امکانات نقشه

امکانات نقشه
برای استفاده از امکانات نقشه بر روی آن کلیک کنید تا گزینه های مربوطه در صفحه زیر نشان داده شوند:

در ادامه کارایی هر یک از گزینه های فوق توضیح داده خواهد شد:
امالک نزدیک من  :با انتخاب این گزینه می توانید مکان مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب کنید و فاصله جستجو را در قسمت
مربوطه وارد کنید تا امالک موجود در فاصله مورد نظر برای شما نمایش داده شوند.
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توجه داشته باش ید که می توانید مکان مورد نظر را روی نقشه گوگل یا نقشه ماهواره ای تعیین کنید .با تیک زدن کنار "عوارض
زمین" نیز پستی و بلندی های نقشه برای شما نشان داده میشود.
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نمایش الیه ها  :با انتخاب این گزینه می توانید الیه های موجود برای استان -شهر مورد نظر را مشاهده کنید ( در این قسمت
یزد -یزد به عنوان استان -شهر پیش فرض در نظر گرفته شده است ،می توانید در صورت تمایل استان – شهر مورد نظر خودتان را
وارد کنید) .با تیک زدن کنار هر یک از الیه های موجود در سمت راست صفحه می توانید الیه مورد نظر را بر روی نقشه مشاهده
کنید.
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فاصله و مساحت  :با انتخاب این گزینه می توانید فاصله بین هر دو مکان مورد نظر را مشاهده کنید؛ برای تعیین فاصله مورد نظر
روی هر دو مکان مورد نظر کلیک کنید تا عالمت مکان نمای نقشه ظاهر شود .سیستم فاصله مورد نظر را محاسبه کرده و در
قسمت مربوطه نمایش می دهد.

از این گزینه می توانید برای تعیین مساحت محدود مورد نظرتان استفاده کنید ( مثالً برای تعیین متراژ یک قطعه زمین یا ملک مورد
نظر)؛ بدین منظور روی نقشه در محدوده مورد نظرتان یک چندضلعی بسته تشکیل دهید تا سیستم مساحت آن محدوده را محاسبه
کند ( .توجه داشته باشید که نقطه شروع و پایان باید یکی باشد!)
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محدوده جستجو  :با انتخاب این گزینه عالمت زیر در باالی نقشه ظاهر می شود ،با کلیک بر روی آن می توانید محدوده مورد
نظر را روی نقشه انتخاب کنید.
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سپس با کلیک بر روی "اعمال محدوده" تنها امالک موجود در محدوده مورد نظر نمایش داده خواهند شد.

6

