Leiðbeiningar fyrir kortasjá
Í kortasjánni er hægt að skoða AMS kort, Atlas kort, Grunnkort og
gervitunglamyndir og ýmis önnur kortalög. Einnig er hægt að leita eftir
örnefnum, bæjum, götunöfnum o.fl. Hægt er að fá upp þína staðsetningu, finna
og merkja hnit inn á kortið og fá nánari upplýsingar um kortalög ef smellt er á
þau á kortinu.

Fara til baka í
síðustu sýn

Fara á næstu sýn

Mæla vegalengd

Mæla flatarmál
svæís

Hér er hægt að finna
staðsetningu. Hægt
að slá inn örnefni,
götunöfn o.fl.

Smella hér til þess að fá upp
kortalög fyrir bakgrunn
Með því að smella hér er
farið á heimasíðu
Landmælinga Íslands
http://www.lmi.is/

Ensk útgáfa kortasjárinnar

Þessi möguleiki er enn í þróun. Hægt er
að setja inn geojson skrár sem eru með
ISN93 vörpuninni (EPSG:3057). Upplagt er
að nota forrit eins og QGIS til þess að
varpa ýmsiskonar skrám svo sem .shp eða
.gpx yfir í geojson.

Lesa inn gögn á GeoJSON formi.
Ef kortið eru í GPX skrá eða öðru formati
þarf að breyta því í GeoJSON.
Til eru ýmsar síður til að umbreyta skrám
https://ogre.adc4gis.com er dæmi um eina.
Athugið að gögnin þurfa að vera í vörpun
EPSG:3057 (ÍSN93).

Í þessum kortalaga glugga er hægt að velja sér
kort til þess að hafa í bakgrunni.

Hægt er að smella á kortið sjálft þegar kortalög
hafa verið valin og fá upplýsingar. T.d. ef
sögulegar ljósmyndir Dana eru valdar er hægt að
smella á þær á kortinu og fá upp ljósmyndina.
Einnig ef t.d. Landgerðir, Corine 2012 er valið, er
hægt að smella á kortið og fá nánari upplýsingar
um landgerð.

Með því að smella hér
opnast kortagluggi
landupplýsingagáttar.
Þarna er hægt að sjá gögn
frá mismunandi aðilum.

Fara á upphafskort

Færa kort til hliðar og upp og niður

Þysja kort út og inn

Smella hér til að fá upp þína staðsetningu

Settu inn hnit eða smelltu á stað á kortinu til að
fá upp hnit

Hnitakerfi:
ISN93

Merkja hnit á kort

Sýna hnit þegar músin er hreyfð

Smelltu á staðsetningu á kortinu
til að sjá hnit eða sláðu inn hnit
og smelltu á Miðja kort til að
miðja kortið út frá hnitunum

