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افزار جهت استفاده در نرم GISهای بعدی از دادهتولید خودکار مدل سه 

  واقعیت افزوده

 2، محمدجواد رضایی2، احسان عابدی1جوفاطمه سعادت

  يزد دانشگاه علم و هنر - استاديار گروه كامپيوتر 7
saadatjou@sau.ac.ir 

 يزد دانشگاه علم و هنر - گروه كامپيوتر - مهندسي كامپيوتر دانشجوي كارشناسي ارشد 2
abedi.ehsan@yahoo.com 
mj.rezaei@stu.sau.ac.ir 

 (7936اسفند ، تاريخ تصويب 7936 آبان)تاريخ دريافت 

 چکیده

 سمت به هاسازمان دهيگرد باعث آن مانند و گاز و آب ساتيتأس شبکه رينظ هاآن يهارساختيز و شهرها گسترش امروزه

 و يابيباز ره،يذخ داده گاهيپا کي عنوان به توانديم GIS داده پايگاه. كنند حركت GIS داده يهاگاهيپا قالب در اطالعات يسازکپارچهي

 به قادر و شده سازينهيبه يهندس يفضا و يمکان اطالعات يدارا هايداده يمکان داده گاهيپا نيا در. باشد مؤثر و كارآمد اطالعات، ليتحل

 يهاراه نيبهتر از يکي. باشنديم يبعدسه هايدهيپد مانند تردهيچيپ يساختارها و يچندضلع خط، نقطه، مانند يهندس اطالعات شينما

 يطراح منظور نيا يبرا كه ييافزارهانرم كمک با GIS اطالعات يسازيبعدسه. است يبعدسه صورت به آنها شينما اطالعات، نيا شينما

 باشد،يم هاآن يباال يليخ متيق و هاآن با كار يبرا الزم مهارت و دانش داشتن افزارها،نرم نيا يباال حجم مانند يمشکالن يدارا دهيگرد

 بهبود جهت راهکار کي ارائه با مقاله نيا در. شوديم انجام نفر کي توسط و يدست صورت به يساز يبعد سه افزارها نرم نيا در نيهمچن

-نرم معمول هايروش ليتسه و بهبود در يسع افزوده تيواقع يتکنولوژ توسط هاداده نيا شينما و استفاده و GIS يهاداده تجسم

 يها نقشه از كه يورود هايداده شامل GIS داده گاهيپا نخست گام در روش نيا در. است شده GIS اطالعات يسازبعديسه افزارهاي

CAD و استخراج داده گاهيپا از يبعدسه مدل ساخت جهت  ازين مورد اطالعات ادامه در. شوديم ديتول شده ليتشک يفيتوص اطالعات و 

 شده ديتول يبعدسه مدل تيدرنها. گردديم ديتول اطالعات يبعدسه مدل صحنه گراف براساس و Open Inventor كتابخانه كمک با سپس

 روش نيا در شده ديتول مدل. شوديم گذاشته شينما به منظور، نيا يبرا شده يطراح افزوده تيواقع افزارنرم كمک به روش نيا توسط

 کياتومات را يبعد سه مدل روش نيا نيهمچن باشد،يم معمول يهاروش به شده ديتول يهامدل به نسبت يكمتر اريبس حجم يدارا

 خصوص در خاص دانش گرفتن نظر در بدون يكاربر نوع هر يبرا آن از استفاده سهولت روش نيا گريد تيمز نيهم يبرا کنديم ديتول

 .باشديم GIS اطالعات يسازيبعدسه

 GIS ،Open Inventor بعدي سازي،واقعيت افزوده، سه واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1 

وجود هزاران كيلومتر خطوط لوله آب، گاز، مخابرات و  

هاي شهري در محيط نيزم ريدر زمدفون ديگر تأسيسات 

باعث ايجاد يک محيط با تراكم باال شده است. خطا در 

تعيين محل حفاري براي نصب تأسيسات جديد و يا تعمير 

هاي زياد حفاري، تأخير، تأسيسات فرسوده قبلي هزينه

موارد خسارات جاني را به  بعضيخسارت به اموال و در 

قيق و خوب، د سيستمنتيجه داشتن يک  در. همراه دارد

 شود.كارآمد جهت يافتن محل مناسب حفاري احساس مي

هاي كاهش خطاي حفاري استفاده از پايگاه يکي از روش

 GISهاي بعدي از دادهباشد. توليد مدل سهمي GIS7داده 

افزارهاي نيازمند زمان و مهارت الزم براي كار با نرم

 CityEngean و  Autocad map 3Dسازي مانندبعديسه

باشد. مسئله اصلي توليد خودكار يا تا حدي مي

بدون  GISبعدي از پايگاه داده خودكار مدل سهنيمه

سازي براي استفاده در .بعديافزارهاي سهاستفاده از نرم

 باشد.افزار واقعيت افزوده مينرم

در معماري را از  ARGISعملکرد و معناي  [7]در 

رودگاه بيان طريق بيان يک نمونه پروژه ساخت و ساز ف

ک كند. مراحل اوليه ساخت و ساز پروژه شامل تکنيمي

3S2، هاي پردازش واقعيت افزوده، واقعيت مجازي و تکنيک

باشد. در اين روش از اطالعات دنياي تصوير ديجيتال مي

شود. در واقعي براي حركت در دنياي مجازي استفاده مي

افزوده به معرفي سيستمي مبتني بر مکان و واقعيت [ 2]

 GNSS9هاي تأسيسات زيرزميني از طريق براي شبکه

اتحاديه اروپا و با  2222پردازد. اين پروژه تحت افق مي

بودجه كميسيون اروپا براي طراحي سيستمي شامل 

 LARAاست. سيستم  LARAافزار با نام افزار و سختنرم

افزار شامل سخت تركيبي از يک تبلت و يک مجموعه

نما و ژيروسکوپ است و سنج، قطبسنسور موقعيت، شتاب

افزار طراحي شده به زبان جاوا را بر روي سيستم عامل نرم

هاي ورودي اين سيستم بر كند. دادهاجرا مي 8ويندوز 

اي پروژه [9]باشد. در بعدي ميسه GISداده اساس پايگاه

و دانشگاه ميشيگان بر  DTEا با همکاري شركت انرژي ر

 GPSكنومانيک زماني واقعي كه نسبت به  GPSاساس 

                                                           
1 Geographic Information System 
2 RS, GIS and GPS  

3 GPS – GLONASS - Galileo -  BeiDou  

داده مکاني باشد و پايگاهعادي داراي دقت بيشتري مي

سازي گرديده است. سيستم مورد نظر براي استفاده پياده

نما و مانند بر روي بيل مکانيکي مجهز به سنسورهاي مکان

شده است. روش كار اين پروژه به اين صورت آن طراحي 

 CADهاي طراحي شده در فرمت باشد كه ابتدا نقشهمي

تبديل  Shapeبه فرمت فايل  ArcGISافزار توسط نرم

 Googleافزار توسط نرم Shapeگردد، سپس اين مي

SketchUp بعدي تبديل به صورت دستي به مدل سه

ار واقعيت افزوده بر افزشود. مدل توليد شده توسط نرممي

روي نمايشگري كه بر روي كابين راننده نصب گرديده 

 GPS ادغام روي بر اصلي تمركز [4] در قابل نمايش است.

 از ايمجموعه INS. باشدمي خطا كاهش جهت INS و

 باشدمي ژيروسکوپ و سنجشتاب سنسورهاي و كامپيوتر

 اين باشد،مي موقعيت محاسبه حال در مداوم طور به كه

 تعيين در دقت افزايش باعث RTKGPS كمک با مجموعه

 استفاده براي شده طراحي بعديسه مدل. گرددمي موقيت

 به كه باشدمي ساده نمونه يک افزوده واقيعت نمايش در

 توليد سازيبعديسه افزارهاينرم توسط و دستي صورت

 Multi-View ARسيستمي با نام  [5]در  .است گرديده

در حوزه علوم زيست محيطي و مانند آن براي نظارت بر 

هاي مورد نياز هاي مورد نظر طراحي شده است. دادهسايت

محققين از طريق سنسورها و تجهيزات نصب شده در 

سازي ها براي شبيهآيد. سپس از اين دادهسايت بدست مي

سازي در گردد. اين شبيهو مدلسازي سايت استفاده مي

د درک درستي را در اختيار محققين قرار بعضي موار

دهد و اين كار مستلزم حضور محققين در مکان سايت نمي

باشد. وجود مشکالني چون مستقر بودن سايت در نقاط مي

خير باعث گرديده تکنيک طراحي شده از كارايي حادثه

خوبي برخوردار گردد. در اين تکنيک از چندين دوربين 

د ديدهاي مختلف از سايت ثابت و متحرک براي ايجا

هاي توليد شده توسط محققين به استفاده شده است. مدل

افزار واقعيت افزوده بر روي هر توسط نرم 4صورت بالدرنگ

نمايي  7شود.  شکل يک از ديدهاي سايت نمايش داده مي

 دهد.افزار را نشان مياز اين نرم

                                                           
4 real-time 

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_(satellite_navigation)
https://en.wikipedia.org/wiki/BeiDou_Navigation_Satellite_System
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 Multi-View AR ستميس ينما -7شکل 

برداري در مهندسي عمران و نقشه ARبه شرح  [6]در 

پرداخته است. در آن مقاله سه هدف تعريف گرديده است: 

 -2اطالعات تجسم بايد به راحتي قابل تغيير باشند.  -7

هاي واقعي و مجازي بايد قابل فهم آرايش و چيدمان سازه

داده بايد با تجسم تغييرات ايجاد شده در پايگاه -9باشد. 

AR افزار از مار باشد. در ساخت و توسعه اين نرسازگ

استفاده  Studierstubeفريمورک دانشگاه گراتس با نام 

 Transcodingشده است. اين پروژه شامل قسمتي با نام 

داده بر اساس تعريف و هاي پايگاهبراي توليد مدل از داده

باشد. مدل توليدي ساخت يک گراف صحنه به خصوص مي

مربوطه براي نمايش واقعيت افزوده مورد توسط فريمورک 

افزار را در نمايشي از اين نرم 2شکل گيرد. استفاده قرار مي

  دهد.دنياي واقعي نشان مي

 در مهندسي عمران AR نمايي از -2شکل 

تمركز اصلي بر روي واقعيت افزوده در محيط  [1] در

باز و همچنين طراحي دستگاه واقعيت افزوده قابل حمل 

باشد. اين مقاله سه چالش را مورد توجه قرار داده مي

سيستم بايد قابليت محاسباتي كافي را بر روي  -7 است:

يک پلتفرم ارائه دهد كه اجازه كار با باتري تا چند ساعت 

اي باشد كه ارگونوميک دستگاه بايد به گونه -2را بدهد. 

هاي طوالني، بدون خستگي را اجازه كار كردن براي دوره

اين سيستم بايد  -9براي كاربر به همراه داشته باشد. 

در درجه آزادي در زمان واقعي باشد.  6داراي ردگيري با 

براي دستگاه  Vesp’Rاين مقاله ارگونوميک خاصي به نام 

به حاشيه  [8] واقعيت افزوده طراحي گرديده است. در

نويسي در واقعيت افزوده پرداخته است. حاشيه نويسي 

اضافه كردن اطالعات مجازي اضافي به يک شئ فرآيند 

بندي براي باشد. اين مقاله يک طبقهدنياي واقعي مي

دهد، توصيف آنچه حاوي حاشيه نويسي پيشنهاد مي

حاشيه نويسي است و ابعاد مختلف آن كه در آن حاشيه 

بندي تواند متفاوت باشد. با استفاده از اين طبقهنويسي مي

هايي از حاشيه نويسي در سبک توان مشخص كرد چهمي

ها مورد استفاده قرار ها و زمينهانواع مختلف برنامه

بندي اوليه وجود بندي دو دستهگيرد. در اين طبقهمي

هايي كه به طور مستقيم دارد. برخي از حاشيه نويسي

باشد در حالي كه برخي مربوط به شئ حاشيه نويسي مي

باشند. همچنين ديگر تنها به صورت غير مستقيم مي

 در باشد.حاشيه نويسي در اين روش به صورت آنالين مي

ها و افزارها، چالشمبه بررسي واقعيت افزوده، نر[ 3]

پردازد. در اين مقاله ابتدا كارهاي آينده اين تکنولوژي مي

تکنولوژي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي  به مقايسه

دو تکنولوژي مورد  هاي اينها و تفاوتپرداخته و شباهت

كالس  72بررسي قرار گرفته است. در ادامه به ذكر حداقل 

مجزا براي دامنه كاربردهاي واقعيت افزوده پرداخته شده 

ها شامل: پزشکي، نظامي، توليدي، است. اين كالس

سرگرمي، تجسم، روباتيک، آموزش، بازاريابي، زمين 

ريزي ناوبري و مسير، گردشگري، شناسي، برنامه

ها و ريزي شهري، و مهندسي عمران هستند. چالشبرنامه

مسائل از بعد فناوري، پذيرش اجتماعي و قابليت استفاده 

هايي كه در اين زمينه وجود دارد بررسي و محدوديت

 گرو در را تکنولوژي اين اندازچشم مقاله اين. است گرديده

 داندمي نمايشگر و باطري مانند افزاريسخت هايپيشرفت

 است. كرده بينيپيش تکنولوژي اين براي را خوبي آينده و

 و LARA هاي بيان شده به جز سيستمدر كليه روش

ARGIS بعدي استفاده شده در هاي سهتمامي مدل

افزارهاي طراحي افزار واقعيت افزوده توسط نرمنرم

اند. براي رفع اين مشکل بعدي، طراحي و ساخته شدهسه

بعدي به صورت در اين مقاله فرايند ساخت يک مدل سه

 خودكار انجام شده است به طوري كهخودكار يا نيمه 

بعدي نداشته رهاي طراحي سهافزاگونه نيازي به نرمهيچ

 براي ساخت مدل ARGIS و LARAباشيم. سيستم 

كند كه بعدي استفاده ميسه GIS بعدي از پايگاه دادهسه

گونه پايگاه داده هزينه بيشتري توليد و نگهداري اين

هاي دو بعدي دارد. از طرفي اكثر نسبت به پايگاه داده

 دو بعدي استفاده GIS ها در ايران يا از پايگاه دادهسازمان
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كه به صورت دو بعدي  CAD هايكنند يا از نقشهمي 

بعدي رو به سهلذا در مقاله پيش [72-72] .باشندمي

 GIS اطالعات دو بعدي موجود در پايگاه داده سازي

 شود.مي پرداخته

كار انجام شده در اين مقاله استخراج اطالعات مورد 

بعدي از اين توليد مدل سهو  GIS نياز از پايگاه داده

باشد. انجام صورت خودكار يا نيمه خودكار مي اطالعات به

باشد. بخش اول اتصال به پايگاه بخش مي 9اين كار شامل 

-و استخراج اطالعات، بخش دوم توليد مدل سه GIS داده

و  GIS هاي استخراج شده از پايگاه دادهبعدي از داده

عدي توليد شده در باستفاده از مدل سه بخش سوم

 باشد. افزار واقعيت افزوده مينرم

دهي شده است. بخش دوم اين مقاله درچهار بخش سازمان

دهد. ساخت و نمايش واقعيت روش پيشنهادي را شرح مي

گيري و افزوده در بخش سوم آمده است و در فصل آخر نتيجه

 .پيشنهادات جهت انجام كارهاي آينده بيان شده است

 

 پیشنهادیروش  -2

همانطور كه قبال بيان گرديد هدف اصلي توليد مدل 

اطالعات  خودكار است.سه بعدي بصورت خودكار يا نيمه

GIS و سازمان در موجود هايداده پايگاه روي بر درايران 

 را اطالعات اين معموالً كه باشدمي بخصوصي هايشركت

 فرآيند عموم قرار نميگيرد. به همين دليل ما اختيار در

 اجرا و طراحي خود را اطالعات انتقال و داده پايگاه توليد

مطابق چارچوب رويکرد پيشنهادي اين مقاله  .كنيممي

  ميگيرد: در چند گام صورت 9شکل  دياگرام

 GISطراحي و ساخت پايگاه داده : 7ام گ

و  GML، توليد فايل GIS: ارتباط با پايگاه داده 2گام 

 به فرمت استاندارد GMLتبديل اطالعات فايل 

 Openبعدي با كمک كتابخانه : توليد مدل سه9گام 

Inventor بر اساس گراف صحنه 

: ساخت و نمايش واقعيت افزوده با استفاده از 4گام 

 كتابخانه واقعيت افزوده

  دهيم.درادامه هر يک از اين مراحل رابه تفضيل شرح مي

 
 دياگرام مراحل روش پيشنهادي -9 شکل

 انتخاب پایگاه داده مکانی -2-1

پايگاه داده مکاني به كار گرفته شده در اين مقاله 

طراحي و ساخته شده است. اين  ArcGISافزار توسط نرم

هاي طرح جامع، خطوط آب و گاز پايگاه داده شامل نقشه

  باشد.ميمورد بررسي  اي از شهرمنطقه

و استخراج  GISارتباط با پایگاه داده  -2-2

 اطالعات

دسترسي به پايگاه داده و انتقال اطالعات جغرافيايي 

گردد. استاندارد انجام مي GMLمعموالً توسط استاندارد 

GML  استانداردي است براي انتقال اطالعات جغرافيايي بر

داده ساخته شده مراحل براي اتصال به پايگاه . XMLپايه 

 شود.زير انجام مي
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  هاافزار و روش تبدیل دادهانتخاب نرم 

 GISبراي استفاده از اطالعات موجود در پايگاه داده 

باشد كه توانايي ارتباط افزارهايي مينيازمند استفاده از نرم

را داشته باشد. به عنوان  GISكردن با پايگاه داده برقرار

و   AutoCAD Map 3Dافزارهاي نرمتوان به نمونه مي

FME Desktop  اشاره كرد كه عالوه بر توانايي ارتباط با

را نيز  GMLتوانايي توليد فايل  GISانواع پايگاه داده 

باشد. از آنجا مي FME Desktopافزار دارند. انتخاب ما نرم

يابي تأسيسات زيرزميني كه هدف اين پژوهش بهبود مکان

باشد لذا از پايگاه داده تنها فايل ز مياز جمله خطوط گا

GML شود. خطوط گاز از تعدادي خطوط گاز استخراج مي

 تشکيل شده است. ويژگي

ساختار مقادير متناظر با يک لوله در فايل  4 شکل

GML نشان  9گونه كه در شکل دهد. همانرا نشان مي

از دو قسمت اطالعات مکاني و  ويژگيداده شده است هر 

، IDتشکيل شده است. اطالعات توصيفي شامل  توصيفي

 76تا  77باشد )خطوط اليه، نوع لوله، سايز و مانند آن مي

شکل( و اطالعات مکاني نيز مختصات لوله را در سيستم 

 22دهد )خط نشان مي XYZبه صورت  UTMمختصات 

  در شکل(.

 
 استخراج شده براي يک لوله GML فايل -4شکل 

  فایلتبدیل اطالعات GML به فرمت استاندارد 

به صورت يک فايل متني  GMLبراي سهولت كار، فايل 

شود. براي استخراج اطالعات مکاني و در نظر گرفته مي

 توصيفي از اين فايل شبه كد زير در نظر گرفته شده است.

Read Gml_Pipe File; 

Create UTM_Data File for Write Data; 

Do  

Get Layer from GML file; 

Get Radiuse from GML file; 

Get Coords_Point for Pipe from GML file; 

While Value is in GML File 

Write Layer, Radiuse and Coords_Point to 

UTM_Data. 

 بعدیتولید مدل سه -2-3

افزار توان از نرمبعدي ميبراي توليد مدل سه

ArcScene افزار موجود در مجموعه نرمArcGIS  استفاده

توان گفت كه مدل توليدشده كرد. از معايب اين روش مي

باشد و در صورت افزار قابل استفاده ميفقط در اين نرم

بعدي از آن )تنها خروجي سه VRML7گرفتن خروجي 

افزار( باعث از دست رفتن اطالعات توصيفي موجود در نرم

مورد نظر، از  VRMLشود. همچنين در اين روش مدل مي

باشد. كيفيت خوبي در بخش خطوط لوله برخوردار نمي

 باشد. گوياي اين مطالب مي 5شکل 

 
)راست(  ArcSceneافزار مدل ساخته شده در محيط نرم -5 شکل

 )چپ( ArcSceneافزار توليد شده توسط نرم VRMLخروجي 

 

ارائه را  يک نمايش دوبعدي GML به دليل اينکه فايل

باشد، در پذيري كمي نيز برخوردار ميدهد و از انعطافمي

 پذيري باالييكه داراي انعطاف گراف صحنهاين مقاله از 

شود. باشد استفاده ميبعدي ميهاي سهبراي توليد مدل

كند در پشتيباني نمي گراف صحنهاز  GML استاندارد

 Open ابزار گراف صحنهنتيجه انتخاب ما براي توليد 

Inventor مورد نياز از  باشد. پس از استخراج اطالعاتمي

مکاني و  بندي آنها به اطالعاتيو دسته GML فايل

 Open Inventor سازي با كمک ابزارتوصيفي نوبت به مدل

باشد مي صحنهگراف رسد. ساختار طراحي ما بر اساس مي

به  GML در فايل 2ويژگيكه شامل تعدادي گره است. هر 

 شود.تبديل مي گراف صحنهيک گره در 

 طراحی گراف صحنه 

است.  گراف صحنهيک گره عنصر اساسي از يک 

شود به صورت خودكار به هنگامي كه يک گره ايجاد مي

عنوان يک گره ريشه به پايگاه داده گراف صحنه اضافه 

 شوند:ها به سه دسته اساسي تقسيم ميگره گردد.مي

 Shape nodes: بعدي سه دهنده اشياء هندسينشان

                                                           
1 Virtual Reality Modeling Language  

2 Feature 
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هستند كه تحت  توصيف فيزيکي Shape nodes است. 

 باشند.مي Group nodes و Property nodes تأثير

 Property nodes: دهنده ظاهر و ديگر ويژگينشان-

 زيرگروههاي كيفي صحنه است و شامل سه 

transform ،يا انتقال appearance خصوصيات گره  يا

يا اطالعات جغرافيايي از  metrics شامل رنگ و بافت و

 باشد.مي Open Inventor قبيل سيستم مختصات در

 Group nodes: ها در نمودار و آوري گرهوظيفه جمع

قرار دادن آنها در يک گروه را برعهده دارد. در اين 

 هاي ديگر از قبيلانواع گرهتوان ها ميگروه

Property، Shape ها را قرار داد. كالس و ساير گروه

  باشد.مي SoGroup هاپايه براي تمامي گروه

توان يک گراف صحنه ها و اتصال آنها ميبا ايجاد گروه

گراف صحنه پروژه مربوط به توليد  6را ايجاد نمود. شکل 

 Open هاياس سمبلاس خطوط لوله گاز در اين مقاله را بر

Inventor دهد.نشان مي 

 
  گراف صحنه توليد خطوط لوله گاز -6شکل 

 سازی گراف صحنهپیاده 

 Openچگونگي ايجاد گراف صحنه توسط كتابخانه

Inventor .در ادامه به صورت گام به گام آمده است 

  Inventor مقداردهي اوليه گام اول:

 SoWin::init جهت تخصيص مقدار اوليه از تابع

 استفاده شده است.

HWND window = SoWin::init(argv[0]); 

 if (window == NULL) exit(1); 

 Separators ايجاد گام دوم:

 ها در گروه ازبراي ايزوله كردن تأثيرات گره

SoSeparator كه زيركالسي از SoGroup باشد استفاده مي

 Separators از نوع( Root)شود. در ابتدا گره ريشه مي

  گردد.ايجاد مي
SoSeparator *Root = new SoSeparator(); 

Root->ref(); 

 ايجاد گروه اصلي براي خطوط لوله. گام سوم:

هدف از ايجاد اين گروه سهولت كار براي اضافه كردن 

ها مانند خطوط لوله ديگر تأسيسات، ديگر گروه

 باشد.ها و مانند آن ميساختمان
SoGroup *MultiPipe_Group = new SoGroup; 

Root->addChild(MultiPipe_Group); 

  : انتقال سيستم مختصات اصليگام چهارم

و  X=0 مختصات اصلي در نقطه Open Inventorدر 

Y=0 و Z=0 باشد. براي كاهش سردرگمي و همجنينمي 

اي معموالً بعدي نقطهخوانايي بهتر مدل توليدي سه

به عنوان نقطه  GML فايلمختصات اولين نقطه در 

 SoTranslationشود. گره مختصات اصلي در نظر گرفته مي

وظيفه انتقال را برعهده  Property nodes از زير مجموعه

ايجاد شده سيستم مختصات  Base_coordinatesدارد. گره 

 UTMاي مشخص )مختصات در گراف صحنه را به نقطه

د. اين نقطه، نقطه ده( انتقال ميGMLاولين نقطه در فايل 

 باشد.صفر و مبدأ مختصات سيستم مي
SoTranslation * Base_coordinates = new 

SoTranslation; 

Base_coordinates-

>translation.setValue(486298.9188, 3636658.5, 0); 

MultiPipe_Group->addChild(Base_coordinates); 

 خواندن اطالعات از فايل  گام پنجم:

در قالب فايلي  GMLاطالعات استخراج شده از فايل 

ذخيره گرديده است. شبه كد زير  UTM_Model.utبا نام 

توسط اين اطالعات را  PipeExtruderوظيفه فراخواني تابع 

 بر عهده دارد. 
Reading coordinate UTM from file:  

Open UTM_Model File 

Do  

First_UTM ← First UTM Point 

Read Layer From UTM_Model file 

Read Radius From UTM_Modelfile 

UTM_POINT ← for any pipe read UTM Point 

First_Point_Pipe ← First point from UTM_POINT 

Compute size (UTM_POINT) 

Pipe_Spine ← UTM_POINT - First_Point_Pipe; 

Trans = Local transform; 

PipeExtruder(Lay, Radius_Inpute, Pipe_Spine, 

LineIndices, Trans); 

While Value is in UTM_Model File 

6
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 ساخت گره لوله گام ششم: 

 Extrusionسازي مختصات از روش بعديبراي سه

شود. كالس يعني گسترش دادن استفاده مي

SoVRMLExtrusion  در كتابخانهOpen Invemtor  براي

Extrusion گيرد. در استفاده از مورد استفاده قرار مي

 بايد به نکات زير توجه كرد: SoVRMLExtrusionكالس 

هر شکل، پايه و اساس گسترش آن  7سطح مقطع

باشد. به عبارتي ديگر، سطح مقطع مشخص شکل مي

كند كه پس از گسترش، شکل به صورت استوانه، مي

مثال يک عنوان  چندضلعي و مانند آن گسترش يابد. به

باشد مکعب را در نظر بگيريد. سطح مقطع يک مربع مي

اي از يک سطح نمونه 1شکل  قرار دارد. XZكه در صفحه 

 دهد. مقطع را نشان مي

 
 سطح مقطع مربعي -1 شکل

ستون  Extrusionيکي ديگر از مفاهيم مورد نياز در 

باشد. ستون فقرات مسيري را كه سطح مقطع مي 2فقرات

كند. در مثال كند را تعريف ميايجاد شکل حركت ميبراي 

 مقطع توان با شروع سطحفوق، براي ايجاد يک مکعب، مي

( و حركت دادن آن به سمت باال به 1,0-,0از )

ستون  8(، مکعب را ايجاد كرد. شکل 0,1,0مختصات)

  فقرات و طريقه گسترش دادن يک سطح مقطع را نشان

 دهد.مي

 
ستون فقرات )راست(. طريقه گسترش دادن سطح مقطع  -8 شکل

 حول ستون فقرات )چپ(

                                                           
1 crossSection 

2 spine 

بر روي مختصات  Extrusionدر خصوص انجام عمل 

 كنيم:خطوط لوله به روش زير عمل مي

گونه كه گفته شد سطح مقطع بايد در صفحه همان

XZ  باشد و حول ستوني كه در صفحهXY  ياZY باشد مي

Extrude ها در گردد. با توجه به اينکه مختصات لوله

اي را در صفحه باشد، به اين منظور دايرهمي XYصفحه 

XZ  به عنوان سطح مقطع در نظر گرفته و آن را حول

 Extrudeباشد ها كه به عنوان ستون ميمختصات لوله

 3آيد. شکل بعدي هر لوله بدست ميكرده و شکل سه

مدل توليدي يک لوله را به كمک عمل گسترش نشان 

  دهد.مي

 مدل توليدي لوله پس از انجام عمل گسترش -3شکل 

ساختار كلي گراف صحنه  5گونه كه در شکل همان

گردد كه  نشان داده شده است بايد به اين نکته توجه

وله به گراف صحنه به تعداد خطوط ل Pipe_nodeزيرگراف 

در شکل  Pipe_nodeكند. زيرگراف اصلي، گره اضافه مي

 نشان داده شده است. 72

  بعديگسترش سطح مقطع جهت توليد مدل سه گام هفتم:

بعدي نياز به گسترش سطح جهت ايجاد مدل سه

باشد. براي اين منظور از تابع مي Yمقطع حول محور 

PipeExtruder  كه در گام پنجم فراخواني شده است

  شود.استفاده مي

 
 Pipe_nodeگراف صحنه مربوط به زيرگراف  -72ل شک
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 // Extrude Pipe  

SoSeparator * PipeExtruder() 

{ 

// Make the array for cross section 

Make_the_cross(Radius, numFace); 

// Create Group for each pipe  

SoSeparator *Pipe_node = new SoSeparator(); 

// Create Group information for pipe 

SoGroup *pipe_Info_Group = new SoGroup; 

Pipe_node->addChild(pipe_Info_Group); 

// Set material 

SoMaterial *Pipe_Mat = new SoMaterial; 

// insert information  

SoInfo *Pipe_name = new SoInfo; 

if (Layer == 1) 

{ 

Pipe_name->string.setValue("Layer = Gaz_pipe"); 

Pipe_Mat->diffuseColor.setValue(0.992, 0.341, 

0.019); 

} 

else if (Layer == 2) 

{ 

Pipe_name->string.setValue("Layer = 

Water_pipe"); 

Pipe_Mat->diffuseColor.setValue(0.019, 0.184, 

0.992); 

} 

pipe_Info_Group->addChild(Pipe_name); 

Pipe_node->addChild(Pipe_Mat); 

//Transform for each pipe 

SoTransform * Pipe_coordinates = new 

SoTransform; 

Pipe_coordinates-

>translation.setValue(Translation); 

Pipe_node->addChild(Pipe_coordinates); 

//Extrusion the line for get the pipe 

SoVRMLExtrusion *VRMLExtrude = new 

SoVRMLExtrusion; 

VRMLExtrude->crossSection.setValues(0, 

numFace + 1, Cross_section); 

VRMLE->orientation.setValue(0, 0, 1, 0); 

VRMLE->scale.setValue(1,1); 

VRMLE->solid.setValue(TRUE); 

VRMLExtrude->spine.setValues(0, Lineindices, 

spine); 

Pipe_node->addChild(VRMLExtrude); 

return Pipe_node;  

} 

 Pipe_nodeوظيفه توليد زيرگراف  PipeExtruderتابع 

 Separatorرا برعهده دارد. ساختار اين تابع از نوع 

 هاي اين تابع به ترتيب عبارتند از:باشد. وروديمي

 Layer كننده نوع اليه خطوط لوله )گاز، آب و : تعيين

 مانند آن(.

 Radius.شعاع خطوط لوله : 

 Spine مجموعه نقاط خطوط لوله جهت :

 سازي.بعديسه

 Lineindices.تعداد نقاط مجموعه خطوط لوله : 

 Translation.آرايه انتقال محلي براي هر لوله :  

جهت توليد سطح مقطع دايره از تابع 

Make_the_cross  استفاده شده است. خروجي اين تابع

اي با توجه اي از نقاط موجود بر روي محيط دايرهآرايه

 77باشد. خروجي اين گام در شکل شعاع ورودي تابع مي

 نشان داده شده است.

 خروجي گرفتن از مدل توليد شده 

 افزار واقعيت جهت استفاده از مدل توليد شده در نرم

ذخيره گردد. كتابخانه  افزوده بايد مدل توليد شده

Open Inventor هاي توانايي توليد مدلVRML .دارد 

 بعدي توليد شدهمدل سه -77شکل 

 ساخت و نمایش واقعیت افزوده -3

افزار واقعيت افزوده از دو روش در اين مقاله براي توليد نرم

 ARToolkitاستفاده شده است. روش اول استفاده از كتابخانه 

باشد. روش دوم كتابخانه و روش الگو محور اين كتابخانه مي

HoloToolkit  و روش مبتي بر دستگاهHololens Microsoft 

 79خروجي روش الگو محور و شکل  72باشد. شکل مي

  دهند.را نشان مي Hololensخروجي عينک 

  افزوده الگو محور واقعيت -72شکل 
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 Hololens واقعيت افزوده -79شکل 

 گیرینتیجه -4

با توجه به پيشرفت روز به روز تکنولوژي به خصوص 

تکنولوژي واقعيت افزوده و تأثير آن بر زندگي انسان، برآن 

شديم از اين تکنولوژي در جهت تسهيل در انجام تجسم 

 استفاده كنيم.  GISاطالعات 

با توجه به مشکالتي كه در تجسم اطالعات موجود در 

پايگاه داده مکاني وجود دارد،  در اين مقاله روشي طراحي 

يک منطقه  GISگرديده است تا از طريق دريافت اطالعات 

بعدي منطقه مورد نظر به ، مدل سهGMLدر قالب فايل 

افزار صورت خودكار توليد گردد. مدل توليد شده توسط نرم

اي كه براي اين منظور طراحي گرديده است يت افزودهواقع

شود. با توجه به اينکه اطالعات به نمايش گذاشته مي

توان باشد، ميمي GMLافزار در قالب فايل ورودي نرم

را از  GMLاي طراحي كرد كه اطالعات افزار را به گونهنرم

طريق اينترنت دريافت كند و پس از تجزيه و تحليل 

مدل مورد نظر را ساخته و به نمايش گذارد. اين  هايداده

اي از شهر قادر به افزار در هر نقطهشود نرمكار باعث مي

 ساخت و نمايش اطالعات باشد.

هاي با توجه به اينکه مدل ساخته شده بر اساس داده

UTM توان با كمک باشد، ميدنياي واقعي مي

يش دقت براي افزا DGPSو  SLAMهايي مانند تکنولوژي

افزار واقعيت افزوده يابي و رديابي به طراحي نرممکان

افزار واقعيت افزوده محيطي با محيطي پرداخت. نرم

دريافت موقعيت دقيق مکاني دستگاه و شناسايي محيط 

بعدي بر توسط رديابي تصوير اقدام به نمايش مدل سه

كند. از ابزارهاي رديابي تصوير روي محيط دنياي واقعي مي

 (Parallel Tracking and Multiple Mapping) كتابخانهتوان به يم

PTAMM  .دانشگاه آكسورد اشاره كردPTAMM  قادر به

توان جهت باشد كه از اين قابليت ميتشخيص سطوح مي

بعدي تشخيص سطح معابر براي قرار دادن دقيق مدل سه

 بر روي سطح معابر استفاده كرد.
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