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Častokrát potrebujeme rozhodnúť, kde umiestniť plánovanú stavbu, ktorá časť územia je pre
určité využitie, kde realizácia určitej aktivity či stavby nespôsobí žiadne (alebo čo najmenšie)
škody. Rozhodujeme na základe podmienok, ktoré musí dané miesto spĺňať. Podmienky
môžu byť dané zákonom či vyhláškou, zvyčajne vychádzajú z vedeckých poznatkov a
praktických skúseností predchádzajúcich generácií. V tejto súvislosti je dôležitý pojem
limitov, teda hraničných hodnôt určitého faktora (napr. sklonu, hĺbky pôdy, vzdialenosti od
obytnej zóny, a pod.) pre určitú činnosť, ktoré predstavujú hranicu medzi vhodnosťou a
nevhodnosťou konkrétnej lokality pre určité využitie. O prírodných či socioekonomických
podmienkach, ktoré rozhodujú o vhodnosti či nevhodnosti konkrétnej lokality pre konkrétnu
činnosť, s ich limitnými hodnotami, sa študenti TU dozvedia na jednotlivých predmetoch v
rámci svojho štúdia, napr študenti FEE najmä na predmete Krajinné plánovanie. Nasledujúci
príklad je zjednodušený a slúži len ako ukážka základných princípov rozhodovania o
vhodnosti či nevhodnosti územia pre určité využívanie v prostredí GIS. Jednotlivé
podmienky, ktoré má lokalita spĺňať boli vybraté tak, aby bolo možné použiť zručnosti práce
s ArcGIS, ktoré si študenti osvojili v rámci jednotlivých predmetov. V žiadnom prípade
nemožno ďalej uvádzaný postup bez zmeny aplikovať v bakalárskej či diplomovej práci,
alebo praxi. Ako už aj z vyššie uvedeného vyplýva, v texte predpokladáme, že študent už má
zvládnutú základnú prácu v ArcGIS, ako sú napr. atribútové výbery preto podrobnejšie
popisujeme najmä časti zaoberajúce sa rozhodovaním niektoré časti nepopisujeme do úplných
detailov. Uvedieme len jeden z možných prístupov
Problém: umiestnenie novej skládky komunálneho odpadu obce
Charakteristika optimálneho riešenia: chceme aby






skládka bola na čo najmenej priepustnom podloží
na málo sklonenom svahu (menšie náklady na stavbu) - sklon do 15°
relatívne blízko už existujúcej komunikácie (menšie náklady na stavbu) – do 3 km
ďaleko od chránených území – aspoň 5 km
aby nebola viditeľná zo starostovho domu

Potrebné vrstvy:
 geologická mapa hodnoteného územia mierky 1:50 000 (Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, www.geology.sk) - vektorová vrstva
 digitálny model reliéfu (DMR), alebo vrstvu vrstevníc, z ktorých si DMR vytvoríte
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 vrstvu ciest a budov v záujmovom území (napr. z Open Street Map z Freemap Slovakia,
alebo http://download.geofabrik.de/europe.html, alebo http://freegisdata.rtwilson.com)
 základná mapa 1: 10 000 (napr. z http://www.geodata.sk/)
 mapa chránených území hodnoteného územia (http://www.sazp.sk)
Postup riešenia:
1. skládka na nepriepustnom podloží – v prvom kroku si v tabuľke vektorovej vrstvy
geologického podložia územia vytvoríme nový stĺpec s názvom napr. "Vhodnost_G". Typ
stĺpca definujeme ako krátky celočíselný (Short Integer), keďže do stĺpca budeme zadávať
hodnotu "1" pre polygóny (riadky) s vhodným geologickým podložím a hodnotu "0" pre
polygóny s nevhodným podložím (Obr. 1). V nami hodnotenom území sme za nevhodné
považovali karbonátové horniny a fluviálne (nivné) sedimenty a riečne terasy. Ostatné
horniny sme považovali za vhodné (ílovité bridlice, andezity, granodiority, deluviálne
sedimenty, pyroklastiká andezitov), (v praxi ie priepustnosť overovaná vrtmi, podmienky
závisia od kategórie skládky) Kliknutím na ikonku "Select by Attributes" (
) z hornej
lišty tabuľky spustíme nástroj na výber polygónov spĺňajúcich zadanú podmienku. Po
zadaní podmienky, aby program vybral polygóny s geologickým podložím vhodným pre
skládku, vložíme do stĺpca "Vhodnosť_G" pomocou stĺpcovej kalkulačky (klikneme
pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a z ponuky vyberieme "Field Calculator")
hodnotu 1. V riadkoch s nevyhovujúcim geologickým podložím zostane hodnota 0
(Obr. 1).

Obr. 1: Atribútový výber a priradenie hodnoty prvkom spĺňajúcim zadané podmienky

2. málo sklonený svah – z digitálneho modelu reliéfu (DMR) si pomocou nástroja "Slope"
(ArcToolbox / Spatial Analyst Tools / Surface / Slope) vytvoríte raster sklonu. Následne
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tento raster reklasifikujete (ArcToolbox / Spatial Analyst Tools / Reclass / Reclassify) do
dvoch kategórií - so sklonom do 15° a nad 15°. Sklonom do 15°priradťe ako novú hodnotu
"1" a sklonom nad 15° hodnotu "0" (Obr. 2) a vytvorte nový raster vhodnosti územia z
hľadiska sklonu s názvom napr. Vhodnost_S, kde bunky rastra vhodné pre umiestnenie
novej skládky budú mať hodnotu 1 a bunky s nevhodným sklonom hodnotu 0. Pri práci s
rastrom nezabudnite základné zásady, ako je názov rastra bez medier a do 12 znakov, jeho
uloženie v adresári, ktorého názov je bez medzier, rovnako bez medzier musia byť všetky

Obr. 2: Okno reklasifikácie v programe ArcGIS. Priradenie novej hodnoty 1(vyhovujúce) bunkám v
pôvodnom rastri sklonu s hodnotami do 15° a hodnoty 0 (nevyhovujúce) bunkám so sklonom nad 15°.

nadradené adresáre, v ktorých je daný adresár (teda celá "cesta" k rastru), atď.
3. blízko cesty – do 3 km – využijeme jednu z metód vzdialenostných analýz, a to vzdušnú
(euklidovskú) vzdialenosť. Tento nástroj vytvorí raster územia, kde každá bunka bude
obsahovať hodnotu vzdušnej (teda priamej) vzdialenosti od "zdrojového" objektu. Pokiaľ
je "zdrojový" objekt línia, ako to je v tomto prípade, program z každej bunky rastra vytvorí
virtuálnu kolmicu na najbližšiu líniu a do bunky vloží hodnotu tejto vzdialenosti. Kliknite
na nástroj „Euclidean Distance“, ktorý sa nachádza v ArcToolbox / Spatial Analyst Tools /
Distance / Euclidean Distance. Zobrazí sa dialóg (Obr. 3), kde do prvého riadku "Input
raster or feature source data" zadajte zdrojovú vrstvu, v našom prípade vektorovú vrstvu
ciest (všimnite si, že zdrojovou vrstvou môže byť aj raster). V druhom riadku "Ouput
distance raster" nastavte miesto uloženia a názov nového rastra (pozor bez medzier). V
treťom riadku môžete zadať maximálnu vzdialenosť, do ktorej chcete, aby sa vzdialenosť
3

vo vytváranom rastri počítala. Do buniek rastra euklidovskej vzdialenosti, ktoré budú za
touto vzdialenosťou, sa vloží "No Data". Maximálna vzdialenosť sa udáva v metroch, tak
ako vo všeobecnosti všetky vzdialenosti, či veľkosti buniek, ktoré v rámci ArcGIS

Obr. 3: Okno nástroja "Euclidean Distance" v programe ArcGIS

zadávate, ak pracujete s vrstvami v súradnicovom systéme S-JTSK (ak by ste mali vrstvu v
inom súradnicovom systéme jednotky môžu byť iné). V našom prípade nebudeme
nastavovať maximálnu vzdialenosť, keďže chceme, aby sa vzdialenosti vypočítali pre celé
záujmové územie, takže tretí riadok ponecháme bez zmeny. Štvrtý riadok "Ouput cell size"
je veľmi dôležitý, nastavujeme v ňom veľkosť bunky vytváraného rastra (ako sme vyššie
uviedli pre S-JTSK v metroch). Program nám síce ponúkne určitú hodnotu, ale tá je
zvyčajne príliš veľká, tak aby program vytvoril nový raste veľmi rýchlo (čí väčšia bunka
tým rýchlejší výpočet a menšia veľkosť výsledného rastra). Preto do riadku môžete zadať
podstatne nižšiu hodnotu (aj hodnota 3 - 5 krát nižšia by nemala až neúmerne predĺžiť čas
výpočtu). Novú hodnotu môžeme zadať z klávesnice, alebo, čo je v tomto prípade
výhodnejšie, prebrať túto hodnotu z iného, už existujúceho rastra, s ktorým chceme aby sa
ich rastrové mriežky zhodovali, keďže ich budeme neskôr navzájom násobiť, alebo
prevádzať nejaké iné operácie. Takýmito rastrami sú v našom prípade rastre DMR, z neho
odvodeného sklonu a vhodnosti sklonu, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom kroku.
Ktorýkoľvek z nich si môžeme vybrať, keďže všetky majú rovnaké parametre rastrovej
mriežky. Raster, z ktorého chceme prebrať veľkosť bunky nastavíme tak, že klikneme na
symbol žltej obálky za riadkom "Ouput cell size" a príslušnú vrstvu vyhľadáme a klikneme
na tlačidlo "Add". V našom prípade sme zvolili vrstvu sklonu. Avšak, raster nie
definovaný len veľkosťou bunky, ale aj veľkosťou územia, ktoré "pokrýva". Preto ak
chceme, aby sa mriežky dvoch (či viacerých) rastrov navzájom zhodovali (ak by sme ich
dali na seba, aby sa ich bunky veľkostne aj polohou presne prekrývali) potrebujeme
nastaviť rovnakú nielen veľkosť bunky ale aj "rozsah" (veľkosť) územia. A to môžeme
urobiť znova prebratím rozsahu územia z už existujúceho rastra, s ktorým chceme, aby mal
vytváraný raster veľkostne a polohovo identickú mriežku (hodnoty v bunkách bude mať
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samozrejme každý z rastrov svoje). Prevzatie rozsahu územia nastavíme kliknutím na
tlačidlo "Environments..." v spodnej časti dialógu "Euclidean Distance". Po kliknutí sa
otvorí nový dialóg (Obr. 4), v ktorom kliknite na symbol
Extent" (rozsah - oblasť spracovania, výpočtu).

pred položkou "Processing

Obr. 4: Nastavenie "rozsahu" (veľkosti) rastra prevzatím parametrov z už existujúceho rastra
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Otvoria sa možnosti nastavenia, kde vo voľbe "Extent" kliknite na rozbaľovaciu šípku.
Zobrazí sa viacero možností nastavenia rozsahu novej vrstvy, ako napr. "Default"
(predvolené) - rozsah územia je definovaný vstupnou vrstvou (v našom prípade vektor
ciest), "Union of Inputs" - ak máme v okne ArcMap viacero vrstiev, ktoré majú rôzny
rozsah (veľkosť územia) výsledná vrstva bude pokrývať všetky vrstvy, atď. Jednou z
ďalších možností sú voľby "Same as layer ..." (rovnako ako vrstva...) a názov vrstvy (tie,
ktoré máme v okne ArcMapu). Keďže chceme aby sa rastrová mriežka zhodovala s určitou
konkrétnou vrstvou, v našom prípade napr. s vrstvou sklonu, v zozname klikneme na
voľbu "Same as layer sklon" a následne klikneme na "OK" v spodnej časti dialógu. Tým
sme nastavili veľkosť územia, ktoré bude pokrývať nový raster, okno nastavenia
"Environment Settings" sa zatvorilo a znova sme sa vrátili k oknu "Euclidean Distance".
V okne "Euclidean Distance" (Obr. 3) v piatom riadku "Ouput direction raster" môžeme
nastaviť názov a umiestnenie rastra, v ktorom sa do každej bunky vloží azimut smeru
každej bunky od zdrojovej bunky v ° (od 0 do 360°). Túto vrstvu však nepotrebujeme,
preto piaty riadok necháme bez zmeny. Pre vytvorenie rastra euklidovskej vzdialenosti od
ciest klikneme na tlačidlo "OK".

Obr. 5: Reklasifikácia rastra euklidovskej vzdialenosti územia od cestnej siete

Takto vytvorenú vrstvu je potrebné reklasifikovať a vytvoriť tak vrstvu vhodnosti z
hľadiska vzdialenosti od cesty. Znova využijeme nástroj Reclassify (ArcToolbox / Spatial
Analyst Tools / Reclass ). Vstupnou vrstvou bude raster euklidovskej vzdialenosti, ktorý
reklasifikujeme do dvoch skupín - na bunky so vzdialenosťou do 3000 m a na bunky so
vzdialenosťou nad 3000 m. Bunkám so vzdialenosťou do 3 km priradíme novú hodnotu 1 a
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bunkám nad 3 km hodnotu 0 (Obr. 5). V poslednom riadku "Output raster" nastavíme
miesto uloženia a názov nového rastra vhodnosti, napr. "Vhodnost_C".
4. ďaleko od chráneného územia – aspoň 5 km. Postup je totožný ako v predchádzajúcom
prípade (bod 3.), len s tým rozdielom, že ako vstupnú vrstvu, od ktorej sa bude rátať
vzdialenosť, zadáme vektorovú vrstvu chránených území. Pri reklasifikácii rastra
vzdialenosti od chránených území vytvoríme dve skupiny - bunky s hodnotou do 5 000 m a
bunky so vzdialenosťou nad 5 000 m. Bunkám so vzdialenosťou do 5 km pridáme novú
hodnotu 0 (keďže sú nevyhovujúce) a bunkám so vzdialenosťou nad 5 km od chránených
území vložíme novú hodnotu 1 (keďže spĺňajú podmienku). Takto vytvoríme nový raster
vhodnosti vzdialenosti od chránených území a nazveme ho napr. "Vhodnost_CHu"
(Obr. 6). Pozor - nezabudnite nastaviť veľkosť bunky a rozsah rastra podľa už existujúcej
rastrovej vrstvy, napr. sklonu.

Obr. 6: Reklasifikácia rastra euklidovskej vzdialenosti územia od chránených území

5. aby nebola viditeľná zo starostovho domu – pre analýzu viditeľnosti musíte mať bod
(body) alebo líniu (línie), z ktorých „sa pozeráte“ a DMR. Pre potreby tohto cvičenia si
preto najskôr vytvorte novú bodovú vektorovú vrstvu, kde bod bude reprezentovať
"starostov dom" (predpokladáme, že túto úlohu už študent ovláda). Ako podklad pre
identifikáciu domu môžete vziať základnú mapu 1:10 000, alebo vrstvu budov zo "sady"
vrstiev Open street map. Následne spustite analýzu viditeľnosti - ArcToolbox / Spatial
Analyst Tools / Surface / Viewshed. Do prvého riadku "Input raster" otvoreného dialógu
vložíte DMR. Do druhého riadku "Input point or polyline observer features" vložíte
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vytvorenú bodovú vrstvu "starostovho domu". V treťom riadku nastavte miesto uloženia a
názov rastra viditeľnosti (Obr. 7).

Obr. 7: Okno nástroja analýzy viditeľnosti územia z vybraného bodu (či bodov)

Obr. 8: Reklasifikácia rastra viditeľnosti územia zo "starostovho domu"

Parametre vo zvyšných riadkoch nemusíme nastavovať, ponecháme ich bez zmeny. Veľkosť
bunky rastra sa tu nenastavuje, keďže raster je odvodený z rastra DMR preberá všetky jeho
parametre. Rovnako nemusíme nastavovať ani "rozsah" rastra, keďže DMR má požadovaný
rozsah. Pre vytvorenie vrstvy klikneme na tlačidlo "OK". Výsledkom je raster viditeľnosti,
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kde máme dve kategórie - viditeľné územie z daného bodu (prípadne z viacerých) a
neviditeľné územie. Ak si otvoríte tabuľku tejto rastrovej vrstvy viditeľnosti, zistíte, že bunky,
ktoré nie sú viditeľné (Not Visible) obsahujú v skutočnosti hodnotu 0 a bunky, ktoré viditeľné
sú obsahujú hodnotu 1 (rastrová bunka nemôže obsahovať text). Keďže je to naopak ako
potrebujeme (vhodné plochy majú byť tie neviditeľné) musíme tieto hodnoty "prehodiť", čo
urobíme reklasifikáciou vrstvy viditeľnosti. Spustite ArcToolbox / Spatial Analyst Tools /
Reclass / Reclassify. Ako vstupnú vrstvu zadajte vložte raster viditeľnosti. V dialógu v časti
"Reclassification" priamo v tabuľke (vôbec neklikajte na tlačidlo Classify) v stĺpci "New
values" prepíšte v druhom riadku číslo 2 na 0 (Obr. 8). V treťom riadku zadajte umiestnenie a
názov vrstvy vhodnosti z hľadiska viditeľnosti, napr. "Vhodnost_V". Kliknite na tlačidlo
"OK" pre vytvorenie vrstvy.
Predtým, než pristúpime k samotne syntéze - nájdeniu výslednej vrstvy vhodnosti, musíme
ešte zjednotiť typ jednotlivých vrstiev. Keďže vhodnosť geologického podložia je vo
vektorovom formáte (ostatné vrstvy vhodnosti sú rastre), musíme ju previesť na raster.
Poznámka: samozrejme, že vyššie popísanú analýzu viditeľnosti môžete využiť napr. pri
hodnotení krajinných výhľadov a návrhu výhliadkových bodov, vhodného umiestnenia
náučných tabúľ spojených s výhľadom na okolitú krajinu a pod. pri návrhu náučných trás a
pod.
Prevod vektora na raster
V ArcToolboxe klikneme na nástroj Polygon to Raster (ArcToolbox / Conversion Tools / To
Raster / Feature to Raster). Ako vstupnú vrstvu (Input Features) nastavíme názov vrstvy
geologického podložia, v ktorej máme stĺpec ("Vhodnost_G") s vhodnosťou geologického
podložia pre stavbu skládky (pozri bd 1. vyššie). V druhom riadku " Field" nastavíme
(kliknutím na rozbaľovaciu šípku) stĺpec "Vhodnost_G". V treťom riadku "Ouput Raster"
nastavíme názov a umiestnenie rastra vhodnosti geologického podložia, napr. "Vhodnost_G".
V štvrtom riadku "Output cell size" nastavíme veľkosť bunky rastra prevzatím z parametrov z
iného rastra, ako sme to popisovali vyššie (Obr. 9). A rovnako musíme tiež prevziať rozsah
rastra (kliknutím na tlačidlo "Environments...", pozri vyššie).

Obr. 9: Okno nástroja "Feature to Raster" na prevod vektorových
vrstiev na rastrové
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Výsledná syntéza
Výsledné vyhodnotenie vhodnosti môžeme urobiť viacerými spôsobmi. My si ukážeme tie
najzákladnejšie – násobenie a sčítanie vrstiev. Najjednoduchším spôsobom je navzájom
vynásobiť všetky vrstvy s využitím nástroja rastrová kalkulačka (Obr. 10).

Obr. 10: Vytvorenie vrstvy výslednej vhodnosti vynásobením vrstiev čiastkových vhodností jednotlivých
faktorov pomocou rastrovej kalkulačky v programe ArcGIS 10.
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Nástroj nájdete v ArcToolbox /Spatial Analyst Tools / Map Algebra / Raster Calculator.
Otvorí sa dialóg, kde všetky vrstvy navzájom vynásobte a v poslednom riadku nastavte
umiestnenie a názov výslednej vrstvy (Obr. 11). Pre vytvorenie výslednej vrstvy kliknite na
tlačidlo "OK". V schematickej podobe uvádzame výsledok násobenia na Obr. 10. Rovnako
môžete vrstvy navzájom sčítať. Pri vynásobení jednotlivých vrstiev je výsledkom raster, ktorý
obsahuje len dve hodnoty, 0 alebo 1. Bunky obsahujúce 0 sú nevhodné a naopak tie, ktoré
obsahujú 1 sú vyhovujúce. Uvedomte si, že pri násobené obsahujú 1 len tie bunky výsledného
rastra, ktoré spĺňali všetky stanovené podmienky (teda kde bola 1v danej bunke vo všetkých
násobených vrstvách). Dosiahnutie výsledku násobením teda môžeme považovať za „prísne“
hodnotenie, pretože vhodnou je len taká lokalita, ktorá vyhovuje z hľadiska všetkých
zadaných podmienok. Stačí, aby len jedna podmienka nebola splnená, hoci ostatné sú
vyhovujúce a výsledok bude 0

Obr. 11: Vynásobenie rastrov vhodnosti jednotlivých faktorov v rastrovej kalkulačke

Pri sčítaní vrstiev je situácia odlišná. Výsledný raster (pri sčítaní piatich vrstiev) má hodnoty
od 0 do 5. Máme tak širšiu „paletu“ hodnotenia. Od plôch úplne nevhodných (bunky
s hodnotou 0), cez plochy málo vhodné (hodnoty 1 a 2), stredne vhodné (hodnota 3, 4) až po
plochy úplne vhodné (bunky s hodnotou 5). Schematicky je zobrazený rozdiel výsledkov
násobenia a sčítania na príklade dvoch rastrov uvedený na Obr. 12. Závisí na okolnostiach
a našich potrebách, ktorý zo spôsobov je v tej ktorej situácii výhodnejší.
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Obr. 12: Rozdiel výsledkov pri násobení a sčítaní dvoch rastrov

Fuzzy množiny – teória neostrých množín
Vráťme sa ešte raz k stanoveniu vhodnosti. V našom príklade sme napr. mali, že svahy do 15°
sú vhodné a nad 15° nevhodné. A čo taký svah so sklonom 15,01°, je fakt až tak rozdielny od
14,99° ? A 16° svah? V praxi reálne existujú prípady, keď je nevyhnutné uplatniť striktnú
hranicu, ale sú naopak aj mnohé prípady, kedy hranica až taká striktná nie je, keď existuje isté
rôzne široké prechodné pásmo. Keď napríklad môžeme povedať, že svahy do 10° sú určite
vhodné, svahy nad 15° sú určite nevhodné a vhodnosť svahov medzi 10 až 15° sa rovnomerne
(lineárne) znižuje. V takýchto prípadoch je vhodné použitie fuzzy logiky a vytvorenie rastra,
ktorého bunky majú hodnotu od 0 do 1. Pričom hodnota 0 značí úplnú nevhodnosť, hodnota 1
úplnú vhodnosť. Ostatné bunky majú hodnoty medzi 0 – 1 (desatinné čísla), pričom čím viac
sa blíži hodnota 1, tým je vhodnosť vyššia. Vhodnosť v prechodovom pásme sa nemusí meniť
len lineárne (Obr. 13), ale zmena vhodnosti môže byť definovaná aj inou funkciou, napr.
Gaussovou (Obr. 13).

Obr. 13: Priebeh lineárnej a Gaussovej funkcie príslušnosti do fuzzy množín vhodnosti
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Vysvetlime si podrobnejšie lineárnu funkciu, keďže túto budeme v našom príklade používať.
Ak si všimnete ľavý graf na Obr. 13, uvidíte dve krivky – červenú a modrú. Na osi y sú
zobrazené fuzzy hodnoty a na osi x hodnoty faktora (od 0 do 100). Všimnime si najskôr
modrú krivku, ktorá predstavuje rastúcu funkciu, kde hodnoty faktora do 30 sú nevhodné
(vhodnosť 0), hodnoty faktora od 30 do 80 majú lineárne sa zvyšujúcu vhodnosť a hodnoty
faktora od 80 do 100 sú úplne vhodné (hodnota 1). Červená krivka predstavuje presný opak –
klesajúcu funkciu. Kde hodnoty faktora do 30 sú úplne vhodné (vhodnosť 1), hodnoty faktora
od 30 do 80 majú lineárne sa znižujúcu vhodnosť a hodnoty faktora od 80 do 100 sú
nevhodné (hodnota 0). Parametre, ktoré musíme pri použití tejto funkcie ArcGISu zadať sú
hranice prechodového pásma a či ide o rastúcu alebo klesajúcu funkciu (viď nižšie).
Všimnime si ešte graf vpravo na Obr. 13, teda Gaussovu funkciu. Úplne vhodná je v tomto
prípade priemerná hodnota faktora a od tejto hodnoty vhodnosť na obe strany rovnomerne
klesá. Pričom vhodnosť môže klesať rôzne „strmo“. Od veľmi strmého klesania – červená
krivka, pri ktorej už hodnoty nižšie ako 8 a vyššie ako 12 sú nevhodné, až po menej strmé
klesanie – zelená krivka, keď nevhodné sú až hodnoty menšie ako 1 a vyššie ako 19.
V prírode existuje veľké množstvo javov, ktoré sa dajú popísať práve Gaussovou krivkou.
ArcGIS obsahuje aj ďalšie možnosti, ktorých popis môžete nájsť v nápovede k programu na
stránkach http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/.
Skúsme metódu fuzzy množín aplikovať na vyššie uvedený príklad. Aplikáciu ukážeme na
dvoch vrstvách, a to rastri vhodnosti sklonu a vzdialenosti od chránených území. Upravíme
podmienky vhodnosti nasledovne:



sklon – svahy do 10° sú vhodné, svahy nad 15° sú nevhodné, vhodnosť svahov
v intervale 10 – 15° sa lineárne znižuje
vzdialenosť od chránených území – plochy do vzdialenosti 3 km sú úplne nevhodné,
plochy vo vzdialenosti väčšej ako 10 km sú úplne vhodné a plochám vo vzdialenosti
od 3 do 10 km sa vhodnosť lineárne zvyšuje

Na vytvorenie fuzzy rastra nám slúži nástroj Fuzzy membership, ktorý nájdete v ArcToolbox /
Spatial Analyst Tools / Overlay. Po spustení sa otvorí dialóg ako na Obr. 14.
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Obr. 14: Okno nástroja "Fuzzy Membership"

Do prvého riadku „Input raster“ vložte raster, z ktorého chcete vytvoriť fuzzy raster
vhodnosti, v našom prípade raster sklonu. V druhom riadku „Output raster“ nastavte
umiestnenie a názov vytváraného fuzzy rastra, napr. Sklon_fuzzy. V treťom kroku nastavíme
fuzzy funkciu, v našom prípade lineárnu. Kliknite na rozbaľovaciu šípku v časti „Membership
type“ a z otvoreného zoznamu vyberte "Linear" (Obr. 15). V závislosti od vybratej funkcie sa
zmení aj okno nástroja Fuzzy membership - parametre funkcie. Po zvolení lineárnej funkcie sa
zobrazia dva parametre - "Minimum" a "Maximum", do ktorých zadávame hodnoty
ohraničujúce prechodné pásmo. Dôležité je poradie v ktorom tieto hodnoty zadáme. Do
riadku "Minimum" zadávame hodnotu, ktorou končí nevhodnosť a začína vhodnosť. A do
riadku "Maximum" zadávame hodnotu, od ktorej začína úplná vhodnosť. Skúsime si to
vysvetliť na príklade z grafu na Obr. 13, ktorý sme popisovali vyššie. Ak by sme chceli
vytvoriť fuzzy raster, ktorý by zodpovedal modrej krivke, teda že hodnoty do 30 sú nevhodné,
nad 80 vhodné a medzi tým vhodnosť lineárne rastie, tak by sme do riadku "Minimum" vložili
hodnotu 30 a do riadku "Maximum" vložili hodnotu 80. Naopak, ak by sme chceli fuzzy
raster, ktorý by zodpovedal červenej krivke z grafu, teda že hodnoty do 30 sú vhodné,
hodnoty nad 80 sú nevhodné a medzi tým vhodnosť lineárne klesá, tak by sme do riadku
"Minimum" vložili hodnotu 80 a do riadku "Maximum" vložili hodnotu 30.
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Obr. 15: Výber funkcie stanovenia príslušnosti do fuzzy množín vhodnosti

Teraz to aplikujme na náš raster sklonu. Všimnite si, že po zvolení lineárnej funkcie program
automaticky vloží najnižšiu hodnotu rastra do riadka "Minimum" a maximálnu hodnotu rastra
Obr. 16: Okno nástroja
"Fuzzy Membeship" po
nastavení
lineárnej
funkcie
stanovenia
príslušnosti do fuzzy
množín vhodnosti

do riadka "Maximum" (Obr. 16). Musíme tieto hodnoty nastaviť podľa našich potrieb.
Cieľom je aby svahy so sklonom do 10° boli označené ako vhodné, svahy nad 15° ako
nevhodné a vhodnosť sklonov v intervale 10 - 15° sa lineárne znižovala. To je v podstate
"prípad červenej krivky" z Obr. 13. Preto do riadku "Minimum" vložíme hodnotu 15 (teda
hodnotu, ktorou "končí" nevhodnosť v smere od najväčšieho sklonu k najmenšiemu) a do
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riadku "Maximum" (teda od ktorej začína úplná vhodnosť v smere od najväčšieho sklonu k
najmenšiemu) vložíme hodnotu 10 (Obr. 17).
Obr. 17: Nastavenie
hodnôt
pre
vytvorenie
fuzzy
rastra
vhodnosti
sklonu

Do posledného riadku nemusíme vkladať nič, a tak môžeme stlačiť tlačidlo "OK". Výsledkom
je fuzzy raster vhodnosti sklonu, ktorému sme čiernobielu škálu (prednastavenú programom)
zmenili na farebnú, aby lepšie vynikli plochy v prechodovom pásme (Obr. 18). Na obrázku sú

Obr. 18: Vytvorená fuzzy raster vhodnosti sklonu

plochy zelené vhodné, plochy červené nevhodné a plochy s prechodom od oranžovej cez žltú
až svetlo zelenú majú zvyšujúcu sa vhodnosť.
Podobne budeme postupovať pri vytváraní fuzzy rastra vhodnosti vzdialenosti od chránených
území. Do riadku „Input raster“ vložte raster euklidovskej vzdialenosti od chránených území
(pozri bod 4 vyššie). V riadku „Output raster“ nastavte umiestnenie a názov vytváraného
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fuzzy rastra. V časti „Membership type“ kliknutím na rozbaľovaciu šípku otvorte zoznam
a vyberte lineárnu funkciu (Linear). Rozdiel oproti sklonu však bude v zadávaní hodnôt.
Keďže cieľom je, aby plochy vzdialené do 3 km boli nevhodné, plochy vzdialené nad 10 km
úplne vhodné a vo vzdialenosti od 3 do 10 km sa vhodnosť lineárne zvyšovala, ide o „prípad
modrej krivky“ z Obr. 13. Preto do riadku „Minimum“ vložíme hodnotu 3 000 (teda hodnotu,
ktorou "končí" nevhodnosť v smere od najmenšej vzdialenosti k najväčšej) a do riadku
"Maximum" (teda od ktorej začína úplná vhodnosť v smere od najmenšej vzdialenosti k
najväčšej) vložíme hodnotu 10 000. Pozor, hodnoty vkladáme v metroch (Obr. 19).

Obr. 19: Nastavenia okna "Fuzzy Membership" pri vytváraní fuzzy rastra vhodnosti vzdialenosti od chránených
území

Výsledný raster fuzzy vhodnosti vzdialenosti od chránených území je na Obr. 20. Podobne,
ako pre sklon a vzdialenosť od chránených území, by sme mohli urobiť fuzzy raster vhodnosti
vzdialenosti od ciest, ale nie pre vhodnosť geologického podložia, keďže tu je jasne dané,
ktorá hornina je vhodná a ktorá nevhodná.
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Obr. 20: Výsledný fuzzy raster vhodnosti vzdialenosti od chránených území

Výsledná syntéza fuzzy rastrov – Fuzzy Overlay
Na syntézu viacerých fuzzy rastrov (ale nielen ich) a vytvorenie výsledného rastra vhodnosti
slúži nástroj „Fuzzy Overlay“. Nachádza sa v ArcToolbox / Spatial Analyst Tools / Overlay.
Po spustení sa zobrazí dialóg (Obr. 21), kde v prvom riadku „Input rasters“ kliknutím na

Obr. 21: Okno nástroja "Fuzzy Overlay"

rozbaľovaciu šípku zobrazíme zoznam rastrov (Obr. 21), ktoré aktuálne máme v okne
ArcMapu a kliknutím na vybraný raster, ho pridáme do zoznamu pod riadkom „Input rasters“
(Obr. 22). Opakovaním týchto krokov, tam môžeme pridať ľubovoľné množstvo rastrov, a to
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nielen fuzzy rastrov (Obr. 23). V prípade potreby, kliknutím na symbol žltej obálky za
riadkom „Input rasters“, môžeme pridať aj taký raster, ktorý zatiaľ nemáme načítaný v okne
ArcMapu, ale máme ho uložený na disku.

Obr. 21: Zoznam rastrov zobrazený po kliknutí na rozbaľovaciu šípku v riadku "Input rasters"

Obr. 22: Pridanie vybraného rastra do "zoznamu" rastrov, ktoré vstupujú do syntézy
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Obr. 23: "Zoznam" rastrov, ktoré vstupujú do syntézy

V treťom riadku nastavte miesto uloženia a názov výsledného rastra. Veľmi dôležité je
nastavenie v štvrtom riadku „Overlay type“. Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku sa zobrazí
zoznam metód syntézy (Obr. 24).

Obr. 24: Výber metódy syntézy v okne nástroja "Fuzzy Overlay"
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Program ponúka 5 možností syntézy - prekrytia, my si tu vysvetlíme prvé dve:
AND – logický operátor AND. Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, čo sme popisovali
vyššie, že jednotlivé rastre, ktoré
prekrývame, musia mať identické
mriežky – teda veľkosť bunky
a „rozsah“ rastra. Čo sme zabezpečili
nastavením veľkosti bunky rastra
a rozsahu rastra prevzatím parametrov
z už existujúceho rastra (pozri vyššie).
Ak položíme rastre pod seba, budú si
jednotlivé bunky v rastroch veľkostne i
polohovo odpovedať (Obr. 25). Potom
proces vytvorenia výsledného rastra by
sme mohli popísať nasledovne:
jednotlivé rastre sa usporiadajú pod
seba (prekryjú sa), pod nimi sa vytvorí
výsledný, zatiaľ prázdny, raster
s identickou
mriežkou
(veľkostne
a polohovo zodpovedajúcimi bunkami).
Pri zvolení logického operátora AND
sa do bunky výsledného rastra
vhodnosti vloží najnižšia hodnota
z hodnôt z polohovo odpovedajúcich
buniek ostatných rastrov - „z buniek
nad ňou“ (Obr. 25). Hodnotenie touto Obr. 25: Schématické znázornenie syntézy nástrojom "Fuzzy
metódou možno potom hodnotiť ako Overlay" a metódou AND
„prísne“, keďže stačí, že len jeden
z faktorov je nevyhovujúci, či menej vyhovujúci a všetky ostatné môžu byť úplne vhodné
a napriek tomu je výsledné hodnotenie nevhodný, či menej vhodný.
OR – logický operátor OR. Princíp hodnotenia je rovnaký ako v prechádzajúcom prípade,
s tým rozdielom, že do každej bunky výsledného rastra sa vloží najvyššia hodnota z hodnôt
z polohovo odpovedajúcich buniek ostatných rastrov - „z buniek nad ňou“. Pre príklad troch
buniek z Obr. 25, by výsledný rastre v tomto prípade mal hodnoty – v prvom stĺpci 1 a 1
a v druhom stĺpci prvý riadok 0,8. Hodnotenie touto metódou možno potom hodnotiť ako
„benevolentné - zhovievavé“, keďže stačí, aby len jeden z faktorov bol vhodný a ostatné
môžu byť úplne nevhodné a napriek tomu bude výsledné hodnotenie vhodný.
Ako sme už uviedli vyššie, pri násobení a sčítavaní vrstiev, závisí na našich potrebách,
charaktere úlohy a type údajov, ktorá z metód je v tej ktorej situácii vhodnejšia.
Vážená sčítavanie - Weighted Sum
Pri hodnotení vhodnosti na základe viacerých faktorov sa stáva, že niektorý faktor je
dôležitejší ako iný. Preto mu pri hodnotení prikladáme väčšiu dôležitosť - väčšiu váhu na naše
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rozhodovanie. Na tento účel slúži nástroj Vážené sčítavanie (Weighted Sum). Nájdeme ho
tiež v skupine nástrojov ArcToolbox / Spatial Analyst Tools / Overlay. V otvorenom dialógu
kliknutím na rozbaľovaciu šípku v riadku „Input rasters“ zobrazíme zoznam, z ktorého

Obr. 26: Okno nástroja "Weighted Sum"

vyberieme raster a pridáme do zoznamu pod riadkom. Rovnakým spôsobom pridáme ďalšie
rastre, ktoré chceme sčítať (rovnako ako pri nástroji "Fuzzy Overlay"). V zozname rastrov na
sčítanie vidíme tri stĺpce (Obr. 26), kde do stĺpca "Weight" (váha) vkladáme číslo vyjadrujúce
váhu - veľkosť vplyvu danej vrstvy. Program po načítaní vrstvy vloží ako váhu 1, čo
znamená, že každá vrstva má rovnaký vplyv. Pri takomto nastavení by bol výsledok rovnaký
ako pri použití sčítania v rastrovej kalkulačke. Kliknutím do políčka v riadku vrstvy v stĺpci
"Weight" môžeme číslo prepísať. Zadať môžeme ľubovoľné číslo, dokonca ja záporné, ale tak
aby ste vyjadrili pomer vplyvu jednotlivých vrstiev na výsledok. Môžete napr. napísať aj 80 a
20, ale zvykom je váhy rozložiť tak, aby ich súčet bol 1, teda napr. 0,8 a 0,2. Hodnoty vo
výslednom rastri sa vypočítajú nasledovne:
Výsledný raster = rast_1 * váha_1 + rast_2 * váha_2 +.......+ rast_n * vaha_n
Znova platí to, čo bolo uvedené už vyššie, štvorcové mriežky jednotlivých rastrov si musia
veľkostne i polohovo zodpovedať. Teda ak položíme jednotlivé rastre na seba, bunky
jednotlivých rastrov sú presne v zákryte. Potom hodnota bunky výsledného rastra je daná
súčtom hodnôt z polohovo zodpovedajúcich buniek rastrov, ktoré sčítavame. Na Obr. 27
máme príklad sčítania dvoch rastrov, ktorých váha je rovnaká (obe majú číslo 1 v stĺpci
"Weight"). Ak si bližšie všimneme len bunku v ľavom hornom stĺpci, potom výpočet vyzeral
nasledovne:
výsledná hodnota = 5 * 1 + 2 * 1 = 5 + 2 = 7
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Ak by sme prvému rastru dali váhu 0,8 a druhému váhu 0,2 výpočet by sa zmenil nasledovne:
výsledná hodnota = 5 * 0,8 + 2 * 0,2 = 4 + 0,4 = 4,4
Súčet rovnakých rastrov, ale s pridaním váhy 0,8 a 0,2 je na Obr. 27.

Obr. 27: Porovnanie výsledkov sčítania dvoch rastrov nástrojom " Weighted Sum" bez váhy, resp. s rovnakou
váhou 1 (vľavo) a s rozdielnou váhou (vpravo).

Naraz môžeme spočítavať ľubovoľný počet akýchkoľvek rastrov. V našom prípade nástroj
môžeme použiť na vytvorenie výsledného rastra vhodnosti (Obr. 28), váhy na Obr. sú len
ilustračné).

Obr. 28: Scítanie troch rastrov pomocou nástroja " Weighted Sum" (ilustračný príklad).
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