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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 

، دوربین و همچنین دسترسي يروسکوپژ، GPSتلفن هوشمند مجهز به حسگرهاي مختلف مانند يهادستگاهاستفاده گسترده از آن است. 

 اغلبمحبوب کرده است.  اييندهفزا طوربهاخیر  يهاسالواقعیت افزوده را در  هاييسسرو، باالسرعتبا  سیميب يهاشبکهگوناگون به 

 باشديمباز  هايیطمحو دلیل اين امر مشکالت متعدد در  گیرديمقرار  مورداستفادهکوچک  هايیطمحفعلي واقعیت افزوده در  هايیستمس

مام امکانات از ت توانيم سیستم تجسم تعاملييک  يتوسعهدر . گردديم مبنامکان يافزودهواقعیت  هايیستمسکه باعث توسعه و گسترش 

 سیستم استفاده کرد. يبعدسه هايیستمسدر ترکیب با  يبعدسه يسازمدلمحیط و  يسازمدل، فرآيند GIS ازجملهفعلي  هايیستمس

یت حاضر مفاهیم واقع يمطالعهدر  سازي که حالت پويا داشته و با کاربر در تعامل باشد. يبعدسهيک سیستم جهت  درواقعتجسم تعاملي 

رار ق يموردبررسواقعیت افزوده  يهاچارچوبو رديابي واقعیت افزوده و  سازيیادهپ يهاروشآن با سیستم اطالعات مکاني،  يرابطهافزوده و 

.گیرديم

رديابي يهاروش، واقعیت افزوده يهاچارچوب، اطالعات مکانيسیستم واقعیت افزوده،  واژگان کلیدی:

نويسنده رابط*
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 مقدمه -1

مختلفي از تجسم و واقعیت مجازي  يهانمونه درگذشته

است. آموزش خلبانان،  شدهاستفادهجهت بسیاري از اهداف 

شهري و در  يزيربرنامهصنعت بازي و سرگرمي، معماري و 

مختلف از  يهانمونهاخیر تجسم محیط،  يهاسال

است. واقعیت افزوده فناوري  يآورفنمختلف اين  يهابرنامه

 يهصحنترکیبي از  عنوانبهديگري از اين تجسم است که 

توسط  یدشدهتولمجازي  يصحنهو  شدهمشاهدهواقعي 

از دنیاي  ياصحنهرايانه است که در آن اشیا مجازي بر روي 

معتقد است که واقعیت  Vallino ].6[گیرنديمواقعي قرار 

در نظر  جانبههمهيک سیستم  عنوانبه توانديمافزوده 

که واقعیت افزوده  اندکردهگرفته شود و محققان پیشنهاد 

است. او همچنین  هاحوزهدر بسیاري از  يحلراه عنوانبه

ا به معناي انطباق اشی يسادگبهنشان داد که واقعیت افزوده 

 ت، که جهباشدينمگرافیکي بر روي ديدي از دنیاي واقعي 

بین  يرابطهانجام دقیق اين فرآيند نیاز به دانش دقیقي از 

عي، ديد دوربین و کاربر براي دنیاي واقچهارچوب مرجع 

 طوربهاز طرف ديگر سیستم اطالعات مکاني . ]2[باشديم

و مديريت  يسازمدل، درک، وتحلیليهتجزجهت  اييندهفزا

گرافیک  هايیکتکن. ]9[شوديماستفاده  زيستیطمح

 يبعدسه GIS هايیستمسدر  ياگسترده طوربهکامپیوتري 

تجسم داده و بهبود تعامل کاربر با داده استفاده  منظوربه

و ارتباط آن به  GPSعالوه بر اين با استفاده از . ]4[شوديم

بیشتري را در اين  هايیتقابل، يبعدسه GIS يهامدل

ه انسان وابست هايیتفعال کهييازآنجا. کنديمزمینه فراهم 

است، ادغام فناوري  هازمان يهمهبه اطالعات مکاني در 

توسعه بسیار ضروري و مهم است.  GISواقعیت افزوده با 

واقعیت افزوده از ابتدا شامل چند فاز بوده است: واقعیت 

در محیط بسته، واقعیت افزوده واقع  هايانهراافزوده بر روي 

باز و واقعیت افزوده بر روي در فضاي  خودکالهبر 

از  يجتدربههمراه در فضاي باز. اين برنامه  يهادستگاه

در ترکیب با صنعت  يافزارنرمنمايش سنتي به  يکيک

پس از  GISسنتي  يهابرنامه .]1[است شدهيلتبد

بر روي نقشه نمايش داده  يدوبعد صورتبه وتحلیليهتجز

ند دانش مکاني آشنا نیست کاربراني که با حالينباا، شدنديم

درک صحیحي از نقشه و اطالعات مکاني ندارند و حتي 

پیچیده  هايیطمحکارشناسان اين حوزه جهت تشخیص در 

 GIS يتوسعهاخیر با  يهاسالبا مشکل مواجه هستند. در 

 يجابهمجازي از محیط واقعي  يبعدسه يهامدل، يبعدسه

زمان  باگذشت. ]7[شوديمدوبعدي به کار گرفته  يهانقشه

بر روي  GISکاغذي از طريق  يهانقشهاطالعات مکاني از 

همراه  GISبه نسل فعلي از  يتدرنها، و GISبه وب  هايانهرا

ي کاغذ يهانقشهکاربر از  يهاتجربهاست.  يافتهتکامل

جسم و ت افتاديمکامل در يک دنیاي فیزيکي اتفاق  طوربه

، اطالعات هايانهرابود. با ظهور  محدودشدهاطالعات مکاني 

مکاني در فضاي مجازي نمايش داده شد که در آن بسیاري 

در دنیاي واقعي  یرممکنغدشوار و  هايیاتعملاز 

نسل اول دستورات خطي رابط کاربري . ]99[شد يرپذامکان

GIS کامپیوتري با  يهابرنامهتعامل کاربر با  يواسطهبه

با رابط گرافیکي کاربر و سپس با  هامتناز  درپييپخطوط 

مجازي و میدان  رويیادهپبا  يبعدسهمجازي  هايیطمح

اگرچه اين رابط جديد درک  .ديد چشم پرنده جايگزين شد

کاربران را از اطالعات مکاني افزايش داده است، هنوز هم 

براي عموم افراد و  استفادهقابلکه  ترملموسنیاز به رابط 

با . ]99[سان با محیط و اشیا مکاني استافزايش تعامل ان

ک ي رسديممانند واقعیت افزوده به نظر  هايييفناورظهور 

ه نزديک ب اييندهآجديد براي رابط کاربر مکاني در  يدوره

واقعیت افزوده با ترکیب دنیاي  هايیستمسوجود بیاورد. 

در تعامل با اشیا  يترملموسواقعي و مجازي، تجربیات 

فصل دوم به  در .آورديمقعي با کاربر به وجود دنیاي وا

بررسي مفاهیم واقعیت افزوده، فصل سوم به انواع 

و فصل چهارم  هاآن سازيیادهپواقعیت افزوده و  هايیستمس

 هاآنواقعیت افزوده و مقايسه  يهاچارچوببه برسي 

 . پردازديم

 واقعیت افزوده -2

واقعیت افزوده، فناوري است که در آن اشیاء مجازي در 

 رندگیيميک محیط واقعي و در کنار ساير اشیاء واقعي قرار 

با تلفیق رايانش،  کنديم. اين فناوري به ما کمک ]3-8[

 هايدهپدفناوري نمايش با محیط واقعي، درک بهتري از 

بین  اييدهپدواقعیت افزوده،  6داشته باشیم. در شکل

واقعیت مجازي و محیط واقعي محض است که در واقعیت 

مجازي کاربر درکي از دنیاي واقعي ندارد و در محیط مجازي 

 . ]8-61[استورغوطهبه کمک رايانه  یدشدهتول
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واقعیت ترکیبی 

محیط واقعی واقعیت افزوده م ا  افزوده  محیط م ا ی
 ]8[واقعیت افزوده يمحدودهنمايش  -6شکل

اخیر  يدههجالب در  هاييفناورواقعیت افزوده يکي از 

 یداکردهپسیار نمود  يهادستگاهدر  يژهوبهاست که 

 يهاحوزهفناوري، استفاده از آن در  يتوسعه. با ]66[است

در  هابینيیشپمختلف فراگیر شده است و از طرفي طبق 

واقعیت  يهابرنامهمیلیون نفر از  211بیش از  2168سال 

يک سامانه بايد . ]66[افزوده استفاده خواهند کرد

نظیر زير داشته باشد که بتوان به آن واقعیت  هايييژگيو

 افزوده گفت:

ترکیب يا تلفیق: بايد ترکیب محیط واقعي و شئ مجازي 

آمیخته در کنار هم  صورتبهرايانه را  یلهوسبه یدشدهتول

داشته باشیم، براي اين کار بايد از نمايشگرهاي خاصي 

 زيرا نمايشگرهاي استفاده نمود که قادر به اين کار باشند،

انه راي یلهوسبهتصاوير مجازي معمولي تنها قادر به نمايش 

  .]3[هستند

تثبیت)تطبیق( در سه بعد: در واقعیت افزوده يک 

 بر اساسهمبستگي منطقي بین اشیاء واقعي و مجازي 

مطرح است که امکان قرار گرفتن  هاآنهندسي  يرابطه

اشیاء واقعي اشیاء مجازي در مکان مناسب نسبت به 

 . ]3[کنديمرا فراهم  يبعدسه صورتبه

 يدبعسهتعامل بالدرنگ: کاربر بايد بتواند با اشیاء 

ارتباط بالدرنگ برقرار کند و شئ مجازي نیز در  یدشدهتول

بالدرنگ تغییر وضعیت دهد. براي  صورتبهکاربر  اثر حرکات

مثال کاربر بتواند درب خودروي مجازي را باز کند و درب 

 . ]3[نیز بايد حالت باز شدن را به خود بگیرد

Vallino  واقعیت افزوده را ترکیب  هايیستمسهدف از

 شدهیدتولتعامالت دنیاي واقعي با تعامالت حاصل از دنیاي 

 بر روي دنیاي واقعي نشان کامپیوتر دانست که يیلهوسبه

در تحقیق خود به اين نکته  Wagner. ]2[شونديمداده 

واقعیت افزوده انجام  يینهدرزماشاره کرد که تحقیقاتي که 

کامپیوتري کمک  يهارابطبايد به پشتیباني از  شوديم

اقعیت و هايیستمساز دنیاي افزوده،  يشيبرنماکنند و عالوه 

 .]69[نیز فراهم کنند هابرنامهه ساير افزوده بايد يک رابط ب

تعاريف ابتدايي و  ]62-69-64-61[بر طبق تحقیقات

. بر طبق اين دهنديمواضحي از واقعیت افزوده را ارائه 

به اين صورت تعريف  توانيمتحقیقات واقعیت افزوده را 

واقعیت افزوده ترکیبي از يک ديد از واقعیت با "کرد: 

محتواي مجازي است که در زمان آني تعامالت و مشاهدات 

. در اين تعريف منظور از "با دنیاي واقعي را بهبود بخشد

مجازي نمايش  صورتبهمحتواي مجازي، اطالعاتي است که 

یت واقع هايیستمسیح . در رابطه با کارايي صحشوديمداده 

گرفتن -6مهم را بايد در نظر گرفت:  يمسئلهافزوده دو 

تطبیق کردن واقعیت با محتواي مجازي.  -2موقعیت و سو 

رديابي و ثبت در نظر  عنوانبهاين دو مسئله را به ترتیب 

  .]64[گیريميم

 ردیابی 

موقعیت و سو دستگاه و يا  یريگاندازهدر رديابي هدف 

واقعیت افزوده  يهابرنامهاينکه  منظوربه. کاربر است

کار کنند، اين فرآيند نیاز است با دقت و تا جايي  يدرستبه

 که ممکن است در زمان آني انجام شود.

 تثبیت 

در اين مرحله، نگهداري واقعیت و تطبیق محتواي 

آيند فر دقتبهمجازي به آن است. دقت فرآيند ثبت وابسته 

 رديابي است.

 واقعیت افزوده هاییستمسانواع  -3

 رنظصرفواقعیت افزوده را  هايیستمسر اين تحقیق د

 سیستم سازيیادهپ، از جهت نوع مورداستفاده افزارسختاز 

 .کنیميم يبنددستهزير  صورتبهو روش رديابي 

 سا ییادهپنوع  -3-1

به سه  سازيیادهپ ازلحاظواقعیت افزوده  يهابرنامه

، بدون نشانه و مبتني بر مدل دارنشانه يدسته

 هاآنکه در ادامه به تشريح هر يک از  شدهيبنددسته

 .شوديمپرداخته 

 دارنشانه 

 يبرنامهواقعیت افزوده مانند دو  يهابرنامه اولین

]ARTOOLKIT61[  وStudierStube ]67[  ييهانشانهاز 

نقاط منبع  عنوانبهخاص که در میدان ديد برنامه هستند 
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را از طريق دوربین  هانشانهاين  افزارنرم. کننديماستفاده 

تشخیص و موقعیت و سو را با استفاده از آن محاسبه 

از اين فرآيند نشان  گامبهگاممراحل 2. در شکل کنديم

 شدهدادهنشان  2که در شکل  طورهمان.  است شدهداده

ک منبع ويديو نشانه گرها را در ي افزارنرماست ابتدا 

و موقعیت و دوران را از آن محاسبه  دهديمتشخیص 

يک منبع، محتواي  عنوانبه هاداده. با استفاده از اين کنديم

روي منبع جانمايي بر  مجازي با موقعیت و دوران يکسان

. موقعیت و دوران محتواي مجازي مطابق موقعیت گردديم

 .گردديم روزبهو دوران دوربین 

 ]68[ دارنشانهي افزودهواقعیت  -2شکل

 بدون نشانه 

 بر اساسدو تکنیک  صورتبهرديابي بدون نشانه 

ني مبت درروش است. شدهدادهو تطبیق الگو توسعه  حسگرها

ن نمايش در دستگاه تلف يصفحهدوربین و  کهيوقتبر حسگر 

در حال تغییر و دستگاه در حال حرکت است استفاده 

 کنديممشاهده  ثابت صورتبهو محیط را  شوديم

در تطبیق الگو، از الگوهايي در يک تصوير منظم  کهيدرحال

اده تصوير استف يیرندهدربرگبراي تشخیص موقعیت و سو 

 . شوديم

 مبتنی بر حسگر

وقعیت و جهت کاربر يا دستگاه از با به دست آوردن م

را  (FOVتواند میدان ديد)يمها، سیستم یريگاندازهطريق 

پارامترهاي نمايش گرافیکي از  9تعیین کند. در شکل

 .است شدهدادهنشان  در اين فرآيند مورداستفاده

 
 مبتني بر حسگردر  مورداستفادهپارامترهاي  -9شکل

ر ، چهابر حسگر مبتنياستفاده از تکنیک  منظوربه

تیلت  -9 دستگاه سو -2موقعیت  -6 یاز است:موردنپارامتر 

 چرخش. -4

توانند به ترتیب با استفاده از يک تکنیک يماين پارامترها 

قطب نماي ديجیتال، و يک حسگر چرخشي يابي، يکیتموقع

محاسبه شوند. مزيت اين روش در اين است که محیط با 

شود و همچنین مستقل از محیط ينمو الگوها تلفیق  هانشانه

ي حسگرها از هر دادهي آورجمعاست و دستگاه بايد به قادر 

 يک از حسگرهاي داخلي و خارجي باشد. 

 تطبیق الگو

 دارانهنشرويکرد تطبیق الگو مشابه با رويکرد رديابي 

با الگوهاي منظم در تصاوير جايگزين  هانشانهاست، اما 

تجاري براي اضافه  يهابرنامه. از اين روش بیشتر در شوديم

سنتي، مانند مجله، آگهي و غیره به محیط  يهارسانهکردن 

 . شوديماستفاده 

 مبتنی بر مدل 

تشخیص اشیا  بر اساساين نوع از واقعیت افزوده 

 . به اينکنديماست، کار  شدهشناختهکه از قبل  يبعدسه

از يک شئ خاص  يبعدسهصورت که از قبل يک مدل 

ني سیستم تنها زما و شوديمو به سیستم معرفي  شدهساخته

وضعیت دوربین و عمق تصوير خواهد بود  قادر به تشخیص

را مشاهده کند. در برخي  شدهشناختهکه آن مدل از قبل 

واقعیت افزوده مبتني بر مدل را جز  ]63[تحقیقات مانند 

 کنند. اين نوع ازيمي بندطبقههاي بدون نشانگر یستمس

از انواع قبلي است به  ترناشناختهواقعیت افزوده جديدتر و 

همین دلیل در بسیاري از تحقیقات انواع واقعیت افزوده را 

کنند. يمتقسیم  با نشانگري بدون نشانگر و دودستهتنها در 

 .است شدهانجاماي بین اين سه روش يسهمقا 6در جدول
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 سازيیادهپي هاروشمقايسه بین انواع  -6جدول 
 معايب مزايا سازيیادهپنوع 

 با نشانگر

در اجرا و  باالسرعت

سازي و سريع ، یادهپ

در اجراي  قدرت کافي

ثبت و رديابي صحیح 

، توانايي ]21[و دقیق 

کار با منابع 

محاسباتي 

 ]63[محدود

پردازش یشپنیاز به 

 ،]63-26[در محیط

عدم توانايي استفاده 

در محیط جديد و 

، عدم ]26[ناشناخته

 اندازچشمتطابق با 

ي افزودهواقعیت 

 ]63[موبايل

 بدون نشانگر

در  استفادهقابل

، عدم نیاز به جاهمه

پردازش در یشپ

محیط، مطابق با 

ماهیت واقعیت 

 افزوده موبايل

نیاز به توان 

، ]1[محاسباتي باال

 يین در اجرا وپاسرعت

سازي، سخت یادهپ

بودن انجام ثبت و 

 صحیح طوربهرديابي 

مبتني بر 

 مدل

توانايي انجام بخشي 

 صورتبهاز پردازش 

، سرعت ]21[آفالين

بیشتر نسبت به 

، ]63[بدون نشانگر

 کاربرپسند

عدم توانايي استفاده 

در محیط جديد و 

، ]21-26[ناشناخته

يین در پاسرعت

 سازيیادهپ

 

 ردیابیروش  -3-2

وع ن ازنظرواقعیت افزوده را  هايیستمسدر اين تحقیق 

مبتني بر مکان، مبتني بر بینايي،  يدستهچهار رديابي به 

رده ک يبنددستهحسگرها و روش ترکیبي  يبردادهمبتني 

 رديابي يهاروشو سپس در ادامه به تشريح هر يک از اين 

 .شوديمپرداخته  (2)جدول هاآنو مقايسه 

 مبتنی بر مکان 

هاي یوهشیري يکي از کارگبهدر اين روش مکان کاربر با 

آيد. بسته به مکان استفاده که يمرديابي وضعیت به دست 

در داخل و يا خارج از ساختمان باشد، روش انتخابي براي 

جهت  GPSتوان از يمشود. در فضاي باز يمرديابي متفاوت 

رديابي استفاده کرد و در فضاي بسته به دلیل ضعیف شدن 

ي ديگري براي رديابي استفاده هاروشاز  GPS هاي یگنالس

 . برخي از محققان روش رديابي مبتني بر مکان]22[شوديم

 .]29[دهنديمي رديابي با استفاده از حسگرها قرار دستهرا در 

 ي رديابيهاروشمقايسه بین انواع  -2جدول
 معايب مزايا سازيیادهپنوع 

 مبتني بر مکان

 موبايل افزوده واقعیت ماهیت با مطابق

 یازموردن سنسورهاي انواع وجود دلیل به(

، امکان استفاده ]21[ )هوشمند هاييدرگوش

 در داخل و خارج از ساختمان

يي تنهابهکه يدرصورتعدم دقت کافي 

استفاده شود، عدم توانايي تصحیح خطاها 

 ]27[پويا صورتبه

 مبتني بر بینايي
، عدم ]29[پويا صورتبهتوانايي تصحیح خطاها 

 ]29[وجود خطا

ي موبايل، افزودهيین براي واقعیت پاسرعت

سازي، عدم مقاومت در برابر یادهپسخت بودن 

 ]29[حرکت سريع

 حسگرمبتني بر 

 موبايل افزوده واقعیت ماهیت با مطابق

 یازموردن سنسورهاي انواع وجود دلیل به(

، امکان استفاده ]21[ )هوشمند هاييدرگوش

 ]22[در داخل و خارج از ساختمان

 میزان سنسورها روي ماهیتي مشکالت

گذارد، وجود خطاهاي يماثر  رديابي صحت

رديابي در داخل  ، سختي انجام]21[احتمالي

عدم توانايي تصحیح خطاها ، ]22[ساختمان

 پويا صورتبه

  --- ]29[ديگر يهاروشرفع مشکالت  روش ترکیبي

 مبتنی بر بینایی 

ي حوزهو همکارانش، تحقیقات  zhouي گفتهبر طبق 

ي مبتني بر بینايي قرار هاروشعمده بر روي  طوربهرديابي 

 متوالي صورتبهدر اين روش تصاوير و يا ويديو . ]24[دارند

و با استفاده از  شوديمدر دوربین تلفن همراه ساخته 

 .گردديمپردازش تصوير براي رديابي استفاده  هاييتمالگور

ي واقعیت افزوده با استفاده از اين روش برنامهچندين 

 هاآناز  هرکداماما  اندشدهسازي یادهپرديابي 

تا سیستم بتواند  اندکردهيي را در برنامه اعمال هايتمحدود

ا به ر افزارنرماينکه  ازجملهصحیح و سريع کار کند.  طوربه

تا کنترل بیشتري  اندکردهمحیط داخلي ساختمان محدود 

 .]21[بر روي آن باشد
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  ی حسگرهابردادهمبتنی 

ي واقعیت افزوده از حسگرهاي هابرنامه بسیاري از

ي تلفن هوشمند براي رديابي هادستگاهموجود بر روي 

و  GPS، شتاب سنج، نماقطبکنند. حسگرهاي يماستفاده 

ي در استفاده و در ادغام با يکديگر کمک راحتبه... با توجه 

هاي واقعیت یستمسبسیار زيادي به رديابي صحیح در 

. اما در اکثر تحقیقات فقط به استفاده ]21[کننديمافزوده 

ي ديگر هاروشحسگرها اکتفا نشده و اغلب با ي هادادهاز 

ي هاروشي دستهدر  صورت يناشود که در يمبه کار گرفته 

 گیرد.يمترکیبي قرار 

 روش ترکیبی 

اال ي بهاروشروش رديابي ترکیبي، از ترکیب هر يک از 

از ترکیب  ]26[در تحقیق  .]21[آيديمبا يکديگر به وجود 

رها ي حسگدادهروش رديابي مبتني بر بینايي و استفاده از 

ي هاروشاي بین انواع يسهمقا 2است. جدول  شدهاستفاده

دهد. مراحل انجام يک سیستم واقعیت يمرديابي را نشان 

 است. شدهدادهنشان  4افزوده در شکل

 
مراحل انجام يک سیستم واقعیت افزوده -4شکل

 واقعیت افزوده یهاچارچوب -4

 واقعیت يافزارهانرم ساختار شدهیانب مطالب بر بنا

 براي آشکار نیازي به مختلف کاربردهاي افزوده براي

 ساخت ديگر سوي از است شدهيلتبد دهندگانتوسعه

 يافزارنرم چارچوب و بستر به بدون اتکا ييافزارهانرم چنین

. ]21[است ايیچیدهپو  یرگوقت بسیار کار مناسب

واقعیت  يهابرنامه يتوسعهجهت  هاچارچوباز  يطورکلبه

 يهاهبرنام يتوسعهو  يسيکد نوکه  گردديمافزوده استفاده 

 صورت يراحتبه هاچارچوبواقعیت افزوده با استفاده از اين 

 تولید براي بسیاري يافزارنرم يهاچارچوب .گیرديم

  دارند. وجود افزوده کاربردي واقعیت يهابرنامه

Huang  هاييژگيو از تعدادي و تاريخچهو همکارانش 

 برنامه توسعه براي که يسينوبرنامه از قبیل زبان هاچارچوب

 هنگام در که تفسیر زبان و ،روديم کار به در چارچوب کاربردي

 از استفاده براي و هندسي يهامدل حاوى مجازي یلشيتشک

 را است محیط در واقعى ظاهر يک ايجاد منظوربه سايه رنگ

 شدهداده نشان 9شماره جدول در آن که نتايج کردند بررسي

به همراه بستر  هاچارچوبتعدادي از  4جدول شماره .]21[است

 1است و همچنین در جدول شماره  شدهدادهپشتیباني توضیح 

 1جدول شمارهاست.  شدهدادهشرح  هاچارچوبهاي اين يژگيو

نوع رديابي، نوع  ازلحاظي واقعیت افزوده را هابرنامهتعدادي از 

 دهد.يمي قرار موردبررسسازي و مکان استفاده یادهپ

 يسينوبرنامهزبان  اساس بر هاچارچوب ييسهمقا -9جدول

 زبان تفسیر يسينوبرنامهزبان  افزارنرم
Studierstube C++ Open GL/ES 

UMAR Web Script Open GL 
Tinmithevo5 C++ Open GL 

DWARF C++, java VRML/ Open GL 
KHARMA KML-Web Script Open GL/ ES 
ALVAR C++ Third-part graphical libs 
AndAR java Open GL 

DroidAR java Open GL 
Graft C# Direct 3D 
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 و بستر پشتیباني هاچارچوب -4جدول 
 بستر پشتیباني چارچوب

ALVAR آيفون -اندرويد  –لینوکس  -ويندوز 

GeoAR اندرويد 

SLARToolkit ويندوز سیار 

ARUco  ويندوز -لینوکس 

BazAR  يونیکس -ويندوز 

BeyondAR اندرويد 

DroidAR اندرويد 

AndAR اندرويد 

ARToolkit  آيفون -اندرويد 

Mixare  آيفون -اندرويد 

Metaio SDK  وب -آيفون  –اندرويد 

Xloudia  ويندوز موبايل -آيفون –اندرويد 

Qualcomm Vuforia  آيفون -اندرويد 

Goblin XNA  ويندوز موبايل -اندرويد 

Studierstube ES  ويندوز موبايل -اندرويد  

 ]27-28-23-91-96[ هاچارچوببررسي ويژگي  -1جدول

 نام
ي 

ياب
رد

سه
عد

ب
ئ

 ش
ي

 

و
ي

ژگ
ي

ي
یع

طب
ي 

ها
 

G
P

S
 IM

U
 

ت
عی

وق
ر م

ي ب
تن

مب
 

ر 
ي ب

تن
مب

انه
نش

ذار
گ

 

ي
صر

ي ب
جو

ست
ج

 

ت
ور

 ص
ص

خی
تش

نه 
زو

 اف
 با

ي
گار

ساز
 

ALVAR - چندگانه گذارنشانه - - - دارد - - - 

GeoAR - - - - - - - - بلي 

SLARToolkit - - - - - چندگانه گذارنشانه    

ARUco - - - - - 6124 گذارنشانه - - - 

BazAR - - - - تشخیص طرح - بلي بلي  

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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 ]92 [واقعیت افزوده يهابرنامهتعدادي از  -1جدول

 سازيیادهپهدف از  مورداستفاده مکان روش رديابي سازيیادهپ نوع نام برنامه

Wikitude سرگرمي فضاي باز مکان بدون نشانگر 

Plane Finder AR سرگرمي فضاي باز مکان بدون نشانگر 

Worksnug سرگرمي فضاي باز مکان بدون نشانگر 

SekaiCamera سرگرمي فضاي باز مکان بدون نشانگر 

Paper4D سرگرمي فضاي باز و بسته ترکیبي با نشانگر 

Attack Alien بازي فضاي باز و بسته حسگر بدون نشانگر 

Live Butterflies بازي فضاي باز و بسته حسگر بدون نشانگر 

AR Basketball سرگرمي و آموزش بستهفضاي  ترکیبي با نشانگر و بدون نشانگر 

LearnAR Resource 
centrer 

 آموزشي فضاي بسته ترکیبي با نشانگر

Fetch lunch rush آموزشي فضاي بسته ترکیبي با نشانگر 

Zooburst آموزشي فضاي بسته ترکیبي با نشانگر 

  گیریی هنت -5

و  هدف از اين تحقیق بررسي مفاهیم واقعیت افزوده

و مقايسه و بررسي  آن با سیستم اطالعات مکاني يرابطه

 يهاچهارچوبو  رديابيو  سازيیادهپ يهاروشانواع 

واقعیت افزوده يک فناوري است که واقعیت افزوده است. 

در آينده فراهم  GISجديد براي  يکاربريک رابط  توانديم

و رابطه با سیستم اطالعات  هامؤلفهمفاهیم،  يالعهمطکند. 

 هايیستمس فردمنحصربهمکاني و پیگیري نیازهاي 

بر برخوردار است.  يتوجهقابلاطالعات مکاني از اهمیت 

 يگستردهاخیر در حسگرها و کاربرد  هايیشرفتپ اساس

و  GIS  يهامدل یريکارگبههمراه،  يهاتلفن در هاآن

پیشرفت در تعیین موقعیت فضاي باز و بسته، حسگرهاي 

 زيادي را به خود يهاتوجهحسگر مغناطیسي  يژهوبهمختلف 

 يهاروشمزاياي   ينترمهماز  يکييناجلب کرده است. که 

 GIS يهاجنبهيکي از  مبتني بر حسگر نسبت به بقیه است.

واقعیت افزوده را جهت  هايیستمس توانديمکه 

مکاني مختلف توانمند کند و از سوي  هايوتحلیلهيتجز

ديگر نمايش اطالعات مجازي و نتايج آنالیزهاي مکاني مانند 

 يهاگاماز  مبنامکان يافزودهپیدا کردن مسیر در واقعیت 

اين فناوري در آينده است. همانند هر تکنولوژي در حال 

هوشمند با  يهاتلفن يافزودهرشد ديگري، واقعیت 

و موانع زيادي روبرو است که يکي از اين  هايتودمحد

مشکالت انتخاب بهترين چارچوب واقعیت افزوده است. اما 

 يادزاحتمالبهالينحل نبوده و  هايتمحدوداز اين  يکیچه

نزديک رفع خواهند شد. همانند کامپیوترها و  اييندهآدر 

زندگي ما شدند،  درروشهوشمند که باعث تغییر  يهاتلفن

 یرأثتبايد انتظار داشت که در آينده فناوري واقعیت افزوده 

اطر خ يرابهزما داشته باشد.  يروزمرهبسیار مهمي در زندگي 

تلفن هوشمند  يهادستگاهيکپارچه شدن اين فناوري با 

باعث شده است تا هر کاربر عادي بتواند از آن استفاده کند. 

مند تلفن هوش يهادستگاهبه اين صورت هر پیشرفتي که در 

نوع جديدي از  يدبخشنو توانديم، گیرديمصورت 

که در  طورهمانواقعیت افزوده را بدهد.  هايیستمس

، مسئله واقعیت افزوده با نشانگر شدهاشارهقبلي  يهابخش

ه ب هاتوجهاست و در حال حاضر  شدهحليک مسئله  يباًتقر

وع ين نسمت واقعیت افزوده بدون نشانگر جلب شده است. ا

از واقعیت افزوده نیازمند توان محاسباتي بسیار بااليي است. 

هوشمند  يهاتلفنکه  ياگسترده هايیشرفتپ باوجود

 ندتوانينمهوشمند  يهاتلفن، اما هنوز هم بیشتر اندداشته

بالدرنگ پردازش کنند. پس امید  صورتبهداده زيادي را 

، يافزارسخت ازلحاظاست با پیشرفت تجهیزات همراه 

واقعیت افزوده نیز افزايش يابد.  هايیستمسکارکرد 

واقعیت افزوده و  هايیستمسهمچنین جهت پويايي 

درآمدن از حالت يکنواخت و ثابت جهت نمايش اطالعات از 

مفاهیمي همچون بافت آگاهي استفاده کرد که با توجه به 

تي سیستم واقعیت افزوده کاربر، اطالعات متفاو يهابافت

.شان دهدن

8



 
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

شه
 نق

ي
دس

هن
ي م

يج
رو

ت
ره 

ما
 ش

م،
شت

 ه
ره

دو
ي، 

کان
ت م

العا
اط

 و 
ي

دار
بر

4
اه 

ن م
آبا

 ،
69

31
 

 مراجع 

[1] Ghadirian, P., & Bishop, I. D. (2002). Composition of augmented reality and GIS to visualize environmental 
changes. Paper presented at the Proceedings of the joint AURISA and Institution of Surveyors 
Conference.  

[2] Vallino, J. R. (1998). Interactive augmented reality. University of Rochester.  

[3] Raveneau, J. (1988). Burrough, PA (1986) Principles of Geographical Information Systems for Land 
Ressources Assessment. Oxford, Oxford University Press, 193 p. Burrough, PA (1986) Principles of 
Geographical Information Systems for Land Ressources Assessment. Oxford, Oxford University Press, 
193 p. Cahiers de géographie du Québec, 32(85), 76-77.  

[4] Verbree, E., Maren, G. V., Germs, R., Jansen, F., & Kraak, M.-J. (1999). Interaction in virtual world views-
linking 3D GIS with VR. International Journal of Geographical Information Science, 13(4), 385-396.  

[5] Schilit, B., Adams, N., & Want, R. (1994). Context-aware computing applications. Paper presented at the 
Mobile Computing Systems and Applications, 1994. WMCSA 1994. First Workshop on. 

[6] Zhang, X., Han, Y., Hao, D., & Lv, Z. (2015). Preprint ARPPS Augmented Reality Pipeline Prospect 
System. arXiv preprint arXiv:1508.04238  

[7] Lv, Z., Réhman, S. U., & Chen, G. (2013). Webvrgis: A p2p network engine for vr data and gis analysis. 
Paper presented at the Neural Information Processing.  

[8] Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in 
augmented reality. Computer Graphics and Applications, IEEE, 21(6), 34-47. 

[9] Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and virtual environments, 
6(4), 355-385. 

[10] Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS 
on Information and Systems, 77(12), 1321-1329 .  

[11] Marneanu, I., Ebner, M., & Roessler, T. (2014). Evaluation of Augmented Reality Frameworks for Android 
Development. iJIM, 8(4), 37-44. 

[12] Chia, K. W., Cheok, A. D., & Prince, S. J. (2002). Online 6 dof augmented reality registration from natural 
features. Paper presented at the Proceedings of the 1st International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality.  

[13] Wagner, D., Reitmayr, G., Mulloni, A., Drummond, T., & Schmalstieg, D. (2010). Real-time detection and 
tracking for augmented reality on mobile phones. Visualization and Computer Graphics, IEEE 
Transactions on, 16(3), 355-368. 

[14] Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and virtual environments, 
6(4), 355-385. 

[15] Schmalstieg,D.(2001). An introduction to augmented reality. http://www.iswc.ethz.ch/events/tutorials  
/slides_schmalstieg.pdf.  

[16] ARToolworks,Artoolkit. (2009.) http://www.artoolworks.com/. 

[17] Uijtdewilligen, F. (2010). proof-of-concept on Google Android”. University of Twente. 

[18] Gray, N. A. (2004). Comparison of Web Services, Java-RMI, and CORBA service implementations. Paper 
presented at the Proceedings of the 5th Australasian Workshop on Software and System Architectures at 
ASWEC.  

[19] Ziegler, E. (2009). Real-time markerless tracking of objects on mobile devices. B. Sc. Thesis    .  

[20] Paucher, R., & Turk, M. (2010). Location-based augmented reality on mobile phones. Paper presented at 
the Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2010 IEEE Computer Society 
Conference on.  

[21] van Wyk, C. (2011). Markerless Augmented Reality on Ubiquitous Mobile Devices with Integrated 
Sensors . 

[22] Chao, J. T., Pan, L., & Parker, K. R. (2014). Campus Event App-New Exploration for Mobile Augmented 
Reality. Issues in Informing Science & Information Technology, 11, 1-12 . 

[23] Comport, A. I., Marchand, E., Pressigout, M., & Chaumette, F. (2006). Real-time markerless tracking for 
augmented reality: the virtual visual servoing framework. Visualization and Computer Graphics, IEEE 
Transactions on, 12(4), 615-628.  

9

http://www.artoolworks.com/


 

 و 
ي

کان
ت م

العا
اط

در 
ن 

ي آ
ها

رد
ارب

 ک
ه و

ود
فز

ت ا
عی

واق
مح

ط
ی

ي 
ها

شت
پ

ي
بان

ی
ده

نن
ک

 

 

 

س
ا
 

[24] Zhou, F., Duh, H. B.-L., & Billinghurst, M. (2008). Trends in augmented reality tracking, interaction and 
display: A review of ten years of ISMAR. Paper presented at the Proceedings of the 7th IEEE/ACM 
International Symposium on Mixed and Augmented Reality.  

[25] Stricker, D., & Kettenbach, T. (2001). Real-time and markerless vision-based tracking for outdoor 
augmented reality applications. Paper presented at the Augmented Reality, 2001. Proceedings. IEEE and 
ACM International Symposium on.  

[26] Huang, Z., Hui, P., Peylo, C., & Chatzopoulos, D. (2013). Mobile augmented reality survey: A bottom-up 
approach. arXiv preprint arXiv:1309.4413.  

[27] Kao, C.-T., Jan, K.-Y., & Chen, R. (2013). A Cloud-Based Framework to Enhance Augmented Reality. 
Paper presented at the Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS), 2013 Seventh 
International Conference on.  

[28] Butchart, B. (2011). Augmented reality for smartphones.  

[29] Neumann, U., & You, S. (1999). Natural feature tracking for augmented reality. Multimedia, IEEE 
Transactions on, 1(1), 53-64.  

[30] Tsai, S. S., Chen, H., Chen, D., Vedantham, R., Grzeszczuk, R., & Girod, B. (2011). Mobile visual search 
using image and text features. Paper presented at the Signals, Systems and Computers (ASILOMAR), 
2011 Conference Record of the Forty Fifth Asilomar Conference on.  

[31] Bauer, M., Bruegge, B., Klinker, G., MacWilliams, A., Reicher, T., Riss, S., . . . Wagner, M. (2001). Design 
of a component-based augmented reality framework. Paper presented at the Augmented Reality, 2001. 
Proceedings. IEEE and ACM International Symposium on.  

[32] Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A., & Grover, D. (2014). Augmented Reality in education–
cases, places and potentials. Educational Media International, 51(1), 1-15. 

[33] Debevec, P. E., Taylor, C. J., & Malik, J. (1996). Modeling and rendering architecture from photographs: 
A hybrid geometry-and image-based approach. Paper presented at the Proceedings of the 23rd annual 
conference on Computer graphics and interactive techniques. 

 

10




