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õجوجل إیرثGoogle Earth -:
ھ  و برن  امج خرائط  ي وجغراف  ي معلوم  اتي ك  ان یطل  ق علی  ھ ف  ي األص  ل 

D 3Earth Viewer   أنش  أتھ ش  ركة ك  ي ھ  ولKeyhole  وھ  ي
.2004شركة امتلكتھا جوجل سنة 

õ يرسم البرنامج خريطـة
لــــألرض عــــن طريــــق 
تركیب الصـور التـي تـم 
الحصول علیھا من صور 
األقمـــــار الصـــــناعیة، 
والتصوير الجـوي ونظـم 

المعلومات الجغرافیة
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õ شركھ جوجل ایرث ثالث أنواع من التراخیص تمتلك :
 Google Earth) محدودة المھام ( جوجل إیرث نسخة مجانیة §
ویتضمن ممیزات محجوبة (Google Earth Plusجوجل إیرث بالس §

)إضافیة 
Google Earth Proإیرث برو و جوجل §

õ وھو اآلن متاح 2005تم إعادة نشر المنتج باسم جوجل إیرث في عام ،
ویندوزبنظام تشغیل لالستخدام على الحواسیب الشخصیة
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õ ق  ام جوج  ل إی  رث بع  رض ص  ور مختلف  ة باألقم  ار الص  ناعیة لس  طح
والبی وت، األرض، مما یسمح للمس تخدمین أن ی روا أش یاء مث ل الم دن 

تعتمد غالبا اتاحة درجة قرب الصورة عل ي درج ة األھمی ة والش عبیة، 
مغط اه بدرج ة ق رب ) م ا ع دا بع ض الج زر(ولكن في معظ م األرض 

متر 15تصل إلي 
õ كان ت ص  ور المب  اني ثالثی  ة األبع  اد تقتص ر عل  ي بع  ض الم  دن وب  أداء

.فقیر وبدون بنیة
õفالعدید من المباني والمنش آت م ن مختل ف أنح اء لھ ا تفاص یل ما األن أ

ثالثیة األبعاد
õ لغة 37وأصبح جوجل إیرث متوفر بـ  5.0منذ النسخة
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õ ای  رثمن  ذ نس  خة جوج  ل  v4.2، ت  م ادراج محاك  اة الطی  ران كمی  زة
صبح الخیار غیر خفي افتراضیا 4.3في النسخة خفیة،  ً . أ

õ فالكون و فایتنج 16-طرازین إفالحالي الوقت فيCirrus SR-22 
ھي الطائرة الوحیدة التي یمكن اس تخدامھا، إض افة إل ى ع دد قلی ل م ن 

.المطارات
õ عل  ى جھ  از محاك  اة م  ع ذراع ال  تحكم أو الس  یطرة الممك  ن أیض  ا م  ن

.الماوس، وإن لم تكن كل المودیالت مدعومة حالیا
õ الق درة عل ى الس فر إل ى أي  إی رثسمات محاكاة الطی ران لجوج ل من

لقائد الطائرة أن یخت ار أي موق ع العالم، یمكن من المواقع المدعمة في 
لیبدأ الطیران أو محاولة الھبوط برحلة إل ي األرض ف ي أي مك ان م ن 

.العالم
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õ وتس مح للشارع °  360 بانورامیةتزود جوجل رؤیة الشارع بمستوي رؤیة
للمستخدم بمشاھدة أجزاء من مدن مختارة والمناطق الحض ریة المحیط ة بھ ا 

.علي مستوي أرضي
õ خدمة خرائط جوج ل، ل م یك ن مت اح س وى  2007مایو  25بدأت في عندما

.مدینة أمریكیة 40ومنذ ذلك الحین توسعت ألكثر من . خمس مدن
õ الشارععمل تحدیث اآلن الستكمال رؤیة یجريStreet View   في معظم

وإس  بانیا الم  دن الرئیس  یة ف  ي أس  ترالیا ونیوزلن  دا وك  ذلك أج  زاء م  ن الیاب  ان 
.وفرنسا والمملكة المتحدة وھولندا وإیطالیا

õ عن  د عم  ل جوج  ل رؤی  ة الش  ارع ی  تم ع  رض الص  ور الت  ي س  بق ان اتخ  ذتھا
تل  ك األجھ  زة، یمك  ن مش  اھدة الس  یارات، وباس  تخدام ك  امیرا محمول  ة عل  ى 

.الصور في أحجام مختلفة ،من أي اتجاه، ومن زوایا مختلفة
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õ می زة جوج ل المح یط والت ي ) 2009فبرای ر ( 5.0تم تقدیم في نس خة
تس  مح للمس  تخدمین بمش  اھدة ع  ن ق  رب تح  ت س  طح المح  یط وع  رض 

.قیاس األعماق ثالثي األبعاد تحت األمواج
õ طبقة م ن المحتوی ات والت ي تحت وي عل ي معلوم ات  20دعم أكثر من

 2009أبری  ل  14وف  ي . م  ن كب  ار العلم  اء ومختص  و عل  م المحیط  ات
.أضافت غوغل بیانات لتضاریس تحت المیاه للبحیرات الكبرى
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õ صور تاریخی ة تس مح للمس تخدمین للرج وع 5.0تم تقدیم في النسخة ،
.بالزمن ودراسة المراحل األولي ألي مكان

õ ھذه المیزة مفیدة جدا ألغراض البحوث التي تحتاج إلى تحلیل سجالت
الماضي ألماكن مختلفة
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õ یش  مل ك  رة جغرافی  ة منفص  لة لكوك  ب الم  ریخ والت  ي  5جوج  ل إی  رث
.یمكن عرضھا وتحلیلھا من أحل أغراض بحثیة

õ الخ رائط ذات ج ودة أعل ي منھ ا ف ي نس خة المتص فح الخاص ة بجوج  ل
.المریخ وھي تشمل أیضا تصمیمات ثالثیة األبعاد لتضاریس المریخ

õ  وھناك أیضا بعض الصورة العالی ة الج ودة للغای ة م ن ك امیرا م ارس
وھ   ي ذات ج   ودة مش   ابھة لتل   ك HiRISEریكونیس  انس أوربیت   ر، 

.الخاصة بالمدن في جوجل إیرث
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õ ھن  اك العدی  د م  ن الص  ور البانورامی  ة عالی  ة الدق  ة م  ن العدی  د م  ن ال  ذین
 Roversھبط وا عل ى س طح الم ریخ، مث ل رحل ة الم ریخ االستكش افیة 

وس  بیریت وأبورتی  ونیتي والت  ي یمك  ن مش  اھدتھا بطرق  ة مماثل  ة جوج  ل 
ستریت فیو
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õ قام ت جوج ل بتق دیم نس خة 11لبعث ة أبول و  40في ال ذكري الس نویة ال ،
جوج  ل إی  رث م  ن جوج  ل القم  ر، والت  ي تس  مح للمس  تخدمین أن یعرض  وا 

. صور للقمر من القمر الصناعي
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Google Earth Pro:
معد االستخدامات التجاریة والفنیة بحیث یتم االستفادة منھ من قبل الشركات 

الخ...والقطاع الخاص والدولیھوالمؤسسات التجاریة 
دوالر في السنة ویمیز ھذه الخدمة أداء أسرع في  400ورسوم االشتراك بـ

اكتشاف التضاریس محسن لطباعة وأدوات تعلیق إضافیة وأدوات قیاس إضافیة 
یتیح لك قیاس األماكن بدقة من حیث المساحة والطول ) قطر الخ.میل.متر مربع(

ویقدم دعم للعمالء عن طریق االیمیل والھاتف.والعدید من المیزات والخدمات
)أیام فقط مجانا  7یمكن تجربة المنتج لمدة (
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:  Google Earth Proأمثلة لمستخدمین 

العقارات -1
یستفید أصحاب العقارات بتوفیر الجھد والوقت والمال في البحث عن األماكن الحیویة للعقار وإعطاء 
دراسة تحلیلیھ عن الموقع ومدى أھمیتھ وما ھو نوع االستثمار أي  أن العقارات في موقع تختلف عن 

.موقع آخر وھذه نظره یفھمھا العقارین

وھذه المیزة تخدم المعماریین في ھذا المجال، حیث من خاللھا یمكن التعرف على 
أنسب المواقع إلنشاء مشروع معین، كما ویساعد على توضیح أھم معالم الموقع 

13.وتضاریسھ ودراستھ من جمیع الجوانب



التأمین. 3
یعطي لشركات التأمین معلومات شاملھ عن األماكن التي تكثر فیھا المخاطر حیث یوفر علیھا الوقت 

والجھد في جلب المعلومات عن األماكن التي تكثر فیھا المخاطر التضاریسیة مثل وحدة سكنیة 
.بالقرب من زالزل وفیضانات
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وما ھي األنظمة االلكترونیة التي  Google Earthمتى تم السماح لألشخاص العادیین باستخدام 
یتعامل معھا البرنامج ؟

، وھو اآلن متاح لالستخدام علي 2005في عام  Google Earthتم إعادة نشر المنتج باسم 
و األحدث، ونظام  X 10.3.9الحواسب الشخصیة بنظام تشغیل ویندوز واألحدث، ونظم تشغیل ماك 

أیضا متاح كمتصفح  FreeBSD .Google Earth، ونظام تشغیل 2.4 كیرنل لینوكستشغیل 
إنترنت إكسبلورر ،  سفارى،  3 فیرفكس موزیاللمتصفح ) 2008یونیو سنة  2تم إصداره في (
، كتحمیل مجاني من متجر 2008أكتوبر  27في  فونوأصبح أیضا متاح على نظام تشغیل آي .

. Keyhole based clientباإلضافة إلى إصدار تحدیث من .التطبیقات
.أیضا صور لألرض علي قاعدة بیانات موقعھم القائم علي برمجیات الخرائط  جوجلأضافت 
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õالشاشة الرئیسة عند فتح البرنامج
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منھا في االرك ماب واالستفادة  ایرثیمكن اخذ صوره من جوجل 
õ نضع اربع عالمات موضعیھ :اوال
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õ اضافھ الصورة الى برنامج : ثانیاarc map  لتعدیل االحداثیات
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õ یتم اضافھ شریط جیورفرنس لتعدیل احداثیات الصورة : ثالثا
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õ نق  اط ف  ي الص  ورة وبع  دھا  4م  ن الش  ریط وض  ع االح  داثیات  ل  ل:رابع  ا
تصبح الصورة ذات احداثیات  فلسطینیة
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لمجال الھندسة  Google Earthفوائد برنامج 
:المعماریة 

البحث عن المواقع المناسبة إلنشاء المشاریع المتنوعة، حیث یوفر البرنامج إمكانیة  -1
.الوصول إلى أي موقع في العالم عبر األقمار الصناعیة

،  Google sketch upبرنامج للتصمیم وھو برنامج Googleأصدرت شركة  -2
،حیث أنھم Google Earthوھو یمكن المعماریین من تنزیل صور ومجسمات من برنامج 

.تابعین لنفس الشركة 
رسم خرائط معینة ونقلھا إلى برنامج  Google Earthیمكن من خالل برنامج  -3

.االوتوكاد
. یمكن االستفادة منھ في مجال المساحة  -4
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