ΜΙΚΡΟ ΟΓΗΓΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ GOOGLE EARTH
3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
Τν Google Earth είλαη κία εθαξκνγή ε νπνία καο παξέρεη δνξπθνξηθέο εηθόλεο κεγάιεο
επθξίλεηαο από όια ηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Τν Google Earth είλαη πξόγξακκα θαη ζα πξέπεη
αξρηθά λα θαηέβεη θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (ιεπηνκέξεηεο ζηελ ηζηνζειίδα
http://earth.google.com/download-earth.html).
Οη θσηνγξαθίεο πνπ παξέρεη κπνξεί λα είλαη επίπεδεο ή κε πςνκεηξηθή ιεπηνκέξεηα. Πάλσ
ζε απηέο είλαη ζεκεησκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο όπσο αμηνζέαηα, πόιεηο, γεσγξαθηθά
ζηνηρεία, εθαίζηεηα, ηξηζδηάζηαηα θηίξηα, ππεξεζίεο θαη πνιιά άιια. Οη όςεηο απηέο
κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη κε ράξηεο (από ην Google maps) ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα δξόκνπο, θηίξηα θαη ππεξεζίεο. Υπάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο ιεπηνκεξείο
όςεηο αξθεηώλ κεγάισλ πόιεσλ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξώλ.

Δικόνα 1
Φωηογπαθία ηος λόθος ηηρ Ακπόποληρ. Γιακπίνεηαι ο Παπθενώναρ, ηο Ηπώδειο καθώρ
και ηο Θέαηπο ηος Γιονύζος.
Σηηο πην πξόζθαηεο εθδόζεηο ηνπ Google Earth ππάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα εμεξεύλεζεο
ηνπ νπξαλνύ θαη ησλ αζηξηθώλ ζρεκαηηζκόο (αζηεξηζκνύ, γαιαμίεο θιπ.).

Δικόνα 2: Γαλαξίαρ ηηρ
3.2 ΒΑΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ

Ανδπομέδαρ

Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή Google Earth ζπλαληάηε κία εηθόλα ζαλ ηελ αθόινπζε. Η
ιεηηνπξγηθόηεηα θάζε πεξηνρήο εμεγείηαη κε ηελ βνήζεηα αξηζκώλ ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.

Κοςμπί Ονομαζία
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Λειηοςπγικόηηηα
Δδώ πιεθηξνινγνύκε ην όλνκα ηνπ ηόπνπ (ρώξα, πόιε,
δηεύζπλζε θιπ) πνπ αλαδεηνύκε ή ηηο αθξηβείο
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ, θαη παηάκε ην θνπκπί
Search. Πάλσ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε ζα θαλεί ην
ζεκείν πνπ αλαδεηάκε κέζα ζε έλα ηεηξάγσλν πιαίζην.
Σην παξάζπξν απηό ζα βξείηε ηελ επίπεδε όςε ηνπ
ράξηε ηεο Γεο κε έλδεημε ζην ζεκείν ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζηε ζέζε πνπ εθείλε ηε ζηηγκή απεηθνλίδεηαη
ζηνλ ηξηζδηάζηαην πξνβνιέα. Μπνξείηε λα ην
εκθαλίζεηε ή λα ην εμαθαλίζεηε κέζα από ην κελνύ
View > Overview Map.
Με απηό ην θνπκπί εκθαλίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη ηα
παξάζπξα επηινγώλ πνπ ππάξρνπλ αξηζηεξά ζηελ νζόλε
ζαο.
Με ηελ πηλέδα κπνξείηε λα νξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε
ηνπνζεζίεο ζε όπνην ζεκείν ηνπ ράξηε ζέιεηε.
Δξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπγώλνπ.
Δξγαιείν γηα ηε ράξαμε κίαο δηαδξνκήο.
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Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαη επηθόιιεζε εηθόλαο ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ράξηε
Δξγαιείν κέηξεζεο απνζηάζεσλ.
Σύλδεζε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.
Δθηύπσζε.
Πξνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ράξηε κε πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο.
Μεηάβαζε ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ νπξαλνύ (αζηεξηζκνί,
γαιαμίεο, άζηξα). Η όςε ηνπ νπξαλνύ πνπ βιέπεηε είλαη
απηή πνπ θαίλεηαη πάλσ από ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν
βξίζθεηαη εθείλε ηελ ζηηγκή ν ηξηζδηάζηαηνο ράξηεο.
Δξγαιεία πινήγεζεο.
Σε απηό ην παξάζπξν θαίλνληαη ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην ράξηε. Μέζα από
view κπνξείηε λα νξίζεηε πνηα επίπεδα είλαη ελεξγά
Φξεζηκνπνηείζηε απηήλ ηελ πεξηνρή γηα λα νξίζεηε θαη
λα νξγαλώζεηε ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηεζηε.
Μέζα από ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα έρεηε ην
αλάγιπθν ηεο Γεο. Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε όςε απηή όηαλ
πξόθεηηαη γηα όξε θαη θαξάγγηα. Τν εθέ κπνξεί λα γίλεη
πην έληνλν αλ από ην κελνύ Tools επηιέμεηε Options/3D
View/ θαη ζέζεηε ην slider ηνπ Terrain Quality ζηελ
κεγαιύηεξε ηηκή.
Η γξακκή θαηάζηαζεο ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο θαη ην πςόκεηξν ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ν cursor εθείλε ηελ ζηηγκή. Δκθαλίδεηαη
θαη εμαθαλίδεηαη κέζα από ην κελνύ View/Status bar.

3.3 ΑΠΛΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΜΔ ΣΟ GOOGLE EARTH
3.3.1. Πωρ θα ενηοπίζεηε μία πεπιοσή ή μία διεύθςνζη πάνω ζηο σάπηη;
Σηελ πεξηνρή 1 Search panel/ Fly to κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην όλνκα ηεο πεξηνρήο
θαη λα παηήζεηε Search. Ο ηξηζδηάζηαηνο πξνβνιέαο θηλείηαη θαη ζαο εληνπίδεη ην ζεκείν πνπ
αλαδεηήζαηε. Δλώ ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ΗΠΑ δελ είλαη πάληα ζίγνπξν
όηη κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κηθξνύο νηθηζκνύο θαη ηνπσλύκηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Γεο.
Πσο ζα πάξεηε νδεγίεο γηα ηελ κεηάβαζε από έλαλ ηόπν ζε έλαλ άιιν;
Από ηελ επηινγή 1 Search panel/ Directions κπνξείηε λα δεηήζεηε νδεγίεο γηα ηελ κεηάβαζε
από έλαλ ηόπν (from) ζε έλαλ άιιν (Τν) πιεθηξνινγώληαο νλνκαζίεο, γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο ή επηιέγνληαο ηηο πηλέδεο πάλσ ζηνλ ράξηε (από εδώ= From here, έσο εδώ=
To here). Δλδηαθέξνλ ζε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία έρεη ν ππνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο κέζσ ηεο
πξνηεηλόκελεο δηαδξνκήο.
3.3.2 Πωρ θα πλοηγηθείηε ζηον ηπιζδιάζηαηο σάπηη;
Η πινήγεζε κπνξεί λα γίλεη πνιύ εύθνια κε ην πνληίθη,
ην πιεθηξνιόγην ή κε ην αληίζηνηρν ρεηξηζηήξην.
Φεηξηζηήξην
1. Αιιάδεη ηε γσλία από ηελ νπνία βιέπνπκε ηελ εηθόλα
(εμ νξηζκνύ είλαη θάηνςε)
2. Λεηηνπξγεί ζαλ joystick θαη θηλεί ηελ εηθόλα ζηελ
θαηεύζπλζε πνπ θηλείηαη.
3. Τα βέιε δειώλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία
ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί ε εηθόλα.
4. Γείρλεη ηνλ Βνξξά. Αλ παηήζνπκε πάλσ ζην Ν ηόηε

επαλαθέξεη ηνλ ράξηε ζηνλ αξρηθό ηνπ πξνζαλαηνιηζκό
5. Αιιάδεη ηελ θιίκαθα (κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε).
6. Πεξηζηξέθεη ηελ εηθόλα.
Πνληίθη
Με παηεκέλν ην αξηζηεξό θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ κπνξνύκε λα θηλεζνύκε δεμηά-αξηζηεξά. Με
παηεκέλν ην δεμί θνπκπί αιιάδνπκε ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε. Με παηεκέλν ην κεζαίν θνπκπί
κπνξνύκε λα αιιάμνπκε νπηηθή γσλία θαη λα πεξηζηξέςνπκε ηελ εηθόλα.
Αλ θάλνπκε δηπιό θιηθ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ράξηε ηόηε γίλεηαη απηόκαηε πξνήγεζε ζε
απηό.
Πιεθηξνιόγην
Λεηηνπξγηθόηεηεο
Πιήθηξν
Μεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο πξνο ηα αξηζηεξά

Μεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο πξνο ηα δεμηά

Μεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο πξνο ηα πάλσ

Μεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο πξνο ηα θάησ

Σκίθξπλζε
Μεγέζπλζε
+
Αιιαγή νπηηθνύ πεδίνπ
Page Up
Αιιαγή νπηηθνύ πεδίνπ
Page Down
3.3.3 Πωρ θα εμθανίζεηε ηον ανηίζηοισο σάπηη;
Παηώληαο ζην θνπκπί 11 Show in Google Maps κεηαβαίλεηε ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα κε
ην ράξηε ηεο πεξηνρήο (Google maps)πνπ είλαη ελεξγή εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ νζόλε ζαο. Ο
ράξηεο έρεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (δξόκνπο, νηθηζκνύο, ππεξεζίεο) κε δπλαηόηεηα
κεγέζπλζεο, ζκίθξπλζεο θαη πξαγκαηηθήο κεηαθίλεζεο. Έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο όςεηο:
πνιηηηθόο (map), γεσγξαθηθόο αλάγιπθνο (satellite) θαη ηα δύν καδί (Hybrid). Αξθεηέο
πεξηνρέο ην Google Maps κπνξεί λα ηηο πξνζεγγίζεη κε κεγάιε κεγέζπλζε. Έηζη, κπνξνύκε
λα εκθαλίζνπκε δξόκνπο θαη δξνκάθηα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο θαη λα πινεγεζνύκε
γεσγξαθηθά, θέξλνληαο ηνλ θόζκν θνληά καο
3.3.4 Πωρ θα οπίζεηε μία Σοποθεζία πάνω ζηο σάπηη;
Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην πξόγξακκα, ν θάθεινο My Places ηνπ Places είλαη άδεηνο.
Δλώ δνπιεύεηε ζην πξόγξακκα κπνξείηε λα νξίζεηε ηνπνζεζίεο κε ηελ βνήζεηα κία πηλέδαο
(placemarks) πάλσ ζην ράξηε θαη λα ηα απνζεθεύζεηε κέζα από ηελ επηινγή File/Save/Save
My Places. Οη Τνπνζεζίεο πνπ είλαη ζην θάθειν Temporary Places δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ
επόκελε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οπιζμόρ μία νέαρ Σοποθεζίαρ:
1. Γηα λα νξίζεηε κία Τνπνζεζία κεηαθηλεζείηε ζηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε έηζη ώζηε λα
εκθαλίδεηε ζε απηόλ ην ζεκείν ην νπνίν ζέιεηε λα επηζεκάλεηε κε όζε πεξηζζόηεξε
επθξίλεηα κπνξείηε.
2. Παηάηε ην θνπκπί
(Placemark) ή επηιέμηε Placemark από ην κελνύ Add. Αλνίγεη
ηόηε ην πιαίζην δηαιόγνπ θαη εκθαλίδεηαη κία πηλέδα πάλσ ζην ράξηε. Μεηαθηλείηαη ηελ
πηλέδα κε ηελ βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ ζε όπνην ζεκείν ζέιεηε πάλσ ζην ράξηε.
4. Σπκπιεξώζηε ζην πιαίζην δηαιόγνπ ην όλνκα ηεο Τνπνζεζίαο, ηελ εηθόλα κε ηελ νπνία ζα
εκθαλίδεηαη απηή πάλσ ζηνλ ράξηε, ηελ πεξηγξαθή ηεο θαη ην ρξώκα. Αιιαγέο ζε απηά ηα
ζηνηρεία κπνξνύλ λα γίλνπλ κε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ Τνπνζεζία θαη επηινγή Properties.
5. Αλ θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ Τνπνζεζία θαη επηιέμεηε Share /Post κπνξείηε λα θάλεηε
δεκόζηα απηήλ ηελ ηνπνζεζία ζηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ Google Earth.
3.3.5 Πωρ θα μεηπήζεηε μια απόζηαζη
Τν ινγηζκηθό πξνζθέξεη θάπνηα εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ππνινγηζκό απόζηαζεο θαη
εκβαδνύ επηθάλεηαο ζε πνηθηιία κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ.

Τνπνζεηήζηε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζέιεηε λα θάλεηε κέηξεζε κέζα ζηελ νζόλε ζαο κε ηελ
θαηάιιειε αλάιπζε. Η κέηξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηεί ηηο γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο θαη δελ ιακβάλεη ππόςε ην πςόκεηξν.
Μπνξνύκε κε ηε βνήζεηα κηάο γξακκήο λα κεηξήζνπκε ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν
ζεκεία ηνπ ράξηε. Γηα λα γίλεη απηό επηιέγνπκε ην εξγαιείν Ruler θαη από ην πιαίζην
δηαιόγνπ επηιέγνπκε Line. Οξίδνπκε επίζεο θαη ηε κνλάδα κέηξεζεο κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε
κέηξεζε. Σηελ ζπλερεία θάλνπκε θιηθ ζην πξώην ζεκείν πάλσ ζην ράξηε. Δκθαλίδεηαη ε
πξάζηλε ηειεία, θηλνύκε ην πνληίθη καο ζην ηέινο ηεο γξακκήο πνπ ζέινπκε λα ραξάμνπκε
θαη μαλαθάλνπκε θιηθ. Η γξακκή νξηνζεηείηαη από δύν θόθθηλεο ηειείεο αξρή θαη ηέινο πνπ
ηηο ελώλεη κία θίηξηλε γξακκή. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε κέηξεζε ηεο απόζηαζεο. Ο
θαζαξηζκόο ηεο γξακκήο κπνξεί λα γίλεη κε ην θνπκπί Clear.
Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηε δηαδξνκή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεη πνιιά
ζεκεία κεηαμύ ηνπο (ηεζιαζκέλε γξακκή). Μπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα
κεηξήζνπκε ην κήθνο κηάο δηαδξνκήο. Η ράξαμε ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη κε δηαδνρηθά θιηθ
ζηα ζεκεία.
Άιιεο Δληνιέο από ην Μελνύ View
View/Grid
View/Scale legend
View/Atmosphere

Δκθαλίδεη ηνπο κεζεκβξηλνύο θαη ηνπο παξάιιεινπο
Δμαθαλίδεη ηελ θιίκαθα
Δκθαλίδεη γύξσ από ηελ γε ηελ αηκόζθαηξα

3.3.6 Πωρ θα αποθήκεςζοςμε
Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε όια ηα αληηθείκελα πνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζην θάθειν My
Places κε ηε βνήζεηα ηεο επηινγήο File/Save/Save places as. Τα αξρεία πνπ δεκηνπξγνύληαη
είλαη ηεο κνξθήο *. KML, (Keyhole Markup Language). Δίλαη αξρεία ζηα νπνία κπνξνύλ λα
απνζεθεπζνύλ γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο όπσο Τνπνζεζίεο, Γξακκέο, Πεξηεγήζεηο θιπ.
3.5 Sky - Γιεπεύνηζη ηος οςπανού
Η λέα ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη Sky, απνηειεί έλα «εηθνληθό ηειεζθόπην» θαη δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Google Earth λα βιέπνπλ ηνλ νπξαλό, όπσο απηόο θαίλεηαη
από ηε γε.
Τν Google Sky δίλεη ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζείηε θαη λα κεγεζύλεηε πεξηζζόηεξα από 100
εθαηνκκύξην άζηξα θαη 200 εθαηνκκύξηα γαιαμίεο. Μπνξείηε επίζεο λα παξαηεξήζεηε ηε
δσή ελόο αζηεξηνύ, αιιά θαη αζηεξηζκνύο, από ηηο πςειήο επθξίλεηαο εηθόλεο πνπ
ιακβάλνληαη από ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην Φακπι. Δπηπιένλ, ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηώλ ζα
είλαη θαη έλαο νδεγόο γηα ηνπο γαιαμίεο.
Γηα λα αποθηήζεη θάποηος πρόζβαζε ζηο Sky, ηο κόλο ποσ απαηηείηαη είλαη έλα θιηθ
ζηο Switch to Sky από ηο view, ή λα θάλεη θιηθ ζηο θοσκπί Sky ηες γρακκής
εργαιείφλ ηοσ Google Earth. Η οζόλε θαη ε περηήγεζε είλαη παρόκοηα κε ασηή ηοσ
ησπηθού Google Earth, ζσκπερηιακβάλοληας κεγέζσλζε, ζκίθρσλζε, αλαδήηεζε, My
Places θαη επηιογή επηπέδοσ (Layers).
Σηο πιαίζηο ηες λέας ιεηηοσργίας, ε Google παροσζηάδεη επηά πιεροθορηαθά επίπεδα,
ποσ δείτλοσλ δηάθορα οσράληα ζώκαηα θαη ζσκβάληα:
Constellations (Αζηεπιζμοί)
Backyard Astronomy (Αζηπονομία ζηο ζπίηι)
Hubble Space Telescope Imagery (Εικόνερ από ηο Διαζηημικό Τηλεζκόπιο
Hubble)
Moon (Σελήνη)
Planets (Πλανήηερ) Users Guide to Galaxies (Εγσειπίδιο για ηοςρ Γαλαξίερ)
Life of a Star (Η ζωή ενόρ αζηέπα)

3.7 Δξομοιωηήρ πηήζηρ
Σηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ Ctrl+Alt+A κπνξείηε λα
ελεξγνπνηήζεηε έλα εμνκνησηή πηήζεο κε αεξνπιάλν ηεο επηινγήο ζαο. Αλ ηνλ
ελεξγνπνηήζεηε κία θνξά ηόηε ζα βξείηε θαη ηελ επηινγή απηή κέζα ζην κελνύ Tools/
Μπνξείηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηήζεο λα επηιέμεηε ην πνληίθη ή έλα Joystick.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα
http://earth.google.com/intl/en/userguide/v4/flightsim/index.html
Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ έιεγρν κε ην πνληίθη θάληε αξηζηεξό θιηθ. Η εηθόλα ηνπ
cursor γίλεηαη ηόηε ζηαπξόο.
Τν Google Earth έρεη δεθάδεο άιιεο ιεηηνπξγηθόηεηεο (εηζαγσγή εηθόλσλ,
δεκηνπξγία βηληεν, δεκηνπξγία πεξηεγήζεσλ θιπ) ηηο νπνίεο κπνξείηε λα κειεηήζεηε
αλαιπηηθά ζηνλ δηθηπαθό ηόπν http://earth.google.com/userguide/v4/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
o Αλαιπηηθόο νδεγόο ρξήζεο ηνπ Google Earth
http://earth.google.com/userguide/v4/
Παξνπζίαζε ησλ ηξηώλ εθαξκνγώλ ηεο Google
http://www.cyta.com.cy/pr/newsletter/Archive2006/September/Parousiazoume
/parousiazoume.html
Δθαξκνγή Sky http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/grafeiotypou/news/infosoc_news/googlesky_31-08-2007.htm
Δμήγεζε ηνπ εμνκνησηή πηήζεο
http://googlesystem.blogspot.com/2007/08/google-earth-easter-egg-flight.html
Φάξηεο όισλ ησλ ρσξώλ (πεξηγξάκκαηα)
http://geography.about.com/library/blank/blxindex.htm?once=true&
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