
 
PROJEKTŲ KŪRIMAS QUICKCAPTURE 

 

QuickCapture nuo ArcGIS Survey123 skiriasi tuo, jog QuickCapture skirtas greitam 
duomenų įvedimui ir išsiuntimui, atliekant tyrimus lauke, galima duomenis greitai 
užfiksuoti, o Survey123 labiau skirtas atlikti apklausoms. 

 

Sukurkite naują projektą grafiti fiksavimo su ArcGIS QuickCapture. 

Jūs su komanda kuriate projektą, kuriame norite fiksuoti grafiti Vilniaus mieste. Lengvai ir 
greitai užfiksuoti lauko stebėjimus galima su ArcGIS Online QuickCapture programėle. 
Su QuickCapture galite fiksuoti stebėjimus iš judančios transporto priemonės, kol 
vaikštote, apžiūrite vietas, o užfiksuotus duomenis realiu laiku siųsti analizei. 

 

Vaizdo medžiaga, kaip kurti QuickCapture projektą 
 

SLUOKSNIŲ KŪRIMAS 

Norint sukurti naują QuickCapture projektą, pirmiausia Jums reikia sukurti sluoksnį su 
atributais, kurie bus naudojami projekto informacijai kaupti. 
1. Pirmiausia prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros (jei paskyros dar neturite, 
susikurkite ją pagal instrukciją). 
2. Nueikite į skiltį Turinys. 

 

3. Spauskite Sukurti (1) ir pasirinkite Elementų sluoksnis (2). 

 

https://www.gismokykla.lt/projektu-kurimas-quickcapture/
https://www.youtube.com/watch?v=j4Ntar292KU
https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/


4. Pasirinkite Kurti sluoksnį (1), čia galite pasirinkti kokio tipo bus sluoksnis – su linijiniais 
objektais, taškiniais, poligoniniais ar kombinuotas. Šiuo atveju grafiti žymėjimui Jums 
reikės pasirinkti taškinį Points (2). 

 

5. Pasirinkę spauskite Toliau. Šiame žingsnyje priartinkite Vilniaus miesto teritoriją, kad 
atidarius sluoksnį žemėlapyje iškart būtų rodomas Vilniaus miestas, spauskite Toliau. 

 

6. Šiame žingsnyje įveskite pavadinimą, raktažodžius, santrauką bei aplanką, kuriame 
norite įrašyti žemėlapį. Spauskite Atlikta. 



 

ATRIBUTŲ KŪRIMAS 

Sukūrus sluoksnį Jums reikia sukurti atributus, kurie bus fiksuojami QuickCapture 
projekte. 

1. Nueikite į skiltį Duomenys (1) ir pasirinkite Laukas (2). Sąraše matysite atributus, kurie 
automatiškai sukuriami kiekvienam sluoksniui, tačiau Jums reikia sukurti naujų atributų, 
spauskite Pridėti (3). 

 

2. Šis atributas bus skirtas užfiksuoti ant kokio pastato tipo yra nupieštas grafiti. Įveskite 
lauko pavadinimą, pavadinimą, kuris bus rodomas ir tipą – eilutė (tai reiškia tekstas). 
Spauskite Pridėti naują lauką. 



 

3. Lygiai taip pat sukurkite dar vieną atributą – Grafiti vertinimas. 

 

DUOMENŲ REIKŠMIŲ KŪRIMAS 

Norint išvengti klaidų, kai bus įvedami duomenys, Jums reikia sukurti atributams 
domenines reikšmes – tai tokios reikšmės, kurios nustatytos iš karto ir nereikia įvesti 
teksto ranka. 

1. Atributų sąraše pasirinkite atributą Statinio tipas. Spauskite Sukurti sąrašą (1). 

 



2. Laukeliuose įveskite pastatų tipus, pavyzdžiui, daugiabutis, privatus pastatas, 
inžinerinis statinys, tvora, viešasis pastatas, neužmirškite įvesti reikšmės kita. Spauskite 
Įrašyti. 

 

3. Lygiai taip pat sukurkite domenines reikšmes – Tinkamas, Netinkamas, Svarstytinas – 
atributui Grafiti vertinimas. Spauskite Įrašyti. 

 

ŽEMĖLAPIO VIZUALIZACIJA 

Jums reikia nurodyti, kaip QuickCapture programėlėje bus vizualizuojami duomenys. 

1. Nueikite į skiltį Vizualizacija. 

 

2. Spauskite ant Keisti stilių ikonėlės. 

 

3. Pasirinkite rodytiną atributą skiltyje – iš iškrentančio sąrašo pasirinkite Statinio 
tipas (1). Pasirinkus atributinį lauką, programa iš karto pasiūlo skirtingus stilius, kuriais 
gali būti atvaizduoti žemėlapyje esantys objektai. Pasirinkite stilių Tipai (Unikalūs 
simboliai) (2). Spauskite Parinktys. 



 

4. Paspaudus ant simbolio, galite pakeisti spalvas. Spalvos, kurias parinksite bus 
vaizduojamos ir QuickCapture programėlėje. 

 

5. Spauskite Gerai, tuomet Atlikta, bei Įrašyti sluoksnį. 

QuickCapture PROJEKTO KŪRIMAS 

1. Nueikite į Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkite QuickCapture (2). 



 

2. Spauskite Naujas Projektas bei Pradėti nuo esamų sluoksnių. 

 

3. Pasirinkite sukurtą Grafiti sluoksnį bei spauskite Pirmyn. 
4. Parašykite projekto pavadinimą, el. paštą, su kuriuo galėsite atkurti duomenis, bei 
katalogą, kuriame įrašysite duomenis. Spauskite Kurti. 

 

PROGRAMĖLĖS KONFIGŪRAVIMAS 

Sukūrėte naują projektą QuickCapture programėlėje, Jums lieka jį šiek tiek sutvarkyti. 

Programėlėje matote, kaip vaizdas atrodys telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Taip 
pat iš iškrentančio sąrašo galite nusistatyti ir pažiūrėti, kaip projektas atrodys 
skirtinguose įrenginiuose. 



 

Pastebėkite, kad spalvos, kurias nustatėte Statinių tipų domeninėms reikšmėms ArcGIS 
Online, yra atvaizduojamos ir programėlėje. 

 

Pirmiausia peržvelkime bendrus nustatymus. 
1. Spauskite ant nustatymų ikonėlės. 

 

2. Skiltyje Bendra galite pakeisti fono spalvą, nustatyti, kokiu tikslumu bus matuojami 
duomenys, pavyzdžiui, jei turite ir esate sukonfigūravę gerą GPS imtuvą, tikslumą galite 
padidinti, nustatyti nuotraukos dydį. 



 

3. Prie sluoksnių galite matyti savo į projektą pridėtus sluoksnius. 

 

Pastaba: į projektą Jūs galite pridėti ne vieną sluoksnį, sluoksniai gali būti linijinių, 
taškinių ar poligoninių objektų. Kiek sluoksnių Jums reikės priklauso nuo projekto, kurį 
vykdote. 
4. Skiltyje Žemėlapis galite pasikeisti žemėlapio pagrindą. 

 



5. Skiltyje Projekto išsami informacija galite keisti projekto pavadinimą, pridėti aprašą. 
6. Skiltyje Išskirtinės grupės, jei kuriate projektą, kuriame yra linijinių ir plotinių objektų, 
galite sukurti išskirtines grupes, kad keli mygtukai nefiksuotų nepertraukiamų duomenų. 
7. Skiltyje Projekto naudotojo įvestis galima įvesti, kad projekto naudotojas prieš 
įvedant duomenis įvestų užfiksuotą įrašą. Jeigu reikia galima taikyti užuominą, padaryti, 
kad įvestis būtų privaloma. 
8. Paspauskite mygtuką Daugiabutis. Galite keisti mygtuko išvaizdą – pavadinimą, dydį, 
spalvą, formą, sienos spalvą, taip pat pridėti ikonėlę iš savo kompiuterio. 

 

9. Skiltyje Duomenys galite keisti sluoksnį, užfiksavimo rėžimą. Pažymėkite, kad būtų 
galima Fotografuoti bei, kad šis veiksmas Būtinas. 



 

10. Skiltyje Fiksuoti laukus paspauskite prie Grafiti vertinimas esančią ikonėlę ir 
pasirinkite Mygtuko naudotojo įvestis (1). 

 

 

11. Pasirinkite Sukurti naują, atsidariusiame lange įveskite pavadinimą bei pažymėkite, 
kad tai privalomas atsakymas. Ši funkcija leis naudotojui žymint grafiti įvesti domenines 
reikšmes, kurias kūrėme ArcGIS Online 



 

12. Pakartokite 8-10 žingsnius pasirinkę kitus mygtukus. 
13. Išsaugokite projektą Save. 

 

 

DIZAINO KEITIMAS QuickCapture 

Galite pakoreguoti programėlės dizainą 

1. Paspauskite ant Grupės. 

 

2. Pakeiskite Grupės užrašą, padarykite Stulpelių skaičių 1, galite pakeisti Sienos spalvą. 



 

 

3. Nepamirškite projekto Išsaugoti bei, jei norite, kad projektą rastų kiti projekto dalyviai 
turite jį Bendrinti. 

 

PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS 



1. Norėdami naudotis programėle ir rinkti lauke duomenis, pirmiausia atsisiųskite 
QuickCapture į savo išmanųjį įrenginį. 
2. Joje prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros. 
3. Norint surasti projektą, galima nuskaityti jo QR kodą, arba ieškoti Naršyti projektus, 
ten galėsite rasti projektus, kurie su Jumis bendrinami. Pasirinkite savo projektą. 

 

Ir viskas! Galite pradėti rinkti duomenis. 

 

SURINKTŲ DUOMENŲ PANAUDOJIMAS 

1. Visi Jūsų surinkti duomenys įsirašo į projekto sluoksnį. Grįžkite į ArcGIS 
Online, Turinyje pasirinkite Grafiti sluoksnį. Pasirinkę Duomenys, matysite visus projekto 
metu surinktus duomenis, atributinę informaciją. Prie Nuotraukos ir failai galite peržiūrėti 
nuotraukas. 



 

2. Atverkite žemėlapio sluoksnį Map Viewer. Žemėlapyje matysite surinktus duomenis, 
kurie pavaizduoti taškais. 

 

3. Galite pakeisti objektų sutartinius ženklus (žiūrėti pamoką Sutartiniai ženklai). 
4. Paspaudus ant objekto, iškyla langas su objekto atributine informacija, prisegta 
nuotrauka. Jei reikia, galite sutvarkyti iškylančius langus (žiūrėti pamoką Žemėlapių 
kūrimas, 4. Iškylantys langai). 

 

5. Jei norite išsaugoti sukurtą žemėlapį, spauskite Save, suveskite žemėlapio 
pavadinimą, aprašą, raktažodžius ir išsaugokite. 

 

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

