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Упутствп за Путујуће линије (Tripline) 

 

Адреса 

 http://www.tripline.net/ 

Кратак ппис алата 

Алат Путујуће линије кпристи се за прављеое виртуелних путпваоа. Направљен је 
такп да пмпгућава ппстављаое текста и фптпграфија на изабране тачке на карти, 
дпк се саме тачке мпгу ппвезивати линијама. Приликпм унпшеоа текста, алат 
пмпгућава кпришћеое ћирилице, дпк се слике мпгу прегледати кап слајд- шпу. 
Слике се мпгу дпдавати са рачунара, сервиса за дељеое слика или са Фејбука и 
Твитера. Приликпм избпра лпкација, алат пмпгућава претраживаое Гугл-мапе и 
избпр жељене лпкације из ое, при чему аутпматски ппставља лпкацију и исписује 
назив кпји се касније мпже прпменити. Ппстављене лпкације се мпгу брисати и 
премештати на мапи. Направљена виртуелна путпваоа мпгу бити приватна, 
дељена самп са ппјединим пспбама или јавна. Јавна виртуелна путпваоа мпгу се 
ппделити прекп директнпг линка или уградити у веб-места.  

Упутствп  

Видеп-упутствп на енглескпм језику  http://www.youtube.com/watch?v=dwJv7AMkzJ0 
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Прпцес креираоа мапе 

За кпришћеое алата пптребнп је ући на адресу http://www.tripline.net/ 

Регистрација и креираое налпга 

Да бисте кпристили алат, пптребнп је да се региструјете, прекп Фејсбук налпга или 
електрпнске адресе. 

 

Акп креирате налпг кпристећи електрпнску адресу, пптребнп је да унесете стандардне  
ппдатке. Затим треба пптврдити налпг кликпм на Креирај мој налог (Create Мy Account), 
при чему прихватате услпве за кпришћеое кпје је ппставип аутпр алата. 

 

 

http://www.tripline.net/
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Сваки следећи пут када се пријављујете за кпришћеое алата, треба да унесете кприсничкп 
име или електрпнску адресу и лпзинку. 

 

Прављеое нпве мапе 

Да бисте кренули са прављеоем нпве мапе, треба да кликнете на Направи нову мапу 
(Create a new map). 

 

У следећем кпраку унпсите наслпв за мапу, бирате тип путпваоа, унпсите лпкацију и 
начин дељеоа. 
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Раднп пкружеое 

Кад кликнете на Направи мапу (Create мy map), дпбићете нпви прпстпр кпји вам 
пмпгућава да изаберете врсту карте кпју желите да кпристите за свпју мапу (пбична или 
сателитска карта). У пвпј фази прављеоа мапе битнп је да унесете жељену лпкацију. Да би 
вам алат дап тачну лпкацију, име места на карти мпрате унети латиницпм. Дпбићете све 
лпкације ппд тим именпм, а ви треба да изаберете пну кпју желите. Кад ппставите 
лпкацију, дпбићете латинични назив кпји у даљем уређиваоу мпжете прпменити у 
ћирилични. 

 

 

Уређиваое ппстављених лпкација 

За уређиваое ппстављених лпкација и дпдаваое садржаја кпристите икпницу за 
уређиваое у пблику папира са плпвкпм. 

 

 

У нпвпм прпстпру за уређиваое мпжете прпменити наслпв и написати га ћирилицпм. У 
ппљу за ппис дпдајете текст кпји је везан за лпкацију, а мпжете ппставити и белешку кпју 
видите самп ви кап аутпр.  
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У деснпм делу пвпг прпстпра ппдешавате адресу. Преппручујемп да пвде пставите 
пригинални натпис латиницим јер тп пмпгућава аутпматскп ппстављаое линкпва са неких 
сервиса за изабрану лпкацију. На слици исппд мпжете ппгледати какп тп изгледа. У пвпм 
делу мпжете ппдесити и начин приказиваоа ппстављених садржаја уз лпкацију и унети 
линк ка веб-месту за изабрану лпкацију.  
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Дпдаваое фптпграфија 

Уз сваку тачку мпжете дпдати фптпграфије.  

Алат, међутим, има и мали недпстатак - не дпзвпљава да се фптпграфије унпсе заједнп са 
псталим ппдацима, већ мпрате унети све тачке, снимити направљену мапу, па се тек 
ппсле тпга вратити ппнпвп на уређиваое. Тада дпбијате мпгућнпст да фптпграфије 
дпдајете с рачунара или са сервиса за дељеое фптпграфија. Фптпграфије кпје дпдајете са 
свпг рачунара мпгу бити максималнп 5МБ  пп слици. 

 

 

Дпдатнп уређиваое 

Направљене збирке мпжете дпдатнп уређивати и ппстављати кпментаре уз оих. 
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Приликпм дпдатнпг уређиваоа мпжете прпменити наслпв, ппис, приватнпст и све штп сте 
ппставили на сампм ппчетку рада. Ппред тпга алат пмпгућава и ппстављаое музике из 
базе музичких нумера кпје се налазе у сампм алату. 

 

Сарадници 

Алат пмпгућава да ппзпвемп сараднике за заједничкп уређиваое мапа. Сарадници се 
мпгу ппзвати прекп електрпнске адресе или Фејсбук налпга и тада дпбијају мпгућнпст да 
дпдају лпкације, ппстављају фптпграфије и све псталп штп мпжемп и ми кап креатпри 
мапе. Сарадници кпје ппзпвете дпбиће ппруку и мпрају се регистрпвати прекп 
електрпнске адресе или ппвезати налпг са Фејсбукпм. 
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Дељеое и уградоа 

Направљене мапе мпжете ппделити прекп директнпг линка или их уградити у веб-места. 
Алат пмпгућава избпр величине приказа направљене мапе приликпм уградое. 

 

 

Пример 

Пример мапе у кпме су приказани манастири кпји се налазе у дилини реке Ибра мпжете 
ппгледати на пвпј адреси. 

http://www.tripline.net/trip/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D
0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-5520540723301007A3DDCC847937B455 

 

Гордана Петровић 
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