
 

 

 اطالعات شهرها آماده است؟ سازیمدلبرای  وسازساختآیا صنعت 

 

CIM چیست؟ 

 ایزمینه هایدادهدیگر منابع  و BIMاز شهر است که به  بعدیسهشامل ساخت بک مدل اطالعات شهر  سازیمدل طورکلیبه

راهنما )سنسورها( و حتی  هایچراغ(،داده بازو فضاهای عمومی ) هاجاده، هاساختمانمختلف شهر شامل  هایمؤلفهیا ابزار آنالیز 

 .استمتصل  اجتماعی( هایرسانهمردمی که در خیابان هستند )

شهر در هر  ریزیبرنامه هایپروژهو  هامحوطهی شخصی، هاساختمانو برنامه ریزان در مواجهه با  معمارانبرای  CIM طورقطعبه

استفاده  و تعاملی شهر بعدیسه سازیمدلاز یک محیط  قادر خواهند بود، کاربران CIMبه  BIM بااتصالمقیاسی مفید است. 

در جهان به اشتراک  اینقطهرا از هر  هاداده توانمیو آنالیزها دسترسی داشت و یا  هادادهبه  توانمیهر زمان  آنکنند که در 

 گذاشت.

CIM  همکاری و کار کنند. همین ویژگی  بعدیسه هایمدلتا در مورد یک مجموعه از  سازدمیمعماران و برنامه ریزان را قادر

 زیریبرنامه. با سازدمیممکن  هرلحظههمکاری میان تمام افراد درگیر را در  که شودمیخود باعث ایجاد یک پروژه تعاملی  نوبهبه

 توانمیرا  CIMکرد.   CIMاز  مؤثریاستفاده  توانمیاطالعات پروژه در حین همکاری معماران و مهندسان  گذاریاشتراک بهو 

 د به کوچکی یک ساختمان شخصی یا به بزرگی یک شهر باشد، به کار برد.توانمیبا هر مقیاسی که  ایپروژهدر مورد هر 

 به مدیریت شهر کمک کند؟د توانمیچگونه  CIMو  BIMادغام 

ه . با ارائشوندمیهستند و همچنین موجب مشکالت ترافیکی زیادی در شهر  گردوخاکو  سروصداساختمانی منبع  هایکارگاه

ای بر ایآگاهانهکند و تصمیمات  ریزیبرنامهد اقدام به توانمیشهر  یشورا اسناد و مدارک کارگاه ساختمانی به نحو مناسب،

از عملکرد شهر بدون بروز مشکل اطمینان حاصل شود. همین موضوع در خصوص تخریب یا  کهنحویبهبگیرد  هاوسازساخت



 

 

شهرها را قادر به مقابله با مسائلی همچون  BIMاز  شدهاستخراج هایداده. کندمیی قدیمی شهر هم صدق هاساختماننوسازی 

 .کندمی شهرنشینیرشد جمعیت و رشد سریع 

مرتبط  هایدادهند به توانمیکاربران  BIM. با کمک شوندمیمحسوب  آن کنندهمصرفانرژی و هم  کنندهتأمینهم  هاساختمان

سختمان در آینده دسترسی داشته باشند و از اطالعات برای تنظیم کردن مدیریت انرژی با توجه اصلی انرژی  هاینیازمندیبا 

 مناطق اطراف ساختمان، شبکه ملی انرژی در شهرها، ریزیبرنامهاقدام به  توانمی. در آینده کنندبه محیط پیرامون استفاده 

 کرد. مسکونی هایخانهو  هاساختمانخود 

سعه تو مؤثرتر ریزیبرنامهبیشتر و  دهیسازمانضرورت حیاتی برای  یکتبدیل به  BIMدر شهرهای کوچک یا جمعیت متراکم، 

مرتبط با ساختمان را در اختیار سرور شهرداری قرار  هایدادهکارفرماها و پیمانکاران باید مثال در سنگاپور،  طوربه. شودمی

 دهند.

CIM وسازدر ساخت 

. محصوالتی انددادهگسترش  CIMتکنولوژی خود را به سمت  هستند، BIMپیشتاز در  افزارینرماتودسک و بِنتِلی که دو شرکت 

شهرهای هوشمند پشتیبانی کنند. در این خصوص  سازیمدلند از توانمیاز شرکت اتودسک  InfraWorksو  Revitهمچون 

ژی برای بِنتِلی از این تکنولو شرکت مطالعات موردی در شهر کپنهاگ، بارسلونا و یوسیتی کره انجام شده است. به همین ترتیب،

 ه کرده است.شهرهای بزرگی همچون مونترال، هلسینکی و سنگاپور استفاد سازیمدل

همی نقش م در این راستا صاحبان پروژه. شودمی، کلید موفقت محسوب آنبا پیشرفت تکنولوژی اکنون استفاده کاربران از 

مرتبط با شهر و جوانب زیرساختی یک سختمان را  هایبرنامهی دارند که بتواند تمام هایمدلنیاز به  هاآنخواهند داشت. 

ر بیشت هاینوآوریبرای  فشارتحتساختمانی  هایشرکتت که معماران، برنامه ریزان، مهندسان و اس آنکند. پس از  آوریجمع

 باشند. پاسخگوتر را  بچیدهو  ترگسترده نیازهایتا بتوانند  گیرندمیقرار 

 هاساختمانو ساخت  ریزیبرنامه باعث تحول در تنهانه BIM هوشمند دارند، هایزیرساختکه شهرهای هوشمند نیاز به  آنجااز 

 .گرددمیشهرها  ریزیبرنامهکه در آینده تبدیل به عامل مهمی در کل فرآیند  شودمی

بدیهی است در صنایع مختلف استفاده کرد.  توانمی CIMدر نزد افراد رو به گسترش است. از  CIM در حال حاضر شناخت

باعث بهبود  CIM. دهندمیاز دست  وسازساخترا در بازار جهانی کسانی که این تکنولوژی را نپذیرند، در آینده جایگاه خود 

 سنتی در صنعت خواهد شد. هایروشو همین موضوع است که باعث تحول  شودمینتایج با هزینه کمتر 
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