بسمه تعالی

معرفی و راهنمایی استفاده از نرم افزار gpx viewer

کوهنوردی ورزش ما نیست بلکه زندگی ماست...
"حسام"

Mountaineering is not our sport but our life ...
" "Hesam

ضمن عرض سالم خدمت تمامی خوانندگان این نوشته
در این نوشته قصد دارم شما را بایکی از پرکاربردترین نرم افزارهای موقعیت یابی جهت هرچه اجرای با کیفیت تر برنامه
های کوهنوردی و گلگشت آشنا کنم:
& GPX Viewer - Tracks, Routes
Waypoints PRO Patched

نقشه های خود را ایجاد کنید

به و سیله این نرم افزار شما میتوانید فایل های نق شه با

یکی از بهترین برنامه ها برای کوهنوردی می باشد که

پ سوندهایloc ،kmz ،kml ، gpxرا م شاهده کنیدج ،

جاده ها ،مسیرها و ایستگاه های بین راه را از فایل های

اما ویژگی های ب سیار بی شتری را دریافت کنید . GPX

kmz ،kml ،gpxو  locبه شمما نشمام می دهدج جی

Viewerنقشه ساز نهایی ، GPSسفارشی ساز و ابزار

پی ایکس ویور از نقشمممه های آن ین مانند نقشمممه های

ناوبری ساده برای سفرهای شما و فعالیت های فضای باز

گمموگمملThunderforest ،HERE ،Mapbox ،و

است.

برخی دیگر برنامه های مسممیر یابی بر اسمماد داده های
OpenStreetMapپشتیبانی می کند.
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 موقعیممت فعلی  GPSرا نشممممام می دهممد

آمار حمل و نقل دقیق

با ا ستفاده از  GPX Viewerشما می توانید اط عات

 نقشه های سفارشی  WMSرا نشام می دهد

و آمار از جاده ها ،مسیرها و ایستگاه های بین راه را
مشمممما هده کن یدج هم نین می توا ند نمودار هایی از

 مرورگر فایل فراهم می کند که فایل های تک

اط عات مسیر مانند ارتفاع ،سرعت ،ضربام قلب و قدرت

یا چندگانه را باز می کندج

را ن شام دهدج این برنامه موقعیت جغرافیایی  GPSشما
را بر روی نقشه نشام می دهد و به طور مداوم موقعیت

نحوه کار با نرم افزار

 GPSرا دنبال می کند ،بنابراین شمممما می توانید به

ب ور کلی یک نرمافزار کا مل و عالی چ ندین ویژگی

عنوام یک ابزار ناوبری ب سیار قدرتمند از این اپلیکی شن

بایستی داشته باشد:

استفاده کنید.

اول از همه اینکه امکام ذخیره سازی نق شهها را دا شته
باشمممد تا ب عدا و در مواق ن یاز بدوم ن یاز به اینترنت

امکانات برنامه  GPX Viewerاندروید

(آف ین) امکام استفاده از آم وجود داشته باشدج ثانیا از

 جاده ها ،م سیرها و ای ستگاه های بین راه را از

رابس کاربری خوبی برخوردار باشد تا به سادگی و

فایل هایkmz ،kml ، gpxو  locنشام می

راحتی قابل استفاده باشد و البته اینکه رایگام باشدج

دهد

الزم اسمممت بدانید که یکی از رو های اسمممتفاده از

 پشتیبانی از نقشه های آن ین مانند نقشه های
گممممموگمممممل،

،Mapbox

 Gpsبه این نحو است که شما فایل  trackیا مسیری

،HERE

که ق صد پیمایش آم را دارید را به نحوی بد ست آورده

ThunderforestوOpenStreetMap

و بر روی گوشی خود ریخته و با استفاده از این نرمافزار

 اط عات و آمار دقیق در مورد جاده ها ،مسیرها

آمها را اجرا کرده و به عبارت دیگر این فایل مسیرها را

و ای ستگاه های راه دور را فراهم می کند دارای

بر روی نقشه میاندازید و طبق آم پیش میرویدج

گزینه ای برای تغییر مسیر ها  /مسیرهای رنگ
و تصاویر ایستگاه های بین راه
 نمایش ارتفاع از سمم د دریا ،سممرعت ،ضممربام
قلب ،نمودار قدرت و دمای هوا برای جاده ها
 از رنگ آمیزی مسمممیر  /خس مسمممیر با ارتفاع،
سرعت ،ضربام قلب یا دمای هوا پشتیبانی می
کندج
 با الیه های آب و هوایی

به طور کلی دو نوع فرمت از این فایل م سیرها )(track

OpenWeatherMapادغام شده استج

ها وجود داردج  GPXو  KMLکه فر مت رایج تر آم
همام  GPXمیباشممدج هر یک از این  trackها معموال
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شامل یک نق ه شروع  ،خس طول م سیر ،نق ه پایام و

حاال که فایل مسممیر را هم پیدا کرده و بر روی گوشممی

بعضممما دارای نشمممانگرهای خاص طول مسمممیر (way

خود ریختید کاری نمانده است جز دانلود عکسهای

) pointsمیباشندج

هوایی و یا نقشممههای مسممیرج ابتدا به اینترنت (ترجیحا

رو های مختلفی برای دسمممتیابی به فایل مسمممیرها

پرسرعت) وصل شده و سپس نرمافزار GPX Viewer

) (track , pathوجود داردج اول این که خود تام یک

را باز کنیدج

مسیری را قب طی کردهاید و آم را ضبس کردهایدج دوم

بر روی منوی آیکوم باال سمممت راسممت صممفحه کلیک

اینکه یکی از دوسممتانتام فایل را داردج کافیسممت که به

کنید تا صفحه امکانات باز شودج

نحوی فایل  GPXرا از او بگیرید و بر روی گوشی خود
بریزیدج
رو

سمموم برای مواقعی اسممت که برای اولین بار قصممد

طی مسمممیری را دارید و یا دسمممترسمممی به فایل پیدا
نکردهایدج سایتهای ایرانی و خارجی زیادی وجود دارند
که عده ای از ع قهمندام و کاربرام ،مسمممیرهایی که
خودشمممام ضمممبس کردهاند را به رایگام به اشمممترا
گذاشمممتهاند و میتوانید به راحتی با جسمممت وی نام
من قه ،فایل مسمممیر آم راپیدا کرده و در یافت نماییدج

1ج می توانید آدرد فایل مسمممیری که تهیه کردید را

پیشنهاد ما برای شما این دو سایت است :

بدهید تا بر روی نقشه باز شودج

1. http://www.wikiloc.com/wikiloc/h

2ج اط عات کلی مسممیر را به شممما میدهدج سممرعت،

ome.do
2. http://www.irangpstracks.com

گراف تغییر ارتفاع و توضیحات
3ج امکام تغییر بین حالت نمایش نق شهای و یا ت صاویر
ماهواره ای و حقیقی
4ج فعال کردم و غیر فعال نمودم نمایش way point
ها
5ج فعال کردم و غیر فعال نمودم قفل شدم صفحه بر
روی مکام فعلی شما
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مسمممیرهای طوالنیتر از شمممارمرهای همراه (power

نمونه فایل مسیر بازدشده توسس نرم افزار :

) bankاستفاده کنیدج
چنان ه خودتام ق صد تهیه و ضبس یک فایل م سیر را
دار ید  ،بایسمممتی از نرم افزار  wikilocاسمممت فاده
کنید(ضمممنا در حال خاضممر نرم افزار یادشممده در ایرام
پولی می باشد)ج
درصمممورت هرگو نه راهن مایی بیشمممتر با ب نده ت ماد
بگیر ید یا در فضممممای م ازی سممموال خود را ب یام
کنید09307337229

به خاطر داشممته باشممید که نرم افزار تنها مسممیرهایی که
شممما یکبار آمها را با درجه بزرگنماییهای مختلف نگاه

ت
با شکر فراوان از مدرییت و عناصر سازنده سایت سلوچ امیدوارم این ارث

کرده اید (هنگامی که به اینترنت متصمممل هسمممتید) را
ذخیره میکندج پس حاال که د ستر سی به اینترنت دارید

مورد استفاده ربای کوهنوردان زعزی واقع گردد.

به طور کا مل یک بار مسمممیر و حتی اطراف آم را با

نویسنده:حسام پورامینی

بزرگن مایی های مختلف از روی نقشمممه طی کن ید تا
ت صاویر آم برای ا ستفاده آف ین در حافظه د ستگاه شما
ذخیره شوندج
در روز حرکت هم کافیسممت که  GPSگوشممی خود را
روشممن کرده و منتظر بمانید تا ماهوارهها مکام شممما را
تشخیص دهند و بر روی شما قفل کنندج آنگاه میتوانید
موقعیت خود را به طور کامل بر روی نقشمممه و مسمممیر
بررسمممی نماییدج البته فرامو

نکنید که روشمممن بودم

دائم  GPSباتری زیادی مصممرف میکندج پس سممعی

اترخی1398/03/27:

کنید میزام شممارم مسممیر خود را مدیریت کنید و یا در
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