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هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما بـه کتـاب  
سازي و نشر  هاي مختلف آماده اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این انتشارات،  می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه     
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.محتوایی 
ـال بـروز ایـراد     رغم تمامی تالش وجود، علی بااین هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتم

ـاً مبـرّا از     و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی دیگـر، ایـن    ال دانسـت. ازسـوي  نقـص و اشـک   تـوان الزام
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خواننـدگان گرامـی، سـعی     انتشارت بنابه تعهدات حرفه
ـاب      دارد از هر طریق ممکن، به ـالی کت ـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال احتم ه
 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش در چاپ ها را منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  
اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشـارات،   کتاب ویرایشپس از اتمام مطالعه، 
اید، لطـف کـرده    اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

نمایید،  عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال
هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعـث هرچـه     ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.
منظور  به نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر،

که اصالحات درست و بجـا باشـند،    تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی
شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   ، برایتـان ارسـال مـی   عنوان هدیه، به انتخاب خودتان آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به
 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید
ن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه      عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتـر شـد  

  نمایند. استقبال می
 
 

  
 66484191-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 

 



مقدمه
 

 
را براي تجدید نظر در مورد نحـوه کـار   فرصتی  (BIM)اخت مدلسازي اطالعات س

دهد تا به طریقی پویـا و آنـی وارد عمـل     کند. این رویکرد به ما اجازه می میما فراهم 
طراحی خود را با سرعت و دقت استثنایی مورد ارزیابی و آزمـایش   اتتصمیم وشویم 

 نباشـیم و همچنـی   قرار دهیم و مشارکت همه همکـاران پـروژه را در اختیـار داشـته    
کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مدلسازي اطالعات سـاخت بـا   سازي  یکپارچه

ها و نواقص طراحـی، برقـراري ارتبـاط     ممکن ساختن شناسایی خودکار خطاها، چالش
 کند.  بین تیم پروژه را تسهیل نموده و از مدیریت کیفی پشتیبانی می

مـدیریت پـروژه باشـد کـه      شاید بیش از هر چیز دیگري، این رویکـرد یـک ابـزار   
ها را به دقت برآورد کرده، اتالف مصالح را کاهش  سازد هزینه هاي پروژه را قادر می تیم

کرده سازيرا شبیهسازيهاي ساختمانسازي نموده، فعالیتبهینهراریزي برنامهداده، 
کنند. همچنین سازوکاري براي پشتیبانی از مـدیریت   سازي و عملیات اجرایی را ساده

و گـزارش در  ریـزي   برنامـه قرارداد، تعیین و انجام وظایف، مدیریت تحوالت، و در کل 
 شود.  مورد روند پروژه محسوب می

که بسیاري دارنـد، صـنایع معمـاري و      مدلسازي اطالعات ساخت، برخالف نگرانی
، مانند هر عامـل دیگـري، تـا    و ساز روژه ساختکند. موفقیت پ مهندسی را تهدید نمی

حد زیادي به شایستگی افرادي بستگی دارد که در آن دخیل هسـتند. حـال، بـیش از    
 هر زمان دیگر، به متخصصان آموزش دیده و باتجربه نیاز داریم. 

دهد. به این ترتیـب   با این وجود، مدلسازي اطالعات ساخت روش کار را تغییر می
شدند را به  یی که پیش از این به صورت دستی و بطور تکراري انجام میتوان کارها می

هـاي متعـارف و سـنتی     صورت خودکار پیش برد، این بدان معناست که برخی فعالیت
، "Information Manager"کننـد (  جدیـد ظهـور مـی    هـاي  منسوخ خواهند شد. نقـش 

"BIM Co-ordinator"  و"BIM Manager"ریخ گذشـته راه را  هاي تـا ) چراکه فناوري
 اند.    دیجیتالی کار گشودههاي  به روي روش

رود اغلـب فراتـر از عملکـرد     مـی  BIMعلیرغم چنین پیشـرفتی انتظـاراتی کـه از    
اند به نظر غیـر واقعگرایانـه انـد،     حقیقی آن است. بیشتر چیزهایی که وعده داده شده

 شاید حتی غیر قابل دستیابی باشند. 
وان چنین دیدگاهی را در کسب و کـار روزمـره تفسـیر کـرد؟     ت بنابراین چطور می

واقعیـت  توانیم براي تحقـق ایـن    هایی را می حقیقتًا چه چیزي را باید بدانیم و چه گام
 برداریم؟

و  BIMاز ماهیـت  هدف از این کتاب پاسخی به این سؤاالت و ارائه درك درسـتی  
 هاي کاري است. نحوه استفاده عملی از آن در پروژه

 



 
 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان    

 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب    نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب،

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتـاب   در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
ۀ پـی دي اف از کتـاب،               به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـ

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    شار بهبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انت عکس
دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بـوده و    شرعاً نیـز حـرام   صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
ل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد    صـورت فایـ   با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشـر نـوآور بـه   

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشـر نـوآور را   

ناسـان امـور اینترنتـی ایـن     در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارش 
ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی  می
از طریـق وزارت فرهنـگ و    باشد، وکیل قانونی انتشـارات  غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتاارشاد اسالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات        

ۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مورد  قـرار داده و کلّیـ
 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،     همچنین درصورتی
رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضـمن اطـالع  

سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،   کتابفروشی مزبور به
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي      

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 و شرعاً نیز حرام است. ز نظر قانونی غیرمجازا 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیـل  

و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و  info@noavarpub.comیا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس  و (تلگرام انتشارات) 09102991089

به این انتشارات ابالغ نمایند، تـا از    www.noavarpub.comیا از طریق منوي تماس با ما در سایت 
ــه       ــوگیري ب ــرم جل ــدگان محت ــود خوانن ــز خ ــده و نی ــر، پدیدآورن ــوق ناش ــییع حق ــد،  تض ــل آی   عم

 قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.عنوان تشکّر و  و نیز به     



[ 

 فصل اول 
 و تحوالت دیجیتال  سازي ساختمان

کـاري بسـیاري از مـا     ینـدهاي آفر. امـروزه اینترنـت در   انـد  کـرده دیجیتال زندگی ما را متحول  هاي فناوري
، ارتباطـات دیجیتـالی تقریبـاً تمـام     ابزارهـا هوشمند و سـایر   هاي گوشی کاربردافزایش جایگزینی ندارد. همراه با 

در برقـراري ارتبـاط، امـور    مـا را   دچار تغییر شده اسـت. ایـن امـر روش   اي   حرفهتعامالت خصوصی و  هاي جنبه
  یر داده است.را تغی دوستانه هاي دورهمیگذاري نظرات و  تعطیالت، آموزش، به اشتراكریزي  برنامهبانکی، خرید، 
مالکیـت و تبـادل    2و ویکـی پـدیا   1. گوگـل دهنـد  مـی بطور مستمر قوانین بازي را تغییـر   ها نوآوري

). انـد  رانـده و سایر منابع ثابت اطالعات را بـه حاشـیه   ها  (دایره المعارف اند کردهاطالعات را دچار تحول 
، بـازار را از  انـد  گرفتـه خرده فروشی را به دسـت   هايو سایرین کسب و کار 5، زوالندو4بی-، اي3آمازون
همان کـاري را بـا صـنعت موسـیقی کـرد کـه        6تیوناي  .اند کردهآنالین بدل  هاي فروشگاهبه  ها حراجی

booking.comگردشگري کردند. کارهايبا کسب و  کاربردي هاي برنامهو سایر  7، تریپ ادوایزر 
در  کارفرماناچیز است، اما بطور قابل توجهی زرگ بسیار کوچک و ب هاي کننده تأمینتمایز بین وجه 

بر روي نحـوه عملکـرد    ها کارفرما روزمره هاي بررسیو  تجربیات. دارد جایگاه تصمیم گیرنده اصلی قرار
مـا جامـه    هاي انتخاباثر گذار است. حال دسترسی و منابعی در اختیار داریم که به  هایی شرکتچنین 
. در کنـیم  مـی . با کلیک بر روي یک دکمه خرید کرده، ارتباط برقرار نمـوده و معاملـه   پوشانند میعمل 
 شده است.  آن صفحه جایگزینکردن لمس  و  ، حاال دیگر دکمه هم برداشته شدهواقع

 
 دیجیتال هاي کننده مختل مختل شده کارهايکسب و  صنایع
 ، علی بابا9، اسکاي اسکنر8، اکسپدیاBooking.com سفر هاي آژانس سفر

 ، تومان11، کایاك10کرایه خودرو رینا کرایه خودرو
 ، تپسی، اسنپ12اوبر ها تاکسی

 13زوالندو، اوفیتري مد خرده فروشی

                                                           
1. Google 
2. Wikipedia 
3. Amazon 
4. eBay 
5. zalando 
6. iTunes 
7. TripAdvisor 
8. Expedia 
9. Skyscanner 
10. Rhina  
11. Kayak 
12. Uber 
13. Outfittery 
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 دیجیتال هاي کننده مختل مختل شده کارهايکسب و  صنایع
 1اي بی، وي فر سوپرمارکت
 2آمازون، آلبریس کتاب/موسیقی

 گوگل، ویکی پدیا دایره المعارف ها رسانه
 3آي تیون، اسپوتیفاي موسیقی
 ، آپارات5، نت فلیکس4تیوب یو سینما

 اند شده دچار اختالل. صنایعی که 3تصویر 

 مورد مدلسازي اطالعات ساخت در
یکـی از  قـرار نـداده اسـت.     تـأثیر اقتصـادي را تحـت    هـاي  بخـش  تمام مورد اشاره تحول دیجیتال

سـاخت و  ؛ صنعت دهد میصنایعی که کمترین اثر را پذیرفته است و به مقاومت خود ادامه  ترین قدیمی
وري  دیگر از لحـاظ بهـره   هاي بخشکه تمام  شاهد خواهیم بودبه چند دهه گذشته، است. با نگاهی  ساز

 CIFEدر دانشکده  2004در سال  پژوهشی که. اند داشتهعملکرد بهتري  و ساز ساختصنعت  نسبت به
 1964که سـال   گذشته، طی دوره چهل ساله کند میخاطر نشان انجام شده است  6دانشگاه استندفورد

% بوده است در 20منفی در حدود وري  بهرهشاهد  ساخت و سازاست، صنعت  شدهلحاظ  مبنابه عنوان 
 7.اند کردهتجربه % را طی همان دوره 100وري  بهرهش یافزا ها بخشحالیکه سایر 

 
 سایر صنایع مقایسه بادر  سازي ساختمانصنعت وري  بهره. 4تصویر 

 
) را 2015-1991سـاله (سـال    24 اي دورهپژوهشی مشابه در آلمان انجام شـد. ایـن پـژوهش کـه     

در وري  بهـره % افـزایش  70آلمان با میـانگین   سازو  ساخترا در بخش وري  ، رکود بهرهدهد میپوشش 
                                                           

1. Wayfair 
2. Albris 
3. Spotify 
4. YouTube 
5. Netflix 
6. Stanford University’s CIFE department 

اگرچـه  . یچولز، دکتر پائول، پروفسور (محقق) امریتوس، دانکده مهندسی معماري و محیط زیسـت، دانشـگاه اسـتنفورد   ت .7
در صـنعت  وري  کـه بهـره   دهـد  یمتحده نشـان مـ   یاالتا يبودند اما وزارت کشاورز یمطالعه مستثن یناز ا يکشاورز یعصنا

 بود. يور بهره يدرصد 100 یشمدت شاهد افزا یندر هم یزن يکشاورز

 وري در همه صنایع (بجز ساخت و ساز و کشاورزي)شاخص بهره
 صنایع ساخت و سازوري در شاخص بهره



 15 دیجیتالسازي و تحوالت  ساختمانفصل اول:  

  1.کند می مقایسهسایر صنایع آلمانی 

 
 2015تا سال  1991ی آلمان از سال . محاسبات تولید داخل5تصویر 

 
بـا بیشـینه    سازو  ساختچون صنعت بیش نیست  خیالیبگوییم افزایش بازدهی وجود ندارد  اینکه

سایر  اب در مقایسه ساز و ساخت صنعت هاي بخشاین نیست.  موضوع! البته، کند میخود عمل وري  بهره
، 2014در سـال   بـه عمـل آمـده    برآوردهـاي طبـق   .کننـد  مـی را تجربـه  صنایع اتالف منابع بیشـتري  

تولیـد ناخـالص ملـی     در حالیکـه  انـد  % زباله اتحادیه اروپا را تولید کرده33,5 ساز و ساخت هاي فعالیت
 2.اند داشته سهم% 5,4تنها  اتحادیه اروپا

 ؟باشد تواند میچه وري  پس، دلیل این عدم بهره
 : به ترتیب زیر هستند دهند میقرار  تأثیررا تحت سه عامل اصلی که این شرایط 

 بندي صنعت بخش
تخصصـی   هاي رشتههر دهه در . شدن است جزئی ترو  تر پیچیده مدام در حال ساز و ساختصنعت 
 هـاي  نیازمنـدي و  مقـررات ، یبـا هـر تخصصـ   همـراه  . گذارند میپا به عرصه جدیدي  کارهايو کسب و 

هـاي   براي بیشـتر شـرکت  . دارندکار بیشتري  نیاز به ها گیريشده و ارتباط و تصمیم  تر پیچیده ها پروژه
 هاي شرکت چنیناغلب شود می دشوارترعظیم کاري  هاي پروژهارتباطات مدیریتی در پیمانکار برقراري 

  3کمتر از ده کارمند دارند. یوچکک

 شده منسوخو وري  بهره فاقددستی،  یندهايآفر
کسـب و  در طـول چنـد قـرن گذشـته     . انـد  قـدیمی ساخت و ساز طراحی و  هاي فعالیتبسیاري از 

پیش ساخته  مونتاژهاي به خاطرو به تدریج  اند نمودهتغییر اندکی  چون سنگ تراشی و نجاري کارهایی
                                                           

1. www.ctb.de/_wiki/ctb/BIM_(CTB).php  
 .2016، اکتبر Eurostatاروپا. منبع  یهکشور عضو اتحاد 28 آمار بر اساس .2
متحـده،   یـاالت ا ينفر اسـت (دفتـر سرشـمار    10 یشرکت ساختمان یک میانگین تعداد پرسنل، امریکامتحده  یاالتدر ا .3
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 اي باقیمانـده  ترسـیمی  هاي قرارداد، به همین ترتیبرباتیک کنار گذاشته خواهند شد.  دانشو به کمک 
تحـوالت  دوره دیگر ابزاري مناسب بـراي ارائـه اطالعـات پـروژه در     و  روند میبه شمار از دوره رنسانس 

 . در اختیار ندارندبزرگ 
، هـا  برنامـه اسناد و مدارك اضافی (مشخصات ساختمان، لیست تجهیـزات،   ی ازباید با انبوه ها نقشه

، و غالبـاً  همـراه باشـند  تغییر) مکمـل   هاي دستورالعملکتابچه راهنماي عملیاتی و نگهداري، قراردادها، 
. بایـد روش بهتـري وجـود    تنـاقض دارنـد   نشان داده شده است ها نقشهیا با چیزي که در  بوده تکراري

 داشته باشد!

 مقاومت فناوري
و تنها چند گـام آزمایشـی در    رفته استمحافظه کارانه پیش تا کنون ساخت و ساز صنعت در کل، 

 پیشـرفت  مـثالً در قابـل توجـه    البتـه شـاهد چنـد اسـتثناء    جدید برداشـته اسـت.    هاي فناوريپذیرش 
 هـا  بخـش و سـایر   هاي چـوبی  سازه، فلزي هاي بخش) در CAD 1 ،2CAMفرایندهاي ساخت دیجیتال (

 و الهام بخش تغییر در زنجیره تأمین نیستند. بودهاین تحوالت معموالً محدود اما . هستیم

 یا پاسخ واکنش
مدلسازي اطالعات سـاخت چـه   اینکه و  پرداخت یموضوعات چنینبه  توان یم به چه طریق بنابرین

 بر عهده دارد؟ در این فرایند نقشی
بایـد بـا برقـراري    وجـود نـدارد. در عـوض،     یصـنعت  هـاي  بخشتفکیک هیچ فرایند معکوسی براي 

و سریع این تفکیـک تخصصـی را   پذیر  ، انعطافاي شبکهاطالعات به شکل گذاري  ارتباطات و به اشتراك
و از  از دور خـارج کـرده  کـاري قـدیمی را    رونـد . باید فرآیندهاي جدیدي اتخـاذ شـود کـه    پذیرا شویم

 نیـاز بـه  و استفاده از فنـاوري،   شناختیکپارچه و دیجیتالی کار پشتیبانی کند. و براي تغییر  هاي روش
 است. یک تغییر فرهنگی 
ـ وجـود دار  اي دیجیتالیتحول  چنینبراي مورد نیاز  هاي فناوريبسیاري از در حال حاضر  چنـد  د: ن

سـاخت   هـاي  فنـاوري لفـن همـراه،   ت هـاي  دسـتگاه ، 3ابري پردازشنام برد عبارتند از  توان مینمونه که 
 استفاده از آنها را رواج دهیم. الزم است. فقط GPSدیجیتال و تجهیزات سایت تحت کنترل 

 است! ساز و ساختسازي اطالعات ساخت، همان دیجیتالی شدن صنعت گفت مدل توان می
از یـک  . کنـد  میپذیر  و به شدت انعطاف یافتهیکپارچه، ساختار را  نحوه انجام اموردیجیتالی شدن، 

طیفی، دست و پا گیر و مرکز گرا رها کرده و  فرایندهاياز ما را  اي صنعتیرایند تخصصی ف طرف چنین
ما را . مدلسازي اطالعات ساخت دهد مینجات  ها بخشناشی از تفکیک  هاي نظمیاز سوي دیگر، از بی 

                                                           
1. CAD :اگرچـه  اشـاره دارد.  بـه منظـور طراحـی    یجیتالید يابزارهاکاربرد ) به یانهبه کمک را ی(طراح CAD    معمـوالً بـه

 باشد. یزن يسه بعد یسازي حجم شامل مدل تواند یاشاره دارد، اما م يدو بعد یخط يکارها
2. CAM :اشـاره   ینماشـ  با استفاده ازکنترل شده  یدتول در پشتیبانی یجیتالید يابزارها کاربرد) به یانهکمک را ه(ساخت ب

 دارد.
3. Cloud computing مــا.  یشخصــ کاپیوترهـاي نــه در شـود   یمــگفتـه  هـا از راه دور (در مراکــز داده)   بـه پــردازش داده ؛

 حقیقـی  پردازشکه  یدارند، در حال یها دسترس به برنامه ینترنتا یقتلفن همراه از طر يها و دستگاه یشخص یوترهايکامپ
 .گیرد یصورت م "ابر"در 
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این امـور  حذف کنیم و را  فرساینده ، دستی ومنسوخ يکار رویکردهايخواهد کرد که بسیاري از  یاري
و ساخت و ساز در دفتر کار، محل فناوري  شود میباعث . و انجام دهیم اتوماتیک و ماشینی را به صورت

 انگشتانمان وارد کار شود.  نوكاز طریق و نگهداري ساختمان  اجرایی عملیات

 مدلسازي اطالعات ساخت چیست؟
اسـت.  سـاخت و سـاز   دیجیتـالی صـنعت    یـا سـتون فقـرات    سنگ بنـا اطالعات ساخت  سازي مدل

و فعالیتهـاي عملیـاتی   ساخت و ساز طراحی اصلی،  ی برايجایگزین تواند نمیمدلسازي اطالعات ساخت 
که براي کامپیوتر قابل خواندن بوده و به راحتی قابلیت  هایی دادهباشد بلکه با تبدیل اطالعات پروژه به 

 هـاي  فـن آوري بطـور قابـل تـوجهی بـا      فراینـد  . ایـن کنـد  میتبادل داشته باشند از این امور پشتیبانی 
  .فرق دارد کنیم میدر حال حاضر از آن استفاده که  CADدیجیتال مانند 
است.  طراحی فرایندکپی دیجیتال از  نسخهسنتی  "دوبعدي – CAD"گفت که  توان میبه سادگی 
رسـم شـده   بـر روي رایانـه    آنچهو  اند شدهترسیم  تخته رسمبر روي  که ترسیماتیبین  تفاوت ناچیزي

را انجـام  ویرایش، کپی یا تکثیر (چـاپ)   یتالش اندكبا  توان یم CAD استفاده از . بااست مشهود است
 -پویا و مشترك اسـت   یدانش حقیقتاز چیزي است که در  ایستا تصویري تعریف ، اینهمه. با این داد

 پروژه. رو به رشدیعنی اطالعات 

 BIMسازنده  هاي بلوك
BIM بـه عنـوان    - دهـد  مـی صر ساختمان را نشـان  اعن ی ازو پارامتري است. هر شیء یک 1گرا شی

، دیوارهـا  قرار دارد(یک درب در یک دیوار  است در ارتباطو با سایر عناصر  بدر مثال یک دیوار یا یک
). ایـن  واقـع اسـت  در یک سـاختمان   هر طبقهیک اتاق در یک طبقه قرار دارد،  شکل داده،یک اتاق را 

تـابع ایـن جابجـایی    مـرتبط نیـز    هـاي  بو در هـا  پنجرهروابط پویا هستند؛ اگر دیوار جابجا شده باشد، 
 تـر  کشـیده مربوطه نیز بطور خودکار ي ، دیوارهاافزایش یابدهر طبقه  تراز. به همین ترتیب، اگر هستند

 . یابند میشده و امتداد 
را  آن شـیء شـیء ماهیـت    هـر  . خصوصـیات همه مهمتر، هر عنصر سـاختمان خصوصـیاتی دارد   از

)، هزینـه و  بودن یـا نـه   باربر، عملکرد (دهنده تشکیل مصالح هاي ویژگی: ابعاد فیزیکی، کند میتوصیف 
ارزش  هـا  ایـن . متعدد و نامحـدودي مـرتبط اسـت    هاي ویژگیهر شیء واحد به وضعیت تأیید. در واقع، 

 فقط محدود به نبوغ ماست.  هستند و کاربردشان BIMپنهان 
. در محـیط مـدل،   بهـره ببـریم  شناسـایی   ی بـراي از خصوصیات شیء به عنوان مکانیسم توانیم می

بـه   ءشـی  هاي ویژگی، مثالًاب کنیم. انتخ نمایشرا براي  ءشی یک هاي ویژگیبه سرعت همه  توانیم می
و کـار   مصـالح  برآوردبراي  مورد نظر مدلشده از همه درهاي  فیلتر تصویريتا  دهد میما این امکان را 

  مصالحبا  یو درهای کرده عمل تر دقیق توانیم میایجاد کنیم. حتی  2مورد نیاز در تکمیل پروژه ساخت
                                                           

1. Object-oriented(موضوعی) یفتعر یشز عناصر از پنرم افزار است که به استفاده ا بسط در یاصطالح : موجودیت گرایی 
 مفهـومی و ممکـن اسـت صـرفاً     شوند یاطالق نم فیزیکی یاءلزوماً به اش ها ین. اشود یاطالق م يبرنامه نرم افزار یکشده در 

را به عنوان موجـودات   تمانکه عناصر ساخ شود یم نسبت داده ياغلب به نرم افزار موجودیت گرایی، BIM ینهباشند. در زم
 دهد.  یمتشخیص منحصر به فرد  یاءاش یا
2. Quantity Take-Off (QTO) مدل پروژه. یکساختمان از مورد نیاز عناصر  مقداراستخراج  ياست برا ینديفرا 


