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 چکیدُ :
 

باضذ، وِ ایي تؼاهل اػن اص یىی اص هفاّین اساسی دس سایاًص فشاگستش هَضَع ایداد تؼاهلی َّضوٌذ بیي اضیاء هَخَد ٍ واسبشاى هی 

حسگشّای سابغِ بیي واسبش ٍ هحیظ بِ سابغِ ی اضیاء با یىذیگش ًیض تَخِ داسد. بشلشاسی تؼاهل هستلضم استفادُ اص ابضاسّا ٍ  ایداد

هَى سا افضایص هی دٌّذ. دس ایي همالِ دستاٍسدّای سایاًص فشاگستش دس فٌاٍسی شاَّضوٌذی هی باضٌذ وِ لابلیت تؼاهل با هحیظ پی

بیاى گشدیذُ است. بِ بیاى دیگش هؼٌایی اص هذل دادُ ّای هَسد استفادُ -سیستن اعالػات هىاًی بشای استخشاج سٍابظ تَپَلَطی

ابظ هىاًی دس فضای سیستن ی وِ  دس ًظش گشفتي لابلیت ّایی دس هذل دادُ ّای هَخَد بشای پَضص دادى سٍّذف اغل ساستای دس

دست آهذُ دس ت. ٍ دس ًْایت بِ بشسسی ًتایح بِ( سِ بؼذی فشاگستش هی باضذ، هالحظاتی هَسد بشسسی لشاس گشفتِ اسGISهىاًی) اعالػات

ذُ است. سٍش هَسد استفادُ دس ػات هىاًی با استفادُ اص سایاًص فشاگستش پشداختِ ضساستای بْبَد ووبَدّای هَخَد دس سیستن اعال

اص ایي سٍ دٍ هَضَع  همالِ هبتٌی بش تؼوین هذل دادُ ّای هَخَد بشای ایداد لابلیت دس هذل ساصی اضیاء َّضوٌذ هی باضذ. ایي

بْبَد یافتِ ضذُ هَسد بشسسی ّای تَپَلَطی ٍ ًاٍبشی دس هحیظ ّای هسمف بِ ػٌَاى ًوًَِ ّایی اص ایي سٍش ّای تحلیل اًدام

ستش هبتٌی بش سٌدص هحیظ ٍ اًذ. ًتایح بِ دست آهذُ اص ایي همالِ هلضٍهات الصم بشای اسائِ ی یه هذل دادُ ی فشاگگشفتِ لشاس

 ساصد. ّای تؼاهل با واسبشاى سا فشاّن هیلابلیت
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 هقدهِ -1

ت دس هحایظ ّاای گًَااگَى    ّاای خذیاذی دس ساساتای تَلیاذ اعالػاا      تىٌَلاَطی  7اهشٍصُ باا هْاَس سایااًص فشاگساتش    

است، وِ اهىاى بشسسی خضئیات دسًٍی هحیظ سا بِ واسبش هی دّذ. وِ ایي سٍیىشدّا  با بِ واسگیشی ابضاسّای  ضذُ ایداد

CADَّضوٌذ سؼی دس افضایص ٍیظگی ّای پَیای هحیظ سا داسًاذ. دس هاذل ّاای هؼشٍفای ّان  اَى       
0  ،BIM

ٍ یاا   1
2

CityGML ًاست. وِ ایاي ووبَدّاا   ی دس ًظش گشفتِ ًطذُ لابلیت استفادُ اص  ٌیي اهىاًاتی بشای استخشاج سٍابظ هىا

ّاای   ی تؼیایي هَلؼیات دس هحایظ   ّاایی باشا   عالػاات اص هحایظ ٍ ّویٌایي هحاذٍدیت    تَاًایی دس اخز ا ًاضی اص ػذم

ِ  ِ باضذ. هبتٌی بش تىاهل سیستن اعالػات هىاًی دس سال ّای اخیش بش هبٌای ًظشی هی هسمف ی  ی هاسن ٍایاضس دس همالا

ایي هحذٍدیت ّا خاای خاَد سا باِ تَاًاایی ّاای هختلفای دس وساب         "ام 07واهپیَتش بشای لشى "خَد بِ ًام  هؼشٍف

[. آى  ااِ دس ایااي لسااوت 7اعالػااات سااِ بؼااذی ٍ ّویٌاایي تؼیاایي هَلؼیاات دس هحاایظ ّااای هساامف دادُ اساات 

اسبشدّاای  اضایاء هَخاَد دس و   هی باضذ سٍیىشد هَسد ًظش بشای اضافِ واشدى ٍیظگای ّاای َّضاوٌذاًِ ی     اّویت حائض

اعالػات هىاًی هی باضذ. بِ بیاى دیگش دس ایي همالِ بِ دًبال ایداد اهىاًاتی دس ساستای تغابك باا ًسال  ْااسم     سیستن

 (.7سیستن اعالػات هىاًی دس ساستای استخشاج سٍابظ هىاًی هی باضین)ضىل

 

 بر هبٌبی تئَری هبرک ٍایسر. GIS: ًسل ّبی تکبهل 1شکل

سل  ْاسم سیستن اعالػات هىاًی ایداد بستشی بشای سشٍیس دّی بِ ّش واسبش، دس ّش صهاى ٍ اص آى خایی وِ ّذف ً

اًذ  ل هَسد تَخِ ٍالغ ضذُهىاى هی باضذ، ًیاص است تا هلضٍهات الصم بشای ػَاسؼ خاظ وِ دس ایي ًس

هحیظ هی باضذ. هتٌاسب با هؼواسی هغشح ضذُ بشای  3ضَد، اص خولِ ایي هلضٍهات پَیایی ٍ صهیٌِ آگاّی گشفتِ ًظش دس

[ استفادُ اص سِ الگَی اساسی بشای سسیذى بِ ایي هؼواسی ًیاص است وِ 0سایاًص فشاگستش تَسظ استفي پَسالد  

وٌذ بِ هؼٌای لابلیت اسسال ٍ ( . ٍاطُ ی َّض(0)ػباستٌذ اص8 ابضاس َّضوٌذ، هحیظ َّضوٌذ ٍ تؼاهل َّضوٌذ)ضىل

ات هتٌاسب با دسن هىاًی اضیاء هَخَد دس هحیظ هی باضذ. اضیاء هَخَد دس هحیظ لابلیت ایداد تؼاهل با اعالػ فْن

واسبش ٍ اضیاء دیگش ٍ ّویٌیي با هحیظ ّای هداصی ٍ حمیمی سا داضتِ باضٌذ. بِ بیاى دیگش ًیاص است تا اص اضیاء 
                                                           
1 Ubiquitous computing 
2 Computer-aided design 
3 Building Information Model 
4 City Geography Markup Language 
5 Context awareness 
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ي اضیاء هؼوَلی ٍ َّضوٌذ ایي هَضَع ٍ تفاٍت بیَّضوٌذ دس هحیظ ّای فشاگستش استفادُ وشد.  بشای تفْین بیطتش 

ٌیي هلضٍهات هَسد ًیاص بشای ٍ ّوی  CAD ،BIM ،cityGMLّای بؼذ بِ هذل دادُ ّای هَخَد اص لبیل  دس لسوت

فشاگستش اضاسُ خَاّذ ضذ، ٍ دس ًْایت  3D GISگیشی اص سایاًص فشاگستش دس استباط با ایي هذل ّا دس فضاّای  بْشُ

 .استخشاج گشدیذُ خَاّذ ضذ.BIMَطی اص یه ًوًَِ اص یه هذل سٍابظ تَپَل

 
 )الف(

 
 )ة(

 فراگستر. 3D GIS. ة( هدل سبزی هکبًی در GISّبی قدین  سبزی هکبًی در ًسل : الف( هدل2کلش

 پیشیٌِ ی تحقیق -2

ّای  استاًذاسدّای هَخَد دس هذلذا بِ فشاگستش ابت 3D GISگیشی اص سایاًص فشاگستش دس هحیظ ّای  دس ساستای بْشُ

ّای  اًی هؼوَلی ٍ َّضوٌذ هغابك همالِضَد، ٍ دس اداهِ تفاٍت ّای هَخَد بشای بیاى اضیاء هى هؼشٍف پشداختِ هی

هَخَد هغشح هی گشدد. ٍ دس ًْایت فضای فشاگستش ایذُ آل بشای پَضص دادى تىٌَلَطی ّای هَخَد دس سایاًص 

 گشدد. غشح هیفشاگستش ه

   GISهدل دادُ ّبی هَرد استفبدُ در  -1- 2

هی باضذ. وِ اهشٍصُ اص ایي ًَع  CADیىی اص هذل دادُ ّای اساسی ٍ اٍلیِ دس صهیٌِ ی عشاحی استفادُ اص هذل هؼشٍف 

هذل دادُ دس واسبشدّایی ّن  َى هؼواسی بشای عشاحی سیستن ّا ، هٌْذسی، ساخت ٍ ساص ٍ ّویٌیي غٌؼت 

دُ هی ضَد. ػالٍُ بش اعالػات ٌّذسی هَخَد دس ایي هذل دادُ ًیاص است تا اعالػات استفا AM/FM) )7تسْیالت 

با  AEC/FMهؼٌایی ًیض بِ ایي هذل دادُ اضافِ گشدد تا بتَاى واسایی آى سا بشای فشآیٌذّای پیییذُ استماء داد. غٌؼت 

[. 1ّن وشدُ است ساختواى سا فشا اهىاى تلفیك هدوَػِ دادُ ّای هَخَد بشای  BIMاسائِ ی استاًذاسدی با ػٌَاى 

حاٍی  BIMوِ بش سٍی ًوایص عشح ّای ساختواًی توشوض داسد هذل  CADی  ی سادُ بشخالف هذل دادُ

ذ. وِ با ایي ًَع هذل دادُ هىاًی الواى ّای هَخَد اص خولِ فضاّا، دیَاسّا ، اتاق ّا ٍ غیشُ هی باض اعالػات

 [.2ّای هَخَد دس ساختواى ایداد هی ضَد هذیشیت سٍابظ هىاًی بیي الواى  اهىاى

گیشی اص پایگاُ دادُ ّای هختلف ًیاص است تا اص یه صباى ٍاحذ ٍ  دس ساستای ایداد یه سیستن یىپاس ِ بشای بْشُ

استفادُ ضَد. تالش ّای هَسد ًیاص دس ایي صهیٌِ هٌدش بِ تَلیذ  0استاًذاسد ساصی هطخػی دس ساستای تؼاهل پزیشی

STEPاستاًذاسدی اص لبیل  هذل دادُ ّای
1 3ٍ ] IFC

 IFC[ گطتِ است. وِ دس ایي هیاى هذل دادُ ی 4ٍ2 2

وٌذ، وِ لابلیت پَضص  استفادُ هی IFCاص استاًذاسدّای هغشح ضذُ دس لالب  BIMهی باضذ. هذل دادُ ی  تش خاهغ

ساصد. دس حالی وِ  فشاّن هی دادى سشٍیس ّای هىاًی وِ هستلضم اعالػات پیییذُ ی هشتبظ با ساختواى هی باضذ سا

[. 5دس ساستای ایداد اعالػات هؼٌایی داسای اػتباس هی باضذ  3ایي هذل ًیاصهٌذ استفادُ اص استٌتاج ّای هىاًی
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 باضٌذ هی GMLوِ هبتٌی بش  GISّای ایي هذل دادُ ًسبت بِ اوثش هذل ّای هىاًی هَسد استفادُ دس  هضیت خولِ اص

 [.1(  پَضص دادى فضاّای هؼٌایی هبتٌی بش سایاًص فشاگستش هی باضٌذ OpenGIS  ٍcityGML )هاًٌذ8 

بِ تشتیب اص اساسی تشیي هذل دادُ ّای هَسد استفادُ دس استاًذاسدّای  ISO 19107  6 ٍ ]KML 7هذل دادُ ّا ی 
0

ISO  ٍ1
OGC  هی باضٌذ. هذل دادُ ی تؼشیف ضذُ با استاًذاسدISO 19107 ذی هىاًی اص اص ًمغِ ًظش اعالػات سِ بؼ

باضذ. اها با ایي ٍخَد ضاهل  [ هیGML  7لذست هاًَس بسیاسی بشخَسداس هی باضذ. یىی اص ایي هذل دادُ ّا هذل 

ِ هَخب صهاى بش ضذى اًدام ّا ٍ ووبَدّایی اص خولِ هَاسد صیش هی باضٌذ8 بضسگی اًذاصُ ی هذل دادُ و ًمع

َدى ایي هذل وِ ویفیت اخشای ػولگشّای ٌّذسی ٍ تَپَلَطی ّای هَسد ًظش هی گشدد، ٍ ّویٌیي پیییذُ ب ػولیات

بؼذی  ضاهل یه هذل سِ KMLساصد. دس حالی وِ هذل دادُ ی هَسد استفادُ با استاًذاسد ساصی  سا با واّص ّوشاُ هی

ی  همایسِ با هذل دادُباضذ وِ ّذف اغلی آى بػشی ساصی اضیاء هىاًی دٍ بؼذی ٍ دٍ ٍ ًین بؼذی است. دس  سادُ هی

GML  با اسائِ ی ًوایطی بػشی لذست هذل دادُ ّای هَخَد سا با  1ایي هذل دادُ وَ ىتش ٍ سادُ تش است. ضىل

ّای اهىاى استخشاج اعالػات هؼٌایی سا ًیض  ػالٍُ بش اعالػات ٌّذسی الواى BIMیىذیگش همایسِ وشدُ است، هذل 

 باضذ.  بؼذی گستشدُ ای هی 1الػات ٌّذسی تٌْا ضاهل اع GMLساصد. ایي دس حالی است وِ هذل  فشاّن هی

 

 : هقبیسِ ی قدرت هدل ّبی سِ بعدی.3شکل

 اشیبء هکبًی غیر َّشوٌد - 2-2

[. ایي اضیاء ًِ تٌْا دس فضای 79باضٌذ  ایي اضیاء غالبا داسای ٍیظگی ّایی ًظیش ًام ٍ ًَع ٍ ّویٌیي هشص هحذٍدی هی

ًظش هتػل هی باضٌذ اص ایي سٍ  ضىل ساختاسی ٍ ٍیظگی ّای ٌّذسی ٍ  هَسد ًظش لشاس هی گیشًذ بلىِ بِ فضای هَسد

 3ٍ ٌّذسی 2[. ایي اعالػات بِ دٍ گشٍُ تَغیفی77بشًذ  تَپَلَطی خَد سا اص فضایی وِ دس آى لشاس داسًذ بِ اسث هی

هی باضذ دس حالی وِ  تمسین بٌذی هی ضًَذ. اعالػات ٌّذسی ضاهل هختػات ٍ ضىل ضئ هَسد ًظش

تَغیفی غفات هشتبظ با ضئ سا هغشح هی وٌذ. البتِ بایذ دس ًظش داضت وِ اضیاء هختلف هتٌاسب با  تاعالػا

واسبشدّایی وِ داسًذ تؼاسیف هختلفی پیذا هی وٌٌذ ٍ اسائِ ی یه تؼشیف ٍاحذ بشای آى ّا بِ دلیل پیییذگی خضئیات 

دس ًظش گشفت صیشا با  یذ سیستن هشخغ هطخػی ساٍ تٌَع واسبشدّا بسیاس هطىل است. اص ایي سٍ بشای تؼشیف ّش ضئ با

تؼشیف ضئ دستخَش تغییشاتی هی گشدد. دس استباط با هذل سای اضیاء اص پیص فشؼ  4(LODی خضئیات ) تغییش دسخِ

استفادُ هی ضًَذ وِ با تؼشیف لَاًیي هطخػی بیي ایي پیص فشؼ ّا 5ّای ابتذایی ًظیش ًمغِ، خظ، سغح ٍ خسن 

اضیاء هذل ساصی هی ضًَذ. سپس با وٌاس ّن لشاس دادى اضیاء ایداد ضذُ هی تَاى بِ هذل ّای پیییذُ تشی هاًٌذ 

تَاى اص  وِ اص پَیایی بشخَسداس ًیستٌذ هی[. بشخالف ٍیظگی ّای ٌّذسی ٍ تَغیفی 79ساختواى ّا ٍ یا ضْشّا سسیذ 
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ّایی استفادُ ًوَد وِ ًَع واسبشی ٍ سشٍیس دّی ّش ضئ سا دس اختیاس واسبشاى خَد لشاس دّذ، بشای هثال  ضاخػِ

فشٍضگاّی وِ ًَع ٍ لیوت هحػَالت خَد سا ًیض دس اختیاس هطتشیاى لشاس دّذ ٍ بِ بیاى دیگش هتٌاسب با ًیاص واسبش 

 اعالػات هَسد ًیاص سا دس اختیاسش لشاس دّذ.

 اشیبء َّشوٌد - 3-2

ّای  بشخالف اضیاء هؼوَلی وِ هحذٍد بِ هىاى هَسد ًظش خَد هی باضٌذ، اضیاء َّضوٌذ با بْشُ گیشی اص تىٌَلَطی

سایاًص فشاگستش لابلیت اتػال بِ ضبىِ ّای بضسگتشی اص اعالػات سا داسًذ؛ وِ ایي ضبىِ تحت ػٌَاى ایٌتشًت اضیاء 
سا هذیشیت هی وٌذ. هی تَاى اضیاء َّضوٌذ سا ّواى اضیاء هؼوَلی دس ًظش گشفت وِ استباط بیي ّستٌذُ ّای هختلف 7

لابلیت استفادُ اص تىٌَلَطی ّای هختلف سا داسًذ، وِ ایي لابلیت ّا هٌدش بِ بشلشاسی تؼاهل بیي اضیاء ٍ واسبشاى دس 

پشداصش اعالػات بیي فضاّای ٍالؼی ٍ گشدد. بِ بیاى دیگش ایي اضیاء لابلیت رخیشُ ساصی ، باصیابی ٍ  سغح ٍسیؼی هی

ضوٌذ هستلضم دس ًظش گشفتي هداصی سا هتٌاسب با ًیاص واسبشاى سا داسًذ. پیادُ ساصی هذل دادُ ای هتٌاسب با اضیاء َّ

ِ بشسسی هلضٍهات الصم [. اص ایي سٍ ابتذا ب70باضذ  افضاسی دس ایي صهیٌِ هی افضاسی ٍ ًشم ّای سخت لابلیت

ضذُ سا بیاى خَاّین وشد. (. ٍ سپس هذل دادُ ّای اسائِ 2ساصی ایي هذل دادُ پشداختِ هی ضَد)ضىل  پیادُ بشای

پیادُ ساصی هشتبظ با ایي همالِ، اص اضیاء هَخَد دس خْاى ٍالؼی بشای َّضوٌذ ساصی اص ضئ ساختواى  لسوت دس

لیت استباط با واسبش اهىاى ٍ لاباستفادُ ضذُ است. با هدْض وشدى ایي ػاسضِ با حسگشّایی بشای پایص هحیظ 

 ضَد. ی  دس استباط با ساختواى دادُ هیّای هىاًی بشای استخشاج سٍابظ تَپَلَط تحلیل

ی ُداد لذه یصاس ُدایپ تاضحالهیساضفا مشً ٍ یساضفا تخس تاضحاله
شتسگاشف

 صا تاػالعا زخا تیلبال
 یسٍآ غوخ ٍ ظیحه

.اّ ُداد

 صیاپ ی ُشگ ىدشو ػاحل
 بساٌته ُداد لذه سد
ُدافتسا دسَه ساضفا تخس اب

یساضفا تخس

 تاػالعا شصادشپ تیلبال
 بساٌته ُذض یسٍآ غوخ
.ُذض فیشؼت فذّ اب

یساضفا مشً

 ییاّ ُشگ ىدشو ػاحل
تاػالعا شصادشپ یاشب یًٍسد

. ُذض زخا

صیاپ-ُشگ

شصادشپ-ُشگ

لهاؼت یساشلشب تیلبال
یاّ یطَلٌَىت صا ُدافتسا اب

.نیس یب

یساضفا تخس

ییاّ ُشگ ىدشو ػاحل
 طابتسا یساشلشب یاشب

.ىاشبساو اب

لهاؼت-ُشگ

ییاّساضفا مشً یحاشع
 یّد سیٍشس یاشب
.شتسگاشف یاّ ظیحه سد

یساضفا مشً

 یشیزپ لهاؼت صیاضفا
شبساو شّ ِب اّ سیٍشس
ذٌوضَّ ساضبا شّ اب

سیٍشس-ُشگ

طابتسا یساشلشب تیلبال
نتسیس اب سٍد اس صا

یساضفا تخس
-

یساضفا مشً

ییاّ ُشگ ىدشو ػاحل
 طابتسا یساشلشب یاشب

.سٍد ُاس صا

 لهاؼت-ُشگ
سٍد ُاس صا

 
 : هلسٍهبت الزم برای پیبدُ سبزی هدل دادُ ی فراگستر.4شکل
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 هدل دادُ ی فراگستر - 4-2

تشیي  ػویك "اٍ هاسن ٍایضس، ًاهشئی بَى سایاًِ ّا ٍ ابضاس هحاسباتی سا دس فضاّای فشاگستش هغشح هی ًوایذ ٍ بِ گفتِ ی 

. ایي فٌاٍسی ّا اهشٍصُ تا اًذاصُ ای با تاس ٍ پَد هحیظ صًذگی سٍصهشُ ی بطش گشُ "اٍسی ّا پٌْاى تشیي آى ّا ّستٌذفٌ

هوىي ًوی باضذ. دس ایٌگًَِ هحیظ ّای فشاگستش وِ هولَء اص حسگشّای َّضوٌذ  خَسدُ اًذ وِ توایض آى ّا اص یىذیگش

دس استباط با واسبشاى ٍ اضیاء هَخَد دس هحیظ، فشاتش اص  7هختلف هی باضٌذ هی تَاى با استفادُ اص َّش هحاسباتی

ی یْشُ گیشی اص ابضاسّای َّضوٌذ [. اص ایي سٍ بشا7ایٌگًَِ لابلیت ّا دس سخت افضاسّا سٍابظ هَسد ًظش سا استخشاج ًوَد 

ی هَسد استفادُ هی باضذ، دس ایٌگًَِ هحیظ ّای فشاگستش ًیاص بِ لحاػ وشدى هؼواسی ّای هَافك با هحیظ ّا

فشاگستش تغییش ًوایٌذ وِ دیگش ًیاص است هؼواسی ّای هَسد استفادُ دس گزضتِ هتٌاسب با لابلیت ّای سایاًص  بیاى بِ

بشلشاسی استباط، استٌتاج، دسن ٍ اًدام فؼالیت هَسد ًظش دس هحیظ ّای فشاگستش سا داضتِ باضٌذ. ّایی اص لبیل  تَاًایی

 Maهغشح هی گشدًذ. عبك ًظش  "فضاّای َّضوٌذ "ایي هؼواسی ّای خذیذ دس فضاّای سایاًص فشاگستش تحت ػٌَاى 

یض ٍ استٌتاج اص حضَس واسبش ٍ اضیاء [ فضاّای َّضوٌذ فضاّایی ّستٌذ وِ  ٌذیي هشتبِ اص ادسان، ضٌاخت، آًال71 

پیشاهَى سا پَضص دٌّذ. اص آى خایی وِ ّذف ها دس ایي لسوت بشسسی هذل دادُ ّای فشاگستش بشای پطتیباًی اص 

 باضذ، ًیاص است تا بِ هلضٍهات هَسد ًظش دس ایي صهیٌِ بپشداصین. لابلیت ّای فشاگستش هی

بشای سسیذى بِ یه هذل دادُ ی ایذُ آل تَاًایی دسن ودایی واسبشاى ٍ  اص خولِ هلضٍهات اساسی دس سایاًص فشاگستش

اضیاء پیشاهَى ٍ  یستی ضئ ّای هَخَد دس هحیظ ٍ ّویٌیي تٌَع سشٍیس ّای هَسد ًظش هی باضذ. ایي لابلیت ّا 

اسای صهیٌِ ی هَسد هغالؼِ د [. و72ٍ73ِدس تىٌَلَطی ّای فشاگستش هغشح هی ضًَذ  0تحت ػٌَاى صهیٌِ آگاّی

آل دس استباط با  ّای هختلف اص ًمغِ ًظش صهاًی، هىاًی، هحاسباتی ٍ واسبشی هی باضذ. بِ عَس ولی هؼواسی ایذُ خٌبِ

باضذ.  ساصی ًوی بِ هذل دادُ ّای سٌتی لابل پیادُدادُ ّای فشاگستش بذٍى لحاػ وشدى لابلیت صهیٌِ آگاّی  هذل

س ساستای تَاًوٌذ وشدى هذل دادُ ّای سٌتی سیستن اعالػات هىاًی بشای پَضص دادى لابلیت ّای سایاًص فشاگستش د

ی واسبشدی  یٌیي الیًِیاص است تا الیِ ّای هختلفی اص خولِ الیِ ابضاسّای هحاسباتی، الیِ ی پشداصش اعالػات ٍ ّو

 .((3)ّای الصم سا هتٌاسب با ًیاص واسبش سا دس اختیاس آى لشاس هی دّذ، لحاػ گشدد)ضىل وِ تَاًوٌذی

 

 : هلسٍهبت الزم برای ایجبد هدل دادُ ی فراگستر.5شکل                       

 سبزی پیبدُ -3

الگَّای هذسى ٍابستِ بِ با سٍی واس آهذى تىٌَلَطی سایاًص فشاگستش ، الگَّای والسیه هَسد استفادُ خای خَد سا بِ 

RFّای پایص اص ساُ دٍس، ضبىِ ّای بی سین، ٍالؼیت افضٍدُ ٍ بش سب ّای  تىٌَلَطی
دادُ اًذ ، تا هتٌاسب با ضشایظ  1

ّای خذیذ دس  داضتِ باضٌذ. با پیطشفت تىٌَلَطیٍ ًیاص واسبش لابلیت سشٍیس دّی دس ّش هىاى ٍ ّش صهاًی سا 

                                                           
1
 Computational Intelligence 

2
 Context awareness 

3 Radio-frequency 
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ست وِ لابلیت ّای آى سا دٍ ایداد ضذُ ااعالػات سِ بؼذی اص هحیظ، تحَلی دس غٌؼت سایاًص فشاگستش  اخز

وٌذ. یىی اص ایي تىٌَلَطی ّا استفادُ اص حسگش َّضوٌذ ویٌىت هی باضذ وِ لابلیت اخز اعالػات ػوك سا  هی  ٌذاى

بشداسی اص  فشاگستش ، بْشُ 3D GISدس ّش هىاى ٍ ّش صهاى بِ واسبش هی دّذ.  یىی اص هلضٍهات  هَسد ًظش دس هحیظ ّای 

واسبشدّای  دادُ ّای هىاًی دس ساستای اخشای ای سایاًص فشاگستش دس استخشاج سٍابظ تَپَلَطی بشای هذیشیتلابلیت ّ

هشبَط بِ ایي حَصُ هی باضذ. اص ایي سٍ دس ایي همالِ دس ساستای استمای هذل دادُ ی فشاگستش هبتٌی بش سایاًص فشاگستش 

 ((4)ص حسگش ویٌىت هؼواسی ًطاى دادُ ضذُ دس )ضىل بِ دًبال هؼواسی هتٌاسب با تىٌَلَطی خذیذ استفادُ ا

دست آهذُ اص حسگشّای هختلف هشتبظ با اضیاء َّضوٌذ با استفادُ  دس ایي هذل ػالٍُ بش اعالػات بِ است. وِ ضذُ اسائِ

 است. اص ابش ًماط بِ دست آهذُ اص ویٌىت اهىاى استخشاج سٍابظ بیي اضیاء َّضوٌذ ًیض بِ ایي هؼواسی افضٍدُ گشدیذُ

 

 : اجسای بِ کبر رفتِ در فضبی رایبًش فراگستر.6شکل

 cityGML  ٍBIMیىی اص هَاسد حائض اّویت دس ایي هؼواسی ًحَُ ی تؼاهل پزیشی آى با هذل دادُ ّای هؼشٍف هاًٌذ 

گشدد.  ّن هیَس استٌتاج گش فشاهی باضذ. وِ لابلیت استخشاج سٍابظ هؼٌایی دس وٌاس سٍابظ تَپَلَطی با استفادُ اص هَت

َپَلَطی ٍ ّویٌیي ًاٍبشی دس خولِ واسبشدّای استفادُ اص ایي هؼواسی دس ایي همالِ بِ دٍ هَسد اًدام تحلیل ّای ت اص

ّای هسمف اضاسُ ضذُ است. البتِ بایذ بِ ایي ًىتِ ًیض اضاسُ وشد وِ لابلیت ّای فضای سایاًص فشاگستش دس  هحیظ

 فشاگستش بِ هشاتب بیطتش ٍ پیییذُ تش هی باضٌذ. 3D GISهحیظ ّای 

 اًجبم تحلیل ّبی تَپَلَشی - 1-3

، بستشی هٌاسب بشای هتخػػاى ایي صهیٌِ ّا ی ساخت ٍ ساص ساختواى ل ّای تَپَلَطی سِ بؼذی دس صهیٌِاًدام تحلی

ّای خضئی  استخشاج هذلّای الصم با اهىاى  ساخت ٍ ّویٌیي باصسسی ّا ٍ ًظاستی  دس ساستای هذیشیت بشًاهِ

ّای هَسد استفادُ بشای اًدام تحلیل ّای تَپَلَطی استفادُ اص  ِ سا فشاّن وشدُ است. یىی اص هذلساختواى دس ّش عبم

ّای دسًٍی،  هی باضذ وِ ایي هذل سٍابظ هىاًی بیي دٍ ضئ سا با استفادُ اص اضتشان دس لسوت 7اضتشاوی -7هذل 

                                                           
1
 9-Intersection-Model 
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ّای تَپَلَطی دس  اها اص عشف دیگش استفادُ اص ایي هذل اهىاى بشسسی تحلیل هی ساصد.بیشًٍی ٍ هشصّای دٍ ضئ فشاّن 

7ساستای استفادُ اص الگَسیتن ّای ضٌاسایی تػادم
اهىاى  VEM 0هذلی تحت ػٌَاى  0972ساصد. دس سال  فشاّن ًوی 

ّای ساختواًی  س هذلتفادُ داًدام تحلیل ّای تَپَلَطی سِ بؼذی سا با استفادُ اص ًوایص هشصّای هَسد اس

 بؼذی ضئ دیگش  1بؼذی ٍ اعالػات حدوی  1[. ایي هذل با بشسسی سٍابظ بیي گشُ ّای یه ضئ 74است  وشدُ فشاّن

وٌذ. با استفادُ اص ایي هذل الگَسیتن ّای هَسد ًظش دس ضٌاسایی  حدوی هَخَد بیي دٍ ضئ سا استخشاج هی-سٍابظ گشُ

تَپَلَطی تىویل هی گشدد. اص عشف دیگش با بْشُ گیشی اص تىٌَلَطی سایاًص فشاگستش ٍ تػادم بشای اًدام تحلیل ّای 

بؼذی اص ّش دٍ ضئ ایداد هی گشدد ٍ لابلیت بشسسی  1ّویٌیي استفادُ اص حسگش َّضوٌذ ویٌىت لابلیت هذل ساصی 

 اّن هی ضَد.سٍابظ هىاًی بیي دٍ ضئ هَسد ًظش دس الگَسیتن ّای ضٌاسایی تػادم بِ غَست خَدواس فش

 
 : ًتیجِ ی پیبدُ سبزی هدل دادُ ی فراگستر برای اًجبم تحلیل ّبی هکبًی تَسط کبربر7شکل

 ًبٍبری در هحیط ّبی هسقف بب بْرُ گیری از تحلیل ّبی تَپَلَشی -2-3

 ساصی ٌّذسی اخضای بِ واس سفتِ دس ّش یظ ّای هسمف هبتٌی بش سٍیىشد هذلدس سٍش ّای سٌتی، ًاٍبشی دس هح

گشفت. دس حالی وِ ایي سٍش  همػذ هَسد ًظش غَست هی ْیٌِ تشیي هسیش اص هىاى واسبش بِعبمِ با ّذف یافتي ب

ضًَذ سا دس ًظش ًگشفتِ است،  استخشاج هی BIMاتی ّن  َى پشٍفایل واسبش ٍ هٌبغ اعالػات هؼٌایی لَی وِ اص ظهالح

بَدى هؼٌاگشا ٍ َّضوٌذ  1بشی َّضوٌذ ػالٍُ بش واسبش هحَساص ایي سٍ ایي سٍیىشد سٌتی َّضوٌذ ًوی باضذ. هؼواسی ًاٍ

ی آًتَلَطی هبٌا ٍ بْشُ گیشی ًیض هی باضذ ٍ بِ خای بْشُ گیشی اص سٍش ّای هذل ساصی ٌّذسی اخضا،  اص سٍض

سی خضء اغلی هی باضذ وِ ػباستٌذ اص8 بشًاهِ وا 3ساصی تشویبی، ًاٍبشی سا اًدام هی دّذ، ایي هؼواسی هبتٌی بش  هذل

ساختواى.  BIM، ضبىِ ی سِ بؼذی داخلی ٍ هذل 3، آًتَلَطی ًاٍبشی دسًٍی، صهیٌِ آگاّی2ساختواى

ّای خغشافیایی بشًاهِ واسی ساختواى ٍ استخشاج گشاف ًاٍبشی بش هبٌای آًتَلَطی دسًٍی ٍ  ٍیظگی گشفتي ًظش دس با

                                                           
1
 Collision detection 

2
 Vertex Examination Method 

3
 User-centered 

2
 Building blueprint 

5
 Context awareness 
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بؼذی بِ غَست خَدواس بْیٌِ تشیي هسیش  1ًی ّویٌیي صهیٌِ آگاّی بشای دس ًظش گشفتي پشٍفایل واسبش، ضبىِ ی دسٍ

 وٌذ. سا بِ واسبش هؼشفی هی  BIMسا  هتٌاسب با لیٌه ّای هؼٌایی بِ دست آهذُ اص 
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ّای هَخَد دس  ایي هذل لابلیتی فشاگستش است وِ ّواى عَسی وِ بیاى ضذ، ّذف اص ایي همالِ اسائِ ی یه هذل دادُ 

ایي سٍ ابتذا بِ  ّای سایاًص فشاگستش سا دس ساستای اًدام تحلیل ّای تَپَلَطی بِ واسبش سا پَضص دّذ. اص تىٌَلَطی

ّای هَخَد دس ایي ًَع  ّای سایح دس سیستن اعالػات هىاًی پشداختِ ضذُ ٍ ووبَد ّا ٍهحذٍدیت بشسسی هذل دادُ

س اص آى هلضٍهات الصم بشای اسائِ ی یه هذل دادُ ی فشاگستش هبتٌی بش سٌدص هحیظ ٍ ّا بشسسی گشدیذ. پ هذل

لابلیت تؼاهل با واسبش ٍ پایگاُ ّای هختلف هَسد بشسسی لشاس گشفت. دس اداهِ ًوًَِ ای اص یه هذل دادُ ی فشاگستش 

ّای  تَپَلَطی ٍ ًاٍبشی دس هحیظ ل ّایهَسد بشسسی ٍالغ ضذ وِ دس ایي ًَع هذل دادُ واسبشدّایی ًظیش اًدام تحلی

د دس ًسل ّای لذین هسمف هَسد بشسسی لشاس ًگشفتِ بَد. دس ایي همالِ با بشسسی ووبَدّایی هَخَ

ٍیس دّی هىاًی بِ دًبال اسائِ ی سٍیىشدی بشای بْشُ گیشی اص تىٌَلَطی ّای سایاًص فشاگستش دس سش اعالػات سیستن

 فشاگستش فشاّن گشدیذُ است. 3D GISی ّا بْتش بِ واسبشاى دس هحیظ
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