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1 Wstęp 

1.1 Cel i zakres warsztatów 

Materiały szkoleniowe przeznaczone do niniejszych warsztatów składają się z kilkunastu zadań wyko-

nywanych w trakcie szkolenia. Zadania te rozpoczyna, omawia i nadzoruje prowadzący, kierując 

uczestników do celu i omawiając zagadnienia niezbędne dla pełnego zrozumienia tematu. Zestaw 

ćwiczeń został przygotowany w sposób, który pozwala na zrozumienie podstawowych technologii 

związanych z siecią WWW (zapoznanie z szablonem dokumentu HTML, CSS, bibliotekami (Leaflet) 

skryptami Java), technologii WebGIS, możliwości publikacji danych przestrzennych w sieci WWW oraz 

tworzenie interaktywnych map na stronach WWW. Poziom zaawansowany skupia się na edycji kodu 

strony HTML oraz skryptów JavaScript w celu programowania interakcji komponentu mapowego 

Leaflet i stanowi uzupełnienie dla poziomu podstawowego. 

2 Ćwiczenia szkoleniowe 

2.1 Edycja dokumentu HTML – stylizacja komponentu mapowego 

A. Uczestnik zapozna się ze strukturą dokumentu HTML oraz dokona modyfikacji kodu HTML w 

celu dodania znaczników (markerów) do komponentu mapowego. 

B. Kolejne kroki: 

1) w folderze /home/user/dane kliknij prawym przyciskiem myszy na plik index.html , a na-

stępnie lewym przyciskiem myszy medit 

2) pomiędzy znaczniki <script type="text/javascript"></script>   wstaw kod: 

L.marker([ 51.1256, 17.0039 ]).addTo(map); 

 Zapisz zmiany w pliku HTML (File -> Save lub Ctrl + S) oraz odśwież stronę w przeglądarce. 
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Rysunek 27: Edycja pliku HTML 
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Rysunek 28: Plik HTML w przeglądarce po modyfikacji 

 

3) dokonaj kolejnych modyfikacji dokumentu HTML, wklejając następujący kod podobnie 

jak w punkcie 2: 

L.circle([51.1256, 17.0039]).setRadius(2500.0).addTo(map); 

L.popup().setLatLng([51.0901, 17.0639]).setContent("Informacja!").openOn(map); 

map.attributionControl.addAttribution("Dane: OpenStreetMap"); 

L.control.scale().addTo(map); 

Nie zapomnij zapisać zmian w pliku HTML po modyfikacji (File -> Save lub Ctrl + S) 
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Rysunek 29: Plik HTML w przeglądarce po modyfikacji 

 

4) omówienie wprowadzonych zmian przez prowadzącego, 

5) dodaj kilka znaczników, okręgów, okien informacyjnych w innych punktach mapy (Uwa-

ga! Współrzędne muszą być podane w układzie WGS84). 
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2.2 Programowanie prostej interakcji z mapą 

Komponent Leaflet umożliwia oprogramowanie interakcji z mapą za pomocą obsługi zdarzeń. Pierw-

sze proste ćwiczenie polega na dodaniu kodu JavaScript odpowiedzialnego za obsługę zdarzenia klik-

nięcia lewym przyciskiem myszy na mapie. 

UWAGA! Pliki, na których pracujemy w tej części ćwiczeń znajdują się w podkatalogu „interakcja” 

(/home/user/dane/interakcja). 

Po uruchomieniu pliku interakcja.htm w przeglądarce internetowej pojawi się prosty komponent 

mapowy z załadowaną warstwą podkładową i przybliżeniem na obszar centrum miasta Wrocław. 

 

Aby dodać kod odpowiedzialny za dodanie obsługi kliknięcia należy otworzyć plik interakcja1.htm w 

edytorze tekstu. Dodajmy następujący fragment kodu w odpowiednio wskazane miejsce w pliku. 

map.on ('click' , function(e) { 
alert ("Lat: " +e.latlng.lat +"\nLon: " +e.latlng.lng ); 

}); 

Przeładuj stronę (F5) I sprawdź co stanie się po kliknięciu na obszarze mapy. Jeśli pojawiło się okienko 

pokazujące współrzędne kliknięcia to ćwiczenie zostało wykonane poprawnie. 

Wykorzystajmy wcześniej zdobytą wiedzę i zmodyfikujmy skrypt tak aby po kliknięciu na obszar mapy 

pojawił się nowy marker w obszarze kliknięcia. 

Aby to zrobić wystarczy zamienić linię kodu wywołującą metodę alert na następującą: 

L.marker([ e.latlng.lat,e.latlng.lng ]).addTo(map); 

Proszę sprawdzić, czy zmiana zakończyła się powodzeniem. 
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2.3 Programowanie interakcji z punktową warstwą GeoJSON 

Warstwy GeoJSON umożliwiają umieszczanie na komponencie mapowym Leaflet warstw wektoro-

wych. Możliwe jest oprogramowanie interakcji z poszczególnymi obiektami przestrzennymi znajdują-

cymi się na tej warstwie. W tym ćwiczeniu oprogramowana zostanie interakcja z warstwą zawierającą 

punkty reprezentujące przystanki we Wrocławiu. Proszę o otwarcie pliku „interakcja2.htm” 

Za załadowanie warstwy z przystankami odpowiedzialny jest następujący fragment kodu, który znaj-

duje się już w pliku interakcja2.htm. 

$.getJSON("przystanki.json" , function( data ) { 
        przystanki = L.geoJson (data ,{ 
          pointToLayer : function (feature , latlng ) { 
              return L.marker (latlng ); 
          } 
        }).addTo(map); 
      }); 

Ładuje on warstwę znajdującą się w pliku „przystanki.json”. Efektem otwarcia w przeglądarce pliku 

interakcja2.htm będzie mapa z dodanymi znacznikami reprezentującymi  przystanki. 

 

Warto jednak zmienić sposób wyświetlania takich punktów. Możemy to zmienić definiując odpo-

wiedni obiekt ikony i przypisując go do nowych markerów. 

Następujący fragment kodu spowoduje utworzenie nowej ikony na podstawie obrazu „bus.png”. Kod 

znajduje się już w pliku interakcja2.htm. 

 

var ikona = L.icon ({ 
        iconUrl : 'bus.png' , 
        iconSize : [16, 16]}); 

Należy teraz przypisać ikonę do nowoutworzonych markerów. Należy zmodyfikować linjkę: 

return L.marker (latlng ); 

na: 
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return L.marker (latlng, {icon:ikona} ); 

 

Kolejnym krokiem jest wyświetlenie informacji o przystanku po kliknięciu na jego ikonę. Można to 

zrobić przypisując do każdego z markerów odpowiednie okno informacyjne z tekstem utworzonym 

na podstawie atrybutu obiektu przestrzennego pochodzącego z pliku „przystanki.json”. Możliwe jest 

wykorzystanie atrybutu „NAZWA_STAC”. 

Należy zmodyfikować odpowiedni fragment skryptu (zaznaczono, które linijki zostały dodane). 

$.getJSON("przystanki.json" , function( data ) { 
        przystanki = L.geoJson (data ,{ 
          pointToLayer : function (feature , latlng ) { 
              return L.marker (latlng ,{icon :ikona }); 
          } 
 

, 
          onEachFeature : function (feature , layer ) { 
              layer.bindPopup (feature.properties.NAZWA_STAC ); 
          } 
 
        }).addTo(map); 
      }); 
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Wykorzystana została metoda bindPopup, która powoduje przypisanie odpowiedniego okna infor-

macyjnego do warstwy. Jej argument może być dowolnie zmieniany w celu zmiany zawartości okna. 

2.4 Programowanie interakcji z obiektami powierzchniowymi. 

W podobny sposób możliwe jest programowanie interakcji z innymi typami obiektów przestrzennych 

pochodzących z warstwy geojson. 

Otwarcie pliku „interakcja3.htm” w przeglądarce internetowej spowoduje załadowanie warstwy wo-

jewodztwa.json i umieszczenie jej w komponencie mapowym. 
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W podobny sposób możemy oprogramować interakcję kliknięcia w obiekt przestrzenny poprzez mo-

dyfikację kodu. 

$.getJSON("wojewodztwa.json" , function( data ) { 
        wojewodztwa = L.geoJson (data 
        ,{ 
         
        onEachFeature : function (feature , layer ) { 
              layer.bindPopup (feature.properties.jpt_nazwa_ ); 
        } 
 
        }).addTo(map); 
      }); 
       

Każda informacja znajdująca się w odpowiednio przygotowanej warstwie może zostać wyświetlona. 

Wystarczy przygotować w środowisku QGIS odpowiednie warstwy i zapisać je jako plik GeoJSON. 

Możliwa jest oczywiście zmiana stylu wyświetlania warstwy. Aby zaznaczyć granice województw do-

dajmy następujący kod: 

wojewodztwa.setStyle ( 
        { 
          weight : 2, 
          color : '#f00' , 
          dashArray : '' , 
          fillOpacity : 0.0  
        } 
      ); 

 

Możliwa jest również zmiana „podświetlonego” województwa, czyli takiego nad którym znajduje się 

kursor myszy. Aby to zrobić należy oprogramować dla każdego z obiektów przestrzennych 2 zdarze-

nia: 

• mouseover – zmień styl gdy nad obiektem znajduje się kursor, 

• mouseout – ustaw początkowy styl, gdy kursor wyjedzie poza obiekt przestrzenny. 
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Fragment kodu odpowiedzialny za zmianę stylizacji: 

      var wojewodztwa =null ; 
      $ .getJSON("wojewodztwa.json" , function( data ) { 
        wojewodztwa = L.geoJson (data 
        ,{ 
         
        onEachFeature : function (feature , layer ) { 
              layer.bindPopup (feature.properties.jpt_nazwa_ ); 
               
              layer.on ({ 
                  mouseover : function(e) { 
                    var layer = e.target ; 
                    layer.setStyle ({ 
                      fillOpacity : 0.5  
                    }); 
                  }, 
                  mouseout : function(e) { 
                    layer.setStyle ({ 
                      fillOpacity : 0.0  
                    }); 
                  } 
              }); 
        } 
 
        }).addTo(map); 
      }); 

 


