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 المقدمة
  

 Google وما یلیھ من إصدارات برنامج ٤٫٢یتناول دلیل المستخدم الحالي اإلصدار 
Earth.  

 لبرنامج تثبیت وتنزیلفور قیامك بإجراء ! Google Earthمرحًبا بك في برنامج 
Google Earth ،یتحول جھاز الكمبیوتر الخاص بك إلى نافذة على أي مكان في العالم ،

األمر الذي یتیح لك إمكانیة عرض صور عالیة الدقة تم التقاطھا بواسطة القمر الصناعي، 
خمسة أشیاء رائعة وسھلة یمكن راجع . سماء الطرق والشوارع وقوائم بالشركات والمزیدباإلضافة إلى المرتفعات وأ

  .Google Earthالقیام بھا في برنامج 

المجاني، باللغة اإلنجلیزیة  Adobe Readerمطلوب  (نسخة قابلة للطباعة من دلیل المستخدم ھذایمكنك عرض 
  ).فقط

  

 
استخدم الموضوعات التالیة لمعرفة 

 - Google Earth أساسیات برنامج
األرضیة والبحث  التنقل في الكرة

 :والطباعة والمزید
 الشروع في معرفة برنامج •

Google Earth  
  ٤٫٢میزات جدیدة في اإلصدار  •
 Google التنقل في برنامج •

Earth  
  البحث عن األماكن واالتجاھات •
وضع عالمات على األماكن  •

  ى األرضعل
  إظھار نقاط مھمة أو إخفاؤھا •
  إمالة تضاریس التالل وعرضھا •
  مشاھدة المعالم •

 
ق، للوصول إلى موضوعات أخرى موجودة في ھذه الوثائ

أو ألق نظرة على ) الیمین على(راجع جدول المحتویات 
 :الموضوعات الھامة التالیة

 Google تسجیل األفالم باستخدام برنامج •
Earth  

  استخدام الطبقات •
  استخدام األماكن •
  إدارة نتائج البحث •
  قیاس المسافات والمساحات •
  رسم المسارات والمضلعات •
  استخدام تراكبات الصور •
 Google مع برنامج GPS استخدام أجھزة •

Earth  
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  Google Earthالشروع في معرفة برنامج 

  : Google Earthج یوضح الشكل التوضیحي التالي بعض المیزات المتاحة في اإلطار الرئیسي لبرنام

  
وقد یعرض برنامج . إدارة نتائج البحث واھاتالبحث عن األماكن واالتج استخدمھا بھدف - لوحة البحث .١

Google Earth ECعالمات تبویب إضافیة  .  
  .  لألرضمنظور إضافيحصول على  تستخدم لل-الخریطة الموجزة  .٢
لوحات البحث واألماكن ( انقر فوقھ إلخفاء الشریط الجانبي أو عرضھ - إظھار الشریط الجانبي/إخفاء .٣

  ). والطبقات
  . عالمة موضعیة لموقعقھا إلضافة  انقر فو- العالمة الموضعیة .٤
  . إلضافة مضلع انقر فوقھ - مضلع .٥
  . )خط أو خطوط(إلضافة مسار  انقر فوقھ - مسار .٦
  . تراكب صور على األرض انقر فوقھ إلضافة - تراكب الصور .٧
  . لقیاس مسافة أو مساحة ما انقر فوقھ - قیاس .٨
  .  بالبرید اإللكترونيصورة أو عرض انقر فوقھ إلرسال - برید إلكتروني .٩
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  .  انقر فوقھ لطباعة العرض الحالي لألرض- طباعة .١٠
 من مستعرض الویب Google انقر فوقھ إلظھار العرض الحالي في خرائط - Googleعرض في خرائط  .١١

  . لدیك
  . لعرض النجوم ومجموعات النجوم والمجرات والكواكب وقمر كوكب األرضوقھا  انقر ف- Skyالمیزة  .١٢
راجع ما (تصغیرھا و تحریكھا / استخدمھا إلمالة نقاط العرض الخاصة بك وتكبیرھا- عناصر التحكم في التنقل .١٣

  ). یلي
  . استخدمھا لعرض النقاط الھامة - لوحة الطبقات .١٤
  . لتحدید مواقع العالمات الموضعیة وحفظھا وتنظیمھا وإعادة زیارتھا استخدمھا - لوحة األماكن .١٥
  .  یعرض الكرة األرضیة وتضاریسھا في ھذا اإلطار- عارض ثالثي األبعاد .١٦
  .  یعرض حالة تدفق اإلحداثیات واالرتفاع والصور ھنا- شریط الحالة .١٦

  Google Earthائعة وسھلة یمكن القیام بھا في برنامج خمسة أشیاء ر

  : واالستمتاع بھ؟ حاول القیام بأي إجراء مما یليGoogle Earthھل ترید بدء استخدام برنامج 
أدخل الموقع في مربع . االنتقال إلى انقر فوق -عرض صورة بیتك أو مدرستك أو أي مكان على األرض  .١

ینتقل بك . ، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الموقع)لوحة األماكن(في نتائج البحث . بحث ثم انقر فوق الزر اإلدخال
  . إلى ھذا الموقعGoogle Earthبرنامج 

  الزر بحث 
  : تشغیل جولة ثم انقر فوق الزر مشاھدة المعالم في لوحة األماكن، حدد المجلد - االنتقال في جولة حول العالم .٢

  
التجول في  و الحصول على اتجاھات راجع - المسار) تتبع(للحصول على اتجاھات القیادة من مكان إلى آخر  .٣

  . المسار
 في لوحة -  اآلخرونGoogle Earthعرض ممیزات ومواقع رائعة أخرى أنشأھا مستخدمو برنامج  .٤

. تظھر عالمات موضعیة ومیزات أخرى ھامة في العارض ثالثي األبعاد. حقیبة عرض المنتدیاتالطبقات حدد 
لمزید )POIs(استخدام النقاط المھمة راجع . نقاط المھمة التالیة للعرض واالستكشافانقر نقًرا مزدوًجا فوق ال

  . من المعلومات
بال، مثل وادي جراند  یكون ھذا أكثر روعًة مع تضاریس التالل أو الج- عرض تضاریس ثالثیة األبعاد لمكان .٥

عندما یقوم العرض بإظھار الموقع، استخدم شریط تمریر اإلمالة ).  السابق١راجع رقم (انتقل إلى موقع . كانیون
 لمزید من إمالة تضاریس التالل وعرضھا وي التنقلاستخدام عناصر التحكم فراجع . إلمالة التضاریس

  . المعلومات

  تمریر اإلمالة شریط 

  .Google Earthعرض نماذج ألشیاء أخرى یمكنك مشاھدتھا والقیام بھا في برنامج 

  

  

  ٤٫٢میزات جدیدة في اإلصدار 

  :  ھذا عدًدا من المیزات الجدیدة الرائعة، بما في ذلكGoogle Earthیتضمن إصدار برنامج 
   عرض األجرام السماویة بما فیھا النجوم واألبراج والمجرات والكواكب وقمر كوكب األرض - Skyالمیزة  •
   معرفة المزید - ھناك اآلن العدید من الصور ثالثیة األبعاد التي یمكنك التنقل بینھا واستعراضھا  •
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    2.2KMLیدعم  •
  یدعم إصدارات اللغات الجدیدة  •
  )  فقطWindows(عالمة الموضعیة ملفات فیدیو في بالونات ال •

  Google Earthتثبیت برنامج 

  . Google Earthمركز تعلیمات ، تفضل بزیارة Google Earthللحصول على معلومات حول تثبیت 

  متطلبات النظام

، یجب أن یتوفر Windows على جھاز كمبیوتر شخصي یعمل بأحد أنظمة تشغیل Google Earthخدام برنامج الست
  :لدیك على األقل ما یلي

   Windows Vista أو Windows XP أو Windows 2000: نظام التشغیل •
   میغاھرتز ٥٠٠ بسرعة Pentium 3: وحدة المعالجة المركزیة •
   میغابایت ١٢٨ذاكرة وصول عشوائي سعتھا ): عشوائيذاكرة الوصول ال(ذاكرة النظام  •
   میغابایت ٤٠٠مساحة خالیة قدرھا : القرص الثابت •
  ثانیة / كیلوبت١٢٨: سرعة الشبكة •
   میغابایت ١٦ سعتھا VRAMقدرة على التعامل مع الرسومات ثالثیة األبعاد مع ذاكرة : بطاقة الرسومات •
١٠٢٤ﾗشاشة : الشاشة •   " بت ١٦ألوان عالیة "، 768
  . التكوین الموصى بھللحصول على أفضل أداء، راجع  •

  :، یجب أن یتوفر لدیك على األقل ما یليMac على أنظمة تشغیل Google Earthالستخدام برنامج 
   أو أحدث Mac OS X 10.4: نظام التشغیل •
   میغاھرتز ٥٠٠ بسرعة G3: المركزیةوحدة المعالجة  •
   میغابایت ٢٥٦ذاكرة وصول عشوائي سعتھا ): ذاكرة الوصول العشوائي(ذاكرة النظام  •
   میغابایت ٤٠٠مساحة خالیة قدرھا : القرص الثابت •
  ثانیة / كیلوبت١٢٨: سرعة الشبكة •
   میغابایت ١٦ سعتھا VRAMقدرة على التعامل مع الرسومات ثالثیة أبعاد مع ذاكرة : بطاقة الرسومات •
١٠٢٤ﾗ: الشاشة •   " آالف األلوان"، 768
   التكوین الموصى بھللحصول على أفضل أداء، راجع  •

فر لدیك ، یجب أن یتوLinux على كمبیوتر شخصي یعمل باستخدام نظام تشغیل Google Earthالستخدام برنامج 
  :على األقل ما یلي

• Kernel 2.4 أو أحدث   
• glibc 2.3.2 w/ NPTL أو أحدث   
• XFree86-4.0 أو x.org R6.7 أو أحدث   
   میغاھرتز ٥٠٠ بسرعة Pentium 3: وحدة المعالجة المركزیة •
   میغابایت ١٢٨ذاكرة وصول عشوائي سعتھا ): ذاكرة الوصول العشوائي(ذاكرة النظام  •
   میغابایت مساحة خالیة ٤٠٠: القرص الثابت •
  ثانیة / كیلوبت١٢٨: سرعة الشبكة •
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   میغابایت ١٦ سعتھا VRAMقدرة على التعامل مع الرسومات ثالثیة أبعاد مع ذاكرة : بطاقة الرسومات •
  الشاشة "  بت١٦ألوان عالیة "، ١٠٢٤ﾗ٧٦٨: الشاشة •

التكوین الموصى بھ ألجھزة . صراًحة ھنا على تكوینات أخرى غیر واردة Google Earthالحظ أنھ قد یعمل برنامج 
  :Linuxكمبیوتر التي تعمل باستخدام نظام 

• Kernel 2.6 أو أحدث   
• glibc 2.3.5 w/ NPTL أو أحدث   
• x.org R6.7 أو أحدث   

  : التالیة، ولكنھ یعمل بالتأكید على إصدارات أخرىGNU/Linux على إصدارات Google Earthتم اختبار برنامج 
• Ubuntu 5.10   
• Suse 10.1   
• Fedora Core 5   
• Linspire 5.1   
• Gentoo 2006.0   
• Debian 3.1   
• Red Hat 9   

 Googleإذا كان برنامج .  بشكل صحیحOpenGLالرجاء التأكد من أن النظام الخاص بك قام بتكوین برامج تشغیل 
Earthتشغیل فیدیو مختلفة یعمل ببطء وال یستجیب، یلزم قیام النظام الخاص بك على األرجح استخدام برامج  .  

  

  تغییر اللغات

  :إلجراء ذلك. Google Earthیمكنك تغییر اللغة المعروضة في برنامج 
انقر فوق عالمة التبویب ).  >Google Earth تفضیالت: Macأنظمة تشغیل  (خیارات > أدواتانقر فوق  .١

  . عام
 مع اللغة التي یستخدمھا نظام النظام االفتراضي .یتوافق . تحت إعدادات اللغة، اختر اللغة المناسبة التي تختارھا .٢

  . تشغیل الكمبیوتر الخاص بك

  : اللغات التالیةGoogle Earth من برنامج ٤٫١یدعم اإلصدار 
  العربیة  •
  التشیكیة  •
  الھولندیة  •
  اإلنجلیزیة  •
  الفرنسیة  •
  األلمانیة  •
  اإلیطالیة  •
  الیابانیة  •
  الكوریة  •
  البولندیة  •
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  البرتغالیة  •
  الروسیة  •
  إلسبانیة ا •

  الدعم اإلضافي

 عدًدا من المصادر التي یمكنھا مساعدتك في استخدام برنامج Googleباإلضافة إلى دلیل المستخدم ھذا، تقدم شركة 
Google Earthتتضمن ھذه المصادر.  والتمتع بھ:  

  . Google Earthتقدم ھذه الدورات التعلیمیة درًسا تفاعلًیا باستخدام برنامج : علیمیةالدورات الت •
   . Google Earthحول برنامج ) FAQs(استعرض قائمة بإجابات على األسئلة الشائعة : األسئلة الشائعة •
  . استخدم مركز التعلیمات في أي وقت للبحث عن المعلومات اإلضافیة: Google Earthمركز تعلیمات  •
خطاء عرض معلومات تتعلق على وجھ التحدید بموضوعات استكشاف األ: استكشاف األخطاء وإصالحھا •

  . Google Earthوإصالحھا في برنامج 
• Google Earth Community : تعلم المزید من مستخدميGoogle Earth بطرح األسئلة والمشاركة 

  . Google Earthفي اإلجابات من خالل منتدیات 
 Google Earthتوضح ھذه المدونة كیفیة استخدام بعض میزات برنامج : Google Earthاستخدام  •

  . الھامة

  تحدید خادم

  .EC وGoogle Earth Proھذا القسم وثیق الصلة بمستخدمي برنامجي : مالحظة

وھو یتیح لك اختیار . تحدید خادم ألول مرة، یظھر مربع الحوار Google Earth ECعندما تبدأ تشغیل إصدار 
  : تتضمن اإلعدادات في مربع الحوار ھذا. إعدادات الخادم المناسبة

  . لمزید من المعلومات، اتصل بالمسؤول الخاص بك. و أدخلھاختر عنوان الخادم المناسب أ: الخادم •
  . لمزید من المعلومات، اتصل بالمسؤول الخاص بك. المنفذ المناسب لھذا الخادم: المنفذ •
حدد ھذا الخیار لتسجیل الدخول إلى ھذا الخادم تلقائًیا عندما تبدأ تشغیل : تسجیل الدخول دائًما إلى ھذا الخادم •

إلظھاره مرة أخرى عندما تبدأ تشغیل برنامج . فال یظھر مربع الحوار ھذا فیما بعد. Google Earthبرنامج 
Google Earthتعطیل تسجیل الدخول التلقائي > ملف، انقر فوق .  

حدد ھذا الخیار، إذا كان یلزم بیئة العمل الخاصة بك تسجیل دخول آمن إلى ھذا : تمكین تسجیل الدخول اآلمن •
  . المعلومات، اتصل بالمسؤول الخاص بكلمزید من . الخادم

إضافة  > ملف، انقر فوق Google Earth ECیمكنك تسجیل الدخول إلیھا في برنامج ) خادم(إلضافة قاعدة بیانات 
تسجیل الخروج من  > ملف، اختر EC أو Google Earth Proلتسجیل الخروج من خادم في برنامج . قاعدة بیانات

  .  واختر اإلعدادات الموضحة فیما سبقتسجیل الدخول إلى الخادم > ملفلى خادم، اختر لتسجیل الدخول إ. الخادم

 Google، یقوم برنامج )إضافة قاعدة بیانات > ملفانقر فوق ( عندما تقوم بإضافة قاعدة بیانات أخرى - تلمیح
Earthباستخدام ھذا . لبیانات الموجودة بتسجیل الدخول إلى قاعدة البیانات الجدیدة مع الحفاظ على االتصال بقاعدة ا

  . الطریقة، یمكنك عرض البیانات من ثمان قواعد بیانات بحد أقصى في آٍن واحد

  . EC أو Pro أو Google Earth Plusإلغاء تنشیط برنامج 

عندما تقوم . ، فیمكنك إلغاء تنشیط ھذا البرنامجEC أو Pro أو Google Earth Plusإذا قمت بتثبیت اإلصدار 
 Google Earth، یحل اإلصدار المجاني للمنتج محل اإلصدار Google Earth Plusلغاء تنشیط اإلصدار بإ
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Plus . عندما تقوم بإلغاء تنشیط اإلصدارGoogle Earth Pro أو EC یتم إزالة الترخیص بحیث یمكنك استخدام ،
  . على كمبیوتر آخرEC أو Proترخیص إصدار 

 Googleإلغاء تنشیط ترخیص  > تعلیمات، انقر فوق EC أو Pro أو Google Earth Plusإللغاء تنشیط إصدار 
Earth Plus أو Pro أو EC .  

 وكلمة المرور، اكتب اسم تسجیل Google Earth Pro/ECعند ظھور شاشة تسجیل الدخول إلى إصداري : تلمیح
  . ذا الكمبیوتر أو كمبیوتر آخرالدخول وكلمة المرور حتى یمكنك استخدامھما الحًقا لتنشیط البرنامج على ھ

  

  Google Earthالتنقل في 

  التنقل حول األرض: اتبع الدورة التعلیمیة الخاصة بھذا الموضوع: تلمیح

ویمكنك التنقل خالل ھذا العرض . عارض ثالثي األبعادا في ، تشاھد األرض وتضاریسھGoogle Earthفي برنامج 
  :ثالثي األبعاد للكرة األرضیة بعدة طرق

   استخدام ماوس •
   استخدام عناصر التحكم في التنقل •

 للحصول على منظورات أخرى خالف إمالة التضاریسیمكنك أیًضا التحكم في عرض األرض الخاص بك من خالل 
 إلى العرض من الشمال إلى أعلى ومن أعلى إعادة تعیین العرض االفتراضي یمكنك أخیًرا،. العرض من أعلى ألسفل

  .ألسفل أینما كنت

  استخدام ماوس

) صورة األرض(ة وسط العارض ثالثي األبعاد للشروع في بدء التنقل باستخدام الماوس الخاص بك، ضع المؤشر ببساط
استناًدا إلى زر الماوس الذي . ، ثم حرك الماوس والحظ ما یحدث في العارض)الیمین أو الیسار(وانقر فوق أحد األزرار 

  :بتحریك الماوس أثناء الضغط على أحد األزرار، یمكنك. تضغط علیھ، یتغیر شكل المؤشر لیشیر إلى تغیر في السلوك
   العرض في أي اتجاه سحب •
  التكبیر أو التصغیر  •
  ) یتطلب زًرا أوسًطا أو بكرة تمریر(إمالة العرض  •
  ) یتطلب زًرا أوسًطا أو بكرة تمریر(تدویر العرض  •

  :یوضح الجدول التالي كافة اإلجراءات التي یمكنك القیام بھا باستخدام الماوس

تحریك العرض في 
شمال (أي اتجاه 

أو جنوب أو شرق 
 (غرب وأ

 .الرئیسي/لتحریك العرض، ضع مؤشر الماوس على العارض واضغط على زر الماوس األیسر
لو كان مؤشر  اسحب العارض كما . إلى ید مغلقة الحظ تغیر رمز المؤشر إلى ید مفتوحة

 .العرض الید یًدا على كرة أرضیة فعلیة، وترید سحب جزء جدید من األرض في
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اتجاه الكتشاف أجزاء جدیدة من الكرة األرضیة ، ویمكنك السحب حتى في  یمكنك السحب في أي
  .حركات دائریة

التحرك باستمرار 
 عبر األرض

 إذا كنت ترید التحرك بشكل مستمر في أي اتجاه، فاضغط مع االستمرار على زر الماوس
. المشھد " تطرح" ثم حرك الماوس بعد فترة وجیزة وحرر الزر، كما لو كنت . ئیسيالر/األیسر

  .انقر مرة واحدة فوق العارض ثالثي األبعاد إلیقاف الحركة

  .یوجد عدد من الطرق للتكبیر باستخدام الماوس التكبیر
 تلكیمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق أي مكان في العارض ثالثي األبعاد لتكبیر عرض  •

  .انقر نقرة واحدة لإلیقاف، أو انقر نقًرا مزدوًجا للتكبیر بشكل أكبر. النقطة
. ناحیتك إذا كان یحتوي الماوس الخاص بك على بكرة تمریر، استخدمھا للتكبیر بالتمریر •

للتكبیر  مع بكرة التمریر (Mac الخیار في أنظمة تشغیل/alt) ALT استخدم المفتاح
  .المزید من اإلعدادات .بزیادات صغیرة

 النقر فوق(یمكنك أیًضا وضع المؤشر على الشاشة والضغط على زر الماوس األیمن  •
CTRL في أنظمة تشغیل Mac).  فور تغیر شكل المؤشر إلى سھم مزدوج، حرك

  .لخلف أو اسحبھ ناحیتك، ثم حرر الزر عندما تصل إلى االرتفاع المطلوبا الماوس إلى
 
تصغیر العرض باستمرار، فاضغط باستمرار على الزر واسحب /أردت تكبیر إذا

انقر مرة . المشھد" تطرح"لفترة وجیزة، ثم حرر الماوس، كما لو كنت  الماوس ألسفل
  .إلیقاف الحركة واحدة فوق العارض

المحمولة، یمكنك سحب إصبعین خالل لوحة  Macintosh  كمبیوترفي بعض أجھزة •
  .للتكبیر أو التصغیر التتبع

  .یوجد عدد من الطرق للصغیر باستخدام الماوس التصغیر
 ، انقر نقًرا(Mac في أنظمة تشغیل CTRL النقر(باستخدام زر الماوس األیمن  •

سیبدأ . ر من ھذه النقطةمزدوًجا فوق أي مكان في العارض ثالثي األبعاد للتصغی
انقر نقرة واحدة لإلیقاف، أو انقر نقًرا مزدوًجا بزر . بالتصغیر بمقدار معین العارض
 (Mac في أنظمة تشغیل CTRL النقر بالماوس مع الضغط على(األیمن  الماوس

  .التصغیر لزیادة مقدار
 رة التمریرإذا كان الماوس الخاص بك یحتوي على بكرة تمریر، فیمكنك استخدام بك •

 الخیار في/ALT (alt استخدم المفتاح). حركة أمامیة(للتصغیر بالتمریر بعیًدا عنك 
  .المزید من اإلعدادات .مع بكرة التمریر للتصغیر بزیادات صغیرة (Mac أنظمة تشغیل

 النقر(یمكنك أیًضا وضع مؤشر الماوس فوق الشاشة والضغط على زر الماوس األیمن  •
فور تغیر شكل المؤشر  .(Mac في أنظمة تشغیل CTRL بالماوس مع الضغط على

مزدوج، حرك الماوس إلى األمام أو ادفعھ بعیًدا عندك، ثم حرر الزر عندما  إلى سھم
تصغیر باستمرار، فاضغط باستمرار على الزر إذا أردت ال. االرتفاع المطلوب تصل إلى
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وادفع الماوس لألمام لفترة وجیزة،  (Mac في أنظمة تشغیل CTRL النقر فوق) األیمن
انقر مرة واحدة فوق العارض إلیقاف . المشھد" تطرح"الماوس، كما لو كنت  ثم حرر
  .الحركة

قابلة للضغط، فیمكنك إمالة   بكرة تمریرإذا كان الماوس الخاص بك یحتوي على زر أوسط أو إمالة العرض
إذا كان یحتوي الماوس . الخلف العرض بالضغط على الزر وتحریك الماوس إلى األمام أو

والتمریر  SHIFT على المفتاح الخاص بك على بكرة تمریر، فیمكنك إمالة العرض بالضغط
مالة األرض لعرض ألعلى إل أو التمریر" من أعلى ألسفل"ألسفل إلمالة األرض إلى عرض 

  .لمزید من المعلومات وعرضھا إمالة تضاریس التالل راجع. أفقي

قابلة للضغط، فتقوم بتدویر  إذا كان الماوس الخاص بك یحتوي على زر أوسط أو بكرة تمریر تدویر العرض
لتدویر العرض إلى . إلى الیسار رض إلى الیسار بالنقر فوق الزر األوسط وتحریك الماوسالع

 في ) CTRL یمكنك أیًضا استخدام. الیمین الیمین، انقر فوق الزر األوسط وحرك الماوس إلى
في أنظمة  ( CTRL اضغط على. مع بكرة التمریر لتدویر العرض (Mac أنظمة تشغیل

 ) CTRL واضغط علىألعلى للتدویر في اتجاه عقارب الساعة،  وقم بالتمریر (Mac تشغیل
إمالة  راجع. ألسفل للتدویر باتجاه عقارب الساعة مع التمریر + (Mac في أنظمة تشغیل
  .لمزید من المعلومات وعرضھا تضاریس التالل

 < التنقل وضع < التنقل < خیارات < أدوات فوق لتغییر ھذه اإلعدادات، انقر .راجع ما سبق الماوس بكرة
 < التنقل < تفضیالت < Mac: Google Earth في أنظمة تشغیل) بكرة الماوسإعدادات 

 حرك شریط التمریر لتعیین سرعة وبطء نقطة العرض .(اعدادات بكرة الماوس < وضع التنقل
بكرة  التصغیر باستخدام/عكس اتجاه التكبیر حدد. تصغیر عرض األرض/الخاصة بك في تكبیر

 .صغیر عندما تستخدم بكرة الماوسالت/لعكس اتجاه التكبیر الماوس

التنقل بالتجول 
  والتكبیر

یمكنك الرجوع إلى ھذا  .Google Eart یصبح ھذا الوضع قید تشغیل عندما تبدأ تشغیل برنامج
  :الوضع من أوضاع أخرى بإجراء واحد مما یلي

في حالة تنشیط ھذا الوضع، یتغیر شكل  .T+ (Mac تشغیل في أنظمة ) Ctrl اكتب •
  .المؤشر إلى رمز الید

• (Windows وLinux) التجول  < وضع التنقل < التنقل < خیارات < أدوات
 ضعو < التنقل < تفضیالت < Google Earth (Mac في أنظمة تشغیل) .والتكبیر

غیر  إذا كنت تستخدم ذراع توجیھ أو وحدة تحكم أخرى .التجول والتكبیر< التنقل
 الماوس، فیمكنك أیًضا تغییر كیفیة تحرك المشاھد في العارض ثالثي األبعاد تحت

حتى  (غیر نشطة(الحظ أن ھذه الخیارات ال تتوفر  .إعدادات وحدة تحكم غیر الماوس
وحدة  تمكین س بالكمبیوتر الخاص بك، ثم تحدیدتقوم بتوصیل وحدة تحكم غیر الماو

مستند إلى  أو لتحریك النقطة المفضلة الخاصة بك مستند إلى المستخدم اختر .تحكم
لعكس إجراءات ذراع  عكس عناصر التحكم حدد. لتحریك الكرة األرضیة األرض
  .التحكم

 GForce تنقل
 (متقدم)

  :د مما یليللتغییر إلى وضع التنقل ھذا، قم بإجراء واح
إلجراء التغییر عندما یكون تركیز اإلطار في  G + (Mac في أنظمة ) Ctrl اكتب •

  العارض ثالثي األبعاد
• (Windows وLinux) التحكم في  < وضع التنقل < التنقل < خیارات < أدوات

 وضع < التنقل < تفضیالت < Google Earth (Mac في أنظمة تشغیل) .الرحلة
 .التحكم في الرحلة< التنقل

 
باإلضافة إلى ذلك، . شكل مؤشر التنقل إلى طائرة یسري مفعول ھذا الوضع عندما یتغیر

ضاریس بشكل أكبر عندما تقترب من الت ملموسة G-Force تبدو تأثیرات وضع
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یحاكي . بالعین الخاصة بك بشكل أكبر وتصبح قیمة ارتفاعھا أقل عند ارتفاع الرؤیة
االتجاه الذي یتحرك فیھ الماوس  سلوك وضع التنقل ھذا سلوك ذراع التحكم، حیث یشیر

على استخدام ذراع التحكم،  إذا اعتدت. الخاص بك إلى تحركات خاصة بذراع التحكم
  .الوضع بسھولةفستتمكن من استخدام ھذا 

 
الیمین أو الیسار، أو إلمالة العرض األفقي إلى الیسار أو الیمین، انقر بزر  للتجول إلى

إلمالة عرض من أعلى ألسفل، . یسار المركز/األیسر وحرك الماوس إلى یمین الماوس
إلمالة عرض أفقي، ). بعیًدا عنك(الماوس األیسر وحرك الماوس إلى األمام  انقر بزر

للتسریع، انقر بزر ). ناحیتك(الماوس األیسر وحرك الماوس إلى الخلف  زرانقر ب
 (Mac في أنظمة تشغیل CTRL النقر بالماوس مع الضغط على) الماوس األیمن

النقر بالماوس مع الضغط (للتسریع، انقر بزر الماوس األیمن  .وحرك الماوس إلى األمام
  .لى الخلفوحرك الماوس إ (Mac في أنظمة تشغیل CTRL على

 
لحركات الماوس الخاص بك بقوة حركات  ترتبط االستجابة في العارض ثالثي األبعاد

  .طریق الحركات الماوس، ولذلك یمكنك تجریب ھذا الوضع ببطء عن
 

 في أنظمة تشغیل ) CTRL للرجوع إلى وضع تنقل كرة التتبع القیاسي، اكتب
Mac)  +T. الحركة في العارض في أي وقت، اضغط على شریط المسافة إلیقاف.  

التنقل بالنقر 
 والتكبیر

  :للتغییر إلى وضع التنقل ھذا، اختر
• (Windows وLinux) التكبیرالنقر و < وضع التنقل < التنقل < خیارات < أدوات.  
 وضع التنقل < التنقل < تفضیالت < Google Earth (Mac في أنظمة تشغیل) •

  التجول والتكبیر<
 

. المؤشر إلى عالمة زائد عندما یدخل العارض ثالثي األبعاد في وضع التنقل ھذا، یتغیر شكل
نة، ثم انقر لتكبیر عرض مسافة معی انقر بزر الماوس األیسر: التنقل باستخدام الماوس محدود ھنا

لتصغیر  (Mac في أنظمة تشغیل CTRL النقر بالماوس مع الضغط على(بزر الماوس األیمن 
الرجوع إلى وضع كرة . للتجول والتدویر استخدم عناصر التحكم في التنقل. عرض مسافة معینة
 . T+ (Mac في أنظمة تشغیل ) CTRL التتبع القیاسي بكتابة

  

  استخدام عناصر التحكم في التنقل

بعد أن تبدأ . لعرض عناصر التحكم في التنقل واستخدامھا، حرك المؤشر فوق الزاویة الیمنى للعارض ثالثي األبعاد
وق ھذه المنطقة، تختفي عناصر التحكم في التنقل عندما تحرك  وتحرك المؤشر فGoogle Earthتشغیل برنامج 

لعرض عناصر التحكم ھذه مرة أخرى، حرك المؤشر ببساطة فوق الزاویة الیمنى للعارض . المؤشر إلى مكان أخر
  .ثالثي األبعاد

عارض ثالثي األبعاد،  في حالة عدم ظھور عناصر التحكم في التنقل، عند تحریك المؤشر فوق الزاویة الیمنى لل-  مالحظة
  .  والمحاولة مرة أخرىتلقائًیا > إظھار التنقل > عرضانقر فوق 

ظھار العناصر أو إراجع أیًضا . بوصلة > عرضإلخفاء رمز البوصلة أو إظھاره في العارض ثالثي األبعاد، انقر فوق 
  . إخفاؤھا في العارض ثالثي األبعاد

 نفس نوع إجراء التنقل الذي یمكنك القیام بھ من خالل التنقل Google Earthتقدم عناصر تحكم التنقل ببرنامج 
أو لتدویر ) ربما لمنظور فوق التضاریس(باإلضافة إلى ذلك، یمكنك استخدام عناصر التحكم إلمالة العرض . بالماوس

  .یعرض الشكل التوضیحي التالي عناصر التحكم ویشرح وظائفھا. العارض حول المركز
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تمریر إلى الیسار للحصول حرِّك شریط ال. استخدم شریط تمریر اإلمالة إلمالة التضاریس تجاه عرض أفقي .١

انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرموز . على عرض من أعلى ألسفل أو إلى الیمین للحصول على عرض أفقي
  . الموجودة في نھایة شریط التمریر إلعادة تعیین اإلمالة بالكامل إلى عرض من أعلى ألسفل أو عرض أفقي

انقر فوق المركز . و ألعلى أو للیمین أو للیساراستخدم ذراع التحكم لتحریك نقطة مركز العرض ألسفل أ .٢
  . واضغط على زر الماوس، ثم قم بالتحریك في أي اتجاه

  . انقر فوق أسھم االتجاه لتحریك العرض في االتجاه الذي تریده .٣
  . انقر فوق الزر الشمال ألعلى إلعادة تعیین العرض بحیث یصبح الشمال أعلى الشاشة .٤
انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرموز ).  للتصغیر–للتكبیر أو (+  للتكبیر أو التصغیر استخدم شریط تمریر التكبیر .٥

  . الموجودة في نھایة شریط التمریر إلعادة تعیین التكبیر أو التصغیر بالكامل
  . انقر فوق حلقة التنقل واسحبھا لتدویر العرض .٦

 في عناصر تحكم لوحة التنقل خالل العارض الثالثي األبعادیمكنك أیًضا استخدام لوحة المفاتیح للتحكم في التنقل، راجع 
  .المفاتیح لمزید من المعلومات

  إمالة تضاریس التالل وعرضھا

یشبھ " أعلى ألسفل"ألرض عرًضا من ، یصبح العرض االفتراضي لGoogle Earthعندما تبدأ تشغیل برنامج 
  .عرض عمودي ألسفل من نافذة طائرة عندما تقوم بتكبیر العرض بشكل كاٍف

التضاریس من  •  یمكنك استخدام الماوس أو عناصر التحكم في التنقل إلمالة العرض -  درجة٩٠ -٠إمالة 
 درجة، وتقدم ھذه اإلمالة عرًضا ٩٠یمكنك اإلمالة بحد أقصى . لمشاھدة منظور مختلف للمنطقة التي تستكشفھا
  . للكائن وكذلك العرض األفقي في بعض الحاالت

 یكون استخدام میزة اإلمالة ممتًعا بشكل خاص عندما تنظر إلى جزء من األرض تحتوي - تشغیل التضاریس •
ة الطبقات التضاریس فیھ على الكثیر من التالل، ولذلك تأكد أیًضا من تحدید خانة االختیار تضاریس في لوح

  . عند إمالة العرض
 فور إمالة العرض بحیث تنظر إلى كائن معین، مثل تل، یمكنك - تدویر العرض للحصول على منظور جدید •

عندما تقوم بإجراء ذلك، یظل الكائن موجوًدا في مركز العرض، ولكن تنظر إلیھ من . أیًضا تدویر ھذا الكائن
  . أثناء تدویره)  أو الجنوب أو الشرق أو الغربعلى سبیل المثال الشمال(منظورات مختلفة 

 إذا كان الماوس الخاص بك - للحصول على حركة مستمرة) إذا كان متوفًرا(استخدام زر الماوس األوسط  •
تؤدي . یحتوي على زر أوسط أو بكرة تمریر قابلة للضغط، فیمكنك الضغط على الزر إلمالة العرض وتدویره

راجع . ى إمالة العرض وتؤدي الحركات للیسار أو الیمین إلى تدویر العرضالحركات ألعلى أو ألسفل إل
  .  لمزید من المعلوماتاستخدام ماوس

   .توضح األشكال التالیة عرض مقارنة لجبل شاستا في كالفورنیا مع اإلمالة أو دونھا
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  عرض مائل  أعلى ألسفل عرض من

 >  خیارات>أدوات إلجراء ذلك، انقر فوق . وضوًحایمكنك ضبط شكل التضاریس، إذا كنت تود أن یظھر االرتفاع أكثر 
عرض  > تفضیالت > Google Earth، اختر Macبالنسبة ألنظمة تشغیل  (أدوات من القائمة عرض ثالثي األبعاد

، بما في ذلك ٣ إلى ١یمكنك تعیین التضاریس إلى أیة قیمة من . زیادة قیمة االرتفاعثم قم بتغییر العنصر ) ثالثي األبعاد
 لمزید عرض التفضیالتراجع . ، حیث یجعل شكل االرتفاع یبدو طبیعًیا وواضًحا١٫٥اإلعداد العام ھو . لنقاط العشریةا

  .من المعلومات

  إعادة تعیین العرض االفتراضي

، یمكنك دائًما إعادة التعیین بسرعة إلى Google Earth الثالثي األبعاد وتدویره في برنامج بعد إمالة العرض
  .ألعلى ومن أعلى ألسفل بالنقر فوق األزرار المناسبة في عناصر التحكم في التنقل-العرضین االفتراضیین الشمال

  . إلعادة تعیین العرض بحیث یصبح الشمال أعلى الشاشةانقر فوق زر الشمال إلى أعلى  •
  ". ألسفل-من أعلى"إلعادة تعیین اإلمالة إلى العرض االفتراضي " تعیین اإلمالة"انقر فوق زر إعادة  •
• )Windowsو Linuxانقر في العارض ثالثي األبعاد واكتب )  فقطr على لوحة المفاتیح إلعادة تعیین العرض 

  ).  للمزیدوحة المفاتیحعناصر تحكم لراجع (
    

 العالمة الموضعیةللرجوع بسرعة إلى نقطة مشھورة ومعروفة، في حالة فقدان المسار، انقر فوق موضع البدء :مالحظة
موقع یمكنك أیًضا تحریر موقع عالمة ). أو دولة تتحدث لغتك(یعیدك ھذا إلى مركز دولتك . األماكن الخاصة بيفي مجلد 

  . لمزید من المعلوماتتحریر األماكن والمجلداتراجع .  كنت ترید ذلكالموضعیة، إذابدء 
    

 كطریقة لتوفیر منظور إضافي للموقع الخاص بك، وبشكل خاص عندما إطار الخریطة الموجزةفكر أیًضا في استخدام 
  . تقوم بتكبیر عرض أماكن غیر مألوفة

  تعیین موقع البدء

إلجراء . Google Earthوالذي سیظھر في كل مرة تقوم فیھا تشغیل برنامج ) االفتراضي(یمكنك تعیین موقع البدء 
  .اجعل ھذا موقع البدء الخاص بي > عرضموقع والمنظور المناسب، ثم انقر ذلك انتقل إلى ال

  

 البحث عن األماكن واالتجاھات

 باللغات المختلفة كافة المیزات الموضحة في ھذه Google Earth ال تدعم كافة إصدارات برنامج - مالحظة
   معرفة المزید ھنا. الصفحة
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 للبحث عن األماكن الموجودة على الكرة األرضیة بالطرق Google Earthیمكنك استخدام لوحة بحث برنامج 
  :التالیة
   لعناوین والمواقع أو البحث عنھااالنتقال إلى ا •
   الحصول على االتجاھات وطباعتھا •
   التجول في االتجاھات وحفظھا •
   إظھار النقاط المھمة وإخفاؤھا •
   مشاھدة المعالم •
   Googleعرض موقع في خرائط  •
   البحث عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم •

لمزید من المعلومات حول عملیات . Google Earthیوضح ھذا القسم طرق البحث األساسیة باستخدام برنامج 
  .إدارة نتائج البحثالبحث، راجع 

  البحث عن العناوین والمواقع

  البحث عن المواقع والشركات:  اتبع الدورة التعلیمیة الخاصة بھذا الموضوع- تلمیح

إلجراء ذلك، أدخل . Google Earth في برنامج انتقال إلى عن مواقع معینة باستخدام عالمة التبویب یمكنك البحث
  . بحثالموقع في مربع اإلدخال، ثم انقر فوق الزر 

  

  الزر بحث

یتعرف برنامج ). راجع ما سبق( مثاًال ألحد مصطلحات البحث بحثتعرض كل عالمة تبویب موجودة في اللوحة 
Google Earthنك إدخالھا بفواصل أو بدون على أنواع مصطلحات البحث التالیة، التي یمك.  

  
 مثال التنسیق

 بافالو، نیویورك مدینة، والیة
 لندن إنجلترا مدینة دولة

 عاصمةشارع بنسلفانیا واشنطن ال 1600 رقم شارع مدینة والیة 
 90210 الرمز البریدي 
 122.2- ,37.7 خطوط الطول ودوائر العرض بتنسیق عشري 

 
الحظ أنھ یجب أن تظھر مثل ھذه 

الطول،  خط(اإلحداثیات بھذا الترتیب 
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 .(دائرة العرض
 ١٢٢شمال، "37 25'19.07(DMS) دائرة العرض، خط الطول بتنسیق الدرجات والدقائق والثواني 

 رب أوغ"٠٦٫٢٤'٠٥
 ٠٥ ١٢٢شمال،  19.07 25 37

 غرب ٠٦٫٢٤
 

مالحظة ھذا التنسیق 
٣٧d25'19.07" ،شمال

١٢٢d05'06.24"غرب ال یعمل مع 
یجب أن  .Google Earth برنامج

تظھر مثل ھذه اإلحداثیات بھذا الترتیب 
 .(خط الطول دائرة العرض،(

  
   معرفة المزید ھنا.  یقتصر البحث عن الشوارع على بعض الدول حالًیا:مالحظة

ُیشار إلیھا بمثلث أسود صغیر إلى یمین إدخال (یتم حفظ مصطلحات البحث األخیرة في محفوظات إدخال البحث 
  ).البحث

  . لمزید من المعلوماتإدارة نتائج البحثراجع 

  حول مصطلحات البحث

  :تتضمن ھذه المصطلحات. انتقال إلىال یتم التعرف حالًیا على بعض مصطلحات البحث كمواقع في عالمة التبویب 
  أسماء مدن صغیرة في عدید من الدول  •
   أسماء الوالیات أو األقالیم منفردة •
كما تتم معاملة مصطلحات  البحث عن المواقعاملة مصطلحات البحث التي یتعذر التعّرف علیھا في تتم مع •

 لمزید من المعلومات حول كیفیة تنفیذ عملیات البحث في . خالل العرض الحاليالبحث في قوائم الشركات
  . البحث عن القوائمالقوائم، راجع 

 إذا كنت ترید البحث عن شارع معین في مدینة ما، فیمكنك إدخال اسم الشارع فقط، وسیعرض محرك البحث :تلمیح
 في ریرشارع التحعلى سبیل المثال، إذا كنت ترید البحث عن . أكثر عشر نتائج مطابقة لإلدخال الخاص بھذا الشارع

 في حقل البحث شارع التحریر القاھرة جمھوریة مصر العربیة، فیمكنك إدخال العبارة القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
وسیتم عرض بدایة عبارة شارع التحریر في العارض ثالثي األبعاد وأھم عشر نتائج للشوارع التي تحتوي أسماؤھا 

  .التحریرعلى كلمة 

  البحث عن األماكن

إلجراء . Google Earth في برنامج بحث عن الشركاتبحث عن قوائم الدلیل باستخدام عالمة التبویب یمكنك ال
تظھر أكثر عشر نتائج مطابقة . بحث، ثم انقر فوق الزر ماذلك، أدخل مصطلح البحث الخاص بك في مربع اإلدخال 

یؤدي ھذا إلى إظھار أھم . أینمربع اإلدخال للبحث عن مدینة محددة، أدخل اسم المدینة ودولتھا في . في العرض الحالي
  .عشر نتائج من خالل مركز ھذه المدینة وخارجھا، ویبحث في معلومات صفحة الویب الخاصة بتلك المنطقة

   البحث عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدمیمكنك أیًضا 

  طرق البحث

  :یمكنك استخدام عدد من طرق البحث، بما في ذلك ما یلي
 إذا كن�ت تع�رف اس�م المك�ان الت�ي تری�ده بال�ضبط، ح�اول         -") س�یتي م�ول  "على س�بیل المث�ال     (األسماء بالضبط  •

یعتبر ھذا أكثر . ئج التي تتطابق مع كلمة البحث بالكاملإدخال االسم داخل عالمات اقتباس للتقلیل من عدد النتا
أنواع اإلدخال تحدیًدا، ولذلك إذا تلقیت نتائج غیر متوقعة، ربما قد تطابق البحث الخاص بك مع إدخ�ال ص�فحة    
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حاول إزالة عالمات االقتباس للحصول على نتائج أكثر أو استخدم إحدى الطرق . ویب لھذا المصطلح بالتحدید
 إذا كن�ت تع�رف ج�زًءا م�ن االس�م      -) عل�ى س�بیل المث�ال، دری�م ب�ارك      (ج�زء م�ن االس�م   .  الموضحة ھن�ا   األخرى

عادًة م�ا ین�تج ع�ن ھ�ذا البح�ث      . في المكان التي تبحث عنھ، فیمكنك استخدام ھذه الطریقة  ) كلمة واحدة أو أكثر   (
 المث�ال، إذا كن�ت تبح�ث ع�ن     عل�ى س�بیل  . عدد كبیر من النتائج المطابق�ة ول�یس نتیج�ة بح�ث ع�ن االس�م بال�ضبط            

 وأم�اكن أخ�رى   فن�دق رم�سیس ھیلت�ون    في الق�اھرة، جمھوری�ة م�صر العربی�ة، ف�ستظھر ل�ك نت�ائج ع�ن          رمسیس
إذا كانت عملیة البحث بج�زء م�ن االس�م تت�ضمن أكث�ر م�ن كلم�ة واح�دة، فق�م بإدخ�ال ھ�ذه الكلم�ات ب�ین                . مشابھة

ى كل كلمات ھذا المصطلح فقط بالترتیب الذي أدخلتھ بھ عالمات اقتباس حتى تظھر لك النتائج التي تحتوي عل
  "). فندق رمسیس ھیلتون"على سبیل المثال، (

 ینتج عن البحث بالكلمة األساسیة قوائم بالشركات -) على سبیل المثال، كلیات، صالون (الكلمة األساسیة •
اسیة نفسھا ال تندرج تحت عنوان تتطابق مع كلمة البحث األساسیة من حیث النوع، حتى ولو كانت الكلمة األس

 أو علي وعلي نتائج مثل صیدلیةعلى سبیل المثال، یمكن أن ینتج عن البحث بالكلمة األساسیة . الشركة
  .  وأنشطة تجاریة أخرى یتم تصنیفھا كصیدلیاتاإلسعاف

عة قوائم  للبحث عن مجموGoogle، فأنت تستخدم البحث في خرائط بحث عن الشركاتعندما تستخدم المیزة 
المصریة على سبیل المثال، قد تبحث عن . الصفحات الصفراء ومعلومات صفحة الویب الخاصة بھذه المنطقة

 فتظھر لك نتیجة خاصة بشركة استثمار تمتلك أسھم في شركة المصریة لالتصاالت ویشیر موقع الویب لالتصاالت
  .المصریة لالتصاالتالخاص بھا إلى المصطلح 

ُیشار إلیھا بمثلث أسود صغیر موجود إلى یمین ( في محفوظات اإلدخال أین و ما البحث لكل من یتم حفظ مصطلحات
، یتم حفظ آخر عشرة إدخاالت بحث لجلسة Google Earthعندما تقوم بتسجیل الخروج من برنامج ). إدخال البحث
ث عن المواقع الخاصة بلوحة البحث وتكون محفوظات البحث عن المواقع ھذه مستقلة عن محفوظات البح. العمل التالیة

  .انتقال إلى

یبدأ تشغیل بحث عن الشركات في دائرة یمتد نصف قطرھا من مركز العرض الحالي أو مركز الموقع الذي تم إدخالھ 
ولذلك، إذا كنت ترید البحث عن دار سینما قریبة من مطعم تتناول فیھ العشاء، فحاول إدخال . أینفي مربع اإلدخال 

  . دار السینما عند البحث عن المصطلح أینالمطعم في مربع اإلدخال عنوان 

 للحصول إدارة نتائج البحث للحصول على أمثلة على عملیات البحث عن المواقع والبحث عن العناوین والمواقعراجع 
  .على تفاصیل حول النتائج

  الحصول على االتجاھات وطباعتھا

 ھذه االتجاھات في العارض طباعة على االتجاھات التي تبدأ من أیة عالمة موضعیة أو تنتھي عندھا والحصولیمكنك 
  .األماكنجل في نتائج البحث أو متوفر في لوحة ثالثي األبعاد، أو أي مكان مس

  الحصول على االتجاھات

  :االتجاھات متاحة ألحد األماكن بالطرق التالیة
 في - فوق نتیجة رمز أو مكان) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (النقر بزر الماوس األیمن  •

 بحثدما تقوم بإجراء ذلك، تنقل اللوحة عن. اتجاھات إلى ھنا أو اتجاھات من ھناالقائمة المنبثقة، حدد 
یظھر المسار واالتجاھات التفصیلیة في إطار البحث عن . االتجاھاتالمعلومات تلقائًیا إلى عالمة التبویب 

  . األماكن
  

  الزر بحث 
 إلجراء ذلك، انقر مرة واحدة فوق أیة قائمة لنتائج البحث أو عالمة موضعیة لعرض بالون - من ھنا/إلى ھنا •

تظھر عالمات الموقع في الحقل المناسب . من ھنا أو إلى ھناانقر فوق . المعلومات في العارض ثالثي األبعاد
اإلجراء لموقع البدء أو الوجھة النھائیة، ثم انقر فوق كرر ھذه . االتجاھاتفي عالمة التبویب ) إلى أو من(

  . یظھر المسار واالتجاھات التفصیلیة في لوحة البحث. بحثالزر 
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 یمكنك إدخال عملیات بحث صالحة عن مواقع ".االتجاھات"أدخل نقاط البدایة والنھایة في عالمة التبویب  •
، یظھر المسار واالتجاھات التفصیلیة في إطار حثببعد النقر فوق الزر . في كل مربع من مربعات اإلدخال

  . قوائم البحث أسفل إدخال البحث

 الحصول على االتجاھات وطباعتھاراجع . یتم تعیین مسار االتجاھات في العرض ثالثي األبعاد بخط یشیر إلى المسار
  . لمزید من المعلومات حول الطریقة التي یمكنك بھا استخدام نتائج البحث عن االتجاھات الخاصة بكحفظ االتجاھاتو

  . ال یتوفر االتجاه دائًما للمواقع البعیدة عن الطرق- ةمالحظ

  طباعة االتجاھات
  . ت في عالمة التبویب االتجاھااتجاھات القیادة التي قمت بإنشائھاتأكد من تحدید  .١
  .  یظھر مربع الحوار طباعة طباعة >ملفانقر فوق  .٢
  . آخر" طباعة"یظھر مربع حوار . طباعة، ثم انقر فوق اتجاھات القیادةاختر  .٣
 اتجاھات قیادة تتضمن Google Earthیطبع برنامج . طباعةحدد خیارات الطباعة المناسبة، ثم انقر فوق  .٤

  . صور تقاطعات تتطلب نتائج

اھات من العارض ثالثي األبعاد بمسح خانة االختیار المجاورة لملخص االتجاھات الخاص بك، أو یمكنك إزالة االتج
  . لمزید من التفاصیلإدارة نتائج البحثراجع . بمسح نتائج البحث بالكامل

   وحفظھاالتجول في االتجاھات

خالل المسار الموجود في " للتنقل "استخدام میزة الجولةفور ظھور مسار لك في العارض ثالثي األبعاد، یمكنك 
  . كمرجع مستقبلياألماكن الخاصة بي إلى مجلد حفظ االتجاھاتالعارض ثالثي األبعاد، ویمكنك 

  التجول في المسار

   تشغیل جولةانقر فوق الزر .  في نھایة قائمة االتجاھاتالمسارحدد عنصر 
  

  

یبدأ العارض ثالثي األبعاد الجولة تلقائًیا من نقطة الرحیل، ویتم توجیھھ في االتجاه الصحیح كما لو كنت تتنقل في 
توقف في النھایة ویتم تكبیرھا الحتواء المسار بالكامل في العارض تتبع الجولة المسار وت. المسار الذي میزتھ بعالمة

  . لمزید من المعلوماتالتجول في األماكنراجع . ثالثي األبعاد
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  .عرض مخطط زمنيلمعرفة المزید، راجع .  یمكنك أیًضا عرض اتجاھات القیادة في تسلسل زمني متحرك- مالحظة

  حفظ االتجاھات

 في مجلد یتم توسیعھ إلظھار بحثعندما تحصل على اتجاھات القیادة بین نقطتین، یتم تسجیل ھذه االتجاھات تحت الزر 
 الخاص بك كما األماكن الخاصة بيیمكنك حفظ ھذه االتجاھات إلى مجلد . كافة النقاط التي تظھر على طول المسار

  :یلي
 تتم .ر لك المجلد العلوي الذي یحتوي االتجاھات الخاصة بكقم بالتمریر ألعلى في قائمة النتائج حتى یظھ .١

  .  اللتین قمت بإدخالھمامن و إلىتسمیة المجلد بكلمتي البحث 
، األماكن الخاصة بي یساعد ھذا على تقلیل الفوضى في مظھر قائمة .قم بطي المجلد بالنقر فوق عالمة ناقص .٢

  . ولكن ھذا لیس ضرورًیا
حفظ إلى األماكن فوق المجلد وحدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (انقر بزر الماوس األیمن  .٣

ألنھ . األماكن الخاصة بي یتم نقل ھذا المجلد من إطار قوائم البحث إلى مجلد . من القائمة المنبثقةالخاصة بي
ب في ذلك، إذا كنت ترغ. األماكن الخاصة بيتم طي مظھره قبل حفظھ، یظھر المجلد أیًضا مطوًیا في مجلد 

  .  بدًال من المسار بالكاملاألماكن الخاصة بيفیمكنك حفظ نقاط مسار فردیة فقط إلى مجلد 

 الخاص بك، یمكنك تحریر المجلد وعالماتھ الموضعیة بنفس األماكن الخاصة بيفور أن تحفظ االتجاھات إلى مجلد 
  . لمزید من المعلوماتتحریر األماكن والمجلداتراجع . الطریقة التي ترید بھا تحریر بیانات أي مكان

  إظھار النقاط المھمة وإخفاؤھا

.  على قائمة مكثفة بالنقاط المھمة التي یمكنك عرضھا في العارض ثالثي األبعاد أینما تكونالطبقاتتحتوي لوحة 
  :مةتتضمن ھذه القائ

  . أنشطة تجاریة، مثل البنوك والمطاعم ومحطات الوقود •
  مطاعم ذات أنماط مختلفة  •
  منتزھات وأماكن ترفیھیة  •
  مطارات ومستشفیات ومدارس  •
  الرمز البریدي والمدینة وحدود المدرسة  •
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یمكنك أیًضا . الختیارقم بإیقاف تشغیل النقاط المھمة بمسح خانة ا. الطبقاتقم بإظھار النقاط المھمة بتحدیدھا في لوحة 
   البحث عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم

كافة ، تأكد من اختیار عرضب  لعرض كافة النقاط المھمة أو الطبقات المتاحة أعلى لوحة الطبقات وبجان- مالحظة
  . الطبقات

  :یمكنك التفاعل مع النقاط المھمة بالطرق التالیة
   الحصول على االتجاھات وطباعتھا راجع -. البحث عن االتجاھات التي تبدأ منھا النقاط المھمة أو تنتھي إلیھا •
 انقر فوق الرمز وفي بالون المعلومات، انقر فوق -البحث في الویب عن معلومات حول النقطة المھمة  •

 یظھر إطار الویب أسفل العارض ثالثي األبعاد أو في إطار مستعرض Googleالبحث في االرتباط المسمى 
  . لنقطة المھمة لھذه اGoogleجدید مع نتائج البحث في 

  .  الخاص بكاألماكن الخاصة بياحفظ النقطة المھمة إلى مجلد  •
حفظ إلى فوق النقطة المھمة وحدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (انقر بزر الماوس األیمن  •

  .  لمزید من المعلوماتاستخدام األماكنراجع .  من القائمة المنبثقةاألماكن الخاصة بي
    

یكون ھذا . یمكنك إلغاء تحدید فئة نقطة مھمة أصلیة ولذلك قم بإخفاء بیانات ھذه الفئة، بما في ذلك الفئات الفرعیة:تلمیح
  .أسرع من إخفاء عدة فئات فرعیة واحدة تلو األخرى

  .استخدام الطبقات المھمة والطبقات، راجع لمزید من المعلومات حول النقاط

  مشاھدة المعالم

مشاھدة یحتوي مجلد .  ألول مرة، فإن ھذه المیزة ستكون بمثابة مقدمة ھامةGoogle Earthإذا كنت تستخدم برنامج 
.  على عدد من النقاط المھمة الممیزة بالفعل بعالمات على األرض لتستكشفھااكن الخاصة بياألم داخل مجلد المعالم

  .ینتقل العارض ثالثي األبعاد إلى ھذا الموقع. لعرضھا، قم بتوسیع المجلد، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق أحد اإلدخاالت

  
 مشاھدة المعالم من إصدار سابق، فیمكنك الوصول إلى مجلد Google Earth إذا كنت تقوم بترقیة برنامج - تلمیح

  :، كما یليGoogle Earth الموجود في مجلد تثبیت برنامج default_myplaces.kmlبفتح الملف 
استخدم مربع الحوار لالنتقال إلى المجلد حیث یتم تثبیت برنامج .  مربع حواریظھر. فتح > ملفانقر فوق  .١

Google Earth . إذا قمت بتثبیت برنامجGoogle Earth باستخدام الطریقة االفتراضیة، ابحث في 
  .  للوصول إلى التطبیقGoogle < Google Earth> ملفات البرنامج 
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 الثاني في مجلد األماكن الخاصة بيیظھر مجلد . فتحر فوق ، ثم انقdefault_myplaces.kmlحدد الملف  .٢
  . األماكن المؤقتة

إذا كنت ترغب .  الموجود داخلھمشاھدة المعالم الثاني ھذا لعرض مجلد األماكن الخاصة بيقم بتوسیع مجلد  .٣
 كنت  األصلي الخاص بك، إذااألماكن الخاصة بيفي ذلك، فیمكنك سحب عناصر مشاھدة المعالم إلى مجلد 
أو ببساطة انقر بزر الماوس . Google Earthترید ظھورھا في المرة التالیة التي تبدأ فیھا تشغیل برنامج

حفظ إلى األماكن فوق أي مكان ترید حفظھ، ثم حدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (األیمن 
  . من القائمة المنبثقةالخاصة بي

  .التجول في األماكنراجع .  كما تفعل مع أیة عالمة موضعیةمشاھدة المعالملد یمكنك أیًضا التجول في األماكن في مج

  Googleعرض موقع في خرائط 

  : في مستعرض الویب الخاص بك، قم بإجراء واحًدا مما یليGoogleخرائط إلظھار العرض الحالي داخل 
  الموجود في شریط األدوات انقر فوق  •
  ) Mac في أنظمة تشغیل Ctrl + Alt + M)  + Option + Mانقر فوق •

  البحث عن المحتوى الذي یتم إنشاؤه بواسطة المستخدم

 وخرائط Google Earthالذي تم إنشاؤه بواسطة مستخدمي برنامجي ) KML(یمكنك البحث عن المحتوى 
Googleإلجراء ذلك.  اآلخرین:  

  ) على سبیل المثال القاھرة(انتقل إلى الموقع المناسب على الكرة األرضیة  .١
یل المثال على سب(قم بإدخال مصطلح بحث مناسب . االنتقال إلىفي لوحة البحث، انقر فوق عالمة التبویب  .٢

  ") طعام مكسیكي"
لعرض المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم، قم بالتمریر إلى الجزء السفلي من نتائج البحث الموجود  .٣

 یظھر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم في العارض نتائج الویبتحقق من مجلد . داخل لوحة البحث

  . . ثالثي األبعاد كعالمات زرقاء
  . انقر فوق أي عالمة زرقاء لمعرفة المزید من المعلومات أو عرضھا .٤

 Googleطبقة منتدى  یمكنك عرض محتوى إضافي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم عن طریق تحدید - مالحظة
Earth .  

  

 وضع عالمات على األماكن

 فارغ األماكن الخاصة بي على مجلد األماكن ألول مرة، تحتوي لوحة Google Earthعندما تقوم بتشغیل برنامج 
، فسیقوم Google Earthلترقیة من إصدار سابق لبرنامج إذا كنت تقوم با. (لالحتفاظ باألماكن التي ترید حفظھا

األماكن یتم حفظ كل عنصر موجود في مجلد .)  باستیراد األماكن المحفوظة الخاصة بكGoogle Earthبرنامج 
 لم والتي األماكنتم وضع العناصر الموجودة في لوحة .  الالحقةGoogle Earth لجلسات عمل برنامج الخاصة بي
 ولن تكون ھذه العناصر متاحة في جلسة عمل برنامج األماكن المؤقتة في مجلد األماكن الخاصة بيي مجلد یتم حفظھا ف

Google Earth األماكن الخاصة بي التالیة إذا لم تقم بنقلھا أو حفظھا إلى مجلد.  

ات بحث والمیزات  لحفظ األماكن التي تزورھا وتنظیمھا باإلضافة إلى معالجة عملیاألماكنیمكنك استخدام لوحة 
  .الطبیعیة أو سردھا والمزید

  :األماكن الخاصة بيیشمل ھذا القسم الطرق األساسیة إلضافة عالمة موضعیة إلى مجلد 
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   إنشاء عالمة موضعیة جدیدة •
   إضافة نقطة مھمة •
   إضافة نتائج البحث •
   حفظ صورة •
   طباعة الصور من العارض ثالثي األبعاد •

  .استخدام األماكنل األشیاء األخرى التي یمكنك إجراؤھا باستخدام العالمات الموضعیة، راجع لمزید من المعلومات حو
 محفوظة  وقًتا طویًال للتحمیل، فقد یكون السبب وجود عدد من األماكنGoogle Earth إذا استغرق برنامج :تلمیح

حاول نقل بعض األماكن التي ال تقوم بزیارتھا . أكبر مما یمكن لجھاز الكمبیوتر الخاص بك معالجتھا بشكل مناسب
  .حفظ األماكن ومشاركتھاراجع . بانتظام إلى مجلد ثم احفظ ھذا المجلد إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بك

  

  

  إنشاء عالمة موضعیة جدیدة

  وضع عالمات على المواقع:  اتبع الدورة التعلیمیة الخاصة بھذا الموضوع- تلمیح

  .ضافة عالمة موضعیة جدیدة إلى أیة نقطة موجودة في العارضاتبع ھذه اإلرشادات إل
خذ في االعتبار . ضع العارض ثالثي األبعاد بحیث یحتوي على النقطة التي ترید إضافة عالمة موضعیة إلیھا .١

  : اختر أیة طریقة من الطریقتین التالیتین. تكبیر عرض الموقع المطلوب ألفضل مستویات العرض
o  إضافةن القائمة  معالمة موضعیةحدد .  
o انقر فوق رمز العالمة الموضعیة الموجود على شریط األدوات في الجزء العلوي من الشاشة  

  
 في العارض في مربع أصفر مة موضعیة جدیدةعال ویتمركز رمز عالمة موضعیة جدیدةیظھر مربع الحوار 

للقیام بھذا، ضع المؤشر فوق العالمة الموضعیة حتى یتغیر شكل المؤشر إلى . ضع العالمة الموضعیة. وامض
یتغیر شكل المؤشر إلى رمز إصبع مشیر لإلشارة إلى أنھ . إصبع مشیر، ثم اسحبھ إلى الموقع الذي تریده

  . ةیمكنك تحریك العالمة الموضعی
  

  
  

قم بتعیین الخصائص . یمكنك أیًضا تأمین موضع العالمة الموضعیة أو تعیین إحداثیات متقدمة لھذا الموضع
  : التالیة للعالمة الموضعیة الجدیدة

o الخاص بالعالمة الموضعیة سماال   
o بما في ذلك نص الوصف ،HTML)  تدوین المواصفاتراجع (  
o ومستوى تعتیم لرمز العالمة الموضعیة ) الحجم( اختر لوًنا وقیاًسا - النمط واللون  
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o للحصول على شرح للعناصر الموجودة في عالمة التبویب .  موضًعا للعالمة الموضعیة اختر- عرض
 لتطبیق العرض الحالي التقاط العرض الحاليانقر فوق. ھذه، ضع مؤشر الماوس فوق كل حقل

  . على ھذه العالمة الموضعیة) االرتفاع وزاویة الكامیرا(
o ھورھا فوق التضاریس باستخدام قیمة رقمیة أو  اختر ارتفاع العالمة الموضعیة أثناء ظ- االرتفاع

 لعرض العالمة الموضعیة المتصلة بخط تم إرساؤه على امتداد إلى األرضاختر . شریط التمریر
  . األرض

o )الختیار رمز ) في الزاویة العلویة الیمنى لمربع الحوار( انقر فوق رمز العالمة الموضعیة - )الرمز
  . بدیل

  . المعلومات التي قمت بإدخالھا في مربع الحوار عالمة موضعیة لتطبیق موافقانقر فوق  .٢

بمجرد حفظ ھذه العالمة . تظھر العالمة الموضعیة الخاصة بك في العارض ثالثي األبعاد كإدخال في المجلد المحدد
  . لمزید من المعلوماتتحریر األماكن والمجلداتراجع . الموضعیة، یمكنك دائًما تغییر موضعھا وخصائصھا

  حفظ نقطة مھمة

 بواسطة النقر األماكن الخاصة بيمعروضة في العارض ثالثي األبعاد إلى مجلد ) POI(یمكنك حفظ أیة نقطة مھمة 
حفظ ة الموضعیة في العارض، ثم تحدید فوق العالم) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (بزر الماوس األیمن 

  . من القائمة المنبثقةإلى األماكن الخاصة بي

  :یمكنك أیًضا استخدام میزة النسخ كما یلي
فوق نقطة مھمة، ثم حدد نسخ من ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (انقر بزر الماوس األیمن  .١

  . القائمة المنبثقة
  . ض مجلد الوجھة للنقطة المھمةافتح مجلد األماكن الخاصة بي لعر .٢
  . ضع المؤشر الخاص بك فوق المجلد أو المجلد الفرعي المطلوب .٣
. ، ثم حدد لصق من القائمة المنبثقة)Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (انقر بزر الماوس األیمن  .٤

  . فتظھر النقطة المھمة في الموقع الذي تحدده

  . لمزید من المعلومات حول عرض النقاط المھمة في العارض ثالثي األبعادإظھار نقاط مھمة وإخفاؤھاراجع 

 لمزید تنظیم األماكنراجع .  الخاصة بكاألماكنیمكنك أیًضا نقل نقطة مھمة محفوظة إلى أي مجلد موجود في لوحة 
  .من المعلومات

  مشاركة عالمة موضعیة

رات منتدیات نظام لوحة نشبعد إنشاء عالمة موضعیة، یمكنك بسھولة مشاركتھا مع اآلخرین على موقع ویب 
Google Earth . النقر فوق (للقیام بھذا، انقر بزر الماوس األیمنCTRL في أنظمة تشغیل Mac ( فوق العالمة

 في إطار مستعرض في Google Earthفیظھر معالج النشر الخاص بمنتدیات . نشر/مشاركةالموضعیة، ثم اختر 
موجودة في صفحة الویب ھذه لنشر معلومات حول ھذه العالمة اتبع اإلرشادات ال. الجزء السفلي من الشاشة الخاصة بك

  .Google Earthالموضعیة على نظام لوحة نشرات 
  .LKMملفات  من خالل Google Earth یمكنك أیًضا مشاركة المعلومات التي تظھر في برنامج - مالحظة

  حفظ نتائج البحث

یمثل كل مصطلح بحث تقوم بإدخالھ . بحثبعد أن تقوم بإجراء بحث، تظھر لوحة بقائمة نتائج البحث أیًضا أسفل الزر 
الموجود ) -(یمكنك طي مجلد بحث معین عن طریق النقر فوق الرمز .  نتائج داخلھ١٠عنواًنا لمجلد یحتوي على أھم 

دك في الجلسة التي قمت بتسجیل الدخول إلیھا، یمكنك زیارة نتائج البحث الخاصة بك أثناء وجو. بجوار مصطلح البحث
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یمكنك مسح نتائج البحث من . مرة أخرى بمجرد النقر المزدوج بالماوس فوق أحد العناصر الموجودة في قائمة البحث
  ).X (مسحالقائمة عن طریق النقر فوق الزر 

مع ذلك، . ، یتم مسح مصطلحات البحث الخاصة بكGoogle Earthبمجرد قیامك بتسجیل الخروج من برنامج 
  : المستقبلیة بواسطة الطرق التالیةGoogle Earthیمكنك حفظ نتائج البحث لجلسات عمل برنامج 

تحریر . سحب مصطلح نتیجة البحث وإسقاطھ من لوحة نتائج البحث إلى أي مجلد موجود في لوحة األماكن •
  . لجدیدالعنصر لوضعھ في الموقع ا

فوق نتیجة البحث الموجودة في القائمة ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (النقر بزر الماوس األیمن  •
  . أو العارض ثالثي األبعاد، ثم تحدید حفظ إلى األماكن الخاصة بي من القائمة المنبثقة

فوق ) Macأنظمة تشغیل  في CTRLالنقر فوق (استخدام میزة النسخ عن طریق النقر بزر الماوس األیمن  •
ومن ھنا، انقر بزر . أحد النتائج المسردة في العارض أو في لوحة البحث، ثم تحدید نسخ من القائمة المنبثقة

فوق أحد المجلدات الموجودة في لوحات ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (الماوس األیمن 
لقائمة المنبثقة للصق نتیجة البحث في الموقع الجدید األماكن، حیث ترید حفظ نتیجة البحث، ثم حدد لصق من ا

  . الخاص بك
 عن طریق تحدید المجلد الذي یحتوي على األماكن یمكنك أیًضا حفظ محتویات نتیجة البحث بالكامل إلى لوحة :تلمیح

  .نتائج البحث الخاصة بك، ثم سحبھ إلى الموقع المطلوب

 لمزید من تحریر عالمة موضعیة أو مجلدراجع .  وموقعھا ووصفھابمجرد حفظ نتیجة بحث، یمكنك تغییر عنوانھا
  .المعلومات

  حفظ الصور
قم بزیارة . Google Earth EC وGoogle Earth Pro تتوفر ھذه المیزة لمستخدمي اإلصدارین - مالحظة
  . لمزید من المعلوماتhtml.products/com.google.earth://httpالموقع 

 لحفظ العرض الحالي كملف صورة إلى محرك األقراص الثابت في الكمبیوتر حفظ صورة > حفظ > ملفاستخدم 
كنك تحدید موقع مجلد في الكمبیوتر الخاص بك  ویمحفظعندما تقوم بحفظ صورة، یظھر مربع حوار . الخاص بك

یتم حفظ الصورة مع تضمین كافة العالمات الموضعیة أو . لحفظ الصورة إلیھ، مثلما تفعل مع أي مستند قد ترید حفظھ
  .الحدود المرئیة أو معلومات الطبقة األخرى المرئیة في العارض ثالثي األبعاد

  :یةیمكنك حفظ الصور بمستویات الدقة التال
  ) مستوى دقة منخفض(التقاط الشاشة فقط  •
  ) PPI( بكسل لكل بوصة ١٠٠٠ •

  :  حفظ الصور بمستویات الدقة التالیةGoogle Earth PRO/ECیمكن لمستخدمي 
   بكسل لكل بوصة ١٤٠٠ •
   بكسل لكل بوصة ٢٤٠٠ •
   بكسل لكل بوصة ٤٨٠٠ •

  طباعة

 في نظام التشغیل  (Ctrlیمكنك أیًضا كتابة . الي لطباعة العرض الحملف ضمن القائمة ...طباعةاستخدم األمر 
Mac( + P . یطالبك باختیار واحد مما یليطباعةعندما تقوم بطباعة صورة، یظھر مربع حوار :  
   معرفة المزید ھنا - اتجاھات القیادة •
 ُیتاح ھذا الخیار إذا قمت بتحدید أیة عالمة موضعیة أو - تفاصیل العالمات الموضعیة+ عرض ثالثي األبعاد  •

لخیار بطباعة العرض ثالثي األبعاد الحالي باإلضافة إلى معلومات یقوم ھذا ا. مجلد موجود في مجلد األماكن
  . العالمات الموضعیة وصورھا
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ثم یمكنك تحدید أحد الطابعات المتاحة، تماًما ). راجع ما یلي( اختر مستوى دقة مناسب - عرض ثالثي األبعاد •
ضعیة أو الحدود المرئیة أو تتم طباعة الصورة مع تضمین كافة العالمات المو. مثلما تفعل مع أي مستند

  . معلومات الطبقة األخرى المرئیة في العارض ثالثي األبعاد

  :یمكنك طباعة الصور بمستویات الدقة التالیة
  ) مستوى دقة منخفض(طباعة سریعة  •
  ) PPI( بكسل لكل بوصة ١٠٠٠ •
  *  بكسل لكل بوصة١٤٠٠ •
  **  بكسل لكل بوصة٢٤٠٠ •
  **  بكسل لكل بوصة٤٨٠٠ •

  . فقطPRO/EC وGoogle Earth Plusإصدارات مستخدمو * 
  . فقطGoogle Earth PRO/ECمستخدمو إصداري **
  

 استخدام الطبقات

 مجموعة متنوعة من نقاط البیانات الخاصة بالنقاط الجغرافیة المھمة Google Earth في برنامج الطبقاتتقدم میزة 
) POIs(تتضمن نقاط البیانات ھذه النقاط المھمة و. والتي یمكنك تحدیدھا لعرضھا في منطقة العرض الخاصة بك

توجد القائمة الكاملة للطبقات في لوحة . باإلضافة إلى الخریطة والطریق والتضاریس وحتى بیانات حول المباني
  :الطبقات

  

  
أو الطبقات األساسیة ) كافة الطبقات(، یمكنك اختیار عرض كافة الطبقات المتاحة عرض في الحقل :مالحظة

  ).ممّكنة اآلن(أو تلك الطبقات التي یتم عرضھا حالًیا ) الرئیسیة(

  : إلجراء ما یليGoogle Earthیمكنك استخدام میزة بیانات الطبقات في برنامج 
   عرض النقاط المھمة وحفظھا •
  عرض میزات الخرائط مثل الحدود الجغرافیة والطرق والشوارع والتضاریس  •
   عرض المباني ثالثیة األبعاد •

 أو الحدود الجغرافیةیمكنك إظھار أو إخفاء الحدود الجغرافیة الخاصة بدولة أو والیة أو إقلیم عن طریق تحدید : تلمیح
  .الطبقاتإلغاء تحدیدھا في لوحة 
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  الطبقات مقابل األماكن

 المحتوى الذي Googleتنشر . وى التابع لھا أو المشاركین في المحتGoogleیتم إنشاء محتوى الطبقات بواسطة 
  .تشاھده في لوحة الطبقات

 أو ملفات Google Earth باستخدام لوحة األماكنمع ذلك، یمكن ألي شخص إنشاء المعلومات التي تظھر في 
KML .معرفة المزید حول مشاركة بیانات األماكن .  

  )POIs(استخدام النقاط المھمة 

  :إظھار نقاط مھمة وإخفاؤھااط المھمة غیر المشتمل علیھا في یحتوي ھذا القسم على تلمیحات حول استخدام النق
   تحدید موقع النقاط المھمة في منطقة العرض •
   حفظ النقاط المھمة أو نسخھا إلى األماكن الخاصة بي •
   عرض الفئات الفرعیة للطبقات •
   تولیف عرض النقاط المھمة •

  تحدید موقع النقاط المھمة في منطقة العرض

  .على وجھ التحدید في منطقة العرض الخاصة بكاتبع الخطوات التالیة للبحث عن نقطة مھمة 
إذا كنت مھتًما بالبحث عن كافة المدارس . اضبط العارض ثالثي األبعاد الحتواء المنطقة التي ترید البحث فیھا .١

یمكنك إجراء ذلك عن طریق تصغیر . في مدینة محددة، فاضبط العارض بحیث یمكنك عرض المدینة بالكامل
الموجود في اإلطار أو اسحب حجم اإلطار " تكبیر"استخدم عنصر التحكم (سیعھ حجم العارض نفسھ أو تو

  ). باستخدام الماوس
یمكنك أیًضا توسیع المجلدات الموجودة داخل مجلد الطبقات . انقر نقًرا مزدوًجا فوق مجلد الطبقات لتوسیعھ .٢

  . لعرض فئات فرعیة معینة للنقاط المھمة
في حالة وجود نقطة مھمة أو الشركة في منطقة العرض من النوع .  القائمةحدد نقطة واحدة مھمة أو أكثر في .٣

 على سبیل -توجد تحدیدات معینة . السابق تحدیده، فیظھر رمز لھذه النقطة المھمة أو الشركة في العارض
میة  ال ینتج عنھا دائًما ظھور رمز، ولكنھا بدًال من ذلك تعرض تس-المثال میزة جغرافیة كالبحیرات مثًال

  . بالقرب من المنطقة المناظرة

  حفظ النقاط المھمة أو نسخھا إلى األماكن الخاصة بي

 المستقبلیة، یمكنك النقر بزر الماوس األیمن Google Earthفور تحدید موقع نقطة مھمة ترید حفظھا لجلسات عمل 
بدًال .  من القائمة المنبثقةصة بيحفظ إلى األماكن الخافوقھا، ثم تحدید ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (

 من القائمة المنبثقة؛ ثم نسخثم حدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (من ذلك، انقر بزر الماوس األیمن 
  .األماكنالصقھا في مجلد ھدف في لوحة 

  عرض الفئات الفرعیة للطبقات

والذي یمكنك النقر (+)  اإلشارة إلیھا بواسطة الرمز وتتم. تعمل بعض النقاط المھمة كمجلد یحتوي على فئات للبیانات
 على فئات فرعیة لكافة أنواع المطاعم، المطاعمعلى سبیل المثال، تحتوي طبقة . فوقھ لعرض الفئات الفرعیة للعنصر

نوع یمكنك تشغیل معلومات المطاعم للوصول إلى . بدًءا من مطاعم المأكوالت السریعة حتى مطاعم المأكوالت البحریة
 ذات المستوى المطاعم، أو یمكنك تحدید خانة االختیار )على سبیل المثال، المأكوالت البحریة فقط(محدد من المطاعم 

  .األعلى لعرض كافة أنواع المطاعم

 في CTRLالنقر فوق (عندما یكون لدیك مجموعة من العناصر المحددة في فئة، یمكنك النقر بزر الماوس األیمن 
 من القائمة المنبثقة إلخفاء كافة العناصر إخفاء المحتویاتفوق المجلد األصلي، ثم تحدید ) Macأنظمة تشغیل 

  .الموجودة داخل الفئة بشكل سریع
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  تولیف عرض النقاط المھمة

 بتوصیل مئات من النقاط المھمة إلى عرض واحد، فیمكن تعدیل الرموز Google Earthنظًرا إلمكانیة قیام برنامج 
تتضمن المشكالت األكثر شیوًعا والتي تتعلق بعرض النقطة . مییزھا لتسھیل مشاھدة ھذه النقاط المھمةالتي تقوم بت

  :المھمة
  عدم ظھور النقطة المھمة خالل منطقة ُیتوقع ظھور واحدة فیھا  •
  عدم ظھور أیة رموز على اإلطالق  •
  تراكب الرموز فوق بعضھا، مما یجعل من الصعب مشاھدة الرمز المغطى  •

  :ل إجراء ما یلي لحل المشكلةحاو
 تذكر أن الرموز، مثل بیانات .قم بالتكبیر لتقریب المنطقة بشكل أكبر لمعرفة ما إذا كان الرمز سیظھر •

باإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما یؤدي . الطریق، تظھر بارتفاعات مختلفة، وال تظھر كل الرموز من ارتفاع كبیر
  . كلة الرموز التي تظھر متراكبة عند عرضھا من ارتفاع عاٍلالتكبیر على ارتفاع منخفض إلى حل مش

.  یوجد عداد الدفق ھذا في الجزء السفلي من العارض ثالثي األبعاد.راجع عداد الدفق للتأكد من اكتمال التنزیل •
تزال إذا كنت تعتقد أنك قمت بالتكبیر بالقدر الكافي ومع ذلك لم تظھر أیة نقطة مھمة، فربما أن البیانات ال 

 بدفق الصور والتضاریس وبیانات Google Earthتقوم خوادم برنامج . تتدفق إلى العمیل الخاص بك
  . أخرى إلى التطبیق الخاص بك، ولذلك ال تظھر الرموز أحیاًنا بشكل فوري

 یمكنك تغییر حجم الرموز من متوسط إلى صغیر أو كبیر، وذلك استناًدا إلى ما إذا كنت .اضبط حجم الرمز •
 من القائمة خیاراتقم بإجراء ذلك عن طریق تحدید . عرض األرض عادًة من ارتفاع عاٍل أو ارتفاع منخفضت

   لمزید من التفاصیلضیالتعرض التفراجع . الرموز/حجم التسمیاتیتم تعیین حجم الرمز في منطقة . أدوات
  

 استخدام میزات الخریطة

یغطي ھذا القسم كیفیة تعیین واستخدام میزات الخریطة، التي تتضمن الصور والطرق والشوارع والتضاریس والحدود 
  :تتضمن الموضوعات. الجغرافیة والمباني والنماذج

   التنقل بین الصور •
   الطرق والشوارع •
   التضاریس •
   الحدود الجغرافیة •
   ض المباني ثالثیة األبعادعر •
    ثالثیة األبعادGoogle SketchUpعرض نماذج  •

   ! جدیدالتنقل بین الصور

المحتوى إلجراء ذلك، حدد . Gigapixl طبقةلك التي تظھر في یمكنك التحرك والتنقل بین صور عالیة الدقة، مثل ت
إظھار ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز كامیرا أو في بالون العالمة الموضعیة وانقر فوق . Gigalpixlطبقة  > الممیز

  .وم العارض ثالثي األبعاد بعرض الصورة حسب مكان التقاطھا على األرضیق. الشاشة بالكامل

  
   Gigapxlرمز كامیرا 

ز للكامیرا في العارض ثالثي األبعاد، فحاول إذا لم تظھر أیة رمو.  ال توجد صور عالیة الدقة لكل المواقع- مالحظة
  . التنقل إلى منطقة أخرى، ثم قم بالتكبیر
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الحظ أن عناصر التحكم ھذه تظھر فقط عندما تقوم . تصغیر الصورة أو التنقل داخلھا/استخدم عناصر التحكم لتكبیر
  . بتحریك الماوس أعلى الزاویة الیسرى للعارض ثالثي األبعاد

  

  
یمكنك استخدام ). راجع ما یلي(یتم تنشیط ھذه األسھم عند التكبیر فقط . انقر فوق األسھم للتنقل داخل الصورة .١

  . الماوس أو مفاتیح األسھم للتنقل داخل الصورة
انقر نقًرا مزدوًجا . انقر نقًرا مزدوًجا للتكبیر. الصورة المصغرة واسحبھا للتنقل داخل الصورةانقر فوق ھذه  .٢

  . یعرض لك المربع األبیض جزء الصورة الذي یتم عرضھ حالًیا. بزر الماوس األیمن للتصغیر
  . انقر فوق ھذا المربع للخروج من الصورة والرجوع إلى العرض القیاسي للمنطقة .٣
یمكنك أیًضا النقر نقًرا مزدوًجا فوق الصورة للتكبیر أو . التصغیر للتكبیر والتصغیر/ط التكبیراستخدم شری .٤

  . النقر بزر الماوس األیمن فوق الصورة للتصغیر

  الطرق والشوارع

تعرض طبقة الطرق والشوارع معلومات حول خریطة الطرق والشوارع لمنطقة العرض، بما في ذلك كٍل من الطرق 
، یمكنك توسیع الطبقاتفي مجلد . الطبقاتھذا الخیار متاح في مجلد . لطرق بین األقالیم والشوارع الرئیسیةالسریعة وا

  . والتحكم في عرض طرق وشوارع الوالیات المتحدة وكندا وعدة طرق دولیةالطرق والشوارعمجلد 

 في العارض عند الوصول إلى مسافة بینما تكون معلومات الطرق والشوارع متاحة دائًما لعرض محدد، فإنھا تظھر فقط
على سبیل المثال، إذا كنت تنظر إلى منطقة كبیرة جًدا، مثل المنطقة الجنوبیة إلحدى الوالیات، فستشاھد . معقولة

عندما تقوم بتكبیر عرض منطقة أكثر تحدیًدا، ستشاھد تسمیات ھذه الطرق الرئیسیة وكذلك . الطرق الرئیسیة فقط
یوضح الشكل التوضیحي التالي الطرق الرئیسیة للوالیات الموجودة في العرض . ریعة األصغرالشوارع والطرق الس

  .فقط
  

  
، قم بالتكبیر أو إعادة وضع العارض حتى تظھر  في حالة تعذر ظھور تسمیة طریق رئیسي أو شارع ما:تلمیح

  .عادًة ما ستحتاج إلى التكبیر لمشاھدة التسمیة. التسمیة
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  التضاریس

تقتصر بیانات االرتفاع على المیزات الجغرافیة . تعرض طبقة التضاریس بیانات االرتفاع ثالثي األبعاد لمنطقة العرض
قم بتشغیل ھذه المیزة للحصول على صورة أوضح لمنتجع .  المبانيالطبیعیة، مثل الجبال واألودیة وال تنطبق على

 في مجلد التضاریسیمكنك تشغیل التضاریس عن طریق تحدید عنصر . التزحلق المفضل لدیك أو ممر في وادي
  .الطبقات

 .كما یمكنك ضبط شكل التضاریس، إذا كنت ترید ظھور االرتفاع بشكل أكثر وضوًحا في طرق العرض الخاصة بك
  :إلجراء ذلك، قم بما یلي

قیمة زیادة قم بتعدیل . عرض ثالثي األبعاد> خیارات > أدوات : Linux وWindowsبالنسبة ألنظمة تشغیل 
  .االرتفاع

  .قیمة زیادة االرتفاعقم بتعدیل . عرض ثالثي األبعاد> تفضیالت  > Mac: Google Earthبالنسبة لنظام التشغیل 

. ، بما في ذلك النقاط العشریة٣ حتى ١، ولكن یمكنك تعیینھا إلى أیة قیمة تبدأ من ١یة إلى یتم تعیین القیمة االفتراض
  .، حیث یجعل شكل االرتفاع یبدو طبیعًیا وواضًحا١٫٥اإلعداد العام ھو 

 Google Earth ألن بیانات التضاریس تعتبر معلومات إضافیة، یتطلب تنزیل ھذه المعلومات على برنامج :تلمیح
إذا كنت ال تھتم بعرض بیانات التضاریس، فقم بإیقاف تشغیل ھذه الطبقة للحصول على تدفق سریع . ا من الوقتمزیًد

  .من الخادم إلى العارض

  الحدود الجغرافیة

تقوم . الطبقات في عالمة التبویب الحدود الجغرافیةیمكنك تشغیل معلومات الحدود الجغرافیة عن طریق تحدید مجلد 
 للتحكم الحدود الجغرافیة بتشغیل كافة الحدود الجغرافیة المحتملة، بینما یمكنك توسیع مجلد الحد الجغرافيخانة االختیار 

  :في عرض عدة أنواع للحدود الجغرافیة، مثل
  السواحل  •
  الحدود الدولیة  •
  حدود الوالیات واألقالیم  •
  البالد والعواصم  •
  أسماء الوالیات واألقالیم  •
  ات المتحدة األمریكیة الحدود اإلقلیمیة للوالی •

مع ذلك، وكما ھو الحال في بیانات . عند التشغیل، تصبح معلومات الحدود الجغرافیة متاحة للعرض المحدد دائًما
على سبیل المثال، . الطرق والشوارع، تظھر معلومات الحدود الجغرافیة في العارض عند الوصول إلى مسافة معقولة

عندما تقوم بتكبیر عرض منطقة أكثر تحدیًدا، قد . ًدا، تظھر لك الحدود الكبیرة فقطإذا كنت تنظر إلى منطقة كبیرة ج
  .تظھر لك تسمیات الوالیات أو المقاطعات استناًدا إلى ارتفاع العرض الخاص بك

  عرض المباني ثالثیة األبعاد

  :لعرض ھذه المباني. بعاد مباٍن بسیطة ثالثیة األGoogle Earthتعرض بعض المناطق الجغرافیة في قاعدة بیانات 
قم بتشغیل طبقة المباني ثالثیة األبعاد عن طریق تحدید خانة اختیار مجلد المباني ثالثیة األبعاد في عالمة  .١

  ". الطبقات"التبویب 
تبدأ بعض المباني ثالثیة . ضع العارض على ارتفاع عرض معقول فوق مدینة رئیسیة مثل سان فرانسیسكو .٢

قم بتفحص عداد االرتفاع .  قدم١٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠رتفاع برؤیة العین یتراوح ما بین األبعاد في الظھور با
برؤیة العین الموجود في أسفل الجانب األیمن للعارض ثالثي األبعاد لتحدید ارتفاع العرض الحالي الخاص 

  .تظھر المباني ثالثیة األبعاد ككائنات باللون الرمادي الفاتح على صورة المدینة. بك
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  . أثناء قیامك بالتكبیر، سیظھر المزید من التفاصیل حتى تشاھد شكل المبنى بالكامل .٣
  .  للحصول على أفضل عرض للمبانيأدوات التنقل باإلمالة والتدویراستخدم  .٤

  
  

  

   ثالثیة األبعاد Google SketchUpعرض نماذج 

 حتى تقوم بإیقاف Google Earth بشكل صحیح في برنامج Google SketchUp ال تظھر بعض نماذج :حتلمی
  .رض المباني ثالثیة األبعادعلمزید من المعلومات، راجع . تشغیل طبقة المباني ثالثیة األبعاد

  :إلجراء ذلك. Google Earth ثالثیة األبعاد في برنامج Google SketchUpیمكنك بسھولة عرض نماذج 
   /dwarehouse3/com.google.sketchup://httpقم بزیارة  .١
  . ي تریده، ثم انقر فوقھابحث عن النموذج الذ .٢
  . الحظ أن ھذا الخیار قد ال یكون متاًحا لكافة النماذج. Google Earthتنزیل على برنامج انقر فوق  .٣
  . أثناء قیامك بالتكبیر، ستظھر المزید من التفاصیل حتى یمكنك مشاھد شكل النموذج بالكامل .٤
  .  للحصول على أفضل عرض للنموذجأدوات التنقل باإلمالة والتدویراستخدم  .٥

  .arthGoogle E مع Google SketchUpاستخدام برنامج لمزید من المعلومات، راجع 
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   في سان فرانسیسكو AT&T لمنتزه Google SketchUpنموذج 

  .ارتباط شبكة النماذج ثالثیة األبعاد یمكنك أیًضا عرض النماذج ثالثیة األبعاد المتاحة باستخدام - تلمیح

    

 استخدام األماكن

فور التعرف على أساسیات وضع عالمات على األماكن على األرض، یمكنك الرجوع إلى ھذا القسم للتعرف على كافة 
  :وعات التالیةیتضمن ھذا القسم الموض. األماكنالمیزات المتاحة لك في لوحة 

   تنظیم بیانات األماكن •
   حفظ بیانات األماكن •
   فتح عالمات موضعیة محفوظة •
   حذف بیانات األماكن •
   إظھار بیانات األماكن وإخفاؤھا •

  تنظیم بیانات األماكن

 بطریقة تشبھ الطریقة التي تنظم بھا الملفات والمجلدات األماكنیمكنك تنظیم البیانات المحفوظة الخاصة بك في لوحة 
  :یغطي ھذا القسم ما یلي. اص الثابت على الكمبیوتر الخاص بكفي محرك األقر

   إنشاء المجلدات •
   إعادة ترتیب العالمات الموضعیة أو المجلدات •
   إعادة تسمیة عالمة موضعیة أو مجلد •
   إزالة عالمة موضعیة أو مجلد •

  إنشاء المجلدات

  :إلنشاء مجلد. یمكنك إنشاء مجلدات ونقل مجلدات أو عالمات موضعیة أو أشكال أخرى إلیھا
  . انقر بزر الماوس األیمن فوق مجلد موجود في لوحة األماكن .١
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 یتم تلقائًیا تعیین المجلد الذي قمت بالنقر فوقھ بزر الماوس األیمن نقًرا . من القائمة المنبثقةمجلد> إضافة حدد  .٢
  . مزدوًجا كحاویة للمجلد الجدید

  :، یمكنك تعیین الحقول التالیةمجلد جدیدفور ظھور مربع الحوار 
   االسم •
لعالمات على سبیل المثال، قد تقوم بإدخال نص یقدم وصًفا عاًما لكافة ا.  أدخل وصًفا للمجلد- الوصف •

عندما . األماكنتظھر الكلمات األولى القلیلة للوصف أسفل المجلد في لوحة . الموضعیة الموجودة في المجلد
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك . تنقر نقًرا مزدوًجا فوق المجلد، یظھر الوصف في بالون في العارض ثالثي األبعاد

> b></b<تضمین الصور، بما في ذلك و لتنسیق الوصف الخاص بك وHTMLاستخدام عدد من عالمات 
  . تدوین المواصفاتراجع . >="..."a href<و> ="..."img src<و > br<و

، تتوفر عالمة التبویب )الفرعیةأو مجلداتھ ( فور توفر رموز أخرى لدیك داخل المجلد الجدید - اللون/النمط •
یمكنك استخدام ھذه المیزة لتطبیق أنماط تسمیات ورموز عموًما خالل كافة العناصر الموجودة . اللون/النمط

  . معلومات لمزید من التحریر األماكن والمجلداتراجع . في المجلد
فور تعیین عرض مجلد، یؤدي النقر المزدوج فوق .  للحصول على التفاصیلتعیین العرض راجع - عرض •

د تعیین عرض لمجلد عندما ترید یفی. المجلد إلى إعادة وضع العارض ثالثي األبعاد إلى الموضع الذي اخترتھ
على سبیل المثال، قد تتوفر لدیك . إنشاء زاویة عرض لتضمین كافة العناصر التي یحتوي علیھا ھذا المجلد

یمكنك . مجموعة عالمات موضعیة في منطقة محددة من المدینة، یحتوي كل منھا على زاویة عرض مستقلة
 زاویة عرض للمجلد لعرض كافة العالمات الموضعیة من وضع كافة العالمات الموضعیة في مجلد وتعیین

  . خالل زاویة عرض ثابتة، إذا كنت ترغب في ذلك

  إعادة ترتیب العالمات الموضعیة أو المجلدات

  :یمكنك إعادة وضع عالمة موضعیة أو مجلد بثالثة طرق
  . سحبھا إلى موضع جدید في قائمة العناصر •
  . سحبھا وإسقاطھا خالل مجلد •
فوق العنصر وتحدید قص من القائمة ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (بزر الماوس األیمن النقر  •

  . المنبثقة، ثم النقر بزر الماوس األیمن فوق الموضع أو المجلد الجدید وتحدید لصق من القائمة المنبثقة

ًثا، أو یمكنك نقل مجلد بالكامل یمكنك بھذه الطریقة وضع العالمات الموضعیة في المجلدات التي تم إنشاؤھا حدی
  .ومحتویاتھ إلى مجلد آخر إلنشاء مجموعات من المجلدات

 الرئیسي، فیجب علیك حفظ ھذه البیانات إذا كنت ترید األماكن المؤقتةإذا نقلت مجلًدا بحیث یصبح في مجلد :مالحظة
 Google Earthذا قمت بإنھاء برنامج إ. Google Earthإتاحتھا في المرة التالیة التي تبدأ فیھا تشغیل برنامج 

 حفظ بیانات األماكنراجع . األماكن الخاصة بيبدون حفظ المجلد، فسیطالبك مربع حوار بحفظ المعلومات إلى مجلد 
  .للحصول على التفاصیل

  دة تسمیة عالمة موضعیة أو مجلدإعا

فوقھ، ثم حدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (إلعادة تسمیة عنصر بسرعة، انقر بزر الماوس األیمن 
  :یمكنك أیًضا. یمكنك إدخال االسم الجدید مباشرة في حقل االسم.  من القائمة المنبثقةإعادة تسمیة

  .  تم تحدید العنصر في القائمة إذاتحریر من القائمة إعادة تسمیةاختر  •
  .  على لوحة المفاتیحF2حدد العنصر، ثم اضغط على )  فقطLinux وWindowsنظاما التشغیل ( •

  إزالة عالمة موضعیة أو مجلد

 من حذففوق اإلدخال، ثم حدد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (لحذف عنصر، انقر بزر الماوس األیمن 
یطالبك مربع حوار تأكید بما إذا . األماكن عند تحدید العنصر في لوحة تحریر من القائمة حذف حدد القائمة المنبثقة، أو

إذا كنت تحذف مجلًدا، فتحذف أیًضا كافة محتویاتھ، بما في ذلك المجلدات . كنت ترید حذف العالمة الموضعیة أو المجلد
  . لتأكید الحذفنعمانقر فوق . والرموز األخرى
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  ماكنحفظ بیانات األ

إلى محرك األقراص الثابت على جھاز ) ومحتویاتھا(یمكنك حفظ عالمات موضعیة وأشكال ومجلدات بالكامل 
، الذي یمكنك KMZیتم حفظ ملف العالمات الموضعیة أو مجلدھا كملف واحد بتنسیق ملف . الكمبیوتر الخاص بك

  :سباب التالیةقد ترید إجراء ھذا لأل. Google Earthفتحھ في أي وقت في برنامج 
یمكنك إرسال أیة عالمة . اآلخرینGoogle Earthترید مشاركة البیانات المحفوظة مع مستخدمي برنامج  •

 من خالل برنامج Google Earthموضعیة أو شكل أو مجلد بالبرید اإللكتروني إلى مستخدم آخر لبرنامج 
Google Earth ولكن یمكنك أیًضا إرسال إحدى ملفات ،KMZة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك  الموجود

 إلى نظام KMZباإلضافة إلى ذلك، یمكنك نشر إحدى ملفات . Google Earthإلى أحد مستخدمي برنامج 
 اآلخرین عرض Google Earth حیث یمكن لمستخدمي برنامج Google Earthلوحة نشرات 

. الل أي موقع موجود على الشبكةالمعلومات، أو یمكنك تقدیم الملف على خادم الویب الخاص بك أو من خ
  .  للحصول على التفاصیلمشاركة معلومات حول األماكنراجع 

 یبدأ Google Earthیوجد عدد كبیر جًدا من األماكن في مجلد األماكن الخاصة بي لدیك حیث إن برنامج  •
 Googleتتم معالجة كافة بیانات األماكن أثناء بدء التشغیل في كل مرة تبدأ فیھا تشغیل برنامج .التشغیل ببطء

Earthیمكن أن یؤدي االحتفاظ بمقدار كبیر من البیانات . ، حتى ولو لم یتم تشغیلھا في العارض ثالثي األبعاد
، وذلك استناًدا إلى جھاز Google Earthلى أداء برنامج  إلى التأثیر سلبًیا عاألماكن الخاصة بيفي مجلد 

 بحفظ المجلدات إلى محرك األقراص Google Earthیمكنك تحسین أداء برنامج . الكمبیوتر الخاص بك
یمكنك . الثابت الخاص بك، ثم حذف البیانات من مجلد األماكن الخاصة بي الخاص بك فور حفظھا إلى القرص

  . لتي تحفظھا في أي وقتدائًما فتح البیانات ا

 في CTRLالنقر فوق (احفظ العالمات الموضعیة أو األشكال الفردیة أو مجلدات بالكامل بالنقر بزر الماوس األیمن 
  . من القائمة المنبثقة...حفظ باسمفوق العنصر، ثم تحدید ) Macأنظمة تشغیل 

أدخل االسم للملف .  جھاز الكمبیوتر الخاص بك لحفظ العالمة الموضعیة أو المجلد إلىملفاستخدم مربع الحوار 
  .kmz.یتم حفظ العالمة الموضعیة أو المجلد إلى ھذا الموقع بامتداد .  في مربع الحوارحفظالجدید، ثم انقر فوق 

 أو إصدار Google Earth لبرنامج ٣٫٠یتعذر عرض العالمات الموضعیة، التي یتم إنشاؤھا باستخدام إصدار :ھام
 للحصول على حفظ الصورراجع : یمكنك بدًال من ذلك إرسال ملف صورة.  قدیمGoogle Earthرنامج أحدث، في ب

  .التفاصیل

  فتح عالمات موضعیة محفوظة

موضعیة ومجلدات محفوظة إلى نظام الملفات الموجود في محرك األقراص یمكنك استخدام الطرق التالیة لفتح عالمات 
  .الثابت على جھاز الكمبیوتر الخاص بك

انتقل إلى المجلد الموجود في الكمبیوتر الخاص بك الذي یحتوي على بیانات ". فتح"، حدد "ملف"من القائمة  •
KMZ أو KML التي ترید فتحھا في برنامج Google Earth .یظھر . فتحف، ثم انقر فوق الزر حدد المل

، ثم ینتقل العارض ثالثي األبعاد إلى مجموعة عرض األماكن المؤقتةالمجلد أو العالمة الموضعیة أسفل مجلد 
  ). إذا ُوجد أي منھما(المجلد أو العالمة الموضعیة 

، یمكنك ببساطة فور تحدید موقع الملف في جھاز الكمبیوتر الخاص بك. حدد موقع الملف الذي ترید فتحھ •
یقوم العارض ثالثي األبعاد .  أو العارض ثالثي األبعاداألماكن وإسقاطھ خالل لوحة KMZسحب ملف 

  ). إذا ُوجد أي منھما(بتحمیل الملف ثم ینتقل إلى مجموعة عرض المجلد أو العالمة الموضعیة 
 یمكنك إسقاط العنصر خالل مجلد محدد عندما تستخدم طریقة السحب واإلسقاط لفتح عالمة موضعیة أو مجلد،:تلمیح

األماكن الخاصة  وكنت ترید إسقاطھ ھناك، فضعھ فوق مجلد األماكن الخاصة بيإذا تم إغالق مجلد . األماكنفي لوحة 
تظھر العناصر التي تم إسقاطھا في .  حتى یفتح المجلد وتتمكن من وضع العنصر في المجلدات الفرعیة أو في القائمةبي

وإال یمكنك إسقاط العنصر . Google Earth في المرة التالیة التي تبدأ فیھا تشغیل برنامج اكن الخاصة بياألممجلد 
 الحالیة فقط ما لم Google Earthتظھر العناصر التي تم فتحھا بھذه الطریقة لجلسة عمل . األماكن المؤقتةفي مجلد 

  .تقم بحفظھا
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  حذف بیانات األماكن

  : إزالة البیانات من لوحة األماكنتوجد عدة طرق یمكنك بھا
فوق عالمة موضعیة أو مجلد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق ( انقر بزر الماوس األیمن - حذف •

یمكنك أیًضا حذف عناصر .  من القائمة المنبثقةحذف، ثم حدد األماكنأو عنصر آخر موجود في لوحة 
) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (ماوس األیمن موجودة في العارض ثالثي األبعاد بالنقر بزر ال

إذا كان یوجد . األماكنیؤدي ھذا إلى حذف العنصر من لوحة .  من القائمة المنبثقةحذففوق الرمز، ثم تحدید 
 الخاص بك، فلن یظھر في المرة التالیة التي تستخدم فیھا برنامج األماكن المؤقتةھذا العنصر في مجلد 

Google Earth .وإال . إذا كنت قد حفظت العنصر مسبًقا، فیمكنك دائًما فتح البیانات المحفوظة في أي وقت
  . یتم إزالة العنصر بشكل دائم

فیطالبك مربع حوار بتأكید . الحذف، اضغط على مفتاح األماكن بعد تحدید العنصر في لوحة - مفتاح الحذف •
  . كن إلزالة العنصر من لوحة األماموافقانقر فوق . الحذف

o النقر فوق ( انقر بزر الماوس األیمن - حذف المحتویاتCTRL في أنظمة تشغیل Mac ( ،فوق مجلد
.  في مربع حوار التأكید لمتابعة حذف المحتویاتنعمانقر فوق .  من القائمة المنبثقةحذف المحتویاتثم حدد 

  . یحتوي علیھا المجلدفیتم حذف كافة محتویات المجلد، بما في ذلك أیة مجلدات فرعیة أو عناصر 
o  قص المحتویات)Ctrl-X( - انقر بزر الماوس األیمن ) النقر فوقCTRL في أنظمة تشغیل Mac (

 من القائمة المنبثقة، أو انقر بزر الماوس األیمن فوق قص، ثم حدد األماكنفوق عنصر موجود في لوحة 
فیتم إزالة العنصر من القائمة أو .  ھناكقصعالمة موضعیة موجودة في العارض ثالثي األبعاد، ثم حدد 

  .العرض، ولكن یتم نسخھ إلى الحافظة بحیث یمكنك لصقھ الحًقا إلى موقع مختلف

  إظھار بیانات األماكن وإخفاؤھا

 إلدارة Google Earthإخفاء میزات برنامج /فور بدء تجمیع كم معقول من بیانات األماكن، یمكنك استخدام إظھار
  . ي العارض ثالثي األبعاد بسرعةكم المحتوى المرئي ف

إلیقاف تشغیل عرض عالمة . إلخفاء بیانات األماكن أو تحدید أو إلغاء تحدید خانة االختیار الموجودة بجوار عنصر
لتشغیل عنصر . موضعیة أو تراكب واحد موجود في العارض ثالثي األبعاد، انقر فوق العنصر إلزالة عالمة االختیار

بالنسبة للمجلدات بالكامل، یمكنك تشغیل كافة العناصر الموجودة في المجلد بتحدید خانة . ختیارواحد، حدد خانة اال
یؤدي النقر . في ھذه الحالة، یتم تشغیل كافة العناصر الموجودة في المجلد. اختیار المجلد إذا لم تكن محددة بالفعل

  . الالحق إلى إیقاف تشغیل كافة العناصر الموجودة في المجلد

العناصر الموجودة ) ولیس كل(مربع في خانة اختیار المجلد، یشیر ھذا إلى أنھ یتم عرض بعض  إذا ظھر -حظة مال
  . في المجلد حالًیا

  

 KMLحول 

KML زیة اللغة الترمی أوKeyhole ھي عبارة عن قواعدXML وتنسیق ملف لوضع نماذج المیزات الجغرافیة 
خرائط  وGoogle Earthوتخزینھا مثل النقاط والخطوط والصور والمضلعات ونماذج للعرض في برنامج 

Google . یمكنك استخدام ملفاتKMLمعلومات مع المستخدمین اآلخرین لبرنامج  لمشاركة األماكن والGoogle 
Earth وخرائط Google . ویمكنك بنفس الطریقة العثور على ملفاتKML موقع منتدیات  فيGoogle Earth 

  .الذي یصف میزات وأماكن مشّوقة

 بنفس الطریقة التي تتم بھا Google وخرائط Google Earth بواسطة كل من برنامج KMLتتم معالجة ملف 
 ذو بنیة مستندة KML، فإن ملف HTMLوكما في ملف .  بواسطة مستعرضات الویبXML وHTMLمعالجة ملفات 

 Google Earthولذلك، یعمل كل من . إلى عالمات ذات أسماء وسمات یتم استخدامھا ألغراض عرض محددة
  . معرفة المزید ھنا.KMLت لملفات  كمستعرضاGoogleوخرائط 



 ٣٣

موضوع تعلیمات لمزید من المعلومات، راجع . KML من عرض میزات معینة فقط لملف Googleخرائط تتمكن 
  .  ھذاGoogleخرائط 

  .KML ھو نسخة مضغوطة من ملف KMZملف  -مالحظة 

   والدورة التعلیمیةKMLمواصفات 

اًحا في ھذه المرة، یكون ھذا المستند مت.  عن طریق قراءة المواصفاتKMLیمكن معرفة المزید حول استخدام ملف 
  :باللغة اإلنجلیزیة فقط

kml/com.google.earth://http/  

 عن طریق اتباع الدورة التعلیمیة الخاصة بملف KMLیمكنك أیًضا محاولة اتباع طریقة عملیة لمعرفة ما یتعلق بملف 
KML .اإلنجلیزیة فقطفي ھذه المرة، یكون ھذا المستند متاًحا باللغة  :  

html.tut_kml/kml/com.google.earth://http  

  . عرض مخطط زمنيلمعرفة المزید، راجع .  بتسلسل زمنيKML یمكنك عرض بیانات ملف - مالحظة

  KMLتعیین خیارات أخطاء 

  : إلجراء ذلك.  بھ أخطاءKML عندما یواجھ ملف Google Earthیمكنك تعیین كیفیة تفاعل برنامج 
 Google> ، انقر فوق Macفي نظام التشغیل . (عرض ثالثي األبعاد > خیارات > أدواتانقر فوق  .١

Earth یظھر مربع الحوار خیارات). دعرض ثالثي األبعا> تفضیالت .  
  . انقر فوق عالمة التبویب عام .٢
  : ، اختر واحًدا مما یليKMLتحت معالجة أخطاء  .٣
 بغض النظر عن أیة KML اختر ھذا الخیار لتحمیل ملف -قبول كافة البیانات غیر المتعّرف علیھا بھدوء  •

  أخطاء 
  . رسالة أثناء حدوث كل خطأ اختر ھذا الخیار إلظھار -إظھار مطالبات كافة األخطاء  •
 في حالة اكتشاف KML اختر ھذا الخیار إللغاء تحمیل ملف -إیقاف تحمیل الملف أثناء حدوث أي خطأ  •

  . KML ألي خطأ في ملف Google Earthبرنامج 
  موافق"انقر فوق  .٤

 مشاركة معلومات األماكن 

 بما في ذلك -ألشكال والمجلدات مع اآلخرین یوضح ھذا القسم طریقة مشاركة بیانات حول العالمات الموضعیة وا
  :یمكنك مشاركة بیانات األماكن من خالل.  ومن غیر مستخدمیھGoogle Earthمستخدمي برنامج 

   لكترونيإرسال صورة بالبرید اإل •
   إرسال بیانات األماكن بالبرید اإللكتروني •
   مشاركة البیانات عبر شبكة •
   إنشاء ارتباط شبكة •

 اآلخرین من خالل Google Earthبرنامج  یمكنك أیًضا مشاركة معلومات حول األماكن مع مستخدمي - مالحظة
  .مشاركة نقطة مھمةلمزید من المعلومات، راجع . Google Earthموقع ویب نظام لوحة نشرات منتدیات 

  إرسال صورة بالبرید اإللكتروني 
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 فقط من خالل Mac على نظام التشغیل Google Earthھذه المیزة، تتوفر إمكانیة إرسال إحدى صور برنامج مع 
ویمكنك إرسال العرض الحالي لألرض المعروضة في العارض الثالثي . Eudora وEntourageتطبیقات البرید و
  :  بالبرید اإللكتروني في شكلGoogle Earthاألبعاد لبرنامج 

   Google Earthشخاص الذین ال یمتلكون برنامج ملف صور لأل •
   اآلخرین Google Earth لمستخدمي برنامج KMZملف  •

وعندما ترسل .  تلقائًیا برسالة برید إلكتروني صادرةJPEGعندما ترسل صورة بالبرید اإللكتروني، یتم إرفاق ملف 
إلرسال صورة . رسالة برید إلكتروني صادرة تلقائًیا بKMZ بالبرید اإللكتروني، یتم إرفاق ملف KMZالعرض كملف 

  :بالبرید اإللكتروني
  : قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة .١
  . إرسال صورة بالبرید اإللكتروني > برید إلكتروني > ملفانقر فوق  •
  )  فقطLinux وWindowsأنظمة تشغیل  (Ctrl+Alt+Eاكتب  •
  . إرسال صورة بالبرید اإللكترونيالموجود على شریط األدوات، ثم اختر انقر فوق رمز البرید اإللكتروني  •
، اختر برنامج البرید اإللكتروني االفتراضي الخاص بك أو حساب تحدید خدمة البرید اإللكترونيفي إطار  .٢

Gmailإذا كنت تستخدم حساب .  بك الخاصGmail الخاص بك، فستتم مطالبتك بتسجیل الدخول، إذا لم تكن 
  .قد قمت بتسجیل الدخول بالفعل

  
، إذا كنت ترید استخدام ...تذكر ھذا اإلعدادقبل تحدید خدمة البرید اإللكتروني الخاص بك، حدد خانة االختیار 

یمكنك دائًما تغییر تفضیالت . فیھا عرًضا بالبرید اإللكترونينفس خدمة البرید اإللكتروني في كل مرة ترسل 
 > Google Earthأو ) Windows/Linux (عام > خیارات > أدواتالبرید اإللكتروني الحًقا بتحدید 

  . عاموالنقر فوق عالمة التبویب ) Mac (تفضیالت
یظھر إطار . تروني الخاص بك البیانات إلى تطبیق البرید اإللكGoogle Earthانتظر حتى یرسل برنامج  .٣

 JPGتكون الصورة بتنسیق ملف .) قد یستغرق ھذا بضع ثواٍن. (برید إلكتروني جدید بھ ملف الصورة
  . للعرض الحالي في العارض ثالثي األبعاد

امأل بیانات عنوان البرید اإللكتروني الخاص بالمستلم وأیة بیانات أخرى في النص، ثم أرسل رسالة البرید  .٤
  .ترونياإللك

عندما ترسل صورة بالبرید اإللكتروني، تتطابق جودة ھذه الصورة مع الجودة المتاحة لمیزة حفظ الصورة في برنامج 
Google Earth.  

  إرسال بیانات األماكن بالبرید اإللكتروني 
 Eudora، یمكنك فقط إرسال البرید اإللكتروني من خالل تطبیقات البرید وMac على نظام التشغیل - مالحظة

  .Entourageو

 اآلخرین، یمكنك أیًضا إرسال Google Earth إلى مستخدمي برنامج KMZ كملف عرضوباإلضافة إلى إرسال 
  :بیانات األماكن إلكترونًیا بطریقتین أخریین

 أو مجلد محفوظ على محرك األقراص الثابت على جھاز الكمبیوتر برسالة برید KMZقم بإرفاق ملف  •
 المحفوظ، ثم قم بإرفاقھ KMZ، فحدد ملف حفظ بیانات األماكنبعت اإلرشادات الواردة في إذا ات. إلكتروني

  . برسالة برید إلكتروني صادرة كما تفعل مع أي مرفق
 Google العارض ثالثي األبعاد الخاص بك مباشرًة من برنامج أرسل العالمة الموضعیة الموجودة في مركز •

Earth) راجع ما یلي .(  

  : إلرسال بیانات األماكن بالبرید اإللكتروني
  : قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة .١
  . إرسال مكان بالبرید اإللكتروني > برید إلكتروني > ملفانقر فوق  •



 ٣٥

  ) MAC في نظام التشغیل Ctrl + E )  +Eاكتب  •
  . إرسال مكان بالبرید اإللكترونيى شریط األدوات، ثم اختر الموجود علانقر فوق رمز البرید اإللكتروني  •
فوق العالمة ) Mac في نظام التشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمن  •

  . برید إلكترونيالموضعیة المناسبة في لوحة األماكن، ثم اختر 
برید اإللكتروني االفتراضي الخاص بك أو حساب ، اختر برنامج التحدید خدمة البرید اإللكترونيفي إطار  .٢

Gmailإذا كنت تستخدم حساب .  الخاص بكGmail الخاص بك، فستتم مطالبتك بتسجیل الدخول، إذا لم تكن 
  .قد قمت بتسجیل الدخول بالفعل

  
رید استخدام ، إذا كنت ت...تذكر ھذا اإلعدادقبل تحدید خدمة البرید اإللكتروني الخاص بك، حدد خانة االختیار 

یمكنك دائًما تغییر تفضیالت . نفس خدمة البرید اإللكتروني في كل مرة ترسل فیھا صورة بالبرید اإللكتروني
 > Google Earthأو ) Windows/Linux (عام > خیارات > أدواتالبرید اإللكتروني الحًقا بتحدید 

 البیانات إلى Google Earth برنامج انتظر حتى یرسل. عاموالنقر فوق عالمة التبویب ) Mac (تفضیالت
قد یستغرق ھذا بضع . (KMZیظھر إطار برید إلكتروني جدید بھ ملف . تطبیق البرید اإللكتروني الخاص بك

  .) ثواٍن
امأل بیانات عنوان البرید اإللكتروني الخاص بالمستلم وأیة بیانات أخرى في النص، ثم أرسل رسالة البرید  .٣

  . اإللكتروني

  : مراعاتھاأمور تجب
 تشیر إلى رموز مخصصة أو تراكبات صور من نظام الملفات KMZعندما ترسل بالبرید اإللكتروني ملفات  •

لھذا السبب، قد تكون ملفات . المحلي الخاص بك، یتم تضمین ھذه العناصر مع بیانات العالمة الموضعیة
KMZعالمة موضعیة بسیطة التي تتضمن تراكبات صور أكبر من تلك الملفات التي تحتوي على  .  

 أو ٢٫٢إصدار ) Google Earth (Keyholeإذا كنت ترسل ملف عالمة موضعیة إلى مستخدم عمیل  •
 Googleتم تغییر تنسیق الملف لبرنامج . إصدار أقل، فسیتعذر على المستلم عرض العالمة الموضعیة

Earth أرسل ملف صورة بدًال من ذلك.  واألحدث٣٫٠ إصدارات .  

   مشكالت البرید اإللكتروني وإصالحھااستكشاف
 Eudora، یمكنك فقط إرسال البرید اإللكتروني من خالل تطبیقات البرید وMac على نظام التشغیل - مالحظة

  .Entourageو

، فقد یلزمك تعیین إرسال عرض بالبرید اإللكترونيإذا كان تطبیق البرید اإللكتروني الخاص بك ال یستجیب لألمر 
 من قائمة ابدأ، ثم لوحة التحكم، افتح Windowsإلجراء ھذا في نظام التشغیل . رید اإللكتروني االفتراضيبرنامج الب

 وحدد برنامج البرید اإللكتروني االفتراضي الذي تستخدمھ من برامجانقر فوق عالمة التبویب . خیارات اإلنترنتحدد 
ب أن تتمكن اآلن من إرسال عرض باستخدام تطبیق البرید یج. تطبیق، ثم انقر فوق برید إلكترونيالقائمة المنسدلة 

اختر تطبیق ". برید وتفضیالت"انقر فوق . ، افتح البریدMacإلجراء ھذا على نظام التشغیل . اإللكتروني الخاص بك
  .البرید اإللكتروني الذي تفضلھ كمعالج افتراضي للبرید اإللكتروني

لبیانات عبر شبكة   مشاركة ا

حفظ العالمات الموضعیة أو المجلدات إلى الكمبیوتر المحلي، یمكنك أیًضا حفظ بیانات األماكن إلى خادم باإلضافة إلى 
 اآلخرون، الذین تتوفر لدیھم إمكانیة الوصول Google Earthفیتمكن بعد ذلك مستخدمو برنامج . ویب أو خادم شبكة

دات األخرى، یمكنك إنشاء ارتباطات أو مراجع إلى ملفات وكما ھو الحال مع المستن. إلى الخادم، من استخدام البیانات 
KMZیوفر تخزین ملف عالمة موضعیة على الشبكة أو على خادم ویب المزایا التالیة.  لتسھیل الوصول:  
 إذا تم تخزین بیانات المكان على شبكة أو على الویب، فیمكنك الوصول إلیھا من أي جھاز - إمكانیة الوصول •

كان، وذلك بشرط أن تكون متاحة بشكل عام أو یتوفر لدیك حق وصول إلیھا بتسجیل كمبیوتر في أي م
  . الدخول
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 وإتاحة العرض Google Earth یمكنك تطویر مجلد عرض تقدیمي موسع لبرنامج - سھولة التوزیع •
ر مالءمة یعتبر ھذا أكث. التقدیمي لكل من تتوفر لدیھ صالحیة الوصول إلى موقع تخزین الشبكة أو خادم الویب

  . من إرسال البیانات من خالل البرید اإللكتروني عندما ترید إتاحتھا باستمرار لعدد كبیر من األشخاص
 تتم إتاحة أیة بیانات أو تغییرات جدیدة تقوم بإجرائھا على - الوصول عبر ارتباط الشبكة/التحدیثات التلقائیة •

المستخدمین الذین تتوفر لدیھم صالحیة الوصول إلى بیانات  المستند إلى الشبكة تلقائًیا لكافة KMZبیانات ملف 
  .  من خالل ارتباط شبكةKMLملف 

 إذا تعرضت البیانات الموجودة على جھاز الكمبیوتر المحلي إلى التلف أو الفقدان لسبب ما، - نسخ احتیاطي •
ظھ كملف محلي مرة  التي حفظتھا إلى أحد المواقع على شبكة، ثم حفKMZفیمكنك فتح أي ملف من ملفات 
  . أخرى، إذا كنت ترغب في ذلك

، یجب علیك أوًال تخزین بیانات ھذا المكان Google Earth قبل إنشاء ارتباط شبكة بعنصر في برنامج :مالحظة
  .على أحد الخوادم

  :یغطي ھذا القسم الموضوعات التالیة
   حفظ البیانات إلى خادم •
   فتح البیانات من خادم شبكة •
   حول ارتباطات الشبكة •
   إنشاء ارتباط شبكة •

  إلى خادمحفظ البیانات 

إلتاحة العالمات الموضعیة أو المجلدات الخاصة بك ألشخاص آخرین من خالل خادم، یلزم أوًال حفظ الملف إلى الموقع 
  .المناسب

 لحفظ مجلد أو عالمة موضعیة إلى موقع موجود على الشبكة، اتبع ببساطة الخطوات الموجودة - خادم شبكة •
  . ، ثم احفظ الملف في موقع على شبكة الشركة بدًال من نظام الملفات المحلي لدیكحفظ بیانات األماكنفي 

 لحفظ عالمة موضعیة أو مجلد إلى خادم ویب، احفظ الملف أوًال إلى الكمبیوتر المحلي كما ھو - خادم ویب •
 منفصل على الكمبیوتر المحلي، یمكنك KMZفور حفظ الملف كملف . حفظ بیانات األماكنموضح في 

  .  أو أداة مساعدة مشابھة لنقل الملف إلى خوادم الویبFTPاستخدام 

 MIME من خادم ویب، فقد تلزم إضافة أنواع KMZ وKMLیة فتح ملفات إذا أردت أن تتیح للمستخدمین إمكان
  :وھي. للخادم
• application/vnd.google-earth.kml+xml kml   
• application/vnd.google-earth.kmz kmz   

  فتح البیانات من خادم شبكة

 الوصول إلیھا، فیمكنك فتح ھذه إذا كنت تعمل في منظمة یتم فیھا حفظ بیانات األماكن إلى شبكة تتوفر لدیك صالحیة
  .  محفوظ على الكمبیوتر المحليKMZالبیانات بنفس الطریقة التي تفتح بھا ملف 

 انتقل إلى أماكن - ) Mac على Windows/Linux ، +O في Ctrl + O(من القائمة ملف، حدد فتح  •
. Google Earth التي ترید فتحھا في برنامج KML أو KMZالشبكة الخاصة بك، ثم حدد بیانات ملف 

، ثم ینتقل العارض األماكنیظھر المجلد أو العالمة الموضعیة في لوحة . فتححدد الملف، ثم انقر فوق الزر 
  ).إذا ُوجد أي منھا(لد أو العالمة الموضعیة ثالثي األبعاد إلى مجموعة عرض المج

  
 Google یتم حفظ الملفات التي یتم فتحھا بھذه الطریقة تلقائًیا للمرة التالیة التي تستخدم فیھا برنامج ال

Earth . إذا كنت ترید إظھار العالمة الموضعیة أو المجلد في المرة التالیة التي تستخدم فیھا برنامج
Google Earthلحفظھ لجلسة العمل التالیةاألماكن الخاصة بيحب العنصر إلى مجلد ، فاس  .  
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 فور تحدید موقع الملف الموجود على أماكن الشبكة الخاصة بك، یمكنك - تحدید موقع الملف الذي ترید فتحھ •
ینتقل العارض ثالثي األبعاد إلى مجموعة عرض . األماكن وإسقاطھ خالل لوحة KMZببساطة سحب ملف 

  ).إذا ُوجد أي منھا( أو العالمة الموضعیة المجلد
  

عندما تستخدم طریقة السحب واإلسقاط لفتح عالمة موضعیة أو مجلد، یمكنك إسقاط العنصر خالل مجلد محدد 
األماكن  وكنت ترید إسقاطھ ھناك، فضعھ فوق مجلد األماكن الخاصة بيإذا تم إغالق مجلد . األماكنفي لوحة 

تظھر العناصر . مجلد وتتمكن من وضع العنصر في المجلدات الفرعیة أو في القائمة حتى یفتح الالخاصة بي
 Google في المرة التالیة التي تبدأ فیھا تشغیل برنامج األماكن الخاصة بيالتي تم إسقاطھا في مجلد 

Earth . لظھور في  حتى یمكنھ ااألماكنوإال یمكنك إسقاط العنصر في المساحة البیضاء الموجودة أسفل لوحة
 الحالیة فقط Google Earthتظھر العناصر التي تم فتحھا بھذه الطریقة لجلسة عمل . األماكن المؤقتةمجلد 

  . ما لم تقم بحفظھا

  حول ارتباطات الشبكة

 المستند KMZ طریقة لعدة مستخدمین لعرض نفس بیانات ملف Google Earthتقدم میزة ارتباط الشبكة في برنامج 
. و المستند إلى ویب ومشاھدة أي تغییرات تطرأ على المحتوى تلقائًیا مثل تلك التغییرات التي یتم إجراؤھاإلى الشبكة أ

  :مستعرض الویب/یسمح ارتباط الشبكة بنشر المحتویات بطریقة تشبھ تسلیم محتویات صفحة الویب
عند .Google Earth یوفر ارتباط الشبكة طریقة لتسلیم بیانات متغیرة إلى عدید من مستخدمي برنامج •

 من خالل ارتباط شبكة، یمكنك أو یمكنھم تحدید عدد مرات تحدیث بیانات KMZاتصال المستخدمین بملف 
تظھر بھذه الطریقة التحدیثات الدوریة، التي قام بإجرائھا شخص واحد على المحتوى، تلقائًیا لكافة . الملف

  . المستخدمین المتصلین
مثلما أن العدید من األشخاص . جع عرض وحید إلى المحتوى المنشورتم تخصیص ارتباط الشبكة كمر •

یعرضون صفحات الویب ولكن ال یقوم بتعدیلھا إال ھؤالء الذین یتوفر لدیھم اإلذن الالزم، یمكن لعدة 
كما ھو . مستخدمین عمل ارتباط إلى محتوى بیانات األماكن ومشاھدتھ بینما یتمكن كاتب واحد فقط من تعدیلھ

 في صفحات الویب، یمكن دائًما للمستخدمین الذین یعرضون المحتوى حفظ ھذا المحتوى إلى محرك الحال
  . األقراص الثابت الخاص بھم، ولكن یمكنھم تلقي محتوى متغیر من خالل ارتباط الشبكة فقط

 ارتباط شبكة  خاللKMZیوضح الشكل التوضیحي التالي أوجھ التشابھ بین المحتوى المستند إلى ویب ومحتوى ملف 
  .Google Earthباستخدام برنامج 
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  إنشاء ارتباط شبكة

، یجب وجود المحتوى الذي ترید االرتباط بھ على الشبكة أو خادم الویب الذي یتوفر ارتباط شبكةقبل التمكن من إنشاء 
 للحصول على تفاصیل حول حفظ ملفات حفظ البیانات إلى خادمإذا كنت تكتب المحتوى، فراجع . لدیك ارتباط إلیھ

KMZإذا كان یتوفر لدیك فقط ارتباط إلى المحتوى، فتأكد من معرفة موقع الملف على الشبكة .  إلى خادم ویب أو شبكة
  . ویب إذا كان المحتوى یوجد على خادمURLأو عنوان 

  : اختر أیة طریقة من الطرق التالیة لبدء العمل .١
o  من القائمة المنبثقةارتباط شبكةحدد . إضافة من القائمة ارتباط شبكةحدد  .  
o  النقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمنCTRL في نظام التشغیل Mac ( فوق

عندما .  من القائمة المنبثقةتباط شبكةار> إضافة حدد . األماكن الخاصة بيمجلد موجود في لوحة 
  .تضیف ارتباط شبكة بھذه الطریقة، یتم تعیین المجلد المحدد كحاویة الرتباط الشبكة تلقائًیا

 KMZأدخل المسار الكامل لملف . االسمأدخل اسم االرتباط في حقل . ارتباط شبكة جدیدیظھر مربع الحوار 
 URLیمكنك استخدام عنوان . ، إذا كان الملف یوجد على شبكة، أو استعرض موقع الملفارتباطفي الحقل 

ینتقل العارض ثالثي األبعاد . http://www.test.com/myKMZ.kmz، مثل KMZللرجوع إلى ملف 
  . مباشرة إلى العرض االفتراضي للبیانات المرتبطة

راجع . خدمھا مع مجلد منتظمیمكنك إدخال ھذه البیانات بنفس الطریقة التي تست. HTMLأدخل نًصا وصفًیا أو  .٢
  .  لمزید من المعلوماتتحریر األماكن والمجلدات

لتغییر العرض االفتراضي الذي یقدمھ ارتباط الشبكة ھذا إلى " عرض"انقر فوق عالمة التبویب ) اختیاري( .٣
إذا كان . Google Earth الستخدام العرض الحالي في برنامج التقاط العرض الحالينقر فوق ا. المستخدمین

 لعرض كافة العالمات إعادة تعیینارتباط الشبكة یحتوي على أكثر من عالمة موضعیة واحدة، فانقر فوق 
  . الموضعیة ھذه للمستخدمین
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 لالرتباط فقط ویتعذر على أي شخص آخر یتوفر لدیھ  یمثل النص الذي تقوم بإدخالھ في ھذا الوصف وصًفا- مالحظة
ما لم ترسل (ستتاح لك وحدك فقط إمكانیة مشاھدة الوصف الذي تقوم بإدخالھ ھنا .  عرضھKMZارتباط إلى ملف 

یشبھ ھذا إنشاء إشارة مرجعیة لصفحة ویب، ثم إضافة ). مجلد االرتباط إلى أشخاص آخرین بالبرید اإللكتروني
  . حول اإلشارة المرجعیةمالحظة وصفیة

 التجول في األماكن

 الخاصة بك بتحدید خانة األماكنباإلضافة إلى التجول في االتجاھات، یمكنك التجول بین العناصر المسردة في قائمة 
 الموجود في الجزء السفلي من تشغیل جولةاالختیار الموجودة بجوار العناصر التي ترید التجول فیھا والنقر فوق الزر 

یبدأ عمل الجولة في العارض ثالثي األبعاد، الذي ینتقل إلى كل موقع ویتوقف لفترة من الوقت قبل . األماكنوحة ل
إلیقاف . األماكن الموجود أسفل قائمة إیقاف جولةإلیقاف الجولة، انقر فوق الزر . االنتقال إلى المكان التالي في القائمة

  . تشغیل جولةزر الجولة مؤقًتا أو استئنافھا، انقر فوق ال
  

  
  الزر تشغیل جولة  .١
  الزر إیقاف جولة  .٢

 في العارض ثالثي األبعاد أثناء جولة، فتتوقف ھذه الجولة بشكل بالنقر فوق التضاریس أو إمساكھا إذا قمت - مالحظة
  . الستئناف الجولة" تشغیل"انقر فوق الزر . مؤقت

یمكنك تحدید العناصر التي یتم زیارتھا في الجولة الخاصة بك وكذلك سلوك التجول نفسھ كما ھو موضح في 
  :ةالموضوعات التالی

   تعیین العناصر التي یتم التجول فیھا •
   لتجولتعیین سلوك ا •

  تعیین العناصر التي یتم التجول فیھا
  

 النتیجة اإلجراء المطلوب
التجول في كافة العناصر  

 المحددة
ضع عالمة اختیار بجوار كافة العالمات 

والمسارات التي ترید  تراكباتالموضعیة وال
 .التجول فیھا

 
الجزء  في) تشغیل جولة انقر فوق الزر

  .(األماكن السفلي من لوحة

تتم زیارة كافة العناصر التي یوجد 
من أول   اختیار بدًءابجوارھا عالمة

 .عنصر في القائمة

قم بالتجول في مجلد أو  
 .عنصر واحد فقط

قم بإلغاء . المجلد أو العنصر المناسب حدد
المجلدات والعناصر األخرى  تحدید كافة

  .الموجودة في مجلد األماكن
 

في الجزء ) تشغیل جولة انقر فوق الزر
  .(األماكن السفلي من لوحة

یتم التجول فقط في العالمات الموضعیة 
الفردیة الموجودة  والتراكبات والخطوط

یتم تجاھل أي شيء آخر في . في المجلد
  .الجولة حتى ولو تم تحدیده

 
یًضا على ینطبق ھذا التجاھل أ :مالحظة

المجلد  أیة مجلدات فرعیة موجودة في
 .األصلي

رض یتم تتبع المسار أو الطریق في العااختر المجلد الذي یحتوي على االتجاھات أو التجول في االتجاھات أو  
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 .التجول فیھا المسارات التي ترید المسارات
 یمكن سرد االتجاھات في عالمة التبویب)

األماكن الخاصة  إلى أو حفظھا االتجاھات
فة المجلدات قم بإلغاء تحدید كا .(بي

الموجودة في مجلد  والعناصر األخرى
 .األماكن

 
 في الجزء) تشغیل جولة انقر فوق الزر

  .(األماكن السفلي من لوحة

 .األبعاد ثالثي

  تعیین سلوك التجول

  سرعة التجول

ضع في االعتبار أن إعداد . یمكنك تعدیل سرعة التجول التي تتحكم في سرعة انتقال العارض إلى كل توقف في الجولة
الجولة إلى سرعة عالیة یتطلب احتواء ذاكرة التخزین المؤقت الخاص بك على كافة الصور، أو لن یتم بث صور 

  . والطرق والشوارع والعالمات الموضعیة بسرعة كافیة للحفاظ على سرعة الجولةاألرض
انقر : Macبالنسبة لنظام التشغیل . خیارات > أدواتانقر فوق : Windows/Linuxبالنسبة ألنظمة التشغیل  .١

  . تفضیالت > Google Earthفوق 
  . التجولانقر فوق عالمة التبویب  .٢
  . ، اضبط السرعة تبًعا لذلكت الجولةإعدادا/االنتقال إلىفي منطقة  .٣

  وقت اإلیقاف المؤقت والبالونات عند كل توقف

 لعرض Google Earthیمكنك أیًضا تعیین . یمكنك تعیین وقت اإلیقاف المؤقت المطلوب لكل توقف في الجولة
  . البالونات الموجودة في كل عالمة موضعیة عند توقف الجولة بشكل مؤقت

انقر : Macبالنسبة لنظام التشغیل . خیارات > أدواتانقر فوق : Windows/Linuxشغیل بالنسبة ألنظمة الت .١
  . تفضیالت > Google Earthفوق 

  . التجولانقر فوق عالمة التبویب  .٢
، ٦٠ حتى ٠ بالثواني بدًءا من إیقاف الجولة مؤقًتا، اضبط شریط تمریر إعدادات الجولة/االنتقال إلىفي منطقة  .٣

  . الثوانيأو أدخل أي رقم ب
إظھار بالون لعرض البالونات الوصفیة الموجودة في كل عالمة موضعیة عند توقف الجولة بشكل مؤقت، حدد  .٤

  . معرفة المزید حول العالمات الموضعیة. عند توقف الجولة مؤقًتا

  اتعدد التكرار

  .مع ذلك، یمكنك تحدید عدد مرات تشغیل الجولة. ستقوم الجولة افتراضًیا بالمرور مرة واحدة على العناصر المحددة
انقر : Macبالنسبة لنظام التشغیل . خیارات > أدواتانقر فوق : Windows/Linuxبالنسبة ألنظمة التشغیل  .١

  . تفضیالت > Google Earthفوق 
  . لتجولاانقر فوق عالمة التبویب  .٢
 بالضغط على السھم أو إدخال عدد مرات تشغیل الجولة، اضبط محدد إعدادات الجولة/االنتقال إلىفي منطقة  .٣

  . تشغیل الجولة التي تریدھا

  .١یمكنك أیًضا تحدید التشغیل الال نھائي بالنقر فوق السھم ألسفل من موضع البدء 

  خیارات التجول في المسار/اتجاھات القیادة
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  .دید زاویة العرض والسرعة ومسافة ُبعد الكامیرا عن كل نقطة في اتجاھات القیادة باستخدام ھذه اإلعداداتیمكنك تح
 إذا قمت بضبط النطاق إلى رقم صغیر، فتتبع الجولة المسارات مع ظھور عدة نقاط قریبة بشكل أكبر، مما یقدم - تلمیح

  .مظھًرا حقیقًیا
انقر : Macبالنسبة لنظام التشغیل . خیارات > أدواتانقر فوق : Windows/Linuxبالنسبة ألنظمة التشغیل  .١

  . تفضیالت > Google Earthفوق 
  . التجولانقر فوق عالمة التبویب  .٢
، اضبط عناصر التحكم في اإلمالة والنطاق والسرعة خیارات التجول في اتجاھات القیادةفي منطقة  .٣

  . بالتفضیالت التي تحددھا
  

 داتتحریر األماكن والمجل

فور التعّرف على الخطوات األساسیة إلنشاء األماكن والمجلدات وتنظیمھا، یمكنك استخدام ھذا القسم للتعّرف بشكل 
یمكنك تحریر إعدادات النمط . أكبر على الطریقة التي یمكنك بھا تعدیل مظھر األماكن والمجلدات التي قمت بحفظھا

  .یحتوي على بیانات مكانوالموضع والعرض لعالمة موضعیة واحدة أو مجلد 

فوق الرمز ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (إلجراء ذلك، انقر بزر الماوس األیمن 
قم بتمكین .  لھذا العنصرتحریریظھر مربع الحوار .  من القائمة المنبثقةخصائص وحدد األماكنأو المجلد في لوحة 

  .تبطة بالمجلد أو العالمة الموضعیة المرالعرض والموقع والنمطخصائص 
  . یتم تحدیث عناصر عالمة التبویب نمط دینامیكًیا إلظھار نوع بیانات األماكن التي یتم تحدیدھا- مالحظة

  :للتعّرف على ھذه المیزات وكیفیة تطبیقھا على المجلدات والعناصر الفردیة، راجع الموضوعات التالیة
   إعادة ضبط موضع العالمات الموضعیة •
   تعیین العرض •
   تدوین األوصاف •
   تغییر التسمیات •
   تعیین الرموز لألماكن والمجلدات •
   تعیین لون الخط وعرضھ •
   تعیین االرتفاع •
   تعدیل إعدادات المجلد •
   تعدیل إعدادات عنصر واحد •

  إعادة ضبط موضع العالمات الموضعیة

یقدم مربع . عند تحریر عالمات موضعیة أو عالمات ھندسیة، قد یلزمك إعادة ضبط موضع موقعھا على األرض
  .إعادة ضبط موضع عالمة موضعیة عدًدا من الطرق بھدف تحریر العالمة الموضعیةالحوار 

  سحب العالمة الموضعیة

عندما تقوم بتحریر عالمة موضعیة، یظھر مربع أصفر حول الرمز یشیر إلى أنھ یمكنك إعادة ضبط موضع الرمز إذا 
إذا كان یلزمك تحریك األرض للحصول . انقر فقط داخل المربع واسحب الرمز إلى الموقع الجدید.  ذلككنت ترغب في

  .على عرض أفضل للرمز بالنسبة لألشیاء األخرى، فضع الماوس خارج المربع لتحریك العارض ثالثي األبعاد

  .تثبیت العالمة الموضعیة في مركز العرضیمكنك أیًضا 

  تثبیت العالمة الموضعیة في مركز العرض
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باستخدام ھذه المیزة، تغییر موضع األرض تحت العالمة الموضعیة بدًال من تغییر موضع العالمة الموضعیة فوق 
 عالمة موضعیة مسافة تمتد خارج نطاق العرض وكان استخدام السحب تفید ھذه المیزة إذا كنت ترید تحریك. األرض

  .واإلسقاط غیر مالئم أثناء قیامك بالتبدیل من سحب الرمز إلى تغییر موضع األرض

عندما تختار ھذا الخیار، تنتقل العالمة . مركز العرض، ثم حدد خانة االختیار عرضانقر فوق عالمة التبویب 
بدًال من ذلك، یمكنك تحدید موضع الرمز . رض ثالثي األبعاد ویتعذر تغییر موضعھا بالسحبالموضعیة إلى مركز العا

ُتتیح لك ھذه العالمة الموضعیة . ، التي تتحرك بعد ذلك بشكل مستقل عن العالمة الموضعیةسحب األرضبواسطة 
  .سھولة تحدید موضع رمز في موقع جدید خارج نطاق مساحة الشاشة الحالیة الخاصة بك

  إدخال اإلحداثیات المتقدمة

، ثم أدخل "عرض"إذا كنت تعرف خطي طول وعرض العالمة الموضعیة التي تحررھا، فانقر فوق عالمة التبویب 
یتم تغییر موضع العالمة الموضعیة إلى القیم . اإلحداثیات إلعادة ضبط موضع النقطة الجغرافیة للعالمة الموضعیة

  .الجدیدة

  : باستخدام طرق الترمیز التالیةلطول ودوائر العرضخطوط ایمكن تعیین قیم 
على سبیل . الدرجةفي طریقة الترمیز ھذه، یتم تعیین الدقة العشریة في إحداثي ) DDD (الدرجات العشریة •

  .  شمال٤٩٫١١٦٧٥٩٥٣٦٦٦المثال، 
. الثوانيحداثي في طریقة الترمیز ھذه، یتم تعیین الدقة العشریة في إ). DMS (الدرجات والدقائق والثواني •

  . شمال" ٢٠٫٠٦'٧ ٤٩على سبیل المثال، 
في طریقة الترمیز ھذه، یتم تعیین الدقة العشریة في إحداثي ) DMM (الدرجات والدقائق والثواني العشریة •

 ٣٦٠٠ ثانیة السابقة على ٢٠٫٠٦تمت ھنا قسمة . (شمال" ٧٫٠٠٥٥٧٢٢ ٤٩على سبیل المثال، . الدقائق
  .)  ثانیة٢٠٫٠٦عشریة للدقیقة التي تساوي للحصول على القیمة ال

  :یتم تحدید بنیة خطوط الطول ودوائر العرض كما یلي
 افصل ببساطة كل عالمة من عالمة اإلحداثیات بمسافة فارغة وسیتم التعرف على اإلدخال - القیم الرقمیة •

ویمكنك التعبیر . ٢٣٫٣ ٢٤ ٣٧:  كما یليDMSعلى سبیل المثال، یمكنك التعبیر عن طریقة . بشكل صحیح
  . ٧٫٠٠٥٥٧٢٢ ٤٩:  بالشكل التاليDMMعن طریقة ترمیز 

  
لإلشارة (") لإلشارة إلى الدقائق وعالمة االقتباس المزدوجة ) '(یمكنك أیًضا استخدام عالمة االقتباس الفردیة 

  " ٢٠٫٠٦'٧ ٤٩: إلى الثواني، وذلك كما یلي
  

 لنسخ Windows مخطط توزیع األحرف في أنظمة تشغیل ویمكنك بدًال من ذلك استخدام األداة المساعدة
 كافة البرامج -ابدأ "إلجراء ذلك، حدد . دوائر العرض/رمز الدرجة ولصقھا في مربعات إدخال خطوط الطول

یعتبر رمز الدرجة المكتوب بخط ". مخطط توزیع األحرف"، ثم انقر فوق " أدوات النظام- البرامج الملحقة -
Arialثم قم بلصقھ في مربع " نسخ"انقر فوق الرمز، ثم انقر فوق الزر . اني بعد رمز التسجیل اإلدخال الث

  . اإلدخال
  

االختیار + العالي  (Shift + Option +8اضغط على . TextEdit، افتح برنامج Macفي أنظمة تشغیل 
  . انسخ ھذا ثم قم بلصقھ في مربع اإلدخال. فیظھر رمز الدرجة). ٨+ 

  ( غ /ج، ق/ش(تجاه طریقة ترمیز اال •
  

 لإلشارة إلى االتجاه یمكن إدخال الحرف كحرف كبیر أو صغیر غرب أو شرق أو جنوب أو شمالاستخدام 
  : على سبیل المثال. ویمكن وضعھ قبل قیمة اإلحداثي أو بعده

   شمال ٢٣٫٠ ٢٤ ٣٧ ھو نفسھ ٢٣٫٠ ٢٤ ٣٧شمال 
  

عندما تستخدم طریقة الترمیز . وضع غربي أو جنوبيلإلشارة إلى م) -(یمكنك أیًضا استخدام عالمة ناقص 
لإلشارة إلى اتجاھات (+) باإلضافة إلى ذلك، ال یلزمك استخدام عالمة زائد . ھذه، ال تحدد رمز حرف



 ٤٣

  : فیما یلي مثال على إدخال صالح. شرقیة/شمالیة
٠٨٫٤٠ ٠٥ ١٢٢-, ١٩٫٠٧ ٢٥ ٣٧   
  

  : بینما اإلدخال التالي غیر صالح
   ٠٨٫٤٠ ٠٥ ١٢٢-شمال،  ١٩٫٠٧ ٢٥ ٣٧

  دوائر العرض /إدخال أزواج خطوط الطول •
  

عند إدخال أزواج من قیم خطوط طول أو دوائر العرض، یتم التعرف على اإلحداثي األول كخط طول ما لم 
  : على سبیل المثال، یمكنك إدخال خط الطول أوًال كما یلي). شرق أو غرب(تستخدم حرف اتجاه للتوضیح 

   شمال ١٩٫٠٧ ٢٥ ٣٧غرب  ٠٨٫٤٠ ٠٥ ١٢٢
  

  : مع ذلك، یتعذر علیك استخدام عالمة ناقص إلدخال خط الطول أوًال
-١٩٫٠٧ ٢٥ ٣٧ ٠٨٫٤٠ ٠٥ ١٢٢   

  
  : یمكنك فصل إدخاالت الزوج بمسافة أو فاصلة أو شرطة مائلة

   غرب ١٢٢٫٢ شمال ٣٧٫٧
   غرب ١٢٢٫٢ شمال ٣٧٫٧
   غرب ١٢٢٫٢ شمال ٣٧٫٧

ات متقدمة، سیتم ضبط موقع العالمة الموضعیة الخاصة بك بمجرد أن یخرج المؤشر الخاص  عند إدخال إحداثی- تلمیح
ستبدو العالمة الموضعیة الخاصة بك كما لو كانت تختفي من . بك من مربع اإلدخال، ولكن سیظل العرض ثابًتا

إعادة ، ثم انقر فوق عرض لمشاھدة العالمة الموضعیة في العارض ثالثي األبعاد، انقر فوق عالمة التبویب. العرض
  .سیتم وضع العارض ثالثي األبعاد الخاص بك فوق العالمة الموضعیة في موقعھا الجدید. تعیین إلى عرض افتراضي

  تعیین العرض

على سبیل المثال، طریقة (عندما تقوم بإنشاء عالمة موضعیة جدیدة، یتم تعیین عرض ھذه العالمة الموضعیة تلقائًیا 
مع ذلك، یمكنك تغییر عرض أیة عالمة . إلى العرض الحالي أثناء اإلنشاء) ارض ثالثي األبعادظھورھا في الع

یتضمن ھذا تحدید اتجاه . موضعیة وحفظھا بحیث یتم إظھار العرض المحفوظ في كل زیارة إلى العالمة الموضعیة
  .خاص حول مكان محدد ثم تعیین االتجاه

ول مرة، قد تجد فیما بعد موضًعا تود في عرض ھذا المكان منھ، على على سبیل المثال، بعد عرض مكان خاص أل
بدًال من العرض االفتراضي الشمال ألعلى، نقطة عرض علویة . سبیل المثال عند زاویة إمالة معینة ومن اتجاه جنوبي

  .لموقع، یمكنك تحدید موضعك المفضل بمثابة العرض لكل مرة تقوم فیھا بزیارة ھذا الموقع
  

 والمستدیر العرض المائل العرض من أعلى ألسفل والشمال ألعلى

  .دف الخاص بعنصر فرديیخدم تعیین عرض لمجلد ھدًفا مختلًفا غیر الھ



 ٤٤

  تطبیق عرض جدید

  :ضع أوًال العارض ثالثي األبعاد في اتجاه العرض الذي ترغب فیھ، ثم اختر أحد الخیارات التالیة
 فوق العنصر) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (النقر بزر الماوس األیمن  •

  .  من القائمة المنبثقةالتقاط عرضحدد في قائمة العرض أو العرض ثالثي األبعاد، ثم 
  

 Google Earthثم یتم تعیین العرض الحالي الموجود داخل العارض ثالثي األبعاد الخاص بعمیل برنامج 
یمكنك فحص اإلعدادات الفعلیة للعرض بتحریر العالمة . بمثابة عرض العالمة الموضعیة أو المجلد المحدد

  . رضعالموضعیة أو المجلد والنقر فوق 
 في CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على ( انقر بزر الماوس األیمن - تحریر العالمة الموضعیة أو المجلد •

انقر فوق عالمة التبویب .  من القائمة المنبثقةخصائصفوق المجلد أو الرمز، ثم حدد ) Macأنظمة تشغیل 
ال (ما تكون مستعًدا لتعیین العرض عند. یتم عرض القیم الحالیة للعرض..." تحریر" في مربع الحوار عرض

  . التقاط العرض الحالي، انقر فوق الزر )یزال بإمكانك ضبط موضع العرض عند ھذه النقطة
  

 لمشاھدة التغییرات في موافقانقر فوق الزر . یمكنك بدًال من ذلك إدخال اإلعدادات یدوًیا إذا كانت متوفرة لدیك
  . العارض ثالثي األبعاد

 للعنصر المحدد ولیس موضع العرض فقطا تقوم بتغییر قیم العرض، یقوم العارض ثالثي األبعاد بتغییر  عندم- مالحظة
یمكنك حتى تعیین العرض لعالمة موضعیة بحیث یصبح رمز العالمة الموضعیة . نفسھ) أو المجلد(العالمة الموضعیة 

  .غیر مرئي في العارض ثالثي األبعاد

  ن أعلى ألسفلالرجوع إلى العرض االفتراضي م

فوق المجلد أو الرمز، ثم ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمن 
إعادة تعیین انقر فوق ..." تحریر" في مربع الحوار عرضانقر فوق عالمة التبویب .  من القائمة المنبثقة...تحریرحدد 

  .االفتراضي للعنصر المحددیتم تحدیث العرض إلى االتجاه . العرض

  تدوین األوصاف

عندما تنقر . یمكن أن یحتوي حقل الوصف الخاص باألماكن والمجلدات على نص طویل یتضمن األوصاف التفصیلیة
. فوق رمز عالمة موضعیة موجودة في العارض ثالثي األبعاد، یظھر وصف ھذا المكان في بالون المعلومات المنبثق

  .ما یكون الوصف طویًال جًدا لدرجة تعذر احتوائھ في البالون بالكاملیظھر شریط تمریر عند



 ٤٥

  

  

  .، یظھر مقدار صغیر أو جزء من الوصف تحت المجلد أو العنصراألماكنفي لوحة 
  

  

  :ضع في االعتبار النقاط التالیة حول النص في حقل الوصف
لمعلومات  تلقائًیا، ثم یمكن النقر فوقھا من خالل بالون اHTML إلى  الصالحةURLعناوین یتم تحویل  •

  . إلنشاء صفحة الویب ذات الصلة في إطار الویب
إذا كنت تعرف لغة .  مثل عالمات الخطوط واألنماط والجداول،HTMLتتم مراعاة العدید من عالمات  •

HTMLیجب إغالق كافة عالمات . ، یمكنك أن تبدع في طریقة تنسیق األوصاف الخاصة بكHTML بشكل 
  . صحیح

  :  لإلشارة إلى واحد مما یليIMG HTML باستخدام عالمة لوصف الخاص بكیمكنك تضمین الصور في ا •
o  على سبیل (الصور المخزنة على محرك األقراص الثابت الموجود في جھاز الكمبیوتر الخاص بك

 img src="C:\Documents and Settings\HP\My<المثال، 
Documents\Pictures\myDescriptiveImage.jpg"< (  

o على سبیل المثال، (ترنت صور على اإلن>img 
src="http://www.test.com/images/myDescriptiveImage.jpg"< .(  

  . عندما ترسل ھذه العالمة الموضعیة بالبرید اإللكتروني إلى شخص آخر، یتم تضمین صور محلیة
ؤثر الوصف الطویل  بینما یكون مقدار النص الذي یمكنك إدخالھ في وصف غیر محدد نظرًیا، یمكن أن ی- مالحظة

  .Google Earthسلبًیا بشكل بالغ على أداء برنامج 



 ٤٦

  تغییر التسمیات

 بك في ، یمكنك تغییر تسمیة ھذا العنصر بكتابة النص الخاصإنشاء أو تحریر عالمة موضعیة أو مجلدعندما تبدأ في 
، یمكنك أیًضا تغییر المیزات تحریر العالمة الموضعیة في مربع الحوار النمط واللونبتحدید عالمة التبویب . االسمحقل 

  . التالیة لتسمیة
یمكنك اختیار . ، ثم اختر لوًنا باستخدام محدد اللون القیاسياللون لتعیین لون تسمیة، انقر فوق عینات - اللون •

عندما تحدد ھذا اللون، یتم .  أو تعیین األلوان الخاصة بك بمجموعة متنوعة من الطرقألوان معینة مسبًقا
  . ، ولذلك یمكنك عرض التغییرات الخاصة بك وتعدیلھا بسھولةتحریرتحدیث التسمیة قبل إغالق مربع الحوار 

 ثم استخدم شریط ،مقیاس أو انقر فوق الزر المقیاس لتغییر حجم عرض تسمیة، أدخل قیمة في الحقل - الحجم •
  .  بكسالت٤یبلغ الحد األقصى لقیمة قیاس رمز . التمریر لضبط حجم التسمیة بالشكل الذي تفضلھ

یكون التعتیم مضبوًطا .  یشیر إعداد التعتیم إلى مستوى شفافیة التسمیة بالنسبة للصور الموجودة تحتھا- التعتیم •
إذا قمت بتغییر حجم .  صور موجودة تحتھ بالكاملافتراضًیا، مما یعني أنھ یقوم بتعتیم أیة% ١٠٠على 

إلجراء . التسمیة الخاصة بك ولونھا، فقد یلزمك أن تصبح شفافة جزئًیا حتى تظھر الصورة الموجودة تحتھا
  . التعتیمذلك، أدخل درجة تعتیم مئویة في حقل 

  تعیین الرموز لألماكن والمجلدات

أو مجلد، یمكنك تغییر الرمز لھذا العنصر بالنقر فوق الزر رمز الموجود عندما تقوم بإنشاء أو تحریر عالمة موضعیة 
  . واختیار رمز جدید من اللوحةاالسمإلى یمین حقل 

 یتعذر علیك تعیین الرمز لمجلد إذا كان یحتوي ھذا المجلد على مزیج من بیانات العالمة الموضعیة مثل - مالحظة
  .تمكین األنماط المشتركةلتعیین الرموز وقیمھا للمجلدات، یجب علیك . مجموعة العالمات الموضعیة وتراكبات الصور

  استخدام الرموز المخصصة

لموضعیة، یمكنك تحدید صورة مخصصة للحصول على عالمات موضعیة ومجلدات فردیة خاصة بالعالمات ا
عندما تقوم بتعیین رمز . الستخدامھا كرمز بدًال من مجموعة الرموز االفتراضیة المتاحة لكافة العالمات الموضعیة

یمكنك أیًضا تعیین رمز مخصص . مخصص لعالمة موضعیة واحدة، یظھر الرمز الجدید لھذه العالمة الموضعیة فقط
في ھذه الحالة، ینطبق أي تغییر یطرأ على المجلد على كافة العناصر الموجودة في . اركة النمطلمجلد إذا تم تمكین مش

  .ھذا المجلد
 كما ھو الحال في صور رسومات صفحات الویب، تعمل الرموز المخصصة ذات أحجام الملفات الصغیرة - مالحظة

  .بشكل أفضل

  :الختیار رمز مخصص
  . المجلد/ العلویة الیمنى لمربع الحوار تحریر العالمة الموضعیةانقر فوق الرمز الموجود في الزاویة .١
  .  من لوحة الرموزمخصصاختر  .٢
 URLعنوان /ملف رموز لموقع ویب موجود في الحقل تحت التسمیة URLأشر إلى مسار صالح أو عنوان  .٣

صورة على الویب، إذا أشرت إلى .  لتحدید الملف على الكمبیوتر أو الشبكة الخاصة بكاستعراضأو انقر فوق 
  . ، ولیس صفحة الویب التي تحتوي على الصورةالصورة نفسھاتأكد من أنك قمت بإدخال المسار إلى 

  تعیین لون الخط وعرضھ

عندما تحتوي بیانات العالمة الموضعیة الخاصة بك على خطوط، مثل تلك الموجودة في االتجاھات المحفوظة، یمكنك 
  . لتعدیل عرض الخط في العارض ثالثي األبعادنمطي عالمة التبویب  الموجودة فالخطاستخدام خصائص 



 ٤٧

  
یمكنك اختیار . ، ثم اختر لوًنا باستخدام محدد اللون القیاسياللون لتعیین اللون لخط، انقر فوق عینات - اللون •

تتم إضافة اللون الذي اخترتھ . ألوان معینة مسبًقا أو تعیین األلوان الخاصة بك بمجموعة متنوعة من الطرق
باإلضافة إلى ذلك، تضبط قناة . إلى لون بیانات الخط الموجودة بنفس الطریقة التي یتم بھا تعدیل لون الرمز

  . التعتیمفس الطریقة التي یضبطھ بھا إعداد ألفا الموجودة في منتقي األلوان تعتیم الخط بن
 بكسل بالنقر ٤ إلى ٠یمكنك ضبط ُسمك الخط من .  بكسل١ اإلعداد االفتراضي لعرض الخط ھو - العرض •

یمكنك إدخال قیم .  واستخدام األسھم ألعلى وألسفل لضبط العرض بالنطاق المسموح بھالعرضفوق زر 
 ال یمكنھم ضبط عرض DirectXالحظ أن مستخدمي . عرضالأخرى لعرض الخط بكتابة رقم في حقل 

   .الخط
یكون التعتیم مضبوط .  یشیر إعداد التعتیم إلى مستوى شفافیة الخط بالنسبة للصور الموجودة تحتھ- التعتیم •

إذا قمت بتغییر عرض . افتراضًیا، مما یعني أنھ یقوم بتعتیم أیة صور موجودة تحتھ بالكامل% ١٠٠على 
إلجراء . الخاصة بك، فقد ترید أن یصبح الخط شفاًفا جزئًیا حتى یمكن رؤیة الصور الموجودة تحتھولون الخط 

، ثم استخدم شریط التمریر لضبط التعتیم أو انقر فوق زر التعتیمذلك، أدخل درجة تعتیم مئویة في حقل 
  . الشفافیة بالدرجة التي تفضلھا

  تعیین االرتفاع

المجلد /ع في عالمة التبویب ارتفاع الموجودة في مربع الحوار تحریر العالمة الموضعیةیمكنك تغییر إعدادات االرتفا
یمكن تعیین قیم االرتفاع إلى عنصر واحد أو خالل كافة العناصر الموجودة في مجلد باستخدام ). خصائص> تحریر (

خالف العناصر المشتركة األخرى، ب. أنماط مشتركة أو استخدام مزیج من إعدادات ارتفاع العناصر الموجودة في مجلد
إذا . ال یؤدي تعدیل عنصر واحد موجود في مجلد إلى تعطیل میزة النمط المشتركة لعناصر أخرى مثل اللون والقیاس

األوضاع كان المجلد الخاص بك یحتوي على عناصر ذات إعدادات ارتفاع مختلفة، فیشیر المجلد األصلي إلى 
  .تفاع بمثابة إعدادات االرالممزوجة

  . إلنتاج العالمات الھندسیةاالرتفاعوأخیًرا یمكنك استخدام مجموعة القیم الموجودة في منطقة 

  إعدادات االرتفاع

  :توجد ثالثة خیارات لالرتفاع
ألنھ تم تأمین ارتفاع .  یتم تعیین كافة المجلدات والعالمات الموضعیة إلى ھذا الخیار افتراضًیا- مثبت باألرض •

یضمن ھذا أن تظل العالمة الموضعیة مثبتة . عیة في األرض، ال ُیسمح ھنا بقیمة ارتفاع أعلىالعالمة الموض
  . على األرض بغض النظر عن تنشیط عرض التضاریس أو إلغاء تنشیطھ

 عند تحدید ھذا الخیار، یكون ارتفاع العالمة الموضعیة نسبًیا الرتفاع األرض الفعلي الخاص - نسبي لألرض •
 أمتار كارتفاع عالمة موضعیة في مدینة فینیسیا بإیطالیا، ٩لى سبیل المثال، إذا قمت بتعیین ع. بھذا العرض

مع .  أمتار فوق األرض، ألن مدینة فینیسیا تقع في مستوى سطح البحر٩فسیكون ارتفاع العالمة الموضعیة 
 ارتفاع العالمة الموضعیة ذلك، إذا قمت بتعیین نفس العالمة الموضعیة فوق مدینتي دنفر وكولورادو، فسیكون
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یمكنك مشاھدة كیفیة ظھور ھذا في العارض ثالثي األبعاد .  متر١٦٠٧ متر، ألن ارتفاع دنفر یبلغ ١٦١٦
  .بتعیین االرتفاع واإلمالة والعرض وتدویر التضاریس وإیقاف تدویرھا

ذات  Google عالمة موضعیة فوق بوصلة
ارتفاع نسبي معین إلى تسعة أمتار، إیقاف 
 تدویر التضاریس

التضاریس نفس العالمة الموضعیة، تشغیل

•   
  . االرتفاعیمكنك ضبط االرتفاع باستخدام شریط التمریر أو بإدخال قیمة باألمتار في حقل 

في المثال السابق، إذا كنت . فاع العالمة الموضعیة فوق سطح البحر عند تحدید ھذا الخیار، یكون ارت- أساسي •
، فسیختفي أساسي أمتار، ولكن قمت بتعیین نوع االرتفاع إلى ٩تقوم بتشغیل التضاریس وتحتفظ باالرتفاع إلى 

یمكنك ضبط االرتفاع باستخدام . الرمز من العرض ألنھا بالفعل تحت مستوى التضاریس في دنفر وكولورادو
  . االرتفاعریط التمریر أو بإدخال قیمة باألمتار في حقل ش

  رسم الخطوط مع اإلحاطة من الجوانب 

عند رسم . رسم الخطوط مع اإلحاطة من الجوانبفور تعیین قیمة ارتفاع لمجلد أو عالمة موضعیة، یمكنك مراجعة 
.  األرض إلى العالمة الموضعیةعالمات موضعیة لنقطة واحدة مع اإلحاطة من الجوانب، یظھر خط واحد من سطح

  .عند رسم خط أو مسار مع اإلحاطة من الجوانب، یتم رسم شكل ھندسي من سطح األرض إلى المسار

  تعدیل إعدادات المجلد

یوفر تطبیق وصف وتسمیة وإعدادات متقدمة على مجلد عرض المیزات التي تختلف عن اإلعدادات المطبقة على 
لمزید من المعلومات حول . تم توضیح ھذه االختالفات ھنا. أو المیزات الھندسیة األخرىالعالمات الموضعیة الفردیة 

  .كیفیة تطبیق ھذه اإلعدادات، راجع باقي موضوعات ھذا القسم
 یتم تطبیق االسم والوصف اللذان تقدمھما عند تحریر مجلد على ھذا المجلد فقط ولیس - اسم المجلد ووصفھ •

  . استخدم ھذه الحقول لتحدید المجلد وتوضیح محتویاتھ. لیھاعلى العناصر التي یحتوي ع
یفید تعیین عرض . المجلد فقط كما ھو الحال في االسم والوصف، ینطبق العرض فقط على - عرض المجلد •

على سبیل المثال، . لمجلد عندما ترید إنشاء زاویة عرض لتضمین كافة العناصر التي یحتوي علیھا ھذا المجلد
یك مجلد یحتوي على عالمات موضعیة لنوادي الجولف المفضلة لدیك في منطقة محددة، وتحتوي قد یتوفر لد

یمكنك وضع كافة العالمات الموضعیة في مجلد وتعیین . كل عالمة موضعیة على زاویة عرض منفصلة
. كزاویة عرض للمجلد لعرض كافة العالمات الموضعیة من خالل زاویة عرض ثابتة، إذا كنت ترغب في ذل

  . تعیین العرضراجع 
 یمكنك تحدید نمط واحد لمجلد وتطبیق عناصر النمط على كافة عناصر المجلد عندما ترید - األنماط المشتركة •

" مشاركة"یتم إنجاز ذلك أوًال بتمكین حالة . والتسمیة والرمزأن یصبح لدى ھذه العناصر نفس مظھر الخط 
  . المجلد، إذا لم تكن متاحة بالفعل
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 توجد الأو ) نفس إعدادات الخط والتسمیة والرمز(عندما تحتوي كافة عناصر مجلد على نفس األنماط تماًما 
ألنماط العامة لكافة عناصر المجلد ھو یعني ھذا أن تعیین ا. أنماط معینة، یتم تمكین المشاركة للمجلد األصلي

  . ببساطة من تعیین النمط للمجلد األصلي
  

إذا كانت تحتوي العناصر الفردیة داخل المجلد على إعدادات أنماط مختلفة، فیتم إیقاف تشغیل المشاركة للمجلد 
  . األصلي

  
دي التغییرات الالحقة التي طرأت تؤ.  لتمكین مشاركة النمط لكافة العناصرمشاركة نمطیمكنك النقر فوق الزر 

 أي تعدیالت طرأت على النمط وقمت بإجرائھا على الكتابة فوقعلى اإلعدادات الموجودة في اللوحة إلى 
  . عناصر فردیة داخل المجلد

 كما ھو الحال في األنماط، یمكن أن تنطبق إعدادات االرتفاع على كافة عناصر - إعدادات االرتفاع المشتركة •
تنطبق إعدادات . یتضمن ھذا الخیار المجلدات الفرعیة). راجع ما سبق(فور تمكین مشاركة النمط المجلد 

مع ذلك، إذا قمت بتعیین خیارات ارتفاع مختلفة لعناصر . االرتفاع على كافة العالمات الھندسیة في المجلد
  ". وضاع الممزوجةاأل"فردیة موجودة في مجلد، فسیشیر خیار االرتفاع الخاص بالمجلد إلى إعداد 

  تعدیل إعدادات عنصر واحد

عندما تقوم بتغییر إعدادات النمط . یمكنك تعدیل كافة اإلعدادات لعنصر واحد للتأثیر على عرض ھذا العنصر فقط
 مع ذلك، یتم االحتفاظ باألنماط التي تم تطبیقھا مسبًقا. واالرتفاع لعنصر في مجلد، یتم تعطیل مشاركة النمط لھذا المجلد
  .من خالل األنماط المشتركة للعناصر األخرى الموجودة في المجلد

 العملیة الموصى بھا الستخدام مجموعة األنماط المشتركة وتعدیالت العالمات الموضعیة الفردیة ھي أن یتم - مالحظة
 المثال، مقیاس الرمز على سبیل(أوًال تطبیق اإلعدادات المشتركة على المجلد إلنشاء كافة العناصر المشتركة المطلوبة 

. في ھذه النقطة، یمكنك تعدیل العناصر الفردیة دون التأثیر على إعدادات النمط العامة للعناصر األخرى). ولون الخط
  .مع ذلك، إذا قمت بإعادة تمكین أنماط مشتركة الحًقا، فتتم الكتابة فوق أي تعدیالت فردیة

  . المیزات التي یمكنك تطبیقھا على عناصر األماكن الفردیةالمواضیع األخرى في ھذا القسمتشرح 
  

 إدارة نتائج البحث

  : والتعّرف على كیفیة حفظھا، یمكنك التعّرف علىكن والقوائمالبحث عن األمافور بدء 
   أساسیات نتائج البحث •
   مسح نتائج البحث •
   طباعة نتائج البحث •
   عرض عدة نتائج •

  أساسیات نتائج البحث

  .البحث عن األماكن واالتجاھاتیغطي ھذا القسم المیزات األساسیة لنتائج البحث والتي لم یتم تناولھا في قسم 
تتطابق الرموز . ث المتطابقة في العارض ثالثي األبعاد مع تضمین رمز لتمییز البحثیتم عرض نتائج البح •

. األبجدیة المجاورة لكل نتیجة مع عنصرھا المطابق في عرض قائمة البحث للحصول على إسناد ترافقي سھل
اص بأیة یتم تشغیل أحدث نتیجة فقط في العارض ثالثي األبعاد افتراضًیا، ولكن یمكنك تشغیل أي رمز خ

یمكنك تشغیل عرض نتائج البحث . نتیجة بحث بتحدید خانة االختیار الخاصة بھا في عرض قائمة البحث
  . بالكامل بتحدید خانة اختیار مجلد البحث ھذا

 CTRLالنقر مع الضغط على (یمكنك أیًضا حذف محتویات نتیجة بحث بالكامل بالنقر بزر الماوس األیمن  •
  .  من القائمة المنبثقةحذف المحتویاتد وتحدید فوق المجل) Macفي نظام 
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 األماكنیمكنك إجراء نفس العملیات على نتائج البحث ومجلداتھا التي تریدھا ألي عنصر موجود في لوحة  •
  . الخاصة بك، بما في ذلك التنظیم والتجول والحذف والتحریر

  مسح نتائج البحث

یقوم ھذا اإلجراء بمسح . الموجود في الجزء السفلي لقائمة نتائج البحث مسحلمسح نتائج البحث، انقر فوق الزر 
األماكن الخاصة  كافة نتائج البحث من كل من القائمة والعرض ثالثي األبعاد ما عدا تلك النتائج التي تم حفظھا إلى مجلد

  .بي

  طباعة نتائج البحث

.  في إطار نتائج البحثعرض قابل للطباعةیمكنك طباعة كافة النتائج من البحث الذي أجریتھ بالنقر فوق االرتباط 
القائم على الویب في الجزء السفلي من الشاشة، " Googleخرائط "عندما تقوم بإجراء ذلك، یظھر مربع الحوار 

  . الموجود على صفحة الویب ھذه لطباعة نتائج البحث الذي أجریتھطباعةق الزر ویمكنك النقر فو

  عرض عدة نتائج

في بعض . یؤدي البحث في فئة موجودة في منطقة العاصمة غالًبا إلى ظھور نتائج عدیدة تتزاحم في منطقة صغیرة
 تكون ھناك مجموعة من الرموز بغیر األحیان قد تظھر تسمیة بجوار أحد الرموز، ولكن ال تظھر بجوار رمزین أو قد

 لحل المشكالت الشائعة في إرشادات تولیف عرض النقاط المھمةتسمیة أو قد یحدث تراكب بین أحد الرموز وآخر اتبع 
  .نتائج البحث الكثیرة

  

 افات والمساحاتقیاس المس

وبناًء على إصدار .  عدة أدوات یمكنك استخدامھا لقیاس المسافات وتقدیر األحجامGoogle Earthیقدم برنامج -
Google Earthالذي تستخدمھ، تتوفر لدیك إمكانیة الوصول إلى أدوات القیاس التالیة :  

  ) Google Earthكافة إصدارات (القیاس باستخدام خط أو مسار  •
  ) Google Earth PROاإلصدار ( باستخدام نصف قطر دائرة أو مضلع القیاس •

  

  :لقیاس الطول والمساحة ومحیط الدائرة كما یلي) أدواتالقائمة  (أداة قیاس المسافاتاستخدم إطار 
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) Uاكتب (ألسفل -ضع الصور التي ترید قیاسھا في العارض ثالثي األبعاد وتأكد من عرض األرض من أعلى .١
یتم حساب القیاس باستخدام إحداثیات خطوط . مع إیقاف تشغیل التضاریس للحصول على الدقة األفضل

  . العرض من نقطة إلى نقطة بغض النظر عن االرتفاع/الطول
احرص على ". أداة قیاس المسافات"یظھر مربع الحوار ". أداة قیاس المسافات"د ، حد"أدوات"من القائمة  .٢

  . مراعاة تحریك مربع الحوار إلى منطقة موجودة على الشاشة لدیك ال تعوق العارض ثالثي األبعاد
 القیاس باستخدام خط أو Google Earthیمكن لكافة إصدارات . اختر نوع الشكل الذي ترید القیاس بھ .٣

  .  أیًضا القیاس باستخدام مضلع أو دائرةGoogle Earth PRO یمكن لمستخدمي اإلصدار .مسار
راجع . اختر وحدة قیاس الطول أو المحیط أو المساحة أو نصف القطر أو محیط الدائرة أیھا كان منطبًقا .٤

  . الجدول التالي للحصول على قائمة بوحدات القیاس المدعمة
 لتعیین نقطة بدایة الشكل وتابع النقر حتى یقیس الخط أو المسار أو الشكل انقر فوق العارض ثالثي األبعاد .٥

  .) بالنسبة للدائرة، انقر في المركز واسحب للخارج لتحدید الدائرة. (المنطقة المطلوبة
  

. تشیر النقطة الحمراء إلى نقطة بدایة الشكل الخاص بك ویتصل خط أصفر بھا أثناء قیامك بتحریك الماوس
یتم تحدید . نقرة إضافیة إلى إضافة خط جدید إلى الشكل، وذلك استناًدا إلى األداة التي اخترتھاتؤدي كل 

ویمكنك اختیار وحدات قیاس أخرى للشكل " أداة قیاس المسافات"إجمالي وحدات الشكل في مربع الحوار 
  . الموجود

یاس واستخدم میزات الشكل األخرى، ثم لمزید من التفاصیل حول كیفیة تعدیل الشكل، أعد وضع العارض أثناء الق
  .راجع جدول المیزات

  میزات أدوات القیاس وخیاراتھا

  .كل أداةیوضح الجدول التالي الخیارات المتاحة لكافة أدوات القیاس وكذلك المیزات الخاصة ب
  

المیزة أو 
 الوصف الوظیفة

تعدیل شكل أو 
إعادة ضبط 

 موضعھ

 بالنقر فوق فور تحدید خط أو مسار أو شكل آخر في العارض ثالثي األبعاد، یمكنك تغییر أبعاده
الذي ترید تعدیلھ في  تأكد أوًال من تحدید نوع الشكل. نقطة مطلوبة وسحبھا إلى الموضع الجدید

 .مربع الحوار أداة قیاس المسافات
 

نقطة موجودة، یتغیر شكل المؤشر من مربع رسم إلى ید مشیرة بإصبع  عندما تضع المؤشر فوق
  .نت ترید إعادة وضعھایمكنك النقر فوق النقطة المحددة إذا ك لإلشارة إلى أنھ

 
للدوائر، یمكنك النقر فوق نقطة نصف القطر وسحب الدائرة إلى موضع جدید على  بالنسبة
  .األرض

 
تتم . ثالثي األبعاد بالنسبة ألشكال المنطقة األخرى، یمكنك إضافة نقاط إضافیة بالنقر في العارض

النظر عن المكان الذي  خیر بغضإضافة النقاط في شكل منطقة بتسلسل كامل من األول إلى األ
  .تنقر فوقھ في العارض ثالثي األبعاد

 (Mac على CTRL النقر فوق(إذا أردت إزالة شكل من العارض، فانقر بزر الماوس األیمن  إزالة شكل محدد
 .فوق الشكل الموجود في لوحة األماكن، ثم انقر فوق حذف

إزالة نقطة 
 محددة

 مسافة للخلف سار أو شكل منطقة، حدد نقطة، ثم اضغط على المفتاحإذا أردت إزالة نقطة من م
(Backspace). 

إزالة كافة 
 األشكال

أداة  مربع الحوار في مسح الكل یمكنك حذف كافة أشكال القیاس من العارض بالنقر فوق الزر
 .النشطة بغض النظر عن عالمة التبویب قیاس المسافات

إعادة ضبط 
 موضع العارض

التنقل  تمكینھ بتحدید طیل التنقل بالماوس افتراضًیا عندما تستخدم وضع قیاس، إال أنھ یمكنكیتم تع
إلضافة نقطة  اضغط باستمرارانقر و :عند التمكین، یعمل التنقل بالماوس مع القیاس .بالماوس
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 .األرض لتحریك السحبجدیدة، ثم قم بالنقر و
 یحتوي الخط على نقطتین متصلتین بخط. بخطالقیاس  Google Earth تدعم كافة إصدارات خط

 .مستقیم ویتم القیاس بطول ھذا الخط
 یحتوي المسار في وضع القیاس على. القیاس بمسار Google Earth تدعم كافة إصدارات مسار

أو طریق  لتتبع حد. یتم إجراء القیاس بطول المسار بالكامل. نقطتین أو أكثر متصلین بخط مستقیم
 .النقاط أقرب، حاول تكبیر عرض المیزة عن قرب وإضافة مزید منطبیعي بشكل 

ثالث  یحتوي المضلع على. القیاس باستخدام أداة المضلع Google Earth PRO یدعم إصدار مضلع
 .والمساحة یتم إجراء القیاس باستخدام أداة المضلع لكل من المحیط. نقاط أو أكثر

دائرة  یتم إجراء قیاس. القیاس باستخدام أداة الدائرة Google Earth PRO یدعم إصدار دائرة
 .(المناسبة في وحدة القیاس(للحصول على نصف قطرھا ومساحتھا ومحیطھا 

  وحدات القیاس المتاحة

  .یوضح الجدول التالي وحدات القیاس المتاحة للطول والمحیط والمساحة ونصف القطر
  

 الوصفالمیزة أو الوظیفة
 سنتیمترات الطول والمحیط ونصف القطر

 أمتار
 كیلومترات
 بوصات
 أقدام

 یاردات
 أمیال

 بحریة أمیال
 سموتات

 أمتار مربعة المساحة
 كیلو مترات مربعة

 ھكتار
 أقدام مربعة

 مربعة یاردات
 أمیال مریعة

 أمیال بحریة مربعة
 فدان

  !جدید Skyعرض المیزة 
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باإلضافة إلى عرض كوكب األرض، یتیح لك 
 عرض األجرام Google Earthبرنامج 

السماویة، بما في ذلك النجوم ومجموعات النجوم 
. والمجرات والكواكب وقمر كوكب األرض

 > عرضلعرض ھذه الكائنات، انقر فوق 
في .  أو انقر فوق Skyالتبدیل إلى المیزة 

، یتم إخفاء األرض ویقدم العارض Skyالمیزة 
  .ثالثي األبعاد عرًضا للسماء

، یكون Sky عندما تستخدم المیزة - مالحظة
على سبیل . العرض فوق الموقع الحالي لألرض

المثال، إذا ذھبت إلى باریس وقمت بفتح المیزة 
Sky فستشاھد ما ھو موجود في سماء باریس ،

عندما تقوم بالخروج من . ي الوقت الحاليف
  .، ترجع إلى نفس ھذا الموقعSkyالمیزة 

  Skyعرض عناصر المیزة 

باإلضافة إلى ذلك، یمكنك عرض أجسام سماویة أخرى . ، یمكنك التنقل ومشاھدة النجومSkyفور انتقالك إلى المیزة 
  :حالًیا علىتحتوي مجلدات ھذه الطبقات . بتحدید العناصر في لوحة الطبقات

  مجموعات النجوم •
  الفضاء الخارجي •

  Hubble حقیبة عرض •
  القمر •

  الكواكب •
دلیل المستخدم إلى  •

  المجرات
  دورة حیاة نجم •

  

ألخرى، یمكنك توسیع ھذه المجلدات وعرض الطبقات أو إخفاؤھا بتحدیدھا أو إلغاء أما بالنسبة لمجلدات الطبقات ا
على سبیل المثال، بعد تحدید طبقة حقیبة عرض . یمكنك النقر فوق النقاط المھمة لمعرفة المزید حول أي كائن. تحدیدھا

Hubbleیمكنك النقر فوق رمز نقطة مھمة للتعرف على مجرة معینة ،.  

أثناء قیامك بعرض .) العالمات الموضعیة والمضلعات، إلخ( العناصر المحددة في لوحة األماكن  تظھر- مالحظة
  . إذا أردت إخفاء ھذه العناصر، فقم فقط بإلغاء تحدیدھا في لوحة األماكن. السماء

   مختلفةSkyالمیزة 

 ومن بین المیزات .، بینما یكون بعضھا اآلخر معطًالGoogle Earth، تتوفر بعض میزات Skyفي المیزة 
  : األخرى، تتوفر المیزات التالیة

  عرض للسماء  •
   Skyطبقات المیزة  •
   شبكة الخطوط •
  خط أفقي أحمر یساعدك على توجیھ نفسك  •

  : المیزات التالیة غیر متاحة
   Google Earthخیارات  •
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  الغالف الجوي  •
   Skyكافة الطبقات ما عدا تلك التي ترتبط بالمیزة  •
  اإلمالة وشریط تمریر اإلمالة  •
  ) الضغط على عجلة تمریر الماوس: على سبیل المثال(إجراءات الماوس ووحدة التحكم التي تتضمن اإلمالة  •
  القدرة على إخفاء الخریطة الموجزة أو عرضھا  •
  وسیلة إیضاح المقیاس  •
  ) للوصول إلى ھذه اإلعدادات، ارجع إلى عرض األرض(مربع الحوار خیارات  •
  إتاحة ھذا كموقع بدء لي  •
  تلمیحات البدء  •

  .س الطریقة التي تستخدمھا في عرض األرض یمكنك التنقل في عرض السماء بنف- مالحظة

  حول الموضع 

تعتمد اإلحداثیات على حركة السماء . یتم تصویر الموضع في الركن السفلي من الجانب األیمن للعارض ثالثي األبعاد
  :تظھر اإلحداثیات التالیة في الوحدات التالیة. التي تترتب على دوران األرض

)  ثانیة٠٠ دقیقة ٠٠ ساعة ٠(الثواٍن /الدقائق/ویتم قیاسھ بالساعات.  خط الطول)المطلع المستقیم (RAیشبھ  •
 في ساعة واحدة، یدور ھذا الجزء الكبیر من –یرتبط المطلع المستقیم بدوران األرض .  ساعة٢٤بحد أقصى 

  . ز حدود الرؤیة على األرضالسماء بسرعة تتجاو
.  درجة٩٠+ درجة إلى ٩٠- یستخدم . RA خط العرض ویتم قیاسھ في الغالب بنفس طریقة قیاس المیلیماثل  •

وي دائًما میل النقطة التي بتعبیر آخر، یسا(یرتبط المیل مباشرة بخط عرض الموضع الخاص بك على األرض 
  ). خط العرض) السمت(تقع فوق رأسك مباشرًة 

  . ساعة، ولكن یظل المیل ثابًتا٢٤ الخاص بالسمت على مدار RAوبمرور الوقت، یدور 

   Skyالبحث في المیزة 

  :إلجراء ذلك، في مربع البحث، انقر فوق عالمات التبویب التالیة. اویةیمكنك البحث عن الكائنات السم
 NCGالجوزاء، : األمثلة( استخدم ھذا للبحث عن الكائنات السماویة باالسم - Skyالبحث في المیزة  •

  . یتعذر علیك حالًیا البحث عن الكواكب). 2437
  :مثال). راجع ما سبق(المیل  استخدم ھذا للبحث بالمطلع المستقیم أو - البحث عن المواقع •

  
٣٢:٠٠:٤٥٫٩٦, ٥:٣٤:٣٢٫٠١   

انقر نقًرا . تظھر النتائج في لوحة البحث. ". بحث"بعد إدخال مصطلحات البحث الخاصة بك، انقر فوق الزر 
  .مزدوًجا فوق أیة نتیجة لالنتقال إلى ھذا الموقع

   Skyعرض شبكة خطوط في المیزة 

 لتشغیل الشبكة، قم .یمكنك عرض شبكة من خطوط الطول والعرض فوق الصور الموجودة في العارض ثالثي األبعاد
  :بإجراء واحد مما یلي

  . العرض/شبكة خطوط الطول> حدد عرض  •
  ) Mac في نظام التشغیل Ctrl + L)  +Lاكتب  •
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العرض في محور خالل مركز /وط حمراء مع تسمیة خط درجة الطولتظھر ھذه الشبكة فوق صور األرض كخط
یمكنك وضع میزة فلكیة في العارض ثالثي األبعاد وتحدید إحداثیات الحیز الجغرافي األساسیة . العارض ثالثي األبعاد

  .أثناء قیامك بتكبیر العرض، یزداد مستوى تفاصیل خطوط الدرجة. الخاصة بھا باستخدام ھذه الشبكة
  

 م المسارات والمضلعات رس

 كما ھو األماكن الخاصة بيیمكنك رسم مسارات ومضلعات حرة الشكل في العارض ثالثي األبعاد وحفظھا في المجلد 
تشترك المسارات والمضلعات في كافة میزات بیانات العالمة الموضعیة، بما في . الحال عندما ترید عالمة موضعیة

لمزید من . تشغیل جولة فیھفور قیامك بإنشاء مسار، یمكنك تحدیده و. موقعذلك االسم والوصف وعرض النمط وال
  .تحریر األماكن والمجلداتالمعلومات حول تعدیل المسارات والمضلعات فور قیامك بإنشائھا، راجع 

  .اتبع الخطوات التالیة لرسم مسار أو مضلع في العارض ثالثي األبعاد
كلما زادت . ضع العارض ثالثي األبعاد بحیث یحتوي على المنطقة التي ترید تمییزھا بعالمة بشكل أفضل .١

من القائمة .  الخاص بك من تتبع میزة األرض بشكل أقربتفاصیل العرض الخاص بك، كلما تمكن الرسم
مسار "یظھر مربع الحوار ). Ctrl + Shift + G (مضلًعاأو ) Ctrl + Shift + T (مساًراإضافة، حدد 

أدخل سمات الرسم الخاص بك تماًما كما . ویتغیر شكل المؤشر إلى أداة رسم مربع" مضلع جدید"أو " جدید
  .  لمزید من التفاصیلتحریر األماكن والمجلداتراجع .  بیانات األماكنتفعل مع أي نوع آخر من

  
للخط أو المضلع من اللون األبیض االفتراضي ) عالمتا التبویب النمط واللون( قم بتغییر لون النمط :تنویھ

انقر داخل العارض ثالثي األبعاد لبدء الرسم الخاص بك واستخدم . شكل الذي تحاول رسمھلتحسین رؤیة ال
  : الطرق التالیة للوصول إلى الشكل الذي تطلبھ

o یتغیر شكل المؤشر إلى سھم ألعلى .  ثم قم بالسحبواستمر في النقر انقر مرة واحدة - شكل حر
امك بسحب المؤشر خالل العارض ثالثي األبعاد، أثناء قی. لإلشارة إلى أنك تستخدم وضع الشكل الحر

إذا كنت ترسم مساًرا، فیظھر نتیجة لذلك خط، . یتبع الرسم المحیط بالشكل مسار المؤشر الخاص بك
وإذا كنت ترسم مضلًعا، فینشأ عن ذلك شكل من خالل مسار المؤشر الخاص بك، یصل دائًما بین 

  . نقاط البدایة ونقاط النھایة
o في ھذا الوضع، . حرك الماوس إلى نقطة جدیدة وانقر إلضافة نقاط جدیدة.  انقر وحرر- شكل منتظم

یظل شكل المؤشر على ھیئة أداة رسم مربع، ویكون المسار أو المضلع الذي ترسمھ نفس الشيء 
  . قیاس المسافات والمساحاتتماًما كما في إنشاء المسار والمضلع الموضح في 

  
لالنتقال من وضع الشكل . یمكن استخدام مجموعة من أوضاع الرسم ھذه لرسم حواف منحنیة وحواف مستقیمة

فیتم رسم حافة . الحر إلى وضع منتظم، حرر فقط زر الماوس، ثم ضع المؤشر على مكان جدید وانقر فوقھ
قم بعكس العملیة إلدخال وضع رسم حر النموذج . طة األخیرة وأحدث النقاط التي تم رسمھامستقیمة بین النق

  .مرة أخرى
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مضلع جدید، استخدم عناصر تحكم لوحة المفاتیح  للتنقل في العارض ثالثي األبعاد أثناء إنشاء مسار أو :تنویھ

  . لوحة التنقلأو 
  : إلجراء ذلك. إذا كنت تقوم بإنشاء مضلع، فیمكنك جعل الشكل كائًنا ثالثي األبعاد .٢
a.  اعاالرتفانقر فوق عالمة التبویب .  
b.  ارفع الشكل إلى االرتفاع المناسب. یقوم ھذا برفع المضلع. الفضاء تجاه األرضحرك شریط التمریر من .  
c.  معرفة المزید حول وضع كائنات . أصبح المضلع اآلن كائًنا ثالثي األبعاد. توسیع الجوانب إلى األرضحدد

  . أخرى ثالثیة األبعاد
   لحفظ المسار أو المضلع الجدید الخاص بكموافقانقر فوق  .٣

  
  

 استخدام تراكبات الصور والنماذج ثالثیة األبعاد 

 ثالثیة األبعاد Google SketchUp، یمكنك وضع صور مخصصة ونماذج Google Earthباستخدام برنامج 
  : على سبیل المثال، یمكنك. تقدم تراكبات الصور معلومات إضافیة حول صور األرض األساسیة. رض األرضخالل ع

  .  تقوم بالتحدیث إلظھار أحدث صور طقس ھذه المنطقةاستخدام خریطة بیانات طقس عبر القمر الصناعي •
  .  لعرض مراحل التطور خالل جزء معیناستخدام صور خریطة موقع وحدود جزء •
للحصول على أشیاء مثل طرق ) أو إنشاء خرائط الصور الخاصة بك(ام خرائط صور متاحة للعامة استخد •

السیر وأماكن إقامة المخیمات والمنتزھات الجمیلة ومواقع الصید وحدود ساحات انتظار السیارات المحلیة 
  . وغیر ذلك

Google SketchUpلمزید من . بعاد ومشاركتھا مع اآلخرین ھو برنامج ُیتیح للمستخدمین إنشاء نماذج ثالثیة األ
راجع أیًضا الموضوعات . زیارة صفحة المنتج الرئیسیة، فالرجاء Google SketchUpالمعلومات حول برنامج 

  :التالیة
    ثالثیة األبعادGoogle SketchUpوضع نماذج  •
    ثالثیة األبعادGoogle SketchUpعرض نماذج  •

  حول التراكبات

  .م بإنشاء تراكب صور، تحدد ثالث نقاط ھامةعندما تقو
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من جھاز الكمبیوتر أو الشبكة الخاصة بك أو ( في العارض ثالثي األبعاد ما ھو ملف الصور المراد عرضھ •
  ) موقع ویب

   لبیانات األرض الموجود أسفل كیفیة مالءمة أو وضع حدود الصور •
  ) یھا عند وضع عالمة موضعیة جدیدةبنفس الطریقة التي ُتجر( تراكب الصور ما ھو موقع وعرض •

  :تغطي مواضیع ھذا القسم
   متطلبات التراكب •
   میزات التراكب •
   إنشاء تراكب •
   فتح تراكبات وعرضھا •
   نشر تراكبات صور إلى خادم ویب •
   WMSوضع تراكبات صور  •

لحذف تراكب صور بشكل دائم، انقر بزر . األماكن یمكنك إخفاء تراكب صور موجود بإلغاء تحدیده في لوحة - تلمیح
  .معرفة المزید حول استخدام األماكن والمجلدات. حذف، ثم اختر األماكنالماوس األیمن فوقھ في لوحة 

  متطلبات التراكب

  :یجب أن یكون تنسیق الصور. یمكن التقاط صور التراكب من خالل الكمبیوتر أو الشبكة الخاصة بك أو موقع ویب
• JPG   
• BMP   
• GIF   
• TIFF   
• TGA   
• PNG   

شفافة، مما ُیتیح ) مثل حدود الصور(بة  بحیث تصبح المناطق غیر المطلوGIF وPNGیمكن تعدیل تراكبات بتنسیق 
  .ظھور الصور األساسیة

یمكنك استخدام الخرائط الطوبوغرافیة، سواء كانت خرائط صور ملتقطة بالقمر الصناعي أو بیانات صور طوبوغرافیة 
 arthGoogle Eللحصول على أفكار حول التراكبات وأمثلة لھا، راجع لوحة نشرات منتدیات . أخرى مثل التراكبات

 )com.keyhole.bbs.(  

أو (اإلسقاط األسطواني البسیط . یجب أن تكون صورة التراكب نفسھا في اتجاه الشمال ألعلى بإسقاط أسطواني بسیط
 ھو إسقاط خرائط بسیط تكون فیھ خطوط الطول والعرض متساویة البعد وتمر) Plate Carréeمربع لوحي 

یعرف ھذا التنسیق أیًضا . (الخطوط المتوازیة المستقیمة ومجموعتا خطوط الطول والعرض فیھ خالل الزوایا الیمنى
 UTMألنھ مسموح بقدر معین من التغییرات على صور التراكب، فقد تجد أن خرائط ) Lat/Lon WGS84بإسقاط 

ع ذلك، یتم االحتیاج إلى اإلسقاط األسطواني البسیط م. األكثر شیوًعا تعمل جیًدا بشكل كاٍف خالل المناطق الصغیرة
  .للحصول على تراكب أكثر دقة لمنطقة كبیرة

 بكسل إلى ٢٠٠٠×٢٠٠٠ولذلك یمكن أن تؤدي الصور التي یفوق حجمھا .  میزة التراكب مستھلكة للذاكرة- مالحظة
لتحدید حجم صورة . ( الخاص بك وتطبیقات أخرى تعمل على جھاز الكمبیوترGoogle Earthتقلیل أداء برنامج 

النقر فوق (، ثم انقر بزر الماوس األیمن Windows Explorerبوحدات البكسل، اعرض ملف الصورة في إطار 
CTRL في أنظمة تشغیل Mac ( إذا كنت تواجھ مشكلة في استیراد ).  من القائمة المنبثقةخصائصفوقھ، ثم حدد

  .Adobe Photoshopام برنامج تحریر صور مثل صورة كبیرة، فیمكنك تقلیل حجمھا باستخد
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  میزات التراكب

باستخدام التراكبات، . فور إنشاء تراكب، فإنھ سیحتوي على العدید من نفس المیزات المتاحة لھ كعالمة موضعیة بسیطة
  :یمكنك
 ھو الحال  یمكنك إرسال تراكبات الصور بالبرید اإللكتروني كما- إرسالھا بالبرید اإللكتروني إلى آخرین •

مع ذلك، خذ في الحسبان أنھ یمكن فقط . عندما ترید إرسال بیانات عالمة موضعیة أخرى بالبرید اإللكتروني
إذا أردت إرسال صورة التراكب كما .  اآلخرین فتح ملفات التراكبGoogle Earthلمستخدمي برنامج 

 بدًال من ذلك الصورة بالبرید ، فأرسلGoogle Earthتظھر على األرض إلى شخص ما ال یمتلك برنامج 
إرسال بیانات األماكن للحصول على تفاصیل حول إرسال التراكبات بالبرید اإللكتروني، راجع . اإللكتروني

  . بالبرید اإللكتروني
  

ال . رسل بالبرید اإللكتروني تراكًبا یشیر إلى صورة محلیة، یتم تضمین ھذه الصورة تلقائًیا في التراكبعندما ت
یعتبر ھذا ترقیة من خالل برنامج . یلزمك تضمین الصورة المحلیة في مرفق البرید اإللكتروني الخاص بك

Google Earth)  الخادمKeyhole ( أو أقدم٢٫٢إصدار  .  
  .  للحصول على التفاصیلحفظ بیانات األماكنراجع . الكمبیوتر الخاص بكاحفظھا إلى جھاز •
  .  للحصول على معلومات وثیقة الصلةتحریر األماكن والمجلدات راجع - تحریر خصائصھا وإعداداتھا •

  :باإلضافة إلى میزات العالمة الموضعیة العامة، تتضمن تراكبات الصور المیزات التالیة

.  یمكنك ضبط شفافیة تراكب ما من شفاف بالكامل إلى معتم بالكامل عندما یتم تحدیده في العارض- ضبط الشفافیة
یة صورة التراكب، یمكنك مشاھدة كیفیة توافق صورة التراكب مع صور العارض ثالثي األبعاد الموجودة بضبط شفاف

  .ضمنھ
  

  
  موجز شریط تمریر للتراكب المحدد  .١

انقر فوق . ا ضبط شفافیة التراكب المحدد إذا كان الماوس الخاص بك یحتوي على بكرة تمریر یمكنك أیًض- مالحظة
قم بالتمریر ألعلى لجعل التراكب أكثر . قم بالتمریر ألسفل لتعتیم التراكب بشكل أكبر). راجع ما سبق(شریط التمریر 

  .شفافیة

  تكامل التضاریس

مع التضاریس أو شكل األرض الموجودة تحتھ إذا تم تشغیل طبقة عندما تقوم بإنشاء تراكب، یتكامل بشكل كامل 
على سبیل المثال، قد تقوم بإنشاء تراكب لمنتزه یوسمایت الوطني وتتمكن من عرض الممرات بالنسبة . التضاریس

 بھذه الطریقة، یمنح مجموع خریطة التراكب وصور العارض ثالثي األبعاد معلومات. لعرض الجبال ثالثي األبعاد
  .أكثر مما یقدمھ كل منھما على حده
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  خریطة التراكب أثناء إیقاف تشغیل التضاریس

  

  خریطة التراكب أثناء تشغیل التضاریس
 إذا كنت تعرض صوًرا حساسة للوقت وتتغیر بشكل دوري، - تحدیثات مستندة إلى الوقت أو إحداثیات عرض •

 من یفید ھذا عند عرض خرائط صور. فیمكنك تعیین الصور إلى معدل تحدیث للتأكد من عرض آخر صورة
  . الویب حیث یتم تحدیث الصورة تلقائًیا

  
على سبیل المثال، قد . باإلضافة إلى ذلك، یمكنك تعیین الصور للتحدیث استناًدا إلى العرض الخاص بك

. تعرض صوًرا من خادم یقوم فقط بتسلیم صور یمكن أن تظھر في العرض ثالثي األبعاد الحالي الخاص بك
  . لصور عندما تنتقل بالعارض ثالثي األبعاد إلى موقع جدیدفي ھذه الحالة، یتغیر تحدیث ا

 عند استخدام تراكبات صور عدیدة في نفس المنطقة، یمكنك تعیین ترتیب الرسم لتحدید أي - ترتیب الرسم •
یفید ھذا في مشاھدة خرائط الموقع حیث تمثل مجموعة التراكب ". التكدیس"الصور یتم عرضھا أعلى 

 Google Earthتتوفر ھذه الطریقة فقط لمستخدمي إصداري . فة في الخریطةالمختلفة مراحل مختل
PRO/EC .  

  إنشاء تراكب صور
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  :یشمل ھذا القسم ثالثة أجزاء إلنشاء تراكب صور
    تراكبإنشاء •
   وضع الصور في العارض •
   وضع اإلعدادات •

  إنشاء تراكب
  . ضع العارض ثالثي األبعاد في الموقع حیث ترید وضع ملف صور التراكب .١

  
إذا كان التراكب یتمیز بعرض تفصیلي، . حاول وضع العارض بحیث یتوافق في عرض االرتفاع مع التراكب

وبالعكس، إذا كان .  بحیث ال یلزمك إجراء عملیات ضبط كبیرة الحًقاتكبیر منطقة الموضوعفقم بإجراء 
التراكب یغطي منطقة كبیرة، تأكد من تضمین المنطقة بالكامل في العارض ثالثي األبعاد وبعض الھوامش 

  . لضبط الصور
إنشاء عالمة موضعیة و استخدام طرق أخرى مختصرة موضحة في أ (إضافة من القائمة تراكب صورحدد  .٢

  . تراكب صور جدیدیظھر مربع الحوار ). جدیدة
  . أدخل اسًما وصفًیا في حقل االسم .٣
 لتحدید استعراضلذي ترید استخدامھ كتراكب أو استخدم الزر في حقل االرتباط، أدخل موقع ملف الصور ا .٤

  . موقعھ على الكمبیوتر أو الشبكة الخاصة بك
 الخاص بملف الصور URLإذا كانت الصورة التي تبحث عنھا موجودة على الویب، فسیلزمك إدخال عنوان 

، Internet Explorerإذا كنت تستخدم ! الخاص بصفحة الویب نفسھاURLیختلف ھذا عن عنوان . ھذا
 الخاص بصورة بالنقر بزر الماوس األیمن فوق الصورة في صفحة الویب URLفیمكنك استرداد عنوان 

في ھذه النقطة، یمكنك إدخال المؤشر الخاص بك في .  من القائمة المنبثقةنسخ اختصارالخاصة بھا وتحدید 
 في أنظمة التشغیل  (Ctrl+V  والصق المعلومات باستخداماسم ملف أو  الصورةURLعنوان حقل 

Mac.(  
  

  
  . تظھر الصورة في العارض ثالثي األبعاد، مع نقاط اإلرساء التي تستخدمھا لوضعھا

. تتطابق مواصفات التراكبات مع مواصفات كافة بیانات األماكن. حدد المعلومات الوصفیة الخاصة بالتراكب .٥
  .  للحصول على التفاصیلتدوین األوصافراجع 

تتطابق . ، ثم قم بتعیین خصائص التحدیث لصور التراكب الخاص بك"تحدیث"انقر فوق عالمة التبویب  .٦
سیلزم تعیین خصائص التحدیث ألیة صور . إعدادات تحدیث التراكبات مع إعدادات تحدیث ارتباطات الشبكة

على سبیل المثال، سیلزم على األرجح تحدیث خرائط صور الطقس . دة على خادمیتم تحدیثھا تلقائًیا وموجو
للحصول على تفاصیل حول االختالفات بین التحدیث المستند إلى الوقت والتحدیث . الملتقطة بالقمر الصناعي

  . وصف ارتباطات الشبكةالمستند إلى العرض، راجع 
یمكن ضبط إعداد شفافیة تراكبات الصور في . قم بتعیین الشفافیة االفتراضیة للصور باستخدام شریط التمریر .٧

لتسھیل وضع التراكب، اضبط الشفافیة أوًال لتحقیق توازن جید بین ظھور . أي وقت عند عرض تراكب
  . رض الموجودة تحتھاالصور واأل



 ٦١

. ، یمكنك تعدیل إعدادات عرض التراكب مثلما تفعل مع بیانات أي مكان"عرض"عندما تحدد عالمة التبویب  .٨
  .  للحصول على التفاصیلتعیین العرضراجع 

. إلكمال اإلنشاء" موافق"ورة الموجودة في العارض إلى التفضیالت الخاصة بك، ثم انقر فوق قم بإضافة الص .٩
إذا أردت الحًقا تصحیح التراكب أو إعادة وضعھ، فحرر التراكب ببساطة مثلما تفعل مع أیة بیانات حول 

  .  لمزید من المعلوماتتحریر األماكن والمجلداتراجع موضوعات . أماكن أخرى
  وضع الصور في العارض

فور إدخال صورة التراكب في العارض، یمكنك استخدام العالمات الخضراء لتمدید الصورة وتحریكھا بعدة طرق 
وحواف یمكنك استخدامھا لتمدید ستحتوي صورة التراكب على عالمات زاویا . للحصول على أدق األوضاع المطلوبة

  .الصورة، عالمة زائد مركزیة لوضع الصورة وعالمة مثلث یمكنك استخدامھا لتدویر الصورة

عندما تحدد إحدى ھذه العالمات الثالث، یتغیر شكل المؤشر من ید مفتوحة إلى ید مشیرة بإصبع أو سھم لإلشارة إلى 
  .الي نقاط اإلرساء بالتفصیلیشرح الشكل التوضیحي الت. تحدید نقطة إرساء

  

  
: تلمیح. (استخدم عالمة زائد المركزیة لتمریر التراكب بالكامل على الكرة األرضیة ووضعھ خالل المركز .١

   .)إلجراء ھذا أوًال
  . استخدم عالمة المثلث لتدویر الصورة للحصول على وضع أفضل .٢
إذا ضغطت على . استخدم أي عالمة من عالمات زائد الموجودة في الزاویة لتمدید الزاویة المحددة أو إمالتھا .٣

  .  عند تحدید ھذه العالمة، فیتم قیاس الصورة من المركزShiftالمفتاح 
إذا . ألربعة لتمدید الصورة للداخل أو الخارج من الجانب المحدداستخدم أي جانب من جوانب اإلرساء ا .٤

  .  عند إجراء ھذا، فیتم قیاس الصورة من المركزShiftضغطت على المفتاح 
 مع أحد نقاط اإلرساء لقیاس الصورة Shift حاول وضع مركز الصورة كنقطة مرجع أوًال، ثم استخدم مفتاح - تلمیح

  .للحصول على أفضل وضع
  عداداتوضع اإل

  :، یمكنك استخدام اإلعدادات التالیةموقععندما تحدد عالمة التبویب 
إعادة وضع یشبھ ھذا مبدئًیا اإلعداد الیدوي المذكور في .إحداثیات یدویة لكل زاویة من زاویا تراكب الصور •

، ما عدا أنھ بدًال من إعداد إحداثیات لنقطة واحدة، تقوم بتعیین إحداثیات لكل زاویة من العالمات الموضعیة
قد یلزمك استخدام ھذه المیزة إذا كان تراكب الصور الخاص بك یأتي من خریطة دقیقة . زاویا تراكب الصور

  . تكون فیھا اإلحداثیات معروفة
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 كان لدیك أكثر من تراكب واحد لمنطقة محددة، فیمكنك تعیین ترتیب الرسم للتراكبات  إذا- ترتیب الرسم •
یتم رسم التراكبات ذات األرقام العالیة قبل التراكبات . لتحدید أي الصور یتم عرضھا بالنسبة للصورة األخرى

  . ذات األرقام المنخفضة
  . لمالءمة العرض الحالي انقر فوق ھذا الخیار لتغییر حجم الصورة - مالءمة الشاشة •

تعیین راجع . عندما تحدد عالمة التبویب عرض، یمكنك تعدیل إعدادات عرض التراكب مثلما تفعل مع بیانات أي مكان
  . للحصول على التفاصیلالعرض

  عرضھافتح تراكبات و

باإلضافة إلى التراكبات التي تقوم بإنشائھا، یمكنك أیًضا فتح وعرض التراكبات التي أرسلھا لك مستخدمو برنامج 
Google Earthاآلخرون بالبرید اإللكتروني، أو یمكنك عرض التراكبات التي تم نشرھا إلى خادم ویب .  

  فتح تراكبات مرسلة إلیك بالبرید اإللكتروني

  :راكبات المرسلة بالبرید اإللكتروني بطریقتینیمكن فتح الت
ستتلقى مربع حوار تأكید لفتح المرفق في برنامج .انقر نقًرا مزدوًجا فوق مرفق رسالة البرید اإللكتروني •

Google Earth .إذا لم یكن برنامج . انقر فوق الزر المناسب لفتح المرفقGoogle Earth ،قید التشغیل 
 في األماكن المؤقتةوإال سیظھر في مجلد . بل تحمیل التراكب المرسل بالبرید اإللكترونيفسیبدأ التشغیل أوًال ق

یمكنك حفظ التراكب مثلما تفعل مع أیة بیانات حول مكان .  ثم یظھر تراكب الصور في العارضاألماكنلوحة 
  . حفظ بیانات األماكنراجع . آخر

 یمكنك حفظ ملف التراكب إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بك .احفظ المرفق إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بك •
 فتح العالمات الموضعیة المحفوظةراجع . وفتحھ كیفما تشاء مثلما تفعل مع أي نوع آخر من بیانات األماكن

  . للحصول على التفاصیل

  فتح تراكبات على خادم ویب

عندما تفعل . یمكنك فتح تراكبات تم نشرھا إلى خادم ویب ببساطة بالنقر فوق االرتباط الذي یشیر إلى صورة التراكب
انقر .  افتراضًیاGoogle Earthیجب تحدید برنامج . یح لفتح المرفقھذا، یطالبك مربع حوار بتحدید التطبیق الصح

یظھر تراكب الصور في العارض ثالثي األبعاد ویتم عرض العنصر في مجلد . فوق الزر المناسب لتأكید التحدید
  .یمكنك حفظ التراكب كما ھو موضح فیما سبق. األماكن في لوحة األماكن المؤقتة

  م ویبنشر تراكبات صور إلى خاد

 اآلخرین بنشر ملف التراكب إلى خادم ویب Google Earthیمكنك مشاركة بیانات تراكب مع مستخدمي برنامج 
 نشر Google Earthعلى سبیل المثال، یمكن لمستخدمي برنامج . یمتلك المستخدمون اآلخرون وصوًال إلیھ أیًضا

 Google Earthشرات منتدیات برنامج معلومات حول التراكبات والعالمات الموضعیة إلى نظام لوحة ن
)com.keyhole.bbs .( یشمل باقي ھذا القسم تفاصیل حول نشر بیانات التراكب إلى نظام لوحة نشرات برنامج

Google Earth BBS.  
 بغض النظر عما إذا كانت Google Earth یمكنك نشر تراكبات إلى نظام لوحة نشرات منتدیات برنامج - مالحظة

ستتضمن التراكبات التي تنشرھا إلى نظام لوحة النشرات . تشیر إلى بیانات محلیة أو بیانات صور مستندة إلى ویب
)BBS (یعتبر ھذا ترقیة من . صوًرا تمت اإلشارة إلیھا من خالل نظام ملف محلي وذلك بشكل تلقائيKeyhole 

2.2.  
فوق التراكب الخاص بك،ثم حدد حفظ ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر فوق (انقر بزر الماوس األیمن  .١

  . من القائمة المنبثقة... باسم
انتقل إلى موقع موجود على محرك األقراص الثابت في الكمبیوتر الخاص بك باستخدام مربع الحوار حفظ وقم  .٢

  . بتسمیة الملف، ثم احفظھ
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یجب أن تكون مستخدًما ُمسجًال في منتدیات . com.keyhole.bbsاستخدم مستعرض ویب لالتصال بـ  .٣
Google Earthإذا كنت تستخدم برنامج .  لنشر ملفات التراكباتGoogle Earth ألول مرة، فیجب 

المات  قبل أن یمكنك تسجیل الدخول ونشر ملفات العGoogle Earthعلیك أوًال التسجیل في منتدیات 
 وھو Google Earthیعتبر ھذا التسجیل عملیة منفصلة عن االشتراك الخاص بك في برنامج . الموضعیة

  : بدون رسوم
o  فور التواجد في نظام لوحة نشرات برنامجGoogle Earth انقر فوق ارتباط التسجیل في منطقة ،

  . تسجیل الدخول
o اتبع اإلرشادات على الشاشة للتسجیل في الموقع .  
o بعد التسجیل، سیتم إرسال برید . مك تقدیم عنوان بریدك اإللكتروني لتنشیط الحساب الخاص بكیلز

  . إلكتروني یحتوي على معلومات التسجیل الخاصة بك وارتباط تنشیط إلى ھذا العنوان
o تم تنشیط حساب لوحة . انقر فوق االرتباط المتاح في برید إلكتروني تنشیط الحساب الخاص بك

 Googleخاصة بك، وتمتلك اآلن وصوًال كامًال إلى كافة میزات نظام لوحة نشرات النشرات ال
Earth .  

  . Google Earthقم بتسجیل الدخول إلى موقع ویب منتدیات  .٤
  . وثیق الصلة بنشر تراكب الصور الخاصة بك) مناقشة منظمة(اختر منتدًیا  .٥
  .  في عنوان المنتدى الفرعينشرانقر فوق االرتباط  .٦
أرید معاینة النشرة الخاصة " وحدد خانة االختیار الموجودة بجوار نشر و موضوععلومات في حقلي أدخل م .٧

  . متابعة، ثم انقر فوق الزر "أو إرفاق ملف/بي و
  .  واالنتقال إلى ھذا الملفاستعراضقم بمعاینة النشرات الخاصة بك وإرفاق ملف تراكب بالنقر فوق الزر  .٨
  . الرسالة والملف الخاصین بك لنشر متابعةانقر فوق الزر  .٩

  WMSوضع تراكبات صور 

تمثل ھذه صور خرائط یتم . Google Earthفي برنامج ) WMS(یمكنك وضع تراكبات صور خدمة خرائط الویب 
یمكنھا عرض معلومات ھامة لك، مثل تكوینات الطقس وظروفھ والخرائط .  عبر اإلنترنتWMSتوفیرھا من خالل 

  .یلة عالیة الدقة ملتقطة بالقمر الصناعي والمزیدالطوبوغرافیة وصور بد

  : WMSلوضع تراكب صور 
  . إنشاء تراكب صور ٢ و١اتبع الخطوتین  .١
  . حدیثتفي مربع الحوار جدید، انقر فوق عالمة التبویب  .٢
  . یظھر مربع الحوار معامالت خدمة خرائط الویب. WMSمعامالت انقر فوق  .٣
لـ ) عنوان موقع ویب (URL الستخدام إضافة، اختر خدمة مناسبة أو انقر فوق WMSباإلضافة إلى خدمة  .٤

WMS . بعد فترة وجیزة من الوقت، ینشر برنامجGoogle Earth الطبقات الشفافةأو / ومعتم الحقول 
  .  تختارھاWMSات متاحة من وطبق

. الطبقات المحددةإلضافة الطبقة أو الطبقات إلى حقل >-إضافة اختر الطبقة أو الطبقات المناسبة، ثم انقر فوق  .٥
. Google Earth التي ستشاھدھا في برنامج WMSیضع ھذا اإلجراء ھذه المعلومات في تراكب صور 

  . إزالة-<ثم انقر فوق إلزالة طبقة من حقل الطبقات المحددة، حددھا 
الطبقات لتعیین ترتیب الطبقات المحددة كما تظھر في العارض ثالثي األبعاد، حدد الطبقات المناسبة في حقل  .٦

  . تحریك ألسفل أو تحریك ألعلى، ثم انقر فوق المحددة
  . إنشاء تراكب صور ٣ وتابع من خالل خطوة موافقعند االنتھاء من ذلك، انقر فوق  .٧

   ثالثیة األبعادGoogle SketchUpوضع نماذج 
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  :Google Earth ثالثي األبعاد في برنامج Google SketchUpلوضع نموذج 
 في أنظمة التشغیل Ctrl + Shift + M) +Shift + M أو اضغط على نموذج > إضافةانقر فوق  .١

Mac .( جًداإضافة عالمة موضعیةیشبھ إضافة النموذج ". نموذج جدید"یظھر مربع الحوار  .  
لمزید من المعلومات، . تتطابق إعدادات ارتفاع النماذج ثالثیة األبعاد مع إعدادات ارتفاع العالمات الموضعیة .٢

  . االرتفاعتعیین راجع 

  :للحصول على معلومات إضافیة
    ثالثیة األبعادGoogle SketchUpعرض نماذج  •
   Google Earth مع برنامج Google SketchUpاستخدام برنامج  •

  

 Google Earthاستیراد البیانات إلى 

 وعرضھا بنفس الطریقة Google Earthاستخدم میزة استیراد البیانات الستیراد بیاناتك الجغرافیة المخصصة إلى 
عند استخدام میزة االستیراد ھذه ، یتم استیراد نوعین أساسیین من .  في لوحة الطبقاتالطبقاتالمستخدمة في میزة 

  :البیانات
عادة، تستخدم بیانات النقطة في .  تتكون بیانات المتجھ من نقاط وخطوط ومسارات ومضلعات- بیانات المتجھ •

یمكنك أن تستخدم الخطوط والمسارات على سبیل المثال مع بیانات .  مركز المدینةوصف مواقع محددة، مثل
طریق أو حد، بینما یمكن أن تستخدم المضلعات في وصف بیانات رزمة أو تعیین مناطق أخرى مثل 

 من مجموعة مزودي البیانات من Google Earthیمكنك استیراد بیانات المتجھ داخل برنامج . البحیرات
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك استخدام الملفات النصیة العامة الستیراد بیانات . ESRIف األخرى، مثل األطرا

، یمكنك Google Earthفور استیرادك بیانات المتجھ داخل تطبیق برنامج . النقطة التي قمت بتعیینھا بنفسك
باإلضافة . وضوعیة والمجلداتتغییر المظھر أو المحتوى بنفس الطریقة المستخدمة عند تحریر العالمات الم

بیانات یمكنك أیًضا عرض .  لتنسیق بیاناتك بصورة أكثر وضوًحاقوالب النمطإلى ذلك، یمكنك استخدام 
KMLعرض مخطط زمنيلمعرفة المزید، راجع .  بتسلسل زمني .  

 یمكنك استیراد بیانات الصور مثل الخرائط الجویة أو الخرائط الطبوغرافیة والحصول على - بیانات الصور •
تائج للحصول على ن. العرض اإلسقاطي الصحیح للصور على الصور األساسیة في العارض ثالثي األبعاد

تتم اإلشارة إلى ھذا . صحیحة عن طریق ھذا اإلجراء یجب أن یكون ملف الصور نفسھ في التنسیق الصحیح
  . GISصور النوع من الصور على أنھا 

    
 Pro and، ومستخدمي برنامج Google Earth Plus میزة االستیراد متاحة فقط لمستخدمي برنامج - مالحظة

EC users . یمكن لبرنامجGoogle Earth Plusاستیراد مئة عنوان في وقت واحد .  

، یمكنك حفظ البیانات المعّدلة Google Earthفور استیرادك بیانات المتجھ أو بیانات الصور داخل تطبیق برنامج 
  .بنفس الطریقة المستخدمة في تحریر العالمات الموضوعیة ومجموعة تراكب الصور

  استیراد بیانات المتجھ

  : األنواع التالیة من بیانات المتجھGoogle Earthیدعم برنامج 
  النقاط  •
  الخطوط والمسارات  •
  المضلعات، مشتملة على المضلعات الممتلئة  •

  :تعد عملیة استیراد ملفات بیانات المتجھ أمًرا بسیًطا
  : قم باستیراد ملف المتجھ باستخدام أحد الطرق التالیة .١
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o یوتر الخاص بك أو على خادم الشبكة وقم بسحبھ  قم بتحدید موقع الملف على الكمب- سحب وإسقاط
  . Google Earthعبر العارض ثالثي األبعاد ببرنامج 

o  عندما تقوم باختیار ھذا الخیار، یمكنك تحدید نوع تنسیق - الملفقائمة من ...االستیراد أو فتحتحدید 
تنسیقات ارة إلى أو اإلش) TXT ،SHP ،TABعلى سبیل المثال، (البیانات التي تقوم باستیرادھا 

  . من قائمة التحدیدالبیانات المستوردة 
  

باإلضافة إلى ذلك، إذا أردت فتح . یمكنك أیًضا فتح الملف من جھاز على الشبكة مثلما تفعل عند فتح أي ملف
 إلى جھاز الكمبیوتر وجمیع الملفات ذات الصلةملف على مستعرض الویب، یجب أن تقوم بتحمیل الملف أوًال 

  . بك أو إلى الشبكة المحلیة ثم بعد ذلك قم بفتحھالخاص 
إذا قمت بتحدید نعم لتطبیق قالب النمط، . عند المطالبة، اختر ما إذا كنت سوف تقوم بتطبیق قالب النمط أم ال .٢

یمكنك تعیین قالب نمط جدید في ھذه النقطة، أو القیام بتحدید قالب نمط متواجد إذا كان قد تم بالفعل تحدید قالب 
  . استخدام قوالب النمطلمزید من المعلومات، راجع . مط جدید لملف البیانات ھذان

فور تمام عملیة االستیراد، تظھر عناصر المتجھ في العارض ثالثي األبعاد ویتم وضع الملف المستورد تحت مجلد 
تظھر التسمیات والرموز واللون والوصف بالضبط كما تظھر بالنسبة لألنواع األخرى من األماكن . كن المؤقتةاألما

  .والمجلدات استناًدا إلى كیفیة تعیینك لھا باستخدام قالب النمط
 Google Earth إذا لم تقم باستخدام قالب نمط لتعدیل مظھر البیانات التي قمت بجلبھا سوف یبحث برنامج :مالحظة

تظھر ھذه التسمیة على العارض ثالثي األبعاد المجاور للنقاط باإلضافة إلى .  الحقل الستخدامھ كتسمیة لبیاناتكاسمعلى 
 حقل، سیتم استخدام أول حقل متوفر یحتوي على نص اسمإذا لم تشتمل بیاناتك على . األماكن المؤقتةالتسجیالت تحت 
  .كتسمیة للبیانات

  :بقي من ھذا القسم الموضوعات التالیةیتناول الجزء المت
   استخدام بیانات متجھ توفرھا أطراف أخرى •
یستطیع .  التي تحتوي على بیانات النقطة المفصولة بعالمة تبویب أو فاصلةاستخدام الملفات النصیة العامة •

 فقط استیراد ملفات بیانات Google Earth PRO أو برنامج Google Earth ECمستخدمو برنامج 
   استیراد الملفات النصیة العامة Google Earthمع ذلك یمكن لجمیع إصدارات برنامج . GISالمتجھ 

   استیراد الصور •
   مناقشة مختصرة حول اإلسقاطات والمراجع •

  استخدام بیانات مجموعة المتجھ الثالثة

 الذین لدیھم الوحدة النمطیة Google Earth PRO وبرنامج Google Earth ECیستطیع مستخدمو برنامج 
  :للبیانات المستوردة استیراد تنسیقات ملف المتجھ التالیة

• MapInfo (TAB (-ات المطلوبة تشمل الملف :  
o  معرِّفMAP   
o DAT   
• ESRI Shape (SHP (- یتطلب SHX معلومات إسقاط، التي یمكن تضمینھا في ملف SHP أویتم 

  ) لعرض بیانات الحقل (DBF وPRJتحدیدھا في ملف منفصل بملحق 

نتاج بیانات المتجھ  الثالثة تأتي كمجموعة من الملفات ذات الصلة التي تعمل سوًیا إلGISمعظم بیانات مجموعة المتجھ 
كن على علم أنھ إذا لم یتم عرض البیانات المتوقعة في العارض ثالثي . Google Earthالتي تراھا في برنامج 

أنواع ملفات المتجھ التي تتطلب إلى ملفات دعم إضافیة تم اإلشارة إلیھا . األبعاد، ربما یرجع ذلك إلى فقد ملفات الدعم
  .في القائمة أعاله

. Google Earth یمكنك أیًضا استخدام الملفات النصیة العامة إلنشاء بیانات نقطة الستخدامھا في برنامج - مالحظة
  .Google Earth Plusھذه المیزة متاحة أیًضا لمستخدمي برنامج 
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  استخدام الملفات النصیة العامة

األخرى، یمكنك تعیین بیانات النقطة ، والتنسیقات SHP،TABباإلضافة إلى استیراد بیانات المتجھ في شكل تنسیقات 
  . Google Earthالخاصة بك واستیرادھا داخل برنامج 

  . ال یمكن اإلنشاء واالستیراد باستخدام ملفات نصیة عامة إال لبیانات النقطةمالحظة

قم بعمل . ت تبویبتحتاج الملفات النصیة العامة إلى األعمدة الُمعنونة ذات القیم المفصولة بفواصل، بمسافات، أو بعالما
 أو CSV، ثم قم بحفظ الملف بتنسیق Microsoft Excelذلك عن طریق إنشاء البیانات في تطبیق جدول بیانات مثل 

TXT . وبدًال من ذلك، یمكنك استخدام أسلوب برمجي الستخراج البیانات من قاعدة بیانات وإنتاج الملف النھائي بتنسیق
CSV أو TXT .  

) على سبیل المثال خمسة آالف خط من بیانات نقطة(محاولة استیراد أكثر من خمسة آالف میزة  إذا قمت ب- مالحظة
  .، یمكن أن تستغرق ھذه العملیة وقًتا طویًالGoogle Earthداخل برنامج 

  :لمزید من المعلومات حول استخدام الملفات النصیة العامة، راجع
   حقول الموقع المطلوبة •
   الحقول االختیاریة والوصفیة •

  حقول الموقع المطلوبة

موقع ن تحتوي الملفات النصیة العامة التي قمت باستیرادھا واحًدا أو أكثر من الحقول التي تعین على أقل تقدیر، یجب أ
یمكن تعیین ذلك بواسطة .  على األرض حتى یتم وضع البیانات بالصورة الصحیحة على العارض الثالثي األبعادالنقطة

  . كًال من عنوان الحقول أو اإلحداثیات الجغرافیة
  .نك استخدام مزیج من اإلحداثیات الجغرافیة وعنوان الحقول في ملف واحد ال یمك- مالحظة

  استخدام العناوین

Pro , rth PlusGoogle Eaاستیراد العناوین في برنامجي: اتبع الدورة التعلیمیة الخاصة بھذا الموضوع: تلمیح
and EC  

یمكن لبرنامج . یمكن أن یستخدم ملف البیانات الخاصة بك عنونة مستوى الشارع لوضع كل نقطة على سطح األرض
Google Earthفي ھذا الوقت یمكن .  جلب المعلومات التي لھا إحداثیات جغرافیة أو التي لیس لھا إحداثیات جغرافیة

ه المعلومات مع العناوین الموجودة داخل الوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة،  جلب ھذGoogle Earthفقط لبرنامج 
 تحدید مكان أي عنوان یحتوي على Google Earthتعذر على برنامج . كندا، فرنسا، إیطالیا، ألمانیا، وإسبانیا

  .P.Oصندوق برید 

  :األنواع التالیة من تنسیق العناوین مدعومة
على . الشارع والمدینة والوالیة والدولة والرمز البریدي في حقل مفرد.نك تعیین یمك- حقل العنوان المفرد •

  :  ربما یحتوي على القیمة التالیةعنوانسبیل المثال، الحقل المفرد الذي بھ تسمیة عمود من 
  

مدینة الشارع وال. یمكنك أیًضا تعیین- حقول العناوین المتعددة ٩٥٣٣٠الحدیقة العامة، اإلمارات المتحدة،١٢٣
في ھذه الحالة، الحقل المفرد الذي بھ تسمیة عمود I. والوالیة والدولة والرمز البریدي في الحقول المتعددة

  :  سوف یكون بھ مثل قیمتھشارع
  

  شارع الحدیقة العامة ١٢٣
  

  . في ھذا السیناریو، سوف یتم تعیین حقول إضافیة للمدینة، الوالیة، والرمز البریدي
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 َلما كان من الممكن أن تحتوي بعض النقاط الخاصة بك على عناوین -  للعنوان الجزئيالقیم االفتراضیة •
جزئیة، یمكنك استخدام بیانات المعالج المستوردة لتعیین الحقول المفقودة، على سبیل المثال الوالیة أو الرمز 

  . البریدي

  استخدام اإلحداثیات الجغرافیة

لإلشارة إلى موضع بیانات النقطة في الملف النصي ) خطوط الطول والعرض(یمكنك استخدام اإلحداثیات الجغرافیة 
   اإلحداثیات الموضحة بالتاليGoogle Earthالستیراد الملفات النصیة العامة، یدعم برنامج . الخاص بك

  ) DMS(الدرجات والدقائق والثواني  •
  ) DDD(الدرجات العشریة  •
  ) DMM(الدرجات والدقائق، مع الثواني العشریة  •

 للحصول على توضیح مفصل إلحداثیات خطوط الطول والعرض المدعمة في إدخال اإلحداثیات المتقدمةالرجوع إلى 
  . باإلضافة إلى نوع البنیة المدعمةGoogle Earthبرنامج 

  تیاریة والوصفیةالحقول االخ

یمكنك استخدام أي عدد من الحقول في ملف البیانات المخصصة لتسمیة ووصف النقاط وعرضھا في تطبیق برنامج 
Google Earth .یمكن تعیین الحقول االختیاریة مثل القیم التالیة:  

 یقوم بالفعل الذي.  یمكن أن یحتوي حقل سلسلة على األعداد والحروف األبجدیة مًعا-النص أو السالسل  •
بتعیین السلسلة فیما یتعلق بقوالب النمط ھو أن السلسلة نفسھا متَضمنة داخل عالمات ترقیم، أو تحتوى على 

  . مسافة بیضاء ومن ثم ال یمكن التعرف علیھا كعدد
  

  . یعد ھذا من الفروق الھامة التي تؤخذ في االعتبار عند استخدام قوالب النمط المطبقة على الحقول
  د الصحیح العد •
  قیمة النقطة العائمة  •

مع قوالب النمط، یمكنك االستفادة من أنواع ھذا الحقل إلنشاء تأثیرات مرئیة مفیدة في العارض ثالثي األبعاد مثل 
  .الرسومات أو الترمیز باللون للبیانات استناًدا على القیم في الحقول

  عرض حقول بیانات المتجھ

 لعرض حقول إطار الجدول، یمكنك استخدام Google Earthجھ داخل برنامج بعد قیامك باستیراد بیانات المت
اإلطار الذي یظھر فوق تطبیق . األدوات من قائمة الجدوللعمل ذلك، حدد . البیانات المتواجدة داخل بیانات المتجھ

  .، یسجل حقول بیانات العناصر ذات العالمات الموضعیة في شكل جدولGoogle Earthبرنامج 

 الذي یعرض حقول البیانات الداخلیة لكافة بیانات المتجھ تم تسجیلھ حالًیا باإلضافة إلى كافة اإلدخاالت الجدولإطار 
یمكنك استخدام شریط التمریر إلى جانب اإلطار للتمریر عبر العدید من اإلدخاالت، . األماكناألخرى داخل لوحة 

 بإزالة عالمة االختیار المجاورة السم العنصر الذي ترغب ویمكنك إسقاط عرض العناصر التي ال ترغب في مشاھدتھا
  .في تصغیره

  : المیزات التالیةالجدولیقدم إطار 
 عن طریق النقر فوق عنوان العمود الخاص بالحقل الذي ترغب في فرز البیانات بواسطة األعمدة المحددة •

ائمة البیانات ورؤیة ھذه العناصر مع ھذه المیزة، یمكنك بسھولة عرض كافة العناصر في ق. الفرز بواسطتھ
  . في العارض ثالثي األبعاد

  . األماكن لتمییز ھذا العنصر في التسجیل تحت عالمة التبویب النقر المفرد فوق عنصر في الجدول •
  .  لالنتقال إلیھ في العارض ثالثي األبعادالنقر المزدوج فوق عنصر في الجدول •
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للدخول إلى القائمة المنبثقة، )Mac على CTRLالنقر فوق (ول النقر بزر الماوس األیمن فوق أي صف جد •
  . التي یمكنك استخدامھا لفرز أو تعدیل عرض الحقل

  تعدیل عرض بیانات المتجھ

  : المیزات التالیةالجدولیقدم إطار 
لبیانات •  قم بعمل ذلك عن طریق تطبیق أنماط مشتركة عبر مجلد معین، أو - تطبیق عرض موحد عبر كافة ا

فیما یتعلق باألنماط المشتركة، اتبع اإلرشادات التالیة . طریق تطبیق قالب نمط لبیانات المتجھ الخاصة بكعن 
التسمیة وخصائص  لمزید من التفصیل حول إعدادات االرتفاع المشترك والخط وتحریر األماكن والمجلداتفي 

  . یمكن تطبیق قوالب النمط على البیانات التي قمت باستیرادھا في أي وقت. الرمز
 لمزید تحریر األماكن والمجلدات اتبع اإلرشادات الموضحة في - تحریر عناصر أو مجلدات البیانات الفردیة •

  . من المعلومات حول تحریر العالمات الموضوعیة المفردة

  استیراد الصور

 والحصول على اإلسقاط الصحیح للملفات حول Google Earth في برنامج GISیمكنك استیراد ملفات صور 
ة من صور  األنواع التالیGoogle Earthیدعم برنامج . اإلحداثیات المناسبة للخریطة في العارض ثالثي األبعاد

GIS:  
• TIFF (.tif( تشمل ،GeoTiff وملفات TIFF المضغوطة   
• National Imagery Transmission Format (.ntf (  
• Erdas Imagine Images (.img (  

بسبب عدم احتوائھا على معلومات إسقاط ، یجب علیك تحریر . باإلضافة إلى ذلك، یمكنك أیًضا استیراد الصور التالیة
  :اصة بھا یدوًیا للحصول على تحدید صحیح للموقعاإلحداثیات الخ

• Atlantis MFF Raster (.hdr (  
• PCIDSK Database File (.pix (  
• Portable Pixmap Format (.pnm (  
• Device Independent Bitmap (.bmp (  

ا بصورة  یجب أن تحتوى كافة ملفات الصور على معلومات إسقاط صحیحة من أجل أن یتم إعادة إسقاطھ- مالحظة
  . Google Earthصحیحة بواسطة برنامج 

  :یشمل باقي ھذا القسم
   GISفتح صور  •
   GISحفظ صور  •

  GISفتح صور 

  :Google Earthاستخدم أي من الطرق الموضحة أدناه لفتح ملف الصور في برنامج 
  . الملف من قائمة الفتحتحدید  •
  .  وإسقاطھ فوق العارضexplorerسحب الملف المطلوب من إطار  •

ة إلى شكل أسطواني بسیط،، نظام إحداثیات  إعادة إسقاط الصورGoogle Earthبعد ذلك یحاول برنامج 
WGS84 . نتیجة لذلك، یقوم البرنامج بإنشاء تراكب مع الصور المحولة إلى تنسیقPNG . یظھر إطار تحریر

یمكنك أیًضا تعیین خصائص صور . األماكنالتراكب، ویمكنك تعیین موقع التراكب الجدید في أي مجلد داخل لوحة 
GISب آخر كما تفعل مع أي تراك.  
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  :GISیجب مراعاة األشیاء التالیة عند استیراد بیانات صور 
 في محرك Google Earthیتم حفظ الصورة تحت دلیل برنامج . یتم حفظ الصور المعاد إسقاطھا كتراكب •

 على اسم الملف األصلي ومعامالت التحجیم واالقتصاص المحددة PNGیعتمد اسم ملف . األقراص الثابت
  .) لمزید من المعلومات حول التحجیم أو االقتصاص أنظر أدناه. (راكبعند استیراد الت

عادة ما یتم دعمُ بعد بدقة . یجب تحجیم أو اقتصاص الصور التي تجاوزت الحد األقصى من أبعاد المادة •
٢٠٤٨Ч2048 بكسل بواسطة بطاقات رسومیة بأحدث اإلمكانات، بینما في أجھزة الكمبیوتر المحمولة، یمكن 
یمكن أن تدعم البطاقات الجیدة جًدا حتى . (من ذلك. أو أقل١٠٢٤Ч1024ن أقصىُ بعد ھو أن یكو
٤٠٩٦Ч4096 (   

  
حول برنامج قم بتحدید الحد األقصى من أبعاد المادة المسموح بھا لجھاز الكمبیوتر الخاص بك بواسطة تحدید 

Google Earth لكمبیوتر الخاص بك بجوار سوف یتم تسجیل حجم المادة لجھاز ا. تعلیمات تحت قائمة
  .أقصى حجم للمادةتسمیة 

  

  
  

  ). في أي اتجاه(ال یمكن أن تتجاوز صورتك اُلبعد المنصوص علیھ في تسمیة الحد األقصى للمادة 
  

محاولة استیراد ملف صورة قد تجاوز أبعاد المادة المسموح بھا، سیطالبك مربع حوار بتحجیم أو إذا قمت ب
  . اقتصاص الصورة

o یقوم ھذا الخیار بقیاس وإعادة إسقاط الصورة بأكملھا في نفس الوقت لكي تحافظ على نسب - مقیاس 
 المطابق للصورة الناتجة ھو الحجم. عرض الصورة المدخلة واحتواء النتائج في ذاكرة المظھر السطحي

  .  بكسل بمحاذاة الجانب األطول٢٠٤٨
o یحافظ ھذا الخیار على الدقة األصلیة للصورة المدخلة أثناء إنشاء مجموعة فرعیة من - اقتصاص 

  . الملف األصلي المدخل من أجل احتوائھا في ذاكرة المظھر السطحي
 الصورة المدخلة ویقوم باحتواء حدود الصورة عند تحدیدك لخیار االقتصاص، یذھب العارض إلى موقع

یقوم العمیل . بعد ذلك تقوم بتحدید النقطة المركزیة من الصورة الداخلیة التي ترغب في إنشائھا. المدخلة
  . بحساب أقصى قیمة للمنطقة بحیث یكون مركزھا الموقع المحدد

   .سقاط بعض الوقتفیما یتعلق بملفات الصور األكبر، یمكن أن تأخذ عملیة إعادة اإل •
  

إذا قمت باقتصاص أو تحجیم صورة مدخلة، أو إعادة إسقاط صورة والتي تستخدم ذاكرة مادة إضافیة، سوف 
یتم التعامل مع الصور التي ال . یمكنك إلغاء العملیة في أي وقت. ترى عداد التقدم أثناء حدوث إعادة اإلسقاط

   .تحتوي على معلومات إسقاط كملفات تراكب عادیة
  

  . في ھذه الحالة، یمكنك وضع الصورة یدوًیا كما تفعل مع صورة تراكب
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   .لن یتم استیراد الصور التي تحتوي على معلومات إسقاط غیر صحیحة أو غیر مدعمة •
  

  . فى ھذه الحالة، سوف یشیر مربع حوار إلى تعذر تنفیذ عملیة إعادة اإلسقاط وانھ لن یتم استیراد الصورة
  .NAD83 تدعیم الملفات التي تستخدم اإلسقاط Google Earthا، ال یستطیع برنامج  حالًی- مالحظة

  GISحفظ صور 

، یمكنك حفظ محتوي التغییرات التي حدثت Google Earthفور استیرادك بیانات الصور المستوردة داخل برنامج 
  : المستوردة كالتاليGISلبیانات 

 إذا قمت بالفعل بوضع تراكب الصور في مجلد - ماكناألتحریك الصور المستوردة حتى تظل في مجلد  •
، فإن أي تغییرات تقوم بھا لتلك الصور سوف یتم حفظھا تلقائًیا وتصبح قابلة للرؤیة في كل مرة تبدأ األماكن

  . Google Earthفیھا برنامج 
، ماكناأل إذا كنت ترغب في إزالة الصور المستوردة من مجلد - KMZحفظ تراكب الصور بتنسیق ملف  •

من القائمة ...حفظ باسمفوق العنصر وتحدید ) Mac على CTRLالنقر فوق (یمكنك النقر بزر الماوس األیمن 
 في محرك األقراص الثابت الموجود في جھاز الكمبیوتر أو KMZ بتنسیق ملف GISالمنبثقة وحفظ تراكب 

 وفتحھا في وقت ألحق األماكنئمة بعد ذلك، یمكنك حذف التراكب من قا. إلى موقع ملف یمكن الوصول إلیھ
  . عند الحاجة إلیھا

  ملحوظة حول اإلسقاطات والمراجع

  . لقاعدة الصور الخاصة بھWGS84 إسقاط اسطواني بسیط مع مرجع Google Earthیستخدم برنامج 
  

  
  اإلسقاط ) Plate Carree(إسقاط أسطواني بسیط  .١
   Google Earthقاعدة صور برنامج  .٢

 بواسطة نظام إحداثیات جغرافي Google Earthعادة، یتم إنشاء البیانات التي تقوم باستیرادھا داخل تطبیق برنامج 
یمكن ). ١٩٢٧مرجع شمال أمریكا لعام  (NAD27 ومرجع) UTM(محدد، مثل إسقاط ماركاتور العالمي المستعرض 

عند استیرادك لبیانات . أن یقوم كل نظام إحداثیات جغرافي بتعیین إحداثیات مختلفة قلیًال لنفس الموقع على األرض
  . Google Earth، یتم التعرف على بیاناتك وفًقا إلى نظام إحداثیات برنامج Google Earthداخل برنامج 

في بعض المواقف، ربما ال تعمل عملیة التحویل . ت، تعمل عملیة إعادة اإلسقاط على النحو المتوقعفي أغلب الحاال
في ھذه الحالة، یمكنك استخدام أداة توفرھا جھة خارجیة لتحویل بیاناتك من نظام إحداثیاتھا األصلي . بالشكل الصحیح

  .Google Earthإلى النظام الذي یستخدمھ برنامج 

  .لمتبقي من ھذا الفصل نظرة موجزة عن إسقاطات ومراجع الخرائطیقدم الجزء ا

  ماذا یقصد بإسقاط خریطة؟
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إسقاط الخریطة عبارة عن تعبیر ریاضي یستخدم لعرض السطح الدائري، ثالثي األبعاد لألرض في خریطة مسطحة، 
  .ثنائیة األبعاد

  

  
  أرض ثالثیة األبعاد  .١
  إسقاط ماركاتور  .٢

.  واحدة أو أكثر من خصائص الخریطة، مثل المنطقة والقیاس والشكل، أو االتجاهدائًما تتسبب في تشویھھذه العملیة 
 من الخریطة أو المالئمة خاصحة عنصر نتیجة لذلك، تم تطویر المئات من اإلسقاطات من أجل عرض بصورة صحی

  .لنوع خاص من الخرائط

تأتي مصادر البیانات للخرائط في إسقاطات متنوعة استناًدا على المیزات التي قامُ معد الخرائط باختیارھا للعرض 
ن خطوط في المثال أعاله، یحفظ إسقاط ماركاتور الزوایا الیمنى م). على حساب المیزات األخرى(بصورة أكثر دقة 

الطول والعرض على حساب المنطقة، التي تم تشویھھا في العمود،ُ مظھًرا أحجام األرض ھناك بصورة أكبر مما ھي 
  .علیھ في الواقع

  :األشیاء التالیة عبارة عن بعض اإلسقاطات العامة للخرائط
 مثال الوصف اإلسقاط

 Albers إسقاطات
المخروطي متساوي 

  المساحة

عادة ما تستخدم مع األقالیم 
أو البلدان الممتدة من االتجاه 

ولیس  الشرقي إلى الغربي،
حفظ الزوایا بین . مع القارات

. خطوط العرض والطول
 محاولة تصغیر التشویھ لكًال

طي والشكلي، من القیاس الخ
ولكن لیس أي منھما صحیح 

 ًًًًًًًًُُُیظھر-{}- .بصورة كاملة
المثال ھنا كیفیة بحث ھذا 

اإلسقاط حول األرض 
  -{}-.بأكملھا
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 ركاتور المائلإسقاط ما
(Hotine) 

یشبھ اإلسقاط األسطواني 
إسقاطات ماركاتور، ولكنھ 

 یختلف في قدرتھ على محاذاة
مناطق مائلة ال تتبع أي من 

الجنوب أو -محاور الشمال
المنطقة . الغرب-الشرق

تحدیدھا بالضبط  المطلوب
ھي جزء صغیر بمحاذاة خط 

الطول وتتخذ موقًعا جانبًیا 
بیل س على. بالقرب منھ

المثال، تم تطویر ھذا 
اإلسقاط في األصل من أجل 

 .المالیزیة تعیین شبة الجزیرة
 Chamberlin إسقاط 

 ثالثي األبعاد
قامت الجمعیة الجغرافیة 

لیة باستخدامھ لتعیین الدو
 یتكون ھذا. أغلب القارات

اإلسقاط من ثالثة نقاط 
متساویة البعد، والھدف منھا 

الحفاظ على المسافة بین 
نقاط مرجعیة ذات  ثالث

 .صلة بأي نقطة أخرى

 Lambert إسقاط 
  المخروطي المتطابق

إسقاط نموذجي لخطوط 
أو \العرض المتوسطة و

عندما یكون اإلقلیم المراد 
. اتجاه شرق غرب تعینھ بھ

غالًبا یوجد ھذا اإلسقاط في 
التي تم  USGS خرائط

 .1957 إنشاؤھا بعد عام
والذي یعد المقیاس فیھ أكثر 

 .نطقةدقة على حساب الم

یستخدم برنامج . عند بناء قواعد البیانات الكاملة لألرض، فإن استخدام نظام عالمي مفرد لإلسقاط ھو األكثر مالئمة
Google Earthھذا إسقاط بسیط لخریطة حیث تتساوي المسافة .  الخاصة بھ إسقاط أسطواني بسیط لقاعدة الصور

یعرف ھذا اإلسقاط . بین خطوط الطول والعرض وتظھر على شكل خطوط مستقیمة مع تقاطع المجموعتین عند الزوایا
  .WGS84دوائر العرض /أیًضا باسم خطوط الطول

  

  
  بسیط ) Plate Carree(إسقاط أسطواني  .١
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   Google Earthقاعدة صور برنامج  .٢
    

  ماذا یقصد بالمرجع؟

 لألرض بینما یستخدم اإلسقاط في التعیین لتحدید األرض على سطح مستو، فإن المرجع یستخدم لتوضیح الشكل الفعلي
یقوم المرجع أیًضا . ھذا ألن سطح األرض لیس دائرًیا تماًما، ولكنھ بیضاوي الشكل. على ھیئة مصطلحات ریاضیة

  .بتحدید االقتران بین إحداثیات خطوط الطول والعرض لنقاط على سطح األرض، ویحدد القواعد لمعاییر االرتفاع

 مرجع Google Earthیستخدم برنامج . اضي لشكل األرضكما ھو الحال مع اإلسقاطات، ھناك أكثر من تفسیر ری
WGS84   

  القطب الشمالي .١
  خط االستواء .٢
  القطب الجنوبي .٣
محور شبھ صغیر أو نصف قطر  .٤

  قطبي
محور شبھ كبیر أو نصف قطر  .٥

  استوائي

  
 محور شبھ صغیر محور شبھ كبیر 

 NAD83 6,378,137.0 6,356,752.3141 
 WGS84 6,378,137.0 6,356,752.3142 
 Clark 1866 6,378,206.4 6,356,583.8 
 Airy 1830 6,377,563.4 6,356,256.9 

  
  

 استخدام قوالب األنماط
 تفضل بزیارة الموقع. Google Earth Pro تتوفر مجموعة المیزات ھذه لمستخدمي اإلصدار - مالحظة

html.products/com.google.earth://httpلمزید من المعلومات .  

 على العدید من المیزات التي ال یتم Google Earthغالًبا ما تحتوي البیانات التي تقوم باستیرادھا إلى برنامج 
على سبیل المثال، قد یحتوي ملف شكل یقوم بتعریف . ي العارض ثالثي األبعادتحویلھا تلقائًیا إلى میزة تسھل رؤیتھا ف

أو قد یحتوي . الحدود السكانیة لمنطقة محددة على حقل یوفر عدد سكان كل حد من الحدود التي تم تعریفھا في البیانات
  .لقدم المربع على قوائم لسرد عقارات ومزود بحقل یعرض مساحة كل عقار مسرد في القائمة باCSVملف 

  .یمكنك استخدام قوالب النمط عند استیراد ھذه البیانات لعرض الحقول الموجودة في البیانات الخاصة بك بطرق مفھومة

 حقول محددة موجودة في البیانات التي قمت باستیرادھا أو توصیلھا بإحدى میزات تعیینیتم تحقیق ھذا األمر بواسطة 
  :عرض القوالب األربعة التالیة

 كتسمیة لھ، یقوم برنامج االسم افتراضًیا، إذا كان أحد حقول البیانات الخاصة بك یحتوي على كلمة - السما •
Google Earthومع ذلك، یمكنك .  بتعیین ھذا الحقل إلى االسم المعروض في عارض النقطة الخاصة بك

  . االسمتعیین أي حقل موجود في البیانات التي قمت باستیرادھا إلى عنصر 
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یتم تلوین الرموز إذا قمت باستیراد بیانات .  یقوم حقل اللون بتطبیق لون على البیانات الخاصة بك- للونا •
تعیین لمزید من المعلومات، راجع . النقاط، ویتم تلوین األشكال أو الخطوط إذا قمت باستیراد نوع البیانات ھذا

  . أنماط األلوان
.  یمكنك استخدام میزة عرض الرموز لتحدید رمز من القائمة لبیانات النقاط التي قمت باستیرادھا- الرموز •

 یمكنك تحدید رمز واحد لكافة بیانات النقاط، أو تطبیق رموز عشوائًیا، أو تحدید رموز معینة لحقول على وجھ
  . تعیین رموز لبیانات النقاطراجع . التحدید

إذا كانت البیانات المحددة .  تقوم میزة االرتفاع بإنشاء ارتفاع للعمود المحدد في البیانات الخاصة بك- االرتفاع •
إذا كانت البیانات نصیة، فیمكن توفیر رموز لحقول . فیمكن نشر قیم االرتفاع خالل نطاق من القیمرقمیة، 

  . تعیین قیم االرتفاعراجع . فردیة

  :یشمل باقي ھذا القسم
   تطبیق قالب نمط •
   تخصیص نطاقات القیم للبیانات الرقمیة •
   مثال على قالب النمط •

  تطبیق قالب نمط

یشمل ھذا القسم الخطوات األساسیة لتطبیق قالب نمط على بیانات متجھ تحتوي على حقول ترید عرضھا في العارض 
باإلضافة .  موجودة بالفعلKMLقوالب النمط على بیانات تم إدخالھا حدیًثا أو على بیانات یمكنك تطبیق . ثالثي األبعاد

  .إلى ذلك، یمكنك تعدیل القوالب الموجودة بالفعل باستخدام الخطوات التالیة
على الرغم من أنھ .  ضع في االعتبار أن قوالب النمط تكون مخصصة تماًما للبیانات التي تعمل أنت بھا- مالحظة

یمكنك استخدام نفس قالب النمط لبیانات مختلفة تحتوي على نفس الحقول، فسیتعین غالًبا ضبط إعدادات القالب لتقدیم 
ومع تغیر مجموعة البیانات األصلیة الخاصة بك ببیانات جدیدة، قد یستلزم األمر كذلك ضبط . البیانات بشكل صحیح

  .القالب لیالئم المعلومات الجدیدة
 إذا كنت تقوم باستیراد البیانات للمرة األولى، فانقر ببساطة . التي سیتم تطبیق قالب النمط علیھااختر البیانات .١

  .  عند مطالبتك بتطبیق قالب نمطنعمفوق الزر 
النقر بالماوس مع (، فانقر بزر الماوس األیمن األماكنإذا كانت ھذه البیانات موجودة لدیك بالفعل في لوحة  .٢

 من ...تطبیق قالب نمطفوق المجلد األصلي للبیانات، ثم حدد ) Macظمة تشغیل  في أنCTRLالضغط على 
  .) استخدم ھذه الطریقة عندما ترید تحریر قالب نمط تم إنشاؤه حدیًثا. (القائمة المنبثقة

، حدد ما إذا كنت بصدد إنشاء قالب جدید أو تستخدم قالًبا موجوًدا إعدادات قوالب النمطفي مربع الحوار  .٣
  . علبالف

 مع أي قالب القوالب المتوافقةإذا كان لدیك قالب نمط موجود بالفعل للبیانات الخاصة بك، فسیظھر في قائمة  .٤
إذا اخترت استخدام قالب نمط موجود بالفعل، فحدد القالب الصحیح . نمط آخر یتوافق مع البیانات التي حددتھا

 البیانات الخاصة بك دون تغییر القالب نفسھ، فاترك إذا كان كل ما تریده ھو تطبیق القالب على. من القائمة
  . لتحریر قالب النمط، حدد خانة االختیار.  دون تحدیدتحریر قالب محددخانة االختیار 

  . إعدادات قوالب النمطعندما تقوم بإنشاء قالب جدید أو تحریر قالب موجود بالفعل، یظھر مربع الحوار  .٥
یظھر ھذا االسم في .  ترید استخدامھ كاسم أو تسمیھ للبیانات الخاصة بكاختر حقًال من البیانات الخاصة بك .٦

  . العارض ثالثي األبعاد وكذلك في لوحة األماكن التي تسرد نقاط البیانات
تعیین راجع . وقم بتعیین أحد عناصر البیانات الخاصة بك إلى أنماط األلوان" اللون"انقر فوق عالمة التبویب  .٨

  .  للحصول على التفاصیلأنماط األلوان
راجع . وقم بتعیین أحد عناصر البیانات الخاص بك إلى رمز واحد أو أكثر" الرمز"انقر فوق عالمة التبویب  .٩

  .  للحصول على التفاصیلتعیین رموز لبیانات النقاط
 تعیین قیم االرتفاعراجع . لتعیین قیمة ارتفاع ألحد عناصر البیانات" االرتفاع"انقر فوق عالمة التبویب  .١٠

  . للحصول على التفاصیل
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تظھر القیم التي سبق تحدیدھا في العارض . عندما تنتھي من تحدید األنماط الخاصة بك" موافق"انقر فوق  .١١
  . ثالثي األبعاد

وأخیًرا یمكنك استخدام اإلرشادات . صیلیتناول الجزء المتبقي من ھذا القسم كیفیة تطبیق قیم القوالب على البیانات بالتف
 لالطالع على عملیة تحدید قالب نمط لیتم تطبیقھ على نموذج بیانات نقطة من ملف مثال على قالب النمطالموجودة في 

  .نصي

   األلوانتعیین أنماط

في ھذه الحالة، یتم تطبیق اللون على المیزة . یمكنك تطبیق لون على حقول محددة في البیانات التي قمت باستیرادھا
  :استناًدا إلى نوع البیانات التي تم استیرادھا

   مع بیانات النقاط الرموزیتم تلوین  •
   عند تطبیقھا على الخطوط أو المسارات الخطوطیتم تلوین  •
   مع بیانات األشكال المضلعات الثابتةن یتم تلوی •

استخدم نمط األلوان لتلوین ھذه العناصر بطریقة ذات داللة استناًدا إلى كل من نوع البیانات وبیانات الحقول الموجودة 
  :یمكنك استخدام ثالث طرق لتلوین البیانات. داخل المجموعة بالكامل

  استخدام لون واحد لكافة المیزات  •
  ن عشوائیة استخدام ألوا •
  تعیین األلوان استناًدا إلى قیم الحقول  •

  .یوضح الجزء المتبقي من ھذا القسم كیفیة استخدام طرق تطبیق األلوان ھذه

  استخدام لون واحد

، ثم استخدام لون واحدإذا كنت ترید استخدام لون واحد لكافة نقاط أو خطوط البیانات التي قمت باستیرادھا، حدد الخیار 
  .من محدد األلوان، اختر لوًنا أو حدد اللون الخاص بك لتطبیقھ على البیانات. المربع الملون بجوار الخیارانقر فوق 

  استخدام ألوان عشوائیة

استخدام ألوان  بتطبیقھا عشوائًیا، حدد الخیار Google Earthالستخدام مجموعة ألوان متنوعة یقوم برنامج 
  .عشوائیة
إذا كنت أیًضا . Google Earth بیانات النقاط استناًدا إلى القیم التي یوفرھا برنامج  سیتم تلوین الخط أو- مالحظة

  .بصدد توفیر رمز لبیانات النقاط، فیتم إضافة اللون إلى لون الرمز الموجود بالفعل

  تعیین ألوان مستندة إلى قیم الحقول

یزات بعضھا من بعض في العارض ثالثي األبعاد، بینما یساعد تطبیق األلوان على میزات البیانات في التمییز بین الم
یوفر استخدام األلوان استناًدا إلى قیم الحقول طریقة لعرض بیانات حول مجموعة المیزات التي یتعذر علیك عرضھا 

على سبیل المثال، قد ترغب في تعیین نطاق صغیر من األلوان استناًدا إلى مساحات العقارات المسردة في . بسھولة
  .أو قد ترغب في تعیین نطاق من األلوان لملفات أشكال ُتظھر متوسط الدخل المنزلي. ة مقدرة بالقدم المربعالقائم

  .استخدم الخطوات التالیة لتحدید قیم األلوان بحسب حقل البیانات
  . حدد خیار تعیین اللون من خیار الحقل الموجود في عالمة التبویب اللون .١
یمكنك ھنا اختیار إما . یانات األلوان علیھ من القائمة المنسدلة حقل تعیین األلواناختر الحقل الذي ترید تطبیق ب .٢

  . یین األنماطاختیار أنواع الحقول لتعراجع . حقول رقمیة أو حقول نصیة من البیانات الخاصة بك
قوالب " مجموعات ألوان"یتم افتراضًیا إنشاء . لتعیین األلوان الخاصة بك) اختیاري(اختر لون البدایة والنھایة  .٣

إذا كنت . النمط ابتداًء من اللون األزرق ویتم تعیینھا خالل مجموعة ألوان الطیف وصوًال إلى اللون األحمر



 ٧٦

 فوق كل مجموعة من مجموعات األلوان وتعیین لوني البدایة والنھایة ترید تغییر نطاق األلوان، فیمكنك النقر
  .  تلقائًیا بحساب نطاق األلوان الواقع بین القیمتین المختارتینGoogle Earthیقوم برنامج . حسبما ترغب

ذات یتوفر ھذا الخیار فقط للحقول . استخدم محدد عدد المجموعات لإلشارة إلى كیفیة تجمیع نطاق قیم الحقول .٤
تخصیص نطاقات راجع . یتم حساب نطاقات كل مجموعة تلقائًیا، ولكن یمكن ضبطھا یدوًیا. البیانات الرقمیة

معرفة كیفیة تعامل المجموعات مع الحقول الخطیة والرقمیة، ل.  للحصول على التفاصیلالقیم للبیانات الرقمیة
  . استخدام مجموعات لبیانات الحقولراجع 

  . قم بإجراء أیة عملیات ضبط إضافیة مطلوبة .٥
o إنشاء مجلدات فرعیة لكل مجموعة من مجموعات األلوان بحیث تعرض  یمكنك - المجلدات الفرعیة

یؤدي ھذا إلى .  عناصر البیانات التي تم تجمیعھا حسب اللون في المجلدات الخاصة بھااألماكنقائمة 
تسھیل إظھار عرض مجموعات األلوان أو إخفائھا فقط عن طریق تحدید خانة االختیار الموجودة 

بمجرد تحدید خیار المجلد الفرعي، یجب علیك تحدید اسم للمجلد .  تحدیدھابجوار المجلد أو إلغاء
الحظ أنھ یمكنك تحدید . األماكنالفرعي الخاص بك حتى یتم تجمیع البیانات بشكل صحیح في قائمة 

  .خیار مجلد فرعي واحد فقط لعرض األلوان أو الرموز

  
o لعكس ترتیب عرض نطاق األلوانعكس الترتیب یمكنك النقر فوق الزر - ترتیب عرض األلوان  .

وبذلك، إذا كان لدیك نطاق ألوان یبدأ باللون األزرق للعنصر األول وینتھي باللون األحمر للعنصر 
ي عكس الترتیب إلى تطبیق اللون األحمر على العنصر األول واللون األزرق على األخیر، سیؤد

  . العنصر األخیر
o یمكنك تعدیل كل عنصر من عناصر األلوان بشكل فردي - عملیات ضبط األلوان لمجموعات فردیة 

 إلى باإلضافة. عن طریق النقر فوقھ وضبط اللون لھذه القیمة على وجھ التحدید أو لنطاق من القیم
راجع . ذلك، یمكنك تعدیل إعدادات المجموعات الرقمیة لضبط انتشار البیانات بالشكل الذي تفضلھ

 النطاقات الرقمیة بمجرد اختیار عدد  لمعرفة كیفیة ضبطتخصیص نطاقات القیم للبیانات الرقمیة
  . المجموعات الخاصة بنطاق من األعداد

یمكنك دائًما .  احفظ قالب النمط- . لتطبیق التغییرات التي قمت بإجرائھا وعرضھاموافقانقر فوق الزر  .٦
ھذا باتباع قم بإجراء . تحریر القالب لتطبیق أنماط الرموز واالرتفاع أو إلجراء عملیات ضبط إضافیة لأللوان

  . تطبیق قالب نمطاإلرشادات الموجودة في 

  تعیین رموز لبیانات النقاط

، یمكن تعیین الرموز إلى ولكن. بنفس طریقة التعامل مع األلوان، یمكنك تطبیق رموز على حقول البیانات الخاصة بك
غیر " نمط الرموز"بیانات النقاط فقط، ولذلك إذا كنت تقوم باستیراد خطوط أو بیانات األشكال، فستكون عالمة التبویب 

  :یمكنك استخدام طریقتین لتعیین رموز إلى نقاط. متوفرة
الرمز لكافة المیزات، ثم اختر  إلجراء ھذا، فقط حدد خیار استخدام نفس - استخدام نفس الرمز لكافة المیزات •

  . رمًزا من القائمة المنسدلة
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، وھي تعیین أنماط األلوان تشبھ إجراءات تنفیذ ھذا الخیار اإلجراءات الموضحة في - تعیین رمز من حقل •

  . موضحة في األقسام التالیة

  تعیین رموز مستندة إلى الحقول

ة العملیة توضح الخطوات التالی. توضح ھذه الخطوات العملیة األساسیة لتعیین رموز لحقول البیانات الخاصة بك
  .األساسیة لتحدید قیم األلوان حسب حقل البیانات

  ". الرمز" الموجود في عالمة التبویب تعیین رمز من حقلحدد خیار  .١
یمكنك ھنا اختیار . تعیین رمز من حقلاختر الحقل الذي ترید تطبیق تسمیات الرموز علیھ من القائمة المنسدلة  .٢

  . اختیار أنواع الحقول لتعیین األنماطراجع . ت الخاصة بكإما حقول رقمیة أو حقول نصیة من البیانا
 یتوفر ھذا الخیار فقط للحقول ذات.  لإلشارة إلى كیفیة تجمیع نطاق قیم الحقولعدد المجموعاتاستخدم محدد  .٣

تخصیص نطاقات راجع . یتم حساب نطاقات كل مجموعة تلقائًیا ولكن یمكن ضبطھا یدوًیا. البیانات الرقمیة
ة كیفیة تعامل المجموعات مع الحقول الخطیة والرقمیة، لمعرف.  للحصول على التفاصیلالقیم للبیانات الرقمیة

  . استخدام مجموعات لبیانات الحقولراجع 
  . حدد رمًزا من القائمة لكل مجموعة محددة .٤
  : ة مطلوبةقم بإجراء أیة عملیات ضبط إضافی .٥

o یمكنك إنشاء مجلدات فرعیة لكل مجموعة من مجموعات الرموز بحیث تعرض - المجلدات الفرعیة 
یؤدي ھذا .  عناصر البیانات التي تم تجمیعھا حسب تسمیة المجلد في مجلداتھا المناسبةاألماكنقائمة 

االختیار الموجودة إلى تسھیل إظھار عرض مجموعات الرموز أو إخفائھا فقط عن طریق تحدید خانة 
بمجرد تحدید خیار المجلد الفرعي، یجب علیك تحدید اسم للمجلد . بجوار المجلد أو إلغاء تحدیدھا

  .األماكنالفرعي الخاص بك حتى یتم تجمیع البیانات بشكل صحیح في قائمة 

  
  . یمكنك تحدید خیار مجلد فرعي واحد فقط لعرض األلوان أو الرموز:مالحظة
o یمكنك تعدیل كل عنصر من عناصر الرموز بشكل فردي - عملیات ضبط الرموز لمجموعات فردیة 

  . من القیمعن طریق النقر فوقھ وضبط الرمز لھذه القیمة على وجھ التحدید أو لنطاق 
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o  باإلضافة إلى ذلك، یمكنك تعدیل إعدادات المجموعات الرقمیة لضبط انتشار البیانات بالشكل الذي
 لمعرفة كیفیة ضبط النطاقات الرقمیة بمجرد ةتخصیص نطاقات القیم للبیانات الرقمیراجع . تفضلھ

  . اختیار عدد المجموعات الخاصة بنطاق من األعداد
  .  لتطبیق التغییرات التي قمت بإجرائھا وعرضھاموافقانقر فوق  .٦
یمكنك دائًما تحریر القالب لتطبیق أنماط الرموز واالرتفاع أو إلجراء عملیات ضبط إضافیة . احفظ قالب النمط .٧

  . تطبیق قالب نمطقم بإجراء ھذا باتباع اإلرشادات الموجودة في . نلأللوا

  تعیین قیم االرتفاع

 االرتفاعاستخدم عالمة التبویب . االرتفاعافتراضًیا، ال یتم تعیین أیة قیم ارتفاع بشكل أّولي في عالمة التبویب 
بمجرد تنشیط قیم االرتفاع، تنبثق .  لتعیین قیم االرتفاع من حقل محددإعدادات قوالب النمطالموجودة في مربع الحوار 

إذا قمت . النقاط أو الخطوط أو األشكال من مستوى األرض إلى االرتفاع المحدد لكل عنصر من عناصر البیانات
طوط أو ألشكال، تعمل القیم التي قمت بتحدیدھا باالشتراك مع األلوان السابق تحدیدھا في عالمة بتعیین ارتفاع لخ

  .اللونالتبویب 

من جھة أخرى، إذا قمت بتعیین ارتفاع لبیانات النقاط، تنبثق ھذه النقاط باستخدام خط ملون بعرض بكسل واحد 
م إعدادات األنماط لتعدیل عرض ھذه الخطوط وألوانھا یمكنك استخدا. لتوصیل الرمز من موضع ارتفاعھ إلى األرض

  .إذا كنت ترغب في ذلك

  :یشمل الجزء المتبقي من ھذا القسم تفاصیًال حول استخدام قیم االرتفاع على نحو فعال، بما في ذلك
   قیم ارتفاع الحقول النصیة •
   قیم ارتفاع الحقول الرقمیة •
   استخدام إعدادات النمط لتعدیل عرض النقاط •

  قیم ارتفاع الحقول النصیة

إذا كان الحقل الذي تختاره للتعیین . تختلف إعدادات تعیین ارتفاع الحقول النصیة عن تلك الخاصة بالحقول الرقمیة
لھذا .  أو المجموعة الخاصة بھا حقول فریدة في الحاویة٨یحتوي على بیانات نصیة، یتم تحدید كل حقل من أول 

اختیار راجع .  قیم فریدة أو أقل٨السبب، یكون األكثر منطقیة تعیین قیم االرتفاع فقط إلى الحقل الذي یحتوي على 
  . للحصول على مزید من التفاصیلن األنماطأنواع الحقول لتعیی

  :عندما تقوم بتعیین قیم ارتفاع لحقل یحتوي على بیانات نصیة، تتوفر اإلعدادات التالیة
 یقوم معالج تعیین االرتفاع تلقائًیا بحساب قیم ارتفاع منطقیة للبیانات الخاصة بك بما - قیم االرتفاع الفردیة •

ى سبیل المثال، عند وجود نقاط متجمعة حول منطقة صغیرة، قد یكون ارتفاع عل. یحدد امتداداتھا الجغرافیة
 متر كافًیا لعرض كافة النقاط عند نقطة ارتفاعھا عند النظر إلى المجموعة بالكامل ٢٠٠٠ إلى ٢٠یتراوح بین 

م حساب قیم من جھة أخرى، إذا كانت البیانات الخاصة بك تغطي والیة بأكملھا، یت. في العارض ثالثي األبعاد
  . أعلى حتى یظھر االرتفاع عند النظر إلى المنطقة بالكامل في العارض ثالثي األبعاد

  
بشكل عام، كلما زاد التمییز بین كل . یمكنك دائًما تعدیل قیم االرتفاع یدوًیا لضبط كل نقطة بالشكل الذي تفضلھ

 - وحدات االرتفاع. د من مسافة بعیدةنقطة، أصبح من األسھل رؤیة ھذا التمییز في العارض ثالثي األبعا
افتراضًیا، یتم تعیین وحدات االرتفاع باألمتار، ولكن یمكنك تغییر وحدات االرتفاع إلى القدم إذا كنت تفضل 

عندما تقوم بتغییر القیمة االفتراضیة من األمتار إلى القدم، فقد یستلزم األمر ضبط القیم الموجودة في كل . ذلك
  .  إلظھار البیانات في العارض ثالثي األبعادمجموعة فما أعلى

.  لضبط القیم الرقمیة في كافة حقول االرتفاع بشكل منتظمعامل القیاس استخدم شریط تمریر - عامل القیاس •
 أضعاف القیمة التي تم تحدیدھا في كل ١٠ من القیمة إلى ١.یقدم شریط التمریر عامًال عاًما ابتداًء من نسبة 

 إلجراء المزید من عامل القیاسضبط قیم االرتفاع یدوًیا، فیمكنك أیًضا استخدام شریط تمریر إذا قمت ب. حقل
  . عملیات الضبط لتلك األعداد
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  قیم ارتفاع الحقول الرقمیة

عندما تقوم بتعیین قیم االرتفاع إلى حقل یحتوي على بیانات رقمیة في البیانات الخاصة بك، یمكنك االختیار من بین 
  .تقسیم إلى مجموعات أو مستمر: طرق التعییننوعین من 

  ستمراستخدام التعیین الم

تستخدم طریقة التعیین المستمر الحدین األقصى واألدنى لقیم الحقل الذي حددتھ، لتحدید الحدین األقصى واألدنى لعرض 
وھي بذلك تقوم بتعیین كافة البیانات الموجودة في المجموعة بطریقة تتوافق بشكل أفضل مع . ارتفاع المجموعة بالكامل

 لتعیین قیم االرتفاع، باستخدام حد Square_footage، یتم استخدام حقل في المثال. كل حقل من الحقول الفردیة
یتم عرض كل عنصر من العناصر التسعة الموجودة في . ٦٢٣٤ وحد أقصى للقیمة یبلغ ٢٠٠٠أدنى للقیمة یبلغ 

تفید ھذه . رىالمجموعة بقیمة ارتفاع متباینة بشكل طفیف والتي تعرض بشكل أكثر دقة عالقة ھذه العناصر بالنقاط األخ
الطریقة على وجھ الخصوص في مجموعات البیانات الصغیرة عندما یكون ھناك اختالفات فردیة بین النقاط أو األشكال 

  .یمكن رؤیتھا بسھولة

 بالشكل الموضح وحدات االرتفاع ومحدد عامل القیاسباستخدام طریقة التعیین المستمر، یمكنك استخدام شریط تمریر 
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك إدخال االرتفاع المطلوب الذي تریده لنطاقي بدایة ونھایة . قیم ارتفاع الحقول النصیةسلًفا في 

 قدم في العارض ٢٠٠٠المنازل التي یبدأ ارتفاعھا من على سبیل المثال، عند الرغبة في عرض . البیانات الخاصة بك
  . متر٥٠٠٠ متر، وعرض المنازل التي یبلغ ارتفاعھا نطاق النھایة على ارتفاع ١٠٠ثالثي األبعاد على ارتفاع 

ع في العارض ثالثي األبعاد، یتأثر االختالف المرئي بین العناصر الفردیة باستخدام ھذه الطریقة بكل من نطاق االرتفا
 متر ٥٠٠٠ - ١٠٠على سبیل المثال، یؤدي نطاق یبلغ . الذي تقوم بتعیینھ وعدد العناصر الموجودة في البیانات

  . عناصر فقط إلى إنشاء ارتفاع مختلف مرئًیا لكل نقطة٩لمجموعة تحتوي على 

  . كل عنصر وآخرإذا قمت بتقلیل النطاق أو زیادة عدد العناصر في المجموعة، فسیتقلص االختالف الموجود بین
  تقسیم القیم إلى مجموعات

تعمل ھذه .  مجموعات ارتفاع للبیانات الخاصة بك٨ إلنشاء ما یصل إلى تقسیم إلى مجموعاتاستخدم طریقة التعیین 
الطریقة جیًدا لمجموعات البیانات الكبیرة حیث ال تظھر االرتفاعات التي تم تعیینھا باستمرار بسھولة في العارض 

 منزل ١٠٠٠على سبیل المثال، إذا كانت البیانات الخاصة بك تحتوي على قائمة تتضمن ما یزید عن . بعادثالثي األ
باستخدام الخیار . متجمعین بمنطقة صغیرة، فقد یصعب مشاھدة االختالف الفعلي بین المنازل في فئات االرتفاع المختلفة

على سبیل . ة وتحدید مساحات مرئیة لتمییزھا عند عرضھا، یمكنك إنشاء مزید من الفئات المنطقیتقسیم إلى مجموعات
 قدم مربع معروضة على ٣٠٠٠ - ٢٠٠٠المثال، قد یكون لدیك كافة العناصر المسردة التي یتراوح ارتفاعھا بین 

 قدم مربع معروضة على ارتفاع ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ متر، وكافة العناصر المسردة التي یتراوح ارتفاعھا بین ٥٠٠ارتفاع 
 قدم مربع ومنزل ٣٠٠٠على الرغم من أن ھذه الطریقة لن تمّیز بین المنزل الذي على ارتفاع .  متر، وھكذا١٥٠٠

  . قدم مربع، فإنھا ستسمح بالتقاط مرئي فوري للفئات التي حددتھا٣٢٠٠آخر على ارتفاع 

لقائًیا، ولكن یمكن ضبطھا مثلما ھو الحال مع أنماط األلوان والرموز، یتم حساب الحد األقصى لقیمة كل مجموعة ت
قیم  لھذه الطریقة كما ھو موضح في السابق في وحدات االرتفاع ومحدد عامل القیاساستخدم شریط تمریر . یدوًیا

 تقوم بتعیین عدد المجموعات وتحدید الحد األقصى لقیمة كل مجموعة، یعرض معالج عندما. ارتفاع الحقول النصیة
  .لاستخدام مجموعات لبیانات الحقولمزید من التفاصیل، راجع . قوالب النمط عدد عناصر كل مجموعة

  استخدام إعدادات النمط لتعدیل عرض النقاط

یتم تطبیق قیم األلوان التي تقوم بتعیینھا لبیانات النقاط على الرمز الذي تقوم بتعیینھ للنقاط وكذلك على الخط الذي ینبثق 
مع . همن النقطة الموجودة على األرض إلى ارتفاع ھذا الخط كما ھو موضح في مثال عناصر العقارات المسردة أعال

  .ذلك، قد ال یكون من السھل أحیاًنا رؤیة خط یبلغ عرضھ بكسل واحد في العارض ثالثي األبعاد على صور األرض

  .في ھذه الحالة، یمكنك تحریر إعدادات النمط لكل نقطة لتعدیل ُسمك الخط
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لرمز الذي فوق ا) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمن  .١
  .  من القائمة المنبثقةخصائصترید تعدیلھ، ثم حدد 

، قم بتعدیل مظھر النقطة بالشكل النمط واللونفي مربع الحوار تحریر العالمة الموضعیة، في عالمة التبویب  .٢
  . المناسب

  . موافقانقر فوق  .٣

د یستحسن التفكیر في تطبیق التغییرات نظًرا ألن ھذه العملیة غیر قابلة للتطبیق على مجموعات البیانات الكبیرة، فق
یجب علیك االنتباه ألنك إذا قمت بھذا اإلجراء، فسیتم فقد أیة أنماط محددة . على مجلدات بالكامل أو مجلدات فرعیة

 لتجمیع بیانات متشابھة األنماط قوالب النمطفي ھذه الحالة، استخدم میزة المجلد الفرعي الخاصة بمعالج . بشكل فردي
ثم قم بتطبیق قیمة . احرص على أن یكون لكل مجلد تم إنشاؤه نفس بیانات األلوان والرموز. لدات فرعیةفي مج

استخدم الحًقا الخطوات السابقة إلنشاء أنماط مشتركة لكل مجلد . االرتفاع على البیانات الخاصة بك واحفظ قالب النمط
اخل كل مجلد تحتوي على نفس قیمة اللون ونفس قیمة الرمز، فطالما أن كافة البیانات الموجودة د. فرعي تقوم بإعداده

  .فلن تؤثر التغییرات التي طرأت على ُسمك الخط على ھذه اإلعدادات

  استخدام مجموعات لبیانات الحقول

عند استخدام طریقة تعیین لون أو رمز أو ارتفاع لحقول محددة في مجموعة البیانات الخاصة بك، فإنك تحدد غالًبا عدد 
توضح األقسام التالیة كیف تفسر قوالب النمط أنواع . لمجموعات أو الحاویات للتمییز بین النطاقات المختلفة للبیاناتا

  .الحقول المختلفة، وكذلك كیف یمكنك ضبط نطاق القیم عند تعیین بیانات رقمیة

  اختیار أنواع الحقول لتعیین األنماط

  .یانات الخاصة بك عند تعیین قیم األلوان أو الرموز أو االرتفاعیمكنك اختیار نوعین أساسیین للحقول من الب
 إذا كان الحقل الذي تقوم بتعیین لون أو نمط آخر لھ یحتوي على بیانات غیر رقمیة - )الخطیة(الحقول النصیة  •

 نصیة فریدة، ثم یقوم بتعیین ھذه  حقول٨أول ، یبحث التطبیق عن )على سبیل المثال، نص وأحرف أخرى(
 قیم في البیانات الخاصة بك، یتم ازدواج كل قیمة فریدة مع لون أو ٨إذا كان ھناك أقل من . حقول إلى النمطال

 قیم فریدة إلى نمط ویتم تجمیع باقي ٨ قیم، فسیتم تعیین أول ٨إذا كان ھناك أكثر من . رمز أو ارتفاع مختلف
لسبب، یكون األمر عادة مفیًدا بشكل أكبر عند لھذا ا. القیم بعضھا مع بعض، ثم یتم تعیینھا إلى نمط تاسع

  . مجموعات فریدة صغیرةتطبیق نمط على حقول نصیة تحتوي على 
  

، یوجد حقل في البیانات ُیسمى نمطمثال على قالب العلى سبیل المثال، في مثال العقارات الموضح في 
School_district .نظًرا ألنھ توجد ثالث . یحدد ھذا الحقل تصنیفات المناطق التعلیمیة لكل منزل مسجل

قد تقرر، . ، یكون من األفضل استخدام نمط لتمییز نوع ھذا الحقل النصيAAAA وAAA وAA: مناطق فقط
لحقل بحیث یمكن للمستخدمین، الذین یعرضون البیانات الخاصة بك، على سبیل المثال، تعیین ارتفاع إلى ھذا ا

  . مشاھدة أعلى النقاط مثل تلك التي تشیر إلى المنازل الموجودة في المناطق عالیة التصنیف، وما إلى ذلك
بیانات  إذا كان الحقل الذي تختاره یحتوي على بیانات رقمیة، فسیقوم التطبیق تلقائًیا بتقسیم ال- الحقل الرقمي •

إذا قمت بزیادة عدد . الرقمیة بین عدد المجموعات التي تحددھا ویقدم عدد العناصر الموجودة في كل مجموعة
  . المجموعات أو تقلیلھ، فسیقوم التطبیق تلقائًیا بإعادة تقسیم عدد العناصر لكل مجموعة

    
شاء البیانات الخاصة بك، فتأكد من تعیین  إلنMicrosoft Excel إذا كنت تستخدم تطبیق جدول بیانات مثل - مالحظة

 CSVإذا كانت لدیك حقول رقمیة في ملف .  ولیست نصیةرقمیةتنسیق الخالیا التي تختارھا للحقول الرقمیة إلى 
 علیھا كحقول رقمیة، فقد یكون ھذا بسبب قوالب النمطالخاص بك تم حفظھا من جدول بیانات، ولكن ال یتعرف معالج 

 في برنامج تحریر نصوص CSVللتحقق من تمییز الحقل الفعلي كحقل نصي أو رقمي، افتح ملف . تنسیق غیر صحیح
حیث إذا كان محاًطا بعالمات اقتباس مزدوجة، فھذا یعني . بسیط وانظر إلى الحقل الذي ترغب في التحقق من تنسیقھ

 یمكنك إزالة عالمات االقتباس یدوًیا من . حتى ولو كانت ھناك أرقام فقط داخل عالمات االقتباس-أنھ تم تحدیده كنص 
  . مرة أخرىCSVالملف، أو فتح تطبیق جدول البیانات الخاص بك وتنسیق الخالیا كخالیا رقمیة، ثم حفظ بیانات ملف 

  تخصیص نطاقات القیم للبیانات الرقمیة
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كل أكبر بما یناسب البیانات عادة ما یستلزم األمر تخصیص القیم الرقمیة لتحدید المجموعات في نطاقات منطقیة بش
على سبیل المثال، قد تحتاج إلى تعدیل النطاقات المعروضة في المثال السابق لتقریب األرقام التي یتم . الخاصة بك

للقیام بھذا، ما علیك سوى إدخال القیم التي تریدھا أن تكون الحد . استخدامھا عادة لبیان مساحة المنازل بالقدم المربع
أثناء قیامك بذلك، یتم تحدیث عدد العناصر الموجودة في التحدید الجدید لتعكس التغییرات . ة كل مجموعةاألقصى لقیم

  .التي قمت بإجرائھا

  :تذكر دوًما االعتبارات التالیة حول كیفیة ضبط قیم الحقول الرقمیة
 أنھ تم تحدید نطاق  وھذا یعني.ال یمكن ضبط الحد األدنى لقیمة المجموعة وال الحد األقصى لھذه القیمة •

في المثال السابق، إذا أردت فیما بعد تغییر . المجموعة األخیرة بالفعل بالحد األقصى لقیمة المجموعة السابقة
 عناصر، فعلیك تقلیل الحد األقصى لقیمة المجموعة الخضراء حتى ٤المجموعة األخیرة حتى تحتوي على 

 كل مجموعة بحیث ال تتعارض مع القیم المحددة یجب علیك ضبط قیم. العدد في حقل ٤یظھر الرقم 
 عند تنظیم البیانات الخاصة بك في مجموعات، یكون من السھل علیك تدوین قیم .للمجموعات األخرى

، أو البدء من نھایة أحد خیارات المجموعةالمجموعة الخاصة بك أوًال قبل محاولة ضبطھا في حقول 
ال یمكن إدخال قیمة في مجموعة واحدة أكبر من الحد . ة أخرىمجموعات البیانات والعمل باتجاه مجموع

  . األقصى للمجموعة التالیة، أو أقل من الحد األقصى لقیمة المجموعة السابقة
  

على سبیل المثال، في أول مجموعة األلوان في المثال السابق أعاله، افترض أنك تعرف أنك ترید قیام 
 قدم مربع أو أقل، وأنك ترید قیام المجموعة ٥٠٠٠ التي تبلغ مساحتھا المجموعة األولى بإظھار كافة المنازل

إذا قمت بإدخال .  قدم مربع٥٥٠٠ إلى ٥٠٠٠الثانیة بإظھار نطاق ضیق من المنازل التي تتراوح مساحتھا من 
 .٤٨٢٢٫٦٧ و٢٠٠٠ بجوار المجموعة األولى، فستتلقى تنبیًھا یطالبك باختیار عدد یتراوح بین ٥٠٠٠العدد 

، وال یمكنك إدخال قیمة في المجموعة ٤٨٢٢٫٦٧نظًرا ألن الحد األقصى لقیمة المجموعة األعلى التالیة یبلغ 
. ٥٥٠٠ولتحقیق ھدفك، یلزمك أوًال ضبط الحد األقصى لقیمة المجموعة الثانیة إلى . السابقة تفوق ھذه القیمة

  . ٥٠٠٠وسیمكنك عند ھذه النقطة ضبط قیمة المجموعة األولى إلى 
 استناًدا إلى حجم .ُیحتمل عرض بیانات الحقول التي تفوق أعدادھا عدًدا معیًنا من األرقام في شكل علمي •

 ٦مثل تلك األعداد التي تزید عن (مربع اإلدخال على الشاشة الخاصة بك، سیتم عرض بعض األعداد الكبیرة 
إذا . ١٫٦٢٨e+06معروًضا بالشكل  ١٦٢٨٠٠٠على سبیل المثال، قد تشاھد العدد . في شكل علمي) أرقام

  .  أماكن، فستحصل على العدد في شكل عالمات المعتادة٦قمت بتحریك الفاصلة العشریة لما یفوق 

  مثال على قالب النمط

ھذه الدورة التعلیمیة مخصصة لتساعدك في التعّرف على العملیة األساسیة لتحدید قالب نمط وتحریره واستخدامھ ألیة 
 CSVیستخدم ھذا المثال ملًفا نصًیا محفوًظا بتنسیق ملف . Google Earthاستیرادھا إلى برنامج بیانات تقوم ب

(Comma Separated Value (تشمل . إلظھار بعض قوائم العقارات التخیلیة في منطقة دیترویت العظمى
  :الدورة التعلیمیة ما یلي

   حفظ نموذج الملف •
   استیراد الملف •
   إنشاء أسماء قوالب النمط وإعدادات األلوان •
   تعدیل قالب النمط إلعدادات الرموز •
   إزالة المجلدات المتكررة •
   إضافة قیم االرتفاع •
   إنشاء وسیلة إیضاح الخریطة •

  حفظ نموذج الملف
انقر فوق االرتباط، ثم احفظ . ھ على مدى ھذه الدورة التعلیمیة الموفر ھذا التباعنموذج قائمة العقاراتاستخدم  .١

النقر بالماوس مع (، فانقر بزر الماوس األیمن Firefoxإذا كنت تستخدم . الملف إلى الكمبیوتر الخاص بك
 Save Link... (فوق االرتباط، ثم حدد حفظ ارتباط باسم) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالضغط على 



 ٨٢

As (...یمكنك أیًضا فتحھ وعرضھ باستخدام تطبیق جدول بیانات إذا كنت ترغب في ذلك. مة المنبثقةمن القائ .
مثل مجلد المستندات الخاصة (انتقل إلى موقع موجود في محرك األقراص الثابت على الكمبیوتر الخاص بك 

  . ، ثم احفظ الملف)بي أو المستندات
  . MetroDetroitRE.csvیة، احتفظ بنموذج الملف باسم لتجنب حدوث التباس في باقي ھذه الدورة التعلیم .٢

    

إذا كنت مھتًما باإلطالع على الشكل .  الخاص بكGISاستخدم ھذا الملف في باقي ھذه الدورة التعلیمیة كمصدر بیانات 
ا، إذا قمت بإجراء ھذ. الذي یظھر بھ ملف نصي مفصول بفاصلة، فافتح الملف باستخدام برنامج تحریر نصوص بسیط

  .فأغلقھ دون حفظ أیة تغییرات

  استیراد الملف
انتقل إلى المكان الموجود على محرك األقراص الثابت في الكمبیوتر الخاص بك . استیراد> ملف انقر فوق  .١

، ثم انقر فوق MetroDetroitRE.csvحدد ملف . حیث قمت بحفظ الملف في الخطوات السابقة أعاله
  . الك عما إذا كنت ترید تطبیق قالب نمطإذا تم سؤ" نعم"انقر فوق ". فتح"

  ". موافق"في مربع الحوار خیارات قوالب النمط، تأكد من تحدید إنشاء قالب جدید، ثم انقر فوق  .٢

  .أنت اآلن مستعد إلنشاء قالب النمط وعرضھ

  إنشاء أسماء قوالب النمط وإعدادات األلوان

ضع رموز لأللوان للقوائم التي تستند إلى الحقل في ھذا القسم، ستقوم بتوفیر اسم لقوائم العقارات وو
Square_footage .ستقوم بعد ذلك بحفظ القالب وعرض اإلعدادات الخاصة بك.  

  . نشطة" االسم"أثناء فتح مربع الحوار خیارات قوالب النمط، تأكد من أن عالمة التبویب  .١
  . انقر فوق السھم األسود الموجود بجوار محدد حقل تعیین اسم .٢
  . الحقل األول في القائمة، العنواناختر .٣

  
یمكنك أیًضا النقر فوق رأس عمود أي من . الحظ كیف ُیظھر جدول المعاینة عمود العنوان أثناء تحدیده

عند االنتھاء، تأكد من أن عمود العنوان ھو العنصر . األعمدة الموجودة في جدول المعاینة لتغییر اختیارك
  . المحدد لحقل االسم

الحظ كیف أن اإلعداد االفتراضي ھنا یستخدم لوًنا واحًدا لبیانات النقاط، ". اللون"المة التبویب انقر فوق ع .٤
  . وأن ھذا اللون معین إلى اللون األبیض

  . حدد خیار تعیین اللون من حقل .٥
یمكنك مرة أخرى مشاھدة كیفیة .  لیكون ھو الحقلSquare_footageمن محدد تحدید حقل اللون، اختر  .٦

  .  لیكون بمثابة الحقل المختار في جدول معاینة البیاناتSquare_footageمود تحدید ع
على سبیل المثال، افترض أنك ترید درجات لون واحد وھو اللون . اضبط نطاق اللون بالشكل الذي تفضلھ .٧

، ثم اختر انقر فوق مربع اللون الموجود بجوار لوحة ألوان البدایة. أحمر ابتداًء من األحمر الفاتح إلى داكن
نظًرا ألن لون النھایة االفتراضي ھو اللون األحمر بالفعل، یمكنك ترك . األبیض من مربع حوار منتقي األلوان

  .سیتم تحدیث تدرج نطاق األلوان لیعكس اختیارك الجدید. ھذا المربع كما ھو

  
سیتم في ھذه الدورة التعلیمیة استخدام النطاق االفتراضي للوحة األلوان بدًءا من اللون األزرق حتى اللون  .٨

لتغییره مرة أخرى، ما علیك سوى النقر فوق مربع اللون األبیض، ثم اختر لوًنا أزرق من منتقي . األحمر
  . األلوان

  .  إذا لم یكن كذلك بالفعل٣ المجموعات، قم بتعیین العدد إلى في محدد عدد .٩



 ٨٣

  . حدد خانة االختیار إنشاء مجلدات فرعیة لكل مجموعة .١٠
  : في منطقة خیارات المجموعة، قم بتعیین حقول الحد األقصى للقیم من األقل إلى األعلى كما یلي .١١

o ٣٠٠٠   
o ٤٠٠٠   

  . الحظ الضبط الخفیف في حقول العدد
  : على سبیل المثال. ماء مجلدات ذات معنى لكل مجموعةقم بتوفیر أس .١٢

o قدم مربع ٣٠٠٠- ٢٠٠٠   
o قدم مربع ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠   
o قدم مربع ٦٥٠٠ – ٤٠٠٠   

  .  في الجزء السفلي من إطار إعدادات قوالب النمطموافقانقر فوق  .١٣
 اسم الملف الذي الحظ أن اسم ملف القالب یتوافق مع". حفظ"في مربع الحوار حفظ القالب، انقر فوق الزر  .١٤

  . قمت باستیراده
یتم ضبط العارض ثالثي األبعاد لیتضمن كافة النقاط ". حفظ"اترك ھذا االسم كما ھو، ثم انقر فوق الزر  .١٥

الحظ أن عدد الرموز باللون األزرق یتوافق مع العدد المجاور للمجموعة ذات . الموجودة في ملف البیانات
 باللون األخضر ٢ مجموعات باللون األزرق و٣(لكافة المجموعات الثالثة اللون األزرق وكذلك األمر بالنسبة 

  ).  باللون األحمر٣و
في مجلد األماكن المؤقتة في لوحة األماكن، قم بتوسیع كل من المجلدین األصلیین حتى تظھر لك المجلدات  .١٦

  .الفرعیة الثالثة التي قمت بإنشائھا في الخطوات السابقة
  

رض كافة المنازل التي یحتوي علیھا مجلد محدد فقط بمجرد إزالة عالمة االختیار یمكنك إیقاف تشغیل ع
  . الموجودة بجوار ھذا المجلد

  
 إلى المساحة الموجودة  قدم مربع٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ یمكنك أیًضا ضبط ترتیب المجلدات عن طریق سحب المجلد

  . بین المجلدین المتبقین بحیث یظھر الترتیب بشكل متسلسل

یمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق أحد العناصر الموجودة في .  الوقت الستكشاف البیانات المتعلقة بكل نقطةخصص بعض
أو انقر فوق النقطة في العارض . مجلد لتكبیره في ھذا العرض وكذلك لعرض بالون المعلومات الخاص بھذه النقطة

  .ثالثي األبعاد لعرض بالون المعلومات

  ادات الرموزتعدیل قالب النمط إلعد

في ھذا القسم، یمكنك تعدیل قالب النمط الذي قمت بحفظھ لتطبیق الرموز التي تعرض عدد غرف نوم كل عنصر في 
  .القائمة
فوق أعلى مجلد ) Mac في أنظمة التشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمن  .١

  . من القائمة المنبثقة... نمط، ثم حدد تطبیق قالب MetroDetroitRE.csvُیسمى 
  . استخدام قالب موجودفي مربع الحوار خیارات قوالب النمط، حدد  .٢
  .  من القائمة إذا لم یكن محدًدا بالفعل، ثم حدد تحریر قالب محددMetroDetroitREحدد القالب  .٣
  ". الرمز"تبویب وفي مربع الحوار إعدادات قوالب النمط، ثم انقر فوق عالمة ال" موافق"انقر فوق الزر  .٤
اختر خیار تعیین رمز من حقل وفي محدد حقل تحدید الرموز، اختر غرفة نوم من القائمة، أو انقر فوق عمود  .٥

  . غرفة النوم في جدول المعاینة
الحظ عرض العدد الذي ُیظھر عدد عناصر القوائم التي یتوفر في . ٤قم بتعیین محدد عدد المجموعات إلى  .٦

  . للقیمةعدد غرف نوم متوافق 
  . من محدد الرموز المجاور لكل مجموعة، اختر رمز العدد الذي یتوافق مع الحد األقصى لقیمة كل حقل .٧



 ٨٤

  . الموجود في مربع الحوار إعدادات قوالب النمط" موافق"انقر فوق الزر  .٨
". نعم" فوق وعند مطالبتك بالكتابة فوق القالب الموجود، انقر" حفظ"في مربع الحوار حفظ القالب، انقر فوق  .٩

  . في العارض ثالثي األبعاد، یجب أن تشاھد تغیر الرموز لتعكس اإلعدادات التي قمت بتعیینھا

  إزالة المجلدات المتكررة

  .في كل مرة تقوم فیھا بتعدیل قالب نمط، یتم تكرار أیة مجلدات قمت بإنشائھا باستخدام خیارات المجلد

، )بما في ذلك المجلدات الفرعیة التي تم إنشاؤھا یدوًیا(ًیا في المجلد األصلي نظًرا الحتمال قیامك بتعدیل البیانات یدو
یتجنب معالج قوالب النمط الكتابة فوق البیانات الخاصة بك ویقوم ببساطة بإنشاء مجموعة مجلدات أخرى، ویقوم بإلغاء 

والتي ستزداد في كل مرة تقوم (ت القدیمة یمكنك اختیار االحتفاظ بھذه البیانا. تحدید خیار الرؤیة من المجلدات القدیمة
 في أنظمة CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (، أو یمكنك النقر بزر الماوس األیمن )فیھا بتعیین قالب وحفظھ

  . من القائمة المنبثقةحذففوق المجلدات التي لم تعد في حاجة إلیھا، ثم حدد ) Macتشغیل 

  إضافة قیم االرتفاع

  . الدورة التعلیمیة، ستقوم بتعدیل قالب النمط إلنشاء قیم ارتفاع استناًدا إلى سعر المنزلفي ھذا القسم من
فوق أعلى مجلد ) Mac في أنظمة تشغیل CTRLالنقر بالماوس مع الضغط على (انقر بزر الماوس األیمن  .١

  . من القائمة المنبثقة... ، ثم حدد تطبیق قالب نمطMetroDetroitRE.csvُیسمى 
  . ار استخدام قالب موجود، وحدد القالب، ثم حدد خانة االختیار تحریر قالب محدداختر خی .٢
، ثم اختر خیار تعیین ارتفاع من "إعدادات قوالب النمط"في مربع الحوار " االرتفاع"انقر فوق عالمة التبویب  .٣

  . حقل
  .  لالرتفاعفي جدول المعاینة الختیار حقل السعر لیكون بمثابة أساس" السعر"انقر فوق عمود  .٤
  . لتكون بمثابة طریقة التعیین" مستمر"حدد  .٥
  .  واترك وحدات االرتفاع باألمتار١٫٠اترك شریط تمریر عامل القیاس عند معدل  .٦
  .  لتكون ھذه ھي القیمة١٠٠ لتصبح ٢٠٫٤٠٠٥بجوار صف الحد األدنى للقیمة، قم باستبدال  .٧
  .  لتكون ھذه ھي القیمة٥٠٠٠لتصبح  ٢٠٤٠٫٠٥بجوار صف الحد األقصى للقیمة، قم باستبدال  .٨
الموجود في مربع الحوار إعدادات قوالب النمط واحفظ القالب وبذلك تحل ھذه " موافق"انقر فوق الزر  .٩

  . اإلعدادات محل النسخة السابقة
  . عند الرغبة، قم بإزالة المجلدات المتكررة من المجلد األصلي .١٠
  . مشاھدة تأثیرات اإلعدادات التي قمت بإجرائھاقم بإمالة العرض في العارض ثالثي األبعاد ل .١١

  إنشاء وسیلة إیضاح الخریطة

 KMZنموذج لملف في ھذا القسم األخیر من الدورة التعلیمیة، یمكنك عرض التعلیمات البرمجیة التي یستند إلیھا 
والمصمم إلنشاء وسیلھ إیضاح للعارض ثالثي األبعاد بحیث یمكن للمستخدمین عرض معنى اإلعدادات التي قمت 

 ھذا، فیمكنك فتحھ في مستعرض برنامج KMZإذا قمت بالنقر فوق ارتباط ملف . بتحدیدھا في قالب النمط بسھولة
Google Earthیمكنك أیًضا حفظ الملف إلى . نشائھا ھنا الخاص بك لعرض وسیلة إیضاح البیانات التي قمت بإ

  .الكمبیوتر الخاص بك وفتحھ باستخدام برنامج تحریر نصوص لمشاھدة التعلیمات البرمجیة الموضحة في ھذا القسم

لتوضیحي التالي التعلیمات البرمجیة المستخدمة إلنشاء ملف   الذي قمت KMZباستخدام ملف . KMZیوضح الشكل ا
تفترض ھذه التلمیحات (نموذج، یمكنك إنشاء تراكب الشاشة الخاص بك لبیاناتك على النحو التالي بفتحھ لیكون بمثابة 

 وبرامج تحریر الصور FTPأنك تدرك كیفیة استخدام األدوات األساسیة الموجھة لالستخدام ألغراض الویب مثل 
  ):HTMLوبرامج تحریر لغة البرمجة

 Adobeقوم بإنشائھ باستخدام أحد تطبیقات أدوات الرسوم مثل قم باستبدال الرسم المستخدم كمرجع برسم ت •
Photoshop أو Microsoft Paint .  



 ٨٥

  . JPEG أو GIF أو PNGاحفظ الرسم الذي تقوم بإنشائھ بتنسیق متوافق مثل  •
إذا كنت ترید أن یصبح الرسم قابًال للعرض على الویب أو شبكة، فتأكد من وضع الرسم في موقع یمكن  •

على سبیل المثال ( الصحیح للرجوع إلیھ URLوصول إلیھ واستخدم عنوان لآلخرین ال
\\networkpath\folder\folder\imageFile.png بالنسبة لملفات شبكة أو 

http://www.test.com/images/myScreenOverlay.pngبالنسبة للملفات المستندة إلى الویب  .(  
  . kmz.قم بتسمیة الملف باسم ذي معنى وبامتداد  •

  
یظھر ھذا االسم في لوحة . >name></name<أدخل اسم وسیلة إیضاح الشاشة الخاصة بك بین عالمتي  .١

  . لب النمط الخاص بكویمكنك سحب ھذا االسم إلى المجلد األصلي لقا. األماكن
في ھذا المثال، یمثل نموذج .  الصحیح للصورة التي تستخدمھا إلنشاء وسیلة اإلیضاحURLأدخل عنوان  .٢

بالنسبة . المسار التنسیق الذي تستخدمھ لإلشارة إلى صورة موجودة على جھاز الكمبیوتر المحلي الخاص بك
ولیس عنوان صفحة الویب (اص بالصورة نفسھا  الخURLللصور الموجودة على خادم ویب، استخدم عنوان 

  . URLوتأكد من أنھ تم تحمیل الصورة إلى الموقع الذي تمت اإلشارة إلیھ بعنوان ) التي تحتوي على الصورة
  

 Google Earth في GPSاستخدام أجھزة 

ر الخاص بك واستیراد ، فیمكنك توصیلھ بجھاز الكمبیوت)النظام العالمي لتحدید المواقع (GPSإذا كان لدیك جھاز 
الحظ أن مجموعة المیزات ھذه متاحة . Google Earthبیانات نقطة الطریق والمسار الخاص بك إلى برنامج 

، ولكنھا غیر Google Earth EC وGoogle Earth Pro وGoogle Earth Plusلمستخدمي إصدارات 
  :تتضمن مواضیع ھذا القسم). Google Earthمنتجات ( متاحة لإلصدار المجاني، راجع 

   األجھزة المدعمة •
   الموصالت المطلوبة •
   GPSحول نقاط  •
   GPSستیراد بیانات ا •
    في الوقت الحقیقيGPSعرض معلومات  •
   نيعرض مخطط زم •

  األجھزة المدعومة

  : حالًیا من خالل الجھات المصنعة التالیةGPS غالبیة أجھزة Google Earthیدعم برنامج 
• Garmin   
• Magellan   

.  رسمًیاGoogle Eart الخاصة ببرنامج GPS األجھزة التي تدعمھا میزة استیراد GPSBabelموقع ویب یسرد 
إذا كنت تستخدم جھاًزا غیر مدعوم، فیمكنك محاولة . یمكنك تجریب أجھزة أخرى، ولكنھا قد ال تعمل بشكل صحیح
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، ثم افتحھ في برنامج loc. أو gpx.ك كملف  من الجھاز إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بGPSاستیراد بیانات 
Google Earth)) فتح > ملف.(  

  الموصالت المطلوبة

عاًدة ما یتم بیع الجھاز مزوًدا بنوع .  بالكمبیوتر الخاص بكGPS لتوصیل جھاز USBیلزمك كبل تسلسلي أو كبل 
 موقع ویب الجھة المصنعة لشراء  الخاص بك غیر مزود بكبل، فیمكنك زیارةGPSإذا كان جھاز . واحد من الكبالت

  .الكبل المناسب للنموذج الخاص بك

  GPSحول نقاط 

، یتم تصنیفھا إلى ثالثة مجلدات ممكنة استناًدا Google Earth الخاصة بك إلى برنامج GPSعند استیراد بیانات 
  :فیما یلي ھذه المجلدات. إلى نوع النقطة

 تلقائًیا بشكل دوري بطول المسار GPSالتي یسجلھا جھاز ھي النقاط ) أو نقاط الطرق( الطرق - الطرق •
  .  كمساراتGoogle Earthیمكنك استیرادھا إلى تطبیق . المسجل

أو " منزل" نقاط الطریق ھي نقاط یقوم المستخدم بإدخالھا یدوًیا وتكون ممیزة عاًدة باسم، مثل -  نقاط الطریق •
  ". نقطة دائریة

 إلنشاء المسارات، كما ھو الحال عندما GPSالنقاط التي یستخدمھا جھاز  نقاط المسار ھي تلك - المسارات •
یمكن أن تحتوي نقاط المسار على عدد . نقطة مسجلة من نقطة مسجلة أخرى" لالنتقال إلى"ترشد الجھاز 

  .  كمساراتGoogle Earthیمكنك استیرادھا إلى تطبیق . المرتبطة" االنتقال "إرشادات 

  GPSاستیراد بیانات 

 ملف على الكمبیوتر الخاص بك، فیمكنك استیراده بسحب الملف وإسقاطھ في برنامج GPX. إذا كان لدیك - تلمیح
Google Earth.  

  : أمر بسیطGoogle Earth الخاص بك إلى برنامج GPSاستیراد البیانات من جھاز 
، فالرجاء تثبیت Windows وكمبیوتر یعمل بأنظمة تشغیل Garmin نوع USBتخدم جھاز إذا كنت تس .١

 الخاص بك أو قم بتنزیل GPS من القرص المضغوط المزود مع جھاز Garmin نوع USBبرنامج تثبیت 
  . Garminع ویب موقبرنامج التشغیل ھذا من 

  . Google Earthقم بتوصیل الجھاز الخاص بك بالكمبیوتر الذي یقوم بتشغیل برنامج  .٢
  

  . ، وذلك استناًدا إلى الكبل المزود مع الجھاز الخاص بكUSBیمكنك استخدام كبل تسلسلي أو كبل 
ى یتصل باألقمار فور تشغیل الجھاز الخاص بك وتنشیطھ، ال یلزم االنتظار حت. GPSقم بتشغیل جھاز  .٣

  . الصناعیة
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  .GPSیظھر إطار . GPS، حدد أدواتمن القائمة  .٤
  

  
  . حدد نوع الجھة المصنعة الصحیح للجھاز الخاص بك .٥
  . ت التي ترید استیرادھا، حدد أنواع البیانااستیرادتحت  .٦
، إذا كنت ترید رسم رموز على نقاط الطریق والمسارحدد . ، حدد تفضیالت الرسم الخاصة بكخیاراتتحت  .٧

رسم حدد .  الخاص بكGPSمسار سجلھا جھاز /عرض رمز في العارض ثالثي األبعاد لكل نقطة طریق
  .  كخط ثابتGPS لرسم كل طریق ومسار من طرق ومسارات خطوط للطرق والمسارات

 لضبط كافة النقاط المسجلة بمستوى األرض، مثلما ھو ضبط االرتفاع على ارتفاع األرضحدد خانة االختیار  .٨
 أثناء GPSمع ذلك، إذا تم تسجیل مسار . الحال عند استیراد طریق یتم قطعھ بالقدم أو السیارة أو الدراجة

ر بحیث تظھر النقاط الخاصة بك مثل نقاط األرض تعلیق تجول أو تنقل، فتأكد من عدم تحدید ھذا الخیا
  . السابقة

، یظھر مربع Google Earth الخاصة بك في برنامج GPSعند انتھاء تحمیل بیانات ". موافق"انقر فوق  .٩
  . حوار تأكید

 نوع GPSجھاز  أو Garmin نوع GPSجھاز  مع العالمة التجاریة األماكنتظھر البیانات الخاصة بك في لوحة 
Magellan إذا قمت بتوسیع ھذا المجلد، فیمكنك ) األجھزة المدعومةراجع (، وذلك استناًدا إلى الجھاز المستخدم

  . البیانات، كما ھو موضح في المثال التاليمشاھدة البیانات مصنفة في المجلدات المناسبة استناًدا إلى نوع
  

  

 .یمكنك توسیع ھذه المجلدات واستكشاف المعلومات الموجودة داخلھا عندما تحتاج إلى أي نوع آخر من بیانات األماكن
  .یتضمن ھذا التنظیم والتحریر والمشاركة والحفظ والمزید
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 وقم بتشغیلھ مرة أخرى، ثم ابدأ مرة أخرى من GPS إذا كنت تتلقى خطأ اتصال، فقم بإیقاف تشغیل جھاز - مالحظة
  . السابقة٤الخطوة 

   في الوقت الحقیقيGPSعرض معلومات 

.  في الوقت الحقیقيGPS، فیمكنك عرض معلومات GPSإذا قمت بتوصیل الكمبیوتر المحمول الخاص بك بجھاز 
 Google مباشر لتقدمك في سیارة على كمبیوتر محمول في برنامج GPSعلى سبیل المثال، یمكنك عرض مسار 

Earthإلجراء ذلك.  أثناء سفرك:  
 الخاصة باستیراد ٤-١الخطوات  الخاص بك بكمبیوتر محمول كما ھو موضح في GPSقم بتوصیل جھاز  .١

  . GPSبیانات 
  . الوقت الحقیقي، انقر فوق عالمة التبویب GPSفي عالمة التبویب  .٢
  : اختر الخیارات المناسبة .٣
  . NMEAتر  إذا ال تعرف البروتوكول الذي یجب علیك استخدامھ، فاخ- تحدید بروتوكول •
یمكن .  ھذا ھو الحد األقصى لعدد النقاط المستوردة لكل عملیة بحث خاصة بالجھاز- حد استیراد نقطة المسار •

  . أن یؤدي الرقم الصغیر إلى بیانات سریعة ولكن بتصویر أقل دقة لرحلتك، بینما یؤدي الرقم الكبیر إلى العكس
 البیانات من Google Earthلتردد الذي یجمع بھ برنامج  ھذا ھو ا- )بالثواني(الفاصل الزمني لالستقصاء  •

  . GPSجھاز 
 الحالي في الوقت GPS حدد ھذا إلظھار مركز العارض ثالثي األبعاد وتتبع مسار - تتبع المسار أوتوماتیكًیا •

  . الحقیقي
  .  في الوقت الحقیقيGPS لبدء تعقب بدءانقر فوق  .٤

  عرض مخطط زمني

، فیمكنك عرض ھذه )GPSعلى سبیل المثال، مسارات (وي على معلومات حول الوقت إذا قمت بتنزیل بیانات تحت
 التي تنشأ GPSعلى سبیل المثال، یمكنك عرض مسارات . Google Earthالمعلومات بشكل تسلسلي في برنامج 

  :إلجراء ذلك. خالل فترة زمنیة محددة ومتابعة رؤیة ھذه المسارات
  .  أو بیانات أخرى متعلقة بالوقتGPSاستیراد بیانات إذا لزم األمر، فقم بإجراء  .١
یظھر شریط تمریر الوقت أعلى العارض ثالثي األبعاد مزوًدا بنطاق . في لوحة األماكن، حدد ھذه البیانات .٢

  . ي حددتھاوقت یناسب البیانات الت
  : حاول إجراء أٍي مما یلي .٣
راجع ما (إلعادة تحدید نطاق وقت البیانات المعروضة في العارض ثالثي األبعاد، اسحب عالمات النطاق  •

  .  أو الیسارإلى الیمین) یلي
لتبكیر نطاق الوقت أو تأخیره، اسحب عالمة تبویب مركز النطاق في شریط تمریر الوقت أو انقر فوق األسھم  •

  ). راجع ما یلي(البیضاء الصغیرة الموجود بالقرب من طرفي شریط تمریر الوقت 
الحظ أن ھذا یفید فقط إذا تم تحدید جزء من ). راجع ما یلي" (تشغیل"لتشغیل حركة التسلسل، انقر فوق الزر  •

  . ت في نطاق الوقتالبیانا

  



 ٨٩

  :تتضمن میزات شریط تمریر الوقت
  . انقر فوق األسھم التالیة لتبكیر نطاق الوقت أو تأخیره .١
  . ین أو الیسار إلعادة تحدید نطاق وقت البیانات المعروضةاسحب عالمات النطاق التالیة إلى الیم .٢
یعمل ھذا بشكل أفضل إذا قمت بتحریك عالمات النطاق لتحدید نطاق . انقر فوق ھذا لتشغیل حركة التسلسل .٣

  . وقت أصغر من المجموعة بالكامل
  . خیارات شریط تمریر الوقتانقر فوق ھذا لتعیین  .٤
  . اسحب ھذا لتبكیر نطاق الوقت أو تأخیره .٥

  . فالمتسجیل األال یتوفر شریط تمریر الوقت عند قیامك بإجراء : مالحظة

  إعداد خیارات المخطط الزمني

  :إلجراء ذلك. میزة عرض المخطط الزمنيیمكنك تعیین خیارات 
  : تتضمن الخیارات. یظھر مربع حوار الوقت). راجع ما سبق(في شریط تمریر الوقت، انقر فوق رمز الساعة  .١
  .  اختر النوع المناسب للوقت المعروض- وقت العرض •
ض ملتصًقا بالجانب األیسر من  حدد ھذا الخیار لالحتفاظ ببدایة نطاق الوقت المعرو- التثبیت ببدایة اإلطار •

  . یساعدك ھذا في عرض تسلسل وقت أثناء ترك البیانات القدیمة مرئیة خالل الحركة. شریط تمریر الوقت
" تشغیل" استخدم شریط التمریر ھذا لتعیین سرعة الحركة التي تحدث عندما تنقر فوق الزر - سرعة الحركة •

  ). راجع ما سبق(الموجود فوق شریط تمریر الوقت 
 مرة واحدةو) التشغیل باستمرار (التفاف:  اختر الطریقة التي یمكنك بھا تشغیل الحركة- وضع التكرار •

  ). م باستمرارالتشغیل للخلف ولألما (وثبو) التشغیل مرة واحدة(
  موافقعندما تنتھي من ذلك، انقر فوق  .٢

  

 Google Earthتسجیل األفالم باستخدام برنامج 
معرفة . Google Earth EC وGoogle Earth Pro تتوفر میزات تسجیل األفالم لمستخدمي منتجي - مالحظة
  .المزید

 لتسجیل صور العارض ثالثي Google Earth الخاصة ببرنامج Movie Makerدام میزة برنامج یمكنك استخ
یمكنك تعیین المسجل لتسجیل تفاعالتك مع العارض ثالثي األبعاد في الوقت . األبعاد وحفظ التسجیل كملف فیلم

  .الحقیقي، أو یمكنك إعداد جولة وتسجیل الجولة بالكامل بدون انقطاع

 من التسجیل وحفظ الملف الخاص بك، یمكنك إتاحة الملف على موقع ویب، أو استخدامھ في عرض فور االنتھاء
على سبیل المثال، قد ترغب في تسجیل فیلم لعقار تملكھ بھدف عرضھ على . تقدیمي أو إرسالھ عبر برید إلكتروني

عروض عبر القمر ا لصناعي للعقار الذي تملكھ بدون العمالء أو في العروض التجاریة حیث یمكن للزائرین مشاھدة 
  .Google Earthالحاجة الستخدام برنامج 

  : تنسیقات مختلفة لملفات األفالمMovie Makerتدعم میزة 
• Windows Media Video (WMV( -)  ألنظمة تشغیلWindowsو Linuxیتم ضغط تنسیق )  فقط

 ھذه للحصول WMV إضافیة لملفات یمكن إجراء تكوینات. ملف اإلخراج ھذا وتحسینھ للعروض التقدیمیة
  . ٥٦K أو اتصال مودم T1على أفضل نوع للتسلیم، على سبیل المثال من خالل اتصال ویب 

• Audio Video Interleave (AVI( -) Windowsو Linuxال یتم ضغط األفالم التي تم عملھا )  فقط
سجیل أمًرا مستحیًال لمشغل أفالم قیاسي ، وینشأ عن ذلك ملفات كبیرة للغایة مما یجعل تشغیل التAVIبتنسیق 

ویكون ھذا التنسیق مفیًدا فقط عند الرغبة في تحریر مقاطع األفالم باستخدام أحد برامج تحریر . في الغالب
  . األفالم
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یفید ھذا التنسیق إذا كنت ترید .  یمكن التقاط األفالم كصور بطول متغیر أو ثابت- )JPG(دفق الصور  •
  ). إطار بإطار( بصورة صناعیة وتحریر كل لقطة من لقطات الشاشة التحكم في السرعة

• QuickTime -)  ألنظمة تشغیلMacیمكن التقاط األفالم في )  فقطApple QuickTime 
  . mov.بتنسیق

  مستویات جودة األفالم

  : أیًضا نوعین لمستویات جودة األفالمMovie Makerتدعم میزة 
 استخدم ھذا الخیار عندما ترید ضبط رؤیة الرموز والتراكبات أثناء - )یقيالوقت الحق(فیلم ذو جودة قیاسیة  •

على سبیل المثال، استخدم ھذا الخیار لعرض تراكب خریطة موقع أو طبقات معلومات إضافیة . تسجیل الفیلم
داء بطاقة تذكر دوًما أنھ باستخدام ھذا الخیار، یكون معدل اإلطارات محدًدا وفًقا أل. أثناء قیامك بالتسجیل

  . الرسومات الخاصة بك، والتي تتعرض عموًما للبطء بسبب تسجیل األفالم
 تعمل التسجیالت ذات الجودة العالیة بشكل أفضل عموًما عندما - )وضع الجولة فقط(فیلم ذو جودة عالیة  •

تخدام ھذا باس. استخدم ھذا الخیار لتحقیق أفضل تسجیل ممكن لألفالم. ترید عرض الفیلم على شاشة كبیرة
 قبل تسجیلھ، مما یؤدي إلى رفع Google Earthالخیار، یتم تنزیل كل إطار بالكامل إلى عمیل برنامج 

على خالف الفیلم ذي الجودة . لھذا السبب، یصبح وقت التسجیل بطیًئا نسبًیا. جودة الصورة إلى الحد األقصى
  . القیاسیة، ال یلزمك مراقبة التسجیل الفعلي للفیلم

یتعذر علیك التفاعل یدوًیا مع .  تذكر دوًما أنھ یمكن فقط لألفالم ذات الجودة العالیة تشغیل نقاط الجولة- ةمالحظ
  .العارض ثالثي األبعاد عند استخدام خیار الجودة العالیة

  تلمیحات لتسجیل األفالم

على ھذه التلمیحات قبل بدء نوصي بالتعّرف . یغطي ھذا القسم عدًدا من التلمیحات لمساعدتك في عمل أفالم جیدة
  .التسجیل الخاص بك إلنتاج أفضل فیلم ممكن یالئم احتیاجاتك

  . متوفًرا عند قیامك بتسجیل األفالمشریط تمریر الوقتال یكون : مالحظة

  تحدیث مشغل األفالم

 لعمل أفالم Apple QuickTime أو Windows Media Playerن الضروري تثبیت آخر إصدار لبرنامج م
نوصي بشدة بتنزیل . ذات جودة عالیة، وبشكل خاص إذا كنت تواجھ مشكالت في جودة صورة الفیلم الخاص بك

  :  أو إصدار أعلىWindows Media Player 9برنامج 

aspx.default/series9/player/windowsmedia/windows/com.microsoft.www://http  

  :Macأو بالنسبة لنظام التشغیل 

aspx.default/mac/player/windowsmedia/windows/com.microsoft.www://http  

  : ھناApple QuickTimeیمكنك العثور على أحدث إصدار لبرنامج 

quicktime/com.apple.www://http/   

  تحدیث برنامج تشغیل بطاقة الرسومات

 الفعلي للفیلم الخاص بك، یمكن أن یتسبب استخدام التسجیل عدم تأثیر برامج تشغیل بطاقة الرسومات على بالرغم من
برنامج تشغیل بطاقة رسومات خاطئ في إنتاج مشاھد غیر معتادة أو متوقعة في العارض ثالثي األبعاد الخاص بك، 

إلجراء األفضل ھو تحدیث برنامج التشغیل الخاص بك ولذلك دائًما ما یكون ا. والتي تنتقل بعد ذلك إلى الفیلم نفسھ
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 میغابایت على األقل من ٦٤نوصي باستخدام بطاقة رسومات بذاكرة . لتجنب حدوث أیة مشكالت محتملة في العرض
  .ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالفیدیو أو سعة أعلى

  زیادة ذاكرة التخزین المؤقت

وبالرغم من ذلك لن (لخاصة بك، ستزداد سرعة عملیة تسجیل الفیلم الخاص بك بزیادة حجم ذاكرة التخزین المؤقت ا
 وتفضیالت الذاكرةلزیادة ذاكرة التخزین المؤقت الخاصة بك، راجع ). یؤثر ھذا على الجودة النھائیة للفیلم الخاص بك

  .ذاكرة التخزین المؤقت على القرص

  زیادة منطقة تفاصیل العارض ثالثي األبعاد

فیتم . تساعد زیادة منطقة تفاصیل العارض ثالثي األبعاد الخاص بك على التقاط كافة نقاط البكسل بمزید من التفصیل
  . للحصول على إرشاداتعرض التفضیالتراجع . نتیجة لذلك تحسین دقة الفیلم الخاص بك

إذا .  میغابایت أو أكبر٦٤ إذا كانت لدیك ذاكرة بطاقة رسومات بذاكرة كبیر إلى منطقة التفصیل قم بتعیین - مالحظة
  .متوسط إلى منطقة التفصیلیت، فقم بتعیین  میغابا٦٤كانت لدیك بطاقة رسومات بذاكرة أقل من 

  ضبط سرعة التجول 

مع ذلك، یكون لك حریة تجربة السرعات المختلفة ثم تشغیل . عند التسجیل، ُیفضل استخدام سرعة جولة بطیئة نسبًیا
  . للحصول على التفاصیلالتجول في األماكنراجع . الفیلم لتقییم ما إذا كانت السرعة مناسبة أم ال

إذا أردت تعیین سرعات جولة مختلفة لعالمات .  ستكون سرعة الجولة التي تختارھا ثابتة طوال الفیلم- مالحظة
ثم تحریرھا في أحد برامج عمل موضعیة مختلفة في نفس الفیلم، فیستلزم األمر إنشاء ملفات أفالم منفصلة لكل جولة 

  .أفالم

  ضبط زیادة قیمة االرتفاع

عرض  كما ھو موضح في زیادة قیمة االرتفاعإذا أردت تحسین شكل التضاریس في الفیلم الخاص بك، فیمكنك ضبط 
  .تالتفضیال

  إظھار العناصر أو إخفاؤھا في العارض ثالثي األبعاد

 أو  أو إظھار أي منھا، قم ببساطة بإلغاء تحدید ھذه العناصرالشبكةإلخفاء البوصلة أو شریط الحالة أو مقیاس الرسم أو 
كذلك یمكنك في نفس ھذه القائمة تحدید الغالف الجوي أو إلغاء تحدیده إلخفاء الغالف . تحدیدھا في القائمة عرض

  :راجع أیًضا. الجوي المحیط بالكرة األرضیة عند عرضھا في عرض أفقي كامل أو من الفضاء
   استخدام الخریطة الموجزة •
   خیارات العارض ثالثي األبعاد •
    زمنيعرض مخطط •

  معاینة إعداد الجولة قبل التسجیل

ویتضمن ھذا إجراءین . من المفضل القیام بإعداد نقاط الجولة التي ترید زیارتھا في الفیلم الخاص بك ومراجعتھا
  :بسیطین

، حدد إما مجلًدا كامًال لعرض كافة العالمات الموضعیة الموجودة فیھ، أو حدد عناصر فردیة األماكنفي لوحة  •
  .  للحصول على التفاصیلالتجول في األماكنراجع . ة في المجلد لعرض العناصر المحددة فقطموجود

تي سیتم ھذه الجولة ھي نفس الجولة ال.  لتشغیل الجولةاألماكن الذي یظھر أسفل لوحة تشغیلانقر فوق الزر  •
، وبذلك سیتكون لدیك رؤیة ُمسبقة بما سیكون علیھ الفیلم من فیلم ذو جودة عالیةتتبعھا في حالة استخدام الخیار 

  . ل للحصول على التفاصیالتجول في األماكنراجع . خالل تشغیل الجولة

على سبیل المثال، إذا كنت ترید . بعد معاینة الفیلم الخاص بك، تأكد من إجراء أیة عملیات ضبط الزمة قبل التسجیل
النقر فوق (تغییر عرض عالمة موضعیة على وجھ التحدید أثناء الجولة، فیمكنك دائًما النقر بزر الماوس األیمن 
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CTRL في أنظمة تشغیل Mac (سیؤدي ھذا إلى الكتابة .  في القائمةعرض اللقطةة، ثم تحدید فوق العالمة الموضعی
  . لمزید من التفاصیلتحریر األماكن والمجلداتراجع . فوق عرض العالمة الموضعیة الخاصة بك الموجود بالفعل

  قصوىإعداد النظام للكفاءة ال

من األفضل عدم تشغیل عدة تطبیقات . یعتبر تسجیل األفالم عملیة تحتاج لقدر كبیر من الذاكرة واإلمكانات الرسومیة
  .قم بتعطیل كل من شاشات التوقف وأدوات حظر العناصر المنبثقة. كبیرة على الكمبیوتر الخاص بك أثناء التسجیل

  خطوات تسجیل األفالم
  .اتبع الدورة التعلیمیة الخاصة بھذا الموضوع - تلمیح

  :اتبع الخطوات التالیة لتسجیل الفیلم الخاص بك
  . Movie Makerیظھر مربع الحوار . Movie Makerمن القائمة أدوات، حدد  .١
   .، اختر تنسیق الضغط المطلوب للفیلم الخاص بكتنسیقات الضغط المدعومةمن محدد  .٢

  
، فحدد )mov (QuickTime.أو ) WMV (Windows Media Videoإذا كنت ترید تنسیق أفالم غیر 

إذا اخترت تنسیق أفالم آخر، فسیتم توفیر تنسیق الضغط . ، ثم اختر التنسیقخیارات متقدمةخانة االختیار 
AVIضغط تنسیقات الحظ أنھ ال یتم.  القیاسي فقط AVIولذلك سینتج عنھا ملفات كبیرة الحجم  .  

  .  للحصول على التفاصیلمستویات جودة األفالم راجع . الختیار جودة الفیلمجودة قیاسیة أو جودة عالیةحدد  .٣
 یوفر الحد األقصى إلعداد .الذي ترغب فیھ للفیلم الخاص بك) FPS" (إطارات في الثانیة"عدل اختر م .٤

FPS إطاًرا في الثانیة، تجربة عرض فیلم واضح، ولكن في المقابل یكون حجم الملف كبیًرا ٦٠ والبالغ 
طاًرا في الثانیة، فلن  إ٦٠ یبلغ FPS بمعدل Ч 600 ٨٠٠على سبیل المثال، إذا كنت ترید تسجیل فیلم . للغایة

 FPSكلما كان إعداد . في ھذه الحالة، اختر إعداًدا أقل إلنتاج ملف أصغر حجًما. تحقق أفضل النتائج
لذا فسیكون علیك البحث عن أفضل تسویة للموازنة بین معدل نقل . منخفًضا، أصبح الفیلم متقطًعا بشكل أكبر

 إطاًرا في الثانیة بشكل جید لألفالم التي ترغب في تقدیمھا ٣٠عادًة ما یصلح اإلعداد . اإلطار وحجم الملف
  . عبر اإلنترنت

.  سیلزمك اختیار مستوى دقة مناسب لعرض الفیلم النھائي الخاص بك.اختر مستوى دقة الفیلم الخاص بك .٥
 یمكنك تحدید.  فقطЧ 600 ٨٠٠على سبیل المثال، قد یتوفر لدیك جھاز إسقاط شاشة كمبیوتر یدعم تنسیق 

  : مستویات الدقة التالیة، والتي تشیر إلى عرض الفیلم وارتفاعھ مقدًرا بالبكسل
o ٣٢٠ Ч 240   
o ٦٤٠ Ч 480   
o ٨٠٠ Ч 600   
o ٧٢٠ Ч 480 (NTSC ( -عروض الشاشة الكبیرة   .  یصلح ھذا اإلعداد للعمل جیًدا مع 
o ٧٢٠ Ч 576 (PAL (  
o ١٢٨٠Ч720 (HD (  
o ١٩٢٠x 1080 (HD (  

، ثم انتقل إلى موقع على الكمبیوتر الخاص بك حیث استعراض انقر فوق الزر .كحدد اسًما للفیلم الخاص ب .٦
اكتب اسًما للملف في مربع الحوار ملف، ثم انقر فوق الزر . ترید حفظ ملف الفیلم فیھ عند االنتھاء من التسجیل

  ". موافق"
  

قوم بإنشائھ، وستتم الكتابة فوق یمكنك بدًال من ذلك تحدید ملف فیلم موجود بالفعل بنفس تنسیق الملف الذي ست
  . ھذا الملف بمحتویات التسجیل الجدید الخاص بك

 إذا كنت تقوم بتسجیل الفیلم الخاص بك كتدفق بیانات صور، یكون من األفضل اختیار اسم ملف أو موقع - مالحظة
  .مجلد جدید بدًال من الكتابة فوق تحدید تدفق بیانات صور موجود بالفعل
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عند بدء .  یتوفر الزر فقط بعد أن تقوم بإدخال اسم ملف صالح للفیلم الخاص بك.تسجیل جولةر انقر فوق الز .٧
  .  في األسفل وذلك حتى یمكنك رؤیة عملیة تسجیل الفیلمMovie Makerتسجیل الفیلم، یظھر مربع الحوار 

معالجة كل إطار معالجة كاملة قبل  یحدث وقت التسجیل في األفالم عالیة الجودة ببطء شدید، نظًرا ألنھ تتم - مالحظة
  .عرض اإلطار التالي

  عند االنتھاء

 Movie في مربع الحوار إیقاف التسجیل، إلیقاف التسجیل، انقر فوق الزر خطوات تسجیل األفالمعند االنتھاء من 
Maker . فور االنتھاء من تسجیل الفیلم الخاص بك، یمكنك فتح ملف الفیلم في مشغل وسائط یدعم تنسیق الملف الذي

إذا رضیت بالنتائج، یمكنك نشر الملف إلى خادم محلي أو استخدامھ في عرض . حددتھ وتشغیل الفیلم لعرض النتائج
  .تقدیمي

  

 عناصر تحكم لوحة المفاتیح

سم مجموعات لوحة المفاتیح المتنوعة التي یمكن أن تستخدمھا للتحكم في التنقل وتركیز اإلطار وسلوك یتناول ھذا الق
  .Google Earthالتطبیق في برنامج 

   التحكم في مستوى التطبیق •
   التنقل في العارض ثالثي األبعاد •
   عناصر التحكم في وضع الجولة •
   عناصر التحكم في اللوحة الجانبیة •

  التحكم في مستوى التطبیق

  :Google Earthتتحكم ضغطات المفاتیح التالیة في تطبیق برنامج 
  

 Windows/Linux األمر
 ضغطات المفاتیح

Mac 
 النتیجة ضغطات المفاتیح

 (یاباني/إنجلیزي) Alt + F القائمة ملف
Alt + F (فرنسي)  
Alt + F (إیطالي) 
Alt + D (ألماني) 
Alt + A (إسباني) 

یمكنك استخدام  .ملف فتح القائمة (بال)
سھمي ألعلى وألسفل لتحدید 

 .فتح القائمة العناصر بمجرد

 (یاباني/إنجلیزي) Alt + E القائمة تحریر
Alt + M (فرنسي)  
Alt + M (إیطالي) 
Alt + B (ألماني) 
Alt + E (إسباني) 

یمكنك استخدام  .تحریر فتح القائمة (بال)
سھمي ألعلى وألسفل لتحدید 

 .تح القائمةبمجرد ف العناصر

  (یاباني/إنجلیزي) Alt + V القائمة عرض
Alt + C (فرنسي)  
Alt + V (إیطالي) 
Alt + A (ألماني) 
Alt + V (إسباني) 

یمكنك استخدام  .عرض فتح القائمة (بال)
سھمي ألعلى وألسفل لتحدید 

 .فتح القائمة العناصر بمجرد

یمكنك استخدام  .إضافة فتح القائمة (بال)  (یاباني/إنجلیزي) Alt + A القائمة إضافة
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Alt + J (فرنسي) 
Alt + A (إیطالي) 
Alt + Z (ألماني) 
Alt + D (إسباني) 

سھمي ألعلى وألسفل لتحدید 
 .بمجرد فتح ھذه القائمة العناصر

 (یاباني/إنجلیزي) Alt + T القائمة أدوات
Alt + O (فرنسي)  
Alt + F (إیطالي) 
Alt + T (ألماني) 
Alt + H (إسباني) 

یمكنك استخدام  .أدوات فتح القائمة (بال)
سھمي ألعلى وألسفل لتحدید 

 .بمجرد فتح ھذه القائمة العناصر

 (یاباني/إنجلیزي) Alt + H القائمة تعلیمات
Alt + A (فرنسي)  
Alt + G (إیطالي) 
Alt + H (ألماني) 
Alt + Y (إسباني) 

یمكنك  .تعلیمات فتح القائمة (بال)
 سھمي ألعلى وألسفل استخدام

 .بمجرد فتح القائمة لتحدید العناصر

عرض مربع الحوار فتح ملف،  Ctrl + O + O فتح الملف
یتیح لك فتح كافة أنواع ملفات 

 Google Earth برنامج
 .المدعمة

حفظ العرض الحالي كصورة إلى  Ctrl + Alt + S + Alt + S حفظ صورة
 .جھاز الكمبیوتر الخاص بك

 عرض في خرائط
Google 

Ctrl + Alt + M + Option + M فتح العارض الثالثي األبعاد الحالي
 Google في خرائط

عرض مربع الحوار طباعة، یتیح  Ctrl + P + P طباعة
 .لك طباعة العرض الحالي

عرض البرید 
 اإللكتروني

Ctrl + Alt + E + Alt + E حالي بالبرید إرسال العرض ال
اإللكتروني كعالمة موضعیة أو 

 .ملف صور
 نسخ التحدید الحالي في قائمة Ctrl + C + C نسخ

 .األماكن
قص عالمة موضعیة أو أي عنصر  Ctrl + X + X قص

 .األماكن آخر من القائمة في لوحة
العارض ثالثي  قص رمز من

یجب أن یتم تحدید الرمز أو . األبعاد
استخدام  یمكنك. عنصر القائمة أوًال

یانات ھذه المیزة في تنظیم ب
 .األماكن الخاصة بك

لصق عالمة موضعیة أو أي عنصر  Ctrl + V + V لصق
 آخر في المجلد المحدد في لوحة

یمكنك استخدام ھذه المیزة  .األماكن
ات األماكن الخاصة في تنظیم بیان

 .بك
. فتح حقل بحث في لوحة األماكن Ctrl + F + F بحث

استخدم ھذا المفتاح للبحث عن 
لوحة  األماكن الموجودة في

 ف عنالحظ أن ذلك یختل. األماكن
 .على األرض البحث عن أماكن
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 حذف عنصر محدد في لوحة حذف حذف حذف
 .األماكن

إدخال وضع التحریر لعنصر محدد  Ctrl + Alt + R + Alt + R إعادة التسمیة
حتى یمكنك تغییر  األماكن في لوحة

 دون إظھار مربع الحوار االسم
 .تحریر عالمة موضعیة

تصغیر /تكبیر
لتحدید عالمة 

 عنصر/موضعیة

تصغیر مجلد محدد أو عالمة /تكبیر إدخال إدخال
ر آخر في موضعیة أو أي عنص

 .األماكن لوحة
التبدیل بین وضع ملء الشاشة  (غیر مدعم) F11 وضع ملء الشاشة

 وعرض اإلطار لتطبیق برنامج
Google Earth. 

إظھار /إخفاء
 الشریط الجانبي

Ctrl + Alt + B (غیر مدعم) عرض أو إغالق الشریط الجانبي 

شبكة خطوط 
 العرض/الطول

Ctrl + L + L  تكوین شبكة من خطوط الطول
والعرض على سطح األرض في 

 .األبعاد العارض ثالثي
تشغیل وضع الجولة لكافة العناصر  Ctrl + Alt + P + Alt + P تشغیل جولة

 .األماكن المحددة في لوحة
عالمة موضعیة 

 جدیدة
Ctrl + Shift + P + Shift + P  إضافة عالمة موضعیة جدیدة إلى

 .العرض الحالي
 .عرض مربع الحوار مجلد جدید Ctrl + Shift + N + Shift + N مجلد جدید

عرض مربع الحوار تراكب صور  Ctrl + Shift + O + Shift + O تراكب صور جدید
 .جدید

 عرض مربع الحوار نموذج جدید Ctrl + Shift + M + Shift + M نموذج جدید
 .دعرض مربع الحوار مسار جدی Ctrl + Shift + T + Shift + T مسار جدید
 .عرض مربع الحوار مضلع جدید Ctrl + Shift + G + Shift + G مضلع جدید

تغییر وضع التنقل  
 G-Force إلى

Ctrl + G + G  تبدیل التنقل في العارض ثالثي
 .G-Force األبعاد إلى وضع

طریق  یمكن عمل ذلك أیًضا عن
 من G-Force تحدید الخیار

 تنقل < خیارات < أدوات
(Google Earth > تفضیالت 

 (Mac أنظمة التشغیل في تنقل <
تغییر وضع التنقل  

 إلى كرة التتبع
Ctrl + T + T  تبدیل التنقل في العارض ثالثي

یمكن . األبعاد إلى وضع كرة التتبع
عن طریق تحدید  عمل ذلك أیًضا

 < أدوات من  التتبعكرة الخیار
 Google) تنقل < خیارات

Earth > في تنقل < تفضیالت 
 (Mac أنظمة التشغیل

  تنقل العارض ثالثي األبعاد

لمزید من المعلومات حول التنقل في العارض . تتحكم ضغطات المفاتیح التالیة في التنقل في العارض ثالثي األبعاد
  .استخدام عناصر التحكم في التنقلثالثي األبعاد، راجع 

ببساطة .  یجب أن یكون التركیز على العارض ثالثي األبعاد حتى تصبح عناصر التحكم ھذه ساریة المفعول- مالحظة
  .ركیزانقر فوق أي مكان على العارض ثالثي األبعاد لتغییر الت
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 Windows/Linux األمر
 ضغطات المفاتیح

 Mac أنظمة التشغیل
 النتیجة ضغطات المفاتیح

 .تحریك العارض في اتجاه السھم سھم للیسار سھم للیسار تحریك للیسار
 .تحریك العارض في اتجاه السھم سھم للیمین سھم للیمین تحریك للیمین
 .تحریك العارض في اتجاه السھم سھم ألعلى سھم ألعلى تحریك ألعلى
 .تحریك العارض في اتجاه السھم سھم إلى أسفل سھم إلى أسفل تحریك ألسفل

الت����دویر ف����ي اتج����اه  
 عقارب الساعة

Shift +    ،ین�ھم للیم�سCtrl + 
 لتدویر ألسفلا

Shift + ارب   سھم للیمین��اه عق��ي اتج��رض ف��دویر الع��ت
ت�����دور األرض عك�����س   . ال�����ساعة

 .الساعة اتجاه عقارب
التدویر عكس اتج�اه     

 عقارب الساعة
Shift +    ،سار�ھم للی�سCtrl + 

 التدویر ألعلى
Shift+اه      سھم للیسار�����س اتج�����رض عك�����دویر الع�����ت

 .عقارب الساعة
إخف�اء اإلط�ار    /إظھار

  الموجز
Ctrl + M  + M  اإلطار الموجز عرض أو إغالق.  

 س��ھم ألعل��ى، مفت��اح + Shift مالة ألعلىاإل
PgUp،ţ Shift+بكرة التمریر 

Shift +  ،ى��ھم ألعل��س
Shift+بكرة التمریر 

م�ن  "إمالة العارض ناحیة عرض   
الس�تخدام   :تلم�یح  "أعل�ى ألس�فل  

تأك��د أن  Page Up مفت��اح
ف�ي لوح�ة    Num Lock مفت�اح 

 .المفاتیح مقفل
 س���ھم ألس���فل، مفت����اح  +Shift إمالة ألسفل

PgDn ،ţShift + بكرة التمریر 
Shift +  ،فل��ھم ألس��س

Shift+بكرة التمریر 
إمال�����ة الع�����ارض ناحی�����ة ع�����رض 

 الس�تخدام مفت�اح   :تلم�یح  "أف�ق "
Page Down، تأكد أن مفتاح 

Num Lock  ة����ي لوح����ف
 .المفاتیح مقفل

س���ھم ألعل���ى، بك���رة    + Ctrl تكبیر
 التمریر

س�ھم ألعل�ى، بك�رة     +
 مفتاح +التمریر، 

إذا ك��ان الم��اوس . تكبی��ر الع��ارض
بھ بكرة تمریر ف�ي المنت�صف، ق�م          

 .للتكبیر بسحبھا ناحیتك
س���ھم ألس���فل، بك���رة    + Ctrl تصغیر

م����ع ك����ل م����ن ( مفت����اح -التمری����ر، 
 (الرقمیة لوحة المفاتیح و اللوحة

س�ھم ألس�فل، بك�رة     +
ك�ل م��ن   م�ع  (-التمری�ر،  

لوح��ة المف��اتیح واللوح��ة  
 (الرقمیة

إذا كان الم�اوس  . تصغیر العارض 
بھ بكرة تمریر ف�ي المنت�صف، ق�م          

 .للتصغیر ًدا عنكبدفعھا بعی

إیق����������اف الحرك����������ة  
 الحالیة

عن��دما یك��ون الع��ارض ف��ي وض��ع    شریط المسافة شریط المسافة
 الحركة، قم بإیقاف الحركة

إع�������������ادة تعی�������������ین 
م����������ن "الع����������ارض 

 "الشمال ألعلى

n (غیر مدعم)    ن���ون م���ى یك���رض حت���دویر الع���ت
 .ألعلى "n"شمال

إع��ادة تعی��ین اإلمال��ة 
م��ن أعل��ى  "للع��رض 

 "ألسفل

u u رض  إ������ة لع������ین زاوی������ادة تعی������ع
م���ن أعل���ى  "الم���شھد ف���ي وض���ع   

 " pu."أو وضع ألعلى" ألسفل
إع��ادة تعی��ین اإلمال��ة 
وع�����رض البوص�����لة  
إل���������������ى القیم���������������ة  

 االفتراضیة

r r R  رض����ة الع����ین زاوی����ادة تعی����إع
وت�����دویر " م�����ن أعل�����ى ألس�����فل  "

" ألعل���ى م���ن ش���مال "الع���رض 
اس�����تخدم ھ�����ذه المی�����زة لتوجی�����ھ    

 .العارض األرض في مركز
  

  . مع معظم ضغطات المفاتیح ھذه للتحرك ببطء أكثر في االتجاه المشار إلیھALT استخدم مفتاح - تلمیح
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  عناصر تحكم وضع التجول

طات المفاتیح التالیة للتحكم في سلوك ، یمكنك استخدام ضغGoogle Earth مع برنامج وضع التجولعند استخدام 
  .التجول

  

Windows/Linux األمر
 ضغطات المفاتیح

أنظمة 
 التشغیل
Mac 

ضغطات 
 المفاتیح

 النتیجة

البدء 
والتشغیل 
واإلیقاف

Ctrl + Alt + P+ 
Option + 
P

یجب أن . تشغیل التجول أو إعادة بدء التجول بعد اإلیقاف
. األبعاد محدًدا حتى یعمل ھذا المفتاح یكون العارض ثالثي

التركیز إذا كنت غیر   ثالثي األبعاد لتعیینانقر فوق العارض(
(.متأكد

  عناصر تحكم اللوحة الجانبیة

  .، استخدم ضغطات المفاتیح التالیة للتحكم في السلوكالطبقات أو لوحة األماكنعندما یكون تركیز اإلطار في لوحة 
  

Windows/Linux األمر
 ضغطات المفاتیح

 أنظمة التشغیل
Mac 

ضغطات 
 المفاتیح

 النتیجة

تب��دیل عالم��ة االختی��ار للعن��صر الممی��ز ب��ین ت��شغیل أو إیق��اف مم��ا        شریط المسافة شریط المسافة التحدید
إخف��اء ع��رض العن��صر ف��ي الع��ارض ثالث��ي    ی��ؤدي إل��ى إظھ��ار أو

 .بعاداأل
س���واء ك���ان مجل���د أو عالم���ة   (تحدی���د العن���صر الت���الي ف���ي القائم���ة     سھم إلى أسفل سھم إلى أسفل التالي

 .(موضعیة
س���واء ك���ان مجل���د أو عالم���ة  (تحدی���د العن���صر ال���سابق ف���ي القائم���ة   سھم ألعلى سھم ألعلى السابق

 .(موضعیة
 .لًدا، افتح المجلد لعرض المحتویاتإذا كان العنصر المحدد مج سھم للیمین سھم للیمین فتح مجلد

إغ����������الق 
 المجلد

إذا كان العن�صر المح�دد مجل�ًدا، ق�م بإغالق�ھ إلخف�اء المحتوی�ات م�ن               سھم للیسار سھم للیسار
 .العرض قائمة

حذف العن�صر بع�د قب�ول     .األماكن یعمل فقط مع العناصر في لوحة مفتاح حذف مفتاح حذف حذف
 .التأكید مربع حوار

تغیی�������������ر 
راك���������ب ت

 التعتیم

بع��د النق���ر ف��وق ش���ریط التمری��ر، س���یؤدي ذل��ك إل���ى تغیی��ر ش���فافیة       بكرة التمریر بكرة التمریر
عن�دما ی�تم وض�ع مؤش�ر الم�اوس       األم�اكن  لوحة التراكب المحدد في

بالتمریر ألس�فل لجع�ل ص�ورة     قم. على شریط تمریر تراكب التعتیم
أكث�ر    التراك�ب التراك�ب أكث�ر تعتیمً�ا، ث�م ق�م ب�التمریر ألعل�ى لجع�ل        

 .شفافیة
  

 خیارات العارض ثالثي األبعاد

  .معرفة المزید Google Earth ECتتوفر بعض المیزات الموضحة في ھذا القسم فقط لمستخدمي منتج 
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ثي األبعاد التي یمكنك تعدیلھا وكذلك میزات یمكنك  عدًدا من إعدادات العارض ثالGoogle Earthیوفر برنامج 
  :تتضمن ھذه المصادر. تنشیطھا لعرض ثالثي األبعاد من نوع خاص

   الثي األبعاددوائر العرض في العارض ث/عرض شبكة خطوط الطول •
   التبدیل بین وضعي ملء الشاشة واإلطار •
   عداد حجم الصور في العارض ثالثي األبعاد على معدالت معینةإ •
   استخدام اإلطار الموجز للحصول على منظور إضافي •
   تعدیل إعدادات العرض للتوافق مع التفضیالت الخاصة بك •
   عرض التفضیالت •
   تفضیالت الذاكرة وذاكرة التخزین المؤقت على القرص •

  .شریط األدوات > أدواتإلظھار شریط أدوات العارض ثالثي األبعاد أو إخفائھ، انقر فوق 

  حول االرتفاع

  . )MSL(متوسط مستوى البحر بمعیار Google Earth ترتبط كافة مقاییس االرتفاع المعروضة في

  دوائر العرض/عرض شبكة خطوط الطول

 طبقة خاصة یمكن الوصول إلیھا من القائمة عرض التي تعرض شبكة خطوط الطول Google Earthیوفر برنامج 
  :لتشغیل الشبكة، قم بأحد اإلجراءات التالیة.  فوق الصور الموجودة في العارض ثالثي األبعادودوائر العرض

  . العرض/شبكة خطوط الطول> حدد عرض  •
  ) Mac تشغیل  في أنظمةCtrl + L)  +Lاكتب  •

  
العرض في محور /تظھر الشبكة فوق صور األرض في شكل خطوط بیضاء مع تسمیة خط درجة الطول

یمكنك وضع میزة جغرافیة في العارض ثالثي األبعاد وتحدید إحداثیات . خالل مركز العارض ثالثي األبعاد
  .الحیز الجغرافي األساسیة الخاصة بھا باستخدام ھذه الشبكة

  
على سبیل المثال، من ارتفاع عین یبلغ . مك بتكبیر العرض، یزداد مستوى تفاصیل خطوط الدرجةأثناء قیا
  .١١٥ وغرب خط الطول ٣٦ میل، تظھر الس فیجاس في نیفادا شمال خط العرض ١٠٠حوالي 

  

  
  

 قدم، یمكنك مشاھدة العالمة الخاصة بالس ٢٠٠٠أثناء قیامك بتكبیر عرض ارتفاع الرؤیة بالعین لما فوق 
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  ".٢٩'١٠ ٣٦وشمال " ١١'٠٨ ١١٥فیجاس في نیفادا غرب 
  

  
  

یستمر تحبب خطوط الشبكة في الزیادة حتى بعد قیامك بتكبیر العرض لما یزید عن الدقة األساسیة لصور 
  . األرض

  التبدیل إلى وضع ملء الشاشة
  .Google Earth المتوافقة مع برنامج Mac ھذه المیزة غیر مدعومة حالًیا في إصدارات أنظمة تشغیل - مالحظة

للدخول إلى وضع ملء الشاشة أو .  في وضع اإلطار أو ملء الشاشةGoogle Earthرنامج یمكنك استخدام تطبیق ب
  :للرجوع إلى وضع اإلطار من الوضع ملء الشاشة

   من القائمة  ملء الشاشة-عرض حدد  •
   F11اضغط على المفتاح  •

 عند التجول في قم بالتبدیل إلى وضع ملء الشاشة للحصول على عرض أكثر حیویة لصور األرض، كما ھو الحال
عروض تقدیمیة   .األماكن أو إجراء 

  
  تعیین حجم العرض
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تفاع المعینة  لتحدید عدد من قیم نسب العرض إلى االرعرض الموجودة ضمن القائمة حجم العرضاستخدم خیارات 
یقوم الخیار المحدد بتغییر حجم العارض . مسبًقا والمصممة للحصول على أفضل أوضاع التشغیل أو أوضاع الطباعة

على سبیل المثال، إذا قمت بتعیین عرض جھاز . ثالثي األبعاد للحصول على العرض األفضل للھدف الذي تقصده
فیمكنك اختیار أفضل نسبة عرض إلى ارتفاع مدعومة لجھاز اإلسقاط الكمبیوتر لدیك إلى جھاز إسقاط الصور الرأسیة، 

  .للحصول على أفضل إخراج لجودة الفیدیو، اختر إعداد العرض التلفزیوني المناسب. ھذا

 نسب عرض إلى ارتفاع خاصة ٤للطباعة، یمكنك االختیار من بین . تلفزیون أو كمبیوترللتشغیل، یمكنك اختیار 
  .وفیما یلي اإلعدادات الخاصة بكل وضع).  لمزید من المعلوماتطباعة الصورراجع (لفة بأحجام الورق المخت

  
 األوضاع العرض وضع

 240× 320 تشغیل باستخدام الكمبیوتر
640 × 480  

 800 × 600  
 NTSC (720 × 486) تشغیل باستخدام التلفزیون 
 PAL (720 ٥٧٦~ پ)  
 ، أفقي"x 11 "8.5 إعدادات عرض نتیجة الطباعة 
 11" x 17"أفقي ،  
 4" x 6"أفقي ،  
 5" x 7"أفقي ،  

  

  . بمجرد اختیار نسبة عرض إلى ارتفاع، یمكنك دائًما تغییر حجم العارض ثالثي األبعاد یدوًیا:مالحظة

  استخدام الخریطة الموجزة 

 عرًضا إضافًیا لألرض مع مؤشر وضع یتوافق مع العرض الحالي داخل العارض الخریطة الموجزةتقدم میزة إطار 
 على الموجزیحتوي اإلطار .  إلى مدینة باریس بفرنساGoogle Earthلمثال التالي، ینتقل برنامج في ا. ثالثي األبعاد

  . عالمة زائد لإلشارة إلى مكان العرض بالنسبة لألرض بالكامل

  

  :إلظھار إطار الخریطة الموجزة أو إخفائھ، قم بأحد اإلجراءات التالیة
   الخریطة الموجزة > عرضانقر فوق  •
   Mac(  + M في أنظمة تشغیل  (CTRLانقر فوق  •
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  خریطة الموجزةمیزات ال

  : إلجراء ما یليالخریطة الموجزةیمكنك استخدام إطار 
  تحدید موضع العرض الحالي لألرض بالنسبة لألرض بالكامل  •

  
، فقد ینتقل العارض ثالثي األبعاد Google Earth من منتدیات KMZعلى سبیل المثال، إذا فتحت ملف 

 لمشاھدة موضع الخریطة الموجزةتح إطار یمكنك ف. بسرعة إلى عرض تفصیلي لألرض غیر مألوف لك
أثناء قیامك بضبط موضع العارض ثالثي األبعاد، یقوم المؤشر . العرض الحالي بالنسبة لألرض بالكامل

  . الموجود في الخریطة الموجزة بالضبط باستمرار إلظھار الموضع الحالي في العارض ثالثي األبعاد
  بعاد نفسھ التحكم في الحركة داخل العارض ثالثي األ •

  
 لعملیات ضبط الموضع في العارض ثالثي األبعاد، یمكنك أیًضا التفاعل الخریطة الموجزةأثناء استجابة إطار 

انقر نقًرا مزدوًجا فوق أیة منطقة داخل اإلطار وسیقوم كل من .  نفسھالخریطة الموجزةمباشرًة مع إطار 
 الذي تنقر الخریطة الموجزةقطة الموجودة في إطار العرض الموجز والعارض ثالثي األبعاد بضبط موضع للن

على سبیل المثال، إذا كان العرض الحالي موجوًدا في الوالیات المتحدة، فیمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق . فوقھ
 والعارض ثالثي األبعاد إلى الموضع الخریطة الموجزةالقارة األفریقیة، فیتحرك بعد ذلك كل من مؤشر 

  . الجدید

  التصغیر/ حجم اإلطار الموجز ونسب التكبیرضبط

: Macبالنسبة ألنظمة تشغیل  (عرض ثالثي األبعاد > خیارات > أدوات، حدد الخریطة الموجزةلضبط تفضیالت 
Google Earth < اضبط عنصر التحكم في شریط التمریر في خیارات ). عرض ثالثي األبعاد > تفضیالت

  . الخریطة الموجزة لضبط مقیاس الخریطة الموجزة من صغیر إلى كبیر

، یمكنك أیًضا ضبط نسب األرض عرض ثالثي األبعادعالمة التبویب  > خیاراتباستخدام اإلعدادات الموجودة 
تتضمن ھذه النسبة ثالثة . الخریطة الموجزة بالنسبة للنسب الموجودة في العارض ثالثي األبعادالمعروضة في إطار 

  :عناصر أساسیة
 بغض الخریطة الموجزة یتم عرض خریطة األرض بالكامل في إطار -) اإلعداد االفتراضي (ما ال نھایة:١ •

.  ذلك فیما سبق في مثال باریستم توضیح. النظر عن مساحة األرض المعروضة في العارض ثالثي األبعاد
 بالضبط مع العرض الموجود في العارض ثالثي خریطة موجزة یتوافق العرض الموجود في اإلطار - ١:١

 حدود العرض الحالي باستخدام مربع الخریطة الموجزةكما ھو موضح فیما یلي، یرسم اآلن إطار . األبعاد
ود خارج العارض ثالثي األبعاد الحالي في اإلطار یتم عرض مقدار األرض الصغیر الموج. تحدید أحمر
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  .الموجز

  
" تصغیر/تكبیر"ُینشئ ھذا عامل .  یقصد بھ أي رقم تقوم بتعیینھ مضروًبا في العرض الحاليرقم ھنا، - رقم:١ •

یوضح المثال .  أو أي معامل آخر٥٠ أو ١٠نسبي، بحیث یمكنك اختیار التصغیر عن العرض الحالي بمعدل 
  .٢٦٠التصغیر حتى /التالي نفس العرض المقرب لمبنى موجود في باریس بضبط عامل التكبیر

  

  عرض التفضیالت

یمكنك تعیین عدد من التفضیالت للتأثیر على صور العارض ثالثي األبعاد وكذلك طریقة عرض الرموز والتسمیات 
  :للوصول إلى ھذه اإلعدادات، قم بإجراء ما یلي. والعناصر األخرى

  . عرض ثالثي األبعاد > خیارات > واتأد انقر فوق :Windows/Linuxبالنسبة ألنظمة تشغیل  •
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  . عرض ثالثي األبعاد > تفضیالت > Google Earth انقر فوق :Macبالنسبة ألنظمة تشغیل  •

  

، حیث إنھ كلما زادت التحسینات، زادت Google Earthعلى أداء برنامج یجب مراعاة أن بعض التحسینات تؤثر 
  : وتتضمن اإلعدادات. الموارد المطلوبة لجھاز الكمبیوتر لدیك

 تحدد منطقة التفاصیل مساحة منطقة العارض ثالثي األبعاد التي تتضمن بؤرة -) التركیز (منطقة التفاصیل •
لتحسین أداء غالبیة أجھزة الكمبیوتر، یتم تعیین اإلعداد متوسط . سلویتم حساب ذلك بالبك. تركیز عالیة الدقة

ُیوصى بتعیین اإلعداد كبیر فقط ألجھزة الكمبیوتر ).  بكسل٥١٢ × ٥١٢(باعتباره حجم المنطقة االفتراضي 
یتم الحظ أنھ .  میغابایت كحد أدنى، ألن ھذا یمثل میزة ذاكرة مكثفة٣٢المزودة بذاكرة بطاقة رسومات سعتھا 

یمكنك تحسین أداء برنامج . تعیین ھذا تلقائًیا إلى مستوى تفصیل أعلى إذا كان لدیك بطاقة رسومات قویة
Google Earthباختیار إعداد أصغر، ولكن یترتب على ذلك الحصول بؤرة تركیز بدقة أقل  .  

  

  
  تفاصیل التقلیل التدریجي  .١
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  منطقة التفاصیل بتركیز عالي  .٢
 قم بتعدیل ھذه المیزة لتعیین عدد وحدات البت المستخدمة لعرض األلوان في - ألوان المظھر السطحي •

  . عرًضا أكثر واقعیة)  بت٣٢(وینتج عن اللون الحقیقي . العارض ثالثي األبعاد
 یعتبر الترشیح متباین الخواص طریقة مستخدمة لترشیح -) عرض أفقي واضح (این الخواصترشیح متب •

یؤدي تمكین ھذه المیزة إلى إنتاج . وحدات البكسل في تكوین مظھر سطحي إلنتاج صورة أكثر وضوًحا
رة كما تتطلب ھذه المیزة ذاك. صورة أكثر وضوًحا خالل العرض األفقي عند عرض األرض من زاویة مائلة

 ٣٢بطاقة رسومات أكبر، ولذلك استخدم ھذا الخیار فقط إذا كانت بطاقة الرسومات الخاصة بك تحتوي على 
  . یتم تعیین ھذا الخیار إلى منخفض افتراضًیا. میغابایت من الذاكرة على األقل

عارض ثالثي  استخدم ھذه المیزة لتغییر الحجم االفتراضي للتسمیات والرموز في ال- الرموز/حجم التسمیات •
یمثل اإلعداد صغیر اإلعداد األمثل للمناطق الحضریة التفصیلیة التي یوجد فیھا عادًة عدد كبیر من . األبعاد

التسمیات والرموز، ولكن إذا كنت تنظر عاًدة إلى كل من المناطق الكبیرة والحضریة، فاختر اإلعداد متوسط 
تولیف راجع أیًضا . ت عالیة في العارض ثالثي األبعادحتى تظھر العالمات الموضعیة المعروضة من ارتفاعا

  . عرض النقاط المھمة
 بما في ذلك برنامج( تعتمد غالبیة تطبیقات الكمبیوتر التي تستخدم رسومات عالیة التفاصیل - وضع الرسومات •

Google Earth ( على أحد برنامجي عرض ثالثي األبعاد على كمبیوتر یعمل بأنظمة تشغیلWindows 
 Google، یدعم برنامج Mac وLinuxوفي أنظمة تشغیل . Direct X أو OpenGLوھما برنامج 

Earth برنامج OpenGLوألن .  فقطOpenGL ھو برنامج العرض لغالبیة بطاقات الرسومات، یستخدم 
 DirectXمع ذلك، قد یتطلب النظام الخاص بك .  ھذا الوضع افتراضًیاGoogle Earthج برنام

(Windows(عندما تبدأ تشغیل برنامج . ، أو قد یعمل النظام الخاص بك في الوضع اآلمن بشكل أفضل
Google Earthیمكنك تحدید عرض صور ثالثیة األبعاد یناسب أجھزة النظام الخاصة بك بشكل أفضل ، .

 تحدید اإلعداد األنسب لبطاقة Google Earth، فیحاول برنامج Windowsا كنت تستخدم أنظمة تشغیل إذ
  .الرسومات الخاصة بك ویقترح أن تقوم بالتغییر تلقائًیا

  
)Windowsتوجد طریقتان الختیار برنامج )  فقطOpenGL أو DirectX كبرنامج عرض رسومات 

  : ثالثیة األبعاد خاص بك
o حدد تعیین - ئمة ابدأتحدید القا DirectX بمثابة العارض االفتراضي من البرامج - Google 

Earth تحت القائمة ابدأ في الكمبیوتر الخاص بك أو اختر تعیین OpenGL ... ،بعد تحدید وضع الرسومات
 لیعمل في وضع الرسومات Google Earthینبھك مربع حوار بحدوث التحدید، ویمكنك بدء تشغیل برنامج 

  . المختار
o حدد برنامج - تحدید وضع الرسومات OpenGL أو DirectX من قسم وضع الرسومات في مربع 

  . Google Earthالحوار خیارات 
 Googleعندما تالحظ وجود مشكالت في العارض ثالثي األبعاد لبرنامج " الوضع اآلمن"حدد میزة 

Earth .دمة ھذه أثناء عرض مظھر سطحي نقطي یقوم ھذا الخیار بإیقاف تشغیل میزات العرض المتق
إذا تم حل المشكلة بعد تشغیل . ومضلعات ملونة، ولذلك یقوم بتقلیل مقدار عمل بطاقات الرسومات الخاصة بك

ھذه المیزة، تكون المشكلة على األرجح بسبب بطاقة الرسومات أو برنامج تشغیل بطاقة الرسومات الخاص 
   كیف یمكنني ترقیة برنامج تشغیل بطاقة الرسومات الخاص بي؟لمزید من المعلومات، راجع . بك

 أثناء قیامك بتحریك مؤشر الماوس في العارض ثالثي األبعاد، یتم عرض - العرض/إظھار خطوط الطول •
  .  الیسرى للعارض ثالثي األبعادإحداثیات الطول والعرض في الزاویة السفلى

  
على سبیل المثال، (بشكل افتراضي، یكون عرض ھذه اإلحداثیات بالدرجات والدقائق والثواني 

  ).غرب" ٠٦٫٣٠'٠٥° ١٢٢شمال " ١٨٫٩٤'٢٥°٣٧
  

  
على سبیل المثال، (یمكنك تحدید خیار الدرجات لعرض اإلحداثیات الجغرافیة بالدرجات العشریة 

١٢٢٫٠٨٥١١٠-° ٣٧٫٤٢١٩٢٧°.(  
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على سبیل المثال  (مستعرض ماركاتور العالمي ذلك، یمكنك عرض ھذه اإلحداثیات باستخدام باإلضافة إلى

  ) دقیقة شمال٤١٤٢٠٧٣ دقیقة شرق ٥٨٠٩٥٤٫٥٧
  

أثناء قیامك بتحریك . Google Earth تعیین وحدات قیاس االرتفاع كما تظھر في برنامج - إظھار االرتفاع •
ي الزاویة مؤشر الماوس في العارض ثالثي األبعاد، یتم عرض ارتفاع التضاریس الموجودة تحت المؤشر ف

بشكل افتراضي، یكون عرض االرتفاع باألقدام واألمیال عندما یكون . السفلى الیسرى للعارض ثالثي األبعاد
  .مرتفًعا بشكل كاٍف

  
  

  .ض االرتفاع باألمتار والكیلومتراتیمكنك اختیار عر
  

في معظم الحاالت، .  ضبط حجم الخط ومظھره للنص أثناء ظھوره في العارض ثالثي األبعاد- الخطوط •
ط الرئیسي، ألن إعداد الخط الثانوي مخصص فقط للظروف النادرة عندما تحدث مشكلة في استخدم إعداد الخ

استخدم الخط الثانوي إذا كانت بیانات التسمیة الخاصة بك تحتوي على أحرف غیر . الخط الرئیسي الخاص بك
  . Arialمتوفرة في الخط االفتراضي 

) أقل تفصیًال(دة التضاریس لتصبح منخفضة الجودة  استخدم شریط التمریر ھذا لتعیین جو- جودة التضاریس •
لضبط مظھر التالل عندما تقوم بتشغیل عرض . مع أداء بطيء) أكثر تفصیًال(مع أداء أفضل أو عالیة الجودة 

 بما في ذلك القیم ٣٫٠ إلى ٠التضاریس في العارض ثالثي األبعاد، یمكنك تعیین زیادة قیمة االرتفاع من 
 مظھر بقیمة ١٫٥عاًدة ما ینشأ عن اإلعدادات األعلى من . ١االفتراضي لھذه القیمة ھو اإلعداد . العشریة

  . إمالة تضاریس التالل وعرضھاراجع أیًضا . ارتفاع كبیرة للغایة لغالبیة التضاریس
  . التصغیر/ضبط حجم الخریطة الموجزة ونسب التكبیر راجع - زةالخریطة الموج •

  . إظھار العناصر أو إخفاؤھا في العارض ثالثي األبعادراجع أیًضا 

  تفضیالت الذاكرة وذاكرة التخزین المؤقت على القرص

إلجراء ). راجع االعتبارات التالیة(بزیادة حجم الذاكرة وذاكرة التخزین المؤقت على القرص، یمكنك تحسین األداء 
  :ذلك، اتبع الخطوات التالیة

انقر فوق عالمة ). Macتفضیالت على أنظمة تشغیل  > Google Earth (خیارات> أدوات انقر فوق  .١
  . ذاكرة التخزین المؤقتالتبویب 

ال یلزمك معرفة الحدود الحقیقة ). راجع االعتبارات التالیة (حجم ذاكرة التخزین المؤقتأدخل قیمة في الحقل  .٢
 المتاحة  یحدد تلقائًیا الحجم حسب الذاكرة الفعلیةGoogle Earthلذاكرة الكمبیوتر الخاص بك، ألن برنامج 

  . على الكمبیوتر الشخصي الخاص بك
  ). راجع االعتبارات التالیة (حجم ذاكرة التخزین المؤقت على القرص في الحقل ٢٠٠٠أدخل قیمة أقل من  .٣

تؤدي زیادة حجم الذاكرة أو ذاكرة التخزین المؤقت على الق�رص إل�ى تح�سین األداء ولك�ن یمكن�ھ الت�أثیر س�لبًیا        یمكن أن   
ت�ؤدي زی�ادة حج�م ذاك�رة     . تعتم�د ال�ذاكرة المتاح�ة عل�ى مواص�فات الكمبی�وتر الخ�اص ب�ك          . على أداء التطبیق�ات األخ�رى     

 Google وGoogle Earth Pro باس�تخدام إص�داري   ت�سجیل األف�الم   والطباع�ة التخزین المؤق�ت إل�ى تح�سین أداء    
Earth EC .    ت ع�زین المؤق�رة التخ��عة ذاك�د س�غ ح��رص  یبل��ى الق�ت ٢ل�امج  .  غیغابای��ستخدم برن�یGoogle Earth 

ویت�یح ھ�ذا ل�ك ع�رض ص�ور األرض دون      . ذاكرة التخزین المؤقت ھذه عند عرض الصور ف�ي حال�ة انقط�اع االت�صال        
  . اتصال باإلنترنت

  :إلجراء ذلك. یمكنك استرداد بعض مساحة القرص بحذف ذاكرة التخزین المؤقت على القرص
  . جیل الخروج من الخادمتس> ملف انقر فوق  .١
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انقر فوق عالمة التبویب ). Macتفضیالت على أنظمة تشغیل  > Google Earth (خیارات> أدوات حدد  .٢
  . ذاكرة التخزین المؤقت

  . حذف ملفات ذاكرة التخزین المؤقتانقر فوق  .٣
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