
ArcGIS interaktīvā 

vide
Darba organizācija lauka apstākļos, saziņa 

ar sabiedrību un informācijas 

vizualizēšana 3D

Brita Laura Vespere un Elza Žumbure

10.11.2020.



Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārveido organizācijas
Dažādu tehnoloģiju piesaiste un integrācija

Atvērta

pieejamība

Enterprise 

integrācija

Pakalpojumi

Ģeo MI un 

Mašīntulkošana

Telpiskā analīze

Link analīze

Reālā laika 

izsekošana

Vadīšana

Mākoņ-

skaitļošana

Integrācijas

Kopīgas ierakstu

sistēmas

Notebooks

Prognozēšana

Vizualizācija

Kopu veidošana
Konstruktori

Lietotnes

Automatizācija



Publisks / Privāts

Jaunu sadarbību 

izveide

Sadarbība/dalīšanās
Vairāku resursu 

piesaiste

Paplašinātas sadarbības iespējas
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ĢIS virzība – Lietotnes sniedz plašas iespējas
Nepārtraukta pieejamība.

Mobilās lietotnes

Ģeotelpiskā infrastruktūra

Ģeotelpiskā informācija pieejama 

ikvienam.

Web Kartes

Slāņi un 3D scēnas

Interaktīvas pārlūka bāzētas lietotnes

Kartes

StoryMaps

Infografikas

Dashboards



Darbs āra vidē

Vienota ģeotelpiskā 

informācija
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Tracker
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Survey123

QuickCapture
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JAUNUMS

ArcGIS Field Maps

Integrēta lietotne

Atrašanās vieta – būtiska informācija ikdienas darbā.



Uzņēmuma darbi

• Ceļa uzturēšanas darbi pilsētvidē 

- Ķīpsala, Rīga

• Sezonālie darbi:

- Ceļa tīrīšana no sniega

- Pretslīdes materiālu kaisīšana

- Ceļa un piekrītošās teritorijas stāvokļa konstatēšana

• Lietotie ArcGIS interaktīvās vides risinājumi:

- ArcGIS Pro, ArcGIS Workforce, ArcGIS Navigator, 

ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Tracker, ArcGIS

Dashboard



3D vides izmantošanas vērtība

• Precīza reālās pasaules reprezentācija

• Interesēto pušu iesaiste un 

komunikācija

• Neredzamu vai neeksistējošo objektu 

vai procesu vizualizācija

• Parādību, uzvedības analīze, simulācija

• Procesu un izmaiņu modelēšana ar 

animāciju

• Paplašinātā realitāte (Augmented

Reality), Virtuālā realitāte (Virtual

Reality)

• u.c.
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3D analīzes virzieni

• Objektu, elementu ieguve, informācijas ieguve

- Tālākā analīzē izmantojami sagatavotie dati, piemēram, virsmas, šķēršļi

- Aprēķinātas vērtības, kas izmantojamas vizualizācijā, piemēram, maksimālais augstums

• Interaktīvā, izpētes analīze

- Izpratnes veicināšanai, atkārtoti eksperimentē ar idejām

- Liekas un nepareizas analīzes veikšanas ‘izslēgšana’ 

• Ģeoapstrādes rīku bāzēta analīze

- Ģenerē salīdzinājumā izmantojamus rādītājus

- Definē analītisku modeli, kas izmantojams atkārtoti dažādos scenārijos

• u.c.



ArcGIS 3D interaktīvās vides modeļi

ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise

Scene Viewer

Slāņi un 

scēnas

Dati un 

kešoti

dati

Dati

Ielāde, apstrāde 

un publicēšana

RakstaLasa

Globālā tīmekļa lietotnes

Scene Viewer Web AppBuilder Story MapsArcGIS JavaScript API

… un Jūsu pielāgotās 

lietotnes!



3D datu veidi un izplatītākie datu avoti

• ArcGIS interaktīvā vide ļauj pievienot datus, kas sagatavoti kā vienības ArcGIS Online 

/ Portal for ArcGIS, vai no URL saites

• Atbalstītie datu tipi: elementu slānis, mozaīkas slānis, kartes attēla slānis, attēlu 

slānis, scēnas slāņi (3D objekti, punkti, punktu mākonis, BIM utt.), augstuma slānis

• Izplatītākie datu avoti:

- Servisi

- Fotogrammetriski iegūti 

modeļi

- CAD / BIM modeļi

- LiDAR dati

- …



Situācijas 

pārredzamība
Atvērtie dati

Ātrdarbība

• Lietojamība

• Komandu pārvaldība

• Survey123 

• Veidņu konstruktors

Jaunumi

Paplašina ArcGIS Online

ArcGIS Hub

Iniciatīvas
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Lietotnes un saturs

Iesaistes rīki
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ĢIS
Kartēšana
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Analītika
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Mājaslapas

Aptaujas

Notikumi

Sabiedrība

Iedzīvotāju ĢIS

Iniciatīvas

StoryMaps

ArcGIS HUB – daļa no ĢIS sadarbības un iesaistes 

veicināšanai



ĢIS centri(GIS Hub) pārveido kopienas
Cilvēku, organizāciju un ieienteresēto personu iesaistīšana kopienas iniciatīvās .

Ģeotelpiskā 

infrastruktūra

Hub

Lietotnes

Atskaites

Surveys

Atvērtie dati

Kartes

Stāsti

Sabiedrība

Sabiedrības līdzdalība. . .

. . . sadarbība par kopējām interesēm.

Iedzīvotāju spēju 

papildināšana



ArcGIS HUB piemēri



ĢIS sniedz iespējas mainīties

Organizācija

Projekts

Sabiedrība

Situācijas izpratne

Komunikācijas un sadarbības uzlabošana

Pielāgotu risinājumu izveide

Darba plānošana

Ikdienas darbā un dzīvē.



Noderīgi resursi par ArcGIS 

interaktīvo vidi
Jaunākie resursi par ArcGIS interaktīvās vides lietotnēm:

https://community.esri.com/t5/products/ct-p/products/tab/Apps

Karšu gatavošana lietošanai ArcGIS Navigator: 

https://doc.arcgis.com/en/navigator/android-

phone/help/prepare-maps.htm

Mobilitāte lauka vidē – apmācības materiāli: 

https://learn.arcgis.com/en/paths/field-mobility/

ArcGIS QuickCapture lietošana uzdevumu izveidei ArcGIS 

Workforce: 

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/workforce/field-

mobility/workforce-quickcapture-creating-assignments-field/

BUJ (FAQ) par ArcGIS Tracker: 

https://doc.arcgis.com/en/tracker/faq/faq.htm

ArcGIS interaktīvās vides ArcGIS Online jaunumi -

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-

new.htm

Režģa rediģēšana (mesh editing):

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/layer-

properties/modify-integrated-mesh-layer.htm

BIM mākoņa pieslēgums:

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-

gis/how-to-connect-arcgis-pro-to-autodesk-bim-360/

ArcGIS Hub piemēri:

https://hub.arcgis.com/pages/gallery

ArcGIS apmācību iespējas Esri Academy vidē:

https://www.esri.com/training/catalog/search/

https://community.esri.com/t5/products/ct-p/products/tab/Apps
https://doc.arcgis.com/en/navigator/android-phone/help/prepare-maps.htm
https://learn.arcgis.com/en/paths/field-mobility/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/workforce/field-mobility/workforce-quickcapture-creating-assignments-field/
https://doc.arcgis.com/en/tracker/faq/faq.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/layer-properties/modify-integrated-mesh-layer.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-gis/how-to-connect-arcgis-pro-to-autodesk-bim-360/
https://hub.arcgis.com/pages/gallery
https://www.esri.com/training/catalog/search/

