
Виртуални глобуси



Какво е виртуален глобус?

• Виртуалният глобус е 3D софтуерен модел на Земята, Луната или 
друга планета/ спътник;

• Дава възможност на потребителя да се движи по повърхността, 
дори да слиза под нея/ лети над нея, като сменя ъгъла и 
позицията си на наблюдаващ;

• Първият виртуален глобус за обществено ползване е реализиран 
от Microsoft (работещ само offline) през 1997 г. - Encarta Virtual 
Globe 98





Популярни виртуални глобуси

• ArcGIS Explorer

• BingMaps 3D

• Google Earth

• NASA World Wind

• Science On A Sphere (SOS) Explorer
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Google Earth

• Създаден е от компанията Keyhole, придобита по-късно от Google

• Земята е визуализирана чрез сателитни снимки и аерофото изображения 
върху 3D глобус

• Имаше два лицензионни варианта: Google Earth и Google Earth Pro, който бе 
платен доскоро, но вече е безплатен за всички потребители

• Достъпен е за ползване и като уеб плъгин, както и мобилно приложение за 
iOS и Android

• Най-популярният софтуер от този тип, който направи голяма реклама на 
Географските информационни системи, дистанционните изследвания и ги 
направи общодостъпни



Технически характеристики

• По-голямата част от света вече е покрита с изображения от най-малко 15 m 
пространствена разделителна способност;

• Най-добрата ПРС, която в момента съществува за някои населени места, е 15 
cm;

• За някои части от света съществуват 3D слоеве със сгради;

• Приложението използва DEM (digital elevation model) от мисията на NASA 
SRTM, покриваща почти цялата планета

• Поддържа триизмерни геоданни чрез езика Keyhole Markup Language (KML)

• Интеграция с YouTube, Wikipedia, други данни

• Подводни данни, Марс, Луна...

• Преглед на стари изображения на територията



Функционалност

• От декември 2006 г. са интегрирани Wikipedia и Panoramio

• Симулатор на полет – може да бъде контролиран и с джойстик

• Sky mode: за преглед на звездното небе; има и мобилна версия – тествайте 
я!

• StreetView: 360° панорамен изглед

• Google Ocean: гмуркане под повърхността на водата

• Historical Imagery

• Марс

• Луна



Science On a Sphere


