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M
e to do lo gia BIM (w ro zu mie niu ko lej ne go roz wi -
nię cia akro ni mu ja ko Bu il ding In for ma tion Ma -
na ge ment) wy ma ga za pew nie nia współ pra cy
mię dzy wie lo ma part ne ra mi współ two rzą cy mi

mo de le da nych. Cy fry za cja pro ce sów re ali zo wa nych w trak -
cie cy klu ży cia bu dyn ku, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
okre su pro jek to wa nia i bu do wy wymaga spraw nej ko mu ni ka -
cji bez ogra ni czeń wy ni ka ją cych z miej sca i cza su. Idea ta jest
bli ska wszyst kim two rzą cym stan dar dy pra cy z BIM, po cząw -
szy od stan dar dów bu il ding Smart (open BIM)  przez stan dar -
dy BIM@SG (BIM in Sin ga pu re) po za pi sy bry tyj skich norm
PAS, w któ rych po ja wia się ter min CDE (PAS 1192-2) – Com -
mon Da ta Envi ron ment, czy li wspól ne śro do wi sko da nych.
Ry nek apli ka cji in for ma tycz nych wspie ra ją cych pro ce sy BIM
sku pia się obec nie na pra cy w chmu rze (ang. clo ud) naj czę ściej
w try bie Sa aS (So ftwa re as a Se rvi ce z ang. opro gra mo wa nie
ja ko usłu ga), re ali zu jąc w mniej lub bar dziej skom pli ko wa ny
spo sób funk cjo nal no ści opi sa ne nor mą PAS.

W ar ty ku le przed sta wio no do świad cze nia zwią za ne z pró -
bą po rów na nia roz wią zań in for ma tycz nych, wspie ra ją cych
za gad nie nia BIM z gru py CDE, do stęp nych na prze ło mie 2017
i 2018 r. Punkt wi dze nia i po trze by są su biek tyw ne i do ty czą
ob sza rów bli skich ge ne ral ne mu wy ko naw cy.

De fi ni cja po trzeb
BIM wy ma ga od śro do wiska in for ma tycz nego ob słu że nia

wie lu róż nych pro ce sów. Oczekiwana jest bez pro ble mo wa ko -
mu ni ka cja mię dzy wszyst ki mi uczest ni ka mi pro ce su bu dow -
la ne go w opar ciu o za ło żo ny obieg do ku men tów/pli ków, w tym
mo de li, i re ali zacja za dań wska za nych dla CDE w nor mach
PAS (rysunek 1), poprzez wy ko rzy stanie np. od po wied nio skon -
fi gu ro wa nego opro gra mo wa nia EDM (Elec tro nic Do cu ment
Ma na ge ment – elek tro nicz ne za rzą dza nie do ku men ta mi).

W sfe rze in dy wi du al nych po trzeb zwią za nych z pro jek to wa -
niem, bu do wą i okre sem eks plo ata cji/gwa ran cji wy róż nia się:

● moż li wość jak naj bar dziej au to ma tycz ne go uzu peł nia -
nia po za gra ficz nych in for ma cji o da ne uzy ski wa ne w trak -
cie pro jek to wa nia, ak cep ta cji ma te ria łów, wy bo ru wy ko -
naw ców i do staw ców. W więk szo ści przy pad ków da ne te
po win ny móc być wy ko rzy sta ne tak że w okre sie gwa ran -
cji/użyt ko wa nia (BIM 7D). Bar dzo waż na jest mi ni ma li za -
cja po wta rza nia czyn no ści w róż nych sys te mach (po szu ki -
wa nie kon wer gen cji – zbież no ści) oraz mi ni ma li za cja re -
dun dan cji da nych. W ar ty ku le funk cjo nal ność tę okre ślać się
bę dzie ja ko CDE

2
(śro do wi sko za pew nia ją ce moż li wość

uzu peł nia nia i udo stęp nia nia da nych na wie lu eta pach i po -
zio mach re ali za cji pro jek tu);

● ob słu gi wa nie pro ce sów zwią za nych z pro wa dze niem bu -
do wy. Moż li wość pro jek to wa nia/pro gra mo wa nia po szcze gól -
nych faz re ali za cji bu dyn ku, ta kich jak or ga ni za cja pla cu bu -
do wy, wi zu ali za cja bu do wy w cza sie (BIM 4D), moż li wość
pre zen to wa nia da nych zwią za nych z za so ba mi, w tym kosz -
ta mi (BIM 5D), ob słu ga do staw ma te ria łów. W ar ty ku le funk -
cjo nal ność tę okre ślać się bę dzie ja ko BIM@Bu do wa;

● moż li wość two rze nia i ob słu gi zda rzeń na pla cu bu do -
wy (z ang. Is sue lub Pin) wraz z pro ce do wa niem w usta lo -
nym obie gu. Przy kła da mi mo gą być li sty kon tro l ne, for mu -
la rze, do ku men ty BHP itp. Isto tą ob słu gi po win no być nie tyl -
ko roz wią za nie kon kret ne go pro ble mu, ale tak że po zo sta wie -
nie in for ma cji (da nych) w od nie sie niu do obiek tu/obiek tów
i ro dzi ny/ty pu. W ar ty ku le funk cjo nal ność tę okre ślać się bę -
dzie ja ko PIN.

Oce nio ne zo sta ły kosz ty użyt ko wa nia, a tak że po ten cjał
ewen tu al nej współ pra cy i moż li wo ści do sto so wa nia opro gra -
mo wa nia do in dy wi du al nych po trzeb/wy ma gań.

Wy bór do stęp nych roz wią zań
Spe cy fi ką du żych/kosz tow nych przed się wzięć bu dow la -

nych jest zde cy do wa na nie chęć do wdro że nia roz wią zań, któ -
re nie ma ją wie lu po zy tyw nych do świad czeń lub do star cza -
nych przez sze rzej nie zna nych twór ców. W przy pad ku tak za -
ry so wa nych za ło żeń w fir mie War bud sku pi li śmy się na ofer -1) WARBUD SA; jacek.boruc@warbud.pl

DOI: 10.15199/33.2018.07.22

Common Data Environment (CDE) 
– poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM

inż. Jacek Boruc1)

Rys. 1. Za rzą dza nie da ny mi i do ku men ta mi na plat for mach CDE
wg PAS 1192:2007
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cie dwóch czo ło wych do staw ców sys te mów EDM – glo bal -
ne go do staw cy opro gra mo wa nia AEC (Ar chi tec tu re, En gi ne -
ering & Con struc tion) oraz do staw cy z gru py Vin ci – jed ne -
go z naj więk szych na świe cie kon cer nów w sek to rze bu dow -
nic twa i usług po wią za nych, w któ re go skład wcho dzą m.in.
Vin ci Con struc tion, War bud SA, Si xens Di gi tal Si te. Oce -
na za pro po no wa nych roz wią zań wią za ła się nie tyl ko z po zna -
niem i pró bą ich zro zu mie nia, ale tak że z ich prze te sto wa niem
przez wy ty po wa ne ze spo ły pro duk cyj ne (rysunek 2). W ar ty -
ku le nie bę dę po da wał nazw pro duk tów, lecz sku pię się na
za ob ser wo wa nych ten den cjach.

EDM
Obieg do ku men tów two rzo ny w śro do wi skach Sa aS cha rak -

te ry zu je się pew ną spe cy fi ką zwią za ną z za pew nie niem do stę -
pu do da nych w kon tek ście praw, w tym li cen cji, opłat, od po -
wie dzial no ści. Tyl ko je den z do staw ców gwa ran to wał sys te -
mo wą moż li wość do stę pu do wpro wa dzo nych i pro ce do wa -
nych in for ma cji tak że po cof nię ciu zgód przez stro nę ini cju -
ją cą i opła ca ją cą usłu gę Sa aS. Jest to o ty le istot ne, że po szcze -
gól ni uczest ni cy pro jek tu z chwi lą utra ty do stę pu do plat for -
my mo gą mieć pro ble my z in for ma cja mi o po dej mo wa nych
de cy zjach z prze szło ści. Ar chi wi za cja kom ple tu da nych
na wła sny uży tek w te go ty pu roz wią za niach jest prak tycz nie
nie moż li wa. W po szcze gól nych sys te mach za sa dy de fi nio wa -
nia i ak cep ta cji obie gu do ku men tów są róż ne i na le ży na to
zwró cić szcze gól ną uwa gę. O ile oba wspo mnia ne roz wią za -
nia wy ro słe z ob słu gi do ku men tów moż na uznać za funk cjo -
nal ne, to już roz wią za nia two rzo ne na ba zie ob słu gi mo de li
BIM ma ją znacz nie mniej do za ofe ro wa nia. Pro ce do wa ne do -
ku men ty nie mo gą od wo ły wać się do kon kret nych obiek tów
lub ro dzin/ty pów z mo de lu, nie da jąc szans roz sze rze nia in -
for ma cji o tak uży tecz ne da ne, jak np. in struk cje ob słu gi, kar -
ty tech nicz ne, ak cep ta cje ma te ria ło we, pro to ko ły od bio ru.
W przy pad ku list kon tro l nych lub for mu la rzy mo że my ad mi -
ni stra cyj nie wpro wa dzić da ne do staw ców lub wy ko naw ców,
jed nak syn chro ni za cja z sys te ma mi ERP (ang. en ter pri se 
re so ur ce plan ning – pla no wa nie za so bów przed się bior -
stwa)/CRM (ang. cu sto mer re la tion ship ma na ge ment – za -

rzą dza nie re la cja mi z klien ta mi) wy ma ga kosz tow nej i in dy -
wi du al nej in te gra cji. 

Po mi mo wy mie nio nych man ka men tów na le ży pod kre ślić,
że moż li wość za pa no wa nia nad ko re spon den cją i do ku men -
ta cją w jed nym sys te mie, w po wią za niu z ele men tar ną chę cią
do współ pra cy ze stro ny wszyst kich uczest ni ków, mo że po -
wo do wać i po wo du je naj więk sze na ma cal ne zy ski w trak cie
pro wa dze nia bu do wy. Przy kła dem są moż li wo ści ła twe go wy -
szu ka nia ostat nich/ak tu al nych wer sji ry sun ków, usta la nia
stron i przy czyn opóź nień w po dej mo wa niu de cy zji.

CDE
2

Re ali za cja in we sty cji w opar ciu o mo de le BIM stwarza ko -
niecz ność sta łe go ich ak tu ali zo wa nia lub uzu peł nia nia o in for -
ma cje. Da ne, w szcze gól no ści po za gra ficz ne, są ele men tem
mo de li lub mu szą być ma ga zy no wa ne po za ni mi. W przy pad -
ku obec nie do stęp nych funk cji opro gra mo wa nia ak tu ali za cje
mo gą być wpro wa dza ne bez po śred nio w mo de lach lub im por -
to wa ne z róż ne go ro dza ju ar ku szy po wią za nych z ni mi. Jak już
wspo mnia no, plat for my EDM nie umoż li wia ją ak tu ali zo wa nia
da nych w ist nie ją cych mo de lach. Sy tu acja ta po wo du je ko -
niecz ność bu do wa nia nie za leż nych sys te mów i mo zol ne two -
rze nie za sad mi gra cji i uzu peł nia nia in for ma cji w spo sób obar -
czo ny ry zy kiem błę du. Na ryn ku jest co raz wię cej plat form
umoż li wia ją cych prze cho wy wa nie i udo stęp nia nie do dat ko -
wych właściwości w re la cji do mo de li BIM, jed nak naj czę ściej
wią żą się one z kon kret ną usłu gą, jak np. ska no wa nie, pra ca ma -
szyn. Wśród te sto wa nych roz wią zań ofer ta jed ne go do staw cy
opro gra mo wa nia do pro jek to wa nia umoż li wia ła czę ścio wą re -
ali za cję po trzeb fir my War bud. Na le ży pod kre ślić, że od chwi -
li roz po czę cia prac zwią za nych z wy bo rem roz wią za nia opty -
mal ne go dla ge ne ral ne go wy ko naw cy, li sta do stęp ne go na ryn -
ku opro gra mo wa nia po więk szy ła się la wi no wo i obec nie pró -
ba po zna nia i prze te sto wa nia pro po zy cji do stęp nych na eu ro -
pej skim ryn ku jest bar dzo trud na. Ob ser wa cja roz wo ju te go ty -
pu usług/apli ka cji wska zu je na do strze że nie przez ry nek in for -
ma tycz ny po ten cja łu kry ją ce go się w gra ficz nej pre zen ta cji da -
nych (mo de le 3D, w tym usłu gi VR (vir tu al re ali ty – wir tu al -
na rze czy wi stość; ob raz two rzo ny z wy ko rzy sta niem np. spe -
cjal nych oku la rów) i AR (au gmen ted re ali ty – rze czy wi stość
roz sze rzo na; ob raz rze czy wi sty z ele men ta mi ob ra zu wir tu al -
ne go)) i otwie ra nia się na moż li wo ści pra cy z mo de lem. 

BIM@Bu do wa
Pro ces re ali za cji bu do wy wią że się z wie lo ma in for ma cja -

mi, któ rych po wią za nie z mo de lem wy da je się na tu ral ne.
W za leż no ści od spo so bu re ali za cji pro jek tu da ne te mo gą
być in te re su ją ce dla jed ne go lub wie lu uczest ni ków, np. da ne
z za kre su 4D, tj. po wią za nie po szcze gól nych obiek tów mo de -
lu z in for ma cją o cza sie (np. cza sie do sta wy, wbu do wa nia,
uru cho mie nia, gwa ran cji), mo gą słu żyć pla no wa niu efek tyw -
ne go wy ko rzy sta nia de sko wa nia w trak cie wy ko ny wa nia ro -
bót żel be to wych (tzw. ro ta cja), być wi zu ali za cją har mo no -
gra mu lub słu żyć ja ko źró dło da nych w trak cie użyt ko wa nia
obiek tu (gwa ran cja lub FM – ang. fa ci li ty ma nag ement – dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu wspo ma ga nie i po pra wę efek tyw no ści
pod sta wo wej dzia łal no ści, w tym wy pad ku pro ce su za rzą dza -

Rys. 2. Wi dok ekra nu urzą dze nia prze no śne go z apli ka cji 
Si xen se Di gi tal Si te
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nia bu dyn kiem w trak cie eks plo ata cji). Nie licz ne z te sto wa -
nych plat form prze wi du ją i wspo ma ga ją ten okres FM w cy -
klu ży cia budynku. Do stęp do mo de lu, przy go to wa nych na je -
go pod sta wie ry sun ków i de ta li 2D lub za gnież dżo nych lin -
ków do szcze gó ło wych do ku men ta cji 2D jest moż li wy tyl ko
w czę ści roz wią zań. Pro ces wpro wa dza nia do ku men ta cji w ce -
lu uży cia jej na pla cu bu do wy rzad ko jest w peł ni in tu icyj ny
i nie wy ma ga ją cy ko rzy sta nia z usług ad mi ni stra to ra plat for -
my lub do dat ko wych prze ró bek for ma tów. Funk cjo nal ność
BIM@Bu do wa jest sto sun ko wo no wym kie run kiem bę dą cym
od po wie dzią na wy ma ga nia firm re ali zu ją cych pra ce bu dow -
la ne. Do świad cze nie wska zu je, że spo so by or ga ni za cji (przy -
go to wa nia) prac w po szcze gól nych przed się bior stwach po -
mi mo po dob nych efek tów koń co wych mo gą róż nie wy glą dać.

PIN
Two rze nie ar ku szy kon tro l nych, for mu la rzy i re je stra cja zda -

rzeń to usłu ga ofe ro wa na przez więk szość obec nych na ryn ku do -
staw ców i ist nie ją ca we wszyst kich roz wią za niach te sto wa nych
przez War bud. Ana li zo wa ne roz wią za nia ba zu ją na po dob nej za -
sa dzie, ofe ru jąc wpro wa dze nie in for ma cji w upo rząd ko wa ny
spo sób (opa trzo ne wcze śniej przy go to wa ny mi in dek sa mi, ta ki -
mi jak na zwa do staw cy, lo ka li za cja, typ zda rze nia itp.) z moż li -
wo ścią od wo ła nia do miej sca na pla nie lub w mo de lu (lecz bez
moż li wo ści przy pi sa nia do kon kret nych obiek tów, ro dzin/ty pów)
oraz ma te ria łów do dat ko wych, jak zdję cia, fil my, do ku men ty.
Da ne te mo gą być pro ce do wa ne i ana li zo wa ne na wie le wcze -
śniej usta lo nych spo so bów. Do naj po pu lar niej szych na le ży moż -
li wość po wia da mia na w obie gu elek tro nicz nym wy bra nej gru py
użyt kow ni ków, bu do wa nie ra por tów w od nie sie niu do cza su
i ocze ki wa nej wła ści wo ści (np. ze sta wie nie licz by/ty pu uste rek
w kon tek ście kon kret nych wy ko naw ców z uwzględ nie niem sta -
tu su). Usłu ga ta, po mi mo oczy wi stych moż li wo ści, nie ofe ru je
tak że uzu peł nie nia mo de lu o te in for ma cje. Wpro wa dza nie i przy -
go to wy wa nie for mu la rzy jest sto sun ko wo pro ste oraz in tu icyj ne
i mo że być wy ko ny wa ne przez upraw nio nych użyt kow ni ków
(naj czę ściej nie jest ko niecz na asy sta ze stro ny fir my ofe ru ją cej
da ną plat for mę) z uży ciem prze glą dar ki in ter ne to wej bez wska -
za nia kon kret ne go sys te mu ope ra cyj ne go. Ina czej przed sta wia się
sy tu acja zwią za na z pra cą na przy go to wa nych for mu la rzach.
Ogra ni cze niem jest nie tyl ko wiel kość ekra nu urzą dze nia, na któ -
rym chce my wpro wa dzać da ne, wy po sa że nie w ta kie ele men ty,
jak apa rat fo to gra ficz ny, róż ne go ro dza ju czyt ni ki (jak np. RFID
– ang. Ra dio -fre qu en cy iden ti fi ca tion – uzy ski wa nie da nych z ze -
wnętrz ne go urzą dze nia  za po mo cą fal ra dio wych), ale tak że lub
przede wszyst kim sys tem ope ra cyj ny. Do stęp ne sys te my ope ra -
cyj ne, jak iOS lub An dro id, dla któ rych de we lo pe rzy opra co wu -
ją apli ka cje ob słu gu ją ce for mu la rze, nie ofe ru ją  ła twej zmia ny
użyt kow ni ka, a to utrud nia wy ko rzy sty wa nie urzą dzeń przez róż -
ne oso by (kwe stia iden ty fi ko wa nia ro li oso by w stwo rzo nym
pro ce sie dla da ne go for mu la rza). Więk szość urzą dzeń mo bil -
nych nie jest przy go to wa nych do pra cy w trud nych wa run kach
bu dow la nych i ko niecz na jest ich roz bu do wa o kosz tow ne etui.

Pod su mo wa nie
Opra co wa ne przez War bud za ło że nia prak tycz ne go te stu oka -

za ły się trud ne do utrzy ma nia. W kon kret nych in we sty cjach nie

uda ło się, z uwa gi na ułom no ści opro gra mo wa nia, ogra ni cze -
nia sprzę to we i moż li wo ści za an ga żo wa nia ka dry, do trzy mać
ide ali stycz nie sfor mu ło wa nych ram pro jek tu. Pod ję te wy zwa -
nie po zwo li ło jed nak zdo być kon kret ne umie jęt no ści i zna jo -
mość po szcze gól nych apli ka cji, da jąc moż li wość pod ję cia rze -
czo wej dys ku sji do ty czą cej po trzeb w zde rze niu z ocze ki wa nia -
mi w sto sun ku do BIM i plat form CDE

2
. Na po tka ne ogra ni cze -

nia wska za ły tak że ko niecz ność nie ogra ni cza nia się do uzna -
nych i po pu lar nych roz wią zań, ale szu ka nia al ter na ty wy. Śro -
do wi ska w ar ty ku le okre śla ne ja ko CDE

2
i BIM@Bu do wa są

na po cząt ko wym eta pie roz wo ju, a za tem w przy szło ści moż -
na się spo dzie wać zwięk sze nia licz by pro po zy cji te go ty pu, ge -
ne ro wa nych przez po pu lar ne obec nie start -upy. Róż no rod ność
po my słów i roz wią zań w tym za kre sie praw do po dob nie do -
pro wa dzi to stwo rze nia pew nych ście żek, któ re sta ną się stan -
dar da mi. Ogra ni cze niem w roz wo ju jest ogrom na nie chęć
do wy mia ny in for ma cji  mię dzy róż ny mi apli ka cja mi. 

Wszyst kie te sto wa ne przez War bud plat for my umoż li wia -
ły ob słu gę wie lu in we sty cji wraz ze wspól nym ich za rzą dza -
niem. Te go ty pu roz wią za nie jest wła ści we z punk tu wi dze -
nia przed się biorstw mo gą cych zde cy do wać się na wy bór jed -
no li tej plat for my do wszyst kich swo ich in we sty cji. Ko niecz -
ność ko rzy sta nia z róż nych sys te mów w za leż no ści od ob słu -
gi wa nej in we sty cji ge ne ru je kło po ty zwią za ne z za rzą dza -
niem da ny mi czy szko le nia mi pra cow ni ków. Wy da je się, że
przy szło ścią jest po szu ki wa nie jed no li te go spo so bu wy mia ny
istot nych da nych  mię dzy po szcze gól ny mi plat for ma mi, nie
ogra ni cza jąc się do da nych za war tych w mo de lu (co mo że
w du żej mie rze za pew nić for mat IFC). Ogrom ną po mo cą mo -
że być roz wój otwartego for ma tu BCF (BIM Col la bo ra tion
For mat – for mat wy mia ny da nych opar ty na for ma cie XML,
stwo rzo ny i roz wi ja ny od 2013 r.) roz wi ja ny wraz z for ma tem
IFC przez or ga ni za cję bu il ding Smart.

Prak tycz ne pró by sprawdzenia dzia ła nia opro gra mo wa nia
są istot nym, choć nie ta nim  roz wią za niem, za rów no z uwa gi
na kosz ty uży cia plat form (pro du cen ci chęt nie i nie od płat nie
przed sta wią moż li wo ści ofe ro wa nych sys te mów w zna nym
so bie śro do wi sku i w kon tro lo wa nych sy tu acjach, natomiast
ko niecz ność skon fi gu ro wa nia in ne go śro do wi ska niż te sto we
po wo du je naj czę ściej za sad ne ocze ki wa nie za pła ty), jak i za -
an ga żo wa nie pra cow ni ków (zmniej sze nie wy daj no ści, za pew -
nie nie wspar cia, ko niecz ność du blo wa nia czyn no ści). 

Koń cząc i pod kre śla jąc su biek tyw ny cha rak ter ar ty ku łu i sfor -
mu ło wa nych wnio sków, pra gnę pod kre ślić po trze bę dia lo gu
w ce lu osią gnię cia ele men tar nej współ pra cy  mię dzy róż ne go
ro dza ju śro do wi ska mi da nych. Cy fry za cja do tych czas ogra ni -
czo na do po szcze gól nych przed się biorstw wraz z roz wo jem
BIM (Bu il ding In for ma tion Ma na ge ment) wy mu sza po szu ki wa -
nie wspól ne go „al fa be tu”. Mam wiel ką na dzie ję, że do sko na łą
plat for mą dla te go ty pu dzia łań mo że stać się or ga ni zo wa ny
pol ski od dział bu il ding Smart („Utwo rzy my od dział bu il ding -
SMART w Pol sce”, „Ma te ria ły Bu dow la ne” nr 1/2018).

Ko or dy na to rem me ry to rycz nym dzia łu BIM W BU DOW NIC TWIE 
jest mgr inż. arch. Le szek Wło chyń ski, MRICS – Czło nek Za rzą-
du Fun da cji na rzecz Utwo rze nia bu il ding SMART Pol ska 
(www.bu il ding smart.org.pl).


