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1. Sarrera
Azken urteetatik hona guztiok erabiltzen dugu eskuko telefono bat poltsikoan bai kalean
gabiltzanean eta bai mendian gaudenean ere.
Erabiltzen ditugun telefono hauek internetera konektatuta egoteaz gain beste gauza oso
erabilgarri bat ere badute: GPS txipa. Horrela edozein unetan gure kokapena zein den jakin
dezakegu.
GPS horri esker OruxMaps bezala programak erabili ditzakegu mendian gabiltzanean, alde
batetik bisitatuko dugun inguruko mapa aldean eramateko eta bestetik egindako ibilbidea
grabatu edo beste norbaitek egindako ibilbidea jarraitzeko.
Horretarako baina kontzeptu batzuk garbi izan behar ditugu: uneko posizioa ematen duen
GPSa erabiltzeak ez du interneterako sarbiderik behar (ez du 5G/4G/3G edo Wifirik behar).
Gure telefonoaren "Ubicación" aukera aktibo edukitzea bakarrik eskatzen du. Hori bai,
OruxMapsekin mapa kontsultatzeak, tracka deskargatzeak, … horrek bai internet konexioa
eskatzen du (dela 4G/3G edo Wifia).

Egin beharreko ibilbidearen arabera, gure telefonoaren bateriaren egoeraren arabera eta
ibilbidean zehar egingo dugun telefonoaren erabilpenaren arabera (deiak, WhatsAppak,
argazkiak, …), bateria agortzen joango da eta horrek agian guztiz agortuko du telefonoaren
bateria. Kontuz ibili behar da horrekin eta egin beharreko ibilbidearen arabera telefonoa eta
bateriaren egoera aztertu eta erabaki egokiak hartu.
Guk kasu guztietan erabili dugu:
- Telefono bakarra internetera konektatuta, argazkiak egiten eta OruxMaps erabiliz
- Telefonoa "modo avión" jarrita, argazkiak eta OruxMaps erabiliz
- Interneteko konexiorik ez duen telefonoan OruxMaps erabiliz
Kasu guztiek probatuta esan dezakegu zenbat eta erabilera gutxiago egin, hainbat eta
bateria gutxiago agortuko dela, dena dela OruxMapsekin egiten dugun erabilera.
Orokorrean gure aholkua zera da: etxean zure ibilbidea prestatu, jarraitu beharreko tracka
telefonoan deskargatu, mapa prestatu eta telefonoan deskargatuta eduki eta mendira
zoazenean bateria guztiz kargatuta eraman eta telefonoren konexio guztiak desaktibatu,
wifia, 5G, 4G, 3G, … NFC, Bluetooth, …

Ikastaro honetan zehar OruxMapsen oinarrizko erabilera ikasiko dugu: menuetan zehar
nabigatu, track bat jarraitu, track bat grabatu, mapa erabili, mapa ezberdinak kargatu.

2. OruxMapsen interfazea
Atal honetan Orux-ek dituen elementu grafiko eta aukera erabilienak deskribatuko ditugu,
beti ere erabiltzaile arrunt baten ikuspegitik.
Xehetasunetan sartu baino lehen, argi utzi nahi dugu, OruxMaps erabiltzen ari garen
moduaren arabera (track bat jarraitzen edo track bat grabatzen), aukera bat edo beste
aldatu edo desagertu egin daitezkeela pantailatik.

2.1. Nabigazio pantailako elementuak
2.2. Grabaketa moduan
Track bat grabatzen gaudenean, hokao elementu hauek ikusiko ditugu nabigazio pantailan:

Menu orokorra: Menu honen barruan, beste leku guztietan agertzen diren aukera denak
topa ditzakegu. Dena den, ez da beste menuak bezain eskura geratzen GPS erabiltzen ari
garenean.

Ezker menua: menu honetan agertzen diren botoiek, maparen zooma aldatzeko balio dute
(nahiz eta mugikorrean zooma egiteko beti bezela hatzak erabili daitezkeen):

Baita ere, mapa nahigabe mugitu badugu eta ez baldin badugu gure posizioa ikusten, mapa
gure posizioarekin zentratzeko balio duen botoia ere badago:

Denboratxo bat pantaila ukitu gabe bagaude, menu hau lauki txiki baten sortuz izkutatuko
da, pantailaren ezkeraldean agertuko dena:

Punteroa Punteroak, mapan neurketak egiteko balio du; nahiz eta gutxigorabeherako
neurketak diren, ibilbidean zehar estimazioak egiteko oso baliogarria da. Punteroaren ikurra,
borobila da, “punto de mira” antzekoa.

Mapa mugitzeari utziz gero, segundu batzuk pasatu ostean, punteroa automatikoki
desagertuko da.
Punteroaren datuak: Mapa mugitzen dugunean, punteroa agertuko da, eta punterotik gure
momentuko posiziora marra urdin ilun zuzen bat agertuko da. OruxMapsek marra horren
luzera (distantzia) eta gure momentuko norabidearen arteko angelua emango digu
(erlojuaren zentzuan kontatuta), datu taularen gainean agertuko den lauki beltz baten.
Tracka grabatzen ari garenean, gainera, Orux-ek distantzia hori betetzen zenbat denbora
beharko genukeen estimatzen du.

Mapa eskala: ikusten ari garen maparen eskala erakusten digun marra gorri bat datu
taularen gainean ikusiko dugu momentu oro.
Datu taula: OruxMapsek nabigazio pantailan, datu taularen bitartez azalduko digu oinarrizko
informazioa. Datu taula ere, denbora bat pasa eta gero ezer egin gabe, automatikoki
izkutatuko da zirkulo erdi baten sortuz:

Era berean, datu taulako daturenbat ikutuz gero, taula ezkutatu egingo da.
Menu botoiak: OruxMaps erabiltzean beharko ditugun aukera garrantzitsuenak, goialdean
dauden menuko botoietan topatuko ditugu. Sakon deskribatuko ditugu menu hoiek hurrengo
atalean.
Eskuin menua: menu honetan, GPSa piztu eta itzaltzeko laster botoia, grabazioa hasi eta
gelditzeko laster botoia, track-ak kudeatzeko laster botoia eta waypoint-en laster botoiak
topatuko ditugu. Menu honen portaera, ezker menuaren berbera da (ezkutatu eta erakutsi
egin daiteke).
Posizio gezia: posizio gezi gorriak gure momentuko posizioa eta norabidea emango digu.
Track aktiboa (grabatzen) Tracka, grabatzen ari garenean, ibilbidea egin ahala agertuko
zaigu, eta beti kolore berdinean ikusiko dugu (gorriz).

2.3. Jarraiketa moduan
Track bat jarraitzen gaudenean, nabigazio pantailan ikusiko ditugun elementu batzuk
automatikoki zerbait aldatzen dira. Menu orokorra, ezker menua, posizio gezia, mapa
eskala, menu botoiak eta eskuin menua ez dira aldatzen; beraz lehenago deskribatu ditugun
bezela funtzionatuko dute orain ere.

Datu taula: grabazio moduan bezela funtzionatuko du datu taulak, baina ikusiko ditugun
datuan ezberdinak izango dira.
Waypoint laukia: eskuin menuaren gainekaldean, gorri koloreko lauki baten, ibilbidean
grabaturik dagoen hurrengo waypointaren informazioa ikusiko dugu; ze distantziatara
dagoen (ibilbidea kontutan hartuta eta ez zuzenean punteroak bezela) eta gure
norabidearekiko ze angelutara dagoen. Beste elementuei gertatzen zaien bezela, ikutzen
dugunean ezkutatuko egingo da, zirkulo-erdi gorri bihurtuta.

Track aktiboa: Oraingoan, track guztia bistan edukiko dugu, eta koloreztatua ikusiko da
gainera; koloreek ibilbidean topatuko dugun aldaparen informazioa emango digute,
penditzaren portzentaiaren arabera:

Koloreztatua dagoen ibilbide hortan ere, gezi beltz batzuk ibilbidearen zentzua zein den
erakusten dute.
Ibilbideak dituen kilometroak eta waypointak ere agertuko zaizkigu; kilometroak zenbakiekin
agertuko dira eta waypointek ikur ezberdinak izango dituzte ze waypoint mota diren arabera:
adibidez ibilbide bukaerako waypointak helmugako banderaren ikurra izango du.

2.4. Goiko menuko aukerak
2.4.1. GPS menua

Menu honetan GPSarekin zeikusia duten funtzioak topatuko ditugu, hoien artean
erabilgarrienak:
Iniciar GPS: Martxan jartzeko GPSa; aukera honi eman eta gero, berehala pantaila erdian
gezi gorri batek adieraziko digu nun gauden zabalik dugun mapan. Aukera honek ez du
informaziorik gordetzen gure mugikorrean.
Iniciar grabación: aukera hau sakatuz gero, GPS datuak hasiko gara mugikorrean
grabatzen
Parar grabación: aukera hau sakatuz gero, GPS datuak mugikorrean gordetzeari utziko
diogu. Aukera hau “Iniciar grabación” aukera aktibatuta dagoenean bakarrik ikusiko dugu.

2.4.2. Waypoint menua

Menu honetan, waypoint-ekin egin daitezkeen aukerak topatuko ditugu. Erabilienak:
Crear Waypoint: gure track-ari waypoint-ak gehitzeko
Foto Waypoint: gure track-ari argazki waypoint bat gehitzeko
Waypoints Ruta: Jarraitzen ari garen track-ak dituen waypointak erreskaran ikusteko

2.4.3. Track menua

Menu hontan, track-en iguruan ditugun aukerak topatuko ditugu, azpimarragarrienak hauek
direlarik:
Herramientas Track/Ruta -> Cargar KML/GPX Mugikorrean KML/GPX formatoan gordeta
dagoen track bat nabigazio pantailara pasatzeko.
Gestionar Tracks/Rutas: mugikorrean OruxMaps formatoan gordeta dagoen track batekin
hainbat aukera topatuko ditugu hemen, erabilienak:
Track bat nabigazio pantailara kargatzeko edo pasatzeko

Nabigazio pantailatik track bat ezabatzeko

Track bat GPX formatura pasatzeko

Track bat mugikorretik ezabatzeko

Existitzen diren bi track batu eta bakar bat sortzeko

2.4.4. Mapa menua

Menu honetan, mapen inguruko aukerak topatuko ditugu. Aipagarrienak hauexek:

Abrir mapa: Nabigazio pantailan ikusiko dugun mapa aukeratzeko. “Online” zerendako
mapak aukeratuz gero, internet konexioa beharko dugu mapa ikus dadin. “Offline” zerrendan
daudenak erabili ezkero, ez da internet konexiorik beharko.
Abrir mapa aquí: aukera honekin, OruxMaps berak, gauden tokia kontutan hartuta,
agertuko ginen mapa guztien zerrenda bat erakutsiko digu.
Herramientas mapa -> Creador mapa: aukera honek, interneten dagoen online mapa
baten zati bat hartu eta gure mugikorrean gordetzeko balio du. Aukera hau agertzeko, aldez
aurretik online mapa bat zabalik izan beharko dugu.

2.4.5. Bestelako aukeren menua

Menu honen barruan, GPS erabilerari berari ez dagozkion beste aukerak topatuko ditugu.
Adibidez:
Configuración global: hainbat pertsonalizazio aukera aldatzeko menua da hau, adibidez:
OruxMapsen soinuak, elementuen koloreak, artxiboak gordetzeko lekuak, mapak
gordetzeko lekuak… Konfigurazioaren xehetasun guztietara heldu daiteke menu honetatik
Ayuda: OruxMapsen laguntzan non topatu daitekeen informazioa
Acerca de: OruxMapsen sortzaileari buruzko informazioa
Herramientas -> Computadora de viaje: oso erabilgarria den tresna honek hainbat datu
erakusteko aukera emango digu. Hurrengo atalean sakonduko dugu.

3. Track bat sortu
3.1. Track bat sortu/grabatu
Guk egindako bide bat grabatu nahi badugu gero beste norbaiti bidaltzeko edo Wikilocera
kargatzeko edo beste edozertarako, OruxMaps erabiliz egin dezakegu hori.
Horretarako lehenengo GPS seinalea erabiltzen hasi behar gara. Horretarako GPS Menua
ireki behar dugu eta hor Iniciar GPS aukera aktibatu. Horrela:

Behin GPSa aktibo dugula, mapan gezi gorri bat agertuko da gure momentuko
kokalekuarekin. Batzuetan tardatu egin dezake kokapen zehatza bilatzen GPS seinalea lortu
arte.

Behin GPSa martxan dugula, tracka grabatzen hasi gaitezke, GPS menuko Iniciar
Grabación aukera erabilita

Hori egindakoan, pantailaren azpiko aldeko menua zabaldu egingo da eta bertan aukera
gehiago agertuko dira:

Beheko aukera horietan eginda daramagun ibilbidearen
-

Metatutako desnibela
Denbora
Distantzia
Abiadura
…

Bidean aurrera goazela, arrastoa mapan agertuko da egindako bidea adieraziz

3.2. Waypointak sortu
Bidean gaudela intereseko puntuak edo bidegurutze esanguratsuak, edo beste edozein
gauza Waypoint edo bidepuntu bezala gorde dezakegu, horrela gero bidea berriz irekitzean
edo beste bati ematean, markatuta agertuko dira.
Waypointen kudeaketa Waypoint menuaren bidez egiten da

Waypointaren datuak sartzeko pantaila agertuko da eta bertan izena, waypoint mota eta
beste hainbat gauza editatu ditzakegu. Normalean izena idatzita nahikoa izango da.
Ondoren goian eskuman dagoen botoia sakatu behar da Waypointa gordetzeko:

3.3. Grabatu eta gorde
Bidea amaitzen dugunean GPS menuko "Parar grabación" aukera erabili behar dugu amaitu
dugula esateko eta programak bidea gordetzeko:

Hori egiterakoan, tracka gordetzeko leihoa agertuko da eta bertan trackaren datuak idatzi
ditzakegu gero errazago aurkitzeko.

Grabazioa hasi eta gelditzea, pantailako ezkerreko menuarekin ere egin dezakegu.
Lehenengo menua ezkutatuta badago, agertarazi egin beharko dugu koadro grisean
sakatuz:

3.4. Grabazioa gelditu ostean, berriz martxan jarri

Ibilbidean goazela grabazioa gelditzen badugu, berriz ere martxan jarri dezakegu eta
aurretik egiten ari ginen trackaren jarraipen gisa gorde.
Horretarako berriz ere "Iniciar Grabación" sakatu behar dugu eta ondoren programak
galdetu egingo digu zer egin nahi dugun:

Pantaila horretan zer egin erabaki beharko dugu, bi erabaki dira nagusiak:
- Seguir: honekin lehendik grabatzen ari ginen trackari gehituko zaio hemendik
aurrera egindakoa.
- Nuevo TRK: honekin track berri bat grabatzen hasiko da programa.

3.5. Grabatutako trackak ikusi
Grabatutako track guztiak ikusi ditzakegu, bertan izena aldatu edo egindakoaren fitxategia
norbaiti bidaltzeko. Horretarako tracken menuan "Gestionar Tracks/Rutas" aukera erabili
dezakegu:

Track bat esportatzeko, berau aukeratu eta beheko botoi barran disketea duen botoian
sakatuta zein formatutan gorde aukeratzeko leihoa agertuko da:

Horrela sortutako fitxtegiak telefonoan bertan gordetzen dira oruxmaps karpeta barruko
tracklogs izeneko karpetan. Androideko Fitxategiak arakatzeko edozein programarekin ikusi
dezakegu hau:

4. Track bat kargatu/jarraitu
4.1. Nola kargatu track bat
Internetetik deskargatu dugun track bat edo lagunen batek bidali digun bat ere jarraitu
dezakegu Oruxekin. Horretarako lehenengo track hori telefonoan eduki behar dugu.
Horretarako hainbat aukera daude:
- internetetik telefonora deskargatu
- emailez bidali
- WhatsAppez bidali
- …
Normalean erabilitako bidea edozein dela ere, telefonoaren Descargas edo Downloads
karpetan gelditzen dira track horiek. Trackak GPX formatuan egotea gomendatzen da,
Oruxek beste formatu batzuk ere irakurtzen ditu, baina GPX formatu estandarra da eta
programarekin ondoen funtzionatzen duena.
Gordeta dugun track bat kargatzeko trackaren menua erabiliko dugu.

Agertzen den pantailan goian eskuman dauden aukerekin joan gaitezke telefonoaren
memoriara eta han bilatu Descargas edo Download karpeta, han egongo da-eta
deskargatutako artxiboa.

Aukeratutakoan, tracka kargatu egingo da eta leiho hau agertuko da:

Leiho horretan tracka kargatzeaz gain ea bidea grabatu nahi dugun galdetzen digu. Nahi
duguna erantzunda, mapa tracka dagoen inguruan kargatuko da eta bertan marraztuta
agertuko da:

Kontuz ze trackaren hasiera puntuan ez bagaude, denbora bat pasatuta mapa gu
momentuan gauden tokira mugituko da. Adibidez tracka etxean zabaldu badugu gerta
daiteke denbora bat pasatu ostean mapa etxe gainera mugitzea.
Bidean aurrera goazen heinean, gure posizioa trackaren gainean marraztuta agertuko da:

Bidetik aldentzen bagara, mapan ere garbi ikusiko dugu ez goazela trackaren gainetik. Irudi
honetan tracka ezkerretik doa (bide gorria eta urdina), eta gu eskumatik goaz (gezi gorria).

Hemen ere ikusten da nola bidetik urruntzean markatuta agertzen den: gure bidea zuzen,
kargatu dugun trackarena eskumatik:

Gainera bidetik asko urruntzen bagara, programak jakinarazpen bat bidaliko digu. Soinua
aktibatuta badago esan egingo digu bidetik urrun gaudela, bestela bibratu egingo du eta
pantailan jakinarazpen bat agertuko da:

4.2. Trackaren trazua: kilometroak eta koloreak
Irudian ikusten den bezala bidearen gainean zenbaki eta kolore batzuk agertzen dira.
Zenbakiek ibilbidearen kilometroak adierazten dituzte.
Koloreek bidearen malda adierazten dute:
- Horia-Laranja-Gorria: gorako malda (gutxienetik handienera)
- Berdea-Urdin argia-Urdin iluna: beherako malda (gutxienetik handienera)

Kargatu dugun trackak Waypointak baditu, horiek ere markatuta agertuko dira dagozkion
ikonotxoekin eta beren gainean sakatuta Waypointaren informazioa ikusi dezakegu:

Kargatu dugun bidearen grafikoa ere ikusi dezakegu, horretarako pantailan eskumako
bazterrean hatza jarri eta erdirantz ekartzen badugu, ibilbidearen grafika agertuko da

Grafiko horretan kargatu berri dugun tracka agertuko da, bere altueraren eta distantziaren
grafikarekin eta baita uneko gure posizioa ere, non gauden jakin dezagun.
Bertan agertzen diren Estatistikak lortzeko botoiekin, trackaren edo egindako ibilbidearen
inguruko informazioa lortuko dugu.

4.3. Punteroaren erabilera
GPSa aktibatuta dugunean eta mapan gure kokapena ikusten garenean (berdin da track bat
grabatzen edo/eta jarraitzen gauden ala ez) punteroa erabili dezakegu. Punteroa mapa
mugitzen dugunean agertzen da eta gure uneko posizioa eta punteroarekin adierazitako
posiziaren arteko distantzia kalkulatzeko erabiltzen da. Distantzia hori pantailaren beheko
aldean agertuko da. Adi: punteroak adierazten duen distantzia lerro zuzenean da, benetako
bidea kontuan hartu gabe.

4.4. Pantaila blokeatzea
Track bat jarraitzen ari garenean oso erabilgarria izan daiteke pantaila blokeatuta
mantentzea, inolako aldaketarik egin gabe eta nahi gabe GPSa desaktibatu, grabazioa
gelditu edo bestelako aldaketarik ez egiteko.
Horretarako menu nagusiko "Bloquear/desbloquear pantalla" erabili dezakegu (beti ere track
bat jarraitzen ari bagara). Hori eginda pantaila dagoen moduan geldituko da, ezingo da
mapa mugitu eta zoom bakarrik egin ahal izango dugu. Pantaila berriz aurreko egoerara
itzultzeko aukera berbera sakatu beharko dugu.

5. Mapen erabilera
OruxMaps erabiltzearen abaintailetako bat fondo bezala erabili daitekeen mapa aldatu egin
daitekeela da, eta mapa hori internet bidez doan erabili daiteke eta ez digu telefonoan tokirik
okupatuko, hau da, ez da telefonoan instalatu behar.
Mapa asko daude hortik zehar, guk bi mapa nagusi gomendatzen ditugu:
-

Espainiako Instituto Geográfico Nacional (IGN)ren maparen Raster bertsioa
OpenTopoMap, OpenStreetMap zerbitzuko mapen bertsio topografikoa, mendiko
aktibitateetarako berezitasunekin.

Ez ditugu gomendatzen Gooogle Mapsen mapak, nahiz eta erabili daitezkeen, ez dutelako
mendian erabiltzeko beharrezko zehaztasunik ematen: altuera markak, bideak, bidexkak,
tontorrak, izenak, …
Bi mapa horiek defektuz konfiguratuta datoz OruxMapsen eta ez dugu beste ezer
konfiguratu behar erabiltzeko, aukeratu bakarrik.

5.1. Mapan zoom egitea - Maparen eskala
Bi hatzekin pantailan atximurka egiten badugu kanporako zooma egingo dugu, mapa
hurrunduz. Eta bi hatzak elkartzen baditugu barrurako zooma egingo dugu eta beraz mapa
hurbildu egingo da. Telefonoan argazkiak handiago edo txikiago ikusten dugun keinu
berdina egin behar da hemen ere.
Mapa bistan dugunean maparen behealdean eskala adierazten duen marra gorri bat ikusiko
dugu.

Marraren zabalerak bertan adierazten duen distantzia adierazten du. Irudietan ikusten den
bezala lehenengoan marra gorri horrek 3 km adierazten ditu eta bigarrenean 400 metro. Hori
oso garrantzitsua da bide bat jarraitzen ari bagara, hurrengo waypointa zenbatera dagoen
edo mapako beste edozein puntu zein distantziara dagoen jakin nahi badugu.

5.2. Mapa aldatu
Mapa aldatzeko Mapa menua erabili behar dugu eta bertan "Abrir Mapa" aukera.

Horrelako leiho bat agertuko da, bertan mapak herrialdeka sailkatuta daude:
●
●
●
●
●

WORLD: mundu osokoak
BG: Bulgariakoak
CH: Suitzakoak
ES: Espainiakoak
…

Guk erabiliko ditugunak hauexek dira:
●
●

WORLD -> Open Topo Map
ES -> Mapa Raster IGN (ES)

Horrela ikusiko dira mapa horiek
OpenTopoMap

OpenToopMap mapak hainbat abantaila ditu:

Maparen datuak libreak dira, Internet bidez Wikipedia editatzen den moduan editatzen dira
(OpenStreetMap zerbitzutik) eta asko eguneratzen dira, jendeak eguneratzen ditu.
Azkenaldian, adibidez, Eibarko Toponimia Mapako izen guztiak kargatu dira bertara.
Eguneratuen dagoen mapa izaten da
Mapa Raster IGN (ES)

Mapa honek kalitate oso ona du, zoom maila asko eskaintzen ditu eta altuera markak oso
ondo trazatuta agertzen dira, Espainiako Gobernuak sortutako mapa ofiziala da.
Hala ere bertan agertzen diren izenak eta bide asko ez dira zuzenak edo zaharrak dira.
Nahiz eta eguneratzen den, mapa hauek eguneratzeak beste prozesu burokratiko batzuk
ditu tartean eta beraz izenak eta bideak ez daude oso eguneratuta.

5.3. Mapa ikusteko moduak
Mapa menuan dagoen Ajustes Mapa -> Modo Mapa aukeraren bidez, pantailan irekita
daukagun mapa nola erakutsiko den aukeratu dezakegu, hainbat aukera eskaintzen ditu:
● Normal: mapa automatikoki Iparraldea pantailaren goiko aldean agertzeko kargatuko
da. Ondoren libreki mugitu dezakegu mapa pantaila gainean hatzekin
● Brújula y Mapa orientado: mapa gainean gu gauden tokitik ikusten den ikuspegia
adieazten duen gezi berde bat agertzen da.
● Dirección arriba: track bat jarraitzen gaudenean da hau erabilgarria, mapa ibiltzen
ari garen zentzuan irekita mantenduko du-eta
● Norte arriba: iparraldea agertuko da beti goian.

5.4. Ikuspegi angelua
Batzuetan orientazio arazoak izan ditzakegu mapara begiratuta, batez ere track gabe
gabiltzanean. Kasu hoietan, oso lagungarria den aukera bat dago OruxMapsen: ikuspegi
angelua.
Hiruki berde argi batez, gure mugikorrak norantz apuntazen duen errepresentatuko digu
mapa gainean:

Funtzio hau aktibatzeko Goiko menuan, Bestelako menuan dauden bi aukera aktibatu behar
dira:
● Configuración global-> Elemento visuales -> Varios UI -> Ver brújula
●

Configuración global -> Elemento visuales -> Cursores -> Zona vista

5.5. Mapa bat sortu Internet gabe erabiltzeko
Esan dugun bezala bai OpenTopoMap zein IGNren mapak online erabili daitezke, gauden
tokian gaudela Internet konexioaren bidez, auomatikoki deskargatuko dira.
Hala ere hau ez da onena izango joango garen tokian 5G/4G/3G estaldurarik izango dugun
ez badakigu. Hau da, gertatu daiteke maparen beharra dugun toki horretan estaldura txarra
izatea eta mapa ezin deskargatzea. Kasu horretan mapa gabe geldituko gara.

Hori ekiditeko mapa etxetik deskargatuta eraman dezakegu, ibili behar garen inguruko mapa
bakarrik nahi badugu ez du asko okupatuko eta ez da telefonoa beteko. Gainera, etxera
itzultzean lasai asko ezabatu dezakegu.
Mapa zati bat deskargatzeko lehenengo erabili nahi dugun mapa kargatuta izan behar dugu
OruxMaps-en eta ondoren Maparen menua erabiliz Herramientas Mapa aukerako Creador
Mapa aukera erabili:

Mapan laguntza mezu bat agertuko zaigu egin beharrekoa zer den azalduz. Azken finean
zera egin behar dugu, maparen bi puntu aukeratu eta bi puntu horiek elkartzen dituen
laukizuzen bat marraztuko du aplikazioak eta laukizuzen hori deskargatu. Mapan nahi

bezala zoom egin dezakegu (hatzak erabiliz), pantailan deskargatu nahi dugun zati guztia
agertzeko: Adibidez:

Adibidean Ixutik hasi eta Kalamuaraino laukizuzena marraztu dugu, hori deskargatzeko.
Aukeraketa egindakoan botoi urdina sakatuz maparen xehetasunak sartu beharko ditugu:
zein zoom mailako mapa deskargatu nahi dugun (zenbat eta zenbaki altuagoa zoom maila
altuagoa esan nahi du) eta izena emango diogu. Normalean aukeratu daitezkeen zoom
maila guztiak aukeratzea da onena, horrek erabilera-esperientzia onena emango digu-eta.
Horrela, gure kasuan 11 MB deskargatuko ditu eta "Ixua Kalamua" izenarekin gorde.

Descargar botoia sakatutakoan hasiko da descarga:

Bukatutakoan deskarga leihoa itxi eta hasierako maparen bistara itzuliko gara. Mapara
iristeko Maparen menua erabiliko dugu, lehen bezala:

Baina orain, mapa zerrendaren leihoko barra gorrian OFFLINE izeneko aukeran sakatuko
dugu:

Zerrendan, deskargatuta ditugun mapak agertuko dira, eta bat aukeratu besterik ez dugu
egin behar erabiltzen hasteko:

Adi ibili, Offline mapa bat kargatzen dugunean Online mapa desaktibatu egiten da eta Offline
mapa hori bakarrik agertuko da OruxMapsen leihoan, gainontzeko guztia ezkutatu egingo
da:

Deskargatutako mapa horretan, nahi beste zoom egin dezakegu eta xehetasun handiko
mapa lortuko dugu inolako internet konexio beharrik gabe:

6. OruxMapsen beste konfigurazio eta aukera batzuk
6.1. Datu-taularen konfigurazioa
Datu taulan datozen datuak aldatzea nahi badugu, Goiko menuan, Bestelako menuan sartu
beharko gara:

●

Configuración global -> Elemento visuales -> Cuadro de mandos -> Elementos
cuadro mandos

Bertan gaudenean, datu taulan agertu daitezkeen datu guztien zerrenda ikusiko dugu, eta
marka dutenak bakarrik agertuko dira bistan. Zerrenda honetan eskuineko ikurra sakatuz,
datuak ordenatu daitezke:
Ordena garrantzitsua da; kontutan hartuta datu tauletan 14 datu ikusi daitezkela gehienez
aldi berean, 14 baino gehiago aukeratuz gero, datu batzuk ez ditugulako ikusiko. Kanpoan
geratuko diren datuak zerrenda hortan dauden ordenaren arabera izango dira baztertuak.
Kontutan izan behar dugu, erabiltzen ari garen nabigazio moduaren arabera datu batzuk
automatikoki izkutatuko direla eta ez ditugula datu taulan beti ikusiko. Adibidez,
Helmugarako distantzia datua, ez dugu ikusiko track bat grabatzen ari garenean.

6.2. Bidai-ordenagailua / Computadora viaje
Track bat jarraitzen edo berri bat grabatzen gaudela, Bidai-ordenagailua erabili dezakegu
ibilbidearen berri jasotzeko. OruxMapsek kalkulatu ditzakeen datu guztiak hemen topatuko
ditugu. Pantaila honetan, defektuz, uneko altuera, abiadura, ordua, eta beste hainbat datu
agertzen dira. Gainera, pantailako edozein puntutan sakatzen badugu, bertan agertzen den
balioa aldatzeko aukera eskaintzen digu eta guretzat esanguratsua den beste bat aukeratu
dezakegu.

6.2.1. Datu-taula konplexua

Taula formatuan ikusiko ditugu GPS-tik ateratako datu posible guztiak; 2 datu tamaina
handian ikusiko dira (oinez gabiltzanean errezago ikusten direnak) eta beste 10 datu bi
zutabetan ikusiko ditugu azpikaldean:

Ikusten ditugun daturenbat aldatzea nahi baditugu, aldatzea nahi dugun datuaren laukia une
batez sakatu eta berehala agertuko zaigu datu posible guztien zerrenda; bertan beste
daturenbat hartu ezkero, laukian bistara geldituko zaigu:

6.2.2. Grafikak
Grafikak oso lagungarriak dira, eta mapan ikusi ezin daitekeen informazioa ematen digute
askotan ( ibilbidearen perfila adibidez).
Grafika bi era berean ikusteko aukera dugu, bata bestearen gainean. Gainekoa 1.grafika
izango da eta behekoa 2. grafika.
Grafika bakoitza konfiguratzeko, goikaldean eskuinean 1 eta 2 zenbakiarekin botoi bana
dauzkagu:

Botoi hoiek sakatuta menu bat agertuko zaigu grafikaren ardatzetan zein datu ikustea nahi
dugun galdetuz:

Laukitxoekin dauden baloreak ardatz bertikalean ikusiko ditugu eta borobiltxoa duten
aukerak (denbora edo distantzia) ardaz horizontalean ikusiko dira. Laukitxoetan dauden datu
bat baino gehiago aukeratu daitezke grafika berdinean era berean ikusteko. Laukitxoen
aukera guztiak ezabatuz gero, grafika ez dugu ikusiko.
Grafikak ikuskatzean, mugikorrean edozein argazkirekin egiten dugun bezela, beraien
tamaina aldatu edota grafika alboka mugitu dezakegu.

6.2.3. Iparrorratza
Pantailaren goiko aukerak erabiliz iparrorratza ere ikusi dezakegu:

Iparrorratzaren azpialdean, guztiz konfiguragarria den datu-taula bat ikusiko dugu,
lehenxeago ikusi dugun bezela datuak aldatu daitezkelarik.
Iparrorratz arrunt batek ematen duen informazioaz gain, erdi erdian, horizonte inklinazio
neurgailu bat ikusiko dugu:

6.2.4. Nabigazio iparrorratza

Iparrorratz honek, nabigazio moduan gaudenean bakarrik suposatuko digu abantailarenbat
iparrorratz arruntarekiko; abiadura informazioa emango digula alegia. Ezkerraldean, berdez

dagoen zatian, bertikalki zein abiadura daramagun esango digu eta eskuinean, urdinez,
daramagun abiadura totala.
Waypoint bitartez nabigatzen ari garenean, gainera, erdi-erdian gezi beltz batek hurrengo
waypointerako norabidea erakutsiko digu:

Iparrorratzare azpialdean, gure gustora konfiguratu dezakegun datu taula bat ikusiko dugu.

6.2.5. Waypoint zerrenda
Waypoint bidezko nabigazioa erabiltzen ari bagara, waypointen informazio laburtua ere
edukiko dugu, eta gure abiaduraren arabera bertara noiz iristea espero den ere bai (ETE
zutabea):

6.2.6. Datu-taula sinplifikatua
Azken aukerak ordenagailuaren bista sinplifikatua eskainiko digu, uneko altuera, abiadura
eta posizioarekin:

7. Azken oharrak
OruxMapsek guk azaldu ditugun aukerez gain beste pila bat eskaintzen ditu: sentsoreekin
konektatzea, zuzenean gu egiten ari garen bidea beste batzuekin konpartitzea, DEM
fitxategiak erabiltzea altuera datuak oso zehatzak izateko, mapa gehiago jartzea, itxura
aldatzea, parametroak konfiguratzea, waypointak konpartitzea, hizkuntza ezberdinetan
jartzea... oso programa konpletoa da.
Ikastaro eta gida honetan mendian ibiltzeko guretzat oinarrizkoak diren elementuak bakarrik
erakutsi ditugu, uste baitugu nahikoa dela oinarrizko ekintzak egiteko eta gainera horiexek
dira guk erabiltzen ditugun aukerak.
Norbaitek programan sakondu nahi badu, aukera guztiak zein diren jakin eta aplikazioa
hobeto ezagutu, hemen ditu bai OruxMaps zein Mapas de España aplikazioen erabiltzaileen
gidaliburuak deskargatzeko aukera:
● OruxMaps: https://www.oruxmaps.com/OruxMapsManual-8.0.pdf
● Mapas de España: http://www.ign.es/web/resources/Movil/Manual_Basico.pdf

