
CCoorree  FFeeaattuurreess
- Raster and vector support
- Integration with GRASS GIS
- Extensible plugin architecture
- Digitizing tools
- Print composer
- Python language bindings
- OGC support (WMS, WFS)
- Overview panel
- Spatial bookmarks
- Identify/Select features
- Edit/View attributes
- Feature labeling
- On the fly projection

PPlluuggiinnss
- GRASS
- fTtools
- GPS tools
- Delimited text import
- PostGIS import tool
- North arrow
- Scale bar
- Raster georeferencing tool
- WFS
- ...

MMuullttii--ppllaattffoorrmm
- GNU/Linux
- Unix
- Mac OS X
- Windows XP

AAmmiitt  aa  QQGGIISS--sseell  mmeeggtteehheettsszz......
- Különböző vektoros formátumok megjelenítése, 

szerkesztése, mint pl. Shape, GRASS vektor, 
PostgreSQL/PostGIS, SpatialLite, ... 

- Raszterek, mint pl. TIFF, ERDAS Img., GRASS, ... 
- Modulok létrehozása Python vagy C++ nyelven 
- Testreszabott GIS alkalmazások  létrehozása Python vagy 

C++ és a QGIS könyvtár felhasználásával.
- Nyomtatási kép készítés a nyomtatás vezérlővel

AAddaatt  iimmppoorrtt  ééss  eexxppoorrtt
- Szövegfájl import és rétegként megjelenítés 
- Shape fájl import PostgreSQL/PostGIS-be
- Trackek, útvonalak és útpontok letöltése a GPS-edről és 

megjelenítése
- OGC WMS és WFS rétegek importja 
- Elemek létrehozása QGIS-ben és feltöltésük a GPSbe 

AA  QQGGIISS  nneemmzzeettkköözzii!!
A világszerte megtalálható felhasználók és fejlesztők közül 
valaki biztosan tud válaszolni a kérdésedre. A QGIS-t 
önkéntesek 30 nyelvre lefordították többek között francia, 
holland, orosz, japán, kínai, indonéz, szlovák, olasz, német, 
portugál és magyar nyelvre! 

AAllaappffuunnkkcciióókk
- Raszter és vektor támogatás
- Integráció GRASS GIS-sel
- Bővíthető modul architektúra
- Digitalizáló eszközök
- Nyomtó vezérlő
- Python nyelvi kötések
- OGC támogatás (WMS, WFS)
- Áttekintő térkép
- Térbeli könyvjelzők
- Elem azonosítás/szelekció
- Attribútumok módosítása
- Elemek címkézése
- Vetületi átszámítás röptében

MMoodduullookk
- GRASS
- fTools
- GPS eszközök
- Szövegfájl import
- PostGIS import eszköz
- Észak jel
- Lépték vonalzó
- Raszter georeferálás
- WFS
- és még továbbiak

TTööbbbb  ppllaattffoorrmm
- GNU/Linux
- Unix
- Mac OS X
- Windows

uuaannttuumm  GGIISS
Nyíltforrású térinformatikai rendszer - http://qgis.org



Project Administrator: Gary Sherman
Email: info@qgis.org
Home Website: http://qgis.osgeo.org
Download Website: http://download.qgis.org
Wiki Website: http://wiki.qgis.org
Forum Website: http://forum.qgis.org
IRC: #qgis on freenode.net

QQGGIISS  pplluuggiinnss
Create all kinds of tools!

ÚÚjj  ccíímmkkéézzééss  &&  
mmeeggjjeelleennííttééss
Az új címkézés és megjelenítés 
infrastruktúrát használhatod. 
Komplex szimbólumokat és 
egymást nem takaró címkéket 
hozhatsz létre.

Projekt elnök: Gary Sherman
Email: info@qgis.org
Honlap: http://qgis.org
Letöltés: http://download.qgis.org
Wiki honlap: http://qgis.org/wiki
Fórum honlap: http://forum.qgis.org
IRC: #qgis on freenode.net

ÚÚjj  nnyyoommttaattááss  vveezzéérrllőő
Rácsot adhatsz a térkép összeállításhoz, a térkép 
elforgatható, a projektenként egy összeállítás korlátozást 
megszüntettük, nyilakat és alakzatokat addhatsz az 
összeállításhoz.

ÚÚjj  mmeezzőő  kkaallkkuullááttoorr
Új attribútumok léterhozása és feltöltése számított 
adatokkal. 

QQGGIISS  pplluuggiinnss
Create all kinds of tools!

GGRRAASSSS  eesszzkköözzttáárr
A QGIS és a GRASS együtt 
dolgozik. Új GRASS modulok 
könnyen hozzáadhatók.

SSúúggúú  ééss  ttáámmooggaattááss
A QGIS támogatást egy lelkes 
felhasználói és fejlesztői 
közösség adja. Számos aktív 
levelezőlista és egy barátságos 
chat csatorna biztosítja a 
közvetlen hozzáférést más 
felhasználók és fejlesztők 
segítségéhez és tanácsaihoz. 
Üzleti fejlesztés is lehetséges 
(látogasd meg a Quantum GIS 
honlapot a részletekért).




