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Mapování se sonarem
Uživatelské mapování vodních ploch
a sdílení map prostřednictvím AutoChart LiveShare
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1. Mapujte a sdílejte!
Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby nebo aktivní potápěč, zcela jistě pocítil nedostatek přesných mapových podkladů oblíbených vodních ploch, nebo dokonce jejich naprostou absenci. I přes vyspělou úroveň technik mapování, zpracování satelitních dat a neustálé aktualizace již publikovaných mapových podkladů
pochopitelně není v silách ani specializovaných firem zajistit zpracování všech vodních ploch na zemském povrchu.
Snad nejlépe jsou zmapovány vodních plochy Severní Ameriky, především území Spojených států amerických a Kanady, kde jsou
rybolov, rekreační plavba, vodní sporty a outdoorové aktivity mimořádně oblíbené. Ačkoliv
existují základní mapové podklady vybraných
vodních ploch a velkých řek i pro oblast střední Evropy, přesnost map a aktualizace dat není
vždy optimální. Aby každý uživatel sonaru smysluplně využíval jeho možnosti, je přece důležité mít přehled o tom, jak vypadá profil dna
oblíbené řeky, pískovny, jezera či přehrady.
A k čemu jsou taková data vůbec užitečná?
S kvalitními mapovými podklady a získanými
profily dna můžete objevovat zajímavá rybářská místa, hledat lokality výskytu vybraných
druhů ryb, ale také pomocí ovládání i-Pilot
Link a trollingových elektromotorů MinnKota
spolehlivě navigovat, řídit loď podél vybrané
hloubkové vrstevnice (tzv. izobaty) nebo podél
pobřežní čáry, udržovat loď na tzv. elektronické
kotvě s eliminací snášení vlivem proudů a větru
a podobně. S pomocí sonaru můžete sledovat
stanovené rozmezí hloubek, hlídat mělčiny
a jiná riziková místa, označovat, importovat
a exportovat orientační body, stanovovat trasy
a provádět další navigační činnosti.

Průkopníkem tvorby mapových podkladů
uživatelských vodních ploch je společnost
Humminbird, americký výrobce sonarové a radarové techniky a mapových podkladů. Tato
značka, nabízející inovativní produkty i pro běžné amatérské uživatele, patří ke světové špičce.
Společnost Humminbird v prvním kroku nabídla uživatelům sonarů počítačový program
AutoChart PC, která jednoduchým způsobem
využívá spojení dat GPS a sonarových záznamů
v generování vlastních map v počítači. Každý
běžný uživatel sonaru tak může mapovat svoje
oblíbená loviště a vodní plochy pro rekreační plavbu a data ukládat na speciální paměťovou kartu. Program v počítači vygeneruje
profil dna, zpřesní nebo zaktualizuje případně
existující mapové podklady, vyexportuje data
na paměťovou kartu a umožní jejich opětovné
využití například při navigaci ve spojení sonarů
Humminbird s elektromotory MinnKota I-Pilot
Link. Vylepšená verze AutoChart PC Pro umožňuje také zpracovávat snímky bočního sonaru
SideImaging a zobrazovat i tvrdost dna.
Dalším vylepšením sonarů Humminbird byla
implementace základních vlastností programu
AutoChart přímo do programového vybavení

řídící jednotky sonaru bez nutnosti konverze
mapových dat v PC. Tento program pod názvem AutoChart Live je již běžnou součástí
sonarů s GPS jednotkou, které můžete pořídit
i v základní cenové kategorii.
Jedním ze základních principů světa informačních technologií však je sdílení dat. A jak
se dá využít v oblasti mapování? Velice jednoduše. Stačí nabídnout svoje výsledky mapování
ostatním uživatelům a naopak – využít jejich
data pro sebe! Pokud tak učiní více nadšenců
ve společném zájmu, může vzniknout úžasné
dílo. Podobným způsobem party nadšenců
a dobrovolníků vybudovaly zajímavé programy
a jejich jazykové mutace, internetové prohlížeče, e-shopy, mobilní aplikace a další užitečná
díla. Synergie společného zájmu a úsilí přináší
výsledek i při mapování vodních ploch.
Společnost Humminbird připravila bezplatnou webovou platformu úložiště AutoChart
LiveShare, která umožňuje uživatelům přihlásit se ke spoluúčasti na programu, nabídnout
ostatním svoje mapová data ke sdílení a stahovat data jiných uživatelů. Přehlednost prostředí
pro výběr map, které jsou k dispozici, je úžasná,
a postupy pro práci s mapami velmi jednoduché a účelné.
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Pár tipů, jak můžete co nejlépe mapování provádět:
 Kontrolujte rychlost lodi. Pro ideální získávání nejpřesnějších sonarových a mapových dat
používejte konstantní rychlost 6 až 9 kilometrů za hodinu.

Schéma ideálního průjezdu lodi při mapování vodní plochy

 Vyvarujte se prudkého zvyšování rychlosti. Pokud potřebujete zvýšit rychlost lodi při mapování, provádějte zrychlení citlivě. Prudké zvýšení rychlosti zvedne příď, lodní šroub začne
vytvářet bubliny a turbulence pod lodí a za zádí lodi. To sníží kvalitu signálu a ovlivní schopnost sonaru získávat čistá data 2D měření hloubky, v krajním případě vytvoří v mapových
podkladech neměřitelnou oblast – tzv. „černou díru“.
 Křižujte vodní plochu na sebe kolmými průjezdy, především v místech, kde se výrazně
mění topografie dna. Pro co nejlepší a nejpřesnější výsledky mapování projíždějte vodní plochu v rovnoběžných a na sebe kolmých trasách.
 Věnujte pozornost mapování menších oblastí. Častou snahou každého začátečníka je mapovat důkladně celou vodní plochu. Začněte mapováním důležitých lokalit, kde lze očekávat
zajímavý průběh dna a s tím související výskyt ryb.
 Mapujte při každém pobytu na vodě. Nejlepším způsobem vytváření kompletních map vodní
plochy je průběžná činnost po delší dobu. Při vhodných příležitostech, třeba jen po půlhodině
denně účelově, nebo při jízdě na vybraná místa volte takovou trasu, kterou ještě nemáte zmapovanou. Postupně tak můžete doplňovat tvar dna dříve neprozkoumaných míst.
 Staňte se hrdým vlastníkem detailních map vašich oblíbených vodních ploch a tvůrcem nejlepších map ve vašem regionu! Ukažte všem kamarádům, co umíte! Mapy sdílejte s ostatními uživateli, vyměňujte si data i zkušenosti navzájem (viz odkazy na konci stránky).

Vykreslení hloubkových
souřadnic (izobat)

DVD s programem pro
zpracování mapových
podkladů sonaru
(AutoChart PC)

Paměťová karta ZeroLine
pro ukládání mapových
podkladů je k dispozici ve
formátu SD nebo microSD
(podle modelu sonaru)

http://www.normark.cz
https://www.humminbird.com
https://chartselect.humminbird.com/liveshare
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2. Pracujeme se sonarovými daty
Technologický vývoj datových sítí a satelitní techniky umožnil masové nasazení navigací a mobilních mapových aplikací. Navigace a mapy dnes využívají
řidiči v automobilech, turisté a příznivci cyklistiky, ale také rybáři a vyznavači
vodních sportů, rekreační plavby či potápění. Mapy a sledování profilu dna již
patří k běžné výbavě každého lepšího rybářského sonaru. Sonary Humminbird vybavené GPS však nabízejí nadstandard – možnost vytváření vlastních
mapových podkladů, jejich úprav a sdílení s ostatními uživateli.

AutoChart Live je skvělý mapový program,
který je dnes instalován do sonarů Humminbird produktových řad HELIX, SOLIX a ONIX,
vybavených jednotkou GPS. Díky možnosti
mapovat vodní plochy získávají rybáři skvělou
příležitost vytvářet vlastní mapy s profilem dna
a zajímavými rybolovnými místy oblíbených lovišť na jezerech a řekách bez ohledu na nutnost
dokupovat profesionální mapové podklady,
pokud vůbec existují.
Rybáři a příznivci vodních sportů mohou
mapování provádět při běžných činnostech,
jako je rybolov či rekreační plavba. Data se dají
pořizovat průběžně kdykoli, protože nejste
omezeni ani plochou, ani časem. Prostě stačí
zapnout na sonaru mapování i při běžné plavbě a mapové podklady doplňovat podle svých
časových možností. Větším množstvím průjezdů přitom mapy zpřesňujete a doplňujete.
Zájmem každého majitele či uživatele motorového člunu, lodi či jachty je využívat mapové
podklady pro rybolov a navigaci na oblíbených
vodních plochách. Bezplatná platforma AutoChart LiveShare umožňuje sdílet vlastní mapové podklady s jinými uživateli a naopak využívat
data jiných účastníků v komunitě. Na webu společnosti Humminbird mohou zájemci vybírat
z přehledných map dle svého zájmu. Využitelnost sonarových záznamů tak roste. Uživatelé
mohou snadno a hlavně zdarma získat mapy
vodních ploch, které je zajímají – ať již v nejbližším okolí, nebo třeba pro využití k plavbě
o dovolené v jiných místech. Propojením sonaru
s elektromotorem MinnKota a ovládáním i-Pilot
Link je možné mapy získané z úložiště Auto
Chart LiveShare využít pro navigaci. Praktická
je například navigace po hloubkové souřadnici.
Z webu zájemci stahují data vybraných vodních ploch v komprimovaném souboru *.zip, ale
po uložení souboru či souborů na paměťovou
SD kartu ZeroLine si sonar sám poradí a data rozbalí a nainstaluje bez zásahu uživatele. Skvělá je
také podpora uživatelů, kteří vlastní licenci spe-

ciálního softwaru Humminbird AutoChart PC
pro pokročilé kompletní zpracování a editaci ma
pových podkladů. Uživatelům starších verzí stačí
provést aktualizaci programu na nejnovější verzi, která je s AutoChart LiveShare kompatibilní.
Do sdílené platformy AutoChart LiveShare
lze nahrávat a na kartu stahovat soubory formátů *.ACU (Humminbird AutoChart Live), *.ACD
(sonarová data AutoChart PC), *.HT (GPS záznamy tras ze sonarů Humminbird HELIX a starších
modelů sonarů) a *.GPX (GPS záznamy tras pro
sonary modelových řad SOLIX a ONIX). Uživateli
pro práci dostačuje speciální mapová paměťová SD karta AutoChart ZeroLine, sonar s předin
stalovaným programem AutoChart Live a účet,
který si za tímto účelem může zdarma kdokoliv
založit na webu www.humminbird.com, resp.
chartselect.humminbird.com.

V příštím čísle představíme úložiště AutoChart
LiveShare. Naučíme se sdílet vlastní data s ostatními uživateli a instalovat cizí sdílená data do
vlastního sonaru.

Princip pořízení mapových dat a způsob
jejich využití
2
NAHRAJTE SVOJE DATA
z paměťové SD karty Zero Line
do svého vytvořeného účtu na stránkách
AutoChart LiveShare

3
STÁHNĚTE DATA JINÝCH UŽIVATELŮ
z webu AutoChart LiveShare
a uložte je na paměťovou
SD kartu Zero Line

1
ULOŽTE SVOJE MAPOVÁ DATA
ze sonaru Humminbird pomocí
instalovaného programu AutoChart Live
na paměťovou SD kartu Zero Line

4
VLOŽTE SD KARTU ZERO LINE
do sonaru a začněte používat
mapu vybrané vodní plochy
a informace o profilu dna
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Mapování nové plochy v AutoChart Live
Po vložení SD karty Zero Line je nezbytné zkontrolovat, kam se data
ukládají (zde Karta SD). Pak v menu
zapněte nahrávání v AutoChart.

Mapujeme neprozkoumanou oblast.
Plochou oblast dna v hloubce téměř
6 metrů narušuje ostrý výstup dna
k hladině vpravo od lodi.

Po průjezdu nad vyvýšeninou sahající
do 3 metrů hloubky loď vstupuje do
již zmapovaného místa. Další průjezd
často změní a upřesní mapu.

Zpřesnění mapy dalším průjezdem

1

2

3

Zpřesnění profilu dna probíhá soustavně. Po průjezdu nad vyvýšeninou
dno prudce klesá až do hloubky šesti
metrů. Mění se průběh izobaty.

Hluboká jáma v hloubce pod 6 metrů
se zde vykresluje zeleně. Předchozí průjezd v jiném směru ji neodhalil. Dalšími
průjezdy zpřesníme profil dna.

Jízdou lodi po okraji zmapované plochy
zmenšujeme neznámou oblast. Otočením lodi a křižováním tras postupně
dojde ke zpřesnění situace.
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Sonar zaznamenal změnu oproti původní mapě díky jinému směru pohledu. Přesný profil dna na předchozí
mapě byl mimo zorné pole sonaru.

http://www.normark.cz
https://www.humminbird.com
https://chartselect.humminbird.com/liveshare
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4
Po zmapování dříve neprozkoumané
plochy je ideální umístit výsledek práce do webového úložiště Humminbird
AutoChart LiveShare.
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3. Sdílíme data s ostatními
Zajímavým a naprosto netradičním kartografickým počinem americké společnosti Humminbird je webová platforma AutoChart LiveShare, umožňující
bezplatně sdílet mapová a sonarová data s ostatními uživateli. Tento naprosto jedinečný krok, vstřícný k uživatelům sonarů této značky, může v široké
komunitě rybářů, sportovních potápěčů, zájemců o rekreační plavbu a další
outdoorové aktivity prohloubit zážitky z pohybu na vodě.

Vzhled webového prostředí datového úložiště AutoChart LiveShare s již nastaveným vyhledáním zmapovaných ploch vybraných lokalit
na území České republiky. Barevné plochy zdůrazňují intenzitu zmapování v regionu.

Velké přiblížení zobrazí detail mapování vybrané lokality, zde Žernosecké jezero u Litoměřic. Aktivita mapování dokazuje velký zájem
rybářů a příznivců plavby na jezeře a po Labi, kam se dá snadno z jezera vyplout.

Datové mapové úložiště poskytuje příležitost vytvářet mapy jakýchkoliv vodních ploch
a sdílet je zdarma s ostatními. Nyní už záleží
jen a jen na uživatelích, zda zvednou hozenou
rukavici a využijí příležitost rozšířit využitelnost
svých sonarů. Řada příspěvků na mapovém
serveru nedlouho po spuštění však napovídá,
že by to mohla být služba velmi žádaná.
V předchozích částech našeho seriálu jsme
se seznámili s možnostmi mapování pomocí
sonaru. Nyní si prakticky ukážeme, jak zacházet
s daty a jak je můžeme sdílet.
Platforma AutoChart LiveShare umožňuje
uživatelům nahrávat sonarová data pořízená
prostřednictvím AutoChart Live do datového
úložiště a poskytnout je zdarma jiným uživatelům, editovat uložená data a zpřesňovat je,
vylepšovat stávající data jiných uživatelů a stahovat zdarma aktualizovaná data nejen svoje,
ale i data jiných uživatelů.
Pro tuto činnost potřebujete pouze speciální mapovou paměťovou kartu AutoChart Zero
Line Map (velikosti SD, nebo microSD, podle
modelu sonaru), na níž budete přenášet data
z počítače do sonaru, ze sonaru do počítače, případně mezi dvěma či více kompatibilními sonary Humminbird.
Pro možnost stahování dat si vytvořte účet
na webové stránce mapové platformy AutoChart
LiveSare: https://chartselect.humminbird.com .
Zde stačí zadat svůj mail a heslo, pod kterým se
budete i v budoucnu přihlašovat.
Před instalací nových map doporučujeme
provést aktualizaci firmware sonaru (ovládacího
programu) na nejnovější verzi a provést zálohy mapových podkladů, které jste si pořídili sami – to pro
případ neúspěšného stažení a kolize dat, nebo pro
případ, že se vám stažená data nebudou líbit a budete se chtít vrátit ke svým zdrojům. Zálohování
dat vás také ochrání před zklamáním z jejich ztráty
v případě neočekávaného technického problému
se sonarem nebo při náhodném smazání dat vlastní vinou, nevhodnou manipulací či technickou závadou na paměťové kartě.
Webové prostředí sdíleného datového úložiště AutoChart LiveShare nabízí tři základní
okna: ChartSelect pro přímý výběr profesio
nálně mapovaných vodních ploch, které lze zakoupit on-line, dále AutoChart LiveShare pro
bezplatné sdílení uživatelsky pořízených map
a jejich zpřesnění, a MyData, které zajišťuje přehledné zpracování vlastních příspěvků přihlášeného uživatele.
Sdílení vlastních map pro potřeby ostatních
Abyste mohli uložit svoje data, přihlaste se
do svého zřízeného účtu na webu. Nahrajte
mapové podklady AutoChart Live ze sonaru
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na paměťovou kartu ZeroLine Map, kartu vložte do počítače a po přihlášení do svého účtu
nahrajte mapy (soubory formátu *.acu) na web.
Pokud máte starší verzi sonaru, který nepodporuje AutoChart Live, můžete nahrát soubor
s trasami ve formátu *.ht nebo *.gpx. Po úspěšném nahrání mapových podkladů na server je
můžete vizuálně zkontrolovat bezprostředně
po akci – stačí kliknout na vaši soukromou záložku MyData. Pokud však budete hledat vaše
mapy v mapách na záložce LiveShare, kde je
mohou vidět jiní uživatelé, může trvat až patnáct minut, než se mapy na serveru zaktualizují, dopočítají a doplní. Teprve pak bude výsledek vaší snahy přístupný ostatním.
Stažení map jiného uživatele
Na https://chartselect.humminbird.com
zvolte záložku AutoChart LiveShare. Pomocí
ovládacích prvků v pravé spodní části mapy
najděte zvolenou lokalitu. Na předchozí stránce
můžete vidět jako příklad mapování jezera Píšťany (tzv. Žernosecké jezero) několik kilometrů
západně od Litoměřic, z něhož se dá snadno
proplout do Labe. V mapových podkladech je
proto dobře zmapovaná i část labské vodní cesty, která je hojně využívána. Lokalita je dobře
přístupná pro lodě, s dobrým zázemím místní
maríny a možností spuštění lodě do vody.
Kliknutím na tlačítko Download LiveShare
Maps vpravo pod mapou po odsouhlasení prohlášení o mapách stáhnete soubor ve formátu
*.zip do počítače, překopírujete jej na specializovanou paměťovou SD kartu ZeroLine a tuto
vložíte do sonaru Humminbird. Po zapnutí přístroj vyhodnotí data na kartě, soubor si rozbalí
a mapy nainstaluje do paměti. Pak se již můžete
seznámit s novými mapami a připravit si podklady pro plavbu.
Již nedlouho po spuštění služby AutoChart
LiveShare je vidět skvělé úsilí nadšenců v České

Podrobný postup pro ukládání a stahování map
prostřednictvím platformy AutoChart LiveShare
naleznete na webu firmy NORMARK, oficiálního
dovozce sonarů Humminbird do ČR a SR, zde:
http://www.normark.cz

republice a Slovenské republice, protože v mapách lze nalézt již několik uživatelsky mapovaných míst, stejná situace je v okolních zemích
v blízkém příhraničním pásmu.
Jsou obavy ze sdílených map na místě?
Z komentářů na diskuzních fórech ke sdíleným mapám často vyplývají určité pochybnosti: Obavy se objevují kvůli jejich možné nepřesnosti z důvodu pochybností o správné montáži
vzájemné polohy sonarové sondy a GPS přijímače, z důvodů rušivých vlivů na techniku,
změny výšky hladiny vodní plochy v různých
ročních obdobích apod.
Ať už se jedná o placené značkové mapové
podklady (Navionics, Lakemaster apod.) a jejich dostupné aktualizace, nebo o „amatérské“
uživatelské mapy, vždy existuje možnost, že
získaná data neodpovídají aktuální situaci. Samozřejmě stále platí, že s jakýmikoliv mapovými podklady musíte zacházet velmi opatrně
z hlediska bezpečnosti plavby. To však platí
obecně vždy. Nikdy nesmíte spoléhat na to, že
pod lodí máte dostatečnou hloubku. Od dob
mapování (i profesionálního a před nedávnou
dobou) se mohl například změnit profil dna
v důsledku naplavenin, pod vodou se mohou
objevit neočekávané překážky (naplaveniny
v ústí řek a potoků, zatopené kmeny stromů,
vraky lodí), případně se výrazně změní výška
vodní hladiny vůči referenční hodnotě – buď
v důsledku nedostatku vody, kdy hladina klesne i o několik metrů, nebo při zvýšené hladině po vydatných srážkách. Mapové podklady
pro sonar proto nikdy nemohou sloužit jako
oficiální data pro plavbu, a to je vždy třeba mít
na paměti. Zvýšenou pozornost plavbě musíte
věnovat především v okolí mělčin, v místech
očekávaných překážek pod vodou a v místech
s velmi členitým terénem, kde musíte počítat se
změnou profilu dna. Musíte také správně nasta-

vit změnu referenční výšky hladiny v přístroji.
Dalším problémem mohou být nově získaná
data, která svou kvalitou nebo nepřesnostmi
mohou znehodnotit lepší vlastní mapy, nebo
lepší mapy sdílené s jinými uživateli. Proto je
vždy důležité zálohovat původní data s možností kdykoliv se k nim vrátit. To však zná každý aktivní uživatel výpočetní techniky z vlastní
zkušenosti. Základní pravidlo zní – zálohovat,
zálohovat, zálohovat!
Jeden pro všechny, všichni pro jednoho
Hlavní úžasnou výhodou sdílených map je
možnost získat počáteční „startovací“ mapové
podklady oblíbeného místa, které třeba ani
nejsou vůbec v nabídce placených profesionálních mapových podkladů. Proto byť i částečně
nepřesné základní mapové podklady oblíbeného místa jsou lepší než čistá mapa s pouhým vyznačením obrysů pobřeží. Často však
můžete stáhnout a využívat sice amatérsky
pořízené mapové podklady, ale až překvapivě
profesionální kvality. Snadno se proto připravíte na plavbu na vodních plochách nejen v nejbližším okolí na oblíbených lokalitách, ale třeba
i v místě budoucí dovolené.

Tlačítko pro stažení mapy z úložiště AutoChart LiveShare

https://www.humminbird.com
https://chartselect.humminbird.com/liveshare
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4. Práce s úložištěm AutoChart LiveShare
Webová platforma AutoChart LiveShare je rozšířením služby existujícího
unikátního mapovacího programu AutoChart Live, který je součástí softwarového vybavení vybraných sonarů Humminbird HELIX a SOLIX s instalovanou
GPS jednotkou. Platforma AutoChart LiveShare umožňuje uživatelům nahrávat mapová data pořízená prostřednictvím AutoChart Live do datového úložiště ChartSelect a poskytnout je ZDARMA jiným uživatelům, editovat uložená data a zpřesňovat je, vylepšovat stávající data jiných uživatelů a stahovat
ZDARMA aktualizovaná data nejen svoje, ale i data jiných uživatelů.
Pro tuto činnost potřebujete pouze speciální
paměťovou kartu AutoChart Zero Line Map Card
(*dále ji budeme v textu případně označovat jen
obecně jako SD karta, případně je tím myšlena
i velikostně menší microSD karta), na níž budete přenášet mapová data z počítače do sonaru,
ze sonaru do počítače, případně mezi dvěma či
více kompatibilními sonary Humminbird.
TIP: Při pořizování paměťové karty volte její
velikost podle velikosti slotu v modelu vašeho
sonaru. Existují totiž sonary buď pro microSD,
nebo pro SD velikost. Oficiální dovozce pro
Českou republiku a Slovenskou republiku,
společnost NORMARK, nabízí karty velikosti
microSD s možností využití kartového adaptéru na velikost SD karty pro sonary se slotem
velikosti SD.
Jak sdílení dat funguje?
Pro sdílení mapových podkladů na úložišti
AutoChart LiveShare můžete využít data, která jste získali snímáním vodní plochy a situace
pod hladinou pomocí kompatibilního sonaru
Humminbird a programu AutoChart Live. Takto získaná data ukládejte na paměťovou kartu

AutoChart Zero Line. Pro sdílení dat pak tuto
paměťovou kartu zasuňte do slotu počítače
PC s operačním systémem Microsoft Windows,
nebo do počítače Macintosh*.
*POZNÁMKA: Počítače Macintosh můžete
využít pro přenos a sdílení mapových dat, ale
tyto počítače nelze použít pro instalaci programového vybavení AutoChart PC, resp. AutoChart PC Pro. Tento speciální mapový program je k dispozici pouze pro operační systém
Windows, běžící na PC.
Založte si účet na stránce ChartSelect LiveShare a sonarová data z karty AutoChart Live
nahrajte do prostředí AutoChart LiveShare
(jsou to soubory formátu *.ACU). Pokud jste
majiteli některého ze starších sonarů Humminbird, můžete namísto souborů *.ACU nahrát
data tras (Humminbird Tracks, formát souboru
*.HT, resp. Humminbird GPX, formát souboru
*.GPX).
Jakmile nahrajete svoje data, pořízená prostřednictvím AutoChart Live, systém v úložišti
zpracuje vaše data během krátkého času a vy
takřka on-line uvidíte svoje mapy v prohlížeči

(v okně [My Data (Moje data)], pro zobrazení
tohoto či jiného okna stačí kliknout na stejnojmenný štítek). Můžete také sledovat všechna
data na úložišti AutoChart LiveShare (včetně
vašich vlastních map) v okně [LiveShare].
POZNÁMKA: Vaše data, nahraná na úložiště, budou k dispozici takřka okamžitě v okně
[My Data (Moje data)], ale mějte na paměti,
že v závislosti na vytížení ložiště a objemu
ukládaných dat se doba aktualizace a zviditelnění vašich dat může protáhnout až na 15
minut od dokončení nahrávání.
Níže uvedené postupy vám umožní pracovat
s úložištěm AutoChart LiveShare.
1. Nahrání vašich dat z AutoChart Live
na úložiště AutoChart LiveShare
Na úložiště AutoChart LiveShare můžete přispět i vy a hned – stačí využít vámi uložená data
na SD paměťové kartě. K tomu použijete data,
pořízená pomocí AutoChart Live, konkrétně
můžete sdílet soubory v následujících formátech: soubory z AutoChart Live (*.ACU), soubory z programu AutoChart PC (*.ACD), soubory
tras (Humminbird track soubory, *.HT, resp. Humminbird *.GPX), které máte uloženy na své SD
kartě ZeroLine.
1. Přihlaste se do svého účtu v okně [ChartSelect (Výběr mapy)]. Jestliže tento účet ještě
nemáte založený a chcete využít úložiště,
musíte se zaregistrovat a účet si vytvořit (použijte volbu [Register (Registruj se)]).
2. Klikněte na okno [My Data (Moje data)].

Uživatelsky zhotovená mapa vodní plochy, pořízená pomocí sonaru
Humminbird a programu Autochart Live.
Jezero Cetín, střední Slovensko.
Mapu je možné sdílet na úložišti AutoChart LiveShare
společnosti Humminbird.
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3. Klikněte na tlačítko [Upload My Data (Nahrát moje data)], abyste mohli vstoupit
do výběru souborů (formátů *.ACU, *.ACD,
*.HT nebo *.GPX), zvolili soubor či soubory
a tyto nahráli na úložiště.
Vaše data velmi rychle uvidíte ve formě map
v okně [My Data (Moje data)]. V krátkém čase
(přibližně do 15 minut nebo ještě méně v závislosti na vytížení ložiště a objemu ukládaných
dat) uvidíte úložištěm zpracovaná data ve formě přidaných či zpřesněných map, a to v okně
[AutoChart LiveShare].
2. Instalace nejnovějšího software
(firmware) do vašeho sonaru Humminbird
Před provedením aktualizace firmware
ověřte kompatibilitu vašeho modelu sonaru
Humminbird a číslo verze stávajícího firmware.
Pro instalaci firmware budete potřebovat čistou standardní SD či microSD kartu (tentokrát standardní, ne kartu AutoChart ZeroLine
Map!!!), která má kapacitu 32 GB.
1. Proveďte zálohování vašich dat.
DŮLEŽITÝ KROK! Společnost Humminbird
není odpovědná za ztrátu dat v podobě souborů (mapové soubory obsahují informace
o orientačních bodech, cestách, trasách,
snímcích obrazovek sonaru, videozáznamech průjezdů atd.). Ke ztrátě dat na kartě
nebo v počítači může dojít přímým nebo
nepřímým mechanickým poškozením řídící
jednotky sonaru či paměťového média, poškozením softwarového vybavení, náhlým
účinkem statické elektřiny nebo silného
elektromagnetického pole. Je proto velmi
důležité data pravidelně či alespoň nepravidelně ukládat a zálohovat na jiné médium,
to platí i pro data uložená v řídící jednotce sonaru (!). Datové soubory můžete také
ukládat do vašeho počítače (PC). Uložená
data pak můžete využít k obnovení dat. Tyto
zálohy provádějte vždy před změnou nastavení řídící jednotky sonaru do původního
továrního nastavení (default restore) nebo
před aktualizací firmware (software ovládání
řídící jednotky). Pokud nezvládnete zálohování dat intuitivním ovládáním či ověřenou
praxí, nastudujte postup v návodu k použití
vašeho sonaru.
2. Jděte na https://www.humminbird.com/
support/software-updates .
3. Pomocí instrukcí se přesvědčte, zda máte
poslední verzi softwaru (firmware) vašeho
sonaru. Pokud je na webu novější verze pro
váš model sonaru Humminbird, nahrajte
potřebný soubor na čistou SD kartu (resp.
microSD) o kapacitě 32 GB. Kartu se staženým souborem k aktualizaci vložte do slotu
vašeho sonaru.

4. Zapněte sonar. Řídící jednotka sonaru pozná
obsah na paměťové kartě. Komprimovaný
soubor s aktualizací firmware si sama rozbalí
a nainstaluje. Po ukončení instalace se řídící
jednotka resetuje a zaktivuje novou verzi software.
3. Stažení dat z úložiště AutoChart
Live Share
Užitím následujícího postupu můžete stáhnout data jiných uživatelů z úložiště AutoChart
LiveShare na mapovací kartu AutoChart ZeroLine Map a pracovat s nimi ve vašem sonaru .
1. Přihlaste se do svého účtu ChartSelect a klikněte na záložku okna [LiveShare]. Uvidíte
mapu světa s barevnými skvrnami, které ukazují oblasti, kde jsou mapové údaje úložiště
LiveShare k dispozici.
2. Na mapě světa si vyberte lokalitu a postupným zpřesňováním se dostanete na mapy
v blízkosti vašeho zájmu. Kliknutím na ikonu
+/- nebo kolečkem na myši můžete měnit
měřítko zobrazení mapy. Můžete se tak dostat až na konkrétní lokalitu vašeho zájmu.
3. Klikněte na tlačítko [Download LiveShare
Maps (Stáhni mapy LiveShare)], abyste si
stáhli mapy z úložiště, které vidíte na monitoru.
4. Nakopírujte stažená data na vaši mapovou
paměťovou kartu AutoChart Zero Line Map.
(Komprimovaný zazipovaný soubor nemusíte rozbalovat.)
5. Vložte mapovou paměťovou kartu AutoChart Zero Line Map do slotu pro karty ve vašem sonaru Humminbird.
6. Další postup volte podle modelu sonaru.
Další postup pro sonary produktové řady
HELIX:
a. Stiskněte 2× tlačítko MENU.
b. Stiskněte kurzorové tlačítko VPRAVO (RIGHT),
abyste vybrali volbu [HB Chart (HB mapy)].
c. Stiskněte kurzorové tlačítko DOLŮ (DOWN),
abyste vybrali volbu [AutoChart].

d. Stiskněte kurzorové tlačítko VPRAVO (RIGHT),
abyste vybrali volbu [AutoChart Menu].
e. Stiskněte kurzorové tlačítko DOLŮ (DOWN),
abyste vybrali volbu [Select AutoChart Layer
(Vyberte vrstvu AutoChart)].

f. Výběrem volby [My Data (Moje data)] vykreslíte pouze data AutoChart Live, která jsou
uložena na vaší mapové paměťové kartě Zero
Line Map. Volbou [LiveShare] zobrazíte pouze data, která jste stáhli z úložiště AutoChart
LiveShare. Volbou [Both (Obě)] zobrazíte
obojí mapová data zároveň – jak vaše vlastní data AutoChart Live, která byla uložena
na mapové paměťové kartě Zero Line Map,
tak i data, která jste stáhli z úložiště LiveShare.
Další postup pro sonary produktové řady
SOLIX:
a. Stiskněte tlačítko HOME (DOMŮ).
b. Vyberte volbu [Chart view (Mapové zobrazení)].
c. Klikněte na [Chart menu (Menu mapového
zobrazení)] v levém horním rohu na displeji.
d. Zvětšete jezero, které jste stáhli z úložiště
AutoChart LiveShare.

e. Vyberte volbu [AutoChart Live].
f. Vyberte znovu volbu [AutoChart Live].

g. Výběrem volby [My Data (Moje data)]
zobrazíte pouze data AutoChart Live, která jsou uložena na vaší mapové paměťové
kartě Zero Line Map. Volbou [LiveShare] vykreslíte pouze data, která jste stáhli z úložiště
AutoChart LiveShare. Volbou [Both (Obě)]
vykreslíte obojí mapová data zároveň – jak
vaše vlastní data AutoChart Live, která byla
uložena na mapové paměťové kartě Zero
Line Map, tak i data, která jste stáhli z úložiště
LiveShare.
Užitečná rada: Ve volbách [AC Live Options
(Volby AutoChart Live)], můžete zapnout vykreslování hranic map z úložiště [LiveShare Data
borders (Hranice dat LiveShare)]. Červená linka,
vykreslující hranici mapy, ukazuje oblast, která
je vykreslena pomocí map z úložiště LiveShare.
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5. FAQ: Nejčastější dotazy
Nemám k dispozici vlastní zmiňovanou mapovou paměťovou kartu AutoChart
Zero Line Map. Jak se můžu zúčastnit aktivit
na sdíleném úložišti AutoChart LiveShare?
Software karty Zero Line Map vybraných regionů můžete zakoupit on-line v okně [ChartSelect (Výběr mapy)], nahrát data na vlastní čistou paměťovou SD/microSD kartu o kapacitě
minimálně 32 GB. Případně můžete zakoupit
velmi užitečný software AutoChart PC (resp.
AutoChart PC Pro) pro práci s mapami v počítači. Informujte se u svého prodejce nebo oficiálního dovozce (www.normark.cz).


Jsem vlastníkem licence programu AutoChart PC. Mohu tento program použít
ve spojení s úložištěm AutoChart LiveShare?
Ano. Máte-li licenci programu AutoChart PC,
stáhněte zdarma nejnovější verzi ze stránky
https://www.humminbird.com/support/
software-updates . Nejnovější verze je kompatibilní s funkcemi AutoChart LiveShare. Můžete
si ovšem také koupit novou licenci programu
AutoChart PC.
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Všiml jsem si, že všechna data, která
jsem nahrál na úložiště AutoChart LiveShare, jsou automaticky přístupná a sdílená pro všechny ostatní uživatele. Existuje
nějaká volba, kterou mohu ovlivnit, kdo
bude mít speciální přístup, nebo mohu jiné
uživatele omezit ve využití mých dat?
Speciální volba pro omezení uživatelů či sdílených dat neexistuje. Vaše mapová data* jsou
přístupná všem, stejně jako data ostatních


uživatelů jsou automaticky přístupná také
vám bez omezení. Tento princip kolektivního
sdílení je právě základem uživatelské komunity. Pokud vám tato filozofie nevyhovuje, svoje
data na úložišti nesdílejte.
*POZNÁMKA: Mapová data neobsahují osobní nastavení a osobní zájmové body (například polohy vraků, oblíbených lovišť apod.,
která jsou důležitá a privátní pro každého
uživatele.)

http://www.normark.cz
https://www.humminbird.com
https://chartselect.humminbird.com/liveshare

