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Maperia.pl to nowy serwis umożliwiający lokalizację adresów i wyszukiwanie informacji o 
wybranych obiektach. W odróżnieniu od innych lokalizatorów usługa charakteryzuje się 
cechami właściwymi dla serwisów społecznościowych - w jej rozwoju uczestniczą 
internauci, którzy mogą publikować swoje zdjęcia, filmy i opinie.  

Do podstawowych funkcjonalności Maperii należy m.in. 
możliwość wyszukiwania obiektów znajdujących się w bazie 
punktów użyteczności publicznej z użyciem słów kluczowych i 
adresów; opcje obserwacji mapy w kilku trybach widoku 
(mapa drogowa, zdjęcia satelitarne, mapa hybrydowa); 
funkcje wyznaczania trasy; możliwość wyszukiwania 
obiektów znajdujących się w konkretnej odległości od 
poszukiwanej lokalizacji.  
 
Twórcy serwisu podkreślają jednak, że to, co czyni Maperię 
unikalną, to związana z nią społeczność. Zarejestrowani 
użytkownicy serwisu mogą do niego dodawać wykonane 
przez siebie zdjęcia i filmy - materiały te uzupełniają mapy.  
 
"W obecnych lokalizatorach brakuje funkcji 
społecznościowych, dzięki którym każdy użytkownik mógłby 
kreować w sieci swoją okolicę, brać czynny udział w lokalnych 
wydarzeniach, zapraszać znajomych i informować o 
ciekawych, jego zdaniem, miejscach. Naszym celem było 
stworzenie tętniącego życiem narzędzia internetowego - 
wiarygodnego źródła informacji, do którego internauci będą 
chętnie wracać" - przekonuje Michał Zagórski, jeden z 
twórców Maperii.  
 

Profile w serwisie mogą zakładać zarówno użytkownicy indywidualni, jak i firmy. Maperia 
umożliwia tym ostatnim publikowanie ofert, cenników i innych informacji handlowych.  
 
Maperia funkcjonuje też w postaci mobilnej, dla telefonów komórkowych z obsługą sieci 2G/3G. 
W łaściciele iPhone'ów lub smartfonów z systemem Android mogą też pobrać i zainstalować w 
swoich urządzeniach aplikację Layar, korzystającą z technologii Augmented Reality (wystarczy 
skierować telefon na dany obiekt, a na ekranie pojawią się informacje na jego temat, 
dostępne m.in. w bazie Maperii).  
 
Więcej informacji: Maperia.pl  

Zumi + Facebook = Maperia. Nowy lokalizator 
internetowy

 
Zobacz także: 

l Śmiać się czy płakać? 
Lokalizatory po polsku 

l Wirtualna przechadzka 360° 
z Zumi 

l Google Earth 5.1 - globalna 
mapa 

l Bing Maps beta - nowy, 
lepszy konkurent map 
Google od Microsoftu 

Maperia.pl  

Przerwy w dostawie prądu? Mamy na to sposób - ranking zasilaczy awaryjnych PC Worlda. 

Paneuropejska ankieta dotycząca używania Internetu przez komórkę! To tylko 3 minuty. 

Oferty pracy dla wymagających! Sprawdź! 

Polski odtwarzacz o światowych możliwościach! Sprawdź! 
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Redakcja PC World nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu 
oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści 
zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby 
zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą  ponieść z tego 
tytułu odpowiedzialność karną  lub cywilną. 

» Dodaj komentarz  

zobacz wszystkie komentarze (1) hyde park skomentuj na forum  

  

Imię: Ulica/nr domu: 

Nazwisko:  Kod pocztowy: 

Email: Miasto: 

 

Oscara za nazwe, jakze ladnie kojarzaca sie ze slowem: Mapeteria, czyli: serwis pozwalajacy znalezc 
muppety z Facebooka na mapie :D 

~mis uszatek ocena: brak oceny 15-03-2010, 14:35

Cena: 299 zł 
Ilość przedmiotów: 
1 
Liczba ofert: 0 
Data zakończenia: 
2010-03-24 17:53:44 
Lokalizacja: Kraków  

KLUCZE MONTAŻOWE 
AUDI MERCEDES 
FORD VW MFD MCD 
Cena: 18 zł  

MIO Pocket PC 
ładowarka zailacz USB
oryginał Cena: 29 zł  

NAJNOWSZA MAPA 
MERCEDES 2010 
WARSZAWA CAŁY 
KRAJ! Cena: 0 zł  
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