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1. Előszó
A 2021-2022-es idényben a Magyar Röplabda Szövetség a Női és Férfi Extraliga mérkőzésein bevezeti
az edzők, a játékvezetők és az elektronikus jegyzőkönyvvezető munkáját segítő tableteket.
Ez a dokumentum bemutatja a tabletekkel kiegészült elektronikus jegyzőkönyvvezetői rendszer
felépítését, majd az azt követő üzemeltetését.

2. Alapfogalmak és szükséges eszközök
a. Alapfogalmak
- Internet: Globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az
internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak.
- IP cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével
kommunikáló számítógépek és egyéb eszközök egymás azonosítására használnak.
- Hálózat: a számítógépek és egyéb eszközök egymás közötti kommunikációja.
LAN (Local Area Network): Helyi hálózat, jellemzően épületen belüli
kommunikációra használatos
- WIFI: vezeték nélküli mikrohullámú kommunikációt (WLAN, Wireless LAN)
megvalósító szabvány
- WIFI 5G: 5 GHz-es frekvenciasávban működő szabvány
- WIFI router: a számítógép-hálózatokban egy irányítást végző eszköz, amelynek a
feladata a különböző számítógépek és egyéb eszközök összekapcsolása, az azok
közötti adatforgalom irányítása.
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol): Ez a protokoll azt oldja meg, hogy a
hálózatra csatlakozó számítógépek és egyéb eszközök automatikusan megkapják a
hálózat használatához szükséges beállításokat. Ilyen szokott lenni például az IPcím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró stb.
- UTP kábel: csavart érpáras hálózati kábeltípus a számítástechnikában, mely az
eszközök közötti legstabilabb kommunikációt biztosítja

b. Szükséges eszközök:
- Kábeles internetkapcsolat (+UTP kábelek)
- 5G képes WIFI router
- e-Scoresheet laptop
- 5G képes tabletek
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3. A mérkőzésrendezéshez szükséges hálózat kiépítése
A hálózat kiépítése során mindenképp érdemes konzultálni a helyi informatikussal, aki tud segíteni az
esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.

Első beüzemelés során a WIFI routert megfelelően be kell állítani (ezek jellemzően alapértelmezetten
be vannak állítva az eszközökön, de szükség lehet a helyi alkalmazási környezethez igazítani):
-

az eszköz „admin” jelszavának megváltoztatása (nem kötelező)
az eszköz által biztosított WIFI hálózat nevének könnyen beazonosítható elnevezése, a
hálózat titkosítása (WPA) és jelszóval történő védelmének beállítása

A következő lépés az internet és az eszközök csatlakoztatása a routerhez. Amennyiben lehetséges az
e-Scoresheet laptopot és a tableteket érdemes csak a mérkőzésrendezéshez használni és fix IP
címekkel ellátni (ajánlott a leggyakoribb a 192.168.0.0 tartomány használata), ezzel lehet elérni
hosszútávú, stabil működési környezetet.
Amennyiben csak a mérkőzésrendezéshez lesznek használva az eszközök, érdemes legalább hetente
egyszer feltölteni, bekapcsolni őket, valamit a legújabb frissítéseket letölteni és telepíteni, elkerülve a
mérkőzés előtt/közben történő lassulást/leállást.
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4. Az e-Scoresheet laptop beállítása
A mérkőzésen használt laptopot UTP kábellel kell összekötni a routerrel!
A laptopra telepíteni kell az e-Scoresheet programot (amennyiben még nincs rajta), amely letölthető a
https://download.dataproject.com/hvf oldalról.
A program telepítése után el kell indítani azt, majd a főképernyőn megjelenő „Beállítások” menüpontra
kattintva belépni.

Ezt követően:

•
•

A felső sorban kiválasztani a „Tablet” tabfület.
„Tabletek elérhetőek” checkbox kipipálása következik.

Alatta megjelenik a számítógép IP címe, ami ideális esetben a korábban beállított fix IP cím.
Amennyiben DHCP-re van állítva az IP cím, akkor ez időközönként változhat.

Ezt az IP-t meg kell jegyezni, mert szükséges lesz a tabletek beállításánál. A „Port”-on nem szükséges
változtatni (a jelszót lehet módosítani), de nem kötelező. Ezek az adatok szintén szükségesek lesznek
a tabletek beállításánál.
Az OK gomb megnyomásával kell jóváhagyni a beállításokat. Amennyiben sikeres volt a beállítás az
alkalmazás egy külön ablakban megjeleníti a szükséges adatokat.

4. oldal

Fontos továbbá, hogy a kommunikációhoz a számítógépen lévő tűzfalat ki kell kapcsolni (vagy kellő
szakértelemmel úgy beállítani, hogy átengedje a kommunikációt a tabletek felé).

5. Tabletek előkészítése beállítása
A tableteket csatlakoztatni kell a routerhez 5G WIFI kapcsolaton keresztül (ha van rá lehetőség össze
lehet kötni UTP kábellel is).
Amennyiben nincs telepítve az Escoresheet Tablet alkalmazás, azt le kell az tölteni a Play
Áruházból/Huawei Appgaleryből és telepíteni a készülékre.
Az applikáció elindítása után be kell állítani a működéshez szükséges paramétereket.

Két külön számítógépet lehet beállítani, érdemes a PC1 esetén az első számú e-Scoresheet gép adatait
felvinni, a PC2 esetében pedig a tartalék laptopot beállítani.
A „Change” gombra bökve lehet megadni a korábban beállított adatokat: IP cím, port és a password.
(Az itt beállítottak miatt érdemes az e- scoresheet gépnek fix IP címet beállítani, így ezt a műveletet
csak egyszer kell elvégezni a szezon során)
A beállítások után három lehetőség van
-

Bench: az edzők részére készített felület
Referee: a játékvezetők részére készített felület
Press: az újságírók részére készített felület (amennyiben a sajtósnak is kiadásra
kerül tablet)
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Bármely gombra kattintva az alkalmazás megpróbál csatlakozni a korábban beállított IP címre.
Probléma esetén ellenőrizendő:
-

E-Scoresheetben engedélyezve van a tablet?
Azonos hálózaton vannak a tabletek az E-Scoresheet géppel?
Helyesen lett beállítva a tableten az IP cím/port/jelszó?
Tűzfal ki van kapcsolva a víruskeresőben?

Sikeres csatlakozás esetén az alábbi képernyők jelennek meg.
BENCH

REFEREE / PRESS

Amennyiben sikeresen jelentek meg a képernyők, úgy az alapbeállítások elkészültek.
A mérkőzés közben felmerülő kapcsolati hibákról a program jelzést küld a tabletekre.
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A zöld gomb érintésével megpróbálkozik újra csatlakozni a szoftver, a kék gombbal a PC2-re beállított
csatornán próbálkozik, a piros gombbal kilép az alkalmazásból.
A jegyzőkönyvvezetőnek is van lehetősége figyelemmel kísérni a tabletek állapotát a kijelző jobb felső
részén.

Frissítés esetén újra ellenőrzi a rendszer a kapcsolatot, a Sebesség tesztek gombbal a tabletek
kapcsolati sebessége ellenőrizhető, az Újraindítás gombbal a „Tablet server” kerül újraindításra.
FONTOS!
Probléma esetén NEM A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ feladata azt megoldani! Minden esetben a jelenlévő
pályamenedzser, vagy technikai személyzet kell segítséget nyújtson a stábnak, vagy a játékvezetőnek
a megoldásban.
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6. Tabletek üzemeltetése, használata
A következő fejezetben bemutatásra kerül, hogy mérkőzés közben hogyan kell használni a tableteket,
mit látnak a felhasználók (stáb, játékvezető, jegyzőkönyvvezető). A kiindulási pont mindig a BENCH
tablet lesz, mert jellemzően a stáb indítja az interakciókat.
a) LINE UP / Kezdő állásrend:

A BENCH tabletek esetén elsőnek ki kell
választani,
hogy
a
jegyzőkönyvvezető
szempontjából melyik oldalon van a csapat aki
megkapja a tabletet.

FONTOS!
A tableteket csak a sorsolást követően
helyezzük ki cserepadokhoz (miután rögzítésre
került a jegyzőkönyvben a sorsolás eredménye
– a csapatok melyik térfélen kezdik a
mérkőzést).
A tableteket térfélcsere esetén NEM VISZIK
magukkal a csapatok, az MINDIG állandó
helyen kell legyen!
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Az oldal kiválasztása után megjelenik a
„LINE UP”
amire bökve az kijelölt stábtag rögzítheti a
csapat kezdő állásrendjét.

A következő képernyőn megjelenik a játékosok
mezszáma, akik a jegyzőkönyvben szerepelnek.
A mezszámra bökve rögzíthető az állásrend az
1-es pozíciótól kezdve a 6-osig.
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Rontás esetén a bal szélen található piros X-szel
törölhető a felvitt állásrend.
A jobb szélen látható ikonokkal forgatható a
csapat. (Például fel lehet vinni az
alapértelmezett 1-es állást, majd be lehet
forgatni a csapatot a kívánt játékhelyzetnek
megfelelő – nyit vagy fogad a csapat – állásba)
A helyes állásrend rögzítése után a zöld SEND
gombbal lehet elküldeni a jegyzőkönyvbe a
kezdő állásrendet.
FIGYELEM! Ezt követően a csapat a kezdő
állásrendjét NEM tudja módosítani!

A piros ABORT gombbal kilép a felületről a
használó.

A sikeres küldésről a program üzenetet küld,
pár másodpercre megjelenik a kék gomb alján
a SENT felirat, majd visszalép a program a LINE
UP képernyőre, ahol kiszürkült a gomb.
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A sikeres küldés után a jegyzőkönyvvezető értesítést kap, hogy állásrend érkezett:

Miután mindkét csapattól beérkezik az állásrend, a jegyzőkönyvvezető befogadhatja őket az ACCEPT
gombbal, illetve elutasíthatja az Elutasítás gombbal:
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Befogadás
után
megjelennek
jegyzőkönyvben a kezdő állásrendek
megkapják azt a játékvezetők tabletjei is.

a
és

A két játékvezető eltérő nézőpontja miatt
szükséges lehet a csapatok elhelyezkedésének
megfordítása, melyet a „Switch teams
gombbal” lehet megtenni.

b) Mérkőzés alatti interakciók:
A BENCH tableteken három fő menüpont van

-
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Substitution / Csere
Time out / Időkérés
Video Challenge / Videó ellenőrzés
(Opcionális.
NBI
Extraligában
egyelőre nem használatos)

A rendszer ismeri a röplabdázás hivatalos játékszabályait, a gombok a képernyőn csak akkor aktívak,
ha a szabályok engedik azok használatát. Amennyiben az adott szituációban nem engedélyezett a
gomb használata, az elszürkül és nem reagál az érintésre
Például: labdamenet közben nem lehet időt
kérni.

Substitution / Csere

A csere gombra bökve megjelennek a
képernyőn a pályán és cserepadon lévő
játékosok

A mezszámra bökve kijelölhetőek a cserélni
kívánt játékosok. Több csere esetén a rendszer
színekkel jelöli a játékosokat.
Megjegyzés: Visszacsere esetén a rendszer
automatikusan jelöli a játékosokat, nincs
lehetőség hibás kijelölésre.
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A kijelölés után három lehetőség van:

A SEND gomb megnyomásával azonnal elküldi a cserekérést, a PREPARE gombbal lehetőség van
előkészíteni a cserét (labdamenet közben is lehetséges használni), az ABORT gombbal pedig kilép a
cserekérésből.

A
SEND
megnyomásakor
a
jegyzőkönyvvezetőnél azonnal megjelenik a
cserekérés, akinek lehetősége van elfogadni,
illetve visszautasítani azt.
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Több csere esetén lehetőség van egyesével,
illetve egyszerre befogadni.
FIGYELEM!
Az egyszerre történő befogadásnál nem tudja a
jegyzőkönyvvezető ugyan olyan pontossággal
ellenőrízni a ténylegesen zajló cseréket, mintha
ezt egyesével tenné!!! Hasznááljuk az
egyesével történő befogadást a csere tényleges
menetének megfelelően.

A játékoscsere kérés megjelenik a játékvezetők
tabletjein is.

A tájékoztatást a képernyő megérintésével tudja a játékvezető nyugtázni.
A PREPARE gomb használatakor a cserekérés függő állapotba kerül, melyet a jobb alsó sarokban
megjelenő ikon jelez
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Itt két lehetősége van a stábnak:
•

A SUBST gombra kattintva egy megerősítést követően elküldhető a cserekérés, mely a
fentieknek megfelelően megjelenik a jegyzőkönyvvezetőnél és a játékvezetőknél.

•

A kicsi ikonra (

) bökve pedig törölhető az előkészített csere.

Amennyiben a csapat elhasználja az adott szettben rendelkezésre álló cserelehetőségét, úgy a gombok
szürkére váltanak a szett végéig.
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Time out / Időkérés
Az időkérés gomb csak akkor aktív, amikor szabályos játékmegszakítás kérés lehetséges

A gomb melletti téglalapok jelölik a csapat rendelkezésére álló időkérési lehetőségeket.
Az elhasznált lehetőségeket piros színnel jelöli a rendszer.

A gombra bökve egy megerősítést kér a rendszer
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A Confirm gomb azonnal elküldi a kérést, a Cancel gombbal pedig visszalép a rendszer a főképernyőre.

A Confirm gomb megnyomása után a kérés
megjelenik a jegyzőkönyvvezetőnél, aki ezt
jóváhagyhatja, vagy elutasíthatja.
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Az időkérés a játékvezetők tabletjén is
megjelenik, melyet a képernyő megérintésével
nyugtázhat.

A játékvezetők tabletjén az időkérés időtartama egy visszaszámláló formájában jelenik meg, ezzel
segítve a pontos időmérést.

Amennyiben a csapat elhasználja a rendelkezésére álló időkérési lehetőségeket, a gomb a szett végéig
szürke marad.
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Video Challenge / Videó ellenőrzés
A Videó ellenőrzés gomb csak akkor lehet aktív, ha annak használatát a Versenykiírás vagy a
Versenyszabályzat engedélyezi.
A gomb aktiválása a mérkőzés előtt a jegyzőkönyvvezető feladata.
A beállítások menüpontban

a videó ellenőrzés tabfülön

a checkbox kipipálásával lehet engedélyezni.

Utána a Tablet tabfülön

be kell állítani, hogy mennyi ideje van a csapatnak dönteni a kérésről és mely játékelemekre lehet kérni
a videó ellenőrzést.

Videó ellenőrzés kérése
Videó ellenőrzést a csapat két esetben tud kérni:
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-

Labdamenet közben: ekkor a gomb végig aktív mindkét csapatnál
Labdamenet után: a pontot elveszítő csapatnak 8 másodpercig (a pontot megnyerő
csapatnak nincs lehetősége ellenőrzést kérni) van lehetősége erre.

A gombra bökés után egy megerősítést kér a
rendszer

A Confirm gomb megnyomásával új képernyőn
megjelenik a lista, hogy milyen játékelemekre
kérhet a csapat ellenőrzést, a Cancel gombbal
pedig visszalép a rendszer a főképernyőre.
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A csapatnak itt újra 8 másodperce van kiválasztani a játékelemet (a jobb alsó sarokban fut a számláló).
Amennyiben a 8 másodperc alatt nem választ a csapat, újra megjelenik a főképernyő és nincs
lehetősége a csapatnak újabb ellenőrzést kérni, a gomb szürke lesz.
A játékelem megnyomása után a kérés azonnal
megjelenik a jegyzőkönyvvezetőnél, aki
jóváhagyhatja, illetve elutasíthatja azt.

A kérés megjelenik a játékvezetők tabletjein is,
melyet a képernyő érintésével nyugtázhatnak.
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A rendszer a gomb mellett jelzi ki a kérések lehetőségének a számát.
Sikeres kérés esetén a csapat nem veszíti el a lehetőségek számát, sikertelen kérés estén piros
téglalappal jelöli és csökken a kérhető ellenőrzések száma.

Amennyiben a csapat elhasználja mindkét kérését, a gomb szürke marad a szett végéig.
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