
Celem powstania niniejszej aplikacji mapowej jest prezentacja danych zebranych

i wytworzonych podczas prac nad AUDYTEM KRAJOBRAZOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

W rozdzielczościach mniejszych niż 1024x768 i rozmiarach ekranu mniejszych niż 10 cali strona może nie wyświetlać się poprawnie.
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1 – Narzędzia mapy (przybliż/oddal, pomiar odległości, wyszukaj gminę) 2 – Odnośniki 3 – Spis warstw 4 – Mapa przeglądowa 5 – Podziałka liniowa
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1 – Narzędzia mapy:

a

b

c

a – przybliż/oddal b – pomiar odległości c – wyszukaj gminę

a – Przybliż/oddal

Po kliknięciu plusa narzędzie przybliża fragment mapy w miejscu w którym znajduje się kursor myszy, a po kliknięciu minusa oddala.



b – Pomiar odległości

Po kliknięciu na przycisk z linijką(a) pod kursem pojawia się okrąg oraz podpowiedź „Kliknij i zacznij pomiar”(b), z prawej strony kursora.

Pojedyncze kliknięcie rozpoczyna pomiar. Przesunięcie kursora w dowolną stronę powoduje pojawienie się linii oraz okienka z informacją o odległości. Kolejne pojedyncze kliknięcie 

spowoduje powstanie załamania na naszej linii, umożliwiając narysowanie linii o dowolnym kształcie.

By zakończyć pomiar należy kliknąć dwukrotnie na mapie oraz kliknąć ponownie na przycisk narzędzia (zaznaczony poniżej czerwonym kwadratem). 

a

b



c – Wyszukaj gminę

Po kliknięciu na lupę z prawej strony narzędzia pojawi się okno z podpowiedzią „Wyszukaj według gminy”. Po kliknięciu w jego środek możemy wpisać nazwę gminy której szukamy, 

a następnie wcisnąć klawisz enter lub wybrać nazwę gminy z listy która pojawi się poniżej. Wtedy mapa „przesunie się” i przybliży do granic wybranej gminy.



2 – Odnośniki:

a b c

a – odnośnik do strony z informacjami o podstawach prawnych, celu i zakresie przeprowadzania audytu krajobrazowego, 

b – odnośnik do strony umożliwiającej pobranie całego opracowania,

c – odnośnik do strony wykonawcy audytu krajobrazowego,

d – odnośnik do niniejszego pliku,

e – formularz kontaktowy.

d e



3 – Spis warstw

a

Spis zawiera wszystkie warstwy znajdujące się na mapie wraz z miniaturami przedstawiającymi ich wygląd.

a – po lewej stronie każdej z warstw znajduje się kwadrat, który za pomocą pojedynczego kliknięcia 

umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania danej warstwy,

b – większość warstw została pogrupowana tematycznie, pojedyncze kliknięcie w kwadrat przy nazwie grupy 

warstw umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich warstw w grupie,

c – przycisk umożliwiający ukrycie panelu ze spisem warstw.
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4 – Mapa przeglądowa

Dodatkowa mapa umożliwiająca obejrzenie w mniejszej skali wyświetlanego fragmentu mapy.

Czerwony prostokąt pośrodku okna pokazuje zasięg naszego widoku.

a – przycisk umożliwiający ukrycie mapy przeglądowej

a



5 – Podziałka liniowa

Jest to graficzny obraz skali, umożliwiający szybkie określenie odległości na mapie.



Zaznaczanie obiektu

Pojedyncze kliknięcie na dany obiekt powoduje jego zaznaczenie na fioletowo.

Zaznacza się zawsze tylko jeden obiekt. Jeżeli obiekty z różnych warstw nakładają się 

na siebie to zaznacza się zawsze obiekt będący wyżej w spisie warstw.

Na przykładzie z lewej strony widzimy włączoną grupę warstw „Walory estetyczno-

widokowe krajobrazu” oraz warstwę „Granice krajobrazów”. Mimo że klikniemy np. na

„Akcent krajobrazowy – obiekt” to i tak zaznaczy się granica krajobrazu ponieważ

znajduje się ona wyżej w spisie warstw.

Na przykładzie z lewej strony widzimy że tym razem zaznaczony został „Akcent 

krajobrazowy - obiekt”, ponieważ warstwa która go przykrywała została wyłączona.



Wyskakujące okna

Pojedyncze kliknięcie na dany obiekt powoduje również wyświetlenie się z lewej strony okien z informacjami o warstwach które znajdują się w miejscu 

kliknięcia oraz są włączone w spisie warstw.

Na zrzucie ekranu poniżej, małym czerwonym okręgiem zaznaczono miejsce kliknięcia, a po lewej stronie widzimy wyskakujące okna warstw, które

znajdują się w tamtym miejscu. W każdym oknie na pierwszym miejscu zawsze znajduje się pole „Warstwa”, w którym podana jest informacja jakiej

warstwy dotyczy dane okno.


