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Google Earth:  
hơn cả một bản đồ 
Google Earth không chỉ là một tập bản đồ trực tuyến; nó giúp mang lại cho con người 
những điểm đến tuyệt vời trên thế giới. 

Quý vị thay đổi chế độ xem như thế nào? 
Google Earth cho chúng ta xem nhiều thứ hơn là bản đồ 
thế giới. Với rất nhiều lựa chọn và tính năng cho chế độ 
xem, chương trình này giúp quý vị khám phá nhiều thắng 
cảnh và địa danh nổi tiếng từ nhiều góc nhìn và phối cảnh 
khác nhau. 

• Phần điều chỉnh bản đồ nằm ở phía góc dưới bên phải 
màn hình giúp quý vị dễ dàng tìm kiếm địa điểm. 

• Các nút Cộng (+) và Trừ (–) cho phép quý vị phóng to 
để xem chi tiết hơn hoặc thu nhỏ để xem tổng thể bức 
hình. 

• Quý vị có thể nhấp và kéo bản đồ để di chuyển xung quanh, hoặc đơn giản là quay quả địa cầu 
nhỏ ở trong góc. 

• Nút 3D làm nghiêng góc nhìn, vì vậy quý vị có thể xem chi tiết địa hình và những ngôi nhà cao 
tầng nhô lên trên mặt đất. Nhấn phím Shift trên bàn phím khi kéo bản đồ cho phép quý vị thay 
đổi góc nhìn của mình. Google có thêm các mô hình 3D ấn tượng cho các địa chỉ nổi tiếng. 

• Nếu bị mất phương hướng, quý vị có thể nhấn biểu tượng La bàn (Compass) để quay mặt về 
phía bắc hoặc biểu tượng Vị trí (Location) để bay về nhà. 

Khám phá các thắng cảnh và địa điểm nổi 
tiếng từ nhiều góc độ và khía cạnh.

Google có thêm các mô hình 3D 
ấn tượng cho các địa chỉ nổi tiếng
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Quý vị có thể tham gia chuyến tham quan ảo trên Google Earth 
như thế nào? 
Quý vị muốn có một chuyến du ngoạn? Quý vị có thể dễ 
dàng đi du lịch xung quanh địa cầu và khám phá những địa 
điểm mới bằng cách tự sắp xếp chuyến du lịch ảo của riêng 
quý vị. Hãy nhìn ngắm khi Google Earth đưa quý vị bay tới 
các địa điểm mới và thú vị qua màn hình máy tính. 

• Sử dụng trình đơn Dự án (Projects), quý vị có thể lưu 
tất cả các địa điểm quý vị muốn đến thăm để có thể 
nhanh chóng bay đi bay lại giữa chúng. 

• Mỗi khi quý vị tới một địa điểm, quý vị sẽ nhìn thấy thẻ 
thông tin ở phía trên bên phải, cùng với các hình ảnh và 
thông tin từ Wikipedia. 

• Ở cuối thẻ thông tin, quý vị có thể thấy tùy chọn Mọi người cũng khám phá (People also 
explore) cho biết các điểm tham quan khác trong khu vực. 

• Nếu muốn xem kỹ hơn một địa điểm, quý vị có thể dễ dàng chuyển sang chế độ Xem Đường 
phố (Street View) và đi dạo xung quanh. 

• Nếu không biết chắc nên đi đâu tiếp theo, quý vị hãy nhấn biểu tượng Tôi Cảm thấy May mắn 
(I’m Feeling Lucky) (trông giống một con xúc xắc) trong trình đơn điều khiển chính để thử vận 
may và xem quý vị hạ cánh ở đâu. 

Làm thế nào để quý vị có thể nhìn thấy ảnh du lịch của người khác? 
Với cài đặt Ảnh (Photos), quý vị không bị giới hạn trong tầm nhìn của Google về thế giới. Ảnh (Photos) 
cho phép quý vị xem những bức ảnh du lịch tuyệt vời mà mọi người đã tải lên từ các nơi trên thế giới. 

• Ảnh được tải lên không mặc định hiển thị trên bản đồ, quý vị cần nhấp vào biểu tượng Danh 
sách (List) sau đó là Ảnh (Photos) để hiển thị chúng. 

• Khi Ảnh (Photos) đã bật lên, quý vị sẽ thấy một số vòng tròn màu xanh lam xuất hiện trên bản 
đồ. Sau một giây quý vị sẽ nhìn thấy trong các vòng tròn đó các hình nhỏ đại diện của các ảnh 
đã được tải lên từ địa điểm đó. 

• Nhấn vào các hình đại diện này và quý vị có thể nhìn thấy tất cả bộ sưu tập ảnh từ địa điểm đó. 
Quý vị có thể lật qua các bức ảnh giống như xem một tập album. 

• Hãy nhớ rằng việc bật Ảnh (Photos) lên có thể làm chậm Google Earth, đặc biệt nếu quý vị đang sử 
dụng một máy tính chậm có kết nối internet chậm. Tốt nhất không nên bật tính năng Photos liên tục.

Tìm hiểu thêm về các thắng cảnh 
nối tiếng nhất thế giới
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Quý vị có thể lên kế hoạch cho chuyến đi trên Google Earth như 
thế nào? 
Google Earth không chỉ rất tuyệt cho những khách du lịch 
ngồi trên ghế bành, mà còn là một công cụ nghiên cứu 
tuyệt vời khi quý vị đang lên kế hoạch cho một chuyến đi 
lớn. Đến thăm các địa điểm cho chuyến đi trong tương lai 
trên Google Earth trước khi quý vị đi du lịch và tìm hiểu 
thêm về các địa điểm này. 

• Tìm kiếm một nước, ví dụ Pháp, hoặc một thành phố, 
ví dụ Paris, và quý vị sẽ thấy một thẻ thông tin có liên 
kết đến các điểm du lịch nổi tiếng, như Cung điện 
Versailles (Palace of Versailles). Quý vị có thể thêm 
các điểm tham quan vào danh sách những nơi cần đến 
để quý vị không bỏ lỡ khi quý vị tới nơi. 

• Nhấp vào biểu tượng Bay đến Đây (Fly Here) trong thẻ thông tin (trông giống một chiếc máy 
bay giấy) và quý vị sẽ phóng to đến vị trí đó để xem xét kỹ hơn. 

• Quý vị nhấn vào tên của địa điểm tham quan trên thẻ thông tin, hoặc vào ảnh, và sẽ thấy thêm 
nhiều thông tin nữa. Đối với Cung điện Versailles, điều này bao gồm thời gian mở cửa và các liên 
kết đến trang web, vì vậy quý vị có thể tra cứu các chi tiết như phí vào cửa hoặc lịch trình tham 
quan có hướng dẫn. Đừng lo lắng nếu trang web không bằng tiếng Anh, các trình duyệt web 
chính có thể dịch nó cho quý vị. 

• Thẻ thông tin thường chứa một liên kết đến Wikipedia, để quý vị có thể tìm hiểu thêm về điểm đến đó. 

• Nếu tìm thấy một địa điểm tuyệt vời mà quý vị muốn thêm vào danh sách của mình, quý vị có 
thể sử dụng nút Thêm vào dự án (Add to project) trên thẻ thông tin. 

Trên Voyager của Google Earth có gì? 
Mặc dù thật tuyệt khi đi lang thang trong Google Earth, Voyager lại cung cấp hướng dẫn viên du 
lịch cho riêng quý vị. Khám phá thế giới du lịch, nghệ thuật và văn hóa trong trải nghiệm tương tác 
tuyệt vời của Voyager để đưa quý vị đi du lịch vòng quanh trái đất. 

• Quý vị có thể khởi chạy Voyager bằng cách nhấp vào biểu tượng tay lái tàu (ship’s helm) 
trong trình đơn điều khiển chính ở bên trái. 

• Theo mặc định, quý vị sẽ thấy tuyển chọn các hành trình được Google lựa chọn, nhưng quý 
vị cũng có thể duyệt qua các chuyến đi bằng các danh mục như Du lịch (Travel), Thiên nhiên 
(Nature), Văn hóa (Culture) và chế độ Xem Đường phố (Street View).

Đọc thẻ thông tin để  
tìm hiểu về các điểm tham quan 

trước khi quý vị đến thăm
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• Mỗi chuyến đi sẽ đưa quý vị vào một cuộc hành trình, 

vừa di chuyển quanh bản đồ vừa cho quý vị xem ảnh và 
cung cấp thêm nhiều thông tin về khu vực đó. Đôi khi, quý 
vị cũng nhìn thấy các đường dẫn để đọc thêm thông tin. 

• Một vài chuyến du lịch có dạng câu đố, quý vị có thể 
đưa kiến thức của mình vào các bài đố. 

• Google luôn thêm chuyến du lịch mới, vì vậy quý vị rất 
nên quay lại thường xuyên để khám phá những chuyến 
đi mới. 

Mỗi chuyến đi sẽ đưa quý vị vào một cuộc hành 
trình, vừa di chuyển quanh bản đồ vừa cho quý vị 
xem ảnh và cung cấp thêm nhiều thông tin về khu 
vực đó. 

Voyager giúp quý vị khám phá 
thiên nhiên, văn hóa, du lịch và 

hơn thế nữa
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