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open???

orienteering??

Mapper?



  

Створення О-мап  сьогодні

● Більшість мап виконується з допомогою єдиного прорієтарного 
ПЗ

● Може бути досить дорогою для невеликих клубів — застарілі 
версії використовують для збереження коштів

● Безкоштовна версія пропонується, але вона "з Кам'яного віку"

● Не існує реального конкурента



  

Чому картографічне ПЗ має бути вільними?

● Не хвилюєшся через кількість доступних ліцензій на програму

– Легше для початківців спробувати картографувати, або ж 
для планувальника дистанції зробити корекцію мапи

– Ідеально для шкільних мап, наприклад
● Ви завжди отримуєте найновішу & найкращу версію, без 

штучних обмежень

● Кожен програміст може вдосконалити програму

● Витрачай гроші на мапи, а не на 
інструменти!



  

Спроби вільного О-маппінгу?

● O-Scape — http://sourceforge.net/projects/o-scape/

– набір python розширень Inkscape, вільного векторного 
графічного редактора, для використання символів карт з 
орієнтування

● COMO — http://como.oxtract.se/

– Базується на OpenStreetMap і відповідних редакторах

– Наразі покинутий розробниками

● OpenOrienteeringMap — http://oobrien.com/oom/

– Не спосіб створення орієнтувальницьких карт, а стиль для 
існуючих даних OpenStreetMap 

http://sourceforge.net/projects/o-scape/
http://como.oxtract.se/
http://oobrien.com/oom/


  

OpenOrienteering Mapper
Незалежна програма для створення мап з орієнтування

Коротка історія

● Започаткована як персональний проект наприкінці 2011

● Перший публічний анонс  - 1 січня 2012 року
● Релізи від першого і до сьогодні (і де представлялися офіційно):

- Alpha 1:     10 лютого, 2012
- Alpha 3:     6 липня, 2012 (ICOM #15 2012 @Lausanne, SW)
- Alpha 3.1:  26 серпня, 2012 (FOSS Sea 2012 @Odesa, UA)
- ...
- 0.5.3 (stable): 15 вересня, 2013 (OSDN #12 2013 @Kyiv, UA)

● Зараз проект налічує понад 17 учасників
● Локалізований 10-ма мовами, включно з українською



  

Можливості

Повноцінна мапа .ocd завантажена у Mapper



  

Деякі основні моменти

Правильний, прозорий попередній перегляд
 для більшості дій редагування

Усі основні інструменти необхідні для створення
мап для орієнтування



  

Деякі основні моменти

Простий в користуванні
редактор символів

з попереднім переглядом

Відображення опису
символів карти
(натисніть [F1] )



  

Деякі основні моменти

Завантаження .GPX /.OSM файлів і зображень як шаблонів, вище 
або нижче карти, і підгонка їх один до одного



  

Деякі основні моменти

Геоприв’язування

мапи



  

МОЖЛИВОСТІ

● Відкривання//Імпорт//Редагування
– OC*D (11, 10, 9 та 8 версій)
– OMAP/XMAP (формат OOMapper)
– GPX, OSM, DXF

● Збереження/Експорт
– OC*D, OMAP/XMAP
– PNG, BMP, TIFF, JPEG

● Імпорт як шаблони (з можливістю геоприв'язки)
– OC*D, OMAP/XMAP, GPX, OSM, DXF
– PNG, BMP, TIFF, JPEG, GIF



  

МОЖЛИВОСТІ

● Імпорт  файлів OC*D (11, 10, 9 та 8 версій), GPX, OSM, DXF, 
● Друк і експорт у PDF
● Актуальні умовні знаки ISOM та ISSOM
● Доступні локалізації:  Англійська, Латвійська, Німецька, 

Норвежська,  Іспанська, Польска, Французька, Шведська, 
Українська, Японська,
<додавайте Ваш варіант>

● Доступно для GNU Linux, OS Windows, Mac OS X
– Android-версія в розробці (див. QGIS Mobile)
– Symbian-версія в розробці

● Готова  мапа “Garching bei München in Germany”



  

Технічні деталі програми

● Мова програмування: С+
+/Qt(4.6-5.1)

● Розміщено на: 
www.SourceForge.net  

●  Ліцензія: GNU 
GPL v.3

● Контроль 
версій: Git

http://www.SourceForge.net/


  

 
СПОДОБАВСЯ ПРОЕКТ ?

● Ти можеш допомогти, навіть не будучи 
програмістом:

– СТВОРИ набір унікальних знаків для мап
– ЛОКАЛІЗУЙ новою мовою
– ПОВІДОМ про помилку і НАДІШЛИ відгук
– РОЗКАЖИ іншим мапперам про цей проект

http://openorienteering.org/


  

● Створити підтримку WMS (Bing Maps, Kosmosnimki та 
інших) в якості

● Створити експортер до OSM, GPX, GARMIN або будь-якого 
іншого формату картографічних файлів

● Що Ви можете зробити зараз (якщо маєте з собою лептопа):

– Спробуйте програму — це безкоштовно!
– Завантажте з: www.openorienteering.org

або ж у мене на свій USB-носій! =)

ЗАКЛИК ДО ВОЛОНТЕРІВ

http://openorienteering.org/


  

Хто ми такі ?!
● Активні С++ розробники коду програми:

Thomas Schöps (ініціатор проекту) / Kai Pastor / Peter Curtis

● Інші помічники, перекладачі та наразі неактивні розробники:

Javier Arufe/Jon Cundill/Sławomir Cygler/Peter Curtis/Jan Dalheimer
Eugeniy Fedirets/Anders Gressli/Peter Hoban/Henrik Johansson

Oskar Karlin/Tojo Masaya/Vincent Poinsignon/Russell Porter
Christopher Schive/Aivars Zogla and other “anonimus” ...



  

All text and image content in this document is licensed under the 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License (unless otherwise specified).

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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