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QGISכנס קוד פתוח 



תוכן המצגת

רקע•

ובתעשייהבאקדמיהקורסים•

יעדקהלי•

מרכזייםנושאים•

ותרגיליםמעשילימוד•

pluginחקר–לתרגיליםדוגמאות•

QGIS-בAIפיתוח–לעתידמבט•



קורסים באקדמיה 

(QGISמיקוד ב )אינפורמציה -לגאוקורס מבוא 1.

מהנדסים ואנשי מערכות מידע, מיועד לטכנולוגיים•

אינפורמציה-ידע תיאורטי בתחומי גאו•

(כולל פיתוח)QGISהתנסות מעשית בתוכנת •

.Web-GISהכרות עם סביבות פיתוח •

(WEBGISמיקוד ב )IOTו סייבר-קורס גאו. 2

אינפורמציה-לגאוקורס המשך למבוא •

.הקשרי מיקום במערכת הסייבר–כולל ידע תיאורטי •

(כולל פיתוח)WEB-GISהתנסות מעשית בספריות פיתוח •

.GISבאתרי APIחקר והטמעת •



אינפורמציה למתקדמים-קורס גאו. 3

סייבר-לגאוקורס המשך •

מתמקד בידע תיאורטי בתחומי אינטגרציה ומיצוי מידע•

למוביילGIS-וGIS-AI, סנסורים, מרחבי

לסנסורים ופיתוח במוביילAPIשילוב : התנסות מעשית•

קורס מבוא לקרטוגרפיה. 4

קורס חובה במחלקה לגיאוגרפיה•

ידע תיאורטי בעריכה ועיצוב מפות•

גמר לתואר ראשון ושניפרוייקטיהנחיית . 5

גמר לתואר ראשון ושני בהנדסת תוכנהפרוייקטי•

עבודות חקר במערכות מידע  •

קורסים באקדמיה 



קורסים בתעשייה

טכנולוגיות מרחביות ויישומים מבוססי מקום1.

אינפורמציה-בגאוקורס מקיף •

בעיצוב מפותסדנא . 2

מפותידע תיאורטי והתנסות בעריכה ועיצוב •

3 .GIS (קורס בפיתוח)ותחבורה חכמה

אינפורמציה-בגאוידע תאורטי •

QGISסדנת •

בתחבורה חכמהGISיישומי •



באקדמיהקהלי יעד 

המחשבומדעיתוכנהלהנדסתמחלקות•

מידעלמערכותמחלקות•

ותחבורהאזרחיתלהנדסהמחלקות•

וניהולתעשייהלהנדסתמחלקות•

ותשתיותסביבההנדסת•

לגיאוגרפיהמחלקות•

סייברללימודמסלול•



במרחבהדיגיטאליתהמהפכה•

אינפורמציה-לגאומבוא•

GISלמבוא•

QGISבתוכנתמעשיתרגול•

OSMבפרויקטמיקוד–מרחבימידע•

מרחבימידעשלותצוגהניתוחכלי•

WEB-GISלמבוא•

WEB-GISבפיתוחבסביבותמעשיתרגול•

תמצית הנושאים בקורסים המשלבים פיתוח תוכנה
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Spatial Data Infrastructures

Creation, Analysis & Geospatial Content Authoring

Interactive Exploration

Location Based Services

80-שנות ה 90-שנות ה 2000שנות  2010שנות 

(GISמערכות )התפתחות טכנולוגיות מרחביות 



קוד פתוח–סקירת טכנולוגיות מרחביות 



OpenJUMP, Image: Uwe Dallüge

GRASS GIS, Image: M. Lennert (http://grass.itc.it)

Quantum GIS, Image: M. Neteler

(pinus.chinju.ac.kr)

uDIG, Image: Refractions.net
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קוד פתוח –GISסקירת טכנולוגיות 



WEB GIS–סקירת טכנולוגיות מרחביות 



שרותי מיפוי ברשת

Google maps Microsoft Bing Maps

OpenStreetMaps Openlayers Leaflet

CartoCSS



פרוטוקולים של מפות ברשת

(TMS (Tile Map ServiceWMTS – web map tile service



WMS- web map service WFS - Web Feature Services



Geojsonבפורמט QGIS(2.18 )יצוא שכבת מידע מ 



http://geojson.io/#map=2/20.0/0.0

Geojsonלפורמט QGISבקרת איכות של  שכבת מידע מ 

http://geojson.io/#map=2/20.0/0.0


ברשתGISפיתוח קישורים לסביבות 

http://openlayers.org/

http://turfjs.org/

https://carto.com/

https://cesiumjs.org/

https://earthengine.google.com/

https://developer.here.com/

https://developers.arcgis.com/javascript/

https://developers.google.com/maps/

https://www.mapbox.com/mapbox.js/example

/v1.0.0/dynamically-drawing-a-line/

http://leafletjs.com/plugins.html

http://leafletjs.com/reference.html

https://www.tomtom.com/en_gb/

https://www.apple.com/ios/maps/

http://geoawesomeness.com/top-19-online-geovisualization-
tools-apis-libraries-beautiful-maps/

https://blog.safe.com/2018/12/visualize-geospatial-data-web-browser/

https://www.toptal.com/web/the-roadmap-to-roadmaps-a-survey-of-the-best-
online-mapping-tools

http://openlayers.org/
http://turfjs.org/
https://carto.com/
https://cesiumjs.org/
https://earthengine.google.com/
https://developer.here.com/
https://developers.arcgis.com/javascript/
https://developers.google.com/maps/
https://www.mapbox.com/mapbox.js/example/v1.0.0/dynamically-drawing-a-line/
http://leafletjs.com/plugins.html
http://leafletjs.com/reference.html
https://www.tomtom.com/en_gb/
https://www.apple.com/ios/maps/
http://geoawesomeness.com/top-19-online-geovisualization-tools-apis-libraries-beautiful-maps/
https://blog.safe.com/2018/12/visualize-geospatial-data-web-browser/
https://www.toptal.com/web/the-roadmap-to-roadmaps-a-survey-of-the-best-online-mapping-tools


ברשתGISפיתוח דוגמאות של סביבות 
Mapbox Leaflet

Cesium



ברשתGISפיתוח דוגמאות של סביבות 

Google maps

ArcGIS online
Here



QGISבפרויקטמרחבימידעוארגוןאיסוף-1תרגיל•

(והמלצותקודניתוח)קייםPluginחקר–2תרגיל•

QGISבמפהעיצוב–3תרגיל•

WEBבפיתוחלסביבתQGISמיצוא–4תרגיל•

חדשPLUGINפיתוח–5תרגיל•

דינאמימרחבילמידעAPIהטמעת–6תרגיל•

WEB-GISפיתוחסביבתשלטכנולוגיתסקירה–7תרגיל•

.באנדרואידמיקוםמבוססשרותפיתוח–8תרגיל•

דוגמאות לתרגילים בקורסי תוכנה



QGISבתוכנת Pluginדוגמאות לתרגיל חקר 

PLUGIN BUILDER

PIN POINT

HEATMAP

GO2STREETVIEW

STREET VIEW

DEMOTO3D

ONLINE ROUTING

QGIS CLOUD

TIME MANAGER

PHOTO2SHAPE

QUICKMAP SERVICES

CONNCT POINT

מדריך התקנה

מדריך למשתמש*

הדגמה

ניתוח קוד

המלצות

GEARTHVIEW

GPS

OSM PLACE SEARCH

OSM INFO

QUICKIOSM

QGIS2THREEJS

CARTOGRAM

DATA PLOTLY

GEOCODING

GEOJSON EXPORT

בנוסף קיימים מדריך למשתמש לתהליכים שונים בתוכנה*

דוגמאות



QGISב AIשילוב ספריות –מבט לעתיד 

Deepספריותשילוב• Learning / Machine Learningב

pluginבQGIS.

patternספריותשילוב• recognitionבpluginבQGIS.

מוביילGISבשירותיל"כנספריותשילוב•

בהנדסתגמרפרויקטיי3במסגרתופיתוחמחקרבשלב•

.תוכנה


