
Niniejsza prezentacja została wykonana
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Z niniejszej prezentacji (zmienionej lub nie) można korzystać na licencji
podobnej do FreeBSD dla dokumentacji pod następującymi warunkami:

●RZGW Gdańsk nie odpowiada w jakikolwiek sposób za skutki użycia niniejszej prezentacji
●prezentacji można używać w dowolny sposób
●w jakimkolwiek utworze bazującym w części, jak i w całości na niniejszej prezentacji musi
 być wymienione RZGW Gdańsk jako autor materiałów użytych w utworze.

                                      (Copyright 2009 - RZGW Gdańsk, wszystkie prawa zastrzeżone).



QGis - oprogramowanie typu SIP (GIS).
Jest to dobrze napisany program, mogący zastąpić
w większości zastosowań w RZGW komercyjne
oprogramowanie tego typu. Wyraźnie widać, że autorzy
czerpali także pomysły z najlepszych przykładów
oprogramowania tego typu, stąd też QGis jest prosty
i bardzo intuicyjnie skonstruowany.

QGis jest na licencji GPL, co oznacza, że można go
bez przeszkód instalować i używać do celów prywatnych
i komercyjnych. Odpowiedź w sprawach technicznych
otrzymać można nawet po kilku godzinach na listach
dyskusyjnych QGis - całkowicie bezpłatnie. Można go
pobrać ze strony http://www.qgis.org/.

QGis jest wieloplatformowy. Działa sprawnie w systemach
Linux/Unix, MacOS-X, MS Windows® (od NT do Vista).



Oprogramowanie typu SIP otoczone było zawsze
„atmosferą”, że nadaje się tylko dla profesjonalistów.
Czas przełamać to tabu, stąd ...



W uproszczeniu i krótko:

Oprogramowanie typu SIP
(Systemy Informacji Przestrzennej,

 ang. GIS)
- na przykładzie programu QGis.



Oprogramowanie GIS
Oprogramowanie GIS służy do:
●wykonywania analiz przestrzennych
●tworzenia i przetwarzania materiału do analiz 
przestrzennych
●prezentacji wyników analiz przestrzennych

Złożenie mapki w oprogramowaniu GIS jest pewną 
formą analizy i prezentacji wyników.

Pracę w oprogramowaniu GIS można wspomagać, 
używając  innych programów.

Oprogramowanie GIS uwzględnia zawsze odwzorowania przestrzenne, interpretując
je, dokonując złożonych nieraz analiz - tym m.in. różni sie od programów do rysowania.



Różne typy danych, różne 
oprogramowanie, które jednak 
funkcjonalnie „przenikają się”

Aktualnie oprogramowanie GIS podzielone jest na 
kilka typów:
●obróbka i prezentacja danych wektorowych 
z podkładami z obrazami (np. QGis, Geoxa, 
MapInfo, ArcMap)
●obróbka i prezentacja danych 
gridowych/rastrowych (QGis, GRASS, ERDAS, 
ESRI Spatial)
●backgroud (wspomaganie) - dla oprogramowania 
prezentującego (PostGis, MapXtreme, ArcSDE)
●serwery usług przesyłania informacji i prezentacji 
map (liczne serwery WMS,WFS,metadanych itp.)



Nas interesuje oprogramowanie do 
obróbki map wektorowych - QGis na 
licencji GPL i składanie w nim mapy.

Pojęcia:
●projekt mapy - jest analogicznym plikiem do pliku 
tekstowego, otwieranego w edytorze tekstu
●warstwa - jest analogicznym plikiem do np. 
obrazka wklejanego do tekstu z pliku z obrazem; 
tak, jak do edytora wkleja się różne rodzaje obrazów 
i innych obiektów, tak do projektu można wklejać 
różne rodzaje warstw



Podobieństwo programu GIS
do edytora tekstu.

(Oczywiście, jeśli chodzi o podstawową ideę składania mapy  ☺).

Edytor GIS

Obraz 1Obraz 1

Obraz 2

Tekst 1

link internetowy 1

Tekst 2

w 1

w 1

w 1

w 2

w 2

w 2

w 3

w 3

w 3

w 3
w 3

w 3

W edytorze mamy funkcje: wstaw obraz,
wstaw link (hiperłącze), wstaw tabelę...
Wygląda trochę prościej,ponieważ dane
nie nachodzą na siebie.

„w X” - symbolizuje, do której warstwy należy
dany element z powyższego rysunku...
W programie GIS mamy funkcje: wstaw warstwę
wektorową, wstaw warstwę rastrową,
wstaw WMS, wstaw WFS ...



Paski narzędzi, czy jakiekolwiek okno QGis może znaleźć się w dowolnym miejscu ekranu.



Ustawienia - właściwości projektu



Nie zaznaczać !!!

Ustawienia - ustawienia QGis



Definicja układu, z którym QGis startuje z pustym projektem.
Tu - układ PUWG 1992/19, w terminologii międzynarodowej
ETRS89/Poland CS92 .

Ustawienia - ustawienia QGis



Po naciśnięciu przycisku „Wskaż domyślnie globalnie...”

W
y

Wyszukiwanie
odwzorowań
obowiązujących
w Polsce.
Wyszukaliśmy
PUWG 1992/19



Warstwa - dodaj warstwę wektorową



Kilka wstawionych ☺ warstw - QGis nadaje przypadkowe kolory.

 Skalę można wpisać, jako liczbę 
 i wielkość rysunku zmieni się.
 Skalę można wpisać, jako liczbę 
 i wielkość rysunku zmieni się.

Współrzędne z pozycji, gdzie
znajduje się wskaźnik myszy.



Kilka wstawionych ☺ warstw - teraz my nadaliśmy nazwy i kolory.

Aby zmienić nazwę, czy kolor wyświetlania
warstwy, klikamy prawym klawiszem myszy
na nazwie warstwy. Pojawi sie menu podręczne,
gdzie znajdziemy opcje „Zmień nazwę”
i „Właściwości”. We „Właściwościach” możemy
też „kazać” pokazać na mapie podpisy („etykiety”),
które znajdują się w towarzyszącej każdej warstwie
tabeli z informacjami (tabeli atrybutów).

Do podglądu warstwy dodajemy także
klikając prawym klawiszem na nazwie
warstwy.



Właściwości warstwy wektorowej - kolory, grubośći kreski, wypełnienie.



Obiekty o symbolu ustawionym, jako zależny od zawartości tabeli atrybutów.



Właściwości warstwy wektorowej - podpisy (etykiety).

Litery na tle

Przesunięcie w
punktach
od środka
ciężkości

Pozycje i style
na podstawie
danych z tabeli
atrybutów



Tabela atrybutów towarzyszy zawsze każdej warstwie wektorowej.

kolumny (pola) może ich być do 254, są to cyfry, napisy, mogą być daty

wiersze - może ich być olbrzymia
ilość - do 2 147 483 647
każdemu wierszowi towarzyszy
jeden widoczny obiekt z warstwy
na mapie



Wyszukujemy w tabeli atrybutów

Przy prostym wyszukiwaniu szukany jest ciąg znaków, uwzględniane są wielkie i małe litery.
Na mapie automatycznie zaznaczane są wybrane elementy. Wybierać można też myszą
- w tabeli atrybutów i na mapie. Rzuca sie w oczy powiązanie wierszy z obiektami na mapie.



Szybkie pokazywanie cech danego elementu warstwy i ustawienia QGis,
jeśli chodzi o pomiar odległości.

Należy ustawiać elipsoidę zgodną z uzywanym odwzorowaniem w projekcie/warstwach.
W wypadku układu PUWG 1992/19 jest to GRS80 (GRS 1980).
Dzięki temu pomiary powierzchni i pola będą najbardziej zbliżone do prawdy.



Użycie narzędzia „Info” dla wybranej w panelu legendy warstwy. Powierzchnia jest liczona
po wybranej geoidzie. Pudełka [+] oznaczają, że należy je kliknąć, aby uzyskać więcej informacji.

pudełka



Pomiar odległości



Pomiar powierzchni (Jez.Żarnowieckie - woj.pomorskie)



Tworzenie nowej zakładki (zapamiętanie danego regionu do wyświetlania).

Zakładki zapamiętywane są w ustawieniach użytkownika danego komputera,
a nie w projekcie - można je wykorzystywać w różnych projektach.



Lista zakładek



Zakładki - wybieramy „J.Żarowieckie”, klikamy przycisk „Powiększ do”.



Wstawianie warstw rastrowych z posłużeniem się warstwą wektorową „sekcje”.



Właściwości warstwy rastrowej - przezroczystość i brak danych.

Definiujemy „brak danych”, ponieważ większość podkładów rastrowych ma marginesy,
które przesłaniają część innych podkładów.
Jeśli użyjemy przezroczystości ustawianej w procentach, podkład rastrowy będzie bledszy,
a elementy warstw wektorowych lepiej widoczne. W tym wypadku kolor marginesów,
który najczęściej jest biały, prawie nie ma znaczenia, przy 70% przezroczystości praktycznie
nie rzuca sie w oczy.



Skąd wiemy, jaką wartość ustawić, jako „brak danych” ?



Widok mapy z podłożonymi warstwami rastrowymi.
Cieki i zbiorniki wodne mają zmienioną grubość kreski - dla uwypuklenia.

Po wczytaniu warstw
rastrowych wyłączamy
„sekcje”, a warstwy
rastrowe przesuwamy
„na dół” listy legendy.



Wstawiamy warstwę WMS (konieczne połączenie internetowe).

Najczęściej korzystamy
z gotowej listy serwerów,
którą definiujemy
zawczasu (o tym, jak
ją zdefiniować
- za chwilę).

Dla niezaawansowanych:
wybierać zawsze
kodowanie obrazu JPEG.



Jeśli odwzorowanie nie jest rozpoznane, należy je wybrać po wciśnięciu przycisku
„zmień” (patrz poprzedni slajd).



Widok z podłożoną warstwą WMS (zachowuje się, jak rastrowa).



Definiowanie nowego elementu listy połączeń WMS:

adres

nasza nazwa



Interesujące adresy WMS (podaję najpierw adres, a potem
moją propozycję nazwy, która można oczywiście zmieniać):

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
„Geoportal - ortofotomapa”

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
„Geoportal - Panstwowy Rejestr Granic”

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx
„Geoportal - Kataster (działki)”

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx
„Geoportal - Rastrowa Mapa Hydrologiczna Polski”

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx
„Geoportal - Rastrowo Mapa Sozologiczna Polski”

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx
„Geoportal - Rastrowa Mapa Topograficzna Polski”

http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/MGP_500
„PIG - MGP 500”

http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/PGI_Superficial_Geology
„PIG - Superficial Geology”

http://maps1.intergraph.com/wms/world/request.asp
„Intergraph - World Maps”

http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp
„Demis - World Maps”



Asystent wydruku (Menu Plik/Asystent wydruku).

obiekt „mapa” obiekt „etykieta”

obiekt „legenda”

obiekt „skala”

przesuń obiekt przesuń zawartość obiektu

grupowanie, porządkowanie
obiektów; przy zatrzymaniu
wskaźnika myszy na ikonie
otrzymamy podpowiedź,
do czego ikona służy

Praca w „asystencie wydruku” przypomina pracę w programach do składania obrazów, jak np.
OpenOffice Draw. Klikamy na ikonie symbolizującej dany obiekt (mapa, legenda itd.), po czym
klikamy na obszarze widoku strony. Każdy obiekt ma właściwości, które można zmieniać.
Pracę w „asystencie” najlepiej po prostu poćwiczyć.
Widok z „asystenta wydruku” zapisuje się w projekcie.



Co jeszcze „może” QGis ?

●zapis okna mapy od razu zorientowanego przestrzennie

●narzędzia do łączenia, dzielenia, wycinania, analiz warstw wektorowych (fTools)

●akcje - po kliknięciu na obiekcie włącza sie program, pobierając parametry z tabeli atrybutów

●PostGIS - bardzo zaawansowane zapytania do warstw (za pomoca interface QGis lub OpenOffice)

●mała mapka podglądu

●pobieranie danych z WFS (podobnie, jak WMS, ale są to warstwy wektorowe, które można sobie zapisać)

●plugin GRASS - analizy gridowe i 3D

●zmiany odwzorowań warstw

●ustawianie georeferencji skanów

●edycja warstw ESRI Shape i GRASS

●przyśpieszanie pracy - indeksy „spatial” i piramidy

●edycja nazw pól w tablicach atrybutów, typów pól, przestawianie kolejności pól

●konwersje formatów

●wtyczki (patrz następny slajd)

●w wersji 1.1.0 m.in. odczyt geobazy osobistej ESRI, praca na warstwach zapisanych w bazach danych



Wtyczki QGis



Koniec.


