
 

 

 



 معرفی نرم افزار و ابزار صفحه نمایش:

 

 

 

 GPSنمایش دهنده ی موقعیت دریافتی از  

 ابزار بزرگ نمایی و کوچک نمایی       

 ابزار انتخاب نقطه بر روی نقشه  

به توجه فرمایید،با نگه داشتن انگشت بر روی صفحه لمسی،عمل بزرگ نمایی 

 میزان دلخواه انجام می شود.

  



با یک بار کلیک کردن بر روی ابزار بزرگ نمایی،ابزار کاملتر می شود و به شکل زیر نمایش داده می  

 شود.

و با لمس کردن خانه ی  عمل  (ZoomIN)عمل بزرگ نمایی  +با لمس کردن خانه ی    

 انجام می شود.(Zoom Out) کوچک نمایی 

 

 
 

 ،گزینه هایی مطابق شکل باال ظاهر می شود :  گزینه  کلیک کردن بر رویبا دو بار 

 GPSزوم خودکار بر روی موقعیت  

 زوم خودکار بر روی چندین خیابان)بلوک( 

 زوم خودکار بر روی خیابان های یک منطقه 

 زوم خودکار برای نمایش خیابان های یک شهر 

  



از گزینه های باال،می توان نحوه نمایش را  با نگه داشتن چند ثانیه ای از هریک 

 تغییر دهید.

 ،نمایان گر جهت حرکت کاربر می باشد.فعال بودن هر یک از فلش ها              

 با کلیک کردن این گزینه،گزینه هایی مطابق شکل زیر نمایان می شود.

 

 ابزار چرخاندن نقشه 

 بعدی 3یا  2انتخاب نمایش نقشه به شکل  

 چرخش نقشه رو به شمال و یا انتخاب جهت نمایشگر موقعیت رو به شمال 

  انتخاب یک نقطه بر روی نقشه برای ذخیره آن نقطه و یا مسیر یابی به آن نقشه 



بعضی از گزینه  تا دسترسی به برای سهولت در استفاده از نرم افزار،نوار ابزاری همانند شکل زیر تهیه شده است

 ها را آسان نماید

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوی اصلی:

 

 

 

ی نام ابزار جستجو

 معابر و اماکن

 صدا تنظیمابزار 

وضعیت سیگنال 

GPS 

 نمایش دهنده سرعت

 نمایش دهنده ساعت

نمایش گر وضعیت 

 ریطبا

 منوی تنظیمات

 منوی اصلی

برگشت به نقشه 

 اصلی

خروج از نرم 

 افزار



هدایت کن: مرا به خانه  

.،هدایت شوید کرده ایدمی توان،به نقطه ای که به عنوان خانه ذخیره  بسرعت با انتخاب این گزینه  

 مسیر:

کلیه تنظیمات مربوط به مسیر یابی از جمله نوع مسیریابی،پرهیز از مسیر،تنظیمات طرح ترافیکی و ذخیره در 

 طول مسیر را می توان از طریق گزینه مسیر انجام دهید.

:اماکن دلخواه  

و مجدد استفاده  با انتخاب این گزینه می توان کلیه نقاط و یا مسیر هایی که ذخیره نموده اید را،مشاهده،اصالح

.نمایید  

 مقاصد اخیر:

.برای دسترسی سریع به آخرین موارد جستجو و انتخابی از این گزینه استفاده کنید  

 تنظیمات:

مربوط به نمایش نقشه و صفحه نمایش،تنظیمات زبان،صدای راهنما و کلیه تنظیمات سیستم از جمله:تنظیمات 

.صفحه کلید و تنظیمات مربوط به هشدار ها در این قسمت انجام می شود  

 

 

 

 

 



:جستجو منوی  

.ابزار موجود در صفحه اصلی،منوی جستجو ظاهر می شود با انتخاب گزینه جستجو از نوار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به نقشه

انتخاب نام شهر 

 مورد جستجو

انتخاب نام خیابان یا 

 مکان مورد نظر

انتخاب کشور مورد 

 نظر

انتخاب موضوع 

 جستجو،که می تواند

شهر،خیابان،اماکن 

شهری و مختصات 

یا همه ی موارد 

 باشد.

برای اضافه نمودن 

عدد و یا سایر حروف 

به متن در حال 

 جستجو

 تعیین زبان صفحه کلید
 شروع عمل جستجو



پس از انتخاب یک نقطه و یا آدرس بر روی نقشه از طریق ابزار انتخاب مکان و یا از طریق 

 .گزینه جستجو و کلیک کردن بر روی نام آن منوی زیر فعال می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای باال و 

پایین رفتن در 

 هر صفحه

نمایش موقعیت بر روی 

 نقشه

 به ترتیب برای نمایش:

 نام مورد نظر .1

 محله ای که در آن قرار دارد .2

 نام کشور .3

 موقعیت جغرافیایی .4

برای شروع مسیر یابی به نقطه مورد نظر،در 

 فعال باشد. GPSصورتی که 



 در این صفحه گزینه های دیگری هم وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

 طه میانی:قن

بخواهید به نقطه دیگری راهنمایی شوید قبل از رسیدن به مقصد از این گزینه هنگامی که در طول مسیر یابی 

 استفاده نمایید.

برای مثال در هنگام رفتن به سمت منزل احتیاج پیدا می کنید در طول مسیر ابتدا به سمت پمپ بنزین بروید 

نید سپس از گزینه جستجو سپس به سمت منزل ادامه مسیر نمایید.ابتدا منزل را به عنوان مقصد انتخاب می ک

پمپ بنزین را انتخاب می کنید پس از انتخاب وارد گزینه برنامه ریزی مسیر می شوید و گزینه نقطه میانی را 

 انتخاب می کنید.

 

 

 مقصد:

ببینید از این  روی نقشه مسیر مورد نظر را بربرای اینکه بخواهید نقطه ای به عنوان مقصد انتخاب نمایید و 

 گزینه استفاده می نمایید.

 نقطه میانی

 مبدا

 مقصد



 

 

 مبدا:

شما ثابت نشده است وبخواهید نقطه شروع دیگری بجز نقطه ای که در آن قرار  GPSهنگامی که هنوز وضعیت 

 ببینید از این گزینه استفاده می نمایید. مسیر مورد نظر را بر روی نقشهدارید را انتخاب کنید تا 

 جستجوی نزدیکترین اماکن:

اگر بخواهید پس از انتخاب یک نقطه بر روی نقشه اماکن نزدیک به آن نقطه را بر اساس طبقه بندی پیدا کنید 

 با استفاده از این گزینه می توانید اطالعات مربوط به اماکن نزدیک به آن نقطه را مشاهده نمایید.

 

 

 مقصد

 مبدا

کلیک کردن بر روی 

 گزینه



 

 اضافه کردن به اماکن دلخواه:

هر نقطه از نقشه که مورد نظر شما باشد یا کاربرد زیادی داشته باشد که بخواهید بعنوان یک نقطه ی دلخواه 

 ذخیره نمایید.ذخیره شود با استفاده از این گزینه می توانید نقطه مورد نظر را 

 تنظیم خانه:

همواره نقطه ای که بیشترین رفت و آمد را به آن نقطه دارید را می توانید به عنوان خانه تنظیم نمایید تا در هر 

نقطه ای که هستید به راحتی و با سرعت بدون انتخاب های اضافه و یا جستجو در نرم افزار و نقشه بتوانید به 

 نقطه را می توانید به عنوان خانه انتخاب نمایید. یک هموارهنقطه مورد نظر برسید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه ی،یافتن 

نزدیک ترین 

 اماکن



 نحوه کار با نرم افزار:

 ابتدا مبدا و مقصد خود را بر روی نرم افزار پیدا کنید.

 

 سپس بر روی گزینه مسیر کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 مسیر

فاصله 

تخمینی تا 

 مقصد

زمان تا 

رسیدن به 

 مقصد

جزییات 

مسیر را 

روی نقشه 

نمایش می 

 دهد

فاصله 

پیموده 

 شده

زمان پیموده 

 شده



 ،کلیه جهت هایی از مسیر که باید پیموده شود را نمایش می دهد. با کلیک کردن بر روی گزینه ی  

 

 ، داشبوردی نمایان می شود که به شرح زیر می باشد با کلیک کردن بر روی گزینه ی  

 

 

 

 جهت حرکت

سرعت وسیله 

 نقلیه

 ارتفاع

سیگنال 

GPS 

موقعیت 

 برگشت به نقشه جغرافیایی



اعالم هشدار سرعت غیر مجاز و اعالم مقدار کیلومتر باقی مانده به جایگاه یکی از ویژگی های بارز نرم افزار،

 سوخت و اماکن عمومی،در طول طی مسیر می باشد.

 امکانات،کافیست به منوی تنظیمات رفته و مطابق شکل عمل فرمایید.برای فعال کردن این 

 

 همچنین می توانید زبان،صدا،واحد ها و زبان صفحه کلید دستگاه را تغییر دهید.

 

 

 



 حالت های مختلف نشانگر موقعیت:

 دریافت می شود. GPSاین نشانگر نمایش دهنده موقعیت فعلی شما روی نقشه است زمانی که سیگنال 

این نشانگر نمایش دهنده موقعیت فعلی شما روی نقشه است با این تفاوت که هیچ سیگنالی دریافت  

 نمی کند.

این نشانگر همیشه در قسمت پایین نقشه نمایش داده می شود که با فشار دادن آن شما را به  

 موقعیتی که هستید می آورد.

 شروع راهبری است.این نشانگر نمایش دهنده مکان  

 این نشانگر نمایش دهنده مکان پایانی )مقصد(راهبری است. 

 این نشانگر زمانی که مکانی را جستجو می کنید آن را در نقشه به شما نمایش می دهد 

 این نشانگر ها نقاط میانی که شما در نقشه انتخاب کردید را نمایش می دهد. 

 را انتخاب کرده اید نا به آنسو راهبری شوید را نشان می دهد.این نشانگر مکانی را که شما آن  

 

 

 

 



 «نکات مهم»

کاربر گرامی در صورتی که اطالعات مربوط به کارت حافظه شما دچار مشکل شد و یا هنگامی  .1

مربوطه شوید  CDکارت مورد نظر در دستگاه باشد ولی نرم افزار مسیریابی اجرا نشود. داخل 

را انتخاب کنید و فولدری که در آنجا قرار دارد را مجددا بر روی کارت حافظه کپی  Backupفولدر

 نمایید.

برای دریافت راهنمای کاربری کاملتر ویا هر گونه نظر و پیشنهادی به  .2

مراجعه نماید و سواالت و نظرات خود را مطرح نمایید تا در  www.atlasrahnegar.comسایت

 یم.اسرع وقت جواب گوی آنها باش

 

 


