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 1KữQJWLếQEộFủDNKRDKọFNỹWKXật ngày nay đặFELệWOjFiF

YựFứQJGụQJ>@FKẳQJKạn như kiếQtrúc, điệQảQKYjJLảLWUt[iF

địQKUủLURNKRDKọF\Wế, trò chơi điệQWửNỹWKXậWWKLếWNếđô thị
JLiRGục và đào tạRYY…95WạRUDPột môi trườQJP{SKỏQJYjQKậS

F{QJQJKệnhư WKựFWếtăng cườQJWKựFWếảRSKkQWtFKGữOLệXOớQ

vai đượFKỗWUợWK{QJTXDFiFWKLếWEịnhư kính thựFWếảRWDLQJKH

TXảQOमGựiQFảYềFKLSKtOẫQWLến độ0{KuQKWK{QJWLQF{QJWUuQK

thường đượFứQJGụng trong các trườQJKợp như mô phỏQJWuQKKXốQJ

QKậQGạQJKuQKảnh đã góp phầQQkQJFDRKLệXTXảWURQJF{QJWiF

%,0–Building Information Modeling) đượFELết đến như một cơ sở

GữOLệu thông tin đa chiều đang trởWKjQKWLrXFKXẩQFKRWấWFảFiF

giai đoạn trong lĩnh vựF NLếQ WU~F Nỹ WKXậW Yj [k\ GựQJ $(&

JL~S PDQJ P{ KuQK ảo đến ngay trướF Pắt người dùng. Do đó, VR

UủLURWKửQJKLệPJLải pháp hay đào tạROX\ệQWập trướFNKLVửGụQJ
WKựFWế +uQK 

/jPộWWURQJQKữQJF{QJQJKệđột phá, VR đã đượFWKửQJKLệP

$UFKLWHFWXUDO(QJLQHHULQJ&RQVWUXFWLRQ >@%,0NKX\ếQNKtFKFiF

YjứQJGụng đểJLảLTX\ếWFiFWKiFKWKứFWURQJQKLềXGựiQQJjQK$(&

lượQJWốWQKấWWURQJWấWFảcác giai đoạQFủDGựán như tạRGựQJP{

NếOậSNếKRạFKSKiWKLện xung đột, đào tạRYềDQWRjQ1JKLrQFứX

ErQOLrQTXDQWKDPJLDYjFộng tác đểđạt đượFVảQSKẩPYớLFKấW

Kình 3D cho đếQYLệFGùQJP{Kình đótrong giai đoạQWKLếWNế Kồ

sơ bảQYẽ WKLF{QJ TXảQOýNKối lượQJOậSELệQSKáSDQWRàQODR

động…) vàTXảQOýWòDQKà EảRWUìFáFWKLếWEịcơ điện nướF [X\rQ
VXốWYòng đờLFủDF{QJWUìQK

7KựFWếảR 95–9LUWXDO5HDOLW\ KD\FzQJọLOjWKựFWạLảROj

WKXậW QJữ PLrX Wả Pột môi trườQJ P{ SKỏQJ EằQJ Pi\ WtQK P{L

trường này không tĩnh tạLPjFyWKểSKảQứng, thay đổLWKHRमPXốQ

WtQKLệXYjR Fủa ngườLVửGụQJ WK{QJTXDFiFFửFKỉnhư lờLQyL

FKạPYXốt…), điều này xác địQKPột đặFWtQKFKtQKFủa VR đó là tương

>@1KữQJWKiFKWKứFQj\EDRJồPUDTX\ết địQKWURQJTXiWUuQKWKLếW

YềứQJGụQJF{QJQJKệVR trong các giai đoạQNKiFQKDXFủDFiFGự

án AEC đã cho thấ\QKữQJOợLtFKPjứQJGụQJQj\FyWKểPDQJOạL

>@&{QJQJKệ95PDQJOạLKLệXTXảWURQJYLệFNLểPVRiWWLến độGự
án [5] và đào tạRDQWRjQ[k\Gựng [6]. Nó cũng có thểxác địQKFiF

Yấn đềWKLếWNế[7] đểgiúp ngườLGQJKLểu được độSKứFWạSFủDGự
iQFảLWKLệQWKLếWNếKỗWUợYLệFUDTX\ết địQK>@&{QJQJKệ95FXQJ

Fấp môi trường đểFộQJWiFQKLều hơn giữDQKững ngườLWKDPJLDGự

iQ>@YjFKRSKpSKLểu rõ hơn vềFiFWKLếWNếSKứFWạSQJD\ởJLDL
đoạn đầX>@&KtQKVựSKứFWạSFủDFiFGựiQ[k\GựQJOớQGẫn đếQ

WiFWKờLJLDQWKựF1JRjLNKảnăng nhìn (thịJLiF QJKH WKtQKJLiF 

FiFVLQKYLrQFần được đào tạRYjWUDQJEịNỹlưỡQJQKữQJNLếQWKứF

giác khác như ngửL NKứXJLiF QếP YịJLiF 1Kững năm gần đây,

Pềm đượFVửGụQJWURQJFiFGựiQWKựFWế9LệFSKiWWULểQFiFứQJ

Vờ [~FJLiF FiFQKjQJKLrQFứu cũng đã nghiên cứu đểWạRFiFFảP
F{QJQJKệWKựFWếảRWKXK~WVựchú ý ngày càng tăng củDQKLều lĩnh

FầQWKLếWVLQKYLrQFầQSKảLKLểXTX\WUuQKWKLếWEịQềQWảQJYjSKầQ
GụQJ%,0Yj95FyWKểJL~SJLảLTX\ếWQKLềXYấn đềJLiRGục và đào



1KậQQJj\JLảLWUuQKQJj\FKấSQKận đăng
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WạR>@0ộWQJKLrQFứXFủDWạSFKtYjKộLWKảRTXốFWếđã cung cấS

EằQJFKứQJFKRWKấ\YLệFVửGụQJF{QJQJKệVR trong môi trường đào
%ảQJ

WạRFyUấWQKLềXOợLtFK%ảng 1 dưới đây trình bày tóm tắWNếWTXảFủD
FiFQJKLrQFứu đánh giá lợLtFKFủD95PDQJOạL

1KữQJOợLtFKPjF{QJQJKệ95PDQJOại cho ngườLKọF
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4X\WUuQKNếWKợSF{QJQJKệ%,0Yj95



1Jj\nay BIM đượFứQJGụng như là tiêu chuẩQFKRFiFGựiQ

$(&WURQJKầXKếWFiFF{QJW\[k\GựQJ4X\ết địQKVố2500/QĐ77J

QJj\FủD&KtQKSKủYềYLệFSKrGX\ệt đềiQQJKLrQFứXOộ
WUuQK iS GụQJ %,0 WURQJ [k\ GựQJ 4X\ết định 203/QĐ%;' QJj\

FủD%ộ;k\GựQJYềYLệFWKjQKOậS%DQ&KỉđạRWKựFKLệQ
đềiQiSGụQJP{KuQKWK{QJWLQF{QJWUuQK %,0 WURQJKRạt độQJ[k\

GựQJYjTXảQOमYậQKjQKF{QJWUuQK JọLWắWOj%DQ&KỉđạR%,0 FKR

WKấ\YLệFQJKLrQFứXứQJGụQJ%,0WURQJ[k\GựQJOjUấWFầQWKLếW7X\

+uQK+ọc viên được đào tạRVửGụQJPi\[k\GựQJGựDWUrQF{QJ
QJKệ95

Trong đó: Khảnăng họFKỏL /HDUQDELOLW\ OjGễGjQJKọFKỏLNLếQWKứF

.Kảnăng tương tác (Interoperability) là dễdàng tương tác với các đốL

tượng 3D trong môi trườQJ ảR .Kả năng hình duQJ WUựF TXDQ
9LVXDOL]DWLRQ *LốQJYớLWKếJLớLWKựF 5HDO:RUOG FXQJFấSPộWP{

SKỏQJJLốQJWKếJLớLWKậW6ựtương tác (Interaction) khảnăng trao đổL
tương tác vớLJLảQJYLrQYjFiFEạQVLQKYLrQWURQJQKyP6ựViQJWạR
&UHDWLYLW\ QkQJFDRNKảnănJViQJWạR7ạo độQJOựF 0RWLYDWLQJ KọF

QKLrQKầXKết các công ty chưa sửGụQJF{QJQJKệVR. Do đó, việFứQJ
GụQJF{QJQJKệ95FQJYớL%,0FầQWKHRPộWTX\WUuQKFKặWFKẽNqP
WKHRVửGụQJFiFWKLếWEịFKX\rQGụng. Hình 2 dưới đây mô tảTX\WUuQK

NếWKợSF{QJQJKệBIM và VR đểWạRUDPộWVảQSKẩPKRjQFKỉQKFụ

WKểOjứQJGụQJFKạ\WUrQWKLếWEịdi độQJSKKợSYới đối tượQJVử

GụQJOjFiFNỹsư hoặc ngườLGQJFXối. Quy trình này cũng có thểiS

GụQJFKRQKữQJGựán đã ứQJGụQJ%,0YjPXốQWtFKKợSF{QJQJKệ
VR, cũng như giúp sinhYLrQWKDPNKảo đượFNếWKợSFầQWKLết đểEắW

đầXPột đồiQP{QKọF

4X\WUuQKNếWKợp này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đội ngũ thiếW

NếVẽVửGụQJFiFSKầQPềPWKLếWNế'FKX\rQQJLệp như: Revit, 3D

6ựWKRảLPiL &RPIRUW GễGjQJVửGụQJF{QJQJKệ

0D[6NHWFK8S$XWR&DGWKLếWNếP{KuQK'F{QJWrình, căn nhà, việF

QJKệBIM và VR trong công tác đào tạRFKX\rQQJjQK[k\GựQJWổQJ

WKể OựD FKọQ NếW [Xất ra địQK Gạng.FBX, đóng gói kèm các vậW OLệX

Do đó, bài báo nghiên cứXQKữQJKLệXTXảFủDVựNếWKợSJLữDF{QJ

KợSTX\WUuQKNếWKợSJLữDKDLF{QJQJKệQj\&XốLFQJQKyPWiFJLả
cũng xây dựQJWKử QJKLệP PộWứQJ GụQJ FKạ\ WUrQWKLếW Eị di độQJ

JL~SVLQKYLrQWUảLQJKLệm không gian phòng 410A1, trường ĐạLKọF

;k\'ựng trong môi trườQJảRGLFKX\ển xung quanh và tương tác vớL
FiFYậWGụQJQộLWKất trong căn hộ, thay đổi màu sơn tường, màu sơn

này được trao đổi thườQJ[X\rQYới đội ngũ lập trình. Sau đó, họFy
7H[WXUH YjFKX\ển giao cho đội ngũ lậSWUuQK%ằQJFiFF{QJFụOậS

trình như Unity3D hay UnReal, sẽWKLếWOập môi trườQJ95[ửOमFiF

VựNLện tương tác của ngườLGQJWUrQP{KuQKYjKRjQWKLệQVảQSKẩP

TXiWUuQKQj\Jọi là giai đoạQOập trình (giai đoạn 2). Sau đó ứQJGụQJ

được cài đặt trên điệQWKRại di độQJYjWUảLQJKLệPWK{QJTXDNtQKWKựF

QộLWKấW[HPWKrPFiFWK{QJWLQP{KuQK%,07ừđó khảRViWPức độ

WếảRQhư: HTC Vive, Oculus Rift, GearVR. (giai đoạQ 

công tác đào tạR

mô hình BIM vào môi trường VR đó là mộWKệWKốQJ95JồPWKjQK

KjLOzQJFủa sinh viên đểlàm căn cứTX\ết định trướFNKLiSGụQJYjR





Ởgiai đoạQPộWNLếQWKứFTXDQWUọQJFầQSKảLQắm được đó khi đưa

SKầQ SKầQ PềP 6RIWZDUH  SKầQ FứQJ +DUGZDUH  PDQJ OLrQ NếW

ngườLGQJYjứQJGụng. Trong đó 3 thành phầQFKtQKTXDQWUọQJQKấW

OjSKầQPềPSKầQFứQJYjứQJGụQJ
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+uQK4X\WUuQKNếWKợSF{QJQJKệ%,0Yj95





–&iFWKLếWEịđầXYjR ,QSXWGHYLFHV EDRJồPQKữQJWKLếWEịđầXUD

FyNKảnăng kích thích các giác quan đểWạRQrQFảPJLiFYềVựKLệQ

KữXWURQJWKếJLớLảR&KẳQJKạn như màn hình đội đầX+0'FKXộW

FiFWDLQJKHkPWKDQKQổL–YjQKữQJWKLếWEịđầXYjRFyNKảnăng ghi

QKận nơi ngườLVửGụng đang nhìn vào hoặFhướng đang chỉWới, như


+uQK. Olbina hướQJGẫQVLQKYLrQVửGụQJF{QJQJKệ95
WURQJEjLJLảQJFủDPuQK

WKLếWEịWKHRG}LJắn trên đầX KHDGtrackers), găng tay hữXWX\ếQ ZLUH

JORYHV 

–&iFWKLếWEịđầXUD 2XWSXWGHYLFHV JồPKLểQWKịđồKọa (như màn

3KầQPềPSKầQPềPFủDKệWKốQJ95FyF{QJGụQJFKtQKOjWạR

hình, HDM,..) đểnhìn được đối tượQJ'7KLếWEịâm thanh (loa) để

hình 3D sau đó đượFP{SKỏng độQJKọc, độQJOựFKọFYjP{SKỏQJ

giác (Haptic feedback như găng tay,…) đểWạR[~FJLiFNKLVờQắm đốL

KuQKYjP{SKỏng. Các đối tượQJFủa VR đượFP{KuQKKyDWừFiFP{
[ửOमFủa đốLtượQJ[ửlý tương tác ngườLGQJ

3KầQFứQJSKầQFứQJFủDKệWKốQJ95EDRJồP0i\WtQKFyFấXKuQK

đồKọDPạQKPẽFiFWKLếWEịđầXYjR LQSXWGHYLFHV YjFiFWKLếWEịđầX
UD RXWSXWGHYLFHV 

nghe đượF kP thanh vòm (như Hi)L 6XUURXQG %ộSKảQKồL FảP

tượQJ%ộSKảQKồL[XQJOực (Force Feedback) đểWạROực tác động như

khi đạp xe, đi đường xóc,…[11]

ỨQJGụQJứQJGụng sau đó sẽđượFP{SKỏQJWUrQPi\WtQKKRặFFiF

WKLếWEịWK{QJPLQKFấu hình cao giúp ngườLGQJWUảLQJKLệPPộWFiFK

mượt mà như đang đắm chìm trong môi trườQJảR
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 /ợL tFK FủD F{QJ QJKệ BIM và VR trong đào tạo lĩnh vựF [k\

GựQJ

9LệF FKXẩQ Eị VớP FKR VLQK YLrQ Fy đượF QKữQJ NLếQ WKứF Yề

F{QJQJKệđóng vai trò quan trọng cho đội ngũ nhân lựFFKất lượQJFDR

trong lĩnh vựF[k\GựQJVDXQj\+ọFyWKểWUởWKjQKQKững người địQK

hướQJ JLảL TX\ếW QKữQJ Yấn đềYj WKiFK WKứF WURQJ FiF Gự iQ OớQ

1KLềXQKjQJKLrQFứu đã nêXWầPTXDQWUọQJFủDJLiRGụFGựDWUrQ
BIM trong các chương trình liên quan đến AEC. Sacks và Barak [12] đã

WKD\WKếđồKọDNỹWKXậWGkQGụQJWUX\ềQWKốQJFiFNKyDKọFYớL%,0

cho sinh viên năm nhấW$]KDUYjFộQJVự[13] đã kiểPWUDWtQKKLệX

TXảhướQJGẫQ%,0EằQJFiFKNKảRViWQKậQWKứFFủDKọFVLQK+ọđã

FKứQJPLQKFiFK%,0QkQJFDRKLểXELếWFủDVLQKYLrQYềTXảQOमGự
iQ[k\GựQJ7URQJPộWQJKLrQFứu khác, Wong et al. [14] đã nghiên

FứXWuQKWUạng, điểP\ếu, điểPPạQKYjNKảnăng chuyên môn củDJLiR
GụFGựa trên BIM. Peterson et al. [15] đã thêm BIM vào các khóa họF

TXảQOमGựiQ[k\GựQJFủDKọYjFKỉUDFiFK%,0FyWKểKỗWUợvà tăng

cườQJKLểXELếWFủDKọc sinh. Abdirad và Dossick [16] đề[XấWUằQJ%,0
OjPộWP{QKọFFầQWKLết đượFJLảQJGạ\ởtrường đạLKọFYuQKXFầX

7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 

FKX\ển xung quanh mô hình phòng đượFQKyP[ửOमEằQJQJ{QQJữ
OậSWUuQK8QLW\'OjPộWQềQWảQJKỗWUợUấWPạQKPẽFKRFiFWiFYụ

như dựQJKuQK NếW[Xất đồKọD FKRFiFKuQKảQK'KRặF'F{QJ

FụYậWOम WtQKWRiQYjSKiWKLệQYDFKạP kPWKDQKPmQJXồQKuQK

ảnh độQJWUtWXệQKkQWạRSKkQOXồQJWạRGzQJGữOLệX[ửOमTXảQOम
EộQKớGựQJảnh đồWKịYjNếWQốLPạQJứQJGụQJKRjQWKLệQFyWKể

FKạy trên đa nềQ Wảng như: PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, iOS,

$QGURLG:LQGRZV%ODFNEHUU\26;/LQX[WUuQKGX\ệW:HEYjFả
Flash. Dưới đây là mộWYjLKuQKảQKNếWTXảFủDứQJGụQJFKạ\WUrQ

WKLếWEịdi độQJNtQKWKựFWếảo Bobo VR Z6. NgườLVửGụQJFyWKểGL

FKX\ểQWớLQKLềXJyFWURQJSKzQJ[HPWK{QJWLQQộLWKất căn hộ, đổL

màu sơn tườQJEjQJKếQộLWKấW[HPWK{QJWLQYềFiFWKLếWEịđiệQ
nướFẩQVDXEức tườQJ

&K~QJ W{L iS GụQJ Nỹ WKXậW QạS FKồQJ P{ KuQK PRGHO

overloading) khi ngườLGQJFKạm vào icon màu đỏđểxem đườQJGk\

GLệQẩn sau bước tườQJFXQJFấp đúng vịWUtFủDEảQWKLếWNếYjWK{QJ

WLQNỹWKXậWFủDWKLếWEị+uQK ErQWUiL P{WảEức tườQJWKựFWế

KuQK ErQSKải là mô hình kèm đường điện trong môi trườQJ 95NKL

FủDQJjQKYjYuYLệFSKiWWULểQFiFFKLến lược đểFXQJFấS%,0OjSKứF

người dùng đeo kính thựFWếảo. Đểtương tác trong môi trườQJ95

&RORUDGR0ỹ &RORUDGR6WDJH8QLYHUVLW\CSU) đã tài trợcho giáo sư

QKữQJREMHFWFần tương tác, điểPQj\Vẽđược thay đổLWKjQKYzQJ

WạS 0ộW PLQK FKứQJ Qữa đó là vào hè năm 2018, đạL KọF EDQJ

2OELQDYjQKyPQJKLrQFứXFủDF{EộGụQJFụ95QKằPPDQJF{QJ

QJKệWKựFWếảRKỗWUợcông tác đào tạRFủa trường, đặFELệWFK~WUọQJ

FKRVLQKYLrQQJjQKNỹWKXật. Các sinh viên đượFJLDRQKLệPYụđi qua

PộWP{KuQKFk\Fầu trong môi trườQJảRYjQKLệPYụFủDKọOjWuP

NLếPFiFVDLVyWWURQJWKLếWNế2OELQDPRQJPXốQWK{QJTXDYLệFVử

FầQ KLểQ WKị 1 điểP QKỏ GRW  WUrQ JLDR GLệQ VDX đó tương ứQJ YớL
tròn (ring), chúng đượFJọi là “reticles” (Hình 4 trên cùng). Nhóm tác

JLảVửGụQJ0RELOH95,QWHUDFWLRQ3DFNPộWPRGXOHJL~SFKRYLệF[ử

Oम Vự NLệQ FKạP WRXFK  Fủa ngườL dùng lên các đối tượQJ WURQJ95

đượFWKXậQWLện hơn. Hàm process dưới đây sẽxác định đối tượQJFầQ
[ửOमVựNLện (như các icon đổi màu sơn nộWWKấWFiFWKLếWEịtrong căn

GụQJF{QJQJKệ95NK{QJFKỉJL~SVLQKYLrQKLểu sâu hơn vềTX\WUuQK

Kộnhư: máy chiếu, máy tính đểbàn, cây nướFOọc…), di chuyểQUHWLFOH

Wốt hơn khi nhìn vào bảQYẽ'

WUrQNtQKWKựFWếảRWUạQJWKiLULQJVẽSKiWUDVựNLệQ

[k\GựQJPjFzQJL~SKọSKiWKLệQUDQKữQJYấn đềWURQJPộWGựiQ
Như vậ\ Fy WKể WKấ\ UằQJ YLệFNếWKợS JLữD%,0 Yj 95 WURQJ

công tác đào tạRFyWKểPDQJOạLPộWVốOợLtFKQKất địQKFKRVLQKYLrQ
FKX\rQQJjQK[k\Gựng như:
•

7ạRFKRVLQKYLrQVựWzPzKứQJWK~NKLWLếSFậQFiFF{QJQJKệ

PớLWừđó nâng cao hiệXTXảWUX\ền đạWNLếQWKứFVRYớLFiFKGạ\
WUX\ềQWKốQJ

•

Tăng khảnăng tương tác giữDFiFVLQKYLrQWURQJQKyPNKLWKựF
KLệQFKXQJPộWGựán/đồiQKọGễGjQJWKửQJKLệm các phương

iQWKLếWNếkhác nhau trong môi trườQJảRWừđó đánh giá đượF

WtQKKLệXTXảFủDQKữQJJLải pháp đó, điềXPjWKựFWếNKyFyWKể
làm đượF

•

*LảQJYLrQFyWKểSKảQKồLJần như ngay lậSWứFYớLVLQKYLrQWUrQ
P{KuQK%,0WURQJNK{QJJLDQảR

•

7UảLQJKLệPWUựFTXDQP{KuQK%,0JL~SVLQKYLrQWLếSFậQYjKLểX
đượFQKữQJNKiLQLệPSKứFWạSPộWFiFKKLệXTXả

;k\GựQJứQJGụQJWKửQJKLệP
1KyPWiFJLảGựng mô hình BIM phòng 410A1 trường ĐạLKọF

Yj FKX\ển đổL WUạQJWKiL Wừ “dot” sang “ring”, khi ngườL GQJWRXFK

ỨQJGụng đã đượFQKyPWiFJLảWKửQJKLệPYjFKRKRạt độQJ

WốWWUrQFiFWKLếWEịFyFấXKuQKWốLWKLểu như sau: (1) màn hình kích

thướF  LQFKHV    *% 5$0   4XDOFRPP 6QDSGUDJRQ  &38

SURFHVVRU4XDGFRUH*+]  KệđiềXKjQK$QGURLGL26

 MP camera. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho các sinh viên trảLQJKLệP

YjNKảRViWमNLếQSKảQKồLWừKọQKằm có đượFFiFKQKuQNKiFKTXDQ

%ộFkXKỏLFủDFK~QJW{LWậSFKXQJYjRPộWVố\ếXWốVDX  KLểXELếW
YềF{QJQJKệ%,0Yj95  VựKjLOzQJNKLWUảLQJKLệm và tương tác

Yới mô hình BIM trong môi trườQJ95  FảPQKậQNKLVửGụQJWKLếW
EịNtQKWKựFWếảR  %,095JL~SVLQKYLrQtăng khảnăng sáng tạR

WURQJKọFWậS  NKảnăng sẵQVjQJKọFKỏLYjứQJGụQJWKựFWế  

BIM+VR có giúp tăng hiệX TXả OjP YLệF QKyP %ảng 2 dưới đây là
WKốQJNrNếWTXảNKảRViWVLQKYLrQFKX\rQQJjQK[k\GựQJ

'ựDYjRNếWTXảNKảRViWFyWKểWKấ\UằQJSKần đa sinh viên cho

ELếWKọFảPWKấ\KứQJWK~NKLWUảLQJKLệPF{QJQJKệQj\YjQyKRjQ

WRjQNKiFVRYớLQKữQJJuKọthườQJWKấ\WUrQP{KuQK%,0WKXầQW~\

ứQJGụQJJL~SKọKLểu và xem đượFWKLếWNếWUực quan hơn, tuy nhiên

SKảQKồi cũng cho thấ\VửGụQJNtQKWKựFWếảRWURQJWKờLJLDQGjLOj

;k\'ựQJWUrQSKầQPềP5HYLWNếW[Xất ra địQKGạng. FBX, sau đó đưa

NKiNKyFKịX

NLện như chạm thay đổi màu sơn, chạm trên đường điệQPi\FKLếXGL



SKầQPềm Unity 3D đểOậSWUuQKYjP{SKỏng môi trườQJ95FiFVự
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SXEOLFRYHUULGHYRLG3URFHVV ^
*DPH2EMHFWJD]H2EMHFW3UHYLRXV *HW&XUUHQW*DPH2EMHFW 
&DVW5D\)URP*D]H 
WuPYịWUtFủDFiFJDPHREMHFWWURQJNKXQJQKuQ95
*DPH2EMHFWJDPH2EMHFW$W*D]H SRLQWHU'DWDSRLQWHU&XUUHQW5D\FDVWJDPH2EMHFW
.KởLWạRNKRảQJFiFWừNtQKWKựFWếảRWới đối tượng, ban đầu được xác địQKOjIDOVHFKRWớLNKLWuPNLếm đượFVẽthay đổLWUạQJWKiL
LQWHUDFWLYH2EMHFW:LWKLQ'LVWDQFH IDOVH
,IWKHUHLVDJDPHREMHFWDWWKHJD]HSRVLWLRQ
LI JDPH2EMHFW$W*D]H ^
1YU,QWHUDFWLYH2EMHFWLQWHUDFWLYH2EMHFW6FULSW JDPH2EMHFW$W*D]H*HW&RPSRQHQW1YU,QWHUDFWLYH2EMHFW! 
LI LQWHUDFWLYH2EMHFW6FULSW ^
.LểPWUD[HPNKRảQJFiFKJLữDPắWFủa ngườLGQJWớLđối tượng có đủJần đểtương tác đượFKD\NK{QJ
LI 9HFWRU'LVWDQFH JDPH2EMHFW$W*D]HWUDQVIRUPSRVLWLRQ&DPHUDPDLQWUDQVIRUPSRVLWLRQ  LQWHUDFWLYH2EMHFW6FULSWGLVWDQFH LQWHUDFWLYH2EMHFW6FULSWLQWHUDFWLRQ(QDEOHG ^
1ếu đủJầQGểtương tác thì trạng thái đượFWKLếWOậSWUXH
LQWHUDFWLYH2EMHFW:LWKLQ'LVWDQFH WUXH
8SGDWH&XUUHQW2EMHFW 
&ậSQKậWWUạQJWKiLGRWVDQJULQJFủDUHWLFOH
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`
1ếu đối tượng tương tác quá xa
HOVH^
// không đăng ký sựNLện vì ngườLGQJNK{QJFần tương tác mà chỉđang nhìn xa trong không gian VR
+DQGOH3RLQWHU([LW$QG(QWHU SRLQWHU'DWDQXOO 
SRLQWHU'DWD QHZ3RLQWHU(YHQW'DWD HYHQW6\VWHP 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`
`
HOVHLI JDPH2EMHFW$W*D]HOD\HU
 ^
7U\WRILQGDQ ,QWHUDFWLYH8, VFULSW
1YU,QWHUDFWLYH8,LQWHUDFWLYH8,6FULSW JDPH2EMHFW$W*D]H*HW&RPSRQHQW1YU,QWHUDFWLYH8,! 
2EMHFWKDV8,VFULSW
LI LQWHUDFWLYH8,6FULSW ^
$QGLVZLWKLQGLVWDQFH
LI 9HFWRU'LVWDQFH JDPH2EMHFW$W*D]HWUDQVIRUPSRVLWLRQ&DPHUDPDLQWUDQVIRUPSRVLWLRQ  LQWHUDFWLYH8,6FULSWGLVWDQFH ^
LQWHUDFWLYH2EMHFW:LWKLQ'LVWDQFH WUXH
8SGDWH&XUUHQW2EMHFW 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`HOVH^
+DQGOH3RLQWHU([LW$QG(QWHU SRLQWHU'DWDQXOO 
SRLQWHU'DWD QHZ3RLQWHU(YHQW'DWD HYHQW6\VWHP 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`
`
HOVH^
+DQGOH3RLQWHU([LW$QG(QWHU SRLQWHU'DWDQXOO 
SRLQWHU'DWD QHZ3RLQWHU(YHQW'DWD HYHQW6\VWHP 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`
`HOVH^
8SGDWH&XUUHQW2EMHFW 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`
`
HOVH^
8SGDWH&XUUHQW2EMHFW 
8SGDWH5HWLFOH JD]H2EMHFW3UHYLRXV 
`

ERROLV1YU7ULJJHUHG ,QSXW*HW0RXVH%XWWRQ'RZQ  
ERROKDQGOH3HQGLQJ&OLFN5HTXLUHG ,QSXW*HW0RXVH%XWWRQ  
+DQGOHLQSXW
LI ,QSXW*HW0RXVH%XWWRQ'RZQ   ,QSXW*HW0RXVH%XWWRQ  ^
+DQGOH'UDJ 
`HOVHLI 7LPHXQVFDOHG7LPHSRLQWHU'DWDFOLFN7LPHFOLFN7LPH ^
'HOD\QHZHYHQWVXQWLOFOLFN7LPHKDVSDVVHG
`HOVHLI SRLQWHU'DWDHOLJLEOH)RU&OLFN 
 LV1YU7ULJJHUHG__,QSXW*HW0RXVH%XWWRQ'RZQ  ^
1HZWULJJHUDFWLRQ
+DQGOH7ULJJHU 
`HOVHLI KDQGOH3HQGLQJ&OLFN5HTXLUHG ^
&KHFNLIWKHUHLVDSHQGLQJFOLFNWRKDQGOH
+DQGOH3HQGLQJ&OLFN 
`
`
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%ảQJ

.ếWTXảNKảRViWVLQKYLrQVDXNKLWUảLQJKLệPứQJGụQJNếWKợSF{QJQJKệ%,0Yj95
&kX

1ộLGXQJKỏL

KỏL

%ạn đã từQJELết đếQ%,0YjF{QJ



QJKệVR trước đây?



(chưa biếW 



Yj95YjứQJGụQJWURQJF{QJYLệF
WKựFWế"

BIM+VR có giúp tăng khảnăng làm




YLệFQKyP"

10 (đã biếWYề

 UấWKjLOzQJ 

 NKiNKyFKịX 

 NKyFKịX 

 UấWNKyFKịX 

 NK{QJ 

 WUXQJEuQK 

 FảPQKậQFy 

 NKiViQJWạR   UấWViQJWạR 

 NK{QJ 

 FkQQKắF 

 VẽKọF 

 NK{QJ 

 PộWSKầQ 

 NKiKLệXTXả 

 NK{QJNKy

%ạQFyVẵQVjQJKọFF{QJQJKệ%,0



 KjLOzQJ 

.tQKWKựFWếảRNKLVửGụQJFyOjP

ViQJWạRWURQJKọFWậS"



0 (chưa hài lòng)

 NK{QJKjL

%,095FyJL~SEạn tăng khảnăng



5 (đã đượFQJKHYề



 FKỉELếWYề95 

%ạQFyWKấ\KjLOzQJNKLWUảLQJKLệP

EạQNKyFKịX"

0ức động hài lòng/đồQJम



 FKỉELếWYề%,0 

ứQJGụng, các tương tác có dễGjQJ" OzQJ 







FKịX 

FiFF{QJQJKệQj\ 

%,0Yj95 

 FựFNỳKjL
OzQJ 

 UấWNKyFKịX
FKyQJPặW 

 FKắFFKắQ

10 (đã họFYjVẽ

 KLệXTXả 

 UấWKLệXTXả 

KọF 

ứQJGụQJ 

YLệFứQJGụQJ95SKụFYụFKRKRạt động và kinh doanh thì đó chính là

\ếXWốthúc đẩy sinh viên có thêm độQJOựFWuPKLểXYjQJKLrQFứX&iF
F{QJW\WLếSFậQYjứQJGụQJ95VẽWạRUDQKLềXQKXFầXYLệFOjPFầQ

QJXồQ QKkQ OựF Fy NLếQ WKứF FKX\rQ P{Q Yj F{QJ QJKệ OjP FầXQốL
JLữa nhà trườQJYjGRDQKQJKLệp. Do đó, các công ty/doanh nghiệSFy

WKểNếWKợSYới nhà trường, bước đầXWổFKứFFiFEXổLKộLWKảRFKR

WKấ\WầPTXDQWUọQJFủDYLệFứQJGụQJF{QJQJKệnày, đánh giá nhữQJ
OợLtFKPj95PDQJOạLFKRGRDQKQJKLệp, bướFWLếSWKHROjFyWKểKỗ

WUợnhà trường thông qua các gói đầu tư và ngượFOại phía nhà trườQJ

cũng caPNếWYềFKất lượng đào tạRYjNमNếWQKững cơ hộLYLệFOjP
sau khi ra trường dành cho các sinh viên đủđiềXNLện đáp ứQJQKXFầX

F{QJYLệFFủDGRDQKQJKLệp đó. SựNếWKợSQj\PDQJOạLOợLtFKFKRFả
ba bên: nhà trườQJ–GRDQKQJKLệS–VLQKYLrQ


/ờLFảPơn


+uQK6LQKYLrQWUảLQJKLệPP{KuQK%,0TXDứQJGụQJWKựFWếảR




95GRQKyPWiFJLả[k\GựQJ

.ếWOXậQ




7jLOLệXWKDPNKảR


>@

VLQKYLrQFKX\rQQJjQK[k\GựQJ7KựFWếcũng cho thấ\UằQJVựNếW

KợSQj\JL~SVLQKYLrQGễKuQKGXQJYềWKLếWNếhơn, từđó giúp họKLểX

QKữQJSKảQKồLWtFKFựFWKểKLệQởEảng 2. Như vậy, đểcông tác đào

>@

này cũng là mộW\ếXWốY{FQJTXDQWUọQJQếXGRDQKQJKLệp đẩ\PạQK

86$SS–

Noghabaei, M.; Asadi, K.; Han, K. “Virtual manipulation in an immersive

YLUWXDOHQYLURQPHQW6LPXODWLRQRIYLUWXDODVVHPEO\”. In Proceedings of the

&RPSXWLQJLQ&LYLO(QJLQHHULQJ$WODQWD*HRUJLD–-XQHSS
>@

WạRQJXồQQKkQOựFQJjQK[k\GựQJWLếSFậQKLệXTXảF{QJQJKệ95
ErQFạnh nhà trườQJWKuFiFGRDQKQJKLệSWX\ểQGụQJQKkQVựQJjQK

5HDOLW\ %XLOGLQJ ,QIRUPDWLRQ 0RGHOLQJ DQG ,PDJH 3URFHVVLQJ LQ

RIWKH,QWHJUDWHG%XLOGLQJ$PHULFDQ6RFLHW\RI&LYLO(QJLQHHUV5HVWRQ9$

YềGữOLệXYjPụFWLrXFủDGựiQ1KyPWiFJLảcũng xây dựQJPộWứQJ

Gụng VR cho mô hình phòng 410A1. Sinh viên đã trảL QJKLệP Yj Fy

Karji, A.; Woldesenbet, A.; Rokooei, S. “Integration of Augmented

Construction Management: A Content Analysis”. ,Q$(,5HVLOLHQFH

%jLEiRđãQJKLrQFứXYjWổQJKợSQKữQJKLệXTXảFủDYLệFNếW

KợSF{QJQJKệBIM và VR trong công tác đào tạo, đặFELệWGjQKFKR

1JKLrQFứu này đượFWjLWUợEởL%ộ*LiRGục và Đào tạRWURQJ

NKX{QNKổđềiQPmVố&7

>@

–

Chen, H.; Hou, L.; Zhang, G.K.; Moon, S. “Development of BIM, IoT and

AR/VR technologies for fire safety and upskilling”. $XWRP &RQVWU 


3UDWDPD/$'RVVLFN&6“Workflow in Virtual Reality Tool Development

IRU $(& ,QGXVWU\ ,Q $GYDQFHV LQ ,QIRUPDWLFV DQG &RPSXWLQJ LQ &LYLO DQG
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Construction Engineering”; 6SULQJHU%HUOLQ+HLGHOEHUJ*HUPDQ\SS
>@

–

Fu, M.; Liu, R. “The Application of Virtual Reality and Augmented Reality

in Dealing with Project Schedule Risks”. ,Q3URFHHGLQJVRIWKH&RQVWUXFWLRQ
5HVHDUFK &RQJUHVV  1HZ 2UOHDQV /$ 86$ – $SULO  SS –

>@

>@



*HWXOL9&DSRQH3%UXWWLni, A.; Isaac, S. “BIMEDVHGLPPHUVLYH9LUWXDO

5HDOLW\IRUFRQVWUXFWLRQZRUNVSDFHSODQQLQJ$VDIHW\oriented approach”.

$XWRP&RQVWU

Alizadehsalehi, S.; Hadavi, A.; Huang, J.C. “Virtual reality for design and

FRQVWUXFWLRQ HGXFDWLRQ HQvironment”. ,Q $(,  ,QWHJUDWHG %XLOGLQJ
6ROXWLRQV—7KH1DWLRQDO$JHQGD$PHULFDQ6RFLHW\RI&LYLO(QJLQHHUV5HVWRQ

>@

9$86$SS–

Balali, V.; Noghabaei, M.; Heydarian, A.; Han, K. “Improved stakeholder

FRPPXQLFDWLRQ DQG YLVXDOL]DWLRQV 5HDOWLPH LQWHUDFWLRQ DQG FRVW
estimation within immersive virtual environments”. ,Q 3URFHHGLQJV RI WKH

&RQVWUXFWLRQ5HVHDUFK&RQJUHVV1HZ2UOHDQV/$86$–$SULO

>@

SS–

Ahmed, S. “A review on using opportunities of augmented reality DQG

virtual reality in construction project management”. 2UJDQ7HFKQRO0DQDJ
&RQVWU,QW-–

>@ Alizadehsalehi, S.; Hadavi, A.; Huang, J.C. “BIM/MR/HDQ FRQVWUXFWLRQ
project delivery management system”. ,Q 3URFHHGLQJV RI WKH  ,(((
7HFKQRORJ\ (QJLQHHULQJ0DQDJHPHQW&RQIHUHQFH 7(06&21 $WODQWD*$
86$–-XQHSS–

>@ $FFHVVHGRQ

0D\

WK

>2QOLQH@

$YDLODEOH

KWWSVZZZVPOHDVHFRPHQWULHVWHFKQRORJ\ZKDWLVYLUWXDOUHDOLW\

>@ Sacks, R.; Barak, R. “Teaching builGLQJLQIRUPDWLRQPRGHOLQJDVDQLQWHJUDO

part of freshman year civil engineering education”. -3URI,VVXHV(QJ(GXF

3UDFW–

>@ Azhar, S.; Sattineni, A.; Hein, M. “BIM undergraduate capstone thesis:

Student perceptions and lessons learned” ,Q 3URFHHGLQJV RI WKH WK $6&

$QQXDO&RQIHUHQFH%RVWRQ0$86$–$SULO

>@ :RQJ .D.A.; Wong, F.K.; Nadeem, A. “Building information modelling

for tertiary construction education in Hong Kong”. (OHFWURQ-,QI7HFKQRO
&RQVWU–

>@ Peterson, F.; Hartmann, T.; Fruchter, R.; Fischer, M. “Teaching construction
project management with BIM support: Experience and lessons learned”.
$XWRP&RQVWU–

>@ Abdirad, H.; Dossick, C.S. “BIM curriculum design in architecture,
engineering, and construction education: A systematic review”. - ,QI
7HFKQRO&RQVWU ,7FRQ –
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