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ABSTRAKT 

Téma této semestrální práce je porovnání interaktivní a automatické vektorizace rastru za pomocí nástroje 

ArcScan (součást software ARCGIS). V následujícím textu jsou stručně popsány možnosti a nastavení. Dále jsou 

zde vyobrazeny výstupy z pokusů vektorizace a závěrem je vypsáno porovnání s interaktivní vektorizací. 

ÚVOD 

Převod analogových podkladů do digitální podoby je mnohdy zdlouhavý proces závislý na drahém 

přístrojovém vybavení (digitizér, velkoformátový skener). Proces vektorizace tj. Převod rastrových 

(analogových podkladů) do vektorového formátu už je dílem člověka, kvalita vektorizace tj. přesnost závisí 

na zručnosti uživatele. Tento postup je rovněž zdlouhavý, ale je možné se mu vyhnout použitím 

programových prostředků pro automatickou vektorizaci, jejichž vlastnosti jsou úměrné ceně. Většina 

softwaru pro dané potřeby existuje v rámci nástrojů grafických programů (Adobe Photoshop, Macromedia 

Flash aj.) nebo jsou samostatným softwarem jako FeatureXTR (Hitachi Software Global Technology, Ltd.). 

V GIS – ESRI produktech zatím existovalo rozšíření ARC/INFO ARCSCAN. Uživatelské rozhraní pro ARCSCAN 

ovšem vyžaduje hluboké znalosti systému a je tedy nepoužitelné pro laickou veřejnost. S uvedením 

produktu ArcGIS je práce s GIS nástroji snadnější. Od verze ArcGIS 8.3 je možné jednoduše využívat 

nástrojů automatické vektorizace v rozšíření (nadstavbě) ArcScan. Uživatelé mají k dispozici množství 

nástrojů pro vlastní proces vektorizace i pro úpravy rastrových dat, ze kterých je vektorizace prováděna 

tzv. „raster preprocessing“ (Sanchez, 2002).  

  



VEKTORIZACE 

 

1. Poloautomatická  - prováděno plně pod kontrolou uživatele.  

2. Automatizovaná  -   

• Většina softwaru pro dané potřeby existuje v rámci nástrojů grafických programů (Adobe 

Photoshop, Macromedia Flash aj.)  

• nebo jsou samostatným softwarem jako FeatureXTR (Hitachi Software Global 

Technology, Ltd.).  

• Od verze ArcGIS 8.3 je možné jednoduše využívat nástrojů automatické vektorizace 

v rozšíření (nadstavbě) ArcScan. Uživatelé mají k dispozici množství nástrojů pro vlastní 

proces vektorizace i pro úpravy rastrových dat, ze kterých je vektorizace prováděna tzv. 

„rasterpreprocessing“  

• Velkoformátové skenery, které umožňují načítat mapy do velikosti A0 v barevném 

režimu, jsou dostupné, a nic tedy nestojí v cestě při využívání technologie automatické 

vektorizace v GIS. 

Před samotnou vektorizací je důležité si rozmyslet jaký z předchozích dvou způsobů je pro nás časově 

výhodnější.  

NÁSTROJ ARCSCAN 

 

Prostředí ArcScan umožňuje uživateli vektorizovat ve dvou základních režimech.  

1. První je režim automatické vektorizace tzv. „batch vectorization“, ve kterém musí uživatel pouze 

nadefinovat parametry pro automatickou vektorizaci. Tento způsob je výhodný pro zpracování dat, 

která mají stejné vlastnosti, třeba soubor map z terénního geomorfologického mapování. Nejčastěji 

totiž používáte zaběhlý styl a barevné vyjádření zákresu do mapy včetně symboliky i popisu. Proces 

automatické vektorizace v prostředí ArcScan je určen všem, kteří potřebují rychle převést výstupy 

z terénního výzkumu do digitální podoby a využít tato data pro další analýzy v GIS. Pro tuto metodu je 

potřeba určitá kvalita vstupních dat. 

2. Pokud uživatel potřebuje větší kontrolu nad procesem vektorizace, využije druhý režim tzv. 

„interactive vectorization“. S tímto postupem se setkal každý, kdo vektorizoval pomocí myši. Uživatel 

si nadefinuje způsob přichycování „snapping“ nově tvořených prvků k rastrovému podkladu. V tomto 

případě tedy uživatel musí myší ovládat proces vektorizace, ale má větší kontrolu nad kvalitou 

výsledných dat.   



OBECNÝ POSTUP VEKTORIZACE POMOCÍ ARCSCAN 

1. PŘEDZPRACOVÁNÍ RASTRU 

Tento úkon dokáže velmi ovlivnit výsledek naší práce a myslím si, že není dobré ho podceňovat. 

U vektorizované oblasti je potřeba provést několik nastavení abychom dostali ideálně čistý rastr. ArcScan přímo 

obsahuje několik nástrojů na čištění a přípravu rastru.  

ÚKONY ČIŠTĚNÍ RASTRU: 

• nulování buňky – přidělí buňce hodnotu 0 

• malování – umožňuje domalovávat buňky 

• odstranění šumu – v určené oblasti redukuje šum 

2.NASTVENÍ VEKTORIZACE 

Této části přípravy je potřeba věnovat co největší pozornost. U nastavení způsobu vektorizace je možno zvolit 

dá se říci nekonečné množství variant. Podle nastavení jednotlivých aspektů dosáhneme různorodých výsledků. 

K dosažení kvalitních výsledků je zapotřebí určité praxe a několik pokusů na otestování nastavení. 

RASTER SNAPING OPTIONS 

- raster colors – možnost výběru barvy pozadí  

- Raster line width – nastavení přichytávání na linií se šířkou 

rovnou nebo  menší než je zadaná hodnota 

- Holes – velikost mezer ignorovaných při generování vektoru 

 

 

 

 

VECTORIZATION OPTIONS 

- Vectorization method – volba vektorizace po obvodu buňky nebo 

středem buňky 

- Raster Colors – zde volíme jaká buňka má hodnotu 1 nebo 0 

- Preview Symbols – výběr vzhledu výstupních vrstev 

 

 

 

Obrázek 1 - RASETER SNAPING OPTIONS 

Obrázek 2 - VECTORIZATION OPTIONS 



 

 

VECTORIZATION SETTINGS 

- Intersection solution – nastavení řešení vypočtení vektoru  

- Maximum line width – výběr maximální šířky linie 

- Compression tolerance – nastavení komprese  

- Smoothing weight – nastaví míru vyhlazení vektoru 

- Gap closure tolerance – toto nastavení udává jak velké mohou 

být mezery ve vektorizovaném území 

 

 

 

 

Po otestování těchto nastavení bychom měli být schopni dosáhnout co nejkvalitnějších a nejčistších výsledků.  

3. GENEROVÁNÍ VEKTORU 

Před samotným generováním je potřeba převést rastr na dvoubarevný. To se provádí nástrojem Reclassify. 

Tímto nástrojem provedeme reklasifikaci rastru a určíme, které barvy budou vyjadřovat hodnotu 1 a které 

hodnotu 0.  Výsledný dvoubarevný raster již umí ArcScan rozlišit a zpracovat.  

Při provádění reklasifikce je možno si zvolené hodnoty uložit pro příští použití. 

Od této chvíle již pracujeme pouze s dvoubarevným rastrem. 

Ke generování je potřeba mít předem vytvořeny dva shapefile (polygonový a liniový) ve kterých bude probíhat 

samotná vektorizace. ArcScan automaticky rozezná do jaké vrstvy informace ukládat. Po připravení vrstev už je 

možno spustit samotnou vektorizaci. Je možno vektorizovat celý rastr a nebo je možno vybrat pouze 

mnohoúhelníkovu část. 

  

Obrázek 3 - VECTORIZATION 

SETTINGS 



VEKTORIZACE GEOMORFOLOGICKÉ MAPY VYSOKÝC

Pro testování nástroje ArcScan jsem 

mapa z roku 1971 byla naskenována

práci jsem si vybral pouze část této mapy a to 

tak i u linií. 

 

VÝBĚR BAREV A NÁSLEDNÁ PŘÍPRAVA

Při výběru barev jsem používal nástroj Identify který umí zobrazit hodnotu vybrané buňky.

potřeba několikrát kliknout na zájmovou oblast pro zjištění příslušných barev oblasti

   

Obrázek 4 - Geomorfologická mapa a její výřez

Obrázek 5 - Nástroj IDENTIFY

LOGICKÉ MAPY VYSOKÝCH TATER 

can jsem použil geomorfologickou mapu Vysokých Tater od profesora Lukniše. Tato 

z roku 1971 byla naskenována velkoformátovým skenerem a uložena jako 256 barevný rastr. 

práci jsem si vybral pouze část této mapy a to Velkou a Malou studenou dolinu.  Pokus jsem provedl jak u ploch 

A NÁSLEDNÁ PŘÍPRAVA 

Při výběru barev jsem používal nástroj Identify který umí zobrazit hodnotu vybrané buňky.

zájmovou oblast pro zjištění příslušných barev oblasti 

Geomorfologická mapa a její výřez 

IFY 

geomorfologickou mapu Vysokých Tater od profesora Lukniše. Tato 

ena jako 256 barevný rastr.  Pro mojí 

Pokus jsem provedl jak u ploch 

Při výběru barev jsem používal nástroj Identify který umí zobrazit hodnotu vybrané buňky. Tímto nástrojem je 



 

Obrázek 6 - Dvoubarevný rastr po reklasifikaci 

VEKTORIZACE PLOCH 

Pro otestování převodu plochy jsem si vybral hnědo-fialové území které je v zájmové oblasti nejrozsáhlejší. Po 

převodu jsem bílou barvou označil potřebnou plochu. Již na první pohled je vidět že plochy nejsou úplně čisté 

z čehož se dá předpokládat ne úplně dokonalý výsledek.  Pro dosažení tohoto výsledku jsem byl nucen provést 

několik pokusů. Nejkvalitnějšího výsledku jsem dosáhl za použití nabízeného nastavení.  

Pro porovnání jsem provedl ruční vektorizaci oblasti, která mě zabrala cca 10 minut čistého času. 

VÝSLEDKY 

Zápory: 

1. Názvy pohoří – tyto názvy jsou z vektoru celkem zřetelné a čitelné. Bylo možno je odmazat ještě před 

provedením převodu, ale zabralo by to stejně času jako samotná ruční vektroizace.  

2. Hluchá místa – tento jev si vysvětluji jako chybu mapy nebo programu. Objevuje se u jakéhokoliv 

nastavení.  

3. Přebytečné plošky – tyto plošky se objevují  po celé mapě. Z mapy bylo vybráno 6 barev, které nabyly 

hodnoty 1 a tyto barvy se sporadicky objevují i v jiných částech mapy. Bylo možno provést vyčištění, 

ale nastla by situace jako u bodu 1. 

Klady:  

1. Celková rychlost ( při znalosti nastavení). 

2. Zadané plochy jsou zvektorizovány naprosto čistě. 

 



 

Obrázek 7 - Vektor vytvořený za pomoci ArcScan 

 

  

Obrázek 8 - Vektor vytvořený ruční vektorizací 



VEKTORIZACE LINIÍ 

Pro tento účel jsem z mapy vyselektoval potřebnou černou barvu a její 3 nejbližší odstíny. Stejně jako u ploch je 

vidět, že linie nejsou stoprocentně čisté. Jsou přerušované, mají různou sílu a jsou opět vidět názvy. 

VÝSLEDKY 

Zápory:  

1. Názvy – stejně jako u ploch. 

2. Přerušované linie – nejvíce ovlivněno nekvalitou skenu. 

3. Z některých linní program vytvořil polygony 

Klady: 

1. Žádné 

 

Obrázek 9 - Dvoubarevný raster, připravený k vektorizaci linií 



 

Obrázek 10 - Výsledek vektorizace liníí 

ZÁVĚR 

Cílem této semestrální práce bylo porovnání automatické vektorizace za pomoci ArcScan a interaktivní 

vektorizace. Z výstupů provedeného srovnání je zřejmé, že ArcScan nedosahuje tak přesných a čistých výsledků 

jako při interaktvní vektorizaci. Ale je zde potřeba zohlednit použitou mapu pro provedení pokusu. Tato mapa 

není pro použití ArcScan ideální. Využití ArcScan bych viděl spíše u map s menším barevným rozsahem a při 

dávkovém zpracování.  Jeho výhody spočívají hlavně v rychlosti práce (při znalosti potřebného nastavení).  

V následující tabulce jsou stručně shrnuty poznatky. 

 

Tabulka 1 - Porovnání ArcScan a interaktivní vektorizace 

úkon ArcScan Interaktivní vekt. 

Rychlost U jednodužších map + u složitých - U složitých + 
Nároky na mapera  Je nutná znalost nastavení Potřeba více času, jinak zvládne 

skoro každý 
Zadávání atributů Zadává se po doknčení práce Zadávání již při práci, lepší přehled 
Vekt. Polygonu Je potřeba mít kvalitní podklad Možno použít i u nekvalitních map 
Vekt. Linií Je potřeba mít kvalitní podklad Možno použít i u nekvalitních map 
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