
 

 
 

  

 چرا پایتون
 است؟ GIS آینده 

 

 فقط سادگی است! ،GISدر  پایتوناستفاده از فلسفه پشت پرده 

 هاگرچه فلسفه سادگی توسط برخی از برنامه نویسان تجاری رد می شود اما سادگی پایتون باعث شد

در حوزه علوم اطالعات مکانی  افراد که از بسیاری .دنجامعه استفاده کنندگان آن بسیار گسترده شو

(GIScience)  می خواهند بدون دردسر یک نرم افزار کار می کنند وGIS  پیاده سازی کنند به سمت آن

 .گرایش پیدا کرده اند



 است؟ GIS چرا پایتون آینده

 
 

 GISپایتون در 

از  2طی دو دهه گذشته رو به افزایش نهاده است. از زمان معرفی نسخه  GISپایتون در استفاده از 

، بلکه در ArcGISنظیر  GIS تا کنون، پایتون نه تنها در نرم افزارهای تجاری 2000پایتون در سال 

امروزه پایتون  ت.مورد استفاده قرار گرفته اس GRASSو  QGISنظیر  متن باز GIS نرم افزارهای

مورد استفاده قرار گرفته  GISویسان برنامه نو  GISزبانی است که به صورت گسترده توسط کاربران 

خیلی سریع به سمت استفاده از این زبان در نرم افزارهای تجاری  Esriاست. شرکت های بزرگ نظیر 

خود حرکت کرده اند تنها به این خاطر که پایتون یک زبان نسبتا ساده است که توسط کاربران زیادی 

 مورد پذیرش قرار گرفته است.

م به عنوان یک زبان اسکریپت نویسی و هم به عنوان یک زبان برنامه نویسی شی پایتون می تواند ه

این امکان را می دهد که  GISگرا مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی اسکریپت نویسی آن به کاربران 

به سادگی قابلیت های نرم افزار را با نوشتن یک  QGISیا  ArcGISنظیر  GISدر نرم افزارهای 

تون، توسعه دهند. همچنین برنامه نویسان می توانند از این زبان برنامه نویسی شی اسکریپت پای

 گرا استفاده کنند و یک نرم افزار را از صفر پیاده سازی نمایند.

زبان برنامه نویسی مهمترین مزیت  ،پایتون فرآیند توسعه را شدیدا ساده کرده است. در حقیقت

گرامر یا دستورزبان  ، سادگی بیش از حد آن نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی است.نپایتو

نسبتا  متنوع وپایتون بسیار شبیه به زبان انسان می باشد. عالوه بر این سادگی، وجود کتابخانه های 

به سادگی  را GIS وب برای موبایل و GISاپلیکیشن های نظیر  نرم افزارها انواع قدرتمند، توسعه

قابلیت ها و در حقیقت پایتون این امکان را به برنامه نویسان می دهد تا انواع  فراهم کرده است.

تگاه های را بر روی بسترها و دس GISد و کاربردهای نتلفیق نمای  GISقابلیت هاینرم افزارها را با 

 را لذت بخش نماید. GISپایتون در مختلف امکان پذیر نماید و بدین نحو، استفاده از 

 

 

 

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/
http://gisplus.ir/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8/
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%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/category/mobilegis/
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%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-web-gis-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF/


 است؟ GISچرا پایتون آینده 

پذیرفته است.  GISکد نویسی ، زبان پایتون را به عنوان یک زبان نسبتا ساده برای GISامروزه دنیای 

زبان پایتون در طول زمان فراگیر شده و کارهایی که با سایر زبان های برنامه نویسی به سختی انجام 

می شوند را به راحتی در دسترس کاربران قرار می دهد. از مدیریت داده ها گرفته تا استفاده از 

در اینجا چند یستمی و... . نقشه ها و داده های مکانی، تحلیل های پیچیده، کارهای مدیریتی و س

 را رقم بزند. GISچرا پایتون می تواند آینده  دلیل را می آوریم که

 

 ستین یمحدود به زبان خاص گرید GIS یسیبرنامه نو

شدیم، دست مان در انتخاب انواع زبان  GISبرنامه نویسی که وارد بحث  1386به یاد دارم سال 

االن مدت هاست که وقتی مخاطبین سایت باز نبود.  GISهای برنامه نویسی برای ساخت یک نرم افزار 

GISPlus  از ما می پرسند از چه زبان برنامه نویسی بهتر است استفاده کنیم، به سادگی پاسخ می

زبان های جدید می آیند و ما ناچار به دهیم هر زبانی که راحت تر هستید. حقیقت این است که 

. برنامه نویسی نرم افزار، دیگر از یک تخصص فارغ التحصیالن رشته یمهست حرکت به سمت آنها

های علوم کامپیوتر خارج شده و در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. هرچه زبان های 

برنامه نویسی، کار را ساده تر کنند، بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند. در زبان برنامه نویسی 

ی توانند پایتون، اصل سادگی حرف اول را می زند. به نحوی که فعالین حوزه علوم اطالعات مکانی م

 استفاده کنند. GISپایتون در به دور از پیچیدگی های کامپیوتر، بروند و از 

 

 است یسینو پتیابزار اسکر کیفراتر از  تونیپا

یکی از انتقادهایی که برخی از برنامه نویسان به پایتون وارد می کردند این بود که پایتون به عنوان 

کافی است  و برای تولید برنامه های بزرگ مناسب نیست. مناسب استیک زبان اسکریپت نویسی 

به پروژه های بزرگی که امروزه با پایتون کار شده اند نگاهی داشته باشیم تا این انتقاد را نقض 

را تصور کنید که با این زبان برنامه نویسی پیاده سازی شده است. اگر  DropBoxکنیم. برای مثال 

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/
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/


فیلم رایگان معرفی زبان ، کافی است بشناسیدتفاده کنندگان از زبان پایتون را می خواهید سایر اس

 .را دانلود و مشاهده کنید برنامه نویسی پایتون

 برنامه نویسیفراتر رفته و امکانات خوبی برای پس زبان پایتون از یک ابزار اسکریپت نویسی 

 است. فراهم کرده GISپایتون در 

 

 شود یتر از آن است که فکر م یقو تونیپا

به لطف کتابخانه های قوی و گسترده که توسط جامعه استفاده کنندگان پایتون توسعه داده شده 

و نمایش نتایج به صورت ها  برای کارهای سیستمی، مدیریت داده ها و تحلیل آناست، این زبان 

نیز به لطفا این کتابخانه ها و نیز سایر  GISپایتون در استفاده از  گرافیکی بسیار مناسب است.

 آماده شده اند، بسیار ساده شده است. با پایتون GISبرنامه نویسی کتابخانه های تخصصی که برای 

 

 به سمت نسل سوم پایتون GISحرکت نرم افزارهای 

، 3در پایتون نسخه  کشیده شده اند. 3بزرگ فعلی، به سمت نسخه پایتون  GISنرم افزارهای 

آماده شده اند می بایست  2تغییرات اساسی رخ داده است به نحوی که کتابخانه هایی که برای نسخه 

نیز آماده شوند. در وهله اول شاید این یک عامل بازدارنده برای حرکت به سمت  3برای نسخه 

( به Esri)نظیر شرکت  GISپایتون باشد اما وقتی می بینیم که شرکت های بزرگ فعال در صنعت 

استقبال نشان  GISسمت نسخه سوم پایتون حرکت کرده اند و به استفاده از نسخه سوم پایتون در 

 می تواند با پایتون گره خورده باشد. GISداده شده است، خیالمان راحت تر می شود که آینده 

 

 به پایتون GIScienceگرایش جامعه 

را راحت می کنند.  GISچندین کتابخانه قوی برای پایتون ارایه شده که کارهای همان طور که گفتم 

رخنه پیدا کند، به  GIScienceوقتی این مار خوش خط و خال توانست با سادگی خود به رشته های 

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/
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/
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/
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/
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/
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/


را آسان  GISبرنامه نویسی پایتون در و  GISمرور، کتابخانه هایی تولید شد که استفاده از پایتون در 

ایتون که کار برنامه نویسی وب را راحت کرده اند، مجهز به ماژول تر کردند. حتی فریمورک های پ

 GeoDjangoدارای ماژولی به نام  Djangoشدند. فریمورک  وب تحت GISسی برنامه نویهایی برای 

را آسان کرده است. برای آن که بدانید چه کتابخانه  GISمی باشد که کار تولید یک وب سایت مجهز به 

 وجود دارد، خوب است به لیست زیر نگاهی داشته باشید. GISهایی برای استفاده از پایتون در 

 

 

 توضیحات کتابخانهنام  موضوع

کار با داده های مکانی در 

 پایتون

gdal 

کتابخانه ای برای ورود و خروج داده 

های مکانی از نوع برداری و تصویر 

 در پایتون

fiona 

هایی برای کار با داده APIحاوی 

( در کتابخانه Vectorهای برداری )
GDAL 

rasterio 
کار با داده های مکانی تصویری 

(Raster )در پایتون 

 پردازش های مکانی

Shapely 
کتابخانه ای برای انجام پردازش 

 های مکانی

rasterstats 

خالصه سازی داده های مکانی 

تصویری با استفاده از اشکال 

 هندسی برداری

geopandas 

کتابخانه ای حاوی توابع مکانی برای 

اجرای بر روی داده های هندسی. 

این کتابخانه در حقیقت توسعه 

 می باشد pandsیافته کتابخانه 

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/
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/


Pyproj 

این کتابخانه، واسطی برای به کار 

جهت تبدیالت  PROJ4گیری پروژه 

 مکانی می باشد.

 نمایش داده های مکانی

Basemap 
ترسیم داده های کتابخانه ای برای 

 مکانی دوبعدی بر روی نقشه

Cartopy ابزارهای مناسب برای کارتوگرافی 

Folium 

ابزارهای برای نمایش داده های 

مکانی از طریق نقشه های پویا که 

 ایجاد شده اند Leafletتوسط 

Bokeh نمایش داده های مکانی تعاملی 

Datashader 
پایپ الین گرافیکی برای نمایش 

 کالن داده ها

 آنالیز داده های مکانی PySAL تحلیل های آماری و مکانی

Pykriging کتابخانه اماری مکانمند 

 مدل سازی مکانی
mesa مدل سازی عامل مبنا 

spint مدل سازی مکانی تعاملی 

clusterpy خوشه بندی محدود مکانی 

توسعه تحت وب و توزیع 

 شده

OWSlib 
واسط برنامه نویسی سمت کالینت 

 OGCبرای سرویس های 

Stetl 
 ETLکتابخانه ای برای اجرای جریان 

 بر روی داده های مکانی

 

 

 GeoPythonکنفرانس 

توسط موسسه ژئوماتیک دانشگاه هنر و  2015، رویدادی است که از سال GeoPythonکنفرانس 

شکل گرفتن   ساالنه برگزار می شود. به صورت  PyBaselسوییس و انجمن علوم کاربردی شمال غرب 



چهارمین  است. GISر نشانه عزم جامعه برای استفاده از پایتون د GeoPythonرویداد ساالنه 

 برگزار خواهد شد.  2019ژوئن  26تا  24از  GeoPythonکنفرانس 

 

 متن باز بودن در خون پایتون است

زبان برنامه نویسی پایتون، متن باز است و برای استفاده از آن هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود. 

تیم هایی که تمایل به پیاده سازی پروژه ها با ابزارهای کامال متن باز را دارند، می توانند از پایتون 

در سال های اخیر مورد استقبال قرار  متن باز GISبه عنوان زبان برنامه نویسی استفاده نمایند. 

 گرفته است. 

 

 تونیبا پا Web GISسامانه 

، (مشاهده همه آموزش های پایتون) همان طور که در آموزش های پیشین در خصوص پایتون گفتیم

فریمورک های متعددی برای تولید اپلیکیشن های تحت وب، برای پایتون آماده شده اند. فریمورک 

دارای یک ماژول  Djangoدو نمونه از این فریمورک ها می باشند. فریمورک  Flexو  Djangoهای 

ده است. به لطف را بسیار راحت کر Web GISسامانه است که تولید یک  GeoDjangoمکانی به نام 

تحت  GISده از پایتون در است. استفا با پایتون واقعا ساده و سریع شده Web GISتولید این ماژول 

 وب نیز ساده است.

 

 با پایتون GISشاید هم موبایل 

در حال حاضر امکان تولید اپلیکیشن های . پایتون در حال حرکت به سمت دستگاه های موبایل است

موبایل، هنوز جای کار  GISموبایل با استفاده از پایتون میسر می باشد. برای تولید اپلیکیشن های 

از پایتون  قوی تر، وجود دارد اما با رشدی که در سال های گذشته روی پایتون اتفاق افتاده، استفاده

 موبایل نیز دور از انتظار نیست. GISدر 

 

http://2019.geopython.net/
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/
http://gisplus.ir/category/python/
http://gisplus.ir/category/python/
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/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/


 ساده را با پایتون ساخته ایم، فیلم آنرا در اینجا ببینید. Web GISما یک 

 با پایتون Web GISساخت بسازید، محصول  با پایتون GISوب خواهید یاد بگیرید چطور یک  اگر می

 را مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
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

 0903 034 1808 031-37789606 د:یبا ما در ارتباط باش

   می خواهم یاد بگیرم

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/
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/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/


 

 

  

 GISPlusمعرفی 

 تیشروع به فعال 1394از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

مطرح کشور، در  یهاسال تجربه در پروژه 10 بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان نمود. هم اکنون

ختلف م یبر بسترها یاطالعات مکان یهاسامانه یاندازآموزش و راه ،یسیمشاوره، برنامه نو نهیزم

(WebGIS  وMobileGISدر حال فعال )باشندمی تی. 

 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، باشندمیهای متخصصین این شنننرکت فعالیت

 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

 www.BehinLabs.com 0903 034 1808 031-37789606 با ما در ارتباط باشید:
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