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مقدمه
همان طور که پیشتر گفته ایم ،دومین پیش نیاز برای استقرار  ،Web GISقرار دادن نقشه ها در وب می باشد.
نقشه ها و داده های مکانی شما می توانند به دو صورت در دسترس باشند:
 فایل برداری یا تصویری
 پایگاه داده مکانی
برای راه اندازی وب  ،GISنقشه های شما می بایست از طریق وب به اشتراک گذاشته شوند .به این مفهوم ،انتشار
نقشه در وب یا  Web Mappingگفته می شود .پیشتر به شما آموزش انتشار نقشه در وب را یاد دادیم و گفتیم
که برای انتشار نقشه در وب ،نیازمند نرم افزارهایی موسوم به  Web Map Serverمی باشید .این نرم افزارها،
به فایل های نقشه و یا پایگاه داده مکانی (نام های دیگر :ژئودیتابیس یا بانک اطالعات جغرافیایی) متصل می شوند
و پس از رنگ آمیزی و اعمال کارتوگرافی مد نظر شما ،آنها را با فرمت های مختلف در محیط وب ،قابل دسترسی
می سازند تا بتوانید وارد گام بعدی شوید و یک وب سایت ایجاد کرده و برنامه نویسی وب  GISرا شروع کنید و از
نقشه ها در سامانه وب  ،GISاستفاده نمایید.
در نوشته های گذشته ،آموزش نرم افزار  GeoServerرا شروع کردیم .از این نوشته قصد داریم آموزش
 MapServerرا با معرفی نرم افزار  Mapserverشروع کنیم و شما را با قابلیت های این نرم افزار آشنا سازیم،
با ما همراه باشید...
این نوشته از مجموعه آموزش های آکادمی  WEB GISاست .برای مشاهده آموزش های پیشین و دانلود فیلم و
 PDFآن ها ،می توانید به صفحه آکادمی  WEB GISمراجعه نمایید.

ورود به آکادمی Web GIS

 MapServerچیست؟
نرم افزار  ،MapServerدر ابتدا توسط دانشگاه  ،Minnesotaتوسعه داده شد و به صورت رسمی با نام UMN
 MapServerشناخته میشود .همچنین  ،MapServerبا پشتیبانی  NASAبه منظور در دسترس عموم
قراردادن تصاویر ماهوارهای  ،NASAتوسعه داده شد و در حال حاضر تحت پروژه ( TerraSIPمورد حمایت
 NASAو  )Minnesotaاداره میشود .اولین نسخه از آن در سال  1994منتشر گردید و در حال حاضر ،نسخه
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 7.0.7از آن موجود است که در  15نوامبر  2017منتشر گردیده است .این نرمافزار ،با زبانهای  C/C++توسعه داده
شده است.

عنصر اساسی در نرم افزار  Mapfile ،MapServerاست که یک فایل متنی بوده و تنظیمات مختلف ،از قبیل
تعیین مسیر دادهها ،سیستم مختصات ،قالب خروجی ،تنظیمات کارتوگرافی و ...در آن مشخص میشوند .عالوه بر
آن ،نرم افزار  ،MapServerاز یک فایل  HTMLبرای نمایش نقشه ها به کاربر ،استفاده میکند .معماری این
نرم افزار در شکل زیر نمایش داده شده است.

همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید ،میتوان دادههای ورودی را از منابع دادهای مختلف ،نظیر ،Vector
 Rasterو Web Serviceهای استاندارد ( OGCاستاندارد  ،WMSاستاندارد WFSو ) ...وارد نرم افزار
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 MapServerنمود .پس از آن ،پیکربندی و تنظیمات مورد نیاز ،با استفاده از  ،Mapfileبر روی دادههای ورودی
انجام می شود .نرم افزار  ،MapServerمیتواند در دو حالت اجرا شود و پردازش های الزم را بر روی دادههای
ورودی انجام دهد:
 اجرا از طریق CGI
 اجرا از طریق MapScript
بهصورت پیشفرض ،این نرمافزار در حالت  CGIاجرا میشود .در این حالت ،درخواستهای سرویسگیرندگان،
دریافت شده و با توجه به نوع درخواست ،پردازشهای الزم بر روی آنها صورت گرفته و خروجی تولید شده و به
سمت سرویسگیرنده ،ارسال میشود .اگر نیاز داشته باشید که قابلیت های  MapServerرا توسعه دهید ،میتوانید
آنرا در حالت  Mapscriptاجرا نمایید .در این حالت میتوانید قابلیتهای آنرا توسط یکی از زبانهای برنامهنویسی
مثل  PHP, Python, Java, C#و ...مورد توسعه قرار دهید.
نرمافزار  ،MapServerمیتواند بر روی Web Serverهای  IISو یا  ،Apacheمورد میزبانی قرار گیرد .در
نهایت ،این نرمافزار ،خروجی خود را در قالبهای تصویری ( ،)Jpeg, PNG, GIFبرداری ( SWF, SVG,
 )PDFو یا از طریق Web Serviceهای  WMS, WFSو  WCSدر اختیار سرویسگیرنده قرار میدهد.

قابلیت های MapServer
در این بخش ،قابلیت های نرم افزار  MapServerدر انتشار اطالعات مکانی و نقشه ها در وب را به صورت کلی
اشاره می کنیم .در نوشته های بعدی در زمینه آموزش  ،MapServerبا این قابلیت ها بیشتر آشنا خواهید شد.
 پشتیبانی از قالبهای داده تصویری و برداری و پایگاه داده مکانی
 قابلیت اجرا برروی سیستمعاملهای مختلف ،از جمله Mac Os X ، Linux ، Windows
 قابلیت پشتیبانی از زبانهای برنامهنویسی معروف و محیطهای مختلف ،از جمله ،Perl ،Python ،PHP
 Java ،Rubyو .Net
 پشتیبانی از استانداردهای  OGCنظیر WMS, WFS, WCS
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 تغییر سیستم تصویر بهصورت  on the flyبرای قالبهای تصویری و برداری
 فراهمآوردن طیف وسیعی از پرسوجوهای مکانی و توصیفی
 قابلیت یکپارچهشدن با نرمافزارهای متنباز مرورگر نقشه ،نظیر p.Mapper ،KaMap ،CartoWeb
و Chameleon
این نرم افزار ها به طور معمول ،قابل یت های بیشتری را عالوه بر توا نایی های موجود  ،MapServerفراهم
میآورند .کاربر ،به ساااادگی میتواند توانایی های این نرمافزارها را با برنامهنویسااای با هم ترکیب کند .برخی
نرمافزارهای دیگر ،مانند  MapStorerنیز وجود دارند که در کنار نرم افزار  MapServerبرای ایجاد یک
سامانه  ، Web GISدر جهت افزایش امکانات و ساده سازی آن ،به کار میروند .اما باید به این نکته توجه شود
که اینگونه راهکارها به منظور دستیابی به یک سامانه اطالعات مکانی تحت وب ،چندان قابلیت سفارشی سازی را
ندارند.

چگونه با  MapServerکار کنیم؟
بیشتر نرم افزارها و ابزارهای متن باز در ابتدا برای استفاده بر روی سیستم عامل لینوکس توسعه داده شده اند .لذا
رابط های کاربری آن ها می بایست برای سایر سیستم های عامل آماده سازی شوند.
کار با نرم افزار  MapServerبا پیچیدگی همراه است .این نرم افزار همانند نرم افزار  ،GeoServerدارای رابط
کاربری تحت وب نیست .یعنی شما برای کار کردن با آن می بایست فقط  MapFileمورد نظر را در یک نرم افزار
ویرایش متن (مثل  )Notepadباز کرده و دستکاری های الزم را انجام دهید.
از این رو به افرادی که به تازگی وارد دنیای  Web GISمی شوند ،پیشنهاد می کنیم کار خود را با آموزش نرم
افزار  GeoServerشروع کنند و قدری که با مفاهیم انتشار نقشه در  Webبه صورت عملی آشنا شدند ،آموزش
نرم افزار  MapServerرا دنبال کنند.
برای نصب  MapServerدر  Windowsمیتوان از روشهای زیر استفاده نمود.
 استفاده از بسته نرمافزاری MS4W
 استفاده از بسته نرمافزاریOSGeo4W
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 استفاده از بسته نرمافزاری FWTools
 استفاده از بسته نرمافزاری GISInternals
در ساالسااله نوشااته های آموزش  ،MapServerنحوه نصااب و راه اندازی  MapServerبا اسااتفاده از بسااته
نرمافزاری  MS4Wو شروع کار با آن را به شما آموزش می دهیم .برای دریافت آموزش های ما در این زمینه می
توانید به آکادمی  Web GISبپیوندید.

استفاده کنندگان MapServer
نرم افزار  MapServerتوسااط طیف وساایعی از کاربران پشااتیبان دنیای متن باز و به خصااو

دنیای سااامانه

اطالعات مکانی متن باز ،مورد اساااتفاده قرار می گیرد .اما می توان مهمترین اساااتفاده کنندگان از این نرم افزار را
موارد زیر برشمرد:
 سازمان ناسا
 شرکت  GateWay Geomaticsکانادا
 شرکت  Spatialysفرانسه
 شرکت  TerriScopeفرانسه
 شرکت  EOX IT Services GmbHاسترالیا
 شرکت  MapGearsکانادا
 شرکت  OsLandiaفرانسه
 شرکت  Astun Technology Ltdانگلستان
همچنین شاارکت بهین رایانش آزاد در پیشاانیه کاری خود همواره تولید سااامانه اطالعات جغرافیایی وب و موبایل
مبتنی بر ابزارها و روش های متن باز را در د ستور کار خود دا شته و برخی از سامانه ها و مح صوالت این شرکت از
امکانات نرم افزار  MapServerبهرمند هستند.
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اگر شما هم می خواهید راه اندازی سامانه  Web GISبرای سازمان خود را در دستور کار قرار دهید ،می توانید از
مشاااوره رایگان ما در خصااو

به کارگیری روش ها ،ابزارها و متدولوژی ها ،برخوردار شااوید .کافیساات به بخش

درخواست مشاوره رایگان  GISمراجعه کنید و درخواست خود را ثبت کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

مقایسه  MapServerبا رقبا
رقبای  MapServerرا میتوان به دو د سته تق سیم کرد .رقبای غیررایگان و تجاری نظیر ArcGIS Server
و رقبای متنباز و رایگان مانند  .GeoServerدر این نوشااته نمی خواهیم به بررساای جزئیات هریک از این نرم
افزارها بپردازیم و در آموزش های بعدی در سایت  GISPlusبه مقای سه نرم افزارهای Web Map Server
خواهیم پرداخت .همچنین مقایساااه  GeoServerو  MapServerرا به زودی در ساااایت آموزش  GISو
( Web GISمنظورمان  GISPlusاست دیگر!) خواهیم داشت.
در بین رقبای متن باز از آن جهت که نرم افزار  GeoServerدارای وا سط کاربری قوی می با شد ،ن سبت به نرم
افزار  MapServerدارای برتری می باشاااد .نرم افزار  MapServerیکی از پروژه های مورد پشاااتیبانی بنیاد
مکانی آزاد متن باز یا  OSGeoمی باشد و نسبت به رقبای تجاری و برخی از رقبای متن باز ،دارای سرعت توسعه
بیشااتری می باشااد و تا کنون نسااخه  7.0.7آن منتشاار شااده اساات .از لحا ،قدمت ،رقبای تجاری نساابت به
 ،MapServerپیشینه بیشتری دارند.

آموزش آتی
با توجه به آنچه در معرفی  MapServerگفته شاااد ،این نرم افزار می تواند در راه اندازی یک ساااامانه Web
 GISو به ا شتراک گذاری نق شه ها در وب ،ب سیار کارآمد با شد .اگرچه کار با  MapServerقدری پیچیده ا ست،
اما این پیچیدگی فقط برای شاااروع کار با  MapServerمی باشاااد و کافیسااات قدری با آن کار کنید تا به آن
عالقمند شوید و به سادگی نق شه های خود را در  Webمنت شر کنید .این نرم افزار به سادگی در چند دقیقه قابل
نصاااب و راه ا ندازی می باشاااد که در آموزش  MapServerبه این مورد نیز خواهیم پردا خت .نرم افزار
 MapServerدارای ساختار بسیار ساده می باشد و این سادگی و کم حجمی می تواند یک مزیت مهم در مقایسه
با سایر رقیبان این نرم افزار باشد.
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اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  MapServerمیتوانید به منابع زیر مراجعه نمایید:
سایت MapServer

سخن پایانی
برای انتشار نقشه در وب تا کنون شما را با نرم افزار  GeoServerو نرم افزار  MapServerآشنا کردیم .در
سلسله نوشته های آموزش  MapServerشما را با نصب و راه اندازی نرم افزار  MapServerو قابلیت های
آن آشنا می کنیم و به شما می گوییم چگونه با استفاده از  ،MapServerنقشه ها را در وب منتشر کنید و آماده
پیاده سازی  Web GISشوید.
برای مطالعه آموزش های بیشتر ،آکادمی  WebGISرا دنبال کنید.

می خواهم درباره بسته آموزش  MapServerبیشتر بدانم
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میتوانید کانال تلگرام  GISPlusو یا صفحه اینستاگرام  GISPlusرا پیگیری نمایید ،تا از آخرین نوشته ها ،آگاه
باشید.
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پیشنهاد ما برای خواندن (بر روی تصاویر کلیک کنید)

رسالت ما ،تواناسازی جامعه با استفاده از
اطالعات مکانی می باشد .همواره آگاهسازی و
گسترش دانش استفاده از سامانه های
اطالعات مکانی سرلوحه کار ما قرار دارد .لذا
می توانید برای دریافت مشاوره رایگان در
زمینه آموزش  GISبا ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان
www●GISPlus●ir
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