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1 DUOMENYS
Kūrimas, saugojimas, 

paieška

2 ŽEMĖLAPIAI
2D ir 3D žemėlapių 

kūrimas

3 PROGRAMĖLĖS
Žiniatinklio (Web)

4 DALINIMASIS
Viešai, grupėse arba 

organizacijos lygmenyje

ArcGIS Online galimybės

ArcGIS
Online



ArcGIS Online    Nuo ko pradėti?

Prisijungimas
www.arcgis.com

http://www.arcgis.com/


ArcGIS Online    Kur surasti?

1. Žemėlapių kūrimas

2. GIS turinio saugojimas

3. Narių pridėjimas į ArcGIS Online paskyrą

4. Prieiga prie programėlių



ArcGIS Survey123   Duomenų rinkimas

• Duomenų rinkimas naudojant formas

• Paprastas formų kūrimas ir konfigūravimas

• Duomenų rinkimas:
• Web naršyklė 
• ArcGIS Survey123 mobili programėlė 

(online ir offline režimai)



ArcGIS Survey123   Taikymo pavyzdžiai

• Augalijos rūšių įvairovė miesto parke

• Medžių būklė mokyklos teritorijoje

• Lietuvos istorijai svarbūs objektai

• Oro būklės stebėsena

• Geometrines formas primenantys objektai

• Senamiesčio statinių architektūrinis stilius

• Ekskursijos metu aplankyti objektai

• Ir kt.



ArcGIS Survey123   Anketos pildymas



Map Viewer Žemėlapių kūrimas

• Jūsų surinkti, įvesti duomenys

• Kitų ArcGIS Online naudotojų duomenys

• Duomenų vizualizacija

• Iškylantys langai

• Užrašai žemėlapyje

• Ir kt.



Map Viewer Taikymo pavyzdžiai

• Žemėlapiai iš jūsų surinktų duomenų:
• Statiniai pagal architektūrinį stilių
• Inventorizuotų medžių santalkos
• Atliekų rūšiavimo vietos
• Kliūtys dviračių takuose pagal jų kategoriją
• Oro temperatūra matavimo punktuose
• Ir kt.

• Žemėlapiai iš ArcGIS Online arba Living Atlas
duomenų:
• 2021 m gyventojų ir būstų surašymas
• Lietuvos reljefas
• Kultūros paveldo objektai
• Dirvožemio profiliai
• Vandens matavimo stotys
• Ir kt.



ArcGIS Dashboards Informacijos švieslentės

• Duomenų apibendrinimas

• Įvairūs valdikliai:
• Grafikai,
• Indikatoriai
• Diagramos
• Ir kt.

• Interaktyvūs filtrai



ArcGIS Dashboards Taikymo pavyzdžiai

• Augalijos rūšių įvairovė miesto parke

• Medžių būklė mokyklos teritorijoje

• Lietuvos istorijai svarbūs objektai

• Oro būklės stebėsena

• Geometrines formas primenantys objektai

• Senamiesčio statinių architektūrinis stilius

• Ekskursijos metu aplankyti objektai

• Ir kt.



ArcGIS StoryMaps Istorijos kitaip

• Interaktyvus jūsų istorijos pristatymas

• Įvairi media: žemėlapiai, paveikslėliai, 

video, garso įrašai, tekstai ir kt.

• Paprastas konfigūravimas



ArcGIS StoryMaps Taikymo pavyzdžiai

• Mokykloje rengti projektai

• Istoriniai įvykiai Lietuvoje

• Vykdytų tyrimų rezultatai

• Ekskursijų dienoraščiai

• Pasaulio/Lietuvos „-iausi“



GIS turinio bendrinimas

Savininkas

Grupė

Organizacija

Vieša



Įdomių geografinių atradimų su ArcGIS!
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