
RISK ATLAS 
Ang risk atlas ay isang koleksyon ng mga mapang nagpapakita ng mga hazard at risks sa isang lugar. 

Mahalaga ang mga hazard map at risk maps bilang basehan ng mga binubuong contingency plan ng 

mga barangay, munisipyo, lungsod, o lalawigan. Makatutulong ang risk atlas na mas mapadali ang 

paghanap sa mga hazard maps dahil consolidated na ang mga ito sa iisang dokumento. Kinakailangan 

ang GIS upang mabuo ang mga mapang nakapalood sa sinasabing atlas na ito. Para sa Project 

Mapathon, gagamitin natin ang application na QGIS at ang Google Earth Pro. 

QGIS 

Ang QGIS ay isa sa maraming application na maaaring gamitin sa pagmamapa ng mga hazard o risk 

map. Isa itong libre at open source application kung kaya’t accessible at maaari itong gamitin ng kahit 

sino. Maraming file type ang maaaring mabuksan at maaccess gamit ang QGIS kabilang na ang 

shapefile (o.shp), raster data, .kml, .qmz, at iba pa na madalas nating naeencounter sa GIS mapping. 

Ang unang bahagi ng module na ito ay tumatalakay sa kung papaano i-loload, i-foformat, at i-lalayout ang 

mga nakuhang datos mula sa Mapathon gamit ang QGIS partikular sa uri ng mapa na nais nating buuin. 

A. Paggawa ng Mask Layer 

1. Kakailanganing i-load ang satellite image mula sa Google Earth at shapefiles na naglalaman ng 

barangay boundary. Ang mga shapefiles ay maaaring iload sa pamamagitan ng pag-drag ng mga ito 

patungo sa QGIS window. 

a. Upang i-load ang satellite image mula sa Google Earth, pumunta sa Browser Panel. Maaari 

itong makita sa tabi ng Layers Panel. 

 >  



b. Kung wala ito sa tabi ng Layers Panel, maaari itong ilagay doon sa pamamagitan ng 

pagpunta sa View > Panels at sa paglalagay ng tsek sa tabi ng Browser. 

 

c. Sa Browser Panel, piliin ang XYZ Tiles, magright click at piliin ang New Connection. 

Lalabas ang window na ito:  

 

Ilagay ang pangalang Google Earth sa Name at isulat ang 

http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} 

sa puwang para sa URL. Piliin rin ang high sa dropdown menu para sa Tile Resolution. 

d. I-double click ang lalabas na tile na may pangalang Google Earth sa ilalim ng XYZ Tile 

upang mai-add ito sa ating Layers Panel. 



 

2. Gumawa ng isang polygon vector layer sa pamamagitan ng pagpindot sa Add Shapefile Layer 

button ( ). Lalabas ang window na ito. Lagyan ito ng titulong Mask at saka piliin ang Polygon sa 

dropdown menu para sa Geometry type. Piliin ang EPSG:3123 sa dropdown menu sa ilalim ng 

Additional dimensions. 

 

3. I-select ang Mask Shapefile at iclick ang Toggle Editing button ( ). Iclick ang Add Polygon 

Feature button ( ) I-click ang Barangay Boundary shapefile at Select features by area or single 

click button ( ). I-click ang polygon ng barangay boundary na nasa QGIS window. I-click ang Edit > 

Copy Features. 



 

4. I-click ang button na ito ( ) at piliin ang Advanced Configuration. 

 

I-click ang Open Snapping Options at i-set ang tolerance value sa 4 pixels. I-tick ang mga box sa 

ilalim ng column na Avoid Overlap. 

 

5. I-click ang Mask shapefile. Pindutin ang Add Polygon Feature button ( ) at pumunta sa Edit > 

Paste Features. Maaari nang tanggalin ang check sa tabi ng Barangay Boundary layer.  



 

6. Habang naka-on ang button ng Add Polygon Feature ( ), gumawa ng isang parihabang 

nakapalibot sa polygon ng Barangay Boundary (na nakapaste sa Mask layer) sa pamamagitan ng 

pag left click sa lugar kung saan ilalagay ang corner nito. Upang tapusin ang paggawa ng polygon, 

Pindutin ang right click at saka pindutin ang OK sa lalabas na window. 

 

7. I-select ang Barangay Boundary polygon gamit ang Select feature by a single click button ( ) at 

saka pindutin ang Delete feature button ( ) upang tanggalin ito. Ito ang magsisilbing mask ng ating 

mapa sa oras na ilalayout na natin ito. 



 

8. Pindutin ang Save button ( ) upang maisave ang mga pagbabagong ginawa sa Mask shapefle. 

Ganito ang magiging itsura ng ating window: 

 

9. Palitan ang itsura ng Mask layer sa pamamagitan ng pagright click at pagpili sa Properties. Pumunta 

sa Symbology at baguhin ang mga katangian ng layer: 

a. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype ng 40% sa 

kahong nakatapat sa Opacity. 

 

b. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa tabi ng Color 

o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

c. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer katulad ng 

kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin ang Transparent 

Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow katapat ng Stroke color at 

paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

 

I-click ang OK. 

 

B. Pagclip ng Barangay Data 

Ang clip tool ay magagamit sa paggawa ng mga shapefile o layer na nakapaloob lamang sa isang 

partikular na polygon mula sa isa pang shapefile. Halimbawa rito ay ang pagkuha ng datos patungkol sa 

mga kalsada ng isang barangay sa isang shapefile na naglalaman ng datos tungkol sa mga kalsada ng 

isang lungsod, rehiyon, o bansa. 

 



1. Sa Search Box ( ) sa ilalim ng Layer Panel, itype ang Clip. Piliin ang 

unang lalabas sa listahan. Siguraduhing walang nakaselect o highlight na layer bago gawin ang 

hakbang na ito. 

 

2. Sa lalabas na window, sa ilalim ng Parameters tab, pillin ang shapefile na naglalaman ng mas 

maraming elements o datos na gustong makuha sa dropdown menu para sa Input Layer 

(halimbawa, Roads), at ang Barangay Boundary shapefile para sa Overlay Layer. 

 

3. Bigyan ito ng angkop na pangalan tulad ng <Barangay Name>_<Datos>_Clipped saka pindutin 

ang Run. 

C. Pagload ng building footprint data galing sa OSM 

1. Pumunta sa Plugins at piliin ang Manage and Install Plugins. 

 

2. I-type ang QuickOSM sa search bar. I-click ang lalabas na resulta at pindutin ang Install button 

sa kanang ibabang bahagi ng screen. 



 

3. Pumunta sa Vector. Piliin ang QuickOSM > Quick OSM. 

 

4. Sa lalabas na window, piliin sa dropdown window ang building para sa hinihinging Key. 

Panatilihing walang laman ang Value. Itype ang pangalan ng barangay na ikukuha ng building 

footprint data sa box sa tapat ng In saka pindutin ang Run Query. 

 

5. Matapos madownload ang mga datos sa OSM, lalabas ang mga makukuhang impormasyon sa 

Layer Panel bilang mga temporary layer. 



 

6. Icheck kung ano sa mga lalabas na resulta ang kinakailangan para sa nais gawing mapa at 

gawin itong permanenteng layer sa pamamgitan ng pagclick sa makikitang ( ) sa tabi ng 

pangalan ng temporary layer at pagbibigay ng angkop na file name upang maisave ito bilang 

isang shapefile. 

 

I-click ang OK. 

  



Map 1: Location Map of Barangay 

Data Needed 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

E. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

4. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

5. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

6. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang LOCATION MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

7. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

8. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

9. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

10. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

12. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Piliin ang 

Map 1 sa dropdown menu para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. 

Lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng Resize to fit contents. 

 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 



ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. 

 

Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 



 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 



 

h. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

13. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 



I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

16. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 



a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 



mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 

 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

17. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

18. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 

 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

19. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 



 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan, piliin ang PNG 

format at pindutin ang Save. 

 

20. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 2: Building Footprint Map 

Data Needed 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Building Footprint 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang layer mula sa OSM, pumunta sa Item 

Properties > Symbology. I-click ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na 

setting na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c78d5e sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders. 



iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #c0824c. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

iv. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

v. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

vi. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

vii. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

viii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

ix. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. Huwag 

kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang BUILDING FOOTPRINT MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 



 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 



 

h. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 



I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 



a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 



d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 

 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 

 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 



 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 

 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 3: Building Use Map 

Data Needed 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building use data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Building Use 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang land use at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng paggamit sa mga building sa loob ng barangay na 

nakapaloob sa shapefile katulad nito: 

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 



irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa residential building use 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #eedd20 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 



4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa commercial building use 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

iii. Para sa industrial building use 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #7d1bcd sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang BUILDING USE MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa building use layer. 

 



e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 



g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

h. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 2.50 mm. 

 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

 

Map 4: Building Height Map 

Data Needed 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Barangay building height data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 

 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 

 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      



b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 

 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Building Height 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Graduated. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang floor at pindutin ang Classify. Lalabas 

sa window ang mga uri ng paggamit sa mga building sa loob ng barangay na nakapaloob 

sa shapefile katulad nito: 



 

d. I-select ang Natural Breaks (Jenks) sa Mode. I-set ang Classes ng 3 saka pindutin ulit 

ang Classify. 

 

e. Para mapalitan ang Legend, magdouble left click sa tapat ng legend na babaguhin. 

Palitan ito ng mga sumusunod: 

 

f. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click ng dalawang beses sa 

tapat ng kasalukyang ginagamit na simbolo. 

i. Para sa Single storey 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #04a938 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

Pindutin ang OK.  



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

ii. Para sa Medium rise 

5. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

6. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

7. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

8. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

iii. Para sa High rise 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

g. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang BUILDING HEIGHT MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa building height layer.  

 



e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 



g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

a. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

h. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 5: Building Structural Materials Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Barangay building structural materials data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Building Structural Materials 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang mat_type at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng paggamit sa mga building sa loob ng barangay na 

nakapaloob sa shapefile katulad nito: 

 

d. Para mapalitan ang Legend, magdouble left click sa tapat ng legend na babaguhin. 

Palitan ito ng mga sumusunod: 



 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click ng dalawang beses sa 

tapat ng kasalukyang ginagamit na simbolo. 

i. Para sa Concrete 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #04a938 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

Pindutin ang OK.  

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa Improvised 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa Light 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #0f44c0 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 



 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang BUILDING MATERIALS MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa building materials layer. 

 



e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 



g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

b. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

h. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 6: Household Profile Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Household profile data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Household Profile Map 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang attribute na naglalaman ng datos na 

imamapa (e.g. family size) at pindutin ang Classify. 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 

irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. Maaari ring gamitin ang Graduated bilang pamalit sa Classified kung masyadong 

marami ang lalabas na simbolo ng ginamit ang Classified at iset ang mga value tulad 

nito: 

• 1 – 4  - small family 

• 5 – 8  -  medium family 

• 9 – up  -  large family 

f. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa small family 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 



 

2. I-set ang Color sa #eedd20 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

i. Para sa medium family 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa large family 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

g. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang HOUSEHOLD PROFILE MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road at household data saka pindutin ang right click. 

Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang 

legend. 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK.  

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 



 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

h. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 



b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 



a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 

 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 



Map 7: Private Sector Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Private sector data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Private Sector Map 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang Nature of Business at pindutin ang 

Classify. Lalabas sa window ang mga uri ng paggamit sa mga building sa loob ng 

barangay na nakapaloob sa shapefile katulad nito: 

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 

irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 



e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Gawin ang mga sumusunod para sa lahat ng simbolo: 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

Maaari ring i-select ang lahat ng simbolo (gamit ang Ctrl + A), mag-right 

click, at saka piliin sa lalabas na menu ang Change Opacity upang 

sabay-sabay na mapalitan ang opacity ng lahat ng simbolo.  

2. I-set ang Color sa angkop na kulay sa pamamagitan ng pag-click sa 

band ng kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng 

kulay.  

 

Magrefer sa listahan sa ibaba para sa mga kulay na gagamitin: 

• Banking and Finance  - #d0bb16 

• Manufacturing   - #3b7acc 

• Services   - #e66b6f 

• Construction   - #d70c90 

• Real Estate and Renting - #69c8c5 

• Wholesale/Retail Trade - #6b59d4 

• Repair    - #bf7fd4 

• Transportation, Transport Storage, Communications - 

#a1e68c 

• Others     - #ec8507 



Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa mga 

simbolo ng layer na ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng 

#e0e1de. 

 

Maaari ring i-select ang lahat ng simbolo (gamit ang Ctrl + A), i-click ang 

nasa tapat ng Symbol sa taas ng window, saka i-click ang Simple 

Marker. 

 

Lalabas ang window na ito. Pumunta sa Stroke color at i-set ito sa 

#e1e0de.  



 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

Pindutin ang OK. 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 



 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

22. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

3. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

4. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

5. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

6. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang PRIVATE SECTOR MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

7. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

8. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

9. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

10. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

12. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

Mapapansing lumalagpas sa espasyong paglalagyan ng legend sa ating layout ang mga 

simbolo. Para masolusyunan ito, dalawang beses na gagamitin ang Add legend para sa 

layout na ito at i-seselect ang mga layer na gagamitin saka i-e-edit ang lalabas na mga 

simbolo sa bawat box. Maaari ring kopyahin ang naunang natapos na legend box sa 

pamamagitan ng pagselect dito at pagpindot ng Ctrl+C at Ctrl+V upang mapanatili ang 

kaparehong Item Properties sa bagong box na gagawin. Gawin lamang ang mga step 

mula sa paggamit ng mga   at  na button upang i-format ang laman ng ikalawang 

box. 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa layer na nagpapakita ng lokasyon ng mga business.  



 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

  

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 



 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

h. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 1. 

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

13. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 



b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 



a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

16. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  



e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 

 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

17. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

18. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  



b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 

 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

19. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

20. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 8: Critical Infrastructure Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Critical infrastructure data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Critical Infrastructure 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang Name at pindutin ang Classify. Lalabas 

sa window ang mga points na nagrerepresenta sa mga critical infrastructure na 

nakapaloob sa shapefile katulad nito: 

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 



irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. I-click ang Symbol, saka i-click ang Simple Marker. Sa lalabas na window, piliin ang 

SVG Marker para sa Symbol layer type. 

 

Lalabas ang window na nasa ibaba. I-set ang Width ng 4.00 mm. Magscroll down at 

pumili ng angkop na icon sa kahon ng SVG Image. Pindutin ang OK. 

 

f. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Gawin ang mga sumusunod para sa lahat ng simbolo: 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 



 

Maaari ring i-select ang lahat ng simbolo (gamit ang Ctrl + A), mag-right 

click, at saka piliin sa lalabas na menu ang Change Opacity upang 

sabay-sabay na mapalitan ang opacity ng lahat ng simbolo. 

 

2. I-set ang Color sa angkop na kulay sa pamamagitan ng pag-click sa 

band ng kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng 

kulay.  

 

Magrefer sa listahan sa ibaba para sa mga kulay na gagamitin: 

• Barangay Hall  - #0f44c0 

• Police Outpost  - #e87726 

• Covered Court  - #891e54 

• Fire Station  - #dd312b 

• Health Center  - #25a040 

• Schools  - #eedd20 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

g. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng mga critical 

infrastructure, i-click ang OK. 



 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang CRITICAL INFRASTRUCTURE MAP OF 

BARANGAY <PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

 

 



c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



  

a. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

  

Mapapansing lumalagpas sa espasyong paglalagyan ng legend sa ating layout ang mga 

simbolo. Para masolusyunan ito, dalawang beses na gagamitin ang Add legend para sa 

layout na ito at i-seselect ang mga layer na gagamitin saka i-e-edit ang lalabas na mga 

simbolo sa bawat box. Maaari ring kopyahin ang naunang natapos na legend box sa 

pamamagitan ng pagselect dito at pagpindot ng Ctrl+C at Ctrl+V upang mapanatili ang 

kaparehong Item Properties sa bagong box na gagawin. Gawin lamang ang mga step 

mula sa paggamit ng mga   at  na button upang i-format ang laman ng ikalawang 

box. 

b. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa layer na naglalaman ng critical infrastructure data ng barangay.  



  

c. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

  

d. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 



 

e. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

f. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 1 ng parehong kahon para sa legends. 

 

g. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

h. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 



b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 



a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 9: Road Information Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Roads data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

a. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

b. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

c. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

a. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

b. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

c. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

a. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

b. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

c. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

iv. Para sa ibang classification 

a. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.20 mm. 



 

b. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito. Ang mga 

sumusunod ang kulay na gagamitin para sa mga classification: 

• Construction - #dd312b 

• Primary Link - #0f44c0 

• Service  - #00dc2f 

• Tertiary - #891e54 

• Unclassified - #e87726 

e. Pindutin ang OK matapos mapalitan ang kulay ng mga simbolo. 

 

f. Pumunta sa Labels. Piliin ang Single Label sa dropdown menu sa taas na bahagi ng 

window.  

g. Sa kaliwang bahagi ng window, mapapansing nakahighlight ang salitang Text. I-click ito 

at i-set ang Font sa Roboto, Style Regular, at Size 7.00. I-set din ang Color ng 

#000000 at ang Opacity ng 100%. 



 

h. Sa kaliwang bahagi ng window, i-click naman ang Formatting at i-set ang mga Spacing 

sa 0 mm. Lagyan ng check ang Enable kerning at piliin ang Rotation-based para sa 

Text orientation. 

 

i. I-click ang Buffer. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Draw text buffer. I-set ang 

Size nito sa 0.700 mm, ang Color sa #ffffff, at Opacity sa 100%.  

 

j. I-click ang Placement. I-click ang bilog sa tabi ng Curved at lagyan ng check ang box sa 

tabi ng On line. 



 

k. Pindutin ang OK pagkatapos. 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

E. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang ROAD INFORMATION MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

 

 



c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



  

i. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

j. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

   

k. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 



  

l. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

m. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 



 

a. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 1. 

 

n. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

o. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na  

p. Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 



q. Para sa pangalawang kahon ng legend, baguhin ang X sa 259.750 mm at Y sa 101.929 

mm. Baguhin din ang Width ng 23.50 mm at Height ng 26.90 mm. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 10: Topographic Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Barangay contour data 

• DEM data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Digital Elevation Model (DEM) 

1. I-load ang Digital Elevation Model data sa pamamagitan ng pag-drag ng file mula sa 

ating folder. 

2. I-click ang DEM layer at buksan ang Item Properties nito. Pumunta sa Symbology. 

3. Para sa Band Rendering, piliin ang Singleband pseudocolor para sa Render type. I-

set ang Min at Max alinsunod sa mga values na unang lalabas kapag pinalitan ang 

Render type. 

 

4. Para sa Min/Max Value Settings, piliin ang Linear para sa Interpolation at Spectral 

para sa Color ramp. 

5. I-set ang Mode sa Equal Interval at ang Classes sa 5. Pindutin ang Classify. 

6. Panatilihin ang una at huling mga Value sa magiging listahan at palitan naman ang mga 

sumusunod ng 5, 10, at 15 o iba pang angkop na bilang. 



7. Para sa Label, i-set ang unang value bilang <(pangalawang value) at i-set ang huling 

value bilang >(huling value). Palitan ang pangalawa hanggang pang-apat na Label ayon 

sa mga Value nito. 

8. Pindutin ang OK matapos maisaayos ang mga label. 

E. Contour 

1. Upang makuha ang contour ng inyong barangay, i-select sa Layers Panel ang DEM layer 

para sa inyong barangay at pumunta sa Raster > Extraction > Contour. 

 

1. Lalabas ang window na makikita sa ibaba. I-set ang Interval between contour lines sa 

2.5. Maaari rin itong lagyan ng pangalang <Barangay Name>_Contour2.5m.shp sa ilalim 

ng blangkong kahon sa Contours. Pindutin ang Run. 

 

2. Matapos ang pagprosesong ito ay maaari nang i-close ang Contour window. Kaagad na 

madadagdag sa Layer Panel ang magiging resultang layer na naglalaman ng contour 

lines.  

2. Upang iformat ang Contours layer, i-select ito, pindutin ang right click saka piliin ang 

Item Properties sa pinakaibabang bahagi ng lalabas na window. 



 

3. I-click ang Symbology at i-click ang Simple Fill. I-click ang ( ) button na ito sa tapat 

ng Stroke width at piliin ang Edit. 

 

4. Sa lalabas na window, itype ang sumusunod at pindutin ang OK: 

if(“ELEV”%10=0, 0.4, 0.1)     >      

Ito ay command kung saan ang mga contour lines para sa elevation na 10m, 20m, etc ay 

irerepresenta ng mga guhit na may kapal na 0.4mm samantalang ang mga hindi naman 

divisible sa 10 ay makikita bilang mga linyang may kapal na 0.1mm. Maaaring iedit ang 

magiging kapal o nipis ng mga linya ng contour sa pamamagitan ng pag-adjust ng mga 

numerong nasa code o expression sa itaas (hal. gawing 0.3 sa halip na 0.4 ang mga 

linyang nag-iindika sa mga linyang may taas na 10, 20 metro). 

5. Pumunta sa Labels at i-select ang Single Label sa dropdown box. 



6. Para sa Value, pindutin ang katapat nitong ( ) button. Lalabas muli ang Expression 

dialog window. I-type ang sumunod sa expression dialog box: 

if("ELEV"%5=0, "ELEV" || ' m', ' ')     >      

7. Sa kaliwang bahagi ng window, mapapansing nakahighlight ang salitang Text. I-click ito 

at i-set ang Font sa Roboto, Style Regular, at Size 6.00. I-set din ang Color ng 

#000000 at ang Opacity ng 100%. 

 

8. Sa kaliwang bahagi ng window, i-click naman ang Formatting at i-set ang mga Spacing 

sa 0 mm. Lagyan ng check ang Enable kerning at piliin ang Horizontal para sa Text 

orientation. 

 

9. I-click ang Buffer. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Draw text buffer. I-set ang 

Size nito sa 0.700 mm, ang Color sa #ffffff, at Opacity sa 100%. 



 

10. I-click ang Placement. I-click ang bilog sa tabi ng Curved at lagyan ng check ang box sa 

tabi ng On line. 

 

11. Pindutin ang OK pagtapos. 

F. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

G. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang TOPOGRAPHIC MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

  

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend.  

 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 



 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 



 

b. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

h. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 



j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 11: Flood Hazard or Susceptibility Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Flood hazard/susceptibility data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Flood Susceptibility 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang Var at pindutin ang Classify. Lalabas sa 

window ang mga uri ng paggamit sa mga building sa loob ng barangay na nakapaloob sa 

shapefile katulad nito: 

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 



ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 

irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa low flood susceptibility 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #eedd20 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa moderate flood susceptibility 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

 

iii. Para sa high flood susceptibility 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 



 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang FLOOD SUSCEPTIBILITY MAP OF 

BARANGAY <PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

 

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 



 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 



 

h. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 1. 

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 



k. Para idagdag ang legend para sa taas ng baha mula sa NOAH, i-click ang Import Image 

button ( ) at idrawing at ipwesto ang kahon sa tabi ng ating legends. Sa lalabas na 

window, pindutin ang ( ) button na ito ipang i-load ang larawan ng legend mula sa 

NOAH galing sa inyong mga computer at hanapin kung saan nakalagay ang file 

barangay logo saka pindutin ang Open.  

i. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa 

lalabas na box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

ii. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang 

Placement sa Middle. 

iii. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 256.835 mm 

ay Y sa 101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 30.965 mm at Height ng 

42.451 mm. 



 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 12: Groundshaking or Earthquake Hazard Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Earthquake hazard data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Earthquake Hazard 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang PEIS at pindutin ang Classify. Ang PEIS 

ay tumutukoy sa mga lugar na may malaking tsansang tamaan ng Intensity 8 na lindol 

(High VIII), may maliit na tsansang tamaan ng lindol na Intensity 8 pataas, at mga lugar 

na maaaring makaranas ng Instensity 7 na lindol.  

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 



irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa Low VIII 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #eedd20 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 



4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa VII 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

 

iii. Para sa High VIII 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang EARTHQUAKE HAZARD MAP OF 

BARANGAY <PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend.  

Mapapansing lumalagpas sa espasyong paglalagyan ng legend sa ating layout ang mga 

simbolo. Para masolusyunan ito, dalawang beses na gagamitin ang Add legend para sa 

layout na ito at i-seselect ang mga layer na gagamitin saka i-e-edit ang lalabas na mga 

simbolo sa bawat box. Maaari ring kopyahin ang naunang natapos na legend box sa 

pamamagitan ng pagselect dito at pagpindot ng Ctrl+C at Ctrl+V upang mapanatili ang 

kaparehong Item Properties sa bagong box na gagawin. Gawin lamang ang mga step 

mula sa paggamit ng mga   at  na button upang i-format ang laman ng ikalawang 

box.  

Ang mga maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa Infrastructure layer.  Gawin din ito para sa layer na naglalaman ng 

datos para sa layer na naglalaman ng critical infrastructure. 



   

Panatilihin namang nakacheck ang Subgroup para sa earthquake hazard layer.  

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

  

Para sa pangalawang kahon ng legend kung saan nakalagay ang mga simbolo patungkol 

sa earthquake hazard, mapapansing hindi naka-hidden ang pangalan ng layer na ito at 

pinalitan ng Earthquake  (Magnitude 7.2)  Intensity Scale. Nilagyan ng dalawang 

space ang pagitan ng Earthquake at (Magnitude 7.2) at dalawang space rin ang ilalagay 

sa pagitan ng (Magnitude 7.2) at Intensity Scale. 

f. I-click ang pangalawang kahon ng legend at buksan ang Item Properties nito. Sa Main 

Properties, i-type ang dalawang space ang kahon sa tapat ng Wrap text on. 

 

g. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 



 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 

h. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

i. Pumunta sa Columns at i-set ang Count ng 1. 

 

j. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

k. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

l. Para sa pangalawang kahon ng legend, baguhin ang X sa 259.750 mm at Y sa 101.929 

mm. Baguhin din ang Width ng 23.50 mm at Height ng 26.90 mm. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 



I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 



a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 



mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 

 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 

 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 



 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 

 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

 



Map 13: Liquefaction Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Liquefaction hazard data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Liquefaction Hazard 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang LAYER at pindutin ang Classify.  

 

d. Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga residential, commercial, at industrial building use lamang ang ating 

irerepresenta. Tanggalin ang ibang mga simbolong hindi kinakailangan gamit ang pulang 

button. 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 



i. Para sa Low Potential 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #eedd20 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

ii. Para sa Moderate Potential 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 



 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 

 

 

iii. Para sa High Potential 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 

3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa 

simbolong ito, i-click ang Stroke color at palitan ito ng #e0e1de. 

 

4. Panatilihing Hairline ang Stroke width. I-select ang No Pen sa Stroke 

style. Pindutin ang OK. 



 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

F. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

22. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>. 

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

3. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

4. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

5. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

6. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang LIQUEFACTION HAZARD MAP OF 

BARANGAY <PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

7. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

8. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

9. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

10. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

12. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. 

Mapapansing lumalagpas sa espasyong paglalagyan ng legend sa ating layout ang mga 

simbolo. Para masolusyunan ito, dalawang beses na gagamitin ang Add legend para sa 

layout na ito at i-seselect ang mga layer na gagamitin saka i-e-edit ang lalabas na mga 

simbolo sa bawat box. Maaari ring kopyahin ang naunang natapos na legend box sa 

pamamagitan ng pagselect dito at pagpindot ng Ctrl+C at Ctrl+V upang mapanatili ang 

kaparehong Item Properties sa bagong box na gagawin. Gawin lamang ang mga step 

mula sa paggamit ng mga   at  na button upang i-format ang laman ng ikalawang 

box.  

Ang mga maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod. 

  

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Gawin din ito para sa Infrastructure layer. Panatilihin namang nasa Subgroup ang check 

para sa liquefaction potential layer. 



  

e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

  

Para sa pangalawang kahon ng legend kung saan nakalagay ang mga simbolo patungkol 

sa earthquake hazard, mapapansing hindi naka-hidden ang pangalan ng layer na ito at 

pinalitan ng Liquefaction Potential. 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 



 

g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

h. Pumunta sa Columns at i-set ang Count ng 1 ng parehong kahon ng legend. 

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

k. Para sa pangalawang kahon ng legend, baguhin ang X sa 257.750 mm at Y sa 101.929 

mm. Baguhin din ang Width ng 32.30 mm at Height ng 20.30 mm. 

 

13. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 



I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

17. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

18. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  



e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 

 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

19. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

20. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  



b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 

 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

21. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

22. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 14: Fire Vulnerability or Susceptibility Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Fire hazard data 

• NCR shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Mask 

a. Matapos magawa ang mask ayon sa mga hakbang na nabanggit sa simula ng module, 

pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa right click at pagpili sa 

salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 40% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype 

ng 40% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #c6d0db sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, pillin 

ang Transparent Stroke sa pamamagitan ng pagclick sa dropdown arrow 

katapat ng Stroke color at paglalagay ng check sa tabi nitong kahon. 

B. Roads 

a. Matapos makuha o maclip ang datos para sa barangay ayon sa mga hakbang na 

nabanggit sa simula ng module, pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang highway at pindutin ang Classify. 

Lalabas sa window ang mga uri ng kalsadang nakapaloob sa road shapefile katulad nito: 



 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. Para sa layer na ito, 

ang mga primary, secondary, at residential roads lamang ang ating irerepresenta. 

Tanggalin ang ibang mga simbolo gamit ang pulang button. 

d. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa primary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo main 

road. Palitan rin ang ang Width ng 1.00 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #dccb47. 

Gawing 0.708738 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa secondary roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.80 mm. 



 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #e7e972. 

Gawing 0.80 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 1.00 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

iii. Para sa residential roads 

1. Magscroll pababa sa lalabas na bagong window at piliin ang topo road. 

Palitan rin ang ang Width ng 0.40 mm. 

 

2. I-click ang unang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng #ffffff. 

Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 



 

3. I-click ang pangalawang Simple Line. Baguhin ang Color nito ng 

#000000. Gawing 0.40 mm ang Stroke width saka pindutin ang OK. 

 

e. Pindutin muli ang OK sa Symbology window. 



 

C. Boundary 

a. Matapos maiload ang layer na ito sa Layers Panel, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

     >      

b. I-click ang Fill saka i-click ang outline blue na makikita sa bandang ibabang parte ng 

lalabas na window. 

 

c. I-click naman ang Simple Line sa ilalim ng Fill. 



 

i. Palitan ang Color sa pamamagitan ng pag-type ng #000000 sa tapat ng HTML 

notation.  

ii. Palitan ang Stroke width ng 1.00 mm. 

iii. Palitan ang Stroke style ng Dot line. 

iv. Pindutin ang OK. 

D. Fire Vulnerability 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Graduated. 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang SCORE_VUL at pindutin ang Classify. I-

select ang Equal Count (Quantile) sa Mode. I-set ang Classes ng 3 saka pindutin ulit 

ang Classify. Lalabas sa window ang mga vulnerability score na nakapaloob sa 

shapefile na nakaclassify sa tatlong simbolo. 

 



d. Palitan ang mga Values para sa mga simbolo. Para gawin ito, magdouble left click sa 

tapat ng Value na babaguhin. Lalabas ang window na ito: 

 

Palitan ito ng mga sumusunod: 

 

e. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click ng dalawang beses sa 

tapat ng kasalukyang ginagamit na simbolo. 

i. Para sa 0.00 – 0.50 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. I-select ang No 

Pen sa Stroke style. Pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa 0.50 – 0.65 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #e87726 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. I-select ang No 

Pen sa Stroke style. Pindutin ang OK. 

 

iii. Para sa 0.65 – 0.99 

1. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 70% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

2. I-set ang Color sa #dd312b sa pamamagitan ng pag-click sa band ng 

kulay sa tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot 

sa color wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan 

ng sliders. 



3. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. I-select ang No 

Pen sa Stroke style. Pindutin ang OK. 

 

f. Matapos mapalitan ang mga simbolo para sa magiging simbolo ng building use, i-click 

ang OK. 

 

E. Open Spaces 

a. Matapos mai-load at mai-save ang tamang shapefile, pumunta sa Item Properties > 

Symbology. 

b. I-set ang Opacity sa 70% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa pagtatype ng 70% 

sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 



c. I-set ang Color sa #04a938 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa tabi ng 

Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. Pindutin ang OK.  

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders. 

d. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng symbol katulad ng 

kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. I-select ang No Pen sa Stroke style. 

Pindutin ang OK. 

 

F. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 



 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

G. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color 

wheel o pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang FIRE VULNERABILITY MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 



b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Meters, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa m. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod: 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng road data saka pindutin ang right click. Lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging resultang legend. 

Panatilihing nakacheck ang kahon sa tabi ng Subgroup para sa Fire Vulnerability layer. 

 



e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

 

f. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 

 



g. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

h. Pumunta sa Spacing at i-set ang Count ng 2 para magkaroon tayo ng 2 column para sa 

legend. Lagyan rin ng tsek ang kahon sa tabi ng Split Layers.  

 

i. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 

 

j. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 219.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 87.80 mm at Height ng 41.30 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  



  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 



 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

 

 

Map 15: Cyclone Track Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Cyclone track data 

• NCR shapefile 

• Laguna or provinces shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Basemap 



a. Kakailanganing i-load ang satellite image mula sa Google Earth. Upang i-load ang 

satellite image mula sa Google Earth, pumunta sa Browser Panel. Maaari itong makita 

sa tabi ng Layers Panel. 

 >  

b. Kung wala ito sa tabi ng Layers Panel, maaari itong ilagay doon sa pamamagitan ng 

pagpunta sa View > Panels at sa paglalagay ng tsek sa tabi ng Browser. 

 

c. Sa Browser Panel, piliin ang XYZ Tiles, magright click at piliin ang New Connection. 

Lalabas ang window na ito:  



 

Ilagay ang pangalang Google Satellite sa Name at isulat ang 

http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} 

sa puwang para sa URL. Piliin rin ang high sa dropdown menu para sa Tile Resolution. 

d. I-double click ang lalabas na tile na may pangalang Google Satellite sa ilalim ng XYZ Tile 

upang mai-add ito sa ating Layers Panel. 

 

B. Centroid 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng centroid ng inyong barangay. Pumunta sa Item 

Properties nito at i-click ang Symbology. 

b. I-click ang Simple Marker at saka iselect ang SVG Marker sa dropdown menu sa tapat 

ng Symbol layer type. 

c. I-set na ang Height ng 8.00 mm. 



 

d. Mag-scroll down. Sa ilalim ng SVG Groups, i-click ang symbol at piliin ang pulang map 

marker sa kanang box. Pindutin ang OK pagkatapos nito. 

 

C. Tropical Cyclone (Eye/Point) 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng centroid ng inyong barangay. Pumunta sa Item 

Properties nito at i-click ang Symbology. 

b. I-click ang Simple Marker at saka iselect ang SVG Marker sa dropdown menu sa tapat 

ng Symbol layer type. 

c. I-set na ang Height ng 5.00 mm. 

 

d. Mag-scroll down. May makikitang button na ito ( ). I-click ito at hanapin kung nasaan 

ang SVG file na gagamitin bilang simbolo. I-click ang OK.  

D. Tropical Cyclone (Track/Line) 



a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

b. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi ng Symbology 

window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

c. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang Nature at pindutin ang Classify. Lalabas 

sa window ang mga nakapaloob na datos sa shapefile katulad nito: 

 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. 

d. I-click ang Simple Line saka i-select ang Arrow sa dropdown menu sa tapat ng Symbol 

layer type. I-click ang OK. 



 

e. I-set ang Color ramp sa Reds. 

 

f. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat ng kasalukyang 

ginagamit na simbolo. 

i. Para sa TD 

a. I-click ang Fill. Palitan ang Stroke width ng 0.100 mm. Pindutin ang 

OK. 



 

ii. Para sa TS 

a. I-click ang Fill. Palitan ang Stroke width ng 0.100 mm. Pindutin ang OK 

 

 

iii. Para sa STS 

a. I-click ang Fill. Palitan ang Stroke width ng 0.100 mm. Pindutin ang 

OK 



 

iv. Para sa TYP 

a. I-click ang Fill. Palitan ang Stroke width ng 0.100 mm. Pindutin ang 

OK. 

 

g. Pindutin ang OK matapos mapalitan ng kulay at setting ng bawat simbolo. 



 

E. NCR Outline 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng boundary ng mga lungsod sa NCR. Iclick ito at 

pumunta sa Item Properties > Symbology. 

b. I-click ang Simple Fill. Palitan ang Fill style ng No Brush at i-set ang Stroke color ng 

#ffffff at 0.26 mm naman para sa Stroke width. I-click ang Apply o OK.  

 

c. Pumunta sa Labels. Piliin ang Single labels sa dropdown menu sa taas na bahagi ng 

windows at i-set ang Value ng Name_2. 

d. Para sa Text, i-set ang Font na Roboto Medium, Font Syle na Regular, Size na 5.00 

points, at Color na #ffffff.  



 

e. Para sa Placement, i-set ang Placement ng around the centroid at ang Centroid sa 

visible polygon. Pindutin ang OK na makikita sa kanang ibabang bahagi ng window.  

 

F. Laguna Outline 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng boundary ng Laguna o ng mga probinsya. Iclick ito 

at pumunta sa Item Properties > Symbology. 

b. I-click ang Simple Fill. Palitan ang Fill style ng No Brush at i-set ang Stroke color ng 

#ffffff at 0.26 mm naman para sa Stroke width. I-click ang Apply o OK.  

 

c. Pumunta sa Labels. Piliin ang Single labels sa dropdown menu sa taas na bahagi ng 

windows at i-set ang Value ng Name_1. 

d. Para sa Text, i-set ang Font na Roboto Medium, Font Syle na Regular, Size na 5.00 

points, at Color na #ffffff.  



 

e. Para sa Placement, i-set ang Placement ng around the centroid at ang Centroid sa 

visible polygon. Pindutin ang OK na makikita sa kanang ibabang bahagi ng window.  

 

G. Boundary (para sa Inset Map) 

a. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 

palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 



 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

H. NCR 

a. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 

 

 

b. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

i. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

ii. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 



 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

iii. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 



 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 

 

Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>.  

 

Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 



 

4. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, 

siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

c. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

d. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 

 



e. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

5. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

6. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

7. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang TROPICAL CYCLONE TACK MAP (1987-

2019) OF BARANGAY <PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY.  

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

8. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

9. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

10. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

b. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Kilometers, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa km. 

 

d. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



e. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

f. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

g. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

11. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

12. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

13. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

b. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. 

 

Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

c. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod. 

 

d. I-click ang layer na naglalaman ng tropical cyclone track data saka pindutin ang right 

click. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago ito sa magiging 

resultang legend. 

  



e. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

  

f. I-click ang pangalawang kahon ng legend at buksan ang Item Properties nito. Sa Main 

Properties, i-type ang dalawang space ang kahon sa tapat ng Wrap text on. 

 

g. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

Palitan ang Font color ng #000000. 



 

h. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

i. Pumunta sa Columns at i-set ang Count ng 1. 

 

j. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

k. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left. s 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 



b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 



a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

c. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

d. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

d. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

e. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

f. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

g. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

18. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

19. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

  

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

20. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

21. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 

  



Map 16: Active Fault Map 

Data Needed: 

• Barangay Mask Layer 

• Barangay Roads shapefile 

• Barangay Boundary shapefile 

• Barangay building footprint (from OSM) 

• Faultline data 

• NCR shapefile 

• Laguna or provinces shapefile 

• Google Earth Satellite Image 

Layer Format 

A. Basemap 

a. Kakailanganing i-load ang satellite image mula sa Google Earth. Upang i-load ang 

satellite image mula sa Google Earth, pumunta sa Browser Panel. Maaari itong makita 

sa tabi ng Layers Panel. 

 >  

b. Kung wala ito sa tabi ng Layers Panel, maaari itong ilagay doon sa pamamagitan ng 

pagpunta sa View > Panels at sa paglalagay ng tsek sa tabi ng Browser. 



 

c. Sa Browser Panel, piliin ang XYZ Tiles, magright click at piliin ang New Connection. 

Lalabas ang window na ito:  

 

Ilagay ang pangalang Google Satellite sa Name at isulat ang 

http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} 

sa puwang para sa URL. Piliin rin ang high sa dropdown menu para sa Tile Resolution. 

d. I-double click ang lalabas na tile na may pangalang Google Satellite sa ilalim ng XYZ Tile 

upang mai-add ito sa ating Layers Panel. 



 

B. Centroid 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng centroid ng inyong barangay. Pumunta sa Item 

Properties nito at i-click ang Symbology. 

b. I-click ang Simple Marker at saka iselect ang SVG Marker sa dropdown menu sa tapat 

ng Symbol layer type. 

c. I-set na ang Height ng 8.00 mm. 

 

d. Mag-scroll down. Sa ilalim ng SVG Groups, i-click ang symbol at piliin ang pulang map 

marker sa kanang box. Pindutin ang OK pagkatapos nito. 

 

C. Active Fault 

b. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng 

pagpindot sa right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas 

na kahon. 



 

c. Pumunta sa Symbology. Sa dropdown menu sa pinakaitaas na bahagi 

ng Symbology window, palitan ang Single Symbol ng Categorized. 

d. Piliin sa dropdown menu sa tapat ng Value ang description at pindutin 

ang Classify. Lalabas sa window ang mga nakapaloob na datos sa 

shapefile katulad nito: 

 

Para bawasan ang mga simbolong lalabas sa mapa o layout, i-click ang tatanggaling 

simbolo saka pindutin ang pulang button ( ) sa ibaba ng window. 

e. Palitan ang symbol width ng lahat ng item sa pamamagitan ng pagselect 

sa lahat ng item na nasa kahon, pagpindot sa right click, at pagpili sa 

Change width. I-set ito ng 0.40 mm at pindutin ang OK. 

 



f. Para baguhin ang simbolo ng bawat value, pindutin ang left click sa tapat 

ng kasalukyang ginagamit na simbolo. 

i. Para sa MVFS – dash2 

a. I-click ang Simple Line. Palitan ang Color ng #e87726 at Stroke style 

ng Dash Line saka pindutin ang OK. 

 

ii. Para sa MVFS – dash3 

a. I-click ang Simple Line. Palitan ang Color ng #e87726 at lagyan ng 

check ang kahon sa tabi ng Use custom dash pattern. Sa lalabas na 

window, i-set ang Dash (mm) ng 2 at Space (mm) ng 2 saka pindutin 

ang OK. Pindutin naman ang OK sa Symbol Selector window. 

 

iii. Para sa MVFS – dots 



a. I-click ang Simple Line. Palitan ang Color ng #e87726 at Stroke style 

ng Dot Line saka pindutin ang OK. 

 

iv. Para sa MVFS – fissure 

a. I-click ang Simple Line. Palitan ang Color ng #0f44co at Stroke style 

ng Solid Line saka pindutin ang OK. 

 

v. Para sa MVFS – hachure left 

a. I-click ang Simple line. Pindutin ang berdeng plus sign () sa window. 

b. Pindutin ang unang Line sa window. Palitan ang Color ng #dd312b, at 

Stroke width ng 0.40 mm. Pindutin ang OK. 



 

c. I-click ang pangalawang Simple line. Palitan ang Symbol layer type 

ng pangalawang Simple line ng Hashed line. Lalabas ang kagayang 

window sa ibaba:  

 

I-set ang Hash placement ng with interval 2.00 mm at ang Hash 

length ng 2.00 mm. Magscroll down at i-set ang Line offset ng -0.800 

mm. Pindutin ang OK. 

d. Pindutin ang Line sa ilalim ng Hashed line saka i-set ang Color nito 

sa #dd312b. Pindutin ang OK. 

vi. Para sa MVFS – solid 

a. I-click ang Simple Line. Palitan ang Color ng #dd312b at Stroke 

style ng Solid Line saka pindutin ang OK. 



 

g. Pindutin ang OK matapos mapalitan ang kulay ng mga simbolo. 

 

D. NCR Outline 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng boundary ng mga lungsod sa NCR. Iclick ito at 

pumunta sa Item Properties > Symbology. 

b. I-click ang Simple Fill. Palitan ang Fill style ng No Brush at i-set ang Stroke color ng 

#ffffff at 0.26 mm naman para sa Stroke width. I-click ang Apply o OK.  



 

c. Pumunta sa Labels. Piliin ang Single labels sa dropdown menu sa taas na bahagi ng 

windows at i-set ang Value ng Name_2. 

d. Para sa Text, i-set ang Font na Roboto Medium, Font Syle na Regular, Size na 5.00 

points, at Color na #ffffff.  

 

e. Para sa Placement, i-set ang Placement ng around the centroid at ang Centroid sa 

visible polygon. Pindutin ang OK na makikita sa kanang ibabang bahagi ng window.  

 

E. Laguna Outline 

a. I-load ang shapefile na naglalaman ng boundary ng Laguna o ng mga probinsya. Iclick ito 

at pumunta sa Item Properties > Symbology. 



b. I-click ang Simple Fill. Palitan ang Fill style ng No Brush at i-set ang Stroke color ng 

#ffffff at 0.26 mm naman para sa Stroke width. I-click ang Apply o OK.  

 

c. Pumunta sa Labels. Piliin ang Single labels sa dropdown menu sa taas na bahagi ng 

windows at i-set ang Value ng Name_1. 

d. Para sa Text, i-set ang Font na Roboto Medium, Font Syle na Regular, Size na 5.00 

points, at Color na #ffffff.  

 

e. Para sa Placement, i-set ang Placement ng around the centroid at ang Centroid sa 

visible polygon. Pindutin ang OK na makikita sa kanang ibabang bahagi ng window.  

 

F. Boundary (para sa Inset Map) 

c. Magload ng isa pang shapefile na naglalaman ng barangay boundary at pangalan itong 

Inset Boundary. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagselect ng layer na nais 



palitan ang pangalan, pagpindot sa right click, at pagclick sa Rename Layer sa lalabas 

na window. 

 

Maaari ring i-click ang ni-load at naiformat na na barangay boundary shapefile, magright 

click at piliin ang Duplicate Layer upang gumawa ng panibagong kopya nito sa ating 

Layers Panel. Palitaan ang pangalan ng bagong kopya ng barangay boundary shapefile 

gamit pa rin ang Rename Layer. 

 

d. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

iv. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 



v. I-set ang Color sa #a41a1c sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

vi. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #800e10. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 

 

G. NCR 

c. I-load ang shapefile at pumunta sa Item Properties sa pamamagitan ng pagpindot sa 

right click at pagpili sa salitang Item Properties sa lalabas na kahon. 



 

 

d. Pumunta sa Symbology, iclick ang Simple Fill at sundin ang mga sumusunod na setting 

na makikita sa larawan. 

iv. I-set ang Opacity sa 100% sa pamamagitan ng pag-drag sa slider o sa 

pagtatype ng 100% sa kahong nakatapat sa Opacity. 

 

v. I-set ang Color sa #122131 sa pamamagitan ng pag-click sa band ng kulay sa 

tabi ng Color o pag-click sa arrow sa tabi ng band ng kulay. 

 

Maaari ring pumili ng ibang kulay kung nais sa pamamagitan ng pag-ikot sa color wheel o 

pagbago ng mga hue sa gilid ng wheel sa pamamagitan ng sliders.  

vi. Iclick ang Simple Fill upang mabago ang iba pang katangian ng Mask Layer 

katulad ng kulay, opacity, kapal ng mga linya at iba pa. Para sa layer na ito, i-

click ang Color at palitan ito ng #060d23. Panatilihing 0.26 mm ang Stroke 

width. Pindutin ang OK. 



 

Layout 

1. Lagyan ng tsek ang mga datos na kailangang makita sa mapang ito. Siguraduhing nakaayos ito 

sa paraang walang layer na matatakpan ng iba pang layer. 

2. Maaari ring magamit muli ang layout na binuo para sa location map ng barangay sa 

pamamagitan ng pagpunta sa Project, paghover sa Layouts, at pagpili ng pangalan ng layout na 

ginamit sa naunang location map. 

 

Matapos i-load ang naunang layout, maaari nang dumiretso sa Step #7 upang baguhin ang 

pamagat ng mapa at magpatuloy sa Step #13 para baguhin ang mga Legend. 

Huwag kakalimutang i-Save ang progress sa paglalayout gamit ang Save button ( ). 

3. Hanapin o pillin ang Print Layout button sa toolbar ( ) o pumunta sa Project at piliin ang New 

Print Layout sa lalabas na main menu. 



 

4. Magkakaroon ng isang prompt kung saan kakailanganin mong lagyan ng title o pangalang ang 

iyong gagawing file. Ilagay lamang ang title ng mapa at saka pindutin ang OK. Maaari itong 

bigyan ng title na <pangalan ng inyong barangay>_<pangalan ng mapa>. 

 

5. Lalabas ang window na ito matapos pindutin ang OK. 

 

6. Kailangan nating maidagdag ang nagawang mapa sa layout na ito. Upang gawin ito, pillin ang 

Add Map button mula sa toolbar ( ) sa kaliwang gilid ng layout window. Matapos nito, maaari 

nang gumawa ng isang kahon kung saan ilalagay ang mapa sa ating layout. 



a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window. 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay. Habang lumiliit ang numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating 

pagtingin sa mapa at mas lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS,  

d. siguraduhing ang nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

e. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. 

f. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 5.00 ay Y ng 5.00. Palitan din ang 

Width ng 210.80 at ang Height ng 200.00. 



 

g. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

7. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto ng mapa, maaaring gamitin ang Move Item Content 

button ( ). 

8. Ilagay ang logo ng inyong barangay sa pamamgitan ng paggamit ng Import Image button ( ). 

Upang i-load ang logo mula sa inyong mga computer, pindutin ang ( ) button na ito at hanapin 

kung saan nakalagay ang file barangay logo saka pindutin ang Open.  

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, i-set ang Resize Mode sa Zoom at ang Placement sa 

Middle. 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 243.5 mm ay Y sa 5.80 

mm. Baguhin din ang Width ng 22.00 mm at Height ng 22.00 mm. 

 

9. Para maglagay ng title o mga text sa ating layout, iclick ang Add Label button ( ) sa kaliwang 

bahagi ng layout window. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, i-type ang ACTIVE FAULT MAP OF BARANGAY 

<PANGALAN NG INYONG BARANGAY>, QUEZON CITY. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 16. Pindutin 

ang OK. 



 

e. I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

f. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

25.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 30.00 mm. 

 

10. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang METRO MANILA NCR – NATIONAL CAPITAL REGION.  



 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

c. I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.8 mm ay Y sa 

55.80 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

11. Para maglagay ng north arrow o indikasyon ng direksyon sa layout, iclick at idrag ang North 

Arrow button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Zoom and resize frame sa dropdown menu 

para sa Resize mode.  



 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 250.734 mm ay Y sa 

68.147 mm. Baguhin din ang Width ng 5.532 mm at Height ng 6.982 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  

 

12. Maglagay ng scale bar gamit ang Scale bar button ( ). 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 

 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

c. Sa ilalim ng Main Properties, piliin ang Map 1 sa dropdown menu para sa Map. Palitan 

rin ang Style ng Line Ticks Middle gamit ang dropdown menu. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Units at siguraduhing ang naka-set ang Scalebar units sa 

Kilometers, Label unit multiplier sa 1.00, at Label for units sa km. 

 

e. Para sa Segments, i-set ang Segments sa left 0 para sa unang box at right 2 sa 

pangalawang box. Lagyan rin ng tick ang tabi ng Fixed width at gawin itong 100.00 

units. I-set ang Height sa 3.00 mm. 

 



f. I-click ang arrow sa tabi ng Display. I-set ang Box margin sa 1.00 mm at ang Label 

margin sa 3.00 mm. Piliin ang Above Segments sa dropdown menu para sa Vertical 

label placement at Centered at Segment Edge naman para sa Horizontal label 

placement. Gawing 0.40 mm ang Line Width. 

 

g. Pumunta sa Font and Colors. Para palitan ang font ng scale bar, i-click ang dropdown 

menu sa tabi ng Font. Sa unang tab ng lalabas na window, piliin ang Font na Roboto 

Thin, Style Regular, Size 10, at Color #000000. I-click ang asul na arrow ( ) sa tabi 

ng Scalebar Font para bumalik sa Item Properties window. 

 

h. I-set ang Fill color sa #000000, Secondary fill color sa #ffffff, at Line color sa 

#000000. 

 

i. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 235.391 mm ay Y sa 

75.130 mm. Baguhin din ang Width ng 43.750 mm at Height ng 12.200 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left.  



 

13. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang Coordinate Reference System EPS 3123 – PRS92.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

c. I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Center at ang 

Vertical Alignment ng Middle. 



 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

87.330 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 

 

14. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang LEGEND.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 



 

c. I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

96.065 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

e. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

15. Para maglagay ng legend, i-click ang Legend button ( ) sa kaliwang bahagi ng layout window at 

magdrawing ng box kung saan lalabas ang mga elements na bahagi ng legend ng mapa. 

a. I-click ang box na naglalaman ng mapa saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na 

box ang Item Properties. 



 

b. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 

 

c. Sa ilalim ng Main Properties, panatilihing blangko ang Title at Wrap text on. Kung 

nagsimula muling gumawa ng layout mula sa simula, piliin ang Map 1 sa dropdown menu 

para sa Map at Symbols on Left para sa Arrangement. Lagyan ng tsek ang kahon sa 

tabi ng Resize to fit contents. Magtype rin ng dalawang space sa kahon sa tapat ng 

Wrap text on. 

 

d. Kung ang ginamit o pinili sa Layouts ang naunang layout para sa Location Map, piliin 

naman ang Map 2 sa dropdown menu para sa Map. 



 

e. Pindutin ang arrow sa tabi ng Legend Items. Pindutin ang Update All upang makita lahat 

ng shapefile na nakaload sa window kung saan nagfoformat ng mga layer. I-select ang 

layer na hindi ginamit para sa layout ng kasalukuyang mapa at pindutin ang pulang 

button ( ) upang alisin ang mga ito sa nakadisplay na items. Maaari namang gamitin 

ang berdeng button ( ) para magdadag ng mga item na lalabas sa legend. Ang mga 

maiiwan para sa layer na ito ay ang mga sumusunod. 

 

f. I-click ang layer na naglalaman ng datos patungkol sa lokasyon ng mga fault saka 

pindutin ang right click. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Hidden upang maitago 

ito sa magiging resultang legend. 

 



g. Palitan ang mga katumbas na pangalan ng mga simbolo sa legend sa pamamagitan ng 

pag-double click sa pangalan ng layer na babaguhin. I-type ang ipapangalan sa simbolo 

saka pindutin ang OK. Magrefer sa larawan sa ibaba para sa mga babaguhing pangalan. 

 

h. Maglagay ng dalawang space sa pagitan ng mga salitang certain at Hachure, indicate 

at downtrodden, at Administrative at Boundaries. (Halimbawa, 

certain<space><space>Hachure) 

i. Pumunta sa Fonts and Text Formatting. Sa Item Labels, i-click ang Font upang palitan 

ang font ng mga legend item ng Font Roboto Thin, Font style Regular, at Size 9. 

Pindutin ang OK. 

 

j. Palitan ang Font color ng #000000. 



 

k. Pumunta sa Symbol at gawing 5.00 mm ang Symbol width at 4.00 mm ang Symbol 

Height. 

 

l. Pumunta sa Columns at i-set ang Count ng 1. 

 

m. Pumunta sa Spacing. Para sa Subgroups, i-set ang Above subgroup ng 1.25 mm at 

Below subgroup heading ng 1.25 mm. Para naman sa Legend Items, i-set ang Space 

between symbols ng 1.25 mm at Symbol label space ng 2.00 mm. Para sa General, i-

set ang Column space ng 1.50 mm. 



 

n. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 220.50 mm ay Y sa 

101.929 mm. Baguhin din ang Width ng 52.00 mm at Height ng 57.050 mm. I-set na 

Reference point ang bilog na nasa upper left. S 

 

16. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang DATA SOURCE.  

 



b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

c. I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

144.380 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

e. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

17. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 



a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang mga data sources na ginamit para sa mapa tulad ng 

Barangay, QCDRRMO, PHILVOCS, Google LLC, at iba pa. 

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Roboto Thin, Font style Regular, at Size 10. 

Pindutin ang OK. 

 

c. I-set ang Color sa #000000. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical 

Alignment ng Middle. 

 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

150.244 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 8.735 mm. 



 

18. Gumawa ng isa pang text box gamit ang Add Label button ( ). 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, iclick ang 

Main Properties at i-type ang INSET.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Appearance. Baguhin ang Font sa pamamagitan ng pagclick 

sa dropdown arrow. Piliin ang Font na Oswald, Font style Regular, at Size 10. Pindutin 

ang OK. 

 

c. I-set ang Color sa #ffffff. Gawing 5 mm ang Horizontal margin at 0 mm ang Vertical 

margin. Palitan ang Horizontal alignment ng Left at ang Vertical Alignment ng 

Middle. 



 

d. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

159.136 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 5.864 mm. 

 

e. Lagyan ng check ang box sa tabi ng Background. I-set ang Color sa #000000. 

 

19. Para makapaglagay ng isa pang mapa para sa inset, gamitin muli ang Add Map button ( ). 

Mapapansing pareho ang nakadisplay na mga layer sa ating Map 1 (mapa ng barangay) at Map 

2 (mapa sa inset). 

a. Palitan ang ipinapakitang mapa sa inset sa pamamagitan ng pagclick sa box ng inset 

map, pagbalik sa Project Window (kung saan tayo nagfoformat ng mg layer), at 

patanggal ng check sa lahat ng layer maliban sa kopya ng ating Barangay boundary 

layer, NCR region layer, at Google Satellite Image. Bumalik sa Project Layout window. 

b. I-click ang box ng Map 2 saka pindutin ang right click. Piliin sa lalabas na box ang Item 

Properties. 

 

c. Lalabas ang window na ito sa kanang bahagi ng ating layout window: 



 

d. Sa ilalim ng Main Properties, baguhin ang Scale upang makita ang kabuuan ng inyong 

barangay at ng Quezon City o NCR (depende sa inyong gusto). Habang lumiliit ang 

numerong nilalagay sa scale ay mas lumalapit ang ating pagtingin sa mapa at mas 

lumiliit ang area na makikita sa inyong mga screen. Sa CRS, siguraduhing ang 

nakadisplay na ay ang mga salitang Use project CRS. 

e. Sa ilalim ng Layers, siguraduhing may check ang box na nagsasabing Lock Layers. 

Sisiguraduhin ng option na ito na hindi mababago ang laman ng ating layout katulad ng 

mga Legend at iba pa sakaling malalagyan ng check ang iba pang layer sa window kung 

saan tayo nagformat ng mga layer o shapefile. Magbabago ang laman ng mapa depende 

sa kung ano ang mga may check na layer sa ating Project Window sa oras na alisin at 

ibalik ang check sa tabi ng setting na ito.  

f. Magscroll down at hanapin ang Position and Size. I-set ang Reference Point sa upper 

left na bilog katulad ng sa larawan at palitan ang X ng 215.80 ay Y ng 165.00. Palitan din 

ang Width ng 76.00 at ang Height ng 40.00. 



 

g. I-check ang box sa tabi ng Frames at pindutin ang arrow sa tabi nito upang lumabas ang 

karagdagang settings. Palitan ang Color ng #000000 at ang Thickness ng 0.80 mm. 

 

h. Kung kinakailangang ibahin ang pwesto o focus ng mapa, maaaring gamitin ang Move 

Item Content button ( ). 

20. Gamitin ang Select / Move Item tool ( ) upang maigalaw ang mga elements na idinagdag 

(map, text box, arrow, scale bar, logo, etc) kung kinakailangan.  

21. Gumawa ng isang text box gamit ang Add Label button ( ) upang magsilbing frame ng lahat ng 

element na idinagdag natin sa kanang bahagi ng ating layout. 

a. Matapos mabuksan ang Item Properties window sa kanang bahagi ng screen, 

pantilihing walang laman ang Main Properties.  

 

b. I-click ang arrow sa tabi ng Position and Size. Baguhin ang X sa 215.80 mm ay Y sa 

5.00 mm. Baguhin din ang Width ng 76.00 mm at Height ng 200.00 mm. 



 

c. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Frame. I-set ang Color sa #000000 at Thickness 

sa 1.00 mm. 

 

22. Matapos maisaayos ang layout at ang mga bahagi ng mapa, maaari na itong isave o i-export. 

Hanapin ang Export as Image button ( ) sa toolbar sa ibabaw ng layout window. 

 

23. Lalabas ang isang window kung saan maaaring piliin kung anong format ito masesave (PNG o 

JPEG) at kung saang folder ito ilalagay. Bigyan ito ng angkop na pangalan (hal. <Barangay 

Name>_<Map Name>, piliin ang PNG format at pindutin ang Save. 



 

24. Sa lalabas na window, i-set ang Export Resolution sa 300 dpi o mas mataas pa at pindutin 

muli ang Save. 

 


