پشتیبانیکننده
سید وحید رضوی ترمه* ،1محمدرضا ملک

2

6دانشجوي کارشناسي ارشد سیستمهاي اطالعات مکاني  -دانشکده مهندسي نقشهبرداري  -دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدين طوسي
vrazavi70@gmail.com

2دانشیار دانشکده مهندسي نقشهبرداري  -دانشگاه صنعتي خواجهنصیرالدين طوسي
mrmalek@kntu.ac.ir

(تاريخ دريافت ارديبهشت  ،6931تاريخ تصويب آذر )6931

چکیده
واقعیت افزوده ترکیبي از ديد واقعي با محتواي مجازي در زمان آني است که رابطي جهت بهبود درک کاربر با دنیاي واقعي و تعامل با
آن است .استفاده گسترده از دستگاههاي تلفن هوشمند مجهز به حسگرهاي مختلف مانند ،GPSژيروسکوپ ،دوربین و همچنین دسترسي
گوناگون به شبکههاي بيسیم با سرعتباال ،سرويسهاي واقعیت افزوده را در سالهاي اخیر بهطور فزايندهاي محبوب کرده است .اغلب
سیستمهاي فعلي واقعیت افزوده در محیطهاي کوچک مورداستفاده قرار ميگیرد و دلیل اين امر مشکالت متعدد در محیطهاي باز ميباشد
که باعث توسعه و گسترش سیستمهاي واقعیت افزودهي مکانمبنا ميگردد .در توسعهي يک سیستم تجسم تعاملي ميتوان از تمام امکانات
سیستمهاي فعلي ازجمله  ،GISفرآيند مدلسازي محیط و مدلسازي سهبعدي در ترکیب با سیستمهاي سهبعدي استفاده کرد .سیستم
تجسم تعاملي درواقع يک سیستم جهت سهبعدي سازي که حالت پويا داشته و با کاربر در تعامل باشد .در مطالعهي حاضر مفاهیم واقعیت
افزوده و رابطهي آن با سیستم اطالعات مکاني ،روشهاي پیادهسازي و رديابي واقعیت افزوده و چارچوبهاي واقعیت افزوده موردبررسي قرار
ميگیرد.
واژگان کلیدی :واقعیت افزوده ،سیستم اطالعات مکاني ،چارچوبهاي واقعیت افزوده ،روشهاي رديابي

* نويسنده رابط
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واقعیت افزوده و کاربردهای آن در اطالعات مکانی و محیطهای

واقعیت افزوده و کاربردهاي آن در اطالعات مکاني و محیطهاي پشتیبانيکننده

 -1مقدمه
درگذشته نمونههاي مختلفي از تجسم و واقعیت مجازي
جهت بسیاري از اهداف استفادهشده است .آموزش خلبانان،
صنعت بازي و سرگرمي ،معماري و برنامهريزي شهري و در
سالهاي اخیر تجسم محیط ،نمونههاي مختلف از
برنامههاي مختلف اين فنآوري است .واقعیت افزوده فناوري
ديگري از اين تجسم است که بهعنوان ترکیبي از صحنهي
واقعي مشاهدهشده و صحنهي مجازي تولیدشده توسط
رايانه است که در آن اشیا مجازي بر روي صحنهاي از دنیاي
واقعي قرار ميگیرند] Vallino .[6معتقد است که واقعیت
افزوده ميتواند بهعنوان يک سیستم همهجانبه در نظر
گرفته شود و محققان پیشنهاد کردهاند که واقعیت افزوده
بهعنوان راهحلي در بسیاري از حوزهها است .او همچنین
نشان داد که واقعیت افزوده بهسادگي به معناي انطباق اشیا
گرافیکي بر روي ديدي از دنیاي واقعي نميباشد ،که جهت
انجام دقیق اين فرآيند نیاز به دانش دقیقي از رابطهي بین
چهارچوب مرجع براي دنیاي واقعي ،ديد دوربین و کاربر
ميباشد] .[2از طرف ديگر سیستم اطالعات مکاني بهطور
فزايندهاي جهت تجزيهوتحلیل ،درک ،مدلسازي و مديريت
محیطزيست استفاده ميشود] .[9تکنیکهاي گرافیک
کامپیوتري بهطور گستردهاي در سیستمهاي  GISسهبعدي
بهمنظور تجسم داده و بهبود تعامل کاربر با داده استفاده
ميشود] .[4عالوه بر اين با استفاده از  GPSو ارتباط آن به
مدلهاي  GISسهبعدي ،قابلیتهاي بیشتري را در اين
زمینه فراهم ميکند .ازآنجاييکه فعالیتهاي انسان وابسته
به اطالعات مکاني در همهي زمانها است ،ادغام فناوري
واقعیت افزوده با  GISبسیار ضروري و مهم است .توسعه
واقعیت افزوده از ابتدا شامل چند فاز بوده است :واقعیت
افزوده بر روي رايانهها در محیط بسته ،واقعیت افزوده واقع
بر کالهخود در فضاي باز و واقعیت افزوده بر روي
دستگاههاي همراه در فضاي باز .اين برنامه بهتدريج از
يکيک نمايش سنتي به نرمافزاري در ترکیب با صنعت
تبديلشده است] .[1برنامههاي سنتي  GISپس از
تجزيهوتحلیل بهصورت دوبعدي بر روي نقشه نمايش داده
ميشدند ،بااينحال کاربراني که با دانش مکاني آشنا نیستند
درک صحیحي از نقشه و اطالعات مکاني ندارند و حتي
کارشناسان اين حوزه جهت تشخیص در محیطهاي پیچیده
با مشکل مواجه هستند .در سالهاي اخیر با توسعهي GIS
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سهبعدي ،مدلهاي سهبعدي مجازي از محیط واقعي بهجاي
نقشههاي دوبعدي به کار گرفته ميشود] .[7باگذشت زمان
اطالعات مکاني از نقشههاي کاغذي از طريق  GISبر روي
رايانهها به وب  ،GISو درنهايت به نسل فعلي از  GISهمراه
تکامليافته است .تجربههاي کاربر از نقشههاي کاغذي
بهطور کامل در يک دنیاي فیزيکي اتفاق ميافتاد و تجسم
اطالعات مکاني محدودشده بود .با ظهور رايانهها ،اطالعات
مکاني در فضاي مجازي نمايش داده شد که در آن بسیاري
از عملیاتهاي دشوار و غیرممکن در دنیاي واقعي
امکانپذير شد] .[99نسل اول دستورات خطي رابط کاربري
 GISبهواسطهي تعامل کاربر با برنامههاي کامپیوتري با
خطوط پيدرپي از متنها با رابط گرافیکي کاربر و سپس با
محیطهاي مجازي سهبعدي با پیادهروي مجازي و میدان
ديد چشم پرنده جايگزين شد .اگرچه اين رابط جديد درک
کاربران را از اطالعات مکاني افزايش داده است ،هنوز هم
نیاز به رابط ملموستر که قابلاستفاده براي عموم افراد و
افزايش تعامل انسان با محیط و اشیا مکاني است] .[99با
ظهور فناوريهايي مانند واقعیت افزوده به نظر ميرسد يک
دورهي جديد براي رابط کاربر مکاني در آيندهاي نزديک به
وجود بیاورد .سیستمهاي واقعیت افزوده با ترکیب دنیاي
واقعي و مجازي ،تجربیات ملموستري در تعامل با اشیا
دنیاي واقعي با کاربر به وجود ميآورد .در فصل دوم به
بررسي مفاهیم واقعیت افزوده ،فصل سوم به انواع
سیستمهاي واقعیت افزوده و پیادهسازي آنها و فصل چهارم
به برسي چارچوبهاي واقعیت افزوده و مقايسه آنها
ميپردازد.

 -2واقعیت افزوده
واقعیت افزوده ،فناوري است که در آن اشیاء مجازي در
يک محیط واقعي و در کنار ساير اشیاء واقعي قرار ميگیرند
] .[8-3اين فناوري به ما کمک ميکند با تلفیق رايانش،
فناوري نمايش با محیط واقعي ،درک بهتري از پديدهها
داشته باشیم .در شکل 6واقعیت افزوده ،پديدهاي بین
واقعیت مجازي و محیط واقعي محض است که در واقعیت
مجازي کاربر درکي از دنیاي واقعي ندارد و در محیط مجازي
تولیدشده به کمک رايانه غوطهوراست].[8-61

محیط م ا ی

م ا افزوده

واقعیت افزوده

محیط واقعی

شکل -6نمايش محدودهي واقعیت افزوده][8

واقعیت افزوده يکي از فناوريهاي جالب در دههي اخیر
است که بهويژه در دستگاههاي سیار نمود پیداکرده
است] .[66با توسعهي فناوري ،استفاده از آن در حوزههاي
مختلف فراگیر شده است و از طرفي طبق پیشبینيها در
سال  2168بیش از  211میلیون نفر از برنامههاي واقعیت
افزوده استفاده خواهند کرد] .[66يک سامانه بايد
ويژگيهايي نظیر زير داشته باشد که بتوان به آن واقعیت
افزوده گفت:
ترکیب يا تلفیق :بايد ترکیب محیط واقعي و شئ مجازي
تولیدشده بهوسیله رايانه را بهصورت آمیخته در کنار هم
داشته باشیم ،براي اين کار بايد از نمايشگرهاي خاصي
استفاده نمود که قادر به اين کار باشند ،زيرا نمايشگرهاي
معمولي تنها قادر به نمايش تصاوير مجازي بهوسیله رايانه
هستند].[3
تثبیت(تطبیق) در سه بعد :در واقعیت افزوده يک
همبستگي منطقي بین اشیاء واقعي و مجازي بر اساس
رابطهي هندسي آنها مطرح است که امکان قرار گرفتن
اشیاء مجازي در مکان مناسب نسبت به اشیاء واقعي
بهصورت سهبعدي را فراهم ميکند].[3
تعامل بالدرنگ :کاربر بايد بتواند با اشیاء سهبعدي
تولیدشده ارتباط بالدرنگ برقرار کند و شئ مجازي نیز در
اثر حرکات کاربر بهصورت بالدرنگ تغییر وضعیت دهد .براي
مثال کاربر بتواند درب خودروي مجازي را باز کند و درب
نیز بايد حالت باز شدن را به خود بگیرد].[3
 Vallinoهدف از سیستمهاي واقعیت افزوده را ترکیب
تعامالت دنیاي واقعي با تعامالت حاصل از دنیاي تولیدشده
بهوسیلهي کامپیوتر دانست که بر روي دنیاي واقعي نشان
داده ميشوند] Wagner .[2در تحقیق خود به اين نکته
اشاره کرد که تحقیقاتي که درزمینهي واقعیت افزوده انجام
ميشود بايد به پشتیباني از رابطهاي کامپیوتري کمک
کنند و عالوه برنمايشي از دنیاي افزوده ،سیستمهاي واقعیت
افزوده بايد يک رابط به ساير برنامهها نیز فراهم کنند].[69



ردیابی

در رديابي هدف اندازهگیري موقعیت و سو دستگاه و يا
کاربر است .بهمنظور اينکه برنامههاي واقعیت افزوده
بهدرستي کار کنند ،اين فرآيند نیاز است با دقت و تا جايي
که ممکن است در زمان آني انجام شود.


تثبیت

در اين مرحله ،نگهداري واقعیت و تطبیق محتواي
مجازي به آن است .دقت فرآيند ثبت وابسته بهدقت فرآيند
رديابي است.

 -3انواع سیستمهای واقعیت افزوده
در اين تحقیق سیستمهاي واقعیت افزوده را صرفنظر
از سختافزار مورداستفاده ،از جهت نوع پیادهسازي سیستم
و روش رديابي بهصورت زير دستهبندي ميکنیم.

 -1-3نوع پیادهسا ی
برنامههاي واقعیت افزوده ازلحاظ پیادهسازي به سه
دستهي نشانهدار ،بدون نشانه و مبتني بر مدل
دستهبنديشده که در ادامه به تشريح هر يک از آنها
پرداخته ميشود.


نشانهدار

اولین برنامههاي واقعیت افزوده مانند دو برنامهي
 [61]ARTOOLKITو  [67] StudierStubeاز نشانههايي
خاص که در میدان ديد برنامه هستند بهعنوان نقاط منبع
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واقعیت ترکیبی

بر طبق تحقیقات] [62-69-64-61تعاريف ابتدايي و
واضحي از واقعیت افزوده را ارائه ميدهند .بر طبق اين
تحقیقات واقعیت افزوده را ميتوان به اين صورت تعريف
کرد" :واقعیت افزوده ترکیبي از يک ديد از واقعیت با
محتواي مجازي است که در زمان آني تعامالت و مشاهدات
با دنیاي واقعي را بهبود بخشد" .در اين تعريف منظور از
محتواي مجازي ،اطالعاتي است که بهصورت مجازي نمايش
داده ميشود .در رابطه با کارايي صحیح سیستمهاي واقعیت
افزوده دو مسئلهي مهم را بايد در نظر گرفت-6 :گرفتن
موقعیت و سو  -2تطبیق کردن واقعیت با محتواي مجازي.
اين دو مسئله را به ترتیب بهعنوان رديابي و ثبت در نظر
ميگیريم].[64

واقعیت افزوده و کاربردهاي آن در اطالعات مکاني و محیطهاي پشتیبانيکننده

استفاده ميکنند .نرمافزار اين نشانهها را از طريق دوربین
تشخیص و موقعیت و سو را با استفاده از آن محاسبه
ميکند .در شکل 2مراحل گامبهگام از اين فرآيند نشان
دادهشده است  .همانطور که در شکل  2نشان دادهشده
است ابتدا نرمافزار نشانه گرها را در يک منبع ويديو
تشخیص ميدهد و موقعیت و دوران را از آن محاسبه
ميکند .با استفاده از اين دادهها بهعنوان يک منبع ،محتواي
مجازي با موقعیت و دوران يکسان بر روي منبع جانمايي
ميگردد  .موقعیت و دوران محتواي مجازي مطابق موقعیت
و دوران دوربین بهروز ميگردد.

شکل -9پارامترهاي مورداستفاده در مبتني بر حسگر

بهمنظور استفاده از تکنیک مبتني بر حسگر ،چهار
پارامتر موردنیاز است -6 :موقعیت  -2سو دستگاه  -9تیلت
 -4چرخش.
اين پارامترها ميتوانند به ترتیب با استفاده از يک تکنیک
موقعیتيابي ،يکقطب نماي ديجیتال ،و يک حسگر چرخشي
محاسبه شوند .مزيت اين روش در اين است که محیط با
نشانهها و الگوها تلفیق نميشود و همچنین مستقل از محیط
است و دستگاه بايد به قادر جمعآوري دادهي حسگرها از هر
يک از حسگرهاي داخلي و خارجي باشد.
شکل -2واقعیت افزودهي نشانهدار



][68

بدون نشانه

رديابي بدون نشانه بهصورت دو تکنیک بر اساس
حسگرها و تطبیق الگو توسعه دادهشده است .درروش مبتني
بر حسگر وقتيکه دوربین و صفحهي نمايش در دستگاه تلفن
در حال تغییر و دستگاه در حال حرکت است استفاده
ميشود و محیط را بهصورت ثابت مشاهده ميکند
درحاليکه در تطبیق الگو ،از الگوهايي در يک تصوير منظم
براي تشخیص موقعیت و سو دربرگیرندهي تصوير استفاده
ميشود.
مبتنی بر حسگر
با به دست آوردن موقعیت و جهت کاربر يا دستگاه از
طريق اندازهگیريها ،سیستم ميتواند میدان ديد( )FOVرا
تعیین کند .در شکل 9نمايش گرافیکي از پارامترهاي
مورداستفاده در اين فرآيند نشان دادهشده است.
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تطبیق الگو
رويکرد تطبیق الگو مشابه با رويکرد رديابي نشانهدار
است ،اما نشانهها با الگوهاي منظم در تصاوير جايگزين
ميشود .از اين روش بیشتر در برنامههاي تجاري براي اضافه
کردن رسانههاي سنتي ،مانند مجله ،آگهي و غیره به محیط
استفاده ميشود.


مبتنی بر مدل

اين نوع از واقعیت افزوده بر اساس تشخیص اشیا
سهبعدي که از قبل شناختهشده است ،کار ميکند .به اين
صورت که از قبل يک مدل سهبعدي از يک شئ خاص
ساختهشده و به سیستم معرفي ميشود و سیستم تنها زماني
قادر به تشخیص وضعیت دوربین و عمق تصوير خواهد بود
که آن مدل از قبل شناختهشده را مشاهده کند .در برخي
تحقیقات مانند ] [63واقعیت افزوده مبتني بر مدل را جز
سیستمهاي بدون نشانگر طبقهبندي ميکنند .اين نوع از
واقعیت افزوده جديدتر و ناشناختهتر از انواع قبلي است به
همین دلیل در بسیاري از تحقیقات انواع واقعیت افزوده را
تنها در دودستهي بدون نشانگر و با نشانگر تقسیم ميکنند.
در جدول 6مقايسهاي بین اين سه روش انجامشده است.

جدول -6مقايسه بین انواع روشهاي پیادهسازي
نوع پیادهسازي

مزايا

معايب

با نشانگر

سرعتباال در اجرا و
پیادهسازي و سريع ،
قدرت کافي در اجراي
ثبت و رديابي صحیح
و دقیق ] ،[21توانايي
کار با منابع
محاسباتي
محدود][63

نیاز به پیشپردازش
در محیط]،[63-26
عدم توانايي استفاده
در محیط جديد و
ناشناخته] ،[26عدم
تطابق با چشمانداز
واقعیت افزودهي
موبايل][63

بدون نشانگر

قابلاستفاده در
همهجا ،عدم نیاز به
پیشپردازش در
محیط ،مطابق با
ماهیت واقعیت
افزوده موبايل

نیاز به توان
محاسباتي باال]،[1
سرعتپايین در اجرا و
پیادهسازي ،سخت
بودن انجام ثبت و
رديابي بهطور صحیح

مبتني بر
مدل

توانايي انجام بخشي
از پردازش بهصورت
آفالين] ،[21سرعت
بیشتر نسبت به
بدون نشانگر]،[63
کاربرپسند

عدم توانايي استفاده
در محیط جديد و
ناشناخته]،[21-26
سرعتپايین در
پیادهسازي

در اين تحقیق سیستمهاي واقعیت افزوده را ازنظر نوع
رديابي به چهار دستهي مبتني بر مکان ،مبتني بر بینايي،
مبتني بردادهي حسگرها و روش ترکیبي دستهبندي کرده
و سپس در ادامه به تشريح هر يک از اين روشهاي رديابي
و مقايسه آنها(جدول  )2پرداخته ميشود.


مبتنی بر مکان

در اين روش مکان کاربر با بهکارگیري يکي از شیوههاي
رديابي وضعیت به دست ميآيد .بسته به مکان استفاده که
در داخل و يا خارج از ساختمان باشد ،روش انتخابي براي
رديابي متفاوت ميشود .در فضاي باز ميتوان از  GPSجهت
رديابي استفاده کرد و در فضاي بسته به دلیل ضعیف شدن
سیگنالهاي  GPSاز روشهاي ديگري براي رديابي استفاده
ميشود] .[22برخي از محققان روش رديابي مبتني بر مکان
را در دستهي رديابي با استفاده از حسگرها قرار ميدهند].[29

جدول -2مقايسه بین انواع روشهاي رديابي



نوع پیادهسازي

مزايا

معايب

مبتني بر مکان

مطابق با ماهیت واقعیت افزوده موبايل
)به دلیل وجود انواع سنسورهاي موردنیاز
درگوشيهاي هوشمند( ] ،[21امکان استفاده
در داخل و خارج از ساختمان

عدم دقت کافي درصورتيکه بهتنهايي
استفاده شود ،عدم توانايي تصحیح خطاها
بهصورت پويا][27

مبتني بر بینايي

توانايي تصحیح خطاها بهصورت پويا] ،[29عدم
وجود خطا][29

سرعتپايین براي واقعیت افزودهي موبايل،
سخت بودن پیادهسازي ،عدم مقاومت در برابر
حرکت سريع][29

مبتني بر حسگر

مطابق با ماهیت واقعیت افزوده موبايل
)به دلیل وجود انواع سنسورهاي موردنیاز
درگوشيهاي هوشمند( ] ،[21امکان استفاده
در داخل و خارج از ساختمان][22

مشکالت ماهیتي سنسورها روي میزان
صحت رديابي اثر ميگذارد ،وجود خطاهاي
احتمالي] ،[21سختي انجام رديابي در داخل
ساختمان] ،[22عدم توانايي تصحیح خطاها
بهصورت پويا

روش ترکیبي

رفع مشکالت روشهاي ديگر][29

---

مبتنی بر بینایی

بر طبق گفتهي  zhouو همکارانش ،تحقیقات حوزهي
رديابي بهطور عمده بر روي روشهاي مبتني بر بینايي قرار
دارند] .[24در اين روش تصاوير و يا ويديو بهصورت متوالي
در دوربین تلفن همراه ساخته ميشود و با استفاده از
الگوريتمهاي پردازش تصوير براي رديابي استفاده ميگردد.

چندين برنامهي واقعیت افزوده با استفاده از اين روش
رديابي پیادهسازي شدهاند اما هرکدام از آنها
محدوديتهايي را در برنامه اعمال کردهاند تا سیستم بتواند
بهطور صحیح و سريع کار کند .ازجمله اينکه نرمافزار را به
محیط داخلي ساختمان محدود کردهاند تا کنترل بیشتري
بر روي آن باشد].[21
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مبتنی بردادهی حسگرها

بسیاري از برنامههاي واقعیت افزوده از حسگرهاي
موجود بر روي دستگاههاي تلفن هوشمند براي رديابي
استفاده ميکنند .حسگرهاي قطبنما ،شتاب سنج GPS ،و
 ...با توجه بهراحتي در استفاده و در ادغام با يکديگر کمک
بسیار زيادي به رديابي صحیح در سیستمهاي واقعیت
افزوده ميکنند] .[21اما در اکثر تحقیقات فقط به استفاده
از دادههاي حسگرها اکتفا نشده و اغلب با روشهاي ديگر

به کار گرفته ميشود که در اين صورت در دستهي روشهاي
ترکیبي قرار ميگیرد.


روش ترکیبی

روش رديابي ترکیبي ،از ترکیب هر يک از روشهاي باال
با يکديگر به وجود ميآيد] .[21در تحقیق ] [26از ترکیب
روش رديابي مبتني بر بینايي و استفاده از دادهي حسگرها
استفادهشده است .جدول  2مقايسهاي بین انواع روشهاي
رديابي را نشان ميدهد .مراحل انجام يک سیستم واقعیت
افزوده در شکل 4نشان دادهشده است.

شکل -4مراحل انجام يک سیستم واقعیت افزوده

 -4چارچوبهای واقعیت افزوده
بنا بر مطالب بیانشده ساختار نرمافزارهاي واقعیت
افزوده براي کاربردهاي مختلف به نیازي آشکار براي
توسعهدهندگان تبديلشده است از سوي ديگر ساخت
چنین نرمافزارهايي بدون اتکا به بستر و چارچوب نرمافزاري
مناسب کار بسیار وقتگیر و پیچیدهاي است].[21
بهطورکلي از چارچوبها جهت توسعهي برنامههاي واقعیت
افزوده استفاده ميگردد که کد نويسي و توسعهي برنامههاي
واقعیت افزوده با استفاده از اين چارچوبها بهراحتي صورت
ميگیرد .چارچوبهاي نرمافزاري بسیاري براي تولید
برنامههاي کاربردي واقعیت افزوده وجود دارند.

 Huangو همکارانش تاريخچه و تعدادي از ويژگيهاي
چارچوبها از قبیل زبان برنامهنويسي که براي توسعه برنامه
کاربردي در چارچوب به کار ميرود ،و زبان تفسیر که در هنگام
تشکیلشي مجازي حاوى مدلهاي هندسي و براي استفاده از
رنگ سايه بهمنظور ايجاد يک ظاهر واقعى در محیط است را
بررسي کردند که نتايج آن در جدول شماره 9نشان دادهشده
است] .[21جدول شماره 4تعدادي از چارچوبها به همراه بستر
پشتیباني توضیح دادهشده است و همچنین در جدول شماره 1
ويژگيهاي اين چارچوبها شرح دادهشده است .جدول شماره1
تعدادي از برنامههاي واقعیت افزوده را ازلحاظ نوع رديابي ،نوع
پیادهسازي و مکان استفاده موردبررسي قرار ميدهد.

جدول -9مقايسهي چارچوبها بر اساس زبان برنامهنويسي

6

نرمافزار

زبان برنامهنويسي

زبان تفسیر

Studierstube
UMAR
Tinmithevo5
DWARF
KHARMA
ALVAR
AndAR
DroidAR
Graft

C++
Web Script
C++
C++, java
KML-Web Script
C++
java
java
C#

Open GL/ES
Open GL
Open GL
VRML/ Open GL
Open GL/ ES
Third-part graphical libs
Open GL
Open GL
Direct 3D

چارچوب

بستر پشتیباني

ALVAR

ويندوز -لینوکس – اندرويد  -آيفون

GeoAR

اندرويد

SLARToolkit

ويندوز سیار

ARUco

لینوکس  -ويندوز

BazAR

ويندوز  -يونیکس

BeyondAR

اندرويد

DroidAR

اندرويد

AndAR

اندرويد

ARToolkit

اندرويد  -آيفون

Mixare

اندرويد  -آيفون

Metaio SDK

اندرويد – آيفون  -وب

Xloudia

اندرويد – آيفون -ويندوز موبايل

Qualcomm Vuforia

اندرويد  -آيفون

Goblin XNA

اندرويد  -ويندوز موبايل

Studierstube ES

اندرويد  -ويندوز موبايل

جدول -1بررسي ويژگي چارچوبها
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جدول -4چارچوبها و بستر پشتیباني

][27-28-23-91-96

نام

رديابي سهبعدي شئ

ويژگيهاي طبیعي

GPS

IMU

مبتني بر موقعیت

مبتني بر نشانهگذار

جستجوي بصري

تشخیص صورت

سازگاري با افزونه

ALVAR

-

دارد

-

-

-

نشانهگذار چندگانه

-

-

-

GeoAR

-

-

-

-

-

-

-

-

بلي

SLARToolkit

-

-

-

-

-

نشانهگذار چندگانه
-

ARUco

-

-

-

-

-

 6124نشانهگذار

-

-

BazAR

-

-

-

-

بلي

بلي

-

تشخیص طرح

BeyondAR

بلي

-

بلي

بلي

-

-

-

-

بلي

DroidAR

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

-

-

-

& ARToolkit
AndAR

-

بلي

-

-

-

بلي

-

بلي

-

Mixare

-

-

بلي

-

-

-

-

-

-

Metaio SDK

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

Xloudia

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

-

بلي

بلي

بلي

Qualcomm
Vuforia

بلي

بلي

-

بلي

بلي

بلي

بلي

-

بلي

Goblin XNA

بلي

-

-

-

-

بلي

-

-

-
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جدول -1تعدادي از برنامههاي
نام برنامه

نوع پیادهسازي

روش رديابي

Wikitude

بدون نشانگر

مکان

فضاي باز

سرگرمي

Plane Finder AR

بدون نشانگر

مکان

فضاي باز

سرگرمي

Worksnug

بدون نشانگر

مکان

فضاي باز

سرگرمي

SekaiCamera

بدون نشانگر

مکان

فضاي باز

سرگرمي

Paper4D

با نشانگر

ترکیبي

فضاي باز و بسته

سرگرمي

Attack Alien

بدون نشانگر

حسگر

فضاي باز و بسته

بازي

Live Butterflies

بدون نشانگر

حسگر

فضاي باز و بسته

بازي

AR Basketball

با نشانگر و بدون نشانگر

ترکیبي

فضاي بسته

سرگرمي و آموزش

LearnAR Resource
centrer

با نشانگر

ترکیبي

فضاي بسته

آموزشي

Fetch lunch rush

با نشانگر

ترکیبي

فضاي بسته

آموزشي

Zooburst

با نشانگر

ترکیبي

فضاي بسته

آموزشي

 -5نتی هگیری
هدف از اين تحقیق بررسي مفاهیم واقعیت افزوده و
رابطهي آن با سیستم اطالعات مکاني و مقايسه و بررسي
انواع روشهاي پیادهسازي و رديابي و چهارچوبهاي
واقعیت افزوده است .واقعیت افزوده يک فناوري است که
ميتواند يک رابط کاربري جديد براي  GISدر آينده فراهم
کند .مطالعهي مفاهیم ،مؤلفهها و رابطه با سیستم اطالعات
مکاني و پیگیري نیازهاي منحصربهفرد سیستمهاي
اطالعات مکاني از اهمیت قابلتوجهي برخوردار است .بر
اساس پیشرفتهاي اخیر در حسگرها و کاربرد گستردهي
آنها در تلفنهاي همراه ،بهکارگیري مدلهاي  GISو
پیشرفت در تعیین موقعیت فضاي باز و بسته ،حسگرهاي
مختلف بهويژه حسگر مغناطیسي توجههاي زيادي را به خود
جلب کرده است .که اينيکي از مهمترين مزاياي روشهاي
مبتني بر حسگر نسبت به بقیه است .يکي از جنبههاي GIS
که ميتواند سیستمهاي واقعیت افزوده را جهت
تجزيهوتحلیلهاي مکاني مختلف توانمند کند و از سوي
ديگر نمايش اطالعات مجازي و نتايج آنالیزهاي مکاني مانند
پیدا کردن مسیر در واقعیت افزودهي مکانمبنا از گامهاي
اين فناوري در آينده است .همانند هر تکنولوژي در حال
رشد ديگري ،واقعیت افزودهي تلفنهاي هوشمند با
محدوديتها و موانع زيادي روبرو است که يکي از اين
مشکالت انتخاب بهترين چارچوب واقعیت افزوده است .اما

8

واقعیت افزوده] [92

مکان مورداستفاده

هدف از پیادهسازي

هیچيک از اين محدوديتها الينحل نبوده و بهاحتمالزياد
در آيندهاي نزديک رفع خواهند شد .همانند کامپیوترها و
تلفنهاي هوشمند که باعث تغییر درروش زندگي ما شدند،
بايد انتظار داشت که در آينده فناوري واقعیت افزوده تأثیر
بسیار مهمي در زندگي روزمرهي ما داشته باشد .زيرابه خاطر
يکپارچه شدن اين فناوري با دستگاههاي تلفن هوشمند
باعث شده است تا هر کاربر عادي بتواند از آن استفاده کند.
به اين صورت هر پیشرفتي که در دستگاههاي تلفن هوشمند
صورت ميگیرد ،ميتواند نويدبخش نوع جديدي از
سیستمهاي واقعیت افزوده را بدهد .همانطور که در
بخشهاي قبلي اشارهشده ،مسئله واقعیت افزوده با نشانگر
تقريباً يک مسئله حلشده است و در حال حاضر توجهها به
سمت واقعیت افزوده بدون نشانگر جلب شده است .اين نوع
از واقعیت افزوده نیازمند توان محاسباتي بسیار بااليي است.
باوجود پیشرفتهاي گستردهاي که تلفنهاي هوشمند
داشتهاند ،اما هنوز هم بیشتر تلفنهاي هوشمند نميتوانند
داده زيادي را بهصورت بالدرنگ پردازش کنند .پس امید
است با پیشرفت تجهیزات همراه ازلحاظ سختافزاري،
کارکرد سیستمهاي واقعیت افزوده نیز افزايش يابد.
همچنین جهت پويايي سیستمهاي واقعیت افزوده و
درآمدن از حالت يکنواخت و ثابت جهت نمايش اطالعات از
مفاهیمي همچون بافت آگاهي استفاده کرد که با توجه به
بافتهاي کاربر ،اطالعات متفاوتي سیستم واقعیت افزوده
نشان دهد.

6931  آبان ماه،4  شماره، دوره هشتم، ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني-نشريه علمي
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