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 (BIMاطالعات ساختمان ) سازیمدلتکامل تدریجی  .0

 هایمدلوشمند مبتنی بر ه فرآیندهایبه  BIM( با استفاده از AEC) وسازساختمتخصصان معماری، مهندسی و 

و  هاساختمان مؤثر، طراحی، ساخت و مدیریت یزیربرنامه و ابزاری برای وسازساخت، درک عمیق از روند یبعدسه

که  هدف دارد تولید رویکرد یسازادهیپدر مرحله بعدی تکامل نیاز به اتخاذ و  BIM. ابندییمدسترسی  هارساختیز

 بینیپیشاین رویکرد باعث . سازدمیعملیات را ممکن  ساخت وکل فرآیندهای طراحی،  سازیبهینههماهنگی و 

 .شودمیو یکپارچه  مؤثرو هماهنگی  هادادهاطالعات و 

 پنج بعدی، شش ریزیبرنامهکه امکان  سازدمی)زمان( را ممکن  چهاربعدیو  بعدیسه ریزیبرنامه تنهانهاین رویکرد 

ر . دشودمی، پایداری و ایمنی لتیاز بحل مشکل، بهبود عملیات  منظوربهعدی و هست بعدی را نیز بعدی، هفت ب

 .دهدمیآینده اطالعات پروژه را شکل  BIMبر این باور هستند که  تولیدکنندگاندرصد از  87حقیقت 

 پروژهمدیریت  افزارنرم .2

ردها عملک سازیبهینه باهدف لحظه، منظور همکاری تیم پروژه در آیدمیمدیریت پروژه به میان  افزارنرموقتی بحث از 

و مهندس تا سرپرست و پیمانکاران جزء؛ به معنای  پروژهکار کردن در لحظه برای مدیر  است. وسازساخت در پروژه

 است. وسازساختبیشتر در  پذیریمسئولیت، شفافیت و وریبهره

 تواندمی پروژهمدیریت  افزارنرم، شوندمین آوریجمعو یا حتی  شوندمیدور ریخته  هادادهدرصد  59در صنعتی که 

درصد( و  78) هاهزینه سرریزاز  گیریتصمیمشود. این نوع  شدهاستخراجی هادادهبر مبنای  گیریتصمیمباعث 

 هاپرداختانی و ی کار، بهبود برنامه زمهاهزینه. همچنین باعث کاهش کندمیدرصد( جلوگیری  08پایین ) وریبهره

 .شودمی



 

 تکنولوژی رباتیک .3

تفاده . با اسشودمی وسازساختتا ده برابر در فرآیندهای  وریبهرهعلم رباتیک باعث بهبود  ،تکرارشوندهدر مورد وظایف 

 و با هزینه کمتری انجام شوند. ترارزان، ترسریعکارها در کارگاه ساختمانی  انتظار داشت که توانمی هارباتاز 

 برابر شود. 8.7که استفاده از آن در چهار سال آینده  رودمیتکنولوژی رباتیک راه طوالنی در پیش دارد و انتظار 

 بعدیسهچاپگرهای  .4

 و مراکز بهداشتی هامغازهدر  وسازساختدر صنعت  بعدیسهاستفاده از چاپگرهای  که شودمی بینیپیشدر حال حاضر 

در  یا تولید فزاینده بعدیسهچاپ  هایتکنیکهنگفت در گذشته، محققان  هایهزینهگسترش یابد. باوجود  و درمانی

از  والًمعمهای فیزیکی به روش الیه به الیه و به تولید اتوماتیک آبجکت ،بعدیسهرا اصالح کردند. چاپ  وسازساخت

 .شودمیطریق ماشینی که تحت کنترل یک کامپیوتر است، گفته 

 ساخت ساختارهایی با طراحی پیچیده موجب تحول، آزادی در طراحی و توانایی پذیرانعطافمواد  باوجوداین فناوری 

 الزمه گسترش این تکنولوژی، پذیرفتن آن توسط صنعت است. .شودمی وسازساختصنعت 

 واقعیت مجازی .5

د. واقعیت راه بروی لندمرتبهب ایکاشانهمجتمع  یک مثالًمجازی در کارگاه ساختمانی  صورتبهید توانمیتصور کنید که 

 وسازساختهرگز ممکن نبوده است. در صنعت  قبالًمعماری را به نحوی تجربه کنید که  شودمی موجب( VRمجازی )

VR با مشتریان مطرح کنند.  گذاریسرمایه هرگونهمعماری را قبل از  هایایدهکه  دهدمی، به سازندگان این امکان را

 .دهدمیمجازی ریسک را کاهش و فروش را افزایش  واقعیتعالوه بر این 

 ازیسشبیه. از طریق شودمیاین تکنولوژی موجب بهبود ایمنی  واقعیت مجازی بر طراحی و معماری، تأثیر عالوه بر

 نیز وریبهره کار کنند. عالوه بر این مورد، آالتماشینآموزش داد که چگونه به نحوی ایمن با  کارگرانبه  توانمی

 .یابدمیفزایش ا

 واقعیت ترکیبی واقعیت افزوده و .6

فواید  قطعاً (MR) یبو واقعیت ترکی (AR) واقعیت افزوده شکی وجود ندارد اما در فواید واقعیت مجازی با اینکه

همچنان که تمرکز  ، به همراه دارد.کنندمیفعلیت  وسازساختبیشتری برای آن دسته از افرادی که در صنعت 

. عالوه دهدمیرا افزایش  هادادهما از اطالعات و  هم درک افزوده واقعیت ،شودمیداده بیشتر  بر روزروزبه وسازساخت

 هایرکتشید چیزهایی را به آن بیفزایید. برای توانمیکنید، همچنین  تصویرسازیید دنیای واقعی را توانمیبر اینکه 

 در گام بعد منطقی خواهد بود. واقعیت ترکیبی کردن به رو، اندکرده گذاریسرمایه BIMی که روی وسازساخت

 رکیبیتغرق کننده است. واقعیت تکنولوژی ادغام دنیای واقعی با واقعیت مجازی از طریق تکنولوژی  واقعیت ترکیبی،

 ببینید. بعدیسهی هولوگرافی حاصل از مدل هاداده محیط واقعی را از طریق که دهدمیاین امکان را به شما 

 که دهندمیزیرا این امکان را به سازنده  اندکردهایجاد  وسازساختیک تحول در صنعت  هر دو MRو  ARحقیقت  در

 هکباید به این موضع اشاره کرد  درنهایت فعالیت فیزیکی طراحی و مشاهده کنند. هرگونهخود را قبل از شروع  پروژه

 .دهدمیریسک ناشی از بروز خطا را کاهش  واقعیت افزوده



 

 مدوالر وسازساخت .7

ساختمانی در جایی خارج  هایالمان ،شودمیکه به اسم ساخت برون سایتی هم شناخته  وسازساختدر این روش از 

برای  اًغالبمدوالر  وسازساخت .شودمیمنتقل  موردنظرمحل  کارگاه ساختمانی تولید و سپس بدون افت کیفیت به از

. از این روش بیشتر در شودمیصنعتی استفاده  تأسیساتنظامی و  هایساختمان، درس هایکالس، هاکمپساخت 

رای بودن، گزینه خوبی ب صرفهبهمقروناین روش به دلیل سرعت زیاد و  .شودمیاستفاده  دورافتاده مناطق روستایی یا

 .شودمیموقت محسوب  هایساختمانساخت 

 .دهدمیبرابر افزایش  59را تا  به این روش سرعت کار وسازساختدر برخی موارد 

 هواپیماهای بدون سرنشین .8

بیشترین  به همراه دارند. وسازساختهواپیماهای بدون سرنشین یا کنترل از راه دور مزایای متعددی برای صنعت 

و  در زمان جوییصرفهموجب  تکنولوژی کارگاه ساختمانی است. استفاده از این بردارینقشههواپیماها در  کاربرد این

 .شودمی بردارینقشهی مرتبط یا هاهزینه

 اختالل را برای هرگونهو پیگیری  پروژهتهیه گزارش از روند  از همه این هواپیماها امکان نظارت و کنترل سایت، ترمهم

 .دهدمیرا افزایش  هادادهدقت  روندهپیش سرعتبه. این تکنولوژی کنندمیساختمانی فراهم  هایشرکت

 تکامل تدریجی نیروی کار .9

طالعات از تداوم این روند باید ا اطمینانبرای . شودمی توانمندترو  یابدمیتکامل  با پیشرفت تکنولوژی، نیروی کار نیز

 در خصوص داده و تکنولوژی منتقل شود. گسترش استفاده از تلفن همراه، هاییآموزشاز نسلی به نسل بعد از طریق 

( همگی موجب دسترسی به اطالعات با هزینه LOT) ( و اینترنت اشیاMLدگیری ماشین )(، یاAIهوش مصنوعی )

 .شوندمیکمتر، در هر مکان و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر 

استفاده کنند و افرادی را استخدام  هاتکنولوژیساختمانی باید از این  هایشرکتبرای باقی ماندن در میدان رقابت، 

که  شودمیباعث  هااینمدیریت پروژه داشته باشند همه  افزارنرمتکنولوژی برای استفاده از  کنند که درک کافی از

یکدیگر داشته باشند. البته همگام با توانمندتر شدن نیروی کاری باید با استفاده از  اعضای تیم عملکرد هماهنگی با

 موجود را پر کرد. هایکافش هاربات

 ناب وسازساخت .01

. دهدمیهمگی عوامل مهمی هستند، نشان ناب خود را در صنعتی که بودجه، چارچوب زمانی و ایمنی  وسازساخت

 هدف چیست؟ هدف به حداکثر رساندن مزایا برای مشتری و به حداقل رساندن ضایعات است.

 پیمانکار جزء پروژه،مدیر  ،مالک، معمار، مهندس، پیمانکار کل شاملهمه ذینفعان  این هدف الزم است که تحققبرای 

 ، با هم همکاری کنند تا نیروی کار، تجهیزات و مصالح اضافه حذف شوند.کنندگانتأمینو 

 مترجم: بهاره بهرامی


