Eger energiarégió térképének használata

1. Ábra: WebGIS felépítése

2. Ábra: Rétegek átlátszóságának, sorrendjének állítása.

Az 1. Ábrán számozott elemek jelentése
1. Rétegek:
A projekt során elkészült rétegek, azaz tematikus térképek, melyeket a főcsoportok
(domborzat, talajtan, stb..) lenyitása után tudunk egyenként bekapcsolni. Amely réteg szürke
az az adott nézetben nem látható, nagyítással vagy kicsinyítéssel lesz csak adott
tartományban elérhető.
Mindig a listában legfelül lévő réteg látható, mielőtt másik réteget szeretnénk megtekinteni,
ki kell kapcsolunk a fölötte levőket. Amennyiben több réteget szeretnénk összehasonlítani,
van lehetőség az átlátszóság beállítására rétegenként, a kiválasztott réteg bal oldalán a pici
lefelé mutató háromszögre kattintva a tudjuk a réteget fel-le mozgatni (Move-up, -down), a
Transparency paranccsal pedig az átlátszóság állítható (2. Ábra szerint).
A megjelenő Réteglista ablak mérete és elhelyezkedése tetszés szerint állítható és akár el is
tüntethető, amennyiben eltüntettük az Eszköztárból (8. pontban bővebben) visszahozhatjuk.
2. Alaptérképek
Az általunk elkészített rétegek mellet az ESRI alaptérképei is szabadon hozzáférhetőek és
tetszés szerint válogathatunk közöttük.
3. Jelmagyarázat
Az eszköztárból előhozható (8. pont) jelmagyarázat a bekapcsolt rétegek összes elemét
tartalmazza és magyarázza.
4. Felugró ablak
A bekapcsolt réteg, adott eleméhez további adatok is lehetnek hozzáfűzve az információk
eléréséhez elég csupán rákattintani a számunkra releváns elemre és felugró ablak formájában
megjelenik. Amennyiben több réteg is be van kapcsolva és az elemek fedésben vannak az
adott pontra kattintva minden egyes réteg információját le tudjuk olvasni a felugró ablak
felső részében található lapozással válthatunk.
5. Rajzeszköz
A rendszer lehetővé teszi, hogy aktívan is alakítsuk a térképet a rajzeszköz segítségével. Az
eszköztárból (8. pont) előhozható, Rajz funkció segítségével szerkeszthetünk elemeket és
feliratokat a térképre, melyek a nyomtatás során megmaradnak.
6. Keresés
Címek keresésében nagy segítséget nyújthat ez a beépített funkció. A kereső viszont nem
csak a modellrégió területén keres, ezt vegyük figyelembe a használata során.
7. Navigációs eszközök
A megszokott navigációs eszköztár, melynek segítségével barangolhatunk a térképen.
Amennyiben nagyon elkeverednénk a kis földgömbre kattintva visszatalálhatunk a
modellrégió területére.

8. Eszköztár
Négy fő eszköz (rajz, nyomtatás, jelmagyarázat, rétegek) érhető el innen, amennyiben
becsuktunk egy eszközt itt tudjuk visszakapcsolni szimpla kattintással.
9. Áttekintő térkép
A navigációban lehet segítségünkre ez a kis eszköz, a jobb alsó sarokba lévő kis nyilacskával
hívhatjuk életre és ugyanezzel a nyíllal zárhatjuk is be. A kis térkép az alaptérképet mutatja
kis méretarányban.
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