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Abstract:  

 The pursuit of technology has actively contributed to building 

advanced societies that have facilitated many human needs, 

shortened distances, and connected the world with important steady 

steps in all sciences, especially arts and engineering, including the 

interior design arts that have developed in the last decade to a point 

that is almost the top of technical treatments and their effective role 
at the level of The artificial intelligence that granted the specialist 

(the interior designer) a new status that is reflected in the 

transcendence and sophistication, and in it the characteristics of 

functional interaction and its aesthetic relations appear, so the 

current study is a cognitive key in identifying the mother of the 
features of modern technology and the role of artificial intelligence in 

the production of new designs that fit the needs of the institutional 

and social individual. 

Key words: Technology, Technology, Artificial Intelligence, Interior 

Design. 
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ي تصميم الفضاءات الداخلية
 
 التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي ف

 

 3حمد حامد فليح أ

 4لفته رجاء سعدي
 

 الملخص
ي بناء مجتمعات متطورة سهلت الكثير من 

 
إن السعي لوجود التقنية أسهم وبشكل فاعل ف

ي العلوم 
 
الحاجات اإلنسانية وقرصت المسافات وربطت العالم بخطوات وثابة مهمة ف

ي العقد 
 
 وال سيما الفنون والهندسة ومنها فنون التصميم الداخلي الذي تطور ف

ً
جميعا

تكاد أن تكون قمة المعالجات التقنية ودورها الفاعل عل مستوى الذكاء  األخير بدرجة
لة جديدة تتجل بالسمو والرفعة،  ( مي   الصناعي الذي منح المختص )المصمم الداخلي
ي وعالقاته الجمالية، لذلك تكون الدراسة الحالية 

وتظهر فيها خصائص التعامل الوظيف 
ي الوقوف عل أهم مير  

 
 ف
ً
 معرفيا

ً
ي أنتا  مفتاحا

 
ات التقنية الحدثثة ودور الذكاء الصناعي ف

ي واالجتماعي 
 .تصاميم جديدة تتالءم وحاجة األفراد المؤسسات 

 .تصميم داخلي  ،ذكاء صناعي ، تكنولوجيا ، تقنية: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
ي تصميم الفضاءات الداخلية يعتمد عل 

 
التقنيات الحدثثة ألمتبعه فيها والذكاء إن االنعكاس لثقافة معينة أو نتا  معير  ف
وري الربط بير  هذه التقنيات ً الصناعي ، إذ أصبح الحاسوب جزءا مهما ي الفضاءات الداخلية، ومن الرص 

 
لتعزيز الهيئة ف

ي 
 
ي بدورها سوف تعيد تشكيل الفضاء.إن التوالد الرسي    ع ف

والذكاء الصناعي وكيفية إعادة تشكيل الذهنية أو العقلية الت 
ي ا

 
ايد قد ساهم ف نيت واألقمار الصناعية وقابلية التحرك والتنقل المي   لسنوات الحدثثة للتقنيات الحاسوبية وظهور االني 
ي 
 
ي الوقت الذي تتسارع فيه تلك العجلة العلمية المعرفية ف

 
تكوين عقلية جديدة وحاجته البتكار ظروف مالئمة للعيش ف

ي باستخدام آالت ميكانيكية وحاسوبية ودخول أنظمة التطور تطور التقنيات بأعل درجات التوظيف الشك
لي واألدات 

ي تلك 
 
ي أصبحت ذا أهمية ال يمكن االستغناء عنها، وف

ي أغلب مفاصل األدوات والوسائل الت 
 
ي التحكم اآللي ف

 
المعارص ف

ة ي وتتسارع فيه وتير
ك الفكري والتقت  ي دخول ذلك المعي 

 
الرقمي  نجا  اإل  األجواء يكون للتصميم الداخلي حصة ف

ي االستخدام األمثل والدقة الفائقة. 
 
 وعمليات األداء المرن والسهل ف

 مشكلة البحث : الفصل األول
 مشكلة البحث: -1-1

ي باتت ال 
ي جميع الميادثن الت 

 
ي جميع مجاالت الحياة العلمية والعملية منها والفنية واالجتماعية وف

 
دد أصداء التقنية ف تي 

ي تنفصل عن تلك 
 
ي استخدام مدخالت ومخرجات ذات أهمية ف

 
األدوات ومعلوماتيتها التطبيقية. وهذا التوجه الجديد ف

ي نطاق االبتكار واإلبداع  
 
صناعة التصميم الداخلي عل وفق تقنية ذكية جعلت الخيارات متعددة ال حرص لها وتندر  ف

ي التنوع 
 
، كعملية تطور مستمر ارتبطت بخيال المصمم ومنحته حرية ف ي و الملمسي

والتداخل والتبادل الشكلي واللوت 
ي تتسابق فيه المعالجات والخيارات من مؤثرات فنية وإنتا  مواد 

نجد بالمقابل صعوبات متجددة مع تجدد وتطور تقت 
ي تداخ

ي تحيلنا إل األساليب التقنية الت 
ات الت   مما استدع الوقوف عل تلك المعالجات والخير

ً
لت لم تكن متوفرة سابقا

 
ً
، ومن هنا يجد البحث مسوغا ي التصميم الداخلي

 
فيها المعلوماتية والتقنية الذكية بشكل مستمر وذو نتا  ملموس ف

؟ ي التصميم الداخلي
 
: ما هي أبر  التقنيات الحدثثة وعالقتها بالذكاء الصناعي ف ي

 لتحديد المشكلة وعل النحو اآلت 
 :أهمية البحث-1-2
: تندر  أهمية البحث عل الن  ي

 حو اآلت 
ي الكثير من المعالجات وتتبع فيها أساليب متنوعة ترتكز -أ

 
ال ف الجانب النظري: تكاد أن تكون مهمة التقنية هي االخي  

ّ التالئم وطبيعته التشكيلية. إذ  ي التعامل مع نمط المواد ودرجة تناسبها وتوافقها عير
 
عل درجة تغذية المعلومات ف
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ي 
ي معالجة الدور التقت 

 
ي مجال التصميم يسهم  ف

 
وعالقته بالذكاء الصناعي ويضع بير  يدي المصممير  والعاملير  ف

ي صياغة األفكار وتوافقها مع االستخدام األمثل. 
 
، تلك المفاهيم وما تمثله من نتا  ف  الداخلي

ي والجمالي ، إذ ثنعكس فيهما ا-ب
ي التعامل مع المواد وتوظيفها األدات 

 
: تندر  أهميته ف ي

ي نجا  لفعل اإل الجانب التطبيف 
ي بالتصميم كوسائل تسهل العمليات اإلجرائية وتنظم أمام المصمم تعدد 

عل خواص االستخدام لدى المستخدم وترتف 
 الخيارات المادية والشكلية. 

 هدف البحث: - 1-3
ي الفضاءات الدخلية-

 
 .كشف معالم التقنية الحدثثة وعالقتها بالذكاء الصناعي كنقلة نوعية ف

: حدود -1-4 ي
 
ي اآلت

 
 البحث: يتحدد البحث ف

ي الفضاءات الداخلية. -أ
 
: دراسة التقنيات حدثثة والذكاء الصناعي ف  الحد الموضوعي

كة )-ب : شر ي
 ( الصير  AKUVOXالحد المكات 

ة الزمنية بير  عام - 
: الفي  ي

 .2020-2018الحد الزمات 
 تحديد المصطلح:  -1-5
 التقنيات الحديثة: -أ
 التقنية: -1

 ء أو تحقيق غاية وتقوم عل أسس ومبادئ علمية دقيقة جملة من المب ي
ي تعير  عل إنجا  شر

ادئ أو الوسائل الت 
 أن العالم ثرمي إل مجرد الفهم الخالي من الغرض 

ي حير 
 
وتختلف عن العلم حيث أن غاياتها العمل والتطبيق ، ف

 .  العلمي

  ي ترتكز
عل معرفة علمية ُمطابقة... للممارسات إن)) كلمة تقنية تقال بوجه خاص عل المناهج المنظمة الت 

 وقبل أي تحليل((
ً
ي تتسبب تلقائيا

وية إل حد ما، بالتعارض مع الممارسات البسيطة... الت  )الالند،  الواعية والمي 
 (1428، صفحة 2008

 ي يأخذ بالم
ي لمخططات ومرتسمات عملياتية آنية القرار والبدء، أساسها األرتكا ي إنشات 

تكون )) تفعيل ذهت 
ي المظهري المستند عل مظمونية ذات هدفية...فكرية وتطبيقية، 

، الشكلي الصفات  ي
الشكلي الفضات 

 وهي وليدة من مؤثر أو مجموعة مؤثرات((
ً
افية...ذات صياغات إنمائية وتهذثبية وغرض متوخ  مسبقا  استرسر

 (5، صفحة 1999)محمد ن.، 

 ي تسمح بإيجاد مستوى التقنية الحدثثة: هو كل ما ثرتبط بالتقنيات ا
لرقمية فهي ))إيجاد طريقة لنقل البيانات الت 

ي تمثل لغة )الكومبيوتر( )
 Binaryممير  من األداء إل )الكومبيوتر(، إذ تتحول فيها الرمو  الرقمية )الثنائية( الت 

Numbersبوساطة محول رقمي يدع )Digital Converter)) (Drucker, 2009, p. 347) 
ي تذلل الصعوبات وتحل اإلككاالت المعقدة منها التعريف اإل 

ي للتقنية الحدثثة: هي تلك الوسائل واألدوات الت 
جرات 

ي قضاء الحاجات الخاصة منها والعامة وتسهل التعامل مع المواد 
 
والبسيطة، وتحول العالم إل طرائق متنوعة ف

 والخامات بأقىص درجة من المرونة واألداء. 
2- :  الذكاء الصناعي

  .ي نعدها ذكية
ي ت أدي ة األعمال الت 

 
ي يستخدمها اإلنسان ف

: علم ثهتم بالعمليات االصطناعية الت  الذكاء االصطناعي
ي طبيعتها ،فقد تكون فهم نص لغويا" منطوقا" أو مكتوب أو لعب كطرنج أو 

 
وتختلف هذه األعمال اختالفا بينا ف

ي أو االستدالل عل طريق لالنتقال من حل لغز أو مسألة رياضية أو كتابة قصيدة كعرية أو الق يام بتشخيص طتر
 (12، صفحة 1995)بونيه،  مكان إل آخر 

  مصطلح الذكاء االصطناعي( Intelligence Artificial ) لوصف الحاسبات اآللية ذات المقدرة عل أداء وظائف :

ي. لذا تشمل نظم الذكاء االصطناعي عل كل األفراد واإلجراءات  ، العقل البرسر و األجزاء المادية للحاسب اآللي
مجيات والبيانات و المعرفة المطلوبة لتنمية وتطوير نظم حاسبات آلية ومعدات تظهر خصائص الذكاء.   والير

 (20، صفحة 2012)اللو ي، 

  ثتكون الذكاء االصطناعي من كلمتير  هما: الذكاء وكلمة االصطناعي ولكل منهما معت  فالذكاء حسب
ة. أي إدراك وفهم وتعلم الحاالت أو  Webster)قاموس) هو القدرة عل فهم الظروف أو الحاالت الجديدة والمتغير

الظروف الجديدة، بمعت  آخر أن مفاتيح الذكاء هي اإلدراك، الفهم، والتعلم. أما كلمة الصناعي أو االصطناعي ترتبط 
ي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي ثتم من بالفعل يصنع أو يصطنع، وبالتالي تطلق الكلمة عل كل األك

ياء الت 
ا عن األكياء الموجودة بالفعل والمولدة بصورة طبيعية من دون تدخل  خالل اصطناع وتشكيل األكياء تميير 

 (11، صفحة 2019)خوالد،  .اإلنسان
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ي )اإلطار النظري(
 
 الفصل الثات

ي التصميم الدا 2-1
 
ها ف  :خلي التقنيات المعلوماتية وتأثير

( وهي اختصاص واسع ثهتم بالتكنولوجيا ونواحيها المتعلقة بمعالجة وإدارة المعلومات  وهي عبارة  ITتدع اختصارا )
عن مجموعة من األدوات تساعد عل العمل مع المعلومات وأجراء مهام تتعلق بتجهير  المعلومات ومعالجتها وتتضمن 

معلومات وهذه العنارص يطلق عليها تكنولوجيا تلك المجموعة سبعة عنارص رئيسة تشكل البنية األساسية لتكنلوجيا ال
،  وهي كما يلي )  Information Technologyالمعلومات  ي

 (:(65، صفحة 2004)الكيالت 
 .Input and Output Devicesأدوات وأجهزة المدخالت والمخرجات   -1
مجيات  -2  أو مجموعة التعليمات المستخدمة ألداء مهمة معينة.   Softwareالير

 .Satellitesواألقمار الصناعية    Modemsجهزة االتصاالت وهي تشمل المودماتأدوات وأ -3

ي نتعامل بها -4
 .المعلومات الت 

 .CPUوحدة المعالجة المركزية -5

مجيات.  -6 ي تحفظ المعلومات والير
 أدوات وأجهزة التخزين الت 

ي -7 ا والنقطة األهم الناس أو العنرص البرسر  ((33، صفحة 2000)كليش،  وأخير

التقنيات المعلوماتية أو الثورة الرقمية بان كل أككال المعلومات والبيانات يمكن إن تصبح رقمية )النصوص، تتمير  
الرسومات، والصور الساكنة والمتحركة والجدران واألسقف وكل المستويات( تلك المعلومات ثتم انتقالها من خالل 

ونية و INTERNETالشبكة المعلوماتية ) سيطة ,لقد فتحت الثورة الرقمية أمكانية تحقيق الشبكات ( بوساطة أجهزة الكي 
ي يمكن من خاللها تخزين وتو ي    ع كم هائل من المعلومات الرقمية

 (33، صفحة 2000)كليش،  الحالية لالتصاالت الت 

ي أنشطة الحياة, لذا فإن تأثير التقنيات الرقمية مب 
 
ة عل العمارة والن فعل التقنيات المعلوماتية هو التأثير المباشر ف اشر

ي والفضاءات الداخلية فالبنوك الرقمية  
ي أنشطة  اإلنسان المرتبطة بكل نوع من أنواع المبات 

 
والتصميم من خالل التأثير ف

ي تقليص 
 
ي أي مكان من العالم أدت وبال كك ف

 
ل أو ف ي  المي  

 
أتاحت أمكانية أجراء كل العمليات البنكية بينما الشخص ف

ي مسطحات صاالت الجمه
ي هذه المبات 

 
ي .ور ف

ي وفضاءات المطاعم والمبات 
ي التجارية ومبات 

ي المبات 
 
فالحال ذاته قد وضع ف

ل الرقمي  ل الذكي أو المي  
فيهية والصحية والتعليمية وحت  المساكن بظهور ما يعرف ب المي   وهو   Digital Homeالي 

ونية ل الذي تعمل جميع أنظمته الداخلية باألجهزة االلكي   (45، صفحة 2000كليش، ) المي  
 :التقنيات الرقمية2-2

ونية من اجل توليد ومعالجة وحفظ البيانات بصورة ثنائية الصورة .موجب وغير موجب:هي عبارة عن تقنية الكي 
( والصورة غير الموجبة يمثلها الرقم )صفر( إذن فالبيانات المحفوظة أو 1الموجبة.الصورة الموجبة يمثلها الرقم )

)حسن،  باستخدام التقنية الرقمية هي عبارة عن أصفار و األحاد كل حالة فردية من هذه الرقمية تسم )بت(المرسلة 
 (41، صفحة 2006

ا  بير  المعلومات واالتصال والحاسب حيث أتاحت الرقمية أمكانية ترجمة المعلومات بكافة أنواعها إل رمو    
هي االمي 

رص التصميمية المكون من نصوص وصور صوت بحيث يفهمها الحاسب  كفوية بفيض كبير من لبتات لكل العنا
 ويتعرف عليها ويمكن نقلها عل خطوط التلفون واألقمار الصناعية ويمكن تخزينها عل مختلف الوسائط المتعددة

 ، ونية تست(24، صفحة 2010)حسنير  ونية وهذه الدوائر االلكي  ي . والتقنية الرقمية مختصة بالدوائر االلكي 
 
خدم ف
ها  ي أجهزة االتصال الرقمية وغير

 
ونية وكذلك ف ة كالحاسوب الرقمي وأجهزة الحاسبة االلكي  ي أجهزة كثير

 
تصميم النظم ف
 .(Naveed, 1999, p. 4) من التطبيقات

نت وكافة  Digital Technologyلقد أدت التقنية الرقمية  ي مجال االتصال واالني 
 
ي ف ي التطور التكنولوخر

 
ا ف دورا مهما وكبير

ي كهدها العالم ويشهدها العالم وقد فتحت التقنية الرقمية المجال أمام 
األمور األخرى المختصة بالتكنولوجيا الت 

ية للتعرف عل المستقبل إل إن غدت األرقام لغة العرص وبات لكل كخص رقم من خال  له ثتم التعرف عليهالبرسر
 ، ي  (8، صفحة 2016)الخفاخر

ي الجيل 
 
ي العمارة والتصميم واالستفادة من قدراته وإمكانياته ف

 
مر الكمبيوتر أو الحاسوب بستة أجيال ,فبدا الكمبيوتر ف

ء مما لم يشجع المعماريون والمصم ي مرحلة التطور البطي
 
ي من الكمبيوتر ف

مون عل الثالث إذ كان الجيل األول والثات 
ي 
االستفادة منه ومع الجيل الثالث بدأت برمجيات الرسم والتصميم بالظهور إال إنها لم تصل إل التطبيق العملي والمهت 

مجيات وتطبيقها عل نحو  ي الجيل الرابع للحاسوب فقد تم تطوير الير
 
ي مرحلة التجربة واالختبار، إما ف

 
بعد إن كانت ف

ي كافة التخصصات الهندسية
 
ي جنبا إل جنب مع  واسع ف

ي التطبيق العملي والمهت 
 
مجيات ف وانترسر استخدام تلك الير

 .(Whyte, 2002, p. 2) األدوات التقليدية للرسم الهندشي والتصميم
ي إل صورة رقمية فيما ثتعلق بأدوات التصميم 

بعد ظهور الجيل الخامس تحولت جميع صور التطبيق العملي والمهت 
التصنيع إما فيما ثتعلق بالبناية فقد نم المعماريون عالقة المستخدم بالمبت  وطوروها من خالل واإلنتا  والتنفيذ و 
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ي 
فيهية مثل بنايات المتاحف الت  التفاعل مع عنارص البناية من اجل تلبية ومالقاة حاجات المستخدم األساسية والي 

ي دمجت مع تقدم المعلومة عير تفاعل الزائرين مع العنارص المعمارية والتصمي
مية كالجدران والسقوف واألرضيات الت 

مجيات وطور  ي إعداد الير
 
ها ومع هذا الجيل دخل المعماري ف ونية مرتبطة بالكمبيوتر لتقدم المعلومات عير

عنارص الكي 
ي إي و 

 
ي وحدات التحكم إذ ثتم الرجوع إليها وف

 
ي تحفظ ف

 والفضاء الداخلي عن طريق قواعد البيانات الت 
 قتأداء المبت 

(Howes, 2005, p. 3). 
ي المكاتب وسهل  

 
استخدم الحاسوب األلي الرقمي وسطا عن طريقه ثتم الرسم والتصميم ,وهذا النوع كائع االستخدام ف

ي أعمال المسح الرقمي وتحديد اإلحداثيات ,ومن خالل كبكة المعلومات ثربط بحواسيب المكاتب 
 
التنفيذ وال سيما ف

ي الرئيسة مما ساعد عل ت
 
وفير الجهد والوقت واتخاذ القرارات برسعة إما الحاسوب اإللي التناظري فقد استخدم ف
ات البيئية بقواعد  ات التغير ي وربط مؤشر

العمارة والتصميم عل ككل أجهزة تحكم بأنظمة المبت  وقياس األداء البيت 
ي 
، الصفحات 2007)رأفت،  الذكية وتطبيقاتها  البيانات؛ لتنظيم أداء المبت  ,وب  هذا النوع من الحاسوب تم تطوير المبات 

154-156) 
ي التصميم عن طريق الكمبيوتر 

 
ي سيتم دراستها وتناولها ف

ي عرض األفكار الت 
 
يعد التمثيل الرقمي هو الطريقة المستخدمة ف

ي عرص االلة
 
ي هذا المجال يذكر جيبسون ماكرا "نحن نعيش الن ف

 
ولكن  وكبكات المعلومات وأنظمة االتصاالت ,وف

بظهور تكنولوجيا المعلومات حيث ثبدو ان الفكر التصميمي قادر عل االستفادة من العلوم المعارصة وتوظيفها فيما 
ورية للحياة " ي االحتياجات الرص   (Szalapai, 2005, p. 6) يلتر

ي التصميم الداخلي  وهي 
 
 :وعليه توجد ثالث تقنيات تطبق ف

 : CATIAتقنية 
جمة هو برنامج ثتم استخد ي يقوم بي 

 
امه لتحويل المجسمات الطبيعية إل رسومات هندسية عن طريق ماسح رقمي فراع

ي األبعاد ومن ثم يمكن أخرا  الرسومات التنفيذية والتفصيالت الال مة للتصميم
 .المجسم الثالت 

 :CNC ROUTERSتقنية
وتر ,لتنفيذ عمليات عل األخشاب المطلوب هي ماكنة ثتم استخدامها لتقطيع المواد بتقنية رقمية ,إذ تربط بالكمبي

ي األبعاد
ي التقطيع ثالت 

 
ي صورة ثنائية األبعاد وتوجد ماكنات أخرى ثتم استخدامها ف

 
 .Kolarrvic, 2005, p) تشكيلها ف

43). 
  : WATER JETتقنية 

ي 
 
تقطيع الرخام واأللواح المعدنية  هي ماكنة ثتم استخدامها لتقطيع المواد بتقنية رقمية ,إذ ثتم استخدام قوة دفع الماء ف

وأصبحت األداة تتيح كل ما ثرغبه اإلنسان  (Kolarrvic, 2005, p. 43) وترتبط بالكومبيوتر لتنفيذ العمليات المطلوبة
ك للتعبير الرقمي الذي ثتعلق بما أتاحه ويتيحه الكمبيوتر من أنتا  النماذ  الثالثية والثنائي.ويريده

ة وعير الفهم المشي 
ي أمكانية التحكم بالسطوح والكتل وإنتا  العديد من 

 
ي التحليل أثناء عملية التصميم مما )ساعد ف

 
ي تساعد ف

األبعاد الت 
األككال المعقدة من األجسام البسيطة واألولية وتعرف خصائص األككال والتمكن من منح النموذ  التصميمي الشكل 

) ي واألخير
 .(Kymmell, 2008, p. 4) النهات 

2-3  :  الذكاء الصناعي
هو أحد فروع علم الحاسبات الذي ثهتم بدراسة وتكوين منظومات حاسوبية تظهر بعض صيغ الذكاء وهذه المنظومات 
لها القابلية عل استنتاجات مفيدة جدا حول المشكلة الموضوعية كما تستطيع هذه المنظومات فهم اللغات الطبيعية أو 

ها من  ي تحتا  إل ذكاء مت  ما نفذت من قبل اإلنسانفهم اإلدراك الحي وغير
 .(37، صفحة 2018)هجري،  اإلمكانيات الت 

كما عرف الذكاء االصطناعي بأنه محاكاة لذكاء اإلنسان وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسب األلي والقدرة عل 
ي ك
 
ي المتسم بالذكاء ,ويوجد الذكاء االصطناعي ف

ل مكان حولنا بداية من السيارات ذاتية القيادة محاكاة السلوك اإلنسات 
ي الحياة

 
ة ف ها الكثير من التطبيقات المنترسر جمة او االستثمار وغير

ة بدون طيار وبرمجيات الي  )أحمد،  والطائرات المسير
م ويتصف الذكاء االصطناعي عل أنه "دراسة وتصميم العمالء األذكياء"، والعميل الذكي هو نظا(11، صفحة 2018

ي تحقيق مهمته أو مهمة فريقه، من حيث األهداف 
 
ي النجاح ف

 
ي تزيد من فرصته ف

يستوعب بيئته ويتخذ المواقف الت 
وتشمل أيضا التعريفات األخرى المعرفة والتعلم كمعاثير إضافية. Russell &Nervingواألفعال والتصور والبيئة ثرجع إل 

( هذا المصطل ي
ي عام أذ صاغ عالم الحاسوب )جون مكارت 

 
فه بنفسه بأنه "علم وهندسة صنع 1956ح باألساس ف ،  وعرَّ

( الذكاء االصطناعي بأنه "قدرة النظام عل تفسير البيانات  اآلالت الذكية. ويعّرف )أندرياس كابالن ومايكل هاثنلير 
ة من خالل الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف ومهام محدد

 (12، صفحة 1995)بونيه،  التكيف المرن
عرف آخرون الذكاء االصطناعي بقولهم: )يعمل الذكاء االصطناعي معتمدا عل مبدأ مضاهاة التشكيالت الت  يمكن 
بوساطتها وصف األكياء واألحداث والعمليات باستخدام خواصها الكيفية وعالقتها المنطقية والحسابية (.بالرغم من 
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أجهزة الحسابات أكي  دقة عل تخزين المعلومات من البرسر فان البرسر لدثهم قدرة اكير عل التعرف عل العالقات أن 
 يمكن فهم صورة المنظر الطبيعي وصورة األكخاص ومكونات العالم 

بير  األكياء. وباستخدام هذه القدرة لدى البرسر
ي وفهم معانيها وعالقات بعضها بالبعض ولو أمكن  ي جها  الحاسب ألصبح ذكياالخارخر

 
 ,T, 1972) وضع هذه المقدرة ف

p. 36) 
، مارفن مينسكاي، اليلير  نويل وهربرت  ي

قادة بحوث الذكاء االصطناعي لعدة عقود وخاصة لدى )جون مكارت 
ي معهد ماساتشوستس )

 
ات الذكاء االصطناعي ف ة لمختير ي MTIسيمون(الذثن وضعوا األسس األخير ( وجامعة كارنيحر

ي واجهتهم. ميل
ي أدراك صعوبة بعض المشاكل الت 

 
قاوي م.،  ون وستنافود ولكنهم فشلوا ف ي (26، صفحة 2007)الرسر

 
وف

ين التسعينات وأوائل ، وإن كان ذلك إل حد ما وراء القرن الواحد والعرسر ، حقق الذكاء االصطناعي نجاحات أكير
 الكواليس. 

2-4  :  أهمية الذكاء االصطناعي

، 2016)صورية،  جوانبها إن أهمية الذكاء االصطناعي اكير من إن تحىص من نقاط شيعة ولكن يمكن كارة إل ابر  
 (157صفحة 

اكمة بنقلها لألألت الذكية-1 ية المي  ات البرسر ي المحافظة عل الخير
 
 .يسهم الذكاء االصطناعي ف

مجة الحاسوبية. -2 ي التعامل مع األالت  عوضا عن لغات الير
 
 تمكن اإلنسان من استخدام اللغة اإلنسانية ف

ي -3
 
ي تشخيص األمراض ووصف األدوية  يلعب الذكاء االصطناعي دورا مهما ف

 
الكثير من الميادثن الحساسة كالمساعدة ف

ها من الميادثن  .والتعليم التفاعلي والمجاالت األمنية والعسكرية والتصميم والعمارة وغير
ي التخفيف من المخاطر والضغوطات النفسية وتجعله ثركز عل أكياء أكي  أه-4

 
مية يلعب الذكاء االصطناعي دورا مهما ف

 .وأكي  إنسانية
 ثركز الذكاء االصطناعي عل مبدأثن ألساسيير  هما تمثيل البيانات والبحث ,ويتكون من ثالثة مكونات أساسية هي 

 :(93، صفحة 2005)محمد م.، 

 قاعدة المعرفة. 

 منظومة إلية االستدالل. 

 واجهة المستفيد. 
 :(20-18، الصفحات 1995)بونيه،  وهناك أنواع للذكاء االصطناعي حيث يمكن تقسيمه إل

 الذكاء االصطناعي الضيق -أ
 هناك أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها التغلب عل بطل العالم 

ً
ي مجال واحد، فمثال

 
هو الذكاء االصطناعي الذي ثتخصص ف

ء الوحيد الذي تفعله.  ي
ي لعبة الشطرنج، وهو السر

 
 ف
 الذكاء االصطناعي العام -ب

ي جميع المجاالت، أي يمكنه تأدية أي مهمة فكرية يمكن لإلنسان يشير هذا النوع إل 
 
حواسيب بمستوى ذكاء اإلنسان ف

 القيام بها، إن إنشاء هذا النوع من الذكاء أصعب بكثير من النوع السابق ونحن لم نصل إل هذا المستوى بعد. 
 الذكاء االصطناعي الفائق -ج

وم الذك ي أكسفورد نيك بوسي 
 
ي كل مجال “اء الفائق بأنه يعرف الفيلسوف ف

 
ية ف فكر أذك بكثير من أفضل العقول البرسر

ي ذلك اإلبداع العلمي والحكمة العامة والمهارات االجتماعية
 
، وبسبب هذا النوع يعتير مجال الذكاء ”تقريًبا، بما ف

 للتعمق به. 
َ
 كيقا

ً
 االصطناعي مجاال

2-5  : ي العمارة والتصميم الداخلي
 
 الذكاء االصطناعي ف

ة ومعالجة اللغات الطبيعية  ي مجموعة واسعة من المجاالت من بينها النظم الخبير
 
استخدم الذكاء االصطناعي بنجاح ف

، والقانون،  ، وتداول األسهم، والتحكم اآللي ي وتميير  األصوات وتميير  وتحليل الصور وكذلك التشخيص الطتر
ي كثير من األحيان، عندما ثتسع واالكتشافات العلمية، وألعاب الفيدثو ولعب األطفال ومحركا

 
نت. ف ت البحث عل اإلني 

ومن الممكن أيضا .استخدام التقنية ال ثنظر إليها بوصفها ذكاء" اصطناعيا فتوصف أحيانا بأنها أثر الذكاء االصطناعي 
ي الحياة االصطناعية

 
 .(2)النور، ب،ت، صفحة  دمجها ف

ي ب
ي يمكن رغم أننا ال نستطيع أن نعرف الذكاء اإلنسات 

ي الضوء عل عدد من المعاثير الت 
شكل عام ولكن ألضير من أن نلف 

التعرف عل أوجه الشبه بير  المواقف المختلفة   الحكم عليه من خاللها. ومن تلك المعاثير القدرة عل التعميم والتجريد
ي المستقبل. 

 
رن الذكاء  والتكيف مع المواقف المستجدة واكتشاف األخطاء وتصحيحها لتحسير  األداء ف

ُ
ا ما ق وكثير

انية  ي تختص بالخصائص الرياضية ألنظمة التغذية الراجعة وتنظر إل اإلنسان   Cinematicsاالصطناعي خطأ بالسير
الت 

ي نعدها 
ي تأدية األعمال الت 

 
ي يستخدمها اإلنسان ف

كأنه جها  آلي بينما ثهتم علم الذكاء االصطناعي بالعمليات المعرفية الت 
ي طبيعتها فقد تكون فهم نص لغوي منطوق أو مكتوب أو لعب الشطرنج أو ذكية. تختلف ه

 
 ف
ً
 بينا

ً
ذه األعمال اختالفا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ي أو االستدالل عل طريق لالنتقال من مكان إل  حل لغز أو مسألة رياضية أو كتابة قصيدة كعرية أو القيام بتشخيص طتر
 .(67، صفحة 1995)بونيه،  آخر 
 :االصطناعي مجاالت وتطبيقات الذكاء 2-6

ي العديد من المجاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية والتقنية والطبية والتعليمية 
 
يستخدم الذكاء االصطناعي ف

ي 
ها من التطبيقات ومن بير  أهم التطبيقات عل النحو اآلت   :(70، صفحة 2019)الطيب،  وغير

 السيارات ذات القيادة والطائرات بدون طيار. 

  ية.  اإلنسان االلي مج للعمل مستقبال عن السيطرة البرسر  الروبوت وهو جها  ميكانيكي مير

 التحكم الالخطي كالتحكم بالسكك الحديدية. 

 األجهزة الذكية القادرة عل القيام بالعمليات الذهنية كفحص التصاميم الصناعية ومراقبة العمليات واتخاذ القرار. 

  ي المحاكاة المعرفية باستخدام أجهزة
ي والوظائف الت  الكمبيوتر الختبار النظريات حول كيفية عمل العقل البرسر

ها  .يقوم بها كالتعرف عل الوجوه المألوفة واألصوات وغير

 ي بالعيادات والمستشفيات وأجراء العمليات الجراحية ي التشخيص الطتر
 
 .التطبيقات الحاسوبية ف

 ي تحليل البيانات االقتص
 
 ادية كالبورصة وتطوير أنظمة تداول األسهم. برامج الذكاء االصطناعي ف

 برامج األلعاب كالعاب الشطرنج والعاب الفيدثو. 

 نت  .عناقيد كوكل البحثية عل جها  الحاسوب عير االني 

  التطبيقات الخاصة بتعلم اللغات الطبيعية المختلفة وقواعد فهم اللغات المكتوبة والمنطوقة 

  ها من التطبيقاتخدمات المنا ل الذكية واألسلحة  .ذاتية العمل والهواتف الذكية وأجهزة التلفا  الذكية وغير
 اختيار أحد األنشطة المتفق عل أنها ذكية ثم يضع بعض الفروض عما يستخدمه 

ً
إن علم الذكاء االصطناعي عمله أوال

ي برنامج لل
 
حاسب اآللي ويقوم بمالحظة اإلنسان لدى قيامه بهذا النشاط من معلومات واستدالالت بعدها يدخل هذه ف

ي 
 
نامج إل اكتشاف أوجه القصور فيه. اذ يعمل عل إدخال تعديالت وتطوير ف نامج. وقد تؤدي مالحظة الير سلوك هذا الير
نامج وما ثتبعه من مالحظة  نامج نفسه ويؤدي هذا بدوره إل سلوك مختلف للير ي الير

 
أسسه النظرية وبالتالي ف
ي ثتناولها الذكاء االصطناعي التفجر التجميعي  وتطوير.ويغلب عل الوسائل

ي هذا أن   Combinatory explosionالت 
ويعت 

 لدرجة أنه ال يمكن التوصل إل الحل األمثل بعمليات البحث المباشر 
ً
ي يجب النظر فيها كبير جدا

عدد االحتماالت الت 
 أو ألنها تتطلب ذاكرة  

ً
 جدا

ً
 طويال

ً
 تفوق سعة ذاكرة الحاسب أو اإلنسانألن عملية البحث تأخذ وقتا

ً
ة جدا )السيد ا.،  كبير

 . (60، صفحة 2006
ي عالقة مع اإلنسان ويؤثر فيه من 

 
ما ثتعلق بالتصميم الداخلي والتقنيات الرقميه داخل الفضاء هو موضوع يدخل ف

ء أو صورة ككلية لها عالقة خالل ما يحمل من أفكار تظهر بشكل أو بآخر وتتضمن هذه األفكار خالل تحويلها إل فضا 
،  باإلنسان السيما العديد من االعتبارات"خاصية نمنحها لألكياء ي

 
م. إذ يظهر التصميم من فكرة (45، صفحة 1999)كوف

ي أدراك المعت  والتأويل أو العنارص المادية 
 
ي متقن بدالئل فكرية" ثنعكس من خالل التنظيمات المعينة ف

جيدة وأداء تقت 
التناظر أو التناقض ، أو النسبة أي أن العالقة بير  االعتبارات والتحوالت  للفضاء الرقمي إنما تكمن من ، عل أساس 

ي كل عمليات اإلنشاء 
 
ها ف ي وما ثتحقق من اتساق وتناسب وتناظر وتوا ن وغير

خالل فعل العالقات واألداء التقت 
ددة داخل فضاء العمل أي أن الحكم عل ذكاء التصميم التصميمي ومدى التنوع الحاصل بير  االستخدامات التقنية المتع

 بكل عمليات اإلنشاء التصميمي واألظهاري انتهاًء بمكان 
ً
ثتحدد من خالل التمير  بصنعته من بداية تكوين الفكرة ومرورا

ي أي نتا  اصطناعي تصميمي ذات عالقة جوهري
 
ي ف

 
ي  الوظيفة االصطناعية، أي أن التأكيد عل النواخي الذكية ف

ة  يأت 
ي تساعد 

ي صمم من أجلها النتا  االصطناعي  باإلمكانيات الت 
كجزء من عمليات اإلنشاء الكلي وكذلك لتحقيق الغايات الت 

ي إيجاد قيم جمالية 
 
 ف
ً
عل جذب االنتباه وسحب البرص نحو موضوعة الشكل للفضاء ويكون دور التنويعات التقنية بار ا

ء "القيم" وتكون درجة االهتمام بها كاملة له ومسيطرة )ثتحدد مقياسها من خالل كثافة اال  ي
ستجابة اإليجابية للسر

ء الذي يحمله اإلنسان المصمم بذكاء رقمي فاعل  من خالل  ي
عليه(  فالمقياس ثتحدد بفعل كم االستجابة اإليجابية للسر

ي ، فمت  ما كانت استجابته له إيجابية مت  ما كان فعل الذكاء اال 
، 1984)باكالر،  صطناعي  قد أثر بهفعله عل المتلف 

 .(23صفحة 
ها عن األخرى وعل المصمم المزاوجة بير   التنوعات الرقمية  التصميمية عديدة  تحمل كل واحدة منها خصوصية تمير 

 الستلهام عدد ه.الذكاء وحيثياته الرقميه للعمل الواحد إذ أن التنوع ثتمثل بأنماط ونزعات متفاوتة
ً
ائل . تشكل منطلقا

ي وسائل 
 
ي إيجاد تنويعات عديدة ف

 
من النتاجات ذات العالقات التصميمية  تكون هي الخزين الذي يعتمد عليه المصمم ف

التفكير ومن خالل تداوله بإحساسه وفكره  بما يحقق أكير قدر من االستلهام نحو محاكاة الفكر للبيئة الطبيعية إل البيئة 
   .االصطناعية
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ي من خالل االنسجام واالندما  التام بير  التصميم ثرى فرانك لويد را
يد رائد النظرية العضوية إن ذكاء التصميم يأت 

ي طبيعتها ،وان كانت هذه النظرية تختلف عما نادى به لو كوربو يه رائد 
 
العضوي والتصميم الرقمي  واستخدام المواد ف

ي سيطرة
 
ذكاء المصمم لتسليطه عل الوسط المحيط مع النقاء  الوظيفية الفكرية األوربية من ان كمال التصميم يظهر ف

 .(111، صفحة 2005)كريزي،  الرصي    ح للكتل وقوة التعبير التصميمي 
ي مجال التصميم الداخلي 

 
 :ومن ابر  تطبيقات الذكاء االصطناعي ف

 (:intelligent buildingاألبنية الذكية ) 2-6-1
ي توجه معالجة الفضاءات الداخلية تتحدد أهدافها الرئيسة هي تكنولوجية مضافة إل األبنية بشكل عام  

 
كمفهوم جديد ف

ي تتم من خالل تحقيق التحكم بفضاء 
ي تكوين بنيتها والت 

 
ي بدورها تشكل األساس ف

ي ارتباطها مع عامل اإلدارة والت 
 
ف

ي واقع 
 
ات ف ي واألنظمة المستخدمة إلدارة المتغير

الحد األدت  من الكلفة المبت  والعمل ضمن مفاهيم التحكم البيت 
 .(Croup, 1996, p. 21) التشغيلية والمعالجة للمعلومات

ِمد 
َ
عت
َ
يرات الرئيسة العتماد الذكاء االصطناعي والرقمية للتصاميم الداخلية، هو ظهور وظائف َجديدة ت إن أحد التير

ت الُمصمّم العرصي عل بناء أككال وحجوم لم يكن ب نيات َجديدة, مما أجير
َ
وسع األقدمير  الوصول إليها؛ لعدم وجود ِتق

ي مدى 
 
ي كهدها العرص، وُيمِكن مالحظة هذه التحوالت الوظيفية الَجديدة ف

التكنولوجيا المتقدمة والثورة الِفكرية الت 
ي طرأت عل الحياة اليومية

ات الجذرية الت   .(118، صفحة 1999)كير اد،  التغير
ي تطبيق الفنون المعارصة, وفن إن ِفكرة المنفعة استولت عل أغلب الت

 
صاميم الرقمية واعتماد الذكاء االصطناعي ف

ي يلتمسوها من خالل االستخدام 
ه عل كاغلي الفضاء الداِخلي وما مدى الفائدة الت  صميّم الداِخلي هنا محكوم بتأثير

َ
الت

صميّم الحقيقية تظهر من خالل التجربة الفع
َ
, وما هو ممكن اليومي لتلك الفضاءات, ألن ِقيمة الت ي الفضاء الداِخلي

 
لية ف

 عن 
ً
ي الحركة وجانب السالمة واألمان, فضال

 
يائية وأدائية, وتحقيق أعل مستويات االنسيابية ف أن يقدمه من راحة فير 

 عل الحاجة
ً
ة ُيَعد  ائدا صميّم العام خدمة مباشر

َ
, وإن أي عنرص أو جزء ال يخدم الت ي

، 1984)المهندس،  التعبير الوظيف 
 . (435صفحة 

ي عام 
 
 الذكي ف

ي  1980كانت بداية ظهور مصطلح المبت 
ي الت 

ة المبات  ي الواليات المتحدة األمريكية إذ كانت تشير هذه الفي 
 
ف

ي للعمارة حت  الوقت الحالي 
ي  ,استخدمت أنظمة االتصال عن بعد وأنظمة إدارة المبت  ومنها بدأ التطور التاريح 

 
وف

ة الذكية عبارة عن حلقة وصل  تربط بير  الجانب المعماري وتقنيات الذكية المستخدمة التسعينات أصبحت العمار 
ي  .لتشكل نقطة انطالق لحركة معمارية مختلفة

ي المؤقتة والمبات 
ي لثالثة أقسام منها المبات 

ومن خاللها تم تقسيم المبات 
ي الفعالة

 .(400، صفحة 2005)فاضل،  المستجيبة و المبات 
ة ي مجال التكنلوجيا  إذ كهدت في 

 
ين بداية ظهور العمارة الذكية ويرجع ذلك إل التطور ف الثمانينات من القرن العرسر

ة بداية تأسيس لمفاهيم العمارة الذكية من ناحية تسارع معدل التطور  المعلومات واالتصاالت , وتعتير هذه الفي 
ي كافة المجاالت الحياة الذكاء اال 

 
ي ويظهر مصطلح المبت  الحاسوب وإدخال التقنيات ف

بط المبات  صطناعي الذي تطور لير
 .(200، صفحة 2008)الر اق،  الذكي ليدل عل أمكانية الحدثثة

ي المبت  والمبنية عل مخرجات  تبعا للمدخالت المستلمة 
 
 الذكي مرتبط بإدخال الحوسبة والنظم التقنية ف

أي إن المبت 
ي وخالل وقت محدد , وعل هذا األساس فإن ا

 
لعمارة التفاعلية الرقمية هي عمارة ذكية ؛كونها تعتمد عل المبدأ نفسه ف

 . ي  التفاعل مع المحيط الخارخر
ي ترتبط 

فاألبنية الذكية؛ هي األبنية القادرة بشكل مستمر عل االستجابة والتكيف وتحسير  البيئة المالءمة لشاغلها والت 
اء والعمارة البيئية وطرائ ق تطبيق مفاهيم االستدامة المتوجه نحو المحافظة عل البيئة والموارد بمفاهيم العمارة الخرص 

ي 
 
والمواد الطبيعية وكرامة اإلنسان ومعرفته، وتحقيقها عل األطر التطبيقية لألبنية والمدن من خالل استجابتها للتغير ف

ي متطل
 
، والتغير المستمر ف ي حاجة تغيير المناخ الداخلي

 
، والتغير ف ي بات الشاغل المبت  من خالل تكامل المناخ الخارخر

أنظمته، وإنتاجه الطاقة المتجددة، الذكية مثال ناطحة السحاب الذكية والمسكن الذكي والمدرسة الذكية والمبت  
ي التقنيات والمعلومات فقد أصبح لكل 

 
اإلداري الذكي بل وحت  المدثنة الذكية )ونظرا الختالف الوظيفة بجانب التطور ف

ه وبالتالي أصبح له مفهوم يحدد ماهيته(نوع مسميات خ ه عن غير
،  اصة به تمير  ي

 .(17، صفحة 2010)المشهدات 
ي تعمل وتؤدي وظائفها 

ان إل أنهما يمثالن المحتوى الداخلي لفضاءات األبنية الت  إن التصميم الداخلي والمعلوماتية يشير
ي من خالل األنظمة المعلوماتية حيث تكون معظم أو كل األنشطة ا

وت  ي من خالل التحكم االلكي 
لحياتية داخل المبات 

ي جميع أجزاء المبت  كاألبواب والنوافذ وكبكات 
 
ي ف

وت  ي األجهزة والمعدات الداخلية , وكذلك التحكم االلكي 
 
( ف )الرقمي

وأنظمة - إمداد بالمياه والرصف الصحي والغا –تهوية  -تكييف  -الخدمة الداخلية واألجهزة المتطورة كافة من )إضاءة 
ي تكوينها وهيأتها تمثل سياقا جديدا قد تأخذ من األككال ما لم 

 
(،وهي ف ي التعامل الرقمي

 
الطاقة..وكل الوسائل الممكنة ف

 
ً
ُيعهد من قبل وقد تتداخل فيها بعض استخدامات األساليب اإلنشائية  المتطورة لتنفيذ الهيئة العامة للمبت  داخليا
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. )تتوقف درجة المعل
ً
ي أداء عنارصها وأجزائها المختلفة وخارجيا

 
ي ف

وت  ي األبنية المنتجة عل مقدار التحكم اإللكي 
 
وماتية ف

ونية)  (.(34، صفحة 2003)طعمة،  وكذلك عدد األنشطة الحياتية المؤداة بداخلها بطريقة إلكي 
2-6-2 ( ي التصميم الداخلي

 
  (Modeling in interior designالنمذجهة وتطبيقها ف

ي بناء 
 
ا من أساليب العرض وتقنياته سواء ف النمذجة:هي واحدة من أهم عمليات التصميم ومراحله وتضمن قدرا كبير

ي إظهاره بعد أتمام بناءه.او توكيدها وإعادة صياغتها بشكل مبسط له مدلول إي أنها القدرة عل تكرار 
 
النموذ  أو ف

 .ااألكياء أو نقلها أو إظهارها ولكن بشكل أسهل فهمه
ي منظومة أو منتج :النمذجة بالحاسبات

 
ي تمثيل أكياء أو محاكاة لتتابع وسير عمليات ف

 
هو استعمال الحاسبات ف

ي ظل .ما
 
والحاسب لها قيمة علمية عالية؛ألنها تسمح لشخص ما إن كان يدرس استجابة النظام أو المنتج المراد اختباره ف

من
ّ
ي المواقف الحقيقية ظروف ال يمكن إن ثتعرف بسهولة لها بشكل ا

 
ويمكن إن تسمح للباحث إن يدرس عمل .ف

ة من النظام  .وسلوك النظام وما يمكن إن يحدث عند تعديل احد المكونات الفردية المغير
ي العديد من 

 
ات المدخلة ف ي لألنظمة وعل المتغير

ثتوقف نجاح نماذ  الحاسوب إل حد كبير عل دقة التمثيل الرياض 
ي ثتضمنها الموقف وقد تكون وحدات األنظمة يكون ال

ي معقدا بشدة؛ الن هناك العديد من العوامل الت 
تمثيل الرياض 

وط  ات المدخلة غالبا ما يمثل الرسر النظام أو مكوناته أيضا نظم فرعية تتفاعل كل منها مع األخر، وتتضمن المتغير
ء ال ي

ي سلوك السر
 
ي تتحكم ف

ي تحيط بتسلسل العمليات أو الت 
ذي يجري تمثيله وغالبا ما يكون عل المصمم والظروف الت 

ات  .(Pottmann, 1996, p. 13) القدرة عل استنتا  عددا من هذه المتغير
ي مجال البحث أم التصميم للعمل 

 
ايدة ستجعل نماذ  الحاسب مفيدة دائما ,سواء كان ذلك ف إن قوة الحاسبات المي  

ي األسواق اليوم سيصبح من  وحت  التطبيقات الشخصية ومع األجيال الجديدة من
 
ي تطرح ف

الحاسبات الفائقة القدرة الت 
ها عل   دقة لكثير من األنظمة كديدة التعقيد مثل الطقس ودراسة تأثير

المتوقع أكي  إن نتمكن من بناء نماذ  أكي 
 :يمكن إن تقسم عملية أنشاء الرسوم الثالثية األبعاد بالحاسوب إل أربعة أقسام هي .تصميم منتج ما

ي بيئه وبناء عالقته باألجسام األخرى Layoutتنظيم وجود المنتج  - أ
 
 .ف

ي تصف عملية تشكيل وبناء المجسم. :3D modelingالنمذجة المجسمة  - ب
 الت 

ي الفراغ عير الزمن  animationالتحريك  - ت
 
 .وتحديد أوضاع الجسم ف

 .الذي ثنتج عنه صورة أو فلم للمنتج  3D renderingاإلظهار  - ث

ي يلزم عرضها كاكة اإلظهار اإلظهار 
،  هو تحويل معلومات المجسمات ثالثية األبعاد إل الخريطة النقطية الت  )الكبيسي

 .(67، صفحة 2000

كيبات الصناعية المصممة حدثثا تخضع إل االختبارات  ي مجال التصميم فإن نماذ  الحاسبات للمنتجات أو الي 
 
أما ف

اضية أو الرقمية للتعرف عل ا يائية والميكانيكية األخرى فالمصمم االفي  ات الفير  ستجاباتها لقوى الشد والضغط والمتغير
البد وأن ثتخذ الكثير من القرارات تتعلق بأفضل الحلول التصميمية ومدى مالئمة التصميم ألداء الوظائف المنوط بها  

، 2003)الحافظ،  خدام المحاكاةكما أن الحكم عل مدى واقعية التصميم وجمالياته واقتصادياته يكون أحدى باست
 .(72-71الصفحات 

ي عنارص التصميم ليس فحسب 
 
ه بالتأثير ف والمحاكاة التفاعلية هي واحد من أفضل أدوات المصمم اليوم وتسمح له ولغير

يائية ل ي إعطاء النموذ  الصفات الفير 
 
ة له ككال وإنما أيضا ف ي اعطائه صفاته الممير 

 
ي بناء نموذ  المنتج أو ف

 
وهذا ما .هف

ي تصميم المنتجات فمجرد النمذجة أو المحاكاة التصويرية 
 
ي ف

اض  يجعل المحاكاة التفاعلية أهم وسائل الواقع االفي 
ي ككله فقط كما إن استخدام الواقع االنغماشي قد 

 
ي تقييم أداء التصميم ولكن ف

 
االستاتيكية قد ال يكون لها تأثير واضح ف

ي استجا
 
با من الخيال ف ي يمكن إن تطير أجسام البرسر بما يخالف قوانير  الطبيعة لكن يكون رص 

اض  ي الواقع االفي 
باته فف 
ي المحاكاة التفاعلية

 
 (Fiume, 1988, p. 410) ذلك ال يحدث أبدا"ف

 الفصل الثالث

 عينة البحث:  3-1

كة ) ي مجال التحكم والسيطرة باألدوات والعنارص داخل الفضاء اAKUVOXشر
 
كة رائدة ف لداخلي الذكي إذ تعتمد (: هي شر

، وتسع إل بناء منظومات تقنية ذكية للفضاءات الداخلية عل  تقنيات الذكاء الصناعي بما ثتالئم واالستخدام اليومي
ي نهج ممير  عير تطبيقات منها ما ثرتبط )

 
ي ف

( وأخرى تستخدم الهواتف Remote controlالمستوى الشخىصي واألدات 
ي تحكم ( و Mobilالمحمولة الجوالة )

تقنيات أخرى من أجهزة تحكم  ضمن برمجيات مخصصة لهذا الغرض والت 
 سيطرتها عل العديد من العنارص داخل الفضاء الداخلي مثل: 

 .غلق وفتح النوافذ -1
 السيطرة عل اإلضاءة الداخلية للفضاءات  -2

يد والتكييف -3  .التحكم بأجهزة التير
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ها من  -4 ي الشكل).العنارصالتحكم بأجهزة الصوت والتلفا  وغير
 
 (1كما ف

 
https://images.app.goo.gl/nGCrzhN1YVuPhTVm7 

ي غلق وفتح الستائر داخل الفضاء الداخلي 1الشكل )
 
 (ثوضح استخدام جها  التحكم ف

 
، وبروتوكول بدء الجلسة ) كما تقوم )كيوفوكس( بدمج الذكاء الصناعي  ي ( واألمان وتقنية الجوال SIPوالتخزين السحاتر

ي متقدمة من الناحية 
. ومن خالل هذا التصميم األنيق، وطرائق الوصول إل المبات  ي نظام اتصال داخلي ذكي

 
ف

( إن تلك الخيارات  IPالتكنولوجية. يمكن السيطرة عل الفضاءات الداخلية للمنا ل الذكية عن طريق الهاتف أو ألواح )
( وأي فأي، ويمكن WI-FIالمتعددة أتاحت للمستخدم فرصة السيطرة عن بعد أيضا عن طريق ربطها عير كبكة )

ي الشكل التالي )
 
ي التعامل مع التحكم الذكي باألدوات واألجهزة كما ف

 
 (:3()2التواصل من أي مكان ف

 

  
images.app.goo.gl/2Xe42ANMVhJRqSp97               images.app.goo.gl/KXTjSoRDfZK4oy6F7 

ل عن طريق الهاتف النقال وال)( ثوضح التحكم بأجهز 3()2ككل )  (عن بعد ipة المي  

 
ي 
 
كما نجد إن تلك التقنية وفرت ارتباط مثيل للتعامل مع األجهزة ذاتية الحركة، مع ماتطرحه تلك التقنية من مجال ف
امن وهي تقنية ذات مطلب مهم  غلق وفتح األبواب إل جانب السيطرة عل تشغيل األجهزة ضمن منظومة التوقيت والي  

يد والحرارة وتعديل نسب الرطوبة وكمية األوكسجير  وتفري    غ الهواء.   ؛كونها قادرة عل التحكم بأجهزة التكيف والتير
( ي الشكل التالي

 
 :(4.كما ف
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 ( ثوضح التحكم بغلق وفتح األبواب4)ككل 

 
ي يعتمد عل معلومات 

وت  ي نمط وأسلوب تلك التقنية من خالل تشفير الكي 
 
بينما أوجدت تلك التقنية فرصة أخرى ف

ي مجال الرسعة واختصار 
 
المستخدم بصورة مستقلة، إذ أن تلك التقنية سهلت الكثير من األداء وذللت الصعوبات ف

ي مجال الوقت ، وشعة األدا 
 
مج. مما يمثل نقلة نوعية ف ي المير

ء وبساطة التعامل، والسيطرة التامة عل التحكم الذات 
 .  التصميم الداخلي

 
 الفصل الرابع

 النتائج:  4-1
ي تنوع التقنيات اإلنتاجية واإلخراجية وأتاح خيارات متعددة أمام -1

 
ي إنتا  المواد أسهم بشكل فاعل ف

 
إن التسارع ف

ي تنفيذ التصاميم.  المصمم ؛التخاذها 
 
 ف

ي مجال التوظيف الشكلي بما تحققه من إمكانات السيطرة -2
 
ي التصميم الداخلي تمثل قفزة نوعية ف

 
التقنيات الحدثثة ف

 التامة عل مجريات األفكار وتنفيذها بالتطابق التام للتصاميم. 
لت الكثير من التعقيدات ومنها التطوي    ع المباشر لل-3 مواد من خالل استخدام األدوات المتنقلة التقنيات الحدثثة اخي  

 وسهولة التعامل معها. 
ي الفضاء نفسه، مع إمكانية الدمج والمعالجة -4

 
ي الزمان والمكان وشعة األداء والتنفيذ، كمعالجات آنية تتم ف

 
االختصار ف

 .) ي والرقمي
وت  ي )الميكانيكي وااللكي 

 الشكلية لتنوع التقت 
ي لبعض -5

ي مما أمكانية التحكم الذات 
ي مجال التطور التقت 

 
المفاصل كاإلنارة والتهوية ودرجات األمان كنقلة نوعية وكمية ف

 . ي ألدوات ووسائل التصميم الداخلي
ي مسار األداء الوظيف 

 
 تعد نقطة تحول ف

ي -6
اط وظيف  ي مجال التصميم الداخلي حاجة البد منها كاكي 

 
ي بعض المفاصل جعل التقنية ف

 
السيطرة عل اإلككاالت ف

 . ي
 وأدات 

ي أي مجال من -7
 
ي السابق للخامات وتراكبها وسهولة تنفيذها ف

 
أمكانية الحصول عل ملمس برصي يفوق ما كان معهود ف

 الفضاء التصميمي كتقسيم الفضاء وتنوع المساحات الشكلية واللونية. 
اكب والتطابق -8 ي القطع والحجز والي 

 
كيب السيطرة التامة عل أدق التفاصيل والتحكم بها ف والتجاور والتماس والي 

ي تعتمد النسبة والتناسب ودقة المقياس. 
ي المخرجات الت 

 
 والفصل والتحريك وهذا ثنسب إل مجال التقنية الحدثثة ف

قدمت التقنية الحدثثة سهولة التعامل مع األدوات وتو يعها بما ثتالءم وطبيعة المكان مع األخذ بنظر االعتبار أنها -9
ر يعرف، كونها تمثل بيئة تمتا  بالراحة واألمان وسهولة االستخدام. آمنة بعدها مناسب  ة ومستدامة وال ثوجد فيها رص 

ي التقنيات ؛كونها مكنت من دمج الممكنات وغير الممكنات من -10
 
ي هذا المجال هي صيحة ف

 
ما تمثله التقنية الذكية ف

كات مهمة أصب ي مشي 
 
ي بنيته التكوينية. األدوات باختالف مادتها وخاماتها وتنوعها ف

 
 ثرتكز عليه المصمم ف

ً
 حت منطلقا

ي وأداء جمالي -11
ي كتعبير وظيف 

ي التطبيق الحقيف 
 
التقنية الذكية قدمت لتصميم الفضاءات التحكم السهل والمرن ف

ي أحيان أخرى. 
 
ابطة ف ي بعض األحيان ومي 

 
ي كمنظومات مستقلة ف

 ثتسم بالتحكم الذات 
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 االستنتاجات:  4-2
 وأفضل أدوات. تعد -1

ً
 التقنيات الحدثثة أكي  أمانا

ي احتساب -2
 
ي التعامل الشكلي للبت  التصميمية ومنها ثنطلق المصمم ف

 
التقنية الحدثثة تمثل المرتكزات المعارصة ف

 المحددات وتفاصيلها. 
ي اإلنتا  الشكلي ومنها يمكن أن تفتح العديد من -3

 
 محددة ف

ً
وطا ي اإلنتا  الفكري تمتلك التقنيات الحدثثة شر

 
المخار  ف

 .  التصميمي
ي التصميم خاصة كالمصمم والمنفذ والعامل. -4

 
 التقنيات الحدثثة كثفت العمل واقترصت عل الفاعل المتفرد ف

ي صناعة التصميم الداخلي عل المستوى -5
 
ي التنافس العالمي للتقنيات الحدثثة أتاح أدوات جديدة ف

 
التسارع الكبير ف

ي والكمي  . اإلنتاخر   والنوعي
مجة -6 ونية من خالل وسائل وطرائق الير

ي دمج التقنيات الميكانيكية مع الرقمية وااللكي 
 
أسهمت التقنية الحدثثة ف

ها من المكونات التصميمية.  ي اإلنارة وغير
 
ي أنتا  مواد خار  نطاق المألوف كبعد خيالي لتحكم ف

 
 الذكية ف

ي التصور ب-7
 
ي فأنتجت مواد تتعاكس مع البيئة من حيث درجات الحرارة إمكانيات التقنية الحدثثة فاقت ف

عدها الوظيف 
 .  والرطوبة والتحكم بتلك الدرجات عير منظومات تقنية ثابتة المعاثير

 
 المصادر العربية
. 2018احمد ,.ماجد ) ي  ( الذكاء االصطناعي بدولة االمارات العربية المتحدة ,ابو ظتر
ي القاهرة (مرص (العمارة الذكية وا2005اسماء,فاضل )

 
نعكاساتها التكنولوجية عل التصميم )دراسة حالة المبت  ف

 .)ب.ن(القاهرة

ي ضوء التقنيات والنظم الرقمية 2019بن الطيب ,علي مهلول  كريا)
 
ي نظرية التصميم ف

 
( االتجاهات المعارصة ف

. .الحدثثة.المانيا برلير   ي  المركز الديمقراطي العرتر

.سلسلة عالم المعرفة.الصناعي واقعه ومستقبله، الكويت ( الذكاء1995بونيه,االن ) ي فرغلي  .ترجمة علي صير
ي ضوء التقنيات والنظم الرقمية الحدثثة القاهرة 2004الحافظ,يرس محمد )

 
ي نظرية التصميم ف

 
( االتجاهات المعارصة ف

 .,)رسالة ماجستير (كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

ي التصميم2006محمود)حسن,فادي 
 
ي للنرسر والتو ي    ع.االردن.(مصطلحات ف  .عمان.مكتبة المجتمع العرتر

,كفيق)  .القاهرة.دار فكر وفن.مرص.(االعالم التفاعلي 2010حسنير 
ي ,عماد هادي )  .تونس الهيئة العربية للمرسح.(التقنية الرقمية وعملية الرقمنة2016الخفاخر

اتيجية ( الذك2019خوالد,ابو بكر ) ي للدراسات االسي  اء الصناعي واقعه ومستقبله. المانيا.المركز الديمقراطي العرتر
. .برلير  .والسياسية واالقتصادية ي فرغلي  ، ترجمة علي صير

كونسلت.)ب.ت(. .(القاهرة عمارة المستقبل2007رأفت,علي )  مركز االبحاث اني 

ي .ار الذكاء االصطناعي (دليل القارئ الذكي الش 2006السيد,السيد نرص الدثن )      .دار العير  للنرسر .دتر
قاوي ,محمد علي )  

 مطابع المكتب المرصي. .(الذكاء االصطناعي والشبكة العصبية.القاهرة2007الرسر

,اسماعيل ) ي
 
بية الفنية.مرص.(الفن والتصميم1999كوف  القاهرة. .جامعة حلوان.كلية الي 

ين احسان) وت.المؤسسة العربية للدراسات والنرسر .مارية الحدثثة(الحركات المع1999كير اد,كير  .بير
( ي ي الجزائر.مجلة الدراسات المالية والمحاسبة عدد2016صورية ,كنتر

 
اتجية تطوير النقل بالسكك الحديدية ف  .157( اسي 

ي الرسم المعماري2003طعمة,ايمن نجيب)
 
 )ب.ت(. .جامعة االشاء الخاصة.(الثورة المعلوماتية واثرها ف

,كيماء فاضل جاسم ) ي2000الكبيسي ي السياق الحرص 
 
رسالة ماجستير غير .بغداد.(الصورة المستوحاة ف

 الجامعة التكنولوجية. .منشورة

اتيجية تواصف العمارة المعارصة2005ال كريزي ,عباس فاضل ) مير  كاسي 
)اطروحة دكتورا غير منشورة(.قسم .بغداد.(الي 
 .كلية الهندسة-لتكنلوجيةالجامعة ا–الهندسة المعمارية 

ي للثقافة .( ثورة االنفوميديا الوسائط المعلوماتية كيف تغير عالمنا وحياتنا.الكويت2000كليش,فرانك)
المجلس الوطت 

 والفنون واالداب. 
ي ,تيسير )

وت.مكتبة لبنان2004الكيالت  نت.بير ي لمصطلحات الكمبيوتر واالني 
 .(معجم الكيالت 

وت(م2008الالند,اندريه)  .ت.خليل احمد خليل.عويدات للنرسر والطباعة.وسوعة الالند الفلسفية.بير

ي االعمال.االردن2012اللو ي ,موش )
 
ي المؤتمر السنوي.(الذكاء االصطناعي ف

 
عمان جامعة الزيتون والعلوم .بحث ف

 .االدارية
نت2005محمد,محمد هادي) ي عير كبكات االني 

وت   .الدار المرصية اللبنانية.القاهرة.( التعليم االلكي 
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ي التقنيات التصميمية لالعالن المطبوع1999محمد. نصيف جاسم)
 
بغداد.اطروحة دكتورا )غير .(االبتكار ف

  .قسم التصميم–كلية الفنون الجميلة -منشورة(جامعة بغداد

ي ,عثمان علي ابراهيم )
ي البيئة العمران2010المشهدات 

 
جامعة .رسالة ماجستير .بغداد.ية(تقنيات االبنية الذكية واثرها ف

 .بغداد كلية الفنون الجميلة
ي اللغة واالدب1984المهندس,كامل وجدي ,هبة )

 
وت. .مكتبة لبنان.لبنان.(معجم المصطلحات العربية ف  ط بير

 .جامعة الملك سعود الرياض.النور ,عادل عبد )ب.ت(الشبكات العصبية االجتماعية االصطناعية

ي الجزائري.االكاديمية 2018هجري ,كيخ) ي للقرض الشعتر
وت  ي إدارة عالقات الزبون االلكي 

 
( دور الذكاء االصطناعي ف

 .20للدراسات االجتماعية واالنسانية _العدد
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