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Zadanie to koncentruje się na opracowaniu wtyczki przy użyciu bezpłatnego
oprogramowania BIMvision firmy Datacomp. Zalecenia interesariuszy we
wszystkich poprzednich wydarzeniach projektu (inne zadania Projektu,
seminaria i warsztaty) były brane pod uwagę przy ulepszaniu materiałów
szkoleniowych i produktów IT projektu UrbanBIM.
W celu przeprowadzenia tego IO w odpowiedni sposób specyfikacje
funkcjonalne zostały doskonale zdefiniowane:
- Wymagania: znajomość rynku i konkretne dane wejściowe od obecnych
lub potencjalnych klientów, które są oparte na badaniu IO2 („Ustalenie
wspólnych efektów uczenia się w zakresie metodologii wykorzystania BIM
do obliczania LCA podczas planowania rozwoju miejskiego”).
- Cele: opis architektury, protokołu i standardu, z którym będzie zgodna
aplikacja do nauki UrbanBIM.
- Specyfikacja funkcjonalna: opis wszystkich zewnętrznych interfejsów
użytkownika i programowania, które będzie wspierał UrbanBIM.
- Żądania zmiany projektu: W trakcie procesu rozwoju, gdy potrzeba
zmiany specyfikacji funkcjonalnej jest rozpoznawana.
- Plan testów: W tym raporcie zostanie opracowany plan testów, który
zostanie wdrożony w tym IO4. Zewnętrzne Grupy projektu (O4 / A3 i O4
/ A4) będą nadzorować to działanie O4 / A1, kontrolując od początku
odpowiednie ustanowienie funkcjonalności aplikacji edukacyjnej.
- Specyfikacja logiki: opis wewnętrznych interfejsów do użytku tylko
przez programistów i testerów. UrbanBIM będzie oprogramowaniem
otwartym, w ten sposób będzie doskonalony przez użytkowników i
profesjonalistów branży budowlanej, umożliwiając adaptowalność
nowych przepisów, wskaźników i metod obliczeniowych.
- Dokumentacja użytkownika: zostanie utworzona dokumentacja
użytkownika, która zostanie rozszerzona i wzbogacona o samouczki,
przykłady wizualne i inne materiały szkoleniowe w podręczniku
opracowanym w ramach „Informatyzacji produkcji zintegrowanych
materiałów szkoleniowych w UrbanBIM”.

Podsumowując, Datacomp przy wsparciu pozostałych partnerów - głównie o
zagadnieniach związanych z aspektami pedagogicznymi i techniczną wiedzą z
zakresu ekologii w budownictwie (szczegóły techniczne, wskaźniki, obliczenia,
baza danych itp.) - stworzyło wersję Beta aplikacji do nauki uwzględniając
specyfikacje poprzedniej działalności projektu UrbanBIM.
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Zadanie to było stale sprawdzane i weryfikowane przez zewnętrznych
ekspertów projektu w celu oceny z pedagogicznego i technicznego punktu
widzenia oraz doświadczenia pilotażowego.
Ostatnią wersję wtyczki UrbanBIM można pobrać pod poniższymi linkami w
100% za darmo (w pierwszym linku można znaleźć samouczki wtyczki):
http://urbanbim.eu/ro/application/
lub tutaj
https://store.bimvision.eu/home/viewplugin/4e22ea3f-72dc-482a-8e52bc127ed00a28

Rysunek 1. Przykład 1 wtyczki UrbanBIM.

Rysunek 2. Przykład 2 wtyczki UrbanBIM.
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Wcześniej, aby korzystać z tego oprogramowania, należy pobrać i
zainstalować oprogramowanie BIMvision, również w 100% bezpłatne. Ostatnia
wersja jest dostępna tutaj:
https://bimvision.eu/en/download/

Ponadto wtyczka
dokument:

UrbanBIM

zawiera

również

następujący

opracowany

- Baza danych Excel projektu UrbanBIM.

- Przykład modelu BIM.

Ponadto dodatkowe informacje o projekcie i obiekty do BIMVision można
znaleźć w poniższym linku:
http://urbanbim.eu/bim-objects/
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