
 

SUTARTINIAI ŽENKLAI 

 

Žemėlapiuose duomenys gali būti pateikiami įvairiais grafinio atvaizdavimo būdais – 
sutartiniais ženklais, kurie turi tam tikrą reikšmę. Pavyzdžiui, savivaldybės gali būti 
atvaizduojamos skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus jose, 
medžiai gali būti atvaizduojami skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo jų rūšies ar 
skirtingais simbolio dydžiais, priklausomai nuo medžio skersmens. 

ArcGIS Online suteikia galimybę žemėlapyje esančius objektus atvaizduoti tiek pagal jų 
kiekybines (vulkanų skaičius, pastatų aukštis, gyventojų skaičius ir t.t.), tiek pagal 
kokybines (kelių kategorijos, žemės drebėjimų stiprumas, medžių rūšys ir t.t.) reikšmes. 

 

Jūsų draugas seismologas paprašė Jūsų pagalbos. Jis nori, kad padėtumėte jam 
sutvarkyti žemės drebėjimų žemėlapį – pakeistumėte žemės drebėjimų sutartinius 
ženklus. Pirmyn! 
 

SLUOKSNIO ĮKĖLIMAS 

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). 

 

https://www.gismokykla.lt/sutartiniai-zenklai-3/
https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/


3. Jums reikės žemės drebėjimų žemėlapio. 

Jei praėjote pamokėlę „Turinio paieška Living Atlas“ Jūsų žemės drebėjimų žemėlapis, 

kuriame turite sutvarkyti sutartinius ženklus yra Jūsų paskyros aplanke. 

Jeigu ne, pamokėlę galite rasti čia. 

Jei šio žemėlapio neturite galite įsikelti naują žemėlapio sluoksnį. 

Prie Layers pasirinkite Add layer (1), iškrentančiame sąraše pasirinkite, kad žemėlapių 

ieškosite Living Atlas (2) rinkinyje. 

Norint sukonkretinti informaciją paieškos laukelyje (3) įveskite frazę „Recent 

earthquakes“ ir pasirinkite Esri sukurtą žemėlapio sluoksnį. 

 

 

Matysite žemėlapio aprašą, nepamirškite su juo susipažinti. Apačioje rasite 

mygtuką Add to map, jį paspaudę pridėsite sluoksnį. 

https://www.gismokykla.lt/turinio-paieska-living-atlas-2/


 

 

KIEKYBINIŲ REIKŠMIŲ ATVAIZDAVIMAS 

Jau išmokote, kaip ieškoti ir įsikelti žemėlapio sluoksnius, Jūsų kita užduotis – pakeisti šių 

duomenų sutartinius ženklus. 

1. Kairėje ekrano pusėje prie sluoksnių matysite du Recent earthquakes sluoksnius Event 

by Magnitude ir Shake Intensity. Dešinėje ekrano pusėje, pasirinkę Properties ir nuėję 

Symbology galite matyti sutartinius sluoksnio ženklus. 

2. Pasirinkite Styles (1), Choose attributes galite rinktis, kuriam atributui keisite 

sutartinius ženklus, pasirinkite Magnitude. 

3. Pasirinkus atributinį lauką, programa iš karto pasiūlo skirtingus stilius, kuriais gali būti 

atvaizduoti žemėlapyje esantys objektai. 

 

4. Sluoksnyje Event by Magnitude įsitikinkite, kad yra pažymėtas stilius Counts and 

Amounts (color) ir paspauskite Style options. Pastebėkite, kad žemėlapyje esantys 

žemės drebėjimai yra atvaizduojami skirtingo dydžio ir spalvos sutartiniais ženklais. 



5. Galite pakeisti simbolių stilių Symbol style (1), pasirinkite tinkamą spalvų paletę, kuri 

vaizduos didžiausio stiprumo žemės drebėjimus ryškiausia spalva, o vis mažesnio 

stiprumo drebėjimus vis mažiau ryškiomis spalvomis. Pažiūrėkite, kaip pasikeitė 

žemėlapis. 

6. Sutartiniai ženklai yra atvaizduojami suskaidant duomenis į penkis 

intervalus Classes (2). Šioje vietoje galite keisti, kokiu būdu duomenys bus grupuojami į 

intervalus, koks bus jų skaičius ir iki kokių vienetų jie bus apvalinami. 

 

7. Taip pat iš iškrentančio sąrašo galite nustatyti vienodą simbolį visiems objektams, 

keisti jų dydį. 

 



8. Pakeiskite visus simbolius. Paspauskite ant simbolio (1), galite naršyti iškrentančiame 

sąraše (2), pasirinkite sutartinių ženklų rinkinį, parinkite simbolius ir pakeiskite jų dydį (3). 

 

9. Skiltyje Transparency pakeiskite sutartinių ženklų permatomumą, Blending – galite 

pasirinkti ženklų išliejimą, o skiltyje Visible range paslinkite slankios juostos slankiklius, 

nustatydami, prie kurių žemėlapio mastelių sutartiniai ženklai bus matomi, o prie kurių – 

išjungiami. 

 

10. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Done du kartus ir peržiūrėkite žemėlapyje 

pateikiamus sutartinius ženklus. 

 

KOKYBINIŲ REIKŠMIŲ ATVAIZDAVIMAS 

1. Norint kiekvienai reikšmei priskirti po skirtingą sutartinį ženklą. Nueikite į skiltį Styles ir 

pasirinkite Choose attributes Magnitude (1)., sąraše suraskite Types (Unique symbols) ir 

pasirinkite Style options (2). 



 

Žemės drebėjimai žemėlapyje vaizduojami skirtingais sutartiniais ženklais, priklausomai 

nuo to, kokio stiprumo buvo žemės drebėjimas. 

2. Pasirinkite Symbol style (1), iššokusiame lange galėsite pakeisti visų sutartinių ženklų 

formą (2), dydį (3), bei parinkti spalvų paletę (4) 

 

3. Norėdami pakeisti sutartinio ženklo spalvą ar formą, paspauskite ant norimo simbolio 

(pvz., 5.2 žemės drebėjimo intensyvumo) (1), pažymėkite norimą užpildo spalvą (pvz., 

mėlyna) ir formą (pvz., skritulys) ir paspauskite Done. Žemėlapyje iš karto matysite 

simbolius su pakeista spalva. 



 

4. Kiekvienam simboliui galite parinkti spalvą iš RGB paletės Custom color, pritaikyti 

permatomumą Transparency bei pakeisti kontūrus Outline. 

 

5. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Done du kartus ir peržiūrėkite žemėlapyje 

pateikiamus sutartinius ženklus. 

 

KARŠTŲJŲ TERITORIJŲ ATVAIZDAVIMAS 

Karštųjų teritorijų žemėlapius galima sukurti tik tuo atveju, jeigu sluoksnis yra sudarytas 

iš taškinių elementų. Kai šių elementų žemėlapyje yra labai daug ir jie yra arti vienas kito, 

sunku įžvelgi didesnes taškų santalkos vietas. Parinkus aktyvių židinių stilių, žemėlapyje 



atvaizduojami santykiniai tankio plotai su besikeičiančiomis spalvomis. Ten, kur 

elementų santalka didesnė, spalva yra „karštesnė“. Kadangi žemės drebėjimų užfiksuota 

nemažai ir jų dažnai pasitaiko šalia vienas kito galime pritaikyti šį metodą. 

1. Prie stiliaus Styles (1) pasirinkite Heat Map ir spauskite Style options (2). 

 

2. Pasirinkę Symbol style (1), galite pasirinkti tinkamą spalvų paletę (2), taip pat nustatyti 

paveikiamos teritorijos dydį (3). 

 

3. Spauskite Done. 



 

Jūsų užduotis įvykdyta! 

Žemėlapyje pakeitėte sutartinius ženklus. 

 

NEPAMIRŠKITE IŠSAUGOTI ŽEMĖLAPIO 

1. Jeigu žemėlapį su įkeltais sluoksniais norite turėti turinyje – nepamirškite jo išsaugoti. 

Paspauskite ekrano kairėje esantį mygtuką Save. 

 

Naujai atsidariusiame lange suveskite prašomą informaciją: 

Pavadinimas (Title) – žemėlapio pavadinimas (būtinas laukas). 

Raktažodžiai (Tags) – žodžiai ar trumpos frazės, apibūdinančios žemėlapį. Pagal šiuos 

raktažodžius žemėlapiai surandami galerijoje. Jų galite nurodyti daugiau nei vieną 

(būtinas laukas). 

Aprašymas (Summary) – trumpas žemėlapio temos aprašymas (laukas nebūtinas). 

Įrašyti aplanke (Save in folder) – aplanko, kuriame bus išsaugotas žemėlapis, 

pavadinimas. 

Neužmirškite pasirinkti Save map! 



 

 


