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Οδηγίες χρήσης του QGIS 
 

LAYER PANEL / ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

Η ειςαγωγι των Layers πραγματοποιείται με “drag and drop” ι από το “LAYER” / “ΕΠΙΠΕΔΟ”. Η κζςθ των Layers 

πρζπει να είναι ιεραρχθμζνθ. Σα Layers που βρίςκονται «πιο ψθλά» ςτθ λίςτα του “Layer Panel”/”Διαχείριςθ 

Επιπζδων” επικαλφπτουν τα αυτά που βρίςκονται «από κάτω».  

Η Layer Panel”/”Διαχείριςθ Επιπζδων” δίνει τθ δυνατότθτα: 

i. αλλαγισ των «τυλ» των  Layers,  

ii. αρχειοκζτθςθσ των Layers ςε ομάδεσ, 

iii. αλλαγισ κζςθσ των  Layers και 

iv. τθν απομάκρυνςθ του από τθ λίςτα “Layer Panel”/”Διαχείριςθ    

Επιπζδων” 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ! Για τθν επεξεργαςία των Layers, ο χριςτθσ κα πρζπει να βρίςκεται 

ςτο επίπεδο Layer που κζλει να ςχεδιάςει (να κάνει κλικ πάνω ςτο Layer για να 

το επιλζξει). 

 

DIGITIZING TOOLBAR / ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ 

Με τθν Digitizing Toolbar/Γραμμι Εργαλείων Ψθφιοποίθςθσ γίνεται θ επεξεργία του επιπζδου (Layer). 

Παρακάτω, ακολουκεί θ παρουςίαςθ των εντολϊν τθσ toolbar. 

 

I. Με το toggle Editing τίκεται το επίπεδο (Layer), που επικυμεί ο χριςτθσ, ςε κατάςταςθ 

επεξεργαςίασ. 

                          

II. Save, όπου αποκθκεφονται όλεσ οι αλλάγεσ ςτο πεδίο επεξεργαςίασ (και ΟΧΙ οι ρυκμίςεισ ςτο 

project). 

III. Add features. Με τθν ενολι αυτι ειςάγουμε αντικείμενα(feature) ςτο επίπεδο (Layer). 

IV. Add circular string. Η δθμιουργία καμπυλϊγραμμων τμθμάτων. 

V. Move. Η μετακίνθςθ δεν επιφζρει χωρικι αλλαγι ςτο feature, αλλά μόνο αλλαγι κζςθσ. 

VI. Node tool. Με τθν εντολι αυτι μπορεί ο χριςτθσ να μετακινιςει τισ κορυφζσ του feature, 

επιφζροντασ αλλαγι τθσ γεωμετρίασ. 
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LAYER PROPERTIES - STYLE / ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΣΤΛ 

Οι ιδιότθτεσ των Layers, που ειςάγονται ςτο Project, βρίςκονται ςτθν καρτζλα των “Properties”. Σο άνοιγμα τθσ 

καρτζλασ  γίνεται με δεξί κλικ πάνω ςτο Layer και επιλογι του “Properties”/“Ιδιότθτεσ”. 

Η αλλαγι του προεπιλεγμζνου ςτυλ του νζου 

επιπζδου γίνεται ςτθν καρτζλα “Style”/“τυλ” του 

παρακφρου διαλόγου Layer Properties.  

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει: 

I. Σον τφπο ςυμβολιςμοφ 

II. Σα χρϊματα όλων των ςτοιχείων του  

             επιλεγμζνου τφπου ςυμβολιςμοφ. 

III. Σο πάχοσ των γραμμϊν. 

IV. Σο Layer Transparency.  

 

 

 

Για τθν αποκικευςθ των αλλαγϊν ο χριςτθσ 

πρζπει να πατιςει Save Layer Edits (και όχι το Save 

του Project). 

ATTRIBUTE TOOLBAR / ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΩΝ 

Οι πρϊτεσ εντολζσ τθσ  “Attribute Toolbar” περιζχει τισ εντολζσ info και select/unselect των αντικειμζνων (features) 

που ειςάγονται ςτο Layer. 

Ζπειτα, ακολουκεί ο πίνακασ “Attribute Table” των Layers καταχωροφνται οι πλθροφορίεσ που χαρακτθρίηουν το 

feature που ειςάγει ο χριςτθσ ςτο επίπεδο επεξεργαςίασ. Σο άνοιγμα του “Attribute Table” γίνεται με δεξί κλικ 

πάνω ςτο Layer και επιλογι του “Attribute Table” ι άπο τθν “ Attribute Toolbar”. (περιζχεται ςτο πράςινο πλαίςιο) 

 

Ζνα άλλο βοθκθτικό εργαλείο είναι το “Measure Line”(περιζχεται ςτο ροη πλαίςιο). Ο χριςτθσ μπορεί να μετριςει 

το εμβαδό, μικοσ και  γωνία. 

SNAPPING AND DIGITIZING OPTIONS / ΕΠΙΛΟΓΕ ΠΡΟΚΤΡΩΗ 

Η ενεργοποίθςθ των snaps γίνεται από τα SETTINGS/ΡΤΘΜΙΕΙ → SNAPPING OPTIONS/ΕΠΙΛΟΓΕ 

ΠΡΟΚΤΡΩΗ(Snapping).  

τον πίνακα που εμφανίηεται, επιλζγεται ςτο Layer selection το “Advanced”/ “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕ” για τθν εμφάνιςθ 

όλων των επιπζδων, που ζχουν ειςαχκεί ςτο Layer Panel/Πίνακα επιπζδων, ςτθ ςτιλθ “Layer”.  

τισ ςτιλεσ που ακολουκοφν, ο χριςτθσ ρυκμίηει snapping που επικυμεί. Μπορεί να επιλζξει το είδοσ του snapping, 

δθλαδι αν κα κάνει snapping πάνω ςε κορυφι ι πάνω ςε πλευρά, τθν ανοχι του snapping και τθν μονάδα 

μζτρθςθσ τθσ τιμισ τθσ ανοχισ αυτισ. 
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Σζλοσ, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει αν κα γίνεται μετακίνθςθ πολλϊν κορυφων (vertex) μαηικά ι χωριςτά με τθν 

επιλογι του “Enable topological editing”, το οποίο βρίςκεται κάτω και αριςτερά του πίνακα. 

 

 

ADVANCED DIGITIZING PANEL / ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ 

Η “Advanced Digitizing Toolbar” ενεργοποιείται με τθν τθν ενεργοποίθςθ τθσ “Digitizing Toolbar”/ “Γραμμι 

εργαλείων ψθφιοποίθςθσ”. 

Ανάλογα με το είδοσ του Layer(point, line, polygon) που βρίςκεται ςε επεξεραςία, ενεργοποιοφνται και οι εντολζσ 

που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντίςτοιχο πεδίο. 

 

Παρακάτω ακολουκεί θ παρουςίαςθ των εντολϊν τθσ toolbar που κα κλεικεί ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςθ: 

I. Με τθν πρϊτθ εντολι ο χριςτθσ μπορεί να ςχεδιάςει δίνοντασ το μικοσ ι/και τθν κατεφκυνςθ που 

επικυμεί ι/και τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμεί. Επίςθσ, μπορεί να ςχεδιάςει παράλλθλεσ ι κάκετεσ ωσ 

προσ features του ίδιου επιπζδου ι καποιοφ άλλου επιπζδου, κάνοντασ παράλλθλα και τισ κάτάλλθλεσ 

ρυκμίςεισ ςτον πίνακα “Snapping and Digitizing Options”. 

II. Η εντολι “trace” ακολουκεί τθ γεωμετρία ενόσ ιδθ υπάρχοντοσ αντικειμζνου. 

III. Do/UNDO εντολϊν. 

IV. Περιςτοφι αντικειμζνου. 

V. Απλοποίθςθ αντικειμζνου. 

VI. Δθμιουργία κενοφ “Ring” ςε πολφγωνο. 

VII. Προςκικθ αντικειμζνου. 

VIII. Γζμιςμα “Ring”. 

IX. Διαγραφι “Ring”. 

X. Διαγραφι προςκικθσ αντικειμζνου. 

XI. Reshape feature. Με τθν εντολι αυτι ο χριςτθσ δίνει νζα γεωμετρία ςτο αντικείμενο. 

XII. Χωριςμόσ αντικειμζνου (feature). 

XIII. υνζνωςθ αντικειμζνων(features). 
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CAD – TOOLS 

H “CAD-TOOLS” παρζχει ςτο χριςτθ περιςςότερεσ ςχεδιαςτικζσ δυνατότθτεσ. Σο περιεχόμενο κάκε εντολισ 

απεικονίηεται με εικονίδια, κακοδθγόντασ τον χριςτθ να εκτελζςει ςωςτά τθν εντολι. 

Οι εντολζσ ςτθν toolbar είναι ανά ηεφγθ. Παραδείγματοσ χάρθ, ςτο πρϊτο εικονίδιο δείχνει ςτο χριςτι ότι πρζπει 

να επιλζξει δφο πλευρζσ. το δεφτερο εικονίδιο που ακολουκεί, δείχνει ότι κα δθμιουργθκεί θ προζκταςθ των δφο 

αυτϊν πλευρϊν. Η ίδια φιλοςοφία ακολουκείται και ςτισ υπόλοιπεσ εντολζσ.  

 

ΠΡΟΟΧΗ! Σα αποτελζςματα των εντολϊν δεν εμφανίηονται ςτο επίπεδο ςχεδίαςθσ. Δθμιουργοφνται αυτόματα με 

τον «τρζξιμο» τθσ εντολισ τα CadLayer Lines και CadLayer Points ςτο Layers Panel. Ο χριςτθσ κα πρζπει να 

«μεταφζρει» τθν γεωμετρία ςτο επίπεδο (Layer) που ψθφιοποιεί. 

 

ZOOM TO COORDINATES 

Με τθν εντολι “Zoom to Coordinates” ο χριςτθσ δίνει τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμεί να μεταβεί ςτο χάρτθ. 

 

 

TOPOLOGY CHECKER PANEL 

φμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ζργου, δε κα πρζπει να υπάρχουν τοπολογικά ςφάλματα ςε οριςμζνα πεδία 

ςχεδίαςθσ, όπωσ το πεδίο pst. Για τθ διόρκωςθ αυτϊν των ςφαλμάτων, επιλζγονται «κανόνεσ» μζςω του εργαλείου 

(ςτο κόκκινο πλαίςιο) “Topology Rule settings”. 

Μετά τθν επιλογι των «κανόνων», ο χριςτθσ κα πρζπει να πατιςει το  μικρό “check” ϊςτε τα αποτελζςματα να 

αφοροφν τθν περιοχι που ζχει επιλζξει ςτο χάρτθ. Αν επιλεγεί το μεγάλο “check”, τα αποτελζςματα που κα 

εμφανιςτοφν ςτον πίνακα κα αφοροφν ςε όλο το Project.  

Ο χριςτθσ κα ξζρει ότι ζχουν διορκωκεί όλα τα χωρικά ςφάλματα όταν δε κα εμφανίηεται καμία εγγραφι ςτθ 

ςτιλθ. Ο χριςτθσ οφείλει να ελεγχει ςυχνά για τοπογολικά ςφάλματα ςτθν περιοχι ςχεδιαςισ του και να κάνει τισ 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 
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GEOREFERENCER 

Η εμφάνιςθ του παρακφρου τθσ γεωαναφοράσ γίνεται από το RASTER → GEOREFERENCER → GEOREFERENCER. Σο 

παράκυρο είναι χωριςμζνο ςε 2 περιοχζσ. Η πάνω περιοχι, είναι εκεί που κα εμφανίηονται τα πλζγματα και θ 

κάτω, είναι εκεί που κα προβάλλεται ζνασ πίνακασ, ο οποίοσ κα δείχνει τα GCPs. 
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Η ειςαγωγι τθσ εικόνασ που πρζπει να γεωαναφερκεί γίνεται 

από το FILE → OPEN RASTER. Ζπειτα, ηθτείται θ επιλογι του 

ςυςτιματοσ αναφοράσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ειςαγωγι των ςθμείων, που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 

για τθ γεωαναφορά του χάρτι, γίνεται με τθν εντολι 

“Add Point”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το pop-up window που εμφανίηεται, ο χριςτθσ μορεί 

να ειςάγει τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμεί ι να 

επιλζξει ςυγκεκριμζνα ςθμεία από τον 

ορκοφωτοχάρτθ επιλζγοντασ το “From map canvas”. 
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Επίςθσ, κα πρζπει να ρυκμιςτεί το είδοσ μεταςχθματιςμοφ. Από το 

SETTINGS → TRANSFORMATION SETTINGS  

 

 

 

 

 

 

 

Μόλισ ολοκλθρωκοφν οι ρυκμίςεισ, επιλζγεται το “Start geοreferencing” και με το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ κα 

εμφανιςτεί ςτο Layers Panel ο γεωαναφερμζνοσ χάρτθσ. 

 


