
Ar ArcGIS Experiance Builder nuskaito iš anksto numatytas laukų reikšmes (domenus) be atskirų scriptų? 

- Taip, ArcGIS Experience Builder nuskaito iš anksto numatytas reikšmes duomenų sluoksniuose 
be papildomo programavimo.  

Ar yra planų integruoti valdiklius, kurie leistų kurti skritulines/stulpelines diagramas? 

- Toks valdiklis jau yra integruotas į ArcGIS Experience Builder. Tiesa šiai dienai palaikomos tik 
stulpelinės diagramos.  

Kiek skirtingų šriftų palaiko ArcGIS Experience Builder? Ar galima juos pakeisti? 

- Šiai dienai palaikomi 9 šriftai. Jei yra poreikis pridėti papildomus šriftus tai galima padaryti 
naudojant ArcGIS Experience BUilder Developer Edition 
https://developers.arcgis.com/experience-builder/ 
 

Ar atributiniai laukai palaiko daugiau nei 1 prikabintą nuotrauką? 

- Atributiniai laukai elementų sluoksniuose palaiko daugiau nei vieną prikabintą nuotrauką. 
Atvaizduoti nuotraukas ArcGIS Experience Builder aplinkoje galima Nuotraukos valdiklyje, 
pasirenkant dinaminį atvaizdavimo būdą iš priedų. Jei nuotraukų yra daugiau nei viena prie 
valdiklio atsiras rodyklė su kuria galėsite vaikščioti per nuotraukas. 

Ar galimi atskirų lentelių sąryšiai per unikalius numerius. 

- Taip, tokie sąryšiai yra galimi. Tokius sąryšius galite nustatyti Lentelės valdiklio, Veiksmas 
kortelėje. 
 

Ar palaikomos ryšiais susietos lentelės (related table)? 
- Taip, tokios lentelės yra palaikomos ir galima su jomis atlikti analizes ir kitus norimus veiksmus 

ArcGIS Experience Builder aplinkoje. 
 
Kur nustatomos sukurto puslapio publikavimo lygis? 

- ArcGIS Experience Builder kuriamo turinio lange, šalia mygtuko Publikuoti, spaudžiate ant trijų 
vertikalių taškų ir pasirenkate „Keisti bendro naudojimo nustatymus“. Pateksite į sukurto 
puslapio parametrų langą, kuriame galėsite pasikeisti bendrinimo lygį. 

 

Ar yra galimybė atsiųsti filtruotus lentelės duomenis tiesiai iš sukurto puslapio? 

- Taip, tokia galimybė yra. Viršutiniame dešiniame lentelės kampe rasite mygtuką su keturiais 
taškais, jį paspaudę galėsite atsisiųsti duomenis JSON, CSV, arba GeoJSON formatais.  
 

Ar sukurtą Experience Builder puslapį galima atsisiųsti kaip paketą, kurį galima patalpinti savo web 
serveryje? 

- Galima atsisiųsti naudojant ArcGIS Experience BUilder Developer Edition 
https://developers.arcgis.com/experience-builder/ 
 

Kada bus išleista nauja ArcGIS Experience Builder versija? 

- Nauja versija bus išleista su artimiausiu ArcGIS Online atnaujinimu. 
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