رنم رنمک میرسد اینک بهار
بهار از راه رسیده است ،آخرین روزهای سال  ۱۳۹۷را پشت سر نهادیم و در آغازین روزهای
سال  ۱۳۹8به سر میبریم .بهار همواره به ما ،نو شدن را یادآور میشود .الزمه نو شدن،
دگرگونی است .دگرگونی که گاه میتواند سخت و دردناک باشد ،اما پس از آن ،زندگی تازهتر
را به ارمغان خواهد داشت.
در این نو شدن ،خوب است ما نیز اندکی زمان بگذاریم و به دگرگونی خویشتن ،اندیشه کنیم.
بیاییم بهترین و عالیترین “خود” را در سال  ۱۳۹8به خودمان هدیه دهیم .برای دستیابی به
بهترین و عالیترین خودمان ،نیازمند سرمایهگذاری روی خودمان هستیم .بیایید بیاندیشیم که
چگونه بر روی خودمان ،سازمانمان و کسبوکارمان ،سرمایهگذاری کنیم.
سال  ۱۳۹۷برای تیم  GISPlusو همکارانم در شرکت بهین رایانش آزاد ،نقطه عطف ویژهای
محسوب شد .با وجود همه تنگناها که در فضای کسبوکار حاکم است ،همکارانم نه تنها
کوشیدند تا رسالت مان که "تواناسازی جامعه با فناوری اطالعات مکانی" است ،را با مشاوره،
آموزش و گسترش استفاده از سامانههای اطالعات مکانی ،به پیش برند ،بلکه فرصتهایی را
شناسایی کردند و بر روی آنها کار کردند تا با ارایه دستاوردهایش در سال  ،۱۳۹8برای
شکوه میهنمان و کمک به جامعه با اتکا بر اندیشه مکانمبنا ،گام برداریم .منتظر دستاوردهای
تازه ما در سال  ۱۳۹8باشید.
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تازهکاران GIS
اگر با  GISآشنننایی نراریرب برای شننما آموز هایی در سننایت  GISPlusهسننت که به شننما کم

میکننر به

سادگی با GISب  Web GISو  Mobile GISآشنا شویر .پس این بخش را به دقت بخوانیر.

 GISچیست؟

واژه GISب کو تاه شنننره ع تارت Geographic

کارهایی انجام می شننود و در نهایت ی

 Information Systemبه مع نای سنننا ما نه

برای ما به دنتال مواهر داشت.

نتیجه را

اطالعات جغرافیایی میباشنننر .التته در جاهایی آن
را  GeoSpatial Information Systemیننا
سامانه اطالعات مکانی هم مینامنر .برای آ شنایی
با  GISمی بایسنننتب برمی میاهیم را با هم مرور

دادهها

کنیم.

داده هاب مواد مام می باشننن نر که پیش از این که
ت تر یل به چیز های می یری شنننو نرب ن یازم نر طی

سیستم یا سامانه

فرآینرها و مراحلی میباشنننر .دادهها بسننیار کلی

سیستم یا سامانهب مجموعهای از اجزایی است که با

میباشنننر و هر چیزی را شننامل میشننونر .ماننر:

هم کار میکننر و هرف مشخصی را دنتال میکننر.
هر سیستم دارای سه بخش ورودیب پنننن نرداز

ا عرادب حروفب ن ماد ها و…  .داده ها به مودی مود

و

هیچ کاربرد و ارزشننی نرارنر .برای مثال عرد ۲۰ب

مروجنی می باشنر .در هنر سیسنتمب چیزهاینی به

ی

عننننوان ورودیب وارد مننی شنوننر و روی آنهنا
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داده میباشننر که فاقر معنا و میهوم اسننت و

مشخص نیست که دقیقا چیست .داده ها به عنوان

ورودی سیستم ها مورد استیاده قرار می گیرنر.
اطالعات
اطالعاتب عتارتنر از داده هایی که پس از طی فرآی نرهاییب معنیدار میشنننونر .جهت تتر یل داده ها به اطالعاتب با یر
تغییرات و یا ا صالحاتی روی آنها صورت داده شود .به این تغییرات و ا صالحاتب پرداز

(به انگلی سی )Process

گیته میشننود .اطالعاتب دارای معنا و میهوم هسننتنر و ماننر دادههاب متهم و غیر قابل فهم نیسننتنر .برای مثال میگوییم
عرد  ۲۰نمره درس ریا ضی دانشآموزی با نام علی امیری میبا شر .این

ما در مورد نمره درس ریا ضی علی امیریب

اطالع داریم .اطالعات به عنوان مروجی سیستم ها می باشنر.
دانش
دانش (به انگلی سی )Knowledgeب عتارت ا ست از مجموعه دان ستنیهایی که برای ت صمیمگیریب از آنها بهره گرفته
میشننود .عتور و گذر از اطالعات به دانشب محتاج در کنار یکریگر نهادن هرفرار قطعات پراکنره اطالعات میباشننر.
برای مثالب با گردآوری نمرات دروس مختلف دانشآموز علی امیریب میتوان نسننتت به وضننعیت تحصنیلی ویب دانش
پیرا نمود .برای تتریل اطالعات به دانشب سامانهها به کم

ما مواهنر آمر تا کار ما را سریعتر و راحتتر کننر.

همانطور که در ت صویر م شاهره مینماییرب دادهها در پایینترین سطح قرار دارنر .در این سطحب معنا و میهوم وجود
نرارد .پس از انجام پرداز

الزم بر روی دادههاب اطالعات از آنها حا صل می شونر که معنا و میهوم پیرا کردهانر .در

جهان امروزب اطالعاتب منشننا قررت تلقی میگردنر .اطالعات تا زمانی که به دانش تتریل نشننونرب نمیتواننر ما را در
تصمیمگیریهاب پشتیتانی نماینر .اینجاست که نقش سامانهها مطرح میگردد.
کاربرد سامانه
در حقیقتب سننامانهها به منظور تتریل اطالعات به دانش و آگاهیب مورد اسننتیاده قرار میگیرنر .دسننتیابی به اطالعات
برای هر شخص یا سازمانب به پنج نیاز آنها یعنی برنامهریزیب ثتتب کنترلب انرازهگیری و تصمیمگیری پاسخ میدهر.
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از آنجاییکه اطالعات میتواننر به دانش تتریل شننونرب لذا همواره میتواننر به عنوان
ی

فاکتور پشننتیتان تصننمیمگیریب مطرح باشنننر .ما در تصننمیمگیریها بهصننورت

نامودآگاه از سه رکن اساسی زیر به منظور تصمیمگیری استیاده میکنیم:
اهمیت اطالعات جغرافیایی
بسیاری از اطالعاتب به نوعی به مکان و موقعیت زمینی مرتتط میباشنر.
به این اطالعاتب اطالعات جغرافیایی (به انگلیسی  )Geo Informationو
یا اطالعات مکانی (به انگلیسی  )Geospatial Informationگیته میشود.
امروزهب اطالعات جغراف یایی یا اطالعات مکانی یکی از مهمترین و کل یریترین منابع
مورد نیاز برای مریریتب برنامهریزی و تصننمیمگیری به شننمار میرونر .اهمیت این
اطالعات تا حری افزایش یافته
است که از آنها به عنوان رکن چهارم در تصمیمگیریب یاد میشود.
بریهی استب سازمانهایی که از اطالعات مکانی در امر تصمیم سازی
بهره میبرنرب میتواننر تصننمیم آگاهانهتری را نسننتت به سننایرینب
اتخاذ نماینر .این

که به اهمیت اطالعات جغرافیایی پی بردیرب بایر

توضنننیح دهیم که جهت تتریل اطالعات جغرافیایی به دانش برای
تصمیمگیری بهینه و کاهش زمنان و هنزینهب نیاز به سنامانه اطالعات
جغرافیایی یا  GISداریم.
سامانه اطالعات جغرافیایی چیست؟
سیستم اطالعات جغرافیایی یا سامانه اطالعات مکانی که به امتصارب  GISنامیره
میشنننودب ی

سنننیسنننتم را یانهای برای مریریت و تجزیه و تحلیل اطالعات

جغرافیایی اسننت .در حقیقت با اسننتیاده از س نیسننتم اطالعات جغرافیاییب ما می
توانیم با مریریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیاییب آنها را به دانسنننتههای
موثر در تصنننمیمگیریب تتریل نماییم و به این نحوب هزینه و زمان انجام کارها را
کاهش دهیم.

مشاهده ویدیوی  GISچیست؟
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 Web GISچیست؟
برای بهرمنری از مزایای GISب همواره مشننکل اسنناسنیب پیچیرگی کار با آن می باشننر .لذا سننازمان ها همواره ناچارنر
نیروهای متخصص  GISرا در این زمینه به کار بگیرنر .این نیروها با استیاده از تخصص و مهارت مودب اقرام به نصب و
راهانرازی نرم افزارهای  GISبر روی رایانههای آن سازمان می نماینر و برین صورتب ا ستیاده از سامانه های اطالعات
جغرافیایی را در سازمانب می سر می سازنر .از طرفیب ا ستیاده از مزایای  GISبرین نحوب همواره نیازمنر وجود نیروهای
متخصص برای استیاده از این نرم افزارها می باشر .به نرم افزارهای  GISکه در این رو

مورد استیاده قرار می دهیمب

نرم افزارهای  GISرومیزی (به انگلی سی  )Desktop GISمیگوینر .استیاده از Desktop GISب مزایا و معایتی دارد که
در بخش آموز

بیشتر میتوانیر آنها را بخوانیر.

معایب Desktop GIS

معایب  Desktop GISن ستت به مزایای آنب وزن بی شتری دارنر .برای غلته
بر این معا یبب رو

پیچیدگی کار با نرم افزارها

پیشنهاد می شود .در این رو

دسترسی به نقشه ها تنها در
سازمان

بهجای اینکه بر روی هر رایانه سازمانب نرم

افزارهای  GISرا نصننب نماییمب اقرام به نصننب ی
ی

نیاز به آموزش تخصصی

دیگری در بهکارگیری سنننامانه های اطالعات مکانیب
نرم افزار  GISبر روی

را یا نه قررتم نر می ن ماییم .به این را یا نهب سنننرویس ده نره  ( GISبه

انگلی سی  )GIS Serverمی گوییم .سایر رایانه های سازمانب نیاز به ن صب
نرم افزارهای  GISنخواهنر داشنننت .این را یانه ها ن یاز نیسنننت دارای توان
پردازشنننی باالیی باشننن نر .هر را یا نه با باز کردن مرورگر وب مود (مثال
 Internet Explorerیا  )Google Chromeو وارد کردن آدرس سرویس

وابستگی به سیستم عامل

دهنره GISب می توانر به سامانه اطالعات مکانی دسترسی داشته باشر.

نرم افزار  GISکه بر روی سروینس دهننره نصب منیشودب امکان دسترسنی از طرینق مرورگرهنای وب را دارا
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می با شر .افزون بر اینب اگر سرویس دهنره به اینترنت مت صل با شرب می توان از هرکجای دیگر با وارد نمودن آدرس
سرویس دهنرهب به سامانه اطالعات مکانی سنازمان مود دستنرسی داشتنه باشینر .برین نحوب ما دسترسنی به سامانه

اطالعات مکانی را متتنی بر وب فراهم نموده ایم و به آن  Web GISمی گوییم .همچنین به فرآینر ا ستیاده از اطالعات
مکانی و نقشهها از طریق وبب  Web Mappingنیز میگوینر .این رو

نیز دارای مزایا و معایتی می باشر.

 Web GISچیست؟
به زبان سادهب  Web GISیعنی استیاده از نقشه ها و اطالعات مکانی و توصییی با شرایط زیر:
 از هر جا
 در کمترین زمان
 بدون نیاز به نصب نرم افزار
 بهصورت آنالین
تکنولوژی وب به ما اجازه دسترسی به داده های مکانی و توصییی را در کمترین زمان با کمترین هزینه و در هر مکانی
میدهر .با نرمافزارهای رومیزی GISب اسنننتیاده کننرهب معموال نیاز دارد که نرم افزار را بخرد و یاد بگیرد که چگونه از
ابزارهای عمومی نرم افزارهای  GISبرای بارگذاری دادههاب تغییرب پرسنننش و پاسنننخ و دیگر تحلیل ها اسنننتیاده کنر.
درحالیکه با ا ستیاده از Web GISب میتوان در ی
کرد و تحلیلهای مورد نیاز را بهکار برد .برای آموز
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مرورگر وبب برون نیاز به ن صب نرمافزارهای GISب با دادهها کار
بیشترب بر روی ویریوی زیر کلی

کنیر و آن را مشاهره نماییر.

 Mobile GISچیست؟
به زبان سادهب  Mobile GISیعنی استیاده از نقشه ها و اطالعات مکانی و توصییی با شرایط زیر:
 از هر جا

 در کمترین زمان

این د ستگاه میتوانر ی
متحرک دیگری باشر .ی

 برروی هر دستگاه

گو شی هو شمنر تلین همراهب ی

تتلتب ی

 بهصورت آفالین یا آنالین
ساعت هو شمنرب ی

مودرو و یا هر د ستگاه

مثال میزنیم؛ امروزهب بیشتر ما از نقشه گوگل استیاده کردهایم .در نقشههای گوگلب راههای

بین شهری و معابر شهری و همچنین اماکن سطح شهرها وجود دارنر .گوگل این اطالعات را از طریق وب سایتب در
امتیار همه مردم دنیا قرار داده اسنت و سنامانه تحت وب و همچنین اپلیکیشنن تحت موبایل برای کار با این نقشنه ها
فراهم کرده است .امروزه ما براحتی میتوانیم از طریق مرورگر وب و یا اپلیکی شن موبایلب این نقشهها را مشاهره کنیم
و از آنها پرس و جو دا شته با شیم .مثال بپر سیم سی و سه پل کجا ست و اگر من در ورودی شهر ا صیهان با شم چطور
میتوانم به آنجا بروم؟ در حالت سنننتی شننما به نقشننه شننهر اصننیهان نیاز داریر اما با اسننتیاده از تکنولوژی روزب این
سادهترین نمونه  Web GISو  Mobile GISهست که برای شما مثال زدیم.
Mobile GISب ی

سامانه اطالعات جغرافیایی ا ست که بی شتر بر روی د ستگاههای تلین همراه هو شمنر و Tabletها

مورد ا ستیاده قرار میگیرد .با موبایل GISب امکان ا ستیاده از نق شه ها و داده های مکانی از هر جایی و برای هر ک سی
امکان پذیر میشننود و این همان هرف اسننتیاده از  Mobile GISاسننت .در حقیقتب  Mobile GISتلییقی از سننه
تکنولوژی GISب  GPSو شکتههای بیسیم میباشر.
ادامه آموزش
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تازهکاران GIS
این آموز ها هم میتواننر برای شما مییر باشنر.
 Web GISچگونه کار می کنر؟

متانی و میاهیم GIS

آموز

خواندن

خواندن

چرا  GISرا دوست داریم؟

آموز

متانی و میاهیم Web GIS

خواندن

خواندن

 Mobile GISچگونه کار می کنر؟

انتشار نقشهها در وب

خواندن

خواندن

دانلود شمارههای پیشین مترنامه GISPlus

شماره  | ۱تیر ۹5

شماره  | 2بهمن ۹5

شماره  | ۳آبان ۹6

شماره  | 4فروردین ۹۷

آموز

این آموز

پیشنهادی

های ی

از سری آموز

ساعته  GISPlusمی با شر .ما در این آموز

ی

ساعته می مواهیم به شماب

چگونگی سامت نقشه تحت وب را یاد دهیم.
مراحل ساخت نقشه تحت وب
در این آموز

برای سامت ی

سامانه  WebGISمی بایست مراحل زیر را انجام دهیر:

• طراحی یک وب سایت

1

• اضافه کردن نقشه به وب سایت طراحی شده

• افزودن قابلیت های  GISتحت وب

2

3

این آموز دارای ی فیلم رایگان به مرت ی ساعت میباشر و شما با استیاده از آن می
توانیر فقط در ی ساعت و میلی سریعب سامت نقشه تحت وب را تجربه کنیر .برای دانلود
رایگانب روی کلیر زیر کلی کنیر.

دانلود رایگان فیلم این آموزش
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این آموز ب از مجموعه آموز های ی

ساعته  GISPlusمیباشر.

امتار
استفاده از نقشه گوگل برای ایرانیها سخت شد!
نقشه گوگل با تمامی مزایایشب در ابترای سال 1397
دستخو

تغییر سیاستهای مریران این شرکت شر.

اگرچه گوگل اعالم کرد که با هرف یکپارچهسنننازی
سرویسهایش این کار را انجام دادهب اما این تغییرات
منجر به این شر که برای ا ستیاده از APIهای نق شه
گوگلب هنگام ثتت نام و دریافت Keyب کاربران مجتور
شونرب مشخصات کارت اعتتاری مود را وارد کننر تا
مراحل ثتت نام جلو برود .گوگل اعالم کرده که تا سقف  ۲۰۰دالر می توانیر از مرمات نق شه گوگل به صورت
رایگان ا ستیاده کنیرب اما بیشتر از آن به ازای هر درموا ستب متلغی از کارت اعتتاری شما ک سر مواهر شر .در
این میانب افرادی که پیشتر اقرام به ثتت نام کرده بودنر و  Keyدریافت کرده بودنرب میتواننر برون مشکل و تا
سقف  ۲۰۰دالر از سرویس نق شه گوگلب ا ستیاده کننر .همزمان با این تغییراتب به صورت بی سرو صراب امکان
استیاده از APIهایی که بر روی دامنههای  .irاستیاده شره بودنرب غیرفعال شر .از طرفی امکان افتتاح حساب های
ارزی برای ایرانیان می سر نی ست .میلی مال صه اگر بگوییمب ا ستیاده از نق شه گوگل برای ما ایرانیها سخت شره
است.
با این اقرامات شرکت گوگلب گرایش ایرانیها به سمت سرویس نقشه  Open Street Mapو استیاده از آن رو
به افزایش نهاد .نق شه  OSMکه با نگر

 Open Sourceجلو رفته ا ستب تمامی نق شههایی که کاربران در آن

تر سیم میکننر را به رایگان در امتیار همه قرار میدهر و این مود مزیر بر علت شر تا در ی

سال گذ شته در

ک شور ماب ا ستیاده از آن رو به افزایش نهر .اگرچه  OSMرایگان و متنباز ا ست و رایگان هم مواهر مانر اما به
نظر میرسر بایر از این اتیاق درس گرفت و راهانرازی  Base Map Serverامتصاصی برای سازمانها و کسب
و کارهای متوسط و بزرگب ی

راهکار مطمئن برای داشتن سرویس نقشه امتصاصی میباشر .برمی از سازمانها

به دالیل امنیتنیب هرگنونه ارتتناط سرویسدهننرههنای مود با اینترنت را منع کنردهانر و راهاننرازی سنروینس
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نقشه امتصناصیب ین

راهنکار مناسننب بنرای سننازمنانهاینی از این دسنت منیباشنر که منیمواهنننر به

سمنت پیادهسنازی سامانههای اطالعات مکانی حرکت کرده و کسب و کارشان را به  GISتجهیز نماینر.
اگر میمواهیر در سازمان مودب سرویس نقشه امتصاصی راهانرازی کنیرب مشاورهب طراحی و اجرای این کار را به تیم توانمنر  GISPlusبسپاریر.

روز جهانی  GISدر سال 1397
روز  GISی

مرا سم ساالنه ا ست که اولین بار در  19نوامتر  1999تو سط

انجمن ملی جغرافیایی آمریکا و شرکت  ESRIبرگزار شر .از آن به بعرب هر
ساله در سومین چهارشنته ماه نوامتر این روز توسط همه افرادی که با تلییقی
از اطالعات مکانی و تو صییی سرکار دارنر در سرا سر دنیا گرامی دا شته می
شود.
گرامی داشت روز  GISدر دانشگاه شهید رجایی
در تاریخ  ۲3آبان 1397ب رویرادی در دانشننگاه شننهیر رجایی برای دومین سننال برگزار گردیر و در آن ضننمن
برگزاری نمایشگاه و مجموعه کارگاههای آموزشیب تجلیل از اساتیر و پیشکسوتان این حوزه نیز انجام شر .سایت
 GISPlusنیز به عنوان دپارتمان آموزشننی شننرکت بهین رایانش آزادب در این رویراد اقرام به برگزاری سننمینار
آشنایی با  Web GISو  Mobile GISو به کار گیری آن ها در سازمان ها و کسب و کارهاب نمود.

جشن روز  GISدر دانشکده فنی مهندسی مرند ،دانشگاه تبریز
در تاریخ  ۲4آبان 1397ب به مناستت روز GISب جشنی در دانشکره فنی مهنرسی مرنر
دان شگاه تتریز برگزار گردیر .در این ج شن که به همت گروه مهنر سی نق شه برداری
برگزار شره بودب سخنرانانی از سازمانها و دان شگاههای مختلف دعوت شره و ضمن
برگزاری نمای شگاه از مقاالت و آثار دان شجویانب ج شنی نیز به همین منا ستت ترارک
دیره شر .در این رویرادب آقای مهنرس ادیتی بنیانگذار سایت  GISPlusو مریرعامل
شرکت بهین رایانش آزادب به سخنرانی در زمینه فناوریهای نوین در زمینه  GISو نیز
و ضعیت بازار کار آن در ایران پردامتنر .همچنین پو شش ر سانهای این رویراد تو سط
رسانه آپسیس انجام شر.

نمایشگاه ژئوماتیک 1397
همایش و نمایشگاه ژئوماتی  97از  3۰آبان تا  1آذر  1397در محل سازمان نقشه برداری کل کشور برگزار
شر .این همایشب بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتی بود که در برگزاری همایش سال 97ب
دانشگاه صنعتی مواجه نصیرالرین طوسی نیز همکاری داشت .شعار این همایش “فناوری و مرمات مکان محورب
زمینه ساز اشتغال ملی” بود.
شرکت بهین رایانش آزاد و دپارتمان آموزشی آن سایت  GISPlusنیز هماننر سال گذشتهب با برنامه ریزی
قویترب در این نمایشگاه حضور پیرا کرد .همچنین در همایش ژئوماتی ب کارگاه آموزشی با عنوان “اجرای Web
GISب چالشها و راهکارها” توسط این شرکتب برگزار گردیر .رونمایی از آموز های جریر سایت GISPlusب
رونمایی از کتاب آموز کاربردی برنامهنویسی  Web GISبا پایتونب رونمایی از سامانه  Web GISبا نام تجاری
 BEHSAM Lightو نیز معرفی راهکارهای مکانمنر شرکت بهینب از جمله اقرامات این شرکت در نمایشگاه
ژئوماتی  97بود.
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گرامی داشت روز مهندس
روز مهنرسی در تقویم رسمی ایران روز پنجم اسینرماه میباشر .این روز به
یاد دانشمنر بزرگ ایرانی مواجه نصیرالرین طوسی به ثتت رسیر .هر سال
همزمان با این روز همایشها و مراسم مختلیی برگزار میشود .شرکت بهین
رایانش آزاد نیز با هرف گستر دانش فناوری های مکانی به مناستت هیته
بزرگراشت مهنرس اقرام به برگزاری سمینار با موضوع آشنایی با سامانه
اطالعات مکانی تحت وب و موبایل (WebGISب  )MobileGISدر دانشگاه
اصیهان کرد.

کنفرانس  ISPRS 2019در ایران برگزار میگردد
برای دومین بارب با همکاری دانشکره مهنرسی نقشه برداری و اطالعات مکانی دانشگاه تهران و انجمن بین المللی
فتوگرامتریب سنجش از دور و اطالعات مکانی ( )ISPRSبرگزارکننره سومین همایش بین المللی پژوهش های
اطالعات مکانی ()GI Research ۲۰19ب پنجمین همایش بین المللی مرلها و سنجنره ها در فتوگرامتری و
سنجش از دور ()SMPR ۲۰19ب از  ۲۰تا  ۲۲مهرماه  98در پردیس کشاورزی و منابع طتیعی دانشگاه تهران
در شهر کرج برگزار مواهرشر.
محورها و موضوعات اصلی کنیرانسب کاربرهای اطالعات
مکانی و سنجش از دور در:
 منابع طتیعی ب کشاورزی و محیط زیست
 مخاطرات طتیعی و مریریت بحران
 مطالعات تغییر اقلتم
 شهر هوشمنر
تاریخ ارسال مالصه مقاالت ۲۰ :فروردین 98
جهت اطالعات تکمیلی به سایت کنیرانس مراجعه نماییر.
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آموز

این آموز

پیشنهادی

از سری آموز

های ی

ساعته  GISPlusمی با شر .ما در این آموز

 GISبا پایتون را در  8گام به شننما آموز
دهیرب این آموز

میتوانر به شما کم

ق صر داریمب پیاده سازی Web

دهیم .اگر میمواهیر برانیر برای انجام این کارب چه اقراماتی را بایر انجام
فراوانی کنر.

صفر تا صد برنامه نویسی  Web GISبا پایتون

یادگیری زبان
پایتون

طراحی یک وب
سایت

نصب
نرمافزارهای الزم

آشنایی با Django

آشنایی با
GeoServer

آشنایی با
OpenLayers

ضربه نهایی

ساخت پایگاه داده
مکانی

دانلود رایگان فیلم این آموزش
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گزیرهای از آموز ها
زبان برنامه نویسی پایتون و کاربرد آن در GIS
در این آموز ب به معرفی زبان برنامهنویسی پایتون مواهیم پردامت.
با پایتون میتوان برنامهها را بسننیار سنناده و سننریعب ایجادکرد .زبان
پایتون یکی از بهترین گزی نه ها برای تازه کاران بر نا مهنویسنننی
می باشنننر .به لط یا ک تاب خا نه ها و فریمورک محتوب Djangoب
برنامهنویسی  GISبا آن لذت بخش مواهر بود.
ادامه آموزش

برنامه نویسی  GISبا پایتون
در این آموز

می مواهیم شننما را با دسننتور زبان برنامه نویسننی

پایتون آ شنا کنیم تا برای برنامه نوی سی  Web GISبا پایتونب آماده
شنننو یر .این آموز

دارای ی

فیلم رایگان به مرت  7۰دقی قه نیز

میباشر.
ادامه آموزش

قابلیت های  Web GISرا بشناسید
آیا می مواهیر ی

سننامانه اطالعات جغرافیایی تحت وب داشننته

باشننیر اما نمی دانیر چه قابلیت هایی بایر داشننته باشننر؟ در این
سنننامانه  Web GISآشننننا

آموز ب با مهمترین قابلیت های ی
میشویر.
ادامه آموزش

با ما در ارتتاط باشیر:

@gisplus.ir

@gisplus

۰9۰3 ۰34 18۰8

۰31-377896۰6

آموز

این آموز

Mobile GIS

از سری آموز

های ی

هرگونه پیچیرگی به شما یاد برهیم ی

ساعته  GISPlusمیبا شر .در این آموز

میمواهیم میلی سریع و به دور از

اپلیکیشن مجهز به نقشه را فقط در ی

ساعتب بسازیر .در این آموز ب سه

گام برای سامت اپلیکیشن نقشه ای انجام میشود:

این گامها به همراه جزئیات فنی در فیلم رایگان این آموز

توضننیح داده شننرهانر که میتوانیر هماین

کرده و اولین اپلیکیشن مجهز به نقشه را بسازیر.

دانلود رایگان فیلم این آموزش
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آن را دانلود

گزیرهای از آموز ها
آموزش  :SQLiteپایگاه داده موبایل
در این آموز

که اولین بخش از سلسله آموز های تولیر اپلیکیشن

 Mobile GISاسنننت میمواهیم به شنننما یاد دهیم چگونه واسنننط
کاربری اپلیکیشنننن کمپ های نوروزی را طراحی کن یر .با ما همراه
باشیر…

ادامه آموزش

آموزش  :SQLiteپایگاه داده موبایل
در این آموز

قصننر داریم به معرفی پایگاه داده  SQLiteبپردازیم

و راه ا نرازی پای گاه داده  SQLiteدر ا نررو یر و ذمیره و ن مایش
اطالعات کمپ های نوروزی در اپ موبا یل مجهز به  GISرا آموز
دهیم .با ما همراه باشیر.
ادامه آموزش

اپ نقشه کمپ های نوروزی را بسازید
در این آموز

می مواهیم به شننما یاد دهیم که برنامه نویسنی GIS

ت حت مو با یل را آ غاز کن یر و چگونگی افزودن نقشنننه های عمومی
شننامل Google Mapب  Open Street Mapرا به شننما آموز
دهیم .این آموز ب آغاز تولیر اپلیکیشن موبایل  GISمی باشر.
ادامه آموزش

تولید اپلیکیشن  ، Mobile GISبخش چهارم
در این آموز

یاد میگیر یر چطورم کان ک مپ های نوروزی را از

روی نقشنننه انتخاب و در پای گاه داده مکانی  Mobile GISذمیره
کنیم؟
ادامه آموزش

آموز های ی

ساعته

آموزشهای رایگان و کاربردی  +فیلم کامال رایگان
برای مشاهره هر آموز ب روی آن کلی

کنیر.

سفارش کتاب

راهنمای گام به گام Web GIS

راهنمای گام به گام Mobile GIS

آموز

پیشنهادی

نقشه  OpenStreetMapبه صورت کوتاه شره به نقشه  OSMمعروف استب نقشه  OSMی

پروژه جهانی

است که هرف آن ایجاد نقشه رایگان و قابل ویرایش از کل دنیاست .نقشه  OSMرایگان می باشر .اساس
کار این پروژه بر متنای همکاری داوطلتانه افراد از سرتاسر دنیا می باشر .نقشه  OSMدر سال  ۲۰۰4توسط
 Steve Coastدر کشور انگلستانب راه انرازی شر .در حال حاضرب نقشه  OSMنزدی

به  ۵میلیون کاربر

فعال دارد که به صورت مشارکتی و داوطلتانه در حال ترسیم نقشه های سرتاسر دنیا می باشنر .در حقیقتب
نقشه  OSMنمونه ای از ی

سامانه اطالعات جغرافیایی داوطلتانه (به انگلیسی Volunteered Geographic

 )Information Systemمی باشر که در آنب هر شخصب داوطلب می شود تا نقشه مکان های دل مواه مود
را کامل نمایر تا سایر افراد بتواننر به رایگان از آن نقشه ها استیاده کننر.
نقشه  OSMچگونه ترسیم می شود؟
نقشه  OSMاز منابع رایگانی نظیر نقشه برداری زمینیب دستگاه های  GPSو موبایلب تصویر ماهواره ایب تصاویر
هوایی و نیز برمی داده ها که توسط سازمان های دولتی برمی از کشورها تحت لیسانس های رایگان منتشر
شره انرب تکمیل می شونر .در حقیقتب نقشه های  OSMبه رو

جمع سپاری (به انگلیسی) Crowdsourced

آماده می شونر و به رایگان در امتیار استیاده کننرگان قرار می گیرنر .همچنین برمی مواقع مسابقاتی به نام
 Mapathonبرگزار می شود که در آن از عموم مردم مواسته می شود که نقشه های اطراف مود را در
راستای کم

به جامعه جهت مریریت بحرانب مریریت انرژی و سایر کارهای عام المنیعه تکمیل نماینر.
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نقشه  OSMچگونه ویرایش می شود؟
به صورت پیش فرضب شما با ورود به سایت  OSMو ایجاد ی

حساب کاربریب می توانیر اقرام به ترسیم و

یا ویرایش نقشه ها و اطالعات آن ها نماییر .اما برای ترسیم و ویرایش نقشه ها در در محیط  Desktopنیز دو
نرم افزار  JOSMو  Merkaatorوجود دارنر .برای دستگاه های موبایل و تتلت های انررویری نیز اپلیکیشن
هایی نظیر  Vespucciو  StreetCompleteنیز وجود دارنر که امکان ویرایش و دستگاری نقشه های OSM
را فراهم می کننر .اپلیکیشن  Maps.meنیز برای هر دو سیستم عامل انررویر و  IOSمورد استیاده قرار می

را فراهم می کننر .اپلیکیشن  Maps.meنیز برای هر دو سیستم عامل انررویر و  IOSمورد
استیاده قرار می گیرد.
دانلود نقشه هایOSM
برای دانلود نقشه OSMب راه های مختلیی
وجود دارد .داده های اصلی به فرمت
 .osmکه ی

فرمت متتنی بر سامتار

 XMLمی باشرب برای دانلود به صورت
هیتگی بر روی سرویس دهنره OSM
موسوم به  Planet OSMقرار داده
می شونر .حجم کل داده ها تا کنون حرود  69گیگابایت می باشر که تغییراتی هیتگی آن نیز
در حرود  ۲٫۵گیگابایت می باشر .واضح است که دانلود کل این اطالعات نمی توانر برای
همگان مییر باشر.
سایت های واسط نظیر  Geofabrikو  Cloudmadeوجود دارنر که در آن ها می توانیر
اقرام به دانلود نقشه ها در قالب های … Shapefile, osm, pbf,نماییر .برای دانلود نقشه از
OpenStreetMapب اگر زمان شما برایتان مهم است و می مواهیر میلی سریع و برون سعی
و مطا یاد بگیریر چگونه نقشه منطقه مورد نظر مود را با فرمت رایج  Shapefileدانلود کنیرب
می توانیر محصول دانلودی زیر را تهیه کنیر.

در این ویریوی آموزشی به شما یاد می دهیم چگونه نقشه های به روز از کل کشور ایران را میلی سریع
دانلود کرده و الیه های مختلف آن را در  ArcMapمشاهره کنیر .این نقشه ها به صورت هیتگی بروزرسانی
می شونر.
در حال حاضرب نرم افزارهاب سامانه ها و وب سایت های زیادی در حال استیاده از نقشه های  OSMبرای
جایگزینی با نقشه های  Googleمی باشنر .مال

نقشه OSMب جامعه ای از کاربرانی است که بر روی این

نقشه ها کار میکننر .با این حالب نقشه  OSMتوسط بنیاد OpenStreetMapب مورد پشتیتانی قرار میگیرد.
جامعه کاربران نقشه  OSMهر ساله ی

کنیرانس بین المللی با نام  State of the Mapبرگزار می کننر.

این کنیرانس از سال  ۲۰۰7تا کنون همه ساله برگزار شره است.

نقشه  OSMبا چه نرم افزارهایی راه انرازی شره است؟
نقشه  OSMی

سامانه اطالعات جغرافیایی تحت وب یا  Web GISاست که با معماری متن باز توسعه داده

شره است .کلیه ابزارها و نرم افزارهای به کار گرفته شره در آنب رایگان و متن باز هستنر .سامانه تحت وب
نقشه  OSMبا چارچوب کاری  Ruby on Railsتوسعه داده شره است .از پایگاه داده  PostgreSQLبرای
ذمیره سازی اطالعات کاربران و متاداده های ویرایش نقشه ها استیاده شره است .نقشه تحت وب توسط
 Mapnikآماده سازی شره است .توسط افزونه  PostGISی

پایگاه داده جغرافیایی بر روی PostgreSQL

ایجاد شره است که نقشه ها و داده های مکانی  OSMدر آن ذمیره و نگهراری می شونر .در حقیقتب نقشه
 OSMی

 Web GISمتن باز است.

آیا می توان ی

نقشه  OSMشخصی راه انرازی کرد؟

با توجه به این که همواره مطر تحریم های بین المللی می توانر کشورها را تهریر نمایرب میتوان انواع
تکنولوژی ها را به صورت بومی مورد استیاده قرار داد .بسیاری از سازمان ها به دالیل سیاست هایی که مر
نظر دارنرب اصال مایل نیستنر در راه انرازی سامانه های اطالعات مکانیب از سرویس های عمومی که بر بستر
اینترنت وجود دارنر استیاده نماینر و مایل هستنر که مودشان با راه انرازی ی
پایه مر نظر مود را داشته باشنر .با توجه به این موارد می توان ی

GIS Serverب نقشه های

سرویس دهنره نقشه ای (به انگلیسی

 )Map Serverراه انرازی نمود که دقیقا شتیه نقشه  OSMعمل کرده و رویکرد فنی آن نیز هماننر نقشه
 OpenStreetMapمی باشر .همواره می توان آمرین بروزرسانی نقشه های  OSMرا در پایگاه داده مکانی
این سرویس دهنره نقشهب قرار داد و از نقشه هایی که با استانراردهای  OGCدر امتیار ما قرار می گیرنرب در
سامانه  Web GISو اپلیکیشن  GISمر نظر مودب استیاده نماییر.

یکی از مرماتی که ما به مشتریان مان ارایه می دهیمب راه انرازی سرویس نقشه امتصاصی است .اگر
برای پروژه  Web GISمود نیاز به راه انرازی  GIS Serverامتصاصی داریرب می توانیر با ما تماس
بگیریر و از مشاوره رایگان ما در این زمینه برموردار شویر.

با ما در ارتتاط باشیر:
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کلیک کنید

۰31-377896۰6

گزیره ویریوهای آموزشی
.

فیلمهای رایگان و کاربردی
برای مشاهره هر ویریوب روی آن کلی

کنیر.

آموزش Web GIS

آموزش Mobile GIS

ورود به بازار کار

مشاهده همه ویدیوها

بستههای آموزشی

برنامهنویسی  Web GISبا پایتون

برنامهنویسی  Web GISبا C#

جزئیات محصول

جزئیات محصول

برنامهنویسی Mobile GIS

آموزش ESRI GeoPortal

جزئیات محصول

جزئیات محصول

همه محصوالت آموزش


کلیک کنید

مسابقه نوروزی GISPlus

آموزش رایگان هدیه بگیرید



وب سایت با ایده خود راهاندازی کنید
 از ما جایزه بگیرید

معرفی شرکت بهین

بی نقشه به راه نزنید
راهکـــارهای مکانمنـــد
Web GIS

Mobile GIS

شرکت بهین رایانش آزاد ( سهامی ماص)ب در سال  139۲با همت چنر تن از متخ ص صین با تجربه و با هرف توانمنر سازی ک سب و کارها و
جامعه با استیاده ازفناوری اطالعات مکانی تاسیس گردیر .اگرچه شرکتب جوان است و نوپا اما بنیانگذاران آن بیش از ی

دهه پیشنینه موفق

در پننروژه هننای بننزرگ کشننننور در زمننینننننه سننننامننانننه هننای اطننالعننات مننکننانننی را دارا مننی بنناشنننننننر.
رایانش آزاد به انگلی سی ( )Open Computingیکی از متاحث نو در دنیای تکنولوژی میبا شر که بنیانگذاران شرکت به آن عالقمنر ه ستنر.
بهین را در سرآغاز نام مود نهادیم تا همواره کارها را به بهترین شکل به انجام بر سانیم و اینگونه مود را “بهین رایانش آزاد” نام نهادیم .ما را به
صورت مالصه “ شرکت بهین” صرا بزنیر .با رویکرد مروج از انحصارگرایی و دسترسی آزاد به اطالعات و ابزارهاب ما راهکارهای مود را بر پایه
دنیای متنباز (به انگلیسی  )Open Sourceارایه میکنیم و همواره پشتیتان نگر

و انریشه متنباز هستیم .ما می مواهیم جامعه را با ا ستیاده از

اطالعات مکانیب توانا کنیم .ما دو کار انجام می دهیم:
 آموز
هم اکنون آموز

 پیاده سازی Web GISو Mobile GIS

و مشاوره Web GISو Mobile GIS

سازمانها و سایر افراد جامعه و نیز توسعه سامانه های اطالعات مکانی وب و موبایل با استیاده از رویکرد متنبازب مهمترین

فعالیتهای متخصصین این شنننرکت میباشنر .این شرکت در زمره معرود شرکت هایی است که در کشورب سامانههای اطالعات مکانی متنباز
را با استیاده از استانراردهای کنسرسیوم آزاد مکانی ( )OGCتوسعه داده است.

محصوالت شرکت بهین

بهپو

بهسام
سامانه اطالعات مکانی تحت وب
Web GIS

سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل
Mobile GIS

راهکارهای شرکت بهین

رهپو

رهیار
سامانه برداشت
اطالعات معابر و شهر

ترافیکیار

سامانه برداشت
مرابی آسیالت معابر

با ما در ارتتاط باشیر:

بهبین

سامانه ثتت وقایع ترافیکی

سامانه نظارت بر

و تصادفات

پرسنل میرانی

www.BehinLabs.com

۰9۰3 ۰34 18۰8

شهرپو
سامانه گزار
مشکالت شهری

۰31-377896۰6

تماس با ما

منتظر شنیرن صرای شما هستیم

کسب و کار شما نیاز به ی

راهکار مکانمنر دارد .ما آن را به شما ارایه می کنیم.

مشاوره رایگان

