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Không chỉ là Google Earth 
Không chỉ là một tập bản đồ tương tác, Google Earth còn là hướng dẫn viên du lịch riêng 
của quý vị về các điểm du lịch văn hóa lớn nhất thế giới. 

Trên Voyager của Google Earth có gì? 
Voyager giúp quý vị tận dụng tối đa Google Earth bằng 
cách đưa quý vị đi tham quan có thông tin hướng dẫn. 
Xem Google Earth trở nên sống động với những hình ảnh 
tuyệt đẹp, các đoạn video, bản đồ tương tác và nhiều hơn 
thế nữa. 

• Mỗi chuyến đi bao gồm chế độ xem Google Earth ở 
bên trái với các tấm hình tuyệt vời và các chi tiết thú vị 
ở bên phải, cho phép di chuyển hình theo tốc độ của 
riêng quý vị giống như xem các hình ảnh quay chậm. 

• Ngoài ảnh, đôi khi Voyager còn bổ sung thêm ảnh toàn 
cảnh 360 độ, video và bản đồ tương tác, hình vẽ trên nội 
dung thú vị từ những thứ như kênh National Geographic. 

• Trong trình đơn Văn hóa (Culture) và Giáo dục (Education) một số chuyến đi hiển thị các 
tuyến đường do các nhà thám hiểm nổi tiếng và các nhân vật khác thực hiện và kể những câu 
chuyện của họ. 

• Trong trình đơn Du lịch (Travel) quý vị sẽ tìm thấy đa dạng hướng dẫn du lịch và kế hoạch 
chuyến đi để giúp quý vị lập kế hoạch chuyến đi tuyệt vời của mình. 

• Quý vị cũng sẽ tìm thấy các câu đố để giúp kiểm tra kiến thức của mình. 

Voyager sử dụng một loạt các nội 
dung tương tác

‘Xem Google Earth trở nên sống động với những hình 
ảnh tuyệt đẹp, các đoạn video, bản đồ tương tác và 
nhiều hơn thế nữa.’
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Voyager không chỉ dành cho những 
người yêu thích lịch sử 
Voyager vốn dĩ chứa đựng thông tin lịch sử phong phú, nên 
khi bắt đầu tìm hiểu, quý vị chắc chắn sẽ khám phá được 
nhiều hơn thế nữa. Các chuyến tham quan bao gồm rất nhiều 
địa điểm hấp dẫn khác nhau và Google liên tục bổ sung các 
cuộc phiêu lưu mới để quý vị khám phá. 

• Quý vị có thể ghé thăm các câu lạc bộ nhạc jazz nổi tiếng 
trong trình đơn Văn hóa (Culture), cũng như tham quan 
những nơi yêu thích của các tác giả sung mãn và thăm nhà 
các nhà văn yêu thích của quý vị. 

• Quý vị có thể đi bộ trên những con đường mòn nổi tiếng và xem những điểm nổi bật của các 
cộng đồng, lớn cũng như nhỏ, với trình đơn Xem Đường phố (Street View). 

• Những người muốn tìm hiểu về văn hóa cũng có thể tham quan các nhà hát opera tuyệt vời 
của thế giới hoặc ghé thăm các địa điểm trong thế giới thực, nơi tạo cảm hứng cho hầu hết 
các vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. 

• Những người yêu thích khoa học có thể tham quan Trạm Vũ trụ Quốc tế và xem Mô-đun Lệnh 
Apollo 14 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. 

• Các nhà khí tượng học tương lai có thể xếp các kiểu thời tiết và biểu đồ nhiệt độ thời gian thực 
chồng lên địa cầu bằng trình đơn Lớp (Layers). 

Google Arts & Culture (Nghệ thuật & Văn hóa của Google) là gì? 
Thay vì chỉ đi bộ trên các đường phố của các thành phố lớn 
trên thế giới, Google Arts & Culture còn cho phép quý vị đi 
vào bên trong các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ 
thuật khổng lồ, nơi lưu giữ các kho báu về văn hóa lớn nhất 
thế giới. 

• Trang chủ Google Arts & Culture là một nơi tuyệt vời để 
mở rộng tầm nhìn của quý vị. Ngoài ra, tùy chọn Khám 
phá (Explore) hiển thị các điểm nổi bật và danh mục, 
trong khi Lân cận (Nearby) giúp quý vị tìm những điểm 
tham quan không xa nơi quý vị sống.

Khám phá nhiều hơn với Voyager 
chứ không chỉ có lịch sử

Hãy xem bên trong các bảo tàng 
nổi tiếng nhất trên thế giới
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• Thay vì duyệt, quý vị có thể sử dụng tùy chọn Tìm kiếm (Search) nếu quý vị đang tìm kiếm thứ
gì đó cụ thể.

• Cùng với việc xem những gì đang được trình chiếu cho công chúng, quý vị có thể tham quan
bằng video những cảnh hậu trường các viện bảo tàng để tìm hiểu những câu chuyện phía sau
các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của thế giới.

• Khi khám phá Google Arts & Culture, quý vị sẽ thường thấy các đề xuất cho những thứ quan
tâm khác, để quý vị có thể thực sự đắm chìm trong một chủ đề.

• Google thường xuyên bổ sung nhiều nội dung hơn cho cả Voyager và Google Arts & Culture, vì
vậy quý vị nên ghé thăm thường xuyên để xem có gì mới.

• Quý vị có thể truy cập trực tiếp vào Google Arts & Culture bằng cách truy cập vào
artsandculture.google.com.

Google Arts & Culture liên kết với Voyager như thế nào? 
Google Arts & Culture không thuộc Google Earth nhưng 
chúng liên kết chặt chẽ với nhau. Hai trang web riêng biệt 
này được thiết kế để bổ sung cho nhau và giúp quý vị khám 
phá thêm các chủ đề yêu thích của mình. 

• Trong khi Voyager là một phần của Google Earth và chạy
trên hầu hết các trình duyệt web, Google Arts & Culture là
một trang web riêng, chạy trên bất cứ trình duyệt web nào.

• Một số chuyến đi của Google Earth liên kết đến các phần
thể hiện và triển lãm trưng bày trên Google Arts & Culture.
Khám phá cả hai phần này cùng nhau sẽ giúp quý vị khai thác
tối đa sự đa dạng thông tin trên mạng của Google.

• Nhấp vào một liên kết trong Voyager sẽ mở ra Google Arts & Culture trong một thẻ mới.

• Khi quý vị đã khám phá xong Google Arts & Culture, quý vị có thể chỉ đơn giản là đóng bảng hiển
thị đó và quay trở lại bảng hiển thị Voyager để chọn hành trình ở chỗ mà quý vị vừa ra khỏi.

• Sử dụng Voyager và Google Arts & Culture thì không có cách nào là đúng hay sai. Cũng giống như
tham quan một bảo tàng hoặc thư viện, quý vị có thể đi tản bộ xung quanh miễn là quý vị thích và
dừng lại để xem bất cứ cái gì mà mình thích.

Tìm hiểu thêm với Google Arts 
& Culture và Voyager

beconnected.esafety.gov.au

https://artsandculture.google.com/
https://beconnected.esafety.gov.au

	Không chỉ là Google Earth
	Trên Voyager của Google Earth có gì?
	Voyager không chỉ dành cho nhữngngười yêu thích lịch sử
	Google Arts & Culture (Nghệ thuật & Văn hóa của Google) là gì?
	Google Arts & Culture liên kết với Voyager như thế nào?




