
Duomenų surinkimas ir kūrimas naudojant ArcGIS 

 
Mokymo kurso apžvalga 

Šiame kurse sužinosite kaip ArcGIS palaiko lauko duomenų tvarkymą tiek dirbant lauke, tiek biure. Sužinosite 

geriausius praktikos pavyzdžius skirtus ArcGIS lauko aplikacijų konfigūravimui ir įdiegimui pagal jūsų 

duomenų pobūdį ir rinkimo poreikius.  

 

Kurso paskirtis 

Šis kursas yra skirtas visiems ArcGIS vartotojams skirstyti darbus ir rinkti lauko duomenis. 

 

Mokymo kurso tikslai 

Šiame kurse jūs išmoksite: 

• Sukurti internetines aplikacijas darbo užduočių rinkimui ir generavimui; 

• Efektyviai valdyti lauko darbų paskirstymą; 

• Stebėti lauko duomenų rinkimą  realiuoju laiku; 

• Kurti ir konfigūruoti  internetinius žemėlapius lauko aplikacijoms; 

• Naudoti apklausas duomenų rinkimui; 

• Kurti navigacinius žemėlapius.  

 

Kurso turinys 

 

ArcGIS lauko programos 

• Lauko programų apžvalga 

• Collector for ArcGIS ir Survey123 for ArcGIS palyginimas 

 

Paslaugų užklausų generavimas 

• Lauko operacijų apžvalga 

• Internetinių žemėlapių paslaugų užklausos 

• Internetinės aplikacijos 

• Internetiniai žemėlapiai 

• Internetiniai sluoksniai 

• Internetinių žemėlapių paslaugų užklausų kūrimas 

 

Darbo užduočių koordinavimas 

• Workforce for ArcGIS apžvalga 

• Workforce for ArcGIS projektų kūrimas 

• Užduočių kūrimas ir skirstymas 

• Workforce for ArcGIS mobiliosios aplikacijos naudojimas 

 

Naršymas darbo vietose 

• Navigaciniai žemėlapiai 

• Navigacinių duomenų įtraukimas į žemėlapį 

• Adresų ieškiklių ir kelionių režimų kūrimas bei konfigūravimas 

• Mobiliųjų žemėlapių paketų kūrimas ir bendrinimas 

• Navigator for ArcGIS  apžvalga ir naudojimas 

 

Internetinių žemėlapių kūrimas Collector for ArcGIS aplikacijai 

• Collector for ArcGIS apžvalga 

• Lauko duomenų projektavimas 



• Domeninių reikšmių kūrimas 

• Internetinio sluoksnio kūrimas duomenų rinkimui 

• Internetinio žemėlapio kūrimas duomenų rinkimui 

 

Išmaniųjų formų kūrimas su Survey123 for ArcGIS 

• Survey123 for ArcGIS apžvalga 

• Išmaniosios formos 

• Survey123 for ArcGIS komponentai ir funkcijos 

• Internetinių apklausų kūrimas su Survey123 for ArcGIS 

• Survey123 Connect  

 

Informacijos suvestinė su Dashboard for ArcGIS 

• Dashboard for ArcGIS apžvalga 

• Elementai, duomenų šaltiniai, filtrai 

• Informacijos suvestinių kūrimas su Dashboard for ArcGIS 

 

Lauko duomenų rinkimas ir stebėjimas 

• Lauko operacijų apžvalga 

• Duomenų rinkimo įrankių pasirinkimas 

 

 

 

 


