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A  QGIS  modulok  gyűjtőhelyén  jelenleg  414  modul  található.  Ezek  közül  szeretném  néhány 
hasznosra  felhívni  a  figyelmet.  A  http://plugins.qgis.org/plugins oldalon  található  modulok  két 
csoportba sorolhatók, stabil (stable) modulok és kísérleti (experimental) modulok. A stabil modulok 
komolyabb  ellenőrzésen  esnek  át  és  komolyabb  elvárásoknak  kell  megfelelni  (bug  tracker, 
dokumentáció, stb.) mint a kísérletiek, mielőtt felkerülnek az oldalra. Érdemes figyelni, hogy mely 
QGIS verzióval használhatók az egyes modulok.

Legnépszerűbb modulok

A modulok letöltését a részletes adatok oldaláról kezdeményezhetjük, de célszerűbb a QGIS modul 
kezelő és telepítőből letölteni és telepíteni őket. Amennyiben a kísérleti modulok közül is szeretne 
válogatni, akkor ezek megjelenítését be kell kapcsolni a beállítások között

Kísérleti modulok megjelenítése QGIS-ben

http://plugins.qgis.org/plugins


mnea2qgis –  GNSS  (GPS)  vevőből  származó  NMEA  formátumú  adatok  betöltése  QGIS-be. 
Vigyázat  a  http://plugin.qgis.org/plugins/nmea2qgis2/ oldalról  illetve  a  QGIS  modul  kezelőből 
letölthető változat a déli féltekén hibásan számol! A javított változatot a szerző nem töltötte fel a 
ide, az a https://github.com/MaciekO/nmea2qgis oldalról tölthető le.

RT MapServer Exporter - A modul QGIS projektből készíti el a MapServer programban 
használt .map fájlt. A generált map fájlt utólag manuálisan módosítani kell.

Geotag and import photos – a modul az EXIF bejegyzéseket olvassa és írja a fényképekben, a 
képekből pont rétegek tud létrehozni. Az exiftools nyílt forráskódú programot használja.

go2streetview – a modul egy ablakban a Google streetview illetve Bing bird's eye adatait jeleníti 
meg.

Qgis2threejs – a modul QGIS-ből a böngészőben 3D-ben megjeleníthető adatokat hoz létre. A 
three.js javascript könyvtárat használja.

Statist – Vektor rétegek numerikus vagy szöveges adataira készít egyszerű statisztikát. A matplotlib 
könyvtárat használja.

RealCentroid – Egy felület rétegből a felületek belső pontjait tartalmazó pont réteget hoz létre. A 
felület attribútumai átkerülnek a pontokhoz.

http://plugin.qgis.org/plugins/nmea2qgis2/
https://github.com/MaciekO/nmea2qgis


Surveying Calculation – geodéziai számításokat (előmetszés, hátrametszés, sokszögelés, hálózat 
kiegyenlítés) végezhetünk el a modul segítségével.

Bulk Vector Export – a QGIS-be betöltött vektor rétegeket azonos vetületi rendszerbe konvertálja 
és egy könyvtárba írja ki.
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