Geo-ICT

Training Center

Werken en leren in de Geo-ICT

Prijs: €695,Duur: 1 dag
Tijden: 9.00 - 16.00 uur

QGIS 3D Visualisatie
Inhoud

Leerdoelen

Met de komst van QGIS 3 release is het
mogelijk geworden om kaartbeelden in
3-dimensionale weergaven te maken. Dit
biedt nieuwe kansen om je gegevens te
presenteren. Tijdens deze QGIS 3D cursus
zullen deze aspecten worden behandeld,
zodat je deze direct in de praktijk kan
toepassen.

• U kunt beschikbare 3D-gegevens
verzamelen.

Eerst zullen een aantal QGIS basisprincipes
worden toegelicht. Na deze korte introductie
zal al snel de QGIS 3D-omgeving worden
geopend. Veel gegevens die we in 3D kunnen
weergeven, zijn als open-data verkrijgbaar.
Hierdoor kunnen eenvoudig 3D-weergaven
worden gevuld met gegevens. Ook zullen
uitwisselformaten en de bijbehorende
eigenschappen worden doorgenomen.

• U bent bekend met het visualiseren van
rasterbestanden in 3D.
• U kunt vectoren in 3D weergeven.
• U kent de weergaveopties binnen de QGIS
3D-omgeving.
• U kunt zelfgemaakte kaartlagen in 3D
weergeven.

Nadat de gegevens zijn opgezocht en
klaarstaan, zullen deze worden ingeladen in
het QGIS 3D-scherm. Binnen de gegevens die
in 3D kunnen worden weergegeven, is er
onderscheid te maken tussen twee type
bestanden: Rasters (afbeeldingen met
pixelwaardes) en Vectoren (punten, lijnen en
vlakken). Daarom zullen de weergave opties
van rasters en vectoren worden toegelicht.
Vervolgens worden de gegevens in 3D
vertoont. Tot slot maak je zelf één of
meerdere kaartlagen en voegt deze toe aan
de 3D-omgeving.

Klik hier om je in te schrijven!
Geo-ICT Training Center, Nederland; Wie zijn wij?

Beschikbare locaties

Geo-ICT Training Center is een opleidingsinstituut voor
geo-informatie. Om beter voor elkaar en de aarde te
kunnen zorgen helpen we u met het inwinnen, bewerken,
analyseren en gebruiken van geo-Informatie.
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