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CELE WYKŁADU

• Poznanie historii Internetu i sieci WWW.

• Zapoznanie z zasadami działania sieci WWW.

• Przegląd technologii WebGIS.

• Przegląd możliwości publikacji danych 
przestrzennych w sieci WWW.

• Zapoznanie z koncepcją sieciowych usług 
przestrzennych zgodnych z INSPIRE.

• Omówienie koncepcji interaktywnych map.

• Przegląd narzędzi umożliwiających tworzenie 
interaktywnych map na stronach WWW.



GŁÓWNY CEL WYKŁADU

Oprogramowanie Desktop GIS Strona WWW

Przekształcanie
danych

przestrzennych



GENEZA POWSTANIA INTERNETU

• Przed powstaniem sieci komputerowych 
wprowadzanie danych i programów wymagało 
bezpośredniego dostępu do maszyn.

• Konieczność zwiększania mocy obliczeniowej 
powodowało konieczność zwiększania komputerów.

• Bezpośredni dostęp do maszyn stawał się coraz 
bardziej utrudniony co przy tamtym sposobie 
programowania powodowało powstawanie dużej 
ilości błędów.

• Korzystanie z komputerów było frustrującym i często 
nieefektywnym zajęciem.



PIERWSZE ROZWIĄZANIA

• W 1957 pojawiła się technologia "Remote 
connection", która umożliwiają zdalne łączenie i 
programowanie komputera na odległość z 
wykorzystaniem terminali.

• Dodatkowo wprowadzono koncepcję korzystania z 
jednego komputera przez wielu użytkowników 
jednocześnie (sieciowe systemy operacyjne).



ARPANET

• Zimna wojna i wyścig zbrojeń - powstanie agencji 
ARPA (Advanced Research Projects Agency).

• ZADANIE: Stworzenie rozległej sieci komputerowej 
łączącej różne ośrodki obliczeniowe, która będzie 
odporna na utraty węzłów.

• Rozpoczęcie projektu ARPANET w 1966.

• Opracowanie protokołu komunikacyjnego dla 
protoplasty Internetu.
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EWOLUCJA

• W 1972 przesłano pierwszy e-mail.

• W międzyczasie zaczęły równolegle pojawiać się inne 
sieci komputerowe. Także w Europie.

• W pewnym momencie różnorodność istniejących 
sieci komputerowych stał się problemem.

• Konieczne okazało się opracowanie wspólnego 
protokołu (języka) komunikacyjnego dla różnych 
sieci.

• Tak powstał transmission control protocol (TCP), 
który później przekształcił się w TCP/IP (TCP/Internet
Protocol).



EWOLUCJA

• Poszczególne podsieci zaczęły przyjmować protokół 
TCP/IP jako obowiązujący.

• ARPANET nadal stanowi największą i najważniejszą 
sieć komputerową.

• W 1982 ARPANET zastępuje protokół NCP i 
wprowadza TCP/IP stając się jedną z podsieci 
wczesnego Internetu.

• Data ta stanowi symboliczny początek sieci Internet.



WCZESNY INTERNET

• Wielki sukces poczty elektronicznej (protokół SMTP).

• Możliwość przesyłania plików z wykorzystaniem FTP 
(File Transfer Protocol).

• Połączenia zdalne (protokół telnet).

• Dostęp do zdalnych zasobów (NFS).

• Pogawędki internetowe (MUT i IRC).



WORLD WIDE WEB

• W 1989 Tim Berners-Lee razem z naukowcami CERN 
opracował system pozwalający na szybkie 
przeglądanie dokumentów naukowych. 

• System ten składał się z:

• Protokołu HTTP (Hypertext Transfer protocol),

• Przeglądarki WorldWideWeb,

• Koncepcji adresów URL,

• Języka HTML.



PROTOKÓŁ HTTP

• Hypertext Transfer Protocol.

• Tekstowy protokół odpowiedzialny za żądanie i 
udostępnianie dokumentów publikowanych w 
ramach sieci WWW.

• Protokół bezstanowy.

Accept text/html,application/x

html+xml,application/xm

l;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Encoding gzip, deflate

Accept-Language pl,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Cache-Control max-age=0

Connection keep-alive

Host www.wizipisi.pl

Żądanie zasobu:

Zapytania:

• GET

POST

• PUT

• DELETE

• OPTIONS

• HEAD

• TRACE

CONNECT



• Uniform Resource Locator

• Identyfikator dokumentów publikowanych w ramach 
sieci www ("adres strony").

1. Użyj protokołu HTTP.

2. Połącz się z hostem ekoportal.gov.pl

3. Przejdź do katalogu 
/resort_srodowiska/jednostki_organizacyjne

4. Zażądaj dokumentu NFOSiGW.html

http://www.ekoportal.gov.pl/resort_srodowiska/jednostki_organizacyjne/NFOSiGW.html

URL



HTML

• Hipertekstowy język znaczników

• Język wykorzystywany do opisywania struktury 
dokumentów publikowanych w ramach sieci WWW.

• Oparty o język SGML.

<html>

<head>

<title>Moja strona</title>

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

</body>

</html>



PRZEGLĄDARKA WWW

• Aplikacja zapewniająca dostęp do sieci WWW.

1. Wykonuje zapytania HTTP na podstawie 
wprowadzonego adresu URL.

2. Pobiera odpowiedź HTTP, która zawiera dokument 
HTML.

3. Prezentuje dokument HTML w formie czytelnej dla 
człowieka.



WORLD WIDE WEB

• W 1992 w sieci dostępnych było ok. 50 stron 
internetowych.

• W 1993 niewiele ponad 150.

• Pojawiły się nowe przeglądarki (Mosaic, Netscape) a 
wraz z nimi nowe możliwości (wygląd stron).

• W 1994 istniało ok. 3000 stron WWW.

• W 1995 już 25000.

• Nastąpił lawinowy wzrost publikowanej informacji.



WEB A NET

• WWW (Web) i Internet (Net) to dwa różne pojęcia.

• Sieć Web to obecnie twarz Internetu (face of the 
Internet), czyli najbardziej widoczna i 
najpopularniejsza jego część.

• Sieć Internet to sieć połączonych urządzeń 
(komputerów).

• Sieć WWW to sieć powiązanych dokumentów 
działająca w ramach Internetu.



WEB 1.0

• Pod koniec XX wieku ogromny rozwój spowodował 
znaczne skomercjalizowanie sieci Web i powstanie 
wielu biznesów internetowych (dotcom boom).

• …i ich szybki upadek.

• Pojawiły się za to znaczące serwisy:

• Google,

• Amazon,

• Ebay.

• Ograniczona interakcja z gościem (księga gości itp), 
animowane gify,





WEB 2.0

• Sieć WWW stała się powszechna.
• Internet przestał być domeną specjalistów.
• Wzrost użytkowników spowodował potrzebę 

komunikacji:
• Komunikatory internetowe (IM) (ICQ, MSN, GG, 

Jabber),
• Blogi internetowe,
• Serwisy społecznościowe (Friendster, Myspace, 

Facebook),
• serwisy VGI (OpenStreetMap, Google Maps).

• Pojawiają się treści tworzone przez zwykłych 
użytkowników dotyczące zwykłych wydarzeń.

• Nowe technologie (streaming video – YouTube itp., AJAX 
- asynchroniczne żądania HTTP).







WEB 3.0

• Hipotetyczny krok ewolucji sieci WWW.

• Zakłada się, że będzie to sieć powiązanych i 
opisanych semantycznie danych, które mogą być 
przetwarzane przez maszyny – Semantic Web.



HISTORIA SYSTEMÓW GIS

• Ewolucja systemów GIS jest silnie skorelowana z 
rozwojem technologii IT.

• Silnie związane z administracją np.: system CGIS.

• Dostępne dla użytkowników: SYMAP, Odyssey GIS, 
Arc/Info.



WEB GIS

• Etap zapoczątkowany poprzez powstanie i rozwój sieci WWW 
na początku lat 90.

• Zmiana koncepcji funkcjonowania systemów GIS i 
udostępniania danych przestrzennych.

• GIServices zastępuje GISystems.

• GIS przyjazny dla "zwykłego" użytkownika.

• Skupia się na znajdowaniu odpowiedzi na
konkretne pytania.

• Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

• geoprzesterzenne usługi sieciowe,

• geoportale,

• mobilny GIS.



GEOPRZESTRZENNE USŁUGI 
SIECIOWE

• Usługa sieciowa to aplikacja, która oferuje pewne 
funkcjonalności, implementująca logikę biznesową, a jej 
operacje wywoływane są poprzez zapytania protokołu 
HTTP.

• Wykorzystanie usług sieciowych wpisuje się w koncepcje 
architektury SOA (Service Oriented Architecture).

• Przykłady standardowych usług geoprzestrzennych OGC:

• usługa mapowa WMS (dane rastrowe),

• usługa pobierania WFS (dane wektorowe),

• usługa katalogowa CS-W (metadane),

• usługa przetwarzania WPS.



GEOPRZESTRZENNE USŁUGI 
SIECIOWE

• Przykład wykorzystania:

• Zapytanie GetMap usługi WMS:

• Wynik:

http://wms.zgkikm.wroc.pl/geoserver/wms?service=WMS&request=Get

Map&version=1.0&LAYERS=w_granice&BBOX=16.806650950627315,51.04

0737611156054,17.177332373245918,51.21228966772256&width=512&hei

ght=512&format=image/png



GEOPORTALE

• Aplikacje webowe stanowiące punkt dostępowy do 
danych przestrzennych z wykorzystaniem 
przeglądarki internetowej.

• Umożliwiają najczęściej:

• przeglądanie dostępnych zasobów,

• wyszukiwanie zbiorów danych,

• wizualizację map,

• wykonywanie prostych 
analiz,

• nakładanie warstw.



MOBILNY GIS

• Systemy GIS stały się dostępne również na urządzenia 
mobilne takie jak:
• palmtopy,
• smartfony,
• tablety.

• Aplikacje mobilne to obecnie najdynamiczniej 
rozwijająca się część rynku GIS.

• Bazują na funkcjach lokalizacyjnych 
wykorzystujących m.in.:
• sieć GSM,
• moduły GPS

• Służą przede wszystkim do prezentacji 
personalizowanych map i zbierania informacji 
społecznościowych (VGI).



SDI

• Spatial Data Infrastructure - Infrastruktura Danych 
Przestrzennych.

• "Zespół odpowiednich technologii, środków politycznych
i ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych,
które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz
korzystanie z nich"

• Służy do wyszukiwania, oceny, transferu i stosowania
danych przez użytkowników:
• administracji publicznej,
• sektora gospodarczego,
• sektora społecznego,
• środowiska akademickiego,
• obywateli.

J. Gaździcki "Kompendium SDI"



SDI

• W praktyce SDI implementowana jest w formie 
rozproszonego GISu opartego na usługach sieciowych z 
geoportalami jako punktami dostępowymi.

• Jest wdrażana i utrzymywana przez administrację.

• Za początek uznaje się powołanie do życia amerykańską 
NSDI w 1994.

• Opiera się na standardach np.:
• normy ISO z serii 19100,
• standardy Open Geospatial Consortium (OGC).

• Silnie wykorzystuje metadane.

• W Europie realizowana m.in. w ramach postanowień 
dyrektywy INSPIRE.



ARCHITEKTURA ROZWIĄZAŃ WEB GIS

Baza danych 
przestrzennych

Baza danych 
przestrzennych

warstwy

WMS

WFS

Desktop GIS

WWW

Geoportale

Urządzenia 
mobilne



KOMPONENTY MAPOWE

• Strony WWW mogą zawierać komponenty mapowe 
pozwalające na osadzanie interaktywnych map.



KOMPONENTY MAPOWE

• Pozwalają na wyświetlanie danych przestrzennych w 
standardowych przeglądarkach WWW.

• Zapewniają podstawową interakcję z użytkownikiem 
m.in.:

• przybliżanie,

• przesuwanie,

• zaznaczanie,

• zarządzanie warstwami.

• Interakcja z wykorzystaniem klawiatury, myszy oraz 
ekranów dotykowych.



BIBLIOTEKI KOMPONENTÓW 
MAPOWYCH

• Komponenty mapowe dostępne są w formie 
bibliotek napisanych w języku JavaScript.

• Wykonywane w przeglądarce WWW po stronie 
klienta.

• Pozwalają na wyświetlanie danych przestrzennych 
uzyskanych z sieciowych usług geoprzestrzennych.

• Przykładowe biblioteki:
• Leaflet,
• OpenLayers,
• MapBox,
• Google Maps.



BIBLIOTEKA LEAFLET

• Wolna biblioteka komponentu mapowego.

• Licencja BSD.

• Dostępny kod źródłowy.

• "Lekka" biblioteka.

• Wsparcie dla urządzeń mobilnych.



BIBLIOTEKA LEAFLET

• Wspierane źródła danych:

• mapy rastrowe kafelkowe – OSM, MapBox,

• warstwy rastrowe WMS,

• warstwy wektorowe GeoJSON,

• obrazy rastrowe.

• Dodatkowe elementy:

• znaczniki (markery),

• okna powiadomień (pop-up),

• geometria wektorowa.

• Duże zbiory wtyczek.



BIBLIOTEKA LEAFLET

• Dostępna do pobrania ze strony:

http://leafletjs.com



DLACZEGO WARSTWY RASTROWE?

• Dane w postaci tablicy pikseli.

• Najczęściej wykorzystywane źródła danych dla 
komponentów mapowych.

• Podkłady mapowe.

• Brak konieczności renderingu – załączona stylizacja.

• Możliwość pobrania fragmentu mapy do 
wyświetlenia.

• Możliwość zastosowania kompresji obrazów.

• Dostępne poprzez usługi WMS lub WMTS.



DANE WEKTOROWE

• Składają się z:

• geometrii – poszczególne wierzchołki,

• atrybutów.

• Wykorzystywane do przedstawiania obiektów 
przestrzennych.

• Konieczne jest złożenie wierzchołków w geometrię, 
stylizacja i wyświetlenie po stronie klienta.

• Dostępne przez usługi WFS i w formie serializacji
GeoJSON.



PRZYGOTOWANIE DANYCH 
RASTROWYCH

• Jako źródło danych rastrowych wykorzystane zostaną 
standardowe usługi WMS.

• Aby je wyświetlić konieczne jest posiadanie adresu 
URL usługi WMS.

• Przykładowe dostępne usługi:

• http://geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-
przegladania-wms

• http://geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-
przegladania-wmts

http://geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms


PRZYGOTOWANIE DANYCH 
RASTROWYCH

• Adres usługi WMS:

• Podgląd danych rastrowych udostępnianych w 
ramach usługi WMS w QGIS:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer



PRZYGOTOWANIE DANYCH 
RASTROWYCH

• Możliwe jest przygotowanie własnych danych 
przestrzennych z wykorzystaniem aplikacji 
GeoServer.

1. Wybór źródła np. Shapefile, PostGIS.

2. Import danych do GeoServera.

3. Przygotowanie stylizacji.

4. Udostępnienie usługi.

5. Dostęp poprzez adres URL usługi.



WYBÓR ŹRÓDŁA DANYCH

• Wykorzystanie QGIS i OpenGeo Explorer:



IMPORT DANYCH DO GEOSERVERA

• GeoServer dostępny lokalnie pod adresem: 
http://localhost:8080/geoserver

• Sprawdzenie w GeoServerze:

http://localhost:8080/geoserver


PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI

• Stylizacja z wykorzystaniem 
SLD.

• Publikacja stylu.

• Przypisanie do warstwy.



SPRAWDZENIE

• Podgląd warstw:



UDOSTĘPNIENIE USŁUGI

• Warstwa jest dostępna pod adresem:

http://localhost:8080/geoserver/moje_dane/wms



STRUKTURA STRONY WWW

• Współczesne strony WWW zbudowane są w oparciu 
o 3 technologie:

• HTML – struktura i treść,

• CSS – stylizacja i prezentacja,

• JavaScript – dynamika.

• Za obsługę tych technologii odpowiedzialna jest 
przeglądarka WWW – wszystko odbywa się po 
stronie klienta.

• Aby umieścić na stronie komponent mapowy 
konieczne jest odpowiednie wykorzystanie tych 3 
technologii.



HTML

• Oparty na znacznikach język strukturyzujący stronę 
WWW.

• Za jego pomocą wskazujemy, w którym miejscu ma 
być umieszczony komponent mapowy.

• Umieszczenie w kodzie strony elementu HTML 
<div/> ("sekcja") z odpowiednim identyfikatorem:

<div id="map"></div>

znacznik kończący

znacznik rozpoczynający

identyfikator



PRZYKŁAD

<html>

<head>

<title>Moja strona</title>

</head>

<body>

<h1>Witaj na mojej stronie!</h1>

<p>Poniżej powinien być umieszczony komponent mapowy:</p>

<p>Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie!</p>

</body>

</html>



PRZYKŁAD

<html>

<head>

<title>Moja strona</title>

</head>

<body>

<h1>Witaj na mojej stronie!</h1>

<p>Poniżej powinien być umieszczony komponent mapowy:</p>

<div id="map"></div>

<p>Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie!</p>

</body>

</html>

NOWOŚĆ

???



CSS

• Cascading Style Sheets – kaskadowe arkusze stylów.

• Oparte na regułach stylizacyjnych.

• Pozwalają zmieniać wygląd strony WWW.

• Z wykorzystaniem CSS ustalamy wielkość 
komponentu mapowego i jego wygląd.

• Importujemy również arkusz stylów biblioteki 
Leaflet.

<link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.css" />



CSS

• Ustalanie wielkości komponentu:

• Za pomocą reguł umieszczonych w atrybucie 
"style":

• W regułach CSS:

<div id="map" style="width:800px;height:600px"></div>

Szerokość w pikselach Wysokość w pikselach

#map {

width : 800px;

height : 600px;

}

Identyfikator elementu



PRZYKŁAD
<html>

<head>

<title>Moja strona</title>

<style type="text/css">

#map {

width : 500px;

height : 300px;

border : 1px solid black;

}

h1 {

color : blue;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Witaj na mojej stronie!</h1>

<p>Poniżej powinien być umieszczony komponent mapowy:</p>

<div id="map"></div>

<p>Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie!</p>

</body>

</html>

reguły



JAVASCRIPT

• Skryptowy język programowania.

• Umożliwia zmianę struktury i stylizacji strony WWW.

• Pozwala na asynchroniczną komunikację AJAX.

• Nadaje stronie dynamikę i pozwala definiować jej 
zachowanie.

• Serce działania komponentu mapowego.

• Konieczne jest zaimportowanie zewnętrznego 
skryptu biblioteki Leaflet:

<script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>



JAVASCRIPT

• Konfiguracja komponentu mapowego odbywa się za 
pomocą kodu JavaScript:

• Inicjalizacja komponentu,

• Wybór początkowego zakresu przestrzennego,

• Wybór dostępnych narzędzi mapowych,

• Wybór warstw do załadowania,

• Dodawanie elementów: markery, okna 
informacyjne,

• Obsługa zdarzeń.



INICJALIZACJA KOMPONENTU
<html>

<head>

<title>Interaktywna mapa</title>

</head>

<body>

<div id="map" style="width:500px;height:300px"></div>

<link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.css" />

<script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>

<script type="text/javascript">

var map = L.map("map");

</script>

</body>

</html>

Przypisanie komponentu do elementu

o identyfikatorze "map".



PIERWSZA MAPA

• Aby dodać warstwę OpenStreetMap należy wskazać 
adres usługi map kaflowych i utworzyć nową 
warstwę.

• Oprócz tego należy ustalić początkowy widok 
poprzez podanie współrzędnych w układzie WGS84:

var map = L.map("map");

L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

map.setView([52.232222, 21.008333], 10);

adres usługi:

współrzędne przybliżenie



PIERWSZA MAPA



PRZYBLIŻENIE

• Ustalanie przybliżenia:

• Gdzie wartość to liczba określająca przybliżenie – im 
wyższa tym większe przybliżenie.

map.setZoom( wartość );

1 5 13



USTALANIE ZAKRESU

• Możliwe jest ustalenie widoku poprzez podanie 
zakresu w postaci BoundingBox'a.

• Komponent automatycznie ustali zakres i 
przybliżenie mapy.

map.fitBounds([[ południe , zachód ],[ północ , wschód ]]);

map.fitBounds([[47.72454,7.73437],[55.85064,29.70703]]);



USTALANIE ZAKRESU

• Możliwe jest również ustalenie maksymalnego 
zakresu poprzez wykorzystanie:

map.fitWorld();



USTALANIE OGRANICZEŃ

• Pozwala na zablokowanie możliwości przesunięcia 
widoku poza określony zakres.

map.setMaxBounds([[47.72454 , 7.73437],[55.85064 , 29.70703]]);



KONTROLKI MAPY

• Możliwe jest włączenie lub wyłączenie 
podstawowych kontrolek mapy:

• Przyciski przybliżenia,

• Informacje o mapie,

• Skala.



PRZYBLIŻENIE

• Domyślnie włączone.

• Możliwe jest wyłączenie za pomocą kodu:

map.zoomControl.removeFrom(map);



INFORMACJE O MAPIE

• Leaflet umożliwia dodanie dodatkowej informacji o 
mapie domyślnie wyświetlanej w prawym dolnym 
rogu.
map.attributionControl.addAttribution("Dane: OpenStreetMap");



SKALA

• Możliwe jest dodanie paska skali.

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



DODAWANIE WARSTW WMS

• Podłączanie warstw wms wymaga posiadania:

• adresu URL usługi wms,

• nazwy warstw do załadowania.

• Pozostałe parametry określają:

• Identyfikator "id",

• Format danych "format",

• Przeźroczystość "transparent"

• Wersję WMS "version"

L.tileLayer.wms(" adres ",{id: "orto", layers:" nazwa_warstwy ",format: 'image/png',

transparent : 'true',version : '1.1.1'}).addTo(map);



DODAWANIE WARSTW WMS

Adres: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer

Nazwa warstwy: Raster

L.tileLayer.wms("http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer",
{layers:"Raster",format: 'image/png',transparent : 'true',version : '1.1.1'}).addTo(map);



DODAWANIE WARSTW WMS

Adres: http://localhost:8080/geoserver/moje_dane/wms

Nazwa warstwy: zab_Wroclaw

L.tileLayer.wms("http://localhost:8080/geoserver/moje_dane/wms",

{layers:"zab_Wroclaw",format: 'image/png',transparent : 'true',version : '1.1.1'}).addTo(map);



DODAWANIE WARSTW WMS

• Aby warstwa była widoczna należy ustalić 
odpowiedni początkowy zakres przestrzenny.

• Możliwe jest znalezienie zakresu przy pomocy 
aplikacji QGIS.



DODAWANIE ZNACZNIKÓW

• Znaczniki ("markery") pozwalają na zaznaczenie 
punktów na mapie.

• Aby dodać marker należy znać jego współrzędne.
L.marker([ 52.232222, 21.008333 ]).addTo(map);



DODAWANIE OKRĘGÓW

• Możliwe jest dodanie znaczników w formie okręgów 
pozwalających na zaznaczanie pewnych obszarów.

• Promień może być wyrażony w:

• metrach (element "circle"):

• W pikselach (element "circleMarker")

L.circle([ 52.232222, 21.008333 ]).setRadius(500.0).addTo(map);

L.circleMarker([ 52.232222, 21.008333 ]).setRadius(50.0).addTo(map);



DODAWANIE OKRĘGÓW



DODAWANIE OKIEN 
INFORMACYJNYCH

• Okno informacyjne umożliwia wyświetlenie na 
mapie informacji w "dymku".

• Informacja może być przypisana do znacznika:
L.marker([ 52.232222, 21.008333 ]).bindPopup("Informacja!").addTo(map).openPopup();



DODAWANIE OKIEN 
INFORMACYJNYCH

• Może być też niezależna:
L.popup().setLatLng([ 52.232222, 21.008333 ]).setContent("Informacja!").openOn(map);



SZYBKIE GENEROWANIE 
KOMPONENTÓW MAPOWYCH

Możliwe jest użycie odpowiedniej wtyczki QGIS "Interactive 
Map Export" do szybkiego generowanie komponentu 
mapowego zawierającego załadowane warstwy WMS:

1. Należy załadować warstwy WMS.

2. Ustalić ich kolejność w legendzie.

3. Uruchomić wtyczkę "Interactive Map Export"



SZYBKIE GENEROWANIE 
KOMPONENTÓW MAPOWYCH

4. Skopiować wygenerowany kod i umieścić go na 
stronie WWW.



DODAWANIE ELEMENTÓW

• Wygenerowany za pomocą wtyczki kod może być 
modyfikowany, dzięki czemu mapa może być 
wzbogacona o:

• znaczniki, okręgi, okna informacyjne,

• kontrolki: skala, informacje o mapie.

• Dodatkowe modyfikacje muszą być umieszczone 
wewnątrz elementów <script></script>



DODAWANIE ELEMENTÓW
<html>

<head>

<title>Interaktywna mapa</title>

</head>

<body>

<div id="map" style="width:500px;height:300px"></div>

<link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.css" />

<script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>

<script type="text/javascript">

var map = L.map("map");map.fitBounds([[51.1035634235,16.8831791348],[51.1622038293,16.9923268366

<!-- NOWE ELEMENTY -->

L.popup().setLatLng([ 51.14109, 16.94360 ]).setContent("Stadion miejski we Wrocławiu.").openOn

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

</script>

</body>

</html>



UMIESZCZANIE KOMPONENTÓW NA 
STRONACH WWW

• Przygotowany komponent mapowy może być 
umieszczony na dowolnej stronie WWW poprzez 
wklejenie kodu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


