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Áttekintés 

• A projekt (Mióta? Kik? Miért?) 

• A szoftver (Főbb funkciók) 

• Használhatóság érzékeltetése pár funkción keresztül 

• A használat során jelentkező tapasztalatok 

• Felhasználók 

Amire választ kapunk: 

 Életképes lehet-e egy Open Source asztali GIS szoftver a 

geoinformatikában? 

 



A projekt 

 A QGIS „atyja”:  Gary Sherman  

 Hivatalosan 2002 májusa óta fut a projekt 

 Cél: egy gyors GIS megjelenítő, ami az adathalmazok széles skáláját 

támogatja 

 Az első – többnyire nem funkcionáló – release 2002. július 19-én jelent meg 

(csak PostGIS rétegek megjelenítésére volt alkalmas) 

 Még ebben az évben shape + egyéb vektoros formátumok támogatása 

 2004. február 25.: QuantumGIS 0.1 Moroz – az első stabil verzió 

 A Change Logokból visszakövethető az egész fejlesztés 



Forrás: qgis.org 



A projekt 

 A QuantumGIS-nek (és QGIS mozaikszónak) különösebb jelentése nincs, 

habár a GUI a Qt keretrendszert használja 

 2004 óta az OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) hivatalos 

projektje 

 Fejlesztésén nemzetközi közösség dolgozik, aminek a felhasználók is 

szerves részét képezik → valós igények szerint épül 

 Főleg C++ és Python nyelveken íródik 

 Kapcsolat létesítése levelezőlistákon, blogon, fórumon, stb. lehetséges 

 Mindezek mellett hű maradt az eredeti koncepcióhoz (pl.: átjárhatóság az 

adatformátumok között) 

 

 



Tehát mi is valójában a QuantumGIS? 

 Egy nyílt forráskódú, platformfüggetlen, felhasználóbarát 

GIS szoftvercsomag, ami számos vektoros, raszteres és 

adatbázisformátumot kezel. 

 Részei: QGIS Desktop – asztali GIS szoftver 

   QGIS Browser – térképi megjelenítő 

   QGIS Server – QGIS projektfájlokkal konfigurálható WMS 

   QGIS Client – kliens WMS szolgáltatás megtekintéséhez 

 



A szoftver 

 GNU General Public Licence 

 Szokványos és ésszerű felépítés 

 

 





A szoftver 

 GNU General Public Licence 

 Szokványos és ésszerű felépítés 

 Teljes lokalizáltság  

 Modulok széles tárháza 

Mire jó tehát? 

 Vizualizálás, adatelemzés és átalakítás, nyomtatható térképek 

készítése, térképi adatok publikálása, és minden egyéb GIS funkció… 

 Mindezeket egyszerűen tehetjük meg 

 

 



Használhatóság 

 Kétféle eszköz/funkciótípus  

 



Használhatóság 

 Koordináta-rendszerek: 

On-The-Fly transzformáció vektoros adatoknál 

GDAL georeferáló modul raszeres adatoknál 

Egyéni vetület (HD72/EOV hiba!) 

 

 



Használhatóság 

 Műveletek vektoros adatokkal: 
Digitalizálás 

Attribútumtábla szerkesztése 

Elemző, geometria és szerkesztő eszközök + Geoprocessing 

Interpolációk, stb… 

 Raszteres adatokkal 
Map algebra, Raszter kalkulátor 

Vektor raszter, raszter-vektor konverzió 

Maszkolás, elemzések, … 

 

 



Használhatóság 

 Adatforrások: 
Számos formátumú adatot kezel 

 Vektoros: 

ESRI shape, MapInfo, KML, Microstation DGN, sima text, GML, 

SQLite, personal GDB, Arc/Info ASCII, DXF, XML, GPS, … 

 Ezek egymásba alakíthatóak pár kattintással 

 Raszteres: 

ERDAS IMG, JPG, JPEG2000, TIFF, GEOTIFF, MRSID, GIF, ASCII, 

BMP, Grid-ek (pl. Surfer), DEM, PNG, … 

 



Használhatóság 

 Tagolt szöveg réteg hozzáadása 

Egyszerű textfájlból vektoros réteg készítése 

Koordináták + attribútumok is 

Nem csak pont, de vonalas és területi objektumok is 

(WKT) 

 Interpoláció modul 

Egyelőre csak IDW és TIN interpolációk érhetők el 

 



Használhatóság 

 OpenStreetMap modul: 

 Az OSM szerkesztéséhez nyújt felületet 

 A letöltött .osm fájlt importálhatjuk, vagy akár QGIS-ből tölthetjük le 

 Rajta szerkesztéseket végezhetünk a QGIS eszközeivel 

 Bármilyen QGIS által kezelt vektoros adatot importálhatunk 

 Elvégezhetjük az adminisztrációt 

 Fel is tölthetjük az OSM-re 



Használhatóság 

 Kétirányú kommunikáció GPS-vevőkkel: 

 Soros vagy USB porton csatlakozó eszközöket is kezel 

(gpsbabel) 

 Csak GPX tölthető le, vagy fel 

 GPX-konverziók 



Használhatóság 

 Szkriptek írása (Python Konzol) 

 Pluginek (eredetileg C++, de mára a Python támogatás is él) 

 → Testreszabhatóság  

 

 Nyílt forráskód + szkriptek + pluginek = fejlesztés lehetősége 

az egyszerű felhasználónak is 

 Megfelelő energiaráfordítással szakmai fejlődéssel is járhat 

 



Felhasználók 

 A világ számos pontján a legkülönbözőbb iparágakban 

(erdőgazdálkodástól városi SDI kialakításáig) 

 Egyszerűtől a professzionálisig 

 Magyarországon kezd a geoinformatikaoktatás részévé 

válni 

 SZTE, BME, PTE, … 

 



Összegzés 

 A QGIS egy remekül használható, gyorsan tanulható, 

felhasználóbarát szoftver 

 Az OpenSource szoftverek összes előnyével jótékonyan 

hat a geoinformatikára 

 

 Reális konkurencia a zárt szoftvereknek  

 

 



 

Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


