Etiming på nærløp.
Generelt
På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra
tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket
å melde seg på i eventor skal registreres.
Dette notatet viser steg for steg hvordan dette kan gjøres.
Vi setter her opp PC-en med etiming opp med løyper, importerer løpere og klasser
fra eventor.
Etter løpet (Eller under løpet) kobles tidtaker til PCen med USB kabel slik at data kan
overføres og disksjekk kan gjøres.
Oppsett av PC før løpet
Når etiming startes vil man få opp forrige løpet, om ikke filene er flyttet. Dersom
filene ikke er flyttet kommer man rett inn i programmet med vinduet under:

Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor
systemfilen ligger.

Naviger da til filen etime.mdb som ligger i C:\Program Files\eTiming36\data\
(I 2015 vil etiming komme i versjon 4.0 -stien blir da endret i forhold til dette. Stien
kan være anderledes på nyere versjoner av Windows enn dette som er vist i XP.)
For å opprette nytt løp -klikk på 1 og Lag nytt løp i venstremenyen:

I dialogboksne som kommer opp foreslår programmet filplassering. Denne kan du
gjerne bruke og trykk Neste

Nester er det også bare å trykke neste på:

Og samme gjelder boksen etter også:

Ikke mye valg på den neste, bare å trykke Ferdig.

For å legge inn nødvendig info klikk på knappen oppe som ser slik ut:
Fyll ut med data for løpet, eksempel som under.

Når du lukker vinduet er løpet satt opp.
Forutsatt at du har eksportert XML fil med løyper fra PurplePen eller OCAD kan du
importere dette i etiming.
Men i OCAD og PurplePen brukes løype fra 0 og oppover, mens Etiming helst bør
får fra 1 og oppover. Åpner derfor XML filen i en teksteditor og endrer alle
løypenummerene slik at Lang er 1, mellom 2, kort 3 og ny 4 se under:
<Course>
<CourseName>Kort</CourseName>
<CourseId>3</CourseId>
<CourseVariation>
<CourseVariationId>0</CourseVariationId>
Søk eller let opp <Cource> og se litt under i XML filen og minimum endre den første
løypen til noe annet enn 0 (Det er ok om du endrer denne til 4 om du har 4 løyper og
den i xml filen starter på 0, men endre gjerne alle)
Se i menyen til venstre i etiming og velg Importer poster og løyper.

Trykk bare neste her
Naviger til XML filen du har og trykk retur.
Det spretter nå opp et par vinduer:

Trykk OK på denne

Og Ferdig på denne.
Neste boks må du gjøre noe:

Denne må du endre til nummeret du har på målposten. Vi bruker vanligvis 100 som
målpost, men det er ikke i vegen for å bruke en hvilken som helst post.
Sett iallefall in det du skal bruke og trykk ok.
Og på neste dialogboks er det kun ett valg..
Du kan nå se om du vil at løypene er lagt inn ved å trykke på denne knappen i
menyen oppe:

Normalt ikke så mye du skal gjøre her. Dersom du la inn stigning i løypeprogrammet
kommer den inn automatisk her. Nå lukk vinduet.
Du kan legge inn løypene manuelt, men det enkleste er å importere fra eventor
samtidig som du importerer påmeldinger.

Det er flere måter å importere påmeldinger, men vi bruker eventor på alle løp så det
er bare å se bort fra alle andre.
Klikk på 2 i venstremenyen og klikk hent fra Eventor:

Vinduet over er det samme som du laster opp startlister (ikke nødvendig for nærløp)
og resultater etter (eller under løpet).
Dersom du bruker klubbens tiddtaker PC ligger all nødvendig informasjon inne
allerede.
Er det din egen maskin må du legge inn API nøkkelen og innloggingsinfo i eventor.
Har her «scramblet» API koden siden dette legges på internett.
Denne kan finnes i eventor av alle som har administratorrettigheter for klubben i
eventor.

Klikk på Søk etter løp og du skal (om du har nett) finne løpet du skal hente løpere fra
i listen under «Løpsnavn» Dersom du ikke finner dette der er løpet Enten ikke
registrert i Eventor -eller løpet er satt opp med feil dato i eventor.
Velg det aktuelle løpet og trykk hent.

Nå vil alle påmeldingene komme inn i feltene under. Når importen er ferdig får du en
melding nederst i importen:
Det er lagt til nye klasser. Klasseregisteret åpnes. Du må registrere rett løype på
klassene
Når du lukker importvinduet ligger klasseregisteret klar:

Her må vi gjøre noe for alle løypene:
Først velges rett løype for klassen (Her vil løype 1 være lang, 2 mellom, 3 kort, men
det avhenger av hva som er lagt inn i xml filen, men du ser dette i løypebildet også.
Husk også å krysse av for «Bruk alltid brikketid» for alle løypene.
De små knappene
på siden av flere av boksene gjør at du kan kopiere inn data
på alle løyper samtidig.
De andre små oppdaterer info for feltet satt med det som er valg i de forskjellige
vinduene.
Se ved siden av Løype knappen:

Velger du alle klasser oppdateres alle løpere med rett løype i henhold til det du har
valgt her.
Naviger mellom de forskjellige løypene med knappene over vinduet:

Klikk nå på løperknappen for å få opp løperbildet:

Se på fanene over -her bruker du Detalj og liste under påmeldinger. Disksjekk når du
har lastet inn tidene fra tiddtakerboksen (MTRen)
For å legge inn en ny løper klikker du på + tegnet over menyen:
blankt løpervindu.

og du får opp et

Her regstrerer du nye løpere.
Legg inn Fornavn, Etternavn, Brikkenummer, Klasse (NB IKKE velg løype, det
kommer opp når du velger klasse!) og klubb.
Dersom du mangler klubben i listen trykk på :
klubben i dialogboksen:

og skriv inn navnet på den nye

For å søke opp en løper se på hurtigvalg i «Søk» menyen, men det enkleste er
gjerne å se på listevisning og rulle opp og ned om det ikke er så mange påmeldte:

For å sortere etter Etternavn klikker du i kolonnen du vil sortere etter og klikk på den
røde overskriften.

Tidtaking -koble til MTR til datamaskinen
Når alle løpere er registrert kan du koble til tiddtakeren med USB kabel.
Klikk så på klokken for å få opp tiddtakerbildet:
Dersom tiddtakeren er påslått skal du nå få den opp i listen:

Dersom det står (in use) bak enheten trykk på knappen med forstørrelsesglass til det
står kun som over.
Velg MTR i listen og trykk på Neste og neste igjen

Neste bilde Trykk Start kommunikasjon:

Du kommer nå inn i tiddtakerbildet, hvor alle brikker som legges på kommer inn.
Dersom du skal ha online tiddtaking kan du bare la den stå i dette bildet, men
normalt på trening og nærløp laster vi inn etter løpet.

Velg da fanen MTR:

Her ligger oversikt over alt som ligger inn på MTRen. Over er det 8 løp/omstarter av
MTR som ligger inne.
Vi vil lese inn alle brikker fra løp nr 1 her (Det nyeste er nr 1)

Trykk på «Hent status

Nå blir knottene over aktiverte.
For å få inn data fra løp en trykk på «Hent data fra ett løp» og i dialogboksen som
kommer opp foreslår den 1:

Trykk OK der.

Alle tider leses inn fra MTR og inn i etiming.
Her er det kommet inn mange «Ukjent løper» det er pga at de ikke er registrert i
etiming (lastet ned fra eventor)
Nå er alle inne så du kan nå stoppe kommunikasjon til MTR og slå den av:

Går du tilbake til løperbildet ser du nå at alle tidene er kommet inn.

I menyen over listen er det flere felter. Detalj -på løperen, liste som her. Eller bruker
vi bare Diskjekk.

Under «Disksjekk bildet:

Løperen kan være innom så mange poster de vil, alle som ikke er med i løypen
ignoreres -rekkefølgen er viktig.
(Dersom en brikke dør og løperen har brukt Backuplapp ser du mønsteret for å
sjekke om de har vært innom postene)

Dersom du er inne på disksjekk og det ikke er noen poster til løperen kan dette være
for løperen ikke er lagt inn med brikkenummer eller registrert på noen løype/klasse.
Sjekk dette på løpervinduet og rett om det er tilfelle.
For Ukjente løpere -legg dem alle inn i en klasse for å kunne kontrollere.
Bruk knappen «Sjekk alle løyper» for å sjekke om løperen har fullført en løypeendre deretter til en klasse som har denne løypen.
Når alle løpere er inne og alle disker er sjekket kan du legge opp resultater til
eventor. Åpne eventorvinduet som du hentet påmeldinger fra og trykk på
Resultatliste knappen:

Om alt går greit legges resultatene ut på eventor. Eventuelle feilmeldinger er ofte
relatert til løpere uten status. Sjekk at alle har status A, C eller D.
Rett isåfall opp i disse og prøv på nytt.
Dette var kjapp gjennomgang i etiming på nærløp.
Programmet her diverse bugger som dere kan komme opp i, men med litt prøving og
feiling går det ofte greit :-)
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