3. എെന വിഭവ ഭൂപടം
1. a)- ഒരു സാധാരണ ഭൂപടം
(wall map)

c)- ഒരു Web QGIS ഭൂപടം

b)- ഒരു ഡിജിറല ഉപഗഹ ഭൂപടം
satellite view

map view

ഒറ ഭൂപടതിലതെന അേനകം പേമയ ഭൂപടവിവരങള
പദരശിപികുനു. സാനം കെണതാനും േകാരഡിേനറു
കള (അകാംശ-േരഖാംശങള) കെണതാനും കഴിയും.
സാനീയ വിവരങളും അവയുെട വിേശഷണങളും(Attributes) വയതയസ
പാളികളിലായി തയാറാകിയിരികുനു. ഓേരാ പാളിയിെലയും വിവരങ
ള പടികാരൂപതില ലഭയമാകാം. വിവരേശഖരണവും വിശകലനവും
എളുപം െചയാം. ആവൃതിവിശകലനം (buffering) സാധയമാണ്.
പാേദശികാസൂതണതിന് Web QGIS ഭൂപടങള സഹായകമാണ്.

ഉപഗഹ ഭൂപടങള ലഭയമാകുന ഒരു െവബൈസറ് ? www.wikimapia.org
GIS ഭൂപടങള ലഭയമാകുന ഒരു െവബൈസറ് ? www.keralaresourcemaps.in
വികിമാപിയയില ഒരു പേതയക സലം അടയാളെപടുതാനുള ടൂള ?
Edit Map െല Add place.
പവരതനം - I
വികിമാപിയയില സലം േരഖെപടുതല
* www.wikimapia.org എന െവബൈസറ് സനരശിച് നിങളുെട പേദശം കെണതി, അതില
അടയാളെപടുതാനുേദശികുന സലം (വീട് / സകൂള ) കൃതയമായി കണുപിടികുക.
* Edit Map െല Add place എടുകുക.
* മൗസ് കിക് െചയത് േപായിനുകള സൃഷടിച് സലം അടയാളെപടുതുക.
* Save െചയുക.
6. പവരതനം - II
െവബ് കയുജിസ് ഭൂപട നിരീകണം
* www.keralaresourcemaps.in എന െവബൈസറ് തുറകുക.
* Geo-visualisation ല നിനും പാലകാട് ജില, മലമുഴ ബേളാക്, അകേതതറ ഗാമപഞായത്
എനിങെന നലകി ഭൂപടം കെണതുക.
* ഇടതുവശെത േമഖലകള (സാനീയ വിവരങള / പാളികള) േനാകുക.
* ഒരു േമഖലയുെട മുഴുവന വിേശഷണങളും(attributes) കാണുനതിന് ആ േമഖലയുെട ഇടതുവശ
െത െചക്േബാകസില കിക് െചയുക.
2.
3.
4.
5.

7. ഒരു പേദശതിെന സവിേശഷഭൂപടം തയാറാകാനും ഭൂപടങള വിശകലനം െചയാനും
ഉപേയാഗികുന േസാഫറെവയര ?
പുതിയ പാളികള േചരകാനും മാറം വരുതാനും കഴിയുന ഭൂവിവരവയവസ േസാഫറെവയര ?
Quantum GIS
8. QGIS പൂരണരൂപം ?
Quantum Geographical Information System.
9. Quantum GIS തുറകുനതിന് ?
Applications – Science – Quantum GIS.

10. Quantum GIS ല ഒരു േപാജകറ് തുറകുനതിന് ?
File – Open project. [or Ctrl+O]
11. പുതിയ െവകര പാളി (vector layer) നിരമികുനിന് ?
Layer – New – New shape file Layer
12. ഓേരാ പാളിയിെലയും വിവരങള പടികാരൂപതില ലഭികാന ?
Layer ല right click െചയത് Open attribute table.

13. QGIS ഭൂപടതില വീടിെനയും മറും വിവരങള അറിയാന ?

Identify features

14. QGIS ഭൂപടതിെല വിേശഷണങളില (attributes) തിരുതലുകള (editing) വരുതുനതിന് ?
Toggle editing ടൂള
15. Buffering (ആവൃതി വിശകലനം) എനാല,
ഭൂപടതിെല ഒരു സാനീയവിവരതിനു ചുറുമായി ഒരു നിശിത അകലം വെര പേതയക േമഖല
സൃഷടികുന പവരതനം.
Eg:- - േറാഡിനിരുവശതുമായി ഒരു നിശിത അകലതിലുള െകടിടങള കെണതല.
- പുതിയ േറാഡ് വരികയാെണങില എതമാതം വയല നഷടെപടുെമന് മനസിലാകല.
- ഒരു െകടിടതിനു ചുറുമായി നിശിത അകലതില എത കിണര ഉെണന് അറിയല.
16. Quantum GIS ല ബഫറിംഗിനുപേയാഗികുന സേങതം ?
Vector – Geoprocessing Tool – Buffer(s)
17. പവരതനം - III
െവബ് കയുജിസ് ഭൂപടതില േറാഡ് ബഫറിംഗ് നടതല
• Applications – Science – Quantum GIS എന കമതില േസാഫറെവയര തുറകുക.
• File – Open project വഴി QGIS Project ല നിനും കയുജിസ് ഭൂപടം എടുകുക.
• ബഫറിംഗിനുള പാളി (Road layer) െസലകട് െചയത് Select single feature ബടണ
ഉപേയാഗിച് പധാന േറാഡ് െസലകട് െചയുക.
• Vector – Geoprocessing Tool – Buffer(s) എടുകുക.
• Input vector layer എനതില Roads െതരെഞടുകണം.
• Buffer distance ല േറാഡിന് അധികമായി നലേകണ വീതി (ഉദാ:-10 m) നലകുക.
• Output Shapefile െല Browse വഴി ഈ ബഫര െലയറിന് േപരു നലകി Save െചയുക.
• Road layer ഡാഗ് െചയത് ബഫര െലയറിനു മുകളിലായി കമീകരികുക.
• ഭൂപടം Zoom in െചയത് കാണുക.
18. QGIS ല പുതിയ ഭൂപടം നിരമികാന െചേയണത്,
ഒരു റാസര ഭൂപടം Scan െചയേതാ വരേചാ QGIS ല ഉളെപടുതുക. ഈ ഭൂപടെത
georeferencing െചയുക. [സല അടയാളങളുെട അകാംശ-േരഖാംശങള GPS ലൂെട
കെണതി, സല അടയാളങെള ആധാരമാകി യഥാരത അകാംശ-േരഖാംശ സാനം
കൃതയമാകുന പവരതനം (സെകയിലപ് െചയല) ]. തുടരന് ഓേരാ േമഖലെയകുറിചുമുള
വിവരങള പാളികളായി േചരകുക.
19. Layer – New – New shape file Layer
എടുത് പാളികള നിരമികുേമാള Layer Type ആയി
െതരെഞടുേകണത് ,
* അതിര്, കുളം, പുരയിടം എനിവയ് - Polygon (ബഹുഭുജം)
* വഴി, നദി, നീരചാല എനിവയ്

- Line (വര)

* വീട്, കിണര, െകടിടം എനിവയ്
- Point (ബിനു)
20. പവരതനം - IV
െവബ് കയുജിസ് ഭൂപടതില കിണറിെന പാളി ഉളെപടുതല
• Quantum GIS തുറന് File – Open project വഴി QGIS Project െല കയുജിസ് ഭൂപടം എടുകുക.
• Layer – New – New shape file Layer െതരെഞടുകുക.
• Layer type ആയി Point െസലക് െചയുക.
• New attribute ന് താെഴ name box ല കിണറിനുള വിേശഷണങള(attributes) നലകുക.
[വിേശഷണങള നലകുേമാള Type എന box ല അകരങളാെണങില Text data എനും
അകമാെണങില -number എനും െതരെഞടുത് ഓേരാനും Add to attribute list ല
ഉളെപടുതണം]
• മുഴുവന വിേശഷണങളും നലകിയാല OK കിക് െചയത് ഒരു േപരുനലകി save െചയുക.
• ഇേപാള നിരമിച പാളിയില ഓേരാരുതരുെടയും കിണര േരഖെപടുതുനതിനായി ഈ
പാളി െസലക് െചയത് Toggle editing ടൂള
ഉപേയാഗികുക.
•
•

Capture point
ബടണ ഉപേയാഗിച് കിണര േവണ സലങളില കിക് െചയുക.
പതയകെപട Attributes ജാലകതില ആവശയമായ വിവരങള േചരത് OK നലകുക.

21. New Print Composer
a) – GIS ഭൂപടതിെല ആവശയമുള പാളികള മാതം എടുത് ചുമരഭൂപടം നിരമികാന ?
New Print Composer
b) – ഭൂപടതില തലെകട് , Legend (വീട്, േറാഡ്, കിണര തുടങിയ സൂചകങള), ദിശ എനിവ
ഉളെപടുതാന ?
File – New Print Composer ല കിക് െചയത് ,

•
•
•
•

തലെകട് ഉളെപടുതാന, Add new label
എടുത് കയാനവാസില കിക് െചയത്
Label box ല േപര് നലകുക.
Legend ഉളെപടുതാന, Add new vect legend ഉപേയാഗെപടുതുക.
ദിശ (North) ഉളെപടുതാന, Add image
ടൂളിെല Picture option ല നിനും North Line
േചരകുക.
New Print Composer ല പുതിയ ഭൂപടം ഉളെപടുതാനുള ടൂള ?
Add New map ടൂള.

22. QGIS ല തയാറാകിയ േപാജകിെന എകെസനഷന ?
.qgs
23. QGIS െല െവകര പാളിയുെട ഫയല എകെസനഷന ?
.shp
24. QGIS ല തയാറാകിയ ഭൂപടം മറ് image formats േലക് േസവ് െചയാന ?
File – Save as Image ഉപേയാഗികാം.
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