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REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN
YHTEYDESSÄ)
Tämä ohje löytyy paikasta:
http://kouvolansuunnistajat.fi/files/ohjeita/REITTIHARVELIN_KAYTTOOHJE_KOUSU_2014.pdf

Työvaiheet:

1. Tarvittavien tiedostojen luonti
a. OCAD:stä puhdas pohjakartta kuvamuodossa (jpg-muoto, ilman rasteja)
b. OCAD:stä ratatiedosto XML-muodossa
c. Iltarastitulokset XML-muodossa (Eresult ohjelmasta)

2. Tiedostojen siirto omalta koneelta reittihärveliin
3. Kartan kohdistaminen kahden rastipisteen avulla

VALMIS (helppoa kuin heinänteko….ihan oikeasti…vaikka tämä ohje näyttääkin pitkältä)

OHJE ON TEHTY  OCAD 10 CS KÄYTTÄJÄLLE

1. työvaihe (puhtaan pohjakartan tekeminen)

Vaihe 1.a:
Avaa iltarastiratatiedosto ja pohjakartta OCAD:iin.
Poista kartan ”kallistus” (astekorjaus vai mikä tämä nyt onkaanJ). Pohjoinen ei oo
pohjoisessa…vai onko J.
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à

Tee yksi uusi rata (esim t=tyhjä).
Lisää yksi uusi rasti kartan ulkopuolelle.
Lisää rasti radalle.
Katso t-rata esikatselulla ja varmista, että pohjakartan alueella ei ole mitään ylimääräistä.

Vie karttapohja tiedostoksi.
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Valitse tyypiksi JPEG ja tarkkuudeksi…200. (Jos kartta on A3 kokoinen, vie vain tarvittava
palanen…tai pienennä tarkkuutta). Jostain syystä Reittihärvelin 2014 versio ei hyväksy kovin suuria
tiedostoja (max. 2-3 megaa).

Kirjoita pohjakartalle haluamasi tiedostonimi ja tallenna se haluamaasi paikkaan omalle
koneelle…tai esim. muistitikulle.

Vaihe 1.b:
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XML tiedoston tekeminen ratatiedostosta.

Rata valikosta -> Vie -> Radat (XML)

Tallenna haluamallesi nimelle:

Vaihe 1.c:

Siirry Eresults -ohjelmaan ja avaa se tiedosto, mistä teit lopulliset tulokset nettiin.
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Tee tuloksista xml muotoinen siirtotiedosto:
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Tallenna haluamallasi nimellä:
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2. työvaihe (Aineiston vienti härveliin reittimanagerin avulla)

Avaa ”internetselaimeen”
http://kouvolansuunnistajat.fi/files/RouteGadget/cgi-bin/manager/reittimanager.cgi

Syötä tunnukseksi kousuman
ja
anna salasana (toimitetaan erikseen).

Manager käynnistyy ja kysyy toisen käyttäjätunnuksen (kousu) ja salasanan. Salasana (toimitetaan
erikseen).

Valitse ”lisää uusi tapahtuma”:
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Valitse tuotavien tiedostojen tyypit ja paina OK:
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Täytä tapahtuman tiedot ja kerro reittihärvelille, mistä löytyvät edellä tekemäsi tiedostot.

Paina OK
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Mene seuraavaksi kartan kohdistukseen (valitse tuo alimmainen linkki).
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Valitse koko rastikanta.

Zoomaa miinuksella ulos, jotta näet kaikkien rastien ympyrä.
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Paina Sovita.

Kohdista kaksi rastia kartalle lukemalla ohjeet näytön vasemmasta alalaidasta (tarvittaessa
zoomaa lähemmäs ja siirrä kartta ottamalla hiirellä kiinni ja pitämällä vasemman hiiren näppäimen
pohjassa).

Jos et saa ensimmäisellä kerralla kohdalle, paina uudelleen sovita.

Tallenna lopuksi.
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Varmista vielä lopuksi, että OCAD radat ja Eresultin tulokset vastaavat toisiaan. Muuta tarvittaessa
alasvetovalikoista. Paina lopuksi OK.

Jos sinulla on maastosta kerätty GPS koordinaattitiedosto GPX-muodossa (esim nokian
sportrackerillä tai muulla GPS tallentimella), voit ladata sen, niin helpotat kilpailijoiden GPS-
tiedostojen kohdistusta. Tämä ei kuitenkaan ole ollenkaan välttämätöntä, joten voit painaa Manager
Logout.

Ja…siinä se. Käy tarkastamassa reittihärvelistä, että kartat, tulokset ja väliajat ovat menneet oikein.
Valitse esim. pari kilpailijaa A-radalta, lataa reitit ja laita animaatio pyörimään.

Jos jokin meni pieleen, mene takaisin kousu-tunnuksilla ja poista kilpailu….ja aloita alusta.

Tapahtuman poistaminen tapahtuu seuraavasti…tarvittaessa…(siis…vain jos jokin meni
pieleen).
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