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  )Google Earth(نکاتی آموزشی در باره گوگل ارت 

 در این بخش قصد معرفی این نرم افزار را دارم

  

ای گرفته  است و برای مشاهدٔه تصاویر ماهواره هول ساخته شده ای است که توسط شرکت ِکی ، برنامه) Google Earth(گوگل ارث 

  .شود از سراسر زمين استفاده می GIS 3Dو  aerial photographyو  satellite imageryشده توسط شرکتهای 

های شهرها و روستاهای مختلف جهان را فراهم کرده و از دیگر امکانات این  ها و خيابان ن برنامه همچنين امکان دیدن نقشٔه جادهای

  .ها و دیگر اماکن مختلف شهرها اشاره کرد ها ، رستوران برنامه ميتوان به جستجو در هتل

  بعدی و یا نقشه بجای عکس های ماهواره ای می باشد٣ل های از قابليت های خاص آن نمایش دقيق ارتفاعات و استفاده از مد

اندازه گيری دقيق فاصله بين دو نقطه و مساحت زمين های مورد نظر ازجمله زمين های کشاورزی و باغات نيز از قابليت دیگر این 

  برنامه می باشد

  .را ایجاد نمود و به اشتراک گذاشت... تا ها و همچنين می توان آیتم هایی نظير جاده ، محدوده ها ، اسامی محله ها و یا روس

   

 می باشد و این برنامه هم از این قانون تبعيت می کند Viewمعموال در تمامی برنامه ها تنظيمات نمایش اجزا برنامه در منوی 



  

  در برخی نسخه متفاوت می باشد Viewمنوی 

Toolbar  

  پرکاربرد بوده را فعال می نماید  که گزینه های آن این گزینه نواز ابزار برنامه را

  

   

Sidebar  

و در مطلبی جدا به آن پرداخته می شود    این گزینه ستون سمت چپ در برنامه را فعال می نماید که بخش های بسيار مهمی دارد

  .هم نمایش داد یا غير فعال نمود Toolbarضمنا می توان آنرا با استفاده از گزینه موجود در نوار 



  

لينک زیر توضيحاتی . این بخشها بسيار پرکاربرد می باشد . می باشند Search , Places , Layersشامل  Sidebarاصلی بخش  ٣

  کاملتر در اختيار شما قرار می دهد

  گوگل ا رث Sidebarهای  معرفی و کار با بخش

   

Full Screen  

  .نيز استفاده کرد F11نمود و همچنين می توان از دکمه   Full Screenمی توان پنجره را 

   

View Size  

 این گزینه کاربرد چندان ندارد و با استفاده از آن می توان ابعداد برنامه را در مقادیر تعيين شده انتخاب کرد تا در سایر نمایشگرهای

  .متصل به رایانه بهتر نمایش داده شوند

   

Show Navigation  

ابزار های مرور سطح زمين را فعال یا غير فعال می کند بجای استفاده از این ابزارها می توان از خود موس هم استفاده کرد بعدا به 

  آن می پردازیم



  

  Navigationمعرفی و کار با  

   

Status Bar  

جهت فعال نمودن نوار وضعيت استفاده می شود مواردی که روی آن نمایش داده می شود شامل مختصات و ارتفاع محلی است که 

منوی  از تنظيم واحد های آن. طح زمين و ميزان بارگزاری دیتا در رایانه شما می باشدس رویت  ، ارتفاع موس روی آن قرار گرفته

Tools  گزینهOption قابل تغيير می باشد.  

  

   

Grid  

جهت انتخاب سيستم مختصاتی به منوی . می توان سطح کره زمين را با توجه سيستم مختصات انتخابی شما شبکه بندی نمود

Tools  گزینهOption عه نمایيدمراج.  

   

Overviwe Map  

تنظيمات مربوط به ابعاد آن در . نقشه کوچکی را در سمت راست پایين فعال می کند که موقعيت شما را در جهان نمایش می دهد

  .می باشد Optionگزینه  Toolsمنوی 

   



Scale Legend  

يد از کره زمين عکس تهيه کنيد آنرا فعال در مواقعی که می خواه. مقياس خطی کوچکی را در سمت چپ پایين نمایش می دهد 

  .نمایيد تا مقياس عکس شما مشخص شود

   

 Atmosphere  

  توصيه می کنم آنرا فعال کنيد نمای بهتری دارد. اتمسفر سطح زمين را نمایش می دهد 

   

Sun  

رایانه شما تنظيم باشد در غير  توجه کنيد که حتما تاریخ و ساعت. موقعيت دقيق شب و روز روی کره زمين به شما نشان می دهد 

آن وقت متوجه خواهيد شد چرا طول روز در . اینصورت باید برنامه گوگل ارث را ببندید بعد از تنظيم ساعت و تاریخ برنامه را اجرا نمایيد

  !!!تابستان در شهرهایی جنوبی ایران مثل بندرعباس نيم ساعت کمتر از تهران است 

  .هم فعال نمود )Toolbar(را از نوار ابزار همچنين می توان این گزینه 

   

Historical Imagery  

در برخی شهرهای مهم عکس های سطح زمين در چند سال گذشته هم موجود است با استفاده از این گزینه می توان آنها را 

  .هم فعال نمود  )Toolbar(همچنين می توان این گزینه را از نوار ابزار .نمایش داد

   

Water Surface  

توصيه می کنم آنرا . در صورت فعال بودن این گزینه سطح آبهای دریاها و اقيانوس های با موج های زبيایی نمایش داده می شود

  .فعال کنيد نمای بهتری دارد

  



   

Explore  

لذت ) Moon(یا ماه و ) Mars(و یا مریخ   )Sky(از دیدن آسمان) Earth(با استفاده از این گزینه می توانی بجای دیدن سطح زمين 

  .موجود می باشد) Toolbar(این گزینه نيز در نوار ابزار . ببرید

  

   

Reset  

گوگل ارث ارائه شده است و به کاربران کمک می کند تا از شرایط گيج کننده ای که در تشخيص شمال یا  ۶این گزینه در نسخه 

  .جنوب و همچنين زاویه دید با آن مواجه می شوند رهایی یابند

  

  .زوایه نگرش به سطح زمين را از حالت افقی به عمودی تغيير می دهد Tiltگزینه 

  .کره زمين را آنقدر می چرخاند تا شمال ، باال قرارگيرد Compassگزینه 

  .می دهد  گزینه سوم هر دو کار باال را همزمان انجام

   

Make this my Start location  

اجرا می کنيد زمين را در ضعيت خاصی ببينيد مثال روی شهر مشهر راببنيد باید مراحل زیر را  اگر می خواهيد هر بار که برنامه را

  دنبال کنيد

  .به منطقه ای که ميخواهی بروید  - ١

  در همان نقطه این گزینه را انتخاب نمایيد - ٢

  .ایجاد شده است Starting Locationبا اسم  Placemarkیک  Placesدر قسمت  Sidebarمی بيند که در نوار  - ٣

  .هر بار که برنامه گوگل ارث را اجرا نمایيد به همين منطقه منتقل می شوید - ۴



   

درصد از افرادی که با گوگل ارث کار می کنند بعلت عدم استفاده کامل از ابزارهای  ٨٠جالب است بدانيد طبق مشاهدات 

Navigation با مشکالت گيج کننده ای مواجه می شوند. 

  

   

  .فعال یا غير فعال می گردند   View منویاز طریق ) Navigation(های ناوبری ابزار

بزارها دوربين را جابجا می در دستان شماست و شما با این ا دوربينمنطق کارکردن با این ابزارها بر این اصل است که یک  ×××

  ×××!!!نمایيد نه کره زمين را 

   

 

در حالی که دوربين فرضی در یک نقطه از فضا بنحوی ثابت استقرار    این ابزار 
 . نست به تغير زوایه آن اقدام می کند یافته

حلقه بيرونی باعث می شود دوربين فرضی حول محور دید خود بچرخد و با 
 . آنقدر می چرخاند تا شمال در باال قرار گيرد وربين راد N حرف کليک بر روی

 

هر ارتفاعی که باشد جابجا  این ابزار دوربين فرضی را در هر زاویه ای که و با 
 . می نماید

 

 در اختيار کاربران قرار گرفته و استفاده از آن معادل۶این گزینه در نسخه 
این گزینه در . می باشد ۵نسخه  Layers در بخش Street View استفاده از

کيلومتر ظاهر می شود و با درگ آن به هر نقطه ای از  ۵٠٠دید کمتر از  ارتفاع
می روید و برای خروج از این حالت باید روی گزینه  Street View زمين به حالت



 .راست قرار گرفته کليک کنيد زیر که گوشه باال سمت

 

 .این گزینه نسبت به زوم دوربين اقدام می کند 

   

   

  عالوه بر ابزارهای فوقانی شما می توانيد از موس هم استفاده کنيد که راحترتر می باشد

   

آنرا  موسدر دستان شماست و شما با  زمين کره  بر این اصل است که موسبر خالف ابزارهای ناوبری منطق کارکردن با  ×××

  ×××!!! جابجا می نمایيد نه دوربين را

   

کليک 
 چپ

 

مرکز  با استفاده از این کليک می توان در حالی که آنرا نگه داشته اید کره زمين را حول
 خودش بچرخانيد

کليک 
 راست

  

 دهيد کره زمين می درحالی که این کليک را نگه داشته اید اگر به چپ و راست حرکت 
 گردد و اگر به باال یا پایين حرکت دهيد کره زمين نزدیک یا دور می شود

چرخ 
 موس

  

 چرخش آن باعث می شود کره زمين دور یا نزدیک شود 



کليک 
 وسط

 

در همين  .این کليک را نگه داشته و آنرا به سمت باال یا پایين حرکت دهيد Tilt جهت تغيير 
این کليک را ه چپ و راست حرکت دهيد کره زمين را حول نقطه ای که روی آنحال اگر آنرا ب

 .داده اید انجام داده اید می چرخد و مهم نيست که این کليک را در کجای صفحه انجام

   

   

   

  .همچنين برخی کليد های کی بورد هم در ترکيب با موس می توانند به شما کمک نمایند

   

 + کليک چپ
Shift کليک وسط در جدول باال می باشد  تفاده از معادل اس 

 + کليک چپ
Ctrl 

یافته در حالی که دوربين فرضی در یک نقطه از فضا بنحوی ثابت استقرار  این ابزار  
 . نست به تغير زوایه آن اقدام می کند

 + موسچرخ
Shift 

که خط در حالیزوایه نگرش به زمين را باعث می شود و می توان  Tiltاین ترکيب، تغيير 
 افق روئيت می گردد به زمين نگاه کرد

 + موسچرخ
Ctrl  این ترکيب، کره زمين را حول محور دید شما می چرخاند. 

کليد های 
 می باشد کليک چپ معادل استفاده از جهتی

A, S, D, W می باشدکليک چپمعادل استفاده از

N قرار گيردکره زمين را آنقدر می چرخاند تا شمال در باال 

R زاویه Tilt و شمال را به حالت اوليه بر می گرداند

   

  .و شمال را به حالت اوليه برگرداند Tiltنيز زاویه  Resetگزینه  Viewمنوی  ضمنا می توان از طریق

   

 .می باشد  Search , Places , Layersنمایش داد یا غير فعال نمود و دارای بخش های اصلی  Viewرا می توان از طریق منوی  Sidebar نوار



  

Search  

تما در استفاده از این قسمت ح. قسمت می باشد که با هر کدام از آنها می توانيد مکانهایی که مورد نظر شماست جستجو نمایيد ٣این بخش دارای 

  .باید به اینترنت متصل باشيد 

    Fly To  :مکانها و شهرها و روستاها را پيدا می کند.  

   Find Businesses  :مکانی تجاری را در شهری خاص پيدا می کند.  

   Direction  :مسير دسترسی بين دو نقطه یا شهر را باجزئيات مربوطه نمایش می دهد.  

   

Places  

این آیتم ها شامل کليه . باز می کنيد در اینجا قرار می گيرد Fileدر منوی  Openیا فایلهایی که از طریق گزینه  م می نمایيدشما ترسيهر آیتمی که 

نمود بشرطی که آن کد کامل  pasteآنرا در اینجا  kmlمی توان بجای ساختن یک آیتم کد کامل . موجود می باشد Addمواردی است که در منوی 

  .باشد



  

به یک  - ٢. روی آیتم راست کليک کنيد و دستور کپی را بزنيد - ١: می توان دستوراتی که یک آیتم را می سازد را به روش زیر استخراج کرد همچنين 

  .را صادر کنيد pasteبروید و آنجا دستور  Notepadمحيط متنی مانند 

  .در آینده طریقه ساخت آیتم ها را آموزش خواهم داد

  .قرار دارد و همچنين می توان شفافيت برخی از آیتم های ترسيم شده را در این قسمت کم کرد Findو  Play Tourش گزینه ضمنا در پایين این بخ

My Places  وTemporary Places دوفولدر اصلی هستند که سایر آیتم ها در آنها قرار می گيرند ولی دارای تفاوتی هایی نيز می باشند.  

     My Places  :ی که اینجا قرار می گيرند نيازی به ذخيره شدن ندارند و بعد از بستن برنامه ذخيره می گردند و برای ذخيره شدن از شما آیتم های

  .و بعد از اجرای مجدد برنامه گوگل ارث می توان موارد ترسيم شده را مجددا مشاهده نمود. سوالی پرسيده نمی شود

     Temporary Places  :اگر آیتمی در این قسمت .  ینجا قرار می گيرند در صورتی ذخيره می شوند که شما آنها را ذخيره نمایيدآیتم هایی که در ا

  .موجود باشد در زمان بستن برنامه گوگل ارت با اخطار زیر مواجه می شوید 

  

  .ذخيره شوند My Placesموجود می باشند در  Temporary Places متن هشدار می گوید در صورت نياز آیتم هایی که در 



   

Layers  

در صورت نياز به هریک از الیه  .آن موجود می باشد  الیه های متنوعی در این قسمت در نسخه های مختلف گوگل ارث بسيار متفاوت می باشد و

  .اینترنت متصل باشيد  هب که حتما باید  آنرا فعال کنيد توجه نمایيد فعال شدن هر آیتم باعث می شود آن اطالعات از اینترنت دانلود شود  ها

  .به صورت آف الین استفاده می نمایيد، فقط الیه هایی که قبال دانلود شده اند نمایش داده می شود  google earthاگر از 

   

 Imagery  :این الیه عکس های ماهواره ای را نمایش می دهد و در برخی از نسخه های کرک شده موجود می باشد  

Borders and Labels  : این الیه مرزها، خطوط ساحلی ، مرز استانها، نام شهرها، روستاها، کوه ها و نام جزایر، کشور ها، استانها و چند مورد دیگر

  .را نمایش می دهد 

Places  :مکانهای مختلفی را نمایش می دهد در صورت کليک بر روی آنها معموال توضيحات و یا عکس آن نمایش داده می شود  

Photos  :س هایی که توسط کاربران به اشتراک گذاشته شده اند را می توان تماشا نمود، کافيست روی ان کليک کنيدعک  

Roads  :این الیه جاده ها و خيابانهای شهرها را نمایش می دهد.  

٣D Buildings  : ن این گزینه آنها را مشاهده بعدی طراحی گردیده اند می توان با فعال نمود٣در برخی از شهرهای جهان ساختمانهایی به صورت

  .نمود

Ocean  :مکانهایی که در دریاها و اقيانوسها مورد توجه هستند را نمایش می دهد  

Street View  : ولی در قسمت . حذف شده است ۶این گزینه در نسخهNavigation  کيلومتر باشد رویت می  ۵٠٠زمانی که ارتفاع رویت زمين کمتر از

  ارائه شده است  Navigation توضيحات آن قبال در قسمت. گردد کافی است شکل آدمک را به روی نقطه ای که می خواهيد درگ نمایيد



Weather  :این الیه پوشش ابرها و همچنين دمای شهر ها را نمایش می دهد کافی است روی آیتم های سطح زمين کليک نمایيد  

Gallery  :،رم باستان به  در این بخش اطالعات متنوعی از قبيل کوه های آتشفشانی، نقاطی که تا کنون زلزله آمده اند، محل های کوه نوردی، ناسا

  قابل مشاهده است... بعدی، فيلم های ویدویی و ٣صورت 

Global Awareness  : جالب است آمار های روستاهای ویران شده . را نمایش می دهد... هشدارهای جهانی از جمله زیست محيطی، جنگ، فقر و

  !!!نمی دهد در سودان را به تفکيک نشان می دهد ولی از فلسطين اشغالی هيچ آماری ارائه

More  :را نمایش می دهد... خطوط رآه آهن و ویکی پدیا، ترافيک، پارک ها و- بنادر- این الیه اطالعاتی مربوط به حمل و نقل منجمله فرودگاه ها  

Terrain  : بودن این الیه  در صورت فعال. ارائه نشده است و در این نسخه ها بطور پيش فرض فعال می باشد ۶این گزینه در برخی از نسخه های

  را افقی نمایيد) Tilt(تمامی ارتفاعات ، پستی ها و بلندی ها نمایش داده می شوند کافی است زاویه دید 

   

این کار . کنيد در صورتی که هریک از گزینه های باال فعال باشد گوگل آنرا دانلود می کند بنابراین در صورتی که نيازی به آنها ندارید آنرا غير فعال * 

  .اعث می شود سرعت دریافت تصاویر باال برودب

   

 .پس از پایان این بخش شما قادر خواهيد بود آیتم ها را ترسيم و دسته بندی نمایيد. سالم به جالب ترین بخش آموزش گوگل ارت خوش آمدید

  

  .ظاهر می گردند Placesدر بخش  Sidebar متپس از ایجاد آیتم ها آنها در قس. انتخاب می کنيم  Addجهت ایجاد ایتم ها آنها را از منوی  

نتخاب شده انتخاب شده است چون آیتم ایجاد شده در داخل فولدر ا) Sidebarدر  Placesبخش (توجه نمایيد در زمان ایجاد آیتم ها کدام فولدر  :١نکته 

  .آنرا جابجا نمایيد Pasteو  Cutقرار می گيرد و در صورت نياز می بایست با استفاده از دستور 

راست کليک نمایيد و    Placesدر بخش  Sidebar  برای اینکار روی آیتم در قسمت.آیتم ها را بعد از طراحی هم می توان ویرایش نمود  :٢ نکته

  .را انتخاب نمایيد Propertiesگزینه 



  :روش ترسيم آیتم ها بر اساس بيشترین کاربرد در زیر فهرست شده اند

   

Placemark :  

درج شده باشد با کليک توضيحاتی  Descriptionقسمت در صورتی که در . این آیتم بيشترین کاربرد را دارد و برای معرفی یک نقطه بکار می رود 

  .ش داده می شوندبروی آن آنها نمای

  

  در زیر معرفی شده اند Placemarkقسمت های مختلف پنجره 

   

Nameنام آیتم نوشته می شود

 

 جهت انتخاب شکل مورد نظر این گزینه را انتخاب نمایيد همچنين

  تصویری را به عنوان شکل آیتم انتخاب کرد فایلهای  می توان سایر 

Latitude: 

Longitude:

 را نمایش می دهد و می توان آنرا تغيير داد جهت توضيحات بيشتر به مختصات آیتم 
 .لينک زیر مراجعه کنيد

 مختصات در گوگل ارث آموزش

Description

 یتم ترسيم شده کليکدر زمانی که روی ا.توضيحات مربوط به نقطه را اینجا درج نمایيد
 از می توان با استفاده. می نمایيد این توضيحات در یک حباب نمایش داده می شود

 .را ویرایش نمایيد آنها HTML دستورات زبان



 .در زیر لينک آموزشی آن قرار داده شده است

 Google Earth در د نيازمور HTML آموزش زبان

Style, 
Color 

شفافيت  در این بخش تنظيمات مربوط به رنگ آیکن و رنگ نام آن و همچنی اندازه آنها و 
 .آنها موجود است

 View 

می باشد که در صورت دابل کليک  Snapshot Viewهر آیتمی در گوگل ارث دارای یک 

بصورت . روید که برای آن آیتم در نظر گرفته اید نمایی می به Sidebar  در آیکن روی
ولی می تواند. آیتم همان نمای دید آیتم می باشد پيش فرض تنضيمات آن در زمان ایجاد

 .آنرا تغيير دهيد

 Altitude 
ارتفاع  می توانيد آنها را به.طح زمين چسبيده اندبطور پيش فرض تمام آیتم ها به س 

نمایيد و  را انتخاب Absolute برای اینکار از ليست کشویی گزینه. مشخصی انتقال دهيد
 .نمایيد مقدار ارتفاع آیتم را از سطح دریاهای آزاد به حسب متر وارد

   

Path :  

 Descriptionقسمت در صورتی که در .وع ترسيمی که از نوع خط باشد را ترسيم نمود با این ایتم می توان جاده ها، رودخانه ها، مرزها و هر ن 

  .درج شده باشد با کليک بروی آن آنها نمایش داده می شوندتوضيحاتی 

با موس چند کليک بروی زمين انجام دهيد تا مسير رسم گردد می توان کليک موس را نگه . نه پنجره زیر ظاهر می گرددبعد از فعال نمودن این گزی

  .داشت و آنرا حرکت داد 

 دقت نمایيد تمام نقاط در حالت ویرایش قرمز هستند ولی یک نقطه آبی می باشد. از تعدادی نقطه تشکيل شده است  Pathتوجه نمایيد یک  :نکته 

و در صورتی بر روی کره زمين . در کيبورد را فشار دهيد یا راست کليک کنيد این نقطه حذف می شود و نقطه قبلی آبی رنگ می شود Delاگر دکمه 

  . انجام دادمی توان با کليک بروی هر یک از نقاط آنرا آبی نمود و موارد باال. یک کليک نمایيد از آن نقطه آبی به این نقطه فعلی خطی ترسيم می گردد

  



اضافه گردیده است که در آن طول خط  Measurementsکرک شده گزینه  ۶ندارد و در نسخه  Placemarkبخش های مختلف این پنجره تفاوتی با  

  .ترسيم شده نشان داده می شود

   

Polygon  :  

  .را ترسيم نمود... ظت شده زیست محيطی ، دریاچه ها و با این آیتم محدوده ها شامل زمين های زراعی ، پارکها، مکانهای عمومی، مناطق حفا 

  :بعدی را ترسيم کنيد مراحل زیر را دنبال نمایيد٣ضمنا با این گزینه می توان یک مدل ساده 

  .یک محدوده را ترسم نمایيد - ١

  آنرا به ارتفاعی قابل رویت منتقل نمایيد Altitudeبا استفاده از گزینه  - ٢

  را فعال نمایيد Extend sides to groundگزینه  - ٣

   

  می باشد) Path(مانند گزینه قبلی  Polygonترسيمات و نکات مربوط به 

  

   



   

Image Overlay :  

ویر با استفاده از این گزینه می توانيد عکس های جدید ماهواره ای یا نقشه با مقياس های مختلف از جمله نقشه شهرها را بر روی کره زمين تص 

  !!!حتی عکس خودتون رو روی قله دماوند بگذاریدو یا . کنيد

  

   

  .برخی از آیتم های این پنجره با پنجره های قبلی متفاوت است آنها در جدول زیر بيابيد

   

Link آدرس اینترنتی آنرا وارد کنيد آدرس عکس مورد نظر را وارد نمایيد می توانيد آنرا از رایانه خود انتخاب کنيد یا 

Transparencyنمایيد آنرا شفاف کنيد تا راحترتر و دقيق تر  در زمانی که نقشه ای را بطور دستی روی زمين تصویر می.تنظيم ميزان شفافيت عکس
 اینکار انجام شود

Refresh از آن استفاده کنيد در غير اینصورت با  جهت بروز رسانی عکس استفاده می شود در صورتی که عکس انتخابی شما تغيير می کند
 تنظيمات آن کاری نداشته باشيد

Location 

می توان عکس را کوچک یا بزرگ کرد و یا آنرا  موقعيت عکس بر روی کره زمين را تعيين می کند در صورتی که با استفاده از موس هم
 .چرخاند

 را وارد نمایيد می توانيد مختصات دقيق چهار گوشه عکس Convert to LatLonQuad با استفاده از دکمه



   

Folder  :  

  .استفاده می شود Foldreاز  Placesدر بخش  Sidebarقسمت  بمنظور دسته بندی آیتم های ایجاد شده در 

  

  :گزینه متفاوت وجود دارد ٢در این پنجره 

 Allow This foldert to 
be expanded 

 . در صورت فعال بودن این گزینه محتویات فولدر نمایش داده می شود

زمين  محتویات فولدر نمایش داده نشود ولی در زمانی تيک آنرا فعال می کنيد آیتم ها روی  اگر می خواهيد : توجه
 .فعال شده باشند نمایش داده شوند ، حتما در زمان غير فعال کردن این آیتم همه آیتم های فولدر

 Show content as 
option  آیتم موجود نمایش داده نمی شود و در صورت انتخاب آیتمی دیگر. فولدر را نمایش می دهد  فقط یکی از آیتم های. 

   

  )عکس زیر( Placesدر بخش  Sidebarبرخی از ترسيمات دسته بندی شده در قسمت 



  

   

 Tour :  

را مجددا  و با ذخيره آن در آینده نيز همان مسير با استفاده از تور می توان بخشهایی از کره زمين را پيمایش نمود بدون آنکه از موس استفاده شود

  .پيمایش کرد

  :داریم  Tourنوع  ٣در برنامه گوگل ارث  

  )Tour from a Track(تور شخصی  -١        

  )Tour from a Folder(تور فولدر  -٢        

  )Tour from a Line(تور مسير  -٣        

   

  :نوع دیگر به لينک زیر مراجعه کنيد ٢را دارم و برای ) Tour from a Track(در این بخش قصد معرفی تور شخصی 

  در گوگل ارت Snapshot View  &Touringآموزش  

  پنجره زیر Addبا انتخاب این آیتم از منوی  



   

ی ناوبری یا موس انجام دهيد هر تغييراتی که شما در پيمایش صفحه با کمک ابزارها Recبا زدن دکمه . در گوشه پایين سمت چپ ظاهر می گردد 

  کليک کنيد پنجره زیر نمایش داده می شود Recدر پایان مجددا بر روی دکمه . ذخيره می شود 

  

ذخيره   Placesدر بخش  Sidebarدر قسمت  Saveعمليات ناوبری شما تکرار می شود و می توان آنرا با استفاده از دکمه  Playبا انتخاب گزینه 

  .نمایيد

  .عمليات ناوبری شما تکرار می شود Playبا انتخاب گزینه  هرگاه بر روی این آیتم دابل کليک کنيد پنجره باال ظاهر می گردد و

به  Tourنوع دیگر  ٢آموزش  باال ضمن لينک موجود است در Optionsگزینه  Toolsدر منوی  Tourتنظيمات مربوط به نحوه ذخيره سازی و سرعت 

  .تنظمات آن نيز اشاره می شود

   

Model :  

بعدی هستند باید ٣فایلهایی که محتوی یک مدل . بعدی هستند که شما می توانيد آنها را بر روی سطح زمين قرار دهيد٣ حجم هایی مدل ها 

  .باشند Collada Model File خانواده داشته باشند و از  DAEپسوند 

  .می باشد XMLاولين بار توسط شرکت سونی معرفی شدند و ساختار آن مبتنی بر دستورات  DAEفایل های 

می توان استفاده کرد بشرط آنکه فایل مکلمل این برنامه نصب شود تا بتوان  AutoCADو  Maya, 3D MAXجهت طراحی آنها از برنامه هایی مانند 

  .داشته باشد DAEوجی خر

نام آن  بهترین برنامه ای در حال حاضر نسبت به پشتيبانی و توليد این فایل اقدام م کند برنامه ای است که توسط شرکت گوگل ارث ارائه گردیده و

Google SketchUp می باشد.  

  .ان انگليسی آنرا از طریق لينک زیر خریداری نمایيدآموزشی به زب CDسخت نيست در هرصورت می توانيد  Google SketchUpکارکردن با برنامه 

http://www.farinsoft.com/google/ باور کنيد من با این شرکت طرف قرارداد نيستم!!!  

و دانلود   دسترسی پيدا می کنيد و آنجا مدل خود را جستجو Googleضمنا در صورت نياز به مدلهای آماده از طریق لينک زیر به یکی از خدمات مخفی 

  .نمایيد

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/  

   



  

  .باشدهمانطور که مشاهده می کنيد قسمت های این پنجره مشابه سایر پنجره ها می  

   

Photo :  

  .با استفاده از این گزینه می توانيد یک عکس را بصورت قاب شده در فضا یا سطح زمين قرار داد  



  

می باشد، تنظيماتی که در این گزینه موجود است مربوط به نحوه قرارگيری عکس در فضا می  Photoتنها تفاوت این پنجره با سایر پنجره ها گزینه 

  )ابعاد- زاویه-عارتفا-مختصات(باشد 

   

Network Link :  

زمين در برخی از فایلهای گوگل ارث بنحوی توليد می شوند که محتویات آنها دائما در حال تغيير است بعنوان مثال نمایش ماهواره هایی که به دور 

نمود که بطور منظم  Openرا در گوگل ارث  KMZ ویا KMLحال گردش هستند دائما تغيير می کند با استفاده از این گزینه می توان فایلهایی با پسوند 

  .می شوند) به روز( Refreshدر فواصل زمانی معينی 

  را بزنيد Save Target Asروی لينک های زیر راست کليک کنيد و گزینه 

  www.gearthblog.com/kmfiles/weathertools.kmz: وضعيت آب و هوا 

  http://resources.orbitingfrog.com/satellite_tracking_bundle.kmz: موقعيت ماهواره ها  

  .ا کنيدالبته شما می توانيد فایلهای بهتری را در اینترنت پيد



  

  .تنظيمات زمانبندی به روز شدن وجود دارد Refreshدر گزینه 

 .را ویرایش نمایيد با برخی از دستورات آن می توانيد توضيحات آیتم های ترسيم شده. آشنا می شوید HTMLدر این بخش شما با زبان 

  .وارد نمایيد آیتم ها Descriptionاین توضيحات را در قسمت 

   

  .آنها در یک حباب نمایش داده می شود  Descriptionبا کليک بر روی آیتم هایی که ترسيم نموده اید محتویات  



برای تمرین دستورات زیر را در قسمت . باعث بوجود آمدن حباب فوق گردیده است HTMLیر فوق نمونه ای ساده از دستورات در تصو

Description  آیتم خود کپی کنيد.  

    

<p align="center"> 

    <img src="http://images.persianblog.ir/554664_uNToBAil.jpg"> <br><br> 

    <Font face="Tahoma"> 

        <b>زیبای دماوند قله </b> 

    </font> 

</p> 

  

 

   

  HTMLتگ های 

ترتيب، نحؤه نمایش آن صفحه  گذاری شده و بدین ها، نشانه نام دارند که محتوای یک صفحٔه وب، با آن) Tag(، برچسب HTMLهای زبان  دستورعمل 

  .شود برای مرورگرهای وب، توصيف می



هایی برای تغيير شکل ظاهری متن،  گذارند؛ مثًال برچسب ال، معنا و مفهوم خاصی دارند و تأثير مشخصی بر محتوا می ام تی های اچ هر یک از برچسب 

  .اند ال تعریف شده ام تی ر اچنظير درشت و ضخيم کردن یک کلمه یا برقراری پيوند به صفحات دیگر د

  :ال سه نوع برچسب وجود دارد ام تی در اچ

  . کند که خط رسم می  >HR< مانند . های یکه تگ .١

    >b></b< : مثل. هایی که شروع و پایان دارند تگ .٢

    >"١٢"=font face="arial" size< :مثل. باشند هایی که دارای ویژگی می تگ .٣

  .مورد نياز در گوگل ارث معرفی شده انددر جدول زیر برخی از تگ های 

 کابرد پایان

</b> متنی که در بين این تگ قرار می گردد توپر می شود.

 </i>  می شود)کج(متن ما بين این تگ ایتاليک

 </u>   متن ما بين این تگ زیر خط دار می شود.

 </br> 

  دامه درج متن در خط بعدبرای ایجاد شکستگی در متن و ا 
  .از این تگ استفاده می شود

  بخش اول این تگ را می توان به تنهایی برای ایجاد یک خط
 .استفاده نمود 

 </nobr> 

 در برخی خط های طوالنی متن بطور خودکار شکسته 
  .می شود 

  متن ما بين این تگ بطور خودکار شکسته نمی شود
 .و در یک خط نوشته می شود

.این تگ یک خط افقی ترسيم می کند  ----

 </p> 

 .این تگ از نوع سوم تگها می باشد 
  متنی که مابين این تگ قرار می گيرد یک پاراگراف

  .محسوب می گردد
 :این تگ دارای ویژه گيهایی می باشد منجمله 

align="center" تعيين کننده تراز خط سایر مقادیرآن  
right  وleft  وjustify می باشد 

 dir="rtl" تعيين کننده سمت نوشتن می باشد  
rtl  راست به چپ وltr چپ به راست 

style="width: 
580px" 

تعيين عرض پاراگراف و حتی حباب  
 نمایش محتویات

  

  

  

  

   

   

   

  :مثال   

<p align="center" dir="rtl">دماوند قله</p> 

 </font> 

این . ه از این تگ تنظيمات فونت به متن اعمال می گرددبا استفاد
می ... رنگ فونت و - سایز فونت  -نوع فونت : تنظيمات شامل 

 باشد

   :برخی از ویژه گيهای آن در جدول زیر قيد شده است



color="red" تعيين کننده رنگ فونت

face="Tahoma" تعيين کننده نوع فونت

size="7"  فونتتعيين کننده سایز 
 ٧~١مقادیر آن بين 

  

  

  

 :مثال 

<font color="red" face="Tahoma" size="7"> قله
  <font/>دماوند

---- 

.جهت نمایش دادن عکس از این تگ استفاده می شود

 .ویژگيهای آن در زیر معرفی شده اند

src="C:/damavand.jpg" 

این ویژگی آدرس عکس مورد
این . نظر را مشخص می کند

آدرس می تواند یا از رایانه شما
باشد یا در اینترنتی موجود 

 .باشد

width="200" تعيين کننده عرض عکس

height="150" تعيين کننده ارتفاع عکس

  

  

  

  

  

  توصيه می شود جهت حفظ مقياس عکس یا از ویژگی 
 width  استفاده شود یا ازheight . 

  :مثال 

 <img src="C:/damavand.jpg" width="200" height="150">  

 </a>  

می  Hyperlinkمتن و یا عکسی که ما بين این تگ قرار می گيرد 
 .شود و به یک صفحه وب پيوند داده می شود

  .ویژگيهای این تگ در جدول زیر بيان شده است

href="..." درس صفحه پيوند داده شده را این ویژگی آ
 مشخص می کند 

title="..."  در صورت قرار گرفتن موس روی این لينک متن ...
 نمایش داده می شود

  

  

  

  



   

    

  :ده زیر را جهت درک بهتر مطلب دنبال کنيدعالوه بر آنکه هریک از مثال های باال را می توان به تنهایی استفاده کرد ، چند مثال سا

   

  نمودن یک عکس Hyperlink : ١مثال 

   

<a href="http://googleearthplus.persianblog.ir/" title="ارث آموزش گوگل"> 

<img src="http://images.persianblog.ir/554664_qAu3KnvW.jpg" width="200" height="150">  

</a>  

 یش متن و تعيين عرض حبابویرا:  ٢مثال  

   

<p dir="rtl" style="width: 580px" > 

    <font face="Tahoma" size="4"> 

  ای آموزش کامل و حرفه        

    </font> 

    <font face="Tahoma" size="5" color="olive"> 

        <b>گوگل ارث</b> 

    </font> 

</p> 

به رایانه  Terrainبا آنکه پرداز تصاویر ماهواره ای و . می باشد Tourوجود  GISسبت به سایر برنامه های حوزه اساسی گوگل ارث ن  مزیت های از 

 .های قدرتمندی نياز دارد ولی متور پردازش تصویر گوگل ارث به خوبی از عهده این کار بر می آید

آموزش داده شد به صورت خودکار به مناطق مختلفی    Navigationکه در بخش در گوگل ارث دوربين فرضی ) یا گردش( Touringبا استفاده از قابليت  

  .نمودبه سه روش زیر می توان از این قابليت گوگل ارث استفاده . حرکت می کند و نمایش جالبی را باعث می شود

  )Tour from a Track(تور شخصی  -١        

  )Tour from a Line(تور مسير  -٢        

 :مثال 

<a href="http://googleearthplus.persianblog.ir/" 
title="آموزش"> 
  <a/>ارث آموزش گوگل



  )Tour from a Folder(تور فولدر  -٣        

  در ادامه به معرفی این تور ها می پردازم

   

  )Tour from a Track(تور شخصی 

معرفی شده است و نحوه ذخيره سازی    آموزش ایجاد آیتم هااین بخش را قبال در قسمت 
  .می باشد Tourگزینه  Addمسير دسترسی به این تور از طریق منوی . آنرا بيان نمودم

    

  )Tour from a Line(تور مسير 

شده  بيانآموزش ایجاد آیتم ها بخش روش ایجاد مسير در . ای شروع و تا نقطه مشخص دیگری پایان می یابدترسم آن از نقطه ) Path(هر مسير   

  .است

ی خاص در ارتفاعی مشخص با سرعتی مناسب در این بخش می توان دوربين فرضی را به نحوی تنظيم نمود که از ابتدای مسير تا انتهای آن با زاویه ا

  .حرکت نماید

  .جهت اجرای این تور مراحل زیر را دنبال کنيد

  .یک مسير دلخواه بسازید Pathگزینه  Addبا استفاده از منوی  - ١

  .را انتخاب کنيد) Sidebarنوار ( Placesمسير ایجاد شده در بخش  - ٢

  .گزینه زیر ظاهر می شود Placesبعد از انتخاب مسير در پایين پنجره  - ٣

   

  .کليک کنيد ضمن اجرای تور مسير پنجره زیر ظاهر می شود  Play Tourروی گزینه  -۴ 

   

  .ذخيره نمایيد Placesدر پنجره باال آنرا در قسمت  Saveدرصورت مناسب بودن تور با استفاده از گزینه  - ۵

این تنظيمات در پایان این بخش تشریح . دوربين از قبيل ارتفاع ، زاویه دید و سرعت را انجام دهيدقبل از ذخيره سازی این تور تنظيمات مربوط به : نکته

  .شده اند



    

   

  )Tour from a Folder(تور فولدر 

  .می باشد Snapshot Viewمی شود دارای یک  هر آیتمی که در گوگل ارث ذخيره

ی روی هر آیتمی می باشد که با نحوه قرارگيری دوربين فرض:  SnapShot Viewبطور خالصه 
  .دابل کليک روی آیتم دوربين به آن وضعيت مشخص منتقل می گردد

  .آن آیتم قرار دارد Viewهر آیتم در گزینه  Snapshot Viewتنظيم 

  

   

  :می توان این تنظيمات را به طور دستی وارد نمود و یا از روش ساده تر زیر اقدام کنيد

  .ه نمایی که مایل هستيد برای آیتم ذخيره شود منتقل کنيددوربين فرضی را ب -١     

   



  .راست کليک کنيد Sidebarروی آیتم در محيط اصلی برنامه یا در قسمت  -٢    

  .تنظيمات اعمال شده است. کليک کنيد Snapshot Viewروی گزینه  -٣    

  .آیتم های داخل فولدر می باشد Snapshot Viewتور فولدر بر مبنای  

  :رای اجرای تور فولدر مراحل زیر را که مشابه با تور مسير می باشد دنبال کنيدب

  .را انتخاب کنيد) Sidebarنوار ( Placesفولدر دارای محتویات را در بخش  - ١

  .گزینه زیر ظاهر می شود Placesبعد از انتخاب فولدر در پایين پنجره  - ٢

   

  

  .اجرای تور مسير پنجره زیر ظاهر می شودکليک کنيد ضمن   Play Tourروی گزینه  -٣ 

  

  .ذخيره نمایيد Placesدر پنجره باال آنرا در قسمت  Saveدرصورت مناسب بودن تور با استفاده از گزینه   -۴

این تنظيمات در پایان  .قبل از ذخيره سازی این تور تنظيمات مربوط به سرعت جابجایی بين آیتم ها و زمان ماندگاری روی هر آیتم را تنظيم نمایيد: نکته

  .این بخش تشریح شده اند

   

  Touringتنظيمات  

  .استفاده نمایيد Touringسربرگ  Optionsگزینه  Toolsجهت انجام این تنظيمات از منوی  

   



  

   

A تنظيمات تور فولدر  

  آیتم ها Snapshot Viewتنظيم زمان حرکت بين  -١     

  آیتم Snapshot Viewتنظيم زمان ماندن در حالت  -٢     

  موجود باشد تور مسير نيز انجام ميشود) Path(اگر در داخل فولدر یک یا چند مسير  -٣     

  آیتم نمایش داده می شود Descriptionدر زمانی که روی هر آیتم می ایستد حباب حاوی محتویات  -۴     

 B تنظيمات تور مسير  

  فقدوربين نسبت به ا Tiltتنظيم زاویه  -١     

  تنظيم فاصله دوربين تا خط -٢     

  تنظيم سرعت حرکت دوربين -٣     

   

C تنظيمات تور شخصی  



     ١-  

     ٢-  

 D تنظيمات ذخيره تور  

 نصف النهارها 

  .کند رسد و طول جغرافيایی یک نقطه را تعيين می است که به قطب شمال و جنوب می  فرضی  دایره خط یا نيم

رینویچ لندن می گذرد و سایر نصف النهار ها در دو قطب باهم متقاطع می شوند زاویه بين آنها و نصف النهار مبدا برحسب درجه از نصف النهار مبدا از گ

١٨٠o  ١٨٠شرقی تاo غربی متغير است  

   

  مدارها

مدارها . جهت شمالی و جنوبی دارندخطوط و دوایر فرضی موازی با استوا که تعيين کننده عرض جغرافيایی هستند و بصورت موازی و نسبت به هم  

  .النهارهایند خطوط متقاطع نصف

  جنوبی است  ٩٠oشمالی تا  ٩٠oمدار مبدا استوا می باشد و زاویه سایر مدارات با آن برحسب درجه از 

   

  مختصات بر اساس درجه

ی گردد به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح در این روش مختصات فقط مقدار درجه نوشته می شود و برای دقت بيشتر از اعشار استفاده م

  :ذیر می باشد

lat :  35.954683°  N 

lon : 52.110267° E 

را اضافه نمودم تا شما بهتر متوجه شوید چون در این روش عرض های شمالی مثبت می باشند و عرض های جنوبی  Eو  Nالبته من خودم حرف های 

و  latو به جای آن از . خودداری می گردد Eو  Nی باشند و طول های غربی منفی و از نوشتن حرف های منفی و همچنين طولهای شرقی مثبت م

lon به عالمت درجه توجه کنيد. استفاده می شود. 

 جهت ذخيره سازی مختصات از این روش استفاده می گردد و در صورت نياز به سایر سيستم های مختصاتی توسط نرم افزارهای مربوطه تبدیل

  .گردند می

   



  مختصات بر اساس درجه و دقيقه

نوشته می شود و برای دقت بيشتر از اعشار دقيقه استفاده می ) می باشد ۵٩مقدار دقيقه حداکثر(در این روش مختصات مقدار درجه و دقيقه

  :به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد.گردد

 35° 57.281' N 

 52° 06.616' E 

 .به عالمت درجه و دقيقه توجه کنيد. ختصات با مختصات باال یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت استاین م

   

  مختصات بر اساس درجه ، دقيقه و ثانيه

انيه نوشته می شود و برای دقت بيشتر از اعشار ث) می باشد ۵٩مقدار دقيقه و ثانيه حداکثر (در این روش مختصات مقادیر درجه ، دقيقه و ثانيه 

  :به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد.استفاده می گردد

 35° 57' 16.86" N 

 52° 06' 36.96" E 

 .به عالمت درجه و دقيقه و ثانيه توجه کنيد. این مختصات با مختصات باال یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است

   

  )Universal Transverse Mercator(یا  UTMمختصات بر اساس 

درجه  ٨*۶استفاده از این روش پيچيدگی خاصی دارد فقط به اختصار بدانيد که کره زمين را به خانه هایی در ابعداد . این مختصات متریک می باشد 

ا نصف النهاری در رقمی و یک حرف می باشد قيد می گردد و بعد فاصله ت٢تقسيم نموده اند و برای نوشتن مختصات ابتدا آدرس خانه که یک عدد 

  :به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد.تقسيم بندی های ثانویه برحسب متر و بعد از آن فاصله تا استوا برحسب متر

39 S 600124.88m E 3979491.82m N 

 .مال و شرق توجه کنيدبه عالمت متر و نماد ش. این مختصات با مختصات باال یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است 

   

 Military Grid Reference System 



می باشد با این تفاوت که نام  UTMمبنای محاسبات فاصله آن نيز مانند . متریک می باشد و بيشتر کاربرد نظامی دارد UTMاین مختصات هم مانند 

رقم شمالی و برخی از اعداد مختصات  ۵شرقی و در نهایت   رقم ۵ن و بعد از آ   خانه هایی با تقسيم بندی های ثانویه در این مخصات ذکر می گردد

UTM به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد.حذف می گردند: 

٣٩SXV0012479491  

  .توجه کنيد بی عالمت بودن این مختصات به. این مختصات با مختصات باال یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است

   

 KMLی فایلها

  .خود ویندوز ویرایش نمود Notepadمی باشند ، می توان آنها را در برنامه هایی نظير ) txt(این فایلها از نوع متنی 

  .هم خانواده است HTMLنوشته شده و این زبان هم با زبان  XMLساختار اصلی این فایلها برمبنای دستورات زبان 

  .ذخيره نمایيد  test1.kmlکپی نمایی سپس با نام ) ویندوز  Notepadترجيحا (یر را در یک محيط متنی ساده شده ، دستورات ز KMLیک نمونه از فایل 

  .انتخاب شود Unicodeگزینه  Encodingانتخاب شود و در قسمت  All Filesگزینه  Save as typeدر زمان ذخيره سازی در قسمت : نکته 

  

?>xml version="1.0" encoding="UTF-8"<? 

>kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"<  

>Document<  

>Placemark<  

 >name<قله دماوند>/name<  

>Point<  

>coordinates<۵٢.١٠٩٩٢۶۴٢٩۵۶٩٠٣,٣۵.٩۵۴۶٨٠۵۵۵۵۵۵۵۶,٠>/coordinates<  

>/Point<  

>/Placemark<  

>/Document<  

>/kml<  



   

  )Openگزینه  Fileاز طریق منوی (یيد اجرا نما google earthفایل ایجاد شده را در برنامه 

   

  KMZفایلهای 

محتویات فایل را که  WinZipیا  WinRarیا استفاده مستقيم از  ZIPمی توان با تغيير پسوند به . می باشد) ZIP(این فایلها از نوع فایلهای فشرده زیپ 

  .شامل یک فایل و یک فولدر می باشد مشاهده نمود

دارد که  filesبوده و باعث ایجاد آیتم ها می شود، و همچنين فولدری با نام  KMLموجود است که حاوی دستورات  doc.kmlام در این فایل ، فایلی با ن

  .می باشد  بعدی٣محتوای فایل های تصویری یا مدل های 

بعدی استفاده نموده باشيد همه در  ٣استفاده شود چون اگر فایلهای تصویری یا مدل های  kmzدر زمان ذخيره سازی پيشنهاد می گردد از پسوند 

  .یک فایل ذخيره می شود

   

 


