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 چکیده

پذير است که کاربر را به يک هاي دو بعدي امکانهاي همراه به طور معمول در قالب نقشهيش محیط اطراف کاربر در دستگاهيابي و نمامکان

هاي سه کند. با توجه به ماهیت سه بعدي عوارض دنیاي واقعي، ارائه آنها به صورت مدلتصوير عمودي يا نمايش باال به پايین از محیط محدود مي

هاي سه بعدي شهري با ايجاد محیط سازي و نمايش، مدلکند. در بخش بصريها ايفا ميسازي و انجام انواع تحلیلرا در بصريبعدي نقش مهمي 

در طیف  شهريهاي کنند. عالوه بر اين مدلمجازي و در نظرگرفتن خصوصیات هندسي و ظاهري عوارض، به درک بهتر کاربران کمک مي

یل محدوده قابل رويت، ارزيابي میزان هدررفت انرژي، مديريت تاسیسات شهري، کاداستر سه بعدي و ناوبري در وسیعي از کاربردها همانند تحل

هاي همراه منجر به استفاده آنها در کاربردهاي مختلف نظیر فناوري واقعیت مجازي هاي دستگاهشوند. پیشرفتهاي داخلي به کار گرفته ميمحیط

به هاي نمايش عوارض هاي دو بعدي و استفاده از قابلیتهاي نقشهدر اين مطالعه به منظور رفع محدوديتاست. هاي سه بعدي شهري شده و مدل

هاي سه و زاويه ديد اول شخص توسعه پیدا کرده است. مدل 5چشم پرندهسه بعدي، يک برنامه کاربردي موبايل در دو رويکرد تعاملي  صورت

 Google افزارمنطقه و افزودن مقادير ارتفاع و بافت نمايشي مربوطه در محیط نرم 502111از نقشه  صلحا بعدي به کمک ردپاي دو بعدي عوارض

Sketchup 2نويسي کاربرديهاي رابط برنامهاند. با توجه به محدوديتتهیه شده OpenGL ES هاي گرافیکي پیچیده، کتابخانه در بارگذاري مدل

هاي سه به منظور تشکیل خودکار مدل Deserializationها استفاده شده است. فرآيند و نمايش مدلبه منظور تشکیل محیط  Libgdxگرافیکي 

هاي چنین جانمايي آنها در محیط برنامه صورت گرفته است. در نماي چشم پرنده کاربر به کمک دکمهبعدي، اتصال بافت مربوط به عوارض و هم

 GPS، موقعیت کاربر به وسیله يا واقعیت مجازي پردازد. در رويکرد ناظر اول شخصمي طراحي شده و لمس صفحه نمايش به گردش در محیط

-به منظور کاهش خطاي داده 9سنج و اعمال فیلتر پايین گذرسنج و مغناطیسهاي مکاني شتابروي با استفاده از سنجندهدستگاه و راستاي نشانه

ساختار بعدي و هاي سهنقشه به صورتشده در اين تحقیق با فراهم نمودن قابلیت نمايش  سازيرويکرد تعاملي ترکیبي پیاده. شودها تعیین مي

به منظور ارزيابي برنامه کاربردي، عوارض . است شده آن از ساير مطالعات مربوط به بصري سازي عوارض شهري باعث تمايز واقعیت مجازي،

هاي سه بعدي و تعامل صیرالدين طوسي در برنامه وارد شده و امکان مشاهده مدلبرداري دانشگاه صنعتي خواجه نمحوطه دانشکده مهندسي نقشه

 فراهم شده است. نمايشي کاربران با آن در دو رويکرد 

  ، نماي چشم پرنده، زاويه ديد اول شخصLibgdxگرافیکي  واقعیت مجازي، مدل سه بعدي شهري، کتابخانه واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 

1 Bird's Eye View 
2 Application Programming Interface 

3 Low pass filter 
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 مقدمه -1

بهبود قابلیت هاي نرم افزاري و سخت ، اخیردر سالیان 

هاي مرکزي هاي همراه نظیر انواع پردازندهافزاري دستگاه

هاي فیزيکي تعبیه شده به منظور و گرافیکي، سنجنده

سازي در کنار فضاي ذخیره مکانيسنجش پارامترهاي 

تقويت شده، باعث به کارگیري آنها در کاربردهاي مختلف 

باشد هاي مياز جمله فناوري 5شده است. واقعیت مجازي

هاي ي گوشيهاي صورت گرفتهکه با تکیه بر پیشرفت

فناوري با تشکیل اين هوشمند، وارد اين حوزه شده است. 

محیط و اشیاي مجازي، کاربران را قادر مي سازد تا به 

صورت مجازي با عوارض محیط تعامل داشته باشند. 

ها، پوشش هاي سه بعدي شهري متشکل از ساختمانمدل

توان به عنوان يکي گیاهي، سطح زمین و شبکه راه را مي

فناوري واقعیت مجازي  هاي مورد استفاده درنمونهاز 

هاي سه بعدي شهري برحسب دقت هندسي برشمرد. مدل

هاي گرافیکي، دارا بودن اطالعات معنايي و نمايش المان

 . [5]اند واقعي عوارض شهري، قابل مقايسه

هاي همراه به صورت نمايش محیط کاربر در دستگاه

گیرد که هاي دو بعدي صورت ميمرسوم در قالب نقشه

 2امکاناتي مانند ناوبري و جستجوي نقاط مورد عالقه

هاي دو بعدي با اطراف کاربر را فراهم مي کنند. نقشه

پوشي از بعد عمودي اجزاي تشکیل دهنده، زاويه چشم

کنند. در نماي باال به پايین محدود ميديد کاربر را به يک 

هاي سه بعدي شهري با نمايش واقعي عوارض، مقابل، مدل

دهند و به تشخیص تعامل کاربر با محیط را افزايش مي

شان کمک اجسام بر اساس خصوصیات و شکل هندسي

هاي سه بعدي شهري در کاربردهاي مي کنند. مدل

ي شهري، ارائه اي وريزي منطقهگوناگون نظیر برنامه

شوند اطالعات گردشگري و حمل و نقل به کار گرفته مي

هاي سیستم اطالعات مکاني را نمايش و تحلیل که قابلیت

 . [2]کنند بر روي مناطق شهري فراهم مي

یط همراه سازي و نمايش اجسام گرافیکي در محپیاده

عموما به کمک رابط برنامه نويسي کاربردي نظیر 

OpenGL ES (GLES)  وCanvas گیرد. در صورت مي

که بیشتر براي نمايش اجسام   Canvas APIمقابل

به منظور  GLESشود، گرافیکي دو بعدي استفاده مي

                                                           
1 Virtual Reality (VR) 

2 Point Of Interest (POI) 

تشکیل و پردازش ساختارهاي دو بعدي و سه بعدي کاربرد 

هاي سه بعدي شکیل دهنده مدلدارد. عوارض گرافیکي ت

اي هستند شهري اغلب داراي ساختار و جزئیات پیچیده

 3ds MAX،Blenderکه در نرم افزارهاي گرافیکي نظیر 

،Google Sketchup شوند. به منظور طراحي مي

-هاي توسعه نرمها، بستهسازي و نمايش اين مدلپیاده

 GLESايه هاي گرافیکي مختلفي بر پو کتابخانه 9افزاري

هاي گرافیکي با فراهم کردن ايجاد شده است. اين کتابخانه

هاي ساختاريافته، انتقال امکاناتي نظیر بارگذاري مدل

اجسام در محیط، سايه گذاري، نور پردازي و تشخیص 

هاي سه بعدي به نمايش و تعامل بهتر با مدل 4برخورد

و  JMonkeyEngine ،Libgdx ،Godotکنند. کمک مي

Minko هاي گرافیکي هستند که اي از اين کتابخانهنمونه

 شود. اي میان آنها ارائه ميي مقاله مقايسهدر ادامه

به منظور در اين پژوهش يک برنامه کاربردي موبايل 

با هدف هاي دو بعدي و رفع محدوديت نمايشي نقشه

مشاهده مدل سه بعدي عوارض شهري و دريافت اطالعات 

در مقايسه با مطالعات است.  يافتهسعه توصیفي مربوطه تو

اين برنامه صورت گرفته در زمینه نمايش عوارض شهري، 

( بخش 5است0  رويکرد تعاملي ترکیبي بهره بردهاز دو 

-مربوط به زاويه ديد چشم پرنده که کاربر به کمک دکمه

هاي طراحي شده و لمس صفحه نمايش دستگاه همراه 

اطالعات را دريافت  مي تواند در محیط حرکت کرده و

در  ( بخش دوم شامل زاويه ديد اول شخص2نمايد. 

باشد. در اين حالت کاربر مي ساختار واقعیت مجازي

برنامه و  1تواند با استفاده از قابلیت مکان آگاهيمي

هاي مکاني دستگاه موبايل در محیط گردش نمايد سنجنده

 و عوارض مدل سه بعدي شهري را مشاهده نمايد. 

محوطه دانشکده  ي تحقیقمورد مطالعه طقهمن

ه صنعتي خواجه نصیرالدين برداي دانشگامهندسي نقشه

 Libgdxباشد که به کمک کتابخانه گرافیکي طوسي مي

سه بعدي  سازي و نمايش داده شده است. مدلپیاده

ها و پوشش عوارض محوطه دانشکده نظیر ساختمان

داري هوايي و در ي حاصل از عکسبرگیاهي به کمک نقشه

 تهیه شده است.  Google Sketchupنرم افزار 

                                                           
3 Software Development Kit (SDK) 
4 Collision detection 

5 location-awareness 
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تحقیق، مطالعات انجام شده در زمینه  2در بخش 

شود. در بخش نمايش مدل سه بعدي شهري ارزيابي مي

هاي مورد نیاز و رويکردهاي موجود براي نمايش ، فناوري9

هاي مدل سه بعدي شهري به همراه مقايسه کتابخانه

به روند پیاده سازي  4شود. بخش داده مي گرافیکي شرح

هاي سه بعدي و معرفي دو زاويه برنامه شامل تهیه مدل

بحث و  1ديد طراحي شده اختصاص دارد. در بخش 

گیري درباره برنامه توسعه داده شده شامل کاربردي نتیجه

 بودن و تجربه کاربري ارائه خواهد شد. 

 مروری بر مطالعات انجام شده -2

هاي ات صورت گرفته در زمینه نمايش مدلمطالع

توان به دو دسته ارائه ساختارهاي سه بعدي شهري را مي

هاي تحت وب و هم چنین به کارگیري به کمک فناوري

هاي همراه با هدف ايجاد و ارائه هاي گرافیکي دستگاهرابط

 اشیاي سه بعدي تقسیم بندي نمود. 

سرويس  ماريدر دسته اول مطالعات، به کارگیري مع 

هاي شهري در سمت خادم و ارائه گرا براي پردازش مدل

در قالب مرورگر دستگاه همراه مورد استفاده قرار گرفته 

است. ارائه اطالعات مدل سه بعدي شهري به کمک يک 

توسط  VRML 5سیستم تحت وب و ساختار داده

Rakkolainen  وVainio هاي موبايل انجام بر روي دستگاه

. در اين سیستم کاربران قادر به جستجوي [9] شده است

نقاط مورد عالقه و نمايش اطالعات آنها در قالب نقشه دو 

و همکارانش يک  Hildebrandtهستند.  VRMLبعدي و 

 WVS9و  WFS 2گرا بر پايه استانداردهايساختار سرويس

را به منظور نمايش و تعامل با  CityGMLو فرمت داده 

. در اين ساختار، [4] اندمدل سه بعدي شهري ارائه کرده

هاي مختلف و اخذ کاربران امکان کنترل نمايش اليه

گیري از اطالعات مربوط به عوارض را دارا هستند. بهره

هاي رويکرد پردازش موازي به منظور دريافت درخواست

کاربران و ارائه اطالعات از جمله نقاط قوت اين تحقیق به 

يک مدل سه بعدي شهري  Izkaraو  Prietoرود. شمار مي

و تبديل آن به ساختار  CityGMLمک مدل داده را به ک

X3D  که جايگزينVRML باشد، بر روي مرورگرهاي مي

                                                           
1  Virtual Reality Modeling Language 

2  Web Feature Service 

3  Web View Service 

-. در اين تحقیق، سرويس [1]اند موبايل توسعه داده

W3DS ي عوارض گرافیکي و سرويس به منظور ارائه

WFS ه براي دريافت اطالعات از پايگاه داده به کار گرفت

گیري از مدل و همکارانش با بهره Rodriguesشده است. 

، رويکرد مشابهي را به X3Dو ساختار  CityGMLداده 

منظور نمايش مدل شهري و اخذ اطالعات آنها به کار 

لعات، هاي اين دسته از مطا. از جمله ويژگي[6] اندگرفته

براي  OGC4هاي گیري از استانداردها و سرويسبهره

دريافت و نمايش اطالعات است. توسعه يک محیط واقعیت 

براي محوطه  Unity3Dسازي مجازي بر پايه موتور بازي

 و همکارانش صورت گرفته است Wangدانشگاهي توسط 

سازي در پیاده Unity3Dهاي باالي . با وجود قابلیت[7]

هاي گرافیکي، نیاز به نصب افزونه بر روي مرورگر مدل

رود. دستگاه از جمله نقاط ضعف اين تحقیق به شمار مي

عباسي و ملک يک سیستم تحت وب را به منظور ايجاد و 

ها در قالب اطالعات سه بعدي ساختمان نمايش مدل

. در اين تحقیق [8]اند طراحي نموده 1نهمکاني داوطلبا

ها حاصل ساختمان 6کاربران با استفاده از ردپاي دو بعدي

وارد کردن ارتفاع مربوطه، مدل  و OSM 7از پايگاه داده

کنند. هم چنین قابلیت ساده سه بعدي را مشاهده مي

هاي اساسي ساختمان همانند درب، پنجره، تغییر المان

سقف و ديوار به همراه تعیین بافت ظاهري عوارض در اين 

 مطالعه گنجانده شده است. 
هاي گرافیکي از خادم ي ديگر مطالعات، مدلدر دسته

شود و پردازش آنها در سمت گاه همراه ارسال ميبه دست
  Burigatگیرد. سیستم توسعه داده شده مخدوم صورت مي

ها در قالب با ايجاد مدل سه بعدي ساختمان، Chittaroو 
VRML  ،و استفاده از سیستم تعیین موقعیت دستگاه

. [3] وظیفه راهنمايي و هدايت گردشگران را بر عهده دارد
هاي از نقاط ضعف اين مطالعه عدم به کارگیري سنجنده

دوراني به منظور گردش آسوده کاربر در محیط است. 
Nurminen ي يک نقشه سه بعدي بر اساس ساختار داده

VRML  را با قابلیت پردازش در سمت کاربر توسعه داده
ي قابل رويت به منظور ي محدوده. محاسبه[51] است

مديريت هاي گرافیکي و کاهش حجم پردازش المان

                                                           
4 Open Geospatial Consortium 

5 Volunteered Geographic Information (VGI) 

6 2D footprint 

7 Open Street Map 
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ي اشغال شده گذاري عوارض براي کاهش حافظهبرچسب
رود. سیستم توسعه هاي اين مطالعه به شمار مياز ويژگي

ي يک با ارائه Musialskiو  Baldaufداده شده توسط 
هاي موبايل با قابلیت گیر، انواع دستگاهموتور تصمیم

 دهدپردازش و نمايش عوارض گرافیکي را تشخیص مي
هاي همراه قادر به پردازش در صورتي که دستگاه. [55]

اجسام گرافیکي باشند، عوارض گرافیکي در سمت مخدوم 
شود و در غیر اين صورت تنها تصاوير محدوده پردازش مي

روش نويني را  و همکارانش Lehtinenشود. کاربر ارائه مي
هاي سه بعدي تشکیل شده به منظور تعامل کاربر با نقشه

. در اين [52]اند ارائه نموده VRMLر داده از ساختا
هاي مکاني سیستم کاربر مي تواند با استفاده از سنجنده

نمايش، به جستجو و  گوشي و هم چنین لمس صفحه
 گردش در محیط بپردازد. 

يکرد تعدادي از مطالعات صورت گرفته مربوط به رو
واقعیت مجازي برنامه توسعه داده شده در ادامه بیان شده 

سه بعدي تلفیق شده  و همکارانش يک نقشه Aydın است.
را به منظور جستجو و نمايش  5با فناوري واقعیت افزوده

. در اين [59]اند عوارض مورد عالقه کاربر توسعه داده
سیستم، عوارض مربوطه به همراه اطالعات آنها با توجه به 

و Cirulis . شودعاليق شخصي کاربر نمايش داده مي
Brigmanis دستگاه همراه، هاي مکاني با استفاده از سنجنده

 City پروژه  ها دراقدام به نمايش مدل سه بعدي ساختمان

3D-ARتواند در کاربردهاي اين سیستم مي .[54]اند نموده
معماري و شهرسازي به منظور نمايش وضعیت 

، ARPPSدر پروژه هاي پس از ساخت به کار رود. ساختمان
Zhang نظور نمايش و همکارانش سیستمي را به م

 اندتاسیسات و خطوط لوله در محیط بیروني ارائه کرده
هاي مکاني و هم گیري از سنجنده. اين سیستم با بهره[51]

دستگاه  وضعیتوجیه چنین رويکرد ماشین بینايي اقدام به ت
  کند.در محیط و نمايش تاسیسات به کاربر مي

 های سه بعدی شهریی مدلفناوری ارائه -3

هاي مورد ها و فرمتي فناوريدر اين بخش به ارائه
هاي سه بعدي شهري استفاده در تهیه و نمايش مدل

هاي مورد شود. هم چنین انواع کتابخانهپرداخته مي
به همراه امکانات آنها شرح  OpenGL ESاستفاده بر پايه 
 داده خواهد شد.

                                                           
1 Augmented Reality 

 سه بعدی شهری یکردهای نمایش مدلرو -3-1

هاي سه بعدي شهري بر روي دستگاه نمايش مدل 

همراه از لحاظ ساختار داده و فناوري مورد استفاده، 

ي پذيرد. در دستهتواند با دو رويکرد مختلف صورت مي

اول، پردازش و نمايش اجسام گرافیکي بر روي مرورگر 

هاي منظور فرمتگیرد. بدين دستگاه موبايل صورت مي

گوناگوني براي نمايش سه بعدي تحت وب وجود دارد که 

در کنار ساختار  O3D ،VRML ،KMLتوان به مي

COLLADA چنین و همX3D  به عنوان جايگزين

VRML  اشاره نمود. با ظهورHTML5  در مرورگرهاي

هاي گرافیکي و مکاني اين فرمت استاندارد اينترنت، قابلیت

به عنوان  WebGLاند. از جمله اين موارد، هتوسعه پیدا کرد

است که به  HTML5در  canvasي بخش بهبود يافته

منظور نمايش اجسام گرافیکي در بستر وب مورد استفاده 

بر پايه  WebGLگیرد. رابط برنامه نويسي کاربردي قرار مي

OpenGL ES هاي سازي شده است و کتابخانهپیاده

بر پايه آن  GLGEو  Three.js ،Scene.jsمختلفي نظیر 

 . [56]اند توسعه يافته

سازي مزيت استفاده از رويکرد مرورگر مبنا، قابلیت پیاده

هاي مختلف است. هاي همراه با سیستم عاملآن در دستگاه

مطابق با  OGCعالوه بر اين، اغلب استانداردهاي 

باشد. از جمله هاي مورد استفاده در اين حوزه ميفناوري

ي ئهنقاط ضعف اين رويکرد، نیاز به ارتباط اينترنت براي ارا

هاي سه بعدي شهري ضروري است. هم چنین با وجود مدل

هاي همراه، باني از امکانات دستگاهیدر پشت HTML5بهبود 

دسترسي کامل به اجزاي سخت افزاري گوشي نظیر 

 هاي مکاني در حال حاضر وجود ندارد. سنجنده

ها به منظور نمايش مدل سه ي ديگر معماريدسته

عوارض گرافیکي و اطالعات از  بعدي شهري، شامل انتقال

باشد. در اين رويکرد سمت سرور به دستگاه موبايل مي

ي مدل شهري به پس از انتقال اجزاي تشکیل دهنده

دستگاه همراه، نمايش و پردازش عوارض گرافیکي در 

به کاررفته در  هايگیرد. فناوريسمت مخدوم صورت مي

به صورت  و M3G (Mobile 3D Graphics)اين رويکرد، 

ي تشکیل و هستند که وظیفه OpenGL ESمرسوم تر 

 ي مدل سه بعدي را برعهده دارند. ارائه

ها به صورت با توجه به اين که در اين رويکرد برنامه

شوند، هاي همراه توسعه داده ميذاتي بر روي دستگاه
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هاي مکاني گوشي، دوربین و دسترسي کامل به سنجنده

زاري وجود خواهد داشت. هم هاي سخت افساير بخش

چنین به دلیل پردازش عوارض گرافیکي در سمت مخدوم، 

وجود اتصال اينترنت تنها به منظور انتقال مدل سه بعدي 

رسد. از جمله نقاط ضعف اين شهري الزم به نظر مي

هاي معماري، نیاز به توسعه برنامه براي سیستم عامل

 باشد.هاي همراه ميمختلف دستگاه

ين تحقیق از رويکرد دوم براي نمايش و پردازش در ا

سه بعدي شهري در دستگاه همراه استفاده شده  مدل

هاي گرافیکي مربوطه است که در بخش بعد انواع کتابخانه

 بیان خواهد شد.  

 سازیگرافیکی و موتورهای بازی کتابخانه -3-2

به صورت گسترده، نمايش اشیاي گرافیکي در 

ي که نسخه  OpenGL ESه به وسیلههاي همرادستگاه

هاي همراه است، صورت در دستگاه OpenGLتعبیه شده 

يک رابط برنامه نويسي کاربردي به  GLESپذيرد. مي

اي دو بعدي و منظور پردازش ساختارهاي گرافیکي رايانه

خصوصا سه بعدي است که قابلیت استفاده از شتاب 

. از ديگر باشدرا دارا مي GPUدهنده سخت افزاري 

هاي برنامه ، پشتیباني از سکوها و زبانGLESهاي ويژگي

سازي در طیف ي آن پیادهنويسي مختلف است که نتیجه

 باشد. هاي همراه ميوسیعي از دستگاه

ها، اجزاي مدل سه بعدي شهري همانند ساختمان

باشند که در نرم اي ميداراي ساختار و جزئیات پیچیده

 3ds MAX،Blender  ،Googleمانند افزارهاي گرافیکي 

Sketchup شوند. با توجه به اين که سازي ميتهیه و آماده

GLES  و يک رابط سطح پايین را بین بخش نرم افزاري 

ها کند، بارگذاري مدلي گرافیکي برقرار ميشتاب دهنده

نیازمند خواندن نقاط تشکیل دهنده  APIبه وسیله اين 

(vertex از فايل متني ) و ايجاد ساختار مثلثي مربوط به

باشد. با درنظر گرفتن پیچیدگي اشیاي عوارض مي

گرافیکي و کمیت آنها در يک مدل سه بعدي شهري، اين 

 دهدافزايش ميفرآيند بار پردازشي دستگاه موبايل را 

هاي . به منظور رفع اين مشکل، انواع کتابخانه[57]

ي رابط برنامه سازي بر پايهگرافیکي و موتورهاي بازي

 اند.توسعه پیدا کرده GLESنويسي کاربردي 

توان هاي گرافیکي ميهاي اين کتابخانهاز جمله قابلیت

هاي مختلف، هاي پیچیده با فرمتبه موارد بارگذاري مدل

زارهاي گرافیکي رومیزي، نور پردازي و افسازگاري با نرم

جايي اشیاي گرافیکي در محیط ها، جابهسايه گذاري مدل

و تشخیص برخورد اشاره نمود. يکي ديگر از مزاياي اغلب 

سازي آنها بر روي هاي گرافیکي امکان پیادهاين کتابخانه

ها و سکوهاي مختلف نظیر بستر وب، رايانه سیستم عامل

اي میان هاي همراه است. مقايسههرومیزي و دستگا

آورده شده  5هاي گرافیکي در جدولتعدادي از کتابخانه

در اين تحقیق به منظور توسعه محیط واقعیت است. 

 Libgdxمجازي و تعامل کاربر از کتابخانه گرافیکي 

به عنوان يک چارچوب توسعه  Libgdxاستفاده شده است. 

جاوا نوشته شده است به صورت رايگان و متن باز به زبان 

سازي استفاده نیز به منظور پیاده ++Cو  Cهاي و از زبان

شده است. اين کتابخانه گرافیکي قابلیت پشتیباني از 

باشد و بر روي سکوهاي اشیاي دو و سه بعدي را دارا مي

، iOS، اندرويد، Windows ،MAC ،Linuxمختلف مانند 

 شود.اجرا مي HTML5بلکبري و 

 

 

 سازيهاي گرافیکي و موتورهاي بازيانواع کتابخانه -5جدول

 متن باز هزینه  سیستم عامل همراه زبان برنامه نویسی نام

ShadingZen بلي رايگان اندرويد جاوا 

JMonkeyEngine اندرويد،  جاواiOS بلي رايگان 

JPCT-AE خیر رايگان اندرويد جاوا 

Libgdx جاوا , C++  ،اندرويدiOS ،بلي رايگان بلکبري 

Godot C++  ،اندرويدiOS ،بلي رايگان بلکبري 

Minko C++  ،اندرويدiOS  بلي پرداخت -رايگان 

EDGELIB C++  ،اندرويدiOSخیر پرداخت -رايگان  فون، سیمبین، ويندوز 

Unity3D C#, JS, Boo ،اندرويد iOS ، خیر پرداخت فونويندوز ،بلکبري  

149



 

کر
روي

دو 
با 

ي 
هر

 ش
ي

عد
ه ب

 س
ض

وار
 ع

ش
ماي

ن
گاه

ست
 د

در
ي 

امل
 تع

د
راه

هم
ي 

ها
 

 برنامه کاربردیسازی طراحی و پیاده -4

به منظور تبیین روند پیاده سازي تحقیق، مراحل 

اجرايي برنامه توسعه داده شده، شامل تهیه و آماده سازي 

، رويکردهاي deserializationداده، فرآيند ذخیره سازي و 

بیان شده است.  5نمايشي و تعامل کاربر در نمودار شکل

 

 تحقیق برنامه کاربرديمراحل پیاده سازي  -5شکل
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در اين مطالعه، برنامه کاربردي بر روي تبلت 

Samsung Galaxy Note 8  داراي سیستم عامل اندرويد

مشخصات فني دستگاه  2سازي شده است. در جدول پیاده

همراه بیان شده است. برنامه کاربردي به زبان برنامه 

توسعه  Android Studioنويسي جاوا و در محیط نرم افزار 

 . است يافته

 Samsung Galaxy Note 8مشخصات تبلت  -2جدول

 Android 4.4.2 (KitKat) سیستم عامل

 Quad-core 1.6 GHz پردازنده مرکزي

Cortex-A9 
 Mail-400MP4 پردازنده گرافیکي

 GPS, A-GPS, GLONASS يابيفناوري مکان

  شتاب سنج، قطب نما مکاني هايسنجنده

 هسازی دادتهیه و آماده -4-1

هاي گوناگوني نظیر هاي سه بعدي شهري به روشمدل

دهي ردپاي دوبعدي عوارض، فوتوگرامتري و لیدار، ارتفاع

هاي همراه و اطالعات ههاي معماري، استفاده از دستگامدل

. به کارگیري برخي از اين [58]شوند داوطلبانه تهیه مي

ها با وجود دقت باالي مدلسازي، نیازمند وجود امکانات روش

باشد. منطقه مورد مطالعاتي خاص و صرف هزينه گزاف مي

دانشکده مهندسي نقشه برداري دانشگاه  اين تحقیق، محوطه

صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي است. به منظور مدلسازي 

ها، پوشش گیاهي و ساختمان عوارض محوطه دانشکده شامل

حاصل از  502111هاي موجود، از نقشه دو بعدي سازه

نمايي از نقشه  2عکسبرداري هوايي استفاده شده است. شکل

ي نماي دو بعدي منطقه مورد مطالعه را که نشان دهنده

 دهد. ها است، نشان ميردپاي دو بعدي ساختمان

 
 داريبرنقشهمهندسي محوطه دانشکده  -2شکل

هاي الزم به منظور ترسیم عوارضي که در گیرياندازه

نقشه دو بعدي وجود ندارند، صورت گرفته است. به منظور 

مدلسازي سه بعدي اشیاي محیط، ارتفاع عوارض ساختماني 

بر حسب تعداد طبقات و متوسط ارتفاع براي هر طبقه 

هاي گیريتخمین زده شده است. پس از وارد کردن اندازه

، بافت مربوطه از طريق Google Sketchupل در نرم افزار مد

بازديد میداني و عکسبرداري از وجوه مختلف عوارض تهیه 

 9شده و بر روي مدل سه بعدي قرار گرفته است. شکل 

مدل تهیه شده ساختمان نمازخانه دانشکده مهندسي نقشه 

ي بعد دهد. در مرحلهافزار نشان ميبرداري را در محیط نرم

هاي تشکیل شده در نرم فرآيند زمین مرجع نمودن مدل

افزار صورت گرفته و مختصات خروجي عوارض به فرمت 

 در آمده است. KMLاستاندارد 

 
در محیط نرم افزار دانشکده نمازخانه  مدل سه بعدي -9شکل

Google Sketchup 

 نمودن مرجع نیزم و يبعد سه هايمدل جاديا از پس

 نيبد. باشديم يفیتوص اطالعات زودناف به ازین آنها،

 به عوارض شده يآور جمع يفیتوص اطالعات منظور

 در ،<property> تگ قالب در و "مقدار – دیکل" صورت

 رهیذخ يفیتوص اطالعات. ه استذخیره شد KML ليفا

و  يبعد سه مدل عوارض شيپاال منظور به توانديم شده

اي از نمونه 4شکل .شود گرفته کار بهبندي عوارض دسته

را نمايش  KMLاطالعات توصیفي افزوده شده به فايل 

 دهد.مي

 
 بخش مربوط به اطالعات توصیفي عوارض -4شکل
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 ها در محیط گرافیکیسازی مدلپیاده -4-2

هاي سه بعدي ايجاد شده بايستي به فرمت مدل

پشتیباني شده در کتابخانه گرافیکي تبديل شوند. اغلب 

به fbx و  objهايي نظیر گرافیکي از فرمت هايکتابخانه

با وجود . برنديم بهره يکیگراف يساختارها شينما منظور

، به دلیل ضعف obj فرمت از Libgdx کتابخانهباني یپشت

 يبراسازي اطالعات الزم اين فرمت داده در ذخیره

بهتر  هانظیر ساختمان دهیچیپ يکیگراف اجسام پردازش

 منظور نيبد. [53] نشود استفاده هداد فرمت نيا ازاست 

Libgdx فرمت g3db قرار دهندگانتوسعه اریاخت در را 

  .است obj ساختار يبرا ينيگزيجا که دهديم

، سه نوع g3dbسه بعدي به فرمت  پس از تبديل مدل

فايل با ساختارهاي گوناگون وجود دارد که بايستي به 

با هم ادغام شوند.  deserializationوسیله فرآيند 

serialization  در علوم کامپیوتر روند تبديل يک شي به

تواند در يک فضاي ها است که مياي از بايتمجموعه

 serializationذخیره سازي نگهداري شود. پروسه معکوس 

هاي ذخیره شده، به منظور تبديل يک شي از بايت

deserialization  فرآيند [21]نام دارد .deserialization 

امل تشکیل مدل سه بعدي از در سمت کاربر ش

بر ، قرارگیري بافت مربوط g3dbفايل ساختارهاي مثلثي 

مدل و جانمايي عارضه به کمک مختصات به دست  روي

مدل  deserializationاست. فرآيند  KMLآمده از فايل 

نشان داده شده است. عالوه بر اين،  1سه بعدي در شکل 

اطالعات توصیفي نیز در کنار مختصات قرارگیري مدل از 

 شود.استخراج شده و ذخیره مي KMLفايل 

 
 مدل سه بعدي deserializationفرآيند  -1شکل

هاي سه بعدي منتقل مدل deserializationفرآيند 

گیرد صورت خودکار صورت ميشده به دستگاه موبايل به 

هاي سازي مدلکه اين باعث انعطاف باالي برنامه در پیاده

هاي تشکیل شده پس از شود. در گام نهايي مدلمتنوع مي

در محیط گرافیکي  UTM 5انتقال به سیستم مختصات

 شوند. ترسیم مي

 زوایای دید برنامه کاربردی -4-3

ل با مدل سه در اين تحقیق، به منظور نمايش و تعام

سازي شده است0 بعدي شهري دو رويکرد مختلف پیاده

( 2( نمايش در حالت چشم پرنده يا سوم شخص، )5)

نمايش به صورت اول شخص. هر يک از اين رويکردهاي 

سازي آنها به تفصیل در ادامه بیان نمايشي و نحوه پیاده

 خواهد شد. 

 ی دید چشم پرنده زاویه -4-3-1

حالتي از نمايش است که ناظر  نماي چشم پرنده

همانند پرنده در ارتفاع باالي نقشه سه بعدي يا مدل 

کند. اين حالت از نمايش در شهري، محیط را مشاهده مي

 Google Eearthهاي سه بعدي نظیر ها و نقشهاغلب برنامه

 ،ArcScene  وCesium شود. پشتیباني مي 

با قرار دادن  سازي رويکرد چشم پرنده در برنامه،پیاده

دوربین و يا ناظر در ارتفاعي باالتر از سطح زمین انجام 

شده است و کاربر در حالت باال به پايین محیط را مشاهده 

کند. به منظور افزودن امکانات حرکتي و تعامل کاربر مي

چنین قابلیت هاي طراحي شده و همبا محیط، از دکمه

ر اين حالت دو لمسي دستگاه همراه استفاده شده است. د

دکمه به منظور حرکت ناظر در صفحه افقي و دو دکمه 

ديگر براي تغییر ارتفاع ناظر از سطح زمین در نظر گرفته 

شده اند. چرخش و دوران ناظر در محیط به همراه امکان 

پذير ي نمايش امکانبزرگنمايي نیز در قالب لمس صفحه

 شده است. 

برداري در نمايي از محوطه دانشکده نقشه 6شکل

اطالعات توصیفي  به همراهزاويه ديد چشم پرنده  حالت

را دانشکده هاي يکي از ساختمان مربوط به برگردانده شده

 دهد.نشان مي

                                                           
1  Universal Transverse Mercator 
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 ی دید ناظر اول شخص زاویه -4-3-2 

امه حالت ديگر نمايش مدل سه بعدي شهري در برن

کاربردي، نماي اول شخص است. در زاويه ديد اول شخص 

شود، همانند آنچه در فناوري واقعیت افزوده مالحظه مي

کاربر با توجه به مکان آگاه بودن برنامه، قابلیت حرکت و  

هاي مکاني تعامل با محیط را دارد. در اين رويکرد سنجنده

نمودن  هاي تعیین موقعیت به منظور مکان آگاهو فناوري

هاي شوند. در ادامه انواع سنجندهبرنامه به کار گرفته مي

 شود0هاي هوشمند بیان ميتعبیه شده در گوشي

 حرکت ها،سنجنده از دسته نيا0 يحرکتهاي سنجنده 

 يبررس مرجع يمحورها و راستا در را يکيزیف دستگاه

 و سنججاذبه سنج،شتابي سنجنده. کنند يم

 .شونديم محسوبها سنجنده نيا زا يانمونه روسکوپيژ

 هاي محیطي0 اين دسته به منظور اندازه سنجنده

ما، فشار، رطوبت به گیري پارامترهاي محیطي نظیر د

روشنايي سنج در اين سنج و شوند. فشارکار گرفته مي

 گیرند. دسته قرار مي

 ها، سنجندهموقعیت0 اين دسته از هاي سنجنده

-سنجندهکنند. تعیین مي وقعیت فیزيکي دستگاه رام

هاي سنجندهاي از سنج نمونهدوران و مغناطیس ي

 باشند. موقعیت مي

در زاويه ديد اول شخص، وضعیت قرارگیري گوشي با 

سنج سنج و شتابهاي مکاني مغناطیستوجه به سنجنده

سنج نرخ تغییرات ي شتابمشخص شده است. سنجنده

ي مختصات گوشي سرعت دستگاه را در راستاي محورها

گیري شتاب کند. اين سنجنده به دلیل اندازهبرآورد مي

 حاصل از حرکت و جاذبه زمین، به عنوان سنجنده جاذبه

سنج ي مغناطیسنجنده. س[25]شود نیز شناخته مي

میدان مغناطیس پیراموني را در راستاي سه محور سیستم 

کند. اين سنجنده با تعیین مختصات گوشي برآورد مي

دهد. از ميمیدان مغناطیسي زمین، شمال واقعي را نشان 

سنج، وجود جمله عوامل خطاي سنجنده مغناطیس

ف هاي مغناطیسي ناشي از اشیاي فلزي در اطرامیدان

. با ترکیب اطالعات به دست آمده از [22]دستگاه است 

اين دو سنجنده، وضعیت دوراني دستگاه همراه حول 

 شود.هاني مشخص ميمحورهاي سیستم مختصات ج

سنج هاي شتاببردار دوراني به دست آمده از سنجنده

سنج داراي سه مولفه است که در اين تحقیق، و مغناطیس

به منظور تعیین راستاي  گوشيآزيموت و زاويه ارتفاعي 

 در اين حالت است. روي دستگاه همراه استفاده شدهنشانه

ارتفاعي نیز  و زاويه xمقدار آزيموت، دوران حول محور 

شود. با توجه دستگاه در نظرگرفته مي yدوران حول محور 

روي در سیستم به منظور تعیین راستاي نشانه 7به شکل

 AZUو  AZVمحیط گرافیکي، ابتدا بردار  UTMمختصات 

 
 نمايي از محوطه دانشکده در زاويه ديد چشم پرنده -6شکل
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 2و  5، با توجه به روابط x-yدر صفحه  عمود بر آن بردار

 شود. تعیین مي

 
 د بر آن در صفحه افقآزيموت و بردار عمو -7شکل

به ترتیب بردارهاي يکه k و  i ،jدر اين روابط 

 aباشند. هم چنین زاويه ميz و   x،yمحورهاي مختصات 
آزيموت دستگاه نسبت به شمال زمین در نظر گرفته شده 

درستي بردارهاي به دست آمده را با توجه  9است. رابطه 

 کند.به ضرب خارجي آنها بیان مي

(5) 𝑉𝐴𝑍 =  sin 𝑎 ∗ 𝑖 +  cos 𝑎 ∗ 𝑗 

(2) 𝑈𝐴𝑍 =  − cos 𝑎 ∗ 𝑖 + sin 𝑎 ∗ 𝑗 

(9) 𝑘 =  𝑈𝐴𝑍  ×  𝑉𝐴𝑍 

( در Rروي )به منظور به دست آوردن بردار نشانه

بعدي، نیاز است که وضعیت زاويه ارتفاعي دستگاه 9فضاي 

نیز در نظر گرفته شود. در اين حالت با فرض معلوم بودن 

روي را ت دستگاه در صفحه افق، راستاي نشانهوضعی

 به دست آورد.  4توان از رابطهمي

(4) 𝑅 =  −cos 𝑎 ∗ sin 𝑏 ∗ 𝑖 +  sin 𝑎 ∗ sin 𝑏 ∗ 𝑗
+ cos 𝑏 ∗ 𝑘 

نشان داده شده  8که در آن همان طور که در شکل

مي باشد که با  zبا محور  Rزاويه حامل بردار  bاست، 

 شود. اعي دستگاه تعیین ميتوجه به مقدار زاويه ارتف

 
 روي دستگاه همراه در فضاي سه بعديبردار نشانه -8شکل

هاي سنجنده شتاب سنج داراي با توجه به اين که داده

سنج نیز نسبت تغییرات نوساني است و سنجنده مغناطیس

باشد، اطالعات دوراني به دست به اشیاي فلزي حساس مي

نظور از بین بردن نوسانات آمده با خطا همراه است. به م

هاي اخذ شده، از فیلتر پايین گذر استفاده شده درون داده

است. فیلتر پايین گذر نوعي از فیلترهاي الکترونیکي است 

دهد و تاثیر ها با تناوب پايین اجازه عبور ميکه به داده

دهد. ها با تناوب باالتر از حد آستانه را کاهش ميداده

روي داده  اعمال شده بر [29] پايین گذرفیلتر  1ي رابطه

سنج را در اين تحقیق سنج و مغناطیسهاي شتابسنجنده

 دهد.نشان مي

(1) 𝑦𝑖 =  𝑦𝑖−1 +  𝛼 ∗ (𝑥𝑖 −  𝑦𝑖−1) 

داده  ixحد آستانه فیلتر پايین گذر،  αدر اين رابطه 

خروجي مربوط به اعمال  yو  i ورودي سنجنده در مرحله

و با توجه به  6ابطه از ر αفیلتر باشد. مقدار حد آستانه 

هاي اخذ شده و نرخ بروزرساني داده (Tثابت زماني )

. در اين تحقیق، مقدار [29]شود ( تعیین ميdtسنجنده )

-با در نظر گرفتن نرخ بروزرساني سنجنده αحد آستانه 

 باشد. مي 1.5هاي دستگاه همراه برابر 

(6) 𝛼 =  𝑑𝑡 (𝑑𝑡 + 𝑇)⁄  

پارامتر مورد نیاز ديگر، موقعیت قرارگیري ناظر در 

باشد که بدين منظور از فناوري تعیین موقعیت مي محیط

هاي مختلفي به منظور تعیین استفاده شده است. روش

موقعیت دستگاه همراه در محیط بیروني وجود دارد که 

هاي مخابراتي، ، آنتنWiFiمي توان به استفاده از شبکه 

هاي گوشي، اتصال به شبکه اينترنت و روش GPS گیرنده

A-GPS با توجه به نیاز برنامه براي [24]مود اشاره ن .

 GPSتعیین موقعیت دقیق کاربر، به کارگیري گیرنده 

تري در ها نتايج مطلوبروشداخلي دستگاه نسبت به ساير 

پي دارد. در رويکرد زاويه ديد اول شخص، ابتدا از کاربر 

شود تا سیستم تعیین موقعیت دستگاه را درخواست مي

، GPSفعال نمايد. سپس در صورت موجود بودن داده 

موقعیت ناظر در محیط واقعیت مجازي تعیین خواهد شد. 

 3ل شخص در شکلنمايي از برنامه به صورت زاويه ديد او

جابجايي مدل سه بعدي نسبت به  نشان داده شده است.

هاي مکاني دستگاه، عارضه واقعي به دلیل خطاي سنجنده

 در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. 
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 ی اطالعات توصیفی عوارضارائه -4-4

ي نمايش مدل سه بعدي شهري، امکان ارائه در کنار

اطالعات مکاني مربوط به عوارض نیز فراهم شده است. در 

مربوط  KMLابتدا نیاز است تا اطالعات توصیفي از فايل 

به عوارض استخراج شده و در برنامه کاربردي ذخیره شود. 

در مرحله بايستي عارضه مورد نظر کاربر تعیین شده و 

بوط به آن نمايش داده شود. به منظور سپس اطالعات مر

هاي سه بعدي در محیط گرافیکي از مفهوم انتخاب مدل

تشخیص برخورد استفاده شده است. تشخیص برخورد به 

ي تشخیص برخورد و تقاطع بین دو يا چندين شي مسئله

اي و هاي رايانهاشاره دارد که بیشتر در زمینه بازي

شود. يکي از ه ميفیزيکي به کار گرفت سازيشبیه

هاي تشخیص برخورد، پاسخ به اين سوال ترين حالترايج

در مکان و راستاي خود  Bو  Aاست که آيا دو شي 

 . [21]همپوشاني دارند يا خیر 

منظور به کارگیري مفهوم تشخیص در اين مطالعه، به 

ي هاي گرافیکي به وسیلهي مدلبرخورد، ابتدا محدوده

شود. در مرحله محاسبه مي 5مستطیل محدودکننده کمینه

                                                           
1  Minimum Bounding Box (MBB) 

روي ناظر گرافیکي يک بردار هادي را بعد راستاي نشانه

توان برخورد بردار هادي را با دهد که ميتشکیل مي

رض مشخص نمود. ي عوامستطیل محدودکننده کمینه

مسئله ديگر رفع ابهام مربوط به برخورد بردار هادي ناظر 

با چندين مدل گرافیکي است. به منظور رفع اين مشکل، 

هاي گرافیکي ي ناظر نسبت به هر کدام از مدلفاصله

شود و مدلي که کمترين فاصله از ناظر متقاطع محاسبه مي

شود. فته ميرا دارد به عنوان شي انتخاب شده در نظر گر

، اطالعات توصیفي مربوطه انتخاب عارضه مورد نظر پس از

 . ارائه خواهد شددر قالب متني را 

 بحث و ارزیابی -5

هاي سه مطالعات انجام شده در زمینه نمايش مدل

بر مبناي  در قالب بصري و بعدي شهري، ارزيابي خود را

در  اند.چگونگي نمايش عوارض و ارائه اطالعات قرار داده

ها در تعیین دقت جانمايي مدل ارزيابي براي اين تحقیق،

. با توجه به انجام شده استرويکرد زاويه ديد اول شخص 

هاي سه بعدي وابسته به اين که دقت جانمايي مدل

خطاي  تانیاز است وضعیت ناظر گرافیکي مي باشد، 

روي دستگاه همراه تعیین شود. موقعیت و نشانه

ه به منظور تعیین وضعیت ناظر گرافیکي پارامترهاي مربوط

 
 در زاويه ديد اول شخصنقشه برداري دانشکده  ساختماننمايي از  -3شکل
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اي حاصل از دستگاه و خطاي زاويه GPSشامل 

سنج است. در ابتدا سنج و مغناطیسهاي شتابسنجنده

گیري خطاي موقعیت و دوران دستگاه به کمک اندازه

و سپس خطاي مسطحاتي و ارتفاعي  همیداني تعیین شد

 . شودمشخص ميها مربوط به جانمايي مدل

دستگاه  GPSمنظور تعیین دقت تعیین موقعیت  به

در محوطه  از نقاطتعدادي همراه، مختصات دقیق 

به دو فرکانسه و  GPS با استفاده ازبرداري دانشکده نقشه

صورت استاتیک اندازه گیري شد. مشاهدات موقعیت به 

يک دستگاه همراه و پس از قرارگیري بر روي  GPSوسیله 

قت تعیین موقعیت گوشي همراه نقطه دقیق انجام شد. د

 تعیین شده است.  7به وسیله رابطه 

(7) d = √
∑ 𝑒𝑖

2

𝑛
 

 nاز مقدار واقعي و  iاختالف مشاهده  ieدر اين رابطه 

به منظور تعیین دقت آزيموت تعداد مشاهدات است. 

هاي حاصل از سنجندهروي دستگاه، مشاهدات نشانه

نماي دقیق مورد ارزيابي با قطب سنجسنج و مغناطیسشتاب

به دست آمده است. دقت مکاني و  7قرار گرفته و از رابطه 

 آورده شده است.  9اي دستگاه همراه در جدول زاويه

 دستگاه همراهاي دقت مکاني و زاويه -9جدول

 انحراف معیار پارامتر

 متر 7 طول جغرافیايي

 متر 7  يعرض جغرافیاي

 متر 54 ارتفاع

  درجه 4 ويهزا

از انحناي زمین با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه 

متناظر ، UTMو دقت مربوط به مختصات  صرف نظر شده

ه شده ول و عرض جغرافیايي در نظر گرفتهاي طبا مولفه

مختصات محل قرارگیري مدل سه بعدي نسبت به . است

 51و  3، 8يک نقطه مبنا )ناظر گرافیکي( به وسیله روابط 

 . [26] به دست مي آيد

(8) 𝑥𝐴 = 𝑥𝑜 + 𝐿 ∗ sin (𝐺𝑂𝐴) 

(3) 𝑦𝐴 = 𝑦𝑜 + 𝐿 ∗ cos (𝐺𝑂𝐴) 

(51) 𝑧𝐴 = 𝑧𝑜 + 𝐿 ∗ 𝑡𝑎𝑛 (𝜃) 

آزيموت  A ،OAGو  Oفاصله بین دو نقطه  Lدر اين روابط 

 زاويه ارتفاعي بین دو نقطه در نظر گرفته شده است.  θو 

به تابع چندين پارامتر مستقل  u پارامتردر صورتي که 

به منظور  52، مي توان از رابطه باشد 55رابطه  شکل

 استفاده نمودامترهاي مستقل از پارتعیین خطاي حاصل 

و  xنسبت به  fاي تابع مشتق پاره  xf، اين رابطهدر . [27]

dx گیري متغییر دقت اندازهx  .است 

(55) 𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

(52) du = √𝑓𝑥
2 ∗  𝑑𝑥2 + 𝑓𝑦

2 ∗  𝑑𝑦2  

تابع موقعیت ناظر هاي سه بعدي جانمايي مدل

مولفه  خطايگرافیکي، فاصله بین دو نقطه و زاويه است. 

x ،y  وz  59روابط ، در قالب 52نقاط با توجه به رابطه ،

 odzو  odx  ،odyبیان شده است. در اين روابط  51و  54

به ترتیب دقت آزيموت و زاويه  dθو  dGدقت مختصاتي و 

 ارتفاعي است. 

(59) dx = √(𝑑𝑥𝑜)2 + (𝐿 ∗ cos(𝐺𝑂𝐴) ∗ 𝑑𝐺)2 

(54) dy = √(𝑑𝑦𝑜)2 + (𝐿 ∗ sin(𝐺𝑂𝐴) ∗ 𝑑𝐺)2 

(51) dz = √(𝑑𝑧𝑜)2 + (𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑐2(𝜃) ∗ 𝑑𝜃)2 

هاي سه بعدي به با توجه به وابستگي جانمايي مدل

رحسب روي، میزان خطاي مختصات بفاصله و زاويه نشانه

، 51 فاصله، آزيموت و زاويه ارتفاعي در نمودارهاي شکل

نشان داده شده است. نتايج حاصل از نمودارها  52و  55

دهد که خطاي حاصل از تعیین موقعیت به نشان مي

گوشي تاثیر بسیار زيادي در دقت جانمايي  GPSوسیله 

 دارد.

156



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 عل
ي

هش
ژو

پ
ره 

ما
 ش

م،
شش

ره 
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

و
2

ان
 آب

،
 

اه 
م

59
31

 

 
  ههاي مختصاتي بر حسب فاصلنمودار خطاي مولفه -51شکل

 
 نمودار خطاي مسطحاتي بر حسب آزيموت -55شکل

 
 نمودار خطاي ارتفاعي بر حسب زاويه ارتفاعي -52شکل

0

50

100

150

200

250

300

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

طا 
خ

(
(متر

(متر)فاصله 

xخطای  yخطای  zخطای 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 50 100 150 200 250 300 350

طا 
خ

(
(متر

(درجه)آزیموت 

xخطای  yخطای 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

طا 
خ

(
(متر

(درجه)زاویه ارتفاعی 

zخطای 

157



 

کر
روي

دو 
با 

ي 
هر

 ش
ي

عد
ه ب

 س
ض

وار
 ع

ش
ماي

ن
گاه

ست
 د

در
ي 

امل
 تع

د
راه

هم
ي 

ها
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

هاي هاي همراه نظیر پردازندههاي نوين دستگاهقابلیت
سازي مناسب و مرکزي و گرافیکي بهبود يافته، فضاي ذخیره

ني، امکان استفاده از آنها را در هاي مکابه کارگیري سنجنده
کاربردهاي مختلف فراهم نموده است. نمايش محیط اطراف 

هاي همراه به صورت مرسوم در قالب کاربر در دستگاه
ها با پذيرد. اين دسته از نقشههاي دو بعدي صورت مينقشه

وجود فراهم کردن امکاناتي نظیر ناوبري در محیط و 
، به يک نماي باال به پايین محدود ي نقاط مورد عالقهمشاهده

هاي سه بعدي شهري از سوي ديگر ها و مدلشوند. نقشهمي
با در نظر گرفتن بعد ارتفاعي عوارض، به درک بهتر کاربر از 
محیط بر مبناي خصوصیات ظاهري و هندسي عوارض کمک 

تواند اطالعات مربوط به وجوه چنین، کاربر ميکنند. هممي
هاي مختلف يک ساختمان را یر قسمتمختلف عوارض نظ
هاي سه بعدي شهري اغلب در بستر وب و مشاهده کند. مدل

اند. در اين مطالعه، به سازي شدههاي رومیزي پیادهرايانه
هاي دو بعدي، يک برنامه نقشه رفع محدوديتمنظور 
شهري در قالب سه ي عوارض مشاهده براي موبايل کاربردي

 با آنها ايجاد شده است. و تعامل کاربر  بعدي
 GLESنويسي کاربردي با توجه به اين که رابط برنامه

هاي گرافیکي دو بعدي و سه براي نمايش و پردازش مدل
شود، اما اين ساختار سطح بعدي در محیط همراه استفاده مي

باشد. به منظور رفع اين هايي ميپايین داراي محدوديت
سازي یکي و موتورهاي بازيهاي گرافها، کتابخانهمحدوديت
اند. بارگذاري و تشکیل توسعه داده شده GLESبر مبناي 

گذاري و نورپردازي، انتقال هاي سه بعدي پیچیده، سايهمدل
مدلها در محیط و تشخیص برخورد بین اشیاي گرافیکي، از 

شوند. هاي گرافیکي محسوب ميجمله امکانات اين کتابخانه
ي کاربردي مبتني بر کتابخانه گرافیکي در اين تحقیق، برنامه

Libgdx  .و به صورت ذاتي توسعه داده شده است 
منطقه مورد مطالعه شامل عوارض محوطه دانشکده 

برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين مهندسي نقشه
افزار طوسي است. مدل سه بعدي عوارض در محیط نرم

مختصات  اند وتشکیل شده Google Sketchupگرافیکي 
زمین مرجع آنها به همراه اطالعات توصیفي در ساختار 

KML اند. فرآيند ذخیره شدهdeserialization  به منظور
هاي سه بعدي در محیط سازي خودکار ساختار مدلپیاده

 گرافیکي استفاده شده است. 
ي توسعه داده شده از دو زاويه ديد تشکیل شده برنامه

( زاويه ديد ناظر اول شخص. در 2 ( نماي چشم پرنده،5است0 

هاي تواند با استفاده از دکمهنماي چشم پرنده کاربر مي
طراحي شده و لمس صفحه نمايش به گردش و حرکت در 
محیط بپردازد. از سوي ديگر، در زاويه ديد اول شخص مشابه 

ي محیط و عوارض رويکرد فناوري واقعیت افزوده، مشاهده
هاي مکاني گوشي صورت سنجندهگرافیکي با استفاده از 

گیرد. در اين حالت بر خالف رويکر چشم پرنده، کاربر مي
بايستي در محیط حضور داشته باشد تا موقعیت و راستاي 

ي اطالعات روي دستگاه همراه مشخص شود. ارائهنشانه
توصیفي عوارض در برنامه، با استفاده از مفهوم تشخیص 

ن ساختار پس از تعیین برخورد صورت گرفته است. در اي
روي ناظر گرافیکي و محاسبه مستطیل بردار هادي نشانه

هاي سه بعدي، تقاطع راستاي محدودکننده کمینه مدل
شود. به منظور رفع هاي گرافیکي بررسي ميروي با مدلنشانه

روي با چندين مدل سه بعدي، ابهام همپوشاني راستاي نشانه
ه انتخابي کاربر در نظر گرفته ترين مدل به عنوان عارضنزديک

 شود. شده و اطالعات توصیفي در قالب متني نمايش داده مي
در اين تحقیق، يک برنامه کاربردي بر پايه کتابخانه 

به منظور نمايش مدل سه بعدي عوارض  Libgdxگرافیکي 
برداري دانشگاه صنعتي محوطه دانشکده مهندسي نقشه
ده شده است. به کارگیري خواجه نصیرالدين طوسي توسعه دا

چشم پرنده و زاويه ديد اول شخص باعث  تعاملي دو رويکرد
در  آزادي حرکت و تعامل بهتر کاربر با محیط شده است.

رويکرد واقعیت مجازي کاربر با قرارگیري در فضاي بیروني 
تواند به گردش در محیط شهري پرداخته و با عوارض مي

ه بر نمايش مدل سه بعدي عالو مجازي تعامل داشته باشد. 
تواند عوارض مورد نظر خود را انتخاب نموده شهري، کاربر مي

 و اطالعات توصیفي آنها را مشاهده نمايد. 
داراي  GPSتعیین موقعیت کاربر به وسیله فناوري 

خطاي چندين متري در فضاهاي باز است که به منظور بهبود 
هاي يا روش D-GPSتوان از رويکردهاي يابي ميدقت مکان

ديداري بهره گرفت. هم چنین اطالعات دوراني به دست آمده 
هاي مکاني نیز مي تواند به کمک ساختار ترکیب از سنجنده

از لحاظ دقت بهبود يابد. با توجه به اين که  هاسنجنده
هاي سه بعدي داراي جزئیات پیچیده و حجم بااليي مدل

هاي همراه دستگاه هستند، بارگذاري و پردازش تمام آنها در
شود. به منظور رفع اين باعث افزايش حجم پردازشي مي

وپاسخ مکاني به هاي مختلف پرسشتوان از روشمشکل مي
هاي سه بعدي استفاده نمود تا تنها منظور پااليش مدل

 عوارض منطبق با شرايط تعیین شده نمايش داده شوند. 
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