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بعدی شهری مبتني بر اطالعات مکاني های مدلسازی سهارزيابي پروژه

 OpenStreetMapداوطلبانه 

 2، رحیم علي عباسپور1سیمین سادات میروهابي

 -برداري و اطالعات مکاني دانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيدانشجوي کارشناسي ارشد سيستم5

 راندانشگاه ته -هاي فني پرديس دانشکده
mirvahabi.s@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران  -هاي فني پرديس دانشکده -برداري و اطالعات مکاني استاديار دانشکده مهندسي نقشه 2
abaspour@ut.ac.ir 

 (5331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 5331 آبان)تاريخ دريافت  

 چکیده

 ،يشهر تيريمد امکانات، و منابع تيريمد رينظي مختلف هاينهيزم در شهري مناطق در ويژهبه هيابن و طيمح بعديسه يمدلساز

 آوريجمع. ردگييم قرار استفاده مورد گسترده طور به سميتور و يگردشگر و ينابر و کيتراف تيريمد نجات، اتيعمل و بحران تيريمد

باشد. به همين سبب يم گزاف نهيهز و زمان صرف مستلزم و بوده فرساطاقت اغلب يسنت و يتجار صورت به سوم بعد در يمکان اطالعات

يکي از  OSMها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. بعدي از اين دادههاي مکاني داوطلبانه و استخراج مدل سهاستفاده از داده

بعدي را نيز به اشتراک عات سههاي دوبعدي، اطالهاي داوطلبانه است که اين قابليت را دارد تا کاربران بتوانند در آن عالوه بر دادهپروژه

 از يتعداد يمعرف ق،يتحق نيا از هدفايجاد شده اند.  OSMهاي بعدي مبتني بر دادههاي بسياري جهت نمايش مدل سهگذارند. پروژه

 يهايگژيو کردن مشخص و موارد از کيهر يبررس، OSM داده گاهيپا داوطلبانه يمکان اطالعات اساس بر يبعدسه شينما هايپروژه

از  هرکدام ايايمز و بيمعا ليتحل به يبعدسه شينما يبرا معرفي شده يارهايمع براساس باشد. افزون بر اينمي کدام هر فرد منحصربه

-يم ارائه OSM بر يمبتن يبعدسه هايپروژه تاکنون تيوضع از يغن يمنبع قيتحق نيا. استها با هم پرداخته شده ها و مقايسه آنپروژه

 .برد يانيشا بهره يساز يبعد سهبرداري براي کاربردهاي مبتني بر بهره نهيزم در يبعد قاتيتحق در آن از حاصل جينتا از توانيم و دهد

 OSMسطح جزئيات ساختمان،  ،اطالعات مکاني داوطلبانه ،مدلسازي سه بعدي واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

ومي هاي مکاني در محيط رقاستفاده از بعد سوم داده

باشد. مدلسازي يکي از مباحث مطرح در جوامع کنوني مي

ويژه در مناطق شهري به طور بعدي محيط و ابنيه، بهسه

گيرد. هاي مختلفي مورد استفاده قرار ميدر زمينه گسترده

نقش بسزايي در آناليزها  بعدي مجازي شهريهاي سهمدل

ريت و کاربردهايي نظير: مديريت منابع و امکانات، مدي

شهري، مديريت بحران و عمليات نجات، مديريت ترافيک و 

 از .[2و5] نابري و گردشگري و توريسم ايفا مي کنند

 دقت شيافزا به توانيم بعد سه در اطالعات وجود يايمزا

 صحت با يمکان يزهاينالآ انجام ها ويريگ ميتصم در

  .[3] کرد اشاره باالتر

وم به صورت آوري اطالعات مکاني در بعد سجمع

فرسا بوده و مستلزم صرف تجاري و سنتي اغلب طاقت

 در 5نئوجغرافي ظهور با .[1]باشد زمان و هزينه گزاف مي

 بر يمبتن يکارتوگراف از يبيترک که ميالدي 2002 سال

 يالگو ينوع باشد،يم GIS يابزارها و هاکيتکن و وب

 اطالعات اساس بر يمکان هايداده ديتول در ديجد

به دنبال آن مفاهيمي چون . يافت ظهور يمردم طلبانهداو

جمع سپاري، نقشه برداري مشارکتي و اطالعات مکاني 

 ( ايجاد گرديد. همچنين از اصطالحاتيVGI) 2داوطلبانه

افراد به »و  3«حسگرها عنوان به شهروندان» ي مانندديجد

 که ه شدآورد انيم به سخن 1«عنوان حسگرهاي از راه دور

 انتشار و شيرايو ،يآورجمع جاد،يا ييتوانا به قتيحق در

کاربران در . دارد اشاره شهروندان توسط يمکان اطالعات

هاي اطالعات مکاني داوطلبانه اطالعات جغرافيايي پروژه

هاي خود را که حاصل دانش شخصي و يا اندازه گيري

باشد بدون هيچ هزينه اي در بستر وب به فردي مي

 به ازين بدون افراد عامه مشارکت. [3]گذارند اشتراک مي

 جاديا ،يجيترو خود ،يبهبود خود ،يتخصص اطالعات

 يايمزا از نهيهز بدون و ايپو يمکان اطالعات رساختيز

 .  [7و2و1]باشد يم اطالعات مکاني داوطلبانه

هاي مکاني داوطلبانه روز به روز در حال حجم داده

ت داوطلبانه اين افزايش است. عالوه براين به علت ماهي

ها، پيوسته به ها و دسترسي آسان و سريع به آنپروژه
                                                           

1 Neogeography  

2 Volunteered Geographic Information (VGI) 
3 Citizens as sensors 

4 Humans acting as remote sensors 

تعداد کاربراني که اين قبيل داده ها را به اشتراک 

هاي بسياري در . پروژه[3]گردد گذارند افزوده ميمي

زمينه اطالعات مکاني داوطلبانه ايجاد گرديده است که 

  OpenStreetMap(OSMها )يکي از مهمترين اين پروژه

باشد. کاربران در سراسر جهان با استفاده از ابزارهاي مي

OSM به رقومي کردن  اي با دقت باالو تصاوير ماهواره

ها و ديگر ها، پاي ساختماناطالعات مکاني از قبيل جاده

اي ها به صورت مجموعهپردازند. اين دادهعوارض مکاني مي

ت گرافيکي باشد که به صوراز نقاط زمين مرجع شده مي

حجم  . در ابتدا[8و3]شوند مي OSMوارد پايگاه داده 

هاي مکاني دوبعدي تشکيل ها را دادهوسيعي از داده

به بعد کاربران شروع به جمع  2008داد، اما از سال مي

بعدي نظير ارتفاع، شکل سقف و تعداد هاي سهآوري داده

بيش را  OSMها کردند. اين امر کاربران طبقات ساختمان

هايي براي نمايش از پيش بر آن داشت تا به ايجاد محيط

از  هاييپروژه بعدي دواطلبانه بپردازند.اين اطالعات سه

و ... با هدف استخراج  OSM-3D ،Kendzi3Dقبيل 

و ترکيب  OSMبعدي از پايگاه داده اطاعات دوبعدي و سه

ه هاي داوطلبانبعدي دادهاين اطالعات به منظور نمايش سه

 .[3و3] ايجاد گرديده است

هاي هدف از اين تحقيق، معرفي تعدادي از پروژه

بعدي بر اساس اطالعات مکاني داوطلبانه پايگاه نمايش سه

ها، به باشد. افزون بر معرفي اين پروژهمي OSMداده 

هاي بررسي هريک از موارد و مشخص کردن ويژگي

ارهاي منحصربه فرد هر کدام پرداخته و براساس معي

بعدي )با تاکيد روي نمايش موجود براي نمايش سه

ها( به تحليل معايب و مزاياي هرکدام ساختمان

پردازيم. اين تحقيق يک منبع غني از وضعيت تا کنون مي

دهد و ارائه مي OSMهاي سه بعدي مبتني بر پروژه

توان از نتايج حاصل از آن براي تحقيقات بعدي در مي

زي بهره شاياني برد. در بخش بعدي اين بعدي سازمينه سه

و خصوصيات اين  OSMتحقيق، ابتدا به بررسي پروژه 

پروژه به ويژه ماهيت و نحوه بارگذاري اطالعات مکاني در 

پردازيم. در ادامه ضمن دسته پايگاه داده اين پروژه مي

 OSMبعدي موجود مبني بر هاي سهبندي پروژه

کنيم. پس از آن به مقايسه هاي هريک را بررسي ميويژگي

پردازيم. در هاي موجود با يکديگر و بررسي کلي ميپروژه

انتها هم جمع بندي و نتيجه گيري تحقيق، موجود 

 باشد.مي
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 OSMعات مکاني داوطلبانه الپايگاه اط -2

 VGIيکي از پرطرفدارترين پروژه هاي OSM پروژه  

سازي مفهوم  باشد. اين پروژه پتانسيل بااليي در پيادهمي

در  OSMدارد. « هاي از راه دورافراد به عنوان حسگر»

بيش از  2051تاسيس گرديد و تا ماه نوامبر  2001سال 

کاربر ثبت شده را به خود اختصاص داد  5،810،000

ايجاد و نگهداري  يک نقشه  OSM[. هدف اصلي 55]

آنالين، رايگان و قابل ويرايش توسط کاربران با پوشش 

باشد تا افراد و کاربران نيازي جهان تحت وب مي سراسري

. اين [50و1و3]به خريد اطالعات مکاني نداشته باشند 

پروژه کار خود را با رقومي کردن اطالعات مربوط به 

ها آغاز کرد ولي هم اکنون طيف وسيعي ها و خيابانجاده

ها، ها، کاربري زميناز عوارض مکاني از قبيل ساختمان

اغلب با  OSM. از [55]گيرد و... را در بر مي 5نقاط مهم

هاي شود. دادهنام برده مي 2«هاويکي پدياي نقشه»عنوان 

داراي توزيع يکنواخت  OSMواردشده به پايگاه داده 

نيستند بلکه در برخي مناطق جزئيات بسياري ثبت شده 

است؛ حال آنکه در مناطق ديگر سطح به اشتراک گذاري 

است. اين امر تا حدي به تراکم جمعيتي اطالعات کم بوده 

نمايي از نقشه  5[. در شکل 52و8باشد ]مناطق وابسته مي

نمايش  OSMشهر تهران در صفحه اصلي سايت پروژه 

 داده شده است.

 OSM در تهران نقشه -5شکل

اطالعات توسط کاربران و به صورت نقاط زمين مرجع 

ها براساس شود. دادهمي OSMداده شده وارد پايگاه 

و يا  GPSهاي کاربران توسط ابزاري مانند گيرياندازه

براساس آگاهي فردي و دانش شخصي کاربران تهيه 

                                                           
1 Point of Interest 

2 The Wikipedia of Maps 

ارائه دهندگان تصاوير هوايي با قدرت  شوند. همچنينمي

هاي اجازه به استفاده از عکس Bingتفکيک مناسب مانند 

[. سه 50و3داده اند ] OSMخود براي کشيدن عوارض در 

( براي وارد کردن JOSMو iD ،potlatchسطح ويرايشگر )

هاي گرافيکي اطالعات توسط کاربران با توجه به مهارت

اي از اطالعات وارد نمونه 2ها تعبيه شده است. شکل آن

شده از ساختمان دانشکده مهندسي نقشه برداري و 

توسط  OSMه اطالعات مکاني دانشگاه تهران در پايگاه داد

دهد.  براساس مدل داده را نمايش مي JOSMويرايشگر 

OSM ها در قالب نقاط اي، دادهبراي بيان عوارض نقطه

شود و داراي گفته مي nodeزمين مرجع که به اصطالح 

باشد، وارد پايگاه داده طول و عرض جغرافيايي مي

شوند. براي نمايش و ذخيره عوارض خطي از قبيل مي

ها استفاده  nodeاي از ها از مجموعهها و جادهخيابان

بسته  Wayدهند. را مي wayشود که تشکيل يک مي

دهد که اغلب براي نمايش پليگون را تشکيل مي

شود. براي ايجاد استفاده مي 3هاها و پاي ساختمانمحدوده

هاي ها به همراه قسمتعوارضي پيچيده مانند ساختمان

شود که ترکيبي از استفاده مي relationداخلي خود، از 

 [. 52و50باشد ]اي و خطي با هم ميعوارض نقطه

 توسط OSM در شده وارد ساختمانقسمتي از  نمونه -2شکل

  JOSM شگريرايو

عالوه بر اطالعات هندسي، امکان اضافه کردن اطالعات 

ور از نيز به عوارض وجود دارد. براي اين منظ 1معنايي

شود. در ايجاد استفاده مي 1مقدار-هاي مقدار کليددوتايي

ها محدوديتي براي کاربران وجود ندارد و نوع داده دوتايي

باشد. البته مي وارد شده در اين قسمت به انتخاب کاربر 

                                                           
3 Building footprint 
4 Semantic Information 

5 Key-value 
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هاي معنايي تعدادي دستورالعمل براي نحوه تعريف دوتايي

ستفاده از براساس نوع عوارض پيشنهاد شده است که ا

[. از اطالعات وارد شده در پايگاه 1باشد ]ها اختياري ميآن

گردد که در زمينه هاي مختلفي استفاده مي OSMداده 

باشد. در بعدي ميهاي سهها ايجاد مدليکي از اين زمينه

 ادامه به تبيين اين مسئله خواهيم پرداخت.

 OpenStreetMapبعدی سازی در سه -3

تر بدان اشاره شد، در ابتداي کار پروژه  همانطور که پيش

OSM  اطالعات به صورت دوبعدي جمع آوري و به اشتراک

شد ولي با گذشت زمان کاربران به جمع آوري گذاشته مي

هاي بلوک بعدي پرداختند. از چندضلعياطالعات سه

ساختماني به تنهايي نمي توان براي استخراج اطالعات 

هايي براي مين دليل دوتاييبعدي استفاده کرد به هسه

بعدي تعبيه گرديده است. اضافه کردن اطالعات توصيفي سه

و مقدار  heightکه کليد آن  مثال ارتفاع ساختمان با دوتايي

[. از اين 53و3گردد ]آن ارتفاع ساختمان است مشخص مي

گرديد که با استفاده از اطالعات رو بايد مکانيزمي طراحي مي

رت گرافيکي موجود است و اضافه نمودن هندسي که به صو

ها بتواند عوارض را به صورت اطالعات معنايي دوتايي

هاي متعددي سعي در نمايش بعدي نمايش بدهد. پروژهسه

 OSMبعدي اطالعات به اشتراک گذاشته شده در پايگاه سه

شود. ها پرداخته ميداشتند که در ادامه به تعدادي از آن

ها را اين پروژه OSMي موجود در سايت براساس تقسيم بند

 طبقه بندي کرد.توان در دو گروه آنالين و آفالين مي

 های آنالينپروژه -3-1

 3D-OSM 1پروژه  -3-1-1

OSM-3D بعدي هاي موجود در زمينه سهيکي از پروژه

و شايد يکي از  OSMسازي اطالعات داوطلبانه پايگاه داده 

دانشگاه  GIScienceي از گروه ها و کارمهمترين اين پروژه

باشد. هدف از اين پروژه ايجاد نمايشي آلمان مي 2هيدلبرگ

بعدي و تعامل پذير از داده هاي موجود در پايگاه داده سه

OSM ( و مدل رقومي ارتفاعي زمينDEMمي ) باشد. اين

از  OGCپروژه مبتني بر وب بوده و از استانداردهاي عمومي 

                                                           
1 http://www.osm-3d.org 

2 http://giscience.uni-hd.de 

 W3DSو WMS3قبيل 
کند و داراي مجموعه پيروي مي 1

بعدي ها براي نمايش عوارض به صورت سهوسيعي از نمايه

که حاوي نمايشگر سه OSM-3Dسايت  3باشد. در شکل مي

دهد. اين پروژه براي ايجاد باشد، نمايش ميبعدي آنالين مي

هاي ارتفاعي دو سنجنده مدل رقومي ارتفاعي از تصاوير و داده

SRTM  وGTOPO30 [.3151کند. ]استفاده مي 

 3D-OSM [51] نيآنال شگرينما از يينما -3شکل 

هاي بعدي به کمک فرمتدر اين پروژه نمايش سه

و  VRML ،X3D ،COLLADAنمايشي رايجي از قبيل 

KML گيرد. همچنين نرم افزار طرف کاربر صورت مي

بيه شده است. براي نمايش تع  XNavigatorتحت عنوان 

ها تا سطح در اين پروژه امکان نمايش اتوماتيک ساختمان

وجود دارد؛ به اين معنا که ارتفاع ساختمان  1دوم جزئيات

باشد. ( قابل نمايش مي1ها )شکل و سقف ساده آن

ها و درب و تر مانند بافت نماي ساختمان اطالعات جزئي

 [.52و3] شودها در اين پروژه پشتيباني نميپنجره

  
 ب الف

 3D-OSM نيآنال شگرينما در هاساختمان شينما -1شکل

توان قابليت پوشش کل دنيا و از مزاياي اين پروژه مي

رابط کاربري مناسب را عنوان کرد. امکان افزودن عوارض 

                                                           
3 Web Map Service 
4 Web 3D Service 

5 Level of Detail 2 (LoD2) 
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هاي مکاني با حجم معين از منابع ديگر نيز از ديگر قابليت

باشد. پشتيباني از عوارض مکاني متعدد از اين پروژه مي

قبيل چراغ راهنمايي، درختان و نقاط مهم اين امکان را 

بعدي حاصل به واقعيت نزديکتر کند که مدل سهفراهم مي

باشد. همچنين با قابليت موجود در اين پروژه امکان 

 [.3و5] ها وجود داردمسيريابي شهري از طريق خيابان

ماي ساختمان و درب و پنجره يکي عدم پشتيباني از ن

هاي اين پروژه است. همچنين صرف از کاستي

هاي بودن و نبود امکان خروجي گرفتن از داده.نمايشي

باشد. اين پروژه بعدي حاصل، از ديگر معايب آن ميسه

محوطه داخلي ساختمان را پشتيباني نکرده و در افزودن 

 رو استبهعوارض از منابع ديگر با محدوديت حجمي رو

اي از همين تيم براي نمايش محوطه [. البته پروژه3]

indoorOSM5 داخلي ساختمان دانشگاه هيدلبرگ با عنوان

 باشد.ارائه شده است که تنها محدود به اين ساختمان مي 

 Glosm2پروژه  -3-1-2

در واقع يک چارچوب براي نمايش  Glosmروژه پ

 OpenGL تحت استاندارد OSMهاي بعدي دادهسه

شروع کرده  2050باشد. اين پروژه کار خود را از دسامبر مي

هاي نمايشي؛ به و تاکيد بر معماري ساختاري دارد نه ويژگي

گيرد. همين سبب جزئيات نمايشي بسيار کمي را دربر مي

Glosm باشد و سرعت کمي در نمايش در مراحل اوليه مي

  مايش اسنادامکان ن Glosmاطالعات دارد. در حال حاضر 

xml  حاصل از پايگاه دادهOSM  را دارا بوده و به صورت

ها )در سطح اول ها و ساختمانابتدايي از نمايش خيابان

  [.52( ]1کند )شکل جزئيات( پشتيباني مي

 
 Glosm نيآنال شگرينما از يينما -1شکل

                                                           
1 http://indoorosm.uni-hd.de 

2 http://glosm.amdmi3.ru 

حل در مرا Glosmنمايش مدل رقومي زمين نيز در 

نوشته شده و از  ++Cاين پروژه به زبان اوليه قرار دارد. 

، OpenGL ،GLUTهاي برنامه نويسي نظير کتابخانه

GLX  وexpat کند. يکي از مزاياي اين پروژه استفاده مي

باشد. از ديگر مزاياي آن قابليت متن باز بودن آن مي

 [.52باشد ]مي 3انداز اول شخصچشم

اي از اوليه است و نماي سادهاين پروژه در مراحل 

ها به صورت مکعب دهد. ساختمانعوارض را نمايش مي

هاي ارتفاعي، بدون بافت و نما و در موارد کمي با سقف

شوند. به علت محدوديت در حجم ساده نمايش داده مي

ها تنها شهر مسکو پايتخت روسيه در اين پروژه پياده داده

صورت آنالين موجود  شده و ديگر مناطق جهان هنوز به

باشد. عدم پشتيباني از اسامي معابر و نقاط مهم و نمي

  است. Glosmهاي نمايش عوارض ديگر از جمله کاستي

 OSMBuildings4 پروژه -3-1-3

کتابخانه برنامه نويسي به زبان  OSMBuildingsپروژه 

هاي جاوا اسکريپت براي نمايش نماي شهري و ساختمان

هاي دوبعدي در نقشه OSMي داوطلبانه هاحاصل از داده

روز و بعدي است. نمايش عوارض به نمايشگر وب بهوسه

HTML5 هاي با استفاده از زبان داده  باشد.نيازمند مي

PHP هاي از پايگاه دادهMySQL  وPostGIS  فراخوانده

گردد. اين پروژه بعدي آماده ميشده و براي نمايش سه

تواند به عنوان يک اليه دارد و مي قابليت سازگاري بااليي

 OpenLayersو  Leafletهاي ديگر نظير اطالعاتي به پروژه

ها در سطح [. اين پروژه تنها از ساختمان57اضافه گردد ]

 (.2کند )شکل اول جزئيات پشتيباني مي

 
  OSMBuildings -2شکل

                                                           
3 First-person viewer 

4 http://osmbuildings.org 
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توان به پشتيباني از پروژه مي هاي ايناز قابليت

اشاره کرد. همچنين وجود  GeoJSONو  objهاي فرمت

محيط نمايش رنگي، زمين مرجع بودن عوارض و پوشش 

هاي هاي آن است. همچون پروژهسراسري از ديگر مزيت

ها، عدم ديگر تحت وب، عدم پشتيباني از نما ودرب و پنجره

ان مسيريابي شهري پوشش نواحي داخل ساختمان، نبود امک

بعدي حاصل، از و نداشتن قابليت ايجاد خروجي از مدل سه

  .باشدمي OSMBuildingsهاي پروژه کاستي

 OpenMapSurfer1 پروژه -3-1-4

چارچوبي براي ارائه و انتشار  OpenMapSurferپروژه 

باشد و براساس روي يک نقشه مي OSMهاي مکاني داده

بوده و  #C. اين پروژه به زبان باشدمي MapSurferپروژه 

 Styledاز قبيل   OGC  براساس تعدادي از استانداردهاي

Layer Descriptor  و Symbology Encodingباشد. مي

MapSurfer  از دو سرويس تحت وبWMS و TMS2 

کند. اين پروژه قابليت سازگاري با سيستم استفاده مي

 باشدا دارا ميهاي مختلف مانند ويندوز و لينوکس رعامل

 MapSurferو امکان استفاده تحت وب و دسکتاپ را دارد. 

کند هاي برداري و رستري پشتيباني مياز دو دسته داده

 OSMهاي پايگاه داده هاي برداري دادهکه در بخش داده

به عنوان يکي از  OSMاز  OpenMapSurferقرار دارد. 

کند. ده ميمنابع داده خود براي نمايش اطالعات استفا

ها و براي نمايش خيابان OSMپروژه مذکور از اطالعات 

ها در سطح اول معابر و همچنين نمايش ساختمان

 [.58کند ]( جزئيات استفاده مي7)شکل

 
 OpenMapSurferها در نمايي از نمايش ساختمان -7شکل

                                                           
1 http://korona.geog.uni-heidelberg.de 

2 Tile Map Service 

توان به عدم پشتيباني از از معايب اين پروژه مي

مايش ساختمان در سطوح باالتر، نداشتن خروجي از مدل ن

و صرف نمايشي بودن آن، متن باز نبودن کامل پروژه، نبود 

از محوطه داخلي ساختمان و اطالعات کم در مورد  پوشش

 اشاره کرد. OpenMapSurferنحوه عملکرد 

 F4 Map3 پروژه -3-1-5

هاي يک نقشه آنالين مبتني بر داده F4 Mapپروژه 

OSM باشد که از فناوري ميWebGL کند. استفاده مي

هاي که توسعه دهنده بازي F4اين پروژه توسط گروه 

ويديويي هستند، تهيه شده است. در اين پروژه 

ها و ها و عوارض شهري ديگر همچون خيابانساختمان

ها در سطح شود. نمايش ساختماندرختان پوشش داده مي

 ف( ولي در برخي موارد برايال 8اول جزئيات است )شکل 

ها با جزئيات بيشتر از منابعي به غير از نمايش ساختمان

OSM  53ب( استفاده شده است ] 8)شکل.] 

 
 الف

  

 ج ب

 F4 Map [53]ها در پروژه نمايي از ساختمان -8شکل

زسازي نماي شهري به همراه از مزاياي اين پروژه با

ها، پشتيباني از ها، معابر، ساختمانعوارضي از قبيل درخت

باشد. همچنين امکان مي توپوگرافي، سايه و جهت آفتاب

اضافه کردن اطالعات تکميلي براي عوارض خارج از پايگاه 

 در آن وجود دارد. OSM داده

                                                           
3 http://demo.f4map.com 
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عدم پوشش سطوح باالتر از جزئيات ساختمان، نبود 

مکان مسيريابي، صرف نمايشي بودن، کمبود بافت و نماي ا

هاي ساختمان و عدم امکان استخراج خروجي از مدل

باشد. اين پروژه هاي اين پروژه ميحاصل، از کاستي

 کند.ها را نيز پشتيباني نميمحوطه داخلي ساختمان

 Maps-OSG1 پروژه -3-1-6

برنامه اندرويدي براي نمايش  OSG-Mapsپروژه 

است. اين پروژه به نمايش  OSMهاي بعدي نقشهسه

پردازد. امکان نمايش اي مجازي ميروي کره OSMاطالعات 

( به همراه سقف 3جزئيات )شکل  2ها تا سطح ساختمان

بعدي به همراه عوارضي همچون صورت سهها بهساده آن

 [. 20درختان، معابر نقاط مهم و توپوگرافي وجود دارد ]

بعدي روي ين مزيت اين پروژه نمايش سهشايد مهمتر

هاي هاي با سيستم عامل اندرويد از قبيل تلفندستگاه

ها باشد. امکان مسيريابي شهري براي عابرين همراه و تبلت

هاي ها و همچنين جستجو آدرس از ديگر مزيتو اتومبيل

 GPSباشد. اين پروژه با ارتباط گرفتن با اين پروژه مي

 OSMد را در هر لحظه بر روي نقشه دستگاه مکان فر

توان بر روي همچنين از اين پروژه ميکند. روز ميبه

 سيستم عامل ويندوز با ايجاد پيش نيازهايي، استفاده کرد.

  
 ب الف

 Maps-OSGنمايي از محيط پروژه تحت اندرويد  -3شکل

و بافت ساختمان، عدم پشتيباني از درب، پنجره، نما 

بعدي و صرف نمايشي بودن نبود امکان استخراج مدل سه

                                                           
1 http://demo.f4map.com 

هاي ها از کاستيتصاوير و نداشتن نماي داخلي ساختمان

 است. OSG-Mapsموجود در پروژه 

 OSM2World Maps2 پروژه -3-1-7

نقشه با قابليت نمايش  OSM2World Mapsپروژه 

ناي پروژه باشد که بر مبمي OSMهاي بعدي از دادهسه

OSM2World  ايجاد شده است. پروژه مذکور ابتدا ساختار

ها ايجاد کرده، سپس آن را بعدي از عوارض و ساختمانسه

گذارد. ايجاد ساختار در قالب فرمت نمايشي به نمايش مي

بعدي و تبديل آن به تصاوير جهت نمايش با استفاده از سه

در  OSM2World Mapsگيرد. انجام ميOpenGL فناوري 

دهد. حال حاضر استراليا، آلمان و سوئيس را پوشش مي

[. 22و25شود ]اين پروژه آنالين بوده و تحت وب اجرا مي

ها ساختمان، نمايش قابليت پشتيباني از نما و سقف

ساختمان در سطح دوم جزئيات، نمايش خطوط برق و 

 باشد.هاي اين پروژه مي( از ويژگي50درختان )شکل 

هاي پيشين در تمايز اين پروژه با پروژه شايد وجه

نحوه نمايش نماي ساختمان باشد. عالوه بر اين اين پروژه 

ايجاد کرده   pov.بعدي را در قالب فرمتابتدا ساختار سه

کند. ( تبديل ميpng.سپس آن را به حالت نمايش )فرمت 

قابليت نمايش توپوگرافي سطح زمين به همراه عوارض 

هاي و معابر از ديگر مزيتزمين مرجع شده 

OSM2World Maps باشد.مي 

 OSM2World Mapsنمايي از پروژه  -50شکل 

هاي اين عدم پوشش سراسر جهان يکي از کاستي

باشد. اين پروژه همچنين فضاي داخلي پروژه مي

ها را پشتيباني نکرده و امکان مسيريابي در آن ساختمان

 .باشدموجود نمي

                                                           
2 http://maps.osm2world.org 
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 Osm2x3d1 پروژه -3-1-8

به  OSMتبديل اطالعات  Osm2x3dايده اصلي پروژه 

تنها شامل نماي بيرون بعدي است که نهگراف نمايشي سه

ها را نيز پوشش ساختمان شود، بلکه محوطه درون ساختمان

است مراحل ساخت  x3dها نمايشي دهد. فرمت خروجي داده

 ده شده است. نمايش دا 55فرمت داده خروجي در شکل 

بوده و از فناوري  ++Cزبان برنامه نويسي اين پروژه 

WebGL گيرد. اين پروژه براي نمايش داخل بهره مي

 سازي طبقات ساختمان پرداختهساختمان ابتدا به پياده

سعي شده تا سقف  Osm2x3dاست. همچنين در 

 [.21و23( ]52ها پياده سازي شود )شکل ساختمان

 
 Osm2x3dدر پروژه  x3dمراحل ساخت فرمت  -55شکل

هاي بارز اين پروژه پرداختن به محوطه يکي از مزيت

داخلي ساختمان است. همچنين وجود خروجي با فرمت 

x3d باشد، که فرمتي قوي و سازگار با محيط وب مي

 رود.ازنقاط قوت اين پروژه به شمار مي

 
 الف

 
 ب

 Osm2x3dها در پروژه تماننمايش ساخ -52شکل

                                                           
1 http://web.osm2x3d.net 

ها، چشم پوشي از تمرکز صرف روي نمايش ساختمان

ساير عوارض، بافت نماي ساختمان و توپوگرافي، عدم 

امکان مسيريابي و عدم پشتيباني از نقاط مهم از 

 [.21و23رود ]محدوديت پروژه فوق به شمار مي

 2های آفالينپروژه -3-2

 Kendzi3Dپروژه  -3-2-1

هايي آفالين و پالگيني يکي از پروژه Kendzi3Dپروژه 

بعدي به صورت سه OSMبراي نمايش اطالعات پايگاه داده 

آغاز کرد و  2055باشد. اين پروژه کار خود را در سال مي

پيوسته سعي در تکميل ابعاد نمايشي خود دارد. اين پروژه 

 JOSMصورت پالگين به ويرايشگر گرافيکي  امکان افزودن به

باشد قابل دانلود مي JOSMا دارا بوده و از طريق ويرايشگر ر

ها در سطح [. در اين پروژه امکان نمايش ساختمان22و21]

دوم جزئيات وجود دارد. عالوه بر اين، امکان نمايش تعدادي 

ها در ساختمان نيز در اين پروژه فراهم شده ها و بافتاز سقف

است.  اوا نوشته شدهاين پالگين به زبان ج  (.53است )شکل 

 امکان نمايش نقاط مهم و درختان در اين پروژه وجود دارد.

    

    

    

  
 Kendzi3D [27]انواع سقف و بافت پشتيباني شده در  -53شکل

هاي اين پروژه نمايش بافت ساختمان )از بين از مزيت

 (53هاي موجود در شکل ها موجود( و سقف )سقفبافت

باشد. امکان اضافه کردن نما به پس زمينه در اين پروژه مي

جايي نماي ديد در بين تعبيه شده است. امکان جابه

جايي از نکات قوت ها با دوربين قابل جابهساختمان

Kendzi3D رود. در اين پروژه امکان خروجي به شمار مي

گرفتن از مدل حاصل وجود ندارد. مشکل در پياده سازي 

هاي پيچيده از ن با بافت غير يکپارچه و سقفساختما

 است.  Kendzi3Dهاي موجود در کاستي
                                                           

2 offline 
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 OSM2World1 پروژه -3-2-2

 OSM2WorldMapورژن آفالين  OSM2Worldپروژه 

باشد. اين پروژه به صورت متن باز و رايگان و به عنوان مي

بعدي اطالعات موجود در پايگاه يک مبدل براي نمايش سه

 ،*. povهايشود. اين پروژه از فرمتاستفاده مي OSMداده 

.png  و.obj  پشتيباني کرده و امکان خروجي گرفتن از

ها وجود دارد. فناوري بعدي حاصل به اين فرمتمدل سه

بر مبناي برنامه نويسي جاوا  OSM2Worldمورد استفاده 

استوار  JOGL2هاي نمايشي از قبيل و استفاده از  کتابخانه

ها تا سطح دوم جزئيات به مکان نمايش ساختماناست. ا

( وجود دارد 51ها )شکل همراه سقف هاي ساده ساختمان

[28.] 

هاي مختلف اين پروژه قابل استفاده در سيستم عامل

مانند ويندوز، لينوکس و مکينتاش است و اين يکي از 

باشد. امکان تعويض جهت مي OSM2Worldمزاياي 

افزار تغيير جهت دوربين در نرمنمايش و زاويه ديد با 

وجود دارد. امکان معرفي بافت ساختمان و اضافه کردن آن 

وجود دارد. امکان نمايش  povبه پروژه با استفاده از فرمت 

باشد. هاي اين پروژه ميخطوط نيرو و معابر از ديگر قابليت

ها در اين پروژه پشتيباني نمايش بافت ساختمان و پنجره

 شده است.

 
 OSM2Worldدر  osmنمايي از يک فايل  -51شکل

هاي اين پروژه، نمايش ضعيف يکي از محدوديت

است. همچنين محدوديت  DEMهاي ارتفاعي و مدل داده

هاي در حجم فايل نمايشي از ديگر محدوديت

OSM2World باشد.مي 

                                                           
1 http://osm2world.org/ 

2 OpenGL bindings for Java 

 های موجودبررسي و مقايسه پروژه -4

هايي که به نمايش کثيري از پروژه در بخش قبل تعداد

 OSMبعدي اطالعات داوطلبانه موجود در پايگاه داده سه

پرداخته اند، معرفي شد و خصوصيات منحصر به فرد هر 

کدام مورد بررسي قرار گرفت. اين بخش به مقايسه اين 

پردازد. براي اين منظور تعدادي ها با يکديگر ميپروژه

قابل  5است که در جدول  معيار در نظر گرفته شده

باشد. معيار هاي مذکور جزوه معيارهاي پر مشاهده مي

 باشد.بعدي شهري ميهاي سهکاربرد در ارزيابي مدل

وب قابليت استفاده هاي آنالين تحتمزيت وجود پروژه

ها با داشتن صفحه مرورگر اينترنت و امکان استفاده از آن

هاي متفاوت و پلت فرمها ها در سيستم عاملاز اين پروژه

، OSMهاي آنالين از قبيل باشد. حال آنکه در پروژهمي

MapSurfer ،Glosm  و ... به علت محدوديت در سرعت و

هاي با حجم کم و محدود قابليت حجم باند اينترنت داده

به  OSM2Worldو Kendzi3D نمايش دارند. در پروژه 

محدوديت در  ها را بدونتوان دادهعلت آفالين بودن مي

ها به پلت فرم خاص و نرم حجم نمايش داد ولي اين پروژه

 هاي جانبي براي نصب و اجرا نياز دارند.افزار

، Glosmامکان تغيير درکدهاي برخي پروژها از قبيل  

OSMBuilding  وOpenMap Surfer شود که سبب مي

ها مطابق با نياز خود ابزاري هر کاربر بتواند در اين پروژه

اضافه يا کم کند. همچنين امکان مشارکت در تکميل 

ها را هاي مذکور، براي بهبود هرچه بيشتر آننواقص پروژه

هايي که اغلب ماهيت سازد. از طرف ديگر پروژهفراهم مي

 تجاري دارند متن باز نيستند.

يکي از موارد مهم ديگر در به واقعيت نزديک تر شدن 

ها جع بودن مدلبعدي شهري زمين مرهاي سهمدل

، OSM-3Dهايي از قبيل باشد. مزيت پروژهمي

OSMBuilding هايي که زمين مرجع هستد و بقيه پروژه

بعدي  ها پس از سهاين است که عوارض و ساختمان

 OSMسازي، در جاي خود و روي پاي ساختمان در نقشه 

( نيز EDMگيرند. وجود مدل  رقومي ارتفاعي )قرار مي

کاربر برداشت مناسبي و واقعي تري نسبت  شودباعث مي

 کند داشته باشد.به مدلي که مشاهده مي

ها در بخش بعدي جدول اشاره به نمايش ساختمان

سطوح جزئيات مختلف دارد که يکي از موارد مهم در 

بعدي هاي سهباشد. تمام پروژهبعدي شهري مينمايش سه

81



 

ژه
رو

ي پ
ياب

رز
ا

سه
ي 

ساز
دل

ي م
ها

ي
کان

ت م
عا

طال
ر ا

ي ب
تن

مب
ي 

هر
 ش

ي
عد

ب
...

 

ن را به مذکور توانايي نمايش سطح اول جزئيات ساختما

سطح دوم جزئيات که شامل   طور کامل دارا هستند.

باشد براي نمايش سقف و درب و پنجره ساختمان مي

اند. طبق اطالع راحتي بيشتر در جدول از هم تفکيک شده

بعدي اتوماتيک مبني بر نويسندگان تا کنون هيچ پروژه سه

نتوانسته است تمام انواع  OSMاطالعات داوطلبانه 

هاي موجود را پشتيباني کند. در بين پروژههاي سقف

ها در زمينه پياده از باقي پروژه Kendzi3Dموجود پروژه 

سازي سقف بهتر عمل کرده و مجموعه وسيع تري از انواع 

(. هيچ کدام از 53کند )شکلسقف را پشتيباني مي

ها را هاي موجود امکان نمايش اتوماتيک پنجرهپروژه

و  Kendzi3Dاي در دو پروژه ليهنداشته ولي کارهاي او

OSM2World  صورت گرفته است. در خصوص بافت و

 Kendzi3D ،OSM2Worldهاي نماي ساختمان هم پروژه

هاي متداول تعدادي از بافت OSM2WorldMapو 

کنند ولي هنوز تا پشتيباني ساختمان را پشتيباني مي

 کامل بافت ساختمان راه زيادي باقي است. نمايش محوطه

( هم از موارد مهم در مسائلي از LoD4داخلي ساختمان )

رود قبيل مسيريابي داخلي و مديريت بحران به شمار مي

شگاه تنها براي ساختمان دان OSM-3Dکه در پروژه 

 .هيدلبرگ پياده سازي شده است

  OSMهاي سه بعدي موجود براساس اطالعات مقايسه پروژه -5جدول

 ((-( و  عدم پشتيباني )-يباني متوسط )+/)پشتيباني کامل )+(، پشت
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 سیستم                            

 

 معیار مقايسه                

- - + + + + /+- + + 
/+

- 
 تحت وب

 متن باز - + + + - - - - - -

 زمين مرجع + + + + - + + - + -

+ - + + + + - - - + EDM (LoD0) 

+ + + + + + + + + + LoD1 

/+- /+- /+- /+- /+- /+- - - - 
/+

- 
 سقف

 در و پنجره - - - - - - - - - -

 بافت و نما - - - - - - -+/ - -+/ -+/

- - /+- - - - - - - 
/+

- 
LoD4 

 معابر + + + + + + + - - +

 درختان و پوشش گياهي + - -+/ - + + + - - +

+ - - + + + - - 
/+

- 

/+

- 
 عوارض شهري

 خروجي مدل - - - - - - - - - +

 مسيريابي + - - - - + - - - -

 پوشش سراسري + - + + + + - - -+/ -+/

هاي مذکور به غير از دو پروژه تقريباً تمام پروژه

Kendzi3D  و Osm2x3d  قابليت نمايش محدوده

ها )به جز پروژه ها و معابر به همراه اسامي آنخيابان

Glosm را دارا هستند که اين قابليت نقش مهمي را در )

کند. درک بهتر مدل و واقعي تر بودن نمايش مدل ايفا مي

نمايش درختان و محدوده پوشش گياهي در بسياري از 

82



  
ري

نش
ي

لم
 ع

ه
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
 ي

شه
نق

ي
دار

بر
 و 

ت
العا

اط
 

کان
م

ي
ره 

ما
 ش

م،
فت

 ه
ره

دو
 ،

3
اه 

د م
ردا

، م
53

31
  

 

 

س
ا

 

 و OSM-3D ،F4Map ،OSG-Mapsها از قبيل پروژه

OSM2World  متداول بوده ولي در خصوص عوارض

ها در شهري از قبيل نقاط مهم، اماکن عمومي و ايستگاه

 هايي وجود دارد.ها از لحاظ تعريف عوارض تفاوتاين پروژه

بعدي مبني بر اطالعات در بين پروژه هاي سه

، تنها امکان خروجي گرفتن از مدل OSMداوطلبانه 

وجود داشته و اين يک  OSM2World بعدي در پروژهسه

شود. در امتياز منحصر به فرد براي اين پروژه محسوب مي

بعدي شهر مسئله مسيريابي و پيدا هاي سهاستفاده از مدل

کردن آدرس در مناطق مختلف شهر بسيار پر کاربرد بوده 

اين امکان به  OSM-3Dو  OSG-Mapsهاي که در پروژه

سير پيشنهادي بر روي مدل صورت ابتدايي با نمايش م

 بعدي وجود دارد.سه

ها مورد در آخر، مسئله مهم ديگري که در اين پروژه

هاي باشد، درصد و مقدار پوشش جهاني پروژهتوجه مي

مذکور است. بديهي است که هرچه پوشش مناطق بيشتر 

باشد امکان استفاده از مدل و جامعيت آن بيشتر خواهد 

 OSM2WorldMapو  Glosm، Osm2x3dبود. به غير از 

بعدي تعداد محدودي از شهرها که تنها به نمايش سه

هاي ديگر تقريبا تمام پوشش خشکي کره پردازند، پروژهمي

ها بعدي در آنکنند؛ البته نمايش سهزمين را پشتيباني مي

تا حد زيادي به ميزان مشارکت مردم در به اشتراک 

 مختلف بستگي دارد.گذاري اطالعات بعد سوم در نواحي 

 

 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -5

هاي شهري بعدي سازي و ايجاد مدلمسئله سه

بعدي مبتني بر واقعيت، از مسائل مهم و مطرح در سه

بعدي به آوري اطالعات سهباشد. جمعجوامع کنوني مي

ويژه در مناطق شهري، اغلب نيازمند صرف هزينه و زمان 

موم مردم و کاربران را به مشارکت بسيار بوده و اين امر ع

هاي اطالعات مکاني داوطلبانه و اضافه در ايجاد پايگاه

هاي مکاني سوق داده کردن اطالعات در بعد سوم به داده

هاي ارزشمند است. از سوي ديگر سعي بر نمايش اين داده

هاي متعددي گرديده است. و داوطلبانه سبب ايجاد پروژه

ها براساس اطالعات دوبعدي و هاي از اين پروژدسته

 کنند.فعاليت مي  OSMبعدي موجود در پايگاه دادهسه

بعدي هاي سهدر اين تحقيق سعي شد تعدادي از پروژه

به همراه ويژگي هاي منحصر به فرد هر يک  OSMمبتني 

معرفي شود. همچنين به بررسي مزايا و معايب هر پروژه و 

خته شد. درحالت کلي هيچ ها با يکديگر پردامقايسه پروژه

بعدي سازي را به طور ها تمام موارد مهم در سهکدام از پروژه

گيرد ولي متناسب به نوع کاربرد و تحليل کامل در بر نمي

هاي موجود استفاده کرد. گرچه توان از پروژهمکاني مي

بعدي کامل و معترف هستيم تا رسيدن به يک پروژه سه

هاي مذکور پيش است ولي پروژه جامع هنوز مسير زيادي در

هاي اوليه در راستاي رسيدن به اين توان به عنوان قدمرا مي

توان به هدف در نظر گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق را مي

هاي حاضر جهت توسعه عنوان منبع غني از وضعيت پروژه

ها و يا ها در تحليلهاي موجود، بهره برداري از پروژهپروژه

 بعدي، در نظر گرفت.وژه جديد سهايجاد پر
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