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Үндсэн дэлгэцийн тайлбар
Дараагийн уулзвар хүртлэх
зай

Тооцоолсон замын нийт
зай
Очих цаг

2 дахь уулзварын зай

Хамгийн ойрын авто
зогсоол

2 дахь уулзварын
зай

Хамгийн ойрын хяналтын
камер

Замын ачааллын үзүүлэлт

Хадгалсан цэгүүд

Өөрийн байрлал

Найзууд
Хялбар цэс

Камерлуу шилжих

Замын мэдээлэл өгөх
Ойртуулах

Радио чат

Холдуулах

Хайлт
Дата холболт

Луужин

GPS холболт
Батерей
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Үндсэн цэс

БУЦАХ

Суулгах заавар 1 -р хэсэг
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“Install” товчийг дарна

“Install” хийгдэж байна

“Install” хийгдэж
дууссан тул
“Open” товчийг дарна

“GeoNET” -г утсанд нэвтрэхийг
зөвшөөрөн “Allow” товчийг
дарна

“GeoNET” ачааллаж
байна

Програмын үндсэн
хэлийг сонгох

Зааварчилгаа өгөх
хэлийг сонгох

Интернет сүлжээнд холбогдож
байгаа тул та түр хүлээх
шаардлагатай

“GeoNET” суухдаа газрын
зураггүйгээр суудаг тул
газрын зурагаа татна

Хүлээнэ...

СитиГИД газрын
зургийн
сангаас сонголт хийнэ

БУЦАХ

Суулгах заавар 2-р хэсэг

“Asia”-г сонгоно

“Mongolia”-г сонгоно

Суулгах товчийг дарна

Хүлээнэ...

100% болтол хүлээнэ

Татаж дууссан тул
баруун доод
товч дээр дарна

GPS сүлжээг
идэвхжүүлэх

Утасны GPS -г нээх

“GPS” сүлжээ идэхжсэн
тул
буцах товчийг дарна уу

“Үндсэн цэс” товчин
дээр дарна уу

“Миний GeoNet”
цэсрүү орно

“Лизензийн дугаар”
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БУЦАХ

Суулгасны дараах тохиргоо
Хийгдэх ёстой тохиргоо /Газрын зураг/

“Үндсэн цэс”-г дарна
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Газрын зураг дээр
дарна

Доош нь гүйлгэнэ

“Зургийн нарийвчлал”-г
дарна

“Хамгийн их” гэсэн
сонголтыг хийнэ

БУЦАХ

“Явахад хавтгай харагдуулах”
зөвлөснийг идэвхигүй болно

Хайлт хийх, зам тооцоолох

Орон нутгийн хайлт хэрхэн хийх вэ? Жишээ: Отгон сум, Отгонтэнгэр хайрхан

Хайлтын товчийг дарна

Орон нутгийн хайлт
хийхдээ сумын төв,
аймгийн төвийн нэрээр
хайлт хийнэ

Жишээ нь: “Отгон
сум”-г хайя

“Очьё” эсвэл “Отгон сум”-д
харьяалагдах хайлтруу
“гудамж” гэсэн товчийг дарна

“Байшин”-г дарна

Жагсаалтаас
“Отгонтэнгэр”
хайрханыг сонгоё

Газрын зураг дээр хайрханы
байршил гарч ирснээр
“Очьё” -г дарна

Таны байгаа байршилаас
очих цэг хүртэлх замын
маршрут гарч ирнэ

Таны зам тооцологдсон.
Нийт замын урт 871 км
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БУЦАХ

Хайлт хийх, зам тооцоолох
Дайрч явах цэг оруулах заавар

Дайрч явах цэгийн
нэрийг оруулна

Жишээ: Баянхонгор хотоор дайрах

Хайлт газрын зураг дээр
гарч ирснээр “Дайрах”
товчийг дарна

Шар өнгөтэй ТУГ нь
дайрч явах цэг

Таны зам тооцологдсон.
Нийт замын урт 1045
км
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БУЦАХ

Улаан сум дээр
дарснаар өөрийн
байршилруу шилжинэ

Хайлт хийх, зам тооцоолох

Хот доторх үйлчилгээний газрын хайлт

Жишээ: Номин сүпермаркет

Хайлтын товчийг дарна

Хайх цэгийн
нэрийг оруулна

Хайлтын үр дүн
дээр дарна

“Харуулах” дээр дарна

Хайсан үр дүн мөн эсэхийг
шалгаснаар “Очьё” дарна

Замын сонголтууд
харагдана

2 дахь маршрут

3 дахь маршрут

3 дахь маршрутыг
сонгоё.

Зам тооцоологдсон
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БУЦАХ

Хайлт хийх, зам тооцоолох
Газар зүйн биетийн хайлт
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Жишээ: Хэцүү хад

Хайлт цэснээс “Цэг”
товчийг дарна

“Бүс нутагт” товчийг
дарна

“Mongolia(CG)” -г
сонгоно

Одоо Монгол орны хэмжээнд
хайлт хийх боломжтой
боллоо

Хайх цэгийн нэрийг
оруулна
“Хэцүү хад”

Хайлтын үр дүн дээр
дарна

“Харуулах” товчийг
дарна

“Очьё” -г дарна

Тооцоолсон маршрут
газрын зурагт

Зам тооцоологдсон
Нийт 1240 км

БУЦАХ

Хайлт хийх, зам тооцоолох
Хот дотор хаягаар хайх заавар
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Жишээ: 1-р хороо, ХУД, 41-р байр

Хайлт цэснээс “Хот”
товчийг дарна

Хорооны нэр оруулна

Хороогоо сонгоно

Жагсаалтаас 1-р хороо,
ХУД буюу “19-р хороолол”
гэсэн сонголт хийнэ

“Байшин” -г дарна

Байршингийн
дугаар оруулаад
сонгоно

“Очьё” -г дарна

Очих цэг хүртэл 2 өөр
маршрут санал болгож
байна

Маршрутыг сонгоно

Зам тооцоологдсон

БУЦАХ

Замын бичлэг

Зам тэмдэглэж эхлэх, замын жагсаалт, тэмдэглэсэн замын өнгө

“Үндсэн цэс”-с “Чиглэл”
дарна

“Замын бичлэг” дээр
дарна

“Зам тэмдэглэж
эхлэх”-г
зөвлөнө

Зам тэмдэглэж эхэлсэн

Улаан гурвалжин дүрсний
доор цэнхэр зураас нь
бичиж буй зам

Бичсэн замын
жагсаалтруу
орох

Бичсэн замаа
зөвлөснаар
газрын зураг дээр харах

Харагдах байдал

Зам бичих өнгийг
сонгох

Тохиромжтой өнгийг
сонгоно
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БУЦАХ

Цэг тэмдэглэх

Жишээ: Зуслангийн байшин

“Үндсэн цэс”-с “Чиглэл”
дарна

“Замын бичлэг” дээр
дарна

“Зам тэмдэглэж
эхлэх”-г
зөвлөнө

Зам тэмдэглэж эхэлсэн

Улаан гурвалжин дүрсний
доор цэнхэр зураас нь
бичиж буй зам

Бичсэн замын
жагсаалтруу
орох

Бичсэн замаа
зөвлөснаар
газрын зураг дээр харах

Харагдах байдал

Зам бичих өнгийг
сонгох

Тохиромжтой өнгийг
сонгоно
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БУЦАХ

Хялбар цэс буюу “ё“ товч
Шинээр үүсгэх тохируулах

“ё” товчин дээр
дарснаар
“Хялбар цэс” нээгдэнэ

“+” өөрчлөх товчийг
дарснаар хялбар цэсийн
тохиргооруу орно

“Тооцоолох хувилбар”-г
дарснаар “Хялбар цэсэнд”
нэмэгдэнэ

Хялбар
цэсийг
солих

Дээрх 6
үйлдлийг
оруулахыг
зөвлөж байна

“Үндсэн цэс”-н
“Тохиргоо”
дарна

Дээрх 6 үйлдлийг
оруулахыг
зөвлөж байна

“Хялбар цэс” -ийн
тохиргоо
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“Хялбар цэс”-нд нийт 6 ш
товч байх бөгөөд үйлдлээ
давтана

Оронд нь оруулах
товчийг сонгоно

Оруулсан “Хялбар
цэс”-н
6 товчийг солих

БУЦАХ

Товч солигдсон

Координатаар хайлт хийх

Жишээ: Улаагчийн хар нуурын координатыг (48°20’02.0”N 96°08’08.0”E) оруулах

Хайлтын товчин дээр
дарна

Координатыг оруулахдаа
тэмдэгтүүдийнх нь оронд
зай буюу “space” авна

Координатыг оруулахдаа
48 20 02, 96 08 08
гэж оруулна

Оруулсан координатыг
хадгалах бол “Тэмдэглэх”
товчийг дарна

Нэр дээр дарна

Цэгийн нэр солих

Цэгийн нэрийг
оруулаад
үргэлжлүүлэх

Баруун доод хадгалах
сумыг дарна

Цэг хадгалагдсан
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БУЦАХ

Чухал функцүүд
Тооцоолох хувилбар

Хялбар цэсээс
“Тооцоолох хувилбар”
дарна

“Хурдан” нь төв замаа
барьж тооцоолно

“Богино“ нь дөт замаа
барьж тооцоолно

Газрын зургийн харьцааны тохиргоо /Zoom in, out/

“Харьцаа өөрөө солигдох“
дарна
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Энэ сонголтоор
хот суурин газар
хэрэглэгдэнэ

Энэ тохиргоо нь хөдөө
орон нутагт хэрэглэхэд
тохиромжтой

БУЦАХ

“Шулуун чиглэл“ нь
шууд замгүй шугам
татна

