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Building Information Modeling είναι η ταξινόμηση και η ιδεατή αναπαράσταση της 

μελέτης και της κατασκευής του κτιρίου βάσει των εννοιών των στοιχείων του.

Θα λέγαμε ότι είναι η αποτύπωση του κτιρίου με τον τρόπο που το κάνει το μυαλό  

των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών του έργου.

Το πραγματικό BIM λογισμικό δεν έχει αποθηκευμένα 2D ή 3D σχέδια, έχει μόνο 

ένα αρχείο μορφής IFC (Industry Foundation Classes).
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Βάσει του ορισμού του BIM (που έγινε στην αρχή της ομιλίας) οι τυχόν αλλαγές 
και τροποποιήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι πολύ 
εύκολο να καταχωρούνται και ακαριαία να ενημερώνονται οι 2D, 3D, 4D, 5D, 6D
διαστάσεις του κτιρίου.

Τότε, ανά πάσα στιγμή, θα υπάρχει το “ως κατασκευάσθει” (as built) μέχρι εκείνη 
τη στιγμή και φυσικά το τελικό “ως κατασκευάσθει”. 

Έτσι θα υπάρχει και το τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου δεδομένου 
ότι θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία κατασκευής του έργου. Αυτό είναι 
το λεγόμενο 7D BIM. 

Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες για τη συντήρηση του κτιρίου 
στη διάρκεια της ζωής του.



1) Το BIM (Building Information Modeling) ξεκίνησε το 1995 και έχει φτιαχτεί για τα κτίρια 

2) Το BIM, με την αρχική κτιριακή έννοια, ισχύει σε σχεδόν απόλυτο βαθμό για κτίρια συμβατικής 
αρχιτεκτονικής

3) Σχεδόν σε όλα τα κτίρια, στα τελικά outputs σχεδίων, πρέπει να προστεθούν και στοιχεία CAD ιδιαίτερα 
δε στα κτίρια με εξωσυμβατική αρχιτεκτονική

4) Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για ‘BIM’ άλλου τύπου κατασκευών, π.χ. γέφυρες, αλλά ακόμη δε μπορούν 
να υποσχεθούν ωριμότητα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα φτάσουν στην ωριμότητα χωρίς να έχουν όμως 
καμία σχέση με το κτιριακό BIM, θα είναι ξεχωριστά αυτόνομα λογισμικά

5) Το BIM από μόνο του δεν είναι τεχνολογία, είναι μία λογική ιδέα που επιτρέπει στη τεχνολογία να 
φτάσει στο επίπεδο της ανθρώπινης ευφυίας

6) Η προσπάθεια να προστεθούν εκτεταμένες BIM έννοιες σε ένα λογισμικό έρχονται σε αντίθεση με την 
απλότητα χρήσης του λογισμικού

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ



Σας τα λέω όλα αυτά επειδή 

δουλεύω προσωπικά πάνω 

στη BIM λογική από το 1982 

πολύ πριν εμφανιστεί με 

αυτό το όνομα.

ΒΙΜ σημερινή πραγματικότητα και 
μελλοντικές δυνατότητες



Οι εικόνες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

ομιλία είναι από το λογισμικό 

HoloBIM της ελληνικής εταιρίας 

λογισμικού BuildingHOW Team.

Εδώ μπορείτε να δείτε σε video

μία περίληψη 3 λεπτών του 

HoloBIM:

https://youtu.be/mdQFh6z5gYA

Και εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε 

το site της BuildingHOW:

www.buildinghow.com/el-gr/

ΒΙΜ σημερινή πραγματικότητα και μελλοντικές δυνατότητες
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