
Ülesanne 3. Koosta oma kaardilugu 
Selles ülesandes paneme kokku Kaardiloo Eesti rahvusparkide kohta, kasutades käepärast kaardi tuuri malli. 

Punkt 1. Ava ArcGIS.com 

• Ava ArcGIS.com 

• Logi sisse oma kasutaja kontole  

Juhised, kuidas registreerida, on olemas Ülesande nr 1 esimeses punktis (personaalne avalik konto). 

Punkt 2. Leia kaart 

• Ava KAART 

• Kliki UUS KAART 

• Suumi kaart Eesti peale 

• Vali endale meelepärane Aluskaart 

 
• Salvesta kaart nimega Eesti Rahvuspargid. 

• Lisa märksõnu, mis iseloomustavad Sinu kaarti. 

• Kirjuta lühike kokkuvõte oma kaardi sisust. 

• Kliki SALVESTA KAART. 

 

• Kliki JAGA. 

• Märgi linnukesega Igaühele (avalik). 

 

• Nüüd vali LOO VEEBRIRAKENDUS. 

• Vali KAARDI TUURI mall. 



 

Nüüd oled oma veebirakenduse edukalt publitseerinud. Pead tegema mõned asjad, enne kui teised inimesed 

saavad seda kasutada. 

• Leiad oma rakenduse Minu Sisu alt.   

Punkt 2 Jaga oma rakendust 

• Mine MINU SISU. 
• Leia rakendus Eesti Rahvuspargid. 
• Kliki VAATA OBJEKTI DETAILE. 

 

• Leia Jaga. 
• Tee linnuke kasti Jaga igaühega(avalik). 
• Kliki OK. 



 

Punkt 3 Alusta rakenduse seadistamist 

• Leia Eesti Rahvuspargid rakenduse kirjelduse lehelt leia SEADISTA RAKENDUS. 

 

• Käivita rakenduse seadistamine. 

• Kliki rohelisele Switch to Builder Mode nupule üleval nurgas.  

 

Punkt 4 Seadista rakendus 

• Vali Add(Lisa).   

• Avaneb dialoog Kaardiloo esimese punkti lisamiseks 
• Esimeses aknas küsitakse Sinult kahte pilti (üks väiksem, teine suurem) esimese punkti illustreerimiseks. 

Leia vastavad pildid image.google.com abil. 

 

 
 

• Information aken palub Sul anda nimi tuuri punktidele ning sisestada punkti kirjeldus. 

 



 
Info: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe 

 

• Location aken palub Sul leida asukoht oma esimesele tuuri punktile. Kasuta Otsingu riba all nurgas 
Lahemaa rahvuspargi leidmiseks. 

 
 

• Kliki Add tour point (Lisa tuuri punkt) 

 
 

• Lisa samal meetodil teised neli rahvusparki. 
• Kliki SAVE, et salvestada oma rakendus. 
• Settings alt saad muuta oma rakenduse välimust. 

Punkt 5 Ava rakendus 

• Kui rakendus on seadistatud, kliki veel kord SAVE (salvesta) 
• Siis kliki silma ikoonile, et minna üle Viewer Mode.  
• Nii näeb välja Sinu kaardilugu. 
• Kui Sa ei ole rahul, mine tagasi Switch to Builder Mode ja tee vajalikud muudatused. 

 

 


