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Подалеку од Google Earth
Освен интерактивен атлас, Google Earth е исто така ваш личен туристички водич во 
најголемите светски културни атракции.

Што постои на Voyager на Google Earth?
Voyager ви помага да ја искористите максимално 
Google Earth така што ќе ве поведе на тури со водич 
преполн со информации. Гледајте како Google Earth 
заживува со восхитувачки слики, видео-клипови, 
интерактивни мапи и многу друго.
• Секое патување комбинира поглед на Google 

Earth - лево ќе најдете одлични фотографии, а 
десно интересни детали, па така можете да ги 
разгледувате онолку брзо колку што ви одговара 
како приказ на слајдови.

• Освен фотографии, Voyager понекогаш додава 
и панорамски снимки од 360 степени, видео-
клипови и интерактивни мапи, преземајќи 
извонредни содржини, на пример од National 
Geographic.

• Во менијата Култура (Culture) и Образование (Education) некои патувања ги 
покажуваат маршрутите на славни истражувачи и ги раскажуваат нивните искуства.

• Во менито Патувања (Travel) ќе најдете низа туристички водичи и планови за 
патувања, за да ви помогнат да го испланирате вашето прекрасно патување.

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

„Посматрајте како Google Earth заживува 
со восхитувачки слики, видео клипови, 
интерактивни мапи и многу други нешта.”

Voyager користи изобилство  
интерактивна содржина
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Voyager не е само за вљубениците 
во историјата
Иако Voyager содржи изобилство од историски 
податоци, кога ќе почнете да истражувате, сигурно 
ќе откриете уште многу други нешта. Турите 
опфаќаат различни интереси и Google постојано 
додава нови авантури што треба да ги откриете.
• Можете да посетите славни џез-клубови во 

менито Култура (Culture), како и да ги посетите 
омилените места на плодни автори и домовите на 
вашите омилени писатели.

• Можете да прошетате по славни патеки и да ги 
видите најзначајните белези на заедниците, големи 
и мали, со менито Street View.

• Тие што се заинтересирани за култура, 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.

• Младите метеоролози може да споредуваат временски шаблони и температурни 
графикони во реално време низ целиот свет користејќи го менито Слоеви (Layers).

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. Алтернативно, опцијата Истражи 
(Explore) прикажува значајни точки и категории, 
додека Во близина (Nearby) ви помага да најдете 
атракции што не се далеку од местото каде што 
живеете.

Откријте многу друго освен  
историја со Voyager

Влезете и разгледајте ги 
најпрочуените музеи во 

светот
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• Ако барате нешто конкретно, можете да ја користите опцијата Пребарај (Search).

• Покрај разгледувањето на тоа што ѝ е достапно на публиката, во музеите можете
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, така што можете вистински да се задлабочите во некоја тема.

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

• Можете да ја посетите Google Arts & Culture директно ако ја посетите адресата
artsandculture.google.com.

Како Google Arts & Culture е поврзана со Voyager?
Google Arts & Culture не е дел од Google Earth, но 
тие се тесно поврзани. Овие две посебни интернет-
страници се дизајнирани да се дополнуваат 
меѓусебно и ви помагаат да откриете повеќе за 
вашите омилени теми.
• И покрај тоа што Voyager е дел од Google Earth и

работи во повеќето веб-прегледувач, Google Arts
& Culture е посебна интернет-страница која што
работи со секој веб-прегледувач.

• 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 информациите на Google.

• Кликнете на некоја врска во Voyager за да ја отворите
Google Arts & Culture во нова картичка.

• 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 застанавте.

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

Научете повеќе со Google Arts  
& Culture и Voyager

beconnected.esafety.gov.au
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