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Új funkciók

QGIS 1.8 Lisboa számos új funkciót,

fejlesztést és hibajavítást tartalmaz:

 QGIS Böngésző

 DB Manager: adatok hatékony

hozzáadása, szerkesztése és lekérdezése

 Új szimbólum réteg típusok: vonaltípussal

sraffozás, szimbólummal kitöltés

 Terep elemző modul

 Ellipszis szimbólumok

 Projektek egymásba ágyazásának

támogatása

 Réteg csoportosítás

 Log üzenetek

 GUI testreszabás

 Megújított vetület kiválasztó ablak

Új: Sextante a QGIS-hez

 GRASS, SAGA és több más algoritmust,

és még modell építőt is integrál



Amit a QGIS-sel megtehetsz...

 Különböző vektor adatok megjelenítése,

szerkesztése és létrehozása, mint például

Shapefiles, GRASS vektor,

PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, ...

 Raszter megjelenítés többek között TIFF,

ERDAS Img., GRASS, ...

 Raszter és vektor adatok elemzése

 Térképek tervezése a lap összállítással

 Webes szolgáltatások publikálása QGIS

Serverrel

Adat import és export

 Szövegfájl import és rétegként

megjelenítés

 PostGIS adatok importálása és kezelése

 Trackek, útvonalak és útpontok letöltése a

GPSről és megjelenítésük

 OGC WMS, WFS. WCS és WPS rétegek

importja

 Elemek létrehozása QGISben és

feltöltésük a GPSbe

QGIS a fejlesztőknek

 Bővíthető modul szerkezet

 Modulok vagy egyedi alkalmazások

létrehozása Python vagy C++ nyelv és a

QGIS könyvtár felhasználásával

Több platformon

A QGIS projekt telepítőt és csomagot biztosít

GNU/Linux, Unix, Mac OS X és Windows

operációs rendszerekre.

Súgó és támogatás

A QGIS támogatást egy lelkes felhasználói

és fejlesztői közösség adja. A világ minden

táján megtalálható felhasználók és fejlesztők

közül valaki biztos tudja a választ a

kérdésedre. Önkéntesek több mint 30

nyelvre lefordították a QGISt. Számos aktív

levelező lista és barátságos csevegő

csatorna biztosítja a közvetlen hozzáférést

más felhasználók és fejlesztők segítségéhez

és tanácsaihoz.

Üzleti fejlesztés is lehetséges (látogasd meg

a Quantum GIS honlapot a részletekért).

Modulok

 Sextante

 GRASS

 fTools (vektor) & GdalTools (raszter)

 GPS eszközök

 DB manager

 Raster georeferálás

 OpenLayers

 OSM

 ...




