Понатаму од Google Earth

Повеќе од само интерактивен атлас, Google Earth е исто така ваш личен туристички
водич низ најголемите културни атракции ширум светот.

Што е Voyager на Google Earth?
Voyager ви помага да го искористите најдоброто
од Google Earth со тоа што ќе ве поведе на тури со
водич преполн со информации. Посматрајте како
Google Earth се исполнува со восхитувачки слики,
видео клипови, интерактивни мапи и многу други
нешта.
•

Секое патување комбинира поглед на Google
Earth со одлични фотографии - од левата
страна, и интересни податоци - од десно,
овозможувајќи ви да ги разгледувате брзо или
бавно по свој избор, како што ви одговара.

Voyager користи низа
интерактивни содржини

•

Освен фотографии, Voyager понекогаш
додава и панорамски снимки од 360 степени, видео клипови и интерактивни мапи,
преземајќи извонредни содржини од National Geographic или слични.

•

Во менијата History (историја) и Education (образование), некои патувања ги
покажуваат маршрутите што ги направиле славни истражувачи и ги кажуваат
нивните искуства.

•

Под менито Travel (патувања), ќе најдете низа туристички водичи и планови за
патувања, за да ви помогнат да го планирате вашето прекрасно патување.

•

Исто така ќе најдете квизови за да си ги проверите знаењата.

„Посматрајте како Google Earth се
исполнува со восхитувачки слики,
видео клипови, интерактивни
мапи и многу други нешта.”
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Voyager не е само за луѓе кои сакаат историја
Иако Voyager содржи изобилство од историски
податоци, кога ќе почнете да истражувате сигурно ќе
откриете уште многу други нешта. Турите покриваат
различни интересирања и Google постојано додава
нови авантури што вие треба да ги откриете.
•

Под менито Sports (спорт) можете да посетите
познати плажи за сурфање, терени за голф и
дестинации за пешачење.

•

Под менито Culture (култура) можете да посетите
славни џез клубови, како и да ги обиколите
омилените свратилишта на плодни автори и да ги
посетите домовите на вашите омилени писатели.

•

Тие што се заинтересирани за културата исто така може да ги посетат најпрочуените
светски оперски куќи или вистинските локации што ги инспирирале најпознатите
драми на Шекспир.

•

Вљубениците во науката може да ја посетат Меѓународната вселенска станица, како
и да го разгледаат командниот модул на „Аполо 14” во Вселенскиот центар Кенеди.

•

Со користење на менито Layers, заинтересираните за метеорологија може на
глобусот да ги внесат актуелните временски промени и температурни карти.

Со Voyager откријте повеќе
одошто само историја

Што е Google Arts & Culture?
Наместо само да шетате низ улиците на големите
градови во светот, Google Arts & Culture ви
овозможува да влезете во големите музеи и
уметнички галерии во кои се чуваат најголемите
светски културни богатства.
•

•

Почетната страница Google Arts & Culture е
извонредно место да ги проширите вашите
хоризонти. Од друга страна, опцијата Explore
(истражи) прикажува одбрани точки (highlights) и
категории, додека Nearby (во близина) ви помага
да најдете атракции што не се далеку од местото
каде што живеете.

Влезете и разгледајте ги
најпрочуените музеи во
светот

Ако сте во потрага по нешто конкретно, наместо да
пребарувате може да ја користите опцијата Search (барај).
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•

Покрај разгледувањето на тоа што е јавно изложено, можете во музеите да појдете
на видео тура „зад сцената”, за да ги дознаете историите зад најголемите светски
уметнички дела.

•

Додека истражувате со Google Arts & Culture, често ќе наидете на препораки за други
интересни работи, такашто можете вистински да се задлабочите во некоја тема.

•

Google редовно додава нови содржини во Voyager и Google Arts & Culture, па вреди
почесто да се навраќа за да се види што има ново.

„Вреди често да се навраќа за да
се види што има ново.”
Како Google Arts & Culture е поврзан со Voyager?
Google Arts & Culture не е дел од Google Earth, но
тие се тесно поврзани. Овие две одвоени интернет
страници се дизајнирани да се дополнуваат
меѓусебно и ви помагаат да откриете повеќе за
вашите омилени теми.
• Додека Voyager е дел од Google Earth кој работи
само со интернет пребарувачот Chrome на Google,
Google Arts & Culture е посебна интернет страница
која работи со секој интернет пребарувач (web
browser).

Дознајте повеќе со Google Arts
& Culture и Voyager

•

Некои Google Earth патувања се поврзани со
презентации и изложби на Google Arts & Culture.
Истражувајќи ги заедно ви помага максимално да го
искористите богатството на интернет информациите
на Google.

•

Со кликнување на некоја врска (link) во Voyager се отвора Google Arts & Culture во
нов екран (tab).

•

Кога ќе завршите со Google Arts & Culture, можете да го затворите тој екран и да се
вратите на Voyager, за да го продолжите патувањето таму каде што сте го прекинале.

•

Не постои правилен или неправилен начин за користење на Voyager и Google Arts
& Culture. Исто како при посета на музеј или галерија, вие може да талкате наоколу
колку што сакате и да застанете да го видите тоа што ве заинтересирало.
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