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 زی اندا اه نصب و ر 
 تنظیمات اولیه نقشه

معتبر دارد. این مقدار مجوزی برای استفاده   API Key  تخصیصنیاز به    مپکارگیری نقشه پارسیایجاد و به
دارد. برای افزودن اسکرپیت اصلی نقشه   (Tile)اجزا مختلف ازجمله تصاویر نقشه    سازیپیادهاز نقشه و  

صفحه قرار  documentاست درون بخشی از  parsimap.jsفایل  که حاوی آدرس scriptبایست تگ می
های نقشه دیگر باشد برای استفاده از کالس  headکه جایگاه قرارگیری اسکریپت درون تگ  گیرد. درصورتی

بهره   هاآن از    توانمی  مستقیما  صفحه نخواهد بود و    readyنیازی به قرارگیری کدهای نقشه درون رخداد  
 برد.

<head> 

  <script 

    src="https://www.parsimap.com/js/v3.1.0/parsimap.js?key=API_KEY"></script> 

</head> 

مربوط به   QueryString پارامتر    آن srcاست و در    headدرون تگ   scriptدر کد فوق جایگاه قرارگیری  
key    حاوی عبارتAPI_KEY   گر  است که این عبارت باید با مقداری که بیانAPI Key   نقشه است جایگزین
 شود.

<head> 

  <script src="https://www.parsimap.com/js/v3.1.0/parsimap.js?key=public"></script> 

</head> 

ست مپ بدین معنااسکریپت پارسی QueryStringمربوط به  keyپارامتر در  publicمقدار استفاده از 
 ازجمله یافتهاختصاص هایسرویساز حداقل  توانیمو تنها  نشدهانجامیا احراز هویت  loginعمل  که

tile مانند سایر موارد مربوط به نقشه  .نقشه استفاده نمود ءنقشه برای نمایش نقشه و اجزا
extenstions نخواهند بود. استفادهقابل عملپس از اینها 

 documentجایگاه نمایش نقشه در 

رار ق bodyالزم است که درون تگ  آنصفحه و نمایش  documentدر  گرفتن قرارمپ برای نقشه پارسی
 آنباشد. این تگ در حقیقت مکانی است که نقشه در    divبایست  می  آنبرای    مورداستفادهو تگ    یافته

 .آیدمیشده و به نمایش در  بارگذاری
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 مقداردهی اولیه
 است. آنو اختصاص مقادیر اولیه به  apMمقداردهی اولیه شامل تعریف شیء از کالس 

 Mapتعریف شیء از کالس 
Map  یک کالس درونnamespace شیءهاییک نقشه بر بستر وب است.  دهندهارائهمپ، پارسی 

تا  شودمیمتفاوت از هم بوده و این امکان باعث  Instanceدارای  هرکداماز این کالس  ایجادشده
 های متعددی را بروی یک صفحه ایجاد نمود.نقشه

var map = new parsimap.Map(MAP_CONTAINER, { MAP_OPTIONS }); 

فضای در  Mapاز کالس  mapیک شیء  کهطوریبهباال است  صورتبهشکل کلی استفاده از این کالس 
 .گرددمیایجاد  MAP_CONTAINERو  MAP_OPTIONSبا مقادیر اولیه  parsimapنامی 

 ایجاد نقشه
  ازجملهی شامل موارد هاگزینهنیازمند تعیین سه گزینه دارد، این هر نقشه برای ایجاد شدن حداقل 

container ( نقشهجایگاه قرارگیری المنت ،)center (و مختصات اولیه مرکز نقشه )zoom ) سطح
 است. )اولیه نقشه نمائیبزرگ

var container = document.getElementById("map"); 

var mapOptions = { 

  zoom: 18, 

  center: [51.41, 35.7575] 

}; 

var map = new parsimap.Map(container, mapOptions); 

جایگاه  عنوانبهاست که از این مقدار  mapبا شناسه   divحاوی تگ container متغیردر کد فوق 
جایگاه نمایش مربوط به بخش  باید با توجه به توضیحاتاین تگ  ، دکر المنت نقشه استفاده  قرارگیری
و  zoomشامل دو گزینه  mapOptions متغیر .باشد شدهافزوده documentبه  قبال   documentنقشه در 
center ین ح بزرگنمایی و مختصات اولیه مرکز نقشه تعیاست که به ترتیب مقادیر اولیه را برای سط

در  Mapکالس  constructorاولین آرگومان ورودی تابع سازنده یا  عنوانبه container متغیرکنند. می
ن آرگومان تابع سازنده تخصیص دومی درون ی نقشههاگزینه عنوانبه هاگزینهفت شده و سایر نظر گر 

 یابند.می

http://www.parsimap.com/
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 تعیین سبک نقشه
اولیه نقشه استفاده  برای تعیین استایل آنکه از  است styleتواند شامل می ی نقشههاگزینهسایر 
ت، همچنین ه اسنقش rasterاست که بیانگر تصاویر  parsimap://mapبرابر  آنمقدار اولیه . گرددمی
بایست عبارت می  این کارای هم در نقشه استفاده که برای ماهواره rasterاز تصاویر  توانمی

parsimap://sat  درون گزینهstyle رار یابد، همچنین برای استفاده از تصاویر قvector  نقشه باید
 قرار یابد.  parsimap://streetعبارت 

var container = document.getElementById("map"); 

var mapOptions = { 

  center: [51.41, 35.7575], 

  zoom: 18, 

  style: "parsimap://street" 

}; 

var map = new parsimap.Map(container, mapOptions) 

برابر عبارت  Mapع سازنده یا دومین ارگومان ورودی تاب ی نقشههاگزینهکه یکی از  styleدر کد فوق 
parsimap://street تعیین سبک اولیه نقشه با استفاده از تصاویر  آنکه منظور از  قرارگرفتهvecotr 

 است.نقشه 

 تعیین ارتفاع المنت نقشه
نقشه  قرارگیری که جایگاه divاستایل تگ  heightبرای نمایش یافتن نقشه نیاز به تعیین خصوصیت 

 است، خواهد بود.

<style> 

  body, 

  html { 

    height: 100%; 

  } 

  #map { 

    height: 100%; 

  } 

</style> 

<body> 

  <div id="map"></div> 

</body> 
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والد را از المنت  heightمقدار  کهطوریبه% نمای جاری ظاهر خواهد شد 100در کد فوق نقشه به ازای 
که نقشه در صفحه   شودمی. عدم تعیین این خصوصیت منجر به این  گیردمیاندازه کامل    صورتهبخود  

والد  کهدرصورتیاست ولی  bodyدر این نمونه والد المنت نقشه تگ  نباشد. استفادهقابلظاهر نشده و 
قداری خاص % یا در م100ارتفاع  bodyالمنت نقشه توالی از تگ ها باشد باید به ازای هر والد تا 

 روازاین  بردمیرا به ارث    heightخود مقدار  بر اساس وراثت ارتفاع، هر تگ از والد    چراکهباشد    شدهتعیین
باید  طبیعتا   بریارث% باشد بر اساس 50پیکسل باشد و ارتفاع نقشه برابر  40اگر ارتفاع تگ والد برابر 

 پیکسل باشد. 20ارتفاع نقشه 
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 ها داده نوع  
LngLat 

• Array<number, number> 

یا   longitudeمربوط به    آناست، عضو اول    شدهیلتشکنوع مختصات جغرافیایی از یک آرایه با دو عضو  
 توان میطول جغرافیائی است. مقادیر داخل هر عضو    latitudeمربوط به    آنعرض جغرافیائی و عضو دوم  

 از نوع عدد صحیح و اعشار باشد. 

var lngLat = [51.41, 35.7575]; 

 است. 35.7575برابر و طول  51.41در نمونه کد عرض جغرافیائی برابر مقدار 

LngLatBounds 
• >LngLat, LngLatArray< 

ImageLike 
• string name 

• string url 

ImageCollection 
• >ikeImageLArray< 

هر عضو از  کهطوریبهاست  شدهتشکیلتصویر  هایآدرساز اسامی و  ایآرایهنوع مجموعه تصاویر از 
آدرس فیزیکی تصویر است که باید   urlبه معنی نام تصاویر جهت استفاده در نقشه و    nameآرایه شامل  
 باشد. شدهتعییندر نقشه  آنبرای نمایش 

var imageCollection = [ 

  { name: "drone", url: "HOST_URL/images/drone.png" }, 

  { name: "solar", url: "HOST_URL/images/solar.png" } 

]; 

هر  urlدر فیلد  کهطوریبهقرار دارند  ImageCollectionدر نمونه کد دو عضو با محتوای مدنظر از نوع 
تصویر به نقشه افزوده خواهد  آنیافته که بر اساس ا فیزیکی از تصویر قرار عضو یک آدرس واقعی ی

 است. مبدأآدرس نمادین هاست  HOST_URLشد، همچنین 
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Map 
Constructor 

Map(container, options) 

 پارامترها: 

• Element container 

• options MapOptions 

نشان داده  documentو در  ایجادشده ،است divیک تگ  معموال  که  containerمنت یک نقشه درون ال
 .شودمی

MapOptions 
• center LngLat –  اولیه مرکز نقشه.  جغرافیاییمختصات 

• number zoom –  نقشه.اولیه  نمائیبزرگسطح 

• string style  )فرضپیشسبک اولیه نقشه.  –)غیرضروری :parsimap://map. 
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 متدهای نقشه 
 این استزیر فرض بر   هاینمونه، در  دهندمیانجام    آنبروی    را  عملی خاص  ا با نقشه تعامل داشته ومتده
کامل شرح داده  طوربه نقشه هیاول ماتیتنظکه در بخش  ،است Mapاز کالس  instanceیک  map که
 شد.

map.on(eventName, handler) 
 پارامترها: 

• string eventName 

• Function layerHandler 

 numberمقدار بازگشتی: 

شامل نام رخداد  eventName آنرخداد خاصی را به نقشه افزود. پارامتر اولیه  توانمی onتوسط متد 
 handlerاست. پارامتر دوم  شدهدادهشرح  هاآنه فهرست مدنظر است که در بخش رخدادهای نقش

های مرتبط با ارگومانتابع مذکور نیز  eventشدن  صدا زدهباشد که هنگام  functionتواند حاوی می
 .گرددمیاخوانی فر 

map.on(eventName, layerId, layerHandler) 
 پارامترها: 

• string eventName 
• string layerId 
• Function layerHandler 

 numberمقدار بازگشتی: 

. کندمیقرار گیرد ساختار پارامترها بدین شکل تغییر  مورداستفادهبا سه پارامتر  کهدرصورتی این متد
مورد بررسی قرار   رخدادهای الیهمدنظر است که در بخش   layerرخداد مربوط به  نام   eventNameپارامتر  

که نیاز است  خواهد بود ایالیهاست که بیانگر شناسه مربوط به  layerId آن. دومین پارامتر گیردیم
زده شدن  داباشد که هنگام ص functionتواند حاوی می layerHandlerفزوده شود.  آنرخدادی به 

event گرددمیهای مرتبط فراخوانی تابع نیز با ارگومان. 
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map.off(eventName, oldHandler) 
 پارامترها: 

• string eventName 
• Function oldHandler 

 فاقد مقدار  :مقدار بازگشتی 

حذف  function، یافتهاختصاصنقشه یکی از رخدادهای به  onتوسط متد  قبال  که  handlerبا توجه به 
شامل   oldHandlerنام رخداد است و    برگیرندهاست که    eventNameپارامتر این متد شامل  اولین  .  شودمی

handler    است که هنگام افزودن رخداد به نقشه توسط متدmap.on  ه یکی از رخدادهای نقشه اختصاص ب
 گردد.حذف می هیافته است و با تخصیص مجدد تابع قبلی، رخداد مدنظر از نقش

map.off(eventName, layerId, oldLayerHandler) 
 پارامترها: 

• string eventName 
• string layerId 

• Functin oldLayerHandler 

 فاقد مقدار  :مقدار بازگشتی 

. پارامتر کندمیقرار گیرد ساختار پارامترها بدین شکل تغییر  مورداستفادهبا سه پارامتر  کهدرصورتی
eventName    نام رخداد مربوط بهlayer    گیردمی مورد بررسی قرار    رخدادهای الیهمدنظر است که در بخش .

 که که نیاز است خواهد بود ایالیهیانگر شناسه مربوط به است که ب layerId آندومین پارامتر 

function   حذف گردد،  آنمربوط بهoldLayerHandler  شاملhandler  است که هنگام افزودن رخداد
مجدد تابع است و با تخصیص  اختصاص یافتهبه یکی از رخدادهای الیه  map.onمتد  سط و تبه الیه 

 .گرددمیحذف  layer، رخداد مدنظر از قبلی

 map.loadImageCollection(imageCollection, handler?) 
 پارامترها: 

• ImageCollection[] imageCollection 

• Function handler )غیرضروری( 

 فاقد مقدار  :مقدار بازگشتی 
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 imageCollectionمتر ا. پار شودمی بکار گرفتهو در نقشه را بارگذاری کرده ای از تصاویر یک یا مجموعه
ده تعریف ش  ImageCollectionای از تصاویر با نام تصویر است که باید از نوع  یک یا مجموعه  دربرگیرنده

 شودمی  صدا زدهتصاویر در نقشه    کارگیریبهتابعی است که پس از بارگذاری و    دربرگیرنده  Handler  باشد.
 .خواهد شدشرح داده کامل  طوربه (symbolالیه  نیازپیش) تصاویر سازیامادهدر بخش 

map.addSource(id, data, options?) 
 رها: پارامت 

• string id 

• Object data|String|Array 

• Object options )غیرضروری( 

o string type 
o Object cluster 

▪ number maxZoom 
▪ number radius 

 فاقد مقدار  :مقدار بازگشتی 

دربرگیرنده شناسه منبع   id. پارامتر  شودمیجغرافیائی به نقشه جهت استفاده، افزوده    یهادادهیک منبع  
اختصاص بایست می optionsاطالعات جغرافیایی است که با توجه به نوع که در مل شا dataاست. 
استفاده نمود. شرح کامل  GeoJSON وGPF ،TSVهای از نوع توانمیبرای نمونه  .گرددمی، انتخاب گردد

غیرضروری   optionsپارامتر    قرار دارد.  منبعودن  افزجغرافیایی در بخش    یهادادهمنابع  افزودن و استفاده از  
د توانمیی منبع هاگزینهدر  همچنین است. { ’type: ‘geojson }برابر  آن فرضپیشبوده و مقدار 

 فراهم شود که این کار توسط تعیین بندیخوشهمنبع از قابلیت  شدن مندبهرهامکان تعیین نمود که 
 خواهد بود. پذیرامکان clusterگزینه 

map.getSource(id, options?) 
 پارامترها: 

• string id 

• options )غیرضروری( 

o string type 

 :  مقدار بازگشتی 
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• object|string data 
• Function setData 

ی است جغرافیای   یهادادههمان منبع    dataاست که منظور از    setDataو تابع    dataحامل  مقدار بازگشتی  
یی را در منبع هاداده  توانمی  setDataاست و توسط    شدهافزودهبه نقشه    addSourceتوسط متد    قبال  که  

و  گرددمیمنبع استفاده  typeبرای انتخاب  optionsدربرگیرنده شناسه بوده و  idتعیین نمود. پارامتر 
برای نمونه  است. { ’type: ‘geojson }برابر  آن فرضپیشغیرضروری است که مقدار یک پارامتر 

 یهادادهمنابع از  استفادهاستفاده نمود. شرح کامل افزودن و  GeoJSONو GPF ،TSVهای از نوع توانمی
 قرار دارد. افزودن منبعجغرافیایی در بخش 

map.removeSource(id) 
 پارامترها: 

• string id 

 قدار فاقد م : مقدار بازگشتی 

دربرگیرنده  id. پارامتر شودمیجغرافیائی از نقشه از این متد استفاده  یهادادهجهت حذف یک منبع 
 است. sourceشناسه 

map.addSymbolLayer(id, sourceId, options?) 
 پارامترها: 

• string id 
• string sourceId 

• Object options )غیرضروری( 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 

دربرگیرنده شناسه  sourceIdحامل شناسه الیه است.  id. پارامتر گرددمیایجاد  symbolنوع ز ا ایالیه
 optionsباشد. در پارامتر  شدهافزودهبه نقشه  addSourceتوسط  قبال  اصلی که  sourceمربوط به 

در بخش  توضیحات کامل در مورد نحوه ایجاد این الیهیابد. تخصیص می symbolهای مربوط به گزینه
 قرار دارد. symbolالیه  فزودنا
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map.addLineLayer(id, sourceId, options?) 
 پارامترها: 

• string id 
• string sourceId 

• Object options )غیرضروری( 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 

دربرگیرنده شناسه  sourceIdاسه الیه است. ل شنحام id. پارامتر گرددمیایجاد  lineاز نوع  ایالیه
 optionsباشد. در پارامتر  شدهافزودهبه نقشه  addSourceتوسط  قبال  اصلی که  sourceمربوط به 

یابد. توضیحات کامل در مورد نحوه ایجاد این الیه در بخش می تخصیص lineهای مربوط به گزینه
 قرار دارد. lineالیه  افزودن

map.addFillLayer(id, sourceId, options?) 
 پارامترها: 

• string id 

• string sourceId 

• Object options )غیرضروری( 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 

دربرگیرنده شناسه  sourceIdحامل شناسه الیه است.  id. پارامتر گرددمیایجاد  fillاز نوع  ایالیه
 optionsباشد. در پارامتر  شدهافزودهبه نقشه  addSourceتوسط  قبال  اصلی که  sourceط به مربو 
امل در مورد نحوه ایجاد این الیه در بخش یابد. توضیحات کتخصیص می fillهای مربوط به گزینه
 قرار دارد. fillالیه  افزودن

map.addCircleLayer(id, sourceId, options?) 
 پارامترها: 

• string id 

• string sourceId 

• Object options )غیرضروری( 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 
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دربرگیرنده شناسه  sourceIdحامل شناسه الیه است.  id. پارامتر گرددمیایجاد  circleاز نوع  ایالیه
 optionsباشد. در پارامتر  شدهافزوده نقشهبه  addSourceتوسط  قبال  اصلی که  sourceمربوط به 

یه در بخش یابد. توضیحات کامل در مورد نحوه ایجاد این التخصیص می circleهای مربوط به گزینه
 قرار دارد. circleالیه  افزودن

map.addHeatmapLayer(id, sourceId, options?) 
 پارامترها: 

• string id 

• string sourceId 

• Object options )غیرضروری( 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 

دربرگیرنده شناسه  sourceIdحامل شناسه الیه است.  id. پارامتر گرددمیایجاد  heatmapاز نوع  ایالیه
 optionsباشد. در پارامتر  شدهافزودهبه نقشه  addSourceتوسط  قبال  اصلی که  sourceمربوط به 

یابد. توضیحات کامل در مورد نحوه ایجاد این الیه در بخش تخصیص می heatmapهای مربوط به گزینه
 قرار دارد. heatmapالیه  افزودن

map.removeLayer(id) 
 پارامترها: 

• string id 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 ای است که باید از نقشه حذف گردد.شناسه مربوط به الیه id. پارامتر دگردمیای از نقشه حذف الیه

map.setLayerLayout(layerId, layout) 
 پارامترها: 

• string layerId 

•  Object layout 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

http://www.parsimap.com/
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جایگزین  آنمقدار جدید با مقدار قبلی  کهطوریبه، کندمیتعیین را  layerیک  layout هایخصوصیت
اعمال شود.  آنمدنظری است که باید تغییرات روی  تعیین کنند الیه layerIdخواهد شد. پارامتر 

layout  هایخصوصیتتغییر جهت  مقادیریحاوی layout .در الیه است 

map.setLayerPaint(layerId, paint) 
 پارامترها: 

• string layerId 

• Object paint 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

جایگزین  آنمقدار جدید با مقدار قبلی  کهطوریبه، کندمیرا تعیین  layerیک  paint هایخصوصیت
 paintاعمال شود.    آنمدنظری است که باید تغییرات روی    تعیین کنند الیه  layerIdخواهد شد. پارامتر  

 در الیه است. paint هایخصوصیتتغییر حاوی مقادیری جهت 

map.setLayerFilter(layerId, filter) 
 پارامترها: 

• string layerId 
•   Array filter 

 فاقد مقدار  بازگشتی:مقدار  

جایگزین  آنمقدار جدید با مقدار قبلی  کهطوریبه، کندمیتعیین را  layerیک  filterخصوصیت 
 اعمال شود. آنمدنظری است که باید تغییرات روی  تعیین کنند الیه layerIdپارامتر  خواهد شد.

filter  جهت تغییر خصوصیت حاوی مقادیریfilter .در الیه است 

map.getLayer(id) 
 پارامترها: 

• string id 

 objectمقدار بازگشتی: 

 است. شدهتعیین قبال  ت که طالعات مربوط الیه اسمقدار بازگشتی شامل ا 
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map.getDefaultSymbol() 
 فاقد ورودیپارامترها: 

 Objectمقدار بازگشتی: 

است، این الیه دربرگیرنده مارکری با  symbolاز نوع  ایالیههای مربوط به گزینهحاوی مقدار بازگشتی 
 .دادن محلی خاص بروی نقشه استان نش عنوانبه آناز  توانمیقرمز رنگی است که  آیکون

map.setStyle(style) 
 پارامترها: 

• string style 

 فاقد مقدار مقدار بازگشتی: 

دربرگیرنده   styleاستفاده نمود. پارامتر    vectorیا    rasterاز تصاویر    توانمیبراساس تعیین سبک نقشه  
 .شودمی رفتهر گبکاتصاویر مربوطه در نقشه  آننام سبک مدنظر است که با تعیین 

map.getContainer() 
 فاقد ورودیپارامترها: 

 Elementمقدار بازگشتی: 

جایگاه نمایش نقشه در   دیگرعبارتیبهو  های نقشه    elementاست که حاوی    divتگ    یک  مقدار بازگشتی
document .است 

map.getZoom() 
 فاقد ورودی پارامترها:

 numberمقدار بازگشتی:   

 فعلی نقشه است. نمائیبزرگسطح یافته حاوی  مقدار بازگشت

map.setZoom(zoom) 
 :پارامترها

• number zoom 
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 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 نمائیبزرگعددی برای تنظیم سطح  دربرگیرنده zoom، پارامتر کندمیرا تعیین  نقشه نمائیبزرگسطح 
 شود. هبکار گرفتصحیح  عدد اعشار یا صورتبهتواند نقشه است و می

map.getCenter() 
 فاقد ورودی ا:پارامتره 

 LngLat بازگشتی:مقدار  

 مقدار بازگشتی حاوی مختصات جغرافیائی مرکز فعلی نقشه است.

map.setCenter(center) 
 : پارامترها 

• center LngLat 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 عنوانبهدربرگیرنده مقدار جغرافیائی است که  center، پارامتر کندمیرا تعیین  نقشهمرکز  مختصات
 .گیردمیقرار  مورداستفادهمختصات مرکز نقشه 

map.getBounds(data, options?) 
 پارامترها: 

• data bjectO|string|[]LngLat 

 LatLngBounds :مقدار بازگشتی

از دو کرانه شمال شرق و جنوب غرب است که هر کران حاوی مختصات  ایبازهبازگشتی حاوی ار مقد
جغرافیائی است و از  مختصاتاز  ایمجموعهدربرگیرنده  data پارامتراست.  خودجغرافیائی مربوط به 

ا ارضه ر نوع ع توانمیبا تعیین نوع منبع  خواهد آمد. به دستطریق تعیین این مختصات مقدار کران 
با تعیین   روازاینبه این تابع داد،    هاکرانآوردن    به دستجهت    مستقیما    tsv  ،geojson  هاینوعبر اساس  

در اشکال هندسی  هاکرانآورد،  به دستمقدار را  توانمی dataنوع و قرار دادن مقدار مربوط به نوع در 
 دونقطهل نیاز به حداق آنآوردن  تبه دسمانند خطوط و اشکال چندضلعی قابل دریافت است، برای 

 جغرافیایی است.
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map.setBounds(bounds) 
 : پارامترها 

• bounds LngLatBounds 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

و مختصات مرکز نقشه محاسبه و تعیین  نمائیبزرگسطح  کهطوریبه کندمیکران نقشه را تعیین 
از دو کرانه شمال شرق و جنوب غربی است که توسط این  ایبازه دربرگیرنده bounds مترراپا. گرددمی

 .گرددمیو مختصات مرکز نقطه تنظیم  نمائیبزرگمختصاتی سطح  دونقطه

map.panTo(center) 
 : پارامترها 

• nterce LngLat 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

و هنگام تعیین مختصات مرکز نقشه از مکان   کندمیتعیین  setCenterمشابه ه را مختصات مرکز نقش
دربرگیرنده مقدار  center، پارامتر گرددمی جاجابهمتحرک  صورتبهفعلی خود به نقطه پیشنهادی 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهمختصات مرکز نقشه  عنوانبهجغرافیائی است که 

map.flyTo(center, zoom, speed) 
 پارامترها: 

• center LngLat 

• number zoom 

• number speed 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

یی نقشه را با مقادیر موجود تعیین جاجابهاه میزان سرعت به همر  نمائیبزرگمختصات مرکز و سطح 
نقشه را تعیین  نمائیبزرگسطح  zoomمربوطه به مختصات مرکز نقشه است.  center. پارامتر کندمی

 کندمییی و حرکت نقشه را به سمت نقطه پیشنهادی تعیین جاجابهمیزان سرعت  speedکرده و 
د توانمیاست و این عدد  1حالت معمول و حالت معمول برابر عدد  یعنی دو برابر 2عدد  کهطوریبه
 اعشار نیز بکار گرفته شود. صورتبه

http://www.parsimap.com/


  گسترش فاوای دانش شهر 

 

 021 86086830تلفن  1517974414کد پستی: . اولطبقه  ، 40پالک  بلوار حقانی،  ونک، تهران، 

www.ParsiMap.com | info@ParsiMap.com 
 

حه
صف

 
2
4

 
 

map.zoomIn() 
 فاقد ورودی ترها: پارام 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 . یابدمییک سطح افزایش نقشه  نمائیبزرگسطح 

map.zoomOut() 
 فاقد ورودیپارامترها: 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 .یابدمینقشه یک سطح کاهش  نمائیبزرگسطح 

map.remove() 
 فاقد ورودی پارامترها: 

 فاقد مقدار  مقدار بازگشتی:

 های نقشه است. elementکه دربرگیرنده  divه و بازگرداندن تگ مل نقشحذف کا
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 رخدادهای نقشه 
از هر یک از  برای استفاده. شودمیصدا زده  بروی نقشه رخدادهای نقشه در حین انجام عملی خاص

event متد از طریق جایگیری در  بایستمیها.onmap صورتبه map.on(eventName, handler)  باشد
هایی است که در این بخش قرار دارد. همچنین برای حذف یک eventهمان نام یکی از  eventNameکه 

 استفاده نمود. fmap.of متداز  بایستمیرخداد 

load 
 : ها آرگومان 

• map Map 

شیء ای از نقشه   دهندهارائه  mapارگومان  .  شودمیکامل، صدا زده    صورتبهو ایجاد نقشه    بارگذاریهنگام  
 است. ایجادشده Mapتوسط کالس  قبال  که  است

click 
 : ها ن آرگوما 

• Object event 
o lngLat LngLat 

یا مختصات  lngLatارگومان  دربرگیرنده event. ارگومان شودمیهنگام کلیک بروی نقشه صدا زده 
 ی نقطه کلیک شده بروی نقشه است.جغرافیای 

mousedown 
 : ها آرگومان 

• Object event 
o ngLatl LngLat 

یا مختصات  lngLatارگومان  رگیرندهدرب event. ارگومان شودمیهنگام کلیک بروی نقشه صدا زده 
پس از کلیک بروی نقشه صدا زده  بالفاصلهجغرافیایی نقطه کلیک شده بروی نقشه است. این رخداد 

 .شودمییی نقشه نیز قبل از رخدادهای دیگر نقشه اجرا جاجابهشده و هنگام 

http://www.parsimap.com/
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 mousemove 
 : ها آرگومان 

• Object event 
o lngLat LatLng 

 lngLatارگومان    دربرگیرنده  event. ارگومان  شودمیماوس بروی نقشه صدا زده    گراشارهیی  جاجابههنگام  
 قرار دارد. آناز نقشه است که ماوس در  اینقطهیا مختصات جغرافیایی 

movestart 
 ورودی قدفا : ها آرگومان 

 .شودمی صدا زدهیی نقشه شروع گردد، جاجابه ازاینکهپسبالفاصله 

moveend 
 فاقد ورودی : ها آرگومان 

 .شودمیصدا زده فت، یی نقشه خاتمه یاجاجابه ازاینکهپس

zoomstart 
 فاقد ورودی : ها آرگومان 

 .ودشمینقشه شروع گردد، صدا زده  نمائیبزرگتغییر سطح  ازاینکهپسبالفاصله 

zoomend 
 ورودیفاقد  : ها آرگومان 

 .شودمینقشه خاتمه یافت، صدا زده  نمائیبزرگتغییر سطح  ازاینکهپس

styleload 
 فاقد ورودی : ها آرگومان 

موجود از  هایعارضهبه هنگام تغییر استایل نقشه تمامی  .شودمیاستایل نقشه صدا زده هنگام تغییر 
نقشه  کههنگامیاین رخداد  روازاین شودمیترسیم  canvasنو بروی نقشه حذف و کل نقشه دوباره از 

قبلی را پس از بارگذاری مجدد استایل به   هایعارضه  توانمیو    شودمی  صدا زده  ، کامل ترسیم شد  طوربه
  نقشه افزود.
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 ی جغرافیائی ها داده منابع  
. این استروی نقشه  هایعارضه دربرگیرندهکه  هستندی جغرافیائی هاداده مجموعه sourceمنظور از 

چند   حاضرباشند. در حال    Polygonو    Point  ،LineStringهای مربوط به    featureند شامل  توانمیمنابع  
 ی جغرافیایی در نظر گرفته شوند.هادادهمنابع  عنوانبهند توانمینوع ورودی 

 ی جغرافیائیهاداده نوع
GoeJson 

 FeatureCollectionیا  هاعارضهاز  ایمجموعهکه از  است اییی جغرافیهادادهیک نوع رایج از 
 است. شدهتشکیل

TSV 

از سطرها و ، بدین معنا که توسط جداولی است Tab Separated Valueمخفف عبارت  TSVفرمت 
 . اندجداشدهاز هم    tabو واژه    newlineبه ترتیب از طریق    هاستونکه سطرها و    شدهتشکیل  هایستون

بر اساس   بعدازآنسطرهای  مقادیر در  یا کلیدهاست که چینش    headerداول مربوط به  طر این جاولین س
header    ز نوع  ی جغرافیائی نیز اهادادهفیلدهای    .پذیردمیصورتWKT    یاWell Know Text  .ی هاداده  است

TSV برخالف GeoJson  ،بدین معنی که از  استSyntax JSON  آنبرای  قبولقابلاستفاده نکرده و قالب 
 .گیرندمیمتنی قرار  هایفایلاغلب درون  کهطوریبهرشته است 

 افزودن منبع
 شدهدادهشرح    هایفرمتتوسط    هاداده.  شودمیاستفاده    map.addSourceاز متد    جهت افزودن یک منبع

 است. geojsonبرابر  برای افزودن داده فرضپیشو فرمت  شوندمیبه نقشه جهت استفاده افزوده 

map.addSource('point', { 

  "type": "FeatureCollection", 

  "features": [ 

    { 

      "type": "Feature", 

      "properties": {}, 

      "geometry": { 

        "type": "Point", 

        "coordinates": [51.41, 35.7575] 

      } 

    } 

http://www.parsimap.com/
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  ] 

}); 

در این منبع از نوع  شدهاستفادهداده  شودمیبه نقشه افزوده  pointدر نمونه فوق یک منبع با شناسه 
GeoJson    بوده و شامل یک عارضهPoint    الیهیکبرای افزودن    توانمی  آناست که از  symbol  یا  circle 

 به نقشه استفاده نمود.

var tsvData = `wkt 

POINT (51.40995651483536 35.75752664431239)`; 

 

map.addSource('point', tsvData, { type: 'tsv' }); 

که داده  شودمیبه نقشه افزوده  pointدر این نمونه کد مشابه مثال قبلی یک منبع با شناسه 
 . است Pointبوده و شامل یک عارضه  TSVدر این منبع از نوع  شدهاستفاده

map.addSource("data", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { title: "My Marker", value: 20 }, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7575] 

      } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { tile: "My line", value: 30 }, 

      geometry: { 

        type: "LineString", 

        coordinates: [[51.41, 35.7575], [51.4, 35.7575], [51.4, 35.75]] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

ند به توانمی هادادهاین مجموعه  شوندمیافزوده  به منبع LineStringو  Pointدو عارضه  کد در نمونه
به کار گرفته  LineStringبرای  lineو الیه Pointبرای  circle و symbol از نوع هاییالیهترتیب در 

بهره داده پویا    عنوانبهدر روند ساخت الیه    توانمینیز    propertiesشوند. همچنین از مقادیر موجود در  
 جست.
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var tsvData = `"wkt title   value 

POINT (51.41 35.7575)   My Marker   20 

LINESTRING (51.41 35.7575,51.4 35.7575,51.4 35.75)      30"`; 

 

map.addSource('data', tsvData, { type: 'tsv' }); 

و  شوندمیبه منبع افزوده  LineStringو  Pointی جغرافیایی هادادهدر این نمونه کد مشابه مثال قبل 
و اولین سطر  گردندمیاز هم جدا  tabشرح داده شد مقادیر توسط کاراکتر  TSVکه در بخش  طورهمان

 جدول اطالعاتی است. headerداده شامل 

 منبعی جغرافیائی از هادادهدریافت 
توسط  هادادهاستفاده نمود. این  map.getSourceبه نقشه از متد  شدهافزودهی هادادهجهت دریافت 

 ارائه قابل هایفرمتد شکل بازگشتی در قالب توانمیشناسه در دسترس قابل دریافت بوده و همچنین 
 .است geojsonبرابر  ی دریافت دادهبرا فرضپیشفرمت  باشد.

var source = map.getSource('point'); 

var geoJson = source.data; 

متشکل از   pointی درون منبع  هادادهی جغرافیائی قابل دریافت است.  هادادهاز    ایمجموعه  کد  در نمونه
و  dataاین تابع دارای دو مقدار  است. شدهافزودهی است که توسط فرمت مربوطه به نقشه های عارضه

setData    است که در اینجا ازdata  است،    شدهاستفادهdata    ی مربوط به منبع  اهدادهشاملpoint  .است 

var source = map.getSource('point', { type: 'tsv' }); 

var tsvData = source.data; 

و شکل  اندشدهافزودهبه نقشه  قبال  که  شودمیاز دادهایی تشکیل  ایمجموعهاز  dataدر این نمونه کد 
 ساختار جدولی شکل است.ا ی tsvقرار دارد برابر  dataخروجی تابع که درون مقدار 

 یک منبع ی جغرافیائی هادادهتغییر 
تغییر یابند   هادادهتوسط منابع و ایجاد الیه، مقادیر   هاعارضهبرخی اوقات الزم است که در حین نمایش  

این متد توسط   شودمیاستفاده    setDataاز متد    ایدادهی موجود در یک منبع  هادادهبرای تغییر    روازاین
تمامی  گرددمیی جدید به یک منبع سبب هادادهاختصاص . شودمی بکار گرفته rcemap.getSouمتد 
هم است که قبل از اختصاص ه متوجه به این نکت  روازاینن گردد،  ی جدید جایگزیهادادهی قبلی با  هاداده
منبع جای ی بروز شده درون یک هاداده عنوانبه بایستمی دیتایی ی جدید، بررسی شود که چههاداده
 است. geojsonبرابر  برای دریافت داده فرضپیشفرمت  گیرد.

var geoJson = { 
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  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { title: "My Marker", value: 50 }, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7576] 

      } 

    } 

  ] 

}; 

var source = map.getSource("point"); 

var oldGeoJson = source.data; 

source.setData(geoJson); 

د توانمیی این منبع  هاداده  .از نقشه قابل دریافت است  منبعی  map.getSourceدر نمونه کد توسط متد  
است به  استفادهقابلکه از منبع  setDataمتد و دوباره از طریق  تغییریافتهبعدا  در طول روند برنامه 

ی جدیدی هادادهو    اندیافتهقرار    oldGeoJson  متغیرقبلی در  ی  هادادهمنبع مدنظر بازگردد. در این نمونه 
 .شودمیقرار دارند به منبع اختصاص داده  geoJsonکه درون 

var tsvData = `wkt 

POINT (51.40995651483536 35.75752664431239)`; 

 

var source = map.getSource("point"); 

map.setSource(tsvData, { type: "tsv" }); 

در  tsvع اختصاص داد، در نمونه کد داده در فرمت ز به منبرایج نی هایفرمتتوسط  توانمیرا  هاداده
 قرار یافته است. pointمنبع 

 حذف یک منبع
. در این متد نیاز به شودمیاستفاده  map.removeSourceاز متد  هادادهجهت حذف یک منبع با تمامی 

 از نقشه، خواهد بود. آنذف اختصاص شناسه منبع مدنظر برای ح
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 الیه 
 circleو  symbol ،line ،fill ،heatmap ازجملهمختلف  هایعارضهبروی نقشه جهت نمایش  هاالیه

 هاعارضهنحوه و سبک نمایش    آناز طریق    توانمیرا فراهم کرده و    هاعارضهکاربرد دارند و در کل تعامل با  
بروی نقشه است و  آنی منابع قادر به نمایش هاداده وسیلهبهه را نیز بروی نقشه تعیین نمود. هر الی
 اده برای استفاده در الیه هستند.منابع تنها مسئول اختصاص دادن د

 رخدادهای الیه
ها event. برای استفاده از هر یک از  شودمیبروی الیه صدا زده   رخدادهای الیه در حین انجام عملی خاص

 map.on(eventName, layerId, layerHandler)  صورتبه  map.onر تابع  از طریق جایگیری د  بایستمی
 layerIdو منظور از  هایی است که در این بخش قرار داردeventهمان نام یکی از  eventNameکه باشد 

از تابع  بایستمی. همچنین برای حذف یک رخداد افزوده شود آناست که باید رخداد به  ایالیهشناسه 
map.off .استفاده نمود 

click 
 : ها آرگومان 

• Object event 
o LngLat lngLat 
o number id 

یا مختصات  lngLatارگومان  دربرگیرنده event. ارگومان شودمیه صدا زد الیهیکهنگام کلیک بروی 
 موردنظر  Point  مختصات  برابر به   lngLatباشد مقدار    symbolالیه از نوع    کهدرصورتیاست و  جغرافیایی  
در دسترس قرار  lngLat عنوانبهنوع دیگری باشد نقطه کلیک شده بروی الیه  کهدرصورتیاست ولی 

و   شدهگرفتهاست که هنگام ایجاد منبع برای داده در نظر  ایشناسهمربوط به    idرگومان خواهد گرفت، ا
 . گیردمیر قرار مربوط به عارضه مدنظ propertiesی پویائی است که درون هادادهیکی از  idفیلد 

 ی الیههاگزینه

در زیر به برخی از  ارنددعهدهاز این موارد وظیفه خاصی را بر  هریکیگزینه است که  5هر الیه شامل 
تمامی  هاالیه. الزم به ذکر است که در هر بخش از تعریف شودمیهر گزینه پرداخته  هایویژگی

مربوط   هایخصوصیتو در اینجا تنها به برخی از    شدهدادهکامل شرح    طوربهمربوط به الیه    هایخصوصیت
 .قرار داردبه هر گزینه 
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• layout 

یا  symbolدر الیه  آیکونخاصی را برای کنترل بروی موقعیت  هایصیتخصو د توانمیاین گزینه 
 را بر عهده گیرد. الیهیکیا نمایش  سازیپنهانو یا  هاعارضهبه  popupافزودن 

• paint 

رنگ متن، رنگ مربوط   توانمیاین گزینه کلیه اعمال گرافیکی بروی الیه را بر عهده دارد، برای نمونه  
 تعیین نمود. paintو خطوط و سایر موارد گرافیکی را در هندسی اشکال  زمینهپسبه 

• filter 

 عملگرهاینه  دارد در این گزی  بر عهدهرا    الیهیکبروی    هاگزینهتمامی شروط خاص برای اعمال سایر  
 ه نمایش یابد.شمقدار شرط بر قرار بود الیه در نق کهدرصورتیتا  شوندمیمنطقی سبب 

• minzoom 

قادر به نمایش بروی نقشه است، تعیین   آنکه الیه در    نمائیبزرگه حداقل سطح  توسط این گزین
 .گرددمی

• maxzoom 

به نمایش بروی نقشه است، تعیین   قادر  آنکه الیه در    نمائیبزرگتوسط این گزینه حداکثر سطح  
 .گرددمی

 layout هایخصوصیتتغییر 
را تغییر داد، این  الیهیکمربوط به  layout هایخصوصیت توانمی map.setLayerLayoutتوسط متد 

. در نمونه کد خصوصیت مربوط به نمایش گرددمیتغییرات سبب جایگزین شدن با خصوصیات قبلی 
 .گرددمیالیه مجددا  با مقدار جدید تعیین 

map.setLayerLayout("line", { "visibility": "visible" }); 

 paint هایخصوصیتتغییر 
را تغییر داد، این  الیهیکمربوط به  paint هایخصوصیت توانمی map.setLayerPaintتوسط متد 

وط به تغییر رنگ ربم  . در نمونه کد خصوصیتگرددمیتغییرات سبب جایگزین شدن با خصوصیات قبلی  
 .گرددمیمجددا  با مقادیر جدید تعیین  fillدر الیه  مربوط به عارضه چندضلعی زمینهپس

map.setLayerPaint("fill", { "fill-color": "#126" }); 
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 filterتغییر خصوصیت 
را تغییر داد، این  الیهیکمربوط به  filterخصوصیت  توانمی map.setLayerFilterتوسط متد 

مربوط به تعیین  . در نمونه کد خصوصیتگرددمیتغییرات سبب جایگزین شدن با خصوصیات قبلی 
داده پویا  صورتبهکه  valueکه در فیلد  ایعارضهمونه . در این نگرددمیشرط با مقادیر جدید تعیین 

اعمال   آنی الیه بروی  هاگزینهباشد،    50از    تربزرگ، حاوی مقداری  شدهتعیین  propertiesاست و درون  
 خواهد شد.

map.setLayerFilter("symbol", ["<=", ["get", "value"], 50]); 

 دریافت اطالعات الیه

 متدشناسه مربوط به الیه مدنظر را در  الزم است که الیهیکجهت دریافت اطالعات مربوط به 
map.getLayer    به الیه اختصاص   قبال  اطالعاتی باشد که    دربرگیرندهد  توانمیاختصاص داد. مقدار دریافتی

 بررسی کند. آنرا از جهت وجود داشتن  الیهیکد توانمیاین متد نیز  روازایناست.  شدهداده

 حذف الیه

، در این متد نیاز به اختصاص شودمیاستفاده  map.removeLayerاز نقشه از متد  الیهیکجهت حذف 
 از نقشه، خواهد بود. آنشناسه الیه مدنظر برای حذف 
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 symbol  الیه 
یی که از نوع هاداده، دهدجزئیات گرافیکی مربوط به نقاط را بروی نقشه نمایش  قادر است symbolالیه 

Point  گیردمیقرار  مورداستفادهبرای این نوع الیه  اندیافتهاختصاصبه منبع. symbol  برای نمایش یک
marker بروی نقشه برای نمایش یک موقعیت خاص کاربرد دارند.  بندانگشتی، نمادی از مکان و تصاویر 

   ویری مربوط به هر الیه است.صات  سازیامادهرا به نقشه افزود در ابتدا نیاز به    symbol  الیهیکبرای اینکه  

 تصاویر سازیاماده
در نقشه است.  مورداستفادهکلیه تصاویر  سازیادهامنیاز به بارگذاری و  symbolالیه  کارگیریبهقبل از 

 symbolتوسط الیه ی که الزم است مجموعه تصاویر توانمی map.loadImageCollectionتوسط متد 
، ImageCollectionاز نوع  یر  بروی نقشه قرار یابند، اختصاص داد این تابع عالوه بر دریافت مجموعه تصاو

اری تعیین این تابع هنگام بارگذ  وسیلهبهکه    کندمیدر ورودی دریافت    callback  صورتبهیک تابع را نیز  
، خواهد شد پذیرامکان هاالیه مؤثرایجاد  روازاینین متد صدا زده شده و کامل تصاویر بروی نقشه ا

عدم  گیرد.بار درون این تابع قر  map.addSymbolLayerنیاز است افزودن الیه توسط متد  کهطوریبه
که هنگام افزوده  گرددمیدرون این تابع سبب  callback عنوانبه symbolافزودن الیه  متد قرارگیری
ویر بوده و هیچ تصویری بروی نقشه مشاهده نگردد. لزوم استفاده فاقد تص هاعارضه هاالیهشدن 
قشه عارضه بروی ن  عنوانبهتکی    یهاالمنتش بدین دلیل است که در این نسخه بجای استفاده از  روازاین

 شدهاستفادهبروی نقشه با سرعت و کیفیت باال    هاعارضهتمامی  نمودن    renderبرای    canvasیا    از یک بوم
روی بوم  قرارگیرینیز نیاز است تا تصاویر برای  symbolی هاالیهاز  مؤثربرای استفاده  حالباایناست، 

 map.loadImageCollectionد مت در زمانی خاص مشاهده شود.ماده و توسط شروط موجود در الیه آ
که هر یک ست هادادهاز  ایمجموعهشامل  آناویر است که اولین پارامتر ی مربوط به تصهادادهمل حا

 استنام تصویری  عنوانبه nameاست که  شدهتشکیل urlو  name بخشاز اعضای این مجموعه از دو 
نیز مربوط به آدرس فیزیکی تصویر است که باید  urlو  شودمیاستفاده  آنکه در روال افزودن الیه از 

 قبل از افزودن به تصویر از این آدرس خوانده شود.

 symbol افزودن الیه

 متد که در بخش قبل بیان گردید، نیاز به استفاده از  طورهمان symbol الیهیکرای افزودن ب
map.loadImageCollection  در الیه به نقشه جهت  مورداستفادهاست توسط این متد کلیه تصاویر

به نقشه افزوده  ymbolsاز نوع  الیهیک map.addSymbolLayer. توسط متد شودمیاستفاده افزوده 
 مطابقابتدا    بایستمی  روازاینحامل یک شناسه الیه و یک شناسه منبع است    symbol، هر الیه  شودمی
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ی هادادهمنبعی خاص به نقشه افزوده شود و توسط اختصاص شناسه منبع به الیه از    افزودن منبعبخش  
 جست.نقشه بهره  نمایش بروی صورتبه آن

map.addSource("point", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7575] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

var imageCollection = [{ name: "drone", url: "HOST_URL/images/drone.png" }]; 

map.loadImageCollection(imageCollection, function() { 

  map.addSymbolLayer("marker", "point", { layout: { "icon-image": "drone" } }); 

}); 

است، در  Pointاز نوع  ایدادهو حاوی  شدهافزوده pointابتدا منبعی به نقشه با شناسه  باال نمونه در
، گیردمیقرار  مورداستفادهی تصویری که در این مثال هاداده حاوی imageCollection متغیرگام بعد 
است. توسط متد  آنو یک آدرس تصویری مربوط به  droneحاوی نام  هادادهاین 

map.loadImageCollection بارگذاری تابع  از و پس شوندمیبارگذاری  هادادهاین  یزنcallback 
این متد  کهطوریبهاست  شدهاستفاده .addSymbolLayermapدرون این تابع از متد  شودمی فراخوانی
است.   شدههافزودبه نقشه    layout  ازجملهی الیه  هانهگزیو با    pointو با شناسه منبع    markerبا شناسه  

است این خصوصیت قادر است که یکی از   شدهاستفاده  icon-imageی تابع از خصوصیت  هاگزینهدرون  
، در قرارگرفته مورداستفاده imageCollectionکه در  nameتصاویر موجود در نقشه را برای الیه بر اساس 

 .نظر بگیرد

 ی پویاهادهدااستفاده از 
استفاده  هاالیهدرون  properties هایخصوصیتاز  توانمیشرح داده شد که  افزودن منبعدر بخش 

نام تصاویری باشند  دربرگیرندهند توانمی یابندمی قرار  propertiesکه درون  تغییرپذیری هادادهنمود. 
دو تصویر   دربرگیرنده  imageCollectionاستفاده شود. برای نمونه    آنیه از  که الزم است هنگام افزودن ال

در یک  توانمی propertiesی موجود در هادادهاست در این صورت درون  image2و  image1 هایبانام
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رار داد. بدین شکل هنگام افزودن الیه و با این تصاویر را برای هر عارضه ق imageفیلد مشخص مانند 
 در نقشه نمایش داد. dynamic صورتبهتصاویر را بر اساس فیلد مدنظر  توانمیی پویا هاداده تعیین

map.addSource("point", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { image: "drone" }, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7575] 

      } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { image: "solar-panel" }, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7576] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

var imageCollection = [ 

  { name: "drone", url: " HOST_URL/images/drone.png" }, 

  { name: "solar-panel", url: " HOST_URL/images/solar-panel.png" } 

]; 

map.loadImageCollection(imageCollection, onImageCollectionLoad); 

function onImageCollectionLoad() { 

  map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

    layout: { "icon-image": "{image}" } 

  }); 

} 

با  propertiesدر  شدهگرفتهی بکار هاداده شودمیی پویا به نقشه افزوده هادادهبا  الیهیکدر نمونه 
است که این فیلدها به ترتیب شامل  imageحاوی یک فیلد اطالعاتی  شدهمشخصتوجه به دو عارضه 

drone  وsolar-panel  است و در اصل همان نام تصاویری است که هنگام بارگذاری تصاویر
ص در نقشه اختصا مورداستفادهاز تصاویر  ایمجموعه imageCollection متغیر. درون اندشدهتعیین

http://www.parsimap.com/


  گسترش فاوای دانش شهر 

 

 021 86086830تلفن  1517974414کد پستی: . اولطبقه  ، 40پالک  بلوار حقانی،  ونک، تهران، 

www.ParsiMap.com | info@ParsiMap.com 
 

حه
صف

 
3
7

 
 

، تابع آن callbackاست، درون متد  solar-panelو  drone هایبانامکه شامل دو تصویر  یابندمی
ectionLoadonImageColl  متد  دربرگیرندهقرار یافته که این تابعmap.addSymbolLayer  است. درون

layerOptions  گزینه از این متدlayout  به نام آن هایخصوصیتیکی از  درنهایتو icon-image 
است که این نوع استفاده بدین معنی است  {image}ر است این خصوصیت حاوی مقدا شدهاستفاده
، استفاده یافتهاختصاصداده جغرافیائی  مربوط به منبع    propertiesی پویایی که در بخش  هادادهکه از  
 قرار گیرند. مورداستفادهند با اسامی دلخواه هم توانمیاطالعاتی  فیلدهایو نموده 

 symbol ی الیههاگزینه

 maxzoomو  layout  ،paint  ،filter  ، minzoom  ازجملهی مختلفی  هاگزینهد شامل  توانمی  symbol  هر الیه
خاص بروی نقشه با  marker هاآنتفاده از است که با اس الیه اینی هاگزینهباشد. هدف استفاده از 

. ابدنمایش ی visibilityبعد از افزودن الیه یا بعد از تعیین توجه به تعیین تصویر، در جهتی خاص 
نیز  paintو متنی خاص را بروی نقشه به نمایش در آورد و در  popup توانمی layoutهمچنین در 

از شروط خاصی برای  توانمی filterدر گزینه  درنهایترنگ متن مدنظر را تعیین نموده و  توانمی
محدوده نمایش  به ترتیب برای تعیین maxzoomو  minzoomی هاگزینهاز نمایش الیه استفاده نمود. 

 zoomدر  نمائیبزرگبر اساس تعیین محدوده سطح  کهطوریبه گرددمیبروی نقشه استفاده عارضه 

level .مدنظر عارضه به نمایش در خواهد آمد 

 layout هایخصوصیت

• icon-image 

فاده با است کد زیر ، در نمونهی پویاهادادهرشته یا استفاده از  صورتبه تصویراختصاص نام یک  
 است. یافتهاختصاصمنبع تصویر به عارضه مربوط به  propertiesاز  imageفیلد ز ا

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}" } 

}); 

• icon-anchor 

خاص ممکن است نیاز  هاییحالتدر باال، پایین یا مرکز مختصات، در  آیکوناختصاص موقعیت 
 آیکونبا توجه به شکل در مرکز مختصات قرار گیرد ولی در حالت معمول اگر  آیکونباشد که 

بهتر است در جهت رو به  آیکون قرارگیریدارای یک ضلع رو به پایین باشد  marker صورتبه
ولی در اشکال دیگر که  گیردمیضلع پایین تصویر بروی مختصات قرار  روازاینپایین نقطه باشد 

 توانمیدایره و سایر اشکال هندسی دارند    ،ه و یا یک شکل شبیه به مستطیلمارکر نبود  رتصوبه
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 است. bottomو  top ،centerشامل  هانوع ترینرایجقرار دارد.  جغرافیاییرا در مرکز مختصات  آن
با یا مرکز مختصات جغرافیائی است. در نمونه کد زیر  centerاین مقدار برابر  فرضپیش طوربه

است و همچنین   یافتهاختصاصمربوط به منبع، تصویری به عارضه    propertiesفیلد    استفاده از
 .قرار یافته استبروی مختصات  آندر ضلع جنوبی  آیکون قرارگیریموقعیت 

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}", "icon-anchor": "bottom" } 

}); 

• visibility 

ی موجود در این خصوصیت شامل هاگزینه،  شودمیاین خصوصیت سبب نمایش الیه بروی نقشه  
visible  وnone  برابر  آن فرضپیشاست و مقدارvisible  ،هنگام افزودن  کهطوریبهاست

 لیزوده والیه را اف noneبا استفاده از مقدار  توانمی گرددمیبالفاصله عارضه نمایان  الیهیک
را به مقدار دلخواه  visiblityخصوصیت  map.setLayerLayoutنمایش نداد سپس توسط متد 

 .دیابمیولی پس از افزوده شدن نمایش ن شودمی الیه ایجاددر نمونه زیر  تغییر داد.

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}", visibility: "none" } 

}); 

•  popup-text 

 آناست بروی  حاوی اطالعاتی در مورد عارضه مدنظر    معموال  یک کادر که    خصوصیتبا افزودن این  
در نمونه زیر  .شودمیظاهر  آنن کادر اطالعاتی بروی ای عارضه. که با کلیک بروی شودمیظاهر 

د همچنین از توانمی. این خصوصیت شودمیظاهر  آنمدنظر با کلیک بروی عارضه بروی تن م
منبع نیز استفاده کند. در این صورت شکل ورودی با  propertiesدر  شدهتعیینی پویای هاداده

 است. شدهاستفاده textاز فیلد  نآکه در  .یابدمیتوجه به نمونه دوم تغییر 

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}", "popup-text": "The popup text." } 

}); 

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}", "popup-text": "{text}" } 

}); 

 

• popup-type 

 فرضپیشکند. مقدار تا نوع ظاهر شدن کادر اطالعاتی را تعیین  گرددمیاین خصوصیت سبب 
با کلیک  clickدر نوع د در بر گیرد. توانمیرا  hoverو  clickاست و دو مقدار  clickر براب آن
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ماوس  قرارگیریکادر اطالعاتی به محض  hoverو با تعیین نوع  شودمیظاهر  popupبروی عارضه 
 آن کارگیریبهاست و برای  شدهاستفاده hover. در نمونه زیر از نوع دگردمی، ظاهر آیکونبروی 

 باشد. شدهاستفادههم  popup-textالزم است که از خصوصیت 

map.addSymbolLayer("marker ", "point", { 

  layout: { 

    "icon-image": "{image}", 

    "popup-text": "{text}", 

    "popup-type": "hover" 

  } 

}); 

• popup-offset 

بروی مختصات جغرافیایی  آیکون موقعیتبرای تعیین  icon-anchorاز خصوصیت  زمانی که
نیز تعیین نمود.   popupرا برای ظاهر شدن    آن، الزم است که جایگاه دقیق  شودمیمدنظر استفاده  

عاتی بروی ظاهر شدن کادر اطال موقعیت کنندهتعیین popup-offsetعالوه بر این خصوصیت 
باید با مقادیر مناسب پر گردد   آیکونبا اندازه    آناین خصوصیت بر اساس تناسب    است. و  آیکون

نقطه فاصله از  y و x مقادیر مربوط به گرنشاناز دو عدد باشد که  ایآرایه صورتبهمقدار باید 
ختصات جغرافیائی پیکسل فاصله از مرکز یا م 30و  20در نقاط  popupمدنظر است. در نمونه زیر 

 .یابدمینمایش  آیکونبروی 

map.addSymbolLayer("marker ", " point ", { 

  layout: { 

    "icon-image": "{image}", 

    "popup-text": "{text}", 

    "popup-offset": [20, 30] 

  } 

}); 

• text-field 

در نقطه  کهطوریبهباشد  تا الیه مدنظر حاوی یک فیلد متنی گرددمیاین خصوصیت سبب 
.  در نمونه زیر متن مدنظر در مختصات مربوطه بروی گیردمیقرار  موردنظرمتن  خاصجغرافیائی 
متن را  توانمی کهطوریبهی پویا باشد هاداده دربرگیرندهد توانمی. این فیلد گیردمینقشه جای 

ایش بگذارد، در نمونه دوم نمایش مربوط به منبع مدنظر دریافت و به نم properties از درون
این خصوصیت برای نمایش متن بروی نقشه نیازی  شده است.  پذیرامکان متن از طریق داده پویا  

باشد متن بر روی  شدهاستفاده icon-imageنداشته و اگر هم از خصوصیت  icon-imageبه 
 .گیردمیقرار  آیکون
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map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "text-field": "The text" } 

}); 

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "text-field": "{text}" } 

}); 

 paint هایخصوصیت

• text-color 

، لزوم اعمال این کار وجود داشتن یک دهدمیاین خصوصیت رنگی را با فیلدهای متنی اختصاص 
بروی نقشه   d85471#است. در نمونه کد زیر متن با کد رنگ    layout  هایخصوصیتفیلد متنی در  

 .یابدمینمایش 

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "text-field": "{text}" }, 

  paint: { "text-color": "#d85471" } 

}); 

 filterخصوصیت 
بر اساس قاعده و شروطی خاص تعیین نمود. در بروی نقشه را  هاعارضهنمایش  توانمیتوسط فیلتر 

مقدار   زمانی کهر کد زیر نیز بهره برد. برای نمونه د =<از عبارات منطقی مانند <، >، <= و  توانمیشروط 
image  درونproperties  مربوط به منبع داده جغرافیایی برابر مقدارsolar-panel  باشد الیه تنها بروی

 است. اجرالقاب داده جغرافیائی آن

map.addSymbolLayer("marker", "point", { 

  layout: { "icon-image": "{image}" }, 

  filter: ["==", ["get", "image"], "solar-panel"] 

}); 

 zoom هایخصوصیت

 هایخصوصیتنمایش داد که برای این کار از  نمائیبزرگاز سطوح  ایمحدودهدر  توانمیهر الیه را 
minzoom  وmaxzoom    18تا    10  نمائیبزرگنمونه زیر الیه مدنظر تنها در بین دو سطح  . در  شودمیاستفاده 

 صورتبهرا   نمائیبزرگمربوط به سطوح    هایخصوصیت  توانمیقابل روئیت بروی نقشه است. همچنین  
 maxzoomبا تعیین و  نمائیبزرگحداقل سطح  minzoomداد برای نمونه با تعیین قرار  مورداستفادهتکی 

  برای روئیت عارضه بروی نقشه تعیین نمود. را نمائیبزرگحداکثر سطح 
map.addSymbolLayer("marker", "point", { 
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  layout: { "icon-image": "{image}" }, 

  minzoom: 10, 

  maxzoom: 18 

}); 

 فرضپیش symbol دریافت اطالعات
ی الیه هاگزینهبه همراه  فرضپیشمارکر  آیکونبه  توانمی map.getDefaultSymbolتوسط متد 

د به توانمی روازاینباشد  آیکونیک  دهندهارائهد توانمی فرضپیشمارکر  آیکوندسترسی داشت. 
 ی الیه استفاده شود.هاگزینهتنهائی درون 

var defaultSymbol = map.getDefaultSymbol(); 

map.addSymbolLayer("marker", "point", defaultSymbol); 

الیه ی هاگزینه. شودمیایجاد  pointو با استفاده از منبعی با شناسه  markerبا نام  ایالیهدر نمونه کد 
  رد.قرار دا  defaultSymbolدرون    آنکه مقدار    شودمیدر نظر گرفته    فرضپیشبر اساس مارکر    ایجادشده
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 line  الیه 
 یی که از نوعهادادهقادر است جزئیات گرافیکی مربوط به خطوط را بروی نقشه نمایش دهد،  lineالیه 

lineString  گیردمیقرار  مورداستفادهبرای این نوع الیه  اندیافتهاختصاصبه منبع. line  برای نمایش
  خطوط کاربرد دارند. ایمجموعهیا  خط پارهیک 

 line یهافزودن ال

حامل یک  line، هر الیه شودمیبه نقشه افزوده  line از نوع الیهیک LayerLinemap.addتوسط متد 
منبعی خاص به   منبع  افزودنابتدا مطابق بخش    بایستمی  روازاینشناسه الیه و یک شناسه منبع است  

نمایش بروی نقشه  صورتبه آنی هادادهنقشه افزوده شود و توسط اختصاص شناسه منبع به الیه از 
 بهره جست.

map.addSource("linestring", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 30 }, 

      geometry: { 

        type: "LineString", 

        coordinates: [[51.41, 35.7575], [51.4, 35.7575], [51.4, 35.75]] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addLineLayer("line", "linestring"); 

 

از نوع  ایدادهو حاوی  شودمیافزوده  linestringدر نمونه کد ابتدا منبعی به نقشه با شناسه 
LineString    است. با استفاده از متدmap.addLineLayer  از نوع    ایالیهline    با شناسهline   و همچنین
 paintمربوط به  هایخصوصیت فرضپیش طوربه. شودمیبه نقشه افزوده  linestringبا استفاده از 

 یکسل پهنا است.پ 1برابر  line-widthبرابر رنگ مشکی و  line-colorشامل 
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 ی پویاهادادهاستفاده از 
استفاده  هاالیهدرون  properties هایخصوصیتاز  توانمیشرح داده شد که  افزودن منبعدر بخش 

مقادیری جهت کنترل   دربرگیرندهند  توانمی  یابندی مقرار    propertiesکه درون    تغییرپذیری  هادادهنمود.  
dynamic  باشد. شدهترسیمبروی خطوط 

map.addSource("linestring", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { width: 5, color: "#874" }, 

      geometry: { 

        type: "LineString", 

        coordinates: [[51.41, 35.7575], [51.4, 35.7575], [51.4, 35.75]] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  paint: { 

    "line-width": ["get", "width"], 

    "line-color": ["get", "color"] 

  } 

}); 

 propertiesدر  شدهگرفتهی بکار هاداده شودمیی پویا به نقشه افزوده هادادهبا  الیهیکال در نمونه با
است که این فیلدها را  colorو  widthحاوی دو فیلد اطالعاتی  شدهمشخصبا توجه به عارضه خطی 

قادیر، پهنا و با توجه به مقرار داد.  مورداستفادهموجود  هایخصوصیتمقادیری برای  عنوانبه توانمی
که این نوع استفاده بدین معنی است خواهد شد    شدهدادهبروی خطوط برابر مقادیر    شدهترسیمرنگ خط  
، استفاده یافتهاختصاصمربوط به منبع داده جغرافیائی    propertiesی پویایی که در بخش  هادادهکه از  

 قرار گیرند. داستفادهمور با اسامی دلخواه هم  ندتوانمیاطالعاتی  فیلدهاینموده و 

 line ی الیههاگزینه

 maxzoomو layout ،paint ،filter ، minzoom ازجملهی مختلفی هاگزینهد شامل توانمی line هر الیه
یا خطوطی خاص بروی  خط پاره هاآناست که با استفاده از  الیه اینی هاگزینهباشد. هدف استفاده از 

بعد از افزودن الیه یا بعد نوع الحاق با خطوط دیگر و گ، سطح شفافیت توجه به تعیین پهنا، رن نقشه با
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تعیین را  نوع الحاق خطوطو  popup توانمی layoutهمچنین در . نمایش یابد visibilityاز تعیین 
 filterدر گزینه  درنهایتمدنظر را تعیین نموده و  و پهنای خط رنگ  توانمینیز  paintو در  نمود
به ترتیب  maxzoomو  minzoomی هاگزینهروط خاصی برای نمایش الیه استفاده نمود. از از ش توانمی

بر اساس تعیین محدوده  کهطوریبه گرددمیبرای تعیین محدوده نمایش عارضه بروی نقشه استفاده 
 مدنظر عارضه به نمایش در خواهد آمد. zoom levelدر  نمائیبزرگسطح 

 layout هایخصوصیت

• line-join 

برای نوع الحاق   استفادهقابل. انواع مختلف  کندمینحوه و سبک الحاق خطوط به همدیگر را تعیین  
که نحوه اتصال خطوط به همدیگر دارای لبه  شودمیسبب  miterاست که  roundو  miterبرابر 

 miterبرابر  آن فرضپیش. مقدار پذیردمیمنحنی صورت  صورتبهاتصال  roundباشد ولی در 
 منحنی خواهد بود. صورتبهاست. در نمونه زیر نحوه الحاق خطوط 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  layout: { "line-join": "round" } 

}); 

• visibility 

ی موجود در این خصوصیت شامل هاگزینه،  شودمیاین خصوصیت سبب نمایش الیه بروی نقشه  
visible  وnone برابر  آن فرضپیش است و مقدارvisible  ،هنگام افزودن  کهطوریبهاست

الیه را افزوده ولی  noneبا استفاده از مقدار  توانمی گرددمیبالفاصله عارضه نمایان  الیهیک
را به مقدار دلخواه  tyvisibliخصوصیت  map.setLayerLayoutسپس توسط متد  نمایش ند

 .یابدمیولی پس از افزوده شدن نمایش ن الیه ایجادتغییر داد. در نمونه زیر 

map.addLineLayer("line", "linestring", { layout: { visibility: "none" } }); 

• popup-text 

 آنست بروی  احاوی اطالعاتی در مورد عارضه مدنظر    معموال  با افزودن این خصوصیت یک کادر که  
. در نمونه زیر شودمیظاهر  آنن کادر اطالعاتی بروی ایعارضه. که با کلیک بروی شودمیظاهر 
د همچنین از توانمی. این خصوصیت شودمیظاهر  آنمدنظر با کلیک بروی عارضه بروی متن 
رودی با منبع نیز استفاده کند. در این صورت شکل و propertiesدر  شدهتعیینی پویای هاداده

 است. شدهاستفاده textاز فیلد  آنکه در  .یابدمیتوجه به نمونه دوم تغییر 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  layout: { "popup-text": "The popup text." } 

}); 
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map.addLineLayer("line", "linestring", { layout: { "popup-text": "{text}" } }); 

• popup-type 

 فرضپیشتا نوع ظاهر شدن کادر اطالعاتی را تعیین کند. مقدار  گرددمیاین خصوصیت سبب 
با کلیک  clickدر نوع د در بر گیرد. توانمیرا  hoverو  clickاست و دو مقدار  clickر براب آن

ماوس  قرارگیریکادر اطالعاتی به محض  hoverو با تعیین نوع  شودمیظاهر  popupبروی عارضه 
 آن کارگیریبهاست و برای  شدهاستفاده hover. در نمونه زیر از نوع گرددمیبروی عارضه، ظاهر 

 باشد. شدهاستفادههم  popup-textالزم است که از خصوصیت 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-type": "hover" } 

}); 

• popup-offset 

بروی مختصات جغرافیایی  آیکون موقعیتبرای تعیین  icon-anchorاز خصوصیت  زمانی که
نیز تعیین نمود.   popupرا برای ظاهر شدن    آن، الزم است که جایگاه دقیق  شودمیمدنظر استفاده  

ظاهر شدن کادر اطالعاتی بروی  موقعیت کنندهتعیین popup-offsetعالوه بر این خصوصیت 
باید با مقادیر مناسب پر گردد   آیکونبا اندازه    آناست. و این خصوصیت بر اساس تناسب    یکونآ

فاصله از نقطه  yو  xمقادیر مربوط به  گرنشاناز دو عدد باشد که  ایآرایه صورتبهمقدار باید 
یائی فاصله از مرکز یا مختصات جغراف پیکسل 30و  20در نقاط  popupمدنظر است. در نمونه زیر 

 .یابدمینمایش  آیکونبروی 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-offset": [20, 30] } 

}); 

 paint هایخصوصیت

• line-width 

یا معادل یک پیکسل   1برابر    آن  فرضپیشو مقدار    کندمیپهنای خطوط را بر حسب پیکسل تعیین  
. در نمونه گرددمیبروی نقشه رسم  شدهتعیینبا پهنای در نمونه کدهای زیر دو الیه است.  پهنا

است ولی در  شدهگرفتهمستقیم برای عارضه در نظر  صورتبهپیکسل  4یا معادل  4اول مقدار 
 شدهتعیینمنبع قرار دارد  propertiesنمونه دیگر پهنای خط بر اساس داده پویایی که درون 

 است.

map.addLineLayer("line", "linestring", { paint: { "line-width": 4 } }); 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 
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  paint: { "line-width": ["get", "width"] } 

}); 

 

• line-color 

برابر کد رنگ مشکی  آن فرضپیشو مقدار  کندمیرنگ خطوط را بر حسب نام یا کد رنگ تعیین 
. در گرددمیبروی نقشه ترسیم  شدهتعیین هایبارنگدر نمونه کدهای زیر دو الیه  است. 000#یا 

ولی در نمونه دیگر رنگ خط بر  شدهگرفتهنظر رنگ خطوط در  عنوانبه 612نمونه اول کد رنگ #
 است. شدهتعیینقرار دارد  propertiesاساس داده پویائی که درون 

map.addLineLayer("line", "linestring", { paint: { "line-color": "#612" } }); 

map.addLineLayer("line", "linestring", { 

  paint: { "line-color": ["get", "color"] } 

}); 

• line-opacity 

در این   توانمیاز اعداد اعشار هم    کهطوریبه،  1تا   0بین   ایبازهدر   تعیین سطح شفافیت خطوط
است. در نمونه کد زیر میزان سطح  1برابر  آن فرضپیشفاده نموده و مقدار خصوصیت است

 است. 0.5شفافیت خطوط برابر 

map.addLineLayer("line", "linestring ", { paint: { "line-opacity": 0.5 } }); 

 filterخصوصیت 
خاص تعیین نمود. در بروی نقشه را بر اساس قاعده و شروطی  هاعارضهنمایش  توانمیتوسط فیلتر 

  مقدار  زمانی کهنیز بهره برد. برای نمونه در کد زیر  =<از عبارات منطقی مانند <، >، <= و  توانمیشروط 
فیلتر باشد    22مقدار    با  مساویو    ترکوچکمربوط به منبع داده جغرافیایی    propertiesدرون    valueفیلد  

 .ستتنها بروی الیه جغرافیائی مدنظر قابل اعمال ا

map.addLineLayer("line", "linestring", { filter: [">=", ["get", "value"], 22]  }); 

 zoom هایخصوصیت

 هایخصوصیتنمایش داد که برای این کار از  نمائیبزرگاز سطوح  ایمحدودهدر  توانمیهر الیه را 
minzoom  وmaxzoom    18تا    10  نمائیبزرگر بین دو سطح  . در نمونه زیر الیه مدنظر تنها دشودمیاستفاده 

 صورتبهرا   نمائیبزرگمربوط به سطوح    هایخصوصیت  توانمیقابل روئیت بروی نقشه است. همچنین  
 maxzoomو با تعیین  نمائیبزرگحداقل سطح  minzoomداد برای نمونه با تعیین قرار  مورداستفادهتکی 

 بروی نقشه تعیین نمود. رو برای روئیت عارضه  نمائیبزرگ حداکثر سطح
map.addLineLayer("line", "linestring", { minzoom: 10, maxzoom: 18 }); 
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 fill  الیه 
یی هادادهرا بروی نقشه نمایش دهد،  چندضلعیاشکال قادر است جزئیات گرافیکی مربوط به  fillالیه 

برای  fill .گیردمیقرار  رداستفادهموبرای این نوع الیه  اندیافتهاختصاصبه منبع  Polyonکه از نوع 
از نوع  بایستمی چندضلعیمجموعه اشکال  کاربرد دارند. چندضلعیاز اشکال  ایمجموعهنمایش یک یا 
MultiPolygon .درون منبع تعیین گردد 

 fill افزودن الیه

حامل یک  fill ، هر الیهشودمیبه نقشه افزوده  fill از نوع الیهیک LayerFillmap.addتوسط متد 
 منبعی خاص به   افزودن منبعابتدا مطابق بخش    بایستمی  روازاینشناسه الیه و یک شناسه منبع است  

نمایش بروی نقشه  ورتصبه آنی هادادهنقشه افزوده شود و توسط اختصاص شناسه منبع به الیه از 
 بهره جست.

map.addSource("polygon", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 30 }, 

      geometry: { 

        type: "Polygon", 

        coordinates: [ 

          [[51.41, 35.7575], [51.4, 35.7575], [51.4, 35.75], [51.41, 35.7575]] 

        ] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addFillLayer("fill", "polygon"); 

 Polygonاز نوع  ایدادهو حاوی  شودمیافزوده  polygonدر نمونه کد ابتدا منبعی به نقشه با شناسه 
و همچنین با استفاده  fill با شناسه fill از نوع ایالیه LayerFillmap.addاست. با استفاده از متد 

 fill-color شامل paintخصوصیت مربوط به  فرضپیش طوربه. شودمیبه نقشه افزوده  polygonاز 
 برابر رنگ مشکی است.
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 ی پویاهادادهاستفاده از 
استفاده  هاالیه درون properties هایخصوصیتاز  توانمیشرح داده شد که  افزودن منبعدر بخش 

مقادیری جهت کنترل   دربرگیرندهند  توانمی  یابندمی قرار    propertiesکه درون    تغییرپذیری  هادادهنمود.  
dynamic  باشد. شدهترسیمچندضلعی  شکلبروی 

map.addSource("polygon", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { color: "#874" }, 

      geometry: { 

        type: "Polygon", 

        coordinates: [ 

          [[51.41, 35.7575], [51.4, 35.7575], [51.4, 35.75], [51.41, 35.7575]] 

        ] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { 

  paint: { "fill-color": ["get", "color"] } 

}); 

 propertiesدر  شدهگرفتهی بکار هاداده شودمیی پویا به نقشه افزوده هادادهبا  الیهیکدر نمونه باال 
 توانمیاست که این فیلد را  colorفیلد اطالعاتی  یکحاوی  شدهمشخصبا توجه به عارضه چندضلعی 

قرار داد. با توجه به مقدار، رنگ شکل  مورداستفادهموجود  هایخصوصیتمقادیری برای  عنوانبه
خواهد شد که این نوع استفاده بدین معنی است که از  شدهدادهبرابر مقدار  شدهترسیم چندضلعی

، استفاده نموده یافتهاختصاصه جغرافیائی  مربوط به منبع داد  propertiesبخش  ی پویایی که در  هاداده
 قرار گیرند. مورداستفادهند با اسامی دلخواه هم توانمیاطالعاتی  فیلدهایو 

 fill ی الیههاگزینه

 maxzoomو layout ،paint ،filter ، minzoom ازجملهی مختلفی هاگزینهد شامل توانمی fill هر الیه
خاص بروی  چندضلعیاشکال  هاآناست که با استفاده از  الیه اینی هاگزینهباشد. هدف استفاده از 
بعد از افزودن الیه یا بعد از تعیین ،  ، سطح شفافیتحاشیه  ، رنگزمینهپس  رنگنقشه با توجه به تعیین  

visibility همچنین در نمایش یابد .layout توانمی popup  رنمود و درا تعیین paint  توانمینیز 
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از  توانمی filterدر گزینه  درنهایتمدنظر را تعیین نموده و  و پهنای حاشیه شکل چندضلعیرنگ 
به ترتیب برای تعیین  maxzoomو  minzoomی هاگزینهشروط خاصی برای نمایش الیه استفاده نمود. از 
اساس تعیین محدوده سطح  رب کهطوریبه گرددمیمحدوده نمایش عارضه بروی نقشه استفاده 

 مدنظر عارضه به نمایش در خواهد آمد. zoom levelدر  نمائیبزرگ

 layout هایخصوصیت

• visibility 

ی موجود در این خصوصیت شامل هاگزینه،  شودمیاین خصوصیت سبب نمایش الیه بروی نقشه  
visible  وnone  برابر  آن فرضپیشاست و مقدارvisible  ،هنگام افزودن  کهطوریبهاست

الیه را افزوده ولی  noneبا استفاده از مقدار  توانمی گرددمیبالفاصله عارضه نمایان  الیهیک
را به مقدار دلخواه  visiblityخصوصیت  map.setLayerLayoutسپس توسط متد  نمایش ند
 .یابدمیولی پس از افزوده شدن نمایش ن الیه ایجادنه زیر . در نموتغییر داد

map.addFillLayer("fill", "polygon", { layout: { visibility: "none" } }); 

• popup-text 

 آنحاوی اطالعاتی در مورد عارضه مدنظر است بروی    معموال  با افزودن این خصوصیت یک کادر که  
. در نمونه زیر شودمیظاهر  آنن کادر اطالعاتی بروی ایرضهعا. که با کلیک بروی شودمیظاهر 

د همچنین از توانمی. این خصوصیت شودمیظاهر  آنمتن مدنظر با کلیک بروی عارضه بروی 
ع نیز استفاده کند. در این صورت شکل ورودی با منب propertiesدر  شدهتعیینی پویای هاداده

 است. شدهاستفاده textاز فیلد  آنه در ک .یابدمیتوجه به نمونه دوم تغییر 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { 

  layout: { "popup-text": "The popup text." } 

}); 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { layout: { "popup-text": "{text}" } }); 

• popup-type 

 فرضپیشر اطالعاتی را تعیین کند. مقدار تا نوع ظاهر شدن کاد گرددمیاین خصوصیت سبب 
با کلیک  clickد در بر گیرد. در نوع توانمیرا  hoverو  clickاست و دو مقدار  clickر براب آن

ماوس  قرارگیریکادر اطالعاتی به محض  hoverو با تعیین نوع  شودمیظاهر  popupبروی عارضه 
 آن کارگیریبهاست و برای  شدهاستفاده hoverوع . در نمونه زیر از نگرددمیبروی عارضه، ظاهر 

 باشد. شدهاستفادههم  popup-textالزم است که از خصوصیت 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-type": "hover" } 
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}); 

• popup-offset 

بروی مختصات جغرافیایی  آیکون موقعیت برای تعیین icon-anchorاز خصوصیت  زمانی که
نیز تعیین نمود.   popupرا برای ظاهر شدن    آن، الزم است که جایگاه دقیق  شودمیمدنظر استفاده  
ظاهر شدن کادر اطالعاتی بروی  موقعیت کنندهتعیین popup-offsetصوصیت عالوه بر این خ

باید با مقادیر مناسب پر گردد   یکونآبا اندازه    آناست. و این خصوصیت بر اساس تناسب    آیکون
فاصله از نقطه  yو  xمقادیر مربوط به  گرنشاناز دو عدد باشد که  ایآرایه صورتبهمقدار باید 

پیکسل فاصله از مرکز یا مختصات جغرافیائی  30و  20در نقاط  popupنمونه زیر مدنظر است. در 
 .یابدمینمایش  آیکونبروی 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-offset": [20, 30] } 

}); 

 paint هایخصوصیت

• fill-color 

 آن فرضپیشو مقدار  کندمیشکل چندضلعی را بر حسب نام یا کد رنگ تعیین  زمینهپسرنگ 
بروی نقشه   شدهتعیین  هایگبارناست. در نمونه کدهای زیر دو الیه    000#برابر کد رنگ مشکی یا  

ولی در  شدهگرفتهدر نظر  زمینهپسرنگ  عنوانبه 612. در نمونه اول کد رنگ #گرددمیترسیم 
 است.  شدهتعیینقرار دارد    propertiesبر اساس داده پویائی که درون    زمینهپسنمونه دیگر رنگ  

map.addFillLayer("fill", "polygon", { paint: { "fill-color": "#612" } }); 

map.addFillLayer("fill", "polygon", { 

  paint: { "fill-color": ["get", "color"] } 

}); 

• fill-opacity 

از اعداد اعشار   کهطوریبه،  1تا    0بین    ایبازهشکل چندضلعی در    زمینهپستعیین سطح شفافیت  
است. در نمونه کد  1برابر  آن رضفپیشدر این خصوصیت استفاده نموده و مقدار  توانمیهم 

 است. 0.5شکل چندضلعی برابر  زمینهپسزیر میزان سطح شفافیت 

map.addSymbolLayer("fill", "polygon ", { paint: { "line-opacity": 0.5 } }); 
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 filterخصوصیت 
نمود. در  بروی نقشه را بر اساس قاعده و شروطی خاص تعیین هاعارضهنمایش  توانمیتوسط فیلتر 

مقدار   زمانی کهنیز بهره برد. برای نمونه در کد زیر  =<از عبارات منطقی مانند <، >، <= و  توانمیشروط 
باشد فیلتر   22و مساوی با مقدار    ترکوچکمربوط به منبع داده جغرافیایی    propertiesدرون    valueفیلد  

 تنها بروی الیه جغرافیائی مدنظر قابل اعمال است.

map.addLineLayer("fill", "polygon", { filter: [">=", ["get", "value"], 22] }); 

 zoom هایخصوصیت

 هایخصوصیتنمایش داد که برای این کار از  نمائیبزرگاز سطوح  ایمحدودهدر  توانمیهر الیه را 
minzoom  وmaxzoom    18تا    10  نمائیبزرگ  . در نمونه زیر الیه مدنظر تنها در بین دو سطحشودمیاستفاده 

 صورتبهرا   نمائیبزرگمربوط به سطوح    هایخصوصیت  توانمیقابل روئیت بروی نقشه است. همچنین  
 maxzoomو با تعیین  نمائیبزرگحداقل سطح  minzoomقرار داد برای نمونه با تعیین  مورداستفادهتکی 

 یین نمود. رو برای روئیت عارضه بروی نقشه تع نمائیبزرگحداکثر سطح 
map.addFillLayer("fill", "polygon", { minzoom: 10, maxzoom: 18 }); 
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 circleالیه  
یی هادادهرا بروی نقشه نمایش دهد،    ایدایره  هایشکلقادر است جزئیات گرافیکی مربوط به    circleالیه  

برای  circle. گیردمیقرار  دهمورداستفابرای این نوع الیه  اندیافتهاختصاصبه منبع  Pointکه از نوع 
 از دوایر کاربرد دارند. ایمجموعهنمایش یک یا 

 circleافزودن الیه 

حامل    circle، هر الیه  شودمیبه نقشه افزوده    circleاز نوع    الیهیک  map.addCircleLayerتوسط متد  
منبعی خاص   افزودن منبعابتدا مطابق بخش    بایستمی  روازاینو یک شناسه منبع است  یک شناسه الیه  

نمایش بروی نقشه   صورتبه  آنی  هادادهبه نقشه افزوده شود و توسط اختصاص شناسه منبع به الیه از  
 بهره جست.

map.addSource("point", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: {}, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7575] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addCircleLayer("circle", "point"); 

است.  Pointاز نوع  ایدادهو حاوی  شودمیافزوده  pointبه نقشه با شناسه در نمونه کد ابتدا منبعی 
و همچنین با استفاده   circleبا شناسه    circleاز نوع    ایالیه  map.addCircleLayerبا استفاده از متد  

-circleشامل  paintمربوط به  ایهخصوصیت فرضپیش طوربه. شودمیبه نقشه افزوده  pointاز 

radius  پیکسل و  5برابرcircle-color است. یمشک  رنگ برابر 
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 ی پویاهادادهاستفاده از 
استفاده  هاالیهدرون  properties هایخصوصیتاز  توانمیشرح داده شد که  افزودن منبعدر بخش 

مقادیری جهت کنترل   دربرگیرندهند  توانمی  یابندمی قرار    propertiesکه درون    تغییرپذیری  هادادهنمود.  
dynamic  باشد. شدهترسیم ایدایرهبروی شکل 

map.addSource("point", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { color: "#874" }, 

      geometry: { 

        type: "Point", 

        coordinates: [51.41, 35.7575] 

      } 

    } 

  ] 

}); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { "circle-color": ["get", "color"] } 

}); 

 propertiesدر  شدهگرفتهر ی بکاهاداده شودمیی پویا به نقشه افزوده هادادهبا  الیهیکدر نمونه باال 
است که این فیلد را  colorحاوی یک فیلد اطالعاتی  شدهمشخصشکل  ایدایرهبا توجه به عارضه 

قرار داد. با توجه به مقدار، رنگ  مورداستفادهموجود  هایخصوصیتمقادیری برای  عنوانبه توانمی
خواهد شد که این نوع استفاده بدین معنی  شدهدادهبرابر مقدار  شدهترسیم ایدایرهشکل  زمینهپس

، یافتهاختصاصمربوط به منبع داده جغرافیائی  propertiesی پویایی که در بخش هادادهاست که از 
 قرار گیرند. مورداستفادهبا اسامی دلخواه هم  ندتوانمیاطالعاتی  فیلدهایاستفاده نموده و 

 circleی الیه هاگزینه

 maxzoomو  layout  ،paint  ،filter  ، minzoom  ازجملهی مختلفی  هاگزینهد شامل  انتو می  circleهر الیه  
خاص بروی نقشه   ایدایرهاشکال    هاآناست که با استفاده از    الیه اینی  هاگزینهباشد. هدف استفاده از  
 visibility، سطح شفافیت، بعد از افزودن الیه یا بعد از تعیین زمینهپسبا توجه به تعیین رنگ 
رنگ و پهنای  توانمینیز  paintرا تعیین نمود و در  popup توانمی layoutنمایش یابد. همچنین در 

از شروط خاصی برای   توانمی  filterدر گزینه    درنهایتحاشیه شکل چندضلعی مدنظر را تعیین نموده و  
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تعیین محدوده نمایش به ترتیب برای  maxzoomو  minzoomی هاگزینهنمایش الیه استفاده نمود. از 
 zoomدر  نمائیبزرگسطح  بر اساس تعیین محدوده کهطوریبه گرددمیعارضه بروی نقشه استفاده 

level .مدنظر عارضه به نمایش در خواهد آمد 

 layout هایخصوصیت

• visibility 

ی موجود در این خصوصیت شامل هاگزینه،  شودمیاین خصوصیت سبب نمایش الیه بروی نقشه  
visible  وnone  برابر  آن فرضپیشاست و مقدارvisible  ،هنگام افزودن  کهطوریبهاست

الیه را افزوده ولی  noneبا استفاده از مقدار  توانمی گرددمیبالفاصله عارضه نمایان  الیهیک
را به مقدار دلخواه  visiblityخصوصیت  yerLayoutmap.setLaسپس توسط متد  نمایش ند

 .یابدمیولی پس از افزوده شدن نمایش ن الیه ایجادتغییر داد. در نمونه زیر 

map.addCircleLayer("circle", "point", { layout: { visibility: "none" } }); 

 

• popup-text 

 آنبروی    اتی در مورد عارضه مدنظر استحاوی اطالع  معموال  با افزودن این خصوصیت یک کادر که  
. در نمونه زیر شودمیظاهر  آنن کادر اطالعاتی بروی ایعارضه. که با کلیک بروی شودمیظاهر 

د همچنین از توانمی. این خصوصیت شودمیظاهر  آنمتن مدنظر با کلیک بروی عارضه بروی 
ده کند. در این صورت شکل ورودی با منبع نیز استفا propertiesدر  شدهتعیینی پویای هاداده

 است. شدهاستفاده textاز فیلد  آنکه در  .یابدمیتوجه به نمونه دوم تغییر 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  layout: { "popup-text": "The popup text." } 

}); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { layout: { "popup-text": "{text}" } }); 

• popup-type 

 فرضپیشتا نوع ظاهر شدن کادر اطالعاتی را تعیین کند. مقدار  گرددمیاین خصوصیت سبب 
با کلیک  clickد در بر گیرد. در نوع توانمیرا  hoverو  clickاست و دو مقدار  clickر براب آن

ماوس  قرارگیریالعاتی به محض کادر اط hoverو با تعیین نوع  شودمیظاهر  popupبروی عارضه 
 آن کارگیریبهاست و برای  شدهاستفاده hover. در نمونه زیر از نوع گرددمیبروی عارضه، ظاهر 

 باشد. شدهاستفادههم  popup-textالزم است که از خصوصیت 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-type": "hover" } 

http://www.parsimap.com/
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}); 

• popup-offset 

بروی مختصات جغرافیایی  آیکون موقعیتبرای تعیین  icon-anchorاز خصوصیت  زمانی که
نیز تعیین نمود.   popupرا برای ظاهر شدن    آن، الزم است که جایگاه دقیق  شودمیمدنظر استفاده  

ن کادر اطالعاتی بروی ظاهر شد موقعیت کنندهتعیین popup-offsetعالوه بر این خصوصیت 
باید با مقادیر مناسب پر گردد   آیکونبا اندازه    آناست. و این خصوصیت بر اساس تناسب    آیکون

فاصله از نقطه  y و xمقادیر مربوط به  گرنشاناز دو عدد باشد که  ایآرایه صورتبهمقدار باید 
ز مرکز یا مختصات جغرافیائی پیکسل فاصله ا 30و  20در نقاط  popupمدنظر است. در نمونه زیر 

 .یابدمینمایش  آیکونبروی 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  layout: { "popup-text": "{text}", "popup-offset": [20, 30] } 

}); 

 paint هایخصوصیت 

• circle-color 

برابر   آن  فرضپیشقدار  و م  کندمیرا بر حسب نام یا کد رنگ تعیین    ایدایرهشکل    زمینهپسرنگ  
بروی نقشه  شدهتعیین هایبارنگاست. در نمونه کدهای زیر دو الیه  000#کد رنگ مشکی یا 

ولی در  شدهگرفتهدر نظر  زمینهپسرنگ  عنوانبه 612. در نمونه اول کد رنگ #گرددمیترسیم 
 است.  شدهتعیینر دارد  قرا  propertiesبر اساس داده پویائی که درون    زمینهپسنمونه دیگر رنگ  

map.addCircleLayer("circle", "point", { paint: { "circle-color": "#612" } }); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { "circle-color": ["get", "color"] } 

}); 

• circle-opacity 

از اعداد اعشار   کهطوریبه، 1تا  0ین ب ایبازهدر  ایدایرهشکل  زمینهپستعیین سطح شفافیت 
است. در نمونه کد  1برابر  آن فرضپیشدر این خصوصیت استفاده نموده و مقدار  توانمیهم 

 است. 0.5برابر  ایدایرهشکل  زمینهپسزیر میزان سطح شفافیت 

map.addCircleLayer("circle", "point ", { paint: { "circle-opacity": 0.5 } }); 

• circle-radius 

ل شعاع دایره بر حسب پیکسشعاع دایره را مشخص کرد.    توانمیتعیین این خصوصیت    وسیلهبه
پیکسل است. شعاع دایره در سطوح مختلف  5برابر  آن فرضپیشو مقدار  گرددمیتعیین 
در  .شودمیو اغلب برای نمایش جزئیات گرافیکی ثابت به کار گرفته  ماندمیثابت  نمائیبزرگ

http://www.parsimap.com/
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 10با شعاع  ایدایره. اولین الیه بر اساس مقدار ورودی گردندمی الیه ایجادزیر سه  هاینمونه
. شودمیگرفته  propertiesی پویا هاداده. در الیه بعدی شعاع دایره از کندمیپیکسل ترسیم 

ه تعریف ک ایبازهمختلف متفاوت باشد در الیه سوم بر اساس  هایرنجد در توانمیشعاع دایره 
 5برابر  14تا  1 نمائیبزرگسطح از  کهطوریبه شودمیرسیم ت آنشده شعاع دایره نیز بر اساس 

 کسل خواهد بود.یپ 15برابر  شدهترسیمشعاع دایره  به بعد 18 نمائیبزرگسطح پیکسل و از 

map.addCircleLayer("circle", "point", { paint: { "circle-radius": 10 } }); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { "circle-radius": ["get", "radius"] } 

}); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { 

    "circle-radius": ["interpolate", ["linear"], ["zoom"],  

        14, 5,  

        18, 15 

    ] 

  } 

}); 

• circle-scalable-raidus 

مشخص کرد. شعاع   پذیرمقیاس  صورتبهشعاع دایره را    توانمیتعیین این خصوصیت    وسیلهبه
دایره نیز بر حسب متر در  نمائیبزرگو با تغییر در سطح  گرددمیدایره بر حسب متر تعیین 

شعاع برای نمایش حقیقی یا واقعی یک محدوده روی نقشه در  روازاین. کندمیپیکسل تغییر 
که الیه  یابندمیدر نقشه نمایش  به صورتیبهره برد. در نمونه زیر دو الیه  آنز ا توانمیدایره، 
 propertiesی پویایی که در  هادادهمتر بوده و در الیه دوم شعاع بر اساس    20با شعاع    ایدایرهاول  

 .گرددمیمنبع قرار دارد، تعیین 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { "circle-scalable-radius": 20 } 

}); 

map.addCircleLayer("circle", "point", { 

  paint: { "circle-scalable-radius": ["get", "radius"] } 

}); 
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 filterخصوصیت 
بروی نقشه را بر اساس قاعده و شروطی خاص تعیین نمود. در  هاعارضهنمایش  توانمیتوسط فیلتر 

مقدار   زمانی کهنیز بهره برد. برای نمونه در کد زیر  =<از عبارات منطقی مانند <، >، <= و  توانمیشروط 
باشد فیلتر   22و مساوی با مقدار    ترکوچکمربوط به منبع داده جغرافیایی    propertiesدرون    valueفیلد  
 وی الیه جغرافیائی مدنظر قابل اعمال است.تنها بر

map.addCircleLayer("circle", "point", { filter: [">=", ["get", "value"], 22] }); 

 zoom هایخصوصیت

 هایخصوصیتنمایش داد که برای این کار از  نمائیبزرگاز سطوح  ایمحدودهدر  توانمیهر الیه را 
minzoom  وmaxzoom    18تا    10  ائینمبزرگ. در نمونه زیر الیه مدنظر تنها در بین دو سطح  شودمیاستفاده 

 صورتبهرا   نمائیبزرگمربوط به سطوح    هایخصوصیت  توانمیقابل روئیت بروی نقشه است. همچنین  
 maxzoomو با تعیین  نمائیبزرگحداقل سطح  minzoomقرار داد برای نمونه با تعیین  مورداستفادهتکی 

 . رو برای روئیت عارضه بروی نقشه تعیین نمود نمائیبزرگحداکثر سطح 
map.addCircleLayer("circle", "point", { minzoom: 10, maxzoom: 18 }); 

  

http://www.parsimap.com/
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 heatmapالیه  
از نقاط را بر روی نقشه توسط پوششی   ایمجموعهقادر است که جزئیات گرافیکی مربوط به    heatmapالیه  

دی قرار دارند نقاط در تراکم زیا کههنگامیخاص نمایش دهد، منظور از پوشش ، نواحی رنگی است که 
توسط   هامحدودهدر پائین ترین حد ممکن خود باشد پیوسته بودن نقاط در    نمائیبزرگسطح    کهطوریبه

 .دیابمیپوشش رنگی مایل به رنگ قرمز نمایش 

 heatmapافزودن الیه 
 heatmap، هر الیه شودمیبه نقشه افزوده  heatmapاز نوع  الیهیک map.addHeatmapLayerتوسط متد 

منبعی   افزودن منبعابتدا مطابق بخش    بایستمی  روازاینحامل یک شناسه الیه و یک شناسه منبع است  
نمایش بروی   صورتبه  آنی  هادادهخاص به نقشه افزوده شود و توسط اختصاص شناسه منبع به الیه از  

 نقشه بهره جست.

map.addSource("points", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 2 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.27, 35.09] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 0 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.09, 35.54] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 5 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.27, 35.54] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 2 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.36, 35.542] } 

    }, 

    { 

http://www.parsimap.com/
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      type: "Feature", 

      properties: { value: 1 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.45, 35.63] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      properties: { value: 4 }, 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51, 35.81] } 

    } 

  ] 

}); 

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

    maxzoom: 9, 

    paint: { 

        'heatmap-weight': ['interpolate', ['linear'], ['get', 'value'], 

            0, 0, 

            6, 1, 

        ], 

        'heatmap-intensity': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            0, 1, 

            9, 3, 

        ], 

        'heatmap-color': ['interpolate', ['linear'], ['heatmap-density'], 

            0, 'rgba(33,102,172,0)', 

            0.2, 'rgb(103,169,207)', 

            0.4, 'rgb(209,229,240)', 

            0.6, 'rgb(253,219,199)', 

            0.8, 'rgb(239,138,98)', 

            1, 'rgb(178,24,43)', 

        ], 

        'heatmap-radius': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            0, 2, 

            9, 20, 

        ], 

        'heatmap-opacity': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            7, 1, 

            9, 0, 

        ], 

    }, 

}); 

http://www.parsimap.com/
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باشد، مایل به رنگ   6نزدیک به    هاآنای  داده پوی  valueدر نقاطی که مقدار  کد باال پوشش رنگی  در نمونه  
بازه در اصل برای نمایش تراکم و رنگی پوشش   6به    بندیتقسیمقرمز در خواهد آمد و رنگ نواحی از طریق  

 نواحی خاص است.

 heatmapی الیه هاگزینه
و layout ،paint ،filter ، minzoom ازجملهی مختلفی هاگزینهد شامل توانمی heatmapهر الیه 
maxzoom  خاص  پوشش رنگی هاآناست که با استفاده از  الیه اینی هاگزینهباشد. هدف استفاده از

سطح شفافیت بعد از افزودن الیه یا بعد از  شعاع و رنگ،تراکم،  روی نقشه با توجه به تعیین پهنا،ب
نیز  paintدر  و را تعیین نمود popup توانمی layoutنمایش یابد. همچنین در  visibilityتعیین 

از  توانمی filterدر گزینه  درنهایترا تعیین نموده و  گرافیکی هایخصوصیتسایر  رنگ و توانمی
به ترتیب برای تعیین  maxzoomو  minzoomی هاگزینهشروط خاصی برای نمایش الیه استفاده نمود. از 
اس تعیین محدوده سطح اسبر  کهطوریبه گرددمیمحدوده نمایش عارضه بروی نقشه استفاده 

 مدنظر عارضه به نمایش در خواهد آمد. zoom levelدر  نمائیبزرگ

 layout هایخصوصیت
• visibility 

ی موجود در این خصوصیت شامل هاگزینه،  شودمیاین خصوصیت سبب نمایش الیه بروی نقشه  
visible  وnone  برابر  آن فرضپیشاست و مقدارvisible  ،هنگام افزودن  هکطوریبهاست

الیه را افزوده ولی  noneبا استفاده از مقدار  توانمی گرددمیبالفاصله عارضه نمایان  الیهیک
را به مقدار دلخواه  visiblityخصوصیت  map.setLayerLayoutسپس توسط متد  نمایش ند
 .یابدمیولی پس از افزوده شدن نمایش ن الیه ایجادشدهه زیر . در نمونتغییر داد

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

  paint: { 

    "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

      0, "rgba(33,102,172,0)", 

      1, "rgb(178,24,43)" 

    ] 

  }, 

  layout: { visibility: "visible" } 

}); 

• popup-text 

http://www.parsimap.com/
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 آنحاوی اطالعاتی در مورد عارضه مدنظر است بروی    معموال  با افزودن این خصوصیت یک کادر که  
. در نمونه زیر شودمیظاهر  آنن کادر اطالعاتی بروی ایعارضه. که با کلیک بروی شودمیظاهر 
د همچنین از توانمی. این خصوصیت شودمیهر ظا آنمدنظر با کلیک بروی عارضه بروی متن 
منبع نیز استفاده کند. در این صورت شکل ورودی با  propertiesدر  شدهتعیینی پویای هاداده

 است. شدهاستفاده textاز فیلد  آنکه در  .یابدمیتوجه به نمونه دوم تغییر 

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

    paint: { 

      "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

        0, "rgba(33,102,172,0)", 

        1, "rgb(178,24,43)" 

      ] 

    },  

    layout: { "popup-text": "The popup text." } 

}); 

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

    paint: { 

      "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

        0, "rgba(33,102,172,0)", 

        1, "rgb(178,24,43)" 

      ] 

    },  

    layout: { "popup-text": "{text}" } 

}); 

• popup-type 

 فرضپیشرا تعیین کند. مقدار تا نوع ظاهر شدن کادر اطالعاتی  گرددمیاین خصوصیت سبب 
با کلیک  clickد در بر گیرد. در نوع توانمیرا  hoverو  clickاست و دو مقدار  clickر براب آن

ماوس  گیریقرار کادر اطالعاتی به محض  hoverو با تعیین نوع  شودمیظاهر  popupبروی عارضه 
 آن کارگیریبهاست و برای  شدهتفادهاس hover. در نمونه زیر از نوع گرددمیبروی عارضه، ظاهر 

 باشد. شدهاستفادههم  popup-textالزم است که از خصوصیت 

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

    paint: { 

      "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

        0, "rgba(33,102,172,0)", 

        1, "rgb(178,24,43)" 

      ] 
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    },  

    layout: { "popup-text": "{text}", "popup-type": "hover" } 

}); 

• popup-offset 

بروی مختصات جغرافیایی  آیکون موقعیتبرای تعیین  icon-anchorاز خصوصیت  زمانی که
نیز تعیین نمود.   popupشدن  را برای ظاهر    آن، الزم است که جایگاه دقیق  شودمیمدنظر استفاده  

ظاهر شدن کادر اطالعاتی بروی  موقعیت کنندهتعیین popup-offsetعالوه بر این خصوصیت 
باید با مقادیر مناسب پر گردد   آیکونبا اندازه    آناست. و این خصوصیت بر اساس تناسب    آیکون

فاصله از نقطه  yو  xوط به مقادیر مرب گرنشاناز دو عدد باشد که  ایآرایه صورتبهمقدار باید 
پیکسل فاصله از مرکز یا مختصات جغرافیائی  30و  20در نقاط  popupمدنظر است. در نمونه زیر 

 .یابدمینمایش  آیکونبروی 

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

    paint: { 

      "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

        0, "rgba(33,102,172,0)", 

        1, "rgb(178,24,43)" 

      ] 

    },  

    layout: { "popup-text": "{text}", "popup-offset": [20, 30] } 

}); 

 paint هایخصوصیت
• heatmap-weight 

تا  0خاص از اعداد  ایبازه. در نمونه کد کندمیپهنای نواحی پوششی را بر حسب پیکسل تعیین 
از  valueبا استفاده از داده پویا در فیلد اطالعاتی  کهطوریبهپهنای نواحی است  کنندهتعیین 6

properties  به باال بود پهنای  6عدد  هرگاهو  0بود پهنای نواحی برابر  6تا  0منبع هرگاه عدد
 خواهد بود. 1نواحی برابر عدد 

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

    paint: { 

        'heatmap-weight': ['interpolate', ['linear'], ['get', 'value'], 

            0, 0, 

            6, 1, 

        ] 

    } 
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}); 

• heatmap-intensity 

برای نمونه در کد زیر شد نواحی در  گرددمیشدت پوشش نواحی توسط این خصوصیت تعیین 
 واحد است. 3برابر  9 نمائیبزرگو در سطح  1برابر  0برای مثال  نمائیبزرگمختلف سطوح 

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

    paint: { 

        'heatmap-intensity': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            0, 1, 

            9, 3, 

        ], 

    }, 

}); 

• heatmap-color 

د بر اساس تراکم در نواحی خاصی از نقشه تعیین کند. در این حالت میزان توانمیرنگی نواحی را 
برابر کمترین میزان   0که به این معنی است که    شودمیدر نظر گرفته    1تا    0سطح تراکم بین عدد  

ه مشخص این است که در حیبرابر بیشترین میزان تراکم در ناحیه است، منظور از تراکم در نا  1و  
 هایرنگحالت مختلف از تراکم  6ناحیه مذکور چه مقدار نقاطی وجود دارند. در نمونه کد برای 

 .گرددمیدر بیشترین تراکم به رنگ قرمز متمایل  درنهایتکه  شدهگرفتهمتنوعی در نظر 

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

    maxzoom: 9, 

    paint: { 

        'heatmap-color': ['interpolate', ['linear'], ['heatmap-density'], 

            0, 'rgba(33,102,172,0)', 

            0.2, 'rgb(103,169,207)', 

            0.4, 'rgb(209,229,240)', 

            0.6, 'rgb(253,219,199)', 

            0.8, 'rgb(239,138,98)', 

            1, 'rgb(178,24,43)', 

        ], 

    }, 

}); 

• heatmap-radius 

و بر حسب پیکسل است. در نمونه کد زیر در حالتی  کندمیشعاع دوایر را در نواحی خاص تعیین 
از   نمائیبزرگسطح    کهدرصورتیپیکسل و   2است شعاع نواحی برابر    9تا    0از    نمائیبزرگکه سطح  

 پیکسل خواهد بود. 20اال باشد میزان شعاع برابر به ب 9

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

http://www.parsimap.com/
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    paint: { 

        'heatmap-radius': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            0, 2, 

            9, 20, 

        ], 

    }, 

}); 

• heatmap-opacity 

 ایبازهمیزان سطح شفافیت در    کهطوریبه  کندمیت را در نواحی خاص تعیین  میزان سطح شفافی
و در سطح  1برابر    9تا   7 نمائیبزرگاست. در نمونه کد میزان سطح شفافیت در سطح    1تا   0بین 
 نمائیبزرگیا غیر قابل مشاهده است. سطح شفافیت به تناسب سطح    0به باال برابر    9  نمائیبزرگ

در سطوح پایین تر میزان آشکار بودن نواحی  کهطوریبهید غیر قابل مشاهده باشند پائین تر با
 اشد.ب ترنزدیک 1به عدد  بایستمیبه علت دور بودن از سطح زمین 

map.addHeatmapLayer('heatmap', 'points', { 

    paint: { 

        'heatmap-opacity': ['interpolate', ['linear'], ['zoom'], 

            7, 1, 

            9, 0, 

        ], 

    }, 

}); 

 filterخصوصیت 
بروی نقشه را بر اساس قاعده و شروطی خاص تعیین نمود. در  هاعارضهنمایش  توانمیتوسط فیلتر 

قدار  م زمانی کهنیز بهره برد. برای نمونه در کد زیر  =<از عبارات منطقی مانند <، >، <= و  توانمیشروط 
باشد فیلتر   22و مساوی با مقدار    ترکوچکمربوط به منبع داده جغرافیایی    propertiesدرون    valueفیلد  
 وی الیه جغرافیائی مدنظر قابل اعمال است.تنها بر

map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

  paint: { 

    "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

      0, "rgba(33,102,172,0)", 

      1, "rgb(178,24,43)" 

    ] 

  }, 

  filter: [">=", ["get", "value"], 22] 

http://www.parsimap.com/
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}); 

 

 zoom هایخصوصیت

 هایخصوصیتنمایش داد که برای این کار از  نمائیبزرگاز سطوح  ایمحدودهدر  توانمیهر الیه را 
minzoom  وmaxzoom  18تا    10  نمائیبزرگ. در نمونه زیر الیه مدنظر تنها در بین دو سطح  شودمیده  استفا 

 صورتبهرا   نمائیبزرگمربوط به سطوح    هایخصوصیت  توانمیقابل روئیت بروی نقشه است. همچنین  
 maxzoomو با تعیین  نمائیبزرگحداقل سطح  minzoomقرار داد برای نمونه با تعیین  مورداستفادهتکی 

 رو برای روئیت عارضه بروی نقشه تعیین نمود.  نمائیبزرگداکثر سطح ح
map.addHeatmapLayer("heatmap", "points", { 

  paint: { 

    "heatmap-color": ["interpolate", ["linear"], ["heatmap-density"], 

      0, "rgba(33,102,172,0)", 

      1, "rgb(178,24,43)" 

    ] 

  }, 

  minzoom: 10, 

  maxzoom: 18 

}); 

http://www.parsimap.com/
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 بندی خوشه 
 هادادهوسیع از    ایمجموعهو یا برای نمایش    باشد  بروی نقشه زیاد  Pointاز نوع    هاعارضه تراکم    زمانی که

از  ایمجموعهدر  نمایشقابلی هاداده clusteringاستفاده نمود. در  بندیخوشهاز  توانمیبروی نقشه 
مرتبط قرار   هایخوشهو بخش زیادی از داده در    همدیگر جدااز    بندیگروهو بر اساس    دگیرنمیدوایر قرار  

 بهتر انجام خواهد گرفت. هادادهمدیریت و نمایش  روازاین گیرندمی

 بندیخوشهمنبع جهت 
یا سومین  منبعی هاگزینهنقشه افزوده شود و توسط  د بهتوانمیمنبعی  map.addSourceتوسط متد 

 را تعیین نمود. cluster هایخصوصیت توانمیپارامتر ورودی، 

 بندیخوشهی منبع جهت هاگزینه

 clusterگزینه 

 صورتبهمنبع مدنظر را  توانمینیز  هاخصوصیتزینه بدون استفاده از گ د توسط اینتوانمیمنبع هر 
 قشه استفاده نمود.بروی ن بندیخوشه

• maxZoom 

بروی نقشه تعیین  بندیخوشهجهت مشاهده  نمائیبزرگتوسط این خصوصیت حداکثر سطح 
 است. 14برابر  بندیخوشهجهت نمایش  نمائیبزرگدر نمونه کد حداکثر سطح  .گرددمی

map.addSource('points', geoJson, { cluster: { maxZoom: 14 } }); 

• radius 

 آن فرضپیشمقدار  و کندمیرا بر حسب متر تعیین  بندیخوشهصیت شعاع محدوده این خصو 
نواحی درون یک  آنی موجود در هادادهاست که  ایمحدوده ،است. منظور از شعاعمتر  50 برابر 

متری هم باشند به یک خوشه  50برای نمونه تمامی نقاطی که در شعاع  یابدمیگروه خاص قرار 
 بندیخوشهدر نمونه کد زیر    .دهندمیدیگری    هایخوشهو نواحی دیگر نیز تشکیل    شوندمیتبدیل  

 بندیخوشهشعاع دایره  هرچقدر. باید توجه داشت که گیردمیمتری انجام  80بر اساس شعاع 
با تراکم نقاط تناسب  بایستمیاین عدد  روازاین یابدمیکاهش  هاخوشهبیشتر باشد میزان 

 انجام گیرد. هادادهمناسبی بروی  بندیهخوشداشته باشد تا 

map.addSource('points', geoJson, { cluster: { radius: 80 } }); 

http://www.parsimap.com/


  گسترش فاوای دانش شهر 

 

 021 86086830تلفن  1517974414کد پستی: . اولطبقه  ، 40پالک  بلوار حقانی،  ونک، تهران، 

www.ParsiMap.com | info@ParsiMap.com 
 

حه
صف

 
6
7

 
 

 بندیخوشهاعمال 

 بندیخوشه افزودن منبع
به منبع است. در کد  clusterابتدا نیاز به افزودن یک منبع و اختصاص گزینه  بندیخوشهجهت اعمال 

متر و حداکثر  25برابر  بندیخوشهو شعاع برای  گرفتهانجام Point از نوع داده 6بروی  بندیخوشهزیر 
نیاز به در دست داشتن  بندیخوشهاست. برای نمایش بهتر  شدههگرفتدر نظر  14هم  نمائیبزرگسطح 
 یبندخوشهساده از  اینمونهو این تنها  بیشتر از تعدادی است که در مثال قرار داردی جغرافیائی هاداده

 خواهد بود.
map.addSource("points", { 

  type: "FeatureCollection", 

  features: [ 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.27, 35.09] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.09, 35.54] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.27, 35.54] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.36, 35.542] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51.45, 35.63] } 

    }, 

    { 

      type: "Feature", 

      geometry: { type: "Point", coordinates: [51, 35.81] } 

    } 

  ] 

}, { cluster: { radius: 25, maxZoom: 14 } }); 
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 هاخوشهافزودن الیه 
 . دراستفاده کرد map.addCircleLayerاز متد  توانمیبروی نقشه  بندیخوشهی هادادهجهت نمایش 

دوایر در نمونه کد از سه رنگ بروی نقشه نمایان خواهد گردید.  ایبازهبر اساس  هاخوشهزیر  نمونه کد
 گیردمیتعداد نقاطی که در خوشه قرار    یا  point_countی  فیلد محاسبات   بروی نقشه بر اساس  شدهترسیم

تر و بیش 4و صورتی با تعداد نقاط  4تا  2، زرد با تعداد نقاط بین 2با تعداد نقاط کمتر از  آبیدر سه رنگ 
شده و این سه بازه نیز   بندیتقسیمبه سه بازه    بندیخوشهبه نمایش در خواهند آمد. شعاع دوایر    آناز  

-clusterبا استفاده از خصوصیت  است. شدهتعیینموجود در نواحی  ده از تعداد نقاطبا استفا

expansion  مربوط بهlayout  میزان سطح  هاخوشهتعیین نمود که با کلیک بروی  توانمیالیه
 دارد. بندیخوشهبیشتر شود و حالتی شبیه به تمرکز روی  نمائیبزرگ

map.addCircleLayer("clusters", "points", { 

  filter: ["has", "point_count"], 

  paint: { 

    "circle-color": ["step",["get", "point_count"], 

      "#51bbd6", 

      2, "#f1f075", 

      4, "#f28cb1" 

    ], 

    "circle-radius": ["step", ["get", "point_count"],  

    20, 2,  

    30, 4,  

    40 

  ]}, 

  layout: { "cluster-expansion": "zoom" } 

}); 

 

 افزودن الیه تعداد نقاط
استفاده   LayerSymbolmap.addاز متد    توانمیجهت نمایش تعداد نقاط موجود در هر خوشه بروی نقشه  

. فیلد یابدمینمایش  آنخوشه بروی دوایر مربوط به بوط به هر کرد. در نمونه کد زیر تعداد نقاط مر
 دربرگیرندهکه این فیلد محاسباتی    point_count_abbreviatedبرابر    بایستمیبرای نمایش متن    ایداده

، شدهگرفتهپیکسل در نظر    12کد برابر  تعداد نقاط موجود در هر خوشه است، اندازه متن نیز در این نمونه  
 باشد. point_countاست که داده حاوی تعداد پوینت یا فیلد محاسباتی  الیه اینیش این شرط نما

map.addSymbolLayer("cluster-count", "points", { 

http://www.parsimap.com/
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  layout: { 

    "text-field": "{point_count_abbreviated}", 

    "text-size": 12 

  }, 

  filter: ["has", "point_count"] 

}); 

 بندیخوشهالیه نقاط خارج از افزودن 
و یا  map.addCircleLayerاز متد  توانمیبروی نقشه  بندیخوشه خارج از یهادادهجهت نمایش 

map.addSymbolLayer  بندیخوشهبیشتر شود  نمائیبزرگسطح  هرچقدرنیاز استفاده کرد. با توجه به 
ی اصلی هادادههمان  نمائیبزرگدر سطوح باالئی از  یافته اطالعات نمایش روازاین شودمی محدودترنیز 

د یک دایره یا مارکری بروی توانمیاست که باید بر اساس نوع نیاز بروی نقشه نمایش یابند این نمایش 
د نخارج شو بندیخوشهو نقاط از  یافتهافزایش نمائیبزرگسطح که  ازاینپساشد. در کد زیر نقشه ب

با رنگ  ایدایرهدر است که قا paintمربوط به  هایخصوصیتبروی نقشه پدیدار خواهند شد.  پسازآن
د، و شرط پیکسل رسم کن 1به اندازه  ایحاشیهپیکسل و  4سفید و شعاعی به اندازه  ایحاشیهو  آبی

بدین معنی که تعداد نقاط باشد.  point_count محاسباتیفاقد فیلد  هادادهزمانی است که  آننمایش 
 برابر صفر باشد. بندیخوشهدرون 

map.addCircleLayer("unclustered-point", "points", { 

  paint: { 

    "circle-color": "#11b4da", 

    "circle-radius": 4, 

    "circle-stroke-width": 1, 

    "circle-stroke-color": "#fff" 

  }, 

  filter: ["!", ["has", "point_count"]] 

}); 
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