
 

 

 

 מערכת תכנון טיול וניווט באמצעות
 מפות טיולים וסימון שבילים        

 
  PCלמחשבי 
 

 מדריך התקנה והפעלה
 

 
 0215מהדורת                                           

 
 זכויות היוצרים במפות שמורות למרכז למיפוי ישראל

 בעריכת אורי דביר. 00010111סימון שבילים בקנ"מ התוכנה כוללת מפות טיולים ו
כל זכויות היוצרים לסימון השבילים0 סימני נוף ואתרים מיוחדים שמורות לוועדה לשבילי ישראל 

 ליד החברה להגנת הטבע.
 זכויות היוצרים בצילומי האוויר שמורות לאופק צילומי אוויר בע"מ

 .MPD Technologies Ltdזכויות היוצרים בתוכנה שמורות לחברת 
 

 077-5156021פקס:     077-5156020  :טל' מפד טכנולוגיות בע"מ המוצר פותח ע"י חברת 
 
 

 www.naviguide.co.ilאתר המוצר באינטרנט לצרכי הרשמה, מידע וטעינת מסלולים: 

6 

 

http://www.naviguide.co.il/


 

 

 

2 

 תוכן עניינים   
 
   
ליכל ............................................................................................................................ 0
 ........................................................................................................................................ 0 

 PC ............................................................................... 6  למחשבי  NaviGuide תוכנת 0.0

 NaviGuide PC ............................................................................. 6 תוכנת מערכת דרישות 2

 PC ....................................................................... 6  למחשב NaviGuide – מערכת התקנת  3
 6 ............................................................................................................. המערכת הפעלת  4
 8 ........................................................................................................................... המפות  0

 8 ............................................................................................................. המפה הנעת  0.0
 8 ..........................................................................................העכבר בעזרת תנועה  0.0.0
 8 .......................................................................................... החצים בעזרת תנועה 0.0.2
 8 ................................................................................... הגלילה פסי בעזרת תנועה 0.0.3

 8 .................................................................................................... מידה קנה החלפת  0.2
 9 ............................................................................................... לשניים המפה חלוקת  0.3
 9 ......................................................................................................... המפות סנכרון  0.4
 01 ....................................................................................................................... זום  0.0

 01 ............................................................................................................. ניווט ציר בניית  6
 01 ...................................................................................................................... כללי 6.0
 00 .............................................................................................. חדש ניווט ציר יצירת  6.2
 00 .................................................................................................... הניווט ציר אורך  6.3
 00 .............................................................................................. ניווט בציר.  צ.נ פרטי  6.4
 00 ....................................................................................................ניווט ציר שמירת  6.0
 02 ...................................................... היד כף וממחשב היד כף למחשב ניווט ציר העברת 6.6

 02 ....................................................................... היד כף במחשב ניווט ציר שמירת 6.6.0
 02 .................................... יד כף למחשב ניווט ציר בשמירת אפשריות שגיאה הודעות 6.6.2

 NaviGuide PC . ..................... 02 לתוכנת היד כף מחשב מתוכנת ניווט ציר העתקת 6.6.2
 03 .................................................................................................. ידנית העתקת 6.6.3

 03 ............................................................................................ הניווט ציר הצגת אופן  6.6
 03 ............................................................................................... קיימת נקודה עריכת  6.8

 03 ............................................................................................ נקודה פרטי שינוי  6.8.0
 03 .................................................................................... נקודה של מיקום שינוי  6.8.2
 04 ............................................................................................... נקודה אל דילוג  6.8.3
 04 ......................................................................................... ניווט נקודת מחיקת  6.8.4
 04 ........................................................................... ניווט נקודת  והדבקת העתקה  6.8.0
 04 ........................................................................................... ניווט נקודת גזירת  6.8.6

 04 ................................................................................... הציר באמצע נקודות הוספת  6.9
 04 ........................................................................................... נקודה של ידנית הזנה  6.01
 04 ................................................................................................. ניווט קבצי תטעינ  6.00
 04 ...................................................................................... כמסלול ניווט ציר שמירת  6.02
 00 ........................................................................................................ לנקודה ניווט 6.03
 00 ............................................................................................ ניווט צירי שני איחוד  6.04

 GPS ....................................................................... 00-ל מסלולים של ופריקה טעינה  6.00

 06 ................................................... . נקודות פריקת/טעינת לצורך GPS-ב הגדרות 6.00.2

 GPS ........................................................................ 06 ל מהתוכנה מסלול טעינת 6.00.3
 06 ............................................................................... ניווט נקודות מספר טעינת 6.00.4

 06 ....................................................................... לתוכנה GPS-מה סלולמ פריקת 6.00.0
 06 ..................................................................................... ניווט צירי שני איחוד  6.00.6
 06 ............................................................................. ניווט ונקודות צירים שמות  6.00.6
 06 ............................................................................................. שגיאה הודעות   6.00.8

 GARMIN ............................. 06  - חברת של GPS ממכשירי Tracks – הקלטות פריקת 6.06
 09 ................................................................................. ניווט נקודות רשימת הדפסת  6.06
 09 ................................................................................................ צבע הגדרות שינוי  6.08

 TEXT .................................................................... 09 בפורמט ניווט צירי ויצוא יבוא  6.09
 21 ................................................................................................... צירים יצוא  6.09.0
 21 ................................................................................................... צירים יבוא  6.09.2



 

 

 

3 

 20 ................................................................................. (GPS – ה בעזרת ניווט) מקוון ניווט 6
 20 ..................................................................................................................... כללי  6.0
 20 ......................................................................................................... לניווט הכנות  6.2

 20 ............................................................... ניווט לצרכי GPS – ה במכשיר הגדרות 6.2.0

 22 ................................................................................. בתוכנה  GPS – ה  הגדרת 6.2.2

 GPS .................................................................................. 22 – ה של הבקרה לוח 6.2.3
 23 ................................................................................................................... הניווט 6.3

 23 ............................................................................................ הניווט סמן תצוגת 6.3.0
 23 .................................................................................................. המפה מירכוז 6.3.2
 23 ........................................................................................ אוטומטי מפה סיבוב 6.3.3
 23 ................................................................................................ ידני מפה סיבוב 6.3.4
 24 ................................................................................................... ניווט הקלטת 6.3.0

 20 ........................................................................................................................ שקפים  8
 20 ...................................................................................................................... כללי 8.0
 20 ............................................................................................................... פעיל שקף 8.2
 26 ..................................................................................................... חדש שקף יצירת 8.4

 26 .................................................................................. שקפים של והסרה טעינה 8.4.0
 26 ............................................................................................ שקפים של יצוא/  יבוא 8.0

 26 ................................................................ נוכחית מגירסה שקפים של יצוא/יבוא 8.0.0
 26 .................................................. קודמות מגרסאות( גרפיות שכבות) שקפים יבוא 8.0.2

 28 ................................................................. בשקפים גרפיים אובייקטים של ועריכה יצירה  9
 28 .................................................................................................. חדש מסלול יצירת 9.0
 28 ................................................................................................. קיים מסלול עריכת 9.2

 28 ........................................................................................... המסלול צבע שינוי  9.2.0
 29 ........................................................................................ המסלול תוואי שינוי  9.2.2
 29 ............................................................................... שקפים בין מסלול העתקת  9.2.3
 29 .............................................................................................. מסלול אל דילוג  9.2.4

 29 ............................................................................................. משקף מסלול מחיקת  9.3
 29 .................................................................................................... חדש אזור יצירת  9.4
 31 ................................................................................................... קיים אזור עריכת  9.0

 31 .............................................................................................. האזור צבע שינוי 9.0.0
 31 ............................................................................................ האזור צורת שינוי 9.0.2
 31 ................................................................................... שקפים בין אזור העתקת 9.0.3
 31 .................................................................................................. אזור אל דילוג 9.0.4

 31 ................................................................................................. משקף אזור מחיקת 9.6
 30 .......................................................................................... חדשה ציון נקודת יצירת 9.6
 30 ..................................................................................................... קיים. צ.נ עריכת 9.8
 30 ................................................................................................ .צ.נ של מיקום שינוי 9.9

 30 .............................................................................................. .צ.נ כתובת שינוי 9.9.0
 32 .....................................................................................שקפים בין. צ.נ העתקת 9.9.2
 32 ................................................................................................... .צ.נ אל דילוג 9.9.3
 32 ............................................................................................משקף. צ.נ מחיקת 9.9.4

 33 ...................................................................................................................... קבוצות  01
 33 ....................................................................................................... קבוצה הגדרת 01.0

 33 ....................................................................................... חדשה קבוצה יצירת 01.0.0
 33 ....................................................................................... קיימת קבוצה עדכון 01.0.2
 33 ............................................................................................... קבוצה מחיקת 01.0.3

 33 ..................................................................................... חדשים Icons הוספת  01.0.4
 33 ....................................................................................................... קבוצות הצגת 01.2

 34 ............................................................................................... ורשות תצוגה אפשרויות 00
 34 ........................................................................................................ קואורדינטות 00.0
 34 ................................................................................................................ סרגלים 00.2
 34 ...................................................................................................תצוגה אפשרויות 00.3

 30 ............................................................................................................. עזרים הדפסת  03
 30 .......................................................................................... המוצגת המפה הדפסת  03.0
 30 ............................................................................................. מסלול מפות הדפסת  03.2

 36 ................................................................................................... מפה הוספת 03.2.0
 36 .................................................................................................... מפה עריכת 03.2.2
 36 .................................................................................................. מפה תהדפס 03.2.3



 

 

 

4 

 36 ..................................................................................... להדפסה מפה מחיקת 03.2.4
 36 ............................................................................................... ניווט טבלת הדפסת 03.3

 36 .................................................................................................ואזימוט מרחק מדידת  04
 36 ............................................................................................................. אוויר תצלומי  00
 36 ........................................................................................................... ישובים רשימת  06

 36 ..................................................................................... ישובים רשימת י"עפ דילוג  06.0
 38 ........................................................................................ קוארדינטות י"עפ דילוג  06.2

 38 ...................................................................................................... מידה יחידות שינוי  06
 38 ............................................................................................................ שגיאה הודעות  08
 38 ................................................................................................................ קיצור מקשי 09
 38 ........................................................................................................ מהמערכת יציאה  21
 39 .............................................................................................................. המפה מקרא  20

 41 .................................................................. 3.1 גרסה חדשות בתכונות שימוש הוראות 22
 
 
  

 הוא נכתב בלשון זכר.  נוחות בלבדלה מיועד לנשים וגברים כאחד0 אולם מטעמי מדריך ההפע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העניינים. תוכןחזרה ל
 



 

 

 

0 

 

 כללי 1

 .NaviGuideברכותינו על רכישת מערכת הטיול והניווט תודתנו ו

מפד טכנולוגיות  די חברתבילת המוצרים שפותחו על יהנה אחת מתוך ח  NaviGuide תוכנת

השנים  שבע עשרהבתחום מוצרי המיפוי0 האיכון והשירותים מבוססי המיקום. במהלך  בע"מ

 מפד טכנולוגיות של חברת  NaviGuide תוכנת ו CD טורבו -האחרונות הפכה תוכנת    ה

ם לתוכנת תכנון הטיולים המובילה בישראל ושינתה את תרבות הפנאי של המטיילים על גלגלי

 ואפשרה הרחבת מעגל אפשרויות הטיול והניווט.

 
כנת עזר לתכנון טיולי שטח )רגליים0 רכובים על גבי ג'יפים0 והינה ת  NaviGuide -המערכת  

ומכשיר כף  GPSומחשב נייד או  GPS מאפשרת ניווט באמצעות. המערכת טרקטורונים ואופנועים(
 .PNDו מכשירי  (PocketPC 2002/2003יד )

 כנה כלולות0ועם הת
 של ארץ ישראל. 00010111מפות טיולים וסימון שבילים טופוגרפיות 

  00200111מפות טופוגרפיות 
 .002010111מפת כבישי ישראל בקנ"מ 

 
 . PCבתוכנת ה  צילומי אויר 811 -יותר מ

 
כנה והמפות המפורטות ניתן לסמן אובייקטים גרפיים ע"ג המפה המוצגת ולהדפיס ובעזרת הת

 אותם.
 או למשוך נקודות ציון.  GPS-ניתן לתכנן מסלולי ניווט0 לטעון אותם לתוך ה

 ניתן לנווט בזמן אמת על גבי המפה.GPS בעזרת התוכנה מחשב נייד ו 
 מאפשרת עבודה עם שתי מפות בו זמנית. PC -ה  תתוכנ

 כנה הינה כלי עזר המקל ומפשט את תכנון הטיול והניווט. והת
 כנה.וש קל ומהנה בתאנו מאחלים לכם שימו

     www.naviguide.co.ilרישום תוכנה ניתן לבצע באמצעות האינטרנט 0 
 .דרך אתר זה ניתן לקבל עדכונים ותמיכה טכנית

 
למיפוי ישראל0 ובמפות טיולים וסימון שבילים בקנ"מ  בתוכנה נעשה שימוש בנתוני מפות המרכז

 בעריכת אורי דביר0 בהוצאת הוועדה לשבילי ישראל והחברה להגנת הטבע. 00010111
 אינה אחראית לנכונות הנתונים המופיעים ע"ג המפות.בע"מ  מפד טכנולוגיות בע"מ

 יתכנו שינויים בין הנתונים המופיעים ע"ג המפות ובין הנתונים בשטח.
 שונות לפי הקיים במרכז למיפוי ישראל.הבדלים בגוונים בין המפות נובעים ממפות במהדורות 
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 PC למחשבי   NaviGuideתוכנת  1.1

 

  NaviGuideלהתקנה וקריאת הוראות הפעלת תוכנת 
 בחוברת זו. 01עד  0 ראה פרקים PCלמחשבי 

 

 NaviGuide PCדרישות מערכת תוכנת  0

 ומעלה עם דרישות מינימום של0 3פנטיום על כל מחשב את המערכת ניתן להפעיל 
 254 MB .זיכרון 
  0מסך צבעוניSVGA  (611X811 16 bit, .) צבעים 

 2000/XP Hebrew Enabled   WINDOWS. 

 .עכבר 

  או ערוץ טוריUSB  לחיבור מכשיר פנויGPS. 

 0.0 GB  .שטח דיסק פנוי 
 

 הערות0
   668עבודה עם מחשבים בעלי תצוגה של X 0124 .תציג שטח מפה גדול יותר 

 בעת העבודה עם התוכנה. אחרות כניות פתוחות ומומלץ לסגור ת 
 

     PCלמחשב   NaviGuide – התקנת מערכת  3

 NaviGuide 60 –פעל על פי השלבים הבאים בכדי להתקין את תוכנת 
 .NG6Install פעל את קובץ ההתקנהה .0

 מסך תוכנת ההתקנה יפתח. .2

משך  .עקוב אחר הוראות ההתקנה 0תתחיל לפעול NaviGuide תוכנת ההתקנה של  .3
 דקות. 01ההתקנה  כ 

"  בתפריט  NaviGuide 6 " בשם תוכנת ההתקנה תיצור קבוצת תוכניות חדשה  .4
תווסף תהתוכנה  צלמית NaviGuide 60  - תוכנת ה. בתפריט תופיע תוכניותה

 עבודה.הלשולחן 
התוכנה במסך   ות או מצלמיתמתפריטי התוכנ NaviGuideהפעל את תוכנת  .0

 הראשי.

. השתמש במספר תעודת  www.naviguide.co.ilבצע רישום תוכנה דרך אתר   .6

 בתעודת הרישום.המופיע על גבי המדבקה שנמצאת  PCהרישום עבור 

 שמור והפעל את התוכנה מחדש. לאחר הכנסת קוד האימות לחץ על כפתור  .6
 
 
 
 
 
 

 הפעלת המערכת  4

או בחר בקיצור הדרך משולחן  PROGRAM  ,NaviGuide 6 -< תוכניות START –התחל בחר 
 לוגו המערכת יופיע על המסך בעוד המערכת טוענת את המפות הדרושות.העבודה. 
 רה.0 ובמיקום בו התוכנה נסג002010111תמיד  בקנה מידה  תפתחהמערכת 

 
 "שביל ישראל". ע"פבהפעלה ראשונה יוצג על גבי המפה ניווט לדוגמא 
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 המפות  5

 סוגי מפות 0לושה במערכת ש  
  מפות כבישים ראשיים של כל הארץ. מאפשרות מבט כולל על  – 00201111מפה בקנ"מ

 השטח0  והגעה מהירה מאזור לאזור.
   מפות טיולים וסימון שבילים טופוגרפיות מפורטות של כל הארץ 0 - 0001111מפה בקנ"מ

 המאפשרות תצוגה מדוקדקת של השטח עד רמת דרכי עפר ותוואי שטח.

   00200111מפות טופוגרפיות 

 811 לומי אוויר של ישראל באזורים שונים.     יצ 
 

 הנעת המפה  5.1
 או פסי הגלילה. החציםהשיטוט במפה מתבצע באמצעות העכבר0 כפתורי 

 לחיצה עם הכפתור השמאלי של העכבר על נקודה במפה0 תמרכז את המפה סביב נקודה זו.
 

 תנועה בעזרת העכבר   0.0.0
לתנועה דרומה על גבי המפה לחץ עם הכפתור השמאלי בעכבר על נקודה כל שהיא בחלקה 

ור למרכז המפה. כנ"ל התחתון של המפה. המפה "תנוע" לכיוון דרום כשהנקודה עליה לחצת תעב
 לגבי תנועה צפונה או לכל כיוון אחר.

 
 החציםתנועה בעזרת  0.0.2

 ניתן להזיז את המפה לארבעת הכיוונים בקפיצות קבועות. החציםבעזרת כפתורי 
 

 תנועה בעזרת פסי הגלילה 0.0.3
המאונכים והמאוזנים. כפתורי הגלילה   (SCROLLING)ניתן להשתמש בכפתורי הגלילה 

אונכים )יזיזו את המפה למעלה ולמטה( נמצאים מימין למפה וכפתורי הגלילה המאוזנים המ
 )יזיזו את המפה ימינה ושמאלה( נמצאים מתחת למפה. 

 הגלילה תזיז את המפה בקפיצות קבועות. חציילחיצה על 
 

משיכת סמן הגלילה הנמצא במרכז פס הגלילה תזיז את המפה בהתאם למרחק המשיכה. לדוגמא0 
גרור את פס הגלילה המאונך כשני סנטימטר למעלה. המפה "תצפין" מעט. כעת גרור את פס 

 הגלילה המאונך כמעט עד לחץ הגלילה העליון. המפה "תצפין" הרבה יותר.  
 .WINDOWS-ניתן להגדיל ולהקטין את כל חלון התוכנה כמו כל חלון אחר ב

 
 תנועה בעזרת הגולל בעכבר. 0.0.4

 ניתן לגולל את המפה למעלה ולמטה.(scroller 0יל גולל ) לבעלי עכבר המכ
התנועה תעשה בעזרת הגולל0 ע"י הזזת הגולל לכיוון הרצוי. כל סיבוב של הגולל תזיז את המפה 

 בקפיצות קבועות.
  

 החלפת קנה מידה  5.0
 החלפת קנה המידה מתבצעת באחת מן השיטות הבאות0    
  בסרגל כלים0אשר נמצא בצדו השמאלי של המסך. קנ"מ בחירת קנה המידה הרצוי דרך לחיץ 
   בתפריט הראשי. תצוגהבחירת קנ"מ מתוך תפריט 
   מתוך התפריט  קנ"מלחיצה על הלחצן הימני בעכבר כאשר הוא עומד על המפה ובחירת

 .קייםה
 
 בהחלפת קנה מידה ישמר מרכז המפה מקנה המידה הקודם.  
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 חלוקת המפה לשניים  5.3

 הניתן לחלק את תצוגת המסך לשניים ולעבוד על שתי מפות בו זמנית. המפות יכולות להיות בקנ
 ובאזורים שונים. המידה שונ

משמאל ללחיץ הגלילה התחתון השמאלי ישנו ריבוע קטן. הסמן יהפוך לשני חיצים כאשר תעמוד 
 לי וגרור אותו עד לחלוקת המסך לשביעות רצונך.עליו. במצב זה לחץ על כפתור העכבר השמא

 כעת יהיו שני חלונות מפה. רק אחד מהם יהיה פעיל ועליו יתבצעו כל הפעולות.
 כפתור השמאלי בעכבר בתחום החלון. בעזרת    הקשה   ידי מעבר בין החלונות הינו על 

 לשינוי היחס בין גודל החלונות0 הזז את המחיצה שבינהם.
 החלונות לגמרי משוך את המחיצה לקצה הרצוי.לסגירת אחד 

 

 
  

 סנכרון המפות  5.4
 סנכרון המפות יתבצע כאשר פתוחים שני חלונות מפה בו זמנית. 

פעילה בהתאם למרכז המפה -( תמרכז את המפה הלאF5) סנכרוןבמצב זה לחיצה על לחיץ 
 הפעילה.
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 זום  5.5

 (. F4)  "י הגודל הרצוי לחץ על כפתור זום בסרגל כליםלהגדלת / הקטנת תצוגת המפה עפ
 יפתח. זוםחלון 

 
 

 )זום החוצה(.  002)זום פנימה( ובין  200טווח הזום האפשרי נע בין 
 הסמן הירוק משמאל מציין את רמת הזום הנוכחית.

 לשינוי רמת הזום לחץ על הרמה הרצויה על גבי המדיד.
 (.000בן במרכז המדיד תחזיר את המפה לתצוגה אמיתית )לחיצה על הפס הל

 בניית ציר ניווט  6

 כללי 6.1
 בעזרת התוכנה ניתן לתכנן וליצור צירי ניווט על גבי המפה. 

  .GPS-את הצירים ניתן לטעון בצורה אוטומטית ל

 ניתן לפרוק לתוך התוכנה. GPS-נקודות ציון שנאספו ב
 

שבמחשב כף היד   NaviGuide -ווט לתוכנת ההתוכנה מאפשרת להעביר צירי ני
 . 6.6ראה סעיף 
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 יצירת ציר ניווט חדש  6.0

 ניווט.מתפריט  חדש על ידי בחירת  ציר ניווטפתח את חלון 

 
 במידה וקיימות  נקודות ציון קודמות בחלון0 ניתן יהיה לשמור אותם.

0 מצב זה מאפשר הזנת נקודות בצורה גרפית עם העכבר על הזנה ממפהאת תיבת הסימון סמן 
 המפה.

 הזנה ממפה.מתיבת הבחירה שמתחת לתיבה  הכנס חדשבחר באפשרות 
 סמן את נקודות הציון על ידי דקירה עם הכפתור הימני בעכבר על גבי המפה.

דקירה נוספת של המפה תוסיף נקודת  הנקודה תופיע על גבי המפה וברשימת נקודות הניווט. כל
 ניווט   לרשימת הנקודות וגם על גבי המפה. הנקודה תכנס לסוף הרשימה.

       
  אורך ציר הניווט  6.3

 בחלון טבלת ציר הניווט  מוצג האורך הכולל של ציר הניווט .
 

 בציר ניווט . פרטי נ.צ  6.4
 הנקודות מקבלות מס' סידורי בצורה אוטומטית.

 מספרים בצורה עוקבת. 3 -ספרות המורכב מאות אנגלית ו 4 -נקודה ניתן שם ב לכל
 .GPS-ספרות אלו יהוו זיהוי הנקודה בהזנה ל

  שדות גובה והערה אינם מאותחלים בהזנה ממפה וניתן לערכם מאוחר יותר.
ניתן לשינוי ע"י מתן אות אחרת לנקודה הראשונה0 לדוגמא 0 ( A001שם הנקודה )

C001 .הנקודות שיוזנו אחריה יקבלו מספר רץ כל C0020 C003.'0וכו 
 (. 6.6ניתן לבצע שינוי קידומת גם באמצע הציר )לעריכת נקודה ראה פרק 

 את מיקום הנקודה בקואורדינטות ניתן להציג ולהזין לפי מוד התצוגה הנוכחי.
 

 שמירת ציר ניווט  6.5

 .0ctrl+s או ע"י צמד  המקשים   ניווטמתוך תפריט  בשמורלשמירת ציר הניווט בחר 
בחר את הספרייה בה אתה רוצה לשמור את קובץ הניווט )ברירת המחדל היא הספרייה בה 

 הותקנה המערכת(.
  .twl.סיומת הקובץ תהיה שמורבחר שם לקובץ ולחץ על 
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 וממחשב כף הידבלבד(  PDA)העברת ציר ניווט למחשב כף היד  6.6

 
 במחשב כף הידשמירת ציר ניווט  6.6.1

 (.ניווטמתפריט  טעןציר ניווט )בחר  PC-טען לתוכנת ה .א
 .בחלון ציר ניווטציר הניווט יופיע   .ב

 חבר את מכשיר כף היד למחשב וודא סינכרונו. .ג

 .שמור ניווט במחשב כף הידבחר  .ד

 " .ציר הניווט הועתק בהצלחההמתן להופעת ההודעה "  .ה
 

 יווט למחשב כף ידהודעות שגיאה אפשריות בשמירת ציר נ 6.6.0
 

 "       ActiveSyncשליחת ציר הניווט הנוכחי למכשיר כף היד  נכשלה וודא התקנת תוכנת  א. " 
 והפעלתה0 בצע שמירה חוזרת של ציר  הניווט למחשב כף    ActivSyncוודא התקנת תוכנת        
 היד.        

 דא חיבור מכשיר כף היד למחשב ב. " שליחת ציר הניווט הנוכחי למכשיר כף היד  נכשלה וו
 סנכרן בין מחשב כף היד למחשב ובצע שמירה חוזרת של ציר הניווט    -וסינכרונו    "         
 למחשב   כף היד.        

 למחשב כף היד  Reset Softבצע  –ג. "  העתקת  ציר הניווט הנוכחי למכשיר כף היד  נכשלה " 
 הניווט למחשב כף היד.  ובצע שמירה חוזרת של ציר        

 
 . NaviGuide PCהעתקת ציר ניווט מתוכנת מחשב כף היד לתוכנת  6.6.0

 חבר את מכשיר כף היד למחשב וודא סינכרונו. .א
 . ניווט < העתק ממחשב כף הידבחר מתפריט תוכנה ראשי  .ב

 NaviGuide PDA0חלון רשימת קבצי ציר ניווט 0 הקיימים בתוכנת  .ג
 

 
 

 .אשרחץ בחר ציר ניווט ול .ד
 בסיום ההעתקה יפתח חלון אשור העתקה0 .ה

 

 
 
 כעת ניתן לטעון ציר זה מתוך תפריט ראשי ניווט < טען0 בחר את ציר הניווט0 .ו
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 )מימין לשמאל(0 משמירת הקלטת נסיעה0 מציג גם נתונים נוספיםPDA 0 -ציר ניווט שנוצר ב
 נסיעה .תאריך0 זמן0 כיוון הנסיעה0 מהירות ה 

 
 TXETיבוא ויצוא צירי ניווט בפורמט  ניתן לבצע ייצוא של קובץ זה הכולל פרטים אלו0 ראה  

 
 ( PND)מכשירי  העתקת ידנית 6.6.3

אשר על  NaviGuideבמידה ורוצים לבצע העתקה ידנית של קובץ מסלול0 יש להעתיקו למחיצת 
 כרטיס הזיכרון.

 
 

 אופן הצגת ציר הניווט  6.7
את ציר הניווט ניתן להציג בשלושה אופנים שונים. הבחירה נעשית מתוך תיבת הבחירות אשר  

 .ציר ניווטבחלון  יציאהנמצאת מעל הכפתור 
    הצג ריבועים-בחר ב -ריבוע בכל נקודת ניווט. 

   הצג כיוון-בחר ב -חץ המכוון לנקודת הניווט הבאה. 
  חבר בקו-בחר ב -ל נקודות הניווט קו המחבר את כ. 
 

 עריכת נקודה קיימת  6.8
 סמן ברשימה את הנקודה שברצונך לערוך. 

 
 שינוי פרטי נקודה  6.8.0

 או הקש על הנקודה פעמיים.  עריכהלחץ על כפתור 
 יפתח. עריכת נקודת ניווטחלון 

 שנה את הפרטים ולחץ על אישור.

 .GPS-ברית במידה ורוצים לטעון את הציר למומלץ לא לשנות את שם הנקודה לשם בע
 

 שינוי מיקום של נקודה  6.8.2
ההזנה לשינוי מיקום של נקודת ניווט 0 סמן את הנקודה אשר ברצונך לשנות0 סמן את תיבת 

  עדכן נוכחי.ובחר  במוד הזנה  ממפה0
 גש למפה ודקור אותה במיקום החדש )קליק ימני עם העכבר(. 

 ועל גבי המפה.  המיקום ישתנה ברשימה



 

 

 

04 

0 מתוך הכנס חדשלבחור מחדש את האפשרות  בשביל להמשיך ולהוסיף נקודות ניווט0 יש 
 .הזנה ממפה

 
 דילוג אל נקודה  6.8.3

 .דלג אללמירכוז המפה סביב נקודת ניווט0 סמן את הנקודה ולחץ על כפתור 
 

 מחיקת נקודת ניווט   6.8.4
    במחק.נקודה0 לחץ על הכפתור הימני עם העכבר ובחר למחיקת נקודה מתוך ציר ניווט0 סמן את ה

 
 העתקה והדבקת  נקודת ניווט   6.8.0

להעתקת נקודה מתוך ציר ניווט0 סמן את הנקודה. לחץ על הכפתור הימני עם העכבר ובחר 
 .הדבקבסמן את נקודת הניווט שבחרת 0 לחץ על הכפתור הימני בעכבר0 ובחר  . העתקב

 נקודת הניווט הנבחרת.הנקודה תתוסף לאחר 
   

 גזירת נקודת ניווט   6.8.6
       .גזורבלגזירת נקודה מתוך ציר ניווט0 סמן את הנקודה0לחץ על הכפתור הימני עם העכבר ובחר 

 הנקודה אשר סימנת תגזר מהציר.
 

 הוספת נקודות באמצע הציר  6.9
.  סמן ברשימה הזנה ממפהחלון מ בלפני הסמןלהוספת נקודת ניווט בין שתי נקודות קיימות בחר 

את הנקודה האחרונה מבין השתיים ודקור את המפה בנקודה החדשה. הנקודה תכנס לרשימה בין 
 שתי הנקודות.

 
 הזנה ידנית של נקודה  6.12

 . נקודה ידניתלהזנת נקודת ציר בצורה ידנית )לא ע"י דקירת המפה( לחץ על 
 פתח.י עריכת נקודת ניווטחלון 

 .אישורוני הנקודה ולחץ על הזן את נת
( ותופיע על גבי לפני הסמןאו  הכנס חדש עדכן נוכחי0הנקודה תיכנס לרשימה לפי מוד ההזנה )

 המפה.
 

 טעינת קבצי ניווט  6.11
 Ctrl+oבתפריט הראשי0 או ע"י צמד  המקשים  ניווטמתוך  טעןלטעינת צירי ניווט שמורים0 בחר ב

 יפתח. פתיחהחלון 
 )ניתן להקיש על שם הקובץ פעמיים(.   פתחבץ הרצוי ולחץ על כפתור סמן את שם הקו

 ציר הניווט יופיע על המפה ורשימת נקודות הניווט תופיע בחלון.
 
 

 שמירת ציר ניווט כמסלול  6.10
שבתפריט  ניווטמתוך תפריט  שמור כמסלולעל מנת לשמור ציר ניווט כמסלול0 בחר באפשרות 

 הראשי
 יפתח.בחירת מסלול חלון 

  
 בחר את השקף אשר ברצונך לשמור בו את המסלול.
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או על  0שקף חדשכתיבת שם השקף ולחיצה על  ניתן לשמור את המסלול  על שקף חדש ע"י 
  שקפים קיימים.שקף קיים0 ע"י בחירת אחד השקפים מתוך 

המסלול החדש יופיע . מסלול חדשתן שם למסלול החדש ע"י כתיבת שם המסלול ולחיצה על 
 .אישורבחר במסלול זה ולחץ על  מסלולים קיימים,ב
 
 

 ניווט לנקודה 6.13
 המערכת מאפשרת לנווט לאחת מהנקודות הניווט הקיימות במסלול0

 .בחר נקודת ניווט 

  נווט אללחץ על כפתור. 

 .צבע כיתוב נקודת הניווט בטבלה ישתנה לאדום 
 דת הניווט המיועדת.א. על המפה יצוייר קו ירוק המחבר את המיקום העצמי  לנקו

ב. בפינה השמאלית עליונה של התוכנה יופיעו המרחק אל המטרה והזווית מהמיקום העצמי 
 לנקודת הניווט. GPS -המתעדכן מנתוני מכשיר ה

 

 
 

 איחוד שני צירי ניווט  6.14
 לאיחוד שני צירי ניווט שונים העלה ציר ניווט אחד על גבי המפה.

 .ייבוא/ייצוא קבצי טקסטאו  טען טען קובץ נוסף בעזרת כפתור
 אשר הוספת נקודות הציר הנוסף לנקודות הקיימות. 

     
 GPS-טעינה ופריקה של מסלולים ל  6.15

 . GPS-לתוכנה יש ממשק מובנה ונוח לעבודה המאפשר טעינה ופריקה של צירי ניווט אל ומה
 . GPS-התוכנה עובדת עם רב דגמי ה

  
 הכנות  6.00.0 

. במידה והכבל מגיע עם  GPS-ינה ופריקה יש להצטייד בכבל תקשורת מקורי של הלביצוע טע
 .GPS-0 יש לרכוש כבל חיבור למחשב עם הוראות חיבור לכבל מהPC-קצוות גלויים ללא מחבר ל

 .  GPSאת הכבל ניתן לרכוש בכל נקודות מכירת ה 
בחר ערוץ טורי פנוי )בדרך ולמחשב. במחשב הכבל מתחבר לערוץ הטורי.  GPS-חבר את הכבלים ל

 (.2כלל מס' 
 .GPS-יש להפעיל את ה
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 לצורך טעינת/פריקת נקודות . GPS-הגדרות ב 6.00.2
( הינו I/O SETUPכי מוד התקשורת )  SETUPבמסכי ה  וודא   GARMINשל חברת GPS-ב

GARMIN / GARMIN. 
מאופשר  NMEA כי מוד התקשורת  SETUPבמסכי ה  וודא MAGELLANשל חברת  GPS-ב
(GSA V2.1  וכי הוא בקצב )4811 (Boud Rate) 

 
 GPSטעינת מסלול מהתוכנה ל  6.00.3

 .ציר ניווטהמסלול המיועד לטעינה הינו המסלול המופיע בחלון 
או לחץ על צמד המקשים  בתפריט הראשי0 ניווטמתוך    טען/פרוק מסלול  GPS לטעינה0 בחר ב

.Ctrl+G 
 

 
 

 יפתח.  ת מסלוליםטעינת/פריק חלון 
 .  GPSסוג בו אתה משתמש ע"י פתיחת תיבת  GPS-בחר את סוג ה

 .GPS-בחר את הערוץ הטורי אליו חיברת את ה
בלבד חייבים לבחור את קצב נתוני התקשורת המוגדרים  Magellanשל חברת  GPSבמכשירי  

 .נתוני תקשורתבמכשיר, מתוך תיבת 
 .GPSטען מסלול ל לחץ על 

יאחסן את ציר הניווט במספר זה ותחת השם הנ"ל  GPS-( לציר הניווט. ה1-09פר )תן שם ומס
 )את השם יש לתת באנגלית(.   

 ומספר הערוץ הטורי ישמרו מטעינה לטעינה. GPS -סוג ה
 הפסק פעולה.להפסקת פעולת הטעינה לחץ על כפתור 

 הודעות לגבי סדר הפעולות יופיעו בחלון הודעות.
 

 פר נקודות ניווטטעינת מס 6.00.4

 עד x טען מנקודהבכדי לטעון נקודות מסוימות מתוך ציר הניווט0 סמן עם העכבר את האפשרות  

 וציין מספר נקודת התחלה ומספר נקודת סיום.  yנקודה 
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 לתוכנה GPS-יקת מסלול מהפר 6.00.0

, בתפריט הראשי מתוך ניווט טען/פרוק מסלול GPSלפריקת נקודות הניווט אל התוכנה בחר ב 

 .Ctrl+G צמד המקשים על או
 בו אתה משתמש. GPS-בחר את סוג ה

 . GPS-בחר בערוץ הטורי אליו חיברת את ה
 . GPSפרוק מסלול מ לחץ על 

 
 פסק פעולה.להפסקת פעולת הפריקה לחץ  על כפתור ה

 הודעות לגבי סדר הפעולות יופיעו בחלון הודעות.
 י.המסלול יפרק לציר הניווט הנוכח

 
 איחוד שני צירי ניווט  6.00.6

 יש לפרוק את המסלולים למסלול אחד בתוכנה.   GPS-לאיחוד שני צירי ניווט או יותר מה
 

 שמות צירים ונקודות ניווט  6.00.6
 ספרות. 00ספרות והערה או שם בן  4בן  IDניתן לתת   GPS-לכל נקודת ניווט או ציר ניווט שב

ID טומטי של מספר הנקודה במסלול )מיקומה ברשימה( ואות אנגלית הנקודה יינתן משילוב או
 מקדימה להבדלה בין צירי ניווט שונים. 

של  0ID השניה  A001של  0ID נקודת מסלול ראשונה תקבל  Aלדוגמא אם נבחרה אות מקדימה 
A002 .וכן הלאה 

יעת דריסה של יש לבחור כל פעם אות מקדימה אחרת למנ GPSבמידה ונטענים מספר מסלולים ל 
 נקודות.

 יהיו שמות נקודות הניווט כפי שנערכו בתוכנה. GPSהשם או ההערה שיופיעו ב 
 שים לב!

אין אותיות בעברית ולכן שמות נקודות הניווט חייבות להיות באנגלית0 אותיות גדולות  GPS-ב
 או מספרים0 כל אות אחרת תוחלף באות רווח.

(. MAGELLAN-ב GARMIN 031-ב 01ל   21ול )בין מספר מוגבל של נקודות במסל GPSלכל 
ויטענו יותר נקודות מהכמות המקסימלית למסלול0 יוגדרו  טען מסלולים במגבלה זו. במידה

 ללא קישור למסלול מסוים. (WAYPOINTS)- הנקודות העודפות כנקודות ניווט  
 

 הודעות שגיאה   6.00.8

אזי או שהוגדר ערוץ טורי שאינו קיים  COM: open error -במידה ומופיעה הודעת השגיאה 
 או שהוא בשימוש על ידי התקן אחר )עכבר0 למשל(.

עצמו אינו מחובר כמו שצריך תופיע הודעה מתאימה בחלון ההודעות שבחלון  GPS-במידה וה
GPS. 

 
 GARMIN  -של חברת  GPSממכשירי  Tracks –פריקת הקלטות  6.16

 
במהלך  GPS -לתוך מכשיר ה Tracksמת יכולת להקליט קייGARMIN של חברת  GPSבמכשיר 

ושמירתם כציר GPS  -מאפשרת פריקת הקלטות אלו ממכשירי ה  NaviGuide 6הניווט. מערכת 
 ניווט בתוכנה.

 
 .מתוך ניווט בתפריט הראשי הקלטהפרוק  GPSפריקת נקודות הניווט אל התוכנה בחר ב ל

 . GPS-בחר בערוץ הטורי אליו חיברת את ה
 . GPSמ  הקלטהפרוק לחץ על 
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 הפסק פעולה.לחץ  על כפתור במהל הפריקה להפסקת פעולת הפריקה 
 המסלול יפרק לציר הניווט הנוכחי.

 

 
 
 

 לתוכנה יוצגו הנקודות המוקלטות בחלון ציר הניווטTrack 0 –לאחר פריקת המסלול 



 

 

 

09 

 
 

 ן לשמאל(0בשדה הערה תוצג עבור כל נקודה מוקלטת הפרטים הבאים )מימי
 תאריך0 זמן0 כיוון הנסיעה0 מהירות הנסיעה . 

 
 .TXETיבוא ויצוא צירי ניווט בפורמט  ניתן לבצע ייצוא של קובץ זה הכולל פרטים אלו0 ראה  

 
 הדפסת רשימת נקודות ניווט  6.17

בחר  ציר ניווט,ים המופיעים בה כפי שהיא מופיעה בחלון להדפסת רשימת נקודות הניווט והנתונ
 בתפריט הראשי. ניווטמתוך הדפסת רשימה ב
 

מתוך    בהדפסת מפות מסלוללהדפסת המפות עליהן מופיע ציר הניווט0 ואת הציר עצמו בחר 
 .  Ctrl+pבתפריט הראשי0 או ע"י צמד המקשים  ניווט

תצוגת המסך יודפסו רצף של מפות הכוללות את ציר אם ציר הניווט נפרש על פני יותר מגודל 
 הניווט )ראה פרק הדפסת מפות מסלול(.

   
 שינוי הגדרות צבע  6.18

 לשינוי הגדרות הצבע של קו ציר הניווט0 נקודת הניווט ורדיוס נקודות הציון 0
  שבתפריט הראשי.עריכה מתפריט  בהגדרת צבעיםבחר 
  .עמוד על הריבוע )המלא בצבע( המתאים ולחץ על הכפתור השמאלי בעכבר 

  .בחר את הצבע הרצוי והקש אישור 
  אישורהקש. 

 
 TEXTיבוא ויצוא צירי ניווט בפורמט   6.19

 המכילים רשימת קואורדינטות. WINDOWS( של ASCIIהנם קבצי כתבן ) TEXT קבצי 
 ורדינטות בפורמטים הבאים0התוכנה תומכת ביבוא וביצוא קבצים עם קוא

  Lat/Lon /WGS84 

   Utm /WGS84 

  Utm /Europe 50  

  . רשת ישראל 
 את פורמט הקבצים ניתן לראות על ידי ביצוע יצוא של קובץ מהתוכנה בפורמט הרצוי.

 Meir 36 0206000 082826לדוגמא0 כך תראה נקודה בפורמט רשת ישראל הישנה 0 
   Utm  0  Meir 36  3060111 661111כך תראה נקודה בפורמט 
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Zone Comment.  0 )הפורמט הינו )משמאל לימיןEast North 

                                                                  Lat Lon Comment. 
 

 יצוא צירים  6.09.0
 לשמירת ציר ניווט0

   יבוא/יצוא קבצי לחץ  עלTEXT  י0 או ע"י צמדשבתפריט הראש ניווטמתפריט 

  המקשיםCtrl+e . 

  .בחר את פורמט הקואורדינטות והקש על כתיבת קובץ 
  אישורבחר שם לקובץ והקש. 

 
 יבוא צירים  6.09.2

 לטעינת ציר ניווט0 
  יבוא/יצוא קבצי לחץ  עלTEXT יט הראשי0 או ע"י צמד רשבתפ ניווט. מתפריט 

 . Ctrl +eהמקשים  

 ן נכתב הקובץ ולחץ על קריאת קובץ. בחר את פורמט הקואורדינטות בה 
 .סמן את שם הקובץ ולחץ על כפתור פתח 

 
 ציר הניווט יופיע על המפה ורשימת נקודות הניווט תופיע בחלון.     
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 (GPS –ניווט מקוון )ניווט בעזרת ה  7

 כללי  7.1
 מערכת זו משמשת לניווט בעזרת מגוון מכשירי ניווט לווינים. 

 "ג מפות טופוגרפיות מפורטות0 במגוון קני מידה. התצוגה הינה ע
 השימוש בתוכנה פשוט ומידי0 ואינו מצריך התערבות מפעיל במרבית זמן הניווט.

  
 הכנות לניווט  7.0

 (.6.04.0 סעיףלמחשב )ראה  GPS –חבר את ה 
 .GPS –הדלק את התוכנה ואת ה 

 
 לצרכי ניווט GPS –הגדרות במכשיר ה  6.2.0

 

 GPS  ברתח של  GARMIN- במסך ה   וודא– INTERFACE  כי מוד התקשורת הינו 

    NMEA / NMEAקצב התקשורת הינו 0 ו  Baud Rate 4800.  ניתן לעבוד בקצב אחר

. במידה ומשנים את קצב השידור ב GPSבמוד מקוון במידה וניתן לשנות את קצב השידור ב 

GPS בתוכנה. אזי יש לשנות את קצב השידור בנתוני התקשורת 
 

 GPS  חברת של  MAGELLAN - כי מוד התקשורת הינו  וודאNMEA / NMEA 0  

  . Baud Rate 4800   קצב התקשורת הינו ו
 .NMEA V.21 GSA    -  להגדירו NMEAיש לאפשר  Setupבמסך ה 

 

  GPS  חברת של TRIMBLE כי מוד התקשורת הינו  וודאTSIP 0 וקצב התקשורת הינו  
9611.  

 

 GPSב  Navigation –ת מיקום עצמי מדויק יש לוודא במסך ה לקבל

 נכון. DATUM –שה 

 GPS   חברתשל MAGELLAN   הזן WGS-84 . 

 GPS   חברתשל  GARMIN הזןWGS-84   אוEUROPE 50. 
 

 
 

 מטר. 152לסטיות של עד  גרורהזנה לא נכונה עלולה ל
 יווט.נטית לגבי טעינה ופריקה של נקודות נווהערה זו אינה רל
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 בתוכנה  GPS –הגדרת  ה  6.2.2 
 בו הנך משתמש לניווט בתוכנה. GPS –יש להגדיר את סוג ה 

  ניווט מקווןפתח תפריט 

  בחר בהפעלתGPS לניווט 
 יפתח. לניווט GPSהפעלת חלון 

 

 
 
  אפשר סמן את תיבתGPS 
  בחר את סוג ה– GPS  בו אתה מחזיק  )משתמשיMAGELLAN  מו לב כי כל סוגי 0שי

 המכשירים תחת שם אחד(.

 .מומלץ לקבל את נתוני התקשורת המופיעים כברירת מחדל 

  בחר את הערוץ הטורי אליו מחובר ה– GPS . 

  אישורהקש 
 

 GPS –לוח הבקרה של ה  6.2.3 
והתוכנה יופיעו נתוני המיקום על  GPS –התקשורת בין ה   ואתחוללמחשב  GPS –עם חיבור ה 

 ח הבקרה.גבי לו
 

 שימו לב! MAGELLAN משתמשי
 אינו משדר כלל עד שלא רכש מיקום, למעט מוד סימולטור. GPS –מכשיר ה 

 

 (.F9)    בסרגל כלים GPS להצגת לוח הבקרה לחץ על כפתור
 .GPS –0  הודעות לגבי קליטת הלווינים של ה  מצב מערכתשדה 

 ישנם תשעה מצבי מערכת0
 NO COMM - ה אין תקשורת עם-GPS. 

 NO TIME -  אין זמןGPS. 
 NO SAT - .אין נתונים מאף לווין 
 0 SAT - .יש נתונים מלווין אחד בלבד 

 2 SAT - .יש נתונים משני לווינים 
 3 SAT - .יש נתונים משלושה לווינים והמערכת תהיה מוכנה מיד 

 D2 OK GPS - רכה או המערכת תציג מיקום על פי שלושה לווינים בלבד. הגובה על פי הע
 מיקום אחרון.

 D3 OK GPS -  המערכת תציג מיקום על פי לפחות ארבעה לווינים. המערכת מעדכנת גם את
 גובה המיקום הנוכחי.

 HIPDP - .קליטת לווינים באיכות לא טובה 
 
 
 

 0 מצב לוויניםנוריות חיווי 
  המערכת קולטת לווין אחד. –ריבוע אדום 
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  שני לווינים.המערכת קולטת  -שני ריבועים אדומים 
  המערכת קולטת שלושה לווינים. -שלושה ריבועים אדומים 

  המערכת מציגה מיקום עצמי בלבד. -שלושה ריבועים ירוקים 

  המערכת מציגה מיקום עצמי וגובה.  -ארבעה ריבועים ירוקים 

  מציין את אזימוט כיוון ההתקדמות. 0אזימוט שדה 
  כיוון ההתקדמות.0 הקו האדום מציין את כיוון התקדמותשעון 
  0 נתוני מיקום עצמי על גבי המפה. פלח, מזרח, צפוןשדות 

  מתעדכן רק במצב מערכת  גובהשדה( 0 גובה מיקום עצמיD3 OK GPS.) 
  0 מהירות התקדמות. מהירותשדה 

 
 הניווט 7.3

בפרט0 וזאת על מנת לפשט את   F –ה  ובכפתוריבמערכת נעשה שימוש מוגבר במקלדת בכלל 
 המעטות שיש לבצע בזמן הניווט.  הפעולות

 
 צורת הניווט המומלצת הינה כפתורי מירכוז וסיבוב מפה אוטומטי לחוצים.

 צורה זו  הינה הנוחה ביותר ודורשת התערבות מינימלית מצד המנווט בכל מהלך הניווט.
 
 תצוגת סמן הניווט 6.3.0 

לתוכנה את מיקו מו  GPS –)שלוש נוריות ירוקות( משדר ה  D2 OK GPSהחל ממצב מערכת 
 העצמי. 

  .מיקום זה יופיע על גבי המפה  על ידי סמן הניווט
 סמן הניווט מורכב מעיגול המציין את המיקום וחץ המראה את כיוון ההתקדמות.

 (.2.3.2בסרגל כלים )ראה פרק  מירכוזבמידה ואינך רואה את הסמן לחץ על כפתור 
 0לשינוי צבע הסמן 

  עריכהפתח תפריט  
  הגדרת צבעיםבחר 

 "  צבע הסמן"לחץ על הריבוע הצבוע ליד הכיתוב 
 בחר את הצבע הרצוי 

  אישורהקש 
 צבע הסמן ישמר להפעלת התוכנה בפעם הבאה.

 
 מירכוז המפה 6.3.2

 (.F8)  בסרגל כלים   מירכוזלחץ על כפתור 
 גת בזמן תנועה.המפה המוצ במרכזהמפה גורם לסמן הניווט להישאר  מירכוז

 גבי המפה. תכונה זו מומלצת בזמן הניווט0 וגורמת למעקב אוטומטי אחר המיקום העצמי על
יש להפסיק את פעולת המירכוז אם רוצים לבדוק שטח )במפה( המרוחק מהמיקום העצמי0 תוך 

 כדי הניווט.
 המערכת זוכרת את מוד המירכוז בו הייתה בזמן כיבויה.

 
 ומטיסיבוב מפה אוט 6.3.3

בסיבוב מפה אוטומטי המערכת תסובב את המפה בהתאם לכיוון ההתקדמות0 כך  שכיוון הנסיעה 
 בשליש התחתון של  המפה המוצגת בזמן תנועה. נשאר תמידסמן הניווט כמו כן  ישמר כלפי מעלה

 בצורה זו יש תצוגה מרבית של טוואי השטח אליו אתה עומד להגיע. 
 גבי המפה. ט0 וגורמת למעקב אוטומטי אחר המיקום העצמי עלתכונה זו מומלצת בזמן הניוו

 תכונה זו מאפשרת התערבות מינימלית מצד המנווט בשעת הניווט.
 זוית סיבוב המפה מתבצעת ברזולוציה של שלוש מעלות.

 (.F7)  בסרגל כלים   אוטו'לסיבוב המפה בצורה אוטומטית לחץ על כפתור 
 לחוץ .מירכוז כפתור ניתן להשתמש בתכונה זו רק כאשר 

 סיבוב מפה ידני 6.3.4
 ניתן לסובב את המפה בכל זווית וכיוון רצויים.
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הסיבוב מתאים את התצוגה לשטח כך שכיוון   סיבוב המפה נועד להקל על פעולות ניווט שונות.
 ההתקדמות יהיה למעלה למרות שהנסיעה אינה לכיוון צפון.

 ן למעלה .בזמן פתיחת המערכת כיוון המפה יהיה צפו
  בסרגל הכלים. ידנילסיבוב המפה בצורה ידנית לחץ על כפתור 

 יפתח. סיבוב ידניחלון 
 

 
 

 לחיצה על גבי שושנת הרוחות תגרום לסיבוב המפה0 כך שהכיוון הנבחר יהיה כלפי מעלה.
בחלון סיבוב ישר המערכת תשאר בכיוון זה עד לשינוי ידני של מוד הניווט או לחיצה על כפתור 

 דני.י
 

 הקלטת ניווט 6.3.0
ולשמור את נתיב הנסיעה כולל שמירת  GPSלנווט עם התוכנה ומכשיר ניווט מאפשרת ההקלטת 

 נתוני תאריך0 שעה0 אזימוט ומהירות. 
 הנתונים נשמרים ע"פ קצב הקלטה ומרחק הקלטה שהוגדרו במהלך הניווט.

 . TWLל ניווט  לקובץ מסלו בסיום ההקלטה ניתן לשמור את הנקודות המוקלטות

 . CTRL+ Rניווט  הקלטת < ניווט מקוון -על מנת להקליט מסלול תוך כדי הניווט0 בחר ב
 הגדרת קצב ההקלטה:

 זמן מינימלי בין נקודות הקלטה0  - קצב הקלטה 

 

 
 

 מגדיר את המרחק המינימלי בין נקודות הקלטה.  - מרחק הקלטה 
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 נאים אלו הם מצרפיים כך שההקלטה תבוצע בתנאי ששניהם מתקיימים.ת

 -ומציירים בר ירוק  בזמן הקלטה נדלקת נורית ההקלטה בפנל הניווט  

בחלקו הימני עליון של המפה. על הבר יכתבו מספר הנקודות המוקלטות עד  
 לאותו רגע.

 נקודות. 0111ן לשמור עד בכל קובץ הקלטה נית
נקודות חצי מבר   011 -בר ההקלטה נצבע בצבע אדום ע"פ מספר הנקודות המוקלטות )בצבירת 

 ההקלטה יצבע באדום(.
נקודות 0 יתבקש המשתמש לשמור  0111 –כמו כן עם הגעת נקודות ההקלטה למספר המכסימלי 

 חי.את ההקלטה הנוכחית עם האופציה לאיפוס קובץ ההקלטה הנוכ

 0 תצוגה < הצג הקלטהניתן להציג את נתיב ההקלטה ע"י בחירת   - תצוגת נתיב ההקלטה
 .עריכה < הגדרת צבעיםצבע הנתיב ניתן לעריכה מתפריט 

  פסק <ה ניווט מקוון -בחר ב על מנת להפסיק את הקלטת המסלול -הפסקת הקלטה
 מתוך התפריט הראשי.  הקלטה

 נשמרים בשדה ההערה. תאריך ושעת ההקלטה -  זמן ההקלטה 

 ניווט מקוון< שמור הקלטהשמירת ההקלטה מבוצעת מתפריט  - שמירת הקלטה. 

 ההקלטה נשמרת בפורמט קבצי ניווט כך שניתן לטעון  - פורמט קובץ שמירת ההקלטה

 .נתוני תאריך0 שעה0 אזימוט ומהירות( כולל twl.*אותה לחלון מסלול הניווט  )

 ניווט מקוון < אפס הקלטהמבוצע מתפריט איפוס הקלטה  - איפוס הקלטה. 

 שקפים  8

 כללי 8.1
השקפים הנם שכבות גרפיות המוצגות על גבי המפה. באמצעות התוכנה ניתן ליצור אובייקטים 

 גרפיים ולשייך אותם לשקף מסוים. 
 את השקפים ניתן להציג או להסיר בצורה סלקטיבית לפי בחירה.

 
 
 שקפים הינם 0האובייקטים הגרפיים הקיימים ב 

  לציון תוואי של מסלול הליכה0 מסלול נהיגה וכו'. –מסלול 
  לתיחום שטחים כגון שטחי אש0 יערות וכו'. –אזור 

  לסימון נקודת עוגן על המפה כגון חניון0 פסגה וכו'. –נקודת ציון 
 

ם באמצעות מנגנון שקפים זה ניתן לדוגמא0 לבנות שקף בו יהיו מוצגים כל המסלולים הרגליי
 באזור אילת. 

 בשקף אחר יהיו מוצגים טיולי ג'יפים באזור הכינרת ונקודות תדלוק.
 נטי והעזר במידע המוצג עליו. וולפני טיול לצפון טען את השקף הרל

 המערכת תפתח עם השקפים שהיו טעונים בשעת סגירת המערכת בפעם הקודמת. 
 

 שקף פעיל 8.0
 לות עריכת האובייקטים הגרפיים.השקף הפעיל הינו השקף עליו מתבצעות פעו

 בחירת השקף הפעיל מתבצעת מתוך התפריט בסרגל הכלים. 
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 הגדרת שקף 8.3
   שקףשבתפריט הראשי0 או לחץ על כפתור  שקפיםמתפריט  שקפיםלחץ על  שקפים,לפתיחת חלון  
 בסרגל כלים.  

 
 

 ורות במחשב.מייצג את כלל השקפים שהוגדרו על ידי המשתמש ושמ כל השקפיםשדה 
 מייצג את השקפים הטעונים לתצוגה והמוצגים בסרגל הכלים.שקפים טעונים שדה 

 
 יצירת שקף חדש 8.4

 . חדשלחץ על 
 .אישורהקלד את שם השקף אותו אתה רוצה ליצור. לחץ על 

 .והשקפים הטעונים כל השקפיםהשקף החדש  יתווסף לרשימת 
 

 טעינה והסרה של שקפים 8.4.0
 נו שקף אשר האובייקטים הגרפיים שלו מוצגים על גבי המפה.שקף טעון הי

 בשקף זה ניתן ליצור ולערוך אובייקטים נוספים. 
 .שקפיםלטעינת שקף פתח את חלון 

 .כל השקפיםהרצוי מחלון  סמן את השקף
 .<-לחץ על כפתור 

   .שקפים טעוניםהשקף יעבור לחלון 
 .->עזרת החץ כדי להסיר שקף מהמפה בצע את הפעולה ההפוכה ב

 
 יבוא / יצוא של שקפים 8.5

בעזרת יבוא ויצוא של שקפים תוכל להחליף שקפים בין חברים בעלי תוכנה דומה או לייבא 
 קבצים מגירסאות קודמות.

  טיול טוב שתכננת יוכל לעבור בקלות למפות של חבריך.  
 

 נוכחית היבוא/יצוא של שקפים מגירס 8.0.0
 .שקפיםכפתור ייצוא בחלון  לשמירת שקף שיצרת לחץ על

 .אישורהקש את הנתיב המלא לספרייה בא אתה רוצה לשמור את השקף. לחץ 
  .*lyr.סיומת הקובץ השמור תהיה 

 .0A\לדוגמא0 לשמירה לדיסקט הקלד   
 .שקפיםלטעינת שקפים שמורים פתח את חלון 

 וחפש בספריה את השקף. ייבואלחץ על כפתור 
 .פתח סמן את שם השקף ולחץ על

 .אישורהקלד שם לשקף המיובא ולחץ 
 .שקפיםשבחלון  כל השקפיםהשקף יעבור לחלון 

 
 יבוא שקפים )שכבות גרפיות( מגרסאות קודמות 8.0.2

 .שקפים( פתח את חלון  4לטעינת שקפים מגירסאות קודמות של התוכנה)טורבו  
  ייבוא.לחץ על כפתור  

 



 

 

 

28 

פתח את תפריט קבצים מסוג0  פתיחהבחלון  .( bin.*ובחר בסוג קבצים ישן ) 
 . פתחחפש את השקף בספרייה בו הוא שמור וסמן אותו. לחץ על 

 .אישורהקלד שם לשקף המיובא ולחץ 
 .  שקפיםבחלון  כל השקפיםהשכבה תופיע בחלון 

 .Layer.binשם הקובץ שהכיל את השכבות בגירסאות הקודמות הינו  
 

ה להפיכת שקף פעיל יש לפתוח את חלון שקפים לסמן הינו השקף שנמצא בעריכ -   שקף פעיל
 0 שם השקף יופיע בבר המצב שדה שמאלי.שקף פעילשקף טעון וללחוץ על כפתור 

 יצירה ועריכה של אובייקטים גרפיים בשקפים  9

 לפני יצירה או עריכה של אובייקט גרפי בשקף יש לבחור את השקף כשקף פעיל.
 בתפריט הראשי. עריכה 0 מתוך עריכהלהיכנס למוד זה בחר העריכה נעשית במוד עריכה. כדי 

 
 יצירת מסלול חדש 9.1

 מימין לעריכה ( .  ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 
 יפתח. מסלולחלון . בסרגל כלים מסלוללחץ על  

 . חלון עריכת המסלול יפתח.עריכהלחץ על כפתור 

 
 

 והקלד שם למסלול. חדשלחץ על 
 הכפתור הימני בעכבר דקור את המפה וסמן את הנקודות דרכן יעבור המסלול. בעזרת

 אורך המסלול יופיע במטרים ויתעדכן עם כל הוספת או שינוי נקודה.
 . סיוםלחץ על 

 בזמן ביצוע פעולות אלו0 יופיעו הוראות אלו בחלון ההודעות )התחתון(.
בחר בכפתור צבע/ קבוצה ובסיום לחץ על במידה והינך מעוניין לשנות את צבע 0 קבוצת המסלול 

  עדכן
 

 עריכת מסלול קיים 9.0
 מימין לעריכה ( .  ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 

 .(שםובחר במסלול הרצוי )בשדה  מסלולפתח את חלון 
 . חלון עריכת המסלול יפתח.עריכהלחץ על 

 
 שינוי צבע המסלול  9.2.0

 .אישורובחר בצבע הרצוי. לחץ על צבע לחץ על  -בי המפה לשינוי צבע המסלול על ג
 ואשר את הפעולה. עדכןלחץ על   
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 ואי המסלולושינוי ת  9.2.2
הנקודות המרכיבות את המסלול המוגדר מוצגות בחלון מיקום מסלול0 כשלימינן חיצי גלילה 

 המאפשרים מעבר בין הנקודות.

   הנקודה מסומנת בעיגול על גבי המפה.לערוך מעונייןבחר בנקודה אותה אתה . 
   ואשר את הפעולה.  עדכן0 לחץ על מחקלחץ  –למחיקת הנקודה 

   לחץ על קבע מיקום ודקור את המפה במיקום החדש  –לשינוי המיקום של הנקודה
ואשר את הפעולה.)המשך דקירות על המפה יוסיפו  עדכן)בעזרת לחצן הימני בעכבר(0 לחץ על 

 . נקודות למסלול(
  מחק הכללחץ על  –למחיקת כל הנקודות וסימון המסלול מחדש. 

  דפדף אל הנקודה האחרונה )הנקודה תוצג כשלימינה מופיעה   המילה     –להוספת נקודות
 וסמן אותה על גבי המפה. הנקודה תתוסף למסלול הקיים.    סמן מיקום"חדש"( 0 לחץ על 

  דפדף אל התחלת הנקודות )תופיע  –( לקביעת נקודה ראשית )נקודת הדילוג למסלול
 המילה ראשי( ודקור את המפה בנקודה.

       
 .מסלוליסגור את חלון  סגור כפתורעדכן0 לסיום העריכה לחץ על כפתור    
 

 העתקת מסלול בין שקפים   9.2.3
 .העתקלהעתקת מסלול לחץ על 

 אישור.הקלד את שם השקף אליו יועתק המסלול. לחץ על 
 עתק לשקף החדש.המסלול יו

 
 דילוג אל מסלול  9.2.4

 .דלג אללחץ על כפתור 
( של המסלול תופיע 0הנקודה הראשית )כברירת מחדל מאותחלת נקודה זו למיקום נקודה מס' 

 במרכז המפה.
 

 מחיקת מסלול משקף  9.3
 מימין לעריכה ( .   ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 

 ר במסלול הרצוי.ובח מסלולפתח את חלון 
 חלון עריכת המסלול יפתח. עריכה.לחץ על 
 )בשדה מסלול( ואשר את המחיקה. מחקלחץ על 

 
 יצירת אזור חדש  9.4

 מימין לעריכה ( .   ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 
 יפתח.אזור חלון . בסרגל כליםאזורים לחץ על 

 
 יפתח. . חלון עריכת האזורעריכהלחץ על כפתור 

 
 

 0 הקלד שם לאזור ואשר את הפעולה.            חדשלחץ על 
 דקור את המפה בעזרת הכפתור הימני בעכבר וסמן את הנקודות התוחמות את האזור.
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 לאזור חייבות להיות לפחות שלוש נקודות. 
 . סיוםלחץ על 

 בזמן ביצוע פעולות אלו יופיעו הוראות אלו בחלון ההודעות )התחתון(.
 

 .עדכןהאזור ולחץ על  קבוצת השיוך שלאת  בחר
 .עדכןבחר את צבע האזור על גבי המפה ולחץ על 

 
 עריכת אזור קיים  9.5

 מימין לעריכה ( .   ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 
 ובחר באזור הרצוי. אזורפתח את חלון 

 . חלון עריכת האזור יפתח.עריכהלחץ על 
 

 זורשינוי צבע הא 9.0.0
 אישור.ובחר בצבע הרצוי. לחץ על  צבעלחץ על  -לשינוי צבע האזור על גבי המפה 

 ואשר את הפעולה. עדכןלחץ על כפתור 
 

 שינוי צורת האזור 9.0.2
 הנקודות המרכיבות את האזור המוגדר מוצגות0 כשלימינן חיצי גלילה המאפשרים מעבר בין

 הנקודות.

  ( בחר בנקודה אותה אתה רוצה לערוך.)מסומנת בעיגול 

   ואשר את עדכןלחץ על  )בשדה מיקום אחר(. מחקלחץ  –למחיקת הנקודה 
 הפעולה.        

   קבעבחר את הנקודה ברצונך לשנות 0 לחץ על –לשינוי המיקום של הנקודה  
 ואשר את הפעולה.    עדכןודקור את המפה במיקום החדש. לחץ על  מיקום        

 עדכןלחץ על  .מחק הכללחץ על  –ון האזור מחדש למחיקת כל הנקודות וסימ 
 ואשר את הפעולה.       

  דפדף אל הנקודה האחרונה )הנקודה תוצג כשלימינה מופיע    –להוספת נקודות 
 חדש( וסמן אותה על גבי המפה.       

   דפדף אל התחלת הנקודות )תופיע המילה ראשי( ודקור  -לקביעת נקודה ראשית 

 הנקודה הראשית צריכה להיות תחומה באזור(. את המפה בנקודה( 
 

יסגר. )במידה ולא עדכנת אחד מהשינויים שעשית 0  אזור0חלון  סגורלסיום העריכה לחץ על      
 יפתח0ותתבקש לאשר את הפעולה(. עדכןחלון 

  
 העתקת אזור בין שקפים 9.0.3

 .העתקלהעתקת אזור לחץ על 
 אישור.לחץ על הקלד את שם השקף אליו יועתק האזור. 

 האזור יועתק לשקף החדש.
 

 דילוג אל אזור 9.0.4
 דלג אל.לחץ על כפתור 

( של האזור תופיע 0הנקודה הראשית )כברירת מחדל מאותחלת נקודה זו למיקום נקודה מס' 
 במרכז המפה.

 
 מחיקת אזור משקף 9.6

 מימין לעריכה ( .  ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 
 ובחר באזור הרצוי. אזורת חלון פתח א

 . חלון עריכת האזור יפתח.עריכהלחץ על 
 ( ואשר את המחיקה.אזור)בשדה  מחקלחץ על 
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 חדשה נקודת ציוןיצירת  9.7
 מימין לעריכה ( .   ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 

 יפתח. נ.צ.בסרגל הכלים. חלון  נ.צלחץ על 
 יפתח. ריכת נ.צ.ע. חלון עריכהלחץ על 

 
 

 והקלד שם לנקודה. חדשלחץ על 
 הבא.בעזרת הכפתור הימני בעכבר דקור את המפה בנקודה0 ולחץ על 

 בחר אם ברצונך להוסיף כתובת לנקודת הציון.
 .עדכןהנקודה ולחץ על  קבוצת השיוך שלבחר את 
 סגר.יוחלון נ.צ י סגורלחץ על 

 הנ"ל בחלון התחתון.בזמן ביצוע פעולות אלו יופיעו ההוראות 
 

 עריכת נ.צ. קיים 9.8
 מימין לעריכה ( .  ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן 

  ובחר בנקודה הרצויה.. נ.צפתח את חלון 
 .עריכהלחץ על כפתור 

 
 שינוי מיקום של נ.צ. 9.9

 .סמן מיקוםלחץ על כפתור 
 ר.  דקור את המפה במיקום החדש על ידי הכפתור הימני בעכב

 0 ואשר את הפעולה.עדכןלחץ על 
 

 שינוי כתובת נ.צ. 9.9.0
 יפתח. כתובתלחץ על כפתור כתובת. חלון 

 
 ואשר את הפעולה. עדכןלחץ 0 עדכן את הכתובת
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 העתקת נ.צ. בין שקפים 9.9.2

 .העתקלהעתקת נ.צ. לחץ על 
 אישור.הקלד את שם השקף אליו יועתק הנ.צ. לחץ על 

 חדש.הנ.צ. יועתק לשקף ה
 

 דילוג אל נ.צ. 9.9.3
 דלג אל.לחץ על כפתור 

 הנ.צ  יופיע במרכז המפה.
 

 מחיקת נ.צ. משקף 9.9.4
 מימין לעריכה ( . ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן  

 ובחר בנ.צ. הרצוי. נ.צ.פתח את חלון 
 . חלון עריכת הנ.צ. יפתח.עריכהלחץ על 
 ואשר את המחיקה. מחקלחץ על 
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 קבוצות   12

 לקבוצות.  -המערכת מאפשרת חלוקה וסיווג של  אובייקטים גרפיים 
חלוקה זו נעשית על פי בחירת המשתמש ומשמשת לצורכי הפרדה בין קבוצות לוגיות שונות. 

 שונים.   Iconsהקבוצות השונות מיוצגות על ידי 
הקבוצות0 שיוגדרו על ידי  למערכת חמש קבוצות אב שאינן ניתנות למחיקה. מהן0 נגזרות יתר

קבוצת "שטחי  -המשתמש. יש לשייך כל קבוצה שיצר המשתמש לאחת מקבוצות האב. לדוגמא 
 .נקודות ציוןוקבוצת "ערים" תוגדר עם קבוצת אב  אזוריםאש " תוגדר עם קבוצת אב 

בוצה ניתן לשייך קבוצות גם כקבוצות בנות לקבוצות אחרות שאינן קבוצות אב .במצב זה סוג הק
 יקבע ע"פ קבוצת האב אליה שויכו .

אשר הוגדרה  שטחי אשלדוגמא 0 ניתן להגדיר קבוצת "שטחי אש חיה "0 המשתייכת לקבוצת אב 
 . אזוריםתחת קבוצת האב 

 
 הגדרת קבוצה 12.1

 מימין לעריכה ( . ודא כי המערכת נמצאת במוד עריכה  ) הסימן  
 יפתח. קבוצותחלון  עריכה.מתפריט  בקבוצותבחר 

 
 יצירת קבוצה חדשה 01.0.0

 יפתח. שם קבוצה. חלון  חדשלחץ על 
 יפתח. מס' זיהוי קבוצה. חלון אישורהקלד את שם הקבוצה ולחץ 

 .זיהוי משתמש)אופציונלי(. מספר הזיהוי יופיע בשדה  אישורהקלד מספר זיהוי לקבוצה ולחץ 
 ת(.ייצוג לקבוצה )שדה צלמי  Iconבחר באמצעות פס הגלילה 

 מוצגות כל הקבוצות שהוגדרו במערכת.                                                 קבוצת אבבשדה 
 בחר לקבוצה שהגדרת קבוצת אב מתאימה.

 ואשר את הפעולה. עדכן לסיום לחץ 
 

 עדכון קבוצה קיימת 01.0.2
 בצע את השינויים הדרושים.

 .עדכןלחץ 
 ונים0 לאחר מתן האישור תעודכן הקבוצה.המערכת תבקש אישור לעדכון הנת

 
 מחיקת קבוצה 01.0.3

 בחר בקבוצה המיועדת למחיקה.
 . מחקלחץ על כפתור 

 המערכת תבקש אישור למחיקת הקבוצה0 לאחר מתן האישור תימחק הקבוצה.
 לא ניתן למחוק קבוצות אב שמוגדרות ע"י המערכת. 

 חדשים Iconsהוספת   01.0.4
 0 אשר תחת ספריית התוכנה. GroupBmpחדשים על ידי הוספתם לספריית   Iconsניתן להוסיף 

 קיים באמצעות תוכנת ציור ושמירתו בשם אחר.                                            Iconהדרך הקלה ביותר הינה  עריכת
 האופציונליים להגדרת קבוצה.  Icons-לרשימת ה Icon-המערכת תוסיף את ה

 צבעים. 06X06 Pixel   /06להיות בגודל  חייבIcon -ה
 הצגת קבוצות 12.0

 בתפריט הראשי. קבוצותלחץ על לחיץ  תצוגת קבוצותלפתיחת חלון 
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חלון זה מאפשר למשתמש להציג קבוצות  שונות0 או להסתיר אותן על גבי המפה.

 
 .המוסתרותהקבוצות  : קבוצות לא נבחרות

 .המוצגותהקבוצות  : קבוצות נבחרות
/ הוספת קבוצה 0 מתבצעת על ידי בחירתה והעברתה באמצעות כפתורי החיצים 0 אשר רתהס

 במרכז החלון.
הסתרת קבוצת אב0 גוררת את הסתרתן של קבוצות אשר הוגדרו כנגזרות שלה. לעומת זאת0 הצגה 

 או הסתרת הקבוצה הנגזרת0 אינה משפיעה על הצגתה או הסתרתה של קבוצת האב.
 יתן להגדיר גם למסלולים ואזורים.שים לב כי קבוצה נ 

 

 אפשרויות תצוגה ורשות 11

 קואורדינטות 11.1
 בתוכנה ניתן להציג את הקואורדינטות בארבעה אפשרויות.

 ובחר בסוג הרצוי 0 תצוגהלשינוי סוג הקואורדינטות לחץ על תפריט 
   ה.קואורדינטות ברשת ישראל הישנ  -ישראל הישנה 
  קואורדינטות ברשת ישראל החדשה. -ישראל החדשה 

 UTM Europe 50  -  בדאטום קואורדינטות מטריות לפי הסטנדרט העולמיEurope 50 
 (.Europe50 )בשימוש המפות הצבאיות

   Europe 50  LON/LAT – בדאטום  קואורדינטות גאוגרפיותEurope 50. 
 

 סרגלים 11.0
 (. -ל המצב לחץ עליהם בתפריט הנ"ל )הסר את הלהסרה של סרגל הכלים ו/או סרג

 להחזרתם סמנם שנית.
 

 אפשרויות תצוגה 11.3
תצוגה מתוך  תצוגהישנם מספר אפשרויות תצוגה של המפות. ניתן להגיע אליהם ע"י בחירת 
 .תצוגהבתפריט הראשי0 או ע"י לחיצת קליק ימני עם העכבר על המפה ובחירת 

   ה על מנת להבליט את האובייקטים הגרפיים .לעמעום המפ -  בעמעוםבחר 
  למילוי תצוגת האזורים על גבי המפה. -  מלא אזוריםבחר ב 

  להצגת שמות האובייקטים הגרפיים. -  הצג שמותבחר ב 
  להצגת רדיוס נקודת הציון )שקפים( בהתאם לטווח. -  טווח נ.צבחר ב 
 
 בתצוגה.לשינוי הגופן של שמות הנקודות  -  גופן לכיתובבחר ב 

 להוספת רקע לבן מתחת לשמות ה.נ.צ. -  רקע לכיתובבחר ב 
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  הישראלית על המפה. להוספת רשת הקואורדינטות  -  רשתב בחר 
  להגדלת/הקטנת תצוגת המפה עפ"י הגודל הרצוי.  -  זוםבחר ב 

  להצגת המסלול המוקלט. -  הצג הקלטהבחר ב 
 
 

 הדפסת עזרים  13

 הדפסת המפה המוצגת  13.1
 .תצוגהדפסת המפה המוצגת על גבי המסך בחר בהדפס מפה מתפריט לה

 המפה המודפסת תהיה זהה בקנה מידה ובשטחה למפה המוצגת. המפה תודפס על פני כל שטח  
 הדף וכמו כן יודפסו כל האובייקטים הגרפיים הנמצאים על השקף הטעון )בתחום המודפס(.

 ו עם קואורדינטות רשת ישראל החדשה של פינות המפה.כל המפות יודפס

 (.וכו'  A-3,A-4התוכנה עובדת עם כל גדלי הדפים הקיימים )
 

 הדפסת מפות מסלול  13.0
 הדפס מפות מסלולב)או מספר מפות ( בחר  בודדת מפהללהדפסת ציר הניווט כולו או חלקיו 

 שבתפריט הראשי. ניווטמתוך תפריט 
יחד עם מלבן כחול שתוחם את כל  יופיע ציר הניווט בצורה מוקטנת ובויפתח0  הדפסת מסלולחלון 

 המסלול או את חלקו.

 
 0 באזורים הסמוכים לציר הניווט מפהה ע"ג לחיצה עם הכפתור השמאלי של העכבר בעזרת

 .A-4על דף  כחול אשר תוחם את שטח המפה שיודפסהמלבן ה ישתנה מיקומו של
 וללחוץ הדפס.  ללחוץ על הוסף מפה להדפסת מלבן כחול זה יש

 מזרח וצפוןהקורדינטאות המזרחיות והצפוניות של מרכז המפה יופיעו בשדות  
 קורדינטאות גבולות המפה יופיעו בפינות המפה.
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 הוספת מפה 03.2.0
 ניתן להדפיס מספר מפות אשר כוללות את ציר הניווט או חלקים ממנו. 

ה הנוכחית תצבע בלבן(. שנה את מרכז המפה לקבלת ריבוע )המפ הוסף מפהבלהוספת מפה0 בחר 
 .ע"י לחיצה על כפתור שמאלי של העכבר ע"ג המפה מפה חדש

 בצדו השמאלי של החלון יופיע מספר המפה הנוכחית.
 
 

 עריכת מפה 03.2.2
 עדכן מפה -בתיבת הסימוןעל מנת לערוך מפה שמורה0 בחר את המפה אשר ברצונך לערוך0 סמן 

 . חדש את המפהוערוך מ
 
 

 הדפסת מפה 03.2.3
 .הדפסעל מנת להדפיס את המפות שנבחרו לחץ על 

 
 מחיקת מפה להדפסה 03.2.4

 .למחיקת מפה להדפסה בחר את המפה ולחץ על כפתור מחיקת מפה
 
 

 הדפסת טבלת ניווט 13.3
פריט שבת ניווטמתוך תפריט  בדפס רשימהלהדפסת רשימת הקוארדינטות של ציר ניווט0 בחר ב 

 הראשי.
 .אישורתן כותרת לרשימה ולחץ על 

 
 

 ואזימוט מדידת מרחק  14

 .ואזימוט במערכת קיימות שתי אפשרויות לביצוע מדידת מרחק
  נקודת המוצא.ב מקם את העכברלמדידת מרחק אווירי 

 ואז לחץ על הכפתור הימני בעכבר. CTRLלחץ על מקש            
 .ת הכפתור הימני בעכברקודת הסיום תוך כדי לחיצגרור את העכבר עד לנ           
            

  

  נקודת המוצא.ב מקם את העכברלמדידת מרחק מקוטע 
0 כל לחיצת עכבר ימני מוסיפה הכפתור הימני בעכבר בעזרתולחץ  SHIFTלחץ על מקש 
 קיטוע נוסף.

 המרחק שיוצג הוא המרחק המצטבר והאזימוט המוצג הוא של הקיטוע האחרון.
 

           
 המרחק בקילומטרים יופיע בסרגל המצב0 בפינה השמאלית התחתונה של                      

 .  - המסך           
 

 צלומי אוויר ת  51

 לומי אוויר של אזורים שונים בארץ.תצ 811בתוכנה יש מעל 
רגל כלים. על המפה יופיעו ריבועים0 בסתצלום צלומי האוויר0 לחץ על כפתור תעל מנת לצפות ב

 צלומי האוויר.תאשר מייצגים את האזור המכוסה ע"י 
להצגת צילום אוויר0 עמוד בתוך שטח הריבוע המוצג על המפה0 לחץ על הכפתור הימני בעכבר 

 .הצג תצ"אובחר ב
ריט שבתפעריכה מתוך תפריט הגדרת צבעים לשינוי צבע הריבועים המוצגים על גבי המפה בחר ב

 הראשי.
0 בחר את הצבע הרצוי ואשר את צבע ריבועי תצ"אותלחץ עם הכפתור השמאלי בעכבר על הריבוע 

 הפעולה.
 .אופק צילומי אוויר בע"מהאוויר שולבו במערכת באדיבות  צלומית
 

 תצלום האוויר יפתח בחלון חדש ניתן ללחוץ שוב ושוב להצגת תצלומי אויר אחרים.
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 יל את חלון הצגת תצלום האויר ואף לבצע פיצול מפה למפה הקיימת.במצב זה ניתן להגד
 .תצלוםלביטול פעולה זו לחץ שוב על כפתור 

 
 
 

 רשימת ישובים   61

 דילוג עפ"י רשימת ישובים   16.1
 שבתפריט הראשי.ניווט מתוך תפריט דלג אל בחר ב 

 יפתח.דלג אל חלון 

 
 דלג אל. 0 ולחץ על כפתור שוביםת היישוב מתוך רשימבעזרת העכבר בשם הבחר 

 הישוב יופיע במרכז המפה. 
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 דילוג עפ"י קוארדינטות   16.0
 קורדינטאות.  לדלג לנקודה על פיניתן 

ולחץ על נקודה חופשית  בשדה צפון ומזרחהכנס את הקורדינטאות הצפוניות והמזרחיות בשדות 
 דלג אל.הכפתור 

 במרכז המפה תופיע הנקודה המבוקשת.
  

 שינוי יחידות מידה  17

 0  תצוגהפתח תפריט 

 ( בחר את יחידות המדידה הרצויות לגובה המיקוםMeter , Feet) 

 ( בחר את יחידות המדידה הרצויות למהירות ההתקדמותKph , Mph , Kts) 

 ( בחר את סוג הקואורדינטות בהן יופיע המיקום ,Utm ,   , Lat/Lon   0ישראל הישנה
 (.ישראל החדשה

 עות שגיאההוד  18

 COM X: open error  0הערוץ הטורי אותו בחרת בחלון הפעלת GPS  לניווט תפוס על
 (.0 מודם מחשב כף יד וכד'ידי התקן אחר )לדוגמא עכבר

 
 

 מקשי קיצור 19

 F1   -   help  

 F2 – 0001111 קנה המידה ל החלפת  
 F3  -   00201111החלפת קנה המידה ל 

 F4   -  ום רציףז 

 F5  - כרון המפה הלא פעילה 0 לפי המפה הפעילה.סינ 

 F6 – .סיבוב מפה ידני לכל זוית ובכל כיוון 
 F7 – .סיבוב מפה בצורה אוטומטית  
 F8-  מירכוז המפה 

 F9 - מפות סינכרון . 
 

 יציאה מהמערכת  02

 ניתן לצאת בשלושה אופנים0
 
 

  לחיצה על מקשESC . 
   4לחיצה על שילוב המקשיםF+ALT . 

 הסגירת החלו( ן הראשי-X .)מצד ימין למעלה 
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 המקרא המפ  01 
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וראות שימוש בתכונות חדשות ה 00 5.2גרסה 

 

  הקלטתGPS 
מאפשרת להקליט ולשמור את מסלול הניווט. הפעלת התכונה  GPSתכונת הקלטת 

 .GPS<הקלטת -מתוך תפריט ניווט
o קודות בין נ ייגדיר את המרחק המינימל -<מרחק בין נקודות -תפריט ניווט

 הקלטה.
o בין נקודות הקלטה. ייגדיר את הזמן המינימל –<קצב הקלטה -תפריט ניווט 
o .תנאים אלו הם מצרפיים, רק בהתקיים שניהם תשמר נקודה נוספת 
o  בזמן הקלטתGPS יצטייר בר הקלטה ירוק בחלקו הימני עליון  של המסך. על ,

ה ניתן להקליט עד הבר יכתבו כמות נקודות מוקלטות בכל רגע. בכל קובץ הקלט
נקודות. בר אדום יסמן את כמות הנקודות המוקלטות מתוך סך כל נקודות  0111

 הקלטה אפשריות. 
o  עם הגעת נקודות הקלטה למקסימום, יתבקש המשתמש לשמור את ההקלטה

 הנוכחית עם אופציה לאיפוס קובץ הקלטה נוכחי והתחלה מחדש.
o בשם קובץ נבחר. בכל רגע ניתן באופן יזום לשמור את ההקלטה 
o  שמירת הקלטה לקובץTWL מתבצעת ע"י בחירת "שמור הקלטה בשם" מתוך ,

 תפריט ניווט < טעינת ציר ניווט.
o  ההקלטה נשמרת בפורמט קבצי ניווט. ניתן לטעון את ההקלטה בתפריט טעינת

 ציר ניווט.
o .יום ושעת ההקלטה נשמרים בשדה הערה בציר הניווט 
o  כעיגולים בצבע תכלת על גבי המסלול. ניתן ההקלטה בזמן אמת מצטיירת

 <הצג הקלטה.-להציגם או לא מתפריט תצוגה
o  איפוס הקלטה מתבצע  ע"י בחירת "אפס הקלטה" מתוך תפריט ניווט < טעינת

 ציר ניווט.
 

 מיקום סמן 
סמן המיקום העצמי במוד "אוטומטי מסתובב" מוקם בשליש התחתון של המסך. 

 ל יותר בכיוון ההתקדמות.מיקום זה מקנה שטח מפה גדו
 

 תצוגת נצ 
נוספה אופציה להצגת ציר ניווט ע"י קו רציף. על הקו מוצגים בעיגולים קטנים נקודות 

 הניווט. 
 

 ניווט לנקודה 
תכונת ניווט לנקודה מאפשרת לבחור נקודה ולנווט אליה. הבחירה מציגה קו ירוק 

דה מוצגים בחלק השמאלי ממיקום עצמי לנקודה עצמה. תצוגות מרחק ואזימוט לנקו
 עליון של המפה. בחירת / ביטול הנקודה מתבצעת מתוך חלון ציר ניווט. 

 

 צבע סמנים נוסף 
 התווסף צבע צהוב  להגדרות הסמנים ע"ג המפה 

 


