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Google Earth استكشاف

يضع Google Earth العامل بأمكله يف متناول يديمك، مما جيعل من الهسل استكشاف أماكن جديدة أو إعادة زيارة

األماكن املفضلة لديمك.

ما هو Google Earth؟
يعترب Google Earth أكرث من جمرد مجموعة من اخلرائط، انه أطلسًا رمقيًا

تفاعليًا يتيح لمك استكشاف الكوكب بأمكله. ميكن أن يأخذمك إىل أي ماكن

حول العامل، وصوال إىل مزنلمك اخلاص.

ُ

ً

يمت مجتيع Google Earth معًا باستخدام صور األمقار الصناعية احلديثة• 

والتصوير اجلوي الذي يغيط لك ركن من أراكن العامل.

بدءًا من عرض للكوكب بأمكله، ميكنمك التكبري إللقاء نظرة أقرب عىل بلد• 

ما أو االنتقال إىل مدينة أو عنوان شارع فردي.

وحيث أنه أكرث من جمرد نظرة عامة عىل العامل، فإن  Google Earth هو• 

أيضًا موسوعة سفر اكملة مع جوالت افرتاضية.

خيتلف  Google Earth عن Google Maps، الذي  يشبه إىل حد كبري• 

دليل الشوارع التفاعيل.

ّ

Google Earth بدء استخدام

إن استخدام Google Earth جماين وبسيط من حيث اإلعداد وذلك بإستخدام

المكبيوتر أو جهاز محمول. ستذهبون حول العامل وتكتشفون أماكن جديدة يف

وقت قصري.

يعمل  Google Earth يف متصفح الويب عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك،• 

أو ميكنمك تثبيت تطبيق Google Earth اخلاص عىل هاتفمك الذيك أو
.Android أو Apple جهازمك اللويح الذي يعمل بنظام

بسبب الشاشة الكبرية، يعمل  Google Earth بشلك أفضل عىل•

جهاز المكبيوتر.

ّ

استكشفوا العامل جمانًا باستخدام 

Google Earth

 يعمل Google Earth عىل 
معظم املتصّفحات، مبا يف ذلك 

Google Chrome
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يعمل Google Earth عىل معظم املتصفحات، مبا يف ذلك Chrome و Mozilla Firefox و Microsoft Edge و• 

.Google Chrome إذا مل يعمل بشلك موثوق عىل متصفح جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، حفاولوا تثبيت متصفح .Opera

ان Google Earth جماين متامًا، بغض النظر عن اجلهاز الذي تستخدمونه. الستخدامه عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك،• 

google.com/earthوموا بزيارة ق

حتتاجون إىل البقاء متصلني باإلنرتنت عند استخدام Google Earth. لكام اكن اتصالمك باإلنرتنت أرسع، فسوف يمت• 

تشغيل Google Earth بشلك أكرث سالسة.

بدءًا من عرض لألرض من الفضاء، ميكنمك البحث عن نقطة اهمتام أو عنوان شارع يف رشيط البحث.• 

بدال من ذلك، ميكنمك تدوير الكرة األرضية والنقر عىل أي ماكن لالنتقال إليه للحصول عىل صورة أفضل.• 

ّ

ّ ّ

ّ

ٍ

ً

Google Earth احبثوا عن نفسمك عىل

ال يليق Google Earth نظرة إىل العامل من األعىل حفسب، بل يتيح لمك أيضًا التكبري لرؤية الكثري من التفاصيل اإلضافية عىل
اخلرائط ملساعدتمك يف العثور عىل وجهتمك.

بشلك افرتايض، تتضمن اخلرائط احلدود والطرق وأمساء األماكن، ولكن ميكنمك اختيار عرض واحض للعامل أو إضافة تفاصيل• 

إضافية مثل وسائل النقل العام.

أثناء التكبري، سيضيف Google Earth تلقائيًا مزيدًا من التفاصيل إىل الصورة أثناء الطريان عرب الحساب.• 

ميكنمك تكبري الصورة وصوال إىل مستوى الشارع ومشاهدة أسطح املنازل واألفنية اخللفية يف حيمك.• 

عندما تكونون يف مستوى منخفض بدرجة اكفية، ميكنمك النقر فوق الزر ثنايئ األبعاد/ثاليث األبعاد حىت تشاهدون عرضا• 

ثاليث األبعاد للعامل.

ميكنمك النقر فوق رمز اهلدف (Target) لالنتقال مبارشة إىل موقعمك احلايل يف العامل احلقييق. (قد يطلب منمك جهاز• 

المكبيوتر اخلاص بمك إذنا إلخبار Google Earth مباكنمك.)

•Google Earth تذكروا أنمك ال تنظروا إىل املنظر يف الوقت الفعيل للعامل، فقط صور. وهذا يعين أنه ال ميكنمك استخدام

للتجسس عىل الناس، وال ميكهنم التجسس عليمك.

ُ

ّ ً

ً

ً

ّ

كيف ميكنمك العثور عىل األشياء عىل Google Earth؟

يشبه Google Earth حمرك حبث للعامل الطبييع، مما جيعل من الهسل العثور عىل أي موقع واستكشافه عرب الكرة األرضية

بنقرات قليلة عىل املاوس.
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ستجدون  رشيط البحث يف قامئة التحمك الرئيسية عىل اليسار،• 

انقروا فقط عىل رمز العدسة املكربة.

ميكنمك البحث عن بلد أو مدينة أو ضاحية - يف أي ماكن يف العامل –  • 

أو ميكنمك إدخال عنوان الشارع بالضبط. وهذا جيعل من الهسل العثور
عىل مزنلمك.

ميكنمك أيضًا البحث عن املعامل ونقاط االهمتام األخرى باالمس.• 

ميكنمك أن تسألوا عن  متحف اللوفر ويمت نقلمك إىل باريس،

أو ميكنمك البحث عن فئة مثل املتاحف ورؤية مجيع األخشاص
املوجودين يف املنطقة املجاورة.

يفهم Google Earth أيضًا طلبات البحث األساسية، مثل عامصة فرنسا.• 

من الهسل وضع عالمات مرجعية عىل األماكن حبيث ميكنمك الرجوع إلهيا بانتظام.• 

وحاولوا استخدام أزرار Voyager وأشعر بأنين حمظوظ (I’m Feeling Lucky) لتجربة ما هو غري متوقع.• 

ّ

ّ

ِ
ّ

ّما هو التجول اإلفرتايض؟

أنمت غري مقيدين فقط باملنظر من األعىل، يتيح لمك Google Earth أيضًا

مشاهدة املنظر من األرض. وهذا يساعدمك عىل استكشاف العامل مكا لو كنمت

متشون هناك بالفعل عرب الشوارع.

ّ

يمت التقاط صور التجول اإلفرتايض بواسطة سيارات خاصة مزودة باكمريات• 

عىل السطح، مما يعين أن التجول اإلفرتايض يحمس لمك بالسري عىل طول

أي شارع تقريبًا يف العامل. ما عليمك سوى النقر عىل األهسم البيضاء

لالنتقال إىل النقطة التالية عىل الطريق.

عند حسب رمز التجول اإلفرتايض عىل اخلريطة، سرتون خطوطًا زرقاء• 

عىل طول الطرق اليت تتوفر فهيا مزية التجول اإلفرتايض.

عندما تكونون يف مزية التجول اإلفرتايض، فإنمك حتصلون عىل منظر بنطاق• 

360 درجة للعامل، مع القدرة عىل تكبري األشياء إللقاء نظرة فاحصة.

ومثل الصور امللتقطة عرب القمر الصنايع والتصوير اجلوي، يمت حتديث صور التجول• 

اإلفرتايض بانتظام، لذا من اجلدير العودة مرة أخرى للحصول عىل نظرة أخرى.

ال يقترص التجول اإلفرتايض عىل منظر من الشارع فقط. يف كثري من األحيان تذهب•
الاكمريات خارج مسار الطرق، مما يحمس لمك بالسري يف احملالت التجارية أو القيام

برحلة عرب حديقة وطنية.

ّ ّ ّ

ّ

ّ

ّ ّ

ّ ّ

ّ ّ

ّ

أنقروا عىل رمز التجّول اإلفرتايض للحصول 
عىل منظر مبستوى األرض ملوقع ما

 استخدموا وظيفة البحث الستكشاف 
أي ماكن يف العامل
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