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Πέρα από το Google Earth
Περισσότερο από έναν απλό διαδραστικό άτλαντα, το πρόγραμμα Google Earth είναι 
επίσης ο προσωπικός σας τουριστικός οδηγός στην περιήγηση των σημαντικότερων 
πολιτιστικών αξιοθέατων του πλανήτη.

Τι βρίσκεται στην εφαρμογή Voyager (Ταξιδευτής) του Google Earth;
Η εφαρμογή Voyager σας βοηθάει να αξιοποιήσετε στο 
μέγιστο το πρόγραμμα Google Earth συμμετέχοντας 
σε ξεναγήσεις γεμάτες με πληροφορίες. Δείτε το 
Google Earth να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια 
σας με καταπληκτικές φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, 
διαδραστικούς χάρτες κι ακόμα περισσότερα.
• Κάθε ταξίδι συνδυάζει μια άποψη του Google Earth 

στα αριστερά με σπουδαίες φωτογραφίες και 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στα δεξιά, επιτρέποντάς 
σας να πλοηγηθείτε ανάμεσά τους με τον δικό σας 
ρυθμό όπως σε μια προβολή διαφανειών.

• Εκτός από φωτογραφίες, η εφαρμογή Voyager συχνά 
προσθέτει πανοραμικές απόψεις 360-μοιρών, βίντεο 
κλιπ και διαδραστικούς χάρτες, αντλώντας από το 
καταπληκτικό υλικό μέσων όπως το National Geographic.

• Στα μενού Πολιτισμός και Εκπαίδευση κάποια ταξίδια παρουσιάζουν τις πορείες που 
ακολούθησαν διάσημοι εξερευνητές και διηγούνται τις ιστορίες τους.

• Στο μενού Ταξίδι, θα βρείτε μια γκάμα ταξιδιωτικών οδηγών και εκδρομικών σχεδιαστικών 
εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το δικό σας καταπληκτικό ταξίδι.

• Θα βρείτε επίσης κουίζ που θα σας βοηθήσουν να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας. 

Η εφαρμογή Voyager χρησιμοποιεί 
μια γκάμα διαδραστικού 

περιεχομένου

«Δείτε το Google Earth να ζωντανεύει μπροστά στα 
μάτια σας με καταπληκτικές φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, 
διαδραστικούς χάρτες κι ακόμα περισσότερα.»
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Πέρα από το Google Earth

Η εφαρμογή Voyager δεν απευθύνεται 
μόνο στους λάτρεις της ιστορίας
Αν και το Voyager περιέχει έναν ολόκληρο θησαυρό 
ιστορικών πληροφοριών, όταν αρχίσετε να το εξερευνείτε 
σίγουρα θα ανακαλύψετε πολύ περισσότερα. Οι 
περιηγήσεις καλύπτουν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα 
και το Google προσθέτει συνεχώς νέες περιπέτειες που 
περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
• Μπορείτε να επισκεφθείτε διάσημα κλαμπ τζαζ στο 

μενού Πολιτισμός, να περιηγηθείτε σε καλλιτεχνικά 
στέκια και να επισκεφθείτε τα σπίτια των αγαπημένων 
σας συγγραφέων.

• Μπορείτε να περπατήσετε σε διάσημα μονοπάτια και να δείτε τα αξιοθέατα μεγάλων και 
μικρών κοινοτήτων με το μενού Street View.

• Όσοι ενδιαφέρονται για πολιτισμό μπορούν επίσης να περιηγηθούν στις μεγάλες 
Όπερες του κόσμου ή να επισκεφθούν τις πραγματικές τοποθεσίες που ενέπνευσαν τα 
διασημότερα έργα του Shakespeare.

• Οι λάτρεις της επιστήμης μπορούν να περιηγηθούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπως 
και να επιθεωρήσουν τον Θάλαμο Χειρισμού του Αpollo 14 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

• Οι εκκολαπτόμενοι μετερεωλόγοι μπορούν να υπερεπιθέσουν καιρικά μοτίβα 
και διαγράμματα θερμοκρασιών σε πραγματικό χρόνο παντού στον πλανήτη 
χρησιμοποιώντας το μενού Επίπεδα (Layers).

Τι είναι η εφαρμογή Google Τέχνες & Πολιτισμός;
Αντί να περπατάτε απλά στους δρόμους των 
σπουδαιότερων πόλεων του κόσμου, η εφαρμογή 
Google Τέχνες & Πολιτισμός σας επιτρέπει να μπείτε στα 
μεγάλα μουσεία και εκθέσεις τέχνης που κατέχουν τους 
σπουδαιότερους πολιτιστικούς θησαυρούς του κόσμου.
• Η αρχική σελίδα της εφαρμογής Google Τέχνες 

& Πολιτισμός είναι ένα σπουδαίο μέρος για να 
διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Εναλλακτικά, 
η επιλογή Εξερευνώ (Explore) παρουσιάζει τα 
highlights και διάφορες κατηγορίες, ενώ η επιλογή 
Κοντά σας (Nearby) σας βοηθά να βρείτε αξιοθέατα 
που δεν είναι μακριά από εκεί που μένετε.

• Αντί να περιηγείστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
επιλογή Αναζήτηση (Search) αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο.

Ανακαλύψτε περισσότερα 
από την απλή ιστορία με την 

εφαρμογή Voyager

Ρίξτε μια ματιά μέσα στα 
διασημότερα μουσεία του 

κόσμου
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• Την ίδια στιγμή που βλέπετε τι υπάρχει για το κοινό, μπορείτε να συμμετέχετε σε μια

περιήγηση μέσω βίντεο στα παρασκήνια των μουσείων ώστε να μάθετε τις ιστορίες
πίσω από τη μεγάλη παγκόσμια τέχνη.

• Καθώς εξερευνάτε την εφαρμογή Google Τέχνες & Πολιτισμός, συχνά θα συναντήσετε
συστάσεις για άλλα ενδιαφέροντα θέματα, έτσι ώστε να μπείτε ολοκληρωτικά στο θέμα.

• Το Google τακτικά προσθέτει περιεχόμενο και στις δυο εφαρμογές, Voyager και Google
Τέχνες & Πολιτισμός, οπότε αξίζει τον κόπο να επιστρέφετε συχνά για να δείτε τι
καινούργιο υπάρχει.

• Μπορείτε να επισκεφθείτε το Google Τέχνες & Πολιτισμός απευθείας, μεταβαίνοντας στο
artsandculture.google.com.

Πώς συνδέεται η εφαρμογή Google Τέχνες & Πολιτισμός με το 
Voyager;
H εφαρμογή Google Τέχνες & Πολιτισμός δεν είναι μέρος 
του Google Earth αλλά συνδέεται στενά μαζί του. Αυτοί οι 
δυο ξεχωριστοί ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και να σας βοηθούν να 
ανακαλύπτετε περισσότερα για τα αγαπημένα σας θέματα.
• Ενώ η εφαρμογή Voyager είναι μέρος του Google

Earth, που δουλεύει με τα περισσότερα προγράμματα
αναζήτησης, η εφαρμογή Google Τέχνες & Πολιτισμός
αποτελεί έναν ξεχωριστό ιστότοπο που δουλεύει με
οποιοδήποτε πρόγραμμα αναζήτησης.

• Κάποια ταξίδια του Google Earth έχουν συνδέσμους
με παρουσιάσεις και εκθέσεις στην εφαρμογή Google
Τέχνες & Πολιτισμός. Η παράλληλη εξερεύνησή τους
σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τον πλούτο των
ηλεκτρονικών πληροφοριών του Google.

• Κάνοντας κλικ σε σύνδεσμο προς την εφαρμογή Voyager ανοίγει η εφαρμογή Google Τέχνες
& Πολιτισμός σε νέα καρτέλα.

• Όταν έχετε ολοκληρώσει την εξερεύνηση της εφαρμογής Google Τέχνες & Πολιτισμός,
μπορείτε απλά να κλείσετε την καρτέλα της και να επιστρέψετε στην καρτέλα της
εφαρμογής Voyager για να συνεχίσετε το ταξίδι σας από το σημείο που βρισκόσασταν.

• Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος χρήσης των εφαρμογών Voyager & Google
Τέχνες & Πολιτισμός. Όπως όταν επισκέπτεστε ένα μουσείο ή μια έκθεση, μπορείτε να
περιπλανηθείτε όσο θέλετε και να σταματάτε να περιεργαστείτε οτιδήποτε κινήσει το
ενδιαφέρον σας.

Μάθετε περισσότερα με τις 
εφαρμογές Google Τέχνες & 

Πολιτισμός και Voyager
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