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LiveTrack24 je server, který po registraci a stažení aplikace do mobilního telefonu umožňuje
sledovat Váš let
ONLINE. Základní verze je poskytována zdarma a plně
vyhovuje běžným požadavkům. V takovém případě pak váš mobil s GPS vysílá během letu
velmi malé množství dat přes GPRS. K dispozici je též nová stabilní
BETA verze
, která je v testování a umožňuje navíc například upload IGC souboru na server a vytváření
databáze letů.

Váš let je možno odeslat přímo na server našeho LEONARDA dle Vašeho nastavení v profilu
ihned po ukončení letu. Let je možno uploadovat i později, přímo z webu. Funguje mi to i na
prehistorické NOKIA E66, o androidech nemluvě.
V současné době můžeme na náš server poslat pouze omezené množství identifikátorů letu,
jen výrobce a název padáku, dočasně jsme vytvořili způsob, jak poslat dodatečné parametry pro
identifikaci letu v poli „komentář“. Zde je návod:
Zvolíme „ Leonardo “, podmenu „pg-leonardo.cz“.

Následně zadáme přihlašovací údaje.
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V poli „Type of Glider“ zvolíme Paraglider, případně jinou položku podle typu kluzáku.
Leonardo funguje až do úrovně „Trike“. Následně v poli „
Glider“
zadáme kluzák ve formátu „
VÝROBCE
mezera NÁZEV
KLUZÁKU
“. Výrobce musí být uveden jako v rozbalovacím menu Leonarda při přihlašování letu – jinak
nebude zobrazeno logo výrobce.
A teď to nejdůležitější – pro odeslání údajů o druhu startu, kategorii a certifikaci je nutné
použít následující syntaxi v poli „
Comments“:
Důležité je před každým parametrem uvést znak „*“ … hvězdička … a tento znak při psaní
případného komentáře k letu naopak nepoužívat, protože slouží jako oddělovač. Pokud
komentář k letu úplně vynecháme, je tedy nutné začít hvězdičkou a do komentáře k letu bude
automaticky doplněn odkaz www.livetrack24.com. (jinak se nám tam vloudí prázdný komentář k
letu…)

Parametry „Comments“ – nutno zadat přesně dle červeného textu:
TYP STARTU: R nebo F - Foot(rozběh), N nebo O nebo W - Winch(naviják/odviják), A nebo T
- Tow(aerovlek)
KATEGORIE PG: S - sport, O - Open, T - Tandem, M - PPG/MPG , E - Elektromotor
KATEGORIE ROGALO (Flex i Rigid): S - Sport, M - Motor, P - Pomocný motor / Mosquito
CERTIFIKACE KLUZÁKU: LTF1 , LTF1/2 , LTF2 , LTF2/3 , EN-A , EN-B , EN-C , EN-D ,
Prototyp
Příklady syntaxe v poli „Comments“

Příklad pro PARAGLIDER

Zadává se &quot;Typ startu&quot;, &quot;Kategorie&quot; a &quot;Certifikaci&quot;:

2/4

LIVETRACK24
Napsal uživatel Ivo Bartoň
Středa, 05 Březen 2014 14:58 - Aktualizováno Středa, 06 Leden 2016 19:52

Comments LIVETRACK24Význam zadání
[komentář]*F*O*EN-C
[komentář]
[komentář]
*F*M*EN-B

/ Rozběh / Open / EN-C
[komentář]
/ Rozběh / Motor (PPG

Příklad pro ROGALO (FLEX i RIGID)
Zadáváme &quot;Typ startu&quot; a &quot;Kategorie&quot;:
Comments LIVETRACK24Význam zadání
[komentář]
*F*S

[komentář]

/ Rozběh / Sport

[komentář]

*F*P

[komentář]

/ Rozběh / Mosquito

[komentář]

*F*M

[komentář]

/ Rozběh / Motorová tř

[komentář]

/ Aerovlek

Příklad pro VĚTROŇ
Zadáváme pouze &quot;Typ startu&quot;
Comments LIVETRACK24Význam zadání
[komentář]
*A
Příklad pro PARAMOTOR a TRIKE
Kromě nepovinného komentáře zadáme pouze certifikaci padáku: např. *EN-B.
Comments LIVETRACK24Význam zadání
[komentář]
*EN-B

[komentář]

/ Rozběh / Motor (PPG

Start je defaultně „F“ – rozběh:
1/ pg-leonardo.cz nerozlišuje tříkolku, takže obě dvě kategorie spadnou do PPG/MPG
2/ stejný efekt má volba PARAGLIDER s kategorií „M“ – motor
Příklad pro BALÓN
Případně zadáme jen nepivinný komentář.
Comments LIVETRACK24Význam zadání
[komentář]
[komentář]

Dodatečné informace
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Pokud se týká přihlašování letů do soutěží na LEONARDU, je automaticky přebíráno
nastavení účasti v soutěžích z profilu pilota.
Veškeré údaje k letu je možné dodatečně editovat po přihlášení do svého profilu na www.pgleonardo.cz
Na LiveTrack24 se neustále pracuje a menu ušité pro našeho Leonarda je v jednání. Zatím
prosíme o trochu trpělivosti v zadávání parametrů přes „Comments“. Když se na parametry
vykašlete, je možné je dodatečně doplnit v editaci letu, ale pohodlnější je natrvalo nastavit
profily pro různé druhy padáků a příslušný profil zvolit před zahájením letu.
Pokud poletíte s kolegou napojeným rovněž na LiveTrack24, můžete se vzájemně sledovat na
mobilu.
A na závěr - i tracklog z Nokie E66 přeposlaný přes LiveTrack24 j{jcomments on}e validovaný
platným G-Recordem
.

Pro případné dodatečné info zde .
LEO tým přeje hodně zábavy

{jcomments on}
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