
Žemėlapių kūrimas ir duomenų vaizdavimas naudojant ArcGIS 

 
Mokymo kurso apžvalga 

Šiame kurse išmokstama pagrindinių kartografinio dizaino taikymo taisyklių žemėlapių kūrimui su ArcGIS Pro 

ir ArcGIS Online. Kurse dėstoma medžiaga leis kurti, vaizduoti ir dalytis įvairiais profesionalios kokybės 

informacijos produktais apimančiais spausdintinius ir internetinius žemėlapius, 3D scenas, animaciją bei 

diagramas. 

 

Kurso paskirtis 

Šis kursas yra skirtas pažengusiems ArcGIS naudotojams, kurie kuria žemėlapius. Rekomenduojama turėti 

pagrindines darbo su ArcGIS Pro žinias.  

 

Mokymo kurso tikslai 

Šiame kurse jūs išmoksite: 

 

• Tinkamai paruošti duomenis žemėlapių kūrimui; 

• Naudoti žemėlapio elementus, kurie labiausiai tinka jūsų duomenims atvaizduoti; 

• Konfigūruoti žemėlapio užrašus; 

• Kurti spausdinamus ir internetinius žemėlapius; 

• Publikuoti internetinius žemėlapius; 

• Kurti ir konfigūruoti 3D scenas; 

• Vaizduoti duomenis diagramomis; 

• Kurti dinamiškas animacijas; 

 

Kurso turinys 

 

Įvadas į žemėlapių kūrimą ir vizualizaciją 

• Žemėlapių kūrimo tikslai 

• ArcGIS informaciniai produktai 

• Kartografinės darbo eigos planavimas 

Informacijos produktų duomenys 

• Erdvinių duomenų vertinimas 

• Matavimo lygiai 

• Tikslumas ir preciziškumas 

• Klaidų šaltiniai 

• Mastelis ir raiška 

• Koordinačių sistemos 

• Generalizacijos technikos 

Duomenų vaizdavimas  

• Spalvų komponentai 

• Vizualiniai kintamieji ir jų pasirinkimas 

• Simbolių kūrimas ir atvaizdavimas pagal atributus 

• Intervalinis duomenų vaizdavimas 

• Spalvų schemos 

• Atskaitiniai ir teminiai žemėlapiai 

 



Užrašai žemėlapyje  

• Darbas su žemėlapio užrašais ir anotacijomis 

• Teksto padėties nustatymas 

• Teksto naudojimas vizualinės hierarchijos sukūrimui 

• Vaizdiniai teksto simbolių kintamieji 

Spausdinamų žemėlapių maketai 

• Skaitymo šablonų kūrimas 

• Žemėlapio elementai 

• Žemėlapio aprašymas 

• Žemėlapio mastelis 

• Žemėlapio padėtis 

• Vizualinis išlyginimas ir hierarchija  

 

Internetinių žemėlapių projektavimas  

 

• Internetiniai žemėlapiai 

• Internetinių ir spausdintinių žemėlapių palyginimas 

• Internetinių žemėlapių įrenginiai  ir programinė įranga 

 

Internetinių žemėlapių publikavimas įrenginiuose 

• Internetinių žemėlapių projekcijos 

• Žemėlapių masteliai ir simbolių dydžiai 

• Išklotinių sluoksniai 

• Internetinių žemėlapių simbolizacija 

• Iškylančių langų konfigūracija 

3D scenų kūrimas 

• Funkciniai paviršiai 

• Internetinės scenos 

• Visuotinės ir vietinės 3D scenos 

• Scenų stiliai 

• 3D scenų elementai 

• Paviršiai 

• Elementai 

• Scenos apipavidalinimas ir efektai 

Duomenų vaizdavimas diagramomis 

• Diagramų naudojimas žemėlapiuose 

• Duomenų vaizdavimas  naudojant diagramas 

• Diagramų tipai 

Animacijos 

• Animacijų tipai 

• Animacijų komponentai 

• Dinaminiai vaizdiniai kintamieji 


