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Partajarea hărţilor şi aplicaţiilor
Puneţi datele la lucru partajând hărţi şi aplicaţii în organizaţia sau comunitatea dvs.

Adăugarea elementelor
Primul pas în vederea partajării hărţilor şi aplicaţiilor este să le adăugaţi pe site.

Ce puteţi adăuga în ArcGIS Online?
Următoarea listă prezintă tipurile de elemente pe care le puteţi adăuga la ArcGIS Online prin
intermediul butonului Adăugare element din Resursele mele. Este necesar să dispuneţi
de privilegii pentru creare de conţinut adăugabil în ArcGIS Online. Pentru a afla mai multe
despre aceste elemente, consultaţiInformaţiile geografice.


Componentă add-in ArcGIS Desktop (.esriaddin)



Componentă add-in ArcGIS Explorer (.eaz)



Configuraţie de aplicaţie ArcGIS Explorer (.ncfg)



Document ArcGIS Explorer (.nmf)



Strat tematic ArcGIS Explorer (.nmc)



Pachet ArcGIS for Windows Mobile (.wmpk)



Document ArcGlobe (.3dd)



Document ArcMap (.mxd)



Pachet ArcPad (.zip)



Document ArcReader (.pmf)



Document ArcScene (.sxd)



CityEngine Web Scene (.3ws)



Eşantion de cod (.zip)



Colecţie de valori separate prin virgule (CSV) (.zip)



Fişier de valori separate prin virgule (CSV) (.csv)



Desenare CAD (Computer-Aided Design) (.zip)
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Aplicaţie desktop (.zip)



Şablon aplicaţie desktop (.zip)



Link la document (URL către document online)



Serviciu de obiecte spaţiale (URL)



Fişier bază de date geografice (.zip) – Dacă publicaţi un strat tematic găzduit de obiecte
spaţiale, vor fi publicate doar clase de obiecte spaţiale (numai obiecte spaţiale x,y),
tabele, ataşări şi clase de relaţii.



Serviciu de geo-codificare (URL)



Serviciu de date geografice (URL)



Fişier GeoJSON (.geojson, .json)



Serviciu de geometrie (URL)



Pachet de geo-procesare (.gpk)



Eşantion geo-procesare (.zip)



Serviciu de geo-procesare (URL)



Serviciu global (URL)



Fişier imagine (.jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff)



Serviciu de imagini (URL)



iWork Keynote (.zip)



Numere iWork (.zip)



Pagini iWork (.zip)



Colecţie keyhole markup language (KML) (.zip)



Colecţie keyhole markup language (KML) (.kml, .kmz)



Strat tematic (.lyrx)



Fişier strat tematic (.lyr)



Pachet strat tematic (.lpk)



Configuraţie (.pagx)



Pachet localizare (.gcpk)



Pachet hartă (.mpk)



Serviciu de hartă (URL)
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Definiţie serviciu de hartă (MSD) (.msd)



Şablon hartă (.zip)



Document Microsoft Excel (.xls, .xlsx)



Document Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)



Document Microsoft Visio (.vsd)



Document Microsoft Word (.doc, .docx)



Aplicaţie pentru dispozitive mobile (URL)



Pachet de hărţi fundal pentru dispozitive mobile (.bpk)



Serviciu de analiză reţea (URL)



Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS) (URL)



Vizualizare operaţie (URL)



Componenta add-in Operations Dashboard (.opdashboardaddin)



Portable Document Format (PDF) (.pdf)



Pro Map (.mapx)



Şablon de proiect (.aptx)



Pachet de reguli (.rpk)



Definiţie serviciu (SD) (.sd)



Shapefile (.zip)



Pachet de segmente tile (.tpk)



Aplicaţie web (URL)



Serviciu Workflow Manager (URL)



Pachet flux de lucru (.wpk)

Notă:
Următoarele tipuri de elemente sunt adăugate automat la Resursele mele atunci când creaţi şi
salvaţi elementul prin intermediul aplicaţiei asociate (listată între paranteze). Nu le puteţi adăuga
prin intermediul Adăugare element.


Hartă web (aplicaţia de vizualizare hărţi şi ArcGIS Pro)
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Scenă web (aplicaţia de vizualizare scene şi ArcGIS Pro)

Adăugarea elementelor
În cazul în care contul dvs. dispune de privilegii pentru crearea de conţinut, puteţi adăugafişiere
de pe computer, elemente de p web şi aplicaţii în ArcGIS Online prin Resursele mele. De
asemenea, puteţi salva hărţi şi publica aplicaţii.
Adăugarea de fişiere din computerul dvs.
Puteţi adăuga fişiere acceptate de pe computerul dvs. pe site-ul web şi le puteţi partaja astfel
încât alţi utilizatori să poată descărca şi deschide fişierele în aplicaţii desktop. Atunci când
partajaţi fişiere CSV cu toată lumea (public), puteţi utiliza URL-ul care apare în pagina
cu detaliile elementului pentru a adăuga fişierul CSV ca strat tematic web. În plus, conturile de
organizaţie pot adăuga fişiere de imagini şi utiliza URL-ul pentru a afişa imagini în aplicaţii
web,ferestre pop-up şi aşa mai departe. Pentru a vedea URL-ul din pagina cu detalii a
elementului, trebuie să partajaţi fişierul CSV şi fişierele de imagini cu toată lumea (public).

Sfat:
Dacă dispuneţi de privilegii pentru publicarea straturilor tematice de obiecte spaţiale găzduite,
puteţi alege să publicaţi un strat tematic de obiecte spaţiale găzduite la încărcarea unui fişier
shapefile, CSV sau de tip bază de date geografice.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru crearea de conţinut.
2. Deschideţi Resursele mele şi faceţi clic pe Adăugare element.
3. Alegeţi Pe computerul meu din opţiunea Elementul este.
4. Faceţi clic pe butonul de parcurgere şi alegeţi fişierul de pe computer.
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5. Dacă aţi încărcat un fişier .zip, alegeţi conţinutul fişierului, de exemplu un şablon de
hartă sau un eşantion de cod.
6. Dacă aţi încărcat un eşantion de cod (.zip), selectaţi limba eşantionului, de exemplu Java
sau C++.
7. Tastaţi un titlu.
8. Introduceţi etichete care descriu elementul. Separaţi termenii prin virgule (de
exemplu, Teren federal este considerat o etichetă; teren, federalsunt considerate două
etichete).
9. Faceţi clic pe Adăugare element.
După adăugarea fişierului, acesta va fi afişat în Resursele mele, veţi putea edita detaliile
elementului şi îl veţi putea partaja (dacă dispuneţi de privilegii de partajare).
Notă:
Pentru a fi adăugate într-un site web, următoarele tipuri de fişiere necesită un cont de organizaţie:
Imagine (.jpg, .jpeg,.png, .tif, .tiff), iWork Keynote (.key), iWork Numbers (.numbers), iWork
Pages (.pages), Microsoft Excel (.xls, .xlsx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx), Microsoft Word
(.doc, .docx), PDF (.pdf) şi document Visio (.vsd).
Adăugarea elementelor de pe Web
La adăugarea unui element de pe Web, faceţi referire la punctul final REST (URL). Site-ul Web
nu stochează elementul. Puteţi adăuga ca referinţe servicii web ArcGIS Server, KML şi WMS
OGC. De asemenea, puteţi adăuga ca referinţe documente şi imagini stocate pe web.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru crearea de conţinut.
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2. Deschideţi Resursele mele şi faceţi clic pe Adăugare element.
3. Selectaţi Pe Web din opţiunea Elementul este.
4. Selectaţi tipul de element:
o

Serviciu Web ArcGIS Server

o

KML

o

WMS OGC

o

Document — Documentele includ foi de calcul tabelar, prezentări, tabele, imagini
şi alte documente stocate pe Web. Pentru a adăuga documente web pe un site,
aveţi nevoie de un cont de organizaţie.

5. Introduceţi adresa URL REST a serviciului sau documentului, de
exemplu,http://gisserver:6080/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer.
Dacă este necesar să vă accesaţi serviciul prin SSL, adăugaţi propriul dvs. strat tematic
cu https.
Pentru a găsi URL-ul REST al unui serviciu ArcGIS Server, deschideţi pagina Services
Directory, http://gisserver:6080/arcgis/rest/services şi navigaţi la serviciul pe care doriţi
să îl partajaţi. Apoi puteţi copia URL-ul din bara de adrese a browserului. Nu anexaţi
niciun parametru, cum ar fi un token, la adresa URL.
6. Dacă aţi adăugat un serviciu securizat care este disponibil extern, introduceţi un nume de
utilizator şi o parolă pentru un cont care are acces la serviciu şi selectaţi dacă doriţi sau
nu ca datele de autentificare să fie stocate cu elementul de serviciu. Dacă datele de
autentificare nu sunt stocate împreună cu elementul, acestea vă vor fi solicitate la fiecare
accesare a serviciului. Dacă datele de autentificare sunt stocare împreună cu elementul,
acestea nu vă vor fi solicitate. Dacă stocaţi datele de autentificare şi plănuiţi să partajaţi
8

serviciul într-o aplicaţie publică, este posibil să doriţi să activaţi limitarea vitezei pentru a
limita utilizarea serviciului.
7. Dacă aţi adăugat un serviciu WMS OGC, selectaţi straturile tematice care doriţi să fie
vizibile.
8. Tastaţi un titlu.
9. Introduceţi etichete care descriu elementul. Separaţi termenii prin virgule (de
exemplu, Teren federal este considerat o etichetă; teren, federalsunt considerate două
etichete).
10. Faceţi clic pe Adăugare element.
După adăugarea elementului de pe web, acesta va fi afişat în Resursele mele, veţi putea
edita detaliile elementului şi îl veţi putea partaja (dacă dispuneţi de privilegii de partajare).
Adăugarea aplicaţiilor
Adăugarea unei referinţe URL la o aplicaţie desktop, web sau mobilă existentă este o modalitate
eficientă de a partaja ceea ce lucraţi cu membrii organizaţiei şi cu publicul larg (în funcţie de
privilegiile de partajare). Pe lângă URL, puteţi partaja alte detalii cum ar fi tipul aplicaţiei, scopul
acesteia, un rezumat şi o descriere şi un fişier .zip conţinând codul pe care l-aţi utilizat pentru
crearea aplicaţiei. Ca dezvoltator de aplicaţii care deţine un cont de organizaţie, puteţi să şi
înregistraţi aplicaţia în platformă.
Adăugarea unei aplicaţii în ArcGIS Online adaugă doar o referinţă la URL-ul dvs.; site-ul Web
nu stochează efectiv fişierele aplicaţiei.
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Sfat:
Un alt mod de a partaja aplicaţii cu organizaţia dvs. şi cu publicul general este să creaţi aplicaţii
cu hărţi şi aplicaţii de tip galerie cu grupuri.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru crearea de conţinut.
2. Deschideţi Resursele mele şi faceţi clic pe butonul Adăugare element.
3. Selectaţi O aplicaţie din opţiunea Elementul este.
4. Selectaţi tipul de element:
o

Cartografiere Web—Un site extern cu propriul său URL şi construit cu un API
Web, cum ar fi JavaScript

o

Mobilă—O aplicaţie descărcabilă pentru dispozitive, construită cu un SDK, cum
ar fi iOS

o

Aplicaţie—O aplicaţie desktop pentru orice tip de aplicaţie generică în care nu
aveţi detalii despre scop, API/SDK sau adrese URL

5. Pentru aplicaţie de cartografiere Web sau mobilă, alegeţi scopul aplicaţiei:
o

Pregătit pentru utilizare– Site Web sau aplicaţie mobilă complet funcţionale

o

Configurabil– Aplicaţie complet funcţională care poate fi lansată prin
configurarea unui fişier

o

Eşantion de cod– Cod pentru o anumită funcţionalitate, fie ca eşantion în timp
real, fie ca descriere a modului de utilizare a eşantionului în aplicaţie

6. Pentru aplicaţie de cartografiere Web sau mobilă, alegeţi API-ul (cartografiere Web) sau
SDK-ul (mobilă) utilizat pentru crearea aplicaţiei.
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7. Pentru aplicaţie de cartografiere Web sau mobilă, tastaţi URL-ul aplicaţiei, de
exemplu http://<myServer>/myWebMapApp.
8. Tastaţi un titlu.
9. Introduceţi etichete care descriu elementul. Separaţi termenii prin virgule (de
exemplu, Teren federal este considerat o etichetă; teren, federalsunt considerate două
etichete).
10. Faceţi clic pe Adăugare element.
După adăugarea aplicaţiei dvs., aceasta va fi afişată în Resursele mele şi veţi putea edita detaliile
elementului (unde puteţi ataşa cod dacă doriţi acest lucru) şi îl puteţi partaja (dacă dispuneţi de
privilegii de partajare).
Înregistrarea aplicaţiei
Ca dezvoltator de aplicaţii care deţine un cont de organizaţie, puteţi să şi înregistraţi aplicaţia în
platformă pentru a genera un ID de aplicaţie. Înregistrați aplicaţia pentru a colecta statistici de
utilizare şi pentru a permite utilizatorilor să se autentifice la platformă cu OAuth 2.0, un cadru de
autorizare standardizat. Cu OAuth 2.0, aplicaţiile ghidează utilizatorul să se autentifice în
platformă printr-o pagină de autentificare găzduită în platformă. De asemenea, permite aplicaţiei
dvs. să lucreze atât cu conţinutul utilizatorului asociat organizaţiei lor, cât şi cu alte capabilităţi
ArcGIS Online precum gecodificarea, crearea rutelor şi geoîmbogăţirea. Pentru a afla mai multe
despre autentificare şi OAuth 2,0, consultaţi ArcGIS for Developers.
Înainte de a vă putea înregistra aplicaţi, trebuie să o adăugaţi în ArcGIS Online. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea de mai sus. După ce o adăugaţi, urmaţi paşii de mai jos pentru a înregistra
aplicaţia şi obţine un ID de aplicaţie şi un secret de aplicaţie.
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Notă:
Modelul de implementare pentru datele de autentificare ale utilizatorilor diferă uşor în funcţie de
dezvoltarea de către dvs. a unei aplicaţii bazate pe web sau a unei aplicaţii native. Documentaţia
ArcGIS for Developers include detalii şi exemple de cod atât pentru aplicaţii bazate pe web, cât
şi pentru aplicaţii native.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi cu un cont de organizaţie şi dispuneţi
de privilegii pentru crearea de conţinut.
2. Faceţi clic pe Resursele mele şi faceţi clic pe titlul aplicaţiei pe care doriţi să o
înregistraţi pentru a vedea detaliile elementelor sale.
3. Derulaţi în jos până la secţiunea Înregistrare aplicaţie şi faceţi clic pe Înregistrare.
Dacă aţi adăugat un tip generic de aplicaţie, aceasta este înregistrată automat şi veţi vedea
butonul Informaţii înregistrate în locul butonuluiÎnregistrare. Puteţi vizualiza şi
actualiza informaţiile despre înregistrare.
4. Selectaţi tipul de aplicaţie: browser, nativă, server sau multiplă.
5. Pentru fiecare URI de redirecţionare, introduceţi adresa în
formatul http://<server>[:port] şi faceţi clic pe Adăugare.
URI-urile de redirecţionare sunt adrese valide către care utilizatorii aplicaţiei dvs. pot fi
redirecţionaţi după ce se autentifică cu succes.
6. Pentru a elimina un URI adăugat anterior, selectaţi-l, faceţi clic pe Ştergere şi faceţi clic
pe Înregistrare.
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Vizualizarea şi actualizarea informaţiilor de înregistrare ale aplicaţiei
După ce v-aţi înregistrat aplicaţia, puteţi vizualiza informaţii despre înregistrare, care includ un
ID de aplicaţie şi un secret de aplicaţie. De asemenea, puteţi actualiza URI-urile de
redirecţionare, reseta secretul şi anula înregistrarea aplicaţiei.
Notă:
Resetarea secretului aplicaţiei va anula validitatea tuturor tokenurilor de utilizator şi aplicaţie
existente emise pentru aplicaţie. Utilizatorii vor trebui să se autentifice din nou la aplicaţie, iar
aplicaţiile configurate cu secretul vor trebui actualizate.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificat prin contul de organizaţie şi faceţi clic pe Resursele
mele.
2. Faceţi clic pe titlul aplicaţiei înregistrate.
3. Derulaţi în jos până la secţiunea Înregistrare aplicaţie şi faceţi clic pe Informaţii
înregistrare.
Puteţi vizualiza următoarele detalii: ID aplicaţie, secrete aplicaţie, tip aplicaţie şi URI-uri
de redirecţionare.
4. Pentru a actualiza URI-urile de redirecţionare, urmaţi aceşti paşi:
1. Faceţi clic pe Editare din partea de sus a paginii cu detaliile elementului.
2. Derulaţi în jos până la secţiunea Înregistrare aplicaţie şi faceţi clic
pe Actualizare. Se deschide fereastra Informaţii înregistrate.
3. Pentru a adăuga un URI de redirecţionare, introduceţi adresa şi faceţi clic
pe Adăugare.
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4. Pentru a elimina un URI de redirecţionare, selectaţi adresa URI-ului şi faceţi
clic pe Ştergere.
5. Faceţi clic pe Actualizare şi pe Salvare.
5. Pentru a reseta secretul aplicaţiei, urmaţi aceşti paşi:
1. Faceţi clic pe Editare din partea de sus a paginii cu detaliile elementului.
2. Derulaţi în jos până la secţiunea Înregistrare aplicaţie şi faceţi clic
pe Actualizare. Se deschide fereastra Informaţii înregistrate.
3. Faceţi clic pe Resetare secret.
Resetarea secretului aplicaţiei va anula validitatea tuturor tokenurilor de
utilizator şi aplicaţie existente emise pentru această aplicaţie. Utilizatorii vor
trebui să se autentifice din nou la aplicaţie, iar aplicaţiile configurate cu secretul
vor trebui actualizate.
4. Faceţi clic pe Da dacă sunteţi sigur că doriţi să resetaţi secretul aplicaţiei.
5. Faceţi clic pe Actualizare şi pe Salvare.
6. Pentru a anula înregistrarea aplicaţiei, urmaţi aceşti paşi:
1. Faceţi clic pe Editare din partea de sus a paginii cu detaliile elementului.
2. Derulaţi în jos până la secţiunea Înregistrare aplicaţie şi faceţi clic
pe Anulare înregistrare aplicaţie.
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Aplicaţia dvs. nu mai este înregistrată. Nu este nevoie să salvaţi pagina cu
detaliile elementului.

Detalii elemente
Fiecare element din ArcGIS Online include o pagină de detalii cu informaţii descriptive şi
opţiuni pentru deschidere, adăugare în favorite, partajare prin platforme de socializare,adăugarea
de calificative şi comentarii şi consultarea vizualizărilor şi descărcări. Anumite tipuri de detalii
ale elementelor au şi alte opţiuni; de exemplu, puteţi publica aplicaţii din detaliile şabloanelor de
aplicaţii web furnizate de Esri şi puteţi exporta date din straturile tematice deobiecte spaţiale
găzduite care permit exportul. Proprietarii de elemente şi administratorii lor dispun de
instrumente suplimentare pentru editarea proprietăţilor elementului.
Pentru a accesa detalii de elemente, faceţi clic pe Detalii de sub o miniatură de elemente sau, din
galerie, suprapuneţi mouse-ul pe miniatură şi faceţi clic peDetalii. Dacă sunteţi proprietarul
elementului, puteţi accesa detaliile prin Resursele mele.
Adăugarea în preferinţe
Puteţi crea o listă de favorite din elementele pe care le găsiţi prin căutare şi prin galerie şi pe care
le-aţi adăugat prin Resursele mele. Vizualizaţi lista dvs. din secţiunea Preferatele
mele din Galerie şi când căutaţi straturi tematice pe care să le adăugaţi în hartă.
Pentru a marca un element drept preferat, suprapuneţi mouse-ul peste miniatură şi faceţi clic pe
steaua care apare.
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Pentru a elimina un element preferat din listă, suprapuneţi mouse-ul peste miniatură şi faceţi clic
pe steaua care apare.

Partajarea prin platforme media de socializare
Dacă organizaţia dvs. permite partajarea în afara organizaţiei şi dispuneţi de privilegii pentru
partajare publică, paginile cu detalii includ butoane Facebookşi Twitter. Utilizaţi butoanele
pentru a partaja o pagină cu detalii prin conturile dvs. de Facebook şi Twitter. Puteţi partaja
detalii despre orice element din site-ul Web, inclusiv despre cele deţinute de alţii. Este o bună
idee să partajaţi detalii numai pentru conţinut despre care ştiţi că a fost partajat cu toată lumea; în
caz contrar este posibil ca unele persoane să nu poată accesa link-urile. Când utilizaţi linkurile la
Facebook şi Twitter dintr-o pagină cu detalii de element, partajaţi detaliile elementului, nu harta
sau aplicaţia în sine. Pentru a partaja o hartă (spre deosebire de pagina cu detalii), utilizaţi
butonulPartajare de pe hartă.
Adăugarea calificativelor şi comentariilor
Fiecare pagină cu detaliile elementului include un calificativ. Calificativele se bazează pe o
medie ponderată de cinci stele, în care o stea reflectă un element slab şi cinci stele reflectă un
element excelent. Valoarea calificativului oferă o medie ponderată care ţine cont atât de numărul
de calificativele primite de un element, cât şi de media calificativelor. În consecinţă, un element
cu două calificative de patru stele are un calificativ superior celui al unui element cu un
calificativ de patru stele. Pentru a evalua un calificativ, trebuie să vă conectaţi şi puteţi acorda
calificative numai elementelor pe care nu le deţineţi. Pentru un element, puteţi adăuga un singur
calificativ. Când vă modificaţi calificativul, numărul rămâne acelaşi.
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De asemenea, detaliile elementelor pot include o secţiune pentru comentarii, dacă organizaţia
decide să le activeze. Comentariile apar în partea de jos a paginii şi pot fi adăugate de către
deţinătorul elementului sau de către alţi utilizatori conectaţi. După publicarea unui comentariu,
nu îl mai puteţi edita; dar îl puteţi elimina. Vă puteţi abona la fluxuri RSS de comentarii pentru
un element partajat cu toată lumea (public). Nu vă puteţi abona la comentarii pentru un element
care este partajat numai cu organizaţia dvs. (sau care este privat).
Consultarea vizualizărilor şi descărcărilor
Vizualizările şi descărcările vă ajută să măsuraţi popularitatea unui element. Vizualizările arată
de câte ori un element a fost vizualizat sau deschis. Pentru hărţi, servicii de hărţi ArcGIS Server,
servicii de imagini ArcGIS Server şi servicii de obiecte spaţiale ArcGIS Server, numărul creşte
cu unu când deschideţi pagina de detalii a elementului sau când deschideţi elementul în aplicaţia
de vizualizare a hărţilor. De exemplu, dacă aţi deschis o pagină de detalii a unui element dintr-un
serviciu de hartă şi aţi făcut clic pe Deschidere, numărul va creşte cu doi. Pentru toate celelalte
elemente (aplicaţii Web, aplicaţii mobile, KML etc.), numărul este crescut cu unu când
deschideţi elementul; numărul nu creşte când deschideţi pagina de detalii a elementului.
Descărcările arată de câte ori elementul a fost descărcat. Acestea se aplică numai fişierelor
descărcabile, cum ar fi un pachet de strat tematic sau o ataşare de cod dintr-o pagină de detalii
ale unui element.

Editarea detaliilor unui element
Există mai multe proprietăţi pe care le puteţi edita, care vor ajuta alţi utilizatori să răsfoiască, să
caute şi să înţeleagă elementul dvs. înainte de a-l utiliza. În funcţie de privilegiile de care
dispuneţi, puteţi, de asemenea, să configuraţi alte setări pe element pentru a-l partaja, a-l
şterge, a-l muta în alt director, a actualiza fişiere, a ataşa cod în aplicaţii, a modifica
proprietarul, a publica straturi tematice web găzduite, a vizualiza utilizare şi a crea o listă pentru
ArcGIS Marketplace. Straturile tematice de obiecte spaţiale găzduite includ proprietăţi
suplimentare ale elementelor, pe care le modificaţi în funcţie de cine poate edita şi exporta
straturile dvs. tematice.
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Editarea proprietăţilor unui element
Faceţi clic pe Editare pentru a trece pagina în modul de editare ţo efectua modificările dorite.
Puteţi edita următoarele informaţii:


Acesta este numele pe care utilizatorii îl văd când accesează elementul şi numele pe care
dvs. îl vedeţi în pagina Resursele mele. Titlul trebuie să reprezinte ceea ce conţine
elementul.



Rezumat—Această scurtă descriere este returnată în lista de rezultate când utilizatorii
caută conţinut pe site-ul web ArcGIS.com.



Descriere—Oamenii văd această descriere pe larg a elementului când deschid pagina de
detalii.



Imagine miniaturală—O imagine miniaturală este creată implicit atunci când adăugaţi
elementul în site. Acesta apare în galerii, rezultate de căutare şi pagina cu detalii. Puteţi
crea şi încărca altă imagine dacă imaginea implicită nu este reprezentativă. Utilizaţi un
format de fişier Web, cum ar fi PNG, GIF sau JPEG de maxim 1 MB. Adăugaţi o
imagine cu lăţimea de 200 pixeli şi înălţimea de 133 pixeli. Dacă imaginea dvs. are altă
dimensiune, ea va fi redimensionată la 200 pe 133 şi poate apărea deformată.



Restricţii de acces şi utilizare—Furnizează informaţii referitoare la modul în care
elementul poate fi utilizat şi de către cine. De exemplu, este posibil să aveţi o regulă de
utilizare pentru un strat tematic al hărţii care solicită afişarea informaţiilor privind dreptul
de autor în orice captură de ecran care include stratul tematic respectiv.



URL (numai pentru aplicaţii şi straturi tematice ArcGIS Server)—Modificarea URL-ului
unui strat tematic ArcGIS Server este recomandată numai atunci când mutaţi serviciul pe
un alt server. Dacă v-aţi modificat serviciul, de exemplu, aţi adăugat sau aţi eliminat
straturi tematice, trebuie să adăugaţi serviciul ca element nou. Orice hartă care utilizează
stratul tematic mutat va apărea defectă deoarece va face referire la URL-ul vechi. Pentru
a remedia harta, ştergeţi stratul tematic, adăugaţi-l din nou cu referinţa la URL-ul nou şi
salvaţi harta. Toate proprietăţile stratului tematic pe care le-aţi salvat pentru element sunt
disponibile în continuare. Dacă editaţi URL-ul unui serviciu modificat, este posibil ca
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harta să nu fie afişată corect, nici după readăugarea stratului tematic. Nu puteţi edita
URL-ul unui obiect spaţial sau a unui strat tematic optimizat găzduit.


Etichete—Etichetele sunt utilizate pentru a găsi elemente când utilizatorii le caută.
Etichetele pe care le specificaţi trebuie să corespundă cuvintelor cheie care credeţi că vor
fi utilizate la căutarea elementului dvs.



Credite—Elementul dvs. poate conţine date de la diferite agenţii sau persoane. Acesta
este locul în care puteţi da credit furnizorilor de date.



Protecţie la ştergere—Bifaţi această opţiune când nu doriţi ca elementul să fie eliminat
accidental de pe site, de exemplu, dacă este un strat tematic utilizat într-o hartă oferită în
galeria dvs.



Salvare ca (numai hărţi)—Bifaţi această opţiune pentru a le permite altor utilizatori să
salveze o copie a hărţii dvs. Debifaţi când doriţi ca harta să fie vizualizată aşa cum aţi
configurat-o şi nu doriţi să fie copiată şi salvată uşor de către alţii.



Modul Offline (numai hărţi)—Bifaţi această opţiune pentru a activa utilizarea offline.
Numai hărţile care îndeplinesc cerinţele offline pot fi activate.



Extindere—Extinderea este graniţa geografică pe care o specificaţi pentru element. Ea
este definită utilizând coordonatele minimă şi maximă, x şi y, ale unei suprafeţe. Puteţi
fie să tastaţi aceste coordonate, fie să introduceţi o casetă pentru a defini suprafaţa.
Opţiunea de trasare include un geocodificator care vă ajută să găsiţi un loc sau o adresă
pe hartă. ArcGIS Online actualizează coordonatele extinderii în funcţie de ceea ce trasaţi.



Setări aplicaţie (numai hărţi)—Setarea opţiunilor pentru hărţi în aplicaţii ArcGIS.

Partajare
În mod implicit, elementul dvs. nu este partajat. Aceasta înseamnă că este privat şi nu va apărea
în rezultatele căutării nimănui în afară de dvs. Dacă dispuneţi de privilegii pentru partajare şi
doriţi ca alte persoane să vadă elementele dvs. (de exemplu, dacă plănuiţi să trimiteţi un link
cuiva), asiguraţi-vă căelementul este partajat cu toată lumea, cu grupurile din care faceţi parte
sau atât cu toată lumea, cât şi cu grupurile. Cei cu care puteţi partaja depind de privilegiile dvs.
de partajare şi de proprietăţile de partajare ale organizaţiei. Proprietarii de grupuri pot partaja
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conţinutul dvs. dacă îl partajaţi cu toată lumea. Dacă anulaţi partajarea elementului cu toată
lumea, partajarea acestuia este anulată automat de la toţi proprietarii de grupuri l-au adăugat.
Atunci când partajaţi fişiere imagini sau fişiere CSV cu toată lumea (public), pagina de detalii
afişează URL-ul. Puteţi utiliza URL-ul pentru a vă raporta la element în hărţi, în aplicaţii web, în
ferestre pop-up ş.a.m.d. URL-ul apare în pagină numai după ce partajaţi elementul cu toată
lumea.
Ştergerea unui element
Pentru a elimina elementul din site, faceţi clic pe Ştergere. Pentru a împiedica ştergerea
accidentală a unui element care face parte din conţinutul oferit de organizaţia dvs., de exemplu
un strat tematic într-o hartă optimizată, puteţi activa protecţia împotriva ştergerii drept o
proprietate a elementului.

Mutarea într-un alt folder
Utilizaţi Mutare pentru a muta elementul în alt folder din Resursele mele.

Actualizare
Utilizaţi Actualizare pentru a înlocui un fişier cu o versiune actualizată de pe computer. Numele
de fişiere trebuie să corespundă sau veţi adăuga un element nou în loc să actualizaţi unul
existent. Când actualizaţi un element, vi se oferă posibilitatea să păstraţi descrierea elementului
sau să o suprascrieţi cu cea din proprietăţile datelor. Actualizarea este aplicabilă pentru fişierele
şi straturile tematice de obiecte spaţiale găzduite create din fişiere de tip shapefile sau bază de
date geografice.
Ataşarea unui cod la aplicaţii
Puteţi ataşa codul (ca fişier ZIP) cu aplicaţiile. Acest lucru poate fi util dacă partajaţi un eşantion
sau o aplicaţie configurabilă şi doriţi ca alte persoane să aibă acces la codul dvs. Faceţi clic
pe Ataşare cod şi parcurgeţi până la locaţia codului (ca fişier ZIP). Pentru a actualiza o ataşare
de cod fără a reseta numărul de descărcări ale elementului, utilizaţi Actualizare cod şi încărcaţi
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un fişier ZIP cu acelaşi nume ca şi cel al fişierului ZIP original. Dacă doriţi să ataşaţi un fişier
nou, întâi ştergeţi fişierul existent, apoi utilizaţi Ataşare cod. Acest lucru va reseta numărul de
descărcări ale elementului:

Partajarea elementelor
După ce adăugaţi un element în site, îl puteţi partaja cu membrii organizaţiei dvs. sau cu publicul
general.

Partajarea elementelor
În mod implicit, conţinutul pe care îl adăugaţi în ArcGIS Online este accesibil numai pentru dvs.
Hărţile, aplicaţiile şi alte elemente nu sunt disponibile pentru alţii; de exemplu, acestea nu apar în
rezultatele căutării şi nu fac parte din niciun grup. În funcţie de privilegiile de partajare de care
dispuneţi şi de setările de securitate ale organizaţiei, puteţi opta să partajaţi elementele cu
organizaţia, cu grupuri din care faceţi parte sau cu toată lumea (public). De asemenea, puteţi să îl
partajaţi cu o combinaţie dintre opţiunile: organizaţia dvs., grupuri şi toată lumea. Dacă faceţi un
element public, acesta este accesibil pentru oricine, inclusiv pentru utilizatori anonimi, chiar dacă
organizaţia dvs. nu permite accesul anonim la site-ul web. Accesul la elemente partajate numai
cu un grup privat necesită ca dvs. să fi partajat elementul cu grupul respectiv şi ca membrii
grupului să fie autentificaţi. Acest lucru este impus la fiecare accesare a elementului.
Esri securizează întregul acces la informaţiile dvs. Identitatea utilizatorului este stabilită printr-un
proces de autentificare care se derulează întotdeauna prin protocol HTTPS. Accesul subsecvent
la informaţii necesită tokenuri de autentificare dobândite în momentul autentificări şi se
derulează prin protocol HTTP. Administratorii au posibilitatea de a configura o securizare
suplimentară a organizaţiei lor, iar în acest caz accesul la informaţii se face numai prin HTTPS
(SSL).
Aveţi mai multe opţiuni pentru partajarea elementelor, în funcţie de privilegiile de partajare de
care dispuneţi:
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Organizaţia dvs.—Partajarea cu organizaţia dvs. presupune ca numai membrii din
organizaţia dvs. să aibă acces la elementul dvs.



Grupuri din care faceţi parte—Dacă sunteţi membru al unui grup, puteţi partaja elementul
cu grupul respectiv. Partajarea cu anumite grupuri restricţionează accesul la un set de
persoane mai mic şi mai precis.



Toată lumea - Partajarea cu toată lumea face elementul dvs. public; oricine are acces la
ArcGIS Online, inclusiv utilizatorii anonimi, îl poate găsi şi utiliza, iar proprietarii de
grupuri îl pot include în conţinuturile grupurilor lor.



Toată lumea, organizaţia dvs. şi grupurile din care faceţi parte—Puteţi partaja elementul
cu un public larg (de exemplu, toată lumea din organizaţia dvs.) şi îl puteţi partaja cu un
anumit grup. Acest lucru vă permite să clasificaţi elementul ca fiind relevant în special
pentru un anumit grup, făcându-l în acelaşi timp disponibil şi pentru alte persoane din
organizaţia dvs.

Partajarea elementului cu organizaţia
Partajaţi un element cu organizaţia dacă doriţi ca toţi membrii organizaţiei să aibă acces la el,
însă nu doriţi ca cei din afara organizaţiei (care au acces la site-ul organizaţiei) să aibă acces la
element.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru partajarea de conţinut
cu organizaţia.
2. Deschideţi Resursele mele.
3. Faceţi clic pe caseta de validare din dreptul titlului unui element pe care doriţi să îl
partajaţi.
Puteţi partaja mai multe elemente simultan bifând mai multe titluri sau puteţi partaja toate
elementele dintr-un dosar simultan, bifând caseta de validare din dreptul câmpului Titlu.
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4. Faceţi clic pe Partajare şi, în fereastra care apare, bifaţi caseta din dreptul numelui
organizaţiei dvs.
Partajarea elementului cu un grup
Vă puteţi păstra elementul semiprivat partajându-l numai cu un grup sau cu grupuri din care
faceţi parte.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru partajarea de conţinut
cu grupuri.
2. Deschideţi Resursele mele.
3. Faceţi clic pe caseta de validare din dreptul titlului unui element pe care doriţi să îl
partajaţi.
Puteţi partaja mai multe elemente simultan bifând mai multe titluri sau puteţi partaja toate
elementele dintr-un dosar simultan, bifând caseta de validare din dreptul câmpului Titlu.
4. Faceţi clic pe Partajare şi, în fereastra care apare, bifaţi caseta din dreptul grupului sau
grupurilor cărora doriţi să le partajaţi elementul.
Partajarea elementului cu toţi utilizatorii
Partajarea unui element cu toată lumea îl face public. Aceasta înseamnă că oricine, inclusiv
utilizatori anonimi ai ArcGIS Online, poate accesa şi vizualiza elementul dvs. De asemenea,
elementele publice pot fi adăugate în orice grup de către proprietarul grupului respectiv. Dacă
doriţi să creaţi un link la sau să încorporaţi harta într-un site Web, asiguraţi-vă că este partajată
cu toată lumea.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru partajarea de conţinut
cu publicul.
23

2. Deschideţi Resursele mele.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul titlului unui element pe care doriţi să îl partajaţi.
Puteţi partaja mai multe elemente simultan bifând mai multe titluri sau puteţi partaja toate
elementele dintr-un dosar simultan, bifând caseta de validare din dreptul câmpului Titlu.
4. Faceţi clic pe Partajare şi, în fereastra pop-up care apare, bifaţi Toată lumea (public).
Partajarea elementului cu toată lumea şi cu un grup
Luaţi în considerare partajarea unui element cu toată lumea şi cu un grup când doriţi ca toată
lumea să aibă acces la element, însă doriţi şi să evidenţiaţi conţinutul în cadrul unui grup. Acest
lucru este potrivit în special pentru lucrul concentrat în grup, când toţi membrii beneficiază de
vizualizarea unei liste de conţinut specific pe care îl pot utilizaţi pentru colaborare şi schimb. De
exemplu, în calitate de unitate de pompieri care redactează hărţi de propagare a incendiilor, doriţi
ca publicul larg să găsească şi să vizualizeze hărţile, însă doriţi şi ca membrii din grupul unităţii
de pompieri să folosească hărţile ca şabloane pentru crearea versiunilor locale proprii.
Partajarea elementelor publice care nu vă aparţin
Puteţi partaja elementele publice ale altor persoane pe care le-aţi descoperit pe site-ul Web. De
exemplu, puteţi partaja o hartă publică postând-o pe un site de socializare, trimiţând un e-mail cu
un link sau încorporând-o într-un site Web sau blog. Dacă deţineţi un grup, puteţi partaja hărţi
fundal, aplicaţii şi alte elemente publice în grupul dvs.

Partajarea elementelor publice atunci când accesul anonim este dezactivat
Dacă organizaţia a dezactivat accesul anonim, doar membrii pot accesa site-ul web al
organizaţiei. Totuşi, puteţi în continuare să partajaţi elementele publice ale organizaţiei partajând
elementul prin adresa URL publică (http://www.arcgis.com), în loc de adresa URL a organizaţiei
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(de exemplu,http://yourorg.maps.arcgis.com). Iată câteva moduri prin care puteţi partaja
elemente publice printr-un URL public:


Copiaţi adresa URL scurtă a unei hărţi publice prin intermediul ferestrei popup Partajare a aplicaţiei de vizualizare a hărţilor şi lipiţi adresa URL într-un e-mail,
mesaj instantaneu şi aşa mai departe.



Creaţi o aplicaţie web publică dintr-un şablon configurabil care face referire la o hartă
publică.



Copiaţi codul de încorporat al unei hărţi publice şi lipiţi-l într-o pagină web.



Partajaţi hărţi şi aplicaţii publice într-un grup public, copiaţi adresa URL în fereastra popup Partajare şi lipiţi adresa URL într-un e-mail, mesaj instantaneu şi aşa mai departe.



Creaţi o aplicaţie cu galerie publică dintr-un grup public.



Copiaţi codul de încorporat al unui grup public şi lipiţi-l într-o pagină web.

Partajarea cu ajutorul unui cont public
Dacă aveţi un cont public, puteţi adăuga elemente în ArcGIS Online, puteţi crea grupuri publice
şi puteţi partaja elementele cu toată lumea şi cu grupurile publice din care faceţi parte. De
asemenea, puteţi accesa orice element partajat cu toată lumea (public) şi vă puteţi înscrie în
grupuri deţinute de alte conturi publice. Nu puteţi crea şi nu vă puteţi înscrie în grupuri private şi
nu vă puteţi înscrie în grupuri deţinute de o organizaţie sau invita conturi de organizaţie să se
înscrie în grupurile dvs. Un element pe care doriţi să îl partajaţi cu un grup trebuie să fie, de
asemenea, partajat cu toată lumea (public). Orice grupuri private sau elemente partajate privat cu
grupuri vor rămâne private; ArcGIS Online nu va face public niciun grup privat sau element
partajat privat existent.

Partajarea hărţilor
Dacă dispuneţi de privilegii de partajare, puteţi utiliza butonul Partajare din aplicaţia de
vizualizare a hărţilor pentru a partaja hărţi. Din fereastra pop-up Partajare, aveţi opţiuni pentru a
copia un link scurt, încorpora harta într-un site web şi crea o aplicaţie cu unul din şabloanele
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furnizate. Dacă organizaţia dvs. permite partajarea în exteriorul organizaţiei şi aveţi privilegii de
partajare), fereastra pop-up include şi butoane pentruFacebook şi Twitter pe care le puteţi
utiliza pentru a partaja harta prin conturile dvs. de Facebook şi Twitter.
Consideraţii referitoare la partajarea hărţilor


Dacă doriţi ca harta să fie accesibilă publicului general (şi organizaţia dvs. permite
partajarea în afara organizaţiei), trebuie să o partajaţi cu toată lumea. În acest scop, faceţi
clic pe butonul Partajare şi bifaţi caseta din dreptul opţiunii Partajare cu toată lumea
(public). De asemenea, puteţi utiliza opţiunea de partajare din Resursele mele.



Puteţi încorpora numai hărţile partajate cu toţi utilizatorii (public).



Când partajaţi o hartă web printr-un link sau o încorporaţi într-un site Web, extinderea
vizualizată ultima dată este capturată automat şi inclusă în link sau în harta încorporată.
La deschiderea hărţii, aceasta afişează extinderea pe care o vizualizaţi în momentul
partajării. Acest lucru vă permite să partajaţi şi să încorporaţi hărţi web care se deschid în
anumite locaţii. De exemplu, dacă găsiţi o hartă demografică pentru întregul teritoriu al
Statelor Unite, puteţi transfoca în oraşul dvs. şi partaja un link ce deschide harta la oraşul
respectiv.



Majoritatea straturilor tematice de hărţi Esri pot fi utilizate gratuit în hărţi şi pot fi
vizualizate de oricine. Totuşi, unele dintre straturile tematice necesită un cont de
organizaţie pentru a fi vizualizate şi, în unele cazuri, consumă credite şi necesită
privilegii. Aceste straturi tematice sunt identificate în detaliile elementului. Dacă doriţi să
partajaţi public hărţi care conţine aceste straturi tematice particulare, trebuie să creaţi o
aplicaţie particularizată. Vizionaţi un tutorial JavaScript.

Partajarea prezentărilor
În cazul în care partajaţi privilegii, puteţi utiliza butonul Partajare din aplicaţia de vizualizare a
hărţilor pentru a partaja prezentări, acestea fiind colecţii de diapozitive care prezintă diferite
perspective ale hărţii. Din fereastra pop-up Partajare, aveţi opţiuni pentru a copia un link scurt
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şi încorpora prezentarea într-un site web. Dacă organizaţia dvs. permite partajarea în exteriorul
organizaţiei şi aveţi privilegii de partajare), fereastra pop-up include şi butoane
pentru Facebook şi Twitter pe care le puteţi utiliza pentru a partaja prezentarea prin conturile
dvs. de Facebook şi Twitter. Trebuie să salvaţi prezentarea înainte de a o putea partaja.
Partajarea unui link către o prezentare
Puteţi partaja un URL care să ofere un link direct către o prezentare. Partajarea unui link direct
către o prezentare este ideală dacă doriţi să furnizaţi un mod direct şi eficient prin care alte
persoane să vizioneze prezentarea dvs. Când cineva face clic pe linkul către prezentare, această
acţiune deschide o pagină web concepută pentru vizualizarea prezentării. De exemplu, pagina
include butoane pentru trecerea la următorul dispozitiv şi pentru revenirea la diapozitivul
precedent.
Notă:
Asiguraţi-vă că prezentarea este partajată la nivelul corect înainte să trimiteţi un link. De
exemplu, dacă doriţi să trimiteţi un link către publicul general (şi organizaţia dvs. permite acest
lucru), prezentarea trebuie să fie partajată cu toată lumea (publică).
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi cu privilegii pentru partajarea de conţinut.
2. Deschideţi harta cu prezentarea salvată în aplicaţia de vizualizare a hărţilor.
3. Faceţi clic pe Partajare şi, în secţiunea Link către această hartă, selectaţi Prezentare.
De asemenea, puteţi utiliza butoanele furnizate pentru a vă posta harta pe conturile de
Facebook şi Twitter, încorpora harta şi crea o aplicaţie.
4. Selectaţi şi copiaţi adresa URL care apare şi lipiţi-o într-un mesaj de e-mail, mesaj
instantaneu etc.
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Încorporarea unei prezentări
Una din modalităţile de partajare a unei prezentări este includerea ei într-o pagină Web, cum ar fi
un blog sau site-ul Web al organizaţiei dvs. Prezentarea trebuie să fie partajată cu toată lumea
(publică). ArcGIS Online furnizează codul de care aveţi nevoie şi vă oferă opţiuni pentru
dimensiune.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi cu privilegii pentru partajarea de conţinut.
2. Deschideţi o prezentare salvată în aplicaţia de vizualizare a hărţilor şi faceţi clic
pe Partajare.
3. Verificaţi dacă prezentarea este partajată cu toată lumea.
4. Alegeţi să încorporaţi o prezentare şi alegeţi dimensiunea unei prezentări.
5. Selectaţi şi copiaţi codul HTML furnizat.
6. Lipiţi codul în pagina Web în care doriţi să apară prezentarea.

Partajarea grupurilor
Dacă dispuneţi de privilegii de partajare, puteţi utiliza butonul Partajare din partea de sus a
paginii grupului pentru a copia un URL scurt al grupului şi îl puteţi lipi într-un e-mail sau pe un
site web, puteţi încorpora grupul într-un site web şiputeţi crea o aplicaţie cu grupul. Dacă
organizaţia dvs. permite partajarea în exteriorul organizaţiei şi aveţi privilegii de partajare),
pagina grupului include şi butoane pentru Facebook şi Twitterpe care le puteţi utiliza pentru a
partaja grupul prin conturile dvs. de Facebook şi Twitter.
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Partajarea grupurilor pe care le deţineţi cu toţi utilizatorii
Dacă dispuneţi de privilegii pentru partajarea de grupuri în afara organizaţiei, pentru ca alţii să vă
găsescă grupurile, trebuie să le faceţi publice. Pentru aceasta, selectaţi public drept stare pentru
grup. Puteţi încorpora numai grupuri care sunt publice.

Legături la elemente
Elementele de conţinut, rezultatele căutărilor şi grupurile pot fi accesate direct printr-un URL.
Aceasta înseamnă că puteţi crea linkuri către o pagină de detalii, o hartă sau un grup copiind şi
lipind URL-ul care apare în bara de adresă a browserului web, de
exemplu,http://www.arcgis.com/home/group.html?owner=esri&title=Esri%20Maps%20and%20
Data. Utilizarea unor URL-uri directe vă permite să promovaţi elemente publice prin e-mail,
bloguri şi servicii media de socializare.
Notă:
Asiguraţi-vă că elementul dvs. este partajat cu toată lumea (public) înainte de a trimite un URL.
Crearea de linkuri către detalii de elemente
1. Deschideţi pagina cu detalii aferentă elementului către care doriţi să introduceţi un link
făcând clic pe linkul Detalii de sub miniatura elementului.
2. Copiaţi URL-ul care apare în bara de adresă a browserului Web şi lipiţi URL-ul într-un email sau site web.
Crearea de linkuri către rezultate de căutare
1. Utilizaţi funcţia de căutare pentru a afişa o listă de rezultate.
2. Copiaţi URL-ul care apare în bara de adresă a browserului Web şi lipiţi URL-ul într-un email sau site web.
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3. Urmaţi paşii de mai jos pentru a crea manual un URL de rezultate ale căutării.
1. Începeţi cu URL-ul site-ului Web: http://www.arcgis.com. Dacă sunteţi
membru al unei organizaţii, începeţi cu site-ul web al organizaţiei, de
exemplu, http://acme.maps.arcgis.com. Puteţi vedea URL-ul organizaţiei
din pagina de profil.
2. Adăugaţi o referinţă la calea fişierului. /home/search.html?.
3. Adăugaţi interogarea şi tipul interogării ca q=<search string>&t=<content or
group> (de exemplu, q=streets&t=content).
4. Adăugaţi &content=all dacă doriţi ca rezultatele căutării să includă fişiere
ArcGIS, cum ar fi pachetele de straturi tematice.
În acest exemplu, URL-ul complet
este http://www.arcgis.com/home/search.html?q=streets&t=content&content=all.
Crearea de linkuri către un grup
Notă:
Este posibil să nu vedeţi toate aceste opţiuni de linkuri, în funcţie de privilegiile de partajare de
care dispuneţi şi de setările de siguranţă ale organizaţiei.
1. Deschideţi pagina grupului.
2. Faceţi clic pe Partajare şi utilizaţi linkul scurt furnizat pentru a partaja grupul prin email, mesagerie instantanee şi aşa mai departe. De asemenea, puteţi utiliza butoanele
furnizate pentru a posta grupul pe conturile de Facebook şi Twitter, încorpora grupul şi
crea o aplicaţie de tip galerie.
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3. Alternativ, puteţi crea manual un URL pentru grup.
1. Începeţi cu URL-ul site-ului Web: http://www.arcgis.com. Dacă sunteţi
membru al unei organizaţii, începeţi cu site-ul web al organizaţiei, de
exemplu, http://acme.maps.arcgis.com. Puteţi vedea URL-ul organizaţiei
din pagina de profil.
2. Adăugaţi o referinţă la calea fişierului. /home/group.html?.
3. Adăugaţi proprietarul şi numele grupului: owner=<owner name>&title=<group
name> (de exemplu,owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for Local
Government).
4. Adăugaţi &content=all dacă grupul conţine fişiere ArcGIS. Această opţiune va
afişa fişiere ArcGIS partajate cu grupul.
În acest exemplu, URL-ul complet al paginii grupului
este http://www.arcgis.com/home/group.html?owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for
Local Government&content=all.
Link către o hartă
Notă:
Este posibil să nu vedeţi toate aceste opţiuni de linkuri, în funcţie de privilegiile de partajare de
care dispuneţi şi de setările de siguranţă ale organizaţiei.
1. Deschideţi harta în aplicaţia de vizualizare a hărţilor.
2. Faceţi clic pe Partajare şi utilizaţi linkul scurt furnizat pentru a partaja harta prin e-mail,
mesagerie instantanee şi aşa mai departe. De asemenea, puteţi utiliza butoanele furnizate
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pentru a vă posta harta pe conturile de Facebook şi Twitter, încorpora harta şi crea o
aplicaţie.
3. Alternativ, puteţi copia URL-ul care apare în bara de adresă a browserului Web şi îl
puteţi lipi într-un e-mail sau site Web.

Hărţi şi grupuri încorporate
Una din modalităţile de partajare a hărţilor sau grupurilor de hărţi şi a aplicaţiilor web este
includerea lor într-o pagină web, cum ar fi un blog sau site-ul Web al organizaţiei dvs. ArcGIS
Online furnizează codul de care aveţi nevoie şi vă oferă opţiuni pentru conţinut şi aspect. Aveţi
nevoie de privilegii pentru partajare în scopul de a încorpora hărţi şi grupuri utilizând
instrumentele din ArcGIS Online.
Încorporarea unei hărţi
Pentru a încorpora o hartă publică deschisă în aplicaţia de vizualizare a hărţilor, copiaţi codul
HTML pregătit pentru utilizare şi lipiţi-l inserați-l peîn site-ul web. Dacă doriţi, puteţi configura
vizualizarea încorporată a hărţii înainte de a copia codul. Puteţi alege dimensiunea hărţii, puteţi
selecta opţiuni pentru hartă, puteţi adăuga un simbol unei locaţii de pe hartă şi puteţi alege o
temă.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi cu privilegii pentru partajarea de conţinut.
2. Deschideţi o hartă salvată în aplicaţia de vizualizare a hărţilor şi faceţi clic pe Partajare.
3. Verificaţi dacă harta este partajată cu toată lumea (publică).
4. Faceţi clic pe Încorporare în site web şi, dacă harta include o prezentare, alegeţi să o
încorporaţi.
5. Dacă doriţi, configuraţi harta cu oricare dintre opţiunile următoare:
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o

Alegeţi o dimensiune pentru hartă.

o

Bifaţi casetele pentru opţiunile pe care doriţi să le includeţi în hartă - control
transfocare, buton pagină principală, selector hartă fundal (alegeţi galeria sau
comutaţi), link pentru vizualizarea unei hărţi mai mari, bara de scară, căutarea
locaţiei (asiguraţi-vă că utilizaţi extinderea curentă a hărţii pentru căutare), detalii
hartă şi legendă (alegeţi panoul activ - detalii hartă sau legendă). O previzualizare
vă arată unde vor apărea opţiunile dvs. pe hartă.
Sfat:
Dacă aţi inclus opţiunea de a vizualiza o hartă mai mare, respectiva hartă se
deschide într-o aplicaţie încorporată în propria sa pagină. Puteţi modifica numele
linkului prin editarea View larger map în codul HTML.

o

Adăugaţi un simbol la o locaţie specifică de pe hartă. Utilizaţi fila Adăugare
simbol pentru a selecta locaţia şi introduceţi un titlu pentru simbol, o descriere
pentru pop-up şi URL-ul la imagine pentru a fi afişat ca simbol. Pentru rezultate
optime, imaginea nu trebuie să aibă o lăţime mai mare de 120 pixeli şi o înălţime
mai mare de 120 pixeli. Alte dimensiuni vor fi ajustate pentru a se încadra.
Formatele de imagine acceptate sunt PNG, GIF şi JPEG.

o

Alegerea unei teme

6. Selectaţi şi copiaţi codul HTML furnizat.
7. Lipiţi codul în pagina dvs. web, în locul în care doriţi afişarea hărţii.
Încorporarea unui grup de hărţi şi aplicaţii web
Când încorporaţi un grup prin ArcGIS Online, alegeţi o configuraţie şi modul în care să afişaţi
elementele grupului. Puteţi încorpora numai grupuri publice şi numai hărţi şi aplicaţii web afişate
în galeria încorporată.
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1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi cu privilegii pentru partajarea de conţinut.
2. Deschideţi grupul public pe care doriţi să îl încorporaţi.
3. Faceţi clic pe Partajare şi faceţi clic pe Încorporare într-un site web.
Dacă această opţiune nu este disponibilă, înseamnă că grupul nu este public şi nu îl puteţi
încorpora. Dacă dvs. sunteţi deţinătorul grupului şi organizaţia dvs. permite partajarea în
afara organizaţiei, îi puteţi modifica starea în grup public.
4. Alegeţi o dispunere pentru elementele grupului.
5. Alegeţi modul de afişare a hărţilor şi aplicaţiilor web: în galeria încorporată, într-o
fereastră nouă cu o aplicaţie de tip galerie predefinită sau într-o fereastră nouă cu o
aplicaţie configurată.
1. Selectaţi o aplicaţie de tip galerie predefinită dacă alegeţi să afişaţi elementele
într-o fereastră nouă.
2. Introduceţi un URL către aplicaţie dacă alegeţi să afişaţi elementele într-o
fereastră nouă cu o aplicaţie configurată.
6. Selectaţi şi copiaţi codul HTML furnizat.
7. Lipiţi codul în pagina Web în care doriţi să apară grupul.
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Utilizarea grupurilor
Utilizaţi grupuri pentru a organiza şi partaja hărţi, aplicaţii, straturi tematice şi instrumente.

Ce este un grup?
Un grup este o colecţie de hărţi şi aplicaţii legate de obicei cu un anumit domeniu de interes.
Puteţi crea grupuri drept mod de organizare a elementelor. Cadeţinător al grupului, dvs. decideţi
cine poate găsi grupul, dacă alte persoane pot solicita înscrierea, şi cine poate contribui la
conţinut. De asemenea, aveţi control asupra elementelor partajate cu grupul şi puteţi invita să se
înscrie alte persoane care au acelaşi tip de cont ca şi dvs. (de organizaţie sau public), chiar dacă
grupul dvs. nu acceptă solicitări de înscriere.
Grupurile care permit altora să se înscrie în gup şi să contribuie cu elemente reprezintă o
modalitate utilă de colaborare. De exemplu, puteţi fi un biolog care lucrează la un şablon
internaţional de hartă pentru habitatele păsărilor. Este posibil să căutaţi grupuri ai căror membri
partajează date despre habitatele locale ale păsărilor, date pe care le-aţi putea utiliza. Vă puteţi
înscrie în grup şi puteţi partaja şablonul dvs. Împreună, grupul dvs. ar putea crea o hartă
internaţională standardizată a habitatelor cu straturi tematice complexe ce provin din date locale.
Grupurile sunt şi o cale de a organiza un conţinut important. Administratorii configurează site-ul
web utilizând grupurile pentru a prezenta conţinut în pagina principală şi în galerie şi pentru a
crea galerii personalizate pentru hărţi de fundal şi şabloane de aplicaţii.
Puteţi partaja grupuri publice postându-le pe un site de socializare, trimiţând un link prin e-mail,
încorporându-le într-un site- web sau creând o aplicaţie de tip galerie.
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Se înscrie în grupuri
Dacă vedeţi un buton Înscriere în acest grup în colţul din dreapta sus al paginii de detalii ale
grupului, puteţi trimite deţinătorului grupului o solicitare de înscriere în grup. Ca membru, puteţi
accesa toate elementele partajate cu grupul, care pot include unele elemente care nu sunt
partajate cu organizaţia sau publicul larg. În plus, puteţi partaja hărţile şi aplicaţiile cu grupul
dacă deţinătorul grupului permite contribuţia membrilor. Verificaţi detaliile grupului pentru a
vedea acest lucru.
Pentru a vă înscrie într-un grup, verificaţi dacă sunteţi autentificat şi deschideţi pagina cu detalii
pentru grupul în care doriţi să vă înscrieţi. Faceţi clic peÎnscriere în acest grup şi faceţi clic
pe Trimitere solicitare. Proprietarul grupului vede solicitarea dvs. în pagina de detalii ale
grupului şi acceptă sau respinge înscrierea dvs. Dacă proprietarul acceptă solicitarea, sunteţi
adăugat automat ca membru, şi grupul apare în pagina dvs. Grupuri.
Notă:
Dacă nu vedeţi un buton Înscriere în acest grup, înseamnă că grupul nu acceptă solicitări de
înscriere, nu dispuneţi deprivilegii adecvate sau nu aveţi acelaşi tip de cont ca şi proprietarul
grupului. Dacă aveţi un cont public, vă puteţi înscrie numai în grupuri deţinute de conturi
publice. Dacă aveţi un cont de organizaţie, vă puteţi înscrie numai în grupuri deţinute de conturi
de organizaţie. Proprietarul grupului vă poate invita în grup (dacă aveţi acelaşi tip de cont), însă
dvs. nu puteţi iniţia o solicitare prin site-ul web.
Notificări
Primiţi mesaje în fereastra pop-up Notificări când solicitaţi să vă înscrieţi într-un grup, când
solicitarea dvs. a fost acceptată sau refuzată şi când aţi fost invitat să vă înscrieţi într-un grup.
Numărul de notificări pe care le aveţi apare în dreptul numelui dvs. în partea de sus a site-ului.
Faceţi clic pe număr pentru a vedea mesajele de solicitare pentru grupul dvs.
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Crearea grupurilor
Grupurile sunt colecţii de elemente, adesea legate de o anumită regiune sau de un anumit subiect
sau proiect, care sunt create şi gestionate de proprietarul grupului. Dacă dispuneţi de privilegii
pentru crearea de grupuri, dvs. decideţi cine poate găsi grupurile, dacă alte persoane pot solicita
înscrierea, şi cine poate contribui la conţinut. De asemenea, deţineţi controlul elementelor
partajate cu grupul şi puteţi invita alte persoane să se înscrie, chiar dacă grupul dvs. nu acceptă
solicitări ale calităţii de membru. Dacă organizaţia dvs. este configurată pentru Open Data şi
deţineţi privilegiile, puteţi, de asemenea, să faceţi oricare din grupurile dvs. publice disponibil
pentru site-uri Open Data.
De asemenea, administratorii utilizează grupuri pentru a configura site-ul web. Aceste grupuri de
configurare a site-ului cuprind conţinutul, hărţile de fundal şi şabloanele prezentate de
organizaţia lor.

Crearea unui grup
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dispuneţi de privilegii pentru crearea de grupuri.
2. Deschideţi Grupuri şi faceţi clic pe Creare grup.
3. Introduceţi un nume, un rezumat, o descriere şi etichete.
4. Adăugaţi o imagine în miniatură. Pentru rezultate optime, imaginea trebuie să aibă 65 de
pixeli lăţime pe 65 de pixeli înălţime. Alte dimensiuni vor fi ajustate pentru a se încadra.
Formatele de imagine acceptate sunt PNG, GIF şi JPEG. Dimensiunea maximă permisă
pentru fişier este de 1 MB.
1. Faceţi clic pe pictograma

din dreptul numelui grupului.
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2. Parcurgeţi la fişierul imagine din computerul dvs. desktop.
3. Faceţi clic pe OK şi pe Salvare pentru a vedea nouă miniatură.
5. Dacă dispuneţi de privilegii, selectaţi starea de partajare a grupului. Pentru grupuri
partajate cu organizaţia sau public, bifaţi sau debifaţi Utilizatorii pot candida pentru
înscrierea în grup. Dacă aveţi un cont public, starea grupului dvs. este automat setată
drept publică şi nu poate fi setată drept privată (sau de organizaţie).
Sfat:
Dacă organizaţia dvs. este configurată pentru Open Data şi dispuneţi de privilegii, puteţi
face oricare din grupurile publice disponibile pentru site-uri Open Data bifând caseta din
dreptul opţiunii desemnare drept disponibil pentru utilizarea în site-uri Open Data.
6. Selectaţi persoanele care pot contribui cu conţinut în grup, toţi membrii sau numai dvs.,
administratorul grupului (proprietarul grupului).
Dacă permiteţi acest lucru numai proprietarului grupului, membrii pot vizualiza şi accesa
elementele dvs., dar nu pot partaja elementele proprii cu grupul. Acest tip de grup
reprezintă o modalitate bună de a partaja hărţile şi datele validate unui public ţintă. Dvs.
controlaţi elementele care apar în grup şi cine le poate vizualiza.
7. Pentru a modifica modul în care sunt sortate elementele în pagina grupului, selectaţi un
câmp în lista verticală, lângă Sortate după.
Puteţi alege sortarea după titlu, deţinător, calificative, vizualizări sau dată (implicit).
Pentru a schimba modul în care sunt ordonate elementele, bifaţi sau debifaţi caseta de
lângă Crescător. Ordinea şi câmpul de sortare se extind în grupul dvs. când este
încorporat într-un site web, partajat ca aplicaţie şi utilizat pentru a configura site-ul web
38

al organizaţiei (cum ar fi galeria hărţilor de fundal). Dacă modificaţi câmpul de sortare
sau ordinea, elementul afişat este actualizat oriunde se utilizează grupul.
8. Faceţi clic pe Salvare pentru a crea grupul.
Editarea unui grup
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificaţi şi dacă sunteţi proprietarul grupului (sau dispuneţi
de privilegii pentru a actualiza grupuri deţinute de membri).
2. Deschideţi Grupuri şi faceţi clic pe numele grupului pe care doriţi să îl editaţi.
3. Faceţi clic pe Editare şi editaţi informaţiile grupului.
Puteţi actualiza numele, rezumatul, descriere, etichetele şi imaginea miniaturală. De
asemenea, puteţi modifica starea (privat sau public).
4. Faceţi clic pe Salvare pentru a actualiza grupul.

Deţinerea unor grupuri
Dacă aţi creat un grup care le permite altor persoane să candideze pentru înscriere, acceptaţi sau
respingeţi solicitări de înscriere şi invitaţi persoane să se înscrie. Ca proprietar de grup, puteţi, de
asemenea, gestiona conţinut pe care nu îl deţineţi. Puteţi partaja grupului dvs. conţinut public,
care este util când găsiţi conţinut corelat cu obiectivul grupului dvs., însă proprietarul acestuia nu
este membru. De asemenea, puteţi elimina conţinutul pe care membrii l-au partajat cu grupul.

Sfat:
Numai deţinătorii grupurilor şi şi cei care dispun de privilegii pot gestiona solicitările membrilor,
pot invita persoane să se asocieze, pot partaja conţinut public şi pot elimina conţinut din grup.
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Gestionarea solicitărilor de înscriere noi
Când cineva solicită înscrierea într-un grup deţinut de dvs., vedeţi un link Solicitări noi de
înscriere în grupul pentru care există solicitarea nouă.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificat.
2. Deschideţi Grupuri.
3. Faceţi clic pe Solicitări de înscriere şi, în fereastra pop-up care apare, faceţi clic
pe Aprobare sau pe Respingere.
Dacă aprobaţi solicitarea, utilizatorul este adăugat automat în grup. Dacă respingeţi solicitarea,
utilizatorul nu este adăugat în grup. În oricare din cazuri, utilizatorul poate verifica starea
deschizând fereastra de notificări din partea superioară a site-ului.

Invitarea membrilor
Puteţi invita persoane care au acelaşi timp de cont ca şi dvs. şi care au profilurile disponibile
pentru organizaţie sau public. Dacă aveţi un cont de organizaţie, puteţi invita alte conturi de
organizaţie să se înscrie în grupul dvs. Dacă dispuneţi de privilegii pentru vizualizarea grupurilor
deţinute de membri, puteţi adăuga membri direct în grupuri fără să fie necesar ca membrii să
accepte invitaţii. Administratorii şi membrii care dispun de privilegii pot, de asemenea, să
adauge membri direct într-un grup. Dacă aveţi un cont public, puteţi invita alte conturi publice în
grupul dvs.
1. Verificaţi dacă sunteţi autentificat. Dacă doriţi să adăugaţi membri direct, verificaţi dacă
sunteţi autentificat în organizaţie şi dacă dispuneţi de privilegiipentru a administra
grupuri deţinute de membri.
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2. Deschideţi Grupuri şi faceţi clic pe numele grupului în care doriţi să invitaţi persoane să
se înscrie.
3. Faceţi clic pe Invitare utilizatori şi căutaţi utilizatorii pe care să îi invitaţi să se înscrie în
grup.
Puteţi căuta utilizatori după nume sau după cuvinte pe care le-ar fi introdus în descrierea
profilului personal, de exemplu, Mihai Ion Iaşi GIS.
Notă:
Puteţi invita numai persoane care şi-au setat profilurile drept vizibile pentru organizaţie
sau public şi care au acelaşi tip de cont ca şi dvs. Dacă aveţi un cont de organizaţie, puteţi
invita numai de organizaţie publice să se înscrie în grupul dvs. Dacă aveţi un cont public,
puteţi invita numai conturi publice să se înscrie în grupul dvs.
4. Faceţi clic pe un nume din lista de utilizatori şi adăugaţi numele în lista de invitaţii.
Faceţi clic pe nume pentru a-l elimina din lista de invitaţii.
5. Pentru a adăuga membri direct, bifaţi adăugare imediată a membrilor organizaţiei,
fără a solicita confirmarea. Veţi vedea această opţiune numai dacă aveţi un cont de
organizaţie şi dacă dispuneţi de privilegii pentru a vizualiza grupuri deţinute de membri.
6. Când lista este completă, faceţi clic pe Trimitere invitaţie pentru a invita utilizatorii să
se asocieze grupului sau pe Adăugare la grup pentru a adăuga direct membrii.
Notă:
Veţi vedea această opţiune a butonului numai în fereastra Invitare utilizatori. Butonul se
schimbă de la Trimitere invitaţiela Adăugare la grup când bifaţi opţiunea pentru a
adăuga membri ai organizaţiei imediat, fără a solicita confirmarea.
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Utilizatorii primesc un mesaj în fereastra pop-up Notificări. Aceştia pot vizualiza invitaţia
în Grupuri şi o pot accepta sau respinge. Dacă acceptă invitaţia, ei vor fi adăugaţi automat în
grupul dvs.

Eliminarea membrilor
Dacă nu mai doriţi ca un membru să aparţină grupului, îl puteţi elimina din grup. Se elimină şi
elementele acestora. Contul şi elementele utilizatorului nu sunt şterse din ArcGIS Online sau din
organizaţie. Pentru a elimina un membru, faceţi clic pe butonul

din dreapta numelui

membrului.
Partajarea conţinutului public
Puteţi partaja conţinut public cu grupul dvs. urmând paşii de mai jos. Dacă proprietarul
conţinutului face elementul privat, acesta este eliminat automat din grup.
1. Găsiţi şi deschideţi detaliile elementului public pe care doriţi să îl partajaţi cu grupul.
Elementele care au fost partajate cu toată lumea (publice) includ un buton Partajare în
pagina cu detalii. Butonul Partajare apare când deţineţi cel puţin un grup.
2. Faceţi clic pe Partajare şi bifaţi caseta din stânga grupului căruia doriţi să îi partajaţi
elementul. Puteţi bifa mai multe grupuri dacă doriţi să partajaţi elementul cu mai multe
grupuri pe care le deţineţi.
Eliminarea conţinutului
Dacă un membru al grupului a partajat un element care consideraţi că nu se potriveşte în grup,
puteţi anula eliminarea acestuia. Elementul nu mai apare în grup, însă nu este şters din contul
proprietarului. Acesta este disponibil în continuare pentru proprietar şi îşi păstrează celelalte
proprietăţi de partajare, de exemplu, calitatea de element public. Pentru a elimina un element din
grup, faceţi clic pe butonul

din dreapta numelui elementului, în pagina grupului.
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Partajarea grupului
Dacă grupul dvs. este public şi dispuneţi de privilegii de partajare, puteţi partaja grupul cu alţi
utilizatori utilizând butonul Partajare din partea superioară a paginii grupului. Puteţi copia un
URL scurt şi îl puteţi lipi într-un e-mail, blog sau site Web; puteţi încorpora elemente ale
grupului într-un site Web; şi puteţi crea o aplicaţie cu şabloane configurabile.
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