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 : סשם הקור

ArcGIS Pro  -  ב עיקרייםתהליכי עבודה- ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro נוצרה על מנת לעזור    , 10.3עם גרסה לראשונה  , הדור הבא של אפליקציות הדסקטופ ששוחררה

בעבר. עם ממשק  אשר  תף את תוצאותיהם במהירות ובקלות רבה יותר מולשלבצע פרויקטים   GISלמקצועני 

 .  GISייעל את הדרך בה אתם עובדים עם ת  ArcGIS Proממד, ודרני ועם יכולות דו ממד ותלת משתמש מ

 מטרות הקורס: 

במהלך הקורס תכירו כלים  (. ArcMapמנוסים )בעלי ניסיון עם  ArcGIS for Desktopהקורס מיועד למשתמשי 

, שימוש  Pro-של ה  החדשות הקורס יעסוק בלימוד היכולות . ArcGIS Proומונחי יסוד חיוניים בעבודה עם 

,   3D-ו  2Dוהתאמת הממשק החדש, יצירה וניהול של פרויקט, יצירה ועריכה של מידע גיאוגרפי, יצירת מפות 

באופן   ArcGISעיבוד וניתוח של מידע על מנת לפתור בעיות מרחביות, ושיתוף של תוכן בעזרת פלטפורמת 

 . , והתקנים ניידיםWebידית שלו באפליקציות דסקטופ,  שיאפשר צריכה מ

 

 אופן העברת הקורס 

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב. 

 . אנגליתשפה ה ב תרגול דרכה והועבר בעברית, תוך שימוש בחוברות הקורס י 

 : משך הקורס

 
 

 דרישות קדם:   

 שליטה באנגלית. ו ArcGIS for Desktop (ArcMap  )ניסיון בעבודה עם תוכנת   ✓

 

 : נושאי הקורס

 GISמבוא ל 

 GISמרכיבי ה ✓

 ? יכולות מרכזיות GISמה ניתן לעשות עם   ✓

 הגישה הגיאוגרפית  ✓

 ? ArcGISמה זה  ✓

 ArcGIS Online וב ArcGIS Proניווט במפה ב ✓

 ימי הדרכה  5 ✓
 09:00 – 17:00בין השעות   ✓
שעות   שעות הכשרה  40סה"כ  ✓

 וזמנים 
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 GISנתוני 

 מהו מידע מרחבי?  ✓

 טבלאות עבודה עם  ✓

 וקטור, ראסטר ותצלומים  ✓

 שיטות איסוף נתונים  ✓

 ArcGISמקורות נתונים של  ✓

 ניהול נתונים 

 Geodatabaseעבודה עם   ✓

 הוספת נתונים למפה ✓

 ( Metadataנתוני מסגרת )  ✓

✓ Web GIS-   עבודה עם שכבותWeb  ושיתוף נתונים 

 הכרת המערכת 

 מציאה ושימוש בפונקציונליות מוכרת  ✓

 שינוי הגדרות לפרויקט יצירת פרויקט חדש,  ✓

 קישור תיקיות והוספת מידע  ✓

 , ניווט במפה, תשאול מאפיינים טבלאיים Help-שימוש ב  ✓

 בחירה אינטראקטיבית ואיתור של ישויות  ✓

 

 Geodatabase- יצירת מידע ב

 נפוצים  GISמקורות מידע   ✓

 Pro-לניהול מידע ב   Geoprocessingפעולות   ✓

 וייצוא של חלק מסט נתונים, ייבוא המרות מידע מפורמטים שונים ✓

 יצירה של שאילתות מבוססות מאפיינים ומבוססות מיקום  ✓

 

 ת מידע להמר  ModelBuilder- שימוש ב

 ModelBuilder-שימושי ה  ✓

 אוטומציה של תהליכי עבודה  ✓

 Iteratorבניית מודל להמרת מידע, שינוי מאפייני מודל והוספת  ✓

 

 הצגה חזותית של נתונים 

 סימבולוגיה עבור שכבות סוגי  ✓

 שיטות סיווג עבור מידע כמותי  ✓
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 , צבעים הדרגתיים, מפת חום לפי צפיפות םייחודיימידע וקטורי: ערכים  סימבולוגיה עבור שיטות  ✓

 לשכבות  Definition queries -טווחי קנ"מ ו  ✓

 מידע ראסטרי עבור שיטות סימבולוגיה   ✓

 

 (Labeling)תיוג במפה 

 יסודות התיוג  ✓

 ושינוי של תצוגת תוויותהוספה  ✓

 יצירת קבוצות תיוג, קביעת טווחי קנ"מ לתוויות  ✓

 

 עבודה עם נתונים תלת ממדיים

 3D-יתרונות השימוש ב ✓

 , הגדרת משטח ייחוס לסצינות , המרת מפה לסצינהסצינות לוקליות וגלובליות ✓

 של ישויות  (Extrusionמתיחה ) ✓

 )תבליט(  Hillshadeיצירת שכבת  ✓

 לתצוגה סימולטנית  3D-ו  2Dקישור מבטי  ✓

 

 יצירת ישויות ממידע טבלאי 

 שיטות ליצירת שכבות נקודתיות מטבלה סקירת   ✓

 

 מידע טבלאי  של   חיבורים

 קרדינליות בין טבלאות  ✓

 ( Relateוקישורי טבלאות )   ( Joinצירופי טבלאות ) ✓

 Geodatabaseהמרת קובץ אקסל לטבלת  ✓

 הוספה וחישוב של שדות  ✓

 

 עריכת ישויות חדשות 

 יצירת ישויות ומאפיינים טבלאיים  ✓

 ( templatesשינוי תבניות לעריכה ) ✓

 

 שינוי ישויות קיימות 

 כלים לשינוי ישויות  ✓

 ( Vertices) שינוי נקודות מפנה ✓

 שינוי צורה של ישות  ✓

 פוליגונים ואיחוד של חיתוך  ✓
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 ניתוח מרחבי ל   ModelBuilder- שימוש ב

 נפוצים סוגי ניתוח מרחבי  ✓

 Buffer ,Clip ,Intersect-שימוש בכלי ה  ✓

 יצירת מודל לניתוח, שינויי פרמטרים והכנת המודל לשיתוף  ✓

 

 שיתוף מפה סטטית 

 ArcGIS Pro-סקירת יכולות השיתוף ב  ✓

 ( Layoutיצירה ועיצוב של דף מפה ) ✓

 PDF-וייצוא ל לפרויקט,  , דפי מפה נוספים קרטוגרפיים הוספת אלמנטים  ✓

 

 דינמית שיתוף מפה  

 Web maps-ו  Web layersשיתוף דינמי של  ✓

 הגדרת תפקידים והרשאות  ✓

 ArcGIS Online -שיתוף תוכן ל ✓

 Map Packageיצירת  ✓

 גישה לתוכן המשותף שיטות  ✓
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