ساماوٍ مكانيابي شعب باوك كشايرزي در تلفه َمراٌ شما
ايي ساهاًِ تِ سادگي ،يافتي ًضديكتشيي ضؼة تاًك كطاٍسصي تِ ضوا سا هوكي هيساصد .اگش اطالػات
تاًكي خَد اص قثيل ضواسُ حساب ،ضواسُ كاست ،كذ ضؼثِ ٍ ...سا فشاهَش كشدُايذ ،ايي تشًاهِ كوك هيكٌذ تا تا
رخيشُ كشدى آى دس تلفي ّوشاُ تِ اطالػات هَسد ًياص خَد دستشسي داضتِ تاضيذ .ساهاًِ تا اطالع اص هكاى فؼلي،
ًضديكتشيي ضؼة سا دس هحذٍدُي يك كيلَهتشي ضوا ًطاى هيدّذ .تِ ػالٍُ هي تَاًيذ اص

هشاكض

خذهتسساًي تاًك ٍ هيضاى هسافت آى تا هحلي كِ قشاس داسيذ ًيض هطلغ ضَيذ.

راَىماي استفادٌ از بروامٍ
پيش ويازَاي وصب
تشاي اجشاي تشًاهًِ ،ياص تِ استفادُ اص سشٍيس  goolge playerتَدُ ،كِ قاتل ًصة اص طشيق ٍب
سايت تاًك تِ ضشح آدسس ريل ٍ كليِ ضؼة تاًك كطاٍسصي هي تاضذ.
ٍسٍد تِ ٍب سايت تاًك كطاٍسصي /تاًكذاسي الكتشًٍيك ّ /وشاُ تاًك  /تخص ساٌّواي استفادُ اص
تلفي ّوشاُ

ًكتِ :تشاي استفادُ اص ًقطِّ ،واًٌذ  Google mapتِ ايٌتشًت ًياص است.
استفادٌ از بروامٍ جاومايي شعب باوك كشايرزي
پس اص تاصكشدى تشًاهِ ً ،قطِ تِ صَست خَدكاس ،هحل دقيق ضوا سا ضٌاسايي كشدُ ٍ ضؼة ًضديكتاى سا
ًوايص هيدّذ .تا اًتخاب ّش ضؼثِ ،اطالػات هشتَطِ دس تخص پاييي صفحِ گَضي ّوشاُ ضوا تِ ًوايص دس
هيآيذ ،كِ تا تواس اًگطت تش سٍي آى هيتَاًيذ اطالػات كاهلتشي اص جولِ تلفٌْاي تواس ،آدسس ٍ خذهات
قاتل اسائِ دسآى ضؼثِ سا هطاّذُ كٌيذ.

تشاي استفادُ اص ًقطِ ،كافي است اطالػات ضؼثِ سا تا تواس اًگطت تِ سوت پاييي تكطيذ.

تشاي هطاّذُ فْشست ضؼثي كِ ّن اكٌَى تش سٍي ًقطِ هَجَد است ،هيتَاًيذ دكوِ جستجَ دس
تاالي صفحِ سا لوس كشدُ ٍ يا هٌَي سوت ساست سا تا تواس اًگطت تِ سوت چپ تكطيذ ٍ اطالػات الصم سا
هطاّذُ فشهائيذ .دس هٌَي تاالي صفحِ ،دٍ كليذ تشاي ضوا طشاحي ضذُ است" ،جستجً" ٍ "شعب وسديك" .تا
تواس تش سٍي شعب وسديك ،پس اص پيذا كشدى هكاى فؼليً ،ضديكتشيي ضؼة دس هحذٍدُ هَسد ًظش ضوا ًوايص
دادُ هيضَد.
كليذ جستجَ ،تشاي پيذا كشدى ضؼة دس استاًْا ٍ ضْشستاًْاي تاتؼِ استفادُ هيضَدّ ،وچٌيي تشاي پيذا
كشدى ضؼة تشاساس هكاىّاي ًضديك ،هيتَاًيذ اص قسوت جستجَي هكاًي استفادُ كٌيذ ،دس جستجَي پيطشفتِ
ًيض ضؼة سا تشاساس خذهات هختلفي كِ اسايِ هيكٌٌذ ،اًتخاب كشدُ ٍ پس اص جستجَ دس قسوت پاييي صفحِ
گَضي ّوشاُ ،ليست ضؼة جستجَ ضذُ تشاي ضوا تِ ًوايص گزاضتِ هيضَد.

اطالعات باوكي
دس هٌَي سوت چپ ،گضيٌِ حساب تاًكي سا اًتخاب كٌيذ ،سپس فْشستي اص تاًكّا تشاي ضوا ًوايص
دادُ هيضَد ٍ تا كليك سٍي ّش كذام اص حساتْا هيتَاًيذ اطالػات هشتَطِ سا ٍيشايص ًوَدُ ٍ يا تشاي ايجاد
حساب ،سٍي دكوِي ايجاد دس هٌَي تاال كليك فشهائيذ .پس اص ٍسٍد تِ قسوت ٍيشايص ٍ پشكشدى اطالػات
حساب ،دكوِ رخيشُ سا لوس فشهائيذ.
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