
  

  

האפליקציה 

וללא צורך 

והעשירות שקיימות אינן 

API( ,

עם טבלאות ) ועוד, אוכלוסיה, 

 .גיאוגרפי

                                             

  9מתוך   1עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

  Fusion Tablesמדריך 

Fusion Tables  האפליקציה . אפליקציה של גוגל דרייבהינו

וללא צורך , שימושים מבוססי דטהבייס באופן פשוט לקהל רבים

והעשירות שקיימות אינן אם הפונקציות הרבות , יחד עם זאת

API(ניתן להוסיף פונקציות ייחודיות באמצעות ממשק תכנותי 

  .אבל לכך כבר נחוץ ידע טכני

  :הינם Fusion Tablesהשימושים העיקריים של 

, מידע כללי על ישובים כמו שטח, למשל(מיזוג של טבלאות 

 . נתונים שאנחנו יוצרים

גיאוגרפיבעלי מידע נתונים לצורך מיפוי של מפות גוגל שילוב עם 

Fusion Tables 

איננה נמצאת בדרייב כברירת 

לרשימת  ותה

  .דרייבות הזמינות ב

הוספת נפתח את חלון 

תצוגה ה סנן את

, של גוגל בלבד

Fusion Tables.  

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

usion Tablesהשירות 

שימושים מבוססי דטהבייס באופן פשוט לקהל רביםמאפשרת 

יחד עם זאת. ביידע טכני

ניתן להוסיף פונקציות ייחודיות באמצעות ממשק תכנותי , מספקות

אבל לכך כבר נחוץ ידע טכני

השימושים העיקריים של 

  מיזוג של טבלאות

נתונים שאנחנו יוצרים

  שילוב עם

 

Fusion Tablesהאפליקציה 

איננה נמצאת בדרייב כברירת 

ותהוסיף אנ. מחדל

ות הזמינות בהאפליקצי

נפתח את חלון 

סנן אתנ ,אפליקציותה

של גוגל בלבדלאפליקציות 

Fusion Tablesנבחר  מתוכןו

הוספת 
האפליקציה 

Fusion 
Tables  



  

  

  נתוניםהוטעינת  )

  

                                             

  9מתוך   2עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

Fusion לאחר שהוספנו את האפליקציה לדרייב( חדשה(

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

  

Fusionת יצירת טבל

ניצור 
בעזרת 

האפליקציה 
, שהוספנו
טבלה 
, חדשה

ונקבל את 
  :החלון הזה

 



  

   !!לנסות ללחוץ ומוזמנים 

טעינת נתונים  –את האופציה השניה 

 בשלב הבא. ונלחץ על   

בעיקר מבחינת (נוודא שהנתונים אכן מופיעים באופן תקין 

ונלחץ , העמודות בטבלהשל כשמות 

  ונלחץ על ) כ"אפשר לעדכן גם אח

  

                                             

  9מתוך   3עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

מזמינה  ,למטהשמוצגת 

 Fusion Tables - את המשתמשים ב

מוזמנים . וכן לשחק עם נתוני הדוגמה שלהם, לסיור לימודי של האפליקציה

את האופציה השניה נבחר , של הטבלהבחלון היצירה , לעיל כפי שמופיע באיור

ונלחץ על   , הגליונות שלנו תרשימנבחר את הגליון הרצוי מתוך 

נוודא שהנתונים אכן מופיעים באופן תקין . חלון טעינה של הגליון שבחרנו

כשמות  הראשונה בגליוןמזהה את השורה הטעינה ש 

אפשר לעדכן גם אח, כן( יםכללי פרטיםנמלא  לסיום הטעינה

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

שמוצגת , זוהערה , אגב

את המשתמשים ב

לסיור לימודי של האפליקציה

  

כפי שמופיע באיור

נבחר את הגליון הרצוי מתוך . מגליון גוגל

חלון טעינה של הגליון שבחרנו מוצג

 נוודא גם, )השפה

לסיום הטעינה .על 

הוספת 
האפליקציה 

Fusion 
Tables  

סיום שלב 
טעינת 
  הנתונים

 



  

אפשר לראות שלושה . ן שיצרנו בדטהבייס

מנסה  Fusion Tablesהסיבה היא שהמנגנון של 

 geocodeח לייצר אבל אז לא מצלי

  .ונתקן את ההגדרה לפי הצורך

נציב . מוצג באותה עמודה חץ משולש קטן שפונה כלפי מטה

נוכל לעדכן , …Changeובחירת האפשרות 

נתקן  –כלומר . נעשה את ההיפך

  . דה רשמנו את המיקום הגיאוגרפי

  

                                             

  9מתוך   4עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

  התאמת השדות בטבלה שנוצרה

ן שיצרנו בדטהבייס'הינו החלק העליון של טבלת הפיוז מסך הבא

   – רשומות 8ואפשר לראות שנטענו ) זוהי ברירת המחדל

 .הרשומות שטענו בתצוגה של שורות בטבלה 

 .הרשומות שטענו בתצוגה של כרטיסים 

 .אותו מידע בתצוגת מפה

הסיבה היא שהמנגנון של . נצבעו בצהוב" נווה שלום"המילים 

אבל אז לא מצלי, ומנחש שזו העמודה של הישוב, Locationלאתר עמודה מסוג 

ונתקן את ההגדרה לפי הצורך, נעבור כעת על העמודות. 

מוצג באותה עמודה חץ משולש קטן שפונה כלפי מטה, כאשר העכבר מרחף מעל שם השדה

ובחירת האפשרות , לאחר לחיצה על החץ, "ישוב"את העכבר מעל לשדה 

נעשה את ההיפך" מיקום"בשדה . Locationבמקום  Text  ולבחור

Location , דה רשמנו את המיקום הגיאוגרפיש הלעדכן את המנגנון באיזכדי

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

התאמת השדות בטבלה שנוצרה

מסך הבאהצילום 

זוהי ברירת המחדל(טאבים 

 Rows – 

 Cards – 

 Map – אותו מידע בתצוגת מפה

המילים ימו לב שש

לאתר עמודה מסוג 

. רק לפי שם הישוב

כאשר העכבר מרחף מעל שם השדה

את העכבר מעל לשדה 

ולבחור .העמודהסוג את 

Location -ל  שם את הסוג

עדכון סוג 
התוכן של 
  העמודות

 



  

קו  –מתווספת אפשרות להשתמש בשתי עמודות למיקום 

את  לא נסמןולכן , אנחנו לא משתמשים בזה

את  בה ורשמנו, אצלנו יש עמודה אחת של מיקום

Google Photos , או לחילופין כתובת

. אלא את פורמט התצוגה שלו

  – להלןכפי שמופיע 

  

                                             

  9מתוך   5עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

מתווספת אפשרות להשתמש בשתי עמודות למיקום , Locationכאשר סוג העמודה מוגדר 

אנחנו לא משתמשים בזה. בנפרד) longitue( וקו אורך, בנפרד

אצלנו יש עמודה אחת של מיקום. Two column locationשנקרא 

Google Photosכפי שמוסבר במדריך , שתי הקואורדינטות מופרדות בפסיק

אלא את פורמט התצוגה שלו, כאן לא נעדכן את סוג השדה אבל, התמונה עמודת

כפי שמופיע , Eight line image  -והפורמט יעודכן ל, 

אפשר . נעבור ללשונית של המפה, אחר עדכון העמודות

  .יותרמתאים שלשנות את שם הלשונית למשהו 

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

כאשר סוג העמודה מוגדר 

בנפרד) latitude(רוחב 

שנקרא  checkbox -ה

שתי הקואורדינטות מופרדות בפסיק

  .מדוייקת

עמודתגם כעת נעדכן 

, Textהסוג נשאר 

  

אחר עדכון העמודותל

לשנות את שם הלשונית למשהו 

  

  

פורמט 
תצוגה של 

  התמונה

 

עדכון שם 
הלשונית 
  של המפה

 



  

  :משמאל עמודת הגדרות יחודית לתצוגה זו

  

  הרצוי בהתאם לרשומות בדטהבייס

  

                                             

  9מתוך   6עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

משמאל עמודת הגדרות יחודית לתצוגה זו יש, כאשר נמצאים בתצוגה של המפה

הרצוי בהתאם לרשומות בדטהבייס נעדכן כאן את שם העמודה שמכילה את שם האייקון

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

כאשר נמצאים בתצוגה של המפה

  

נעדכן כאן את שם העמודה שמכילה את שם האייקון



  

  

                                             

  9מתוך   7עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

  נעדכן את אופן התצוגה של חלונית המידע

כברירת מחדל של הנתונים שלנו חלונית 

  .הזה חלצומ אלהבסגנון 

בים אם כל היישו .אין צורך להציג את השנה

נכון יותר  ,במפה הסופית תועדו באותה שנה

  .לרשום את השנה כחלק משם המפה

כבר מוצג  אוה. האייקון םשאין צורך להציג את 

  .המצע באופן גרפי על המפה

 ךרוצ ןיאתמונה ל. הכותרות

  .'וכד  ,וכך גם שם הישוב

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

נעדכן את אופן התצוגה של חלונית המידע

כברירת מחדל של הנתונים שלנו חלונית 

בסגנון המידע נראית 

אין צורך להציג את השנה

במפה הסופית תועדו באותה שנה

לרשום את השנה כחלק משם המפה

אין צורך להציג את 

באופן גרפי על המפה

הכותרות לכבאין צורך 

וכך גם שם הישוב, "תמונה"כיתוב ב

  

  עדימה תינולח

זהו קוד 
ברירת 

 מחדל של
תצוגת 

  חלוניתה



  

  שמור את העדכוןנו הבאה

<div dir="rtl" class='googft

<b>{ישוב}</b> / <b>{שם אתר

<img src="{תמונה}" style=" display:block;margin:0 a

align:top;height:120px"/><br>

<b>מיקום:</b> {מיקום}<br> <b>

</div> 

                                             

  9מתוך   8עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

הבאהמסגרת מהזין את הקוד נ )לעיל מסךבצילו(במקום הקוד המקורי 

<div dir="rtl" class='googft-info-window' style='height: 17em; overflow-y: auto'>

 <br>({סוג אתר})<b><br/>{שם אתר

}" style=" display:block;margin:0 auto;vertical-

0px"/><br> 

}<br> <b>תיאור:</b> {תיאור}<br> <b> 1-5ציון  :</b> {

כך נראית התצוגה של החלונית לאחר 

  :ליעל ת

אפשר להקליק , עם סיום הקונפיגורציה

והעמודה הצדדית  

  

לפתוח כדי לחזור לעדכון קונפיגורציה יש 

, את התפריט בראש לשונית המפה

Change map 

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

במקום הקוד המקורי 

y: auto'> 

:</b> { 1-5ציון  } 

  

  

כך נראית התצוגה של החלונית לאחר 

תרגסמהמ העדכון

עם סיום הקונפיגורציה

על הלחצן 

.של המפה תיסגר

כדי לחזור לעדכון קונפיגורציה יש 

את התפריט בראש לשונית המפה

Change mapולהקליק על 

 

  

  

קוד חדש 
 לש להזנה

 תגוצת
 תינולחה

  במפה



  

או , Fusion Table -ולהציג אותה לאחרים באמצעות לינק ל

  

 )רק לאחר השמירה

Fusion Tables.  

שבתפריט הפנימי של 

קוד להטמעה 

 .שבהם יוטמע הקוד, אחרים

                                             

  9מתוך   9עמוד   

  מיפוי ותיעוד גיאוגרפי
  ןסדרת מדריכים בעריכת דובי מור

   

ולהציג אותה לאחרים באמצעות לינק ל, לשתף את המפה

  .באמצעות הטמעה באתרים אחרים

רק לאחר השמירה( קהל הגולשיםיאפשר ל הלינק מחלון הגדרת השיתוף

Fusion Tables -לשוניות האחרות של הטבלה בואל ה

שבתפריט הפנימי של  …Publishבאופציה  גם להשתמש ניתן

  ).ללא הטבלה(למפה בלבד שהוא ולפרסם לינק 

קוד להטמעה  גםהפרסום יש הגדרת בחלון , פרט ללינק הישיר למפה

אחרים HTMLדפי ל שיתאיםהמפה  של להגדיר גודל שמאפשר

                                            

 

  
  Fusion Tablesמדריך 

  
מיפוי ותיעוד גיאוגרפי –צדק סביבתי 

סדרת מדריכים בעריכת דובי מור
  

לשתף את המפה כעת נותר לנו

באמצעות הטמעה באתרים אחרים

הלינק מחלון הגדרת השיתוף

ואל ה לגלוש אל המפה

ניתן, לאחר השיתוף

ולפרסם לינק , לשונית המפה

פרט ללינק הישיר למפה

)IFRAME( ,שמאפשר

שיתוף 
  המפה

 

אופן 
השיתוף 
  המומלץ

  פרסום

 

  הטמעה

 


