
STYLIZACJA
MAP 
W CHMURZE
Wyróżnij się dzięki
nowym narzędziom
stylizacji Google Maps



W ostatniej wersji beta Google wprowadził nowe narzędzia, które
wspomagają stylizowanie map w Google Cloud Platform. Co to
oznacza?

Zyskujesz większą kontrolę nad zawartością map i łatwo dostosujesz
je do własnych potrzeb. Nowe elastyczne narzędzia upraszczają i
przyspieszają aktualizacje map.

Poznaj ich możliwości i dowiedz się,
jak z nich skorzystać!



Edytor stylów
Tworzenie i zarządzanie
identyfikatorami map
Tworzenie i zarządzanie
niestandardowymi stylami map
Narzędzia do dynamicznej
aktualizacji stylów.

Do nowych funkcji zaliczamy:



stylizowanie Map w chmurze 
dynamiczne aktualizowanie Map bez konieczności dodawania do kodu 

Nowe funkcje pozwalają między innymi na:

JSON-a ze stylem.

Dzieje się to na skutek utworzenia Map ID - numer jednoznacznie określa wystąpienie
instancji Mapy. W Map ID warto umieścić styl mapy, dzięki czemu można go później
dynamicznie zmieniać bez edytowania kodu aplikacji. Aby tworzyć style, skorzystaj z
kreatora znajdującego się w chmurze lub JSON-a z informacjami o stylach.

Jak korzystać z nowych funkcji? 
Wystarczą trzy kroki!



Jak to zrobić? W menu głównym
przejdź do sekcji Google Maps,
a następnie wybierz opcję
Map Management.

Utwórz 
identyfikator Mapy1



Następnie kliknij na Create New Map ID:



Uzupełnij wymagane pola: nazwa mapy, typ mapy
(do wyboru jest Static, JavaScript, Android lub iOS). Możesz także

uzupełnić Map ID o dodatkowy opis.



Po uzupełnieniu pól i kliknięciu „Next”, zobaczysz
identyfikator mapy:

 Możesz go użyć podczas tworzenia Mapy w aplikacji.



Aby utworzyć nowy styl 
mapy, przejdź do 
Map Styles, a następnie 
kliknij Create New 
Map Style:

Stwórz styl mapy dla
danego Map ID2



Podczas tworzenia nowego stylu możesz zarówno wybrać predefiniowane style, jak 
i zaimportować JSONa ze stylem utworzonym wcześniej. Jeżeli chcesz zmodyfikować

wybrany styl, zrobisz to w kroku Customise Map Style:



W kolejnym kroku określa się, z którym Map ID ma
być skojarzony tworzony styl:



Kolejny krok służy do dodatkowych modyfikacji wybranej mapy, możemy ten krok
pominąć lub uruchomić edytor stylów, który daje nam możliwość edycji stylu każdego
elementu mapy.



Po kliknięciu w Customise In Style Editor pojawia się
edytor stylu mapy w którym możemy w łatwy sposób modyfikować jej

poszczególne elementy, np. obszary administracyjne, krajobraz, POI czy drogi:



Aby wszystkie uczelnie były zaznaczone na mapie na szaro
wybieramy Points of interest – School – Geometry - Fill i

wybieramy następujące opcje:



Aby nazwy uczelni wyświetlały się w innym kolorze wchodzimy do zakładki Labels i
ustawiamy np. Saturation na 100:



Aby na mapie wyświetlić
kontury budynków należy
wybrać opcję: Landscape –
Buildings – Geometry –
Stroke i ustawić:



Aby zapisać swój nowy
styl klikamy Save w prawym górnym rogu:



W ostatnim kroku należy nadać nazwę tworzonemu
stylowi, a następnie kliknąć Save & Publish:



Zwróć uwagę, aby wybrać wersję beta (v=beta):

Następnie należy dodać MapID do konstruktora mapy:

Aby wykorzystać utworzony styl, należy
w pierwszym kroku dodać go jako parametr
do skryptu ładującego API Google.3



Po przeładowaniu strony, utworzony styl będzie używany przez Mapę:



Rozwiązanie daje możliwość dynamicznej
modyfikacji stylu. Aby zmienić styl, nie musisz
zmieniać kodu źródłowego. Wystarczy, 
że w Google Cloud Platform
zmienisz styl skojarzony
z MapID:



Po zapisaniu 
i odświeżeniu strony
Mapa będzie miała
zmieniony styl.

Twoja mapa jest
gotowa!



Napisz do nas! Jesteśmy oficjalnym
Partnerem Google Maps - chętnie
pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes 
z pomocą rozwiązań i usług opartych 
na Google Maps Platform.

kontakt@globema.pl

www.google.globema.pl

Globema to polska firma IT, działająca na rynku od ponad 20 lat. Jesteśmy Google Cloud Premier
Partner oraz jedynym w Polsce Premier Partnerem z zakresu Google Maps - działamy na terenie Polski

oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy produkty Google Maps Platform oraz dostarczamy
innowacyjne rozwiązania oparte na mapach Google, 

które wspierają wiele branż.

Masz pytanie? Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przekonaj się, dlaczego warto z nami współpracować!

Napisz do nas

https://www.fme.globema.pl/
https://fme.globema.pl/jak-dziala-fme/
https://google.globema.pl/
https://google.globema.pl/google-premier-partner/
https://google.globema.pl/kontakt/

