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VERDEN INN PÅ PCEN: Har du ikke prøvd
Google Earth før, anbefales det på det

 Data og teknologi

Lager «følelseskart» over verdens storbyer

SE SELV: Last ned kartene til Google Earth på prosjektets hjemmeside. Se under "Kmz 
format"-kolonnen.
Foto: GOOGLE EARTH

Se andres opplevelser i Google Earth.

DIANA BADI
Torsdag 10.05.2007, 12:55

oppdatert 13:09

(Dagbladet.no): En britisk kunstner har laget et noe 
annerledes kart over flere av verdens storbyer.
Istedenfor å vektlegge korrekte topografiske størrelser og
være tro til byens proporsjoner, har han fokusert på hva
byen får folk til å føle på dens ulike steder.
Tar opp følelser
Briten Christian Nold står bak prosjektet Bio Mapping. 
Siden oppstarten i 2004 har han utstyrt mer enn 1 
000 frivillige med en enkel løgndetektor-enhet og en
GPS-peiler, og sendt dem ut på vandring i
industriområder i Bangladesh, samt Brussel, London
og sist San Francisco.
Løgndetektoren registrerer deltakernes følelser ettersom
de opplever byen rundt seg. GPSen knytter de
følelsesmessige høydepunktene til geografiske steder.
Lager egne kart
I etterkant blir all denne informasjonen samlet opp i et 
kart. 
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varmeste å teste det. Det er helt klart verdt
nedlastningstiden. Programmet er gratis og 
du finner det her.
Foto: GOOGLE EARTH

Oppdater, vis skjulte eller sorter: 

db.no's vektingdb.no's vekting
19

anbefalinger

 

Bra!

Følelsene blir akkumulert og framstilt i ulike farger, med topper på steder der flere har opplevd
noe som har framkalt en reaksjon.
Deltakerne legger også til kommentarer til hva som
forårsaket de ulike følelsesmessige høydepunktene.
Mange av notatene på San Francisco-kartet er av den trivielle sorten:
«Sa hei til en fremmed.» «Jeg bodde her før og en fyr pleide alltid å hive ut frokosten sin ut i
gata.» «Vakre viktorianske bygninger.» «Noen skåret et mål mens jeg var der.»
Sosialt eksperiment
Bakgrunnen for dette spesielle kartprosjektet, er blant annet Nolds ønske om å poengtere og minne
verden om at også utformingen av tradisjonelle kart i høyeste grad er påvirket av deres skapere.
- Se for deg gamle verdenskart der Europa var tegnet langt større enn Afrika, skriver han på prosjektets
hjemmeside. 
Han innrømmer også at hans kart er ikke egnet for enkelt å finne fram til steder. Men det har
heller aldri vært meningen.
- Ved å ta opp våre kroppslige biodata sammen med den geografiske plasseringen, kan vi vurdere
denne informasjonen og komme fram til meningsfulle avgjørelser om våre liv.
- I tillegg vil de som er nært oss, både fysisk og sosialt, kunne ha en viss interesse i å se hvordan vi
oppfatter våre omgivelser.
Flere utfordringer
Selve teknologien bak prosjektet er ikke spesielt avansert. 

Nold påpeker at den har flere svakheter. 

Den enkle følelsesregistratoren greier for eksempel ikke å skille mellom positive og negative
emosjoner, kun styrken av de fysiske reaksjonene.
GPS-teknologien er heller ikke helt nøyaktig, og noen av de geografiske punktene plasseres i etterkant
på kartet, i tråd med deltakernes beskrivelser.
Lokalkjent
Følelseskartprosjektet er likevel forbi det rene kunststadiet.
Nold har nå begynt å samarbeide med myndighetene i London.
 
Der skal hans system nå brukes for å finne ut om enkelte av byens mer slitne områder virkelig
byr på så mange negative opplevelser for innbyggerne og forbipasserende.
For sin egen del mener Nold at prosjektet har bidratt med uvurderlig lokalkunnskap. 
- Når jeg drar til et sted, føler jeg meg alltid som en turist. Men nå får jeg de dagsaktuelle
hendelsene sammen med den utrolige innsikten bare lokalkjente, som har bodd et sted i ti år,
kan ha.
Se flere kart på prosjektets hjemmeside. Du kan også laste ned kartene som et tillegg til Google Earth

her. 

Kommentarer (5)

Hei
Skrevet av Møy 10.05.2007 kl.
13:44
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Brukernavn:

NY BRUKER
Glemt passord?

Passord:

Logg inn

 LOGG INN

Tittel*

Kommentartekst*

Det er vanskelig å si: "Ingen komentar" uten å legge inn en kommentar...

Svar på innlegg  Varsle

:)
Skrevet av Satan 10.05.2007 kl. 13:54

Moro og interessant :)

Svar på innlegg  Varsle

Sim City
Skrevet av Sim Simson 10.05.2007 kl. 15:46

Nesten som i Sim City. :-)

Svar på innlegg  Varsle

Ingen kommentar
Skrevet av Gustaf 10.05.2007 kl. 16:11

Ingen kommentar

Svar på innlegg  Varsle

Lurer på hva som blir verdens emoby
Skrevet av Mauloch 10.05.2007 kl. 23:47

Hvor det bare er "My wife left me", "my girlfriend broke up", "Life sucks", etc.

:D

Svar på innlegg  Varsle

Din kommentar

Innloggede brukere vises først

Registrer deg og logg inn for å få økt synlighet i
debattene. Vil du ikke logge inn, må du bekrefte
epostadressen din. Alle IP-adresser blir logget.

Din kommentar
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Ditt navn*

E-postadresse (Kun verifisering, ikke synlig)*

Lagre kommentar  Nullstill
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