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  :שם הקורס

igrating From ArcMap to ArcGIS ProM 

  מהנה יותר. GIS-החדשה, שעושה את עבודת ה GIS-תוכנת ההכירו את 

ArcGIS Pro שפר את פרוייקטי הת-GIS  של דו ממד ותלת  יכולות משולבותו כלים מהירים יותרבעזרת  ,שלכם

- ם ומונחים חדשים במושגי ולמדתמיד.  םייבמנוסים להיות פרודוקטי ArcMap. קורס זה מכין משתמשי ממד

ArcGIS Pro, מיפוי, עריכה, ניתוח, ושיתוף נתונים לביעילות מגוון רחב של משימות הקשורות להשלים כיצד ו

  .נוספים ומשאבים גיאוגרפיים

 

  מטרות הקורס:

  ת הבאות:לאחר השלמת הקורס תדעו לבצע את המשימו מנוסים. ArcGIS Desktopלמשתמשי  הקורס מיועד

  יצירת פרוייקטArcGIS Pro  ויבוא פרוייקטים מסוגmxd ו-sxd 

 ) יצירה ועדכון של סימבולוגיית מפה וגיליונות מפהLayouts( 

  יבוא מודלGP וזיהוי בעיות פוטנציאליות בהמרת נתונים 

  נתונים גיאוגרפיים לשיתוף-ArcGIS Online 

  

 אופן העברת הקורס

  ותרגילים מעשיים במחשב.הקורס משלב הרצאות, הדגמות 

  בשפה האנגלית. תרגולהקורס יועבר בעברית, תוך שימוש בחוברות ההדרכה ו

  

  משך הקורס:

  

  

  דרישות קדם:   

 שליטה באנגלית 

  מספר שנות ניסיון בעבודה עםArcGIS for Desktop )ArcMap (-  הכרת עריכת נתונים וכלי ניתוח

   בסיסיים.

 3 ימי הדרכה  
   8:30 - 16:30בין השעות 
  שעות  שעות הכשרה 24סה"כ

 וזמנים
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  :נושאי הקורס
  

 תהכרת המערכ
 סביבת העבודה ב - ArcGIS Pro וממשק המשתמש  
 הגדרות מאפייני הפרוייקט 

  מבנה ופונקציונליות מול השוואהArcMap 

 ניווט במפה 

 שינוי סימבולוגיית שכבה 

 ביצוע פעולות מפה בסיסיות 

 בחירת ישויות 

   שיתוף מפות, שכבות ומשימות
  יבוא פרוייקטmxd 
  שיתוף ב- ArcGIS Pro 
 הוספת סגנונותייקטיצירת תבנית פרו , 
 שיתוף ברשת 
   בשיתוף אפשרויות-ArcGIS Pro ו-ArcMap 

  
 ישויות ומאפייניםעריכת 
 עיצוב סכמת נתונים 

 ) דומייניםDomains) וסיווגים (Subtypes( 
 הכנת סביבת העריכה 

 עריכת נקודות מבנה 

 קליטת ישויות 

 הוספת ושינוי שדות 

 חישוב שדות 

  
 יצירת מפות עם נתונים וקטוריים

 .תצוגה וסימבולוגיה של שכבות וקטוריות 

 פונקציונליות של סימבולוגיה וקטורית 

  שכבהעבודה על אפקטים של  
 סימבולוגיה לפי מדרג צבעים  
 קביעת קנה מידה לתצוגה  
 קבוצות תוויות.ו תוויות יצירת 

 

  יםרסטרייצירת מפות עם נתונים 
 ריותסימבולוגיה של שכבות רסט 

  פונקציות וכליGeoProcessing לשכבות רסטריות 

 תטרישינוי סימבולוגיה רס  
 .שימוש בפונקציות רסטר להתאמת התצוגה  
 יצירת פונקציה משורשרת  
 אינטרפולציה למשטחים לתצוגת נתונים נקודתיים  

  יצירתMap Package  
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  עבודה עם נתונים תלת מימדיים
 השימוש בתלת מימד 

  גלובליתזירה מקומית וזירה 

 נתונים תלת מימדיים ה והצגתיציר 

 שימוש במקור נתוני גובה 

 שימוש ב-Rule Package ליצירת ישויות 

 (הצגת ישויות לפי שדה גובה) ניפוח' ישויות' 

 ביצוע ניתוחים ואנליזות
 מרחביים סוגים בסיסיים של ניתוחים 

 סביבת העבודה 

  שימוש במשאביArcMap  בתוךArcGIS Pro 

 ניתוחים ב - ArcGIS Pro 

 למפה Layoutיצירת 
  סוגיLayout's 

 הוספת מפה דו מימדית ל-Layout 

 הוספת סצנה תלת מימדית ל-Layout 

 הוספת חלקי מפה ל-Layout 

  ייצואLayout ל- PDF 

  עבודה עם ריבויLayouts 

  


