Reittihärveli käytössä Ylläksen Rastin iltarasteilla
Ylläksen rastin iltarasteilla on
käytössä reittihärveli, jossa
voit suorituksesi jälkeen käydä
piirtämässä reittisi.
Piirtämisen jälkeen voit verrata
omia ja muiden tekemiä reitinvalintoja.
Voit laittaa suunnistajat esimerkiksi yhteislähtöön ja seurata animaatiota “reaaliajassa”.
Rohkeasti mukaan, Härveli on
mukava apu jälkipeleihin!
Lyhyet ohjeet reittihärvelin käyttöön
Mene Ylläksen Rastin nettisivuille iltarastit osioon ja klikkaa reittihärveli-linkkiä (RH).
Reittihärveli avautuu selaimeesi.
Ohjelma tarvitsee toimiakseen Java-lisäohjelman. Jos reittihärveli ei avaudu, voit ladata ja asentaa
sen täältä http://www.java.com/en/download/windows_ie.jsp
Valitse Piirrä reittisi
Valitse Rata ja Oma nimesi
Karttaa voit liikuttaa pitämällä hiiren
vasen nappi pohjassa ja liikuttamalla hiirtä
kartan päällä.
Karttaa voit zoomata plus- ja
miinusmerkeillä.
Liikuta karttaa siten, että
näet lähtöpisteen ja ensimmäisen rastin.
Piirrettävän rastivälin rastiympyrä muuttuu isommaksi.
Reitin piirtäminen aloitetaan klikkaamalla lähtöpistettä
ja sen jälkeen klikkaillaan kuljettu reitti. Viiva rastin välillä
muuttuu aina joka klikkauksella.
Jos painat jonkun klikkauksen väärin, edellisen saa aina
peruttua undo -näppäimellä.
+3 sec -näppäimellä saadaan lisättyä esim. kartanlukutaukoja, jos olet lukenut jossain karttaa vaikka puoli minuuttia,
niin voit painaa 10 x 3 sec -näppäintä. Tämä ei vaikuta reitin
piirtoon, vaan se täsmää sitten animaatioa enempi oikein.
Rastivälin piirto päätetään klikkaamalla rastin keskelle
ympyrää siten että väri muuttuu ja voit aloittaa piirtämään
seuraavaa rastiväliä.

Maaliin asti piirrettyäsi klikkaa
Tallenna reittipiirros
Näytölle pitäisi tulla teksti
Reittisi on tallennettu. Kiitos reitin
piirtämisestä. Takaisin karttasivulle.
Klikkaa ylläolevaa tekstiä ja palaat takaisin
karttasivuille.

Suunnistajien reittien katselu
Valitse haluttu rata ja halutut
suunnistajat (tähti nimen edessä
kertoo, että suunnistaja on piirtänyt
reittinsä).
Myös GPS-reittinsä laittaneet suunnistajat voidaan valita.
Klikkaa alhaalta Lataa reitit ja kartalle
tulee reitit eri väreillä.
Oikealla ylhäällä voit vertailla näppärästi rastiväliaikoja.
Animaation voit ladata klikkaamalla
Lataa animaatio
Klikkaa Start ja animaatio lähtee käyntiin.
Yhteislähtö on hyvä pitää valittuna.
Animaation vauhtia voit säädellä Vauhti + ja
vauhti - näppäimillä.
Pause -näppäimellä animaatio pysähtyy siihen
paikkaan ja Stop -näppäimellä pysähtyy kokonaan.
Nimet saa näkyviin ja pois Nimet on/off -näppäimellä.
Kokeile rohkeasti, ohjelma ei mene sekaisin!
Jos reittisi meni väärin, ilmoita siitä vaikkapa
sähköpostilla arto@nalkamaankeidas.fi
GPS-ohjeita ja muitakin lisätietoja saapi
rohkeasti kysellä!

