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Generative design software allows optimal designs to be created
based on a set of system-specific design requirements.
Programmers interactively define generative design Aims and
requirements, including the types of materials used and
manufacturing processes. Based on this information, the
generative design mechanism creates variations on design
solutions that will serve as a starting point for modification or
represent the final product.
Through this, the research problem can be identified through the
following question: The following question (What is generative
design and what are its implications for the future of the designer
and contemporary interior design)
The aim of the study: to identify the nature of generative design and
its working mechanisms in interior design, and to reveal the
reflection of generative design applications and their impact on the
decisions of the contemporary interior designer. And its
applications in architecture and interior design, the researchers
used the descriptive approach for selected generative models, and
the researchers reached conclusions, the most important of which
are:
1. The generative program determines the possibility of the designer
with a specific design and determines the formal and functional
dimensions of the design.
2. The generative program generates a large variety of design
solutions. The designer chooses the optimal option from the options
proposed by the program.
3. The program provides the ability to modify the design according
to the proposals easily and conveniently..
Key words: Generative Design, Reflection, Interior Design,
Contemporary.
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التصميم التوليدي وانعكاساته يف تصميم الفضاء الداخلي املعاصر
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غزال4

امللخص:

تسمح برانمج التصميم التوليدي إبنشاء التصاميم املثلى بناءً على جمموعة من متطلبات التصميم احملددة
على مستوى النظام.حيدد املربجمون بشكل تفاعلي أهداف ومتطلبات التصميم التوليدي ،مبا يف ذلك أنواع
املواد املستخدمة وعمليات التصنيع .بناءً على هذه املعلومات ،آلية التصميم التوليدي تكون اختالفات يف

حلول التصميم اليت من شأهنا تكون مبثابة نقطة انطالق للتعديل أو متثل املنتج النهائي.
من خالل ذلك ميكن حتديد مشكلة البحث من خالل التساؤل التايل( :ماهو التصميم التوليدي وماهي
انعكاساته يف مستقبل املصمم والتصميم الداخلي املعاصر)
وهدف الدراسة :التعرف على ماهية التصميم التوليدي وآليات عمله يف التصميم الداخلي,والكشف عن
انعكاس تطبيقات التصميم التوليدي ومدى أتثريها على قرارات املصمم الداخلي املعاصر,تضمن البحث
احلايل على مبحثني املبحث األول:التصميم التوليدي بني تقنيات التصميم والتنفيذ ,واملبحث الثاين :التصميم

التوليدي وتطبيقاته يف العمارة والتصميم الداخلي ،استخدم الباحثان املنهج الوصفي لنماذج توليدية خمتارة,
وتوصل الباحثان اىل استنتاجات أمهها:
 .1يوفر الربانمج التوليدي اإلمكانية للمصمم بتصميم معني وحيدد األبعاد الشكلية واألدائية للتصميم.
 .2يولد الربانمج التوليدي جمموعة كبرية ومتنوعة من احللول التصميمة.خيتار املصمم اخليار األمثل من
اخليارات اليت يقرتحها الربانمج
 .3يوفر الربانمج قدرة على تعديل التصميم حسب املقرتحات بسهولة ويسر.

الكلمات املفتاحية :التصميم التوليدي ،االنعكاس ،التصميم الداخلي ،املعاصرة.

املقدمة:
يسمح برانمج التصميم التوليدي إبنشاء التصاميم املثلى بناءً على جمموعة من متطلبات التصميم احملددة على مستوى
النظام.حيدد املربجمون بشكل تفاعلي أهداف ومتطلبات التصميم التوليدي ،مبا يف ذلك أنواع املواد املستخدمة وعمليات التصنيع.
بناءً على هذه املعلومات ،توفر آليات التصميم التوليدي اختالفات يف حلول التصميم اليت من شأهنا تكون مبثابة نقطة انطالق
للتعديل أو متثل املنتج النهائي.

العراقwisamalmuhamade@gmail.com ،

3د ،جامعة بغداد،
 4الباحثة ،اجلامعة التقنية الوسطى ،العراق
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مشكلة البحث
يعتمد التصميم التوليدي على النمذجة البارامرتية كوهنا طريقة فاعلة الستكشاف إمكانيات التصميم املستخدمة يف جماالت
التصميم املختلفة مثل الفن والعمارة والتصميم الداخلي ،عادةً ما يبدأ التصميم التوليدي من نقطة شروع تتمثل مبخطط التصميم
كوسيلة أولية الختيار اخلصائص املرغوبة لتقوم بعد ذلك املخططات التوليدية اخلوارزمية إلنشاء كم من اخليارات التصميمة،
ابستخدام متغريات عشوائية يتم استلهامها من عمليات التصميم الطبيعي .
ألقت التقنيات التصممية بصورة عامة السيما التصميم التوليدي بظالهلا على املنظومات التصميمية وأصبح من األمور
احلتمية أن يواكب املصممني بصورة عامة واملصمم الداخلي بصورة خاصة ليمكنهم دخول املنافسة مع آخرين ميلكون اإلمكانية
والتقنية.
التساؤل التايل(ماهو التصميم التوليدي وماهي انعكاساته يف مستقبل املصمم والتصميم الداخلي املعاصر)

أهداف البحث:
 .1التعرف على ماهية التصميم التوليدي وإليات عمله يف التصميم الداخلي.
 .2الكشف عن انعكاس تطبيقات التصميم التوليدي ومدى أتثريها على قرارات املصمم الداخلي املعاصر.
أمهية البحث
ميكن إجياز إمهية البحث احلايل مبا اييت:
 .1استعراض املعلومات املتعلقة ابلتطورات واالجتاهات احلالية يف استخدام احلاسب اآليل يف تصميم الفضاءات الداخلية،
السيما تطبيقات تقنيات التصميم التوليدي.
 .2حتديد طرق استخدام تقنيات الشبكة العصبية والتصميم التوليدي يف الفضاءات الداخلية.
 .3اخلوض يف موضوع مهم جداً يتعلق مبا سيؤول إليه التصميم الداخلي ابملستقبل القريب.
حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل:
موضوعياً :تطبيقات التصميم التوليدية وما ينتج عنها من انعكاسات تصميمة يف الفضاائت الداخلية
مكانياً :مناذج خمتارة العمارة والتصميم الداخلي يف العامل اليت توظف تطبيقات التصميم التوليدي

زمانياً :لغاية عام 2022م:
حتديد املصطلحات
التصميم التوليدي

عرف "التصميم التوليدي على أنه هو تعايش بني تقنيات الكمبيوتر العالية واالتصاالت املرئية من خالل الربجميات وأنظمة
األجهزة اليت ميكنها حتديد ميزات ومجاليات التصميم النهائي بشكل مستقل()P. 88 ،2011 ،Sivam ،Krish
كما عرف أبنه هو طريقة تصميم يتم فيها تصميم والنماذج املعمارية والداخلية ،خالل جمموعة من القواعد أو اخلوارزميات،
يكون أساسها براجميات التصميم واملولدات احلسية.
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عرفه الباحثان أبنه :فيما عرف التصميم التوليدي أبنه عملية استكشاف تصاميم تكرارية تستخدم برانجمًا حيركه الذكاء

االنعكاس لغة:
هو عكس الكالم أي رد آخره أوله ،وعند الفقهاء العكس هو رد الشيء إىل سننه أي طريقه األول ،مثل عكس املراة
(البستاين ،1977 ، ،ص)633

االنعكاس اصطالحاً
كما عرفتها البيايت أبنه استلهام أو مناقشة أو تبين أو رؤية ،تقوم بفعل مؤثر حيمل هذا املؤثر الستيعاب قيم فكرية ،تظهر
لدى املتاثر بصيغة ما من صيغ الفكر( البيايت. 2000 ،ص)11

االنعكاس إجرائياً
هو استجابة الفعل التصميمي بفعل اخليارات املتعددة اليت توفرها تطبيقات التصميم التوليدي يف الفضاء الداخلي والقرار
التصميمي.
تعريف الفضاء Space
لغويً:

-كما عرفة األمام التصميم " أبنه ختطيط وتنظيم وتصميم الفضاءات الداخلية من خالل إجياد بيئات فيزايوية تليب احلاجات

األساسية من مأوى ومحاية ،تؤثر يف شكل فعاليات مستخدميها وإدراكهم هلا ،فضالً عن أتثريها يف شعورهم وأمزجتهم وشخصياهتم"
( األمام 2014 ،:م ص. )21
عرفها  " Chingأبنه احليز املغلق الذي تفصله عن الفضاء اخلارجي جمموعة من العناصر واحملددات املادية تتمثل (
ابحملددات العمودية واالفقية ) اليت تعطي التصميم الداخلي هيئته وتعرف الفضاء وتؤسس تنسيقاً للحيز املغلق"( ،F.D. ،Ching
.)1987.p161
الفضاء الداخلي
الوحدة األساسية يف عملية التصميم الداخلي واليت تعكس مجلة من العالقات املدركة واجملسدة جتسيداً فيزايئياً هلا شكل
ومعىن حمددان ت ّعرف أبنظمة معربة عن أهداف وظيفية ومجالية ونفسية (علي. 2002 ،ص) 4
وعَّرف أيضاً أبنه العنصر األساس الذي يستند إليه التصميم الداخلي يف حتقيق عالقات عناصره األخرى ليتالءم مع طبيعة
فعالياهتا وطبيعة نشاط مستخدميه (احلبة . 2000 ،ص)
التعريف اإلجرائي للفضاء الداخلي:
هو احليز احليوي الذي تتم فيه تلبية كل حاجات مستخدميه املختلفة ،وبتوظيف التقنيات املستحدثة للوصل إىل تلبية أكرب
عدد من الرغبات وأبكرب عدد ممكن من اخليارات.
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االصطناعي إلنشاء جمموعة من احللول التصميمية اليت تليب جمموعة من كبرية من اخليارت .على عكس التصميم التقليدي.
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املبحث األول:التصميم التوليدي بني تقنيات التصميم والتنفيذ
تقدمت تقنيات التصميم مبساعدة برانمج ( )AutoCAD Programوإمكانيات حتديثها وتوضيفها يف التصميم
التوليدي ،كإحدى الطرق املتاحة للتصميم مبساعدة الكمبيوتر ،يسمح للمصممني حبل املشكالت يف وقت قصري ،وإظهار
االختالفات املرئية للمشاريع والفضاء على مجيع أنواع االخطاء اهلندسية والفنية حللول التصميم .ميكن تطوير هذه الطريقة مزيداً من
خالل إدخال تقنيات الشبكة العصبية وتطبيقها يف تصميم املناظر الطبيعية إلنشاء بيئة داخلية مرحية.
فإن امتالك تقنيات تشكيل حدودي وسيكون إنشاء كائنات ابستخدام تقنيات الشبكة العصبية إلزامياً مثل االمتالك اليوم
مع  CADالبدائية (أنظمة التصميم مبساعدة الكمبيوتر) ،حيث ميكن أن جتعل العمل أسهل للشخص .يستخدم التصميم التوليدي
ابلفعل يف العديد من اجملاالت :اهلندسة امليكانيكية وفن الوسائط املعلوماتية ،التصميم الداخلي(p. ،2016. ،De Yu.S.
.)203
التصميم بني الطوبولوجي و التوليدي

يستخدم كال النوعني الطوبولوجي و التوليدي يف التصميم اليوم ،لكن ال ينبغي اخللط بني التصميم التفليدي والتصميم
التوليدي أو الدمج بينهما .يقوم أحدمها بتحسني التصميم وفق برامج التصميم احلالية لتلبية مواصفات معينة ،بينما يقوم اآلخر
إبنشاء تصميم من البداية ابستخدام اخلوارزميات.
يعد توظيف اآلليات التصميمة يف العديد من الربامج ويف عملية التصميم أو إعادة التصميم والتطوير ،يقوم املستخدمون
بتحميل النماذج املصممة وحتديد أهداف التصميم للكل واألجزاء مبا يف ذلك احملدات والشروط التصميمة .وتعاجل الربانمج هذه
املدخالت بناء على قدرات املصمم وإمكانية الربامج التصميمية .
من انحية أخرى ،تبدأ عملية التصميم التوليدي من نقطة خمتلفة .بدالً من إدخال منوذج ثالثي األبعاد موجود ليتم حتسينه،
تبدأ بتحديد احملدات والشروط التصميمة وأهدافه .مث يقوم الربانمج الذي حيركه الذكاء االصطناعي بتحليل هذه النتائج ويولد سلسلة
من نتائج التصميم ،واليت ميكنك تقييمها وحتسينها بشكل أكرب.
هناك نوعان من الفروق املهمة بني التصميم التقليدي والتصميم التوليدي .أوهلا ال يتطلب التصميم التوليدي مناذج مسبقة
من تصميم املصمم لبدء عملية التصميم .واثنيًا ،يوفر لك التصميم التوليدي العديد من نتائج التصميم املح ّسنة ،مما يتيح لك
استكشاف املزيد من احللول احملتملة وحتسني التصميم بشكل أكرب(.)p. 88 ،2011 ،Sivam ،Krish
التصميم التوليدي
تتضمن عملية التصميم التوليدي برانجمًا يولد تكرارات وعدداًكبرياً من املخرجات اليت تليب رغبات وحاجات معينة ،ومصمماً
يعمل على ضبط العملية التصميمية املمكنة عن طريق اختيار إخراج معني أو تغيري قيم اإلدخال والنطاقات والتوزيع ،يف مراحل
إنساان ،بل ميكن أن يكون برانمج اختبار يف بيئة اختبار أو ذكاء اصطناعياً، ،
الحقة قد ال حيتاج الضابط (املصمم) إىل أن يكون ً
يتطلب ذلك من املصمم التعامل الواعي حتسني الربانمج (عادةً ما يتضمن اخلوارزميات) مع كل تكرار حيث يتم حتديد أهداف
التصميم بشكل أفضل مبرور الوقت.
تتطلب عملية التصميم التوليدي أجهزة الكمبيوتر الرقمية ذات قدرات فائقة اليت ميكنها استكشاف عدد كبري ج ًدا من
اخليارات املمكنة للحل من قبل املصممني وانتخاب خيارات جديدة واختبارها ،مبا يتجاوز ما ميكن لإلنسان وحده إجنازه ،للوصول
إىل تصميم أكثر فعالية ،حياكي هنج الطبيعة التطوري من خالل التباين اجليين واالختيار.
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الشكل(  )1ميثل عملية التصميم التوليدي(اعداد الباحثان)

جيد الباحثات أمهية التصميم التوليدي ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل بيئات الربجمة اجلديدة أو إمكانيات الربجمة النصية
اليت جعلت من السهل نسبيًا ،حىت ابلنسبة للمصممني ذوي اخلربة القليلة يف الربجمة ،تنفيذ أفكارهم.
ميكن هلذه العملية أن ختلق حلوًال ملشاكل معقدة إىل حد كبري واليت من شأهنا أن تكون شاملة للموارد مع اتباع هنج بديل

خيارا أكثر جاذبية للمشكالت ذات جمموعة احللول الكبرية أو غري املعروفة .ال يقتصر األمر على سهولة الوصول إىل
مما جيعلها ً
أيضا األدوات اليت تستفيد من التصميم التوليدي كأساس(.)p12 ،2022 ،Loris ،Barbieri
أدوات التنفيذ ،ولكن ً
خصائص اخلوارزميات املوظفة يف التصميم
توفر خوارزمية واحدة مستخدمة يف التصميم التوليدي العديد من احللول اليت ختتلف وتتنوع يف حلوهلا التصميمية تشمل

هذه األنواع من اخلوارزميات(:)p. 8 ،2015 ،Abragin A.V.

التشكل :تستفيد هذه اخلوارزمية من البحث حول كيفية استجابة جمموعات املدخالت (املوارد) لبيئتها.

مؤخرا ،وهي حتاكي السلوكيات اليت نراها يف الطبيعة ،مثل تكرار منو املستعمرات
احملاكاة احليوية :مت إنشاء هذه اخلوارزميات ً

البكتريية ،ومنو اجلذور والفروع يف األشجار ،أو تطور اهلياكل العظمية ،لتحسني نسب الوزن إىل القوة.

حتليال جلزء موجود
حتسني اهليكل :مت تطوير هذه اخلوارزمية القائمة على اهليكل اهلندسي يف منتصف الثمانينيات ،وهي جتري ً

أمحاال كبرية .يتم تشغيل هذا اإلجراء بشكل تدرجيي ،وإزالة املواد
من اهلندسة احملددة من قبل املستخدم مث تزيل املواد اليت ال حتمل ً
بشكل متكرر مبرور الوقت ،مما يؤدي يف النهاية إىل إنتاج التصميم النهائي.
لكن هذا التعريف ضيق للغاية ،ألن التصميم الناتج عن التوليد ليس استمر ًارا اإلرادة البشرية ،ولكنها بصمة لألشكال
وخوارزميات التوليف املضمن يف النماذج هلذا السبب ،التصميم التوليدي هو أداة لتوسيع اإلمكاانت اإلبداعية للمصمم ،كونه مؤل ًفا
مشارًكا.
األداة الرئيسة يف التصميم التوليدي هي طريقة اخلوارزمية من خالل آليات حل املشاكل املعقدة يف التصميم التوليدي ،هناك
حاجة ملراجعة التحليل اآلراء الشخصية للوصول إىل بيئة داخلية مواتية والوصول إىل التصميم األمثل(،2016 ،Yu. Kremlev
.)p. 203
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يعترب حتسني اهليكل طريقة تصميم تراجعي ألنه يزيل املواد بشكل تدرجيي ،كما وتعترب احملاكاة احليوية والتكوين التشكل
من أساليب التصميم التوليدي اإلضايف ألهنا تنمو أو تضيف مادة إىل التصميم ،على عكس العمليات الكالسيكية ،يعطي

املصمم اآللة دور املؤلف املشارك ،وتفويض العملية نفسها إنشاء صور جديدة ،مع االحتفاظ ابحلق فقط يف تغيري النظام أو

معايريه.

الشكل (  )2يبني بيئة داخلية مصممة على وفق خوارزمية جينية

https://i.pinimg.com/originals/ac/0d/f6/ac0df660d5dc157d2ac5aa5edcc2bdd8.jpg

أتثري أجهزة الكمبيوتر على فاعلية التصميم التوليدي
تعد التقنيات احلديثة السيما أجهزة الكومبيوتر وثورة وتقنيات املعلومات والوسائل املعلوماتية وما رافقها من تغري جذري يف
كافة اجملالت ومنها التصميم وبراجمه اليت مرت مبراحل وصلت اليوم إىل التصميم التوليدي(،Gross Benedikt
:)2012.p.65
 .1يف املراحل األوىل من ظهور برانمج التصميم أدت إىل زايدة سرعة الرسم ودقته التصاميم.
 .2يف املرحلة الثانية أاتح التوسع يف وظائف برانمج التصميم للمصمم جتربة التصميم واملواد والعناصر داخل الفضاء
تذهب ابملصمم إىل مستوى حدسي وقرارات تصميمة أدق.
مضمن الربامج التصميمية ذاهتا على تسريع عملية التصميم تصوير
 .3يف املرحلة الثالثة ادخال اخلوارزميات االكثر تطوراً ّ
أقرب للواقع.
 .4املرحلة الرابعة تضمنت عشرات احللول واالنتقال إىل مستوى جديد من اجلودة وكفاءة العمل .وخيارات التصميم
ختتلف احللول اختالفًا جوهرًاي عن املبادئ املألوفة للمصمم الداخلي.
 .5املرحلة اخلامسة احلالية إدخال تقنية الشبكة العصبية يف عملية التصميم التوليدي وتدريب مولد أنظمة (املوارد)
الطبيعية يف القوانني التصميم
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شكل رقم ( )3التصميم التوليدي مرحلة التصميم على احلاسوب والتنفيذ،
املصدرhttps://formlabs.com/blog/generative-design/hga;g :

مصادر(املولدات) التصميم التوليدي

 .1اخلوارزميات اجلينية

مت اقرتاح اخلوارزمية اجلينية يف عام  1975سنة من قبل جون هولند حلل املشاكل أوتفسري احليثيات اليت يستحيل إجياد
حلول هلا مباشرة .تعتمد اخلوارزمية اجلينية على األفكار املتعلقة ابلبيولوجيا احلديثة نظرية االنتقاء الطبيعي.
يف التصميم من الضروري حتديد الفرد أو جمموعة األفراد املستفيدين من التصميم ،ومن خالل جمموعة من األرقام حيدد
كروموسوم الفرد واجملموعات ،يولد الربانمج حلول تصميم على أساس الكروموسوم العشوائي األصلي ،من خالل أشكال مرئية
ونتيجة تكنولوجية ،وعلى الرغم من حقيقة أن اخلوارزميات التوليدية احملددة ميكن أن تكون كذلك غري قادرة يف األساس على حتقيق
نتيجة مقبولة .ألمتتة التقييم حلول تصميمية تعتمد الوسيطة مت إنشاؤها بواسطة مولدات كل جمموعة(،Vergunova N.S
.)P. 15 ،2018

الشكل رقم(  )4يبني تقنية تصنيف الصور ابستخدام "الشبكة العصبية
https://newatlas.com/autodesk-generative-design

 جون هنري هوالند ( 2فرباير  9-1929أغسطس  )2015عاملا أمريكيًا وأستاذًا يف علم النفس وأستاذًا للهندسة الكهرابئية وعلوم الكمبيوتر يف جامعة ميشيغان ،
ً
آن أربور .كان رائدا فيما أصبح يعرف ابسم اخلوارزميات اجلينية.
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 .2الصور واألصوات واملوسيقى
ميكن أن تكون املخرجات عبارة عن صور وأصوات ومناذج معمارية ورسوم متحركة وغري ذلك الكثري .لذلك فهي طريقة
سريعة الستكشاف إمكانيات التصميم املستخدمة يف جماالت التصميم املختلفة مثل الفن واهلندسة املعمارية والتصميم
الداخلي(.)www.engineering.com
(جمموعة  Sambaهي نتيجة لعملية رقمية ابستخدام التصميم التوليفي إلنشاء أاثث .شكل إيقاع وحلن املوسيقى الربازيلية
التقليدية القطع ،من خالل مت اختيار أغنيتني من كالسيكيات السامبا .من كل واحدة ،استخرجنا املعلومات ،مثل غناء ،واملوسيقى
والنوطات ،ومتوسط .من هذه البياانت حصلنا على ترددات ومعلومات متعددة .مت إنشاء املنحنيات ،وتنمو يف الوقت الفعلي بعد
املوسيقى ،النتيجة النهائية هي سطح عضوي وسلس ،التصور احلريف ألغاين السامبا .آلة  CNCتقوم بنحت امللف الرقمي يف
مكعب رخام كارارا يف إيطاليا(.)https://guto-requena-r2ew.squarespace.com/samba-stool
جمموعة  Sambaهي نتيجة لعملية رقمية يتم فيها استخدام التصميم التولبدب ملقاعد من خالل إيقاع وحلن املوسيقى
الربازيلية ،الشكل رقم ( )5

الشكل رقم( )5قطعة أاثث مت تصميمها من قبل املصمم االيطايل .Guto Requena
/https://egrspaces.squarespace.com
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هو عملية تصميم متكررة متكن املهندسني املعماريني من استكشاف مساحة حل أوسع مع مزيد من اإلمكانيات واإلبداع،
لطاملا اعترب التصميم التوليد كعملية مركبة .ابملقارنة مع هنج التصميم التقليدي،
ميكن للتصميم التوليدي معاجلة مشاكل التصميم بكفاءة ،ابستخدام قواعد

Volume: 4

التصميم التوليدي يف اهلندسة املعمارية

حمددة ابرامرتية إلنشاء حلول معقدة .مث يتطور احلل نفسه إىل حل جيد ،إن مل
يكن احلل األمثل(.)p. 593 ،1999 ، ،Mitchell
تتمثل ميزة استخدام التصميم التوليفي كأداة تصميم يف أنه ال ينشئ
أشكاال هندسية اثبتة ،بل إنه يوظف جمموعة من قواعد التصميم اليت ميكن أن
ً
تولد جمموعة ال حصر هلا من حلول التصميم املمكنة ،اذ ميكن أن تكون حلول
التصميم اليت مت إنشاؤها أكثر حساسية واستجابة وتكيفاً مع احللول التقليدية،
ويتضمن التصميم التوليدي عرض املقرتحات وحتليل النتائج اللذين يتكامالن
مع عملية التصميم(.)p. 253 ،2005 ،Kristina
الشكل رقم(  )6النهج التوليدي والقدرة على توفري االستقرار اهليكل املعماري وفضاءاته الداخلية .
/https://newatlas.com/autodesk-generative-design-interview/50824

اهلياكل والقواعد والتصميم التوليدي
قادرا على توفري احلل األمثل لكل من االستقرار اهليكلي
من خالل حتديد اهلياكل والقواعد ،يكون النهج التوليدي ً
نظرا للتعقيد الكبري
واجلماليات .تتضمن خوارزميات التصميم اخللوية ،وقواعد الشكل ،واخلوارزمية اجلينية ،وبناء املنشأ املكاينً .
تفضيال لتقييم احلل
للتصميم ،فإن األدوات احلسابية القائمة على القواعد ،مثل طريقة العناصر احملدودة وحتسني اهليكل ،هي األكثر
ً

الناتج وحتسينه .تتيح العملية التكرارية اليت توفرها برامج الكمبيوتر هنج التجربة واخلطأ يف التصميم ،وتتضمن املصممني يف عملية
التحسني ،وتعترب بواكري تصاميم املصمم املعماري الكندي * Buckminster Fuller's Montreal Biosphereقبة
جيوديسية عام  1960وكانت بواكري التصميم التوليدي ،p.309) ،2006 ،(Hernandezحيث مت تصميم القواعد واهليكل
لتوليد املكوانت الفردية ،بدل اهليكل املعماري التقليدي الشكل ( )7

الشكل رقم(  )7يبني قبة جيوديسية كندا املصدرhttps://www.britannica.com/technology/geodesic-
dome
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تشمل حاالت التصميم التوليدي األحدث

متحف امللكة إليزابيث الثانية املصمم من قبل فوسرت
وشركاه  ،حيث مت تصميم السقف الزجاجي املكسو
ابلفسيفساء ابستخدام خمطط هندسي لتحديد العالقات
اهلرمية ،اذ مت حتسني احلل الذي مت إنشاؤه بناءً على
املتطلبات اهلندسية واهليكلية(،2001 ،Williams
5
.)p.434
الشكل رقم( )8املصدرhttps://eferrit.com/



متحف الكربى للملكة إليزابيث الثانية  ،واليت يشار إليها عادة ابسم احملكمة الكربى  ،هي الساحة املركزية املغطاة ابملتحف الربيطاين يف لندن .أعيد تطويره يف أواخر

التسعينيات إىل تصميم من قبل فوسرت وشركاه
.5
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ميكن استخدام تقنيات التصميم التوليدي
ملساعدة املصمم يف عملية التصميم .واحلصول على
خيارات التصميم اليت تتجاوز جمرد حتسني الشكل واملواد
حيث ميكن للمصمم ان يقوم ابلتعديل يف القوة والتكلفة
واملواد.
التصميم مستوحى من كرسي  Elboالشهري
ابستخدام التصميم التوليدي .جاء التصميم التوليدي
بتصميم أدى إىل تقليل املواد بنسبة  ٪18وتقليل
اإلجهاد بنسبة  ٪78ابإلضافة إىل التصميم املبدع

شكل رقم( )9يبني كرسي البو

https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative -design-makes-agreat-design-assistant.html

ثبت صمم  Joris Laarmanالرأي أن التصميم التوليدي ليس جمرد ثورة يف التصميم بل أداة خمصصة حملاكاة ،مت إنشاء
األداة نفسها بعد ان أعدته بواسطة جنرال موتورز ،لقد صمم يف األصل لنمذجة هياكل أكثر كفاءة لصنع السيارات ووظفته يف
تصميم كرسي العظام

الشكل رقم(  )10تصميم كرسي العظامhttps://www.smbceo.com/2016/06/07/generative-design-a-
املصدرtransformation-in-how-products-are-made:
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شكل(  ) 12املصدر:
شكل( ) 11
/https://www.techdee.com/importance-of-generative-design

شكل()14
شكل()13
املصدر/https://newatlas.com/autodesk-generative-design-interview/50824:

مميزات التصميم التوليدي

تتيح برامج التصميم التوليدي ،إمكانيات عدم تقييد ابلتصاميم أو األشكال اهلندسية احلالية .كون للربانمج القدرة على إنتاج

متاما قد تتجاوز التصميمات احلالية من حيث الوظيفة واألداء ،وغالبًا ما يكون ذلك مبظهر غري متوقع
أشكال هندسية جديدة ً
وجديد وتتميز(:)p. 54 ،Edmondson2012
وقت أسرع للتسويق :ميكن لتقنية التصميم التوليدي تسريع اجلداول الزمنية لتصميم املنتج بشكل كبري وابلتايل تسريع وقت

أيضا من مقارنة التصميمات املختلفة
التسويق .فهو ال ينتج تلقائيًا نتائج متعددة جملموعة معينة من املعلمات فحسب ،بل مي ّكنك ً
وحتسينها يف إعداد رقمي ،.سيتم توقع العديد من عيوب التصميم احملتملة وجتنبها .

التصميم املعقد :يستخدم ابالقرتان مع عمليات التصنيع املتقدمة ،مثل الطباعة ثالثية األبعاد ،والتصميم التوليدي يفتح

حرية تصميم غري مسبوقة .ميكن حتقيق األجزاء اليت كانت مستحيلة ساب ًقا ،اهلياكل العضوية و الداخلية املعقدة لتحقيق أفضل نتائج
أداء ممكنة وحتقيق أهداف التصميم.
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حتسني املهارات :لتحقيق أقصى استفادة من برامج التصميم التوليدية ،جيب على املصممني فهم كيفية العمل مع التعلم
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جزء .ميكن تنفيذ خوارزميات إضافية لتقييم وتصنيف التصميم الناتج فيما يتعلق ابملعايري مثل أداء اجلزء والدقة فيما يتعلق ابألهداف
احملددة بشكل آيل.
اآليل والربامج اليت تعتمد على الذكاء االصطناعي .هذا ينطبق بشكل خاص على تطبيقات التصميم األكثر تعقي ًدا .ليس كل
املصممني جمهزين هبذه املهارات ،ممايدفع إىل رفع كفاءة املصممني.

إمكانية الوصول :أحد التحدايت اليت تواجه التصميم التوليدي اليوم هو إمكانية الوصول .كانت تكلفة استخدام برامج
التصميم التوليدية مكلفة سابقاً ،إال أنه مع الزمن تتوافر برجميات بكيفية مناسبة
الربامج التوليدية الرائدة يف التصميم
برانمج Fusion 360

يقدم للمستخدمني جمموعة واسعة من أدوات التصميم ثالثية األبعاد .يستخدم ملحق التصميم التوليدي ل Fusion 360
استنادا إىل األهداف احملددة وجمموعات املعلمات
من  Autodeskالتعلم اآليل والذكاء االصطناعي لتكرار حلول التصميم بسرعة
ً
لعمليات التصنيع املختلفة ،مبا يف ذ لك الطباعة ثالثية األبعاد والتصنيع ابستخدام احلاسب اآليل والصب والقولبة ابحلقن.
سيمنز NX

قامت شركة سيمنز ،موفر برجميات  ،PLMإبحضار التصميم التوليفي إىل السوق يف منصة  NXاخلاصة هبا .يعد
 Siemens NXحالً متكامالً يوفر مزجيًا من التصميم الذكي واحملاكاة للتصميم
التصميم التوليدي PTC Creo

مت دمج حل  Creo Generative Designمن  PTCابلكامل يف منصة احملاكاة  ،/ CAD / PLMمما يتيح
االنتقال السلس من مفهوم التصميم إىل احملاكاة والنموذج األويل والتنفيذ إلنتاج
منصة nTopology nTop

حتكما كامالً يف عملية حتسني التصميم .ابستخدامه،
مينح برانمج التصميم التوليدي اخلاص ب  nTopologyاملستخدم ً
والذي جيمع بني احملاكاة والبياانت التجريبية واملعرفة اهلندسية الداخلية إلنشاء حلول تصميم مبتكرة
وحمسنة(.)/https://bigrep.com/posts/generative-design
ّ
نتائج البحث:
.1
.2
.3
.4

يوفر الربانمج التوليدي اإلمكانية للمصمم بتصميم معني وحيدد األبعاد الشكلية واألدائية للتصميم.
يولّد الربانمج التوليدي جمموعة كبرية ومتنوعة من احللول التصميمة .خيتار املصمم اخليار األمثل من اخليارات اليت يقرتحها
الربانمج
يوفر الربانمج قدرة على تعديل التصميم حسب املقرتحات بسهولة ويسر
تقرتب احللول يف التصميم التوليدي من (املولدات) اليت تعتمد على األشكال الطبيعية املشذبة.

أيضا كيفية تقليل
 .5يسمح التصميم التوليدي بتصميم املنتجات املطورة ،مع مراعاة خصائص املواد واالختبارات ويقرتح الربانمج ً
وزن أو حجم املنتج ،دون فقدان خصائصه دون إضاعة الوقت يف االختبارات التقليدية.
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توصيات الدراسة
استنتاجات الدراسة:
 .1التصميم التوليدي هو مثال على التآزر خمرجات التصميم النهائية بني املصمم وبرانمج الكمبيوتر
 .2ال تتنافس الربامج التوليدية مع املصمم على النتاج التصميمي ،ولكنها تساعد يف صياغة حلول وسيطة .واستخدام الفكرة
األولية للتصميم والوصول هبا إىل احللول املثالية .
 .3ابلنسبة للمستخدمني يعد الناتج التصميم غريب على الرغم من ذلك ،فإن التصميم التوليدي خيلق تصاميم مبدعة.
 .4كل تصميم مت إعداده ابستخدام هذا التصميم التوليدي هو تصميم أصيل فريد من نوعه ،ألن الربانمج الحيوي قوالب منطية
أو حلول جاهزة ،فقط مايضعه املصممم من حمددات عند الشروع ابملرحلة األوىل من عملية التصميم .
استنادا إىل منوذج أويل افرتاضي إرسال التصميم على الفور إىل اإلنتاج وبذلك يوفر
 .5يعطي التصميم التوليدي للمصمم ضما ًان و ً
التصميم التوليدي وقت املصمم وتكاليف املؤسسة.
يوصي الباحثان يف هتاية هذه الدراسة البحثية:
 .1ضرورة اهتمام املؤسسات العلمية والبحثية ابلتصميم التوليدي واعتماده ضمن املناهج التدريسية العلمية
 .2توصي الدراسة على اعتماد التصميم التوليدي كخيار إسرتاتيجي يف حل املشكالت التصميمية مبا تتجاوز التقنيات التقليدية .
 .3التأكيد على أمهية معرفة املصمم الداخلي ابلتقنيات االتصميمية مع ضرورة اطالعه على آخر مستجدات تقنيات التصميم مما يتطلب
مواكبة عصره من أجل الوصول إىل آفاق رؤيته التصميمية.
تطوير مناهج التدريس يف األ قسام التصميمية واملعمارية يف اجلامعات العراقية والعربية مبا يضمن نشر الوعي أبمهية التواصل
والتفاعل مع املوروث مع إعدادهم كوادر متفهمة للبيئة احمللية وخصوصياهتا ،حبيث يكون هلا القدرة على اإلملام ابلتطورات الفكرية
يف العمارة املعاصرة ولتشكل أيضاً مصدراً حياً لالستلهام من القيم الرتاثية مع دراسة كيفية توظيفها يف تصميم داخلي معاصرة مبا
حيقق التواصل مع سلطة املوروث العرب

587

Volume: 4

Issue: 5

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

املصادر
2014 ، عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،1  ط، " بنية الشكل اجلمايل يف التصميم الداخلي، عالء الدين كاظم عبد هللا:األمام
.م

1977 ، مكتبة لبنان، معجم حميط احمليط، بطرس،البستاين

 رسالة ماجستري (غري، املوروث الفين التشكيلي لوادي الرافدين وانعكاساته يف اخلزف العراقي املعاصر، زينب كاظم صاحل،البيايت
.2000 ،كلية الفنون اجلميلة/ جامعة بغداد،) منشورة

 رسالة، شيماء زكي عبد احلميد ؛ دراسة حتليلية ملعاجلات التصميم الداخلي يف فضاءات العروض املسرحية يف العراق،احلبة
. 2000 ، بغداد، قسم التصميم، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد،ماجستري

.2000 هنضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، علم االجتماع، علي عبد الواحد وايف

Abragin A.V.(2015) Genetic algorithm for training artificial neural networks. – Lipetsk.

Barbieri، Loris; Muzzupappa، Maurizio (2022). Performance-Driven Engineering Design
Approaches Based on Generative Design and Topology Optimization
Tools: A Comparative Study". Applied Sciences.
Ching. Francis D.K(1987) Architecture: Form، Space، & Order.Wely.

De Yu.S. (2016)Tectonics and generative design .International Scientific and Practical
Conference of Students، Postgraduates and Young Scientists. – Tomsk.
Edmondson، Amy C (2012). Structure and pattern integrity. A Fuller explanation: The
synergetic geometry of R. Buckminster Fuller Springer Science & Business Media.
Gross Benedikt.(2012)DesignVisualize، Program، and Create with Processing، ، Abrams.

Hernandez، Carlos Roberto Barrios (2006). Thinking parametric design: introducing
parametric Gaudi. Design Studies.
Krish، Sivam (2011). A practical generative design method. Computer-Aided Design.
Mitchell، Melanie; Taylor، Charles E (1999). Evolutionary computation: an overview.
Annual Review of Ecology and Systematics.

Shea، Kristina; Aish، Robert; Gourtovaia، Marina (2005). Towards integrated performancedriven generative design tools. Automation in Construction.

Vergunova N.S.(2018) Applied research in science and its impact on innovation processes
in architecture and design .ScienceRise. – Kharkov..

Williams، Chris JK (2001). The analytic and numerical definition of the geometry of the
British Museum Great Court Roof: the third international conference. Vol. 200.
Geelong Vic Australia: Deakin University.
Yu.S. De، A.Yu. Kremlev (2016)Youth and modern information technologies: collection of
proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference students ،
graduate students and young scientists – Tomsk.

.مصادر االنرت نت

". www.engineering.com. Retrieved 2019ENGINEERING.com. "Generative Design: The
Road to Production
https://eferrit.com/

588

Wissam Hassan HASHEM & Nadra Abdul Razzaq GHAZAL

https://egrspaces.squarespace.com/
https://formlabs.com/blog/generative-design/hga;g
https://guto-requena-r2ew.squarespace.com/samba-stool
https://i.pinimg.com/originals/ac/0d/f6/dcc2bdd8.jpg
https://newatlas.com/autodesk-generative-design
https://newatlas.com/autodesk-generative-design-interview/50824/
https://www.britannica.com/technology/geodesic-dome
https://www.definitions.net/definition/generative+design
https://www.techdee.com/importance-of-generative-design /
https://www.smbceo.com/2016/06/07/generative-design-ahttps://www.smbceo.com/2016/06/07/generative-design-a- ransformation-in-how-productsare-made
https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative-design-makes-a-greatdesign-assistant.html
https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative-design-makes-a-greatdesign-assistant.html

589

