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G e o M a G a z y n

T o hasło, które zachęca do 
jak najszerszego wykorzys-

tywania danych cyfrowych 
w procesach projektowania, 
konstruowania i eksploatacji 
infrastruktury. Geologia, geo-
dezja, modelowanie obiektów 
budowlanych, a także instala-
cji technologicznych w energe-
tyce, przemyśle procesowym 
– wszędzie tam praca z wyko-
rzystaniem danych cyf rowych 
zapewnia większą efektyw-
ność i stymuluje rozwój. 
Bentley Systems jest jedną 
z niewielu światowych firm 
posiadających unikatowy sys-
tem kilkudziesięciu progra-
mów wspierający ideę Going 
Digital! Tworzą ten system 
aplikacje do projektowania, 
ale także złożone inżynierskie 

Going digital!
programy i usługi obliczenio-
we w chmurze.

T radycyjnie na jesieni, w tym 
roku w Londynie, odbyło 

się światowe spotkanie użyt-
kowników oprogramowania 
Bentley Systems – konferencja 
„Year in Infrastructure”. Pod-
czas tego wydarzenia zapre-
zentowano i nagrodzono naj-
bardziej innowacyjne projekty 
zrealizowane z wykorzystaniem 
technologii Bentley Systems, 
a także przedstawiono kierunki 
rozwoju naszego oprogramo-
wania i najnowsze akwizycje 
uzupełniające funkcjonalnoś
ciami ofertę Bent ley. Dzisiaj 
prezentujemy jedną z nowoś
ci – aplikację do symulacji ru-
chu pieszych LEGION. Umożli-

wia ona symulowanie interakcji 
pieszych ze sobą nawzajem 
i  z  przeszkodami fizycznymi 
oraz zachowania w miejscach 
pub licznych, np. podczas ruchu 
i ewakuacji.
Natomiast standardem stały się 
już kontenery iModel Bent leya 
do prezentacji cyf rowych mode-
li inżynierskich. Podczas konfe-
rencji w Londynie firma Bentley 
Systems ogłosiła udostępnie-
nie biblioteki open source dla 
języka JavaScript – iModel.js – 
umożliwiającej tworzenie reali-
stycznych połączeń z cyfrowymi 
bliźniakami infrastruktury. 

Z a nami kolejny rok wspól-
nego tworzenia otacza-

jącej nas infrastruktury. Przez 
Państwa – naszych użytkow-

ników – jako jej projektantów, 
wykonawców i operatororów, 
oraz przez Bentley Systems jako 
dostawcę narzędzi do kreowa-
nia i realizacji zarówno podsta-
wowych, jak i najbardziej inno-
wacyjnych rozwiązań. Życzymy, 
byśmy w kolejnym roku mieli 
możliwości podejmowania i re-
alizowania śmiałych wyzwań, 
a pomyślność naszych rodzin 
i najbliższych temu sprzyjała. 
Wesołych Świąt i Do Siego 2019 
Roku!

Mirosław Pawelec

K ontenery iModel firmy 
Bentley stały się standar-

dem do prezentacji cyfrowych 
modeli inżynierskich. Usługa 

Biblioteka iModel.js
 już dostępna!

iModelHub zarządza kontene-
rem iModel jako rozproszoną 
bazą danych z wewnętrznym 
rejestrem zmian – umożliwia-
jącą dostosowywanie, ocenę 
i dostępność komponentów 
cyf rowych – stanowiąc pod-
stawę cyfrowego bliźniaka in-
frastruktury.
Biblioteka iModel.js to kom-
pleksowy zbiór pakietów ję-

n Biblioteka iModel.js jest fundamentem usług 
iTwin, ogłoszonych właśnie przez firmę Bentley 
Systems. Łączą one usługę iModelHub, modelo-

wanie rzeczywistości i technologie oprogramowania za-
pewniającego dostępność w sieci w połączonym środo-
wisku danych (CDE) w zakresie inżynierii infrastruktury.

dokończenie na s. 37
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L EGION to zweryfikowa-
ne naukowo oprogramo-

wanie dokładnie symulują-
ce i analizujące krok po kroku 
przemieszczanie się ludzi przez 
stacje kolejowe i stacje metra, 
stadiony, centra handlowe czy 
lotniska. Projektanci i zarządza-
jący przestrzenią publiczną wy-
korzystują je do modelowania, 
testowania i realizacji strategii 
z zakresu eksploatacji prze-
strzeni handlowych, znajdowa-
nia drogi, zarządzania tłumem 
oraz bezpieczeństwa. Symula-
cje w oprogramowaniu LEGION 
bazują na badaniach zachowa-

LeGIoN
 – symulacja
 ruchu pieszych
n Nowe narzędzia do symulacji LEGION w połączeniu z oprogramowaniem 

OpenBuildings Station Designer umożliwiają kompleksowe modelowanie ru-
chu pieszych na potrzeby projektów infrastrukturalnych.

nia ludzi w rzeczywistych sytu-
acjach. Ponieważ uwzględnia-
ją indywidualne podejmowanie 
decyzji, sposoby powstawania 
tłumu i wzorce ruchu wyłaniają 
się naturalnie.

>Pełne modelowanie
Z aplikacji LEGION korzysta po-
nad połowa z 40 największych 
agencji transportowych na 
świecie. Powiększa ona kom-
pleksowe środowisko do mode-
lowania firmy Bent ley Systems 
o cyfrowe procesy umożliwiają-
ce badanie i weryfikowanie sce-
nariuszy ruchu pieszych.

LEGION pozwala na symulo-
wanie interakcji pieszych ze 
sobą nawzajem, z przeszko-
dami fizycznymi (w tym sa-
mochodami), a także symulo-
wanie zachowania np. podczas 
ewakuacji w miejscach publicz-
nych (stacjach kolejowych, lot-
niskach, stadionach, wieżow-
cach czy na ulicy).
Narzędzia do symulacji LE-
GION wraz z oprogramowa-
niem OpenBuildings Designer 
(dawniej AECOsim Building De-
signer) firmy Bentley umożli-
wiają architektom i inżynierom 
uwzględnienie ruchu pieszych 

podczas tworzenia kolejnych 
koncepcji projektowych. Za-
pewniają m.in. pełne mode-
lowanie zachowania i prze-
mieszczania się pieszych z i do 
pociągów, peronów i stacji.

>Lepsze dycyzje
Ruch pieszych i jego nasilenie 
stanowią istotne zagadnienia 
podczas planowania i eksplo-
atacji infrastruktury. Wyko-
rzystanie możliwoś ci aplikacji 
LEGION w kompleksowym śro-
dowisku do modelowania firmy 
Bent ley pozwoli na podejmo-
wanie lepszych decyzji w celu 
usprawnienia ruchu pieszych 
i zwiększenia ogólnego bez-
pieczeństwa. Ruch pieszych po-
winien być podstawowym kry-
terium podczas projektowania 
takich obiektów, jak stacje ko-
lejowe czy lotniska, które z de-
finicji mają służyć potrzebom 
pieszych.

>Integracja
Teraz Bentley dostarcza pro-
jektantom, inżynierom i właś
cicielom infrastruktury aplika-
cję do symulacji ruchu pieszych 
zintegrowaną z wiodącymi na 
rynku rozwiązaniami z zakre-
su modelowania projektowe-
go. Dzięki temu Bentley może 
rozwijać wizję „Science in Mo-
tion” w kierunku komplekso-
wego zastosowania symulacji 
ruchu pieszych – od planowa-
nia strategicznego i kapitało-
wego infrastruktury, przez jej 
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zyka JavaScript opartych na 
najbardziej otwartych, popu-
larnych i elastycznych standar-
dach tworzenia nowoczesnych 
usług w chmurze i aplikacji in-
ternetowych. Została napisa-
na w języku TypeScript i wyko-
rzystuje otwarte technologie, 
w tym SQLite, Node.js, NPM, 
WebGL, Electron, Docker, Ku-
bernetes i oczywiście HTML5 
oraz CSS. Ta sama baza kodu 
umożliwia tworzenie zarówno 
usług w chmurze, jak i aplika-
cji internetowych, mobilnych 
i desk topowych. Kod źródłowy 
jest dostępny w serwisie Git
Hub, a jego dystrybucja pod-
lega licencji MIT. 

D zięki bibliotece iModel.js 
można w łatwy sposób 

opracować interfejs interneto-
wy wyświetlający interaktyw-
ne widoki „nD” (1D, 2D, 3D, 
4D itd.) kontenerów iModel, 
które są tworzone i synchroni-

zowane z wykorzystaniem pli-
ków obsługujących technologię 
BIM i innych cyfrowych modeli 
inżynierskich, a także danych 
utworzonych bezpośrednio za 
pomocą biblioteki iModel.js. 
Te same widoki mogą również 
obejmować kontekst cyfrowy 
(rzeczywisty), dane z czujników 
rejestrowane w czasie rzeczy-
wistym i inne dane ze źródeł 
i analiz przedsiębiorstwa. Po-
nieważ kontener iModel jest 
synchronizowany przez usługę 
iModelHub, zawsze odzwiercie-
dla najnowsze aktualizacje od 
wszystkich uczestników projek-
tu, którzy dzięki temu mogą wi-
zualizować i analizować zmiany 
między punktami w czasie lub 
między wersjami. Ponadto tyl-
ko użytkownicy i aplikacje z au-
toryzacją właściciela kontene-
ra iModel (za pośrednictwem 
usługi iModelHub) mogą uzys
kać do niego dostęp poprzez 
bibliotekę iModel.js.
Biblioteka ta daje możliwość 
wdrożenia technologii po-

zwalającej na zaangażowanie 
wszystkich interesariuszy pro-
jektu, rozszerzając wizjonerską 
technologię usługi iModelHub. 
Możemy udostępnić złożone 
informacje o projekcie w spo-
sób, który jest użyteczny i roz-
szerzalny za pośrednictwem 
chmury i w kontekście mode-
lu 3D. Ponadto możemy to zro-
bić w sposób uwzględniający 
zmiany zachodzące w miarę 
postępów realizacji projektu. 
Biblioteka została opracowa-
na z wykorzystaniem nowo-
czesnej i wysoce przenośnej 
technologii internetowej.

J esteśmy przekonani, że bi-
blioteka iModel.js jest naj-

bardziej otwartym, produktyw-
nym, intuicyjnym i wydajnym 
środowiskiem programistycz-
nym dla projektów kapita-
łowych i infrastrukturalnego 
majątku trwałego, jakie było 
kiedykolwiek dostępne. Dzięki 
bibliotece iModel.js dopraco-
wane i powszechnie stosowa-

ne technologie do tworzenia 
usług w chmurze i  aplikacji 
internetowych umożliwiają 
wykorzys tanie rzeczywistości 
fizycznej i wirtualnej w cyfro-
wych bliźniakach niemal bez 
przeszkód. Udostępniając bi-
blioteki, których używamy 
do tworzenia naszych usług 
w  chmurze  iTwin, w posta-
ci open source, spodziewamy 
się wesprzeć rozwój istotne-
go i żywego ekosystemu in-
nowacji.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems

dokończenie ze s. 35

Aplikacja LEGION oferuje m.in. następujące symulacje: interakcje pieszych ze sobą, pojazdami i innymi przeszkodami fizycznymi, przemieszczanie się i ewa-
kuacja w miejscach publicznych, takich jak stacje kolejowe, lotniska, areny sportowe i wysokie budynki

projektowanie, po remonty 
i eksploatację majątku trwa-
łego.

>Ogromny potencjał
– Zespół ds. przestrzeni miej-
skiej w brytyjskiej firmie 
AECOM od ponad 10 lat wy-
korzystuje oprogramowanie 
LEGION w różnych krajowych 
i międzynarodowych projek-

tach z zakresu modelowania 
ruchu pieszych – mówi Samya 
Ghosh, dyrektor ds. przestrze-
ni miejskich, regionalny dy-
rektor ds. transportu (Europa, 
Bliski Wschód, Indie i Afryka). 
– Modelowanie to służy przede 
wszystkim do gromadzenia da-
nych umożliwiających szerszą 
ocenę istniejących i propono-
wanych projektów w zakre-

sie infrastruktury kolejowej 
i pub licznej, ośrodków spor-
towych i ważnych wydarzeń, 
a także w zakresie planowa-
nia i modernizowania dużych 
obiektów. Aplikacja LEGION 
jest powszechnie używana 
do modelowania mikrosymu-
lacji ruchu pieszych, które na-
si specjaliś ci wykorzys tują do 
analizowania i opracowywa-

nia projektów i planów głów-
nych. W naszych ostatnich pro-
jektach coraz bardziej istotne 
było integrowanie modelowa-
nia ruchu pieszych z BIM, dla-
tego uważam, że połączenie 
firm Bentley i LEGION stworzy 
ogromny potencjał – podkreśla 
Samya Ghosh.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems
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