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Plugins
Modulok
Amit a QGISsel megtehetsz...
 Különböző vektoros formátumok megjelenítése, szerkesztése, mint pl.
Shape, GRASS vektor, PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, ...
 Raszterrek min pl. TIFF, ERDAS Img., GRASS, ...
 Modulok létrehozás Python vagy C++ nyelven.
 Testreszabott GIS alkalmazások létrehozása Python vagy C++ nyelven és
a QGIS könyvtár felhasználásával.
 Nyomtatási lap készítés a nyomtatás vezérlővel

Import and Export Data






Szöveg fájl import és rétegként megjelentés
Shape fájl import PostgreSQL/PostGISbe
Trackek, útvonalak és útpontok letöltése a GPSről és megjelenítés
OGC WMS és WFS réteg import
Elemek létrehozása QGISben és feltötésük a GPSbe

A QGIS nemzetközi!
A világszerte megtalálható felhasználók és fejlesztők közül valaki biztosan
tud válaszolni a kérdésedre. A QGISt önkéntesek több mint 30 nyelvre
lefordították, többek között francia, holland, orosz, japán, kínai, indonéz,
szlovák, olasz, német, portugál és magyar nyelvre!
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Profi vonaltípusok csak pár kattintásnyira vannak. Jelek elhelyezése a vonal
mentén vagy megadott töréspontokban.

Modul
kezelése
a modul kezelő
Createikonok
all kinds
of tools!
párbeszédablakában.

Új tábla összekapcsolás
Az új összekapcsolás elemmel röptében kapcsolhatsz össze több réteget.
Gyors és egyszerű.

QQGGIS
ISSpzleurgvienrs
A QGIS 1.7 a saját WMS szerverével
Create all kinds of tools!
érkezik, mely lehetővé teszi a QGIS
projektek webes szolgáltatását.
Megadhatod a WMS szolgáltatás
képességeit a projekt tulajdonságok
között.
A QGIS Szerver támogatja a GetPrint
kérést, mely a nyomtatási képben
megszokott minőségű PDF eredményt
állít elő.
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A QGIS támogatást egy lelkes
felhasználói és fejlesztői közösség adja.
Számos aktív levelező lista, egy aktív
fórum és barátságos csevegő csatorna
biztosítja a közvetlen hozzáférést más
felhasználók és fejlesztők segítségéhez és
tanácsaihoz.
Üzleti fejlesztés is lehetséges (látogasd
meg a Quantum GIS honlapot a
részletekért).

