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1. Ideiaren deskribapena
IBILORPEN aplikazio mugikor bat izango da Android eta iOS gailuentzat, 
zeinean markatuta ageriko diren "Euskadiko ibilbideak eta paseoak" 
datubaseko ibilbide geografikoak. Lau hizkuntzatan erabili ahal izango 
litzateke, eta geografikoki baieztatutako LORPENAK markatu ahal izango ziren, 
gamifikazio teknikak aplikatuz. Hau da, paseo jakin bat egin egin duzula.

Horrela, bizitza osasuntsua eta Euskadiko toki berriak sustatzea dugu helburu 
gisa, modu erraz eta atseginean.

LORPEN hitza sartzen dugu ideian, eta LORPENAK egitea kontzeptu gisa, 
informazio turistikoa eman baino gehiago, tokiak benetan bisitatzeko eta 
ibilbideak egiteko motibatu nahi direlako erabiltzaileak. Aplikazioak, beraz, GPS
bidezko geokokapena izango du, eta ibilbide jakin baten "gainean" zaudenean, 
markatu ahal izango duzu bertan zaudela.

Ibilbide baten egon zarela ziurtaturik, informazio gehigarria gehitu ahal izango
diozu aplikazioari: irudiak, komentarioak eta balorazioak. Irudiak, era berean,
biltegi  publiko  batera  gehitu  ahal  izango  dira  lizentzia  libre  batekin,  eta
Euskadiko bazter interesgarrien ondare fotografiko librea handitu ahal izango
dugu horrela.

Aplikazioa lau hizkuntzatan garatu daitekeela uste dugu. "Euskadiko ibilbideak
eta paseoak" datubasea elebiduna da, euskaraz eta gazteleraz, baina ingelesez
eta frantsesez itzuli beharreko elementuak ez dira asko, eta garapen ez zen asko
konplikatuko,  behin  bi  hizkuntzatan  eginez  gero.  Horrela,  gainera,
erabiltzaileen 'target'-a zabalduko genuke: euskal  erabiltzaileez gain,  turista
eta bisitarientzako ere aplikazio interesgarria izango genuke.

Aplikazioa iOS zein Android sistemetarako garatuko litzateke.
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2. Bideragarritasuna
CodeSyntax-ek garatuta dauka Mendiak izeneko aplikazioa, iOS eta Android-
erako, eta neurri handi batean proiektu honetan zehazten diren funtzioak ditu
(euskaraz bakarrik bada ere):

• Mendi tontorrera igotzea "lorpen" gisa markatzeko aukera,     

• mapa integratuak,

• geokokapena igoera bakoitza zertifikatzeko,

• iruzkinak eta, bereziki, argazkiak igotzeko aukera.

Ikus pantaila-irudiak, gehigarri grafikoan.

Era  berean,  Mendiak  aplikazioa  webgune  batekin  lotua  dago,  eta  hortaz,
IBILORPENAK garatuz  gero,  hori  ere  izango  genuke,  eta  webgune  horretan,
erabiltzaileek igotako irudi libreak egongo lirateke.

Bestalde, Mendiak aplikazioan mapan agertzen direnak puntuak dira (mendi
tontorren kokapena), baina aplikazioa aurreratua dugu jada BIDE edo TRACK
elementuak  erakusteko.  Ikusi  adibide  erreal  bat  URL  honetan:
https://mendiak.eus/mendia/murugain/ (eta irudia, gehigarri grafikoan)

CodeSyntax-ek,  gainera,  bermea  eskaintzen  du  hainbat  alor  teknologitan,
inportanteak izan daitezkeenak proiektu honetan:

• Esperientzia,  2000.  urtetik  Interneten  lan  egiten  duen  euskal  enpresa
kontsolidatu  moduan,  ESLEren  (Software  Libreko  Euskadiko  Enpresen
elkartea)  parte,  software  librearekin  lan  egiten  dugu,  eta  proiektuak
askatu ere egiten ditugu.

• Open Data proiektuekin lan egiten esperientzia.

• Garapen eleanitzetan berezituak gaude.

• Mapa eta geokokapen proiektuekin esperientzia.

• Garapen mugikorrak ere egiten ditugu, horra Mendiak adibidea iOS eta
Androiderako.

https://mendiak.eus/mendia/murugain/
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3. Izaera berritzailea
Informazio  turistikoa  ematen  duten  aplikazioak,  edo  kirol  eta  aisialdiko
jarduerak  mapetan  kokatzen  dituzten  aplikazioak  ohikoak  dira,  noski.
MENDIAK aplikazioa da adibide horietako bat, ebidenteki. Hala ere, IBILORPEN
ideiak berritasunen bat ere izango du: ibilbide bakoitza lorpen gisa markatzeaz
gain, datubaseko elementuak "lorpen-multzo" edo ERRONKA gisa markatuko
ditugu,  eta  irteera  jakin  batean  zein  gehiagotan,  erabiltzaileak  animatuko
ditugu gamifikazio teknikekin.

Adibidez, hainbat lorpen, domina bat... Erronka bakoitzeko, trofeo bat... Domina
edo trofeo birtualak izango lirateke, baina joko-estrategia hauek eragina eduki
badaukatela konprobatu da, eta erabiltzailea aplikazioa erabiltzera (eta horrekin
batera, kasu honetan, ibilbideak egitera) bultzatzeko modu bat da.

4. Balio publiko eta soziala
a) Eduki libre gehiago

Aplikazioa  prest  egongo  da  irudiak  kargatu  ahal  izateko,  eta  baldintzetan
zehaztuko dugu, igotako eduki horretarako Creative Commons Aitortu Berdin-
Partekatu lizentzia bat ezarriko dela. Hau da, euskal ingurune interesgarrien
irudi bilduma libre bat osatzeko aukera egongo da.

b) Jarduera osasuntsuen sustapena

Turismo aktibo eta  osasuntsua bultzatzea,  jarduera fisikoa eta  ingurunearen
ezagupena  batuz,  ongizatearen  marka  bat  da  gaur  egungo  gizarteetan.
Ibilbideen  informazioa  Erronka  eta  Lorpen  sistema  batekin  lotuz,  etxetik
kontsumitzeko informazioa barik, ibilbideetara aktiboki joateko bultzada eman
nahi du IBILORPEN aplikazioak.

c) Turismo sustapena

Lau  hizkuntzatan  garatuta,  euskal  turismoaren  sustapenerako  tresna  bat
gehiago izango da aplikazioa.
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5. Bideragarritasuna
IBILORPEN doako aplikazio bat izango da. Negozioa ez da etorriko deskargekin. 

Bi negozio-bide ikusten ditugu aplikazioarentzat:

• Afiliazio modeloa.

• CodeSyntaxen promozioa

5.1. Afiliazio modeloa
Begiz jota daukagu IBILORPENen datubasean aurkitu ditzakegun ibilbideez gain
erabiltzailearentzat interesekoak diren zenbait baliabide eskaintzea, adibidez: 
jateko eta lo egiteko tokiak.

Hauen kasuan, aztertzen ari garen ereduetako bat da Booking.com bezalako 
zerbitzuetara esteka jartzea, erabiltzaileak bertan egin dezan bere ostatuaren 
erreserba. Hori eginez gero Booking.com-ek badauka afiliazio programa bat. 
Horri esker, guk bidaltzen diogun erabiltzaileak erreserba egiten badu, komisio 
bat emango liguke.

Erabiltzaileari zerbitzu baliagarria emango genioke, eta guk proiektua 
bideragarria egiten lagunduko duen diru-iturria landuko genuke.

5.2. CodeSyntaxen promozioa
Urteak dira CodeSyntaxek bere proiektu propioak sortzen dituela. Horra hor 
adibide gisa Sustatu.eus, Umap.eus, Blogak.eus edota lehen aipatu dugun 
Mendiak. 

Proiektu propio hauek bi helburu izan ohi dute. Batetik, ikasteko eta 
esperimentatzeko aukera ematen digute, ondoren ikasi duguna bezeroentzat 
garatzen ditugun proiektuetan aplikatu ahal izateko. Bestetik, proiektu hauek 
laguntzen digute gure enpresaren izena eta eskarmentua gehiago ezagutzera, 
enpresa eta erakundeek hornitzaile posible moduan ikus gaitzaten.

IBILORPENekin berdin jokatuko genuke, ahalik eta aplikazio interesgarriena 
sortzea erabiltzaileentzat, gure lan-taldeak esperimentatu eta ikas dezan, eta 
gure marka ezagunagoa izan dadin.
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6. Gehigarri grafikoa
Mendiak aplikazioa, gaur egun. Deskargatzeko: Mendiak.eus

https://mendiak.eus/
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Ibilbideak gehitzeko gaitasuna. Ikus https://mendiak.eus/mendia/murugain/ 

https://mendiak.eus/mendia/murugain/
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