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1. Bevezető
1.1 A leírásról
Amint azt a PDA-ra telepíthető térképprogramokról készült írásból is láthattuk, sok
szoftver lehet a digitális turisták társa (http://bregand.zapto.org/tuhu/pda-gps.pdf). Azonban
kiemelkedik közülük az orosz fejlesztésű Russa, mely amellett, hogy szépen fejlődő, jól
átgondolt program, kiválóan boldogul a turistautak.hu közössége (http://www.turistautak.hu)
által készített ingyenes, minőségi turistatérképekkel és geocachingre (bővebb információ
http://www.geocaching.hu) is alkalmas. Ezen tulajdonságainak köszönhetően hatalmas
népszerűségre tett szert hazánkban, e leírás pedig a növekvő felhasználói tábor új tagjai
számára készült, bemutatva a program működését a telepítéstől a térképkezelésen át a
geoládázásig. A dokumentum feltételezi a fent említett leírás elején található elméleti
tudnivalók ismeretét.
Mivel a program az utóbbi időkben sok új funkcióval gazdagodott, ezért a jelenleg
legfrissebbnek számító, 1.1.28.15-ös verzió ismertetését vállalja magára a leírás. Kis
megkötéssel az itt leírtak a régebbi verziókra is érvényesek. Bár a programhoz elérhetők
magyar nyelvi fájlok is (ezek használatáról is szó esik majd), a leírás mindenhol az angol
nyelvet preferálja, aminek az az oka, hogy a magyar fordítások egy része nem eléggé precíz,
illetve bizonyos kifejezésekre nincs rendes magyar megfelelő. A képernyőfotók segítségével
az angolul nem tudó olvasók is boldogulni tudnak.
Bár a Russa egy univerzális program, túrázástól az autós navigációig sok területen
megállja a helyét, e leírás csak a természetjárás felől közelíti meg a szoftvert, ezért is kezeljük
benne kiemelten a turistautak.hu digitális térképcsaládját, valamint a geocaching GPS-es
játékot.
1.2 A készítőről és a Russás közösségről
A leírást Rábay Andor (andorpapa - http://geocaching.hu/users.geo?id=3311) aktív
PDA-s turista készítette, melyben saját tapasztalatai mellett a turistautak.hu közösségének
tudásanyagát használta fel, így maga a dokumentum létrejötte sok-sok GPS-es turistának
együttesen köszönhető. Köszönetet érdemel a PDAMánia.hu (http://www.pdamania.hu)
russás közössége is. A programot érintő problémákkal, kérdésekkel kapcsolatban érdemes
felkeresni fórumunkat (http://turistautak.hu/forum.php?id=kutyuk), igyekszünk segíteni,
amiben csak tudunk. A leírással összefüggő észrevételeket is ide várjuk.
1.3 Jogi nyilatkozat
A leírás Rábay Andor szerzői munkája, magán-, vagy oktatási célú felhasználása nincs
engedélyhez kötve, kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználásához viszont a szerző előzetes
írásos beleegyezése szükséges.
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2. Telepítés
2.1 Letöltés
Kicsit zűrös a Russa ügye. A korábbi fejlesztőcsapat egy része ugyanis új
projekthez csatlakozott, míg a másik fele pedig továbbvitte a Russát, új honlapot
készített, mi pedig jelenleg azt várjuk, hogy mi lesz az egész vége. A jelenleg
legfrissebb verzió például orosz telepítővel és kezelőfelülettel fogad minket, és a
hangfájlok is csak az orosz navigációs utasításokat tartalmazzák.
Több helyről meg lehet szerezni a programot, de mi azt ajánljuk, hogy a
BigMick (http://www.geocaching.hu/users.geo?id=6176) által összeállított csomagot
töltsd le, mivel a tömörített fájl a telepítő mellett tartalmazza a magyar nyelvi fájlt és a
turistautak.hu térképeinek legjobb megjelenítéséhez készített skin fájlt is (mindkettőt
majd a Russa.exe programfájllal egy könyvtárba kell másolni. Innét tudod letölteni:
http://gps.info-racio.hu/dl.php?fn=RussaSetup28-15.zip
2.2 Installálás
A RussaSetup.exe-t futtatva pedig a következő kép fogad minket asztali PC-nk
képernyőjén:

A feladat megtalálni a Next gombot, majd a következő oldalon az OK gombot.
Ha ezeket sikerül megtalálnunk, akkor alkalmasnak bizonyultunk a Russa telepítésére
és kezelésére. A következő lépésként már emberi nyelven kérdezi meg az ActiveSync,
hogy a PDA-ra, vagy memóriakártyára telepítsen-e (Install ”GIS Russa” using the
default install directory?). Nincs megkötés, akárhová tehetjük, tapasztalatunk szerint
memóriakártyáról sem lassabb a program, mint a PDA belső memóriájából.
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3. Az első lépések
3.1 A program első indítása
A Russát a Start menü Programs menüpontra kattintva indíthatjuk, a telepített
programok listájából (3.1.1 ábra).

3.1.1 A Russa indítása a Start menüből

A program indítása után a licenszkulcs megadása következik (3.1.2 ábra). Ha
még nem rendelkezünk ilyennel, akkor választhatjuk a demo üzemmódot is, ilyenkor
azonbancsak 100 Kbyte-nál kisebb méretű térképeket tudunk megnyitni (viszonyítási
alapként: a mai turistatérképek egy része már az 1 Mbyte-os méretet is meghaladta).

3.1.2 A licenszkulcs megadása

3.1.3 A demo verzió megszorítása
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3.2 A Russa beállítása
A program orosz kezelőfelülettel fogad, így első lépésünk a nyelv cseréje lesz.
Alul, a menüsorban látható egy kalapács-villáskulcs ikon, mely egy menüt aktivál
kattintáskor. Innét az ugyanilyen ikonnal ellátott, legalsó menüpontra lesz szükségünk
(3.2.1 ábra). A megjelenő ablakban a lenyíló menü segítségével választhatunk a
rendelkezésre álló nyelvek között (ez az alapértelmezett orosz mellett az angol vagy a
magyar lehet). Ha megvagyunk a nyelválasztással, kattintsunk az alatta található
széles gombra (3.2.2 ábra). Ilyenkor újraindul a Russa, a beállított nyelvi fájlt betöltve.

3.2.1 A beállítások menüje oroszul

3.2.2 Váltás magyar kezelőfelületre
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Ha már el tudjuk olvasni a program feliratait, akkor sikeresen átállítottuk a
nyelvet. Lépjünk be újra a beállításokba (kalapácsos ikon, majd Settings...), és
haladjunk végig fülről fülre:
- Map : Itt a térkép megjelenítésével kapcsolatos beállítások szerepelnek (3.2.3 ábra).

3.2.3 Beállítások - Map

Show position on map - Bepipálva amint GPS vételünk van, a program mutatja
pozíciónkat a térképen.
Track up - Ha nincs bepipálva, akkor mindig Észak lesz felül, és ehhez képest
ábrázolja a mozgásunkat (tehát akár „lefelé” is haladhatunk a képernyőn), míg a
funkciót használva a képernyőn mindig előre („felfelé”) fogunk haladni, így könnyebb
értelmezni a pozíciónkat. Érdemes bekapcsolva hagyni.
Map detail - A térkép megjelenítésének részletességét lehet állítani. Low
üzemmódban gyorsabban rajzolja ki a program a térképet a képernyőre (ez főleg
zoomoláskor érezhető), High üzemmódban viszont részletesebb a térkép. Amennyiben
nincsenek extra igényeink, hagyjuk a jobbról a harmadik állásban, mivel több térkép is
erre a részletességi szintre van optimalizálva.
Show crosshair - Kis piros célkereszt is mutatja helyünket.
Show route line to destination - Ha egy pontra navigálunk (pl. geoládát akarunk
levadászni), akkor a jelenlegi pozíciónk és a célpont között egy egyenes vonalat rajzol
a program, így a térképen mindig látjuk, hogy milyen irányban és kb. milyen távol van
a kijelölt pont.
Show latest 10000 track points - Trackrögzítéskor a program nem csupán fájlba
menti a megtett utat, de rá tudja rajzolni a térképre is a rögzített út utolsó 10000
pontját.
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- GPS: A GPS vevő beállítása ezen a panelon történik (3.2.4 ábra).

3.2.4 Beállítások - GPS

Scan for GPS receiver - Itt kell bepipálnunk azt a portot, amelyen keresztül a GPS
kapcsolódik a PDA-hoz. Amennyiben nem tudjuk fejből, nézzük meg egy olyan
program műhold panelján, amelyik automatikusan megkeresi a vevőt (pl. iGO).
Próbálkozással is rájöhetünk. Feleslegesen ne legyen több port bepipálva, mert
csatlakozáskor a Russa végignézi az összes bepipáltat, ami sok időbe kerülhet.
GPS Protocols - Itt ritka esetektől eltekintve mindig csak és kizárólag az NMEA0183 opcióra lesz szükségünk, ugyanis ezzel lehet meghatározni, hogy milyen
protokollal kommunikáljon a program és a GPS vevő (és ez a vevők legnagyobb
hányadánál a sima NMEA). Akkor kell Garmin protokollra állítani a Russát, ha
Garmin GPS-t kapcsolunk a PDA-hoz.
Advanced... - Itt a hibaelhárítás számára kapcsolhatjuk be a naplózást, általában nincs
rá szükség.
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- Unit: A mértékegységek beállítását ezen a panelon lehet elvégezni (3.2.5 ábra).

3.2.5 Beállítások - Unit

Distance, speed; Elevation/altitude, depth; Azimuth; Aera - Egy kalap alá vesszük
ezeket a beállításokat, hiszen 99,9%-ig biztos, hogy egyikünk sem kíván angolszász
mértékegységeket használni navigáció során, így az ajánlott beállítások a fenti
sorrendnek megfelelően a következők: Metric; Meters; Degrees; Square Meters.
Grid - A koordinátákat többféle módon is meg lehet jeleníteni (pl. fok, szögperc és
szögmásodperc, vagy fok, szögperc, tizedszögpercek stb), ez leginkább ízlés kérdése,
a geocaching.hu oldalán a Lat/Lon ddd°mm.mmm' formátumot alkalmazzák.

- Address: Itt az utca-, és településnév adatbázissal ellátott térképek megjelenítési
beállításait találjuk.
Postal address - Házszám és utcanév sorrendje.
Map balloon tips - A térképen megjelenő kis buborékban megjelenő információk
választhatók ki. A Show zip code opció az irányítószám kijelzését kapcsolja ki és be, a
Show city name pedig a város nevének kijelzését illetve elrejtését aktiválja. Fontos
tudni, hogy ez a funkció nincs hatással a turistautak.hu térképein megjelenő utca-,
illetve településnevekre.
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- Time: Itt a műholdakról érkező időinformációk kezelését intézhetjük (3.2.6 ábra).

3.2.6 Beállítások - Time

Correct system clock using GPS time, if difference is above - Az opció
bepipálásával mindig a pontos időt fogja mutatni PDA-nk, hiszen a műholdakról
érkező, eléggé pontos időinformáció alapján szinkronizálja a PDA óráját (ha az eltérés
nagyobb a megadott időnél).
Fix up GPS epoch for 2000-2019 years - Érdemes bepipálni, ha valamilyen oknál
fogva hibás évszámot írna ki a program a műszerfalon (Dashboard).
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- Navigation: Ha navigál a Russa, nem mindegy, hogy hogyan teszi azt. És ha már
nem mindegy, akkor persze be is tudjuk állítani (3.2.7 ábra).

3.2.7 Beállítások - Navigation

Guidance prompt - Zavaró, ha a program túl későn figyelmeztet pl. egy
kereszteződésben a lekanyarodásra, ezért a Russának megadható, hogy korábban
(távolabb) figyelmeztessen (More distance), de természetesen későbbre is tehetjük a
jelzést (Less distance), pl. gyalogos használat esetén.
Off-route recalculation - Ha valamilyen oknál fogva letérünk a tervezett útról (pl.
nem kanyarodtunk le ott, ahol a program mondta), akkor újra kell tervezni az utat. Mi
dönthetjük el, hogy ezt a Russa magától megtegye minden esetben (Automatic), vagy
kérdezzen rá (Ask me). Ha úgy látjuk jónak, ki is kapcsolhatjuk (Off) az újratervezést.
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- Routing: Útvonaltervezés. Újabb opciók a navigációval kapcsolatban (3.2.8 ábra).

3.2.8 Beállítások - Routing

Route style - Azt állíthatjuk be, hogy a kiválasztott célponthoz légvonalban
navigáljon (Use direct routes), ami geocaching esetén előnyös, vagy tervezzen
útvonalat a térképen található utak segítségével (Use auto-routing), ami pl. autós
közlekedés esetén hasznos. E funkció kihasználásához szükséges, hogy
útvonaltervezős legyen a térkép (a turistautak.hu térképei tervezősek, tehát
használható rajtuk ez a funkció).
Calculation style - Minden rendes navigációs szoftverben be lehet állítani, hogy a
tervezéskor melyik szempontot vegye figyelembe az algoritmus: a legrövidebb időt
(Faster time), vagy a legrövidebb távolságot (Shorter distance).
Vehicle - Járművünk típusát adhatjuk meg, ami azért fontos, mert ez alapján történik
az útvonaltervezés. Példa: nyilván egy kamionnal nem fog utat tervezni egy gyalogos
ösvényre. A turisták számára leginkább a Pedestrian (gyalogos) számít jó
megoldásnak.
Advanced... - A gombra kattintva extra beállítási lehetőségekhez jutunk (3.2.9 ábra).
A Driving Speeds listában azt állíthatjuk be, hogy a felsorolt úttípusokon mekkora
sebességgel közlekedünk (közlekedhetünk). Ez az útvonaltervezéskor hasznos
információ, hiszen ez alapján tudja kiszámolni a program az út hosszát időben.
A Try to avoid listában az elkerülendő dolgokat találjuk: megfordulás (U-turns),
autópálya (Highways), fizetős út (Toll roads) és földút (Unpaved roads). Nyilvánvaló,
hogy a földutakat engedélyezni kell, és az autópályákat sem érdemes tiltani, ugyanis a
turistautak.hu térképein ez a típus jelöli a településeket összekötő főútvonalakat.
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3.2.9 Beállítások - Routing/Advanced...

- Voice: A Russa a megtervezett útvonalon hanggal is képes végignavigálni. Itt azt
állíthatjuk be, hogy mely események során szóljon hozzánk a program (3.2.10 ábra).

3.2.10 Beállítások - Voice
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4. A menük
4.1 File menü
Exit - A programból való kilépésre szolgál (4.1.1 ábra).
About - A Russa verziószáma, valamint hasznos linkek találhatók a menüpont alatt
(4.1.2. ábra).
About map - Az éppen aktuális térkép alapvető információi éhetők el innét (fájlnév
és elérési útvonal, térkép címe, utolsó frissítésének dátuma és a copyright infók).
4.1.3. ábra.
Help - A súgó lesz érhető el a menüpont alól.
Save Dashboard Data - A Dashboard (műszerfal) adatairól készít szöveges mentést a
Russa. Különösen hasznos többnapos út során, ha az ember szeretné lementeni pl. a
napi adatokat (megtett úthossz, átlagsebesség, szintemelkedés). A Dashboardról
bővebben a 7. fejezetben találsz információkat.
Open Map... - Térkép betöltéséhez erre a menüpontra van szükség (4.1.4. ábra). A
program segítségével tallózhatunk a könyvtárak között, és kiválaszthatjuk a szükséges
.img vagy .rus térképet. A térképformátumokról bővebben a !!!!!!! fejezetben írok.

4.1.1 File menü

4.1.2 File menü - About

4.1.3 File menü - About map

4.1.4 File menü - Open Map...

Kezelési útmutató, tippek, trükkök

15. oldal

Open Atlas... - A Russa egyik nagy találmánya az Atlasz mód, aminek segítségével
több fájlból álló térképeket fűzhetünk össze egyetlen atlasszá. A program így mindig
csak azt a térképet nyitja meg, amelyiken éppen tartózkodunk, majd mikor átérünk a
másik szelvényre, akkor értelemszerűen megnyitja azt a fájlt, amely az adott területet
tartalmazza. Ez azért előnyös, mert pl. turistautak.hu térképeket használva a
tájegységek határán nem kell mindig kézzel betölteni a szükséges térképet, ezt elvégzi
helyettünk a Russa, és gyorsabban is működik tőle a program. Az atlasz készítéséhez
egy könyvtárba kell másolni az összefűzésre szánt térképeket. Ha bármelyik szelvényt
később frissíteni akarjuk, vagy újabb szelvényt akarunk hozzáadni, akkor elég
felmásolni az új fájlt és újraindexeltetni az atlaszt. Több különálló atlaszt is létre lehet
hozni. Az atlasz funkció csak .rus térképekkel működik, bővebb információ a !!!!!!!!!
fejezetben.

4.1.5 File menü - Open Atlas...

4.2 View menü
Zoom In - A térképre lehet ráközelíteni, tehát ez a nagyítás funkció (4.2.1 ábra). A
felfelé hardvergomb lenyomásával ezt a parancsot hajtja végre a program.
Zoom Out - Az előző menüpont ellentéte, kicsinyítés, kizoomolás. A lefelé
hardvergomb lenyomásával ezt a parancsot hajtja végre a program.
Toggle Full Screen - Teljes képernyős üzemmód (4.2.2 ábra). Ilyenkor eltűnik a
Windows felső sora, és a Russa menüsora is, csak a térkép és a panel lesz látható, így
nagyobb felületen nézhetjük a térképet, nő a látótér. A középső (Action) hardvergomb
lenyomásával ezt a parancsot hajtja végre a program.
Night Mode - A Russa rendelkezik éjszakai skinnel is, így nem süti ki az ember
szemét sötétben (a térképen megjelenő színek sötétebbek és kevésbé élénkek lesznek,
a szemnek így sokkal kellemesebbek). Ez a menüpont egy háromállású kapcsoló,
ugyanis választhatjuk a nappali üzemmódot (4.2.3. ábra), az éjszakai üzemmódot
(4.2.4. ábra), és az automatikust, mikor a program a GPS-ből kiolvasott pontos idő
alapján magától vált át nappaliról éjszakaira és fordítva. A választott üzemmódról a
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menüpont mellett látható kis ikon alapján tájékozódhatunk (Nap, Hold és a kettő
együtt). Mindkét skin némi buherálással tetszőleges megjelenésűvé alakítható.
Map - A térkép megjelenítése itt történik (4.2.3. ábra).
Route - Az útvonalterv ablaka, ahol a fordulókról, távolságokról, kanyarok típusáról,
út-, és utcanevekről tájékozódhatunk (4.2.5. ábra).
Dashboard - Utunkkal kapcsolatban szinte minden információt a műszerfalon (ez a
Dashboard) találunk (4.2.6. ábra).
Satellites - A műholdak számáról, elhelyezkedéséről, a vételi minőségről és a pontos
koordinátánkról kapunk felvilágosítást a műholdak ablakában (4.2.7. ábra).

4.2.1 View menü

4.2.2 View menü - Toggle Full Screen
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4.2.3 View menü - Map

4.2.4 View menü - Night Mode

4.2.5 View menü - Route

4.2.6 View menü - Dashboard

4.2.7 View menü - Satellites
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4.3 Kalapácsos menü (Settings)
Create waypoint... - Utunk során a fontos pontok, helyek, épületek stb. koordinátáit
eltárolhatjuk. A menü Create waypoint... parancsára (4.3.1. ábra) az éppen aktuális
koordinátáink és magassági adatunk jelenik meg a beviteli ablakban. Nevet adhatunk a
pontnak a könnyebb kereshetőség és az egyértelműség miatt, valamint hosszabb
leírást is mellékelhetünk hozzá a Description mezőben (4.3.2. ábra). A Display
tételnél azt határozhatjuk meg, hogy a térképen csak a pontot jelző ikon, vagy a hozzá
tartozó név, illetve leírás is megjelenjen-e. A Type résznél az ikon típusát
választhatjuk ki egy eléggé nagy, kategóriákra bontott listából. Az OK gomb
lenyomására az adatok bekerülnek a waypointlistába.

4.3.1 Kalapácsos menü

4.3.2 Kalapácsos menü - Create waypoint

Waypoints... - Az út során eltárolt pontokat, valamint a külső fájlból importált
pontokat (pl. geocaching ládalista) tudjuk itt kezelni (4.3.3. ábra). A listában
megtalálható az összes pont, a sorrendet pedig mi választhatjuk meg, egyebek mellett
az alábbi hasznos szempontok alapján: név (abc oda-vissza), távolság (közelebbitől a
távolabbi pontig és fordítva), pont létrehozásának dátuma, tengerszint feletti magasság
stb.
A File menü segítségével tudunk külső fájlból pontokat importálni, vagy a
programban eltárolt waypointokat fájlba elmenteni (4.3.4. ábra). Az Import...
menüpont után megkereshetjük a pontokat tartalmazó fájlt a PDA-n - a program az
OziExplorer .wpt és a Garmin .mps és .gdb formátumait kezeli (a geocaching.hu
ládalistája letölthető ilyen formátumban). Az itt kijelölt fájlban található pontok
megjelennek a Waypoint listában. Az Export... paranccsal tudjuk a waypointlistát
elmenteni, szintén a fent említett .wpt, .gdb vagy .mps formátumban.
Bármelyik waypointra kattintva az alul található kalapácsos menüből az alábbi
funkciókat lehet elérni (4.3.5. ábra):
Show on Map - erre kattintva a program megmutatja a térképen, hogy hol található az
adott útpont (4.3.6. ábra).
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Go to Point - Kattintásra a Russa a ponthoz navigál légvonalban, vagy intelligensen,
útvonaltervezéssel (attól függ, hogy a beállításoknál mit választottunk a Routing
menüben - lásd 3.8.2. ábra).
Properties... - A kiválasztott waypoint adatait tudjuk szerkeszteni egy ugyanolyan
ablakban, mint amilyen a Create Waypoint... menüpont esetén már láthattunk (4.3.2.
ábra), így lehetőségünk van egy-egy útpont ikonját, leírását, koordinátáit később is
módosítani.
Delete - A kijelölt waypointot lehet eltávolítani a listából. Figyelem: a művelet nem
visszavonható!
Delete All - Az összes waypoint törlése a listából. Figyelem: a művelet nem
visszavonható!
Az itt felsorolt menüpontok (amint azt a 4.3.5. ábrán is lehet látni) ikon formájában is
elérhetők a program alsó ikonsorában.

4.3.3 Kalapácsos menü - Waypoints...

4.3.4 Waypoints... - Import/Export

4.3.5 Waypoint lehetőségek

4.3.6 Waypoints... - Show on Map
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Routes... - A route előre megtervezett útvonalat jelent, és többféleképpen is
segítségünkre lehet a Russában. Lehetőségünk van a térképen pontokat leszúrva routeokat meghatározni, vagy külső fájlból előre összeállított útvonalat importálni, de
amikor a Russa útvonalat tervez pl. a kijelölt pontig (Go to Point, lásd 4.3.5. ábra),
akkor is route-ot hoz létre, és az így keletkezett útvonalon navigál végig. A
beállításoktól függően a routepontok közötti navigáció történhet légvonalban és
intelligensen (a térképen található utakon végignavigálva) is.
A Routes... menüpont alatt tehát az útvonalak kezelhetők (4.3.7. ábra). Lehetőség van
a route-ok rendezésére egyebek mellett név, hossz, megtételhez szükséges idő alapján.
A File menü Import... parancsával külső fájlban tárolt route-ot tölthetünk be, az
Export... paranccsal pedig meglévő útvonalat menthetünk ki fájlba (4.3.8. ábra). A
Russa jelenleg az OziExplorer .rte és a Garmin .gdb route formátumát ismeri export és
import szinten is.

4.3.7 Kalapácsos menü - Routes...

4.3.8 Routes... - Import/Export

A Kalapácsos ikonra kattintva a következő opciókhoz jutunk (4.3.9. ábra):
Show on Map - Megmutatja a térképen az útvonalat
Navigate - Végignavigál a kijelölt útvonalon.
New Route - Új útvonalat hozhatunk létre, akár meglévő waypointok routepontként
való alkalmazásával is.
Create copy - Másolatot készít a kijelölt route-ról, így nyugodtan módosíthatjuk,
bütykölhetjük az útvonalat, az eredeti is megmarad, különálló route-ként.
Delete - Törli a kijelölt útvonalat a listából. Figyelem: a művelet nem visszavonható!
Delete All - A listában lévő összes route-ot törli. Figyelem: a művelet nem
visszavonható!
Properties... - A route beállításait itt érjük el (4.3.10. ábra). A megjelenő ablakban a
Name mezőbe az útvonal nevét adhatjuk meg, a Description mezőben pedig hosszabb
leírásra is lehetőségünk van. A Color felirat alatt a színes téglalapra kattintva
kiválaszthatjuk, hogy milyen színnel jelölje a Russa a térképen megjelenő útvonalat
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(4.3.11.és 4.3.12. ábra). Ezen opciók alatt találjuk a routepontokat (az útvonal pontjai,
amiket érintve jutunk el a célhoz). A routepontok lehetnek hagyományos waypointok,
és csak az útvonaltervezés szempontjából kijelölésre került koordináták. Utóbbiakat
nem lehet szerkeszteni, az útvonal által érintett waypointokat viszont a korábban már
ismertetett módon kezeli a Russa.

4.3.9 Routes... - Kalapácsos menü

4.3.10 Routes... - Properties

4.3.11 Route a térképen

4.3.12 Route színe megváltoztatva

A routepontokkal való műveleteket a Kalapácsos ikonra kattintva érhetjük el (4.3.13.
ábra):
Show on Map - Megmutatja az adott pontot a térképen.
Navigate - Az adott ponthoz navigál a Russa, légvonalban vagy intelligensen,
a beállításoktól függően.
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Waypoint Properties... - Ha az adott routepont egyben waypoint is, akkor a
waypointoknál ismertett módon lehet szerkeszteni.
Insert Waypoint... - A parancs segítségével a waypointok listájából lehet pontot
beilleszteni a routepontok közé, így az útvonal azt a pontot is érinteni fogja.
Remove from Route... - A kijelölt pont eltávolítása az útvonalból.
Move Up - A kijelölt routepont felfelé mozgatása a listában. Ennek hatására az
adott pontot előbb fogja érinteni az útvonal, hiszen megváltozik az érintendő
pontok sorrendje.
Move Down - A kijelölt routepont lefelé mozgatása a listában. Ennek hatására
az adott pontot később fogja érinteni az útvonal, hiszen megváltozik az
érintendő pontok sorrendje.
Invert - A parancs hatására megfordul a routepontok sorrendje, tehát az egész
útvonal a végén kezdődik, így visszafelé tudunk haladni, vagyis az Invert
parancs használatával könnyen lehet hazanavigálni ugyanazon az úton.
Recalculate Route - Az útvonal újratervezését indíthatjuk ezzel a paranccsal.
Ha routepontokat törlünk a listából és esetleg további waypointokat adunk
hozzá, akkor értelemszerűen változik az útvonal, szükség lehet az út
kibővítésére vagy lerövidítésére, a parancs kiadása után a Russa pedig magától
elvégzi a szükséges számításokat.
Az itt ismertetett menüpontokat az alsó ikonsor használatával is el lehet érni (lásd
4.3.13. ábra).

4.3.13 Route Properties - menüpontok

Stop Route Guidance - A paranccsal kikapcsolhatjuk a navigációt. A menüpont
értelemszerűen csak akkor érhető el, ha route-on navigálunk, vagy célpontot kijelölve
kiadtuk a Go to Point vagy Navigate parancsot.
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Record Track - A parancs hatására bekapcsol a trackrögzítés (vagy kikapcsol, ha már
korábban rákattintottunk, tehát kétállású kapcsoló), így a Russa fájlba menti a megtett
utat, amit aztán asztali PC-n meg lehet jeleníteni, ki lehet elemezni (4.3.1. ábra). A
Russa a Garmin .mps formátumába menti a tracket. Egészen addig ugyanabba a fájlba
menti, amíg meg nem szakítjuk a track rögzítését (a menüpont újbóli használatával),
és újat nem kezdünk. A programban jelenleg még nem lehet állítani a trackfájlok
könyvtárát, így minden track a My Documents/GPS Tracks and Waypoints
könyvtárba kerül. A könyvtár a .mps fájlokon kívül tartalmaz egy Tracks.bin és egy
Wayponts.bin fájlt is, előbbi az utolsó 10000 trackpontt tárolja, ezt jeleníti meg a
térképen, ha a beállítások engedélyezik (3.2.3. ábra), utóbbiban pedig a waypointok
listáját tárolja a program.
A Russa által rögzített trackek kellően részletesek, így túrázás esetén alkalmasak a
turistautak.hu munkájának segítésére (részletek: http://www.turistautak.hu).
Connect to GPS - A parancs segítségével a Russa kapcsolódik a GPS vevőhöz a
beállításoknál megadottak alapján. Ha csak a térképet szeretnénk nézegetni, akkor a
parancs ismételt kiadásával bontja a kapcsolatot, így kevesebb áramot fogyaszt a
PDA.
Find - A Russa lehetőséget kínál arra, hogy keressünk a térképen, legyen szó útról,
településről, POI-ról, tavakról stb. A Find menü a következő almenükből tevődik
össze (4.3.14. ábra):
Waypoints... - A program megnyitja a waypointok kezelésére alkalmas ablakot, ahol
az ott ismertetett rendezési parancsokkal lehet megtalálni a szükséges pontot.
Cities... - Településekre lehet rákeresni az erre alkalmas térképeken. Fontos: a
turistautak.hu térképein a települések felületekként vannak eltárolva, így ezt a funkciót
nem használhatjuk (helyette a Nearest Places... parancsra lesz szükség, lásd később).
Places in Cities... - A településen belül lehet keresni az erre alkalmas térképeken.
Fontos: a turistautak.hu térképein ezt a funkciót nem használhatjuk (helyette a Nearest
Places... parancsra lesz szükség, lásd később).
By Postal Adress... - Irányítószám alapján kereshetünk az erre alkalmas térképeken.
Fontos: a turistautak.hu térképein ezt a funkciót nem használhatjuk (helyette a Nearest
Places... parancsra lesz szükség, lásd később).

4.3.14 Find menü
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Nearest Places... - Szó szerinti jelentésben Közeli helyek... A funkció segítségével a
térképen található POI-k (Point Of Interest), utak, felületek (tehát települések a
turistautak.hu térképein) között lehet keresni (a POI-k a térképre felvitt érdekes,
hasznos, kategóriákba gyűjtött pontok, pl. forrás, kilátó, benzinkút, gyógyszertár,
templom, emlékmű stb).
Először egy listából kell kijelölni (4.3.15. ábra), hogy mik között akarunk keresni, 7
kategóriából választhatunk: „városi” POI-k (Points of Interest), földrajzi objektumok
(Geographic Places - ide tartoznak az utak, felületek (városok), tavak, erdők stb),
szabadidő (Recreation), autós pontok (Automobile), és repülés (Aviation). A 7.
kategória a joker, az All types pontot választva az összes kategóriában keres a Russa.
Mindegyik kategória további alkategóriákból tevődik össze, ezek között lehet
választani (4.3.16. ábra). A kívánt alkategórián duplakattintással továbblépve jutunk a
tényleges keresőablakhoz (4.3.17. ábra). Ha nem akarjuk minden kereséskor a
kategóriaválasztó ablakot látni (hanem mindig a korábbi kategóriában akarunk
keresni), akkor a bal alsó sarokban lévő Kalapács ikonra kattintva ki kell venni a pipát
a Show this Window Automatically tétel elől.

4.3.15 Find/Nearest Places... - Kategóriák

4.3.16 Nearest Places... - Alkategóriák

4.3.17 Nearest Places... - Keresőablak
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A keresőablak az alábbi részeket tartalmazza (4.3.17. ábra):
Distance - Itt azt adhatjuk meg tizedkilométer pontosan, hogy mekkora
körzetben keressen a program.
Name - Ide kell beírni a keresett objektum (út, város, POI) nevét. Ha nem
vagyunk benne biztosak, elég csak töredékét beírni (pl. ha nem tudni, hogy a
térképen „szerkő” vagy „szerkövek” néven szerepel a célpont, akkor elég
annyit írni, hogy „szerk”, persze ilyenkor a találatok között olyan is szerepelhet
majd, hogy „szerkesztőség” vagy „szerkezet”).
Type - Itt a kiválasztott kategóriát látjuk. A … gombra kattintva kategóriát
válthatunk.
Find - A gombra kattintva elkezdődik a keresés (4.3.18. ábra), aminek
időtartama a keresés sugarától kezdve a választott kategórián és a térképen
található objektumok számán át egészen a PDA sebességéig mindentől függ.
Ha keresésünk sikertelen, akkor a program ezt a „No object fitting search criteria
found.” hibaüzenettel adja tudtunkra. Ha keresésünk sikeres volt, akkor a egy listát
kapunk a keresési feltételeknek megfelelő objektumokról (4.3.19.-20. ábra), melyet
sorba rendezhetünk egyebek mellett név és távolság alapján is. A számunkra
megfelelő objektumot kijelölve az alsó ikonsor két lehetőséget biztosít számunkra:
Show on Map - Megmutatja a választott objektumot a térképen.
Go to Object - A kiválasztott objektumhoz navigál.

4.3.18 Nearest Places... - Keres

4.3.19 Nearest Places... - Találat

4.3.20 Nearest Places... - Találat

Tippek a kereséshez: A Russa keresőfunkciója eléggé gyorsan dolgozik (egy mai
PDA-n 3-30 másodperc a fent említett paraméterektől függően), ezért sok esetben
felesleges kategóriát választani. Ezt támasztja alá az is, hogy a turistautak.hu
térképein egyelőre nem minden objektum található abban a kategóriában, ahol elsőre
keresné az ember.
A hosszú ékezetekkel az operációs rendszer nyelve miatt előfordulhatnak problémák,
a biztos találat érdekében érdemes a kifejezés ékezet nélküli részét beírni a keresőbe.
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5. Hardvergombok
A Russa legelemibb funkcióit irányíthatjuk stylus (a szövegbevitelre használatos toll
PDA-s körökben elterjedt neve) nélkül, a PDA gombjainak segítségével. Az alábbi 4
gombhoz rendel funkciót a program:
- Balra és Jobbra: A Map, Dashboard, Satellites és Route ablak között lépegethetünk
(4.2.3-7. ábra).
- Fel és Le: A Map (térkép) ablakban zoomolásra használhatjuk a PDA két gombját,
egy gombnyomás hatására egy zoomszintet ugrunk. A Dashboard (műszerfal)
ablakban az egyszerűsített és a részletes megjelenítés között válthatunk.

6. A térkép használata
A térképablak (Map) a következő 3 elemből áll (6.1.1. ábra):
- Térkép
- Kis műszerfal (Mini-dashboard)
- Menü-, és ikonsor
A menüket és a menük funkcióit gyorsan elérhetővé tévő ikonokat már ismerjük.

6.1.1 A térképablak

6.1 Lehetőségek a térképen
Mozgatás - A stylust a képernyőre nyomva „meg lehet fogni” a térképet, ide-oda
lehet mozgatni, így könnyen meg tudjuk tekinteni azokat a részeket is, melyek éppen
nem férnek a kijelzőre. Ha van GPS vétel, akkor a térkép elmozdítása után a
képernyőn újra az a terület jelenik meg, aminek a középpontja a pillanatnyi pozíciónk.
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Térképi elemek információi - A térkép bármely elemére bökve (legyen az POI,
waypoint, út vagy felület), egy kis információs ablak jelenik meg. A buborék
tartalmazza az adott koordinátán fellelhető összes térképi elemet nevét és típusát.
Példánkon (6.1.2-3. ábra) az Ilonka-pihenő látható, melyre kattintva 4 elemből álló
listát kapunk: megjelenik maga a pihenő POI, a Z4 turistaút, ami mentén fekszik, a
330 m-es szintvonal, ami átmegy a ponton, és az erdő felület (ami a turistautak.hu
térképen a National park típussal van jelölve, mert ennek van a leginkább erdőre
emlékeztető zöld színe, tehát ne ijedjen meg senki, nem valódi Nemzeti Parkról van
szó).

6.1.2 Térképi lehetőségek

6.1.3 Térképi elemek információi
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Térképi menü - Ha a térkép bármely pontján nyomva tartjuk a stylust, akkor
megjelenik egy menü (6.1.4. ábra), ami a következő funkciókat kínálja:
Go to - A parancs kiadásakor a Russa útvonalat tervez a jelenlegi pozíciónktól
addig a pontig, ahol a stylust lenyomva tartottuk. Ez a beállításoktól függően
lehet légvonalbeli, vagy az utak felhasználásával intelligens is (3.2.8 ábra).
Create Waypoint... - Waypointot hozhatunk létre azon a pontot, ahol
„leböktük” a ceruzát. Ez a funkció tökéletesen kiegészíti az ikonsorban
található zászlócska ikont, amivel csak az aktuális koordinátáink alapján
adhatunk pontot a listához.
Begin Route - A parancs kiadásával a kijelölt pontot új route-ot (útvonalat)
kezdhetünk megadni. Ha eztán újra előhívjuk a térképi menüt a térkép bármely
pontját érintve, akkor csak két opciót kapunk (6.1.5. ábra): Add to Route,
amivel újabb pontokat adhatunk az útvonalhoz, valamint Cancel, amivel az
útvonal-rajzolást lehet befejezni. Ha a Cancelt választjuk, a térképi menüt
előhozva ismét az összes parancs elérhetővé válik. (Az útvonaltervezésről
bővebben a 4.3. fejezetben találsz információkat).
Mini-Dashboard - Alapértelmezésben a térkép alatt látható kis műszerfalt
lehet ki/bekapcsolni. Ha kikapcsoljuk, több hely marad a térképnek, viszont le
kell mondanunk az általa megjelenített hasznos információkról.
Properties - Az adott pont tulajdonságait kérhetjük le ezzel a paranccsal
(6.1.6. ábra).

6.1.4 Térképi menü

6.1.5 Térképi menü - Route rajzolás

6.1.6 Térképi menü - Properties

Mini-Dashboard - A térkép mellett fontos szerepet tölt be a kis műszerfal is. Ennek
beállításáról a következő fejezetben találni bővebb információkat, ugyanis kezelése
teljesen megegyezik a 4.2. fejezetben említett Dashboard kezelésével.
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7. A Dashboard használata
7.1 A Dashboard működése
A műszerfal és a Map nézetben látható mini-műszerfal működése egyszerű: a
GPS vevő által szolgáltatott adatok alapján számunkra hasznos információkat számol
ki. A Hardvergombok fejezetből már ismerős lehet, hogy egyszerűsített (7.1.1. ábra)
és részletes (7.1.2. ábra) nézettel is rendelkezik ez a panel (5. fejezet). Ha a GPS vevő
fogja a műholdak jelét, akkor a Dashboard friss adatokat jelenít meg.

7.1.1 Dashboard - egyszerűsített nézet

7.1.2 Dashboard - részletes nézet

Bármely panelelemen nyomva tartva a stylust egy menü jelenik meg (7.1.3. ábra),
mely a következő tételeket tartalmazza:

7.1.3 Dashboard - menü
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Select Field - A parancs kiadásával egy listából választhatunk, hogy az adott
téglalapban milyen információkat szeretnénk látni. Erről részletesebben a 7.2.
fejezetben.
Reset Field - Ezzel a paranccsal lehet lenullázni az adott téglalapot, tehát pl. a
megtett kilométerek számlálóját, az átlagsebességet, a legnagyobb magasságot
stb.
Reset All Fields - Ezzel a menüponttal a panel összes elemét egyszerre le
lehet nullázni. Ez alól kivételt képez az Odometer nevű elem, amely az
összesen megtett utat mutatja. Tehát nagyjából úgy viselkedik, mint a
személygépkocsik kilométerórája.
Revert to Default Fields - Mivel lehetőségünk van a panelelemek
cserélgetésére (7.2. fejezet), ezért a Russa rendelkezik egy visszaállító
paranccsal, melynek hatására a gyári összeállítását hozhatjuk vissza a
Dashboardnak.

7.2 A Dashboard testreszabása
Amint azt a 7.1. fejezetben is láttuk, a Dashboardnál előcsalható menü Select
Field utasításával mi dönthetjük el, hogy mit szeretnénk látni az adott kockában. A
parancs kiadása után megjelenik egy Data Fields névre hallgató ablak (7.2.1. ábra),
ahol egy hosszú listából válogathatunk kedvünkre. A következő 12 kategóriából lehet
elemeket a műszerfalra emelni: Trip computer 1 (a megtett úttal kapcsolatos infók),
Trip computer 2 (ugyanaz, mint a Trip computer 1, így lehetőség van pl. odafelé és
visszafelé is külön mérni az adatokat), Max values (az út során elért maximális értékek
kijelzését teszi lehetővé), Navigation (GPS-es a navigációval összefüggő információk
kategóriája), GPS data (a vevőből érkező adatokat találjuk itt), Altitude (a tengerszint
feletti magassággal és annak változásával összefüggő adatok lelőhelye), GPS data
precision (a GPS vétel, minőségével, jellemzőivel kapcsolatos panelek), DGPS data
(a DGPS szolgáltatás információi), Area (területmérésnél fontos panel), Sonar data
(megfelelő műszer esetén a pecásoknak jöhet jól), Map (a térképekkel kapcsolatos
információk kategóriája), System (a rendszer jellemzőinek gyűjtőhelye).

7.2.1 Dashboard - Data Fields
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A 12 kategória alpontjai (melyekhez a program rövid útmutatót is fűz) a következők
lehetnek (a program verziószámától függően):
Trip comupter
Moving Av Spd - Mozgási átlagsebesség. Az érték számításakor a Russa csak
a mozgással eltöltött idővel osztja a megtett út hosszát.
Moving Time - A mozgással eltöltött időt mutatja ez a panel. A mozgás nélkül
töltött időt nem számolja bele, így pl. túrázás során az uzsonnázás, kilátóból
nézelődés nem számít bele.
Overall Av Spd - Átlagsebesség, amibe az állási idő is beleszámít (tehát
kisebb vagy egyenlő a mozgási átlagsebességnél).
Stopped Time - Értelemszerűen a mozgás nélkül eltöltött időt számlálja.
Trip Odometer - A megtett út hosszát mutatja ez a mező.
Max values
Max Altitude - Az út során elért legmagasabb tengerszint feletti magasság.
Max Ascent - A leggyorsabb emelkedés mértéke, m/s-ban.
Max Descent - A leggyorsabb süllyedés mértéke, m/s-ban.
Max Speed - A legnagyobb elért haladási sebesség km/h-ban.
Min Altitude - Az út során elért legalacsonyabb tengerszint feletti magasság.
Odometer - A Russa lenullázhatatlan kilométerórája, ami a program
telepítésétől számolja a megtett út hosszát.
Navigation
Bearing - Ez a panel azt mutatja meg (fokban), hogy milyen irányban van
tőlünk a navigáció során kijelölt célpont.
Distance Current - Távolság a következő waypointig. Főleg route használata
esetén lehet hasznos, hiszen pl. ez mutatja a következő fordulópontig hátralévő
távolságot.
Distance Final - A végcél távolsága. Geocaching esetén hasznos lehet, hiszen
akkor is mutatja a láda távolságát, amikor az útvonaltervezéses navigáció (Use
auto-routing - 3.2 fejezet) szerint már megérkeztünk.
ETA Current - Ez a panel azt az időpontot mutatja, amikor várhatóan a
következő waypointhoz érünk.
ETA Final - A végcél elérésének valószínűsíthető időpontja.
ETE Current - A következő waypoint eléréséhez szükséges becsült idő. Ez az
opció tehát nem időpontot, hanem hátralévő időmennyiséget jelenít meg.
ETE Final - A végcél eléréséhez szükséges becsült idő. Ez az opció tehát nem
időpontot, hanem hátralévő időmennyiséget jelenít meg.
Next Turn - A következő fordulót (kanyarodás, kereszteződés stb.) mutatja ez
a panel, valamint a forduló távolságát.
Pointer - A következő waypoint irányát mutatja egy nyíl, alatta pedig a pont
távolsága olvasható. Ez a geocacherek fegyvere.
Sunrise - Praktikus mező, amely azt mondja meg, hogy az aktuális
koordinátánkon mikor van napkelte.
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Sunset - Az előzőhöz hasonló panel, amely a napnyugta időpontját mutatja az
adott pozíciónkhoz.
VMG - A következő waypointhoz viszonyított sebességünk. Pl. nyilván hiába
megyünk 5 km/h sebességgel egy hegyi szerpentinen, a hegy tetejéhez nem 5
km/h sebességgel közelítünk, az csak légvonalban közlekedve lenne
megvalósítható.
Waypoint Final - A végcélt jelentő waypoint neve.
Waypoint Next - A következő waypoint neve.
GPS data
Date - A helyi dátum.
Date GMT - A GMT, vagyis greenwitchi dátum. Az előző mezőtől
értelemszerűen csak akkor térhet el, ha nem egy időzónában vagyunk
Greenwitch-csel.
Heading - Ez a Russa beépített iránytűje. Csak mozgás esetén működik,
hiszen csak így tudja meghatározni, hogy milyen irányban haladunk, és ahhoz
képest merre van Észak. Ha azonban NMEA kompatibilis mágneses iránytűt
csatlakoztatunk a PDA-hoz, akkor annak adatai alapján álló helyzetben is
helyesen mutatja az irányt.
Latitude - Jelenlegi pozíciónkat jellemző szélességi fok a WGS84
rendszerben.
Longitude - Jelenlegi pozíciónkat jellemző hosszúsági fok a WGS84
rendszerben.
Speed - Jelenlegi haladási sebességünket mutatja ez a doboz.
Time GMT - A greenwitchi pontos idő.
Time of Day - Helyi pontos idő.
Altitude
Altitude - Jelenlegi tengerszint feletti magasságunkat mutatja ez a kocka.
Climb angle - A haladás dőlésszöge, ami azt mutatja meg, hogy mennyire lejt
vagy emelkedik utunk. Ezt a funkciót csak Garmin vagy SIRF protokollt
használó GPS-ek esetén tudjuk használni.
Glide Ratio - A vízszintesen és függőlegesen megtett út aránya. Csak Garmin
vagy SIRF protokollt használó GPS-ek esetén tudjuk kihasználni.
Height of Geiod - Hosszas elméleti tárgyalás nélkül annyit érdemes tudni,
hogy a Földet több módon lehet modellezni (ez szükség ahhoz, hogy
koordinátákat tudjunk rendelni minden pontjához), és ezen modellek között
kisebb-nagyobb eltérések vannak. Ennek az eredménye az, hogy a GPS által
mért magassági adat nem ugyanaz, mint a geodéziában általánosan használt
tengerszint feletti magasság. A kettő közti különbséget (amit
geoidundulációnak hívnak) mutatja ez a panel.
Vertical Speed - Az emelkedés/süllyedés sebességét mutatja. Csak Garmin
vagy SIRF protokollt használó GPS-ek esetén tudjuk kihasználni.
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GPS data precision
EPE - A GPS vétel pontosságát méterben kifejező jellemző. Fontos tudni,
hogy az EPE a Garmin találmánya (ezért csak Garmin protokollal
kommunikáló vevővel használható), számítási képletét nem hozták eddig
nyilvánosságra, és a műholdas helymeghatározás működési elvéből kiindulva
az EPE csak félig épül tudományos alapokra, elsődleges célja az, hogy az
egyszerű felhasználóknak kézzelfogható, könnyen értelmezhető adatot
szolgáltasson a vétel pontosságáról.
GPS Fix Quality - A vétel módjáról és minőségéről tájékoztató mező. A két
leggyakrabb vételi körülmény a 2D és 3D mód. Előbbi esetén nem fogható
kellő mennyiségű műhold jele a magassági adatok meghatározásához, utóbbi
esetén viszont igen. Az átlagos GPS használat során a 3D mód jellemzi a
vételt.
HDOP - Az EPE értékkel szemben ez pontos, tudományos mértéke a
(horizontális) vétel pontosságának. Gyakorlati oldalról nézve a kisebb HDOP
érték jobb vételt (kisebb pontatlanságot) jelent. Általában 0.8 és 1.6 körüli
értéket tartunk alkalmasnak precízebb feladatokra (pl. turistautak.hu trackelés),
de rosszabb vételi körülmények között 2-4 körüli (vagy nagyobb) értékekkel is
lehet találkozni.
Magnetic Variation - A Föld valódi és mágneses északi iránya között eltérés
van, ez a mező pedig a kettő közötti különbséget jeleníti meg.
Used Satellites - Ezzel a dobozzal a pozíció meghatározásához éppen
felhasznált műholdak számát tudjuk megjeleníteni.
VDOP - A HDOP értékhez hasonló mező, a különbség az, hogy míg a HDOP
a horizontális (vízszintes) hibát mutatja, addig a VDOP a vertikális
(függőleges) pontatlanságot, tehát a magassági adat pontosságát jellemzi.
Vertical EPE - A csak Garmin vevővel használható opcióval a magassági adat
meghatározásának pontatlanságát olvashatjuk ki.
DGPS data
A DGPS dióhéjban egy korrekciós eljárás, amivel a vétel hibái (légköri
jelenségek, egyéb zavarok) javíthatók, a leggyakrabban a WAAS (Amerikai
Egyesült Államok) és EGNOS (Európa) formájában találkozhatunk vele
(leginkább a GPS vevők képességeit taglaló dokumentumokban).
DGPS Age - A DGPS korrekciós jelek „kora”. Minél régebben történt a
DGPS adatok frissítése, annál kevésbé aktuálisak, tehát kisebb az esély arra,
hogy javítják a vételt.
DGPS Station - A korrekciós jeleket sugárzó adókat azonosítókóddal látták
el, ezt a panelelemet választva megtekinthetjük az azonosítót.
Area
Area - A Russa képes alapszintű területmérésre. A track által határolt (bezárt)
területet mutatja ez a kocka.
Sonar data
Depth - NMEA kompatibilis szonárt csatlakoztatva a Russa képes kiolvasni
belőle a mélységet.
Temperature - NMEA kompatibilis hőmérő által mért adatot jelenít meg.
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Map
File Name - Az éppen megnyitott térképfájl neve. Atlas módban is csak 1 fájl
nevét írja ki.
Map Opening - Az az idő, ami a térkép megnyitásához szükséges volt.
Map Rendering - Az az idő, ami a térkép rendereléséhez (kirajzolásához)
szükséges volt.
Map Renderings - Számláló, ami azt mutatja, hogy hányszor renderelte
(rajzolta újra) a program a térképet. Ilyen újrarajzolás történik minden
zoomoláskor, térképmozgatáskor.
Map Zoom Level - A térképek ún. zoomszintekből állnak, és 0-tól számozzák
őket. A 0. szinten nézve a legrészletesebb, és ahogy nő a számozás, úgy
csökken a részletesség. Ezért van az, hogy amikor kizoomolunk egy térképek,
akkor egyre kevesebb részlet látszik rajta, a kisebb utak eltűnnek, és a POI-k
közül sok nem jelenik meg. Erre azért van szükség, mert ha távolról is
ugyanolyan részletesek lennének a térképek, akkor a sok vonal és pont
átláthatatlan dzsungelt alkotna, arról nem is beszélve, hogy jelentősen
meghosszabbítaná a térkép kirajzolásához szükséges időt. Ezzel az opcióval
megtekinthetjük, hogy éppen melyik zoomszintet látjuk.
Maps in Cache - Az egyszerre betöltött térképek száma. Nyilván ennek csak
Atlas üzemmódban van értelme, és azt mutatja meg, hogy hány térképet töltött
be a Russa a memóriába a gyors elérés végett.
Objects - A térképen pillanatnyilag látható pontok, vonalak, felületek száma,
az iménti sorrendben, / jellel elválasztva.
Routes Rendering - Az az idő, ami az útvonalak (route-ok) kirajzolásához
kellett.
Trk Rendering - Az az idő, ami a trackek kirajzolásához kellett.
Wpts Rendering - Az az idő, ami a waypointok kirajzolásához kellett.
System
Battery - Az akkumulátor töltöttsége. Az adatot a Windowstól nyeri a Russa.
Clock Drift - A PDA órája és a GPS-ből nyert idő közti különbség. A GPS
által szolgáltatott idő nagyon pontosnak számít, ezért érdemes ahhoz
szinkronizálni a PDA óráját.
Clock Fix-ups - A Russa képes a PDA óráját a GPS által szolgáltatott időhöz
állítani (3.2. fejezet). Ez a panelelem azt számolja, hogy hányszor történt ilyen
korrekció.
CPU Usage - A Russa processzorterhelését jelző mező.
Data Failures - A GPS vevőből érkező hibás adatok számlálója. Ha az érték
nem nulla, és növekszik, akkor nagy valószínűséggel baj van a GPS vevővel.
Free Memory - A rendszer szabad memóriáját jelzi ki ez a panelelem.
Initialization - Az az idő, ami a Russa indításához szükséges volt.
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8. Térképek a Russához
8.1 Térképformátumok
A Russa jelenleg két térképformátumot támogat: a Garmin-féle .img-t és a
félig-meddig sajátnak tekinthető .rus-t. Előbbiről azt kell tudni, hogy előállítása nem
egyszerű folyamat. A .rus abból a szempontból is előnyösebb, hogy kicsivel kevesebb
helyet foglal, valamint a 4.1. fejezetben bemutatott Atlas funkciót is csak .rus
térképekkel lehet igénybe venni. A .rus-t azért is szeretjük jobban, mert gyorsabban
kezeli a Russa. Ez ugyan processzortól, szabad memóriától, térkép méretétől,
részletezettségétől, zoomszinttől is függ, azonban elmondható, hogy mind a
megnyitás, mind a renderelés (kirajzolás) terén fürgébb a Russa, ha .rus térképekkel
etetjük.
8.2 A turistautak.hu térképei
Mivel ez a dokumentum a GPS-es turizmus elősegítését tűzte ki célul, így
fontos szót ejteni a turistautak.hu (http://www.turistautak.hu) közössége által készített
ingyenes, rendszeres frissítésű, minőségi térképekről. A közösség honlapjáról jelenleg
a Garmin .img formátumában érhetők el a térképek, egyetlen tömörített állományban,
tájegységenként önálló fájllal. A térképekből létezik szintvonalas és szintvonal nélküli
verzió is (a szintvonalak megnövelik a fájl méretét és a kirajzoláshoz szükséges időt).
A garminos .img térképek innét érhetők el: http://turistautak.hu/garmin.php
Itt a magyarázatot elolvasva könnyen megérthető, hogy melyik összeállítás mit
tartalmaz. A legtöbb PDA-val túrázó felhasználónak a Turistautak vagy a Turistautak:
utak+felületek verzióra lesz szüksége. Előbbi a szintvonalas verzió, utóbbi nem
tartalmaz szintvonalakat. Fontos, hogy ne a telepítő verziót válasszuk, hanem a zip
változatot. Töltsük le tehát a http://turistautak.hu/file.php?dir=maps&file=turistautakgarmin.zip tömörített állományt (ez tartalmazza a szintvonalas térképeket) vagy a
http://turistautak.hu/file.php?dir=maps&file=turistautak-utak-feluletek-garmin.zip fájlt
(ebben találjuk a szintvonal nélküli térképeket). A tömörített fájlban sok, 8 jegyű
számmal ellátott .img fájlt találunk. A számkódok értelmezéséhez elég az 5. és 6.
számjegyet megnézni, az kódolja a tájegységet, az alábbi módon:
•

01 – Aggteleki-karszt

•

02 – Bakony

•

04 – Balaton

•

05 – Börzsöny

•

06 – Budai-hegység

•

08 – Cserhát

•

10 – Gerecse

•

11 – Karancs, Medves és Heves-Borsodi-dombság

•

12 – Somogy

•

13 – Kőszegi-hegység

•

14 – Mátra
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•

15 – Mecsek

•

16 – Pilis és Visegrádi-hegység

•

18 – Soproni-hegység

•

19 – Velencei-hegység

•

20 – Vértes

•

21 – Őrség

•

22 – Zempléni-hegység

•

28 – Zala

•

29 – Bükk

•

52 – Gödöllői-dombság

•

54 – Kisalföld

•

55 – Mezőföld

•

56 – Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze

•

57 – Felső-Tiszavidék, Hajdúság, Nyírség

•

58 – Körösvidék, Kis-, és Nagy-Sárrét

•

59 – Közép-Tiszavidék, Nagykunság, Hortobágy
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A turistautak.hu térképállománya hamarosan .rus formátumban is letölthető lesz,
jelenleg a tesztfázis zajlik. A direkt Russára optimalizált .rus térképek BigMick (alias
Mikulás) jóvoltából a tesztelés idejére a http://gps.info-racio.hu/ oldalról érhetők el.
Ezek a térképek útvonaltervezősek, és használatukhoz ajánlott az általa elkészített skin
fájlok használata (a skinekről bővebben a 9.3. fejezetben).
A kiválasztott .img térképet elég felmásolni a PDA valamelyik könyvtárába, és máris
megnyitható a 4.1. fejezetben tárgyalt módon. Fontos tudni, hogy a régebbi Russa
verziókkal előfordult, hogy a több könyvtár mélységben található fájlokat nem találták
meg, az 1.1.28.15-ös verziónál ilyen jelenséggel azonban nem találkoztunk.
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8.3 Térképek konvertálása
A 8.1. fejezetben leírtak alapján előnyös, ha térképeinket .rus formátumban
nyitjuk meg a Russában. Lehetőség van a Garmin .img térképeiből .rus fájlokat
csinálni, arra azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy a konverzió minőségveszteséggel jár, tehát az img-ből .rus-ba történő átalakítás után kicsivel pontatlanabb
lesz a térkép (pl. az az út, aminek az íve az .img-ben 38 pontból áll, a .rus fájlban már
lehet, hogy csak 30-ból fog állni). A Russa Atlas üzemmódjának kihasználásához
azonban ez a procedúra elkerülhetetlen.
A konvertáláshoz a GPSMapEdit (rövidebben MapEdit) nevű programra van
szükségünk. A mi kis házi céljainkra ingyenesen használható a szoftver. Letölteni a
http://geopainting.com/en/ oldalról lehet. A MapEdit nem igényel telepítést. Futtassuk
a mapedit.exe-t. A konvertálás a következő lépésekből áll:
1. A File menü Open parancsával (8.3.1 ábra) keressük meg a konvertálni
kívánt .img fájlt.

8.3.1 MapEdit - Térkép megnyitása

2. Amennyiben azt szeretnénk, hogy útvonaltervezős térképet (3.2 és 4.3
fejezet) kapjunk a művelet végén, akkor kattintsunk a Tools menüre, és
válasszuk a Generate Routing Nodes almenü at Coinciding Nodes of Polylines
parancsát (8.3.2. ábra). Ekkor létrehozza a MapEdit az útvonaltervezéshez
szükséges adatokat a térképen (ebből persze mi nem látunk semmit, csak ha a
nulladik zoomszintre váltunk a View/Levels/Level0 paranccsal - ekkor sok
színes kocka formájában láthatjuk munkánk gyümölcsét).

Kezelési útmutató, tippek, trükkök

38. oldal

3. Már csak el kell menteni a térképet. Válasszuk a File menü Save Map As...
parancsát (8.3.1. ábra), és a formátumok közül válasszuk ki a Russa map
(*.rus) opciót (8.3.3 ábra). Adjunk neki nevet, kattintsunk a Mentésre, és már
készen is van a .rus térkép.

8.3.2 MapEdit - Útvonaltervezős térkép készítése

8.3.3 MapEdit - Térkép mentése
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8.4 További letölthető térképek
A turistautak.hu térképei mellett az alábbi webcímeket érdemes felkeresni .img
és/vagy .rus térképekért:
•

ETP.hu (http://www.etp.hu). Az Erdély Térkép Project lelkes munkásai
részben a turistautak.hu munkásai is, így minden további nélkül kitalálható,
hogy innét ingyenes, minőségi turistatérképeket lehet letölteni az erdélyi
túrákhoz, .img és .rus formátumban is.

•

MapCenter (http://www.mapcenter.cgpsmapper.com). A legnagyobb ingyenes
térképgyűjtemény a világon (a MapCenter egyben egy szolgáltatás, a feltöltött
nyersanyagból elkészíti a végső .img térképet). Ezen a portálon a világ minden
tájáról találni térképeket, a túra mellett közúti, légi és vízi közlekedéshez is.
Mivel a rendszer automatikus, így sem tartalmi, sem minőségi szűrésen nem
mennek át az itt fellelhető térképek, tehát a minőség erősen változó. A
rendszernek elindították a 2. verzióját, itt is érdemes szétnézni, ha térképet
keresünk: http://www.mapcenter2.cgpsmapper.com

•

Tátra térkép (http://www.icpnet.pl/~lechrata/turystyka_routable.zip). Kedvelt
turistacélpont, ezért gyakori kérdés, hogy hol találni a neten Garmin .img
formátumú térképet a területről.

•

Szlovákiai turistatérképek (http://buteo.szm.sk/gps/download.htm). Szintén
népszerű északi szomszédunk a turisták körében. Sajnos ez a térképrendszer
egy ideje nem frissül, de még így is jó támpont.

•

Cseh és szlovák térképek (http://gps-maps.info). Erről az oldalról topo és autós
térképeket tölthetünk le.
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9. A Russa testreszabása
9.1 Magyar feliratok
A Russában beállíthatjuk, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a feliratok,
menüpontok (3.2. fejezet). Az eredeti orosz nyelvi anyag a programba van beépítve (a
russa.exe-ben), míg bővíteni külső fájlokkal lehet. A magyar fordítást végző közösség
a http://hunrussa.fw.hu/ oldalon helyezi el az aktuális fordítást, innét kell letölteni a
tömörített állományt. A csomagból a 040e.rll nevű fájlra van szükség, ezt kell a Russa
programkönyvtárába (a russa.exe-vel egy könyvtárba) másolni. Innét kezdve a 3.2.
fejezetben leírtak szerint tudjuk kiválasztani a magyar nyelvet.
9.2 Magyar hangok
A Russa navigáció során bemondja a szükséges instrukciókat (merre kell
kanyarodni stb). Sancho, a PDAMánia egyik derék munkása (aki a geocaching.hu
közösséget is erősíti) elkészítette a Russa magyar navigációs hanggyűjteményét is, ami
letölthető innét: http://sancho.hu/files/russa/russa_wav_sancho01.zip
A tömörített állományt ki kell csomagolni, majd a .wav fájlokat be kell másolni a GIS
Russa/wav/ könyvtárba. Innét kezdve magyarul irányít minket a szoftver. Az eljárás
egyszerűségéből következik, hogy bárki csinálhat magyar hangot, csak WAV
formátumban fel kell mondani számítógépre a navigációs utasításokat.
9.3 Skinek használata és testreszabása
A Russa megjelenítése (vonalak színe, vastagsága, felületek színe, mintája stb.)
valamilyen szinten igényeink szerint módosítható. A megjelenítési paramétereket a
Russa a program könyvtárában található day.skin és night.skin fájlban tárolja, előbbi a
nappali, a másik pedig az éjszakai megjelenítést (4.2. fejezet). A Russa alapértelmezett
skinjei nem kifejezetten a gyalogos turisták szempontjait tekintik elsődlegesnek, ezért
elkészült a turistautak.hu térképeihez látványban és funkcionalitásban is leginkább illő
nappali és éjszakai „bőr” is, melyek letölthetők innét:
http://gps.info-racio.hu/dl.php?fn=day.skin
http://gps.info-racio.hu/dl.php?fn=night.skin
Tudni kell, hogy a térképen megjelenő utakhoz és felületekhez ún. úttípusok és
felülettípusok tartoznak, emiatt néz ki másként a térképen egy autópálya és ösvény,
vagy egy tó és egy erdő. Ha valamelyik út vagy felület kinézetét szeretnénk
megváltoztatni a Russában, akkor először ki kell deríteni, hogy a .img vagy .rus
térképen milyen úttípus vagy felülettípus tartozik az adott objektumhoz. Ezt a 8.3.
fejezetben már ismertetett GPSMapEdit segítségével tudjuk megtenni. Töltsük le
(http://geopainting.com/en/), tömörítsük ki és futtassuk a mapedit.exe-t.
A File menü Open parancsával nyissuk meg a térképet (lehet .img és .rus is).
Válasszuk a View menü Levels alpontjából a Level0 opciót. Az eszközsorban található
nagyítóval közelítsünk rá a térképnek azon részére, ahol a minket érdeklő úttípus vagy
felülettípus előfordul. A Tools menüből válasszuk a Select Objects parancsot, majd az
egérrel duplaklikk a kiszemelt úton vagy felületen. Ekkor megnyílik az úthoz tartozó
Object Properties ablak (9.3.1. ábra). A Type mező hordozza a számunkra fontos
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információt: a szöveges megnevezés után zárójelben található az adott típus kódja, ez
alapján tudjuk a skint módosítani.

9.3.1 Skin módosítása - típuskód

A következő lépésben nyissuk meg a szerkeszteni kívánt skint (day.skin vagy
night.skin) egy tetszőleges szövegszerkesztőben. Az alábbi rendezett (táblázatszerű)
adatsorok fogadnak minket (9.3.2. ábra - részlet):
90 0 190 A7C979 black
91 0 196 A7C979 black
92 0 189 A7C979 black
93 0 195 B7E999 black
94 0 193 4ACA4A black
95 0 191 4ACA4A black
96 0 194 4ACA4A black
97 0 192 4ACA4A black
polylines
0 0 solid 1 2 black solid 0 0 black medium black false
1 0 solid 7 8 black solid 5 4 BFCFEF medium black false
2 0 solid 6 7 black solid 4 5 B0C0D8 medium black false
3 0 solid 4 6 black solid 2 2 98A8B8 medium black false
4 0 solid 5 6 black solid 4 3 A0B0C0 medium black false
5 0 solid 2 4 red solid 1 2 red medium black false
6 0 solid 3 4 B62D10 solid 0 2 B62D10 medium black false
7 0 solid 2 2 B62D10 none 0 0 black medium black false
8 0 solid 3 6 black solid 2 4 90A0B0 medium black false
9 0 dash 2 3 B62D10 dot 2 3 B62D10 medium black false
a 0 dot 1 1 black none 0 0 black medium black false
b 0 solid 3 4 red solid 2 0 red medium black false
c 0 solid 4 5 black solid 2 3 E88866 medium black false
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A polygons bekezdés tartalmazza a felülettípusokat, a polylines bekezdés pedig az
úttípusokat, melyek módosításához az alábbi ismeretek szükségesek:
1. oszlop - A típuskódot jelöli, tehát pl. a 9.3.1. ábrán látható út típusa 0x3, vagyis a
polylines bekezdés 3-as kezdetű sora vonatkozik rá.
3. oszlop - A vonal szegélyével kapcsolatban meghatározhatjuk, hogy az folyamatos
(solid), pontozott (dot) vagy szaggatott vonal (dash) legyen.
5. oszlop - Az út teljes szélessége, amibe a szegély és a belső része is beletartozik.
6. oszlop - A vonal szegélyének színe, a számítástechnikában elterjedt hexadecimális
színkóddal, vagy a szín angol nevével (pl. black, white, red stb).
7. oszlop - A vonal belsejével kapcsolatban is meghatározhatjuk (akárcsak a 3.
oszlopban a szegélynél), hogy folytonos vagy szaggatott megjelenítésre vágyunk.
9. oszlop - A vonal belsejének szélessége. Ebből következik, hogy a szegély
szélességét úgy kapjuk, hogy az 5. oszlopból kivonjuk a 9. oszlopban található számot,
majd az eredményt osztjuk 2-vel (hiszen a vonal mindkét oldalán van szegély).
10. oszlop - A vonal belsejének színét határozhatjuk meg, a 6. oszlopnál leírtak
szerint.
A fent ismertetett eljárás textornak, az egyik russás PDAMániákusnak munkásságát
dícséri.

10. Geocaching Russával
10.1 Ládalista letöltése és importálása
Aki elejétől a végéig elolvasta a program kezelését ismertető oldalakat, az
valószínűleg magától is rájött, hogy a Russával akár geoládákat is lehet keresni. Ennek
mikéntje nem túl bonyolult, mindössze pár kattintás, és már mehetünk is kincseket
keresni.
1. Töltsük le a geocaching.hu-ról az adott tájegység összes ládájának vagy
csak a kiszemelt ládának a koordinátáit. Tájegység összes ládájához a térképek
lenyíló menüből válasszuk ki a kívánt tájegységet, egyetlen láda esetén pedig a
ládaoldalon kattintsunk a Koordináták letöltése GPS-be feliratra. Innét az
eljárás mindkét esetben megegyezik. Keressük meg a Fájlformátum lenyíló
menüt, és válasszuk ki a .mps Garmin MapSource vagy a .wpt OziExplorer
opciót (régebbi Russa verziókesetén csak a .mps jó). Ha van még egyéb
elvárásunk, akkor azt tetszés szerint beállíthatjuk (pontnév-sablon, leírássablon stb). Kattintsunk a Letöltés gombra, és mentsük le az asztali PC-nre a
letöltésre felajánlott .mps vagy .wpt fájlt.
2. Másoljuk fel a PDA-ra a letöltött fájlt, majd a 4.3. fejezetben ismertetett
módon (Kalapácsos menü/Waypoints..., majd File menü/Import, .mps vagy
.wpt fájl kiválasztása).
3. Ha ezzel is végeztünk, akkor már csak a Waypoint listában ki kell választani
a levadászni kívánt ládát, és kiadni a Go to Point parancsot. A Russa ekkor a
beállításoktól függően útvonalat tervez a ládáig, vagy légvonalban mutatja az
irányt.
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10.2 Ládakeresési tippek a Russához
Map nézetben láthatjuk jelenlegi pozíciónkat, de nem feltétlenül látjuk a
célpontként megjelölt ládát jelző waypointot (mert pl. még messze van). Célszerű
tehát a Map nézetben bekapcsolni a Mini-dashboardot (6. fejezet), és az egyik
panelelemnek a Pointert választani, ami nyíllal mutatja a célpont irányát, alatta pedig
a hátralévő távolság látható (7.2. fejezet).
Amennyiben intelligens útvonaltervezésre van állítva a program (Use autorouting - 3.2. fejezet), akkor a láda közelébe érve (kb. 20-50 méter) a Russa közli,
hogy végre megérkeztünk, és a Pointer többé nem mutatja a láda irányát, sem a
távolságát. Ha ezt el szeretnénk kerülni, akkor vagy állítsuk át a szoftvert légvonalbeli
navigációra (Use direct routes - 3.2. fejezet), vagy a Pointer helyett használjuk a
Distance Final panelelemet, ami ugyan az irányt nem mutatja, de a ládától mért
távolságot mindig, útvonaltervezési beállítástól függetlenül. Ilyenkor ráadásul már
együtt is látszania kell a képernyőn a jelenlegi pozíciónknak és a ládának.
11. Russa az asztali PC-n
11.1 RussaWin
A Russának elérhető egy ingyenes változata is (11.1.1. ábra), amely az asztali
PC-ken fut (ezzel csinálnak kedvet a PDA verzió megvásárlásához). Innét lehet
letölteni: http://gisrussa2.ru/downloads/RussaWinSetup.exe
A program tökéletesen ugyanúgy működik, mint a PPC-s változat, a skineket
és a nyelvi fájlokat is ugyanúgy kell beüzemelni, valamint a kezelés is a fent
ismertetett módon zajlik. Értelemszerűen képes navigációra is.

11.1.1 RussaWin - Russa az asztali PC-n

Kezelési útmutató, tippek, trükkök

44. oldal

11.2 Trackek és waypointok megtekintése asztali PC-n
A Russával készített trackeket és waypointokat az asztali számítógépen is meg
lehet jeleníteni, ráadásul ezeket a térképen is el lehet helyezni. Első lépésként
importálni kell a Russában a waypointokat (.mps, .gdb vagy .wpt formátumban), majd
a .mps trackfájlokkal együtt az asztali PC-re kell másolni őket. Innét a korábban már
emlegetett GPSMapEdit kap szerepet (http://geopainting.com/en/).
1. Indítsuk el a programot, majd a File menü Open... parancsával nyissuk meg
azt a .rus vagy .img térképet, amin a tackeket és waypointokat látni akarjuk.
2. A File menü Add... parancsával keressük ki a trackeket és waypointokat.
Egyszerre akár több fájlt is rápakolhatunk a térképre (11.2.1. ábra).
3. A View menü List of Waypoints, Tracks, Routes parancsával egy ablak
jelenik meg (11.2.2. ábra), ahol a térképre helyezett waypointok és trackek
listáját találjuk. Információ dús ablakról van szó, hiszen a trackeknél látható
az, hogy hány pontból állnak (Points), mikor kezdődött a track rögzítése és
mikor ért véget (Start time és Elapsed time), mekkora utat tettünk meg
(Length), de a körbezárt területről (Area) és a tracket jellemző átlagsebességről
(Avg Speed) is tájékoztat.
4. Duplakattintással az adott track vagy waypoint adatlapját lehet lekérni. Itt
található a tracket jellemző, korábban már említett adatok mellett a Show on
map parancs is, aminek hatására a program az adott tracket waypointot mutatja
meg kiemelve a térképen.

11.2.1 GPSMapEdit - Trackek és waypointok megjelenítése térképen
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11.2.2 GPSMapEdit - Trackek listája

11.2.3 GPSMapEdit - Show on map
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12. A Russa egyidejű használata más GPS-es programokkal
12.1 A GpsGate telepítése és beállítása
Bár létezik több segédprogram is a GPS vevő megosztására, a legismertebb és
legelismertebb a mai napig a GpsGate, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több
szoftver is hozzáférjen a GPS vevőhöz, így egyszerre futhat pl. az autós navigációhoz
az iGO, a geoláda megközelítéséhez pedig a Russa. A GpsGate-et letölteni és
megvásárolni a http://franson.com/gpsgate/ címen lehet.
1. Csatlakoztassuk a PDA-t az asztali PC-hez, majd futtassuk a telepítőfájlt.
Rakhatjuk memóriakártyára is, de akár a rendszer belső tárolójában is helyet
foglalhat.
2. A feltelepített szoftvert elindítva a képernyő jobb alsó sarkában foglal
helyet. Az első futtatáskor egy varázsló segít minket végig a lépéseken (12.1.1.
ábra). Ez eléggé egyértelmű, a program megkeresi a GPS-t, létrehoz egy
virtuális portot, amihez aztán az összes GPS-es program kapcsolódni tud.
Előfordulhat azonban, hogy a GpsGate nem ismeri fel a vevőnket (12.1.2.
ábra). Ilyenkor kézzel kell beállítani a programot.
3. A Varázsló (GpsGate Setup Wizard) első oldalán kattintsunk a Manual
gombra. A megjelenő ablakban az Input fül alatt tudjuk kiválasztani, hogy
milyen bemenetről van szó (12.1.3. ábra). Válasszuk a lenyíló menüből a
COM Port opciót, majd kattintsunk a Settings gombra. A megjelenő ablakban
válasszuk ki a Serial Port listából azt a portot (12.1.4. ábra), amelyiken a GPS
vevőnk található (ezt akár kileshetjük a Russa beállításaiból is), a Baud Rate
résznél pedig az átviteli sebességet kell beállítani, a vevő tulajdonságainak
megfelelően. Ha ezzel is végeztünk, nyomjuk meg az Ok gombot. Az Input
fülre visszajutva az Open gombbal tudjuk tesztelni, hogy jó beállításokat
adtunk-e meg. Ha igen, akkor a Running OK! felirat tájékoztat a sikerről.
4. Az Output fülre kattintva tudjuk létrehozni a virtuális portot (12.1.5. ábra).
Válasszuk kia legördülő listából a Virtual COM Port opciót, és kattintsunk az
Add gombra. A megjelenő ablakban kiválaszthatjuk a virtuális portot (12.1.6.
ábra). Okézzuk le. A művelet sikeréről az alul megjelenő Running OK! felirat
tájékoztat. Ezzel sikeresen megosztottuk a GPS vevőnket több program között.

12.1.1 GpsGate - Varázsló

12.1.2 Varázsló - Nem mindig jár sikerrel
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12.1.3 GpsGate - A bemenet kiválasztása

12.1.4 GpsGate - A port kiválasztása

12.1.5 GpsGate - Virtuális port kell majd

12.1.6 GpsGate - Virtuális port beállítása

12.2 A Russa újrakonfigurálása
Mostantól a GpsGate ül rá a GPS vevőre, tehát a programok csak a virtuális
porton keresztül tudják elérni azt. A Russát a 3.2. fejezetben részletesen tárgyalt
módon kell átállítani: válasszuk a Kalapácsos menü Settings parancsát, majd a GPS fül
alatt, a Scan for GPS receiver résznél szedjük ki a pipát a korábbi beállítástól, és csak
a virtuális port elé rakjunk pipát (a képeken látható példa esetében ez a COM6 volt).
Innét kezdve a Russa a virtuális porton keresztül veszi GPS vevő jeleit.
A többi GPS-es programot is állítsuk be úgy, hogy azok a virtuális porton
keressék a GPS vevőt. Ezzel sikerült elérni, hogy egyszerre több program is
használhassa a műholdak jelét.
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13. A legjellemzőbb hibák elhárítása
13.1 Static Navigation, avagy miért nem mutatja a mozgásunkat a Russa
A manapság legelterjedtebbnek számító SiRF III chippel szerelt GPS vevők és
PDA-k rendelkeznek egy ötletes funkcióval, ami azonban megkeseríti a legtöbb kezdő
túrázót. A műholdjelek pontatlansága miatt a helyzetmeghatározás álló helyzetben is
legalább pár méteres hibával terhelt, ami a képernyőn úgy jelenik meg, hogy hol ide
tesz a program a térképen, hol meg pár méterrel odébb. A jelenség negatív
mellékhatása, hogy természetesen ez az álló helyzetben történő (fiktív) ugrálás is
beleszámít az átlagsebességbe és a megtett úthosszba. Általában autós navigáció
során, pl. kereszteződésben pirosat kapva figyelhető meg. A Static Navigationt ennek
kiküszöbölésére találták ki, működési elve pedig egyszerű: egy bizonyos sebesség
alatt a vevő azt hazudja a programnak, hogy nem mozgunk, tehát felfogható egyfajta
szűrőként is. A probléma az, hogy a szűrő általában az 5 km/h-nál kisebb sebességű
mozgást tekinti álló helyzetnek, vagyis pont a gyalogos turisták sebességével történő
mozgást (3-5 km/h) szűri, vételi pontatlanságnak tekintve azt.
Ha a Static Navigation be van kapcsolva, akkor mindegy, milyen programot
használunk, a gyalogos mozgást nagy valószínűséggel nem jeleníti meg egyik sem. A
Static Navigation kikapcsolása viszont nem egyszerű feladat, ugyanis a vevő belső
beállításain kell változtatni.
A SiRF III-as vevők (a legtöbb egyéb vevőhöz hasonlóan) NMEA protokollon
keresztül kommunikálnak a GPS-es programokkal. Azonban létezik egy másik
kommunikációs protokoll is, amin keresztül nem csupán navigációs adatokhoz
juthatunk, hanem a vevő belső beállításain is változtathatunk. Ezt a protokollt SIRFnek hívják. A Static Navigation kikapcsolásához tehát olyan szoftverre van szükség,
amely képes SIRF protokollra állítani a vevőt, és ismeri a Static Navigation
deaktiválásához szükséges parancsokat.
Figyelem! A most bemutatásra kerülő eljárással károsítható a GPS vevő, ezért
ennek elvégzése csak saját felelősségre történhet!
1. A legismertebb PDA program a Static Navigation (SN) kérdésben a
SirfTech, ami sok egyéb beállítás lehetőséget is kínál, ez a dokumentum
azonban csak a SN oldaláról közelíti meg a szoftvert. Töltsük le a programot a
következő weboldalról: http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm,
és futtassuk a PDA-n.
2. A program megpróbálja magától megtalálni a GPS portot és a hozzátartozó
adatátviteli sebességet. A Comm menüre kattintva ezt mi magunk is
megtehetjük (13.1.1. ábra). Ha csatlakozunk a GPS vevőhöz (Open parancs a
Baudrate mező alatt), akkor feliratok kezdenek megjelenni a képernyő
közepén, és azt látjuk, hogy a Protocol résznél NMEA felirat díszeleg.
Kattintsunk a felő sarokban lévő Ok gombra!
3. Válasszuk az NMEA menüből a Set Serial Port (Switch to SiRF) parancsot!
A megjelenő ablakban állítsuk be az átviteli sebességet (általában a program
eltalálja a szükséges értéket), majd kattintsunk a Set gombra (13.1.2. ábra)!
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4. A Comm menübe visszatérve előfordulhat, hogy ismét csatlakoznunk kell.
A Protocol résznél azonban már a SIRF feliratot kell látnunk, ez mutatja azt,
hogy sikerült a vevőt SIRF üzemmódba kapcsolni. Ha ezzel megvagyunk,
akkor a SiRF menü Static Navigation pontját kell választani (13.1.3. ábra). A
megjelenő ablakban a Get gombra kattintva lekérdezhetjük a SN állapotát (be
van kapcsolva vagy nincs). Vegyük ki a pipát a Static Navigation felirat után,
majd kattintsunk a Set gombra! Ezzel deaktiváltuk a zavaró jelenséget.
5. Állítsuk vissza a vevőt NMEA protokollra, különben a programok nem
fogják látni a GPS-ünket! A SiRF menü Swith to NMEA Protocol parancsára
kattintva egy újabb ablak tárul elénk, ahol nekünk csak a Set gombra kell
kattintani, és máris visszaálltunk NMEA módra.
6. A Comm menüben ellenőrizhetjük, hogy vajon tényleg sikerült-e visszaállni
NMEA protokollra. Itt zárhatjuk le a vevőhöz való kapcsolódást is. Ha minden
sikerült, az Exit parancs kiadásával fejezhetjük be a műveletet.

13.1.1 SirfTech - Port beállítása

13.1.2 SirfTech - Váltás SIRF protokollra

13.1.3 SirfTech - Static Navigation
kikapcsolása
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13.2 Csak légvonalban tervez a Russa
A problémának több oka is lehet, okozhatja helytelen beállítás, nem megfelelő
térkép, vagy külső rendszertényezők is.. A hibaelhárítás lépései a következők:
1. Ellenőrizzük, hogy a Kalapácsos menü Settings pontjánál a Routing fül alatt,
hogy a Use auto-routing opció be van-e jelölve!
2. Útvonaltervezős térképen próbálunk útvonalat terveztetni? Ellenkező
esetben csak légvonalas navigációt találunk. Ha nem vagyunk biztosak benne,
akkor a 8.3. fejezetben leírtak szerint tudjuk útvonaltervezőssé alakítani a
meglévő állományt.
3. Atlas üzemmódban a Russa nem tud tájegységeken átívelő tervezést
végrehajtani, erre legyünk tekintettel.
Régebbi, kevés memóriával szerelt PDA-kon nagyobb méretű térképek esetén
elfogy a memória, gyakran hibaüzenettel elutasítva a tervezést a Russa csak
légvonalban hajlandó a célponthoz navigálni. Ilyenkor zárjuk be a Russát,
próbáljunk memóriát felszabadítani a PDA-n, bezárva az éppen nem használt
programokat, majd indítsuk újra a Russát.
13.3 Nem indul a Russa vagy hibaüzenettel lefagy
Mindkét hibajelenség leggyakrabban azokon a PDA-kon jelentkezik, melyeken
korábban már megfordult „rossz” forrásból származó Russa verzió. A különféle hibás
törések megbolondítják a rendszert, és aztán már az eredeti, jogtiszta verzió sem akar
indulni. Megoldást szokott jelenteni, ha uninstalláljuk az összes létező Russa verziót a
PDA-ról, és töröljük is az összes könyvtárat és fájlt, ami csak összefüggésbe hozható
vele. Ne felejtsük el törölni a My Documents/GPS Tracks and Waypoints könyvtárat
sem! Ha megvagyunk, fussunk neki újból a telepítésnek, az esetek többségében
minden menni fog.

