
Exercício de criação de derrotas

Importar as cartas do DHN

 File  --> Import Map --> All BSB (ou Single BSB)
explicitar onde estão (CD) e onde irão ser gravadas. 

 File --> Configuration -->  System
acertar Map File Path e eventualmente Data File Path

Pode-se também alterar Map Images, unidades em Map, tipo de GPS em GPS, etc...





Abrir uma carta

 Load --> Load Map File 
procurar a carta desejada, pelo nome

 Load --> Open Recent Maps
aparecerá uma lista das cartas que foram abertas no passado recente

Se uma carta estivar aberta, pode-se procurar uma carta no lugar onde está o cursor clicando 
o botão direito do mouse e selecionando “Find Map at Cursor”. Aparecerá uma lista de 

cartas para esta posição. Pode-se também usar o botão    da barra de ferramentas para 
achar uma carta acima, abaixo, à direita ou à esquerda ou na posição do cursor.



Criar um waypoint

 Selecionar a ferramenta de criação de waypoints .
 Posicionar o cursor na posição desejada e clicar à esquerda.
 Clicar de novo à direita para poder alterar o nome e completar as informações.

Pode-se salvar a configuração default dos waypoints neste menu.

 Para sair do modo de criação de waypoints, clicar novamente na ferramenta

Costumo definir o nome de waypoints de uma rota como Rx-nnn onde x indica o número ou 
abreviação da rota e nnn o número do ponto. Quando há perspectivas de ter que inserir  
outros pontos entre waypoints crio os primeiro com um 0 no fim. Facilita na hora de montar 
a rota

Criar uma derrota (route)

 Há duas formas de se criar uma rota: a partir da lista de waypoints e a partir dos pontos que 
estão na carta.

 Selecionar a ferramenta “Route Editor” . 

Aparecerá um menu com uma lista de rotas, inicialmente R0, R1, etc... Selecionar uma que 
esteja livre (ou uma existente para ser alterada). 

 Clicar no botão Properties para definir um nome e colocar uma descrição
 Nesta página de Properties aparece a lista dos waypoints existentes. Pode-se selecionar um 

waypoint e clicar em Add> para que ele seja inserido na rota. A tela Properties do  “Route 
Editor” permite editar a rota, inserindo, removendo ou alterando a seqüência dos waypoints.

 Uma alternativa para criar a rota é clicar no botão  Add Wp e depois ir clicando nos 
waypoints na carta, na seqüência desejada, trocando de cartas à medida quando necessário. 
Para terminar, clicar de novo em Add Wp.

 Pode ser necessário clicar em “relink” para atualizar a rota se foi modificada
 Terminada a rota, convem salvá-la em arquivo.
 É fundamental repassar a rota toda usando as cartas mais detalhadas disponíveis para 

verificar que ela passa longe de obstáculos.
 Waypoints da rota podem ser deslocados clicando no ícone “Unlock” e movendo o ponto 

com o mouse. O traço da rota acompanhará este deslocamento.

Transferir waypoints e rotas para o GPS

A transferência de waypoints e rotas para o GPS é trivial desde que a conexão com ele tenha sido 
conseguida! O procedimento depende da marca e do modêlo, em particular certos modêlos mais 
antigos limitam o número de caracteres do nome do waypoint a 6 ou 8 e isto vai aparecer na hora da 
transferência.

A configuração é feita a partir da seqüência:
 File --> Configuration

Aparecerá um painel (veja p.2) com diversas opções (orelhas) de menu.  Duas são 
relevantes:

 GPS – para selecionar a marca e modêlo
 COM – para selecionar a porta de comunicação e o modo. Esta parte é a mais 



complicada e pode requerer algumas tentativas. Quem usa cabo serial (RS232) pode 
tentar COM1 ou COM2. Quem usa um adaptador USB-Serial pode tentar COM3 ou 
COM4. Quem tem um cabo USB deve clicar no botão correspondente.

 O GPS deve estar num modo adequado à transferência, que pode ser proprietário ou NMEA. 
O help do Oziexplorer explica isso mais detalhadamente para cada fabricante.

 O upload de waypoints e rotas pode apagar os que existem no seu aparelho. Por isso, antes 
de fazer esta operação, tendo salvo seu planejamento, faça um download do que está no seu 
GPS e salve-o em arquivo. Este comportamente depende de modêlo.

 O Oziexplorer não permite a transferência de cartas para seu GPS.

Impressão de waypoints, rotas e cartas

 File --> Print 
Aparecerá um menu com 
opções para imprimir a lista 
de waypoints, rotas e cartas

 Print waypoint list
vai imprimir a lista de todos os
waypoints. Pode-se escolher alguns
campos: nome, posição e descrição.
Na listagem aparece o nome da carta
aberta no momento da impressão

 Print Route List
vai imprimir as rotas, que podem ser
selecionadas individualmente. A
listagem indica o número e nome dos
waypoints, a distância e rumo entre os
waypoints e a distância total da rota.

 Print Map Image
Permite imprimir a carta toda, o que aparece na tela ou uma seleção da carta. Dá algumas 
opções de formatação e indicação de rotas e waypoints, cores, etc...

É muito aconselhado ter estas informações impressas em papel, em particular os waypoints, em 
caso de falha do GPS (por exemplo a pilha acaba e ele esquece tudo).


