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Khám phá Google Earth 
Google Earth đặt cả trái đất vào trong bàn tay quý vị, giúp quý vị dễ dàng khám phá các địa 
điểm mới hoặc xem lại các điểm ưa thích của mình. 

Google Earth là gì? 
Không chỉ là một bộ sưu tập bản đồ, Google Earth còn là một 
bản đồ kỹ thuật số tương tác cho phép quý vị khám phá toàn bộ 
hành tinh này. Nó có thể đưa quý vị đến bất cứ nơi nào trên trái 
đất, tới tận chính ngôi nhà của quý vị. 

• Google Earth được kết hợp lại bằng cách sử dụng các hình 
ảnh vệ tinh gần đây cùng với kỹ thuật ảnh không gian bao 
quát mọi ngóc ngách của trái đất. 

• Bắt đầu với chế độ xem toàn bộ trái đất, quý vị có thể phóng 
to để xem cận cảnh một quốc gia hoặc đi sâu hơn nữa tới 
tận một thành phố hoặc một địa chỉ đường phố. 

• Không chỉ có tầm nhìn toàn cảnh về thế giới, Google Earth còn 
là một bách khoa toàn thư về du lịch, được hoàn chỉnh bởi các 
chuyến tham quan ảo. 

• Google Earth khác với Google Maps, cái giống một danh bạ 
đường phố tương tác hơn. 

Bắt đầu với Google Earth 
Google Earth sử dụng miễn phí và cài đặt đơn giản trên máy 
tính hoặc thiết bị di động của quý vị. Quý vị sẽ bay vòng quanh 
thế giới và khám phá những địa điểm mới trong tích tắc. 

• Google Earth chạy trong trình duyệt web trên máy tính của 
quý vị, hoặc quý vị có thể cài đặt ứng dụng đặc biệt Google 
Earth trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Apple 
hoặc Android. 

• Do màn hình lớn, Google Earth hoạt động tốt nhất trên một máy 
tính.

Khám phá thế giới miễn phí 
bằng Google Earth

Google Earth chạy trên hầu 
hết các trình duyệt, bao gồm 

cả Google Chrome
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• Google Earth chạy trên hầu hết các trình duyệt, bao gồm cả Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge và Opera. Nếu nó hoạt động không tin cậy trên trình duyệt máy tính của quý vị, hãy thử 
cài đặt trình duyệt Google Chrome. 

• Google Earth hoàn toàn miễn phí, bất kể quý vị đang sử dụng thiết bị nào. 
Để sử dụng nó trên máy tính của quý vị, hãy truy cập google.com/earth 

• Quý vị cần kết nối internet khi sử dụng Google Earth. Kết nối internet của quý vị càng nhanh, 
thì Google Earth sẽ chạy càng mượt mà. 

• Bắt đầu với chế độ xem Trái đất từ không gian, quý vị có thể tra cứu một điểm ưa thích hoặc 
địa chỉ đường phố trong thanh Tìm kiếm (Search). 

• Hoặc quý vị có thể quay tròn trái đất và nhấp vào bất cứ vị trí nào để bay xuống và nhìn được 
hình ảnh đẹp hơn. 

Tìm chính mình trên Google Earth 
Google Earth không chỉ nhìn thế giới từ trên cao, mà còn cho phép quý vị phóng to và xem nhiều 
chi tiết hơn trên bản đồ để giúp quý vị tìm đường. 

• Theo mặc định, các bản đồ bao gồm cả đường biên giới, đường đi và tên địa điểm, nhưng quý 
vị có thể chọn chế độ xem trái đất với hình ảnh đơn giản hoặc thêm các chi tiết như phương 
tiện công cộng. 

• Khi quý vị phóng to, Google Earth sẽ tự động thêm chi tiết vào hình ảnh khi quý vị bay xuống 
qua các đám mây. 

• Quý vị có thể phóng to tới mức đường phố và thấy các mái nhà và sân nhà trong khu phố của mình. 

• Khi đã đủ thấp, quý vị có thể nhấp vào nút 2D/3D để nhìn thế giới ở chế độ xem 3D. 

• Quý vị có thể nhấp vào biểu tượng Mục tiêu (Target) để chuyển thẳng đến vị trí hiện tại của 
quý vị trong thế giới thực. (Máy tính của quý vị có thể yêu cầu quý vị cho phép cho Google 
Earth biết quý vị đang ở đâu.) 

• Hãy nhớ rằng, quý vị không nhìn được toàn cảnh trái đất theo thời gian thực, mà chỉ là ảnh 
chụp. Điều này có nghĩa là quý vị không thể sử dụng Google Earth để theo dõi mọi người và 
họ không thể theo dõi quý vị. 

Quý vị tìm kiếm trên Google Earth như thế nào? 
Google Earth giống như một công cụ tìm kiếm các điểm trên trái đất, giúp quý vị dễ dàng tìm và 
khám phá bất cứ vị trí nào trên toàn cầu chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.
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• Quý vị sẽ tìm thấy thanh Tìm kiếm (Search) trong trình 
đơn điều khiển chính ở bên trái, chỉ cần nhấp vào biểu 
tượng kính lúp. 

• Quý vị có thể tìm kiếm một quốc gia, thành phố hoặc vùng 
ngoại ô - bất cứ nơi nào trên thế giới - hoặc quý vị có thể 
nhập địa chỉ đường phố chính xác, giúp quý vị dễ dàng tìm 
thấy ngôi nhà của mình. Điều này giúp quý vị dễ dàng tìm 
thấy ngôi nhà của mình. 

• Quý vị cũng có thể tìm kiếm các địa danh và các điểm ưa 
thích khác theo tên. Quý vị có thể yêu cầu bảo tàng Louvre 
và được bay đến Paris, hoặc quý vị có thể tìm kiếm một 
danh mục, ví dụ như bảo tàng, và xem tất cả các bảo tàng 
trong khu vực gần đó. 

• Google Earth cũng hiểu các truy vấn tìm kiếm cơ bản, ví dụ như thủ đô nước Pháp. 

• Dễ dàng đánh dấu các địa điểm để quý vị có thể quay lại thường xuyên. 

• Và thử sử dụng các nút Voyager và Tôi cảm thấy may mắn (I’m Feeling Lucky) để trải 
nghiệm những điều bất ngờ. 

Chế độ Xem Đường phố (Street View) là gì? 
Quý vị không bị giới hạn chỉ ở chế độ xem từ trên cao, mà 
Google Earth còn cho phép quý vị xem theo chế độ xem từ mặt 
đất. Điều này giúp quý vị khám phá trái đất như thể quý vị đang 
thực sự đi bộ qua các đường phố. 
• Các hình ảnh Chế độ Xem Đường phố được chụp bằng 

những chiếc xe đặc biệt có gắn camera trên nóc, có nghĩa là 
Chế độ Xem Đường phố cho phép quý vị đi bộ dọc theo hầu 
hết mọi đường phố trên thế giới. Chỉ cần nhấp vào mũi tên 
màu trắng để di chuyển đến vị trí tiếp theo trên đường. 

• Khi kéo biểu tượng Xem Đường phố (Street View) lên bản đồ, quý vị sẽ thấy các đường màu 
xanh lam dọc theo các con đường cho biết có sẵn chế độ Xem Đường phố (Street View). 

• Khi ở chế độ Xem Đường phố (Street View), quý vị có góc nhìn 360 độ về thế giới, với khả 
năng phóng to mọi thứ để nhìn gần hơn. 

• Giống như vệ tinh và kỹ thuật ảnh không gian, hình ảnh ở chế độ Xem Đường phố (Street 
View) được cập nhật thường xuyên, vì vậy quý vị nên xem lại để có cái nhìn khác. 

• Chế độ Xem Đường phố không chỉ giới hạn ở chế độ xem từ đường phố. Các camera đôi khi 
đi ra khỏi đường chính, cho phép quý vị vào cả các cửa hàng hoặc thực hiện một chuyến đi 
xuyên qua một công viên quốc gia. 

Nhấp vào biểu tượng Chế độ 
Xem Đường phố để có chế độ 
xem tại mặt đất của một vị trí

Sử dụng chức năng tìm kiếm để 
khám phá mọi nơi trên trái đất

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Khám phá Google Earth
	Google Earth là gì?
	Bắt đầu với Google Earth
	Tìm chính mình trên Google Earth
	Quý vị tìm kiếm trên Google Earth như thế nào?
	Chế độ Xem Đường phố (Street View) là gì?




