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Pranešimo turinys

Šiandienos seminare išgirsite pristatymus ir naujienas apie šias ArcGIS mobilias programėles: 

• ArcGIS Survey123,

• ArcGIS Collector,

• ArcGIS QuickCapture

Įvadą apie šias programėles 

pristatėme pavasario seminarų cikle. 

Seminarų 

medžiaga

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga


ArcGIS Mobiliosios programėlės
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Planavimas
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Duomenų rinkimas
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ArcGIS Tracker
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ArcGIS Survey123



Intuityvi aplinka naudotojui

Duomenų pagrindu paremtas sprendimų priėmimas

Galingos išmanių formų projektavimo priemonės

Duomenų vizualizacija ir analizė, grįsta formomis

ArcGIS Survey123 



ArcGIS Survey123 | Kuo pasižymi išmaniosios formos?

• Daug skirtingų įterpiamų klausimų tipų

• Kuriamos formos palaiko logines sekas

(klausimų praleidimas atsižvelgiant į ankstesniuose klausimuose pateiktus atsakymus)

• Lengva koreguoti formų išvaizdą

• Galima parengti surinktų duomenų ataskaitas



Connect

Mobili 

programėlė Internetinė programėlė

(web app)

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/resources

http://survey123.arcgis.com/

ArcGIS Survey123 | Sudedamosios dalys

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/resources
http://survey123.arcgis.com/


ArcGIS Survey123 | Formų kūrimas

Survey123 naršyklės aplikacija (Web)

✓ kurkite formas naršyklėje

✓ tinkama nesudėtingoms formoms kurti

✓ konstruokite formą iš pateikiamų klausimų tipų 

sąrašo

Survey123 Connect

✓ kurkite naudojant kompiuterio aplikaciją

✓ tinkama įvairaus sudėtingumo formoms 

✓ konstruokite formą naudodami XLSForm

skaičiuoklę

Abiem atvejais duomenis galėsite rinkti tiek interneto naršyklėje*, tiek su mobilia Survey123 programėle

*Ne visos, duomenų rinkimo funkcijos, palaikomos naudojant naršyklę jei forma yra sukurta su Survey123 Connect. 

Sąrašą rasite: https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm


Naujos galimybės nuotraukų fiksavime:

• leisti tik fotografuoti, įkelti iš įrenginio galerijos arba naudoti abu būdus,

• nuotraukų kiekio nustatymas.

ArcGIS Survey123 naujienos | Nuotraukų fiksavimas

Vienas klausimas – daug nuotraukų! 

Survey123 Web

Survey123 Connect



Adaptuotų žemėlapių palaikymas kuriant 

apklausas su Survey123 Connect.

Naudokite savo sukurtus pagrindo žemėlapius 

ir matykite vaizduojamus elementus renkant 

duomenis lauko darbuose. 

ArcGIS Survey123 naujienos | Pagrindo žemėlapiai

Survey123 Connect nuo šiol palaiko ir visus 

organizacijoje naudojamus pagrindo žemėlapius.



ArcGIS Survey123 naujienos | Automatinės ataskaitos

Palaikomas žemėlapių pasukimas ataskaitose.

Nuo šiol į Survey123 ataskaitas galite įtraukti ir suvestines lenteles, 

pavyzdžiui apie:

• konkretaus inspektoriaus įvykdytus darbus

• įvykdytus darbus pagal datą, tipą ir t.t.

Daugiau informacijos apie suvestines:

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/08/26/survey123-tricks-of-the-trade-summary-sections-in-reports

Svarbu! Sumažinta vieno elemento ataskaitos kaina

ArcGIS Online iki 0,5 kredito (buvo 2,5 kredito).

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/08/26/survey123-tricks-of-the-trade-summary-sections-in-reports


ArcGIS Survey123 naujienos | Nauji klausimų tipai

Naujas reitingavimo klausimo tipas palaikomas tiek Survey123 Web, tiek 

Survey123 Connect aplinkose.



ArcGIS Survey123 naujienos | Mobili programėlė

Mobili programėlė dar patogesnė:

• pagerinta apklausų ir surinktų įrašų peržiūra (pagal abėcėlę, datą, atstumą nuo jūsų buvimo vietos)

• automatiniai pranešimai apie atsinaujinusias apklausas

• apklausų paieška skenuojant QR kodus

• pagerinta navigacija iki surinktų įrašų vietų



ArcGIS Survey123 kas toliau? | Mašininis mokymas

Mašininis mokymas bus palaikomas ir ArcGIS Survey123 programėlėje.

• TensorFlow kemeros Add-in

• Iš anksto apmokyti modeliai



✓ Pasiekiama ArcGIS organizacijoms – ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise

✓ Visi naudotojų tipai gali peržiūrėti apklausų rezultatus Survey123 Web aplinkoje

ArcGIS Survey123 | Licencijavimas

ArcGIS Survey123 v v + + +

Viewer Editor Field

Worker

Creator GIS Professional

+ - įtraukta naudotojo tipui, v - įtraukiama su papildoma licencija, v - įtraukta naudotojo tipui (tik peržiūros galimybė)



1

Prisijungiate į https://survey123.arcgis.com

su savo paskyros duomenimis
2

Spaudžiate mygtuką

"+ Sukurkite naują apklausą".

Iššokusiame pasirinkimų lange

pasirinkite kur norite kurti apklausą

"web" ar "connect" aplinkoje.

3

3.1

Jei pasirinksite "connect" variantą gausite visą

veiksmų seką ir paaiškinimus

3.2

Jei pasirinksite "web" variantą galėsite kurti apklausas

naršyklėje, jas bendrinti ir atlikti kitus nustatymus

ArcGIS Survey123 | Darbo pradžia

https://survey123.arcgis.com


ArcGIS Survey123

naujienų demonstracija



ArcGIS Collector



Palaikomi organizacijos žemėlapiai

Didelis GPS/GNSS tikslumas

Veikimas neprisijungus prie interneto

ArcGIS Collector | Į žemėlapį orientuota duomenų rinkimo programėlė



ArcGIS Collector | Funkcijos

Automatiškai pritraukia (angl. snapping) prie kitų objektų kuriant 

naujus ar koreguojant esamus taškus, linijas bei plotus.

Kelių objektų redagavimo funkcija tinkama kai norima atnaujinti 

informaciją keliems objektams vienu metu, pvz. pakeisti 

apžiūros statusą.

Jei jūsų inventorizuojamas turtas turi brūkšninius ar QR kodus, 

galite įrašyti juos į:

- tekstinio tipo laukus 

- skaitinio tipo laukus



ArcGIS Collector | Darbas offline režimu

Įjungus darbo neprisijungus režimą, galite sukurti ir atsiųsti žemėlapių teritorijas į mobilųjį 

įrenginį dar esant biure. Naudokitės žemėlapiais vietose, kuriuose nėra interneto ryšio.

Offline teritorijos kuriamos:

- ArcGIS Collector programėlėje

- ArcGIS Online/Enterprise aplinkoje

Ko reikia, kad galėtumėte dirbti be interneto ryšio?

- Įjunkite sinchronizavimą (sluoksniams)

- Įjunkite darbo neprisijungus režimą (žemėlapyje)

- Sukurkite žemėlapio teritorijas darbui neprisijungus



ArcGIS Collector nuo šiol palaiko GPS vidurkių skaičiavimą.

Nustatykite pageidaujamą taškų skaičių, kuriems bus 

skaičiuojamas vidurkis.

Reikalingas mažiausias taškų skaičius – 2. 

ArcGIS Collector naujienos | GPS vidurkiai

Rinkdami duomenis savo įrenginio ekrano viršuje 

matysite, kiek taškų užfiksuota vidurkio skaičiavimui. 



Pagal numatytuosius nustatymus Collector naudoja standartinį 

matavimo klaidų metodą, kuris prilygsta 63-68%.

Kai kurios organizacijos reikalauja geresnio matavimų

patikimumo, kuris siektų 95%. 

ArcGIS Collector naujienos | GPS patikimumo intervalas

Dabar su ArcGIS Collector galima naudoti abu metodus, atsižvelgiant į organizacijų poreikius. 



https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/whats-new-in-collector-may-2020/

PKI (Public Key Infrastructure) autentifikacijos palaikymas

naudojantiems ArcGIS Enterprise.

Atnaujinta ir pagerinta vartotojo sąsaja, bei 

greitai pasiekiamas įrankių meniu.

ArcGIS Collector naujienos



✓ Pasiekiama ArcGIS organizacijoms – ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise

✓ Nemokama licencija Field Worker, Creator ir GIS Professional naudotojo tipams

ArcGIS Collector | Licencijavimas

ArcGIS Collector v + + +

Viewer Editor Field

Worker

Creator GIS Professional

+ - įtraukta naudotojo tipui, v - įtraukiama su papildoma licencija



ArcGIS paskyroje taip pat galite

sukonfigūruoti žemėlapius

offline darbui

4

1

ArcGIS Online/Enterprise aplinkoje

Sukonfigūruojate žemėlapį su reikalingais

elementų sluoksniais

2

Mobiliajame įrenginyje prisijungiate prie

ArcGIS Collector, atsidarote žemėlapį ir

renkate duomenis juos įvesdami

Visi duomenys išsaugomi

ArcGIS Online/Enterprise paskyros

elementų sluoksnyje, kurį naudojote

duomenų rinkimui

3

ArcGIS Collector | Darbo pradžia



ArcGIS Collector

naujienų demonstracija



ArcGIS QuickCapture



„Didelių mygtukų“ programėlė

Greitas duomenų rinkimas

Paprasčiausias būdas fiksuoti stebėjimus lauke

Darbo pradžia su ArcGIS QuickCapture: https://bit.ly/2VtOD7V

ArcGIS QuickCapture | Greitas duomenų rinkimas



ArcGIS QuickCapture | Sudedamosios dalys

Mobili 

programėlė
Internetinė aplikacija

(Web designer)



✓ Automatinis įrenginio renkamų parametrų įrašymas:

• Judėjimo greitis

• Kelionės kryptis

• Objekto fiksavimo laikas

• Tikslumas ir kt.

✓ Išorinių GNSS imtuvų palaikymas

✓ Kelių tipų duomenų rinkimas vienu metu

✓ Darbas offline režimu

✓ Visų geometrijos tipų rinkimo palaikymas (taškas, linija, plotas)

ArcGIS QuickCapture



Galimybė dalintis projektu tiesiai iš mobilaus įrenginio

naudojant nuorodą arba QR kodą.

ArcGIS QuickCapture programėlės atsisiuntimas iš Microsoft 

Store.

ArcGIS QuickCapture naujienos | Pasiekiamumas ir projektų kūrimas

Adaptuotų šablonų galerija

Daugiau nei 10 skirtingų šablonų! 



Vietos redagavimo funkcijos išjungimas.

Galimybė neleisti redaguoti surinktų įrašų vietos

Dar didesnių mygtukų palaikymas! 

Nuorodų įtraukimas į mygtukus 

(pvz. iškvieskite Survey123)

Galimybė automatiškai įrašyti daugiau duomenų, 

pvz., fiksuojamų nuotraukų EXIF informacijos išsaugojimas

ArcGIS QuickCapture naujienos | Funkcijos



✓ Prieinama su ArcGIS Online ar ArcGIS Enterprise 10.7.1 ar vėlesne versija

✓ Field Worker, Creator ir GIS Professional naudotojo tipai gali naudoti nemokamai

ArcGIS QuickCapture | Licencijavimas

ArcGIS QuickCapture v + + +

Viewer Editor Field

Worker

Creator GIS Professional

+ - įtraukta naudotojo tipui, v - įtraukiama su papildoma licencija



Aplikacijų sąraše atsidarome

QuickCapture Designer

projektų konfigūravimo langą

1

2

Spaudžiate "+ NAUJAS PROJEKTAS"

3

Pasirinkite elementų sluoksnius

reikalingus jūsų projektui iš jūsų

sluoksnių ar bendrinamų su jumis

4

Spaudžiate "PIRMYN", suteikiate

projektui pavadinimą ir patenkate į projekto

kongirūravimo langą

5

Mobiliajame įrenginyje atverkite

ArcGIS QuickCapture aplikaciją,

pririsijunkite, parsisiųskite projektą

ir greitai rinkite duomenis

ArcGIS QuickCapture | Darbo pradžia



ArcGIS QuickCapture

naujienų demonstracija



ArcGIS Survey123 

✓duomenų rinkimas, paremtas 

išmaniosiomis formomis

✓esamų duomenų koregavimas

✓duomenis gali rinkti anoniminiai 

naudotojai

✓duomenų rinkimas lauke ir biure

✓palaikomas surinktų duomenų 

ataskaitų generavimas

ArcGIS QuickCapture

✓greitų duomenų rinkimas, 

paremtas mygtukais

✓surinktų duomenų vietos 

koregavimas

✓duomenis renka autorizuoti 

naudotojai

✓duomenų rinkimas judant

✓automatinis renkamų objektų 

nuotraukų fiksavimas

ArcGIS Collector

✓duomenų rinkimas, paremtas 

žemėlapiu

✓esamų duomenų koregavimas ir 

trynimas

✓duomenis renka autorizuoti 

naudotojai

✓duomenų rinkimas lauke

✓ renkamų objektų pritraukimas prie 

esamų (snapping)

Seminaro apibendrinimas

Pagrindiniai ArcGIS duomenų rinkimo programėlių skirtumai: 



Kitame seminare išgirsite

Lapkričio 11 d. seminare išgirsite pristatymą apie 

naują programėlę – ArcGIS Field Maps. 

Registracija į seminarą: https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/artejantys-seminarai-registracija

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/artejantys-seminarai-registracija


Naudingos nuorodos

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

https://learn.arcgis.com/en/

https://www.esri.com/training/mooc/

https://www.hnit-baltic.lt/mokymai/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRp-Yf-V8FEqbN5_YullpEomFBzifnYxa

https://www.youtube.com/user/HNITBALTICuab/videos

https://www.esri.com/training/
https://learn.arcgis.com/en/
https://www.esri.com/training/mooc/
https://www.hnit-baltic.lt/mokymai/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRp-Yf-V8FEqbN5_YullpEomFBzifnYxa
https://www.youtube.com/user/HNITBALTICuab/videos
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