
QGIS verzió: 1.8
Gyakorlat címe: Példa a Multi Edit plugin használatára (haladó)

A mintafájlunk egy több száz poligonból álló CORINE vektor, amelyet már több gyakorlatban is 
felhasználtunk.
Innen beszerezhető: http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/interactive/clc-download     
Példánk attribútumtáblájában mindössze 4 oszlop található (1. kép). Ezek közül az első (CODE_00) 
a felszínborítási kategóriákat jelző kód. 
A kapcsolódó nomenklatúra innen letölthető: 
http://www.fomi.hu/corine/clc100_nom_hosszu_H.html
A probléma, amit meg szeretnénk oldani, hogy a lekérdezéseknél ne csak a CORINE kód jelenjen 
meg,  hanem  a  felszínborítási  kategória  neve  is.   Először  is  nyissuk  meg  a  vektor  fájlunk 
attribútumtábláját, tegyük szerkeszthetővé (kék ceruza ikon), majd adjunk hozzá a „táblához”  egy 
új oszlopot, az Új oszlop ikonra kattintva: 

Az adattípusnál a „stringet” válasszuk ki, hiszen szöveget szeretnénk beírni, szélességnek nagyjából 
elég a 20 karakter. Az oszlop neve: Kategoria.

1.kép. Az exp.shp fájl attribútumtáblája. „Kategoria” oszlop hozzáadása.

A 2. képen látható, hogy a létrehozott Kategoria oszlop soraiban még a NULL értékek szerepelnek. 
Ezek  helyére  szeretnénk  beírni  a  felszínborításnak  megfelelő  szöveges  adatokat.  Egyesével, 
soronként nagyon nehezen kivitelezhető a dolog, és itt a jól bevált másolás-beillesztés sem segít. A 
Multi Edit plugin-nel viszont egyszerűen megvalósítható a szerkesztés. A plugint a Plugin manager 
segítségével telepítettük. Az indítóikonja: 

Az indítás után a 3. képen látható ablak fogad minket. A bal oldali oszlopban a Layer-nél (Réteg) 
válasszuk ki a .shp fájlunkat (ha csak ez a vektor fájl van megnyitva, akkor ez automatikusan meg is 
történik)  példánkban:  exp.  A  Field (mező)  legördülőjében  válasszuk  ki  a  CODE_00 oszlopot. 
Középen válasszuk ki  a  létrehozott  Kategoria mezőt  az új  attribútumainknak.  A bal  oldali  Old 
attribute value-ban kiválasztott értékből a Select Features gombbal jelölhetjük ki az összes egyező 

http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/interactive/clc-download
http://www.fomi.hu/corine/clc100_nom_hosszu_H.html


adatot. Példánkban a 111-es attribútumból összesen 2 van, ahogy az az output ablakban is látszik. 
(112-ből pedig pl. 457 stb. A Select Features-  t ne hag  y  juk ki  , mert, akkor csak egy sort fog beírni a   
program!).  A 111-es adathoz tartozó szöveges adat az  Összefüggő településszerkezet  (l. CORINE 
nomenklatura), ezt írjuk be a New Attribute value mezőbe ékezetek nélkül, majd a Write value to  
chosen filed gombra  kattintva  „mentsünk” egyet.  Ha jól  dolgoztunk,  a  Show attribute  table  of  
selected  layer gombra  kattintva  ellenőrizhetjük  az  eredményt.  Ha  minden  attribútumon 
végigmentünk, ne feletkezzünk el a Save changes gomb megnyomásáról. 

2.kép. A Kategoria oszlop, még NULL értékekkel

3. kép. A MultiEdit plugin működés közben. 



4. kép. Új attribútumtábla, CORINE felszínborítási kategóriák nevével.

5. kép. Lekérdezés.

Jó munkát!
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