
 

Упатство за отворање на WMS сервиси купени преку OSSP 
Web GIS порталот 

При купување на производи од категорија WMS сервиси, на корисникот му се 

доставува линк за пристап до соодветниот сервис, кој може да дозволува пристап 

до еден или пак повеќе слоеви со можност за вклучување и исклучување по 

потреба од страна на корисникот. Линкот е наменет за отворање во GIS софтвер, 

како што се ArcMap, QGIS и други. 

Постапката за преглед (отворање) на геореференцаната слика која се доставува 

како продукт е слична во секој GIS софтвер, сепак во продолжение следи опис на 

истата во ArcMap и QGIS, како најчесто користени. 

1. Отворање на WMS сервис преку ArcMap  

ArcMap е апликација со графички кориснички интерфејс, во која се вградени 

напредни алатки за отворање и уредување на датотеки во shape (SHP формат) и 

географски бази на податоци со интуитивен интерфејс од апликацијата за 

менаџирање со датотеки ArcGIS, наречен ArcCatalog и со некои од 

функционалностите на апликацијата ArcInfo, со тоа вклучувајќи функционалности 

за манипулација со податоци, уредување на датотеки и анализи. 

ArcGIS е географски информационен систем (ГИС) на компанијата Esri's за работа 

со мапи и географски информаци. Се користи за: креирање и користење на мапи, 

компајлирање (проверка) на географски податоци, анализа на мапираните 

информации, споделување и откривање на географска информација, користење 

на мапи и географска информација во други апликации и менаџирање со 

географски информации во бази на податоци. Системот обезбедува 

инфраструктура за креирање на мапи и географски информации достапни низ 

организација, заедница, како и отворено на веб. 

Корисникот додава нов WMS сервис (Web Mapping Service) со кликнување на 

десното копче од глувчето на WMS копчетп од десното странично мени (каталог), 

прикажано на слика 1.1. Се отвора форма за нова WMS конекција (Слика 1.2) и 

корисникот го внесува линкот добиен при купување на сервисот, корсничкото име 

и лозинката, со цел да го отвори сервисот (Слика 1.3). Потоа може да ги види 

сервисите (имињата на слоевите) кои ги купил од таа конекција, излистани под 

креираниот WMS сервис (Слика 1.4).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Esri


Корисникот може да го отвори wms сервисот со повлекување и отпуштање на 

името на слојот од каталогот десно во просторот за мапа (Слика 1.5). Слојот ќе се 

прикаже на листата од слоеви од левата страна со квадратче за означување 

покрај името на секој слој. Квадратчето за означување ќе биде штиклирано кога 

слојот е прикажан на мапата. Корисникот може да додаде онолку слоеви на 

мапата, колку се обезбедени, односно купени од линкот за дадената wms 

конекција и да ги дадава и отстранува од мапата со маркирање и демаркирање на 

квадратчето за селектирање соодветно. За секоја точка од мапата, доостапна е 

информација за елементите - точка од секој од слоевите(feature info)  со 

кликнување на копчето i, и потоа кликнување на токатаод интерес на мапата, по 

што ќе се отвори табела со информации за сите слоеви на кои се однесува 

точката од мапата (Слика 1.6).  

 

 
Слика 1.1- Додавање на нова WMS конекција 



 
Слика 1.2 – Форма за додавање на нова WMS конекција 





 

Слика 1.3 – Пополнување на формата за додавање на нова WMS конекција 

 

Слика 1.4 – Листа на сервиси од WMS конекција 



 

 

 

Слика 1.5 – Отворање на WMS сервис – прикажување на слој на мапа 

 

Слика 1.6 – Приказ на информации за слој во избрана точка од WMS слој 



2. Отворање на WMS сервис преку QGIS 

QGIS е апликација која им овозможува на корисниците да креираат мапи со 

повеќе слоеви и во различни проекции.  Апликацијата поддржува креирање и 

отворање на растерски слоеви кои се состојат од множество слики и векторски 

слоеви кои се дефинирани со векторски податоци за елемент (feature) од тип 

точка, линија или полигон.  

QGIS поддржува растери од различни формати на слики (во нашиот случај 

растерите се состојат од множество слики во png формат) како и 

геореференцирање на растерските слики, односно поставување на сликите на 

соодветна локација на мапа во согласност со избраниот геодетски референтен 

систем. 

Од изборникот до левото странично мени корисникот со десен клик на WMS се 

отвора опција за додавање на нова конекција. Со кликнување на  копчето New 

Connection..  се отвора прозорец за дефинирање на нова конекција преку која 

може да пристапи до сите сервиси купени од истата. 

 

Слика 2.1 – Додавање на WMS конекција 



 

Слика 2.2 – креирање на WMS конекција 

Во полето Name корисникот пополнувва произволно име како сака да ја именува 

конекцијата, додека во полето URL го внесува линкот добиен со купување на WMS 

сервисот. Полето User name е исто така задолжително и корисникот го внесува 

корисничкото име кое го користи за најавување на OSSP WEB GIS при купување 

на WMS сервисот, додека лозинката може но не мора овде да ја внесе, бидејќи 

секако ќе му биде побарана повторно пред отворање на сервисот.  



 

Слика 2.3 – Пополнување на податоци за креирање на конекција за WMS сервис 

Со кликнување на OK конекцијата е креирана и се појавува во листата  на WMS 

конекции. 

 

Слика 2.4 – овозможени слоеви со додадениот WMS сервис 



Корисникот пристапува до сервисот со кликнување на десното копче од глувчето 

на соодветното име од листата купени сервиси  (пример со STREAMN, 

WATERPNT i WATERLIN е прикажан на слика 2.5) и потоа кликнување на Add 

Layer (Додади слој) за ској од нив. 

 

Слика 2.5 – Сервиси од категорија води (WATERPNT, WATERLIN, STREAMN) 

 

Опционално корисникот може да избере и повеќе слоеви од листата WMS сервиси 

и да кликне на Add selected Layers (додади ги избраните слоеви и да ги додаде 

одеднаш на мапата за да ги види заедно, како што е впрочем случајот и со 

пакетот води. 

Откако слојот е додаден на мапа, корисникот има можност да види детали за 

избрана координата од мапата со избирање на инфо опцијата (Слика 2.9) и потоа 

со кликнување на точка од мапата се отвора табела Feature со информација за 

поединечен слој (пример Слика 2.10 за NASELENI_MESTA) или пак за сите слоеви 

кои се прикажани на мапата (пример на Слика 2.11 за NASELENI_MESTA, 

ADMINISTRATIVNI_GRANICI  и SCDP_GR и Слика12 NASELENI_MESTA, 

ADMINISTRATIVNI_GRANICI и LANDCOVER). 



 

Слика 2.9 – Избирање на инфо опција за можност за приказ на информации за 

точки од мапа 

 

Слика 2.10 – Иформација за точка од мапа за избран слој 

ADMINISTRATIVNI_GRANICI 



 

Слика 2.11 - Иформација за точка од мапа за сите слоеви од мапата 

(ADMINISTRATIVNI_GRANICI, NASELENI_MESTA и SCDP_GR) 

За отстранување на слој од мапата, го селектира слојот кој сака да го отстрани од 

листата а потоа од менито Layer избира Remove Layer/group. Доколку корисникот 

сака да ги отстрани сите слоеви од приказот, избира Hide all layers од табот Layers 

од главното мени, а за повторно да ги прикаже избира Show all layers.Слично со 

избор на Hide selected layers се отстрануваат избраните слоеви, и со Show 

selected layers се враќаат во приказ избраните слоеви од листата на левата 

страна од мапата. 

 

 


