מדריך Google Photos
איתור וצילום מפגעים הינם השלב המעשי הראשון ,הנחוץ לתיעוד שלנו .מדריך זה עוסק בהעלאת
התמונות לרשת הן לשם זמינות התמונות למפות בהמשך והן לצורך מיקום גיאוגרפי של התמונה
.(Geocod
באמצעות קואורדינטות גיאוגרפיות ,שנשמרות בקובץ התמונה )Geocode

 Google Photosהוא שירות החסנה אישי לתמונות ללא
הגבלת נפח )בתנאי שבוחרים באיכות שגבוהה דיה לתצוגה
על מסכים ,אך לא רזולוציה מקורית .נרחיב על כך בהמשך(.
השירות כולל אפשרויות רבות ,כולל עריכה של התמונות
וקיים גם כאפליקציה למכשירים ניידים )טלפונים ,טאבלטים(
במערכות ההפעלה אנדרואיד ו.IOS -

המדריך לא
עוסק בכך,
אך אין כל
מניעה
להשתמש
באפליקציה

מדריך זה נוגע לשימוש בשירות  Google Photosבאמצעות מחשב ,אך לא נתייחס כאן לאפליקצייה
)למחשב( בשם  ,Desktop Uploaderשמשמשת להעלאה של הרבה תמונות יחד.
]האפליקציות של  Google Photosניתנות להורדה מכאן .https://photos.google.com/apps
כאמור ,מדריך זה עוסק בשימוש במחשב בלבד וללא אפליקציות .אופן השימוש במכשירים ניידים
דומה ,אך לא זהה[.

כבר היה
משהו
כזה ,לא?

למי שמכירות/ים את הכלים הקודמים של התמונות של גוגל ,השירות של  Google Photosהוא
הדור החדש והמתקדם של  picasaושל מודול התמונות בgoogle+ -
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על מנת להשתמש בשירות ,Google Photos
יש להתחבר לחשבון הגוגל שלכם )בהדרכה
בכיתה התברר שלכולם יש חשבון גוגל ,כך
שלא נתעכב על כך( ,ואז לגלוש אל דף
הבית של  ,Google Photosשנמצא כאן -
http://photos.google.com

או להגיע לשם מתפריט הכלים של גוגל
)נפתח

באמצעות

האייקון

של

תשע

הנקודות( ,כשנמצאים בחשבון.

תפריט הכלים  /השירותים של גוגל

שירות  Google Photosיתן מענה לצרכים הבאים של פרוייקט המיפוי –


החסנת התמונות )ללא הגבלת נפח ,באלבום ייעודי בחשבון גוגל האישי(



שיתוף אלבום התמונות )לצורך תצוגה ציבורית ברשת(



איתור מיקום גיאוגרפי )לציון במפה(
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הנחיות עבודה
צילום תמונות

.1

צילום מפגעים סביבתיים לפי הקטגוריות







.2

אויר מזוהם;
אתרי אשפה פיראטיים וסוג הפסולת המושלכת .לדוגמא :פסולת ביתית רטובה  ,פסולת
גושית  /בניין ,פגרי עופות ,גזם;
פסולת רפואית ,פסולת המוגדרת כבעלת סיכון סביבתי )כמו אסבסט(;
מגרשים בתחומי היישוב המשמשים כאתרי משחטות רכבים ,גרוטאות מסוכנות;
שטחים פתוחים בתחומי היישוב המהווים אדמת קוצים;
תשתיות לא שמישות/מסוכנות להולכי רגל )שבילי הליכה ומדרכות שבורים/חסומים(

העלאת התמונות ל-
Google Photos

נפח
החסנה
ללא
הגבלה

אם זהו השימוש הראשון שלכם
בשירות התמונות של גוגל ,תקבלו
הודעה דומה לזו שכאן .מומלץ
לבחור את האפשרות של איכות
תצוגה גבוהה ונפח החסנה ללא
הגבלה.
הבחירה נשמרת גם עבור הפעמים
הבאות.
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הבחירה קצת מטעה .לכאורה דווקא הבחירה באיכות גבוהה מקנה נפח החסנה
ללא הגבלה ...הכוונה לאיכות שהיא מספיק גבוהה לתצוגה על מסכים .בחירה
בתמונות המקוריות מחשבת את הנפח שנותר בחשבון האישי ,ומוגבל )נכון
להיום( ב. 15GB -
אפשר לעדכן את הבחירה כאןhttps://photos.google.com/settings :
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העלאת
תמונות
ויצירת
אלבום

לאחר פתיחת הדף הראשי של אפליקציית התמונות ,יש
להעלות תמונה ראשונה באמצעות הקלקה על כפתור הענן
או באמצעות גרירת קובץ התמונה לדף של Google
 ,Photosוליצור אלבום ייעודי בשם מתאים.
לדוגמה" :תיעוד סביבתי בעיר יפו – אוגוסט "2016

כך נראה
סרגל
הכלים
העליון
בזמן
עריכת
שם
האלבום

ניתן לחזור לאלבום בכל עת מרשימת
האלבומים הקיימים

הוספת תמונות לאלבום קיים
לאחר שהעלנו תמונה ראשונה ,ויצרנו אלבום ,יש לבחור את האלבום הרצוי ,ולהעלות תמונות ישירות
אליו .אם נעלה תמונות משני ישובים שונים )או שתי תקופות שונות( לאותו חשבון גוגל ,מומלץ ליצור
אלבום נפרד לכל ישוב )או אותו ישוב בזמן אחר(.
אין צורך לדאוג אם טועים – ניתן לשנות אח"כ ,ניתן לעדכן את שם האלבום בכל עת ,וכמו כן ניתן
להוסיף לו טקסט תיאורי .כפתור העריכה של הטקסט התיאורי מוצג כאשר עורכים את שם האלבום.
כשנמצאים באלבום קיים ,מוצגים הכפתורים
שכאן בתמונה .מימין לשמאל :כפתור הגדרות,
כפתור שיתוף ,כפתור להוספת תמונות לאלבום הנוכחי )גם גרירת קובץ התמונה לדף האלבום
הפתוח ,תצרף אותה לאלבום שכרגע פתוח( ,ואחרון – החץ בצד משמש לחזרה לדף קודם .מאלבום
נחזור לדף הראשי .מתמונה נחזור לאלבום.
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שלבי
עבודה
להעלאת
תמונות

הואיל והמטרה היא לחשוף את הציבור למצב הסביבתי ,עדיף להעלות רק את התמונות הטובות
ביותר ,ולא את כל מה שצולם .לפיכך ,שלבי העבודה המומלצים להעלאת תמונות בפרוייקט הינם:


איתור המפגע הסביבתי



צילום תמונות בזויות שונות ,ואם אפשר בתנאי תאורה שונים )שעות שונות של היממה(.
מומלץ לצלם באמצעות טלפון או מצלמה עם .GPS

.3
שיתוף
התמונות



העברת התמונות למחשב לשם ארגון וצפיה במסך גדול



בחירת התמונה הטובה ביותר בכל מיקום



דירוג המפגע מן הקל ) (1אל החמור )(5



העברת התמונות הנבחרות מכל המיקומים לתיקייה ייעודית על המחשב



העלאת התמונות מתיקיית הנבחרות לאלבום מתאים ,שיצרנו בGoogle Photos -

שיתוף האלבום שיצרנו

לאחר העלאת התמונות הרצויות ,נרצה
לאפשר גם לגולשים אנונימיים לראות את
התמונות ,כך שנוכל להציג אותן במפות
לציבור הרחב .לשם כך נאפשר שיתוף של
האלבום לכל.
לשיתוף האלבום ,נגלוש לדף האלבום ,נקליק
על אייקון שלוש הנקודות האנכיות ,ולאחר
מכן על Sharing Options
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בחלונית
נאפשר

שתיפתח,
שיתוף

של

האלבום על ידי הפעלת
המתג.

לאחר

ההפעלה,

החלונית

מתרחבת,

ומוצג

הלינק

לשיתוף

עם

אופציות

האלבום
נוספות.

השיתוף של האלבום
מאפשר גישה לתמונות
לכל

הגולשים

מתוך

המפות שניצור בהמשך.

שימו לב:

לא לשכוח לכבות את ההרשאה להוספת תמונות על ידי אחרים ואת האפשרות לכתיבת הערות.
ההרשאות צריכות להיות בדיוק כפי שמופיע בתמונה לעיל .היעד שלנו הוא המיפוי ,ולא ניהול
התמונות בפני עצמו.
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הבהרה:

בהדרכה בכיתה יכולנו לדלג על שלב השיתוף ,מפני שצפינו במפות מאותו חשבון גוגל שיצר את
התמונות .השיתוף משנה את הגדרת האלבום ממצב פרטי למצב ציבורי .בפרוייקט המיפוי התמונות
מועלות לחשבונות אישיים שונים ,אך מוצגות בסופו של דבר על מפה שצריכה להיות זמינה לכלל
הגולשים .לכן כל כך חשוב להעלות את התמונות הנבחרות לאלבום ייעודי ,ששיתפנו לפי ההסבר
לעיל ,ולא למחוק אותן לעולם.

כדאי
לדעת

ב Google Photos -ניתן לצרף תמונה אחת למספר אלבומים.

.4

שמירת נתונים לתצוגת התמונות במפות

התמונות הנבחרות נמצאות כעת באלבומים ייעודיים )לא למחוק!!( ,ומוכנות לשימוש .על מנת להציג
אותן במפות ,נצטרך )א( לרשום את המיקומים הגיאוגרפיים שלהן) ,ב( לשמור לינקים ישירים אליהן.

)א( מיקום גיאוגרפי של התמונה
כיצד
רושמים
מיקום
גיאורפי?

שיטת המיקום המוכרת והנוחה היא באמצעות כתובת – למשל :רחוב הפרחים  ,12רעננה .עם זאת,
בשטחים פתוחים נצטרך להשתמש בקואורדינטות גיאוגרפיות לציון מדויק של המיקום הגיאוגרפי.
הייצוג של נקודה על המפה מתבצע באמצעות צמד מספרים מסודר משמאל לימין – המספר הראשון
)השמאלי( מייצג את קו הרוחב ) ,(latitudeוהמספר השני )הימני( את קו האורך ) .(longitudeכך
נרשום את הכתובת לעיל בקואורדינטות עשרוניות(*) 32.178317, 34.858813 :
דוגמאות נוספות:

הקואורדינטות במרכז תל אביב הן32.072099, 34.779240 :
הקואורדינטות במרכז ירושלים הן31.775314, 35.217731 :
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לקריאה
נוספת

אין שום צורך לזכור את זה ,כמובן .הפרטים זמינים לנו באופן פשוט ונוח לשימוש .למי שמעונינות/ים
להרחיב יותר מכך ,אפשר לקרוא על קואורדינטות גיאוגרפיות בויקיפדיה.

לידיעה
כללית

)*( קו רוחב אפס הוא קו המשווה ,כאשר הקוטב הצפוני הוא  90°והקוטב הדרומי הוא  . -90°קו אורך
אפס עובר בגריניץ' בלונדון .קווי האורך ממזרח לו מיוצגים במספרים חיוביים .קווי האורך ממערב לו
מיוצגים במספרים שליליים .הקו  180°והקו  -180°מתלכדים במרכז האוקיינוס השקט .אנחנו
נשתמש בייצוג עשרוני ובמספרים חיוביים ושליליים ,אך אפשר לרשום גם במעלות ,דקות ,שניות
וזיהוי הכיוון – למשל 32 = 32°06'37.5"N :מעלות 6 ,דקות ו 37.5 -שניות צפונה מקו המשווה.

כיצד
מאתרים
את מיקום
התמונה?

לאחר שהתמונות כבר באלבום ,נגלוש אליו וממנו אל התמונה שנבחר .בראש דף התמונה מופיע
 .אם הוא לחוץ ,תוצג עמודה עם פרטים לצד התמונה .אחרת ,יש ללחוץ עליו כדי

הכפתור

להציג את הפרטים .בהינתן שבתמונות שלנו יש נתוני  ,GPSבחלקה התחתון של העמודה הצדדית,
תופיע מפה וסימון המיקום שבו צולמה התמונה .הקלקה על המפה בעמודה הצדדית של התמונה
תפתח מפת גוגל בדף נפרד ,כשבמרכז המפה נקודת הציון של התמונה שצילמנו.
בעמודה הצדדית של המפה
)צילום מסך כאן( רשומות
הקואורדינטות
מעלות

בפורמט
זהו

עשרוניות.

הפורמט שנחוץ להעתיק אל
עמודת

המיקום

בגליון

הנתונים )פרטים מלאים על
גליון

הנתונים

במדריך

 Google Driveבסדרה זו(.
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)ב( לינק ישיר  /ה URL -של התמונה
מהו לינק
ישיר
לתמונה?

לאחר ששיתפנו את האלבום ,כמתואר לעיל ,נרצה להשתמש בלינק לכל אחת מן התמונות ,על מנת
להציג אותן על המפה .ישנם לינקים מסוגים שונים לכל תמונה.
אנחנו מעוניינים ב URL -של התמונה.
כשגולשים ללינק הישיר של תמונה ,נראה בדפדן אך ורק את התמונה ,ללא מעטפת  HTMLכלשהי.
לא יהיו שם כותרות ,לא כפתורים ,לא קישורים ,רק התמונה עצמה .זהו הלינק שנחוץ לנו להצגת
התמונה במפות.

הסבר
מורחב
למי
שרוצה

לכאורה לינק ישיר לא מחייב שיתוף ,מפני שגוגל איננה מונעת גלישה ישירה לתמונות ,ומסתפקת
בעובדה ששימוש בלינק הישיר אפשרי רק ברשות ,מפני שהוא מאוד ארוך ומקודד ,ולא ניתן להגיע
אליו ,מבלי לדעת אותו .אנחנו מעדיפים לעבוד נכון ולשתף את האלבומים של התמונות הנבחרות
משתי סיבות (1) :להיות מוכנים גם במקרה שגוגל תשנה את מדיניות הפרטיות בעתיד ,ותטפל
אחרת ב hotlinking -בהתאם להגדרות השיתוף של המשתמשים (2) .יש לנו ענין שהאלבומים של
המפגעים הסביבתיים יהיו ציבוריים ,ואולי יוכלו להימצא בחיפוש תמונות רלוונטי .לשם כך רצוי לתת
לאלבום

איתור
הלינק
לתמונה

כתובת
התמונה
image
address

כדי לאתר את הלינק הישיר לתמונות באלבום הייעודי ,נגלוש את הדף הראשי של ,Google Photos
משם לאלבום ,ומשם אל הדף של כל תמונה בנפרד.
נעתיק את הלינק הישיר בהקלקה ימנית )כפתור ימני של העכבר( על התמונה .שימו לב שהניסוח
שונה בין דפדפנים השונים )כרום ,פיירפוקס ,אקספלורר ,ספארי .(... ,לדוגמא,Copy image URL :
 Copy image location ,Copy image addressוכד' .אפשר גם לפתוח את התמונה בלשונית
חדשה – ) Open image in new tabגם כאן הניסוח לא אחיד לדפדפנים( ,ואז לוודא שאכן מוצגת
התמונה בלבד ללא מעטפת  ,HTMLולהעתיק את ה URL -משורת הכתובת של הדפדפן.
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סיכום מקוצר של שלב שמירת הנתונים
 ונרשום את המיקום, נעבור על כל התמונות, ושיתפנו אותו,לאחר שהעלנו את התמונות לאלבום
.הגיאוגרפי ואת הלינק של כל אחת
 בכל מקרה אחר. נוכל להשתמש בה,)א( כאשר המיקום הגיאוגרפי הוא כתובת מסודרת
 כפי שמצאנו אותם במפה שנפתחת בקליק על,נשתמש בקואורדינטות של נקודת הצילום
.המפה בעמודה הצדדית של דף התמונה
 ואז העתקה של הכתובת,)ב( איתור הלינק הישיר בעזרת קליק ימני על התמונה בדף התמונה
.או פתיחה של התמונה בלשונית חדשה והעתקה משורת הכתובת של הדפדפן

הערה חשובה לסיום
: מקודד וארוך – משהו כזהGoogle Photos -הלינק הישיר של תמונה ב

דוגמא
ללינק
ישיר

https://lh3.googleusercontent.com/ks7C7jBeKZJySsbeUi0t5RN3zLNKW4G
https://lh3.googleusercontent.com/ks7C7jBeKZJySsbeUi0t5RN3zLNKW4G-9jhmp1u3MSXty0L76irHad
9jhmp1u3MSXty0L76irHadv0uQKI4TEehReL7AVzlQT5eGV4tF_fDKIMDQYcVm5RzrBTUqc2fPOrT91kFGBc_h
v0uQKI4TEehReL7AVzlQT5eGV4tF_fDKIMDQYcVm5RzrBTUqc2fPOrT91kFGBc_h-klRcR63o8Uyz3vjW3tq6
klRcR63o8Uyz3vjW3tq6lfnNZyoBXzpeewTI9p6pqsTZ7HbzcDbtILfjYanCvKoWfsdiFchatmFvmhNdrDnkFz2xuXIKr9PpQ0CS7
lfnNZyoBXzpeewTI9p6pqsTZ7HbzcDbtILfjYanCvKoWfsdiFchatmFvmhNdrDnkFz2xuXIKr9PpQ0CS7hFl5UPzIJuDgrh
jASSA_wxPSj0RpI_01yOGaGXPZTEzrGPBDo8McPEeo0J92NmldbAkPXgS_vdcvcH3LxJFm5N5J7gBzpwVwCCLLY
xgNXbvlpLqNuNHg8U269oBFyEVvhPclnSUYor9s8EqnVv5a9EeSEnYhUYb1Yeg_aL8Kdm5KPMjXaehbY4loH_v_U
P3_kC0BSS3Uq7aiSR7MNgeCSNniWZC1V5t0aQ9x2rve83KjR2D9g3JqG9vzutSCF1g4
P3_kC0BSS3Uq7aiSR7MNgeCSNniWZC1V5t0aQ9x2rve83KjR2D9g3JqG9vzutSCF1g4uS2ItCJMBwbvqlrtF53nd29Ii
uS2ItCJMBwbvqlrtF53nd29Ii
QEyp2i0LNQjJjmUoPEcAGPU4bbbUub_iTZ7VTjejmGx92SAKdplxvP5nNriga0_Wg3I41jlfD3Y3v8XQYEVg6qA8w2i4t
pGfsC8g2Xag0MZfP4kU5MEUmld=w423
pGfsC8g2Xag0MZfP4kU5MEUmld=w423-h413-no

 אין לכך כל השלכה.שימו לב שהלינק המקודד של התמונה לא מסתיים בסיומת מוכרת של תמונות
 שמחייבים להציג,( אבל יש אתרים באינטרנט )בעיקר באתרי פורומים שונים,על התצוגה במפות

הערה
למתקדמים
"?.jpg"

, אם נחוץ להציג את התמונות באתרים כאלה.תמונות באמצעות לינק שמסתיים עם סיומת מוכרת
,? – סימן שאלה מציין את סוף הלינק המקורי.jpg :אפשר להוסיף בסוף הלינק את התווים הבאים
.וההמשך הוא פשוט סיומת תמונה סטנדרטית
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