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Tulospalvelun valmistelu ennen Länsirastipäivää: 
1. Kannettava tietokone lataukseen viimeistään edellisenä iltana 

2. Ota oma emit mukaan Länsirasteille E-Results:n testaukseen. Vuokraemit:t voivat olla kaikki 

käytössä. 

3. Käyttäjätunnukset 

a. OK77 - Lansirastit77 (Käytä tätä Länsirasteilla!) 

4. Pyydetään ratamestarilta tiedot radoista (ratojen emit-koodit juoksujärjestyksessä, maalipukin 

koodi  on 129) 

5. Syötetään ratojen tiedot ja tallennetaan dat-tiedostoksi (esim. LR-20120524-Kasavuori.dat) 

a. Avaa Eresults 

b. Työtilassa (rivien päällä) klikataan hiiren oikean puoleista näppäintä, jolloin tulee valinta - 

Lisää uusi rata.  

c. Syötä radan rastipisteiden emit-koodit pilkuilla erotettuna 

 Radat syötetään järjestyksessä 2-7km ja teemat 3-6km (lyhyestä pidempään). Ensin 

päiväradat ja sitten yöradat.  

 Nimi kenttään normaaliradalla radan pituus, teemaradoilla esim. Teema 3 ja 

erityisradoilla samoin esim. TEA 3, Yö 3 (Alla esimerkki)  

 Km kenttään radan pituus 

 Huom! Jos samassa tapahtumassa on päivä ja yö suunnistus samalla radalla, niin 

syötä ensin juostavan radan (esim. päivärata) maalipukin koodiksi normaali 129 

(päivärata) ja yösuunnistuksen saman radan maalipukin koodiksi 1290 (yörata). Kun 

päiväsuunnistus on päättynyt ja kaikki suunnistajat kirjattu tulospalveluun, vaihda 

koodit (päivärata 129 -> 1290, yörata 1290 -> 129) 
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d. Tallenna dat tiedosto suoraan LR kannettavan C:/Eresults kansioon tai usb-tikulle, jos dat-

tiedosto tallennetaan LR-kannettavalle vasta LR-päivänä. Nimeä DAT-tiedosto esim. LR-

20130912-OLARI (LR-VVVVKKPP-TAPAHTUMAPAIKKA). 

e.  Tapahtumaa varten DAT-tiedosto tallennetaan C:/Eresults kansioon, esim. usb-tikulta.  

Kansiossa on muitakin dat tiedostoja esimerkkinä. 

6.  Korjataan henkilörekisterin (EResults.FDB) tietoja, jos on  ilmoitettu virheellisistä nimistä 

Tulospalvelutietokoneen (kannettavan) käynnistäminen ennen 

Länsirasteja 
1. Ennen kuin laitat virran kannettavaan. Kytke Emit-250 (emit-korttien lukija) ennen koneen 

käynnistämistä koneen oikealla puolella olevaan usb-väylään, joka on etummainen usb eli näyttöä 

lähempänä. 

2. Käynnistä kannettava  ja EResults-ohjelmisto 

3. Avaa suunnistustapahtuman dat-tiedosto (työtila, joka sisältää ratatiedot) 

4. Testaa Emit-250:n toimivuus omalla emit:llä 

a. Laita emit-korttisi lukijan päälle 

b. Jos emit-250 toimii oikein, ohjelmiston tulostietojen kirjausikkuna ponnahtaa ruudulle 

c. Jos edellisen kohdan ponnahdusikkunaa ei ilmesty, tarkista, että emit-250 on kytketty 

oikeaan usb-väylään.  Jos kytkentä on ok, kokeile toista emit-korttia. Jos ponnahdusikkunaa 

ei vieläkään ilmesty, käynnistä kannettava ja EResults uudelleen. Tee testi käynnistämisen 

jälkeen uudelleen. 

d. Huom! Yhtä emit-korttia voi käyttää testaamiseen vain yhden kerran kerrallaan, käytä kahta 

vuorotellen 

e. Kun edelliset kohdat on tehty, EResults on  valmis käytettäväksi! 

Tulospalvelu ohjelmisto EResults:n käyttäminen (suunnistajien 

kirjaaminen ja tulokset) 
1. Suunnistajat ja tulokset kirjataan, kun suunnistajat tulevat metsästä pois. Suunnistajia ei 

ennakkorekisteröidä metsään lähtevinä. 

2. Kun suunnistaja tulee metsästä maalileimauksen kautta tulospalveluun, pyydä asettamaan emit-

kortti emit-250 lukijan päälle (ponnahdusikkuna ilmestyy ruudulle). 

3. Tuloksen kirjaaminen 

a. Jos osallistujan tulokset tulee ruudulle, lue nimi ja ratatiedot suunnistajalle. Jos ok, klikkaa 

painikkeesta - Hyväksy maaliin 

b. Jos osallistujan nimi tietoja ei ilmesty, kirjaa osallistuja henkilörekisteriin. 

4. Huom! OK77:n laina-emit:llä suunnistaneita ei kirjata henkilörekisteriin. 

5. Länsirastien aikana ei kannata muokata tuloksia, jos tuloksessa on jotain epäselvää, HYVÄKSY 

MAALIIN. 

a.  Ilman aikaa suunnistaneet lisätään radalle, jonka kiersivät, tai oma rata 

b. Oman radan kiertäneet hyväksytään suoraan maaliin. Ei siirretä radalle jonka heidän piti 

suunnistaa. 

c. Laina emit:llä suunnistaneilta kerätään maalissa/tulospalvelussa emit pois. Näitä henkilöitä 

ei lisätä henkilörekisteriin.  



OK77 - Länsirastien tulospalvelukannettavan käyttöohjeita 

d. Jos suunnistajalla on vajaa tai ylimääräisiä leimoja (ohjema ilmoittaa) Ei poisteta leimoja.  

e. Uusien omalla emitillä juoksevien nimet kirjoitetaan Sukunimi Etunimi. Jos nimessä on 

lisänimieä kuten von tai aff, niin kirjoitusmuoto on Sukunimi von Etunimi. 

Suunnistajien rekisteröinti ennen metsään lähtöä 

Ohje, kaikki kartan ostaneet kirjoittaa nimensä listaan (myös ilman emit:ä suunnistavat) heti kartan oston 

jälkeen (ohjeista kartanmyyjä, pyydä toimimaan rauhallisesti vaikka olisi jonoja).  

Maalissa tarkkaillaan, että kaikki ilmoittautuvat tulospalvelulle. Näin voidaan varmistua, että kaikki tulivat 

maaliin. 

 

Häiriötilanteissa 

  

Jos esimerkiksi EResults-ohjelmisto ei näytä toimivan, toimi näin: 

Sammuta tietokone ja käynnistä uudelleen sekä kannettava että EResults.  

Huom! Tuloksia ei häviä, kun ohjelman asetukset on tallennettu niin, että tulokset tallentuvat 

automaattisesti tietokantaan, kun emit-leimasinkortin tiedot on luettu emit-250 lukijalla ja suunnistajan 

tallennettu maaliin saapuneeksi. Älä siis muuta asetuksia. 

 

Tulospalvelun päättäminen ja tulosten muodostaminen (+netti ja 

reittihärveli): 

1. Käy läpi kirjatut lähteneet ja maaliin kirjatut. Kaikki metsästä pois vertailun olemme tehneet niin, 

että lasketaan listasta metsään lähteneiden määrä. Maaliin kirjattujen määrän näkee EResults 

ohjelmiston oikeasta alareunasta. 

2. Kun kaikki ovat metsästä pois: Tallenna ensin tiedostosta varmuuskopio (Tallenna nimellä). Nimeä 

Tiedostonnimi-bak.dat. Sulje tiedosto tallennuksen jälkeen.  

3. Avaa alkuperäinen ja aloita tulosten muokkaus.  

a. Radan hyväksytyt tulokset. Tarkistetaan, että radalla on vain hyväksytysti suunnistaneet, 

keskeyttäneet tai ilman aikaa. Muut siirretään omalle radalle. Ketään ei hylätä ellei itse ole 

sitä pyytänyt. 

b. Oman radan suunnistaneet. Omia ratoja on niin paljon kuin on oma rata versioita. 

Suunnistaja siirretään samoilla rasteilla leimanneiden kanssa samalle "omalle radalle". Näin 

saadaan väliajat omille radoille. 

c. Muodosta tulokset ja väliajat. Toiminto löytyy ylävalikon painikkeista. Tulokset ja väliajat 

tallentuvat C:/Eresuts kansioon. Älä muuta tiedostojen nimiä (muuta tiedoston nimen 

päivämäärä LR päivämäärälle, jos tulosten tekeminen siirtyy seuraavan vrk:n puolelle).  

d. Siirrä tulokset nettiin (ks. erillinen ohje lopusta) 

 Vaihtoehtoisesti voit kopioida tiedostot (tulokset, väliajat ja dat.tiedosto) ja 

lähettää tiedostot (sovi nettiin vienti) Jokke Sell tai Ari  

e. Reittihärveliä varten Antalle toimitetaan dat.tiedosto. Dat.tiedosto sisältää tulokset ja 

väliajat.  
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 Sähköpostitse osoitteeseen:  anders.westerlund@awes.fi 

 tai siirrä dat.tiedosto Dropbox:iin ja ilmoita meilillä, että löytyy sieltä. 

 Varmista Jonelta / Arilta, että kartta- ja ratatiedostot (ocd.tiedosto, OCAD - 

tiedosto) on talletettu Dropbox:iin. Antta tarvitsee ne reittihärveliä varten. Jone 

tallentaa tarvittaessa tiedostot Dropbox:iin. 
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Tulosten siirtäminen Länsirastien nettisivuille: 
 

1. Kirjaudu kannettavaan järjestelmänvalvojan (admin) tunnuksilla. 

2. Avaa LR-kannettavaan nettiyhteys. 

3. Avaa filezilla FTP-ohjelma klikkaamalla kuvaketta  

4. Ohjelma avautuu oletus näkymään. 

 
5. Ohjelmaan on määritetty valmiiksi komentojono, joka yhdistää ohjelman OK77:n tulospalvelimen 

oikeaan kansioon. Valitse ohjelman kuvake ja sen musta nuoli alaspäin. Esiin tulee OK77. 

Paina siitä. 
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6. Filezilla yhdistää automaattisesti tulospalvelimen hakemistoon: 

/public_html/images/tulokset/lansirastit/2013 

 
7. Avaa resurssinhallinnan kautta C:/Eresuts kansio.  

a. Resurssienhallinta (LR kannettavassa win7) löytyy näytön vasemmasta alakulmasta, klikkaa 

siitä...  
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b. Valitse tulos- (tvvkkpp.html) ja väliaikatiedosto (vvvkkpp.html) klikkaamalla ensin toista 

tiedostoista, paina Ctrl-näppäin alas ja klikkaa toinen tiedosto aktiiviseksi. Vie hiiren osoitin 

toisen aktivoidun tiedoston nimen päälle. 

 
c. Järjestä Filezillan ja Resurssien hallinnon Windows-ikkuna vierekkäin. Siirrä tiedostot 

raahaamalla Filezillassa näkyvään ...Länsirastit/2013 - kansioon (esimerkki vuodelta 2013) 

 
d. Tiedostot siirtyvät nyt automaattisesti OK77:n nettipalvelimelle. 

e. Käy katsomassa siirron jälkeen, että tulokset näkyvät OK77:n nettisivulla Länsirastien 

tulossivulla www.ok77.fi/lansirastit. 

 Ongelmatilanteissa ota yhteyttä joko Ariin ari@ok77.fi tai jokke@ok77.fi. 
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Tarvitsetko apua, lisätietoja ja ohjeita ? 
Länsirastit ja ohjeet, Ari (ari@ok77.fi), 0400 802 559 

EResults asiantuntija, käyttö ja tekniikka, Antta (antta@ok77.fi) 

FTP-siirto ja internetsivut, Jokke (jokke@ok77.fi) 


