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DIT HELT EGET 
KORT OVER 
VERDENEN

Bliv deltager i OpenStreetMap i dag!
Projektets hjemmeside og kort finde på:
http://www.openstreetmap.org

Mere information på OpenStreetMaps danske 
side:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Main_
Page

OpenStreetMap bruger Creative Commons med 
Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)

Der er ingen restriktioner på brugen, dvs. at du 
kan bruge OpenStreetMap til hvad du vil. Alt 
der er baseret på OpenStreetMap data arver 
den samme licens.

Alle kort billeder fra OpenStreetMap

Opencyclemap.org med cykelruter

HVORDAN VIRKER OPENSTREETMAP?

Kortdataet til OpenStreetMap bliver samlet på 
forskellige måde. Den mest almindelige måde 
er at bruge en GPS til at spore ens færden. 
GPS’en gemmer hvert sekund din position på 
din vej, når du gå, cykler eller 
kører. 
Imens GPS’en logger posi-
tionen, så noterer indsamleren 
(mapperen) vigtig information 
på sin vej. 
Såsom vejnavne og andre 
vigtige ting de synes det er 
vigtigt at have med på kortet. 
Mapperen kan bruge digi-
talkamera,  papir og pen til at 
indsamle denne information. 

Senere rentegner mapperen 
GPS-sporet og de indsamlede 
informationer på computeren. 

Resultatet bliver uploaded på en central server, 
kort tid efter vil alle kunne se resultatet på 
kortet.

HVORFOR OPENSTREETMAP?

Projektet startede, fordi de fleste kort du kan 
komme i tanke om som gratis, har faktisk restrik-
tioner på deres brug.
Dette gør at folk ikke kan bruge dem til nye 
kreative, produktive eller i uforudsete måder. 
I folder som denne, har man f.eks. ikke lov 
til at printe kortene i pga. kortets ophavsret. 
Derudover er kortene ikke komplette eller helt 
opdateret.

Den største forskel er at med 
OpenStreetMap, får ikke kun kort-
billederne, men også kortdataet. 
Så du kan lave dine helt egne kort 
eller bruge det på dit elektroniske 
udstyr. Derfor samler folk som du og jeg, rådata 
til OpenStreetMap. Denne rådata bliver samlet 
i hele verdenen, nogle gange alene og andre 
gange i grupper af folk.
Med vores eget data, bliver vi uafhængige af 
kommercielle foretagende. Ligesom Wikipedia, 
kan alle være med.
Vær med i fællesskabet

GPS-sporene bliver sammenlignet 
med det andet data der er i forvejen.

Serveren accepterer det nye data og 
renderer et nyt kortbillede




