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Google Earth:  
повеќе од мапа
Google Earth е повеќе од електронски атлас. Тој помага да оживеат најзначајните 
места во светот.

Како може да го промените приказот?
Google Earth нуди многу повеќе од географски 
карти на светот. Со низа опции за прикажување и 
функции, тој ви овозможува да истражувате славни 
знаменитости и места од многу различни агли и 
перспективи.
• Лесно е да одбирате со командите за контрола на 

мапите што се наоѓаат во долниот десен агол на 
екранот.

• Копчињата + и – ви овозможуваат да зумирате за 
да видите повеќе детали, или да одзумирате за да 
видите поширока слика на просторот.

• За да гледате наоколу, можете да кликнете и да ја 
влечете мапата или едноставно вртете го малиот 
глобус во аголот.

• Копчето 3D го менува аголот, па можете да видите детали на теренот и како од 
почвата се издигаат високи згради. Притискањето на копчето Shift на тастатурата 
додека ја влечете мапата ви овозможува да ја промените перспективата. Google 
додава влечатливи тридимензионални модели на славните знаменитости.

• Ако загубите ориентација, можете да ја притиснете иконата со Компас (Compass) за 
да се свртите кон север или иконата Локација (Location) за да се вратите назад.

Истражете значајни места од многу 
агли и перспективи.

Кликнете на 3D за да видите 
импресивни модели од 

најзначајните места
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Повеќе од мапа

Како можете да појдете на виртуелно патување со Google 
Earth?
Сакате да појдете во авантура? Лесно е да патувате 
низ светот и да истражувате нови места ако го 
испланирате вашето виртуелно патување. Гледајте 
како Google Earth ве носи на нови и возбудливи 
дестинации на екранот на вашиот компјутер.
• Користејќи го менито Проекти (Projects) можете да 

ги обележите сите места што сакате да ги посетите, 
за да можете брзо да „летате” од едно до друго.

• Кога ќе стасате на некое место, во десниот горен 
агол често можете да видите информативна 
картичка со слики и повеќе детали од Wikipedia.

• Во долниот дел на информативната картичка 
можеби ќе видите опција Луѓето исто така 
истражуваат (People also explore) што открива други точки од интерес во областа.

• Ако сакате да разгледате подетално некоја локација, лесно е да се префрлите на 
Street View и да разгледувате наоколу.

• Ако не сте сигурни каде да се упатите потоа, притиснете ја иконата I’m Feeling Lucky 
(изгледа како коцка) во главното контролно мени за да пробате и да видите каде ќе 
се „приземјите“.

Како може да видите фотографии од патувања на други 
луѓе?
Со поставката Фотографии (Photos) не сте ограничени на приказ на светот на Google. 
Фотографиите ви овозможуваат да гледате неверојатни фотографии од патувања што 
луѓето ги поставиле од локации ширум светот.
• Поставените фотографии стандардно не се видливи на мапи, па треба да кликнете 

на иконата Список (List), а потоа на Фотографии (Photos) за да станат видливи.

• Кога Фотографиите (Photos) се активирани, ќе видите дека на мапата ќе се појават 
неколку сини кругови. Почекајте една секунда и во круговите ќе видите минијатурни 
сликички снимени на тие локации.

• Кликнете на некоја од тие сликички и ќе видите цела колекција фотографии од тоа 
место. Можете да ги разгледувате лизгајќи го глувчето налево или надесно.

• Имајте предвид дека активирањето на Фотографии (Photos) може да ја забават Google 
Earth, особено ако користите бавен компјутер или бавно интернет-поврзување. Затоа, 
не е добра идеја функцијата Фотографии да биде постојано вклучена.

Дознајте повеќе за 
најпрочуените знаменитости 

во светот
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Повеќе од мапа

Како можете да планирате патување со Google Earth?
Иако Google Earth е извонредна апликација за 
„патување” од дома, таа е исто така фантастична 
алатка за истражување кога планирате голема 
авантура. Пред да појдете на патување, посетете 
ги на Google Earth местата што имате намера да ги 
посетите и дознајте повеќе за нив. 
• Пребарајте земја, како на пример Франција, 

или град, како на пример Париз, и ќе видите 
информативна картичка со врска до популарни 
туристички атракции, како што е Версајскиот 
двор (Palace of Versailles). Можете да додадете 
атракции во вашиот список со места што мора да 
се посетат, за да не ги пропуштите кога ќе стасате 
таму.

• Кликнете на иконата Долетај тука (Fly Here) на 
информативната картичка (изгледа како авион од 
хартија) и зумирајте во таа локација за да ја видите 
одблиску.

• Кликнете на името на знаменитоста во информативната картичка или на 
фотографијата и ќе најдете повеќе детали. За Версајскиот двор ова вклучува време 
на отворање и врски за интернет-страницата, па можете да побарате детали, 
како што е цена на влезница или распоред за турите со водич. Не грижете се ако 
интернет-страницата не е напишана на англиски јазик, бидејќи главните веб-
прегледувачи можат да ви ја преведат.

• Информативната картичка често содржи врска до Wikipedia, каде може да прочитате 
повеќе за таа дестинација.

• Ако најдете некое прекрасно место што сакате да го додадете во вашиот список, 
можете да го употребите копчето Додај во проект (Add to project) што се наоѓа во 
информативната картичка. 

Што е Voyager на Google Earth?
Иако е убаво да се патува насекаде со Google Earth, апликацијата Voyager ви нуди 
ваш личен туристички водич. Откријте еден свет на патување, уметност и култура во 
прекрасните интерактивни искуства на Voyager што ве водат околу светот. 
• Можете да ја стартувате Voyager ако кликнете на иконата со бродско кормило 

(ship’s helm) во главното контролно мени лево.

• Стандардно ќе видите патувања избрани од Google, но исто така можете да прегледате 
патувања по категории како што се Патување, Природа, Култура и Street View.

Прочитајте ги 
информативните картички 

за да дознаете повеќе за 
атракциите пред да ги 

посетите
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Повеќе од мапа

• Секое патување ве води на пат што се движи низ 
мапата, ви покажува фотографии и ви кажува 
повеќе за областа. Понекогаш ќе најдете и врски 
до повеќе детали.

• Некои патувања се во облик на квиз, па можете да 
си го проверите знаењето.

• Google постојано додава нови патувања, 
па корисно е редовно да се враќате и да 
разгледувате нови.

Секое патување ве води на пат што 
се движи низ мапата и ви покажува 
фотографии и ви кажува повеќе за областа.

Voyager ви помага да 
ја откриете природата, 

културата, патувањето и 
друго

beconnected.esafety.gov.au
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