
  

Práca v ArcGIS Desktop

(školenie)

Spracovala:  Hana Stanková



  

Spracovala:  Hana Stanková

Cvičenie 5 :

Tvorba máp a práca s geodatabázou



  

Tvorba výstupov – Layout View

Layout View /
Data View
prepínanie

ArcGIS 9



  

Tvorba výstupov – Layout View

Layout View /
Data View
prepínanie

ArcGIS 10



  

Tvorba výkresov – Layout View

•  viac údajových rámcov vo výkrese:

Inactive
Data Frame

Active
Data Frame

Active
Data Frame
Selected

(môžeme ho
vymazať,
presunúť,
zmeniť veľkosť atď)

Focused
Data Frame

(môžeme s ním
pracovať ako
pri zobrazení
údajov – Data
View)



  

Tvorba výkresov – Layout View

•  pohyb v Layout View:

•  pohyb v údajovom rámci:



  

Nastavenie vlastností strany

File –

Page and Print Setup



ArcMap …... úlohy č.86-87



  

Tlač máp v presnej mierke

•  vo vlastnostiach údajového rámca (Data Frame

   Properties) v záložke Data Frame nastavíme

   fixnú mierku:

ArcGIS 9 ArcGIS 10



  

Nastavenie hraníc údajového rámca 
podľa vrstvy

   Data Frame Properties - Data Frame – Fixed

   Extent – Advanced – Outline of Features

    – Specify Extent 



  

Zamaskovanie územia údajového 
rámca podľa vrstvy

   Data Frame Properties - Data Frame – Clipping

   Options – Clip to shape – Specify Shape 



  

Zamaskovanie územia údajového 
rámca podľa vrstvy

   Data Frame Properties - Data Frame – Clipping

   Options – Clip to shape – Specify Shape 



  

Zobrazenie hraníc výrezu

•  zobrazenie hraníc jedného

   údajového rámca v inom

   údajovom rámci – 

   Data Frame Properties – 

   - Extent Rectangles

ArcGIS 9



  

Zobrazenie hraníc výrezu

•  zobrazenie hraníc jedného

   údajového rámca v inom

   údajovom rámci – 

   Data Frame Properties – 

   - Extent Rectangles

ArcGIS 9



  

Zobrazenie hraníc výrezu

•  zobrazenie hraníc jedného

   údajového rámca v inom

   údajovom rámci – 

   Data Frame Properties – 

   - Extent Indicators

ArcGIS 10



  

Zobrazenie hraníc výrezu

•  zobrazenie hraníc jedného

   údajového rámca v inom

   údajovom rámci – 

   Data Frame Properties – 

   - Extent Indicators

ArcGIS 10
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Tvorba výkresov – Layout View

•  menu Insert :

- údajový rámec
- názov mapy
- text
- orámovanie mapy
- legendu
- severku
- grafickú mierku
- číselnú mierku
- obrázok
- objekt

ArcGIS 9 ArcGIS 10



  

Orámovanie mapy

Insert – Neatline



  

Orámovanie mapy

Insert – Neatline



  

Grafická mierka

Insert – Scale Bar

• kontextové menu mierky – Properties



  

Grafická mierka

Insert – Scale Bar

• kontextové menu mierky – Properties



  

Grafická mierka

Insert – Scale Bar

• kontextové menu mierky – Properties



  

Grafická mierka

Insert – Scale Bar

• kontextové menu mierky – Properties



ArcMap …... úlohy č.91-92



  

Legenda

Insert - Legend

• kontextové menu legendy – Convert to Graphics, Ungroup



  

Legenda

Insert - Legend

• kontextové menu legendy – Convert to Graphics, Ungroup



  

Legenda

Insert - Legend

• kontextové menu legendy – Convert to Graphics, Ungroup



  

Legenda

Insert - Legend

• kontextové menu legendy – Convert to Graphics, Ungroup



  

Legenda

Insert - Legend

• kontextové menu legendy – Convert to Graphics, Ungroup



ArcMap …... úlohy č.93-95



  

Práca s grafickými objektmi

•  označenie objektov – nástroj Select Elements

   (panely nástrojov Tools, Draw)

•  zmena polohy objektov:

   - posúvanie myšou

   - jemné posúvanie o dĺžku 1 pixla (Nudge)

   - definovanie súradníc x,y (Properties – Size and Position)

 



  

Práca s grafickými objektmi

•  označenie objektov – nástroj Select Elements

   (panely nástrojov Tools, Draw)

•  zmena polohy objektov:

   - posúvanie myšou

   - jemné posúvanie o dĺžku 1 pixla (Nudge)

   - definovanie súradníc x,y (Properties – Size and Position)

 



  

Práca s grafickými objektmi

•  kontextové menu:

Distribute – rovnomerné rozmiestnenie objektov

       – rovnomerná veľkosť objektov



  

Práca s grafickými objektmi

•  kontextové menu:

Align – zarovnávanie objektov navzájom, voči okrajom mapy

          – vľavo, vpravo, hore, dole, na stred



  

Práca s grafickými objektmi

•  kontextové menu:

Rotate – otočenie objektov o 90º vľavo, vpravo

            – zrkadlové prevrátenie objektov vertikálne, horizontálne

Order – usporiadanie objektov (poradie vykresľovania)



  

Práca s grafickými objektmi

•  kontextové menu:

Group – zoskupenie objektov

Ungroup – rozdelenie skupiny

• nástroj Edit Vertices v paneli nástrojov Draw – zmena tvaru

  objektov



  

Práca s grafickými objektmi

•  pomôcky na rozmiestnenie prvkov v mape:

Rulers – pravítka

Guides – vodiace čiary

Grid – mriežka
• dá sa na ne prichytávať

• zapínanie/vypínanie - v menu View

   - v kontextovom menu tlačovej 

zostavy

Options – Layout View



  

Práca s grafickými objektmi

•  pomôcky na rozmiestnenie prvkov v mape:

Rulers – pravítka

Guides – vodiace čiary

Grid – mriežka
• dá sa na ne prichytávať

• zapínanie/vypínanie - v menu View

   - v kontextovom menu tlačovej 

zostavy

Options – Layout View



  

Práca s grafickými objektmi

•  pomôcky na rozmiestnenie prvkov v mape:

Rulers – pravítka

Guides – vodiace čiary

Grid – mriežka
• dá sa na ne prichytávať

• zapínanie/vypínanie - v menu View

   - v kontextovom menu tlačovej 

zostavy

Options – Layout View
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Export mapových výstupov

File – Export Map
•  jpg, png, tiff, gif
•  eps
•  svg
•  pdf (aj s vrstvami)



  

Mapová šablóna (map template)

•  uloženie rozvrhnutia výkresu (mierka, logo, severka...)

•  formát  *.mxt

•  otvorenie cez

   File – New – 

   - My Templates

  
•  funguje len

   v ArcGIS 9 !!!



  

Mapová šablóna (map template)

•  uloženie rozvrhnutia výkresu (mierka, logo, severka...)

•  formát  *.mxt

•  otvorenie cez

   File – New – 

   - My Templates

  
•  funguje len

   v ArcGIS 9 !!!
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Práca s geodatabázou

File Geodatabase (gdb) – sady údajov uložené v adresári 

ako súbory (max. veľkosť jednej sady 1 TB)

Personal Geodatabase (mdb) – sady údajov uložené         

v .mdb databáze (max. veľkosť databázy 2 GB)

ArcSDE Geodatabase – viacužívateľská, sady údajov 

môžu byť uložené v rôznych DBMS vrátane:
•  Oracle, Oracle Locator alebo Spatial
•  SQL Server
•  DB2
•  Postre SQL......



  

Práca s geodatabázou

File Geodatabase (gdb) – sady údajov uložené v adresári 

ako súbory (max. veľkosť jednej sady 1 TB)

Personal Geodatabase (mdb) – sady údajov uložené         

v .mdb databáze (max. veľkosť databázy 2 GB)

ArcSDE Geodatabase – viacužívateľská, sady údajov 

môžu byť uložené v rôznych DBMS vrátane:
•  Oracle, Oracle Locator alebo Spatial
•  SQL Server
•  DB2
•  Postre SQL......



  

Tvorba geodatabázy

kontextové menu adresára – New – Persobal Geodatabase



  

• domény hodnôt atribútov – zabezpečenie integrity
• povolené hodnoty pre daný atribút (pole) v atribútovej tabuľke
• jedna doména sa dá použiť pre viacero atribútových tabuliek 

Domény hodnôt v geodatabáze

Database Properties – 

– Domains



  

• domény hodnôt atribútov – zabezpečenie integrity
• povolené hodnoty pre daný atribút (pole) v atribútovej tabuľke
• jedna doména sa dá použiť pre viacero atribútových tabuliek 

Domény hodnôt v geodatabáze

Database Properties – 

– Domains



  

• domény hodnôt atribútov – zabezpečenie integrity
• povolené hodnoty pre daný atribút (pole) v atribútovej tabuľke
• jedna doména sa dá použiť pre viacero atribútových tabuliek 

Domény hodnôt v geodatabáze

Database Properties – 

– Domains



  

• domény hodnôt atribútov – zabezpečenie integrity
• povolené hodnoty pre daný atribút (pole) v atribútovej tabuľke
• jedna doména sa dá použiť pre viacero atribútových tabuliek 

Domény hodnôt v geodatabáze

Database Properties – 

– Domains

•  pri editácii :



ArcMap …... úloha č.100



  

Obsah geodatabázy

Údajová sada prvkov (Feature dataset)

Trieda prvkov (Feature class)

Tabuľka (Table)

Trieda vzťahov (Relationship class)

Rastrový katalóg (Raster Catalog)

Raster (Raster Dataset)

Mozaika (Mosaic Dataset)



  

Obsah geodatabázy

Trieda vzťahov (Relationship class) 
- vzťahy medzi triedami prvkov, medzi tabuľkami

  alebo medzi tabuľkou a triedou prvkov

Geometrická sieť (Geometric Network) 
- topologický model lineárnej siete

  zložený z líniových a bodových tried prvkov



  

Obsah geodatabázy

Raster (Raster Dataset) 
- ľubovoľný podporovaný rastrový formát,

  skladajúci sa z rôznych pásiem (minimum 1 pásmo)

Mozaika (Mosaic Dataset)

- rastre spojené do mozaiky (bezošvé)

Rastrový katalóg (Raster Catalog) 
- súbor rastrov definovaných v tabuľke, kde každý

  záznam predstavuje jeden raster
- používa sa na zobrazovanie priľahlých rastrov bez

  ich mozaikovania

  



  

Údajová sada prvkov – Feature Dataset

•  kolekcia prvkov s rovnakým súradnicovým systémom,

   XY toleranciou, rozlíšením
•  údajové sady prvkov sa dajú tiež použiť na organizovanie

   tried prvkov s rovnakou tematikou, s rovnakými

   databázovými privilégiami alebo na zdieľanie údajov



  

Tvorba údajovej sady prvkov

kontextové menu geodatabázy – New – Feature Dataset



  

Údajová sada prvkov – nastavenia



  

Údajová sada prvkov – nastavenia



  

Údajová sada prvkov – nastavenia



  

Trieda prvkov – XY tolerancia

•  XY tolerancia (XY Tolerance) – minimálna vzdialenosť

   medzi súradnicami, ktoré nie sú považované za identické
•  táto tolerancia sa používa pri kontrole topológie, prekrývaní

   vrstiev a súvisiacich operáciách
•  defaultná hodnota je 0,001 m
•  tolerancia sa nastavuje aj pre 

   z a m hodnoty



  

Triedy prvkov so z a m hodnotami

•  špeciálny prípad:
•  z-hodnoty – nadmorská výška (3D údaje)
•  m-hodnoty – vzdialenosti pozdĺž línií (cesty)  



  

Údajová sada prvkov – nastavenia



  

Údajová sada prvkov – nastavenia



  

Rozlíšenie xy, z, m

•  XY, Z, M Resolution 
•  miera detailu, s ktorou sú  súradnice uložené
•  prednastavené 0,0001 m
•  akoby mriežka pokrývajúca celý rozsah údajov



ArcMap …... úloha č.101



  

Trieda prvkov – Feature class

•  osobitný formát na uloženie údajov v geodatabáze
•  typy uchovávaných prvkov vo Feature class:
•  Point
•  Line
•  Polygon
•  MultiPoint
•  MultiPatch 
•  Dimension Features
•  Annotation Features

ako v shapefile



  

Tvorba novej triedy prvkov

kontextové menu geodatabázy / údajovej sady prvkov – 

– New – Feature Class



  

Trieda prvkov – Feature class



  

Trieda prvkov – Feature class

•  Dimension Features 

-  dimenzie sú špeciálnym druhom anotácií ukazujúce dĺžky

   alebo vzdialenosti (používajú sa v geodézii, architektúre...)

 

•  Annotation Features

-  popisy (anotácie) prvkov



  

Trieda prvkov – výber atribútov

•  pri tvorbe novej triedy

   prvkov môžeme vytvoriť

   atribúty a špecifikovať ich

   názov, typ a doménu

   hodnôt
•  atribúty sa dajú aj

   importovať z inej vrstvy



  

Trieda prvkov – výber atribútov

•  pri tvorbe novej triedy

   prvkov môžeme vytvoriť

   atribúty a špecifikovať ich

   názov, typ a doménu

   hodnôt
•  atribúty sa dajú aj

   importovať z inej vrstvy



  

Typy hodnôt atribútov

1. Číselné

Short Integer Float

Long Integer Double

2. Text (Text) – alfanumerické znaky

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

4. BLOB (Binary Large Object) – binárne čísla

5. ObjectID – unikátny identifikátor riadku (automatický)

6. GUID – globálny unikátny identifikátor (databázy)

7. Raster – rastre a obrázky ako atribúty

celé čísla desatinné čísla



  

Import triedy prvkov

kontextové menu geodatabázy / údajovej sady prvkov – 

– Import – Feature Class (single) / Feature Class (multiple)



ArcMap …... úlohy č.102-105



  

Anotácie v geodatabáze

• uloženie do geodatabázy - vytvorí sa nová trieda  

   prvkov alebo ich 

pri-

        pojíme k existujúcej 

   (Append)

     - anotácie sa dajú prepojiť

       s triedou prvkov v geodata-

       báze, ku ktorej príslušia

       (Feature Linked)

       

Konverzia popisov na anotácie



  

Anotácie v geodatabáze

kontextové menu GDB / 

údajovej sady prvkov

- New Feature Class        

Tvorba anotačnej triedy prvkov



  

Anotácie v geodatabáze

kontextové menu GDB / 

údajovej sady prvkov

- New Feature Class        

Tvorba anotačnej triedy prvkov



  

Anotácie v geodatabáze

kontextové menu GDB / 

údajovej sady prvkov

- New Feature Class        

Tvorba anotačnej triedy prvkov



  

Tvorba a editácia anotácií

• tvorba a editácia anotácií v anotačnej triede prvkov:

  View – Toolbars - Annotation

  
ArcGIS 9

Editácia anotácie

Tvorba horizontálnej
anotácie

Tvorba rotovanej
rovnej anotácie

Tvorba anotácie
s vodiacou čiarou

Neumiestnené
anotácie



  

Tvorba a editácia anotácií

• tvorba a editácia anotácií v anotačnej triede prvkov:

  Editor – Editing Windows – Create Feature

  
ArcGIS 10

Follow Feature

Follow Feature Options

Invert Follow Feature Annotation

Toggle Follow Feature Angle

Toggle Follow
Feature Side



ArcMap …... úlohy č.106-107



  

Topológia

• topológia – množina pravidiel a vzťahov, ktoré umožňujú

  presnejšie modelovať geometrické vzťahy reálneho sveta

  v geodatabáze 
• priestorová údajová štruktúra, ktorá zaručuje, že príslušné

  údaje vytvárajú konzistentnú a topologicky čistú stavbu 
• topologická asociácia – situácia, keď niektoré časti rôznych

  prvkov zdieľajú rovnakú polohu (spoločné hrany, uzly)



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie v geodatabáze

kontextové menu údajovej sady prvkov – New – Topology



  

Kontrola topológie

kontextové menu topológie – Properties



  

Kontrola topológie

kontextové menu topológie – Properties



  

Kontrola topológie

topológia v aplikácii ArcMap – kontextové menu - Properties



  

Kontrola topológie

topológia v aplikácii ArcMap – kontextové menu - Properties



  

Kontrola topológie

• oprava topologických chýb – panel nástrojov Topology

Topology Edit Tool – výber a editácia topologických prvkov

Validate Topology In Specified Area

Validate Topology In Current Extent

Validate Entire Topology

Fix Topology Error Tool – výber a oprava topologických chýb

Error Inspector – vypne/zapne dialógové okno Error Inspector 



  

Kontrola topológie

Fix Topology Error Tool – výber a oprava topologických chýb



  

Kontrola topológie

Fix Topology Error Tool – výber a oprava topologických chýb

• po aplikácii opravy Create Feature



  

Kontrola topológie

Fix Topology Error Tool – výber a oprava topologických chýb

• po aplikácii opravy Create Feature • po aplikácii opravy Merge



  

Kontrola topológie

Error Inspector – vypne/zapne dialógové okno Error Inspector 



  

Mapová topológia

Map Topology – dočasná topológia, nikde sa neukladá

             - neobsahuje pravidlá, nevaliduje sa

             - dostupná aj v licencii ArcView

- môžeme topologicky editovať aj shapefile

- nástroj Map Topology v paneli nástrojov Topology

- zadávajú sa vstupné vrstvy a zhluková tolerancia



  

Mapová topológia

Map Topology – dočasná topológia, nikde sa neukladá

             - neobsahuje pravidlá, nevaliduje sa

             - dostupná aj v licencii ArcView

- môžeme topologicky editovať aj shapefile

- nástroj Map Topology v paneli nástrojov Topology

- zadávajú sa vstupné vrstvy a zhluková tolerancia



  

Mapová topológia

- presun zdieľaného uzla:

- zmena tvaru zdieľanej hrany (úloha Reshape Edge): 



  

Mapová topológia

- modifikácia zdieľanej hrany (úloha Modify Edge):

- vytvorenie nového polygónu so zdieľanými časťami

  (úloha Auto Complete Polygon): 



  

Topologická vektorizácia

– vektorizácia hraníc a identifikačných bodov polygónov
- každá spoločná hrana je vektorizovaná len jeden krát
- eliminujú sa tak topologické chyby (medzery, prekryty)
- atribúty sú uložené v identifikačných bodoch
- vzniká líniová a bodová vrstva

- tvorba polygónovej vrstvy:
- nástroj Feature To Polygon (ArcToolbox – Data Management Tools)
- funkcia Polygon Feature Class From Lines (kontextové menu údajovej

  sady prvkov v geodatabáze)



ArcMap …... úlohy č.108-112



  

ArcGIS software



  

Serverové produkty ArcGIS 9

• ArcSDE – pokročilý server pre správu GPÚ v rôznych 
relačných databázových systémoch (ide vlastne o údajový 
server medzi systémom ArcGIS a rel.databázou) 

• ArcIMS – internetový mapový server pre publikovanie 
máp, údajov a metaúdajov prostredníctvom otvorených 
internetových protokolov

• ArcGIS Server – nový produkt určený pre vývoj 
podnikových aplikácií GIS, web aplikácií a služieb 
založených na protokole SOAP, obsahuje zdieľanú 
knižnicu softvérových objektov



  

Mobilný GIS v systéme ArcGIS 9

• ArcPad – softvér pre mapovanie v teréne určený pre 
mobilné prístroje s OS Windows, umožňuje prezeranie a 
editáciu geografických údajov, prístup do geodatabázy, 
prepojenie s GPS

• ArcGIS Mobile – vyššia funkcionalita, je súčasťou 
ArcGIS Servera, slúži na vývoj účelových aplikácií pre 
mobilné zariadenia (Smartphone, Pocket PC, Tablet PC, 
PDA, niektoré GPS)



  

ArcGIS 9
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