Intelektualni rezultat 3: UVOD
Vsaka zgodba potrebuje izrazno sredstvo. V preteklosti je bila to izrazno sredstvo govorjena
beseda, zapisana beseda in slikovne podobe.
V današnjem času imamo zahvaljujoč napredku digitalne tehnologije več možnosti. Tako lahko
skoraj vsak posameznik fotografira ali snema s svojim pametnim telefonom. Odraščajoči mladi
redno uporabljajo socialna omrežja in spletne platforme za vsakodnevno komuniciranje.
Drugi modul projekta Tell Your Story dopolnjuje prvega. V tem delu se mladi osipniki naučijo
produkcije multimedijskih vsebin in izboljšajo veščine, potrebne za uporabo strojne in programske
opreme, s pomočjo katerih bodo njihove zgodbe vidne.
Poudarek modula je na zgodbah z zemljevidi. S pomočjo platforme Story map je lažje združiti in
deliti multimedijsko vsebino zgodb. S pomočjo aktivnosti bomo odgovorili na vprašanja:
- Kako lahko olepšam video?
- Kakšne nastavitve so najbolj ustrezne za moj fotoaparat/kamero?
- Kako in kje lahko prenesem in delim moje videoposnetke/ fotografije/zvočne datoteke?
- Kateri medij je najboljši za mojo zgodbo?

Udeležencem je na voljo veliko možnosti za kreativno pripovedovanje in delitev zgodb.
Aktivnosti so zastavljene tako, da lahko vsi sodelujejo brez tehničnega znanja.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI
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NASLOV : « Kako ustvariti zgodbo »
UČNI
IZIDI

MODUL IN
POVEZANE TEME
O3

1 ustvarjanje digitalne zgodbe
z zemljevidom
1.0 kako ustvariti zgodbo

Udeleženci bodo:
vedeli osnovnega uporabljanja ArcGIS Online
vedeli kako iskati, odpirati in shranjevati zemljevide
vedeli kako ustvariti zemljevide z dodajanjem plasti informacij
vedeli kako deliti, objaviti in urejati zemljevide
imeli možnost ustvariti napreden spletni zemljevid z uporabo
funkcij, urejanja simbolov, dodajanjem pojavnih oken, medijev,itd.
dodajali svoje podatke in informacije

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

CILJ
Namen modula je predstaviti
osnove ustvarjanja in uporabe
zemljevidov kot pomoč pri
ustvarjanju zgodbe.

- Preveriti, če imajo vsi udeleženci dostop do spleta in do skupine Tell
Your Story.
- Zagotoviti, da udeleženci nimajo težav z nobeno od aktivnosti.
- Pri vsaki aktivnosti se prepričajte, da udeleženci razumejokaj
počnejo in kako lahko aktivnosti povežejo s svojo zgodbo.

TRAJANJE

UČNI
MATERIAL

DODATNE
OPOMBE

Za ta modul je na voljo 7
aktivnosti:

120 minut

1-Začetek
2-Raziskovanje zemljevidov
3-Ustvarjanje zemljevidov
4-urejanje zemljevidov
5-Ustvarjanje zemljevidov 2
6-Dodajanje vaših podatkov
7-spletna aplikacija

Deli aktivnosti 5, 6 in 7
niso relevantni, v kolikor z
udeleženci ne nameravate
izdelati bolj kompleksnih
zemljevidov.
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UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Priprava za sestavljanje materiala za zgodbo »
MODUL IN
POVEZANE TEME

1. DIGITALNO MAPIRANJE
1.1 Kako ustvariti svojo StoryMap zgodbo

TRAJANJE

30 minut

UČNI
MATERIAL

Izdelan, dodelan scenarij,
datoteke, zgodba, računalnik
z dostopom do spleta.

CILJ
Uporaba in razvijanje zgodbe,
katera bo temeljila na že
ustvarjenem material(fotografije,
video posnetki).

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1
Preverite
predvideni
“sestavin” zgodbe z
proizvedenim materialom.

seznam
dejansko

2

UČNI
IZIDI
- Udeleženec zna uporabljati
spletno orodje Storymaps in
arcGIS za ustvarjanje svoje
zgodbe.
- Udeleženci pripravijo gradivo za
“odlagališče v oblaku”.
- Udeleženci poznajo različne
predloge
in
možnosti
za
ustvarjanje zgodbe.
Udeleženci
razvijajo
in
ustvarjajo Stormap.

V primeru ustvarjenih rokopisov,
stripov in ostalih analognih oblik
materiala oz. sestavin za zgodbo jih
digitalizirajte z uporabo telefona ali
fotoaparata.

3
Material oštevilčite in poimenujte ter
ga dodajte v mape, ki ste jih smiselno
organizirali.

4
Videe naložite na youtube fotografije
pa na flickr, če pa ne želite uporabiti
teh računov vam bodo mentorji
zagotovili dostop do spletnega
pomnilnika ArcGIS.

5

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

Za ustvarjanje in vzdrževanje
varnostnih kopij materiala uporabite
dropbox ali google drive.

Ustvarite kontinuiran dialog z
udeleženci in sproti preverjajte
njihov napredek.

PRIPRAVLJENI STE!

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI
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NASLOV : « PREDLOGE »
MODUL IN
POVEZANE TEME

DIGITALNO MAPIRANJE

CILJ
Poznavanje različnih možnih
predlog , ki se lahko uporabijo
pri osebnih zgodbah in odločitev
katero od le-the uporabiti.

Predloge in njihova uporaba

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1
Prijava v storymaps račun.

2
Kliknite na povezavo:
http://storymaps.arcgis.com/en/
app-list/

TRAJANJE

UČNI
IZIDI

60 minut

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI
Ustvarite povezan dialog
z udeleženci in pogosto
preverjajte njihov napredek
med aktivnostmi.
Pri točki 4 pritisnite CTRL
medtem ko kliknete na linke
od vseh predlog, da jih odprete
v zavihkih.

3
Spodnjo
tabelo
uporabite,
da
udeležencem predstavite različne
predloge v povezavi z osebnimi
zgodbami.

- Udeleženci vedo, kako uporabljati
Storymaps in orodje arcGIS za
ustvarjanje lastne zgodbe.

4

- Znanje o različnih predlogah
inustrezen izbor le-teh za
ustvarjanje lastne zgodbe.

Udeležence usmerjajte, da sami
pregledajo vseh šest predlog,
omenjenih v spodnji tabeli. Preglejte
nekaj primerov iz galerije.

- Osnovna uporaba orodij in
sledenje navodilom na arcGIS.
- Ustvariti svojo osebno digitalno
zgodbo.

5
Kratka skupinska razprava in
medsebojna pomoč pri izbiri ustrezne
predloge.
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UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

UČNI
MATERIAL
Izdelan in razdelan scenarij, zasnova
zgodbe, datote, ki bodo uporabljene
v zgodbi, računalnik z dostopom do
spleta.
Predvidena tabela in zaznamki.
http://storymaps.arcgis.com/en/
app-list/

EDLOG

R
TABELA P

IME PREDLOGE

Osebna uporaba zgodbarjenja

Map Tour

Vaša zgodba je linearna in povezana s kraji(objekti) na zemljevidu
(slika).

Map Journal

Vaša zgodba se linearno pomika z mediji (fotografije, videi,..), ki so
pripeti ob strain.

Cascade

Crowd Source

Short List

Basic

Vaša zgodba je linearna v mobilnim telefonom prijaznem stilu.

Pustite naj vaša družina, prijatelji in “omrežje” zgradi vašo zgodbo.

Za nelinearne zgodbe uporabite zemljevid ali sliko (svojo sobo, vaš
portret ... kolaž), poglavja vidna ob strani.
Za nelinearne zgodbe v slikovnem slogu z enim samim posnetkom.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI
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NASLOV : « Ustvarjanje zgodb z zemljevidi po navodilih »
MODUL IN
POVEZANE TEME

USTVARJANJE DIGITALNEGA
ZEMLJEVIDA

CILJ
Sledenje navodilom arcGIS in
sestava vseh elementov, za
osnutek zgodbe.

Predloge in njihova uporaba

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1
Prijavite se v svoj račun storymaps.

2
Kliknite na povezavo:
http://storymaps.arcgis.com/en/
app-list/

TRAJANJE

120 minut

UČNI
IZIDI
Udeleženci
bodo
vedeli
uporabljati Storymaps in arcGIS za
ustvarjanje zgodbe.
- Udeleženci bodo poznali različne
predloge, osnovna orodja in bodo
sledili različnim navodilom na
ArcGIS.

UČNI
MATERIAL
Izdelan in razdelan osnutek,
zasnova zgodbe, datoteke, ki
jih boste uporabili, računalnik z
dostopom do spleta.

http://storymaps.arcgis.com/
en/app-list/

- Udeleženci bodo ustvarili svojo
zgodbo z zemljevidom.

3
Izberite predlogo.

4
Kliknite na “navodila”.

5
Preberite navodila in s pomočjo
mentorja začnite slediti korakom.

6

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

Ustvarite dialog z udeleženci
in preverjajte njihov napredek
med aktivnostmi.

Pogosto shranite spremembe, v
izogib izgubi podatkov.
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UČNIMODUL O2&O3
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NASLOV : « Zasnova zgodbe »
MODUL IN
POVEZANE TEME
IO3: Medijska produkcija
Unit 2: Ustvarjanje multimedijske
vsebine za zgodbo
2.3: snovanje zgodbe

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
Kaj je zasnova?
- Definicija
- Zakaj je pomembna?
- Primeri

1

2

Razvijanje preprostih slogov risanja: Udeleženci imajo 20 sekund
časa, da narišejo nek predmet, nato risbe med seboj primerjajo.
Risbe morajo biti prepoznavne, ne lepe.

CILJ
3

Ustvarjanje zasnove za
digitalno zgodbo.

Ključni posnetki, vrste posnetkov:
- Zgodbo razdelite na dele (scene).
- Poiščite posnetke, ki jih boste uporabili pri zgodbi.
- Ostranite nepotrebne posnetke, fotografije.

4

Opis zgodbe: Opišite pomembne dele zgodb, ki ne morejo biti
ilustrirane (tekst, glasba, osvetlitev).

TRAJANJE

60 minut

5

Uporabite smerno tehniko za določanje gibanja kamere: Pokažite
primere.

6

Dokončanje zasnove:
- Predstavite zasnovo: Razložite zgodbo in risbe skupini,
osredotočite se na jasnost zgodbe.
- Skupina da povratno informacijo glede jasnosti in razumljivosti
zasnove.
- Vključite povratne informacije.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

UČNI
IZIDI
- Udeleženec lahko razdela svojo zgodbo
v scene.
- Udeleženec ve, kako ustvariti preprosto
zasnovo zgodbe.

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

UČNI
MATERIAL
Oprema:
- Papir in kemični svinčniki/flomastri
- 2 različni barvi in debelini

Učna podpora:
- https://www.videomaker.com/article/f2/15415how-to-make-a-storyboard-storyboard-lingotechniques

- https://www.youtube.com/watch?v=NcCAzs2kCFw
- https://www.youtube.com/watch?v=ux_Em1lVsjI
- http://www.wikihow.com/Create-a-Storyboard

Kvaliteta
risb
ni
pomembna.
Udeležence motivirajte naj našišejo
preproste in jasne like.

DODATNE
OPOMBE

Kratkemu
informativnemu
delu
sledi aktivna produkcija zasnove
zgodbe (stalna podpora in povratne
informacije so potrebne).
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UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Video, Audio »
MODUL IN
POVEZANE TEME
IO3: Medijska produkcija

2. DEL: Ustvarjanje multimedijskih
vsebin za digitalno zgodbo
2.4 Video, Audio

TRAJANJE

60 minut

CILJ

UČNI
IZIDI

Visoko kvalitetno audio in video
snemanje:

- Udeleženci bodo zmožni
izdelati visokokvalitetne video
in audio posnetke.

Razumevanje
ključnih
elementov, povezanih z videom
in zvokom.
- Snemanje kratkih video klipov
in primerjava le-teh.

- Udeleženci bodo vedeli, kako
pripraviti posnetek.
- Udeleženci bodo vedeli na kaj
morajo biti med snemanjem
pozorni.

UČNI
MATERIAL
Oprema:
Snemalna naprava: pametni telefon, tablični računalnik, kamera
Učna podpora:
- Stopnje okvirjev
https://www.youtube.com/watch?v=dR7B8uKc0JU

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

Udeleženci morajo biti motivirani
za snemanje večih testnih videov,
da se navadijo na napravo.

- Format 16 :9 :
https://www.youtube.com/watch?v=hcWvvY59c5g
- 3 Point svetloba:
https://www.youtube.com/watch?v=w3xYPOiPtE4
https://www.youtube.com/watch?v=pBt8qdO03-k
- Kako uporabiti naravno svetlobo:
https://digital-photography-school.com/6-tips-for-takingbetter-natural-light-classicportraits/
https://www.youtube.com/watch?v=O5zCSLHafe0

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1

Priprava
- Objektiv (kako ga uporabljati/očistiti): Kako fokusirati kamero na vašo “tarčo”. Očistite objektiv z
uporabo robčka (pazite, da ga ne poškodujete).
- Poiščite mikrofon v napravi, da se izognete motnjam med snemanjem.
- Stojalo/Ročno: Kako spraviti kamero v stabilen položaj.
- Nastavitve: HD, Hitrost slikanja, format 16:9 (glejte učno podporo).
- Preverite baterijo in pomnilnik.

2

Snemanje:
- Pomen pravilne osvetlitve: Nastavitev 3Point Light (glejte učno podporo), nizek svetlobni contrast
vaših prizorov (glejte učno podporo):

•

Kako delati z intenzivnostjo senc in svetlobe v posnetih scenah.

•

Razlaga pomembnosti podobne svetlobne intenzitete tekom celotnega snemanja.

•
Ne usmerjajte fotoaparata direktno v svetlobo.
•
Kako pravilno uporabiti naravno svetlobo.
Posnamite testne posnetke aktivnega snemanja z različnimi nastavitvami svetlobe in primerjajte
posnetke.
- Gibanje: Če morate med snemanjem premikati napravo, počnite to počasi in neprekinjeno.Ne
uporabljajte digitalnega zooma. Posnamite posnetke z različnim gibanjem in jih primerjajte. Ohranite
stabilen položaj (vadite, da boste dosegli stabilen premik).
- Zvok: Poskusite se izogniti hrupu (ulični hrup, veter,…). Prekrijte mikrofon tako da preprosto prislonite
prst nanj.
- V primeru, da snemate dialog ali implementirate komentarje govorite jasno in glasno: Za snemanje
uporabite tiho okolje. Pred začetkom snemanja naredite testni posnetek.
- Snemanje posnetkov, ki so daljši kot je na prvi pogled potrebno: Za urejanje in rezanje prizorov boste
potrebovali dodatni čas.
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UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Fotografiranje »
MODUL IN
POVEZANE TEME
IO3: Medijska produkcija

2 Enota:
Ustvarjanje multimedijske
vsebine za vašo zgodbo
2.5 Fotografiranje

CILJ
- Narediti najboljše možne slike.
- Kritično razumevanje video in
audio elementov.

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1

Očistite objektiv: Za čiščenje uporabite mehko krpo ali pa
bombažno majico. Pazite, da ne poškodujete objektiva.

2
Svetloba vam lahko zelo pomaga pri uporabi kamere vašega
telefona (za več informacij poglejte “Pomembnost pravilne
svetlobe/osvetlitve v listi aktivnosti 2.4):
- Osnovno pravilo za fotografije, posnete s pametnim
telefonom je “Več svetlobe-boljše fotografije.
- Naredite fotografije z različnimi nastavitvami
svetlosti.
- Primerjajte in predebatirajte razlike med slikami.

3

TRAJANJE

Nadzor ostrenja fotografije:
- Poskrbite, da bo vaš subjekt najostrejši del vaše
fotografije.
- Uporabite ročno ostrenje.
- Preizkusite različne možnosti prizorišča v nastavitvah
(portret, pokrajina, šport,…).
Fototgrafirajte z različnim ostrenjem na različnih objektih.

60 minut

4
Primerjajte in diskutirajte rezultate. Ko fotografirate,
uporabite obe roki ali ravno površino.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

UČNI
IZIDI

UČNI
MATERIAL

- Udeleženci bodo zmožni narediti kar
se da najboljše slike.

Oprema:
Naprava za snemanje, slikanje: pametni telefon, foto
kameta, spletna kameta, tablični računalnik.

- Udeleženci bodo prepoznali predpogoje
dobre slike.

Učna podpora:
Kako narediti “ostre” slike z vašo napravo:
- https://www.androidpit.com/tips-trickssmartphone-photography

- https://www.youtube.com/watch?v=FHGO2JWK9p8

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

- https://www.youtube.com/watch?v=SkiuIlXrTH8
- https://www.youtube.com/watch?v=19MoUYPoFWs
- https://www.youtube.com/watch?v=uZdIJSrEzOY

Udeležence motivirajte, da naredijo
več različnih testnih posnetkov, da se
navadijo na napravo.
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LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Izdelava risank (GIF) »
MODUL IN
POVEZANE TEME

OPIS POTEKA
PO KORAKIH

CILJ

IO3: Medijska produkcija
Enota 2:
Ustvarjanje multimedijskih
vsebin za zgodbo

Izdelajte risanko ali
animacijo v GIF obliki.

kratko

t. 1

Možnost s
1

Narišite lik oziroma
različnih položajih.

2.6 Izdelava risank (GIF)

predmet

v

2

TRAJANJE
60 minut

UČNI
IZIDI
Udeleženec bo lahko
majhne animacije (GIF).

ustvaril

Fotografirajte risbe:
- Postavitev svetlobe/luči, položaj
fotoaparata in položaj papirja morata
biti enaka za vsako sliko.
- Uporabite stativ, če vam je na
razpolago.

3
Uporabite orodje GIF maker v aplikaciji
Videoshow, da ustvarite majhno
animacijo.

UČNI
MATERIAL

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

Orodja:
- Papir in nekaj za risanje (kemični
svinčnik, svinčnik, marker,...).
- Pametni telefon (android ali iOS).
- Aplikacija Videoshow
Učna pomoč:
- Kaj je GIF?

https://www.youtube.com/
watch?v=wIw2Ir8BpS4
- Kako uporabljati aplikacijo
Videoshow:

https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

Vzemite si čas, da se seznanite
z možnostmi in možnostmi
uporabe v orodju GIF-maker v
aplikaciji Videoshow (brezplačna
aplikacija za Android in iOS, ki je
na voljo v trgovini Playstore ali
App Store).

t.2

Možnost š
1

Uporabite
predmete
in
jih
fotografirajte:
- Postavitev svetlobe/luči, položaj
fotoaparata morata biti enak za vsako
sliko.
- Uporabite stativ, če vam je na
razpolago.
- Med fotografiranjem premaknite
predmet, da bi ponazorili gibanje.

2
Uporabite orodje GIF maker v aplikaciji
Videoshow za ustvarjanje majhne
stop motion animacije.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI
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NASLOV :

« Osnove ustvarjanja materiala (posnetkov, fotografij) za zgodbo »
MODUL IN
POVEZANE TEME

OPIS POTEKA
PO KORAKIH

CILJ

IO3: Medijska produkcija
Enota 2:
Ustvarjanje
multimedijske
vsebine za zgodbo

Ustvariti multimedijske
vsebine.

2.7 Osnove ustvarjanja

UČNI
IZIDI

TRAJANJE

Udeleženci bodo zmožni ustvariti
lastne video vsebine.

60 minut

1

Posnemite prizore z vašega načrta:
- Preglejte vaš načrt in posnamite
scene.
- Ni nujno, da so prizori kronološko
urejeni.
- Scene, ki potekajo na isti lokaciji
snemajte istočasno.
Zamenjajte lokacijo in posnamite še
ostale scene.

2

Fotografirajte načrtovano: Preden
fotografiratepreglejte
nastavitve
svetlobe in način postavitve objekta.

3

UČNI
MATERIAL

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI

4

Kaj je potrebno:
- Android or iOS naprava
- Posnetki
- Urejevalnik (Videoshow App)
Kako

uporabljati

aplikacijo

Videoshow:

- https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

Pregled in zbirka vseh posnetkov:
Preglejte vse posnetke ter izberite
najboljše za vašo zgodbo

Facilitator
nudi
udeležencem.

pomoč

Vstavite posnetke v pravilnem
vrstnem redu v urejevalnik: Aplikacija
za naprave s sistemom android in
iOS je “Videoshow”.

5
Za ustvarjanje prizorov uporabite
orodja z urejevalnika.
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UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Postprodukcija »
MODUL IN
POVEZANE TEME
IO3: Medijska produkcija
Enota 2:
Ustvarjanje
vsebine za
zgodbe

multimedijske
digitalno shemo

2.8 Postprodukcija

CILJ

- Dokončanje urejanja videa.
- Uporaba video in foto filtra ter
efektov. Izvoz videa v datoteko.

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
Naslednje točke poteka (razen zadnje) so neobvezne in so
odvisne od tehnike in končnega rezultata zgodbe (multimedijski
produkt, ki bo vstavljen v Story-Map).

1

Dodajanje besedila v videoposnetek: V aplikaciji Videoshow
uporabite orodje za besedilo za dodajanje naslova in komentarjev
k videoposnetku.

2

Dodajanje prehodov med posnetki: o Dodajte nekaj prehodov
za gladke reze med posnetki z uporabo Videoshow aplikacije.

3

Uporaba filtra za ustvarjanje želenega ozračja: Filtri se lahko
uporabijo pri pripovedovanju zgodbe, na primer črno-belo za
vizualizacijo preteklosti.

4

Dodajte svoje risanke (GIF) ali druge kreativne končne detajle:
Lahko uporabite GIF, nalepke ali orodje za risanje za ustvarjanje
novih kreativnih načinov pripovedovanja zgodb.

5

TRAJANJE

Dodajanje glasbe v video: Dodajte željeno glasbo za ustvarjanje
želenih občutkov za vaš multimedijski product.

6

60 minut

Glasovni posnetek: Predvajajte video in posnemite glasovno
kopijo s pomočjo pripravljenega besedila.

7

Izvoz videoposnetka v datoteko: Pojasnila in navodila si poglejte
v aplikaciji Videoshow.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

UČNI
IZIDI

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI
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UČNI
MATERIAL
Kaj potrebujemo:
- Android ali iOS napravo
- Posnetke
- Urejevalnik (aplikacija Videoshow)

Udeleženci bodo sposobni
urediti video ter ga izvoziti v
datoteko.

Svetujte udeležencem, naj ne
pretiravajo z uporao filtrov
in efektov. Ti dodatki služijo
izboljšanju zgodbe, ne smejo pa
biti glavni člen izdelka.

Kako uporabljati
aplikacijoVideoshow:

- https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

19

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

NASLOV : « Zakon in etika »
MODUL IN
POVEZANE TEME

CILJ

O3
Namen modula je uvajanje
pojma intelektualne lastnine,
licenciranja, etike in digitalnega
odtisa.

3.1 Zakon in etika
3.2 Intelektualna
licence

lastnina

TRAJANJE

60 minut

in

UČNI
IZIDI
- Razumeli pojem intelektualne
lastnine, licenciranja in etike
uporabe medijev.
- Na spletu poiskali brezplačne
fotografije, videoposnetke in
glasbo.
- Razumeli pojem digitalnega
odtisa.

VLOGA
FACILITATORJA-NASVETI
- Preveriti, če imajo vsi udeleženci
dostop do spleta.
- Preveriti, če so udeleženci
razumeli aktivnosti
in so
sposobni informacije povezati z
njihovo zgodbo.

UČNI
MATERIAL
- Fotografije
- Video
- Posnetki
- Zvoki

DODATNE OPOMBE
- Poskrbite, da imate ves potreben material, ki ga potrebujete.
- Odmori trajajo 5 min.
- Evalvacija na koncu vsake sekcije poteka s plusi in minusi, ki jih udeleženci zapišejo na post-it listke.

UČNIMODUL O2&O3
LISTA AKTIVNOSTI

OPIS POTEKA
PO KORAKIH
1
Aktivnost: Udeleženci naj poiščejo fotografijo, video, glasbo, zvok, in misel(iskanje po spletu). Udeleženci povejo, kje
so našli določen medij.

2
Diskusija: Ali lahko snemamo fotografije, videe, itd. brez omejitve? Ali so kakšne posledice če snemamo datoteke brez
nadzora? Ali jih lahko snemamo zastonj?

3
Poudarek: Vse, kar lahko najdete na spletu(slike, videi, zvoki, misli, citati,…) je nekogaršnja last in tako jih moramo tudi
obravnavati. Pogost mit o uporabi spleta je, da je lahko vse kar je objavljeno na spletu kopirano in preneseno. V resnici
imajo pa vse datoteke, ki so naložene na spletu potencial, da so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Pomembno pa je poudariti tudi nasprotno. Zgodbe udeležencev so njihova intelektualna lastnina, zato ima vsak od
njih pravice, ki so podeljene njihovi zgodbi.
Obstaja veliko spletnih strani, ki omogočajo brezplačne prenose. Facilitator pokaže primere teh strani, ki nudijo
brezplačne prenose :
- Fotografije: pixabay, pexels, unsplash, istockphoto, stocksnap.
- Videe: pexels videos, pixabay, makerbook, videvo, videezy.
- Glasbo: sound cloud, jamendo music, noisetrade, free music archive, pure volume, internet archive, sound click,
artist direct.
- Zvoke: freesound, audio jungle, sounddogs, audioblocks, vimeo.

4
Kaj je digitalni podpis?:
Pojasnilo facilitatorju: Digitalni podpis predstavlja mehanizem za ugotavljanje verodostojnosti sporočila in hkrati
tudi istovetnosti njegovega avtorja. Avtorju digitalnega podpisa omogoča, da sporočilo lahko opremi z dodatkom podpisom, ki ga lahko izdela le on. Digitalni podpis se sporočilu lahko samo doda ali pa se vgradi v samo sporočilo.
Zasledimo pojma elektronski in digitalni podpis. Med njima obstaja velika razlika. Elektronski podpis pomeni
kakršnekoli oznake, narejene z elektronskimi mediji, z namenom, da označijo nek dokument ali datoteko. Digitalni
podpis pa je elektronski podpis, narejen z uporabo kriptografije. Facilitator predvaja posnetek o digitalnem podpisu:
Video: https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint
- Aktivnost: Izmerite svoj odtis: Udeleženci se bodo poučili o svojem odtisu z odgovarjanjem na vprašanja, preko
katerih dobijo občutek velikosti in oblike odtisa.
Spletni vprašalnik-test: http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-yourfootprint.html
- Diskusija: Facilitator povabi udeležence k diskusiji o digitalnem odtisu.

20

ARCGIS
VODNIK

ARCGIS VODNIK

22

1- ZAČETEK/UVOD

1 - Obišči te spletno stran: http://www.arcgis.com
2 - Kliknite na gumb »Sign In« za prijavo v sistem

3 - Prijavite se v svoj račun (1) ali ustvarite novega (2) (ne pozabite odkljukati polja »ostanite prijavljeni«, da bi
se izognili kasnejšim komplikacijam/težavam):
- Vedno lahko ustvarite še en/dodatni račun (javni račun z novim e-poštnim naslovom), ki ga lahko
uporabljate zunaj projekta »Tell Your Story« (povej svojo zgodbo).
- Ta račun ima kar nekaj omejitev, tako npr. ni mogoče takoj uporabljati storitve znotraj portala ArcGIS
Online ali naložiti sheme/zemljevidov iz ARCGIS Maps, zato je na voljo tudi manj možnosti za analizo
podatkov na zemljevidih.
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4 - Ko ste se uspešno prijavili v sistem boste dobili dostop do domače/naslovne strani, ki je različna za javne
račune oziroma račune, ki so bili ustvarjeni za namene projekta:
- Naslovna/domača stran za račune združenj, društev, projektov (zapomni si spletni naslov:
digitaleartheu.maps.arcgis.com) :

- Domača stran skupine, ki je vključena v projekt »Tell Your Story«:

5 - Sedaj kliknite na zavihek »Map« (zemljevid). S tem korakom vstopite v bazo kartografskega vmesnika
ArcGIS Online.

ARCGIS VODNIK

24

6 - Začnimo z grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI)! Lahko pomaknete/premaknete zemljevid (povleci in
spusti), povečate zemljevid (z uporabo kolesca na miški, z dvoklikom ali uporabo navigacijske vrstice[2]) in se
pomikate po vmesniku zemljevida [1]. Vključite / izključite lahko pregled zemljevida [3].
Vadite krmarjenje po zemljevidu/kako uporabljati zemljevid.

2

1

3

7 - Sedaj bomo preučili možnosti v menijski vrstici.
Preklopimo na razdelek »Basemap« (osnovni zemljevid) [4], in raziščemo različne možnosti. Izberite različne
bazne zemljevide.
Kateri so najbolj uporabni?
Zdaj poznate nekatere osnove uporabniškega vmesnika ArcGIS Online.
V meniju lahko shranite zemljevid - Save – Save As.
Ali natisnite zemljevid - Print.
Ali pa dodajte zaznamek k svojemu zemljevidu - to je preprost način, da se vrnete nazaj na mesto - Bookmark.
Iščete lahko mesto ali najdete navodila –Directions.
Zemljevid lahko date v skupno rabo in delite z drugimi (najprej morate shraniti zemljevid) - Share.
V menijski vrstici so še druge možnosti, ki jih boste lahko uporabili, ko boste uporabili opcijo »Guided Tours«
(t.i. vodenih ogledov).
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4
Zdaj je pravi čas, da odpremo opcijo »vodenih ogledov« in si
natančneje ogledamo:
- Kako narediti zemljevid
- Kako spremeniti (slog) zemljevida
- Kako raziskati živi/interaktivni atlas
V levem meniju izberite različne vrste ogledov.
Ko končate te oglede, se v ArcGIS Online vrnete na domačo
stran, tako da v zgornjem levem kotu kliknete gumb »Home«.
To vas popelje do domačo stran projekta »Tell your Story, kjer
se nahaja skupina »Tell Your Story«.

S tem ste uspešno opravili/zaključili prvo aktivnost kartiranja.

ARCGIS VODNIK
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2 - RAZISKOVANJE ZEMLJEVIDOV
Zdaj je pravi čas, da raziščete zemljevide, ki vsebujejo več informacij kot le osnovno karto.

1 - Če kliknete na razdelek “Gallery”, se vam bodo na prikazili različni primeri zemljevidov vašega projekta/
organizacije.

2 - - Zdaj izberite zavihek “ESRI featured Maps”, ki vsebuje primere vzete iz interaktivnega/živega atlasa.
Izberete lahko med različnimi vrstami zemljevidov s seznama na desni strani [1] ali pa iščete zemljevide [2].

1

2
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Ko se z miško premikate preko teh zemljevidov se bo pojavilo pojavno (pop-up) okence, kjer dobite več informacij
o določenem zemljevidu [3] ali pa možnost da ga odprete v ArcGIS Online [4].

3
4
Če zdaj kliknete na določen zemljevid, se bo le-ta odprl:

Zakaj ne poskusite brskati po različnih zemljevidih. V iskalno polje vnesite ključno besedo ‘Palermo’, ki označuje
temo, ki jo iščete. S tem poiščete zemljevide v svoji organizaciji / skupini.
Če želite preveriti celoten seznam rezultatov, počistite možnost iskanje zemljevidov znotraj » projekta« [5].

V iskalnem polju lahko tudi označite, če iščete zemljevide, sloje (layers), skupine … Poiščite zemljevide v vaši
domači regiji, mestu ali državi. Kateri zemljevidi so najbolj zanimivi? Kakšne informacije vsebujejo?

ARCGIS VODNIK
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5

Če najdete kakršni koli zemljevid, ki vam je všeč/se vam povidi, ali ga nameravate kasneje uporabiti za pripravo
vaše zgodbe, ga lahko shranite:

1 - Kliknite na:
Save –> Save As

2 - Če najdete karkoli všeč ali boste pozneje lahko
uporabili za pripravo zgodbe, jih lahko shranite v
t.i. »content area« (področje z vsebino).

3 - Kliknite na:
Save –> Save As
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Izpolnite zahtevane podatke. Dajte zemljevidu primeren naslove. Ko vtipkate oznake, se vam bodo prikažejo
predlogi.
Te oznake so zelo pomembne saj omogočajo iskanje vašega zemljevida in prav tako pomagajo, da se vaš
zemljevid hitreje najde. Dokončajte povzetek zemljevida.
Kliknite na opcijo »Save Map«. (s tem shranite vaš zemljevid).

ARCGIS VODNIK
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3 - USTVARJANJE/OBLIKOVANJE ZEMLJEVIDOV I (UPORABA RAZPOLOŽLJIVIH
ZEMLJEVIDOV/ZEMLJEVIDNIH STORITEV V ARCGIS ONLINE)
Ta dejavnost je namenjena uporabi razpoložljivih zemljevidov in zemljevidnih storitev v ArcGis Online.
Sedaj, ko ste seznanjeni z osnovami ArcGIS Online, lahko pričnete ustvarjati svoje prve zemljevide. Osnovno
načelo geografskega informacijskega sistema (GIS) je uporaba slojev, kar pomeni, da lahko svojemu zemljevidu
dodate, vizualizirate in uporabljate različne nabore podatkov kot ločene plasti.

1 - V orodni vrstici kliknite na zavihek »Map«,
izberite ozadje oceana »Ocean background«
in ustvarimo preprost zemljevid z različni
plastmi ( za prikaz dodajanja plasti bomo
prikazali primer potresov z celega sveta):
Najenostavnejši način dodajanja slojev na
vaš zemljevid je dodajanje informacij od
nekoga drugega, ki je že vnesel podatke v
sistem ArcGIS Online.
Različne sloje (npr zemljevid) lahko iščete
tako da kliknete na zavihek »Add«, kjer
se vam bo odprl spustni meni in izberete
možnost »Search for Layers«.

2 - Zdaj lahko v iskalno vrstico vnesete
ključne besede za vrsto zemljevida, ki ga
iščete [1].
V tem primeru bomo iskali lokacije potresov
po celem svetu. Torej iščite po pojmu
»global earthquakes« (globalni potresi).

3 - Izberite domeno, v kateri želite poiskati
sloje zemljevidov[2] (to bi lahko v vaši
skupini/organizaciji ali iz spleta ali ArcGIS
Online).
Da bi dobili več rezultatov iskanja,
priporočamo iskanje v sistemu ArcGIS
Online.

2
1
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4 - Na seznamu rezultatov lahko vidite
vse ujemajoče elemente, ki ustrezajo vaši
poizvedbi.
Ko kliknete naslov sloja podatkov, dobite
dodatne informacije o tem in ko kliknete
gumb »Add« bodo ti podatki dodani k
vašemu zemljevidu kot dodaten sloj.

5 - Za izhod iz iskalnega okna kliknite
puščico:

6 - V tem primeru izberite sloj zemljevida «[...] »World earthquakes« (svetovni potresi), ki jo je objavil «EMT2011»
(preprost in učinkovit primer zemljevida, v tem trenutku nismo preveč zaskrbljeni glede kakovosti podatkov, saj
se bomo na ta aspekt vrnili kasneje).

7 - Dodajte ta sloj in nato v spodnjem levem kotu kliknite »Done Adding Layers«.
Ti podatki so zdaj dodani k vašemu zemljevidu v obliki sloja in so vidni na zemljevidnem okencu [3].

8 - Na predelu/v okolici zavihka »Details« [4] lahko izberete prikaz različnih informacij – »About this map« (o
zemljevidu), »Contents of Map« (vsebina zemljevida) in »Map Legend« (legenda zemljevida).

9 - Izberite »Contents of Map« [4], če želite videti sloje, ki jih vsebuje zemljevid. V tem primeru [5] je zemljevid
sestavljen iz 1. osnovnega zemljevida, ki smo ga izbrali in 2. plast o lokaciji potresov iz vsega sveta.

ARCGIS VODNIK
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3

5

Ko pomaknete miškin kazalec/miško preko
slojev, se bodo pokazale ikone in tri majhne
pike.
Ko kliknite na te tri majhne pike se bo odprl
spustni menu in vam bo dal na razpolago
še dodatne možnosti slojev. Tu boste našli
različne možnosti postavitve, ki so na voljo za
ta sloj (npr. preglednost, preimenovanje …).
Če sloj ponuja več možnosti, bodo le-te vidne
v tem meniju. Več možnosti kot jih ponuja
določen sloj, več jih bo vidnih v tem meniju.
Prednost uporabe GIS-a je, da lahko na zemljevid naložite več slojev informacij, enega nad drugim.
10 - Zdaj bomo dodali še eno plast, ki prikazuje element, ki ga lahko razločno vidimo skupaj s potresnimi
lokacijami. Poiščite in dodajte še en sloj, ki prikazuje robove zemeljskih tektonskih plošč! Poiščite in dodajte
še en sloj, ki prikazuje robove zemeljskih tektonskih plošč! Postopek dodajanja novega sloja »Add a Layer« je
enak kot prej. Najdite sloj uporabnika Esri_TESS.

11 - Zdaj organizirajte postavitev zemljevida z uporabo trikotnega gumba, ki se nahaja poleg sloja! (lahko
spremenite sloje po lastni želji – premaknete jih navzgor ali navzdol, spremenite stopnje preglednosti, izberite
drugi osnovni zemljevid, ki ustreza sporočilu vašega zemljevida …).
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Vaš zemljevid mora biti podoben temu.
Ali obstaja povezava med obema elementoma (potresi in ploščami)?

V tem primeru se zdi, da je položaj večine potresov povezan z robovi tektonskih plošč.

Sedaj bomo raziskali različne plasti in si ogledali kartiranje podatkov v realnem času.
Izberite opcijo »New Map« za ustvarjanje novega zemljevida. Po želji lahko shranite zemljevid s potresami.

1 - V iskalni vrstici
transportni plasti.

iščite po

Izberite sloj svetovne prometne
službe
»Worldwide
Traffic
Service«.
Dodajte plast.

ARCGIS VODNIK

2 - Po vsej verjetnosti boste morali
povečati zemljevid, da boste lahko videli
želeno podatkovno plast.
Poravnajte zemljevid, da bi videli podatke
po vsej Evropi.
To vam prikazuje podatke o prometnih
težavah v realnem času.
Posnetek zaslona je bil narejen ob koncu
počitneškega obdobja, na zadnjo soboto
v avgustu, ob 10 uri.

3 - S klikom na določeno točko na
zemljevidu lahko dobite več informacij
o težavah, saj se pokaže pojavno
okence (pop-up okence) z dodatnimi
informacijami.
Ker je to zemljevid v realnem času, se
informacije redno posodabljajo.
Prikazuje težave na cesti, zaprtje cest,
itn.

34
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4 - Če še dodatno povečamo zemljevid
se nam prikaže še več podatkov – v tem
primeru so to informacije o avtocestah v
realnem času in težavah na cestah.
Kot lahko vidite, je stopnja prikazanih
informacij povezana s tem, do kakšne
mere ste povečali oziroma zmanjšali
pogled zemljevida.

5 - Sedaj si bomo ogledali nekaj podatkov, ki jih je najbolje videti v velikem obsegu (svetovni oziroma globalni ravni).
Izberite opcijo novega zemljevida “New Map”, po želji lahko shranite zemljevid prometa, ki ste ga ustvarili.
Raziščite pojem onesnaževanje zraka “air pollution” in izberite eno od plasti onesnaževanja zunanjega zraka v
mestih ‘ambient air pollution in cities’, ki jo ponuja uporabnik uneplive_team (to so podatki iz programa ZN za okolje).

Če povečate zemljevid, postanejo vzorci podatkov manj očitni.
Torej je najboljše, daso nekateri podatki prikazani na svetovni ravni, drugi pa na lokalni ravni. Ko torej pripovedujete
svojo zgodbo, boste morda želeli prikazati lokalne informacije, morda pa tudi informacije za vaše mesto, regijo,
državo, morda tudi Evropo ali celo ves svet!

ARCGIS VODNIK

Čestitke!

Uporabili ste zemljevide in ustvarili prve zemljevide v ArcGIS Online z
uporabo razpoložljivih podatkov v obliki različnih plasti.
Videli ste, kako pomembno je upoštevati obseg, ki ga uporabljamo za
kartiranje in vizualizacijo informacij.
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4- UPRAVLJANJE ZEMLJEVIDOV (SHRANJEVANJE, DELJENJE Z DRUGIMI, OBJAVLJANJE)
Ko boste ustvarili zemljevid, ga boste morda želeli shraniti, da bi si ga lahko kasneje ogledali ali prilagodili ali
ga dali v skupno rabo z drugimi.

Ne pozabite! V primeru, da želite shranite
zemljevid, kliknite na zavihek »Save« in
izberite možnost “Save As”.

1 - Izpolnite zahtevane podatke. Ko
vtipkate oznake, se lahko prikažejo
predlogi. Te oznake so pomembne, saj
olajšuje iskanje zemljevidov za vsakogar.
Kliknite »Save Map«.

2 - Zemljevid je zdaj shranjen na spletu
v razdelku »My content«, ki je na voljo
v spustnem meniju »My content« v
postavitvi zemljevida ali iz gumba »My
content« na domači strani računa ArcGIS
Online
Odprite zemljevid, ki ste ga prej shranili iz
svojega »My Content« razdelka.

ARCGIS VODNIK

3 - Najlažji način, da date svoj zemljevid v
skupno rabo je, da kliknete gumb »Share«,
s katerim izberete s kom želite svoj
zemljevid tudi deliti.
Če je vaš zemljevid javno dostopen (vsem),
lahko zemljevid pošljete tudi drugim prek
Twitterja, Facebooka in kot tudi linka do
spletne strani.
Prav tako je vaš zemljevid lahko del
vašega bloga oz. spletnega dnevnika
ali spletne strani. Prav tako pa lahko
ustvarite spletno aplikacijo (razdelek 7).
Spletna aplikacija je zaprt zemljevid, ki ga
uporabniki ne morejo spremeniti.
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5 - USTVARJANJE ZEMLJEVIDOV 2
Ta dejavnost uporablja »storitve, ki so na voljo« v ArcGIS Online.
Ena od velikih prednosti GIS-a je poleg načela slojev tudi sposobnost spreminjanje simbolnih funkcij, ki jih
zarišemo na zemljevidih (ali simbolike) in postavitve zemljevida. Da bi to lahko naredili v ArcGIS Online, moramo
na naš zemljevid dodati sloj, ki vsebuje različne funkcije, izražene kot vrednosti. To pomeni, da ta plast ne prikazuje
samo različnih elementov, kot so točke, črte ali oblike, temveč vsebuje tudi različne podatke / informacije, ki
so priloženi elementom, shranjenim v bazi podatkov v ozadju (ti so znani kot funkcije, predstavljene v tabeli
funkcij). V ArcGIS Online se ti sloji imenujejo funkcionalne storitve, ki jih je objavil nekdo drug (tako kot različni
zemljevidi v prejšnjem razdelku).
Zdaj bomo raziskali različne možnosti, ki jih ponujajo te funkcionalne storitve:

1 - Začnite z praznim zemljevidom in
dodajte funkcijsko storitveno plast.
Pri tem nam lahko pomaga, da poleg
iskanega izraz dodamo besedo »feature«
ali »feature service«.
Zato poiščite sloj storitvenih funkcij, ki nam
pokaže pomembna mesta (npr. poskusite
vnesti »World Cities feature«, ki jo je objavil
uporabnik »zwartl« ali »ESRI«), jo dodajte
na zemljevid in jo nato raziščite.

2 - Če si želite ogledati, kakšne podatke
vsebuje ta sloj, odprite svojo tabelo
atributov!
Kliknite na ikono »Show table«, ki se
nahaja pod imenom sloja. V tem primeru je
najbolj zanimiv stolpec mestne populacije
(»POP«) [3].
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3 - Nekaj osnovnih statističnih podatkov
lahko razberemo tudi s pomočjo številk, ki
so podani v stolpcih:
- kliknite na vrhu stolpca ‘POP’
- kliknite na « Statistics »

5.1 Filter
S tabele je razvidno, da je v ta sloj vključenih veliko mest; preveč, da bi jih lahko vse raziskali! Ali ne bi bilo bolje
na zemljevidu videti le tista mesta, ki imajo - recimo – najmanj 1.000.000 prebivalcev?

1 - Če želite filtrirati oziroma izločiti
določene rezultate, lahko to narediti s
pomočjo funkcije »Filter«.
Kliknite na ikono »Filter«, ki se nahaja
pod imenom sloja »World_Cities«.
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2 - Zdaj lahko določite pravila filtriranja za
ta sloj.
V našem primeru: izbrali bomo vsa mesta z
najmanj 1 milijonom prebivalcev:
- Izberite opcijo »POP« »is at least«
»1000000«.
- Kliknite gumb »Apply filters«! Zdaj
bodo na vašem zemljevidu prikazana
samo mesta z več kot 1.000.000
prebivalcev, zaradi česar je zemljevid
veliko bolj jasen.

5.2 Analiza

1 - Vaš »Tell Your Story« uporabniški račun
vam omogoča analiziranje informacij na
različne načine: povzemanje podatkov,
iskane lokacij, uporaba bližine ...
V organizacijskem računu se na funkciji
sloja pojavi dodatna ikona, kot je prikazana
tukaj.

2 - Uporabili jo bomo kasneje:
Kliknite na ikono, da bi dobili raznovrstna
orodja za analizo.
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Spreminjanje simbolike

1 - Za spremembo sloga kliknite na ikono
»Change Style«, ki se nahaja pod imenom sloja
»World Cities«.
Na levi strani se pojavi okno za spreminjanje
sloga »Change Style«.

2 - Najprej izberite, kateri atribut želite uporabiti (v tem primeru: »POP« - populacija).
Glede na podatke (atribut), ki jih imate, izberite najbolj uporaben slog risbe, v tem primeru bomo uporabili
»Size« (velikost).
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3 - Kliknite na »Options«, da prilagodite
način
prikazovanja
podatkov
(atributov).
Barvo simbola prilagodite s klikom na
»Simbols«.

4 - Spremenite prosojnost: Prilagodite
obseg vidnosti (opredelite, na kateri
ravni povečave bodo vaši podatki vidni),
podobno kot pri podatkih o prometu v
realnem času.

5 - Spremenite razvrstitev: to lahko
storite s premikom drsnika, ki se
nahaja poleg grafa razdelka ...
... ali s prilagoditvijo razvrstitvene
metode.
Če izberete opcijo »Natural break«,
lahko tudi zaokrožite razrede.
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6 - Z grafa, ki prikazuje razvrstitev lahko razberemo
takojšnje informacije o:
- Razredih (na levi strani).
- Številkah v vsaki kategoriji (sivi bloki na
desni strani).
- Povprečju.
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7 - Shranite svoj zemljevid. Ali je vaš zemljevid podoben spodnjemu?

Do zdaj smo spremenili simboliko točk (v našem primeru: mest), toda to lahko naredimo tudi z oblikami, na
primer območji:
8 - Dodajte še en sloj funkcijske storitve, ki prikazujejo države
sveta in vsebuje podatke o prebivalstvu (na primer raziščite
frazo »countries economics feature«, ki jo je objavil uporabnik
»MappingOurWorld«)!

9 - Zemljevid zdaj izgleda nekoliko nepregledno!
Spremenite vrstni red slojev in premaknite sloj »World Cities«
na vrh.

10 - Zdaj pa spremenimo simboliko druge plasti.
Kot atribut izberite »POP2007«, slog risbe/slike »Counts and
amounts (Colors)«.
To predstavlja države glede na prebivalstvo, vendar z
neprekinjeno barvno razvrstitvijo.
Kliknite na »Options«.
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11 - Zdaj si oglejte opcijo za razvrščanje podatkov “Classify Data” in sicer z uporabo t.i. “Manual Breaks”
izberite 5 razredov, ki jih zaokrožite do 100 000.

Rezultat:

Zemljevid zdaj prikazuje lokacijo z več kot 1.000.000 prebivalcev (število prebivalstva je predstavljeno v
velikosti simbolov) in vseh držav (število prebivalstva je predstavljeno v obliki barve). Ali ne izgleda zemljevid
zelo profesionalno?
Ne pozabite znova shraniti zemljevida.
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5.4 Dodajanje pop-up oken (pojavnih oken)
Vsebovane podatke pa lahko sporočamo tudi z uporabo pojavnih oken, to pomeni, da ustvarimo informacijsko
polje, ki se odpre, ko kliknemo na določen element na zemljevidu. Ta pojavna okna lahko tudi konfiguriramo;
dodamo besedilo in posredujemo spletne strani z informacijami o funkciji, naštejemo (izbrane) informacije o
funkciji, dodamo grafikone.
Raziščite te opcije in ustvarite nekaj pojavnih oken za vsebino vašega zemljevida:

1 -Izberite sloj »Economics countries«
in s klikom na opcijo »Conigure Popup« konfigurirajte pojavno okno.

2 - V spustnem meniju na levi
strani kliknite na opcijo »Configure
Attributes«.
Sprva so označeni vsi atributi v tem
polju, kar pomeni, da bi bili prikazani
kot tabela z imenom polja in kodo iz
te tabele.
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3 - Počistite vse opcije (to naredimo tako,
da odkljukamo vse opcijo pod poljem
»Display«) in nato izberete samo opcije
»Country«, »SQKM«, in »POP2007«.
V stolpcu »Field Alias« lahko spremenite
ime teh opcij v kratki vzdevek, na primer
C_NTRY_NAME spremenimo v COUNTRY.
Ko ste končali, enostavno kliknite na opcijo
»OK«.

4 - Zdaj bomo dodali medije k pojavnemu
oknu, v tem primeru tortni grafikona.
Na tem grafu predstavljamo zaposlenost
glede na tri gospodarske sektorje.
Poimenuj tortni grafikon in izberite + ter
spremenite »Field Alias« kot je prikazano
tukaj.
Kliknite na »OK«.
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5 - Lahko spremenite ime pojavnega okna.
Ne odstranite kode med { }, saj bo to aktiviralo
pojavno okno.
Ste končali? Potem kliknite na »Save popup«, da bi shranili pojavno okno.
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Rezultat: če na zemljevidu kliknete na eno izmed držav se bo prikazalo pojavno okno. S klikom na tortni grafikon
dobite še dodatne informacije o tem.

Čestitke!
Ustvarili ste napredni spletni zemljevid z uporabo razpoložljivih funkcij z
lastno simboliko in specifičnimi pojavnimi okni.
Ste shranili svoje delo? Zakaj ne bi svojega zemljevida dali v skupno rabo
in delili še z drugimi?
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6 - ROČNO DODAJANJE LASTNIH PODATKOV
6.1 Shp, csv ali gpx- datoteke
V zemljevid lahko že dodajate različne sloje, podatke ali storitve. Te postavke so že bile shranjene in so na voljo
za uporabo v sistemu ArcGIS Online.
Prav tako je mogoče dodati lastne podatke oziroma podatke, ki ste jih naložili od drugih uporabnikov in nato
dodati k svojemu zemljevidu.
Za ustvarjanje zemljevida uporabite 2 csv datoteki (dodajte k svojemu zemljevidu: znotraj sistema ArcGIS
Online iščite po slojih iz datotek imenovanih »Production Sugar Cane« in »Production Sugar Beet«)

1 - Izberite razdelek »Add«, nato pa še »Add
Layer From File«, da bi dodali sloj iz datoteke.

2 - Iščite po slojih »Production Sugar Cane«
in »Production Sugar Beet« v sistemu ArcGIS
Online in kliknite na gumb »Import Layer«.

3 - ArcGIS Online preverja csv sloj, išče polje s
podatki o lokaciji (informacije o lokaciji s pomočjo
koordinacijskega referenčnega sistema):
- V tem primeru gre za naslov lokacije; ne
zemljepisno širino/dolžino.
- Državo: izberite svet (ker je to svetovna
datoteka, morda tudi iz ene države, na
primer z imeni mest v polju).
- Program samodejno izbere polje
»country« (država) kot polje lokacije.

Kliknite na opcijo »Add a layer«, da dodate sloj.
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Rezultat: sloj je dodan, lahko pa spremenite stil/ oziroma uporabljate tega, ki je na razpolago.

Obstajajo tri vrste datotek, ki jih lahko naložite na zemljevid: besedilno datoteko ali podatke v preglednici (v
formatu CSV), GPS podatkovne datoteke ( v formatu GPX) ali t.i »Shapefiles« ( v SHP formatu):
- Preglednice:
Podatke lahko vstavite iz preglednice na zemljevid. Tukaj je pomembno, da ta tabela vsebuje lokacijske
informacije za vključene funkcije: to so lahko koordinate (en stolpec X in en stolpec Y koordinat) ali naslove
(ulica in številka, poštna številka, mesto, stanje itd. v različnih/ločenih stolpcih):

Pomembno je, da so vaše preglednice shranjeni v CSV formatu ( vrednosti so ločene z vejico)! ArcGIS Online ne
more obdelati Excelovih datotek – vašo preglednico morate najprej shraniti v CSV formatu!
Naložite CSV tabelo in določite težave glede na lokacijo.
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- Podatki GPS:
Prav tako lahko naložite, vstavite in obdelate datoteko gpx formata (vključno s skladbami in/ali vmesnimi
potmi), ki ste jih posneli z napravo GPS (GPS, pametni telefon, tablični računalnik itd.).
- »Shapefiles«
SHP (Shapefile) format je ESRI standardni format, ki se uporablja za shranjevanje in upravljanje zemljevidnih
datotek.

6.2 Dodajanje zemljevidnih opomb
Ustvarjanje t.i. sloja zemljevidnih opomb (»Map Note«) je še ena izmed možnosti, kjer lahko sami ročno
dodajamo svoje podatke:

1 - Za ustvarjanje sloja zemljevidnih opomb
Kliknite: »Add« -> «Add Map Notes«.
Jim dajte ustrezno ime in izberite standardno
predlogo zemljevidnih opomb »Map Notes«.

2 - Sedaj se pojavi seznam funkcij, ki jih lahko
ročno dodate k svojemu zemljevidu: to so
lahko točke, črte ali oblike. Kliknite na eno od
teh, da jo izberete, nato pa kliknite na točko
na zemljevidu, kamor jo želite postaviti.
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3 - Položaj tega predmeta lahko prilagodite
kasneje tako, da ga povlečete in spustite
na zemljevid oziroma spremenite njeno
specifikacijo s klikom nanj.

4 - Spremenite lahko tudi vsebino pojavnih
oken[1], kot tudi same simbol[2] ali pa
izbrišete celoten element [3].

4 -Ko ste končali z dodajanjem in urejanjem
lastnih »sestavljenih« funkcij, enostavno
izklopite/onemogočite gumb »Edit« [1].
Zdaj lahko vidite svoje zemljevidne opombe
»Map Notes« kot posamezen sloj v tabeli s
podrobnostmi o zemljevidih (»Map Details
Table«) [2].
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Kot lahko vidite, vam ni treba uporabljati že objavljenih zemljevidov za ustvarjanje svojih! Dodate lahko tudi
lastne podatke ali orišete lastne funkcije.
Sedaj pa se nekaj časa ukvarjajte z raziskovanjem zemljevidov, slojev in funkcij, ki so že na voljo.

6.3 Dodajanje GIS storitev
ArcGIS Online omogoča dodajanje sloje iz spleta. To so sloji iz podatkovnih strežnikov, npr. Sloji iz AGIV, Iris, …
Glavne prednosti uporabe teh slojev je ta, da jih lastnik nenehno posodablja in jih vi ne potrebujete shranjevati.
Slabost pa je ta, da lastnik lahko odstrani podatke.
1 - Kliknite na: »Add« -> »Add layer from
web«, da bi dodali sloj iz spleta.

2 - Obstaja veliko vrst datotek, ki jih podpira
ArcGIS Online. Najpogostejše so:
- Spletna storitev ArcGIS Server –
ta vrsta omogoča poizvedovanje
podatkov.
- Storitev WMS: storitev spletnega
zemljevida.
- Storitev WMTS: storitev zemljevida za
zemljevide.
Zadnja dva sta dejansko »podobe« in jih ni
mogoče pregledati.

Dodajte na primer to datoteko spletne storitve ArcGIS Server:
http://gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/bruciel/Bruciel_EN/MapServer
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7. USTVARJANJE SPLETNE APLIKACIJE
Pri skupni rabi zemljevida se lahko odločite tudi za spletno aplikacijo. To je »zaprt« zemljevid, ki ima svoj naslov
in ga uporabniki ne morejo spremeniti.
Za ta namen ima ArcGIS Online nekaj vgrajenih predlog (t.i. nastavljivih aplikacij – configurable apps) ali – če
imate organizacijski račun – lahko uporabite spletno aplikacijo AppBuilder.

1 - Odprite zemljevid »Brussel – bevolking«.

2 - Odpre se seznam predlog.
Nekateri imajo določen namen (npr.
»Elevation Profile«), ki prikazuje reliefni
profil črte, ki je narisan na zemljevidu, vendar
samega zemljevida ni mogoče spremeniti.
Predloge za osnovni pregled »Basic Viewer«
najdemo na strani 1.

3 - Da bi dobili idejo, kako bo zgledalo, kliknite
na »Preview« (predogled).
Opcija »Download« (Prenos) je mogoča le,
če boste spletno aplikacijo gostili na svojem
strežniku.
Če ste zadovoljni z izbiro, zaprite okno za
predogled in kliknite »Create«.
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4 - Najprej boste – po potrebi – morali dodati
povzetek in oznake. Program izbere enake
oznake kot za spletni zemljevid.
Ko končate, kliknite »Done«.

5 - Zdaj lahko vnesete delovni prostor za
svojo aplikacijo. Tukaj lahko:
- Po potrebi spremenite spletni naslov.
- Zamenjate barve.
- Navedete, katera orodja morajo biti
dostopna.
- Prilagodite nastavitve iskanja.
Za večino zemljevidov vam ni treba ničesar
spremeniti ničesar (razen v orodjih, kjer
preverite vrstico skale/legenda zemljevida).

6 - Če se strinjate s predlogi, kliknite »Done«.
Aplikacija za spletno kartiranje bo zdaj
ustvarjena.
»Ikona« in »sličica« sta specifični za to vrste
aplikacije.
Ne pozabite, da tudi to spletno aplikacijo date
v skupno rabo in delite z drugimi.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in vnobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

