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   چكیده
سااااختمان دارای فیننعان متعددی هوده و  سااااختمان در هرخههخش زیادی از زمان و هزینهفاز تعمیر و نگهداری  ی ی 

رسانی اطالعات مرهوط هه تعمیر روزرا شامل می شود. در این مقاله هارهوهی یکپارهه جهت تسهیل دسترسی و هه حیاتش
 یت استناده از تجرهیات پیشین را نیز داراست.و نگهداری تاسیسات ساختمانی ارایه شده است که قاهل

سااه تکنولوای واقعیت افزوده  شااده از  ساااختمان1 در هارهوب ارائه  سااازی اطالعات  سااتنتام منتنی هر مورد 2، مدل در 3و ا
سات شاده ا ساتناده  سای و وارد نمودن اطالعات و همینین تعیین . تعامل ها یکدیگر ا ساتر مااول واقعیت افزوده هه منظور د

شااودموق ساااختمان تعریم می  ساااختمان در این هارهوب . عیت المان و عوامل نگهداری در  سااازی اطالعات  جهت مدل
صاال  صاات م شاخ وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت ) هازیاهی موقعیت مکانی و اطالعات تجهیزات همیون مواردی از قنیل م

صاا…در هراهر حریق و صااو و مونتاا، خدمات رارانتی م  والت، الزامات نگهداری و تعمیرات، اطالعات قیمت (، راهنمای ن
ساتنتام منتنی هر موردهمینین مااول . خواهد هود …اجزاء و سای هه راه حل  ا ساتر شاین، د ساتناده از تجرهیات پی جهت ا

سااا این تجرهیات و هازیاهی  ساو هر ا شادتاریخیههای منا ساتناده خواهد  ساازی و توانایی پیادهنهایتا قاهلیت . ی عملیات، ا
 ها هررسی شده است.عملیات تعمیر و نگهداری در ساختمان لیتسهاین هارهوب جهت 
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 نگهداری

 
1-Augmented Reality 

2-Building Information Modeling 

3-Case-Based Reasoning 
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 مقدمه  -1
هه اهداف اجتماعی و اقتصادی های ساخته شده، نصو شده و ایجاد شده هه منظور رسیدن ای از داراییتسهیالت مجموعه

شااد شااامل انوات مختلم . (Kaplan et al., 2004) مینا سااهیالت  ساااختت سااتادیو ها، راهها، پلهای فیزیکی مانند زیر ها و ا

سااتانها مانند ساااختمان شااودهیمار سااکونی می  سااهیالت، . ها، مراکز خرید و مناطق م سااترو و افزایش پیییدری این ت ها ر

ساالولیت صاا ی  افزایش مم ساامتی از مدیریت . یاهدها و اهمیت مدیریت  ساااختمان هه عنوان ق مدیریت تعمیر و نگهداری در 

مدیریت تعمیر و نگهداری در صنعت ساخت، علمی هند وجهی هرای . شودتسهیالت، هخش زیادی از عمر ساختمان را شامل می

ساااو  م شاااد کاه موجاو حنظ یاا افزایش  ساااازه در طول هرخاه حیاات ان می هاا ولوهی هرای حنظ کاارهری و کینیات مولوب 

شادههره ساات مکانیکی و الکتریکی یکی از مه . هرداران خواهد  سای شاود که تولید سااختمانهای هخشترین تا ساوب می  ها م 

شاایانرای ساارمای شاای و  سااورها در مرحله های ررمای سااان شاانایی، تهویه، لواز  الکتریکی و همینین تعمیر و نگهداری ا ، رو

 . شوند حیات ساختمان را شامل میهرخههرداری ههره

ی حیات را شاامل می هرخهی حیات ان، مدیریت تساهیالت قسامت اعظمی از هرخههای یک پرواه در فازها مقایساه هین 

سااهیالت میتوان ها پیاده. (Atkin and Brooks, 2015) شااود صاا ی  مدیریت ت و  (Teicholz, 2013)ا ههزینهسااازی 

 . را کاهش داد و رفاه فینغعان را فراه  نمود (Bilgen and Reviews, 2014) مصرف انرای

سات و هه عالوه حدود زمانها سااختمانامر تعمیر و نگهداری   شاامل می هرخهدرصاد هزینه را در  60تا  50هر ا ی حیات 

شادهرنامههه همین علت نیازمند (Kaplan et al., 2004); شاود در روو . (ISO, 2017) ریزی، کنترل و نظارتی دقیق مینا

های نوین و هارهوهی یکپارهه شاامل تکنولوایو هدون اساتناده از  سانتی امر تعمیر و نگهداری تاسایساات بالنا هه صاورت تجرهی

شاود ساتندات مرهوط هه عملیات نگهداری انجا  می  سای هه تجرهیات . م ساتر شاکالتی همیون عد  د در نتیجه، روند عملیات ها م

شااین، افزایش زمان و  شااده و نتیجهی عملیات و انجا  مجدد عملیات که در هزینهپی ساات، مواجه  ی یکپارهه ننودن هارهوب ا

شاد ساازه خواهند  سااختمان. هاعث کاهش کینیت و طول عمر  ضار  ساتناده از تجرهیات ها فاقد هارهوهی هه منظور در حال حا ا

 های نیازمند هه تعمیر و نگهداری است.ها در م ل الماناندوخته شده در پرواه و دسترسی هه ان

ساااتنااده از فنااوری هاای نوین امر تعمیر و نگهاداری را ارتقاا  در این ت قیق هرانی  کاه هاارهوب جاامعی ارایاه دهی  تاا هاا ا

سااه هکپارهی هارهوهیارائه هدف این مقاله  .دهی  ساا لیجهت ت سااتر سااانروزهه ،ید  یو نگهدار ریاطالعات مرهوط هه تعم یر

ساا ساا نیشاایپ اتیاطالعات و تجره رهیجهت فخ یادادهگاهیارائه پا ،در م ل یساااختمان زاتیو تجه ساااتیتا  ساااتیمرهوط هه تا

 هاشد.می دادهگاهیهر مورداطالعات از پا یو استنتام منتن یساختمان

ساااتنااده از  2در هخش  شااایناه ا هاارهوب  3هخش  رد. پردازی هاای نوین در امر تعمیر و نگهاداری میفنااوریاهتادا هاه پی

در سااختمان مهندسای مکانیک  ساازی نمونه ای از هارهوب پیشانهادیپیاده. شاودیکپارهه ارائه جهت تعمیر و نگهداری ارائه می

 شده است.ه رائا ریرینتیجهتوضی  داده شده و در هخش اخر نیز  4دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در هخش 
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 های مورد استفادهو تكنولوژیمدیریت تعمیر و نگهداری : پیشینه -2

شااینه سااتناده از در این هخش هه پی ساااختمان یسااازمدلی ا و کارهردهای ان در مدیریت تعمیر و  1(BIM) اطالعات 

ساااتنتام منتنی 2 (AR)نگهداری، واقعیت افزوده سااااخت هرای امر تعمیر و نگهداری و موارد  موردهر  3(CBR)و ا صااانعت  در 

  .ها اشاره شده استی انسازی شدهپیاده

شاارفت   ساازایی در تکنولوایپی ساانتی ن وههای دیجیتالی تاثیر ه صاانایعی که بالنا روو هایی  ی انجا  فعالیت های روزمره ی 

ی این تاثیرات، دساترسای اساان هه اطالعات و سارعت هخشایدن هه ارتناطات اسات که صانایعی مانند جملهاز . دارند رذاشاته اسات

موالعاتی که اخیرا در امریکا صاورت ررفته اسات نشاان می دهد . مت ول کرده اساتی دانش هساتند را پایهصانعت سااخت که هر 

که علی رب  اقدامات انجا  شاده در جهت ورود فناوری های جدید هه صانعت سااخت، نری دیجیتالی شادن این صانعت نسانت هه 

سات سایار پایین ا سااخت . (Gandhi et al., 2016; Manyika et al., 2015) صانای  دیگر ه صانعت  افزایش این نری در 

سات که هه  ساتوسایلهموضاوعی ا شااره شاده ا  ,.Boland Jr et al., 2007; Lu et al) ی م ققان و مجریان عملیات هه ان ا

2015; Rezgui et al., 2006; Shibeika et al., 2015) .شاکل تکنولوای سااخت هههرای رف  این م صانعت  کار هایی در 

شااده که می شاایارا هه ههار زیر رروه مدلوان انتررفته  ساات  اطالعات جغرافیایی، اینترنت ا ساای ساااختمان،   سااازی اطالعات 

((IOT4 (1شکل ) تقسی  کرد 5های ثنت واقعیتو تکنولوای(Wong et al., 2018). 

 
 

 

 
1 Building Information Modeling 
2 Augmented Reality 
3 Case-Based Reasoning 
4 Internet Of Things 
5 Reality Capture 

 (Wong et al.,2018)التیتسه تیریمد در رفته کار به یهایتكنولوژ-1شكل
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 (BIM) اطالعات ساختمان سازی مدل-2-1

ساااختمان رویکردی هه منظور فخیرهمدل سااازه در طول هرخه ی تمامی اطالعات مرهوط هه المانسااازی اطالعات  های 

شادحیات ان می سااخت و تعمیر و نگهداری زمینهاین اطالعات در . ها ساازه،  هایی همیون موالعات اولیه و هرنامه ریزی، طراحی 

سااختمان. کارهرد دارد ساازی اطالعات  ازی سامدلعنارت . (Eastman, 1974) شاکل ررفت 1970از دهه  منهو  اولیه مدل 

سااااختمان  ساااال اطالعات  سااا   1992هرای اولین هار در  . (Van Nederveen and Tolman, 1992) شااادمعرفی  تو

ساااختمان مدل سااتنادههه منظور جم سااازی اطالعات  ساااختمان در قالو مدلی دیجیتالی ا شااود اوری اطالعات فیزیکی   می

(Suermann and Issa, 2010; Nisbet and Dinesen, 2010)ساازی اطالعات و فرایندها موجو یکپارهه . این روو

  .(Sabol, 2008) پذیر می شودتعاملدر فضایی دیجیتالی و 

 

 ( AR) واقعیت افزوده -2-2

ساخه ی  شامند و ن سامتی از واقعیت هو شارفتهواقعیت افزوده هه عنوان ق شامار رفتهم ی ای از پی  های واقعیت مجازی هه 

(Riva and Behavior, 2003) شااارفات و کاارهرد را از میاان انوات مختلم هوو م"و ضاااای پی شاااترین ف دارا  1 یویهی

شادمی صاورت پی. (Riva and Behavior, 2003)"ها ساهیالت هه  سای از انجایی که مدیران ت شاغول هازر ساته م های هخشو

شاتن موهایل و وجود قاهلیت  ساتند، همراه دا شادمختلم ه ساودمند می ها سای   ,.Irizarry et al) واقعیت افزوده هه منظور هازر

2013). 

ساال  سای کردند کارهرد (Wang et al., 2013) وانگ و همکاران 2013در  سااخت را هرر صانعت  های واقعیت افزوده در 

ساتنادههیان کردند که هزررترین مان   شاند ARی منید از ا ساورهای دور هرد مینا سان سااختمان، دقت و  صاری و همکاران. در   قی

(Gheisari et al., 2014) هایی هرای ترکیو رووBIM  وAR  سای هه اطالعات را در ساتر ها ممکن موهایلپیدا کردند که د

سااخت و عملیات نگهداری را ههنود  شاانگر از (Koch et al., 2014) کچ و همکاران. هخشایدمیمی   در موجود) طنیعی هاین

 .ههره هردند AR از استناده هرای حریق اعال  یا اضوراری خروم هاینشانگر مانند (مستقل بیر و ساختمان
 

 CBR)) استنتاج مبتنی بر مورد -3-2

ها ایجاد دیتاهیس . استهای مشکالت مشاهه در رذشتهحلراهرایند حل مشکالت جدید هر اساا ف استنتام منتنی هر مورد

شااین می سااتناده کرداز تجرهیات پی شااکالت پیش رو ا شاادن تجرهیات جدید . توان از ان هرای مواجهه ها م شاارفت و وارد  ها پی

 تر شدن می هاشد.کاملهارهوب ههنود میاهد و همواره در حال 

ی اهیهازهخش ، هاخروجیمورد هه منظور ایجاد سااختاری مناساو هرای نمایش  دادن شیشاامل پن  هخش نما CBRمدل 

 اصاال هخش ، حل پیشانهادیاز راهاساتناده هخش  ،اهههه منظور م اسانه میزان تشااهه موارد و انتخاب مورد ها هیشاترین میزان تشا

که هه صورت هرخه عمل کرده و همواره در  شودیم های جدید در دیتاهیسحلی راهفخیره هخش و و ارزیاهی مورد هازیاهی شده

 .(2)شکل (Liu et al., 2019) هاشدیحال ههنود م

 
1 Ambient intelligence 



 
 

5 

 

 
 

 

 

سااتناده کرد شااکالت پیش رو ا شااین میتوان از ان هرای رف  م صااول مدیریت . ها ایجاد دیتاهیس از تجرهیات پی ها ترکیو ا

متاوا . سازی دانش ساختمان رسیدمیتوان هه مدل BIMو اصول مدیریت اطالعات موجود در  CBRدانش موجود در هارهوب 

شااد  اوریجم  و BIM مدل پایه هر اطالعات اوریجم  هرای ارههیکپ مدلی (Motawa and Almarshad, 2013) و المر

سااا هر دانش شاکل رف  هرای CBR مدل ا ساات م سای  هه BIM مدل، مدل این در. ارائه کردند کمنود اطالعات در نگهداری تا

 دادهموجود در پایگاههای عنوان هارهوهی هرای ارائه پیشانهادات هر اسااا داده هه CBR مدل و مشاخصاات فنی دیتاهیس عنوان

 .کند می استناده ان از دریافت پیشنهادات درهاره مشکالت ری داده هرای کارهر لزو  صورت در. میشوند تعریم

ساتناده ساترا هودن همزمان اطالعات هر المان و تجرهیات رذشاته مرهوط هه  CBRو  BIMی همزمان از ا هه دلیل در د

سااانی را جهت ههنود عملیات تعمیر و نگهداری ایجاد می سااای هه ان زمینه منا ساااتر کند ولی امکان یافتن المان در م ل و د

صاااورت که عوامل عملیاات ال. کناداطالعات مرهوطه در هماان موقعیات را فراه  نمی سااات هه مدل هه این   CBRیا  BIMز  ا

سات ساتی ج صاورت د شاند و المان مورد نظر را هه  شاته ها سای دا ساتر سااختمان در هرخه. جو کنندود سات  ی همینین ممکن ا

سات که جزئیات  شاته هاشاد و الز  ا های تجهیزات و تاسایساات هرای کارهران و فیننعان در دادهحیات خود فیننعان متعددی را دا

 هارهوب ارائه شده در هخش هعدی هه منظور پاسخگویی و حل این نقص ارائه شده است . هی و استناده هاشدطول زمان قاهل ردیا

 

 معماری چارچوب یكپارچه مدیریت تعمیر و نگهداری  -3
سااهیل عملیات تعمیر و نگهداری ساات ،جهت ت شااده ا در این هارهوب امکان . هارهوب یکپارهه تعمیر و نگهداری ارایه 

شااین هرای ارائه سااتناده از تجرهیات پی شااکالت هه وجود امده و فخیره ی راهیافتن المان در م ل از طریق موقعیت ان، ا حل م

صاااات هر المان در مدل  شاااخ سااااهه منظ اهتدا هارهوب کارهر در م ل، نیدر ا. وجود دارد BIMم شااانا ، دورهین المان  ییور 

سااات مورد نظر قرار می را همراه یا تنلتتلنن ساای سااایی المان پنلی هه منظور دریافت و نمایش . دهددر مقاهل تا شاانا پس از 

شاکالت ری داده را وارد کرده و شاود که کارهر در ان میاطالعات هاز می شاکالت،  یشانهادیپ یهاحلراهتواند م جهت رف  ان م

 BIMمادل  قیکاه کاارهران از طر داردامکاان وجود  نیا نیهمین. کناد افاتیامرهوط هاه ان الماان را در یخیاهیو تاار یفناطالعاات 

 CBR(Liu et al., 2019) ماژولنحوه عملكرد  -2شكل
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و  AR ،BIM ،CBRهار هوب پیشانهادی شاامل ههار مااول . داشاته هاشاند یاطالعات دساترسا نیهه ا زین گرید یهاو دساتگاه

 .ها در ادامه امده استکدا  از این مااولتوضی ات مرهوط هه هر . داده می هاشدپایگاه

 

 CBRماژول  -1-3

شاکالت و راهدادهاین مااول در ارتناط ها پایگاه شاکل از م شاته در امر تعمیر و ها میهای رف  انحلای مت شاد که در رذ ها

موجود در -های ان مشاکالتشاامل مشاکالت و راه ل-ها اساتناده از تجرهیات پیشاین CBRمااول . اندنگهداری هه اجرا در امده

شااناهتحلارائه راه. کندداده اقدا  هه ارائه راه حل میپایگاه ساااا  شاانهادی هر ا شااکالت هه وجود امده در های پی ساانجی ها م

 شد.ی جدید استناده خواهد رویی هه مشکالت ری دادهرذشته هوده و هه منظور پاسخ

هه  )Tata and patel, 2007()1 فرمول(1سنجی کسینوسیهارهوب ارائه شده از الگوریت  شناهت CBRدر مااول 

 از سنجی کسینوسیشناهت. ها هرای مشکالت هه وجود امده در تاسیسات استناده شده استحلترین راهمنظور یافتن مشاهه

ی میان دو هردار های متنی هه هردار، کسینوا زاویهپس از تندیل داده ت یالگور نیدر ا. هاشدیم سنجیشناهت یهات یالگور

تر هاشد، دو هردار شناهت هیشتری ها یکدیگر نزدیک 1هرهه این عدد هه . ریردقرار می 1تا  0ای هین م اسنه شده و در هازه

دسی این است که راستای دو هردار را در نظر ررفته و های دیگر مانند فاصله اقلیمزیت این الگوریت  نسنت هه الگوریت  .دارند

ریری های مختلم را اندازهریرد و هه این ترتیو ها دقت هیشتری شناهت میان دو هردار ها هزرریها را در نظر نمیهزرری ان

 .ی میان ان دو هردار استزاویه θدو هردار و  Bو  Aدر فرمول زیر . 2کندمی

(1) ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐵𝑖

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

  =
𝐴.𝐵

∥𝐴∥∥𝐵∥
 =cos(θ) شناهت = 

 

شاااکال جادیادی در هاارهوب وارد میزماانی داده شاااود، پس از تنادیال ان جملاه هاه هردار، هاا جمالت موجود در پاایگااهکاه م

ترین جمله هه مشاکل هه عنوان شانیه (کساینوا هیشاتر) مشاکل مور  شاده داشاتندی کمتری ها مقایساه شاده و هرکدا  که زاویه

شاود که در رذشاته هرای حل مشاکل مشااهه از ان اساتناده شاده حلی هه کارهر پیشانهاد میساپس راه. شاودمور  شاده شاناخته می

 است.

 

 پایگاه داده و برنامه موبایل -2-3

شاااده پایگاه  ساااهدادهدر هارهوب ارائه  شاااکل از تعمیرات و پرو شاااکالت هه وجود امده و ای مت های نگهداری در قالو م

ساااتهاای انحالراه شاااده ا ساااازی این هاارهوب، کاارهران قاادرناد کاه عملیاات تعمیر و نگهاداری را در این هاا پیااده. هاا طراحی 

 ی طراحی شده ثنت نمایند.داده، از طریق هرنامهپایگاه

شاده، راهمه موهایل در پایگاهها از طریق هرناداده شاکالت مور   شاامل م شاده و  سات  و در داده ثنت  سای شانهادی  حل پی

شاکل هه کار ررفتهصاورت وجود راه سات که کارهران هرای حل م شاکل از این پایگاه. اندحل جدیدی ا شاکالت که مت داده جدول م

شاته، جدول راه شاکالت رذ شاکل از راهحلم شاکالها مت ساخگویی هه م شاته و جدول تاریخیه تعمیر و نگهداری های پا ت در رذ

 
1 Cosine Similarity 
2 www.medium.com 
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شاکالت ری داده، راه شاکل از م سات، را مت ساات مورد تعمیر و کارهر اجرایی ا سای سااعت انجا  عملیات، نا  تا شاده،  ساتناده  حل ا

 .شودشامل می

 

 ARو  BIMماژول های  -3-3

 ی تعمیر و نگهداری، ی اطالعات مرهوط هه تاسیسات شامل تاریخیهدر هارهوب ارائه شده هه منظور فخیره BIMمدل 

صااات تامین شااخ سااتاطالعات فنی، م شااده ا سااتناده  سااه هعدی ا ساای ان در قالو مدل  ساالول هازر این اطالعات در . کننده و م

 .هاشدروزرسانی میه در حال تکمیل شدن و ههفخیره شده و هموار BIM، در مدل (Properties) مشخصات هر المان

شاان میدهد.  3شاکل  شاخیص ارتناط هین مااول های مختلم مدل را ن مااول واقعیت افزوده در این هارهوب هه منظور ت

سات ساات هه کار رفته ا سای شاکالت موجود در تا سای و طر  م شاده کارهر از  .موقعیت مکانی و المان مورد هرر در هارهوب ارائه 

ساااایی میطریق  شااانا شاااکل  نماید.موهایل یا تنلت و از طریق مااول واقعیت افزوده المان مورد نظر را  دیده  3همانوور که در 

موقعیت مکانی شاخص را شاناساایی نموده  BIMو در تعامل ها مدل 1های پردازو تصاویری الگوریت این مااول هه وسایله میشاود،

سای را هه کارهر نمایش می و تاریخیه ساات و موقعیت مکانی، . دهدو اطالعات مرهوط هه المان مورد هرر سای ساایی تا شانا پس از 

سارور هه مااول  شاین موجود در پایگاه CBRهارهوب از طریق  شاده که این مااول هه تجرهیات پی صال  سای داردمت ساتر . داده د

شاکل ) نمایدحل پیشانهادی ان را هه صاورت خروجی دریافت میی موهایلی، راهر ها وارد نمودن مشاکالت تاسایساات در هرنامهکاره

سااات و روو رف  راهپس از دریافت . (3 ساای شااده در تا شااکالت ایجاد  شاانهادی و اتما  عملیات تعمیر و نگهداری کارهر م حل پی

 . (4شکل ) هاشدتر شدن و ههنود یافتن میی این مدل همواره در حال رستردهادهها را در هارهوب وارد کرده و پایگاه دان

 
 

 
1 Image Processing 

 مدل یهایخروج و هایورود کارکرد نحوه -3 شكل
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 چارچوبسازی پیاده -4

این هرنامه قاهلیت اجرا هر روی انوات . عامل ویندوز و اندروید انجا  شده استسیست  روی شده هره ئاراسازی هارهوب پیاده 

سازی، ها استناده از موالعه موردی هر روی پیادهکارهردپذیری این . هاشدهای عامل را را دارا میها منتنی هر این سیست دستگاه

ه مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و هه طور مشخص هرای اسانسور و هیلرها هررسی شده تاسیسات دانشکد

 .های این هارهوب در ادامه امده استمااولسازی هر کدا  از پیادهجزییات . است

 

 CBRپیاده سازی  -1-4

های هه کار رفته از کتاهخانه. استناده شده است 2در م ی  اناکوندا 1نویسی پایتونهرنامه از زهان CBRدر طراحی مااول 

و   3Scikit Learn ،(Oliphant, 2006)4Numpy(Pedragosa et al.,2011)توان هه ی این مااول میدر توسعه

(Virtanen et al.,2020)5Scipy ی شناهت هه وسیله و م اسنه میزان 6اشاره کرد که هه منظور تندیل جمالت هه هردار

است که هر  نیماش یریادری یهرا تونیکتاهخانه پا کی Scikit learn. ها استناده شده استسنجی کسینوسی از انشناهت

داده  لیو ت ل7یکاوداده یهرا یو موثر ساده یمااول اهزارها نیا. ساخته شده است matplotlibو  SciPy  ،NumPy یمننا

 
1 Python 
2 Anaconda 
3 https://scikit-learn.org/ 
4 https://numpy.org/ 
5 https://www.scipy.org/ 
6 Word vectorizer 
7 Data Mining 

 نگهداری و تعمیر عملیات اتمام از پس ساختمان، اطالعات سازیمدل ماژول و دادهپایگاه روزرسانیبه نحوه -4 شكل

https://scikit-learn.org/
https://numpy.org/
https://www.scipy.org/
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همینین . ها اعداد است عملیات ریاضی اویاست که کارهرد اصل تونیقاهل افزودن هه پا یکتاهخانه کی NumPy. کندیفراه  م

SciPy شودیهه کار ررفته م یو فن یم اسنات علم یاست که هرا تونپای هازمتن یکتاهخانه کی . 
 

 برنامه موبایلایجاد  -2-4

ساااتناده ساااهیل امر تعمیر و نگهداری هرنامههرای ا سااات  عاملای ت تی کارهران از این مدل جهت ت و 1های ویندوزسااای

ساات 2اندروید شااده ا سااتگاه ت ت ویندوز یا اندروید از قاهلیت. طراحی  سااتناده از این هرنامه هر روی هر د های این کارهران ها ا

 . هارهوب استناده نمایند

 4PYQTاز  دیاندرو عاملسااات یسااا ت ت افزارنر  سااااخت منظور هه و 3QTافزار در طراحی ررافیکی این هرنامه از نر 

و انتخاب نوت تاسایسااتی  "مشاکل"در این هرنامه اهتدا کارهر ها وارد کردن شار  مشاکل هه وجود امده در کادر . اساتناده شاده اسات

ساپس ها کلیک هر دکمهکه در ان سات و  سات یها ایرادی ری داده ا سامت راهوجو ج شاکل را در ق شانهادی ان م حل راه"حل پی

شااانهادی ساااانیههی در نهایت ها کلیک هر دکمه. کنددریافت می "پی شاااده و راه روز ر شاااکل مور   هه  حل دریافتی راکارهر م

ساایله داده همواره در حال تکمیل داده ثنت کرده و هه این ترتیو پایگاهدر پایگاه ساارور از طریقی موهایل اندرویدی و ی هرنامهو

 یخوه هه الکتروموتور و دارد نقص لریه"ها متن  مرهوطهدر کادر  هرای مثال کارهر ها وارد نمودن مشکل. (5شکل ) هاشدشدن می

 زیرا تم لترینازل و ف"ها متن "حلراه"مشاکل در کادر  نیرف  ا یهرا یوجو راه حلجسات دیکلو ساپس فشاار دادن  "کندینم کار

  (.5)شکل کندیم افتیدر "دیکن ضیتعو ای

 
 

 

 
1 Windows 
2 Android 
3 https://www.qt.io/ 
4 PYQT Deploy 

 اندرویدی افزارنرم یکل ینما -5 شكل

https://www.qt.io/download
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 موردی هبر روی مطالع ARو  BIMسازی پیاده -3-4

افزار ان در نر  BIMموالعه موردی این ت قیق دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هوده که مدل 

Autodesk Revit تاسیسات مورد موالعه در این ت قیق هیلرهای جذهی و اسانسورهای این . (6شکل ) سازی شده استمدل

 ی هر هخش از تاسیسات در ان فخیره اطالعات و تاریخیه می کند وعمل  CBRاین مدل در تعامل ها مااول . هاشنددانشکده می

 . فراخوانی و استناده نمود ARتوان این اطالعات را در مااول ی ان میهه وسیله هک می شود

 
 

 

در این  کنند یرا اضافه م یو مکمل یامکانات جانن یهستند که هه هرنامه اصل ینر  افزار کوهک و کارهرد ینوع هاافزونه

 AUGmentectureاین افزونه توس  شرکت . استناده شده است Revitافزار در نر 1AUGmentectureی ت قیق از افزونه

Inc² عامل اندروید کارهرد هایی ها سیست ها در موهایلهای واقعیت افزوده و نمایش دادهساخته شده و هه منظور استناده از قاهلیت

های تعریم دهد، ها اسکن کردن المانکه این افزونه در اختیار کارهر قرار می اهری در فضای BIMپس از هاررذاری مدل . دارد

 . دهدهر نمایش میرهه کارا  شده و مشخصات فنیی مانند اخرین تعمیرات انجا اطالعات BIMر مدل شده د

 

 

 

 
1 https://augmentecture.com/ 

 Revit افزارنرم در شده یمدلساز یطوس نیرالدینص خواجه دانشگاه کیمكان دانشكده -6شكل
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 دادهگاهیپا جادیا -4-4

ها در قالو ننر از عوامل اجرایی تجرهیات ان 7و نگهداری، پس از مصاحنه ها یر عمتاوری تجرهیات عملیات هه منظور جم 

شااکالت و راه شاادمورد در پایگاه 102ها و هه تعداد حلم صاااتی  .داده فخیره  شااخ همینین ها اتما  عملیات تعمیر و نگهداری م

شاکل ری داده، راه سااعت انجا  عملیات و نا  کارهر اجرایی درهمیون م ساات مورد تعمیر،  سای شاده، نا  تا ساتناده  جدولی  حل ا

صایر. می شاودفخیره   الدین طوسای هوده و از متخصاصاان این امر افراد مصااحنه شاونده عوامل تعمیر و نگهداری دانشاگاه خواجه ن

شاکده 11سااله در امر تعمیر و نگهداری  15ای سااهقهها  شاگاه دان ساوب میی این دان صااحنات هه  شاوند.م  ها توجه هه انجا  م

شااناهی طی  ساا 20صااورت  سااه و  ساات امده از قاهلیت جل شااوندران در حوزه تعمیر و نگهداری، نتای  هه د صاااحنه  اهقه هاالی م

  اطمینان قاهل قنولی هرخوردار است.  

  یمثال کاربرد -4-5

ساتناده از هارهوب  شاده هرای ا ساازی  ساات ، کارهر در م ل ها قرار دادن دورهین تلننپیاده  سای همراه یا تنلت در مقاهل تا

ساایی ان المان میمورد نظر  شانا شانهادی هر . کنداقدا  هه  شاکل کرده و پی ساتناده از هرنامه موهایلی اقدا  هه طر  م ساپس ها ا

سااا تجرهیات مشااهه رذشاته دریافت می ساتناده شاده را مشاکل هه وجود امده و راه ،در نهایت پس از اتما  عملیات. نمایدا حل ا

ساایی علت ان، عوامل  .کنداده وارد میداز طریق همان هرنامه موهایلی در پایگاه هه این ترتیو در صاورت وقوت مشاکل و عد  شانا

شاااکل دریافت می شااانهاداتی هرای رف  ان م هرای مثال کارهر ها وارد  کنند.تعمیر و نگهداری هه این هارهوب مراجعه کرده و پی

هه وسایله  امشاکل ر نیرف  ا یهراهای پیشانهادی   راه حل "کندینم کار یخوه هه الکتروموتور و دارد نقص لریه"نمودن مشاکل 

ساات   صااورت مقاهل ا شاان موهایلی دریافت میکند. یکی از این راه حل ها هرای مثال هه   ضیتعو ای زیرا تم لترینازل و ف"اپلیکی

 ."دیکن

 

 گیرینتیجه -5
ضااروری میامروزه افزایش ههره ساااخت امری  صاانعت  شاادوری در  ی هاالی فاز تعمیر و هزینهها توجه هه طول عمر و . ها

تجرهیات در هر  روزرسانی ان، دسترسی و استناده از اینهای ثنت تجرهیات و ههنگهداری در ساختمان وجود هارهوهی ها قاهلیت

 . وری در ساختمان کمک شایانی خواهد نمودمکان هه افزایش هرهه هیشتر ههره

ساانتی تعمیر و نگهداری، دانش و  سااو میدر روو  سااالیان از این عملیات ک سااتناده تجرهیاتی که طی  شااود، فخیره و ا

هه همین منظور . شاودی ناشای از ان مییاهی و تکرار مجدد کارها و هزینهنشاده، در نتیجه موجو هدر رفت زمان هه منظور عیو

شااده دارد سااخگویی هه نواقص یاد  سااعی در پا شااده  ساای هه  CBRدر این هارهوب از مااول . هارهوب ارائه  سااتر هه منظور د

شاین هر المان و تاریخیه ساتی ان که در پایگاهتجرهیات پی شاده ا ساتناده  شاده، ا هه منظور  BIMهینین مدل . داده فخیره 

ساتناده از واقعیت افزوده کارهرد داردمدل ساایی ان المان در م ل ها ا شانا ساتناده از . ساازی اطالعات و موقعیت هر المان و  ها ا

شاینههرنامه موهایلی می ساتناده از پی شاکالت ری داده را مور  کرده و ها ا شاکل توان م شانهاداتی هه منظور حل م ی هر المان، پی

شانهادات را در پایگاه شاکالت و پی شاده دریافت کرد و در نهایت این م شاکالت و راه. داده ثنت نمودمور   ها حلها ثنت مداو  م

 . های پیشنهادی افزایش خواهد یافتحلیات را در هر ررفته و دقت راهداده طیم وسیعی از عملپایگاه

شاده هر پایه ساتناده از تجرهیات، تاریخیههارهوب ارائه  شانهادات هرای حل مشاکالت ری داده ی ا ی هر المان و دریافت پی

وشامند میسار ننوده و بالنا این در م ل تاسایساات هوده که در روو سانتی امکان اساتناده از این پیشاینه هه صاورت دیجیتالی و ه
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سات ساتناده هوده ا شاینه هال ا ساخ. پی داری در خصاو  روی نیازهای مدیران و عوامل اجرایی عملیات تعمیر و نگهاین هارهوب پا

شااته سااتندات مرهوط هه رذ سااتناده از م ساااختمان، اطالعات فنی انا صااو  رف  ها و ارائهی هر المان از  شاانهادات در خ ی پی

سااا تجرهیات رذشاته در امر تعمیر و نگهداری تاسایساات هوده و موجو کاهش زمان ها حذف موضاوعاتی مشاکالت پی ش رو هر ا

شااای از ان مییااهی، تکرار مجادد کاارهاا و هزیناههون عیاو همینین هاا جلوریری از هادر رفات زماان، هزیناه و حنظ . شاااودی ناا

 . رفاه هیشتر فیننعان ساختمان را فراه  اوردتوان کینیت مولوب تاسیسات مورد نظر هه صورت پیوسته، می

شااده در موالعه موردی این ت قیق، هارهوب شاانهاد  شااکده  پی سااورها و هیلرهای دان سااان هه منظور تعمیر و نگهداری ا

سای  صایرالدین طو شاگاه خواجه ن ساتپیادهمکانیک دان شاده ا شاکالت و راداده. ساازی  شاامل تجرهیاتی از م های ان ها از حلهها 

هه این . اساتناده شاده اسات صاصاین این امر در پایگاه داده ررداوری و هه منظور ارائه پیشانهادات هرای حل مشاکالت ری دادهمتخ

تجرهیاتی که طی ساالیان در امر تعمیر و نگهداری کساو شاده، ررداوری رردیده و از هروز کارهای تکراری و اتالف هزینه  ،ترتیو

 .جلوریری شده است

ساورها و هیلرها هوده و در جهت تکمیل هارهوب فعلی میت قیق فعلی در م ساان توان ان را هه  دوده تعمیر و نگهداری ا

ده توان در این میدر جهت تکمیل هارهوب پیشنهادی، توان همینین می. های تاسیسات و ساختمان نیز تعمی  دادسایر هخش

سااورها هه منظور افزایش دقت داده ساان شاارای  از  ساای  ها ریزی جهت تعمیر و نگهداری انفعلی المان مورد نظر و هرنامهها، هرر

ها افزایش تعداد مصااحنه ها متخصاصاان در از هارهوب ارایه شاده نتای  حاصال روایی و پایایی شاایان فکر اسات که . اساتناده نمود

 افزایش خواهد یافت.ی پژوهش ادامه
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MEP maintenance facilitation using Building Information 

Modeling, Augmented Reality, Case-Based Reasoning 
   

Abstract  

Maintenance phase includes in 50 to 60 percent of buliding lifecycle priod and 

cost.An integrated framework developed to facilitate accessibility to MEP maintenance 

information and experiences. 

Framework contains three interactive technologies: Augmented Reality, Building 

Information Modeling and Case-Based Reasoning. AR module is used to provide 

information accessibility and location tracking of intended element in maintenance 

site.BIM usage in this framework is storage of elements specification such as 

instructions, size, maintenance history, guarantee and etc.CBR module is developed to 

make solution recommendations for new based on past experiences.Framework 

implemented in K.N.Toosi university to evaluate the effects and results of using the 

presented framework.      
   

Keywords: Building Information Modeling, Augmented Reality, Case-Based 

Reasoning, Facility Management, MEP maintenance 

 


