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מרחבית מתקדמת באמצעות אנליטיקה

ArcGIS Insights

מור יפה

סיסטמטיקס טכנולוגיות

....על קצה המזלג 

 מה זהInsights for ArcGIS

 לאיזה שימושים מתאים?

 הכנתData

 הנכונה הויזואליזציהבחירת

מה חדש בגרסה האחרונה וקצת על העתיד
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?? Insights for ArcGISמה זה 

....הם חשובים נתונים"

  )Insights(התובנות לא חשובים כמו , אבל
"שהם מספרים הסיפורשהם מספקים או 

Definition of INSIGHT

1: the power or act of seeing into a situation
2: the act or result of revealing the inner nature of things or of seeing intuitively
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?איפה החשיפה הגדולה ביותר של העסק שלי

...צריך לשאול שאלות, כדי להבין את הנתונים

?מה סך הפוליסות של הלקוחות באזור מסוים

?מה משפיע על רווחיות באזור תל אביב לעומת ירושלים

?איפה יהיה לי יתרון תחרותי

?איפה יש אוכלוסייה עם צרכים מתאימים

?איפה הייתי מצפה להצליח יותר

?אילו לקוחות יש באזור הזה

)רספונסיבי, אינטואיטיבי, ויזואלי(פרדיגמה חדשה •

ניתוח דינמי•
גישה מהירה לנתונים•

Insights – משנה את ההבנה בעזרת ניתוח אינטראקטיבי
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כרטיסיות, דפים, workbooks –פרויקטים ניתוחיים 

:כמה דוגמאות יישום מעניינות  –לפני שנדבר על מימוש 

ברחבי העולם )פיראטים(תקיפת ספינות •

0c085d33b9014afd6a43e86ec710b745view/html#/index.com/arcgis.insights.https://

ברחבי לונדון שריפות•

865ccfed97abdc2a13e046814b153a3bview/html#/index.com/arcgis.insights.https://

עולמי טרור אירועי•

0bee9b462973964b6f7642fb7bdd7c8dview/html#/index.com/arcgis.insights.https://
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Insightsהכנת המידע לשימוש ב 

• Feature Layers

• Spreadsheets

• Geodatabase

• Business Database

• Big Data

• Real-time Data

Insightsנתונים לניתוח באמצעות 
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איך נחשפים השדות השונים של השכבה 
?בבואנו לכלול אותם בכרטיסיות 

Categorical

Numeric

Shape

Date / time 

Date components

Ratio 

Data pane

?מאיפה יגיע נתון המיקום המרחבי 

Latitude, Longitude Coordinates
• Custom spatial references supported

Address geocoding
• Granularity down to point accuracy
• Points of interest
• Global
• One or multiple source address fields

Geography
• Conflate spatial fields onto your data

• point, line, or boundary
• Use boundaries that come with Insights
• Use your own custom boundaries
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Relationshipsיצירת 

Mapping & Charting
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אפשרויות תצוגה לנתונים בכרטיסיות תרשים
Combo chart

Bar & column chart
Stacked bar & column chart

Treemap

Bubble chart

Heat chart

Key performance indicator

Chord diagram

Scatterplot

Scatterplot matrix

Link chart

Data clock

Line graph Time series graph

Histogram

Box plot

Donut chart

אפשרויות תצוגה לנתונים בכרטיסיות מפה

Location

Aggregation

Binned

Unique value

Flow Choropleth

Heat

Proportional symbol Spider lines

Density
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?איך לבחור באפשרות התצוגה המתאימה 

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/data-visualization-options-in-insights-english-3.0.pdf

תוצאות מוצגות בכרטיסים
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:עוצמת הניתוח
Cross -בין הכרטיסיות " צולב"סינון נתונים  filters

:הדגמה

  2019 אפרילניתוח תוצאות בחירות 
סטטיטייםברמת אזורים 
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,  המלאה insightsחוברת ה 
זמינה בכתובת   2019שהכנתי לניתוח תוצאות בחירות אפריל 

https://tinyurl.com/y6fp3jsl

הפעלת   –אפשרויות מתקדמות 
ניתוחים על נתונים בכרטיסיות
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The Action Button

Spatial Analysis Techniques
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 Statistical Analysis Techniques

Link maps (graph analysis)

מפות המציגות נתונים בעלי שני נתוני מיקום•
טבלת נוסעים יומיים ברכבת עם תחנת מוצא ותחנת יעד: לדוגמא•

:שני סוגים•

.1Spider lines/Desire lines
הנתיב הקצר ביותר –קו ישר המחבר בין שני נתוני המיקום •

מיועד לנתוני מוצא ויעד•

.2Flow maps
מציג מגמות –מיועד למקרים בהם קיימת תנועה כללית במרחב •
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Python & R Integration

שיבצע  R/ סקריפט פיתון  Insightsניתן להכיל במחברת ה •

  pre-processingניתוח על נתוני החוברת כ / עיבוד 

להכללתם בכרטיסיות  

ויעובד דינמית בכל , הסקריפט יישמר כחלק מהמחברת•

פתיחה של הדף

או תוצרי הניתוח/שיתוף המחברת ו
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?מה ניתן לשתף ואיך 

Insightsדף / שיתוף מחברת •

כרטיסיות אינטראקטיביות•

מאפשרות למשתמשי קצה לחוות את התשאול הצולב בין  •
הטבלאות והמפות, התרשימים

Insightsשיתוף מודל •

מאפשר לאחרים לראות את הלוגיקה לניתוח המוכלל במחברת-

או על  ) דומים(מאפשר להכיל את המודל על נתונים אחרים -

אותם נתונים במחברת אחרת

שיתוף תוצרי הניתוח•

web mapping layersזמינות לשיתוף כ  –השכבות המסוננות -

  web maps / scenesניתנות להכללה ב -

Model

Data

Page

Systems

Analysts

Viewers

שיתוף האנליזה
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מה חדש ומה צפוי בעתיד

Your Infrastructure

(Physical, Virtual, or Cloud)

ArcGIS Enterprise

SaaS

ArcGIS Online

OR

כיום -Insightsאפשרויות למימוש 
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• Oracle

• SQL Server

• SAP HANA

• PostgreSQL / PostGIS

• .xlsx & .csv

• shapefile

• file geodatabase

• json & geojson

Org 1 Data Org 2 Data

Insights Local

on Windows and Mac

• CPU processing Power

• Licensing

• Data Store

• Basemap & Boundary Data

Local Features:

ArcGIS Online 

orEnterprise

Basemaps

Geocoding

Sharing

Living Atlas
Drive Times

GP Services

Enrichment

Python 

and R

Insights Local –Windows / Mac (beta)

:יתרונות

offlineעבודת •

ביצועים משופרים•

קישור לבסיסי נתונים מקומיים•

•No size limits (add and export)

....ועוד •

:תוספת בעתיד הקרוב -Insightsאפשרויות למימוש 

Jupyter Notebook

Insights

Data Scienceאינטגרציה עם מחברות 
Desktop - Mac and Windows PC

עוד אפשרויות לניתוח ולתצוגת הנתונים
הכרטיסיות רענוןתזמון 

?מה צפוי בגרסאות הקרובות 
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: מוזמנים להתנסות בחינם לתקופה מוגבלת

esri.com/insights

•ArcGIS Insights - ניתוח אינטראקטיבי של מידע מרחבי

ג"התמקדות בניתוח מבוסס ממ•

מעבר למיפוי בסיסי -גיאוגרפי  BIכלי •

Spatial Analysis-ו ArcGISלרתום את הכוח של •

הפצת התוצרים, תיעוד תהליך העבודה, תשובות, שאלות•

....לסיכום
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