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De ce nu software?
• Programarea e grea! 

odoar 1 din 450 de americani știu să 
programeze [1]

o16.000 de oameni scutiți de impozit în 
România [2]

o17 milioane de programatori în toată lumea 
[3]

● Pentru că ne place să facem și altceva
● Vrem să ajutăm, dar ne e lene să ieșim din 
casă



Despre ce vorbim?

• Limba română
• Wikipedia - merită ro.wiki o șansă?
• OpenStreetMap sau ce facem când 

Google n-a ajuns pe strada noastră
• licențe sau de ce îmi place mie 

Europa
• surpriză...



Limba română

Imagine realizată de AdiJapan, disponibilă în domeniul public



Wikipedia

Imagine © Wikimedia Foundation



Definiție

Wikipedia este o enciclopedie liberă, 
multilingvă, scrisă în mare parte de 
voluntari folosind o unealtă software 
numită wiki, ce permite editarea facilă 
a paginilor de către oricine este 
interesat.



Enciclopedie [4]

• ENCICLOPEDÍE, enciclopedii, s. f. 1. Tip de 
lucrare lexicografică de proporții diferite care 
tratează sistematic termeni de bază (nume 
comune și proprii), noțiuni din toate domeniile 
sau dintr-un anumit domeniu de cunoștințe, fie în 
ordine alfabetică, fie pe probleme sau pe ramuri. 
2. Ansamblu multilateral de cunoștințe omenești.



Multilingvă

• 280 de limbi și dialecte
• Între 0 și 3,5 milioane de articole
• Între 10 și 1,5 miliarde de vorbitori
• Sunt prezente limbi de pe toate continentele
• Limbi artificiale: volapuk, esperanto, interlingue 

(nu mai avem klingoniana)
• Limbi moarte: latina, slavona veche, engleza 

veche, chineza clasică



Scrisă de voluntari
Numărul de vizitatori crește...

Imagine realizată de Erik Zachte, disponibilă în domeniul public



Scrisă de voluntari
...dar nu și cel de voluntari

Imagine realizată de Erik Zachte, disponibilă în domeniul public



Ce pot să faci?
• Scrii articole

• Încarci imagini

• Corectezi greșeli

• Contribui la proiectele-surori...

Imagine © Wikimedia Foundation



Cum poți să scrii?
1.Alegi un subiect
2.Te documentezi din [[Wikipedia:Surse de 

încredere]]
3.Scrii cu cuvintele tale, fără să uiți de:

1.[[Wikipedia:Punct de vedere neutru]]
2.[[Wikipedia:Manual de stil]]
3.[[Wikipedia:Citarea surselor]]
4.[[Wikipedia:Drepturi de autor]]

4.Eventual, pui o imagine de la [[:commons]]



Ce imagini poți 
să încarci?



ro.wp vs. en.wp

• Relativ mare (22/281)
• Sunt multe lucruri 

care încă lipsesc
• Politici ceva mai 

permisive
• O comunitate mică, 

de câteva zeci de 
oameni – relativ ușor 
să te afirmi

• Monstruoasă
• Articol și despre cel mai 

neînsemnat eveniment
• O birocrație foarte bine 

pusă la punct
• Foarte mulți editori, 

cerințe mari de la cei 
noi



ro.wp și en.wp

• Ambele conțin cam 50% articole nereferențiate 
([[Special:Aleatoriu]])

• Ambele sunt folosite în ziare, în special pentru 
articole bibliografice (google: „Conform 
Wikipedia”)

• În ambele s-a dezvoltat teoria conspirației
• ...



ro.wp în presă



OpenStreetMap

Imagine © OSM Foundation



Ce e de fapt OSM

• “Harta wiki a tuturor lucrurilor” (comunitate)
–   Este accesibil, democratic
–   Dar şi anarhic – Cipru / Liam123

• Softuri open-source, open API
– OSMF ajută, nu controlează
– Cele mai multe programe sunt deschise
– API-ul de acces la date este deschis

• Liber în orice scop, inclusiv comercial
– Acum: CCBYSA, pe viitor: ODbL

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Cyprus#Disputed_place_names
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GB_revert_request_log
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API
http://www.osmfoundation.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/


Încă o hartă? Dar de ceeee...?
...chiar așa – de ce...?

 “Except where you have been 
specifically licensed to do so by 

Google, you may not use 
Google Maps with any 
products, systems, or 

applications installed or 
otherwise connected to or in 

communication with vehicles, 
capable of vehicle navigation, 
positioning, dispatch, real time 

route guidance, fleet 
management or similar 

applications” - GMaps ToS

• Dar mai ales: acces la 
datele din spatele hărții

• Acoperire comparabilă şi 
uneori chiar superioară

• Actualizare potențial mult 
mai promptă

• Fără zone „sărite” din 
motive politice

• Liber reutilizabil în orice 
scop - 'gratis' are limitări

http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_local.html


Dacă îți spun eu că e plat...
Surse de date

• Prospectare individuală, la 
plimbare sau pe roti

• Prospectare colectivă: hai 
la un 'Mapping party'

• Imagini satelit / aeriene, 
dar nu de oriunde

• Date donate explicit de 
către deținător

• Hărți în domeniul public 
sau ieșite de sub copyright

imagini © Paul Downey, Ben Ostrowsky, Niccolo Rigacci, Peter Kaminski

http://www.flickr.com/people/45581782@N00
http://www.flickr.com/people/44124401501@N01
http://www.flickr.com/photos/24199866@N07/
http://www.flickr.com/photos/peterkaminski/


Relațiile contează peste tot...
Structuri pe hartă

• Node / nod
– Determinat de lat. / lon.

• Way / cale
– Unind mai multe noduri
– Întotdeauna are direcţie
– Poate fi şi arie închisă

• Relation / relaţie
– Grupând noduri, căi sau 

alte relații
– Rute, restricţii, multipoly



  

Comorile se marchează cu X, nu...?
Tag-uri folosite

• Folosite pentru a descrie 
orice noduri, căi şi relaţii

• Au forma 'key=value' ex.:

highway = residential
name = Strada Papiu
surface = cobblestone

sau:

amenity = bar
name = Backstage

• Proprietăți, restricții etc.



  

ÖPNVKarte
www.öpnvkarte.de

file:///D:/http:%2F%2Fwww.%C3%B6pnvkarte.de


  

OpenCycleMap
www.opencyclemap.org

http://www.opencyclemap.org/


  

 OpenHikingMap
beta.letuffe.org

http://beta.letuffe.org/


  

OpenPisteMap
openpistemap.org

http://openpistemap.org/


  

OpenMap
www.openmap.ro

http://www.openmap.ro/


  

Starea drumurilor
www.openmap.ro/auto

http://www.openmap.ro/auto


  

AirAware
life-airaware.inmh.ro

http://life-airaware.inmh.ro/


Yes, we can...
OpenStreetMap în România

• Peste 300 de membri OSM, extract de peste 170 MB
• Listă de discuţii activă cu peste 120 de membri
• Micro-mapping party la Buzău, Ghimbav, Cluj
• Track-uri donate de Francesco, NORC, Alpinet etc.
• Import al localităţilor din țară și al limitelor administrative
• Extract OSM zilnic, server WMS local
• Prezență la conferința SOTM în ultimii 2 ani
• Import date CLC, legături către Wikipedia
• Viitor: asociație / fundație OSM în România

http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ro
http://www.cultura.ro/
http://osm.stilpu.org/daily/
http://www.openstreet.ro/
http://www.eea.europa.eu/


România – octombrie 2010



România – ianuarie 2011 [5]



 
Licențe



Creative Commons

• Licențe libere (CC-BY, CC-BY-SA) 

• Licențierea domeniului public (CC-0) ...huh?

• Licențe nelibere (toate cu NC, ND) 



De ce-mi place mie Europa...

• ...pentru că există drepturile fabricanților bazelor 
de date [6]

• ...și licențe libere pentru aceste drepturi
• Open Data Commons

– Public Domain Dedication and License (PDDL) — 
“Domeniul public pentru baze de date”

– Attribution License (ODC-By) — “Atribuire pentru 
baze de date”

– Open Database License (ODC-ODbL) — “Atribuire 
distribuire în condiţii identice pentru baze de date”



Schimbare licenţelor:WP vs. OSM

• GFDL→CC-BY-SA
• WMF a discutat direct 

cu creatorii GFDL 
pentru o versiune „cu 
dedicație”

• A existat un deadline, 
după care toată treaba 
ar fi picat

• CC-BY-SA→ODbL
• OSMF s-a adresat 

direct utilizatorilor, 
cerându-le să aleagă 
noua licenţă

• Nu există o limită 
strictă de timp



Referințe & mulțumiri
[1] http://stackoverflow.com/questions/203824/how-many-
professional-software-developers-are-there-worldwide
[2] http://programare.org/viewtopic.php?
p=35850&sid=fb6a364b8b4c72b8607703c9132fbf7b
[3] 
http://www.forbes.com/2008/04/03/ctia-mobile-developer-tech-wire-cx_ew_0403ctia.html
[4] http://dexonline.ro/definitie/enciclopedie
[5] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Coverage-zoom-10.jpg
[6] 
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/drept-de-autor/legea-dreptului-de-autor.html#c150
[7] http://osm.stilpu.org/utils/

Prezentare OSM de Attila Asztalos [7] (CC-BY-SA)
Materiale de pe siturile Wikimedia (CC-BY-SA sau DP)
Prezentarea o găsiți la: http://proiecte.strainu.ro/prezentari/cdl2011.
{pdf,odp}

http://www.forbes.com/2008/04/03/ctia-mobile-developer-tech-wire-cx_ew_0403ctia.html
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Coverage-zoom-10.jpg
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/drept-de-autor/legea-dreptului-de-autor.html#c150


Întrebări, 
comentarii, 
înjurături?



 

FILM!
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