
1

بسم اهللا الرحمن الرحيم

عنوان:
Google EarthبهCivil3Dخروجی گرفتن از اطالعات 

گردآورنده:
حسن محمدپور-کارشناس نقشه برداري



حسن محمدپور

2

اطالعات 
در این جزوه ي آموزشـی سـعی بـر ایـن بـوده کـه نحـوه ي خروجـی

Cad

طبق سیستم تصویر مورد نظـر بـراي مثـال

آموزش داده شود فرض کنید شـماGoogle Earthبه 
در یـــک پـــروژه ي راهســـازي مســـوول نقشـــه بـــرداري هســـتید یـــا یـــک
کارتوگراف میباشید و به شما دستور داده شده است که یک مسیر را بـا
استفاده از نقاط بنچ مارك طراحی کنیـد حـال بـراي راحتـی کـار مـی

یر را در موقعیت جهـانی آنتوانید مسیر خود را طراحی کنید و این مس
UTMبـر روي نـرم افـزار

طبق شکل زیر بعد از باز کردن نـرم افـزار بـه زبانـه ي

Google Earthو تحلیل هاي اولیـه را انجـام دهیـدمشاهده نمایید
براي مثال اگر مسیر پیشنهادي شما از یک روستا عبور کند می توانیـد

پردازیماین مسیر را تغییر دهید حال به آموزش این نرم افزار می

Outputپانـل
Publishگزینـه يPublish to Google Earthرا انتخـا مـی

کنیم 
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مـیDescribeبا این کار پنجره ي زیر باز می شود کـه در قسـمت
توانیم نام و توصیف فایل خروجی را وارد نماییم

وارد می شویم در این صـفحه مـیItemsبه قسمت Nextبا انتخا 
... براي مثال خط یا دایـره یـایم مشخص کنیم که چه موضوعاتی توان
خروجی گرفته شود Google Earthبه 
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تمام موضوعات ترسیمی خروجی گرفتـه  1در صورت انتخاب گزینه ي 
در فضاي 3می توانیم از قسمت 2می شود در صورت انتخاب گزینه ي 

ترسیمی موضوعات خروجی گرفتـه شـده را انتخـاب کنـیم بـا انتخـاب       
تمام اطالعـات اضـافی   5تمام متن ها و با انتخاب گزینه ي 4گزینه ي 

مواد رنـدر  6نه ي شامل آزیموت ها و طول ها و در صورت انتخاب گزی
نسبت داده شده به موضوعات خروجی گرفته می شود با انتخاب گزینـه  

ــفحه ي   Nextي  ــه ص ــر ب ــکل زی ــق ش وارد Geo-Referenceطب
خواهیم شد

در صورتی که براي فایل ترسیمی سیستم مختصات تعریف کرده باشیم 
رت انتخاب شده نشان داده خواهد شدبراي ما به صو1قسمت 
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بـه صـورت دسـتی مختصـات     2اینصورت می توانیم در قسمت در غیر 
وارد یـا از صـفحه ي ترسـیم انتخـاب     3محلی یک نقطه را در قسمت 

مختصات جغرافیایی یـا ژئودتیـک همـان نقطـه را     4کنیم و در قسمت 
نیز بایـد اخـتالف   5وارد یا از صفحه ي ترسیم انتخاب کنیم در قسمت 

شمال جغرافیـایی را وارد کنـیم  بـا    ها در فایل ترسیمی وYبین محور 
وارد می شویم Nudgeبه صفحه ي Nextانتخاب گزینه ي 

می توانیم به موضوعات ترسیمی در خروجی روي نرم افزار 1در قسمت 
Google Earth یکOffset     نسـبت دهـیم بـه عبـارتیLocation

ها Zها و محورYها و محور Xموضوعات ترسیمی را نسبت به محور 
کنـیم کـه ارتفاعـات    مـی تـوانیم مشـخص    2تغییر دهـیم در قسـمت   
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موضوعات ترسیمی نسبت به سـطح زمـین در نظـر گرفتـه شـود  و در      
می توانیم مشخص کنیم مبناي ارتفـاع موضـوعات ترسـیمی    3قسمت 

مـی تـوانیم مشـخص کنـیم     4سطح متوسط دریاها باشد و در قسـمت  
ترسیمی باشد در حقیقـت ایـن   ارتفاعات همان ارتفاعات زیر موضوعات

مـی باشـد بـا    Google Earthمقدار ارتفاع همان ارتفـاع نـرم افـزار   
مـی رویـم در ایـن صـفحه     Fileبه صفحه يNextانتخاب گزینه ي 

و ) فشرده(Kmzآدرس ذخیره شدن فایل خروجی در قالب فرمت هاي 
Kml)تعیین می کنیم ) غیرفشرده

مـی  Publish and Viewبه صفحه ي Publishبا انتخاب گزینه ي 
رویم
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Googleفایـل خروجـی را درنـرم افـزارViewدر نهایت با انتخـا

Earthمشاهده می کنیم

پایان


