
 

ARCGIS DASHBOARDS ŠVIESLENTĖS 

 

Jūs turite Klaipėdos apskrities statistikos duomenų internetinį žemėlapį su kiekvienos savivaldybės 

statistiniais duomenimis ir norite sukurti švieslentę, kurioje duomenis būtų galima matyti, lyginti. 

INTERNETINIO ŽEMĖLAPIO SUKŪRIMAS 

1. Pirmiausia prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros (jei paskyros dar neturite, 

susikurkite ją pagal instrukciją). 

2. Nueikite į Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkite Map Viewer (2). 

 

 

3. Pasirinkite Add layer (1). Pasirinkite, kad ieškosite ArcGIS Online rinkinyje (2), 

paieškos laukelyje įveskite Savivaldybių statistika (3) ir pasirinkite sluoksnį savivaldybių 

statistika (4). 

https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/


 

 

4. Panaudojant filtrą nustatykite, kad būtų rodoma tik Klaipėdos apskritis. (Kaip naudoti 

filtrus galite rasti pamokoje Naudojimasis filtrais) 

5. Pakeiskite sutartinius ženklus savivaldybėms (Kaip keisti sutartinius ženklus žiūrėkite 

pamokoje Sutartiniai ženklai). 

6. Sutvarkykite iškylančius langus (Kaip tvarkyti iškylančius langus žiūrėkite 

pamokoje Žemėlapio kūrimas, 4. Iškylantys langai). 

7. Išsaugokite savo sutvarkytą žemėlapį. 

ŠVIESLENTĖS KONFIGŪRAVIMAS 

1. Nueikite į Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkite Dashboards (2) programėlę. 

https://www.gismokykla.lt/filtrai/
https://www.gismokykla.lt/sutartiniai-zenklai-3/
https://www.gismokykla.lt/zemelapio-kurimas-3/


 

2. Spauskite Create Dashboard. 

3. Įveskite švieslentės pavadinimą, raktažodžius, aprašymą ir apačioje spauskite Create 

Dashboard. 

 

4. Paspaudę + (1) galite rinktis, ką norėsite pridėti į švieslentę. Pasirinkite 

pridėti Map (žemėlapį) (2). Pridėkite savo sukurtą Klaipėdos apskrities statistikos 

žemėlapį. 



 

5. Skiltyje Settings galite nustatyti žemėlapio parametrus. Spauskite Done. 

6. Parametrų skiltyje galite nusistatyti temines infografiko spalvas (1), o prie daugiau 

parinkčių (2) galite nusistatyti temą – tamsią arba šviesią. 

 

DIAGRAMŲ KŪRIMAS 

1. Pridėkite stulpelinę diagramą Serial chart. Pasirinkite žemėlapio sluoksnį. 

 



2. Skiltyje Data pasirinkite, kad kategorijos būtų sudaromos iš 

elementų Features (1).  Kategorijos lauke iš sąrašo suraskite Savivaldybės 

pavadinimas (2), o prie Series Field spauskite pridėti ir iš sąrašo pasirinkite atributą, 

kuris bus vaizduojamas grafike (šiuo atveju 1000 gyventojų tenka lengvųjų automobilių) 

(3). 

 

3. Kitose skiltyse galite nustatyti vertikalios ir horizontalios ašių parametrus, jų 

pavadinimus, parinkti grafiko spalvas, General skiltyje Name ir Title parašykite grafiko 

pavadinimą. 

4. Skiltyje Actions galite nustatyti, kad spaudžiant ant grafiko duomenų, žemėlapyje 

būtų rodoma būtent ta savivaldybė. 

 



5. Skiltyje Guides galima pridėti tikslus, pavyzdžiui, jei žinote, koks yra grafike 

vaizduojamo atributo šalies vidurkis, galite sukurti tikslą, kuris grafike nustatys liniją, kuri 

vaizduos šalies vidurkį. 

 

6. Baigus konfigūruoti grafiką spauskite Done. 

 



FILTRŲ KŪRIMAS 

1. Pridėkite šoninį stulpelį Side panel, būtent juose galima pridėti filtrų, pridėkite filtrą, 

kuris leis pasirinkti, kokias savivaldybes norite matyti. Įveskite šoniniam stulpeliui 

pavadinimą Filtrai, galite nustatyti teksto dydį, spalvą ir kitus parametrus. 

 

2. Sukūrus šoninį stulpelį į jį galima pridėti filtrų. Spauskite Pridėti kategoriją. 

 

3. Spauskite Filter +. 

4. Kategorijoms pasirinkite Grouped Values (1) sugrupuotas reikšmes, pasirinkite jūsų 

žemėlapio sluoksnį. Kategorijos lauke sąraše suraskite atributą Savivaldybės 

pavadinimas (2). Rūšiuoti pagal skiltyje (Sort By) taip pat pasirinkite Savivaldybės 

pavadinimas (3) 



 

5. Skiltyje Selector įrašykite filtro pavadinimą. Selection galite pasirinkti ar leisite 

pasirinkti tik vieną atributo elementą, ar neriboti pasirinkimo, taip pat galite pasirinkti, 

kaip atrodys filtro pasirinkimai – kaip sąrašas (dropdown), mygtukai (button bar) ar 

langeliai (checkboxes). 

 

6. Skiltyje Actions (1) pridėkite objektus, kurie reaguos į pritaikytą filtrą. Tai reiškia, kai 

pritaikysite filtrą, pavyzdžiui, pasirinksite Šilutės savivaldybę, į filtrą reaguos ir žemėlapis, 

ir Jūsų sukurtas grafikas ir bus rodoma informacija tik apie Šilutės savivaldybę. 



 

INDIKATORIAUS ĮRANKIS 

Tai įrankis, kuris skaičiuoja sumą. 

1. Spauskite + ir pridėkite Gauge. 

 

2. Skiltyje Data pasirinkite, kad būtų skaičiuojama suma (1) ir pasirinkite atributą, kurį 

skaičiuos, šiuo atveju Automobilių kelių ilgis km 2018 m. 



 

3. Skiltyje Gauge galite nusistatyti, kokio tipo bus įrankis – apskritimas (circle), pasaga 

(horseshoe) ar pusė apskritimo (half donut). Galite pasirinkti spalvą. 

 

4. Skiltyje General įveskite pavadinimą. 

5. Nepamiškite pridėti šio įrankio prie filtrų, jog būtų aktyvus juos naudojant. 

6. Sukurtus elementus galite stumdyti (Drag item), keisti jų dydį naudodamiesi rodykle 

atsirandančia tarp elementų. 

7. Išsaugokite savo infografiko švieslentę. 

 



• Sukurtą infografiką galite peržiūrėti čia. 

• Vaizdo įrašas, kaip kurti infografikus Dashboard programėle čia. 

 

https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/86645e543a4b409c9cc13ef15fe38d56
https://www.youtube.com/watch?v=h5QzD93NOWE&t=1909s

