
Gyakorlat: Példák a GRASS plugin használatára
Verzió: QGIS 2.0
Szint: Haladó Fájlok: http://ubuntuone.com/6ItwIE6iIl9rZbK9yAJop3

A gyakorlatban először létrehozunk egy térképhalmazt, majd ide importáljuk a QGIS-ben megnyitott 2 fájlt.
A  vektor  fájlhoz  (vonal)  készítünk  egy  900m-es  buffert  (övezet),  ezt  raszterizáljuk  és  a  raster.calc
segítségével meghatározzuk az övezet felszínborítási kategóriáit, ill. tájhasználati statisztikát is számolunk.
Tulajdonképpen  megnézzük,  a  Bodrog  folyó  egy  bizonyos  szakaszán  a  Corine  kategóriák  szerinti
területhasználatot, de csak a folyótól 900m-re eső területeken. Szükségünk lesz a GRASS eszköztárra, amit a
modulkezelőben  egy  kattintással  aktiválunk.  Első  lépésben  létrehoztunk  egy  „gyakorlas”  nevű
munkaterületet  és egy „teszt” nevű térképhalmazt,  az eredeti  GRASS könyvtárban az „új  térképhalmaz”
ikonra kattintva. 

A QGIS-ben megnyitott két fájt (a corine2006_12 rasztert ill. a bodrog.shp-t) a GRASSS plugin segítségével
importáljuk a létrehozott térképhalmazunkba (Betöltött raszter importálása ill. Betöltött vektor importálása
parancsok). A vetületek egyezésére és a terjedelemre figyeljünk (az importnál kérhetjük, hogy a layer crs-ét
átállítsa a plugin a térképhalmaz crs-ére)!

http://ubuntuone.com/6ItwIE6iIl9rZbK9yAJop3


Ha sikerült az import, a következő kép fogadja:

A GRASS eszközök megnyitása ikonra kattintva jelenítsük meg a  modulokat  és  válasszuk ki  a  v.buffer
parancsot. Adjuk meg a paramétereket ( a qgis-ben már beállítottuk a map unit-ot m-re)



A következő lépésben raszterizáljuk az övezetet (bodrog900mbuffer) a v.ti.rast.constant script segítségével és
jelenítsük meg az eredményt.

A modul listában keressük meg az r.mapcalc parancsot és futtassuk.



 

A grafikus kalkulátor használata nagyon egyszerű. A „térkép hozzáadása” ikonra  kattintva hozzáadjuk a 
kívánt térképeket, a „Művelet v. függvény hozzáadásával” pedig kiválaszthatjuk a kívánt műveletet. Ez 
esetben az Összevonást választottuk. A kapcsolat hozzáadásával pedig összekapcsoljuk a térképeket és a 
függvényt (a piros karikába kell kattintani, majd húzni az egérrel a következő karikáig, amíg az szürke nem 
lesz). Adjuk meg az output fájl nevét is (esetünkben: „eredmeny”).

*A grafikus raszter kalkulátor ikonjai: 

- Térkép hozzáadása: - Konstans érték hozzáadás:

- Művelet vagy függvény hozzáadás: - Kapcsolat hozzáadás:

- Válassz elemet - Törlés

- Megnyitás -Mentés

- Mentés másként



Jelenítsük meg az eredményt!

Hogy szebb legyen  (nem nagyon számít), az r.colors.rast paranccsal színezzük ki a Corine kategóriáknak 
megfelelően.

Számoljuk ki a felszínborítási adatokat a folyótól 900m-es zónában. Az egyes kategóriákra vonatkozó 
értékeket hektárban határozzuk meg. Futtassuk az r.report modult.
Az eredmény:

Jó munkát! istvan.szeman@gmail.com


