
Duomenų sluoksnio kūrimas iš MS Excel failo 
 
ArcGIS Online programoje galima kurti žemėlapio duomenų sluoksnius iš Excel 
lentelės. Šiuo būdu sukuriamas taškinis sluoksnis. Vėliau žemėlapyje galima jį 
redaguoti: 

 keisti pažymėtų taškų vietą ir kiekvieno pažymėto objekto informaciją; 

 pažymėti naujus taškus ir įrašyti informaciją apie juos; 

 pašalinti pažymėtus taškus; 

 prikabinti nuotraukas, failus prie kiekvieno pažymėto taško žemėlapyje; 

 Keisti taškų išvaizdą, uždėti naujus simbolius ir kt. 
 
 
Paruoškite Excel failą, iš kurio bus gaminamas duomenų sluoksnis žemėlapiui. Veiksmai: 

1. Sukurkite ir išsaugokite naują Excel failą. 
2. Užpildykite lentelės stulpelius. Lentelėje būtinai turi būti stulpeliai skirti geografinei vietai nurodyti. Tai 

gali būti adresas, koordinatės, miestas, šalies pavadinimas, šalies kodas ir pan. Žemiau pavyzdžiuose 
pasižiūrėkite, kaip reikia teisingai užpildyti stulpelius, jei turite adresą arba vietos koordinates: 

 
Pavyzdys su adresais – gatvės ir miesto informacija rašoma atskiruose stulpeliuose: 

 
 
Pavyzdys su koordinatėmis – x ir y koordinatės įrašomos atskiruose stulpeliuose: 

 
Dėmesio: koordinatės turi būti rašomos WGS koordinačių sistemoje. Skaičių atskyrimui galite naudoti tiek tašką tiek 
kablelį. 
 
Patarimas: adreso arba koordinačių stulpelių antraštes pavadinkite, taip kaip parodyta pavyzdyje: „Adresas“ ir 
„Miestas“ arba „x“ ir „y“. Tokiu atveju sistema pati supras, kuriuose stulpeliuose saugoma adreso informacija ar 
ilgumos (x) ir platumos (y) informacija. 
 
Toliau lentelėje galite pildyti kiek tik norite stulpelių. Juose galite įrašyti įvairią informaciją apie objektus - tai gali 
būti pavadinimas, aprašymas, tipas, rūšis ir t.t. Informacijai aprašyti galite naudoti teksto, skaičių, datos ir laiko 
duomenų formatą. Ši papildoma informacija apie objektą vadinama atributine informacija arba atributiniais 
duomenimis. 

 
Nuotraukos: jei norite, kad žemėlapyje prie objektų iššokančiame lange vėliau būtų įdėta nuotrauka, pildydami 
Excelio lentelę nurodykite tų nuotraukų URL adresus: 
Pirmiausia jums reikia tas nuotraukas pasidėti kur nors, kad jos būtų pasiekiamos internetu. Jas galite įkelti į Flickr 
(www.flickr.com), Photobucket (www.photobucket.com), Facebook (www.facebook.com), Picasa 
(www.picasa.com) paskyras ir pan. Tada, pildydami excelio lentelę, į stulpelį įrašykite tų nuotraukų URL adresus. 
Teisingo nuotraukos URL adreso pabaigoje dažniausiai būna „.jpg“. Pasižiūrėkite pvz.: 

http://www.flickr.com/
http://www.photobucket.com/
http://www.facebook.com/
http://www.picasa.com/


Dėmesio: Jei prie kiekvieno taško turite daugiau nei vieną nuotrauką, antros nuotraukos adresą rašykite naujame 
stulpelyje. 
 

3. Pabaigę pildyti lentelę, nepamirškite jos išsaugoti. 
4. Dabar šį Excelio failą persaugokite csv formatu. Būtent šiuo formatu išsaugotus duomenis programa gali 

nuskaityti ir sukurti duomenų sluoksnį skirtą žemėlapiui. 
Pasirinkite “Save As” ir išrinkite formatą “CSV (Comma delimited)” 

 

 
 

5. Jei faile yra lietuviškų raidžių. Reikia atlikti dar vieną veiksmą, kuris leis lietuvišką tekstą atvaizduoti 
tvarkingai, neiškraipant raidžių: 
Atsidarykite csv formato failą, kurį sukūrėte prieš tai aprašytu būdu (4 punktas), su programėle 
„Notepade“: 

 
 



Atidarytą failą naujai išsaugokite pasirinkdami „Save As..: 

 
 

Parinkite kitą šriftų kodavimo būdą „UTF-8“ (1) ir išsaugokite (2): 

 
 
Failą uždarykite su kryžiuku: 

 
 
Viskas, failas paruoštas įkėlimui į ArcGIS Online. 
 

6. Įkelkite failą į programą ir sukurkite duomenų sluoksnį (angl. Feature Layer). Vėliau šį sluoksnį galėsite 
įtraukti į bet kurį savo žemėlapį arba pasidalinti juo su kitais ArcGIS Online naudotojais, kurie norės jį 
išsisaugoti savo žemėlapiuose arba tik peržiūrėti duomenis.  
 
Veiksmai: 
a) Prisijunkite prie ArcGIS Online paskyros, atsiverskite sritį „Turinys“. 
b) Pasirinkite “Pridėti elementą” -> “Iš mano kompiuterio”. 
c) Iššokusioje lentelėje užpildykite lauką „Pavadinimas“. Automatiškai jis užvadintas taip pat, kaip ir 

Excelio failas, bet jūs galite jį pakeisti.  
d) Įveskite raktažodžius (1). Jie vėliau bus reikalingi paieškai, nes pagal raktinius žodžius bus ieškomas 

sluoksnis, kad įtraukti į žemėlapį. Jie gali būti atskiri žodžiai arba frazės nusakančios duomenų turinį. 
Po kiekvieno raktažodžio įvedimo spauskite „Enter“.  



e) Pasirinkite būdą objektams sužymėti ant žemėlapio (2). Pasirinkimas priklauso nuo to, kokius 
duomenis turite lentelėje – ar koordinates, ar adresą ar kitą geografinę informaciją. 

f) Žemiau, kairėje lentelės pusėje matysite savo Excelio lentelės stulpelių antraštes (3), o dešinėje pusėje 
matysite laukus, kurie bus naudojami Excelio objektams sužymėti žemėlapyje. Patikrinkite, ar teisingai  
nurodyti laukai, kurie turi geografinę nuorodą į vietą. Jei Excelio lentelę pildėte atsižvelgdami į 
aukščiau aprašytus pildymo patarimus, šie nustatymai bus automatiškai teisingai užpildyti. 

g) Spauskite „Pridėti elementą“: 
 

 

7. Kai duomenų sluoksnis susikurs, Jūs pamatysite jo aprašo langą. Čia atlikite keletą nustatymų: 

a) Įjunkite priedus: tai leis jums prie kiekvieno pažymėto taško vėliau žemėlapyje prikabinti failus, 

dokumentus, nuotraukas. Išskleiskite prie srities „Sluoksniai“ rodyklę ir pamatysite papildomą meniu: 

 

 

 

 



 

b) Atlikite kitus nustatymus prie šio sluoksnio. Spauskite „Redaguoti“ ir apačioje rasite papildomus 

nustatymus: 

 

(1) – įjunkite duomenų sluoksnio redagavimą. Tai leis jums redaguoti, trinti, šalinti ir kurti naujus taškus 

žemėlapyje. Kol čia nebus įjungta, negalėsite žemėlapyje nieko redaguoti, o tik peržiūrėti; 



(2) – pažymėkite, jei leisite kitiems vartotojams jūsų sukurtą duomenų sluoksnį eksportuoti į kitus formatus ir 

išsisaugoti sau; 

(3) – įjunkite duomenų sinchronizavimą, jei žemėlapį su šiuo duomenų sluoksniu norėsite atsidaryti mobilioje 

programėlėje ArcGIS for Collector. Su šia programėle galima dirbti lauke, ten kur nėra interneto ryšio; 

(4) – pažymėkite, jei norėsite matyti kuris vartotojas ir kada padarė pakeitimus jūsų žemėlapyje (žinoma, jei 

tokias redagavimo teises suteiksite) 

(5) – pažymėkite, kad netyčia neištrintumėte šio sukurto duomenų sluoksnio. Sistema jums neleis ištrinti, kol 

nenuimsite šios varnelės. 

 

Atlikę pakeitimus – įrašykite juos. 

8. Sugrįžkite į savo „Turinį“. Ten pamatysite jūsų sukurtą duomenų sluoksnį (1) su geltona ikonėle ir Excelio 

failą (2). Šį excelio failą galite ištrinti, nes tai tik failo kopija, kuri užima vietą. Jums bus reikalingas tik 

duomenų sluoksnis: 

 

 

Sukurto duomenų sluoksnio įkėlimas į žemėlapį 

9. Atsiverskite žemėlapį – naują arba jau sukurtą anksčiau. Spauskite Pridėti -> ieškoti sluoksnių 

10. Atlikite sluoksnio paiešką: 

(1) – įrašykite sukurto duomenų sluoksnio raktinį žodį; 

(2) – galite patikslinti, kur ieškoti. Pasirinkite „Turinys“, „Organizacija“ arba „ArcGIS Online“; 



(3) – jei reikia, nuimkite varnelę, jei nenorite, kad paieška būtų apribojama pagal žemėlapio plotą; 

(4) – radę savo duomenų sluoksnį, spauskite „Pridėti“; 

(5) – spauskite „Užbaigti sluoksnių pridėjimą“. 

 

 

Žemėlapio turinyje turite pamatyti įkeltą sluoksnį. Toliau galima su juo dirbti – keisti duomenis, papildyti juos, 

ištrinti, keisti simbolius ir daug kitų dalykų. 

 


