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1. ESRI ArcPad™ programinė įranga 
ArcPad – GIS programinė įranga, skirta lauko sąlygoms rinkti ir kaupti geoduomenis. 

ArcPad kuria, redaguoja, atnaujina duomenis Shape formato pavidalu, integruoja 

GPS duomenis. 

ArcPad programinė įranga veikia Windows Mobile aplinkoje, kuri naudojama 

delniniuose kompiuteriuose ir standartinėje Windows™ operacinėje sistemoje. Ši 

programinė įranga gali naudoti vektorinius duomenis, rastrinius vaizdus (kosminius ir 

aerofotonuotraukas). Lauke dirbantis ArcPad naudotojas gali didinti, maţinti vaizdą, 

„naviguoti“ skaitmeniniame ţemėlapyje, identifikuoti objektą  ir jo atributiką, matuoti 

atstumus, skaičiuoti plotus, įvesti ir redaguoti objektus skaitmeniniame ţemėlapyje. 

ArcPad leidţia atlikti GPS matavimus realiame laike, vaizduoti esamą atskaitos taško 

padėtį skaitmeniniame ţemėlapyje norimoje koordinačių sistemoje ir suvesti reikiamą 

atributinę informaciją. GPS informacinis ekranas vaizduoja palydovų išsidėstymą, 

signalo stiprumą, atskaitas, taško padėties koordinates (X,Y), altitudę, judėjimo greitį 

ir t.t. 

Programinė įranga ArcPad gali būti naudojama kaip duomenų kaupimo modulis 

ArcGIS™ 10 (ArcInfo™, ArcEditor™, ArcView™) sistemoje. Naudojantis ArcPad 

Tools galima kurti, redaguoti, konvertuoti, eksportuoti vektorinius, rastrinius 

duomenis ir sukurtus simbolius. Pagal esamą duomenų bazės struktūrą, galima 

pasirinkti, kokie atributinės lentelės laukai bus naudojami kuriant duomenų  įvedimo 

formą  – šabloną ir kt. 
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5. Darbas su ESRI ArcPad v.10 programinę įranga 

 

 5.1. Pasirengimas matavimams: 

- Paleidţiame ESRI ArcPad programinę įranga mobiliajame įrenginyje 

(GPS imtuve). 
 

Paleidţiama programa Programa kraunasi Ţemėlapio pasirinkimo langas 

  
 

 
- Renkamės funkciją „Pasirinkti norimą ţemėlapį“. 

- Atsivėrusiame lange pasirenkame ţemėlapį „Pavadinimas_MU_GPS“. 

- Pasirinkę ţemėlapį spaudţiame  klavišą. 
 
Norimo ţemėlapio pasirinkimas Rinktis reikalingą ţemėlapį 
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- Atsiveria Miškų urėdijos ţemėlapis. 

- Spaudţiame po funkciniu klavišu „Atidaryti ţemėlapį“  esančią 

rodyklę . 

- Iš iškrentančio komandų sąrašo pasirenkame komandą „Naujas“ ir 

renkamės funkciją „Spartusis projektas“. 
 

Miškų urėdijos ţemėlapis Atidaryti ţemėlapį Naujas spartusis projektas 

   
 

- Atsivėrusiame lange nieko nekeičiame ir spaudţiame klavišą . 

- Sekančiame atsivėrusiame lange pasiţiūrime, kad nebūtų uţdėtos 

varnelės prie funkcijų „Aktyvuoti GPS“ ir „Registruoti GPS maršrutą“ 

jeigu šios varnelės yra uţdėtos, jas reiktų nuimti paspaudţiant su 

ţymeklių ant jų. 

- Spaudţiame  klavišą. 

- Atsiveria miškų urėdijos ţemėlapis. 
 

Sparčiojo projekto nuostatos 1 Sparčiojo projekto nuostatos 2 Miškų urėdijos ţemėlapis 
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- Įsijungiame būsenos juostą, kad aktyvavus GPS imtuvą galėtume 

matyti koks tuo metu yra tikslumas. Kad tai padaryti reikia rinktis po 

„Parinkčių“ įrankiu  esančią rodyklę . 

- Atsivėrusioje parinkčių įrankio iškrentančioje juostoje rinktis funkciją 

„Būsenos juosta“ 

- Atsivėrusio ţemėlapio apačioje atsiradusioje juostoje bus matomas 

mastelis bei ţemėlapio koordinatės, kai bus atliekami matavimai 

vietoje mastelio bus matomas matavimų tikslumas. 

 
Parinkčių įrankis Būsenos juosta Miškų urėdijos ţemėlapis su 

aktyvia būsenos juosta 

   
 

Prietaisas ir Jūsų projektas paruoštas darbui. 

 

5.2. GPS imtuvo aktyvavimas 

 
- GPS imtuvo aktyvavimui renkamės GPS imtuvo aktyvavimo įrankį iš 

pagrindinės meniu juostos  arba spausdami rodyklę  esančia po 

GPS įrankiu . 
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Tiesiogiai aktyvuojamas GPS Arba GPS aktyvuojamas per 

iškrentančio meniu juostą 

  
 

5.3. GPS matavimai 

 

- Aktyvavus GPS imtuvą ekrane atsiras uţrašas „Nefiksuojama“ tai 

reiškiasi, kad pirmajam matavimui GPS imtuvas turi „apšilti“ kai jau 

prietaisas išfiltruos signalus gaunamus iš GPS palydovų GPS 

navigavimo kursorius pasikeis ir būsenos Juostoje bus galima matyti 

šiuo metų esamos Jūsų padėties vietos tikslumą. 

- Kad būtų pasiektas reikiamas tikslumas gali tekti šiek tiek pastovėti. 

 

!!! SVARBU: Dirbant su realaus laiko pataisomis. Būtina sulaukti kol prietaisas gaus pataisas 

iš LitPos referencinių stočių tinklo. Prietaisas turi būti sukonfigūruotas taip, kad pataisas 

gautų naudodamas vidinį GPRS modemą (jeigu jis yra) arba mobilųjį telefoną kaip GPRS 

modemą. BŪTINA AKTYVI GSM OPERATORIAUS KORTELĖ. Jei naudojamas 

mobilusis telefonas, būtinai telefonas turi turėti „Bluetooth“ bei GPRS funkcijas. 

 

!!! SVARBU: Kad pataisos gautos Jūs suprasite iš to kokį vietos tikslumą rodys GPS 

įrenginys būsenos juostoje. Jei tikslumas bus virš 4 metrų gali būti, kad pataisos dar nėra 

gaunamos. Jei tikslumas bus iki 4 metrų gali būti kad pataisos gaunamos, tačiau prastas 

palydovų išsidėstymas. Jei tikslumas bus tarp 0,5 ir 1,5 m vadinasi pataisos gaunamos, tokiu 

atveju laukite kol bus pasiektas Jums reikiamas tikslumas. 

 

!!! SVARBU: Būtina stebėti rodomą vietos tikslumo informaciją, kad matavimus atlikti kuo 

tiksliau. STEBĖTI KIEKVIENĄ KARTĄ PRIEŠ PRADEDANT MATUOTI.  
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- Galite įsijungti GPS padėties langą, kad matytumėte koks 

palydovų išsidėstymas esamu metu yra virš Jūsų, Spauskite 

rodyklę  esančią po GPS įrankiu . Paţiūrėję palydovų 

išsidėstymą, GPS padėties langas išjungiamas paspaudus klavišą 

 

 
Nefiksuojama Pasikeitęs kursorius, tikslumas GPS padėties lango įjungimas 

   
GPS padėties langas 

Lango išjungimas 

 
 

5.3.1. Taško matavimas 

 

- ESRI ArcPad komandų juostoje pasirenkame redagavimo įrankių 

juostą . 

- Kai jau busite pasiruošę matuoti tašką (esamos padėties tikslumas Jus 

tenkins) rinktis įrankį „Taškas“ . Jį galite pasirinkti tiesiogiai iš meniu 

juostos arba pasirinkę iš iškrentančio taško juostos paspaudę rodyklę  

prie taško matavimo meniu  

- Pasirinkus taško matavimo įrankį aktyvuosis matavimo komandos 

įrankis. . 



9 

 
UAB „HNIT-BALTIC“, įm/k 110584280; PVM kodas LT 105842811. S. konaskio g. 28a, LT-03127 Vilnius,  

Tel. (+370 5) 215 0575, Faks. (+370 5) 2150576, info@hnit-baltic.lt. 

 

Redagavimo įrankių juosta Įrankis „Taškas“ Iškrentanti taško juosta 

   
Taško matavimo įrankis   

 

!!! PASTABA: Jeigu nebus sukurtas “Spartusis Projektas” taško 

matavimo įrankis nesiaktyvuos, tai reiškia, kad negalėsite atlikti 

matavimų. 

 

- Kad atlikti matavimą spaudţiame taško matavimo įrankį. . 

- Atsivėrusiame lange pradedamas matuoti taškas. Taškas bus 

pamatuotas tuomet, kai viršuje esantis procentų indikatorius pasieks 

100% ir jo neberodys. Kol taškas yra matuojamas galima susivesti visą 

reikiama informaciją apie tašką. 

 Kai taškas pamatuotas. Visa reikiama informacija suvesta spaudţiame klavišą 

. 
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  - Brėţinio lange bus uţdėtas Jūsų išmatuotas taškas. Taško matavimas baigtas, 

galima eiti matuoti kitą tašką. 
Spausti taško matavimo įrankį Procentų indikatorius, taško 

pavadinimas, simbolis 

aprašymas 

Taško matavimo uţbaigimas 

   
  

5.3.2. Polilinijos matavimas 

 

- ESRI ArcPad komandų juostoje pasirenkame redagavimo įrankių 

juostą . 

- Kai jau busite pasiruošę matuoti poliliniją (esamos padėties tikslumas 

Jus tenkins) rinktis įrankį „Polilinija“ . Jį galite pasirinkti iš 

iškrentančio taško juostos paspaudę rodyklę  prie taško matavimo 

meniu  

- Pasirinkus polilinijos matavimo įrankį aktyvuosis matavimo komandos 

įrankiai. . Polilinijos matavimui bus naudojamas vidurinysis 

įrankis. Paspaudus šį  įrankį bus matuojama polilinijos viršūnė 

polilinijos viršūnė bus pamatuota tuomet kai matavimo statuso eilutė 

visa uţsipildys tada spausime klavišą . 

- Pirmojo klavišo pagalba matuojant linijas, galima bus pamatuoti 

taškus. 

- Paskutiniojo klavišo pagalba galima matuoti linija tiesiog einant keliu. 

Tokiu atveju viršūnių koordinatės bus nustatomos kas tiek metrų, kiek 

yra nustatyta GPS nuostatose. Tačiau matuojant linija šiuo metodu 

reikia atidţiai sekti padėties tikslumą. 

- Kai visa polilinija bus pamatuota, ţemėlapio lango apačioje reikės 

paspausti ţalią rodyklytę , atsivėrusiame lange suvesti visą 

informaciją apie tą poliliniją ir paspausti  
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Pasirinkti poliliniją Spausti polilinijos matavimo 

įrankį  

Matavimo statuso eilutė 

   
Polilinijos matavimo 

uţbaigimas 

  

 

  

5.3.3. Poligono matavimas 

 

- ESRI ArcPad komandų juostoje pasirenkame redagavimo įrankių 

juostą . 

- Kai jau busite pasiruošę matuoti poligoną (esamos padėties tikslumas 

Jus tenkins) rinktis įrankį „Poligonas“ . Jį galite pasirinkti iš 

iškrentančio taško juostos paspaudę rodyklę  prie taško matavimo 

meniu  

- Pasirinkus poligono matavimo įrankį aktyvuosis matavimo komandos 

įrankiai. . Poligono matavimui bus naudojamas vidurinysis 

įrankis. Paspaudus šį  įrankį bus matuojama poligono viršūnė. 

Poligono viršūnė bus pamatuota tuomet kai matavimo statuso eilutė 

visa uţsipildys, tada spausime klavišą . 

- Pirmojo klavišo pagalba matuojant poligonus, galima bus pamatuoti 

taškus. 

- Paskutiniojo klavišo pagalba galima matuoti poligoną tiesiog einant 

aplink kaţkokį plotą. Tokiu atveju viršūnių koordinatės bus 

nustatomos kas tiek metrų, kiek yra nustatyta GPS nuostatose. Tačiau 

matuojant poligoną šiuo metodu reikia atidţiai sekti padėties tikslumą. 

- Kai visas poligonas bus pamatuotas, ţemėlapio lango apačioje reikės 

paspausti ţalią rodyklytę , atsivėrusiame lange suvesti visą 

informaciją apie tą poligoną ir paspausti  
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Pasirinkti poligoną Spausti poligono matavimo 

įrankį   

Matavimo statuso eilutė 

   
Poligono matavimo uţbaigimas Išmatuotas poligonas  

  

 

5.3.4. Kaip paţiūrėti išmatuotų objektų duomenis? 

- Informacijos perţiūrėjimui rinkitės funkcinį klavišą „Paţymėti“ . 

 
- Ir paspauskite ant norimo perţiūrėti objekto. 

- Spaudţiame ant funkcinio klavišo „Elemento savybės“  

- Atsivėrusiame lange navigaciniais klavišais naviguojame iki Jums 

reikalingos informacijos. 
Pasirenkamas objektas Elemento savybes Informacijos paieška 
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5.3.5. Matavimo uţbaigimas 

 

- Kad pabaigti matuoti reikia pasirinkti pagrindinę įrankių juostą. 

  
- Deaktyvuti GPS įrankį. 

 
- Spausti menių klavišą. 

 
- Spausti funkciją „Uţdaryti“. 

 
 

!!!! Nieko saugoti nereikia, išmatuota informacija automatiškai 

išsisaugo sparčiajame projekte. 

6. Taško pagal ţinomas koordinates suradimas. 
Pasirenkamas ţemėlapis Atidaromas naujas spartusis 

projektas 
Spartusis projektas 

   
   

Viskas paliekama kaip 

paveikslėlyje ir 

spaudţiama  

Niekas nekeičiama ir vėl 

spaudţiama  

Pasirenkamas matavimo 

įrankis  ir 

pasirenkamas taško 

matavimas  

   



14 

 
UAB „HNIT-BALTIC“, įm/k 110584280; PVM kodas LT 105842811. S. konaskio g. 28a, LT-03127 Vilnius,  

Tel. (+370 5) 215 0575, Faks. (+370 5) 2150576, info@hnit-baltic.lt. 

 

Ţymeklio pagalba taškas 

atidedamas bet kur ant 

ţemėlapio ir atsiranda 

taško informacijos laukas 

Navigacinių klavišų pagalba 

naviguojama iki lauko 

„Taško geografija“ 

Įvedamos reikiamos taško 

koordinatės ir spaudţiame 

 

   

   
Taškas atsiranda 

ţemėlapyje pagal suvestas 

koordinates 

Aktyvuojamas GPS ir 

išsididinus tašką vaizdą, tiek 

kad gerai matytusi ar esate 

ant taško ar ne yra judama 

link taško. 

 

  

 

 

7. Ploto išbraiţymas matuojant birţę taškais. 

 
Išmatuojami birţės taškai Deaktyvuojamas GPS 

imtuvas 
Pasirenkamas sluoksnių 

įrankis 
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Atsidariusiame lange 

naviguojama iki 

pritraukimo funkcijos 

Spaudţiame ant funkcijos 

„Pritaraukimas“ ir 

uţdedame varneles an 

sluoksnių: Taškai, 

Poligonai. Taip pat varnelės 

uţdedamos prie tų pačių 

sluoksnių skiltyje viršūnės. 

Ir spaudţiame  

Atsiras ţemėlapio aprėptis 

su Jūsų išmatuotais birţių 

taškais bei juodi 

apskritimai aplink birţių 

taškus. 

   
   

Naviguojama ik 

redagavimo įrankio ir 

paspaudus    klavišą 

pasirenkama poligono 

redagavimo funkcija  

Aktyvavus poligono 

redagavimo įrankį, turi 

atsirasti poligono ikona 

geltoname fone. 

PASTABA: GPS turi būti 

deaktyvuotas!!!!! 

Ţymeklio pagalba 

spausdţiant ant kiekvieno 

taško iš eilės išbraiţomas 

polygonas. Spaudţiamas 

 klavišas. 

   

   
   

Atsivėrusiame lange, 

įrašoma reikalinga 

informacija. 

Navigavimo klavišais 

naviguojame iki 

„Geografijos“ lauko ir 

patikriname birţės plotą. 

Patikrine ar viskas tinka, 

spaudţiame  
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Atsidariusiame lange 

naviguojama iki 

pritraukimo funkcijos 

Spaudţiame ant funkcijos 

„Pritaraukimas“ ir 

uţdedame varneles ant 

sluoksnių: Taškai, 

Poligonai. Taip pat varnelės 

uţdedamos prie tų pačių 

sluoksnių skiltyje viršūnės. 

Ir spaudţiame  

Atsiras ţemėlapio aprėptis 

su Jūsų išmatuotais birţių 

taškais bei juodi 

apskritimai aplink birţių 

taškus. 

   
   

Naviguojama ik 

redagavimo įrankio ir 

paspaudus    klavišą 

pasirenkama poligono 

redagavimo funkcija  

Aktyvavus poligono 

redagavimo įrankį, turi 

atsirasti poligono ikona 

geltoname fone. 

PASTABA: GPS turi būti 

deaktyvuotas!!!!! 

Ţymeklio pagalba 

spausdţiant ant kiekvieno 

taško iš eilės išbraiţomas 

polygonas. Spaudţiamas 

 klavišas. 

   

   
   

Atsivėrusiame lange, 

įrašoma reikalinga 

informacija. 

Navigavimo klavišais 

naviguojame iki 

„Geografijos“ lauko ir 

patikriname birţės plotą. 

Patikrine ar viskas tinka, 

spaudţiame  
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Turime paruoštą brėţinį su 

taškais ir plotu. 
Renkames sluoksnių 

įrankį. 

Atsidariusiame lange 

naviguojama iki 

pritraukimo funkcijos 

   
   

Spaudţiame ant funkcijos 

„Pritaraukimas“ ir 

nuimame varneles nuo 

sluoksnių: Taškai, 

Poligonai. Taip pat 

varnelės nuimamos prie tų 

pačių sluoksnių skiltyje 

viršūnės. Ir spaudţiame  

Atsiras ţemėlapio aprėptis 

su Jūsų išmatuotais birţių 

taškais ir išbraiţytu 

poligonu. 

Spaudţiame klavišą  ir 

uţdarome projektą.  

   
   

Sparčiojo projekto 

NESAUGOME. 

  

   

8. Taškų išbraiţymas matuojant birţę plotais. 

 
Išmatuojamas birţės plotas Deaktyvuojamas GPS 

imtuvas 

Pasirenkamas sluoksnių 

įrankis 
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Atsidariusiame lange 

naviguojama iki 

pritraukimo funkcijos 

Spaudţiame ant funkcijos 

„Pritaraukimas“ ir 

uţdedame varneles an 

sluoksnių: Taškai, 

Poligonai. Taip pat varnelės 

uţdedamos prie tų pačių 

sluoksnių skiltyje viršūnės. 

Ir spaudţiame  

Atsiras ţemėlapio aprėptis 

su Jūsų išmatuotu birţės 

plotu bei juodi apskritimai 

aplink birţių ploto 

viršunes. 

   
   

Naviguojama ik 

redagavimo įrankio ir 

paspaudus    klavišą 

pasirenkama taško 

redagavimo funkcija  

Aktyvavus taško 

redagavimo įrankį, turi 

atsirasti taško ikona 

geltoname fone. 

PASTABA: GPS turi būti 

deaktyvuotas!!!!! 

Ţymeklio pagalba 

spausdţiant ant kiekvienos 

poligono viršūnės iš eilės 

išbraiţomi taškai ir 

suvedama visa reikalinga 

informacija. 

   

   
   

Turime paruoštą brėţinį su 

taškais ir plotu. 

Renkames sluoksnių įrankį. Atsidariusiame lange 

naviguojama iki 

pritraukimo funkcijos 
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Spaudţiame ant funkcijos 

„Pritaraukimas“ ir 

nuimame varneles nuo 

sluoksnių: Taškai, 

Poligonai. Taip pat 

varnelės nuimamos prie tų 

pačių sluoksnių skiltyje 

viršūnės. Ir spaudţiame  

Atsiras ţemėlapio aprėptis 

su Jūsų išmatuotu plotu ir 

išbraiţytais taškais. 

Spaudţiame klavišą  ir 

uţdarome projektą.  

   
   

Sparčiojo projekto 

NESAUGOME. 
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