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Cvičenie 3 :

Atribútové a priestorové výbery



  

Atribútová tabuľka
kontextové menu vrstvy – Open Attribute Table

ArcGIS 9 ArcGIS 10 



  

Atribútová tabuľka
• práca s atribútovou tabuľkou



  

Atribútová tabuľka
• práca s atribútovou tabuľkou



  

Atribútová tabuľka
• práca s atribútovou tabuľkou



  

Atribútové výbery (dopyty)
• Selection – Select By Attributes

• cez atribútovú tabuľku
ArcGIS 9 



  

Atribútové výbery (dopyty)
• Selection – Select By Attributes

• cez atribútovú tabuľku
ArcGIS 10 



  

Atribútové výbery (dopyty)



  

Atribútové výbery (dopyty)



  

Atribútové výbery (dopyty)



ArcMap …... úlohy č.48-52



  

Atribútová tabuľka
• práca s atribútovou tabuľkou



  

Typy hodnôt atribútov

1. Číselné

Short Integer Float

Long Integer Double

2. Text (Text) – alfanumerické znaky

3. Dátum (Date) – dátum, čas, dátum a čas

celé čísla desatinné čísla

• v súbore typu shapefile:



  

Štruktúra atribútovej tabuľky
Layer Properties – Fields



  

Štruktúra atribútovej tabuľky
Layer Properties – Fields



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



ArcMap …... úlohy č.53-55



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



ArcMap …... úlohy č.56-57



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



ArcMap …... úlohy č.58-60



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Atribútová tabuľka
• kontextové menu stĺpca



  

Prepájanie tabuliek

• prepájanie tabuliek               
s pridaním hodnôt – Join 

• kontextové menu vrstvy –
    – Joins and Relates – Join



  

Prepájanie tabuliek

• prepájanie tabuliek               
s pridaním hodnôt – Join 

• kontextové menu vrstvy –
    – Joins and Relates – Join



  

Uloženie do novej vrstvy

• uloženie vybraných prvkov do novej vrstvy:

• kontextové menu vrstvy – Data – Export Data



  

Uloženie do novej vrstvy

• uloženie vybraných prvkov do novej vrstvy:

• kontextové menu vrstvy – Data – Export Data



ArcMap …... úlohy č.61-64



  

Atribútová tabuľka

Editor – Start Editing

• ak máme v projekte vrstvy uložené v rôznom adresári alebo

  databáze, ponúkne nám na výber

Editor – Stop Editing/Save Edits

• editácia jednotlivých hodnôt atribútov



ArcMap …... úloha č.65



  

Priestorové výbery

Selection – Select By Location

• vyberáme prvky, ktoré:
• sa pretínajú (hraničia) s prvkami referenčnej vrstvy (intersect)

• sú od nich v určitej vzdialenosti (are within a distance of)

• úplne ich obsahujú (completely contain)

• sa v nich úplne nachádzajú (are completely within)

• majú v nich svoj stred (have their center in)

• zdieľajú s nimi uzol alebo segment (share a line segment with)

• dotýkajú sa ich hraníc (touch the boundary of)

• majú identický tvar (are identical to)

• sú pretínané ich obrysom (are crossed by the outline)

• ich obsahujú (contain)

• sa v nich nachádzajú (are contained by)



  

Priestorové výbery

ArcGIS 9

ArcGIS 10



  

Priestorové výbery

Výber porovnaním so všetkými prvkami vrstvy



  

Priestorové výbery

Výber porovnaním s vybranými prvkami vrstvy



  

Priestorové výbery

Výber porovnaním so zónou okolo prvkov



ArcMap …... úlohy č.66-68



  

Možnosti práce s vybranými prvkami

• menu Selection:

Zoom To Selected Features

Pan To Selected Features

Statistics

Selection Options 

- farba výberu pre jednotlivé vrstvy:

    Layer  Properties - Selection



  

Možnosti práce s vybranými prvkami

• menu Selection:

Zoom To Selected Features

Pan To Selected Features

Statistics

Selection Options 

- farba výberu pre jednotlivé vrstvy:

    Layer  Properties - Selection



  

Možnosti práce s vybranými prvkami

• menu Selection:

Zoom To Selected Features

Pan To Selected Features

Statistics

Selection Options 

- farba výberu pre jednotlivé vrstvy:

    Layer  Properties - Selection



  

Možnosti práce s vybranými prvkami

• menu Selection:

Zoom To Selected Features

Pan To Selected Features

Statistics

Selection Options 

- farba výberu pre jednotlivé vrstvy:

    Layer  Properties - Selection



  

Možnosti práce s vybranými prvkami

• kontextové menu vrstvy - Selection:

• Create Layer From Selected Features – neuloží 
prvky do novej vrstvy (fyzicky na disk), len vytvorí 
výberovú vrstvu v projekte (selection), ktorú môžeme 
ďalej používať pri priestorových výberoch



  

Obmedzenie zobrazenia prvkov

• obmedzenie zobrazovania prvkov vrstvy pomocou 
atribútového výberu:

Layer Properties

- Definition

  Query



  

Tvorba tried popisov

•  zapnutie popisov – druhý spôsob: pravým na vrstvu – Label Features

rôzne popisy
pre rôzne triedy

•  automatické
   popisy
   sú dynamické



ArcMap …... úlohy č.69-70
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