ما وراء Google Earth

يُعتبر  Google Earthأكثر من مجرد أطلس تفاعلي ،فهو أيضا ً مرشد سياحي شخصي خاص بك ألبرز المعالم
الثقافية في العالم.

ما هو Google Earth’s Voyager؟
يساعدك  Voyagerفي الحصول على أقصى استفادة من Google
 Earthعن طريق أخذك في جوالت إرشادية مليئة بالمعلومات .شاهد
 Google Earthمع الصور المذهلة ومقاطع الفيديو والخرائط
التفاعلية والمزيد.
تجمع كل رحلة بين منظر  Google Earthعلى الجانب األيمن
•
ْ
مع صور رائعة وتفاصيل مثيرة لالهتمام على الجانب األيسر ،مما
يتيح لك التنقل من خاللها بطريقتك الخاصة مثل عرض الشرائح.
•باإلضافة إلى الصور الفوتوغرافية ،يضيف  Voyagerأحيانا ً
صورا ً بزاوية  360درجة ومقاطع فيديو وخرائط تفاعلية،
مستوحاة من محتوى مذهل من أمثال الجغرافيا الوطنية (ناشيونال جيوغرافيك).

يستخدم  Voyagerمجموعة من المحتوى التفاعلي

•تحت قوائم التاريخ والتعليم ،تبيّن بعض الرحالت الطرق التي إتخذها المستكشفون المشهورون وتروي قصصهم.
•تحت قائمة السفر ،ستجد مجموعة من أدلة السفر ومخططي الرحالت لمساعدتك في تخطيط رحلتك المذهلة.
•ستجد أيضا ً اختبارات لمساعدتك على اختبار معرفتك.

“ شاهد  Google Earthمع الصور المذهلة
ومقاطع الفيديو والخرائط التفاعلية والمزيد”.
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ما وراء Google Earth
ال يُعد  Voyagerفقط لمهنيي التاريخ
على الرغم من أن  Voyagerيحتوي على ثروة من المعلومات
التاريخية ،فبمجرد أن تبدأ في االستكشاف ،فأنت متأكد من اكتشاف
المزيد .تغطي الجوالت مجموعة متنوعة من االهتمامات ،ويضيف جوجل
بإستمرار مغامرات جديدة لكم إلكتشافها.
•يمكنك التجول في المالعب الرياضية الرائعة في العالم تحت عالمة
التبويب الخاصة بالرياضة ،باإلضافة إلى زيارة شواطئ ركوب
األمواج الشهيرة ومالعب الغولف ووجهات المشي لمسافات طويلة.
•يمكنك زيارة نوادي الجاز الشهيرة تحت قائمة الثقافة ،فضالً عن جولة
ي اإلنتاج وزيارة منازل الكتّاب المفضلين لديك.
لمزارات المؤلفين غزير ّ

اكتشف أكثر من مجرد تاريخ مع Voyager

•يمكن أيضا ً لمن يبحثون عن الثقافة القيام بجولة في دور األوبرا في العالم أو زيارة مواقع العالم الحقيقي التي ألهمت
مسرحيات شكسبير األكثر شهرة.
•يمكن لهواة العلوم القيام بجولة في محطة الفضاء الدولية وكذلك تفقّد وحدة القيادة أبولو  14في مركز كنيدي للفضاء.
•يمكن ألخصائيي األرصاد الجوية الناشئين أن يقوموا بتوضيح أنماط الطقس في الوقت الحقيقي وجدول درجة الحرارة
في جميع أنحاء العالم باستخدام قائمة الطبقات.

ما هو جوجل للفنون والثقافة ()Google Arts & Culture؟
بدالً من مجرد السير في شوارع المدن العظيمة في العالم ،يتيح لك جوجل للفنون والثقافة الوصول إلى المتاحف الكبرى
والمعارض الفنية التي تضم أعظم الكنوز الثقافية في العالم.
•تُعتبر الصفحة الرئيسية ﻟجوجل للفنون والثقافة مكانا ً رائعا ً لتوسيع
آفاقك .بدالً من ذلك ،يعرض خيار  Exploreالعناصر البارزة
والفئات ،بينما يساعدك  Nearbyفي العثور على المعالم التي ال تبعد
كثيرا ً عن المكان الذي تعيش فيه.
•بدالً من التصفح ،يمكنك استخدام خيار البحث إذا كنت تبحث عن
شيء ما على وجه الخصوص.

beconnected.esafety.gov.au

قم بإلقاء نظرة داخل المتاحف األكثر شهرة في
العالم

ما وراء Google Earth
•باإلضافة إلى مشاهدة ما يتم عرضه على الجمهور ،يمكنك إجراء جوالت فيديو من وراء الكواليس للمتاحف لمعرفة
القصص وراء الفن الرائع في العالم.
•أثناء استكشافك لـجوجل للفنون والثقافة ،ستجد غالبا ً توصيات ألشياء أخرى تهمك ،بحيث يمكنك االنغماس حقا ً في
موضوع ما.
•يضيف غوغل بانتظام مزيدا ً من المحتوى إلى كل من  Voyagerو جوجل للفنون والثقافة ،ولذلك فإن األمر يستحق
العودة مرارا ً لرؤية ما هو جديد.

”.إنه أمر يستحق العودة كثيرا ً لمعرفة ما هو جديد“
كيف ترتبط جوجل للفنون والثقافة بـ Voyager؟
ال يمثل جوجل للفنون والثقافة جزءا ً من  ،Google Earthولكنها
مرتبطة بشدة .تم تصميم هذين الموقعين المنفصلين ليكمل كل منهما اآلخر
ويساعدك على اكتشاف المزيد حول مواضيعك المفضلة.
•على الرغم من أن  Voyagerهو جزء من ،Google Earth
والذي يعمل فقط في متصفح غوغل كروم ()Google Chrome
على الويب ،فإن جوجل للفنون والثقافة هو موقع منفصل يعمل في أي
متصفح ويب.

تعرف على المزيد من خالل جوجل للفنون
ّ
والثقافة و Voyager

•ترتبط بعض رحالت  Google Earthبالعروض والمعارض
في جوجل للفنون والثقافة .يساعدك استكشافهما معا ً في تحقيق أقصى استفادة من ثروات جوجل من المعلومات عبر
اإلنترنت.
•يؤدي النقر على رابط في  Voyagerإلى فتح جوجل للفنون والثقافة في صفحة جديدة.
•عند االنتهاء من استكشاف جوجل للفنون والثقافة ،يمكنك ببساطة إغالق هذه الصفحة والعودة إلى صفحة Voyager
إلكمال رحلة السفر من حيث توقفت.
•ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة الستخدام  Voyagerو جوجل للفنون والثقافة .تماما ً مثل زيارة متحف أو
معرض ،يمكنك التجول طوال المدة التي تريدها والتوقف للتحقق من األشياء التي تجذب اهتمامك.
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