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 GeoNode 2.4 نصب مراحل -1

 GeoNode 2.6الزم به ذکر است که مراحل نصب   .گردد از فایل نصبی تحت ویندوز استفاده می، GeoNode 2.4براي نصب

 .است  GeoNode 2.4مانند  

الزم به . گردد uninstallنصب شده بود، باید  GeoNodeاگر در سیستم مورد نظر، از قبل  ،GeoNodeقبل از نصب : نکته

 و 7jre-، python2.7 ،Apache tomcat7 ،Postgresql8.4افزارهاي، نرم GeoNodeهمراه با نصب  ذکر است که

Postgis 1.5.4 بنابراین قبل از نصب . گردد صب مینGeoNode  به  مربوطاگر نرم افزارهاي مذکورGeoNode  قبلی در

 uninstall orازگزینه  توان کردن می uninstallبراي  .گردند uninstallسیستم  وجود داشته باشد قبل از نصب باید 

change program موجود در کنترل پنل ویندوز استفاده نمود.  

 

 در کنترل پنل ویندوز uninstall or change programصفحه  -1 شکل
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 .گردد براي کاربر ظاهر می 2 شکل مطابق اي صفحه، GeoNeodeدر هنگام شروع نصب  

 

 GeoNodeصفحه شروع نصب  -2 شکل

  .نمایش داده خواهد شد 3 شکل ، 2 شکلدر  nextبا کلیک بر روي دکمه 

 

  GeoNode نامه یگواه رشیپذ صفحه -3 شکل

  .گرددمشخص می GeoNodeباز خواهدشد که در آن محل نصب  4 شکل ،3 شکلدر  I agreeبا کلیک بر روي دکمه 
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  GeoNode نصب محل نییتع -4 شکل

است، باز  start menu در  GeoNodeکه نشان دهنده محل قرارگیري  6 شکل،  5 شکلدر  nextبا کلیک بر روي دکمه 

  .خواهدشد

 

 start menuدر GeoNode يریقرارگ محل -5 شکل

با توجه به . باشدمیدر سیستم سرور موردنظر  Javaمراحل نصب شود که شامل باز می 6 شکل،  nextبا فشردن دکمه ،

ممکن  بیتی تعبیه شده است، 32می باشد و براي نسخه ویندوز  GeoNode jre7اینکه نسخه نصبی جاوا در هنگام نصب 

کند و جاوا بر  را مشاهده نمی 9تا  7است این جاوا در سیستم کاربر نصب نگردد در اینصورت در هنگام نصب کاربر اشکال 
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ایجاد   GeoNodeاین مسئله مشکلی براي ادامه نصب . شود نصب نمی GeoNodeروي سیستم آن شخص از طریق 

که همراه با  GeoServerشود که  ولی عدم نصب جاوا سبب می. کند و کاربر می تواند مراحل نصب را ادامه دهد نمی

GeoNode اندازي  بدین منظور براي راه. شود درست کار نکند نصب میGeoserver  جدید و نحوه معرفی آن به

GeoNode  پس از پایان نصبGeoNode   توضیح داده خواهد شد 3در بخش. 

  

 

  Java نصب -6 شکل

  .باشدمی Javaنامه نصب شود که نشانگر پذیرش گواهینمایش داده می 7 شکل ، 6 شکلدر nextفشردن کلید با 
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 Java نامه یگواه رشیپذ -7 شکل

 

  شودآغاز می Javaیات نصب عمل installبا فشردن دکمه 

  

 

  Java نصب روند ادامه -8 شکل

 

  .پذیردنمایش داده شده پایان می 9 شکلهمانگونه که در  Javaو نهایتا نصب 
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 Java  نصب اتمام شینما- 9 شکل

 

  .رسد نصب جاوا با موفقیت به پایان می 9 با مشاهده شکل

  گرددبر روي سیستم نصب می Java،  GeoServerبعد از مرحله نصب 

  

 
  GeoServer نصب محل کردن مشخص - 10 شکل

   

  .دهد در ویندوز سرور را نشان می GeoServerار میزان حافظه تخصیص یافته جاوا براي نرم افز 11 شکلدر 
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 GeoServer در یجانب حافظه نهیکم و نهیشیب صیتخص -11 شکل

  گرددتعیین می GeoServer کاربري و رمز عبور دلخواه براينام  12 شکلدر 

 

 GeoServer عبور رمز و يکاربر نام نییتع - 12 شکل

انتخاب گردد و براي ارتباط  1024-  65535تواند از دامنه  این عدد می. گرددمشخص می GeoServerپورت  13 شکلدر

GeoServer در شبکه استفاده گردد.  
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  GeoServer پورت نییتع - 13 شکل

  دندهرا در سیستم موردنظر نشان می Pythonمراحل نصب  15 شکلو  14 شکل

 
 Python نصب شروع - 14 شکل
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  Python نصب روند ادامه - 15 شکل

  

   

 شودشروع می 16 شکل مطابق PostgreSQLعملیات نصب  Pythonپس از نصب 

 
  PostgreSQL نصب شروع - 16 شکل

 
 PostGISدر حال نصب  -17 شکل

  

  شودآغاز می PostGISعملیات نصب  18 شکلسپس مطابق 
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  PostGIS نصب شروع - 18 شکل

 

  شودداده مینشان  GeoNodeتنظیمات مشخص شده براي نصب  19 شکلدر مرحله بعد مطابق 

 
 GeoNode نصب يبرا شده مشخص ماتیتنظ - 19 شکل

  

  شودشروع می  GeoServerسرورعنوان وب به Tomcatعملیات نصب  20 شکلدر ادامه مطابق 
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  Tomcat نصب شروع - 20 شکل

 

  

  

هاي جدید سوالی در مورد جایگزینی فایل 22 شکلب شده باشد مطابق نص GeoNodeدرصورتیکه از قبل بر روي سیستم 

  شودهاي قبلی از کاربر پرسیده میبا فایل

  

  

  

 

 
 GeoNode ادامه نصب -21 شکل
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  یمیقد يها لیفا با دیجد يها لیفا ینیگزیجا پرسش - 22 شکل

  

  .بدهد) yes(پاسخ بله  22 شکلو  21 شکلکاربر باید با سواالت پرسیده شده در 

 درصورتیکه ، می گردد geonode_importsبه نام  یالیه مکانی به صورت پیش فرض وارد دیتابیس ،PostGIS8پس از نصب 

قادر به حذف دیتابیس برنامه دراین مرحله  و ایجاد شده است آن نیز قبال دیتابیس ،نصب کرده باشدقبال را  GeoNodeکاربر 

 تنها و کرد نخواهد ایجاد GeoNodeنصب  اختاللی در روندمی دهد ولی این خطاها پیغام خطا  23 شکلمانند قبلی نبوده و 

  .تولید نخواهدشد  GeoNodeدر الیه پیش فرض  8همان 
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  الیه پیش فرض 8پیغام خطا مربوط به ایجاد نشدن  -23 شکل

  دهندرا نشان می GeoNodeز بودن نصب آمیموفقیت 25 شکلو  24 شکلنهایتا 

  

 
 GeoNode نصب بودن زیآم تیموفق امیپ - 24 شکل
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  GeoNode نصب انیپا شینما - 25 شکل

  GeoNodeجدید به  Geoserverمعرفی  -2

 GeoServerوا با موفقیت صورت نپذیرد کاربر باید ، همانطور که ذکر شد، اگر عملیات نصب جا GeoNodeدر هنگام نصب 

به   GeoServerبراي معرفی دیگري را براي ساخت سرویس هاي مکانی الیه هاي داخلی، معرفی نماید بدین منظور 

GeoNode   کاربر ابتدا باید نرم افزارGeoServer مراحل نصب . را نصب نمایدGeoServer سند راهنماي جامع راه اندازي  در

 .قابل دانلود می باشد iransdi.irسایت  ازاین سند  .آورده شده است زیر ساخت داده هاي مکانی در سازمان نقشه برداري 

دانلود ابزارها و فیلم هاي آموزش استفاده از ژئوپورتال و راه اندازي نیز در قسمت  GeoServerهمچنین فیلم آموزشی نصب  

وارد نموده تا  browserآدرس آن را در  Geoserverپس از نصب . باشد قابل دانلود می iransdi.irاز سایت  سرویس هاي مکانی

  .مشاهده گردد Geoserverصفحه 
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  GeoServer نمایش صفحه -26 شکل

  .اردقرار د 7073در پورت   Geoserverگردد که  مشخص می 26 شکلدر 

  :GeoNodeبراي  tomcatاز طریق  GeoServerنکاتی در هنگام نصب 

الزم   Tomcatنصب شده باشد براي یافتن پورت  Tomcat با استفاده از GeoServer بر روي سیستم  اگر از قبل -1

ارت مسیر فایل فوق عبکه در اینجا فرض بر این است (. باز شود آن نصب شده از مسیر server.xmlفایل است که 

 : است از

C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\conf  
  . یافترا   Tomcatپورت مرتبط با  27 شکلاز قسمت نمایش داده شده در  حال میتوان .)

 

  Tomcatنمایش پورت   -27 شکل

 geoserver.warیعنی فایل  GeoServer فایل مرتبط با  GeoServer، warنصب  توجه داشت که در هنگامباید  -2

وجود ) در اینجا به صورت آدرس پیش فرض زیر(محل نصب مربوطه      فولدربه صورت حروف کوچک در  باید حتما 

 .باشدداشته 

C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps 
  

  و در مسیر  GeoNodeبدین منظور در محل نصب . تعریف گردد GeoNodeدر  Geoserverحال باید 

 E:\GeoNode-2.4.x\Apache2\conf  فایلgeonode.conf براي  که باشد باز می گردد این فایل به عنوان پروکسی می
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 شکلاطالعات به صورت باید گیرد لذا در انتهاي فایل  رار میدر شبکه مورد استفاده ق  GeoServerجایگزین آدرس واقعی مسیر 

  .داده شوندتغییر  28

 

  geonode.confتغییرات فایل  -28 شکل

  در مسیر local_settings.pyو   settings.pyپس از این تغییر دو فایل 

 E:\GeoNode-2.4.x\geonode-2.4.x\geonode نماید نیز به شرح ذیل تغییر پیدا می.  

تغییر  29 شکل مانند  GeoServerهاي مرتبط با  آدرس ، OGC_SERVERدر قسمت معرفی settings.pyدر فایل 

  .یابند می

 

  settings.pyفایل  تغییرات -29 شکل
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تغییر  30 شکل مانند  Locationآدرس مرتبط با  فقط OGC_SERVER  نیز تنظیمات  local_settings.pyو در فایل 

  .یابند می

 

  local_settings.py لیفا تراییتغ-30 شکل

پس از ریستارت . در پایان قسمت دوم ریستارت گرددبه روش توضیح داده شده  Apacheپس از پایان تنظیمات نیاز است که 

نمایش صفحه . نمایش داده شود GeoServerباید صفحه  /http://localhost/geoserverبا زدن آدرس  Apacheنمودن 

GeoServer  در واقع  .باشد میبیانگر صحت و درستی مراحل مذکورGeoServer  بهGeoNode  معرفی شده و کاربر می تواند

  .استفاده نماید GeoServerبراي ساخت سرویسهاي مکانی داخلی از این 

 

  پس از اعمال تغییرات GeoServerنمایش صفحه  -31 شکل

http://localhost/geoserver/

