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Instrukcja do modeli trójwymiarowych.

Uwaga!
Jeżeli modele zostały zaakceptowanie przez zespół Google Earth modeli 3D - są one dostępne
automatycznie na mapach w programie Google Earth. Istnieje także możliwość obejrzenia
danego modelu w programie Google Earth poprzez "ręczne" podpięcie - internauta chcący to
zrobić powinien: ściągnąć plik kmz - z załącznika dołączonego do każdego opisu obiektu z
działu "Region Ego 3D" i uruchomić go w programie Google Earth. W efekcie program Google
Earth automatycznie przenosi nad obiekt z załącznikaW związku z oczekiwaniem na
zaakceptowanie przez zespół Google Earth modeli 3D - nie są one jeszcze dostępne
automatycznie w programie Google Earth.
Jednak istnieje możliwość obejrzenia danego modelu w programie Google Earth poprzez
"ręczne" podpięcie - internauta chcący to zrobić powinien:
ściągnąć plik kmz - z załącznika dołączonego do każdego opisu obiektu z działu "Region Ego
3D" i uruchomić go w programie Google Earth. W efekcie program Google Earth automatycznie
przenosi nad obiekt z załącznika

Pytanie: Jak uruchomić plik kmz w programie Google Earth?
Pierwsza metoda:
Uruchomić program Google Earth. Na górnym pasku proszę kliknąć przycisk Plik a następnie
wybrać Otwórz w oknie które się otworzy należy wskazać miejsce w które pobrany został plik
kmz - stary mlyn, następnie zaznaczyć plik kmz - stary mlyn i kliknąć przycisk otwórz
Druga metoda:
Metoda działająca na zasadzie przeciągnij i upuść. Uruchomić program Google Earth.
Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na plik kmz i nie puszczając przycisku
przeciągnąć plik nad miniaturkę programu Google Earth na pasku zadań na dole ekranu. Gdy
okno programu Google Earth otworzy się na cały ekran monitora wówczas można puścić lewy
przycisk myszy. Program automatycznie przeniesie do modelu 3D.

Pytanie: Co zrobić żeby obejrzeć trójwymiarowy model.
I. Przez program Google Earth*
1.1 Dla internautów nie posiadających programu Google Earth na swoim komputerze.
1. Poniższy link prowadzi do strony z której można pobrać darmowy plik instalacyjny
programu Google Earth http://earth.google.com/intl/pl/index.html
2. Podczas instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami
3. Po zainstalowaniu można uruchomić program Google Earth
4. Po lewej stronie w dziale szukaj zakładce pokaż w polu powinno się wpisać nazwę
szukanego obiektu
4.1. Wybrać z listy która się pojawi odpowiednią pozycje, program automatycznie
przenosi do tej pozycji na mapie.
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1.2 Dla internautów posiadających program Google Earth na swoim komputerze.
1. Uruchomić program Google Earth
2. Po lewej stronie w dziale szukaj zakładce pokaż w polu powinno się wpisać nazwę
szukanego obiektu
2.1. Wybrać z listy która się pojawi odpowiednią pozycje, program automatycznie
przenosi do wybranej pozycji
II. Przez mapę Googli* dostępną na tym portalu
Rozwiązanie dla internautów którzy nie mogą lub nie chcą instalować programu Google Earth
na swoich komputerach.
Mogą Państwo obejrzeć modele 3D poprzez Interaktywną Mapę dostępną na Naszej Stronie.
1. W prawym górnym rogu znajdują się zakładki kolejno: Mapa, Satelita, Hybrydowa, Earth
2. Należy kliknąć na zakładkę Earth, w przypadku gdy klika się po raz pierwszy pojawi się
komunikat o potrzebie zainstalowania na komputerze odpowiedniego plugina - należy
postępować zgodnie z instrukcjami
3. Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć i włączyć ponownie przeglądarkę internetową z
której się korzysta
3.1. W nielicznych przypadkach aby instalacja w pełni się powiodła trzeba uruchomić
ponownie komputer
4. Teraz po kliknięciu zakładki Earth mapa wczytuje podkład satelitarny (bez dodatkowych
warstw, drogi, obiekty) z zaakceptowanymi przez zespół Google obiektami 3D.
Mogą państwo obejrzeć wybrany model w jego realnym położeniu.
Do nawigacji służą przyciski po lewej stronie okna Mapy.

* Obiekty 3D są dostępne poprzez program Google Earth oraz mapę Googli po zaakceptowaniu
ich przez zespół Google.
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