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چكیده
يکی از مراحل اولیه در هر پروژه ساخت ،برآورد و تخمین هزينه های ساخت است .اين مرحله که می تواند تاثیر به سزايی
در ادامه فرآيند پروژه داشته باشد به صورت ستنی با استفاده از نقشه های دو بعدی و توسط متخصصین متره و برآورد انجام
می شود .استفاده از نقشه های سه بعدی و مدل های مبتنی بر  BIMمی تواند در بهبود دقت و تسريع زمان انجام اين
مرحله کمک شايانی کند .به همین دلیل در اين پژوهش سه شیوه رايج در بین متخصصین مدل سازی اطالعات ساختمان
که شامل استفاده از افزونه ها ،استفاده از يادگیری ماشین و همچنین استفاده از فايل های  IFCهستند در اين رابطه مورد
مطالعه قرار گرفته اند .نتیجه اين پژوهش نشان می دهد که با توجه به هدف کاربر استفاده از هر کدام از اين روش ها می
تواند مزايا و معايبی داشته باشد که به شکل مفصل به آن ها پرداخته شده است .اين پژوهش می تواند کمک شايانی به
پژوهشگران و صنع تگران اين حوزه در انتخاب شیوه و روش پیشبرد مطالعاتشان داشته باشد .همچنین اين پژوهش نشان
می دهد که استفاده از روش های مبتنی بر  BIMمی تواند با دقت مطلوبی جايگزين روش های سنتی متره و برآورد پروژه
های ساختمانی شده و استفاده از اين حوزه را بین متخصصین گسترش دهد.
واژگان كلیدی :مدل سازی اطالعات ساختمان ( ،)BIMبرآورد هزينه ،فهرست بها ،API ،يادگیری ماشینIFC ،

 -1مقدمه:
برآورد دقیق هزينه های ساخت يکی از عوامل قابل توجه در راستای موفقیت به ويژه در پروژه های بزرگ و پیچیده ساخت
است (لی و همکاران  .)2012 ،تهیه برآورد هزينه دقیق و کارآمد به شکل قابل توجهی به عناصری مانند زمان کافی برای مسئول
تهیه برآورد ،تجربه شخص برآوردگران هزينه و سطح مفروضات پروژه متکی است (جريد و الکاس .)2007 ،برآورد هزينه هر
فعالیت در ساختار شکست کار پروژه به طور کلی شامل سه بخش است )1( :دسته بندی و نوع مصالح و اقالم مورد استفاده ()2
میزان مواد ،نیروی انسانی و تجهیزات که در تکمیل آن فعالیت نقش دارند ،و ( )3محاسبه هزينه اجرای فعالیت (ما ،وی و ژنگ،
 .)2013همچنین طبق فرم تجزيه بهای آيتم های فهرست بها ،قیمت هر رديف از فهرست بها براساس چهار دسته :نیروی انسانی،
ماشین آالت ،مصالح و حمل قابل محاسبه است.
در رويیکرد های ستنی برآورد هزينه ،نقشه های دو بعدی ساختمان توسط متخصص متره آنالیز شده و مقدار هر بخش
بدست می آيد .در مرحله بعد با استفاده از مقادير بدست آمده و همچنین تطبیق رديف های فهرست بها منضم به پیمان ،برآورد
هزينه ساختمان بدست می آيد .اين رويکرد نه تنها زمان و هزينه زيادی می طلبد ،بلکه به دلیل حجم زياد محاسبات دستی و
همچنین تفاسیر شخصی ،در معرض خطاهای انسانی قرار می گیرد .عالوه بر اين ،نقشه های دو بعدی همواره در برآورد هزينه
در مقايسه با مدلهای سه بعدی مشکالت زيادی ايجاد کرده است (سابل .)2008 ،در صورت وقوع تغییرات در نقشه ها ،فرآيند
کند و وقت گیر بروزرسانی نقشه های دو بعدی منجر به تکرار فرآيند متره و برآورد می شود .همه مشکالت ذکر شده می توانند
منجر به مجموعه ای از فرآيند های خسته کننده و ناکارآمدی در روند برآورد هزينه شوند (رجبی ،بیگا و بارتل .)2015 ،
طی دهه های گذشته ،فناوری اطالعات در صنعت ساختمان پیشرفت چشم گیری داشته است و نرم افزارهای متعددی در
زمینه برآورد هزينه بوجود آمده است (ما ،وی و ژنگ .)2013 ،علیرغم پژوهش های انجام شده و توسعه ابزارهای مختلف ،برآورد
هزينه هنوز هم برای مهندسان يک فرايند زمان بر و هزينه بر است.مشکالت مربوط به فرآيند طوالنی و پر هزينه برآورد هزينه
مختص به پروژه های داخل کشور نیست .الفکی و همکاران ( )2014در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که با وجود پیشرفت
های اخیر ،فرآيند برآورد هزينه از فقدان تکنیک های خودکار و به ويژه عدم وجود سیستم های هوشمند رنج می برد .بنابراين،
مديران پروژه به برخی از ابزارهای برآورد هزينه نیاز دارند که فرآيند برآورد هزينه را تسهیل کرده ،در زمان و هزينه صرفه جويی
شود ،از خطاها جلوگیری کرده و با تغییرات طراحی مطابقت داشته باشد.
مدل سازی اطالعات ساختمان ( )BIMيکی از تحوالت امیدوار کننده در صنعت معماری ،مهندسی و ساختمان است (ازهر،
 BIM .)2011يک رويکرد جامع است که به فعاالن صنعت ساخت اين امکان را می دهد تا اطالعات طراحی و ساخت را با
مدلسازی دقیق ،يکپارچه سازی و ادغام ديسیپلین های مختلف در طول چرخه حیات پروژه با موفقیت مديريت کنند (کوساوقلو،
ساکین و آرايچی .)2018 ،از زمان پیدايش مفهوم اولیه  ،BIMاين تکنولوژی به سرعت گسترش يافته و توسط بسیاری از
کارفرمايان و پیمانکاران مورد استفاده قرار گرفته است .کارآيی ها و قابلیت های فرآيند  BIMبه طور گسترده ای توسط
متخصصین پذيرفته شده و در زمینه های مختلف مديريت ساخت استفاده شده است .بسیاری از کشورها از جمله استرالیا ،

انگلستان  ،چین و ترکیه به دلیل مزيت های قابل توجه فناوری  BIMاستفاده از آن را آغاز کرده اند .با اين حال پذيرش BIM

در صنعت ساخت ايران بطور قابل مالحظه ای کمتر از پتانسیل های کنونی است .اگرچه ،آگاهی متخصصان ساخت ايرانی در
مورد فناوری  BIMدر چند سال گذشته بطور قابل توجهی افزايش يافته است (فاضلی و همکاران.)2020 ،
با استفاده از فناوری  BIMمی توان برآورد هزينه قابل قبولی را برای سناريوهای مختلف طراحی پروژه های ساختمان ارائه
کرد .مطالعات تحقیقاتی متعددی در زمینه اجرای روش  BIMبرای برآورد هزينه انجام شده است .با اين حال ،پژوهش های
بسیار محدودی در راستای تطبیق داده های استخراج شده از مدل  BIMو رديف ها و آيتم های فهرست بها در راستای اتوماتیک
سازی فرآيند متره و برآورد هزينه ساخت انجام شده است .هدف از اين پژوهش مقايسه چندين روش جهت ايجاد چنین مدل
يکپارچه ای جهت تطبیق رديف های فهرست بها و داده های مدل  BIMاست.

 -2پیشینه پژوهش:
در طول سالیان گذشته مطالعات زيادی در زمینه استفاده از روش های مبتنی بر  BIMبرای برآورد هزينه در پروژه های
ساختمانی انجام شده است .کارشناس ( )2005يک سیستم برآورد شی گرا مبتنی بر  BIMرا پیشنهاد کرد که فرايند متره
احجام را خودکار می کند .با وجود مزايای سیستم پیشنهادی ،مقدار قابل توجهی از داده ها بايد توسط کاربر وارد شود .شن و
ايسا ( )2010عملکرد رويکردهای برآورد دقیق با کمک  BIMرا با روشهای برآورد دستی در تخمین هزينه مجموعه ای از نمونه
های آزمايشی با سطوح پیچیدگی متفاوت را مقايسه کردند .نتايج اين پژوهش نشان می دهد که رويکردهای مبتنی برBIM

عملکرد بهتری برای کاربران مبتدی دارد.
ژيلیانگ و همکاران ( )2011مدلی مبتنی بر  BIMبرای برآورد هزينه پروژه های ساخت جهت استفاده در فرآيند مناقصات
در کشور چین توسعه داده اند .آنها با تمرکز بر استانداردهای داخلی کشور چین ،امکانات و روش های بکارگیری استاندارد IFC

را در جهت تخمین هزينه مورد بررسی قرار دادند .در همین راستا ،ما و همکاران ( )2013يک سیستم برآورد هزينه نیمه خودکار
بر اساس داده های  IFCاز  BIMبرای مرحله مناقصه پروژه های ساختمانی توسعه داد .روش پیشنهادی با مشخصات اجباری
ملی چین مطابقت دارد .لی و همکاران ( )2013يک چارچوب برای خودکارسازی فرآيند جستجوی مناسب ترين اقالم کاری در
برآورد هزينه ارائه دادند .اگرچه اين رويکرد نیاز به مداخله برآوردگر هزينه را کاهش می دهد ،اما فقط به فعالیت کاشی کاری
محدود می شود .الرنس و همکاران ( )2014روشی برای برآورد هزينه با تطبیق اشیا موجود در مدل  BIMبه داده های هزينه
ارائه دادند .اين رويکرد از زبان های  Queryاستفاده می کند ،که پارامترهای طراحی را به برآورد هزينه متصل می کند .وو و
همکاران ( )2014تاثیر استفاده از روش مبتنی بر  BIMرا در فرآيندهای برآورد هزينه در انگلستان را بررسی کردند .تبادل
اطالعات ،کیفیت مدل و استانداردهای انگلستان در اين پژوهش به عنوان مهمترين چالش ها معرفی شده است .در همین راستا
آباندا و همکاران ( )2015يک روش ارتباطی با استفاده از روش استاندارد اندازه گیری بريتانیا برای برآورد هزينه ارائه داده اند.
چا و لی ( )2014يک ساختار پايگاه داده  BIMعمومی برای تجزيه و تحلیل هزينه در پروژه نوسازی خانه سالمندان ايجاد
کردند .اين رويکرد موارد کار را مشخص کرده و روابط بین فعالیتها را تشخیص می دهد .با اين حال ،فقط تخريب و کارهای
سازه ای برای عناصر ساختمان را در نظر می گیرد .لیو و همکاران ( )2016با تمرکز بر شیوه ساختمان سازی با قاب سبک يک
چارچوب روش شناختی برای برداشتن مقادير و احجام از يک مدل  BIMپیشنهاد کردند .ما و همکاران ( )2016با بهره گیری

از همان شیوه ،روشی برای دسته بندی مشخصات برآورد هزينه ساخت در چین توسعه داده اند .آنها نتیجه گرفتند که از روش
پیشنهادی می توان برای طبقه بندی اجزای ساختمان برای تسريع برآورد هزينه استفاده کرد .ژو و همکاران ( )2016يک
چارچوب مبتنی بر وب برای گرفتن داده از مدل های  BIMو استفاده از آن برای تولید اقالم مورد نیاز برای يک صورت مقادير
در جهت سهولت برآورد هزينه معرفی کرد .در همین راستا کیم و همکاران ( )2019مقادير استخراج شده از دو نوع مختلف
مدل  BIMرا مقايسه کرده و مشکالت را بررسی کرده تا از کارآيی و قابلیت اطمینان مقادير برداشت شده از مدل  BIMاطمینان
حاصل شود .خوساکیتچالرت و همکاران ( )2019يک روش مبتنی بر  BIMرا برای بهبود دقت استخراج مقادير المان های
ترکیبی ناقص يا نادرست پیشنهاد کردند .مقادير دقیق مصالح و همچنین ظمان کوتاه مورد نیاز جهت ويرايش مدل ،BIM
مزايای اصلی روش پیشنهادی هستند .با اين حال ،اجرای آن محدوديت هايی برای برخی از اجزای تشکیل شده از مصالح مختلف
دارد .همچنین خوساکیتچالرت و همکاران ( )2020يک چارچوب خودکار برای اصالح عناصر مرکب در مدلهای  BIMايجاد کرد
که در برآورد دقیق کمیت مصالح کمک می کند.
در يکی از جديدترين پژوهش های انجام شده در اين زمینه فاضلی و همکاران ( )2020يک روش برآورد هزينه مبتنی بر
 BIMنیمه خودکار ،که از طريق آن رديف های فهرست بها با مقادير برداشت شده از مدل های  BIMپیوند داده می شود را
توسعه دادند .چارچوب کلی پیشنهاد شده استانداردهای طبقه بندی  UniFormatو  MasterFormatرا به فهرست بها متصل
می کند .در اين پژوهش يک افزونه مبتنی بر  BIMدر محیط  Revitبرای خودکارسازی و تسهیل فرآيند برآورد هزينه توسعه
يافته است .همانطور که از پژوهش های پیشین مشخص است ،خودکارسازی فرايند برداشتن کمیت دقیق از مدل های پارامتری
سه بعدی ،رويکردهای مبتنی بر  BIMرا در بین متخصصین برآورد هزينه محبوب کرده است .با اين حال ،تطبیق مناسب مقادير
برداشته شده به رديف های هزينه نقش مهمی در برآورد دقیق هزينه بر اساس  BIMدارد.

 -3استفاده از افزونه رابط برنامه نویسی برنامه ( )APIو كد نویسی:
در طول سالیان ،توسعه نرم افزارها به عنوان يک کار سخت و پیچیده تلقی میشود و فعالیتهای زيادی را میطلبد .بنابراين،
توسعه دهندگان به طور مداوم در حال کشف نوآوریهايی هستند که به روند توسعه نرم افزار کمک کند (افويدا و بواتنگ و ايفاه،
 .)2019رابطهای برنامه نويسی برنامه (که از اينجا به بعد  APIخوانده می شود) يکی از اين نوآوریها در حوزه توسعه نرمافزار
است API .ها جزء الينفک اکوسیستم نرمافزار را تشکیل میدهند (مینکاس .)2016 ،اين اکوسیستم های نرم افزاری به راهی
ايده آل برای ساخت راه حل های نرم افزاری بزرگ بر روی يک پلتفرم نرم افزاری مشترک تبديل شده اند (مینکاس و هانسن،
 .)2013از لحاظ تاريخی API ،ها از زمان ظهور رايانه های شخصی وجود داشته اند API .ها عمدتا برای تبادل اطالعات بین
دو يا چند برنامه وجود داشتند (آی بی ام .)2016 ،در حوزه مدل سازی اطالعات ساختمان ،استفاده از  APIها بسیار متداول
است و محققان برای اهداف مختلف از قابلیت های آن استفاده می کنند .يکی از راهکارها جهت برآورد هزينه ساخت در مدل
های  BIMاستفاده از قابلیتهای  APIها و همچنین پايگاه های داده در جهت شناسايی آيتم های مرتبط با هر بخش از سازه
مورد نظر است .به عنوان مثال ،برای برآورد هزينه ساخت اسکلت ساختمان با استفاده از ابعاد و مشخصات هر عضو و همچنین
با استفاده از يک  APIمی توان برآورد مرتبط را استخراج کرد .در ادامه جهت شرح ساختار مورد اشاره به شرح يک مطالعه
موردی جهت برآورد هزينه اجرای اسکلت بتنی میپردازيم .در اين مطالعه موردی ابتدا مدل اسکلت مورد نظر در نرم افزار Revit

به همراه کلیه جزئیات سازهای ساخته شد است (شکل شماره  .)1در جهت سهولت استفاده از  APIو همچنین مديريت بهتر
روی المانهای سازه ،مدل ساخته شده به نرمافزار  Navisworksمنتقل و باقی عملیات در آن محیط انجام شد.

شكل شماره  :1تصویری از مدل نمونه ساخته شده در نرمافزار Revit

استفاده از پايگاه داده جهت ايجاد فضايی برای ذخیره اطالعات مربوط به فصول و آيتم های فهرست بها در نرم افزار های
مختلف رايج است .بطور مثال در نرم افزار های مربوط به تهیه صورت وضعیت و يا برآورد مانند تکسا و يا تدبیر از همین شیوه
جهت ذخیره سازی اطالعات مربوط به فهرست بها استفاده می شود .در اين پژوهش از پايگاه داده ايجاد شده در نرم افزار
 Accessجهت ذخیره سازی اطالعات مربوط به فصول مختلف فهرست بهای ابنیه  1400استفاده شده است .يکی از ويژگی
های استفاده از پايگاه داده امکان کسترش آن با توجه به فراخر استفاده است .به اين صورت که میتوان در ابتدا با چند بخش
کوچک پايگاه داده ساخته و در ادامه گسترش يابد .با توجه به نوع سازه در اين مطالعه موردی تنها به ذخیره سازی اطالعات و
آيتم های مربوط به فصول ششم (قالب بندی فوالدی) ،هفتم (کارهای فوالدی با میلگرد) و هشتم (بتن درجا) اکتفا شده است
(شکل شماره  )2ولی تکمیل پايگاه داده برای باقی فصول بنا به فراخر مدل کامال میسر است.

شكل شماره  :2تصویری از پایگاه داده نمونه ساخته شده در نرمافزار Access

برای قسمت اصلی که ايجاد رابط کاربری و  APIجهت ارتباط مدل سه بعدی ساخته شده و آيتم های فهرست بها است ،از
فضای کد نويسی  VB.Netاستفاده شده و افزونه ای برای برنامه  Navisworksنوشته شده است که بصورت کامال خودکار متره
و برآورد قسمت مورد نظر کاربر را محاسبه کرده و برای کاربر اين امکان را فراهم میکند تا با انتخاب هر قسمت (يک و يا چند
عضو) در سازه و اجرا کردن  APIبه صورت کامال خودکار به متره و برآورد قسمت مورد نظر دسترسی داشته باشد .برای کدنويسی
اين افزونه ،از يک بدنه اصلی و چندين زير مجموعه استفاده شده است .در بدنه اصلی شرايط کلی بررسی شده و هر زيربخش
مرب وط به يکی از فصول فهرست بها می شود که در آن آيتم های مربوط به عضو انتخاب شده محاسبه می شود .در بدنه اصلی
با استفاده از مشخصات اصلی هر عضو مانند جنس مصالح سازنده ،زيربخش های مربوطه به آن فراخوانی می شوند .بطور مثال:
اگر جنس عضو از بتن باشد زيربخش های مربوط به فصول قالب بندی و بتن ريزی فراخوانی می شود.
در فرآيند کدنويسی هر زيربخش با توجه به شرح آيتم های فهرست بها و همچنین با توجه به اطالعات قابل حصول از مدل
سه بعدی ساخته شده نیاز به استفاده از روش هايی داريم که بتوانیم آيتم ها مربوطه را شناسايی کنیم .در ادامه به چند مورد
از اين پیچیدگی ها و روش های حل آن اشاره خواهیم کرد.
 -1يکی از پیچیدگی های برآورد اعضا با استفاده از فهرست بها به صورت خودکار با آن روبرو هستیم ،تطبیق آيتم های
مربوط به اضافه بها و يا کسر بها است .يک راهکار در اين موارد می تواند استفاده از صفحات ارتباط با کاربر و در واقع پرسش از
خود کاربر باشد .در اين صورت خود کاربر بايد تشخیص دهد که اضافه بها مربوطه به عضو تعلق میگیرد و يا خیر .نمونه اين
موارد ايتم شماره  080111مربوط به اضافه بها استفاده از سنگ شکسته کوهی است که بدون دخالت کاربر و يا تعريف خانواده
ای از مصالح با توجه به شرح آيتم های فهرست بها در برنامه ساخت مدل سه بعدی ،نمی توان با توجه به مشخصات مدل آن را
محاسبه کرد .در برخی موا رد می توان از راهکارهای خودکار برای تشخیص اين آيتم ها استفاده کرد .بطور مثال در مورد آيتم
شماره  080310مربوط به استفاده از رديف های بتن ريزی در صورت استفاده در بتن مسلح ،می توان با توجه به Bounding

 Boxعضو نتخاب شده و همچنین جستجوی آن محدوده برای پیدا کردن هرگونه آرماتور و يا خاموت ،تعلق گرفتن و يا نگرفتن
آيتم مربوطه را به صورت خودکار بررسی کرد.
 -2يکی ديگر از اين پیچیدگی ها محاسبه ارتفاع اعضا از روی کف طبقه متناظر است که برای آيتم های قالب بندی تیر ها
و تاوه ها به آن نیاز داريم .در اين موارد می توان با پید ا کردن شماره طبقه عضو مربوطه و ممحاسبه ارتفاع طبقه زيرين آن ،به
اندازه گیری ارتفاع عضو از کف متناظر مبادرت ورزيد.
ايجاد راه حل برای اينگونه پیچیدگی ها بدون استفاده از  APIها و تنها با استفاده از قابلیت های نرم افزار ها تقريبا غیر
ممکن است و به همین سبب استفاده از  APIها تنها راه ايجاد ارتباط بین مدل سه بعدی و ريدف های فهرست بها می باشد.
در قدم انتهايی با ايجاد ارتباط بین کد نوشته شده و همچنین پايگاه داده ،اطالعات مربوط به رديف بهرست بها استخراج
شده و با استفاده از ابعاد و احجام هر عضو که توسط  APIاز مدل استخراج می شود میتوان به لیست متره و برآورد آن قسمت
دسترسی داشت .در شکل شماره  3نمونه خروجی برنامه قابل مشاهده است.

شكل شماره  :3تصویری از خروجی متره و برآورد برای یک عضو انتخابی

 -4استفاده از روش های یادگیری ماشین:
هوش مصنوعی در حال ايجاد تغییرات راديکال در بسیاری از فعالیت هايی است که به طور سنتی توسط انسان انجام میشود
( .)2017 ،3 Ricsيادگیری ماشین يکی زير مجموعه های هوش مصنوعی می باشد که بر ايجاد الگوريتم ها و يا برنامه هايی
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تمرکز دارد که سیستم های محاسباتی را قادر می سازد تا از داده ها به صورت خودکار ياد بگیرند .يک سیستم يادگیری ماشین
به طور معمول دارای سه مولفه اصلی داده ها ،مدل ها ،و يادگیری است (میچل و مکگرا  .)1997 ،الگوريتم درخت تصمیم يکی
از رويکردهای مدل سازی پیش بینی کننده ای است که در آمار ،داده کاوی و يادگیری ماشین مورد استفاده قرار می گیرد .از
يک درخت تصمیم برای رفتن از مشاهدات در مورد يک آيتم به نتیجه گیری در مورد ارزش هدف آيتم يا دسته آن استفاده
می کنند (وو و همکاران.)2008 ،
استفاده از الگوريتم درخت تصمیم در يادگیری ماشین برای ما اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا بتوان ساختارهای دارای
شرط های تودرتو را که در کدنويسی برای طبقه بندی اشیاء مورد استفاده قرار می گیرد با دستورات ساده تر جايگزين نمايیم
که اين امر موجب انعطاف پذيری بیشتر و کاهش حجم کار خواهد گرديد اما الزمهی استفاده از اين الگوريتم وجود نمونه هايی
جهت آموزش آن می باشد .در اين پژوهش از الگوريتم درخت تصمیم با هدف تعیین دسته اشیاء موجود در مدل های  BIMو
همچنین تعیین قیمت واحد آنها استفاده شده است .برای استفاده از اين الگوريتم از زبان برنامه نويسی پايتون و کتابخانه
 scikit-learnبهره گرفته شده .جهت استفاده از اين الگوريتم نیاز به ايجاد نمونه هايی متناسب با فهرست بها وجود دارد اما
يکی از چالش های موجود در ايجاد نمونه ها ،آيتم های موجود در فهرست بها می باشند زيرا آيتم های موجود در فهرست بها
دارای دو گروه آيتم های شیء محور و آيتم های فعالیت محور می باشند که با توجه به اين موضوع نیاز است نمونه های ايجاد
شده شامل هزينه های مربوط به هر دو گروه آيتم ها باشند .به اين منظور جهت مطالعه موردی بانک اطالعاتی از اشیاء مرتبط
با اسکلت بتنی يک ساختمان (مانند ستون ،تیر و فوند اسیون) ايجاد گرديد که شامل تمامی حاالت معرفی شده در فهرست بها
برای آن شیء و ويژگی های تعیین کننده آن می باشد و هر نمونه دارای يک برچسب قیمت واحد میباشد .برای مثال در شکل
شماره  4آيتم های مربوط به يک ستون بتنی قابل مشاهده است که بر اساس مشخصه هايی همچون مقاومت مشخصه ،قطر
آرماتور و مقطع ستون تعیین میگردند و با تغییر در هريک از اين ويژگی ها نمونه ای ديگر با شماره آيتم های متفاوت از نمونه
قبل ساخته می شود و در نهايت برای هر نمونه قیمت واحد آن بر اساس شماره آيتم های مرتبط تعیین می گردد.

شكل شماره  :4آیتم های تعیین كننده قیمت واحد ستون بتنی

ويژگی های تعیین کننده برای هر گروه از اشیاء که بر اساس آن نمونه های آموزشی ايجاد گرديده و برای ايجاد تخمین به
مقادير مربوط به آن ويژگی ها نیاز است با ديگر اشیاء متفاوت می باشد .به عنوان مثال ويژگی های تعیین کننده برای چهار
گروه در شکل شماره  5نشان داده شده است .از اين رو نیاز به ايجاد  APIمتناسب با نمونه های ايجاد شده در مرحله قبل جهت
استخراج اطالعات از مدل  BIMوجود دارد .اما با توجه به تعداد قابل توجه اشیاء موجود در فهرست بها ايجاد مجموعه کد برای
هر شیء فرآيندی زمانبر خواهد بود به همین دلیل  APIايجاد شده به گونه ای است که اطالعات هر المان را بر اساس ويژگی
های معرفی شده در بانک اطالعاتی استخراج می نمايد و برای معرفی اشیاء جديد نیازی به تغییر در کد  APIوجود ندارد و
صرفا ثبت گروه پارامترهای تعیین کننده و نام آن آنها در جداول راهنمای موجود در ديتابیس کافی می باشد.

شكل شماره  :۵ویژگی های تعیین كننده اجزای سازه بتنی

در نهايت با توجه به تخمین قیمت واحد ارايه شده توسط الگوريتم درخت تصمیم و احجام استخراج شده به کمک API

هزينه پروژه به صورت کل و همچنین به تفکیک هر دسته از المان ها ارايه می گردد و در شکل شماره  6روند کار روش معرفی
شده ارايه گرديده است.

شكل شماره :6روند استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین برای برآورد هزینه پروژه

 -۵استفاده از اطالعات موجود در فایل های :IFC
فرمت  ،IFCبه عنوان جامع ترين و محبوب ترين فرمت تبادل داده های  BIMدر صنعت ساخت شناخته میشنود که يک
استاندارد تبادل اطالعات عمومی برای  BIMمیباشند و توسط بسیاری از نرم افزار  BIMدر صنعت 4 AECپشتیبانی می شوند
(گروگر و همکاران 2012 ،و دنگ و چنگ.)2016 ،
بزرگترين مزيت فايل های  IFCپشتیبانی اکثر نرم افزارهای مدلسازی  BIMاز آنها می باشد و در صورت ايجاد مدلی جهت
استخراج اطالعات از فايل های  IFCبرای متره و برآورد پروژه ها ،امکان استفاده از مدل های ساخته شده در اکثر نرم افزارها
برای انجام برآورد ايجاد خواهد شد .از مهمترين چالش های موجود در استفاده از اطالعات موجود در فايل های  IFCمیتوان به
دو چالش از دست رفتن اطالعات و فقدان ابزارهای قدرتمند متن باز ) (Open Sourceاشاره نمود .به هنگام تبديل مدل های
 BIMساخته شده در نرم افزارها به فرمت های  IFCموجود و بالعکس ،گاها بخشی از اطالعات موجود در مدل ها به درستی
تبديل نشده و يا از بین می روند که ا ين موضوع موجب نقص در برآورد نهايی خواهد شد .همچنین ابزارهای متن باز موجود
برای استخراج اطالعات از فايل های  IFCمانند کتابخانه  IfcOpenShellکه برای زبان برنامه نويسی پايتون ساخته شده است
امکانات زيادی جهت استخراج و پردازش اطالعات در اختیار کاربران قرار نمی دهند .به عنوان مثال برای محاسبه احجام و
ساخت مدل های سه بعدی به کمک فايل های  IFCنیاز است تا اطالعات هندسی المان ها به صورت نقاط در فضای سه بعدی
استخراج شده و مجددا به کمک محاسبات رياضی اشکال هندسی و موقعیت آن ها تعیین گردد .با وجود چالش های ذکر شده
بايد بیان داشت که فايل های  IFCاطالعات غنی از مدل های  BIMرا در خود جای می دهند که برای انجام بسیاری از امور
کافی می باشد .اطالعات موجود در فايل های  IFCبه صورت سطرهايی از رشته ها می باشد که هر رشته براساس داده ذخیره
شده در آن از قالب نگارش مشخصی پیروی می کند و تمامی داده ها در ارجاع و ارتباط با يکديگر ذخیره می گردند و برای
يافتن داده های مربوط به هر المان نیاز است تا ارجاعات موجود در رشته ها به صورت رفت و برگشت جستجو شود.

4 architecture, engineering and construction

در اين پژوهش به کمک زبان برنامه نويسی پايتون و کتابخانه  IfcOpenShellبرنامهای نوشته شد که به کمک آن می
توان اطالعات مربوط به ويژگی ها (مانند جنس مصالح و مقاومت مشخصه) و مقادير (مانند وزن و قطر) را صرفا با تعیین کالس
اشیاء مورد نظر استخراج نمود .ويژگی های مربوط به المان ها در فايل های  IFCبه صورت  IfcPropertySetو مقادير نیز به
صورت IfcElementQuantityذخیره می گردند و برای يافتن آن ها نیاز است تا تمامی ارتباطاتی که به صورت
 IfcRelDefinesByPropertiesبرای شیء مورد نظر تعريف شده اند بررسی شده و در صورتی که روابط به ويژگی يا مقادير
ختم شوند آن ها را ذخیره نمود .دستورات الزم جهت استخراج داده های ذکر شده برای ستون ها به کمک زبان برنامه نويسی
پايتون و کتابخانه  IfcOpenShellدر شکل شماره  7درج شده است .برنامه ايجاد شده در نهايت اطالعات استخراج شده را به
صورت فايل اکسل به کاربر ارايه می نمايد که در صورت نیاز می توان برنامه ايجاد شده را به روش های ارايه شده در مراحل
قبل متصل نموده و متره و برآورد را به کمک آن ها انجام داد اما با توجه به نقايص در داده های موجود در فايل  IFCممکن
است برآورد نهايی از دقت کافی برخوردار نباشد.

شكل شماره  :7دستورات الزم جهت استخراج داده های ستون ها از فایل IFC

 -6جمع بندی و نتیجه گیری
استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان يکی از جديدترين شیوه ها در مديريت ساخت و سازها می باشد .استفاده از اين
تکنولوژی در فرآيند متره و برآورد هزينه ساختمان می تواند به افزايش دقت و سرعت اين فرآيند کمک شايانی نمايد .علیرغم
پژوهش های بسیاری که در اين راستا در اکثر نقاط دنیا شکل گرفته ،به دلیل تفاوت ماهوی رديف های فهرست آحاد بها مورد
استفاد در کشور و استاندارد های بین المللی ،اين حوزه در کشور مورد توجه قرار نگرفته است .به همین سبب پژوهش حاضر
تالش می کند شیوه ها و روش های مختلف جهت برآورد هزينه ساخت مبتنی بر مدل های  BIMرا بررسی و مقايسه کرد و
نقاط ضعف و قوت هر کدام را مشخص نمايد.
استفاده از  APIها يکی از روش هايیست که می توان قابلیت های نرم افزارهای مرتبط با  BIMرا با توجه به مقصود و
اهداف خود تغییر داد .با توجه به قابلیت های گسترده  APIها ،استفاده از آن ها برای برآورد هزينه ساخت با توجه به فهرست

آحاد بها می تواند يکی از اولین گزينه ها باشد .در اين پژوهش  APIو پايگاه داده ای ساخته شده که کاربر به راحتی می تواند
با استفاده از مدل سه بعدی در نرم افزار  Navisworksبرآورد رديف ها و تخمین هزينه اسکلت يه سازه را محاسبه نمايد .از
جمله مزيت های اين روش ،سرعت باال و عدم نیاز دخالت کاربر در تعیین رديف های مربوطه است .البته بايد توجه داشت که
ايجاد تغییر در معماری برنامه با توجه به حجم باالی کدنويسی الزم ،نیاز به تغییرات کلی است.
روش دوم مورد استفاده در اين پژوهش ،استفاده از هوش مصنوعی و يادگیری ماشین می باشد .در اين شیوه با استفاده از
يک افزونه تمامی اطالعات مدل در يک پايگاه داده ذخیره شده و مدل ساخته شده با استفاده از داده های آموزشی که در اختیار
دارد اقدام به برآورد هزينه می نمايد .از مزيت های اين روش ،عدم نیاز به کدنويسی زياد و عدم نیاز به ايجاد تغییر در معماری
برنامه جهت انجام تغییرات است .همچنین استفاده از اين روش برای تخمین هزينه کلی بدون توجه و نیاز به رديف های مربوطه
می تواند گزينه مطلوب تری محسوب شود.
روش آخر استفاده از فايل های استاندارد  IFCاست .اخیرا اين روش با توجه به کاربردهای بسیاری که در ارتباط دادن بین
نرم افزارهای مختلف مبتنی بر  BIMدارد ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است .البته با توجه به اين نکته که تمامی اطالعات مورد
نیاز در اين فايل ها به راحتی قابل دسترسی نبوده و همچنین در دسترس نبودن فايل های و کتابخانه های آموزشی زياد ،در
اين مرحله استفاده از اين روش نمی تواند گزينه مطلوبی و راحتی ارزيابی شود.
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Analyzing different methodologies for BIM-based cost estimation
Abstract
One of the first steps in any construction project construction costs estimation. This step,
which can have a significant impact on the continuation of the project process,
traditionally is done by estimation experts using two-dimensional drawings. The use of
3D models and BIM-based models can help to improve the accuracy and speed up the
execution of this step. For this reason, in this study, three common methods among BIM
specialists, which include the use of plugins, the use of machine learning and also the
use of IFC files have been studied and compared. The result of this study shows that
according to the purpose of user, each of these methods can have advantages and
drawbackes that are addressed in a related way. This research can be of great help to
researchers and practitioners in this field of construcion in choosing the methodolody of
ther work. This research also shows that using BIM-based methods could be a good
replacement for oldfachioned ways of cost estimation and quantity takeoffs.
Keywords: Biulding Information Modeling (BIM), Cost estimation, Fehrest
Baha, API, Machine learning, IFC
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