Google Maps: Exibição e Compartilhamento de Arquivos KML no Mapa – Método 1

Gostaria de exibir um arquivo KML/KMZ no Google Maps? Encontrei dois métodos para executar essa tarefa. Hoje
vamos publicar o Método 1 apenas.

Armazenamento do KML na Web
1 – Hospede seu arquivo KMZ/KML em algum serviço Web para armazenamento. Você pode utilizar o Dropbox ou
outro serviço de seu interesse. Clique no endereço abaixo para acessar o site Dropbox:
http://www.dropbox.com/
2 – Na página inicial, clique no link Sign in e selecione a opção Create an Account:

3 – Após informar seus dados, o site irá disponibilizar o programa para download. Faça o download e instale o
DropBox no seu computador. Na tela abaixo, selecione a opção I already have a Dropbox account:

4 – Insira o email e a senha recentemente cadastrados no Dropbox:
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5 – O serviço de armazenamento de dados com 2 GB (FREE) de espaço deve ser suficiente:

6 – Agora o Dropbox está instalado no seu computador. A utilização do programa é simples: abra duas janelas (uma
é a janela onde estão seus arquivos; a outra é a janela do Dropbox) e arraste a pasta public o arquivo KML. O dado
será enviado para o serviço de upload :

7 – Agora vamos copiar o link do arquivo. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção
Dropbox – Copy Public Link:

Agora temos um link Web. O próximo passo será exibir esse KML no Google Maps. Você também pode gerenciar
essas opções pela interface Web do Dropbox, basta acessar sua conta. Outra dica interessante: a cada convite para
participação no DB, você ganha 500 MB para armazenar mais dados.
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Exibição do KML no Google Maps
8 – Cole esse link da área de transferência para um arquivo de texto qualquer:

9 – Insira o seguinte prefixo no link:
http://maps.google.com/maps?q=

10 – Copie o novo link e cole no navegador Web. Seus dados serão exibidos no Google Maps! Essa dica é massa
demais!!!

Resultado Final
AMS Kepler Engenharia de Sistemas no MundoGeo#Connect: http://goo.gl/Hhmj7

São dicas como essa que encorajam o blog Processamento Digital a publicar, sem nenhum custo, material de
qualidade para a Comunidade Geo. Saiba como colaborar com esse trabalho para desenvolver de forma progressiva
o acesso à Geoinformação/Geotecnologias.

Envie suas sugestões e dicas para o email contato@processamentodigital.com.br
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