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Σι είμαι ςξ   

Ειεύζεξν ινγηζκηθό ( Earth Browser) ην νπνίν 
επηηξέπεη:

• Τελ εμεξεύλεζε δηαθόξωλ γεωγξαθηθώλ 
πεξηνρώλ ηόζν ζηε γε όζν θαη ζην δηάζηεκα.

• Πξνβνιή 3D αληηθεηκέλωλ (πρ θηίξηα, ζθάθε)

• Δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ εξγαζηώλ κε πινύζην 
πεξηερόκελν (εηθόλα, ήρν βίληεν)



Πεοιβάλλξμ εογαρίαπ
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Layers-tags-panoramio



Keyhole Markup Language (KML)

• Η γιώζζα KML  ρξεζηκνπνηείηαη επξέωο ζην Google Earth
• Μνηάδεη ζηε δνκή κε ηελ XML/HTML
• Τα αξρεία KML/KMZ

δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα από ηελ δηεπαθή ή κε 
επεμεξγαζηέο XML ή απινύ θεηκέλνπ
καδί κε ην ζρεηηθό πιηθό (βίληεν – θώην) κπνξνύλ λα 

ζπκπηεζηνύλ ζε έλα παθέην αξρείωλ, ην ΚMZ . 
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κέζω ηαρπδξνκείνπ ,λα 

θηινμελεζνύλ ζε ηδηόθηεην εμππεξεηεηή, ή ζε web server
• Όπωο νη web browsers απεηθνλίδνπλ html αξρεία έηζη θαη 

νη earth browsers απεηθνλίδνπλ KML αξρεία
• Εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ KMZ/KML Google Maps, 

NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, Adobe 
PhotoShop, AutoCAD θαη Yahoo.



Παραλίεσ τησ Β.Δ. Ελλάδασ
Λ.Ζικοσ

http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=1195650


Δογαρία με ςξ  

• Δεκηνπξγία ζελαξίνπ 

(πρ 5ήκεξε εθδξνκή, ηαμίδη ζηα λνηηόρωξα)

• Σπιινγή πιηθνύ ζε έλα θάθειν (θωηό 72 dpi -
βηληεν)

• Πξνζζήθε placemarkers

• Πξνζζήθε εηθόλωλ ζηα ζεκεία

• GeoTagging κε ην picassa/google video

• Λεηηνπξγία πεξηήγεζεο (επηινγή θαηαγξαθήο) 
Πξνζζήθε απνζπάζκαηνο ήρνπ ή αθήγεζεο

Live σαπακηηπιζηικό 2

Markers - recording



Σξ                 ρςημ ςάνη 

Ανθρωπολογία - Πρόοδοσ του ανκρώπινου είδουσ
Πολιτιςμόσ - Ανάπτυξθ μεγάλων πόλεων (growth of cities)
Σφγχρονοσ πολιτιςμόσ και περιβάλλον  impact of civilization , global warming.)
Φυςικά φαινόμενα    πχ Hurricane Katrina

Παρακολοφκθςθ ςειςμών earthquakes in real-time
Γεωγραφία πζραν του ςτατικοφ χάρτη 
Χριςθ επιπζδων (layers) για τθ μελζτθ των 

Σφγχρονων μεταφορών (transportation)
Δθμογραφικών ςτοιχείων
Οικονομικών ςτοιχείων (economics) κ.α.
Εξερεφνθςθ ηωικοφ βαςιλείου περιοχών, μελζτθ ειδών υπό εξαφάνιςθ 

(National Geographic layer- other content. )
Παρουςίαςθ τθσ περιοχισ τουσ(βιβλιοκικεσ,μουςεία, πάρκα, παραλίεσ ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ πχ του ςχολείου τουσ) με τθ χριςθ place markers

Google Earth for Educators

http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Uptown_Square_Chicago.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Global_Historical_Temperatures.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Global_Historical_Temperatures.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&cat=education&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Hurricane_Katrina.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Real-time_Earthquakes.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Real-time_Earthquakes.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Real-time_Earthquakes.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&cat=travel&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/International_Flights_Animation.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/Encompassing_the_Globe.xml
http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://maps.google.com/maps/gx?oe=utf-8&output=ghapi&q=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fearthoutreach.org%2Fscreenshots%2FHome%2Fedge_of_existence.kmz
http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/
http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/


Δκπαιδεσςικέπ Βιβλιξθήκεπ
UNEP: Atlas of Our Changing Environment Darfur - Πρόςφυγεσ

Sites of Ancient Rome Cathedrals 3D Tour



ΓΗ –ΟΤΡΑΝΟ- ΑΡΗ -ΥΔΓΓΑΡΙ

• Εξεπεύνηζη  ηος θεγγαπιού
• Αλλαγέρ κε ηζηνξηθέο εηθόλεο δεθαεηηώλ
• Πεπιήγηζη ζε ζεκεία πξνζεδάθηζεο, αθνύγνληαο ηε 

δηήγεζε από ηνπο αζηξνλαύηεο ηνπ Apollo (ηερλνινγία 
ηξνθίκωλ-εξγαζηήξηα βηνηερλνινγίαο) 

• Τπιζδιάζηαηα μονηέλα ηωλ δηαζηεκηθώλ ζθαθώλ πνπ 
πξνζγεηώζεθαλ                                  
(Τερλνινγία ππξαύιωλ- ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο 
κεηάδνζεο)

• Σπάνιο ηηλεοπηικό ςλικό από ηηο απνζηνιέο Apollo
• Φωηογπαθίερ 360 κνηξώλ κε ηηο παηεκαζηέο ηωλ 

αζηξνλαπηώλ                       



Εξεπεύνηζη  ηος Άπη ζε ηπειρ 
διαζηάζειρ

• Πποβολή εικόνων πνπ ιακβάλεη ε 
NASA ιίγεο ώξεο λωξίηεξα ζην 
επίπεδν Ζωληαλά από ηνλ Άξε.                                                                                        
(Τηλεπικοινωνίερ – μεηάδοζη)

• Αλληλεπιδπαζηική πεπιήγηζη ζηνλ 
Άξε,

• Δηάζεκα ζεκεία ηνπ Άξε, όπωο ην 
πξόζωπν ζηνλ Άξε ή ην εθαίζηεην 
Όιπκπνο. 
(Τηλεζκόπια –Επεξεπγαζία 
εικόναρ)

ΟΤΡΑΝΙΑ ΩΜΑΣΑ -ΑΡΗ



• Καηαδύζειρ ζηον υκεανό και επίζκετη ζηα μεγαλύηεπα βάθη ηος

• Εξεπεύνηζη ηος υκεανού με ηο National Geographic (βαθςζκάθη)

• Παπαηηπήζειρ ηυν υκεανών, κλιμαηικέρ αλλαγέρ και απειλούμενα με 

εξαθάνιζη είδη (fleet tracking-ηηλεμαηική)

• Επίζκετη διάζημυν μεπών και ναςάγια πλοίυν (sonar-radar)

• Ππόβλετη ηζοςνάμι – μελέηη ύτοςρ κςμάηυν (δοπςθόποι)

ΩΚΕΑΝΟΙ



χεδίαρη ρε 3 διαρςάρειπ


