رهیاب ) (GPSخودرو در یک نگاه:
اس خولِ سیستن ّایی کِ اس یک آپطي لَکس خَدرٍ خارج ضذُ ٍ تِ یک ضزٍرت تثذیل ضذُ است ،رّیاب یا
ّواى خی پی اس است .تا ارسش تز اس ػوز اًساى چیشی در خْاى ّستی ٍخَد ًذارد ،کِ هؼوَال ها آى را تیَْدُ
اس دست هی دّین .تخص ػوذُ ای اس ػوز ها صزف گزفتي آدرس ٍ هسیزّای رفت ٍ آهذ درٍى ضْزی ٍ تزٍى
ضْزی هی ضَد .اهزٍسُ سًذگی کزدى تِ ّز ًحَ در ضْزّای تشرگ دضَار ٍ پزّشیٌِ است .ضایذ سهاًی ًِ چٌذاى
دٍر استفادُ اس ًقطِ ٍ یا کتاب راٌّوای ضْزی هی تَاًست راٌّوای هسیزّا ٍ خیاتاى ّا تاضذ .لذا اهزٍسُ تا
گستزش خیاتاى ّا ٍ تشرگ ضذى ضْزّا دیگز ایي ٍسایل کارتزد آًچٌاًی ًذارًذ .تِ ّویي هٌظَر ٍ تزای سَْلت
در پیذا کزدى هسیزّا ٍ رفت ٍ آهذ درٍى ضْزی ٍ تزٍى ضْزی آپطٌی تِ ًام رّیاب یا خی پی اس تِ خَدرٍ
اضافِ ضذُ است ،تا ضوا خیلی راحت تز تتَاًیذ هسیز هَرد ًظز خَد را در سفز پیذا کٌیذ .سیستن
رّیاب )(GPSتاػث اس تیي رفتي سزدرگوی تسیاری راًٌذگاى در پیذا کزدى هسیزّا ضذ .تَخِ داضتِ تاضیذ کِ
استفادُ اس سیستن رّیاب خَدرٍ تا تَخِ تِ افشایص حدن تزافیک راُ ّا ٍ ّوچٌیي تغییزات هسیزّای هختلف
استفادُ اس آى تسیار هقزٍى تِ صزفِ است .اضخاصی کِ تِ تاسگی گَاّیٌاهِ دریافت کزدُ اًذ ٍ ّیچ اطالػی
درتارُ هسیزّای تزدد خَد ًذارًذ هی تَاًٌذ تا هدْش کزدى خَدرٍ خَد تِ سیستن رّیاب خیلی راحت ضخص
ثالثی را تِ ػٌَاى راٌّوا در کٌار خَد داضتِ تاضٌذ ٍ اس راًٌذگی لذت تثزًذ.

موارد استفاده از رهیاب(GPS):
رّیاب یا تِ ستاى سادُ تز هسیزیاب اتشاری است ،کِ اس طزیق دریافت سیگٌال ّای هاَّارُ ای خی پی اس تزای
تؼییي هَقؼیت حال حاضز ضوا استفادُ هی کٌذ .سیستن رّیاب تِ ضخص کوک هی کٌذ تا هسیز هَرد ًظز
خَدش را پیذا کٌذّ .وچٌیي تا استفادُ اس ایي سیستن ضوا هی تَاًیذ هَقؼیت دقیق خَدتاى را تز رٍ ًقطِ ای
کِ تز رٍی هاًیتَر خَدرٍی ضوا ٍخَد دارد پیذا کٌیذ .ایي ًقطِ قاتلیت خاًثی سیادی دارد کِ ضوا تِ راحتی
هی تَاًیذ کَتاُ تزیي ٍ سزیغ تزیي هسیز را تزای رسیذى تِ هقصذ هَرد ًظزتاى تز رٍی ًقطِ پیذا کٌیذ ٍ تا
قاتلیت راٌّوای صَتی اس طزیق اػالم حزکت آى هسیز را طی کٌیذ .رّیاب خَدرٍ اهکاًات دیگزی ّوچَى
هکاى دقیق دٍرتیي ّای سزػت سٌح ٍ یافتي راُ ّای خذیذ تِ صَرت خَدکار را داردّ .وچٌیي  gpsدر صَرت
اًحزاف اس هسیز تِ ضوا اطالع هی دّذ در ضوي رّیاب ًشدیکتزیي پوة تٌشیي تیوارستاى ٍ …را ًسثت تِ

هَقؼیت کًٌَی ضوا ًطاى هی دّذ .سیستن خی پی اس تذٍى ٍاتستگی تِ گیزًذُ ّای تلفي ّوزاُ ٍ ایٌتزًت
ػول هی کٌذ .رّیاب ّا تِ صَرت ضثاًِ رٍسی در توام دًیا قاتل استفادُ ّستٌذّ ٍ ،یچ گًَِ تْایی تاتت ایي
خذهات اخذ ًوی ضَد .هاَّارُ ّای خی پی اس رٍساًِ دٍ تار تز هذار سهیي هی چزخٌذ ٍ سیٌگٌالْایی حاٍی
اطالػات را تِ سهیي هخاتزُ هی کٌٌذ .تا استفادُ اس رّیاب خیلی راحت در ضْزّای تشرگ ًشدیکتزیي هسیز را تِ
هقصذ هَرد ًظز پیذا کٌیذ ٍ اس اتالف ٍقت ٍ اًزصی خَد خلَگیزی کٌیذ.

