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Nowa wersja „Polskich miast 3D”

Pojawiła się nowa odsłona strony „Polskie Miasta 3D”. Nowością jest
usługa spacer 3D i dostępne na tę chwilę  wirtualne zwiedzanie obiektu
modelowego – Zamku KsiąŜąt Mazowieckich w Ciechanowie. Portal
posiada równieŜ nowe funkcje społecznościowe.

Model ciechanowskiego zamku oglądać moŜemy nie tylko od zewnątrz, ale
równieŜ z perspektywy wewnętrznego dziedzińca czy wieŜ. Prezentowane
są zarówno detale architektoniczne, jak i tablice ekspozycji turystycznej.
Sterowanie odbywa się za pomocą klawiatury i myszy, co przypomina
mechanizmy znane z gier FPP (First Person Perspective). Funkcje Spaceru
3D moŜna zastosować do dowolnego modelu budynku bądź terenu.
Opcja trójwymiarowych wycieczek bazuje na mechanizmie O3D (Open 3D
- stworzonym w kwietniu br. przez firmę Google) – wtyczki internetowej z
interfejsem programistycznym do tworzenia aplikacji wyświetlających
grafikę 3D. Do konstrukcji modelu wykorzystano aplikację Google
SketchUp.

Strona posiada równieŜ zestaw ciekawych funkcji dla indywidualnych
amatorów modelowania trójwymiarowego. Zarejestrowanym
uŜytkownikom udostępniono takie opcje, jak:
• tworzenie i dodawanie własnych modeli
• moŜliwość komentowania i oceny prac innych twórców.

Nowością na stronie jest równieŜ Nawigacja 3D umoŜliwiająca
zaplanowanie trasy pomiędzy dwoma punktami oraz jej prezentacja w
Google Earth API oraz Google Maps. Usługa wykorzystuje funkcje pluginu
Google Earth Driving Simulator.

Stronę opracowała firma GEO-SYSTEM z Warszawy.
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powrót

Zobacz teŜ:

Google - kolejne aktualizacje warstwy budynków 3D i Street View
ParyŜ 3D w komórce
Zabudowa dla (prawie) całej Warszawy w Google Earth
Nowości w Google SketchUp i Earth

KOMENTARZE skomentuj



Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają
stanowiska redakcji GeoForum. Zabrania się zamieszczania linków, reklam oraz tekstów
wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i
innych, które mogą być sprzeczne z prawem.

Pruszkowiak | 2009-08-30 12:20:33 |

super sprawa, tylko | zróbcie więcej wirtualnych spacerów. Bardzo fajna stronka.

polskiemiasta3d.pl | 2009-08-27 10:18:20 |

link! | redaktorzy Geoforum znowu zapomnieli o tym jakŜe drobnym szczególe -
http://polskiemiasta3d.pl
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