
 نویسی آموزش کاربردي برنامه
WebGIS ا ـبPython 

 
 
 

  Web GISو  GISرین زمان با ـتمـونه در کـچگ 
 بسازیم؟ Web GISآشنا شویم و بتوانیم یک سامانه 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مولفان:
 سده منصور ادیبیمهندس   

 اشنی مهدي نظريمهندس  
     

 
  



   - 1364  ادیبی سده، منصور،  سرشناسه: 
 سده، مهدي نظري. .../مولفان منصور ادیبی Pythonبا  WebGISنویسی  آموزش کاربردي برنامه عنوان و نام پدیدآور:  

   .1397،   تهران : نوآور مشخصات نشر:  
   ص.: مصور، جدول.250   مشخصات ظاهري:  

 978-600-168-420-3 شابک:  
 فیپا وضعیت فهرست نویسی:  

 هاي اطالعات جغرافیایی سیستم موضوع:  
 Geographic information systems موضوع:  
 افزار نرم --هاي اطالعات جغرافیایی  سیستم موضوع:  
 Geographic information systems -- Software موضوع:  
   نویسی کامپیوتر) برنامهپیتون (زبان    موضوع:  
 )Python (Computer program language موضوع:  

   - 1373  نظري، مهدي،  شناسه افزوده:  
   1397 8آ4الف/G70/212   رده بندي کنگره:  
   910/285   رده بندي دیویی:  

 5444175  شماره کتابشناسی ملی:  

 

  نویسی آموزش کاربردي برنامه
Web GIS  باPython 

 اشنی مهدي نظريمهدي منصور ادیبی، مهندس  :مولفان
 نوآور ناشر:

 نسخه 1000 شمارگان:
 1397ـ  اول چاپ: نوبت

 978-600-168-420-3 شابک:
 تومان 27000 قیمت:

 
 
 
 

 نوآور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخررازي، خیابـان شـهداي  
دارمـري رسیده به خیابان دانشگاه ساختمان  ژاـن   ،58ایرانیان، پالك ـن

 www. noavarpub. com، 66484191ـ 92تلفن:  6طبقه دوم، واحد 
 

کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و       کلیه حقوق چاپ و نشـر ایـن   
براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق بـه نشـر    1348مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل  نوآور می
بـرداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع       هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا      وي ، ديدي انتشار به صـورت اینترنتـی، سـی   
تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  

 گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.

 https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub  www.noavarpub.com  



 
 
 
 

 مقدمه
 سامانه اطالعات مکانی چیست؟/  اول فصل

 مقدمه. 1

 یمکان اطالعات سامانه. 2
 سامانه فیتعر. 1.2

 ها داده فیتعر. 2.2

 اطالعات فیتعر. 3.2

 دانش فیتعر. 4.2

 ست؟یچ یمکان يها داده. 5.2

 ست؟یچ یمکان اطالعات. 6.2

 ست؟یچ یمکان اطالعات سامانه. 7.2

 GIS دهندهلیتشک ياجزا. 3

 افزار سخت. 1.3

 افزار نرم. 2.3

 کاربران. 3.3

 ها داده. 4.3

 ها روش. 5.3

 GIS در هیپا میمفاه و اصطالحات. 4

 عارضه. 1.4

 هیال. 2.4

 نقشه. 3.4

 اسیمق. 4.4

 ییایجغراف مختصات دستگاه. 5.4

 مختصات ستمیس. 6.4

 GIS در ها داده. 5

 یمکان يها داده. 1.5

 یفیتوص اطالعات. 2.5

 ها داده مدل. 3.5

 يبردارداده مدل. 4.5

 يریتصو داده مدل. 5.5

 GIS در استفاده يبرا ها داده يساز آماده. 6.5

 یمکان يها داده گاهیپا یمعرف. 6

 ها داده گاهیپا فیتعر. 1.6

 ها داده گاهیپا تیریمد سامانه. 2.6

 ها داده گاهیپا انواع. 3.6

 یمکان يها داده گاهیپا. 4.6

 یمکان اطالعات سامانه جادیا مراحل. 7

 یسنج امکان. 1.7

 یازسنجین. 2.7

 یمفهوم مدل یطراح. 3.7

 موجود يها داده تیوضع یبررس. 4.7

 افزار سخت و افزار نرم نشیگز و یابیارز. 5.7

 یکیزیف و یمنطق مدل یطراح. 6.7

 سامانه يساز پارچه کی. 7.7

 یشیآزما پروژه انجام. 8.7

 سامانه یینها يساز ادهیپ. 9.7

 سامانه یبانیپشت و ينگهدار. 10.7

 يمستندساز. 11.7

 آموزش. 12.7

 GIS يکاربردها. 8

 GIS يریکارگ به يها روش. 9

1.9 .Desktop GIS 

2.9 .Web GIS 

3.9 .Mobile GIS 



 Pythonبا  WebGISنویسی  آموزش کاربردي برنامه 4  

 
 جامعه در یمکان اطالعات تیاهم. 10

 
سامانه اطالعات مکـانی تحـت وب   /  دوم فصل

 چیست؟
 مقدمه. 1

 وب و نترنتیا شبکه، میمفاه با ییآشنا. 2

 شبکه. 1.2

 دهنده سیسرو. 2.2

 رندهیگ سیسرو. 3.2

 نترنتیا. 4.2

 نترانتیا. 5.2

 وب. 6.2

 تیوبسا. 7.2

 وب دهنده سیسرو. 8.2

 زبانیم. 9.2

 وب مرورگر. 10.2

 رنـده یگ سیسـرو  دهنـده  سیسرو يمعمار. 11.2

 

 Web GIS ياجزا. 3

 ست؟یچ Web GIS يمعمار. 1.3

 GIS دهنـده  سیسـرو  دهنـده  لیتشک ياجزا. 2.3

 

 GIS رنـده یگ سیسـرو  دهنده لیتشک ياجزا. 3.3

 

 Web GIS يمعمار انواع. 4

 دهنده سیسرو سمت يمعمار. 1.4

 رندهیگ سیسرو سمت يمعمار. 2.4

 یبیترک يمعمار. 3.4

 يمعمار انتخاب. 4.4

 

 Web GIS يساز ادهیپ يروشها. 5

 باز متن بر يها مقدم. 1.5

 يتجار برابر در باز متن. 2.5

 باز متن چرا. 3.5

 باز؟ متن یمکان اطالعات سامانه چرا. 4.5

 یمکان باز متن ادیبن. 5.5

 یمکان آزاد ومیکنسرس. 6.5

 Web GIS سامانه جادیا مراحل. 6

 یازسنجین. 1.6

 یمفهوم مدل یطراح. 2.6

 افزار سخت و افزار نرم نشیگز و یابیارز. 3.6

 یکیزیف و یمنطق مدل یطراح. 4.6

 سامانه يساز پارچه کی. 5.6

 سامانه توسعه. 6.6

 سامانه یبانیپشت و ينگهدار. 7.6

 وب طیمح در هانقشه انتشار. 7

 Web تحت ها نقشه انتشار میمفاه. 1.7

 Web تحت ها نقشه انتشار افزار نرم. 2.7

 یمکان ياستانداردها. 8

 ست؟یچ یمکان استاندارد. 1.8

 باز متن یمکان ياستانداردها نهیشیپ. 2.8

 یمکان آزاد ومیکنسرس. 3.8

 ISO/TC211 تهیکم. 4.8

 OGC ياستانداردها. 5.8

 Web GIS سامانه کی يهاتیقابل. 9

 مختلف يها نقشه شینما امکان. 1.9

 نقشه مرور يهاتیقابل. 2.9

 نقشه يرو بر يریگ اندازه تیقابل. 3.9

 نقشه يرو بر یهندس اشکال میترس تیقابل. 4.9
 
 



 5 فهرست مطالب 

 نقشـه  يهـا هیال اطالعات در جستجو امکان. 5.9
 

 یفیتوصـ  اطالعات شیرایو و شینما تیقابل. 6.9
 نقشه عوارض

 Web GIS یسینو برنامه. 10

 تحـت  يکـاربر  واسط کی دیتول و یطراح. 1.10
 وب

 دهنده سیسرو سمت یسینو برنامه. 2.10

 رندهیگ سیسرو سمت یسینو برنامه. 3.10

 Web GIS يکاربرد نمونه چند. 11

 يگردشگر نقشه سامانه. 1.11

 از اســتفاده بــا اطالعــات برداشــت ســامانه. 2.11
 89 لیموبا

 90 آب سیپل سامانه. 3.11

 91 یدانیم پرسنل بر نظارت سامانه. 4.11

 91 یکیتراف عیوقا ثبت و تیریمد سامانه. 5.11

 92 اماکن و معابر يگذار نام سامانه. 6.11

 93 معابر يروساز تیریمد سامانه. 7.11

 93 ساتیتاس Web GIS سامانه. 8.11

 94 يشهر Web GIS سامانه. 9.11

 
 نویسی پـایتون  معرفی زبان برنامه/  سوم فصل

 95 
 96 مقدمه. 1

 96 یسینو برنامه هیاول میمفاه. 2

 96 ست؟یچ برنامه. 1.2

 96 یسینو برنامه زبان. 2.2

 97 انهیرا توسط برنامه ياجرا. 3.2

 97 برنامه ییزدا اشکال. 4.2

 

 97 یسینو برنامه يخطاها. 5.2

 98 برنامه شیآزما. 6.2

 99 تونیپا با ییآشنا. 3

 99 تونیپا خچهیتار. 1.3

 99 تونیپا يدیکل يایمزا. 2.3

 100 تونیپا از استفاده آمار. 3.3

 101 تونیپا از استفاده موارد. 4.3

 102 تونیپا بیمعا. 5.3

 103 تونیپا بودن کند علت. 6.3

 تونیپـا  يهـا  برنامـه  سرعت شیافزا يها راه. 7.3
 103 

 104 3 نسخه تونیپا ای 2 نسخه تونیپا. 8.3

 105 تونیپا يها کتابخانه. 9.3

 GIS 106 و تونیپا. 10.3

 106 تونیپا کنندگان استفاده. 11.3

 
دسـتور زبـان برنامـه نویسـی     /  چهـارم  فصل

 108 پایتون
 109 مقدمه. 1

 109 تونیپا با برنامه نیاول. 2

 109 تونیپا نصب. 1.2

 111 تونیپا يکدها ياجرا. 2.2

 112 تونیپا برنامه کی ساختار. 3.2

 114 رهایمتغ. 3

 114 ست؟یچ ریمتغ. 1.3

 115 ریمتغ به مقدار صیتخص. 2.3

 115 ییچندتا صیتخص. 3.3

 115 تونیپا در استاندارد داده انواع. 4.3

 115 تونیپا در اعداد. 5.3

 



 Pythonبا  WebGISنویسی  آموزش کاربردي برنامه 6  

 116 تونیپا در ها رشته. 6.3

 117 تونیپا در ها ستیل. 7.3

 117 تونیپا در ها تاپل. 8.3

 118 تونیپا در يکشنرید. 9.3

 118 تونیپا در يدادها انواع لیتبد. 10.3

 119 عملگرها. 4

 119 عملگرها انواع. 1.4

 122 تابع. 5

 122 ست؟یچ تابع. 1.5

 122 تابع جادیا. 2.5

 123 تابع یفراخوان. 3.5

 125 نامیب توابع. 4.5

 return 125 دستور. 5.5

 126 ریمتغ یدسترس يحوزه. 6.5

 126 تونیپا در یاضیر توابع. 7.5

 129 یتصادف يکاراکترها و اعداد. 8.5

 130 تونیپا در یبازگشت توابع. 9.5

 131 یکنترل دستورات. 6

 131 یشرط عبارات ياجرا. 1.6

 132 یمنطق عبارت. 2.6

 133 تکرار يها حلقه. 7

 For 133 حلقه. 1.7

 While 134 حلقه. 2.7

 Break 134 دستور. 3.7

 Continue 135 دستور. 4.7

 Pass 135 دستور. 5.7

 135 تودرتو يها حلقه. 6.7

 136 یبازگشت توابع مثال. 7.7

 137 ییگرا یش. 8

 

 138 گرا یش یسینو برنامه. 1.8

 138 کالس فیتعر. 2.8

 138 یش فیتعر. 3.8

 139 يساز کپسوله فیتعر. 4.8

 140 وراثت فیتعر. 5.8

 140 یختیچندر فیتعر. 6.8

 140 دیتجر ای انتزاع فیتعر. 7.8

 141 تونیپا در ییگرایش از یعمل يها نمونه. 8.8

 
 146 / مفاهیم طراحی صفحات وب پنجم فصل

 147 مقدمه .1

 147 سایت وب طراحی اهمیت.  2

3. HTML 147 ست؟یچ 

 HTML 148 دهنده لیتشک عناصر .1.3

 اسـت  ازیـ موردن HTML یادگیري براي آنچه. 2.3
 148 

 HTML 149 يها برچسب. 3.3

4.  CSS 160 ست؟یچ 

 CSS 161 از استفاده يها روش. 1.4

 CSS 163 در گرها انتخاب از استفاده. 2.4

 CSS 166 در نهیزم پس میتنظ. 3.4

 CSS 166 در ابعاد میتنظ. 4.4

 CSS 167 در آن اندازه و قلم میتنظ. 5.4

 CSS 169 در عناصر يریقرارگ محل. 6.4

 CSS 171 در هیحاش ماتیتنظ. 7.4

5 . JavaScript 174 ؟ستیچ 

 JavaScript 174 اتیخصوص. 1.5

 175 کدها يریقرارگ محل. 2.5

 175 شروع يبرا هیاول ستوراتد. 3.5

 



 7 فهرست مطالب 

 176 ها دادیرو. 4.5

 JavaScript 176 يها خانه کتاب. 5.5

6. jQuery 177 ست؟یچ 

 jQuery 177 يانداز راه و نصب. 1.6

 jQuery 177 يگرها انتخاب. 2.6

 jQuery 178 در دادهایرو. 3.6

 jQuery 180 در Callback از استفاده. 4.4

 HTML 180 صفحه عناصر يکار دست. 5.6

 181 عناصر کردن اضافه. 6.6

 181 عناصر کردن حذف. 7.6

8.6 .AJAX 181 ست؟یچ 

 jQuery 182 در AJAX يمتدها. 9.6

 
 183نویسی سازي محیط برنامه / آماده ششم فصل

 184 مقدمه .1

 تونیپـا  یسـ ینو برنامه يبرا مناسب افزار نرم انتخاب. 2
 184 

1.2 .IDE 184 ست؟یچ 

2.2 .IDE 185 یعموم يها 

3.2 .IDE 186 تونیپا یسینو برنامه مخصوص يها 

 Django 187 يکارچارچوب يراهانداز و نصب. 4.2

 PostgreSQL 188 نصب و یمعرف. 3

 PostgreSQL 188 یمعرف. 1.3

 PostgreSQL 189 نصب. 2.3

 PostGIS 190 نصب و یمعرف. 4

 PostGIS 190 یمعرف. 1.4
 PostGIS 191 یمکان يتهایقابل. 2.4

 PostGIS 191 نصب. 3.4

 Psycopg2 192 نصب و یمعرف. 4.4

 

 GeoServer 193 نصب و یمعرف. 5

 GeoServer 193 یمعرف. 1.5

 GeoServer 193 نصب. 2.5

 OpenLayers 195 نصب و یمعرف. 6

 
 Django/ آشنایی بـا چارچوبکـاري    هفتم فصل

 196 
 197 مقدمه. 1

 197 ایپو یطراح برابر در ستایا یطراح. 2

 198 ست؟یچ وب چارچوب. 3

 MVC 199 یطراح يالگو. 4

 201 پروژه کی ساخت. 5

 نـدوز یو فرمـان  خـط  قیـ طر از پروژه جادیا. 1.5
 201 

 Pycharm 203 نرمافزار در پروژه جادیا. 2.5

 203 ها URLconf و ها View با ییآشنا. 6

 view 203 نیاول نوشتن. 1.6

 URLConf 204 نیاول نوشتن. 2.6

 205 یمتن يهايالگو. 3.6

 206 404 يخطا به کوتاه يا اشاره. 4.6

 Template 207 تیریمد ستمیس. 7

 Template 208 کمک به یطراح اصول. 1.7

 Django 208 در ها داده گاهیپا با کار. 8

 209 ها ه داد گاهیپا به اتصال. 1.8

 210 ها داده گاهیپا مدل ساخت. 2.8

 Django 210 به ها مدل یمعرف. 3.8

 210 ها داده گاهیپا يرو راتییتغ اعمال. 4.8

 211 ها داده گاهیپا به اطالعات افزودن. 5.8

 213 تیسا تیریمد سامانه. 9

 Django 215 یمکان يها تیقابل. 10

 



 Pythonبا  WebGISنویسی  آموزش کاربردي برنامه 8  

 216 یمکان يها داده گاهیپا جادیا. 1.10

ــال. 2.10 ــه Django اتصـ ــاهیپا بـ ــا داده گـ  يهـ
PostgreSQL 217 

 Web GIS 220/ پروژه عملی  هشتم فصل
 221 مقدمه. 1

 OSM 221 هیپا نقشه کی جادیا. 2

 HTML 221 با هیاول ییآشنا. 1.2

 HTML کد به OpenLayers کتابخانه افزودن. 2.2

 223 

 224 نقشه به هیاول يها تیقابل افزودن. 3

 226 نقشه به Shapefile کی افزودن. 4

 GeoServer 226 به Shapefile واردکردن. 1.4

ــا. 2.4 ــال شینم ــر هی ــده منتش ــه ش ــک ب  کم
OpenLayers 230 

 Django 231 با Web GIS پروژه جادیا. 5

 Django 231 پروژه جادیا. 1.5

 PostgreSQL 232 به اتصال. 2.5

 
 

 Django 232 به نقشه تیوبسا انتقال. 3.5

 234 شهرها هیال به یدسترس سطح جادیا. 6

 Layers 234 مدل جادیا. 1.6

 Django 236 از ها هیال ستیل گرفتن. 2.6

 237 نقشه به ها هیال افزودن. 3.6

 Identify 239 تیقابل افزودن. 7

 GeoServer 239 از هیال اطالعات افتیدر. 1.7

 هیــال اطالعــات افــتیدر درخواســت ارســال. 2.7

 241 

 243 جستجو تیقابل افزودن. 8

 جـاوا  یسـ ینو برنامـه  و HTML عناصر جادیا. 1.8
 243 پتیاسکر

 GeoServer 245 از جستجو جینتا افتیدر. 2.8

 آنهـا  شینمـا  و عـوارض  رهیذخ تیقابل افزودن. 9
 247 

 249 یانیپا سخن. 10

 250 مآخذ و منابع

 
 



 
 

 
 

استحضـارتان  هـاي ایـن انتشـارات، بـه      نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   
سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي     توان الزاماً مبـرّا از   اثري را نمیو اشکال در کار وجود دارد و هیچ 
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهدات حرفه
هـاي   تمـالی کتـاب  ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال اح دارد از هر طریق ممکن، به
 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  
اید  ود کتاب انجام دادهو یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خ

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش
ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة 
هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.
منظور  ه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدان

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی
شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی     تشرة خود را بهآن و نیز از سایر کتب من
 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید
عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

  نمایند. استقبال می
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 ها که به ما آموختند،به آن
 هستند ومان ها که همراهآن
 ها که براي آموختن، این کتاب را در دست دارند.آن

 
  



 

مقدمه
 

   Web GISو  GISدرباره  خواهندیکه م نوشته شده است يافراداین کتاب براي 
 سـامـانـه کی ،عیراحت و سر یلیخ ،یسینودانش برنامه نیتربا کم آموزش ببینند و

Web GIS حتـی اگـر بـا     .بسازندGIS       توانـد در  آشـنا نباشـید، مطالعـه ایـن کتـاب مـی
را بـه   Web GISو  GISترین زمان ممکن و بدون درگیر کردن شما با مباحث فنی،  سریع

نویسـی  بـا اسـتفاده از زبـان برنامـه     Web GISشما بیاموزد و نحوه ساخت یـک سـامانه   
Python .را به شما آموزش دهد 

نویسـی بـراي یـادگیري    هاي برنامـه ترین زبانراحت، یکی از Pythonزبان برنامه نویسی 
خواهنـد بـدون درگیـر    باشد. این زبان مورد استقبال طیف وسیعی قرار گرفته که میمی

هـا نماینـد. بـه لطـف وجـود      افزار، اقدام به ساخت سـامانه شدن با مباحث مهندسی نرم
Frameworkنویسی هاي قوي، برنامهGIS  و ساخت سامانهWeb GIS     بـا اسـتفاده از زبـان

 باشد.پایتون، بسیار ساده و سریع می
مـان در صـنعت   سال فعالیـت  13در تالیف محتواي این کتاب، تالش نمودیم از پیشینه 

GIS  هـاي اطالعـات مکـانی، بهـره ببـریم. بازخوردهـایی کـه فراگیـران         و تولید سـامانه
داشت تا کتابی را تالیف کنیم که  اند، ما را بر آنبه ما داده GISهاي ها و آموزش مشاوره

تـرین  ، سـاده Web GISرا شرح دهد و نیز بـراي سـاخت    Web GISو  GISبا زبانی ساده، 
 باشد را برگزینیم.نویسی که استقبال جهانی از آن رو به رشد میزبان برنامه

 Web GISو  GISساده بـا   خواهند به زبانیدو فصل اول کتاب، براي افرادي است که می
هاي آتی، شـما را  در فصل و ایمآشنا شوند. در فصل سوم به دستور زبان پایتون پرداخته

پایـه بـا    Web GISکنـیم و نحـوه سـاخت یـک     در پایتون آشنا مـی  GISنویسی با برنامه
بـا   GISنویسـی  این کتاب و یـادگیري برنامـه   خواندن .گیریداستفاده از پایتون را یاد می

و کارشناسـان   GIS، کارجویـان بـازار کـار    GISپایتون را به همه دانشجویان عالقمند به 
GIS دانیم از زحمات همه افرادي برخود الزم می کنیم.ها، پیشنهاد میو مدیران سازمان

که ما را در تالیف این کتـاب، یـاري رسـاندند، بـه ویـژه مـدیریت محتـرم نشـر نـوآور،          
 گزاري نماییم. سپاس

کننـد کـه   خالی از ایراد نیست و تنها کسـانی خطـا نمـی    اثريکه هیچ سخن پایانی این
با ارسال پیشـنهادات   گرامیدهند. با این فرض، امیدواریم خوانندگان کاري را انجام نمی

ــه آدرس   ــاب در   noavar33@yahoo.comاصــالحی خــود ب ــت کت ــود کیفی موجــب بهب
 هاي آتی شوند. چاپ

 دپیروز و سربلند باشی
 مهدي نظري –منصور ادیبی 



 
 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     

 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب   نوآور است. لذا هر گونه 

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسـمتی از کتـاب    در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
ـاب،               ۀ پـی دي اف از کت ـاب، تهیـ ـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کت به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چ

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    داري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه بر عکس
دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       ابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    با توجه به اینکه هیچ کت
کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    
قدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در سایت خود قرار داده و یا ا

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت
پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      ام میغیرمجاز و از نظر شرعی نیز حر
اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         
قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       قضـایی  پیگرد قانونی وقضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می
که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی

رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   
بور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  کتابفروشی مز

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       
 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ 
 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   
و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comق ایمیل انتشارات بـه آدرس  و یا از طری 09123076748
به این انتشارات ابـالغ نماینـد،     www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمـل آیـد،    تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه      
 نتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب ا و نیز به     
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 اول فصل
 ست؟یچ یسامانه اطالعات مکان 

 آشنا شود. GISخواهد با این فصل شامل مطالب ساده و عالی، براي هر کسی است که می
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 دقیقا چیست؟ GISسامانه اطالعات مکانی یا 
 هایی تشکیل شده است؟از چه بخش GISیک سامانه 

 در سازمان یا کسب و کار GISمراحل ایجاد 
 GISکارگیري هاي بهروش

 در جامعه GISاهمیت استفاده از اطالعات مکانی و 

 فصل نیبه چند نکته ا ینگاه
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 مقدمه. 1
پرداخت و شـما را   میخواه سامانه اطالعات مکانی ای 1ییایسامانه اطالعات جغراف فیفصل، به تعر نیدر ا

 هیـ ارا يبـه نحـو   GISفصل تالش شده، مطالب درباره  نیکرد. در ا میآشنا خواه GIS میو مفاه یبا مبان
بـا آن آشـنا شـوند.     یبه خوب ندندارند، بتوان GISنسبت به  یشناخت گونه چیکه ه يافراد یشوند که حت

 نیشده است. شما در ا حیمورد استفاده در آن تشر هاي به همراه داده یسامانه اطالعات مکان کی ياجزا
و  GIS يکاربردهـا  ن،ی. همچنـ دشـوی  یآشـنا مـ   ییایـ سامانه اطالعـات جغراف  کی جادیفصل با مراحل ا

در جامعـه، مـورد بحـث قـرار      یاطالعات مکان يضرورت استفاده از فناور زیآن و ن يرکارگی به هاي روش
 گرفته است.

 

 سامانه اطالعات مکانی. 2
ساده و قابـل فهـم    فیتعر کیو  ستیچ GIS ای ییایکه سامانه اطالعات جغراف میدرك کن مخواهی یدر ابتدا م
و در  Geographicاز منـابع بـه واژه    ی، در برخـ GISدر واژه کوتـاه شـده    G. در خصوص حرف میکن هیاز آن ارا

را بـه   Geographicزبـان، واژه   یسـ اشـاره شـده اسـت. در منـابع پار     Geospatialاز منـابع بـه واژه    گرید یبرخ
ترجمـه کـرده انـد. لـذا ممکـن اسـت شـما در منـابع گونـاگون بـا            ،یرا به مکان Geospatialو واژه  ییایجغراف
 بـه  هـا  آن يکـه هـر دو   دیبرخورد کن "یسامانه اطالعات مکان" ایو  "ییایسامانه اطالعات جغراف" هاي عبارت

GIS ساده و قابل فهم از  فیک تعری به که از آن شیاشاره دارند.  پGIS هیـ پا میمفـاه  یبرخـ  م،یکن دایدست پ 
 .میپردازیم یسامانه اطالعات مکان فیو سپس به تعر مکنی یم فیسامانه، داده، اطالعات و... را تعر رینظ

 تعریف سامانه .1.2
 نیـ . طبق اکنند یرا دنبال م یو هدف مشخص کنند یاست که با هم کار م ییاز اجزا يا مجموعه 2سامانه
گونـاگون،   يهـا  کـاربرد  يبـرا  گریکدیقسمت متصل و وابسته به  نیاز چند GISروشن است که  ف،یتعر

به هـدف   دنیرس يمحدود است که برا ياز اجزا اي سامانه، مجموعه گر،یساخته شده است. به عبارت د
 انیـ از روابط م يا مجموعه زیها و ن آن نیو روابط ب ی. سامانه شامل عناصر اصلدکنن یم يهمکار یخاص

سـامانه سـاده اسـت     کیساختمان،  کی یاطرافش است. به عنوان مثال، سامانه حرارت طیخودش با مح
 يرگیـ  انـدازه  ابـل است کـه ق  ییگرما زانیاست و بازده آن م يآن انرژ یآن سوخت و خروج يکه ورود

و  هیـ داده، پا ن،ی. بنـابرا شـود  یها شـناخته مـ   آن نیو روابط ب اتیجزئ فیهر سامانه با تعر یاست. بررس
 پـردازش  هـا  خـام در سـامانه   هـاي  سامانه اسـت. داده  کیبخش  نیتر-اساس هر سامانه است و کوچک

 1-1 شـکل  در که طور شوند. همان دیتول ح،یصح يها يرگی میجهت تصم ازیتا اطالعات مورد ن شوند می
 .باشد یم یپردازش و خروج ،يسه بخش ورود يهر سامانه دارا شود، یم دهدی

                                                                 
١. Geographic Information System 
٢. System 
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 سامانه يارتباط کالن اجزا -1-1 شکل 

 
. کننـد  یو پردازش م ياطالعات را نگهدار ای ها هستند که داده اي انهیرا هاي سامانه ،یاطالعات هاي سامانه

 نقشـه  بـا  حروف و اعداد بر عالوه ها سامانه نیاز ا یاست. بخش یعنصر در سامانه اطالعات نتری داده مهم
فصـل بـه    نیـ کـه در ادامـه ا   نامنـد  یم یاطالعات مکان هاي سامانه را، ها سامانه نیکه ا کنند یکار م زنی
 .مکنی یم دایسامانه دست پ نیاز ا تري قیدق فیتعر

 اه داده فیتعر .2.2
مختلف در نظر گرفته  يها استفاده ياز اطالعات خام و دست نخورده است که برا قالبی واقع در 1هاداده
مثال،  ي. براباشند یقابل درك و فهم نم یعنیخود فاقد معنا و مفهوم هستند.  خودي به ها . دادهشود یم

 بـه  ها داده. ستیچ قایقکه د ستیکه فاقد معنا و مفهوم است و مشخص ن باشد یداده م کی ست،یعدد ب
 یقـات یانجـام پـروژه تحق   يمحقق بـرا  کی که ی. زمانرندگی می قرار استفاده مورد ها سامانه ورودي عنوان

 انجام نامه به نام پرسش يرا با استفاده از ابزار کار نیا کند، یاطالعات خام م يآور خودش شروع به جمع
 A ،B ،C ،Dمثـل   ییهـا  نـه یگز يخودشان دارا يبرا ینظرسنج يها فرم ایها  . معموال پرسشنامهدهد می

 اورد،یـ کرده اسـت را بدسـت ب   هیکه ته اي پرسشنامه جینتا خواهد یمحقق م نیا دیو... هستند. فرض کن
 يو فقـط مقـدار   دیـ آ یبه دست نمـ  یخاص جهیو... نت A ،B ،C ،D يدر وهله اول با نگاه کردن به تعداد
شـرط،   کیـ  انگریـ ب هـا  نـه یگز نیـ هر کـدام از ا  که یآمد، اما زمان داطالعات مبهم و خام به دست خواه

کـه بدسـت    يا جهیشود، به نت لیو تحل هیو تجز ردیکنار هم قرار بگ ها جهیپاسخ و... باشند و نت ت،یوضع
و  يآور جمـع  که یاطالعات خام شود، یکرد، اطالعات گفته م هیارا گرانیآن را به د توان یآمده است و م

 .شوند می شناخنه ها شوند به عنوان داده لیلحو ت هیتجز

 تعریف اطالعات .3.2
هـا بـه    داده لی. جهت تبـد شوند یم دار یمعن ،ییندهایفرآ یکه پس از ط ییها ، عبارتند از داده2اطالعات

و اصـالحات، پـردازش     راتییـ تغ نیـ . به اردیها صورت پذ آن يرو یاصالحات ایو  راتییتغ دیاطالعات، با
 ي. بـرا ستندیقابل فهم ن ریها، مبهم و غ معنا و مفهوم هستند و مانند داده ي. اطالعات، داراشود یگفته م

 .دیجمله دقت کن نیمثال به ا
 ".باشد یم يریام یبا نام عل يآموز دانش یاضینمره درس ر ستیعدد ب"

از حالـت   گـر ید سـت ی. لذا عدد بدهد یم قیاطالع دق ،يریام یعل یاضیجمله در مورد نمره درس ر نیا
. اطالعـات بـه   باشـند  یها م سامانه یقابل فهم، خارج شده است. اطالعات به عنوان خروج ریمعنا و غ یب

                                                                 
١. Data 
٢. Information 

 خروجی پردازش ورودي

 ذخیره سازي
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درك کننـد و بتواننـد    یرا بـه درسـت   یاصـل  هـاي  داده تیکه بتوانند ماه دهند یاجازه را م نیکاربران، ا
هـا را بدسـت    داده ن،یمحقق که یو استفاده کنند. زمان اورندیصورت قابل فهم بدست ب ها را به داده جهینت
 جهینت کیبه  دنیباعث رس تنهای در ها رابطه نیا  کنند، یم جادیا رابطه رهامتغی و ها داده نیو ب آورند یم
 رهـا یمتغ نیا نیاست که ب اي . در واقع، اطالعات، رابطهشود یاطالعات گفته م جه،ینت نیکه به ا شود یم
 .شود یم جادیا

 تعریف دانش .4.2
. عبـور  شود یها بهره گرفته م از آن ،يریگ میتصم يکه برا ییها ی، عبارت است از مجموعه دانستن1دانش

. باشـد  مـی  اطالعـات  پراکنده قطعات دار نهادن هدف گریکدیو گذر از اطالعات به دانش، محتاج در کنار 
 کیـ نمـرات دروس مختلـف    يمثـال، بـا گـردآور    يبرا

 ،يو یلیتحصـ  تیعنسـبت بـه وضـ    توان یآموز، م دانش
اطالعــات بــه دانــش،  لیتبــد ينمــود. بــرا دایــدانــش پ
و  تـر  عیها به کمک خواهنـد آمـد تـا کـار را سـر      سامانه
ــت ــر راح ــد ت ــکل در. کنن ــاط ،2-1 ش ــ ارتب از  کهری

 .دیینما یداده شده را مشاهده م حیاصطالحات توض
 پردازش و دانشارتباط داده، اطالعات،  -2-1شکل 

 
سطح، معنا و مفهوم وجود نـدارد. پـس از انجـام پـردازش      نیا سطح قرار دارند. در نیتر نییدر پا ها داده

. در جهان امـروز،  باشند یمعنا و مفهوم م يکه دارا شود یها حاصل م ها، اطالعات از آن داده يالزم بر رو
مـا را در   تواننـد  ینشوند، نم لیکه به دانش تبد یگردند. اطالعات تا زمان اطالعات، منشا قدرت تلقی می

ها بـه   سامانه قت،ی. در حقگردد یها مطرح م که نقش سامانه نجاستیا . ندینما یبانیپشت ها، يریگ میتصم
نشـان دهنـده پـنج     3-1. شـکل  رنـد یگ یمورد استفاده قرار م ،یاطالعات به دانش و آگاه لیمنظور تبد

 .کند یم جادیا سازمان،  ایشخص  هر يبه اطالعات برا یابیکه دست باشد یم یتیقابل
 

 
 به اطالعات یحاصل از دسترس یاصل تیپنج قابل -3-1شکل 

                                                                 
١. Knowledge 

 کنترل

برنامه 
 ریزي

اندازه 
 گیري

تصمیم  
 گیري

 ثبت
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 يزیر برنامه
 يریـ گ میتصـم  نـد یفاکتور مهم در فرآ کیبه عنوان  رایبا ارزش هستند؛ ز اریمرحله، اطالعات، بس نیا در

 .شوند یمحسوب م
 

 ثبت
 .میثبت و ضبط اطالعات هست ازمندین ،يریگ میو تصم يزیر برنامه يبرا
 

 کنترل
را  شـود  یپسـرفت سـامانه مـ    ایـ به ما کمک کنند تا هرآنچه که منجـر بـه بهبـود و     ستیبا یاطالعات م

 .میکن ینیب شیآن را پ که نینه ا م،یبشناس
 

 يریگ اندازه
 شود. يرگی و اندازه لیو تحل هیاطالعات موجود، تجز قیاز طر ستیبا یعملکرد سازمان، م

 
 يریگ میتصم

شـوند، لـذا همـواره     لیبه دانـش تبـد   توانند یاطالعات م که ییاز آنجا
مطـرح باشـند.    ،يریگ میتصم بانیفاکتور پشت کیبه عنوان  توانند یم

 رکـن  سـه  معمـوال  است، شده داده نشان 4-1 شکل در که طور همان
 يریـ گ متصمی منظور در تعامل با هم به تیفیو ک نهیزمان، هز اساسی
 .شوند یم ادهاستف

 
 يرگی میارکان تصم -4-1کل ش

 
مـرتبط   بـه نـوعی بـه مکـان و موقعیـت زمینـی       اطالعات،بسیاري از 

شـود. امـروزه،    گفتـه مـی   1باشند. به این اطالعات، اطالعات مکانی می
ترین منابع مورد نیاز بـراي   ترین و کلیدي اطالعات مکانی یکی از مهم

رونـد. اهمیـت ایـن     گیري به شمار مـی  ریزي و تصمیم مدیریت، برنامه
ها به عنوان رکن چهارم  اطالعات تا حدي افزایش یافته است که از آن

 شود. گیري، یاد می در تصمیم
 
 

 ساز میبه عنوان رکن چهارم تصم یکاناطالعات م -5-1شکل 
 
 تواننـد  یم برند، یم  بهره يساز میدر امر تصم یکه از اطالعات مکان ییها سازمان ایاست، اشخاص  یهیبد

 .ندیاتخاذ نما ن،یریرا نسبت به سا يتر آگاهانه میتصم

                                                                 
١. Geospatial Information 

 زمان

 هزینه

 کیفیت

 زمان

 هزینه

 کیفیت

اطالعات 
 مکانی



 Pythonبا  WebGISنویسی  آموزش کاربردي برنامه 18  

 هاي مکانی چیست؟. داده5.2
 ي. بـرا ییایهمان طول و عرض جغراف ایبرحسب مختصات  ها، دهیعبارتند از موقعیت پد یمکان هاي داده

، 2-1در نظر گرفته شـوند. طبـق شـکل     یمکان يها به عنوان داده توانند یها و مختصات، م مثال، آدرس
 :دیدقت کن ریسطح قرار دارند. به اعداد ز نیتر نییدر پا یمکان يها داده

)51.3719 35.6913 (-1 
)51.3718 35.6913 (-2 
)51.3717 35.6913 (-3 
)51.3716 35.6913 (-4 
)51.3715 35.6913 (-5 
)51.3716 35.6911 (-6 

 نیـ کـه ا  میدان یکه فاقد معنا و مفهوم هستند. در واقع ما نم باشند یزوج مختصات م ياعداد، تعداد نیا
 .مییگو یم یمکان يها-مختصات، داده نیمختصات، واقعا معرف چه هستند. پس به ا

 مکانی چیست؟. اطالعات 6.2
اطالعات، شـکل معنـادار    نیداشت. ا میرا خواه یدر سطح دوم، اطالعات مکان د،یدقت کن 2-1به شکل 

و بـا   میـ آن را دار يها که مختصات گوشه دیملک را تصور کن کیمثال،  ي. براباشند یم یمکان يها داده
 چنـد  نیـ ا ه اسـت.  شـد  میترسـ  6-1مطـابق شـکل    یچندضلع کیآن،  يها استفاده از مختصات گوشه

 .باشد یم ن،یزم يملک بر رو کیدر خصوص  یمعرف اطالعات مکان ،یضلع

 
 ملک کی یمعرف اطالعات مکان یچند ضلع -6-1شکل 

 
و نقـاط   میا که مختصات بدون معنا بودند را رسم کرده یمکان يها همان داده د،ییدقت نما 6-1به شکل 

معنا  يدر حال حاضر دارا یمکان يها شده است. داده لیتشک 1پارسل کی نکی. امیرا به هم متصل نمود
 ریصورت نقشه، تصـاو  به شتریب ،ی. اطالعات مکانمیا را بدست آورده یاند و ما اطالعات مکان و مفهوم شده
از سـامانه اطالعـات    سـت یبا یبه دانش، مـ  یاطالعات مکان لیتبد ي. براشوند یداده م شیو نمودارها نما

 .مییاستفاده نما یمکان
 

                                                                 
١. Parcel 
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 ست؟یچ یسامانه اطالعات مکان. 7.2
براي مدیریت و تجزیـه   يا انهییک سیستم را شود، یم دهینام GISکه به اختصار،  1یسامانه اطالعات مکان

 تیریبـا مـد   میتوان یما م ،یبا استفاده از سامانه اطالعات مکان قتیاست. در حق یو تحلیل اطالعات مکان
. سـامانه  میینمـا  لیتبـد  ،يریگ میموثر در تصم يها ها را به دانسته آن ،یاطالعات مکان لیو تحل هیو تجز

 را داشته باشد. 7-1شده در شکل  هیارا يها تیقابل دیبا یاطالعات مکان

 
 یسامانه اطالعات مکان کیدر  يا هیپا هاي تیقابل -7-1شکل 

 
GIS را  يتـر  درست میتا تصم کند یهستند به ما کمک م یها که همان اطالعات مکان با استفاده از نقشه
با توسعه سریع و شگرف خود، قابلیت و توانایی تهیه و پردازش  ،ی. بنابراین، سامانه اطالعات مکانمیریبگ

 .آورد یهاي مختلف را فراهم م ریزي هاي متنوع و حساس مورد نیاز در برنامه داده
 

 GISدهنده  لیتشک ياجزا. 3
است که بـا هـم کـار     ییاز اجزا يا سامانه، مجموعه میسامانه است و گفت کی GISکه  میدیتا کنون فهم

 ،یاطالعـات  هـاي  کـه سـامانه   میـ داد حیتوضـ  نی. همچنـ کننـد  یرا دنبـال مـ   یو هدف مشخص کنند یم
 ن ، روشن استی. بنابراکنند یو پردازش م ياطالعات را نگهدار ای ها هستند که داده اي انهیرا هاي سامانه

گوناگون، ساخته شـده اسـت. در    يها کاربرد يبرا گریکدیقسمت متصل و وابسته به  نیاز چند GISکه 
 آورد. میرا خواه یسامانه اطالعات مکان کی هاي ادامه، بخش

 

 GIS دهنده لیتشک ياجزا
 شده است: لیبخش تشک 5از  یسامانه اطالعات مکان هر

 افزار سخت .1
 افزار نرم .2
 کاربران .3
 ها داده .4
 ها روش .5

 

                                                                 
١. Geospatial Information System 

 جمع آوري و ذخیره اطالعات مکانی

 نمایش اطالعات مکانی

 تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی

  خروجی دادن از اطالعات مکانی و نتایج تحلیل ها
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 GIS دهنده لیتشک ياجزا -8-1شکل 

 افزار. سخت1.3
 زات،یـ تجه نی. اباشد یم یسامانه اطالعات مکان ياجرا يبرا یفن زاتتجهی هرگونه افزار، منظور از سخت

 رهیـ ذخ يبـرا  یبـا حافظـه کـاف    GISافزار -نرم ياجرا يبا توان الزم برا اي انهیمورد شامل را نیدر کمتر
نقشـه،   ياسـکنرها  ریـ نظ یو خروج يورود هاي شامل دستگاه توانند می ها دستگاه ری. ساباشد می ها داده

 .باشند و...  لیتبلت و موبا هاي ، دستگاهGPS هاي چاپگرها، دستگاه

 افزار. نرم2.3
همـراه) اجـرا    يهـا -دسـتگاه  ایـ  انـه رای( افـزار  بخش سخت ياست که بر رو اي برنامه افزار، منظور از نرم

 باشد. ریز هاي تیقابل يحداقل دارا دبای افزار نرم نی. اشود یم
 

 GIS افزار نرم کی يدیکل هاي تیقابل
 باشد: ریز هاي ییتوانا يحداقل دارا دیبا GIS افزار نرم هر

 یمکان هاي ورود داده .1
 یرمکانیو غ یمکان هاي داده يو نگهدار رهیذخ .2
 یمکان هاي از داده یو خروج شینما ل،تحلی پردازش، وجو، پرس .3
GUI ای یکیگراف يواسط کاربر .4

 ها تیآسان به ابزارها و قابل یدسترس يساده برا 1

 . کاربران3.3
آمـاده، وجـود دارنـد امـا از آنجـا کـه ممکـن اسـت          شپی از صورت به يمتعدد GIS افزارهاي امروزه نرم

 و کننـد  عمـل  هـا  سـازمان  يازهـا یشـده متناسـب بـا ن    سازي بومی صورت موجود نتوانند به افزارهاي نرم
 داشـته  وجـود  ها آن يکاربرپسند زنی و ها آن اتعملی انجام روش ها، آن کاربري در واسط هایی یدگیچپی

 ياز کارهـا  یکـ یو  کننـد  یمـ  تیـ فعال GIS نهیهم وجود دارند که در زم يمتعدد هاي شرکت لذا باشد،
 يبـرا  تواننـد  مـی  هـا  شـرکت  نیاست. معموال ا سفارشی صورت به GIS هاي سامانه دتولی ها، آن یتخصص

 کنند. دیمناسب را تول GIS افزار نرم کیسازمان شما، 
                                                                 
١. Graphical User Interface 


