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 إنترنت األشياء

 تعريف انترنت األشياء•

 

 تطبيقات انترنت األشياء •

INTERNET OF THINGS (IOT) 
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 الويب الداللي

 الويب الداللي  تعريف•

 تقنية الويب الداللي•

 أهمية الويب الداللي•

SEMANTIC WEB 
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 نمذجة معلومات البناء 

 .تعريف تقنية نمذجة معلومات البناء•

 .استخدامات نمذجة معلومات البناء•

 الصعوبات التي تواجه التحول للتقنية•

 

BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM) 



 BUILDING INFORMATION نمذجة معلومات البناء 
MODELING (BIM) 

• BIM terminology 



 BIM  إلى  CAD من التحول إشكالية
 
إن تأثير التقنية على توازن الشركة التي تدخلها أيا كان الدور الذي تلعبه في صناعة البناءمن تصميم أوتنفيذ •

حجم المؤسسة ال يهم، فهي ستختبر التحول فالتغيير يتم مقاومته بشكل طبيعي إال إذا وجد ظرف محفز أو 
تغيير ثقافي يمكن أن يتغلب على المقاومة وهنا يبرز دور اإلدارة المستنيرة والمصممة في متابعة مسيرة 

فهناك  (Hammond 2008) وكما يؤكد . االنتقال بكل تفاصيلها إلى حين توطيد التقنية في عمل الشركة
المس أحد عناصر المؤسسة  .تغيير غير متوقع ومنعكسات غير مقصودة ستحدث مع الوقت في أية مؤسسة

فمن المستحيل تقري اإلقدام على تغيير عنصر واحد  .وستبدأ العناصر األخرى بالدوران في مختلف االتجاهات
مع مرور الوقت وعدم المتابعة يمكن لالستجابة على التغيير أن تصبح نقاط  ,دون التأثير على البقية

 .انهياروارتباك، أو فرصا لالبتكار
لمراقبة مرافق المباني ) من إحدي الشركات العالمية(  InnoBIMولكن على صعيد اإلبتكار أطلقت منصة •

 IoT / Network أجهزة االستشعار/ التحكم فيها عن طريق مطابقة المعلومات في الوقت الفعلي مثل أجهزة 
/ IP-Camera / Access Control مع كائنات BIM بعد تحميل بيانات BIM  
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 الواقع المعزز

 تعريف الواقع المعزز•
 استخدامات الواقع المعزز•
 األجهزة المستخدمة في الواقع المعزز•
 مستقبل األجهزة في الواقع المعزز•

 الخصوصية•
 االستثمارات بالواقع المعزز•

AUGMENTED REALITY 



 AUGMENTED REALITY الواقع المعزز



 خصائص أجهزة الواقع المعزز

 العرض اإلفتراضي الشبكي •

 (Haptic Feedback)اللمسية ردورد الفعل •

 ردورد الفعل السمعية •

 التتبع واالتصاالت الضوئية المرئية•
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 الواقع االفتراضي

 تعريف الواقع االفتراضي•

 أجهزة الواقع االفتراضي•

 استخدامات الواقع االفتراضي•

VIRTUAL REALITY 

   



 الفرق بين الواقع المعزز و الواقع االفتراضي



 4.0الصناعة 
INDUSTRY 4.0 



4.0الصناعة   



4.0تطبيقات الصناعة   

  (Mixed Reality)  التصميم باسخدام تقنية الواقع المختلط•



4.0تطبيقات الصناعة   

البيئة االفتراضية المعززة بالحاسب اآللي •
CAVE 

 



4.0تطبيقات الصناعة   

 إدارة المرافق الذكية•

 



4.0تطبيقات الصناعة   

 إدارة المدن•

 



4.0تطبيقات الصناعة   

 الصيانة التنبؤية•

 

    

   

   



 التجربة العربية في نمذجة معلومات البناء



 التجربة العربية في نمذجة معلومات البناء



 TECHNOLOGY ACCEPTANCEنموذج قبول التكنولوجيا 
MODEL-TAM 

 لماذا يختار الناس قبول أو رفض أي تكنولوجيا ؟•

 

    
 :عن طريق عاملين أساسين 

الدرجة التي يعتقد فيها الشخص أن :المنفعة المدركة 
 استخدام نظام معين سيعزز أداء وظيفته

الدرجة التي يعتقد فيها : وسهولة االستخدام المدرك
الشخص أن استخدام نظام معين سيكون خالًيا من 

 الجهد



 النتائج و التوصيات



 النتائج و التوصيات

 .نكون أو النكون•
 .الحفاظ على المكتسبات•
 .ترشيد استخدام الموارد•
العمل على بناء ذاكرة تراكمية للوطن للتعلم من الماضي و التخطيط للمستقبل و تعزيز •

 .الخبرات التراكمية
 .البد ان يكون التصميم والتنفيذ ذكى ويمتد إلى التشغيل وإدارة مرافقه•
 جودة الحياة تبدأ من جودة البنية سواء التحتية أو الفوقية وكذلك إستدامتها•

 
 



 النتائج و التوصيات
 وكبرى صناعية الى سايرتها التى الدول وصنفت لمواكبتها تطلع من اقتصاديا ظفر فقد السابقة الثالث الثورات فى حدث ومثلما التاريخ ذاكرة من•

 بالثورة التطليل أطروحة أصبحت ثم ومن الحياة جودة فى ونقص إقتصادية عثرات بها يلحق لم من تكبد حين ال المسميات من وغيرها أول وعالم
 . حتمية ضرورة الرابعة الصناعية

 يبنى حيث البناء معلومات نمذجة هو التشيد نواة يكون أن البد بشرية أو طبعية سواء للموارد وترشيدا المكتسبات على للحفاظ الضرورة هذه ومن•
 متعايش يجعلك أن ممكن الذي اإلتراضى الواقع مع تماشى من ذلك يتعدى بل معلومة تشاهد أن فقط ليس ومنه اإنمائية الوطن ذاكرة العلم هذا على
 إبداعية كانت صناعة ألى القصوى الفاعلية الى تصل ومعالجتها المعلومة نقل تكنولوجيات وبتكامل مستقبلية أو تاريخية سواء المعلومة مع حسيا
 .)التنفيذ ( تشغلية أو التصميم مثل

 فى إستدامة على تبنى ذكية حضارة الجديدة العولمة ظالل فى تكون أن والبد حضارة تصنع لخدمته مبانى أو ذاته فى اإلنسان بنى ما مجموع•
 .حياة جودة لتصنع التنمية

 على مبنى( االصل من صحيا بني فإذا . مرافقه وٕادارة التشغيل ألى ويمتد ذكى والتنفيذ التصميم يكون ان البد المشروعات استدامة على للحفاظ•
 . معلوماتيا يدار أن وتسطيع صحيا البناء كان )لإلسترجاع وقابلة دقيقة معلومات

 العشوائى الهدم معوال من ويقلل ومعالجتها نقلها وسهولة ودقتها المعلومة إتاحة ينشد ) التكنولوجيا بإستخدام (المرافق إدارة فى الجديد التوجه إن•
 .مضللة أ خاطئة إما المعلومة تكون حينما يبرز الذي

 ألى النهائية حلول يعطى التكنولوجيا وتفاعل قبل من يستع يكن لم التى المعلومة لمشاهدة األنسان تساعد التى األدوات إحدى المعزز الواقع•
 .الرابعة الصناعية الثورة معايير مع بناء أى تواكب لو تنالها أن تستطيع التى ككل العالم خبرات النها معضلة

 .الحديثة التكنولوجيا أدوات معايير هذه.إستدامتها وكذلك الفوقية أو التحتية سواء البنية جودة من تبدأ الحياة جودة•



 شكراً 
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