
 

 داندباید ب مانکاریکه هر پ 2016سال در  زساخت و سا هایفناوری

متحرک و  ی. فن آورکندمیرا هدایت  قریب الوقوعتحول  کیدر کسب و کار است که  جدیدکلمه  کی ساخت: یتکنولوژ

(، محاسبات دانندمی خود حرفه یبرا یضرور یبه عنوان امر سیار را یدرصد از کارشناسان ساخت و ساز تکنولوژ 82) سیار

 کارشناسان از ٪33) میعظ هایداده ایو  (دانندمی یاتیحرا شده  عیتوزمحاسبات  ازس و ساخت کارشناسان از درصد ٪35) یابر

 ینولوژاز تک استفادهسازمان به  کی تینرخ موفقاینکه انکار  در چنین شرایطی، (دانندمی یضرور بزرگ را هایداده ،ساز و ساخت

 .خواهد بوددشوار  ؛استمرتبط  ریغ کاملا ساخت و ساز 

 

 پهبادها

پیدا کردن کسی  .اندشده ریفراگ بسیار پهبادهاساخت و ساز،  یتکنولوژ کی. به عنوان در نظر بگیرید دقایقی یرا برا پهباد کی

 2016 سالتا  این هواپیماهای بدون سرنشین در این صنعتبه  یابیدست. دشوار نیست داندمی هاسازهدر  پهبادهادر مورد  که

و  هر کارگر موقت کهساخت و ساز هستند، الزم است  تکنیک دربه تبدیل  در حال پهبادها اینکه لیدلمیسر نبوده است. به 

 .کندفکر آن در مورد  هم یفرع مانکاریپ

و  پروژه یهاتیسا تیهدا ی، از جمله پرواز در شب براکنندمیاستفاده  مختلف هایپروژه یبرا پهبادهااز  مانکارانیهم اکنون پ

 ارانمانکیپ اینکه میدواریام داخلدر  پهبادهااستفاده از  دنید یو ما برا خواهیم بود شاهدرا  شتریب استفاده 2016 سال .یاراض

 عکسپر هزینه بودن . با کنندیماستفاده  هاسازههمه  تیهدا یبرا روش کیساخت و ساز به عنوان  یفن آور از مانکارانیو پ

 هباداستفاده از پ به مشتاقو چند سازمان  کار هستند نیا یبرا یمختلف معقول هایگزینه پهبادها، در گذشتهپروژه  شرفتیپ

از کار  ایگسترده فیمعماران به انجام ط تا کنندمیطراحی خاص خود سازمان  یبرا خود را یپهبادهاهم اکنون  هاآن، اندشده

 .بپردازند ،کنیدمیکه تصور  یگرید کارو هر  خطر یابیارز ،العادهفوق

 



 

 

 تالیجید یهافرم

 در. باشیم یوتریاز اشکال کامپ یفرع مانکارانیو پ یکارگران قرارداد ترمنظماستفاده  ، شاهد2016در سال که  رودمی دیام

ه عنوان بشناخته شدنشان  لیدلاین امر که  کندنمیپیدا  تالیجید یاهاز فرم شیب اهمیتی زیچ چیساخت بتن، ه یتکنولوژ

 گزارش روز و ابه روز ب ریناپذجدا ارتباط کی یدارا تالیجید یاهفرم. باشندمیاستفاده  یبراها  یفن آور ترینسادهاز  یکی

همراه قابل  هایتلفنو  سیار یکار هایایستگاه، تبلت، PC مانند یوتریکامپ ابزارهای معمولیو در  دارد شیآزما جهیگزارش نت

 سرعت تیاست: ظرفآن ساده  ویژگی بسیار ،ساخت و ساز خاص یتکنولوژ نین مورد ایترزیانگ جانی. ههستند یدسترس

 .انی، انتقال گزارش به مشترهاگزارشبه  دنیبخش

 

 یکیمکان زاتیتجه

 تیواقع نیبا توجه به ا مانکارانیو پ کنندمیکار  یکیمکانکه به طور  ابزاری باشدهر گونه به معنی  تواندمی یکیمکان یابزارها

 یبرا در دراز مدت یکیمکان ابزار از استفاده. شوندمی هاآنشیفته  خواهند داد رییتغ 2016در سال را ما  روش کار هاآنکه 

 که در آنخواهد شد ( ، وسایلی که متصل به اینترنت هستنداشیا نترنتی)ا IoT ابزار به هیشب، اهداف مورد نظر و آزمایشاهداف 

نایی به عنوان مب توانمیساخت و ساز  یفن آور این از روز، انی. در پاکنیممیاستفاده  هادادهبرای تقویت  یکیمکان یابزارها ازما 

 (.شودمی)اطلعات مورد نیاز از طریق ابزار مکانیکی حاصل ی استفاده کرد کارگران پیمانفعالیت  برای



 

 

 ساختمان مصالحکنندگان  دیتول

که در آن  داردتولیدکنندگان مصالح ساختمان ، اختصاص به 2016در سال ساخت  یتکنولوژرو به جلو  هایجهشاز  گرید یکی

 در سورسننصب . در آن جایگذاری کنندرا  به محل پروژه هاآن دنیقبل از رسرا با سنسور  هاییآیتم توانندمیتولیدکنندگان 

 ردکننده مواد سنسور را  دیتول کیکه  ی. در صورتقطعات محسوب شود مونتاژراهنمایی در جهت  تواندمی قاب از هاییبخش

 یدارا دهیا نی. اخواهد بودمنطقه ساخت و ساز قابل تصور  کل از یسیالکترومغناط یراهنما کی، قرار دهدستون -I ای 2× 4 کی

وع بیشترین موضو از  است الزامی صحتساخت و ساز با دقت و  تیسا کیدر  مواردیو  ینقشه بردار یبرا یضمانت فوق العاده ا

 .کندمیمراقبت  ،یابیردیعنی  کسب و کار ساخت و سازمورد بحث 

 هب همچنین ،شودانجام پروژه دنبال  خیپس از تار ایجاد آناز هدف  تواندمیساختمان  کی، تمام طول عمر کردن نصب شیبا پ

که  یهنگام ،دارند ضیتعو بهنیاز  هاآیتمکه  یدر مورد ساختمان در تمام اوقات، زمان یطیمح ستیقطعات ز شناخت امکانشما 

 ترینحساستماشای اجازه  یکارگران قراردادبه  اساساا  نیساخت و ساز مانند ا ی. فن آوردهدمیرا  رهیو غ ضعیف شدند هاآیتم

 .دهدمیرا  میدواریام 2016در سال  یتکنولوژ پیشرفت بهچرا ما  اینکه یاصل زهیو انگنقاط کار 

ه مدت ب یاروپا به طور رسم ونیسیاست، کمقرار گرفته مورد بحث کمتر ساخت و ساز  یتکنولوژ که ایننیدر نظر داشتن ا با

 .GENESIپروژه مثال در . به عنوان اندبودهشالوده  نصب در شیپسنسور استفاده از این برای تلش در  یطوالن

 2016ساخت و ساز  یهایفن آور

 هاییشرکت .درقابت کنن ریبا روند اخ دیبا ،کامل تیموفقبدانند که برای  دیباهستند  ریکه با بخش ساخت و ساز درگ یکسان

 هاآن، دکننرقابت به سادگی  هاآنبا  وانندتنمی، بپردازند گرانیزودتر از د یو اتخاذ فن آور یساز ادهیچگونه به پ دانندمیکه 

اید در ب هستند که اییهیفن آور تریناصلی هااینکه  میباور داراین است که ما  لیکه دل روندمیخود  یصنعت قیبانرفراتر از 

 برای موفقیت به کار برد. 2016سال 
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