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Cvičenie 4 :

Tvorba a editácia vektorových vrstiev



  

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

Multipoint – objekty reprezentované viac ako 
jedným bodom (napr. mračno bodov z LIDAR-u)

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

Multipatch – 3D geometria na reprezentáciu 
vonkajšieho povrchu (obálky) priestorových 
objektov (napr. budovy)

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



  

ArcCatalog – tvorba nových vrstiev



ArcCatalog …... úlohy č.66-67



  

Editácia – ArcGIS 9

Editor – Start Editing – ak máme v projekte vrstvy uložené

v rôznom adresári alebo databáze, ponúkne nám na výber

Editor – Save Edits, Stop Editing

Target – cieľová vrstva (dôležité !)

Task – úloha – Create New Feature

Sketch Tool – ceruzka

• ukončenie editácie – dvojklik, F2,

  kontextové menu – Finish Sketch

Attributes – vypĺňanie atribútov



  

Editácia – ArcGIS 10

• Editor – Start Editing

• kontextové menu vrstvy – Edit Features – Start Editing

• nepracujeme s cieľovými vrstvami a úlohami, ale používame

  tzv. šablóny – Templates

• šablóny sa dajú pridávať, kopírovať,

  meniť a vymazávať

• ukladajú sa v mapovom dokumente

  (.mxd) a vrstve (.lyr)



  

Editácia – ArcGIS 10

• okno na prácu so šablónami – Create Features

šablóna

zoznam dostupných nástrojov

• vlastnosti šablóny – dvojklik alebo

  kontextové menu – Properties



  

Editácia – ArcGIS 10

• okno na prácu so šablónami – Create Features

šablóna

zoznam dostupných nástrojov

• vlastnosti šablóny – dvojklik alebo

  kontextové menu – Properties



  

Editácia – ArcGIS 10

• Attributes



  

Prichytávanie – ArcGIS 9

Editor – Options

Editor – Snapping



  

• klasické prichytávanie sa dá zapnúť v Editor – Options – 

  General – Use classic snapping

Prichytávanie – ArcGIS 10

• je defaultne zapnuté

• vypnúť alebo nastaviť ho môžeme v paneli nástrojov

  Snapping

Point snapping

End snapping

Vertex snapping

Edge snapping



  

• klasické prichytávanie sa dá zapnúť v Editor – Options – 

  General – Use classic snapping

Prichytávanie – ArcGIS 10

• je defaultne zapnuté

• vypnúť alebo nastaviť ho môžeme v paneli nástrojov

  Snapping

Point snapping

End snapping

Vertex snapping

Edge snapping



  

Tvorba a editácia údajov

Trace Tool – tvorba susediacich polygónov

ArcGIS 9 – sledovaný polygón musí byť vybraný

ArcGIS 10 – polygón nemusí byť vybraný

Split Tool – rozdelenie línie

Rotate Tool – otočenie línie (polygónu)



  

Tvorba a editácia údajov

• úlohy Modify tasks:

  Reshape Feature – zmena tvaru línie/polygónu

  Cut Polygon Features – rozdelenie polygónu

  Modify Feature – posúvanie uzlov línie/polygónu

(v ArcGIS 10 Edit vertices) 

Edit Tool – na uchopenie uzla (vymazanie, presun)

- pridanie uzla – kontextové menu – Insert vertex

ArcGIS 10 – samostatný kurzor na pridávanie a mazanie uzlov

- zmena smeru línie – kontextové menu – Flip



ArcMap …... úlohy č.68-69



  

Tvorba a editácia údajov

Move – posun prvku o x,y

Buffer – zóna okolo prvku

Clip – orezanie prvkov podľa vybraného prvku

Copy Parallel – vytvorenie rovnobežnej

     línie v určitej vzdialenosti



  

Tvorba a editácia údajov

Split – rozdelenie líniového prvku v určitej vzdialenosti

 alebo % podiele dĺžky od začiatku/konca alebo na určitý

 počet rovnakých častí (ArcGIS 10)



  

Tvorba a editácia údajov

ArcGIS 9

Divide – tvorba bodov pozdĺž línie (rovnomerne alebo v určitej

     vzdialenosti)
ArcGIS 10

Construct Points



  

Tvorba a editácia údajov

Merge – zlúčenie viacerých prvkov z jednej vrstvy

Union – zjednotenie viacerých prvkov z rôznych vrstiev

Intersect – priestorový prienik prekrývajúcich sa prvkov (ArcGIS 9)



ArcMap …... úlohy č.70-72



  

Pokročilá editácia

• nedoťahy

• presahy

Extend

Trim

Explode

• rozdelenie na jednotlivé
  prvky



  

Pokročilá editácia



  

Pokročilá editácia

Generalize Smooth



ArcMap …... úlohy č.73-75



  

Tvorba vrstvy zo súradníc x,y

ArcGIS 9

• súradnice v tabuľke (napr. xls)

Tools – Add XY Data

• vrstvu musíme exportovať do formátu 
shapefile, lebo zatiaľ nemá pole ID

ArcGIS 9, 10

• v ArcCatalogu – kontextové menu – Create 
Feature Class – From XY Table



  

Tvorba vrstvy zo súradníc x,y

ArcGIS 9

• súradnice v tabuľke (napr. xls)

Tools – Add XY Data

• vrstvu musíme exportovať do formátu 
shapefile, lebo zatiaľ nemá pole ID

ArcGIS 9, 10

• v ArcCatalogu – kontextové menu – Create 
Feature Class – From XY Table



  

Tvorba vrstvy zo súradníc x,y

ArcGIS 9

• súradnice v tabuľke (napr. xls)

Tools – Add XY Data

• vrstvu musíme exportovať do formátu 
shapefile, lebo zatiaľ nemá pole ID

ArcGIS 9, 10

• v ArcCatalogu – kontextové menu – Create 
Feature Class – From XY Table



ArcMap …... úloha č.76



  

Spracovanie údajov v ArcToolboxe



  

Spracovanie údajov v ArcToolboxe
ArcGIS 9



  

Spracovanie údajov v ArcToolboxe

ArcGIS 10:



  

ArcToolbox

• nástroje na:
• správu údajov
• konverziu údajov,
• spracovanie formátu coverage,
• vektorové analýzy
• geokódovanie,
• štatistické analýzy...........atď.

•  každá úroveň produktu ArcGIS (ArcView, ArcEditor,
   ArcInfo) poskytuje iný počet nástrojov v Arc Toolbox-e

•  Arc Toolbox je k dispozícii vo všetkých aplikáciách
   ArcGIS Desktop



  

Spracovanie priestorových údajov 
(Geoprocessing) 

•  činnosť v GIS, ktorá umožňuje definovať, spravovať
   a analyzovať GI za účelom tvorby rozhodnutí

•  medzi bežné operácie v rámci spracovania
   priestorových údajov patrí prekrývanie objektov,
   výber a analýza prvkov, spracovanie topológie
   a konverzia údajov

• štandardne sa na vstupnú údajovú vrstvu (sadu
   vrstiev) aplikuje nejaká operácia a výsledok sa zapíše
   do novej údajovej vrstvy (sady vrstiev)



  

Orezanie vrstvy – Clip

Analysis Tools – Extract – Clip 



  

Orezanie vrstvy – Clip

Analysis Tools – Extract – Clip 



ArcMap …... úloha č.77



  

Prekrývanie vrstiev – Overlay

Analysis Tools – Overlay – Intersect

Analysis Tools – Overlay – Union



  

Tvorba zón okolo objektov – Buffer

Analysis Tools – Proximity – Buffer



  

Generalizácia podľa atribútov – Dissolve 

Data Management Tools – Generalization

-  Dissolve

 



ArcMap …... úlohy č.78-80



  

Generalizácia línie – Simplify Line 

Data Management Tools – Generalization

-  Simplify Line

 



  

Vyhladenie línie – Smooth Line 

Data Management Tools – Generalization

-  Smooth Line

 

•  v licencii ArcInfo aj nástroje Simplify Polygon
   a Smooth Polygon



  

Konverzia z rastra do vektora

Conversion Tools – From Raster –

Raster to Point / Polyline / Polygon



  

Konverzia z vektora do rastra

Conversion Tools – To Raster –

Feature to Raster

Point / Polyline / Polygon to Raster



  

Konverzia z/do formátu KML (KMZ)

Conversion Tools – From KML – 

KML To Layer

Conversion Tools –  To KML – 

Layer To KML, Map To KML  



  

Export do formátov JPG, TIFF, IMG ...

• kontextové menu vrstvy – Data – Export Data



ArcMap …... úlohy č.81-82



  

Definovanie súradnicového systému – 
Define Projection 

Data Management Tools – Projections

And Transformations – Define Projection

- definovanie súradnicového systému vrstvy

- pri formáte shapefile sa vytvorí súbor .prj



  

Zmena súradnicového systému – Project

Data Management Tools – Projections

And Transformations – Feature – Project

- zmena (transformácia) súradnicového

  systému vrstvy



  

Transformácie súradnicových systémov

www.epsg.org

Geodetic datasets

EPSG dataset version 8.0 MS Access

(stiahnuť a uložiť na disk, otvoriť v MS Access)

Coordinate Reference Systems

záznam 3533 – S-JTSK (kód 4156)
Find Coordinate Transformations from this CRS

Coordinate Transformation

8 transformácií z/do S-JTSK S-JTSK to ETRS89 (4)
kód 4827

presnosť do 1 m

http://www.epsg.org/


  

Tvorba vlastnej transformácie
Data Management Tools – Projections

And Transformations – Create Custom

Geographic Transformation



ArcMap …... úlohy č.83-84
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