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Εγκατάσταση λογισμικού QGIS

● Το Quantum GIS (QGIS) είναι ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα και 
διέπεται από την άδεια General Public License (GNU). 

● Το QGIS αποτελεί επίσημο πρόγραμμα του Open Source Geospatial 
Foundation (OSGeo). Τρέχει σε Linux, Unix, Mac OS X και Windows 
και υποστηρίζει πολλές μορφές γεωγραφικών δεδομένων 
(ανυσματικών και ψηφιδωτών) και μορφές βάσεων δεδομένων. Έχει 
αρκετές λειτουργικές δυνατότητες που αυξάνονται με τις νεότερες 
εκδόσεις που είναι συνεχείς.

● Το QGIS είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα http://www.qgis.org και 
η έκδοση για Windows που διδάσκεται εδώ είναι η 1.8.0 “Lisboa” (
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.8.0-2-Setup.exe)

http://www.qgis.org/
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.8.0-2-Setup.exe


  



  

http://www.RedOffice.com

http://www.RedOffice.com/


  

Δημιουργία ενός θεματικού χάρτη

● Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός θεματικού χάρτη 
είναι να υπάρχει στη γεωγραφική βάση δεδομένων η μεταβλητή 
προς χαρτογράφηση. 

● Η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να είναι αριθμητική ώστε να μπορεί το 
λογισμικό GIS να υπολογίσει αυτόματα τις ομάδες στις οποίες θα 
χωριστούν οι τιμές της μεταβλητής.

● Σε κάθε ομάδα αποδίδεται ένα χρώμα και ακολούθως χρωματίζονται 
τα χωρικά στοιχεία (σημεία, γραμμές ή πολύγωνα).



  

Δεδομένα

● Η γεωγραφική βάση δεδομένων περιλαμβάνει τους 325 Δήμους της 
Ελλάδας όπως διαμορφώθηκαν με βάση το σχέδιο Καλλικράτη. 

● Τα περιγραφικά δεδομένα (μεταβλητές) αφορούν το επίπεδο 
εκπαίδευσης κατά φύλο το 1991 και το 2001 για κάθε Δήμο με βάση 
τα δεδομένα των αντίστοιχων απογραφών πληθυσμού της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

● Ο χάρτης των δήμων με τη γεωγραφική βάση δεδομένων και 
ενσωματωμένα τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, προέρχεται από τα Δημόσια 
Ανοιχτά  Δεδομένα (http://geodata.gov.gr/geodata)

● Θα δημιουργηθεί ένας θεματικός χάρτης με το ποσοστό κατόχων 
διδακτορικού μεταξύ των ανδρών το 2001

http://geodata.gov.gr/geodata
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1. Εκκίνηση του λογισμικού QGIS

Από το Start των Windows επιλέξτε 

All Programs 

       -> Quantum GIS  Lisboa

              -> Quantum GIS Desktop (1.8.0)



  

2. Εισαγωγή της γεωγραφικής βάσης 
δεδομένων

● Από το μενού Επίπεδο επιλέξτε Προσθήκη Διανυσματικού 
Επιπέδου. 

● Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε στο κουμπί Αναζήτηση και 
πλοηγηθείτε στον φάκελο όπου έχετε αποθηκεύσει ένα 
διανυσματικό επίπεδο χάρτη

● Στο παράδειγμα επιλέγουμε το αρχείο OTA_KAL_EDU.shp και πατάμε 
στο κουμπί Open. 

● Πατάμε το κουμπί Open στο παράθυρο αυτό ώστε να προστεθεί το 
επίπεδο χάρτη στο περιβάλλον του QGIS.



  



  



  



  

3. Ορισμός μεταβλητής προς χαρτογράφηση

● Στη λίστα επιπέδων χάρτη πατάμε δεξί κλικ πάνω στο OTA_KAL_EDU 
και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Properties. 

● Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα Στυλ (είναι 
η πρώτη στη λίστα). Στη λίστα πάνω αριστερά επιλέγουμε Με 
Βαθμίδες αντί του Μοναδικό Σύμβολο που εμφανίζεται.

● Τα περιεχόμενα του παραθύρου αλλάζουν και μπορούμε τώρα να 
επιλέξουμε το επιθυμητό Στήλη που είναι η μεταβλητή με βάση τις 
τιμές της οποίας θα χρωματιστούν τα πολύγωνα των δήμων. 

● Επιλέγουμε τη μεταβλητή PC01_01_M που είναι  το ποσοστό 
αρρένων κατόχων διδακτορικού το 2001.



  



  



  

4. Ορισμός κλάσεων τιμών 

● Στο επόμενο πεδίο με τίτλο Τύπος μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τον 
αλγόριθμο ταξινόμησης των τιμών της παραπάνω μεταβλητής.

● Επιλέγουμε ταξινόμηση με Natural Breaks (Jenks), ορίζουμε 5 στο 
πεδίο Κλάσεις και πατάμε στο κουμπί Ταξινόμηση.

● Αλλάζουμε την Κλίμακα Χρώματος από Blues σε Reds.

● Ακολούθως πατάμε στο κουμπί Apply και μετά ΟΚ. 

● Πατώντας διπλό κλικ σε κάθε κλάση μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές 
των ορίων της χειροκίνητα. 

● Επιλέγοντας μια κλάση μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο (χρώμα και 
υφή του πολυγώνου και του περιγράμματός του) και να βάλετε 
ετικέτα δίπλα στα όρια τιμών (εδώ ταιριάζει το σύμβολο %).



  



  

Συγχαρητήρια!!!

Ο πρώτος σας θεματικός χάρτης είναι έτοιμος 
στην οθόνη του υπολογιστής σας!



  



  

6. Αποθήκευση Χάρτη

● Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Αποθήκευση Project και 
αποθηκεύουμε το χάρτη στο δίσκο με όνομα της αρεσκείας 
μας. 

● Δώστε ένα όνομα ώστε να θυμάστε τι περιέχει.



  



  

7. Εξαγωγή Χάρτη

● Μπορούμε να αποθηκεύσουμε το χάρτη σε μορφή εικόνας για 
μελλοντική χρήση με διάφορους τρόπους και ποιότητα.

● Μια πρόχειρη αποθήκευση του χάρτη σε μορφή εικόνας με 
γεωαναφορά γίνεται από το μενού Αρχείο -> Αποθήκευση Εικόνας 
ως... 

● Ωστόσο η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεματικού χάρτη για 
χρήση σε εργασίες ή εκθέσεις απαιτεί περισσότερη δουλειά και 
προσοχή σε χαρακτηριστικά του χάρτη όπως η κλίμακα και οι 
μονάδες μέτρησης, ο βορράς και το υπόμνημα. 

● Ένας χάρτης μπορεί να έχει πολλά επίπεδα που καθένα απεικονίζει 
διαφορετικές πληροφορίες. 



  



  

Σύνθεση Εκτύπωσης

● Στην επόμενη ενότητα θα δούμε τη δημιουργία ενός πιο 
επαγγελματικού θεματικού χάρτη με τη χρήση της Σύνθεσης 
Εκτύπωσης του QGIS 1.8.0.

● Για περισσότερη εξοικείωση με βασικές λειτουργίες των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με τη βοήθεια του 
λογισμικού Quantum GIS μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό, στον ιστότοπο: 
http://www.qgis.org/en/documentation/manuals.html, την online 
βοήθεια στην ιστοσελίδα του λογισμικού QGIS καθώς και 
καταχωρήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες χρηστών και 
προγραμματιστών (wiki / forum).

http://www.qgis.org/en/documentation/manuals.html


  

Δημιουργία ενός χάρτη για εργασία



  

Βήμα 1. Ιδιότητες Χάρτη

● Από το μενού Ρυθμίσεις επιλέγουμε Ιδιότητες έργου. 

● Στην καρτέλα Coordinate Reference System που ορίζει το 
σύστημα συνταγμένων, ενεργοποιούμε το Enable on the fly 
‘CRS’ transformation 

● Αν δεν είναι επιλεγμένο, επιλέγουμε από την λίστα που 
βρίσκεται από κάτω (για να το βρείτε πιο εύκολα γράψτε Greek 
στο Filter) το GGRS87 / Greek Grid (ΕΓΣΑ 87) και ακολούθως 
πατάμε στο κουμπί Apply και μετά στο κουμπί ΟΚ. 

● Στην καρτέλα Γενικά στο πεδίο κειμένου Project Title 
εισάγουμε “Ποσοστό ανδρών κατόχων  διδακτορικού το 2001” 
και στο Layer Units επιλέξτε Μέτρα. 

● Πατάμε στο κουμπί Apply και μετά ΟΚ.



  



  



  

Βήμα 2. Ιδιότητες υπομνήματος

● Στη λίστα επιπέδων χάρτη πατάμε δεξί κλικ πάνω στο 
OTA_KAL_EDU και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε 
Μετονομασία, εισάγουμε το κείμενο % Ανδρών με Διδακτορικό 
και πατάμε Enter.

● Από το μενού Αρχειο επιλέγουμε Αποθήκευση Project As... 
και αποθηκεύουμε το χάρτη στο δίσκο με νέο όνομα στο φάκελο 
της αρεσκείας μας. 

● Δώστε ένα όνομα ώστε να θυμάστε τι περιέχει (πχ. 
PhD_Map_jenks5.qgs).



  



  

Βήμα 3. Σύνταξη χάρτη για δημοσίευση

● Από το Αρχείο επιλέγουμε Νέα Σύνθεση Εκτύπωσης.

● Από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Προσθήκη Χάρτη και 
σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο που να καταλαμβάνει το 
μεγαλύτερο τμήμα της σελίδας 



  



  

Εισαγωγή υπομνήματος και κλίμακας

● Από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Add Legend και 
τοποθετούμε το υπόμνημα στο χάρτη πατώντας κλικ πάνω 
δεξιά στη σελίδα. 

● Μετακινούμε το υπόμνημα ώστε να είναι στην επιθυμητή θέση.

● Από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Προσθήκη Scalebar και 
τοποθετούμε την μπάρα κλίμακας πατώντας κλικ κάτω αριστερά 
στη σελίδα του χάρτη. 

● Πατώντας στην καρτέλα Item Properties δεξιά (με επιλεγμένη τη 
μπάρα) μπορούμε να ορίσουμε τις Μονάδες Χάρτη ανά 
μονάδα πλοήγησης να είναι 1000 και  την Ετικέτα Μονάδων 
να είναι «Km» όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



  



  

Εισαγωγή συμβόλου βορρά

● Από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Προσθήκη Εικόνας και 
τοποθετούμε την εικόνα πατώντας κλικ πάνω δεξιά στη σελίδα.

● Από την προεπισκόπηση εικόνων Επιλογές Εικόνας 
επιλέγουμε ένα εικονίδιο που να συμβολίζει το βορρά, ορίζουμε 
ύψος και πλάτος 30 και κλικάρουμε την επιλογή Sync with map 
(Συγχρονισμός με το χάρτη) κάτω από την ιδιότητα Περιστροφή 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



  



  

Εισαγωγή κειμένου

● Από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Προσθήκη Ετικέτας και 
τοποθετούμε κείμενο τίτλου πατώντας κλικ πάνω αριστερά στη 
σελίδα. 

● Ορίζουμε το κείμενο της Ετικέτας ως «Χάρτης ποσοστού 
ανδρών κατόχων διδακτορικού τίτλου το 2001» και τη 
γραμματοσειρά Arial Bold 14. 

● Μετακινούμε και μεγεθύνουμε το σχήμα κειμένου όπως 
χρειάζεται για να εμφανιστεί σωστά το κείμενο. 

● Ομοίως δημιουργούμε ένα κείμενο πνευματικών δικαιωμάτων 
στο κάτω κέντρο της σελίδας.



  



  



  

Βήμα 4. Αποθήκευση Χάρτη

● Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Αποθήκευση ως πρότυπο 
και αποθηκεύουμε το χάρτη στο δίσκο με νέο όνομα στο φάκελο 
της αρεσκείας μας (π.χ. PhD_Map.qpt). 

● Υπάρχουν πολλές επιλογές παραμετροποίησης των στοιχείων.

● Η δημιουργία ενός ποιοτικού χάρτη απαιτεί χρόνο, υπομονή και 
γνώσεις χαρτογραφίας για κοινές πρακτικές τοποθέτησης κάθε 
στοιχείου στο χαρτί, χρωματικών επιλογών, επιλογών 
γραμματοσειρά και πολλών άλλων παραμέτρων ώστε να δοθεί 
το σωστό μήνυμα στον αναγνώστη του χάρτη.



  

Βήμα 5. Εξαγωγή Χάρτη

● Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Εξαγωγή ως Εικόνας… για 
να αποθηκεύσουμε το χάρτη σε μορφή εικόνας. 

● Υπάρχουν διάφορες μορφές αρχείων εικόνας αλλά συνιστάται η 
μορφή png. 

● Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε το χάρτη σε μορφή Pdf.  

● Ο τελικός χάρτης σε μορφή εικόνας που μπορεί να εισαχθεί 
στην εργασία σας είναι ο παρακάτω.



  



  

Καλή Χαρτογράφηση με QGIS!
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