Udveksling af spor/ruter på Viewranger
Forskellen på ruter (routes) og spor (tracks):
Et spor (track) er det du laver, når du går (optager på Viewranger på telefonen)
En rute (route) er noget du planlægger (på computeren eller telefonen) og efterfølgende kan følge.

Du kan følge dit eget spor (track) på telefonen.
Du kan lave dine egne spor (tracks) om til ruter (routes) og derefter følge dem.
Du kan hente en andens rute (route) og følge den.
Du kan ikke (umiddelbart) hente en andens spor (track) og følge det eller lave det om til en rute.
Det skal der lidt arbejde til, og det kommer vejledningen til her:

Der er 2 metoder:
Forudsætning: Både den der vil dele sporet, og den der skal modtage det, skal have en profil på
my.viewranger.com og kan synkronisere denne med telefonen.

Metode 1: Den der vil dele sporet laver det om til en rute, som synkroniseres på web-stedet
my.viewranger.com, og som modtageren så kan hente
Metode 1 er gennemgået på de næste sider 

Metode 2: Sporet laves om til en gpx-fil, som sendes (f.eks. på mail) og importeres på modtagerens computer,
hvor den kan laves til en rute, som efterfølgende synkroniseres til telefonen.
Metode 2 er gennemgået i beskrivelsen: ”Eksport og import af gpx-filer i Viewranger”

Fordelen ved at følge en rute: Du kan bruge Viewranger som navigations-udstyr. Du kan slå en lydalarm til,
som giver lyd, hvis du afviger fra ruten.
Fordelen ved at følge et spor: Det er en pænere og mere nøjagtig ”streg” på skærmen du følger.

NB.: Beskrivelsen og skærm-billederne er lavet for en Android-telefon. Skærmbilleder og menuen på en iPhone
kan se lidt anderledes ud.

Metode 1: Lav sporet om til en rute, som kan følges:

1. Vælg det spor du vil lave til en rute. Tryk på det.
2. Vælg ”Create Route from Track”
3. Programmet spørger om, med hvilken tolerance, du vil lave sporet. Jo mindre tal du vælger, jo mere
præcis bliver ruten i forhold til sporet. Vælg f.eks. 2,0

4. Når du har valgt tolerancen trykker du OK
5. Ruten er lavet …
6. … og kan ses under ”Routes”. Tryk på ruten.

7. Tryk på ”Show On Map”
8. Ruten se sådan ud; den består af en masse punkter (Waypoints)
9. .. og lidt tættere på. Her kan man redigere ruten, hvis man vil, ved at rykke på punkterne.
Nu skal du synkronisere telefonen med web-stedet my.viewranger.com.
10. Klik på de 3 prikker i øverste højre hjørne og vælg ”Synchronize Content”
Så kan du nu se ruten på dit login på myviewranger.com på din computer eller tablet under ”Routes and
Tracks” – ”My Routes”.
11. Klik på blyants-ikonet til højre for ruten
Ruten åbner og du kan redigere i den (det er lettere på computer end på telefon). Hvis du redigerer, så husk at
trykke på ”Save” for at gemme ændringer.
12. Klik på ”Route information” øverst
13. Ændre ”Sharing Status” fra ”Private” til ”Published”. Tryk på ”Save”
Andre Viewranger-brugere kan nu også finde den på deres login på my.viewranger.com
Den som skal modtage ruten gør nu følgende på my.viewranger.com:
14. Log in og klik på ”Find users” i højre side af forsiden (Hvis du ikke er på forsiden, så tryk på ”Home”
øverst til venstre.
15. Skriv navnet på den du vil søge ruten hos. Tryk ”Search”
16. Klik på navnet under billedet
17. Under ”My routes” klikker du på den rute, du skal bruge.
18. Du kommer ind på ruten og øverst til venstre klikker du på ”Get this Route”
Og wupti, nu har du ruten under dine egne ruter og kan synkronisere (fra telefonen) for at få den på
telefonen.
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