Kartes izveidošana un objektu meklēšana
Apraksts
Kam?
Nodarbības mērķis
Ko Jūs iemācīsieties?

Sarežģītības līmenis
Nepieciešamā programmatūra

Skolotājiem un skolēniem.
Uzzināt, kā izveidot karti un meklēt objektus tajā.
Iemācīsieties, kā izveidot karti, iepazīsiet kartes veidošanas vidi,
izmantosiet pamatkaršu galeriju. Iemācīsieties veikt objekta
meklēšanu pēc adreses un koordinātām.
Iesācējiem.
Tīmekļa pārlūks: Google Chrome vai Firefox. Nav ieteicams lietot
Internet Explorer pārlūku.

Jaunas kartes izveide
Lai izveidotu jaunu karti, rīkojieties šādi:
1. Pierakstieties savā ArcGIS Online kontā un atveriet sadaļu Karte (1).

2. Šajā sadaļā atlasiet iespēju Saglabāt kā (2).

3. Jaunatvērtajā logā ievadiet pieprasīto informāciju:
• Virsraksts – kartes nosaukums (obligāts lauks).
• Atslēgas vārdi – vārdi vai īsas frāzes, kas raksturo karti. Pēc šiem atslēgas vārdiem kartes atrodamas
galerijā. Tos var norādīt vairāk nekā vienu (obligāts lauks).
• Kopsavilkums – īss apraksts par kartes tēmu (lauks nav obligāts).
• Saglabāt mapē – mapes, kurā tiks saglabāta karte, nosaukums.

Pēc tam, kad ievadīta pieprasītā informācija, nospiediet Labi.

Piemērs:

Parādās jaunizveidotās kartes skats. Tajā var pārvietoties, pietuvināt vai attālināt kartes skatu, mainot mērogu.

4. Jaunajai kartei var mainīt pamatkarti, kuru var izvēlēties galerijā. Noklikšķiniet uz pogas Pamatkarte un norādiet
vēlamo pamatkarti. Pamatkarti vienmēr ir iespējams mainīt. Ja konta valoda ir uzstādīta kā latviešu valoda, pēc
noklusējuma tiks izmantotas pamatkartes latviešu valodā.

5. Kartē veiktās izmaiņas, piemēram, pamatkartes nomaiņu, nepieciešams saglabāt. Noklikšķiniet uz pogas
Saglabāt un no nolaižamā saraksta izvēlaties izvēlni Saglabāt.

6. Nākamajā reizē, kad vēlaties atrast un atvērt šo vai jebkuru citu karti, atveriet sadaļu Saturs > Mans Saturs un
spiediet uz interesējošās kartes nosaukuma.

7. Atvērsies detalizēta informācija par šo karti (kuru jebkurā brīdī varat papildināt, piemēram, pievienojot
aprakstu) un labajā pusē būs redzama virkne iespēju, ko var darīt ar šo karti. Lai karti atvērtu, atlasiet iespēju
Atvērt, izmantojot Map Viewer Classic vai Atvērt, izmantojot Map Viewer (atkarībā no tā, kuru kartes skatītāju
vēlaties izmantot.

Objektu meklēšana kartē
Meklēšana pēc adreses, vietas nosaukuma
Kartē var sameklēt objektus, balstoties uz to adresi vai vietas nosaukumu.
1. Kartes skata labajā augšējā stūrī meklēšanas lodziņā ievadiet pilsētas nosaukumu, ielas nosaukumu vai vietas
nosaukumu.

2. No nolaižamā saraksta izvēlieties vajadzīgo objektu, lai to tuvinātu kartē.

Meklēšana pēc koordinātām
Kartē iespējams atrast objektus pēc to atrašanās vietas koordinātām.
1. Kartes skata labajā augšējā stūrī meklēšanas lodziņā ievadiet meklējamā objekta koordinātas. Tās jāraksta WGS
koordinātu sistēmā, atdalot ar atstarpi vai komatu. Koordinātu veselos skaitļus atdala ar komatu (1).
2. Pēc koordinātu ievades, nospiediet Enter taustiņu vai noklikšķiniet uz meklēšanas simbolu (2).

Koordinātu paraugs: 24.109370, 56.947551 (Rīgas Sv. Pētera baznīca)

