ArcGIS Online kūrėjų paskyros kūrimas
Apie pamoką

Aprašymas

Kam skirta?

Mokytojams ir mokiniams.

Pamokos tikslas

Išmokti susikurti ArcGIS Online kūrėjų paskyrą.

Ko išmokstama?

Išmokstama susikurti kūrėjų paskyrą ir prie jos prisijungti. Supažindinama su
paskyros aplinka.

Sudėtingumo lygis

Pradedantiesiems.

Reikalinga
programinė įranga

Darbui tinkamos interneto naršyklės: Google Chrome, Opera, Firefox.
Nerekomenduojama naudoti Internet Explorer naršyklės.

Paskyros sukūrimas
Norėdami sukurti ArcGIS Online kūrėjų paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Interneto naršyklės lange įveskite adresą: https://developers.arcgis.com/sign-up/
2. Dešinėje pusėje, registracijos lange nurodykite šią informaciją:
 Vardą;
 Pavardę;
 Galiojantį el. pašto adresą.
3. Nurodę prašomus duomenis, paspauskite apačioje esantį mygtuką Sign up for free. Į nurodytą el.
paštą gausite laišką su detalesne informacija, kaip užbaigti ArcGIS Online paskyros kūrimą.

4. Prisijunkite į el. paštą, kurį nurodėte pildydami registracijos formą, ir atidarykite iš Esri gautą laišką.
Jeigu laiško nematote, pasitikrinkite nepageidaujamų žinučių aplanką (ang. Spam), nes kartais
automatinis laišku filtravimas ten jį nukreipia.
5. Tam, kad aktyvuotumėte ArcGIS Online kūrėjų paskyrą, paspauskite ant laiške nurodytos nuorodos
(1). Laiške taip pat rasite ir naujos paskyros ID numerį (2), kurio gali prireikti, sprendžiant aktyvavimo
ar kitas paskyros administravimo problemas.
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6. Atsidariusiame lange užpildykite būtinus laukus:
 Vartotojo vardas – šiuo vardu vėliau jungsitės prie paskyros. Jis turėtų būti ne trumpesnis nei 6
simboliai.
 Slaptažodis – slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių ir skaitmenų ir negali būti trumpesnis nei 8
simboliai.
 Organizacija – tai jūsų paskyros pavadinimas. Vėliau jį galėsite keisti. Pavadinimas bus
atvaizduojamas tituliniame paskyros puslapyje. Pavadinimu gali būti jūsų įstaigos pavadinimas,
kurioje dirbate, mokinatės, studijuojate ir pan.
 Pradžios puslapio adresas – tai trumpas jūsų paskyros pavadinimas, kuris bus naudojamas
sukurtos paskyros internetinėje nuorodoje.
 Saugos klausimas, Atsakymas – pasirinkite saugos klausimą, į kurį reikės atsakyti, jei pamiršite
pasijungimo vardą ar slaptažodį. Vėliau, jei panaudosite saugos klausimą, jums buvusį slaptažodį
anuliuos ir galėsite susikurti naują.
 Naudojimo sąlygos – susipažinkite su naudojimo sąlygų taisyklėmis ir pažymėkite laukelį I accept
the terms and conditions.
 Paspauskite mygtuką Create My Account.

Puslapis 2 iš 3

7. Naujame interneto naršyklės lange (arba skirtuke) įveskite ArcGIS Online adresą: www.arcgis.com.
Pastaba: Visus kitus kartus, kai norėsite prisijungti prie sukurtos ArcGIS Online kūrėjų paskyros, vėl
naudokite šį adresą. ArcGIS Online puslapio kalba priklausys nuo jūsų naršyklėje naudojamos pirminės kalbos.
Jeigu ji nustatyta kaip lietuvių – naudotojo sąsaja bus matoma lietuviška.
8. Naujai atsidariusio puslapio viršuje paspauskite Prisijungti.

9. Dešinėje ekrano pusėje įrašykite vartotojo vardą, slaptažodį (juos nurodėte 6 žingsnyje) ir
paspauskite mygtuką Prisijungti.
10. Prisijungus ArcGIS Online matysite tam tikras skiltis. Jas peržiūrėkite:










Pradžia – atverčiamas paskyros pagrindinis portalo langas.
Galerija – čia matomi paskyros turinyje išsaugoti duomenys, t.y. sukurti žemėlapiai, aplikacijos, įkelti
ar užregistruoti kiti įvairūs elementai.
Žemėlapis – vieta, kur galima susikurti savo internetinį žemėlapį ir jį pasidalinti su kitais ArcGIS Online
vartotojais.
Scena – vieta, kur galima susikurti trimatį žemėlapį ir jį pasidalinti su kitais ArcGIS Online vartotojais.
Grupės – čia saugomas jūsų sukurtų grupių sąrašas. Į jį įeina ir tos grupės, į kurias yra įtrauktas jūsų
sukurtas vartotojas. Prie grupės galima priskirti žemėlapius, aplikacijas ir kitus elementus. Šie
elementai bus matomi tiek tiems naudotojams, kurie priklauso atitinkamai grupei.
Turinys – šioje vietoje saugomi jūsų sukurti žemėlapiai, aplikacijos, įkelti duomenys ar kiti elementai.
Organizacija – šioje srityje nustatymų pagalba galite pakeisti pagrindinio portalo išvaizdą ar atlikti
kitus konfigūravimo darbus. Šią sritį gali matyti tik administratoriaus teises turintis vartotojas.
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