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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Bakalářská práce se zabývá srovnáním funkcí programu gvSIG s programem ArcGIS. 

V první části je uveden popis obou aplikací. V popisu je uvedena architektura obou 

programových prostředí a nadstavby, které je možno v programech využít. V další části je 

uvedeno srovnání podporovaných rastrových a vektorových formátů v obou aplikacích. U 

vektorových formátů je uvedena jejich stručná charakteristika. Dále jsou zpracovány a 

srovnány síťové analýzy v obou programech. Následně jsou zpracovány hydrologické analýzy 

u obou programů a je provedeno jejich srovnání. Na závěr práce je uvedeno hodnocení 

aplikace gvSIG, o tom jak a zda se dokáže funkčností vyrovnat aplikaci ArcGIS. 

 

Klíčová slova: ArcGIS, gvSIG, formáty, hydrologické analýzy, síťové analýzy 

 

 



Pavel Kukuliač: Srovnání programu gvSIG s programem ArcGIS 

2009 

ANOTATION OF THESIS 
Bachelor thesis deals with comparison of features of an application gvSIG to features of 

application ArcGIS. First part describes the utilities of both of the applications containing their 

structures, internal settings and sorrounding which are possibly used. Following part compares 

supported raster and vectorial patterns in both of the  applications. The vectorial patterns 

further describe their specific charactistics. There are discribed and compared network 

analysis in the applications as well as the formation of their hydrological analysis. Valuation 

of gvSIG application, their work process and possibility to compensate ArcGIS application are 

described at the conclusion of thesis. 

 

Keywords: ArcGIS, gvSIG, formats, hydrology analysis, network analysis 
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VŠB-TU   Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita 

 

CIZOJAZYČNÉ ZKRATKY 
.NET    Dot network 

CRS    Coordinate reference system   

EDN    ESRI Developer Network    

EPSG     European Petroluem Survey Group 

ESRI     Environmental Systems Research Institute 

GDAL    Geospatial Data Abstraction Library 

GML    Geography Markup Language    

GPL    General Public Licence 

GPS     Global possition system 

GUI    Graphical user interface 

JTS    Java Topology Suite 

KML    Keyhole Markup Language   

MDI    Multiple document interface 

OGC     Open Geospatial Consorcium 

WCS    Web coverage service 

WFS    Web features service 

WMS    Web map service 

XML     eXtensible Markup Language
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1. Úvod 
 Tato práce se zabývá srovnáním dvou GIS aplikací ArcGIS a gvSIG. Srovnání je 

provedeno na základě zvolených kritérií, kterými jsou podporované formáty, síťové analýzy a 

hydrologické analýzy.  

 V úvodu práce je uveden popis obou programů, aby si případný čtenář udělal obrázek o 

tom jak je program ArcGIS nebo gvSIG strukturovaný a jakou mají aplikace architekturu. Jsou 

zde zmíněny nadstavby, které lze v programových prostředích využít. Zmíněny jsou i webové 

služby a také mobilní zařízení s nimiž lze pracovat v přímo v terénu.  

Formáty, které lze v GIS využít se dělí na vektorové a rastrové. Srovnání bylo 

provedeno na základě toho, zda daný program, ať se jedná o produkt ArcGIS nebo gvSIG umí 

vektorové a rastrové data pouze číst nebo pouze zapisovat nebo číst a zapisovat. Uvedeny jsou 

i základní specifikace důležitých vektorových formátu. Cílem srovnání je uvědomit si 

možnosti využití dat v aplikacích pro následné analýzy. 

Síťové analýzy byly provedeny nad vektorovou sítí. Byly provedeny síťové analýzy 

nalezení nejbližšího střediska, nalezení nejlepší cesty, vymezení oblasti pro obsluhu, výpočet 

matice vzdáleností. Výsledky analýz z obou programů byly porovnány a byly zmíněny funkce 

a nastavení, které lze v dané analýze programu ArcGIS nebo gvSIG nastavit. 

Hydrologické analýzy byly provedeny nad GRIDem, který byl ke stažení na oficiálních 

webových stránkách programu gvSIG. Opět byly provedeny jednotlivé hydrologické analýzy 

v obou programech a bylo provedeno jejich srovnání. Jedná se konkrétně o analýzy nalezení 

bezodtokových oblastí a jejich vyplnění, akumulace toku, drenážní síť a analýzy povodí. 

Srovnány byly výsledky a nastavení jednotlivých nástrojů, které obsahují programové 

produkty ArcGIS a gvSIG pro tvorbu hydrologických analýz. 
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Postup zpracování práce 
Cílem této práce je poskytnout případnému uživateli geografických informací, podklad 

pro rozhodnutí zda si vybere pro svou práci za nemalé peníze zpoplatněný program ArcGIS 

nebo zdarma ke stažení program gvSIG.  

Pro vypracování jednotlivých síťových úloh byla využita cvičná data programu 

ArcGIS obsahující vektorovou vrstvu silniční sítě a bodovou vrstvu skladů a obchodů města 

Paříže. K vypracování hydrologických analýz byl využít již výše zmíněný GRID, který je 

k dostání na oficiálních webových stránkách programu gvSIG. 

 

Práce je rozdělena do těchto dílčích úkolů: 

1. Popis programu gvSIG  

2. Popis programu ArcGIS 

3. Srovnání podporovaných formátů  

4. Srovnání síťových analýz 

5. Srovnání hydrologických analýz 

6. Závěr 
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2. Kompletní GIS 
 Kompletní GIS může být konfigurován a nasazen v mnoha prostředích a na různých 

úrovních. Kompletní softwarová platforma GIS by měla obsahovat: profesionální desktop 

GIS, geografickou databázi, webové prostředí GIS serveru, sadu softwarových komponent pro 

vytvoření jakékoli aplikace GIS a začlenění  těchto aplikací do různých prostředí a 

technologií, řešení pro mobilní aplikace umožňující využít GIS v terénu, otevřenou 

architekturu založenou na standardech, což umožňuje pracovat s mnoha typy dat, webovými 

službami a v různém prostředí,možnost využívat síť snímacích zařízení zaznamenávajících 

informace v časové řadě. [3] 

2.1. Popis programu gvSIG 

 GvSIG (Generalitat Valenciana, Sistema d'Information Geografica) je nástroj pro 

správu geografických informací. Má přívětivé uživatelské rozhraní, a umožňuje rychlý přístup 

především k rastrovým a vektorovým formátům. Umožňuje pracovat s daty prostřednictvím 

WMS,WCS,WFS. [4] 

 Je zaměřen na uživatele geografických informací, ať už odborníků tak i úředníků 

(městských rad, regionální rady nebo ministerstva). V současné době je jeho rozhraní v 11 

jazycích zahrnující i Češtinu. [4] 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o free software (open Source) je o tento program velký 

zájem u mezinárodní komunity vývojářů. Ve skutečnosti je důraz  kladen na rozšíření projektu 

tak, aby potenciální vývojáři mohli snadno rozšiřovat funkce aplikace, jakož i vytvářet zcela 

nové aplikace z knihovny používané v gvSIG  ( pokud jsou v souladu s GPL licencí ). GvSIG 

existuje jak v desktopové aplikaci tak i jako mobilní zařízení (gvSIG Mobile).[4] 

 Verze, kterou jsem při práci využil byla gvSIG 1.9, což je poslední (nestabilní) verze, 

která byla k dispozici ke stažení.  
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 GvSIG vzniknul na konci roku 2003, kdy ministerstvo infrastruktury a dopravy ve 

Valencii dalo veřejnou soutěž na vývoj a implementaci nove softwarové aplikace pro správu 

geografických informaci, která by měla splňovat určité předpoklady:  

1) přenositelnost - Multiplatformní - Windows, Linux a Mac OS X.   

2) modularita - možnost přidávání nových nástrojů a funkce 

3) open Source - původní zdrojový kód, bude k dispozici. 

4) bez license - po uzavření jeho vývoje, nebude nutné nic  platit  

5) dodržování norem OGC a směrnic EU 

6) Interoperabilita - možnost práce s geodatovými formáty ať už vektorovými nebo    

                                rastrovými a taktéž s daty prostřednictvím WMS,WCS,WFS 

 GvSIG je nástroj otevřený všem, kdo je ochotný spolupracovat při jeho vývoji , ale až 

poté co se stanoví určitá forma spolupráce. Pro tento účel existuje  skupina pro normalizaci a 

standardizaci pod dohledem koordinátora gvSIG. Existují určitá fóra pro uživatele i pro 

vývojáře, dokumentace a další nástroje pro spolupráci. [4] 

2.1.1. Architektura gvSIG 

 Projekt se skládá ze tří jasně oddělených části:  

1. ANDAMI 

 Základní aplikace, kterou lze rozšířit pomocí pluginu. Slouží ke správě a vytváření 

oken. Slouží jako jádro pro všechny MDI aplikace, které se mají vytvořit. [4] 

2. FMAP 

 Knihovna tříd, které umožňují vytvářet vlastní GIS aplikace. Zahrnuje vnitřní jádro, 

které je potřebné pro jeho provoz. Do této knihovny patří třídy čtení a psaní v podporovaných 

formátech, kreslení map, definování symbolů, vyhledávání, dotazy, analýzy atd. [4] 

3. GUI 

 Rozšíření základní aplikace, které rovněž obsahují vše potřebné pro interakci s 

uživatelem. V této knihovně tříd najdeme většinu dialogových oken použitých v koncové 

aplikaci, i třídy na podporu těchto dialogových oknech. Například, jsou zde formuláře pro 

přiřazení legendy, vytváření map, definování měřítek, atd. [4] 
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Obrázek 1- Architektura gvSIG 

(Pramen: převzato z webových stránek gvSIG) 

2.1.2. Jak gvSIG funguje? 

 Ovladače jsou zodpovědné za usnadnění přístupu k možným zdrojům dat, ve čtení 

(Alfanumerických dat, .Shp,. DGN. Dxf,. Dwg,. ECW. Tiff,. Jpeg obrázků, serverů WMS 

OpenGIS serverů (Web Mapa Server) a WFS (Web Feature Server), zápis (pouze . shp a . dxf 

formáty). Vektorové ovladače činí GIS subjekty jako objekty vnitřního datového modelu 

(jádro), ostatní moduly pracují s těmito objekty. Uvnitř těchto modulů jsou také funkce pro 

převod mezi subjekty přizpůsobovány rychlému vykreslování, vhodný pro vytváření 

topologie, provádění složitých analýz, atd. Modul FMAP může být rozdělen do subsystémů, z 

nichž jedna má na starosti celou řadu funkcí. Modul GUI  má na starosti interakci s 

uživatelem. Realizuje funkce v menu, tlačítka a nástroje a všechny typy dialogových oken. 

Důvod oddělení je zcela snadný vývoj dalších aplikací se vzhledem, který je  zcela odlišný od 

původního. [4] 

 Předchozí graf (obr.1) odpovídal pohledu na projekt jako na celek, zajímavý pohled lze 

vidět i z pohledu vývojáře (obr.2). Zde  může být projekt rozdělen do 3 částí: Obecně 
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použitelné knihovny, které mohou být použity v různých GIS projektech (FMap, Cresques, 

WMSClient). Rozšířitelný workbench použitelný pro různé typy MDI aplikací (ať už 

související s GIS či nikoliv)- Andami. Plugin používající knihovny, které promění workbench 

do GIS aplikace (gvSIG). [4] 

 
Obrázek 2 gvSIG z pohledu vývojáře 

2.1.3. Knihovny použité v gvSIG 

Geotools2 -  projekce 

JTS - Java Topology Suite – analýzy, vytváření topologie 

Log4java – informace o tom co jsme udělali (log) 

Batik – definice polylinie 

Castor – pro řízení persistence objektů (např. obnoveni objektů v projektu) 

Ermapper – pro práci s velkými rastrovými obrazy  

GDAL – pro přístup k prostorovým rastrovým datům  

Lizardtech GeoDSDK – pro čtení dat ve formátu MrSID. 
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2.1.4. Nadstavby gvSIG desktop 

ArcIMS klient 

 Umožňuje uživatelům snadno přidat obrázek pomocí webové služby (ImageServer) a 

také vektorová data pomocí  služby (FeatureServer), nebo data pomocí služby 

(CoverageServer), to lze provádět pomocí rozhraní podobné jiným vzdáleným servrům v 

gvSIG . [4] 

Rastr pilot 

 Umožňuje pracovat s novými obrazovými formáty a používat barevné palety na DMT 

nebo vykreslit histogram pro část nebo celý obraz. Navíc zahrnuje  několik nových 

vizualizačních filtrů. [4] 

CRS Modul 

 CRS (coordinate reference systém) modul s funkcí databázového motoru, který 

umožňuje definovat kompletní EPSG, IAU2000 a jiné transformace. Poskytuje velmi velkou 

přesnost při provádění transformací. [4] 

geoBD extension  

 Umožňuje přístup k souborům prostorových databází.Poskytuje také nové spojení s 

existujícími prostorovými databázemi (PostGIS –čtení a zápis, MySQL a HSQLDB –pouze 

čtení). Umožňuje uživateli přístup k jakékoliv tabulce v databázi. Přístup k souborům 

prostorových databází generované s ESRI ArcSDE. [4] 

Network pilot 

 Nadstavba umožňující vytvářet síťové analýzy v gvSIG. Umožňuje výpočet a 

stanovení minimální cesty přes dvě nebo více míst, umožňuje vkládání zastávek. To provede 

tak, že generuje topologii sítě. [4] 

3D pilot 

 Umožňuje vytvoření 3D zobrazení, X Y Z projekce, buď kulová nebo rovinná. Používá 

jak lokální tak vzdálená data a zobrazuje pomocí většiny dostupných možností ve 2D jako je 

transparentnost, značení, legenda atd. [4] 
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ArcSDE client 

 Nadstavba ArcSDE pro gvSIG umožňuje uživatelům přístup k prostorovým databázím. 

Snadné načítání geometrie pomocí stejného rozhraní jako zbytek vrstev dostupných v gvSIG. 

Zatím tato nadstavba umožňuje pouze přístup k vektorovým vrstvám v databázi. [4] 

Sextante 

 Sextante je geografický informační systém, který byl vyvinut regionální vládou 

Extremadury. Umožňuje provádění až 150 vektorových a rastrových analýz, geostatistiky, 

vegetační indexy, profily a hydrologické analýzy atd. [4] 

Nadstavba pro synchronizaci s gvSIG Mobile 

 Umožňuje synchronizaci gvSIG desktop s gvSIG Mobile, přenos informací z gvSIG 

desktop do gSIG Mobile, včetně informační vrstvy a symbolů.[4] 

Publishing extension 

 Cílem této nadstavby je poskytnout uživatelům možnost publikování geoprostorových 

dat a metadat prostřednictvím webových služeb standardu OGC. První verze umožňuje 

publikování geoprostorových dat pomocí těchto softwarových balíčků a standardů: Mapserver: 

WMS, WCS a WFS; Geoserver: WFS. [4] 

Metadata prototype 

 Cílem této nadstavby je, aby informace o geoprostorových datech byly co 

nejjednodušší. Za prvé umožňuje získávat některá metadata automaticky z datových zdrojů (v 

současnosti pouze soubory .shp). Za druhé má editor pro zkompletování zbývajících metadat. 

Nakonec lze publikovat metadata na katalogový server (pouze na Geonetwork). [4] 

Dielmo Open Lidar Extension 

 Jedná se o open source software založený na gvSIGu, určený pro spávu dat získaných z 

LIDARu. Umožňuje vizualizaci a analýzy původních dat z LIDARU. [4] 

2.1.5. gvSIG do terénu 

gvSIG Mobile 

 gvSIG Mobile je zmenšená verze gvSIG, která byla upravena pro použití v mobilních 

zařízeních. Podporuje shapefiles, ECW, WMS a rastrová data. Je schopen využívat GPS 

systémy. V současné době umožňuje pouze vizualizaci vrstev a generování tracklogů. K 
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dispozici je rozšíření pro gvSIG desktop, které umožňuje exportovat kartografické údaje z 

gvSIG desktop do gvSIG mobile. Poslední verze je gvSIG Mobile 0.2, která umožňuje:  

instalováním připojit virtuální stroj PhoneME pro různé operační systémy (Windows Mobile 

5, Windows CE 2003, Windows XP), vytváření bodů, linií a polygonů, vytváření formulářů, 

podpora GML, KML a gpx, označení navigačního bodu, podpora pro StarFire. [4] 

2.2. Popis programu ArcGIS 

 Systém ArcGIS firmy ESRI tvoří množství produktů určených pro celkové nasazení 

GIS na jakékoli úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, serverové i vývojářské produkty. 

Aplikaci  ArcGIS desktop lze spustit v operačních systémech Windows Vista, Windows XP, 

Windows 2003 a Windows 2000.[3] 

2.2.1. Architektura ArcGIS 

 ArcGIS umožňuje pracovat jak se vektorovými tak rastrovými daty (interoperabilita) a 

respektuje jak standarty GIS, tak obecné standarty IT. Je sestaven z modulárních softwarových 

komponent, které lze jednotně využít v desktopových i serverových produktech, začlenit je do 

uživatelských aplikacích nebo je vzít do terénu prostřednictvím mobilních přístrojů. [3] 

 
Obrázek 3- Architektura ArcGIS   

(Pramen: převzato z ArcData Praha)  
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2.2.2. ArcGIS desktop 

 ArcGIS  Destop se skládá s těchto produktů: 

1. ArcView 

 poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a jednoduché 

nástroje pro editaci a prostorové operace. [3] 

2. ArcEditor 

 ArcEditor má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro 

geodatabáze a shapefile. [3] 

3. ArcInfo 

 poskytuje úplnou sadu nástrojů pro vektorové analýzy, konverzi dat, načítání dat a 

zpracování prostorových dat ve formátu coverage. [3] 

Při mé práci jsem využil produkt ArcInfo.  

 Díky jednotné architektuře, kterou mají ArcView, ArcEditor a ArcInfo mohou 

uživatelé pracující s těmito produkty sdílet výsledky své práce s ostatními uživateli. [3] 

 Produkty ArcGIS Desktop jsou tvořeny integrovanými aplikacemi: 

ArcMap 

 ArcMap je centrální aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapové úlohy 

včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. Aplikace ArcMap poskytuje dva různé 

pohledy na mapu: zobrazení geografických dat a zobrazení výkresu mapy. Dokumenty 

ArcMap, tedy publikované mapy, lze poskytovat jako mapové služby prostřednictvím ArcGIS 

Serveru. [3] 

ArcCatalog 

 Aplikace ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat data GIS, jako jsou mapy, 

glóby, datové sady, modely, metadata a služby. [3] 

ArcToolbox  

 Obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových dat (geoprocesing) 

včetně nástrojů pro: správu dat, konverzi dat, zpracování formátu coverage, vektorové 
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analýzy, geokódování, statistické analýzy. ArcToolbox je začleněn do aplikací ArcCatalog a 

ArcMap a je k dispozici v produktech ArcView, ArcEditor a ArcInfo. [3] 

 

ModelBuilder 

 Rozhraní aplikace ModelBuilder poskytuje grafické modelovací prostředí pro návrh a 

implementaci modelů zpracování prostorových dat, které mohou zahrnovat nástroje, skripty a 

data. [3] 

2.2.3. Nadstavby ArcGIS desktop 

ArcGIS 3D Analyst 

Nadstavba umožňující tvorbu 3D dat pro GIS. Zahrnuje aplikace ArcScene a ArcGlobe pro 

zobrazení jak kulové tak rovinné plochy. Umožňuje simulaci pohybu území v reálném čase a 

vytvoření videozáznamu pohybu. [3] 

ArcGIS Data Interoperability 

Tato nadstavba umožňuje přímé čtení, převod a export datových formátů.[3] 

ArcGIS Geostatistical Analyst 

Určeno pro provádění statistických analýz geografických dat. [3] 

ArcGIS Network Analyst 

Tato nadstavba je určena pro provádění síťových analýz jako je analýza určení nejkratšího 

spojení, nalezení nejbližšího střediska apod. [3] 

ArcGIS Publisher 

Nadstavba umožňující publikace dokumentů ArcMap jako souborů PMF, které lze prohlížet v 

aplikaci ArcReader. [3] 

ArcGIS Schematics 

Určeno pro databázově řízené vykreslování a zobrazování schémat, dále pak pro definování 

většího množství reprezentací terénu a umožňuje generování diagramů z XML souborů. [3] 

ArcGIS Spatial Analyst 

Nadstavba pro provádění analýz dat, která se v území spojitě mění (nadmořská výška, 

demografická data, znečištění  apod.) [3] 

ArcGIS Survey Analyst 
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Nadstavba provádějící zpřesňování dat GIS prostřednictvím odkazů na naměřená místa, 

geodetické výpočty. [3] 

 

ArcGIS Tracking Analyst 

Tato nadstavba umožňuje sledování pohybu a změn objektů v čase, přehrávání těchto změn.Je 

zde také možnost analyzovat data v reálném čase nebo naopak, lze také analyzovat historická 

data v aplikaci ArcGlobe.[3]  

ArcScan pro ArcGIS 

Integrovaná editace rastrových a vektorových dat, vektorizace prvků z rastru, přichytávání v 

rastru.[3] 

Maplex pro ArcGIS 

Nadstavba pro pokročilé umísťování popisků, detekci a řešení konfliktů pro kartografická díla. 

Umožňuje výrazné zjednodušení a zrychlení náročného umísťování textu do map. [3]  

ArcWeb Services 

Jedná se o lištu nástrojů v aplikaci ArcMap. Součástí jsou subskripce na data z Internetu. [3]  

Nadstavby firmy Leica Geosystems pro ArcGIS 

Nadstavba určená pro analýzy obrazu, vektorové analýzy a analýzy v dálkového průzkumu 

země. [3] 

2.2.4. ArcGIS server 

 Serverové produkty ArcGIS pokrývají většinu serverových potřeb pro GIS, ať už se 

jedná o poskytování dat nebo o samotné aplikační servery, které poskytují plnou funkcionalitu 

GIS pro Internet nebo intranet. [3] 

 Jsou zde zahrnuty tří servrové produkty: 

1. ArcGIS Server 

2. ArcGIS Image Server 

3. ArcIMS 
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Tabulka 1- Možnosti servrových produktů ArcGIS 

Možnosti ArcIMS ArcGIS 
Server 

ArcGIS 
Image 
Server 

Administrace Nástroje pro správu serveru v internet. Prohlížeči x x x 
Nástroje pro správu serveru v aplikaci ArcCatalog  x  

Ukládání, správa 
a poskytování 
geografických 
informací 

Služby katalogu metadat x   Mapové služby (2D) x x  Glóbusové služby (3D)  x  Geodatabázové služby  x  Služby poskytující obrazová data   x 
Služby zpracování prostorových dat  x  Geokódovací služby x x  Služby poskytující mapy pro mobilní zařízení  x  Služby poskytující síťové analýzy  x  Služby pro interoperabilitu dat  x  Editační služby  x  

Klientské aplikace 

Webové mapování prostřednictvím prohlížeče x x  Webová editace prostřednictvím prohlížeče  x  ArcGIS Desktop x x x 
ArcGIS Engine x x x 

ArcGIS Explorer  x  Mobilní klienti založené na ArcGIS  x  Další standartní klienti x x x 

Podpora 
interoperability 

Podpora OGC x x x 
Podpora ISO x x x 

Podpora PostgreSQL  x  Podpora W3C x x x 
SOAP XML a Enterprise BUS  x  Podpora souborů COLLADA  x   

2.2.5. ArcGIS do terénu 

 ArcGIS má tři řešení pro mobilní zařízení: 

1. ArcPad 

 ArcPad firmy ESRI je software pro mapování v terénu určený pro přístroje s 

operačním systémem Windows. ArcPad poskytuje pracovníkům v terénu přístup do databází, 
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nástroje pro mapování, GIS a integraci GPS, to vše prostřednictvím příručních počítačů a 

mobilních přístrojů. Sběr dat pomocí software ArcPad je rychlý a snadný, což zlepšuje 

dostupnost dat pořízených v terénu a jejich využití ke kontrolám správnosti dat v databázi. [3]  

ArcPad Application Builder 

 ArcPad Application Builder je určen pro počítače s operačním systémem Windows. 

Umožňuje vytvořit a vhodně přizpůsobit systém ArcPad pro danou úlohu. [3] 

 2. ArcGIS Mobile 

 ArcGIS mobile je součástí aplikace ArcGIS Server. Podporuje mobilní mapování, 

GPS, bezdrátovou synchronizaci, editační možnosti na řade zařízení určených do terénu (např. 

mobilní telefony, Pocket PC,Tablet PC), které jsou vybaveny technologií Microsoft Windows 

Mobile. ArcGIS Mobile podporuje editaci geodatabáze ArcSDE. [3]  

3. Tablet PC 

 Uživatelské rozhraní Tablet PC používá k ovládání počítače pero. [3] 

2.2.6. Programy pro vývojáře ArcGIS 

 Pro vývojáře je určen produkt ArcGIS Engine a program EDN (ESRI Developer 

Network).[3] 

1. EDN 

 Poskytuje vývojářské komponenty, nástroje a metody pro uživatelské úpravy a 

rozšíření ArcGIS Desktop, tvorbu uživatelských aplikací atd. EDN zahrnuje  vývojové zdroje 

produktů ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSDE a ArcGIS Engine. Jádrem 

vývojového balíku EDN je jednotná knihovna softwarových komponent ArcObjects, které 

mohou vývojáři použít pro začlenění a rozšíření GIS s využitím standardních programovacích 

prostředí, jako jsou C++, .NET a Java. [3]  

2. ArcGIS Engine 

 ArcGIS Engine tvoří základní sada komponent ArcObjects, kompatibilních s několika 

různými API (.NET, Java, Visual Basic 6 či C++). Pomocí těchto  komponent mohou vývojáři 

vytvářet uživatelské aplikace GIS. Aplikace ArcGIS Engine lze vytvořit a nasadit na 

platformách Microsoft Windows, Sun Solaris a Linux. [3] 
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2.2.7. Prohlížeče ArcGIS 

1. ArcGIS Explorer 

 Jedná se o prohlížeč geoprostorových dat vytvořený pomocí ArcGIS Server. Nabízí 

snadnou cestu, jak zdarma a rychle prohlížet geografické informace jak ve 2D, tak i ve 3D a 

navíc obsahuje možnost provádět nad zobrazenými daty dotazy a analytické úlohy. [3] 

2. ArcReader  

 Je prohlížeč map a glóbů vytvořených pomocí nadstavby ArcGIS Publisher. Aplikace 

ArcReader pro řadu platforem a je součástí instalačních médií ArcGIS Desktop a je k dispozici 

i ke stažení na stránkách ESRI. [3] 

3. ArcExplorer 

 Je jednoduchý prohlížeč geografických dat. Kromě základních funkcí GIS, jako je 

např. vykreslení dat, dotazování a tisk map, umožňuje také přistupovat k datům umístěným v 

prostředí internetu/intranetu. [3] 
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3. Srovnání formátů ArcGIS vs. GvSIG 
 Prostorová data jsou uložena ve spouště různých formátů zahrnujících geodatabáze, 

shapefile soubory, CAD soubory,rastrové soubory GRID a vektorové soubory TIN.[6] 

 Programy ArcGIS a GvSIG pracují právě jak s vektorovými tak rastrovými daty, která 

mohou být uložena v různých formátech. Oba programy umožňují čtení tak i provádět jejich 

konverzi do jiných formátů. 

 ArcGIS a GvSIG se liší také z hlediska práce s daty. ArcGIS umožňuje zjistit nebo  

identifikovat formát  dat pomocí vlastní ikony v ArcCatalogu. Například  soubor shapefile je 

reprezentován pomocí zeleného obdélníku. Pomocí různých obrazců, které jsou uvnitř tohoto 

zeleného obdeníku, lze rozlišovat zda se jedná o bod, linií či polygon. Pomocí  nástroje 

ArcCatalog, lze jednoduše rozlišit nejrůznější typy datových zdrojů a použitelných datových 

formátů. Symbolika umožňuje rovněž odlišení různých stavů dané datové sady, kdy je možno 

odlišit např. data s porušenou topologií od dat s neporušenou topologií. Každý uživatel, který 

tyto produkty pravidelně používá si význam symbolů zapamatuje a pochopí jejich význam.[1] 

 GvSIG  nemá oproti Arcgisu nástroj pro správu dat podobný ArcCatalogu, s tím 

souvisí také to, že u GvSIG nelze hned podle ikony daného souboru  poznat, zda se jedná 

právě o rastrový nebo vektorový formát. Nelze u něj poznat, zda daný soubor obsahuje 

informace polygonové, liniové nebo bodové. Příklady symboliky grafických symbolů  lze 

vidět na Obr.4. Programový produkt ArcGIS umožňuje symboliku všech formátů, které 

podporuje. 

 
Obrázek 4- Symbolika grafického uživatelského rozhraní 
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 Formáty lze rozdělit podle toho, zda jsou to formáty, které byly navrženy jako typické 

formáty pro program ArcGIS nebo GvSIG. Tyto formáty jsou také označovány jako nativní. 

Což znamená že programy mohou fungovat na 100% právě pouze při práci s těmito formáty. 

Poté jsou to formáty, které lze pouze v prostředí Arcgisu či GvSIGu číst. A poslední skupinou 

formátu jsou ty,  které jsou uloženy v jiných formátech než těch, která jsou vytvořena pro dané 

programy. Tyto formáty  lze použít až po provedení importu do formátu, který Arcgis nebo 

GvSIG podporuje.   

 Program ArcGIS obsahuje nadstavbu Data Interoperability, která rozšiřuje 

funkcionalitu o další možnosti přímého čtení a využití více než 70 různých formátů dat. [5] 

Program GvSIG takovou nadstavbu nemá a také proto tento program umožňuje práci s 

podstatně menším počtem formátů. 

3.1. Srovnání rastrových dat 

 Rastrová data jsou prostorová data založena na rastrovém datovém modelu, který je 

realizací jevového náhledu Geoinformatiky na reálný svět. [5] 

 V tab.2 jsou shrnuty  rastrové formáty, které podporuje program ArcGIS (rastrové 

formáty společné pro produkty ArcView, ArcEditor a ArcInfo) a které podporuje program 

gvSIG. 

 Programový produkt ArcGIS umožňuje pracovat s větším množstvím rastrových 

formátů oproti programu GvSIG. GvSIG  plánuje do budoucna, aby program byl schopen číst 

rastrová data (BIP, BSQ, BIL) a zapisovat data ve formátu (ERDAS RAW), které momentálně 

umožňuje pouze číst. GvSIG umožňuje pracovat s formáty (PGM, PPM, MPL, MPR) , se 

kterými ArcGIS pracovat neumí. 

 
Tabulka 2-Rastrové formáty podporované v gvSIG a ArcGIS 

Rastrové formáty 
gvSIG ArcGIS 

čtení zápis čtení zápis 

ADRG Image (.IMG)      x   

ADRG Overview (.OVR)      x   
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ADRG Legend (.LGG)      x   

ASCII Grid x   x   

ESRI Band Interleaved by Pixel (.BIP)  (v plánu)   x (jen vývojáři) 

ESRI Band Sequential (.BSQ)  (v plánu)   x (jen vývojáři) 

ESRI Band Interleaved by Line (.BIL)  (v plánu)   x (jen vývojáři) 

BSB charts (*.bsb,*.kap,*.cap) x (*.kap)   x   

Compressed ARC Digitized Raster Graphics 

(CADRG) 
    x   

Controlled Image Base (CIB)     x   

Digital Geographic Information Exchange 

Standard (DIGEST)  

Arc Standard Raster Product (ASRP), 

UTM/UPS Standard Raster Product (USRP) 

    x   

Digital Terrain Elevation Data (DTED) 

Level 0, 1, and 2 
    x   

ER Mapper Enhanced Compressed Wavelet 

(.ECW)  
x   x   

ENVI Header Format x   x (jen vývojáři) 

ER Mapper     x   

ERDAS 7.5 GIS x   x   

ERDAS 7.5 LAN x   x   

ERDAS RAW x (v plánu) x   

Hierarchical Data Format (HDF) 4     x (jen vývojáři) 

Idrisi Raster Format (RST) x  x x (jen vývojáři) 

Intergraph raster files:  

CIT—Binary data; COT—Grayscale data 
    

x  

PC Raster (.MAP)  x   x (jen vývojáři) 

PCI Geomatica (.PIX)  x   x  

MrSID x   x  
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National Imagery Transmission Format 

(NITF) 
    

x  

PCIDSK x   x (jen vývojáři) 

Raster Product Format (RPF)     x  

DEM     x  

XPixMap (XPM)      x (jen vývojáři) 

ArcSDE raster 
 

 x x 

Bitmap (BMP), device-independent bitmap 

(DIB)  
 x x 

x x 

ERDAS IMAGINE  x x x x 

ESRI Grid     x x 

ESRI Grid stack     x x 

ESRI Grid stack file     x x 

ESRI Raster Catalogs (Image Catalogs)      x x 

Graphic Interchange Format (GIF) x   x x 

Joint Photographic Experts Group (JPEG)   x x x x 

File Interchange Format (JFIF)     x x 

JPEG 2000 x x x x 

PNG x x x x 

GeoTIFF x  x x 

TIFF x x x x 

PGM (Portable Gray Map) x x   

PPM (Portable Pixel Map) x x   

MPL (Maplex Placed Labels) x x     

MPR (ILWIS) x      
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3.2. Srovnání vektorových dat 

 Vektorová data jsou prostorová data založena na vektorovém datovém modelu, který je 

jednou z nejčastěji používaných realizací objektového náhledu Geoinformatiky na reálný svět. 

 Vektorová geodata tvoří jádro každého informačního systému. K plochám, liniím, 

bodům, reprezentujícím reálné objekty světa, jako jsou např. lesní plochy, silniční síť či 

obchodní zařízení, lze připojit široké spektrum atributů.[1]  

CAD 

 CAD (Computer-Aided design) výkres je digitální reprezentace navrhovaného nebo 

existujícího objektu. CAD výkresy jsou soubory, které jsou využívány v odborných 

disciplínách, jako jsou strojírenství, architektura, geodezie, a mapování. Mnoho z těchto 

výkresů slouží jako dokumenty definující objekty ve skutečnosti nebo jako návrhy 

plánovaných objektů. Jinde slouží jako dokumenty shromažďující údaje použité v jiných 

systémech, jako je např. geografický informační systém GIS.[5] 

 Nejčastěji používané CAD formáty – AUTOCAD DWG, AUTOCAD DXF, 

Microstation DGN. [5] 

ESRI Shapefile 

 Shapefile je otevřený, plně dokumentovaný digitální vektorový formát geografických 

dat. Tvoří jej soubor minimálně tří souborů s příponami .shp, .shx a .dbf, které obsahují 

samotné geometrické prvky, indexaci těchto prvků pro rychlé vyhledávání a tabulku formátu 

dBASE obsahující atributy a hodnoty pro jednotlivé prvek. Shapefile je popisován 

primitivními prostorovými prvky, jako jsou body, linie a polygony. Každý z těchto prvků 

může být charakterizován množinou atributů. V jednom Shapefile se může vyskytovat 

množina pouze jednoho typu prvku. V GIS aplikacích je možné tyto Shapefile soubory na 

sebe vrstvit. [5]  

 Shapefile soubory obsahují:  

.shp- hlavní soubor, který obsahuje vlastnosti geometrie (vždy povinný soubor).[5] 

.shx- indexový soubor, uchovává indexy geometrických vlastností (vždy povinný soubor).[5] 

.dbf- databáze uchovávající informace o vlastnostech atributů (vždy povinný soubor).[5] 

.sbn,.sbx- soubory uchovávající vlastnosti prostorových indexů.[5] 
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.fbn,.fbx- soubory uchovávající vlastnosti prostorových indexů pro shapefile, které lze pouze 

      číst. [5] 

.ain,.aih- soubory ukládající indexy atributů aktivních polí v tabulce. [5] 

.atx- je soubor, který je vytvořený pro každý shapefile nebo databázi indexu atributů  

        vytvořený v ArcCatalogu. [5] 

.ixs- geokódování indexů pro čtení a zápis shapefile. [5] 

.mxs- geokódování indexů pro čtení a zápis shapefile (ODB format). [5] 

.prj- soubor, který uchovává informace o souřadnicovém systému. [5]  

.xml- metadata uchovávající informace o shapefile. [5] 

.cpg- volitelný soubor, který může být použit ke specifikaci kódu stránky pro  identifikaci  

         znakové sady, která se má použit. [5] 

ESRI Coverage 

 Coverage je georelační datový model, který ukládá vektorová data, umožňující 

spravovat vektorový obraz jednoduchých geoprvků typu: bod, linie, polygon. Coverage 

umožňuje definovat topologii, která určujě vztahy mezi geoprvky. [5] 

 Vlastnosti tříd geoprvků v Coverage: 

Point-  je bod definován pomocí dvojice souřadnic x a y, užívá se pro reprezentaci  

           bodu nebo přiřazení uživatelského ID do polygonu (pat.adf). [5] 

Arc-  linie definována jako soubor seřazených x,y souřadnic reprezentující liniové  

         vlastnosti a polygonové hranice (aat.adf). [5] 

Node- na konci arcu nebo bod spojující dva nebo více arcu (nat.adf). [5] 

Route- lineární funkce složená z jednoho nebo více arců (.rat). [5] 

Section- arc nebo část arcu je použit k vymezení trasy nebo bloku tras (.sec). [5] 

Polygon- oblast definována arcy, které tvoří její hranici zahrnující arcy definující  

                všechny ostrovy uvnitř. Uživatelské ID jsou přiřazovány k popiskům bodů. [5]   

Region- soubor jednoho nebo více polygonů vymezující geografické vlastnosti (.pat). [5] 

Annotation- text popisující geografické vlastnosti (.tat). [5] 

Tic- zeměpisný nebo referenční kontrolní bod, který se používá pro registraci a  

        transformaci souřadnic v coverage (tic.adf). [5] 
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GML 

 Geography Markup Language je standartní protokol pro kódování geometrie a atributů 

pomocí XML (GML je modifikací jazyka XML). GML nemá jednotný formát, ukládá 

vektorová geodata do jednoduché strukturované textové podoby. Jazyk vytvořený konsorciem 

OGC. Je hlavně využíván pro přenos vektorových geodat mezi GIS aplikacemi nebo pro 

přenos dat z mapových servrů. V ArcGIS lze k tomuto formátu přistupovat pomocí nadstavby 

Data Interoperability. [5] 

KML 

 Keyhole Markup Language je založený na jazyku XML a slouží pro zobrazování 

prostorových dat v aplikacích jako je Google Earth. Každý KML soubor je tvořen souborem 

grafických prvků, obrázků a nastavení. KML soubor může být uložen jako *.kml nebo *.kmz, 

který slouží ke kompresi a zazipování KML souborů. V ArcGIS lze k tomuto formátu 

přistupovat pomocí nadstavby Data Interoperability. [5] 

 

 gvSIG umožňuje pracovat s menším počtem vektorových formátů. Zatímco ArcGIS 

umožňuje jak čtení tak zápis všech vektorových formátů, které lze použít pro ukládání 

geografických dat (viz. tab.3). Přispívá k tomu nadstavba Data Interoperability, kterou má 

ArcGIS k dispozici. Program gvSIG umožňuje číst všechny CAD formáty z nichž dokáže 

zapisovat pouze formát DXF. Jak ArcGIS tak gvSIG umožňují číst i zapisovat data ve formátu 

GML a KML. Programový produkt ArcGIS má svůj formát ESRI coverage, se kterým 

program gvSIG zatím pracovat neumí. Program gvSIG pracuje i s formátem .shp, ale dokáže 

vytvářet pouze 3 základní soubory tohoto formátu a to (*.dbf,*.shp,*.shx), se zbylými soubory 

tohoto formátu pracovat neumí. 
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Tabulka 3-Srovnání vektorových formátů podporovaných v programu ArcGIS a gvSIG 

Vektorové formáty 
gvSIG ArcGIS 

čtení zápis čtení zápis 

CAD DWG (drawing format) x 
 

x x 

CAD DXF (drawing exchange format) x x x x 

CAD DGN (design drawing format) x 
 

x x 

SHP Shapefile x x x x 

COVERAGE (v plánu) 
 

x x 

GML (Geography Markup Language) x x x x 

KML (Keyhole Markup Language) x x x x 
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4. Srovnání síťových analýz Arcgis vs. GvSIG nad 
vektorovou sítí 

 V GIS se provádí modelování reálného světa, zobrazeného ve formě prostorových dat 

(geodat). Model sítě, jako objektu reálného světa, lze vytvořit s využitím grafu, v jehož 

důsledku lze mít k dispozici nástroj označovaný jako topologie. Topologii lze chápat jako 

nástroj pro vyjádření spojitosti (uzlů a hran) a současně jako nástroj pro zajištění spojitosti 

(uzlů a hran). Topologie nepracuje se souřadnicemi objektů, proto bývá někdy označovaná 

jako geometrie bez souřadnic. I když při využití vektorových dat pro reprezentaci geoprvku se 

souřadnic využívá.[6] 

 S reálnou sítí souvisí i určité jevy, které se nacházejí v okolí sítě a ovlivňují ji. Pod 

pojmem jev si lze představit např. hladinu hluku, který je způsoben působení negativních vlivů 

silniční dopravy. Dynamiku jevů vyskytujících se v okolí sítě a dynamiku procesů (proces 

může být např. pohyb vozidla po silniční síti) dějících se na síti, například dynamiku jízdy 

vozidla, je možno za určitých okolností analyzovat s využitím teorie grafů a síťových analýz. 

Síťové analýzy patří k nástrojům, pomocí nichž lze modelovat některé jevy a procesy, které 

jsou spojeny s existencí sítě. [6] 

 Graf je soustavou bodů a jejich spojnic, kde body se označují jako uzly a spojnice jako 

hrany. Uzly se vykreslují pomoci bodových značek a hrany pomocí úseček, lomených čar 

nebo hladkých čar. [6]  

 Geometrická síť se skládá z uzlů a hran sítě a v této podobě pak může být 

jednoduchým modelem konkrétní reálné sítě, kterou lez vytvořit v prostředí GIS. Dalšími 

elementy geometrické sítě můžou být zastávky a centra. Zastávky vyjadřují v geometrické síti 

místa, odkud cesta popř. okruh začíná nebo končí. Centrem vyjadřuje místo na geometrické 

síti, reprezentující místo v reálném světě, které je zdrojem nebo místem spotřeby určitého 

zboží nebo služby. Příkladem takového centra může být zdroj pitné vody (vodojem) ležící na 

geometrické síti (vodovodu). [6] 
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4.1. Síťové analýzy v ArcGIS 

 Program ArcGIS obsahuje nadstavbu Network Analyts, která umožňuje provádění 

síťových analýz. Pomocí této nadstavby lze řešit nejrůznější problémy s využitím 

geografických sítí. Tento software je určen uživatelům, kteří potřebují provést kvalitní 

zpracování síťové analýzy v prostředí GIS. Rozšíření Network Analyst umožňuje vytvářeT a 

upravovat datovou síť (network dataset) a provádění analýz na této síti.[5] 

 Network Analyst dovede provádět analýzy:  

- analýzy podle potřebného času, 

- vytvoření cestovního itineráře, 

- určení nejkratšího spojení, 

- nalezení nejbližšího střediska (obsluhy), 

- stanovení trasy z bodu do bodu, 

- vymezení oblastí pro obsluhu, 

- nalezení optimální trasy, 

- výpočet matice vzdáleností, 

- vytvoření tras pro flotilu vozidel (pro plánování svozových tras zboží či pro tvorbu  návrhu 

optimální sítě autobusových linek obsluhujících dané území) 

 Analýzy nebo řešení, které nadstavba network analyst umožňuje provádět jsou 

založeny na Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty. Každý z těchto řešení realizuje 2 

typy algoritmů pro nalezení cesty. Prvním typem je nejkratší cesta a druhým typem je 

hierarchická cesta. Klasický Dijkstrův algoritmus řeší problém nejkratší cesty na souvislém, 

neorientovaném a na nezáporně ohodnoceném grafu. Tento algoritmus je upraven tak, aby 

mohl být používán v kontextu s reálným světem. Respektuje uživatelská nastavení a omezení 

jako je jednosměrné omezení, omezení otočení, zdržení na křižovatkách, překážky na 

silnicích. Výkon Dijkstrova algoritmu je zlepšený také pomocí lepší datové struktury. Kromě 

toho algoritmus vyžaduje, aby byl model schopen pracovat s umístěním stanovišť, kdekoliv 

podél hrany a ne jen na křižovatkách.[5] 

 



Pavel Kukuliač: Srovnání programu gvSIG s programem ArcGIS 

2009  26 

 

4.2. Síťové analýzy v gvSIG 

 Program gvSIG obsahuje nadstavbu RED (španělsky síť), která obsahuje nástroje pro 

provádění síťových analýz. Pomocí tohoto softwaru lze řešit základní síťové úlohy jako je: 

- určení nejkratšího spojení, 

- vytvoření cestovního itineráře, 

- nalezení nejbližšího střediska (obsluhy), 

- stanovení trasy z bodu do bodu, 

- vymezení oblastí pro obsluhu, 

- nalezení optimální trasy, 

- výpočet matice vzdáleností, 

 Analýzy, které nadstavba RED umožňuje provádět jsou taktéž založeny na Dijkstrově 

algoritmu.Navíc je zde algoritmus A* (A star). Algoritmus A* je řazen do vyhledávacích 

algoritmů v grafech. Byl poprvé popsán v r. 1968 Petrem Hart, Nilsem Nillsonem a 

Bertramem Raphaelem. Jedná se o vyhledávací algoritmus, který nalezne nejmenší náklady 

cesty z daného počátečního uzlu do cílového uzlu.[8] 

4.3. Definování topologie v ArcGIS 

 Program ArcGIS taktéž vytváří topologii sítě pomoci průvodce ( tzv. network dataset). 

Uživatelé mohou vytvářet a pracovat se sítí vytvořenou z dat ve tvaru shapefile, geodatabáze 

(síť rozdělena na dálnice,hlavní silnice a místní komunikace) nebo SDC (Smart Data 

Compression). ArcGIS Network Analyst umožňuje číst network dataset z SDC, to umožňuje 

provádět síťové analýzy, aniž by jsme museli vytvářet vlastní network dataset. Umožňuje také 

vytvářet multimodální síť, která dovoluje provádět síťové analýzy s rozlišením různých druhů 

sítí (např. silniční síť,síť metra, zastávky metra atd.). Tento průvodce umožňuje určit vlastnost 

třídy, která bude použita jako zdroj a bude hrát hlavni roli v síti, specifikovat spojení se sítí a 

nastavit atributy sítě.[5]  

 Topologické pravidlo dovoluje křížení linií pouze v jejich koncových bodech, lze ale 

zavést výjimku jako spojení každého vrcholu linie (použití v případě mimoúrovňového křížení 

linií). Pro multimodální síť lze nastavit konektivitní skupiny, kde každé hraně je přidělena jen 
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jedna konektivitní skupina a každá křižovatka může být přiřazena k jedné nebo více 

konektivitním skupinám. [5]   

 Starší verze ArcView a ARC/INFO podporuje volbu výškových polí k vytvoření 

spojení. Každý shapefile nebo coverege by měl mít přiřazeny dvě výškové hodnoty, jedna pro 

každý koncový bod. Pokud mají koncové body linie stejné výšky spojí se. Pokud jsou hodnoty 

odlišné nespojí se ( např. v případě mostů nebo tunelů). [5] 

 V ArcGIS Network Analyst lze nastavit průjezdnost křižovatek z různých směrů a 

jejich ohodnocení. Otáčení lze provést v každém uzlu, kde se spojují hrany. Existuje n2 

možných otáčení v každém uzlu sítě. Kde n je počet hran připojených ke křižovatce. Dokonce 

se lze otáčet i na křižovatce s jednou hranou (U otáčení). Lze zde definovat globální otáčení, 

které je použito při každém přechodu mezi dvěma hranami v síti. Hlavním účelem globálního 

otáčení je zlepšit odhadovaný cestovní čas. Globální otáčení lze klasifikovat do 4 základních 

typů otáčení: vlevo, vpravo, U otáčeni, přímý průjezd křižovatkou. Lze také nastavit omezení 

přechodu mezi hranami. Například pokud se stanoví  15 sekundové omezení na otočení vlevo, 

globální otáčení najde všechny hrany, které umožňují otočení vlevo a omezí je 15 

sekundovým zpožděním. Globální otáčení umožňuje použití hierarchie sítě a definovat tak 

přesnější omezení. Například je možné více omezit otočení vlevo z místní komunikace na 

vedlejší komunikaci, než odbočení vlevo z místní komunikace na místní komunikaci.[5] 

 V ArcGIS Network analyst lze nastavit dynamické bariéry, vytvoření komplexní 

multimodální sítě (síť složená z více sítí (např. síť metra,zastávky metra atd.)), ohodnocení sítě 

pomocí zdokonaleného popisného modelu. [5] 

 Funkce nadstavby Network Analyst jsou dostupné uživatelům ArcGIS Desktop 

(ArcView, ArcEditor, ArcInfo), ale také uživatelům produktů ArcGIS Engine a ArcGIS 

Server. Uživatel si může stanovit různé ukazatele, pomocí kterých vyjádří cenu (např. 

vzdálenost nebo čas), a to podle potřeb daných konkrétní analýzou.  ArcGIS umožňuje 

nastavení ukazatelů (vyjmenovány jsou nastaveny implicitně) : 

a) Roadclass – definuje hierarchii sítě 

b) Oneway – určení zda se lze pohybovat jedním nebo oběma směry (f – ve směru   

                     digitalizace, T- proti směru digitalizace). 

c) Minuty – nastavení nákladů na cestování + jednotky 
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d) Meters – definice délky ulic + jednotky  

 Je zde také možnost přidávání atributů. ArcGIS Network Analyst poskytuje možnost 

dynamicky měnit ukazatele, což může zásadně ovlivnit řešení. Omezení se mohou týkat výšky 

tunelů, nosnosti mostů, dočasných uzavírek, rekonstrukcí, nehod a mnoha dalších. 

Hierarchická struktura sítě, která klasifikuje její části (dálnice, třídy silnic, místní komunikace 

apod.) významně zdokonaluje řešení na rozsáhlých sítích a dává realistické výsledky analýzy 

sítě. Lze nastavit  pravidla o záznamu trasy. Tyto záznamy je možné zapsat do souboru XML 

nebo do textového formátu. Proces nastavení tvorby Network dataset je časově náročný a v 

případě jakýchkoliv změn v nastavení sítě je třeba ho spustit znovu. [5] 

4.4. Definování topologie v gvSIG 

 Pro tvorbu síťových analýz je potřeba definování topologii sítě. Program gvSIG 

definuje topologii sítě pomoci tzv. průvodce vytvořením topologie, kde lze zvolit atribut z 

tabulky, která obsahuje hodnoty  ukazatelů (atributy musí být definované jako číselná 

hodnota). [8] 

 Nadstavba RED umožňuje nastavení ukazatelů jako jsou: 

a) typ trasy- definuje třídu trasy 

b) délka - definuje délkové ukazatele  

c) cena - definuje náklady na cestování (např. čas – neumožňuje rozlišit čas v obou  

               směrech) 

d) jednotka ceny- nastavení jednotky ceny při zjišťování nákladů 

e) sense- určení zda se lze pohybovat jedním nebo oběma směry  

 V této nadstavbě lze nastavit rychlost při procházení sítě, stanovení bariér, možnost 

změnit pořadí zastávek (popř. odstranění zastávek na trase), možnost zobrazení tzv. manažera 

zastávek.[8] 

 Funkce, které gvSIG obsahuje jsou navrženy tak, že umožňují pracovat pouze s 

liniovým typem vrstvy ve tvaru shapefile. Neumožňuje pracovat se síti vytvořenou ve tvaru 

geodatabaze nebo SDC a také neumožňuje vytváření multimodální sítě.[8] 

 Spojení sítě provádí jen na koncových bodech linií. V gvSIG nelze nastavit výšky 

koncových bodů linií. Nevytváří bodovou vrstvu křižovatek. Podporuje definování 
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jednosměrné ulice (1- ve směru digitalizace, 2- proti směru digitalizace, 3- oba směry). Pro 

vytváření záznamů se provádí pouze definice jednoho atributu (nejčastěji jména silnic). 

Atributy, které lze v nadstavbě  RED nastavit jsou definovány pevně a nelze přidávat další 

atributy. Pomocí atributu typ trasy, lze využít hierarchie sítě taktéž ke zlepšení výkonu dané 

analýzy. V gvSIG nelze definovat otáčení v síti. Otáčení na křižovatkách zde definovat nelze. 

Lze zde nastavit pouze omezení interaktivně umístěním značky (zákaz odbočení vpravo) na 

obrazovce. Omezením samo o sobě je už definované pole označující jednosměrné ulice. 

 

4.5. Srovnání síťových analýz 

 Srovnání těchto programu jsem provedl na síťových analýzách, které mají společné: 

- nalezení nejlepší trasy, (the best route) 

- nalezení nejbližšího střediska (Closet facility) 

- výpočet matice vzdáleností (OD Cost matrix)  

- vymezení oblastí pro obsluhu (Service area) 
 

4.5.1. Nalezení nejlepší cesty 

 Nejlepší cesta může znamenat různé věci v různých situacích. Vytvoření trasy může 

znamenat nalezení nejrychlejší, nejkratší trasy, v závislosti na zvolené  impedanci. Pokud je 

impedance zvolená jako čas, pak nejlepší cesta je nejrychlejší cesta. Proto, nejlepší cesta může 

být definovaná jako cesta, která má nejnižší impedanci. Nebo nejnižší náklady v případě, že 

impedance je zvolená uživatelem. Akumulované atributy nemají žádnou roli při výpočtu. 

Například, zvolíme- li atribut časových nákladů jako atribut impedance a zároveň chceme 

akumulovat atribut vzdálenostních nákladů, pak pouze atribut časových nákladů se používá k 

optimalizaci řešení.[5] 

 ArcGIS Network Analyst najde nejlepší cestu, jak se dostat z jednoho místa na druhé 

a nejlepší způsob, jak navštívit několik lokalit. Lokality mohou být upřesněny interaktivně 

umístěním bodů na obrazovce, zadáním adresy, nebo použitím vlastnosti stávajících bodů. 
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Nejlepší cesta může být určena specifikovaným pořadím lokalit uživatelem. Při této analýze 

program ArcGIS používá Dijkstrův algoritmus, pro nalezení nejlepší cesty. V ArcGIS network 

analyst , lze definovat impedanci (zde je zvolena jako délka). Je zde také možnost určení 

startovního času analýzy (lze definovat přesný čas). Možnost vypnutí nebo zapnutí omezení, 

které nabízí např. jednosměrné omezení. V nastavení analýzy lze také definovat co se má 

vypisovat v tzv. záznamovém okně  při generování analýzy (zde zvoleny délkové a časové 

jednotky). Možnost nastavení U otáčení. V neposlední řadě je zde také možnost určení toho co 

se má při generování trasy akumulovat. [5] 

 Při této analýze sem zvolil akumulování vzdálenosti a času.  Na obr.5 lze vidět 

nejkratší cestu mezi dvěma stanovišti, která byla definována s omezením, které definuje 

jednosměrná ulice. Šipka znázorňuje místo kudy by ArcGIS vygeneroval nejkratší trasu, 

pokud by nebylo definováno omezeni jednosměrné ulice. 

 
Obrázek 5- Nalezení nejlepší cesty v ArcGIS 

 GvSIG RED řeší nalezení nejlepší cesty pomocí algoritmu nazvaného A* (A star) a 

také pomocí Dijkstrova algoritmu, aby ověřil že oba poskytují stejný výsledek. gvSIG najde 
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nejlepší cestu, jak se dostat z jednoho místa na druhé a nejlepší způsob, jak navštívit několik 

lokalit. Lokality mohou být upřesněny interaktivně umístěním bodů na obrazovce nebo 

použitím vlastnosti stávajících bodů. Nejlepší cesta může být určena specifikovaným pořadím 

lokalit uživatelem. V závislosti na hierarchii sítě je možné, zde definovat rychlost jízdy 

vozidel po jednotlivých druzích komunikací. Na obr.6 lze vidět nalezení nejlepší cesty v 

programu gvSIG. Nejlepší cesta byla nalezena v závislosti na nastavených ukazatelích 

(uvedených výše). Jako impedance je zde zvolena vzdálenost  a jako akumulované náklady je 

zde zvolen čas. Nastavení těchto atributů poté už gvSIG neumožňuje měnit jako v ArcGIS, 

jedinou možností je vytvoření nové topologie sítě. GvSIG nepodporuje definování výšek 

koncových bodů linií. Spojení hran provádí přes koncové body linií. Výsledkem je kromě 

nejlepší trasy také tzv. manager stanovišť,  který pomáhá při orientaci na výsledné trase a také 

v něm lze najít výsledek zvoleného akumulace impedance (v tomto případě je akumulovaná 

vzdálenost). Díky možnosti definování jednosměrné ulice nemohl gvSIG najít nejlepší (v 

tomto případě nejkratší) cestu v místě kde je na obr 2. vyznačena šipka, která určuje 

jednosměrnou ulici a poté hledal jiné možnosti kudy se dostat k cíli (viz. výsledná trasa).  

 
Obrázek 6- Nalezení nejlepší cesty v gvSIG 
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4.5.2. Stanovení obslužné oblasti 

 S ArcGIS network analyst a gvSIG RED lze najít oblasti služeb kolem libovolného 

místa v síti. Síťová služební oblast je oblast, která zahrnuje všechny dostupné ulice ( tj. ulice, 

které jsou zahrnuty do zvolené impedance). Například  v 5-minutové služební  oblasti daný 

bod zahrnuje všechny ulice, které můžou být dosaženy do pěti minut od tohoto bodu. Služební 

oblasti také pomáhají vyhodnotit dostupnost. Soustředné služební oblasti ukazují jak se liší 

zvolené hodnoty impedance. Dostupnost lze měřit z hlediska cestovního času, vzdálenosti, 

nebo jakékoliv jiné impedance.  Hodnocení dostupnosti pomůže odpovědět na základní otázky  

například, kolik lidí žije do 10-minut jízdy od kina? Nebo kolik zákazníků žije  půl kilometru 

chůze od obchodu?. Takovýto průzkum dostupnosti pomáhá určit vhodnou lokalitu pro nové 

podnikání. [5] 
 Jednoduchý způsob, jak zhodnotit dostupnost je buffer vytvořený kolem bodu. 

Například vytvořením 5 kilometrového kruhu kolem bodu. Tím bychom, ale nedostalo 

přesnou skutečnost služebních oblastí. Servisní síť vypočítána pomocí ArcGIS network 

analyst může překonat toto omezení určením dostupných ulic prostřednictvím silniční sítě. 

Analýza obslužné oblasti v ArcGIS v sobě zahrnuje 4 vrstvy (zařízení, bariéry, linie, 

polygony). Tato analýza je založena na Dijkstrově algoritmu.  

 Při této analýze jsem v ArcGIS zvolil impedanci časovou, abych vyjádřil oblasti, které 

jsou dostupné v časových intervalech 3, 5 a 7 minut od skladů. Omezením zde opět byla 

jednosměrná ulice. Lze také nastavit zda se chceme vytvořit služební oblasti ve směru od nebo 

k zařízení. Rozdíl v tomhle nastavení by pak mohl pří nastavení jednosměrného omezení a 

různých impedancí vést k různým servisním oblastem. Lze zde povolit tzv. U otáčení a lze 

nastavit U otáčení všude, nikde nebo jen na slepé ulice. U otáčení znamená, že se může na trati 

vrátit na stejné ulici. Před generováním liniové vrstvy lze stanovit, zda chceme provádět 

měření linií, které bude zahrnovat servisní oblast nebo je také možné nastavit překrýváni linií, 

lze si vybrat zda se mají linie překrývat či nikoliv. Pokud se stanoví, že se linie mohou 

překrývat, pak dvě servisní oblasti mají stejné linie. Jestliže se stanoví, že se linie nemohou 
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překrývat, pak bude linie spadat jen do jedné servisní oblasti a bude spojena s nejbližším 

střediskem, které má nejmenší impedanci.  

 Před generováním polygonů lze v ArcGIS nastavit typ polygonu. Tím pak je možno 

stanovit zda se mají vytvořit rychlé generalizované polygony nebo podrobné mnohoúhelníky. 

Generalizované polygony jsou generovány rychle a jsou poměrně přesné s vyjímkou okrajů 

oblastí. Podrobné mnohoúhelníky přesně modelují servisní oblasti a mohou obsahovat ostrovy 

s nedosažitelnými oblastmi. Pak lze nastavit ořezané polygony, kde polygony mohou být 

ořezány ve stanovené vzdálenosti od daného střediska. Pokud síť má tvar mřížky, pak rozdíly 

mezi zjednodušeným (generalizovaným) a podrobným polygonem jsou minimální. V horských 

a na venkovských oblastech mohou podrobné mnohoúhelníky představovat přesnější 

výsledky. ArcGIS network analyst poskytuje možnost nastavení generování polygonů pro více 

zařízení. Zde poté má ArcGIS možnost volby překrývání polygonů. Lze nastavit zda se 

polygony mohou překrývat či nikoliv a také možnost nastavení sloučení polygonů pomocí 

zlomů, čímž se spojí polygony, které mají stejnou hodnotu zlomu. ArcGIS nabízí také 

možnost definování typu překrývaní, buďto jako disky (větší polygon zahrnuje menší) nebo 

jako prsteny ( větší polygony neobsahují polygony menší). [5]  

 Na obr.7 lze vidět vygenerované servisní oblasti v programu ArcGIS. Byly zde 

stanoveny oblasti v 3, 5 a 7 časových intervalech. Polygony byly generovány jako 

generalizované. Srovnání poté nabízí obr.8, zobrazující stanovení servisních oblastí v 

programu gvSIG. 



Pavel Kukuliač: Srovnání programu gvSIG s programem ArcGIS 

2009  34 

 

 
Obrázek 7- Stanovení obslužné oblasti v ArgGIS 

 Analýza servisní oblasti v gvSIG umožňuje generování 3 vrstev (linií, polygonů a 

teček). Vygenerované tečky zobrazují konce linií, které vymezují hranici servisní oblasti. V 

atributové tabulce teček, lze pak zjistit náklady pro každý konec linie, v tomto případě se 

jedná o náklady časové. Nastavení topologie zde bylo stejné jako u nalezení nejlepší cesty. V 

atributové tabulce vygenerovaných linií, lze pak vidět stejně jako v ArcGIS vzdálenosti 

jednotlivých linií i jejich náklady. Tato analýza je založena na Dijkstrově algoritmu.[8] 

 Při této analýze jsem v gvSIG zvolil impedanci časovou, abych vyjádřil oblasti, které 

jsou dostupné v časových intervalech 3, 5 a 7 minut od skladů. Vygenerované polygony v 

sobě zahrnují zmíněnou liniovou vrstvu zobrazující ulice spadající do dané servisní oblasti a 

bodovou vrstvu křižovatek.  

 Polygony, lze generovat hromadně jako v programu ArcGIS. GvSIG neumožňuje 

nastavení překrývání sousedních polygonů jak je tomu v programu ArcGIS, umožňuje pouze 

stanovení typu překryvu polygonů patřící ke stejnému zařízení. Lze volit stejně jako v 
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programu Arcgis mezi prstencový překrytím nebo diskovým překrytím. V gvSIG nelze volit 

typ polygonu a to je důvodem toho, že při srovnání obr.7 a obr.8 je vidět že gvSIG generuje 

značně generalizované polygony. GvSIG má přednastaveny generalizované polygony,které 

jsou generalizovány ještě více než v programu ArcGIS a nelze je měnit.  Nelze také definovat 

překrývání linií jak je tomu v ArcGIS.  

 
Obrázek 8- Stanovení obslužné oblasti v gvSIG 

4.5.3. Nalezení nejbližšího střediska 

 Tato analýza je zejména výhodná pro složky integrovaného záchranného systému. 

Např. hledání nejbližší nemocnice od nehody, policejní vozy nejblíže k trestnému činu nebo 

sklady nebliž adrese zákazníka, to vše jsou příklady nalezení nejbližšího střediska. Zařízení, 

nehody (incidenty), překážky (bariéry) a trasy jsou třídami síťových analýz používaných při 

hledání nejbližšího zařízení.[5] 
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 V ArcGIS při hledání nejbližšího zařízení, lze určit, kolik směrů trasy lze najít, buď od 

nebo k danému místu. Poté co je analýza nejbližšího zařízení provedena, lze zobrazit nejlepší 

cestu od nebo k hledanému místu, lze zobrazit cestovní náklady (lze najít v atributové tabulce 

trasy) pro každou trasu a zobrazit trasy do jednotlivých zařízení. Je zde také možnost 

specifikovat hranici nákladů (cutoff), za jejichž hranici už se zařízení hledat nebude nebo je 

také možnost nastavení pevného počtu nejbližších zařízení. Například lze nastavit hledání 

nejbližší nemocnice od místa nehody s 15 minutovým časem jizdy. Jakékoliv nemocnice, které 

budou dále než 15 minut jízdy nebudou do výsledku zařazeny. Nemocnice jsou poté označeny 

jako zařízení a nehoda jako incident.[5]  

 ArcGIS network analyst umožňuje provést několik analýz pro nalezení nejbližšího 

střediska současně. To znamená, že je možnost mít více incidentů a najít nejbližší zařízení pro 

každý incident.  Analýza nejbližšího střediska používá Dijkstrův algoritmus. Nástroj Closet 

Facility, který ArcGIS při této analýze využívá obsahuje 4 třídy vrstev, jedná se o zařízení, 

incidenty, bariéry a výsledné trasy.[5]  

 Pro zdokonalení této analýzy program ArcGIS umožňuje definování atributu, který lze 

využít pro definování času stráveného v zařízení. Například při hledání nejbližší požární 

stanice pak lze určit čas přípravy na výjezd. Parametry, které je zde možné definovat výrazně 

zlepšují síťovou analýzu. Jedná se o definování impedance ( např. čas, vzdálenost), omezení 

(např. jednosměrná ulice), hodnotu cutoff (jakékoliv zařízení mimo za tuto hodnotu nebude 

prohledáváno). Hodnota cutoff je zvláště užitečná při hledání většího počtu zařízení. Možnost 

definování tzv. U otáčení. V neposlední řadě je zde výhodou definování typu výstupního tvaru 

trasy, která může být reprezentována jako skutečný tvar, přímka nebo výsledkem není žádný 

tvar. Skutečný tvar dává přesnou trasu.V případě přímky je výsledkem přímý směr od zařízení 

k incidentu, vypočítaná trasa používá síť ulic a vrací stejné výsledky jako v případě 

skutečného tvaru trasy, jen symbolika je reprezentovaná jako přímka. Lze si také vybrat, který 

atribut se má při výpočtu akumulovat.[5]  

 Příklad nalezení nejbližšího zařízení lze vidět na obr.9. 
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Obrázek 9 - Nalezení nejbližšího střediska v ArcGIS 

 Při hledání nejbližšího zařízení, lze gvSIG určit, stejně jako u programu ArcGIS, počet 

směrů trasy, které lze najít, buď od nebo k danému místu.  

 Poté co je analýza nejbližšího zařízení v gvSIG provedena, lze zobrazit nejlepší cestu 

od nebo k hledanému místu, lze zobrazit cestovní náklady pro každou trasu a zobrazit trasy do 

jednotlivých zařízení.  Je zde také možnost specifikovat hranici nákladů jako v ArcGIS,za 

jejichž hranici už se zařízení hledat nebude nebo je také možnost nastavení pevného počtu 

nejbližších zařízení. Nadstavba RED také stejně jako Network Analysts v ArcGIS podporuje 

provádět několik analýz pro nalezení nejbližšího střediska současně.  Analýza nejbližšího 

střediska používá v nadstavbě RED  Dijkstrův algoritmus a algoritmu A* pro kontrolu. Tento 

nástroj obsahuje taktéž definování 4 tříd vrstev, zařízení, incidenty, bariéry a výsledné trasy. 

 Oproti ArcGIS gvSIG neumožňuje definování časového prodlení v zařízeních. 

Parametry, které lze v gvSIG při hledání nejbližšího střediska definovat jsou  impedance (ta už 

musí být definována v nastavení topologie), omezení (také definováno v topologii), hraniční 
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hodnotu vyhledávání (jakékoliv zařízení mimo za tuto hodnotu nebude prohledáváno). 

Impedanci lze nastavit pouze v topologii, pokud by jsme chtěli provádět výpočet podle jiné 

impedance je potřeba vygenerovat novou topologii sítě. GvSIG nepodporuje definování tzv. U 

otáčení ani jiného otáčení. Největším rozdílem oproti ArcGIS, kromě tedy nastavování 

parametrů a ukazatelů je definování jaký tvar má mít výstupní trasa. Je zde přednastavena 

trasa definující skutečný tvar definující přesnou trasu podle ulic sítě.[8]  

 Na obr.10 lze vidět nalezení nejbližšího zařízení v gvSIG. Při srovnání je vidět že při 

oba programy poskytují stejný výsledek. 

 
Obrázek 10- Nalezení nejbližšího střediska v gvSIG 

4.5.4. Výpočet matice vzdáleností 

 Analýza matice vzdáleností slouží k určení nejkratší cesty z jednoho nebo více 

zadaných bodů do všech cílových bodů. Algoritmus, který oba programy využívají je 
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Dijkstrův algoritmus. Výsledkem této analýzy je poté shrnující tabulka, zobrazující 

vzdálenosti a časovou hodnotu mezi každou dvojici míst. 

 V ArcGIS network analyst lze vytvořit matici vzdáleností z většího počtu počátečních 

míst do většího počtu cílových míst. Nejlepší cesta je vytvořena pro každý maticový pár a 

náklady na každou cestu jsou uloženy v atributové tabulce výstupních linií, které jsou 

symbolizované jako přímky. Nalezení nejbližšího  zařízení a matice vzdáleností jsou podobné 

analýzy. Hlavní rozdíl je ve výstupu a rychlosti výpočtu. Řešení matice vzdáleností je určeno 

pro rychlé řešení MxN problému na síti, a proto výsledky neobsahují informace, které mohou 

být použity k vyřešení skutečného tvaru trasy nebo cesty. Pokud je nutno vytvořit skutečný 

tvar cesty, lze použit řešení nejbližšího střediska.[5]  

 ArcGIS network analyst obsahuje  při výpočtu matice vzdáleností  4 třídy. Jedná se o 

počáteční místa (origin), cílová místa (destination), linie, bariery. Je zde možné nastavit 

impedanci, kterou bude ArcGIS používat k výpočtu matice vzdáleností. Jako ve všech 

předchozích analýzách je možné nastavení omezujících parametrů (např. jednosměrné 

omezení). Možnost použití hodnoty cutoff jako v případě analýzy nejbližšího zařízení. Lze 

omezit počet destinací, pro které se mají vypočítat náklady na trasu. Nastavení použití tzv. U 

otáčení. V neposlední řadě je zde možnost volby typu výstupního tvaru výsledku.[5]  

 Výsledky matice vzdáleností mohou být v ArcGIS reprezentovány buď přímou linií 

nebo ničím. Při volbě přímé linie výsledek odpovídá stejným nákladům na trasu jako 

poskytuje skutečná trasa. Pokud je výstupní tvar nastaven na hodnotu žádný pak výsledek 

nevrací žádný tvar. V obou případech jsou vlastnosti na trase stejné. To znamená, že v obou 

případech je rozdílný pouze tvar. Náklady na trasu jsou vypočítány pro oba typy trasy stejně. 

Volba žádného tvaru je vhodná pro větší počet počátečních a cílových míst a je zájem o 

vygenerování pouze tabulky, která obsahuje informace o času a vzdálenosti mezi jednotlivými 

dvojicemi matice vzdáleností.[5]  

 Pro lepší reprezentaci skutečnosti na síti  je možné definovat hierarchii sítě. Na Obr.11 

je zobrazena vygenerovaná matice vzdáleností a linie mezi jednotlivými místy. 
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Obrázek 11 - Matice vzdáleností v ArcGIS 

 V gvSIG RED  lze vytvořit matici vzdáleností také jak v ArcGIS z většího počtu 

počátečních míst do většího počtu cílových míst. Nejlepší cesta je vytvořena pro každý 

maticový pár a náklady na každou cestu jsou uloženy  v textovém souboru, který program 

gvSIG při této analýze generuje. GvSIG nadstavba RED generuje pouze tento textový soubor, 

neumožňuje zobrazení přímých linií jak je tomu v programu ArcGIS.[8]  

 Pokud by byla potřeba vytvořit v gvSIG skutečnou trasu mezi počátečními a cílovými 

místy, lze využít nástroje pro zpracování nalezení nejbližšího zařízení. Impedance, kterou 

gvSIG využívá při výpočtu je nutné zvolit při nastavení topologie sítě. Při tomto výpočtu byla 

impedance zvolena jako čas. Opět byl v topologii nastaven omezující parametr jednosměrného 

omezení. Nelze zde nastavit počet destinací (cílových míst), které mají být nalezeny a ani zde 

není možné nastavit hraniční hodnotu impedance.   
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 Vygenerovaný textový soubor může obsahovat matici vypočtenou až pro více než 

10000 bodů. Tento textový soubor obsahuje ID  počátečních a cílových míst a také jednotlivé 

hodnoty mezi dvojicemi míst jak pro čas tak pro vzdálenost. Pokud je hodnota v tabulce -1 

znamená to, že neexistuje spojení mezi dvěma místy. Pro tyto hodnoty je možné před 

generováním nastavit jednotky.[8] 

  Na obr.12 je zobrazen výpočet matice vzdáleností pro skaldy. V levém horním rohu 

obrázku je zobrazen vygenerovaný textový soubor. Jednotky, zde byly nastaveny na kilometry 

v případě délkového atributu a minuty v případě časového atributu. Rozdíl ve výsledku oproti 

ArcGIS je pouze v počtu desetinných míst, které program gvSIG nedovoluje měnit. 

 
Obrázek 12 - Matice vzdáleností v gvSIG 
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5. Srovnání hydrologických analýz ArcGIS vs. gvSIG 
 Vodní kapky dopadající na zemský povrch vlivem zemské gravitace po něm poté 

stékají po sítí, která se nazývá vodní síť. Vodní síť je základem hydrologických analýz, je 

tvořena hranami a tzv. křižovatkami neboli spojnicemi hran. Topologické spojení těchto hran a 

křižovatek v geometrické síti umožňuje vykreslit pohyb toku vody ve směru proudu a proti 

směru proudu. Průtok vody přes drenážní síť je jen podmnožinou toho, co se běžně označuje 

jako hydrologický cyklus, který zahrnuje srážky, evapotranspirace (výpary z určitého území) a 

podzemní vodu. Voda stéká po povrchu vždy ve směru nejpříkřejšího svahu. Jak rychle voda 

stéká závisí samozřejmě na sklonu daného svahu.[9] 

 Základem pro provedení hydrologických analýz je digitální model terénu DEM neboli 

DVM – Digitální Výškový Model, který je založen na rastrové vizualizaci a obecně se 

vztahuje k pravidelnému poli výšek – GRID (mřížka). Kde Každá buňka mřížky nese 

informaci o výšce.[9]  

 DEM, který jsem použil byl k dispozici ke stažení na stránkách gvSIG nadstavby 

sextante, jako cvičná data pro provádění jak hydrologických tak geomorfologických analýz. 

5.1. Hydrologické analýzy v ArcGIS 

 ArcGIS používá pro vytváření hydrologických analýz nadstavbu Hydrology Spatial 

Analyst. Tato nadstavba je dostupná v nástroji ArcToolbox, který má ArcGIS k dispozici a 

který jsem při své práci využíval. ArcGIS provádí hydrologické analýzy podle  schématu na 

obr.13. Některé kroky schématu jsou povinné, jiné volitelné v závislosti na vlastnostech 

vstupních dat. 
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Obrázek 13 - Schéma hydrologické analýzy v ArcGIS  

(Pramen: převzato z webových stránek ESRI) 

 V následující tabulce jsou uvedeny dostupné hydrologické nástroje v ArcGIS a jejich 

stručný popis a určení, zda daný nástroj pracuje v ArcToolbox, Mapa Algebra, nebo 

ArcObjects. 

Map algebra 

Hlavní silou ArcGIS Spatial Analyts jsou jeho analytické schopnosti. ArcGIS Spatial Analyst 

Map Algebra poskytuje nástroje k provádění analytických operací jako např. fokální nebo 

zonální operace. [5] 

ArcObjects 

Je knihovna softwarových komponent ArcObjects, které mohou vývojáři použít pro začlenění 

a rozšíření GIS s využitím standardních programovacích prostředí, jako jsou C++, .NET a 

Java. [5] 

Jak jsem se zmiňoval už výše, tak pro vytváření hydrologických analýz budu využívat  

právě nastroj ArcToolbox.
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Tabulka 4 - Hydrologické analýzy v ArcGIS 

Nástroj Popis ArcToolbox Map Algebra ArcObjects 

Basin vytváří povodí  x x x 

Fill vyplňuje deprese v rastru x 
 

x 

Flow Accumulation akumulace toku x x x 

Flow Direction 
určuje směr pro každou buňku 

rastru 
x x x 

Flow Length 
vypočítá délku toku ve směru 

nebo v protisměru toku 
x x x 

Sink nalezne deprese v rastru x 
 

x 

Snap Pour Point 
definuje průtok vody v určitém 

místě 
x 

 
x 

SnapPour definuje celkový průtok vody 
 

x 
 

Stream Link 

přiřadí jedinečné hodnoty 

částem rastrové sítě 

znázorňující liniovou  

síť, mezi jednotlivé průsečíky 

x x x 

Stream Order 
přiřadí číselné pořadí částem 

gridu reprezentujícím větve sítě 
x x x 

Stream To Feature 

převede rastrovou reprezentaci 

drenážní sítě na vektorový 

formát 

x 
 

x 

StreamShape převádí grid do shapefile 
 

x 
 

Watershed určuje povodí pro určitý bod x x x 
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5.2. Hydrologické analýzy v gvSIG 

 GvSIG používá nadstavbu nazvanou sextante. Sextante je nástroj, který byl vyvinut v 

roce 2004 regionální vládou. Původně byl zaměřen na lesní správu, ale později se začaly jeho 

nástroje rozšiřovat. Umožňuje provádění až 150 vektorových a rastrových analýz, 

geostatistiky, vegetační indexy, profily a hydrologické analýzy atd.[10] 

 Na obr.14 lze vidět schéma hydrologické analýzy jak lze postupovat při tvorbě 

hydrologických analýz v programu gvSIG. 

 
Obrázek 14 - Schéma hydrologicke analýzy v gvSIG 

 Pro srovnání jsou v tabulce vypsány hydrologické analýzy, které lze provádět v 

programu ArcGIS a GvSIG. 

 Z výpisu uvedeného v tabulce 5 je zřejmé, že ArcGIS umožňuje provádět větší počet 

hydrologických analýz, zatímco program GvSIG jich umí provádět méně. Srovnání 

hydrologických analýz budu následně provádět z těch analýz, které mají oba programy 

společné. 
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Tabulka 5 - Srovnání hydrologických analýz 

Hydrologické analýzy 
ArcGIS 

(ArcToolbox) 
gvSIG 

určení směru odtoku X 
 

nalezení bezodtokových oblastí (depresí) X X 

vyplnění depresí X X 

akumulace toku X X 

délka toku X 
 

povodí X X 

povodí pro určitý bod X 
 

drenážní síť X X 

přiřazení hodnot částem rastrové drenážní 

sítě 
X 

 

vytvoření hierarchie drenážní sítě X X 

vytvoření vektorové drenážní sítě X X 

definování průtoku vody v určitém místě X 
 

 

5.3. Srovnání hydrologických analýz 

5.3.1. Nalezení a vyplnění bezodtokových oblastí (depresí) 

 Deprese lze v přírodě pozorovat jako přirozená (jezera,bažiny) nebo umělá (přehrady 

atd.). Deprese lze rozdělit na deprese s odtokem a bez odtoku. Lze rozeznat deprese podle toho 

zda má deprese nějaký přítok a i odtok. Pak rozeznáváme deprese bez přítoku, s přítokem a 

deprese s přítokem i odtokem.[9] 

 Modelovací programy často nabízejí funkci nalezení a vyplnění terénních depresí. 

Ovšem některé nalezené deprese bývají jen chybami v generovaném DEM. Záleží zde na 
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znalosti zkoumané oblasti. V případě, že chceme deprese odlišit od chyb, je potřeba znát 

modelované území. Pak lze vyplnit jen chyby a s depresemi lze dále modelovat.[9]  

 Co se týče identifikace depresí, tak zde má ArcGIS obrovskou výhodu, neboť nabízí 

nástroje jak pro nalezení tak pro vyplnění depresí a díky tomu, tak lze pracovat dále s 

depresemi. GvSIG oproti tomu má nástroj, který nalezne a automaticky vyplní deprese, takže 

pak už nelze s depresemi dále pracovat. 

 Modelovací programy detekují deprese při určování směru stékání vody po terénu. A 

to tak, že pokud program při hledání směru stékání vody narazí na hodnotu buňky, kde 

hodnoty okolních buněk jsou větší, pak program nenalezne žáden největší záporný rozdíl tzn. 

rozdíly budou všechny kladné či rovny nule (hodnota sousední buňky mínus hodnota 

analyzované buňky), bude buňka definována jako dno deprese.[9] 

Parametry deprese:  

1) hloubka 

 Odvození pomocí zonálních analýz, kdy pro každou depresi lze nalézt lokální 

minimum (nadmořská výška dna deprese). Dále pak lze zjistit nejmenší hodnotu buňky na 

okraji plochy (nadmořská výška povrchu hladiny naplněné deprese) a odečtením výšky dna 

deprese a výšky povrchu hladiny lze zjistit hloubku deprese.[9] 

2) objem 

 Při výpočtu záleží na tvaru deprese. Pokud má deprese podobný tvar jako komolý 

jehlan pak se pro výpočet objemu použijí vzorce pro výpočet komolého jehlanu.[9] 

 Vyplnění depresí pak závisí právě na nalezení hloubky deprese. Hodnota hloubky 

deprese v každé buňce deprese se přičte k hodnotám buněk deprese.[9] 

 Aby bylo možné v ArcGIS Hydrology Spatial Analyst provádět analýzu nalezení 

depresí je potřeba před tím vytvořit model směru odtoku vody (obr.16), který má pro ArcGIS 

Hydrology Spatial Analyst zásadní ráz, neboť všechny ostatní hydrologické analýzy 

prováděné v dané nadstavbě z této analýzy vycházejí. A to proto, že výstup z této analýzy 

slouží jako vstupní rastr pro analýzy ostatní. 

 Z DEM typu GRID lze v ArcGIS odvodit směry stékání vody po terénu pro každou 

jeho buňku. ArcGIS při této analýze využívá algoritmus D8, který aproximuje směr toku 

směrem nejstrmějšího klesání. Hodnota analyzované buňky je porovnávána s okolními osmi 
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(či čtyřmi) buňkami. Postup určení směru stékání vody je takový, že postupně se porovnávají 

hodnoty sousedních buněk s buňkou analyzovanou až se nalezne nejmenší hodnota.[5]  

 Výsledný směr se pak vypočítá jako rozdíl z- hodnoty/ vzdálenost * 100. Tato 

vzdálenost je počítána od středu buňky k sousední buňce. Např. má-li buňka velikost 1, pak 

vzdálenost mezi dvěma buňkami bude v pravoúhlém směru 1 a úhlopříčná vzdálenost  mezi 

dvěma buňkami  je 1,414. Modelovací programy používají místo symbolu šipky číselný kód 

směru. ArcGIS používá kódování směru pro každou buňku 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 

Například 1 označuje směr toku vpravo a 4 označuje směr toku dolů viz. obr.15. [5] 

 
Obrázek 15 - Směr toku 

 
Obrázek 16 - Určení směru odtoků v ArcGIS 
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 ArcGIS provádí nalezení a vyplnění depresí zvlášť. Nalezení depresí provádí pomocí 

nástroje Sink a jejich vyplnění pomocí nástroje Fill. Nástroj Sink používá jako vstupní rastr, 

rastr určující směr toku. Každé depresi je ve výsledném rastru přiřazena jedinečná hodnota. 

Deprese jsou číslovány od 1 do počtu nalezených depresí. GRID, který jsem pro provádění 

hydrologických analýz využil žádné deprese neobsahoval.[5]  

 Pro některé analýzy je tedy potřeba mít připravená rastrová data, která reprezentují 

povrch s vyplněnými depresemi. Pro tvorbu těchto dat se používá nástroj Fill, který vyplní 

poklesy/deprese v rastrovém povrchu a odstraní drobné chyby v datech. Jako vstupní rastr se 

využívá původní GRID. V tomto nástroji lze zvolit výškový limit (Z- limit), při jehož 

překročení nebude deprese vyplněna. Standardně, ale se vyplnění depresí provádí bez ohledu 

na hloubku. Na obr.17 lze vidět GRID s vyplněnými depresemi bez nastavení Z limitu. [5] 

 
Obrázek 17 - Vyplnění depresí v ArcGIS 

 GvSIG oproti ArcGIS v této analýze neumožňuje provádět analýzu nalezení depresí 

zvlášť. GvSIG má pro vyplnění depresí nástroj Sink filling. Nastroj Sink filling provede 
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nalezení depresí a zároveň hned automaticky provede jejich vyplnění. Z toho vyplývá, že v 

gvSIG pak nelze dále deprese modelovat. Tento nástroj využívá algoritmus Planchon a 

Darboux (2001) k vyplnění depresí. Tento algoritmus spočívá v tom, že dochází ke zvětšení 

výšky pixelů v depresích a nastavení minimálního úhlu svahu. U tohoto algoritmu lze nastavit 

minimální úhel (ve stupních). Výchozí hodnota tohoto úhlu je 0,01  mezi buňkami, definující  

zda mají být deprese nahrazeny rovným povrchem nebo nakloněnou rovinou. Je-li tento úhel 

je nulový, deprese jsou nahrazeny rovinou. GvSIG nemá funkci určení Z-limitu jako ArcGIS a 

nelze tak v gvSIG definovat do jaké hlouby se budou deprese vyplňovat . Tento nástroj 

automaticky provádí přiřazení směru toku vody ve všech buňkách. Na obr.18 je znázorněný 

GRIG, který byl zbaven depresí v programu gvSIG.[10] 

 
Obrázek 18 - Vyplnění depresí gvSIG 
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5.3.2. Akumulace vody 

 Výstupem z této analýzy je množství stékající vody do jednotlivých buněk GRIDu. 

Tato analýza funguje tak, že se k hodnotě analyzované buňky přičtou hodnoty buněk do ní 

vtékající. Buňky, do kterých nevtéká voda reprezentují hřeben terénu, což indikuje hranici 

povodí, rozvodnici. [9] 

 Pro vytváření analýzy akumulace toku v ArcGIS je potřeba mít k dispozici výstupní 

rastr z analýzy Flow Direction (Určení směrů odtoku). Buňky, které nemají definovaný směr 

toku budou pouze přijímat tok do ní vcházející. Nedefinovaný směr buňky lze poznat podle 

toho, že buňka bude mít jinou hodnotu než 1,2,4,8,16,32,64,128. Při modelování lze v ArcGIS 

počítat s hodnotami naměřených srážek z meteorologických srážkoměrných stanic. Tato data 

jsou pak interpolačními metodami  přepočítána na úhrn srážek na daném území, a následně se 

vytváří soubor typu GRID. Tento GRID se lze pak zvolit jako parametr váhy, která bude 

přidělena každé buňce. Pokud parametr váhy nebude definován, pak výchozí hodnota 1 se 

bude vztahovat na každou buňku rastru.[5]  

 Lze také nastavit typ výstupních hodnot rastru a to typ Float (čísla s desetinnou čárkou) 

nebo Integer (celá čísla). Výsledkem analýzy akumulace toku je rastr kumulovaných toků 

jednotlivých buněk (obr.19). Hodnoty představují počet buněk „vtékajících“ do jednotlivých 

buněk GRID(u). [5] 

 Výsledný rastr může také být použit jako vstup pro nástroje Stream order, Stream link, 

Stream line. Výstupní buňky s vysokým tokem akumulace jsou oblasti koncentrovaného toku 

a mohou být použity k identifikaci koryta toku. Výstupní buňky jejichž hodnota akumulace je 

nulová představují lokální topografické maxima a mohou být použity k identifikaci 

hřebenů.[5] 
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Obrázek 19 - Akumulace toku v ArcGIS 

 GvSIG zpracovává analýzu akumulace toku trochu jinak. Základem je zde volba 

algoritmu pro výpočet směru toku. Z toho vyplývá že gvSIG nevyužívá rastr určují směr toku 

jak je tomu v programu ArcGIS. Algoritmy, které je zde možné volit jsou: 

1) D8 

 Aproximuje směr toků, směrem nejstrmějšího klesání. Automaticky zde dochází k 

diskretizaci směrů toku na násobky 45⁰. Vypočítá nový atribut směru toku, který může 

nabývat 8 směrových hodnot, které mohou být vyjádřeny ve stupních nebo pomocí číselných 

hodnot. Na povrchách s rovnoměrnými sklony generuje přímé linie toku.[10] 

2) Rho8 

 Je statistická verze algoritmu D8. Lépe reprezentuje náhodné vlastnosti terénu. 

Realističtěji simuluje říční síť. Neumí modelovat disperzi.[10] 
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3) Dinfinity  

 Je algoritmus, který rozdělí tok mezi 2 přilehlé buňky s nejnižší hodnotou. Řeší 

nedostatek algoritmu D8.[10] 

4) MFD (multiple flow direction)  

 Mnohonásobný směr odtoku. Voda z pixelu může odtékat více směry (pixel může 

patřit do více než jednoho povodí). Přináší nejlepší výsledky.[10] 

 Lze zde také volit konvergenční faktor pro algoritmus MFD. Výsledky analýzy 

akumulace toku jsou v gvSIG vyjádřeny v jednotkách plochy (obr.20), to znamená výsledná 

akumulace odpovídá celkové ploše všech buněk vtékajících do dané buňky. Nástroj flow 

accumulation v gvSIG také nabízí stejně jako flow accumulation v  ArcGIS možnost nastavení 

rastru definující váhu každé buňce. Tento rastr může například vyjadřovat hodnoty 

naměřených srážek z meteorologických srážkoměrných stanic. 

 
Obrázek 20 - Akumulace toku v gvSIG 
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5.3.3. Analýza Drenážní sítě 

 Voda spadlá na zemský povrch v podobě srážek, stéká působením zemské gravitace ve 

směru největšího sklonu. Nejdříve na krátké vzdálenosti od rozvodnice v tenké vrstvě, tzv. 

ronu, pak ve stružkách a ty se postupně spojují ve větší. V terénu s nižší nadmořskou výškou 

proudící voda tvoří koryta a tak vznikají potoky a řeky.  Hlavní tok se svými přítoky tvoří říční 

soustavu, která odvádí vodu z příslušného území, tzv. povodí. Systém říčních soustav tvoří 

říční síť určité krajiny. [9] 

 ArcGIS umožňuje vytvoření drenážní sítě pomocí GRIDu, který obsahuje informace o 

směru stékání vody akumulace vody. Drenážní síť pak lze vytvořit z GRIDu akumulace toku 

pomocí reklasifikace. Lze definovat mezní hodnotu akumulace, která určuje hranici, za kterou 

pak je možné definovat drenážní síť. Například buňky, do kterých vstupuje více než 100 

buněk jsou určeny k vytvoření drenážní sítě. To umožňuje definovat nástroj Set Null, kde lze 

nastavit  hodnotu 1 pro drenážní síť a hodnotu 0 pro ostatní buňky a umožňuje nastavení 

prahové hodnoty. Výsledkem toho je pak rastrová vrstva zobrazující drenážní síť.[5]  

 ArcGIS umožňuje také vytvoření hierarchie jak rastrové tak vektorové drenážní sítě. 

Pro vytvoření rastrové drenážní sítě má ArcGIS k dispozici nástroj Stream order, který přiřadí 

číselné pořadí částem GRIDu reprezentující větvě sítě. Jako vstup se zde vyžaduje rastr 

reprezentující rastrovou drenážní síť (výstup z analýzy Set Null) a rastr obsahující informace o 

směru toku v každé buňce (flow direction). [5] 

 Nástroj Stream order umožňuje volit metodu pro přiřazení pořadí. První je Strahlerova 

metoda, která hodnotí úseky mezi soutoky, kde tok prvního řádu odpovídá pramenným 

úsekům toků a ke zvýšení řádu v soutoku toků stejného řádu. Druhou metodou je Shreveova 

metoda, která provádí přiřazení pořadí podle hodnoty toku. Všechny toky, které nemají 

definovány přítoky mají přiřazenou hodnotu 1 a když dojde ke slévání toku, tak dochází k 

sečtení jejich hodnot a vzniku nového řádu. Na obr.21 je znázorněna hierarchie rastrové 

drenážní sítě za použití Strahlerovy metody přiřazení pořadí. [5] 

 Pro vytvoření vektorové drenážní sítě má ArcGIS k dispozici nástroj Stream to feature, 

který převede rastrovou reprezentaci drenážní sítě (i jiné rastrové liniové sítě u niž je znám 

směr toku) na vektorový formát. Tento nástroj umožňuje, aby dva sousední lineární prvky 

stejné hodnoty byly vektorizovány jako dvě paralelní linie. Tento nástroj vyžaduje jako 
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vstupní vrstvy, výstupní vrstvu nástroje SetNull nebo Stream order podle toho zda je potřeba 

definovat hierarchii v drenážní síti a také vrstvu obsahující informace o směru toku v každé 

buňce. Je zde také možnost volby funkce, která umožňuje snížení počtu vrcholů (generalizaci). 

Tato funkce je zde nazvaná Simplify a používá Douglas-Pueckerůr algoritmus pro 

generalizaci, s tolerancí sqrt (0,5) * velikost buňky. [5] 

 Výsledná vektorová vrstva zobrazující hierarchii drenážní sítě je zobrazena na obr.22, 

jako vstup zde byl použit výstup z analýzy Stream order, aby bylo možné zobrazit hierarchii v 

drenážní síti. 

 
Obrázek 21 - Hierarchie rastrové dren. sítě v ArcGIS 
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Obrázek 22 - Hierarchie vektorové dren. sítě v ArcGIS 

 GvSIG používá pro tvorbu drenážní sítě nástroj Channel Network. Tento nástroj 

vytváří dvě nové vrstvy, rastrovou a vektorovou vrstvu drenážní sítě. Tento nástroj vychází z 

předpokladu akumulace toku. Tedy z toho, že drenážní síť je definována v buňkách, kde 

„teče“ velké množství vody. Jako vstup je zde využíván původní GRID. A dále pak je zde 

potřeba nastavit GRID akumulace toku. Tento GRID vyjadřuje mezní (prahovou) vrstvu, která 

lokalizuje počátek drenážní sítě. Dále se  volí typu prahu (menší než a větší než) a prahová 

hodnota. Tato prahová hodnota pak reprezentuje minimální nebo naopak maximální počet 

buněk „vtékajících“ do daných buněk, pak buňky s takovou hodnotou nebo vyšší (či nižší v 

závislosti na typu prahu) budou tvořit drenážní síť. Tato prahová hodnota musí být v souladu s 

mezní vrstvou. Tedy musí být ve stejných jednotkách jako je prahová vrstva. [10]  

 Hodnoty buněk ve výsledné rastrové vrstvě drenážní sítě naznačují hierarchii v 

drenážní síti, kde 0 označuje buňky kde drenážní síť není definována a hodnota 1 označuje 

nejnižší úroveň v hierarchii a hodnota 5 nejvyšší úroveň v hierarchii drenážní sítě (obr.23). 
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GvSIG používá Strahlerovu metodu přiřazování pořadí a neumožňuje vybrat jinou metodu  jak 

je tomu v ArcGIS. Výsledná vektorová vrstva drenážní sítě je stejně konstruovaná jako 

rastrová. Hierarchie je zde definována také do 5 stupňů, kde 1 označuje nejnižší stupeň 

hierarchie a hodnota  5 označuje nejvyšší stupeň hierarhie (obr.24).[10] 

 
Obrázek 23 - Hierarchie rastrové dren. sítě v gvSIG 
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Obrázek 24 - Hierarchie vektorové dren. sítě v gvSIG 

5.3.4. Analýza povodí 

 Povodí je území, vztažené k určitému profilu na toku, omezené rozvodnicí, tj. čarou, 

probíhající po obvodových nejvyšších místech, úbočích, vrcholech, hřebenech a sedlech 

horstev tak, že odděluje sousedící povodí. Takto určená plocha povodí je plochou, z níž 

srážková voda, vypadlá na kterémkoli místě, steče povrchově (za předpokladu, že se nevypaří, 

nevsákne do půdy apod.)  do říčního systému tohoto povodí a proteče jeho uzávěrovým 

profilem. [9] 

 Parametry povodí povodí jsou jeho plocha v [km2], množství srážek vypadlé na 

povodí, množství vody odteklé uzávěrovým profilem povodí, množství vody odpařené z 

povrchu povodí. [9] 

 ArcGIS používá pro vytvoření povodí nástroj Basin. Jako vstup vyžaduje rastr 

obsahující informace o směru toku každé buňky. Pomocí toho rastru nalezne všechny buňky, 
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které patří do stejného povodí. Všechny buňky v rastru budou patřit do povodí a to i v případě, 

že povodí bude tvořit jen jedna buňka. Tento nástroj pracuje tak, že se nejprve určí body 

představující uzávěrové body, kterými voda odtéká z rastru. A poté se definují oblasti odkud 

by voda odtekla do daných uzávěrových bodů (obr.25). [5] 

 
Obrázek 25 - Povodí v ArcGIS 

 Nástroj Watersheds, který program gvSIG má k dispozici, umožňuje vytvoření povodí 

v závislosti na drenážní síti. Povodí pak vymezuje stanovením mezní hodnoty, která 

představuje minimální počet buněk v povodí. Nastavením mezní hodnoty lze zamezit 

vytváření nejmenších subjektů. Výsledné buňky povodí pak obsahují hodnotu, která se 

shoduje s identifikátorem daného povodí (obr.26).[10] 
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Obrázek 26 - Povodí v gvSIG 
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6. ZÁVĚR 
 ArcGIS je jednoznačně vyspělejší nástroj, který dovoluje dokonalejší provádění 

analýz. GvSIG je oproti tomu program, který se rychle vyvíjí. GvSIG se začal vyvíjet v roce 

2004 a již dnes 5 let od započetí vývoje obsahuje nástroje, které se dle mého názoru vyrovnají 

nástrojům programu ArcGIS.  

 Co se týče formátů, které gvSIG umožňuje využívat, tak zde zatím gvSIG značně 

zaostává za programem ArcGIS. Ale gvSIG i ArcGIS umožňují pracovat s formáty, které jsou 

v GIS nejvíce využitelné jako  rastrové formáty  např. TIFF, GEOTIFF, IMG nebo vektorové 

formáty např. SHP, CAD, KML, GML.  

 Při zpracování síťových analýz byla možnost vidět, že ArcGIS má velkou sílu 

v možností definování velkého množství parametrů pro zpřesnění dané analýzy. Jinými slovy 

by se dalo říci, že co je pro ArcGIS minimem při nastavování parametrů je pro gvSIG 

maximem.  

 U hydrologických analýz si gvSIG počínal velmi dobře, pokud jde o analýzy, které zde 

byly srovnány. Program gvSIG umožňuje vytvářet menší množství hydrologických analýz a 

tím ztrácí oproti programu ArcGIS na kvalitě. Nástroje, které má gvSIG pro provádění 

síťových analýz k dispozici se vyznačují jednoduchostí a přehledností a samozřejmě i kvalitou 

srovnatelnou s programem ArcGIS.  

 Podle plánů a různých prezentací, které vývojáři, lidé a společnosti o programu gvSIG 

nabízejí se v průběhu let příštích může jednat o  velmi kvalitní program. 
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