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Геобомбардирање (географско бомбардирање) е една од  техниките 
кои може да се искористат со цел да се постигне поуспешно 
распространување на вашите YouTube видеокампањи преку 
апликациите на Google за мапирање, како што се Google Maps и 
Google Earth. Сега може да ги гледате вашите геотагирани видеа во 
Google Earth и Google Maps. Секое YouTube видео со геотаг ќе биде 
прикажано кога YouTube слојот од Google Earth/Maps е вклучен. 

Оваа техника е користена од 
страна на активист од  Тунис, од 
колективниот блог Nawaat.org за да 
поврзе десетици видеа со изјави од 
туниски политички затвореници и 
бранители на човекови права со 
л о к а ц и ј а т а н а т у н и с к а т а 
претседателска палата на Google 
Earth. Сега кога ќе дојдете над 

туниската претседателска палата на 
Google Earth ќе ја видите покриена 
со истите оние видеа за граѓанска 
слобода, кои Бен Али се обидуваше 
да ги сокрие од  туниските нетизени 
со блокирање на двата веб сајта за 
споделување на видеа Youtube и 
DailyMotion.

❝

GEOBOMBING

Успешно користење на техниката за геобомбардирање

Туниските активисти и нивните сојузници организираа „дигитално позиционирање“, 
поврзаа десетина видеа за цивилна слобода за сликата на претседателската палата на 
Google Earth. Тие ја претворија воздржаната сторија за човекови права во модерна 
глобална кампања. The Economist.

Зачудувачки е колку ретко досега имало бомбардирање со Google Earth, земајќи во 
предвид колку е популарна апликацијата (…) Време е да се дефинира 
„геобомбардирањето со Google“ или „ Google Earth бомбардирањето“, тогаш (…) дури и 
дефиницијата да не е доволно јасна, нема сомневање дека геобомбардирањето со 
Google е одлична, евтина промоција на герилците.  Ogle Earth

Рецензии

✔
             Геотагирањето на 
вашите видеа е одличен 
начин за споделување 
на искуствата со
вашите 
посетителите.

✒

      Погледнете  ја положбата на туниската 
претседателска палата на Google Earth: Може  да 
го  преземете  овој kmz документ (Keyhole Markup 
Zip), кој ќе  го  почне  Google Earth и веднаш ќе  ве 
позиционира до Картиџ претседателската палата.

http://advocacy.globalvoicesonline.org
http://advocacy.globalvoicesonline.org
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://www.youtube.com/blog?entry=4qHaGXFt82E
http://www.youtube.com/blog?entry=4qHaGXFt82E
http://www.nawaat.org/portail/2008/05/22/human-rights-videos-besiege-the-tunisian-presidential-palace/
http://www.nawaat.org/portail/2008/05/22/human-rights-videos-besiege-the-tunisian-presidential-palace/
http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=11622401
http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=11622401
http://www.ogleearth.com/2008/05/google_earth_bo_1.html
http://www.ogleearth.com/2008/05/google_earth_bo_1.html
http://advocacy.globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2008/09/20activism.kmz
http://advocacy.globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2008/09/20activism.kmz


]2[ Global Voices Advocacy - Водич за 2.0 застапување ]01- Гео-бомбардирање[ - Од Семи Бен Гарбиа  - 
advocacy.globalvoicesonline.org

Откако е зачувана локацијата и видеото е поставено, тоа ќе се појави во Google Earth.

✎Како?
1- Да геотагирате на вашето видео

За време на процесот на поставувањето на видео 
на YouTube, може да додадете геотаг на вашето 
видео со локација:

Може да додадете географска локација на кое било од 
вашите стари и нови видеа на Youtube:
★Изменете го вашето видео (Edit your video);
★Кликнете на опцијата „date and map";
★Додадете географска ширина и должина или внесете град 
или место;

★Може да го користите полето за пребарување или да го 
поместувате маркерот за да ја изберете локацијата.
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2- Како да прикажете геотагирано YouTube видео во Google Earth?

За да го активирате YouTube слојот во Google Earth, треба да го отворите менито „Layers (слоеви)“, 
од левата страна на Google Earth. Со прикажување од нодот „Gallery (галерија)“ од дрвото на 
слоевите, ќе се прикаже слојот YouTube. Откако ќе го селектирате YouTube слојот ќе се прикажат 
сите YouTube икони од целиот свет.
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од: 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