
 

TURINIO PAIEŠKA LIVING ATLAS 

 

Išmokite ieškoti įvairių turinio elementų (duomenų, žemėlapių, programėlių ir kt.) ArcGIS 
Online sistemoje ir juos peržiūrėti! 

Jums patikėta užduotis išsiaiškinti, kur neseniai buvo užfiksuoti žemės drebėjimai, kartu 
išsiaiškinti, kaip pasaulyje pasiskirstę gyventojai bei pagalvoti, kaip tai gali pagelbėti! 
Vėliau pamatysime, ką dar galima sužinoti iš šių duomenų. 

 

 

 

TURINIO PAIEŠKA LIVING ATLAS IR ArcGIS ONLINE 

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

susikurkite ją pagal instrukciją). 

2. Norint rasti duomenis reikalingus Jūsų užduočiai, reikės pasinaudoti Gyvuoju pasaulio 

atlasu. Jį galite pasiekti per Turinys (1) ir pasirenkant Gyvasis pasaulio atlasas (2). 

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


 

 

3. Jūs ieškote informacijos apie neseniai įvykusius žemės drebėjimus, tad laukelyje 

įveskite „Recent earthquakes“ bei pasirinkite Esri sukurtą žemėlapio sluoksnį. Arba galite 

rinktis viršuje dešinėje esančią Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkti Living Atlas (2). 

Norint naršyti gyvąjį pasaulio atlasą pasirinkite Browse (3). 

 



 

Kadangi Jūs ieškote informacijos apie neseniai įvykusius žemės drebėjimus, laukelyje 

įveskite „Recent earthquakes“ (4), bei pasirinkite Esri sukurtą žemėlapio sluoksnį. 

4. Perskaitykite žemėlapio aprašą. Žemėlapį galite atverti per Map Viewer (1) arba 

atverti iš iškrentančio sąrašo Map Viewer (2), ją ir pasirinkite. 

 

Pastaba: Ne visi žemėlapiai gali būti atveriami Map Viewer. 

TRUMPAI SUSIPAŽINKITE SU MAP VIEWER  

1. Atsivėrus žemėlapiui, kairėje ekrano pusėje matysite sluoksnius (Layers), 

Basemap skiltyje galėsite pakeisti pagrindo žemėlapį, o Legend skiltyje matysite 

žemėlapio sutartinius ženklus, taip pat dešinėje esančioje skiltyje Properties galėsite 

keisti žemėlapio nustatymus – stilių, permatomumą, taikyti filtrus ir t.t. 



 

 

Map Viewer taip pat galite pasiekti per Programėlių vykdyklę. 

 

 

 

 



SKAITYKITE ŽEMĖLAPIO INFORMACIJĄ IR PRIDĖKITE 
NAUJĄ SLUOKSNĮ 

 

Jūs jau įvykdėte dalį savo užduoties ir atsidarėte informaciją apie naujausius žemės 

drebėjimus! Tačiau žemėlapis ne tik vaizduoja žemės drebėjimų vietą, apie drebėjimus 

galima sužinoti ir daugiau. 

1. Kiekvienas taškas žymi žemės drebėjimo vietą, tačiau po juo slepiasi ir daugiau 

informacijos. Paspauskite ant bet kurio taško ir sužinosite daugiau informacijos apie 

įvykį. 

 

 

2. Jūs dar turite sužinoti, koks pasaulyje gyventojų tankumas. Tam įgyvendinti Jums 

reikės pridėti naują sluoksnį. 

Prie Layers pasirinkite Add layer, tuomet iškrentančiame sąraše pasirinkite ArcGIS 



Online (1). Jums reikia sukonkretinti paiešką, paieškos laukelyje (2) įveskite „Population 

density“ ir pasirinkite GPWv4 Population Density, 2015, ArcGIS StoryMaps žemėlapį. 

 

Nepamirškite susipažinti su žemėlapio aprašu. 

3. Aprašo apačioje rasite dvi žemėlapio įkėlimo galimybes: pridėti kaip sluoksnį Add to 

map arba kaip pagrindo žemėlapį Use as basemap. Jeigu pasirinksite kaip sluoksnį, 

naujas elementas bus įkeltas į žemėlapį ir atvaizduojamas ant jūsų naudojamo pagrindo 

žemėlapio (pvz., Maps.lt topo LKS). Jeigu pasirinksite kaip pagrindo žemėlapį, naujas 

elementas bus įkeltas kaip pagrindo žemėlapis, o tas, kuris buvo naudojamas prieš tai 

(pvz., Maps.lt ortofoto) bus pašalintas. Jūs norite pridėti naują sluoksnį, tad taip ir 

padarykite. 

 

Atkreipkite dėmesį, kad įkeltas sluoksnis atsidūrė sluoksnių sąrašo viršuje ir uždengia 

kitus sluoksnius. Jūs norite aiškiai matyti žemės drebėjimus, todėl turite pakoreguoti 

sluoksnio buvimo padėtį. 



 

Štai Jūs jau įvykdėte savo užduotį ir sudarėte naują žemėlapį! 

Toks žemėlapis gali daug kam padėti vertinant, kokią žalą žemės drebėjimas padarys 

žmonėms ir miestams. Tankiai apgyvendintos teritorijos esančios žemės drebėjimų 

zonos gali geriau pasiruošti priimti tokius įvykius: įtvirtinti miestus, paruošti žmonių 

evakuacijos planą ir t.t. ArcGIS Online suteikia galimybę sujungti bei pritaikyti jau 

esančius duomenis ir gauti naujus rezultatus. 

 

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! 

 

 


