
 

ભાઉવની ાાંખે કયો વલશ્વનો પ્રલાવ 
વભત્રો કલ્ના કયો કે તભે તભાયી ળાાના લગગખાંડ ભાાં ફેઠા છો અને તમાાંથી તભે અચાનક એફપર ટાલય નજીક 
શોંચી ગમા અને તેને બયયુ ભાણમાાં ફાદ તભે ફશભારમના ઊંચા વળખયો ય તભાયા પ્રાઈલેટ પ્રેન ભાાં ફેવી 
પ્રલાવ કયી યહ્યા છો અને થોડા વભમ ભાાં તભે પ્રેન નીચે ઉતાયી વમદુ્ર ભાાં ઊંડે ડફૂકી રગાલી જમાાં ટાઈટેવનક 
ડફેૂર છે તમાાં શોંચો છો અને તેના લેય વલખેય બાંગાય ને નજીક થી જોમા ફાદ તમાાંથી જાભનગય ના 
યલાાના ટા ુય આલી જાલ છો.અચાનક તભે ચાંદ્ર ય શોંચી તમાાં એોરો માન અને અભેફયકાનો યાષ્ટ્ર 
ધ્લજ જોલ છો અને તમાાંથી તભે તયત છરાાંગ ભાયી ભાંગ ગ્રશ ય શોંચો છો અને આ ગ્રશ ય મકુ્ત ભને 
તભે પયી યહ્યા છો........ફવ....આટુાં લાાંચ્મા છી તભને જરૂય રાગળે કે હુાં કૈક અવતળમોક્ક્ત બયી લાતો કયી 
યહ્યો છાં...ણ એવુાં નથી.આ ફધુાં જ આજની ટેકનોરોજી થી એકદભ ળક્ય છે. 
શલે વલચાય કયો કે ઉય લણગલેર પ્રલાવ તભે તભાયી ળાાના વલદ્યાથીઓ વાથે કયી યહ્યા છો તો લાત કૈક લધ ુ
યોભાાંચક ફની જામ.આલો પ્રલાવ તભે ળાાના લગગખાંડ ભાાં વલદ્યાથી વાથે ફેવી ને આયાભ થી કયી ળકો 
છો.અશી આજના આ રેખભાાં હુાં આ પ્રલાવ વલે ખફુ જ ઊંડાણ લૂગક લાત કયલાનો છાં.તો તૈમાય થઇ જાઓ 
એક અરૌફકક અને અદભતુ પ્રલાવ ની ભોજ ભાણલા ભાટે  

 

વૌ પ્રથભ એક લાત જણાલી દઉં કે આ ભાટે તભાયે નીચેની વાભગ્રી કે સવુલધા તભાયી ાવે અથલા તભાયી 
સ્કુર ભાાં શોલી જરૂયી છે. 
1-કોમ્પપ્યટુય  

2-ઈન્ટયનેટ  

3-ગગુર અથગ પ્રોગ્રાભ  

 

વભત્રો આ ગગુર અથગ વલે કદાચ તભે ઘણુાં ફધુાં જાણતા શળો યાંત ુહુાં અશી જે ાવાની લાત કયીળ તેનાથી 
કદાચ તભે અજાણ શળો.વૌ પ્રથભ તભે તભાયા કોમ્પપ્યટુય ભાાં આ પ્રોગ્રાભ ડાઉનરોડ કયી રો અને તેને ઇન્સ્ટોર 
કયી રો. 
ગગુર અથગ ડાઉનરોડ કયલા ભાટે અશી ક્ક્રક કયો 
 

શલે આ પ્રોગ્રાભ ને ઓન કયતા નીચે મજુફ ની સ્રીન આના કોમ્પપ્યટુય ય દેખાળે  

 
 

http://www.google.com/earth/


આ પ્રોગ્રાભને ચરાલીએ તે શરેા તેના દાયેક વલબાગ વલે ટૂાંકભાાં ભાફશતી ભેલી રઈએ તે ભાટે નીચેની 
ઈભેજ જુઓ અને તેભાાં આેર રભ મજુફ લણગન લાાંચતા જાઓ  

 
 

 

1. ગગૂર અથગ ય વલશ્વપ્રલાવનો પ્રાયાંબ થામ છે અશીંથી. આ વચગફોક્વભાાં કાંઈ ણ રખો અને થૃલીનો 
ગોો ઘભૂીને એ સ્થ ય ક્સ્થય થળે! 

2. આ છે અથગનો મખુ્મ બાગ - ૩-ડી વ્યઅૂય વલન્ડો. 
3. આ ટરૂફાયભાાંના દયેક ફટન વલળે ફાજુભાાં વભજ આી છે. 
4. આ નેવલગેળન કાંરોરની ભદદથી તભે ઝૂભ કયી ળકો છો કે ૩-ડી વ્યનેૂ જુદી જુદી ફદળાભાાં ઘભુાલી ળકો, તેભ 

જ એફયમર વ્ય ૂકે ગ્રાઉન્ડ-રેલર વ્યભૂાાં જઈ ળકો છો. 
5. અશીંથી તભે તભાયા ગગૂર એકાઉન્ટભાાં રોગઇન થઈ ળકો છો. એ છી તભે ગગૂર અથગભાાં જે જુઓ તે 

વેલ કયીને ગગૂર પ્રવભાાં ળેય કયી ળકો છો કે કોઈને ઈ-ભેઇર કયી ળકો છો. 
6. આ રેમવગ ેનર છે. ગગૂર અથગભાાં પ્રોગ્રાભ ાટગનવગ દ્વાયા જે વલવલધ પ્રકાયની ભાફશતી ઉભેયામ છે તે 

વલવલધ રેમવગ સ્લરુ ે ઉભેયામ છે. તભે જુદાાં જુદાાં રેમય ઓન-ઓપ કયીને અરગ અરગ ભાફશતી જોઈ ળકો 
છો. 

7. આ પ્રેવીઝ ેનર છે. અશીં તભે ગગૂર અથગ ય તભે ોતે કોઈ પ્રેવભાકગ  મકૂો કે ટયૂ યેકોડગ કયો તો એ 
ફધુાં અશીં વેલ થામ છે. તે યીતે ફીજાએ યેકોડગ કયેરી ટયૂ તભે અશીંથી જોઈ ળકો છો. 

8. અશીંથી તભે પ્રેવીઝની અંદય વચગ કયી ળકો છો. 
9. અથગ ગેરયી એ આ પ્રોગ્રાભનો કદાચ વૌથી યોભાાંચક બાગ છે. કેભ કે અશીંથી તભે જુદા જુદા રોકોએ 

ગગૂર અથગ ય તૈમાય કયેુાં કન્ટેન્ટ ઇમ્પોટગ  કયીને જોઈ ળકો છો. જેભ કે ગેરેયીભાાં રાલેર વેક્ળનભાાં 
જઈને તભે લોલ્ટ ફડઝની લલ્ડગ ભાટે વ્ય ૂનાઉ ય ક્ક્રક કયળો તો આખુાં ફડઝની લલ્ડગ તેની ૩-ડી ઇભેજીવ 
વાથે તભને જોલા ભળે! 

10. આ સ્ટેટવ ફાય ૩-ડી વ્યઅૂયભાાં દેખાતી ઇભેજયી વલળે ભાફશતી આે છે. 
11. ટોચના ભેનભુાાં વ્યભૂાાં ઓલયવ્ય ૂભેનો ઓપ્ળન ઓન કયળો તો અશીં વભગ્ર થૃલીના નકળાના વાંદબગભાાં જે 

તે વભમે તભે કમો બાગ જુઓ છો તે જોલા ભળે. 



અશી સ્રીન યના ટુરફાય યના દયેક ટુર વલે ણ ભાફશતી ભેલી રઈએ  

 
 

શલે આણે આ રેખની ળરૂઆત ભાાં જે પ્રલાવનુાં લણગન કયેર તે પ્રલાવ ળરુ કયીએ 

એફપર ટાલય ના પ્રલાવ ભાટે  

 



1-તભે ગગુર અથગ ઓન કયળો એટરે થૃલીનો ગોો પયીને બાયત ય ક્સ્થય થળે  

2-શલે વચગ ફોક્ષભાાં EFFIEL TOWER,PARIS રખી  વચગ કયળો એટરે થૃલીનો ગોો પયી જાણે જીલાંત થળે 
અને ેયીવ  ળશયેનો એફયમર વ્ય ૂફતાલતાાં ક્સ્થય થળે. સ્ક્સ્રન ય કેન્દ્રભાાં એફપર ટાલય અને તેની પયતી ફાજુ 
ેયીવ  ળશયે... ફધુાં જ તભે જોઈ ળકળો. 
 

3-શલે જભણી તયપ ઉય આેરી નેવલગેળન ેનરનો ઉમોગ કયો અથલા ભાઉવના સ્રોર ફટનની ભદદથી 
એફપર ટાલય  ફયવય ય ઝૂભ ઇન કયો. નેવલગેળન ેનરનાાં ફટન્વ ય જયા શાથ અજભાલીને ળો પેયપાય 
થામ છે તે જોલાનુાં ભરૂતા નશીં! 
 

4-આણે એફપર ટાલયને આકાળભાાંથી તો જોમો, શલે તેને જભીન યથી વનશાીએ. એ ભાટે, નેવલગેળન 
ેનરભાાં એક ભાણવ જેલી ઇભેજ આી છે. તેને ભાઉવથી ડ્રેગ કયીને એફપર ટાલયના ફયવયના ફયાફય 
કેન્દ્રભાાં રાલીને મકૂો.  
 

5-જો તભને જભીન યથી એફપર ટાલય દેખામ નશીં તો આ વભમ છે ડાફી ેનરભાાં નીચે આેરાાં રેમવગનો 
ઉમોગ કયલાનો. રેમવગભાાં  ૩D building ચેકફોક્વભાાં ફટક કયળો એટરે સ્રીન ય એફપર ટાલય જીલાંત થળે! 
 

6-શલે એફપર ટાલયના ફયવયભાાં થોડી રટાય રગાલીએ! ભાઉવના સ્રોર ફટનને આગ-ાછ કયી જુઓ. 
તભે ફયાફય એફપર ટાલય વાભે શળો અને સ્રોર ફટન ાછ પેયલળો તો એફપર ટાલયથી દૂય જતાાં જતાાં 
વાંકુર ફશાય નીકી જળો! પયી સ્રોર ફટન પેયલી વાંકુરભાાં દાખર થાઓ અને એફપર ટાલયને નજીકથી જુઓ. 
 

7-અતમાય સધુી આણે ગ્રાઉન્ડ રેલર વ્યભૂાાં શતા. પયી એફયમર વ્યભૂાાં જવુાં શોમ તો ઉય જભણે તેનો 
ઓપ્ળન આપ્મો છે. શલે રેમવગભાાં પોટોઝ ય ફટક કયળો તો એફપર ટાલયના અવાંખ્મ પોટોગ્રાપના આઇકન 
દેખાળે. આ અથગના યઝૂવે મકેૂરા પોટોઝ છે. ગભે તેના ય ક્ક્રક કયો અને પોટોગ્રાપ ભાણો. 
 

8-પયી રેમવગભાાં ઝાંરાલો. જુદાાં જુદાાં રેમવગને ઓન કે ક્રોઝ કયો અને તેની સ્રીન ય ળી અવય થામ છે તે 
તાવો. યટુયફૂ કે વલફકીફડમાનાાં રેમવગ ફટક કયીને સ્રીન ય ઝીણલટબયી નજય દોડાલળો તો એફપર 
ટાલયની આજુફાજુભાાં ક્યાાંમ વલફકીફડમાનો આઇકન નજયે ચઢી જળે. ફધાાં રેમવગ ફાંધ કયી ભાત્ર 
વલફકીફડમાનુાં રેમય ઓન યાખળો તો આઇકન ળોધલો વશરેો ફનળે. તેના ય ક્ક્રક કયો એટરે એફપર 
ટાલયની અાય ભાફશતી તભાયી વાભે! 
 

 ફશભારમ ય વલભાન દ્વાયા પ્રલાવ  

ગગૂર અથગભાાં ફ્રાઇટ વવમ્પયરેુટયની ભદદથી આ ળક્ય છે. ટોચના ભેનભુાાં ટલૂ્વભાાં જાઓ અને તેભાાં એન્ટય 
ફ્રાઇટ વવમ્પયરેુટય (અથલા Ctrl+Alt+A)નો વલકલ્ વાંદ કયો. શલે જે વલન્ડો ખરેૂ તેભાાં તભારુાં  પ્રેન વાંદ 
કયો. વવરેક્ટ મોય સ્ટાટગ  ોઝઝળનભાાં એયોટગના વલકલ્ભાાં જઈને કાઠભાંડુ વાંદ કયો. સ્ટાટગ  ફ્રાઇટ ય ક્ક્રક 
કયો ને થઈ જાલ ઊડલા ભાટે તૈમાય! 

જે સ્રીન દેખામ તેના કેન્દ્રભાાં ભાઉવથી ક્ક્રક કયળો એટરે ભાઉવના એયોને ફદરે પ્રવ જેલી વનળાની થઈ 
જળે. શલે કીફોડગભાાં ેજ અ ફટન દફાલી યાખો એટરે તભારુાં  પ્રેન યનલે ય દોડલા રાગળે. થોડી સ્ીડ 



કડે એટરે શલેથી ભાઉવને ાછની ફાજુ ખેંચળો એટરે તભારુાં  પ્રેન શલાભાાં તયત ુાં થઈ જળે. છી તો 
ભાઉવને ઉય-નીચે કે ડાફે-જભણે રઈ જળો તેભ પ્રેન ણ જે તે ફદળાભાાં જળે (પે્રસ્ક્ક્ટવ થતાાં લાય રાગળે કેભ 
કે પ્રેન ભાઉવ કયતાાં ઊંધી ફદળા કડળે). 

ળરુ આતભાાં પાલળે નશીં અને પ્રેન નીચે ખાફકળે. એ ક્સ્થવતભાાં તભે પયી  એકડેએકથી ળ  રુઆત કયી ળકો છો , 

ણ જો ફયઝયભુ ફ્રાઇટનો વલકલ્ વાંદ કયળો તો પ્રેન આોઆ શલાભાાં તયત ુાં થઈ જળે. 

આ ફધી ોજણભાાં ડવુાં ન શોમ તો શરેા કદભ તયીકે , એયોટગ ને ફદરે કયન્ટ વ્યનૂો વલકલ્ વાંદ કયો. 
એ ભાટે શરેાાં , કોઈ ચોક્કવ સ્થે શોંચી જાલ , જેભ કે નામગ્રા પોલ્વ કે અભદાલાદનુાં કાાંકફયમા. શલે લામા 
ટલૂ્વ ફ્રાઇટ વવમ્પયરેુટયભાાં શોંચો, કયન્ટ વ્ય ૂવાંદ કયો અને સ્ટાટગ  મોય ફ્રાઇટ! 

વલભાન ને રેન્ડ કેલી યીતે કયવુાં તે જાણવુાં શોમ તો અશી ક્ક્રક કયો 

ભશાવાગય ભાાં રગાલો ડફૂકી  

ભશાવાગયભાાં ડફૂકી રગાલલા ફે લાતની ખાતયી કયલી ડળે , ટોચના ભેનભુાાં વ્યભૂાાં લોટય વયપેવ વાભે 
ફટકભાકગ  છે તે જે જોઈ રો ને છી ટલૂ્વભાાં ઓપ્ળનભાાં ળો ટીયેઇન વાભેના ચેકફોક્વને મવ કશી દો. 

શલે રેમવગભાાં ઓળન ભેનભુાાં શોંચો. આ ભેન ુએક્સ્ાન્ડ કયી , ભાત્ર Shipwreck રેમય ઓન કયો. શલે વચગ 
ફોક્વભાાં Titanic રખીને વચગ કયો. થૃલીનો ગોો ઘભૂળે , અને આણે ભશાવાગયભાાં ડફૂકી રગાલીને , 

વાગયના તઝમે ડેરા ટાઇટેવનક વળના ફે ટુકડા સધુી શોંચીશુાં. છી વળના ૩ડી ભોડેરને અંદય-ફશાયથી 
તાવી ળકો છો! ઓળન ભેનનુાાં જુદાાં જુદાાં રેમવગ ઓન કયો અને જાભનગયના યલાાના ટા ુણ જુઓ! 

કયો ચાંદ્ર ય પ્રમાણ  

ટોભેનફુાયભાાં મનૂનો ઓપ્ળન વવરેક્ટ કયો અને શોંચો ચાંદ્ર ય! એ છી શે ુાં કાભ રેમવગભાાં મનૂ ગેરયી 
તાવલાનુાં કયો. ફધાાં રેમવગ ઓન કયીને એોરો વભળન્વભાાં એોરો-૧૧ ય ડફર ક્ક્રક કયળો એટરે ચાંદ્ર 
ય શયણપા બયતાાં તભે જમાાં ચાંદ્ર ય ભાનલે શરેલશરેો ગ ભાાંડયો એ સ્થે શોંચી જળો. ૩-ડી ભોડેલ્વનુાં 
રેમય ઓન શળે તો ચાંદ્રમાનનુાં ભોડેર ણ જોઈ ળકળો. વાથે જે વલન્ડો ખરેૂ તેભાાં આ માત્રાની વલગતો ભળે. 

ચાંદ્ર ય ભાઉવને જયા અભથુાં શરાલતાાં રાાંફા કદૂકા ભાયતાાં આગ લધળો એ ખાવ નોંધળો! આવુાં કેભ થામ છે 
તેની ચચાગ તભાયા વલદ્યાથીઓ વાથે કયો  

કયો ભાંગ ય ભશાપ્રમાણ  

ભાંગ ય શોંચલા ભાટે પયી ટો ભેનફુાયભાાં ભાવગ વવરેક્ટ કયો. ડાફી તયપના રેમવગભાાં ભાવગ ગેરયીનાાં જુદાાં 
જુદાાં રેમય ઓન કયો અને જે આઇકન દેખામ તેના ય ક્ક્રક કયીને ભતી ભાફશતી વભજલાનો પ્રમાવ કયો. 
ળ આતભાાં ફધાાં રેમવગ ફાંધ યાખીને ભાંગની ધયતીનાાં વનકટનાાં દળગન કયો. છી એક છી એક રેમવગ ઓન 

http://goo.gl/JNF76


કયતા જાલ. રેમવગભાાં ૩-ડી ભોડેર રેમવગ ઓન કયળો એટરે ભાંગ ય યએુવએએ ભોકરેરા ભાવગ ફપ વનક્વ 
રેન્ડયનુાં ભોડેર જોઈ ળકળો.  

સ્ત્રોત-cybersafar  

 
 


