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V diplomski nalogi se osredotočamo na problem upravljanja velike količine medsebojno povezanih
podatkov in s tem sodelovanja med udeleženci pri gradbenih projektih. Rešujemo ga s tehnologijo
skupnega podatkovnega okolja, katerega osnova je skupni prostor za shranjevanje in upravljanje
podatkov, kar je podlaga za učinkovito sodelovanje med sodelujočimi v projektu. Cilj diplomske naloge
je predstaviti vzpostavitev in delovanje takšnega okolja v manjšem slovenskem podjetju in ugotoviti,
kakšne so prednosti in pomanjkljivosti pri njegovi uporabi. V prvem delu diplomske naloge je
predstavljena obstoječa literatura in opisana tehnologija, ki omogoča vzpostavitev okolja za
sodelovanje, podane so smernice tujih standardov za njegovo optimalno delovanje in opisane obstoječe
programske rešitve, ki upoštevajo pravila teh standardov. S pridobljenim znanjem smo nato v drugem
delu, v projektu komunalne ureditve enostanovanjske hiše, prikazali uporabnost enega izmed opisanih
programov za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja. Ugotovili smo, da so glavne prednosti
njegove uporabe večja preglednost nad dogajanjem pri upravljanju podatkov, lažja, hitrejša in bolj
urejena komunikacija med udeleženci in posledično boljše sodelovanje med njimi, saj so vsi podatki o
projektu in tudi komunikacija med sodelujočimi shranjeni na enem mestu, poleg tega pa nam ti programi
omogočajo vzpostavitev vnaprej pripravljenega robustnega poteka dela, ki zagotovi, da so pravilne
informacije na voljo tistim, ki jih potrebujejo za nadaljevanje dela. Glavni problem pa je
nekompatibilnost sistemov, ki nam omogočajo tovrstno sodelovanje, saj obstaja veliko različnih načinov
za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja. Rešitev tega problema bi lahko predstavljala uporaba
globalnih in nacionalnih standardov ali pa vzpostavitev lokalnih projektnih standardov. Izkušnja iz
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In the thesis we focus on the problem of managing a large amount of interconnected data and thus
cooperation between participants in construction projects. It is resolved with the technology of a
common data environment, which is based on a common space for data storage and management,
which is the basis for effective cooperation between the participants in the project. The aim of the
thesis is to present the establishment and operation of such environment in a small Slovenian company
and to identify the advantages and disadvantages of using it. The first part of the thesis presents the
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1

UVOD

V življenjski dobi gradbenega produkta nastaja velika količina podatkov. Še posebej je podatkovno
intenzivna faza načrtovanja, vedno več podatkov se zbira v času uporabljanja in vzdrževanja objekta ter
tudi med samo gradnjo. Ob veliki količini medsebojno odvisnih podatkov, ki jih pripravijo različne
osebe in se s procesom razvoja gradbenega projekta spreminjajo, se pojavi vprašanje, kam z vsemi temi
podatki, da bo možnost njihove uporabe v prihodnosti ostala nedotaknjena. Poleg tega morajo osebe, ki
te informacije pripravljajo, jih nadgrajujejo in na koncu tudi uporabljajo, imeti učinkovito orodje, ki jim
omogoča dobro organizirano sodelovanje in jim olajša tako proces izdelave projektne dokumentacije
kot tudi gradnje.
Najbolj splošno sprejeta rešitev je centraliziran repozitorij, ki vsem sodelujočim v projektu omogoča,
da svoje podatke shranjujejo na skupni prostor za shranjevanje in upravljanje podatkov ter imajo s tem
tudi možnost dostopa do potrebnih informacij, ki so jih pripravili drugi sodelujoči v projektu. Deljenim
repozitorijem in drugim rešitvam, ki omogočajo sodelovanje na področju načrtovanja objektov in
gradnje v skupnem digitalnem prostoru, je Britanski inštitut za standardizacijo (angl. British Standards
Institution – BSI) v svojem standardu BS 1192:2007 podal ime skupno podatkovno okolje (angl.
common data environment – CDE).

1.1

Cilji in namen

Namen diplomske naloge je rešiti problem deljenja informacij s pomočjo tehnologije CDE. Cilji so (1)
predstaviti postopek vzpostavitve skupnega podatkovnega okolja za shranjevanje, izmenjavo in
upravljanje podatkov v slovenskem podjetju po priporočilih tujih standardov, (2) izvesti primerjavo med
storitvami, ki to omogočajo, (3) prikazati proces izbire najoptimalnejše rešitve za konkreten projekt in
nato (4) z izbrano programsko opremo prikazati proces upravljanja podatkov med razvojem projekta in
(5) oceniti uporabnost tehnologije CDE.

1.2

Metode dela

Za teoretično ozadje smo naredili pregled sekundarnih virov, kot so standardi in priporočila, ter na
podlagi pridobljenega znanja opisali postopke za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja, njegovo
delovanje in pravila, ki se jih moramo držati, če želimo, da je sistem uporaben. V nadaljevanju smo v
sodelovanju s podjetjem, ki se ukvarja z načrtovanjem komunalne in cestne infrastrukture, prikazali
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3

INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADNJE

Informacijsko modeliranje gradnje je proces ustvarjanja in upravljanja informacij o grajenem produktu
skozi njegov življenjski cikel. Ena izmed ključnih prednosti uporabe takega procesa je BIM-model, ki
je digitalni zapis informacij o gradnji. Ta model je sestavljen iz informacij, združenih iz podmodelov,
posodobljenih na prelomnicah projekta. Izdelava digitalnega informacijskega modela omogoča
optimizacijo dela udeležencem v projektu in se odraža v večji vrednosti grajenega produkta skozi
njegovo celotno življenjsko dobo. [1]
Ker gre pri gradbenih projektih navadno za kompozicijo več medsebojno odvisnih procesov, opravljenih
s strani več različnih sodelujočih posameznikov ali organizacij, se je centraliziran združeni pristop k
modelu izkazal za najbolj praktičnega. Seveda so za implementacijo takega pristopa in prej omenjene
sodelujoče procese med posamezniki potrebna digitalna orodja. Eno izmed njih je skupno podatkovno
okolje, ki predstavlja skupen digitalni projektni prostor za shranjevanje in izmenjavo informacij in
odobritev procesov ter omogoča transparenten dostop do podatkov, skupaj z jasno opisanimi razmerami
in robustnim sistemom poteka dela. [2]
V večini literature, opisane v tej diplomski nalogi, je skupno podatkovno okolje predstavljeno v
neposredni povezavi z informacijskim modeliranjem gradnje, kar pa tudi ni nujno. Ta dva pojma sicer
združujejo določene podobnosti, kot na primer centralizacija podatkov, vendar je razlika med njima
velika. BIM praviloma razumemo kot skupek podatkov v določeni obliki, na primer 3D-opis objekta z
dodanimi atributi. CDE pa je splošnejši pojem, ki lahko zajema tudi BIM-modele, vendar seveda tudi
vse druge podatke, ki nastanejo med načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem grajenega objekta. Skupna
podatkovna okolja so torej uporabna tudi v kontekstu klasičnega načrtovanja objektov brez uporabe
tehnologije BIM. Pomembno je le, do kakšne mere so ti sistemi za sodelovanje dodelani.
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SKUPNO PODATKOVNO OKOLJE V PROCESU NAČRTOVANJA

Tehnologija za sodelovanje je širok pojem, ki zajema programsko ali strojno opremo oziroma
kombinacijo obeh. Ta omogoča digitalno sodelovanje med ljudmi. Obstaja več različnih primerov
tehnologij, ki olajšujejo sodelovanje in so dandanes v nekaterih organizacijah splošna praksa, na primer
video in spletne konference, aplikacije za sporočanje itd. Vsem je skupno, da nam omogočajo
učinkovitejšo komunikacijo in sodelovanje, ne glede na našo geografsko lokacijo. [7]
Sama uporaba tehnologije za sodelovanje še ne predstavlja sodelovanja. Sodelovanje je proces in ne
tehnologija in zato moramo tehnologijo za sodelovanje razumeti kot osnovo, ki nam omogoča, da
sodelovanje sploh nastopi, ko smo ljudje pripravljeni in opremljeni zanj. [8]
V splošnem, če želimo sodelovati, potrebujemo: (1) dostop do predmeta dela, (2) komunikacijo med
sodelujočimi in (3) neko obliko koordinacije oziroma management. Skupno podatkovno okolje v
procesu načrtovanja objektov lahko pripomore k vsem trem. Njegova najosnovnejša funkcija je, da nam
omogoča dostop do predmeta dela. Poleg tega pa lahko do neke mere olajša komunikacijo med
sodelujočimi in nudi neko obliko koordinacije v smislu vnaprej zastavljenega poteka dela, kot so
odobritveni procesi, sistem dodeljevanja dovoljenj in avtomatično spremljanje različic.
V literaturi lahko najdemo veliko različnih definicij skupnega podatkovnega okolja.
BSI [3] definira skupno podatkovno okolje kot edini vir informacij za celoten projekt. Ta se uporablja
za zbiranje, upravljanje in posredovanje vseh ustreznih in odobrenih informacij o projektu. Shranjene v
digitalni obliki se lahko tu med sodelujočimi v projektu delijo na logičen, sledljiv način, kar vsem
ključnim udeležencem olajša dostop do potrebnih informacij. [3]
Javno dostopna specifikacija (angl. publicly available specification) – PAS 1192-2:2013 – navaja, naj
se vse informacije v zvezi s projektom, ne glede na format (risbe, 3D-modeli, BIM-modeli, dokumenti,
preglednice ipd.), delijo z uporabo enega skupnega podatkovnega okolja za sodelovanje. Ta se lahko
uporablja kot projektni strežnik, ekstranet, sistem za iskanje datotek ali kot drugačno primerno orodje.
V realnosti uspešna izvedba skupnega podatkovnega okolja zahteva kombinacijo več različnih
tehnologij, ki so med seboj kompatibilne. [7]
Na sliki 1 je na levi strani shematično prikazana uporaba skupnega podatkovnega okolja za
centralizirano komunikacijo med sodelujočimi v projektu v primerjavi z razpršeno komunikacijo med
sodelujočimi brez uporabe skupnega podatkovnega okolja, ki je prikazana na desni.
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Slika 1: Primerjava razpršene (desno) in centralizirane komunikacije z uporabo skupnega podatkovnega okolja (levo) (povzeto
po predavanjih prof. Žige Turka, Tehnologije izmenjave

Centralizirana komunikacija v primerjavi z razpršeno zahteva manj vloženega dela za isti učinek, kadar
govorimo o deljenju informacij, poleg tega pa je bolj urejena in nam omogoča boljšo retrospektivno
preglednost nad izmenjavo informacij. Prav tako poskrbi, da so te informacije shranjene na enem mestu,
in zmanjša verjetnost ali pa celo izniči možnost, da bi se iste informacije po nepotrebnem podvojile.

3.1

Ekstranet

Intranet je zasebno omrežje, ki uporablja spletne tehnologije, vendar je izoliran in zaščiten od globalnega
spleta s pomočjo požarnih zidov in vpisnih podatkov. Za dostop do intraneta lahko osebe izven
organizacije uporabijo virtualno zasebno omrežje (angl. virtual private network – VPN).
Ekstranet je podoben intranetu, a s to razliko, da omogoča dostop tudi avtoriziranim osebam iz drugih
organizacij. Sicer pa informacije še vedno ostajajo izolirane od preostalih spletnih uporabnikov.
V kontekstu skupnega podatkovnega okolja so ekstraneti navadno vzpostavljeni začasno za specifičen
projektni namen. V osnovi so dodatek intranetu organizacije, ki omogoča dostop uporabnikom izven
organizacije, kot so partnerji ali dobavitelji, do informacij znotraj zaprtega sistema. To pomeni, da
uporabnik potrebuje uporabniško ime in geslo za dostop. Namesto da bi bile informacije shranjene
individualno za vsako ekipo, se informacije shranjujejo v centraliziranem repozitoriju. [7]
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Projektni strežnik

To je računalnik gostitelj, ki omogoča prenos informacij z drugimi računalniki. Pri tem se lahko
uporablja lokalno (angl. local area network – LAN) ali prostrano omrežje (angl. wide area network –
WAN). Strežnik ne potrebuje posebne strojne opreme, saj je večina običajnih računalnikov sposobnih
delovati kot strežnik. Za vzpostavitev pa je potrebna programska oprema. Pomembno je zagotoviti
učinkovitost, v smislu, da ima strežnik primerno procesno hitrost ter zadosten prostor za shranjevanje
in delovni spomin. [7]

3.3

Sistem za iskanje datotek

Sistemi za iskanje datotek (angl. file based retrieval systems) delujejo tako, da izvedejo iskanje v nizu
tekstovnih zapisov. Preprost primer je iskanje po svetovnem spletu z brskalnikom. Iskanje informacij
poteka z iskanjem znotraj dokumentov, naslovov ali metapodatkov, dokler se začetni iskalni kriteriji ne
ujemajo z najdenim besedilom. [7]

Projektni strežniki, ekstraneti in sistemi za iskanje datotek so učinkoviti le ob vzporednem upoštevanju
dogovorjenih struktur map, podatkov in oblik njihovih imen. Skupno podatkovno okolje lahko le tako
nudi mehanizem, ki omogoča dostop do projektne dokumentacije vsem udeležencem, sočasno pa
omogoča upravljanje delovnega toka za izdelavo, posredovanje in primerno uporabo podatkov.

3.4

Računalništvo v oblaku

Računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) je zaradi razvoja vedno cenejše procesne moči, hitrosti
prenosa podatkov prek spleta in spletne shrambe postalo izvedljiva možnost. "Oblak" je način
shranjevanja in dostopanja do podatkov, programske opreme in storitev prek spleta, namesto lokalne
hrambe na zasebni napravi. V osnovi koncept računalništva v oblaku združuje pojme:

̶

programska oprema kot storitev (angl. software as a service – SaaS),

̶

platforma kot storitev (angl. platform as a service – Paas),

̶

infrastruktura kot storitev (angl. infrastructure as a service – Iaas).
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Danes je na tržišču veliko ponudnikov zaključenih sistemov za vzpostavitev skupnega podatkovnega
okolja, ki svojo rešitev nudijo kot SaaS. Medtem ko te resda nudijo številne prednosti, pa se je treba
zavedati, da je za delovanje takega sistema potrebna konstantna hitra in zanesljiva spletna povezava. [7]

3.5

Format izmenjave podatkov

Kadar govorimo o klasičnem načinu načrtovanja, brez uporabe tehnologije BIM, je zadeva precej
preprosta. Pomembno je le, da so datoteke, ki so pripravljene za izmenjavo, izvožene v formatih, ki jih
prejemnik lahko odpre in ureja, kar pa je stvar dogovora med dvema različnima projektnima ekipama
za posamezen projekt. Poleg tega je še pomembno, da so uporabljeni formati kompatibilni s programsko
opremo, uporabljeno za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja.
Kadar govorimo o načrtovanju z uporabo tehnologije BIM, pa stvari postanejo kompleksnejše. V
projektni nalogi je treba definirati, kateri pristop se bo v projektu uporabljal za izmenjavo podatkov. V
osnovi je mogoče vzpostaviti dva različna pristopa izmenjave:

̶

odprti pristop BIM (angl. open BIM),

̶

zaprti pristop BIM (angl. closed BIM).

Pri odprtem pristopu BIM se modeli in podatki izmenjujejo s pomočjo standardiziranih odprtih
formatov, med katere spadajo temeljni industrijski razredi (angl. industry foundation classes – IFC) za
izmenjavo modelov in BIM sodelovalni format (angl. BIM collaboration format – BCF) za izmenjavo
komentarjev, vezanih na gradnike modelov v fazi koordinacije. Predpiše se lahko tudi različica teh
standardov, na primer IFC4.
Pri zaprtem pristopu BIM se izmenjujejo podatki in modeli v okviru predpisanih programov ter s tem
posredno predpisanih formatov posameznih proizvajalcev programske opreme, pri čemer ni mogoča
izmenjava s programi, ki niso združljivi z izbranimi.
Če se za projekt predpiše odprti pristop BIM, mora uporabljena programska oprema omogočati uvoz in
izvoz s projektno nalogo predpisanega formata za izmenjavo podatkov. Če se za projekt predpiše zaprti
pristop BIM, mora izvajalec za izdelavo uporabljati predpisano platformo ali programsko opremo
določenega proizvajalca. [12]
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Lastništvo informacij znotraj skupnega podatkovnega okolja

Lastništvo informacij ostaja pri avtorju, ki je informacijo pripravil oziroma jo ustvaril. Posamezne
datoteke, ki jih izdelajo člani različnih projektnih ekip, se združujejo v skupni model. Avtor se ne
spreminja in datoteke ostajajo razdeljene. To pomeni, da se odgovornosti avtorja ne spremenijo z
vključitvijo njihove datoteke v združeni model. Težave se lahko pojavijo, ko se lastništvo spreminja z
napredovanjem projekta, na primer, ko se objekti projektantske ekipe zamenjajo s posebnimi objekti
podizvajalcev, ali pa če eno datoteko soustvarja več sodelujočih.
V splošnem se stranki dodeli dovoljenje za uporabo informacij, vključenih v posamezne datoteke le za
določene namene, za katere lahko trdimo, da so te informacije dodelane do prave mere. Stranka nato
lahko omogoči preostalim projektnim ekipam, da uporabljajo datoteke, ki so jih izdelale druge ekipe.
[6]

3.7

Zgradba skupnega podatkovnega okolja

Britanski standard – BS 1192:2007 – predvideva štiri faze v življenjskem ciklu informacije in zato štiri
področja skupnega podatkovnega okolja, po katerih skozi delovni proces poteka dopolnjevanje
informacij: od področja "delo v teku" (angl. work in progress – WIP) do področja "arhivirano" (angl.
Archive), kot je to prikazano na sliki 2. Pripravljene informacije gredo najprej v področje "delo v teku"
in nato potujejo v protiurni smeri med svojim razvojem. Ključno za ta proces je vodenje prenosa
informacij med posameznimi štirimi področji. Tu pride do odločilnih kontrol, odobravanj in izdajnih
procesov.
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Slika 2: Shematski prikaz repozitorija za upravljanje podatkov oziroma dokumentov (privzeto iz BS 1192:2007)

3.7.1

Delo v teku

V to področje udeleženci v projektu shranjujejo svoje lastno delo, pri čemer uporabljajo programsko
opremo, ki je v lasti organizacije, v kateri so zaposleni. Če je za to uporabljeno skupno odložišče
podatkov ali zbirka podatkov posameznega podjetja, je treba zagotoviti podoben način upravljanja
podatkov kot na ravni celotnega projekta. Posamezno podjetje je odgovorno za kakovost informacij
znotraj področja "delo v teku" in je dolžno zagotoviti ustrezno kontrolo in revizijo.
Vsaka datoteka v tem področju vključuje le informacije, za katere je odgovorna samo ekipa, ki te
podatke prvotno pripravi. Podatki znotraj področja "delo v teku" se posodabljajo in jih je treba tudi
ustrezno označevati, da so nakazane manjše spremembe različic, na primer PO1.1, dokler jih ne
prenesemo v področje "deljeno" (angl. shared).
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Deljeno

Preden so podatki deljeni z drugimi ekipami, jih je treba najprej pregledati. Ko model doseže želeno
kakovost, ki je primerna za koordinacijo, se ga prenese v področje ''deljeno'', kot je to prikazano na sliki
2. Ob tem se datoteko označi z revizijsko kodo, ki označuje večjo spremembo, na primer PO2.
Področje ''deljeno'' zagotavlja varen prostor za deljenje podatkov v dobro definiranem kontekstu ter
omogoča konstruktivno deljenje in nekontradiktorno delo ter produkcijo prostorsko usklajenih podatkov
kot del procesa izdelave podatkov.
Pred nalaganjem v področje ''deljeno'' za posredovanje dokumentov celotni ekipi v projektu je datoteke
treba pregledati in preveriti v skladu z zahtevami po skladnosti, in sicer z namenom, da bodo te uporabne
za specifičen namen. Oznaka različice se uporablja za identifikacijo primernosti informacij, ki so na
voljo. Oznaka primernosti posredno dodeljuje lastništvo odgovorni projektantski ekipi in omeji dostop
drugim, dokler informacije niso zadostno razvite, usklajene in odobrene.

3.7.3

Objavljeno

Preden informacije v področju ''deljeno'' postanejo dostopne celotni projektni ekipi, na primer
izvajalcem, jih je treba formalno preveriti in odobriti. Primerni postopki za preverjanje in odobravanje
morajo biti vnaprej definirani in uporabljeni. Ko je dokument enkrat odobren, se ga preda v področje
''objavljeno'' (angl. published documentation) za začetek izvedbe in s tem se status revizije spremeni v
''primerno za izvedbo''.
Ko so dokumenti s strani izvajalca zahtevani za namen, ki je drugačen kot za samo izvedbo, na primer
za izdelavo ponudb, se jih v času pred pridobitvijo statusa ''primerno za izvedbo'' prenese v področje
''objavljeno'' in se jih označi s primerno oznako, ki označuje, da informacije niso nujno usklajene in
odobrene, torej še niso primerne za izvedbo.
Datoteke, ki jih drugi prenesejo iz skupnega podatkovnega okolja, se ne smejo več ponovno nalagati.
Ko datoteka služi kot informacija o ozadju drugim uporabnikom, je pomembno zagotoviti, da se ta ne
podvoji. Zato je treba doseči strinjanje za vpeljavo postopka, ki zagotavlja, da se informacije naložijo le
enkrat.
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Arhivirano

Treba je vzpostaviti proces, ki omogoča kontinuirano dosegljivost podatkov znotraj arhiva po fazi
načrtovanja in izvedbe, za podporo naslednjih funkcij:

̶

ogled zgodovine prenosov informacij o projektu,

̶

revizije o spremembah,

̶

register sredstev,

̶

ogled modelov,

̶

hramba dokumentov,

̶

pravni nameni,

̶

zbirka informacij o obratovanju in vzdrževanju.

Arhiv znotraj skupnega podatkovnega okolja je namenjen neaktivnemu ali nadomeščenemu materialu v
dopolnitvi končnih informacij, ki opisujejo izvedeno stanje.

3.8

Dogovorjena oblika imen

Dogovorjena oblika imen omogoča enostaven dostop do informacij. Če v imenu dokumenta
uporabljamo primerne atribute, ga lahko izsledimo glede na različne kategorije. Poleg tega ima vsaka
informacija dobro definiran namen in avtorja. Zmanjšana je tudi možnost, da bi se te informacije
podvojile. Oblika imen mora biti skladna s sistemom iskanja metapodatkov, ki ga uporabljamo.
V nadaljevanju so prikazana priporočila izvzeta iz britanskega standarda BS1192:2007.
Beseda kontejner (angl. Container) se v nadaljevanju uporablja za splošno poimenovanje map, datotek
in skupine plasti znotraj datoteke, ki to datoteko sestavljajo.
Imena kontejnerjev naj se izoblikujejo z združevanjem kod v specifičnih poljih in v specifičnem vrstnem
redu, in sicer z uporabo vezaja (-), ki zato ni dovoljen v nobeni kodi. Kontejnerji naj imajo dodeljeno
kodo za vsako posamezno polje. Vsak kontejner, ki vsebuje več kot eno prevladujočo kodo za katerokoli
posamezno polje, naj bo dodatno razdeljen.
Kode naj bodo izbrane izmed dveh možnih virov:
a) standardne kode: imajo predpisano obliko in vsebino. Uporabljamo jih vedno, ko je to mogoče;
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b) projektne specifične kode: so dogovorjene za posamezen specifičen projekt. Za uporabo
projektnih specifičnih kod se odločimo, kadar zahtev o imenovanju ne moremo izpolniti s
standardnimi kodami. Projektne specifične kode za polja naj bodo unikatne in razločne, z jasnim
opisom. Paziti je treba, da te kode niso predolge, ker lahko imajo nekateri skladiščni sistemi
težave z dolgimi identifikatorji datotek.

Imena kontejnerjev naj bodo ustvarjena po naslednjih treh vzorcih:
a) mape (projekt, ustreznost in revizija),
b) datoteke (projekt, izvor, cone in sredstva, nivoji in lokacije, tip, vloga, klasifikacija, število,
ustreznost in revizija),
c) kontejnerji znotraj datotek, ki vključujejo plasti (vloga, klasifikacija, predstavitev in opis).

3.8.1

Polja v imenu

V tem podpodpoglavju je zaradi boljše preglednosti in lažjega razumevanja pomena polj v imenu
naštetih le nekaj ključnih polj. Vsa možna polja, v kolikor za specifičen projekt niso potrebna dodatna,
so prikazana v tabeli 2.

̶

Projekt: edini skupni projektni identifikator naj bo definiran ob začetku projekta; neodvisen in
prepoznavno različen od števila internega dela katere koli individualne organizacije. Kjer
projekt vključuje več elementov ali en element z več fazami, naj bo vsak od teh označen z

̶

identifikatorjem. Projekt je lahko razdeljen na podprojekte.
Avtor: unikaten identifikator za vsako organizacijo naj bo definiran ob združitvi projekta. Ta
naj identificira organizacijo, odgovorno za izdelavo podatkov.

̶

Vloga: vsaki organizaciji naj bo dodeljena ena ali več vlog znotraj projekta.

̶

Klasifikacija: vsak kontejner naj bo klasificiran le z eno kodo, vzeto iz izbranega referenčnega

̶

slovarja, da natančno opiše predstavljena grajena sredstva. Koda naj bo iz dveh znakov ali več.
Število: zaporedno število naj bo uporabljeno, ko je kontejner eden iz množice, ki ni

̶

prepoznavna po nobenem drugem polju. To se običajno nanaša na datoteke.
Opis: opisno besedilo naj ne bo uporabljeno za nakazovanje dodatnih razlikovanj pomena.
Vseeno pa je opisno besedilo, ki izhaja iz ostalih polj in je dosledno uporabljeno, lahko
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uporabljeno za lažjo prepoznavo. Izogibati se je treba dolgim, okornim in slabo napisanim
opisom.

̶

Tip informacije: pove nam, za kateri tip informacije gre, na primer: risba, terminski načrt itd.

̶

Status: poznamo dva tipa statusov: primernost, ki nam pove, ali je informacija odobrena in s
tem primerna za uporabo, in revizija, ki nakazuje zaporedno številko izdane informacije.
Primernost in revizija dokumenta se spreminjata skozi potek načrtovanja. Nujno pa je
spremljanje in arhiviranje teh sprememb.

Treba se je zavedati, da prikazana struktura in število polj nista nujno najbolj optimalna za vsak projekt
ter ju je treba prilagajati predvsem že obstoječim pravilom glede poimenovanja datotek in tudi
programom, ki jih uporabljamo za upravljanje podatkov.

3.8.2

Standardne kode

V tem podpodpoglavju so naštete le nekatere standardne kode, in to le za določena polja:

̶

Standardne kode za tip informacije
Standardne kode za kontejnerje z dokumenti, kot so modeli in risbe, naj bodo iz točno dveh
znakov, kot na primer:
DR – risba
M2 – dvodimenzionalni model
M3 – tridimenzionalni model
SC – terminski načrt ali tabela
SP – specifikacija
BQ – račun ali količina

̶

SC – statični izračun
Standardne kode za vlogo
Standardna koda za vlogo naj bo iz enega znaka, kot na primer:
A – arhitekt
B – nadzornik gradnje
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C – gradbeni inženir
D – prometni inženir
E – elektroinženir
S – statik
W – podizvajalec

̶

Standardne kode za primernost
Oznake za primernost so prikazane v preglednici 1.

Tabela 1: Standardne kode za ustreznost modelov in dokumentov (privzeto iz BS 1192:2007)

̶

Standardne kode za revizijo
Različice, ustvarjene znotraj področja ''delo v teku'', naj bodo oštevilčene z uporabo decimalk,
na primer P1.1, P1.2, P1.3 itd. Te naj se spremenijo v cela števila P1, ko se jih odobri za deljenje.
Pozneje naj različica znotraj področja ''delo v teku'' postane P2.1. Predhodne revizije naj bodo
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oštevilčene zaporedoma, vzporedno z razvojem predpogodbenega načrtovanja, na primer P1,
P2, P3 itd. Popogodbene revizije pa naj bodo oštevilčene zaporedoma za vse spremembe ali
posodobitve odobrenih zabojev, na primer C1, C2, C3 itd. Črka C označuje, da je zaboj lahko
uporabljen za gradnjo in pogodbene namene.

Primeri poimenovanja zabojev:

Tabela 2: Primer poimenovanja kontejnerjev z uporabo polj v imenu (privzeto iz BS 1192:2007)
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STANDARDIZACIJA

Kadar govorimo o klasičnem načinu načrtovanja objektov, kjer je končni produkt projektna
dokumentacija v tiskani obliki, je standardizacija v splošnem zadostno dodelana in dobro uveljavljena
med uporabniki. Problem pa se pojavi pri izmenjavi in shranjevanju podatkov v digitalni obliki, saj v
Sloveniji vsaj za zdaj še nimamo smernic in priporočil glede izmenjave in arhiviranja podatkov o
gradbenih projektih v digitalni obliki. V tem kontekstu je treba standardizirati proces izmenjave
podatkov z uporabo skupnega podatkovnega okolja, saj vse programske rešitve, ki omogočajo
vzpostavitev le-tega, niso nujno kompatibilne, kar lahko v primeru uporabe dveh različnih, medsebojno
nekompatibilnih programskih oprem privede do neizkoriščenosti njihovega potenciala.
Predvsem pa problem standardizacije izmenjave podatkov v digitalni obliki pride do izraza, kadar
govorimo o načrtovanju objektov z uporabo tehnologije BIM. Zato tudi vsi standardi, ki sem jih našel
in so omenjeni v tej diplomski nalogi, opisujejo skupno podatkovno okolje v povezavi z informacijskim
modeliranjem gradnje. Treba pa se je zavedati, da to nista neločljiva procesa.
Informacijsko modeliranje gradnje spreminja tradicionalno definicijo načrtovanja in gradnje ter vrstni
red, po katerem se različni udeleženci vključujejo v gradbeni projekt. Zaradi povečane zmožnosti
izmenjave podatkov bodo sčasoma tradicionalne bariere zmanjšane. Tisti s specifičnimi veščinami, kot
so konstruktorji ali vodje gradenj, bodo še vedno potrebni med izvedbo projekta, vendar se lahko narava
njihovega dela spremeni. Glavna razlika je v sodelovalnem pristopu s prostim deljenjem informacij in
v aktivnem sodelovanju vseh udeležencev. Informacijsko modeliranje gradnje vključuje udeležence prej
kot običajno. Z vnaprej izdelanim razporedom del so različni udeleženci v oskrbovalni verigi vključeni
že od zgodnjih faz naprej. Sedanja praksa naročanja ne vključuje vseh udeležencev v začetnih fazah
projekta. [4]
BIM torej ni nadomestilo klasičnemu projektiranju in načrtovanju, temveč gre za nadgradnjo in
združitev obeh. Standardi, ki se nanašajo na procese, povezane z informacijskim modeliranjem gradnje,
morajo upoštevati starejše predpise, ki so v veljavi še danes ter kljub uvedbi novih tehnologij in
postopkov niso zanemarljivi.
Dobra standardizacija poda jasne zahteve glede minimalne skladnosti specifikacij in vzpostavi
ravnovesje med preveč in premalo možnostmi za največjo korist tako proizvajalca kot stranke. Poleg
tega standardizacija zagotavlja interoperabilnost med različnimi strokami. [13]
Moč informacijskega modeliranja gradnje se kaže v sposobnosti implementiranja skozi celoten ciklus
graditve od zasnove do uporabe in tudi upravljanja objekta. V ta namen je obstoj standardov bistven za
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optimalno uporabo tehnologije BIM med življenjskim ciklom objekta. Kljub standardom pa še vedno
obstajajo določene omejitve:
•

odprta izmenjava podatkov z uporabo formatov, ki podpirajo standardizirano izmenjavo – IFC
– ima na tej stopnji razvoja določene omejitve za učinkovito združevanje BIM-podmodelov med
različnimi disciplinami. S stopnjevanjem digitalizacije gradbeništva se povečujejo tudi zahteve
po digitalizaciji v vseh z gradbeništvom povezanih disciplinah, kar povzroči nadgradnjo
standardov z manjkajočimi BIM gradniki, format za izmenjavo podatkov pri koordinaciji
podmodelov – BCF – in določanju podmnožic BIM gradnikov za posamezna področja;

•

pestrost standardov, zahtev in protokolov med sodelujočimi udeleženci z različnih področij je
lahko težavno, če v projektni nalogi niso dobro definirani BIM izvedbeni načrt, skupno
podatkovno okolje itd.

Za uspešno uporabo informacijskega modeliranja gradnje in z njim povezanega skupnega podatkovnega
okolja v gradbeno industrijo je torej nujno potrebna standardizacija, ki določa smernice in ukrepe za
doseganje enotnega interdisciplinarnega digitalnega modela grajenega okolja. [4]

4.1

Združeno kraljestvo

Maja leta 2011 je vlada Združenega kraljestva objavila gradbeno strategijo s ciljem zmanjšanja stroškov
za sredstva javnega sektorja do 20 odstotkov do leta 2016. Strategija kliče po celoviti spremembi v
odnosu med oblastjo in gradbeno industrijo, s čimer želi doseči, da vlada vedno dobi dobro ponudbo in
da država dobi socialno in ekonomsko infrastrukturo, ki jo dolgoročno potrebuje. [5]

4.1.1

Standardi in priporočila v uporabi

Britanski standardi:

̶

BS 1192:2007 + A2:2016 Collaborative production of arhitectural, engineering and construction
information – Code of practice
Z uvedbo discipliniranega procesa za sodelovanje in določeno politiko poimenovanja je
namenjen temu, da priskrbi najboljšo metodo za razvoj, organizacijo in upravljanje priprave
informacij v gradbeni industriji. Nudi podlago za dogovorjeno strukturo imen in pristope za
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sodelovanje. Pravila za deljenje informacij v tem standardu so podlaga za standarde o drugi
stopnji zrelosti BIM. [14]
Naveden je med normativnimi referencami vseh drugih pomembnih standardov in priporočil, ki
sem jih našel, in velja tudi za prvo objavljeno besedilo, v katerem se pojavi besedna zveza
''skupno podatkovno okolje''. Ker najbolj splošno opisuje zgradbo in delovanje skupnega
podatkovnega okolja ter ni usmerjeno v konkretnejše probleme in faze, je uporabljeno kot
osnova za večino primerov v tej diplomski nalogi.
Danes je nadomeščen s standardoma ISO 19650-1:2019 in ISO 19650-2:2019.

̶

BS ISO 16739-1:2018 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction
and facility management industries – Part 1: Data schema

̶

BS EN ISO 19650-1:2019 Organisation of information about construction works – information
management using building information modelling. Part 1: Concepts and principles
Orisuje koncepte in načela ter daje priporočila, kako upravljati informacije o gradnji.

̶

BS EN ISO 19650-2:2019 Organisation of information about construction works – information
management using building information modelling. Part 2: Delivery phase of assets
Zagotavlja zahteve za upravljanje informacij v fazi načrtovanja in izgradnje objektov.

Javno dostopne specifikacije:

̶

PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building information modelling

̶

Danes je nadomeščena s standardoma ISO 19650-1:2019 in ISO 19650-2:2019.
PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of
construction projects using building information modelling
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4.2

Nemčija

4.2.1

Standardi in priporočila v uporabi

̶

19

DIN SPEC 91391-1:2019-04 Common data environments (CDE) for BIM projects – Function
sets open data exchange between platforms of different vendors – Part 1: Components and
function sets of a CDE; with digital attachment

̶

DIN SPEC 91391-2:2019-04 Common data environments (CDE) for BIM projects – Function
sets open data exchange between platforms of different vendors – Part 2: Open data exchange
with Common data environments

4.3

Slovenija

4.3.1

Priporočila v uporabi

̶

Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje (2018)
Dokument je namenjen naročnikom investicij s področja gradenj, ki v projektno nalogo
vključujejo BIM pristop. Poleg tega pomeni osnovo za tiste, ki naročnikom pripravljajo razpisne
dokumente, ter predstavlja preprosto in pregledno orodje za pripravo zahtev glede pristopa BIM,
hkrati pa ponudnikom za te storitve določa, kaj morajo po sklenjeni pogodbi izdelati in predati
naročniku.
Razen priporočil o minimalnih zahtevah glede funkcionalnosti skupnega podatkovnega okolja
in zahtev za poimenovanje datotek in objektov v modelih, konkretno o skupnem podatkovnem
okolju, v tem priročniku ni veliko napisanega.
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PROGRAMSKA OPREMA

Rešitve, ki omogočajo vzpostavitev skupnega podatkovna okolja, se razlikujejo po ceni in učinkovitosti.
Čeprav nekatera orodja za upravljanje podatkov, kot na primer DropBox, nudijo brezplačne storitve, te
niso nujno v skladu z zahtevami standardov. Skupno podatkovno okolje je lahko kombinacija več
produktov programske opreme ali pa en sam produkt. Pomembno pa je, da nam programska oprema
olajšuje delo in ga ne otežuje z nepotrebnimi koraki, ki ne prispevajo k večji kakovosti izdelka, temveč
le podaljšujejo proces izdelave.

5.1

Obstoječa infrastruktura

Skupno podatkovno okolje mora biti vključeno v kontekst širše informacijsko-tehnološke strategije.
Pomembno je narediti oceno vseh obstoječih omrežij, povezav, programske opreme in tudi strojne
opreme, da zagotovimo doseganje želene učinkovitosti, ki je potrebna za implementacijo skupnega
podatkovnega okolja. Nujno je treba zagotoviti varno in stabilno spletno povezavo, ki omogoča
neprekinjeno uporabo in doseganje uspešnih izidov.
Implementacija navadno poteka v fazah in v določenem časovnem obdobju. Tako se lahko privadimo
na nove načine dela in razvijemo potrebne veščine do čim večje mere. Ko ocenjujemo obstoječe
programske sisteme, je ključno komuniciranje o zadržkih ali načrtih za prihodnost in razumevanje, kako
se ti vključujejo v izbrano rešitev.

5.2

Programi na tržišču

Velika prednost zaključenih programskih rešitev za upravljanje podatkov, namenjenih za vodenje
projektne dokumentacije pri gradbenih projektih, je v grafičnih vmesnikih, ki omogočajo spletno
pregledovanje modelov, detekcije kolizij, označevanje napak itd. Največja prednost pa je v procesnem
delu, in sicer možnost spremljanja različic dokumentov, dodeljevanja dovoljenj in procesov potrjevanja
dokumentov.
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Autodesk BIM360

Autodesk s svojim širokim naborom orodij za načrtovanje gradnje, ki so med seboj kompatibilne, nudi
integrirano rešitev za izvedbo informacijskih modelov gradnje, ki ustrezajo drugi stopnji zrelosti.
Autodesk BIM360 sestavlja več produktov, ki z uporabo različnih tehnologij in metod olajšajo
sodelovanje med različnimi udeleženci, kar izboljša proces graditve. To storijo s centralizacijo celotne
projektne dokumentacije v skupnem repozitoriju, ki povezuje vse udeležence.

̶

BIM360 Docs je namenjen vodenju projektne dokumentacije in služi tudi kot osnova za druge
Autodeskove programske rešitve, kot sta BIM 360 Design in Glue. Omogoča dobro
strukturiranje map za shranjevanje, objavljanje, vodenje in pregledovanje dokumentov ter
spremljanje in posodabljanje njihovih različic. S sistemom dodeljevanja dovoljenj za
objavljanje, ogledovanje, urejanje in prenos dokumentov skrbnik lahko dobro strukturira potek
dela ter brez nejasnosti omogoči urejanje in objavljanje dokumentov udeležencem, ki so za to
zadolženi. Hkrati pa poskrbi, da so ti dokumenti dostopni tistim, ki jih potrebujejo za
nadaljevanje dela. Dovoljenja se lahko dodeljuje udeležencem vsakemu posebej, glede na
njihovo vlogo ali podjetje, ali pa se jih dodeli posameznim datotekam ali mapam. Skrbniške
pravice pa so lahko dodeljene za celoten uporabniški račun ali pa le za posamezen projekt.
Skrbnik ima torej vse pravice za urejanje datotek znotraj skupnega podatkovnega okolja, in sicer
bodisi na ravni posameznega projekta ali celotnega portfelja projektov organizacije.
Ko so datoteke shranjene v skupnem repozitoriju, si jih lahko ogledujemo, jih revidiramo,
posredujemo in označujemo napake.
Najpomembnejša lastnost je, da za delovanje poleg osebnega računalnika in dostopa do spleta
ne potrebujemo nobene informacijsko-tehnološke infrastrukture in da nismo vezani le na osebe
znotraj našega lokalnega omrežja, kar pomeni, da lahko vključujemo tudi osebe izven naše
organizacije. Informacije so centralizirane, prenos pa je omogočen vsem sodelujočim v projektu

̶

brez potrebe po namestitvi programske opreme, razen v primeru mobilnih naprav. [9]
BIM 360 Design daje uporabnikom mehanizem za deljenje in sodelovanje v projektu ne glede
na geografski položaj. Namesto da bi datoteke pošiljali prek spletne pošte, kar zelo otežuje
iskanje informacij, ki so bile deljene v preteklosti, imamo centralno zbirko vseh deljenih datotek
v oblaku in časovni prikaz njihovih prenosov. Tako lahko enostavno vidimo, kam in kdaj so
določene informacije šle, in tudi, ali so bile pregledane. [9]
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̶

BIM 360 Glue je namenjen koordinaciji posameznih modelov. Ko govorimo o večjih projektih,
kjer je vključenih več modelov, je pomembna detekcija kolizij, ki pomaga odkriti nepravilnosti
že v fazi načrtovanja, kar se odraža v velikem prihranku časa in drugih sredstev. BIM 360 Glue
je še posebej primeren, ko imamo opravka le z datotekami, ustvarjenimi v programih AutoCAD
in Revit, sicer lahko za podobno rešitev uporabljamo tudi Navisworks. V BIM360 Docs lahko
izberemo točno določeno mapo ali več map in zaženemo detekcijo kolizij za vse datoteke, ki so
v teh mapah shranjene. Tako dobimo pregled napak na enem mestu – za razliko od programa
Navisworks, kjer moramo določiti, kaj si sploh lahko s čim nasprotuje.
Kot pri BIM360 Design lahko tudi tukaj problem neposredno naslovimo na odgovornega in nato
spremljamo dogajanje s težavo: kdaj je nastala, kdo je zanjo odgovoren, kdaj naj bi bila
razrešena itd. Tako je vsa komunikacija o nastalem problemu beležena na nivoju projekta v
skupnem prostoru in na voljo za vpogled vsem udeležencem, kar poveča transparentnost
dogajanja in zanesljivost med sodelujočimi. [9]

5.2.2

Trimble Connect

Trimble Connect je platforma za sodelovanje v projektu v gradbeni industriji. Udeleženci so zbližani z
neovirano izmenjavo podatkov med njihovimi različnimi programskimi rešitvami in strojno opremo. Do
teh informacij lahko dostopamo in jih urejamo v spletnem brskalniku, na osebnem računalniku in
mobilnih napravah. To vključuje dokumente, risbe in 3D-modele. Spletni upravljalnik dokumentov je
precej podoben tistemu v programu Autodesk BIM360 Docs in nudi skoraj identične funkcije, kot so
priprava urejene strukture map, dodeljevanje pravic, dodeljevanje dolžnosti, označevanje napak,
neposreden prenos datotek v in izven programov, kot so: Revit, AutoCAD, Sketchup, Tekla in drugi.
Poleg zgoraj naštetih funkcij pa Trimble Connect nudi tudi izvoz vseh zahtevkov za popravke kot tabelo
v programu Excel, z integracijo z orodji v programu Trimble Field Link lahko iz 2D-risb ali 3D-modelov
izvozimo zakoličbene točke in tako lahko z uporabo robotov celo avtomatiziramo proces zakoličbe. Z
uporabo programa Vico Office lahko hitro izdelamo 4D-plane in stroškovnike iz 3D-modelov,
shranjenih v skupnem prostoru, kjer lahko hranimo tudi Sketchupove modele, ki jih drugi lahko
komentirajo in označujejo napake. Uporabniki Tekle pa lahko svoje modele navezujejo na sorodne
modele in znotraj skupnega prostora izvajajo detekcijo kolizij, načrtovanje in koordinacijo med
načrtovanjem. [10]
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Allplan bimplus

To je BIM platforma za učinkovito interdisciplinarno sodelovanje pri gradbenih projektih. Omogoča
dosledno upravljanje podatkov v BIM projektih skozi celoten življenjski cikel, torej celovito in
učinkovito koordinacijo delovanja projektnih skupin, podizvajalcev in celovit nadzor nad BIM-modeli.
Odločilna prednost programa je možnost uvoza podatkov iz katerekoli programske opreme prek
vgrajenega vmesnika za namensko programiranje (angl. application programming interface – API).
V neposredni povezavi s programom Microsoft Excel omogoča, da iz BIM-modelov izvlečemo podatke
o na primer materialih ali cenah in jih v nadaljevanju urejamo s funkcijami programa MS Excel.
V sodelovanju s tehnologijo virtualne realnosti AX 3000 Virtual Reality omogoča virtualni ogled
objekta, ki ga predstavlja združeni BIM-model v programu Allplan Bimplus. Ker je platforma sistemsko
neodvisna, lahko uporabimo BIM-modele, ustvarjene v različnih programih. Ta sistem olajšuje
prepoznavanje in popravljanje napak v zgodnjih fazah ter izboljša predstavitev objekta investitorju in
drugim udeležencem.[15]

Pri izbiri zaključenih programskih rešitev za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja se je treba
zavedati, da morajo za njeno učinkovito delovanje vsi udeleženci uporabljati enako ali medsebojno
kompatibilno programsko opremo in imeti zanjo urejene licence, kar pa je ob velikem številu
ponudnikov lahko problem, zato je to treba uskladiti že v fazi naročanja.
V preglednici 3 so prikazane glavne značilnosti zgoraj opisanih programskih rešitev.
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Tabela 3: Primerjava glavnih funkcij med zaključenimi rešitvami za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja
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VPELJAVA SISTEMA V KONKRETNO PODJETJE

Skupno podatkovno okolje za sodelovanje lahko uporabljamo v vseh projektih ali samo v določenih.
Lahko ga uporabljamo samo za posamezen projekt, kadar je to zahtevano v projektni nalogi. Zato je
treba pred izbiro sistema dobro poznati zahteve in možnosti, ki jih imamo na voljo, ter dobro zastaviti
cilje, ki jih želimo z vpeljavo sistema doseči.

6.1

Kriteriji za izbiro sistema

Pri izbiri sistema za vpeljavo skupnega podatkovnega okolja v konkretno podjetje moramo za izbiro
optimalnega upoštevati več različnih kriterijev, kot so:

̶

cilji, ki jih želimo doseči z vpeljavo sistema v podjetje: na primer ustvariti skupno odložišče za
datoteke oziroma informacije, optimizacija postopkov za posredovanje informacij med
zaposlenimi ali med podjetjem in zunanjimi sodelujočimi udeleženci v določenem projektu;
lahko je cilj ustvariti sistem za boljše načrtovanje rokov za oddajo določenih dokumentov in
spremljanje s tem povezanih sprememb; lahko si želimo spletne pregledovalnike grafičnih
modelov, ki so zelo uporabni pri interpretaciji različnih problemov in lahko olajšajo

̶

komunikacijo med sodelujočimi, tako med načrtovanjem kot med samo izvedbo;
vrsta in količina podatkov: na primer, če so grafične datoteke – risbe dvodimenzionalne, je
vpeljava sistema, ki omogoča spletno pregledovanje BIM-modelov nesmiselna. Prav tako nam
spremljanje različic pri projektih, kjer en projektant sam ustvari končno različico načrta v
relativno kratkem času, ne doprinese veliko. V takem primeru nam rešitev za posredovanje in
shranjevanje podatkov nudi že preprosta storitev, kot je Dropbox ali Google Drive. Prostor, ki
je namenjen za shranjevanje, in procesna hitrost pa pogojujeta količino podatkov, ki jih lahko
shranjujemo in jih posredujemo drugim uporabnikom. Ti dve količini pa sta odvisni od strojne

̶

opreme in od ostalih programskih storitev, ki jih uporabljamo;
obstoječa infrastruktura – programska oprema in z njo povezani podatkovni formati – morajo
biti skladni z dodatki, ki jih vključujemo v procese: na primer, če uporabljamo Autodeskov
AutoCAD ali Revit za izdelavo risb in modelov, moramo poskrbeti, da bo tudi oprema za
posredovanje in shranjevanje teh datotek, na primer spletni pregledovalnik modelov, podpirala

̶

izvorne formate;
cena je tisti zadnji, vendar dostikrat najpomembnejši kriterij, ki določa izbiro sistema: na koncu
je treba pretehtati vse prednosti in pomanjkljivosti ob konkretnih ponudbah ter se odločiti za
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optimalno rešitev. Cena torej vsekakor vpliva na izbiro sistema, ne sme pa biti sama po sebi
odločilnega pomena.

6.2

O podjetju KONO-B

Podjetje KONO-B, d. o. o., že od leta 1991 deluje na področju komunalne in cestne infrastrukture v
Sloveniji, in sicer z izdelavo in revidiranjem projektne dokumentacije, svetovanjem ter nadzorom na
področju komunalne in cestne infrastrukture. V podjetju je zaposlenih sedem projektantov, sodelujejo
pa tudi z zunanjimi partnerji, kot so strojniki, arhitekti in gradbeniki z drugih področij.
Za zdaj se za shranjevanje in posredovanje informacij med zaposlenimi uporablja deljena mapa, do
katere se lahko dostopa z vseh računalnikov v podjetju. Deljenje podatkov z zunanjimi sodelujočimi
poteka prek elektronskih sporočil, v primeru preprostih komentarjev pa komunikacija poteka kar prek
telefona. Deljenje prek elektronske pošte se odraža v podvojitvi datotek, shranjevanju datotek na
napačnih mestih itd.
Večina datotek, ki jih v podjetju pripravijo ali prejmejo od drugih, je izdelanih v programih AutoCAD,
Excel in Word. Uporabljajo pa tudi programa Civil 3D in Plateia.
Nekaj projektov je podjetje izdelalo tudi v BIM-formatih po sedanjih zahtevah naročnikov, vendar je
direktor mnenja, da pri teh projektih vsaj do sedaj ni bilo nikakršne dodane vrednosti, kvečjemu so
zahteve otežile proces načrtovanja in izvedbe.
Želja za nadgradnjo sistema za sodelovanje vsekakor obstaja. Cilji nadgradnje so hitrejši in preglednejši
prenos podatkov med sodelujočimi, enoten prostor za shranjevanje in posredovanje dokumentov ter
večja retrospektivna preglednost v splošnem.

6.3

O projektu

Lokacija: Cesta v Kostanj 27b, Ljubljana, parc. št.: 825/5, k. o. Bizovik
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Vrsta gradnje: novogradnja
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V sklopu projekta je bilo treba izdelati PZI-načrt hišnega kanalizacijskega priključka iz obstoječe
stanovanjske hiše do obstoječega javnega kanala za odvod komunalnih odpadnih voda. Odcep
kanalizacijskega priključka do prvega revizijskega jaška je bil zgrajen v sklopu izgradnje javne
kanalizacije. Nanj se priključujejo hišni kanalizacijski priključki iz objektov: Cesta v Kostanj 27c, 27b
in 29a. Kanalizacija za padavinske vode je že obstoječa.
Dokumentacija za projekt vsebuje načrt situacije in vzdolžnega profila, ob spremljavi vseh detajlov
predvidenih elementov, ki bodo izdelani v programu AutoCAD. Poleg tega je treba izdelati tehnično
poročilo v programu Word in popis del s predizmerami v programu Excel, torej podatkovnih formatov
.txt, .dwg, .pdf in .xls

6.4

Izbira programske opreme

Zaradi dejstva, da se večji grafični del projektne dokumentacije izdela v programih AutoCAD in Sewer
+, uporabljata pa se tudi programa Plateia in Civil 3D, ki ju nameravajo uporabljati tudi v prihodnosti,
smo se odločili za uporabo programa Autodesk BIM360 Docs, ki je kompatibilen z vsemi zgoraj
naštetimi. Pri izbiri pa je igrala veliko vlogo tudi preprostost pridobitve poskusne licence za program,
vendar smo se na koncu strinjali, da je program res enostaven za uporabo, hkrati pa nudi veliko
uporabnih funkcij, ki olajšajo vodenje projekta skozi čas njegovega razvoja.
Letna licenca za enega uporabnika storitve je 420 EUR, za večje število uporabnikov in ob obstoječih
licencah za druge programe se cena določi za konkreten primer.

6.5

Izdelava projektne dokumentacije ob vzporednem upravljanju z dokumenti

V naslednjih podpodpoglavjih je prikazan postopek upravljanja datotek med izdelavo projektne
dokumentacije. Hkrati pa so s tem prikazane tudi glavne funkcije programa za upravljanje dokumentov.
Žal se na tako preprostem primeru lahko pokaže le uporaba teh funkcij, njihov potencial pa bi do pravega
izraza prišel šele pri večjih projektih, z večjim številom različnih datotek in sodelujočih v projektu.
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Registracija in priprava novega projekta

Najprej se prek spleta registriramo z Autodeskovim uporabniškim računom in odpre se nam spletni
uporabniški vmesnik BIM360 Docs. Ko se prvič vpišemo v program, pridemo v prostor za upravljanje
uporabniškega računa – skrbnik uporabniškega računa (angl. account admin) –, znotraj katerega lahko
ustvarimo nove projekte, dodajamo osebe ali podjetja, ki jih kasneje povabimo k sodelovanju v
konkretnih projektih. Kot pove ime samo, je ta prostor namenjen upravljanju celotnega uporabniškega
računa in s tem vseh projektov, ki so bili ustvarjeni s tem računom. Vsakemu projektu se nato dodeli
enega ali več skrbnikov projekta, ki potem upravljajo ta projekt in drugim sodelujočim dodeljujejo
posamezna dovoljenja. Več o tem je zapisano v naslednjem podpodpoglavju.
V našem primeru je podjetje ustvarilo nov uporabniški račun in z njim ustvarilo nov projekt z imenom
HPK92, kot je razvidno iz slike 4. Preostala dva projekta, ki sta prikazana na tej sliki, sta bila ustvarjena
samodejno, za shematični prikaz ob odprtju uporabniškega računa.

Slika 3: Prikaz projektov v področju za upravljanje uporabniškega računa

Kot skrbnik uporabniškega računa imamo dober vpogled v dogajanje znotraj računa. Lahko pregledamo
napredovanje in stanje projektov, število sodelujočih v projektih in druge uporabne podrobnosti.
Vpogled v dogajanje znotraj uporabniškega računa je prikazan na sliki 5.
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Slika 4: Prikaz podatkov o uporabniškem računu v področju za upravljanje računa

Ko ustvarimo nov projekt, mu lahko določimo ime, tip projekta, naslovno sliko, ocenjeno vrednost,
lokacijo ter datum začetka in predvidenega konca projekta, kot je razvidno iz slike 6.

Slika 5: Prikaz ustvarjanja novega projekta
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Ko je nov projekt ustvarjen, mu dodelimo enega ali več skrbnikov, ki lahko v nadaljevanju dodajajo
ostale sodelujoče v projektu ter jim dodeljujejo dovoljenja in dolžnosti.
V našem primeru je bil projekt ustvarjen s strani direktorja, ki je samega sebe imenoval kot skrbnika
projekta in na ta način spremljal moje napredovanje s pripravo projektne dokumentacije.

6.5.2

Dodajanje sodelujočih

Ko je nov projekt pripravljen, lahko začnemo z dodajanjem sodelujočih v projektu. Najprej jih moramo
dodati v seznam stikov v prostoru za upravljanje uporabniškega računa, nato pa jih lahko povabimo k
sodelovanju v konkretnem projektu, ob čemer avtomatično prejmejo spletno pošto s spletno povezavo
za dostop do projekta. Preden lahko začnejo z delom, jim moramo dodeliti še dovoljenja za dostop do
map, znotraj katerih bodo opravljali svoje delo.
Ko odpremo spletno povezavo za dostop do projekta, nas preusmeri na spletno stran BIM360 Docs, kjer
se prijavimo s svojim Autodeskovim uporabniškim računom. Po odprtju uporabniškega vmesnika
nimamo pregleda nad mapami in datotekami, dokler nam skrbnik projekta ne dodeli dovoljenja za njihov
ogled ali urejanje. Potek dodeljevanja dovoljenj je prikazan v podpodpoglavju 6.5.4.

6.5.3

Struktura map

Strukturo map določimo sami, zato se lahko prilagodimo vsakemu projektu posebej. Priporočljivo je
uporabljati podobno strukturo, kot je bila uporabljena v preteklosti, s časom pa se na posameznih
projektih učimo in si strukturo lahko prilagajamo. Pomembno je, da si proces načrtovanja olajšamo in
ne otežimo s prekomernim številom nesmiselno razporejenih map, ki le zavirajo potek dela. Izbrana
struktura map je prikazana na sliki 7.
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Slika 6: Prikaz uporabniškega vmesnika za upravljanje dokumentov in uporabljena struktura map

Strukturo map smo določili po priporočilih iz standarda BS 1192:2007. V področju za grafične datoteke
smo ustvarili dve mapi: ''WIP-KONO'' in ''ZA ODDAJO''. Mapa ''WIP-KONO'' je namenjena sprotnemu
delu in je dodatno razdeljena na dva dela, in sicer ''SIT'' in ''VZD'', ki predstavljata področja za načrte
situacije (SIT) oziroma vzdolžnih profilov (VZD). Mapa ''ZA ODDAJO'' je namenjena končnim
različicam, ki so pripravljene za oddajo naročniku. Dodatnih map, ki so predvidene v zgoraj omenjenem
standardu in so opisane v podpoglavju 3.8, smo se izognili, saj bi pomenile le nepotrebno prenašanje
datotek iz ene v drugo, kar nam sicer program omogoča, da avtomatiziramo, vendar v konkretnem
primeru to ne bi ničesar prispevalo.

6.5.4

Dodeljevanje dovoljenj

Ko imamo pripravljeno strukturo map, lahko začnemo z dodeljevanjem dovoljenj posameznim
udeležencem v projektu. S tem zagotovimo, da so prave informacije na voljo tistim, ki jih potrebujejo,
in izključimo možnost, da bi kdo pomotoma nalagal, spreminjal ali izbrisal napačne datoteke.
Dovoljenja se lahko dodelijo za:
– ogled datotek,
– ogled in prenos datotek,
– nalaganje datotek,
– ogled, prenos in nalaganje datotek,
– ogled, prenos, nalaganje in spreminjanje datotek,
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– upravljanje dokumentov (popoln nadzor nad dokumenti – tako dovoljenje avtomatično dobi tudi vsak
skrbnik projekta za vse mape znotraj tega projekta).
Ta dovoljenja se lahko dodelijo glede na posameznega uporabnika (ime ali elektronski naslov, kot v
našem primeru), njegovo vlogo (arhitekt, inženir itd.) ali podjetje. Dovoljenja se dodeljujejo
posameznim mapam in se prenašajo navzdol po hierarhični lestvici, razen če podmapam dodelimo
drugačna dovoljenja.
Proces dodeljevanja dovoljenj sodelujočim je prikazan na sliki 8.

Slika 7: Prikaz procesa dodeljevanje dovoljenj

Če uporabniku, ki smo ga povabili k sodelovanju v projektu, ne dodelimo nobenega dovoljenja, bo v
projekt sicer vključen in bo prejel spletno pošto s povezavo do projekta, vendar ne bo imel pregleda nad
datotekami, niti mapami. Sicer pa bo imel pregled nad tistimi mapami, do katerih mu bo dodeljeno vsaj
neko dovoljenje, na primer ogled. To se manifestira v boljši preglednosti nad podatki, ki jih posamezen
uporabnik dejansko potrebuje.
V našem primeru smo prejeli dovoljenja za ogled, prenos in nalaganje datotek v podmape znotraj mape
''WIP-KONO''. To pomeni, da smo lahko pregledovali, prenašali in nalagali dokumente v te mape, nismo
pa imeli možnosti, da bi katero izmed datotek znotraj teh map izbrisali ali jih premaknili kam drugam.
V mapo ''WIP-KONO'' je podjetje naložilo začetno različico datoteke za izdelavo načrta situacije, ki je
bila sestavljena iz geodetskega posnetka in že izdelanega projekta za prometno in komunalno ureditev,
z dodatki iz terenskega ogleda.
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To datoteko smo prenesli na svoj računalnik in s programom AutoCAD dopolnili načrt. Izdelali smo
načrt situacije in vzdolžnega profila. To smo nato naložili nazaj v primerne podmape znotraj mape
''WIP-KONO'' in sprožili proces odobravanja, ki je natančneje opisan v nadaljevanju.

6.5.5

Postopek odobravanja dokumentov in njihovih različic

Nastavljiv potek odobravanja nam omogoča, da vsaki datoteki dodelimo sistem odobritve, s katerim
poskrbimo, da je vsaka datoteka pregledana in odobrena, preden postane dostopna nadaljnjim
uporabnikom. Pri tem igra veliko vlogo pravilna struktura map.
Najprej mora skrbnik projekta v področju za upravljanje projekta ustvariti enega ali več sistemov
odobritve, ki jim določi pobudnika, število odobritev in kdo so odgovorni za odobravanje. Sistem
odobritve je sestavljen iz enega ali več posameznih odobravanj, za katere so odgovorni posamezniki ali
skupine posameznikov. Skrbnik projekta že tu določi, kdo bo pobudnik revizije in kdo bodo odgovorni
členi v verigi sistema odobravanja – s tem se zagotovi, da so podatki res primerni za koordinacijo, in se
izogne kasnejšim nepotrebnim napakam, ki z razvojem projekta pomenijo vedno večjo finančno
obremenitev.
Za naš primer smo potrebovali le eno enostopenjsko odobritev. Pobudnik revizije sem bil jaz, datoteke
pa je odobrilo podjetje. Ta sistem odobravanja smo uporabili za vse naložene datoteke. Na sliki 8. je
prikazan postopek ustvarjanja tega sistema odobravanja, ki ga je moralo pripraviti podjetje.
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Slika 8: Prikaz ustvarjanja novega procesa za odobravanje dokumentov

Ko smo naložili datoteki z načrtoma situacije in vzdolžnega profila, smo sprožili proces odobravanja za
obe. Na sliki 9. je to prikazano za primer situacije. Direktor, ki je bil za revizijo odgovoren, je takoj
zatem dobil spletno pošto z opomnikom na potrebno odobritev. Proces odobravanja tega dokumenta je
prikazan na sliki 10. Ker načrt ni bil popoln, ni bil odobren. Namesto tega sta bila priložena opomba in
zavrnjen načrt. Takoj zatem smo prejeli spletno pošto z opozorilom, da je revizija zavrnjena. Proces
označevanja napak je podrobneje opisan v podpodpoglavju 6.5.6, medtem ko je na sliki 10 prikazana
označba za napako.
Na sliki 11 pa je prikazan primer za načrt vzdolžnega profila, ki je bil že ob prvem nalaganju zadostno
dodelan, zato je direktor revizijo odobril. Na tej sliki smo želeli prikazati, kako se datoteke v področju
za upravljanje dokumentov označijo, kadar jih odgovorna oseba odobri ali zavrne. Zelena ikona na desni
strani označuje, da je ta datoteka odobrena.
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Slika 9: Prikaz sprožitve procesa za odobravanje konkretnega dokumenta

Slika 10: Prikaz odobravanja dokumenta
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Slika 11: Prikaz označbe, ki nakazuje, da je različica odobrena

6.5.6

Označevanje napak

Na vseh dokumentih lahko označujemo potencialne napake, podajamo komentarje in vprašanja. Te
lahko delimo z drugimi tako, da jih naslovimo glede na posameznika, vlogo ali podjetje, lahko pa jih
pustimo zasebne. Takšni problemi so se prej reševali prek elektronskih sporočil ali telefona, zdaj pa so
shranjeni na enem mestu in razporejeni v pravilnem vrstnem redu po času. S tem lahko preprečimo, da
bi problemi ostali nerešeni. Na sliki 12 je prikazana opomba na situaciji. V načrtu smo pozabili dodati
oznako kanala, ki povezuje obe hiši z javno kanalizacijo. To so v podjetju na srečo takoj opazili in
naredili zaznamek za napako, kot je prikazano na sliki.

Slika 12: Prikaz označbe za napako
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Ko smo prejeli opozorilo, da je v načrtu opomba, smo ga ponovno pregledali in videli napako, zato smo
dodali opis kanala in novo različico naložili v BIM360 Docs ter zopet sprožili proces odobravanja.
Postopek spremljanja in primerjanja različic dokumentov je opisan v naslednjem podpodpoglavju.

6.5.7

Spremljanje in primerjava različic dokumentov

Ob nalaganju spremenjene različice že naložene datoteke se ta samodejno posodobi. Samodejno se ji
spremeni tudi oznaka različice. S klikom na ikono, ki označuje zaporedno številko različice, pa lahko
pregledamo vse prejšnje različice tega dokumenta. Predhodne različice ostanejo shranjene v ozadju in
jih lahko nastavimo nazaj kot sedanje različice, če ugotovimo, da je posodobitev napačna in da je bila
prejšnja različica boljša. Prikaz pregleda sprememb različic načrta situacije je na sliki 13.
Različice lahko med seboj primerjamo na dva načina. Pri prvem načinu jih primerjamo s prekrivanjem
različic, ki sta obarvani z različnima barvama, kot je prikazano na sliki 14, ali pa jih pregledujemo z
drsnikom, ki omogoča, da ob premikanju slike levo in desno prek vertikalne črte, ki loči sliko na dva
dela, opazujemo spremembe med različicama, kot je prikazano na sliki 15.

Slika 13: Prikaz spremembe različic dokumentov

38

Cerar, J. 2019, Skupno podatkovno okolje za načrtovanje v gradbeništvu
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Gradbeništvo

Slika 14: Prikaz pregledovalnika razlik med različicami dokumentov – prvi način

Slika 15: Prikaz pregledovalnika razlik med različicami dokumentov –drugi način

6.5.8

Oddaja projekta

Ko so vsi dokumenti zaključeni, pregledani in odobreni, lahko projekt oddamo. Če ima oseba, kateri
dokumentacijo pošiljamo, uporabniški račun za BIM360 Docs, lahko prenos storimo kar znotraj
programa, če oseba nima svojega uporabniškega računa, pa datoteke pošljemo prek spletne pošte ali na
drugačen način. Ko smo projekt zaključili, ga arhiviramo – tako imamo dostop do njega le mi in osebe,
ki jim dodelimo status skrbnika projekta. Za vse ostale sodelujoče se dostop do datotek onemogoči.
Projekt pa lahko ponovno aktiviramo, kadar želimo. Seveda mora biti za čas delovanja arhiva aktivna
licenca za uporabniški račun. V primeru izteka licenčnega razmerja pa moramo biti pazljivi, saj lahko
izgubimo dostop do informacij. Te informacije se sicer po izteku licence ohranijo še nekaj mesecev, da
lahko licenco obnovimo. Ob prenehanju uporabe programa za dlje časa pa moramo datoteke shraniti na
tradicionalen način, bodisi na osebni računalnik ali trdi disk, ali pa uporabiti drugo storitev, ki omogoča
spletno shranjevanje dokumentov.
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Slika 16: Prikaz končnih različic dokumentov v mapi za oddajo

Slika 17: Prikaz pregledovalnika zgodovine nalaganja dokumentov

Zaključene datoteke so v podjetju prenesli nazaj na računalnik, jih natisnili in oddali naročniku.

6.6

Alternativne rešitve

Alternativne rešitve uporabi zaključenih storitev za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja, kot je
bila predstavljena v podpoglavjih 6.4–6.5, je razvoj novih programov, ki nudijo tovrstne funkcije,
vendar se je pri tem treba zavedati, da je izdelava takšnih programov kompleksna in draga.
Druga alternativa pa je uporaba programov, kot so Google Drive in DropBox ali pa samo komunikacija
prek spletne pošte, ki sicer omogočajo deljenje datotek med sodelujočimi v projektu, vendar ne
zagotavljajo robustnega poteka dela, saj ne nudijo dodatnih prednosti, kot sta dodeljevanje dovoljenj za
urejanje dokumentov in spremljanje njihovih različic, ter nimajo vgrajenih spletnih pregledovalnikov
risb oziroma modelov, ki olajšujejo komunikacijo med udeleženci. Taka metoda je uporabljena tudi v
podjetju, s katerim sem sodeloval, vendar se je ob vodenju projekta, kot je prikazano v podpoglavjih 6.4
–6.5, izkazalo, da je uporaba skupnega podatkovnega okolja za sodelovanje učinkovitejša rešitev.
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Analiza prednosti, slabosti, priložnost in tveganj

Glavne prednosti uporabe skupnega podatkovnega okolja so večja preglednost nad dogajanjem pri
upravljanju podatkov, olajšana komunikacija med sodelujočimi in s tem lažja izdelava projektne
dokumentacije, saj so vsi potrebni podatki shranjeni na enem mestu in so na voljo pravim osebam ob
pravem času. Sistem dodeljevanja dovoljenj, spremljanja različic in odobravanja dokumentov poskrbi
za robusten potek dela, tako imajo vsi udeleženci dostop do pravilnih informacij, ko jih potrebujejo.
Poleg tega se izognemo nepotrebnemu podvajanju istih datotek. Na osnovi tega bi kot priložnosti, ki jih
prinaša uporaba skupnega podatkovnega okolja za načrtovanje, izpostavil časovne in posledično
denarne prihranke pri izdelavi projektne dokumentacije. Glavne slabosti in tveganja pa predstavlja
potreba po uporabi kompatibilnih programskih rešitev za vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja.
Če namreč želimo, da imajo vsi udeleženci v projektu dejanske prednosti zaradi uporabe teh tehnologij,
morajo biti te rešitve med seboj kompatibilne, kar pa zaradi velikega števila ponudnikov tovrstnih
programskih storitev na tržišču lahko predstavlja problem, če podjetja, ki te storitve uporabljajo, nimajo
dobro zastavljenih zahtev po uporabi točno določenih programskih storitev. Glavno slabost v tem
kontekstu, vsaj v Sloveniji, bi po mojem mnenju predstavljala pomanjkljivost smernic in predpisov na
tem področju, ki lahko predstavlja tveganje za izbiro napačnih rešitev, ki v prihodnosti mogoče ne bodo
več pomembne. V splošnem pa bi kot slabost izpostavil še dodaten strošek za licenciranje teh
programskih storitev.
V tabeli 4 so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja uporabe skupnega podatkovnega
okolja za načrtovanje.
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Tabela 4: Izpostavitev prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj uporabe skupnega podatkovnega okolja
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ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi je obravnavan problem upravljanja podatkov pri gradbenih projektih, ki zaradi
razvoja novih tehnologij in procesov načrtovanja graditve objektov postaja vse večji, saj se število
podatkov povečuje, njihova struktura pa postaja vse bolj zapletena. Glavni cilj te diplomske naloge je
prikazati vzpostavitev in delovanje skupnega podatkovnega okolja za načrtovanje v manjšem
slovenskem podjetju na enostavnem projektu. V ta namen sem najprej naredil pregled obstoječe
literature, katere večji del so bili tuji standardi, nato pa smo v sodelovanju s podjetjem KONO-b,

d.

o. o., izdelali PZI-načrt hišnega kanalizacijskega priključka in ob tem prikazali uporabo programa
Autodesk BIM360 Docs za upravljanje dokumentov, ki smo ga v podjetju uporabili kot skupno
podatkovno okolje za vodenje tega projekta.
Med iskanjem literature smo ugotovili, da v Sloveniji za zdaj primanjkuje predpisov in priporočil na
področju sodelovanja in izmenjave podatkov v gradbeni industriji – vsaj v digitalni obliki, kar je po
našem mnenju največji razlog, da se nekatera podjetja še ne odločajo za vpeljavo sistemov za
sodelovanje oziroma za njihovo nadgradnjo. To je tudi glavni argument za nevpeljavo takega sistema,
ki ga vidi direktor podjetja, s katerim sem sodeloval pri izdelavi projekta. Prav tako je mnenja, da bodo
šele ob vpeljavi predpisov, ki bodo podali smernice, priporočila in zahteve za načrtovanje in vodenje
projektov v digitalni obliki, lahko imele od tega vse veje gradbene industrije neko korist. To je
razumljivo, saj nadgradnja kakršnihkoli sistemov pomeni prehod iz bolj poznanega na manj znano, kar
mnogim lahko predstavlja tveganje, zato se raje odločijo za nadaljevanje v tradicionalnem načinu, kar
pa ni vedno najbolje za vsesplošni napredek celotne stroke in posamičnih podjetij.
Sicer pa smo na podlagi zelo preprostega projekta hišnega priključka potrdili, da skupno podatkovno
okolje že v obliki programa za upravljanje dokumentov veliko prispeva k večji preglednosti nad
dogajanjem v projektu, olajša proces posredovanja informacij med sodelujočimi in zagotovi robusten
potek dela. Poleg tega pa služi tudi kot arhiv za že izvedene projekte.
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