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 پیشگفتار
روشن  بیش از پیش های اجرایی گوناگون کشور، طی سالیان گذشته، اهمیت زیرساخت داده مکانی برای دستگاه
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مستند حاضر با  ،(«14/09/1396 -0/1 نگارشی )سازمان SDI استقرار یالگو»این اساس و در پی مفاد مندرج در 

. گردیدتدوین  SDIدرخصوص برداری کشور  موجود در سازمان نقشه تخصصی رویکرد مستندسازی تجربیات
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 در مراحل مختلفعنوان اعضای گروه  افراد نامبرده ذیل بهمورد بررسی و بازنویسی قرار گرفت.  ،کارشناسینشست 

 :(الفبا حروف ترتیب )به اند داشتهمشارکت تدوین سند 
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 مقدمه 1

انداز و  عنوان محور اصلی توسعه مطرح بوده و اصطالحاً توسعه پایدار مبتنی بر دانایی، چشم در عصر حاضر، دانایی به

باشد. توسعه مبتنی بر دانایی بر این امر  جمله ایران میدنیا از  بسیاری از جوامع و کشورهای مهم اهدافیکی از 

های موجود و تاثیرگذار بر جامعه،  یزی با دانش کافی نسبت به محیط، جریانر گیری و برنامه تاکید دارد که تصمیم

های جامعه انجام پذیرد. چنین دانشی نیز با در اختیار داشتن اطالعات  های آتی و نیازمندی های جاری، برنامه فعالیت

 گردد. اصل میو قابل اعتماد ح با کیفیت

سازی،  ها در امور مختلف تصمیم ی مورد نیاز سازمانها داده% 80 از طرفی، مطالعات علمی گویای آنست که بیش از

های مکانی دارند.  ریزی، اجرا و حتی عملیات روزمره ذاتاً مکانی بوده یا ماهیت و ویژگی گیری، مدیریت، برنامه تصمیم

مکانی دارند. ها وابسته به موقعیت مکانی بوده و یا تأثیر  همچنین مشاهده شده است که قسمت اصلی همه تصمیم

مکانی مناسب، قابل  یها دادهوجود، دسترسی و استفاده از  بنابراین جهت نیل به توسعه پایدار مبتنی بر دانایی،

SDIیا  امروزه زیرساخت داده مکانی. باشد میریزی اجتناب ناپذیر  گیری و برنامه اعتماد و باکیفیت در فرآیند تصمیم
1 

ها در  رنامه بسیاری از دولتز منابع مکانی موجود در کشور بوده و از این رو در  براهکاری برای دسترسی و استفاده ا

 .گنجانده شده است سطوح مختلف ملی، استانی و محلی

های دسترسی،  ها، استانداردها، شبکه ای از سیاست هجموعم"اینطور تعریف نمود:  توان میرا  زیرساخت داده مکانی

سازی، دسترسی و استفاده  آوری، ذخیره یروهای انسانی که امور مختلف تولید، جمعها و ن ی مکانی، سازمانها داده

 "سازد. ی مکانی را تسهیل و هماهنگ میها دادهبهینه از 

از  SDIگفت  توان میمختلف،  یدر کشورها یساخت داده مکان یرز یمختلف مطرح شده برا های مولفه بندی با جمع

برای  .هستند مکانی یها دادهو  )و مردم( ها ، سازمانSDIاصلی  رکاناز ا رکندو  رکن یا جزء تشکیل شده است. 5

شبکه  شاملکه  بودهدیگر مورد نیاز  جزءی مکانی را بتوان تسهیل کرد، سه ها دادهها و  اینکه ارتباط بین سازمان

 .باشند یم ها و استانداردها سیاست، عنوان یک ابزار و محیط فیزیکی برای تبادل داده هب 2دسترسی

 از مناسب زیرساخت یک ایجاد با جامعه، ریزی برنامه و گیری تصمیم نظام بهبود و ارتقاء توان را می SDIهدف اصلی 

 یها دستگاه کلیه همکاری و مشارکت زمینه آوردن همفرا طریق از زیرساخت این که نمود بیان مکانی یها داده

صی، دانشگاهی و تحقیقاتی در مدیریت بهینه خصو های بخش و( روزمره های فعالیت از بخشی عنوان هب) اجرایی

 پردازش گذاری، اشتراك به تبادل، نمایش، بازیافت، رسانی، بهنگام سازی، ذخیره تولید، مطالعه، از اعم مکانی یها داده

  .گردد می حاصل کارگیری هب و

                                                                        

1 - Spatial Data Infrastructure (SDI) 

2 - Clearinghouse 
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که عمالً برای استفاده -های مختلف  ازمانبا کیفیت مناسب در س ع اطالعات مکانیدر شرایط فعلی، کشور دارای مناب

ی مختلف برای ها سازمانهای موجود در  . اما باید امکان استفاده از این سرمایهباشد می -ها بوده خاص آن سازمان

محقق  SDIو کاربران دیگر وجود داشته باشد که این امر با توسعه  ها سازمانکارگیری در کاربردهای دیگر توسط  به

 خواهد شد.

و  Clearinghouseسازی  ی مکانی با تاکید بر پیادهها دادهزیرساخت  اندازی راهدر این مستند، مبانی علمی و عملی 

 عنوان به پورتالمستند، بر ژئو ینا غالب تمرکز های مرتبط با آن، تبیین شده است. الزم به ذکر است ساخت سرویس

و مفاهیم پایه مورد نیاز  در فصل دوم، مبانی نظریاساس،  بر این. باشد میهای دسترسی  بخش مهمی از رکن شبکه

سازمان  Clearinghouseزیرساخت داده مکانی از قبیل اجزای زیرساخت داده مکانی، معماری  اندازی راهبرای 

های سوم و چهارم به  کشور و استانداردهای به کار رفته در آن مورد بحث قرار گرفته است. در فصل برداری نقشه

WMSسازمان مانند  SDIهای استاندارد مورد استفاده در  ی ساخت سرویسمبان
1 ،WMTS

2 ،3
WFS، 4

WCS، 
5

WPS  وCS-W
نیز مراحل نصب  أ در پیوست وپرداخته شده است. در فصل پنجم ژئوپورتال سازمان معرفی  6

های های دادهیری در زیرساختافزارهای قابل به کارگالزم به ذکر است نرم های مورد نیاز ارائه شده است.افزار نرم

افزارهای معرفی شده صرفاً براساس تجربیات موجود مکانی، منحصر به موارد معرفی شده در این مستند نبوده و نرم

افزارها مشابهت زیادی با اند. البته اصول کلی حاکم بر این دسته نرمبرداری کشور، به کار گرفته شده در سازمان نقشه

  یکدیگر دارند. 

                                                                        

1 - Web Map Service 

2 - Web Map Tile Service 
3 -Web Feature Service 

4 - Web Coverage Service 

5 - Web Processing Service 
6 - Catalogue Service for the Web 
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 مباني نظري و مفاهیم پايه 2

 رسانی یکی از موانع اساسی در راه تحقق خدمات توان میقابل استفاده و بهنگام را  دم دسترسی به اطالعات دقیق،ع

ای  ، عدم قطعیت در کسب نتیجهعات ناقصالتصمیمات بر اساس اطاتخاذ  ،ی مختلف دانست. اغلبها سازمانکارا در 

همچنین عدم آگاهی از وجود داده در  .گرددریسک و مخاطره منجر و یا ممکن است به دنبال داشته  همطلوب را ب

قت و به اتالف و آوری داده را موجب شده که خود منجر ی مختلف، موازی کاری درخصوص جمعها سازمان

 های گزاف گردیده است. هزینه

توان مطالعات مربوط به آمایش  ا، میگیری، مدیریت و اجر مکانی در امور تصمیم یها دادهبردن به نقش  پی با

یابی مراکز  ت جدید، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، مکاناسرزمین، مدیریت بحران، احداث منابع و تاسیس

ی ها دادهل نیازمند به ئهایی از مسا عنوان نمونه ریزی حمل و نقل و بسیاری از موارد مدیریتی را به خدماتی، برنامه

ی مکانی در تولید اطالعات و دانش برای ها دادهامل و بهنگام برشمرد. بنابراین جایگاه مکانی صحیح، دقیق، ک

 .باشد میای مطلوب و کارآمد بسیار حائز اهمیت  نتیجهگیری، مدیریت و اجرا و در نهایت در رسیدن به  تصمیم

 مود:به چهار دسته ذیل اشاره ن توان میمکانی  های دادهاز مهمترین مشکالت استفاده از 

 موجودیت داده مکانی 

  ی موجودها دادهدر دسترس بودن 

 ی مکانیها دادهکارگیری  هقابلیت ب 

  ی مکانیها دادهمیزان استفاده از 

و متولیان تولید  ها دادهمربوط به  ،کارگیری هشایان ذکر است که سه مشکل موجودیت، در دسترس بودن و قابلیت ب

، مربوط به  که مشکل میزان استفاده . درحالیشود میپرداخته آن تصمیمات به گذاری و اتخاذ  داده بوده که با سیاست

 .باشد میی مکانی ها دادهکاربران 

 .شود میجداگانه بررسی  صورت بهها  بندی بیان شده، در ادامه هر یک از مشکالت و اجزای آن طبقهبا توجه به 

 داده مکانی موجودیت : 

به موجودیت داده است. این مشکل خود شامل دو مبحث وجود داده  اولین مشکل کاربر داده مکانی مربوط

مانی ی مکانی مورد نیاز یک کاربر در هیچ سازها داده. در برخی مواقع ممکن است باشد میو کامل بودن آن 

. شوند میدر چند سازمان تهیه و نگهداری زمان  یی وجود دارد که همها دادهموجود نباشد. حال آن که 

گفت در سیستم موجود، در مواردی فقدان داده و در مواردی موازی کاری وجود دارد.  توان یمبنابراین 
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کامل نیستند  ها داده و بودهموجود ی مورد نیاز کاربر ها دادهعالوه بر موضوع یاد شده گاهی فقط بخشی از 

 مطرح است. ها ادهددر بحث موجودیت  ها دادهکامل بودن  عنوانکه این مساله نیز  مشکل سازبوده و با 

  ی موجودها دادهدر دسترس بودن 

 چه فرض کنیم داده وجود داشته و نیاز است. چنان ی مکانی، در دسترس بودن داده موردها دادهمشکل دوم 

. باشد میمل چند موضوع امکان دسترسی به داده بوده که خود شا ،، مسئله دوم مورد بررسیباشد میکامل 

ها در زمینه اطالعات مکانی  رسانی نامناسب سازمان نه در دسترس بودن، اطالعح در زمیاولین موضوع مطر

د و در نهایت عدم ی موجوها دادهبه عدم اطالع کاربر از  موجود در سازمان مربوطه بوده که خود منجر

رسانی به نحو صحیح صورت پذیرد، موضوع  . در صورتی که فرض کنیم اطالعشود می ها دادهدسترسی به 

بت تولیدکنندگان به ارائه غدر این رابطه مسایل امنیتی جامعه یا مسایل فرهنگی مانند عدم میل و ردوم 

ی مکانی است. یکی دیگر از مسائل اساسی، ها دادهاطالعات بوده که یکی دیگر از موانع دسترسی کاربران به 

. بدین معنی که قانون مشخصی باشد میها  نآو نیز قیمت  ها دادهگذاری مناسب در مورد ارائه  عدم سیاست

 شود میبه کاربران وجود نداشته و این امر باعث  ها دادهمبنی بر طریقه ارائه اطالعات مکانی تولیدکنندگان 

 تصمیم بگیرند. ها دادهای در مورد ارائه  سلیقه صورت به ها سازمان

 ی مکانیها دادهکارگیری  هقابلیت ب 

داده است. اگر فرض کنیم داده موردنظر  کارگیری بهقابلیت  ،انیمک های داده استفاده ازسومین مشکل 

آید که این داده تا چه حد قابل استفاده است. به  موجود بوده و در دسترس نیز باشد این سوال پیش می

 باشد  مطرح می بیان دیگر میزان مطابقت داده با نیاز کاربر تا چه اندازه است. که این مسئله از چند جنبه

رسانی و نیر بازه  هنگام، آخرین تاریخ بها داده، به هنگام بودن ها دادهمشخصات مقوالتی از قبیل  ملکه شا

 .باشد می ها داده رسانی زمانی بهنگام

  ی مکانیها دادهمیزان استفاده از 

در بیشتر موارد حتی در صورت وجود و دسترسی به داده و حتی مناسب بودن آن از لحاظ  ،رغم انتظارب

، میزان استفاده از داده مکانی بسیار کم است. یکی از دالیل این مشکل، عدم کارگیری بهت و قابلیت کیفی

 .باشد میی اطالعات مکانی ها سیستمآگاهی از اهمیت داده مکانی و همچنین 

ی ها هدستگاو  ها سازمانها و  این است که دولت زیرساخت داده مکانی هدف اصلیتوان گفت که  با توضیحات فوق می

روز  بندی شده و به الیه ،شده پردازش ه،ی مکانی پایها دادهترین زمان ممکن به  اجرایی با کمترین هزینه و در کوتاه

 . شود میراه حلی برای مشکالت مذکور محسوب  SDIدر واقع . شده دسترسی داشته باشند
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 ي مکانيها دادهاجزاي زيرساخت  2-1

تولیدکننده  ها سازمانی مکانی هستند. برخی ها دادهو  ها سازمان ،ی مکانیها دادهزیر ساخت  دو جزء از اجزاء اصلی

ی تولید شده دسترسی پیدا کنند. باید توجه ها دادهنیاز دارند به  ی مکانیها دادهی ها کننده پردازش .داده هستند

برای تسهیل ارتباط ند. شو نوع جدیدی از اطالعات بوده که وارد چرخه اطالعات می ی پردازش شدهها دادهداشت که 

عنوان یک ابزار و  هب« )شبکه دسترسی» شاملبوده که دیگر مورد نیاز  رکنمکانی، سه  یها دادهها و  بین سازمان

است. در ادامه به بررسی هر یک از این ارکان « استانداردها»و  «ها یاستس»(، محیط فیزیکی برای تبادل داده

ی مرتبط با علوم ها یفناورخصوص  ی روز، بهها یفناوراز  همه این ارکان،که  به ذکر است الزم پرداخته خواهد شد.

فتوگرامتری و سیستم تعیین موقعیت جهانی( و ، سنجش از دور، مکانیمهندسی ژئوماتیک )نظیر سیستم اطالعات 

 نشان داده شده است. 1شکل . طرحواره ارکان زیرساخت داده مکانی در هستند متأثرفناوری اطالعات 

 

 یمکان داده رساختیز ارکان وارهحطر :1شکل 

 ها سیاست 2-1-1

و راه کارهایی است که نحوه ایجاد، نگهداری، دسترسی و استفاده از  ها یمشخط  ها، نامه مقررات، آئینمجموعه 

. همچنین، شرایط مناسب جهت سازد یمرا الزامی  گیری از آن بهره ی مکانی را تسهیل وها دادهاستانداردها و 

. الزم است مالحظات مربوط به اسناد باالدستی آورد یممکانی فراهم  دادهمشارکت و همکاری را در ایجاد زیرساخت 

 ی دولتی و غیر دولتی نیز مدنظر قرار گیرد.ها بخشو برقراری تعامالت با سایر 

 استانداردها 2-1-2

یا نتایج مورد نظر را جهت ایجاد نظم در یک حوزه خاص  ها روشواعدی هستند که خصوصیات فنی، مجموعه ق

یی است که خصوصیات فنی مربوط به ها روش. این رکن از زیرساخت داده مکانی شامل قواعد و ندینما یممشخص 
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؛ کند یمی دسترسی را تعیین اه طیمحی دسترسی و ها شبکهی، ا انهیرای ها سیستمی، فناور، 1فرادادهه مکانی، داد

ی، ساز کپارچهی، انتشار، پردازش، یگذار اشتراك که مواردی مانند تولید و نگهداری، جستجو، تبادل، به طوری به

 ( فراهمو گسترده از منابع داده مکانی )اعم از داده، سرویس، مستندات، فراداده و غیره جانبه همهسازگاری و استفاده 

 گردد.

 دسترسي شبکه 2-1-3

و غیره( است که امکان جستجو و  ها پروتکل، افزارها سخت، هاافزار نرماعم از ) ییها رساختیزو  ها یفناورمجموعه 

، ها طیمح، ها شبکه. بسترهای مخابراتی، آورد یمدستیابی به منابع داده مکانی را با سطح امنیت قابل قبول فرآهم 

 .رندیگ یممله مواردی هستند که در این رکن مورد توجه قرار ی مرتبط از جها یفناورابزارهای جستجو و تبادل و 

 

  2-2  محسوب شده، در بخش SDI، خروجی ملموس و عینی Clearinghouseی یا همان شبکه دسترسجا که  از آن

 .شود میبا تفصیل بیشتر به آن پرداخته 

 ي مکانيها داده 2-1-4

ی ها دادهو شامل  باشد میبه یک موقعیت یا محدوده مکانی مشخصی مرتبط و منتسب است که  دادهمنظور نوعی از 

ی و آور جمع. تولید، گردد یمو عوارض )طبیعی یا مصنوعی( مختلف  ها دهیپدی توصیفی مربوط به ها دادهموقعیتی و 

ی مکانی هستند ها دادهمرتبط با مدیریت پایگاه داده از جمله موارد  ستمیسو  داده گاهیپا ،فراداده وی داده ساز رهیذخ

 .رندیگ یمکه در قالب این رکن مورد توجه قرار 

 و مردم ها سازمان 2-1-5

ی مکانی مطرح است. فرآیندها، ها داده کننده استفادهو  کننده پردازشدر این رکن، موضوعات مربوط به تولیدکننده، 

و مردم از جمله مسائل مختلفی  ها ازمانس، مسائل فرهنگی، سطح آگاهی، تخصص فنی و ... مرتبط با ها سیستم

 .رندیگ یمهستند که در ارتباط با این رکن مورد توجه قرار 

 برداري كشور سازمان نقشه Clearinghouseمعماري  2-2

سپس نحوه تعامل این اجزا با  و معرفیبرداری کشور،  سازمان نقشه Clearinghouseدر این بخش، ابتدا اجزای اصلی 

 .ارائه شده است 1-5 سازی این شبکه در بخش  الزم به ذکر است مشخصات پیاده .گردد یکدیگر تشریح می

                                                                        

1 - Metadata 
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1پورتال کلمه :ژئوپورتال −
پورتال در  است و شدهتعریف  "مدخل" و "درگاه" ،"دریچه" لغت های فرهنگ در 

ای  به مجموعه ندتوان می آن به رجوع با اینترنت کاربران که تمجازی اس دنیای معنای درگاهی به اصطالح وب، به

منظور  از وب پورتال است که به ینوع ژئوپورتالاز منابع توزیع یافته متعدد دست یابند.  موردنیاز از خدمات

 .گردد ایجاد می غیرهو  زیآنال ش،یرایو ش،ینماامکاناتی مانند  نیو همچن مکانیبه اطالعات  یو دسترس افتنی

  سازد. ، امکان جستجو در منابع مکانی غیرمتمرکز در وب را فراهم میژئوپورتال

2کنسرسیوم جهانی وبهاي مکاني:  سرويس وب −
نوعی »سرویس را چنین تعریف می نماید:  خالصه وب طور به 

بل ی که جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبکه طراحی شده است و دارای یک تعریف قاافزار نرمسیستم 

بر طبق این تعریف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده  ها سیستمکه دیگر  باشد میپردازش توسط ماشین 

 سرویس وب« تبادل خواهند نمود. های خود را تحت پروتکل ارتباطی مشخصی تعامل خواهند داشت و پیام

یافته و لزوم  به ماهیت توزیع با توجه .دهد بوده که خدمات مکانی مختلفی را ارائه می سرویس وبمکانی، نوعی 

. ها مورد استفاده قرار گیرد ها، الزم است استانداردهای مشخصی در ایجاد و انتشار آن سرویس وب 3پذیری تعامل

. با توجه به شود میتهیه و منتشر  4از طریق کنسرسیوم مکانی متن باز های مکانی سرویس وباستانداردهای 

 مجزا به آن پرداخته شده است. صورت به 2-3-2 در بخش  OGCاهمیت 

. فراداده در این مخازن معموالً در قالب باشد می سازی فراداده ای برای ذخیره پایگاه داده :5مخزن فراداده −

XML  شود مینگهداری. 

 .نماید ا فراهم میی است که امکان جستجو در مخازن فراداده و ارائه نتیجه رسرویس وب: 6كاتالوگ سرويس −

سط یک جستجو تو ی موردهاهای مکانی و کاتالوگ سرویسیسسرو سرویسی است که :7ثبتسرويس  −

 گردند.ثبت میدر آن ژئوپورتال، 

سیستم، کاربر بدین گونه است که در این  Clearinghouseنشان داده شده، روند کار در  2 شکلکه در  طور همان

را  ها دادهها داخل مخزن فرا درخواست خود را به ژئوپرتال فرستاده، ژئوپورتال هم از طریق اتصال به کاتالوگ سرویس

ی ها دادهجستجو کرده و در صورت یافتن نتیجه، آن را از طریق یک رابط کاربر استاندارد به کاربر در قالب لیست فرا

های مکانی مانند نمایش یا بارگذاری را پشتیبانی کنند،  ی مربوطه، سرویسها ادهد. اگر سرور دهد میموجود ارائه 

 د داده را مشاهده یا بارگذاری نماید.توان میکاربر 

                                                                        

1 - Portal 

2 -W3C (World Wide Web Consortium) 

3 - Interoperability 

4 - Open Geospatial Consortium 

5 - Metadata Repository 

6 - Catalogue Service 

7 - Registry Service 

https://techterms.com/definition/w3c
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 برداری کشور سازمان نقشه Clearinghouse یمعمار :2 شکل

 برداري كشور سازمان نقشه Clearinghouseكار رفته در  هاي بهافزار نرم 2-2-1

 ی،مناسب یافزار نرممختلف، بستر  هایافزار نرم میانالزم است از  یمکان یها داده یرساختاستقرار ز یدر راستا

 چون هم هاییافزار نرم در این راستاگردد.  یو سفارش سازی یادهکشور، انتخاب، پ یازهایو ن یطمتناسب با شرا

GeoNode ،ESRI Geoportal ،geOrchestra ،EasySDI  وDegree  یوجود امکانات یلدل ه. بتوسعه داده شده است 

اجازة  یساننو کد، به برنامه ییرتغ زمینۀ آوردن متن باز با فراهم هایافزار نرم) 1باز متن ،افزار نرمچون سهولت نصب  هم

مناسب جهت  ای گزینه عنوان به GeoNode رافزا نرممناسب،  یبانی( بودن و وجود پشتدهد می را ها گسترش برنامه

  د.شیده کشور برگز برداری سازمان نقشه ژئوپرتال یجادا

GeoNode  باشد می یمکان یها دادهو انتشار  یریتمد برای افزار نرم یکو  یاطالعات مکان یریتمد یستمس یک .

. هر نماید ینقشه را فراهم م نمایش و ها دادهفرا ،ها داده یباجازه ترک GeoNode شده در تعبیه  داده یریتمد یابزارها

محدود به کاربران خاص  یاجازه دسترس یا هگذاشت شتراكبه ا یستمدر س یصورت عموم به توان میمجموعه داده را 

. اجزاء مهم باشند میمتن باز  مفهومها براساس  شده است که تمام آن یلتشک یمختلف یاز اجزا یستمس ینداد. ا

 :عباتند از GeoNode دهنده یلتشک

  داده یگاهپامدیریت PostgreSQL :متن باز و قدرتمند است  ای رابطه-شیداده  یگاهپا یریتیمد یستمس یک

 .سازد یرا فراهم م یمکان یها داده یابیو باز یساز یرهامکان ذخ  PostGIS ماژول یقکه از طر

 چارچوب وب Django :ده باتوسعه داده شو متن باز  آزاد وب چارچوب یکPython  ینا یاست. هدف اصل 

 یجادو ا یامکان طراح Django .زمان است یندر کمتر یچیدهو پ ای حرفه های یتچارچوب ساخت آسان سا

 سهولت و سرعت با است، شده یهکه در آن تعب ییوجود امکانات و ابزارها دلیل بهتحت وب را  های برنامه

 .نماید می تر آسان نویسان برنامه یو کار را برا کند یم فراهم

                                                                        

1 - Free and Open Source Software (FOSS) 
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 GeoServer :یبرخ یجادامکان ا افزار نرم ایناست.  یمکان یها دادهانتشار  یبرا 1متن باز ای سرورنقشه یک 

سرور  ینا. سازد یفراهم م را CS-Wو  WMS ،WMTS ،WFS ،WCS، WPS شامل OGC یاستانداردها

هر دو نوع  یبرا SQL Server وPostGIS ، Oracle مانند یجرا یمکان یها داده یگاهارتباط با پا یتقابل

 .دارد را برداریرستر و  یها داده

 GeoWebCache :توسعه داده شده با تحت وب 2یبرنامه کاربرد یک Java یرهذخ یو از آن برا باشد می 

 یکعنوان  بهمستقل یا  صورت به دتوان میبرنامه  ین. اشود می، استفاده WMTS یسحاصل از سرو 3های یلتا

 .اضافه گردد GeoServer به 4هافزون

 Apache Tomcat  : یسینو متن باز با استفاده از زبان برنامه افزار نرم یک Java انتشار  یکه برا باشد می

توسعه  یباز و مشارکت یطمح یکدر  Apache Tomcat افزار نرم. گیرد یصفحات وب مورد استفاده قرار م

5گواهیداده شده و تحت 
 Apache License version  درشود میمنتشر . GeoNode به افزار نرم یناز ا 

  گردد. میشبکه استفاده  یدر فضا GeoServer شده در یجادا های سرویس انتشار منظور

 pycsw : یاستانداردها مبتنی برکاتالوگ سرور  یساز یادهپحاصل  OGCبا استفاده ازکه  باشد می Python 

بر  یمبتن ی فراداده ین. همچنسازد یفراداده را فراهم م یو جستجوامکان انتشار  pycsw .است نوشته شده

  کند. یم یجادا یزفراداده را ن یاستانداردها

 برداري كشور سازمان نقشه Clearinghouseدر كار رفته  استانداردهاي به 2-3

ISOالمللی  از استانداردهای منتشر شده توسط دو مرجع بین زیرساخت داده مکانیر د
فاده شده که در است OGCو  6

 .شود میها پرداخته  ادامه این بخش، به معرفی آن

  ISO -سازمان جهاني استاندارد  2-3-1

کشور عضو این نهاد  164ی استاندارد ها سازمانسازمان جهانی استاندارد، سازمانی مستقل و غیردولتی متشکل از 

طریق تولید از المللی است. این سازمان  بانه بیندهنده استانداردهای داوطل . این سازمان بزرگترین نهاد توسعهباشد می

این سازد.  المللی را فراهم می زمینه تسهیل تجارت بیناستانداردهای مشترك و مورد توافق کشورهای مختلف 

استاندارد مختلف شده که طیف وسیعی از موضوعات مختلف ازجمله  20000سازمان تاکنون موفق به تولید بیش از 

دهد. استفاده از این استانداردها از یکسو منجر به تولید محصوالت و خدمات  ا تحت پوشش قرار میاطالعات مکانی ر

                                                                        
1 - Open Source Map Server 

2 - Application 

3 - Tiles 

4 - Plug-In 

5 - License 

6 - International Standard Organization (ISO) 
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کنندگان  باکیفیت، مطمئن و امن توسط تولیدکنندگان شده و ازسوی دیگر منجر به ایجاد اطمینان خاطر مصرف

استاندارد از استاندارهای  100یش از گردد. ب المللی می محصوالت تولید شده براساس استانداردهای پذیرفته شده بین

های  ی مکانی ازجمله فرمت داده، فراداده وسرویسها دادههای مرتبط با  تولید شده توسط این سازمان در زمینه

 .باشد میاین سازمان، متولی ارائه استاندارد در حوزه اطالعات مکانی  TC211کمیته فنی  .باشد میمکانی 

 :اند شدههای ذیل تولید  ی مکانی براساس دیدگاهها دادهتبط با استانداردهای اشاره شده مر

 ی مکانی تولید شده و به اشتراك گذاشته شده توسط تولیدکنندگان مختلف، باید امکان ترکیب و ها داده

ی مختلف، ها دادهتعامل را داشته باشند. یعنی بایستی امکان تعامل داده دربین سکوهای مختلف، پایگاه 

های مکانی  ها و سرویسافزار نرمهای کاربردی مختلف میسر باشد. لذا  نویسی مختلف و برنامه نامههای بر زبان

های  ها باید از فرمتافزار نرمای مختلف را داشته باشند. درواقع  های داده باید امکان خواندن و نوشتن فرمت

تفاده نمایند تا امکان انتقال داده ی مکانی در یک فرمت مشترك اسها دادهسازی  استاندارد برای ذخیره  داده

از یک سیستم به سیستم دیگر فراهم شود. انجام این امر با استفاده از استانداردهای داده مکانی محقق 

 . شود می

 ای از واژگان یکدست و  سازی فراداده براساس مجموعه استانداردهای فراداده نیز امکان ایجاد و ذخیره

 طور انجام جستجوهای مکانی فراهم خواهند ساخت. و همین ها وگکاتالسازگار را برای تولید 

علیرغم که  با موضوع فراداده مکانی بوده ISO 19115 از استانداردهای تدوین شده در این کمیته استانداردیکی 

 کشور برداری نقشه ، در ایجاد زیرساخت داده مکانی سازمانمختلفی در سطح جهان برای فرادادههای  وجود استاندارد

 :باشد میدالیل این انتخاب به شرح زیر  استفاده شده است.

 و در نتیجه پتانسیل باالتر آن در برقراری ارتباط با  مذکور المللی بودن استاندارد بینClearinghouse  سایر

 ای منطقه SDIبرای ایجاد  کشورها

 ر نظر و تاثیرگذاری روی استاندارد امکان اظهاالمللی استاندارد و در نتیجه  عضویت ایران در سازمان بین

  های آتی برای نگارش مذکور

 دلیل مشارکت طیف  ، بهنسبت به ساختار استانداردهای موجود فراداده یتر دارا بودن ساختار جامع

 ای از متخصصان از سراسر دنیا برای تدوین آن گسترده

 سازی قواعد الزم برای بومی دارا بودن 

ای مشترك از  و ایجاد مجموعه (schema)به تعریف اجزای فراداده، ارائه طرحواره  ISO 19115 المللی استاندارد بین

تهیه ساختاری برای توصیف  ،پردازد. هدف از این استاندارد های بسط فراداده می واژگان فنی، تعاریف و روش

 ،ها داده مجموعه تلفیق مستقل، یها داده مجموعه برای توان می را فرادادهاست.  -فراداده -ی مکانی رقومی ها داده

این استاندارد،  .گرفت کار به دهند، می راتشکیل عارضه کی که اشیایی متعدد های و کالس خاص مکانی عوارض
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تر برای انواع داده مکانی و خدمات  کند. فراداده جزیی فراداده مربوط به اطالعات مکانی را با اهداف کلی تعریف می

 .اند شدهو بسط کاربران تعریف ISO19100 های سری مکانی در سایر استاندارد

های کاربر، با تعریف اقالم فراداده  پذیری در جستجوی فراداده را بر اساس نیازمندی استاندارد فراداده امکان تعامل

ان کاربر شده و تسهیل فراداده، مجدد کارگیری هب و بازیابی کند. بدین ترتیب جستجو، صورت استاندارد فراهم می به

تهیه فراداده  .انجام دهند را ی مکانیها دادهاز  استفاده و سفارش ارزیابی، دسترسی، جستجو، ند عملیاتتوان می

در همه سطوح از  SDIسازی  استاندارد، یکی از اقدامات مهم در راستای پیاده  سازی آن به شیوه استاندارد و پیاده

، اجباری بوده یا موکداً 1«هسته»جزای این استاندارد، موسوم به ای از ا دسته کارگیری به جمله سطح سازمانی است.

 صورت بهاز این استاندارد  2که بر اساس حوزه فعالیت، برشی شود میتوصیه شده است. غالباً ترجیح داده 

 د عالوه بر اجزای تعریف شده، اجزای جدیدی را طبقتوان می« برش»ای از اقالم تعریف شده تهیه شود.  زیرمجموعه

 قواعد تعیین شده اضافه نماید. 

 استاندارد ملي فراداده -2-3-1-1

سازی اولیه مجموعه  به منظور مستند ISO 19115المللی  برشی از استاندارد بین عنوان به فراداده یاستاندارد مل

ده هایی مربوط به اطالعات کیفیت و اطالعات قیود دا تهیه شده و شامل اجزای هسته الزامی به عالوه بخش ها داده

اطالعات نگهداری داده، اطالعات  ،داده شناساییهای اطالعات  ی در زمینهاطالعات شامل ISO 19115است. هسته 

و  مکانی، اطالعات گستره داده مکانی یها داده توزیعی، اطالعات مکان مرجعساختار مکانی داده، اطالعات سیستم 

 .باشد میو مرجع داده مکانی  اطالعات مسئول

های زیرساخت ملی داده مکانی و به تبع آن سطوح زیرین آن از  در چارچوب فعالیت زیر موارد تعریف به برش این

 :پردازد می جمله سطح سازمانی

 فراداده اجزای و ها موجودیتها،  و مشروط مربوط به بخش اجباریهای  بند  

 داده، یافتنشامل: ) فراداده یکاربردها از کاملی طیف به دهی سرویس برای نیاز مورد فراداده مجموعه اقل حد 

 رقومی( کاربرد داده و داده تبادل داده،به  دسترسی نظر، مورد کاربری برای تناسبارزیابی 

 در صورت عدم وجود اطالعات  .مکانی داده از استاندارد و تر کامل توصیف منظور به فراداده، اختیاری اجزای

گردد که تا حد امکان نسبت به تکمیل  ، اما توصیه میاز این دسته اجزا صرفنظر کرد توان میمورد نیاز 

 بوجود آید.  ها داده ای در مدیریت ها اقدام شود تا وضعیت بهینه آن

                                                                        

1 - Core 

2 - Profile 
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 از مکانی، داده اشکال به سایر توان می را نمبانی آ ،ولیتهیه شده است  ،رقومی یها داده برایاستاندارد  ایناصوالً، 

سازی این استاندارد در  نحوه پیاده .داد غیرمکانی تعمیم های داده ،چنینهم و متنی مدارك و چارت نقشه، قبیل

 تشریح شده است. 1  فصلزیرساخت داده مکانی در 

 OGC -كنسرسیوم مکاني متن باز  2-3-2

OGC،  ان تحقیقاتی و دانشگاه شرکت، سازمان دولتی، سازم 526ی متشکل از بیش از الملل بینیک کنسرسیوم

. کند می منتشرتهیه و را برای استفاده عموم  1کننده بوده که در یک فرآیند اجماعی، استانداردهای واسط مشارکت

دیگر امکان محصوالت مکانی تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف براساس استانداردهای این کنسرسیوم، با یک

 تعامل را خواهند داشت.

OGCکند باز را به شرح زیر تعریف می متن های استانداردهای ، ویژگی: 

  رایگان و بدون مانع کپی رایت و سایر حقوق  طور به استانداردهااین  -طور عمومی در دسترس هو بآزادانه

 .باشند معنوی، در دسترس می

 هر فردی یا هر در هر زمانی و در هر جایی، بدون هیچ محدودیتی، در دسترس  استانداردهااین  -تبعیض  بی

 .باشند سازمانی می

  شود ای در هیچ زمانی در نظر گرفته نمی ، هیچ هزینهها آندر ازای استفاده  -اعطای مجوز بدون هزینه. 

 ها،  سازی، نسبت به فروشنده هوم پیادهاز نظر محتوا و مف استانداردهااین  -طرف نسبت به فروشنده  بی

 .شوند ا دیگری تبعیض قائل نمیای ب طرف هستند و بین هیچ فروشنده بی

 ها می باشند سازی داده ر مدل و یا فرمت ذخیرهاستانداردها مستقل از هاین  –ها  داده طرف نسبت به بی. 

پذیری را میان  ها هستند که قابلیت تعامل ها و کدگذاری مشخصاتی برای واسط OGCباز  استانداردهای متن

 سازند. ی مکانی مختلف ممکن میها سیستم

بیش  OGCوب سایت رسمی . نشان داده شده اند 1جدول در  OGCشرح مختصری از برخی از استانداردهای رایج 

  ableی مختلف فهرست کرده است.افزار نرمسازی از استانداردهای خود را بین محصوالت  پیاده 450از 

 OGCشرح مختصری از استانداردهای  - 1جدول 

 شرح مختصر استاندارد نام استاندارد رديف

1 Catalogue Service  استانداردی در قالبXML های مکانی  برای در اختیار قرار دادن فهرستی از داده

                                                                        

1 - Interface Standards 
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 شرح مختصر استاندارد نام استاندارد رديف

for the Web 

(CSW) 
 مشترکی را برای یافتن واینترنت است. در واقع، این استاندارد، زبان  درموجود 

  کند. ها تعریف می انجام پرسش روی فراداده

2 
Coordinate 

Transformation 

Service 

 . باشد می، های مکانی دادهاستانداردی برای سرویس تبدیل  سیستم مختصات 

3 Filter Encoding 

(FE) 

یک عبارت . کند تعریف می 1برای تولید عبارت فیلتر XMLاستانداردی در قالب 

بر روی خصوصیات یک عارضه به طور منطقی با هم ترکیب  فیلتر، قیدهایی را

 . کند تا زیر مجموعه مشخصی از عوارض را مشخص نماید می

4 
Geography 

Markup Language 

(GML) 

با کمک این زبان،  .برای بیان اطالعات مکانی است  XMLاستانداردی در قالب 

ی مختلف ها سیستممیان کد درآمده و قابل تبادل  صورت بهتمام اطالعات مکانی 

 است.

5 GML in JPEG 

2000 

2در تصاویر GMLروشهایی را برای استفاده از 
JPEG 2000   به منظور تصویرسازی

به عبارت دیگر این استاندارد، . کند تصاویر( تعریف می 4)کدگذاری 3مکانی

 GML، در قالب JPEG 2000تصاویر ای را به منظور زمین مرجع نمودن  فراداده

در این استاندارد، کلیه اطالعات هندسی و رادیومتریک  یعنی یف کرده است.تعر

 .شود میبیان  GMLتصویر در قالب 

6 Location Services 

(OpenLS) 
 . دهد ارائه میمانند مسیریابی و ...  5مبنا استانداردهایی را برای ارائه خدمات مکان

7 
Sensor Model 

Language 

ای  ، دینامیک و مشاهده برای بیان خصوصیات هندسی XMLاستانداردی در قالب 

 .باشد میها  ها و ماشین ها جهت ایجاد امکان تعامل بین سنجنده شبکه سنجنده

8 

Simple features 

for CORBA  و

Simple features 

for OLE/COM 

ی ها دادهکه امکان دسترسی شفاف به  کند میهایی را تعریف  استاندارد، واسط این

های توزیع  ی پردازشی ناهمگون روی محیطها سیستمنگهداری شده در  –مکانی

های ساده  ها انتشار، ذخیره، دستیابی و پردازش این واسط. سازد را فراهم می –شده 

 . کنند میسر می...( نقطه، خط، پلیگون و )را بر روی عوارض هندسی ساده 

9 
Styled Layer 

Descriptor (SLD) 

تعریف نماد،  های نمایشی عوارض مکانی مانند ل ویژگیبرای کنتر استانداردی

 است. WMSهای استاندارد از قبیل   بر روی بعضی از سرویسآمیزی و ...  رنگ

10 
Web Map Service 

(WMS) 

منظور درخواست و ارائه تصاویر زمین مرجع شده  استانداردیست که یک واسط را به

دهد. جواب درخواست در قالب  ها در محیط وب، در اختیار قرار می از نقشه

 .باشد میو ...  JPEG ،PNGهایی مانند  فرمت

                                                                        

1 - Filter Expression 

2 - Joint Photographic Experts Group 

3 - Imagery Geographic 

4 - Encoding 

5 - Location-Based Services (LBS) 
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 شرح مختصر استاندارد نام استاندارد رديف

11 

Web Map Tile 

Services (WMTS) 
 

. این باشد مییی که دارای حجم باالیی هستند، زمانبر ها داده  WMSبارگذاری

در  -تایل-را در قالب اشکال منظم و کوچکی  ها دادهاستاندارد چگونگی ارائه این 

 کند. از پیش آماده شده بیان می صورت بهتلف و های مخ مقیاس

12 
Web Feature 

Service (WFS) 

ی مکانی در ها دادهسازی  استانداردیست که یک واسط را به منظور دریافت و بهنگام

کند. عملیاتی از قبیل ایجاد، حذف،  از منابع مختلف فراهم می GMLقالب 

قیود مکانی و غیر مکانی بر روی  سازی، قفل کردن و انجام پرسش بر مبنای بهنگام

 عوارض مکانی در این استاندارد تعریف شده است. 

13 
Web Coverage 

Service (WCS) 

 coverageی رستری )ها دادهاستانداردیست که یک واسط را به منظور دسترسی به 

dataکند. برخالف  ( تعریف میWMS  های  نقشه صورت بهی مکانی را ها دادهکه

را )به جای صرفاً تصویر   کشد؛ این استاندارد، اصل داده تصویر میاستاتیک به 

را میسر  ها آندهد که این امر امکان تحلیل بر روی  ( در اختیار قرار میها آن

 سازد. می

14 Web Processing 

Service (WPS) 

های مکانی در  این استاندارد واسطی برای تسهیل انتشار، یافتن و تلفیق پردازش

 1کند که چگونه یک کاربر به بیان دیگر، این استاندارد تعریف میاست. محیط وب 

د درخواست اجرای یک تابع تحلیلی مکانی را به سرور ارسال و توان می

  خروجی)های( آن را دریافت نماید.

 

 ,WMSهای مکانی در زیرساخت داده مکانی سازمان عبارتند از:  سرویس وببرای  OGCپنج استاندارد پرکاربرد 

WMTS, WFS, CS-W, WPS  شود میهای استاندارد پرداخته  سرویس وباین  اندازی راه، به  نحوه 1 که در فصل. 

                                                                        

1  - Client 
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هاي مکاني استاندارد مورد نیاز در  سرويس مباني ساخت وب 3

Clearinghouse  

 عنوان به GeoServer افزار نرمنصب گردیده ) GeoServer افزار نرمتدا ی سرور الزم است ابافزار نرم اندازی راهبرای 

های مورد نیاز در داخل آن نصب گردند و پس از آن نسبت به   برگزیده شده است( و سپس افزونه منتخب، افزار نرم

صب خود این و ن GeoServerهای پیش نیاز افزار نرمهای مکانی مورد نظر اقدام شود. نصب  ایجاد سرویس از الیه

 .اند شدهآورده  أدر پیوست  افزار نرم

 Layerو  Workspace ،Store، بایددد اقدددام بدده تعریددف    GeoServer افددزار نددرمدر فرآینددد ایجدداد سددرویس در   

در ادامدده ایددن  نیددز بدداالتر بددرد. Styleو  Layer Groupهددا را بددا ایجدداد  کیفیددت سددرویس تددوان مددینمددود. البتدده 

ی افددزار نددرمهددای  هددایی در محددیط همددراه بددا ذکددر مثددال WPSو  WMS، WFS ،WMTSچگددونگی تولیددد فصددل، 

 شرح داده شده است.

 GeoServer افزار نرمدر  WMSتولید  3-1

GeoServerدهنده  ، یک سرویسGIS تحت پروتکل OGC افزار نرم. از خصوصیات این باشد میباز  صورت متن و به ،

. باشد میو امکانات آنالیز داده  WPSن سرویس و همچنی WMS ،WMTS ،WFSتعامل با استانداردهای 

GeoServer ی مدیریت پایگاه داده مختلف ها سیستمدهد که بتوانیم به مجموعه وسیعی از  این امکان را به ما می

های کالینت، افزار نرمو ...( مرتبط شده و از سوی دیگر به طیف وسیعی از انواع  Oracle ،PostGIS)مانند 

 م.دهی نمایی سرویس

د بر روی هر سیستم عاملی نصب شود. به توان میاست و  Javaتحت  برنامه کاربردییک  GeoServerکه  از آنجایی

1بر روی هر سیستم عاملی که دارای یک  GeoServerتر، امکان نصب  عبارت دقیق
JVM  باشد، فراهم است. برای

JRE)نصب  Java، باید اقدام به نصب JVMمهیا نمودن این 
Apache Tomcat  افزار نرمو   Java. نحوه نصب ( نمود2

3 

 .اند شدهکامل آورده  طور به أهستند، در پیوست  GeoServer افزار نرمکه پیش نیازهایی برای نصب 

طی شوند. برای طی این مراحل، نیاز  افزار نرم، نیاز است تا مراحلی در این GeoServerدر  WMS اندازی راهبرای 

 GeoServer افزار نرمی اصلی که در ها قسمتتوضیح داده شوند. این  افزار نرمی اصلی این ها تقسماست تا بعضی از 

 اندازی راه(، در ساخت و 3شکل در  1)کادر شماره  باشند میموجود  افزار نرممنو در گوشه سمت چپ  صورت به

WMS باشند مییر نقش اساسی دارند و به شرح ز: 

                                                                        

1 - Java Virtual Machine 

2- Java Runtime Environment 

3 - Apache Tomcat 
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 Workspaces  
 Stores 
 Layers 
 Layer Preview 
 Layer Groups 

 ، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.مستنددر این  افزار نرمی دیگر این ها قسمت

 Workspaceايجاد  3-1-1

Workspace چیزی مشابه با ،namespace ها بسیار مفید  دهی الیه شخصی شماست. این فضا برای مدیریت و سازمان

چندین الیه را با  توان میمنتسب و مرتبط نمود. حتی  Workspace را به یک ها الیهتعداد زیادی از  توان میت. اس

های مختلف نگهداری کرد. مجموعه تعاریف و تنظیماتی که منجر به دسترسی ما به یک workspaceیک نام در 

 .ندگرد میمربوطه جایگذاری  Workspace ، درشوند میمجموعه داده خاص 

 ، مثالً در قسمتشوند میاز یکدیگر جدا  :با عالمت  ها الیهها و workspace، نام GeoServer افزار نرمدر 

Layer Preview، واژه nurc:Img_Sample  بدین معناست که نامworkspace ،nurc  است و نام الیه نیز

Img_Sample باشد می. 

 الزم است مراحل زیر طی شود.  ها دادهجدید برای  Workspace منظور ساخت یک هب

 (3شکل در  2اره )کادر شم کنیم میکلیک  Workspacesبر روی گزینه  -1
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 GeoServer افزار نرم در Workspaces دستور : 3شکل 

 دیده 4شکل در های قبلی، workspace. اسامی شود میباز  4شکل ، 3شکل در  Workspacesبا کلیک بر روی 

 .شوند می

 

 

 دیجد  Workspace کی جادیا یبرا Add new Workspace دستور : 4شکل 

 شود. باز 5شکل تا پنجره  کنیم می( کلیک 4شکل ) Add new Workspaceبر روی گزینه  -2
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 شوند پر دیجد  Workspace کی جادیا یبرا دیبا که( workspace آدرس و نام) یخال یلدهایف : 5شکل 

 (.GeoAlborzWS)مثالً  کنیم میوارد  Workspace ، نامی برایName ، در قسمت5شکل در   -3

ی مربوط ها فایلمحل نگهداری  عنوان بهای )اینترانتی(  ، آدرسی اینترنتی یا شبکهNamespace URIدر قسمت  -4

 عنوان به http://www.naturalearthdata.com. مثالًً شود می، وارد workspaceبه تعاریف و تنظیمات کاربر برای این 

ای. در اینجا،  یک آدرس شبکه وانعن به  http://localhost:9090/Geo_Alborz/dataیک آدرس اینترنتی و یا

Geo_Alborz نام ،GeoServer  افزار نرمموجود در Apache  نام فایلی با پسوند(war )این  أکه در پیوست  باشد می

به جای  توان میای،  به تفصیل شرح داده شده است. در مورد آدرس شبکه GeoServerمستند و در قسمت نصب 

 رور را جایگزین نمود. س localhost ،IpAddressعبارت 

 6شکل که در  طور همان. سازید میجدید خود را  Workspace ،5شکل در  Submitبا کلیک بر روی دکمه  -5

 .ه استگذاشته شد workspace ،GeoAlborzWSمشخص است، نام 

http://www.naturalearthdata.com/
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 اند شده پر( GeoAlborzWS) دیجد  Workspace کی جادیا منظور به که( آدرس و نام) یخال یلدهایف : 6شکل 

 پوشه، در زیرworkspaceاین (. 7شکل ) شود میدیده  GeoAlborzWSهای موجود، workspace اکنون در لیست 

"workspace"  واقع در مسیر نصبApache Tomcatیعنی مسیر نیز قابل مشاهده است ،. 

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\Geo_Alborz\data\workspaces  



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

20  

 

 

 

 

 GeoServer در موجود یهاWorkspace ستیل به GeoAlborzWS نام به یدیجد Workspace شدن اضافه : 7شکل 

 Storesايجاد  3-1-2

به مخزنی  GeoServerها، متصل کردن store. وظیفه شود میایجاد  Store موردنظر، Workspace پس از تعریف

این دستور در  قرار داشته باشد. Workspace باید در یک Store قرار دارند. هر جا آنی شما در ها دادهاست که 

 (.8شکل چپ قرار دارد )و در ستون سمت  GeoServerصفحه اصلی 
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 GeoServer افزار نرم در Stores دستور :8شکل 

 .باشد میهای موجود storeکه شامل لیست  شود میظاهر  9شکل ، Storesبا کلیک بر روی گزینه 

 

 دیجد  Store کی جادیا یبرا Add new Store دستور :9شکل 
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ود. با کلیک بر روی این گزینه کلیک نم 9شکل در  Add new Storeجدید باید روی دستور  Store برای ساختن یک

 :شود مینمایان  10شکل 

 

 GeoServer در موجود یها  افزونه :10شکل 

GeoServer  ع داده )برداری یا رستری(، به ، با توجه به نوها آنو تولید سرویس از  ها دادهبرای ارتباط برقرار کردن با

در درون خود دارد، نشان  GeoServerیی را که ها  افزونه، دو گروه 10شکل های مربوطه نیاز خواهد داشت.  افزونه

و  Vector Data Sources ، با عنوانشوند میکار گرفته  هی برداری بها دادهیی که برای انتشار ها  افزونهدهد.  می

 .اند شدهنشان داده  Raster Data Sourcesرستری با عنوان  های انتشار داده یها  افزونه

ها  ی مکانی را از این دادهها سرویس خواهیم میو  اند شدهستقیماً روی هارد سرور ذخیره ی ما مها دادهفرض کنیم 

ی ها دادهها، جزء Shape Fileنوع برداری یا رستری باشند. مثالً  ند مشتمل بر دوتوان می ها دادهایجاد نماییم. این 

 ی رستری هستند.ها داده( از نوع GeoTiffای )معموالً با فرمت  اری و تصاویر هوایی یا ماهوارهبرد

هددا مسددتقیماً روی هددارد کپددی شددده باشددند، بایددد از افزوندده    Shape Fileحدداوی  پوشددهمثددال، اگددر  عنددوان بدده

Directory of Spatial files (shapefiles)  ( اسددتفاده کنددیم و اگددر قصددد انتشددار 10شددکل در  1)کددادر شددماره

امددا ( اسددتفاده کنددیم. 10شددکل در  2)کددادر شددماره  Shapefileبایسددت از افزوندده  را داریددم مددی Shape Fileیددک 

( را داریدم بایدد از   GeoTiffحداوی تعددادی فایدل     پوشده )یدک   GeoTIFFی هدا  فایدل اگر قصدد ایجداد سدرویس از    
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، باشددد مددی GeoTIFF( و اگددر مقصددود، انتشددار یددک فایددل  10شددکل در  3)کددادر شددماره  ImageMosaicافزوندده 

 ( استفاده کنیم.10شکل در  4ادر شماره )ک GeoTIFFمی بایست از افزونه 

( 10شکل  5)کادر شماره  PostGIS، از افزونه PostGISی ذخیره شده در پایگاه داده ها دادهاز  Store برای ایجاد

در  Store چگونگی ایجاد جزئیات .نماییم جهت اتصال به پایگاه داده را وارد میاستفاده نموده و پارامترهای الزم 

 ده است.آورده ش-2-2-1-3 و  -1-2-1-3 های  بخشدر هریک از این موارد 

را از  WMSیک  خواهیم میکه  شود می( و هنگامی استفاده 10شکل  6در شماره نام دارد )کا WMSآخرین افزونه، 

داده را در اختیار نداریم و صرفاً آدرس سرویس  1بسازیم. این امر در مواقعی کاربرد دارد که منبع اصلی WMSیک 

WMS افزونه  از آن در اختیار ما گذاشته شده و لذا ازWMS  گیریم میبهره. 

مثال، برای  عنوان بهسازگار باشد.  GeoServer( باید کامالً با نسخه ها  افزونهمهم است اشاره کنیم که نسخه درایورها )

که در واقع درایورهای اوراکل  ojdbc14.jarو  gt-jdbc-oracle-11.2.jarی اوراکل، دو فایل با اسامی ها  افزونهنصب 

 :کنیم میدر سیستم سرور( کپی  GeoServerو  Apache Tomcatا در مسیر زیر )محل نصب ر باشند می

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\Geo_Alborz\WEB-INF\lib 

 آغاز شوداره دوب GeoServerشود و  restart یندوزو یکبارحتماً  یل،دو فا ینکردن ا یدقت نمود بعد از کپ یدفقط با

 شوند. ظاهر 10شکل  نصب شده، در یها تا افزونه

 PostGISهاي ذخیره شده در  براي اليه Storeايجاد  -3-1-2-1

الزم است اقداماتی به شرح ذیل صورت پذیرد. با  PostGISهای ذخیره شده در  برای الیه Storeبه منظور ایجاد 

. با کنیم می Connection Stringپارامترهای  معرفی به ( اقدام10شکل  5)کادر شماره  PostGIS نهانتخاب گزی

 شویم. می 11شکل این گزینه، وارد  کلیک بر روی

                                                                        

1 - Source 
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 داده گاهیپا یبرا Store جادیا در الزم یارامترهاپ نییتع :11شکل 

PostGIS 

 1)کادر شماره  بودیم  انتخاب شده است که قبالً آن را ایجاد کرده Workspace ،GeoAlborzWS، برای 11شکل در 

وارد  GeoAlborzDS، عبارت Descriptionو  Data Source Nameیا به عبارت دیگر،  Store (. برای نام11شکل 

 (. 11شکل  2)کادر شماره  باشد می Store برایشده است که نام دلخواهی 

درج  localhostگزینه ب شده، مورد نظر روی همین کامپیوتر نص PostGISبا توجه به این که ، hostدر قسمت 

را وارد کرد  PostGISنیز باید نام پایگاه داده موجود در  database(. برای قسمت 11شکل  3)کادر شماره  شود می

و  userنیز باید همان  passwordو  userبرای  (.11شکل  4)کادر شماره  باشد میهای مکانی مورد نظر  که حاوی الیه

password  را وارد نمود که در هنگام نصبPostGIS (.11شکل  5)کادر شماره  شود میکاربر سوال  از 

مورد  Store تا کنیم میرا در پایین این پنجره کلیک  saveدکمه نهایتاً  .شود میییر داده نتغ 11شکل بقیه موارد در 

ی مکانی ذخیره شده ها الیه توان میبرقرار شده است و  PostGISبا  GeoServerنظر ساخته شود. هم اکنون ارتباط 

 را مشاهده نمود. ها آناز انتشار داد و پیش نمایشی  GeoServerیک به یک، در  صورت بهرا  PostGISدر 
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 هاي ذخیره شده روي سرورShape Fileبراي  Storeايجاد  -3-1-2-2

منفددرد و یددا ایجدداد   Shape Fileهددا دو حالددت دارد: ایجدداد سددرویس از یددک    Shape File از سددرویس ایجدداد

 Shape File. بددرای ایجدداد سددرویس از یددک پوشددههددای موجددود در یددک Shape Fileای از  مجموعدده سددرویس از

 .(12شکل در  1)کادر شماره  کنیم میاستفاده  Shapefile، از افزونه منفرد

 

 منفرد Shape File کی از سیسرو جادیا یبرا Shapefile افزونه :12شکل 

شکل . با کلیک بر روی این گزینه، کنیم می(، کلیک 12شکل در  1)کادر شماره  Shapefileبدین منظور روی لینک 

ذخیره شده اند را انتشار دهیم، باید  پوشهها که در یک  Shape File. اما چنانچه بخواهیم تعدادی از شود میباز  13

 ( را انتخاب کنیم.12شکل در  2)کادر شماره  Directory of Spatial files (shapefiles)افزونه 
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 شوند پر منفرد Shape File  کی یبرا Store کی جادیا منظور به دیبا که ییلدهایف :13شکل 

و روی سرور قرار  \d:\Alborzکه در مسیر  Urban_Boundary_Aبه نام   Shape File قرار است یک کنیم میفرض 

 معرفی شود و به این ترتیب این الیه مکانی، آماده انتشار شود. بدین منظور، مسیری که GeoServerدارد، به 

 Shape File  در آن ذخیره شده را با کلیک بر روی گزینهBrowse ( که در قسمت 13شکل )Shapefile location 

 اما اگر افزونه d:\ Alborz\Urban_Boundary_A.shp، مثالً کنیم میقرار دارد، تعیین 

 Directory of Spatial files (shapefiles)  انتخاب شده باشد، در قسمتBrowse  سازی ذخیرهباید مسیر ، 13شکل 

در این مسیر به  Shape Fileکه تعدادی  )با فرض این d:\Alborzها را معرفی نمود، مثالً Shape Fileحاوی  پوشه

 منظور انتشار یافتن قرار دارند(. 

که در این مثال،  شود می( درج 13شکل ) Descriptionو  Data Source Nameی ها قسمتدر  Storeنام 

GeoAlborzDS  نام گذاری شده است. در قسمت DBF charset نیزencoding کترها مشخص امربوط به کار

و یا  UTF-8ی ها گزینه، فارسی باشند، از Shape Fileکه ممکن است مقادیر فیلدهای توصیفی  یو از آنجای شوند می
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Windows 1256  ها  هنگام نمایش الیه مکانی، از نمایش نامفهوم کاراکترهای متون و برچسبتا در  شود میاستفاده

 جلوگیری گردد.

 :شود میشکل زیر نمایان  ، 13شکل در   Saveدر نهایت، با کلیک روی دکمه 

 

 است افتهین انتشار هنوز ها، هیال هیبق خالف بر  Urban_Boundary_A هیال -GeoServer در موجود یها هیال ستیل :14شکل 

 :شود میظاهر  15شکل ، 14شکل در  Publishبا کلیک بر روی دکمه 
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 آن انتشار منظور به یمکان هیال اتیخصوص گرید میتنظ و نام نییتع :15شکل 

 . این نام، همان نامی است که الیهگیریم می، نامی برای الیه در نظر Titleو  Name، ابتدا در قسمت 15شکل در 

 . یابد میتحت آن در بستر شبکه انتشار 

( و سپس کلیک بر روی نام الیه 16شکل ) Layers، با کلیک بر روی دستور 15شکل الزم به ذکر است که پنجره 

 .شود می. در صفحات بعد، این دستور، شرح داده شود می( نیز ظاهر Urban_Boundary_Aجا  مورد نظر )مثالً در این
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 GeoServer افزار نرم در Layers دستور :16شکل 

 .شوند می، رویت اند شدهنشان داده  17شکل ی دیگری که در ها گزینه، 15شکل با پیمایش به سمت پایین در پنجره 
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 آن انتشار از قبل یمکان هیال یمکان محدوده یمعرف و ریتصو ستمیسهمراه با  مختصات ستمیس نییتع :17شکل 

. در شود میشناسایی  GeoServerکه توسط خود  شود میذاتی الیه درج ، سیستم مختصات Native SRSدر قسمت 

 Declaredتشخیص داده است. در قسمت  GCS_WGS_1984، سیستم مختصات این الیه را GeoServer، 17شکل 

SRS مثالً منظور از کنیم میبد، تعیین الیه تحت آن انتشار یا خواهیم می، سیستم تصویر یا مختصاتی که .

EPSG:4326 همان سیستم مختصات جغرافیایی ،WGS84  است و منظور ازEPSG:32639  نیز سیستم تصویر

UTM  باشند میزون مربوطه  گر بیان، 39326. دو رقم آخر عدد باشد می 39با زون. 

(، محدوده مکانی 17شکل )در  Compute from native boundsو  Compute from dataهای  با کلیک بر روی لینک

 Max Yو  Min X ،Min Y ،Max Xهای  شناسایی و مختصات این محدوده در خانه GeoServerاین الیه توسط 

 گیرند. قرار می

( اقدام به 15شکل ) Publishingانه چنانچه قبالً استایل خاصی برای این الیه تهیه شده باشد، با کلیک بر روی زب

)کادر  Default Styleقسمت ( در SLD. معرفی استایل )فایل کنیم میمعرفی استایل مورد نظر برای این الیه 

 و گیرد انجام می XMLبا استفاده از زبان  GeoServerها در  ستایلگیرد. ایجاد ا می( انجام 18شکل مشخص شده در 

، اقدام به ایجاد این QGISهای مختلفی مانند افزار نرمبه راحتی در  توان میاست. همچنین  مستندخارج از دامنه این 

 های مورد نظر نمود. از سمبل SLDی ها فایل
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 آن انتشار از قبل یمکان هیال به لیاستا یمعرف: 18شکل 

قرار دارد، فرآیند انتشار الیه به اتمام  18شکل ترین قسمت  که در پایین Saveدر نهایت با کلیک بر روی دکمه 

نشان  16شکل )که در  Layersبا کلیک بر روی دستور  19شکل . پنجره شود میظاهر  19شکل رسد و پنجره  می

 داده شده بود( نیز قابل دسترسی است.

آن نمود که  (Layer Preview)اقدام به پیش نمایش  توان میبرای اطمینان از درست بودن کار انتشار الیه مورد نظر، 

 پردازیم. در صفحات آتی به آن می

 Layersتنظیمات  3-1-3

ها، انتشار دادن یا از حالت انتشار  Store ی موجود درها الیهالزم به ذکر است برای انجام اموری نظیر رویت اسامی 

کلیک کنیم.  Layersدستور  ، و ...، باید بر رویها الیه، انجام تغییرات در برخی از تنظیمات ها الیهخارج نمودن 

 . شود میرویت  19شکل ، Layersکه پیشتر نیز اشاره شد، با کلیک بر روی دستور  طور همان

( و کلیک 19شکل ) Layer Name( در ستون Urban_Boundary_Aبا جستجوی نام الیه مورد نظر )مثالً  توان می

 دسترسی پیدا کرد.  15شکل بر روی آن، به پنجره 
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ساخته شده باشد،  Directory of Spatial files (shapefiles)ها با افزونه  Shape File، برای تعدادی از storeچنانچه 

(، لیست کلیه 19شکل )کادر مشخص شده در  Add a new resourceبا کلیک بر روی دستور  توان می

workspace ها وstoreها را مشاهده کرد و سپس با انتخاب Store  ًی موجود در اینها الیهمورد نظر، صرفا Store  را

 را منتشر نمود. اند نیافتهوز انتشار که هن Store یی از اینها الیهرویت کرد و به این ترتیب، 

، یافت 19شکل پنجره  Searchاند، با جستجو در قسمت  یی که هنوز انتشار نیافتهها الیهتوجه داشته باشید، 

 .شوند مین

 

 قبلی افتهی انتشار یها الیه یرو ماتیتنظ انجام زین و دیجد یها الیه انتشار یبرا Layers دستور پنجره :19شکل 
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 .کنیم می را مشاهده 20شکل ، Add a new resourceبا کلیک بر روی دکمه یا لینک 

 

 دستور یرو کیکل از بعد شده ظاهرCombo Box  :20شکل 

  Add a new resource شامل workspaceو ها storeقبل از شده جادیا یها 

. فرض بر این است اند شدهمربوطه انتخاب  Store و Workspace ،بینید می 20شکل  Combo Boxکه در  طور همان

بعد . GeoAlborzDSو  GeoAlborzWSد، یعنی به ترتیب همان نام های قبلی هستن Store و Workspace که نام

 شود می، مشاهده وجود دارند GeoAlborzDS با نام Store ی مکانی که درها الیهاز این انتخاب، لیست تمامی 

اند اما  ، قبالً انتشار یافتهstore، دو الیه اول موجود در این شود میدیده  21شکل که در  طور همان(. 21شکل )مطابق 

 Publish"اند. به همین دلیل است که مقابل نام دو الیه اول، عبارت  ، هنوز انتشار پیدا نکردهstoreی این ها الیه سایر

again" ها، کلمه  و مقابل سایر الیه"Publish" ی عبارت درج شده است. با کلیک بر رو"Publish"  در مقابل نام الیه

مورد نظر که قصد انتشار آن را داریم، وارد پنجره پارامترها و تنظیمات مربوط به آن الیه شده و عمل انتشار آن الیه 

انتشار یابند.  ها آنیند را انجام می دهیم، تا همگی ا، همین فرها الیه. به این ترتیب، برای تک تک کنیم میرا تکمیل 

 از آن الیه کامل شده است. (WMS)ر واقع، با انتشار هر الیه، عمالً فرایند ایجاد سرویس د
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 منتشر هنوز گرید برخی و اندافتهی انتشار قبالً ها الیه نیا از برخی -Store  GeoAlborzDS در موجود یها الیه یتمام ستیل :21شکل 

 اند شدهن

با درج نام الیه در قسمت  توان مییافت نشد،  21شکل اگر نام الیه مورد نظر، در صفحه اول  توجه داشته باشید

Search  (، اقدام به یافتن این الیه نمود.21شکل )در کادر مشخص شده در 

 Layer Previewده از نمايش عوارض با استفا 3-1-4

، باید ابتدا ها الیهو در نتیجه، اطمینان از صحت سرویس ایجاد شده از  ها آنو دیدن عوارض  ها الیهبرای پیش نمایش 

 (. 22شکل کلیک نمود ) Layer Previewروی دستور 

 

 ها الیه شینما شیپ یبرا GeoServer در Layer Preview دستور :22شکل 
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 1با جستجوی نام الیه مورد نظر )کادر شماره  توان می. شود میباز  23کل ش، پنجره Layer Previewبا کلیک روی 

 را یافت. ( آن23کل ش

 

 هیال نیا شینما شیپ و Layer Preview دستور پنجره در Urban_Boundary_A هیال یجستجو :23کل ش

 

(، آن را پیش نمایش و مشاهده 23کل ش 2مقابل نام الیه )کادر شماره   OpenLayersسپس با کلیک بر روی لینک 

 دهد. را نشان می Urban_Boundary_A، نتیجه نمایش عوارض الیه 24شکل ییم. می نما
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 Urban_Boundary_A هیال شینما شیپ :24شکل 

در بستر شبکه،  Urban_Boundary_Aبه این ترتیب، فرایند اطمینان از صحت نمایش و نبود ایراد در انتشار الیه 

عوارض  یدنو د یشنما یش، امکان پ)انتشار نیابد( نشود publish ای یهکه ال یقابل ذکر است تا زمان. شود میکامل 

نشده،  publishرا که هنوز  یا یهشده و نام ال Layer Previewاگر وارد دستور  یگر،آن وجود ندارد. به عبارت د

 هد شد.نخوا یافت نتیجه ای یم،جستجو کن

 Layer Groupsها با  تركیب اليه 3-1-5

یک الیه به کاربر نمایش داده  صورت بههمپوشانی شده(  صورت بهچنانچه به هر دلیلی الزم باشد که چند الیه باهم )

و در ستون سمت  GeoServer)گروه الیه( استفاده نمود که در صفحه اصلی   Layer Groupsاز گزینه توان میشوند، 

 (. 25شکل ) چپ قرار دارد
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 ها الیه یبند گروه یبرا Layer Groups دستور :25شکل 

هایی که  ، نام گروه الیه26شکل . در شود میظاهر  26شکل ، 25شکل در  Layer Groupsبا کلیک بر روی دستور 

 اند. نشان داده شده Layer Group، در ستون اند شدهقبالً ایجاد 

 

 دیجد هیال گروه کی جادیا یبرا Add new layer group دستور :26شکل 

 شویم. می 27شکل ، وارد پنجره 26شکل در  Add new layer groupی با کلیک بر رو
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 دیجد هیال گروه کی جادیا منظور به الزم یپارامترها نمودن مشخص :27شکل 

شکل در  1نماییم )کادر شماره  درج می Titleو  Name، ابتدا نامی دلخواه برای گروه الیه در قسمت 27شکل در 

(. 27شکل ر د 2)کادر شماره  کنیم میبه این گروه اضافه  Add layerها را با کلیک بر روی  (. سپس تک تک الیه27

(، محدوده 27شکل در  3)کادر شماره  Generate Boundsها با کلیک بر روی  بعد از اتمام کار اضافه نمودن الیه

 Boundsمختصات استخراج شده در قسمت  ی موجود در گروه، استخراج شده وها الیهمکانی پوشش دهنده تمامی 

(. البته در قسمت شود می)محدوده مکانی گروه الیه، معرفی  شود می( نوشته 27شکل در  4)کادر شماره 

Workspace  ن نمود که این گروه الیه در کدامتعیی توان می(، 27شکل  5)کادر شماره Workspace .ایجاد شود 

(، باالترین الیه موجود در لیست Layer Previewتوجه داشته باشید که در هنگام پیش نمایش گروه )با دستور 

 در ها الیه)برعکس روال اولویت  گیرد میی این گروه قرار ها الیههای گروه، از لحاظ نمایشی در زیر تمامی  الیه

 Table of Contents  افزار نرم ArcGIS.) 
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قرار دارد، گروه الیه ساخته خواهد  27شکل ترین قسمت پنجره  که در پایین Saveدر نهایت، با کلیک بر روی دکمه 

ان نمایش این سرویس، در بستر ای از این گروه الیه ایجاد خواهد شد و بدین نحو، امک WMSشد. به عبارت دیگر، 

 .گردد میشبکه فراهم 

ای و خطی تشکیل  که از دو الیه با جنس نقطه دهد میرا نشان  ای الیه، پیش نمایش گروه 28شکل مثال،  عنوان به

 شده است.

 

 یخط هیال کی و ای نقطه هیال کی از متشکل هیال گروه کی شینما شیپ :28شکل 

 GeoServer افزار نرمدر  WFSتولید  3-2

WFSاست که توسط  ی، استانداردOGC در  یبا فرمت بردار ییها دادهو تبادل  ینمودن، دستکار یجادبه منظور ا

 بوجود آمده است. ینترنتا محیط

 GeoServerدر  WFSنحوه فعال نمودن سرويس  3-2-1

نمود و در داخل آن،  Workspace یک ، ابتدا باید اقدام به ساختGeoServerن سرویس در برای فعال کردن ای

WFS  را فعال کرد. در صورت موجود بودنworkspace فقط کافیست در داخل آن، گزینه ،WFS  .را فعال نمود 

است  Workspace در پنجره ساخت WFS، در کنار گزینه Servicesبا زدن تیک در قسمت  WFSنحوه فعال کردن 

 نشان داده شده است: 29شکل  که در
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 نظر مورد  Workspace یبرا WFS نمودن فعال :29شکل 

 .شود میمورد نظر فعال   Workspace ، برایWFSکردن پنجره فوق،  saveبعد از 

 GeoServerدر  WFSهاي مختلف  بندي بخش پیکره 3-2-2

 (.30شکل شویم ) این سرویس می بندی پیکره، وارد پنجره 29شکل در  WFSحال با کلیک بر روی روی لینک 

 

 سیسرو نیا بندی هپیکر پنجره به ورود یبرا WFS نکیل :30شکل 

و  شود میساخته شده در مرحله قبل انتخاب  Workspace ، نامWorkspaceدر لیست انتخابی  31شکل  در

 .دشو میبندی )تنظیمات(، طبق آنچه در ادامه، شرح داده خواهد شد، انجام  پیکره
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 WFS بندی پیکره نجرهپ :31شکل 

که عبارتند  کنیم میبرخورد  WFS بندی پیکرههای دیگری از صفحه  به سمت پایین، به بخش 31شکل با پیمایش 

. توضیحات مربوط Encode Response Withو  Features ،Service level ،Extra SRS ،GML ،Conformanceاز: 

 ، در ادامه آورده شده است. ها بخشهر کدام از این  به

 Feature به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-1

کند و توضیحات مربوط به این بخش،  ( اشاره میFeatures) WFSسرویس  بندی پیکره، به اولین بخش از 32شکل 

 .در ادامه آورده شده است

 

 Feature به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه :32شکل 

- Maximum number of features : 
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 queryباید بدون در نظر گرفتن تعداد واقعی عوارض در  GetFeatureحداکثر تعداد عوارضی است که عملگر 

تعداد عوارض دارای یک بیشینه است که مقدار پیش تولید کند. حداکثر  WFSدر  ،درخواست شده از طرف کاربر

 )یک میلیون( است. 1000000فرض آن برابر با 

- Maximum number of features for preview (Value <=0 use the maximum number of features) : 

 عارضه است. 50. مقدار پیش فرض برابر با شود میپیش نمایش الیه استفاده  حداکثر تعداد عوارض که برای

- Return bounding box with every feature : 

اتوماتیک  طور به، برای هر عارضه یک محدوده دربرگیرنده نیز GetFeatureدر عملگر  GMLدر هنگام ایجاد خروجی 

 . شود میاضافه 

- Ignore maximum number of features when calculating hits : 

، در محاسبات مربوط به -که پیشتر به آن اشاره شد –زیمم تعداد عوارض تنظیم شده با فعال کردن این گزینه، ماک 

hit شود میدر نظر گرفته ن. 

. در شود می، وضعیتی است که مثالً تعداد عوارض الیه مورد نظر از حداکثر تعداد مشخص شده، بیشتر hitمنظور از 

. مثالً ممکن است، "شده است hitبرای عوارض،  حداکثر تعداد مشخص شده"این مواقع، اصطالحاً می گویند: 

 عارضه باشد. 500که الیه مورد نظر دارای  تنظیم شده باشد، در حالی 200حداکثر تعداد عارضه روی عدد 

 Service Level به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-2

و توضیحات مربوط  کند می( اشاره WFS)سطوح سرویس  WFSسرویس  بندی یکرهپ، به دومین بخش از 33شکل 

 به این بخش، در ادامه آورده شده است.

 

 سیسرو سطوح به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه :33شکل 

 ، دارای سطوح زیر است:WFSسرویس 
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- Basic سطح سرویس :Basicزیابی عوارض را با عملگرهای ، امکان جستجو و باGetCapabilities ،

DescribeFeatureType  وGetFeatureآورد. این سطح، با سرویس  ، فراهم میWFS  Basic  OGC  سازگاری

اطالعاتی را در  GetCapabilites. عملگر شود میمحسوب  1فقط خواندنی  Web Feature Serviceدارد و یک 

. مثالً کند میساخته شده است، ارائه  WFSای که از آن سرویس  Workspace ری مکانی موجود دها الیهمورد 

نیز اطالعات مربوط به هندسه و توصیفات  GetFeatrue. عملگر ها آنو سیستم مختصات مکانی  ها الیهاسامی 

 دهد.  عوارض منتخب را ارائه می

- Transactional فعال نمودن این سطح، عالوه بر همه عملگرهای :WFS  در سطحBasicهای  ، درخواست

transaction سازد. این سه  پذیر می عوارض مکانی را نیز امکان رسانی نمودن و بهنگام شامل ایجاد نمودن، حذف

 .شوند میانجام  Transactionعمل، توسط عملگر 

- Complete این سطح، دارای کلیه عملگرهای سطح :Transactional افی به نام ، لیکن دارای عملگری اضباشد می

LockFeature د. عملگر رآو که امکان قفل کردن عارضه مورد نظر را فراهم می باشد میLockFeature امکان ،

 ویرایش عارضه مورد نظر را از کاربر سلب می نماید.

2 به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-3
SRS Extra 

 اضافی SRS ندیب پیکرهه سومین بخش یعنی بخش ، توضیحات مربوط بWFSسرویس  بندی پیکرهدر ادامه بحث 

 آورده شده است.

SRS ،سیستم مختصات الیه مکانی است.  گر بیانWFS 1.1.0 دارای این قابلیت است که سیستم تصویر خروجی ،

GetFeature  را به  SRS مورد نظر کاربر، تغییر دهد. لیست SRS های مورد نظر مناسب، بر مبنای نوع عارضه تعریف

دهد.  پشتیبانی شده در پایگاه داده داخلی خود را می SRSامکان تغییر سیستم تصویر به هر  GeoServerو  شود یم

SRS که کاربر می خواهد الیه مورد نظرش تحت آن انتشار یابد، اصطالحاً  ایDeclared SRS  نام دارد. لیست

SRS فهرستی از کدهای  صورت بههای موجودEPSG در پنل مدیریتی اند شدهدیگر جدا که با کاما از یک ،WFS
3 

 . (34شکل ) شوند میآورده 

 

  WFS یاضاف یهاCRS و یاضاف یهاSRS بندی پیکره : 34شکل 

                                                                        

1 - Read-Only 

2 - Spatial Reference System 

3 - WFS Administration Panel 



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

44  

 

 

 

GML به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-4
  

و توضیحات مربوط به این بخش،  کند می( اشاره GML) WFSسرویس  بندی پیکرهبه چهارمین بخش از  35شکل 

 بعد از این شکل، آورده شده است.

 

 GML به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه  :35شکل 

GML ،XML  ای است که توسطOGC  مکانی ارائه شده است. برای تعریف عوارضGMLسازی  ، یک زبان مدل

 .باشد میهای مکانی در بستر اینترنت  ی مکانی است و ضمناً یک فرمت تبادل برای تراکنشها سیستمبرای 

نام دارد، اطالعات مکانی را اعم از خصوصیات مکانی و غیر مکانی،  GML2که  GMLنسخه قدیمی استاندارد 

ها( solidها و surfaceبعدی نیز ) های سه است که از شکل GML2خه کاملتر ، نسGML3. کند میرمزگذاری 

 implementation، سایز GML3. باشد میدارای قابلیت پیشرفته تر دیگری نیز  GML3. در ضمن کند میپشتیبانی 

وسط کاربر، ی ضروری تها قسمتسازی کرده و کاهش داده است و این کار را با فراهم نمودن امکان انتخاب  را ساده

 میسر ساخته است. 

ی مرجع مکانی و ها سیستمهای پیچیده،  عبارتند از: پشتیبانی از هندسه GML3های اضافه شده در  سایر قابلیت

 Coverageی پیش فرض برای نمایش ها استایلی گرید و ها دادهگیری، فراداده،  ، توپولوژی، واحدهای اندازه1زمانمند

 است. )رستری( و عارضه )برداری(

نیز  WFS 1.1.0های  گردانند. درخواست فرمت پیش فرض برمی عنوان بهرا  WFS 2.0.0 ،GML 3.2های  درخواست

GML3  ند و درخواست گردان میفرمت پیش فرض بر عنوان بهراWFS 1.0.0  نیزGML2  فرمت پیش  عنوان بهرا

متفاوتی  SRSهای  فرمت GeoServerوسط پشتیبانی شده ت GMLی ها فرمتند. برای هر کدام از گردان میفرض بر

ای به  ها، بهتر است اشاره . اما قبل از تشریح این فرمتاند شدهها در زیر شرح داده  قابل انتخاب است. این فرمت

URIمفاهیم 
2 ،URL

URNو  1
توضیح . شوند میشود، چراکه گاهی به دلیل تشابه اسمی، با یکدیگر اشتباه گرفته  2

 ، آورده شده است.این مطلب در ادامه
                                                                        

1 - Spatial and Temporal Reference Systems 

2 - Uniform Resource Identifier 
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-  EPSG Code : 

های مکانی  د. این فرمت، مختصاتگردان می( برEPSG:4326)مثالً  EPSG: XXXXمعمول را در فرمت  EPSGعدد 

 .کند میبندی  قالب longitude/latitude (x/y) صورت بهرا 

- OGC HTTP URL : 

 فرمت زیر(. د )مطابق باگردان میدهد، بر را تشخیص می EPSGرا که هر کد  URLیک 

http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#xxxx 

 http://www.opengis.net/gml.srs/epsg.xml#4326مانند: 

پیش  3. این فرمت، قراردادکند می بندی قالب longitude/latitude (x/y) صورت بههای مکانی را  تاین فرمت، مختصا

 است. GML 2 SRSفرض 

- OGC Experimental URN : 

-urn:x)مثالً  urn:x-OGC:def:crs:EPSG:xxxxد: گردان می، بردهد میرا تشخیص  EPSGکه هر کد  URNیک 

OGC:def:crs:EPSG:4326،4اصلی قرارداد (. این فرمت GML 3 SRS .بود 

- OGC URN : 

 )مثالً urn:OGC:def:crs:EPSG::xxxxد: گردان میرا بر colon delimited( فرمت WFS 1.1.1)فقط 

urn:OGC:def:crs:EPSG::4326 این فرمت، قرارداد بازنگری شده .)GML 3 SRS است و پیش فرض برایGML 

ی کارتوگرافی و مکانی )یعنی ها سیستمترتیب سنتی محورهای مختصات را به همان  ها دادهاست. این فرمت،  3.2

latitude/longitude y/x )کند می بندی قالب. 

- OGC HTTP URI : 

 د: گردان می، بردهد میرا تشخیص  EPSGکه هر کد  URIیک 

rs/EPSG/0/xxxxhttp://www.opengis.net/def/c 

 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326مانند: 

                                                                                                                                                                                                                               

1 - Uniform Resource Locator 

2 - Uniform Resource Name 

3 - Convention 

4 - Original 

http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#xxxx
http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#xxxx
http://www.opengis.net/gml.srs/epsg.xml#4326
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx
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وجود  Override GML Attributesبه اسم  Check Box اشاره شد(، یک ها آن)که در باال به  GMLبرای هر نوع 

ار مربوطه، به ساخت XML در فایل 1ی مختلف طرحوارهها قسمتکه  شود میباعث  Check Boxدارد. انتخاب این 

ای است که قالب کلی و ساختار یک پاسخ را مشخص  XML جا منظور از طرحواره، فایل در این اولیه برگردند.

 .کند می

 Conformance به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-5

و توضیحات مربوط به این  کند می( اشاره Conformance) WFSسرویس  بندی پیکره، به پنجمین بخش از 36شکل 

 بخش، بعد از این شکل، آورده شده است.

 

 Conformance به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه :36شکل 

ره از فایل طرحوا GeoServerپیش فرض،  طور به، بسیار مهم است. GeoServer  در نحوه کار کردتنظیم این قسمت 

WFS  های  منظور رمزگذاری پاسخ داخلی خود بهWFS  کند میاستفاده .GeoServer این کار را با ایجاد نمودن ،

خروجی( که به فایل طرحواره داخلی مذکور، ارجاع دارد، انجام  GML)در فایل  schemaLocationقسمتی به نام 

 :شود میض تولید پیش فر طور بهخروجی است که   GML. کد زیر، مثالی از دهد می

 

در سازمان  Geo_dgn_WMTS)مانند  instance  GeoServerمستقیماً به  xsi:schemaLocationقسمت 

مرتبط )لینک( است )کد باال(. این بدان معنی است که کاربران باید به  WFS-basic.xsd ( و همچنینبرداری نقشه

GeoServer  ،طرحوارهکه بدانند آیا این فایل با  بدون اینمتصل شوند و فایل طرحواره را دانلود کنند WFS – که در

 سازگاری دارد یا خیر. -انتشار یافته است  http://schemas. opengis.netسایت 

میسر  Encode canonical WFS schema locationمربوطه یعنی  Check Boxفعال کردن رفع این مسئله، با 

و پاسخ  دهد میرا تغییر  GeoServerرفتار پیش فرض  ،Check Boxن فعال کردن ایخواهد شد. به عبارت دیگر، 

                                                                        

1 - Schema 
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WFS  را با استفاده ازschemaLocation  به نحوی که این بار، کند میرمزگذاری ،schemaLocation  به

اشاره دارد )مطابق کد زیر(. به این ترتیب، اعتبارسنجی طرحواره تسهیل  http://schemas. opengis.netآدرس

 د.خواهد ش

 

شامل لینکی خواهد بود که به مستندات  xsi:schemaLocationمذکور،  Check Boxفعال شدن در واقع، با 

ند اطمینان داشته باشند که یک طرحواره توان میرسمی متصل است. اکنون کاربران، بعد از اتصال،  WFSطرحواره 

 .شود میشان استفاده یبرای مجموعه داده ا WFSرسمی  

 Encode response with به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-6

و توضیحات  کند می( اشاره Encode response with) WFSسرویس  بندی پیکرهبه ششمین بخش از  37شکل 

 مربوط به این بخش، بعد از این شکل، آورده شده است.

 

 Encode response with به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه :37شکل 

. اگر گزینه اول کند میتعیین  WFS 1.1.0انتخاب هر یک از این دو گزینه، نحوه رمزگذاری عوارض را در پاسخ 

. ندگرد می، رمزگذاری XML (gml:featureMembers) )پیش فرض( انتخاب شود، همه عوارض در قالب یک المان

این گزینه ممکن است باعث ایجاد خروجی نامعتبر در بعضی از شرایط شود، زیرا این گزینه اجازه رمزگذاری عوارض 

 دهد.  را نمی 1مشابه

ارت دیگر، هر گردند. به عب ، هر کدام از عوارض، در المانی مجزا رمزگذاری می37شکل  در صورت انتخاب گزینه دوم

 .گیرد میقرار  gml:featureMembersعارضه، در المان 

                                                                        

1 - Duplicate 
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( نیز انجام داد. بدین منظور فایل GeoServerدستی )بدون استفاده از رابط کاربر وبی طور به توان میاین تنظیم را 

XML  را از مسیرGeoServer_data_dir/wfs.xml زیر را قبل از  گر باز کنید و دو خط کدویرایش افزار نرم، در یک

tag  .پایانی، اضافه کنید 

 

 SHAPE-ZIPفرمت خروجي به مربوط قسمت -WFS يبند کرهیپ يها نهيگز -3-2-2-7

است، نشان   SHAPE-ZIPرا که مربوط به فرمت خروجی WFSسرویس  بندی پیکرهنیز قسمت آخر  38شکل 

 دهد. می

 

 SHAPE-ZIP output format به مربوط قسمت -WFS بندی پیکره یها گزینه :38شکل 

عمل  Use ESRI WKT format SHAPE-ZIP generated.prj filesمربوطه یعنی  Check Boxفعال کردن 

 شود می، رمزگذاری Shapefileشده  Zipدر فرمت خروجی  1دستکاری و تغییر این مسئله که چگونه سیستم تصاویر

 Check Boxاستفاده خواهد شد. اگر این  OGC WKTنشود، فرمت  فعال،  Check Box. اگر این دهد میرا انجام 

 استفاده خواهد شد. ESRI WKTشود، فرمت  فعال

آن )حاوی  prjانتشار یافته، به همراه فایل   shapefile، امکان دانلود  Check Boxفعال کردن این به بیان دیگر، با 

( فراهم است. اما قبل از آن الزم است فایلی تحت عنوان ESRIمات سیستم تصویر مطابق با استاندارد تنظی

esri.properties  را در مسیر…\webapps\name of GeoServer instance\data\user_projections  قرار داد. این

 فایل در اینترنت قابل جستجو و دسترسی است.

و به همراه الیه  باشد می ESRIستم مرجع مکانی الیه دانلود شده را که تحت استاندارد مثال زیر، یک نمونه از سی

 :دهد میمذکور در اختیار کاربر قرار گرفته، نشان 

298.25722356,6378137.0,"WGS_1984",SPHEROID["D_WGS_1984",DATUM["GCS_WGS_1984"S[OGCGE

]]745329251994330.01,"Degree"],UNIT[0.0,"Greenwich"]],PRIMEM[3 

 GeoServer افزار نرمدر  WMTSید تول 3-3

                                                                        

1 - Projections 
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 یقسمت GeoServer افزار نرمنمود. در  ایجاد WMSرا مبتنی بر  GeoServer ،WMTS افزار نرماستفاده از با  توان می

 ها یلکردن( تا یرهکردن )ذخ cache یاست و برا  javaمبتنی بر  برنامه یکوجود دارد که  GeoWebCacheبه نام 

استفاده از . با گیرد ی( مورداستفاده قرار مWMS)مانند  گرفته أتمختلف نش نابعکه از م ییها از نقشه یریتصاو یا

GeoWebCache ،یرنظ یمختلف های یسسرو توان می WMS-C
1 ،WMTS ،TMS

2 ،Google Maps KML  و

Virtual Earth گیرد یانجام م یشتربا سرعت ب ی،ا نقشه یرتصاو یشارائه و نما ها، یسسرو ینا یجادنمود. با ا یجادرا ا .

را  ها یلو به هم چسباندن دوباره تا یبترک یت، قابلWMS های Clientبا تعامل  یبرا برنامه کاربردی ینا ینهمچن

 دارد.

این فایل ایجاد نمود. بدین منظور در  WMSاز سرویس  3هایی در چند سطح یلتابرای ایجاد این سرویس ابتدا باید 

 :شود میباز  39شکل  ، پنجرهTile Layers، با کلیک بر روی Tile Caching قسمت

 

 نظر مورد لیفا از هالیتا جادیا یبرا Tile Layers پنجره :39شکل 

 :شود میباز  40شکل ، پنجره Seed/Truncateها با کلیک بر روی گزینه  یلتاع ساخت ، برای شرو39شکل طبق 

                                                                        

1 - Web Mapping Service - Cached 

2 - Tile Map Service 

3 - Level 
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 یساز لیتا ندیفرآ شروع از قبل الزم، ماتیتنظ پنجره: 40شکل 

را فعال گذاشت.  EPSG:4326گزینه  توان می. البته کنیم میرا انتخاب  EPSG:900913، گزینه Grid Setدر قسمت 

. با باشد می، اصل الیه 1ها هستند. منظور از سطح  یلتا، مربوط به سطوح Zoom stopو  Zoom startدو قسمت 

 (.41شکل ) شود می، پنجره بعد باز Submitکلیک بر روی دکمه 



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

51  

 

 

 

 

 یساز لیتا ندیفرآ شرفتیپ زانیم شگرینما پنجره :41شکل 

نیز تعداد  Tiles completedهایی است که باید ساخته شوند و گزینه  یلتا همه، تعداد Estimated # of tilesگزینه 

، عدد Refresh listاست. با کلیک بر روی گزینه  شده ساخته GeoServerتوسط  لحظه مشاهده  هایی است که تا یلتا

 ها است.  که حاکی از پیشرفت عملیات ساخت تایل یابد میافزایش  Tiles completedمربوط به 

 ها اقدام نمود.  نمایش تایل به  پیش توان می، EPSG:900913/png، با کلیک روی گزینه 42شکل طبق 

 

 آن از شده ساخته یهالیتا بر هیتک با ،DGN لیفا شینما شیپتنظیمات مربوط به  :42شکل 

از حداقل زوم نمایشی باالتر قرار دارد، زیرا این زوم به اندازه پنج خانه  5، زوم نمایشی نقشه در سطح 43شکل در 

 بیشتر است. Zoom Inتر معادل انجام  د زوم بزرگآمده است. الزم به ذکر است که عد
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 آن زوم با نقشه یلهایتا کردن جادیا :43شکل 

تر  یا بزرگ 13نمایش نقشه، زوم را در سطح  ساخته شده باشند و در هنگام پیش 12ها، تا سطح مثالً  : اگر تایلنکته

ای از نقشه که قابل رویت بوده، ایجاد و  تر، در همان محدوده یا بزرگ 13های زوم  قرار دهیم، در این صورت، تایل

 . شوند میذخیره 

 GeoServer افزار نرمدر  WPSید تول 3-4

WPSکند میهای مکانی ارائه  اجرای پردازش ، سه عملگر زیر را برای جستجو و: 

− GetCapabilities : های دسترسی  ز قبیل روشسازی شده ا اطالعات کلی درباره یک سرویس پردازشی پیاده

 دهد. و عملگرهای آن را ارائه می

− DescribeProcess:  ها و نیز مقادیر مجاز تابع پردازش  ها و خروجی توضیحاتی از قبیل نوع و فرمت ورودی

 کند. را ارائه می

− Execute : کند تابع پردازشی مورد نظر را اجرا می . 

ها را به پنج گروه زیر  ، تحلیلGeoServerآورده شده است.  3-4-3 جزئیات تنظیمات این عملگرها، در بخش 

، نام ها آنیک نام اختصاری بوده و مقابل هر یک از  صورت بهبندی، با پنج پیشوند که  کند. این تقسیم بندی می تقسیم

 .شود می، نشان داده اند شدهنیز آورده  ها آنکامل 

− JTS: Java Topology Suite 
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− geo:  geometry processes 

− ras:   raster processes 

− vec:  vector processes 

− gs:    GeoServer-specific processes 

، عالوه بر vecو  gsکنند. اما گروه توابع  متنی ارائه می صورت به، خروجی توابع تحلیلی را JTSو  geoگروه توابع 

ورودی  عنوان بهالیه را  URL ،WFSمتنی، امکان این را دارند که اصل الیه برداری و یا  صورت بهها  دریافت ورودی

 های رستری هستند. هستند، با این تفاوت که مربوط به داده gsیا  vecنیز مشابه با توابع  rasدریافت کنند. توابع 

اند. از آنجایی  آورده شده راهنمااین  6-4-3 و  5-4-3 ، 4-4-3 های  های عملی در بخش برای فهم بهتر مطالب، نمونه

ذکر شده صرفاً مربوط های  لبه دلیل تعدد این توابع امکان پذیر نیست، مثا WPSکه پرداختن به همه توابع تحلیلی 

 .باشند می bufferبع تحلیلی به تا

 GeoServerدر  WPSنصب افزونه  3-4-1

نصب نمود.  GeoServer، ابتدا، باید افزونه مربوط به این سرویس را روی GeoServerدر  WPSمندی از  برای بهره

، 2.13.2نسخه  GeoServerاگر ، هماهنگی داشته باشد. مثالً GeoServerباید توجه داشت که نسخه افزونه با نسخه 

های آن به راحتی از طریق  و افزونه GeoServerهمین نسخه نصب شود. دانلود  WPS، حتماً افزونه نصب شده است

 پذیر است. امکان )//:orgGeoServerhttp.( افزار نرموب سایت رسمی این 

ی دانلود شده این افزونه را در مسیر زیر )مسیر نصب( کپی نمود. قبل ها فایلکافیست ، صرفاً WPSبرای نصب افزونه 

 نمود. ها فایلرا متوقف و سپس اقدام به کپی این  Apache Tomcatاز آن بهتر است سرویس 

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\GeoServer\WEB-INF\lib 

 نشان داده شده است. 44شکل ، در WPSی مربوط به افزونه ها فایلل، لیست مثا عنوان به

 

 WPS افزونه به مربوط یها فایل ستیل -44شکل 

 گردد. ده استفاده میو آما شود مینصب  GeoServer افزار نرم WPSی فوق در مسیر مربوطه، افزونه ها فایلبا کپی 

http://geoserver.org/
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به  WPS، کلمه Service Capabilitiesمالحظه شود، در قسمت  GeoServerاگر صفحه مربوط به ورود کاربر در 

 .باشد می WPS(. این امر حاکی از درست نصب شدن افزونه 45شکل خورد ) چشم می

 

 WPS افزونهمجهز به  GeoServer: 45شکل 

نظر و انجام  مورد Workspace براي GeoServerدر  WPSفعال نمودن  3-4-2

 تنظیمات مربوط به آن

نمود و (  NCC_GISینجا)مثالً در ا Workspace اقدام به ساخت ید، ابتدا باGeoServerدر  WPSفعال کردن  یبرا

 ینهداخل آن، گز یستمورد نظر، فقط کاف Workspace بودن را فعال کرد. در صورت موجود WPS در داخل آن،

WPS را فعال نمود. 

)در قسمت  Workspace ، در پنجره ساختWPS ینهصورت است که گز ینبه ا این سرویسفعال کردن  نحوه

Services )(.46شکل  . )کادر نشان داده شده درشود می عالمت )تیک( زده 
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 Workspace  NCC_GISبرای  WPS: فعال کردن 46شکل 

 (47شکل ) شود میکلیک  WPSکردن پنجره فوق، روی لینک  saveبعد از 

 

 ن سرویسای بندی پیکرهبرای ورود به صفحه  WPS: لینک 47شکل 

 یست، در ل48شکل . در گردد یباز م( 48شکل ) WPS بندی پیکره، صفحه 47شکل در  WPS ینکل یبر رو یکبا کل

 یبند یکرهمورد نظر که در مرحله قبل به آن اشاره شد، انتخاب و پ Workspace ، نامWorkspace یانتخاب

 .شود میکلیک  48شکل در پایین  Submitپیش فرض قبول و روی دکمه  (یمات)تنظ
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 WPS بندی پیکره پنجره در نظر مورد Workspace کردن مشخص: 48شکل 

 GeoServerدر  WPSشرح مختصري بر عملگرهاي  3-4-3

، در WPS. درخواست عملگرهای باشد میدارای سه عملگر  GeoServerدر  WPSکه پیشتر اشاره شد،  طور همان

، حاوی Executeمثال، درخواست عملگر عنوان به. شود می( به سرور ارسال GETیا  POST صورت به) HTTPقالب 

. در این بخش، در خصوص این باشد میع تحلیلی مورد نظر و تنظیمات مربوط به خروجی این تابع ها، نام تاب ورودی

 گردد. عملگرها، توضیحاتی ارائه می

  GetCapabilitesعملگر  -3-4-3-1

ی در مورد سروری که نشان داده شده، اطالعات مختصر 45شکل که در کادر  WPSبا کلیک بر روی عدد نسخه 

WPS کند و نیز لیست تمامی توابع تحلیلی قابل ارائه به کاربر توسط  را ارائه میGeoServer  ،موجود در این سرور

را با درج  WPSمربوط به   GetCapabilitiesبه جای کلیک بر روی لینک مذکور، عملگر  توان می. شود مینشان داده 

URL ال این درخواست به سرور نیز اجرا نمود که در هرحال، نتیجه، یکسان خواهد بود.زیر، در مرورگر کاربر و ارس 

http://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
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به جای عبارت  توان می. باشد می Apache Tomcatموجود در  GeoServer، نام Geo_Farsدر دستور باال، 

localhost ،IP   سروری را کهGeoServer  .شماره 9090روی آن نصب است، درج نمود ،port به  اختصاص یافته

Apache Tomcat  باشند میاست. بقیه موارد در دستور باال، واضح . 

 49 شکلباز خواهد شد که قسمتی از آن، در  XMLای حاوی کدهای ، صفحهGetCapabilitesبا اجرای عملگر 

 49 شکل( در کادر JTS)زیرمجموعه گروه  bufferنمونه، توضیحات مربوط به تابع تحلیلی  عنوان بهآورده شده است. 

قرار  <ows:Identifier>که میان دو برچسب  باشد می JTS:bufferیا شناسه این تابع،  IDنشان داده شده است. 

 را ببینید(. 49 شکلگرفته است )خط دوم کد داخل کادر 

 

 GetCapabilitiesحاصل از اجرای عملگر   XML: کد 49 شکل

  DescribeProcessعملگر  -3-4-3-2

تر، با مشخص کند. به عبارت دقیقی مورد نظر به کاربر ارائه میاین عملگر جزئیات کاملتری را در مورد تابع تحلیل

اطالعات مربوط به تابع  توان میبه سرور،  DescribeProcessیا شناسه تابع مورد نظر و ارسال درخواست  IDنمودن 

ابع برای ت GeoServerبه  DescribeProcessمثال، ارسال درخواست  عنوان بهدریافت نمود.  GeoServerرا از 

JTS:buffer گیرد:توسط دستور زیر انجام می 

tifihttp://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&Iden

er=JTS:buffer 

های  که اولین قسمت آن، مربوط به انواع ورودی شود میباز  XMLای شامل کدهای با اجرای دستور فوق، صفحه

 نشان داده شده است: 50شکل کند. این قسمت در قبول می JTS:bufferمتنی است که تابع تحلیلی 

http://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&Identifier=JTS:buffer
http://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&Identifier=JTS:buffer
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 های متنی تابع( )انواع ورودی JTS:bufferبرای تابع تحلیلی  DescribeProcess  عملگر یاجرا از حاصل XML کد: 50شکل 

ام از این د دریافت کند. قبل از هرکدتوان مینوع ورودی متنی را  7مشخص است، این تابع،  50شکل که از  طور همان

 Mimeدرج شده است. MimeTypeها، عبارت  ورودی
ی ها فایل توان میاستانداردی است که با استفاده از آن  ،1

های مختلف، تصاویر، ویدئوها و ...( را در بستر شبکه ارسال نمود. قبل از ایجاد این افزار نرمی ها فایلغیرمتنی )

ی ها فایلساده میسر بود. این استاندارد، به منظور ایجاد امکان پیوست ی متنی ها فایلاستاندارد، صرفاً امکان ارسال 

 های ارسالی، تدوین شده است. غیر متنی به ایمیل

)کادر اول، دوم و سوم  XMLچند نوع کلی  صورت بهند توان میها،  مشخص است، ورودی 50شکل که در  طور همان

( به 50شکل )کادر ششم و هفتم  GML( و 50شکل )کادر پنجم  JSON(، 50شکل )کادر چهارم  WKT(، 50شکل 

 بع وارد شوند.تا

نوع ورودی  7ها، مشابه با  الزم به ذکر است اگر کاربر قصد اخذ خروجی در قالب متن را داشته باشد، انواع خروجی

 .شود میپرهیز  ها آناشاره شد، از این رو از تکرار  ها آناست که به 

 اند. مشخص شده 6تا  1با کادرهای  JTS:bufferبع های ورودی تا ، آرگومان51شکل در 

                                                                        

1 - Multipurpose Internet Mail Extensions 
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 (تابع های آرگومان) JTS:buffer یلیتحل تابع یبرا DescribeProcess عملگر یاجرا از حاصل XML کد: 51شکل 

 های ورودی عبارتند از: این آرگومان

، همان واحد به کاررفته در فایل ورودی است. واحد این طول buffer عرضیا  distance، 1کادر شماره  −

 .باشد می

 .باشد می)اعشاری(  doubleبوده که نوع آن،  buffer عرض، نوع عدد در نظر گرفته شده برای 2کادر شماره  −

استفاده  bufferیا تعداد نقاط در ربع دایره بوده که برای ترسیم  quadrantSegments، 3کادر شماره  −

 .شود میبا دقت بیشتری استخراج و ترسیم  bufferاین نقاط بیشتر باشد، شکل هر قدر تعداد  .شوند می

)عدد صحیح(  intتعیین شود. این نوع،  quadrantSegments، نوع عددی است که باید برای 4کادر شماره  −

 .باشد می

مشخص  bufferبوده که سه حالت را برای نحوه نمایش نقاط ابتدا و انتهای  capStyle، 5کادر شماره  −

 کند. می

ها عبارتند از:  تعیین نمود. این گزینه capStyleبرای سه حالت  توان میهایی است که  ، گزینه6کادر شماره  −

Round ،Flat  وSquare 
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، عبارتست از: انواع مجاز ورودی تابع تحلیلی، انواع خروجی این تابع و نیز DescribeProcessکلی، خروجی  طور به

 های تابع. از برای آرگومانمقادیر و واحدهای مج

  Executeعملگر  -3-4-3-3

 صورت به توان می. درخواست اجرای این عملگر را شود میاستفاده  Executeبرای اجرای توابع تحلیلی از عملگر 

 GET HTTP  یاPOST HTTP  ،یک  صورت بهبه سرور ارسال کرد. هر دوی این مواردURL ،باشند می . 

اي )ورودي و خروجي تابع، هر  عارضه نقطهحول يک  buffer: ايجاد 1مثال  3-4-4

 دو متني هستند(

و به شعاع واحد  (0,0)ای به مختصات  ( حول نقطهJTS:buffer)با تابع تحلیلی  bufferهدف در این مثال، ایجاد 

 اند. ها از نوع متنی در نظر گرفته شده ها و خروجی است. ورودی

که حاوی  GeoServerشد. بدین منظور از ستون چپ  WPS request builderبرای شروع کار، باید وارد پنجره 

 (.52شکل )کادر مشخص شده در  کنیم میکلیک  Demoدستورات مختلف است، روی 

 

 GeoServerبرای ورود به قسمت مربوط دموهای  Demos: لینک 52شکل 

 :شود میرویت  53شکل ، Demosک روی بعد از کلی
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 برای اجرای توابع تحلیلی مکانی WPS request builder: لینک 53شکل 

که محتویات آن،  شود میباز  WPS request builderپنجره  ،53شکل در  WPS request builderبا کلیک بر روی 

 اند. نشان داده شده 54شکل در 
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 JTS:bufferحاوی تنظیمات مربوط به تابع تحلیلی  WPS request builder : پنجره54شکل 

بوده و قرار است  (0,0)(، یک نقطه به مختصات 54شکل  1کادر شماره ) JTS:bufferدر این مثال، ورودی تابع 

buffer ای( به شعاع واحد، حول آن ترسیم شود. )دایره 

 طور همان. شود می( در قسمت ورودی وارد 54شکل  4)کادر شماره  POINT (0 0) صورت بهبدین منظور این نقطه 

 صورت بهکنند و خروجی را نیز  متنی دریافت می صورت به، ورودی را JTSکه قبالً اشاره شد، توابع تحلیلی با پیشوند 

( که مربوط به تعیین نوع ورودی است، گزینه 2)کادر شماره  Input geometryدهند. لذا در قسمت  متنی ارائه می

TEXT های ورودی است که در این مثال، هر یک از  نیز مربوط به زیرفرمت 3. کادر شماره شود میب انتخا

انتخاب  application/jsonانتخاب نمود. اگر گزینه  توان می(، application/jsonغیر از  ههای موجود در آن را )ب گزینه

 مشخص شود. {type":"Point","coordinates":[0,0]"} صورت بهباید  (0,0)شود، نقطه 
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 . در قسمتشود میوارد  1(، عدد دلخواه 54شکل  5)کادر شماره  distance، در قسمت buffer عرضبرای 

 quadrantSegments  وارد شده است. این بدین معنی است که هر ربع دایره  2( نیز عدد دلخواه 6)کادر شماره

bufferو قسمت تقسیم شده و مختصات سه نقطه ابتدا، وسط و انتهای این کمان، در خروجی متنی ارائه ، به د

را انتخاب نمود که مربوط به شکل  Squareو یا  Flat ،Roundهای گزینه توان می capStyleخواهند شد. در قسمت 

 . باشد می bufferهندسی 

با مقدار  subtypeبا  XMLانتخاب کرد. اگر فرمت های مختلف خروجی را  فرمت توان می 8در کادر شماره 

gml/3.1.1  انتخاب شود، بعد از کلیک بر روی دکمهExecute process  ( که وظیفه اجرای تابع 10)کادر شماره

 زیر، در یک پنجره جدید باز خواهد شد: صورت بهتحلیلی را بر عهده دارد، خروجی 

 

ای، یک خط ترسیم شده است.  دایره bufferمربوط به هر یک از نقاط  yو  xتر بودن، در زیر هر جفت  برای واضح

 چرخد تا مجدداً به همین نقطه برسد. گرد می در راستای ساعت (1,0)یعنی از نقطه 

متن باال خواهد بود با این تفاوت که  صورت بهانتخاب شود، خروجی  gml/2.1.2با مقدار  subtypeبا  XMLاگر فرمت 

 )متن زیر(. شود میقرار داده  کاماد از اعشار بیشتر بوده و بین هر جفت نقطه، یک تعداد ارقام بع

 

دانلود خواهد شد که نوع آن متنی است و  result.wktانتخاب شود، فایلی با عنوان  application/wktاگر فرمت 

 ن داده شده است.در آن نشا bufferزیر بوده که صرفاً مختصات سه نقطه از دایره  صورت بهمحتویات آن 

 

 زیر خواهد بود. صورت بهانتخاب شود، خروجی  application/jsonاگر فرمت 

 

و  شود میخروجی دانلود  عنوان به result.xmlانتخاب شود، فایلی با عنوان  application/gml-3.1.1اگر فرمت 

 زیر است: صورت بهمحتویات آن 
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و  شود میاست که دانلود  result.xmlود، خروجی فایلی با عنوان انتخاب ش application/gml-2.1.2اگر فرمت 

 زیر است: صورت بهمحتویات آن 

 

قبلی در این است که تعداد ارقام بعد از اعشار بیشتر بوده و بین هر جفت نقطه، یک  result.xmlتفاوت آن با فایل 

 قرار داده شده است. کاما

همه  توان می(، 54شکل  9)کادر شماره Generate XML from process inputs/outputs با کلیک بر روی دکمه 

، GMLدر یک پنجره جدید مشاهده نمود. این  GML صورت بههای تابع و نیز فرمت خروجی تحلیل را  آرگومان

به سرور ارسال شده و جواب را اخذ ، HTTP POSTبوده که تحت فرمت  bufferدرواقع، درخواست اجرای تابع 

تولید شده و به سرور ارسال  GML(، این 54شکل  10)کادر شماره  Executeکند. یعنی با کلیک بر روی دکمه  می

 .شود می

حول عوارض خطي )ورودي تابع، اليه و خروجي از  buffer: ايجاد 2مثال  3-4-5

 اليه است(جنس متن يا 

( حول عوارض الیه gs:BufferFeatureCollection)با تابع تحلیلی  bufferهدف در این مثال، ایجاد 

Asphalt_Road_Centerline_L  ،د خود الیه یا مختصات عوارض آن توان میو به شعاع واحد است. ورودی این تابع

د از نوع توان میدی داده شده است( و خروجی نیز ورو عنوان بهمتنی باشد )در این مثال، اصل الیه  صورت بهالیه 

 ( باشد. در این مثال، ورودی، خود الیه است.shapefileمتنی یا همجنس الیه ورودی )مثالً 

 دهد: پیش نمایشی از الیه مذکور را نشان می 55شکل 
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 GeoServerدر  Asphalt_Road_Centerline_Lایش الیه : پیش نم55شکل 

 اند. هایی که الزم است برای انجام تابع تحلیلی تنظیم شوند، درج شده ، آرگومان56شکل برای انجام این مثال، در 

انتخاب شده است )کادر شماره  gs (gs:BufferFeatureCollection)با پیشوند  bufferدر این مثال، تابع تحلیلی 

، این قابلیت را دارند که عالوه بر کار کردن با متن، gsکه قبالً نیز اشاره شد، گروه توابع  طور همان(. 56شکل 1

روجی را از جنس همان الیه )یا متن( ورودی دریافت نمایند و خ عنوان بهورودی و خروجی، خود الیه را  عنوان به

 ارائه نمایند.

و در  VECTOR_LAYER(، گزینه 2)کادر شماره  Input feature collectionبدین منظور الزم است در قسمت 

انتشار یافته، انتخاب شوند. در کادر  GeoServerکه قبالً در  Asphalt_Road_Centerline_Lالیه  3کادر شماره 

 .شود میوارد  buffer عرضد مربوط به نیز عد 4شماره 

)کادر  Execute processانواع خروجی تابع، قابل انتخاب است. برای اخذ خروجی باید روی دکمه  5در کادر شماره 

 ( کلیک نمود. 6شماره 
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)ورودی، خود الیه و  gs:BufferFeatureCollection یلیتحل تابع به مربوط ماتیتنظ یحاو WPS request builder پنجره: 56شکل 

 خروجی، متنی(

 یا text/xml;subtype=wfs-collection/1.0های  گزینه 5اگر در کادر شماره 

 text/xml;subtype=wfs-collection/1.1  انتخاب شوند، خروجی متنی نتیجه تابع تحلیلی در یک پنجره جدید

 bufferمختصات نقاط مختلف از  گر بیانو  بوده bufferخروجی تابع تحلیلی  زیر، باز خواهد شد. اعداد زیر، صورت به

 .باشند میدر این قالب 
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 صورت بهمتنی بوده و نتیجه  صورت بهانتخاب شود، خروجی تابع مجدداً  application/jsonنوع  5اگر در کادر شماره 

 زیر است:

 

انتخاب شود،  application/wfs-collection/1.1یا  application/wfs-collection/1.0نوع  5اگر در کادر شماره 

نمونه، قسمتی از خروجی نوع  عنوان به. شود میخواهد بود که روی هارد ذخیره  XMLخروجی یک فایل 

application/wfs-collection/1.1  ،مختصات نقاط مختلف  گر بیاندر زیر نشان داده شده است. اعداد نشان داده شده

 .باشند می Asphalt_Road_Centerline_Lترسیم شده حول تک عارضه موجود در الیه  bufferاز 
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ترسیم شده  bufferکه حاوی  شود میبر روی هارد دیسک دانلود  shapefileانتخاب گردد،  application/zipاگر نوع 

وجی تولید شده نیز در فرمت بوده، خر shapefileکه فایل ورودی، در فرمت  جایی . از آنباشد میحول عوارض الیه 

shapefile باشد می. 

 است( WFSحول عوارض خطي )ورودي تابع،  buffer: ايجاد  3مثال  3-4-6

( حول عوارض الیه gs:BufferFeatureCollection)مجدداً با تابع تحلیلی  bufferهدف در این مثال، ایجاد 

Asphalt_Road_Centerline_L همچنین باشد می، خروجی تابع، الیه مکانی و به شعاع واحد است. در این مثال .

. این درخواست با شود میالیه مذکور درج  WFSاین بار برای معرفی ورودی، به جای اصل الیه یا متن، آدرس 

ده شده است. این درخواست در مورد آن شرح دا 2-2-3 که در بخش  شود مینوشته  GetFeatureاستفاده از عملگر 

 زیر نوشته خواهد شد: صورت به

_Fars/NCC_GIS/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&tyhttp://localhost:9090/Geo

peNames=%20NCC_GIS:Asphalt_Road_Centerline_L 

 اند: آورده شده 57شکل در این مثال، تنظیم شوند، در  bufferچگونگی تنظیم پارامترهایی که باید برای ایجاد 

http://localhost:9090/Geo_Fars/NCC_GIS/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeNames=%20NCC_GIS:Asphalt_Road_Centerline_Lیلبایبالیایبلایببببلایبایالیا
http://localhost:9090/Geo_Fars/NCC_GIS/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeNames=%20NCC_GIS:Asphalt_Road_Centerline_Lیلبایبالیایبلایببببلایبایالیا
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و   URLورودی، ) gs:BufferFeatureCollection یلیتحل تابع به مربوط ماتیتنظ یحاو WPS request builder پنجره: 57شکل  

 (shapefileخروجی، 

 gs:BufferFeatureCollectionدر اینجا تابع  .شود می، نام تابع تحلیلی مورد نظر انتخاب 57شکل  1در کادر شماره 

(. 2)کادر شماره  شود میانتخاب  REFERENCE، گزینه Input feature collectionانتخاب شده است. در قسمت 

علت انتخاب این گزینه این است که قرار است آدرس و لینک دسترسی به الیه مکانی مورد نظر، معرفی شود، نه خود 

 الیه.

یکی از متدهای  GETمختصر اشاره شد،  طور بهکه پیشتر  طور همان. شود میانتخاب  GET، گزینه 3اره در کادر شم

 . شود میپشتیبانی  HTTPدرخواست در بستر شبکه است که توسط پروتکل 
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. شود میانتخاب  text/xml; subtype=wfs-collection/1.1است، گزینه  Mime typeکه مربوط به  4در کادر شماره 

 معرفی شده است. علت این که نسخه  1.1و نسخه آن WFS از جنس subtype، شود میکه در شکل دیده  طور مانه

WFS  تعیین شد این است که در  1.1برابر باURL   دسترسی به الیه Asphalt_Road_Centerline_Lنسخه WFS 

 ذکر شده بود.  3ثال آورده شده است. آدرس کامل درخواست این الیه در ابتدای م 1.1برابر با 

شود که در این   وارد می buffer عرض، عدد مربوط به 6. در کادر شماره شود میمذکور درج  URL، 5در کادر شماره 

که در  جایی . از آنشود مینیز، نوع خروجی تعیین  7برای آن در نظر گرفته شده است. در کادر شماره  2مثال، عدد 

 .شود میانتخاب  application/zipاست، نوع  bufferانی این مثال، هدف، دانلود الیه مک

( با عنوان zipped(، فایلی فشرده )57شکل  8)کادر شماره  Execute Processدر نهایت با کلیک بر روی دکمه 

result.zip  نتیجه تحلیل این مثال را در 58شکل . شود میدر مسیر پیش فرض سیستم عامل دانلود ،ArcGIS  نشان

 دهد.می

 

 نمایش داده شده است ArcGIS( که در shapefile) gs:BufferFeatureCollection: خروجی تابع 58شکل 

 QGIS افزار نرمدر  WPSكارگیري  به 3-5

شرح داده شد. در این  GeoServerدر محیط  ها آنیری توابع تحلیلی و اخذ نتایج از کارگ های قبلی، به در بخش

 .شود میبررسی  QGIS افزار نرماین توابع در  کارگیری بهبخش، 

ند از نوع توان می، vecو  gs( نیز دیده شد، خروجی توابع تحلیلی با پیشوند 5-4-3 )بخش  2که در مثال  طور همان

text/xml;subtype=wfs-collection ها از نوع نیز باشند. از آنجایی که این گونه خروجی WFS بوده )کلمه WFS  در

 ، قابل دستیابی باشند. QGISهایی نظیر افزار نرمند توسط توان میها  همین امر است(، این خروجی گر بیانعبارت باال 
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به نتیجه یا خروجی  QGISاز طریق  توان مین مثالی عملی، نشان داده خواهد شد که چگونه در این قسمت، با آورد

در  WPSدست یافت. بدین منظور ابتدا الزم است، افزونه مربوط به  vec:BufferFeatureCollectionتابع تحلیلی 

QGIS .نصب شود. نحوه نصب این افزونه در ادامه شرح داده خواهد شد 

  QGISدر  WPSنصب افزونه  3-5-1

بر روی کامپیوتر کاربر نصب است. در ادامه الزم است دو پیش شرط به شرح  QGISدر اینجا فرض بر این است که 

 زیر رعایت شود:

های مکانی مورد نظر که قرار است  شامل الیه Workspace مربوط به WFS، باید گزینه GeoServer: در اوالً −

 افزار نرم WFS(. زیرا این 59شکل ارائه شود، فعال گردد ) QGISها در  نتایج تحلیل مکانی بر روی آن

GeoServer  است که اصل الیه مکانی مورد نظر را در اختیارQGIS  و در این حالت است که  دهد میقرار

QGIS  امکان اعمال توابع تحلیلیWPS .را بر روی آن الیه خواهد داشت 

 

 NCC_GIS با نام Workspace یبرا WFS کردن فعال: 59شکل 

 افزار نرم WPSگیری از توابع تحلیلی مهیا شده توسط سرورها )به واسطه  امکان بهره QGIS: باید ثانیاً −

GeoServer را داشته باشد. پیش نیاز این امر، نصب افزونه )WPS  درQGIS  .است 

از دانلود از مسیر اینترنتی  پس، الزم است QGIS افزار نرم WPSونه برای نصب افز

https://plugins.qgis.org/plugins/wps این افزونه در مسیر ،…\QGIS Essen\apps\qgis\python\plugins 
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 را باز کرده و روی دستور QGIS( کپی شود. سپس QGISای از مسیر نصب  )زیرمجموعه

  Manage and Install Plugins  (.60شکل ) کنیم میکلیک 

 

 QGISدر  ها افزونهبرای نصب و مدیریت  Manage and Install Plugins: دستور 60شکل 

 WPSهای  (. در این پنجره، تیک افزونه61شکل ) شود میباز  QGISهای  با کلیک روی دستور باال، پنجره افزونه

 .شود می(. با این کار، این افزونه، فعال 61شکل )کادر مشخص شده در  شود میگذاشته 

 

 QGISهای موجود در  : افزونه61شکل 

  (.62شکل ایجاد شده است )کادر  QGIS افزار نرمدر قسمت باالی  WPS-Clientای با نام  اکنون دکمه
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 آن WPSو استفاده از  GeoServerبرای اتصال به  WPS-Client: آیکن 62شکل 

 ضیح داده خواهد شد.در ادامه استفاده از این سرویس، در قالب مثالی عملی، تو

)ورودي و خروجي تابع،  QGISحول عوارض خطي در  bufferمثال: ايجاد  3-5-2

 هر دو اليه هستند(

( حول عوارض الیه vec:BufferFeatureCollection)با تابع تحلیلی  bufferهدف در این مثال، ایجاد 

Asphalt_Road_Centerline_L  افزار نرم، در 5و به شعاع QGIS  افزار نرمکاربر از داخل است. یعنی QGIS 

کند و جواب تحلیل مکانی خود را دریافت  ( ارسال میGeoServerمورد نظر خود را به سرور ) WPSدرخواست 

 نماید. می

 Add WFSدکمه  یرواضافه شود. بدین منظور،  QGISبرای اجرای این مثال، ابتدا الزم است خود الیه نیز در 

Layer (.63شکل کنید ) یککل 
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 آن  WFSو استفاده از  GeoServerبرای اتصال به  Add WFS Layer: آیکن دستور 63شکل 

 :شود میباز  64شکل ، پنجره Add WFS Layerبا کلیک بر روی دکمه 

 

 GeoServerبه  QGISبرای اتصال  WFSای  پنجره درج آدرس شبکه: 64شکل 

 فراهم آوریم. QGIS، امکان اتصال به الیه را در Asphalt_Road_Centerline_Lالیه  WFSحال باید با درج آدرس 
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 New، ابتدا روی دکمه GeoServer)تولید شده در  WFSگیری از  به منظور بهره( GeoServerبه  QGISبرای اتصال 

 :کنیم میزیر تکمیل  صورت بهباز شود. این پنجره را  65شکل تا پنجره  کنیم می، کلیک 64شکل در پنجره 

 

 NCC_GISمربوط به  Workspace جدید به WFS connection: ایجاد یک 65شکل 

 مربوط به  WFSنیز، آدرس  URL، دلخواه است. در قسمت (My_WFS) شود مینوشته  Nameنامی که در قسمت 

Workspace  کهWFS  65شکل . در شود میبرای آن فعال شده، درج ،localhost مترادف با ،IP ری است که سرو

GeoServer  .به جای این عبارت،  توان میروی آن نصب شده استIP .سرور را قرار داد 

"Geo_Fars" نام ،GeoServer  مورد نظر درTomcat  وNCC_GIS"" نیز نام Workspace  است. با کلیک بر روی

 .شود میرویت  64شکل مجدداً  65شکل پنجره  OKدکمه 

آید. یعنی تمامی در می 66شکل ، پنجره این شکل به 64شکل در پنجره  Connectاکنون با کلیک بر روی دکمه 

دسترسی دارد، لیست  ها آن( که کاربر به Greenhouse_Aو  Asphalt_Road_Centerline_Lه هایی )دو الی الیه

 (. 66شکل ) شوند می
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 به پنجره NCC_GISمربوط به  Workspace ی موجود درها الیه: اضافه شدن 66شکل 

 افزار نرم، این الیه به 66شکل در پنجره  Addو کلیک بر روی دکمه  Asphalt_Road_Centerline_Lبا انتخاب الیه 

QGIS  (.67شکل ) شود میاضافه 

 

 

 QGISدر  Asphalt_Road_Centerline_L: اضافه شدن الیه 67شکل 

رجوع کنید( در  62شکل )به  WPS-Client، روی دکمه Asphalt_Road_Centerline_Lبعد از دسترسی به الیه 

QGIS  کلیک کنید، تا پنجره مربوط بهWPS ( 68شکل باز شود.) 
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 WPS-Clientبعد از کلیک بر روی آیکن  GeoServer افزار نرم WPS: پنجره اتصال به 68شکل 

 :شود میباز  69شکل ، Connectبا کلیک بر روی دکمه 

 

 WPS-Clientپنجره در  Newآن با استفاده از دکمه  WPSگیری از  برای بهره GeoServer: تعریف یک اتصال جدید به 69شکل 

 :شود میباز  70شکل ، پنجره 69شکل در  Newدر ادامه، با کلیک بر روی دکمه 

 

 Workspace NCC_GISمربوط به  WFSبرای دسترسی به  WFSمربوط به  URL: تعریف نام دلخواه و 70شکل 

که دیده  طور همان. کنیم میدرج  GeoServerبه  QGISدر شکل باال، نامی دلخواه برای اتصال  Nameدر قسمت 

 شده است. ریگذا نام My_WPS، این اتصال، شود می
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 GeoServer)واقع در  Workspace NCC_GIS مربوط به WFSاتصال به ای  نیز آدرس شبکه URLدر قسمت 

Geo_Fars از آنجایی که شود می( درج .QGIS  باید به اصل الیه دسترسی داشته باشد تا بتواند روی آن تحلیل انجام

 (. 70شکل درج شود )WFS دهد، در این آدرس باید کلمه کلیدی

گردیم. اکنون با کلیک بر روی دکمه  باز می 69شکل ، مجدداً به پنجره 70شکل پنجره  OKبا فشردن دکمه 

Connect تمامی توابع تحلیلی که ،WPS  (. در این لیست، تابعی که 71شکل ) شوند میدر اختیار گذاشته، لیست

 (.71شکل )کادر  باشد می vec:BufferFeatureCollectionقرار است استفاده شود، 

 

  GeoServer افزار نرم WPSاز میان توابع تحلیلی  vec:BufferFeatureCollection: انتخاب تابع تحلیلی 71شکل 

 .شود میباز  72شکل ، پنجره 71شکل در پنجره  OKبا فشردن دکمه 
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 های آنو تنظیم آرگومان vec:BufferFeatureCollection یلیتحل تابع: مشخص کردن الیه ورودی 72شکل 

متر( و  5) 72شکل  2در کادر شماره  buffer عرضو  72شکل  1با مشخص نمودن الیه مورد نظر در کادر شماره 

 (.73شکل ) شود میاضافه  QGIS(، نتیجه تحلیل، به 72شکل  3)کادر شماره  Runسپس کلیک روی دکمه 

 

 نمایش داده شده است QGIS متر( که در 5عرض به  buffer) vec:BufferFeatureCollection یلیتحل تابع: نتیجه 73شکل 
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 ISO 19115مباني ساخت سرويس فراداده بر اساس استاندارد  4

 سازی این استاندارد شرح داده شده است. معرفی شد. در این بخش نحوه پیاده 3-2 این استاندارد در بخش 

 خت داده مکاني سازمانراهنماي انتخاب اقالم فراداده براي زيرسا 4-1

، حداقل اقالم 1-1-4 . در قسمت شود میدر این بخش راهنمای انتخاب اقالم فراداده برای محصوالت مختلف ارائه 

 است، شامل  مواردی 2-1-4 اجباری فراداده که تکمیل آن برای هر محصول ضروری بوده، آورده شده است. قسمت 

حداقل موارد مورد نیاز فراداده توصیه شده و الزم است در صورت امکان  عنوان به، ISO19115که بر اساس استاندارد 

 .شوند تکمیلبرای هر محصول 

مورد نظر از مسیر مناسب و قید باید توجه داشت که در انتخاب و استفاده از تمامی اقالم مذکور، الزم است اقالم 

 شده، مورد استفاده قرار گیرند.

ی مکانی سازمان، اقالم ها دادهبر اساس راهنمای انتخاب اقالم فراداده و با توجه به وضع موجود اقالم فراداده برای 

 ئه شده است.ارا 2جدول فراداده محصوالت سازمان انتخاب شده و در 

 فراداده شده انتخاب اقالم جدول -2جدول 

 عنوان قلم  نام بسته رديف
1  

 اطالعات شناسایی

 عنوان 
 عنوان دیگر  2
 تاریخ ایجاد داده  3
 تاریخ نشر داده  4
 تاریخ بازنگری داده  5
 سیستم تصویر  6
 سیتم مرجع  7

 خالصه  8
 واژه کلیدی  9

 اختار مکانینوع س  10
 زبان )داده(  11
 داده( )زبان حروف مجموعه  12
 داده موضوعی بندی طبقه  13
14  

 اطالعات شناسایی

 قدرت تفکیک مکانی
 مخرج کسر مقیاس

 فاصله )معادل مقیاس در داده رستری(  15
16  

 گستره/ مستطیل در بر گیرنده

 غربی حد جغرافیائی طول
 شرقی حد جغرافیائی طول  17

 جنوبی حد افیائیجغر عرض  18
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 شمالی حد جغرافیائی عرض  19
20  

 اطالعات توزیع

 اطالعات توزیع

 نام سازمان/ اداره
 تلفن  21
 نقطه تحویل  22
 نقش  23
24  

 فرمت توزیع
 نام

 نگارش  25
26  

 منبع برخط

 (URLاتصال )
 پروتکل  27
 نام منبع  28
 )منبع برخط( توصیف  29
30  

 فراداده

 فراداده
 فراداده زبان

 فراداده( )زبان حروف مجموعه  31
32  

 فراداده اطالعات مسئول
 نام سازمان/اداره

 نقش  33
 

 اقالم الزامي فراداده 4-1-1

 :باشد میاقالم الزامی فراداده به شرح ذیل 

  ( و مجموعه حروف 1برای ارائه اطالعات کلی از فراداده، در بخش اطالعات فراداده، اقالم زبان فراداده )کادر

، GeoNetwork افزار نرمتکمیل شود. البته در  74شکل ( مطابق 3و تاریخ ورود فراداده )کادر (، 2آن )کادر 

 .شود میدر تاریخ فراداده درج  خودکار صورت بهتاریخ ورود فراداده 
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 : اطالعات کلی فراداده74شکل 

 کادر  سمت( یا 2)کادر  نام سازمان( ، 1فراداده، یکی از اقالم نام فرد )کادر  1ص کردن مسئولبرای مشخ(

 تکمیل شود. 75شکل ( مطابق 4( و همچنین قلم نقش )کادر 3

 

 : اطالعات مسئول فراداده75شکل 

                                                                        
1 - Responsible 
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 (، تاریخ تولید داده 1داده در بخش اطالعات شناسایی، اقالم عنوان داده )کادر  1ناساییبرای ورود اقالم ش

(، تاریخ 5( و نوع آن )کادر 4(، و در صورت وجود تاریخ انتشار داده )کادر 3( و نوع آن )کادر 2)کادر 

 تکمیل شود. 76شکل (  مطابق 7( و نوع آن )کادر 6بروزرسانی داده )کادر 

                                                                        
1 - Identification 
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 : اقالم عنوان و تاریخ تولید داده76شکل 
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 پر  77شکل ( مطابق 1برای ارائه توضیحات کلی از داده و هدف تولید و یا استفاده از آن، قلم خالصه )کادر

 شود.

 

 : قلم خالصه77شکل 

  پر شود. 78شکل ( مطابق 2( و مجموعه حروف )کادر 1برای مشخص کردن زبان داده، اقالم زبان )کادر 

 

 : اقالم زبان داده و مجموعه حروف آن78شکل 

 انتخاب شود. 79شکل مطابق  بندی موضوعی طبقه قدار قلمبرای مشخص کردن نوع کلی محصول، م  



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

86  

 

 

 

 

 بندی موضوعی : قلم طبقه79شکل 

  ( و 2( و شرقی )کادر 1برای مشخص کردن محدوده جغرافیایی داده، طول جغرافیایی حد غربی )کادر

داده  1( مربوط به حدود مستطیل در برگیرنده4( و جنوبی )کادر 3لی )کادر عرض جغرافیایی حد شما

 درج شود. 80شکل مطابق 

                                                                        
1 - Bounding Box 
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 : اقالم طول و عرض جغرافیایی مستطیل دربرگیرنده داده80شکل 

 شده فراداده اقالم توصیه 4-1-2

حداقل موارد مورد نیاز فراداده توصیه شده و الزم است در  عنوان به، ISO19115استاندارد  موارد ذیل بر اساس

 صورت امکان پر شوند:

  اطالعات سیستم مرجع شامل بیضوی مبنا و سیستم تصویر به ترتیب در اقالم شناسه سیستم مرجع )کادر

 تکمیل شود. 81شکل ( مطابق 2)کادر  فضای کد( و 1
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 : اقالم اطالعات سیستم مرجع81شکل 

 ( 3آدرس )کادر  ( و2(، ساعات ارائه خدمات )کادر 1تلفن )کادر  اقالم اطالعات تماس فراداده شامل اقالم

تکمیل  82شکل ابق ( است مط6( و استان )کادر 5(، شهر )کادر 4که خود شامل اقالم نقطه تحویل )کادر 

 شود.
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 : اقالم اطالعات تماس فراداده82شکل 

  ( و 3( یا سمت )کادر 2)کادر  نام سازمان( 1)کادر  نام فردبرای مشخص شدن مسئول داده، یکی از اقالم

آدرس که  ( و5طور تمام اقالم تماس شامل تلفن )کادر  مین( و ه4همچنین قلم نقش فرد مسئول )کادر 

 تکمیل شود. 83شکل ( است را مطابق 8( و استان )کادر 7( شهر )کادر 6خود شامل نقطه تحویل )کادر 
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 : اقالم اطالعات مسئول داده83شکل 

دن نحوه توزیع داده، یکی از اقالم فرمت توزیع یا توزیع کننده تکمیل شود. در صورت انتخاب فرمت برای مشخص کر

( و 3( پر شود. در صورت انتخاب توزیع کننده، اقالم نام )کادر 2( و نگارش توزیع )کادر 1توزیع، اقالم نام )کادر 

(، نام سازمان 5از سه قلم نام فرد )کادر  ( و همچنین برای مشخص کردن مسئول توزیع داده، یکی4نگارش )کادر 

 ( پر شود.8( پر شده و همچنین قلم نقش از مسیر)کادر 7( و سمت )کادر 6)کادر 
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 : اقالم نحوه توزیع داده84شکل 

  باشد،  د مقیاس یا اندازه سلول رسترتوان میبرای مشخص شدن قدرت تفکیک داده که با توجه به نوع داده

 تکمیل شود. 85شکل ( مطابق 2( یا قلم فاصله )کادر 1)کادر  مخرج کسربه ترتیب قلم 
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 : قدرت تفکیک داده85شکل 

  انتخاب شود. (86شکل ) مکانی ساختارنوع برای مشخص شدن نوع ساختاردهی اطالعات، قلم  

 

 : نوع ساختاردهی مکانی86شکل 

  (، 2(، پروتکل )کادر 1برای مشخص شدن نحوه توزیع اطالعات از منظر دسترسی به آن، اقالم اتصال )کادر

 تکمیل شود. 87شکل ( مطابق 4( و توصیف منبع )کادر 3نام )کادر 
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 : اطالعات توزیع از منظر دسترسی برخط87شکل 

  ( 1)کادر  گزارشرفته در مراحل تولید داده مکانی، اقالم  کار بهبرای مشخص شدن پیشینه و فرآیندهای

(، 3(، توجیه )کادر 2توصیف )کادر  شامل اقالم مرحله فرآیند، توضیح کلی از پیشینه مجموعه دادهبرای 

(، مخرج کسر مقیاس 6شامل اقالم توصیف )کادر  منبع(، و 5( و پردازشگر )کادر 4تاریخ و زمان )کادر 

 تکمیل شود. 88شکل در ( 8( و سیستم مرجع منبع )کادر 7)کادر 
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 داده دیتول مراحل در رفتهکار به یندهایفرآ و نهیشیپ اطالعات: 88شکل 

براساس قالب  GeoNetwork افزار نرمتولید سرويس فراداده در  4-2

 برداري كشورسازمان نقشه
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مجموعه  یهاول یساز نظور مستندبوده که به م ISO 19115 المللی ینز استاندارد با 1«رشیب»در واقع  ،2جدول اقالم 

 ای یرمجموعهز ،برشداده است.  یفیتمربوط به ک یها عالوه بخشه ب یهسته الزام یشده و شامل اجزا یمتنظ ها داده

شده  یینرا طبق قواعد تع یدیجد یشده، اجزا یفتعر یعالوه بر اجزا دتوان می استاندارد بوده کهشده  یفاز اقالم تعر

 ید.نما تر یرانهلزامات اجزا را سختگا ین،اضافه و همچن

سازی و ذخیره  سفارشی GeoNetwork افزار نرمبدین منظور، باید قالبی جدید مطابق با برش مذکور برای فراداده در 

ی برداری و رستری تهیه شده ها دادهبرای  XMLکشور دو قالب فراداده در فرمت  برداری نقشهشود. در سازمان 

 است. 

کردن رکورد فراداده  شده، سپس گزینه اضافه  "مشارکت"ها، ابتدا وارد صفحه  اده نمودن از این قالببه منظور استف

 (.89شکل نماییم ) را انتخاب می

 

 صفحه اضافه نمودن فراداده جدید :89شکل 

را کلیک  "ایجاد"های موجود را به دلخواه انتخاب و سپس دکمه  یکی از قالب 90شکل سپس در صفحه باز شده در 

 نماییم. می

                                                                        
1 - Profile 
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 انتخاب قالب برای صفحه فراداده جدید :90شکل 

را   XML، ابتدا در قسمت انتخاب نوع نمایش فراداده، حالت91شکل پس از این مرحله در صفحه باز شده در 

 .کنیم میانتخاب 

 

 XMLانتخاب حالت نمایش در حالت  :91شکل 

. پس از این مرحله دکمه ذخیره شود میموجود  XMLبرداری کشور، جایگزین  سپس قالب فراداده سازمان نقشه

 .شود میبه حالت ذخیره قالب تغییر داده شده و نهایتاً بر روی دکمه ذخیره و بستن کلیک  92شکل فراداده مطابق 
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 قالب صورت بهذخیره فراداده  :92شکل 

در صفحه انتخاب قالب  93شکل ق با انجام این مراحل، در هنگام اضافه کردن فراداده جدید، این قالب جدید مطاب 

 گردد. اضافه می

 

 GeoNetwork افزار نرمهای موجود در  اضافه شدن قالب جدید به قالب -93شکل 

از این در   پیش های مکانی کهدر این بخش، نحوه ایجاد یک رکورد فراداده، متناظر با هر یک از سرویس

GeoServer  افزار نرم. این کار در شود می( ایجاد شده، توضیح داده 1 )بخش GeoNetwork گیرد. انجام می 

آورده  أ( در پیوست standaloneو روش  warبا دو روش )روش استفاده از فایل  GeoNetwork افزار نرمنحوه نصب 

 شده است.
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در یک مرورگر، وارد محیط این برنامه  افزار نرم، با تایپ آدرس دسترسی این GeoNetwork افزار نرم اندازی راهبعد از 

( نصب شده باشد، war)بدون استفاده از فایل  standalone صورت به GeoNetworkشویم. اگر فرض کنیم که  می

 دسترسی پیدا کرد: افزار نرممرورگر، به محیط این  با تایپ آدرسی مانند آدرس ذیل در یک توان می

http://10.10.30.260:8085 

نیز،  8085بر روی آن نصب شده و  GeoNetworkسروری بوده که  IPنمایانگر  ،http://10.10.30.260در آدرس باال، 

portتعیین گردیده است. ، افزار نرمکه در هنگام نصب این  باشد می یport  ًباشد می 8080پیش فرض، معموال. 

، یا مستقیماً Apache Tomcatاز داخل محیط  توان میاستفاده شود،  GeoNetworkبرای نصب  warچنانچه از فایل 

 ( شد:94شکل با تایپ آدرس آن )نظیر آدرس زیر( در یک مرورگر، وارد محیط این برنامه )

http://10.10.30.260:8085/GeoNetwork 

 

 Sign in یرو بر کیکل با GeoNetwork طیمح به ورود :94شکل 

 :شود میهر ظا 95شکل ، 94شکل در  Sign inبا کلیک بر روی 

http://10.10.30.260/


  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

99  

 

 

 

 

 GeoNetwork طیمح به ورود یبرا عبور رمز و یکاربر نام درخواست :95شکل 

 

مگر آنکه  استadmin و  adminبرابر با فرض  در حالت پیشکه  GeoNetworkبا وارد کردن نام کاربری و رمز عبور 

 . شویم می GeoNetwork، وارد محیط آن را تغییر داده باشیم

 ايجاد گروه  4-2-1

یا  Admin consoleگردد. برای ایجاد گروه، بر روی دکمه  های فراداده گروه ایجاد می بندی سرویس به منظور دسته

 .کنیم مینشان داده شده، کلیک  96شکل که در  "کنسول مدیریت"

 

 گروه جادیا یبرا Users and groups جمله از GeoNetwork طیمح Admin consle داشبورد در وجودم موارد :96شکل 

های فراداده ایجاد  اند، رکورد که ساخته شده 1:2000های شهری  های نقشه مثال، اگر بخواهیم برای سرویس عنوان به

ی استان را در آن گروه وارد کرد. بدین ها ادهدبرای هر استان، یک گروه با نام آن استان ایجاد و فرا توان میکنیم، 

 .شود میباز  97شکل  Users and groups، با کلیک روی دستور 96شکل منظور، در 
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 New group دکمه یرو بر کیکل با GeoNetwork در دیجد گروه کی جادیا  :97شکل 

 :شود مینمایش داده  98شکل ، 97شکل در  New groupبا کلیک بر روی دکمه 

 

 نآ رهیذخ و دیجد گروه یبرا نام نییتع :98شکل 

(. 98شکل در  1)کادر شماره  شود می( وارد Geo_Alborz، نام گروه )در این مثال: Nameسپس در قسمت 

سازی بر روی دکمه  . در ادامه، برای ذخیرهشود میهای مربوط به شهرهای استان البرز در این گروه ذخیره  فراداده

Save  (. پس از آن، در قسمت سمت چپ پنجره، گروهی به نام 98شکل در  2)کادر شماره  شود میکلیک

Geo_Alborz در  1هایی که قبالً ایجاد شده بودند، قرار گرفته است )کادر شماره ساخته شده  و در کنار سایر گروه

 (.99شکل 



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

101  

 

 

 

 

 GeoNetwork در شده ساخته یها گروه :99شکل 

 ايجاد يک ركورد جديد فراداده  4-2-2

)کادر  "مشارکت"یا  Contribute، روی گزینه  GeoNetworkبرای ایجاد یک رکورد جدید فراداده، در نوار ابزار 

 شود. باز  100شکل ( کلیک نموده تا 99شکل  2شماره 

 

 "Add new record" ای "فراداده رکورد کردن اضافه" دکمه :100شکل 

 . کنیم میکلیک  ""Add new recordیا  "هاضافه کردن رکورد فراداد"، روی گزینه 100شکل در 

ای در آن ایجاد  به تازگی نصب شده باشد یا به عبارت دیگر، قبالً هیچ قالب رکورد فراداده GeoNetwork: اگر نکته

 . کنیم میشکل، کلیک در این  import. در این صورت، روی گزینه شود میپدیدار  101شکل نشده باشد، 
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 فراداده استاندارد یهاقالب به یابیدست و یبارگذار یبرا import دکمه از استفاده :101شکل 

 .شود میباز  102شکل ، importبا کلیک روی گزینه 

 

 Load templates for selected standards دکمه یرو بر کیکل با فراداده استاندارد یها قالب یبارگذار :102شکل 

شکل  1)کادر شماره  Geographic information-metadata (ISO/TS 19139:2007)در این صورت، روی گزینه 

( کلیک نموده 102شکل  2)کادر شماره  Load templates for selected standardsآن روی گزینه ( و بعد از 102

 (. 102شکل  3تا پنجره کوچکی در قسمت سمت راست پدیدار شود )کادر شماره 

  یا "اضافه کردن رکورد فراداده"رجوع کنید( و سپس روی  99شکل )به  Contributeحال اگر روی 

 "Add new record"   شود می باز 103شکل رجوع کنید( کلیک شود،  100شکل )به. 
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 است شده جادیا قبالً که یگروه استاندارد در قالب با مطابق فراداده رکورد کی جادیا :103شکل 

اضافه کردن رکورد "ایجاد شده باشد، با کلیک بر روی دکمه  GeoNetwork: اگر قبالً رکورد یا رکوردهایی در نکته

. در این شکل، با کلیک بر روی دکمه شود میباز  103شکل (، مستقیماً 100شکل ) ""Add new recordیا  "فراداده

Service  ( و انتخاب گروه 103شکل  1)کادر شمارهGeo_Alborz و سپس کلیک روی  103شکل  2در شماره از کا

که مربوط به ورود اقالم فراداده برای گروه  104شکل (، پنجره 103شکل  3)کادر شماره  Createدکمه 

Geo_Alborz  شود میاست، باز. 

 

 دکمه از استفاده با( یمکان سیسرو به فراداده رکورد اتصال) فراداده رکورد با متناظر یمکان سیسرو نکیل یمعرف :104شکل 

 Online resources 

شهر ماهدشت  1:2000های نقشه  فراداده مربوط به سرویس ساخته شده از شیت خواهیم میفرض بر این است که 

(Mahdasht )ای متناظر با سرویس  یکی از شهرهای استان البرز را بسازیم یا به بیان دیگر، رکورد فراداده عنوان به

 ( را ایجاد کنیم.Mahdashtهای شهر ماهدشت ) مکانی شیت

 شهر ماهدشت، روی لینک 1:2000های نقشه  برای معرفی مسیر سرویس مکانی ساخته شده از شیت

 Online resources ( کلیک نموده تا پنجره 104شکل ) باز شود. 105شکل 
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 فراداده رکورد جادیا ندیفرآ در یمکان سیسرو مشخصات به مربوط پنجره :105شکل 

شکل را مانند  OGC-WMS Web Map Service(، گزینه 105شکل در  1)کادر شماره  protocol سپس در قسمت

 .کنیم میانتخاب  106

 

 فراداده رکورد جادیا ندیفرآ در WMSمربوط به   Protocol انتخاب :106شکل 

. این آدرس حاوی تمامی کنیم میرا وارد  Geo_Alborz(، آدرس 105شکل در  2)کادر شماره  URLدر قسمت 

یه نمایش ال از پیش پس، GeoServer افزار نرم. این آدرس از باشد میهای ساخته شده مربوط به استان البرز  سرویس

 .شود می، انتخاب 107شکل ، مطابق با Layer Previewمورد نظر با استفاده از دستور 
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 ماهدشت شهر 2000 یهاتیش هیال شینما شیپ :107شکل 

. با این کنیم می( وارد 108شکل  1یا کادر شماره  105شکل  2)کادر شماره  URLسپس آدرس فوق را در قسمت 

 .شود میاضافه  105شکل وارد شده( در  Workspace های مربوط به آدرس )فراخوانی لیست سرویس کار، آیکن 

های شهر ماهدشت با  ، نام سرویس مربوطه )سرویس شیت108شکل های فهرست شده در  در ادامه، از بین سرویس

های فراخوانی  سمشخص شده است( را از لیست سروی 108شکل  2که در کادر شماره  Mahdasht_Sheetعنوان 

 نماییم.  ( را کلیک می108شکل  3)کادر شماره  Add an online resourceشده، انتخاب نموده و دکمه 
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 Geo_Alborz با نام Workspace در موجود یهاسیسرو ستیل :108شکل 

که در  – 109شکل (، به پنجره 108شکل در  3)کادر شماره  "Add an online resource"با کلیک بر روی دکمه 

های شهر ماهدشت نشان داده  ینک سرویس شیتگردیم. در این شکل، ل باز می -نمایش داده شده بود 104شکل 

 (. 109شکل  1شده است )کادر شماره 

 

 ماهدشت شهر 1:2000 یها تیش به مربوط فراداده اقالم کردن وارد :109شکل 
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(. 109شکل  2نماییم )کادر شماره  ، اقدام به وارد کردن اقالم فراداده الیه شهر ماهدشت می109شکل سپس در 

، سال تولید این نقشه )بعد از 1388) "1388سال ماهدشت  2000 یتش"کنیم:   ، درج میTitleمثالً در قسمت 

 .(باشد میل فنی( تائید اداره کل نظارت و کنتر

ای  در شکل باال قابل رویت است، بر اساس قالب فراداده ها آنای که قسمتی از  گردد، اقالم فراداده مجدداً متذکر می

و  باشد میو حاوی اقالم ضروری فراداده در این استاندارد بوده  ISO 19115 المللی یناز استاندارد ب یبرشهستند که 

 (.1-4 سازی شده است )بخش  کشور طراحی و پیادهبرداری  توسط سازمان نقشه

به سمت پایین،  109شکل . با پیمایش نمودن پنجره کنیم میبقیه اقالم فراداده را در این پنجره، بنا به نیاز تکمیل 

، اقالم 110شکل . در شود میده از جمله، محدوده مکانی مربوط به نقشه یا الیه مکانی دیده اقالم دیگری از فرادا

مشاهده  110شکل ای که در  های شهر ماهدشت، نشان داده شده است. نقشه فراداده مربوط به محدوده مکانی شیت

 خودکار نمایش داده شده است.  طور به، GeoServerبه دلیل اضافه شدن آدرس سرویس الیه از  شود می

 

 ماهدشت شهر 1:2000 یها تیش هیال یمکان محدوده به مربوط فراداده اقالم :110شکل 

در سطح مناسب، یک مستطیل را  zoomاز تنظیم  به منظور وارد نمودن مستطیل دربرگیرنده شهر به فراداده، پس

؛ به طوری که کل شهر و کمی از کنیم مینشان داده شده، روی شهر ماهدشت، ترسیم  110شکل آنچه در  صورت به

 اطراف آن، در این مستطیل واقع شوند.
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های این منو شامل سه مورد  (، گزینه) 109شکل در  3ره با کلیک بر روی منوی مشخص شده در کادر شما

Simple ،Full  وXML  (:109شکل در  4)کادر شماره  شوند میبه شرح ذیل، نشان داده 

 Simple در  شوند میس قالب طراحی شده فراداده نمایش داده فرض(: اقالم فراداده، بر اسا )حالت پیش(

 برداری کشور است که قبالً به آن اشاره شد(.  اینجا، منظور، قالب طراحی شده توسط سازمان نقشه

 XML کد :XML  شود میمربوط به اقالم فراداده قالب طراحی شده نمایش داده. 

 Full ،استاندارد کامل و مطابق با  طور به: تمامی اقالم فرادادهISO  شوند مینشان داده. 

. بعد از آن نیز کنیم می( را کلیک 109شکل در  5)کادر  Save metadataپس از تکمیل همه اقالم فراداده، دکمه 

کلیک نموده تا اقالم وارد شده فراداده برای سرویس شهر ماهدشت  (109شکل  6)کادر  Save & Closeروی دکمه 

 باز شود. 111شکل ذخیره شده و 

 

 GeoNetwork در شده جادیا فراداده یرکوردها ستیل  :111شکل 
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باز شود. در  112شکل که در کادر نشان داده شده، کلیک نموده تا پنجره  Geo_Alborz، روی گروه 111شکل در 

. در این لیست، شوند میایجاد شده، لیست  Geo_Alborzاین شکل، همه رکوردهای فراداده که تاکنون در گروه 

 شود می( نشان داده "2000 1388ماهدشت  2000 یتش"شهر ماهدشت ) 1:2000ی رکورد مربوط به شیت ها

 .شود میباز  113شکل (. با کلیک روی رکورد مذکور، پنجره 112شکل )کادر 

 

 ماهدشت شهر 1:2000 نقشه یها تیش یبرا شده جادیا فراداده رکورد یجستجو :112شکل 

 

 

 GeoNetwork نهیزمپس ۀنقش به ماهدشت شهر 1:2000 نقشه یهاتیش سیسرو کردن اضافه :113شکل 

)نقشه  GeoNetworkزمینه  های نقشه شهر ماهدشت بر روی نقشه پس به منظور اضافه نمودن سرویس مکانی شیت

Open Street Map  ،یا به اختصارOSM یا  "افزودن به نقشه"(، دکمهAdd to map""  کلیک نموده  113شکل را در

 باز شود. 114شکل تا پنجره 
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 ماهدشت شهر 1:2000 نقشه یها تیش سیسرو به مربوط check box خابانت :114شکل 

شکل  2)کادر شماره  Mahdasht_Sheet(، کلیک نموده و سپس الیه 114شکل  1)کادر شماره  layersروی دکمه 

(. به 115شکل های شهر ماهدشت روی نقشه پس زمینه، ظاهر شود ) نماییم، تا سرویس شیت ( را انتخاب می114

 .شود میکامل  Mahdasht_Sheetاین ترتیب، دراینجا، فرایند ایجاد رکورد فراداده برای الیه 

 

 GeoNetwork در OSM نهیزم پس نقشه یرو بر ماهدشت شهر 1:2000 نقشه یاهتیش سیسرو شینما :115شکل 
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 برداري كشور معرفي ژئوپورتال سازمان نقشه 5

معماری  ،2-2 برداری کشور که پیش از این در بخش   سازمان نقشه Clearinghouseسازی  در این بخش ابتدا پیاده

. در پایان بخش شود میدهندگان و کاربران بیان  یح داده شده بود، ارائه و سپس ارتباط ژئوپورتال با سرویسآن توض

 نیز راهنمای استفاده از این سامانه آورده شده است.

 برداري كشور سازمان نقشه Clearinghouseسازي  پیاده 5-1
برپایه  این شبکه سازی یادهپ .شده است معرفی 2-2 خش در ببرداری سازمان نقشه Clearinghouseمدل مفهومی 

GeoNode  سازی در دو بخش داخلی و خارجی صورت گرفته  این پیاده است.گردیده های متن باز  طراحی افزار نرمو

 (.116 شکلاست )

یی جهت مدیریت کاربران، سرور نقشه داخلی و کاتالوگ سرویس داخلی تحت ها سمتقبخش داخلی شامل  -

 کارگیری پایگاه داده . با بهباشد میبه کاربران  ها آناست که وظیفه آن نگهداری فراداده و ارائه  pycsw عنوان

PostgreSQL  توان مییره را مانند مدیریت کاربران و غ افزار نرمی مختلف ها قسمتدر بخش داخلی، مدیریت 

کارگیری سرور نقشه و کاتالوگ سرویس داخلی، امکان اضافه نمودن سرویس فراداده و  ساماندهی نمود. با به

که ترکیبی از  GeoExplorer افزار نرمسرویس نمایش نقشه برای کاربران وجود دارد. همچنین در این قسمت از 

 گردد.ی اطالعاتی استفاده میها الیهت، برای نمایش اس Openlayerو  JavaScript ، GeoExtهای کتابخانه

 GeoNodeهای تولید فراداده و نمایش نقشه خارج از دهندهکارهایی برای ارتباط با سرویس در بخش خارجی راه -

ند توان می، شوند میاست. کاربرانی که با اتصال خارجی سرویس نمایش نقشه به ژئوپورتال متصل  شده دیده

ها را در داخل سامانه ی اطالعاتی مرتبط با این سرویسها دادهو فرا نمایندرا در این سامانه ثبت  اطالعات خود

، قابلیت این را دارند که آدرس کاتالوگ باشند مینمایند. عالوه بر این کاربرانی که دارای کاتالوگ سرویس وارد 

ی اطالعاتی موجود در آن ها دادهریق فراسرویس خود را در سامانه ثبت نموده و سرویس مکانی خود را از ط

های برای ارائه سرویس OGCاز استانداردهای  ،سازی کاتالوگ سرویس به سامانه معرفی نمایند. در این پیاده

های ایجادکننده افزار نرمگردد. این سامانه به برای ارائه فراداده استفاده می ISO 19115مکانی و از استاندارد 

ی که بتواند افزار نرمکند و هر وابسته نیست و صرفاً مبتنی بر استانداردهای فوق کار می ها دادهسرویس و فرا

  د اطالعات خود را در این سامانه به اشتراك بگذارد.توان میاستاندارد را رعایت نماید 
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 اری کشوربرد سازمان نقشه Clearinghouseداخلی و خارجی  های بخش :116 شکل

د در نقش یک سرویس دهنده ظاهر شود )مثالً توان می GeoNodeطور که در بخش داخلی مشخص است، خود همان

را به دیگر کاربران ارائه کند.  ها آنی مربوط به ها دادهی مکانی و فرها دادههای  داخل خود( و سرویس GeoServerبا 

های خارجی، توسط  عنوان سرویس ند بهتوان می GeoServerی مکانی ایجاد شده در ها دادههای  تمامی سرویس

GeoNode ( که در بخش خارجی نیز بیان شد،  طور همانمورد استفاده قرار بگیرند و به دیگر کاربران ارائه شوند

های GeoServerی مکانی فراهم است( اما نباید این ها دادههای  دهنده با دیگر سرویس GeoNodeامکان ارتباط 

 اشتباه گرفت. GeoNodeداخل  GeoServerا با خارجی ر
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دهندگان و  كشور با سرويس برداري نقشهارتباط ژئوپورتال سازمان  5-2

 كاربران

ی ها دادهگذاری  منظور ایجاد بستری برای جستجو، بازیابی، دسترسی و به اشتراك برداری کشور به سازمان نقشه

تمام  و آورده شده( ایجاد کرده است أپیوست  ه نصب آن در)نحو GeoNodeمکانی، ژئوپورتالی را با استفاده از 

گذاری داده و  . این ژئوپورتال امکان جستجو، به اشتراكباشند میمتن باز گرفته شده در آن کار بههای افزار نرم

 کند. ی موجود بر روی ژئوپورتال را فراهم میها الیههای موردنظر از طریق  مستندات و همچنین ایجاد نقشه

 

 دهندگان و کاربران ارتباط ژئوپورتال با سرویس :117شکل 

 یسرورها ،کشور برداری نقشهدهنده سازمان  یسسرو یهاکشور در واقع از سرور برداری نقشهسازمان  ژئوپورتالمنابع 

ها و  استان ریزی مدیریت و برنامهو سازمان  یبردار سازمان نقشه یاستان برداری نقشهکل  یها اداره یها دهنده یسسرو

 (.117شکل ) ددگر یم ینتام یخصوص یها و شرکت یگرد یها سازماناز  ینهمچن

  GeoServerهای متن باز افزار نرمای خود از  ی نقشهها سرویسدهنده معموال برای تولید و انتشار  سرورهای سرویس 

 تشریح شده است. أدهندگان در پیوست  سرویس اندازی راهکنند که نحوه نصب و  استفاده می GeoNetworkو 
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 برداري كشور راهنماي استفاده از ژئوپورتال سازمان نقشه 5-3

صفحه اصلی ژئوپورتال  118شکل . طبق باشد می  http://iransdi.irبرداری کشور سازمان نقشه ژئوپورتالآدرس 

  .باشد می "تماس با ما"، "اخبار"، "جستجو"، "صفحه اصلی"های  برداری کشور شامل گزینه سازمان نقشه

 

 برداری کشور ژئوپورتال سازمان نقشه اول صفحه :118شکل 

نظر "، "های راهنمای ژئوپورتالدانلود فیلم "،"ی کاربریراهنما"های دیگری همچون در ادامه صفحه اصلی گزینه

منظور جستجوی به "جستجو"ی گزینه و  "افزار ژئوپورتال همراهبرنامه نصب نرم"، "سواالت متداول"، "سنجی

موارد در این  ی مکانی ملی تعبیه شده است.ها دادهزیرساخت  ژئوپورتالهای موجود در ی اطالعاتی و نقشهها الیه

 نمایش داده شده است. 119شکل 

 

 های موجود در صفحه اصلی ژئوپورتال : گزینه119شکل 

 هایی که فراداده رگانو ا ها سازمانند اسامی توان میدر انتهای صفحه اصلی کاربران  120 شکلهمچنین طبق  

 .اند مالحظه نمایندملی به اشتراك گذاشته ژئوپورتالمحصوالت خود را در 
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 سازمان موجود است ژئوپورتالدر  ها آنهایی که فراداده محصوالت  اسامی ارگان :120 شکل

 است.قابل مشاهده سازمان  اخبار 121 شکلدر بخش انتهایی صفحه اصلی نیز طبق 

 

 ژئوپورتالاخبار سازمان در صفحه اصلی  :121 شکل

کاربران، صفحه جستجو، "کشور از قبیل  برداری نقشهی مختلف ژئوپورتال سازمان ها قسمتدر ادامه، نحوه کار با 

 .شود میشرح داده  "دن مستندات و پروفایل کاربرینتایج جستجو، افزودن اطالعات، افزو

  كاربران 5-3-1

 کاربر وجود دارد: نوعدو  GeoNode در
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برای  ها آنها و مستنداتی که مجوز دیدن  ، نقشهها الیهند توان میکاربران ثبت نام نشده: کاربرانی هستند که تنها  -

 عموم  صادر شده است را مشاهده نمایند.

3یا فعال 2، پرسنل1کاربر مدیر "ند یک یا چند وضعیت توان میاربرانی هستند که کاربران ثبت نام شده: ک -
را  "

 داشته باشند. 

  دسترسی دارد. این کاربر دارای کلیه  ژئوپورتالکاربر مدیر: یک کاربر مدیر، کاربری است که به تمام امکانات

ای از  ها مجموعه . این گروهباشد میی های کاربر . یکی از امکانات کاربر مدیر، ایجاد گروهباشد میمجوزها 

. مجوزهایی که در باشند میکاربرانی هستند که دارای مجوزهای تعریف شده یکسان از سوی کاربر مدیر 

 :باشد میگیرند، شامل موارد زیر می رها قراسطح دسترسی گروه

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف آدرس ایمیل کاربری 

 Can add email address  

 Can change email address 

 Can delete email address  

o هاامکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف اعالن 

 can add Announcement 

 can change Announcement 

 can delete Announcement 

o هاامکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف مجوز 

 Can add permission  

 Can change permission  

 Can delete permission  

o ایامکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف منابع پایه 

 add resource base 

 can change resource base 

 can delete resource base 

                                                                        

1 - Superuser 

2 - Staff 

3 - Active 
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o امکان تغییر دادن منابع فراداده و مجوزها 

 can change resource metadata 

 change resource permission 

o  و مشاهده منابعامکان دانلود، انتشار 

 can download resource  

 can publish resource  

 can view resource  

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف نوع نمایش داده مکانی 

 can add Spatial representation type 

 can change Spatial representation type 

 can delete Spatial representation type 

o ایبندی موضوعات پایه ضافه کردن، تغییر دادن و حذف دستهامکان ا 

 add topic category 

 can change topic category 

 delete topic category 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف انواع محتوا 

 Can add content type 

 Can change content type 

 Can delete content type  

o  ،تغییر دادن و حذف نظراتامکان اضافه کردن 

 can add comment 

 can change comment 

 can delete comment 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف اسناد 

 can add Document 
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  can change Document 

 can delete Document 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف اعضا گروه 

 can add group member 

 can change group member 

 can delete group member 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف پروفایل گروه 

 can add group profile 

 can change group profile 

 can delete group profile 

o ها امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف سرویس 

 can add service 

 can change service 

 delete service 

o ها افه کردن، تغییر دادن و حذف الیه سرویسامکان اض 

 can add service layer 

 can change service layer 

 delete service layer 

o ها امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف نقش خصوصیات سرویس 

 can add service profile role 

 can change service profile role 

 can delete service profile role 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف آپلود 

 can add upload 

 can change upload 
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  can delete upload 

o  ها فایلامکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف آپلود 

 can add upload file 

 can change upload file 

 can delete upload file 

o امکان اضافه کردن، تغییر دادن و حذف پیام  

 can add message 

 can change message 

  can delete message 

، کاربر باید مانند گروهبرای ساخت . کنیم میپس از انتخاب موارد دسترسی مطلوب، مجوزهای دسترسی را ذخیره 

 وارد صفحه مدیریتی شود. 122 شکل

 

 "صفحه مدیریتی"مایش محل گزینه ن :122 شکل
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 .شود میباز  123 شکلمطابق  GeoNode Administration، صفحه "مدیریت"با کلیک بر روی گزینه 

 

 : نمایش صفحه مدیریتی123 شکل

 باز شود. 124 شکلکلیک نماید تا  Addوی گزینه و بر ر Groupsبرای ساخت گروه، کاربر باید در قسمت 

 

 مجوزها صیتخص و گروه فیتعر صفحه: 124 شکل
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د یک گروه بر اساس یک نام ایجاد نموده و اقدام به اعطای مجوزهای مورد نیاز به کاربر توان میدر این قسمت کاربر 

 نماید. ژئوپورتالبرای استفاده در 

 اند، باشد و از  هایی که توسط کاربر مدیر تعریف شده د عضو یکی از گروهتوان میاین کاربر پرسنل:  کاربر

و  باشد میمند گردد. این کاربر دارای صفحه مدیریتی  مجوزهای صادر شده توسط مدیر برای آن گروه بهره

مثال این کاربر حق اضافه نمودن  عنوان  بهفحه مدیریتی خود ببیند. د مجوزهای صادر شده را درصتوان می

 خواهد داشت. ،سرویس را در صورتی که مدیر به گروه او مجوز داده باشد

 

 

 شده نام ثبت کاربران تیوضع: 125 شکل

  :ز مجوزهایی که کاربر مدیر به گروه د اتوان میاین کاربر دارای صفحه مدیریتی نبوده و در واقع نکاربر فعال

د الیه را بارگذاری نموده و یا پروفایل کاربری خود را توان میاو داده است، استفاده نماید. این کاربر تنها 

 مدیریت نماید. این کاربر حق اضافه نمودن سرویس را ندارد. 

 جستجوصفحه  5-3-2

 گردد. (، صفحه جستجو باز می126 شکل) ژئوپورتالدر صفحه اصلی  "جستجو"با کلیک بر روی گزینه 
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 ژئوپورتال یاصل صفحه در "جستجو" نهیگز شینما :126 شکل

 :شود می( نمایش داده 128شکل (، در باالی صفحه جستجو )127 شکلنوارابزاری شامل چند گزینه )

 

 جستجو صفحه نوارابزار در موجود یاهنهیگز :127 شکل

 :شود میاز این ابزارها پرداخته در ادامه به کارکردهای هر یک 

 کند.نمایی میبزرگ نمایی: با هر بار کلیک کردن بر روی صفحه، نقشه را یک درجه بزرگ   

 کند.نمایی مینمایی: با هر بار کلیک کردن بر روی صفحه، نقشه را یک درجه کوچک کوچک 

گیری طول و محیط: با انتخاب این گزینه و کلیک بر روی نقشه طول پاره خط ترسیم شده بر حسب اندازه 

 (.128شکل ) شود میکیلومتر نمایش داده 
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 جستجو صفحه در طیمح و طول یریگ اندازه به مربوط دکمه شینما :128شکل 

گیری مساحت و ترسیم چند ضلعی بسته، مساحت آن بر حسب  گیری مساحت: با انتخاب کلید اندازه اندازه 

 (.129شکل ) شود میکیلومترمربع نمایش داده 
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 جستجو صفحه در مساحت یریگ اندازه دکمه شینما :129شکل 

ای، نمایش  : با کلیک بر روی این گزینه، اطالعات توصیفی مربوط به الیه در درون پنجره1گیریاطالعات 

 (. 130شکل ) شوند میداده 

                                                                        
1 - Identify 
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 جستجو صفحه در یریگاطالعات دکمه شینما :130شکل 

 دهد.نمایی تمام نقشه: نقشه را در گستره مکانی حداکثری قرار می بزرگ 

شکل و یا اشکالی توسط کاربر ایجاد شده باشد، از طریق دکمه  ،پاك کردن نقشه: چنانچه بر روی نقشه 

   اهدشد.پاك کردن، پاك خو

( که بر روی آن 131شکل گردد ) ای بر روی صفحه ظاهر می ذخیره: با کلیک بر روی دکمه ذخیره، پنجره 

( ذکر 132شکل برخی مشخصات مانند عنوان، چکیده و سازمان متولی را برای نقشه ساخته شده ) توان می

 نمود. 
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 کاربر توسط جادشدهیا نقشه مشخصات رهیذخ به مربوط پنجره :131شکل 

 

 کاربر توسط نقشه جادیا :132شکل 

، "انیمحدوده زم"، "بندیدسته"از طریق معیارهای مختلف شامل  ها الیهفیلد جستجو درگاهی برای جستجوی 

 (. 133شکل ) باشد می "متن فراداده"و  "محدوده مکانی"
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 جستجو معیارهای :133شکل 

، جستجو از طریق "ع محصولنو"خود شامل سه روش جستجو در  "بندیدسته"جستجو از طریق  -

 .باشد می "بندیطبقه"ریق و  جستجو از ط "های متولی سازمان"

o  انجام  "مستند"و یا  "نقشه ذخیره شده"، "الیه"د براساس توان می "نوع محصول"جستجو از طریق

  .(134شکل ) گیرد

 

 "یبند دسته" براساس جستجو در جستجو انواع شینما :134شکل 

آن را جستجو  توان میبا وارد کردن بازه زمانی تولید محصول  روشدر این : "محدوده زمانی"طریق جستجو از  -

 (.135 شکلکرد )
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 "یزمان محدوده" براساس معیار جستجو :135 شکل

را براساس  جستجو محدوده مکانی وانت میدر این روش، : "محدوده مکانی" طریقجستجو از  -

 مختصات با استفاده از چند ضلعی ترسیمی"،  "ناحیه ترسیمی"، "نام جغرافیایی"  ،"استان/شهرستان/شهر"

 کرد. تعیین "فایل برداری"و  "مستطیل دربرگیرندهمختصات "، "رئوس

o  محدوده دتوان می ربرکا روش این در: "شهر شهرستان/ استان/"براساس  جستجوتعیین محدوده مکانی 

 .(136شکل ) کند تعیین شهر و شهرستان استان، تعیین با را خود موردنظر مکانی

 

 "شهر شهرستان/ استان/"براساس  جستجوتعیین محدوده مکانی  :136شکل 

o  د محدوده توان می: با انتخاب این گزینه کاربر "ه ترسیمیناحی" براساس جستجوتعیین محدوده مکانی

 (.137 شکلمورد نظر خود را بر روی نقشه ترسیم کند )
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 "یمیترس هیناح" براساس جستجو تعیین محدوده مکانی :137 شکل

o  با فعال "ند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات رئوسچ" براساس جستجوتعیین محدوده مکانی :

گردد. در این جستجو ای برای وارد کردن مختصات بر روی صفحه ظاهر میپنجره ،کردن این دکمه

 UTM ،Decimalشامل:  با استفاده از سه نوع مختصات توان میرا مورد نظر  محدوده مکانیرئوس 

Degree  (.138 شکلد )نمو درجه/دقیقه/ثانیه تعیینو 

 

 "چند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات رئوس"براساس جستجوتعیین محدوده مکانی  :138 شکل
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  محدوده مورد رئوسمختصات  توان می "اضافه کردن مختصات"از طریق گزینه  139 شکلمطابق با 

 کرد. وارد نظر را 

 

 "اضافه کردن مختصات"وارد کردن مختصات رئوس محدوده مکانی جستجو از طریق گزینه  :139 شکل

o  در این روش جستجو مطابق "مستطیل دربرگیرندهمختصات "براساس  جستجوتعیین محدوده مکانی :

مستطیل الزم است تا کاربر بیشترین و کمترین طول و همچنین بیشترین و کمترین عرض  140 شکل

رئوس مستطیل در این جستجو  .برای تعیین محدوده مکانی جستجو وارد نمایدرا دربرگیرنده 

 و UTM ،Decimal Degreeشامل:  با استفاده از سه نوع مختصات توان میرا دربرگیرنده مورد نظر 

 نمود. درجه/دقیقه/ثانیه تعیین

 



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

131  

 

 

 

 

 "مختصات مستطیل دربرگیرنده"جستجو براساس تعیین محدوده مکانی  :140 شکل

o  د محدوده مکانی جستجو را بر توان می: کاربر "فایل برداری"تعیین محدوده مکانی جستجو براساس

ت که اگر فایل برداری شامل الزم به ذکر استعیین نماید.  ،پلیگونی  (shapefile)برداریاساس فایل 

 گردد.جستجو انتخاب می مکانی عنوان محدودهفایل به آنپلیگون باشد، اولین پلیگون چند 

 

 

 "فایل برداری" اریبارگذ جستجو از طریقتعیین محدوده مکانی  :141 شکل
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تعریف شده در کاتالوگ  فرادادهدر میان اقالم  ،: واژه وارد شده در این بخش"فراداده متن"جستجو از طریق  -

ای چنانچه این واژه در میان این اقالم موجود نباشد، نتیجه .شود میمورد جستجوی متنی واقع سرویس 

 .شود میبازگردانده ن

 

 "فراداده متن" بر اساس ستجوج :142 شکل

گیرد. در واقع این جستجو بر اساس براساس ترکیب موارد انتخابی از سوی کاربر انجام میبه ذکر است جستجو،  الزم

گیرد. بنابراین کاربر متن موردنظر، جستجو در محدوده نقشه مشاهده شده و در بازه زمانی ذکرشده صورت می

ی موجود در این ها الیهید زیرا تنها اطالعات باید به محدوده نقشه مشاهده شده توجه نما درهنگام جستجو حتماً

 خروجی نمایش داده خواهد شد.  عنوان بهمحدوده 

 جستجونتايج  5-3-3

واقع در باالی بخش نتایج جستجو، عناوین دسته محصوالت  drop/downدر نوار  143شکل مطابق پس از جستجو 

با انتخاب هر دسته محصول، فهرست  .(1)کادر شماره  گردد، مشخص میباشد میشده  یافتاطالعات که شامل 
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آن نیز  تعداد رکوردهای یافت شده  در نوار پائینتری شامل اطالعات مربوط به آن دسته در قالب یک جدول و جزئی

 .شود می( نمایش داده 2)کادر شماره 

 

 جستجو جینتا شینما  :143شکل 

 رود: کار می کلیدهای ذیل )در بخش جزئیات( برای نمایش الیه بر روی نقشه به

 

 هیال به مربوط یهانهیگز :144شکل 

 دهد.موقعیت مکانی الیه را بر روی نقشه نمایش می جانمایی 

ه داشته باشید برای نمایش دهد. )توجالیه انتخاب شده را بر روی نقشه نمایش می افزودن الیه 

کلیک  "جانمایی"بر روی کلید  "افزودن الیه"الیه پس از کلیک  بر روی کلید 

 نمائید(

 دهد.صفحه نمایش فراداده مربوط به الیه را نمایش می فراداده 

های مختلف برای کاربران متفاوت را رسیصفحه تعریف مجوز دست 145شکل مطابق  تعریف حق دسترسی 
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 دهد.نمایش می

 کند.امکان تغییر اطالعات فراداده را فراهم می 146 کلشمطابق  ویرایش فراداده 

 

 مربوط به تعریف مجوز دسترسی برای کاربران مختلف صفحه: 145شکل 
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 : پرکردن و ویرایش فراداده146 کلش
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 هایی به شرح زیر دارد:( گزینه147شکل واقع در باالی صفحه ) نوارابزار

 

 : نوار ابزار باالی صفحه جستجو147شکل 

 
 دهد.جستجو را نمایش مینام کاربر و دکمه خروج از صفحه 

 
 .شود میواژه موردنظر برای جستجو در این قسمت وارد 

 
 دهد. نمایش می 148 شکلنتایج جستجو را در پائین صفحه مطابق 

 

 جستجو جینتا شینما :148 شکل

 .باشد می "ی کاربرها الیه"و  "نقشه پایه"های شامل گزینه 149شکل مطابق  ها الیهمدیریت 

 

 ها : مدیریت الیه149شکل 

  ای تصاویر ماهواره"و  "نقشه معابر"نقشه پایه: شامل دو گزینهBing" ( شکل برای نمایش پس زمینه است

149   .) 

 (.150 شکلدهد )یی را که بر روی نقشه اضافه شده، نمایش میها الیهی کاربر: اسامی ها الیه 
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 اضافه شدهی ها الیهو نمایش  "کاربر های الیه": 150 شکل

یی همچون حذف الیه، ها گزینهبا کلیک راست بر روی هر الیه  ،نمایش داده شده 151 شکلکه در  طور همان

 .شود مینمایی به الیه، انتخاب عارضه و تغییر شفافیت نمایش داده  بزرگ

 

 کلیک راست بر روی الیهاز طریق  ی دستکاری الیهها گزینه: نمایش برخی 151 شکل

هایی همچون باالی صفحه جستجو، گزینهدر نوار ابزار  152 شکلبا کلیک بر روی عالمت نمایش داده شده در 

(. الزم به ذکر است هر کدام 153 شکل) شود میمشاهده  "مدیریت سامانه"و  "پروفایل کاربری "،"افزودن اطالعات"

 .باشد میها صرفاً برای کاربران مجاز معرفی شده به سیستم، قابل استفاده  از این گزینه
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 در نوارابزار صفحه جستجو "مدیریت سامانه"و  "پروفایل کاربری"، "افزودن الیه"های مربوط به : گرینه152 شکل

 

 ی قابل دسترسی برای کاربرها گزینه: 153 شکل

 اطالعات افزودن 5-3-4

 "افزودن مستندات"و  "افزودن سرویس"، "بارگذاری الیه"های شامل گزینه154 شکلافزودن اطالعات مطابق 

 .ندشو میکه هریک در ادامه توضیح داده  باشد می

 

 ی مربوط به افزودن اطالعاتها گزینه: نمایش 154 شکل

 اليه بارگذاري -5-3-4-1
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 .شود میباز  155 شکلفرمی مطابق  154 شکلدر  "بارگذاری الیه"با کلیک بر روی گزینه 

 

 بارگذاری الیه به : صفحه مربوط155 شکل

الزم به  .کنیم میالیه موردنظر را انتخاب کرده و بارگذاری  156 شکلدر  "بارگذاری الیه"با کلیک بر روی گزینه 

 امکان بارگذاری دارند. geotiffرستری، فرمت ی ها دادهو برای  shpی برداری فرمت ها دادهذکر است برای 

 

 

 : بارگذاری الیه156 شکل

، "اطالعات الیه"هایی مانند که در آن گزینه شود مینمایش داده  157 شکلپس از بارگذاری الیه، فرمی مانند 

 .استتعبیه شده( کادر ترسیم شده) "یت نحوه نمایشمدیر"و  "ویرایش فراداده"
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 : مرحله پس از بارگذاری الیه157 شکل

کند. در این صفحه با توجه به امکاناتی که درنظر گرفته  صفحه مربوط به الیه را باز می   "اطالعات الیه"

 بر روی الیه تغییرات الزم را اعمال کرد. توان میشده، 

  کند.امکان ایجاد و یا اعمال تغییرات فراداده را فراهم می "ویرایش فراداده"

های موجود، استایل د بر اساس استایلتوان میکه کاربر در آن  شود میای باز صفحه "مدیریت نحوه نمایش"

ها در مرحله ساخت  استایل (. این158 شکلنمایشی الیه خود را انتخاب کند )

 .شوند میهای مکانی، ایجاد  سرویس
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 هااستایل تیریمد: 158 شکل

 افزودن سرويس  -5-3-4-2

. برای اضافه کردن شود میاند نمایش داده ثبت شده GeoNodeهایی که بر روی دهنده سرویس در این صفحه آدرس

اضافه  "ثبت نام یک سرویس جدید"ورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه د سرویس متوان میسرویس جدید، کاربر 

 (.159 شکلکند )
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 دیجد سیسرو ثبت و شده ثبت یهاسیسرو به مربوط صفحه شینما: 159 شکل

نام "آورده و در قسمت  "آدرس سرویس"د را در قسمت کاربر در صفحه ثبت سرویس جدید، آدرس موردنظر خو

کاربر بر اساس نیاز خود، یکی از انواع  160شکل  نماید. مطابق بایک نام دلخواه برای آن ثبت می "سرویس

پایان با فشردن دکمه کند و در را انتخاب می "نوع سرویس"مربوط به  قسمتهای مشخص شده در  سرویس

 نماید.ارسال میمدیر سیستم  ، درخواست اضافه نمودن سرویس را برای"ایجاد"

 

 : نحوه ثبت سرویس جدید160شکل 

، "WMS,WFS,WCSهاییسسرو"، "شناسایی خودکار"هایی از قبیل  شامل گزینه 161شکل نوع سرویس مطابق 

 :باشد میو ... به شرح ذیل  "سرویس نقشه وب"

 کند.خودکار بررسی و تعیین می صورت بهسرور نوع سرویس را    شناسایی خودکار:  −

 است. سرویس براساس این استانداردها ساخته شده  WMS,WFS,WCS:های سرویس −
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 است. شدهساخته  WMSسرویس براساس استاندارد    سرویس نقشه وب:  −

 

 صفحه ثبت سرویس جدیددر  نوع سرویسهای : گزینه161شکل 

( اضافه 161شکل ) GeoNodeهای   دهی سرویس جدید، سرویس موردنظر به مجموعه سرویس پس از آدرس

ی موجود ها الیهکلیک کنیم، کلیه  159 شکلنمایش داده شده در  هایبر روی هر یک از سرویس  گردد. چنانچه می

 .شود مینشان داده  162شکل دهنده جدید، مانند  در سرویس

 

 دیجدای  نقشه رسرو در موجود یها الیه شینما: 162شکل 

 .شود میفراداده مربوط به الیه پر  "فرادادهویرایش "با فشاردادن کلید 

 مستندات افزودن -5-3-4-3
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های کلیک کرده و با توجه به فرمت Choose File یم بر رویتوان میپورتال، ژئوبرای اضافه کردن مستندات بر روی 

  .(164 شکلو  163شکل ) نمائیمذکر شده، فایل موردنظر را آپلود 

 

 : صفحه مربوط به افزودن مستندات163شکل 

 

 

 : نحوه آپلود کردن مستندات164 شکل

 پروفايل كاربري 5-3-5
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و  "صندوق پیام"، "های اخیرفعالیت"، "پروفایل کاربری"های پروفایل کاربری شامل گزینه 165شکل مطابق 

 است.  "دعوت کاربر"

 

 یکاربر لیپروفا: 165شکل 

تغییر رمز "، "ویرایش مشخصات"، "پیام کاربر"یی همچون: هاگزینه 166 شکلدر صفحه پروفایل کاربری مطابق 

د از طریق گزینه توان میتعبیه شده است. در این صفحه کاربر  "های منفعالیت"و  "ی جدیدها الیهآپلود "، "عبور

 .شود مینحوه کار با آن توضیح داده  "صندوق پیام"های خود دست پیداکند که در قسمت به پیام "پیام کاربر"

 

 کاربران لیپروفا به مربوط صفحه شینما: 166 شکل

آن،  اقالمکه با پرکردن  شود میای باز صفحه167شکل مطابق  "ویرایش مشخصات"این صفحه با کلیک بر روی  در

 .شود میمشخصات پروفایل کاربر تکمیل 
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 کاربر مشخصات مربوط به تکمیل و ویرایش: صفحه 167شکل 

 تغییر دهد.  168شکل د رمز خود را مطابق توان میکاربر  "تغییر رمز عبور"همچنین با فشار دادن دکمه 



  برداري كشور سازمان نقشهدر ي هاي مکان ساخت داده اندازي زير راهنماي جامع راه 

147  

 

 

 

 

 : صفحه تغییر رمز عبور168شکل 

 .دهد نمایش می 169شکل مطابق را ها  لیستی از آخرین فعالیت( 166 شکلهای اخیر )الیتگزینه فع

 

 های اخیر صفحه فعالیت: 169شکل 
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شده توسط کاربر و همچنین کلیه پیام های دریافت شده در  های ارسال همه پیام "صندوق ورودی"در بخش 

 قابل مشاهده است. 170 شکل مطابق( 166 شکل) صندوق پیام

 

 یورود یها امیپ صندوق: 170 شکل

 دهد. شده را در صندوق کاربر نمایش می های ارسال تنها آخرین پیام ،171شکل در  "یامآخرین پ"گزینه 

 

 ها صندوق آخرین پیام: 171شکل 

نمایش داده خواهد شد  172 شکلای مطابق با صفحه "ایجاد پیام"چنین برای ارسال پیام، با کلیک بر روی کلید  هم

پیام و با کلیک بر روی  "محتوی"و  "موضوع"کند و با وارد کردن کاربر موردنظر را تعیین می "به"که مانند شکل، 

  .نمایدرا برای کاربر دیگری ارسال میآن  "فرستادن پیام"
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 امیپ ارسال و جادیا صفحه: 172 شکل

 دهد. نمایش می ، صفحه مربوط به دعوت کاربر را173 شکل

 

 : صفحه مربوط به دعوت از کاربر173 شکل
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 .باشد می "خروج" " وژئوسرور"، "مدیریت"هایی مانند: مدیریت سامانه شامل گزینه 174 شکلمطابق 

 

 های مربوط به مدیریت سامانه گزینه :174 شکل

یار قرار که ابزار مدیریت سامانه را در اخت شود میباز  175 شکلای مطابق صفحه "مدیریت سامانه"با کلیک بر گزینه 

 آورده شده است. 1-3-5 دهد. تفصیل کارکردهای این صفحه در بخش می
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 : صفحه مربوط به مدیریت سامانه175 شکل

های  که ابزار الزم را برای دسترسی به سرویس شود میباز  176 شکلای مطابق  صفحه "ژئوسرور"با کلیک بر گزینه 

دهد. تنظیمات مربوط به نحوه نمایش،  در اختیار مدیر سامانه قرار می از داده بارگذاری شده در سامانه را مکانی

 گیرد. ها و ... در این بخش انجام می سیستم مختصات، مدیریت مربوط به دسترسی به سرویس
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 GeoServerهای  صفحه مربوط به گزینه :176 شکل

 



 

 

 

پیوست
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 هاي مورد نیاز افزار نرمنصب : أپیوست  أ 

ارائه شده است.  GeoNodeو  Java ،GeoServer ،GeoNetworkدر این پیوست، نکات الزم درباره چگونگی نصب 

 Apache Tomcatها )افزار نرمو دیگر   Javaنصب  یمورد نیاز برا افزاری و سیستم عاملی حداقل پیش نیازهای سخت

7 ،GeoServer 2.5  وGeoNetwork 3)  برapplication server  توصیه شده است: 3جدول مطابق 

 application server بر هاافزار نرم نصب یبرا ازین مورد یازهاینشیپ -3جدول 

افزاري يا سیستم  نام مولفه سخت

 عاملي
 مقدار پیشنهاد شده

 Use 4 CPUs. Intel Xeon 2GHz 2 core CPU or similar AMD Opteron (CPU)پردازشگر 

processor. 

 4 GB (RAM)حافظه موقت 

 Two RAID 1 36GB Ultra320 SCSI or SAS hard disks (Storage)هارد دیسک 

 Windows Server 2003 R2, 2008 R2, 2012, 2012 R2 سیستم عامل
UNIX Oracle Solaris, HP-UX, IBM AIX 

Linux RedHat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux, CentOS 

تم در سیس Javaو استفاده از  اندازی راهبه نحوه در ادامه ها، افزار نرماین  اندازی راهبرای  Java وجود با توجه به نیاز به

توضیح داده  GeoNetworkو   GeoServerهایافزار نرمهای گوناگون نصب  سپس روشو عامل پرداخته شده 

 .شود می

 Javaنکاتي درباره نصب  1-أ 

الزم است وجود آن بر روی سیستم از قبل در روی سیستم نصب شده باشد،  Javaبا توجه به این که امکان دارد 

 و نصب آن در ادامه آورده شده است.  Javaکنترل شود. هر دو مورد کنترل وجود 

 (JREبر روي سیستم )نصب  Javaكنترل وجود  1-1-أ 

 گیرد: یا خیر، الزم است مراحل زیر انجام بر روی ویندوز نصب شده  Java (JRE) برای تشخیص این که

 شوید. Control Panelوارد  Startاز منوی  -1

 .شود مینشان داده  177شکل مطابق   Javaلوگوی  با ینونصب شده باشد، آیک  JREاگر بر روی سیستم عامل  -2
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 Control Panel طیمح در ندوزیو یرو بر Javaبودن  نصب کنترل :177شکل 

شکل )کلیک کنید  Java (، روی زبانهJRE)  Javaرا باز و سپس برای دیدن تنظیمات  Javaدر پنجره شکل فوق،  -3

نصب شده و نیز پوشه نصب را ببینید  Javaمربوط به  شماره نسخهکلیک کنید تا  Viewروی دکمه  در ادامه. (178

 (.179شکل )

 

 Control Panel طیمح در Java پنجره: 178شکل 
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 Java Runtime Environment پنجره :179شکل 

 (JRE )نصب   Javaنصب  2-1-أ 

به شرح ذیل  jre-6u2-windows-i586-p-2.exeنصب بیتی، الزم است  32در ویندوز  Javaدر صورت عدم وجود 

 بیتی نصب شود. 64ی JRE ری استضرو ،باشدبیتی  64چنانچه ویندوز از نوع انجام پذیرد. 

را تایید  wizardهای بعدی  ( و سپس پنجره180شکل ) کنیم میکلیک  دوبار Java (JRE)بر روی فایل اجرایی 

 (.182شکل و  181شکل نماییم ) می

 

 Java  (JRE) نصب ییاجرا لیفا :180شکل 
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 Java  (JRE) نصب در شرفتیپ زانیم :181شکل 

 

 

 Java  (JRE) نصب انیپا غامیپ :182شکل 

ه ارائ 185شکل  و 184شکل ، 183شکل که مراحل آن در  مکنی میتعیین  JAVA_HOMEسپس مسیری برای 

 گردیده است.
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 My Computer به مربوط Properties پنجره کردن باز :183شکل 

 .شود میکلیک  Environment Variablesانتخاب و دکمه  Advanced ، زبانه184شکل پنجره در 

 

 My Computer به بوطمر Properties پنجره در Environment Variables دکمه :184شکل 
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 Environment Variables پنجره :185شکل 

 GeoServerنکاتي درباره نصب  2-أ 

 به دو طریق میسر است: GeoServer افزار نرمنصب 

 1و سپس جای دادن Apache Tomcat)نصب  Apache Tomcatبا استفاده از نصب  GeoServerنصب  .أ 

GeoServer  درApache Tomcat 1-2-أ  ( )بخش) 

 ینبه نصب چند یازکاربر ن چنانچه GeoServer  مانند یافزار نرمبه  داشته باشد،سرور  یک یروبر 

Apache Tomcat  یننصب چند .داردنیاز GeoServer  باشد می ها سرویسبه منظور مدیریت بهتر ایجاد .

استفاده نمود و یا برای هر موضوع یک   GeoServerبرای هر استان  از یک  توان میال مث عنوان به

GeoServer .مجزا نصب کرد 

 (2-2-أ   ( )بخشGeoServer 2)نصب مستقل Apache Tomcatبدون نیاز به نصب  GeoServerنصب  .ب 

  یک به نصبدرصورتی که فقط GeoServer ینمستقل ا نسبت به نصب توان مینیاز باشد، سرور  یرو 

 اقدام نمود. ( Apache Tomcatبه  یاز)بدون ن افزار نرم

                                                                        

1 - Deploy 

2 - Standalone 
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 )با هر یک از GeoServerیک پیش نیاز اصلی، قبل از نصب  عنوان به( JRE)نصب  Javaتوجه داشته باشید که نصب 

 دهد. های  مورد نیاز را نشان میافزار ترتیب نصب نرم 186شکل  گیرد. دو روش فوق( انجام 

 

 GeoNetwork و Apache Tomcat ، GeoServer نصب مراحل :186شکل 

 Apache Tomcatبا استفاده از نصب  GeoServerنصب  1-2-أ 

توضیح داده  Apache Tomcatدر  GeoServerو سپس قراردادن  Apache Tomcatدر این بخش چگونگی نصب 

 .شود می

  Apache Tomcat نصب -1-1-2-أ 

Apache Tomcat  که هدف، نصب بیش از یک  شود میدر مواقعی نصبWeb Server  یاServlet  مانند(

GeoServer ،GeoNetwork .افزار نرم به بیان دیگر کارکرد اصلی و ...( بر روی سرور مورد نظر باشد 

Apache Tomcat،  چندین زمان  هممدیریتWeb Server افزار نرم. باشد می Apache Tomcat  برای استقرار
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در قالب  Apache Tomcat افزار نرمگیرد. مراحل نصب ها نیز مورد استفاده قرار میها و مدیریت دسترسیپروکسی

 نصب، به شرح زیر است: wizardهای پنجره

 (.187شکل ) کنیم میرا اجرا  Apache Tomcatفایل اجرایی نصب برنامه  -1

 

 Apache Tomcat افزار نرم نصب ییاجرا لیفا  :187شکل 

 (.188شکل ) کنیم میرا کلیک  Nextپنجره شکل زیر را تائید کرده و  -2

 

 Apache Tomcat نصب در ییآمدگو خوش پنجره :188شکل 

 .کنیم میرا نیز تائید  189شکل پنجره  -3
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 Apache Tomcat نصب یبرا کاربر موافقت اخذ پنجره :189شکل 

را کلیک  Nextرا انتخاب و  Full، گزینه Select the type of install  هایمیان گزینه، از 190شکل در پنجره  -4

 .کنیم می

 

 

 Apache Tomcat نصب نوع نییتع پنجره  :190شکل 
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برنامه نصب گردد  ،در آن خواهیم میرا که  port، شماره HTTP/1.1 Conector Port، برای 191شکل در پنجره 

های دیگر اشغال افزار نرموسط که قبالً تهایی port، با شماره portنماییم. فقط باید دقت شود که این شماره تایپ می

. شوند میمورد نظر نیز در این پنجره تعیین  Passwordو  User Name، 191شکل . ضمناً در نباشداند، یکسان  شده

 .شود می، از کاربر سوال Apache Tomcatورود به محیط  برایاین نام کاربری و رمز عبور 

 

 Apache Tomcat نصب یاساس ماتیتنظ انجام پنجره  :191شکل 

ویندوز،  DOSدر محیط  netstat (netstat -a)از دستور  توان میاشغال شده،  هایportبرای اطالع حاصل نمودن از 

  بهره گرفت )شکل زیر(.
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 شده اشغال یها port شماره استخراج و netstat دستور :192شکل 

. چنانچه شود میمشخص  193شکل ایم، در پنجره که در مرحله قبل آن را نصب کرده JREمسیر فایل اجرایی  -5

وجود  Apache Tomcatهای مختلف برای استفاده  امکان انتخاب بین گزینه، شده باشدنصب  JREقبالً بیش از یک 

 رتصو درغیر اینتر باشد،  یکسان و یا پایین Apache Tomcatبا نسخه  JREلبته باید نسخه این ا. خواهد داشت

Apache Tomcat از نصب،  پسstart .نخواهد شد 

 

 

 Apache Tomcat نصب ازین شیپ عنوان به JRE ریمس نییتع پنجره :193شکل 

 نماییم.تعیین می 194شکل را در پنجره  Apache Tomcat افزار نرممسیر نصب  -6
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 Apache Tomcat نصب ریمس نییتع پنجره  :194شکل 

 دهد. را نشان می Apache Tomcat افزار نرم، درصد پیشرفت نصب 195شکل پنجره  -7
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 Apache Tomcat نصب ندیفرآ شرفتیپ زانیم پنجره :195شکل 

، با کلیک بر روی دکمه باشد می Apache Tomcatآخر در فرآیند نصب  wizardکه پنجره  196شکل در  -8

Finish کنیم میرا تکمیل  افزار نرم، نصب. 
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 Apache Tomcat نصب ندیفرآ لیتکم پنجره :196شکل 

را در  افزار نرم، یک سرویس جدید ویندوزی ایجاد خواهد شد. آیکن مربوط به این Apache Tomcatبا نصب شدن 

(. با کلیک بر روی این 197شکل  1گوشه سمت راست و پایین ویندوز خود مشاهده خواهید نمود )کادر شماره 

را از طریق آن  Apache Tomcatید توان میکه  شود می( باز 197شکل  2)کادر شماره  pop-upآیکن، یک منوی 

(. اگر این بندی پیکرهبه منظور  configuration consoleو یا دسترسی به  افزار نرمکردن  stopیا  startکنترل کنید )

و همچنین دسترسی به پنجره  افزار نرمنمودن این  stopیا  start( ظاهر نشد، برای 197شکل  1آیکن )کادر شماره 

Configure نشان داده شده  198شکل بندی و تنظیمات، باید از مسیری که در پیکرهای از امور  برای انجام پاره

 را اجرا نمود. Tomcat9w.exeاست، فایل 

 

 آن بندی پیکره پنجره به یدسترس و Apache Tomcat افزار نرم نمودن stop ای start :197شکل 
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 Apache Tomcat افزار نرم در( بندی پیکره) ماتیتنظ انجام به مربوط ییاجرا لیاف :198شکل 

 (.199شکل ) شود میباز  Apache Tomcat، پنجره تنظیمات Tomcat9w.exeفایل اجرایی  با اجرا کردن

 

 ( Generalزبانه) Apache Tomcat افزار نرم( بندی پیکره) ماتیتنظ پنجره :199شکل 

پذیر است. با ( امکان General)زبانه 199شکل ، از طریق پنجره Apache Tomcatنمودن  stopو  startانجام عمل 

 .شود مینشان داده  200شکل ، 199شکل در   Javaکلیک بر روی زبانه

 های ویندوز نیز انجام داد.را از طریق سرویس Apache Tomcatنمودن  stopو  start توان می :نکته
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 ( Javaزبانه) Apache Tomcat افزار نرم( بندی پیکره) ماتیتنظ پنجره :200شکل 

)در صورت لزوم( را که پیش نیاز  Javaمربوط به معرفی مسیر جدید فایل  تنظیمات توان می 200شکل در پنجره 

 (. 200شکل  1است، انجام داد )کادر شماره  Apache Tomcatنصب 

حداکثر حافظه  و نیز (Initial memory pool)تنظیمات مرتبط با مقدار حافظه اولیه  توان میهمچنین در این پنجره 

(Maximum memory pool)  مورد استفاده توسطApache Tomcat  را که ازRAM  انجام داد )کادر شود میگرفته ،

. حافظه حداکثری نیز شود می، اشغال Apache Tomcatشدن  start(. مقدار حافظه اولیه، با 200شکل  2شماره 

 RAM( از ها آنو حجم  Apache Tomcatهای داخل GeoServer)متناسب با تعداد  Apache Tomcatه نیاز بسته ب

، اما با توجه به حجم باشد می 1024و  512. مقدار پیش فرض برای این دو حافظه، روی عدد شود میسرور اشغال 

RAM   ،و مثبت، روی عملکرد این مقادیر را افزایش داد که مسلماً تاثیر مستقیم  توان میسرورApache Tomcat 

 خواهد داشت.

( و فشردن http://localhost:9090در نوار آدرس یک مرورگر وب )مثالً  Apache Tomcatای  با تایپ آدرس شبکه

 Apache Tomcat افزار نرمواهید نمود که حاکی از درست نصب شدن را مشاهده خ 201شکل ، enterدکمه 

 . باشد می

http://localhost:9090/
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 (افزار نرم نصب صحت کنترل) Apache Tomcat با کار نیآغاز پنجره :201شکل 

  Apache Tomcat در  GeoServerقراردادن -2-1-2-أ 

، در درون GeoServer افزار نرمکردن( فایل مربوط به  Deployدادن )با قرار  Apache Tomcatدر  GeoServerنصب 

با پسوند   GeoServerتر، باید فایل گیرد. به عبارت دقیق نصب شده است، انجام می Apache Tomcatمسیری که 

war   افزار نرمبه طور دستی در مسیر نصب Apache Tomcat  زیر کپی شود. پوشهو در داخل 

 D:\Apache Software Foundation\Tomcat8\webapps  

در همین مسیر ساخته خواهد شد.  war (GeoServer)نام با فایل  هم ای پوشهبا کپی کردن این فایل در این مسیر، 

( تغییر داد و سپس در داخل Geo_Alborzرا به هر نام دلخواه مثال ) GeoServerنام  توان میذکر است که  هالزم ب

 نصب گردد. Apache Tomcatبا نام دلخواه در  GeoServerنمود تا کپی   webapps پوشه

فرصت دهید تا محتویات  Apache Tomcatدر مسیر فوق، حداقل چند دقیقه به  warفایل  کردن : بعد از کپینکته

 را کامل کند.  Geo_Alborz پوشه

وارد  Apache Tomcat افزار نرم managerدر شکل باال، به قسمت  Manager Appحال با کلیک بر روی دکمه 

 adminو  adminپیش فرض،  طور بهکه  شود میکاربری و رمز عبور درخواست شوید. البته قبل از وارد شدن، نام  می

 (.202شکل است )
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 Apache Tomcat افزار نرم به ورود یراب عبور کلمه و یکاربر نام درخواست پنجره :202شکل 

)کادر  شود میهای موجود، مشاهده   ( در لیست برنامهGeo_Alborz)مثالً  warنام با فایل  در این قسمت، لینکی هم

 (.203شکل مشخص شده در 

 

 Apache Tomcat در موجود یهاGeoServer فهرست به شده GeoServer، deploy شدن اضافه  :203شکل 

شویم  نصب شده، می GeoServer، وارد محیط 203شکل در پنجره  Geo_Alborzحال با کلیک بر روی لینک 

 (.204شکل )
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 GeoServer به ورود یبرا عبور کلمه و یکاربر نام درخواست :204شکل 

دسترسی پیدا خواهیم نمود. برای وارد شدن به  GeoServer 1در واقع از طریق یک مرورگر وب به رابط مدیریتی

و  adminند از: فرض که به ترتیب عبارت ، باید نام کاربری و کلمه عبور پیشGeoServerصفحه اصلی رابط 

GeoServer .را وارد کنیم 

( نیز وجود دارد که همان نصب فایل standaloneروش دیگری )نصب  GeoServerتوجه داشته باشید که برای نصب 

گیرد(. در این  دیگری که انجام می افزار نرمهای معمول و عادی هر  است )مانند نصب افزار نرماین  exeاجرایی یا 

شرح داده  2-2-أ  نیست. نحوه نصب با این روش در قسمت  Apache Tomcatی مانند افزار نرمصب روش، نیازی به ن

 شده است.

 Apache Tomcat نیاز به بدون GeoServerنصب  2-2-أ 

متن باز، دانلود  افزار نرمسایت مربوط به این  از وب GeoServer، آخرین نسخه JREبعد از مطمئن شدن از نصب 

به راحتی قابل انجام  wizardهای  عملیات نصب با طی نمودن پنجره .کنیم میگردیده و فایل اجرایی آن را اجرا 

  است.

سوال  Working Directory ماسپس ن (.205شکل ) شود میتعیین   Javaدر فرآیند نصب، ابتدا مسیر نصب برنامه 

ها و سایر تنظیمات مربوطه  ها و استایل آن ی مربوط به الیهها فایل، شامل افزار نرم Working Directory. شود می

 .شود میرا شامل ن افزار نرمی سیستمی ها فایل، Working Directory. این باشد می

ستی( انتخاب نمود که در آن صورت، هر )د manual صورت بهرا  StartUp GeoServerدر حین نصب، روش  توان می

گردد. در غیر این صورت،  startویندوز(  startدستی )از منوی  صورت به باید باشد، افزار نرماین  اندازی راهزمان نیاز به 
                                                                        

1 - Administrative Interface 
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همواره با روشن شدن دستگاه،  حالتانتخاب نمود که در این  Serviceرا از نوع  StartUp GeoServer توان می

بصورت سرور استفاده شود لذا بهتر است  افزار نرمگردد. چون در نظر است از این  می GeoServer ،Start افزار نرم

 استفاده گردد. manualبجای روش  Serviceهمواره از روش 

 

 GeoServer نصب یبرا ریمس یمعرف :205شکل 

را تغییر  یتکه قابل شود میاستفاده  adminو رمز ورود  GeoServerفرض، از نام کاربری  پیش صورت بهدر حین نصب 

 .داردنیز 

 GeoNetworkنکاتي درباره نصب  3-أ 

 به دو طریق میسر است:نیز  GeoNetwork افزار نرمنصب 

و سپس جای دادن  Apache Tomcat)نصب  Apache Tomcatبا استفاده از نصب  GeoNetworkنصب  .أ 

GeoNetwork  درApache Tomcat ) (1-3-أ  )بخش 

 (2-2-أ  ( )بخش GeoNetwork)نصب مستقل  Apache Tomcatبدون نیاز به  GeoNetworkنصب  .ب 

 Apache Tomcat نصب از استفاده با GeoNetwork نصب 1-3-أ 

)مثالً  warبرای این کار باید فایل  نمود(. deployقرار داد ) Apache Tomcatا در ر GeoNetworkاکنون باید فایل 

GeoNetwork.war افزار نرم( را به طور دستی، در مسیر نصب Apache Tomcat  زیر کپی نمود. پوشهو در داخل 

 D:\Apache Software Foundation\Tomcat8\webapps  
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 پوشهفرصت دهید تا محتویات  Apache Tomcatفوق، حداقل چند دقیقه به در مسیر  war: بعد از کپی فایل نکته

GeoNetwork  .را کامل کند 

 GeoNetwork، نام http://localhost:8080از طریق آدرس  Apache Tomcatبه این ترتیب با وارد شدن به محیط 

 (.206شکل ) شود میدیده  Apache Tomcatدر 

 

 Apache Tomcat به GeoNetwork شدن اضافه :206شکل 

 (.207ل شک) شویم می GeoNetwork، وارد محیط 206شکل در  GeoNetworkبا کلیک بر روی عبارت 

 

 (افزار نرم طیمح به کردن login از قبل) GeoNetwork اول صفحه :207ل شک

 است. adminو  adminپیش فرض،  طور به، GeoNetworkنام کاربری و رمز عبور به محیط 

  Apache Tomcatبدون نیاز به  GeoNetworkنصب  2-3-أ 

 208شکل  مطابقای  پنجره ابتدا، GeoNetwork (GeoNetwork-install-3.0.0-0.jar)با اجرای فایل اجرایی نصب 

 شود.تائید توسط کاربر  که الزم است شود میباز 
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 GeoNetwork نصب زبان انتخاب :208شکل 

 .شود میطی  212شکل تا  209شکل نشان داده شده در  های سپس مراحل نصب طبق پنجره

 

 GeoNetwork نصب آمدگوییخوش :209شکل 
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 GeoNetwork نصبپذیرش الزامات  :210شکل 

 :شود می تعیین 211شکل  بقمطا GeoNetworkمسیر نصب در گام بعد، 

 

 GeoNetwork نصب ریمس نییتع :211شکل 
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 :ادامه فرآیند نصب است( نیز تایید 212شکل پنجره بعدی )

 

 GeoNetwork نصب ندیفرآ ادامهیید تا :212شکل 

 .شود می(، نصب آغاز 213شکل در پنجره بعدی )
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 GeoNetwork نصب شرفتیپ تیوضع :213شکل 

 .شویم می GeoNetworkوارد محیط  ،در مرورگر Http://localhost:8080وارد کردن آدرس  با

   GeoNodeنصب  نکاتي درباره 4-أ 

GeoNode که کاربران زیادی از سیستم   های لینوکس و ویندوز را دارد. با توجه به این قابلیت نصب در سیستم عامل

 .شود میوز توضیح داده در سیستم عامل ویند افزار نرمنمایند لذا در این قسمت نحوه نصب  عامل ویندوز استفاده می

 GeoNodeطريقه نصب  1-4-أ 

 :باشد میشامل اقالم ذیل  GeoNodeمشخصات حداقلی سیستم مورد نیاز برای استقرار 

− 6 GB حافظه جانبی (RAM) 

− GHz 2.2 ردازشگرپ 

− 1 GB سرویس های حاصل از تایل سازی ذخیرهسازی )فضای دیسک اضافی از هارد برای فضای ذخیره

WMTS متفاوت  ها آنی مکانی و بر اساس نیاز ها دادهاین فضا برای متولیان مختلف  نیاز است که

 .(باشد می

http://localhost:8080/
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 گرددبیت توصیه می 64سیستم عامل  ،افزار نرمبرای نصب این  −

 (214 شکل) کنیم میباز  http://GeoNode.orgآدرس  از طریقرا  GeoNode، سایت اصلی GeoNodeبرای نصب 

 

 GeoNode تیسا یاصل صفحه شینما :214 شکل

را دانلود و اجرا  GeoNodeفایل اجرایی )کادر ترسیم شده(  از قسمت انتهایی صفحه اصلی 215 شکل مطابق

 نمایش داده شده است. 214 شکلصفحه اصلی در کنیم. الزم بذکر است که نمای قسمت بالیی  می
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 GeoNode تیسا یاصل صفحه Quick Startبخش در  ییاجرا لیفا :215 شکل

 .شود میاجرا  GeoNode، 216 شکلمطابق  مراحل بعدی ،با کلیک بر روی فایل

 

 GeoNode نصب شروع صفحه :216 شکل

نمایش داده  217 شکلمطابق  GeoNodeنامه  صفحه پذیرش گواهی 216 شکلدر  Nextبا کلیک بر روی دکمه 

 اهد شد.خو
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 GeoNode نامه یگواه رشیپذ صفحه :217 شکل

مشخص  GeoNodeشد که در آن محل نصب  باز خواهد 218 شکل، 217 شکلدر  I Agreeبا کلیک بر روی دکمه 

 گردد.می

 

 GeoNode نصب محل نییتع :218 شکل

 در GeoNodeکه نشان دهنده محل قرارگیری  219 شکل، 218 شکلدر  Nextبا کلیک بر روی دکمه 

  Start Menu  شود میاست، باز. 
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 Start Menu  در GeoNode یریقرارگ محل :219 شکل

 .باشد میدر سیستم سرور موردنظر  Javaکه شامل مراحل نصب  شود میباز  220 شکل، Nextبا فشردن دکمه 

 

 Java نصب :220 شکل

 Javaنامه نصب که نشانگر پذیرش گواهی شود مینمایش داده  221 شکل، 220 شکلدر  Nextبا فشردن کلید 

 .باشد می
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 Java نامه یگواه رشیپذ :221 شکل

 .شود میآغاز  222 شکلمطابق  Javaصب عملیات ن Installبا فشردن دکمه 

 

 Javaادامه روند نصب  :222 شکل

 .پذیردنمایش داده شده پایان می 223 شکلگونه که در  همان Javaنصب  نهایتاً
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 Javaنصب موفق   :223 شکل

 .گرددمی آغازبر روی سیستم  224 شکلمطابق  GeoServer مراحل نصب ،Javaبعد از مرحله نصب 

 

 GeoServer نصب محل کردن مشخص :224 شکل

 . برای این کارشود میمشخص  GeoServerمیزان تخصیص بیشینه و کمینه حافظه جانبی به  225 شکلمطابق 

است معرفی  Apache Tomcat)در صورت لزوم( را که پیش نیاز نصب  Javaید مسیر جد، 1مطابق کادر شماره 

 .کنیم می
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 (Java زبانه) Apache Tomcat ارافز نرم ماتیتنظ پنجره :225 شکل

مورد  2و نیز مقدار مربوط به حداکثر حافظه 1، تنظیمات مربوط به مقدار حافظه اولیه2همچنین مطابق کادر شماره

شدن  startدهیم. مقدار حافظه اولیه، با انجام می ؛شود میگرفته  RAMکه از را  Apache Tomcatاستفاده توسط 

Apache Tomcat حافظه حداکثری نیز بسته به نیاز شود می، اشغال .Apache Tomcat  متناسب با تعداد(

GeoServer های داخلApache Tomcat ها( از  و حجم آنRAM  مقدار پیش فرض برای این شود میسرور اشغال .

مسلماً  این مقادیر را افزایش داد که توان میسرور،  RAM، اما با توجه به حجم باشد می 1024و  512دو حافظه، 

مقدار کمینه و  226 شکلدر ادامه مطابق  خواهد داشت. Apache Tomcatتاثیر مستقیم و مثبت، روی عملکرد 

 گردد. در سرور تنظیم می Javaبیشینه حافظه اختصاص یافته به 

                                                                        

1 - Initial Memory Pool 

2 - Maximum Memory 
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 GeoServer در یجانب حافظه نهیکم و نهیشیب صیتخص :226 شکل

 گرددتعیین می GeoServerنام کاربری و رمز عبور  227 شکلدر 

 

 GeoServer عبور رمز و یکاربر نام نییتع :227 شکل

 1024- 65535د از دامنه توان میگردد. این عدد مشخص می GeoServer مربوط به port شماره  228 شکلدر 

 در شبکه استفاده گردد. GeoServerانتخاب و برای ارتباط 
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 GeoServer مربوط به Port نییتع :228 شکل

 .دهندرا در سیستم موردنظر نشان می python مراحل نصب 230 شکلو  229 شکل

 

 Python نصب شروع :229 شکل
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 Python نصب روند ادامه :230 شکل

 .شود میشروع  231 شکلمطابق  PostgreSQLعملیات نصب  python پس از نصب

 

 PostgreSQL نصب شروع :231 شکل

 .شود میآغاز  PostGISعملیات نصب  232 شکلسپس مطابق 
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 PostGIS نصب شروع :232 شکل

 .شود مینشان داده  GeoNodeتنظیمات مشخص شده برای نصب  233 شکلابق در مرحله بعد مط

 

 GeoNode نصب یبرا شده مشخص ماتیتنظ :233 شکل

 .شود می شروع GeoServerوب سرور عنوان  به Tomcatعملیات نصب  234 شکلدر ادامه مطابق 
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 Apache Tomcat نصب شروع :234 شکل

سوالی در مورد جایگزینی  235 شکلنصب شده باشد مطابق  GeoNode ،که از قبل بر روی سیستم درصورتی

 .شود میبلی از کاربر پرسیده ی قها فایل رویی جدید ها فایل

 

  ی قبلیها فایلی جدید روی ها فایل ینیگزیجا پرسش :235 شکل

 .دهندمی را نشان GeoNodeآمیز بودن نصب موفقیت 237 شکلو  236 شکل و نهایتاً
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 GeoNode نصب بودن زیآم تیموفق امیپ :236 شکل

 

 

 GeoNode نصب انیپا :237 شکل

باشد. برداری می عملیات نصب به پایان رسیده و سیستم آماده بهره ،بدین ترتیب با انجام مراحل فوق
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 منابع ب 

 استقرار یالگو SDI برداری کشورسازمان نقشه -(1396 -0/1 گارشنی )سازمان 

 ( .راهنمای ایجاد زیرساخت داده های مکانی، انتشارات: سازمان نقشه برداری کشور1387رضائیان، ه. طوسی، ا ،) 

 The Open Geospatial Consortium Documents (http://www.opengeospatial.org/) 

 GeoServer User Manual (https://docs.geoserver.org/latest/en/user/) 

 GeoNetwork Documentation (https://geonetwork-opensource.org/docs.html) 

 GeoNode Documentation (http://docs.geonode.org/en/2.10.x/) 

 

http://www.opengeospatial.org/
https://docs.geoserver.org/latest/en/user/
https://geonetwork-opensource.org/docs.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/

