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Street View
www.google.com/maps/views/streetview

Το Street View είναι η πιο αναπτυσσόμενη υπηρεσία του Google Maps. Προσφέρει μια συνεχόμενη φωτογραφία 360 μοιρών σχεδόν από κάθε σημείο του πλανήτη. Για να μπείτε στο Street View, το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το μικρό ανθρωπάκι που βρίσκεται κάτω δεξιά στην κεντρική οθόνη,
δίπλα στις ρυθμίσεις.

Με μπλε χρωματισμό στο χάρτη φαίνονται οι περιοχές και οι δρόμοι που έχουν φωτογραφηθεί.
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Όσο πιο πολύ μεγεθύνετε στο χάρτη, τόσο πιο εύκολο είναι να περιηγηθείτε. Ο μπλε χρωματισμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά φαίνονται με πιο πολλή λεπτομέρεια και ακρίβεια οι δρόμοι που διαθέτουν
αυτή την προοπτική.

Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη, αυτόματα μεταφέρεστε στην πανοραμική φωτογραφία της περιοχής.
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Μπορείτε επίσης να μεταφερθείτε στην πανοραμική φωτογραφία του Street View γράφοντας την οδό ή
την περιοχή που θέλετε να δείτε.

Στην πραγματικότητα, η πανοραμική φωτογραφία είναι μια αλληλουχία δεκάδων φωτογραφιών για
κάθε σημείο, οι οποίες έχουν ενωθεί μεταξύ τους και δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεστε στο χώρο και
μπορείτε να κοιτάξετε παντού γύρω σας. Επάνω στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε ορισμένα σημεία
πλοήγησης. Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία μπορείτε να κινηθείτε ανά πάσα στιγμή
και ακολουθεί τις κινήσεις του ποντικιού σας. Το «x» επισημαίνει το σημείο στο οποίο είναι τραβηγμένη η
επόμενη φωτογραφία.
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Με το ποντίκι μπορείτε να στραφείτε προς κάθε κατεύθυνση σαν να ήσασταν εκεί, ενώ στο κάτω μέρος
βλέπετε τη θέση σας στο χάρτη και τα παρακείμενα σημεία.

Κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεών σας στο Street View, θα εμφανίζονται μικρά τετράγωνα κατά μήκος της διαδρομής. Αυτά αντιπροσωπεύουν μια όψη της διαδρομής που θα είναι κεντραρισμένη όπως
δείχνει το τετράγωνο.
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Όπως βλέπετε, οι πινακίδες και τα πρόσωπα σε όλες τις φωτογραφίες είναι σβησμένα για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με το Street View έχουν δημιουργηθεί μερικά πολύ ενδιαφέροντα περιβάλλοντα αλλά και πολύ περιεκτικές περιηγήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γράφοντας «Street View» στην αναζήτηση του Google
ή πληκτρολογώντας «https://www.google.com/maps/views/streetview», μπαίνετε στην κεντρική σελίδα
του.
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Αυτή είναι η κεντρική οθόνη των ειδικών παρουσιάσεων/ξεναγήσεων του Street View, η οποία χωρίζεται
σε τρία τμήματα: την οθόνη παρουσίασης, το χάρτη πάνω στον οποίο φαίνονται οι ειδικές παρουσιάσεις
και τις διαθέσιμες ξεναγήσεις.

Υπάρχουν πολλές θεματικές ξεναγήσεις, από διάσημα αξιοθέατα μέχρι απρόσιτες για τους περισσότερους ανθρώπους τοποθεσίες και από ξεχωριστές επιχειρήσεις μέχρι τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
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Κάθε ξενάγηση προσφέρει αναλυτικά
στοιχεία για την τοποθεσία ή το μέρος, ενώ
βλέπετε και τη θέση στο χάρτη.
Σε κάθε σημείο όπου στέκεστε υπάρχει ένας κύκλος που σηματοδοτεί ένα σημείο πανοραμικής
φωτογράφισης, καθώς και τα βέλη κατεύθυνσης
με τα οποία μπορείτε να μετακινηθείτε στο χώρο.

Τα μέρη που παρουσιάζονται μέσα από το Street View με ειδικές ξεναγήσεις αυξάνονται συνεχώς, ενώ
δεν παραλείπονται και μέρη που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως τα γήπεδα όπου διεξήχθη πριν από
λίγο καιρό το Παγκόσμιο Κύπελλο.
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