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Acest studiu este dedicat dezvoltării plug-in-ului software, utilizând versiunea
gratuită a programului BIMvision aparținând companiei Datacomp.
Recomandările participanților la toate evenimentele anterioare ale
proiectului (alte sarcini ale proiectului, seminarii și ateliere de lucru) au fost
luate în considerare pentru îmbunătățirea materialelor de prezentare și a
produselor IT ale proiectului UrbanBIM.
Cu scopul de a realiza acest produs intelectual într-un mod cat mai clar,
specificațiile funcționale sunt definite în continuare:
- Cerințe: cunoașterea pieței de desfacere și colaborarea cu clienții
existenți sau potențiali, care se bazează pe produsul intelectual IO2
„Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind metodologiile de
utilizare a BIM pentru determinarea LCA în timpul planificării dezvoltării
urbane”).
- Obiective: descrierea arhitecturii, a protocolului și standardului la care
aplicația de învățare UrbanBIM se va referi.
- Specificații funcționale: descrierea tuturor interfețelor externe de
programare și de interacțiune cu utilizatorul pe care UrbanBIM le va
suporta.
- Cereri de modificare a programului: acest aspect va fi disponibil pe tot
parcursul procesului de dezvoltare a programului, deoarece este
cunoscută necesitatea modificării specificațiilor funcționale.
- Planul de testare: Odată cu acest produs intelectual, se va elabora și
un plan de testare, care va fi implementat și în IO4. Grupurile externe
ale proiectului (O4/A3 și O4/A4) vor supraveghea activitățile O4/A1,
controlând încă de la început stabilirea adecvată a funcționalităților
aplicației de învățare.
- Specificații logice: descrierea interfețelor interne de utilizare, numai
de către dezvoltatori și de către cei care testează. UrbanBIM va fi un
software deschis, în acest fel el va putea fi îmbunătățit pe parcurs de
către utilizatori și profesioniștii din sectorul construcțiilor, permițând
adaptabilitatea noilor reglementări, indicatori și metode de calcul.
- Documentația pentru utilizatori: se va stabili o documentație pentru
utilizatori care va fi extinsă și îmbogățită prin intermediul unor tutoriale,
exemple vizuale și alte materiale de instruire cuprinse într-un manual
dezvoltat în „Producția IT de materiale integrate pentru instruire din
UrbanBIM”.
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Ca și concluzii de final, Datacomp cu sprijinul celorlalți parteneri - în
principal cu privire la aspectele pedagogice și cele tehnice privind
sustenabilitatea în sectorul construcțiilor (detalii tehnice, indicatori, calcule,
baze de date etc.) - au produs versiunea Beta a aplicației de învățare luând în
considerare specificațiile activității anterioare din proiectului UrbanBIM.
Această sarcină de lucru a fost verificată și revizuită continuu de către
experții externi ai proiectului pentru a o evalua atât din punct de vedere
pedagogic și tehnic cât din punctul de vedere al unui proiect pilot.
Ultima versiune a plug-in-ului UrbanBIM poate fi descărcată din următoarele
adrese, 100% gratuit (în primul link pot fi găsite tutoriale ale plug-in-ului):
http://urbanbim.eu/ro/application/
sau
https://store.bimvision.eu/home/viewplugin/4e22ea3f-72dc-482a-8e52bc127ed00a28

Figura 1. Exemplul 1 al plug-inului UrbanBIM.
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Figura 2. Exemplul 2 al plug-inului UrbanBIM.

Pentru a utiliza acest plug-in, trebuie să descărcați și să instalați programul
BIMvision, de asemenea 100% gratuit. Ultima versiune este disponibilă aici:
https://bimvision.eu/en/download/

În plus, UrbanBIM plug-in include și următorul document:
- Baza de date Excel a proiectului UrbanBIM
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- Exemplu de modelare BIM

Alte aspecte cu privire la acest proiect pot fi găsite accesând adresa
următoare:
http://urbanbim.eu/bim-objects/
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