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  Google earth با نرم افزار GPSارتباط دستگاه 

  

  
  

  مقدمه 

همانطور که می دانید سایت . از باال حتمآ برایتان جالب خواهد بودمشاهده ي محلی که در آن زندگی می کنید آن هم

ال و به خود را از باسایت مکانهاي مورد نظر وب  Mapامکان را به جهانیان می دهد تا با ورود به قسمتگوگل این

به اینترنت پر سرعت ندارند تا بتوانند از این سرویس استفاده اما همه ي افراد که دسترسی. صورت سه بعدي تماشا کنند

د محلی را که در آن خود بتواننساخته شد تا افراد در رایانه ي شخصی Google Earthبه همین منظور نرم افزار .کنند

به راحتی می توانید نقاط  Google Earth شما با کمک نرم افزار.تماشا کنندآنبه همراه تمام جزئیات سکونت دارند 

واقع وقتی وارد نرم افزار می شوید کره ي زمین را مشاهده خواهید کرد که در. مختلف کره ي زمین را از باال تماشا کنید

وانید آن را به چرخش در آورید تا ت میماوسآن اقیانوس ها و خشکی ها به صورت سه بعدي قرار دارند که با کمک در

ها محلی را که در آن زندگی می کنید بیابید و سپس با زوم بر روي نقطه ي مورد نظرتان شهرها ، ساختمان ها ، کوچه

توانید عالوه بر تماشاي خشکی هاي همچنین می. و سایر جزئیات محل زندگی خود را به صورت سه بعدي تماشا کنید

به تماشاي دنیاي زیر آب بپردازید که البته هدف گوگل از افزودن نقشهقیانوس ها و دریاها شده وکره ي زمین وارد ا

 خطرناك گرم شدن کره زمینجلب توجه عموم مردم به مسائل زیست محیطی و پدیده Google Earthاقیانوس ها به 

یکی دیگر از امکانات جالب .  خواهد بودباالآمدن آب اقیانوس هاکه نتیجه آن آب شدن یخ هاي منطقه قطب و می باشد

استفاده از این قسمت امکان مشاهده ي منظومه ي شمسی و کرات مختلف است که شما می توانید بااین نرم افزار

از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به امکان . بدست آوریداطالعات جالبی را در مورد منظومه ي شمسی و سایر کرات

براي بدست آوردن دقیق طول و عرض جغرافیایی محل سکونت خود و نیز امکان جستجو در نرم افزارنبدست آورد

.محل مورد نظر خود بر روي کره ي زمین اشاره کرد
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  :برخی از قابلیتهاي این نرم افزار

مشاهده ي کره ي زمین به صورت سه بعدي و از فضا

م تا چند برابر بر روي آنامکان مشاهده ي محل سکونت خود و قابلیت زو 

وساختمانها ، خیابانها : مشاهده نقاط مورد نظر به همراه جزئیات مانند....

قابلیت یافتن طول و عرض جغرافیایی محل سکونت خود

امکان مشاهده ي اقیانوسها و رفتن به دنیاي زیر آب

امکان مشاهده ي منظومه ي شمسی و دیگر کرات

ت از نقاط مورد نظرامکان گرفتن عکس با کیفی

امکان جستجو براي یافتن نقطه ي مورد نظر

پرتابل بودن و قابل حمل با فلش مموري

قابلیت بروز رسانی نرم افزار از اینترنت

زیبا و کاربرپسندی داشتن محیط 

سازگار با ویندوز هاي مختلف

 پشتیبانی کامل ازGPS

کاربرد آسان

 و...

  

  Google earthه نرم افزار انتقال اطالعات از دستگاه ب

با .ایجاد نمودرا  Google earth 5.0 به نرم افزار GPSال داده ها از دستگاه  شرکت گوگل امکان انتق2009در سال 

 ،داده هاي موجود در GPS این امکان وجود دارد که پس از برقراري ارتباط بین کامپیوتر و GPSداشتن دستگاه 

  انتقال داد و آنها را درGoogle earth را به نرم افزار  Routeو  ها Trackو  ها Waypointشامل  GPSدستگاه 

  .مشاهده کردسه بعدي  این  محیط گرافیکی
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GPSهاي پشتیبانی شده   

 را پشتیبانی  Wintec WBT-201 وGarmin ، Magellanاین نرم افزار در حال حاضر بسیاري از مدلهاي 

 پشتیبانی Google earth فزار نرم ا که توسطیلیست تمامی دستگاه های GPSBabel web siteدر سایت .میکند

 را نیز می توان امتحان کرد ولی این امکان وجود دارد که شاهد بروز GPSسایر دستگاه هاي .می شوند ،موجود است

  .اشیم و داده ها بدرستی کار نکنندایرادات و اشکاالتی ب

ن از داده هاي انتقال یافته به  که توسط این نرم افزار پشتیبانی نمی شود،می تواGPSدرصورت استفاده از دستگاه 

 با فرمت هاي GPS TrackMakerو یا EasyGPS،  GPS Utility توسط نرم افزار هاي رابطی مانند کامپیوتر

*.gpx  ،*.kml، *.kmzو یا  *.locمحیط در استفاده کرد و آنگاه فایل مورد نظر را  Google earthمشاهده کرد .  

  

  نحوه ارتباط 

معموال دستگاه هاي . نیاز داریمUSB یا Serialبه یکی از کابلهاي ارتباطی   با کامپیوترGPSاه  ارتباط دستگبراي

GPSاگر دستگاه . باتوجه به نوع مدل با یکی از این نوع کابل هاي فروخته می شوند GPS شما این کابل را به همراه 

  .ر را تهیه کرد سایت شرکت تولید کننده کابل مورد نظید با مراجعه بهنداشت می توان

  

  GPSداده هاي دستگاه 

 با GPSپس از برقراري ارتباط . قابل کنترل است و می توان انتخاب کرد چه نوع داده اي منتقل شود هاانتقال داده

 و یا همه Waypoint، Track، Routeپنجره اي ظاهر می شود و از شما می پرسد کدام یک از داده هاي  سیستم

  .انتقال دهدر را به نرم افزاموارد 

Track یا Track point نقاطی هستند که بصورت اتوماتیک توسط دستگاه GPSثبت می گردد .

Waypointمانند خانه،قله،جانپناه. نقاط ثبت شده توسط کاربر هستند و معوال با یک نام مشخص شده اند

Route است مسیري است که از مجموعه اي از نقاط ثبت شده توسط کاربر تشکیل شده.

  

 انتقال اطالعات

  : دو راه وجود داردGoogle earth به نرم افزار GPSال داده هاي دستگاه جهت انتق

  )فایل هایی که قبال به کامپیوتر انتقال داده شده اند( موجود GPSال فایلهاي داده انتق-1

GPSانتقال دادها بصورت مستقیم از دستگاه -2

 را به ل از خارج شدن و بستن برنامه، آنها ؛ قبGoogle earthه به نرم افزار نمودن داده هاي انتقال یافتبراي ذخیره 

  . انتقال دهید"My Places"پوشه 

  

  انتقال اطالعات از فایل هاي موجود

 ، GPX، Garmin GBDاز قبیل ( را از هر نوعی که توسط نرم افزار پشتیبانی می شود GPS فایلهاي یدمی توان

NMEA Log fileعدي نرم افزار  به محیط سه بزیر هاي  روشیکی ازاب)  و غیرهGoogle earthانتقال دهید :  

 به گزینهOpen  از منويFileیل مورد نظر خود را انتخاب نموده و  و فاوید را برOpenنمایید 

 باDrag  و Dropفایل مورد نظر به محیط نرم افزار 
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 به گزینهGPS از منوي Tools بروید و بر روي "Import from file" فایل  کلیک کرده و پس از انتخاب

  . نماییدOpenمورد نظرآن را 

 همانند آنچه که GPS Data Importدر هنگام انتقال اطالعات از فایل هاي ایجاد شده ،با انتخاب گزینه هاي پنجره 

  .دیصویر زیر می بینید؛نحوه نمایش داده هاي خود را برمی گزیندر ت

  

  
  

فرض   بصورت پیش"Adjust altitudes to ground height"و   "Create KML Tracks"گزینه هاي

  .انتخاب شده اند

نساخت KML Tracks :  اطالعات بصورت یکTrackنمایش داده می شوند .Track  از داده هایی 

 می تواند اطالعات اضافی Trackدر صورت امکان .تشکیل شده است که فاکتور زمان در آن لحاظ شده است

.د ضربان قلب،دما و غیره را نیز ثبت نمایدمانن

 و همچنین نمایش پروفایل ارتفاعی در GPS بهترین انتخاب براي نمایش داده هاي دستگاه Trackگزینه 

Google Earth 5.2و نسخه هاي باالتر است .  

 ساختنKML LineStrings :  اطالعات بصورت یکLineString نمایش داده می شوند و  برخالف 

Trackاین گزینه براي کاربرانی که می خواهند داده هاي خود را به محیط .  ،فاکتور زمان در آن وجود ندارد

Google Maps و یا سایر محیط هایی که فایل هاي KMLرا نمایش می دهند ،بسیار مناسب است .

Adjust Altitudes to Ground Height:زمین سطحارتفاع ارتفاع نقاط ثبت شده را به  این گزینه

  هواپیمابا دوچرخه سواري،اتومبیل رانی و یا پرواز  پیاده روي،مانند نقاطی که شما در هنگام.تنظیم می کند

اگر این گزینه انتخاب نگردد مسیر و نقاط ثبت شده توسط شما باالتر از سطح زمین .نموده اید ثبت هستید

.دیده می شود
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  GPSتگاه انتقال اطالعات از دس

  : بسیار ساده است Google earth به نرم افزار GPSانتقال اطالعات از دستگاه 

اگر از .در ابتدا مطمئن شوید تمامی درایور هاي ضروري بر روي سیستم کامپیوتر شما نصب گردیده است.1

ما از طریق  شGPS دستگاه ارتباطویندوز به عنوان سیستم عامل بر روي کامپیوتر خود استفاده می کنید و 

 از سایت شرکت  آن و یا با دانلودGPS همراه دستگاه CD مربوطه را از USB است،درایور USBدرگاه 

. نصب نماییدگارمین

http://www.garmin.com/support/download.jsp: لینک صفحه پشتیبانی شرکت گارمین 

 به کامپیوتر متصل نموده و از خاموش بودن USB و یا Serial خود را بوسیله کابل ارتباطی GPSستگاه د.2

GPS خود اطالع حاصل نموده و سپس برنامه Google earth را اجرا نمایید .

 پس از روشن شدن و فعال شدن دستگاه نیازي به برقراري ارتباط با ماهواره ها. را روشن نماییدGPSدستگاه .3

.نیست

. نمایش داده می شود”GPS Import“پنجره . انتخاب نماییدTools را از منوي GPSگزینه .4

  
  

در صورت . خود را بر اساس شرکت تولید کننده انتخاب نماییدGPS نوع دستگاه  :Deviceگزینه .5

 Google earthاستفاده از داده هاي فایلی که قبال ایجاد شده است و انتقال آن به محیط نرم افزار 

. را انتخاب نمایید“Import from file”گزینه 
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 ها و Track، ها Waypointشامل  که GPSداده هاي موجود در دستگاه نوع  : Importگزینه .6

Route  به نرم افزار انتخاب نموده و را هستندGoogle earthانتقال دهید .  

. انتخاب نماییدنوع فایل خروجی را جهت نمایش داده ها خود : Outputگزینه .7

ارتفاع نقاط ثبت این گزینه  .را حتما انتخاب نمایید  Adjust altitude to ground heightگزینه .8

مانند نقاطی که شما در هنگام پیاده روي، دوچرخه .زمین تنظیم می کندارتفاع سطحشده را به

ین گزینه انتخاب نگردد مسیر و نقاط اگر ا.سواري،اتومبیل رانی و یا پرواز با هواپیما هستید ثبت نموده اید

.ثبت شده توسط شما باالتر از سطح زمین دیده می شود

 به نرم افزار پنجره اي مبنی GPSپس از انتقال داده ها از دستگاه . کلیک نماییدImportبر روي دکمه .9

.بر تایید این روند ظاهر می گردد

در صورتیکه پوشه . قابل مشاهده هستند GPS Deviceچسب  با برPlaceداده ها در محیط نرم افزاري و در پنل  

GPS Device با باز نمودن هریک از این پوشه ها .مشاهده می شوند را باز نمایید داده هاي انتقال یافته به تفکیک

ده ها در صورتیکه جهت انتقال دا.عالوه بر کاوش بیشتر،می توان این داده ها را ویرایش ،ذخیره و یا به اشتراك گذاشت

را انتخاب کرده باشید،فایل خروجی با هر دو فرمت در  ”KML LineString“  و  ”KML Tracks“هر دو گزینه 

  . قابل دسترسی استTrackپوشه 

  

Real Time GPS Tracking  

 Real-timeبصورت  را به GPSداده هاي  می توانمتصل کنید ،GPSدستگاهخود را به یکقابل حملکامپیوتراگر

و مکانتوانید، شما میمتصل شده باشدشما به لپ تاپGPSاگردر حال سفر دستگاه ،به عنوان مثال.مشاهده کنید

  :بدین ترتیب .ذخیره نمایید مشاهده کرده و Google earth محیط درمسیر حرکت خود  را 

ه شده به لپ فت گGPS انتقال اطالعات از دستگاه که در قسمت 4 تا 1 را طبق مراحل GPSدستگاه .1

.تاپ متصل نمایید

.را انتخاب نمایید 'Realtime' برگه GPS Importر پنجره د.2

:گزینه هاي مناسب را انتخاب نمایید .3

Protocol : اگر پروتکل مناسب را نمی دانید”NMEA“را انتخاب نمایید .
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Track point import limit :اط و موقعیت هاي ذخیرهاین گزینه محدودیت تعداد نق 

تعداد نقاط کمتر نتیجه سریع .شده و کشیده شده در بر روي صفحه نمایش را نشان می دهد

تري را بدنبال خواهد داشت و جزئیات کمتري از سفر را نشان می دهید و تعداد بیشتر نقاط 

.نتیجه عکس خواهد داد

Polling interval (seconds) : فاصله زمانی دریافت داده ها را از دستگاهGPSعیین  ت

.می کند

Automatically follow the path:  از بعدي را سه با انتخاب این گزینه نمایش

. مشاهده خواهید کردReal-timeبصورت و مسیر فعلی 

. را بزنیدStart گزینه Real-timeبراي نمایش داده بصورت .4

  :ارتفاعیپروفیل 

  . مشاهده می گرددTrackفیل ارتفاعی  پروEdit از منوي Show Elevation Profile با انتخاب گزینه

  

  محسن عسگري  :  و گردآوريترجمه
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