka i piłka 
ręczna. Także ze względu na dyscyplinę sportu przygotowane są różnego rodzaju akcesoria treningowe, jak piłki, kosze, 
siatki czy bramki.  
 
Jeżeli chodzi o boiska, to są wybierane w górnej części prawego paska narzędzi, natomiast akcesoria możesz dodać na 
boisko wybierając je z lewego menu.  
 
Dodatkowymi funkcjonalnościami jest możliwość edycji domyślnego wyglądu postaci zawodników poprzez podmiany 
koszulki zawodnika na jego zdjęcie. Dodatkowo każdy z zawodników może zostać opisany imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem na koszulce.  
 
Kolejną możliwością jaką daje tablica taktyczna jest możliwość nanoszenia linii, których ustawienia możesz edytować 
w prawym pasku narzędzi. Co więcej, ta funkcjonalność pozwala Ci stworzyć zaawansowane animacje poprze 
przemieszczanie na planszy boiska obiektów w odpowiedniej sekwencji ruchów.  
 
Tak przygotowaną animację możesz zapisać w swoim obszarze roboczym, a następnie dodać go jako element montażu 
końcowej prezentacji.  
 

 
 
 
 



Montaż prezentacji 
 

1. Utworzenie projektu montażu. 
 
Aby przejść to tworzenia montażu, kliknij w czerwoną ikonkę montażu w dolnym menu. A następnie nadaj nazwę 
nowemu projektowi i kliknij „stwórz nowy montaż”.  
 

 
 

2. Przygotowanie materiału wideo.  
 
Kolejnym korkiem jest dodanie na oś czasu Twojej prezentacji te materiały wideo, które chcesz aby pojawiły się w 
wygenerowanym filmie. Układaj klipy w takiej kolejności na osi czasu, w jakiej chcesz aby wyświetlały się w finalnej 
wersji prezentacji.  
 
Po dodaniu klipu na oś czasu masz jeszcze możliwość wycięcia odpowiednich fragmentów, korzystając z ikonki 
nożyczek, którą znajdziesz nad osią czasu po prawej stronie ekranu.  
 
Po prawej stronie ekrany znajdziesz pasek narzędzi. Masz tam do dyspozycji wiele możliwości edycji pojedynczych 
klipów. Począwszy od przyśpieszania i spowalniania klipu przez możliwość powiększania i pomniejszania klipu, 
skończywszy na możliwości animowania obrazu. Aby edytować dany fragment zaznacz go na osi czasu. 
 
 
 

 



3. Renderowanie prezentacji na dysk komputera.  
 
Po zakończonym montażu możesz przejść do renderowania pliku na dysk komputera. Aby to zrobić możesz wejść do 
swojego menadżera plików, tam odszukać swój montaż i kliknąć prawym przyciskiem myszy w opcję renderuj wideo 
klip.  
 

 
 
W kolejnym kroku wybierz ustawienia renderowania i rozpocznij renderowanie. Jeżeli proces ten zakończy się 
sukcesem, na dysku komputera pojawi się gotowa prezentacji w formie filmu.  
 

 


	Rejestracja i zakup licencji
	Obszar roboczy i pliki
	Wycinanie klipów
	Tagowanie
	Tracking obiektów
	Dynamiczne efekty 3D
	Wirtualna tablica taktyczna
	Montaż prezentacji

