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 چکیذُ :
گزدؽگزی اس جولِ هَارد هَرد تَجِ دٍلت ّب هی ثبؽذ. ایي هَضَع تىٌَلَصی را ًیش ثِ تغخیز خَد در اٍردُ اعت. عبیتْبی اهزٍسُ فٌعت 

ّب ووه ؽبیبًی جْت جذة گزدؽگزاى داخلی ٍ خبرجی داؽتِ اًذ. وبرثزدّبی فتَگزاهتزی در ایي سهیٌِ هختلف، وتبثْبی هتفبٍت، رعبًِ

ر گزفتِ اعت. رٍػ ّبی هتفبٍتی اس جولِ هذلغبسی عِ ثعذی عَارك ٍ ایجبد تَر هجبسی در فٌعت ًیش تحت تبثیز ایي هَضَع لزا

ٍجَد دارد. درایي تحمیك ثزای تؾىیل هذل عِ  اجغبمْبی هختلفی ثزای ایجبد هذل عِ ثعذی تىٌیى گزدؽگزی وبرثزد ّبی فزاٍاًی دارد.

َگزاهتزی ثزد وَتبُ ذف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی لبثلیتْب ٍ تَاًبیی فتعت. ُّ ااس رٍػ فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ اعتفبدُ ؽذ اجغبمثعذی 

وٌٌذُ  هیجبؽذ، وِ هیتَاًذ تىویلّبی ًوبیؼ ٍ ثقزی عبسی آى در یه تَرهجبسی ٍ راُ اًتمبل ٍیضگیْبی ویفی ثٌبّب، هغتٌذعبسی در

ثزد وَتبُ ثزای ٍرٍد ثِ حَسُ تَر ّبی هجبسی، ثخؾی . جْت پیبدُ عبسی ٍ ثزرعی لبثلیت ّبی تىٌیه فتَگزاهتزی رٍؽْبی هتذاٍل ثبؽذ

جْت هذل عبسی اؽیبء هَجَد ٍ پیبدُ عبسی یه تَر هجبسی فتَگزاهتزی پبیِ اًتخبة ،اس هحیظ داًؾگبُ فٌعتی خَاجِ ًقیز عَعی

 گزاهتزی ثزدوَتبُفتَ ّبیًزهبفشارٍ  canon sx200 درٍثیي گزدیذ. هذل عبسی ّبی عِ ثعذی ثِ رٍػ فتَگزاهتزی ثب اعتفبدُ اس

عِ ثعذی،  pdfٍ ثقزی هذل ّبی عِ ثعذی رٍؽْبی هختلف ارسیبثی ؽذًذ، عپظ رٍػ  ثزای اًتمبل ٍیضگیْبی ویفی عبسی گزدیذ.پیبدُ

 ثِ فَرت هغتمین تحت ٍة ثب راثظ وبرثزی اًعغبف پذیز ثِ عٌَاى رٍػ ّبی ثْیٌِ اًتخبة گزدیذًذ. اًیویؾي ٍ ثبرگذاری
 

  تَریغت، هذل عبسی عِ ثعذی، تَرهجبسی ّای کلیذی :ٍاژُ

کانی  دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطالعات م
The 2nd National Conference on 
Geospatial Information Technology (NCGIT) 

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه

 برداری دانشکده مهندسی نقشه
K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2017 18 1395دی ماه  29

 



 

1 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی کنفرانس ملی دومین 

 1395دی ماه  29

 همذهِ -1

ثب تَجِ ثِ ٍیضگی خبؿ آثبر ثبعتبًی )هبًٌذ عذم دعتزعی ثِ توبم ًمبط، ٍجَد هَاًع اججابری، عاذم دیاذ وبهال ٍ ...  ٍ     

ٍ هاذل ّابی   فبدُ اس فتاَگزاهتزی  وؾف رٍاثظ فضبیی هیبى اجشاء آثبر ثبعتبًی ٍ حفظ ٍ ًگْاذاری ٍ هزهات آًْاب، اعات    

ثعذی در تَلیذ ًمؾِ اهبوي ضزٍری اعت. در ایي راعتب رٍػ فتَگزاهتزی هذعی اعت، لَی تزیي ٍ عزیعتزیي رٍػ  عِ

ثبؽذ وِ جْت رلبثت ثب عبیز رٍؽْب ثبیذ ّشیٌِ را ًیاش در اجازای رٍؽاْبی فتاَگزاهتزی     جْت تَلیذ هحقَالت فَق هی

CIPAلیل دخیل وزد ) ثب حفظ دلت هَرد ًیبس . ثِ ّویي د
الذام ثِ ثغظ رٍؽْبی عبدُ، ارساى ٍ عزیع فتاَگزاهتزی ٍ   1

    َ گزاهتزی ثاَدُ ٍ ثیؾاتز اس ً از    وبرثزدّبی آى در ثبعتبى ؽٌبعی ٍ هعوبری وزدُ اعت. ایاي رٍؽاْب دارای افاَل فتا

دیجیتبل ٍ لیاشر،  ثبؽذ. هذلغبسی عِ ثعذی ثب دٍرثیي ّبی ارساى لیوت هیآٍری اعالعبت دارای ًىبت ثذیع ٍ ؽیَُ جوع

ثبؽاذ واِ لبثلیات    ي عاِ ثعاذی های   ای ثازای لیاشر اعاى   ای ارساى لیوت اعت جبیگشیي هٌبعت ارساى ٍ عبدُوِ ٍعیلِ

تاَاى ثاِ    ّبی وبرثزدی های اعالعبت ثبفت ؽیء را ًیش دارد. در ًْبیت ثب تَععِ ایي رٍؽْبی اثتىبری در دیگز ؽبخِ اخذ

ّابی  عٌَاى تىٌیىی در ارائِ هذلْبی هتزیه در همیابط  ّب ووه وزد ٍ آى را ثِثغظ وبرثزد فتَگزاهتزی در عبیز سهیٌِ

 [1]ثغیبر وَچه تب ثشري همیبط هغزح وزد.

 ثٌاذی  تمغاین  یه در. دارًذ ٍجَد اؽیبء اس ثعذی عِ عبسی هذل جْت هتفبٍت هبّیت ٍ ّب تىٌیه ثب هختلفی رٍؽْبی

. گزدًاذ  های  ثٌاذی    دعت1ِؽىل ) هغبثك رٍؽْب ایي گیزی، اًذاسُ هَرد عبرضِ ثب اثشار توبط عذم یب ٍ توبط اعبط ثز

 [2] ثبؽذ. هی opticalوِ رٍؽی وِ در ایي همبلِ اعتفبدُ ؽذُ اعت رٍػ 

 
 : رٍش ّای ایجاد هذل سِ بعذی1شکل 

  ِ درثابرُ ی ایجابد    2411در عابل  Emmenuel Alby   ٍValentin Poitevin  ٍ Pierre Grussenmeyerدر ایاي سهیٌا

فزاًغاِ تحمیاك وازدُ اًاذ واِ       chatel sur moselleعِ ثعذی ٍ ایجبد تاَر هجابسی للعاِ ً ابهی لازٍى ٍعاغی        هذل

هٌبعك ٍعیع ٍ عبختوبى ّبی سیزسهیٌی اعات. ًاَاحی ثیزًٍای ثاِ وواه فتاَگزاهتزی، لیشرگزاهتازی ٍ لیاذار          ؽبهل

َگزاهتزی ثازای  لیشرگزاهتزی ٍ فتا  ّبی سهیٌی ثْزُ هٌذ گؾتِ اًذ.هذلغبسی ؽذُ اًذ ٍ ًَاحی داخلی اس تزویت تىٌیه 

وٌٌاذ   گیزی ّبی عِ ثعذی اعتفبدُ هیؾَد تب ثب عبرضِ توبط ًذاؽتِ ثبؽذ. ایي رٍػ ّب ووه هی دعت آٍردى اًذاسُِ ث

 [3]تب ٌّذعِ عبرضِ هؾخـ ؽَد.

زویت دًجبلِ ای اس ٍیذئَ ّب یب تقابٍیز هیجبؽاذ   ؽجیِ عبسی یه هىبى حمیمی ثب اعتفبدُ اس ت  (virtual tour) تَر هجبسی

تَرّابی هجابسی    .وِ هیتَاًذ ثزای ًوبیؼ ثْتز هحیظ اس رعبًِ ّبیی ّوچَى فذا، هَعیمی، گفتبر ٍ هاتي ثْازُ گیازد   

اعات واِ یاه     ثز خاظ  ْبی گزفتِ ؽذُ اس یه هٌ زُ عبختِ هی ؽًَذ. تَر هجبسی رعبًِ ایعىغتزویت تعذادی اس  اس

هىبى حمیمی را تب حذ اهىبى ثِ ؽىل ٍالعی آى ًوبیؼ هی دّذ ٍ ایي اهىابى را ثاِ افازاد های دّاذ تاب ثاذٍى ًگزاًای         

                                                 
1 CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjaptDb_dTOAhXEXhQKHf9wD6gQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cipa.jp%2F&usg=AFQjCNEzb-pEseRssC5Yf6-jRkd7MqlRyw&sig2=K_ZSOlLLFi9dwuaDFpZWcQ&cad=rja
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 متصور سازی سه بعدی با استفاده از تصاویر برد کوتاه

 فرید اسماعیلی عادل زنگانه، حمید عبادی،

 فایلن  هبًٌذ تىٌیه ایي خزٍجی. ًوبیٌذ ثبسدیذ هجبسی فَرت ًی ٍ هىبًی اس یه هحیظ فیشیىی ثِهحذٍدیت ّبی سهب اس

ایغاتبدُ اعات ٍ    فضابیی  در وٌاذ  تقاَر  تَاًذ هی وبرثز. اعت وبرثز دعت در دٍرثیي وٌتزل وِ تفبٍت ایي ثب ٍلی اعت

عَصُ را ثب جشئیبت ثیؾتزی ثجیٌذ. ّوچٌیي ثِ ثیٌٌذگبى ایي  ٍ ّز عزف وِ ثخَاّذ هی تَاًذ رٍ وٌذ، در آى سٍم وٌذ ثِ

ی ٍیىازد ّابی افال   . ایي هَضاَع یىای اس ر  اهىبى را هی دّذ تب ثخؾی را وِ لقذ هؾبّذُ ی آى را دارًذ اًتخبة وٌٌذ

 [4]گیزی تىٌیه فتَگزاهتزی در تَلیذ تَر هجبسی در ایي پضٍّؼ ًیش هی ثبؽذ.  وبر ثِ

یىی اس وبرثزدّبی هذلغبسی عِ ثعذی ثِ رٍػ فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ در تَر هجبسی ثزای افشایؼ لذرت ثقزی عبسی ٍ 

عاِ ثعاذی، ثبرگاذاری ثاِ فاَرت       PDFثبؽذ وِ هیتَاى ثِ رٍؽْبی هختلف هبًٌذ فیلن یب اًیویؾي،  ًوبیؼ اجغبم هی

هاذلْبی   obj  ٍ3Dsاعاتفبدُ اس فزهتْابی      ،GIFهغتمین در ٍة ثذٍى ًیبس ثِ ًزهبفشارّبی جبًجی، عىغْبی هتحازن) 

 ِ رٍػ اٍل اعتفبدُ ؽذُ اعت.ثعذی ثِ فَرت هغتمین در تَرهجبسی ٍ ... اعتفبدُ وزد. در ایي تحمیك اس ع عِ

 هراحل اًجام تحمیك -2

ارسیبثی لبثلیت ٍرٍد، خزٍجی ّبی هختلف فتَگزاهتزی، ؽىل ثقزی عبسی ٍ ایجابد راثاظ وابرثزی    هغبلعِ  يیّذف اس ا

 یتاَر هجابس   غاتن یع هٍ اعاتفبدُ اس اى در یا   ثزای خزٍجی ّبی فتَگزاهتزی در تَر ثِ فَرت هجابسی ثاز رٍی ًات   

عاتفبدُ اس هاذلْبی عاِ ثعاذی     ٍ ارسیابثی آى های ثبؽاذ. رٍػ پیؾاٌْبد ؽاذُ ا       خَاجِ ًقیزالذیي عَعای داًؾگبُ  اس

آهذُ اس رٍػ فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ ثزای ثبال ثزدى لذرت ثقازی عابسی ٍ ًشدیىتاز ؽاذى ثاِ ٍالعیات در تاَر         دعت ثِ

ٍ ّن ثاِ فاَرت    3D PDFوَتبُ،  هجبسی هیجبؽذ. وِ اس هذل ّبی عِ ثعذی ثِ دعت آهذُ ّن ثِ فَرت یه اًیویؾي

ًیاش    Tourweaverثبرگذاری هغتمین تحت ٍة ثذٍى ًیبس ثِ ًزهبفشارّبی جبًجی در تَر اعاتفبدُ ؽاذُ اعات. ًزهابفشار     

دلیل اهىبًبت ٍ لبثلیتْبی ثبال هثل اهىبى اضبفِ وزدى هتي، فذا، ٍیذئَ،اًیویؾي، هذلْبی عِ ثعذی ٍ ... ثزای عابخت   ثِ

 ة ؽذ.تَر هجبسی اًتخب

 هذلسازی سِ بعذی    -3

آثبر اس اؽىبل هاٌ ن   ثزخیاعت. اس آًجبیی وِ  هذلغبسی عِ ثعذییىی اس وبرثزدّبی پز اّویت فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ، 

ا هذلغاابسی ٍ هغاتٌذ ًوااَد.  ٌّذعای ثزخاَردار ًیغااتٌذ، ثاب رٍػ ّابی هعوااَل ٍ عابدُ ثزداؽات ًواای تاَاى آًْاب ر        

ثاِ خاَثی هذلغابسی وازدُ ٍ ثتاَاى      دلیل هی ثبیغت اس رٍػ ّبیی اعتفبدُ وزد وِ پیچیذگی ّابی جغان را    ّویي ثِ

 .ًگبری وزد توبم جشئیبت آى را هغتٌذ ثب

، فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ اعت. الجتِ ثب تَجِ ثِ پیؾزفت ّبی لبثال تاَجْی واِ    ایي اجغبمیىی اس راُ ّبی هغتٌذًگبری 

دٍرثایي ٍ یاه ٍعایلِ    اؽتِ اعت، ایي اهىبى فزاّن گزدیذُ وِ ثتَاى اجغبم پیچیذُ ً یاز  ایي علن در چٌذعبل اخیز د

 .درا ثِ خَثی هذلغبسی ًوَ ٍرسؽی ٍ یه فٌذلی چَثی وِ هذل عِ ثعذی آًْب در ایي تَر اعتفبدُ ؽذُ اعت

 عىغجزداری تقبٍیز اس اعتفبدُ ثب ًشدیه اّذاف اس ٌّذعی اعالعبت ثِ دعتیبثی ثزای اعت تىٌیىی ثزدوَتبُ فتَگزاهتزی

 ایجبد حمیمت در وَتبُ ثزد فتَگزاهتزی افَل . هیؾَد ؽىل ٍ اًذاسُ هَلعیت، ؽبهل ٌّذعی اعالعبت ایي وِ اس آى، ؽذُ

 عِ ثعاذی  هختقبت عیغتن ٍ هؾتزن پَؽؼ دارای عىظ دٍ حذالل هختقبت عیغتن ثیي ریبضی تعزیف ؽذُ ارتجبط

 لغاوت  در وِ ؽیء اس ًمبط (x,y,z) عِ ثعذی هختقبت ریبضی، ارتجبط ثزلزاری اس پظ   2) ؽىل(هیجبؽذ.  ؽیء فضبی

 را ثٌاب  یاب  ؽایء  ؽاىل  هیتاَاى  عاِ ثعاذی   هختقابت  داؽاتي  ثب وِ هیجبؽذ هحبعجِ لبثل دارًذ، لزار عىظ دٍ هؾتزن

 [4]ًوَد. هذلغبسی
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 کَتاُ برد فتَگراهتری : اصَل2شکل 

 یاب  ٍ  خغای  ّن ؽزط ففحْبی، ّن ؽزط  ریبضی: هذلْبی اس اعتفبدُ ثب ؽئی فضبی ٍ تقَیز فضبی ثیي ارتجبط ثزلزاری

 [5]هیجبؽذ. ّوخغی ؽزط هعبدالت آًْب رایجتزیي ٍلی هیجبؽذ اًجبم لبثل  DLTهعبدالت 

 3D ٍ عابخت هاذل   پزداسػ عىاظ  هیجبؽذ. فزایٌذ 3Dهذل  ثبفتعبخت  یپزداسػ عىظ ثزا ییّذف ًْب یعَر ول ثِ

 ی دارد:چْبر هزحلِ افل

 ٍ ْبًمابط هؾاتزن در عىغا    یجغتجَ ثزاؽبهل هزحلِ  يیا   اعت.camera alignmentهزحلِ اٍل ّوتزاسی دٍرثیٌْب )

ثز هجٌبی ًمبط هؾتزن پیذا ؽذُ ثزای ثذعت آٍردى  زیّز تقَ یثزا يیدٍرث تیهَلعپیذا وزدى  يیآًْب ٍ ّوچٌتغجیك 

اثاز   هیا عٌاَاى   ثِ هیجبؽذ وِ يیدٍرث َىیجزاعیوبل یپبراهتزّب حیٍ تقح پبراهتزّبی هجَْل هذل ریبضی اعتفبدُ ؽذُ،

ْب عىغا  یتزاسّو یجِاثز ًمغِ پزاوٌذُ ًؾبى دٌّذُ ًت .زدیگ یؽىل ه ْبٌیدٍرث تیاس هَلع یًمغِ پزاوٌذُ ٍ هجوَعِ ا

 . ثاز اثاز ًمغاِ پزاوٌاذُ     یهجتٌ یرٍػ ثبسعبس ی)ثِ جش ثزااعتفبدُ ًویؾَد  3Dدر عبخت هذل  نیعَر هغتم ٍ ثِ عتا

عٌَاى هثبل، هذل اثز ًمغِ پزاوٌاذُ   ِ. ثاعتفبدُ وزد دیگز یدر ثزًبهِ ّب ؾتزیاعتفبدُ ث یآى ثزا اس تَاى یحبل ه يیا ثب

 یثبسعابس  یثازا  ْاب ٌیدٍرث تیا هزجع اعتفبدُ ؽَد. در همبثل، هجوَعِ هَلع هیثِ عٌَاى  3D ؾگزیزایٍ هیدر  تَاًذ هی

 .اعت بسیهَرد ً 3Dهذل  ؾتزیث

ٍ  ؽاذُ  ثازآٍرد  يیدٍرثا  تیا عبخت اثز ًمغِ هتازاون اعات. ثاز اعابط هَلع     یهزحلِ ثعذ اثاز ًمغاِ هتازاون     زیٍ تقاب

ِ        ؽَد هی عبختِ ٍ  ؼیزایا ٍ  3D meshعابخت ؽاجىِ عاِ ثعاذی)     . اثاز ًمغاِ هتازاون هوىاي اعات لجال اس الاذام ثا

 .ؽَد یثٌذ عجمِ

 بیا ثاز اعابط اثاز ًمابط هتازاون       هیتَاًاذ  هاؼ  ّبی عاِ ثعاذی   یچٌذ ضلعی . ثبسعبسهیجبؽذ هزحلِ عَم عبخت هؼ

ِ  Height Field ،اعاتفبدُ ؽاَد   عاِ ثعاذی  هاؼ   ذیتَل ثزایتَاًذ  یه تنیدٍ الگَر ی. ثِ عَر ولثبؽذ پزاوٌذُ  یثازا  وا

ثاِ   احتیاب  . هؼ عبختِ ؽذُ، هوىي اعات  ی هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزدّز ًَع ؽ یثزا وِ Arbitrary ٍ عغَح هغغح

جااذا ؽااذُ،  یحااذف اجااشا ،  mesh decimation)هااؼحااذف اس افااالحبت، هبًٌااذ  ی. ثزخااثبؽااذ داؽااتِ ؼیزایااٍ

 داد.تَاى اًجبم  یرا ه زُیدر هؼ، فبف وزدى، ٍ غ ؽذُ ّبی ایجبد حفزُ يثغت

هختلاف   ْابی حبلت. اس دعات اٍرد ِ را ثا تَاى ثبفت  یؽذُ، ه یپظ اس ٌّذعِ )ثِ عٌَاى هثبل هؼ  ثبسعبسدر هزحلِ ثعذ 

 Generic ،Adaptive orthophoto ،Orthophoto ،Spherical ،Single photo ،Keep uvهیتَاى ثاِ  ثبفت ٍردى دعت آِ ث

 اؽبرُ وزد.

 ّای دٍربیي ٍیژگی -3-1

 زیا لٌاش هت   اس . اگاز ثزای عىغجزداری اعتفبدُ ؽَد mm54ثبثت، ثِ عٌَاى هثبل، لٌش  یلٌش ثب فبفلِ وبًًَ هیثْتز اعت 

ؽَد توبهی عىغْب ثبیذ ثب یه فبفلِ وبًًَی ثبثت گزفتِ ؽَد تب الگَریتن ّبیی هَرد اعتفبدُ ثْتزیي هذل را  اعتفبدُ هی
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فبفلِ وبًًَی دٍرثیي ًیش ثب تَجِ ثِ اثعبد جغن، فبفلِ دٍرثیي تب جغن ٍ همیبط عىغجزداری ثبیذ تٌ ین ؽاَد.   .ثغبسًذ

 هیلیوتز اعتفبدُ ؽذُ اعت. 28ثب فبفلِ وبًًَی  canon sx200یه دٍرثیي غیز هتزیه،  در ایي تحمیك اس

  ّ سًاِ دیابفزاگن دٍرثایي ًیاش ثبیاذ      وچٌایي رٍ عزعت ؽبتز دٍرثیي ثبیذ وٌذ ًجبؽذ تب تقَیز دچبر هحَؽاذگی ًؾاَد ٍ 

ISOاًذاسُ وبفی ثبس ثبؽذ تب تقَیزی ؽفبف داؽتِ ثبؽین ٍ  ثِ
 ثب تَجِ ثِ هحیظ در ووتزیي همذار هوىي ثبؽذ. 1

 خصَصیات شی ٍ صحٌِ   -3-2

یاب اثشارّابی خابؿ     circular polarizingهیتاَاى اس فیلتاز   ؽفبف  بءیاؽ بیٍ  ٌِیآ هبًٌذ ثزاقٌّگبم عىغجزداری اس اؽیب 

اعزاف ؽی هَرد ً ز  ًیش ًجبیذ فاحٌِ یاب    .هبًٌذ اعپزی هَلت هبت وٌٌذُ)در فَرت اعیت ًشدى ثِ ؽی  اعتفبدُ وزد

 .ًیش ثبیذ اجتٌبة وزددر حبل حزوت  بءیاس اؽای ٍجَد داؽتِ ثبؽذ یب تب حذ هوىي عبدُ ثبؽذ. ّوچٌیي  هٌ زُ

 طراحی سٌاریَ عکاسی -3-3

ر عٌبریَ عىبعی ثبیذ تَجِ داؽت وِ هٌغمِ واَر )هٌغماِ ای واِ در عىغاْب ًجبؽاذ  ثبیاذ ووتازیي هماذا        در عزاحی 

 ثبؽذ ٍ تعذاد عىغْب ثْتز اعت ثیؾتز اس همذار هَرد ًیبس ثبؽذ. هوىي

 ًىبتی وِ ثبیذ در عىبعی اس ؽی هَرد ً ز در ً ز گزفتِ ؽَد ؽبهل:

 را پَؽؼ دّذ. حذاوثز هٌغمِ ذیثب یؽ وٌذ: اعتفبدُعىظ  اس  لبة ٍ هفیذ ثِ عَر هَثز ذیّز عىظ ثب 

 تَاًذ در ثمیِ عىغْب ظبّز ؽَد توبم عغح جغن هیتَاًذ در یه عىظ جب ًؾَد لغوت ّبی ثبلی هبًذُ هی 

 ؽَد وِ اس فلؼ دٍرثیي اعتفبدُ ًؾَد. ًَرپزداسی ًمؼ هْوی در ویفیت عىظ دارد. تَفیِ هی 

 خَاّین اس ًَار همیبط) اگز هیscale bar   در عبخت هذل اعتفبدُ وٌین ثبیذ حذالل دٍ ًمغِ ثب فبفالِ هعلاَم  

 در فحٌِ عىغجزداری هؾخـ وٌین.

 اعتخزا  ًمبط وٌتزل ٍ ٍ فحت اٍلیِ حل پبراهتز ّبی تَجیِ خبرجی ٍ تَجیاِ هغلاك ٍ    ثزای ثبال ثزدى دلت

تبرگات ّابی عابدُ ٍ واذدار      سوبّؼ ًَیش در هزحلِ تٌبظز یبثی هتزاون ثزای تَلیاذ اثاز ًمابط ًیاش هیتاَاى ا     

 وزد.   اعتفبدُ

 دّذ.   عٌبریَّبی هٌبعت عىغجزداری ثزای عبخت یه هذل عِ ثعذی اس اجغبم را ًوبیؼ هی3ؽىل)

                                                 
1 International Standards Organization 
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 : سٌاریَّای هٌاسب برای عکس برداری از اجسام برای ساخت هذل سِ بعذی3شکل 

   ثزای عىغجزداری اعتفبدُ ؽذُ اعت.isolate objectٍ ؽی جذا ؽذُ )  interiorدر ایي تحمیك اس عٌبریَ داخلی )

اًاذاسُ یاب چازخؼ ٍ ثازػ ًیبیاذ      ّب ًیش ثبیذ در حبلت افلی خَد ثبؽٌذ یعٌای ت ییازات ٌّذعای هبًٌاذ ت ییاز       عىظ

 ؽًَذ. دادُ

ثِ دلیل الگَریتوْبی وبراهذی وِ دارًذ ثزای عبخت هذل عِ ثعذی در ایاي   Agisoft  ٍContext Captureافشارّبی  ًزم

 تحمیك هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اًذ.

ثازای   bundle-adjustmentثْجَد یبفتاِ ثازای تغجیاك ًمابط هتٌابظز ٍ اس اگاَریتن        SIFTاس الگَریتن  Agisoftافشار  ًزم

ثزای عابخت اثاز ًمغاِ     Exat  ،Smooth  ٍHeight-fieldتن ّبی پبراهتزّبی تَجیِ داخلی ٍ خبرجی دٍرثیي ٍ اس اگَری

ّاذف هاَرد ً از     ثازداری  هَجَد در هَسُ داًؾىذُ ًمؾِ وٌذ. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ یىی اس دٍرثیي ّبی هتزاون اعتفبدُ هی

ِ   ٍ تٌبعز یبثی اتَهبتیه آًْب ثعذی اعت ثب اعتفبدُ اس تبرگتْبی وذدار ثزای اعتخزا ثزای ایجبد هذل عِ عٌاَاى ًمابط    ثا

وٌتزل جْت ثْجَد دلت ٍ فحت اٍلیِ حل پبراهتز ّابی تَجیاِ خابرجی ٍ تَجیاِ هغلاك ٍ وابّؼ ًاَیش در هزحلاِ         

ثزای عىغجزداری، هذل عِ ثعاذی ثاب    isolated objectیبثی هتزاون ثزای تَلیذ اثز ًمبط ٍ ّوچٌیي تَعظ عٌبریَ  تٌبظز

 َد.ؽ   هؾبّذُ هی4بختِ ؽذ وِ در ؽىل )ع objفزهت 

 
 : خرٍجی هذلسازی سِ بعذی در لالب هثلث بٌذی ابر ًماط ٍ اًطباق بافت بر رٍی آى از عارضِ هَرد هطالعِ 4شکل 

ّابی   وٌذ. ایي الگَریتن اثتذا ًمابط ًابدیز ٍ عىاظ    ًیش اس الگَریتن ٍیضُ ٍ ؽخقی اعتفبدُ هی ContextCaptureًزهبفشار 

وٌذ. دٍ عبرضِ هَرد هغبلعِ ثزای عابخت   اپیپَالر ًمبط هتبً ز را پیذا هیدّذ عپظ ثب تَجِ ثِ خظ  اریت را تغجیك هی

عابسی در ایاي همبلاِ فاٌذلی ٍ ٍعایلِ       هذل عِ ثعذی ٍ اعتفبدُ اس آى در تَلیذ تَر هجبسی ثزای افشایؼ لذرت ثقزی

ّبی ٍعیلِ ٍرسؽی وِ  ثبؽذ. الگَریتن هَرد اعتفبدُ در دعتِ ٍرسؽی وِ در هحَعِ داًؾگبُ خَاجِ ًقیز لزار دارًذ، هی
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ثبؽذ هذل عِ ثعذی وابهلی   ثبفت ًذارد ٍ لغوت ّبی چَثی فٌذلی وِ دارای ثبفت یىغبًی در لغوت ّبی هختلف هی

 3D  وِ اسجولِ هعبیت ایي الگَریتن اعت. خزٍجی هذل عِ ثعاذی ثازای اعاتفبدُ تحات ٍة ٍ      5)دّذ )ؽىل  را ًوی

PDF س ًَع ثِ دلیل حجن ووتز ٍ عزعت ثبال تز اى اobj ثبؽذ. هی 

 
: خرٍجی هذل سازی سِ بعذی در لالب هثلث بٌذی ابر ًماط استخراجی ٍ اًطباق بافت بر رٍی آى از دٍ عارضِ هَرد 5شکل 

 هطالعِ در تَلیذ تَر هجازی در ایي همالِ

اس عاِ عبرضاِ دٍرثایي، فاٌذلی ٍ ٍعایلِ ٍرسؽای ثازای اعاتفبدُ در           CloudCompareّوچٌیي ثِ وواه ًازم افاشار   

    6)تَرهجبسی، اًیویؾي تْیِ ؽذُ اعت.)ؽىل 

 
 خرٍجی اًیویشي ّای ساختِ شذُ از هذلْای سِ بعذی در لالب هثلث بٌذی ابر ًماط  : 6شکل 

افشارّابی هختلاف ثازای ایجابد      پابًَهزا ٍ ًازم  ؽَد. اًَاع هختلف تقبٍیز  تقَیز ثب ساٍیِ دیذ ثبس هحغَة هیپبًَراهب یه 

اعت وِ ثزای Tobias Huellmandel Software آهزیىبیی  ؽزوت اس  PanoramaStudioافشار  تقبٍیز ٍجَد دارد. ًزم ایي

عبخت تقبٍیز پبًَراهبی هَرد اعتفبدُ در تاَر هجابسی اس آى اعاتفبدُ ؽاذُ اعات. تقابٍیز پبًَراهابی عابختِ ؽاذُ را          

   هؾبّذُ وٌیذ.7در ؽىل )تَاًیذ  هی

 
 : عکسْای پاًَراها ساختِ شذُ برای استفادُ در تَرهجازی7شکل 
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 تَر هجازی -4

ثبؽاذ واِ    تعزیف هب اس تَرهجبسی، درگبّی الىتزًٍیىی اعت وِ ًوبیبًگز توبم اثعبد ثقزی یه هىبى ثقَرت وازٍی های  

َ   فٌبٍریگیزی اس  عالٍُ ثز هعزفی تقَیزی هىبى هَرد ً ز، ثب ثْزُ ِ  ّبی تزویجای، ثقا ای )فایلن، فاَت،    رت چٌاذ رعابً

 .آٍرد ی هٌبثع ایٌتزًتی؛ ٍالعیتی هجبسی اس هحیظ را ثَجَد هی ثِ ولیِ  (Linke) ٍ عىظ  ٍ ثب لبثلیت پیًَذ هتي

ّبی پیوبیؼ ٍ ًبٍثزی هَجَد در تَرّبی هجبسی، اهىبى ثزرعای دلیاك تقابٍیز ّوازاُ ثاب جشئیابت هاَرد ً از          لبثلیت 

جشئیبتی وِ در لبلت فیلن، فَت، هتي ٍ  .هیىٌذًوبیذ ٍ ثذیي ٍعیلِ هخبعت هغیز خَد را اًتخبة  هخبعت را ایجبد هی

 ًوبیذ.   ثِ عبیز هٌبثع هعبف هی گزدد، هخبعت را اس ّزگًَِ ًیبس عىظ ثِ تقبٍیز اضبفِ هی

ِ ِ ای وِ ث لذا تَرّبی هجبسی هثال اعاتفبدُ اس هاذلْبی عاِ ثعاذی       ای ٍ ثاب اعاتفبدُ هتٌبعات اس اهىبًابت     فَرت حزفا

 اهىبًبت ٍ ّب جذاثیت هعزفی ّبی رٍػ ثْتزیي اس یىی گزدًذ،  اًذاسی هی عزاحی ٍ راُ هذُ اس رٍػ فتَگزاهتزی،آ دعتِ ث

 .ثَدُ ٍ لذرت ثقزی عبسی ثبالیی دارًذ هختلف ّبی هىبى در هَجَد

 استفادُ از هذل ّای سِ بعذی در تَرهجازی -5-1

رٍؽْبی هختلف اعتفبدُ اس هذلْبی عِ ثعذی تْیِ ؽذُ ثِ رٍػ فتَگزاهتزی در تَرهجبسی ؽبهل: فایلن یاب اًیویؾاي،    

PDF ِافشارّابی جابًجی، عىغاْبی هتحازن)     فَرت هغتمین تحت ٍة ثذٍى ًیبس ثاِ ًازم   عِ ثعذی، ثبرگذاری ثGIF،   

هذلْبی عاِ ثعاذی    POD  ٍLASٍ فزهتْبی اثز ًمغِ رًگی  obj ،3Ds ،3MX ،FBX ،KMLهؼ  ّبی اعتفبدُ اس فزهت

 ثبؽذ. ثِ فَرت هغتمین در تَرهجبسی ٍ ... هی

ِ        3D PDFوِ اس ثایي رٍؽاْبی فاَق رٍػ     ّابی تخققای    ثازای اهىابى داًلاَد ٍ ًوابیؼ در عیغاتوْبیی واِ ثزًبها

فتَگزاهتزی را ًذارًذ ٍ رٍػ ثبرگذاری ثِ فَرت هغتمین تحت ٍة ثذٍى ًیبس ثِ ًزهبفشارّبی جبًجی ثِ دلیل دعتزعای  

در ّز هىبى ٍ ثب ّز عیغتوی ٍ در فَرت ًیبس ًوبیؼ هذل عِ ثعذی ثذٍى ًیبس ثِ اجزای تَرهجبسی ثِ عاَر هغاتمل ٍ   

  1خاابة گزدیذًااذ. در جااذٍل ) هااذل ٍ حجاان پاابییي آى، اًت رٍػ اًیویؾااي ثااِ دلیاال ًواابیؼ آعاابى ٍ خَدواابر   

 گزدد. ّبی عِ ثعذی در تَرهجبسی را هؾبّذُ هی ّبی اعتفبدُ اس هذل رٍػ همبیغِ

 ّای سِ بعذی در تَرهجازی : همایسِ رٍشْا استفادُ از هذل1جذٍل 

حجن 

 دادُ
 دسترسی

عذم ًیاز بِ 

 سیستن تخصصی

لذرت بصری 

 سازی

سرعت 

 اجرا
 

++ ++ ++ ++ +++ 3D PDF 

 اًیویؾي ++++ + ++ ++ +

 فزهتْبی هؼ +++ ++ + + +++

 فزهتْبی اثز ًمغِ رًگی ++ +++ + + ++++

 ثبرگذاری ثِ فَرت هغتمین در ٍة + ++ +++ +++ +++
 

، درجاِ ٍالعای ارائاِ های دّاذ      364واِ ثاب تقابٍیز پبًَراهیاه دیاذ       Tourweaveثزای عبخت تَرهجبسی اس ًزم افشار 

ؽذُ اعت. در عبخت تَرهجبسی عالٍُ ثز هذل ّبی عِ ثعذی اس فذا، ٍیذئَ، ًمؾاِ ٍ هاتي ًیاش اعاتفبدُ ؽاذ.       اعتفبدُ

   هؾبّذُ وزد.8تَاى در ؽىل ) ًوبّبی هختلف اس تَرهجبسی را هی
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تَاى اس رٍؽْبی هختلفی ثزای اعتفبدُ اس هذلْبی عِ ثعذی تْیِ ؽذُ ثِ رٍػ فتَگزاهتزی ثزد وَتبُ در تَرهجابسی   هی

فَرت هغتمین در ٍة ثذٍى ًیابس   ، رٍػ ثبرگذاری ث3D PDFِاعتفبدُ وزد ایي رٍؽْب ثب ّن همبیغِ ؽذًذ عپظ رٍػ 

ػ اًیویؾي اًتخبة گزدیذًذ. ثب اعتفبدُ اس هذل ّبی عاِ ثعاذی ایجابد ؽاذُ، هحایظ تاَر       افشارّبی جبًجی ٍ رٍ ثِ ًزم

 دعت آهذ.ِ هجبسی دلیك تز ٍ ثب جشئیبت ثیؾتز ٍ ًشدیىتز ثِ ٍالعیت ث

ِ  ایي ًىتِ ثِ ثبیذ وِ وٌٌذ هی پیذا هب ی جبهعِ در را خَدؽبى جبی دارًذ هزٍر ثِ هجبسی تَرّبی  فزفات  یاه  چؾان  ثا

 هختلاف وؾاَرهبى   هٌابعك  فزٌّگی ٍ عجیعی هیزاث ثجت جْت در ّن هجبسی، ّبی تَر اس اعتفبدُ ثب تَاى وزد. هی ًگبُ

  .پزداخت گزدؽگز جذة ثِ دیگز، ی رعبًِ ّن یب ایٌتزًت عزیك اس ّب آى ًوبیؼ ثب ّن ٍ ثزداؽت لذم

ّابی   وَتبُ تْیِ ؽذ ٍ عپظ عىاظ ّبی عِ ثعذی اس عَارك هَرد ً ز ثِ رٍػ فتَگزاهتزی ثزد  در ایي همبلِ اثتذا هذل

افاشار   ّب ٍ هذل ّبی عِ ثعذی تْیِ ؽذُ ٍ اهىبًبت ثیؾاتز در ًازم   پبًَهزا اس دٍ هٌ زُ عبختِ ؽذ ٍ ثِ ووه ایي عىظ

 عبخت تَرهجبسی هثل اضبفِ وزدى فذا، هتي، ٍیذئَ ٍ ... ثِ لذرت ثقزی عبسی ثبالیی دعت پیذا وزدین.

 لغوت ّبی لجل پیؾٌْبد هی ؽَد وِ:ثب تَجِ ثِ ًىبت هغزح ؽذُ در 

 گیزی در ٍة را ًیش داؽتِ ثبؽٌذ اعتفبدُ ؽَد. ّبی عِ ثعذی وِ لبثلیت اًذاسُ اس هذل 

ثب تلفیك ٍالیت هجبسی ٍ تَر هجبسی ٍ اضبفِ ًوَدى اعالعبت تَفیفی اؽیب هَجَد در هحیظ هی تاَاى دیاذ ولای تاز ٍ     

 دلیك تزی اس هحیظ ثذعت آٍرد.

http://zanganeh.byethost32.com/
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