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Hvad

Hvorfor

Opret licens

Du kan oprette en gratis licens, hvor du kan
uploade alle de tabeller, du vil. Du kan have 250
MB data liggende og have lige så mange kort-kig
pr. måned. Det er glimrende til at kunne prøve
programmet af.
Har du større behov end dette, er der licenser i
forskellige størrelser og til forskellige priser.
Tabeller og visualiseringer Du kan uploade data til CartoDB i en række
formater. Hvis du har geografisk information i dit
datasæt, kan du skifte mellem tabel-view og kortview.
Når du har uploadet din tabel, kan du ud fra den
skabe en visualisering. (Knap i højre øverste
hjørne)
Skift basemap (grundkort) Vil du have et andet udseende på det kort, der
ligger nedenunder, er der en række kort, du kan
skifte mellem. Du kan også vælge at importere
eksterne grundkort.

Wizards

En række Wizards i højre side af skærmen hjælper
dig til at farvelægge dit kort på forskellig vis.

Man vælger en wizard, og derefter indstiller man
detaljerne i området nedenfor.
Tilretning

Har du fx valgt CHOROLETH under Wizards for at
lave et kort, hvor farvelægningen på kortet styres
af buckets (intervaller), så kan du justere på
intervallernes størrelse ved at klikke på cartocss
markeringen i panelet til højre.
Herved får du adgang til at rette i CSS-koden.

Hvordan
En gratis licens kan oprettes på to
minutter.
www.cartodb.com
Du kan også prøve en
betalingsmodel i 14 dage og
afbestille den uden problemer.

Se URLs til forskellige eksterne
grundkort her:
http://kortlink.dk/g67w
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Infovinduer

Signaturforklaring

En anden knap i panelet til højre giver adgang til
at redigere i den tekst, der skal være synlig i et
infovindue, når man klikker på elementer på
kortet. Med små skydere slår man tekst elementer
til og fra. Og øverst bestemmer man, om
infovinduet skal vises, når der klikkes eller som
mouseover-funktion.
Klik i højre øverste hjørne på </> for at tilrette
informationsvinduet mere præcist efter egne
ønsker.

Vil man have en signaturforklaring, klikker man
ude til højre på knappen for ”legends”.
Default ser de fx sådan her ud:

Del kortet

Tilret kortet inden deling

Se eksempler

Lær mere

Men udseendet kan varieres meget.
Klik i højre øverste hjørne på </> for at åbne
koden og tilrette udseendet.
Når man er tilfreds, kan man offentliggøre sin
visualisering. Man kan godt arbejde med
udseendet uden at lave en visualisering. Men for
at kunne gøre kortet synligt, skal der først laves
en visualisering. Derefter skal man klikke på
”Publish” i højre øverste hjørne.
Man kan vælge en simpel url til en visning af kortet, eller man kan kopiere en iframekode, så man kan embedde det i et site. Ønsker man en url, der giver en
fuldskærmsvisning af kortet, skal man efter at have trykket Publish vælge ”embedmuligheden” og så klippe url’en ud derfra. Den vil altid ende på embed_map.
Husk inden deling at bestemme, hvordan kortet mere præcist skal se ud. Skal man
kunne scrolle med musehjulet, skal der være overskrift på kortet etc.
Kortets grad af indzooming bestemmer man også nu.
På vores site kan du her se nogle få eksempler på
embeddede kort. Du kan også se eksempler på,
http://kortlink.dk/eapf
hvor forskellige kortene kan se ud, hvis man
vælger forskellige basemaps. Følg linket til højre.
CartoDB har en masse gode tutorials – nogle som
video, andre som tekster.
Gå selv på opdagelse og lær at blive bedre.

http://developers.cartodb.com/tut
orials.html
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Hvad

Hvorfor

Hvordan

Ændr på indholdet af
infovinduer

Måden, CartoDB default viser indhold i
infovinduer, er en nødløsning, som man bør
justere selv. Tænk på indholdet som en lille
journalistisk produktion, der skal vinkles og
prioriteres.

Rediger indholdet

Du får adgang til at redigere indholdet af
infovinduet ved at klikke på ikonet i højre side af
skærmen. Hav et infovindue åbent på skærmen,
så det er nemt løbende at se resultatet af de
ændringer, du foretager.
Du kan her indsætte elementer i infovinduet ved at slå skyderne til.
Med musen kan man trække elementer op og ned, så de i vinduet kommer i den
ønskede rækkefølge.

Standardløsningen

En bedre løsning

Rediger koden

Du kan styre vældig mange ting i
infovinduet – hvordan teksten
skal skrives, hvilke data fra dit
datasæt, der skal vises, skal
teksten indeholde link eller
billeder etc.

Fluebenet i ”title?” sørger for, at der også kommer en grå ”overskrift” på det enkelte
punkt i infovinduet. Det er dog sjældent en god ide at få vist disse overskrifter.
Når du overordnet har valgt, hvilke elementer fra
datasættet du vil have vist i vinduerne (ved at slå
skyderne til), så tryk på ikonet ”Change HTML” for
at redigere selve koden.
Nu åbner koden for infovinduet sig. I eksemplet er teksten ud for linje 5 en grå
overskrift (ordet ”oprindelse”, mens linje 6 er en visning af det data, der hører til
punktet, der klikkes på.
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Det er helt enkelt at redigere i teksten. Man sletter, flytter, klipper og klistrer og skriver
til. Hvis man kender til de mest almindelige html- og css-koder, kan disse bruges her.
Man kan eksperimentere med at skrive til – og hver gang man trykker i nederste
hjørne på ”Apply”, gemmer man det, man har redigeret, og man kan i et åbent
infovindue på kortet straks se, om ændringen gjorde vinduet bedre.
Tænk journalistisk

I dette eksempel er der tilføjet en overskrift – gjort fed med <strong></strong> koder.
Der er også skrevet lidt tekst, som vil gentages i alle vinduer – blandet med de
konkrete oplysninger om punktet, der er klikket på. Hvis man vil have vist en oplysning
fra datasættet, skriver man overskriften fra den pågældende kolonne i data omgivet af
to gange to krøllede paranteser: {{}}

Man skriver blot teksten, man vil have ind i vinduerne – omgivet af <p></p>

Koder til infovindue eller
signaturforklaring
Indsæt link

Herunder vises eksempler på, hvordan man skriver den smule kode, der fx indsætter
link eller billeder. Samme kode anvendes uanset, om man vil have vist resultatet i et
infovindue, en signaturforklaring eller andre steder på nettet.
Et link skrives sådan her i et infovindue:
<a href=”http://www.kaasogmulvad.dk”>klik her</a>
Skal linket åbnes i et nyt faneblad, skal det skrives sådan her:
<a href="http://www.kaasogmulvad.dk" target="_blank">klik her</a>
I dette tilfælde ville linket være ens i alle vinduer. Det er smartere at have urlerne i en
kolonne i datasættet, hvis de skal variere fra punkt til punkt. Så kan de fx trækkes ind i
vinduet med en {{url}} som her: <a href=”{{url}}”>klik her</a>
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Indsæt billede

Vil du indsætte et billed i et infovindue, skrives koden sådan her:
<img src="http://data.kaasogmulvad.dk/unv/test/KaasogMulvad_logo.jpg" alt="logo"
height="82" width="131">
Koden kan skrives på mange måder. Dette er en enkel version. Billedet skal ligge på
nettet og have sin egen URL. Med height og width angiver man størrelsen på billedet.
Skal billedet også fungere som et link, kombinerer man de to koder sådan her:
<a href="http://www.kaasogmulvad.dk" target="_blank"><img
src="http://data.kaasogmulvad.dk/unv/test/KaasogMulvad_logo.jpg" alt="logo"
height="82" width="131"></a>
Man pakker simpelthen billed-koden ind i hyperlink-koden.

Indsæt oplysninger fra
variable

Her er et eksempel på, at der i datasættet er kolonner med længde- og breddegrader
for hvert punkt på kortet. Disse koordinater bliver for hvert enkelt punkt hentet ind, så
der derfor kan indsættes en kode, der viser et google-kort for det pågældende område.

Hvilket giver dette resultat:

Se eksempler

Følg linket til højre for at se et eksempel på et
kort, hvor der er arbejdet med infovinduet, og
hvor der desuden er indsat link og billede i selve
signaturforklaringen.

https://t.co/gQJPm2Kn5g

