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Εξερευνήστε τον κόσμο 
χρησιμοποιώντας το Google Earth
Με το Google Earth έχετε ολόκληρο τον κόσμο στα χέρια σας, κάνοντας απλή την 
εξερεύνηση νέων τόπων ή μπορείτε να ξαναεπισκεφθείτε αγαπημένα σας σημεία.

Τι είναι το Google Earth;
Το Google Earth, που είναι περισσότερο από μια συλλογή 
χαρτών, είναι ένας διαδραστικός ψηφιακός Άτλας που σας 
επιτρέπει να εξερευνήσετε ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορεί 
να σας πετάξει οπουδήποτε στον κόσμο, μέχρι το σπίτι σας.
• Το Google Earth είναι ένα κολάζ, χρησιμοποιώντας 

πρόσφατες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες 
που καλύπτουν κάθε γωνιά του πλανήτη.

• Ξεκινώντας από μια εικόνα ολόκληρου του πλανήτη, 
μπορείτε να ζουμάρετε για να δείτε μια χώρα πιο κοντά ή 
να κατεβείτε σε μια πόλη ή σε μια μεμονωμένη διεύθυνση.

• Το Google Earth, που δεν είναι μόνο μια πανοραμική 
άποψη του κόσμου, είναι επίσης μια ταξιδιωτική 
εγκυκλοπαίδεια, πλήρεις με εικονικές περιηγήσεις.

• Το Google Earth διαφέρει από τους Χάρτες Google, το οποίο 
μοιάζει περισσότερο με διαδραστικό οδηγό οδών μιας 
πόλης.

Ξεκινήστε με το Google Earth
Το Google Earth είναι δωρεάν στη χρήση και απλό στη 
ρύθμιση μέσω του υπολογιστή ή της κινητής σας συσκευής. 
Θα μπορείτε να πετάξετε σε όλο τον κόσμο και θα 
ανακαλύψετε νέα μέρη σε χρόνο μηδέν.
• Το Google Earth λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης 

στον υπολογιστή σας ή μπορείτε να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή στο smartphone ή στο τάμπλετ σας Apple ή 
Android.

• Λόγω της μεγάλης οθόνης, το Google Earth λειτουργεί 
καλύτερα σε υπολογιστή.
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• Το Google Earth λειτουργεί με τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, όπως Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge και Opera. Αν δεν λειτουργεί σωστά στο πρόγραμμα 
περιήγησης του υπολογιστή σας, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα 
περιήγησης Google Chrome.

• Το Google Earth είναι εντελώς δωρεάν, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.  
Για να το χρησιμοποιήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε το google.com/earth

• Πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο ιντερνέτ όταν χρησιμοποιείτε το Google Earth. 
Όσο πιο γρήγορη είναι η σύνδεσή σας στο ιντερνέτ, τόσο πιο ομαλά θα λειτουργεί το 
Google Earth.

• Ξεκινώντας με μια θέα της Γης από το διάστημα, μπορείτε να αναζητήσετε ένα σημείο 
ενδιαφέροντος ή τη διεύθυνση ενός δρόμου στη γραμμή Αναζήτησης.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να περιστρέψετε τον κόσμο και να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε 
σημείο για να πετάξετε προς τα κάτω για να ρίξετε μια καλύτερη ματιά.

Βρείτε πού βρίσκεστε στο Google Earth
Το Google Earth δεν βλέπει μόνο τον κόσμο από ψηλά, αλλά σας επιτρέπει να ζουμάρετε  
πολύ χαμηλά και να δείτε πολλές επιπλέον λεπτομέρειες στους χάρτες για να σας βοηθήσει 
να περιηγηθείτε.
• Εκ προεπιλογής, οι χάρτες περιλαμβάνουν σύνορα, δρόμους και ονόματα τοποθεσιών, 

αλλά μπορείτε να επιλέξετε για μια καθαρή εικόνα του κόσμου ή να προσθέσετε 
επιπλέον λεπτομέρειες όπως δημόσια συγκοινωνία.

• Καθώς ζουμάρετε, το Google Earth θα προσθέτει αυτόματα περισσότερες λεπτομέρειες 
στην εικόνα καθώς πετάτε προς τα κάτω μέσα από τα σύννεφα.

• Μπορείτε να ζουμάρετε μέχρι το επίπεδο του δρόμου και να δείτε τις στέγες και τις 
αυλές στη γειτονιά σας.

• Όταν έχετε ζουμάρει αρκετά κοντά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 2D/3D ώστε να 
δείτε μια τρισδιάσταση εικόνα του κόσμου.

• Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Στόχος (Target) για να μεταβείτε απευθείας 
στην τρέχουσα τοποθεσία σας στον αληθινό κόσμο. (Ο υπολογιστής σας μπορεί να σας 
ζητήσει έγκριση να ενημερώσει το Google Earth πού βρίσκεστε.) 

• Να θυμάστε ότι δεν βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του κόσμου, μόνο τις 
φωτογραφίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Earth για να 
κατασκοπεύετε άλλους ανθρώπους και οι άλλοι δεν μπορούν να κατασκοπεύσουν εσάς.

Πώς βρίσκεις πράγματα στο Google Earth;
Το Google Earth είναι σαν μια μηχανή αναζήτησης του φυσικού κόσμου, κάνοντας εύκολη 
την εύρεση και εξερεύνηση οποιασδήποτε τοποθεσίας σε ολόκληρο τον κόσμο με μερικά 
μόνο κλικ του ποντικιού σας.
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• Θα βρείτε τη γραμμή Αναζήτησης στο κύριο 
μενού ελέγχου στα αριστερά, απλά κάντε κλικ στο 
εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.

• Μπορείτε να αναζητήσετε μια χώρα, πόλη ή 
προάστιο - οπουδήποτε στον κόσμο - ή μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε μια ακριβή διεύθυνση του δρόμου. 
Έτσι βρίσκετε εύκολα το σπίτι σας.

• Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε αξιοθέατα και άλλα 
σημεία ενδιαφέροντος με το όνομα. Μπορείτε να 
ζητήσετε το Λούβρο και να πετάξετε στο Παρίσι ή 
μπορείτε να αναζητήσετε μια κατηγορία όπως μουσεία 
και να δείτε όλα τα μουσεία στην κοντινή περιοχή.

• Το Google Earth καταλαβαίνει, επίσης, βασικά αιτήματα 
αναζήτησης, όπως η πρωτεύουσα της Γαλλίας.

• Είναι εύκολο να βάλετε σελιδοδείκτες για να μπορείτε να επιστρέφετε τακτικά σε αυτά τα μέρη.

• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Voyager και Νιώθω Τυχερός (I’m 
Feeling Lucky) για να βιώσετε το απροσδόκητο.

Τι είναι το Street View;
Δεν περιορίζεστε απλώς στην εικόνα από ψηλά, το 
Google Earth σάς επιτρέπει επίσης να δείτε την εικόνα 
από το έδαφος. Αυτό σας βοηθάει να εξερευνήσετε τον 
πλανήτη σαν να είστε πραγματικά εκεί περπατώντας 
στους δρόμους.
• Τις εικόνες Street View τις βγάζουν ειδικά αυτοκίνητα 

με κάμερες στην οροφή, που σημαίνει ότι το Street View 
σάς επιτρέπει να περπατάτε σχεδόν σε οποιοδήποτε 
δρόμο του κόσμου. Απλά κάντε κλικ στα λευκά βέλη για 
να μετακινηθείτε στο επόμενο σημείο του δρόμου.

• Όταν σύρετε το εικονίδιο Street View στον χάρτη, 
θα δείτε μπλε γραμμές κατά μήκος των δρόμων όπου 
υπάρχει η επιλογή Street View.

• Όταν βρίσκεστε στο Street View, έχετε μια εικόνα του κόσμου 360 μοιρών, με τη 
δυνατότητα να ζουμάρετε σε πράγματα για μια πιο προσεκτική ματιά.

• Όπως οι δορυφορικές εικόνες και οι αεροφωτογραφίες, οι εικόνες από το Street View 
ενημερώνονται τακτικά, γι' αυτό αξίζει να επιστρέψετε για άλλη μια ματιά.

• Το Street View δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα από το δρόμο. Συχνά οι κάμερες 
βγαίνουν εκτός δρόμου, που σας επιτρέπει να περπατήσετε σε καταστήματα ή να 
ταξιδέψετε μέσα σε εθνικό πάρκο.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Street 
View για να δείτε ένα μέρος 
από το επίπεδο του εδάφους

Χρησιμοποιήστε τη 
ρύθμιση αναζήτησης για να 
εξερευνήσετε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου
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