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Humminbird päivittää aika ajoin joidenkin tuotteidensa softat. Nämä ovat 
ladattavissa
ilmaiseksi rekisteröidyille käyttäjille osoitteesta 
http://www.humminbird.com/Support/
Softapäivitys korjaa mahdollisia virheitä, sekä parantavat yleensä softan 
toimivuutta
ja suorituskykyä. Softapäivityksellä saa myös vanhoihin malleihin toimintoja 
jotka löytyvät
ainoastaan uusissa malleissa. Tämä on Humminbirdilta reilu veto, ja se osoittaa 
että he ovat  kiinnostuneita asiakkaistaan myös kaupanteon jälkeen!

Uudessa päivityksessä on ainakin kolme uutta toimintoa.
DI eli alaskatselu tilassa, voi määrittää minkä osan syvyysalueesta halua nähdä. 
Tästä on hyötyä kalastajille, mutta ei hylkymetsästäjille, joille DI toiminto ei 
muutenkaan ole mikään ensisijainen työkalu. Ehkä joissakin suuremmissa 
kohteissa saa paremman käsityksen hylyn eri osien korkeuseroista?

Apuviivat. Sivukaikutilassa saa näyttöön  apuviivoja jotka helpottavat etäisyyden 
hahmottamista kölilinjasta johonkin esineeseen. Linjoista voi olla hyötyä. 
Ääriviivatila. Valikko sivukuv.tehostus. ksen kautta pääsee tähän tilaan. Tämä 
toiminto "poistaa ns. sokean” sektorin keskellä sivukaikukuvaa, ja luo yhtenäisen 
kuvan  pohjasta joka on mielekästä katsella. Tämä toiminto on varmasti 
kalastajien mieleen, ja voi olla käyttökelpoinen matalissa vesissä. Hylkyjen 
etsinnässä siitä ei ole etua, päin vastoin jos hylky sijaitsee lähellä mustaa 
keskialuetta saattaa käydä niin että kohde vääristyy ja veny, eikä sitä enää pysty 
tunnistamaan. Kohde jää ehkä näkemättä. Toisaalta, ei se näkyis sen paremmin 
normaalitilassakaan, mutta joku pieni yksityiskohta lähellä mustaa aluetta voisi 
kuitenkin pistää operaattorin silmään. Kts kuvat.
. 
Kuva 1. Perinteinen SI kuva. 
Kuva 2. Apuviivat lisätty ja sivukuvatehostus palkki auki. 
Kuva 3. Ääriviivatila päällä, oikea ja vasen kuva-alue ovat yhdistyneet. 
Apuviivojen mitta-asteikko ei näy ääriviivatilassa, mikä viittaa siihen että tässä 
tilassa näytön mittasuhteet vääristyy? 
Kuva A. Tässä näkyy hylky perinteisessä SI -kuvassa. Apuviivat näkyvissä.
Kuva B. Sama kohde mutta jaettuna DI ja SI kuvaan. SI kuvassa ääriviivatilassa, 
mikä on johtanut siihen että hylkyhahmo joka on lähellä kölilinjaa, vääristyy, ja 
sen hahmottaminen on vaikeaa. Jos hylky olisi ollut sivummalla olisi kuvasta 
tullut nätti, mutta ehkä ei vastannut todellisia mittasuhteita? 
Kuva C. Tilanne missä tullaan syvänteeltä kohti matalampaa vettä. Näyttöruutu 
ääriviivatilassa, ja tässä nähdään miten prosessori yrittää venyttää ylisuurta 
sokeasektoria kasaan. Toiminto näyttäis toimivan siten että sokean sektorin 
kummallakin puolella, olevat kuvaalueet venytetään yhteen. ikään kuin verhot.
Kuva D. Hylky jäänyt "puristukseen" ääriviivatilassa. Eli pikselit ovat venyneet 
vaakatasossa.
Kuva E.        Matalassa vedessä otettu “Splitkuva” SI/DI. DI- toiminnossa pohjan 
zoomaus.
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