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أ

پیشگفتار
طی سالیان گذشته ،اهمیت زیرساخت داده مکانی برای دستگاههای اجرایی گوناگون کشور ،بیش از پیش روشن
شده است .از این رو هماکنون وجود یک راهنمای جامع برای راهاندازی زیرساخت داده مکانی ضروری مینماید .بر
این اساس و در پی مفاد مندرج در «الگوی استقرار  SDIسازمانی (نگارش  ،»)1396/09/14 -1/0مستند حاضر با
رویکرد مستندسازی تجربیات تخصصی موجود در سازمان نقشهبرداری کشور درخصوص  SDIتدوین گردید.
بهمنظور تدوین این نسخه ،نخست تجربیات موجود در بخشهای مختلف گردآوری شد و سپس در بیش از 30
نشست کارشناسی ،مورد بررسی و بازنویسی قرار گرفت .افراد نامبرده ذیل بهعنوان اعضای گروه در مراحل مختلف
تدوین سند مشارکت داشتهاند (به ترتیب حروف الفبا):
 −آقای مهندس رضا احمدیه

(مسئول گروه کاری)

 −خانم مهندس زهره اصانلو
 −آقای مهندس علیرضا امیری
 −آقای دکتر علی جاویدانه
 −خانم مهندس هما درزی
 −خانم مهندس زهرا رضایی
 −خانم مهندس ریحانه سعیدی
 −آقای مهندس مهدی سعیدی
 −آقای مهندس نیما قاسملو
همچنین از کلیه مسئولین ذیربط سازمان که از تهیه این مستند حمایت و پشتیبانی نمودند تشکر و قدردانی به
عمل میآید.
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 1مقدمه
در عصر حاضر ،دانایی به عنوان محور اصلی توسعه مطرح بوده و اصطالحاً توسعه پایدار مبتنی بر دانایی ،چشمانداز و
یکی از اهداف مهم بسیاری از جوامع و کشورهای دنیا از جمله ایران میباشد .توسعه مبتنی بر دانایی بر این امر
تاکید دارد که تصمیمگیری و برنامهریزی با دانش کافی نسبت به محیط ،جریانهای موجود و تاثیرگذار بر جامعه،
فعالیتهای جاری ،برنامههای آتی و نیازمندی های جامعه انجام پذیرد .چنین دانشی نیز با در اختیار داشتن اطالعات
با کیفیت و قابل اعتماد حاصل میگردد.
از طرفی ،مطالعات علمی گویای آنست که بیش از  %80دادههای مورد نیاز سازمانها در امور مختلف تصمیمسازی،
تصمیمگیری ،مدیریت ،برنامه ریزی ،اجرا و حتی عملیات روزمره ذاتاً مکانی بوده یا ماهیت و ویژگیهای مکانی دارند.
همچنین مشاهده شده است که قسمت اصلی همه تصمیمها وابسته به موقعیت مکانی بوده و یا تأثیر مکانی دارند.
بنابراین جهت نیل به توسعه پایدار مبتنی بر دانایی ،وجود ،دسترسی و استفاده از دادههای مکانی مناسب ،قابل
اعتماد و باکیفیت در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی اجتناب ناپذیر میباشد .امروزه زیرساخت داده مکانی یا SDI

1

راهکاری برای دسترسی و استفاده از منابع مکانی موجود در کشور بوده و از این رو در برنامه بسیاری از دولتها در
سطوح مختلف ملی ،استانی و محلی گنجانده شده است.
زیرساخت داده مکانی را میتوان اینطور تعریف نمود" :مجموعهای از سیاستها ،استانداردها ،شبکههای دسترسی،
دادههای مکانی ،سازمانها و نیروهای انسانی که امور مختلف تولید ،جمعآوری ،ذخیرهسازی ،دسترسی و استفاده
بهینه از دادههای مکانی را تسهیل و هماهنگ میسازد".
با جمعبندی مولفههای مختلف مطرح شده برای زیر ساخت داده مکانی در کشورهای مختلف ،میتوان گفت  SDIاز
 5رکن یا جزء تشکیل شده است .دو رکن از ارکان اصلی  ،SDIسازمانها (و مردم) و دادههای مکانی هستند .برای
اینکه ارتباط بین سازمانها و دادههای مکانی را بتوان تسهیل کرد ،سه جزء دیگر مورد نیاز بوده که شامل شبکه
دسترسی 2بهعنوان یک ابزار و محیط فیزیکی برای تبادل داده ،سیاستها و استانداردها میباشند.
هدف اصلی  SDIرا میتوان ارتقاء و بهبود نظام تصمیمگیری و برنامهریزی جامعه ،با ایجاد یک زیرساخت مناسب از
دادههای مکانی بیان نمود که این زیرساخت از طریق فراهم آوردن زمینه مشارکت و همکاری کلیه دستگاههای
اجرایی (بهعنوان بخشی از فعالیتهای روزمره) و بخشهای خصوصی ،دانشگاهی و تحقیقاتی در مدیریت بهینه
دادههای مکانی اعم از مطالعه ،تولید ،ذخیرهسازی ،بهنگامرسانی ،بازیافت ،نمایش ،تبادل ،به اشتراكگذاری ،پردازش
و بهکارگیری حاصل میگردد.

)1 - Spatial Data Infrastructure (SDI
2 - Clearinghouse
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در شرایط فعلی ،کشور دارای منابع اطالعات مکانی با کیفیت مناسب در سازمانهای مختلف -که عمالً برای استفاده
خاص آن سازمانها بوده -میباشد .اما باید امکان استفاده از این سرمایههای موجود در سازمانهای مختلف برای
بهکارگیری در کاربردهای دیگر توسط سازمانها و کاربران دیگر وجود داشته باشد که این امر با توسعه  SDIمحقق
خواهد شد.
در این مستند ،مبانی علمی و عملی راهاندازی زیرساخت دادههای مکانی با تاکید بر پیادهسازی  Clearinghouseو
ساخت سرویسهای مرتبط با آن ،تبیین شده است .الزم به ذکر است تمرکز غالب این مستند ،بر ژئوپورتال بهعنوان
بخش مهمی از رکن شبکههای دسترسی میباشد .بر این اساس ،در فصل دوم ،مبانی نظری و مفاهیم پایه مورد نیاز
برای راهاندازی زیرساخت داده مکانی از قبیل اجزای زیرساخت داده مکانی ،معماری  Clearinghouseسازمان
نقشهبرداری کشور و استانداردهای به کار رفته در آن مورد بحث قرار گرفته است .در فصلهای سوم و چهارم به
مبانی ساخت سرویسهای استاندارد مورد استفاده در  SDIسازمان مانند ،WCS4 ،WFS3 ،WMTS2 ،WMS1
 WPS5و  CS-W6پرداخته شده است .در فصل پنجم ژئوپورتال سازمان معرفی و در پیوست أ نیز مراحل نصب
نرمافزارهای مورد نیاز ارائه شده است .الزم به ذکر است نرمافزارهای قابل به کارگیری در زیرساختهای دادههای
مکانی ،منحصر به موارد معرفی شده در این مستند نبوده و نرمافزارهای معرفی شده صرفاً براساس تجربیات موجود
در سازمان نقشهبرداری کشور ،به کار گرفته شده اند .البته اصول کلی حاکم بر این دسته نرمافزارها مشابهت زیادی با
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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 2مباني نظري و مفاهیم پايه
عدم دسترسی به اطالعات دقیق ،قابل استفاده و بهنگام را میتوان یکی از موانع اساسی در راه تحقق خدماترسانی
کارا در سازمانهای مختلف دانست .اغلب ،اتخاذ تصمیمات بر اساس اطالعات ناقص ،عدم قطعیت در کسب نتیجهای
مطلوب را بهدنبال داشته و یا ممکن است به ریسک و مخاطره منجر گردد .همچنین عدم آگاهی از وجود داده در
سازمانهای مختلف ،موازی کاری درخصوص جمعآوری داده را موجب شده که خود منجر به اتالف وقت و
هزینههای گزاف گردیده است.
با پیبردن به نقش دادههای مکانی در امور تصمیمگیری ،مدیریت و اجرا ،میتوان مطالعات مربوط به آمایش
سرزمین ،مدیریت بحران ،احداث منابع و تاسیسا ت جدید ،حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ،مکانیابی مراکز
خدماتی ،برنامهریزی حمل و نقل و بسیاری از موارد مدیریتی را بهعنوان نمونههایی از مسائل نیازمند به دادههای
مکانی صحیح ،دقیق ،کامل و بهنگام برشمرد .بنابراین جایگاه دادهها ی مکانی در تولید اطالعات و دانش برای
تصمیمگیری ،مدیریت و اجرا و در نهایت در رسیدن به نتیجهای مطلوب و کارآمد بسیار حائز اهمیت میباشد.
از مهمترین مشکالت استفاده از دادههای مکانی میتوان به چهار دسته ذیل اشاره نمود:
 موجودیت داده مکانی
 در دسترس بودن دادههای موجود
 قابلیت بهکارگیری دادههای مکانی
 میزان استفاده از دادههای مکانی
شایان ذکر است که سه مشکل موجودیت ،در دسترس بودن و قابلیت بهکارگیری ،مربوط به دادهها و متولیان تولید
داده بوده که با سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات به آن پرداخته میشود .درحالیکه مشکل میزان استفاده  ،مربوط به
کاربران دادههای مکانی میباشد.
با توجه به طبقهبندی بیان شده ،در ادامه هر یک از مشکالت و اجزای آنها بهصورت جداگانه بررسی میشود.
 موجودیت داده مکانی:
اولین مشکل کاربر داده مکانی مربوط به موجودیت داده است .این مشکل خود شامل دو مبحث وجود داده
و کامل بودن آن میباشد .در برخی مواقع ممکن است دادههای مکانی مورد نیاز یک کاربر در هیچ سازمانی
موجود نباشد .حال آن که دادههایی وجود دارد که همزمان در چند سازمان تهیه و نگهداری میشوند.
بنابراین میتوان گفت در سیستم موجود ،در مواردی فقدان داده و در مواردی موازی کاری وجود دارد.
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عالوه بر موضوع یاد شده گاهی فقط بخشی از دادههای مورد نیاز کاربر موجود بوده و دادهها کامل نیستند
که این مساله نیز مشکل سازبوده و با عنوان کامل بودن دادهها در بحث موجودیت دادهها مطرح است.
 در دسترس بودن دادههای موجود
مشکل دوم دادههای مکانی ،در دسترس بودن داده مورد نیاز است .چنانچه فرض کنیم داده وجود داشته و
کامل میباشد ،مسئله دوم مورد بررسی ،امکان دسترسی به داده بوده که خود شامل چند موضوع میباشد.
اولین موضوع مطرح در زمینه در دسترس بودن ،اطالعرسانی نامناسب سازمانها در زمینه اطالعات مکانی
موجود در سازمان مربوطه بوده که خود منجر به عدم اطالع کاربر از دادههای موجود و در نهایت عدم
دسترسی به دادهها میشود .در صورتی که فرض کنیم اطالعرسانی به نحو صحیح صورت پذیرد ،موضوع
دوم در این رابطه مسایل امنیتی جامعه یا مسایل فرهنگی مانند عدم میل و رغبت تولیدکنندگان به ارائه
اطالعات بوده که یکی دیگر از موانع دسترسی کاربران به دادههای مکانی است .یکی دیگر از مسائل اساسی،
عدم سیاستگذاری مناسب در مورد ارائه دادهها و نیز قیمت آنها میباشد .بدین معنی که قانون مشخصی
مبنی بر طریقه ارائه اطالعات مکانی تولیدکنندگان دادهها به کاربران وجود نداشته و این امر باعث میشود
سازمانها بهصورت سلیقهای در مورد ارائه دادهها تصمیم بگیرند.
 قابلیت بهکارگیری دادههای مکانی
سومین مشکل استفاده از دادههای مکانی ،قابلیت بهکارگیری داده است .اگر فرض کنیم داده موردنظر
موجود بوده و در دسترس نیز باشد این سوال پیش میآید که این داده تا چه حد قابل استفاده است .به
بیان دیگر میزان مطابقت داده با نیاز کاربر تا چه اندازه است .که این مسئله از چند جنبه مطرح میباشد
که شامل مقوالتی از قبیل مشخصات دادهها ،به هنگام بودن دادهها ،آخرین تاریخ بهنگامرسانی و نیر بازه
زمانی بهنگامرسانی دادهها میباشد.
 میزان استفاده از دادههای مکانی
برغم انتظار ،در بیشتر موارد حتی در صورت وجود و دسترسی به داده و حتی مناسب بودن آن از لحاظ
کیفیت و قابلیت بهکارگیری  ،میزان استفاده از داده مکانی بسیار کم است .یکی از دالیل این مشکل ،عدم
آگاهی از اهمیت داده مکانی و همچنین سیستمهای اطالعات مکانی میباشد.
با توضیحات فوق میتوان گفت که هدف اصلی زیرساخت داده مکانی این است که دولتها و سازمانها و دستگاههای
اجرایی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به دادههای مکانی پایه ،پردازششده ،الیهبندی شده و بهروز
شده دسترسی داشته باشند .در واقع  SDIراه حلی برای مشکالت مذکور محسوب میشود.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
5

 1-2اجزاي زيرساخت دادههاي مکاني
دو جزء از اجزاء اصلی زیر ساخت دادههای مکانی ،سازمانها و دادههای مکانی هستند .برخی سازمانها تولیدکننده
داده هستند .پردازشکنندههای دادههای مکانی نیاز دارند به دادههای تولید شده دسترسی پیدا کنند .باید توجه
داشت که دادههای پردازش شده نوع جدیدی از اطالعات بوده که وارد چرخه اطالعات میشوند .برای تسهیل ارتباط
بین سازمانها و دادههای مکانی ،سه رکن دیگر مورد نیاز بوده که شامل «شبکه دسترسی» (بهعنوان یک ابزار و
محیط فیزیکی برای تبادل داده)« ،سیاستها» و «استانداردها» است .در ادامه به بررسی هر یک از این ارکان
پرداخته خواهد شد .الزم به ذکر است که همه این ارکان ،از فناوریهای روز ،بهخصوص فناوریهای مرتبط با علوم
مهندسی ژئوماتیک (نظیر سیستم اطالعات مکانی ،سنجش از دور ،فتوگرامتری و سیستم تعیین موقعیت جهانی) و
فناوری اطالعات متأثر هستند .طرحواره ارکان زیرساخت داده مکانی در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :1طرحواره ارکان زیرساخت داده مکانی

 1-1-2سیاستها
مجموعه مقررات ،آئیننامهها ،خط مشیها و راه کارهایی است که نحوه ایجاد ،نگهداری ،دسترسی و استفاده از
استانداردها و دادههای مکانی را تسهیل و بهرهگیری از آنرا الزامی میسازد .همچنین ،شرایط مناسب جهت
مشارکت و همکاری را در ایجاد زیرساخت داده مکانی فراهم میآورد .الزم است مالحظات مربوط به اسناد باالدستی
و برقراری تعامالت با سایر بخشهای دولتی و غیر دولتی نیز مدنظر قرار گیرد.

 2-1-2استانداردها
مجموعه قواعدی هستند که خصوصیات فنی ،روشها یا نتایج مورد نظر را جهت ایجاد نظم در یک حوزه خاص
مشخص مینمایند .این رکن از زیرساخت داده مکانی شامل قواعد و روشهایی است که خصوصیات فنی مربوط به
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داده مکانی ،فراداده ،1فناوری ،سیستمهای رایانهای ،شبکههای دسترسی و محیطهای دسترسی را تعیین میکند؛
بهطوریکه مواردی مانند تولید و نگهداری ،جستجو ،تبادل ،بهاشتراكگذاری ،انتشار ،پردازش ،یکپارچهسازی،
سازگاری و استفاده همهجانبه و گسترده از منابع داده مکانی (اعم از داده ،سرویس ،مستندات ،فراداده و غیره) فراهم
گردد.

 3-1-2شبکه دسترسي
مجموعه فناوریها و زیرساختهایی (اعم از نرمافزارها ،سختافزارها ،پروتکلها و غیره) است که امکان جستجو و
دستیابی به منابع داده مکانی را با سطح امنیت قابل قبول فرآهم میآورد .بسترهای مخابراتی ،شبکهها ،محیطها،
ابزارهای جستجو و تبادل و فناوریهای مرتبط از جمله مواردی هستند که در این رکن مورد توجه قرار میگیرند.

از آنجا که شبکه دسترسی یا همان  ،Clearinghouseخروجی ملموس و عینی  SDIمحسوب شده ،در بخش 2-2
با تفصیل بیشتر به آن پرداخته میشود.

 4-1-2دادههاي مکاني
منظور نوعی از داده است که به یک موقعیت یا محدوده مکانی مشخصی مرتبط و منتسب میباشد و شامل دادههای
موقعیتی و دادههای توصیفی مربوط به پدیدهها و عوارض (طبیعی یا مصنوعی) مختلف میگردد .تولید ،جمعآوری و
ذخیرهسازی داده و فراداده ،پایگاه داده و سیستم مدیریت پایگاه داده از جمله موارد مرتبط با دادههای مکانی هستند
که در قالب این رکن مورد توجه قرار میگیرند.

 5-1-2سازمانها و مردم
در این رکن ،موضوعات مربوط به تولیدکننده ،پردازشکننده و استفادهکننده دادههای مکانی مطرح است .فرآیندها،
سیستمها ،مسائل فرهنگی ،سطح آگاهی ،تخصص فنی و  ...مرتبط با سازمانها و مردم از جمله مسائل مختلفی
هستند که در ارتباط با این رکن مورد توجه قرار میگیرند.

 2-2معماري  Clearinghouseسازمان نقشهبرداري كشور
در این بخش ،ابتدا اجزای اصلی  Clearinghouseسازمان نقشهبرداری کشور ،معرفی و سپس نحوه تعامل این اجزا با
یکدیگر تشریح میگردد .الزم به ذکر است مشخصات پیادهسازی این شبکه در بخش  1-5ارائه شده است.

1 - Metadata
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 −ژئوپورتال :کلمه پورتال 1در فرهنگهای لغت "دریچه"" ،درگاه" و "مدخل" تعریف شده است و پورتال در
اصطالح وب ،بهمعنای درگاهی به دنیای مجازی است که کاربران اینترنت با رجوع به آن میتوانند به مجموعهای
از خدمات موردنیاز از منابع توزیع یافته متعدد دست یابند .ژئوپورتال نوعی از وب پورتال است که بهمنظور
یافتن و دسترسی به اطالعات مکانی و همچنین امکاناتی مانند نمایش ،ویرایش ،آنالیز و غیره ایجاد میگردد.
ژئوپورتال ،امکان جستجو در منابع مکانی غیرمتمرکز در وب را فراهم میسازد.
 −وبسرويسهاي مکاني :کنسرسیوم جهانی وب 2بهطور خالصه وبسرویس را چنین تعریف می نماید« :نوعی
سیستم نرمافزار ی که جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبکه طراحی شده است و دارای یک تعریف قابل
پردازش توسط ماشین میباشد که دیگر سیستمها بر طبق این تعریف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده
تعامل خواهند داشت و پیامهای خود را تحت پروتکل ارتباطی مشخصی تبادل خواهند نمود ».وبسرویس
مکانی ،نوعی وبسرویس بوده که خدمات مکانی مختلفی را ارائه میدهد .با توجه به ماهیت توزیعیافته و لزوم
تعاملپذیری 3وبسرویسها ،الزم است استانداردهای مشخصی در ایجاد و انتشار آنها مورد استفاده قرار گیرد.
استانداردهای وبسرویسهای مکانی از طریق کنسرسیوم مکانی متن باز 4تهیه و منتشر میشود .با توجه به
اهمیت  OGCدر بخش  2-3-2بهصورت مجزا به آن پرداخته شده است.
 −مخزن فراداده :5پایگاه دادهای برای ذخیرهسازی فراداده میباشد .فراداده در این مخازن معموالً در قالب
 XMLنگهداری میشود.
 −كاتالوگ سرويس :6وبسرویسی است که امکان جستجو در مخازن فراداده و ارائه نتیجه را فراهم مینماید.
 −سرويس ثبت :7سرویسی است که سرویسهای مکانی و کاتالوگ سرویسهای مورد جستجو توسط یک
ژئوپورتال ،در آن ثبت میگردند.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،روند کار در  Clearinghouseبدین گونه است که در این سیستم ،کاربر
درخواست خود را به ژئوپرتال فرستاده ،ژئوپورتال هم از طریق اتصال به کاتالوگ سرویسها داخل مخزن فرادادهها را
جستجو کرده و در صورت یافتن نتیجه ،آن را از طریق یک رابط کاربر استاندارد به کاربر در قالب لیست فرادادههای
موجود ارائه میدهد .اگر سرور دادههای مربوطه ،سرویسهای مکانی مانند نمایش یا بارگذاری را پشتیبانی کنند،
کاربر میتواند داده را مشاهده یا بارگذاری نماید.

1 - Portal
)2 -W3C (World Wide Web Consortium
3 - Interoperability
4 - Open Geospatial Consortium
5 - Metadata Repository
6 - Catalogue Service
7 - Registry Service
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شکل  :2معماری  Clearinghouseسازمان نقشهبرداری کشور

 1-2-2نرمافزارهاي بهكار رفته در  Clearinghouseسازمان نقشهبرداري كشور
در راستای استقرار زیرساخت دادههای مکانی الزم است از میان نرمافزارهای مختلف ،بستر نرمافزاری مناسبی،
متناسب با شرایط و نیازهای کشور ،انتخاب ،پیادهسازی و سفارشی گردد .در این راستا نرمافزارهایی همچون
 EasySDI ،geOrchestra ،ESRI Geoportal ،GeoNodeو  Degreeتوسعه داده شده است .بهدلیل وجود امکاناتی
همچون سهولت نصب نرمافزار ،متن باز( 1نرمافزارهای متن باز با فراهمآوردن زمینۀ تغییر کد ،به برنامهنویسان اجازة
گسترش برنامهها را میدهد) بودن و وجود پشتیبانی مناسب ،نرمافزار  GeoNodeبهعنوان گزینهای مناسب جهت
ایجاد ژئوپرتال سازمان نقشهبرداری کشور برگزیده شد.
 GeoNodeیک سیستم مدیریت اطالعات مکانی و یک نرمافزار برای مدیریت و انتشار دادههای مکانی میباشد.
ابزارهای مدیریت داده تعبیه شده در  GeoNodeاجازه ترکیب دادهها ،فرادادهها و نمایش نقشه را فراهم مینماید .هر
مجموعه داده را میتوان بهصورت عمومی در سیستم به اشتراك گذاشته یا اجازه دسترسی محدود به کاربران خاص
داد .این سیستم از اجزای مختلفی تشکیل شده است که تمام آنها براساس مفهوم متن باز میباشند .اجزاء مهم
تشکیلدهنده  GeoNodeعباتند از:

 مدیریت پایگاه داده  :PostgreSQLیک سیستم مدیریتی پایگاه داده شی-رابطهای متن باز و قدرتمند است
که از طریق ماژول  PostGISامکان ذخیرهسازی و بازیابی دادههای مکانی را فراهم میسازد.

 چارچوب وب  :Djangoیک چارچوب وب آزاد و متن باز توسعه داده شده با  Pythonاست .هدف اصلی این
چارچوب ساخت آسان سایتهای حرفهای و پیچیده در کمترین زمان است Django .امکان طراحی و ایجاد
برنامههای تحت وب را بهدلیل وجود امکانات و ابزارهایی که در آن تعبیه شده است ،با سرعت و سهولت
فراهم میکند و کار را برای برنامهنویسان آسانتر مینماید.

)1 -Free and Open Source Software (FOSS
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 :GeoServer یک سرورنقشهای متن باز 1برای انتشار دادههای مکانی است .این نرمافزار امکان ایجاد برخی
استانداردهای  OGCشامل  WPS ،WCS ،WFS ،WMTS ،WMSو  CS-Wرا فراهم میسازد .این سرور
قابلیت ارتباط با پایگاه دادههای مکانی رایج مانند  Oracle ،PostGISو  SQL Serverبرای هر دو نوع
دادههای رستر و برداری را دارد.

 :GeoWebCache یک برنامه کاربردی 2تحت وب توسعه داده شده با  Javaمیباشد و از آن برای ذخیره
تایلهای 3حاصل از سرویس  ،WMTSاستفاده میشود .این برنامه میتواند بهصورت مستقل یا بهعنوان یک
4

افزونه به  GeoServerاضافه گردد.



 :Apache Tomcatیک نرمافزار متن باز با استفاده از زبان برنامهنویسی  Javaمیباشد که برای انتشار
صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرد .نرمافزار  Apache Tomcatدر یک محیط باز و مشارکتی توسعه
داده شده و تحت گواهی Apache License version 5منتشر میشود .در  GeoNodeاز این نرمافزار به
منظور انتشار سرویسهای ایجاد شده در  GeoServerدر فضای شبکه استفاده میگردد.

 :pycsw حاصل پیادهسازی کاتالوگ سرور مبتنی بر استانداردهای  OGCمیباشد که با استفاده از Python

نوشته شده است pycsw .امکان انتشار و جستجوی فراداده را فراهم میسازد .همچنین فرادادهی مبتنی بر
استانداردهای فراداده را نیز ایجاد میکند.

 3-2استانداردهاي بهكار رفته در  Clearinghouseسازمان نقشهبرداري كشور
در زیرساخت داده مکانی از استانداردهای منتشر شده توسط دو مرجع بینالمللی  ISO6و  OGCاستفاده شده که در
ادامه این بخش ،به معرفی آنها پرداخته میشود.

 1-3-2سازمان جهاني استاندارد ISO -
سازمان جهانی استاندارد ،سازمانی مستقل و غیردولتی متشکل از سازمانهای استاندارد  164کشور عضو این نهاد
میباشد .این سازمان بزرگترین نهاد توسعهدهنده استانداردهای داوطلبانه بینالمللی است .این سازمان از طریق تولید
استانداردهای مشترك و مورد توافق کشورهای مختلف زمینه تسهیل تجارت بینالمللی را فراهم میسازد .این
سازمان تاکنون موفق به تولید بیش از  20000استاندارد مختلف شده که طیف وسیعی از موضوعات مختلف ازجمله
اطالعات مکانی را تحت پوشش قرار می دهد .استفاده از این استانداردها از یکسو منجر به تولید محصوالت و خدمات
- Open Source Map Server

1

2 - Application
3 - Tiles
4 - Plug-In
5 - License
)6 - International Standard Organization (ISO
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باکیفیت ،مطمئن و امن توسط تولیدکنندگان شده و ازسوی دیگر منجر به ایجاد اطمینان خاطر مصرفکنندگان
محصوالت تولید شده براساس استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی میگردد .بیش از  100استاندارد از استاندارهای
تولید شده توسط این سازمان در زمینههای مرتبط با دادههای مکانی ازجمله فرمت داده ،فراداده وسرویسهای
مکانی میباشد .کمیته فنی  TC211این سازمان ،متولی ارائه استاندارد در حوزه اطالعات مکانی میباشد.
استانداردهای اشاره شده مرتبط با دادههای مکانی براساس دیدگاههای ذیل تولید شدهاند:
 دادهها ی مکانی تولید شده و به اشتراك گذاشته شده توسط تولیدکنندگان مختلف ،باید امکان ترکیب و
تعامل را داشته باشند .یعنی بایستی امکان تعامل داده دربین سکوهای مختلف ،پایگاه دادههای مختلف،
زبانهای برنامهنویسی مختلف و برنامههای کاربردی مختلف میسر باشد .لذا نرمافزارها و سرویسهای مکانی
باید امکان خواندن و نوشتن فرمتهای دادهای مختلف را داشته باشند .درواقع نرمافزارها باید از فرمتهای
داده استاندارد برای ذخیرهسازی دادههای مکانی در یک فرمت مشترك استفاده نمایند تا امکان انتقال داده
از یک سیستم به سیستم دیگر فراهم شود .انجام این امر با استفاده از استانداردهای داده مکانی محقق
میشود.
 استانداردهای فراداده نیز امکان ایجاد و ذخیرهسازی فراداده براساس مجموعهای از واژگان یکدست و
سازگار را برای تولید کاتالوگها و همینطور انجام جستجوهای مکانی فراهم خواهند ساخت.
یکی از استانداردهای تدوین شده در این کمیته استاندارد  ISO 19115با موضوع فراداده مکانی بوده که علیرغم
وجود استانداردهای مختلفی در سطح جهان برای فراداده ،در ایجاد زیرساخت داده مکانی سازمان نقشهبرداری کشور
استفاده شده است .دالیل این انتخاب به شرح زیر میباشد:
 بینالمللی بودن استاندارد مذکور و در نتیجه پتانسیل باالتر آن در برقراری ارتباط با  Clearinghouseسایر
کشورها برای ایجاد  SDIمنطقهای
 عضویت ایران در سازمان بینالمللی استاندارد و در نتیجه امکان اظهار نظر و تاثیرگذاری روی استاندارد
مذکور برای نگارشهای آتی
 دارا بودن ساختار جامعتری نسبت به ساختار استانداردهای موجود فراداده ،بهدلیل مشارکت طیف
گستردهای از متخصصان از سراسر دنیا برای تدوین آن
 دارا بودن قواعد الزم برای بومیسازی
استاندارد بینالمللی  ISO 19115به تعریف اجزای فراداده ،ارائه طرحواره ) (schemaو ایجاد مجموعهای مشترك از
واژگان فنی ،تعاریف و روشهای بسط فراداده میپردازد .هدف از این استاندارد ،تهیه ساختاری برای توصیف
دادههای مکانی رقومی  -فراداده -است .فراداده را میتوان برای مجموعه دادههای مستقل ،تلفیق مجموعه دادهها،
عوارض مکانی خاص و کالسهای متعدد اشیایی که یک عارضه راتشکیل میدهند ،بهکار گرفت .این استاندارد،
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فراداده مربوط به اطالعات مکانی را با اهداف کلی تعریف میکند .فراداده جزییتر برای انواع داده مکانی و خدمات
مکانی در سایر استانداردهای سری  ISO19100و بسط کاربران تعریف شدهاند.
استاندارد فراداده امکان تعاملپذیری در جستجوی فراداده را بر اساس نیازمندیهای کاربر ،با تعریف اقالم فراداده
بهصورت استاندارد فراهم میکند .بدین ترتیب جستجو ،بازیابی و بهکارگیری مجدد فراداده ،تسهیل شده و کاربران
میتوانند عملیات جستجو ،دسترسی ،ارزیابی ،سفارش و استفاده از دادههای مکانی را انجام دهند .تهیه فراداده
استاندارد و پیادهسازی آن به شیوه استاندارد ،یکی از اقدامات مهم در راستای پیادهسازی  SDIدر همه سطوح از
جمله سطح سازمانی است .بهکارگیری دستهای از اجزای این استاندارد ،موسوم به «هسته» ،1اجباری بوده یا موکداً
توصیه شده است .غالباً ترجیح داده میشود که بر اساس حوزه فعالیت ،برشی 2از این استاندارد بهصورت
زیرمجموعهای از اقالم تعریف شده تهیه شود« .برش» میتواند عالوه بر اجزای تعریف شده ،اجزای جدیدی را طبق
قواعد تعیین شده اضافه نماید.

 -1-1-3-2استاندارد ملي فراداده
استاندارد ملی فراداده بهعنوان برشی از استاندارد بینالمللی  ISO 19115به منظور مستندسازی اولیه مجموعه
دادهها تهیه شده و شامل اجزای هسته الزامی به عالوه بخش هایی مربوط به اطالعات کیفیت و اطالعات قیود داده
است .هسته  ISO 19115شامل اطالعاتی در زمینههای اطالعات شناسایی داده ،اطالعات نگهداری داده ،اطالعات
ساختار مکانی داده ،اطالعات سیستم مرجع مکانی ،اطالعات توزیع دادههای مکانی ،اطالعات گستره داده مکانی و
اطالعات مسئول و مرجع داده مکانی میباشد.
این برش به تعریف موارد زیر در چارچوب فعالیتهای زیرساخت ملی داده مکانی و به تبع آن سطوح زیرین آن از
جمله سطح سازمانی میپردازد:

 بندهای اجباری و مشروط مربوط به بخشها ،موجودیتها و اجزای فراداده
 حداقل مجموعه فراداده مورد نیاز برای سرویسدهی به طیف کاملی از کاربردهای فراداده (شامل :یافتن داده،
ارزیابی تناسب برای کاربری مورد نظر ،دسترسی به داده ،تبادل داده و کاربرد داده رقومی)
 اجزای اختیاری فراداده ،به منظور توصیف کاملتر و استاندارد از داده مکانی .در صورت عدم وجود اطالعات
مورد نیاز میتوان از این دسته اجزا صرفنظر کرد ،اما توصیه میگردد که تا حد امکان نسبت به تکمیل
آنها اقدام شود تا وضعیت بهینهای در مدیریت دادهها بوجود آید.

1 - Core
2 - Profile

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
12

اصوالً ،این استاندارد برای دادههای رقومی ،تهیه شده است ولی ،مبانی آن را میتوان به سایر اشکال داده مکانی ،از
قبیل نقشه ،چارت و مدارك متنی و همچنین ،دادههای غیرمکانی تعمیم داد .نحوه پیادهسازی این استاندارد در
زیرساخت داده مکانی در فصل  1تشریح شده است.

 2-3-2كنسرسیوم مکاني متن باز OGC -
 ،OGCیک کنسرسیوم بینالمللی متشکل از بیش از  526شرکت ،سازمان دولتی ،سازمان تحقیقاتی و دانشگاه
مشارکتکننده بوده که در یک فرآیند اجماعی ،استانداردهای واسط 1را برای استفاده عموم تهیه و منتشر میکند.
محصوالت مکانی تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف براساس استانداردهای این کنسرسیوم ،با یکدیگر امکان
تعامل را خواهند داشت.
 ،OGCویژگیهای استانداردهای متنباز را به شرح زیر تعریف میکند:
 آزادانه و بهطور عمومی در دسترس -این استانداردها بهطور رایگان و بدون مانع کپی رایت و سایر حقوق
معنوی ،در دسترس میباشند.
 بیتبعیض  -این استانداردها در هر زمانی و در هر جایی ،بدون هیچ محدودیتی ،در دسترس هر فردی یا هر
سازمانی میباشند.
 اعطای مجوز بدون هزینه  -در ازای استفاده آنها ،هیچ هزینهای در هیچ زمانی در نظر گرفته نمیشود.
 بیطرف نسبت به فروشنده  -این استانداردها از نظر محتوا و مفهوم پیادهسازی ،نسبت به فروشندهها،
بیطرف هستند و بین هیچ فروشندهای با دیگری تبعیض قائل نمیشوند.
 بیطرف نسبت به دادهها – این استانداردها مستقل از هر مدل و یا فرمت ذخیرهسازی دادهها می باشند.
استانداردهای متنباز  OGCمشخصاتی برای واسطها و کدگذاریها هستند که قابلیت تعاملپذیری را میان
سیستمهای مکانی مختلف ممکن میسازند.
شرح مختصری از برخی از استانداردهای رایج  OGCدر جدول  1نشان داده شده اند .وب سایت رسمی  OGCبیش
از  450پیادهسازی از استانداردهای خود را بین محصوالت نرمافزاری مختلف فهرست کرده است.

able

جدول  - 1شرح مختصری از

رديف

1

نام استاندارد

استانداردهای OGC

شرح مختصر استاندارد

 Catalogue Serviceاستانداردی در قالب  XMLبرای در اختیار قرار دادن فهرستی از دادههای مکانی
1 - Interface Standards
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رديف

نام استاندارد

شرح مختصر استاندارد

for the Web
)(CSW

موجود در اینترنت است .در واقع ،این استاندارد ،زبان مشترکی را برای یافتن و

2

Coordinate
Transformation
Service

3

Filter Encoding
)(FE

انجام پرسش روی فرادادهها تعریف میکند.
استانداردی برای سرویس تبدیل سیستم مختصات دادههای مکانی ،میباشد.
استانداردی در قالب  XMLبرای تولید عبارت فیلتر 1تعریف میکند .یک عبارت
فیلتر ،قیدهایی را بر روی خصوصیات یک عارضه به طور منطقی با هم ترکیب
میکند تا زیر مجموعه مشخصی از عوارض را مشخص نماید.

Geography

4

استانداردی در قالب  XMLبرای بیان اطالعات مکانی است .با کمک این زبان،

 Markup Languageتمام اطالعات مکانی بهصورت کد درآمده و قابل تبادل میان سیستمهای مختلف
)(GML

است.
روشهایی را برای استفاده از  GMLدر تصاویر  2JPEG 2000به منظور تصویرسازی
مکانی( 3کدگذاری 4تصاویر) تعریف میکند .به عبارت دیگر این استاندارد،

5

GML in JPEG
2000

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

تعریف کرده است .یعنی در این استاندارد ،کلیه اطالعات هندسی و رادیومتریک
تصویر در قالب  GMLبیان میشود.
 Location Servicesاستانداردهایی را برای ارائه خدمات مکانمبنا 5مانند مسیریابی و  ...ارائه میدهد.

6

)(OpenLS

7

Sensor Model
Language
Simple features

8

 for CORBAو
Simple features
for OLE/COM

استانداردی در قالب  XMLبرای بیان خصوصیات هندسی ،دینامیک و مشاهدهای
شبکه سنجندهها جهت ایجاد امکان تعامل بین سنجندهها و ماشینها میباشد.
این استاندارد ،واسطهایی را تعریف میکند که امکان دسترسی شفاف به دادههای
مکانی– نگهداری شده در سیستمهای پردازشی ناهمگون روی محیطهای توزیع
شده – را فراهم میسازد .این واسطها انتشار ،ذخیره ،دستیابی و پردازشهای ساده
را بر روی عوارض هندسی ساده (نقطه ،خط ،پلیگون و  )...میسر میکنند.
استانداردی برای کنترل ویژگیهای نمایشی عوارض مکانی مانند تعریف نماد،

9

Styled Layer
)Descriptor (SLD

10

 Web Map Serviceاز نقشهها در محیط وب ،در اختیار قرار میدهد .جواب درخواست در قالب

رنگآمیزی و  ...بر روی بعضی از سرویسهای استاندارد از قبیل  WMSاست.
استانداردیست که یک واسط را بهمنظور درخواست و ارائه تصاویر زمین مرجع شده

)(WMS

فرمتهایی مانند  PNG ،JPEGو  ...میباشد.
1 - Filter Expression
2 - Joint Photographic Experts Group
3 - Imagery Geographic
4 - Encoding
)5 - Location-Based Services (LBS
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رديف

11

نام استاندارد
Web Map Tile
)Services (WMTS

شرح مختصر استاندارد

بارگذاری  WMSدادهها یی که دارای حجم باالیی هستند ،زمانبر میباشد .این
استاندارد چگونگی ارائه این دادهها را در قالب اشکال منظم و کوچکی -تایل -در
مقیاسهای مختلف و بهصورت از پیش آماده شده بیان میکند.
استانداردیست که یک واسط را به منظور دریافت و بهنگامسازی دادههای مکانی در

12

Web Feature
)Service (WFS

13

Web Coverage
)Service (WCS

14

Web Processing
)Service (WPS

قالب  GMLاز منابع مختلف فراهم میکند .عملیاتی از قبیل ایجاد ،حذف،
بهنگامسازی ،قفل کردن و انجام پرسش بر مبنای قیود مکانی و غیر مکانی بر روی
عوارض مکانی در این استاندارد تعریف شده است.
استانداردیست که یک واسط را به منظور دسترسی به دادههای رستری ( coverage

 )dataتعریف میکند .برخالف  WMSکه دادههای مکانی را بهصورت نقشههای
استاتیک به تصویر میکشد؛ این استاندارد ،اصل داده را (به جای صرفاً تصویر
آنها) در اختیار قرار میدهد که این امر امکان تحلیل بر روی آنها را میسر
میسازد.
این استاندارد واسطی برای تسهیل انتشار ،یافتن و تلفیق پردازشهای مکانی در
محیط وب است .به بیان دیگر ،این استاندارد تعریف میکند که چگونه یک کاربر

1

میتواند درخواست اجرای یک تابع تحلیلی مکانی را به سرور ارسال و
خروجی(های) آن را دریافت نماید.

پنج استاندارد پرکاربرد  OGCبرای وبسرویسهای مکانی در زیرساخت داده مکانی سازمان عبارتند ازWMS, :

 WMTS, WFS, CS-W, WPSکه در فصل  ،1به نحوه راهاندازی این وبسرویسهای استاندارد پرداخته میشود.

1 - Client
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 3مباني ساخت وبسرويسهاي مکاني استاندارد مورد نیاز در
Clearinghouse
برای راهاندازی نرمافزاری سرور الزم است ابتدا نرمافزار  GeoServerنصب گردیده (نرمافزار  GeoServerبهعنوان
نرمافزار منتخب ،برگزیده شده است) و سپس افزونه های مورد نیاز در داخل آن نصب گردند و پس از آن نسبت به
ایجاد سرویس از الیههای مکانی مورد نظر اقدام شود .نصب نرمافزارهای پیش نیاز  GeoServerو نصب خود این
نرمافزار در پیوست أ آورده شدهاند.
در فرآینددد ایجدداد سددرویس در نددرمافددزار  ،GeoServerبایددد اقدددام بدده تعریددف  Store ،Workspaceو Layer

نمددود .البتدده مددیتددوان کیفیددت سددرویسهددا را بددا ایجدداد  Layer Groupو  Styleنیددز بدداالتر بددرد .در ادامدده ایددن
فصددل ،چگددونگی تولیددد  WMTS ،WFS ،WMSو  WPSهمددراه بددا ذکددر مثددالهددایی در محددیطهددای نددرمافددزاری
شرح داده شده است.

 1-3تولید  WMSدر نرمافزار GeoServer
 ،GeoServerیک سرویسدهنده  GISتحت پروتکل  OGCو بهصورت متنباز میباشد .از خصوصیات این نرمافزار،
تعامل با استانداردهای  WFS ،WMTS ،WMSو همچنین سرویس  WPSو امکانات آنالیز داده میباشد.
 GeoServerاین امکان را به ما میدهد که بتوانیم به مجموعه وسیعی از سیستمهای مدیریت پایگاه داده مختلف
(مانند  PostGIS ،Oracleو  )...مرتبط شده و از سوی دیگر به طیف وسیعی از انواع نرمافزارهای کالینت،
سرویسدهی نماییم.
از آنجاییکه  GeoServerیک برنامه کاربردی تحت  Javaاست و میتواند بر روی هر سیستم عاملی نصب شود .به
عبارت دقیقتر ،امکان نصب  GeoServerبر روی هر سیستم عاملی که دارای یک  1JVMباشد ،فراهم است .برای
مهیا نمودن این  ،JVMباید اقدام به نصب ( Javaنصب  )JRE2نمود .نحوه نصب  Javaو نرمافزار Apache Tomcat

3

که پیش نیازهایی برای نصب نرمافزار  GeoServerهستند ،در پیوست أ بهطور کامل آورده شدهاند.
برای راهاندازی  WMSدر  ،GeoServerنیاز است تا مراحلی در این نرمافزار طی شوند .برای طی این مراحل ،نیاز
است تا بعضی از قسمتهای اصلی این نرمافزار توضیح داده شوند .این قسمتهای اصلی که در نرمافزار GeoServer

بهصورت منو در گوشه سمت چپ نرمافزار موجود میباشند (کادر شماره  1در شکل  ،)3در ساخت و راهاندازی
 WMSنقش اساسی دارند و به شرح زیر میباشند:
1 - Java Virtual Machine
2- Java Runtime Environment
3 - Apache Tomcat
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Workspaces
Stores
Layers
Layer Preview
Layer Groups







قسمتهای دیگر این نرمافزار در این مستند ،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 1-1-3ايجاد Workspace
 ،Workspaceچیزی مشابه با  namespaceشخصی شماست .این فضا برای مدیریت و سازماندهی الیهها بسیار مفید
است .میتوان تعداد زیادی از الیهها را به یک  Workspaceمنتسب و مرتبط نمود .حتی میتوان چندین الیه را با
یک نام در  workspaceهای مختلف نگهداری کرد .مجموعه تعاریف و تنظیماتی که منجر به دسترسی ما به یک
مجموعه داده خاص میشوند ،در  Workspaceمربوطه جایگذاری میگردند.
در نرمافزار  ،GeoServerنام workspaceها و الیهها با عالمت  :از یکدیگر جدا میشوند ،مثالً در قسمت
 ،Layer Previewواژه  nurc:Img_Sampleبدین معناست که نام  nurc ،workspaceاست و نام الیه نیز
 Img_Sampleمیباشد.
بهمنظور ساخت یک  Workspaceجدید برای دادهها الزم است مراحل زیر طی شود.
 -1بر روی گزینه  Workspacesکلیک میکنیم (کادر شماره  2در شکل )3
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شکل  : 3دستور

 Workspacesدر نرمافزار GeoServer

با کلیک بر روی  Workspacesدر شکل  ،3شکل  4باز میشود .اسامی workspaceهای قبلی ،در شکل  4دیده
میشوند.

شکل  : 4دستور  Add new Workspaceبرای ایجاد یک  Workspaceجدید

 -2بر روی گزینه ( Add new Workspaceشکل  )4کلیک میکنیم تا پنجره شکل  5باز شود.
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شکل  : 5فیلدهای خالی (نام و آدرس  )workspaceکه باید برای ایجاد یک  Workspaceجدید پر شوند

 -3در شکل  ،5در قسمت  ،Nameنامی برای  Workspaceوارد میکنیم (مثالً .)GeoAlborzWS
 -4در قسمت  ،Namespace URIآدرسی اینترنتی یا شبکهای (اینترانتی) بهعنوان محل نگهداری فایلهای مربوط
به تعاریف و تنظیمات کاربر برای این  ،workspaceوارد میشود .مثالً  http://www.naturalearthdata.comبهعنوان
یک آدرس اینترنتی و یا  http://localhost:9090/Geo_Alborz/dataبهعنوان یک آدرس شبکهای .در اینجا،
 ،Geo_Alborzنام  GeoServerموجود در نرمافزار ( Apacheنام فایلی با پسوند  )warمیباشد که در پیوست أ این
مستند و در قسمت نصب  GeoServerبه تفصیل شرح داده شده است .در مورد آدرس شبکهای ،میتوان به جای
عبارت  IpAddress ،localhostسرور را جایگزین نمود.
 -5با کلیک بر روی دکمه  Submitدر شکل  Workspace ،5جدید خود را میسازید .همانطور که در شکل 6
مشخص است ،نام  GeoAlborzWS ،workspaceگذاشته شده است.
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شکل  : 6فیلدهای خالی (نام و آدرس) که به منظور ایجاد یک  Workspaceجدید ( )GeoAlborzWSپر شدهاند

اکنون در لیست  workspaceهای موجود GeoAlborzWS ،دیده میشود (شکل  .)7این  ،workspaceدر زیرپوشه
" "workspaceواقع در مسیر نصب  ،Apache Tomcatیعنی مسیر نیز قابل مشاهده است.
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\Geo_Alborz\data\workspaces
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شکل  : 7اضافه شدن  Workspaceجدیدی به نام  GeoAlborzWSبه لیست

Workspaceهای موجود در GeoServer

 2-1-3ايجاد Stores
پس از تعریف  Workspaceموردنظر Store ،ایجاد میشود .وظیفه storeها ،متصل کردن  GeoServerبه مخزنی
است که دادههای شما در آنجا قرار دارند .هر  Storeباید در یک  Workspaceقرار داشته باشد .این دستور در
صفحه اصلی  GeoServerو در ستون سمت چپ قرار دارد (شکل .)8
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شکل  :8دستور  Storesدر نرمافزار

GeoServer

با کلیک بر روی گزینه  ،Storesشکل  9ظاهر میشود که شامل لیست storeهای موجود میباشد.

شکل  :9دستور  Add new Storeبرای ایجاد یک  Storeجدید
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برای ساختن یک  Storeجدید باید روی دستور  Add new Storeدر شکل  9کلیک نمود .با کلیک بر روی این گزینه
شکل  10نمایان میشود:

شکل :10

افزونههای موجود در GeoServer

 GeoServerبرای ارتباط برقرار کردن با دادهها و تولید سرویس از آنها ،با توجه به نوع داده (برداری یا رستری) ،به
افزونههای مربوطه نیاز خواهد داشت .شکل  ،10دو گروه افزونههایی را که  GeoServerدر درون خود دارد ،نشان
میدهد .افزونههایی که برای انتشار دادههای برداری بهکار گرفته میشوند ،با عنوان  Vector Data Sourcesو
افزونههای انتشار دادههای رستری با عنوان  Raster Data Sourcesنشان داده شدهاند.
فرض کنیم دادههای ما مستقیماً روی هارد سرور ذخیره شدهاند و میخواهیم سرویسهای مکانی را از این دادهها
ایجاد نماییم .این دادهها میتوانند مشتمل بر دو نوع برداری یا رستری باشند .مثالً Shape Fileها ،جزء دادههای
برداری و تصاویر هوایی یا ماهوارهای (معموالً با فرمت  )GeoTiffاز نوع دادههای رستری هستند.
بددهعنددوان مثددال ،اگددر پوشدده حدداوی Shape Fileهددا مسددتقیماً روی هددارد کپددی شددده باشددند ،بایددد از افزوندده
)( Directory of Spatial files (shapefilesکددادر شددماره  1در شددکل  )10اسددتفاده کنددیم و اگددر قصددد انتشددار
یددک  Shape Fileرا داریددم مددیبایسددت از افزوندده ( Shapefileکددادر شددماره  2در شددکل  )10اسددتفاده کنددیم .امددا
اگر قصدد ایجداد سدرویس از فایدلهدای ( GeoTIFFیدک پوشده حداوی تعددادی فایدل  )GeoTiffرا داریدم بایدد از
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افزوندده ( ImageMosaicکددادر شددماره  3در شددکل  )10و اگددر مقصددود ،انتشددار یددک فایددل  GeoTIFFمددیباشددد،
می بایست از افزونه ( GeoTIFFکادر شماره  4در شکل  )10استفاده کنیم.
برای ایجاد  Storeاز دادههای ذخیره شده در پایگاه داده  ،PostGISاز افزونه ( PostGISکادر شماره  5شکل )10
استفاده نموده و پارامترهای الزم جهت اتصال به پایگاه داده را وارد مینماییم .جزئیات چگونگی ایجاد  Storeدر
هریک از این موارد در بخشهای  -1-2-1-3و -2-2-1-3آورده شده است.
آخرین افزونه WMS ،نام دارد (کادر شماره  6شکل  )10و هنگامی استفاده میشود که میخواهیم یک  WMSرا از
یک  WMSبسازیم .این امر در مواقعی کاربرد دارد که منبع اصلی 1داده را در اختیار نداریم و صرفاً آدرس سرویس
 WMSاز آن در اختیار ما گذاشته شده و لذا از افزونه  WMSبهره میگیریم.
مهم است اشاره کنیم که نسخه درایورها (افزونهها) باید کامالً با نسخه  GeoServerسازگار باشد .بهعنوان مثال ،برای
نصب افزونههای اوراکل ،دو فایل با اسامی  gt-jdbc-oracle-11.2.jarو  ojdbc14.jarکه در واقع درایورهای اوراکل
میباشند را در مسیر زیر (محل نصب  Apache Tomcatو  GeoServerدر سیستم سرور) کپی میکنیم:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\Geo_Alborz\WEB-INF\lib

فقط باید دقت نمود بعد از کپی کردن این دو فایل ،حتماً یکبار ویندوز  restartشود و  GeoServerدوباره آغاز شود
تا افزونههای نصب شده ،در شکل  10ظاهر شوند.
 -1-2-1-3ايجاد  Storeبراي اليههاي ذخیره شده در PostGIS

به منظور ایجاد  Storeبرای الیههای ذخیره شده در  PostGISالزم است اقداماتی به شرح ذیل صورت پذیرد .با
انتخاب گزینه ( PostGISکادر شماره  5شکل  )10اقدام به معرفی پارامترهای  Connection Stringمیکنیم .با
کلیک بر روی این گزینه ،وارد شکل  11میشویم.

1 - Source
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شکل  :11تعیین پارامترهای الزم در ایجاد  Storeبرای پایگاه داده
PostGIS

در شکل  ،11برای  GeoAlborzWS ،Workspaceانتخاب شده است که قبالً آن را ایجاد کرده بودیم (کادر شماره 1
شکل  .)11برای نام  Storeیا به عبارت دیگر Data Source Name ،و  ،Descriptionعبارت  GeoAlborzDSوارد
شده است که نام دلخواهی برای  Storeمیباشد (کادر شماره  2شکل .)11
در قسمت  ،hostبا توجه به این که  PostGISمورد نظر روی همین کامپیوتر نصب شده ،گزینه  localhostدرج
میشود (کادر شماره  3شکل  .)11برای قسمت  databaseنیز باید نام پایگاه داده موجود در  PostGISرا وارد کرد
که حاوی الیههای مکانی مورد نظر میباشد (کادر شماره  4شکل  .)11برای  userو  passwordنیز باید همان  userو
 passwordرا وارد نمود که در هنگام نصب  PostGISاز کاربر سوال میشود (کادر شماره  5شکل .)11
بقیه موارد در شکل  11تغییر داده نمیشود .نهایتاً دکمه  saveرا در پایین این پنجره کلیک میکنیم تا  Storeمورد
نظر ساخته شود .هم اکنون ارتباط  GeoServerبا  PostGISبرقرار شده است و میتوان الیههای مکانی ذخیره شده
در  PostGISرا بهصورت یک به یک ،در  GeoServerانتشار داد و پیش نمایشی از آنها را مشاهده نمود.
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 -2-2-1-3ايجاد  Storeبراي Shape Fileهاي ذخیره شده روي سرور
ایجدداد سددرویس از Shape Fileهددا دو حالددت دارد :ایجدداد سددرویس از یددک  Shape Fileمنفددرد و یددا ایجدداد
سددرویس از مجموعددهای از Shape Fileهددای موجددود در یددک پوشدده .بددرای ایجدداد سددرویس از یددک Shape File

منفرد ،از افزونه  Shapefileاستفاده میکنیم (کادر شماره  1در شکل .)12

شکل  :12افزونه  Shapefileبرای ایجاد سرویس از یک  Shape Fileمنفرد

بدین منظور روی لینک ( Shapefileکادر شماره  1در شکل  ،)12کلیک میکنیم .با کلیک بر روی این گزینه ،شکل
 13باز میشود  .اما چنانچه بخواهیم تعدادی از  Shape Fileها که در یک پوشه ذخیره شده اند را انتشار دهیم ،باید
افزونه )( Directory of Spatial files (shapefilesکادر شماره  2در شکل  )12را انتخاب کنیم.
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شکل  :13فیلدهایی که باید به منظور ایجاد یک  Storeبرای یک  Shape Fileمنفرد پر شوند

فرض میکنیم قرار است یک  Shape Fileبه نام  Urban_Boundary_Aکه در مسیر \ d:\Alborzو روی سرور قرار
دارد ،به  GeoServerمعرفی شود و به این ترتیب این الیه مکانی ،آماده انتشار شود .بدین منظور ،مسیری که
 Shape Fileدر آن ذخیره شده را با کلیک بر روی گزینه ( Browseشکل  )13که در قسمت Shapefile location

قرار

دارد،

تعیین

میکنیم،

مثالً

Alborz\Urban_Boundary_A.shp

\d:

اما

اگر

افزونه

) Directory of Spatial files (shapefilesانتخاب شده باشد ،در قسمت  Browseشکل  ،13باید مسیر ذخیرهسازی
پوشه حاوی Shape Fileها را معرفی نمود ،مثالً ( d:\Alborzبا فرض اینکه تعدادی  Shape Fileدر این مسیر به
منظور انتشار یافتن قرار دارند).
نام  Storeدر قسمتهای  Data Source Nameو ( Descriptionشکل  )13درج میشود که در این مثال،
 GeoAlborzDSنام گذاری شده است .در قسمت  DBF charsetنیز  encodingمربوط به کاراکترها مشخص
میشوند و از آنجاییکه ممکن است مقادیر فیلدهای توصیفی  ،Shape Fileفارسی باشند ،از گزینههای  UTF-8و یا
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 Windows 1256استفاده میشود تا در هنگام نمایش الیه مکانی ،از نمایش نامفهوم کاراکترهای متون و برچسبها
جلوگیری گردد.
در نهایت ،با کلیک روی دکمه  Saveدر شکل  ،13شکل زیر نمایان میشود:

شکل  :14لیست الیههای موجود در  -GeoServerالیه  Urban_Boundary_Aبر خالف بقیه الیهها ،هنوز انتشار نیافته است

با کلیک بر روی دکمه  Publishدر شکل  ،14شکل  15ظاهر میشود:
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شکل  :15تعیین نام و تنظیم دیگر خصوصیات الیه مکانی به منظور انتشار آن

در شکل  ،15ابتدا در قسمت  Nameو  ،Titleنامی برای الیه در نظر میگیریم .این نام ،همان نامی است که الیه
تحت آن در بستر شبکه انتشار مییابد.
الزم به ذکر است که پنجره شکل  ،15با کلیک بر روی دستور ( Layersشکل  )16و سپس کلیک بر روی نام الیه
مورد نظر (مثالً در اینجا  )Urban_Boundary_Aنیز ظاهر میشود .در صفحات بعد ،این دستور ،شرح داده میشود.
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شکل  :16دستور  Layersدر نرمافزار

GeoServer

با پیمایش به سمت پایین در پنجره شکل  ،15گزینههای دیگری که در شکل  17نشان داده شدهاند ،رویت میشوند.
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شکل  :17تعیین سیستم مختصات همراه با سیستم تصویر و معرفی محدوده مکانی الیه مکانی قبل از انتشار آن

در قسمت  ،Native SRSسیستم مختصات ذاتی الیه درج میشود که توسط خود  GeoServerشناسایی میشود .در
شکل  ،GeoServer ،17سیستم مختصات این الیه را  GCS_WGS_1984تشخیص داده است .در قسمت Declared

 ،SRSسیستم تصویر یا مختصاتی که میخواهیم الیه تحت آن انتشار یابد ،تعیین میکنیم .مثالً منظور از
 ،EPSG:4326همان سیستم مختصات جغرافیایی  WGS84است و منظور از  EPSG:32639نیز سیستم تصویر
 UTMبا زون  39میباشد .دو رقم آخر عدد  ،32639بیانگر زون مربوطه میباشند.
با کلیک بر روی لینکهای  Compute from dataو ( Compute from native boundsدر شکل  ،)17محدوده مکانی
این الیه توسط  GeoServerشناسایی و مختصات این محدوده در خانههای  Max X ،Min Y ،Min Xو Max Y

قرار میگیرند.
چنانچه قبالً استایل خاصی برای این الیه تهیه شده باشد ،با کلیک بر روی زبانه ( Publishingشکل  )15اقدام به
معرفی استایل مورد نظر برای این الیه میکنیم .معرفی استایل (فایل  )SLDدر قسمت ( Default Styleکادر
مشخص شده در شکل  )18انجام میگیرد .ایجاد استایلها در  GeoServerبا استفاده از زبان  XMLانجام میگیرد و
خارج از دامنه این مستند است .همچنین میتوان به راحتی در نرمافزارهای مختلفی مانند  ،QGISاقدام به ایجاد این
فایلهای  SLDاز سمبلهای مورد نظر نمود.
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شکل  :18معرفی استایل به الیه مکانی قبل از انتشار آن

در نهایت با کلیک بر روی دکمه  Saveکه در پایینترین قسمت شکل  18قرار دارد ،فرآیند انتشار الیه به اتمام
میرسد و پنجره شکل  19ظاهر میشود .پنجره شکل  19با کلیک بر روی دستور ( Layersکه در شکل  16نشان
داده شده بود) نیز قابل دسترسی است.
برای اطمینان از درست بودن کار انتشار الیه مورد نظر ،میتوان اقدام به پیش نمایش ) (Layer Previewآن نمود که
در صفحات آتی به آن میپردازیم.

 3-1-3تنظیمات Layers
الزم به ذکر است برای انجام اموری نظیر رویت اسامی الیههای موجود در  Storeها ،انتشار دادن یا از حالت انتشار
خارج نمودن الیهها ،انجام تغییرات در برخی از تنظیمات الیهها ،و  ،...باید بر روی دستور  Layersکلیک کنیم.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،با کلیک بر روی دستور  ،Layersشکل  19رویت میشود.
میتوان با جستجوی نام الیه مورد نظر (مثالً  )Urban_Boundary_Aدر ستون ( Layer Nameشکل  )19و کلیک
بر روی آن ،به پنجره شکل  15دسترسی پیدا کرد.
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چنانچه  ،storeبرای تعدادی از Shape Fileها با افزونه ) Directory of Spatial files (shapefilesساخته شده باشد،
میتوان با کلیک بر روی دستور ( Add a new resourceکادر مشخص شده در شکل  ،)19لیست کلیه
workspaceها و storeها را مشاهده کرد و سپس با انتخاب  Storeمورد نظر ،صرفاً الیههای موجود در این  Storeرا
رویت کرد و به این ترتیب ،الیههایی از این  Storeکه هنوز انتشار نیافتهاند را منتشر نمود.
توجه داشته باشید ،الیههایی که هنوز انتشار نیافتهاند ،با جستجو در قسمت  Searchپنجره شکل  ،19یافت
نمیشوند.

شکل  :19پنجره دستور  Layersبرای انتشار الیههای جدید و نیز انجام تنظیمات روی الیههای انتشار یافته قبلی
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با کلیک بر روی دکمه یا لینک  ،Add a new resourceشکل  20را مشاهده میکنیم.

شکل  Combo Box :20ظاهر شده بعد از کلیک روی دستور
 Add a new resourceشامل workspaceها و storeهای ایجاد شده از قبل

همانطور که در  Combo Boxشکل  20میبینید Workspace ،و  Storeمربوطه انتخاب شدهاند .فرض بر این است
که نام  Workspaceو  Storeبه ترتیب همان نام های قبلی هستند ،یعنی  GeoAlborzWSو  .GeoAlborzDSبعد
از این انتخاب ،لیست تمامی الیههای مکانی که در  Storeبا نام  GeoAlborzDSوجود دارند ،مشاهده میشود
(مطابق شکل  .)21همانطور که در شکل  21دیده میشود ،دو الیه اول موجود در این  ،storeقبالً انتشار یافتهاند اما
سایر الیههای این  ،storeهنوز انتشار پیدا نکرده اند .به همین دلیل است که مقابل نام دو الیه اول ،عبارت " Publish

 "againو مقابل سایر الیهها ،کلمه " "Publishدرج شده است .با کلیک بر روی عبارت " "Publishدر 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
را تکمیل میکنیم .به این ترتیب ،برای تک تک الیهها ،همین فرایند را انجام می دهیم ،تا همگی آنها انتشار یابند.
در واقع ،با انتشار هر الیه ،عمالً فرایند ایجاد سرویس ) (WMSاز آن الیه کامل شده است.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
34

شکل  :21لیست تمامی الیههای موجود در  -GeoAlborzDS Storeبرخی از این الیهها قبالً انتشار یافتهاند و برخی دیگر هنوز منتشر
نشدهاند

توجه داشته باشید اگر نام الیه مورد نظر ،در صفحه اول شکل  21یافت نشد ،میتوان با درج نام الیه در قسمت
( Searchدر کادر مشخص شده در شکل  ،)21اقدام به یافتن این الیه نمود.

 4-1-3نمايش عوارض با استفاده از Layer Preview
برای پیش نمایش الیهها و دیدن عوارض آنها و در نتیجه ،اطمینان از صحت سرویس ایجاد شده از الیهها ،باید ابتدا
روی دستور  Layer Previewکلیک نمود (شکل .)22

شکل  :22دستور  Layer Previewدر  GeoServerبرای پیش نمایش الیهها
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با کلیک روی  ،Layer Previewپنجره شکل  23باز میشود .میتوان با جستجوی نام الیه مورد نظر (کادر شماره 1
شکل  )23آنرا یافت.

شکل  :23جستجوی الیه  Urban_Boundary_Aدر پنجره دستور  Layer Previewو پیش نمایش این الیه

سپس با کلیک بر روی لینک  OpenLayersمقابل نام الیه (کادر شماره  2شکل  ،)23آن را پیش نمایش و مشاهده
می نماییم .شکل  ،24نتیجه نمایش عوارض الیه  Urban_Boundary_Aرا نشان میدهد.
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شکل  :24پیش نمایش الیه

Urban_Boundary_A

به این ترتیب ،فرایند اطمینان از صحت نمایش و نبود ایراد در انتشار الیه  Urban_Boundary_Aدر بستر شبکه،
کامل میشود .قابل ذکر است تا زمانی که الیهای  publishنشود (انتشار نیابد) ،امکان پیش نمایش و دیدن عوارض
آن وجود ندارد .به عبارت دیگر ،اگر وارد دستور  Layer Previewشده و نام الیهای را که هنوز  publishنشده،
جستجو کنیم ،نتیجه ای یافت نخواهد شد.

 5-1-3تركیب اليهها با Layer Groups
چنانچه به هر دلیلی الزم باشد که چند الیه باهم (بهصورت همپوشانی شده) بهصورت یک الیه به کاربر نمایش داده
شوند ،میتوان از گزینه ( Layer Groupsگروه الیه) استفاده نمود که در صفحه اصلی  GeoServerو در ستون سمت
چپ قرار دارد (شکل .)25
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شکل  :25دستور  Layer Groupsبرای گروه بندی الیهها

با کلیک بر روی دستور  Layer Groupsدر شکل  ،25شکل  26ظاهر میشود .در شکل  ،26نام گروه الیههایی که
قبالً ایجاد شدهاند ،در ستون  Layer Groupنشان داده شدهاند.

شکل  :26دستور  Add new layer groupبرای ایجاد یک گروه الیه جدید

با کلیک بر روی  Add new layer groupدر شکل  ،26وارد پنجره شکل  27میشویم.
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شکل  :27مشخص نمودن پارامترهای الزم به منظور ایجاد یک گروه الیه جدید

در شکل  ، 27ابتدا نامی دلخواه برای گروه الیه در قسمت  Nameو  Titleدرج مینماییم (کادر شماره  1در شکل
 .)27سپس تک تک الیهها را با کلیک بر روی  Add layerبه این گروه اضافه میکنیم (کادر شماره  2در شکل .)27
بعد از اتمام کار اضافه نمودن الیهها با کلیک بر روی ( Generate Boundsکادر شماره  3در شکل  ،)27محدوده
مکانی پوشش دهنده تمامی الیههای موجود در گروه ،استخراج شده و مختصات استخراج شده در قسمت Bounds

(کادر شماره  4در شکل  )27نوشته میشود (محدوده مکانی گروه الیه ،معرفی میشود) .البته در قسمت
( Workspaceکادر شماره  5شکل  ،)27میتوان تعیین نمود که این گروه الیه در کدام  Workspaceایجاد شود.
توجه داشته باشید که در هنگام پیش نمایش گروه (با دستور  ،)Layer Previewباالترین الیه موجود در لیست
الیههای گروه ،از لحاظ نمایشی در زیر تمامی الیههای این گروه قرار میگیرد (برعکس روال اولویت الیهها در
 Table of Contentsنرمافزار .)ArcGIS
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در نهایت ،با کلیک بر روی دکمه  Saveکه در پایینترین قسمت پنجره شکل  27قرار دارد ،گروه الیه ساخته خواهد
شد .به عبارت دیگر WMS ،ای از این گروه الیه ایجاد خواهد شد و بدین نحو ،امکان نمایش این سرویس ،در بستر
شبکه فراهم میگردد.
بهعنوان مثال ،شکل  ،28پیش نمایش گروه الیهای را نشان میدهد که از دو الیه با جنس نقطهای و خطی تشکیل
شده است.

شکل  :28پیش نمایش یک گروه الیه متشکل از یک الیه نقطهای و یک الیه خطی

 2-3تولید  WFSدر نرمافزار GeoServer
 ،WFSاستانداردی است که توسط  OGCبه منظور ایجاد نمودن ،دستکاری و تبادل دادههایی با فرمت برداری در
محیط اینترنت بوجود آمده است.

 1-2-3نحوه فعال نمودن سرويس  WFSدر GeoServer
برای فعال کردن این سرویس در  ،GeoServerابتدا باید اقدام به ساخت یک  Workspaceنمود و در داخل آن،
 WFSرا فعال کرد .در صورت موجود بودن  ،workspaceفقط کافیست در داخل آن ،گزینه  WFSرا فعال نمود.
نحوه فعال کردن  WFSبا زدن تیک در قسمت  ،Servicesدر کنار گزینه  WFSدر پنجره ساخت  Workspaceاست
که در شکل  29نشان داده شده است:

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
40

شکل  :29فعال نمودن  WFSبرای  Workspaceمورد نظر

بعد از  saveکردن پنجره فوق ،WFS ،برای  Workspaceمورد نظر فعال میشود.

 2-2-3پیکرهبندي بخشهاي مختلف  WFSدر GeoServer
حال با کلیک بر روی روی لینک  WFSدر شکل  ،29وارد پنجره پیکرهبندی این سرویس میشویم (شکل .)30

شکل  :30لینک  WFSبرای ورود به پنجره پیکرهبندی این سرویس

در شکل  31در لیست انتخابی  ،Workspaceنام  Workspaceساخته شده در مرحله قبل انتخاب میشود و
پیکرهبندی (تنظیمات) ،طبق آنچه در ادامه ،شرح داده خواهد شد ،انجام میشود.
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شکل  :31پنجره پیکرهبندی WFS

با پیمایش شکل  31به سمت پایین ،به بخشهای دیگری از صفحه پیکرهبندی  WFSبرخورد میکنیم که عبارتند
از Conformance ،GML ،Extra SRS ،Service level ،Features :و  .Encode Response Withتوضیحات مربوط
به هر کدام از این بخشها ،در ادامه آورده شده است.
 -1-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به Feature

شکل  ،32به اولین بخش از پیکرهبندی سرویس  )Features( WFSاشاره میکند و توضیحات مربوط به این بخش،
در ادامه آورده شده است.

شکل  :32گزینههای پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به

Feature

- Maximum number of features :
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حداکثر تعداد عوارضی است که عملگر  GetFeatureباید بدون در نظر گرفتن تعداد واقعی عوارض در query

درخواست شده از طرف کاربر ،در  WFSتولید کند .حداکثر تعداد عوارض دارای یک بیشینه است که مقدار پیش
فرض آن برابر با ( 1000000یک میلیون) است.
- Maximum number of features for preview (Value <=0 use the maximum number of features) :

حداکثر تعداد عوارض که برای پیش نمایش الیه استفاده میشود .مقدار پیش فرض برابر با  50عارضه است.
- Return bounding box with every feature :

در هنگام ایجاد خروجی  GMLدر عملگر  ،GetFeatureبرای هر عارضه یک محدوده دربرگیرنده نیز بهطور اتوماتیک
اضافه میشود.
- Ignore maximum number of features when calculating hits :

با فعال کردن این گزینه ،ماکزیمم تعداد عوارض تنظیم شده – که پیشتر به آن اشاره شد ،-در محاسبات مربوط به
 hitدر نظر گرفته نمیشود.
منظور از  ، hitوضعیتی است که مثالً تعداد عوارض الیه مورد نظر از حداکثر تعداد مشخص شده ،بیشتر میشود .در
این مواقع ،اصطالحاً می گویند" :حداکثر تعداد مشخص شده برای عوارض hit ،شده است" .مثالً ممکن است،
حداکثر تعداد عارضه روی عدد  200تنظیم شده باشد ،در حالیکه الیه مورد نظر دارای  500عارضه باشد.
 -2-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به Service Level

شکل  ،33به دومین بخش از پیکرهبندی سرویس ( WFSسطوح سرویس  )WFSاشاره میکند و توضیحات مربوط
به این بخش ،در ادامه آورده شده است.

شکل  :33گزینههای پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به سطوح سرویس

سرویس  ،WFSدارای سطوح زیر است:
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  :Basicسطح سرویس  ،Basicامکان جستجو و بازیابی عوارض را با عملگرهای ،GetCapabilities DescribeFeatureTypeو  ،GetFeatureفراهم میآورد .این سطح ،با سرویس  OGC Basic WFSسازگاری
دارد و یک  Web Feature Serviceفقط خواندنی 1محسوب میشود .عملگر  GetCapabilitesاطالعاتی را در
مورد الیههای مکانی موجود در  Workspaceای که از آن سرویس  WFSساخته شده است ،ارائه میکند .مثالً
اسامی الیهها و سیستم مختصات مکانی آنها .عملگر  GetFeatrueنیز اطالعات مربوط به هندسه و توصیفات
عوارض منتخب را ارائه میدهد.
  :Transactionalفعال نمودن این سطح ،عالوه بر همه عملگرهای  WFSدر سطح  ،Basicدرخواستهای transactionشامل ایجاد نمودن ،حذف نمودن و بهنگامرسانی عوارض مکانی را نیز امکانپذیر میسازد .این سه
عمل ،توسط عملگر  Transactionانجام میشوند.
  :Completeاین سطح ،دارای کلیه عملگرهای سطح  Transactionalمیباشد ،لیکن دارای عملگری اضافی به نام LockFeatureمیباشد که امکان قفل کردن عارضه مورد نظر را فراهم میآورد .عملگر  ،LockFeatureامکان
ویرایش عارضه مورد نظر را از کاربر سلب می نماید.
2

 -3-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به Extra SRS

در ادامه بحث پیکرهبندی سرویس  ،WFSتوضیحات مربوط به سومین بخش یعنی بخش پیکرهبندی  SRSاضافی
آورده شده است.
 ،SRSبیانگر سیستم مختصات الیه مکانی است ،WFS 1.1.0 .دارای این قابلیت است که سیستم تصویر خروجی
 GetFeatureرا به  SRSمورد نظر کاربر ،تغییر دهد .لیست  SRSهای مورد نظر مناسب ،بر مبنای نوع عارضه تعریف
میشود و  GeoServerامکان تغییر سیستم تصویر به هر  SRSپشتیبانی شده در پایگاه داده داخلی خود را میدهد.
 SRSای که کاربر می خواهد الیه مورد نظرش تحت آن انتشار یابد ،اصطالحاً  Declared SRSنام دارد .لیست
SRSهای موجود بهصورت فهرستی از کدهای  EPSGکه با کاما از یکدیگر جدا شدهاند ،در پنل مدیریتی WFS3

آورده میشوند (شکل .)34

شکل  : 34پیکرهبندی SRSهای اضافی و CRSهای اضافی

WFS

1 - Read-Only
2 - Spatial Reference System
3 - WFS Administration Panel
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 -4-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به GML

شکل  35به چهارمین بخش از پیکرهبندی سرویس  )GML( WFSاشاره میکند و توضیحات مربوط به این بخش،
بعد از این شکل ،آورده شده است.

شکل  :35گزینههای

پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به GML

 XML ،GMLای است که توسط  OGCبرای تعریف عوارض مکانی ارائه شده است ،GML .یک زبان مدلسازی
برای سیستمهای مکانی است و ضمناً یک فرمت تبادل برای تراکنشهای مکانی در بستر اینترنت میباشد.
نسخه قدیمی استاندارد  GMLکه  GML2نام دارد ،اطالعات مکانی را اعم از خصوصیات مکانی و غیر مکانی،
رمزگذاری میکند ،GML3 .نسخه کاملتر  GML2است که از شکلهای سهبعدی نیز (surfaceها و solidها)
پشتیبانی میکند .در ضمن  GML3دارای قابلیت پیشرفته تر دیگری نیز میباشد ،GML3 .سایز implementation

را ساده سازی کرده و کاهش داده است و این کار را با فراهم نمودن امکان انتخاب قسمتهای ضروری توسط کاربر،
میسر ساخته است.
سایر قابلیتهای اضافه شده در  GML3عبارتند از :پشتیبانی از هندسههای پیچیده ،سیستمهای مرجع مکانی و
1

زمانمند  ،توپولوژی ،واحدهای اندازهگیری ،فراداده ،دادههای گرید و استایلهای پیش فرض برای نمایش Coverage

(رستری) و عارضه (برداری) است.
درخواستهای  GML 3.2 ،WFS 2.0.0را بهعنوان فرمت پیش فرض برمیگردانند .درخواستهای  WFS 1.1.0نیز
 GML3را بهعنوان فرمت پیش فرض برمیگردانند و درخواست  WFS 1.0.0نیز  GML2را بهعنوان فرمت پیش
فرض برمیگردانند .برای هر کدام از فرمتهای  GMLپشتیبانی شده توسط  GeoServerفرمتهای  SRSمتفاوتی
قابل انتخاب است .این فرمتها در زیر شرح داده شدهاند .اما قبل از تشریح این فرمتها ،بهتر است اشارهای به
مفاهیم  URL1 ،URI2و  URN2شود ،چراکه گاهی به دلیل تشابه اسمی ،با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند .توضیح
این مطلب در ادامه ،آورده شده است.
1 - Spatial and Temporal Reference Systems
2 - Uniform Resource Identifier
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 :EPSG Codeعدد  EPSGمعمول را در فرمت ( EPSG: XXXXمثالً  )EPSG:4326برمیگرداند .این فرمت ،مختصاتهای مکانی
را بهصورت ) longitude/latitude (x/yقالببندی میکند.
 :OGC HTTP URLیک  URLرا که هر کد  EPSGرا تشخیص میدهد ،برمیگرداند (مطابق با فرمت زیر).
http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#xxxx
مانندhttp://www.opengis.net/gml.srs/epsg.xml#4326 :

این فرمت ،مختصاتهای مکانی را بهصورت ) longitude/latitude (x/yقالببندی میکند .این فرمت ،قرارداد 3پیش
فرض  GML 2 SRSاست.
 :OGC Experimental URNیک  URNکه هر کد  EPSGرا تشخیص میدهد ،برمیگرداند( urn:x-OGC:def:crs:EPSG:xxxx :مثالً urn:x-

 .)OGC:def:crs:EPSG:4326این فرمت ،قرارداد اصلی GML 3 SRS 4بود.
 :OGC URN(فقط  )WFS 1.1.1فرمت  colon delimitedرا برمیگرداند( urn:OGC:def:crs:EPSG::xxxx :مثالً
 .)urn:OGC:def:crs:EPSG::4326این فرمت ،قرارداد بازنگری شده  GML 3 SRSاست و پیش فرض برای GML

 3.2است .این فرمت ،دادهها را به همان ترتیب سنتی محورهای مختصات سیستمهای کارتوگرافی و مکانی (یعنی
 )latitude/longitude y/xقالببندی میکند.
 :OGC HTTP URIیک  URIکه هر کد  EPSGرا تشخیص میدهد ،برمیگرداند:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx
مانندhttp://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 :

1 - Uniform Resource Locator
2 - Uniform Resource Name
3 - Convention
4 - Original
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برای هر نوع ( GMLکه در باال به آنها اشاره شد) ،یک  Check Boxبه اسم  Override GML Attributesوجود
دارد .انتخاب این  Check Boxباعث میشود که قسمتهای مختلف طرحواره 1در فایل  XMLمربوطه ،به ساختار
اولیه برگردند .در اینجا منظور از طرحواره ،فایل  XMLای است که قالب کلی و ساختار یک پاسخ را مشخص
میکند.
 -5-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به Conformance

شکل  ،36به پنجمین بخش از پیکرهبندی سرویس  )Conformance( WFSاشاره میکند و توضیحات مربوط به این
بخش ،بعد از این شکل ،آورده شده است.

شکل  :36گزینههای پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به

Conformance

تنظیم این قسمت در نحوه کار کرد  ،GeoServerبسیار مهم است .بهطور پیش فرض GeoServer ،از فایل طرحواره
 WFSداخلی خود بهمنظور رمزگذاری پاسخهای  WFSاستفاده میکند ،GeoServer .این کار را با ایجاد نمودن
قسمتی به نام ( schemaLocationدر فایل  GMLخروجی) که به فایل طرحواره داخلی مذکور ،ارجاع دارد ،انجام
میدهد .کد زیر ،مثالی از  GMLخروجی است که بهطور پیش فرض تولید میشود:

قسمت  xsi:schemaLocationمستقیماً به instance

( GeoServerمانند  Geo_dgn_WMTSدر سازمان

نقشهبرداری) و همچنین  WFS-basic.xsdمرتبط (لینک) است (کد باال) .این بدان معنی است که کاربران باید به
 GeoServerمتصل شوند و فایل طرحواره را دانلود کنند ،بدون اینکه بدانند آیا این فایل با طرحواره – WFSکه در
سایت  http://schemas. opengis.netانتشار یافته است -سازگاری دارد یا خیر.
رفع این مسئله ،با فعال کردن  Check Boxمربوطه یعنی  Encode canonical WFS schema locationمیسر
خواهد شد .به عبارت دیگر ،فعال کردن این  ،Check Boxرفتار پیش فرض  GeoServerرا تغییر میدهد و پاسخ
1 - Schema
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 WFSرا با استفاده از  schemaLocationرمزگذاری میکند ،به نحوی که این بار schemaLocation ،به
آدرس http://schemas. opengis.netاشاره دارد (مطابق کد زیر) .به این ترتیب ،اعتبارسنجی طرحواره تسهیل
خواهد شد.

در واقع ،با فعال شدن  Check Boxمذکور xsi:schemaLocation ،شامل لینکی خواهد بود که به مستندات
طرحواره  WFSرسمی متصل است .اکنون کاربران ،بعد از اتصال ،میتوانند اطمینان داشته باشند که یک طرحواره
رسمی  WFSبرای مجموعه داده ایشان استفاده میشود.
 -6-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به Encode response with

شکل  37به ششمین بخش از پیکرهبندی سرویس  )Encode response with( WFSاشاره میکند و توضیحات
مربوط به این بخش ،بعد از این شکل ،آورده شده است.

شکل  :37گزینههای پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به

Encode response with

انتخاب هر یک از این دو گزینه ،نحوه رمزگذاری عوارض را در پاسخ  WFS 1.1.0تعیین میکند .اگر گزینه اول
(پیش فرض) انتخاب شود ،همه عوارض در قالب یک المان ) ،XML (gml:featureMembersرمزگذاری میگردند.
این گزینه ممکن است باعث ایجاد خروجی نامعتبر در بعضی از شرایط شود ،زیرا این گزینه اجازه رمزگذاری عوارض
مشابه 1را نمیدهد.
در صورت انتخاب گزینه دوم شکل  ، 37هر کدام از عوارض ،در المانی مجزا رمزگذاری میگردند .به عبارت دیگر ،هر
عارضه ،در المان  gml:featureMembersقرار میگیرد.

1 - Duplicate

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
48

این تنظیم را میتوان بهطور دستی (بدون استفاده از رابط کاربر وبی )GeoServerنیز انجام داد .بدین منظور فایل
 XMLرا از مسیر  ،GeoServer_data_dir/wfs.xmlدر یک نرمافزار ویرایشگر باز کنید و دو خط کد زیر را قبل از
 tagپایانی ،اضافه کنید.

 -7-2-2-3گزينههاي پیکرهبندي  -WFSقسمت مربوط به فرمت خروجيSHAPE-ZIP

شکل  38نیز قسمت آخر پیکرهبندی سرویس  WFSرا که مربوط به فرمت خروجی  SHAPE-ZIPاست ،نشان
میدهد.

شکل  :38گزینههای پیکرهبندی  -WFSقسمت مربوط به

SHAPE-ZIP output format

فعال کردن  Check Boxمربوطه یعنی  Use ESRI WKT format SHAPE-ZIP generated.prj filesعمل
دستکاری و تغییر این مسئله که چگونه سیستم تصاویر 1در فرمت خروجی  Zipشده  ،Shapefileرمزگذاری میشود
را انجام میدهد .اگر این  ، Check Boxفعال نشود ،فرمت  OGC WKTاستفاده خواهد شد .اگر این Check Box

فعال شود ،فرمت  ESRI WKTاستفاده خواهد شد.
به بیان دیگر ،با فعال کردن این  ، Check Boxامکان دانلود  shapefileانتشار یافته ،به همراه فایل  prjآن (حاوی
تنظیمات سیستم تصویر مطابق با استاندارد  )ESRIفراهم است .اما قبل از آن الزم است فایلی تحت عنوان
 esri.propertiesرا در مسیر  …\webapps\name of GeoServer instance\data\user_projectionsقرار داد .این
فایل در اینترنت قابل جستجو و دسترسی است.
مثال زیر ،یک نمونه از سی ستم مرجع مکانی الیه دانلود شده را که تحت استاندارد  ESRIمیباشد و به همراه الیه
مذکور در اختیار کاربر قرار گرفته ،نشان میدهد:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.25722356
]]3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433

 3-3تولید  WMTSدر نرمافزار GeoServer

1 - Projections
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میتوان با استفاده از نرمافزار  WMTS ،GeoServerرا مبتنی بر  WMSایجاد نمود .در نرمافزار  GeoServerقسمتی
به نام  GeoWebCacheوجود دارد که یک برنامه مبتنی بر  javaاست و برای  cacheکردن (ذخیره کردن) تایلها
یا تصاویری از نقشههایی که از منابع مختلف نشأت گرفته (مانند  )WMSمورداستفاده قرار میگیرد .با استفاده از
 ،GeoWebCacheمیتوان سرویسهای مختلفی نظیر  Google Maps KML ،2TMS ،WMTS ،1WMS-Cو
 Virtual Earthرا ایجاد نمود .با ایجاد این سرویسها ،ارائه و نمایش تصاویر نقشهای ،با سرعت بیشتر انجام میگیرد.
همچنین این برنامه کاربردی برای تعامل با Clientهای  ،WMSقابلیت ترکیب و به هم چسباندن دوباره تایلها را
دارد.
برای ایجاد این سرویس ابتدا باید تایلهایی در چند سطح 3از سرویس  WMSاین فایل ایجاد نمود .بدین منظور در
قسمت  ،Tile Cachingبا کلیک بر روی  ،Tile Layersپنجره شکل  39باز میشود:

شکل  :39پنجره  Tile Layersبرای ایجاد تایلها از فایل مورد نظر

طبق شکل  ،39برای شروع ساخت تایلها با کلیک بر روی گزینه  ،Seed/Truncateپنجره شکل  40باز میشود:

1 - Web Mapping Service - Cached
2 - Tile Map Service
3 - Level
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شکل  :40پنجره تنظیمات الزم ،قبل از شروع فرآیند تایل سازی

در قسمت  ،Grid Setگزینه  EPSG:900913را انتخاب میکنیم .البته میتوان گزینه  EPSG:4326را فعال گذاشت.
دو قسمت  Zoom startو  ،Zoom stopمربوط به سطوح تایلها هستند .منظور از سطح  ،1اصل الیه میباشد .با
کلیک بر روی دکمه  ،Submitپنجره بعد باز میشود (شکل .)41
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شکل  :41پنجره نمایشگر میزان پیشرفت فرآیند تایل سازی

گزینه  ،Estimated # of tilesتعداد همه تایلهایی است که باید ساخته شوند و گزینه  Tiles completedنیز تعداد
تایلهایی است که تا لحظه مشاهده توسط  GeoServerساختهشده است .با کلیک بر روی گزینه  ،Refresh listعدد
مربوط به  Tiles completedافزایش مییابد که حاکی از پیشرفت عملیات ساخت تایلها است.
طبق شکل  ،42با کلیک روی گزینه  ،EPSG:900913/pngمیتوان به پیشنمایش تایلها اقدام نمود.

شکل  :42تنظیمات مربوط به پیش نمایش فایل  ،DGNبا تکیه بر تایلهای ساخته شده از آن

در شکل  ،43زوم نمایشی نقشه در سطح  5قرار دارد ،زیرا این زوم به اندازه پنج خانه باالتر از حداقل زوم نمایشی
آمده است .الزم به ذکر است که عدد زوم بزرگتر معادل انجام  Zoom Inبیشتر است.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
52

شکل  :43ایجاد کردن تایلهای نقشه با زوم آن

نکته :اگر تایلها ،تا سطح مثالً  12ساخته شده باشند و در هنگام پیشنمایش نقشه ،زوم را در سطح  13یا بزرگتر
قرار دهیم ،در این صورت ،تایلهای زوم  13یا بزرگتر ،در همان محدودهای از نقشه که قابل رویت بوده ،ایجاد و
ذخیره میشوند.

 4-3تولید  WPSدر نرمافزار GeoServer
 ،WPSسه عملگر زیر را برای جستجو و اجرای پردازشهای مکانی ارائه میکند:
 :GetCapabilities −اطالعات کلی درباره یک سرویس پردازشی پیادهسازی شده از قبیل روشهای دسترسی
و عملگرهای آن را ارائه میدهد.
 :DescribeProcess −توضیحاتی از قبیل نوع و فرمت ورودیها و خروجیها و نیز مقادیر مجاز تابع پردازش
را ارائه میکند.
 :Execute −تابع پردازشی مورد نظر را اجرا میکند.
جزئیات تنظیمات این عملگرها ،در بخش  3-4-3آورده شده است ،GeoServer .تحلیلها را به پنج گروه زیر
تقسیمبندی میکند .این تقسیمبندی ،با پنج پیشوند که بهصورت یک نام اختصاری بوده و مقابل هر یک از آنها ،نام
کامل آنها نیز آورده شدهاند ،نشان داده میشود.
−

JTS:

Java Topology Suite
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−

geo:

geometry processes

−

ras:

raster processes

−

vec:

vector processes

−

gs:

GeoServer-specific processes

گروه توابع  geoو  ،JTSخروجی توابع تحلیلی را بهصورت متنی ارائه میکنند .اما گروه توابع  gsو  ،vecعالوه بر
دریافت ورودیها بهصورت متنی ،امکان این را دارند که اصل الیه برداری و یا  WFS ،URLالیه را بهعنوان ورودی
دریافت کنند .توابع  rasنیز مشابه با توابع  vecیا  gsهستند ،با این تفاوت که مربوط به دادههای رستری هستند.
برای فهم بهتر مطالب ،نمونههای عملی در بخشهای  5-4-3 ،4-4-3و  6-4-3این راهنما آورده شدهاند .از آنجایی
که پرداختن به همه توابع تحلیلی  WPSبه دلیل تعدد این توابع امکان پذیر نیست ،مثالهای ذکر شده صرفاً مربوط
به تابع تحلیلی  bufferمیباشند.

 1-4-3نصب افزونه  WPSدر GeoServer
برای بهرهمندی از  WPSدر  ،GeoServerابتدا ،باید افزونه مربوط به این سرویس را روی  GeoServerنصب نمود.
باید توجه داشت که نسخه افزونه با نسخه  ،GeoServerهماهنگی داشته باشد .مثالً اگر  GeoServerنسخه ،2.13.2
نصب شده است ،حتماً افزونه  WPSهمین نسخه نصب شود .دانلود  GeoServerو افزونههای آن به راحتی از طریق
وب سایت رسمی این نرمافزار ) (http://GeoServer.orgامکانپذیر است.
برای نصب افزونه  ،WPSصرفاً کافیست فایلها ی دانلود شده این افزونه را در مسیر زیر (مسیر نصب) کپی نمود .قبل
از آن بهتر است سرویس  Apache Tomcatرا متوقف و سپس اقدام به کپی این فایلها نمود.
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\GeoServer\WEB-INF\lib

بهعنوان مثال ،لیست فایلهای مربوط به افزونه  ،WPSدر شکل  44نشان داده شده است.

شکل  -44لیست فایلهای مربوط به

افزونه WPS

با کپی فایلهای فوق در مسیر مربوطه ،افزونه  WPSنرمافزار  GeoServerنصب میشود و آماده استفاده میگردد.
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اگر صفحه مربوط به ورود کاربر در  GeoServerمالحظه شود ،در قسمت  ،Service Capabilitiesکلمه  WPSبه
چشم میخورد (شکل  .)45این امر حاکی از درست نصب شدن افزونه  WPSمیباشد.

شکل  GeoServer :45مجهز به

افزونه WPS

 2-4-3فعال نمودن  WPSدر  GeoServerبراي  Workspaceموردنظر و انجام
تنظیمات مربوط به آن
برای فعال کردن  WPSدر  ،GeoServerابتدا باید اقدام به ساخت ( Workspaceمثالً در اینجا  )NCC_GISنمود و
در داخل آن WPS ،را فعال کرد .در صورت موجود بودن  Workspaceمورد نظر ،فقط کافیست داخل آن ،گزینه
WPSرا فعال نمود.

نحوه فعال کردن این سرویس به این صورت است که گزینه  ،WPSدر پنجره ساخت ( Workspaceدر قسمت
 )Servicesعالمت (تیک) زده میشود( .کادر نشان داده شده در شکل .)46
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شکل  :46فعال کردن  WPSبرای NCC_GIS Workspace

بعد از  saveکردن پنجره فوق ،روی لینک  WPSکلیک میشود (شکل )47

شکل  :47لینک  WPSبرای ورود به صفحه پیکرهبندی این سرویس

با کلیک بر روی لینک  WPSدر شکل  ،47صفحه پیکرهبندی ( WPSشکل  )48باز میگردد .در شکل  ،48در لیست
انتخابی  ،Workspaceنام  Workspaceمورد نظر که در مرحله قبل به آن اشاره شد ،انتخاب و پیکرهبندی
(تنظیمات) پیش فرض قبول و روی دکمه  Submitدر پایین شکل  48کلیک میشود.
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شکل  :48مشخص کردن  Workspaceمورد نظر در پنجره پیکرهبندی WPS

 3-4-3شرح مختصري بر عملگرهاي  WPSدر GeoServer
همانطور که پیشتر اشاره شد WPS ،در  GeoServerدارای سه عملگر میباشد .درخواست عملگرهای  ،WPSدر
قالب ( HTTPبهصورت  POSTیا  )GETبه سرور ارسال میشود .بهعنوان مثال ،درخواست عملگر ،Executeحاوی
ورودیها ،نام تابع تحلیلی مورد نظر و تنظیمات مربوط به خروجی این تابع میباشد .در این بخش ،در خصوص این
عملگرها ،توضیحاتی ارائه میگردد.
 -1-3-4-3عملگر GetCapabilites

با کلیک بر روی عدد نسخه  WPSکه در کادر شکل  45نشان داده شده ،اطالعات مختصری در مورد سروری که
 WPSرا ارائه می کند و نیز لیست تمامی توابع تحلیلی قابل ارائه به کاربر توسط  GeoServerموجود در این سرور،
نشان داده میشود .میتوان به جای کلیک بر روی لینک مذکور ،عملگر  GetCapabilitiesمربوط به  WPSرا با درج
 URLزیر ،در مرورگر کاربر و ارسال این درخواست به سرور نیز اجرا نمود که در هرحال ،نتیجه ،یکسان خواهد بود.
http://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=GetCapabilities
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در دستور باال ،Geo_Fars ،نام  GeoServerموجود در  Apache Tomcatمیباشد .میتوان به جای عبارت
 IP ،localhostسروری را که  GeoServerروی آن نصب است ،درج نمود ،9090 .شماره  portاختصاص یافته به
 Apache Tomcatاست .بقیه موارد در دستور باال ،واضح میباشند.
با اجرای عملگر  ،GetCapabilitesصفحهای حاوی کدهای  XMLباز خواهد شد که قسمتی از آن ،در شکل 49
آورده شده است .بهعنوان نمونه ،توضیحات مربوط به تابع تحلیلی ( bufferزیرمجموعه گروه  )JTSدر کادر شکل 49
نشان داده شده است ID .یا شناسه این تابع JTS:buffer ،میباشد که میان دو برچسب > <ows:Identifierقرار
گرفته است (خط دوم کد داخل کادر شکل  49را ببینید).

شکل  :49کد  XMLحاصل از اجرای عملگر GetCapabilities

 -2-3-4-3عملگر DescribeProcess

این عملگر جزئیات کاملتری را در مورد تابع تحلیلی مورد نظر به کاربر ارائه میکند .به عبارت دقیقتر ،با مشخص
نمودن  IDیا شناسه تابع مورد نظر و ارسال درخواست  DescribeProcessبه سرور ،میتوان اطالعات مربوط به تابع
را از  GeoServerدریافت نمود .بهعنوان مثال ،ارسال درخواست  DescribeProcessبه  GeoServerبرای تابع
 JTS:bufferتوسط دستور زیر انجام میگیرد:
http://localhost:9090/Geo_Fars/ows?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&Identifi
er=JTS:buffer

با اجرای دستور فوق ،صفحهای شامل کدهای  XMLباز میشود که اولین قسمت آن ،مربوط به انواع ورودیهای
متنی است که تابع تحلیلی  JTS:bufferقبول میکند .این قسمت در شکل  50نشان داده شده است:
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شکل  :50کد  XMLحاصل از اجرای عملگر  DescribeProcessبرای تابع تحلیلی ( JTS:bufferانواع ورودیهای متنی تابع)

همانطور که از شکل  50مشخص است ،این تابع 7 ،نوع ورودی متنی را میتواند دریافت کند .قبل از هرکدام از این
ورودیها ،عبارت  MimeTypeدرج شده است ،1Mime .استانداردی است که با استفاده از آن میتوان فایلهای
غیرمتنی (فایلهای نرمافزار های مختلف ،تصاویر ،ویدئوها و  )...را در بستر شبکه ارسال نمود .قبل از ایجاد این
استاندارد ،صرفاً امکان ارسال فایلهای متنی ساده میسر بود .این استاندارد ،به منظور ایجاد امکان پیوست فایلهای
غیر متنی به ایمیلهای ارسالی ،تدوین شده است.
همانطور که در شکل  50مشخص است ،ورودیها ،میتوانند بهصورت چند نوع کلی ( XMLکادر اول ،دوم و سوم
شکل ( WKT ،)50کادر چهارم شکل ( JSON ،)50کادر پنجم شکل  )50و ( GMLکادر ششم و هفتم شکل  )50به
تابع وارد شوند.
الزم به ذکر است اگر کاربر قصد اخذ خروجی در قالب متن را داشته باشد ،انواع خروجیها ،مشابه با  7نوع ورودی
است که به آنها اشاره شد ،از این رو از تکرار آنها پرهیز میشود.
در شکل  ،51آرگومانهای ورودی تابع  JTS:bufferبا کادرهای  1تا  6مشخص شدهاند.

1 - Multipurpose Internet Mail Extensions
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شکل  :51کد  XMLحاصل از اجرای عملگر  DescribeProcessبرای تابع تحلیلی ( JTS:bufferآرگومانهای تابع)

این آرگومانهای ورودی عبارتند از:
 −کادر شماره  distance ،1یا عرض  bufferاست .واحد این طول ،همان واحد به کاررفته در فایل ورودی
میباشد.
 −کادر شماره  ،2نوع عدد در نظر گرفته شده برای عرض  bufferبوده که نوع آن( double ،اعشاری) میباشد.
 −کادر شماره  quadrantSegments ،3یا تعداد نقاط در ربع دایره بوده که برای ترسیم  bufferاستفاده
میشوند .هر قدر تعداد این نقاط بیشتر باشد ،شکل  bufferبا دقت بیشتری استخراج و ترسیم میشود.
 −کادر شماره  ،4نوع عددی است که باید برای  quadrantSegmentsتعیین شود .این نوع( int ،عدد صحیح)
میباشد.
 −کادر شماره  capStyle ،5بوده که سه حالت را برای نحوه نمایش نقاط ابتدا و انتهای  bufferمشخص
میکند.
 −کادر شماره  ،6گزینههایی است که میتوان برای سه حالت  capStyleتعیین نمود .این گزینهها عبارتند از:
 Flat ،Roundو Square
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بهطور کلی ،خروجی  ، DescribeProcessعبارتست از :انواع مجاز ورودی تابع تحلیلی ،انواع خروجی این تابع و نیز
مقادیر و واحدهای مجاز برای آرگومانهای تابع.
 -3-3-4-3عملگر Execute

برای اجرای توابع تحلیلی از عملگر  Executeاستفاده میشود .درخواست اجرای این عملگر را میتوان بهصورت
 HTTP GETیا  HTTP POSTبه سرور ارسال کرد .هر دوی این موارد ،بهصورت یک  ،URLمیباشند.

 4-4-3مثال  :1ايجاد  bufferحول يک عارضه نقطهاي (ورودي و خروجي تابع ،هر
دو متني هستند)
هدف در این مثال ،ایجاد ( bufferبا تابع تحلیلی  )JTS:bufferحول نقطهای به مختصات ) (0,0و به شعاع واحد
است .ورودیها و خروجیها از نوع متنی در نظر گرفته شدهاند.
برای شروع کار ،باید وارد پنجره  WPS request builderشد .بدین منظور از ستون چپ  GeoServerکه حاوی
دستورات مختلف است ،روی  Demoکلیک میکنیم (کادر مشخص شده در شکل .)52

شکل  :52لینک  Demosبرای ورود به قسمت مربوط دموهای GeoServer

بعد از کلیک روی  ،Demosشکل  53رویت میشود:
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شکل  :53لینک  WPS request builderبرای اجرای توابع تحلیلی مکانی

با کلیک بر روی  WPS request builderدر شکل  ،53پنجره  WPS request builderباز میشود که محتویات آن،
در شکل  54نشان داده شدهاند.
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شکل  :54پنجره  WPS request builderحاوی تنظیمات مربوط به تابع تحلیلی

JTS:buffer

در این مثال ،ورودی تابع ( JTS:bufferکادر شماره  1شکل  ،)54یک نقطه به مختصات ) (0,0بوده و قرار است
( bufferدایرهای) به شعاع واحد ،حول آن ترسیم شود.
بدین منظور این نقطه بهصورت )( POINT (0 0کادر شماره  4شکل  )54در قسمت ورودی وارد میشود .همانطور
که قبالً اشاره شد ،توابع تحلیلی با پیشوند  ،JTSورودی را بهصورت متنی دریافت میکنند و خروجی را نیز بهصورت
متنی ارائه میدهند .لذا در قسمت ( Input geometryکادر شماره  )2که مربوط به تعیین نوع ورودی است ،گزینه
 TEXTانتخاب میشود .کادر شماره  3نیز مربوط به زیرفرمتهای ورودی است که در این مثال ،هر یک از
گزینههای موجود در آن را (بهغیر از  ،)application/jsonمیتوان انتخاب نمود .اگر گزینه  application/jsonانتخاب
شود ،نقطه ) (0,0باید بهصورت }] {"type":"Point","coordinates":[0,0مشخص شود.
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برای عرض  ،bufferدر قسمت ( distanceکادر شماره  5شکل  ،)54عدد دلخواه  1وارد میشود .در قسمت
( quadrantSegmentsکادر شماره  )6نیز عدد دلخواه  2وارد شده است .این بدین معنی است که هر ربع دایره
 ،bufferبه د و قسمت تقسیم شده و مختصات سه نقطه ابتدا ،وسط و انتهای این کمان ،در خروجی متنی ارائه
خواهند شد .در قسمت  capStyleمیتوان گزینههای  Round ،Flatو یا  Squareرا انتخاب نمود که مربوط به شکل
هندسی  bufferمیباشد.
در کادر شماره  8میتوان فرمتهای مختلف خروجی را انتخاب کرد .اگر فرمت  XMLبا  subtypeبا مقدار
 gml/3.1.1انتخاب شود ،بعد از کلیک بر روی دکمه ( Execute processکادر شماره  )10که وظیفه اجرای تابع
تحلیلی را بر عهده دارد ،خروجی بهصورت زیر ،در یک پنجره جدید باز خواهد شد:

برای واضحتر بودن ،در زیر هر جفت  xو  yمربوط به هر یک از نقاط  bufferدایرهای ،یک خط ترسیم شده است.
یعنی از نقطه ) (1,0در راستای ساعتگرد میچرخد تا مجدداً به همین نقطه برسد.
اگر فرمت  XMLبا  subtypeبا مقدار  gml/2.1.2انتخاب شود ،خروجی بهصورت متن باال خواهد بود با این تفاوت که
تعداد ارقام بعد از اعشار بیشتر بوده و بین هر جفت نقطه ،یک کاما قرار داده میشود (متن زیر).

اگر فرمت  application/wktانتخاب شود ،فایلی با عنوان  result.wktدانلود خواهد شد که نوع آن متنی است و
محتویات آن بهصورت زیر بوده که صرفاً مختصات سه نقطه از دایره  bufferدر آن نشان داده شده است.

اگر فرمت  application/jsonانتخاب شود ،خروجی بهصورت زیر خواهد بود.

اگر فرمت  application/gml-3.1.1انتخاب شود ،فایلی با عنوان  result.xmlبهعنوان خروجی دانلود میشود و
محتویات آن بهصورت زیر است:
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اگر فرمت  application/gml-2.1.2انتخاب شود ،خروجی فایلی با عنوان  result.xmlاست که دانلود میشود و
محتویات آن بهصورت زیر است:

تفاوت آن با فایل  result.xmlقبلی در این است که تعداد ارقام بعد از اعشار بیشتر بوده و بین هر جفت نقطه ،یک
کاما قرار داده شده است.
با کلیک بر روی دکمه ( Generate XML from process inputs/outputsکادر شماره  9شکل  ،)54میتوان همه
آرگومانهای تابع و نیز فرمت خروجی تحلیل را بهصورت  GMLدر یک پنجره جدید مشاهده نمود .این ،GML
درواقع ،درخواست اجرای تابع  bufferبوده که تحت فرمت  ،HTTP POSTبه سرور ارسال شده و جواب را اخذ
میکند .یعنی با کلیک بر روی دکمه ( Executeکادر شماره  10شکل  ،)54این  GMLتولید شده و به سرور ارسال
میشود.

 5-4-3مثال  :2ايجاد  bufferحول عوارض خطي (ورودي تابع ،اليه و خروجي از
جنس متن يا اليه است)
هدف در این مثال ،ایجاد ( bufferبا تابع تحلیلی  )gs:BufferFeatureCollectionحول عوارض الیه
 Asphalt_Road_Centerline_Lو به شعاع واحد است .ورودی این تابع ،میتواند خود الیه یا مختصات عوارض آن
الیه بهصورت متنی باشد (در این مثال ،اصل الیه بهعنوان ورودی داده شده است) و خروجی نیز میتواند از نوع
متنی یا همجنس الیه ورودی (مثالً  )shapefileباشد .در این مثال ،ورودی ،خود الیه است.
شکل  55پیش نمایشی از الیه مذکور را نشان میدهد:
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شکل  :55پیش نمایش الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lدر

GeoServer

برای انجام این مثال ،در شکل  ،56آرگومانهایی که الزم است برای انجام تابع تحلیلی تنظیم شوند ،درج شدهاند.
در این مثال ،تابع تحلیلی  bufferبا پیشوند  (gs:BufferFeatureCollection) gsانتخاب شده است (کادر شماره
1شکل  .)56همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،گروه توابع  ،gsاین قابلیت را دارند که عالوه بر کار کردن با متن،
بهعنوان ورودی و خروجی ،خود الیه را بهعنوان ورودی دریافت نمایند و خروجی را از جنس همان الیه (یا متن)
ارائه نمایند.
بدین منظور الزم است در قسمت ( Input feature collectionکادر شماره  ،)2گزینه  VECTOR_LAYERو در
کادر شماره  3الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lکه قبالً در  GeoServerانتشار یافته ،انتخاب شوند .در کادر
شماره  4نیز عدد مربوط به عرض  bufferوارد میشود.
در کادر شماره  5انواع خروجی تابع ،قابل انتخاب است .برای اخذ خروجی باید روی دکمه ( Execute processکادر
شماره  )6کلیک نمود.
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شکل  :56پنجره  WPS request builderحاوی تنظیمات مربوط به تابع تحلیلی ( gs:BufferFeatureCollectionورودی ،خود الیه و
خروجی ،متنی)

اگر

در

کادر

شماره

5

گزینههای

text/xml;subtype=wfs-collection/1.0

یا

 text/xml;subtype=wfs-collection/1.1انتخاب شوند ،خروجی متنی نتیجه تابع تحلیلی در یک پنجره جدید
بهصورت زیر ،باز خواهد شد .اعداد زیر ،خروجی تابع تحلیلی  bufferبوده و بیانگر مختصات نقاط مختلف از buffer

در این قالب میباشند.
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اگر در کادر شماره  5نوع  application/jsonانتخاب شود ،خروجی تابع مجدداً بهصورت متنی بوده و نتیجه بهصورت
زیر است:

اگر در کادر شماره  5نوع  application/wfs-collection/1.0یا  application/wfs-collection/1.1انتخاب شود،
خروجی یک فایل  XMLخواهد بود که روی هارد ذخیره میشود .بهعنوان نمونه ،قسمتی از خروجی نوع
 application/wfs-collection/1.1در زیر نشان داده شده است .اعداد نشان داده شده ،بیانگر مختصات نقاط مختلف
از  bufferترسیم شده حول تک عارضه موجود در الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lمیباشند.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
68

اگر نوع  application/zipانتخاب گردد shapefile ،بر روی هارد دیسک دانلود میشود که حاوی  bufferترسیم شده
حول عوارض الیه میباشد .از آن جایی که فایل ورودی ،در فرمت  shapefileبوده ،خروجی تولید شده نیز در فرمت
 shapefileمیباشد.

 6-4-3مثال  : 3ايجاد  bufferحول عوارض خطي (ورودي تابع WFS ،است)
هدف در این مثال ،ایجاد ( bufferمجدداً با تابع تحلیلی  )gs:BufferFeatureCollectionحول عوارض الیه
 Asphalt_Road_Centerline_Lو به شعاع واحد است .در این مثال ،خروجی تابع ،الیه مکانی میباشد .همچنین
این بار برای معرفی ورودی ،به جای اصل الیه یا متن ،آدرس  WFSالیه مذکور درج میشود .این درخواست با
استفاده از عملگر  GetFeatureنوشته میشود که در بخش  2-2-3در مورد آن شرح داده شده است .این درخواست
بهصورت زیر نوشته خواهد شد:
http://localhost:9090/Geo_Fars/NCC_GIS/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&ty
peNames=%20NCC_GIS:Asphalt_Road_Centerline_L

چگونگی تنظیم پارامترهایی که باید برای ایجاد  bufferدر این مثال ،تنظیم شوند ،در شکل  57آورده شدهاند:
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شکل  :57پنجره  WPS request builderحاوی تنظیمات مربوط به تابع تحلیلی ( gs:BufferFeatureCollectionورودی URL ،و
خروجی)shapefile ،
در کادر شماره  1شکل  ،57نام تابع تحلیلی مورد نظر انتخاب میشود .در اینجا تابع gs:BufferFeatureCollection

انتخاب شده است .در قسمت  ،Input feature collectionگزینه  REFERENCEانتخاب میشود (کادر شماره .)2
علت انتخاب این گزینه این است که قرار است آدرس و لینک دسترسی به الیه مکانی مورد نظر ،معرفی شود ،نه خود
الیه.
در کادر شماره  ،3گزینه  GETانتخاب میشود .همانطور که پیشتر بهطور مختصر اشاره شد GET ،یکی از متدهای
درخواست در بستر شبکه است که توسط پروتکل  HTTPپشتیبانی میشود.
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در کادر شماره  4که مربوط به  Mime typeاست ،گزینه  text/xml; subtype=wfs-collection/1.1انتخاب میشود.
همانطور که در شکل دیده میشود subtype ،از جنس  WFSو نسخه آن  1.1معرفی شده است .علت این که نسخه
 WFSبرابر با  1.1تعیین شد این است که در  URLدسترسی به الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lنسخه WFS

برابر با  1.1آورده شده است .آدرس کامل درخواست این الیه در ابتدای مثال  3ذکر شده بود.
در کادر شماره  URL ،5مذکور درج میشود .در کادر شماره  ،6عدد مربوط به عرض  bufferوارد میشود که در این
مثال ،عدد  2برای آن در نظر گرفته شده است .در کادر شماره  7نیز ،نوع خروجی تعیین میشود .از آن جایی که در
این مثال ،هدف ،دانلود الیه مکانی  bufferاست ،نوع  application/zipانتخاب میشود.
در نهایت با کلیک بر روی دکمه ( Execute Processکادر شماره  8شکل  ،)57فایلی فشرده ( )zippedبا عنوان
 result.zipدر مسیر پیش فرض سیستم عامل دانلود میشود .شکل  ،58نتیجه تحلیل این مثال را در  ArcGISنشان
میدهد.

شکل  :58خروجی تابع  )shapefile( gs:BufferFeatureCollectionکه در  ArcGISنمایش داده شده است

 5-3بهكارگیري  WPSدر نرمافزار QGIS
در بخشهای قبلی ،بهکارگیری توابع تحلیلی و اخذ نتایج از آنها در محیط  GeoServerشرح داده شد .در این
بخش ،بهکارگیری این توابع در نرمافزار  QGISبررسی میشود.
همانطور که در مثال ( 2بخش  )5-4-3نیز دیده شد ،خروجی توابع تحلیلی با پیشوند  gsو  ،vecمیتوانند از نوع
 text/xml;subtype=wfs-collectionنیز باشند .از آنجایی که این گونه خروجیها از نوع  WFSبوده (کلمه  WFSدر
عبارت باال بیانگر همین امر است) ،این خروجیها میتوانند توسط نرمافزارهایی نظیر  ،QGISقابل دستیابی باشند.
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در این قسمت ،با آورد ن مثالی عملی ،نشان داده خواهد شد که چگونه میتوان از طریق  QGISبه نتیجه یا خروجی
تابع تحلیلی  vec:BufferFeatureCollectionدست یافت .بدین منظور ابتدا الزم است ،افزونه مربوط به  WPSدر
 QGISنصب شود .نحوه نصب این افزونه در ادامه شرح داده خواهد شد.

 1-5-3نصب افزونه  WPSدر QGIS
در اینجا فرض بر این است که  QGISبر روی کامپیوتر کاربر نصب است .در ادامه الزم است دو پیش شرط به شرح
زیر رعایت شود:
 −اوالً :در  ،GeoServerباید گزینه  WFSمربوط به  Workspaceشامل الیههای مکانی مورد نظر که قرار است
نتایج تحلیل مکانی بر روی آنها در  QGISارائه شود ،فعال گردد (شکل  .)59زیرا این  WFSنرمافزار
 GeoServerاست که اصل الیه مکانی مورد نظر را در اختیار  QGISقرار میدهد و در این حالت است که
 QGISامکان اعمال توابع تحلیلی  WPSرا بر روی آن الیه خواهد داشت.

شکل  :59فعال کردن  WFSبرای  Workspaceبا نام

NCC_GIS

 −ثانیاً :باید  QGISامکان بهره گیری از توابع تحلیلی مهیا شده توسط سرورها (به واسطه  WPSنرمافزار
 )GeoServerرا داشته باشد .پیش نیاز این امر ،نصب افزونه  WPSدر  QGISاست.
برای

نصب

افزونه

WPS

نرمافزار

،QGIS

الزم

است

پس

از

دانلود

از

مسیر

اینترنتی

 ،https://plugins.qgis.org/plugins/wpsاین افزونه در مسیر …\QGIS Essen\apps\qgis\python\plugins
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(زیرمجموعهای از مسیر نصب  )QGISکپی شود .سپس  QGISرا باز کرده و روی دستور
 Manage and Install Pluginsکلیک میکنیم (شکل .)60

شکل  :60دستور  Manage and Install Pluginsبرای نصب و مدیریت

افزونهها در QGIS

با کلیک روی دستور باال ،پنجره افزونههای  QGISباز میشود (شکل  .)61در این پنجره ،تیک افزونههای WPS

گذاشته میشود (کادر مشخص شده در شکل  .)61با این کار ،این افزونه ،فعال میشود.

شکل  :61افزونههای موجود در QGIS

اکنون دکمهای با نام  WPS-Clientدر قسمت باالی نرمافزار  QGISایجاد شده است (کادر شکل .)62
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شکل  :62آیکن  WPS-Clientبرای اتصال به  GeoServerو استفاده از  WPSآن

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

 2-5-3مثال :ايجاد  bufferحول عوارض خطي در ( QGISورودي و خروجي تابع،
هر دو اليه هستند)
هدف در این مثال ،ایجاد ( bufferبا تابع تحلیلی  )vec:BufferFeatureCollectionحول عوارض الیه
 Asphalt_Road_Centerline_Lو به شعاع  ،5در نرمافزار  QGISاست .یعنی کاربر از داخل نرمافزار QGIS

درخواست  WPSمورد نظر خود را به سرور ( )GeoServerارسال میکند و جواب تحلیل مکانی خود را دریافت
مینماید.
برای اجرای این مثال ،ابتدا الزم است خود الیه نیز در  QGISاضافه شود .بدین منظور ،روی دکمه Add WFS

 Layerکلیک کنید (شکل .)63
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شکل  :63آیکن دستور  Add WFS Layerبرای اتصال به  GeoServerو استفاده از  WFSآن

با کلیک بر روی دکمه  ،Add WFS Layerپنجره شکل  64باز میشود:

شکل  :64پنجره درج آدرس شبکهای  WFSبرای اتصال  QGISبه

GeoServer

حال باید با درج آدرس  WFSالیه  ،Asphalt_Road_Centerline_Lامکان اتصال به الیه را در  QGISفراهم آوریم.
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برای اتصال  QGISبه ) GeoServerبه منظور بهرهگیری از  WFSتولید شده در  ،(GeoServerابتدا روی دکمه New

در پنجره شکل  ،64کلیک میکنیم تا پنجره شکل  65باز شود .این پنجره را بهصورت زیر تکمیل میکنیم:

شکل  :65ایجاد یک  WFS connectionجدید به  Workspaceمربوط به

NCC_GIS

نامی که در قسمت  Nameنوشته میشود ) ،(My_WFSدلخواه است .در قسمت  URLنیز ،آدرس  WFSمربوط به
 Workspaceکه  WFSبرای آن فعال شده ،درج میشود .در شکل  ،localhost ،65مترادف با  IPسروری است که
 GeoServerروی آن نصب شده است .میتوان به جای این عبارت IP ،سرور را قرار داد.
" ،"Geo_Farsنام  GeoServerمورد نظر در  Tomcatو " "NCC_GISنیز نام  Workspaceاست .با کلیک بر روی
دکمه  OKپنجره شکل  65مجدداً شکل  64رویت میشود.
اکنون با کلیک بر روی دکمه  Connectدر پنجره شکل  ،64پنجره این شکل به شکل  66در میآید .یعنی تمامی
الیههایی (دو الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lو  )Greenhouse_Aکه کاربر به آنها دسترسی دارد ،لیست
میشوند (شکل .)66
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شکل  :66اضافه شدن الیههای موجود در  Workspaceمربوط به  NCC_GISبه پنجره

با انتخاب الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lو کلیک بر روی دکمه  Addدر پنجره شکل  ،66این الیه به نرمافزار
 QGISاضافه میشود (شکل .)67

شکل  :67اضافه شدن الیه  Asphalt_Road_Centerline_Lدر

QGIS

بعد از دسترسی به الیه  ،Asphalt_Road_Centerline_Lروی دکمه ( WPS-Clientبه شکل  62رجوع کنید) در
 QGISکلیک کنید ،تا پنجره مربوط به  WPSباز شود (شکل .)68
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شکل  :68پنجره اتصال به  WPSنرمافزار  GeoServerبعد از کلیک بر روی آیکن WPS-Client

با کلیک بر روی دکمه  ،Connectشکل  69باز میشود:

شکل  :69تعریف یک اتصال جدید به  GeoServerبرای بهرهگیری از  WPSآن با استفاده از دکمه

 Newدر پنجره WPS-Client

در ادامه ،با کلیک بر روی دکمه  Newدر شکل  ،69پنجره شکل  70باز میشود:

شکل  :70تعریف نام دلخواه و  URLمربوط به  WFSبرای دسترسی به  WFSمربوط به NCC_GIS Workspace

در قسمت  Nameدر شکل باال ،نامی دلخواه برای اتصال  QGISبه  GeoServerدرج میکنیم .همانطور که دیده
میشود ،این اتصال My_WPS ،نامگذاری شده است.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
78

در قسمت  URLنیز آدرس شبکهای اتصال به  WFSمربوط به ( Workspace NCC_GISواقع در GeoServer

 )Geo_Farsدرج میشود .از آنجایی که  QGISباید به اصل الیه دسترسی داشته باشد تا بتواند روی آن تحلیل انجام
دهد ،در این آدرس باید کلمه کلیدی WFSدرج شود (شکل .)70
با فشردن دکمه  OKپنجره شکل  ،70مجدداً به پنجره شکل  69باز میگردیم .اکنون با کلیک بر روی دکمه
 ،Connectتمامی توابع تحلیلی که  WPSدر اختیار گذاشته ،لیست میشوند (شکل  .)71در این لیست ،تابعی که
قرار است استفاده شود vec:BufferFeatureCollection ،میباشد (کادر شکل .)71

شکل  :71انتخاب تابع تحلیلی  vec:BufferFeatureCollectionاز میان توابع تحلیلی

با فشردن دکمه  OKدر پنجره شکل  ،71پنجره شکل  72باز میشود.

 WPSنرمافزار GeoServer
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شکل  :72مشخص کردن الیه ورودی تابع تحلیلی  vec:BufferFeatureCollectionو تنظیم آرگومانهای آن

با مشخص نمودن الیه مورد نظر در کادر شماره  1شکل  72و عرض  bufferدر کادر شماره  2شکل  5( 72متر) و
سپس کلیک روی دکمه ( Runکادر شماره  3شکل  ،)72نتیجه تحلیل ،به  QGISاضافه میشود (شکل .)73

شکل  :73نتیجه تابع تحلیلی  buffer( vec:BufferFeatureCollectionبه عرض  5متر) که در  QGISنمایش داده شده است
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 4مباني ساخت سرويس فراداده بر اساس استاندارد ISO 19115
این استاندارد در بخش  3-2معرفی شد .در این بخش نحوه پیادهسازی این استاندارد شرح داده شده است.

 1-4راهنماي انتخاب اقالم فراداده براي زيرساخت داده مکاني سازمان
در این بخش راهنمای انتخاب اقالم فراداده برای محصوالت مختلف ارائه میشود .در قسمت  ،1-1-4حداقل اقالم
اجباری فراداده که تکمیل آن برای هر محصول ضروری بوده ،آورده شده است .قسمت  ،2-1-4شامل مواردی است
که بر اساس استاندارد  ،ISO19115بهعنوان حداقل موارد مورد نیاز فراداده توصیه شده و الزم است در صورت امکان
برای هر محصول تکمیل شوند.

باید توجه داشت که در انتخاب و استفاده از تمامی اقالم مذکور ،الزم است اقالم مورد نظر از مسیر مناسب و قید
شده ،مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس راهنمای انتخاب اقالم فراداده و با توجه به وضع موجود اقالم فراداده برای دادههای مکانی سازمان ،اقالم
فراداده محصوالت سازمان انتخاب شده و در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2جدول اقالم انتخاب شده فراداده
رديف

عنوان قلم

نام بسته

1

عنوان

2

عنوان دیگر

3

تاریخ ایجاد داده

4

تاریخ نشر داده

5

تاریخ بازنگری داده

6

سیستم تصویر

7

اطالعات شناسایی

سیتم مرجع

8

خالصه

9

واژه کلیدی

10

نوع ساختار مکانی

11

زبان (داده)

12

مجموعه حروف (زبان داده)

13

طبقه بندی موضوعی داده

14

قدرت تفکیک مکانی

15
16
17
18

اطالعات شناسایی

مخرج کسر مقیاس
فاصله (معادل مقیاس در داده رستری)
طول جغرافیائی حد غربی

گستره /مستطیل در بر گیرنده

طول جغرافیائی حد شرقی
عرض جغرافیائی حد جنوبی
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19

عرض جغرافیائی حد شمالی

20

نام سازمان /اداره

21

اطالعات توزیع

22
23
24
25

فرمت توزیع

اطالعات توزیع

نام
نگارش
اتصال ()URL

27

منبع برخط

28
29

پروتکل
نام منبع
توصیف (منبع برخط)

30
32

نقطه تحویل
نقش

26

31

تلفن

فراداده
فراداده

33

مسئول اطالعات فراداده

زبان فراداده
مجموعه حروف (زبان فراداده)
نام سازمان/اداره
نقش

 1-1-4اقالم الزامي فراداده
اقالم الزامی فراداده به شرح ذیل میباشد:
 برای ارائه اطالعات کلی از فراداده ،در بخش اطالعات فراداده ،اقالم زبان فراداده (کادر  )1و مجموعه حروف
آن (کادر  ،)2و تاریخ ورود فراداده (کادر  )3مطابق شکل  74تکمیل شود .البته در نرمافزار ،GeoNetwork
تاریخ ورود فراداده بهصورت خودکار در تاریخ فراداده درج میشود.
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شکل  :74اطالعات کلی فراداده
 برای مشخص کردن مسئول 1فراداده ،یکی از اقالم نام فرد (کادر  ، )1نام سازمان (کادر  )2یا سمت (کادر
 )3و همچنین قلم نقش (کادر  )4مطابق شکل  75تکمیل شود.

شکل  :75اطالعات مسئول فراداده

1 - Responsible
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 برای ورود اقالم شناسایی 1داده در بخش اطالعات شناسایی ،اقالم عنوان داده (کادر  ،)1تاریخ تولید داده
(کادر  )2و نوع آن (کادر  ،)3و در صورت وجود تاریخ انتشار داده (کادر  )4و نوع آن (کادر  ،)5تاریخ
بروزرسانی داده (کادر  )6و نوع آن (کادر  )7مطابق شکل  76تکمیل شود.

1 - Identification
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شکل  :76اقالم عنوان و تاریخ تولید داده
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 برای ارائه توضیحات کلی از داده و هدف تولید و یا استفاده از آن ،قلم خالصه (کادر )1مطابق شکل  77پر
شود.

شکل  :77قلم خالصه
 برای مشخص کردن زبان داده ،اقالم زبان (کادر  )1و مجموعه حروف (کادر  )2مطابق شکل  78پر شود.

شکل  :78اقالم زبان داده و مجموعه حروف آن

 برای مشخص کردن نوع کلی محصول ،مقدار قلم طبقهبندی موضوعی مطابق شکل  79انتخاب شود.
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شکل  :79قلم طبقهبندی موضوعی

 برای مشخص کردن محدوده جغرافیایی داده ،طول جغرافیایی حد غربی (کادر  )1و شرقی (کادر  )2و
عرض جغرافیایی حد شمالی (کادر  )3و جنوبی (کادر  )4مربوط به حدود مستطیل در برگیرنده 1داده
مطابق شکل  80درج شود.

1 - Bounding Box
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شکل  :80اقالم طول و عرض جغرافیایی مستطیل دربرگیرنده داده

 2-1-4اقالم توصیهشده فراداده
موارد ذیل بر اساس استاندارد  ،ISO19115بهعنوان حداقل موارد مورد نیاز فراداده توصیه شده و الزم است در
صورت امکان پر شوند:
 اطالعات سیستم مرجع شامل بیضوی مبنا و سیستم تصویر به ترتیب در اقالم شناسه سیستم مرجع (کادر
 )1و فضای کد (کادر  )2مطابق شکل  81تکمیل شود.
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شکل  :81اقالم اطالعات سیستم مرجع

 اقالم اطالعات تماس فراداده شامل اقالم تلفن (کادر  ،)1ساعات ارائه خدمات (کادر  )2و آدرس (کادر )3
که خود شامل اقالم نقطه تحویل (کادر  ،)4شهر (کادر  )5و استان (کادر  )6است مطابق شکل  82تکمیل
شود.
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شکل  :82اقالم اطالعات تماس فراداده

 برای مشخص شدن مسئول داده ،یکی از اقالم نام فرد (کادر  )1نام سازمان (کادر  )2یا سمت (کادر  )3و
همچنین قلم نقش فرد مسئول (کادر  )4و همینطور تمام اقالم تماس شامل تلفن (کادر  )5و آدرس که
خود شامل نقطه تحویل (کادر  )6شهر (کادر  )7و استان (کادر  )8است را مطابق شکل  83تکمیل شود.
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شکل  :83اقالم اطالعات مسئول داده

برای مشخص کر دن نحوه توزیع داده ،یکی از اقالم فرمت توزیع یا توزیع کننده تکمیل شود .در صورت انتخاب فرمت
توزیع ،اقالم نام (کادر  )1و نگارش توزیع (کادر  ) 2پر شود .در صورت انتخاب توزیع کننده ،اقالم نام (کادر  )3و
نگارش (کادر  ) 4و همچنین برای مشخص کردن مسئول توزیع داده ،یکی از سه قلم نام فرد (کادر  ،)5نام سازمان
(کادر  )6و سمت (کادر  )7پر شده و همچنین قلم نقش از مسیر(کادر  )8پر شود.
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شکل  :84اقالم نحوه توزیع داده

 برای مشخص شدن قدرت تفکیک داده که با توجه به نوع داده میتواند مقیاس یا اندازه سلول رستر باشد،
به ترتیب قلم مخرج کسر (کادر  )1یا قلم فاصله (کادر  )2مطابق شکل  85تکمیل شود.
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شکل  :85قدرت تفکیک داده

 برای مشخص شدن نوع ساختاردهی اطالعات ،قلم نوع ساختار مکانی (شکل  )86انتخاب شود.

شکل  :86نوع ساختاردهی مکانی

 برای مشخص شدن نحوه توزیع اطالعات از منظر دسترسی به آن ،اقالم اتصال (کادر  ،)1پروتکل (کادر ،)2
نام (کادر  )3و توصیف منبع (کادر  )4مطابق شکل  87تکمیل شود.
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شکل  :87اطالعات توزیع از منظر دسترسی برخط

 برای مشخص شدن پیشینه و فرآیندهای بهکار رفته در مراحل تولید داده مکانی ،اقالم گزارش (کادر )1
برای توضیح کلی از پیشینه مجموعه داده ،مرحله فرآیند شامل اقالم توصیف (کادر  ،)2توجیه (کادر ،)3
تاریخ و زمان (کادر  )4و پردازشگر (کادر  ،)5و منبع شامل اقالم توصیف (کادر  ،)6مخرج کسر مقیاس
(کادر  )7و سیستم مرجع منبع (کادر  )8در شکل  88تکمیل شود.
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شکل  :88اطالعات پیشینه و فرآیندهای بهکاررفته در مراحل تولید داده

 2-4تولید سرويس فراداده در نرمافزار  GeoNetworkبراساس قالب
سازمان نقشهبرداري كشور
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اقالم جدول  ،2در واقع «برشی» 1از استاندارد بینالمللی  ISO 19115بوده که به منظور مستندسازی اولیه مجموعه
دادهها تنظیم شده و شامل اجزای هسته الزامی به عالوه بخشهای مربوط به کیفیت داده است .برش ،زیرمجموعهای
از اقالم تعریف شده استاندارد بوده که میتواند عالوه بر اجزای تعریف شده ،اجزای جدیدی را طبق قواعد تعیین شده
اضافه و همچنین ،الزامات اجزا را سختگیرانهتر نماید.
بدین منظور ،باید قالبی جدید مطابق با برش مذکور برای فراداده در نرمافزار  GeoNetworkسفارشیسازی و ذخیره
شود .در سازمان نقشهبرداری کشور دو قالب فراداده در فرمت  XMLبرای دادههای برداری و رستری تهیه شده
است.
به منظور استفاده نمودن از این قالبها ،ابتدا وارد صفحه "مشارکت" شده ،سپس گزینه اضافهکردن رکورد فراداده
را انتخاب مینماییم (شکل .)89

شکل  :89صفحه اضافه نمودن فراداده جدید

سپس در صفحه باز شده در شکل  90یکی از قالبهای موجود را به دلخواه انتخاب و سپس دکمه "ایجاد" را کلیک
مینماییم.

1 - Profile
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شکل  :90انتخاب قالب برای صفحه فراداده جدید

پس از این مرحله در صفحه باز شده در شکل  ،91ابتدا در قسمت انتخاب نوع نمایش فراداده ،حالت  XMLرا
انتخاب میکنیم.

شکل :91

انتخاب حالت نمایش در حالت XML

سپس قالب فراداده سازمان نقشهبرداری کشور ،جایگزین  XMLموجود میشود .پس از این مرحله دکمه ذخیره
فراداده مطابق شکل  92به حالت ذخیره قالب تغییر داده شده و نهایتاً بر روی دکمه ذخیره و بستن کلیک میشود.
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شکل  :92ذخیره فراداده بهصورت قالب

با انجام این مراحل ،در هنگام اضافه کردن فراداده جدید ،این قالب جدید مطابق شکل  93در صفحه انتخاب قالب
اضافه میگردد.

شکل  -93اضافه شدن قالب جدید به قالبهای موجود در نرمافزار

GeoNetwork

در این بخش ،نحوه ایجاد یک رکورد فراداده ،متناظر با هر یک از سرویسهای مکانی که پیش از این در
( GeoServerبخش  )1ایجاد شده ،توضیح داده میشود .این کار در نرمافزار  GeoNetworkانجام میگیرد.
نحوه نصب نرمافزار  GeoNetworkبا دو روش (روش استفاده از فایل  warو روش  )standaloneدر پیوست أ آورده
شده است.
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بعد از راهاندازی نرمافزار  ،GeoNetworkبا تایپ آدرس دسترسی این نرمافزار در یک مرورگر ،وارد محیط این برنامه
میشویم .اگر فرض کنیم که  GeoNetworkبهصورت ( standaloneبدون استفاده از فایل  )warنصب شده باشد،
میتوان با تایپ آدرسی مانند آدرس ذیل در یک مرورگر ،به محیط این نرمافزار دسترسی پیدا کرد:
http://10.10.30.260:8085

در آدرس باال ،http://10.10.30.260 ،نمایانگر  IPسروری بوده که  GeoNetworkبر روی آن نصب شده و  8085نیز،
portی میباشد که در هنگام نصب این نرمافزار ،تعیین گردیده است port .پیش فرض ،معموالً  8080میباشد.
چنانچه از فایل  warبرای نصب  GeoNetworkاستفاده شود ،میتوان از داخل محیط  ،Apache Tomcatیا مستقیماً
با تایپ آدرس آن (نظیر آدرس زیر) در یک مرورگر ،وارد محیط این برنامه (شکل  )94شد:
http://10.10.30.260:8085/GeoNetwork

شکل :94

ورود به محیط  GeoNetworkبا کلیک بر روی Sign in

با کلیک بر روی  Sign inدر شکل  ،94شکل  95ظاهر میشود:
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شکل  :95درخواست نام کاربری و رمز عبور برای ورود به محیط

GeoNetwork

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور  GeoNetworkکه در حالت پیشفرض برابر با  adminو  adminاست مگر آنکه
آن را تغییر داده باشیم ،وارد محیط  GeoNetworkمیشویم.

 1-2-4ايجاد گروه
به منظور دستهبندی سرویسهای فراداده گروه ایجاد میگردد .برای ایجاد گروه ،بر روی دکمه  Admin consoleیا
"کنسول مدیریت" که در شکل  96نشان داده شده ،کلیک میکنیم.

شکل  :96موارد موجود در داشبورد  Admin consleمحیط  GeoNetworkاز جمله  Users and groupsبرای ایجاد گروه

بهعنوان مثال ،اگر بخواهیم برای سرویسهای نقشههای شهری  1:2000که ساخته شدهاند ،رکوردهای فراداده ایجاد
کنیم ،میتوان برای هر استان ،یک گروه با نام آن استان ایجاد و فرادادههای استان را در آن گروه وارد کرد .بدین
منظور ،در شکل  ،96با کلیک روی دستور  Users and groupsشکل  97باز میشود.
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شکل  :97ایجاد یک گروه جدید در  GeoNetworkبا کلیک بر روی دکمه

New group

با کلیک بر روی دکمه  New groupدر شکل  ،97شکل  98نمایش داده میشود:

شکل  :98تعیین نام برای گروه جدید و ذخیره آن

سپس در قسمت  ،Nameنام گروه (در این مثال )Geo_Alborz :وارد میشود (کادر شماره  1در شکل .)98
فرادادههای مربوط به شهرهای استان البرز در این گروه ذخیره میشود .در ادامه ،برای ذخیرهسازی بر روی دکمه
 Saveکلیک میشود (کادر شماره  2در شکل  .)98پس از آن ،در قسمت سمت چپ پنجره ،گروهی به نام
 Geo_Alborzساخته شده و در کنار سایر گروه هایی که قبالً ایجاد شده بودند ،قرار گرفته است (کادر شماره  1در
شکل .)99
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شکل  :99گروههای ساخته شده در

GeoNetwork

 2-2-4ايجاد يک ركورد جديد فراداده
برای ایجاد یک رکورد جدید فراداده ،در نوار ابزار  ،GeoNetworkروی گزینه  Contributeیا "مشارکت" (کادر
شماره  2شکل  )99کلیک نموده تا شکل  100باز شود.

شکل  :100دکمه "اضافه کردن رکورد فراداده" یا ""Add new record

در شکل  ،100روی گزینه "اضافه کردن رکورد فراداده" یا " "Add new recordکلیک میکنیم.
نکته :اگر  GeoNetworkبه تازگی نصب شده باشد یا به عبارت دیگر ،قبالً هیچ قالب رکورد فرادادهای در آن ایجاد
نشده باشد ،شکل  101پدیدار میشود .در این صورت ،روی گزینه  importدر این شکل ،کلیک میکنیم.
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شکل  :101استفاده از دکمه  importبرای بارگذاری و دستیابی به قالبهای استاندارد فراداده

با کلیک روی گزینه  ،importشکل  102باز میشود.

شکل  :102بارگذاری قالبهای استاندارد فراداده با کلیک بر روی دکمه

Load templates for selected standards

در این صورت ،روی گزینه )( Geographic information-metadata (ISO/TS 19139:2007کادر شماره  1شکل
 )102و بعد از آن روی گزینه ( Load templates for selected standardsکادر شماره  2شکل  )102کلیک نموده
تا پنجره کوچکی در قسمت سمت راست پدیدار شود (کادر شماره  3شکل .)102
حال اگر روی ( Contributeبه شکل  99رجوع کنید) و سپس روی "اضافه کردن رکورد فراداده" یا
"( "Add new recordبه شکل  100رجوع کنید) کلیک شود ،شکل  103باز میشود.
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شکل  :103ایجاد یک رکورد فراداده مطابق با قالب استاندارد در گروهی که قبالً ایجاد شده است

نکته :اگر قبالً رکورد یا رکوردهایی در  GeoNetworkایجاد شده باشد ،با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن رکورد
فراداده" یا "( "Add new recordشکل  ،)100مستقیماً شکل  103باز میشود .در این شکل ،با کلیک بر روی دکمه
( Serviceکادر شماره  1شکل  )103و انتخاب گروه  Geo_Alborzاز کادر شماره  2شکل  103و سپس کلیک روی
دکمه ( Createکادر شماره  3شکل  ،)103پنجره شکل  104که مربوط به ورود اقالم فراداده برای گروه
 Geo_Alborzاست ،باز میشود.

شکل  :104معرفی لینک سرویس مکانی متناظر با رکورد فراداده (اتصال رکورد فراداده به سرویس مکانی) با استفاده از دکمه
Online resources

فرض بر این است که میخواهیم فراداده مربوط به سرویس ساخته شده از شیتهای نقشه  1:2000شهر ماهدشت
( )Mahdashtبهعنوان یکی از شهرهای استان البرز را بسازیم یا به بیان دیگر ،رکورد فرادادهای متناظر با سرویس
مکانی شیتهای شهر ماهدشت ( )Mahdashtرا ایجاد کنیم.
برای معرفی مسیر سرویس مکانی ساخته شده از شیتهای نقشه  1:2000شهر ماهدشت ،روی لینک
( Online resourcesشکل  )104کلیک نموده تا پنجره شکل  105باز شود.
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شکل  :105پنجره مربوط به مشخصات سرویس مکانی در فرآیند ایجاد رکورد فراداده

سپس در قسمت ( protocolکادر شماره  1در شکل  ،)105گزینه  OGC-WMS Web Map Serviceرا مانند شکل
 106انتخاب میکنیم.

شکل  :106انتخاب  Protocolمربوط به  WMSدر فرآیند ایجاد رکورد فراداده

در قسمت ( URLکادر شماره  2در شکل  ،)105آدرس  Geo_Alborzرا وارد میکنیم .این آدرس حاوی تمامی
سرویسهای ساخته شده مربوط به استان البرز میباشد .این آدرس از نرمافزار  ،GeoServerپس از پیشنمایش الیه
مورد نظر با استفاده از دستور  ،Layer Previewمطابق با شکل  ،107انتخاب میشود.
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شکل  :107پیش نمایش الیه شیتهای  2000شهر ماهدشت

سپس آدرس فوق را در قسمت ( URLکادر شماره  2شکل  105یا کادر شماره  1شکل  )108وارد میکنیم .با این
کار ،آیکن

(فراخوانی لیست سرویسهای مربوط به آدرس  Workspaceوارد شده) در شکل  105اضافه میشود.

در ادامه ،از بین سرویسهای فهرست شده در شکل  ،108نام سرویس مربوطه (سرویس شیتهای شهر ماهدشت با
عنوان  Mahdasht_Sheetکه در کادر شماره  2شکل  108مشخص شده است) را از لیست سرویسهای فراخوانی
شده ،انتخاب نموده و دکمه ( Add an online resourceکادر شماره  3شکل  )108را کلیک مینماییم.
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شکل  :108لیست سرویسهای موجود در

 Workspaceبا نام Geo_Alborz

با کلیک بر روی دکمه "( "Add an online resourceکادر شماره  3در شکل  ،)108به پنجره شکل  – 109که در
شکل  104نمایش داده شده بود -باز میگردیم .در این شکل ،لینک سرویس شیتهای شهر ماهدشت نشان داده
شده است (کادر شماره  1شکل .)109

شکل  :109وارد کردن اقالم فراداده مربوط به شیت های  1:2000شهر ماهدشت
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سپس در شکل  ،109اقدام به وارد کردن اقالم فراداده الیه شهر ماهدشت مینماییم (کادر شماره  2شکل .)109
مثالً در قسمت  ،Titleدرج میکنیم" :شیت  2000ماهدشت سال  ،1388( "1388سال تولید این نقشه (بعد از
تائید اداره کل نظارت و کنترل فنی) میباشد).
مجدداً متذکر میگردد ،اقالم فرادادهای که قسمتی از آنها در شکل باال قابل رویت است ،بر اساس قالب فرادادهای
هستند که برشی از استاندارد بینالمللی  ISO 19115بوده و حاوی اقالم ضروری فراداده در این استاندارد میباشد و
توسط سازمان نقشهبرداری کشور طراحی و پیادهسازی شده است (بخش .)1-4
بقیه اقالم فراداده را در این پنجره ،بنا به نیاز تکمیل میکنیم .با پیمایش نمودن پنجره شکل  109به سمت پایین،
اقالم دیگری از فراداده از جمله ،محدوده مکانی مربوط به نقشه یا الیه مکانی دیده میشود .در شکل  ،110اقالم
فراداده مربوط به محدوده مکانی شیتهای شهر ماهدشت ،نشان داده شده است .نقشهای که در شکل  110مشاهده
میشود به دلیل اضافه شدن آدرس سرویس الیه از  ،GeoServerبهطور خودکار نمایش داده شده است.

شکل  :110اقالم فراداده مربوط به محدوده مکانی الیه شیتهای  1:2000شهر ماهدشت

به منظور وارد نمودن مستطیل دربرگیرنده شهر به فراداده ،پس از تنظیم  zoomدر سطح مناسب ،یک مستطیل را
بهصورت آنچه در شکل  110نشان داده شده ،روی شهر ماهدشت ،ترسیم میکنیم؛ به طوری که کل شهر و کمی از
اطراف آن ،در این مستطیل واقع شوند.
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با کلیک بر روی منوی مشخص شده در کادر شماره  3در شکل ( 109

) ،گزینههای این منو شامل سه مورد

 Full ،Simpleو  XMLبه شرح ذیل ،نشان داده میشوند (کادر شماره  4در شکل :)109
( Simple حالت پیشفرض) :اقالم فراداده ،بر اساس قالب طراحی شده فراداده نمایش داده میشوند (در
اینجا ،منظور ،قالب طراحی شده توسط سازمان نقشهبرداری کشور است که قبالً به آن اشاره شد).
 :XML کد  XMLمربوط به اقالم فراداده قالب طراحی شده نمایش داده میشود.
 :Full تمامی اقالم فراداده ،بهطور کامل و مطابق با استاندارد  ISOنشان داده میشوند.
پس از تکمیل همه اقالم فراداده ،دکمه ( Save metadataکادر  5در شکل  )109را کلیک میکنیم .بعد از آن نیز
روی دکمه ( Save & Closeکادر  6شکل  )109کلیک نموده تا اقالم وارد شده فراداده برای سرویس شهر ماهدشت
ذخیره شده و شکل  111باز شود.

شکل  :111لیست رکوردهای فراداده ایجاد شده در

GeoNetwork
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در شکل  ،111روی گروه  Geo_Alborzکه در کادر نشان داده شده ،کلیک نموده تا پنجره شکل  112باز شود .در
این شکل ،همه رکوردهای فراداده که تاکنون در گروه  Geo_Alborzایجاد شده ،لیست میشوند .در این لیست،
رکورد مربوط به شیت های  1:2000شهر ماهدشت ("شیت  2000ماهدشت  )"2000 1388نشان داده میشود
(کادر شکل  .)112با کلیک روی رکورد مذکور ،پنجره شکل  113باز میشود.

شکل  :112جستجوی رکورد فراداده ایجاد شده برای شیت های نقشه  1:2000شهر ماهدشت

شکل  :113اضافه کردن سرویس شیتهای نقشه  1:2000شهر ماهدشت به نقشۀ پسزمینه

GeoNetwork

به منظور اضافه نمودن سرویس مکانی شیتهای نقشه شهر ماهدشت بر روی نقشه پسزمینه ( GeoNetworkنقشه
 Open Street Mapیا به اختصار ،)OSM ،دکمه "افزودن به نقشه" یا " "Add to mapرا در شکل  113کلیک نموده
تا پنجره شکل  114باز شود.
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شکل  :114انتخاب  check boxمربوط به سرویس شیت های نقشه  1:2000شهر ماهدشت

روی دکمه ( layersکادر شماره  1شکل  ،)114کلیک نموده و سپس الیه ( Mahdasht_Sheetکادر شماره  2شکل
 )114را انتخاب مینماییم ،تا سرویس شیتهای شهر ماهدشت روی نقشه پس زمینه ،ظاهر شود (شکل  .)115به
این ترتیب ،دراینجا ،فرایند ایجاد رکورد فراداده برای الیه  Mahdasht_Sheetکامل میشود.

شکل  :115نمایش سرویس شیتهای نقشه  1:2000شهر ماهدشت بر روی نقشه پس زمینه  OSMدر

GeoNetwork
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 5معرفي ژئوپورتال سازمان نقشهبرداري كشور
در این بخش ابتدا پیادهسازی  Clearinghouseسازمان نقشه برداری کشور که پیش از این در بخش  ،2-2معماری
آن توضیح داده شده بود ،ارائه و سپس ارتباط ژئوپورتال با سرویسدهندگان و کاربران بیان میشود .در پایان بخش
نیز راهنمای استفاده از این سامانه آورده شده است.

 1-5پیادهسازي  Clearinghouseسازمان نقشهبرداري كشور
مدل مفهومی  Clearinghouseسازمان نقشهبرداری در بخش  2-2معرفی شده است .پیادهسازی این شبکه برپایه
 GeoNodeو نرمافزارهای متن باز طراحی گردیده است .این پیادهسازی در دو بخش داخلی و خارجی صورت گرفته
است (شکل .)116
-

بخش داخلی شامل قسمتها یی جهت مدیریت کاربران ،سرور نقشه داخلی و کاتالوگ سرویس داخلی تحت
عنوان  pycswاست که وظیفه آن نگهداری فراداده و ارائه آنها به کاربران میباشد .با بهکارگیری پایگاه داده
 PostgreSQLدر بخش داخلی ،مدیریت قسمتهای مختلف نرمافزار مانند مدیریت کاربران و غیره را میتوان
ساماندهی نمود .با بهکارگیری سرور نقشه و کاتالوگ سرویس داخلی ،امکان اضافه نمودن سرویس فراداده و
سرویس نمایش نقشه برای کاربران وجود دارد .همچنین در این قسمت از نرمافزار  GeoExplorerکه ترکیبی از
کتابخانههای  GeoExt ،JavaScriptو  Openlayerاست ،برای نمایش الیههای اطالعاتی استفاده میگردد.

-

در بخش خارجی راهکارهایی برای ارتباط با سرویسدهندههای تولید فراداده و نمایش نقشه خارج از GeoNode

دیده شده است .کاربرانی که با اتصال خارجی سرویس نمایش نقشه به ژئوپورتال متصل میشوند ،میتوانند
اطالعات خود را در این سامانه ثبت نمایند و فرادادههای اطالعاتی مرتبط با این سرویسها را در داخل سامانه
وارد نمایند .عالوه بر این کاربرانی که دارای کاتالوگ سرویس میباشند ،قابلیت این را دارند که آدرس کاتالوگ
سرویس خود را در سامانه ثبت نموده و سرویس مکانی خود را از طریق فرادادههای اطالعاتی موجود در آن
کاتالوگ سرویس به سامانه معرفی نمایند .در این پیادهسازی ،از استانداردهای  OGCبرای ارائه سرویسهای
مکانی و از استاندارد  ISO 19115برای ارائه فراداده استفاده میگردد .این سامانه به نرمافزارهای ایجادکننده
سرویس و فرادادهها وابسته نیست و صرفاً مبتنی بر استانداردهای فوق کار میکند و هر نرمافزاری که بتواند
استاندارد را رعایت نماید میتواند اطالعات خود را در این سامانه به اشتراك بگذارد.
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معماري خارجي

Map server

External Map Server

GeoServer
Spatial DB

Map Server
Spatial
DB

Catalogue Server
DB of
Metadata

GeoNetwork

Web Services

GeoExt
OpenLayers

معماري داخلي

www

Internal Map
Server
GeoServer

Django
WMS,WFS,
…

Internal
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GEONODE
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PYCSW

PostgreSQL
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شکل  :116بخشهای داخلی و خارجی  Clearinghouseسازمان نقشهبرداری کشور

همانطور که در بخش داخلی مشخص است ،خود  GeoNodeمیتواند در نقش یک سرویس دهنده ظاهر شود (مثالً
با  GeoServerداخل خود) و سرویسهای دادههای مکانی و فردادههای مربوط به آنها را به دیگر کاربران ارائه کند.
تمامی سرویسهای دادههای مکانی ایجاد شده در  GeoServerمیتوانند بهعنوان سرویسهای خارجی ،توسط
 GeoNodeمورد استفاده قرار بگیرند و به دیگر کاربران ارائه شوند (همانطور که در بخش خارجی نیز بیان شد،
امکان ارتباط  GeoNodeبا دیگر سرویسدهندههای دادههای مکانی فراهم است) اما نباید این GeoServerهای
خارجی را با  GeoServerداخل  GeoNodeاشتباه گرفت.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
113

 2-5ارتباط ژئوپورتال سازمان نقشهبرداري كشور با سرويسدهندگان و
كاربران
سازمان نقشهبرداری کشور به منظور ایجاد بستری برای جستجو ،بازیابی ،دسترسی و به اشتراكگذاری دادههای
مکانی ،ژئوپورتالی را با استفاده از ( GeoNodeنحوه نصب آن در پیوست أ آورده شده) ایجاد کرده است و تمام
نرمافزارهای بهکارگرفته شده در آن متن باز میباشند .این ژئوپورتال امکان جستجو ،به اشتراكگذاری داده و
مستندات و همچنین ایجاد نقشههای موردنظر از طریق الیههای موجود بر روی ژئوپورتال را فراهم میکند.

شکل  :117ارتباط ژئوپورتال با سرویسدهندگان و کاربران

منابع ژئوپورتال سازمان نقشهبرداری کشور در واقع از سرورهای سرویسدهنده سازمان نقشهبرداری کشور ،سرورهای
سرویسدهندههای ادارههای کل نقشهبرداری استانی سازمان نقشهبرداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و
همچنین از سازمانهای دیگر و شرکتهای خصوصی تامین میگردد (شکل .)117
سرورهای سرویسدهنده معموال برای تولید و انتشار سرویسهای نقشهای خود از نرمافزارهای متن باز GeoServer

و  GeoNetworkاستفاده میکنند که نحوه نصب و راهاندازی سرویسدهندگان در پیوست أ تشریح شده است.
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 3-5راهنماي استفاده از ژئوپورتال سازمان نقشهبرداري كشور
آدرس ژئوپورتال سازمان نقشهبرداری کشور  http://iransdi.irمیباشد .طبق شکل  118صفحه اصلی ژئوپورتال
سازمان نقشهبرداری کشور شامل گزینههای "صفحه اصلی"" ،جستجو"" ،اخبار"" ،تماس با ما" میباشد.

شکل  :118صفحه اول ژئوپورتال سازمان نقشهبرداری کشور

در ادامه صفحه اصلی گزینههای دیگری همچون "راهنمای کاربری" "،دانلود فیلمهای راهنمای ژئوپورتال"" ،نظر
سنجی"" ،سواالت متداول"" ،برنامه نصب نرمافزار ژئوپورتال همراه" و گزینهی "جستجو" بهمنظور جستجوی
الیههای اطالعاتی و نقشههای موجود در ژئوپورتال زیرساخت دادههای مکانی ملی تعبیه شده است .این موارد در
شکل  119نمایش داده شده است.

شکل  :119گزینههای موجود در صفحه اصلی ژئوپورتال

همچنین طبق شکل  120در انتهای صفحه اصلی کاربران میتوانند اسامی سازمانها و ارگانهایی که فراداده
محصوالت خود را در ژئوپورتال ملی به اشتراك گذاشتهاند مالحظه نمایند.
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شکل  :120اسامی ارگانهایی که فراداده محصوالت آنها در ژئوپورتال سازمان موجود است

در بخش انتهایی صفحه اصلی نیز طبق شکل  121اخبار سازمان قابل مشاهده است.

شکل  :121اخبار سازمان در صفحه اصلی ژئوپورتال

در ادامه ،نحوه کار با قسمتهای مختلف ژئوپورتال سازمان نقشهبرداری کشور از قبیل "کاربران ،صفحه جستجو،
نتایج جستجو ،افزودن اطالعات ،افزودن مستندات و پروفایل کاربری" شرح داده میشود.

 1-3-5كاربران
در  GeoNodeدو نوع کاربر وجود دارد:
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-

کاربران ثبت نام نشده :کاربرانی هستند که تنها میتوانند الیهها ،نقشهها و مستنداتی که مجوز دیدن آنها برای
عموم صادر شده است را مشاهده نمایند.

-

کاربران ثبت نام شده :کاربرانی هستند که میتوانند یک یا چند وضعیت " کاربر مدیر ،1پرسنل 2یا فعال "3را
داشته باشند.
 کاربر مدیر :یک کاربر مدیر ،کاربری است که به تمام امکانات ژئوپورتال دسترسی دارد .این کاربر دارای کلیه
مجوزها میباشد  .یکی از امکانات کاربر مدیر ،ایجاد گروههای کاربری میباشد .این گروهها مجموعهای از
کاربرانی هستند که دارای مجوزهای تعریف شده یکسان از سوی کاربر مدیر میباشند .مجوزهایی که در
سطح دسترسی گروهها قرار میگیرند ،شامل موارد زیر میباشد:
 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف آدرس ایمیل کاربری


Can add email address



Can change email address



Can delete email address

 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف اعالنها


can add Announcement



can change Announcement



can delete Announcement

 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف مجوزها


Can add permission



Can change permission



Can delete permission

 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف منابع پایهای


add resource base



can change resource base



can delete resource base
1 - Superuser
2 - Staff
3 - Active
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 امکان تغییر دادن منابع فراداده و مجوزهاo
can change resource metadata



change resource permission



 انتشار و مشاهده منابع، امکان دانلودo
can download resource



can publish resource



can view resource



 تغییر دادن و حذف نوع نمایش داده مکانی، امکان اضافه کردنo
can add Spatial representation type



can change Spatial representation type



can delete Spatial representation type



 تغییر دادن و حذف دستهبندی موضوعات پایهای، امکان اضافه کردنo
add topic category



can change topic category



delete topic category



 تغییر دادن و حذف انواع محتوا، امکان اضافه کردنo
Can add content type



Can change content type



Can delete content type



 تغییر دادن و حذف نظرات، امکان اضافه کردنo
can add comment



can change comment



can delete comment



 تغییر دادن و حذف اسناد، امکان اضافه کردنo
can add Document
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can change Document



can delete Document



 تغییر دادن و حذف اعضا گروه، امکان اضافه کردنo
can add group member



can change group member



can delete group member



 تغییر دادن و حذف پروفایل گروه، امکان اضافه کردنo
can add group profile



can change group profile



can delete group profile



 تغییر دادن و حذف سرویسها، امکان اضافه کردنo
can add service



can change service



delete service



 تغییر دادن و حذف الیه سرویسها، امکان اضافه کردنo
can add service layer



can change service layer



delete service layer



 تغییر دادن و حذف نقش خصوصیات سرویسها، امکان اضافه کردنo
can add service profile role



can change service profile role



can delete service profile role



 تغییر دادن و حذف آپلود، امکان اضافه کردنo
can add upload



can change upload
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can delete upload

 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف آپلود فایلها


can add upload file



can change upload file



can delete upload file

 oامکان اضافه کردن ،تغییر دادن و حذف پیام


can add message



can change message



can delete message

پس از انتخاب موارد دسترسی مطلوب ،مجوزهای دسترسی را ذخیره میکنیم .برای ساخت گروه ،کاربر باید مانند
شکل  122وارد صفحه مدیریتی شود.

شکل  :122نمایش محل گزینه "صفحه مدیریتی"
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با کلیک بر روی گزینه "مدیریت" ،صفحه  GeoNode Administrationمطابق شکل  123باز میشود.

شکل  :123نمایش صفحه مدیریتی

برای ساخت گروه ،کاربر باید در قسمت  Groupsو بر روی گزینه  Addکلیک نماید تا شکل  124باز شود.

شکل  :124صفحه تعریف گروه و تخصیص مجوزها
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در این قسمت کاربر میتوان د یک گروه بر اساس یک نام ایجاد نموده و اقدام به اعطای مجوزهای مورد نیاز به کاربر
برای استفاده در ژئوپورتال نماید.
 کاربر پرسنل :این کاربر میتواند عضو یکی از گروههایی که توسط کاربر مدیر تعریف شدهاند ،باشد و از
مجوزهای صادر شده توسط مدیر برای آن گروه بهرهمند گردد .این کاربر دارای صفحه مدیریتی میباشد و
میتواند مجوزهای صادر شده را درصفحه مدیریتی خود ببیند .به عنوان مثال این کاربر حق اضافه نمودن
سرویس را در صورتی که مدیر به گروه او مجوز داده باشد ،خواهد داشت.

شکل  :125وضعیت کاربران ثبت نام شده


کاربر فعال :این کاربر دارای صفحه مدیریتی نبوده و در واقع نمیتواند از مجوزهایی که کاربر مدیر به گروه
او داده است ،استفاده نماید .این کاربر تنها میتواند الیه را بارگذاری نموده و یا پروفایل کاربری خود را
مدیریت نماید .این کاربر حق اضافه نمودن سرویس را ندارد.

 2-3-5صفحه جستجو
با کلیک بر روی گزینه "جستجو" در صفحه اصلی ژئوپورتال (شکل  ،)126صفحه جستجو باز میگردد.
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شکل  :126نمایش گزینه "جستجو" در صفحه اصلی ژئوپورتال

نوارابزاری شامل چند گزینه (شکل  ،)127در باالی صفحه جستجو (شکل  )128نمایش داده میشود:

شکل  :127گزینههای موجود در نوارابزار صفحه جستجو

در ادامه به کارکردهای هر یک از این ابزارها پرداخته میشود:
بزرگنمایی :با هر بار کلیک کردن بر روی صفحه ،نقشه را یک درجه بزرگنمایی میکند.
کوچکنمایی :با هر بار کلیک کردن بر روی صفحه ،نقشه را یک درجه کوچکنمایی میکند.
اندازه گیری طول و محیط :با انتخاب این گزینه و کلیک بر روی نقشه طول پاره خط ترسیم شده بر حسب
کیلومتر نمایش داده میشود (شکل .)128
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شکل  :128نمایش دکمه مربوط به اندازهگیری طول و محیط در صفحه جستجو

اندازهگیری مساحت :با انتخاب کلید اندازهگیری مساحت و ترسیم چند ضلعی بسته ،مساحت آن بر حسب
کیلومترمربع نمایش داده میشود (شکل .)129
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شکل  :129نمایش دکمه اندازه گیری مساحت در صفحه جستجو

اطالعاتگیری : 1با کلیک بر روی این گزینه ،اطالعات توصیفی مربوط به الیه در درون پنجرهای ،نمایش
داده میشوند (شکل .)130

1 - Identify
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شکل  :130نمایش دکمه اطالعاتگیری در صفحه جستجو

بزرگنمایی تمام نقشه :نقشه را در گستره مکانی حداکثری قرار میدهد.
پاك کردن نقشه :چنانچه بر روی نقشه ،شکل و یا اشکالی توسط کاربر ایجاد شده باشد ،از طریق دکمه
پاك کردن ،پاك خواهدشد.
ذخیره :با کلیک بر روی دکمه ذخیره ،پنجرهای بر روی صفحه ظاهر میگردد (شکل  )131که بر روی آن
میتوان برخی مشخصات مانند عنوان ،چکیده و سازمان متولی را برای نقشه ساخته شده (شکل  )132ذکر
نمود.
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شکل  :131پنجره مربوط به ذخیره مشخصات نقشه ایجادشده توسط کاربر

شکل  :132ایجاد نقشه توسط کاربر

فیلد جستجو درگاهی برای جستجوی الیهها از طریق معیارهای مختلف شامل "دستهبندی"" ،محدوده زمانی"،
"محدوده مکانی" و "متن فراداده" میباشد (شکل .)133
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شکل  :133معیارهای جستجو

-

جستجو از طریق "دستهبندی" خود شامل سه روش جستجو در "نوع محصول" ،جستجو از طریق
"سازمانهای متولی" و جستجو از طریق "طبقهبندی" میباشد.
o

جستجو از طریق "نوع محصول" میتواند براساس "الیه"" ،نقشه ذخیره شده" و یا "مستند" انجام
گیرد (شکل .)134

شکل  :134نمایش انواع جستجو در جستجو براساس "دستهبندی"

-

جستجو از طریق "محدوده زمانی" :در این روش با وارد کردن بازه زمانی تولید محصول میتوان آن را جستجو
کرد (شکل .)135
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شکل  :135جستجو براساس معیار "محدوده زمانی"

-

جستجو از طریق "محدوده مکانی" :در این روش ،میتوان محدوده مکانی جستجو را براساس
"استان/شهرستان/شهر"" ،نام جغرافیایی"" ،ناحیه ترسیمی" " ،چند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات
رئوس"" ،مختصات مستطیل دربرگیرنده" و "فایل برداری" تعیین کرد.
o

تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "استان /شهرستان /شهر" :در این روش کاربر میتواند محدوده
مکانی موردنظر خود را با تعیین استان ،شهرستان و شهر تعیین کند (شکل .)136

شکل  :136تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "استان /شهرستان /شهر"
o

تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "ناحیه ترسیمی" :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند محدوده
مورد نظر خود را بر روی نقشه ترسیم کند (شکل .)137
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شکل  :137تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "ناحیه ترسیمی"
o

تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "چند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات رئوس" :با فعال
کردن این دکمه ،پنجرهای برای وارد کردن مختصات بر روی صفحه ظاهر میگردد .در این جستجو
رئوس محدوده مکانی مورد نظر را میتوان با استفاده از سه نوع مختصات شاملDecimal ،UTM :

 Degreeو درجه/دقیقه/ثانیه تعیین نمود (شکل .)138

شکل  :138تعیین محدوده مکانی جستجو براساس"چند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات رئوس"
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 مطابق با شکل  139از طریق گزینه "اضافه کردن مختصات" میتوان مختصات رئوس محدوده مورد
نظر را وارد کرد.

شکل  :139وارد کردن مختصات رئوس محدوده مکانی جستجو از طریق گزینه "اضافه کردن مختصات"
o

تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "مختصات مستطیل دربرگیرنده" :در این روش جستجو مطابق
شکل  140الزم است تا کاربر بیشترین و کمترین طول و همچنین بیشترین و کمترین عرض مستطیل
دربرگیرنده را برای تعیین محدوده مکانی جستجو وارد نماید .در این جستجو رئوس مستطیل
دربرگیرنده مورد نظر را میتوان با استفاده از سه نوع مختصات شامل Decimal Degree ،UTM :و
درجه/دقیقه/ثانیه تعیین نمود.
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شکل  :140تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "مختصات مستطیل دربرگیرنده"
o

تعیین محدوده مکانی جستجو براساس "فایل برداری" :کاربر میتواند محدوده مکانی جستجو را بر
اساس فایل برداری ) (shapefileپلیگونی ،تعیین نماید .الزم به ذکر است که اگر فایل برداری شامل
چند پلیگون باشد ،اولین پلیگون آن فایل بهعنوان محدوده مکانی جستجو انتخاب میگردد.

شکل  :141تعیین محدوده مکانی جستجو از طریق بارگذاری "فایل برداری"
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-

جستجو از طریق "متن فراداده" :واژه وارد شده در این بخش ،در میان اقالم فراداده تعریف شده در کاتالوگ
سرویس مورد جستجوی متنی واقع میشود .چنانچه این واژه در میان این اقالم موجود نباشد ،نتیجهای
بازگردانده نمیشود.

شکل  :142جستجو بر اساس "متن فراداده"

الزم به ذکر است جستجو ،براساس ترکیب موارد انتخابی از سوی کاربر انجام میگیرد .در واقع این جستجو بر اساس
متن موردنظر ،جستجو در محدوده نقشه مشاهده شده و در بازه زمانی ذکرشده صورت میگیرد .بنابراین کاربر
درهنگام جستجو حتماً باید به محدوده نقشه مشاهده شده توجه نماید زیرا تنها اطالعات الیههای موجود در این
محدوده بهعنوان خروجی نمایش داده خواهد شد.

 3-3-5نتايج جستجو
پس از جستجو مطابق شکل  143در نوار  drop/downواقع در باالی بخش نتایج جستجو ،عناوین دسته محصوالت
که شامل اطالعات یافت شده میباشد ،مشخص میگردد (کادر شماره  .)1با انتخاب هر دسته محصول ،فهرست
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جزئیتری شامل اطالعات مربوط به آن دسته در قالب یک جدول و در نوار پائین آن نیز تعداد رکوردهای یافت شده
(کادر شماره  )2نمایش داده میشود.

شکل  :143نمایش نتایج جستجو

کلیدهای ذیل (در بخش جزئیات) برای نمایش الیه بر روی نقشه بهکار میرود:

شکل  :144گزینههای مربوط به الیه

جانمایی

موقعیت مکانی الیه را بر روی نقشه نمایش میدهد.

افزودن الیه

الیه انتخاب شده را بر روی نقشه نمایش میدهد( .توجه داشته باشید برای نمایش
الیه پس از کلیک بر روی کلید "افزودن الیه" بر روی کلید "جانمایی" کلیک
نمائید)

فراداده

صفحه نمایش فراداده مربوط به الیه را نمایش میدهد.

تعریف حق دسترسی

مطابق شکل  145صفحه تعریف مجوز دسترسیهای مختلف برای کاربران متفاوت را

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
134

نمایش میدهد.
ویرایش فراداده

مطابق شکل  146امکان تغییر اطالعات فراداده را فراهم میکند.

شکل  :145صفحه مربوط به تعریف مجوز دسترسی برای کاربران مختلف
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شکل  :146پرکردن و ویرایش فراداده
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نوارابزار واقع در باالی صفحه (شکل  )147گزینههایی به شرح زیر دارد:

شکل  :147نوار ابزار باالی صفحه جستجو

نام کاربر و دکمه خروج از صفحه جستجو را نمایش میدهد.
واژه موردنظر برای جستجو در این قسمت وارد میشود.
نتایج جستجو را در پائین صفحه مطابق شکل  148نمایش میدهد.

شکل  :148نمایش نتایج جستجو

مدیریت الیهها مطابق شکل  149شامل گزینههای "نقشه پایه" و "الیههای کاربر" میباشد.

شکل  :149مدیریت الیهها

 نقشه پایه :شامل دو گزینه "نقشه معابر" و "تصاویر ماهوارهای  "Bingبرای نمایش پس زمینه است (شکل
.)149
 الیههای کاربر :اسامی الیههایی را که بر روی نقشه اضافه شده ،نمایش میدهد (شکل .)150
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شکل " :150الیههای کاربر" و نمایش الیههای اضافه شده

همانطور که در شکل  151نمایش داده شده ،با کلیک راست بر روی هر الیه گزینههایی همچون حذف الیه،
بزرگنمایی به الیه ،انتخاب عارضه و تغییر شفافیت نمایش داده میشود.

شکل  :151نمایش برخی گزینههای دستکاری الیه از طریق کلیک راست بر روی الیه

با کلیک بر روی عالمت نمایش داده شده در شکل  152در نوار ابزار باالی صفحه جستجو ،گزینههایی همچون
"افزودن اطالعات" "،پروفایل کاربری" و "مدیریت سامانه" مشاهده میشود (شکل  .)153الزم به ذکر است هر کدام
از این گزینهها صرفاً برای کاربران مجاز معرفی شده به سیستم ،قابل استفاده میباشد.
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شکل  :152گرینههای مربوط به "افزودن الیه"" ،پروفایل کاربری" و "مدیریت سامانه" در نوارابزار صفحه جستجو

شکل  :153گزینههای قابل دسترسی برای کاربر

 4-3-5افزودن اطالعات
افزودن اطالعات مطابق شکل 154شامل گزینههای "بارگذاری الیه"" ،افزودن سرویس" و "افزودن مستندات"
میباشد که هریک در ادامه توضیح داده میشوند.

شکل  :154نمایش گزینههای مربوط به افزودن اطالعات

 -1-4-3-5بارگذاري اليه
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با کلیک بر روی گزینه "بارگذاری الیه" در شکل  154فرمی مطابق شکل  155باز میشود.

شکل  :155صفحه مربوط به بارگذاری الیه

با کلیک بر روی گزینه "بارگذاری الیه" در شکل  156الیه موردنظر را انتخاب کرده و بارگذاری میکنیم .الزم به
ذکر است برای دادههای برداری فرمت  shpو برای دادههای رستری ،فرمت  geotiffامکان بارگذاری دارند.

شکل  :156بارگذاری الیه

پس از بارگذاری الیه ،فرمی مانند شکل  157نمایش داده میشود که در آن گزینههایی مانند "اطالعات الیه"،
"ویرایش فراداده" و "مدیریت نحوه نمایش" (کادر ترسیم شده) تعبیه شدهاست.
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شکل  :157مرحله پس از بارگذاری الیه

"اطالعات الیه"

صفحه مربوط به الیه را باز میکند .در این صفحه با توجه به امکاناتی که درنظر گرفته
شده ،میتوان بر روی الیه تغییرات الزم را اعمال کرد.

"ویرایش فراداده"

امکان ایجاد و یا اعمال تغییرات فراداده را فراهم میکند.

"مدیریت نحوه نمایش"

صفحهای باز میشود که کاربر در آن میتواند بر اساس استایلهای موجود ،استایل
نمایشی الیه خود را انتخاب کند (شکل  .)158این استایلها در مرحله ساخت
سرویسهای مکانی ،ایجاد میشوند.
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شکل  :158مدیریت استایلها

 -2-4-3-5افزودن سرويس
در این صفحه آدرس سرویسدهندههایی که بر روی  GeoNodeثبت شدهاند نمایش داده میشود .برای اضافه کردن
سرویس جدید ،کاربر میتواند سرویس مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه "ثبت نام یک سرویس جدید" اضافه
کند (شکل .)159
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شکل  :159نمایش صفحه مربوط به سرویسهای ثبت شده و ثبت سرویس جدید

کاربر در صفحه ثبت سرویس جدید ،آدرس موردنظر خود را در قسمت "آدرس سرویس" آورده و در قسمت "نام
سرویس" یک نام دلخواه برای آن ثبت مینماید .مطابق با شکل  160کاربر بر اساس نیاز خود ،یکی از انواع
سرویسهای مشخص شده در قسمت مربوط به "نوع سرویس" را انتخاب میکند و در پایان با فشردن دکمه
"ایجاد" ،درخواست اضافه نمودن سرویس را برای مدیر سیستم ارسال مینماید.

شکل  :160نحوه ثبت سرویس جدید

نوع سرویس مطابق شکل  161شامل گزینههایی از قبیل "شناسایی خودکار"" ،سرویسهای،"WMS,WFS,WCS
"سرویس نقشه وب" و  ...به شرح ذیل میباشد:
 −شناسایی خودکار:

سرور نوع سرویس را بهصورت خودکار بررسی و تعیین میکند.

 −سرویسهای :WMS,WFS,WCS

سرویس براساس این استانداردها ساخته شده است.

راهنماي جامع راهاندازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان نقشهبرداري كشور
143

 −سرویس نقشه وب:

سرویس براساس استاندارد  WMSساخته شده است.

شکل  :161گزینههای نوع سرویس در صفحه ثبت سرویس جدید

پس از آدرسدهی سرویس جدید ،سرویس موردنظر به مجموعه سرویسهای ( GeoNodeشکل  )161اضافه
میگردد .چنانچه بر روی هر یک از سرویسهای نمایش داده شده در شکل  159کلیک کنیم ،کلیه الیههای موجود
در سرویسدهنده جدید ،مانند شکل  162نشان داده میشود.

شکل  :162نمایش الیههای موجود در سرور نقشهای جدید

با فشاردادن کلید "ویرایش فراداده" فراداده مربوط به الیه پر میشود.

 -3-4-3-5افزودن مستندات
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برای اضافه کردن مستندات بر روی ژئوپورتال ،میتوانیم بر روی  Choose Fileکلیک کرده و با توجه به فرمتهای
ذکر شده ،فایل موردنظر را آپلود نمائیم (شکل  163و شکل .)164

شکل  :163صفحه مربوط به افزودن مستندات

شکل  :164نحوه آپلود کردن مستندات

 5-3-5پروفايل كاربري
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مطابق شکل  165پروفایل کاربری شامل گزینههای "پروفایل کاربری"" ،فعالیتهای اخیر"" ،صندوق پیام" و
"دعوت کاربر" است.

شکل  :165پروفایل کاربری

در صفحه پروفایل کاربری مطابق شکل  166گزینههایی همچون" :پیام کاربر"" ،ویرایش مشخصات"" ،تغییر رمز
عبور"" ،آپلود الیههای جدید" و "فعالیتهای من" تعبیه شده است .در این صفحه کاربر میتواند از طریق گزینه
"پیام کاربر" به پیامهای خود دست پیداکند که در قسمت "صندوق پیام" نحوه کار با آن توضیح داده میشود.

شکل  :166نمایش صفحه مربوط به پروفایل کاربران

در این صفحه با کلیک بر روی "ویرایش مشخصات" مطابق شکل 167صفحهای باز میشود که با پرکردن اقالم آن،
مشخصات پروفایل کاربر تکمیل میشود.
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شکل  :167صفحه مربوط به تکمیل و ویرایش مشخصات کاربر

همچنین با فشار دادن دکمه "تغییر رمز عبور" کاربر میتواند رمز خود را مطابق شکل  168تغییر دهد.
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شکل  :168صفحه تغییر رمز عبور

گزینه فعالیتهای اخیر (شکل  )166لیستی از آخرین فعالیتها را مطابق شکل  169نمایش میدهد.

شکل  :169صفحه فعالیتهای اخیر
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در بخش "صندوق ورودی" همه پیامهای ارسال شده توسط کاربر و همچنین کلیه پیام های دریافت شده در
صندوق پیام (شکل  )166مطابق شکل  170قابل مشاهده است.

شکل  :170صندوق پیامهای ورودی

گزینه "آخرین پیام" در شکل  ،171تنها آخرین پیامهای ارسال شده را در صندوق کاربر نمایش میدهد.

شکل  :171صندوق آخرین پیامها

همچنین برای ارسال پیام ،با کلیک بر روی کلید "ایجاد پیام" صفحهای مطابق با شکل  172نمایش داده خواهد شد
که مانند شکل" ،به" کاربر موردنظر را تعیین میکند و با وارد کردن "موضوع" و "محتوی" پیام و با کلیک بر روی
"فرستادن پیام" آن را برای کاربر دیگری ارسال مینماید.
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شکل  :172صفحه ایجاد و ارسال پیام

شکل  ،173صفحه مربوط به دعوت کاربر را نمایش میدهد.

شکل  :173صفحه مربوط به دعوت از کاربر
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مطابق شکل  174مدیریت سامانه شامل گزینههایی مانند" :مدیریت"" ،ژئوسرور" و "خروج" میباشد.

شکل  :174گزینههای مربوط به مدیریت سامانه

با کلیک بر گزینه "مدیریت سامانه" صفحهای مطابق شکل  175باز میشود که ابزار مدیریت سامانه را در اختیار قرار
میدهد .تفصیل کارکردهای این صفحه در بخش  1-3-5آورده شده است.
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شکل  :175صفحه مربوط به مدیریت سامانه

با کلیک بر گزینه "ژئوسرور" صفحهای مطابق شکل  176باز میشود که ابزار الزم را برای دسترسی به سرویسهای
مکانی از داده بارگذاری شده در سامانه را در اختیار مدیر سامانه قرار میدهد .تنظیمات مربوط به نحوه نمایش،
سیستم مختصات ،مدیریت مربوط به دسترسی به سرویسها و  ...در این بخش انجام میگیرد.
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شکل  :176صفحه مربوط به گزینههای

GeoServer

پیوست
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أ پیوست أ :نصب نرمافزارهاي مورد نیاز
در این پیوست ،نکات الزم درباره چگونگی نصب  GeoNetwork ،GeoServer ،Javaو  GeoNodeارائه شده است.
حداقل پیش نیازهای سختافزاری و سیستم عاملی مورد نیاز برای نصب  Javaو دیگر نرمافزارها ( Apache Tomcat

 GeoServer 2.5 ،7و  )GeoNetwork 3بر  application serverمطابق جدول  3توصیه شده است:
جدول  -3پیشنیازهای مورد نیاز برای نصب نرمافزارها بر application server

نام مولفه سختافزاري يا سیستم

مقدار پیشنهاد شده

عاملي
پردازشگر )(CPU

حافظه موقت
هارد دیسک

)(RAM

)(Storage

سیستم عامل

Use 4 CPUs. Intel Xeon 2GHz 2 core CPU or similar AMD Opteron
.processor
4 GB
Two RAID 1 36GB Ultra320 SCSI or SAS hard disks
Windows Server 2003 R2, 2008 R2, 2012, 2012 R2
UNIX Oracle Solaris, HP-UX, IBM AIX
Linux RedHat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux, CentOS

با توجه به نیاز به وجود  Javaبرای راهاندازی این نرمافزارها ،در ادامه به نحوه راهاندازی و استفاده از  Javaدر سیستم
عامل پرداخته شده و سپس روشهای گوناگون نصب نرمافزارهای  GeoServerو  GeoNetworkتوضیح داده
میشود.

أ 1-نکاتي درباره نصب Java
با توجه به این که امکان دارد  Javaاز قبل در روی سیستم نصب شده باشد ،الزم است وجود آن بر روی سیستم
کنترل شود .هر دو مورد کنترل وجود  Javaو نصب آن در ادامه آورده شده است.

أ 1-1-كنترل وجود  Javaبر روي سیستم (نصب )JRE
برای تشخیص این که  )JRE( Javaبر روی ویندوز نصب شده یا خیر ،الزم است مراحل زیر انجام گیرد:
 -1از منوی  Startوارد  Control Panelشوید.
 -2اگر بر روی سیستم عامل  JREنصب شده باشد ،آیکونی با لوگوی  Javaمطابق شکل  177نشان داده میشود.
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شکل  :177کنترل نصب بودن  Javaبر روی ویندوز در محیط

Control Panel

 -3در پنجره شکل فوق Java ،را باز و سپس برای دیدن تنظیمات  ،)JRE( Javaروی زبانه  Javaکلیک کنید (شکل
 .)178در ادامه روی دکمه  Viewکلیک کنید تا شماره نسخه مربوط به  Javaنصب شده و نیز پوشه نصب را ببینید
(شکل .)179

شکل  :178پنجره  Javaدر محیط

Control Panel
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شکل :179

پنجره Java Runtime Environment

أ 2-1-نصب ( Javaنصب )JRE
در صورت عدم وجود  Javaدر ویندوز  32بیتی ،الزم است نصب  jre-6u2-windows-i586-p-2.exeبه شرح ذیل
انجام پذیرد .چنانچه ویندوز از نوع  64بیتی باشد ،ضروری است  JREی 64بیتی نصب شود.
بر روی فایل اجرایی  (JRE) Javaدوبار کلیک میکنیم (شکل  )180و سپس پنجرههای بعدی  wizardرا تایید
مینماییم (شکل  181و شکل .)182

شکل  :180فایل اجرایی نصب )JRE( Java
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شکل  :181میزان پیشرفت در نصب )JRE( Java

شکل  :182پیغام پایان نصب )JRE( Java

سپس مسیری برای  JAVA_HOMEتعیین میکنیم که مراحل آن در شکل  ،183شکل  184و شکل  185ارائه
گردیده است.
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شکل  :183باز کردن

پنجره  Propertiesمربوط به My Computer

در پنجره شکل  ،184زبانه  Advancedانتخاب و دکمه  Environment Variablesکلیک میشود.

شکل  :184دکمه

 Environment Variablesدر پنجره  Propertiesمربوط به My Computer
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شکل :185

پنجره Environment Variables

أ 2-نکاتي درباره نصب GeoServer
نصب نرمافزار  GeoServerبه دو طریق میسر است:
أ.

نصب  GeoServerبا استفاده از نصب ( Apache Tomcatنصب  Apache Tomcatو سپس جای دادن

1

 GeoServerدر ( )Apache Tomcatبخش أ)1-2-


چنانچه کاربر نیاز به نصب چندین  GeoServerبر روی یک سرور داشته باشد ،به نرمافزاری مانند
 Apache Tomcatنیاز دارد .نصب چندین  GeoServerبه منظور مدیریت بهتر ایجاد سرویسها میباشد.
بهعنوان مثال میتوان برای هر استان از یک  GeoServerاستفاده نمود و یا برای هر موضوع یک
 GeoServerمجزا نصب کرد.

ب .نصب  GeoServerبدون نیاز به نصب ( Apache Tomcatنصب مستقل( )GeoServer 2بخش أ)2-2-


درصورتی که فقط به نصب یک  GeoServerروی سرور نیاز باشد ،میتوان نسبت به نصب مستقل این
نرمافزار (بدون نیاز به  )Apache Tomcatاقدام نمود.

1 - Deploy
2 - Standalone
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توجه داشته باشید که نصب ( Javaنصب  )JREبهعنوان یک پیش نیاز اصلی ،قبل از نصب ( GeoServerبا هر یک از
دو روش فوق) انجام گیرد .شکل  186ترتیب نصب نرمافزارهای مورد نیاز را نشان میدهد.

شکل  :186مراحل نصب  GeoServer ،Apache Tomcatو

GeoNetwork

أ 1-2-نصب  GeoServerبا استفاده از نصب Apache Tomcat
در این بخش چگونگی نصب  Apache Tomcatو سپس قراردادن  GeoServerدر  Apache Tomcatتوضیح داده
میشود.
أ -1-1-2-نصب Apache Tomcat

 Apache Tomcatدر مواقعی نصب میشود که هدف ،نصب بیش از یک  Web Serverیا ( Servletمانند
 GeoNetwork ،GeoServerو  )...بر روی سرور مورد نظر باشد .به بیان دیگر کارکرد اصلی نرمافزار
 ،Apache Tomcatمدیریت همزمان چندین  Web Serverمیباشد .نرمافزار  Apache Tomcatبرای استقرار
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پروکسیها و مدیریت دسترسیها نیز مورد استفاده قرار میگیرد .مراحل نصب نرمافزار  Apache Tomcatدر قالب
پنجرههای  wizardنصب ،به شرح زیر است:
 -1فایل اجرایی نصب برنامه  Apache Tomcatرا اجرا میکنیم (شکل .)187

شکل  :187فایل اجرایی نصب نرمافزار

Apache Tomcat

 -2پنجره شکل زیر را تائید کرده و  Nextرا کلیک میکنیم (شکل .)188

شکل  :188پنجره خوش آمدگویی در نصب

 -3پنجره شکل  189را نیز تائید میکنیم.

Apache Tomcat
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شکل  :189پنجره اخذ موافقت کاربر برای نصب

Apache Tomcat

 -4در پنجره شکل  ،190از میان گزینههای  ،Select the type of installگزینه  Fullرا انتخاب و  Nextرا کلیک
میکنیم.

شکل  :190پنجره تعیین نوع نصب

Apache Tomcat
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در پنجره شکل  ،191برای  ،HTTP/1.1 Conector Portشماره  portرا که میخواهیم در آن ،برنامه نصب گردد
تایپ مینماییم .فقط باید دقت شود که این شماره  ،portبا شماره portهایی که قبالً توسط نرمافزارهای دیگر اشغال
شدهاند ،یکسان نباشد .ضمناً در شکل  User Name ،191و  Passwordمورد نظر نیز در این پنجره تعیین میشوند.
این نام کاربری و رمز عبور برای ورود به محیط  ،Apache Tomcatاز کاربر سوال میشود.

شکل  :191پنجره انجام تنظیمات اساسی نصب

Apache Tomcat

برای اطالع حاصل نمودن از portهای اشغال شده ،میتوان از دستور  (netstat -a) netstatدر محیط  DOSویندوز،
بهره گرفت (شکل زیر).
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شکل  :192دستور  netstatو استخراج شماره portهای اشغال شده

 -5مسیر فایل اجرایی  JREکه در مرحله قبل آن را نصب کردهایم ،در پنجره شکل  193مشخص میشود .چنانچه
قبالً بیش از یک  JREنصب شده باشد ،امکان انتخاب بین گزینههای مختلف برای استفاده  Apache Tomcatوجود
خواهد داشت .البته باید نسخه این  JREبا نسخه  Apache Tomcatیکسان و یا پایینتر باشد ،درغیر اینصورت
 Apache Tomcatپس از نصب start ،نخواهد شد.

شکل  :193پنجره تعیین مسیر  JREبهعنوان پیش نیاز نصب

Apache Tomcat

 -6مسیر نصب نرمافزار  Apache Tomcatرا در پنجره شکل  194تعیین مینماییم.
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شکل  :194پنجره تعیین مسیر نصب

Apache Tomcat

 -7پنجره شکل  ،195درصد پیشرفت نصب نرمافزار  Apache Tomcatرا نشان میدهد.
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شکل  :195پنجره میزان پیشرفت فرآیند نصب

Apache Tomcat

 -8در شکل  196که پنجره  wizardآخر در فرآیند نصب  Apache Tomcatمیباشد ،با کلیک بر روی دکمه
 ،Finishنصب نرمافزار را تکمیل میکنیم.
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شکل  :196پنجره تکمیل فرآیند نصب

Apache Tomcat

با نصب شدن  ،Apache Tomcatیک سرویس جدید ویندوزی ایجاد خواهد شد .آیکن مربوط به این نرمافزار را در
گوشه سمت راست و پایین ویندوز خود مشاهده خواهید نمود (کادر شماره  1شکل  .)197با کلیک بر روی این
آیکن ،یک منوی ( pop-upکادر شماره  2شکل  )197باز میشود که میتوانید  Apache Tomcatرا از طریق آن
کنترل کنید ( startیا  stopکردن نرمافزار و یا دسترسی به  configuration consoleبه منظور پیکرهبندی) .اگر این
آیکن (کادر شماره  1شکل  )197ظاهر نشد ،برای  startیا  stopنمودن این نرمافزار و همچنین دسترسی به پنجره
 Configureبرای انجام پارهای از امور پیکرهبندی و تنظیمات ،باید از مسیری که در شکل  198نشان داده شده
است ،فایل  Tomcat9w.exeرا اجرا نمود.

شکل  start :197یا  stopنمودن نرمافزار  Apache Tomcatو دسترسی به پنجره پیکرهبندی آن
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شکل  :198فایل اجرایی مربوط به انجام تنظیمات (پیکرهبندی) در نرمافزار

Apache Tomcat

با اجرا کردن فایل اجرایی  ،Tomcat9w.exeپنجره تنظیمات  Apache Tomcatباز میشود (شکل .)199

شکل  :199پنجره تنظیمات (پیکرهبندی) نرمافزار ( Apache Tomcatزبانه )General

انجام عمل  startو  stopنمودن  ،Apache Tomcatاز طریق پنجره شکل ( 199زبانه  )Generalامکانپذیر است .با
کلیک بر روی زبانه  Javaدر شکل  ،199شکل  200نشان داده میشود.
نکته :میتوان  startو  stopنمودن  Apache Tomcatرا از طریق سرویسهای ویندوز نیز انجام داد.
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شکل  :200پنجره تنظیمات (پیکرهبندی) نرمافزار ( Apache Tomcatزبانه )Java

در پنجره شکل  200میتوان تنظیمات مربوط به معرفی مسیر جدید فایل ( Javaدر صورت لزوم) را که پیش نیاز
نصب  Apache Tomcatاست ،انجام داد (کادر شماره  1شکل .)200
همچنین در این پنجره میتوان تنظیمات مرتبط با مقدار حافظه اولیه ) (Initial memory poolو نیز حداکثر حافظه
) (Maximum memory poolمورد استفاده توسط  Apache Tomcatرا که از  RAMگرفته میشود ،انجام داد (کادر
شماره  2شکل  .)200مقدار حافظه اولیه ،با  startشدن  ،Apache Tomcatاشغال میشود .حافظه حداکثری نیز
بسته به نیاز ( Apache Tomcatمتناسب با تعداد GeoServerهای داخل  Apache Tomcatو حجم آنها) از RAM

سرور اشغال میشود  .مقدار پیش فرض برای این دو حافظه ،روی عدد  512و  1024میباشد ،اما با توجه به حجم
 RAMسرور ،میتوان این مقادیر را افزایش داد که مسلماً تاثیر مستقیم و مثبت ،روی عملکرد Apache Tomcat

خواهد داشت.
با تایپ آدرس شبکهای  Apache Tomcatدر نوار آدرس یک مرورگر وب (مثالً  )http://localhost:9090و فشردن
دکمه  ،enterشکل  201را مشاهده خ واهید نمود که حاکی از درست نصب شدن نرمافزار Apache Tomcat

میباشد.
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شکل  :201پنجره آغازین کار با ( Apache Tomcatکنترل صحت نصب نرمافزار)

أ -2-1-2-قراردادن  GeoServerدر Apache Tomcat

نصب  GeoServerدر  Apache Tomcatبا قرار دادن ( Deployکردن) فایل مربوط به نرمافزار  ،GeoServerدر درون
مسیری که  Apache Tomcatنصب شده است ،انجام میگیرد .به عبارت دقیقتر ،باید فایل  GeoServerبا پسوند
 warبه طور دستی در مسیر نصب نرمافزار  Apache Tomcatو در داخل پوشه زیر کپی شود.
D:\Apache Software Foundation\Tomcat8\webapps

با کپی کردن این فایل در این مسیر ،پوشهای همنام با فایل  (GeoServer) warدر همین مسیر ساخته خواهد شد.
الزم بهذکر است که میتوان نام  GeoServerرا به هر نام دلخواه مثال ( )Geo_Alborzتغییر داد و سپس در داخل
پوشه  webappsکپی نمود تا  GeoServerبا نام دلخواه در  Apache Tomcatنصب گردد.
نکته :بعد از کپی کردن فایل  warدر مسیر فوق ،حداقل چند دقیقه به  Apache Tomcatفرصت دهید تا محتویات
پوشه  Geo_Alborzرا کامل کند.
حال با کلیک بر روی دکمه  Manager Appدر شکل باال ،به قسمت  managerنرمافزار  Apache Tomcatوارد
میشوید .البته قبل از وارد شدن ،نام کاربری و رمز عبور درخواست میشود که بهطور پیش فرض admin ،و admin

است (شکل .)202
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شکل  :202پنجره درخواست نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به نرمافزار

Apache Tomcat

در این قسمت ،لینکی همنام با فایل ( warمثالً  )Geo_Alborzدر لیست برنامههای موجود ،مشاهده میشود (کادر
مشخص شده در شکل .)203

شکل  :203اضافه شدن  deploy ،GeoServerشده به فهرست GeoServerهای موجود در

Apache Tomcat

حال با کلیک بر روی لینک  Geo_Alborzدر پنجره شکل  ،203وارد محیط  GeoServerنصب شده ،میشویم
(شکل .)204
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شکل  :204درخواست نام کاربری و کلمه عبور برای

ورود به GeoServer

در واقع از طریق یک مرورگر وب به رابط مدیریتی GeoServer 1دسترسی پیدا خواهیم نمود .برای وارد شدن به
صفحه اصلی رابط  ،GeoServerباید نام کاربری و کلمه عبور پیشفرض که به ترتیب عبارتند از admin :و
 GeoServerرا وارد کنیم.
توجه داشته باشید که برای نصب  GeoServerروش دیگری (نصب  )standaloneنیز وجود دارد که همان نصب فایل
اجرایی یا  exeاین نرمافزار است (مانند نصبهای معمول و عادی هر نرمافزار دیگری که انجام میگیرد) .در این
روش ،نیازی به نصب نرمافزاری مانند  Apache Tomcatنیست .نحوه نصب با این روش در قسمت أ 2-2-شرح داده
شده است.

أ 2-2-نصب  GeoServerبدون نیاز به Apache Tomcat
بعد از مطمئن شدن از نصب  ،JREآخرین نسخه  GeoServerاز وبسایت مربوط به این نرمافزار متن باز ،دانلود
گردیده و فایل اجرایی آن را اجرا میکنیم .عملیات نصب با طی نمودن پنجرههای  wizardبه راحتی قابل انجام
است.
در فرآیند نصب ،ابتدا مسیر نصب برنامه  Javaتعیین میشود (شکل  .)205سپس نام  Working Directoryسوال
میشود Working Directory .نرمافزار ،شامل فایلهای مربوط به الیهها و استایل آنها و سایر تنظیمات مربوطه
میباشد .این  ،Working Directoryفایلهای سیستمی نرمافزار را شامل نمیشود.
میتوان در حین نصب ،روش  GeoServer StartUpرا بهصورت ( manualدستی) انتخاب نمود که در آن صورت ،هر
زمان نیاز به راهاندازی این نرمافزار باشد ،باید بهصورت دستی (از منوی  startویندوز)  startگردد .در غیر این صورت،
1 - Administrative Interface
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میتوان  GeoServer StartUpرا از نوع  Serviceانتخاب نمود که در این حالت همواره با روشن شدن دستگاه،
نرمافزار  Start ،GeoServerمیگردد .چون در نظر است از این نرمافزار بصورت سرور استفاده شود لذا بهتر است
همواره از روش  Serviceبجای روش  manualاستفاده گردد.

شکل  :205معرفی مسیر برای نصب

GeoServer

در حین نصب بهصورت پیشفرض ،از نام کاربری  GeoServerو رمز ورود  adminاستفاده میشود که قابلیت تغییر را
نیز دارد.

أ 3-نکاتي درباره نصب GeoNetwork
نصب نرمافزار  GeoNetworkنیز به دو طریق میسر است:
أ.

نصب  GeoNetworkبا استفاده از نصب ( Apache Tomcatنصب  Apache Tomcatو سپس جای دادن
 GeoNetworkدر ( )Apache Tomcatبخش أ)1-3-

ب .نصب  GeoNetworkبدون نیاز به ( Apache Tomcatنصب مستقل ( )GeoNetworkبخش أ)2-2-

أ 1-3-نصب  GeoNetworkبا استفاده از نصب Apache Tomcat
اکنون باید فایل  GeoNetworkرا در  Apache Tomcatقرار داد ( deployنمود) .برای این کار باید فایل ( warمثالً
 )GeoNetwork.warرا به طور دستی ،در مسیر نصب نرمافزار  Apache Tomcatو در داخل پوشه زیر کپی نمود.
D:\Apache Software Foundation\Tomcat8\webapps
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نکته :بعد از کپی فایل  warدر مسیر فوق ،حداقل چند دقیقه به  Apache Tomcatفرصت دهید تا محتویات پوشه
 GeoNetworkرا کامل کند.
به این ترتیب با وارد شدن به محیط  Apache Tomcatاز طریق آدرس  ،http://localhost:8080نام GeoNetwork

در  Apache Tomcatدیده میشود (شکل .)206

شکل  :206اضافه شدن  GeoNetworkبه

Apache Tomcat

با کلیک بر روی عبارت  GeoNetworkدر شکل  ،206وارد محیط  GeoNetworkمیشویم (شکل .)207

شکل  :207صفحه اول ( GeoNetworkقبل از  loginکردن به محیط نرمافزار)

نام کاربری و رمز عبور به محیط  ،GeoNetworkبهطور پیش فرض admin ،و  adminاست.

أ 2-3-نصب  GeoNetworkبدون نیاز به Apache Tomcat
با اجرای فایل اجرایی نصب  ،(GeoNetwork-install-3.0.0-0.jar) GeoNetworkابتدا پنجرهای مطابق شکل 208
باز میشود که الزم است توسط کاربر تائید شود.
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شکل  :208انتخاب زبان نصب

GeoNetwork

سپس مراحل نصب طبق پنجرههای نشان داده شده در شکل  209تا شکل  212طی میشود.

شکل  :209خوشآمدگویی نصب

GeoNetwork
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شکل  :210پذیرش الزامات نصب

GeoNetwork

در گام بعد ،مسیر نصب  GeoNetworkمطابق شکل  211تعیین میشود:

شکل  :211تعیین مسیر نصب

GeoNetwork
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پنجره بعدی (شکل  )212نیز تایید ادامه فرآیند نصب است:

شکل  :212تایید ادامه فرآیند نصب GeoNetwork

در پنجره بعدی (شکل  ،)213نصب آغاز میشود.
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شکل  :213وضعیت پیشرفت نصب

GeoNetwork

با وارد کردن آدرس  Http://localhost:8080در مرورگر ،وارد محیط  GeoNetworkمیشویم.

أ 4-نکاتي درباره نصب GeoNode
 GeoNodeقابلیت نصب در سیستم عاملهای لینوکس و ویندوز را دارد .با توجه به این که کاربران زیادی از سیستم
عامل ویندوز استفاده مینمایند لذا در این قسمت نحوه نصب نرمافزار در سیستم عامل ویندوز توضیح داده میشود.

أ 1-4-طريقه نصب GeoNode
مشخصات حداقلی سیستم مورد نیاز برای استقرار  GeoNodeشامل اقالم ذیل میباشد:
 6 GB −حافظه جانبی ()RAM
 2.2 GHz −پردازشگر
 1 GB −فضای ذخیرهسازی (فضای دیسک اضافی از هارد برای ذخیرهسازی تایلهای حاصل از سرویس
 WMTSنیاز است که این فضا برای متولیان مختلف دادههای مکانی و بر اساس نیاز آنها متفاوت
میباشد).
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 −برای نصب این نرمافزار ،سیستم عامل  64بیت توصیه میگردد
برای نصب  ،GeoNodeسایت اصلی  GeoNodeرا از طریق آدرس  http://GeoNode.orgباز میکنیم (شکل )214

شکل  :214نمایش صفحه اصلی سایت GeoNode

مطابق شکل  215از قسمت انتهایی صفحه اصلی (کادر ترسیم شده) فایل اجرایی  GeoNodeرا دانلود و اجرا
میکنیم .الزم بذکر است که نمای قسمت بالیی صفحه اصلی در شکل  214نمایش داده شده است.
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شکل  :215فایل

اجرایی در بخش  Quick Startصفحه اصلی سایت GeoNode

با کلیک بر روی فایل ،مراحل بعدی مطابق شکل  GeoNode ،216اجرا میشود.

شکل  :216صفحه شروع نصب GeoNode

با کلیک بر روی دکمه  Nextدر شکل  216صفحه پذیرش گواهینامه  GeoNodeمطابق شکل  217نمایش داده
خواهد شد.
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شکل  :217صفحه پذیرش گواهینامه GeoNode

با کلیک بر روی دکمه  I Agreeدر شکل  ،217شکل  218باز خواهد شد که در آن محل نصب  GeoNodeمشخص
میگردد.

شکل  :218تعیین محل نصب GeoNode

با کلیک بر روی دکمه  Nextدر شکل  ،218شکل  219که نشان دهنده محل قرارگیری  GeoNodeدر
 Start Menuاست ،باز میشود.
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شکل  :219محل قرارگیری  GeoNodeدر

Start Menu

با فشردن دکمه  ،Nextشکل  220باز میشود که شامل مراحل نصب  Javaدر سیستم سرور موردنظر میباشد.

شکل  :220نصب

Java

با فشردن کلید  Nextدر شکل  ،220شکل  221نمایش داده میشود که نشانگر پذیرش گواهینامه نصب Java

میباشد.
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شکل  :221پذیرش گواهینامه Java

با فشردن دکمه  Installعملیات نصب  Javaمطابق شکل  222آغاز میشود.

شکل  :222ادامه روند نصب Java

نهایتاً نصب  Javaهمانگونه که در شکل  223نمایش داده شده پایان میپذیرد.
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شکل  :223نصب موفق

Java

بعد از مرحله نصب  ،Javaمراحل نصب  GeoServerمطابق شکل  224بر روی سیستم آغاز میگردد.

شکل  :224مشخص کردن محل نصب

GeoServer

مطابق شکل  225میزان تخصیص بیشینه و کمینه حافظه جانبی به  GeoServerمشخص میشود .برای این کار
مطابق کادر شماره  ،1مسیر جدید ( Javaدر صورت لزوم) را که پیش نیاز نصب  Apache Tomcatاست معرفی
میکنیم.
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شکل  :225پنجره تنظیمات نرمافزار ( Apache Tomcatزبانه )Java

همچنین مطابق کادر شماره ،2تنظیمات مربوط به مقدار حافظه اولیه 1و نیز مقدار مربوط به حداکثر حافظه 2مورد
استفاده توسط  Apache Tomcatرا که از  RAMگرفته میشود؛ انجام میدهیم .مقدار حافظه اولیه ،با  startشدن
 ،Apache Tomcatاشغال میشود .حافظه حداکثری نیز بسته به نیاز ( Apache Tomcatمتناسب با تعداد
GeoServerهای داخل  Apache Tomcatو حجم آنها) از  RAMسرور اشغال میشود .مقدار پیش فرض برای این
دو حافظه 512 ،و  1024میباشد ،اما با توجه به حجم  RAMسرور ،میتوان این مقادیر را افزایش داد که مسلماً
تاثیر مستقیم و مثبت ،روی عملکرد  Apache Tomcatخواهد داشت .در ادامه مطابق شکل  226مقدار کمینه و
بیشینه حافظه اختصاص یافته به  Javaدر سرور تنظیم میگردد.

1 - Initial Memory Pool
2 - Maximum Memory
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شکل  :226تخصیص بیشینه و کمینه حافظه جانبی در

GeoServer

در شکل  227نام کاربری و رمز عبور  GeoServerتعیین میگردد

شکل  :227تعیین نام کاربری و رمز عبور

GeoServer

در شکل  228شماره  portمربوط به  GeoServerمشخص میگردد .این عدد میتواند از دامنه 1024- 65535
انتخاب و برای ارتباط  GeoServerدر شبکه استفاده گردد.
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شکل  :228تعیین  Portمربوط به GeoServer

شکل  229و شکل  230مراحل نصب  pythonرا در سیستم موردنظر نشان میدهند.

شکل  :229شروع نصب Python
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شکل  :230ادامه روند نصب Python

پس از نصب  pythonعملیات نصب  PostgreSQLمطابق شکل  231شروع میشود.

شکل  :231شروع نصب PostgreSQL

سپس مطابق شکل  232عملیات نصب  PostGISآغاز میشود.
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شکل  :232شروع نصب PostGIS

در مرحله بعد مطابق شکل  233تنظیمات مشخص شده برای نصب  GeoNodeنشان داده میشود.

شکل  :233تنظیمات مشخص شده برای نصب GeoNode

در ادامه مطابق شکل  234عملیات نصب  Tomcatبهعنوان وب سرور  GeoServerشروع میشود.
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شکل  :234شروع نصب Apache Tomcat

درصورتی که از قبل بر روی سیستم GeoNode ،نصب شده باشد مطابق شکل  235سوالی در مورد جایگزینی
فایلهای جدید روی فایلهای قبلی از کاربر پرسیده میشود.

شکل  :235پرسش جایگزینی فایلهای جدید روی فایلهای قبلی

و نهایتاً شکل  236و شکل  237موفقیتآمیز بودن نصب  GeoNodeرا نشان میدهند.
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شکل  :236پیام

موفقیت آمیز بودن نصب GeoNode

شکل  :237پایان نصب GeoNode

بدین ترتیب با انجام مراحل فوق ،عملیات نصب به پایان رسیده و سیستم آماده بهرهبرداری میباشد.
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ب منابع
 سازمان نقشهبرداری کشور-)1396 -1/0  سازمانی (نگارشSDI  الگوی استقرار
 سازمان نقشه برداری کشور: انتشارات، راهنمای ایجاد زیرساخت داده های مکانی،)1387( . ا، طوسی. ه، رضائیان


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/)

