
Výhody používání sady 
nástrojů Raster Design 
v aplikaci AutoCAD
Tato studie produktivity podrobně 
popisuje rozdíly mezi základní verzí 
aplikace AutoCAD® a sadou nástrojů 
Raster Design.

RASTER DESIGN
TOOLSET
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Sada nástrojů Raster Design (dříve AutoCAD Raster 
Design) je oborová sada pro aplikaci AutoCAD. 
Obsahuje specializované nástroje pro práci s rastry: 
úpravy naskenovaných výkresů a převod rastrových 
obrázků na DWG™ objekty. Sada vznikla přímo pro 
vkládání rastrových podkladů do výkresů a rastrové 
a vektorové nástroje v ní obsažené zrychlují čištění 
a úpravy rastrů a šetří čas. Tato studie porovnává 
produktivitu uživatelů při zpracovávání rastrových 
podkladů ve výkresech při dvou různých scénářích: 
v základní verzi aplikace AutoCAD a v AutoCADu  
se sadou nástrojů Raster Design.*
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Tuto studii navrhla společnost 
Autodesk a zpracoval ji nezávislý 
konzultant. Jejím cílem bylo zmapovat 
výzvy, které jsou běžně spojené 
s přípravou výkresů v základní verzi 
aplikace AutoCAD, a vyhodnotit 
případný nárůst produktivity při 
použití sady nástrojů Raster Design.  
V základní verzi AutoCADu i s využitím 
sady Raster Design byla vytvořena 
zadaná projektová dokumentace. 

Součástí zadání bylo vyčištění  
a úprava rastrových obrázků, 
manipulace s entitami rastru (REM), 
převod na vektory a transformace 
snímků. Při zpracovávání vzorových 
úkolů se při použití sady Raster Design 
celková produktivita zvýšila o 48 % 
(na zvýšení produktivity se podílela 
i skutečnost, že měl uživatel expertní 
znalost sady).

Shrnutí

Obrázek: Oakville Hydro
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Klíčová zjištění

Vložení rastrového obrázku a úprava měřítka byly o 51 % rychlejší.

Správa rastrů a zobrazení jejich vlastností se zrychlily o 94 %.

Vektorizace rastrových čar a rozpoznání rastrového textu trvaly o 45 % kratší dobu.

Celkový nárůst produktivity při využití sady nástrojů Raster Design lze vyčíslit na 48 %.

Výsledky se sadou nástrojů Raster Design:

Zdroj: Cingular Wireless
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Při použití sady Raster Design byly totožné úkoly dokončeny  
přibližně o 48 % rychleji.*

Výsledků uvedených v této studii dosáhl jeden uživatel s expertními znalostmi. 
Jak v základní verzi AutoCADu, tak v AutoCADu se sadou Raster Design se provedly 
srovnávací testy na stejném vzorovém AutoCAD projektu – výstavbě komunitního 
centra na zelené louce. Úkoly jsou ze své podstaty komplexní. U každého úkolu byl 
zaznamenán celkový čas potřebný k jejich dokončení, a to jednak při použití základní 
verze AutoCADu, jednak při použití AutoCADu se sadou nástrojů Raster Design.

Pro potřeby studie byly veškeré symboly a rohová razítka potřebná pro zpracování 
výkresu v základní verzi AutoCADu uvažována jako lokálně umístěná. Doba 
vyhledávání je subjektivní a použitá metodologie umožnila rychlé umístění 
požadovaných bloků za nejkratší možný čas. 

Následuje podrobný popis studie.

Tato studie zkoumá šest běžných operací 
s hybridními výkresy a přímo srovnává čas a úsilí 
potřebné k dokončení každého zadaného úkolu 
jednak v základní verzi AutoCADu, jednak při použití 
AutoCADu se sadou nástrojů Raster Design.*

Studie
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ÚKOL 1

Vložení obrázku a nastavení měřítka
Úkolem bylo vložit základní rastrový obrázek do výkresového souboru, 
upravit měřítko a nastavit jednotky výkresu. V základní verzi AutoCADu může 
být vkládání obrázků a nastavování měřítka časové náročné. AutoCAD se 
sadou Raster Design obsahuje nástroje, které umožňují rychle a efektivně 
vkládat rastrové obrázky, spravovat je a nastavovat měřítko, a to za pomoci 
bodů v rastrovém obrázku a známých souřadnic v DWG souboru. 

Kroky:
• Vložení rastrového obrázku

• Úprava měřítka a nastavení příslušných jednotek v DWG souboru

Vložení, úprava měřítka AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Nastavování / nastavování sady Raster Design 1:30 1:00

Vložení rastrového obrázku 1:00 1:00

Nastavení korelace a měřítka 2:30 1:10

Uložení dat o obrázku a souřadnic 1:30 0:00

Celkový čas zpracování úkolu 6:30 3:10

Časová úspora při použití sady Raster Design: 51 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)
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ÚKOL 1

Přednosti sady Raster Design:

Vložení, úprava měřítka

V základní verzi aplikace AutoCAD je nutné korelaci/měřítko a hodnoty 
souřadnic rastrového obrázku vypočítat a uložit ručně. Nástroj Image 
Insertion pro vkládání obrázků ze sady Raster Design umožňuje 
postupovat plynule od výběru obrázku až po jeho vložení do DWG 
souboru, včetně správy několika rastrových obrázků a ukládání jejich dat.

Při zkombinování sady Raster Design s GIS aplikací (např. sadou Map 3D) 
je možné při vkládání obrázku se souřadnicovým systémem, který se liší 
od souřadnicového systému výkresu, souřadnice upravit.

Lze použít také multispektrální snímky. Tato možnost je dostupná  
při vkládání několika snímků ve formě multispektrálního datasetu.
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ÚKOL 2

Správa a prohlížení
Úkol spočíval ve správě vloženého rastrového obrázku a práci se stávajícím 
výkresem. Do něj se vložily objekty, které na rastrový obrázek odkazují. 
Příslušná vrstva a barva objektů musela odpovídat datům o obrázku.

Správa a prohlížení AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Přiblížení na rozsah obrázku 0:30 0:00

Zobrazení/skrytí obrázku ve výkresu 1:30 0:00

Dotaz na data o rastru 7:00 0:30

Celkový čas zpracování úkolu 9:00 0:30

Časová úspora při použití sady Raster Design: 94 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)

Kroky:
• Přiblížení na rozsah obrázku, nikoliv k viditelným objektům výkresu.

• Zobrazení a skrytí obrázku (tam, kde je to relevantní) pro práci 
s novými/stávajícími objekty ve výkresu

• Dotaz na data o rastru pro zjištění jeho barevných hodnot  
za účelem nastavení nové vrstvy a vlastností objektu
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ÚKOL 2 Správa a prohlížení

Přednosti sady Raster Design:
Sada Raster Design dovede výrazně zkrátit dobu 
věnovanou menším, jednotvárným operacím, které je 
potřeba při správě rastrů v základní verzi AutoCADu 
provádět. Při tomto úkolu se jasně ukázalo, že panel 
Manage & View obsahuje specifické nástroje přímo 
pro správu rastrů, které nejsou v základní verzi 
AutoCADu dostupné.

Sada Raster Design také nabízí okno pro snadnou 
správu rastrových obrázků ve výkresu, ve kterém 
se zobrazují ucelená data o obrázku, včetně jeho 
vlastností, barev a umístění souboru, tedy dat,  
která nejsou v základní verzi AutoCADu dostupná.

Zdroj: American Digital Cartography Inc. a U.S. Geological Survey
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ÚKOL 3

Úpravy
Úkolem bylo upravit rastrový obrázek pro účely 
plánování tak, aby se zvýraznily AutoCADové 
objekty, které představují nové komunitní centrum. 
Objekty zahrnovaly čáry, polyčáry a šrafování, spolu 
s příslušnými poznámkami. Základní verze AutoCADu 
nástroje pro tyto operace obsahuje, nástroje ze sady 
Raster Design jsou ale specializované a stejných 
výsledků dosáhnou rychleji a efektivněji.

Sada Raster Design umožňuje práci s obrázkem  
a jeho úpravy podle požadavků uživatele. Obrázek 
je možné odebrat nebo oříznout, aby bylo možné 
zvýraznit objekty ve výkresu, které na rastrový 
obrázek odkazují. Tyto nástroje nejsou v základní 
verzi AutoCADu dostupné, přitom uživateli sady 
Raster Design výrazně šetří čas. 

Úpravy AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Vygenerování AutoCADových objektů 30:00 30:00

Vytvoření oblasti rastrového obrázku 15:00 15:00

Odstranění oblasti rastrového obrázku z výkresu 15:00 5:00

Invertování rastr. obr. pro zvýraznění AutoCADových objektů 15:00 2:00

Celkový čas zpracování úkolu 75:00 52:00

Časová úspora při použití sady Raster Design: 31 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)

Kroky:
• Vytvoření AutoCADových objektů ve výkresu za použití 

rastrového obrázku jako reference

• Úprava rastrového obrázku a zvýraznění AutoCADových  
objektů pomocí nástrojů ze sady Raster Design
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ÚKOL 3 Úpravy

Přednosti sady Raster Design:
Sada nástrojů Raster Design má následující přednosti: 

• Specializované nástroje pro úpravy rastrů,  
které v základní verzi AutoCADu zcela chybí

• Předdefinované postupy, které zvyšují produktivitu  
při začleňování rastrových obrázků do výkresu

• Úpravu barev obrázku, která umožňuje snadno  
zvýraznit AutoCADové objekty



VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SADY NÁSTROJŮ RASTER DESIGN V APLIKACI AUTOCAD®  |  12

ÚKOL 4

Manipulace s entitami rastru (REM)
Sada nástrojů Raster Design umožňuje definovat 
v rastrovém obrázku oblasti různých tvarů a jednotlivě 
s nimi manipulovat. Označit lze polygon, obdélník, 
diagonálu, kruh a existující vektorovou entitu. REM 
nástroje při úpravách rastrových obrázků podstatně 
šetří čas, základní verze AutoCADu je ale neobsahuje.

Úkolem bylo vygenerovat v rastrovém obrázku 
množství REM regionů a odstranit je za účelem 
racionalizace obrázku ve výkresu, zmenšení  
velikosti souboru a zlepšení celkového vzhledu 
obrázku tím, že se odstraní irelevantní oblasti 
rastrového textu a okraje. 

Kroky:
• Vytvoření REM regionů pomocí nástrojů pro zakreslení  

polygonálních a obdélníkových regionů

• Odstranění vybraných REM regionů

REM AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Vytvoření obdélníkových REM regionů 25:00 10:00

Vytvoření polygonových REM regionů 30:00 15:00

Odstranění REM regionů 20:00 5:00

Celkový čas zpracování úkolu 75:00 30:00

Časová úspora při použití sady Raster Design: 60 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)
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ÚKOL 4 Manipulace s entitami rastru (REM)

Přednosti sady Raster Design:
Sada Raster Design zde výrazně šetří čas, a to z následujících důvodů: 

• Základní verze AutoCADu obdobné REM nástroje neobsahuje

• REM nástroje ze sady Raster Design umožňují pracovat  
rychle a produktivně

• Rastrový obrázek lze upravovat a manipulovat s ním, aby vznikl  
jasný a čistý výkres, který efektivně předává projektový záměr
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ÚKOL 5

Vektorizace a rozpoznávání textu
Sada Raster Design obsahuje interaktivní nástroje 
pro rychlý a efektivní převod rastrových entit a textu 
na vektorové entity a text. Úkolem bylo vektorizovat 
rastrové linie a pomocí OCR nástrojů převést rastrový 
text na text víceřádkový (MText).

Základní verze AutoCADu rozpoznávat text pomocí  
OCR nástrojů neumí. Výhodou sady Raster Design  
je tak už to, že dovede rychle a úspěšně převádět 
rastrový text na text jednořádkový či víceřádkový.

Kroky:
• Nastavení aplikace AutoCAD / sady Raster Design

• Vytvoření vektorových liniových primitiv a nastavení AutoCAD vlastností

• Nastavení rozpoznávání textu (OCR)

• Rozpoznání rastrového textu a jeho převod na víceřádkový text (MText)

Vektorizace a rozpoznávání textu AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Nastavení aplikace AutoCAD / sady Raster Design / OCR nástrojů 6:00 6:00

Vytvoření vektorových liniových primitiv z rastrového obrázku 15:00 5:00

Nastavení AutoCAD vlastností u vektorových liniových primitiv 5:00 5:00

Převedení/úprava rastrového textu na MText 5:00 1:00

Celkový čas zpracování úkolu 31:00 17:00

Časová úspora při použití sady Raster Design: 45 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)
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ÚKOL 5 Vektorizace a rozpoznávání textu

Přednosti sady Raster Design:
Sada nástrojů Raster Design má následující přednosti: 

• Nástroje ze sady Raster Design umožňují přesně rozpoznávat  
rastrové liniové entity a rychle a efektivně je převádět  
na vektorové liniové primitivy

• Rozpoznávání textu (OCR) v porovnání se základní verzí  
AutoCADu podstatně šetří čas

• Převod rastrového textu na MText je rychlý a efektivní

Zdroj: Cingular Wireless
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ÚKOL 6

Uchopení rastru

Kroky:
• Povolení uchopení rastru v nastavení sady Raster Design

• Využití uchopení rastru k vytvoření vektorových primitiv

• Opatření vektorových primitiv vlastnostmi

Rastrové obrázky ze své podstaty nedisponují 
uchopením objektu. V základní verzi AutoCADu se 
vektorové entity často rýsují přes entity rastrové; 
funkce UCHOP zde umí uchopení provést, její používání 
je ale zdlouhavé a může vést k nepřesnostem. 

Sada Raster Design obsahuje nástroje pro uchopení 
rastru, které uživateli umožňují uchopit rastrovou 
entitu a následně vytvořit vektorové primitivy, 
například čáry a polyčáry.

Uchopení rastru AutoCAD
Sada nástrojů 
Raster Design

Povolení uchopení rastru / příkazu UCHOP v zákl. verzi AutoCADu 1:00 1:00

Narýsování vektorových entit / vytvoření vektorových primitiv 30:00 10:00

Opatření vektorových entit/primitiv vlastnostmi 10:00 10:00

Celkový čas zpracování úkolu 41:00 21:00

Časová úspora při použití sady Raster Design: 49 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)
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ÚKOL 6 Uchopení rastru

Zdroj: Oakville Hydro

Přednosti sady Raster Design:
Vytváření vektorových primitiv pomocí nástrojů pro uchopení rastru 
ze sady Raster Design je výrazně rychlejší než práce v základní verzi 
AutoCADu. V ní jde o zdlouhavý a časově náročný úkol, při kterém navíc 
mohou vznikat jisté nepřesnosti. Dokonce ani funkce UCHOP v základní 
verzi AutoCADu neumožňuje uchopovat entity rastrového obrázku.  
Sada nástrojů Raster Design tyto operace umožňuje a v porovnání  
se základní verzí aplikace tak podstatně šetří čas.
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V této studii produktivity věnované sadě nástrojů Raster Design  
bylo zanalyzováno šest úkolů, které ilustrovaly, jak můžou nástroje  
ze sady zvyšovat produktivitu.

Závěr

Přednosti sady nástrojů Raster Design:

* Tak jako u všech měření produktivity se i zde mohou výsledky lišit v závislosti na použitém hardwaru, operačním systému, nastavených filtrech 
a zdrojových materiálech. V průběhu studie bylo vynaloženo maximální úsilí pro to, aby byly jednotlivé testy co neobjektivnější. Přesto se vaše 
výsledky mohou lišit. Produktové informace a specifikace mohou bez předchozího upozornění podléhat změnám. Autodesk nenese za tyto 
informace odpovědnost a neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné či mlčky předpokládané. 

Podle výsledků u šesti vybraných úkolů umožňuje AutoCAD se sadou 
nástrojů Raster Design pracovat s rastrovými obrázky výrazně 
produktivněji než základní verze AutoCADu. Sada nástrojů Raster Design 
je určena přímo pro práci s rastrovými obrázky a přináší okamžité 
a podstatné zvýšení produktivity, které je v této studii popsané.

Zajímá vás, co dalšího sada nástrojů Raster Design umí?  
Připravili jsme pro vás užitečné návody.

Při práci s výkresy umí sada Raster Design ušetřit cca 48 % času oproti 
zpracovávání stejných úkolů v základní verzi aplikace AutoCAD.*

Úkoly
AutoCAD 
(mm:ss)

Raster Design 
(mm:ss)

Časová úspora

1. Vložení, úprava měřítka 6:30 3:10 51 %

2. Správa a prohlížení 9:00 0:30 94 %

3. Úpravy 75:00 52:00 31 %

4. REM 75:00 30:00 60 %

5. Vektorizace a rozpoznávání textu 31:00 17:00 45 %

6. Uchopení rastru 41:00 21:00 49 %

Celkový čas 237:30 123:40

Celková časová úspora při použití sady Raster Design: 48 %

(Čas je uveden v minutách a sekundách)

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-raster-design/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/AutoCAD-RasterDesign/files/GUID-0EEDE43A-508B-4D59-95DE-BA8A542F8C0B-htm.html
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