ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Navigationﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪ Navigation .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ،ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر

ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ  Navigationﺗﺎ ﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Navigationﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در اپﻫﺎی وﯾﺰ ،ﻧﺸﺎن و ﺑﻠﺪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﮔﻮﮔﻞ

ﻣﭙﺲ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی  Directionsروی آﯾﮑﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Startدر
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Turn by turnﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻌﺪی درون ﮐﺎدر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
راﻫﻨﻤﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺪاوم اﺳﮑﺮﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﯿﺮ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ  Turn by turnاز اپﻫﺎی ﻧﺸﺎن و ﺑﻠﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﮐﻮﭼﻪ

و ﺧﯿﺎﺑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از آب درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

