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ELŐKÉSZÜLETEK - állományok másolása

Hozzunk létre egy új mappát a saját (qgis) mappánkon belül 2_gyakorlat néven! Ebbe fogjuk tárolni a
gyakorlaton felhasznált és előállított állományokat.
Indítsuk el az QGIS-t, majd mentsük el a projektet 2_gyakorlat néven a saját könyvtárunkba! A feladat
megoldása során mentsük rendszeres időközönként is a projektet a Projekt  Mentés (Ctrl+M)
paranccsal!
Tipp: Ha sűrűn kell ablakok közt váltogatnotok, azt az Alt+Tab billentyűkombinációval is elvégezhetitek.
Tartsd lenyomva az Alt gombot és váltogass Tab gombbal, amíg a kívánt munkaablakhoz nem jutsz!
A feladatsor megoldásához az ESRIDATA adatcsomagot fogjuk használni. A letöltött ZIP állományt
először csomagoljuk ki a saját (qgis) mappánkba, majd a rétegeket ebből adjuk hozzá a térképünkhöz.

RÉTEGEK KEZELÉSE – rétegek hozzáadása, láthatóság, aktív téma, jelkulcs, sorrend

Adjuk hozzá a projekthez a következő vektoros rétegeket az ESRIDATA\WORLD alkönyvtárból: Cities,
Country, Lakes, Rivers az alábbiak szerint:
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Indítsuk el a Réteg menüből az Adatforrás kezelő-t (Ctrl+L), majd a dialógus ablak bal
oldalán válasszuk a Vektor lapot!
Tipp: A vektor réteg hozzáadás… parancs indításható a Réteg kezelés eszköztár
gombjával is.





A vektor réteg hozzáadása ablakban kiválaszthatjuk, hogy fájlokat vagy egy adott
mappában szereplő összes fájlt, illetve adatbázist vagy valamilyen protokollon keresztül
elérhető adatokat szeretnénk a projekthez adni.
Válassszuk a Fájl típust a Forrás típus lehetőségek közül, majd kattintsunk a Tallóz (…)
gombra! Jelöljük ki az ESRIDATA\WORLD alkönyvtárban a megadott shapefile-okat (Cities,
Country, Lakes, Rivers), majd kattints az Megnyitás, aztán a Hozzáadás és a Bezárás
gombokra!
Adatforrás típusa
Karakterkódolás

Forrásállományok

A QGIS fő ablak bal oldali Table of Content (TOC) részében (Rétegek panel) megjelennek a megnyitott
állományok jelkulcsai. A fő ablak jobboldalán pedig az állományok grafikusan (térképi formában)
rajzolódnak ki.
A rétegek ki-, és bekapcsolhatók illetve „AKTÍVVÁ” tehetők.


Ehhez kattintsunk rá egyszer a réteg nevére ezzel aktívvá téve azt. A rétegek neve előtt
található négyzetek be/kipipálásával a réteg megjelenítése be-, illetve kikapcsolható!
Tipp: Az összes réteget egyszerre ki- és bekapcsolhatod a Rétegek panel Térkép témák
kezelése eszközével

Mivel zavaró, ha nem látszanak a városaink és folyóink, rendezzük át a rétegeket!
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A rétegsorrend megváltoztatásához „fogd meg” a CITIES réteget és „húzd” a réteglista
legtetejére!
Rendezzük megfelelő sorrendbe a rétegeket! „Alulra” kerüljenek a területi (polygon)
típusú, fölé a vonalas (polyline), majd a pontszerű (point) objektumokat tartalmazó
rétegek!

A városok szimbólumai a térképen az országok, tavak és folyók „fölé” kerülnek, és valami hasonlót
fogunk látni (az országok színezése eltérő lehet):

NÉZET ESZKÖZÖK – Térkép navigáció eszköztár, Elem azonosítása
A Zoom (Kicsinyítés – Nagyítás) eszközöket használva közelítsünk rá néhány területre!
Térkép
eltolása

Nagyítás

Mozgatás
szelekcióra

Nagyítás az
eredeti
felbontásához

Kicsinyítés Teljes
nagyítás

Szelekcióra
Előző
nagyítás
nagyítás

Rétegekre
nagyítás

Frissítés

Következő
nagyítás

Az Elem azonosítása
eszköz – az Attribútumok eszköztáron - használatával információkat
tudhatunk meg az egyes rétegek egy-egy objektumáról!
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Tegyük aktívvá a CITIES réteget.
Kapcsoljuk be az Elem azonosítást, majd kattintsunk a térképen valamelyik város
szimbólumára!
Az Azonosítás eredménye panelen megjelennek a kiválasztott város, illetve – beállítástól
függően – a kattintási pozícióban a további rétegeken található objektumok tárolt adatai
(név, ország, népesség, stb).

Feladat (1):

A) Mekkora a legnépesebb térképen szereplő új-zélandi város? __________ fő
B) Milyen folyók érintik Ukrajna területét?
_____________________
C) Mekkora az Aral-tó területe az adatbázis szerint?
__________ mf 2

ADATTÁBLA MEGNYITÁSA, KIJELÖLÉS A TÉRKÉPEN ÉS A TÁBLA ABLAKBAN, EGYSZERŰ KERESÉS

Az ESRI shape formátum – ahogyan minden más vektoros adattárolási formátum – a geometriai,
térképi információk mellett ún. leíró vagy attribútum adatokat is hordoz. Ezeket egy ún. adattáblában
tároljuk, ami tulajdonképpen egy sorokból és oszlopokból felépülő táblázat. Minden egyes
objektumhoz (pl. városhoz a CITIES rétegen) tartozik egy sor a táblázatban. A sorokban egymást követő
cellák tárolják az adatokat.
Jelenítsük meg a ’CITIES’ réteghez kapcsolódó adattáblát!


Legyen a CITIES az aktív réteg! Kattintsunk az Attribútum tábla megnyitása gombra az
Attribútumok eszköztáron
(vagy jobb klikk a CITIES réteg nevén a Rétegek panelen
belül, majd a felugró menüben Attribútum tábla megnyitása)!

A QGIS mellett megjelenik egy új ablak, mely a CITIES réteg objektumainak leíró adatait jeleníti meg!
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Térjünk vissza a QGIS fő ablakba, és az Attribútumok eszköztárban válasszuk ki az Elem
kiválasztása területtel vagy kattintással
eszközt, majd jelöljünk ki néhány objektumot
az aktív CITIES rétegen! A kiválasztással (vagy más szóval szelektálással) lehetőségünk van
objektumo(ka)t kijelölni az aktív rétegről.






Az Elem kiválasztás megszűntetése minden rétegen
gombbal az összes rétegről
egyszerre levehetjük a kijelölést.
Több elem szelektálása esetén legördülő menüből választhatunk megfelelő kiválasztó
eszközt:

Próbáljuk ki ezeket az eszközöket!
Tipp: Az Elemek kiválasztása eszközzel mindig csak az aktív réteg objektumait
választhatjuk ki! Használjuk a Ctrl billentyűt több objektum kijelöléséhez! Próbáljuk
ki az elem szelektálás felülettel, sugárral és a szabadkézi rajzzal kijelölő eszközöket
is, ehhez kattintsunk az elem szelektálás ikonra hosszan!

Nézzük meg a kijelöléssel párhuzamosan, hogy mi történik az aktív (CITIES) réteg Attribútum tábla
ablakában! A térképen kijelölt objektumokhoz kapcsolódó adatokat tartalmazó sorok (rekordok) is ki
vannak jelölve. Minden egyes objektumnak megfelel tehát egy rekord az adattáblában!
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Az Attribútum tábla ablak jobb alsó sarkában válthatunk táblázatos és űrlap nézetek
között.

Szelekció
megfordítása

Szelektált rekordok felülre mozgatása

Térkép nagyítás a szelektált sorokra

Szelekció megszüntetése

Térkép mozgatása a szelektált sorokra



A kijelölést az adattáblában is elvégezhetjük, ha az Attribútum tábla ablakában a rekordok
előtt található sorszámokra kattintunk. A Shift illetve a Ctrl billentyűkkel többszörös
kijelölést végezhetünk! Közben a térképablakban is láthatjuk a kijelölést. A fenti képen
látható eszközökkel az adattábla kijelöléseit tudjuk kezelni.



Nézzük meg a többi (Country, Lakes, Rivers) réteg adattábláját is!



Próbáljuk ki a Kiválasztás megszüntetése, Kiválasztás megfordítása, Kiválasztás
mozgatása felülre eszközöket is!

Feladat (2):

A) Hány objektum található a Country rétegen?
__________ db
B) Milyen mezők (oszlopok) vannak a Rivers réteg adattáblájában?
__________________

A Keresés eszköz segítségével adott réteg attribútum táblájában kereshetünk egy kereső kifejezés
megadásával. Próbáljuk így megkeresni Maracaibo városát!
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Nyissuk meg a CITIES réteg attribútum tábláját, majd a bal alsó gombra kattintva válaszuk
az Mező szűrő-t, azon belül a Name oszlopot.
Az alsó sorban található keresőmezőbe gépeljük be: Maracaibo.




Üsd le az entert! A keresett város megjelenik a táblában, amit most jelöljünk ki.
Mielőtt a térképen nekiállnánk keresgélni a kijelölt várost, kattintsunk a Térkép nagyítás
a kiválasztott sorokra ikonra , így a térkép középpontjába kerül a kiválasztott város.
A térkép közepén sárga színnel kiemelve láthatjuk a keresett várost. (Nagyítsunk rá jobban,
ha szükséges)

Feladat (3):

A) Melyik országban található Tombouctoo város?
B) Melyik folyó mellett fekszik a város?
C) Mekkora a város népessége?

__________
__________
__________ fő

A DOKUMENTUM TULAJDONSÁGAI, RÉTEGEK ÁTNEVEZÉSE

Mielőtt végső formájában elmentenénk projektünket, adjuk beszédesebb (magyar) nevet a
rétegeinknek.
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Válasszuk a Projekt  Tulajdonságok… parancsot! A megnyíló ablakban a dokumentum
különböző tulajdonságait állíthatjuk be.
Az Általános fülön a Projekt cím mezőbe írjuk be: World
Megjegyzés: Az állomány neve ilyenkor nem változik marad a 2_gyakorlat.qgs.
Kattints az OK gombra! Láthatjuk, hogy az ablak fejlécében már az új cím szerepel.
Az aktív réteg átnevezéséhez válaszuk a Réteg Réteg tulajdonságok… parancsot vagy
kattintsunk jobb egérgombbal a kívánt réteg nevére a Rétegek panelen és válasszuk a
Tulajdonságok parancsot!
A felugró ablakban a felső fülek közül válasszuk a Forrás-t!
A Réteg név mezőbe írjuk be a réteg új nevét (pl. Városok)!
Megjegyzés: A most megadott elnevezés csak az adott projekten belül érvényes, a shape
állomány eredeti neve természetesen változatlan marad.





Kattintsunk az OK gombra!
Nevezzük át mind a négy réteget (Országok, Városok, Folyók, Tavak)!
Mentsük el a projektet! (Projekt  Mentése)

VETÜLETI RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

A térbeli adatok geometriájának leírásához koordinátákat használunk. Ezeket a koordinátákat
különböző koordináta-rendszerekben kell értelmeznünk. Magyarországon leggyakrabban az EOV
(Egységes Országos Vetület) és az UTM (Universal Tranverse Mercator) vetületi rendszert használják.
Ezeknél a koordináták mértékegysége méter [m] (pl. EOV: 740159, 100410, UTM: 439275, 5126936).
A földrajzi szélesség-hosszúság koordinátákat az ún. WGS84 rendszerek használják. A koordináták
mértékegysége ebben az esetben fok [°] (pl. északi szélesség 46°, keleti hosszúság 19°).
Az egyes rétegek koordináta-rendszerének helyes felismerése és definiálása nagyon fontos, ugyanis
ezáltal válik lehetővé a különböző vetületben tárolt rétegek egymásra helyezése. Ily módon egyszerre
– egymáson – jeleníthetünk meg pl. EOV, UTM és WGS84 koordinátákkal tárolt rétegeket.
A QGIS-ben – és a legtöbb GIS szoftverben – definiálható az egyes rétegek és a teljes projekt (ami több,
különböző rendszerű réteget tartalmazhat) koordináta-rendszere. Nézzük, hogyan is megy mindez…



Válasszuk a Projekt  Tulajdonságok parancsot! A megnyíló ablakban a térképünk
különböző tulajdonságait állíthatjuk be.
Válasszuk a Vetület fület, majd a listából azt a rendszert (CRS – Coordinate Reference
System), amelyet a teljes térképünkön használni szeretnénk. Legyen például WGS84
(EPSG:4326).

A QGIS korábbi (2.x) verziói esetében külön kapcsoló állt rendelkezésre, amely az ún. „Röptében
transzformálás”-t engedélyezte. Ennek hatására a térképen megjelenített, különböző – de definiált –
vetületű rétegek mindegyike a projekt koordinátarendszerbe került áthelyezésre (minden koordinátát
átszámol, transzformál a program). A QGIS 3 fő verziótól a rétegek transzformálása szükség – azaz
eltérő réteg és projekt CRS – esetén automatikusan megtörténik.
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Az OK gombra kattintva zárjuk be a Projekt tulajdonságok ablakot.
Állítsuk be – vagy ellenőrizzük – az egyes rétegek Koordinátarendszerét is! Ehhez nyissuk
meg a Réteg tulajdonságok ablakot (jobb klikk a rétegen  Tulajdonságok).
Az Forrás fülön a Koordinátarendszer címszó alatti felugró listából válasszuk ki réteg
koordinátáinak megfelelő rendszert!

Tipp: Az ESRIDATA adatok esetében WGS84 (EPSG:4326), illetve NAD83 (EPSG:4269) (azaz
földrajzi) koordináta rendszert kell használni, a Csongrád megyei adatok (shape mappa)
pedig EOV (HD72/EOV EPSG:23700) koordinátákkal rendelkeznek!!!
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Az OK gombra kattintva zárjuk be a Réteg tulajdonságok ablakot.



Ha szükséges – pl. „eltűnik” a réteg tartalma a térkép ablakból - nagyítsunk a réteg
terjedelmére (jobb klikk a rétegen  Nagyítás a rétegre)
Figyeljük meg a QGIS ablak jobb alsó sarkában látható információkat (Kurzor aktuális
koordinátái, Méretarány, Projekt CRS azonosító)

TÁVOLSÁGMÉRÉS

A következőkben a térképen történő távolságmérést gyakoroljuk.




A helyes távolságméréshez a programnak ismernie kell a használt rétegek és a térkép
(projekt) koordinátarendszerét. Ezt a Projekt tulajdonságok és Réteg tulajdonságok
ablakokban adhatjuk meg (ld.előbb).
Ezután az Attribútumok eszköztáron található Hosszmérés („távolságmérés”) eszközt
használjuk
. Egyszerűen a kívánt helyekre kattintunk, majd az eredményeket a felugró
ablakból leolvassuk!

Amennyiben a projekt földrajzi koordinátákat használ, a távolságmérést ellipszoidi felületen végzi el a
szoftver. Az alkalmazott ellipszoid és mértékegység a Projekt tulajdonságok ablakban (Általános fül)
állítható (pl. WGS84 és méter).
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A QGIS korábbi (2.x) verziói esetében a földrajzi koordináta rendszerben történő távolságmérésnél be
kell kapcsolni a „Röptében transzformálás” (OTF) (ld. előbb) opciót a Projekt tulajdonságok ablakban
(Vetület fül).


Feladat (4):

A QGIS-ben nemcsak távolságot, hanem szöget és területet is mérhetünk, ehhez
kattintsunk hosszan a Hosszmérés ikonra majd válasszuk a kívánt műveletet!

Mérjük meg a következő városok távolságát! A mértékegység KILOMÉTER (!).
A) Washington DC – New York
B) London – Párizs
C) Tokyo – Yokohama

__________ km
__________ km
__________ km

RÉTEGEK ELTÁVOLÍTÁSA A PROJEKTBŐL






Tegyük aktívvá az eltávolítani kívánt réteget Rétegek panelen!
Válasszuk az RétegRétegek/csoportok eltávolítása (Ctrl+D)parancsot!
Tipp: Egyszerre több témát is kijelölhetünk a Shift billentyűt lenyomva tartva, majd
eltávolíthatjuk őket az RétegRétegek / Csoportok eltávolítása paranccsal.
A réteg eltávolítása annak forrás adatállományára természetesen semmilyen hatással
nincs (kivételt a csak memóriában tárolt ideiglenes rétegek jelentenek)
Zárjuk be az QGIS programot a ProjektKilépés a QGIS-ből parancsot választva!

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:




Mi a szerepe a földrajzi koordináta / vetületi rendszereknek a GIS-ben?
Milyen globális és Magyarországon használható rendszereket ismer?
Feladat (1) – (4)

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓLECKÉK:


A rétegkezelés alapjait bemutató videó tutorial (QGIS_2.mp4) 9:13

AJÁNLOTT IRODALOM:
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QGIS User Guide - https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/
QGIS Training Manual - https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual/

