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Úkoly :Úkoly :

 Získání základních lokalizačních, technických a Získání základních lokalizačních, technických a 
   popisných informací o rozhlednách   popisných informací o rozhlednách

  Definice rozsahu a obsahu informačního portfoliaDefinice rozsahu a obsahu informačního portfolia

  Realizace interaktivního vizualizačního projektuRealizace interaktivního vizualizačního projektu

  Vytvoření a vystavení webovské aplikaceVytvoření a vystavení webovské aplikace



  

Cíle projektu :Cíle projektu :

 Možnost interaktivního seznámení s územím MSKMožnost interaktivního seznámení s územím MSK

 Získání informací o zobrazených objektechZískání informací o zobrazených objektech

  Náhled na 3D modely vybraných rozhledenNáhled na 3D modely vybraných rozhleden

  Panoramatické pohledy z rozhledenPanoramatické pohledy z rozhleden

  Analýzy viditelnostiAnalýzy viditelnosti



  

Zdroje dat :Zdroje dat :

 Datová báze 3D scény MSKDatová báze 3D scény MSK

  Datová sada ArcČR 500 Datová sada ArcČR 500 

  Veřejně přístupné internetové zdrojeVeřejně přístupné internetové zdroje

  Digitální a digitalizované mapyDigitální a digitalizované mapy

  



  

Programové prostředky :Programové prostředky :

 Terra Explorer ProTerra Explorer Pro

 Terra Explorer BasicTerra Explorer Basic

  ArcGIS 9.0ArcGIS 9.0

  Arc View GIS 3.2Arc View GIS 3.2

  InfomapaInfomapa

  Gimp 2.2Gimp 2.2

  Virtual Dub 1.6Virtual Dub 1.6

  Open Office 2.0Open Office 2.0



  

Terra Explorer Pro :Terra Explorer Pro :

 Modelování digitálního světa Modelování digitálního světa 

  Zahrnutí dat a jejich úpravu do 3D georeferenčníhoZahrnutí dat a jejich úpravu do 3D georeferenčního
   fotorealistického modelu    fotorealistického modelu 

  Možnost tvorby 2D či 3D objektůMožnost tvorby 2D či 3D objektů

  Tvorba rozsáhlých  a uživatelsky jednoduchýchTvorba rozsáhlých  a uživatelsky jednoduchých
   prostředků internetového geoinformačního servisu   prostředků internetového geoinformačního servisu

  Široká škála uplatnění v mnoha oblastechŠiroká škála uplatnění v mnoha oblastech

  



  

Terra Explorer Basic :Terra Explorer Basic :



  



  



  

Informační portfolio :Informační portfolio :

 Strukturovaný seznam geografických objektůStrukturovaný seznam geografických objektů

  Základní informační prvek vizualizaceZákladní informační prvek vizualizace

  Požadavky : Požadavky : 

  

 přehlednost
 srozumitelnost
 logika uspořádání



  



  

Funkce hlavního kontejneru :Funkce hlavního kontejneru :



  



  

Inormační panel :Inormační panel :



  



  

Postup zpracování :Postup zpracování :

 Definice rozsahu zájmových území pro jednotlivéDefinice rozsahu zájmových území pro jednotlivé
   typy geografických objektů   typy geografických objektů

  Tvorba pomocných vrstevTvorba pomocných vrstev

  Lokalizace a modelování geografických objektůLokalizace a modelování geografických objektů

  Vektorizace liniových a polygonových prvků Vektorizace liniových a polygonových prvků 

  Tvorba 3D modelů rozhledenTvorba 3D modelů rozhleden

  Analýzy viditelnostiAnalýzy viditelnosti
  



  

Ukázka zájmových území :Ukázka zájmových území :



  

ROZHLEDNY MSKROZHLEDNY MSK



  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pohled z výšky 16 500m



  

Lokalizace rozhleden :Lokalizace rozhleden :

 Na základě absolutní polohy  Na základě absolutní polohy  
  



  

Lokalizace ostatních objektů :Lokalizace ostatních objektů :

 Na základě polohy  v sekundárních zdrojíchNa základě polohy  v sekundárních zdrojích
   geografických informací     geografických informací  
  



  

Lokalizace liniových prvků :Lokalizace liniových prvků :

 Podle charakteru přirozených hranicPodle charakteru přirozených hranic
  



  

Modelování objektů :Modelování objektů :

 3D modely rozhleden3D modely rozhleden

  2D textové popisky2D textové popisky

  2D grafické popisky2D grafické popisky
  



  

 3D modely rozhleden3D modely rozhleden

  2D textové popisky2D textové popisky

  2D grafické popisky2D grafické popisky
  

Modelování objektů :Modelování objektů :



  

 3D modely rozhleden3D modely rozhleden

  2D textové popisky2D textové popisky

  2D grafické popisky2D grafické popisky
  

Modelování objektů :Modelování objektů :



  

Ukázka analýz viditelnosti :Ukázka analýz viditelnosti :



  

Vyhlídkové lety :Vyhlídkové lety :



  

Možnosti dalšího využití :Možnosti dalšího využití :

 Implementace do PDAImplementace do PDA
    
  Fotorealistické 3D mapyFotorealistické 3D mapy

  Pomůcka při výuce geografiePomůcka při výuce geografie



  

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

www.3dmapy.cz/rozhledny/default.flywww.3dmapy.cz/rozhledny/default.fly

michal.osovsky@seznam.czmichal.osovsky@seznam.cz


