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ĮVADAS 

 
Geografinių informacinių sistemų (GIS) atsiradimas ir naujausios su ja susijusios 

technologijos pakeitė topografinių duomenų žemėlapių sudarymo ir vizualizacijos proceso 

ypatumus. Šiandienių žemėlapių sudarymas susijęs su erdvinės informacijos kokybiniais ir 

kiekybiniais kriterijais, kurie pasiekiami naudojant naujausius erdvinius duomenų rinkinius ir 

modernias technologijas.  

GIS technologijos sutrumpino topografinio žemėlapio redagavimo proceso laiko 

sąnaudas, integruojant kelis duomenų šaltinius ir prisitaikant prie mastelio ir koordinačių 

sistemos. 

Kartografinis redagavimas susijęs su geografinių duomenų pateikimo technologijomis ir 

procedūromis (priklauso nuo žemėlapio turinio, kartografavimo ypatybių), kurias naudojant ir 

atliekant galima pateikia visiems priimtiną kartografinį vaizdą.  

GIS technologijų naudojimas įvairiems kartografiniams uždaviniams spręsti tampa 

kasdiene būtinybe, kuri ne tik skatina erdvinį mąstymą, bet ir padeda pažinti ir taikyti GIS 

įvairiose profesinėse srityse.  

Rengiant mokymo priemonę „Kartografinio redagavimo pagrindai“ orientuotasi į Kauno 

kolegijos geodezijos studijų programos numatomus studijų rezultatus. Leidinyje pateikta teorinė ir 

praktinė medžiaga naudinga pagrindiniams studijų dalykams „Kartografija“, „Fotogrametrija“, 

„Erdviniai duomenys“ ir kt.  

Studentai įgis patirties kartografinio redagavimo ir generalizacijos procesų srityse, 

naudodami ArcGIS programinę įrangą, įvertins erdvinių duomenų naudojimo galimybes kuriant 

kartografinius kūrinius, redaguos topografinį žemėlapį naudodami ArcGIS programinės įrangos 

redagavimo įrankius, aiškinsis topografiniui žemėlapiui keliamus sutartinių ženklų ir įforminimo 

standartus, išbandys linijinių ir plotinių objektų generalizavimo procedūras, įvertinant objektų 

tarpusavio sąveikumo principus ir kt.  

Mokymo priemonėje pateikiama glausta teorinė medžiaga, konkrečios praktinės 

užduotys ir jų atlikimo metodika. Skyrių pabaigoje pateikiami kontroliniai klausimai.  
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1. KARTOGRAFINĖ GENERALIZACIJA 

 

1.1. Kartografinio vaizdo generalizacija 
 
Technologiniai pokyčiai kartografijos srityje drastiškai pakeitė žemėlapių gamybos ir 

naudojimo principus. Šiandieniai žemėlapiai ir mobilieji elektroniniai prietaisai kiekvienam 

vartotojui teikia informaciją apie vietas, optimalius maršrutus, adresus ir pan. Kartografinis 

vaizdas yra sumažintas Žemės paviršiaus ar pasirinktos teritorijos vaizdas, tikslingai parinktų 

vaizduojamų objektų ir reiškinių visuma. Išsiplėtus technologijų naudojimo galimybėms, dabar 

žemėlapių sudarymo ir žemėlapių pateikimo procesų esama įvairių, jų įgyvendinimas tapo 

greitesnis, pigesnis, liberalesnis.  

Kartografinė generalizacija – kartografuojamų objektų išvaizdos atrinkimas ir 

apibendrinimas nepakeičiant jų tikrosios formos. Atliekant generalizaciją svarbu atsižvelgti į 

mastelį, kuriamo kartografinio kūrinio (žemėlapių, erdvinių duomenų) paskirtį, tematiką, 

vaizduojamos teritorijos dydį ir pan. 

Pagrindiniai generalizavimo tikslai susiję su keliamais žemėlapio tikslumo 

reikalavimais, kartografinės informacijos apimtimi, skaitomumu.  

Generalizacijos funkcijos yra tikslingos geografinės informacijos sistemose ir 

kartografijoje siekiant bendrų tikslų:  

− kuriant erdvines duomenų bazes;  

− palaikant įvairius mastelius; 

− atliekant kartografinę vizualizaciją; 

− mažinant erdvinės informacijos duomenų kiekius.  

Svarbu, kad vykdant kartografuojamų objektų generalizaciją būtų išlaikomas erdvinis 

ir atributinės informacijos tikslumas, vizualinė kokybė, kartografuojamos teritorijos 

charakteristikos, išryškinami esminiai bruožai, loginiai duomenų ryšiai tarp žemėlapyje 

vaizduojamų objektų. 

Generalizacija atliekama kruopščiai, atsižvelgiant į galutiniam produktui keliamus 

reikalavimus ir siekiamus rezultatus, nes tai – negrįžtamas procesas. 

  



6 

 

Siekiant įgyvendinti kartografinę generalizaciją, tikslinga žinoti:  

− erdvinių duomenų sudarymo principus (vaizduojamų objektų sutartinius ženklus, 

reiškinius ir pan.); 

− objektų geometrinių duomenų skirstymą (taškai, linija, plotai); 

− generalizacijos proceso metodus ir jų pasirinkimo kriterijus; 

− žemėlapio projektavimo principus (estetiškumas, vaizdumas); 

− kuriamo kartografinio produkto paskirtį, temą, naudotojų poreikius.   

Kartografinio kūrinio (žemėlapio) paskirtis susijusi su vaizduojamų objektų tikrovės 

bruožais, jų detalizavimu ir masteliu. Pavyzdžiui, palyginus tokio paties turinio ir teritorijos 

žemėlapius masteliu 1:18 000 ir 1:300 000 (1 pav.), vaizduojama:  

a) daug tikslių ir detalių geografinių objektų; 

b) geografiniai objektai schematiški, ryškūs ir stambūs.  
 

 
1 pav. Šiaulių miesto žemėlapiai: a) M 1:18 000, b) M 1:300 000 

Stambaus mastelio kartografiniai kūriniai (žemėlapiai) turi daugiau informacijos apie 

vaizduojamuosius objektus nei smulkaus mastelio. Objektų vaizdavimo kiekis gali skirtis ir to 

paties mastelio žemėlapiuose. Svarbiausia žemėlapių, kaip vaizdinių realybės modelių, savybė 

yra galimybė tiesiogiai atvaizduoti bet kurio dydžio teritorijas: rajoną, apskritį, šalį, žemyną ar 

net visą pasaulį. Ši savybė pagrįsta mastelio naudojimu ir kartografuojamų reiškinių perdavimu 
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vykdant generalizaciją, t. y. kartografuojamos realybės dalies pavaizdavimą su jos pagrindiniais 

tipiškais bruožais ir būdingomis ypatybėmis. 

 

1.2. Kartografinės generalizacijos kriterijai 
 
Generalizacijos procese siekiant reikiamų rezultatų tikslinga atsižvelgti į šiuos 

kriterijus: 

− kartografinio kūrinio (žemėlapio) paskirtis ir naudojimo tikslai. Generalizacijos 

metu kartografiniai kūriniai (žemėlapiai) praranda dalį informacijos. Siekiama, kad būtų 

išsaugoti pagrindiniai turinio elementai su geometriniu ir atributiniu tikslumu, išsaugojant 

estetinę išvaizdą. Tikslinga atsižvelgti į vizualinę hierarchiją. Pavyzdžiui, ryškūs išeities 

žemėlapio objektai turi likti ryškūs ir atlikus generalizaciją. 

− mastelio sumažinimas. Kuo kartografinio produkto (žemėlapio) mastelis 

smulkesnis, tuo geriau generalizacijos proceso metu bus pakeičiami pradiniai duomenys. Tai 

lemia tokie techniniai faktoriai, kaip kompiuterio monitoriaus ekrano dydis ir jo skiriamoji 

geba. GIS terpėje skaičiavimo elementų nagrinėjimas lygiai taip pat svarbus. Kuris algoritmas 

yra geresnis ir leis maksimaliai sumažinti duomenų kiekį esant minimalioms duomenų 

saugojimo išlaidoms? Šie faktoriai susiję ir su žmogiškuoju faktoriumi. Žmogaus akies 

skiriamoji galia ribota. Visada siekiama atsižvelgti į kartografinio kūrinio (žemėlapio) turinį. 

Kokia informacijos kiekybinė ir kokybinė pusė? Atsakymą į šiuos klausimus pateikia duomenų 

tvarkytojas (kartografas), atliekantis generalizacijos procesą ir atsižvelgdamas į produkto 

naudotoją.  

− kokybinės charakteristikos apibendrinamos atsižvelgiant į sumažinamų objektų 

kiekį ir sustambinant vienodų objektų klasifikacinius požymius. Pavyzdžiui, smulkesnio 

mastelio bendruosiuose geografiniuose žemėlapiuose neišskiriamos pelkių rūšys (aukštapelkė, 

žemapelkė ir kt.), o pateikiamas apibendrintas pelkėtų teritorijų vaizdas. 

− kiekybinės charakteristikos apibendrinamos atsižvelgiant į kartografuojamo 

reiškinio intervalus. Pavyzdžiui, žemėlapiuose kartografuojami reiškiniai vaizduojami taškų 

metodu, apibendrintos kiekybinės reikšmės išryškėja didinat vaizduojamo taško svorį (vienas 

taškas teminiame žemėlapyje vaizduoja 250 kiškių, o atlikus generalizaciją – 500 kiškių).  

Daugiausiai kintanti – geometrinė generalizacija. Atliekant geometrinę generalizaciją 

išskiriami esminiai bruožai. Kartais padidinami maži kartografuojami objektai (pavyzdžiui, 

upeliai, ežerai), nes objektai turi reikšmingos informacijos kartografuojamoje teritorijoje.  
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Geometrinės generalizacijos procesai yra supaprastinimas, padidinimas, agregacija 

(suliejimas) ir atranka (2 pav.). 

 
2 pav. Geometrinės generalizacijos proceso pavyzdžiai 

Generalizacijos procesą galima išskirstyti į keletą standartinių procesų, jie yra tarp 

savęs susiję. Tai ne vien supaprastinimas ar pakeitimas. Dažnai vienas procesas būtinas kaip 

tiesioginis kito proceso rezultatas. Pavyzdžiui, kelias praplatinamas tam, kad sumažinus mastelį 

liktų pastebimas. Šalia kelio esantys pastatai pastumiami, nes kelio sutartinis ženklas kirs arba 

uždengs pastatus.  

 

1.3. Simbolizavimas ir generalizacija 
 
Nei vienas geometrinės generalizacijos proceso etapų neveikia geografinių objektų 

(simbolių) sutartinių ženklų ir jų perduodamos prasmės. Taškai išlieka taškais, linijos išlieka 

linijomis. Simbolių generalizacija irgi apibūdinama kaip susiliejimo ir atrankos procesas, be to, 

dar kaip ir geografinio objekto pavaizdavimo (sutartinių ženklų) kitimas. Dėl šių veiksmų 

žemėlapio sutartiniai ženklai gali pasikeisti.  

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad geometrinės generalizacijos procesai daugiausia 

susiję su žemės erdvės geometrinėmis komponentėmis, o simbolizavimo generalizacijos 

procesas susijęs su generalizuojamo objekto atributine informacija. Pateikiamas teritorijos 

miškų masyvo generalizacijos pavyzdys (3 pav.). 
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3 pav. Kartografuojamų objektų (miškų masyvo) agregavimo (suliejimo) pavyzdžiai  

Negeneralizuoto žemėlapio miškų plotai (kairėje) yra atskiri (su smulkiais miško 

ploteliais), o dešinėje pateiktas generalizuotas miško plotas, kai miškai, esantys netoli vienas 

kito, miškų masyvai yra sulieti.  

Supaprastinimas, kartais vadinamas objekto išlyginimu, sumažina žemėlapio 

vaizduojamų objektų sudėtingumą (4 pav.). 
 

 
4 pav. Upės vagos generalizavimo pavyzdys 

Pavyzdyje pateikta upė (4 pav.), kurios vaga labai vingiuota. Atlikus generalizaciją 

vingiuotas upės pobūdis turi būti išsaugotas. Perdėtas padidinimas kartais būtinas, nes kitaip 

sumažinus mastelį ženklai pradings arba nebus ryškūs. 

Tai aktualu kelių generalizavimui: kad kelio ženklas liktų aiškus ir ryškus, jį reikia 

padidinti. Svarbu, kad kelias generalizuotame žemėlapyje sumažinus jo mastelį turi būti 

platesnis, negu jis yra tikrovėje. Pavyzdžiui, kelias masteliu 1:10 000 žemėlapyje galėjo būti 10 

m pločio, o tas pats kelias, pateiktas panašiu sutartiniu ženklu masteliu 1:50 000, bus 50 m 
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pločio. Objektų poslinkis dažniausiai yra kitų generalizacijos procedūrų rezultatas. Pavyzdžiui, 

pastato sutartinis ženklas žemėlapyje turi būti koreguojamas atitinkamai pagal kelią (5 pav.) 

arba suformuotas vientisas užstatymo plotas. 

 
5 pav. Kelių ir pastatų generalizavimo pavyzdys 

Sutartinių ženklų panaikinimas kartografuojamoje teritorijoje neturi pažeisti reiškinių 

išdėstymo skaitomumo. Generalizuojant objektus atranka yra būtina, kitaip žemėlapis taptų 

labai apkrautas. Kartografuojamų objektų generalizacija susijusi su dėmesio trauka, t. y. vienų 

objektų sutartiniai ženklai yra ryškesni, didesni, o kitų objektų sutartiniai ženklai blankūs, 

neryškūs. Pavyzdžiui, sumažinus mastelį pagrindinė gyvenvietės gatvė gali tapti nepastebima. 

Sprendimo būdas – storesnės linijos, kurios patraukia dėmesį, atsižvelgiant į objekto svarbą 

žemėlapyje. 
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Kontroliniai klausimai 
1. Kokios charakteristikos yra apibendrinamos atliekant kartografinio produkto 

(žemėlapio) generalizaciją? 

2. Kas yra kartografinė generalizacija? 

3. Kokie generalizacijos kriterijai naudojami geografinės informacijos sistemose ir 

kartografijoje? 

4. Ką turi žinoti kartografas, atlikdamas  kartografinę generalizaciją? 

5. Koks yra pagrindinis generalizavimo tikslas?  

6. Kokie ArcGIS programinės įrangos įrankiai naudojami generalizuoti linijinius ir 

plotinius sluoksnius? 

7. Kokie pagrindiniai geometrinio generalizavimo proceso etapai?  
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Praktinis darbas: 
LINIJINIŲ IR PLOTINIŲ OBJEKTŲ 
GENERALIZAVIMAS (APIBENDRINIMAS) 

 
Praktinio darbo tikslas – atlikti kartografinių duomenų generalizavimą 

(apibendrinimą) iš stambesnio mastelio į smulkesnį. 

Praktinio darbo uždaviniai:  

− atlikti linijinių ir plotinių objektų generalizavimą; 

− įvertinti generalizuotą kartografinį vaizdą;  

− suprasti kartografinio vaizdo mastelio generalizavimo privalumus.  

Reikalingi duomenys ir programinė įranga:  

− programinė įranga: ArcGIS ir generalizavimo (Generalization) įrankių juostos 

funkcijos; 

− duomenys: M 1:10 000 georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų 

rinkinys (sutrumpintai GRPK). 
 

Užduotis skirta susipažinti su kartografinio atvaizdavimo specifika, kuri siejama su 

standartiniais sutartiniais ženklais, kuriuos reglamentuoja kuriamo kartografinio produkto 

(pavyzdžiui, topografinio žemėlapio) specifikacija. Specifikacijose gali būti nustatomos 

generalizavimo taisyklės. 

Generalizavimui naudosime stambesnio M 1:10 000 georeferencinio pagrindo 

kadastro erdvinių duomenų rinkinio duomenis ir sudarysime smulkesnį M 1:50 000 

kartografinių duomenų rinkinį. Kartografinių duomenų generalizacijos proceso rezultatams 

pasiekti reikalingi abstrahavimo procesai, kurie atliekami įvairiais būdais ir formomis. Tai 

susiję su erdvinių duomenų turinio charakteristikomis, atsižvelgiant į kokybinių ir kiekybinių 

rodiklių atranką.  

Daugiau informacijos apie įrankius, įgyvendindami šiuos procesus, rasite: 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/an-overview-of-the-

generalization-toolset.htm 
 

 

 

 

 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/an-overview-of-the-generalization-toolset.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/an-overview-of-the-generalization-toolset.htm
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Praktinės užduoties metodiniai nurodymai 
 

1. Darbinio aplanko sukūrimas 
− ArcCatalog aplikacijoje sukuriamas aplankas pavadinimu PD_Generalizavimas  

(dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą aplanką New > Folder > (naujas > aplankas) ir 

įveskite pavadinimą (PD_Generalizavimas).   
 

 
6 pav. Duomenų aplanko medis ArcCatalog aplikacijoje 

− Įsikelkite praktinio darbo atlikimui skirtą failą į darbinio kompiuterio 

PD_Generalizavimas aplanką. Duomenis rasite e. mokymosi aplinkoje Moodle.  

ArcGIS programinė įranga gali dirbti su geoduomenų bazėse arba įvairių GIS formatų 

failuose (pavyzdžiui, „shape“) saugoma geografine informacija. Duomenims redaguoti ir valdyti 

dažniausiai naudojamos geoduomenų bazės.  
 

2. Duomenų peržiūra ir analizavimas 
− Atverkite ArcMap ir pridėkite  reikiamus duomenis. 

− Peržiūrėkite esamų duomenų koordinačių sistemą. 

− Pakeiskite duomenų mastelį į 1:10 000 ir ištirkite atvaizduojamą teritoriją. 

− pakeiskite mastelį į 1:50 000 ir pamatysite, kad tikslinga generalizuoti turimus 

duomenis iš 1:10 000 į 1:50 000 mastelį;  

− Įtraukite 1:10 000 mastelį į Map Scale sąrašą. Tuomet nereikės jo vėl įvesti iš naujo. 

Atidarykite Map Scale > Customize This List > įveskite 1:10 000 ir spustelėkite OK (7 pav.).  
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7 pav. Scale Settings dialogo langas 

− Įrašykite duomenis.  
 

3. Linijinių objektų generalizacija 
Susipažinkite su duotos teritorijos kelių tinklu. Atsisiųskite TOP50LKS duomenų 

specifikaciją, TOP50LKS ir TOP50LKS-SR sutartinių ženklų aprašymus. Informaciją rasite: 

https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos. Išnagrinėkite kelių ir gatvių vaizdavimui 

1:50 000 mastelio topografiniame žemėlapyje taikomus sutartinius ženklus.  

Generalizaciją atliksime linijiniams sluoksniams HIDRO_L (upės), KELIAI. Jos taps 

tiesesnės, nes 1:10 000 mastelio duomenų tikslumas, lyginant su 1:50 000 mastelio duomenų 

detalumu, skiriasi ir yra mažesnis.  

− Sluoksnio KELIAI elementų klasės generalizavimui naudosime linijos 

supaprastinimo (Simplify Line) įrankį. Simplify Line įrankį galima rasti dviem būdais: 

o naudojant Paiešką (Search) ir įvedant raktinį žodį Simplify Line (8 pav.); 

 
8 pav. Sluoksnio KELIAI generalizavimas pagal nurodytą dydį 

(didžiausias leistinas poslinkis – 5 metrai) 

https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos
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o ArcMap aplinkoje katalogų medyje išskleidus ArcToolbox > Cartography Tools 

> Generalization > Simplify Line.  

− Naudodami taškų šalinimo (POINT_REMOVE) supaprastinimo algoritmą 

(Simplification Algorithm) ir nustatę didžiausią leistiną 5 metrų poslinkį (Simplification 

Tolerance > Maximum Allowed Offset) bei pažymėję langelius Check for topological errors 

(ieškoti topologinių klaidų) ir Resolve topological errors (ištaisyti topologines klaidas), 

supaprastinkite linijinį sluoksnį KELIAI į sluoksnį KELIAI_50 išvesties elementų klasę 

(Output Feature Class) (9 pav.).  

 

 
9 pav. Kelių tinklo supaprastinimo rezultatas  

− Išbandykite kitokius poslinkius ir galbūt pavyks rasti geresnį 1:50 000 mastelio 

duomenų reikalavimų atitikmenį. 

− Įrašykite žemėlapio dokumentą.  

HIDRO_L (upių) elementų klasės generalizavimą reglamentuoja hidrografijos 

taisyklių ir sutartinių ženklų specifikacija. Hidrografijos tinklo generalizaciją galima atlikti 

panašiai, kaip ir kelių tinklo, kuris siejamas su supaprastinimo procesu. 

Galimi ArcToolbox įrankiai – Simplify Line (supaprastinti liniją) ir kurie turi skirtingus 

įrankių algoritmus ir tolerancijos vertes.  

− Parinkite ir varnele pažymėkite sluoksnį HIDRO_L, jį suaktyvinkite, Arc Toolbox 

> Simplify Line > Input Features pasirinkite HIDRO_L. 
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− Supaprastinkite HIDRO_L į HIDRO_L_50 išvesties elementų klasę (Output 

Feature Class). 
 

 
10 pav. Sluoksnio HIDRO_L generalizavimas naudojant Simplify Line įrankį 

− Simplification Algorithm pasirinkite BEND_SIMPLIFY, Simplification Tolerance 

įrašykite 20 metrų, spustelėkite OK (10 pav.).  

− Gautam sluoksniui pakeiskite sutartinio ženklo spalvą, kuris išsiskirtų nuo buvusio 

sluoksnio (negeneralizuoto) (11 pav.)  

 

 
11 pav. Hidrografijos generalizavimas naudojant supaprastinimo toleranciją 

− Raskite geriausią būdą ir gaukite atitinkamą rezultatą. Duomenų rinkinyje 

produkt.gdb įrašykite galutinį HIDRO_G elementų klasės generalizavimą. 
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Daugiau informacijos apie įrankį, atlikdami šią operaciją, rasite:  

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-

line.htm 

Atliksime Smooth Line (glodinti liniją) pritaikymą sluoksniui HIDRO_L. 

− Parinkite ir varnele pažymėkite sluoksnį HIDRO_L, jį suaktyvinkite, Arc Toolbox 

> Smooth Line > Input Features pasirinkite HIDRO_L. 

− Supaprastinkite HIDRO_L į hidro_l_50 išvesties elementų klasę (Output Feature 

Class). 

 
12 pav. Sluoksnio HIDRO_L generalizavimas naudojant Smooth Line įrankį 

Smoothing Algorithm pasirinkite PAEK, Smoothing Tolerance įrašykite 10 metrų, 

spustelėkite OK (12 pav.). 

Pastabos: 

− topologinių klaidų tvarkymas (neprivalomas); 

− nurodoma, kaip bus tvarkomos topologinės klaidos (kurios gali būti įtrauktos į 

procesą, pavyzdžiui, linijos kirtimas); 

− NO_CHECK – nurodo neieškoti topologinių klaidų (jei pasirenkame Handling 

Topological Errors);  

− FLAG_ERRORS – nurodo pažymėti topologines klaidas, jei jų rasta. 

Sluoksnio HIDRO_L glodinimo tolerancijos rezultatas pateiktas raudona spalva (13 

pav.). 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-line.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-line.htm
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13 pav. Hidrografijos generalizavimas naudojant glodinimo toleranciją 

Daugiau informacijos apie įrankį, atlikdami šią operaciją, rasite: 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/smooth-

line.htm 
 

4. Plotinių objektų generalizacija 
Plotinių objektų generalizacijos metu tvarkysime kiekvieno pastato sudėtines dalis į 

vieną pastato poligoną. Pastatai, esantys arčiau negu 10 metrų vienas nuo kito, bus sujungiami 

(juos laikysime vieno pastato sudėtinėmis dalimis).  

Daugiau informacijos apie įrankį, atlikdami šią operaciją, rasite: 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-

polygon.htm 

− ArcToolbox  > Data Management Tools > Generalization paleiskite 

išformavimo (Dissolve) įrankį. PASTAT sluoksnis bus įvesties sluoksnis (14 pav.). Išvesties 

elemento klasė bus PASTAT_50. Išformavimo lauke pažymėkite reikalingą atributinį lauką. 

Kitų parametrų nustatyti nereikia. Dialogo lango apačioje panaikinkite  

parinkties žymėjimą! 

 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/smooth-line.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/smooth-line.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-polygon.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-polygon.htm
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14 pav. Plotinio sluoksnio PASTAT_P10 generalizavimas naudojant Dissolve įrankį 

− Paleiskite įrankį. Išanalizuokite gautą pastatų išformavimo vaizdą.  

Norėdami generalizuoti pastatus iš 1:10 000 mastelio į 1:50 000 mastelį, naudosite 

ArcToolbox  > įrankį Simplify Building (supaprastinti pastatą).  

Informacijos apie šio algoritmo veikimą rasite svetainėje:  

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-

building.htm 

− ArcToolbox raskite ir atidarykite šį įrankį. 

− PASTAT_50 sluoksnis. Output Feature Class (išvesties elementų klasė) bus 

PASTAT_S. Supaprastinimo tolerancija bus parinkta atsižvelgiant į techninių reikalavimų 

reglamento nurodymus. Nustatykite 25 metrų supaprastinimo toleranciją (Simplification 

Tolerance), o mažiausią plotą (Minimum Area) – 100 kv. m. Galite patikrinti, ar nėra erdvinių 

konfliktų (Check for spatial conflicts) (15 pav.). 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-building.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/simplify-building.htm
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15 pav. Plotinio sluoksnio PASTAT generalizavimas naudojant Simplify Building įrankį 

− Paleiskite įrankį. Sluoksnių sąraše bus įtrauktas naujas supaprastintų pastatų 

sluoksnis PASTAT_S. 
 

 
16 pav. Plotinio sluoksnio PASTAT generalizavimo pavyzdys 
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Dar kartą paleiskite įrankį Simplify Building (supaprastinti pastatą). PASTAT_S 

sluoksniui nustatykite 50 metrų supaprastinimo toleranciją (Simplification Tolerance) ir 

sukurkite patobulintą duomenų išvesties failą PASTAT_SS. 

Pašalinkite PASTAT_S ir PASTAT_50 sluoksnius iš turinio ir įrašykite žemėlapio 

dokumentą. 

Jei sukursite nereikalingų sluoksnių duomenų rinkinyje, galite atidaryti ArcCatalog ir 

panaikinti nereikalingą elementų klasę ją pažymėję ir paspaudę naikinimo klavišą arba mygtuką 

Delete (naikinti) .  

 

 

Atsiskaitymo reikalavimai  
Parodykite atliktą darbą dėstytojui ir atsakykite į pateiktus dėstytojo klausimus. 

Įkelkite teminį žemėlapį į ataskaitą.  

Ataskaitoje pateikti:  

− pagrindinius darbo principus atliekant linijinių ir plotinių objektų generalizavimą;  

− žemėlapį, įformintą pagal žemėlapiui keliamus reikalavimus;  

− gautų rezultatų vertinimą.  
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2. KARTOGRAFINIO REDAGAVIMO 

PRINCIPAI 
 

2.1. Kartografinio produkto (žemėlapio) 
projektavimo ir redagavimo tikslai 

 
Projektuojant kartografinį vaizdą (žemėlapį), stengiamasi pateikti tam tikros teritorijos 

aplinkos vaizdinį, kuris atitiktų kartografinio vaizdo (žemėlapio) paskirtį. Yra daugybė grafinių 

būdų, kaip galima atvaizduoti geografinius duomenis, sąvokas ir santykius. Žinant kuriamo 

kartografinio produkto (žemėlapio) paskirtį ir tikslus, galima išskirti du redagavimo aspektus: 

− parinkti reikiamus sutartinius ženklus; 

− išdėstyti objektų sutartinius ženklus bendroje kompozicijoje taip, kad skaitytojas 

matytų tą rezultatą, kurį projektuotojas nori parodyti.  

Kartografinės informacijos įvairovė plati: 

− bendrosios paskirties žemėlapiai (topografiniai žemėlapiai ir kt.);  

− teminiai žemėlapiai (kritulių kiekio, socialiniai, biotos, ekonominiai ir kt.).  

Kuriant kartografinius produktus (žemėlapius), verta sugretinti bendrosios paskirties 

ir teminių žemėlapių informaciją siekiant aukščiausių projektuojamo žemėlapio rezultatų.  

Bendrosios paskirties kartografiniai produktai (žemėlapiai) atvaizduoja svarbiausius 

realaus pasaulio geografinius objektus. Projektuojant ir kuriant duomenų rinkinį tokiam 

žemėlapiui būtina atributinė informacija (t. y. GIS sistemos ypatybė, nes kiekvienas objektas 

siejamas su erdvine padėtimi vietovėje ir aprašoma informacija). 

Redaguojamas kartografinis produktas (žemėlapis) laikomas teisingu, kai yra: 

− matomi ir atpažįstami vaizduojamų objektų sutartiniai ženklai; 

− išlaikytas grafinis kontrastas tarp simbolių; 

− nei vienas sutartinis ženklas neatrodo svarbesnis arba vyraujantis, išskyrus atvejus, 

kai išryškinimas būtinas tikslui pasiekti.  

Teminis kartografinis produktas (žemėlapis) yra susijęs su realaus pasaulio geografiniais 

objektais, jų išsidėstymo atvaizdavimu. Kuriant tokius žemėlapius yra svarbus kiekvienos dalies 
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struktūrinis santykis su visuma. Tikslinga atsižvelgti į objektų geografinių išsidėstymų erdvines 

variacijas ir tarpusavio santykius.  

Projektuojat ir redaguojant teminį žemėlapį, būtina užtikrinti, kad pasirinkti sutartiniai 

ženklai ir simbolių moduliacija aiški, išdėstyta ir sukurta bendra išsidėstymo forma.  

Svarbiausi bendrosios paskirties žemėlapių ir teminių žemėlapių projektavimo tikslai 

yra skirtingi ir siekiant juos įgyvendinti pasitelkiamos skirtingos grafinio apdorojimo technikos. 

Praktiškai daugelis kartografinių produktų (žemėlapių) iki tam tikro laipsnio šiuos tikslus 

sujungia, prieš tai įvertinant keliamus kuriamo produkto tikslus. 

 

2.2. Funkcinis projektavimas 
 
Kartografija ir žemėlapiai nėra priskiriami prie estetinio meno formų, kaip tapyba, 

grožinė literatūra ir pan. Jeigu žemėlapis nebus griežtai adekvatus tikrovei, tuomet neatitiks 

kartografavimo tikslo.  

Tai nereiškia, kad kartografavime nėra vietos kūrybiškumui ir nebūtų galima sakyti, 

kad yra tik viena teisinga kartografinė išraiška. Atvirkščiai – daugybė grafinių priemonių ir 

projektavimo galimybių leidžia atsiskleisti kūrybiškumui. Kartografijos istorijoje kartografo 

talentas ir meistriškumas turėjo didelę reikšmę projektuojant žemėlapį.  

Šiandienis kartografavimas, kaip ir architektūra, yra meno, mokslo ir technologijų 

mišinys. Žemėlapio parengimas apima kryptingą įvairių duomenų surinkimą, apdorojimą, 

generalizavimą ir jų simbolinį pateikimą, siekiant prasmingo, funkcionalaus ir teisingo 

kartografinių duomenų atvaizdavimo. Rengiant teminius žemėlapius yra išskiriamas  

kūrybingumas ir vizualinis dizainas.   

Žemėlapio projektavimas ir redagavimas yra sudėtinga užduotis, kadangi pasirinkimo 

galimybės sutvarkyti vizualinį atvaizdavimo rezultatą yra beveik neribotos. Kartografinių 

produktų (žemėlapių) projektavimo pasirinkimai yra kompromisiniai, nes skirtingi 

„intelektualieji“ ir „vizualieji“ tikslai yra prieštaringi vienas kitam. Pavyzdžiui, jei reikėtų 

sukurti žymų grafinį ir spalvinį kontrastą ties upės kranto linija, tuomet vienai upės pusei bus 

parenkama tamsi, o kitai – šviesi spalva. Jūros teritorijoje dažniausiai didesni jūros gyliai 

žymimi tamsesniais atspalviais, o seklaus vandens ploto teritorijai (iki 20 m gylio) parenkamas 

šviesesnis atspalvis. Sausumos teritorijoje reikia parinkti tamsesnes spalvas, vadinasi, tekstas ir 

sutartinių ženklų simboliai sausumos teritorijoje nebus gerai įžiūrimi ir nukentės skaitomumo 

kokybė. Tik įvertinami visi argumentai už ir prieš, tikslinga tęsti darbą ir atsižvelgiant į 

tinkamiausius sprendimus. 
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Kartografinio produkto kūrėjui svarbu: 

− būti žingeidžiam; 

− suvokti šiuolaikinį kartografinį vaizdą;  

− žinoti kartografinės (erdvinės) informacijos perdavimo eiliškumą: kartografas 

(informacijos siuntėjas) → kartografinis kūrinys (erdvinė informacija) → vartotojas 

(informacijos priėmėjas);  

− suprasti kartografinės vizualizacijos ir komunikacijos sąveikumo principus.  

Žemėlapių projektavimo ir redagavimo pasirinkimai apima alternatyvų kartografo 

intuicijos ir racionalumo suderinimą, nes kartografiniai kompozicijos elementai susiję su 

sistematine analize, o jos principai yra išmokstami.  

 

2.3. Kartografinio redagavimo procesas 
 
Kartografinio produkto (žemėlapio) redagavimo procesą galima suskirstyti į šias 

stadijas: 

− pirma stadija: vaizduotė ir kūrybingumas. Prieš pradedant kartografinį redagavimą 

reikia išnagrinėti žemėlapį, apsvarstyti įvairias grafines galimybes ir papildomas galimybes, 

įsivaizduoti galimus sprendimus. Šios stadijos metu tikslinga išnagrinėti redaguojamo 

žemėlapio mastelio specifikacijas (jei yra), žemėlapio tipą, erdvinį formatą (dydį ir formą), 

pagrindinį išplanavimą, atvaizduojamų duomenų tikslumą, reikšmingumą, redaguojamo 

kartografinio produkto techninį išpildymą ir pan.  

− antra stadija: kartografinio redagavimo plano sudarymas. Šiame etape svarbu 

išanalizuoti įvairias galimas alternatyvas ir jas įvertinti. Kartografinis redagavimas atliekamas 

nuosekliai, kad visi žemėlapio komponentai susijungtų į nuoseklų kartografinį atvaizdą. 

Žemėlapio komponentai susiję su sutartinių ženklų (simbolikos) išgryninimu, spalvų 

naudojimu, tipografinių santykių galimybėmis ir pan. Pavyzdžiui, atliekant kartografinį 

redagavimą topografinio žemėlapio M 1:50 000 vieno lapo apimtyje, tikslinga pasirengti 

žemėlapio redagavimo metodiką, kad tie patys redagavimo principai būtų panaudoti ir kituose 

to paties tipo ir mastelio žemėlapiuose. Rengiant kartografinio redagavimo metodiką būtina 

išmanyti visus technologinius principus.  

Kompiuterine įranga paremti darbo metodai, projektavimo ir redagavimo procesų 

žingsniai yra integruoti ir tampa nesudėtingi. Programinės įrangos valdomų procedūrų 
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lankstumas ir įvairių kartografinių pakeitimų (redagavimo procesų) atlikimas tapo paprastesnis 

ir lengvesnis.  

Atliekant kartografinį žemėlapio redagavimą svarbūs informacijos perdavimo 

„trukdžiai“, t. y. galimi kartografuojamų objektų realybės iškraipymai (17 pav.). 
 

 
17 pav. Kartografinės informacijos perdavimo „trukdžiai“. Šaltinis: Česnulevičius (2018) 

Kartografinis redagavimo rezultatas – žemėlapis – turi būti estetiškai malonus, 

vizualus, verčiantis informacijos priėmėją (vartotoją) mąstyti ir skatinantis skaityti vaizdą. 

 

2.4. Kartografinė kalba 
 
Kartografiniai sutartiniai ženklai sudaro savo atskirą kartografinę kalbą, turinčią 

specifinių bruožų. Kartografinių ženklų (simbolikos) sistemų nagrinėjimas atskleidžia 

specifinius bruožus ir parodo ženklų, kaip atskiros kartografinės mokslinės kalbos, esmę ir jų 

tobulinimo uždavinius. 
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Kartografinė kalba turi savus geometrinius elementus, kurių pagrindiniai yra taškas, 

linija, plotas (18 pav.). 
 

 
18 pav. Kartografinės kalbos elementai 

1. Forma – grafinė charakteristika, kurią suteikia grafinės žymės pavidalas. Forma 

gali būti: 

−  taisyklinga ir geometrinė: kvadratas, apskritimas ar trikampis. 

−  netaisyklinga: tiltas, medis.  

2. Dydis būna skirtingas, kai yra skirtingi matomi geometriniai matmenys – ilgis, 

aukštis, plotas, tūris. Kuo didesnis ženklas, tuo svarbesniu jis laikomas.  

3. Orientacija. Linijos ir pailgos formos parodo vaizdinio kintamąjį, kurį mes 

vadiname orientacija. Tam, kad būtų apibūdinta grafinės žymės orientacija, reikalinga kryptinė 

atskaitos sistema, t. y. rodyklė (vandens tekėjimo kryptis).  

4. Atspalvis (spalva) – svarbus ir sudėtingas vaizdinis reiškinys. Paprastai vartojamas 

terminas „spalva“ iš tiesų reiškia atspalvį.  

5. Reikšmė (spalva) – reikšmė nurodo santykinį žymės šviesumą arba tamsumą, ar tai 

būtų juoda, ar bet koks kitas atspalvis. Paviršius, kuris atspindi pastebimą šviesos kiekį, 

vadinamas turinčiu toną.  

Sąlyginis ženklinimas sudaromas įvairiai komponuojant įvairius ženklų elementus. 

Pagal vaizduojamų reiškinių ir žymėjimo objektų paplitimo pobūdį jie skirstomi į tris grupes 

(19 pav.): 

− taško (ženklai) – naudojami žymėti objektus, tokius kaip gyvenvietės, pramonės 

objektai ir kt.; 

− linijiniai – naudojami žymėti objektus ir reiškinius, tokius kaip upės, keliai, 

naftotiekio vamzdynas ir kt.; 
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− ploto – skiriami objektams, žemėlapyje išlaikantiems savo planą, jo ribas ir 

matmenis. Plotai fiksuojami kontūrais, kurių vidus užpildomas atitinkamu brėžiniu arba spalva. 

 
19 pav. Duomenų vaizdavimas 

Didesnių grafinių galimybių suteikia ženklų forma.  

Taško ženklai – tai įvairūs dariniai:  

− geometrinės figūros: apskritimai, kvadratai, stačiakampiai, trikampiai, 

penkiakampiai ir šešiakampiai, trapecijos ir kt.; 

− tūrinės figūros: kubai, rutuliai ir kt., kuriems būdinga jų formos panašumo su 

vaizduojamais objektais nebuvimas (20 pav., a);  

− vaizdiniai ženklai, simboliai, turintys panašumą su vaizduojamu objektu; 

− natūralūs ženklai asocijuojasi su vaizduojamu objektu (pavyzdžiui, mašinos 

vaizdas (ženklas), reiškiantis mašinų pramonės išsidėstymą) (20 pav., b).  
 

 
20 pav. Kartografinių ženklų formos 

Ženklo formos panašumas į realų objektą nėra būtina ženklų funkcionavimo sąlyga, 

tačiau praktika rodo, kad įprastos, stabilios asociacijos tarp ženklo ir realios būties objekto 

palengvina jo atpažinimą ir įsiminimą. 
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Linijinių ir ploto ženklų formą nulemia objekto plano kontūrai, jo padėtis ir 

išsidėstymo erdvėje pobūdis. Ženklai-vektoriai būna įvairių formų (20 pav., c).  

Ženklų matmenys (dydis) – svarbi jų išdėstymo grafinė priemonė. Dydis nustatomas 

atsižvelgiant į vaizdavimo mastelį, žemėlapio paskirtį ir jo naudojimo būdą. Daugumai ženklų, 

netgi stambaus mastelio žemėlapiuose, priimami jų sąlyginiai matmenys. Smulkaus mastelio 

žemėlapiuose ženklų dydis priklauso nuo mastelių pasirinkimo (absoliutaus ar sąlyginio), 

atsižvelgiant į objekto maksimalių ir minimalių matmenų ribas. Pagal žemėlapio paskirtį 

(mokomąją ar informacinę) ar jo naudojimo pobūdį (sieninį pakabinamą, stalinį) vienam ir tam 

pačiam objektui gali būti priskiriami skirtingi pagal dydį ženklai.  

Kartografinių ženklų matmenys parenkami atsižvelgiant į jų vaizdavimo detalumą ir 

ženklo skaitomumą. Mažinant ženklų matmenis padidinamas žemėlapio detalumas, bet per 

maži ženklai sunkina jų skaitymą. Pavyzdžiui, gerai įskaitomi ženklai kartais reikalauja turinio 

generalizacijos analizės. Kiekvienas konkretus ženklų projektavimo atvejis sietinas su 

matmenų parinkimu, su regimuoju pojūčiu (ženklo dydį lemia akies jautrumas, gebėjimas 

išskirti minimalius grafinių elementų matmenis, atsižvelgiant į stebėjimo kampą ir atstumą).  

Ženklų orientavimas, kaip grafinė priemonė, naudojamas ribotai, dauguma atvejų tik 

atskiroms geometrinėms figūroms. Ženklų orientavimas netaikomas, pavyzdžiui, vaizdiniams 

ženklams ir rato formos geometrinėms figūroms. Vienodos formos, bet skirtingos orientacijos 

ženklai skaitytojui nesuteikia gerų pojūčio rezultatų. Ženklų orientavimas efektyvesnis, kai 

ženklo plotas užštrichuojamas. 

Vidinė struktūra (piešinys) naudojamas įvairių rūšių kartografiniams ženklams kurti, 

pavyzdžiui, besiskiriančius savo vidine struktūra taškinius (ženklus), linijinius ir plotinius 

ženklus (21 pav.). Ženklų diferenciacija pagal šį požymį užtikrina išdėstymo daugialypumą. 

Vidinio piešinio panaudojimas susijęs su ženklų sudarymo principais, dėl to būtinas loginis 

požiūris, aiškiai atspindėta jo prasmė. Sutariama / manoma, kad didelis susižavėjimas vidiniu 

piešiniu mažina kartografinio vaizdo skaitomumą.  

Šviesumo laipsnis (baltos šviesos dalis) naudojamas taškinių, linijinių ir ploto ženklų 

diferenciacijai, esant nespalvotam (juodos baltos spalvos) apipavidalinimui. Ši priemonė yra 

efektyvi tik plotiniams ženklams, kada dėl žymaus plotų dydžio šviesumo kaita labiausiai 

juntama ir matoma. Taškiniai ir linijiniai ženklai žemėlapyje užima nedidelius matymo kampo 

matmenis, todėl juos šviesinant reikia padidinti kontrastą. 
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21 pav. Kartografinių ženklų skirtumas pagal vidinę struktūrą 

(Šaltinis: ArcGIS programinės įrangos siūloma sutartinių ženklų biblioteka) 

Spalva (spausdinant spalvotus žemėlapius) yra viena iš pagrindinių kartografinių 

ženklų sudarymo priemonių, turinti įvairiapusių vaizdavimo galimybių. Grafinių priemonių 

panaudojimo galimybės suteikia daug pasirinkimų ženklo formos, linijinių ir ploto vaizdavimo, 

kartografinių ženklų konstravimui ir pan. Sudarant ženklus dažniausiai pastebimi formos ir 

spalvos deriniai. 
 

 
22 pav. Kartografinių ženklų įvairovė 
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Praktikoje matmenys derinami su visomis grafinėmis priemonėmis. Trijų ir daugiau 

požymių komplektavimas suteikia galimybę sudarinėti sudėtingus (struktūrinius, laipsninius ir 

kt.) ženklus, kurių grafinė forma pasižymi didele įvairove (22 pav.). 

Ženklų serijas (eiles) galima sudaryti pagal vieną ar daugelį grafinių priemonių. 

Panaudojus spalvos požymį, ženklų eilę sudaro įvairių spalvų gama arba vienos spalvos 

atspalviai. Sudarant daugiapakopes, įvairaus hierarchinio lygio eiles, naudojamos kelios 

grafinės priemonės. Grafinių priemonių derinimo variantų – gausu. Jų individualumą lemia 

ženklų semantinė reikšmė. 

Ženklinimo kombinacijų parinkimas yra svarbi žemėlapio kalbos savybė. Skirtingai 

nuo žodinės, kurioje ženklai ir nuoseklūs žodžių deriniai rikiuojami linijine tvarka, kartografinė 

kalba numato įvairiapusiškas ženklų kombinacijas, ryšius ir santykius. 

Kartografinių ženklų kūrimo uždavinys – racionalių ženklų kombinacijų sudarymas, 

skaitomumo, kompaktinio išdėstymo ir pojūčio estetikos užtikrinimas. 

Įvairios rūšies ženklinimų erdvinės kombinacijos ir jų persidengimai, kai struktūroje 

derinamos visos grafinės priemonės ir ypač spalvinės galimybės, yra sudėtingos. Kombinacijų 

parinkimas priklauso nuo žemėlapio tipo, turinio apimties ir pasirinktų vaizdavimo priemonių.  

Su ženklais atliekant įvairius veiksmus, juos galima formuoti iš vienos rūšies į kitą. 

Ženklų performavimas sietinas su geografinių žemėlapių gamybos ir skaitymo automatizavimu. 

Kartografinė semantika – ženklų santykis su jais žymimais objektais, kuris ženklų 

išraiškai suteikia reikšminį elementą, nustato ženklų santykį su tikrove, išryškina ženklų 

informacines savybes ir kt. 

Realaus pasaulio objektai arba reiškiniai apibūdinami požymiais, kurie nurodo jų 

padėtį, sudėtį, genezę, dinamiką ir t. t. Kartografiniame vaizde (ženkle ar ženklų sistemoje) 

būtinas naudojamo ženklo ir objekto ryšys. Redaguojant kartografinį produktą (žemėlapį) ir 

parenkant ženklų sistemas, būtina tikslingai ir teisingai perduoti vaizduojamo objekto 

požymius: 

− forma ir orientavimu – objekto kokybinius požymius; 

− šviesinimu ir matmenimis – kokybinius požymius, reiškinių dinamiką;  

− vidine struktūra ir spalva – kiekybinius ir kokybinius duomenis. 

Santykiai tarp ženklų turi atspindėti santykius tarp žemėlapyje žymimų objektų. 

Atitinkamomis grafinėmis priemonėmis išaiškinami pagrindiniai objekto požymiai ir ryšiai, 

sutvarkomas žemėlapio skaitymas, palengvinamas informacijos radimas. Ženklų santykis su 

žymimais objektais natūralios kalbos žodžiais nusakomas žemėlapio legendoje. Legenda 
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paaiškina ne vien kiekvieno ženklo prasmę, bet ir parodo jų grupuotes, hierarchinę 

priklausomybę ir pan., t. y. atskleidžia žemėlapio turinį.  

Kartografinių ženklų lygiai: 

− žemiausią lygį sudaro elementarūs ženklai, kuriais perduodama ribota informacija 

(pavyzdžiui, žemėlapio horizontalė – tai ženklas, vaizduojantis numanomą (įsivaizduojamą) 

liniją, jungiančią vietovėje vienodo aukščio (nuo jūros lygio) taškus); 

− ženklų erdvinis derinys, pavyzdžiui, horizontalių sistema, atspindi aukštesnį 

informacijos lygį: pateikiamas įvairių reljefo formų aukštis, šlaitų statumas ir kt.; 

Sutartinių ženklų įvairovė ir jų tyrimas padeda atrasti atskirų ženklų ir jų sistemų 

informacinių savybių praturtinimo kelius.  

Kuriantiems ir naudojantiems žemėlapius specialistams svarbus žemėlapio kalbos 

pažinimas. Kuriantiems ir redaguojantiems žemėlapius specialistams būtina žinoti, kad 

projektuojant ženklų sistemas svarbu užtikrinti kuo geresnį žemėlapio turinio suvokimą, 

žemėlapio pilnumą ir lengvumą, t. y. jo naudojimo efektyvumą. Naudojantiems žemėlapius 

specialistams – mokėti suprasti žemėlapyje esančią informaciją, teisingai interpretuoti ženklus, 

atlikti analizę, atpažinti ryšius, t. y. skaityti visavertį ir teisingą žemėlapį. 

Žemėlapio skaitymui įtakos turi bendras ir geografinis-kartografinis skaitytojo 

išsilavinimas. Patirtos informacijos apimtis ir vertinimas priklauso nuo to, kiek skaitytojui 

pažįstama žemėlapyje rodoma sritis, realių objektų tarpusavio ryšiai, kiek gilus ženklais 

užkoduotų sąvokų ir turinio pažinimas. Ženklų sistemų atpažinimas ir skaitymas priklauso nuo 

daug veiksnių: kaip vartotojai įsisavina kartografinę kalbą, kartografinius simbolius, kokius 

žemėlapio naudojimo įgūdžius turi, kaip moka išgauti iš žemėlapio informaciją, o esant 

tiriamiesiems tikslams, kaip iš žemėlapio gauna naujų žinių. Egzistuoja ir įvaizdis apie žmogaus 

psichinės veiklos individualių savybių poveikį suvokti žemėlapio informaciją, pavyzdžiui, 

regimosios ar girdimosios atminties dominuojantis poveikis. 

 

2.5. Pagrindinės kartografinių ženklų savybės 
 

Tikslingas grafinių priemonių naudojimas parenkant sutartinius ženklus, jų išdėstymą 

ir tarpusavio padėtį žemėlapyje turi atitikti pagrindinį reikalavimą – skaitomumą (atskirų ženklų 

ir žemėlapio).  
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Skaitomumą veikia išoriniai, su žemėlapio skaitymo sąlygomis susieti veiksniai. 

Projektuojant sutartinius ženklus ir nustatant žemėlapio apipavidalinimo principus, siekiant 

optimalaus skaitomumo, būtina įvertinti, kokiems tikslams naudojami žemėlapiai.  

Esminė, poveikį skaitomumui daranti savybė – ženklų atpažįstamumas, t. y. 

ženklinimo diferenciacija. Vaizdo matomumas – pirmoji skaitomumo sąlyga, t. y. atskirų 

ženklo konstrukcinių elementų skaitomumas atpažįstant sutartinio ženklo formą ir reikšmę.  

Ženklų skaitomumas priklauso nuo jų kontūro paprastumo (sudėtingumo). 

Greičiausiai atskiriami ženklai yra išsiskiriantys formos, kontūro ir vidinės struktūros 

paprastumu.  

Ženklo kompaktiškumo koeficientas išreiškiamas ženklo perimetro kvadrato ir 

pasirinkto ploto santykiu. Kompaktiškas ženklas – minimalaus perimetro ženklas. 

Kartografinių ženklų skaitomumui įtakos turi kompozicinio sprendimo lakoniškumas, 

elementarių geometrinių figūrų naudojimas konstruktyviems ženklo elementams, kompozicijos 

išbaigtumas, sąlyginio ženklų dalių simetriškumas, proporcijų tarp ženklo konstrukcinių elementų 

teisingumas ir pan.  

Bendrosios geografijos žemėlapiuose daug ženklų lengvai atpažįstami pagal regimąją 

asociaciją. Spalvinio ženklinimo pavyzdžiai – būdinga žalia spalva miškams ženklinti, žydra – 

hidrografijai, ruda – reljefo elementams vaizduoti. Įvairūs savo piešiniais yra teminių žemėlapių, 

ypač skiriamų masiniam vartotojui, vaizdiniai ženklai. 

Ženklinimo estetiškumo savybė pasižymi ženklų raiškumu, sėkmingai parinkta forma 

ir matmenimis, kompozicijos meniškumu, spalvinių sprendimų harmonija ir kt. Svarbu įvertinti 

kartografinio vaizdo bendrąjį stilių, skaitytojo pirminį santykį su žemėlapiu. Ženklų estetika 

būna skirtinga įvairios paskirties žemėlapiams. Vaizdingumas, meniškumas ir ryškumas 

būdingi masinio vartojimo paskirties kartografiniams kūriniams. 

Kartografiniai ženklai ir jų sistemos turi metriškumo savybę, kuri suteikia galimybę 

atlikti ilgių, plotų, tūrių ir kitus panašius matavimus, gauti visus galimus kiekybinius rodiklius 

(absoliutinius ir santykinius), atlikti kiekybinę analizę tiriant objektų ir reiškinių erdvinius ir 

laiko pokyčius.  

Kartografinis ženklas – informacijos nešėjas. Ženklų sudarymo ypatybės, vaizdavimo 

priemonių panaudojimas, formos, matmenų ir piešinio pasirinkimas glaudžiai siejasi su 

sutartinio ženklo reikšme. Nustatytas ženklo vaizdas lemia (apriboja) turinio požymių apimtį 

ženkle ir viso kartografinio vaizdo apkrovimą. Projektuojant ženklų sistemas stengiamasi 

pavaizduoti žinių apie objektą ar reiškinį maksimumą panaudojant vaizdavimo priemonių 

minimumą.  
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Ženklo informacinį imlumą turinio (semantiniu) aspektu galima išreikšti šiuo ženklu 

atspindimo kartografuojamo objekto turiningų požymių kiekiu.  

Ženklo informacinį imlumą galima nagrinėti kaip ženklo konstrukcinių elementų kiekį 

ir jų kompozicijos kompaktiškumą. 

Ženklu apimtų objekto turinio požymių kiekio santykis su ženklą formuojančių 

konstrukcinių elementų kiekiu atspindi ženklo informatyvumo laipsnį. 

Projektuojant žemėlapio turinį, ženklų informatyvumas priklauso nuo reiškinių 

erdvinės charakteristikos galimybių ir galutinai nustatomas kiekvienai konkrečiai ženklų 

sistemai pagal žemėlapių tipą, paskirtį ir vartotojų ratą.  

 

 

Kontroliniai klausimai 
 

1. Ką vadiname ženklų sistema? 

2. Išvardykite ir apibūdinkite pagrindinius kartografinių ženklų savybių reikalavimus.  

3. Kokie yra sutartinių ženklų lygiai? 

4. Kokie yra pagrindiniai bendrosios paskirties ir teminio kartografinio produkto 

(žemėlapio) skirtumai? 

5. Kokios yra pagrindinės kartografinių ženklų savybės? 
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Praktinis darbas: 
KARTOGRAFINIS REDAGAVIMAS 

 
Praktinio darbo tikslas – atlikti kartografinį duomenų redagavimą.  

Praktinio darbo uždaviniai:  

− priskirti sutartinių ženklų reprezentacijas duomenų sluoksniams; 

− atlikti kartografinį redagavimą; 

− sukurti redaguoto kartografinio produkto maketą. 

Reikalingi duomenys ir programinė įranga:  

– programinė įranga ArcMap;  

Panaudoti duomenys: kartografiniam duomenų redagavimui yra parengtas projekto 

šablonas MXD formatu. Visiems TOP50LT lapams redaguoti naudojamas tas pats šablonas, 

pakeitus pavadinimą ir duomenų šaltinį (Source).  

 

Praktinės užduoties metodiniai nurodymai 
 

1. Reprezentacijų priskyrimas duomenų sluoksniams 
− Atsidarykite ArcMap aplinką. Į projekto turinio lentelę (Table Of Contents) 

susikelkite visus nurodytus (pavyzdžiui, KELIAI, HIDRO_L ir kt.) sluoksnius. Nusistatykite 

projekto mastelį.  

− Duomenų srities turinio lentelėje (Layers arba gali būti pervadinta) išskleiskite 

meniu ir pažymėkite punktą Properties. 

− Data Frame Properties lange pasirinkite General, laukelyje Reference Scale (23 

pav.) pasirinkite arba įrašykite (jei nėra išskleidžiamajame pasirinkime) reikiamą mastelį, t. y. 

1:50 000. Skiltyje Units pasirinkite metrus.  
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23 pav. Mastelio nustatymo langas 

− Kiekvienam sluoksniui priskirkite sutartinių ženklų reprezentacijas (24 pav.): 

o sluoksnio išskleidžiamajame meniu pasirinkite Properties; 

o lange Layers Properties pasirinkite Symbology, joje pažymėkite Representations.  
 

 
24 pav. Sluoksnio simbolio nustatymo langas 

Praktikoje esama sudėtingesnių sluoksnių, kurių sutartiniai ženklai susideda iš kelių 

elementų. Tokiu atveju priskiriamos kelios reprezentacijos, t. y. duomenų bazėje sukuriamos 

kelios to paties sluoksnio kopijos su skirtingais pavadinimais. Pavyzdžiui, sluoksnis KELIAI 

pervardijamas į KELIAI_juoda (braižomos juodos spalvos kelio sutartinių ženklų dalys) ir 

KELIAI_spalvos (braižomos kelių sutartinių ženklų užpildymas spalvomis). 
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− Priskirkite atvaizdavimo taisykles sluoksnių objektų grupėms (pavyzdžiui, pagal 

GKODAS reikšmę). 

− Sluoksnio objektų atvaizdavimo taisyklėms saugoti yra skirtas atributinės lentelės 

stulpelis RuleID: 

o atidarykite pasirinkto sluoksnio atributinę lentelę (25 pav.); 

 

 
25 pav. Objektų parinkimas pagal GKODAS reikšmę 

o naudojant Select By Attributes langą (pasiekiamą iš sluoksnio atributinės lentelės 

Options arba viršutinio programos meniu punkto Selection), pažymimi objektai su norima 

atributika (29 pav.); 

o pasirinkant, kad atributinė lentelė rodytų tik pažymėtus objektus (mygtukas 

Show Selected Records sluoksnio atributinės lentelės apačioje), RuleID stulpelio viršuje 

spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir iš meniu pasirinkite Field Calculator;  

o tuščiame langelyje po RuleID= įrašomas reikalingos taisyklės numeris (1, 2 ar t. t.) 

(26 pav.). Šie du žingsniai kartojami visoms vienodai atvaizduojamoms sluoksnio objektų grupėms 

(pavyzdžiui, objektams su vienodais gkodais). 
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26 pav. Taisyklių priskyrimo langas 

Kai kurie sluoksniai gali turėti kelis atvaizdavimo taisyklių laukus (stulpelius): 

pavyzdžiui, RULE_ID, RULE_ID1, RULE_ID2 ir t. t. 

– Priskyrus sluoksniams visas taisykles, nustatomas reikiamas sluoksnių vaizdavimo 

eiliškumas:  

o Table Of Contents lentelėje paspaudus ant reikiamo sluoksnio ir neatleidžiant 

klavišo, sluoksnis nutempiamas į reikiamą vietą. Pavyzdžiui, sluoksnį „Plotai_Miškai_Sodai“ 

reikia nutempti po sluoksniu „Plotai_Sodai“ (27 ir 28 pav.), kad matytųsi sodų sutartinio ženklo 

apskritimai. 

 

 
27 pav. Sluoksnių išdėstymas 
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28 pav. Sluoksnių išdėstymas: kairėje – tinkamas, dešinėje – netinkamas 

Pastaba: sluoksnių vaizdavimo eiliškumas yra išdėstytas paruoštame projekte, jį keisti 

nepageidautina.  

− Nustatykite sutartinių ženklų atskirų elementų braižymo eiliškumą, kuris skirtas 

pagerinti kartografinį atvaizdavimą.  

 
29 pav. Elementų eiliškumas: kairėje – nesutvarkytas, dešinėje – sutvarkytas 

− Payzdžiui, jei sluoksniui HIDRO_L eiliškumas yra nesutvarkytas, tuomet hidrografijos 

objektai braižomi netaisyklingai. Kaip matyti 29 pav. kairėje, virš dviem linijomis vaizduojamų 

upių nubraižytas griovių sutartinis ženklas, kuris turėtų prieiti tik iki kranto linijos. 29 pav. dešinėje 

matyti sutartinių ženklų išsidėstymas jau sutvarkius braižymo eiliškumą. 

o Pasirinkto sluoksnio lange Properties pasirinkite Symbology, stulpelyje Show 

pažymėkite Representations. Spustelėkite trikampėlio mygtuką, esantį lango dešinės pusės 

apačioje, ir pažymėkite Symbol Levels... (30 pav.). 
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30 pav. Simbolių braižymo eiliškumo lentelės pasirinkimas 

o Symbol Levels lange uždėję varnelę Draw this layer using the symbol levels 

specified below, spustelėkite mygtuką Switch to Default View ir stulpelyje -1- įrašykite 

vaizdavimo eilės numerius (31 pav.). 

o Sutartiniai ženklai, kurie yra sudaryti iš keleto elementų, Symbol stulpelyje turi 

išskleidžiamąjį meniu (trikampėlį). Jiems taip pat reikia nustatyti sutartinio ženklo kiekvienos 

detalės teisingą braižymo eiliškumą, įrašant stulpelius -1-, -2- ir t. t. atitinkamoje eilutėje (31 

pav.). 

 
31 pav. Simbolių braižymo eiliškumo lentelė 

Pastaba: kiekvieno sutartinio ženklo atskirų elementų eiliškumas yra išdėstytas 

paruoštame projekte, jį keisti nepageidautina. 
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− Žemėlapio užrašai yra saugomi savarankiškuose sluoksniuose (Feature class), 

kurių pavadinimai sudaryti iš duomenų sluoksnio pavadinimo ir prierašo *Anno (32 pav.). 

 
32 pav. Anotacijų sluoksniai 

− Anotacijų sluoksniai sukuriami iš duomenų atributų: 

o sluoksnio Properties... lentelėje parenkami atributiniai laukai, kurių informacija 

turi būti užrašoma žemėlapyje; 

o sluoksnio išskleidžiamajame meniu pažymima Label features; 

o sluoksnio išskleidžiamajame meniu pažymima Convert Labels to Annotation..; 

o jei projekto turinio lentelėje sluoksniai *Anno yra, jų iš naujo kurti nebereikia. 

 

2. Kartografinis redagavimas – kiekvieno studento individualus darbas 

Tikslinti TOP50 darbui sukurto projekto šablono MXD turinį, sluoksnių vaizdavimo 

eiliškumą ir sutartinių ženklų atskirų elementų eiliškumą studentams negalima. Pastebėjus 

trūkumus, kreiptis į dėstytoją. 

Praktiniame darbe yra pateikta ne nuosekli kartografinio redagavimo darbo eiga, o 

įrankių panaudojimo galimybės, sudėtingesni atvejai ir pan. 

Bendros pastabos apie kartografinį redagavimą: 

− atliekant kartografinį redagavimą, patartina Editor Options lange nurodyti Sticky 

move tolerance reikšmę 0. 

− esant gausesniam sluoksnių kiekiui, sudėtinga lange Create Features greitai rasti 

reikiamą sluoksnį (šabloną). Patartina atlikti lange rodomų sluoksnių filtravimą (33 pav.) ir 

nusistatyti, kad lange būtų rodomi tik anotacijų sluoksniai. 
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33 pav. Sluoksnių filtravimas  

− Kartografinio redagavimo pradžia. Darbas atliekamas įjungus redagavimo režimą: 

Editor → Start editing. Pirmiausia pasižymėkite tik tuos sluoksnius arba kelis sluoksnius, kurį / 

kuriuos reikia redaguoti: Table Of Contents lentelėje spustelėkite ant norimo redaguoti sluoksnio ir 

išskleidžiamajame meniu pasirinkite Selection → Make This The Only Selectable Layer (34 pav.). 

 
34 pav. Norimo redaguoti sluoksnio pasirinkimas 

Galima pasižymėti ir kelis sluoksnius (pavyzdžiui, kai reikia kartu redaguoti plotinius 

vandenis ir jų krantus). Tuomet reikiamus sluoksnius pažymėkite Table Of Contents lentelėje 

List By Selection. 
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3. Sutartinių ženklų (reprezentacijų) redagavimas  

Pagrindinių kartografinio redagavimo įrankių juosta yra Representation.  

Prieš atliekant kartografinį redagavimą, būtina išanalizuoti pagrindines Representation 

įrankių juostos funkcijas (1 lentelė). 

1 lentelė. Representation įrankių juostos funkcijos 

Įrankis Pavadinimas Įrankio funkcija 

 Select Pažymi visą redaguojamą objektą ar kelis objektus. Šiuo įrankiu galima 
perstumti / pernešti visą pažymėtą objektą / objektus. 

 Direct Select 
Pažymi reikiamas objekto segmento viršūnes (spragtelėjus ant objekto 
pasižymi viena viršūnė; laikant nuspaustą klavišą ir tempiant žymeklį, 
pasižymi visos viršūnės, kurios patenka į tempiamo stačiakampio ribas). 
Redaguojamos / stumdomos tik pažymėtos viršūnės (užlieti kvadratėliai). 

 Lasso Select Lanksčia laisvos formos linija apvedami (uždarant plotą) ir pažymimi 
reikiami objektai (visiškai ar iš dalies patenkantys į apvestą plotą). 

 Lasso Direct Select Lanksčia laisvos formos linija apvedami (uždarant plotą) ir pažymimi 
reikiami objektų segmentai ir viršūnės. 

 Insert Vertex Įterpia naujas viršūnes į pažymėtą objektą. 

 Delete Vertex Pašalina viršūnes iš pažymėto objekto. 

 Insert Bezier Įterpia Bezier kreivės viršūnes į pažymėtą objektą (nenaudojame). 

 Delete Bezier Pašalina Bezier kreivės viršūnes iš pažymėto objekto (nenaudojame). 

 Insert Control Point 

Įterpia kontrolinius taškus – taškus, kurie nurodo simbolių išdėstymo 
pradžią (pavyzdžiui, naudojama valstybės sienos sutartinio ženklo 
išdėstymui, įterpiami kontroliniai taškai sienos lūžio vietose, kur atsiranda 
sutartinio ženklo taškas). 

 Delete Control Point Pašalina nereikalingus kontrolinius taškus. 

 Warp Proporcingai patraukia išlenktus linijinius objektus (turi būti pažymėtos 
viršūnės). 

 Move Parallel Lygiagrečiai perstumia linijas (retai naudojame). 

 Erase Ištrina nereikalingus objektus arba jų dalis. 

 Mask 
Paslepia nereikalingą elemento dalį. Naudojamas tik išskirtiniais atvejais, 
pavyzdžiui, galima naudoti kaip pagalbinę priemonę taisyklingam / gražiam 
ribų išdėstymui. 

 Rotate Pasuka elementą. 

 Orient Pasuka elementą į pradinę padėtį (panaikina orientavimo kampą). 

 Resize Keičia sutartinio ženklo dydį (TOP50LT sudaryti nenaudosime). 

 Move Perneša sutartinio ženklo atskirus elementus. 

 Offset Galima slankioti  kai kurių linijinių objektų sutartinio ženklo elementus.  

 Representation 
Properties Atidaro Representation Properties dialogo langą. 

Jei Representation įrankių juostos (35 pav.) nesimato, ją galima išsikelti paspaudus 

dešinįjį pelės klavišą viršuje, tuščioje vietoje šalia kitų įrankių juostų, ir iš meniu pasirinkus 

Representation. 
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35 pav. Representation įrankių juosta 

 

4. Įrankio Move Tool naudojimas  

Move – įrankis, kuriuo atskiri sutartinio ženklo elementai (pavyzdžiui, sodo apskritimų 

šablonas) stumdomi reikiama kryptimi (tolygiai juda visi pasirinktame plote esantys šablono 

simboliai) ir tokiu būdu kiekvienam plotui galima priderinti tinkamesnį užpildymą. Tačiau jei 

vis dar trūksta ženkliuko / elemento tame plote, šabloną reikia „išsprogdinti“, kad kiekvienas 

simbolis taptų savarankiškas: pasižymėję redaguotiną objektą, įrankių juostoje Representations 

spustelėkite pirmą mygtuką ir pasirinkite Free Representation → Convert to Free 

Representation, po to vėl Representations → Free Representation → Convert Effect to 

Geometry ir dar kartą Representations → Free Representation → Ungroup elements (36 pav.) 
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36 pav. Representations simbolių redagavimas 

Tuomet Attributes lentelėje atsiranda Edit Free Representation mygtukas (37 pav.), 

kurį paspaudus atsidaro naujas redagavimo langas.   
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37 pav. Edit Free Representation mygtukas 

Redagavimo lange Free Representation Editor kiekvieną simbolį galima pasižymėti 

kaip atskirą elementą ir redaguoti, t. y. stumdyti, kopijuoti. Norint grįžti atgal į pradinę padėtį 

iš Edit Free Representation, reikia spustelėti Attributes lentelės langelį Representation rule: 

Free Representation (37 pav.) ir pasirinkti iš sąrašo prieš tai buvusią reprezentaciją (sutartinį 

ženklą) iš naujo. 

Vieno sluoksnio objektų redagavimo pavyzdys.  

        
38 pav. Sluoksnio HIDRO_L redagavimas: kairėje – prieš redagavimą, dešinėje – po redagavimo  

Spustelėkite ant redaguojamo sluoksnio HIDRO_L dešinįjį pelės klavišą ir išsirinkite 

Selection → Make This The Only Selectable Layer (leisti pasižymėti tik šiame sluoksnyje). 

Susiraskite žemėlapyje vietas, kur upės sutartinis ženklas liečiasi su kelio sutartiniu ženklu (38 

pav.). 
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Representation įrankių juostoje spustelėkite įrankį Lasso Direct Select ir apveskite 

norimą taisyti vietą. Tuomet pasižymi tik ta upės atkarpa, kuri buvo apvesta, ir tik ją galima 

perkelti iš vienos vietos į kitą (38 pav.). 
 

5. Administracinės ribos redagavimas  

Administracinės ribos redagavimą reikia pradėti braižymo kryptimi nuo linijos 

pradžios. Jos posūkiai turi būti pažymėti taškais. Jei reikia, naudojantis įrankiu Insert Control 

Points įterpiami kontroliniai taškai, kurie padės nubrėžti taisyklingą ribą. Esant reikalui, 

administracinės ribos sutartinio ženklo brūkšnelių matmenys gali būti šiek tiek pakeisti (39 

pav.).  
  

 

 

 

 

39 pav. Administracinė riba: kairėje – prieš redagavimą, dešinėje – po redagavimo 

Administracinės ribos, nesutampančios su vietos objektais, žymimais linijiniais 

sutartiniais ženklais, braižomos ištisai. Jei siena arba riba eina viena kanalo, dambos, kelio arba 

panašaus objekto puse, tai ji braižoma ištisai toje objekto pusėje. Su vietos objekto ašimi 

(pavyzdžiui, upe) sutampančios administracinės ribos sutartinis ženklas žymimas grandimis. 

Plačia upe, ežeru arba kitu vandens telkiniu einančios sienos arba ribos sutartinis 

ženklas braižomas grandimis. Grandys išdėstomos taip, kad būtų lengvai suvokiama 

administracinė salų, seklumų ir akvatorijos plotų priklausomybė. 

 

6. Dvipusio želdinių apaugimo palei linijinius hidrografinius objektus, 
kelius, geležinkelius kartografinis redagavimas 
 

Abipusio želdinių apaugimo simbolis yra sudarytas iš apskritimų porų (vienas prieš 

kitą abipus linijos), vieno poros apskritimo redaguoti (pavyzdžiui, išvalyti) neįmanoma, nes 

išsivalo abiejose pusėse esantys ženkliukai.  

Jei reikia redaguoti tik vienoje pusėje esančius simbolius, jie pirmiausiai turi būti 
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„išsprogdinti“: pažymima medžių juosta, tada spaudžiamas įrankių juostoje Representations 

esantis trikampėlis (išskleidžiamasis meniu) ir pasirenkama Free Representation → Convert to 

Free Representation, tada vėl Representations → Free Representation → Separate Symbol 

Layers ir dar kartą Representations → Free Representation → Edit Free Representation (žr. 40 

pav.). 

 

40 pav. Įrankių juostos Representations išskleidžiamasis meniu 
reprezentacijos elementams išskaidyti 

Atsidarytame lange Free Representation Editor pažymimas objektas (ašinė želdinių 

apaugimo linija). Reikia spragtelti kairiuoju klavišu ant apskritimo toje kelio, geležinkelio ar 

hidrografinio objekto linijos pusėje, kurioje bus redaguojami simboliai, tada paspausti dešinįjį 

klavišą ir, atsiradus nuorodai Convert Effect to Geometry, spustelėti ant jos. Dar kartą pakartoti – 

dešiniuoju klavišu spustelėti ir, atsiradus nuorodai Convert Effect to Geometry, spustelėti ant jos. 

Po to dar kartą spustelėti dešinįjį klavišą ir, atsiradus nuorodai Explore Multi-part Geometry, 
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spustelėti ant jos. Atlikus šiuos veiksmus jau galima atskirai pažymėti kiekvieną sutartinio ženklo 

elementą, galima jį ištrinti, kopijuoti ar perstumti į reikiamą vietą. 

 

7. Plotus užpildančių simbolių orientavimas  

Kai kurie plotą užpildantys simboliai turi būti orientuojami ilgiausios ploto kraštinės 

kryptimi (pavyzdžiui, sodą vaizduojantys apskritimai). Tam gali būti naudojamas 

Representations įrankių juostos įrankis Orient („brėžiant“ šiuo įrankiu ilgą liniją, užpildymo 

simboliai išsidėsto lygiagrečiai tai linijai) arba įrašyti simbolių išdėstymo kampą atributinėje 

pažymėto objekto lentelėje (41 pav. – apibrėžtas raudonai Grid angle laukelis) iš pradžių 

išbandant kampo reikšmes kas 10 laipsnių, o radus maždaug tinkamą padėtį, patikslinti trečią 

skaičių po kablelio. 

 
41 pav. Simbolių išdėstymo kampo nustatymas 

Pastabos:  

− Taškinių objektų simboliams pernešti naudokite Select ar Direct Select įrankius (ne 

Move) – jei buvo naudojamas Move įrankis, po redagavimo taškinių objektų Atribute lentelėje 

reikšmės X Ofset = 0 ir Y Ofset = 0 pasikeičia į kitas reikšmes. 



49 

 

− Atributinėje lentelėje (kortelėje *_Rep*), jei yra padaryti pakeitimai, šalia laukelio, 

kurio reikšmė pakeista, atsiranda plunksnelė . Spragtelėjus ant jos, reikšmės grįžta į pradinę 

padėtį. 

− Redaguotiems / tikslintiems objektams atributinėje lentelėje atsiranda mygtukas 

Erase shape override. Reikia atkreipti dėmesį, kad tokiems objektams duomenų bazės (toliau 

DB) tikslinimas jau negalimas. Pavyzdžiui, po kartografinio redagavimo DB apjungus du 

plotinius ar linijinius objektus, prijungto objekto kartografinis vaizdas grįžta į pradinę, 

neredaguotą padėtį. Dėl šios priežasties objektų apjungimas kartografinių duomenų bazėje 

neatliekamas. Kartografinių duomenų bazėje tik priskiriamos teisingos reprezentacijos / 

sutartiniai ženklai, o pačių vektorinių duomenų taisymas atliekamas kitoje DB. Pažymėtina, 

kad paspaudus ant Erase shape override nelieka kartografinio redagavimo ir objektas grįžta į 

savo pradinę padėtį. 

− Darbui galima rinktis ne Atributes lentelę iš Editor įrankių juostos, o 

Representation Properties lentelę iš Representation įrankių juostos, kur rasime informaciją 

apie reprezentaciją / sutartinį ženklą, tačiau čia nebus duomenų atributinės informacijos. 

 

8. Anotacijų redagavimas.  

Anotacijos pasižymimos įrankiu  iš Editor juostos.   

Anotacijų perkėlimas: 

– jei anotacija neturi būti susijusi su objekto simbolio padėtimi (pavyzdžiui, 

informacinis bokšto užrašas), galima paspaudus kairįjį klavišą tiesiog nutempti pažymėtą 

anotaciją į naują vietą; 

– jei anotacija turi būti ant linijos ar ploto kraštinės (pavyzdžiui, kelių anotacijos, 

horizontalių užrašai), pažymėjus anotaciją spaudžiamas dešinysis klavišas (žymeklis turi būti 

ant reikiamos linijos) ir išskleidžiamajame meniu pasirenkama Follow This Feature – trumpam 

žybteli linija, prie kurios tvirtinama anotacija. Jei žybtelėjo ne tas objektas, žymeklį užvesti 

tiksliau; 

– galima nurodyti anotacijos vietą linijos atžvilgiu: 

o anotacija bus tiesi ar išlenkiama pagal objekto liniją; 

o lygiagreti ar statmena objektui;  

o ant linijos ar virš / po linija. 

Išskleidžiamajame meniu pasirenkama Follow → Follow Feature Options (42 pav.).  
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42 pav. Anotacijos, susietos su linija ar poligonu, padėties langas 

 

9. Naujos (papildomos) anotacijos  

Įsitikinkite, ar teisingai parinktas sluoksnio atributinis laukas: sluoksnio Properties 

lango kortelėje Labels (pavyzdžiui, jei reikia užrašo horizontalei, sluoksnio RELJEFAS_HOR 

Properties lange Label field turi būti parinktas ZEMES_H – 43 pav.).  
 

 
43 pav. Atributinio lauko parinkimas 

Naujos anotacijos kuriamos taip pat, kaip ir nauji objektai – Create Features lange 

pažymimas reikiamas anotacijų sluoksnis (pavyzdžiui, KeliaiAnno), užrašo tipas (pavyzdžiui, 

Danga plotis juostos), o apatinėje dalyje pasirenkamas įrankis, kaip bus išdėstomas užrašas 

(pavyzdžiui, Follow Feature – užrašas atkartos pasirinktos linijos formą) (44 pav.). 
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44 pav. Create Features lange parinkta anotacija 

Spustelėjus pasirinktą įrankį (pavyzdžiui, Follow Feature), atsidaro anotacijų kūrimo 

langelis Annotation Construction, kuriame yra mygtukas Find Text (45 pav.). Paspaudus šį 

mygtuką ir pelės žymekliu spragtelėjus ant norimo objekto (pavyzdžiui, horizontalės), objektas 

žybteli, o prie žymeklio atsiranda to objekto atributinio lauko reikšmės užrašas (orientuotas 

horizontaliai). Dar kartą spragtelėjus toje pačioje vietoje, visas objektas žybteli ir ant jo 

(pavyzdžiui, horizontalės) atsiranda juoda plona linija (ant tos linijos ir bus uždėta anotacija), 

o tekstas prie žymeklio pasisuka taip, kad atitiktų nurodytos linijos formą. Slenkant žymeklį, ši 

anotacija juda it būtų užverta ant linijos. Galima patraukus parinkti geresnę užrašo vietą ir dar 

kartą spragtelti kairiuoju klavišu – anotacija padėta. Svarbu atkreipti dėmesį į horizontalių 

užrašo kryptį. 

 

 
45 pav. Anotacijų kūrimo langelis su apibrėžtu Find Text mygtuku 
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Pastaba: vietoj mygtuko Find Text taip pat galima naudoti klaviatūros klavišą „W“. 

Jei reikia padėti kelias naujas anotacijas iš eilės, atkreiptinas dėmesys, kad anotacijų 

langelyje (ir prie pelės žymeklio) rodomas prieš tai buvusios anotacijos tekstas, o vėl paspaudus 

Find Text mygtuką ir žymeklį užvedus ant kitos linijos bei spragtelėjus ant jos, tekstas 

pasikeičia į būtent tos linijos atributinę reikšmę. 

Jei sluoksnių, kurie turi kelių rūšių užrašus, objektams nauja anotacija ne sukuriama, 

o kopijuojama iš panašios, jau esančios žemėlapyje, atkreipkite dėmesį, kad SymbolID reikšmė 

būtų tinkama: lentelės Attributes kortelėje Annotation išskleidžiamajame meniu reikia parinkti 

tinkamą reikšmę (46 pav.). 
 

                
46 pav. KeliaiAnno atributinės lentelės kortelės 

 

10. Ne vieno žodžio anotacijos 

Ne vieno žodžio pavadinimai ar informacija gali būti rašomi vienoje eilutėje 

(išskleidžiamajame meniu pažymimas punktas Unstack) arba stulpeliu (išskleidžiamajame 

meniu pažymimas punktas Stack). Tarpas tarp stulpelyje esančių žodžių gali būti keičiamas 

Attributes lentelės FontLeading eilutėje įrašant skaičių (gali būti ir neigiama reikšmė, jei reikia 

sumažinti standartinį tarpą). Keleto žodžių anotacija gali būti išskaidoma į atskirus žodžius: 

išskleidžiamajame meniu pažymimas punktas Convert to Multiple Parts. Nors išskaidytos 

anotacijos dalys lieka pažymėtos abi, jas galima judinti atskirai (spragtelėjus ant vieno iš 
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išskaidytų žodžių, jis spalvotai užštrichuojamas ir gali būti perkeltas nepriklausomai nuo kito 

žodžio). Atvirkščias veiksmas atliekamas punktu Convert to Single Part. 

 

11. Raidžių išretinimas 

Atstumas tarp raidžių gali būti keičiamas įrašant jį Attributes lentelės eilutėje 

Character Spacing. 

 

12. Anotacijos išlenkimas  

Tinkamam vandens ar miškų plotų pavadinimų išdėstymui kontūruose gali būti 

naudojamas užrašo išlenkimas: išskleidžiamajame meniu pažymimas punktas Curvature → 

Curved. Jei reikia tikslinti išlenkimą, išskleidžiamajame meniu pažymimas punktas Edit 

Baseline Sketch: perkeliant mėlynas užrašo kreivės viršūnes, galima keisti kreivės formą, įterpti 

papildomas viršūnes (meniu punktas Insert Vertex). Pabaigus redaguoti užrašo kreivės formą, 

reikia spausti meniu Finish Baseline Sketch (47 pav.). 
 

 
47 pav. Anotacijos kreivės redagavimo išskleidžiamasis meniu 

 

13. Automatiškai nepadėtos anotacijos  

Anotacijos, kurioms projekto kūrimo metu konvertuojant iš Labels nepakako vietos ir 

jos neatsirado žemėlapyje, atributinės lentelės grafoje Status turi reikšmę Unplaced. Baigus 

darbą, tokių reikšmių likti neturi – anotacijos turi būti arba padėtos žemėlapyje (jei reikalingos), 

arba pašalintos iš atributinės lentelės. Jas galima peržiūrėti arba sluoksnio *Anno atributinėje 

lentelėje, arba atsidaryti specialų langą, kuris pasiekiamas iš Editor meniu (48 ir 49 pav.).  
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48 pav. Unplaced Annotation lango atidarymas 

Šiame lange išskleidžiamajame meniu yra navigacijos komandos (prie anotacijos 

vietos ar viso anotuojamo objekto), automatinio anotacijos padėjimo (Place Annotation) arba 

pašalinimo (Delete) komandos. 
 

 
49 pav. Unplaced Annotation langas 

Pastabos: 

– Gyvenamųjų vietovių užrašų anotacijos kilnojamos tik kartu su gyventojų skaičiaus 

anotacijomis, nes tarp jų turi būti išlaikytas nustatyto dydžio tarpelis. 

– Gyvenviečių užrašo dydis turi atitikti gyvenvietės vietovės tipą, todėl jei reikia keisti 

šrifto dydį, reikia atkreipti dėmesį, ar tipas tinkamas naujam užrašui pagal sutartinių ženklų 

reikalavimus (lentelės Attributes eilutės FontSize ir AnnotationClassID). 

– Pernešant horizontalių anotacijas, reikia atkreipti dėmesį, kad nepasikeistų užrašo 

kryptis – horizontalių aukščių užrašo apačia turi rodyti žemės paviršiaus žemėjimo kryptį 

(išskleidžiamajame meniu yra punktas Flipp Annotation, kurį paspaudus anotacijos kryptis 
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apsisuka 180°, bet apsukamos tik tiese išdėstytos anotacijos (išlenktoms pagal reljefo liniją 

anotacijoms šis punktas yra neaktyvus). Jei reikia apsukti išlenktą anotaciją, pirmiausiai ją 

reikia ištiesinti: pasižymėjus spausti dešinįjį klavišą Curvature → Straight). 

– Pabaigus darbą, reikia pasitikrinti anotacijų atributines lenteles: laukas Status 

negali turėti reikšmės Unplaced, lauko SymbolID reikšmė turi tikti lauko AnnotationClassID 

reikšmei. 

 

14. Maskavimo sluoksnių naudojimas  

Maskavimo sluoksniai (toliau – „kaukė“), skirti tiek užrašams, tiek objektams ar jų 

dalims išryškinti / paslėpti žemėlapyje. Jie uždedami pačioje darbo pabaigoje, kai žemėlapis 

visiškai suredaguotas. 

 

15. Sukūrimas 

„Kaukės“ (kiekvienas sluoksnis atskirai) sukuriamos naudojant ArcToolbox esantį 

įrankį Feature Outline Masks (50 pav.): užpildomi laukai Input Layer (kuriam sluoksniui bus 

kuriama „kaukė“), Output Feature Class (kokiu vardu ir kur bus sukurtas „kaukės“ sluoksnis), 

Create masks for unplaced annotations pasirenkama ONLY_PLACED (aktualu tik tada, jei liko 

unplaced tipo anotacijų).  

 
50 pav. Feature Outline Masks įrankis 

 

16. Nustatymai 
Kokius žemėlapio elementus (sluoksnius) paslėps kiekvienas sukurtas „kaukių“ sluoksnis, 

nustatoma Advanced Drawing Options lange (51 pav.). 
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51 pav. Advanced Drawing Options langas 

Masking Layers stulpelyje po vieną parenkami „kaukių“ sluoksniai, o stulpelyje Masked 

Layers varnelėmis pažymimi visi tie sluoksniai, kuriuos pasirinkta „kaukė“ turės uždengti (kad 

pasirinkimai šiuose stulpeliuose būtų aktyvūs, turi būti uždėta varnelė lango viršuje ant Draw using 

masking options specified below). 

 

17. Redagavimas 

Esant reikalui (kai per daug ar per mažai uždengiamas maskuojamas elementas), „kaukių“ 

geometrija gali būti keičiama, kaip ir kitų plotinių sluoksnių (ne reprezentacijų). 

F jei žemėlapis taisomas sukūrus „kaukes“, reikia nepamiršti, kad anotacija ar simbolis 

turi būti taisomas kartu su savo „kauke“. 

 

18. PDF sukūrimo reikalavimai  

Visi projekte esantys pagalbiniai sluoksniai turi būti išjungti – geriausia išsaugoti 

projektą nauju vardu ir jame iš turinio lentelės išvalyti visus papildomai pridėtus pagalbinius 

sluoksnius.  

„Kaukių“ sluoksniai turi būti nematomi (t. y. turinio lentelėje turi būti nuimta varnelė). 

 

19. Lapo dydžio nustatymas  

Raudonai apvestoje srityje nuimama varnelė nuo Use Printer Paper Settings, įrašomas 

lapo plotis Width ir aukštis Height, pažymimas orientavimas Landscape (52 pav.). 
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52 pav. Žemėlapio lapo parametrų nustatymo langas 

 

20. Žemėlapio centravimas lape  

Pereinama į maketo režimą View → Layout View. 

 
53 pav. Žemėlapio centravimas lape 

Žemėlapio turinys patalpinamas lapo centre: įrankiu Select Elements (iš pagrindinės 

įrankių juostos Tools) spragtelėjus žemėlapio viduje pažymimas visas lapas, išskleidžiamajame 

meniu pasirenkama Distribute → Fit to Margins (53 pav.). Spragtelėjus už išorinės linijos, 

žemėlapis nužymimas. 
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21. Žemėlapio koordinačių patikslinimas: 

– pasižymimas sluoksnis LAPAI (tačiau jo braižymas turi būti išjungtas); 

– atidaromas langas Date Frame Properties (iš turinio lentelės arba iš pagrindinio 

meniu punkto View); 

– kortelėje Data Frame pasirenkama Fixed Extent, paspaudus mygtuką Specify 

Extent atidaromas langas Full Extent, jame pažymima Outline of Features, pasirenkamas 

sluoksnis LAPAI, pasirenkamas Selected (54 pav. – žingsniai sunumeruoti). 
 

 
54 pav. Žemėlapio koordinačių tikslinimas lape 

 

22. PDF failo sukūrimas spausdinimui 

Žemėlapis sukuriamas PDF formatu: parenkama failo išsaugojimo vieta, įrašomas 

žemėlapio failo pavadinimas, parenkamas formatas PDF, tada Options kortelėse General ir 

Format nustatomi reikiami parametrai (55 pav. – žingsniai sunumeruoti). 

 
55 pav. Žemėlapio failo sukūrimas 
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Atsiskaitymo reikalavimai  
Parodykite atliktą darbą dėstytojui ir atsakykite į pateiktus dėstytojo klausimus. 

Įkelkite redaguotą topografinį žemėlapį į ataskaitą ir pateikti projektą dėstytojui. 

Ataskaitoje pateikti:  

− pagrindinius darbo principus atliekant kartografinį redagavimą;  

− žemėlapį, įformintą pagal žemėlapiui keliamus reikalavimus;  

− gautų rezultatų vertinimą.  
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