
 

 

 ؟شوندمی وسازساختفرآیند تغییر  چگونه سبب مبتنی بر داده هایمدل

 قابلیت ساخت از سه مفهوم اصلی تشکیل شده است:

 باشند. متصلتمام فازها و کارها باید  -1

 هستند. دارای محتواکاری  هایجریانو  هامدل -2

 .کنندمیکاری هوشمندتری ایجاد  هایجریان قابل ساخت هایمدل -3

ساده  ربقابلیت ساخت  تأثیرتا درک بهتری از نحوه  کنیممیدر این مقاله هر کدام از این سه مفهوم را با جزئیات بیشتر بررسی 

سی را بررصنعت ساختمان  دیجیتالی تحولبر  آن تأثیرپس نحوه و س آوریددر تمام فازهای پروژه به دست  وسازساختکردن 

 .کنیممی

 

 متصل

 و تایم الین سودآوری، وریبهرهخواهد بود.  آمیزموفقیتپروژه  افراد درگیر درتمام  وریبهرهع ومجم اندازهبهپروژه بعدی شما 

 تأخیرباعث هر نقطه از جریان کاری ممکن است در  تأخیر –به یکپارچگی تمام ذینفعان پروژه ارتباط دارد  وسازساخت

 شود. توجهیقابل

ری بیشت وریبهرهو  تربزرگنیمه صنعت ساختمانی که ابعاد ، وسازساخت وریبهرهمک کینزی در مورد  2112طبق گزارش سال 

تخصص م پیمانکاران فرعی/با  معموالًپیمانکاران اصلی . یمه دیگر صنعت ساختمان ایمن نیستپایین ن وریبهرهدارند در برابر 

ر بنابراین ه ؛کندمیکاهش پیدا  ،وجود دارند فرعیانکاران پیمکه  هاییبخشدر  وریبهره، متحدهایاالتو در  بندندمیقرارداد 



 

 

از تولید  وریبهره ازنظر هاآن هردوی –و هر دو بخش بازار اعمال شود  تأمینباید روی کل زنجیره  وریبهرهبرای بهبود  اقدامی

 .عقب هستند

ود. به اعمال ش تأمینکل زنجیره  در، تغییراتی هماهنگیک تیم یجاد و ا وریبهرهکه برای بهبود  شودمیپیشنهاد  مقالهاین در 

 همین دلیل متصل بودن برای فرآیند قابلیت ساخت اهمیت زیادی دارد.

. دشونمیکاری غیر متصل به چه دلیل ایجاد  هایجریانکه  داندمیصنعت کار کرده باشد این کافی در  اندازهبههر کس که 

تعامل بیشتر در پروژه مهم است.  به ارتباطی و تشویق موانعاین  نطبیعی است؛ اما شکست وسازساختفازهای منزوی بودن 

 است. هادادهناشی از سیلوهای  وریبهرهنقص شما در برابر  الحس ترینبزرگمتصل بودن 

 :وجود دارد هاتیمدو راه برای بهبود ارتباط بین 

 ماهرترین کارگراناستفاده از دانش  -1

 .هاتیمدر بین  هاآنبه اشتراک گذاشتن گذشته و  هایپروژهی هادادهاستفاده از  -2

ستفاده این کار را با ا توانمیدر اختیار افرادی که به آن احتیاج دارند قرار بگیرد.  راحتیبه باارزشکه دانش  شودمیاین کار باعث 

 مام اعضای تیم به آن دسترسی دارند انجام داد.از یک پایگاه داده مشترک که ت

 با کاری هایجریانمختلفی انجام داد.  هایراهبه  توانمی. حذف موانع ارتباطی را افتدنمیالبته اشتراک دانش یک شبه اتفاق 

تعارض بررسی به لحاظ وجود یا عدم وجود را  هامدلو  باشندداشته با هم تعامل که ذینفعان  شودمیباعث  ی بیشترهماهنگ

ی به حتشده را ببیند.  روزرسانیبه هایمدلد توانمیدر پروژه  فردیکنند و هر  زرسانیروبهرا  هامدلند توانمیمهندسان ند. کن

 .شودمید تغییرات هشدار هم داده در مور هاآن

مستقیم فرآیند  صورتبهقابل ساخت حاال  هایمدل. شودمیعث خودکار شدن فرآیند ساخت در گام بعدی بهبود ارتباطات با

ند توانیمتوسط مهندسان  ایجادشده هایمدلدر کارگاه،  هارباتماشین و  پیشرفته با کنترل. برندمی ساخت دیجیتالی را پیش

از  یکهیچدیگر نیازی به بازسازی ی هاتیمو  MEP متخصصانپیمانکاران عمرانی، کنند. ارگاه هدایت را در ک برداریخاک

 .استفاده کنندشده  تائیدمشترک و  هایمدلاز  مستقیماًند توانمیی ساختمان ندارند؛ زیرا هاداده

 ؟دهدمیرا تغییر  وسازساختکاری  هایجریانارتباط چگونه 

صل اگر متدر یک جریان کاری . کندمیکمک  بعدیسه هایدلمکردن  ترتعاملیو  ترکلیفازها با  سازییکپارچهبه  این فرآیند

همان چیزی را ببینند که دیگر اعضای تیم  دقیقهند توانمید، نبه یک مدل واحد دسترسی داشته باش پروژهتیم  همه اعضای

وط مرب هاآنفقط الزم است چیزی را ببینند که به افراد ی موجود در یک مدل، بعضی از هادادهبا توجه به حجم زیاد . بینندمی

 هب دسترسییا  سوءتعبیرهااین کار باعث حذف اطالعات را در صورت نیاز مخفی کرد یا نمایش داد.  توانمیاست؛ بنابراین 

 .شودمی غیرضروری عاتاطال

 



 

 

. کنندیمابزارهایی است که از هم پشتیبانی مجموعه ید برای ارتباط کارگاه انجام دهید یکپارچه کردن توانمیبهترین کاری که 

کاری اعتماد کنید و در هر مرحله از  هایجریانو  هادادهبرای یکپارچه شدن  هاآنباشید که بتوانید به  هاییفناوریبه دنبال 

 پشتیبانی دریافت کنید. هاآنجریان کاری خود از 

 دارای محتوا

 ساختدر زمان ه است اجزای فیزیکی موجود در یک پروژ دهندهنشانطراحان و مهندسان با جای دادن محتوای دیجیتالی که 

 دیگر خریداری کرد. کنندگانتأمینطراحی یا از  توانمیاین محتوا را . کنندمی جوییصرفهجامع و تفصیلی  هایمدل

 روزرسانیبهرا برای مدیریت، نگهداری و  فردی هاشرکتساختمان، اکثر  هایپروژهی موجود در هادادهبا توجه به حجم زیاد 

 تأمین هایزنجیرهزیرا  ؛اما این کار در فرآیند قابل ساخت الزامی نیست ؛کنندمیاستخدام  ی خودهادادهمحتویات پایگاه 

گزینه که  کرد روزرسانیبه شوندمیو مدیریت  روزرسانیبه مکرراًکه  هاییکتابخانهطریق از  توانمیسازندگان و اجزا را 

 است. تریاقتصادی

یزیکی و ف هایالمانی بیشتری داد تا به تعریف مشخصات هادادهبه اجزا  توانمیدقت بصری است.  فراتر از چیزی محتوای

 هادادهشده و  شاخهجامع برای هر  هایمدلباعث ساده شدن محتوا نند وزن، عملکرد و جزئیات نصب کمک کنند. ی مااطالعات

 .کندمیسودمندتر  دستپایینبرای فرآیندهای کاری  را

موجب حذف  . محتواشودمیو به واقعیت نزدیک انتزاعی خارج ، پالن از حالت شوند همراهی دنیای واقعی هادادهبا  هامدلوقتی 

هر جزء چیست، چگونه کار  کهاینهیچ سردرگمی در مورد  درنتیجهو  بردمیرا از بین  سوءتعبیرها، شدهی حدس هایکارانجام 

 وجود نخواهد داشت. ؛یا چگونه باید نصب شود رودمی، به کجا کندمی

 ؟دهدمیرا تغییر  وسازساختنه جریان چگو وامحت

سازه نهایی داشته باشند. طراحی  هدفکه در هر فاز از پروژه درک بهتری از  کندمیغنی از داده به متخصصان کمک  سازیمدل

 .شوند دخیل آشنایی کمتری دارند بیشتر و زودتر در جریان کاری ،که متخصصانی که با فرآیند طراحی شودمیاین کار باعث 

 دقیق مجموعهساختمانی با یک  هایمدل. وقتی کنندمیکمک  وسازساختکاری دارای محتوا به ساده شدن جریان  هایمدل

ات، جزئی تهیه، برآورد ازجمله وسازساختتمام فازهای ند توانمی بهتر ی سرشار از جزئیات پشتیبانی شود، ذینفعانهاادهداز 

 ، نصب و ساختمان را با هم یکپارچه کنند.تولید

 ساخت یتقابل

 هایجریان. داشتن یک مدل و کنندمیمتصل بودن و دارای محتوا بودن مدل امکان بهبود محسوس قابلیت ساخت را فراهم 

 .ل کنیددیدگاه را به واقعیت تبدیفیزیکی یک  صورتبهید توانمیبه معنای این است که شما  اجراقابلکاری 

           برای ساخت و پیش ساخت را دارند. جزئیاتی مانند موقعیت، اندازه و تعداد موردنیازقابل ساخت تمام جزئیات  هایمدل

حیاتی برای قابلیت ساخت هستند که باید  فاکتورهایغیره همگی انحنای اعضای فوالدی و ، هاجوشت ها، موقعیت دقیق لوب

باعث اجرای بهتر پروژه  کهدرصورتی، بهبود جریان کاری آخردر د. نبه اشتراک گذاشته شوی مرتبط هاتیمبا  ترسریعهر چه 

 د.ندار یاهمیت، نشود



 

 

طراحی  افرادی را برای بخش کهاینعلیرغم  اعالم کردندپیمانکار ، شدنانجام  JB Knowledgeتوسط  که ConTechدر مطالعه 

 .شودمیاستفاده  BIMاز  هاآنفعال  هایپروژهدرصد از  33 در ، تنهااندکرده استخدام( VDCو ساخت مجازی )

 ؟دهدمیکاری ساختمانی را تغییر  هایجریانقابل ساخت بودن چگونه 

در دسترس و مفید باشد. وقتی زمان شروع در کارگاه  افراد حاضربرای  BIMی هادادهابل ساخت نیازمند این است که فرآیند ق

پالن و نحوه ساخت  هایجنبهساختمانی قابل ساخت برای درک تمامی  هایمدلو  هادادهند از توانمی، کارگران رسدفرامیکار 

 آن استفاده کنند.

که در کارگاه هستند و افرادی  افرادیتعامل این امر باعث . قابل ساخت استفاده کنند مدل یهادادهند از توانمیتمام ذینفعان 

فیزیکی شروع شود را فراهم  ساخت کهاینامکان تشخیص مشکالت قبل از در تمام فازهای پروژه و  شودمیکه در دفتر هستند 

 .کندمی

در اجرای  هاتیمبه  BIMفراتر از طراحی است. کاربرد این روش . شودمی BIM تأثیر توجهقابلفرآیند قابل ساخت باعث افزایش 

 .کندمیزمان و بودجه مقرر کمک  مطابق با هاپروژهبهتر 

 وضیح ویراستار:ت

ش هماهنگ پی طوربهن کارها را تا بتواجریان داشته باشد های مختلف بین بخش اطالعاتدر یک سازمان باید  فرهنگ سیلو:

 فرهنگ سیلو برقرار است. گویندمی اصطالحاًدر سازمانی که چنین نباشد،  د.بر

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 


