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Bevezetés:
A dokumentum azért született mert a egyre többen kérdeztek a témáról és
remélhetőleg ez az írásos változat többet fog segíteni mintha egyenként
beszéltem volna az érdeklődőkkel, vagy bármilyen más formában próbálnám
mindezt átadni.
Az „eljárás” tulajdonképpen Izsó József, a 2007 -es sportbírói tanfolyamon
elhangzott előadásának értékeléssel foglalkozó részét önti írott formába.
Eltérések főleg abból adódhatnak, hogy mindezt kb. 1,5 év elteltével jegyzem
le. A példákban az előadáshoz hasonlóan a SeeYou programot fogom
használni, szándékom szerint annyira részletesen, hogy semmilyen SeeYou -s
előismeretre ne legyen szükség. A Linux -os rész elnagyoltabb, de aki használ
ilyen rendszert annak remélem elég, a többiek átugorhatják.

SeeYou telepítése – beállítása
Telepítés Linux alatt:
Linux alatti futtatáshoz szerezzük be a „Wine” windows emulátort és az
„msttcorefonts” betűkészleteket. Ezek a legnépszerűbb disztibuciókan
megtalálhatóak, csomagkezelő segítségével telepíthetőek. A verziószámok
egyik esetben sem kritikusak. Ne legyenek nagyon régiek, de nem is muszáj a
legújabbat használni. A program viszonylag stabilan fut és az összes
számunkra hasznos funkciója működik. (pl egy működő összeállítás: Ubuntu
7.10, wine 0.9.46,SeeYou 3.72)

Wine beállítása
Telepítés után futtassuk a „winecfg” programot. Megtehetjük parancssorból, de
valószínűleg menüből is elérhetjük valamilyen hasonló néven pl: „Configure
Wine”. Hacsak nem akarunk valamit átállítani, kattintsunk az „OK” gombra.
Ezzel létrejön a saját könyvtárunkban egy „.wine” nevű könyvtár ami pl a
virtuális C: meghajtónkat is tartalmazza (. -al kezdődik tehát rejtett. Ha ebbe
viszonylag gyakran bele szeretnénk nézni érdemes készíteni rá egy „wine”
nevű szimbolikus linket ami már nem az).

A beállítóablak:

Készen állunk a telepítésre. A grafikus fájlkezelőt használva jobb klikk után
válasszuk hogy wine -al akarjuk megnyitni a wcusetup.exe -t, vagy lépjünk a
telepítőfájlt tartalmazó könyvtárba és parancssorból adjuk ki:
wine ./wcusetup

Telepítés Windows alatt:
Windows esetén indítsuk ezt a fájlt az ott szokásos módon.

Beállítás:
Ettől a ponttól kezdve a beállítás hasonló minden rendszeren, a kivételeket
külön leírom.
A felugró ablakok segítségével van némi befolyásunk a telepítésre. A

továbbiakban feltételezem, hogy ezek során mindent alapbeállítás szerint
hagytunk, és a program elindult:
(Ubuntu 7.10 alatt a „desktop icon” telepítés után a saját könyvtárunk
gyökerébe kerül. Ha az asztalról szeretnénk indítani a programot, át kell
helyeznünk a „Munkaasztal” könyvtárunkba)
Nincs szükségünk semmire ezek közül: pipa a „Ne jelenjen meg ez az ablak”
négyzetbe és „Mégsem”

A számunkra helyes működéshez néhány dolgot módosítanunk kell:
Eszközök -> Egyéb lehetőségek:
UTC +[h]: Nyári időszámítás szerint +2, egyébként +1 legyen
Távolságok számítása: Fai gömb helyett WGS-84 ellipszis (ellipszoid?)

Megfigyelési zónákat állítsuk 500m -es cilinderre.

Majd vegyük ki a pipát a „Reduce leg distance” négyzetből.

Fordulópontok hozzáadása:
Szerezzük be a fordulópont listát (pl http://www.szentgyuri.net), tömörítsük ki
ha kell, majd nyissuk meg (Fájl ->Nyitás). Az összes kérdésre mehet igen,
majd megjelenik a fordulópont adatbázis:

Többé nem kell megismételnünk ezt a lépést, a program indulásakor
automatikusan betöltődnek a pontok. Be is lehet zárni ezt a SeeYou -n belüli
ablakot, minden készen áll a repülési feladatok utólagos szerkesztéséhez.

Optimalizálás
Ezen azt értem, hogy megkeresük a legnagyobb távolságot adó tört vonalat
egy olyan repülésnél ami céltávnak nem felel meg vagy azért mert eleve nem
volt megadva feladat, vagy nem sikerült azt az eredeti terv szerint megrepülni.
Erre sajnos nem alkalmasak a program saját optimalizációs funkciói, ezért ezt
úgy tesszük meg, hogy utólag illesztünk egy feladatot a repülésre és „területi
szabadtávként” - az angol rövidítés szerint AAT -ként - értékeljük. A jelenlegi
szabályok szerint összesen 5 pont lehet a feladatban (leszámítva az érkezési és
az indulási pontokat), és ezt szinte mindig érdemes is kihasználni. Mindenkinek
ajánlott elolvasni az adott évben érvényes MVK szabályzatot mielőtt valaki
nevezne, de kiemelném hogy szabad táv esetén is meg kell adni minimum az
indulási és az érkezési pontot (ezek körül a szektor mindig 500m -es cilinder)

Pl. a mellékelt IGC esetében. Az eredeti táv túl kockázatosnak tünt, és egy 2.
indulás után szabad távot repültem. A loggerből letöltött fájl megnyitva:

Az új feledat megadása:
Menüből:
Szerkesztés -> Feladat megadása

Válasszuk a „Feladat lehetőségek” fület és állítsuk „Assigned Area feladat” -ra
a tipust:

majd váltsunk vissza az elsőként megjelenő „Feladat” fülre.
Az érdemi repülés első szára ELOSZALL irányába mutat, ennek közelében van
az első jelentősebb törés. Ilyen, töréspontok közelében lévő fordulópontokat
érdemes betenni a feladatba, tehát kattintsunk az 1. pontra a listában
(SOLTVDKV) és kezdjük beírni ELOSZALL -t, ami hamarosan kiegészül a teljes
névre – Enter. A következő töréshez SARBOGAR van legközelebb, ezután
SZKSFHVR vagy SZEFUTK is megfelel, nem kell nagyon pontosnak lennünk.
A 2.-3. helyre tegyük be SARBOGAR -t és SZEFUTK -t.
Következő alkalmas pont GARDONY, és végül (bár ez csak a repülést lejátszva
látszik jól) SOLT.
4.-5. pont beszúrásához kattintsunk a „Cél” sorban levő DUJV_TWR pontra
(ami elé be akarjuk szúrni a pontokat) és
nyomjuk le egyszerre a Ctrl+Insert billentyűket (2-szer) és adjuk meg a
maradék pontokat. (törölni Ctrl+Delete kombinációval lehet).
Most váltsunk a „Megfigyelési zónák” fülre ahol a legördülő menüből sorban
kiválaszthatjuk az előbb megadott pontjainkat:

A cél és a start tulajdonságain nem változtatunk, kezdjük ELOSZALL -al:

Nyomvonalunk jelenleg nincs benne ELOSZALL zónájában, ezért megnöveljük
azt pl. 3 km sugarú cilinderre, hogy belekerüljön. Ne nyomjunk „OK” -t! A
változtatás életbe lép ha a kurzort áthelyezzük bármelyik másik szerkeszthető
mezőbe. Kör megadásánál nem feltétlenül jelent gondot, ha átfed az előzővel
és/vagy a következővel, de jobb ezt elkerülni. Az ország nagyon jól le van
fedve fordulópontokkal ezért erre szinte mindig meg van erre a lehetőség. Az
esetek maradék 2-3 százalékában hozzáadhatunk saját pontot is a listánkhoz.
(Térkép nézetben jobb klikk a kívánt helyre -> Útvonalpont itt. Elég a nevet
kell megadni, ezután a többihez hasonlóan tudjuk kiválasztani.)

SARBOGAR -nál legyen ez a sugár 8 km
SZEFUTK – 5 km
GARDONY – 5 km
SOLT – 5 km
Az utolsó pont szerkesztése után „OK” -zunk, ezzel be is zárjódik ez az ablak.
A feladat hossza a vékony sötétkék vonalakkal összekötött pontok távolsága
lesz (a képen a track színátmeneteinek helye) . Ezen pontok helye független a
körök nagyságától, ha azok meghaladnak egy minimumot. Pl. ELOSZALL
közelében mindig ugyanoda fog kerülni ha kb. 2,5 km -nél nagyobb a sugár,
de rövidül a táv ha az csak 1,6 km. Ezért érdemes inkább nagyobb köröket
használni.

És íme a végeredmény (a szárakat külön kiemelve):

Azt hiszem az alapelvet és a program összes funkcióját sikerült bemutatni ami
a témához kapcsolódik, és ezután a klubban a sportbíróknak semmi más dolga
nem lesz mint feltöltögetni a pilóták által kidolgozott feladatokat:)
PJ

