راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار "راﻫﺖ"
راﻫﺖ ،ﯾﻪ راه راﺣﺖ

راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ي
اﺻﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ي

را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻧﻮع ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ) wifiو ﯾﺎ  .(GPRSﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و
زدن دﮐﻤﻪ ي ﺟﺴﺘﺠﻮ ،از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭼﻪ ﻣﺤﺪوده اي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردﯾﺎب  GPSدﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و در
ﻣﺤﺪوده ي اﻃﺮاف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻧﻘﺸﻪ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ي ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان در ﺧﺼﻮص آن ﻣﮑﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن
ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ از ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم و آدرس ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ي ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ي
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن در ﻧﺴﺨﻪ ي ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ي
در ﺻﻔﺤﻪ ي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ي ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺸﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات ﺑﺮاي ﻣﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ي

در ﻣﻨﻮي اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮارد رﺧﺪاد ﺧﻄﺎ
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﮏ  notificationﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻪ راﻫﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ،
در ﻣﻨﻮي ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ آﻧﺮا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

