Ντόντης ∆ηµήτρης ΠΕ70

Φύλλο Εργασίας
Α. Εκκινήστε το λογισµικό Google Earth από το αντίστοιχο εικονίδιο της επιφάνειας
εργασίας. Κάντε κλικ στα εικονίδια του µενού, αρχείο, επεξεργασία, προβολή,
προσθήκη, βοήθεια και δείτε προσεχτικά τις δυνατότητες που σας παρέχει(εικ.1).
εικ. 1

Β. Περάστε τον κέρσορα πάνω από τα εικονίδια(εικ. 2) και διαβάστε µε προσοχή τα
αναδυόµενα παράθυρα.

εικ. 2

Γ. Η πλοήγηση µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε το ποντίκι, το
πληκτρολόγιο ή µε το αντίστοιχο χειριστήριο.
Χειριστήριο(εικ.3):
1. ∆είχνει το Βορρά. Αν πατήσουµε πάνω στο Ν τότε
επαναφέρει το χάρτη στον αρχικό προσανατολισµό.
2. Αλλάζεις τον προσανατολισµό.
3. Αλλάζει τη γωνία από την οποία βλέπουµε την εικόνα.
4. Περιστρέφει την εικόνα.
5. Τα βέλη δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία
θέλουµε να µετακινηθεί η εικόνα.
6. Αλλάζει την κλίµακα(µεγέθυνση, σµίκρυνση).
Ποντίκι
Με πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού µπορούµε να
κινηθούµε δεξιά αριστερά. Με πατηµένο το δεξί κουµπί
αλλάζουµε την κλίµακα του χάρτη. Με πατηµένο το µεσαίο
κουµπί µπορούµε να αλλάξουµε οπτική γωνία και να
περιστρέψουµε την εικόνα.
Αν κάνουµε διπλό κλικ σε κάποιο σηµείο του χάρτη τότε γίνεται
αυτόµατη προήγηση σε αυτό.
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εικ. 3

Ντόντης ∆ηµήτρης ΠΕ70

∆. Στην επιφάνεια του Google Earth και στην αριστερή στήλη(εικ.4) πληκτρολογήστε
τη λέξη Ελλάδα και πατήστε το κουµπί

. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη λέξη

Θεσσαλονίκη και πατήστε πάλι το κουµπί
παρατηρείτε ότι συµβαίνει στην εικόνα της Γης;

.

Συζητήστε στην οµάδα σας τι

εικ. 4

Ε. Βρείτε τις πόλεις Ηγουµενίτσα – Αλεξανδρούπολη, οι οποίες είναι η αρχή και το
τέλος(περίπου) τις Εγνατίας οδού, σύµφωνα µε την προηγούµενη εργασία και
τοποθέτησε µια σήµανση(όνοµα και περιγραφή) µε το αντίστοιχο κουµπί προσθήκη
σήµανσης µέρους(εικ. 5).
εικ. 5
προσθήκη σήµανσης µέρους

ΣΤ. Χρησιµοποιήστε το κουµπί µε το χάρακα

που βρίσκεται πάνω από την
τρισδιάστατη εικόνα της ΓΗΣ και αφού πρώτα ξετσεκάρετε το κουτάκι που λέει
πλοήγηση µε ποντίκι(εικ. 6), µετρήστε την απόσταση µεταξύ των δύο
πόλεων(εννοείται σε ευθεία γραµµή) που έχετε προσθέσει σήµανση µέρους.
Σηµειώστε την απόσταση για να τη συγκρίνουµε σε επόµενο µάθηµα µε την Εγνατία
οδό.

εικ. 6

