
Datu vizualizācija un kartes izveide ar lietotnes collector for ArcGIS 

reģistrētajiem datiem 

 

Apraksts: šajā instrukcijā veiksiet lauka darbā iegūto datu vizualizāciju 

pielāgojot simbola izmēru, krāsu, pievienosiet kartes tekstu. Piemērā tiks apskatīta 

digitālās kartes izveide, par pamatu ņemot lauka darbā iegūto informāciju izmantojot 

lietotni collector for ArcGIS, par Dzegužkalnā sastopamajām koku sugām. 

Apgūstamās prasmes: 

 datu vizualizācija; 

 digitālās kartes sagatavošana, kopīgošana. 

 

1. Daļa. Reģistrēto datu atvēršana 

 

1. Elementu slāni, kurš tika izmantots lauka datu iegūšanai atveriet sadaļā 

Saturs ( ); 

2. Mans saturs  ir iespējams redzēt iepriekš izveidoto datu slāni un digitālo 

karti, kurā reģistrēti lauka darbā iegūtie dati; 

3. Izvēlies (nospied uz) iepriekš izveidoto digitālo karti. 

4. Kad digitālā karte ir izvēlēta, nospied atvērt, izmantojot Map Viewer  

 

 

2. Daļa. Datu tabula. 

Šajā pamācības daļā tiks parādīts, kā veikt darbības datu tabulā – rediģēt 

ierakstus, pievienot laukus, kārtot datus tabulā. 

1. Lai apskatītu Jūsu lauka darbā reģistrētos datus izvēlies  rādīt tabulu. Kartes 

lejasdaļā ieraudzīsi atribūtu tabulu; 

2. Atribūtu tabulā ir iespējams veikt vairākas darbības ar datiem. 

- Nospiežot uz opcijas ( ) ir iespējams  rādīt izvēlētos ierakstus (ja 

atribūtu tabulā ir iezīmēts kāds ieraksts (iekrāsots gaiši zilā tonī) tas tiks parādīts, 

pārējie ieraksti tiks noslēpti). Centrēt uz izvēli (tabulā izvēlētais ieraksts tiks centrēts 

kartē). Rādīt/paslēpt kolonnas pēc izvēles paslēps/rādīs kolonnas tabulā. Filtrs 



(parāda elementus no tabulas, kas atbilst nodefinētai izteiksmei). Iespēja Pievienot 

lauku tabulai pievieno vēl vienu kolonnu; 

- Nospiežot uz kolonnas nosaukuma var  datus kārtot augošā secībā vai kārtot 

dilstošā secībā, atkarībā no izvēlētā lauka. Statistika – nosaka izvēlētā lauka vērtību 

summu, skaitu, vērtību minimumu, vērtību maksimumu u.c.  

- Aprēķināt – izmantojot vaicājumu valodas Arcade vai SQL veikt aprēķinus 

laukos. Dzēst – izdzēst lauku. 

 

- Labot elementus iespējams nospiežot uz vairāk opciju datu slānim, kuru 

nepieciešams rediģēt, izvēloties iespējot rediģēšanu. Nospiežot dubulklikšķi uz 

rediģējamā ieraksta tabulā var sākt labošanu. 

 

 

3. Daļa. Datu vizualizācija, kartes noformēšana 

Šajā pamācības daļā tiek apskatīts, kā vizualizēt datus, mainīt zīmēšanas stilus, 

izveidot kartes tekstu un rediģēt to. 

1. Lai veiktu elementu vizualizāciju, zem izvēlētā datu slāņa izvēlies  Mainīt 

stilu        ( ); 

2. 1. solī ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus atribūtus no datu slāņa, kuri 

tiks vizualizēti ( ). Lai pievienotu vairākus atribūtus izvēlies 

pievienot atribūtu; 



3. 2.solī ( ) ir jāizvēlas zīmēšanas stils, kurā tiks attēloti 

izvēlētie atribūti datu slānī. Atkarībā no atribūta saturošās informācijas veida 

(skaitliska vai tekstuāla) piedāvātie zīmēšanas stili var atšķirties. Elementiem, kas 

satur tekstu – tipi (unikāli simboli) rāda dažādas elementu kategorijas dažādās 

krāsās, novietojums (atsevišķs simbols) elementi tiek rādīti kā atsevišķi simboli, ar 

to izvietojumu. Elementiem, kas satur skaitliskas vērtības – uzskaitījumi un 

summas (lielums) izmanto dažāda lieluma simbolus, lai parādītu skaitliskus vai 

sarindotus datus, jo lielāks simbols, jo lielāka datu vērtība.  Uzskaitījumi un 

summas(lielums) izmanto dažāda lieluma simbolus, lai parādītu skaitliskos vai 

sarindotos datus. Jo lielāks simbols, jo lielāka datu vērtība. Uzskaitījumi un summas 

(krāsa) izmanto krāsas, lai parādītu skaitliskos vai sarindotos datus, izmantojot krāsu 

paletes, piemēram no gaišākas uz tumšāku. Siltuma karte  parāda augstākas 

aktivitātes apgabalus, izmantojot spilgtākas krāsas. Skaitliskās vērtības ir iespējams 

arī attēlot kā novietojums (atsevišķs simbols) un tipi (unikāli simboli) tāpat kā 

elementiem, kas satur tekstu; 

 

Piemērā: rādāmie atribūti – suga, apkārtmērs un izvēlētais zīmēšanas stils – 

Tipi un lielums. Rezultāts: 

 



4. Izvēloties zīmēšanas stilu var pielāgot simbolus izvēloties opcijas, to krāsu, 

formu, lielumu, caurspīdīgumu, kā arī klasificēt datus, izvēloties klasificēšanas 

metodi un izvēloties klašu skaitu, noapaļot vērtības. 

 

 

5. Kad izvēlēts kartei atbilstošs zīmēšanas stils, nospied PABEIGT           

 ( ), lai digitālājā kartē paliktu veiktās izmaiņas; 

6. Lai pievienotu kartes tekstu, izvēlies datu slāni, kura saturošā informācija 

tiks attēlota, nospied vairāk opciju un izvēlies izveidot kartes tekstu , ja atkārtoti 

vēlies mainīt iestatījumus būs redzama opcija  pārvaldīt kartes tekstu. Ir iespējams 

izvēlēties, kāda informācija no datu tabulas tiks attēlota kartē sadaļā teksts, mainīt 

fontu, burtu lielumu, teksta novietojumu (līdzinājumu) pie simbola. Pēc kartes 

teksta izveides izvēlies labi. Piemērā pievienots kartes teksts par koku apkārtmēriem 

(apkārtmērs_cm), nomainīts burtu lielums, līdzinājums centrā. 

 



7. Izveidojiet kartes nosaukumu, kurš būs redzams kā kartes virsraksts. 

Izvēlies  rediģēt kartes nosaukumu (  ), kā arī, ja 

nepieciešams, nomaini datu slāņu nosaukumus, kuri parādīsies kartes leģendā 

(apzīmējumu sarakstā) – izvēlies vairāk opcijas ( ) uz datu slāņa, kuram mainīsi 

nosaukumu un izvēlies pārsaukt ( ). Piemērā rediģēts kartes 

nosaukums un datu slāņa nosaukums. Rezultāts: 

 

8. saglabā ( ) veiktās izmaiņas, kā arī saglabā veiktās izmaiņas 

darba gaitā; 

9. Ja nepieciešams var koplietot ( ) karti ar citiem lietotājiem, 

padarīt to redzamu ikvienam (publiski), kā arī iegūt saiti uz šo karti, ar kuru 

iespējams dalīties. Izveidoto karti var drukāt ( ) izvēloties tikai karte 

vai karte ar apzīmējumiem, vai saglabāt to. 


