
 

 
 

  

 دلیل برای شروع  10

 با پایتون GISنویسی  برنامه

 

 با پایتون آسان است GISبرنامه نویسی 

نوشته،  نیها. در ا یشود و هم به حرفه ا یم شنهادیپ یسیهم به تازه کاران برنامه نو تونیپا

 .میکن یم تحت وب آشنا GIS یسیدر برنامه نو تونیاستفاده از پا یبرا لیدل 10 شما را با

 



 با پایتون GISدلیل برای شروع برنامه نویسی  10

 
 

 

 

 دلیل دهم: پایتون برای تحلیل داده های مکانی بی نظیر است 

 ها رساختیز تیرینرم افزار، مد شرفتهی، در توسعه پPython یسیزبان برنامه نو ر،یدر چند سال اخ

تحت  یکاربرد یهابرنامه جادیامروزه ا .است گرفته قرار استفاده مورد ها، داده لیو تحل هیتجز زیو ن

 ن،یبزرگ و هوش ماش یهاداده لیو تحل هیکاربرد گسترده در تجز زیعامل و ن ستمیوب و تحت س

مشکل  یهاداده لیو تحل هیتجز ساده شده است. اریبس تون،یپا یسیبه لطف استفاده از زبان برنامه نو

 تونیاستفاده از پا یاز موارد اصل یکیاطالعات و  یفناور یهابخش نیتر عیاز سر یکیبه  دهیچیو پ

باتوجه به این که داده های مکانی از داده های بزرگ و پیچیده محسوب می شوند، شده است.  لیتبد

 ها را ساده تر نمود.وارد عمل شد و تحلیل و پردازش آن با پایتون GISبرنامه نویسی لذا می توان در 

 دلیل نهم: پایتون، متن باز و مستقل از سیستم عامل است

http://gisplus.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/


 دیتوان یشما م .شودیتر اجرا مکوچک یهاعامل ستمیس شتریب ژهیعامل و به و ستمیهر س یرو تونیپا

 جادیا تونیعامل را با پا ستمیبه س یبدون وابستگ یکیخط فرمان و رابط گراف یکاربرد یهابرنامه

شامل  تون،یفرض پا شیپ عیتوز .دیجداگانه قرار ده یاجراقابل یهالیها را به عنوان فاو آن دیکن

زبان، کامال  نیااست. عامل  ستمیبه س یاست که بدون وابستگ دیاما مف ییابتدا GUIکتابخانه  کی

عامل، قابل  یها ستمیانواع س یبر رو ینوشته شده با آن، به سادگ یباشد و برنامه ها می باز متن

می باشد، انتخاب زبان پایتون  متن باز GIS، توسعه GISراه اندازی اگر رویکرد شما در  باشند. یاجرا م

 کند، در سطح زبان برنامه نویسی هم از ابزار متن باز استفاده نمایید.به شما کمک می 

 

 دلیل هشتم: با پایتون، کمتر کد می نویسید

 د،یسیآنها بنو یبرا یادیز یکدها ستیبا یم یسیبرنامه نو یزبان ها ریاز کارها که در سا یاریبس

آماده، به سرعت و تنها با  ابزارهای و ها ماژول ها،Frameworkبه لطف وجود  تونیدر زبان پا

فکر  یرا برا یشتریدهندگان، زمان بتوسعه باشند. یقابل انجام م ،یسیخط برنامه نو 10کمتر از 

زبان  یدگیچیدر مورد پ یکنند و زمان کمتر یصرف م ندیحل نما خواهندیکه م یمشکل یکردن رو

 دینرم افزار خوانده ا یاز مهندس ریغ ی. اگر شما رشته ادیینمایصرف م گرانید یکدها ییرمزگشا ای

شما، زبان برنامه  یممکن برا نهیگز نیو ساده تر نیبهتر د،یشو یسیبرنامه نو یایوارد دن دیخواه یو م

 است. تونیپا یسینو

را مشاهده  ریمثال کد ز ی. برادیکن یم یسیبرنامه نو یاز کارها را با تعداد خط کم یاریبس تونیدر پا

 :دیکن

 

with open(‘myfile.txt’) as my_file: 

http://gisplus.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-gis/
http://gisplus.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2/


file_lines = [x.strip(‘\n’) for x in my_file] 

 

و  میرا باز کرد یمتن لیفا کی ی. با دو کد به سادگدیده یانجام م یکه چه کار دیمتوجه شد حتما

 !میقرار داد ستیل کیآن را در  اتیمحتو

درست همانند  دیسیبنو تونیدر پا forحلقه  یعنیخود  یمیرا به فرم قد یزیچ نیچن دیتوانستیم شما

  ها وجود دارد.زبان گریکه در د یزیچ

سامانه می دهد که بیشتر بر روی  GISبا پایتون، این امکان را به توسعه دهندگان  GISبرنامه نویسی 

GIS  که می خواهند راه اندازی کنند تمرکز داشته باشند و کمتر به پیچیدگی های برنامه نویسی فکر

 کنند.

 

 دلیل هفتم: بازار کار رو به رشد در ایران

بخشد،  یو توسعه نرم افزار را سرعت م دیتول که نیبه علت ا تون،یپا یسیزبان برنامه نو ،در بازار کار

 سانیبرنامه نو نیب یهر سال نظرسنج StackOverFlowسایت  مورد استقبال قرار گرفته است.

انجام  سیبرنامه نو هزار100 نیب ۲01۸درسال  این سایتکه  ی. بر اساس نظرسنجدهدیانجام م

زبان پایتون در صدر لیست تکنولوژی های است. طبق این نظرسنجی، به دست آمده  یآمار جالب ،داده

 محبوب دنیا قرار دارد.

http://www.gisplus.ir/?p=12713
http://www.gisplus.ir/?p=12713
http://www.gisplus.ir/?p=12713
stackoverflow.com


 
 

شناخته  یسیزبان برنامه نو نیکاربردترپر ،پتیزبان جاوا اسکر یسال متوال ۶که در  دیجالب است بدان

قبل، نشان داده شده که  یهاآن با سال سهیو مقا ینظرسنج جهیبر اساس نت نیچن هم. شده است

همچنین در تصویر زیر مشاهده می کنید که زبان  است.  شرفتیال پحدر  ۲01۸در سال  تونیزبان پا

 هزار برنامه نویس، انتخاب شده است.100پایتون به عنوان سومین زبان دوست داشتنی دنیا بین این 



 
 

 بخوانید. اینجامتن کامل این گزارش را می توانید در 

برای بررسی وضعیت برنامه نویسی پایتون در ایران، کافی است کلمه استخدام برنامه نویس پایتون 

 را در گوگل جستجو کنید تا متوجه گرایش بازارکار کشور به سمت این زبان شوید.

 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/#salary
https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/#salary


 
 

ترندز داشته باشیم، مبین این است که همچنین اگر نگاهی به آمار جستجوی کلمه پایتون در گوگل 

 گرایش به پایتون در کشور ما رو به افزایش می باشد.

 

 
 



سهم قابل توجه و رو به رشدی در سال  GISبرنامه نویسی باتوجه به اینکه در بازار کار برنامه نویسی، 

با پایتون می تواند  GISهای اخیر و نیز سال های پیش رو خواهد داشت، لذا یادگیری برنامه نویسی 

 نماید. GISبازار کار کمک شایانی به کارجویان برای ورود به 

 

 لیل ششم: مناسب برای برنامه نویسی تحت وبد

چارچوب .های وب را می دهند، اجازه توسعه سریع سرویسDjangoو Flask هایی نظیرفریم وورک

کتابخانه  .ردیگ یمورد استفاده قرار م تیوب سا عیبه منظور توسعه سر تونیدر پا Django یکار

 جادیامکان ا یآن توسعه داده شده اند، به سادگ یوب که برا یها مورکیو فر تونیپا یداخل یها

API یها REST ادیتوسط بن کنند. یداده محور را فراهم م یهاتیساده با نوشتن چند خط کد در سا 

صورت گرفت که با  ینظرسنج ایکشور دن 1۵0در  تونیدهنده پاتوسعه ۹۵00از  تونیپا یافزارنرم

 د؟یده یانجام م یچه کار تون،یپا

تحت  یسامانه ها هتوسع یبرا تونیدرصد از توسعه دهندگان، از پا ۴۹دهد که حدود  ینشان م جینتا

 باشد. یقابل مشاهده م ریموارد در نمودار ز ریکنند. سا یوب استفاده م

 

http://gisplus.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis/
http://gisplus.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-gis%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/


 
 

بسیاری از امکانات مرسوم در سامانه های وب نظیر مدیریت کاربران، مدیریت سطوح دسترسی و... 

های کاری تعبیه شده اند و برنامه نویسان نیاز به انجام حجم زیادی از کدنویسی در این چارچوب

این امکان را می دهد که  GISبرای دستیابی به این قابلیت ها ندارند. این ویژگی به برنامه نویسان 

معطوف  GISبرنامه نویسی قابلیت های با پایتون، تمرکزشان را بر روی  GISهنگام برنامه نویسی 

 کنند.

 

 دستی در آتش دارد GISدلیل پنجم: پایتون در 

. ردیگ یمورد استفاده قرار م تیوب سا عیبه منظور توسعه سر تونیدر پا Django یچارچوب کار

 ستمیس دیتوان تول یاست که با استفاده از آن م GeoDjango به نام یماژول یچارچوب دارا نیا

 .انجام داد یرا به سادگ تحت وب ییایاطالعات جغراف

http://gisplus.ir/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-web-gis/
http://gisplus.ir/%D9%88%D8%A8-%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://gisplus.ir/%D9%88%D8%A8-%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


 Geographic) ییایاطالعات جغراف ستمیدر س تونیتوانسته استفاده از پا GDALقدرتمند  کتابخانه

Information System – GISتوانند  یم سانی. برنامه نودیافزای( را گسترش دهد و به قدرت آن ب

 یوکتور یها هیپردازش ال یبرا یسینو پتیانواع اسکر یریاز کارها از جمله به کارگ یاریبس یبه آسان

پردازش بانک  ،یمکان یها هیال لیو تبد دیهمچون تول یاتیعمل یبرا یمهم یو نوشتن کدها یو رستر

پایتون در تلفیق  را انجام دهند. یرستر یداده ها یرو یقواعد شرط یو اجرا یاطالعات مکان یها

Django  وGeoDjango ، برنامه نویسیGIS را به سادگی امکان پذیر کرده است. تحت وب 

 

 درباره پایتون بیشتر پچ پچ می کنند! GISدلیل چهارم: برنامه نویسان 

را فیلتر کنید، مشاهده می کنید  GIS، کلمه  StackOverFlowاگر در بخش پرسش های سایت 

 که آمار بیشترین پرسش ها، مربوط به زبان پایتون است.

 

 

 

 کلیک کنید. اینجابرای مشاهده این صفحه می توانید 

 ۴۲30( تعداد 13۹۸اردیبهشت  ۲۲همان طور که مشاهده می کنید تا تاریخ نوشتن این آموزش )

مورد از آن مربوط به زبان پایتون بوده است.  ۵۹۶مطرح شده که تعداد  GISپرسش درخصوص 

http://gisplus.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-web-gis%D8%9B-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-web-gis-%D8%B4%D9%88/
https://stackoverflow.com/questions/tagged/gis
https://stackoverflow.com/questions/tagged/gis


و  تونیپا یسیزبان برنامه نو، هنگام انتشار نوشته 13۹7البته این مورد را ما پیشتر در مرداد ماه 

 نیز آورده ایم. GISفیلم معرفی پایتون در جام داده بودیم و آمار آنرا در نیز ان GISکاربرد آن در 

 

 دلیل سوم: آمار باالی پروژه های پایتون

هزار پروژه متن باز  103، پنجمین موضوع پر بحث می باشد. بیش از GitHubزبان پایتون در سایت 

این  نوشته شده اند. برای دیدنهزار پروژه به زبان پایتون  7۲در این سایت موجود است که بیش از 

 نمایید. مراجعه اینجار می توانید به آما

 

 

http://gisplus.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1/
http://gisplus.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1/
http://gisplus.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/
https://github.com/topics/python
https://github.com/topics/python


 

 دلیل دوم: جامعه گسترده برنامه نویسان

از  تونیپاکه موفقیت خود را مدیون آنان است.  دارد سانیاز برنامه نو یغن ستمیاکوس کی تونیپا

برنامه  ریبهرمند است که توسط سا ییهااز کتابخانه یمجموعه قو کیو  یکتابخانه استاندارد قو کی

مورد استفاده قرار  سان،یبرنامه نو ریکتابخانه ها معموال توسط سا نیشوند. ا یم دیخبره تول سانینو

در بین این جامعه غنی، برنامه نویسانی هستند  شده است. یها توسعه، غندهه یط تونی. پارندیگ یم

 را انتخاب کرده اند. با پایتون GISبرنامه نویسی که 

 

 

 دلیل اول: برنامه نویسی ساده و سریع

آسان، جهت نوشتن برنامه  یسیزبان برنامه نو کیبه عنوان  تونیپا یسیزبان برنامه نو 1۹۹1از سال 

 تونیپا یسیگرامر زبان برنامه نو ایدستور زبان  بزرگ، به کار گرفته شد. یمساله ها یساده برا یها

 یبرا آلدهیا یرا زبان تونیپا ؛یسادگ نیشده است. ا یخوانا بودن و ساده بودن طراح کردیبا رو

دهندگان، توسعه جه،ی. در نتاموزندیب عیتا آن را سر دهدیکاران اجازه مو به تازه دهدیقرار م یریادگی

. اگر می کنند یصرف م ندیحل نما خواهندیکه م یمشکل یرو ردنفکر ک یرا برا یشتریزمان ب

برای شما  نویسی پایتون فیلم رایگان آموزش برنامهن آشنا شوید، ما یک خواهید با دستور زبان پایتو

با  GISدانلود نمایید. این فیلم برای شروع برنامه نویسی  اینجاآماده کرده ایم که می توانید آنرا از 

 پایتون، به شما کمک زیادی می کند.

 

http://gisplus.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/
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 تحت وب با پایتون GISشروع ساده، سریع و رایگان برنامه نویسی : بعدیگام 

با پایتون یک ما برای شما یک فیلم رایگان آماده کرده ایم که در یک ساعت به شما یاد می دهیم 

را مورد استفاده قرار دهید. به شما پیشنهاد می  در وب GISو به سادگی استفاده از  نقشه وب بسازید

د این آموزش رایگان را همین االن دانلو ساخت نقشه تحت وب با پایتونکنیم برای یادگیری نحوه 

 نمایید.

 

 

 

 

  

 

 

 
سازمان  GISواحد  یبرا اگر .است GISمشاوره  م،یده یم هیمان ارا انیکه ما به مشتر یاز خدمات یکی

مشاور هستید و می خواهید هزینه های سازمان خود را کاهش به  ازیخود ن GIS های  پروژهخود یا 

 د.یبرخوردار شو نهیزم نیما در ا گانیو از مشاوره را دیریبا ما تماس بگ دیتوان یم ،دهید
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 GISPlusمعرفی 

 نمود. هم اکنون تیشروع به فعال 13۹۴از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

 ،یسیمشاوره، برنامه نو نهیمطرح کشور، در زم یهاسال تجربه در پروژه 10 بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان

 تی( در حال فعالMobileGISو  WebGISمختلف ) یبر بسترها یاطالعات مکان یهاسامانه یاندازآموزش و راه

 .باشندمی

 رسالت ما 

 یهمه افراد جامعه با استفاده از اطالعات مکان یتواناساز

 آموزش

 Web GIS  وMobile GIS 

 مشاوره

 های اطالعات مکانیسامانه

 سازیطراحی و پیاده

Web GIS  وMobile GIS 

 خدمات ما

 یادگیری و مشاوره را شروع کنید

 میبه شما کمک کن یاطالعات مکان ی سامانهسازادهیو پ یریادگیمشاوره،  یتا برا میاآماده
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 معرفی شرکت بهین

Web GIS 

 بی نقشه به راه نزنید

منـــدراهکـــارهای مکان  

Mobile GIS 

سال  سهامی خاص(،  در  ستفاده ازفناوری  اطالعات مکانی  1392شرکت بهین رایانش آزاد ) سب و کارها و جامعه با ا سازی ک با  هدف توانمند

پیشنینه موفق در پروژه های بزرگ کشور در زمینه سامانه گذاران آن بیش از یک دهه تاسیس گردید. اگرچه شرکت، جوان است و نوپا اما بنیان

باشنند که یکی از مباحث نو در دنیای تکنولوژی می (Open Computing)به انگلیسننی  آزاد رایانش باشننند.های اطالعات مکانی را دارا می

گونه خود را در سرآغاز نام خود نهادیم تا همواره کارها را به بهترین شکل به انجام برسانیم و این بهین .گذاران شرکت به آن عالقمند هستندبنیان

صه ” بهین رایانش آزاد”“را  صورت خال سی آزاد به با  صدا بزنید.” ”شرکت بهین“نام نهادیم. ما را به  ستر صارگرایی و د رویکرد خروج از انح

کنیم و همواره پشننتیبان نگرو و اندیشننه ارایه می (Open Source)به انگلیسننی باز اطالعات و ابزارها، ما راهکارهای خود را بر پایه دنیای متن

 دو کار انجام می دهیم:باز هستیم. ما می خواهیم جامعه را با استفاده از اطالعات مکانی، توانا کنیم. ما متن

  آموزو و مشاورهWeb GIS  وMobile GIS   پیاده سازیWeb GIS  وMobile GIS 

ترین باز، مهمها و سایر افراد جامعه و نیز توسعه سامانه های اطالعات مکانی وب و موبایل با استفاده از رویکرد متنهم اکنون آموزو سازمان

باز های اطالعات مکانی متنسامانه. این شرکت در زمره معدود شرکت هایی است که در کشور، باشندهای متخصصین این شنننرکت میفعالیت

 توسعه داده است. (OGC)را با استفاده از استانداردهای کنسرسیوم آزاد مکانی 

 بهسام
 سامانه اطالعات مکانی تحت وب

 بهپو
 سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل

 رهیار
 سامانه برداشت

 اطالعات معابر و شهر 

 رهپو
 سامانه برداشت 

 خرابی آسفالت معابر

 یارترافیک
 سامانه نظارت بر 

 پرسنل میدانی

 

 بهبین
 گزارو سامانه 

 مشکالت شهری

 شهرپو
 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

 و تصادفات 

 محصوالت

 کارهاراه
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