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Písmo a popisky v ArcGIS

CartoTips #4

Umísťování popisků do standardně zaplněné mapy je často poměrně složitý proces,
při němž je třeba kombinovat jak automatické umístění, tak manuální úpravy. ArcGIS v nástroji Maplex nabízí výrazně více
pokročilých možností pro práci s popisky,
čímž následné manuální úpravy ulehčí.

Maplex

Maplex je nástroj po pokročilou práci s mapovými popisky, který umožňuje výrazně
více možností nastavení (umístění popisků,
řešení konfliktů apod.). Volba mezi standardním popisováním (Layer properties – Labeling) nebo Maplexem platí pro celý Data
frame a provádí se pomocí panelu nástrojů
Labeling (Customize – Toolbars – Labeling),
volbou Use Maplex label engine. Základním
rozhraním pro nastavení popisků v Maplexu
je pak Label Manager.
Prvním krokem je výběr popisovaných
vrstev (zatrhnutím), případně nastavení
více tříd v rámci vrstev, které budou popisovány odlišným způsobem. Nastavení
tříd popisku se provádí označením dané
vrstvy a volbou Add label class; každá třída je následně definována pomocí SQL
Query (po kliknutí na danou třídu). Pro
každou třídu je možné nastavit rozsah
měřítek, kdy budou popisky zobrazovány
(může, ale nemusí být stejný jako měřítkový rozsah samotné vrstvy). Všechna nastavení, provedená u jedné vrstvy, lze snadno
kopírovat pro jiné třídy (pravé tlačítko na
název třídy, Copy/Paste parameters).

Výraz popisku

Nejjednodušší možností je jednoduché
popsání jedním atributem, pomocí volby
Expression však lze nastavit i složitější
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kombinace nebo úpravy atributů pro popsání. Je možné například
- do jednoho popisku kombinovat více
atributů (např. název hory a její nadmořskou výšku) včetně oddělení na
nový řádek
- k atributu doplnit text (např. m n. m. za
atribut výšky)
- zaokrouhlit číselné hodnoty na požadovaný počet desetinných míst
- změnit velikost písmen (např. na první
velké, ostatní malá, pokud jsou atributy
vyplněny verzálkami apod.)
- přímo zde nastavit různé formátování
popisků v závislosti na hodnotách atributů (bez tvorby tříd popisků)
Příklady výrazů a jejich syntax obsahuje
nápověda ArcGIS. Při vyhledání a používání těchto výrazů je potřeba dávat pozor
na to, že je lze psát třemi způsoby (Jscript,
Python, VBScript), které mají odlišný syntax. Použití výrazu z jednoho jazyka při
nastavení jiného nebude výraz fungovat.

Umístění popisků bodových prvků

- pozice popisku: buď jednoznačně
danou (osm pozic okolo bodu), nebo
nastavit preference pro umísťování (Best
position, User defined zones: 0 = zakázaná pozice, priorita umístění 1-8)
- orientace popisku: může být dána fixně
(horizontální nebo podle zeměpisné sítě
– vhodné pro kuželová zobrazení) nebo
hodnotou atributu
- odstup popisku od bodu (měřeno od
středu/okraje symbolu, nastavení minima a maxima)

Nastavení priority pozic bodového popisku a orientace podle zeměpisné sítě.

Umístění popisků liniových prvků

- základní umístění: Centered (na linii)
nebo Offset (mimo linii)
- základní tvar popisku: Horizontal (možnost orientace podle zem. sítě), Straight
(podél úsečky natočené ve směru linie),
Curved (zakřivené podle tvaru linie)
a Perpendicular (kolmo na linii)
- směr popisku podle směru linie (Align
label to direction of line)
- pozice ve smyslu začátku/konce linie
(před začátkem, za koncem, v určité
vzdálenosti od začátku apod.)

Maplex dále obsahuje další specifická nastavení s dalšími možnostmi úprav:
- Street Placement Style: při využití tohoto stylu chápe Maplex prvky skládající se
z více segmentů (typicky např. dlouhá
ulice, rozdělná na dílčí úseky v místech
křížení s jinými ulicemi) jako jeden dlouhý prvek, čímž dochází ke snížení počtu
umisťovaných popisků. Popisky jsou navíc
umisťovány přednostně mimo křižovatky.
Nastavitelnými možnostmi jsou pak:
- May place label horizontal and centered
on the street (pro příliš krátké ulice, do
nichž se popisek nevejde standardně)
- Reduce the leading of stacked labels
that overrun the end of the street
(zmenšení řádkování u víceřádkových
popisek na konci ulice)
- May place primary name under street
ending when label is stacked (umožňuje změnit pořadí slov kvůli umístění
všeobecné části názvu (ulice, nábřeží)
mimo symbol ulice
- End of Street Clearance (preferovaná
a minimální vzdálenost popisku od
konce ulice)
-

Příklady nastavení Street Placement Style.
Street Address Placement style (řeší
umisťování číselných popisek adres
podél linie ulice)

- Contour placement: umožňuje nastavit
orientaci popisku podle orientace stránky
(Page alignment) nebo svahu (kartograficky správný popis „do kopce“ – Uphill
alignment). Umožňuje také popisky
vrstevnic seřadit na linii (Laddering).

Nastavení popisu vrstevnic.
- River Placement: umisťuje popisky na vyhlazenou linii (souběžnou s liniovým prvkem)

Umístění popisků plošných prvků

Základní umístění: Horizontal (možnost
orientace podle zem. sítě), Straight (podél
úsečky natočené ve směru linie), Curved
(zakřivené podle tvaru linie); uvnitř/vně;
umisťování mimo otvory v polygonu
(Avoid holes in polygon), možnost umístění popisku mimo polygon. V případě umístění uvnitř polygonu lze nastavit prioritu
umístění popisku v definovaných částech
polygonu (Internal zones).
Specializovaná přednastavení:
- Land Parcel Placement (pokud polygon
uvnitř obsahuje další polygon, jeho popisek je umisťován mimo vnitřní polygon
- River Placement: umisťuje popisky na
vyhlazenou linii probíhající středem
polygonu
- Boundary Placement: umisťuje popisky

Příklad popisu Land Parcel Placement
a Boundary placement.
přednostně podél hranic polygonu, proti
popisku sousedícího polygonu

Obecná nastavení popisků

Nastavení v záložce Fitting strategy umožňuje nastavit postupy pro umisťování popisků
v případě nedostatku místa. Nabízené možnosti zahrnují (konkrétně dostupné možnost
záleží na geometrii popisovaných prvků):
- Stack label (dělení popisků; je možné
nastavit symboly, kde může probíhat dělení /např. mezera, čárka, …), maximální
počet řádků a minimální počet symbolů
na řádku)
- Overrun (zda (a o kolik/ může popisek
přesahovat plošný prvek vně)
- Reduce font size (možnost zmenšení
velikosti popisku – nastavení počtu
kroků, maximálního zmenšení, možnost
zmenšení šířky písma)

5

Písmo a popisky v ArcGIS

CartoTips #4

- Abbreviate label (možnost zkracování
popisků dle přednastaveného slovníku
– viz dále)
- Key numbering (náhrada popisku číslem
ze seznamu – viz dále)
V nastavení Strategy order je možné nastavit pořadí používaných akcí. U všech
popisků je možné nastavení roztahování
mezer mezi slovy a/nebo písmeny (Spread
words, Spread characters), vždy s nastavením maximálního limitu.
Nastavení v záložce Label density umožňují práci s počtem popisek:
- Remove duplicates (odstranění duplicitních popisků, je možno nastavit limit
vzdálenosti, v jaké dochází k vyhledávání duplicitních popisků)
- Repeat label (popis jednoho prvku více
popisky, nastavuje se jejich minimální
vzájemná vzdálenost a je možno preferovat umístění popisku u hranice mapy
a/nebo křížení prvků)
- Label buffer (prostor definovaný
procentní hodnotou z velikosti písma,
kde nebude v okolí popisku umisťován
žádný jiný popisek)
- Minimum feature size for labeling
(minimální rozloha/délka prvku pro to,
aby byl popsán)
- Connect features (nastavení počtu
popisků liniových prvků v na sebe navazujících segmentech včetně priority pro
umisťování popisků)
- Label largest feature part (u multipart
polygons popisování jen jednoho – největšího – polygonu)
Nastavení v záložce Conflict Resolution
řeší váhy jednotlivých prvků a popisků
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z hlediska vzájemných konfliktů.
- Feature weight (důležitost prvku na
škále 0 (jako volné místo) až 1000
(v žádném případě nepřekrývat popiskem) (bodové a liniové prvky)
- Interior/Boundary Feature weight
(u plošných prvků se důležitost prvku
nastavuje zvlášť pro hranici a vnitřek)
- Background label (popisek umístěný
v pozadí, popisky více tříd jako Background labels se vzájemně nepřekrývají)
- Never remove (umisťuje všechny popisky i v případě, že se budou překrývat)
Label priority ranking (nastavení pořadí
tříd popisků z hlediska priority – popisky
ze tříd s vyšší prioritou budou umísťovány
jako první, tedy lépe, bez využívání zkratek apod.) a Label Weight Ranking (nastavení priority prvků před možností překrytí
popiskem na škále 0-1000)

Pokud chceme zkracovat/překládat dvojici slov nebo ve zkratce mít mezeru, je
třeba výraz dát do uvozovek.

Převedení popisků na Annotation
Příklad slovníku zkratek.

Číslované seznamy

V případě velkého nedostatku místa mohou být popisky nahrazeny čísly, které
jsou pak umístěny s vysvětlením v legendě. Seznamy se vytváří a nastavují v dialogu Key numbering.

Slovníky zkratek

Maplex umožňuje vytvoření vlastních
slovníků zkratek, které jsou pak použity
ke zkrácení (nebo nahrazení) určitých výrazů v popiscích. Slovník je možné založit
(uložit, načíst ze soboru apod.) ve volbě
Abbreviation Dictionaries. Slovník definuje vyhledávaná slova (např. ulice, náměstí), přiřazovaný výraz (např. ul., nám.)
a typ překladu:
- Translation nahrazuje výraz vždy (vhodné
pro překlad z jiných jazyků bez nutnosti
úpravy atributové tabulky)
- Keywords (mohou nahradit všechna
slova mimo posledního) a Endings
(mohou nahradit všechna slova mimo
prvního) nahrazují výraz pouze v případě, že na jeho nezkrácené umístění
v mapě není místo

platí u rozsáhlých map, případně digitálních map, při jejichž užití předpokládáme
zoomování – změnu měřítka), anebo bude
jednodušší popisky spíše správně umístit
ručně. Ve většině případů se stejně nutnosti manuálních úprav pozice popisků
dle kartografických zásad nevyhneme.

Příklad číslovaného seznamu.

Postup práce při popisování mapy

Nejprve je nutno zvolit a nadefinovat třídy
popisu, přiřadit písmo (a jeho vlastnosti)
a nastavit základní parametry umístění.
Maplex nabízí rozsáhlé možnosti práce s
umísťováním popisků (zejména pak řešení
konfliktů popisků a popisků s prvky mapy),
správné nastavení je však poměrně náročné na čas. Proto je vždy nutno u konkrétní
mapy rozhodnout, zda se vyplatí detailní
nastavení pravidel v Maplexu (obecně

Ať už byly popisky vytvořeny pomocí Maplexu nebo Standard Label Engine, je možné
je převést na text (Convert Labels to Annotation) a následně s nimi pracovat individuálně
a manuálně. U převodu je důležité:
- popisky jsou převedeny v určitém referenčním měřítku, v němž platí nastavená velikost písma; převod je tedy třeba
dělat pro konkrétní mapu v konkrétním
(známém) měřítku
- Annotation mohou být uloženy přímo
v mapě (MXD dokumentu) a tedy dále
nepřenositelné, nebo v geodatabázi (pak
je lze stejně jako další vrstvy vkládat i do
jiných mapových dokumentů a používat
je k popisování apod.)
- Annotation mohou být Standard (prostý
text) nebo Feature linked (i po převodu
propojeny s konkrétním prvkem – např.
městem v bodové vrstvě; po změně
hodnoty atributu v této vrstvě dojde i ke
změně popisku; pro tento případ musí
být uloženy ve stejné geodatabázi jako
popisované prvky)
- zatržítko Convert unplaced labels to
unplaced annotation je důležité
z hlediska toho, zda ve vrstvě annotation budou jen umístěné popisky (což
v případě konfliktů nemusí být všechny)
nebo všechny, tedy i ty, které ArcGIS
nebyl schopen při daném nastavení
a měřítku umístit

Editace Annotation

Po převedení popisků na Annotation (a jejich uložení v geodatabázi) je možné tyto
editovat (pravé tlačítko myši na název vrstvy s anotací – Edit features – Start editing;
v Editor toolbar zobrazení Attributes editing
window, použití nástroje Edit Annotation
Tool pro výběr konkrétního popisku) – například otáčet, posouvat, měnit zarovnání
textu apod. Další možnosti se objeví po
kliknutí na konkrétní popisek pravým tlačítkem – např. nastavení zakřivení (Curvature)
nebo editace tvaru linie, podél níž je daný
popisek zakřiven (Edit Baseline Sketch).
Popisky lze také navázat na určitý tvar –
typicky u řek. Po nastavení (pravé tlačítko
na popisek – Follow – Follow feature Options: odškrtnout Use palcement properties defined in the annotation class, zvolit
možnost Make annotation curved, dole
nastavit požadované odsazení od linie) je
třeba (při stále označeném popisku) klinout pravým tlačítkem na prvek, jenž má
být následován (linie řeky) a zvolit možnost Follow This Feature. Pak je možno s
daným popiskem pohybovat podél linie
na vhodné místo.
Annotation v jednotlivých vrstvách lze
hromadně editovat (pravé tlačítko myši
na název Annotation – Select all – s pomocí klávesy Shift vybrat všechny popisky
v okně Attributes a následně hromadně
editovat Symbol).

Jednoduché popisky přes toolbar
Drawing
Jednoduché popisky (pokud chceme popisovat např. jen několik vybraných prvků)

lze přidávat i přes toolbar Drawing, nástroje Text, Splined text, Label apod.

Vlastnosti písma

Vlastnosti písma se nastavují v editoru
(Symbol – Edit symbol). Nastavit je možné:
- typ a řez písma
- velikost (buď v bodech, nebo milimetrech)
- pozici (Text position; horní/dolní index)
- velikost písmen (Text case; VERZÁLKY,
K apitálky)
- prostrkání (Character Spacing; vzájemná v zdáleno s t písmen)
- šířka písmen (Character Width; deformace poměru stran písma, v procentech)
- velikost mezery mezi slovy
(Word spacing)
- řádkování (Leading)
- kerning (ano/ne – výsledky záleží na
konkrétním písmu, zda má kerningové
dvojice správně vytvořeny)
- zvýraznění (stín, haló, rámeček)

Vhodná písma

Obecně mezi vhodná písma pro popisky
patří taková, která obsahují větší množství kresebných variant a řezů (tedy ne
jen standardní kurzívu a tučné písmo, ale i
různé varianty extra tučných písem, zúžených apod.) pro dostatečné možnosti práce s vizuální hierarchií písma a využívání
charakteristik písma podle charakteru popisovaných prvků (široké tučné písmo pro
popisky v pozadí, úzké písmo pro popisky
malých hustě umístěných prvků apod.).
Z bezpatkových (volně dostupných) fontů
lze doporučit třeba písma Merriweather
Sans, Ubuntu, Fira Sans (více jak tři desítky kresebných variant), Open Sans, Sour-
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parametr je velikost masky.
- ve vlastnostech Data frame (pravé tlačítko
myši – Advanced drawing options)
zatrhneme možnost Draw using masking
options below a pro každou polygonovou
vrstvu vybereme, které vrstvy má maskovat. V případě popisků vrstevnic tedy
vybereme vrstvu masky popisků (vytvořenou v předcházejícím kroku)
a zatrhneme maskování vrstvy vrstevnic.
Samotná vrstva masky nesmí být zobrazena. Výsledkem je vymaskování vrstevnicových čar, ale viditelná barevná hypsometrie (či další nevymaskované vrstvy).

Popis vrstevnic na podkladu barevné hypsometrie bez masky (vlevo), s jednobarevným
haló (uprostřed) a s využitím techniky Variable Depth Masking (vpravo).
ce Sans, PT Sans nebo Oswald, vhodná
patková písma zahrnují Source Serif Pro,
PT Serif nebo Merriweather.

Variable Depth Masking

Pro lepší čitelnost popisků (obecně nebo
zvláště v případě, že se překrývají s jinými
prvky) je vhodné používat masku/haló. Pokud však má maska/haló všude stejnou barvu (např. bílou), je zvýraznění důkladnější,
avšak ne tolik estetické. Proto je vhodné
použít techniku Variable Depth Masking,
umožňující pod popisky vymaskovat jen
některé vrstvy (např. vrstevnice), a jiné (například barevnou hypsometrii) nechat zcela
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viditelné. Postup je následující:
- popisky musí být uložené jako Annotation v geodatabázi (masku a postup lze
ale použít nejen pro popisky, ale i další
prvky)
- pro tuto vrstvu použijeme nástroj
Feature Outline Mask (Cartography
Tools – Masking Tools); tvar masky může
být buď Box (polygon okolo prvku),
Convex Hull (konvexní obálka okolo
prvku), Exact Simplified (zjednodušený
tvar prvku) nebo Exact (dle přesného
tvaru prvku). Čímž složitější maska, tím
déle trvá jak její vytvoření, tak hlavně
následné vykreslování mapy. Důležitý
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