
Chung tay vẽ bản đồ cộng đồng của bạn!

Tại khu vực này, đã có một số thành viên tình nguyện thu thập dữ liệu 
và đưa  nó lên OpenStreetMap, nhưng bây giờ họ cần sự trợ giúp của bạn
để  bổ sung thêm những thông tin chi tiết: tên phố, nhà hàng, bệnh viện, v.v..

OpenStreetMap là dự án xây dựng bản đồ đường phố miễn phí trên toàn thế giới

Tại sao không chỉ sử dụng mỗi Google Maps? 
Có rất nhiều  địa chỉ trên Internet mà bạn có thể  xem được bản đồ miễn phí,
nhưng đó là tất cả những gì họ cho phép bạn làm - bạn không thể sử 
dụng, sửa đổi, đưa bản đồ lên trang web của mình hay in nó ra. Để có thể làm 
được như vậy, bạn sẽ phải mua phí sử dụng. Và nếu  phát hiện có sai sót trong
khu vực bạn cần, việc chỉnh sửa sẽ mất nhiều thời gian.
Nhưng với OpenStreetMap, dữ liệu bản đồ hoàn toàn miễn phí cho mọi người
với bất kì mục đích sử dụng nào họ muốn. Bất cứ ai cũng có thể thêm,chỉnh sửa
dữ liệu. Và mọi người có thể  đóng góp ngay khi có  thay đổi, nhờ vậy dữ liệu 
luôn được cập nhật. Từ những nguồn dữ liệu được đóng góp bởi mọi người, bản
đồ sẽ được tạo ra và có thể xem được trên trình duyệt Internet (như những bản đồ 
trực tuyến khác), nhưng chúng có thể được tải về và sử dụng theo ý muốn.
Nếu  không thích cách thể hiện của bản đồ, bạn có thể tải dữ liệu về máy
và làm một bản đồ mới theo cách riêng của mình

Tôi có thể tham gia OpenStreetMap bằng cách nào?
Những công cụ như  máy thu GPS, máy ảnh số được dùng để thu thập dữ liệu trước,
sau đó bạn sẽ cần có Internet để đóng góp dữ liệu của bạn lên OpenStreetMap bằng
việc kiểm tra, biên tập bản đồ và bổ sung thêm thông tin quan trọng tại khu vực mà
bạn thu thập.
Yêu cầu duy nhất là  những thông tin đó phải do bạn tự thu thập ,không sao chép từ
các nguồn bị hạn chế  (như bản đồ giấy hay các dịch  vụ bản đồ trực tuyến khác)  

www.OpenStreetMap.org


