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adásával egyidõben jelent meg az Aeromap VR3 jelû újdonsága
Európa házszámos térképével és frissített, bõvített hazai ada-
tokkal. A tájékozódást a jellegzetes épületek  háromdimenziós
grafikája is segíti.
Nemrég készült el az iDRIVE- (ájdrájv, vezetek) program, melyet a
cég saját bevallása szerint Közép-Európában nem regisztrál még
pontosan, mert Csehországot nem számítva tökéletesítésre
szorul. Megjelenésük mégis a terület üzleti szempontból izgalmas
voltára enged következtetni. 
A piac új belépõje az iGO- (ájgó, megyek) szoftver, amely végre
azoknak is örömet okoz, akik nem értenek túlzottan a
számítógépekhez, és papír térképüket hanggal és képpel vezetõ
elektronikus változatra kívánják cserélni. A szeptember eleji megje-
lenéskor SD-kártyán került forgalomba, és teljes Magyarországra,
beleértve lényegében a legkisebb településeket is, utcaszintû nav-
igálási lehetõséget biztosít. A térképeket egy olyan magyar cég
legfrissebb adatbázisából készítették, akik külön csapattal javítják
Magyarország térképadatbázisát. A csapat nemcsak a térképek
rögzítését végzi, hanem folyamatosan bõvíti a jelenleg 54 kategóriá-
ba csoportosított közel 17 000 érdekes pontot.  Ugyanez a csapat
szállítja a Garmin-eszközök navigációs térképeit Magyarországon.
A szoftver fejlesztését a navigációs rendszerek terén komoly tapasz-
talatú team végezte és irányította, a megjelenítését pedig egy ismert
budapesti PDA-játékfejlesztõ csoport programozta, ezért nem
véletlen, hogy grafikai szempontból különlegesen gyors, rés-
zletgazdag és látványos. Például az Erzsébet hídon való áthal-
adáskor a PDA grafikája hasonlít arra a képre, amit az autóból látni
lehet. A mutatott térkép térbeli is lehet, ilyenkor lehet állítani, hogy

helikopterbõl vagy az autó magasságából nézzük a környezetet,
sötétedéskor pedig automatikusan átvált éjszakai képre. A
számítógépeket nem ismerõket kirázza a hideg, ha az installálás
szót hallják, az iGO ezt nem igényli, mivel áttekinthetõ és logikus a
rendszere, kezelni sem ördöngösség, és ami roppant fontos: nagy-
on friss a térképe. Az iGO számára nem ér véget a navigáció a mag-
yar határnál, Ukrajnát kivéve valamennyi szomszédos országban
vezet, a közeli tervek között a CD-s változat kiadása is szerepel, amit
már a nemcsak az SD-kártyákat szeretõ PDA-sok is használhatnak. 

A GSM navigációs szolgáltatása még újdonságnak számít de már
Magyarországon is mûködik. A más-más névvel beindított
rendszerek  érdekessége, hogy az erre alkalmas mobiltelefonokra
a pozíciónak és tervezett irányunknak megfelelõ térképet töltünk le
GPRS-kapcsolat segítségével. Ehhez a mobilra a Wayfinder-prog-
ramot kell telepíteni, és a csomagot az érintett szolgáltatótól
megvásárolni. A jelenlegi telekommunikációs trendek azt
mutatják, hogy a mobilszolgáltatók egységes európai tarifa
kialakítására törekednek, ez megnyithatja a kapukat az
országhatáron túli mobilnavigáció elõtt.

Talán 2005 az, amikor Magyarország a különbözõ rendszerekben
felkerül a térképre, és még itthon megtervezhetjük a
Budapest–Bécs útvonalat úgy, hogy közben megkóstolunk egy jó
sört Prágában, vagy meglátogatjuk a Ferrarik szentélyét
Maranellóban. 
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