
Etiquetes,presets i relacions per a millors carreteres, carrers i 
transport públic, per @yopaseopor (OSMcatalà) 

SimCity: “Contigo empezó todo” JOSM: l’evolució a adult

-Presentació
-Interessos en carreteres, relacions i transport públic
-Començaments infantils amb jocs i dibuix de carreteres
-Descobrir noves eines per funcionar amb els mapes i millorar l’edició



-Hi són totes les carreteres del catàleg
-Alguns traçats “rectes”
-3 propietats bàsiques:

● highway
● ref
● name

Carreteres

1r nivell

-Interés en que el mapa sigui correcte i utlitzable: jo condueixo
-Actualitat: totes les carreteres ficades “per collons”
-Traçats que deixen molt que desitjar: línies rectes o molt antigues importacions de dades.
-Importància dels mínims complets: no avançar a una altra fase si la gran majoria de mínims no està 
assolida.
-Dilema:el fet de no avançar ens deixa una realitat com la de la foto, desdibuixada i molt escapçada.



2n nivell

Claus:

● lanes
● width
● maxspeed
● layer
● tunnel
● bridge

-Centrar-nos en les característiques físiques de les carreteres: carrils, amplada
-Aquestes característiques donaran lloc i permetran les altres: velocitat, túnels, ponts, etc.



● lanes:forward
● lanes:backward
● turn:lanes:forward
● turn:lanes:backward

● destination:lanes:forward
● destination:lanes:backward
● overtaking
● change:lanes:forward
● change:lanes:backward

3r nivell

-Carrils avançats, ens donaran propietats avançades:avançaments, rutejaments, canvis de carrils.
-Futures aplicacions en el sector de l’automòbil o navegació GPS avançada.



4t nivell
● lit
● traffic_signs
● embankment
● cutting
● ...

-L’ideal, la realitat completa, quants més tags millor, cada aplicació triarà quina informació mostrar i per a 
què, la racionalitat de tags només està justificada si la informació igualment s’acaba donant al públic.



Carrers
1r nivell
● highway
● name

2n nivell
● oneway
● width

-Passa igual que amb les carreteres, realitat molt desdibuixada
-Sabem quina ciutat és i el nom del carrer, res més
-Falta moltíssima informació bàsica, ideal grup de treball específic o amb interés en treballar-hi, cal fer un 
salt endavant.
-Informació de nivells
-Racionalitat del treball , cobriment d’àrees amb mé extensa població (ex: Vilafranca vs. Tavertet)



3r nivell

● sidewalk
● lit
● maxspeed
● crossing
● traffic_light

-Informacions completes suggereixen usos més complets (ajuntaments)
-Usos avançats del GPS (limitadors de velocitat), avisadors de pas de vianants
-Wheelmaps



4t nivell

● lanes:forward
● turn:lanes:forward
● destination:lanes:forward
● change:lanes:forward

● parking:lane:
● parking:condition:
● cycleway



5è nivell
● traffic_signs

● nous mapejats 
donen noves 
possibilitats

-Si tota la feina es fa bé s’aconsegueixen nous usos d’OSM i aplicacions terceres
-Exemple: si vas a una població de costa a la platja: prova a aparcar a segona línia :P

Crite Parking Map



Transport Públic ● Etiquetatge i relacions, tot un món apart
● Importància de l'etiquetatge correcte per sortir als 

mapes de forma correcta

route = light_rail

-Amplio coneixements sobre OSM per interés particular.Voldria fer els rutejaments d’autopistes i primer 
provo amb una cosa més lògica i “senzilla”: transports públics
-Falta molta teca principal a Catalunya: he fet els FGC de Sabadell i Terrassa (lOl)
-No és que hagi posat les vies (que en alguns trams ho he fet).He fet les relacions
-Sense relacions no hi ha sortida al mapa, sense sortida al mapa no hi ha usos
-Si no es fa bé no funciona: route=light_rail



Primer es fan les vies, 
estacions, andanes, 
màquines, passos sota via,…
● electrified=contact_line
● frequency=0
● gauge=1435
● name=S1-S2-S5-S55 FGC 

Ferrocarrils de la Generalitat
● operator=FGC Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya
● railway=rail
● ref=S1;S2;S5;S55
● route=railway
● usage=main/branch
● voltage=1500

-Abans de fer les relacions del que sigui cal  assegurar-se que l’estructura física existeix i és correcta i 
suficient: falten vies, falten carrils, andanes…
-És un servei públic, podem mapejar com vulguem però hem d’entendre que la màxima informació 
donarà millor servei



L'important NO SÓN NOMÉS les propietats de les vies. Són les relacions:
● colour=#7E971E
● ref=S2
● name=S2: Barcelona - Sabadell
● network=Metro del Vallès
● operator=FGC Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya
● wikipedia=ca:Línia Barcelona-

Vallès
● public_transport:version=2

● from=Barcelona - 
Plaça Catalunya

● to=Sabadell - 
Rambla

● via=Sant Cugat
● type =route
● route=light_rail 
● ^^PRINCIPAL 

PROPIETAT

● Però no ens enganyem: necessitem acabar la feina. Si no simplement no funcionarà com esperem.
● Holandesos tenen mapes en temps real, mitjançant la unió de OSM i dades dels GTFS.
● Alemanys tenen tals connexions que et diuen l’horari de les estacions d’aquí
● Petició pública d’obertura de dades: si Google pot… nosaltres també hem de poder, tard o d’hora.



● colour=#7E971E wikipedia =ca:Línia Barcelona-Vallès 
● name =S2: Barcelona - Sabadell
● network=Metro del Vallès
● operator=FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
● public_transport:version=2 
● ref=S2
● route_master=train
● type=route_master

Nou concepte:Route_master

http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Proposed_features/Publ
ic_Transport

● OSM evoluciona: cal estar assabentat i a la última o la nostra feina pot quedar antiquada i un xic 
“inútil”

● Cal completar bé tota la informació, si no no funcionarà.



Rol (només relació x sentit)

● fragments per on passa
1. stop = punt on s'atura
2. platform = andana

Com es fa

Més d’una 
relació per línia

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Public_Transport

-Jo he pogut: TOTS podem
-Feina laboriosa: de xinos
-Treball de camp i vàries revisions, poc a poc anar fent.
-Que no falti cap tram per afegir: ponts fan trams :P

route master

route: sentit A route: sentit B



Presets = Assistents

-Se’m fa més cómode treballar amb els presets, a més són creables i adaptables, a la meva eina surt el 
que realment a mi m’interessa.
-Si completo l’eina que em donen el mapa té més números de quedar més complet.

Pels carrers/carreteres : traffic_signs Pel transport públic public_transport



Adreces URL i baixades
-Preset propietats i senyals: Edita >> Preferències >>Paràmetres dels mapes 
(3a) >> senyals trànsit / traffic_signs

-Presets transport: Edita >> Preferències >> Connectors(4a)    public_transport

-http://www.openrailwaymap.org/

-http://www.öpnvkarte.de/

-http://openmap.lt

-http://openptmap.org/

http://micropolis.mostka.com/

-Tot està per fer i tot és possible:
-TOT està per fer: molta teca
-TOT és possible: els usos són il·limitats, sense exagerar

http://www.openrailwaymap.org/
http://openmap.lt
http://openptmap.org/
http://micropolis.mostka.com/
http://micropolis.mostka.com/

