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Pradžia ir būtinos sąlygos

● Turime aiškiai žinoti ko siekiame.

● Kuriame naują arba adaptuojame esamą tyrimų metodiką.

● Išbandome praktikoje.

● Paskaičiuojame rezultatą.

● Paaiškėja klaidos, nereikalinga perteklinė informacija.

Kada viskas veikia popieriniame variante, tuomet galima kurti sistemą. Jei nebus 

įgyvendintos šios sąlygos net ir pati brangiausia sistema neveiks!



  

Kuriame duomenų pagrindą 1

● Pagrindui kurti naudojame Spatialite duomenų bazę. 

● Privalumai – galima sukurti visapusišką duombazę ar jos pagrindą, nes yra labai 

funkcionali, visiškai atvira ir nemokama. Administruojama įvairiais įrankiais 

(SpatialiteGUI, QGIS, Dbeaver ir kt.) nes yra standartas.

● Minusai – neturi galimybės kurti naudotojus ir tvarkyti jų teises. Nėra galimybės pildyti 

keliems naudotojams vienu metu saugiai, neprarandant duomenų. Tai lokali duomenų 

bazė.



  

Kuriame duomenų pagrindą 2

Kad lentelės būtų patogiai pildomos sptialite turi galimybę sukurti automatinius veiksmus 
(trigger) :



  

Kuriame duomenų pagrindą 3
● Spatialite pasirinktas kaip laikinas sprendimas. 

Nuo jo dreifuojama link PosgreSQL ir PostGIS. 

● Turint lentelių struktūrą ir SQL sekas galima nesunkiai adaptuoti ir perkelti į bazę 

serveryje.



  

Kuriame „švarką“ duomenų pagrindui 1
● Užduotis: Kaip patogiai sukurti duomenų bazės lentelių pildymo formas?

● Sprendimas - nemokama atviro kodo programa QGIS.

● QGIS leidžia sukurti patogias pildymo formas ir palaiko daugumą duomenų formatų 

tame tarpe ir duomenų bazių lyderių tokių kaip MySQL, Oracle, PostgreSQL ir kt.



  

Kuriame „švarką“ duomenų pagrindui 2

● „Apvilktos“ lentelės (duomenų bazė) ištestuojamos praktikoje. 



  

Kuriame „švarką“ duomenų pagrindui 3

● „Švarko“ projektą sudaro vektoriniai sluoksniai (sqlite, gpkg arba  PostGIS) ir WMS, 

XYZ Tile sluoksniai. 

Taip pat GeoPack rastriniai sluoksniai jei dirbama su žemėlapiais ne ryšyje (offline).



  

Renkame duomenis lauko sąlygomis
● Naudojame QField mobilią programėlę

● Pasirinktas todėl, kad yra sukurtas QGIS programai.

● QGIS projektai yra atidaromi su QField.

● QGIS yra administravimo įrankis.

● QField pagalba duomenys tik renkami. Projektas neredaguojamas.



  

Duomenų rinkimas „ne ryšyje“ („offline“) 1

● Vektoriniai sluoksniai perkeliami į mobilų įrenginį, tačiau esant silpnam ryšiui arba iš 

viso jo nesant WMS ir XYZ tile sluoksniai neveikia.

● Uždavinys: Kaip didelės apimties „online“ WMS žemėlapius paversti mažos apimties 

„offline“ rastriniais sluoksniais?



  

Duomenų rinkimas „ne ryšyje“ („offline“) 2

Pagaminome visos Lietuvos offline ortofoto žemėlapį:

Naudodami QGIS PrintComposer parsisuntėme iš geoportal.lt teikiamos WMS 

paslaugos pdf žemėlapius. QGIS leidžia eksportuoti žemėlapius automatiškai su „Atlas 

generation“ funkcija.



  

Duomenų rinkimas „ne ryšyje“ („offline“) 2

Parsiųstus PDF žemėlapius sudėjome į GeoPack rastrinę duomenų bazę naudodami 
veiksmų seką su gdal_translate. Ištrauka:



  

Duomenų rinkimas „ne ryšyje“ („offline“) 2

Rezultatas – turime visos Lietuvos geros kokybės naujausią orofotografinį žemėlapį 
vienoje byloje, kurios dydis siekia 90 GB



  

Duomenų rinkimas „ne ryšyje“ („offline“) 2

● Žemėlapis susiejamas su projektu („švarku“) ir perkeliamas į mobilų įrenginį (turi būti 

didelės talpos vidinė arba išorinė atmintis).

● Projektas, vektoriniai sluoksniai ir rastriniai sluoksniai turi būti viename aplanke.

● Duomenys sinchronizuojami tik iš vektorinių sluoksnių.



  

Duomenų sutapatinimas (sinchronizacija) 1

(tai ko jau atsisakėme – praeitas etapas)

● Lokali duombazė (sqlite) tiesiog perkeliama į mobilų įrenginį o surinkus duomenis 

perkeliama atgal į kompiuterį.

● Kompiuteryje duomenys apjungiami iš skirtingų vartotojų. 



  

Duomenų sutapatinimas (sinchronizacija) 2
● Sinchronizavimui su PostGIS duomenų baze naudojamas „Offline editing“ įrankis ant 

QGIS programos. 

● „Offline“  projektas perkeliamas į mobilų prietaisą. 

● Kaupiami duomenys.

● „Offline“ projektas perkeliamas į kompiuterį iš mobilaus prietaiso ir sinchronizuojamas 

su PostGIS duomenų baze naudojant „Offline editing“ įrankį.



  

Duomenų sutapatinimas (sinchronizacija) 2

Perkėlimui palengvinti naudojama nemokama atviro kodo programėlė Syncthing



  

Galutinis žemėlapis

Tiesiogiai iš PostGIS duomenų, automatizuotai, kuriami žemėlapiai naudojant „Atlas 

generation“ įrankį pagal parengtą tipinį pavyzdį su QGIS Print Composer



  

Ačiū už dėmesį!
el. paštas: giedrius.vaivilavicius@vstt.lt

Tel. nr. 8 659 92705  
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