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1 LABORATORINIS DARBAS

Programos ArcView darbo aplinka
Įvadas
Laboratorinis darbas yra dalyko „Aplinkos geografinės informacinės
sistemos” sudėtinė dalis, skirta teorinėms žinioms apie Geografines informacines sistemas gilinti ir jas pritaikyti praktiškai. Laboratorinio
darbo pavyzdžiai ir užduotys yra pagrįsti programa Arc View, dirbančia
pagal panašius principus kaip ir kitos GIS programinės įrangos.

Programos ArcView darbo aplinka
Programoje vektoriniai erdviniai duomenys (grafinė dalis ) saugomi
Shape (.shp) formato bylose , atributiniai duomenys – DBF (.dbf) formato bylose, ryšį tarp erdvinių ir atributinių duomenų užtikrina SHX(. shx)
formato byla. Rastrinių duomenų bylų formatas yra TIFF (.tif),Mr(.
sid).
Pagrindinis langas
Programos pagrindinis langas yra vieta, kur pradedami visi veiksmai ir operacijos su geografiniais duomenimis
Meniu juosta
Mygtukǐ juosta

Ʋrankiǐ juosta

Bǌsenos juosta

Pagrindiniame lange yra:
Projekto langas
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-	meniu juosta (programą išskleidžiančių priemonių pavadinimai);
-	mygtukų juosta (dažniausiai naudojamų meniu funkcijų
procedūrai paspartinti);
-	įrankių juosta ( darbui reikalingi įrankiai, kuriais atliekama pasirinktos priemonės operacija)
-	projekto langas ( surašomi projekto lange esančių duomenų
pavadinimai ir jų pavidalas, t.y. „Vaizdai”, „Lentelės”, „Grafikai”, „Maketai”, „Skriptai”).
-	būsenų juosta (trumpi meniu apibūdinimai, matavimo rezultatai).
Vartotojo meniu
išsaugomas projektas,
vaizdo papildymas tema,
projekto savybių langas,
sutartinių ženklų redaktorius,
temos atributų lentelė,
atributų informacija,
erdvinių duomenų pažymėjimas, perkėlimas,
erdvinių
duomenų redagavimas
geometrinių figūrų įvedimas
Projektai
Visos procedūros ir operacijos, atliekamos ArcView aplinkoje,
yra saugomos projektuose. Vienu metu galima dirbti tik su vienu projektu. Projektas jungia visus naudojamus komponentus konkrečiam
uždaviniui išspręsti ar tikslui pasiekti. Tai ASCII formato dyla su
plėtiniu .apr. Projektuose paprastai naudojami dokumentai yra Vaizdas (View), Lentelės (Table), Grafikas (Chart), Brėžinys (Layout),
Makroprogramos (Script).
Norėdami sukurti naują arba dirbti su jau egzistuojančiu projektu,jį
išsaugoti, naudojame meniu komandą File.
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Vaizdas
Programoje ArcView su geografiniais duomenimis dirbama interaktyviuose žemėlapiuose, vadinamais vaizdais. Vaizduose pateikiami esami, kuriami nauji, analizuojami geografinių duomenų erdviniai
duomenys, jų išsidėstymas.
Grafinis objektǐ
vaizdavimas
Legenda

Vaizdo dokumentas yra suskirstytas į dvi dalis – legenda (sluoksnių
arba temų sąrašas ir erdvinius duomenis atitinkančių simbolių rinkinys) ir grafinė objektų vaizdavimo dalis.
Temos
Temų sąrašas pateikiamas kairėje vaizdo pusėje. Kiekviena tema
turi savo pavadinimą, simbolį, kuriuo vaizduojami objektai žemėlapyje,
ir pažymėjimo laukelį
. Temos vaizduojamos tik tuomet, kai šis
laukelis yra pažymėtas.
Kiekviena tema turi sutartinius ženklus, vaizduojamus po jos pavadinimu temų sąraše. Sutartiniai ženklai gali būti keičiami sutartinių
ženklų redaktoriumi.
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Svarbi yra temų rikiavimo tvarka sąraše. Temos pradedamos
vaizduoti nuo viršutinės esančios sąraše, todėl reikia sekti, kad viena
tema neuždengtų kitos. Temų išdėstymas sąraše keičiamas nuspaudus
kairį pelės klavišą ant temos pavadinimo ir neatleidus „velkama” į kitą
vietą.
Bet kokie veiksmai su tema galimi kai tema yra aktyvi. Tai padaroma paspaudus ant jos kairiu pelės klavišu vieną kartą, tuomet temos
pavadinimas yra optiškai iškilęs.
Lentelės
Geografinių duo
menų atributai pateikiami lentelėse. Lentelių
eilutės pateikiami įrašai
(records), o stulpeliuose
– laukai (fields). Įrašai
– tai geografinių objektų
pavadinimai (valstybė),
laukai – geografinių
objektų savybės arba
atributai (valstybės plotas, gyventojų skaičius).
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Diagramos
Tai grafinė atributų išraiška, pateikiama įvairių formų diagramomis. Diagramos yra susijusios su vaizdais ir lentelėmis, t.y. keičiantis
vaizdo ar lentelių duomenims atitinkamai keičiasi ir diagramos.

Brėžiniai
Brėžiniai – tai demonstracinių planų, žemėlapių, kuriuose gali būti
naudojami vaizdai, lentelės, diagramos ir kiti dokumentai, kūrimas ir
maketavimas. Kartu tai ir dinamiška spausdinimo aplinka, atspindinti
kituose dokumentuose atliktus pakeitimus.
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Makroprogramos
Naudojantis Avenue programavimo kalba galima sukurti naujas
makroprogramas, leidžiančias pakeisti, automatizuoti ir pertvarkyti
savo reikmėms visas ArcView programinės įrangos funkcijas. ESRI
kompanija siūlo daug jau paruoštų makroprogramų.
Darbas su projekto dokumentais.
Reikia sukurti vaizdą, kuriame būtų pateikiami Estijos, Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos valstybių geografiniai duomenys, iliustruojami
šiais projekto dokumentais: vaizdas, lentelė, grafikas.

Grafikas

Projektas

Darbo eiga susideda iš keleto etapų:
1) esančio ArcView projekto atidarymas;
2) reikiamų objektų išskyrimas;
3) reikiamos teritorijos didinimas;
4) objektų įvardinimas;
5) atributų grafinis vaizdavimas;
6) žemėlapio paruošimas.
ArcView projekto atidarymas
Įjunkite ArcView
Iš File meniu pasirinkite Open Project.
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Lentelơ

Vaizdas

Atidarytoje dialogo lentelėje pasirinkite katalogą ‘avtutor’, kur
surašyti pratimams atlikti reikalingi duomenys. Pakatalogyje ‘arcview’
pasirinkite failą ‘qstart.apr’ ir spauskite OK.

Atidaromas Projekto langas, iš kurio pasiekiami visi kiti ArcView
dokumentai. Galite pastebėti, kad qstart.apr projekte yra 3 vaizdai
(Views). Tai yra žemėlapiai, kuriuos galima nupiešti ekrane, analizuoti, redaguoti ir pan.
Atidarykite vaizdą ‘World’ dukart paspaudę kairį pelės klavišą
ant pastarojo užrašo. Atidarytame vaizde rodomos pasaulio šalys.
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Temos rodomos vaizde tik tada, kai jos yra „ aktyvios” - .
Temų sąraše išjunkite temą ‘Projected population in 2000’.
Temų sąraše įjunkite temą ‘Life expectancy’, rodančią vidutinę
gyvenimo trukmę.
Įjunkite temas ‘Rivers’ ir ‘Lakes’, atitinkamai parodančias
didžiųjų upių ir ežerų padėtį.
Pakeiskite temų sąrašo eiliškumą.
Reikiamų objektų išskyrimas
Reikiamus objektus galima išskirti juos pažymint vaizde arba
atributų lentelėje. Išskirti objektai nuspalvinami geltonai. Vaizde objektai pažymimi įrankiu
(Select Feature).
Aktyvios temos atributų lentelės atidaromos naudojant mygtuką
(Open Theme Table). Atributų lentelėje, pažymėję įrankį
ir laikydami nuspaustą Shift klavišą, pažymėkite reikiamų valstybių (Estija, Latvija, Lietuva, Baltarusija) įrašus (eilutes).

Sugrįžę į vaizdo dokumentą pastebėsite, kad reikiamos valstybės
taip pat yra pažymėtos, t.y. nuspalvintos geltonai.
Įjunkite didinimo (Zoom In) ikoną .
Laikydami nuspaustą pelės mygtuką pažymėkite didinimo
stačiakampį taip, kad reikiamos valstybės - visiškai patektų į jį. Jei
padarėte klaidą, tai prie buvusio vaizdo grįžtama spaudžiant ‘Zoom to
Previous Extent’ - .
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Pažymėtos valstybės gali būti padidinamos naudojant mygtuką
- (Zoom to Selected Features).

Objektų įvardinimas
Vaizde esantys objektai gali būti įvardinami, užrašant jų pavadinimus. Jei norimas užrašas yra atributų lentelėje, tai naudojamas
įrankis
(Label). Nustačius žymeklį ant reikiamo objekto ir paspaudus pelės mygtuką, rodomas objekto pavadinimas. Užrašo padėtis
gali būti keičiama – tam naudojamas įrankis , pažymimas norimas
užrašas ir velkama į naują padėtį. Gali būti keičiamos pažymėtų užrašų
šrifto charakteristikos (CTRL+P įjungus simbolių paletei ir pasirinkus
teksto charakteristikas).
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Pavadinimų pažymėjimas panaikinamas spaudžiant
oje, kur jokių kitų objektų nėra.

toje viet-

Atributų grafinis vaizdavimas
Diagramos arba grafikai yra populiarūs būdai vaizdžiai pademonstruoti geografinius duomenis arba jų savybes, šiuo atveju – nustatyti
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos valstybių teritorijų plotus.
Tema, vaizduojanti valstybes, aktyvi, atidarome atributų lentelę.
Įsitikiname, kad reikalingos valstybės yra pažymėtos. Spaudžiame
grafiko kūrimo mygtuką
(Create Chart). Atsidariusio dialogo
langelyje Name pakeičiame įrašydami Plotas. Langelyje Fields yra
sąrašas atributų lentelės laukų, kurių diagramos gali būti sudaromos.
Langelyje Fields parenkame Area ir spaudžiame Add mygtuką.
Laukas Area perkeliamas į Groups sąrašą, kurio diagramos gali būti
sudaromos. Apačioje Fields langelio yra Label Series Using langas,
rodantis kaip įvardinti kiekvieną grafiko punktą.
Lange Label Series Using parenkame atributų lentelės lauką,
rodantį valstybės pavadinimą -Abbraname.
Paspaudus OK sukuriama pažymėtų valstybių teritorijų plotų
diagrama.
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ArcView programa leidžia braižyti 6 tipų diagramas, taip pat
modifikuoti visus kuriamos diagramos elementus. Tai atliekama diagramos elementų savybių mygtuku
(Chart Element Properties).
Žemėlapio paruošimas
Žemėlapio paruošimas – tai įvairių projekto dokumentų išdėstymas
viename lape, nurodant kitą reikiamą informacija (pavadinimas, mastelis, orientavimas).
Meniu juostoje parenkame View → Layout. Atsiradusiame dialogo lange pasirinkite Landscape šabloną.
Paspaudus OK automatiškai yra
suformuojamas žemėlapis, vaizdo pavadinimas įrašomas kaip žemėlapio pavadinimas, įterpiama legenda, mastelio ir
šiaurės krypties pažymėjimai.

Formuojamo žemėlapio elementai parenkami automatiškai.
Vartotojas gali juos pakeisti – reikia
pažymėjus norimą redaguoti
elementą ant jo du kartus spragtelti kairįjį pelės klavišą. Pakeisime
žemėlapio pavadinimą iš ‘World’ į ‘Afrika’.
15

Ant užrašo World spragtelėjus du kartus atsiradusiame dialogo
lange šaliname seną tekstą ir įrašome Afrika. Spaudžiame OK.

Pakeiskite žemėlapio pavadinimo padėtį naudodami
- esant
įjungtai šiai ikonai, pažymėtas elementas gali būti perkeliamas laikant
nuspaudus kairį pelės klavišą.
Kiti projekto dokumentai į žemėlapio lapą įkeliamo įrankiu View
Frame
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2 LABORATORINIS DARBAS

Naujo projekto sudarymas
Įvadas
Laboratorinis darbas yra dalyko „Aplinkos geografinės
informacinės sistemos” sudėtinė dalis, skirta geografinių duomenų
šaltinių , duomenų rinkimo ir įvedimo į duomenų bazes teorinėms
žinioms įtvirtinti, bei praktiniams įgūdžiams, kuriant naujus GIS projektus formuoti.
Laboratorinio darbo užduotis – sukurti naują projektą „Kadastras“, kuriame būtų tam tikros teritorijos ryškiausi topografiniai ir kadastriniai geografiniai duomenys.
Darbas sudarytas iš šių etapų:
-	duomenų šaltiniai;
-	naujo projekto sukūrimas;
-	duomenų įkėlimas į projektą;
-	taškų, linijų ir plotų temų sukūrimas;
-	objektų erdvinių duomenų vektorizavimas;
-	atributų lentelių užpildymas;
-	žemėlapio paruošimas.

Duomenų šaltiniai
Duomenų šaltiniai gali būti vektoriniai ir rastriniai. Vektoriniai
duomenys gali būti gaunami geodeziniais matavimais arba vektorizuojant žemėlapiuose vaizduojamus objektus. Rastriniai duomenys
gaunami iš aerofotonuotraukų, palydovinių vaizdų arba skenuojant
analoginius žemėlapius. Laboratoriniams darbe naudosime vektorinius
(elektros linijos), rastrinius (teritorijos ortofotonuotraukas, kadastro
vietovės skenuotus) vaizdus.
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Naujo projekto sukūrimas
Darbiniame diske sukurkite direktoriją Projektas. Šioje direktorijoje bus saugomi pradiniai duomenys ir naujas projektas.
Į direktoriją reikia įkopijuoti ortofotonuotrauką, skenuotą vaizdą
ir Shape formato bylą su vektoriniais duomenimis.
Pradėkite darbą su ArcView programa. Atsidarius programos darbo aplinkai, pamatysite pasveikinimo lentelę, kur siūlomas darbas su
nauju projektu arba su jau sukurtu projektu.
Pasirenkate darbą su nauju projektu eilutę.
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Pasirinkimę spauskite OK. Projekto langas yra be pavadinimo
(Untitled). Parinkę meniu File→Save Project dialogo lange suraskite
sukurtą direktoriją Projektas, įrašykite projekto pavadinimą Kadastras ir spauskite OK. Projekto lango pavadinimas yra Kadastras.apr.
Duomenų įkėlimas į projektą
Iš projekto lango parinkite vaizdo dokumentą, spausdami mygtuką
New. Ekrane atsiranda naujas vaizdas su pavadinimu View1.
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Į vaizdą reikiami duomenys įkeliami paspaudus temos įkėlimo
mygtuką Add Theme . Dialogo lentelėje suraskite direktoriją Projektas. Norint įkelti vektorinius ar rastrinius duomenis dialogo lentelės
eilutėje reikia parinkti duomenų šaltinių tipą (Data Source Types). Vektoriniams duomenims reikia parinkti Feature Data Source, rastriniams - Image Data Source.
Duomenys į vaizdą įkeliami žymekliu pažymint reikiamas bylas
ir spaudžiant OK arba dukart spustelėjus pelės klavišą.
Įkelkite į vaizdą rastrinius duomenis Ortofoto.tif ir Skenuotas.
tif, bei vektorinius duomenis elinija.shp. Įjunkite temas, peržvelkite
duomenis naudodami didinimo ir perstūmimo įrankius.

Atkreipkite dėmesį į temų sąraše esančią temą elinija. Ši tema yra
aktyvi (optiškai iškilusi), vaizduojama ekrane (temos langelyje uždėta
varnelė) redagavimo režime (temos langelis apibrėžtas punktyrine linija).
20

Aktyvi tema – galima atidaryti jos atributų lentelę,pažymėjimo varnelė
– temos erdviniai duomenys vaizduojami ekrane, redagavimo režimas
– galimi temos erdvinių ir atributų pakeitimai, redagavimas ir kt.
Taškų, linijų ir plotų temų sukūrimas
Prieš pradedant kurti naujas temas, reikia nustatyti vaizdo bei matavimo vienetus, jei dirbama su didžiulėmis teritorijomis – dar ir kartografines projekcijas. Meniu juostoje parenkame View→Properties.

Atsiradusioje lentelėje nustatome žemėlapio vienetus Map Units
– metrus bei atstumo matavimo vienetus Distance Units – metrus.
Kartografinės projekcijos nustatomos atidarius langelį Projection.
Paprastai, jei tema yra vaizduojama, ji braižoma ekrane nepriklausomai nuo mastelio. Naujos temos objektai bus koordinuoti ir projektuoti pagal jau esamas, įkeltas į projektą temas.
Tačiau jei norime nustatyti mastelį, tada jo reikšmę reikia užrašyti
mastelio langelyje Scale ir spausti OK.
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Naujos temos yra sukuriamos meniu juostoje parinkus View→
New Theme. Pasirodžiusi dialogo lentelė siūlo pasirinkti vieną iš
grafinių elementų (Point – taškas, Line – linija, Poligon – plotas).

Grafinio elemento parinkimas reiškia naujos temos objektų
vaizdavimą taškais, linijomis arba plotais. Shape formato temoje gali
būti tik vienos rūšies grafinis elementas. Parinkę grafinį elementą,
spaudžiame OK. Atsiradusioje dialogo lentelėje suraskite direktoriją
Projektas, kurioje tema bus saugoma, ir užrašykite naują temos
pavadinimą Sklypai.shp . Spaudžiame OK, ir vaizdo temų sąrašas pasipildo nauja tema, o žemiau pavadinimo parodomas temos grafinis
elementas. Ta pačia tvarka sukurkite temas Keliai.shp ir Stulpai.shp.
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Objektų grafinius elementus galima redaguoti keičiant jų dydį,
spalvą, formą. Tam naudojamas legendos redaktorius.

Objektų erdvinių duomenų vektorizavimas
Vektorizavimas – tai naujų taškinių, linijinių ar plotinių temų
sukūrimas rastrinio vaizdo pagrindu. Tai panašu į naujo žemėlapio
braižymą pagal rastrinio vaizdo kontūrus. Vektorizuojant naudojami
braižymo įrankiai Draw Tools.
- taškų įvedimas,
- tiesių įvedimas,
- laužtėms įvesti,
- stačiakampių plotų,
- apskritimo formos plotų, - daugiakampių plotų,
- linijų
skaidymo,
- plotų skaidymo,
- plotų prijungimo priemonė.
Ekrane vaizduojame temą Ortofoto.tif. Temai stulpai.shp suteikiame redagavimo režimą meniu juostoje spausdami Theme→Start
Editing. Temos langelis apvedamas punktyrine linija.
Stebėkite temų sąrašo eiliškumą, kad tema Ortofoto.tif
neuždengtų temos stulpai.shp. Spaudžiame braižymo įrankį, skirtą
taškams įvesti, ir rastriniame vaizde žymekliu suradę taškinį objektą,
spaudžiame pelės mygtuką. Temoje stulpai.shp atsiranda taškas.
Darbas tęsiamas pažymint visus taškinius objektus. Pažymėti taškai
gali būti redaguojami, tai yra keičiama jų padėtis arba šalinami. Tam,
nuspaudę pažymėjimo įrankį
(Pointer) žymeklį nustatome ant
norimo redaguoti taško ir, paspaudę pelės mygtuką, jį pažymime (taškas
pažymimas keturiais juodais kvadratukais. Laikydami nuspaustą pelės
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mygtuką, perkeliame jį į kitą vietą arba spausdami klaviatūroje Delete,
tašką pašaliname.
Baigus žymėti ir redaguoti taškinius objektus, meniu juostoje
spaudžiate Theme→Stop Editing ir į klausimą, ar išsaugoti pakeitimus, parenkate Yes.

Panašiai vektorizuojami linijiniai objektai. Priklausomai nuo
linijų formos parenkame tiesių arba laužčių braižymo priemones. Nustatome žymeklį ant ortofotonuotraukoje esančio kelio pradžios ir juo
vedame žymeklį į kelio pabaigą. Jei kelias ne tiesi, bet vingiuota linija,
tada naudojame laužčių braižymo priemonę, posūkio taškuose spausdami pelės mygtuką. Vektorizuota lanksti kreivė bus sudaryta iš atskirų
tiesių segmentų. Vektorizavimas baigiamas dvigubu spragtelėjimu
pelės mygtuku.
Tačiau prieš pradedant vektorizuoti linijas, reikia žinoti, kaip
jungiasi vienas linijinis objektas su kitu, kaip jie kertasi tarpusavyje.
Pvz., svarbu, kad visos gatvės sankryžoje kirstųsi viename taške, svarbu žinoti, ar gatvės kertasi viename lygyje, ar yra pastatytas viadukas.
Be to, ekrane ne visada grafiškai tiksliai tai galima padaryti, dažnai
linijų susikirtimuose paliekami tarpai, arba, atvirkščiai, dviejų linijų
sujungimas yra ne jų galuose.
Snap Tolerance

Klaidingas trijų linijų susikirtimas

Trijų linijų susikirtimas jas pritraukus

Kad būtų išvengta tokių klaidų ir sukurta korektiška duomenų
bazė, reikia naudotis programos funkcija – pritraukimo režimas Snap24

ping Environment. Pritraukimo režimas visų linijų galus, esančius
pažymėtu atstumu Snap Tolerance, sujungia teisingai.
Pritraukimo parinkimas klaviatūra
Įrankių juostoje surandame projekto savybių mygtuką Theme
Properties
ir atsidariusiame dialogo lange spaudžiame redagavimo ikoną Editing. Dialogo lentelėje pažymime General ir nurodome
tolerancijos reikšmę 01. Spaudžiame OK.

Pritraukimo nustatymas pele.
Laikydami žymeklį temos vaizde ir laikydami nuspaudę dešinį
pelės klavišą, iškviečiame pagalbinį meniu Start Editing ir iš jo parenkame Enable General Snapping.

25

Įrankių juostoje surandame naujai atsiradusį Snap tool palette
ir pasirenkame General snap tool. Esant žymekliui temos vaizde
ir laikant nuspaustą pelės mygtuką, palengva traukiant žymeklį yra
brėžiamas didėjantis apskritimas. Apskritimo spindulys rodo pritraukimo toleranciją, t.y. linijų galai, patekę į apskritimą, bus sujungti. Šio
dydžio reikšmė rodoma ekrano apačioje.
Ne visada pavyksta liniją vektorizuoti tiksliai pagal ortofotonuotraukos kontūrus. Padidinus vaizdą pastebimos nukrypos. Jos šalinamos
redagavimo metu naudojant įrankį Edit tool
, kuriuo galima keisti pažymėtų linijų padėtį, formą ,posūkio taškų skaičių. Paspaudę
įrankį Edit tool, žymeklį nustatome ant norimos redaguoti linijos ir
spaudžiame pelės mygtuką. Linijos būdingi taškai (pradžia, posūkių
taškai, pabaiga) pažymimi kvadratėliais – „verteksais“. Nustačius
žymeklį ant vertekso ir laikant nuspaustą pelės mygtuką, galima keisti
vertekso, kartu ir linijos padėtį.

Naujus posūkio taškus linijoje pažymime nustatydami žymeklį ant
linijos. Kai žymeklis tampa taikiklio formos, spaudžiame kairį pelės
klavišą. Atsiradusį naujo vertekso padėtį tuo pačiu būdu galima keisti.
Posūkio taškus šaliname nustatydami žymeklį ant posūkio vertekso,
- kai žymeklis tampa kryželio formos, klaviatūroje spaudžiame Delete.
Taip reikia vektorizuoti ir po to redaguoti visus ortofotonuotraukoje esančius kelius. Baigus žymėti ir redaguoti linijinius objektus,
meniu juostoje spaudžiame Theme→Stop Editing ir į klausimą, ar
išsaugoti pakeitimus, atsakome Yes.
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Vektorizuojant linijas praverčia keletas kitų programos funkcijų.
Egzistuojančios
linijos
susikirtimo
su
nauja
linija
taškas užfiksuojamas braižymo įrankiuose parinkus linijų skaidymo
priemonę . Tokiu būdu iš dviejų susikertančių linijų sukuriamos keturios atskiros linijos.
Linijų sujungimo operacija keletą linijos segmentų sujungia į
vieną. Tai atliekama meniu juostoje spaudžiant Edit ir parenkant Union
Features. Prieš tai reikia pažymėti jungiamas linijas ar jų segmentus.
Plotiniai objektai vektorizuojami naudojant plotų braižymui
skirtas braižymo priemones (stačiakampis, apskritimas, daugiakampis). Plotų temos vaizduoja vientisus ir uždarus kontūrus, todėl jiems
braižyti kitokių priemonių (pvz., linijos) naudoti negalima.
Temai Sklypai.shp suteikiame redagavimo režimą, parenkame
daugiakampių plotų braižymo priemonę, įjungę temą Ortofoto.tif
vedame žymeklį žemės sklypų kontūrais, posūkio taškuose spausdami pelės klavišą. Vektorizavimas baigiamas dvigubu pelės mygtuko spragtelėjimu. Darbas yra tikslesnis ir patogesnis, jei braižomas
sklypas yra skaidrus, t.y. nespalvinis. Spalva pašalinama iškvietus temos Legend Editor .
Dialogo lentelėje

du kartus spragtelėjus ant Symbol ir iškvietus spalvų paletę Fill Palete
pažymime viršutinį kairįjį kvadratuką ir spaudžiame Apply.
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Sklypo ribų vektorizavimas redaguojamas taip pat, kaip ir linijų,
t.y. naudojant verteksus.
Vektorizuojant plotus svarbu, kad gretimi plotai turėtų vieną
bendrą ribą, t.y. kad tarp jų neliktų tuščių tarpų ar plotai nedengtų vienas kito. Naudodami plotų prijungimo braižymo priemonę , tokių
klaidų išvengsime. Šiuo atveju nebereikia vektorizuojant naują plotą
kartoti bendros ribos. Užtenka pelės klavišo nuspaudimais pažymėti
tik naujo ploto ribas, kurios nėra bendros su esančiais plotais, prisimenant, kad naujo ploto ribas reikia pradėti ir užbaigti vektorizuoti jau
esančio ploto viduje.

Vektorizuoti ir po to redaguoti reikia visus stambius žemės sklypus.
Baigę žymėti ir redaguoti sklypus, meniu juostoje spaudžiame Theme →
Stop Editing ir į klausimą, ar išsaugoti pakeitimus, atsakome Yes.
Vektorizuojant plotus pravartu žinoti keletą funkcijų, kurios tam
tikrais atvejais pagreitina ir palengvina procesą.
Vientisą plotą padalinime į keletą, naudodami plotų skaidymo
braižymo priemonę
.
Žymekliu brėžiame liniją per plotą, kurį norime padalinti. Šios
linijos posūkių taškus žymime nuspausdami pelės klavišą, o galutinį
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linijos tašką - pažymime dukart nuspaudę pelės klavišą. Svarbu naują
ribą pradėti ir užbaigti braižyti dalinamo ploto išorėje.
Keletas plotų sujungiami į vieną meniu juostoje parenkant Edit ir
po to Union Features. Bendros ribos tarp atskirų plotų pašalinamos.
Prieš tai pažymėjimo įrankiu
pažymime norimus sujungti plotus.
Naujas plotas įterpimas į jau esantį plotą meniu juostoje parenkant Edit ir po to Combine Features. Prieš tai esamo ploto viduje,
norimoje vietoje braižymo įrankiais pagalba nubraižome naujo ploto
ribas ir pažymime abu plotus.
Dviejų atskirų plotų persidengimo dalis pašalinama meniu juostoje parenkant Edit ir po to Substract Features. Prieš tai reikia pažymėti
abu plotus. Taip pašalinama apatinio ploto persidengusi dalis. Norint
pašalinti viršutinio ploto persidengimo dalį, reikia laikyti nuspaudus
Shift ir meniu parinkti Substract Features.
Dviejų atskirų plotų persidengimo dalies plotas braižomas Taip:
pažymime abu plotus, meniu juostoje parenkame Edit ir po to Intersect Features. Nepersidengusios abiejų plotų dalys pašalinamos, lieka
tik abiejų plotų persidengimo dalis.
Atributų lentelių užpildymas
Sukūrus vaizde grafinį elementą, programa automatiškai jam sukuria ir atributų lentelę. Šioje lentelėje įrašų (eilučių) skaičius atitinka
vaizde esančių objektų skaičių.
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Atributų lentelė yra susijusi su vaizde esančiais objektais. Tokiu būdu bet kokie pakitimai vaizde atsispindi atributų lentelėje, ir
atvirkščiai. Kiekvienas objektas turi jam skirtą įrašą atributų lentelėje,
o lentelės laukuose (stulpeliuose) yra surašomi objektų atributai.
Pradinė lentelė turi stulpelį Shape , kuriame nurodomas erdvinių
duomenų vaizdavimo grafinis elementas (taškas, linija, plotas) ir kuris
yra neredaguojamas, ir stulpelį ID, kur nurodomas kiekvieno taško numeris, pavadinimas. Lentelę galima papildyti norimu skaičiumi naujų
stulpelių, į kuriuos įrašomi objektų atributai.
Temai yra suteiktas redagavimo režimas: spaudžiame atributų
lentelės atidarymo mygtuką . Meniu juostoje parenkame Edit, po
to Add Field. Pasirodžiusioje dialogo lentelėje įrašome naujo lentelės
stulpelio pavadinimą „Aukštis”. Langelyje Type turime parinkti
atributų tipą, t.y. jei atributai yra skaičiai – parenkame Number, jei
žodžiai – String, jei data – Data. Langelyje Width nurodomas simbolių
skaičius, o Decimal Places – skaičių kiekis po kablelio. Spaudžiame
OK. Lentelė pasipildo nauju stulpeliu.
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Į naują lauką įvedame stulpų atributą – aukštį. Tam padarome
vaizdą aktyvų ir įrankių juostoje parenkame pažymėjimo mygtuką ,
kuriuo pažymime vieną tašką.
Padarome lentelę aktyvią. Pažymėtą tašką atitinkantis lentelės
įrašas taip pat yra pažymėtas. Dėl to lengvai atskiriame, kurį tašką atitinka lentelės įrašas. Įrankių juostoje surandame Edit tool
mygtuką
ir nustatę žymeklį ant lentelės atitinkamo įrašo spaudžiame kairį pelės
klavišą. Įrašome stulpo aukštį.

Pažymėdami likusius taškus, užpildome atributų lentelės lauką
Aukštis. Norint įvesti naujus objektų atributus, ta pačia tvarka sukuriamas naujas laukas, į kurį surašomi kiti atributai. Darbas baigiamas
spaudžiant Table → Stop Editing, ir į klausimą ar išsaugoti pakeitimus, atsakome Yes.
Laboratoriniame darbe reikia įvesti ir išsaugoti tokius temų
atributus:
Tema Stulpai.shp – Aukštis, Medžiaga (medis, gelžbetonis),
Pastatymo data.
Tema Kelias.shp – Danga (žvyras, asfaltas), Plotis (važiuojamosios
dalies plotis), Kategorijos kodas (krašto -1, vietinis - 2).
Tema Sklypai.shp – Savininkas (pavardė), Paskirtis (Žemės
tikslinė paskirtis), Kaina (1 ha kaina), Naudmenos (ariamoji, pievos).
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3 LABORATORINIS DARBAS

Geografinių duomenų analizė
Įvadas
Laboratorinis darbas yra dalyko „Aplinkos geografinės informacinės
sistemos” sudėtinė dalis, skirta geografinių duomenų pagrindinėms
analizės funkcijoms pritaikyti sprendžiant įvairius klausimus.
Laboratorinio darbo užduotis – atlikti 2 laboratoriniame darbe
surinktų geografinių duomenų analizę.
Darbas susideda iš šių etapų:
-	matavimai, statistika;
-	klasifikavimas;
-	paieška;
-	apsauginės zonos.
Matavimai, statistika
Vienas iš paprasčiausių analizės būdų yra objektų dydžių nustatymas. Programa leidžia matuoti rankiniu ir automatiniu būdu, tačiau bet
kuriuo atveju būtina nustatyti matavimo vienetus Distance Units.
Rankiniu būdu atstumas matuojamas matuoklės
įrankiu.
Nuspaudę šį įrankį nustatome žymeklį ant matuojamos linijos pradžios
ir vedame į jos pabaigą. Atstumas rodomas vaizdo apačioje būsenų
juostoje. Jei matuojame laužytą liniją, tada pradėję nuo linijos pradžios
vedame link jos pabaigos, tačiau posūkio taškuose spausdami pelės
mygtuką. Galutinis rezultatas yra linijos segmentų ilgių suma.
Matuotos linijos (viršutinė, sudaryta iš trijų segmentų) ilgis yra
1606,27 m. Be to, parodomas ir paskutinio linijos segmento ilgis
(449,82 m).
Matuokle išmatuokite trijų pasirinktų (įsidėmėkite juos) kelių
ilgius ir jų reikšmes užrašykite.
Programa brėžiant kelią automatiškai matuoja jo įlgį. Pažymėtos
linijos ilgio reikšmė rodoma būsenų juostoje.
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Linijos ilgis yra 1612,82 m, o paskutinio segmento ilgis – 457,85 m.
Nustatykite jūsų pasirinktų kelių ilgius ir palyginkite su jūsų
rankinio matavimo rezultatais. Kurie rezultatai tikslesni?
Nuspaudę klavišą Shift ir pažymėję visus kelius, gausime visų
kelių suminį ilgį. Matavimo rezultataus galime tiesiogiai perkelti į
tam atributų lentelėje sukurtą lauką Ilgis. Atidarome atributų lentelę ir
spaudžiame skaičiuotuvo mygtuką . Pasirodžiusioje dialogo lentelėje
formuojame skaičiavimo formulę [Shape].ReturnLength. Spaudžiame
OK, atributų lentelės laukas užpildomas kelių ilgių reikšmėmis.
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Statistiniai duomenys apie temoje Keliai.shp esančius kelius pateikiami nuspaudus Field, po to - Statistic. Prieš tai reikia žymekliu
pažymėti lauko Ilgis pavadinimą (jis patamsėja). Pasirodžiusioje
lentelėje pateikiami statistiniai duomenys.

Temos Keliai.shp atributų lentelę papildykite lauku Ilgis ir, pasinaudoję
skaičiuotuvu, jo įrašus užpildykite kelių ilgių reikšmėmis. Pateikite jų
statistinius duomenis.
Žemės sklypų plotai nustatomi panašiai kaip ir linijų ilgiai. Temai
Sklypai.shp suteikite redagavimo režimą, pažymėkite vieną sklypą, ir
jo plotas, kartu ir sklypo perimetras rodomas būsenų juostoje
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Žemės sklypų plotų reikšmės perkeliamos į atributų lentelę kaip ir
linijų ilgiai, išskyrus tai, kad atributų lentelę papildome lauku Plotas, o
skaičiuotuve formuojame skaičiavimo formulę [Shape].ReturnArea.
Temos Sklypai.shp atributų lentelę papildykite lauku Plotas ir
pasinaudoję skaičiuotuvu jo įrašus užpildykite sklypų plotų reikšmėmis.
Pateikite jų statistinius duomenis.
Klasifikavimas
Objektų klasifikavimas – viena iš duomenų analizės operacijų, kurios metu objektai pagal tam tikrus atributus suskirstomi į atskiras klases.
Klasifikavimo procese temų simbolių ir pavaizdavimo kontrolę
atlieka legendos redaktorius Legend Editor. Jis objektams gali suteikti
šiuos legendų tipus:
-	vienodas simbolis (Single Symbol) – visi temos objektai
vaizduojami vienodai;
-	vienetinės unikalios (Unique value) – kiekvienas objektas turi
individualų simbolį;
-	pereinamosios spalvos (Graduated colors) – objektai suklasifikuojami į klases;
-	skirtingi dydžiai (Graduated symbols) – klasifikuojami taškiniai
objektai;
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-	taškų tankis (Dot density) – taškų tankis plotiniuose objektuose
charakterizuoja atributą;
-	diagramos (Charts) – kelių atributų laukų reikšmių derinio
diagrama.
Temai Sklypai.shp suteiktas redagavimo rėžimas. Du kartus
pelės klavišu spragtelėje ant temos pavadinimo, iškviečiame legendos redaktorių.

Parenkame Single Symbol ir spaudžiame Apply. Vaizde visi
sklypai vienodos spalvos.
Norėdami sklypus suskirstyti į atskiras klases pagal kurį nors jų
atributą (pvz., Kainą), parenkame legendos tipą Graduated color.
Pasirodžiusios lentelės langelyje Classification Field, parenkame
reikiamą atributą (kaina). Spaudžiame Apply, ir vaizde visi sklypai
pagal jų kainą suklasifikuojami į klases. Klasių reikšmes galima keisti keičiant stulpelių Value ir Label reikšmes, o jų skaičių kiečiame
atidarę langelį Classify.
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Suklasifikuokite:
Tema Stulpai.shp – visi stulpai vaizduojami vienu simboliu;
- stulpai pagal jų aukštį vaizduojami skirtingo dydžio simboliais.
Tema Keliai.shp – kiekvienam keliui suteikite unikalų simbolį;
-	skirtingų kategorijų kelius pavaizduokite skirtingo storio linijmis.
Tema Sklypai.shp – suklasifikuokite sklypus į penkias klases
pagal jų plotų dydžius;
- suklasifikuokite žemės sklypus pagal sklypų naudmenas.

Paieška
Paieška – tai objektų suradimas. Gali būti vykdoma pagal erdvi
nius duomenis arba pagal objektų atributus. Vykdant paiešką pirmuoju
atveju, pvz., galima nustatyti tam tikrų objektų skaičių apibrėžtoje teritorijoje. Pvz., norime nustatyti, kiek stulpų yra sklypuose. Šiuo atveju
turime naudoti objektų erdvinių ryšių tipą Are Completely within
(pažymės Stulpai.shp temos objektus, kurie yra temos Sklypai.shp
objektuose). Aktyvi tema yra Stulpai.shp. Analizei meniu juostoje parenkame Theme→Select by Theme. Pasirodžiusiame dialogo lentelės
viršutiniame langelyje parenkame erdvinių ryšių tipą, apatiniame nurodome temos, kurios objektuose norime žinoti, ar yra stulpų, t.y. tema
Sklypai.shp.
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Spaudžiame New Set ir vaizde matome pažymėtus (geltonai)
stulpus, kurie yra sklypų teritorijose.

Antruoju atveju – nustatomi objektai su tam tikromis savybėmis.
Pvz., surasti sklypus, kurių naudmenos yra pievos. Mygtukų juostoje spaudžiame paieškos ikoną
. Pasirodžiusioje paieškos lentelės
paieškos langelyje reikia suformuoti paieškos formulę Naudmenos
= pieva. Tam langelyje Field du kartus spragtelti ant lauko Naudmenys, po to parenkame aritmetinį ženklą = ir langelyje Values du
kartus spragtelti ant pieva. Spaudžiame New Set, ir vaizde sklypai,
kurių naudmenos yra pieva, pažymimi geltonai. Šie sklypai taip yra
pažymimi ir atributų lentelėje.
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Paieškos formulės gali būti ir sudėtingesnės. Pvz., reikia surasti
kelius, kurių danga yra asfaltas ir kurių ilgis yra daugiau už 1000 m.
Paieškos formulė tokia: (Ilgis > 1000) and Asfaltas.
Suraskite žemės ūkio paskirties sklypus, kurių kaina mažesnė
1000 Lt/ha.
Suraskite 1 kategorijos ne ilgesnius kaip 1000 m žvyro dangos
kelius.
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Apsauginių zonų sudarymas
Apsauginės zonos sukuriamos parinkus meniu juostoje Theme →
Create Buffers. Pagrindinėje lentelėje reikia parinkti apsauginių zonų
parametrus. Pavyzdyje apie stulpus yra sukurtos 500 m apsauginės zonos,
papildomai suskirstytos kas 100 m.

Sukurti 300 m kelių apsaugines zonas.
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