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Amiről szó lesz

• Bevezetés
• Hagyományos tematikus ábrázolásmódok földgömbökön
• A virtuális glóbuszokhoz kapcsolódó új lehetőségek
• Virtuálisglóbusz-alkalmazások

- Google Earth
- Nyílt forrású WebGL glóbuszok
- X3DOM

• Összefoglalás



Bevezetés
• Mára a virtuális glóbuszok a geovizualizáció kedvelt eszközeivé váltak
• Látványosak, figyelemfelkeltőek

DE
• A térképészeti ismeretek hiánya miatt számos „csúnya” megoldás születik
• Először kicsit gondolkoznunk kéne, mielőtt mindenfélét a glóbuszra pakolunk

Kérdések:
• Hogyan használhatjuk a virtuális glóbuszokat tematikus térképekhez?
• Mikor használjunk glóbuszt a kétdimenziós térkép helyett?



• Valódi vagy virtuális glóbuszon
• Jelmagyarázat helye:

- a gömbön (kifedhet tartalmat)
- külön füzetkében (valódi gömböknél)
- „képernyőfedvény”-ként [screen overlay] virtuális gömbökhöz

• Speciális példa: szétszedhető gömbön a belső felületen

Hagyományos tematikus ábrázolásmódok 
földgömbökön



• Interaktivitás
- kattintásra felugró ablakok
- elemek külalakja megváltozhat, mikor 

az egér felette van
• Több részletességi szint (LOD)

- kisebb nagyításnál generalizált kép
- „super-overlay” a LOD és képpiramisok

kombinálásával: gyosabb, és kevésbé
erőforrás-igényes képmegjelenítés

A virtuális glóbuszokhoz kapcsolódó új lehetőségek



• A harmadik dimenzió
- elemmagasság
- több elem egymás felett?
- kitakarás? (a nézőpont változtatása segít)
- a változó magaság csak az eltérést mutatja; az abszolút értékek 

jelzéséhez további eszközök kellenek (feliratok, színfokozatok)
- a 3D felületek színe a nézőponttal változik!

• A negyedik dimenzió: az idő
- időcsúszka és/vagy automatikus animáció
- a térképi elemekhez időbei érvényesség tartozhat, vagy 

változtathatják a helyüket vagy egyéb tulajdonságaikat 
az idő előrehaladtával

A virtuális glóbuszokhoz kapcsolódó új lehetőségek



Virtuálisglóbusz-alkalmazások



Virtuálisglóbusz-alkalmazások
Google Earth

• Lefedő képek (Ground overlays)
- statikus tartalom

• Helyjelzők (Point placemarks)
- jelmódszer (pontszerű jelek), akár diagrammok is!
- változtatható méret(!), magasság, szín, irány(!)

• Töröttvonalak, poligonok
- a felszínre borítva vagy meghatározott magasságban

• 3D modellek
- változtatható méret, irány

• Elemek időbeli érvényességgel (timespan/timestamp)
• Nyomvonalak (pontsorozat időbélyegzőkkel)



Virtuálisglóbusz-alkalmazások
Google Earth plug-in

- A Google Earth weboldalakba ágyazható változata majdnem teljes 
funkcionalitással.

- Javascript programozási felület – a weboldal kommunikálhat a plugin-
nal

Deprecated! 
Néhány hónapon belül leáll a működése
Helyettesíteni kell (Cesium vagy más WebGL megoldások használatával)



Virtuálisglóbusz-alkalmazások
nyílt forrású WebGL glóbuszok

• Cesium.js, OpenWebGlobe, stb.
• A Google Earth plug-in lehetőségeinek nagy része elérhető
• Kisebb felbontású műholdképek, kisebb sávszélességgel (nem 

probléma, mikor saját adatokat használunk)
• Helyi hálózaton vagy offline is működhetnek



• X3D kód integrálása a HTML DOM-ba.
• Glóbuszok (vagy akármilyen más 3D objektum) megjelenítésére is 

használható.
• A tartalom JavaScriptből manipulálható – bármilyen interaktivitás, 

animáció lehetséges.
• A „geobrowser”-ek néhány alapvető funkciója (pl. hogy az helyjelző 

ikonok nézőponttól függeltenül mindig ugyanazt az oldalukat 
mutatják) komoly programozási munkával valósítható meg.

Virtuálisglóbusz-alkalmazások
X3DOM



Összefoglalás, következtetések

• Néha „a kevesebb több”.
• 3D elemek használatakor bizonyos dolgok fedésbe kerülhetnek egyes 

nézőpontokból.
• A 3D és az interaktivitás nagyon jó figyelemfelkeltő eszköz.
• Bonyolult vizualizációk és a glóbuszon való 3D navigáció nehézségei 

együtt megnehezíthetik a téma megértését.
• A gömb jó megoldás, ha fontos a globális kapcsolatok hangsúlyozása
• Ne használjunk glóbuszt, ha egy sima síkbeli térképen is 

bemutathatjuk ugyanazt az információt – kivéve, ha a 3. pont (a 
figyelem felkeltése) fontosabb.
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