
Google Térkép

Forrás: 1000logos.net



1) Mi az a Google Térkép?

A Google Térkép (angolul Google Maps) a Google
által fejlesztett internetes térképalkalmazás.
Többek között alkalmas útvonaltervezésre,
boltok keresésére, valamint nyitvatartások és
értékelések megtekintésére. A program
mindemellett még ellát minket
műhold- és utcaképekkel is.



A program egy teljesen ingyenesen 
használható és könnyen elérhető, sokoldalú 
eszköz. Megnyithatjuk böngészőinkből, 
(Chrome, Safari, Firefox, stb) valamint 
automatikusan elérhető a legtöbb 
okostelefonon is.

A továbbiakban a számítógépes használat 
lesz bemutatva, de a telefonos alkalmazás 
sem tér el jelentősen ettől.
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2) A Google Térkép alapjai
A program eléréséhez meg kell nyissuk a használt böngészőnket. A 
legegyszerűbb megoldás ezek után, ha rákeresünk a Google 
Térkép szavakra. Az első találat megnyitása után már 
használhatjuk is az oldalt.



Az oldal a következő részekből épül fel:

1. A kereső sáv

2. A google felhasználó ikon és a többi alkalmazás gyorsgombjai

3. A térképet irányító gombok

4. A nézetváltó

5. És maga a térkép
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A kereső funkciót sokféleképpen lehet és 
érdemes használni. Természetesen az egyik 
leggyakoribb használata a konkrét címek 
beütése és kiválasztása.
Emellett boltokra és látványosságokra is 
rákereshetünk, ahol az útvonalterv mellett 
azonnal megkapjuk a hely értékelését (5 
csillagból hányat adtak a látogatók), valamint 
a nyitvatartását is. Továbbá lehetőségünk van 
kulcsszavakra is keresni, például: bolt, 
étterem, színház és a térkép megjeleníti a 
hozzánk közeli helyeket.

Kereső



A jobb alsó sarokban megtalálhatjuk a nagyító és kicsinyítő gombokat. Ezt a 
funkciót használhatjuk úgy is, ha az egéren lévő görgővel görgetünk (fölfele 
nagyítunk, lefele A nagyító gombok mellett található sárga figurát az egérrel 
megfogva és a térképen egy kéken megjelenő utca fölött elengedve a 
google utcanézet funkcióját használhatjuk. Ebből a bal felső sarokban 
megjelenő nyílra kattintva léphetünk ki. 

Nagyítás/Kicsinyítés Belépés utcanézetbe


