
ArcGIS™ ArcPad™ 10.2 
sparčiosios instrukcijos 

GPS PADĖTIES LANGAS 
GPS padėties lange rodoma įvairi 
GPS palydovų informacija, 
padėties koordinatės ir 
navigavimo informacija. 
Informacija pateikiama penkiuose 
skirtukuose: Duomenys, Dangaus 
žemėlapis, Kompasas, Kokybė ir 
Derinimas.  
 

Duomenys 
Skirtuke Duomenys rodoma ši GPS padėties informacija: 

GPS padėties koordinatės  
Palieskite ir laikykite palietę rodomas koordinates 
ekrane norėdami pakeisti koordinačių vaizdavimą į: 

Žemėlapio projekcijos naudojamą  
DMS (dddºmm'ss.sss") 
DMM (dddºmm.mmmm') 
DD (dd.dddddddddº) 
UTM (universal transverse Mercator) 
WGS84 DMS (dddºmm'ss.sss") 
WGS84 DMM (dddºmm.mmmm') 
WGS84 DD (dd.dddddddddº) 
MGRS (Military Grid Reference System) 

GPS rėžimas 
NOFIX: padėties neįmanoma nustatyti 
2D: nustatomos tik x,y koordinatės 
3D: nustatomos x,y,z koordinatės 
DGPS 2D/3D: naudojama realaus laiko diferencialinė GPS 
SBAS 2D/3D: naudojama realaus laiko diferencialinė GPS, 
iš SBAS (Satellite- Based Augmentation System), 
pavyzdžiui, WAAS (tik protokolui „Sirft“) 
RTK fix/flt: realaus laiko kinematinis fiksuotas arba slankusis 
režimas 
PPS 2D/3D: preciziško padėties nustatymo paslauga 

Aukštis 
Norėdami pakeisti matavimo vienetus, palieskite ir 
laikykite palietę rodomą aukštį: 

Aukštis (metrais arba pėdomis)  
Gylis (metrais arba pėdomis) 

Navigacijos informacija  
SOG: greitis virš žemės  
Norėdami pakeisti matavimų atskaitos tašką, palieskite 
COG ekraną ir laikykite jį palietę:  
TCOG: tikroji šiaurės kryptis virš žemės  
MCOG: magnetinės šiaurės kryptis virš žemės  
DST: atstumas iki tikslo  
BRG: kryptis į tikslą 

Padėties matavimo kokybė  
Skirtuke Kokybė rodoma GPS duomenų kokybė. 
Norėdami pakeisti matavimo vienetus, palieskite ekraną 
ir laikykite jį palietę:  

PDOP: erdvinės padėties tikslumo rodiklis  
HDOP: horizontaliosios padėties tikslumo rodiklis  
VDOP: vertikaliosios padėties tikslumo rodiklis  
TDOP: laiko tikslumo rodiklis  
HPE: įvertinta horizontaliosios padėties klaida  
VPE: įvertinta vertikaliosios padėties klaida  
EPE: įvertinta padėties klaida  
SATS: matavime dalyvaujančių palydovų skaičius  
DAGE: diferencialinis duomenų amžius  
DSID: diferencialinių pataisų stoties identifikatorius 

 
Dangaus žemėlapis  
Rodo palydovų prie kurių yra 
galimybė prisijungti almanachą. 
Juodas su kontūru: 
pasiekiamas ir naudojamas GPS 
padėčiai apskaičiuoti  

Spalvotas, be kontūro: 
pasiekiamas, bet nenaudojamas 

Pilkas: Nepasiekiamas 

 

Signalų diagrama  
Rodo palydovų iš almanacho PRN 
numerius ir santykinę signalo 
stiprumo vertikalią stulpelinę 
diagramą. Žvaigždutė (*) rodo, kad 
palydovai buvo naudojami 
nustatant GPS poziciją. 
Kompasas  
Skirtuke Kompasas  rodoma, 
juoda rodyklė rodo GPS kryptį, 
raudona – tikslo kryptį. 

 
 
 
 

 
Derinimas  
Skirtuke Derinimas rodoma GPS 
gaunamą informaciją. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GPS būsenos juosta 

 
 
 
 
GPS būsenos juosta – tai pusiau skaidrus langas, rodomas 
ant žemėlapio.  
GPS būsenos juostos fono spalvos reiškia esamas, 
ArcPad programos įspėjimuose nustatytas GPS 
matavimo būsenas. Žalias fonas reiškia, kad kokybė, 
atsižvelgiant į nustatytus įspėjimus, yra tinkama, 
geltonas – kad kokybė neatitinka parametrų, raudonas 
– kad neįmanoma nustatyti padėties. 
 
 

 

PAGRINDINĖ ĮRANKIŲ JUOSTA 

 
Atidaryti žemėlapį Atidaryti ArcPad® žemėlapį 

(failą su plėtiniu .apm). 

 
Įrašyti žemėlapį Įrašyti esamą ArcPad 

žemėlapį. 

 
Pridėti sluoksnį Į esamą žemėlapį pridėti 

vieną ar daugiau sluoksnių. 

 
Turinys Atidaryti turinio dialogo 

langą. 

 
GPS Aktyvus Suaktyvinti GPS arba 

atšaukti jo aktyvinimą. 

 
Parinktys Atidaryti ArcPad parinkčių 

dialogo langą. 

 
Atnaujinti Perpiešti žemėlapį. 

 
Sparčiosios 
instrukcijos 

Atidaryti ArcPad sparčiąsias 
instrukcijas. 

 
Spartieji laukai  Įjungti sparčiuosius laukus 

naudojamame ArcPad 
žemėlapyje. 

 
IŠKRENTANTIS ŽEMĖLAPIO ATIDARYMO SĄRAŠAS 

 

 
ArcPad paketai Atsisiųsti, atnaujinti, pridėti 

ArcPad projektą arba 
parsisiųsti ArcPad šabloną. 

 
Naujas Rodyti submeniu, kad būtų 

sukurtas naujas spartusis 
projektas, shape failas, 
žemėlapis, sparčioji forma, 
grafikos arba nuotraukos 
sluoksnis. 



 
Atidaryti žemėlapį Atidaryti ArcPad® žemėlapį 

(failą su plėtiniu .apm). 

 
Įrašyti žemėlapį Įrašyti esamą ArcPad 

žemėlapį. 

 
Įrašyti žemėlapį 
kaip 

Įrašyti esamą ArcPad 
žemėlapį kitu vardu arba 
kitame aplanke. 

 
Žemėlapio 
savybės 

Atidaryti žemėlapio savybių 
dialogo langą. 

 
Paskutiniai 
naudoti 
žemėlapiai 

Rodyti devynis paskiausiai 
atidarytus žemėlapius. 

 
Paskutiniai 
naudoti sluoksniai 

Rodyti devynis paskiausiai 
pridėtus sluoksnius. 

 
Išėjimas Uždaryti ArcPad. 

 
SUBMENIU NAUJAS 

 

 
Spartusis 
projektas 

Uždaryti esamą žemėlapį ir 
sukurti naują duomenų 
įvedimo projektą su 
tinkamais naudoti taškų, 
polilinijų ir poligonų shape 
failais. 

 
Žemėlapis Uždaryti esamą žemėlapį ir 

sukurti naują žemėlapį. 

 
Shape failas Sukurti naują shape failą ir 

įkelti jį į esamą žemėlapį. 

 
Sparčioji forma Sukurti pritaikytą esamo 

shape failo formą. 

 
Grafinis sluoksnis Sukurti naują grafikos 

sluoksnį ir įkelti jį į esamą 
žemėlapį. 

 
Foto sluoksnis Sukurti naują nuotraukų 

sluoksnį ir įkelti jį į esamą 
žemėlapį.  

 
IŠKRENTANTIS SLUOKSNIO PRIDĖJIMO SĄRAŠAS 

 

 
Pridėti sluoksnį Pridėti vieną ar daugiau 

sluoksnių esamam 
žemėlapiui. 

 
Pridėti serverio 
duomenis 

Pridėti ArcGIS Server 
ArcPad paslaugą arba 
ArcIMS® vaizdo paslaugą, 
kaip esamo žemėlapio 
sluoksnį. 

 
Sinchronizuoti su 
ArcGIS Server 

Atsisiųsti duomenis iš 
ArcGIS Server ArcPad 
paslaugos arba duomenis į 
ją įkelti. 

 
IŠKRENTANTIS GPS PADĖTIES LANGO SĄRAŠAS 

 
GPS padėties 
langas 

Atidaryti arba uždaryti GPS 
padėties langą. 

 
Aktyvinti GPS Suaktyvinti GPS arba 

atšaukti aktyvinimą. 

 
GPS sekimo 
žurnalas 

Pradėti arba baigti rašyti 
GPS taškus į maršruto 
žurnalo shape failą. 

 
Tolimačio 
aktyvinimas 

Įjungti arba išjungti tolimatį. 

 
GPS nuostatos Atidaryti GPS parametrų 

dialogo langą. 

 
Tolimačio 
nuostatos 

Atidaryti tolimačio parametrų 
dialogo langą. 

 
GPS/tolimačio 
derinimas 

Atidaryti arba uždaryti GPS ir 
tolimačio derinimo langą. 

 
Automatinis 
žemėlapio 
sukimas 

Automatiškai sukti žemėlapį 
pagal maršrutą, kai GPS 
aktyvi. 

 
Atšaukti sukimą Nesukti žemėlapio, kad 

šiaurė visada būtų viršuje. 

 
IŠKRENTANTIS PARINKČIŲ SĄRAŠAS 

 

 
Parinktys Atidaryti ArcPad parinkčių 

dialogo langą. 

 
Papildomi 
nustatymai 

Atidaryti ArcPad papildomų 
nustatymų dialogo langą. 

 
Žemėlapio 
navigatorius 

Rodyti arba slėpti žemėlapio 
navigatorių. 

 
Mastelio juosta Rodyti arba slėpti mastelio 

juostą. 

 
Perstūmimo 
rėmelis 

Rodyti arba slėpti žemėlapio 
perstūmimo rėmelį.. 

 
Būsenos juosta Rodyti arba slėpti būsenos 

juostą 

 
Šiaurės krypties 
rodyklė 

Rodyti arba slėpti šiaurės 
krypties rodyklę žemėlapio 
vaizde. 

 

 

Įrankiai Atidaro įkelto plėtinio 
nuostatų dialogo langą 

 
IŠKRENTANTIS ŽINYNO SĄRAŠAS 

 Žinynas 

Rodyti submeniu, kuriame 
pateikiamos sparčiosios 
instrukcijos, bendrosios 
instrukcijos ir ESRI 
pagalbos centro nuoroda. 

 
Sparčiosios 
instrukcijos 

Atidaryti sparčiąsias ArcPad 
instrukcijas. 

 
Vartotojo vadovas 

Atidaryti ArcPad vartotojo 
vadovą (tik asmeniniams 
kompiuteriams). 

 ESRI pagalbos 
centras 

Eiti į tinklalapį 
support.esri.com, naudojant 
numatytąją naršyklę. 

 
Apie plėtinį 

Rodyti submeniu su visų 
įkeltų ArcPad plėtinių 
sąrašu. 

 Apie ArcPad 
Atidaryti dialogo langą Apie 
ArcPad. 

 

NARŠYMO ĮRANKIŲ JUOSTA 

 
Artinti Artinti žemėlapį rašikliu. 

 
Rodyti visą aprėptį Rodyti visą žemėlapio 

aprėptį. 

 
Pereiti į ankstesnę 
aprėptį 

Grįžti į ankstesnę jūsų 
naudotą aprėptį. 

 
Identifikuoti Suaktyvinti identifikacijos 

įrankį. 

 
Rasti Atidaryti ieškos įrankį. 

 
Išvalyti pažymėtą 
elementą 

Panaikinti pažymėto 
elemento žymėjimą. 

 
Įjungti spartaus 
braižymo režimą 

Perjungti žemėlapį į pilną 
arba optimizuotą 
vaizdavimo režimą. 

 
IŠKRENTANTIS ARTINIMO SĄRAŠAS 

 

 
Artinti Artinti žemėlapį rašikliu. 

 
Tolinti Tolinti žemėlapį rašikliu 

 
Perstumti Perstumti žemėlapį rašikliu. 



 
Sukti žemėlapį Nustatyti žemėlapio sukimo 

kampą. 

 
IŠKRENTANTIS VISOS APRĖPTIES SĄRAŠAS 

 

 
Fiksuotas artinimas Artinti žemėlapio centrą 25 

%. 

 
Fiksuotas tolinimas Tolinti žemėlapio centrą 25 

%. 

 
Priartinti pažymėtą 
elementą 

Keisti mastelį taip, kad 
matytųsi visa pažymėto 
elemento aprėptis. 

 
Centruoti į GPS 
poziciją 

Esama GPS padėtis 
žemėlapio centre. 

 
Rodyti visą aprėptį Rodyti visą žemėlapio 

aprėptį.. 

 
Rodyti sluoksnio 
aprėptį 

Rodyti konkretaus 
žemėlapio sluoksnio 
aprėptį. 

 
IŠKRENTANTIS PERĖJIMO Į ANKSTESNĘ APRĖPTĮ 
SĄRAŠAS 

 
Grįžti į ankstesnę 
aprėptį 

Grįžti į ankstesnę jūsų 
naudotą aprėptį. 

 
Eiti į kitą aprėptį Eiti į kitą anksčiau naudotą 

aprėptį. 

 
Kurti žymelę Sukurti erdvinę žymelę. 

 
Priartinti žymelę Priartinti esamą erdvinę 

žymelę. 

 
IŠKRENTANTIS IDENTIFIKACIJOS SĄRAŠAS 

 
Identifikuoti Suaktyvinti identifikacijos 

įrankį. 

 
Matuoti Matuoti atstumą 

žemėlapyje taškų režimu. 

 
Radialinis 
matavimas 

Matuoti tam tikro spindulio 
žemėlapio atstumą rašikliu. 

 
Rankinis 
matavimas 

Matuoti atstumą 
žemėlapyje rankiniu 
režimu. 

 
Hipernuoroda Suaktyvinti hipernuorodos 

įrankį. 

 
Pereiti į Įjungti regėjimo linijos arba 

ArcLogistics navigaciją. 

 
Žymėti elementus Suaktyvinti tekstinės žymės 

įrankį. 

 
Išplėstinis 
žymėjimas 

Suaktyvinti išplėstinio 
žymėjimo įrankį. 

 

REDAGAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTA 

 
Pradėti / Baigti 
redaguoti 

Rodyti submeniu su visais 
redaguojamais ArcPad 
žemėlapio sluoksniais. 
Pasirinkdami sluoksnį 
pakeisite jo redagavimo 
būseną. 

 
Pažymėti Suaktyvinti pažymėjimo 

įrankį. 

 
Taškas Suaktyvinti taškinių 

elementų įvedimą. 

 
Įvesti tašką iš GPS Įvesti taškinį elementą 

redaguojamame 
taškiniame sluoksnyje 
pagal esamą GPS padėtį. 

 
Pridėti GPS viršūnę Pridėti vieną viršūnę 

esamam polilinijų arba 
poligono elemente pagal 
esamą GPS padėtį. 

 
Nuolat pridėti GPS 
viršūnes 

Nuolat pridėti viršūnes 
esamam polilinijų arba 
poligono elementui pagal 
esamą GPS padėtį. 

 
Elemento savybės Atidaryti pasirinkto 

elemento savybių dialogo 
langą (arba pritaikytą 
redagavimo formą). 

 
Taškų poslinkis Suaktyvinti įvedamų 

taškinių duomenų 
poslinkius. 

 
IŠKRENTANTIS REDAGAVIMO PRADŽIOS / PABAIGOS 

SĄRAŠAS 
 

 
Taškinių elementų 
paskirties sluoksniai 

Rodyti redaguojamus 
taškinio elemento 
sluoksnius. 

 
Linijinių elementų 
paskirties sluoksniai 

Rodyti redaguojamus 
linijinio elemento 
sluoksnius. 

 
Poligono elementų 
paskirties sluoksniai 

Rodyti redaguojamus 
poligono elemento 
sluoksnius. 

 
Daugialypių 
elementų paskirties 
sluoksniai 

Rodyti redaguojamus 
daugialypių elementų 
sluoksnius, taip pat ir 
grafinius sluoksnius. 

 
IŠKRENTANTIS PAŽYMĖJIMO SĄRAŠAS 

 

 
Pažymėti Suaktyvinti pažymėjimo 

įrankį. 

 
Pažymėti ir 
redaguoti viršūnes 

Suaktyvinti viršūnių 
pažymėjimo ir redagavimo 
įrankį. 

 
Pažymėti pagal 
GPS 

Pažymėti elementą pagal 
esamą GPS padėtį. 

 
Centruoti pažymėtą 
elementą 

Perstumti žemėlapį taip, 
kad pasirinktas elementas 
atsidurtų ekrano centre, 
nekeičiant esamo 
žemėlapio mastelio. 

 
Priartinti pažymėtą 
elementą 

Priartinti pažymėtą 
elementą. 

 
Eiti į pažymėtą 
elementą 

Pažymėtą elementą 
nustatyti kaip esamą 
navigacijos tikslą. 

 
Išvalyti pažymėtą 
elementą 

Panaikintu pažymėto 
elemento žymėjimą. 

 
IŠKRENTANTIS TAŠKO SĄRAŠAS 

 

 
Taškas Suaktyvinti taškinių 

elementų įvedimą. 

 
Linija Įvesti tiesią liniją rašikliu. 

 
Polilinija Suaktyvinti polilinijos 

elementų įvedimą ir 
sukurti naują polilinijos 
elementą. 

 
Ranka piešta linija Įvesti ranka pieštos linijos 

elementą rašikliu. 

 
Stačiakampis Įvesti stačiakampio formos 

poligono elementą rašikliu. 

 
Poligonas Suaktyvinti poligono 

elementų duomenų 
įvedimą ir sukurti naują 
poligono elementą. 

 
Elipsė Įvesti elipsės formos 

poligono elementą rašikliu. 

 
Apskritimas Įvesti apskritimo formos 

poligono elementą rašikliu. 



 
Ranka pieštas 
poligonas 

Įvesti ranka pieštą 
poligono elementą rašikliu. 

 
Tekstas šalia taško Įvesti teksto elementą 

šalia taško rašikliu. 

 
Tekstas šalia 
polilinijos 

Įvesti teksto elementą 
šalia linijos rašikliu. 

 
Tekstas poligone Įvesti teksto elementą 

šalia poligono rašikliu. 

 
Tekstas 
stačiakampyje 

Įvesti teksto elementą 
stačiakampyje rašikliu. 

 
Tekstas elipsėje Įvesti teksto elementą 

elipsėje rašikliu. 

 
IŠKRENTANTIS ELEMENTO SAVYBIŲ SĄRAŠAS 

 

 
Elemento Savybės Atidaryti pasirinkto 

elemento savybių dialogo 
langą (arba pritaikytą 
redagavimo formą). 

 
Įterpti viršūnes Įterpti naujas viršūnes į 

pažymėtą poliliniją arba 
poligoną. 

 
Pridėti viršūnes Pridėti naujų viršūnių prie 

pažymėtos polilinijos galo. 

 
Perkelti elementą Perkelti pažymėtą 

elementą. 

 
Sukti elementą Sukti pažymėtą polilinijų 

arba poligono elementą. 

 
Proporcingai keisti 
elemento dydį 

Keisti pažymėto polilinijų 
arba poligono elemento 
dydį proporcingai 
pradiniam dydžiui. 

 
Keisti elemento dydį Keisti pažymėto polilinijų 

arba poligono elemento 
dydį. 

 
Naikinti elementą Naikinti pažymėtą 

elementą. 

 
IŠKRENTANTIS POLILINIJOS / POLIGONO POSLINKIO 

SĄRAŠAS 
 

 
Taškų poslinkis Suaktyvinti įvedamų 

taškinių duomenų 
poslinkius. 

 
Polilinijos / poligono 
poslinkis 

Suaktyvinti įvedamos 
polilinijos arba poligono 

poslinkius. 

 
Linijinis ėjimas Suaktyvinti naujo polilinijų 

arba poligono elemento 
įvedimo pagal linijinius 
parametrus režimą. 

 
Radialinis ėjimas Suaktyvinti naujo polilinijų 

arba poligono elemento 
įvedimo pagal spindulio 
parametrus režimą. 

 
Nustatyti atskaitos 
tašką A 

Nustatyti atskaitos tašką 
A, skirtą vieno taško 
atitraukimui įvesti. 

 
Nustatyti atskaitos 
tašką B 

Nustatyti atskaitos tašką 
B, skirtą dviejų taškų 
atitraukimui įvesti. 

 
Polilinijos segmentas Pridėti naują polilinijos 

segmentą, prasidedantį 
pažymėtos polilinijos gale. 

 

SPARTAUS ĮVEDIMO ĮRANKIŲ JUOSTA 

 
Įvesti nuotrauką pagal 
esamą GPS padėtį 

Aktyvuoja fotografavimo 
įrankį ir įrašo geografiškai 
orientuotą nuotrauką į 
numatytąjį nuotraukų 
sluoksnį. 

 
Įvesti nuotrauką 
padėtį nurodant 
rašikliu 

Po nuspaudimo rašikliu, 
aktyvuoja fotografavimo 
įrankį ir įrašo geografiškai 
orientuotą nuotrauką į 
numatytąjį nuotraukų 
sluoksnį. 

 Įvesti elementą Atskiri žemėlapyje 
apibrėžti elementai čia 
yra kaip atskiri įrankiai. 
Bakstelėkite norėdami 
kurti naujus elementus. 

 

NAVIGAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTA 

 
Pridėti numatytąjį 
navigavimo 
žemėlapio sluoksnį 

Pridėti StreetMap 
duomenis kaip bazinį 
ArcPad žemėlapį. 

 
Rasti vietą Atvirkštinis vietos 

geokodavimas 

 
Keisti vietą į sustojimą Pakeisti esamą vietą 

sustojimu. 

 
Kurti maršrutą iš 
sustojimų 

Rasti maršrutą tarp 
sustojimų, išsaugant 
sustojimų eiliškumą. 

 
Redaguoti sustojimus Atidaryti sustojimų 

redagavimo langą, 
kuriame galima keisti 
sustojimų eilę, laikinai 
išjungti arba panaikinti 
sustojimus. 

 
Važiavimo kryptys Rodyti arba slėpti esamo 

maršruto vairavimo 
kryptis. 

 
StreetMap nuostatos Atidaryti StreetMapTM 

žemėlapio parametrų 
dialogo langą. 

 
IŠKRENTANTIS VIETOS IEŠKOS SĄRAŠAS 

 

 
Rasti adresą ar vietą Atidaryti adreso, miesto, 

sankryžos arba 
dominančios vietos (POI) 
ieškos dialogo langą. 

 
Rasti vietą iš GPS 
padėties 

Rasti vietą pagal esamą 
GPS padėtį. 

 
Rasti pagal 
Platumą/Ilgumą 

Rasti vietą pagal 
koordinates 

 
Nužymėti vietą Pašalinti vietos žymėjimą 

iš žemėlapio. 

 
IŠKRENTANTIS PAKEITIMO SUSTOJIMU SĄRAŠAS 

 

 
Keisti vietą į sustojimą Pakeisti esamą vietą 

sustojimu. 

 
Keisti vietą į užtvarą Pakeisti esamą vietą 

kliūtimi. 

 
Keisti vietą į 
smeigtuką 

Pakeisti esamą vietą 
smeigtuku. 

 
IŠKRENTANTIS MARŠRUTO KŪRIMO PAGAL 

SUSTOJIMUS SĄRAŠAS 
 

 
Kurti maršrutą iš 
sustojimų 

Rasti maršrutą tarp 
sustojimų, išsaugant 
sustojimų eiliškumą. 

 
Kurti optimizuotą 
maršrutą 

Rasti maršrutą tarp 
sustojimų, pertvarkant 
tarpines vietas. 

 
Išvalyti maršrutą Pašalinti apskaičiuotą 

maršrutą iš žemėlapio. 

 
IŠKRENTANTIS SUSTOJIMŲ REDAGAVIMO SĄRAŠAS 

 



 
Redaguoti sustojimus Atidaryti sustojimų 

redagavimo langą, 
kuriame galima keisti 
sustojimų eilę, laikinai 
išjungti arba panaikinti 
sustojimus. 

 
Redaguoti užtvarus Atidaryti kliūčių 

redagavimo dialogo 
langą, kuriame galima 
redaguoti kliūčių savybes, 
laikinai išjungti kliūtis ir 
jas panaikinti. 

 
Redaguoti 
smeigtukus 

Atidaryti smeigtukų 
redagavimo dialogo 
langą, kuriame galima 
redaguoti smeigtukų 
savybes, laikinai išjungti 
smeigtukus ir juos 
naikinti. 

 

KOMANDŲ JUOSTA 

 
Priimti geometrijos 
pakeitimus 

Įrašyti esamo elemento 
geometrijos pakeitimus. 

 
Pradėti atributų 
įvedimą 

Baigti vesti naujo 
elemento geometriją ir 
pradėti vesti atributus. 

 
Anuliuoti Anuliuoti paskutinį 

elemento redagavimo 
veiksmą. 

 
Rašiklio 
įjungimas/išjungimas 

Įjungti arba išjungti 
galimybę naujus 
elementus įvesti rašikliu. 

 
Atšaukti Atšaukti esamo elemento 

geometrijos redagavimą 
arba elemento vedimą. 

 
Pridėti GPS viršūnę Pridėti vieną viršūnę 

esamame polilinijų arba 
poligonų elemente pagal 
esamą GPS padėtį. 

 
Nuolat pridėti GPS 
viršūnes 

Nuolat pridėti viršūnes 
esamam polilinijų arba 
poligonų elementui pagal 
esamą GPS padėtį. 

 

 

ArcPad ištekliai: 
apsilankykite svetainėje 

www.esri.com/arcpad kur rasite 

naujausią informaciją apie ArcPad; 
atnaujinimus ir atsisiųsti siūlomus 

failus; 

techninės pagalbos žinių bazę; 

ArcPad diskusijų forumą. 
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