
Enrika Gelžinė

2022 vasario 22 d.

Pažintis su ArcGIS Experience Builder

I dalis



Seminaro turinys

• ArcGIS Experience Builder galimybės

• Kuriamų puslapių šablonai

• Puslapių kūrimo pradžia ir valdiklių įterpimas

• Valdiklių susiejimas tarpusavyje

• Duomenų pridėjimas ir duomenų rodinių kūrimas

• Dinaminiai tekstai, paveikslėliai ir pan.

• Publikavimas



ArcGIS Experience Builder - kas tai?

ArcGIS Experience Builder suteikia 

galimybę kurti naršyklėje veikiančias 

internetines programas ir web

puslapius be programavimo

• Naudokite iš anksto paruoštus 

šablonus arba pradėkite viską nuo 

„balto lapo“ siekiant sukurti patrauklią 

internetinę programą



ArcGIS Experience Builder pagrindinės galimybės

• Lankstūs šablonai

- kurkite jūsų poreikius atitinkančius puslapius

• Integracija

- 2D ir 3D turinys vienoje programoje

- integruokite su kitomis programėlėmis

• Tarpusavio ryšiai

- valdikliai sąveikauja tarpusavyje ir atitinkamai reaguoja į 

pasikeitimus

• Pritaikomumas mobiliems įrenginiams

- pasirinkite valdiklius, kurių mobilioje versijoje rodyti 

nereikia arba rodyti norisi kitaip

• Gausus šablonų ir valdiklių pasirinkimas



ArcGIS Experience Builder pasiekiamumas

• ArcGIS Online

- URL: experience.arcgis.com

ArcGIS EnterpriseArcGIS Online

• Developer leidimas

- Atsisiųskite iš Developers puslapio ir 

instaliuokite lokaliai

- Prisijunkite į ArcGIS Online / Enterprise

• ArcGIS Enterprise

- ArcGIS Enterprise 10.8.1 ir vėlesnės versijos

https://experience.arcgis.com/


ArcGIS Experience Builder licencijavimas

• Pagrindinių programų paketo dalis

- Kūrimui reikalinga turėti Creator arba GIS Professional naudotojų tipus



Šablonai



Numatytieji šablonai

• Viso ekrano

- Blank

- Foldable

- Launchpad

• Slenkantis puslapis

- Blank

- Monitor

- Quick Navigation

- Indicator (multi-page)

- Exhibition (multi-page)



Kiti šablonai

• Sukurti jūsų arba kitų

- ArcGIS Online

- Living Atlas

- Jūsų organizacijos

- Jūsų grupių



Dizaino pasirinkimai

• Pasirinkite siūlomas temas

• Adaptuokite pasirinkdami savo:

- Spalvą

- Šrifto stilių

- Šrifto dydį

Numatytoji

Tamsi

Ryški

Rašalinė

Violetinė

Organizacijos 

pasidalinta



Valdikliai



Valdikliai

Turinys Stilius Veiksmas
• Žemėlapis (Map)

• Sąrašas (List)

• Lentelė (Table)

• Žemėlapio sluoksniai (Map Layers)

• Legenda (Legend)

• Filtruoti (Filter)

• Užklausa (Query)

• Diagrama (Chart)

• Žymos (Bookmark)

• Elemento informacija (Feature Info)

• Orientuoti vaizdai (Oriented Imagery)

• Aukščių profilis (Elevation Profile)

• Tinkamumo modeliavimas (Suitability

Modeler)

• Apklausa (Survey)

• Redaguoti (Edit)

• Kortelė (Card)

• Skrydžio valdiklis (Fly Controller)

• Koordinačių konversija (Coordinate 

Conversion)

• Padalinio versijos (Branch Version 

Management)

• Bendrinti (Share)

• Valdiklis (Widget Controller)

• Mygtukas (Button)

• Tekstas (Text)

• Nuotrauka (Image)

• Įterpta (Embed)

• Meniu (Menu)

New

New

New

New



Valdiklių nustatymai - Turinys

• Duomenų šaltinio pasirinkimas

• Kiti turinio nustatymai

- įrankiai, išdėstymas, šablonai, išplėstiniai nustatymai



Valdiklių nustatymai - Stilius

Dydis ir padėtis
Fono, rėmelių 

nustatymai
Animacijos

nustatymai



Valdiklių nustatymai - Veiksmas

• Veiksmai leidžia tarpusavyje sąveikauti skirtingiems valdikliams

- Duomenų veiksmas leidžia atsisiųsti duomenis pasirinktais formatais ir 

filtruoti duomenis kituose valdikliuose su tuo pačiu duomenų sluoksniu

- Pranešimo veiksmas taikomas automatiškai paleidimo metu

Pranešimo veiksmasDuomenų veiksmas



Puslapių maketavimo valdikliai 

Valdiklio vietos 

fiksavimas

Stulpelis

Fiksuotas skydelis Skyriklis ir Rodinių navigacija

Šoninė juosta

Eilutė



Šablonų ir valdiklių

demonstracija



Duomenų šaltiniai ir 

dinaminis turinys



Duomenų šaltiniai

- Internetiniai žemėlapiai ir scenos (Web map/scene)

- Feature layer (elementų sluoksniai)

- Scene layer (scenos sluoksniai)

• Ryšių rodymas tarp sluoksnių, valdiklių ir laukų

• Automatinis duomenų atnaujinimas nurodytame laiko 

intervale

Ryšiai



Duomenų šaltinių rodiniai

• Numatytieji rodiniai

- Apima visus elementus pasirinktame duomenų šaltinyje

• Pasirinktų elementų rodiniai

- Rodinyje įtraukiami elementai, kuriuos naudotojas pasirenka 

• Tuščios parinkties rodinys

- Apima vieno elemento rodymą, kol nėra pasirinkti kiti elementai. 

Veikia tik su valdikliu Sąrašas.

• Duomenų rodiniai

- Duomenų rodinys sukurtas iš elementų klasės pagal filtravimą, 

rūšiavimą ar įrašų ribojimą

- Galite turėti kelis duomenų rodinius, kad galėtumėte lengviau 

valdyti, kurie elementai turi būti rodomi valdikliuose



Dinaminis turinys

• Dinamiškai atvaizduokite atributų reikšmes, 

statistiką ar išraiškas iš duomenų

- Naudokite paveikslėlių, teksto, mygtukų, kortelių ir 

įterpto turinio valdikliams

- Prijunkite prie duomenų

- Pasirinkite rodinius iš duomenų šaltinių

• Pavyzdžiai 

- Vaizduokite dinaminį tekstą/nuotraukas

- Vaizduokite dinamines nuorodas/mygtukus

Linked text

Linked button



Dinaminis turinys

• Pavyzdžiai

- Statistinės informacijos gavimas iš skaitinių laukų

- Maksimumo, minimumo, vidurkio ir sumos reikšmės

- Naudokite išraiškos redaktorių tekstams, skaičiams, laukams ir funkcijoms



Duomenų šaltinio ir  

ir dinaminio turinio 

demonstracija



Publikavimas



Publikavimas

Juodraštis

Publikuota

Nepublikuoti pokyčiai



Šablonų generavimas

Sukurkite savo 

šablonus 

pakartotiniam 

naudojimui



Publikavimo 

demonstracija



Pažintis su ArcGIS Experience Builder. II dalis
2022 kovo 1 d. 

Seminare išgirsite:

• Papildomų puslapių kūrimas ir jų valdymas

• Pranešimo langų įterpimas (angl. splash screens)

• Naujausių valdiklių pristatymas (profilis, tinkamumo modeliavimas, orientuoti vaizdai, redagavimas)

• Sukurtų puslapių pritaikymas mobiliems įrenginiams

• ArcGIS Experience Builder Developer apžvalga

REGISTRUOTIS

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/gis-renginiai/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/artejantys-seminarai-registracija/susipazinkime-arcgis-experience-builder-2-dalis


Naudingos nuorodos

ArcGIS Experience Builder Online leidimas

experience.arcgis.com

Help dokumentacija

doc.arcgis.com

Bendruomenė

https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder

Mokymai apie ArcGIS Experience Builder

https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=arcgisexperiencebuilder

Lietuviški pavyzdžiai

Erdvinių trimačių (3D duomenų portalas)

Lietuvos reljefas

https://experience.arcgis.com/
https://doc.arcgis.com/en/
https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=arcgisexperiencebuilder
https://regia.lt/map/rc3dv2/index.html
https://experience.arcgis.com/experience/047532d101974e9caa4283037f90af5a



