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Imagery
ArcGISבמערכת 

...(ArcGIS Proובעיקר ב )

מור יפה

סיסטמטיקס טכנולוגיות

? על מה נדבר 

ArcGISשימושים במידע רסטרי במערכת •

ArcGISבמערכת ArcGIS Proתפקידו של •

Imageryבהקשר של ניהול •

:יישום מתקדמים•

•ArcGIS Pro Image Analyst
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ArcGIS–
עיבוד וניצול מידע רסטרי, מערכת שלמה לניהול

ניהול

ניתוח

תוכן מוכן

צפייה

בתחום הרסטרArcGISיכולות המפתח של 5

הרסטרילגרום למידע 

זמין, להיות נגיש

יצור תוצרים

מוכנים  רסטריםיצירת 

לשימוש מתוך מידע גולמי

/  חילוץ משמעויות 

רסטריםתובנות מתוך 

Imageryשילוב 

מפות ככלי / ביישומים 

עזר להבנת המרחב
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ArcGISבמערכת Imageryניהול 

ArcGIS Pro– כלי הניהול והעיבוד למקצועניGIS

ArcGIS Image Server–כלי הפצת התוצרים והעיבוד לקהל הרחב

•Imagery Hosting

•Dynamic Image Services

•Raster Analytics

•Ortho Mapping

•Specialized Apps (Excalibur)

On Premises and Cloud

Mosaic Dataset

מקבצים בודדים ועד  , רסטריבנוי לטיפול ואכסון יעיל של מידע •

פיקסליים( Big Data)לנתוני עתק 

File Geodatabase / Enterprise Geodatabaseמוגדר במסגרת •

לקבצי מקור שיכולים להיות מאוחסנים בכל ( Reference)פנייה •

מקום

על החומר המקוריMetaDataשמירת •

"  On-The-Fly"דינמיים לביצוע ( פונקציות)הגדרת תהליכים •

בעת גישה למידע

המומלץ לכל מטרההרסטריפורמט המידע 



פ"תש/חשון/ט"י

4

מתוך מידע גולמירסטרייםייצור תוצרים 

ArcGIS Pro Advanced - Ortho Mapping

מוכן לשימוש( אורתופוטו)איחוי ויישור קבצים גולמיים ליצירת תוצר מעוגן ומיושר •

•Satellite, Aerial Cameras & Drones

Digital Elevation Model (DSM & DTM)יצירת •

ArcGIS Image Server - Ortho Maker

•Ortho Mapping  בתוךArcGIS Enterprise(Drones)

Drone2Map for ArcGIS

•Easy to use orthophoto & DEM production

•Standalone desktop app 

Drone2Map–הדגמה 

Drone2Map
Stand Alone App for Windows
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Ortho Mapping

Drone2Map
Stand Alone App for Windows

ArcGIS Pro 
Ortho Mapping Workflow

Ortho Maker
WebApp on 

ArcGIS Image Server

Ortho Mapping

Ortho mosaics  &  DEMs from Satellite, Aerial & Drone 
Imagery

Rapid streamlined processing

Generate 

ortho mapping

products

Create 

ortho mapping 

workspace

Perform 

block adjustment

Input image 

collection
Orthomosaic

DEM 

• ArcGIS Pro Advanced

• ArcGIS Pro Advanced + ArcGIS Image Server

• App + ArcGIS Image Server

ArcGIS
Image Server
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רסטריחילוץ משמעויות ותובנות מתוך מידע –ניתוח 

ArcGIS Pro-Core capabilities
•Raster Functions – Image Processing (Base)

ArcGIS Pro Image Analyst
•Raster Functions – Image Processing

•Machine & Deep Learning

•Image Space(אינטגרציה של תצלומים אלכסוניים)

•Motion Imagery(אינטגרציה של וידאו מעוגן מרחבית)

•Stereo

•Pixel Editor

•Analysis of Multidimensional data

ArcGIS Spatial Analyst
•Raster Functions – Image Processing

•Hydrological, Proximity modelling 

ArcGIS Image Server
•Raster Functions – Image Processing  (All)

•Scaling using Raster Analytics

Raster Functions

ArcGIS Pro
~50 Raster Functions

ArcGIS Image Analyst
~60 additional Raster Functions

ArcGIS Spatial Analyst
~15 additional Raster Functions

Distance & Density 

Hydrology

Overlay (weighted)

Viewshed

Nibble

Math Operators

Statistics

Conversion

Multiband Math

Interpolate 

Band Math & Indices

Surface Generation & Analysis

Correction

Python Raster Functions

Image Segmentation

Classification

Overlay (Sum)

Statistics

Math

Pro 2.4חדש ב 

• Euclidean back direction

• Flow length

• Sink

• Snap pour point

• Stream order

• Cost path as polyline
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ArcGIS Pro Image Analyst Extension

(  2.1החל מגרסה )חדשה יחסית ( Extension)הרחבה •
ArcGIS Proעבור •

...(מייד יבוא פירוט )מוסיפה יכולות חדשות למערכת •
בתחום תצוגה וניתוח מתקדמים של תמונות מרחביות•

ArcGIS Pro Image Analyst Extension
?ArcGIS Proשל Imageryמה היה חסר ביכולות ה •

(קליטה וקטורית)שימוש במוצרים רסטריים מתקדמים כבסיס לחילוץ נתונים •

ArcGISבסיס לעבודה פוטוגרמטרית במערכת •

?באילו תחומים ההרחבה החדשה באה להוסיף יכולות •
פענוח וניצול של מוצרים רסטריים•

ג על בסיס המוצרים הרסטריים"ייצור מידע ממ•

מדידה מתקדמת של יישויות מרחביות מתוך תצלומים אלכסוניים•
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ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro
:מה מכילה ההרחבה-פירוט 

Stereo Mapping
Visualize imagery and capture 3D feature data

in a stereo viewing environment

Advanced Raster Functions
Perform real-time raster analysis and image processing

More functions in 2.4

Image Classification
Perform analysis using image segmentation and 

classification tools and capabilities

Perspective Imagery
Work with oblique imagery oriented in a natural 

perspective mode

Motion Imagery
Work with geospatially enabled video data together with 

your GIS data

Enhancements in 2.4

Deep Learning Integration
Perform image feature recognition using deep learning techniques.

Enhancements to training workflows in 2.4

Advanced Multidimensional 

Analysis
Perform advanced modeling with multidimensional 

geospatial data

Pixel Editor
Redact sensitive areas from images, clean up raster 

analysis results, and edit DEMs.

New in 2.4

Significant

Enhanced

in 2.4

New in 2.4

Image Analyst - Stereo Mapping

מגוון מקורות מידע חדשStereoמבט 

 cursorסוגי
חדשים מותאמים  

לקליטה 
סטריאוסקופית

אינטגרציה עם חווית המשתמש  
ArcGIS Proהסטנדרטית של עריכה ב 

Active Shutter Glasses

Anaglyph stereo viewing

ArcGIS Pro פוטוגרמטרית –כמכונה סטריאוסקופית!!

צפייה בסביבת תלת ממד סטריאוסקופית מעוגנת וקליטת 

פריטים תלת ממדיים מתוכה
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e
Accurate Image 

mensuration

עריכה של יישויות  / יצירה 
ג"ממ

"מוטל"ג "צירוף מידע ממ

תצלום אלכסוני במערכת ייחוס  
נקי מעיוותים, מותאמת

קישור תצוגות בין 
Image Space  למבט

"רגיל"

Image Analyst – Image Space Analysis

!!Pixel Editor-חדש 

Part of ArcGIS Image Analyst

Redaction Analysis Cleanup
(LandUse, Thematic Rasters,…)

DEM Editing
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-הדגמה 
Pixel Editor

Deep Learning with Imagery in ArcGIS
לביצועArcGIS Proבמסגרת GPכלי •

•Labeling training samples

•Preparing data to train models

•Training Models

•Running Inferencing

:Imagery Deep Learningתמיכה בארבעת הקטגוריות לביצוע •

•Clients

•ArcGIS Pro

•Map Viewer

•Notebook Server

Eg: Impervious Surface 
Classification

Eg: Palm Tree Detection Eg: Building Footprint 
Extraction

Eg: Damaged House 
Classification

Pixel Classification Object Detection Instance Segmentation Image Classification
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–הדגמה 

ArcGIS Pro

Deep Learning Integration

וניצולורסטריצפייה במידע 
ArcGIS Pro-Image Analyst

Image Space, Mensuration

Stereo

Motion Video

Oriented Imagery

Web

ArcGIS Excalibur

Map Viewer – Imagery features

Image Configurable Apps (Image Viewer / Mask / Visit)

WABIS – WebAppBuilder Widgets for Image Services

Oriented Imagery

Mobile

Focused Apps

LT Mosaic Dataset in RunTime
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Motion Imagery (FMV) - ArcGIS Pro 2.4

טעינה למפה של קבצי וידאו מעוגנים•

Live Streamקבצים שמורים בדיסק או •

:נגן וידאו שמסונכרן עם המפה•

מיקום המצלמה על המפה, הוידאוExtentהצגת •

ולהיפך, סימון יישויות בוידאו וצפייה במיקומן במפה•

על גבי הוידאו  ( שטחים גבהים ומרחקים)ביצוע מדידות •
המעוגן

של המצלמהMetaDataכלי לעיגון הוידאו בהתבסס על ה •

–הדגמה 

Motion Imagery
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Oriented Imagery
מכל גובה צילום ולכל מקום, זויתמעוגנים בכל רסטרים

לא אנכיים, קטלוג של תצלומים מעוגנים•

בחירה במיקום גיאוגרפי וצפייה בתצלומים הקיימים  •
למיקום זה

צפייה בתצלומים בחלונית עם מדידה גיאוגרפית•

סימון תיחום הצילום על המפה הראשית•

מהיר ואינטואיטיבי•

:סוגים רבים של תצלומים•

•Oblique

•360

•Streetview

•Lidar

•Panoramic

•Video

...ועוד •

התחברות לקטלוגים שחשפו  / אוסף תצלומים ארגוני •
ארגונים אחרים

Oriented Imageryרכיבי 

https://www.esriurl.com/OrientedImageryDownload

(OIC)כלים ליצירת הקטלוג •
:ממקורות רבים Oriented Image Catalogsשמאפשר יצירתArcGIS Proתוסף ל •

•EXIF, Drone2Map, tabular

•Customizable to any source that provides orientation metadata

(פנייה כשירות)קיימים OICשימוש ב •

ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise Portalאל  Oriented Image Catalogsפרסום •

קליינטים לצפייה•
•ArcGIS Pro Add-In – From Market Place

•2D Sample WebApp  - https://oi.geocloud.com/app/index.html 

•3D Sample WebApp  - https://oi.geocloud.com/app3D/index.html 

•2D widgets (for JS API 3.x)

•Developer API (for 2D and 3D apps)  On Github

Available from the Esri Marketplace (Early Adopter)
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–הדגמה 

Oriented Imagery

לסיכום 
מידע רסטרי•

הדגימה הכי ריאלית של תופעות בשטח•

הכי קרובה לזמן אמת–הרבה פעמים •

לתהליכי עיבוד שונים, וקטוריותGISבסיס לחילוץ פריטים לשכבות •

•ArcGIS- רסטרימערכת שלמה לניהול וניצול מידע

וכן להכנת המידע  GISמשמש לעיבודים וניתוחים מתקדמים למקצועני ArcGIS Proרכיב –ArcGISבתוך מערכת •

הגולמי לתוצרים סופיים עבור כלל המשתמשיםהפיקסלי

Proמעשירה את הפונקציונליות  הבסיסית בתחומים רבים והופכת את ArcGIS Proעבור Image Analystהרחבת ה •

רבת עוצמהרסטריתלתחנת עיבוד וניתוח 
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תודה רבה  


