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 بسمه تعالی

 سامانه بازدید مجازی شرکت سروش مهر رضوان زالوپروپ

 مقدمه

 سیاسهتمدااان   جملهه  از همهه  که چرا. باشد می خاکی کره انسانهای فرد فرد دغدغه نماندن ناشناخته تعبیری به و شدن شناخته امروزه

 بهه  اا اقتصهادی  و فرهنگهی  سیاسهی   مختلف های عرصه دا جهانی گسترده و پیچیده اقابت. . . و مذهبی   فرهنگی فعاالن دانان  اقتصاد

 سیاسهی  و فرهنگهی  انهووای  عواقه   از خهوبی  بهه  و دانسته جهانی صحنه این به واود کلید عنوان به اا شدن شناخته و کرده داک خوبی

 و هها  داشهته  معرفهی  ااسهتای  دا مجموعهه   ههر  ابهواای  و عملهی  فکهری   توان تمام از حداکثری استفاده و نواّوای او این از. دااند اّگاهی

 .اّید می شماا به ضروای و بدیل بی امری اقتصادی و فرهنگی مختلف دستاوادهای

 های شیوه از مندی بهره اهمیت جغرافیایی  های بندی مرز از خااج هم آن   خدمات معرفی یا و فرهنگ انتقال دغدغه جهانی  دهکده دا

 .کند می تر نمایان اوز به اوز اا اسانی اطالع نوین

 و خالق جهوان  نیروههای از مندی بهره با و افواای سخت-افواای نرم باالی توان از برخهواداای با دااد افتخهاا اضوان مهر سروش شرکت

 مهی  دااا مشهابه  مهوااد  دیگهر  به نسبت استثنایی های قابلیت که نموده ای ویژه مجهازی بازدید سامانه اندازی ااه و تولید به اقدام مبتکر 

 .باشد

 و مجهازی  دنیهای  بهه  واود ااستای دا جذاب  و نوین ای باشیوه محیطی  مختلف های ویژگی معرفی و اسانی اطالع زمینه دا سامانه این

 .نماید می فعالیت جغرافیایی های محدودیت بدون و کالن داسطوح خدمات و ها فرهنگ معرفی

 بازدید مجازی معرفی سامانه

 گذشت از پس و اکنون هم که است بوده فیویکی حضوا بدون و کامل جوییات با   دنیا مختلف نقاط از بازدید بشر دیرینه اّازوهای از یکی

 تهاایخی  ابنیه و مکانها از بازدید دا گردشگران اّازوی تنها نه دنیا  داسطح مجازی بازدید های سامانه اندازی ااه با اّازو  اّن از دااز سالیان

 اطالع جهت اقتصادی و فرهنگی فعاالن اختیاا دا نو فناوای این بلکه است گشته فراهم اینترنت جهانی شبکه طریق از دنیا گوناگون ملل

 .است گشته او به او چشمگیری بسیاا اقبال با و قرااگرفته مرز بدون اسانی

 اایانهه  یها  و اینترنهت  جههانی  شبکه طریق از و فیویکی حضوا بدون که اّواد می فراهم کاابران برای اا قابلیت این   مجازی بازدید سامانه

 .نمایند بازدید زیبا  کامال گرافیکی و زنده محیطی با همراه جوییات  باتمام   نظر مواد مرکو خدمات و امکانات از خود  شخصی
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 می متمایو داخلی مشابه های نمونه اکثر از اا آن که مجههازی شرکت سروش مهر اضوان بازدیهد سههامانه فهرد به منحصر های ویژگی از

 : نمود اشااه زیر موااد به توان می نمایید

 نویسی برنامه زبان از فرد به منحصر مندی بهره : 

 بازدیهد  سهامانه  آنکهه  حهال  گهردد  می استفهاده توا سهازی آماده جهت گرافیکی و آماده های برنامهه از معمهول مجازی تواهای تهیه دا

 برنامهه  مجهازی  تهوا  ایجهاد  به موفق ایرانی دانش بر تکیه با و خالق و مجرب فنی تیم از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی

 پهذیر  امکهان  خروجی افواا نرم دا اا فرد به منحصر و گوناگون های جلوه نمودن اضافه امکان باال  برکیفیت عالوه که است گردیده نویسی

 .گردد می ذکر ادامه دا آنها از برخی که نمایید می

 

 مگاپیکسلی 022 نهایی تصویر : 

 ااائهه  قابل و نهایی تصویر مگاپیکسلی 022 خروجی   اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه فرد به منحصر های ویژگی از یکی

 .گردد می بیننده لذت و دقت افوایش نهایت دا و جوئیات ااائه دا کاا کیفیت بردن باال باعث که باشد می مشتری به

 

  درجه از اجسام 062عکاسی: 

 نهرم  یها  و اینترنتی های پایگاه دا مرتبط اطالعات کناا دا آن صحیح ااایه و اشیاء جوییات کشیدن تصویر به برای حل ااه بهترین از یکی

 بهاال  کیفیهت  تهوان  می   برداای عکس اوش این های ویژگی مهمترین از. باشد می ها آن از داجه 062 عکاسی   ای چنداسانه افوااهای

   آن داجه 062 چرخشی حرکت از استفاده با و نموده مشاهده اا اشیاء جوییات توانند می بازدیدکننده علت همین که برشمرد اا تصاویر

 .شوند آشنا اشیاء های ویژگی با خوبی به

 

 عکاسی گیگاپیکسلی: 

 عظیمی خیل استقبال مواد امروزه که است تکنیکی   داایم قراا آن دا که محیطی بهتر هرچه نمایش برای پانااوما های عکس از استفاده

 تصهاویر  ثبت امکان   بوده عکاسی دا باال دقت نیازمند ها عکس نوع این اینکه به توجه با ولی. است گرفته قراا دنیا سرتاسر دا عکاسان از

 اقهدام  هوشهمند  کامال صوات به که عکاس ابات از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت عکاسی واحد ندااد وجود آنها دا بواگ بسیاا

 ماندنی بیاد لحظات از اا گیگاپیکسل چندین کیفیت با تصاویری توانسته نماید می مخاط  سلیقه براساس و باال دقت با برداای تصویر به

 . نماید ثبت
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 محهیط  جوئیهات  تمهام  است قادا که بوده بواگ بسیاا ابعاد دا هایی عکس تولید آید  می بشماا آن تمایو وجه که تکنیک این موایای از 

 .نماید ثبت آن دا اا پیرامون

 

  قابلیت تور لیدر یا راهنمای تور 

اقابت بین شرکت ها اا باال میبرد و شرکت سروش مهر اضوان مفتخر است برای اولین بهاا  امروزه تجهیو تصاویر پانوااما به امکانات خاص 

دا ایران تکنیک ویدیو پانوااما واقعی و محیطی اا برای هموطنان خود ااائه نماید . دا این تکنیک شما میتوانید برای جهذب هرچهه بهتهر    

ز آن توسط کادا فنی شرکت سروش مهر اضوان به توضیح و معرفی سهمعی و  مخاط  خود با استفاده از یک نفر ااهنما   و فیلمبرداای ا

داجهه ای دا اختیهاا شهما     062بصری بخش مواد نظر خود بپردازید . دا پایان واحد عکاسی شرکت سروش مهر اضوان تصویر پانواامای 

صوات کامال پویا و واقعی دا تصویر بهه   داجه دا محیط ااهنمای آن بخش نیو به 062قراا خواهد داد که ضمن امکان گردش و چرخش 

 معرفی آن بخش خواهد پرداخت .

 

 قراردادن Hot Spot تور طراحی در محیطی  

 Hot Spot فراینهد  یهک  انجهام  بهه  منجهر  کاابر توسط آن اوی بر کلیک یک که پانوااما تصاویر دا فیویکی موقعیت یک از است عباات 

 یهک  محتهوای  نمایش یا و پانوااما یک بااگذاای مجازی  غرفه یک نمایش دیگر  نمای یک به افتن عمل تواند می فرایند این. شد خواهد

 پهایین  بهر  عهالوه  که باشد می Hot Spot عنوان به دکمه قراادادن پذیرد می صوات مشابه موااد اکثر دا که آنچه. باشد اطالعاتی بسته

 بسهیاا  اثهری  کهاا  گرافیکی زیبایی دا و نموده مشکل کاابر برای اا آسان و سریع اهبری و هدایت امکان سرعت  و نمایش کیفیت آوادن

 ایهن  قرتمنهد  نویسی برنامه های زبان از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه آنکه حال. گذااد می برجای منفی

 کاهش باعث که دکمه عنوان به اضافه شیء قراادادن از و کرده ایجاد پانوااما خود محیط دا اا Hot Spot که دهد می کاابر به اا امکان

 .نماید جلوگیری گردد می اثر ظرافت و زیبایی  هنری  اازش گیر چشم

 

 امکان درج توضیحات در تصویر 

 062تصهویر  این قابلیت این امکان اا به شما میدهد تا دا صوات نیاز به اضافه کردن توضیحات نوشتاای برای نقطهه ای خهاص دا داون   

داجه خود ) مانند تابلو توضیحات یک اثر هنری یا تاایخی ( بتوانید به سادگی و با زیبایی خاصی این توضهیحات اا دا داون تصهویر داج   

 نموده و کاابر با قراا گرفتن بر اوی آن نقطه توضیحات اا مشاهده نماید .
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 امکان ثبت تصاویر با جزئیات باال: 

داجه شما برای نمایش به کهاابر کهافی نبهود بها ااائهه       062امکان میدهد تا داصواتی که جوئیات ااائه شده دا تصویر این قابلیت به شما 

مایش تصویر با کیفیت باال از نقطه ای خاص بتوانید جوئیات بسیاا ظریف اا نیو برای کاابر خود به اامغان بیاواید. ) برای مثال میتوان به ن

 اال از جواهری با ظرافت دا محیط یک موزه اشااه نمود (تصویر با کیفیت بسیاا ب

 

 شب و روز سازی شبیه هوشمند فناوری : 

 شهبیه  امکههههان  اضهوان  مههر  سهروش  شرکت مجازی بهازدیهد سههامهانه فهرد به منحصهر خواص و پانااومها ایجهاد فنهاوای بر تکیهه بها

 .است گردیده فراهم اینترنت جهانی شبکه یا و اایانه دستگاه ساعت به توجه با ش   و اوز هوشمند سازی

 

 کروی مایاپانور از مندی بهره : 

 مجهازی  بازدیهد  سهامانه  کهه  اسهت  بوده توا فرایند دا تصویر اعوجاج عدم   مجازی توا فناوای کاابران اصلی های دغدغه از یکی هموااه

 می قراا مشتریان اختیاا دا اا اعوجاج بدون داجه 062 خروجی تصاویر  تهیه دا نوین فناوای از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت

 .دهد

 

 لنزهای از هدفمند استفاده Wide و Fisheye  : 

 نقهش  شهده  تهیهه  های عکس کیفیت نیو و تعداد که باشد می محیطی برداای عکس   مجازی توا ساخت فرایندهای ترین اصلی از یکی

 های دوابین از مندی با بهره اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه لذا. نماید می ایفا نهایی تصویر زیبایی و کیفیت دا بسوایی

 فهراهم  اا پانواامها  و تهوا  سهاخت  دا باال کیفیت با هایی عکس از مندی بهره امکان fisheye و wide لنوهای دنیا اوز ای حرفه عکاسی

 .است نموده

 

 بعدی سه صدای : 

 High صهوات  بهه  اا بعدی سه صدای از مندی بهره امکان فرد  به منحصر قابلیتی دا   اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه

Quality   دهد می قراا خویش کاابران اختیاا دااستریو  با امکانو. 

 

 



 

5  

 

 

 خاص اشیاء بعدی سه نمایش : 

 بازدیهد  سامانه که باشد می افواا نرم اصلی محیط دا اجسام بعدی سه نمایش قابلیت   مجازی توا کاابران نیاز مواد ویژه امکانات از یکی

 .باشد می دااا اا مهم این توانایی متخصص فنی کادا و دنیا اوز قداتمند های افواا نرم از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی

 

 جستجو امکان : 

 منحصهر  امکهان  این مجازی توا ایجاد دا نویسی برنامه متعدد های زبان از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه

 .گردد مند بهره اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه دا جستجو توانایی از که دهد می کاابر به اا فرد به

 

 کاربر تمرکز محل در قطعه به قطعه نمایش : 

 مجازی  توا کاابران مرسوم مشکالت از یکی اینترنت  پایین سرعت نیو و مجازی توا معمول  خروجی های فایل باالی نسبتا حجم به نظر

 بهر  عهالوه  اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه که. باشد می کاابر نظر مواد نقطه دا تمرکو بدون و قطعه به قطعه کردن لود

 بهه . نمایهد  حل احسن نحوه به اا فنی ضعف این است توانسته قداتمند افواای نرم از گیری بهره با خروجی  فایل حجم گیر چشم کاهش

 کهاابر  نظهر  مهواد  نقطه دا و مترکو صوات به تصاویر لود همان یا نمایش اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه دا که ای گونه

 مهی  کننده بازدید اضایتمندی افوایش موج  که داده افوایش برابر چندین اا تصویر نمایش و استفاده سرعت مهم این که افتد می اتفاق

 .گردد

 

 موقعیت پالن طراحی ونقشه  ایجاد : 

 گرافیکهی  پنل طراحی به اقدام مجازی  گردش یک دا کاابر مدیریت افوایش ااستای دا اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه

 بهینهه  مدیریت ضمن و نموده بازدید توا مختلف های بخش از پالن اوی بر کلیک با دهد می کاابر به اا امکان این که است نموده( پالن)

 .نماید مشاهده اا توا فرایند دا خود ای لحظه موقعیت مجازی  گردش دا

 

 بودن زبانه چند قابلیت : 

 ملهل  بها  مهرز  بدون ااتباط ایجاد جهت دنیا  اوز علم های پتانسیل تمام از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه

 .نماید می عرضه خود کاابران به نوین خدمتی عنوان به اا ها توا زبانه چند قابلیت دنیا  مختلف
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 فصول سازی شبیه قابلیت : 

 دا فصول. باشد می فصول هوشمند تغییر امکان اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه فرد به منحصر های قابلیت از دیگر یکی

 .گردد می متمایو زمستانی های برف بااش و پاییوی های برگ ایوش تابستانی  خواشید تابش بهاای  بااان توسط مجازی بازدید سامانه

 

 خورشید سازی شبیه قابلیت : 

 آن  ی کننده خیره های اشعه تابش و دااد اا خود طبیعی داخشش و تاللوء اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه دا خواشید

 .باشد می توا مجازی محیط بخش گرما

 

 شب در بازی آتش سازی شبیه قابلیت : 

 مهی  گرامهی  اا هها  جشهن  این ای گونه به ها ملت از یک هر که دااد وجود فراوانی مذهبی ملی های جشن ها  فرهنگ و ها آیین همه دا

 .است شده سازی شبیه زیبایی شکل به نیو قابلیت این که است ش  دا بازی آتش گرامیداشت  های شیوه ترین اایج از یکی. دااند

 

 مجازی روی پیاده قابلیت : 

 بهه  منحصر قابلیت خود نویسی برنامه و اجرایی تیم دا موجود فنی نبوغ از مندی بهره با اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه

 همهراه  واقعی بازدید یک لذت و است افووده کاا فنی و هنری زیبایی به که است آواده فراهم کاابر برای اا توا دا مجازی اوی پیاده فرد

 .آواد می اامغان به خود کاابران برای اا طبیعی جوئیات با

 

 عکس و صوت فیلم، دادن قرار امکان : 

 ای چنداسانه های فایل قراادادن امکان از برخواداای اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه فرد به منحصر های ویژگی از یکی

 دا تصهویر  فایهل  اجهرای  و گرفتن قراا خاصیت همین که باشد می مجوا ای صفحه بازشدن بدون و برنامه داون دا عکس و فیلم و صوت

 .گردد می نیو اجرا سرعت افوایش موج  کاا کیفیت بردن باال بر عالوه محیط داون
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 نقشه های از مندی بهره Google Map باال کیفیت با : 

 کنتهرل  و یهابی  مکهان  قابلیت است  گشته طراحی و تعبیه اضوان مهر سروش شرکت مجازی بازدید سامانه برای که هایی قابلیت دیگر از

 سهطح  دا کهاابر  نظهر  مواد خدمت یا و محصول ااائه امکان که باشد میو یا آفالین  آنالین صوات به مپ گوگل از مندی بهره با موقعیت

 .نماید می ااائه اا جهانی

 

 

 

 


