
Mateusz Mizgiel
www.gis-support.pl

1

GIS w QGIS 
(poziom zaawansowany)



Agenda

1. Zaawansowana edycja danych wektorowych (narzędzia edycji i digitalizacji)
2. Kontrola geometrii i topologii, usuwanie błędów
3. Filtrowanie danych
4. Zaawansowana wizualizacja danych wektorowych
5. Symbolizacja kartograficzna, klasyfikacja
6. Tworzenie i edycja stylu, poziomy wyświetlania warstw symboli
7. Etykietowanie
8. Publikacja map w sieci
9. Zarządzanie tabelą atrybutów

10. Zmiana rodzaju edytora (lista rozwijalna, pole wyboru)
11. Autouzupełnianie atrybutów
12. Geotagowane zdjęcia
13. Zaawansowane analizy przestrzenne (narzędzia do analiz wektorowych, rastrowych) - rozszerzona funkcjonalność 

QGIS: pakiety Grass, SAGA (np. pomiary/obliczenia na przykładzie NMT)
14. Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych funkcji geoprocesingu
15. Wykorzystanie danych w formatach: Shapefile, GeoPackage, PostGIS
16. Obsługa wtyczek rozszerzających funkcjonalność QGIS o elementy wspierające wdrożenie INSPIRE, w tym praca 

na plikach GML
17. Automatyzacja pracy w QGIS: Graphical Modeler, Atlas, Batch Processing
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Zaawansowana edycja

Zaawansowana edycja danych wektorowych (narzędzia edycji i digitalizacji)

● Pasek narzędzi zaawansowanej digitalizacji m.in. tworzenie geometrii wieloczęściowych, 
rozdzielanie i scalanie obiektów, tworzenie pierścieni

● Menu: Edycja ➝
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Pasek narzędzi zaawansowanej digitalizacji m.in. tworzenie geometrii wieloczęściowych, 
rozdzielanie i scalanie obiektów, tworzenie pierścieni

● Dodaj do widoku warstwę dzialki.shp oraz ortofotomapę WMS, a następnie dokonaj podziału 
obiektu
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Dokonaj połączenia dwóch obiektów znajdujących się na warstwie dzialki.shp
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Dodaj pierścień obrysowując budynek, wykorzystując narzędzie dodaj pierścień - w poligonie 
zostanie wycięta dziura
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Usuń wcześniej narysowany pierścień korzystając z narzędzia usuń pierścień - po wybraniu 
narzędzia kliknij w wycięte miejsce w poligonie
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Stwórz ekslawę - narysuj nową część działki w oddzieleniu od głównego obiektu, pamiętają, że 
najpierw należy wskazać - zaznaczyć do którego obiektu będziemy dodawać część
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Usuń wcześniej stworzoną eksklawę - usuń część obiektu wieloczęściowego, wybierz narzędzie 
usuń część i kliknij wewnątrz części, która ma zostać usunięta
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Zmień kształt obiektu - narysuj przebieg zmodyfikowanej geometrii jednego z poligonów, 
zakładając, że powierzchnia działki ma się powiększyć. 
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Ćwiczenie 1 

Edycja z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanej digitalizacji

● Przesuń krzywą - narzędzie działa również z obiektami powierzchniowymi i pozwala tworzyć 
obiekty powiększone lub powiększone o zadaną odległość 
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Ćwiczenie 1 

Zaawansowana digitalizacja

● Panel zaawansowanej digitalizacji - rysowanie odcinków o podanych wielkościach, tworzenie 
prostopadłych i równoległych. W celu aktywacji narzędzia w pierwszej kolejności należy wybrać 
narzędzie dodaj obiekt.
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Ćwiczenie 1 

Zaawansowana digitalizacja

● Narysuj działkę korzystając z zaawansowanej digitalizacji, pamiętając o wcześniejszym ustawieniu 
przyciągania 
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Topologia 

Kontrola geometrii i topologii, usuwanie błędów

● Topologia wyraża relacje przestrzenne między sąsiadującymi obiektami wektorowymi (punkty, linie 
i poligony) w GIS. Dane topologiczne lub oparte na topologii są przydatne do wykrywania błędów 
digitalizacji (np. dwie linie w warstwie drogi, które nie spotykają się idealnie na skrzyżowaniu). 
Topologia jest niezbędna do przeprowadzenia niektórych rodzajów analizy przestrzennej, takich 
jak analiza sieci.
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Topologia 

● Narzędzie edycja topologiczna - QGIS posiada podstawowe możliwości w zakresie edycji 
topologicznej. Narzędzie jest dostępne w oknie “Opcje przyciągania”, pozwala na przesuwanie 
wspólnych wierzchołków lub segmentów np. skrzyżowań dróg, wspólnych granic poligonów. 
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Topologia 

● QGIS ma wbudowaną funkcję edycji topologicznej, która doskonale nadaje się do tworzenia 
nowych obiektów bez błędów. Jednak istniejące błędy w danych i błędy wywoływane przez 
użytkownika są trudne do znalezienia. Wtyczka kontrola topologii pomaga znaleźć błędy poprzez 
listę reguł.
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Topologia 

● W warstwach liniowych dostępne są następujące reguły:

Końce linii muszą pokrywać się z - tutaj możesz wybrać warstwę punktową ze swojego projektu.

Nie może mieć wiszących węzłów - pokaże przestrzelenia w warstwie liniowej

Nie może mieć duplikatów - gdy obiekt jest reprezentowany dwa lub więcej razy

Nie może zawierać niepoprawnych geometrii - sprawdza, czy geometrie są prawidłowe.

Nie może mieć geometrii wieloczęściowych - czasami geometria jest w rzeczywistości zbiorem 
prostych (jednoczęściowych) geometrii. Taka geometria nazywana jest geometrią wieloczęściową. 

Nie może mieć pseudokońców - punkt końcowy geometrii linii powinien być połączony z punktami 
końcowymi dwóch innych geometrii. Jeśli punkt końcowy jest połączony tylko z punktem 
końcowym innej geometrii, punkt końcowy jest nazywany pseudo węzłem.

Reguły topologiczne mogą zostać zdefiniowane również dla obiektów liniowych i powierzchniowych
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Ćwiczenie 2  

● Sprawdź poprawność topologiczną warstwy gminy.shp. Wyczyść błędy topologii za pomocą 
dostępnych narzędzi edycji.
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Ćwiczenie 2  

● Wynik sprawdzania poprawności topologicznej
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Filtrowanie danych  

Filtrowanie danych

● Filtrowanie danych za pomocą narzędzia Filtruj, dostępnego w menu kontekstowym. 
W wyniku nałożonego filtra w widoku mapy pozostaną jedynie obiekty spełniające wyrażenie.
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Ćwiczenie 3   

● Przefiltruj warstwę gminy.shp pozostawiając w widoku jedynie gminy powiatu zamojskiego
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Ćwiczenie 3   

● Filtrowanie danych z poziomu tabeli atrybutów. Uwaga: filtrowanie rekordów z tabeli atrybutów nie 
filtruje obiektów w widoku mapy. Przefiltrowana zostaje jedynie tabela atrybutów.
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Ćwiczenie 3   

● Przefiltruj tabelę atrybutów warstwy gminy. Wybierz tylko te gminy, których liczba ludności jest 
większa niż 5000.
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Wizualizacja   

Zaawansowana wizualizacja danych wektorowych

● Styl oparty o dane - nadpisywanie oparte o dane
● tworzenie wyrażeń warunkowych

CASE WHEN "atrybut" = 'wartość' THEN '#ffffff’ END
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Ćwiczenie 4   

● Zmodyfikuj styl warstwy cieki.shp, tak aby szerokość obiektu została oparta o dane w tabeli 
atrybutów
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Ćwiczenie 4   

● Zastosuj wyrażenie warunkowe: jeżeli obiekt jest typu rzeka niech przyjmie szerokość 1, jeżeli jest 
kanałem wtedy 0.3
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Ćwiczenie 4   

● Za pomocą wyrażenia warunkowego przedstaw Wisłę kolorem czarnym, a pozostałe 
pomarańczowym
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Metody prezentacji danych
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Ich celem jest przedstawienie na mapie określonych treści w sposób czytelny 
i jednoznaczny.

Wyrażane są za pomocą różnych metod i im znaków kartograficznych.

Przeważnie na treść mapy składa się kilka metod obrazujących różne zjawiska.



Metody prezentacji danych
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● sygnaturowa
sygnatury punktowe (np. parkingi, 
przystanki, szkoły) i liniowe (np. drogi, 
koleje, rzeki)
● zasięgów 

zjawiska rozproszone (np. lasy, tereny 
zabudowane)
● chorochromatyczna 

tło barwne (np. podział administracyjny)

JAKOŚCIOWE



Metody prezentacji danych
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ILOŚCIOWE
● kartodiagramy

diagramy przypisane do obiektu 
geograficznego (np. histogram, diagram 
kołowy, diagram kreskowy)

● kartogramy
intensywność zjawiska w granicach 
obszaru (np. gęstość zaludnienia)



Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Stwórz kartodiagram na podstawie warstwy powiaty oraz danych z GUS dot. Ludności wg grup 
wieku i płci (Ludność wg grup wieku i płci 2017). 

Aby stworzyć kartodiagram w QGIS istotne jest właściwe przygotowanie danych. Na kolejnych 
slajdach zostanie przedstawiony proces opracowania danych z wykorzystaniem granic powiatów 
oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 

Uwaga ! Na szkoleniu otrzymają Państwo przygotowany wcześniej plik ludnosc_2017_wg_plci.csv
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Pobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS https://bdl.stat.gov.pl
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Zaznacz dane dla wszystkich powiatów
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Wyeksportuj dane w formacie XLS - tablica wielowymiarowa
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● W pobranym pliku excel przejdź na zakładkę “TABLICA”. Docelowo należy dokonać złączenia 
arkusza kalkulacyjnego z plikiem wektorowym powiaty. W tym celu należy przygotować kolumnę, 
która posłuży jako klucz główny w QGIS (powiaty.shp posiadają czterocyfrowy identyfikator).
1. Stwórz nową kolumnę kod_pow
2. Zastosuj formułę, która sformatuje kod powiatu do czterech cyfr z lewej strony =LEWY(A5;4)
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Jeżeli korzystasz z dokumentów Google pobierz plik jako dokument rozdzielany przecinkami (.csv 
bieżący arkusz)
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Dodaj do QGIS warstwę powiaty.shp oraz ludnosc_2017_wg_plci - TABLICA.csv, następnie dokonaj 
złączenia warstw.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Widok tabeli atrybutów warstwy powiaty.shp, po dokonaniu złączenia - na końcu tabeli zostały 
dodane dwie wcześniej wybrane pola:
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Należy pamiętać, że aby wykres mógł zostać stworzony poniższe atrybuty muszą posiadać 
charakter liczbowy, w innym wypadku QGIS nie wygeneruje żadnego wyniku. Dlatego konieczne 
będzie posłużenie się kalkulatorem pól.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Otwórz kalkulator pól dla warstwy powiaty                    Stwórz nowe pole “mezczyzni” (integer, 10 
znaków) na podstawie pola z arkusza kalkulacyjnego zawierającego liczbę mężczyzn.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Ponownie użyj kalkulatora pól,             aby stworzyć nowe pole typu liczba całkowita z liczbą kobiet.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Otwórz tabelę atrybutów warstwy powiaty i zweryfikuj nowo dodane pola.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Dopiero posiadając pola typu liczbowego możemy przystąpić do konfiguracji kartodiagramu.
Właściwości warstwy powiaty ➝ Kartodiagram ➝ Histogram
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Dodaj atrybuty z liczbą mężczyzn i kobiet, a następnie zmień kolor symbolizacji jak poniżej:
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Następnie skonfiguruj rozmiar słupków 
Właściwości warstwy powiaty ➝ Kartodiagram ➝ Rozmiar
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Zmień położenie wykresów
Właściwości warstwy powiaty ➝ Kartodiagram ➝ Położenie
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● W sytuacji, gdzie jeden wykres jest przesłonięty przez drugi (np. w przypadku miast na prawach 
powiatu), możliwa jest ręczna modyfikacja położenia histogramu.
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Korzystając z narzędzia przesuń etykietę i kartodiagram, należy pamiętać o wybraniu klucza 
głównego, który będzie używany do łączenia z wewnętrzną pamięcią danych. Warto wcześniej 
sprawdzić czy w pliku znajduje się unikalny identyfikator np. id.

Okno wyboru klucza głównego pojawi się automatycznie przy pierwszym wybraniu narzędzia 
przesuń etykietę i kartogram
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Ćwiczenie 5a - kartodiagram   

● Rozsunięte kartodiagramy:
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Ćwiczenie 5b - kartogram  

● Stwórz kartogram na podstawie warstwy powiaty oraz pobranych samodzielnie danych z GUS dot. 
stopy bezrobocia rejestrowanego (Stopa bezrobocia rejestrowanego)

Pobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS https://bdl.stat.gov.pl.

50

https://bdl.stat.gov.pl


Ćwiczenie 5b - kartogram

● Przygotuj pobrany plik, tworząc kolumnę z kodem powiatu
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Ćwiczenie 5b - kartogram  

● Dokonaj złączenia warstwy powiaty z tabelą zawierająca dane o bezrobociu w układzie 
powiatowym
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Ćwiczenie 5b - kartogram   

● Dokonaj modyfikacji stylu wyświetlania warstwy, wybierz styl stopniowy oparty o kolumnę 
zawierającą stopę bezrobocia.
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Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Pozwala na sklasyfikowanie wielkości danego obiektu przy wykorzystaniu atrybutu liczbowego 
znajdującego się w tabeli warstwy - przydatny w różnicowaniu wielkości symbolu.
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Dodaj do QGIS warstwę 
klienci.shp

Zmień styl wyświetlania: 
Właściwości warstwy 
klienci ➝ Styl ➝ Wartość 
unikalna
Kolumna: “podkategor”, 

Zmień znacznik na 
pentagon.



Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Efekt klasyfikacji
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Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Zastosowana symbolizacja, oparta o wartość unikalną przedstawia wszystkie obiekty w tej samej 
wielkości. 
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Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Właściwości warstwy klienci ➝ Styl ➝ Symbol ➝ Rozmiar ➝ Nadpisywanie oparte na danych ➝ 
Asystent
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Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Właściwości warstwy klienci ➝ Styl ➝ Symbol ➝ Rozmiar ➝ Nadpisywanie oparte na danych ➝ 
Asystent. W polu źródło wskaż atrybut na podstawie którego nastąpi zmiana wielkości symbolu.
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Ćw. 5c -Asystent wielkości   

● Wynik zastosowania asystenta do zmiany wielkości symbolu i tym samym różnicowania zjawiska.
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Przygotuj symbolizację dla dróg z województwa lubelskiego. Celem ćwiczenia jest wyświetlenie 
dróg w zależności od wartości x_kod, przy zachowaniu różnych szerokości, symbolu składającego 
się z dwóch warstw symbolu oraz konfiguracji poziomów wyświetlania symbolu.

● Wczytaj plik drogi.shp, zmień styl wyświetlania symbolu na wartość unikalną x_kod
Właściwości warstwy drogi ➝ Styl ➝ Wartość unikalna ➝ kolumna x_kod ➝ Klasyfikuj
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Warstwa została wyświetlona z zastosowaniem wartości unikalnych (oparte na kolumnie x_kod).
Dla zwiększenia czytelności należy zwiększyć szerokość symbolu.
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Pole x_kod na którym oparta została wartość unikalna oznacza uszczegółowioną nazwę obiektu.
Z poziomu Właściwości warstwy ➝ Styl - w polu Legenda możliwa edycja wyświetlanej nazwy
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SKDR01 autostrada 
SKDR02 droga ekspresowa 
SKDR03 droga główna ruchu 
przyśpieszonego 
SKDR04 droga główna 
SKDR05 droga zbiorcza 
SKDR06 droga lokalna 
SKDR07 droga dojazdowa 
SKDR08 droga inna



Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Należy zbudować symbol składający się z dwóch warstw, 
(symbol może składać się z kilku składowych)
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Dla dróg ekspresowych: 
- linii zwykłej pomarańczowej o szerokości 2 mm
- linii zwykłej szarej o szerokości 4 mm
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Ważne, aby w przypadku warstwy dróg zwrócić szczególną uwagę na styl zakończenia. 
Stylizując linie chcielibyśmy uniknąć kwadratowego stylu zakończenia, który uwypukla drogę 
składającą się z wielu odcinków.  
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Ważne, aby w przypadku warstwy dróg zwrócić szczególną uwagę na styl zakończenia. 
Stylizując linie chcielibyśmy uniknąć kwadratowego stylu zakończenia, który uwypukla drogę 
składającą się z wielu odcinków.  
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Dokonaj zmiany symbolizacji warstwy dróg zgodnie z poniższym przykładem, pamiętając o stylu 
zakończenia “płaski”
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Po dokonaniu zmian w symbolizacji możemy zauważyć nakładające się linie, dlatego, że symbol 
składa się z kilku warstw. 
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Aby zmodyfikować kolejność rysowania poszczególnych warstw symbolu należy zastosować 
Poziomy wyświetlania symboli
Właściwości warstwy ➝ Styl ➝Zaawansowane ➝ Poziomy wyświetlania symboli
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Aby zmodyfikować kolejność rysowania poszczególnych warstw symbolu należy zastosować 
Poziomy wyświetlania symboli
Właściwości warstwy ➝ Styl ➝Zaawansowane ➝ Poziomy wyświetlania symboli
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Zaznacz checkbox - Włącz 
poziomy wyświetlania warstw 
symboli

Zdefiniuj kolejność 
wyświetlania warstw symboli. 
Im niższy numer, tym 
wcześniej rysowana jest 
warstwa



Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Włączone poziomy wyświetlania warstw symboli - linie na siebie nie nachodzą
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Zmiana kolejności symboli w danej warstwie następuje przez przytrzymanie i upuszczenie
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Przygotuj kompozycję jedynie dla dróg w mieście Zamość. Jako warstwa nakładki posłuży 
zaznaczony powiat Zamość. W tym celu skorzystaj z narzędzia Przytnij (Wektor ➝ Narzędzia 
geoprocesingu ➝ Przytnij)
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Ćwiczenie 6 - Symbolizacja   

● Dla dopełnienia kompozycji dodaj do widoku warstwę z granicą miasta Zamość ( miasto_Zamosc.shp) 
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Etykietowanie   

Etykietowanie

● Etykiety w QGIS domyślnie są wyłączone. Etykiety uruchamiamy z poziomu właściwości warstwy 
wybierając etykiety proste lub oparte na regułach.
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Etykietowanie   

● Podczas pracy z etykietami, niekiedy chcemy zmienić położenie dane opisu. W tym celu należy 
posłużyć się narzędziem przesuń etykietę z paska narzędzi Etykiety. Należy pamiętać, aby każdy z 
obiektów posiadał unikalny identyfikator np id.
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Ćwiczenie 7   

● Zmień położenie etykiety województwa Lubelskiego
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Ćwiczenie 7   

● Obróć etykietę województwa zachodniopomorskiego (najpierw należy przesunąć etykietę) 
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Publikacja map   

Sposobem na wyświetlanie dużych zbiorów danych przestrzennych poprzez protokół HTTP jest usługa 
WMS, natomiast korzystając z usługi WFS możliwe jest również pobieranie danych.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, w której 
prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona 
dostępna pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.

W ramach Geoserwisu zostały utworzone dwie usługi według otwartych standardów Open Geospatial 
Consortium zgodnych z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 
marca 2007 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej oraz zapisami 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej:

● usługa przeglądania WMS: 
http://sdi.gdos.gov.pl/wms

● usługa pobierania WFS: 
http://sdi.gdos.gov.pl/wfs
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Publikacja map   

● Co w przypadku, kiedy chcemy opublikować własne dane przestrzenne?

Rozwiązaniem jest stworzenie własnego serwera GIS i serwowanie własnych usług WMS i WFS. 
Oprogramowania, którym można to zrobić jest sporo. Nie licząc komercyjnych, w użyciu są jeszcze 
Mapserver (coraz mniej popularny), Geoserver i  QGIS Server. 

● Dlaczego warto postawić właśnie na QGIS Server? 

Ponieważ jego obsługa jest najprostsza.
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QGIS SERVER

QGIS to nie tylko popularne oprogramowanie w wersji desktop. QGIS ma swoją wersję serwerową. 
Do czego służy QGIS Server? 

Najprościej mówiąc: do wysyłania danych „w świat” za pomocą WMS i WFS.
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QGIS SERVER

Instalacja własnego serwera GIS wiąże się z wykupieniem w firmie hostingowej dostępu do serwera, 
bądź uzyskania z wewnętrznego działu IT maszyny z własnej sieci. Oprócz tego trzeba zainstalować 
oprogramowanie serwerowe (Mapserver, Geoserver lub QGIS Server). 

W QGIS Serverze, plikiem konfiguracyjnym jest… plik projektu QGIS! Wystarczy dane (obsługiwane są 
wszystkie formaty, jakie obsługuje QGIS) umieścić w odpowiednim miejscu, wczytać do QGIS, ustawić 
metadane projektu, nadać symbolizację i zapisać projekt. To samo co użytkownik w wersji desktop widzi 
na swoim ekranie jest serwowane przez WMS i WFS.
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Ćwiczenie 8 

Przygotuj projekt w QGIS do publikacji z wykorzystaniem QGIS Server. (QGIS Server został uprzednio 
zainstalowany, uczestnicy szkolenia będą umieszczać projekty z wykorzystaniem połączenia FTP)

1. Przygotuj  projekt w QGIS zawierający pomniki przyrody na terenie woj. lubelskiego
2. Skonfiguruj zakładkę QGIS Server
3. Umieść na serwerze (w katalogu zdalnym) plik projektu oraz dane źródłowe
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Ćwiczenie 8 

1. Przygotuj  projekt w QGIS zawierający pomniki przyrody na terenie woj. lubelskiego (dodaj do 
projektu zawartość katalogu /Pomniki_Przyrody). Następnie zapisz projekt jako XXDD.qgs, gdzie
xx - np. ms - pierwsza litera imienia i nazwiska
dd - np. 19 - dzień urodzenia, tak aby każdy z uczestników miał inną nazwę projektu
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Ćwiczenie 8 

2.   Skonfiguruj zakładkę QGIS Server Projekt ➝ Właściwości ➝ QGIS Server
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Zaznacz Capabilities usługi
Uzupełnij Nazwę: POMNIKI

Zaznacz Rozgłaszany zasięg
Użyj zasięgu bieżącego widoku

Zaznacz Ograniczenia układu 
współrzędnych - dodaj 
układ o kodzie EPSG 2180 oraz 4326

Zaznacz wyklucz układy wydruku

Zaznacz wyklucz warstwy



Ćwiczenie 8 

2.   Skonfiguruj zakładkę QGIS Server Projekt ➝ Właściwości ➝ QGIS Server

87

Zaznacz INSPIRE

Zaznacz Scenariusz 2
Zaznacz Użyj identyfikatorów warstw 
jako nazw

Dodaj geometrię do zwracanego 
obiektu

W polu WMTS Capabilities zaznacz 
opublikowane, png, jpeg



Ćwiczenie 8 

2.   Skonfiguruj zakładkę QGIS Server Projekt ➝ Właściwości ➝ QGIS Server

88

Jeżeli w polu WFS capabilities 
zaznaczysz “Opublikowane” przy 
nazwie warstwy - warstwa zostanie 
opublikowana jako WFS



Ćwiczenie 8 

2.   Skonfiguruj zakładkę QGIS Server Projekt ➝ Właściwości ➝ QGIS Server

89

Jeżeli w polu WFS capabilities 
zaznaczysz “Opublikowane” przy 
nazwie warstwy - warstwa zostanie 
opublikowana jako WFS



Ćwiczenie 8 

3. Umieść na serwerze (w katalogu zdalnym) plik projektu oraz dane źródłowe
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Ćwiczenie 8 

4. Skorzystaj z menedżera plików np. Total Commander. aby stworzyć nowe połączenie FTP 
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Sesja: Inspire
Nazwa hosta: dragon.gis-support.pl

Użytkownik: inspire
Hasło: zostanie podane na szkoleniu



Ćwiczenie 8 

5. Stwórz nowy katalog w lokalizacji /home/inspire
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Ćwiczenie 8 

6. Następnie przekopiuj projekt wraz z danymi źródłowymi
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Ćwiczenie 8 

7. Dodaj do QGIS nową warstwę WMS, posługując się linkiem (modyfikując nazwę katalogu i projektu)
https://dragon.gis-support.pl/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/inspire/ms19/pomnikims19.qgs
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Ćwiczenie 8 

8. Stworzona warstwa WMS z pomnikami przyrody dla województwa lubelskiego 
(tu przybliżenie jednego z powierzchniowych pomników przyrody)
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Ćwiczenie 8 

9. Dodaj do QGIS nową warstwę WFS, posługując się linkiem (modyfikując nazwę katalogu i projektu)
https://dragon.gis-support.pl/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/inspire/ms19/pomnikims19.qgs
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Ćwiczenie 8 

10. Pomniki przyrody (warstwa punktowa) dodana w QGIS jako WFS
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Ćwiczenie 8 

10. Przygotowany wcześniej adres WMS wczytaj do geoportalu krajowego (Widok ➝ Dodaj mapę)
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Ćwiczenie 8 

11. Wybierz zakładkę “Dodaj nową usługę”, wklej adres URL WMS, a następnie kliknij “Połącz”
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Ćwiczenie 8 

12. Potwierdź dodanie warstw WMS - przycisk “Dodaj”
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Ćwiczenie 8 

13. Samodzielnie stworzone warstwy WMS w geoportalu krajowym
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 Tabela atrybutów   

Zarządzanie tabelą atrybutów

● Pasku narzędzi w tabeli atrybutów
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 Tabela atrybutów   

● Widok tabeli
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 Tabela atrybutów   

● Widok formularza
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 Ćwiczenie 9   

● Dodaj do QGIS warstwę adresy.shp. Dokonaj formatowania warunkowego w tabeli atrybutów, tak 
by komórki wartości mniejszych niż 10 zostały wyświetlone z zielonym tłem oraz żółtym znakiem.
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 Ćwiczenie 9   
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 Ćwiczenie 9   

107



 Ćwiczenie 10   

● Zmiana rodzaju edytora

Komórki w tabeli atrybutów domyślnie tworzone są jako pola edycji. Ich wypełnienie lub zmiana 
wartości odbywa się poprzez wprowadzenie wartości z klawiatury. Istnieje jednak możliwość 
zmiany sposobu wprowadzanie danych do tabeli atrybutów.
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 Ćwiczenie 10   

● Dodaj do QGIS warstwę adresy.shp. Zmień rodzaj edytora dla atrybutu “ulica” na mapę wartości 
(rozwijalną listę)
Właściwości warstwy adresy ➝ Formularz atrybutów ➝ pole “ulica” ➝ typ widżetu
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 Ćwiczenie 10   

● Zmień typ widżetu na Mapę wartości
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 Ćwiczenie 10   

● Następnie wczytaj dane z warstwy
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 Ćwiczenie 10   

● Wybierz dane z atrybutów danej warstwy
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 Ćwiczenie 10   

● Skonfigurowany widżet Mapa wartości dla atrybutu “ulica”
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 Ćwiczenie 10   

● Rozwijana lista w formularzu oraz tabeli atrybutów dla pola “ulica”
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 Ćwiczenie 10   

● Zmień rodzaj edytora dla atrybutu “status” na pole wyboru
Właściwości warstwy adresy ➝ Formularz atrybutów ➝ pole “ulica” ➝ typ widżetu
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 Ćwiczenie 10   

● W polu typ widźetu uzupełnij działanie pola wyboru
Pokazuj gdy wybrane (zaznaczony checkbox): istniejący
Pokazuj gdy nie wybrane: prognozowany
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 Ćwiczenie 10   

● Działanie skonfigurowanego pola wyboru dla atrybutu “status”
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Autouzupełnianie 

Autouzupełnianie atrybutów

● funkcje stałe w kalkulatorze pól

$id, $area, $length, $perimeter

● domyślna wartość w formularzu
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Ćwiczenie 11 

● Stwórz punktową warstwę wektorową o nazwie „Drzewa” z następującą strukturą atrybutów:

– „Lp” – pole z uporządkowanym auto-numerowaniem obiektów

– „Rodzaj” – pole z wartością domyślną: iglaste

– „Gatunek” – pole z listą rozwijalną z następującymi wartościami do wyboru: sosna, świerk, jodła

– „Data” – pole z datą i godziną wprowadzenia obiektu do warstwy
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Ćwiczenie 11 

● „Lp” – pole z uporządkowanym auto-numerowaniem obiektów
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Ćwiczenie 11 

● „Rodzaj” – pole z wartością domyślną: iglaste
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Ćwiczenie 11 

● „Gatunek” – pole z listą rozwijalną z następującymi wartościami do wyboru: sosna, świerk, jodła
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Ćwiczenie 11 

● „Data” – pole z datą i godziną wprowadzenia obiektu do warstwy
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Ćwiczenie 11 

● Dodanie nowego obiektu na warstwie drzewa
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Geotagowane zdjęcia 

● Import do QGIS zdjęć posiadających geotagi (wtyczka Import Photos)
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Ćwiczenie 12 

● Utwórz warstwę punktową z lokalizacją zdjęć, umieszczonych w katalogu z danymi do ćwiczenia 12
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Ćwiczenie 12 

● Aby zweryfikować poprawność utworzonej warstwy z lokalizacją zdjęć, dodaj do widoku podkład 
OSM Standard (korzystając z wtyczki QuickMapServices)
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Ćwiczenie 13 Analizy

  Zaawansowane analizy przestrzenne

Narzędzia do analiz wektorowych, rastrowych - rozszerzona       
funkcjonalność QGIS: pakiety Grass, SAGA (np. pomiary/obliczenia na  
przykładzie NMT)

128

GRASS i SAGA dostarczają
bibliotek algorytmów do 
przetwarzania
danych przestrzennych

Narzędzia GRASS i SAGA są 
dostępne w panelu Algorytmów 
Processingu



Ćwiczenie 13a Warstwice

Zaawansowane analizy przestrzenne

● Ekstrakcja izolinii wysokościowych (warstwic) z numerycznego modelu terenu i porównanie ich 
przebiegu z topograficzną mapą PZGiK 1: 10000

1. Ze strony http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html pobieramy NMT dla woj. 
opolskiego;

2. Dane należy rozpakować z archiwum zip (PPM ➝ wyodrębnij wszystkie);
3. Dane są zapisane w formacie txt i można je podejrzeć w notatniku windows lub programie 

notepad++ (zalecany). Format ten jest również obsługiwany przez QGIS i dane należy dodać do 
programu poleceniem “dodaj raster”, a następnie wskazać pobrany plik;

4. We właściwościach warstwy (zakładka styl) można zmienić sposób 
wizualizacji warstwy, tj. zmienić kolorystykę czy zwiększyć kontrast;

5. W menu processing odszukujemy funkcję Contour (Warstwice)
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Ćwiczenie 13a Warstwice

Warstwice (contour)
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Ćwiczenie 13a Warstwice

Porównaj przebiegi wygenerowanych warstwic z warstwicami zaznaczonymi na mapie topograficznej 
1:10000
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Ćw. 13b Diagram Woronoja 

● Diagram Woronoja

Ćwiczenie:

1. wczytaj warstwę województw oraz warstwę miast;
2. w panelu Algorytmów Processingu znajdź i uruchom v.voronoi z kolekcji GRASS (grupa Wektor);
3. w oknie, które się wyświetli, rozwiń Parametry zaawansowane. Interesuje nas pole Zasięg regionu 

GRASS GIS 7;
4. Kliknij przycisk […] znajdujący się po prawej stronie tego pola. Z menu wybierz opcję Użyj zasięgu 

warstwy i wskaż warstwę województw. Dzięki temu zabiegowi wygenerowany diagram obejmie 
swoim zasięgiem terytorium kraju

132



Ćw. 13b Diagram Woronoja
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Ćw 13c Triangulacja Delone

● Triangulacja Delone

Ćwiczenie należy wykonać w następujących krokach:

1. Wyszukaj w panelu Algorytmów Processingu algorytm v.delaunay, który także znajduje się w 
grupie algorytmów GRASS → Wektor;

2. Wskaż warstwę punktową, dla której będzie wykonywany algorytm i uruchom go
3. Porównaj wyniki z diagramami Woronoja
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Ćw. 14a najkrótsza droga 

● Analizy sieciowe - wtyczka QNEAT3 i algorytmy GRASSa. 

W niniejszym ćwiczeniu znajdziemy najkrótszą ścieżkę pomiędzy dwoma dowolnie wskazanymi 
punktami na drogach udostępnionych w usłudze WFS miasta Poznań. Ćwiczenie należy wykonać 
wg poniższych punktów:

1. Dodajemy nowy serwer WFS do QGIS poleceniem warstwa → dodaj warstwę → dodaj warstwę 
WFS. 

Następnie poleceniem “Nowa” nadajemy dowolną nazwę i podajemy adres url: 
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/adresy_nazwy/wms?

2. Wybieramy warstwę “System adresowy - sieć dróg (drogi_sql);
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Ćw. 14a najkrótsza droga 
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Ćw. 14a najkrótsza droga 

137



Ćw. 14a najkrótsza droga 

3. Instalujemy wtyczkę QNEAT3 w menadżerze wtyczek, a następnie uruchamiamy z okna Processingu 
wybieramy - algorytm najkrótsza droga;
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Ćw. 14a najkrótsza droga 

W oknie dialogowym algorytmu wybieramy warstwę liniową, na której będzie prowadzona analiza (w 
tym wypadku warstwa dróg w Poznaniu), a także wskazujemy punkty początkowy i końcowy analizy - 
może się to odbyć poprzez wprowadzenie współrzędnych XY punktu lub wskazanie go na mapie 
(przycisk “...” po prawej stronie pola). Przeprowadzamy analizę najkrótszej drogi, zatem w polu 
Kryterium optymalizacji wybieramy właściwą opcję (najkrótsza droga).
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Ćw. 14a najkrótsza droga
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Ćw. 14a najkrótsza droga
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Ćw. 14b analiza odległości

● Analiza czasu dojścia do przystanku komunikacji miejskiej

Poniżej przedstawiono kolejne kroki ćwiczenia niezbędne do wykonania analizy odległości 
przystanków:

1. Wczytujemy warstwę dróg Poznania z dodanego wcześniej serwera usługi WFS;

2. Dodajemy kolejny serwer usług WFS http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/transport/wms? z 
którego pobierzemy lokalizację przystanków komunikacji miejskiej (sekcja “Transport”)
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Ćw. 14b analiza odległości
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Ćw. 14b analiza odległości

1.  
2.  
3. W oknie processingu wybieramy pozycje Iso-Areas as Contours (from Layer)

4. Po otwarciu okna dialogowego algorytmu ustawiamy następujące opcje:
a. network layer - warstwa dróg Poznania;
b. start points - warstwa przystanków komunikacji miejskiej Poznania;
c. size od iso-area - rozmiar całej strefy poddanej analizie - w naszym przypadku 600 metrów;
d. contour interval - wartość przedziałów w iso-area, w naszym przypadku 100 metrów;
e. output interpolation - odznaczamy to pole, ponieważ nie chcemy, aby wynikiem był raster.
f. Resztę pól pozostawiamy z domyślnymi wartościami. 144



Ćw. 14b analiza odległości
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Ćw. 14b analiza odległości
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Ćw 15a Geopaczka

147

Kontenery danych: Shapefile, Geopackage, PostgreSQL/PostGIS

Tworzenie Geopaczki z istniejących warstw za pomocą polecenia “package”;
1. Wczytaj warstwy Shapefile Państwowego Rejestru Gtanic (PRG) dostępnego pod adresem 

ftp://91.223.135.109/prg/jednostki_administracyjne.zip (dane można, ale nie trzeba rozpakować 
- QGIS potrafi natywnie odczytać archiwum zip) poleceniem warstwa ➝ dodaj warstwę 
wektorową);

2. Okno widoku warstw z poprawnie wczytanymi danymi PRG;
3. Odnajdź polecenie package layers w oknie Proccessingu;

4. W otwartym oknie dialogowym ustaw opcje importowania danych do geopaczki poprzez 
zaznaczenie wszystkich warstw z widoku i zapisanie ich do nowej geopaczki;

5. Uruchom algorytm;



Ćw 15a Geopaczka
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Ćw 15a Geopaczka

149

Kontenery danych: Shapefile, Geopackage, PostgreSQL/PostGIS

Dodawanie warstw do Geopaczki za pomocą metody “przeciągnij i upuść” z przeglądarki QGIS;
1. Wczytujemy do QGIS dane dot. granic pakrów narowych z adresu 

http://sdi.gdos.gov.pl/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=
GDOS:ParkiNarodowe&SRSNAME=EPSG:2180&outputFormat=shape-zip&format_options=chars
et:windows-1250

2. W oknie przeglądarki QGIS tworzymy nowe połączenie z utworzonej przed chwilą geopaczką, do 
której importowaliśmy dane PRG



Ćw 15a Geopaczka
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Ćw 15b PostgreSQL/PostGIS

151

● Dane wektorowe zapisane w bazie danych możemy przeglądać i edytować w QGIS

Ćwiczenie: Połącz się ze zdalną bazą PostGIS i dodaj warstwę z pomnikami przyrody.

1. Skonfiguruj nowe połączenie:
- otwórz okno zarządzania

źródłami danych
- przejdź na zakładkę PostgreSQL
- następnie wybierz “Nowe” 

połączenie
- uzupełnij parametry:

nazwa/host dragon.gis-support.pl
baza danych inspire
użytkownik inspire
hasło podane na szkoleniu



Ćw 15b PostgreSQL/PostGIS
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● Informacja o połączeniu
z PostGIS



Ćw 15b PostgreSQL/PostGIS

153

2. Połącz się z bazą
- znajdź na liście połączeń
  dragon.gis-support.pl
- kliknij “Połącz”
- wybierz tabelę, która ma
  zostać dodana do QGIS np.
  pomniki
- kliknij “Dodaj”

3. pomniki zostaną wczytane 
    do QGIS jako nowa warstwa



Ćw 15b PostgreSQL/PostGIS
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Ćw 16 Wtyczki Inspire

155

MetaSearch Catalog Client - wtyczka QGIS do interakcji z usługami katalogowymi metadanych, 
obsługująca standard OGC Catalog Service for the Web (CSW). MetaSearch zapewnia łatwe i intuicyjne 
podejście oraz przyjazny interfejs użytkownika do przeszukiwania.katalogów metadanych w QGIS. 

W celu konfiguracji i wyświetlenia przykładowych metadanych we wtyczce należy z menu “W internecie” 
uruchomić wtyczkę MetaSearch, a następnie w zakładce Services dodać serwer metadanych GDOŚ



Ćw 16 Wtyczki Inspire
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Ćw 17a Przetw. wsadowe

157

Większość algorytmów QGIS jest wyposażona w możliwość seryjnego jego wykonania na dużej, w zasadzie 
nieograniczonej, liczbie plików. 

Ten typ przetwarzania ma zastosowanie w aplikowaniu jednego, zazwyczaj prostego, przetworzenia na 
znacznej ilości danych - nie należy mylić z modelarzem graficznym. 

Okno przetwarzania wsadowego może zostać uruchomione spod prawego przycisku myszy, podczas 
wybierania algorytmu processingu.



Ćw 17a Przetw. wsadowe
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Przetwarzanie wsadowe może zostać wywołane również bezpośrednio z okna danego algorytmu np. 
“Przelicz układ współrzędnych warstwy”



Ćw 17a Przetw. wsadowe
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Ćw 17b Atlas map

160

Atlas map umożliwia utworzenie serii map 
na podstawie dostarczonych lub 
wytworzonych danych wektorowych 
(poligony). Przestrzenny zakres 
opracowania może być w zasadzie 
nieograniczony, np. wyprodukowanie 
tysięcy map zasadniczych dla terenu 
Polski.



Ćw 17c Modelarz graficzny
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Omówienie podstaw teoretycznych i okna 
modelarza, a także wykonanie ćwiczenia 
zgodnie z materiałem GIS-SUPPORT 
dostępnym pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=SK-x
E5Zwnzk

UWAGA! Nie mylić modelarza graficznego 
z przetwarzaniem wsadowym - 
wyjaśnienie.

https://www.youtube.com/watch?v=SK-xE5Zwnzk
https://www.youtube.com/watch?v=SK-xE5Zwnzk


162

Dziękuję za uwagę!!!


