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بی شک گوگل مپ را میتوان یکی از کاربردی ترین برنامه هایی دانست که این شرکت عرضه کرده است. استفاده از آن

به قدر رواج پیدا کرده که تقریبا هر جایی را (خصوصا در شهر های بزرگ) با استفاده از این اپلیکیشن پیدا میکنیم.

گوگل مپ آنقدر دقیق است که میتوانید حتی کوچه پس کوچه های روستاها و شهرهای دور افتاده را هم از طریق آن

پیدا کنید. اما گاهی ممکن است به جاهایی برویم که دسترسی به اینترنت برای مان مقدور نباشد. در چنین مواقعی بهتر

است که از خاصیت آفالین این برنامه استفاده کنیم.

گوگل مپ چیست؟

آنچه در ادامه خواهید خواند :
گوگل مپ چیست؟•

چه احتیاجی به استفاده از گوگل مپ در زمان آفالین بودن است؟•

چگونه به حالت آفالین از گوگل مپ استفاده کنیم؟•

Google Maps API چیست؟•

نقشه گوگل برای موبایل چیست؟•

Google Maps Live View چیست؟•

چگونه فاصله را در Google Maps می توان اندازه گیری کرد؟•
سواالت پرتکرار•

آیا میتوان از نقشه گوگل به شکل آفالین استفاده کرد؟•

چگونه میتوان نقشه یه منطقه را روی گوشی سیو کرد؟•
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Google Maps یک سرویس وب است که اطالعات دقیقی در مورد مناطق جغرافیایی در سراسر جهان ارائه می دهد.

عالوه بر نقشه های جاده ای معمولی، نقشه های گوگل نماهای هوایی و ماهواره ای بسیاری از مکان ها را ارائه می دهد. در

برخی شهرها، Google Maps نماهای خیابانی را ارائه می دهد که شامل عکس های گرفته شده از وسایل نقلیه است.

Google Maps چندین سرویس را ارائه می دهد. به عنوان مثال، یک قابلیت خاص مسیر برای رانندگان،

دوچرخه سواران، پیاده روان و کاربران حمل ونقل عمومی که از یک مکان خاص به مکان دیگر سفر می کنند، راهنمایی

می کند.

چه احتیاجی به استفاده از گوگل مپ در زمان آفالین بودن است؟
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گوگل مپ را اصوال زمانی نیاز خواهید داشت که به منطقه ای جدید میروید. یکی از چالش هایی که اصوال رخ میدهد

این است که در مناطق دور از شهر اصوال داده های تلفن همراه دیگر کار نمیکنند و شما دیگر به اینترنت دسترسی

نخواهید داشت.

در چنین حالتی قاعدتا به مودم نیز دسترسی نخواهید داشت. بنابراین بهتر است که نقشه را در تلفن همراه خود ذخیره

کنید تا بعدا و به حالت آفالین بتوانید از آن استفاده کنید. البته یک راه دیگر هم وجود دارد!

این که نقشه محل مد نظر را روی یک کاغذ چند متری چاپ کنید و با خودتان به اینور و آنور ببرید که البته یک شوخی

بی مزه است! چرا که این روزها با وجود تکنولوژی دیگر کمتر کسی حاضر به انجام این کار است مگر این که به دنبال فان

و سرگرمی باشد.

چگونه به حالت آفالین از گوگل مپ استفاده کنیم؟

اگر میخواهید تا از گوگل مپ به صورت آفالین استفاده کنید کافی است تا مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا وارد گوگل مپ شوید و از قسمت جست و جو، منطقه جغرافیایی مد نظر خود را پیدا کنید.
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سپس از همان قسمت مربوط به سرچ اقدام به جست و جوی عبارت ok map کنید.

در این قسمت خواهید دید که در پا�ن صفحه عبارت دانلود نوشته شده است.

روی Download بزنید تا نقشه روی تلفن همراه شما ذخیره شود تا زمانی که آفالین هستید بتوانید از آن استفاده کنید.
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Google Maps API چیست؟

رابط برنامه کاربردی نقشه گوگل (API) به پلتفرم های نرم افزاری مختلف اجازه می دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

به عنوان مثال، مدیران وب سایت می توانند نقشه های گوگل را در یک سایت اختصاصی، مانند راهنمای امالک یا

صفحه خدمات اجتماعی، جاسازی کنند.

نقشه گوگل براي موبایل چیست؟
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Google Maps برای تلفن همراه، خدمات مکان یابی را برای رانندگانی که از موقعیت مکانی سیستم موقعیت یاب

جهانی (GPS) یک دستگاه تلفن همراه iOS یا Android استفاده می کنند، فراهم خواهد کرد.

Google Maps Live View چیست؟

Google Maps Live View مسیرهای Google Maps را در زمان واقعی در یک محیط واقعی ارائه می دهد. این در

اصل یک نقشه مینیاتوری در پا�ن صفحه است. کاربران همچنین می توانند سفری به هر نقطه از جهان برنامه ریزی

کنند و تصاویر سه بعدی و تصاویر ماهواره ای زنده از زمین را دریافت کنند.

چگونه فاصله را در Google Maps می توان اندازه گیري کرد؟

برای اندازه گیری فاصله بین دو نقطه – به عنوان مثال، خانه و محل کار کاربر – نقشه های گوگل را باز کنید و با کلیک

راست در نقطه شروع شروع کنید. بعد، روی اندازه گیری فاصله در منو کلیک کنید، و سپس روی نقطه مقصد کلیک کنید

تا یک خط بکشید و فاصله بین هر دو مکان را اندازه گیری کنید.

سواالت پرتکرار

بله. برای انجام این کار بایستی نقشه را دانلود کرد.

برای این کار بعد از جست و جوی نام محل مورد نظر، عبارت ok map را سرچ کنید تا بتوانید نقشه را روی گوشی

خود ذخیره کنید.

آیا میتوان از نقشه گوگل به شکل آفالین استفاده کرد؟ -

چگونه میتوان نقشه یه منطقه را روي گوشی سیو کرد؟ -

جستجو …


