
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGISراهنمای استفاده گوگل ارث در 

 عه آموزشی علمی و این راهنما بخشی از یکی جلسات آموزشی سطح یک مجمو

جلسه  72است. این مجموعه شامل دو سطح آموزشی در قالب  ArcGISکاربردی 

آموزشی بصورت فیلم می باشد که سعی شده ضمن آشنایی کاربر با مفاهیم علمی 

GIS بصورت کاربردی بتواند در محیط ،ArcGIS  آنها را بکار بگیرد. از ویژگیهای

پیوستگی مطالب، آموزش سریع و جذاب با بارز این مجموعه سادگی در بیان، 

 ها در ایران است.های علمی و کاربردی متناسب با شرایط دادهمحوریت پروژه

 

 

 تهیه کننده: امید عبدی

 سایت سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

WWW.GIRS.IR 
Email: abdi.girs@gmail.com 

 



 معرفی گوگل ارث

 است جغرافیایی اطالعات برنامه و نقشه مجازی، جهان ارث یک گوگل

( EarthViewer 3Dنمایشگر جهان سه بعدی ) نام به اصل در که

میالدی راه  4002( در سال  ,Inc.Keyholeتوسط موسسه کی هیل )

کره زمین  اخذ شده از اندازی شد. این برنامه نقشه ها و تصاویر مختلف

از جهان  GIS، عکسهای هوایی و سیستمهای در قالب تصاویر ماهواره ای

-واقعی را بصورت سه بعدی نمایش می دهد. گوگل ارث تصاویر ماهواره

ف را از سطح زمین نمایش می دهد که ای در تفکیکهای زمینی مختل

کاربران را قادر می سازد اشیای پیرامون خود را بصورت عمود و یا 

بصورت مایل مشاهده نمایند درجه وضوح به میزان جذابیت مناطق و 

اهمیت مناطق بستگی دارد ولی بطور کلی تمام مناطق مختلف کره 

متر برخوردار می  15زمین به استثنای جزیره ها از حداقل وضوح مکانی 

. بعضی از شهرهای معروف دنیا مانند ملبورن، الس وگاس، نوادا و باشند

سانتی متر(  15کمبریج نمونه هایی از مناطق با باالترین وضوح مکانی )

می باشند. کاربران می توانند به سادگی با وارد کردن آدرس، نام یا 

 وس آنرا پیدا کنند.موقعیت جغرافیایی مناطق مورد نظر با یک کلیک ما

گوگل ارث برای بعضی از مناطق مختلف زمین تنها از تصاویر ماهواره ای 

دو بعدی )طول و عرض جغرافیایی( استفاده می کند، ولی برای قسمت 

زیادی از سطح زمین از تصاویر سه بعدی )طول جغرافیایی، عرض 

بعدی جغرافیایی و ارتفاع( استفاده کرده است. به منظور نمایش سه 

 SRTMبدست آمده از  (DEM) مدل رقومی ارتفاعی زمین ،زمین

(Shuttle Radar Topography Mission ناسا را بکار گرفته )

ز کوهها و مناطق مختلف زمین امکان بسیاری ا 4002است، که از سال 

بسیاری از مردم از برنامه های مختلف نمایش سه بعدی را پیدا کردند. 

برای اضافه کردن داده های خود مانند عکسها، فیلمها و... بر روی گوگل 

  Bulletin Boardارث استفاده می کنند. از طریق منابعی مانند 

(BBS) Systems امکان هم پوشانی دادن عکسها بر روی این برنامه

وجود دارد. همچنین گوگل ارث بسیاری از داده های سه بعدی را 

 ( قبول می کند.Keyhole Markup Language) KMLبافرمت 

عالوه بر نمایش سه بعدی سطح زمین، امکان نمایش سه گوگل ارث 

بعدی بعضی از اشیا در نقاط مختلف کره زمین مانند ساختمانها و پلها را 

بوسیله   SketchUp که توسط برنامه های مدلسازی سه بعدی و یا 

کاربران ارسال و تهیه شده اند فراهم کرده است. بسیاری از ساختمانها 

در آمریکا، کانادا، مکزیک، هند، ژاپن، بریتانیا، اسپانیا، پاکستان، آلمان و 

ل ، گوگ4002هلند دارای جزئیات ساختار سه بعدی هستند. در سال 

ارث شروع به ارائه اطالعات ترافیکی از مکانهای پرازدحام بر اساس 

و یک تلفن های همراه کاربران نمود.  GPSاطالعات بدست آمده از  

 سال بعد امکان نمایش پانروماتیک خیابانها بر روی گوگل ارث با کمک 

http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole,_Inc
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_Board_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_Board_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp


Google Street View  به بعد امکان  4010فراهم شد. از ژانویه

ر کف اقیانوسها و نیز جزایر کوچک به کمک تصاویر جدید نمایش تصاوی

بوجود  GEBCOو    SIO, NGA ,US Navy ,NOAAماهواره های 

 آمده است.

 

 ارث گوگلعمومی قابلیتهای 

نمایش مناطقی که تحت بالیای شدید طبیعی قرار گرفته اند  -

به شرطی که تصاویر به روز و قبلی از منطقه موجود باشد 

به  4010ژانویه  14بعنوان نمونه در مورد زلزله هایتی در 

ژانویه موجود بر روی  12راحتی می توان از طریق تصویر 

 گوگل ارث به عمق فاجعه پی برد.

در کالسهای درس برای نشان دادن واقعی  امکان آموزش -

پدیده های جغرافیایی )موقعیت، فرهنگ، تعامالت انسانی، 

مهاجرت، توپوگرافی و مناطق جالب و توریستی( برای 

دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف در ترکیب با سایر 

 برنامه های کاربردی دیگر

 امکان جستجو در کرات مریخ و ماه برای عالقه مندان -

جهت یابی بوسیله گوگل ارث از طرق اطالعات مختلف مانند  -

نام خیابانها، شهرها و ساخت و سازها. البته برای جهت یابی 

 درست بای آدرس در قسمت جستجوی برنامه تایپ شود

 اطالعات عملی، مرکز یک عنوان به تواند می ارث گوگل -

 ردنک فعال کاربران باشد که با موقعیتهای مورد نظر به مربوط

 رستوران گاز، های ایستگاه محل توان می خاص، های گزینه

مشاهده  را خود منطقه در عمومی مکانهای سایر و ها، موزه ها،

 کند.

امکان برنامه ریزی و طراحی مسیر در مسافرت بر روی تصاویر  -

 GPSو با استفاده از 

گوگل ارث می تواند بعنوان یک منبع مهم برای تهیه داده  -

از در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، که های مورد نی

 با فقر داده روبرو هستند مورد استفاده قرار بگیرد.

 قابلیتهای تخصصی گوگل ارث

گوگل ارث امروزه  GISبرای نقشه بردان و بسیاری از متخصصان 

 بعنوان یک منبع مهم و کاربردی در تامین داده های مورد نیاز

از ایران  که بسیاری از مناطق مختلف از آنجایی، محسوب می شود

بدالیل  و به روز کمبود تصاویر ماهواره ای با تفکیک زمینی مناسب

تصاویر روبرو خرید مختلف از جمله تحریم و هزینه های باالی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scripps_Institution_of_Oceanography
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geospatial-Intelligence_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/US_Navy
http://en.wikipedia.org/wiki/NOAA


اهمیت ونیاز به این برنامه بیشتر احساس می شود. بطور کلی است، 

 باشد: گوگل ارث در موارد زیر می تواند کمک کارشناسان

 امکان رقومی سازی عوارض بر روی گوگل ارث -

امکان کنترل دقت مکانی کالسه های عوارض مختلف تهیه  -

 و اتوکد ArcGISاز جمله  شده با فرمتهای سایر برنامه ها

امکان اصالح نقشه های تهیه شده با روشهای زمینی مانند  -

GPSهای دستی و یا دوربینهای نقشه برداری 

 طول، مساحت، محیط عوارض مختلف امکان اندازه گیری -

 مشخصات فنی گوگل ارث

 سیستم مختصات و سیستم تصویر تصاویر گوگل ارث -

 Geographicسیستم مختصات گوگل ارث جغرافیایی )

Coordinate System یا همان طول و عرض جغرافیایی )

(latitude/longitude می باشد. سطح مبنای آن )WGS_1984 

تهیه شده از این محیط تماما دارای مشخصات  است. بنابراین دادهای

مکانی فوق بوده و در صورت استفاده به فرمتهای دیگر مانند متریک باید 

 تبدیل شود که در ادامه بصورت عملی توضیح داده شده است.

 دقت مکانی تصاویر گوگل ارث -

سانتی  10دقت مکانی گوگل ارث در مناطق مختلف کره زمین از 

تغییر است در بسیاری از کشورهای اروپایی و متر م 15متر تا 

آمریکا گوگل ارث از تصاویر با تفکیک مکانی باال استفاده کرده است 

 00تا  10بعنوان مثال کشورهای اروپایی از تصاویر با  دقت مکانی 

سانتی متری  100تا  15سانتی متری و آمریکا از تصاویر 

متر  15از یک تا  یربرخوردارند. در ایران اغلب دقت مکانی تصاو

متغییر است البته در بعضی از نقاط کشور و از جمله تهران تصاویر 

 با دقت نیم متر نیز بر روی گوگل ارث وجود دارد.

دقت ارتفاعی گوگل ارث بر : دقت ارتفاعی تصاویر گوگل ارث -

 اساس نوع کشور متفاوت است.

پیش  تاریخ تصاویر از طریق امکانات: تاریخ تصاویر گوگل ارث -

بینی شده در این برنامه قابل دسترسی است باید دقت شود که عدد 

تاریخ درج شده کنار کپی رایت تاریخ تصاویر نیست. برای خیلی از 

به بعد موجود است  4000مناطق و شهرهای ایران تصاویر از تاریخ 

به بعد تصاویر در مدت زمان کوتاهتری بر روی  4010در سالهای 

گرفته اند و با کمک نوار ابزار زمان قابل پایش این برنامه قرار 

هستند. که می تواند بعنوان یک قابلیت مفید در بررسی تغییرات 

 رخ داده شده در طبیعت مورد استفاده باشد.



از لحاظ سخت افزار و نرم افزار  :سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز

 باشد: بایدحداقل مشخصات سیستم به صورت زیر 

  پینتیومIII  مگاهرتز 500با 

  مگابایت 452رم 

  مگابایت 200فضای آزاد هارد دیسک 

  کیلوبایت بر ثانیه 141سرعت اینترنت 

  مگابایت،  21کارت گرافیکDirectX9 

  1024وضوحx768 ،12  ،بایت رنگDirectX9 

  ویندوزXP لینوکس و 1، ویندوز 2، وینوز ویستا، ویندوز ،

 4000ویندوز 

رسایی و عدم اجرای مناسب این برنامه نا معموال محتمل ترین

مربوط به رم و کارت گرافیک سیستم می باشد که حداقلهای 

 تعریف شده را باید داشته باشد.

 

 

 نرم افزارهای گوگل ارث

( نسخه های متعددی از گوگل به 4015تا امروز ) 4001از سال 

دسته کلی تقسیم بندی  سهدر که عموما  بازار عرضه شده است.

 :ند می شو

این نسخه مجانی گوگل : ( Google Earth Plusگوگل ارث پالس )

، GPSآپدیت شد. امکاناتی از قبیل اتصال به  4001که تا سال  بودهارث 

وضوح باال در چاپ، ساپورت کاربران از طریق پست الکترونیکی، امکان 

 100وارد کردن کالسه های عوارض با تعداد عوارض محدود )حداکثر 

و سرعت باال در  KMLه فرمتهای مختلف و تبدیل آن به فرمت عارضه( ب

 در اختیار کاربران قرار داده است. دانلود تصاویر

این نسخه تجاری گوگل : ( Google Earth Proگوگل ارث پرو )

دالر آمریکا هزینه شارژ ساالنه آن است. روی این  033ارث است که 

یشتری قرار داده شده نسخه نسبت به گوگل پالس عوارض و امکانات ب

است. عالوه بر امکانات گوگل پالس، امکان تهیه فیلم، وارد کردن داده 

، ماژولهای پیشرفته چاپ و امکانات اندازه گیری و محاسبه GISهای 

 . داراستنیز مساحت را 



نکته: نرم افزار آموزشی گوگل ارث در این کتاب آموزشی زیر 

ک شده و نیازی به پرداخت مجموعه این دسته است. نرم افزار کر

 شارژ نمی باشد.

یک نسخه : (Google Earth Enterpriseگوگل ارث اینترپرایز )

از گوگل ارث است که برای سازمانهای درگیر تجارت طراحی شده است 

بعنوان دنیایی برای دسترسی به اطالعات آن شرکت توسط کاربران  و 

 تمام گیتی عمل می کند.در 

برای اطالع کاربران  ی گوگل ارثنسخه ها تمامات کلی در جدول زیر مشخص

 آورده شده است.

 توضیحات تاریخ انتشار نام نسخه گوگل ارث

Keyhole 
Earthviewer 1.0 

June 11, 2001  مخصوص
 کامپیوتر

Keyhole 
Earthviewer 1.3 

January 1, 2002  مخصوص
 کامپیوتر

Keyhole 
Earthviewer 1.7 

February 2002 ص مخصو
 کامپیوتر

Keyhole LT 1.7.1 August 26, 2003  مخصوص

 کامپیوتر

Keyhole NV 1.7.2 October 16, 2003  مخصوص
 کامپیوتر

Keyhole 2.2 August 19, 2004  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 3.0 June 28, 2005  مخصوص

 کامپیوتر

Google Earth 4.0 June 11, 2006  مخصوص

 کامپیوتر

Google Earth 4.1 May 29, 2007  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 4.2 August 23, 2007  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 4.3 April 15, 2008  مخصوص

 کامپیوتر

Google Earth 5.0 February 2, 2009  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 5.1 November 18, 2009  مخصوص



 کامپیوتر

Google Earth 5.2 July 1, 2010  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 6.0 March 29, 2011  مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 6.1 October 21, 2011  مخصوص

 کامپیوتر

Google Earth 6.2 April 11, 2012  مخصوص

 کامپیوتر

Google Earth 7.0 June 27, 2012  مخصوص اندروید 

Google Earth 7.0  Dec 18, 2012  ص مخصو

 کامپیوتر

Google Earth 7.1 June 6, 2013  مخصوص اندروید 

Google Earth 7.1 June 26, 2013   مخصوص
 کامپیوتر

Google Earth 8.0 October 24, 2014  مخصوص اندروید 

 

 نصب و راه اندازی گوگل ارث

 در این کتاب از آخرین نسخه گوگل ارث پرو

(Google.Earth.Pro.7.1.2برای آموز ) ،ش استفاده خواهیم کرد

 برای نصب مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

 گام اول: به اینترنت کانکت شوید.

( رفته و آیکن اجرایی DVDگام دوم: به پوشه برنامه ها )داخل 

Google.Earth.Pro.7.1.2  را از داخل پوشهGOOGLE_EARTH 

تیک گزینه های  اجرا نمایید منتظر بمانید تا مراحل نصب تکمیل شود 

کلیک  Finishرا مطابق شکل زیر غیرفعال و سپس روی گزینه  4و 1

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 



 

را کپی و  GOOGLE_EARTHاز داخل پوشه  patchگام سوم: فایل 

 نمایید: pasteدر مسیر زیر 

X:\program files(x86)\Google\Google Earth 

م ها ممکن است درایو ویندوز است. در بعضی سیست Xنکته: منظور از 

ذخیره شده  program filesگوگل در  program files(x86)بجای 

 باشد.

را در مسیر فوق اجرا نموده سپس روی گزینه  patchگام چهارم: فایل 

ظاهر  4مطابق گزینه  okمطابق شکل زیر کلیک منتظر باشید تا  1

 شود.

 

 

 

 

از روی صفحه               حال می توان از طریق آیکون لینک گوگل ارث

 Google Earth\ Google Earth start\Allدسکتاپ و یا از مسیر

programs\ .را باز کرد 

 آشنایی با محیط برنامه گوگل ارث

گوگل ارث از لحاظ ساختار، شامل سه بخش اصلی است که جهت 

 آشنایی و راحتی بهتر کاربران بصورت خالصه توضیح داده می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( : نوار ابزارهاA)بخش اول 

دو نوار ابزار اصلی شامل نوار ابزاری منوی اصلی و نوار ابزاری استاندارد 

بطور پیش فرض بر روی گوگل ارث قرار گرفته اند که بسیاری از 

تنظیمات و قابلیتهای گوگل ارث از طریق این نوار ابزارها قابل دستیابی 

 نشان داده می شود. هستند که در ادامه کاربردهای آنها بصورت عملی

 گزینه های منوی اصلی:

فایل: در این گزینه امکاناتی برای ذخیره فایلها، مکانها و تصاویر به صورت 

 عکس قرار گرفته است.

ویرایش: امکان ویرایش عوارض، پیدا کردن مناطق، نمایشهای ارتفاع و میدان 

 دید قرار داده شده است.

بزارها و امکانات مناسب برای کار هر چه نما: وظیفه این گزینه اضافه کردن ا

بهتر با این برنامه است امکاناتی از قبیل اضافه کردن نوار ابزارها، نوار کناری، 

 نوار و ضعیت، مقیاس، تاریخ تصاویر و غیره از این قسمت امکانپذیر است.

ابزار: گزینه های خط کش )برای اندازه گیری مسافت، طول، مساحت و 

، فیلمبرداری از محیط گوگل ارث، شبیه سازی پرواز و GPSبا  محیط(، ارتباط

 تنظیمات محیط گوگل ارث در این قسمت قرار دارند.

افزودن: امکاناتی از قبیل ایجاد نقاط، خطوط، پلی گن، اضافه کردن عکس و 

 تصویر از این گزینه امکانپذیر است.

ارث، نکات راه اندازی، راهنما: در این امکاناتی برای چگونگی استفاده از گوگل 

 ارتباط با جامعه گوگل ارث و اطالعاتی در مورد گوگل ارث آمده است.

 آیکونهای نوار ابزار استاندارد:

این آیکون برای نمایش یا عدم        : نمایش/ عدم نمایش نوار کناری          

تن نمایش نوار کناری استفاده می شود. گاهی ممکن است برای در اختیار داش

قسمت بیشتر از صفحه نمایش بخواهیم نوار کناری بطور موقت نشان داده 

 نشود که این آیکون این توانایی را به کاربر می دهد.

برای ایجاد نقطه در مکانی که مد نظر است         افزودن مکان نمایش:          

فاده منتقل کنیم است GISو یا بخواهیم بعنوان یک عازضه نقطه ای به محیط 

 می شود.

برای رقومی سازی عوارض پلی گنی مورد           افزودن چند ضلعی:         

 استفاده قرار می گیرد.

 برای رقومی سازی عوارض خطی استفاده می شود.       افزودن مسیر:       

برای اضافه کردن عکس یا تصویر بر        افزدون همپوشانی تصویر:           

        ارث استفاده می شود. روی گوگل



 برای فیلمبرداری از محیط گوگل ارث استفاده می شود.       ضبط تور:         

برای نمایش نوار وضعیت تصاویر بر حسب         نمایش تصاویر تاریخی:         

زمانهای موجود استفاده می شود که امکان دسترسی به تصاویر تاریخهای 

 هم می آورد.گذشته را نیز فرا

نمایش آفتاب: برای تنظیم درجه روشنایی و نیز نمایش تصویر در         

 وضعیتهای مختلف روز استفاده می شود.

نمایش سایر کرات: امکان جستجو و نمایش تصاویر کره ماه، مریخ و         

 آسمان را از طریق این آیکون در گوگل ارث مشاهده نمود.

از طریق این گزینه می توان اقدام به محاسبه مسافت  نمایش خط کش:        

 بین مناطق، طول خطوط، محیط و مساحت چندضلعی ها نمود.

ایمیل: امکان فرستادن بخشی از منطقه مورد نظر روی گوگل ارث و یا          

ذخیره شده در محیط گوگل ارث برای سایر کاربران از طریق  KMLفایلهای 

 ایمیل وجود دارد.

برای چاپ صفحه نمایش جاری در گوگل ارث مورد استفاده        چاپ:          

 قرار می گیرد.

امکاناتی برای ذخیره محدوده حاضر بصورت عکس          ذخیره تصویر:         

 و در وضوحهای مختلف را فراهم آورده است.

های روی  نمایش گوگل مپ: امکان کانکت به گوگل مپ و نمایش نقشه         

 آن برای منطقه حاضر بجای تصاویر ماهواره ای را می دهد.

 : صفحه نمایش(Bدوم ) بخش

در این صفحه شکل کره زمین ظاهر شده و بر روی آن امکان نمایش 

تصاویر ماهواره ای و سایر الیه های برداری موجود در محیط گوگل ارث 

دو بعدی و سه و همچنین داده های ایجاد شده توسط کاربران بصورت 

روی این صفحه امکاناتی دیده می شود که به کاربر  بعدی وجود دارد.

کمک می کند تا بهتر از نرم افزار بهره برده و کسب اطالعات نماید 

زیر عالیم و نوشته هایی که روی صفحه نمایش دیده می شوند به شرح 

 قابل تفسیر می باشند:

ضمن نشان                (: Navigationعالمت جهت یابی ) -1

دادن جهت شمال، امکان چرخش تصویر در جهات مختلف را 

فراهم می نماید که در مواردی از قبیل توجیه منطقه و قرار 

گرفتن در مسیر واقعی حرکت در طبیعت می تواند کمک 

 کاربر باشد.

با استفاده از این گزینه می توان در             حرکت به اطراف: -4

ر را حرکت داد کافی است در جهتی که جهات مختلف تصوی



می خواهیم جابجا شویم روی آن سمت کلیک و ماوس را نگه 

 داریم تا به نقطه مورد نظر می رسیم.

با استفاده از آیکون می توان نمایش          نمایش خیابان:  -0

گوگل ارث را به حالت نمایش در حال حرکت و خودرو در 

باید ابتدا مسیر حرکت را به کمک آورد. برای کار با این آیکون 

آیکون جهت یابی تنظیم سپس این آیکون را روی خیابان 

مورد نظر بکشیم با هر کلیک امکان حرکت به جلو را برای 

 کاربر فراهم می آورد.

با استفاده از این ابزار می     بزرگنمایی و کوچکنمایی تصاویر:  -2

رگنمایی و بالعکس تواند با لغزاندن نوار به سمت باال امکان بز

امکان کوچکنمایی را فراهم آورد. البته با چرخاندن غلتک 

 موس نیز این امکان فراهم است.

راهنمای سفر: با کلیک روی این گزینه اطالعات جالب در  -5

ارتباط با منطقه ای که تصویر آن کامل توی صفحه دانلود 

شده را می دهد شما می توانید عکسهای مناطق تاریخی و 

 ی را برای منطقه مورد نظر از اینجا مشاهده نمایید.دیدن

با کلیک روی این                  نوار نمایش تاریخی تصاویر:  -2

آیکون امکان دسترسی به تصاویر آرشیو شده در زمانهای 

مختلف را در مورد منطقه فعال در صفحه می دهد. با لغزاندن 

 پیدا کرد. نوار به سمت چپ می توان به تصاویر گذشته دست

                                                (: Imagery Dateتاریخ تصویر فعال در صفحه ) -2

این گزینه تاریخ دقیق تصویر اخذ شده توسط ماهواره را در 

اختیار کاربر قرار می دهد. به شرطی این اطالعات ظاهر می 

 شود که تصویر کامل در صفحه دانلود شده باشد.

مختصات جغرافیایی )عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و  -1

 در این قسمت مختصات مکانی  ارتفاع(:

هر نقطه از صفحه جاری نمایش می دهد چنانچه در تنظیمات 

 ,Degreesنمایش طول و عرض جغرافیایی بر اساس )

Minutes, Second تنظیم شده باشد مختصات را بصورت )

. در نمایش ابتدا عرض جغرافیایی مشاهده خواهید نمود

جغرافیایی سپس طول جغرافیایی نشان داده می شود. اگر 

 Universalتنظیمات براساس مختصات متریک )

Transvers Mercator ،باشد مختصات بر اساس زون )

خواهد بود. بعد از مختصات مسطحاتی، ارتفاع  Yو  Xردیف و 

(elevظاهر می شود که بر مبنای ارتفاع از سطح در ) یا می

 باشد.



این                                       (:eye altارتفاع دید ) -3

گزینه ارتفاع دید از باال را نشان می دهد فرض بر این که شما 

سوار بر یک بالن یا هلی کوپتر در حال نگاه کردن به زمین 

 هستید.

با استفاده از این نماد        وضعیت وضوح تصویر در صفحه:   -10

توان درجه وضوح و دانلود تصویر در صفحه را فهمید می 

چنانچه این دایره کامل شده باشد نشان دهنده دانلود تصویر با 

 توجه به وضعیت بزرگنمایی انجام شده در صفحه است.

 (Sidebar) نوار کناری: (Cسوم )بخش 

 :این بخش خود شامل سه قسمت می باشد

بر اساس : امکان جستجوی مکانها (Search) جستجو -1

 نام، آدرس و موقعیت جغرافیایی وجود دارد.

: الیه های ایجاد شده توسط کاربر و یا (Places) مکانها -4

در این   GPSداده های اضافه شده با سایر فرمتها و یا 

 قسمت ظاهر می شود.

: در این قسمت الیه های مختلفی از (Layers) الیه ها -0

جاده ها   (،Terrainقبیل مدل رقومی ارتفاعی زمین )

(Roads( ساختمانها ،)Buildings مرزهای سیاسی ،)

(Bordersو ساختمانهای )  ( 3سه بعدی-D 

Buildingsو مکانها   ( به منظور گویاسازی بهتر عوارض

با تصاویر ماهواره ای قرار داده شده است که  در تلفیق 

فعال یا غیر فعال  می توانند برحسب نیاز آنها را   کاربران

. بعنوان مثال چنانچه بخواهیم نمایش سه بعدی از نمایند

حتما باید الیه  سطح زمین بر روی تصاویر داشته باشیم 

 ( فعال باشد.Terrainمدل رقومی ارتفاعی زمین )

 تنظیمات گوگل ارث

 برای انجام تنظیمات گوگل ارث از مسیر زیر وارد 

  Main menu\Tools\optionsوارد شوید:

تنظیمات زیر را به ترتیب انجام  Google Earth Optionsدر پنجره 

 دهید:

 3D viewمرحله اول: تنظیمات 

 True Color (32bit)گزینه  Texture Colorsدر قسمت  -1

 تیک زده شود.



 Mediumگزینه  Anisotropic Filteringدر قسمت  -4

 انتخاب شود.

 Mediumبهترین گزینه  Label/Icon Sizeدر قسمت  -0

 است.

 انتخاب شود. Dirctxگزینه  Graphic Modeدر قسمت  -2

را   2تا  1یش فرض گرینه های پنکته: البته نرم افزار بطور 

 روی مناسبترین حالت قرار داده است.

)نمایش طول و عرض  Show Lat/Longدر قسمت  -5

    جغرافیایی( چنانچه بخواهیم مختصات مکانی بر اساس درجه

 ,Degreesدقیقه و ثانیه نمایش داده شود گزینه 

Minutes, Seconds  انتخاب شود. ولی چنانچه با سیستم

در  UTMمتریک کار میکنید با توجه به اینکه سیستم تصویر 

ایران رواج بیشتری دارد و برای مناطق در سطح کوچک 

 Universal Transversکاربرد بیشتری دارد گزینه 

Mercator .انتخاب شود 

حدهای اندازه باید وا Units of Measurementدر قسمت  -2

گیری انتخاب شود. با توجه به اینکه واحد اندازه گیری داده ها 

در ایران بر اساس سیستم متریک و آنهم متر می باشد پس 

 تیک زده شود. Meters, Kilometersگزینه 

بایستی یک عدد را  Elevation Exaggerationدر قسمت  -2

ر نمایشهای بعنوان اغراق ارتفاعی به نرم افزار معرفی نمود. د

سه بعدی از سطح زمین با توجه به اینکه نمایش ارتفاع و 

ستی بلندیها بر روی مانیتور نمایش داده می شود ممکن پ

ستی بلندی پایین و تنوع کم پاست برای مناطق با رتفاع 

نتوان بخوبی تغییرات ارتفاعی را مشاهده نمود لذا می توان 

م افزار معرفی نمود که یک عدد را بعنوان اغراق ارتفاعی به نر

اختالف ارتفاعی مناطق مشهودتر باشد. هر اندازه این عدد 



( اغراق ارتفاعی بیشتر خواهد بود. عدد 0بزرگتر باشد )حداکثر

پیشنهاد  1.5بهینه برای خیلی از مناطق مختلف ایران 

 میگردد.

اگر چنانچه بخواهیم امکان نمایش سه بعدی تصاویر و نیز  -1

 Use 3D Imageryباشد می توان گزینه  ساختمانها فراهم

را فعال کرد. البته در صورت فعال بودن این گزینه سرعت 

پردازش و دانلود تصاویر پایینتر خواهد بود. چنانچه به 

نمایشهای سه بعدی نیازی ندارید می توانید آنرا غیرفعال 

 نمایید.

 نجره را نبندید.پکلیک کنید. ولی  Applyروی گزینه  -3

 (Cacheم: تنظیمات حافظه )مرحله دو

 می توان میزان حافظه Memory Cache Sizeدر قسمت  -1

مورد نیاز موقع اجرای نرم افزار را تعریف نمود. در این  پنهان

صورت به اندازه عدد تعریف شده امکان بار گذاری تصاویر 

 وجود دارد.

دیسک میزان حافظه هارد  Disk Cache Sizeدر قسمت  -4

ای گوگل ارث را بایستی معرفی کرد برای ذخیره داده ه

چنانچه اطالعات زیادی را می خواهید با فرمت گوگل ارث 

روی سیستم ذخیره نمایید می توانید فضای بیشتری را به آن 

 گیگابایت است. 4اختصاص داد عدد پیش فرض نرم افرار 

و فضای هارد مربوط به  پنهانچنانچه به اطالعات حافظه  -0

ید و یا فضای کافی برای اجرای نرم افزار گوگل ارث نیازی ندار

 Clearندارید می توانید با کلیک روی گزینه های 

Memory Cache/ Clear Disk Cache  حافظه را پاک

 کرد.

 .نبندید را پنجره ولی. کنید کلیک Apply گزینه روی -2



را بدون  Navigationو  Touringتذکر: تنظیمات سرپوشه های 

 تغییرات بپذیرید.

 (General) عمومی تنظیمات: سوم لهمرح

زبان را روی انگلیسی  Language Settingدر قسمت  -1

(English US تنظیم نمایید. تا بتوانید از امکانات نرم افزار )

 بطور کامل استفاده نمایید.

نکته: شما می توانید زبان پارسی را نیز برگزینید ولی در 

افزار وجود  این حالت امکان حذف بعضی از قابلیتهای نرم

 دارد همچنین سرعت دانلود تصاویر پایینتر است.

 Showبا غیر فعال کردن گزینه  Start Up Tipsدر قسمت  -4

start up tips  می توان بعضی از پنجره های تبلیغاتی و

 نکات در شروع باز شدن نرم افزار را غیرفعال کرد.

 کنید. OKپنجره را  و کنید کلیک Apply گزینه روی-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجوی مکانها و مختصات جغرافیایی در محیط گوگل ارث

برای جستجوی مکانهای مشخص مانند اسامی شهرها و یا  -1

مناطق با محبوبیت باال در دنیا کافی است در قسمت 

اسم مکان مورد نظر را به  ( نوار کناریSearchجستجوی )

کلیک  searchانگلیسی تایپ نموده سپس روی گزینه 

مکان مورد نظر بعد از چند لحظه روی صفحه نمایش  نمایید.

  ظاهر می شود.
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 ,عالمت 

برای جستجوی یک منطقه بر اساس مختصات جغرافیایی  -4

شکل )طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی( کافی است بصورت 

 کلیک search گزینه روی را تایپ نموده سپس روبرو اعداد

 نمایش صفحه روی لحظه چند از بعد نظر مورد مکان. نمایید

 .شود می ظاهر

 

 

 

 

 

 

نکته: برای بزرگنمایی )چرخش به بیرون( یا کوچک نمایی )چرخش 

به داخل( تصویر از غلطک ماوس استفاده نمایید. برای جابجایی 

 فعال و امکان حرکت را می دهد. panتصویر در حالت طبیعی 

 

 

 در محیط گوگل ارث برداری رقومی سازی کالسه های عوارض

 (Path) رقومی سازی عوارض خطی مرحله اول:

مسیر زیر یک پوشه جدید  طریق منوی اصلی و از ابتدا از -1

  Add\ folderایجاد نمایید

به پوشه جدید  Name، در قسمت  New Folder در پنجره -4

کنید.  OK، سپس پنجره را Roadsمثال  یک نام بنویسید

 نوار کناری ظاهر می شود. PLACESپوشه جدید در بخش 

تعریف یک عارضه خطی روی پوشه ایجاده راست کلیک  برای -0

تا  را انتخاب نمایید. Path سپس و Addنموده سپس گزینه 

 باز شود. New Pathپنجره 



یک اسم  New Pathبرای عارضه خطی جدید در پنجره  -2

 (.Route1بنویسید )

 ,Styleمی توان سبک و رنگ خط جدید را از طریق سرپوشه  -5

color خط را از گزینه  تغییر داد رنگcolor  و اندازه خط را

 را نبندید.تغییر دهید. پنجره  Widthاز گزینه 

نشانگر را قرار داده و در هر نقطه مرکز روی نقطه شروع خط  -2

 تا به انتهای مسیر برسید. شکستگی )زانو( یک کلیک نمایید

: در صورت خطا و انحراف از مسیر با راست کلیک 1نکته

 یک زانو با هر کلیک به عقب برگشتمیتوان یک اندازه 

: برای جابجایی به جهات مختلف از کلیدهای جهت دار 4نکته

 روی صفحه کلید استفاده نمایید.

کلیک نمایید. خط رقومی شده با  OKبا اتمام کار روی گزینه  -2

 ظاهر می شود. Placesهمان نام در پوشه مربوطه در قسمت 

 0همان پوشه، مراحل برای ایجاد یک عارضه خطی جدید در  -1

را دوباره تکرار نمایید. فقط دقت شود که اسامی عوارض  2تا 

 یکسان نباشد.

 

 



 (Polygon) مرحله دوم: رقومی سازی عوارض پلی گنی

 جدید پوشه یک زیر مسیر از و اصلی منوی طریق از ابتدا -1

  Add\ folderنمایید ایجاد

برای  Name، در قسمت  New Folderدر پنجره  -4

، سپس LandUseوشه جدید یک نام بنویسید مثال پ

نوار  PLACESکنید. پوشه جدید در بخش  OKپنجره را 

 کناری ظاهر می شود. 

برای تعریف یک عارضه پلی گنی روی پوشه ایجاده  -0

را  Polygonو  Addراست کلیک نموده سپس گزینه 

 انتخاب نمایید.

 New Polygonبرای عارضه پلی گنی جدید در پنجره  -2

 (.Orchardیک اسم بنویسید )

می توان سبک و رنگ پلی گن جدید را از طریق سرپوشه  -5

Style, color  تغییر داد رنگ و اندازه خط را از گزینه

Line  پلی گن را از قسمت داخل و رنگArea  تعیین

تغییر  Outlineبه  Areaکنید بهتر است که وضعیت 

زی داده شود تا رنگ داخل پلی گن موقع رقومی سا

 مراحم کاربر نباشد.

برای محاسبه محیط و مساحت پلی گن به سرپوشه  -2

measurement ( رفته و برای محیطperimeter و )



( واحد اندازه گیری تعریف نمایید. پنجره Areaمساحت )

 را نبندید.

روی محدوده مورد نظر زووم کرده سپس مرکز نشانگر را  -2

ستگی یک روی نقطه شروع قرار داده و در هر نقطه شک

 کلیک کنید تا پلی گن تکمیل شود.

کلیک نمایید. عارضه پلی  OKبا اتمام کار روی گزینه  -1

گنی رقومی شده با همان نام در پوشه مربوطه در قسمت 

Places .ظاهر می شود 

برای ایجاد یک عارضه  -3

پلی گنی جدید در 

 0همان پوشه، مراحل 

 کسان نباشد.را دوباره تکرار نمایید. اسامی عوارض ی 1تا 

 (Placemark) مرحله سوم: رقومی سازی عوارض نقطه ای

 جدید پوشه یک زیر مسیر از و اصلی منوی طریق از ابتدا -1

  Add\ folderنمایید ایجاد

برای  Name، در قسمت  New Folderدر پنجره  -4

، سپس پنجره Pointsپوشه جدید یک نام بنویسید مثال 

نوار کناری  PLACESکنید. پوشه جدید در بخش  OKرا 

 ظاهر می شود. 



برای تعریف یک عارضه نقطه ای روی پوشه ایجاده راست  -0

را  Placemarkو  Addکلیک نموده سپس گزینه 

 انتخاب نمایید.

 Newبرای عارضه نقطه ای جدید در پنجره  -2

Placemark ( یک اسم بنویسیدPt1.) 

می توان سبک و رنگ عارضه نقطه ای جدید را از طریق  -5

کون نماد نقطه تغییر داد رنگ و اندازه نقطه را از گزینه آی

scale .تغییر داد 

2- kramecalp  بصورت تصادفی در یک نقطه ظاهر می

 شود می تواند آنرا به محل مورد نظر جابجا کرد.

کلیک نمایید. عارضه نقطه  OKبا اتمام کار روی گزینه  -2

ای رقومی شده با همان نام در پوشه مربوطه در قسمت 

Places .ظاهر می شود 

برای ایجاد یک عارضه نقطه ای جدید در همان پوشه،  -1

را دوباره تکرار نمایید. اسامی عوارض  2تا  0مراحل 

 یکسان نباشد.

 

 

ذخیره سازی کالسه های عوارض ایجاد شده در 

 محیط گوگل ارث



برای ذخیره تصاویر دانلود شده و نیز کالسه های  -1

از مسیر ذخیر با عوارض رقومی شده کافی است 

اقدام به ذخیره سازی  Save my Placesانتخاب 

 File\ Save\Save My Placesنمود.

برای ذخیره محیط نمایش فعلی بصورت یک عکس  -4

 Saveگزینه  جهت پرینت یا استفاده در گزارشات

Image .یک نوار  را در مسیر قبلی انتخاب نمائید

زیر  ابزار جدید برای تنظیمات عکس جهت ذخیره

 نوار ابزار استاندارد ظاهر می شود.

می توان اجزای  Map Optionsدر قسمت  -0

ضروری نقشه را تیک زد که هنگام خروجی اطراف 

 Title andعکس ظاهر شوند با انتخاب گزینه 

Description  میتوان به عکس عنوان داد و

توضیحی کوتاه در مورد آن نوشت. راهنمای نقشه 

و  Scaleیاس با انتخاب ، مقLegendبا انتخاب 

ظاهر  Compassعالمت جهت شمال با انتخاب 

 خواهند شد.

برای تنظیم میزان کیفیت عکس میتوان از قسمت  -2

Resolution اقدام به انتخاب کیفیت مناسب ،

نمود بدیهی است هر اندازه عدد انتخاب شده بزرگتر 



باشد. میزان وضوح باالتر و کیفیت پرینت مطلوبتر 

ولی به عوض سرعت ذخیره کندتر و خواهد بود 

 فضای بیشتری برای ذخیره نیاز است.

می توان یک مسیر  Save Imageبا انتخاب گزینه  -5

ذخیره  JPEGبرای ذخیره عکس تعریف و با فرمت 

 نمود.

 ArcGISتبدیل کالسه های عوارض از محیط گوگل ارث به محیط 

گنی و نقطه  برای انتقال کالسه های عوارض رقومی شده )خطی، پلی

به ترتیب زیر در دو مرحله   ArcGISازمحیط گوگل ارث به محیط  ای(

 عمل نمایید:

مرحله اول: ذخیره کالسه های عوارض ایجاد شده در محیط گوگل ارث 

 :KMZیا  KMLبه فرمت 

ابتدا روی پوشه مربوط به کالسه عارضه موردنظر )مثال  -1

Roads در قسمت )Places ک نموده نوار کناری راست کلی

 کلیک نمائید. Save Place Asسپس گزینه 

 

، یک مسیر را برای ذخیره کالسه عارضه Save Asدر پنجره  -4

 مورد نظر انتخاب نمائید.

 Fileبرای کالسه عارضه مورد نظر می توان یک نام جدید در  -0

name .نوشت و یا پیش فرض را پذیرفت 



 د.تغییر دهی KML.*به  Save typeفرمت ذخیره را در  -2

 کلیک کنید. Saveروی گزینه  -5

/  shp.*به فرمت برداری ) KMZیا  kmlمرحله دوم: تبدیل فایل 

*.mdb/*.gdb در محیط )ArcGIS: 

شوید سپس مراحل زیر را به ترتیب دنبال  ArcMapابتدا وارد محیط 

 کنید:

1- Arctoolbox  را باز

 kml toتابع کنید و 

layer  را از مسیر

تا  روبرو باز کنید

 layer toجره پن

KML .باز شود 

 Input KML Fileدرقسمت  Layer to KMLدر پنجره  -4

را در مسیر ذخیره  KMLکالسه عارضه ذخیره شده با فرمت 

 شده فراخوانی نمایید.

برای ذخیره الیه تبدیل  Output Locationدر قسمت  -0

فرمت شده، یک مسیر ذخیره تعریف نمایید )توجه کنید باید 

 فی کنید فولد نباید باز شود(.یک فولدر را معر

برای الیه   Output Data Name (optional)در قسمت  -2

 جدید یک اسم بنویسید.

در پنجره فوق کلیک نمایید منتظر  OKدر خاتمه روی گزینه  -5

باشید تا پیغام موفقیت آمیز بودن دستور پایین سمت راست 

ArcMAP .ظاهر شود 

 



به  KMLارض تبدیل شده از مرحله سوم: آماده سازی کالسه های عو

 :ArcGISفرمت 

چنانچه می خواهید از کالسه های عوارض تبدیل شده از فرمت گوگل 

د تلفیق با سایر داده ها در  استفاده نمائید باید  ArcGISارث به فرمت 

 اصالحات زیر را روی این الیه ها انجام دهید:

تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی کالسه های گام اول: 

(: تمام الیه هایی UTMارض به سیستم مختصات متریک )عو

می شوند دارای  ArcGISکه از گوگل ارث وارد محیط 

 projectسیستم مختصات جغرافیایی می باشند بنابراین باید 

 مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید: شوند.

  Toolboxرا از داخل جعبه ابزار  Projectتابع  -1

 باز شود.  Projectتا پنجره از مسیر روبرو باز کنید. 

 

 

 

 Input Dataset orدر قسمت  Projectدر پنجره  -4

Feature Class مورد نظر را فراخوانی  عارضه کالسه

 .نمایید

در این قسمت سیستم مختصات فعلی کالسه عارضه  -0

نمایش داده می شود )این قسمت قابل تغییر نمی باشد 

 فقط برای آگاهی کاربر آورده می شود(.

 Output Dataset or Feature Classر قسمت د -2

برای الیه جدید یک مسیر و نام برای ذخیره تعریف 

 نمایید.



با کلیک  Output Coordinate Systemدر قسمت 

 Spatial Reference Propertiesبر روی آیکون 

یک پنجره جدید باز می شود که می توان سیستم 

تا  Aحل )مرا مختصات جدید )متریک( مطابق شکل زیر

E) .تعریف نمود 

A( انتخاب سیستم مختصات متریک )Projected 

Coordinate System) 

B انتخاب سیستم تصویر )UTM 

C( انتخاب سطح مبنای بضوی محاسباتی )DATUM :)

 WGS_1984برای بسیاری از داده ها در ایران 

D انتخاب کامل یستم مرجع مکانی به زبان )ArcGIS :

که شماره زون بسته به منطقه مکانی  در اینجا دقت شود

و طول جغرافیایی متفاوت می باشد بعنوان راهنما می 

 توان از گوگل ارث کمک گرفت.

E پنجره را )OK  کنید تا به پنجرهProject .برگردید 

نمایید. در صورتیکه  OKرا  Projectنهایتا پنجره  -2

 الیه جدید بعد از اتمام تبدیل در فهرست ظاهر نشد از

 ArcMapدر نوار ابزار استاندارد به  Add Dataطریق 

 اضافه نمایید.

 

 دوم: اصالح توپولوژی الیه های پلی گنی: گام

در مورد کالسه های عوارض پلی گنی بعد از تبدیل 

(، پلی گنها هنوز ار projectسیستم مختصات مکانی )



لحاظ ارتباطات مکانی و ساختار دچار مشکل هستند. 

نی بروز می کند که بخواهید این الیه این مشکل زما

استفاده کنید  ArcGISها را با سایر الیه های دیگر در 

نمایید یا از  Mergeمثال با یک الیه پلی گنی دیگر 

نمائید. برای رفع  Updateطریق آن یک الیه دیگر را 

مشکل و بازسازی ساختار الیه پلی گنی مراحل زیر را 

 دنبال کنید:

 Polygonتابع  -1

to Line  را از

جعبه ابزار 

Toolbox  از

مسیر روبرو 

باز  Polygon to Lineتا پنجره فراخوانی نمائید. 

 شود.

 Input، در قسمت  Polygon to Lineدر پنجره  -4

Feature .کالسه عارضه پلی گنی را وارد نمائید 

یک مسیر  Output Feature Classدر قسمت  -0

 عریف نمائید.ذخیره و نام برای کالسه عارضه جدید ت

کلیک نمایید منتظر باشید تا الیه  OKروی گزینه  -2

 جدید به فهرست اضافه شود.

به احتمال زیاد کالسه عارضه خطی جدید، نیاز به  -5

ویرایش داشته باشد. بعضی از خطوط که در مرزهای 

دارند و یا  Overlapمشترک دو پلی گن حالت 

از  جاهایی که خطوط به هم نرسیده اند با استفاده



 اصالح نمائید. Editorنوار ابزار 

را از جعبه ابزار  Feature to Polygonتابع  -2

Toolbox  از مسیر روبرو فراخوانی نمائید. تا پنجره

Feature to Polygon .باز شود 

، در قسمت Feature to Polygonدر پنجره  -2

Input Features    کالسه عارضه خطی اصالح

 شده را وارد نمائید.

السه عارضه جدید یک نام و مسیر ذخیره در برای ک -1

 وارد نمائید. Output Featureقسمت 

چنانچه خطوط بهم نرسیده باشند یک عدد را با  -3

 XY، بعنوان بر حسب متر توجه به فاصله احتمالی

Tolerance .وارد نمایید 

کلیک کنید منتظر باشید تا  OKروی گزینه   -10

 الیه جدید به فهرست اضافه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


