
QGIS gyakorló

Cím: Többsoros címkék készítése a mezőkalkulátor segítségével

Fájl letöltése: http://www.box.net/shared/gojm2s7583ytey8hvipb

Töltse le a fenti linkre kattintva a lakes.zip fájlt, majd csomagolja ki. Nyissa meg a lakes.shp fájlt a 

„Vektor réteg hozzáadása” ikonra kattintva.

Kattintson a  TOC-ban a  rétegre  (jobb klikk)  és  a  Tulajdonságok közt  válassza  a  Címkék fület. 

Pipálja ki a Címkék engedélyezése jelölőnégyzetet, majd a  Címkét tartalmazó mezőnek válassza a 

Names rekordot.  A címke  helyzetét,  színét,  méretét  nyugodtan  alakítsa  kedvére,  de  érdemes 

kísérletezni az  Övezet a címkéhez opcióval is. A beállításokat a 2. ábra szemlélteti, az eredmény 

pedig  a  3.  ábrán  látható.  (Alaszkai  tavakat  neveztünk  el,  az  attribútumtábla  Names  oszlopában  található 

bejegyzések alapján.)

1. ábra. Lakes.shp fájl.

http://www.box.net/shared/gojm2s7583ytey8hvipb


A gyakorlat további részében a vektor fájl attribútum táblájának, két oszlopában tárolt (NAMES és 

az  AREA_MI)  adatait  fogjuk  kiíratni  -többsoros  címkeként-  a  program  Mezőkalkulátora 

segítségével. Kattintsunk a TOC-ban a rétegre (jobb klikk) és nyissuk meg az attribútum táblát, 

majd a következő lépésben tegyük szerkeszthetővé. 

2. ábra. Címke tulajdonságok

3. ábra. Címkék megjelenítése



Kattintsunk a Szerkesztés bekapcsolása ikonra. 

Ha a táblázatunk szerkeszthető, adjunk hozzá egy új oszlopot az Új  oszlop  hozzáadása ikonra 

kattintva  (4.  ábra).  Az  új  oszlopnak  példánkban  a  Tobbsoros  nevet  adtuk.  Az  új  oszlop  Null 

értékekkel fog megjelenni (ezek helyére kerül majd az előző két oszlop tartalma). Kattintsunk a 

szerkesztés melletti mentés ikonra!

Ha hozzáadtuk az új oszlopot indítsuk el a Mezőkalkulátort!

A felugró ablak legfelső sorában a  Létező mezők frissítése  előtt lévő jelölőnégyzetet pipáljuk ki, 

majd a „legördülőből” válasszuk a Tobbsoros nevű (előbb létrehozott) rekordot. A Mezőkalkulátor 

Kifejezés-be az alábbi sort gépeljük be: NAMES||'\nA tó területe: '||AREA_MI

(Megjegyzés:  A Mezők közt ott  vannak a NAMES és az AREA_MI rekordok, így ezekre elég ha itt  kétszer 

kattintunk; a kettős || vonalat pedig megtaláljuk a Műveletek közt. Így gyorsabb! Ha valamit még ki szeretnénk 

íratni a térképünkre az: '\nIde kerüljön az a valami' formátumban tehetjük meg.)

Ha készen vagyunk kattintsunk az Ok-ra. Egy kicsit várnunk kell, amíg a rekordok megjelennek. 

4. ábra. Új oszlop hozzáadása



Zárjuk be az attribútum táblát,  és jelenítsük meg a réteg tulajdonságait.  Kattintsunk a  Címkézés 

fülre,  engedélyezzük  a  címkék  megjelenítését,  és  a  Címkét  tartalmazó  mezőnek válasszuk  a 

Tobbsoros értéket. (Természetesen a jelölőnégyzettel engedélyezzük a Többsoros címkék kiíratását is!)

5. ábra. A mező kalkulátor.

6. ábra. Címke megjelenítés beállításai.



Az eredmény:

A gyakorlatot készítette,

Szemán István

istvan.szeman@gmail.com

7. ábra. Többsoros címkék.

mailto:istvan.szeman@gmail.com

