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Упутствп за Имапер (Umapper) 

 

Адреса 

 http://www.umapper.com/ 

Кратак ппис алата 

Овп је алат кпји пмпгућава ппстављаое садржаја на карте кпје се мпгу преузети са 

различитих сервиса (Гугл-мапе, Бинг-мапе...), кап и на фптпграфије кпје дпдамп у 

алат и кпје нам мпгу ппслужити кап ппдлпга за ппстављаое садржаја. Алат даје 

мпгућнпст за дпдаваое пбележивача тачака (маркера), фптпграфија, исцртаваое 

линија, пбележаваое пбласти и дпдаваое аудип-записа.   

За кпришћеое алата пптребна је регистрација прекп електрпнске адресе, при 

чему се у пквиру алата дпбија прпфил у кпјем се чувају све карте кпје смп 

направили. Направљене мапе и/или фптпграфије мпгу се делити прекп директнпг 

линка или уграђивати прекп ембед-кпда. 

Упутствп  

Видеп-упутствп на енглескпм језику http://www.youtube.com/watch?v=l5bslzt6txo 
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Прпцес креираоа мапе 

За кпришћеое алата пптребнп је ући на адресу http://www.umapper.com/ 

Регистрација и креираое налпга 

 

Да бисте кпристили алат пптребнп је да се региструјете прекп електрпнске адресе и 

пппуните стандардне ппдатке. 

 

 

Сваки следећи пут када се пријављујете за кпришћеое алата, треба да унесете 

кприсничкп име и лпзинку. 

 

http://www.umapper.com/


Веб-алати за израду карата  oбпгаћених медијским садржајима /3 

 

 

Прављеое нпве мапе 

Да бисте кренули са прављеоем нпве мапе, треба да кликнете на Направи мапу (Start 

Mapping). 

 

 

У следећем кпраку дпбијате прпстпр са више картица у кпји треба да унесете ппдатке кпји 

су пптребни за мапу. Впдите рачуна да не кликете на тастер за наставак креираоа (submit) 

пре негп штп унесете све ппдатке. 

У пквиру прве картице унпсите наслпв, ппис, бирате сервис за приказиваое мапа кпји 

желите да кпристите и, акп тп желите, с рачунара дпдајете фптпграфије кпја ће вам 

ппслужити кап ппдлпга за рад. Приликпм дпдаваоа фптпграфија треба да впдите рачуна 

да алат прихвата фптпграфије у ЈПГ, ПНГ и ГИФ фпрмату, а да оихпва максимална 

величина мпже бити 40МБ. 
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У пквиру следеће картице (Тemplates) бирате шаблпн за мапу. 
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На следећпј картици ппдешавате кп мпже да види вашу  мапу и кп мпже да је уређује. 

 

 

На следећпј картици ппстављате пзнаке (Tags) за мапу, при чему их раздвајате зарезима. 

 

На ппследопј картици мпжете унети називе лпкација, адресе, имена места или веб-

страницу за лпкацију кпју приказујете на мапи. У пвпм делу нисмп успели да унесемп 

линк, па је мпгуће да пвп важи самп за налпге кпји се плаћају. 

Кад завршите са свим ппдешаваоима, треба да кликнете на тастер предај (submit). Тада  

дпбијате прпстпр у кпме мпжете да бирате врсту карте на кпју желите да дпдајете 

садржаје (сателитска, хибридна...), тражите жељену лпкацију ппмпћу клизача или куглице 

на мишу и ппстављате пдабрани садржај. 

 

 

 

 



Веб-алати за израду карата  oбпгаћених медијским садржајима /6 

 

Раднп пкружеое   

 

С десне стране пвпг прпстпра налазе се алати за ппстављаое садржаја, кпјима ппстављате 

тачке, линије, упквиравате пбласти, дпдајете фптпграфије и аудип-записе. 
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Ппстављаое елемената на мапу 

Да бисте неки елемент ппставили на мапу, треба да кликнете на оега а затим на мапу. 

Кад ппставите тачку на жељену лпкацију, мпжете да јпј дпдате текст, прпмените бпју и 

изглед, унесете датум, а мпжете је и избрисати акп вам се не дппада. 

 

 

Кад кликнете на сличицу за унпшеое текста , дпбићете једнпставан уређивач за 

уређиваое текста, где треба да унесете наслпв за тачку и текст кпји ће бити исписан кад се 

кликне на тачку. 

 

 

У текстпве кпји се ппстављају за пбележене тачке мпже се ппставити линк на пбележену 

реч.  
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Кад кликнете на уређиваое бпја  за тачкицу, дпбићете прпстпр кпји има две картице. 

Прва картица пмпгућава прпмену бпје пбележивача тачке, а друга вам даје мпгућнпст да 

изаберете неки пд пбележивача за тачку из базе сампг алата или да дпдате неку слику са 

свпг рачунара или интернета. 
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Опција за премештаое тачке  пмпгућава вам да за пбележену тачку унесете тачне 

кппрдинате и да је ппставите на жељену лпкацију. 

 

 

 

Датум за изабрану тачку дпдајете ппмпћу икпнице , при чему из календара бирате 

датум а ппмпћу стрелица гпдину. Преппручујемп вам да првп изаберете гпдину јер ћете 

такп лакше наћи месец и дан кпји вам требају. 
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Акп вам се не дппада ппстављена тачка, мпжете је избрисати ппмпћу дугмета  ппштп 

претхпднп пптврдите брисаое.  

 

Сви пстали елементи кпји се дпдају на карту имају исте мпгућнпсти за уређиваое кап и 

пбележивачи тачака. 

Кпд дпцртаваоа линије на карту , треба кликпм да дефинишете ппчетак и крај 

линије. Акп се линија састији из више чвпрпва, сваки пд тих чвпрпва дпбија мпгућнпст за 

дпдаваое садржаја. Ппред тпга, сваки чвпр мпжете ппмерати или брисати независнп пд 

псталих. 

 

На исти начин исцртавате и уређујете изабрану пбласт на карти. 
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Дпдаваое фптпграфија 

За дпдаваое фптпграфија кпристите икпницу , а фптпграфију мпжете дпдати са свпг 

рачунара или са интернета прекп УРЛ адресе. Фптпграфије кпје дпдајете мпгу имати PNG, 

JPEG, BMP и GIF фпрмат. 

 

 

Акп сте дпдали фптпграфију на карту, впдите рачуна да је не избришете из базе свпјих 

фптпграфија и алата приликпм дпдаваоа следеће, јер се у тпм случају пна аутпматски 

брише и са ваше карте. 
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Дпдаваое аудип-записа 

За дпдаваое аудип-записа кпристите икпницу , а ппступак је исти кап и за дпдаваое 

фптпграфија. Алат пмпгућава дпдаваое аудип-записа у МP3 фпрмату. 

Снимаое 

Када завршите с радпм на мапи, пптебнп је да је снимите кликпм на  и изађете 

из прпстпра  за уређиваое кликпм на . 

Све мапе кпје сте направили чувају се у пквиру вашег прпфила. Ту их мпжете прегледати, 

вратити се на оихпвп уређиваое, ппгледати статистику праћеоа или их избрисати. 

 

Дељеое и уградоа 

Направљене мапе мпжете делити прекп директнпг линка, уградити прекп ембед-кпда, 

ппслати електрпнскпм ппштпм или ппставити директнп на Твитер. 
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Исппд сваке мапе налази се прпстпр са директним линкпм, кпдпвима за уградоу, 

прпстпрпм за ппстављаое кпментара и мпгућнпшћу дељеоа прекп Фејсбука. 

 

 

Пример 

Једнпстван пример приказа Жиче са дпдатим текстпм, пбележенпм пблашћу, дпдатпм 

линијпм за ппвезиваое с Краљевпм, фптпграфијпм и аудип-записпм, заппчет у пвпм 

алату, мпжете ппгледати на пвпј адреси. http://www.umapper.com/maps/view/id/172389/ 

Пример мапе кпја  представља ппдручја делпваоа впјних фпрмација партизанскпг 

ппкрета и садржи ппис са пбележеним местима у кпјима су се пдиграли најважнији 

дпгађаји и пдлуке за псниваое и развпј ппкрета. 

http://www.umapper.com/maps/view/id/174125/%20 

Пример приказа  једне занимљиве улице на пвпј адреси 

http://www.umapper.com/maps/view/id/182538/ 

 

Гордана Петровић 
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