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 :סשם הקור

Sharing GIS Content Using ArcGIS 

 Webבאמצעות . GIS, חשיבות גדלה והולכת בתהליכי עבודה של מערכת נתונים גיאוגרפים מגוונים לשתףכולת לי

GIS  ניתן לשתף בקלות תוכן, לבצע ניתוחים מרחביים, לערוך נתונים ולבנות יישומים מותאמים, בסביבה שיתופית

 Enterpriseהקורס בנוי על גרסת  גים מגוון תהליכי שיתוף נתונים, והכלים הנדרשים לצרכים אלה.הקורס מד נוחה.

 לפרסום שירותים ותוכן. ArcGIS Pro-ומשתמש ב 10.7

 

 מטרות הקורס:

 ArcGISאו לפורטל  ArcGIS Online-תלמדו כיצד לשתף ביעילות מגוון רחב של מקורות מידע מרחביים, לקורס ב

Enterprise בעלי ביצועים מיטביים, וכיצד להרחיב את יכולות המיפוי והניתוח . תלמדו כיצד לפרסם שירותי מיפוי

 תדעו לבצע את המשימות הבאות:בסיום הקורס  ברחבי הארגון שלכם.

 ש בפלטפורמת ומשיArcGIS .לצורך שיתוף שירותים ותוכן 

 .ביצוע ניתוחים מרחביים באמצעות הפורטל 

  עיצוב ובנייתMap Cache .לשיפור הביצועים 

 .שימוש בתוכן המפורסם במגוון קליינטים וצפיינים 

 

 :אופן העברת הקורס

  הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב.

בשפה חומרי ההדרכה   - ESRIהקורס יועבר בעברית, תוך שימוש בחוברות ההדרכה והתרגול של חברת 

  .האנגלית

 :משך הקורס

 

 

 ת קדם:   דרישו

  היכרות עם מחשבPC   ועםWindows  MS .וידע באנגלית 

 בסיסיים בעבודה  היכרות עם תהליכי-ArcGIS Pro 

 

 3 ימי הדרכה 
   09:00 – 17:00בין השעות 
 שעות  שעות הכשרה  24  סה"כ

 וזמנים
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 :נושאי הקורס

 Web GIS-שיתוף נתונים ו

  השוואה ביןArcGIS Enterprise ו-ArcGIS Online 

 שיתוף תוכן 

 

 ArcGIS Proשיתוף נתונים עם 

 סוגי שיתוף נתונים 

  העתקת נתונים מולReferenced Data 

 שכבות נתמכות ב-ArcGIS Enterprise 

  שיתוףWeb Map 

 

 על ידי משתמשיםשיתוף תוכן 

 סוגי תוכן מנוהל 

  פרסוםFeature Layer 

  פרסוםImage Layer 

 

 ArcGIS Enterpriseניתוחים מרחביים בפורטל 

 מקורות מידע 

 Feature Collection  אוHosted Feature Layer? 

 יכולות ניתוח בפורטל 

 שימוש בתוצאות הניתוח המרחבי 

 

 שיתוף ניתוח מותאם

  יצירת מודל וGP Package 

 Web Tools 

 שימוש ב-GP Service בתוך יישום 

 אפליקציות מותאמות 

 

 (Packagesשיתוף 'חבילות' )

 ושיתוף שימוש Project Package 

 שיתוף 'חבילות' מחוץ לארגון 
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 Imageryשיתוף 

 י תוכן מרכיבImagery 

 Raster Function Templates 

  שיתוף ראסטר עםRaster Function 

  עבודה עםImagery Layer בפורטל 

 

 cacheאופטימיזציה של תצוגת מפה באמצעות 

 Tile Layers ו-Tile Packages 

  תכנון ואופטימיזציה שלTile Layers 

  שיתוףVector Tile Layer 

 

 Presentations -ו Web Appsיצירת 

 הרחבת יכולות ה-Web Map 

  מצגות דינמיותיצירת 

 שימוש ב-Web AppBuilder 

 בחירת תבנית יישום מתאימה 


