MapBox - fabrica simplă de hărți frumoase

Invață la tema lunii noiembrie din cadrul Sponge despre soluții simple și gratuite pentru a construi
hărți interactive

În cadrul lunii noiembrie la Sponge descoperă programul de cartografiere MapBox de la Tile
Mill și soluțiile sale gratuite MapBox Online și Mapbox Studio, programe cu ajutorul cărora se pot
reprezenta ușor seturi de date fără a fi nevoie de cunoștințe de programare. Principalul avantaj al
programului este editorul Carto ce permite stilizarea datelor spațiale în multiple variante.
Membrii organizației geo-spațial.org vor sta la dispoziție cu informații despre cum poate fi
utilizat programul, proiecte concrete care au fost realizate cu ajutorul MapBox și tutoriale publicate
pe site-ul Sponge. Tot în cadrul lunii noiembrie, geo-spațial.org va susține un atelier practic cu o
demonstrație de cartografiere pe baza datelor legate de ultimele alegeri prezidențiale.
La atelier vei învăța cum poți adăuga date, cum le poți importa și combina cu date locale
pentru a putea fi reprezentate stilistic. Cele două unelte de cartografiere, MapBox Online pentru
editare online și MapBox Studio pentru desktop, te ajută să creezi și să personalizezi hărți, pentru
care nu ai nevoie de cunoștințe de programare.
MapBox este un program open-source care oferă soluții gratuite de cartografiere a datelor,
ușor de folosit. Site-uri gigant precum Foursquare, Pinterest, Evernote, Financial Times, The
Gurdian sau Le Monde folosesc serviciile de cartografiere online oferite de MapBox, dar oferă în
același timp și opțiuni de a personaliza hărți, ceea ce se dovedește foarte util pentru foarte mulți
jurnaliști si bloggeri. Oferă o alternativă customizabilă hărților oferite de Google Maps sau Bing
Maps care furnizează utilizatorilor în special conținut controlat.
MapBox Online te ajută să alegi un template, să schimbi culorile pentru zone, drumuri sau
clădiri, să schimbi limba în care sunt afișate etichetele sau să desenezi, stilizezi și să imporți
elemente grafice.
MapBox Studio este soluția pentru desktop care poate fi descărcată gratuit. Pe lângă
opțiunile oferite și de MapBox Online, versiunea Studio oferă soluții mai avansate, precum redarea
în 3D a clădirilor sau poți exporta progresul salvat în varianta Online pentru mai multe opțiuni de
stilizare și design.

Tema lunii noiembrie este MAPBOX - FABRICA DE HĂRȚI FRUMOASE. Pe tot parcursul lunii,
geospatial.org vă stă la dispoziție cu articole, informații și tutoriale despre cartografiere.
Laboratorul media experimental Sponge propune în fiecare lună o temă de discuții, iar fiecare lună
se încheie cu un atelier practic.
Daca esti deja pasionat și vrei să te conectezi la comunitatea celor care promovează o lume
digitală liberă și deschisă, în care libertatea de exprimare și viața privată sunt respectate și
garantate, sau dacă își sună interesant și vrei să vezi cu ce se mănâncă treaba asta, urmărește
articolele de pe site-ul http://thesponge.eu. Dacă vrei să contribui cu un articol pe această temă,
trimite-l la adresa contact@thesponge.eu și înscrie-te pe lista noastră de discuții.
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București.
Aceasta activitate face parte din proiectul „Sponge - conectarea retelelor si comunitatilor de
inovatori din domeniul media, tehnologia informatiei și a comunicarii”. Proiectul este coordonat de
Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie si este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in
cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene,
accesati: www.eeagrants.org.

Intră în comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Vizitează-ne: www.thesponge.eu

