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QGIS
• Legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali térinformatikai szoftver

• http://www.qgis.org

• Platform-független

• Modulokkal bővíthető

• Számos adatformátumot ismer

• Adatbázissal összeköthető

• GRASS GIS grafikus felületeként is használható

• Önkéntes fejlesztők, fordítók

http://www.qgis.org/
http://www.qgis.org/


1st April – Feature Freeze

Bug hunting and killing

30th April – UI freeze

Bug hunting and killing

1st June  - Call for packaging

7th June – Public Release of 2.0

QGIS 2.0 Dufour



Quantum GIS  QGIS
Quantum GIS is now known only as ‘|qg|’: The ‘Quantum’ in ‘Quantum GIS’ never had any particular 
significance and the duality of referring to our project as both Quantum GIS and QGIS caused some 
confusion. We are streamlining our project and as part of that process we are officially dropping the use of 
the word Quantum - henceforth we will be known only as QGIS (spelled with all letters in upper case). We 
will be updating all our code and publicity material to reflect this.
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Böngésző nézet
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Fájl

Térkép navigáció

Attribútumok

GRASS

Digitalizálás

Haladó digitalizálás

Réteg kezelésFelhasználói felület



Új attribútum-tábla
• Duál nézet:
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Új attribútum-tábla
• Duál nézet:

• Táblázat
• Form

• Elem megjelenítés

Felhasználói felület



Támogatott adattípusok



• Oracle Spatial támogatás

• WCS (Web Coverage Service)

• Raster Data Provider-t újraírták
• Layer -> Save as...
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• Oracle Spatial támogatás

• WCS (Web Coverage Service)

• Raster Data Provider-t újraírták
• Layer -> Save as...
• Alulvágás – felülvágás

• WMS identify formátum: 
• Szöveges
• Geometria
• HTML

Támogatott adattípusok



Megjelenítés



Megjeleníté
s



Blending: átlátszóság helyett
Vektoros fedvény

Megjeleníté
s



Rá domborzat-árnyékolás
Blending: átlátszóság helyett

Megjeleníté
s



Eddig: átlátszóság 50%, minden elhalványul
Blending: átlátszóság helyett
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s



Blending segítségével
Blending: átlátszóság helyett

Megjeleníté
s



Sok típus közül lehet választani:
• Normal
• Lighten
• Screen
• Dodge
• Addition
• Darken
• Multiply
• Burn
• Ovelay
• Soft light
• Hard light
• Difference
• Subtract

Blending: átlátszóság helyett

Megjeleníté
s



Rétegeket egymásra helyezve a blending típusokat ötvözni is lehet

Itt pl.: darken, screen, hard light, overlay

Blending: átlátszóság helyett

Megjeleníté
s



Színárnyalat, telítettség (hue, saturation)
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Színárnyalat, telítettség (hue, saturation)
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Színtelenítés (grayscale):     pl. alaptérképek esetében

Megjeleníté
s



Átszínezés (colorize)

Megjeleníté
s



Vektoroknál:
• Adatvezérelt megjelenítés: szimbólum típus, méret, szín, elforgatás stb.
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Vektoroknál:
• Adatvezérelt megjelenítés: szimbólum típus, méret, szín, elforgatás stb.

Pl. Utcanév mérete hossz alapján

Megjeleníté
s



Vektoroknál:
• Adatvezérelt megjelenítés: szimbólum típus, méret, szín, elforgatás stb.

• Átlátszóság (alpha channel) a színválasztóban
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Vektoroknál:
• Adatvezérelt megjelenítés: szimbólum típus, méret, szín, elforgatás stb.

• Átlátszóság (alpha channel) a színválasztóban

• Stílus másolása rétegek között

• Stílus mentése adatbázisba (pl. Postgres)

Megjeleníté
s



Megjeleníté
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Style Manager
• Tagek, csoportok
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Megjeleníté
s

Style Manager
• Tagek, csoportok

• XML Importálás
• Fájl
• URL

• Symbol Selector
• Komplex szimbólumok 

összeállítása
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Feliratozás 
(labeling)

• Teljesen átírt feliratozó felület



Feliratozás 
(labeling)

• Teljesen átírt feliratozó felület

• Új lehetőségek: vetett árnyék
• Áttetsző körvonal (buffer)
• Adathoz között lehetőségek
• Blending itt is van
• Kisbetű – nagybetű váltogatható
• Többsoros feliratok
• Vonalvezetés (párhuzamos, vízszintes, 

íves)
• Több részből álló elemeknél mindegyiket 

feliratozza
• Stb. stb.



Lap összeállítás kezelő



Lap összeállítás 
kezelő

• Automatikus igazítás



Lap összeállítás 
kezelő

• Segédvonalak, vonalzó, rácsra ugrás



Lap összeállítás 
kezelő

• Többoszlopos jelmagyarázat



Lap összeállítás 
kezelő

• Hosszú sorok tördelése jelmagyarázatban



Lap összeállítás 
kezelő

• Áttekintő térkép



Lap összeállítás 
kezelő

• Inverz áttekintő térkép



Lap összeállítás 
kezelő

• HTML feliratok (CSS-t támogatja!)



Lap összeállítás 
kezelő

• Gazdag rácsháló-lehetőségek



Lap összeállítás 
kezelő

• Blending itt is van Pl.  „régi” térkép előállítása
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Lap összeállítás 
kezelő

• Blending itt is van Pl.  „régi” térkép előállítása



Lap összeállítás 
kezelő

• Atlas / Mapbook generálás (eddig plugin volt)



Adat és feldolgozás



Processing Commander
Adat és feldolgozás

• Ctrl + Alt + M
• Parancsok keresése, gyors elérése
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Sextante = Processing
Adat és feldolgozás

• Eddig plugin volt, most már beépült

• Önálló menüpont lett
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GDAL/OGR, GeoServer, Orfeo Toolbox...



Sextante = Processing
Adat és feldolgozás

• Eddig plugin volt, most már beépült

• Önálló menüpont lett

• Amit integrál: QGIS, SAGA-GIS, GRASS GIS, Python, 
GDAL/OGR, GeoServer, Orfeo Toolbox...

• Drag-and-drop grafikus modellező



Python modulok



• Modulokat eddig két felületen kellett kezelni

Python modulok

Új Plugin Manager



• Modulokat eddig két felületen kellett kezelni

Python modulok

Új Plugin Manager



API és Dev



Új Python konzol
API és Dev

• Autocomplete: PyQt4, gdal-python, pyqgis
• Szintaxis színezés



Új Python konzol
API és Dev

• Autocomplete: PyQt4, gdal-python, pyqgis
• Szintaxis színezés
• Editor



Új Vector API
API és Dev

• Gettelés és settelés az oszlop nevének 
vagy indexének segítségével



Egyéb



• Ha egy összeállítás sok projekthez is alkalmas

• Ide: $HOME/ .qgis2/project_templates/*.qgs

• Így: Projekt / Új a sablonból / ...

Egyéb

Template fájlok



• Beállítások / Beállítások menü

Egyéb

Felhasználói léptékek



• Beállítások / Beállítások menü

Egyéb

Felhasználói léptékek



Átállás nehézségei, hibák



Átállás nehézségei, hibák

Python plugin inkompatibilitás
• Eleve máshol vannak a plugin-ek ($HOME/.qgis           $HOME/.qgis2)

• Qt objektumok is megváltoztak: nincs többé QVariant, QString

• Új Vector layer API

• Célszerű a 2.0-s API-ra újraírni   

• Változások: http://hub.qgis.org/wiki/17/Python_plugin_API_changes_from_18_to_20

http://hub.qgis.org/wiki/17/Python_plugin_API_changes_from_18_to_20


Átállás nehézségei, hibák

Sextante
• Régi verzió (1.0.8)  vs. új verzió (1.1)

• Algoritmusokat átneveztek

• Modelleket itt is újra kell írni 



Átállás nehézségei, hibák

JPG megjelenítés
• Csak Windows alatt

• 64 bit alatt



Átállás nehézségei, hibák

Bugok
• 1120 db nyitott hiba



Ami kimaradt



Ami kimaradt

• 1:n kapcsolat rétegek és form-ok esetében

• Renderelés több szálon futása

• További UI tisztogatás

• Új réteg-hozzáadó párbeszédablak

• stb.



Köszönöm a 
figyelmet!
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