
IANSEO – Koulutus

� IANSEO Kilpailun tulospalvelu

� IANSEO Kilpailun laadinta 

� WWW Live tulospalvelu

� Ongelmat
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IANSEO Kilpailun laadinta

�Toimintaperiaate

�Ianseon asennus

�Käynnistys

�Kilpailun laadinta 

�Tulosteet

�Tarvittavat laitteistot

Ianseon toimintaperiaate

� Ianseo on 
jousiammunnan 
tulospalvelu.

� Etuina monen koneen 
yhteinen tulostensyöttö

� Tietokanta johon 
tulokset syötetään

� Toimii myös 
langattomasti
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Ianseon asennus

� Lataa Ianseo http://www.ianseo.net
osoitteesta.

� Käynnistä setup_xampp.bat tiedosto 
serveri tiedostojen asentamiseksi.

Ianseo / SJAL tiedostot

� Mene osoitteeseen 
www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/oppaat-
ohjelmat-ja-logot/

� Lataa SJAL_Paivitys.zip tiedosto omalle 
koneelle.

� Pura tiedosto Ianseo/ tiedoston alle. 

� Käynnistä Paivita.bat 
(Asentaa tarvittavat tiedostot oikeisiin alikansioihin)
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Ohjelman ja pääkoneen teko

� Käynnistetään apache ja 
mysql servesi (tietokannat)

� Käynnitä xampp-control.exe
tiedosto, paina start
nappulaa apache ja mysql
perästä. 

� Pienennä ikkuna 

Ianseon käynnisys

� Avaa nettiselain 
Firefox / 
Explorer 
Siirry 
osoitteeseen: 
http://localhost

� Ianseon 
alkusivu aukeaa 
selaimeen
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Kilpailun teko
� Luo uusi kilpailu 

� Täytä ensimmäinen välilehti

� Kilpailulyhenne, nimi

� Järjestäjä

� Säännöt (fita)

� Kilpailumuoto 18m / 70m /Fita

� Pvm 

� Tallenna

Alkukilpailun taulut / ampujat

� Kilpailu / Muokkaa / Jaksot

� Määritetään alkukilpailun 

� Jaksot

� Käytettävissä olevat taustat 

� Ampujat taustassa
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SJAL mukaiset sarjat

� Valitse ylälaidasta SJAL välilehti

� 1. Valitse sarjat ->  Poista valitun kilpailun 
kaikki … -> Tallenna

� 2. Valitse sarjat -> valitse ilmoittautumisen 
mukaiset luokat, oikeasta sarakkeesta.
Vasen ja keskisarake täyttyvät automaattisesti.

� Tallenna 

SJAL lisenssi ampujien lisäys

� Avaa kilpailulisenssin maksaneet valikko

� Valitse kilpailijat

� Tallenna
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Valittujen ampujien tarkistus

� Tarkista Osallistujat / Osallistujalista 
yksinkertainen valitut ampujat

Kilpailijoiden määritys

� Osallistujat / Osallistujalista(edistyksellinen)

� Määritä Jakso 1 jokaiselle kilpailijalle

� Sukupuoli vakiona M=mies

� Lk = Luokka R=tähtäin, C=talja, B= Vaisto

� Ikäluokka Y/N/J15/J18….

� Seura kentän ollessa tyhjä, Maa/seura= Seuran Fi0XX numero ja 
seuraava sarake= Seuran nimi. Voit tehdä ulkomaisen osallistuja esim Viro1 / Järvikande

!! HUOM !!

Kilpailujanumero 
solussa käynti 
tyhjentää koko rivin 
(SJAL sovellutuksen ongelma)
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Kilpailijan lisäys (ei löydy SJAL listalta)

� Lisää-nappula tekee tyhjän rivin
� Täytä jakso, nimet, sukupuoli, seura (FIxxx), Lk, Ikäluokka

(Seura Fixxx tunnuksen voi tarkistaa Suomen jousiampujain liitto/Seurat listalta)

Taulujärjestys
� Osallistujat / Taulujärjestys / Automaattinen

� Jakso 1

� Luokka/sarja: RY, CY, RN… %=kaikki

� Jätä pois jo järjestetyt taustat  x (Luokkamääritys:RY, CY, RN)

� Määritä taulujärjestykseen x

� Taustat 1-12 Käytössä olevat taulut.

� OK (Ruudun alareunaan tulee taulujärjestys)

RY, CY, RN…%
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Taulujärjestyksen tulostus

� Osallistujat / Tulosteet / Taulujärjestys

� Tuottaa kilpailun taulujärjestyksen

Tuloskortit
� Karsinta / tuloskorttien tulostaminen

� Valmis tuloskortti +sarake kokonaistulosta varten

� Jakso 1 Taulut 1-12

� Matkat 1+2

� Tuloskorttien tulostaminen

� Tuottaa pdf tiedoston, joka voidaan tulostaa. 

� Muista tulostaa kahteen kertaan (kaksinkertainen kirjanpito)

� Repäisy reijitys helpottaa ampujan tuloskorttien irrotusta
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Selkänumerot

� Karsinta / Selkänumeroiden tulostus

� Muokkaa Selkänumeroa ->Maa/seura =Vain 

maa/seura pitkä nimi-> / tallenna / tulosta
� Jakso 1

� 1-12 taulut

Pudotuskierrokset

� Kilpailu / Henkilökohtainen kilpailu / 
Hallitse lajeja

� Ottelu pisteytys =SET-ottelu

� Kierros = pudotuksiin pääsevien määrä
(1/8 = 16 ampujaa)

� Taulu = käytettävä taulu  
� Säännöt: S 4.5.1.2.1; 4.5.1.4; 4.5.1.5
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Ampujamäärä taustassa

� Kilpailu / Henkilökohtainen kilpailu / 
Hallitse lajeja

� Valitse Laji Yleinen, Yleinen Talja, Naiset, 
...

� 1/62 – 1/8 -> 2 ampuja taustassa

� Semifinaalit -> 1 ampuja taustassa
� 7.5.3.2 Säännöt

Nuolimäärä

� Kilpailu / Henkilökohtainen kilpailu / 
nuolet/sarjat

� Valitse Laji Yleinen, Yleinen Talja, Naiset, 
...

� Pudotuskierrosten nuolimäärä: Set 5 sarjaa, 
3 nuolta, 3 uusintanuolta Säännöt: 4.5.1.4; 4.5.1.5
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Pudotusten Taulujärjestys

� Kilpailu / Henkilökohtainen kilpailu / 
taulujärjestys

� Valitse Laji Yleinen, Yleinen Talja, Naiset, ..

� Syötetään kaavioon taustanumero, 1+ 
täyttää alla olevat taulut automaattisesti.

Pudotusten Aikataulu
� Kilpailu / Henkilökohtainen kilpailu / 
aikataulutus
� Valitse Laji Yleinen, Yleinen Talja, Naiset, ...

� Syötetään kaavioon pvm ja kellonaika ensimmäiselle 
kierrokselle.

� Lisäämälle seuraavan kierroksen aikaan +25, Lisätään 
edellisen kierrokseen 25min. Ulkokisat ~30min.

� Aseta kaikille ottaa kellonajan käyttöön koko kierroksella.
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Radan rakenne

� Radan rakenne muodostaa PDF 
tiedoston kilpailukentästä.

Tuloksia kilpapaikalle
� Ianseosta saadaan ulos tuloksia joita voidaan 
esittää TV / videotykin välityksellä kilpailijoille 
ja yleisölle. Tulokset tulevat sitä mukaan kun 
niitä syötetään Ianseoon.

� Ulostulot -> Säännöt -> Luodaan TV ulostulo 

� -> Tehdään määritykset 
� Valitaan näytettävä sivu

� Pysäytysaika: 5-10s

� Vieritysaika: 20-30s

� Näytettävät luokat
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TV -sääntö

� Käyttöönotto : Ulostulot -> Valitaan TV 
ulostulo

Tietokoneen näytön jako

� Tietokoneesta otetaan käyttöön 
kahden näytön muoto

� Windows ->Ohjauspaneeli -> 
Näytöt -> 2 näyttö = Laajennettu 
näyttö

� Siirretään avautunut TV ulostulo 
(nettiselain) 2 näyttölaitteeseen.
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Tarvittavat laitteisto

Reititin 
WLAN / kaapeleilla 
Mahdollisesti 3G/4G

(Mokkula yhteys nettiin)

Pääkone PC
WLAN / kaapeleilla 

yhteydellä

Tulokset kisapaikalla
TV / Videotykki valkokankaalla

Tulostin

Apukoneet PC
1 kone / 10-15 taustaa

WLAN / kaapeleilla yhteydellä

Minimi taso

Sujuva taso

Suositeltava taso

Laajennus osio

� Ianseo saadaan keskustelemaan myös 
Danage laitteiden kanssa. Jolloin ampujat 
syöttävät itse tulokset. 
(Hintaa laitteistolla, 24 taustaa ~8500€, 32 taustaa ~10,500€ [1.4.2012])
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IANSEO  Kilpailun tulospalvelu

� Päätietokoneen käynnistys 

� Apukoneiden käynnistys

� Tulosten syöttö

� Alkukilpailu

� Pudotukset

� Tulokset

Päätietokoneen käynnistys

� Käynnistä apache ja mysql
tietokannat, xampp-
control.exe ohjelmalla.

� Avaa nettiselain ja siirry 
osoitteseen http://localhost

� Päätietokone ja tietokannat 
käynnistetty.
(vaikka päätietokoneen 
nettiselaimen sammuttaa niin 
tietokanta / ianseo on 
toimivat edelleen)
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Päätietokoneen IP osoite

� Päätietokoneen IP osoitteen tarkistus

� CMD -> ipconfig -> IPv4 osoite 
(82.215.221.187) 

� Kirjaa osoite ylös. 

Apukoneen käynnistys

� Avaa nettiselain apukoneessa (Firefox, 
Explorer,...)

� Syötä äskeinen IP osoite. 
Yhteys pääkoneeseen muodostuu.

82.215.221.187
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Avaa kilpailu 

� Valitse kilpailu

Alkukilpailun tulosten syöttö
� Karsinta / Tulosten syöttäminen / Tulosten syöttäminen (normaali 

taulukko)
� Valinnat: Jakso 1, Taulut 1-12, Matka 1, G/X=10/9 nuolet, 

� Kumulatiivinen tulos= kakkoskierroksen yhteistulos solu, ensimmäisellä
kierroksella tarpeeton.

� Nuolet = yksittäisen nuolen osuma-arvo

� OK

� Syötetään tulokset tauluittain, tabulaattorilla voi vaihtaa solua.

� Syöttäessä kannattaa seurata score saraketta, siihen ilmestyy yhteistulos kun tieto 
on mennyt tietokantaan.

� Muista syöttää kierroksen valmistuttua myös 10/x ja 9/10, 
Tuloskortilla vain kierros kohtaiset 10/ 9
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Tulokset

� Karsinta / Tulosteet -> Karsintakierros -
henkilökohtainen

� PDF tiedosto, joka julkaistaan 
kotisivuilla / lähetetään SJAL liittoon 
(jollei ole pudotuksia)

Pudotukset - Esivalmistelu
� Lopeta aputietokoneista kilpailu finaalitarkistuksen ajaksi !!

� Henkilökohtainen finaali / Tarkista uusintanuolet ennen finaalia

� Tarvittaessa tulospalvelu arpoo kolikolla finaalisijoituksen 
tasatuloksilla.

� Tasatulos jatkoonpääsystä ammutaan yhdellä uusintanuolella.

� Kaikki -> seuraava -> hyväksy jokainen luokka OK

� Käynnistä aputietokoneiden kilpailu uudestaan 
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Finaalin tulos syöttö
� Henkilökohtainen finaali / tuloksien syöttö
(taulukko näkymä)

� Valitaan laji / kierros / Tasatulokset = EI
(set) /Käsittele tulokset joka sarjan jälkeen = 
EI/(kyllä) (jokaisen sarjan tulos)

Finaalin tulos syöttö

Syötä otteluparin set tulos 
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Lopputulokset
� Henkilökohtainen finaali / tulosteet -> 

pudotus ja finaalikierrokset, henkilökohtaiset sijoitukset.

� PDF tiedosto, joka julkaistaan kotisivuilla / 
lähetetään SJAL liittoon

Tulokset SJAL

� Tulokset toimitettava liittoon 
vuorokauden kuluessa. Edellä mainittu 
PDF tiedosto on riittävä julkaisumuoto.
(Erillistä excel tiedostoa ei tarvita)
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TV tulokset 

� Ulostulo -> Säännöt -> valitse TV-
Ulostulosääntö.

� Jaa tietokoneen näyttö ja siirrä TV 
näyttö toiseen ruutuun

Live tulospalvelu seuran www sivuille

� Yksinkertainen Live tulospalvelu

� Kilpailun edetessä tallennetaan tulokset 
C:/Tulospalvelu/Live.pdf tiedostoon.

� Päivitetään kotisivu FTP_Live_tulokset.lnk
nappulalla.
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WWW Live tulospalvelu

� SM 2012 Kouvola: live tulospalvelu

� Tulokset tallennetaan Ianseosta 
SM2012.pdf nimellä kierroksen 
valmistuttua.

� Klikataan lataus painiketta työpöydällä.
(omavalmisteinen ftp siirto ohjelma)
Siirtää tiedoston ftp yhteydellä www.kyjo.info/SM2012/ kansioon

� Kuvat – Youtube / Soittolista

� Valokuvia kameralla ja muunnetaan videoksi 
tietokoneen: Windows live movie maker:llä

� Ladataan Youtubeen 

Live tulospalvelu

� Yksinkertainen Live tulospalvelu

� Kilpailun edetessä tallennetaan tulokset 

C:/Tulospalvelu/Live.pdf tiedostoon.

� Päivitetään kotisivu FTP_Live_tulokset.lnk 

nappulalla.
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Tiedostojen asennus

� Lataa Live_Tulospalvelu.zip koneelle.

� Pura paketti omalle koneelle.

� Klikkaa Asenna_C_tulospalvelu.bat

� Luo automaattisesti  C:/Tulospalvelu/ 
kansion ja lataa sinne tarvittavat tiedostot.

FTP Asetusten määritys
� Kansiossa C:/Tulospalvelu/

� FTP_Live_tulokset.lnk -> Ominaisuudet -> 
Target: C:\Windows\System32\ftp.exe -s:script.txt ftp.jousiammuntaseura.fi

� script.txt = FTP yhteyden tiedot
� Tiedoston sisältö: muokkaus  vaikka notepad ohjelmalla

käyttäjätunnus

salasana

bin

cd public_html/kilpailu/ =Kohdehakemisto www sivulla, vaihda tarvittaessa

put Live.pdf

bye
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WWW sivu lataus

� FTP_Live_tulokset.lnk klikkaus siirtää

Live.pdf ja Live.html kilpailu/ tiedoston 
alle.

� Muista kertoa sivun osoite esim. SJAL 
foorumilla. (www.***.fi/kilpailu/Live.html) 

� Sivustolla automaatti päivitys 6 minuutin 
välein.
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Ongelmatilanteita

Ongelmatilanteita joita tullut Ianseon käytössä

Tietokantojen käynnistys ongelmat

apashi ja sqls ei käynnisty xampp-control.exe 
kautta

Ratkaisu: käytä xampp_start.exe tiedostoa
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Taulujärjestys ei muodostu

� Jakso (1) puuttuvat kilpailijoilta

Pudotuksiin siirtyminen

� Laatiessasi pudotuksiin pääsijöitä
sammuta muilta tietokoneilta kilpailu

� Tarkoittaa että alkukisan jälkeen ollaan 
tasapisteissä . Yhdellä koneilla arvotaan 
pudotus lista kuntoon. 
(uusintanuolet / kolikonheitto)

� Muussa tapauksessa kaavio voi mennä ristiin
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SJAL valikot eivät toimi

� TeknisistÂ¤ syistÂ¤ ei ole mahdollista nÂ¤yttÂ¤Â¤

pyytÂ¤mÂ¤Â¤si sivua

� Päivityksen mukana tuoma ongelma helmikuu 2012 
alkaen. 

� Ota käyttööä Ianseon perusversio 2012.01.19 (2688)
Ladattavissa Ianseo sivuilta: download page osiosta.


