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Buveinė -> Būklė -> Apsaugos Tikslas -> Gamtotvarka = BBATG

Vizija



Duomenų bazės struktūra

GIS programinė įranga
(QGIS, ArcGIS)



Šiuo metu yra:
1. Apsaugos tikslai
2. Gamtotvarkos žemėlapiai
3. Pranešimai apie stambius plėšrūnus
4. Žvėrių pėdsakų registracija
5. Informacija apie sumedžiotus vilkus
6. BIOMON2 monitoringo duomenų kaupimo sistema (nėra viešo modulio, duomenys kaupiami bazėje 
visų atsakingų institucijų. Duomenys prieinami paprašius VSTT biologinės įvairovės skyriaus arba 
susitarus atsakingam asmeniui sukuriama peržiūros ir parsisiuntimo paskyra).

Netrukus pasirodys:

7. Stumbrų apskaitos duomenys

Kokie tai duomenys, kas juos sudaro?



Kur rasti?

www.biomon.lt 

http://www.biomon.lt/


Kaip teikiami duomenys 



Kaip teikiami duomenys 



Kas gali gauti duomenis?

● Gauti gali visi norintys! Duomenys vieši! 
www.biomon.lt 

http://www.biomon.lt/


BIOMON sistemos diegimas

Programinė įranga nemokama!



Reikalavimai serveriui

• Web serveris (Apache2, PHP moduliai)

 https://httpd.apache.org/docs/current/install.html

 https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html

• GIS serveris (QGIS ir QGIS Server)

 https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/training_manual/qgis_server/install.html

• Duomenų bazė (PostgreSQL + PostGIS, SQLite)

 https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

 https://postgis.net/install/

 https://www.php.net/manual/en/sqlite.installation.php

• Web klientas (Lizmap)

 https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html

https://httpd.apache.org/docs/current/install.html
https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/training_manual/qgis_server/install.html
https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/
https://postgis.net/install/
https://www.php.net/manual/en/sqlite.installation.php
https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html


Lizmap - web kliento diegimas, testavimas

• Lizmap diegimas

php lizmap/install/installer.php

• Testuojame naršyklėje:

http://127.0.0.1/lizmap

*https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html#retrieve-and-install-lizmap-web-client

http://127.0.0.1/lizmap


Lizmap prisijungimo langas

• Pradiniai prisijungimo duomenys

login: admin

password: admin



QGIS projektai Lizmap platformoje

• Lizmap kūrėjų standartiniai QGIS 

projektai  (jeigu buvo panaudota

lizmap.installparam=demo)

• Šių projektų duomenys talpinami sqlite

duomenų formate, bet yra galimybė

duomenis naudoti iš duomenų bazių

(pvz.: PostgreSQL) 

*https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html#retrieve-and-install-lizmap-web-client



Lizmap nustatymų panelė

• Svarbiausi:

1. QGIS server version

2. WMS server URL

3. Server cache storage type

4. Cache root directory

5. Send request to QGIS server with



QGIS projekto paruošimas žiniatinkliui



QGIS projekto konfigūracija QGIS serveriui



QGIS projekto konfigūracija naudojant LIZMAP priedą



QGIS projekto įkėlimas (1)

1. Serveryje lizmap/install kataloge 
sukuriamas naujas katalogas. Mūsų atveju 
naujas_projektas (patogiam duomenų 
tvarkymui ir įkėlimui galime naudoti 
tokius FTP klientus kaip WinSCP, FileZilla 
ir pan.)



QGIS projekto įkėlimas (2)

2. Į naujas_projektas katalogą sukeliame QGIS programoje su 
Lizmap įskiepiu sukurtus failus (*.qgs ir *.cfg formatai) ir 
paveiksliuką (*.png formatas),  kuris bus atvaizduotas 
Lizmape.



QGIS projekto pridėjimas į Lizmap

3. Kai QGIS projekto duomenys yra patalpinti 
naujas_projektas kataloge, tai Lizmap 
nustatymų panelėje spaudžiame Create a 
repository mygtuką ir pridedame įkelto 
QGIS projekto informaciją (id, Label, Local 
folder path ir kokios naudotojų grupės 
projekte galės atlikti konkrečius veiksmus 
t.y. naudotojams priskiriamos teisės)



QGIS projekto pridėjimas į Lizmap (2)

• Paukšteliais sužymime kokios 
naudotojų grupės kokius 
veiksmus gali atlikti 
konkrečiame QGIS projekte



Lizmap grupių ir teisių kūrimas (1)

4. Grupių kūrimas, 
pašalinimas, 
grupių 
pavadinimų 
keitimas 
atliekamas Lizmap 
nustatymuose ties 
Groups of users 
for rights

5. Lizmap 
nustatymuose 
teisės 
naudotojams 
nustatomos ties 
Rights of users



Lizmap grupių ir teisių kūrimas (2)



www.biomon.lt 

http://www.biomon.lt/


  

Ačiū už dėmesį!

giedrius.vaivilavicius@vstt.lt Tel.: +370 659 92705

gediminas.bazilevicius@vstt.lt Tel.: +370 659 93182

mailto:giedrius.vaivilavicius@vstt.lt
mailto:gediminas.bazilevicius@vstt.lt
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