ГИС проект за управување со градежното
земјиште од страна на општините со цел
привлекување странски инвестиции
Корисничко упатство
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1. Вовед
Основа на проектот:
IT технологиите овозможуваат ЕЛС да го модернизираат своето работење
преку на креирање статистички бази за значајните сектори во работењето,
што произлегуваат од изворните надлежности утврдени со Законот за
локална самоуправа, но и за другите сфери на дејствување и домени од
интерес на локалната власт (планирање на просторот, економски развој,
подигнување на степенот на инвестиции, зголемување на вработеноста...).
Градењето на таквиот вид на IT инфраструктура на ЕЛС им овозможува да
имаат реално расположиви и, пред се, релевантни податоци, кои од своја
страна се основа за добро планирање и развој.
Во овој контекст треба да се гледа и на проблемот со управувањето на
градежното земјиште.
Во таа насока, современите IT технологии им можат да им овозможуват на
потенцијалните инвеститори на брз, едноставен и ефикасен начин. да
стигнат до информацијата што ја бараат (на пр. селекција по типови на
градежно

земјиште

со

негова

намена

за

употреба,

големина,

инфраструктурна уреденост и сл.). Од друга страна пак, со ваквиот метод на
работа, придобивки ќе има и локалната администрација, односно ќе може
ефикасно да одговори на поставените барања.
Специфични цели на проектот:
Со овој проект ќе се овозможи целосен преглед ресурсите во деветте
општини во Регионот (Охрид, Струга, Вевчани, Дебар, Центар Жупа, Дебрца,
Кичево, Пласница и Македонски Брод), со јасно дефинирани параметри (за
комунална уреденост на просторот, имотно-правни односи и сл.),

кои ќе

бидат ставени на увид на потенцијалните инвеститори во земјава и
странство.
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Целни групи:
Потенцијалните инвеститори ќе имаат можност во зависност од нивниот
интерес да добијат реални податоци за можноста за инвестирање во
одделните општини од Регионот, опфатени со проектот. Податоците за
градежните

парцели

со

нивна

намена

и

степенот

на

уреденост

со

придружната инфраструктура (пат, елек.енергија, вода, канализација...) се
достапни во дигитална форма, и истите можат да бидат проследувани на
едноставен

и

брз

начин,

по

електронски

пат,

до

потенцијалните

инвеститори.
Сето погоре наведено резултира со изработка на апликативното решение
за управување на градежно земјиште од страна на општините со цел
привлекување на странски инвестиции.
Апликативното решение е составено од два модула:
•

модул за управување со корисници и можностите на користење на
ГИС сервиси од страна на истите

•

ГИС прегледник

Апликативното

решение

е

овозможено

на

три

јазични

интерфејса

–

македонски, англиски и албански.
Во

продолжение

на

овој

документ

во

детали

се

прикажани

функционалностите кои се достапни на корисниците за преглед и управување
со податоците за корисниците и самите ГИС податоци преку апликативното
решение.
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2. Модул за управување со корисници
Модул за управување на корисниците е наменет за контрола на
пристап на одредени корисници кон одредени содржини во рамките на
ГИС прегледникот. Основна улога во системот е Администратор и тој во
рамките

на

апликативниот

интерфејс

ги

подесува

улогите

и

ги

распределува корисниците во групи соодветно на улогата која корисникот
ја има во системот. Во продолжение се изложени сите функционалности
достапни за администраторот на апликативното решение за управување
со корисниците.

Слика 2.1 Најавување во системот
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Слика 2.2 Креирање на нов корисник кој ќе може да пристапи до ГИС прегледникот со
привилегии во зависност од доделената улога

Слика 2.3 Управување со корисничките улоги -постоечките корисници и улоги може
да се модифицираат, односно администраторскиот корисник може да доделува улога
на некој корисник, да ги прегледа улогите за одреден корисник и улогата може да
биде отстранета за одреден корисник.
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Слика 2.4 Управување со сервиси и улоги- Корисникот со администраторски
привилегии може да додава/брише сервиси за одредена улога
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3. ГИС прегледник
ГИС прегледникот му овозможува на корисникот графички преглед и
пребарување на просторни податоци. Имено, моментално во апликацијата
се вклучени податоци од дигитален атлас на Македонија за Југозападниот
Плански Регион (ЈЗПР) – административни граници на плански региони,
општини во ЈЗПР, населени места и нивни граници на атари, патишта, езера,
реки. Вклучени се податоци за градежните парцели наменети за странски
инвестиции како и податоци за Технолошко индустриски развојни зони
(ТИРЗ). Дополнително како подлога се користи Топографска карта на ЈЗПР во
размер 1:25000. Почетната страница на апликацијата е прикажана на Слика
3.1.

Слика 3.1 ГИС прегледник

Во централниот дел се наоѓа мапата со податоците, а од лева страна
е менито од кое за секоја ставка се објаснети улогата и функционалностите
кои ги нуди на корисникот.
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3.1

Слоеви

Со клик на паѓачкото мени „Слоеви“ е даден преглед на сите
податоци кои се вклучени

во

Корисникот

вклучува/исклучува

може

да

ги

апликацијата

групирани

според

поединечни

типот.

типови

на

податоци (слоеви) или цели сервиси (групи) според избор. Ако некои од
слоевите во листата се побледо означени од останатите и не може да се
вклучуваат/исклучуваат, тоа значи дека конкретниот слој не е видлив на
тековниот размер – корисникот мора да зумира на мапата за тие да може
да станат видливи и потоа корисникот да може да ги вклучи/исклучи. На
следните слики е илустрирано вклучувањето и исклучувањето на слоеви.

Слика 3.1.1 Вклучени се сите слоеви од апликацијата
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Слика 3.1.2 Исклучен слојот за плански региони

Слика 4.1.5 Зумиран преглед на мапата со сите податоци
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3.2

Легенда

Со клик на делот од менито „Легенда“ се добива преглед на легендата,
односно симболите со кои се прикажани податоците на мапа. Во овој дел
легендата ги прикажува симболите само за оние сервиси кои се тековно
видливи во апликацијата. Имено, со вклучување/исклучување слоеви и
сервиси во „Легенда“ се прикажуваат и кријат симболите за податоците
соодветно.

Слика 3.2.1 Легенда за податоците (1)
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Слика 3.2.2 Легенда за податоците (2)

3.3

Идентификација

Во делот со „Идентификација“ корисникот има можност да избере
дали да прави идентификација на сите видливи слоеви или да избере само
еден конкретен слој. Имено, кога корисникот ќе кликне на една точка од
мапата, ќе се појави прозорец со атрибутни податоци за сите записи кои се
наоѓаат во таа точка (или записи кои се наоѓаат во видливите слоеви
или

записи

од

еден конкретен слој, во зависност од тоа што избрал

корисникот во паѓачкото мени). Ако се добијат повеќе записи како резултат
на идентификацијата, корисникот може да навигира низ тие податоци со
стрелките во горниот десен агол од прозорецот со резултатите (стрелки
за лево и десно). Прозорецот со резултатите од идентификација има дел
„Zoom to“ со кој ако се кликне на него е овозможено зумирање до
конкретниот податок на мапа и негово означување со светло сина боја.
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Слика 3.3.1 Идентификација на сите видливи слоеви

Слика 3.3.2 Идентификувани записи
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Слика 3.3.3 Идентификација на слојот “Локации за инвестирање”

Слика 3.3.4 Резултат од идентификација
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3.4

Напредно пребарување

Во делот за напредно пребарување корисникот има многу опции за
пребарување низ просторните податоци според различни критериуми како
што ќе ги зададе самиот корисник. Имено, тој има можност да прави
атрибутно, просторно и пребарување според селекција (како што може да
се види кога ќе се избере паѓачкото мени „Напредно пребарување“).

3.4.1 Атрибутно пребарување
Во делот за атрибутно пребарување корисникот го избира слојот,
односно типот на податоци за кој сака да направи пребарување. Под
паѓачкото мени за селекција на слој, се наоѓаат табела „Поле“ и табела
„Вредност“. Во табелата „Поле“ се вчитуваат сите атрибути кои постојат за
селектираниот тип на податок, и врз основа на кои може да се прави
пребарување. Со селектирање на некое од тие полиња, во табелата
„Вредност“ се листаат сите вредности за кои што тековно постојат записи.
Во исто време селектирањата од „Поле“ и „Вредност“ се внесуваат во
текстуалното поле „SQL“ кое

служи за креирање

на критериуми

за

пребарување. На следните слики е илустриран пример за атрибутно
пребарување.
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Слика 3.4.1 (а) – Избран е слојот „Граница на ЈЗПР“ и во табела „Поле“ се излистани
сите атрибути по кои може да се прави пребарување

Слика 3.4.1 (б) – Во табела „Поле“ е селектиран атрибут „ИМЕ“ и во табела „Вредност“
се излистани сите вредности на тој атрибут за кои постојат записи, се впишува
релацијата/критериумот за полето и вредноста (=) и соодветно е избрана вредноста
„Општина Охрид“
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3.4.2 Просторно пребарување
Просторното пребарување се однесува на пребарување кое корисникот
го прави со просторна селекција на мапата. Имено, корисникот има
можност за избор на повеќе географски форми за обележување на мапа
(точка, линија, круг, полигон), и кога корисникот ќе кликне на мапата се
исцртува избраната географска форма сè додека со двоен клик не се
заврши со обележувањето. По обележување на просторот на мапата каде
што корисникот сака да се прави пребарувањето (за конкретен слој кој ќе
го

избере

во

апликацијата

паѓачкото

ги

дава

мени)

и

резултатите

клик
од

на

копчето

пребарувањето

„Пребарувај“,
во

табела

и

обележани на мапата. Со единечен клик на некој од записите во табелата
со

резултати,

апликацијата

се

зумира

на

конкретниот

запис

и

го

обележува со светло сина боја.
При пребарувањето постои и опција „Креирај бафер“. Тоа значи
дека

корисникот

може

да

дефинира

радиус

на

површина

околу

геометриската форма во која исто така ќе се направи пребарувањето за
конкретен

слој

на

податоци.

Со копчето „Исчисти“ се брише целата

исцртана графика (обележувања) на мапата. Копчето „Експортирај“ кое се
појавува во резултантната табела служи за извоз на пронајдените одатоци во
табеларен облик (excel документ или csv датотека). На сликите подолу е
илустриран случај на пребарување на податоци со помош на просторно
обележување со круг на мапа (процесот е ист за било која друга избрана
геометриска форма за обележување).
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Слика 3.4.2 (а) – Приказ на делот за просторно пребарување

Слика 3.4.2 (б) – Избор на геометриска форма „Круг“ за обележување на мапа со клик
во центарот и задршка за исцртување на радиус на кругот
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Слика 3.4.2 (в) – Резултати од пребарување по слој „Општини”

Слика 3.4.2 (г) – Обележанa Општина Дебрца при избор на
соодветниот запис од табелата
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Слика 3.4.2 (д) – Со клик на копчето „Експортирај“ се отвара прозорец кој
овозможува корисникот да избере формат на извезување на податоци во таблеарен
облик

3.4.3 Селекција
Резултатите од овој начин на пребарување претставуваат записи кои
се добиваат како пресек од селектираната површина на мапа од страна на
корисникот со слојот за кој се прави пребарувањето. Корисникот има
можност за полигонска селекција на мапа, т.е. обележување на површината
на која сака да направи пребарување, и селекција на слојот (типот на
податоци) за кои сака да добие резултати кои просторно се сечат со
обележаната површина на мапа. И овде корисникот има опција за избор
на

можноста

површината

„Креирај
која

бафер“, односно

корисникот

ја

пребарувањето

обележал

на

мапата

се

прави

на

зголемена

за

површина со радиус од внесената вредност во текстуалното поле.
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Слика 3.4.3 (а) – Делот за „Селекција“ тип на пребарување

Слика 3.4.3 (б) – Резултати од селекција
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3.5

Мерење

Во делот за

мерење корисникот има

можност за

мерење

на

растојанија и површини на мапа. Со избор од менито за растојание или
површина, корисникот може да исцртува на мапа тоа за кое што сака да
му се прикаже измерена вредност. Постојат повеќе опции за различни
единици мерки (за должина и површина) и корисникот може да избере во
која единица мерка да се прикаже резултатот од мерењето. На следните
слики се илустрирани примери за мерење на должина и површина на
селектираните делови од мапата.

Слика 3.5.1 Можност за мерење на површини со опции за различни единици мерки
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Слика 3.5.2 Исцртување на линија за мерење на должина со избрана единица мерка
километри

Слика 3.5.3 Исцртан полигон (со двоен клик) чија површина е измерена и прикажана
во квадратни километри
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3.6

Цртање

Во делот за цртање корисникот има можност за цртање на мапата.
Имено, корисникот може да избере некоја од повеќето достапни геометриски
форми (точка, круг, линија, линија со слободна рака, полигон, полигон со
слободна рака) за обележување на делови од мапата како и боја и дебелина
на линии на исцртаните графики, транспарентност на графика како и самиот
начин на исцртување на графиката (континуирано или испрекинато цртање,
односно цртање со обележување на темиња). Овде е важно да се спомне
дека при исцртувањето корисникот не зачувува никакви податоци, односно
овде само се обележуваат делови од мапата по избор на корисникот. Во овој
дел е достапно копче за бришење на графика, кое е овозможено само тогаш
кога има нешто исцртано на мапата. Со клик на копчето, се бришат сите
исцртувања направени од страна на корисникот.

Слика 3.6.1 Дел за цртање на графички елементи на мапа
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Слика 3.6.2 Сите достапни геометриски форми за обележување на мапа (точки, линии,
полигони, текст, цртање со слободна рака и исцртување на форми)

3.7

Печатење

Во делот за печатење на корисникот му се овозможува креирање на
документ од мапата во повеќе формати и можност за печатење. Корисникот
може да го дефинира насловот на мапата и има опции за избор за форматот
и обликот на документот кој ќе се генерира, како и подесување на
опциите за печатење. Со клик на копчето „Печати“ се генерира документ
со

поставките

кои

ги

сетирал корисникот и можност за преглед на

генерираниот документ. На сликите подолу е илустрирано креирање на
таков документ.
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Слика 3.7.1 Опции во делот за печатење

Слика 3.7.2 Опции за облик на документот
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Слика 3.7.3 Опции за печатење

Слика 3.7.4 Опции за формат на документ
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Слика 3.7.5 По клик на копчето „Печати“ во тек е креирање на документ

Слика 3.7.6 Изглед на креираниот документ со мапа
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3.8

Едитор

Во делот за едитирање на корисникот му се овозможува едитирање на
одредени слоеви податоци конкретно на локациите за инвестиции. Со клик
на копчето

„Почни со едитирање“ корисникот има пристап до алатки за

едитирање на географските објекти. На сликите подолу е илустрирано
едитирање на географските објекти – локации за инвестиции.

Слика 3.8.1 Мени за едитирање

Слика 3.7.2 Алатки за едитирање
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Слика 3.8.3 Исцртување на нова локација и внесување на атрибути за истата

Слика 3.8.4 Преглед на новоисцртаната локација
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3.9

Размер

Во делот Размер на корисникот му се овозможува избор на одреден
размер во кој да се прикажат податоците на мапата. На сликата подолу е
илустрирано поставувањето на размер.

Слика 3.9.1 Поставување на размер со кликање на паѓачкото мени Избери размер:

3.10 Пребарување на координати
Во делот Пребарување на координати на корисникот му се овозможува
позиционирање на одредена локација според нејзините координати. На
сликата подолу е илустрирано пребарување по координати.

Слика 3.10.1 Поставување на x/y координати за позиционирање
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