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 1آمادهسازی
اگر نرمافزار ” “Navitel.Navigatorرا روی دستگاه مسیریابی قابل حمل نصب کردید،
توصیه میکنیم که قبل از اجرای برنامه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه
کنید.
دستورالعملهای الزم برای نصب برنامه بر روی یک تبلت /تلفن همراه هوشمند/
تلفن ،در آدرس  http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-installقرار دارد.
میتوانید دستورالعملهای ثبت برنامه را در آدرس
 http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/بیابید.
می توانید دستورالعملهای مربوط به خرید برنامه و نقشهها را در
 http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/ببینید.

 1.1نیازهای امنیتی
تنظیمهای پیکر بندی برنامه و طراحی مسیر باید قبل از شروع به کار دستگاه
انجام شود.
 تغییر تنظیمهای برنامه و /یا ویرایش مسیر بعد از شروع به کار دستگاه فقط
باید هنگامی صورت گیرد که دستگاه در یک مکان مناسب متوقف شده باشد.
 توصیه میکنیم هنگام رانندگی با نگاه کردن به دستگاه مسیریاب خود دچار حواس
پرتی نشوید بلکه برای پیروی از اعالنهای صوتی قبل از شروع حرکت ،تنظیمهای
صوتی دستگاه را بررسی کنید.
 باید مقررات رانندگی از جمله محدودیت سرعت ،خطوط و تغییر جهت در مکانهای
مجاز و امن را بدانید.
به یاد داشته باشید! امنیت جادهها مهمترین اولویت است!
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 2رابط کاربری برنامه
تصویرهای  1تا  4اجزای اصلی رابط کاربری را نشان میدهد .توضیحات مربوط به
این اجزا در جدول  -1اجزای رابط کاربری آمده است.

توجه :دستگاه
نمایشداده
فقط به عنوان
شده در تصویرها
دستگاه
مثال است .مدل
کاربران و جهت صفحهنمایش ممکن است با آنچه در این تصویرها میبینید،
متفاوت باشد.
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ردیف
1

نام
GPS

2

Compass
(قطبنما)

3

Information panel
(پنل اطالعات)

4

Information panel
(پنل اطالعات)
Back to position
(بازگشت به
موقعیت)

6
7
8

( Sppedسرعت)
( Routeمسیر)
اشارهگر GPS

9

( Laneخطوط(

10

bar Progress
(نوار پیش
روی)
( Menuمنو)

12

Information Panel
(پنل اطالعات)

13

Information Panel
(پنل اطالعات)

14

Scale button
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11

جدول -1اجزای رابط کاربری
توضیح مختصر
نشانگر اتصال  .GPS/GLONASSرنگ عالمتها:
خاکستری -گیرنده خاموش است؛ قرمز -گیرنده
روشن است ،اما هیچ اتصالی با ماهوارهها
برقرار نیست؛ زرد -اتصال بد؛ سبز -اتصال
برقرار شده .عددی که درون عالمت است تعداد
ماهوارهها همراه با اینکه کدام اتصال
برقرار است ،را نشان میدهد .ضربه زدن بر
روی عالمت منویی را باز میکند که به کاربر
امکان میدهد گیرنده را روشن /خاموش کند یا
به صفحه ماهوارهها یا تنظیمهای گیرنده
برود.
ضربه زدن روی عالمت منو را باز میکند ،که
میتواند گزینههای جهت نقشه (( Track Upجهت
حرکت در باال)( North Up ،شمال در باال)) ،حالت
نمایش نقشه ( نمای ساده  2بعدی ،و نمای
پانورامای سه بعدی) و پوستهها (پوسته شب،
پوسته روز ،و حالت اتوماتیک) را کنترل کند.
تغییر جهت بعدی ،چرخشها ،فاصله تا تغییر
جهت بعدی را نشان میدهد .ضربه زدن روی عالمت
منویی را باز میکند که کاربر میتواند
راهنمای مسیریابی را خاموش کند و سایر
گزینههای مسیر را کنترل کند.
نام خیابان بعد از تغییر جهت.
اگر نقشه حرکت کرده باشد ،و قسمتی از نقشه
غیر از منطقه فعلی نمایش داده شود ،این
دکمه فعال میشود .یک ضربه کوتاه روی عالمت
نقشه را به سمت موقعیت جاری میچرخاند.
سرعت جاری.
مسیر فعلی.
عالمت موقعیت جاری را هنگامی که گیرنده GPS
روشن است ،مشخص میکند .اطالعات بیشتر را در
قسمت  3-1-8اشارهگر  GPSمشاهده کنید.
خطوط جاده همراه با تغییرجهتهای مجاز را
نمایش میدهد.
نشانه نزدیک شدن به تغییر جهت.
دکمهای که منوی اصلی نرمافزار را باز
میکند.
دادههای فراهم شده توسط مترها و سایر
ابزارهای اندازهگیری ( فاصله ،سرعت ،زمان)
را نمایش میدهد.
نام خیابان جاری (تنها زمانی فعال میشود که
ارتباط با ماهوارهها برقرار باشد) .اگر
نقشه حاوی این اطالعات نباشد جهت مسیر نمایش
داده میشود.
دکمه ( Zoom outخارج شدن از بزرگنمایی) .یک
ضربه کوتاه مقیاس را با یک مقدار تنظیم شده
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15

2D/3D

16

Scale button

17

”“Navitel.Events

18

”“Friend

19

”“Navitel.Traffic

20

Time

21

Battery charge

22

”“Navitel.Friends

23

Route panel

24

Sound

25

”“Navitel.SMS

26

”“Event

27

Point on the map

28

”“Save

29

”“Cursor

30

Waypoint

تغییر میدهد ،با نگهداشتن دکمه مقیاس
سریعتر تغییر میکند.
حالت نمایش نقشه را از  2بعدی به  3بعدی و
بالعکس تغییر میدهد ،برای نقشههایی با
مقیاس  5تا  300متری امکانپذیر است .انحراف
نقشه به مقیاس بسنگی دارد :مقیاس بزرگتر،
انحراف کمتر.
دکمه ( Zoom inبزرگنمایی) .یک ضربه کوتاه
مقیاس را با یک مقدار تنظیم شده تغییر
میدهد ،با نگهداشتن دکمه مقیاس سریعتر
تغییر میکند.
دکمه کنترل سرویس "( Navitel.Eventsرویدادهای
.")navitel
مکان دوستانی که در سرویس "Navitel.Friends
(دوستان  ") Navitelهستند ،اگر عالمت خاکستری
باشد ،دوست آفالین است ،اگر عالمت سبز باشد
دوست آنالین است.
عالمتی برای کنترل سرویس "( Navitel.Trafficترافیک
 .")Navitelعالمت تراکم عمومی ترافیک را با
مقیاس  10عددی نمایش میدهد.
زمان جاری که از تنظیمات دستگاه خوانده
میشود.
عالمت میزان شارژ باتری را نمایش میدهد.
برای مشاهده مقدار حافظه آزاد دستگاه ،بر
روی عالمت ضربه بزنید.
عالمتی برای باز کردن سرویس دوستان .Navitel
این سرویس برای اضافه کردن دوستان ،مشاهده
موقعیت آنها و تبادل پیام با آنها ،قرار
داده شده است.
مسیر ،مکان جاری و ترافیک روی مسیر را
نمایش میدهد.
ضربه زدن روی این عالمت ،تنظیمهای صدا را
باز میکند.
این دکمه برای خواندن /ارسال پیامها و
استفاده از مختصات در آنهاست .تعداد
پیامهای خواند نشده در کنار آیکون نمایش
داده میشود.
حوادث جادهای که توسط سایر کاربران در
سرویس حوادث  Navitelعالمت گذاری شده است.
زدن ضربه کوتاه روی نقشه ،نقاطی را برای
عملیات بیشتر عالمتگذاری میکند :ذخیره به
عنوان یک نقطهمسیر ،اضافه کردن به مسیر یا
مشاهده اطالعات موضوع و عملیات دیگر.
نقطه عالمتگذاری شده را به عنوان یک
نقطهمسیر ذخیره میکند.
منویی را برای انجام عملیات روی نقطههای
عالمتگذاری شده روی نقشه ،نمایش میدهد.
نقطهمسیرها ،که قبال کاربر آنها را با
گذاشتن عالمت روی نقشه ایجاد کرده است .ضربه
زدن روی یک نقطه ،پنلی را برای کار با
نقطهمسیر باز میکند.
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Point of interest

32

Track recording

33

Updates

34

Weather

35
36

”“Back
”!“Go

37

”“Map

38

Information panel

39

Right/Left

40
41

Copy
”“Route through

42

”“Set finish

43

”“Set start

44

”!“Go

45

”“Navitel.SMS

موضوعات مختلف موجود در نقشه (چراغهای
راهنمایی و رانندگی ،ایستگاههای مترو ،پمپ
بنزین و غیره)
این دکمه برای ثیت مسیر است .قرمز -در حال
ضبط است ،خاکستری -ضبط متوقف شده است.
دسترسی به بروزرسانیهای برنامه و نقشهها را
فراهم میکند.
ضربه زدن روی عالمت ،صفحه آب و هوای  Navitelرا
باز میکند.
بازگشت به صفحه قبل.
با زدن ضربه روی این دکمه یک مسیر به سمت
نقطه انتخاب شده ایجاد میشود.
با زدن ضربه روی این دکمه ،صفحه اصلی نقشه
باز میشود.
اطالعات مربوط به نقطه انتخاب شده روی نقشه
را نمایش میدهد .فشار دادن پنل اطالعات،
گزینهها و دادههای بیشتری را نمایش میدهد.
اطالعات مربوط به موضوعاتی که در همسایگی
نقطه جاری هستند را نمایش میدهد.
مختصات نقطه انتخاب شده را کپی میکند.
این دکمه تنها زمانی فعال است که یک مسیر
وجود داشته باشد .ضربه زدن روی این دکمه
نقطه انتخاب شده را به عنوان نقطهای از
مسیر تعریف میکند .آخرین نقطه اضافه شده
اولین نقطه در مسیر ،بعد از نقطه شروع
میشود.
این دکمه تنها زمانی فعال است که یک مسیر
وجود داشته باشد .ضربه زدن روی این دکمه
مسیر را تا رسیدن به نقطه انتخاب شده که آن
را به عنوان نقطه مقصد تغییر میدهد ،ادامه
میدهد.
ضربه زدن روی این دکمه ،نقطه انتخاب شده را
به عنوان اولین نقطه از مسیر (گیرنده GPS/
 GLONASSباید خاموش باشد) تعیین میکند.
ضربه زدن روی این دکمه مسیری را به سمت
نقطه انتخاب شده ایجاد میکند.
ضربه زدن روی این دکمه دادههای نقتط را از
طریق سرویس پیامک  Navitelارسال میکند.

نکته! عالمتهایی که در صفحهنمایش قرار دارند در تنظیمهای رابط کاربری انتخاب
شدهاند .برای تغییر صفحهنمایش از "( "MENUمنو) گزینه " ( "Settingsتنظیمها)
و سپس "( " Interfaceرابط کاربری) را انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر در مورد
تنظیمهای رابط کاربری قسمت  6-8را ببینید.
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 3عملکرد
 3.1مسیریابی
برای طراحی یک مسیریابی از یک موقعیت جاری که به صورت خودکار تشخیص داده
شده (گیرنده  GPSروشن شده باشد) بر روی نقشه نقطه مقصد را انتخاب کنید و
یا در منوی برنامه آن را تعیین کنید .همچنین میتوانید نقطه شروع را
هنگامی که اتصال  GPSبرقرار نیست ،روی نقشه عالمت بزنید یا از منوی برنامه
تعیین کنید.
3.1.1
.1

.2
.3

طراحی یک مسیر از یک موقعیت که به صورت خودکار تشخیص داده شده است
وقتی که گیرنده  GPS/GLONASSروشن باشد و ارتباط با ماهواره برقرار شده
باشد ،موقعیت جاری به صورت خودکار تشخیص داده میشود .برای داشتن یک
مسیر طراحی شده از این نقطه با ضربه زدن روی نقشه موضوعی را که نقطه
مقصد خواهد بود ،انتخاب کنید .برای اینکه نقاط را روی نقشه راحتتر
بیابید از دکمههای " "+یا " "-برای بزرگنمایی /یا خارج شدن از
بزرگنمایی استفاده کنید.
برای انتخاب کردن یک نقطه" ،اشارهگر" پایین صفحه را فشار دهید
(تصویر .)5
"( "GOبرو) را که در گوشه سمت چپ پایین صفحه قرار دارد را فشار دهید
(تصویر  .)6برنامه به صورت خودکار یک مسیر به سمت نقطه انتخاب شده
ایجاد میکند.

تصویر 5

تصویر 6

نکته! روی نقشههایی که اطالعات مربوط به طراحی مسیر (جادهها ،ساختمانها و
سایر موضوعات) وجود ندارد ،مسیر با یک خط مستقیم که مکان جاری را به مقصد
وصل میکند ،نمایش داده میشود.
 3.1.2طراحی یک مسیر براساس نتایج حاصل از جستجو
میتوانید تمام نقاط مسیر را به صورت دستی از منوی برنامه تنظیم کنید.
برنامه برای پیداکردن نقاط روی نقشه چندین گزینه را برای یافتن نقاط روی
نقشه فراهم کرده است.
برای بررسی این گزینهها "( "Menuمنو) را در گوشه پایین سمت چپ صفحه نقشه
فشار دهید (تصویر  )7و "( "Findجستجو) را انتخاب کنید (تصویر .)8

9

تصویر 7

3.1.2.1

تصویر 8

با استفاده از آدرس
ابتدا" ( "Menuمنو) سپس "( "Findجستجو) و بعد "( "By Adressبراساس آدرس)

.1
را انتخاب کنید.
 .2به ترتیب کشور ،محل (شهرستان ،شهر) ،خیابان ،یک ساختمان در خیابان
یا یک خیابان که به آن میرسد را انتخاب کنید (تصویر )9
خط ورودی بعد از فشار دادن فیلدهای دادهای مربوط نمایش داده میشود .تمام
پارامترها را باید از اعالنهایی که هنگام تایپ در زیر آن نمایش داده
میشود ،انتخاب کنید .صفحهکلید مجازی را میتوانید با استفاده از عالمت
صفحهکلید در گوشه باالی سمت راست صفحه ،مخفی کنید یا نمایش دهید (تصویر
.)10

تصویر 9

تصویر 10

یک فیلد فقط زمانی فعال خواهد شد که اطالعات فیلد قبل از آن وارد شده
باشد .اگر بعد از وارد کردن یک فیلد ،فیلد بعدی آن فعال نشد به این معنی
است که این تقشه شامل چنین اطالعاتی نمیباشد.
برای تنظیم یک آدرس نسبی ،به عنوان مثال برای پیدا کردن یک خیابان آدرس
را تا مرحله خیابان تنظیم کنید و بعد "( "Resultنتیجه) را در گوشه سمت راست
باالی صفحه فشار دهید (تصویر .)9
هنگامی که تمام پارامترهای آدرس تنظیم شدند ،موضوع در صفحه ""My Route
(مسیر من) نمایش داده میشود (تصویر .)6

10

( " Go!" .3برو) را در گوشه سمت چپ پایین
در صفحه "! " Goبرای طراحی یک مسیر به
سمت موضوع انتخاب شده ،فشار دهید ،یا
فیلد آدرس ( یا فیلد نام موضوع) را
""properties
صفحه
در
ادامه
برای
(ویژگیها) جایی که میتوانید "! " Goرا
برای طراحی یک مسیر به سمت نقطه
انتخاب شده فشار دهید یا اینکه این
نقطه را با فشار دادن "( " Set startتنظیم
به عنوان شروع) به عنوان نقطه شروع
تنظیم کنید (تصویر . )11
تصویر 11
گزینههای " " Route throughو "" Finish
(پایان) تنها هنگامی که یک مسیر موجود باشد ،فعال میشوند .فشار دادن "
 "Route throughنقطه را به مسیر موجود اضافه میکند .هنگامی که چند نقطه به
مسیر اضافه میشوند آخرین آنها به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع
قرار میگیرد .فشار دادن "( "Finishپایان) نقطه عالمتگذاری شده را به عنوان
نقطه مقصد مسیر تعیین میکند .نقطهای که قبال به عنوان مقصد تعیین شده
بود ،به آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر تعیین میشود.
3.1.2.2

نزدیکترین مکانها

در این گزینه از جستجو تعیین نقطه مرجع
بسیار مهم است.
یک نقطه مرجع نقطهای است در ارتباط با
نزدیکترین مکانهایی که پیدا میشوند.
( "Menu" .1منو) سپس "( "Findجستجو) و بعد
"( “Nearest Placeنزدیکترین مکان) را انتخاب
کنید.
 .2برای جستجوی یک موضوع یکی از نقطههای
مرجع زیر را انتخاب کنید (تصویر :)12
"( "Current locationمکان فعلی) -جستجوی یک
موضوع نزدیک مکان جاری ( این گزینه تنها
تصویر 12
زمانی فعال میشود که اتصال GPS/ GLONASS
برقرار باشد)؛
"( "Cursorاشارهگر)  -جستجوی یک موضوع
نزدیک اشارهگر روی نقشه؛
"( "Postal addressآدرس پستی) – جستجوی یک
موضوع نزدیک یک آدرس خاص؛
" ( "By routeبا مسیر -هنگامی فعال میشود که
یک مسیر وجود داشته باشد) – جستجوی یک
نقطه در طول مسیر؛
"( "Finishپایان  -هنگامی فعال میشود که یک
مسیر وجود داشته باشد) – جستجوی یک موضوع
نزدیک نقطه مقصد؛
تصویر 13
" ( "Historyتاریخچه) – انتخابهایی از یک
موضوع از لیست موضوعاتی که قبال جستجو شدهاند.
 .3هنگامی که امکانپذیر است مجموعه و زیر مجموعه موضوع را انتخاب کنید (تصویر
.)13
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 .4شروع کنید به تایپ کردن موضوع و موضوع
را از اعالنهایی که نمایش داده میشود
انتخاب کنید (تصویر .)14
صفحهکلید مجازی را میتوانید با استفاده
از عالمت صفحهکلید در گوشه باالی سمت
راست صفحه ،مخفی کنید یا نمایش دهید.
تمام موضوعات بر اساس فاصله از مرجع لیست
میشوند :نزدیکترین موضوعها در باالی لیست
نمایش داده میشوند ،دورترین آنها در پایین
لیست.
( "Go!" .5برو) را در گوشه پایین سمت چپ
صفحه "( "My routeمسیر من) (تصویر )15

تصویر 14

برای طراحی یک مسیر به سمت موضوع
انتخاب شده فشار دهید ،یا " "object name fieldرا برای ادامه در صفحه
"( "Propertiesویژگیها) انتخاب کنید (تصویر  ،)16که میتوانید گزینههای زیر
را انتخاب کنید:

تصویر 15

تصویر 16

"!( "Goبرو) – موضوع به عنوان نقطه مقصد قرار میگیرد .اگر مسیری وجود
داشته باشد ،تمام نقطههای آن غیر از نقطه شروع حذف خواهد شد؛
"( "Set startتنظیم به عنوان شروع) – موضوع به عنوان نقطه شروع مسیر تعیین
میشود؛
"( "Route throughهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع نقطهای از مسیر
میشود .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود ،آخرین نقطه اضافه شده
به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد؛
"( "Finishپایان -هنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع به عنوان مقصد
قرار میگیرد .تمام نقطهها باقی میمانند ،و نقطهای که قبال به عنوان مقصد
تعیین شده بود ،به عنوان آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر تعیین میشود.
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 3.1.2.3دوستان
این گزینه از جستجو به شما کمک میکند تا
مکان جاری دوستانی که در سرویس "" Navitel.Friends
(دوستان  )Navitelاضافه شدهاند را ببینید،

و یک مسیر را برای مالقات آنها طراحی
کنید.
( "Menu" .1منو) را انتخاب کنید ،سپس
"( "Findجستجو) و بعد "( "Friendsدوستان)
را انتخاب کنید.
 .2یکی از دوستان داخل لیست را انتخاب
تصویر 17
کنید (تصویر .)17
یک صفحه اطالعاتی در مورد مکان جاری دوست انتخاب شده را نمایش میدهد
(تصویر .)18
( "Go!" .3برو) در گوشه پایین سمت چپ صفحه
(تصویر  )18را برای طرح یک مسیر به سمت
مکان دوستان فشار دهید ،یا روی " address
( "fieldفیلد آدرس) ضربه بزنید برای
ادامه صفحه "( "Propertiesویژگیها) جایی
که میتوانید یکی از گزینههای زیر را
انتخاب کنید:
"!( "Goبرو) – مکان دوست به عنوان نقطه
مقصد قرار میگیرد .اگر مسیری وجود داشته
باشد ،تمام نقطههای آن غیر از نقطه شروع
حذف خواهد شد؛
تصویر 18
"( "Set startتنظیم به عنوان نقطه شروع) –
مکان دوست به عنوان نقطه شروع مسیر تعیین
میشود؛
"( "Route throughهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – مکان دوست نقطهای از
مسیر میشود .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود ،آخرین نقطه اضافه
شده به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد؛
"( " Finishپابان  -هنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – مکان دوست به
عنوان مقصد قرار میگیرد .تمام نقطهها باقی میمانند و نقطهای که قبال به
عنوان مقصد تعیین شده بود ،به عنوان آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر
تعیین میشود.
برای اطالعات بیشتر در مورد سرویس "( "Navitel Friendدوستان  )Navitelلطفا به آدرس
 http://navitel.cz/support/instructions/navitelfriendsمراجعه کنید.
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3.1.2.4

نقطهمسیرها

مختصات موضوعات خاص موردعالقه یا موضوعاتی که معموال میبینید را میتوانید
به عنوان نقطهمسیر ذخیره کنید (قسمت  5-3ایجاد یک نقطهمسیر را ببینید) .یک
مسیر را میتوانید به سمت یک نقطهمسیر که قبال توسط کاربر ذخیره شده طراحی
کنید.
 "Menu" .1را انتخاب کنید ،سپس "( "Findجستجو) و بعد "( "Waypointsنقطهمسیرها)
را انتخاب کنید.
 .2برای ادامه در صفحه "( "Propertiesویژگیها) فلش سمت راست فیلد نام را فشار
دهید (تصویر .)19
 .3یکی از گزینههای زیر را در صفحه "( "Propertiesویژگیها) انتخاب کنید
(تصویر :)20

تصویر 19

تصویر 20

"!( "Goبرو) – نقطه به عنوان نقطه مقصد قرار میگیرد .اگر مسیری وجود داشته
باشد ،تمام نقطههای آن غیر از نقطه شروع حذف خواهد شد؛
"( "Set startتنظیم به عنوان نقطه شروع)– نقطه به عنوان نقطه شروع مسیر تعیین
میشود.
"( "Route throughهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – نقطه ،نقطهای از مسیر
میشود .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود ،آخرین نقطه اضافه شده
به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد.
"( "Finishپایان  -هنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – نقطه به عنوان مقصد
قرار میگیرد .تمام نقطهها باقی میمانند ،و نقطهای که قبال به عنوان مقصد
تعیین شده بود ،به عنوان آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر تعیین میشود.
 3.1.2.5تاریخچه
این قسمت از منو شامل تمام موضوعات و آدرسهایی است که در برنامه با هر گزینه از
جستجو ،جستجو شده باشد .تمام موضوعات بر اساس تاریخ جستجو لیست شدهاند :جدیدترین
آنها در باالی لیست قرار دارد ،و قدیمیترین در انتهای لیست.

 .1از "( "Menuمنو) گزینه "( "Findجستجو) و سپس "( "Historyتاریخچه) را انتخاب
کنید.
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 .2فلش سمت راست موضوع (تصویر  )21را برای مشاهده صفحه "( " Propertiesویژگیها)
فشار دهید.

تصویر 21

تصویر 22

 .3یکی از گزینههای زیر را در صفحه "( " Propertiesویژگیها) انتخاب کنید (تصویر
)22
"!( "Goبرو)– موضوع به عنوان نقطه مقصد قرار میگیرد .اگر مسیری وجود داشته
باشد ،تمام نقطههای آن غیر از نقطه شروع حذف خواهد شد؛
" – "Set startموضوع به عنوان نقطه شروع مسیر تعیین میشود.
"( "Route throughهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع ،نقطهای از
مسیر میشود .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود ،آخرین نقطه اضافه
شده به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد.
"( "Finishهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع به عنوان مقصد قرار
میگیرد .تمام نقطهها باقی میمانند ،و نقطهای که قبال به عنوان مقصد تعیین
شده بود ،به عنوان آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر تعیین میشود.
3.1.2.6

عالقهمندیها

این قسمت از منو شامل تمام موضوعات و
آدرسهایی است که اغلب برای نقطههای مسیر
استفاده شده ،یا اغلب در برنامه برای هر
گزینه جستجویی ،جستجو شدهاند .برخالف گزینه
" "Historyتمام موضوعات در اینجا بر اساس
تعداد دفعات استفاده لیست میشود –
موضوعاتی که بیشتر استفاده کردهاید در
باالی لیست قرار دارد.
 .1از "( "Menuمنو) گزینه " ( "Findجستجو) و
سپس "( "Favoritesعالقهمندیها) را انتخاب
کنید.
 .2پیکان را به سمت راست موضوع ببرید
(تصویر  )23برای پیش روی در صفحه
"( "Propertiesویژگیها).
 .3یکی از گزینههای زیر را در صفحه
"( "Propertiesویژگیها) انتخاب کنید (تصویر
: )24
"!( "Goبرو)– موضوع به عنوان نقطه مقصد
قرار میگیرد .اگر مسیری وجود داشته باشد،
تمام نقطههای آن غیر از نقطه شروع حذف
خواهد شد؛
" – "Set startموضوع به عنوان نقطه شروع مسیر
تعیین میشود.
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تصویر 23

تصویر 24

"( "Route throughهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع ،نقطهای از
مسیر میشود .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود ،آخرین نقطه اضافه
شده به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد.
"( "Finishهنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد) – موضوع به عنوان مقصد قرار
میگیرد .تمام نقطهها باقی میمانند ،و نقطهای که قبال به عنوان مقصد تعیین
شده بود ،به عنوان آخرین نقطه قبل از مقصد در مسیر تعیین میشود.
3.1.2.7

بر اساس مختصات

این گزینه از جستجو به شما کمک میکند تا یک موضوع را بر اساس مختصات آن
بیابید .میتوانید مختصات را به صورت دستی وارد کنید ،یا میتوانید مختصاتی
که در صفحه "( "Propertiesویژگیها) موضوع کپی کردهاید را وارد کنید .دکمه
مربوط به کپی کردن در سمت راست فیلد مختصات قرار دارد (تصویر .)25

تصویر 25

تصویر 26

 3.1.3ویرایش مسیر
 .1عالمت تغییر جهت بعدی را در گوشه سمت چپ باالی صفحه نقشه فشار دهید
(تصویر .)26
 .2یکی از گزینههای زیر را نتخاب کنید:
"( "Stop Route Guidanceتوقف راهنمای مسیر) – مسیر را از نقشه حذف میکند (تصویر
 .)27اگر حالت شبیه سازی مسیر روشن باشد گزینه "( " Stop demoمتوقف کردن
دمو) به جای متوقف کردن شبیه سازی مسیر نمایش داده میشود.
"("Avoidدوری) – نشان میدهد که از نقطه جاری نمیتوان هیچ حرکت دیگری را
شروع کرد .برنامه مسیر دیگری را طراحی میکند.
"( "Demo routeباید گیرنده  GPS/ GLONASSخاموش باشد) – شبیه سازی از حرکت در
مسیر را برای مشاهده تمام تغییر جهتها و سایر اطالعات جاده شروع میکند.
چنین نمایشی به پیدا کردن قسمتی از مسیر که ممکن است کاربر بخواهد از آن
دوری کند ،و به طراحی یک مسیر جایگزین کمک میکند.

تصویر 27

تصویر 28
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" – "Go Next Via pointنقطه بعدی مسیر را حدف میکند (تصویر .)28
" – "Show routeمسیر کامل همراه با تمام نقطههای آن را روی نقشه نمایش
میدهد.
" – "Settingsصفحه " "Navigationرا برای تنظیم پارامترهای مسیریابی نمایش میدهد.
همچنین میتوانید با عالمتگذاری یک نقطه با ضربه زدن روی آن و تنظیم نقطه
به به عنوان نقطه شروع ،مقصد یا یک نقطه از مسیر را در در صفحه ""Properties
(ویژگیها) ویرایش کنید.
هنگامی که یک مسیر وجود داشته باشد ،ممکن است آخرین نقطه انتخاب شده با
فشار دادن "!( "Goبرو) به عنوان یک مقصد جدید تعیین شود .سایر نقاط به غیر
از نقطه شروع و نقطه مقصد جدید حذف خواهند شد .فشار دادن دکمه ""Set start
(تنظیم به عنوان نقطه شروع) نقطه انتخابی را به عنوان نقطه شروع تعیین
میکند .فشار دادن دکمه " "Route throughنقطه انتخاب شده را به مسیر موجود
اضافه میکند .هنگامی که چندین نقطه به مسیر اضافه میشود آخرین نقطه اضافه
شده به عنوان اولین نقطه بعد از نقطه شروع در مسیر قرار میگیرد .فشار
دادن دکمه "( "Finishپایان) نقطه انتخاب شده را به عنوان نقطه مقصد مسیر
قرار میدهد .تمام نقاط مسیر حفظ میشوند ،و نقطه مقصد قبلی به عنوان آخرین
نقطه مسیر قبل از نقطه مقصد جدید قرار میگیرد.
همچنین میتوانید از طریق منوی اصلی برنامه به گزینه ویرایش مسیر دسترسی
داشته باشید .در صفحه اصلی "( "Menuمنو) را در گوشه سمت چپ پایین فشار
دهید ،و بعد "( "Routeمسیر) را انتخاب کنید.
منو شامل گزینههای زیر برای ویرایش مسیر است( "Edit route" :ویرایش مسیر  -با
استفاده از گزینه "( "Findجستجو) نقطهها را بیابید)( "Show route" ،نمایش
مسیر)("Avoid" ،اجتناب)("Demo route" ،مسیر دمو) .اینجا میتوانید با فشار
دادن دکمه " " STOPدر قسمت راست باالی صفحه کنار پنل اطالعات  ،که مسافت و
زمان باقیمانده تا نقطه مقصد و زمان رسیدن را نشان میدهد ،شبیه سازی مسیر
را متوقف کنید و یک مسیر را ایجاد یا حذف کنید.
این منو امکان مشاهده طرح مسیر(" )"Route planشامل اطالعات تمام تغییر جهتها
همراه با نام خیابانها و فاصله تا تغییر جهت را نمایش میدهد .عملکرد صدور
مسیر برای استفاده از آن در آینده یا برای ذخیره در دستگاههای دیگر ،و
عملکرد واردکردن مسیر برای ذخیره مسیر از سایر دستگاهها نیز در این قسمت
وجود دارد.
برای صدور مسیر "( "Exportصدور) را فشار دهید ،پوشهای برای ذخیره کردن
مسیر ،نوع فایل را انتخاب کنید و نام مسیر را وارد کنید .در پایین صفحه
دکمه " "New folderبرای ایجاد یک پوشه جدید ،و دکمه " "UPبرای بازگشت به یک
سطح باالتر در مجموعه پوشهها قرار دارد.
عملکرد وارد کردن " "Importاجاز میدهد تا مسیرهای ضبط شده را ببینید و
مسیرهایی را وارد کنید که با تنظیمهای جاری مسیریابی در وارد کردن تنظیم
شده باشند :پوشه حاوی مسیر ضبط شده و نوع فایل را انتخاب کنید .در پایین
صفحه دکمه " "New folderبرای ایجاد پوشه جدید ،و دکمه " "Upبرای بازگشت به
سطح باالتر در مجموعه پوشهها قرار دارد.
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 3.2ضبط مسیر
ضبط مسیریابی فقط در صورتی امکان پذیر
است که ارتباط  GPSبرقرار باشد.
از دکمه "( "Track recordضبط مسیر) در پنل
اصلی از صفحه "( "Mapنقشه) برای ضبط کردن
(قرمز میشود) یا متوقف کردن ضبط (خاکستری
میشود) استفاده کنید .برای نمایش دکمه
روی پنل "( "Menuمنو) را انتخاب کنید و
سپس "( "Settingsتنظیمها) سپس ""Interface
(رابط کاربری) بعد "( "Map buttonsدکمههای
نقشه) و در آخر "( " Track recordضبط مسیر) را
انتخاب کنید (عالمت تیک باید سبز شود).
تصویر 29
خاموش و روشن کردن این عملکرد از طریق
منوی برنامه نیز امکان پذیر است"Menu" .
(منو) را انتخاب کنید ،سپس ""Settings
(تنطیمها)  ،پس از آن "( "Tracksمسیرها) را
انتخاب کنید و نوار لغزنده ""On/Off
(روشن /خاموش) را در فیلد ""Track record
(ضبط مسیر) (تصویر  )29در موقعیت مربوط
تنظیم کنید.
کاربر همچنین میتواند در این قسمت فرمت
فایل مسیر را با استفاده از یک نوار لغزنده
مخصوص تنظیم کند.
روی " " Track’s folderبرای انتخاب یک پوشه جهت
تصویر 30
ذخیره فایلهای مسیر ضربه بزنید (تصویر
 )30و با فشار دادن " " ОКدر گوشه باالی سمت راست صفحه آن را تایید کنید.
گزینه ” “Show latest 10 000 track pointsاجازه میدهد تا مسیر تحت پوشش روی نقشه در
 10000ثانیه آخر نمایش داده شود .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار
لغزنده " " On/Offدر قسمت مربوط به آن را تنظیم کنید.

 3.3ایجاد یک نقطهمسیر
 .1برای ایجاد یک نقطهمسیر یک موضوع را روی نقشه عالمتگذاری کنید
 با ضربه زدن روی نقشه ،یا
 با پیدا کردن موضوع با استفاده از مجموعهای از گزینههای جستجو در
"( "Menuمنو) .به عنوان مثال ،انتخاب یک موضوع در گزینه تاریخچه
" :"Historyابتدا "( "Menuمنو) سپس "( "Findجستجو) و بعد "( "Historyتاریخچه)
و سپس یک موضوع را در لیست انتخاب کنید (تصویر  ،)31دکمه " " MAPدر
گوشه سمت چپ باالی صفحه "( " My routeمسیر من) فشار دهید (تصویر .)32
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تصویر 31

تصویر 32

 .2در گوشه سمت راست باالی صفحه "( "Save WPذخیره نقطهمسیر) را فشار دهید
(تصویر .)33
 .3در صفحه "( "Waypointنقطهمسیر) نام نقطه را وارد کنید ،توضیحات آن را
تنظیم و نوع آن را (تصویر  )34تعیین کنید .اگر نام نقطه توسط کاربر
تنظیم نشود برنامه یک عدد  3رقمی به آن اختصاص میدهد.

تصویر 33
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تصویر 34

 4تنظیمها
تنظیمهای مسیر ،نمایش مسیرها ،دادههای جاده ،دکمههای عملیاتی همچنین
تنظیمهای برنامه در بخش "( " Settingsتنظیمات) از منو تعیین می شود.

 4.1تنظیمهای نقشه
"( "Menuمنو) را انتخاب کنید ،سپس "( "Settingsتنظیمها) و "( "Mapنقشه) را
برای تعین تنظیمهای نمایش یک نقشه و موضوعات روی نقشه انتخاب کنید.
 4.1.1جهت نقشه
در رابطه با جهت نقشه گزینههای زیر وجود دارند (تصویر :)35
"( "Map’s north is on topشمال نقشه در باال) – جهت نقشه همیشه به صورت شمال محور
خواهد بود.
"( "Rotate map with movementبا جابجایی نقشه بچرخد) – جهت نقشه به حالت سفر
محور خواهد بود .سوییچ را در موقعیت مربوطه برای انتخاب یک گزینه تنظیم
کنید.
( Automatic zoom 4.1.2بزرگنمایی خودکار)
عملکرد "( " Automatic zoomبزرگنمایی خودکار) به صورت خودکار مقیاس نقشه را
بسته به سرعت و تغییر جهتهای بعدی کنترل میکند .برای مقیاس بندی خودکار
پارامترهای زیر را میتوانید در برنامه تنظیم کنید(تصویر :)36
"( "Used scalesمقیاسهای استفاده شده) – حداقل و حداکثر اندازه مقیاس را برای
بزرگنمایی خودکار تنظیم میکند؛
"( "Preferred zoomبزرگنمایی ترجیحی) – تنظیم یک عدد به عنوان مقیاس ترجیحی که
حتما باید در بازه حداقل و حداکثری که انتخاب کردهاید قرار گرفته باشد.
تنها در صورتی که عملکرد "( "Automatic zoomبزرگنمایی خودکار) خاموش باشد،
میتوان مقیاس نقشه را به صورت دستی تنظیم کرد .برای روشن /خاموشکردن
عملکرد همانطور که در تصویر  36نشان داده شده ،نوار لغزنده "( " On/Offروشن/
خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.

تصویر 35

تصویر 36
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 4.1.3جلوههای بصری
جلوههای بصری زیر برای تنظیم در برنامه
وجود دارند:




محو کردن مرزهای موضوعات؛
حرکت روان؛
بزرگنمایی روان (تصویر .)37

برای روشن /خاموشکردن عملکرد نوار لغزنده
"( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت
مربوطه تنظیم کنید.
گزینه "( "Draw models fromنمایش مدلها از)
هنگامی که باید مدلهای  3بعدی موضوعات
نمایش دادهشوند ،اجازه تنظیم مقیاس را
میدهد.

تصویر 37

نکته! فعال سازی جلوههای بصری ممکن است
زمان ترسیم نقشه را افزایش دهد.
 4.1.4انحراف نقشه
برای تنظیم پارامترهای شیب نقشه جهت
نمایش  3بعدی نقشه ،نوار لغزنده را به
سمت چپ برای کمترین مقدار شیب (شبیه سازی
حالت  2بعدی) یا به سمت راست برای شیبهای
بیشتر تنظیم کنید (تصویر .)38

تصویر 38

 4.1.5بازگرداندن موقعیت به حالت اولیه
عملکرد "( "Reset positionریست موقعیت) هنگامی که نقشه جابجا شده است ،به نمایش
موقعیت جاری کمک میکند ( اشارهگر  GPSیا یک نقطه عالمتگذاری شده) .امکان
تنظیم زمان اینکه بعد از چه مدتی نمایش به حالت جاری بازگردد وجود دارد
(تصویر  5 :)38ثانیه 10 ،ثانیه 15 ،ثانیه 20 ،ثانیه یا "( "Neverهرگز -در
این حالت عملکرد خاموش است).

 4.2مسیریابی
برای تنظیمهای مسیریابی از "( "Menuمنو)  ،ابتدا "( "Settingsتنظیمها) و بعد
"( "Navigationمسیریابی) را انتخاب کنید .این قسمت از منو شامل پارامترهایی
است که برای طراحی یک مسیر و جابجایی در طول مسیر در نظر گرفته میشوند.
 4.2.1خودرو
این گزینه به تعیین حالت سفر و نوع خودرو برای طراحی مسیر کمک میکند
(تصویر  : )39عابر پیاده ،دوچرخه ،ماشین /موتورسیکلت ،تاکسی ،اتوبوس،
اورژانس ،پیک ،کامیون .برای تعیین استفاده از حمل و نقل ،بر روی فیلد "
("Vehicleخودرو) ضربه بزنید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.
این گزینه فقط هنگامی قابل اجرا است که نقشه دارای اطالعات مربوطه باشد.
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 4.2.2مسیر روی جادهها /خط مستقیم ()on roads/direct line
نوار لغزنده را برای تعیین اینکه برنامه چگونه باید طراحی مسیر را انجام
دهد به یک موقعیت مربوط تنظیم کنید :روی جادهها ( ،)on roadsیا به صورت یک
خط مستقیم که نقطههای مبدا و مقصد را به هم متصل میکند (تصویر .)39

تصویر 39

تصویر 40

 4.2.3قسمتهایی که میخواهید از آنها اجتناب کنید ()Avoid
برنامه اجازه میدهد که از موضوعات خاص جاده هنگامی که مسیر طراحی میشود،
اجتناب کنید .با تنظیم نوار لغزنده "( "On/ Offروشن /خاموش) در موقعیت
مرتبط میتوانید گزینههای زیر را خاموش یا روشن کنید:




" – "Avoid toll roadsاجتناب از عوارضی؛
" – "Avoid unpaved roadsاجتناب از جادههای ناهموار؛
" – "Avoid ferry connectionsاجتناب از پلها (تصویر .)40

هنگامی که یک گزینه روشن است ،برنامه سعی میکند از طراحی مسیری که شامل
چنین مواردی است خودداری کنید.
 4.2.4اعالنهای راهنما
نوار لغزنده را روی یکی از گزینهها در فاصله بین "( "More distanceبیشترین
مسافت) و "( "Less distanceکمترین مسافت) برای تعیین زمانی که برنامه باید
تغییر جهت بعدی را اعالم کند ،تنظیم کنید (تصویر .)40
( Road 4.2.5قفل کردن روی جاده)
این تابع نمایش موقعیت جاری در ارتباط با
مسیر را تضمین میکند .هنگامی که عملکرد
خاموش باشد ممکن است اشارهگر ثابت نماند،
که به دلیل تجدید محاسبه ثابت موقعیت
جاری از گیرنده اتفاق میافتد به عنوان
مثال در هر تالش برای اجتناب حتی از یک
مانع کوچک در جاده ،یا هنگامی که کیفیت
سیگنال  GPSپایین است .برای قفل کردن
اشارهگر روی جاده هنگامی که کاربر مسیر
را دنبال میکند ،این گزینه باید روشن
تصویر 41
باشد.
با استفاده از نوار لغزنده یکی از این
گزینهها را انتخاب کنید( "Don’t lock":قفل نشود – عملکرد خاموش است)؛ نزدیک 20
متر؛ نزدیک  50متر؛ نزدیک  100متر؛ نزدیک  500متر؛ حالت خودکار (تصویر .)41
 " Rerouting" 4.2.6محاسبه مجدد مسیر
گزینه " "Reroutingامکان تعیین موقعیت را هنگامی که مسیر ایجاد شده باید
مجددا توسط برنامه به صورت خودکار طراحی شود فراهم میکند.
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در این قسمت کاربر میتواند دو پارامتر را تنظیم کند :محاسبه مجدد مسیر در
هنگامی که انحراف از مسیر فعلی صورت گرفته باشد یا هنگامی که امکان طراحی
یک مسیر سریعتر وجود داشته باشد.
"( "When off-routeهنگام خروج از مسیر) – این پارامتر اجازه میدهد که فاصلهای
از انحراف از مسیر فعلی که برنامه باید مسیر را مجددا از موقعیت جاری
طراحی کند ،تنظیم کنید  :فاصله را با تنظیم نوار لغزنده در یک موقعیت
مربوط در بین فواصل  20متر تا  100متر تنظیم کنید.
"( "When found a route fasterهنگام پیدا کردن یک مسیر سریعتر) – این پارامتر
اجازه میدهد زمان را برای هنگامی که برنامه امکان طراحی مجدد یک مسیر
سریعتر از زمان تنظیم شده را دارد ،تنظیم کنید :با تنظیم نوار لغزنده در
یک موقعیت مربوط در فاصله زمانی  5دقیقه تا  20دقیقه ،زمان را تعیین
کنید.

POI filte 4.3
عالقه)

(فیلتر

نقطههای

مورد

برای پیکر بندی تنظیمهای فیلترگذاری روی
نقطههای مورد عالقه ( )POIاز "( "Menuمنو)
گزینه "( "Settingتنظیمها) و بعد ""POI filter
(فیلتر  )POIرا انتخاب کنید.
این زیر منو نقطههای مورد عالقه را که به
چند گروه تقسیم شدهاند نمایش میدهد
(تصویر .)42
روی عالمت "" +سمت چپ هر گروه ضربه بزنید
تا زیر گروههای آن نمایش داده شود.

تصویر 42

روی فیلد نام گروه ضربه بزنید تا نمایش
تمام  POIهای گروه داده شده روشن /خاموش
شود .عالمت دایرهای با یک تیک اگر گروه
فعال باشد سبز میشود (روی نقشه نمایش
داده میشود) ،و اگر گروه غیر فعال باشد
خاکستری میشود .هنگامی که بعضی از گروهها
فعال باشند ،آیکون نیمه سبز نیمه خاکستری
خواهد شد.
ضربه زدن روی دکمه "( "Settingتنظیمها) در
سمت راست گروه صفحهای شامل پارامترهای
زیر را باز میکند (تصویر :)43
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"( "Turn off allخاموش کردن همه موارد) –
تمام POIهای گروه را خاموش میکند؛
"( "Edit allویرایش همه موارد) –
ویرایش تنظیمها برای نمایش POIهای
گروه؛
ضربه زدن روی گزینه ""Edit all
پارامترهای دیگری را برای گروه باز
میکند ،که عبارتند از (تصویر :)44
"( "Seen on scalesمشاهده مقیاسها) –
تنظیم کمترین و بیشترین مقدار

تصویر 43

تصویر 44



مقیاسهای نقشه ،که عالمت POIهای گروه داده شده را روی نقشه نمایش
میدهد.
"( "Show POI namesنمایش نام POIها) – عملکرد را روشن /خاموش میکند.
فعال کردن عملکرد مقدار مقیاس برای گزینه " "Labels seen on scalesرا تنظیم
میکند تا مقیاس نقشه هنگامی که نام موضوعات روی نقشه نمایش داده
میشود ،تعیین گردد .این مقدار مقیاس با مقدارهای مقیاس نقشه که برای
پارامتر " " Seen on scalesتنظیم شده است ،مرتبط است (نصویر  .)44با فشار
دادن دکمه " "OKدر گوشه سمت راست باالی صفحه تنظیمها را تایید کنید.

نمایش برخی موضوعات جاده (به عنوان مثال ،چراغ راهنمایی و رانندگی) قابل
خاموش کردن نیست .نمایش آنها روی نقشه فقط به مقیاس نقشه بستگی دارد.
برای بازگردانی تنظیمهای گروه به حالت اولیه " "Restore defaultsرا انتخاب کنید
(تصویر .)43
گزینه "( "All typesهمه نوعها) که در باالی صفحه نمایش داده شده است (تصویر
 )42اجازه میدهد تا پارامترهای یکسان برای تمام گروههای  POIاستفاده شود.
بیشتر امکان دارد که مقدارهای مشخص برای یک گروه /زیرگروه تنظیم شود ،که
فقط روی آن گروه /زیرگروه اعمال میشود.

 4.4تنظیمهای هشدار
برای تعیین تنظیمهای هشدار از "( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) و سپس
"("Alertsهشدارها) را انتخاب کنید.
عملکرد "( "Speed limitsمحدودیت سرعت) برای اطالع رسانی به راننده هنگامی که حد
مجاز سرعت برای بخش جاری از جاده بیشتر شده است در نظر گرفته شده .دو
گزینه وجود دارد :هشدار صوتی و هشدار تصویری.
گزینه هشدار صوتی با نوار لغزنده ""On/Off
(روشن /خاموش) در فیلد " Enable sound
("alertفعال سازی هشدار صوتی) روشن /خاموش
میشود .برای گزینه هشدار صوتی امکان
انتخاب هشدار صوتی یا هشدار سیگنالی با
تنظیم نوار لغزنده در موقعیت مربوطه
(تصویر  )45وتنظیم شرط برای راهاندازی
هشدار صوتی وجود دارد( "Always alert" :هشدار
دائمی)( " Overspeed" ،بیشتر از سرعت) 0
کیلومتر در ساعت 10 ،کیلومتر در ساعت20 ،
کیلومتر در ساعت 100 ،000،کیلومتر در ساعت
است .اگر گزینه " " Overspeedروی  0کیلومتر
در ساعت انتخاب شده باشد ،هشدار به محض
رسیدن به محدوده سرعت راهاندازی میشود.
اگر " "Always alertانتخاب شده باشد هنگامی
هشدار فعال میشود که به قسمتی از جاده که
محدودیت متفاوت با قسمت قبل دارد ،وارد
شود.
گزینه هشدار تصویری برای هشدار به راننده
با کمک نشانه گذاری های خاص بر روی نقشه
در نظر گرفته شده است .این گزینه را
میتوانید با تنظیم نوار لغزنده ""On/Off

تصویر 45

تصویر 46
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(روشن /خاموش) روی موقعیت مربوطه در فیلد " "Enable visual alertروشن /خاموش
کنید .همچنین امکان تنظیم شرط برای راهاندازی هشدار تصویری وجود دارد:
"( "Always alertهشدار دائمی)( " Overspeed" ،بیشتر از سرعت)  0کیلومتر در ساعت،
 10کیلومتر در ساعت 20 ،کیلومتر در ساعت 100 ،000،کیلومتر در ساعت است.
وقتی این گزینه روشن باشد ،یک عالمت محدودیت سرعت در قسمت سمت راست باالی
صفحه" "MAPنقشه نمایش داده میشود (تصویر .)46
عملکرد " "SPEEDCAMبرای اطالع رسانی به راننده از دوربینهای ثبت سرعت،
رادارها ،تقاطعهای خطرناک ،سرعتگیرها و خط عابر پیاده در نظر گرفته شده
است .دو گزینه وجود دارد :هشدار صوتی و هشدار تصویری.
گزینه هشدار صوتی با تنظیم نوار لغزنده
"( "On/Offروشن /خاموش) در فیلد " Enable sound
("alertفعال سازی هشدار صوتی) روشن /خاموش
میشود .برای گزینه هشدار صوتی امکان
انتخاب هشدار صوتی یا هشدار سیگنالی با
تنظیم نوار لغزنده در موقعیت مربوطه
(تصویر  )47و تنظیم شرط برای راهاندازی
هشدار صوتی وجود دارد( "Always alert" :هشدار
دائمی)( " Overspeed" ،بیشتر از سرعت) 0
کیلومتر در ساعت 10 ،کیلومتر در ساعت20 ،
کیلومتر در ساعت 100 ،000،کیلومتر در ساعت
است.

تصویر 47

هشدار تصویری برای هشدار به راننده با کمک نشانه گذاری های خاص بر روی
نقشه در نظر گرفته شده است .این گزینه را میتوانید با تنظیم نوار لغزنده
"("On/Offروشن /خاموش) روی موقعیت مربوطه در فیلد " " Enable visual alertروشن/
خاموش کنید .همچنین امکان تنظیم شرط برای راهاندازی هشدار تصویری وجود
دارد( " Always alert" :هشدار دائمی)( " Overspeed" ،بیشتر از سرعت)  0کیلومتر در
ساعت 10 ،کیلومتر در ساعت 20 ،کیلومتر در ساعت 100 ،000،کیلومتر در ساعت
است.
برای انتخاب نوع دوربین ثبت سرعتی که باید به کاربر اطالع داده شود فیلد
" " Selecting SPEEDCAM typesرا انتخاب کنید و برای تنظیم روشن /خاموش کردن
دوربینهای ثبت سرعت " " SPEEDCAMنوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) را در
موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
برای برای تغییر خودکار به روز رسانی فایل  SPEEDCAMبا دانلود آن از سرور
 NAVITELاز "( "Menuمنو) گزینه "( " Settingsتنظیمها) و سپس ""Online services
(سرویسهای آنالین) را انتخاب کنید و نوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) در
فیلد "( "Update SPEEDCAMبروز رسانی دورین سرعت) را در وضعیت "( "Onروشن)
قرار دهید .برای خاموش کردن این گزینه نوار لغزنده را در وضعیت ""Off
(خاموش) قرار دهید.
گزینه "( "Show traffic lanesنمایش خطوط ترافیک) برای نمایش اطالعات بر روی خطوط
جاده و تغییرجهتهای مجاز در جادهها با دو یا چند خط ترافیک در یک جهت در
نظر گرفته شده است .برای روشن /خاموش کردن این گزینه نوار لغزنده ""On/Off
(روشن /خاموش) را در وضعیت مربوطه قرار دهید.
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 4.5پروفایلهای تنظیم
برای ایجاد یا ویرایش پروفایلهای تنظیمات از "( "Menuمنو) گزینه ""Settings
(تنظیمها) و سپس "( "Profilesپروفایلها) را انتخاب کنید.
برای ذخیره تنظیمهای جاری به عنوان یک
پروفایل در گوشه سمت چپ پایین صفحه
"( "Profilesپروفایلها) روی "( "Addاضافه
شود) ضربه بزنید ،نام پروفایل را وارد
کنید و با فشار دادن دکمه " "OKدر گوشه
سمت راست باالی صفحه آن را تایید کنید.
میتوانید تمام پارامترها را با فشار دادن
دکمه "( "Resetریست) گوشه سمت راست پایین
صفحه "( "Profilesپروفایلها)  ،به حالت
تنظیمهای پیش فرض بازگردانید .با این کار
برنامه دوباره شروع خواهد شد.

تصویر 48

برای ویرایش نام پروفایل روی دکمه ""Edit
(ویرایش) در گوشه سمت راست باالی صفحه پروفایلها ،ضربه بزنید ،و سپس ""Edit
(ویرایش) را در فیلد نام پروفایل انتخاب کنید ،نام جدید را وارد کرده و
" "OKرا در گوشه سمت راست باالی صفحه فشار دهید .برای اتمام ویرایش ""Done
(انجام شد) را در گوشه سمت راست باالی صفحه "( "Profilesپروفایلها) انتخاب
کنید.
برای حذف یک پروفایل در گوشه سمت راست و باالی صفحه "("Profilesپروفایلها)
گزینه "( "Editویرایش) را انتخاب کنید ،سپس دکمه قرمز را در سمت چپ نام
پروفایل فشار دهید و "( "Deleteحذف) را انتخاب کنید.
ویرایش و حذف پروفایل جاری امکانپذیر نیست.
برای استفاده از یک پروفایل آن را انتخاب و تایید کنید.

 4.6تنظیمهای سرویس آنالین
تنظیمهای سرویس آنالین فقط بر روی دستگاههایی قابل دسترسی است که به
اینترنت متصل باشند.
برای تنظیم پارامترهای خدمات آنالین از "( "Menuمنو) گزینه ""Settings
(تنظیمها) و سپس "( "Online servicesسرویسهای آنالین) را انتخاب کنید.
"( "Connection with Internetاتصال به اینترنت)
به کنترل دسترسی برنامه به اینترنت کمک
میکند .برای تنظیم شرایط جهت دسترسی به
اینترنت نوار لغزنده را روی موقعیت مناسب
تنظیم کنید ("( "Allowمجاز)" Forbid" ،
(غیرمجاز) ،except GPRS ( Allow " ،مجازغیر از
 ، except roaming( Allow " ،")GPRSمجاز غیر از
رومینگ)" یا "( " Always askهمیشه بپرس)
(تصویر .)49
" ( "Use jams for automatic routingاستفاده از جم
برای مسیریابی خودکار) برای برنامه ریزی
مسیر با توجه به تراکم ترافیک در نظر گرفته شده است .برای روشن /خاموش
کردن عملکرد نوار لغزنده "(" On/Offروشن /خاموش) به موقعیت مربوطه تنظیم
تصویر 49
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کنید (شکل  .)49برای اینکه برنامه قادر به دانلود اطالعات در مورد تراکم
ترافیک باشد ،دستگاه باید به اینترنت متصل باشد.
"( "Show jams on mapنمایش جم ها روی نقشه) برای نمایش تراکم ترافیک روی نقشه
در نظر گرفته شده است .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "" On/Off
(روشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
اطالعات دقیقتر در وب سایت ® NAVITELبه آدرس  http://navitel.cz/en/holdupsقرار دارد.
"( "Show weather on mapنمایش وضعیت هوا روی
نقشه) وضعیت آب و هوا در منطقه جاری را
نمایش میدهد .برای روشن /خاموش کردن
عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن/
خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
برای تنظیم پارامتر برای بروز کردن
اطالعات آب و هوا ،نوار لغزنده را در یک
موقعیت مربوطه قرار دهید (" Update weather
( "manuallyبروز رسانی به صورت دستی) یا
"( "Update weather automaticallyبروز رسانی
خودکار) (تصویر .)50

تصویر 50

"( "Allow Navitel.SMS receiptاجازه دریافت پیامک
 )Navitelبرای دریافت پیامک از طرف سایر کاربران برنامه در نظر گرفته شده
است .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) را
در موقعیت مربوطه تنظیم کنید( .تصویر .)50
"( "Show Navitel.SMS pop-up window automaticallyنمایش خودکار پنجره اعالن پیامک )Navitel
پیامک جدید را اطالع میدهد (تصویر  .)50برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار
لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید .اگر نمایش
خودکار پیامکها روشن نیست ،برای مشاهده پیامک دریافت شده عالت پیامک در
پنل باالیی صفحه اصلی را انتخاب کنید.
"( "Enable events displayingفعال سازی نمایش رویدادها) رویدادهای جاده ،اطالعاتی
که از سایر کاربران برنامه دریافت شده است را نمایش میدهد (تصویر .)51
برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) را در
موقعیت مربوطه تنظیم کنید .اطالعات دقیقتر در قسمت "( "Navitel.Eventsرویدادهای
 )Navitelدر وب سایت ® NAVITELبه آدرس  http://navitel.cz/en/holdups/eventsدر دسترس است.
" Enable downloading up to date POI information via the
( "internetفعالسازی دانلود بروزرسانی
اطالعات  POIاز طریق اینترنت) به صورت پویا
اطالعات مربوط به  POIاز قبیل قیمت سوخت در

پمپ بنزینها ،زمان نمایش فیلمها و غیره را
دانلود میکند .برای روشن /خاموش کردن
عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش)
را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید .اطالعات
بیشتر در مورد این سرویس بر روی وب سایت
® NAVITELبه آدرس
 http://navitel.cz/en/holdups/dynamicpoiقرار دارد.

تصویر 51

"( "Enable auto updatesفعالسازی بروزرسانی
خودکار) به صورت خودکار وجود بروز رسانی برنامه و نقشهها را بررسی میکند.
برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) را در
موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
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"( "Turn on Navitel.Friendsروشن کردن دوستان  )Navitelاجازه فعالسازی سرویس دوستان
 Navitelرا میدهد .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "" On/Off
(روشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
ضربه زدن روی " "Navitel.Friends Settingsمنوی سرویس را باز میکند .اطالعات دقیقتر
در مورد این سرویس در وب سایت ® NAVITELروی آدرس
 http://navitel.cz/en/support/instructions/navitelfriendsوجود دارد.
" "Turn on Navitel.Cloudفعال سازی سرویس " "Navitel.Cloudرا ممکن میسازد که برای
ذخیره تنظیمهای برنامه ،نقطهمسیرها و موضوعات از قسمت " " History”/”Favorites
(تاریخچه /عالقهمندیها) در فضای ذخیره سازی ابری ® ،NAVITELدر نظر گرفته شده
است .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) را
در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
ضربه زدن روی گزینه "( "Navitel.Cloud Settingsتنظیمهای ابر  )Navitelمنوی سرویسها
را باز میکند که کاربر میتواند عملکرد را در این قسمت روشن /خاموش کند و
دادههایی که باید در فضای ذخیرهسازی ابری ذخیره شوند را انتخاب کند.
گزینه "( "Update SPEEDCAMبروز رسانی دوربین ثبت سرعت) فایل شامل اطالعات
دوربینهای جاده ،دوربینهای ثبت سرعت ،تقاطعهای خطرناک ،سرعتگیرها و خطوط
عابرپیاده را با دانلود یک فایل جدید از سرویسدهنده ® NAVITELبروز میکند.
برای روشن /خاموش کردن خودکار بروز رسانی فایل  SPEEDCAMنوار لغزنده "On/Off
" (روشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.

 4.7تنظیمهای نقشههای کاربر
اطلس مجموعهای از نقشهها است که برنامه
برای پیدا کردن مکانها و طراحی مسیر از
آنها استفاده میکند.
برای دسترسی به تنظیمات اطلس و کنترل
مجموعه نقشههای جاری ،از "( "Menuمنو)
گزینه "( "Settingsتنظیمها) و سپس "" User maps
(نقشههای کاربر) را انتخاب کنید (تصویر
 .)52صفحه ،تمام اطلسها ،پوشههای شامل
اطلسهای ذخیره شده در دستگاه و تعداد
نقشههای موجود در آنها را نمایش میدهد.
تمام نقشههای دانلود شده در اطلس " Navitel
( "mapsنقشههای  )Navitelذخیره میشوند.

تصویر 52

برای ایجاد یک اطلس جدید مراحل زیر را به صورت کامل انجام دهید:
.1
.2
.3
.4

به قسمت ریشه حافظه دستگاه بروید \NavitelContent \Maps ،را پیدا کنید و یک
پوشه جدید آنجا بسازید ،که این پوشه اطلس جدید خواهد شد.
نقشههای الزم و فایل حاوی کلمه "( "earthزمین) را از پوشه \NavitelContent \Maps
به پوشه جدید کپی کنید.
از "( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) سپس "( "User mapsنقشههای
کاربر) و در آخر "( "Add atlasاضافه کردن اطلس) را در گوشه سمت چپ پایین
صفحه انتخاب کنید.
پوشه  \NavitelContent \Mapsرا بازکنید و روی عالمت المپ در سمت راست پوشه جدید
را فشار دهید (تصویر .)53
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 .5برنامه اطلس را ایجاد کرده و نقشهها را
ایندکس میکند.
برای تغییر از اطلس جاری به یک اطلس دیگر
از "("Menuمنو) گزینه "( " Settingsتنظیمها)
سپس "( "User mapsنقشههای کاربر) را انتخاب
کنید ،روی اطلس مورد نظر ضربه بزنید و آن
را تایید کنید .توجه کنید ،سایر اطلسها
بسته خواهند شد.
برای حذف یک اطلس روی "( "Editویرایش) ضربه
بزنید ،سپس روی عالمت قرمز با یک  +در سمت
تصویر 53
چپ نام اطلس ضربه بزنید و سپس ""Delete
(حذف) را انتخاب کنید .بعد از حذف اطلس فایل پوشههای آن روی دستگاه باقی
میماند.
برای حذف تمام اطلسهای ساخته شده گزینه "( "Delete all atlasesحذف تمام اطلسها)
را در گوشه سمت راست پایین صفحه "( " Atlasesاطلسها) انتخاب کنید.
حذف اطلس جاری ممکن نیست(.نمیتوانید اطلس جاری را حذف کنید).

 4.8تنظیمهای رابط کاربری
برای تنظیم رابط کاربری از "( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) و سپس
"( "Interfaceرابط کاربری) را انتخاب کنید .برای انتخاب عالمتهایی که باید روی
صفحه اصلی نمایش داده شوند گزینه "( "Map buttonsدکمههای نقشه) را انتخاب
کنید (تصویر .)54

تصویر 54

تصویر 55

در این قسمت میتوانید عملکردهایی که میخواهید در صفحه اصلی نمایش داده
شود یا مخفی شود را انتخاب کنید .هنگامی که یک عملکرد نمایش داده میشود
رنگ عالمت آن سبز و هنگامی که نمایش داده نشود خاکستری است؛ اگر عالمت نیمه
خاکستری نیمه سبز باشد به این معنی است که عملکرد تا به یک موقعیت خاص
نرسد نمایش داده نمیشود (تصویر  .)55امکان تنظیم موقعیت نمایش با جزئیات
بیشتر برای برخی از عملکردها وجود دارد .عالمت " "+کنار عملکرد را فشار
دهید و وضعیتهایی را که باید یا نباید نمایش داده شود را انتخاب کنید
(رنگ سبز – وضعیت عملکرد نمایش داده میشود ،رنگ خاکستری – وضعیت نمایش
داده نمیشود).
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پوسته شب و روز برنامه را میتوان به صورت دستی انتخاب کرد و یا اینکه
برای تغییر به صورت اتوماتیک در فیلد "( " Skinپوسته) نوار لغزنده را در
موقعیت مربوطه تنظیم کنید (تصویر .)54
کاربر میتواند زمانی که باید "،"Menu
اشارهگر ،قطبنما GPS ،و سایر دکمهها بعد از
آخرین عمل کاربر مخفی شوند را در فیلد
"( "Hide buttonsمخفی سازی دکمهها) تنظیم کند.
زمان را با حرکت دادن نوار لغزنده تنظیم
کنید (تصویر .)56
کاربر میتواند زمانی که برنامه باید
عالمتها /دکمههای عملکردها را مخفی کند ،را
در فیلد "( "Hide menuمخفی سازی منو) تنظیم
کند .زمان را با حرکت دادن نوار لغزنده
تنظیم کنید (تصویر .)56

تصویر 56

گزینه "( "Show scroll barنمایش نوار مرور) اجازه نمایش دادن /مخفی کردن نوار
مرور را در قسمت سمت راست صفحه میدهد :نوار لغزنده "( "On/ Offروشن /خاموش)
را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید (تصویر .)56

 4.9تنظیمهای منطقهای
برای مشخص کردن زبان رابط کاربری و اعالنهای صوتی و همچنین طرحبندی
صفحهکلید و واحدهای اندازهگیری از "( "Menuمنو) گزینه "( " Settingsتنظیمها)
و سپس "( "Regional settingsتنظیمهای منطقهای) را انتخاب کنید.
 4.9.1زبان محیط برنامه
کاربر میتواند برای محیط برنامه در فیلد "( "Interface languageزبان رابط
کاربری) یک زبان را انتخاب کنید (تصویر  :)57روی فیلد ضربه بزنید و یک
زبان را از لیست انتخاب کنید.
 4.9.2زبان نقشه
گزینه "( "Map languageزبان نقشه) تنظیم زبان برای نمایش دادهی روی نقشه را
ممکن میسازد (تصویر  .)57به صورت پیشفرض زبان انتخاب شده در قسمت " Interface
( "languageزبان رابط کاربری) به عنوان زبان نقشهها تنظیم میشود .اگر نقشه
زبانی را پشتیبانی نکند ،زبان انگلیسی استفاده میشود .روی فیلد " Map

تصویر 57

تصویر 58

( "languageزبان نقشه) ضربه بزنید و برای انتخاب زبان ،یک زبان را از لیست
انتخاب کنید.
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 4.9.3زبان اعالنهای صوتی
زبان اعالنهای صوتی در فیلد "( "Voiceصدا) تنظیم میشود که امکان دسترسی به
بستههای صدای چندین زبان را فراهم میکند .برای انتخاب یک زبان روی فیلد
"( "Voiceصدا) ضربه بزنید و یک بسته زبانی را از لیست انتخاب کنید.
برای شنیدن نمونهای از پیام صوتی روی آیکون بلندگوی سمت راست بسته زبانی
ضربه بزنید .این عملکرد فقط برای زبانهایی که در برنامه نصب شده است
فراهم است .برای دانلود و نصب یک بسته زبانی جدید (باید به اینترنت متصل
باشید) روی فلش کنار بسته زبانی ضربه بزنید و آن را تایید کنید (تصویر
.)58
همچنین بستههای صدایی درآدرس  http://navitel.cz/en/downloads/voice_packetsبرای دانلود
قرار دارند ( برای دستگاههایی که فایلهای  .spxرا پشتیبانی میکند).
 4.9.4طرحبندی صفحه کلید
کاربر میتواند طرحبندی صفحه کلید را در قسمت "( " Keyboard layoutطرحبندی صفحه کلید)
تنظیم کند (تصویر .)57
طرحهای موجود:






 Qwerty v1یک طرح صفحهکلید استاندارد است که در اغلب کامپیوترهای
رومیزی استفاده میشود .سایر کلیدها در سمت راست قرار گرفتهاند؛
 Qwerty v2همان طرحی است که در مورد قبلی ذکر شد فقط با تغییراتی برای
جهت عمودی صفحه؛
 Qwerty v3همان طرح از حروف که در مورد اول ذکر شد ،عالمتهای اضافی در
پایین صفحه قرار گرفته است؛
 Abcdیک طرح چپ به راست از حروف الفبا؛
( Use cellular layout for searchاستفاده از طرح سلولی برای جستجو) یک طرحبندی
شبیه طرح دکمههای یک گوشی موبایل (تصویر  .)57برای روشن /خاموش کردن
نوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه قرار دهید.

لرزش دستگاه هنگام استفاده برنامه از صفحهکلید با تنظیم نوار لغزنده ""On/Off
(روشن /خاموش) در "( " Vibrate on key pressلرزش هنگام فشار دکمههای صفحهکلید)

روشن /خاموش میشود.
 4.9.5زبان صفحهکلید
گزینه "( "Keyboard languageزبان صفحهکلید) انتخابهایی از زبانها را که برای
تغییر زبان در برنامه وجود خواهد داشت فراهم میکند (تصویر  .)59برای
انتخاب یک زبان نوار لغزنده را در موقعیت "( "Onروشن) قرار دهید.

تصویر 59
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تصویر 60

 4.9.6واحدهای اندازهگیری
واحدهای اندازهگیری که کاربر میتواند آنها را تنظیم کند شامل طول و سرعت،
قرمت مختصات ،آدرس و زاویه جهت (آزیموت) ،همچنین ارتفاع ،عمق ،و مساحت
است .روی فیلد مربوط ضربه بزنید و فرمت مناسب را انتخاب کنید (تصویر .)60

 4.10تنظیمهای سیستم
برای تنظیمهای عمومی برنامه از "( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) و سپس
"( "Systemسیستم) را انتخاب کنید.
انتخاب گزینه "( "Autodetect settingsتشخیص خودکار تنظیمها) پروسه جمعآوری
اطالعات از ماهوارههای  GPSرا راهاندازی میکند (تصویر .)61
تنظیم نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش) به یک موقعیت مربوط در فیلد " GPS
( "On/Offروشن /خاموش کردن  )GPSگیرنده  GPSرا روشن یا خاموش میکند.

تصویر 61

تصویر 62

برای تنظیم تنظیمات برای اجرای برنامه در حالت پسزمینه "( "GPS keep onروشن
ماندن  -GPSهنگامی که برنامه در حالت پسزمینه اجرا میشود ،گیرنده  GPSروشن
میماند و برنامه محاسبه موقعیت جاری و اطالعات ترافیک را ادامه میدهد)،
"( "GPS turn offخاموش کردن  - GPSهنگامی که برنامه در حالت پسزمینه اجرا
میشود گیرنده  GPSبرای صرفهجویی در انرژی خاموش میشود :راهنمایی مسیر بعد
از فعال سازی مجدد برنامه از سر گرفته میشود) یا "( "GPS keep on with routeروشن
ماندن  GPSهمراه با مسیر  -هنگامی که برنامه در حالت پسزمینه اجرا میشود،
گیرنده  GPSروشن میماند  :برنامه محاسبه موقعیت جاری و اطالعات ترافیک را
فقط در صورتی که مسیر فعال وجود داشته باشد ادامه میدهد) .برای انتخاب
یکی از این گزینهها نوار لغزنده را در موقعیت مربوطه قرار دهید.
گزینه سیستم عامل فعال ( )GPS APIبه این معنی است که دادهها برای اجرای درست
گیرنده  GPSتوسط سیستم عامل تعیین خواهند شد .هنگامی که فعال شود ،این
گزینه امکان روشن کردن گزینه " Record low-level data sent to or received from the GPS receiver
 ( "to \gps_log.txt”.ثبت دادههای سطح پایین فرستاده شده برای یا دریافت شده از
گیرنده  GPSدر فایل متنی  ) \gps_log.txtرا میدهد.
انتخاب گزینه "( "Demo trackمسیر نمونه) به کاربر اجازه میدهد تا از دادههای
یک مسیر ضبط شده بدون توجه به دادههای دریافتی از ماهوارهها استفاده کند.
در اینجا میتوان پارامترهای زیر را تنظیم کرد (تصویر :)62
"( "Track fileفایل مسیر) – انتخابی از یک مسیر برای نمایش .برای باز شدن منوی
انتخاب یک فایل روی این گزینه ضربه بزنید .فیلتر نوع فرمت فایل را در
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گوشه سمت راست باالی صفحه تنظیم کنید( "All formats":تمام فرمتها)،"*.gpx" ،
" ."*.mps" ،"*.gdb" ،"*.pltسپس مسیر فایل را انتخاب کنید :فیلد انتخاب یک
پوشه در گوشه سمت چپ باالی صفحه قرار دارد.
"( "Play rateسرعت نمایش) – سرعت نمایش اجرای مجدد فایل. 8х، 4х، 2х،1х (normal) :
"( "Start atشروع از) – لحظهای که بازپخش باید بعد از آن شروع شود (بر حسب
درصد اندازهگیری شده :طول کل فایل  %100است).
"("Loopتکرار) – اگر عملکرد روشن باشد بعد از اینکه بازپخش فایل کامل شد،
فایل دوباره اجرا میشود.
برای انتخاب "سیستم عامل ( )GPS APIیا
موقیت مربوطه تنظیم کنید.

عملکرد " "Demo-trackنوار لغزنده را در

اگر گزینه "( "Update time zone automaticallyبروز
رسانی خودکار منطقه زمانی) روشن باشد،
برنامه به صورت خودکار زمان را به زمان
منطقه جاری تغییر میدهد (تصویر .)63
هنگامی که کاربر در حال مسافرت است
فعالسازی این گزینه سودمند است .برای
روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده
"( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت
مربوطه تنظیم کنید .عملکردهای " Keep power
( "on while the application is activeروشن نگهداشتن
دستگاه هنگامی که برنامه فعال است) و "
"Keep screen backlight on while the application is active
(روشن نگهداشتن نور پسزمینه هنگامی که
برنامه فعال است) به کنترل شارژ دستگاه کمک میکند.

تصویر 63

هنگامی که گزینه " "Keep power on while the application is activeروشن باشد ،دستگاه بدون
توجه به تنظیمهای سیستمی دستگاه به حالت  standbyتغییر نمیکند .برای روشن/
خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه
تنظیم کنید.
هنگامی که گزینه " "Keep screen backlight on while the application is activeروشن باشد ،نور
پسزمینه دستگاه بدون توجه به تنظیمهای سیستمی آن روشن خواهد ماند .برای
روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت
مربوطه تنظیم کنید.
"( "Turn off soundخاموش کردن صدا) به شما امکان خاموش کردن صدای برنامه را
میدهد .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده "( " On/Offروشن /خاموش)
را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
اگر گزینه " "Keep volumeروشن باشد میزان صدای برنامه به همان میزان
تنظیمهای سیستمی دستگاه خواهد بود .با خاموش کردن عملکرد امکان تنظیم صدا
وجود خواهد داشت .برای روشن /خاموش کردن عملکرد نوار لغزنده ""On/Off
(روشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم کنید.
اگر "( "Pause soundتوقف صدا) روشن باشد (برای دستگاههایی با سیستم عامل )ios
هنگامی که باید اعالنهای صوتی پخش شوند ،پخش فایلهای صوتی در دستگاه متوقف
میشود.
اگر " "Muffle soundروشن باشد (برای دستگاههایی با سیستم عامل  )iosهنگامی که
باید اعالنهای صوتی پخش شوند ،پخش فایلهای صوتی در دستگاه کم میشود.
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"( " Sound streamجریان صدا) (برای دستگاههای
با سیستم عامل آندروید) امکان انتخاب
جریان صوتی را فراهم میکند که کدام
تنظیمها برای صداهای برنامه بکار برده
شود (تصویر .)64
حالت فعال عملکرد "( "Quit prompt: Don’t askاعالن
سریع :بدون پرسش) امکان خروج فوری از
برنامه با فشار دادن دکمه " "Exitرا فراهم
میکند (این تابع برای دستگاههایی با
سیستم عامل  iosکار نمیکند) .اگر این تابع
تصویر 64
فعال نباشد ،قبل از خروج از برنامه باید
پیغامی را تایید کنید .برای روشن /خاموش
کردن عملکرد نوار لغزنده "( "On/Offروشن /خاموش) را در موقعیت مربوطه تنظیم
کنید (تصویر .)64
امکان تعیین پوشه ذخیره سازی تمام فایلهای بروز رسانی موقت برنامه که در
" " Download folderدانلود میشوند وجود دارد .به صورت پیشفرض در حافظه دستگاه
در \ \NavitelContent\Mapsقرار میگیرند (تصویر .)64
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Navitel

من

قسمت منوی برنامه شامل اطالعاتی درباره "( "Navitel.Navigatorمسیریاب ،)Navitel
نقشههایی که خریداری و نصب شده است ،همچنین محصوالت موجود برای تهیه از منوی
برنامه است .اطالعات بروز فقط هنگامی که به اینترنت متصل باشد نمایش داده
میشود.

 5.1نقشههای خریداری شده
این نقطه از منو شامل نقشههایی است که میتوان خریداری یا فعال کرد .نقشه
را در لیست انتخاب کرده و دکمه خرید (برای خرید مجوز یک نقشه خاص از فروشگاه
برنامه) یا دکمه فعالسازی (برای فعال سازی یک نقشه با وارد کردن کلید مجوز
نقشه) فشار دهید.

 5.2نقشههای دانلود شده
این قسمت از برنامه شامل اطالعاتی در مورد برنامه (نسخه جاری ،شماره سریال
دستگاه ،کلید مجوز) ،در مورد نقشههای خریداری شده که در حال حاضر نصب شدهاند
یا میتواند نصب شود ،است .همچنین کاربر میتواند در این قسمت نقشههای دانلود
شده را حذف کند.
برای حذف یک نقشه آن را در لیست انتخاب کرده و تایید کنید .هنگام نیاز،
نقشههای حذف شده را میتوانید دوباره نصب کنید.

 5.3بروز رسانیها
برنامه به اینترنت متصل میشود ،بررسی میکند که آیا آخرین نسخه نرم افزار و
نقشهها نصب شدهاند و وجود بروزرسانی را بررسی میکند .اگر بروز رسانیهایی
موجود باشد ،برنامه به صورت پیشفرض انجام بروز رسانی را پیشنهاد میدهد.

 5.4راهنما
پس از انتخاب این نقطه از منوی برنامه به طور خودکار به وب سایت ®NAVITEL
متصل شده و یک راهنمای سریع باز می شود.
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 6سایر اطالعات
 6.1صفحه نقشه
صفحه نقشه ،نقشههای الکترونیکی را نمایش میدهد ،که کاربر میتواند در آن
موقعیت فعلی خود را ببیند و مسیرها ،نقطهمسیرها را ایجاد و ویرایش کند،
موضوعات را بیابد ،و اطالعات دیگری را ببیند.
 6.1.1مشاهده نقشه
برای مشاهده یک محدوده از نقشه که با فشار دادن و درگ کردن بدون رها کردن
هر قسمت از نقشه ،نمایش داده نمیشود.
 6.1.2مقیاس بندی نقشه
برای تغییر مقیاس نقشه عالمتهای  +و – را انتخاب کنید .عالمت  +برای بزرگنمایی
استفاده میشود و عالمت – برای خارج شدن از بزرگنمایی استفاده میشود .نزدیکترین
نمای ممکن یک منطقه فاصله  5متری است ،دورترین  2000کیلومتر .یک ضربه روی
عالمتهای  - /+مقیاس را به اندازه  1بار تغییر میدهد ،اگر دکمه را فشار دهید
و رها نکنید تغییر مقیاس روی نقشه سریعتر انجام میشود.
 6.1.3اشارهگر GPS
اشارهگر  GPSهنگامی که ارتباط با ماهوارهها برقرار باشد ،موقعیت جاری دستگاه

را روی نقشه عالمتگذاری میکند:
جابجایی
توقف (جهت حرکت ناشناخته است).
اشارهگر "( "Movementحرکت)  ،جهت حرکت را نمایش میدهد .اگر سرعت جاری کمتر
از  2.5کیلومتر در ساعت باشد ،عالمت اشارهگر به صورت حالت توقف در میآید.
اگر گیرنده  GPSخاموش شود یا ارتباط با ماهوارهها برقرار نباشد ،اشارهگر GPS
نمایش داده نمیشود.
 6.1.4قطبنما
با ضربه زدن روی عالمت قطبنما در گوشه سمت
چپ باالی صفحه ،منوی تنظیمهای نمایش نقشه
باز میشود (تصویر  )65که کاربر میتواند
گزینههای زیر را انتخاب کند:
"( " map orientationجهت نقشه) :

"( " North Upشمال در باال) – دید ثابت:
شمال همیشه در باالی نقشه است؛
"( " Track Upمسیر در باال) – دید پویا:
هنگام تغییر جهتها نقشه نیز میچرخد؛


دید نقشه:

تصویر 65

" ) "Plain view (2Dنمایش ساده ( 2بعدی)
") "Panoramic view (3Dنمایش پانوراما ( 3بعدی)؛
 پوستهها
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پوسته شب
پوسته روز
 " nformation panels" 6.1.5پنلهای اطالعات
چندین پنل اطالعاتی روی صفحه ،نمایش داده
شده است .پنل موجود در قسمت پایین صفحه
اطالعاتی در مورد خیابان جاری یا مسیر حرکت
جاری را نمایش میدهد .نام خیابان بعد از
تغییر جهت بعدی در پنل باال نمایش داده میشود
(تصویر .)66
نکته! هنگامی که یک نقطه عالمتگذاری شده روی
نقشه وجود داشته باشد ،یک پنل همراه با
دکمههایی در قسمت پایینی صفحه نمایش داده
میشود .برای مخفی کردن دکمهها (و عدم
انتخاب نقطه) روی قسمتی از نقشه ضربه
بزنید.

تصویر 66

هنگامی که یک مسیر برنامه ریزی شده وجود داشته باشد پنل اطالعات در بخش سمت
چپ صفحه اطالعاتی در مورد نغییر جهت بعدی ،سرعت ،زمان باقیمانده برآورد از
مسیر ،فاصله تا مقصد و زمان رسیدن وجود دارد .با ضربه زدن روی عالمت تغییر
جهت بعدی منوی مسیر باز می شود.
اطالعات دقیقتر در فصل " 3عملکرد" قرار گرفته است.

 6.2ماهوارهها
صفحه "( " Satellitesماهوارهها – تصویر )67
اطالعاتی در مورد سیگنالهای دریافتی از
ماهوارهها ( GPSو /یا  ،)GLONASSدر مورد
تعداد ماهوارهها ،از کدام ماهواره اطالعات
دریافت میشود و موقعیت آنها را نمایش
میدهد.
نکته! دریافت اطالعات از ماهوارههای GLONASS

فقط در صورتی امکان پذیر است که یک ماژول
برای دریافت چنین سیگنالهایی در دستگاه
وجود داشته باشد.
برای ادامه صفحه "( "Satellitesماهوارهها) روی
عالمت  GPSدر قسمت باالی صفحه "( "Mapنقشه)
ضربه بزنید و "( "Satellitesماهوارهها) را انتخاب کنید.

تصویر 67

یک تصویر شماتیک از افق قابل مشاهده با نقطه اصلی و مرکز دایره به اوج
آسمان در سمت چپ از صفحه "( " Satellitesماهوارهها) وجود دارد .هنگامی که گیرنده
 GPS/ GLONASSروشن است ،ماهواره ها در دایره نمایش داده میشوند :ماهوارههای
سبز  -دریافت سیگنال خوب ،ماهواره زرد  -دریافت سیگنال ضعیف.
در قسمت پایین صفحه یک نمایش گرافیکی از شدت سیگنال های ماهوارهای وجود
دارد .یک ستون یک سیگنال از ماهواره که شماره شناسایی مربوط را دارد :ستون
بلندتر نمایش دهنده دریافت سیگنال بهتر است.
قسمت مرکزی صفحه اطالعات زیر را نمایش میدهد:
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تعداد ماهوارههایی که از آنها اطالعات دریافت میشود (حداکثر )12؛
عرض جغرافیایی ،طول جغرافیایی و ارتفاع دستگاه که بر طبق دادههای ارسالی
از ماهوارهها تعیین می شود؛
مختصات.

نکته! دادههای ماهواره برای دستگاههایی با سیستم عامل  IOSو ویندوز و همچنین
دستگاههای  Blackberryوجود ندارد.

 6.3آب و هوا
صفحه (تصویر  )68اطالعاتی در مورد وضعیت آب
و هوای فعلی و برای چند روز آینده را نمایش
میدهد.
برای مشاهده صفحه آب و هوا روی عالمت آب و
هوا در پنل باالیی صفحه "( "Mapنقشه) ضربه
بزنید .برای نمایش دادن عالمت آب و هوا در
پنل قسمت باالی صفحه "( "Mapنقشه) از
"( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها)،
سپس "( "Settingsرابط کاربری) و بعد " Map
( "buttonsدکمههای نقشه) را انتخاب کنید.
تصویر 68

بخش باالیی صفحه "( " Weatherآب و هوا ) دمای
جاری ،فشار ،جهت و سرعت وزش باد را نمایش میدهد .پیشبینی وضعیت آب و هوا
برای چهار روزآینده در قسمت سمت راست صفحه قرار دارد .اگر بر روی گزینه
"( "Moreبیشتر) در قسمت پایین صفحه ضربه بزنید مرورگر را با صفحه اصلی وب
سایت  GISmeteo.ruباز میکند.
به صورت پیشفرض پیشبینی وضعیت آب و هوا برای شهرهای نزدیک به موقعیت جاری
نیز نمایش داده میشود ،موقعیت جاری بر اساس دادههای  GPSتعیین میشود .در
صورتی که دریافت سیگنالهای  GPSممکن نباشد ،اطالعات آب و هوا مربوط به شهری
که نزدیک نقطه مرکزی فعلی نقشه است ،نمایش داده میشود.
با فشاردادن دکمه "( "Updateبروز رسانی) در بخش پایین صفحه دادههای آب و هوا
را بروز رسانی میکند .همچنین میتوانید حالت بروز رسانی خودکار را برای
اطالعات آب و هوا تنظیم کنید :از "( " Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) سپس
"( " Online servicesسرویسهای آنالین) را انتخاب کنید و نوار لغزنده را در موقعیت
"( "Update weather automaticallyبروز رسانی خودکار آب و هوا) قرار دهید.

 6.4سنسورها و مترها
تمام سنسورها و مترها برای نمایش اطالعات مسیریابی که در صفحه ""Dashboard
(داشبورد) (تصویر  )69نمایش داده شدهاند ،در نظر گرفته شده است .برای مشاهده
صفحه داشبورد از "( "Menuمنو) گزینه "( "Settingsتنظیمها) و سپس ""Dashboard
(داشبورد) را انتخاب کنید.
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منوی داشبورد (تصویر  )70با ضربه زدن روی هر سنسور در صفحه ""Dashboard

تصویر 70

تصویر 69

(داشبورد) باز میشود و شامل:


( Select gaugeانتخاب سنسور) – لیستی از سنسورهای انتخابی .سنسور جدید جایگزین
سنسوری میشود که در صفحه داشبورد بر روی آن ضربه زدهاید؛
تمام سنسورها به دستههایی تقسیم شدهاند .برای توضیحات دقیقتر در مورد
سنسورها جدول  – 2لیست سنسورها را ببینید.
( Reset gaugeبازگردانی سنسور به حالت اولیه) – تمام سنسورها را به حالت
اولیه بازمیگرداند؛
( Reset all gaugesبازگردانی تمام سنسورها به حالت اولیه)  -تمام سنسورها را
به حالت اولیه بازمیگرداند .نیاز به تایید عملیات است؛
( Default gaugesسنسورهای پیشفرض) – سنسورهای پیشفرض را در صفحه ""Dashboard
(داشبورد) نمایش میدهد؛
( Big/small dashboardداشبورد بزرگ /کوچک) – تعداد سنسورهای نمایش داده شده در
داشبورد را تغییر میدهد .هنگامی که گزینه "( "Big dashboardداشبورد بزرگ)
انتخاب شده باشد ،برنامه به صورت خودکار سنسورهایی را نمایش میدهد که
بیشتر برای نمایش در صفحه استفاده شدهاند .بعد از آن ممکن است یک سنسور
با سنسوری دیگر جایگزین شود (گزینه " "Select gaugeرا در قسمت باال ببینید).






 6.4.1لیست سنسورها
لیست کامل سنسورها و توضیح مختصری در مورد آنها در جدول  – 2لیست سنسورها
نمایش داده شده است:
جدول  – 2لیست سنسورها
نام

عملکرد
( Trip computer 1 .1محاسبهگر سفر )1

Stopping time
زمان توقف
Moving time
زمان حرکت
Measurement time
زمان اندازهگیری
Trip Odometer
کیلومتر شمار سفر
Overall Av Spd
میانگین سرعت کلی
Moving Av Spd
میانگین سرعت حرکت
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کلی توقفها از آخرین باری که محاسبهگر سفر
است.
کلی حرکت از آخرین باری که محاسبهگر سفر
است.
کلی اندازهگیری از آخرین باری که محاسبهگر
شده است.
شده از آخرین باری که محاسبهگر سفر ریست شده

مدت زمان
ریست شده
مدت زمان
ریست شده
مدت زمان
سفر ریست
مسافت طی
است.
میانگین سرعت
محاسبهگر سفر
میانگین سرعت
محاسبهگر سفر

مربوط به
ریست شده
مربوط به
ریست شده

کل زمان از آخرین باری که
است.
زمان حرکت از آخرین باری که
است.

.2
)Stopping time (2
زمان توقف ()2
)Moving time (2
زمان حرکت ()2
)Measurement time (2
زمان اندازهگیری
()2
)Trip Odometer (2
کیلمتر شمار سفر
()2
)Overall Av Spd (2
میانگین سرعت کلی
()2
)Moving Av Spd (2
میانگین سرعت حرکت
()2
Max Descent

بیشترین عمق
Max Ascent

بیشترین بلندی
Max speed

بیشترین سرعت
Min Altitude

کمترین ارتفاع
Max Altitude

بیشترین ارتفاع
Odometer

( Trip computer 2محاسبهگر سفر )2

مدت زمان
ریست شده
مدت زمان
ریست شده
مدت زمان
سفر ریست

کلی توقفها از آخرین باری که محاسبهگر سفر
است.
کلی حرکت از آخرین باری که محاسبهگر سفر
است.
کلی اندازهگیری از آخرین باری که محاسبهگر
شده است.

مسافت طی شده از آخرین باری که محاسبهگر سفر ریست شده
است.
میانگین سرعت مربوط به کل زمان از آخرین باری که
محاسبهگر سفر ریست شده است.
میانگین سرعت مربوط به زمان حرکت از آخرین باری که
محاسبهگر سفر ریست شده است.
( Max values .3مقدارهای ماکزیمم)
بیشترین عمق پایین رفته از آخرین باری که سنسور ریست
شده است.
بیشترین سرباالیی طی شده از آخرین باری که سنسور ریست
شده است.
بیشترین سرعت اندازهگیری شده از آخرین باری که سنسور
ریست شده است.
کمترین ارتفاع طی شده از آخرین باری که سنسور ریست
شده است.
بیشتین ارتفاع طی شده از آخرین باری که دستگاه ریست
شده است.
کل مسافت طی شده ( قابل ریست شدن نیست).

کیلومتر شمار
5 s Ave. Speed

( Navigation .4مسیریابی )
میانگین سرعت در  5ثانیه آخر

میانگین سرعت 5
ثانیه
5 m Ave. Speed

میانگین سرعت در  5دقیقه آخر

میانگین سرعت 5
دقیقه
Bearing

جهت از مکان جاری به سمت مقصد

جهت
Waypoint Next

نام نقطهمسیر بعدی

نقطهمسیر بعدی
Waypoint Final

نام آخرین نقطهمسیر

آخرین نقطهمسیر
To the next point

مسافت باقیمانده تا نقطهمسیر بعدی

تا نقطهمسیر بعدی
To final point

مسافت باقیمانده تا آخرین نقطهمسیر

تا آخرین نقطه
ETE Current
 ETEجاری
ETE Final
 ETEنهایی
ETA Current

زمان تخمینی سفر تا نقطهمسیر بعدی
زمان تخمینی سفر تا آخرین نقطهمسیر
زمان تقریبی رسیدن به نقطهمسیر بعدی
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 ETAجاری
ETA Final
 ETAنهایی
Next Turn

زمان تقریبی رسیدن به مقصد
زمان باقیمانده تا تغییر جهت بعدی در مسیر جاری

تغییر جهت بعدی
Pointer

شاخص جهت نقطهمسیر بعدی و فاصله را نمایش میدهد.

اشارهگر
Time zone

منطقه زمانی مربوط به موقعیت جاری دستگاه

منطقه زمانی
VMG
Sunrise

سرعت رسیدن به نقطهمسیر بعدی
زمان طلوع آفتاب در مکان جاری

طلوع آفتاب
Sunset

زمان غروب آفتاب در مکان جاری

غروب آفتاب
Date GMT

( GPS data .5دادههای )GPS
تاریخ  GPSگرینویچ

تاریخ مبدا
Time GMT

زمان  GPSگرینویچ

زمان مبدا
Date

تاریخ بر اساس  GPSمحاسبه مجدد برای تاریخ محلی

تاریخ
Time of day

زمان بر اساس  GPSو محاسبه مجدد برای زمان محلی

زمان روز
Speed

سرعت حرکت نسبت به زمین

سرعت
Longitude

طول
Latitude

عرض
Heading

Vertical Speed

طول  ( WGS-84یا هر داده دیگری که  GPSبا آن کار
میکند)
عرض ( WGS-84یا هر داده دیگری که گیرنده  GPSبا آن کار
میکند)
جهت حرکت نسبت به زمین .اگر از قطبنمای مغناطیسی و
پروتکل  NMEA-0183استفاده شود ،جهت مغناطیسی خواهد بود.
( Altitude .6ارتفاع)
سرعت عمودی سرباالیی یا سرپایینی

سرعت عمودی
Climb angle

زاویه بین بردار مسیر حرکت جاری و خط افق

زوایه سرباالیی
Glide Ratio

Height of Geoid
Altitude

نسبت سرعت افقی به سرعت عمودی .فقط در صورتی که از
پروتکلهای  Garminو  SiRFاستفاده شود ،در دسترس خواهد
بود.
ارتفاع ( Geoidمیانگین سطح دریا) باالی WGS84
ارتفاع باالتر از ( geoidباالتر از سطح دریا)

ارتفاع
Vertical EPE

 EPEعمودی
VDOP
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( GPS data precision .7دقت دادههای )GPS
دقت مختصات عمودی ،احتماال  ،%95فقط برای دستگاههای
 Garminموجود است.
عامل زوال دقت مختصات عمودی پیکربندی ژئومتری ماهواره
را منعکس میکند .مقدار فراتر از  10به معنای دقت
پایین است .فقط در صورتی که از  NMEA-0183استفاده شود،
در دسترس است.

Magnetic Variation
تغییرات مغناطیسی – تفاوت بین خط نصف النهار واقعی
تغییرات مغناطیسی (جهت شمال) و مغناطیسی .فقط در صورتی که از پروتکل
 NMEA-0183استفاده شود ،در دسترس است.
تعداد ماهوارههایی که برای آخرین محاسبه موقعیت داده
Used Satellites
های
ماهواره
فراهم کردهاند.
استفاده شده
EPE
دقت مختصات افقی ،احتماال  ،%95فقط برای دستگاههای
 Garminدر دسترس است.
عامل زوال دقت مختصات افقی پیکربندی ژئومتری ماهواره
HDOP
را منعکس میکند .مقدار فراتر از  10به معنای دقت
پایین است .فقط در صورتی که از  NMEA-0183استفاده شود،
در دسترس است.
GPS Fix Quality
روش تعیین مختصات 3 :بعدی (تمام مختصات شناخته
شدهاند) 2 ،بعدی (فقط مختصات افقی مشخص است)،
دیفرانسیل و غیره.
( DGPS Data .8دادههای )DGPS
DGPS Station
شماره شناسایی ایستگاه DGPS
موقعیت DGPS
زمان طی شده از آخرین دریافت اطالعات تصحیح دیفرانسیل.
DGPS Age
سن DGPS
( Area .9مساحت)
مساحت شکل مقید به مسیر حرکت و یک خط که نقطه شروع و
Area
مساحت
مقصد را به هم متصل میکند.

Temperature

دما
Depth

عمق

3D rendering

( Sonar data .10دادههای )Sonar
دمای آب .فقط در صورتی که به یک سنسور حرارتی منطبق
با پروتکل  NMEA-0183متصل باشد این اطالعات در دسترس
خواهد بود.
عمق .فقط در صورتی که به یک سنسور حرارتی منطبق با
پروتکل  NMEA-0183متصل باشد این اطالعات در دسترس خواهد
بود.
( Map .11نقشه)
زمان طی شده برای ترسیم مدلهای سه بعدی ()3D

ترسیم  3عدی
Indexation

فهرست سازی
Check atlas time

زمان طی شده برای فهرست سازی آخرین اطلس بارگذاری
شده.
زمان طی شده برای بررسی جامعیت اطلس

زمان بررسی اطلس
زمان طی شده برای اولین موضوع در "نزدیکترین مکانها"
First element search
جستجوی اولین جزء ()Nearest places
) First element search (cityزمان طی شده برای پیداکردن شهر
جستجوی اولین جزء
(شهر)
زمان طی شده برای پیدا کردن خیابان
First element search
)(street

جستجوی اولین
(خیابان)
First element search
)(building

زمان طی شده برای پیداکردن ساختمان

جستجوی اولین
(ساختمان)
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Map infotip

اطالعات نقشه
Maps in Cache

زمان طی شده برای پیداکردن نزدیکترین موضوعات روی
نقشه برای نمایش در یک پنجره معلق بعد از ضربه زدن
روی نقشه.
تعداد نقشههای بارگذاری شده در حافظه نهان(کش)

نقشه موجود در
حافظه نهان
Map Zoom Level

سطح یزرگنمایی
نقشه
File name

نام فایل
Map Rendering

سطح جزئیات نقشه ( -0بیشترین جزئیات)
نام فایل نقشه نمایش داده شده .در صورتی که چندین
نقشه در حال استفاده باشند ،این سنسور فقط نام یکی از
آنها را نمایش میدهد.
تعداد نقشههای ترسیم شده روی صفحه

ضبط نقشه
Blocks

تعداد بلوکهای ترسیم شده روی نقشه

بلوکها
Labels in points

تعداد برچسبها درنقاط روی نقشه بعد از ترسیم

برچسبها در نقاط
Labels in polylines

تعداد برچسبها در پلی الینها روی نقشه ،بعد از ترسیم

برچسب ها درپلی
الین
Labels in polygons

تعداد برچسب ها در چندضلعیها روی تقشه بعد از ترسیم

برچسبها در چند
ضلعی
Points in polylines

تعداد نقطهها در پلی الینهای ترسیم شده روی نقشه

نقطهها در پلی
الین
Points in polygons

تعداد نقطهها درچندضلعیهای ترسیم شده روی نقشه

نقطهها در
چندضلعیها
Points in pgrams

تعداد نقطهها درمتوازی االضالعهای ترسیم شده روی نقشه

نقطهها درمتوازی
االضالع
Points

نقطهها
Polylines

چند خطی
Polygons

چند ضلعی
Text redraw

تعداد نقطههای نمایش داده شده روی نقشه بعد از آخرین
ترسیم
تعداد چند خطیهای نمایش داده شده روی نقشه بعد از
آخرین ترسیم
تعداد چندضلعیهای نمایش داده شده روی نقشه بعد از
آخرین ترسیم
زمان الزم برای نمایش متن

نمایش متن
Label redraw

زمان صرف شده برای نمایش برچسبها

نمایش برچسب
Routes Rendering

زمان صرف شده برای ترسیم آخرین مسیر

ترسیم مسیر
Wpts Rendering

زمان صرف شده برای آخرین ترسیم از نقطهمسیرها

ترسیم نقطهمسیرها
Trk Rendering

زمان صرف شده برای آخرین ترسیم مسیرها

ترسیم مسیرها
Jams Draw
Map Rendering

ترسیم نقشه
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زمان صرف شده برای ترسیم آخرین تراکم های ترافیک
زمان صرف شده برای آخرین ترسیم نقشه .اگر مقدار از یک
ثانیه بیشتر شود ،بهینه سازی مخصوص نقشه نیاز است.

Map Opening

زمان صرف شده برای باز کردن نقشه

بازکردن نقشه
Map Covering

پوشش نقشه
Fast rendering

زمان صرف شده برای منطبق کردن یک نقشه و یک ناحیه
انتخاب شده
زمان صرف شده برای ترسیم سریع نقشه

ترسیم سریع
3D triangles count

شمارش مثلث 3
بعدی
Models loading

بارگذاری مدلها
GL rendering
ترسیم GL
Loaded models

تعداد مثلثهایی که برای ترسیم  3بعدی ساختمانها
استفاده شده است .اگر این مقدار بیشتر از یک ثانیه
باشد ممکن است مدلهای ساختمانی به بهینه سازی خاص
نیاز داشته باشند.
زمان صرف شده برای بارگذاری آخرین مدلهای  3بعدی
زمان صرف شده برای ترسیم GL

تعداد مدلهای بارگذاری شده

مدلهای بارگذاری
شده
Updated models

تعداد مدلهای بروز شده

مدلهای بروز شده
Models

مدلها
Textures memory

تعداد مدلهای  3بعدی
اندازه فضای اختصاص داده شده به بافتها

حافظه بافتها
Textures pool

اندازه فضای آزاد در فضای بافتها

فضای بافتها
GL draw calls
فراخوانی رسم GL
Label processing

تعداد فراخوانیهای نمایش GL

زمان صرف شده برای آخرین مرتب سازی برچسبها روی نقشه.

پردازش برچسب
Routing

( System .12سیستم)
زمان صرف شده برای محاسبات مسیر خودکار

مسیریابی
Redraw

زمان نمایش مجدد تصویر

نمایش مجدد
Data Failures

خطای دادهها

Battery

باتری
Free Memory

تعداد خطاها هنگام دریافت داده  ،GPSاگر این مقدار
افزایش یابد ،ممکن است به دلیل اتصال الکترونیکی ضعیف
باشد.
درصد شارژ باقیمانده باتری (این مقدار توسط سیستم
عامل تولید میشود).
مقدار فضای  RAMآزاد برای اجرای برنامه

حافظه آزاد
Memory used

مقدار  RAMاستفاده شده توسط .Navitel

حافظه استفاده
شده
Lock on Road

زمان صرف شده برای یافتن نقطه لنگر برای قفل در جاده

قفل در جاده
Initialization

زمان صرف شده برای شروع برنامه

آماده سازی
Clock Fix-ups

تعداد تنظیمهای زمان سیستم با زمان GPS

تعداد تنظیمهای
ساعت
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Clock Drift

انحراف زمان سیستم از زمان GPS

راندگی ساعت
Kalman

کالمن
Setting writes

زمان کار فیلتر کالمن ( برای افزایش دقت در محاسبه
مکان استفاده میشود)
تعداد دفعات نوشته شدن تنظیمها

نوشتن تنظیمها
POI Render
ترسیم POI
Temperature

زمان صرف شده برای ترسیم POIها
( Weather .13آب و هوا)
دمای فعلی

دما
Pressure

فشار فعلی

فشار
Wind

سرعت و جهت وزش باد

باد
Cloudiness

پوشش ابری در حال حاضر

پوشش ابری
Weather forecast+1 day

پیش بینی هوای فردا

پیش بینی وضعیت
هوای روز بعد
Weather forecast+2 day

پیش بینی هوای روز دو روز بعد

پیش بینی هوای دو
روز بعد
Weather forecast+3 day

پیش بینی هوای سه روز بعد

پیش بینی هوای سه
روز بعد
Weather forecast+4 day

پیش بینی هوای چهار روز بعد

پیش بینی هوای
چهار روز بعد
Total.All

( Internet traffic .14نرافیک اینترنت)
ترافیک کلی اینترنت از اولین شروع برنامه

مجموع کل
Outgoing. All

خروج کل
Incoming. Total

ترافیک خروجی کلی اینترنت برنامه از اولین شروع
برنامه
ترافیک ورودی کلی اینترنت از اولین شروع برنامه

ورود کل
Total. Current

ترافیک کلی اینترنت در شروع فعلی برنامه

جمع جاری
Outcoming. Current

ترافیک خروجی اینترنت در شروع

فعلی برنامه

خروج جاری
Incoming. Current

ورود جاری
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ترافیک ورودی اینترنت

در شروع فعلی برنامه

 7خطاهای احتمالی و خطایابی
 7.1خطاهای احتمالی
خطاهای احتمالی برنامه و نحوه رفع آنها در جدول  - 3خطاهای احتمالی برنامه
و نحوه رفع آنها توضیح داده شده است.
جدول - 3خطاهای احتمالی برنامه و نحوه رفع آنها
خطا

راه حل

برنامه شروع نمیشود  .1برنامه را دوباره نصب کنید .برای نصب مجدد
برنامه را از منوی فروشگاه برنامه در دستگاه و
یا از حساب شخصی خود در  http://www.navitel.czدانلود
کنید .دستورالعملهای بروز رسانی برنامه در وب
سایت قرار دارد.
 .2کارایی کارت حافظه را در صورتی که برنامه روی آن
نصب میشود ،بررسی کنید .فایل فعال سازی برنامه
را کامپیوتر یا در حافظه دستگاه ذخیره کرده و
کارت حافظه را فرمت کنید.
 .3بررسی کنید که صفحه نمایش قابل استفاده باشد.
ارتباط با ماهوارهها  .1مطمئن شوید که گیرنده  GPSروشن است (عالمت GPS
برقرار نمیشود
نباید خاکستری باشد).
 .2دستگاه را به صورت عمودی قرار دهید.
 .3صفحه "( " Satellitesماهوارهها) را در برنامه باز
کنید .اگر یک نشانگر زرد در تصویر شماتیک آسمان
وجود داشت به این معنی است که تنظیمات  GPSصحیح
است و دستگاه را باید در یک مکان باز( کنار
پنجره ،بالکن ،قسمت جلوی یک ماشین) بدون حرکت
قرار دهید و تا برقراری ارتباط صبر کنید؛
 .4برنامه و نقشهها را بروز کنید .برای بروز رسانی
برنامه ،آن را از طریق منوی فروشگاه برنامه در
دستگاه و یا از حساب شخصی خود در http://www.navitel.cz
دانلود کنید .دستورالعملهای بروز رسانی برنامه
در وب سایت قرار دارد.
 .5اگر راهحلهای باال برای گیرنده  GPPSموفقیت آمیز
نبود ،باید دستگاه برای نقص در مراکز سرویس دهی
شرکت سازنده دستگاه بررسی شود.
برنامه بسته میشود
 .1برنامه را بروز کنید .برای بروز رسانی برنامه،
آن را از طریق منوی فروشگاه برنامه در دستگاه و
یا از حساب شخصی خود در  http://www.navitel.czدانلود
کنید .دستورالعملهای بروز رسانی برنامه در وب
سایت قرار دارد.
کارایی کارت حافظه را در صورتی که برنامه روی آن
نصب میشود ،بررسی کنید .فایل فعال سازی برنامه را
کامپیوتر یا در حافظه دستگاه ذخیره کرده و کارت
حافظه را فرمت کنید.
بعد از تعمیر
دستگاه ،تغییر سیستم
عامل یا  firmwareنرم

 .1مطمئن شوید که یک فایل فعالسازی ( NaviTel Activation
 )Key.txtدر پوشه برنامه یا در کارت حافظه
( )\NavitelContent\Licenseوجود دارد؛

46

افزار در نسخه
آزمایشی باز میشود.

یک درخواست ثبت برای ما به آدرس support@navitel.cz
) (http://navitel.cz/supportبفرستید

درخواست باید شامل:

 .1کلید مجوز برنامه ( 22کاراکتر) یا فایل فعالسازی
برنامه؛
نام کامل و یک شماره تلفن تماس.

برنامه یا نقشه
 .1مطمئن شوید که برنامه با اینترنت متصل است،
نمیتوانند فعال شوند نسخه  OEMبرنامه فقط برای دستگاهی که با آن عرضه
شده قابل ثبت است.
برنامه صدا ندارد

 .1مطمئن شوید که فایلهای صوتی در مسیر
 \NavitelContent\Voicesدر دستگاه دانلود شده است.
 .2مطمئن شوید که گزینه "( "Turn off soundخاموش کردن
صدا) خاموش باشد :از "( " Menuمنو) گزینه ""Settings
(تنظیمها) سپس "( "Systemسیستم) و بعد " Turn off
( "soundخاموش کردن صدا).
 .3تنطیمهای میزان صدای جریان شدا را بررسی کنید.
یک بسته صدایی دیگر را نتخاب کنید.

برنامه اجرا میشود  .1مطمئن شوید که نقشهها در دستگاه دانلود شدهاند و
اما نقشهها نه
اینکه برنامه و نقشهها بروز هستند (از "" Menu
(منو) گزینه " Navitel( "My Navitelمن))؛
 .2مطمئن شوید که تمام نقشههای نصب شده مطابق با
مجوزهای ثبت شده هستند؛
 .3مطمئن شوید که نسخههای برنامه و نقشهها سازگار
است؛ نقشههای بروز را از "( "Menuمنو) گزینه " My
 Navitel( "Navitelمن) و سپس "( "Updatesبروز رسانیها)
یا از یک حساب شخصی در  http://www.navitel.czدانلود
کنید.
مشکل را همراه با توضیحات کامل به support@navitel.cz
ارسال کنید یا با  +7 (495) 232-31-37تماس بگیرید.
نکته! فایل فعالسازی را از مسیر  \NavitelContent\Licenseحذف نکنید .قبل از بروز
رسانی یا حذف برنامه از دستگاه این فایل را در یک کامپیوتر شخصی ذخیره
کنید.

 7.2شروع برنامه بعد از یک خرابی
بعد از اینکه برنامه دچار مشکل شد (به عنوان
مثال در حال اجرای برنامه باتری تمام شده
و دستگاه خاموش شود) برنامه خرابی قبلی را
اطالع میدهد و گزینههای زیر را پیشنهاد
میدهد (تصویر :)71
"( "Start applicationشروع برنامه) – این گزینه را
هنگامی که برنامه پس از اولین خرابی شروع
میشود انتخاب کنید .برنامه تمام تنظیمات
کاربر را بازمیگرداند ،در عین حال ممکن است
یک خطا قبل از خرابی اتفاق افتاده باشد و
اجازه عملکرد صحیح را به برنامه ندهد .اگر
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تصویر 71

برنامه بعد از انتخاب این گزینه نمیتواند شروع شود ،یکی از دو گزینه دیگر
را انتخاب کنید.
"( "Restore settings from last successful startتنظیمها را به آخرین اجرای موفق بازگردان)
– برنامه به صورت خودکار تنظیمات کاربری که امکان عملکرد صحیح را به برنامه
میدهند ذخیره میکند و برنامه میتواند برای شروع از آنها استفاده کند .باید
ذکر شود که برخی از تنظیمهای کاربری که کمی قبل از وقوع مشکل تنظیم شده است
(به عنوان مثال "( "Historyتاریخچه) و "( "Favoritesعالقهمندیها) ،تنظیمهای
بستههای صدا و برخی دیگر) ممکن است از بین برود.
"( "Reset all settingsبازگردانی تمام تنظیمها) – اگر هیچکدام از گزینههای ذکر شده
موفقیت آمیز نباشد .تمام تنظیمها به حالت اولیه بازگردانده میشوند؛ تمام
آدرسها از "( "Historyتاریخچه) و "( "Favoritesعالقهمندیها) حذف خواهند شد.
نقطهمسیرها و پیامکهای دریافت شده در سرویس "( "Navitel.SMSپیامک  )Navitelذخیره
میشوند.
اگر هیچ کدام از موارد ذکر شده مشکل را حل نکرد با پشتیبانی فنی تماس
بگیرید.

 © 2011 NAVITEL s.r.o.تمامی حقوق محفوظ است.
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راهنما با کسب مجوز کتبی از شرکت سهامی " "CNTو  NAVITEL s.r.oممکن است .محتویات
این راهنما نباید بدون ارائه اطالع قبلی به شرکت سهامی " "CNTو NAVITEL s.r.o
تغییر داده شود.

48

