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YandexGeocoder Package 

که بزرگترین موتور جستجوی روسیه و هشتمین است  روسی فناوری اطالعات یک شرکتیاندکس، 

ها و محصوالت کند. همچنین این شرکت توسعه دهنده سرویسرا اداره می موتور جستجوی جهان

ت جغرافیایی خود را از آدرس یاندکس امیتواند مختص Geocoder .استاینترنتی بسیاری هم بوده

 غرافیایی تعیین نماید.دریافت نموده یا آدرس را به صورت معکوس از مختصات ج

 

 چگونه اعتبار به دست بیاوریم؟

 .دهندگان مراجعه کنید توسعه کنسول به .1

 .کنید ایجاد API برنامه . .2

Custom datatypes: 

Datatype Description Example 

Datepicker 
رشته هایی که شامل زمان و 

 تاریخ هستند
00:00:00 28-05-2016 

Map 
رشته هایی که به صورت عمودی 

 و افقی با کاما از هم جدا شده اند 
26.56 50.37, 

List کروشه های ساده "sample"] ["123", 

Select 
رشته هایی با مقادیر از پیش 

 تعیین شده
sample 

Array کروشه ای متشکل از هر چیزی 

 [{"Second
name":"123","Age":"1
2","Photo":"sdf","Dr
aft":"sdfsdf"},{"nam

 e":"adi","Second
name":"bla","Age":"4
","Photo":"asfserwe"
,"Draft":"sdfsdf"}] 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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YandexGeocoder.getAddressByCoordinates 

 مختصات مکانی روی نقشه را به یک رشته آدرس تبدیل نمایید

Field Type Description 

coordinates Map  طول و عرض جغرافیایی مکان. 

apiKey String 

مختصات کلیدی به دست آمده در دفاتر 

 APIتوسعه دهنده.این فقط در نسخه 

 .مورد استفاده قرار میگرد.  APIتجاری 

centerMap Map  طول و عرض مرکز نقشه 

searchAreaSize String 

نمایش داده شده در طول ناحیه به صورت 

نقشه)به صورت درجه ای(. برای جابجایی 

های معکوس، پارامتر نقشه مرکزی را 

نادیده میگیرند و تنها زمانی محاسبات 

انجام میگرند که پارامتر یکی از مقادیر زیر 

 را در نظر بگیرند:پارامتر منطقه ای.

searchAreaRestriction Select 
سخت در منطقه نشانه ای از محدودیت های 

 جستجو

results Number 

تعداد آیتم های بازگشتی به صورت پیش 

هستند. حداکثر آیتم های مجاز،  10فرض، 

 هستند 500

language String 

TRtr —      زبان پاسخ مورد پذیرش:

 of maps for (only Turkish

United  —RU en Turkey);
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Field Type Description 

 American — USStates; en
Russian (by  —RU ru English;

 Ukrainian; — UAdefault); uk
Belarusian; —BY be 

toponymType Select 

نوع توپوگرافی)فقط برای نقاط جغرافیایی 

معکوس(. مقادیر قابل قبول: خانه، 

ساختمان، خیابان، مترو، استگاه مترو، شهر ، 

 روستا و غیره(

alternativeSearch String 

مناطق به  نیب یمرزها ،یمورد نینچنیدر ا

 یگوشه ها ییایعنوان مختصات جغراف

 فیسمت چپ و باال سمت راست تعر نییپا

 شوند یم

orderCoordinates String 
مختصات سفارش تنها برای نقاط جغرافیایی 

 معکوس مشخص شده است
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YandexGeocoder.getCoordinatesByAddress 

 .آدرس را به مختصات تبدیل کنید

Field Type Description 

address String 
آدرس دقیق که دوست دارید به مختصات 

 جغرافیایی تبدیل کنید

apiKey String 

مختصات کلیدی به دست آمده در دفاتر 

 APIتوسعه دهنده.این فقط در نسخه 

 مورد استفاده قرار میگیرد. APIتجاری 

searchAreaSize String 
طول منطقه نمایش نقشه بر اساس طول و 

 عرض جغرافیایی

searchAreaRestriction List 
نشانه ای از محدودیت های سخت در منطقه 

 .جستجو

results Number 

 شیبه صورت پ یبازگشت یها تمیتعداد آ .

مجاز،  یها تمیهستند. حداکثر آ 10فرض، 

 هستند 500

language String زبان پاسخ قابل پذیرش 

alternativeSearch String  

 


