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  : الملخص

 

، إذ اتاح التصميم ساعد ظهور العمارة الرقمية ومن ضمنها التصميم البارامتري، على امكانية تطبيق التخصيص حسب الطلب في تصميم المساكن         
خيارات النمطي البارامتري التنوع واالختالف والتفرد وبنفس سهولة االنتاج المقيس المكرر بالجملة. يتحرى البحث عن تخصيص مكونات المسكن وفق 

لبارامتري لتوليد مخططات أولية مشكلة البحث حول تطبيق التخصيص في عملية التصميم النمطي ا تمحورت الزبون واستجابة للظروف المحلية المختلفة. إذ
منهج التخصيص في التصميم النمطي البحث في تعريف  منهجوتحدّد  لمساكن منفردة االسر تابعة الى مجمع عين العراق السكني في مدينة الموصل.

التوليدية التي تحكمها مجموعة من البارامترات  تجمع بين االنظمة طرحت الدراسات السابقة مناهج مختلفة إذ .البارامتري وتطبيقه على الحالة موضع الدراسة
ميم. وفي ضوء والقيود واالحكام التي يضعها المصمم المعماري، وبين االنظمة المخصصة التفاعلية التي تتيح للزبائن العاديين المشاركة في عملية التص

التصميم النمطي البارامتري في أربع مفردات تتناول أنواع التخصيص  الدراسات السابقة بلور البحث إطارا نظريا يعّرف منهج تطبيق التخصيص في عملية
( Grasshopperوأساليب التقييس ودور كل من المصمم والزبون. ومن ثمّ تم تطبيق المنهج في الدراسة العملية النشاء نموذج بارامتري باستخدام برمجية )

ب طلب الزبون. كما تم تصميم واجهة المستخدم من قبل الباحثين لتوفير التفاعل المباشر لتوليد مخططات اولية تابعة لمساكن منفردة االسر ومخصصة حس
 وسهولة االستخدام من قبل الزبائن. وتمخضت النتائج عن توليد مخططات اولية تتنوع بارامتريا وفقا لخيارات الزبون.

 الكلمات المفتاحية:

 . Grasshopperبرمجية  ,منفرد االسرةالمساكن التخصيص , البارامتري التصميم ،النمطيالتصميم  ،التخصيص
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 .المقدمة :1

في عمارة القرن العشرين، فرضت عقالنية التصنيع البساطة      

على التعقيد واالستخدام المتكرر للمكونات منخفضة التكلفة وذات 

 الجيومتريةاإلنتاج المكرر، إذ ساعد إستخدام االشكال 

Geomrtry)) المتمثلة بنماذج Fordian  للتصنيع الصناعي إلى

ظهر نتيجة . وقد [1] الصنع التوحيد القياسي والتجهيز المسبق

 (Massلذلك مصطلح التخصيص حسب الطلب

Customization) (MC)  الول مرة بواسطةStanley 

Davis  في كتابه  1987في عام Future Perfect حيث عرف

ة على تقديم منتجات مصممة التخصيص حسب الطلب بانه القدر

مميزات اإلنتاج  من خالل جمعبشكل فردي وحسب الطلب، 

والتكلفة المنخفضة  (mass production) المكرر بالجملة

بح كما أص .[2] متطلبات الزبائنوالجودة العالية واستيعاب 

مصطلًحا يستخدم لوصف إنتاج المساكن عالية التخصيص، 

 (mass)وكذلك يشير إلى نظام إنتاج يتمتع باستقرار الكتلة 

لتطبيقه بشكل  (customization)ومرونة التصميم المخصص 

قنيات المتقدمة والرقمنة التتدعم إذ . [3]فعال في العمارة 

ويتسم . [4]  (meta-design)التصميم الشموليو التخصيص

التصميم البارامتري بالقدرة على توليد اختالفات ومنتجات 

 موجهةمخصصة، وتتبنى العديد من الشركات واجهات رقمية 

ن المستخدم من تغيير بارامترات التصميم بالبارامترات تمكّ 

. وتوفر تقنيات التصميم البارامترية [5]لتخصيص المسكن 

 في التصاميم المكّررة المنتجةاختالفات متعددة  انشاء إمكانية

. كما تشكل (prototypes)باستخدام النماذج األولية 

تسمح حيث  ي،البارامتر أساس التصميمالخوارزميات البرمجية 

تعمل البرمجية على أتمتة إذ بالتنوع ضمن الحدود الموضوعة. 

تنفيذ مهمة معينة بكفاءة أثناء ربطها بالبارامترات والمتغيرات 

  .[4]األخرى 

 . مشكلة البحث واهدافه:2

يتناول البحثث تطبيثق التخصثيص فثي عمليثة التصثميم النمطثي      

البثثارامتري واسثثتخدامه فثثي توليثثد تصثثاميم سثثكنية منفثثردة االسثثر 

بنثثاء بمشثثكلة البحثثث تثثّم تحديثثد . مخصصثثة حسثثب خيثثارات الزبثثون

نمثثثوذج بثثثارامتري حاسثثثوبي قثثثادر علثثثى توليثثثد تصثثثاميم نمطيثثثة 

تلبثي  ةاالسكان المحليث اتمجمعأحد مخصصة مستمدة من تصاميم 

تحديد منهج البحثث ببنثاء اطثار نظثري لتعريثف  تمّ ورغبة الزبون. 

رغبثثة الزبثثون فثثي عمليثثة التصثثميم وفقثثا لكيفيثثة تطبيثثق التخصثثيص 

ذات العالقة فثي بنثاء نمثوذج  البارامتري، ومن ثم تطبيق المفردات

ضثمن مجمثع  لتصثميم مسثاكن منفثردة األسثرة بارامتري مخصص

 .لزبونخيارات اا لوفق إسكان محلي
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 :mass customizationتعريف التخصيص حسب الطلب  .3

 (Mass Customization)يعّرف التخصيص حسب الطلب      

MC)التي تتسم أنه نظام يستخدم تقنية المعلومات والعمليات ( ب

بالمرونة والهياكل التنظيمية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات 

 المنفردين والخدمات التي تلبي احتياجات محددة للزبائن

((individual customers التي غالبًا ما يتم تعريفها من خالل و

. كما تم تعريف التخصيص الشامل في [6]سلسلة من الخيارات 

استراتيجية إلنشاء بأنه  ((Kaplan & Haenlein 2006دراسة 

قيمة من خالل شكل من أشكال التفاعل بين الشركة والزبائن، 

ويكون هذا التفاعل إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة 

. كما fabrication/assembly stage) )[7]التصنيع/التركيب 

إنتاج  (paradigm)تعريفه في مجال العمارة على انه نموذج تم 

 one-offلصناعة البناء باعتبار المباني عبارة عن منتجات فردية 

ومخصصة حسب طلب الزبائن، كما يقدم التخصيص المسكن 

إذ . [1]المجتمع  منالمخصص الذي يكون متاحا لشريحة واسعة 

 collaborative) التخصيص التعاونييعّرف 

customization)  بانه مشاركة الزبائن في مرحلة التصميم

المفاهيمي، إذ يمكن للزبائن تحديد تصميمهم من خالل اختيار 

اللون و / أو المادة و / أو الملحقات اإلضافية لمنتجاتهم عبر 

التي قد تقترح بعض التصاميم بشكل وواجهة مستخدم تفاعلية، 

  .[8] التخصيصات السابقة لآلخرينعشوائي أو بناًء على 

أن التخصيص يحدث في أي من   .da Silveira et alيعتبر

، والتصنيع (design)مستويات اإلنتاج وهي؛ التصميم 

fabrication)) والتركيب ،(assembly) واالستخدام ،

(usage)  تام ال، ويكون مستوى التقييس(pure 

standardization level) [6]تخصيص العدم وجود  عند . 

 :MCطلب استراتيجيات التخصيص حسب ال. 4

 Henry Mintzberg و  Joseph Lampel يصنف      

إلى التخصيص حسب  التام استراتيجيات التخصيص من التقييس

 -top، ويمثل التقييس استراتيجية من أعلى إلى أسفل  التامالطلب 

down  .التصنيع والتركيب والتوزيع ً من التصميم يتبعه تدريجيا

إستراتيجية تصاعدية  تاممن ناحية أخرى، يعد التخصيص ال

bottom-up يصنف [9] تضع الزبون في صميم دورة المنتج .

 [9] التخصيص الى خمس استراتيجيات:

a) التام استراتيجية التقييس (pure standardization) ال :

المختلفين، وتتخذ الشركات جميع يوجد تمييز بين الزبائن 

 القرارات في دورة المنتج حتى يصل المنتج إلى الزبون.

b) المجزأة استراتيجية التقييسSegmented) 

(standardization :استراتيجية من أعلى إلى أسفل  وهي

حيث يشارك الزبائن فقط في مرحلة التوزيع وليس لهم أي 

 تأثير على قرارات التصميم أو اإلنتاج.

c) استراتيجية التقييس المخصصcustomized) 

(standardization يتم تكوين المنتجات وفقًا لتفضيل :

الزبون من المكونات المقيسة، ويتم توحيد مراحل التصميم 

من وتخصيص تركيب وتوزيع المنتج. بينما يتم والتصنيع 

الممكن أيًضا تسمية التقييس المخصص ب "الموديولي" 

((modularizationl ي"التكوين أو" ((configurationl. 

d) استراتيجية تخصيص تناسبية(tailored 

customization) : للمنتج ثم يتم نموذًجا أوليًا  الزبون يقدم

 تصميم المنتج ليناسب احتياجات الزبون. 

e) تاماستراتيجية التخصيص ال ((pure customization :

يصل فيها التفرد إلى ذروته، حيث يشارك الزبون في دورة 

إنتاج السلعة من مرحلة التصميم. كما يمكن اعتبار المشاريع 

يتواصل فيها المستخدمون مباشرة  التيالمعمارية السكنية 

 .مع المعماريين مشاريع مخصصة تماًما

 
 [9]استراتيجيات التقييس والتخصيص  -1-شكل 

 :أنواع الناتج عن عملية التخصيص. 5

حدد الباحثون ثالثة أنواع من النتاجات في عملية        

 (standardized: اوال، المنتج القياسي )التقييس( التخصيص

(product  له سمات محددة مسبقًا، مما ال يمنح الزبون أي خيار

 (configured)ثانيا، المنتج المكون وسوى شراء المنتج أو ال. 

يسمح للزبائن باالختيار من بين الخيارات المحدودة التي حددتها 

لذي تم تكوينه إلى اتجاه نحو يشير المنتج اكما الشركة المصنعة. 

  التخصيص ولكنه يحد من مدى هذا التخصيص ألغراض التكلفة.

، parameterized product)اخيرا المنتج ذو البارامترات )

ويشار إلى عملية الوصول إلى نتيجة هذا المنتج باسم التصنيع 

تم تصميم هذا يو ،(Additive Manufacturing)اإلضافي 

المنتج باستخدام بارامترات وبالتالي يسمح للزبون بتعديل ميزاته 

 .[4]بشكل كبير 

( Mass Customizationالفررررررق برررررين التخصررررريص  . 6

 (:Personalizationوالشخصنة  

االختالف الرئيسي بين التخصيص والشخصنة يكمن في        

القدرة على منح الزبون الفرصة إلنشاء واختيار مواصفات 

تقرر الشركات   (Personalization)المنتج. ففي حالة الشخصنة

ما يناسب الزبائن وفقًا لمعلوماتهم الشخصية وبالتالي يكون كل 

منتج مختلف وفريد. أما في حالة التخصيص 

(Customisation)،  يختار الزبائن المواصفات أو التفضيالت

من بين مجموعة من التوليفات و/ أو بدائل المواصفات لالختيار 

 . 1أقلمن بينها لذا تكون إمكانية التميز 

 تطبيق التخصيص في التصميم النمطي البارامتري:. 7

يتم استخدام التصميم النمطي البارامتري والتخصيص في         

تصميم المباني من اجل التنوع والثراء الفضائي التي تضيفها 

باستخدام برامج محددة تتميز بالتكيف وفقا للحلول المعمارية في 

إذ  جميع مراحل عملية التصميم وتلبية لمتطلبات السياق والزبائن.

من خالل تعريف مجموعة من تبدا بترجمة المعرفة النمطية 

االحكام والقيود والبارامترات الداخلية اي الوظيفية والبارامترات 

. وسيتم التطرق الى اهم [11]الخارجية اي الهيكلية والبيئية 

الدراسات التي تناولت تطبيق التخصيص في التصميم النمطي 

 البارامتري:

                                                           
 املصدر: 1

https://www.quora.com/What-is-the-difference-

between-personalization-and-mass-customization 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-personalization-and-mass-customization
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-personalization-and-mass-customization
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 & Matcha( وMatcha, et al.    2008. دراستي 1.7

Quasten  2009:) 

تطوير وتنفيذ اداة برمجية تم من خالله  ن برنامجاتقدم الدراست     

 لتوليد مساكن عائلية مفردة متعددة الطوابق في برنامج مساعدة

Revit [11] . لتمكين كن المسا تنميطالى  الدراستان تهدفإذ

التوحيد باإلضافة الى  ولتلبية متطلباتتطبيقها في السياق، 

. إذ تصبح النمطية [10] التخصيص وفقًا لتفضيالت المستخدم

قابلة للتطبيق عن طريق برمجية حاسوبية تّولد نماذج رقمية وفقًا 

 التوجيهو ارامترات )الموقع والسياق الحضريلمجموعة من الب

بيانات مستقبال من حيث ال ساكنالم صفات وميول المقيمين فيو

وتشكل النماذج الرقمية التي تنتجها (، الديموغرافية واالجتماعية

وليست مبان كاملة  (proto-architecture)األداة بنية أولية 

 .)2 (كما موضح في الشكل [11]

 
 [11]تنوع انماط المساكن البارامترية  -2-شكل 

   Matcha & Quastenو .Matcha, et al اإذ تعتمد دراست

و  Mitchell (1990)في بحثي  لتصميمعمليات ا على نتائج

Duarte (2000 ) وتدمجها في نظام بارامتري، وهو ليس نظام

خطي بل شبكة مترابطة من البارامترات ذات التبعيات 

 (dependencies and hierarchies)والتسلسالت الهرمية 

: وهي الدراستين يتمثل بعدة خطوات ه. فالمنهج الذي تقترح[11]

تحديد معايير التنميط: حيث يتم دمج العوامل التالية )طرق  -اوال

في تنظيم والمرونة التنوع و التصنيع والتخصيص حسب الطلب

تطوير نظام التنميط،  -ثانيا ،كلفة(التو كفاءة الطاقةو مخططال

تعريف احكام التنميط التي  :مخطط الوظيفة )التجريد األول( -ثالثا

توضح االرتباطات والتبعيات والقيود الخاصة بعناصر التنميط، 

الخوارزمية )التجريد الثاني( يتم التعبير عن مخطط  -رابعا

الوظيفة في خوارزمية ، وهي وصف مكتوب يمكن انتاجه من 

 إستخدام أداة حاسوبية مساعدة –، خامسا plug-in toolخالل 

plug-in tool  وهي األداة التي يجري تنفيذها في برنامجCAD 

، تخطيط  المخططعناصر ) تم تطوير التنميط في أجزاء إذ .[10]

كعناصر بارامترية لقاعدة الحكم   (، الواجهةالمقطع، شكل السقف

 3dمع العالقات بين بعضها وترجمتها إلى نماذج بارامترية 

[11]. 

المنهج النمطي البارامتري  اإعتمدت أنهما خالصة الدراستين

 Revitبرنامج اداة برمجية في المخصص عن طريق استخدام 

، ة قائمة على االحكام البارامتريةتتكون من خوارزمية وصفي

، مثل حجم للمستخدم بتحديد متطلبات اإلدخالوالتي سمحت 

 المدخلة ثم استخدام المعلوماتومن المسكن أو عدد الغرف. 

لتطوير نموذج ثالثي األبعاد للمسكن، مع تحديد خصائصه 

. كما تم والتحكم فيها من خالل احكام معايير البناء والقيود

تعريف البارامترات على مستوى اجزاء  عناصر المخطط 

 الخ (. -،المقطع والسقف 

 (:Duarte enros &B  2009. دراسة 2.7

الدراسة نظام متكامل لتمكين التخصيص حسب الطلب  تقدم     

وهي عبارة عن شقق في مسابقة االسكان الجماعي  ،االسكانفي 

تصميم الذي ال. يشتمل النظام المتكامل: نظام 1990في سبتة عام 

المسبق  ، ونظام البناءمخصصةالتصاميم اليشفر احكام توليد 

يتم الصنع الذي يجعل من الممكن توليد التصاميم، ونظام حاسوبي 

أداة حاسوبية تتيح استكشاف  بإستخداممن خالله تحقيق التكامل 

الحلول وإنشاء المعلومات المطلوبة تلقائيًا. وتم اعتماد نظام 

، الذي اخذ اسمه من اختصار الوحدات الوظيفية ABCالتصميم 

المساكن: الخزانة والحمام والمطبخ المستخدمة في تصميم 

(Armario, Baño and Cocina in Spanish) . كما فرضت

الحد االقصى لمسافة  – الدراسة مجموعة من القيود )عدد الطوابق

(span) –  والحدود الدنيا والعليا لمساحة  –عدد غرف النوم

 spatial)الطابق(. الميزة األبرز للنظام هي التقسيم الفضائي 

division) مفتوحة بعضها على ، بمعنى أن الفضاءات والغرف

الدراسة ثالثة احكام: األولى أحكام  تبنتو .بعض الى حد ما

عن  (Spatial proportioning rules)التناسب الفضائي 

ومضاعفاته،  متر 0.80طريق استخدام المقياس الموديولي 

  (Spatial adjacency rules)والثانية أحكام التجاور الفضائي 

 ،مستمدة من وضع الوحدات الوظيفية داخل االنطقة االربعة

 spatial confinement) واألخيرة أحكام الحدود الفضائية

rules)   [12]يقصد بها أن تظل الفضاءات مفتوحة. 

 
مصفوفة توضح العديد من االحتماالت لتوليد الفضاءات  -3-شكل

 [12]وفقًا الحكام التجاور الفضائي 

حيث  AutoCAD 2006وتم إنشاء أداة حاسوبية لتشغيلها في 

، ويعمل البرنامج AutoLISPتمت كتابة البرمجة النصية في 

حل: األولى يستهدف تطوير نموذج ثالثي األبعاد على ثالث مرا

للمسكن والمبنى، والمرحلة الثانية: توليد تمثيالت ثنائية األبعاد 

 إلنشاء واالخيرة: تتالف من حساب جميع عناصر البناء المطلوبة

أما بالنسبة لصنع القرار، يتم توجيه المستخدم بالتتابع من  .المبنى

 .[12]4وينتهي في النطاق  1اق بدًءا من النط، نطاق إلى أخر

يتضح مما تقدم اعتماد منهج التخصيص البارامتري لتوليد انماط 

سكنية تابعة لتصميم مشروع سكني سابق، باستخدام اداة 

AutoLISP اتاح المنهج للمستخدم  المصمم( والزبون اتخاذ .

القرار عن طريق التحكم بثالثة بارامترات تمثل وحدات وظيفية 

وذج البارامتري وفقا موديولية مقيسة بتغيير مواقعها في النم

، كما اتاح لهما االنتقال كام وقيود تحكم المستخدم والزبونالح

 بشكل متسلسل خالل اربعة انطقة.

 (:Marchesi  2015.دراسة 3.7

( في (2Axiomatic Design ADتطرح الدراسة منهج       

تصميم المباني السكنية الخشبية الجاهزة لمعالجة عملية اتخاذ 

تطوير نظام بناء مسبق الصنع. يتميز المنهج بدمج في القرار 

مع ( mass-produced) األجزاء ذات اإلنتاج بالجملة او المكرر

. اذ يتيح للزبائن فرصة شخصنة customized))المخصصة 

(personalize)   األجزاء االساسية بالنسبة لهم، ومن وجهة نظر

كما يتم اتخاذ  . ةفان المنهج المتبع يتسم بالمرونة والمتان صممالم

المتطلبات في مرحلة  الزبون لتحقيقالقرارات االساسية من قبل 

                                                           

 2 Axiomatic Design :-  منهج تصميمي للمقاييس يقوم بعملية تحليل

( FRsإلى متطلبات وظيفية ) الزبائنمنهجي للتصميم لتحويل احتياجات 

ت حيث يقوم المنهج ( ومعالجة المتغيراDPsوبارامترات تصميم )

( واختيار أفضل بارامترات FRsبصياغة المتطلبات الوظيفية المحددة )

الجيدة ضرورية  FRsوظيفية المتطلبات ال تكون(. كما DPsالتصميم )

 .[40]( CNs) الزبائنلتلبية احتياجات 
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يقع مقترح التصميم في موقع افتراضي ويتسم  التصميم المفاهيمي.

يتم إذ بالتكيف مع مختلف المواقع والظروف السياقية والمناخية. 

 تعريف الشكل المعماري األولي عن طريق المتطلبات الوظيفية

(FR)  وبارامترات التصميم (DP)  المقابلة مع االخذ بنظر

االعتبار القيود الموجودة. يتكون التصميم من اربع وحدات 

فضائية تقوم بتنفيذ متطلبات وظيفية محددة ، وبفضل التعيين 

توفر كل وحدة فضائية و،  DPو  FRبين  one to oneالفردي 

كما موضح  .عة دون تداخل مع الوظائف األخرىالوظيفة المتوق

 (4في الشكل )

 
( Cمجموعة الوحدات الفضائية الموديولية العامة )  -4-شكل 

 [13]( S( والخدمة )Pوالخاصة )

زيادة درجة التصنيع المسبق بواسطة األلواح الموديولية تم 

يات القياسية عن طريق تجميع ألواح الجدران والنوافذ واألرض

والسقف مسبقة الصنع في وحدات الفضاء الموديولية. كما تم 

تطوير أنواع مختلفة من ألواح الواجهات واالرضيات والنوافذ من 

 .[13]أجل تلبية تفضيالت الزبائن المختلفة 

قائم على دمج نظام  ADتقدم الدراسة منهج تخصيص بارامتري 

االنتاج المكرر واالنتاج المخصص من اجل تنويع حلول 

التصاميم السكنية ، كما تم تعريف كل متطلب وظيفي محدد 

بباراميتر واحد بعالقة  واحد الى واحد( لتالفي حصول تداخل مع 

لة التصميم وظائف اخرى، كما يسمح المنهج للزبائن في مرح

زاء المسكن وعلى عدة المستويات المفاهيمي بتخصيص اج

نوع مواد االسقف واالرضية  –الواجهة  –الوحدات الفضائية  

 والنوافذ(.

 (:Kolarevic  2016و  Araghi-Khalili.دراسة 4.7

تخصيص األبعاد الذي يعكس إمكانيات نظام تقدم الدراسة      

يضم نظام تخصيص االبعاد والتصميم البارامترى القائم على القيد 

 : هما نظامين

( الذي يوضح إمكانية PDSاالول نظام التصميم البارامترى ) -

المرونة وتعريف القيد داخل  تحقيق التصميم البارامترى في

ي النمذجة ميم فاالتص إذ أن تباين. BIM تطبيقات نظام

في الشكل  والتنوعطوبولوجيًا  تقوم على التشابه البارامترية

حيث ينشئ المصممون تعريفات ، مع االحتفاظ بالقيود الجيومتري

يمكن أن ينتج عنه أشكال مختلفة.  المصمم الذي لكائنلبارامترية 

إذ تساعد إضافة القيود المصممين على التأكد من أن الميزات 

العامة للمبنى تظل مرتبطة مع تغييرات والهدف والخصائص 

في  (PDS) التصميم. وهناك وظيفتان لنظام التصميم البارامتري

 ( وهما:APIواجهة برمجة التطبيق )

 البعد  تبويب((Dimension Labeling تعد وظيفة :

ن تسمية األبعاد أساس تعريف القيد. وهي تمكّ 

المستخدم من تجاوز تعريف البعد عن طريق 

المرغوبة التي سيتم ربطها  labels))العالمات 

بالخصائص المحددة للعناصر مثل الجدران واألبواب 

 والنوافذ.

  تعريف القيدConstraint Definition)) تُستخدم :

وظيفة تعريف القيد للحفاظ على التناسق بين عناصر 

 .[14]المبنى 

( يتعامل مع مشاركة UCSالمستخدم ) اتثانيا : نظام إعداد -

تتوافق مع لالزبائن التفاعلية في استكشاف الحلول وضبط التصميم 

 (5كما موضح في الشكل ). احكام ولوائح التصميم

 
 Autodesk [14] تنفيذ مخطط النظام والمكونات داخل -5-شكل

Revit  

تم تطبيق نظام تخصيص االبعاد على نموذج لتصميم المساكن  

لمشروع واقعي يتألف من طابقين. إذ تعرض الواجهة تمثياًل 

ثالثي األبعاد للنموذج وتمثياًل ثنائي األبعاد لمخططات الطوابق ، 

تسمح واجهة إذ أسمائها.  تحديداألبعاد وبتعريف المصمم  قوميو

لمستخدم بالتنقل عبر النموذج، والتبديل بين النوافذ التخصيص ل

التي تتفاعل مع النموذج، واستكشاف حلول  3Dإلى  2Dمن 

التصميم عن طريق تغيير الشكل الجيومتري إما بشكل تفاعلي أو 

 .[14]عددي 

مما تقدم يتضح استخدام نظام التخصيص البعدي الذي يجمع 

التصميم والذي يقوم على اساس بناء نموذج منهجين االول نظام 

بارامتري قائم على القيد يتم فيه تعريف القيود واالبعاد من قبل 

المصمم لضمان الحفاظ على الخصائص العامة لمبنى، اما النظام 

المستخدم  يسهم فيهوالذي  المستخدم اتنظام إعداد فيمثل الثاني

علي وعددي، كما في توليد الشكل الجيومتري على مستويين تفا

تسمح للمستخدم بالتنقل بحرية على مستوى المخطط والنموذج 

 الثالثي االبعاد .

( Markusiewicz)  2018و  Kwieciński. دراستي  5.7

 ،Kwiecinski  وDuarte )2019:) 

)مخطط المنزل(  HOPLAتقدم الدراسة نظام تصميم       

بمساعدة الحاسوب، يهدف الى تبسيط تخصيص تصميم المساكن 

منفردة االسر من خالل دعم مشاركة المستخدمين في عمليات 

البحث عن حلول التصميم،  يتكون النظام في  التصميم لمساعدتهم

 التشكيل من عنصرين أساسيين: خوارزمية تستند إلى قواعد

مسؤولة عن إنشاء حلول التصميم  ( (generic grammarعامةال

فيما يتعلق بإدخال المستخدم، وواجهة مستخدم تعمل باللمس، تتيح 

للمستخدمين تقديم البيانات والتحكم في العملية بطريقة حدسية 

أيًضا من ثالثة عناصر: االول نظام  HOPLA يتكون .[15]

مسؤول عن  generative design system))تصميم توليدي 

توليد حلول فيما يتعلق بمدخالت المستخدم، والثاني وسيلة اتصال 

فاعل بشكل ملموس مع نظام التصميم رقمية تتيح للمستخدمين الت

واالخير عملية تصميم تشاركية تدعو األشخاص للمشاركة في 

  .[15]تشكيل المسكن 

تكون أبعاد كل غرفة هي مضاعفات الوحدة األساسية التي تبلغ 

تسمح احكام وفرض قيود على عملية التوليد حيث  .[15]سم  60

نفس  القواعد بوضع كل غرفة بالقرب من أي غرفة أخرى من

وهي يعتمد منهج التصميم وسيلة اتصال ملموسة . [15]النطاق 

التي تكون عبارة عن كتل خشبية. يتعرف  markers))عالمات 

النظام على كل عالمة على أنها تمثيل لنوع معين من الغرف. 

ويحدد المستخدم مواقع الغرف ، بينما يتم تغيير انطقة الغرف عن 

 .(6كما موضح في الشكل ).[15] طريق تدوير الكتل
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 [15]مستخدم يقوم بتكوين حل التصميم   -6-شكل

 (Participatory designتسم عملية التصميم التشاركيتو

process) يحتاج المستخدم إلى  لبدء في عملية التكوينا ه عندبأن

بناًء على هذه و تقديم معلومات أولية باستخدام الجهاز اللوحي

المعلومات، يقترح البرنامج قائمة بالغرف التي يجب دمجها في 

في المرحلة التالية، يمكن للمستخدم أن يقرر و ،[15] حل التصميم

فر أو تعديل ما إذا كان يفضل تهيئة المبنى بنفسه من نقطة الص

 .[15]مشروع مقترح 

( عرض 2019) (Duarteو  Kwiecinski)تم في دراسة و

 ،)مخطط المنزل( HOPLA نتائج اختبارات قابلية االستخدام لـ

الطريقة المقترحة تسمح  من أن تهدف إلى التحققالتي و

للمستخدمين غير الخبراء بتكوين تصميم مسكن يلبي توقعاتهم في 

اختبارات قابلية االستخدام أن أظهرت نتائج وقد . [16] محددوقت 

 15األداة تسمح لمستخدميها بالعثور على حل يلبي توقعاتهم في 

ذكر أكثر من نصف المشاركين أنهم يفضلون تكوين كما ، دقيقة

حل تصميم بأنفسهم بدالً من الحصول على مساعدة متخصص 

[16]. 

تطبيق التخصيص في عملية التصميم  إمكانية يتضحمما تقدم 

قواعد  يتبنى تصميم توليدي النمطي البارامتري باعتماد نظام

الحلول على اساس مدخالت الزبون مع امكانية الشكل في توليد 

تعديلها او البدء من الصفر من قبل الزبون وبشكل مباشر عن 

طريق استخدام وسيلة اتصال تعمل باللمس، كما يتم اعتماد 

التخصيص الجيومتري للمسكن بتغيير التنظيم الداخلي باالضافة 

العالقات الطوبولوجية بين االنطقة. كما تم في هذه  الى تغيير

ي الدراسة االخذ بنظر االعتبار التوجيه الشمالي او الجنوب

 حسب تفضيالت الزبون.و

يتضح مما تقدم تباين الدراسات السابقة في تطبيق التخصيص         

في عملية التصميم النمطي البارامتري ، إذ تتباين طروحاتها في 

 وانب ومنها:عدد من الج

  تتنوع الخصائص التصميمية الخاضعة الى التخصيص في

فقد يكون التخصيص  -:عملية التصميم النمطي البارامتري

في الخصائص الجيومترية القائمة على تغيير االبعاد كما في 

، أو تغيير الشكل Kolarevicو  Araghi-Khaliliدراسة 

الجيومتري والعالقات الطوبولوجية بين عناصر التصميم 

 .Benros & Duarteكما في دراسة 

  ان معظم  إذ: التخصيصفي عملية  اساليب التقييستتنوع

الدراسات اعتمدت الموديول في عملية التخصيص، ففي 

استخدمت الوحدات الموديولية  Benros & Duarteدراسة 

سم ومضاعفاتها في  80باالضافة الى اعتماد وحدة موديولية 

اعتمدت  Marchesiدراسة وفي عملية التخصيص، 

الوحدات الوظيفية المقيسة باالضافة الى وحدات موديولية 

إعتماد على مستوى الواجهة والسقف والنوافذ، واخيرا 

ي دراسة ف سم 60مضاعفات الوحدة الموديولية 

Kwieciński  وMarkusiewicz. 

  ي عملية فيتنوع دور المصمم في تطبيق التخصيص

من مالحظة الدراسات ف التصميم النمطي البارامتري:

السابقة برز دور المصمم في تصميم البارامترات ووضع 

والقيود على عملية التخصيص وذلك لضبط  rulesاالحكام 

لمسكن عند استخدامها وزيادة التحكم في عملية تخصيص ا

، التناسب الفضائيمن قبل الزبائن، نذكر منها احكام 

الخاصة بدراسة  الحدود الفضائيةو التجاور الفضائي و

Benros & Duarte  والقيود التي ذكرت في اغلب ،

التي فرضت قيد  Marchesiمنها دراسة والدراسات 

التعيين الفردي مثال وضع الفضاءات العامة داخل وحدة 

وظيفية واحدة لكي اليصبح تداخل مع وظائف المسكن 

 االخرى.

  يتنوع دور الزبون في تطبيق التخصيص في عملية

 أساليب تباينت الدراسات في التصميم النمطي البارامتري:

تفاعل الزبون اثناء عملية التصميم فمثال في دراسة 

Benros and Duarte  مستخدم النظام )الزبون( ال كان

-Khaliliة يصمم الحلول بشكل مباشر، بينما في دراس

Araghi  وKolarevic دراسة وKwieciński  و

Markusiewicz  مستخدم النظام )الزبون( يتفاعل كان

  خصيص.بشكل مباشر اثناء عملية الت

بناءا عليه، سيطرح البحث في الجزء التالي أهم المفردات التي 

 تعّرف تطبيق التخصيص في التصميم النمطي البارامتري.

 :تطبيق التخصيص في التصميم النمطي البارامتريمفردات . 8

. أنواع الخصائص التصميمية موضرع التخصريص فري عمليرة 1.8

 التصميم النمطي البارامتري:

أصبح التخصيص من قبل الزبائن اآلن خياًرا في مجموعة         

بما في ذلك اإلسكان التجاري، ويكون التخصيص  من الصناعات

على عدة أنواع، إذ تتنوع الخصائص التصميمية موضع إختيار 

 الزبون بين الجوانب التالية:

في ف أوال : التخصيص في المتطلبات الوظيفية لفضاءات التصميم:

تستوعب كل وحدة فضائية مجموعة  Marchesi (2015)دراسة 

 الذيمن األنشطة المعيشية للزبائن مثل وحدة الفضاء المشتركة 

ويمكن دمج . يضم )غرفة معيشة وغرفة الطعام ومطبخ وخدمات(

وحدات الفضاء من خالل إنشاء تكوينات مختلفة للفضاء وفقًا 

الحتياجات الزبائن المختلفة وميزات الموقع والميزانية المتاحة 

يعمل  Markusiewiczو  Kwieciński. وفي دراسة [13]

أنماط من الغرف )مطبخ ، غرفة طعام ،  9النظام على قائمة من 

غرفة معيشة ، مكتب، غرفة نوم رئيسية..الخ( ويمكن استخدام كل 

تم تخصيص كل غرفة إلى واحدة من ثالث و، منها عدة مرات

والنطاق  والنطاق شبه العام  : نطاق الدخول zones))انطقة 

الغرف لالنطقة مع درجة يتوافق تعيين و .الخاص

 .[15]خصوصيتها

وهناك نوعان من  :التخصيص الجيومتري والبعدي -ثانيا :

التخصيص و  (geometric)تري مالجيوالتخصيص وهما 

فالتخصيص في تصميم . [17]   (dimensional)البعدي

المساكن القائمة على أساس التباين البارامترى يكون مقنعا ألنه 

تصاميم وقد تكون السكني. يوفر تنوع متجانس على نطاق الحي 

 (Typologically)المساكن متشابهة من الناحية النمطية 

ومختلفة في شكلها  (Topologically)والطوبولوجية 

الجيومتري بشكل كبير. وهذا التشابه النمطي )والطوبولوجي( مع 

والهيئات  (overall layout)وجود اختالفات في التخطيط العام 

(shapes)  واالشكالforms))  هو ما يميز العديد من األحياء

 Khalili-Araghiوتوفر دراسة  التقليدية والتاريخية.

( لتخصيص UCSنظام إعدادات المستخدم ) Kolarevicو

ودعم التحديث الديناميكي  األبعاد معالجة رقمية لقيم األبعاد

يسمح النظام للمستخدم بتغيير بارامترات األبعاد كما . للنموذج

 . [14]عدديًا في النموذج بسهولة 
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من مالحظة الدراسات  التخصيص الطوبولوجي العالئقي: -ثالثا :

السابقة وجد ان هناك نوع آخر من التخصيص وهو التخصيص 

العناصر من  ةعلى سبيل المثال يمكن إجراء حركالطوبولوجي. 

أجل تكوين الشكل الجيومتري إذ تسمح الحركة التفاعلية بإعادة 

التشكيل عن طريق تحريك الجدران لألمام أو للخلف وكذلك 

 & Benrosوفي دراسة  .[14]الجدران  ضمناألبواب والنوافذ 

Duarte (2009يتم وضع الوحدات الوظيفية داخل االنطقة ) 

الوحدات في ثالثة أوضاع )اليسار أو اليمين أو  يمكن وضعحيث 

الوسط او اليوجد( اما تصميم الواجهة فهو انعكاس لتخطيط 

( كان 2015) Marchesi. وفي دراسة [12]الفضاءات الداخلية 

 .[13] التخصيص ايضا على المستوى الشكلي والطوبولوجي

التخصيص الطرزي على مستوى المواد أو األلوان أو  -رابعا:

التفاصيل البنائية كالزخارف واألفاريز وغيرها.. الخ، من دون 

إلضافة الى تغيير الشكل اب التاثير على الشكل الجيومتري:

ال  قد ختالفاالعناصر فإن الجيومتري  عبر التصميم البارامتري 

 stylistic orتؤثر على الوحدة العامة الشكلية أو الطرزية 

formal) (unity [17].  إذ تمّكن مواقع الويب للمعماريين و / أو

شركات البناء أي شخص )الزبون( من اختيار تصميم المنزل 

يمكن للزبون ، كما الذي يعجبه واستكشاف الخيارات المتاحة

ن المساك ميماالداخلية والخارجية لتص اإلنهاءات تخصيص

 .[2]المحددة مسبقًا 

مما تقدم يتضح ان هناك أربع انواع من التخصيص، األول على 

مستوى المتطلبات الوظيفية وأعداد الفضاءات، والنوع الثاني 

ابعاد و التشكيل الجيومتري يكون التخصيص على مستوى

الطوبولوجية او ، والثالث يكون على مستوى العالقات الفضاءات

على  فيه والرابع يكون التخصيص، العالئقية بين الفضاءات

اليؤثر على الشكل بحيث  وتفاصيل اإلنهاءات المستوى الطرزي

 .الجيومتري

 :في عملية التخصيص اساليب التقييس الموديولي .2.8

معنى جديدًا في عالم  standardization)يكتسب التقييس )        

التصميم واإلنتاج المعاصر المعرف بارامتريا والُمحكم رقميًا. 

ويمكن أن يؤدي التعريف البارامتري لشكل جيومتري قياسي 

standard)) شكال الغير إلى إنشاء عدد ال حصر له من األ

أي فضاء التصميم  ، وكلها تنتمي إلى عائلة التصميم نفسهاالقياسية

. إذ اثبتت الموديولية انها اداة فاعلة لتسهيل عملية [1]نفسه 

التخصيص وتجنب التعقيدات المحتملة المرتبطة بالتصاميم 

 Duray) وبحسب دراسة. [18]المخصصة حسب طلب الزبائن 

et al., 2000)  ان هناك متغيرين أساسيين في تصنيف أدوات

التخصيص حسب الطلب وهي: مشاركة الزبون في تعريف 

يمكن لعملية . [19]التصميم ونوع الموديولية المستخدمة فيه 

من خالل الموديولية أن تسفر عن تدفق ديناميكي  وثابتة مستقرة

تجديد البنية الموديولية لتطوير وحدات جديدة  عن طريق

 . [20]وعروض جديدة 

الموديولية في التخصيص حسب  ويمكن تصنيف أنواع النظم -

 :وكما يلي 3الطلب 

  الموديولية عن طريق مشاركة المكوناتComponent-

Sharing Modularity والمقصود بها مشاركة نفس :

 المكون في أكثر من تصميم. 

                                                           
 املصدر : 3

Flaherty, J. (2009). 6 Types of Mass Customization. 

Retrieved from 

https://www.ponoko.com/blog/digital-

manufacturing/replicators-6-types-of-mass-

customization/ 

  الموديولية عن طريق تبديل المكوناتComponent-

Swapping Modularity  والمقصود بها وجود أنماط :

بديلة لنفس المكون والتي يمكن إدراجها في نفس التصميم 

 إلنتاج تصاميم متنوعة. 

  الموديولية القابلة للتحوير البعديCut-to-Fit 

Modularity    الذي : والمقصود بها  المكون الموديولي

يكون بمجموعة واسعة من األبعاد لتلبية احتياجات الزبائن. 

إذ يمكن تعديل أبعاد المكون مثل الطول أو العرض أو 

 االرتفاع.

  الموديولية عن طريق المزيجMix Modularity :

والمقصود بها دمج المكونات الموديولية المستقلة لتنتج مزيج 

ات الموديولية نهائي، لكنها تتميز بخاصية فقدان المكون

 لهويتها الفريدة.

  موديولية الحافلةBus Modularity  والمقصود بها :

احتواء التصميم على مجموعة متنوعة من المكونات 

الموديولية مع إمكانية التحكم في المنتج النهائي. مثال 

إستخدام مكونات موديولية متنوعة لألبواب والشبابيك 

 وتجميعها معا في تصميم الواجهة.

  موديولية المقاطعSectional Modularity  والمقصود :

بها تمكين الزبون من تركيب التصميم من مجموعة من 

المكونات الموديولية عن طريق توصيل المكونات ببعضها 

 البعض.

تعمل الوحدات الموديولية في المساكن او في اي مبنى على تنظيم 

الوحدة معلوماتها تنظم إذ ، لمنع العشوائية المعلومات الهيكلية

إيجابي عندما يكون هناك بنية اساسية  بشكلالداخلية، كما تعمل 

( كانت 2009) Benros & Duarte ففي دراسة .[21]للتنظيم

الخصائص المقيسة المستخدمة في تخصيص الشقق على مستوى 

-المخطط هي الوحدات الوظيفية )موديوالت وظيفية( )الحمام

 0.8ستخدام الوحدة الموديولية الخزانة(، كما تم ا -المطبخ

ومضاعفاتها كمقياس الصغر باب وتمتد لقياس محيط رمت

المساكن، كما تم تقسيم كل نطاق من االنطقة الوظيفية األربعة إلى 

دراسة . وفي modular matrix [12]مصفوفة موديولية 

Marchesi (2015 تم استخدام وحدات فضائية موديولية متمثلة )

كما تم استخدام األلواح  ،بفضاءات المسكن المسبق الصنع

الجدران والنوافذ الموديولية القياسية عن طريق تركيب ألواح 

واألرضيات والسقف مسبقة الصنع وكذلك الواح الواجهات 

و  Kwiecińskiوفي دراستي ). [13]الموديولية 

Markusiewicz(، )Kwiecinski  وDuarte ) تكون أبعاد كل

 .[15]سم  60غرفة هي مضاعفات الوحدة الموديولية التي تبلغ 

ما تقدم اهمية الموديولية باعتباره اداة فاعلة في تسهيل يتضح م

اذ تتنوع اساليب تطبيق الموديولية عملية تخصيص المساكن، 

موديولية تبديل المكونات...الخ(،  - موديولية مشاركة المكونات 

تنوع موضع تطبيق الموديول في عملية التخصيص من يكما 

البنائية كااللواح  وحدة موديولية بعدية الى مكونات التصميم

الموديولية للجدران والشبابيك والسقوف، باالضافة الى موضع 

تطبيقه بشكل وحدات وظيفية تضم فضاءات المسكن وانطقة 

 وظيفية يتم تمثيلها بمصفوفة موديولية.

. دور المصمم في تطبيق التخصيص في عملية التصميم 3.8

 النمطي البارامتري:

ري مع الزبائن لفهم اذواقهم يتعامل المصمم المعما     

واحتياجاتهم، كما يمكنه اتخاذ القرارات بدال من الزبون او توجيه 

في حالة  هالزبون الى اتخاذ القرار الصحيح في التصميم، اال ان

تصميم مجمع سكني فإن المصمم يصمم للمستخدم القياسي 

(standard user)  ويصنفه وفقًا لخلفيته االجتماعية بدون تنوع

 ورظه إال أن .[5]وتم انتقاد هذا النظام في العقود الماضية فعال. 
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( Meta Design) التصميم الشموليالتخصيص حسب الطلب و

حدوث اختالفات إمكانية أتاحت نتيجة تقنيات التصميم البارامترية 

 ويعرف. [4] يمكن إنتاجها باستخدام النماذج األولية السريعة

طريقة لدمج األنظمة ووضع اإلجراءات  بإنه التصميم الشمولي

من أجل خلق بيئة يمكن للناس فيها تنمية محادثات إبداعية والتحكم 

في سياق إنتاجهم الثقافي والجمالي، بمعنى التركيز على تصميم 

الهياكل والعمليات العامة، بدالً من التركيز على العناصر الثابتة 

 ألشخاص العاديين من التحكم بقدر أكبر فيا مكنتوبذلك  .[22]

ر يوفتبتطور دور المصمم المعماري كما . المصممة فضاءاتهم

في المجال  يضعها لغة عامة ذات بارامترات وقيود واحكام

 .[4]االجتماعي 

 المخصصة:تصميم البارامترات  3.8.1

يمكن ربط معظم واجهات التصميم المقدمة بما يسمى       

حيث ينشئ  ((database designبتصميم قاعدة البيانات 

المصمم فضاء رسم للمستخدمين عديمي الخبرة. قد يمثل إنشاء 

بديالً محتمالً للتحكم المتزايد الذي الوصفية الشمولية  ميماهذه التص

على ف .[5]عملية التصميم والبناء بأكملهايمارسه المعماريون في 

 (shape)مستوى التمثيل، توفر البارامترات مفهوًما للهيئة 

في العمارة من خالل وصف مجموعة من  form))والشكل 

إنشاء عدد يمكن للمصممين باستخدام الباراميتر ، كما االحتماالت

، والتعبيرات الجيومترية للمخطط من حصر له من الكائنات ال

 التبعيات الفعالةالعالئقية أو أو الخصائص متغيرات األبعاد، 

(operative dependencies) [1] . تشير البارامترات إلى إذ

 التي تتغير أو األدوات أو التصميم من اجزاءكل التصميم أو فقط 

 design style of)البارامتري  التصميم طراز

parametricism) [23] . ان مايزيد من قدرة المصمم على إذ

امكانية معالجة البارامترات  هو استكشاف االختالفات والتغيير

ة إشراك الزبون في عملية مكانيالمجال إل ديناميكيًا، حيث يفتح

وبذلك تقليل الوقت الذي يقضيه في إعادة صياغة  التصميم

يتعين على المصمم . إذ [5]نموذج لتوليد نتائج متعددة مخصصة ال

المعماري في عملية تخصيص المساكن تحديد نطاقات االبعاد 

القصوى(، ويحتفظ للبارامترات الديناميكية )الحدود الدنيا و

ويحدد على العناصراالساسية للتصميم،  المصمم بالسيطرة

القرارات التي يمكن للزبون اتخاذها. كما يتطلب من المصمم 

في تعريف الشكل  البارامترية تعريفًا دقيقًا للتسلسالت الهرمية

التي  (global)العامة  تري للمسكن، بدًءا من البارامتراتمالجيو

ي في المسكن، تؤثر على الشكل الجيومتري الكلي كالتنظيم الفضائ

التي تحدد مثال عدد  (local)الموضعية وصوالً إلى البارامترات 

النوافذ واالبواب والمسافات فيما بينها. ثم التأكد من أن التصاميم 

ليست قابلة للتطبيق فحسب بل  عند تطبيق التخصيصالتي تظهر 

 .[17]أيًضا  جيدةو

مما تقدم يتضح دور المصمم في عملية التخصيص من حيث 

تعريف الحدود الدنيا والقصوى للبارامترات الديناميكية، كذلك 

تعريف الشكل الجيومتري للمسكن من خالل تعريف التسلسل 

الهرمي للبارامترات العامة او الشاملة وتعريف البارامترات 

البارامترات  ، كذلك التحقق من عملية تصميمlocalالموضعية 

 من قبل الزبائن. إختيارها لضمان انها جيدة عند

 :Rulesاالحكام  3.8.2

التصميم البارامتري هو عملية ديناميكية قائمة على االحكام        

 (variations)ختالفات االيتم التحكم فيها من خالل 

 فئتانففي عملية التصميم البارامتري، هناك  .[24] والبارامترات

 design)ية معرفة التصميمالمن أنشطة التصميم: 

knowledge) الحكم وخوارزمية rule algorithm)) . إذ

يستفيد المعماريون من معرفتهم بالتصميم مباشرةً لمعالجة مثال 

وفي فئة خوارزمية الحكم، . كيفية تلبية المتطلبات الوظيفية

يطبقون المعرفة التصميمية من خالل أدوات التصميم البارامترية، 

ا المنطقية، واختيار بما في ذلك تحديد االحكام وعالقاته

البارامترات المناسبة لغرض معين وربط البيانات الخارجية 

ويسترشد المصمم في التصميم  [36].باالحكام المحددة 

البارامتري باحكام وقيود محددة مع توفير خيارات كافية لتطوير 

العناصر  تحدد االحكام العالقات بين .[25] تكوين متنوع

. إذ يستخدم [39]الجيومترية وتكوين سمات البارامترات

المصممون كاًل من األساليب الجيومترية والخوارزمية لتطوير 

ويتم تلخيص العوامل التي يمكن أن تؤثر على  [38].صميم حل الت

نتيجة التصميم بسلسلة من االحكام المتعلقة ببارمترات اإلدخال 

الحكم(. وتتحد  نظام مىيتم برمجتها في الحاسوب )يسالتي 

البارامترات ونظام الحكم في نموذج بارامتري، يمكن من خالله 

إنشاء األشكال المعمارية والفضاءات والهياكل تلقائيًا، ويمكن 

تعديلها ببساطة عن طريق تغيير البارامترات. ويمكن تقسيم احكام 

 ((generative rulesالعمارة إلى نوعين: االحكام التوليدية 

. تتحكم االحكام descriptive rules))الحكام الوصفية وا

بينما تستخدم االحكام التوليدية مباشرة في توليد التصاميم، 

أداء مثال  للتحقق من تلبية المتطلبات في تصميم معينالوصفية 

: احكام الشكل، . وتضم االحكام التوليديةاإلضاءة الطبيعية للغرفة

و ، احكام الحركة الرؤية التوليديةاحكام الصوت التوليدية، احكام 

 & Benrosوذكرت دراسة . [27]احكام التنظيم الفضائي 

Duarte (2009) لتنظيم الفضائي: التناسب احكام تتعلق با

 .[14] الحدود الفضائيةاحكام والتجاور الفضائي ، الفضائي

 وظيفة االحكام التي يضعها المصمم في عمليةيتضح مما تقدم 

التخصيص من خالل تعريف العالقات بين العناصر الجيومترية 

وتكوين سمات البارامترات لتطوير الحلول التصميمية، وهناك 

نوعين من االحكام : االحكام التوليدية التي تلعب دورا رئيسيا في 

تنظيم الفضائي... توليد العناصر  تضم االحكام الشكلية واحكام ال

واالحكام الوصفية التي تتحقق فيما اذا كانت عملية التوليد  ،الخ(

 تلبي متطلبات  مثال المتطلبات الوظيفية والهيكلية والبيئية(.

 :constraintsاالقيود  3.8.3

العالقات بين قيم الباراميتر أو بين العناصر تعرف القيود        

للنموذج، مع تحديد الخصائص الثابتة الجيومترية أو الطوبولوجية 

 editing operations)في النموذج أثناء عمليات التنقيح )

في العديد من . [28]للحفاظ على وظائف التصميم أثناء التعديل 

مشاكل التصميم المعماري، يقوم الزبون عادة باإلضافة إلى 

ظروف الموقع، بصياغة القيود. ثم يقوم المصممون بتضمين قيود 

تؤدي اإلضافة إذ إضافية لتصبح عملية التصميم أكثر منهجية. 

المنطقية للقيود وتعيين القيم لبارامترات التصميم إلى تقليل فضاء 

ً وتوجيه العملية نحو حل معينالحل ت ويتم تخزين  .[29]دريجيا

معلومات الشكل الجيومتري بواسطة كيانات جيومترية 

 وتتكون قيود التصميم من: [30]وطوبولوجية 

والتوازي  )dimensions) األبعاد مثل: القيود الجيومترية -

parallelism)) والتركيزconcentricity))يتم فرض قيود  ، إذ

جيومترية على الشكل الجيومتري للعثور على الموقع وإنشاء 

حيث يتم تحديد الشكل المادي للتصميم من  الشكل المادي المطلوب

القيود  ينظر الىخالل القيود الجيومترية المباشرة، كما 

  .[30] المستوىالجيومترية أنها قيود منخفضة 

 األنواع التالية من القيود الجيومترية:  Bettig & Shahويميز 

  القيود الجبرية((Algebraic حيث يلزم وجود عالقة :

 رياضية بين اثنين أو أكثر من بارامترات النموذج.

  القيود المنطقية(Logical) حيث يلزم أن تكون العالقة :

 الجيومترية المحددة بين العناصرالجيومترية صحيحة.
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  القيود البعدية((Dimensional حيث يتم تحديد مسافة أو :

 .[31]عالقة زاوية بين كيانات الشكل الجيومتري 

)مثل الوظيفة، المواد، متطلبات العملية،  القيود الغير الجيومترية

وبيئة العمل( تتم معالجة القيود الغير جيومترية أوالً بواسطة 

المصممين بناًء على معرفة التصميم وتفسيرها للقيود الجيومترية 

تعتبر قيود والمقابلة. وتكون القيود الغير جيومترية غير مباشرة 

 .[30]عالية المستوى 

ضح مما تقدم اهمية القيود التي يضعها المصمم في تقييد يت

التخصيص والتي تتائر عند صياغتها من قبل المصمم بظروف 

الموقع والزبائن. كما هناك نوعين من القيود : اولها القيود 

الجيومترية التي تتم معالجتها بصورة مباشرة وتشمل القيود 

الجبرية والمنطقية والبعدية، اما القيود الغير الجيومترية وهي 

غير مباشرة،  تشمل المتطلبات الوظيفية، المواد، متطلبات 

 بيئة العمل..الخ.و العملية

. دور الزبون في تطبيق التخصيص في عملية التصميم 4.8

 البارامتري:النمطي 

 . تفاعل الزبون في عملية التخصيص:4.8.1

 et al.Brandão , دراسةتتنوع أساليب تفعيل دور الزبون، ففي 

 تنقسم الى مجموعتين :

أن مستخدم النظام )الزبون( ال يصمم الحلول : المجموعة االولى

ولكنه يقدم التفاصيل التي يستخدمها النظام إلنشاء  بشكل مباشر

ثم يكون لدى المستخدم )الزبون( خيار مراجعة متطلباته  ،الحلول

األصلية. حتى لو لم يقم المستخدم )الزبون( بتحديد األبعاد، فإنه ال 

 .[2]يزال يتدخل في تصميم مسكنه 

يصل المستخدم إلى البرنامج  :Duarte’s (2005 )في دراسة ف -

المستخدم من خالل األسئلة التي عادة يوجه البرنامج ، على الويب

ما يطرحها المعماري خالل االجتماع األول مع الزبون، مثل 

الملف الشخصي ألفراد األسرة، وعاداتهم المعيشية، والغرف التي 

نتهاء يقوم البرنامج بإنشاء موجز االوعند  الخ، يريدونها، والتكلفة

. المتبعة إلسكانالتصميم أو برنامج اإلسكان، مع مراعاة لوائح ا

بإنشاء حل سكني يفي بالمتطلبات والتي  بعدها يقوم البرنامجو

 .[32] يمكن للمستخدم تقييمها

تم تطوير تطبيق  :Kwiecinski et al (2016 )في دراسة و -

حاسوبي بحيث يمكن إتاحته عبر اإلنترنت أو في شركة بناء 

 المساكن. وتقوم أداة التصميم بما يلي:

تقديم حلول تصميم تلبي متطلبات الزبون بناًء على قواعد  -أ

 .design grammar [33]التصميم 

تبدأ عملية التوليد من خالل جمع المعلومات من ساكن  -ب

من أجل صياغة موجز تصميم المنزل. وفي هذه  كنالمس

عدد  المرحلة من التطوير، يُطلب من المستخدمين تحديد

السكان ومستوى جودة المنزل )الحد األدنى أو الموصى به 

(. وبناًء على هذه المعلومات، يتم حساب حجم لأو األمث

المنزل ويتم تحديد البرنامج الوظيفي للمبنى والذي يمكن 

 .[33]للمستخدم تعديله 

( : يمكن أن يراقب 2009) Duarteو   Benrosفي دراسة و -

المصمم )مستخدم البرنامج( و الزبون عملية التصميم في الوقت 

حيث يتم إنشاء النموذج ثالثي األبعاد للتصميم  real-timeالفعلي 

 وتعديل الحلول غير المرغوب فيها أو مقارنة الحلول المختلفة

غرض استخدامه من قبل ل. إذ تم تصميم النظام البارامتري [12]

المعماريين وليس الزبائن ولديه فضاء حل أصغر من النظام 

 .[2]التوليدي 

ن مستخدم النظام )الزبون( يتفاعل بشكل إ :المجموعة الثانية

 مباشر في عملية التصميم :

(: تقدم 2016) Khalili-Araghi and Kolarevicدراسة  -

يتعامل مع مشاركة الزبائن الذي ( UCSنظام إعداد المستخدم )

بالتنقل عبر زبون . إذ تسمح واجهة التخصيص لل[14]التفاعلية 

عن طريق تغيير الشكل الجيومتري  الحلول واستكشافالنموذج، 

 . [14]إما بشكل تفاعلي أوعددي 

(: يقدم Markusiewicz()2018و  Kwiecińskiفي دراسة ) -

المستخدم )الزبون( معلومات أولية وبناءا على هذه المعلومات، 

يقترح البرنامج قائمة بالغرف التي يجب دمجها في حل 

أن يقرر ما إذا كان يفضل  بعدها يمكن للمستخدم، [15]التصميم

. [18]تهيئة المبنى بنفسه من نقطة الصفر أو تعديل مشروع 

 ((democratizeالديمقراطي يؤدي المنهج إلى إضفاء الطابع و

التصميم من خالل توسيع نطاق األشخاص الذين لديهم إمكانية  الى

 .[15]الوصول إلى عملية التصميم 

مما تقدم يتضح ان هناك نوعين من انواع تفاعل الزبون في 

عملية التخصيص االول : تفاعل غير مباشر حيث اليصمم 

الحلول بشكل مباشر بل تقدم له بصيغة اسئلة تتم اجابتها  الزبون

وعلى اساسها تتم عملية التخصيص او يراقب  الزبونمن قبل 

عملية التخصيص لحين الوصول الى  الزبونكل من المصمم و

الحل النهائي الذي يرضي الزبون، اما الثاني : تفاعل مباشر 

ول ويستكشف حيث يتفاعل الزبون بشكل مباشر في تصميم الحل

 الحلول من الصفر او تعديل حل مقترح من قبل البرنامج.

مع البارامترات في عملية  الزبون. طريقة تفاعل 4.8.2

 التخصيص:

من  :(icking)P-enuMطريقة اختيار البارامترات من القائمة  -

( يتم اضفاء الطابع الديمقراطي على 2015) Kolarevicمنظور 

، [5]نشاط اختيار البارامترات من القائمة  خالل منالتصميم 

لنمط الشمولي يتطلب مثل هذا المنهج للمساكن المخصصة تعريفًا ل

(meta-type)  من قبل المصمم، وهي عملية تصميم يمكن أن

فردي والتي تنتج عددًا ال نهائًيا من االختالفات المصممة بشكل 

التعريف  نمط تختلف عن بعضها البعض، ومع ذلك تظل ضمن

فبدالً من تصميم مسكن واحد، سيصبح  .الذي حدده المصمم

، (Meta-designer) المصمم المعماري مصمًما لنظام التصميم

ونتيجة . مما يخلق تعريفًا بارامتريا يمكنه إنتاج تصميمات المختلفة

تخصيص والمعرف بارامتريا متوفر المسكن القابل لل لذلك يكون

( حاسوبي أو تطبيق في اإلنترنيتبشكل تفاعلي )عبر موقع 

يكون الزبون في هذا المنهج مصمم و. [17] ومصمم مسبقًا

إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية  أنكما . [1]مشارك 

ن الزبائن من تخصيص األبعاد للمخطط الفضائي التصميم يمكّ 

(spatial layout)  ،العام وواجهة تصميم المنزل الذي يختارونه

مثال اختيار حجم غرفة المعيشة وموقع باب الدخول وصوال الى 

 .[17]المتوفرة اإلنهاءات عدد النوافذ وحتى المواد و

يتم إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية  -:المستخدم المبتكر -

تعتمد . [5]التصميم من خالل تحويل المستخدم إلى مصمم 

 أن المستخدمين اعتبارعلى  ( (innovation userفكرة

لديهم المزيد من المعلومات حول احتياجاتهم الخاصة  )الزبائن(

وسياق االستخدام ونتيجة لذلك يميلون إلى تطوير ابتكارات جديدة 

وظيفيًا. ولذلك يتم تزويد المستخدمين بمجموعة من األدوات من 

. [34]تصميم المنتج وأدوات اختبار التصميم المعدة لالستخدام 

-Trial)ومن احدى هذه االدوات حل مشكلة التجربة والخطا 

(and-error problem يمكن تصورها كدورة من أربع ، حيث

مراحل تتكرر عادة عدة مرات أثناء تطوير التصميم: المرحلة 

االولى يتصورالزبون حل المشكلة بناًء على معرفتهم. المرحلة 

الثانية: يقوم المستخدم ببناء نموذج أولي مادي أو افتراضي 

ء التجربة لحلهم النموذجي. المرحلة الثالثة: يقوم المستخدم بإجرا

تقييم معلومات والمرحلة الرابعة:  يقوم المستخدم بتحليل النتيجة 

 .[34]الخطأ التي حصلوا عليها 
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يتضح مما تقدم وجود طريقتين في توفير خيارات التصميم 

لزبون. االولى: تعتمد على اختيار البارامترات من ضمن قائمة ل

مصمما  ونمعرفة سابقا من قبل المصمم المعماري ويكون الزب

مشاركا وبدون خبرة، اما الثانية فيكون الزبون هو المصمم 

المبتكر وذو خبرة قليلة في عملية التخصيص واالعتماد على حل 

 الخطا.المشكلة التصميمية بواسطة التجربة و

. انواع واجهات التخصيص البارامترية المتاحة لدى 4.8.3

 الزبون:

يقوم مبرمجو األنظمة بتصميم واجهة خاصة لكل فئة         

يتم تضمين مجموعة صغيرة من األوامر ومعروفة من الزبائن. 

، يمكن التمييز بين [35] المختصرة التي تسمح للزبون بالمتابعة

 :زبونهذه الواجهات وفًقا لدرجة التحكم التي تقدمها لل

عددًا معينًا من البارامترات المفتوحة تضم المجموعة االولى:  -

 اسم أدوات التكوين عليهايطلق  .المسكن للمستخدم لتخصيص

(configurators)،  ألنها توفر إمكانية تكوين تصميم محدد مسبقًا

 مساكن عليهامثال  [5] عن طريق تغيير بعض السمات

Hermit4، مترات الديناميكيةحيث يمكن للمستخدم التحكم بالبارا ،

االسترجاعية  وتنشئ الواجهة رسومات ثالثية األبعاد للتغذية

 .visual feedback [5, pp. 3–4]))المرئية 

 
 Hermit [5]واجهة تصميم مسكن  -7-شكل 

المجموعة الثانية: تتيح واجهات التصميم التغذية االسترجاعية -

بين النظام والمصمم. وال تقدم أنظمة التصميم فقط اختيار 

البارامترات الديناميكية للمستخدم ولكن األهم من ذلك أنها تمكنه 

ة في تحقيق أهداف من التفاعل. حيث يساهم النظام بالخبرة التقني

البرنامج على نظام تغذية مرتدة يمّكن من ويشتمل . المصمم

 . [5] والمحاكاةاختبار بيئة العمل 

تتميز بتصميم واجهات تم تطويرها لتمکين المجموعة الثالثة: -

التصميم الشمولية. حيث تعد  -انشاء واجهات تصميم

Mattermachine  مثاال لهکذا واجهة تقدم منصة تصميم

للمصممين بإنشاء وتقديم منتجات قابلة  تسمح بارامتري

 ( تتكون من محرر قائم على العقدةإذ للتخصيص عبر اإلنترنت. 

(node-based editor حيث يمكن توصيل أحد المكونات بآخر ب

لتشكيل تعريف بارامتري. يمكن للمصمم إنشاء بارامترات 

سلسلة القيود  تقييم للمستخدم يمكن. ومفتوحة للمستخدم

كال الشكلين من التفاعل مع الواجهات تتيح كما البارامترية. 

المفتوحة   واجهتين مختلفتين، إحداهما مع البارامترات  استخدام

واألخرى مع التعريف البارامترى سمى وضع العرض التقديمي. ت

 .[5]للكائن

يتضح مما تقدم انواع واجهات التخصيص البارامترية المتاحة 

للزبائن، النوع االول تتيح للزبون التحكم بالبارامترات 

المفتوحة. النوع الثاني تتيح باالضافة الى الديناميكية 

واختبار بيئة العمل  البارامترات المفتوحة تعريف الكائن

. واخيرا النوع الثالث يتيح للزبون التالعب والمحاكاة

بالبارامترات وتعريف الكائن كما تسمح بتدخل الزبون في تقييم 

 القيود الموضوعة من قبل المصمم.

                                                           
 المصدر: 4

The Hermit Houses. (n.d.). Retrieved September 27, 

2017, from http://www.hermithouses.nl/ 

 بون في عملية التخصيص:. ادوات تفاعل الز4.8.4

انواع من االدوات المستخدمة في عملية  3تم تحديد      

 التخصيص وهي :

 CAADأدوات  (:(GUIواجهة المستخدم الرسومية اوال: 

وهي عبارة عن مجموعة   WIMP داخل واجهة دةالحالية محد

 ((menusوالقوائم  (icon)واأليقونات windows) )من النوافذ 

تستخدم لمعالجة المدخالت وعرض المخرجات ثنائية .  ووالتأشير

األبعاد. ويتم تشغيل كائنات التصميم بواسطة أدوات ثنائية األبعاد 

تمثيل كائنات ل ةمثل لوحة المفاتيح والماوس باإلضافة إلى الشاش

 .[36]ثالثية األبعاد  الثصميم

 (Tangible Userواجهة المستخدم التي تعمل باللمسثانيا: 

(Interface (TUI تعتمد على التجسيد المادي للمعلومات :)

والفكرة مع واجهة المستخدم ذات اللمس وجود رابط  .الرقمية

لطريقة التي يمكن التحكم بها من خالل مباشر بين النظام وا

المعالجة المادية مع وجود عالقة مباشرة تربط المعالجة المادية 

يتفاعل فيها المستخدم مع الجهاز من خالل . إذ [36] بالسلوكيات

لآللة معرفة وهي  (markers)المادية  معالجة العالمات

ين: المستخدم TUIsوقد ساعد استخدام  [15] المستخدم أيًضاو

اإلدراك الفضائي للمستخدمين )الزبائن زيادة أوالً في 

مشاكل المصممين والزبائن إذ ل الحلولثانًيا، زيادة (. والمصممين

تؤثر التغييرات في اإلدراك الفضائي على عمليات التصميم. 

واخيرا تؤثر على السلوكيات التي تؤدي إلى التصميم اإلبداعي 

 .TUI [37]جلسة  اثناء

 (human material واجهة المستخدم الماديةثالثا: 

(interactions (HMIs)التفاعل مع المواد الفيزيائية  تعني: و

الديناميكية التي يمكن أن تغير شكلها وتتوافق مع القيود وتعلم 

المستخدمين وفقا إلمكانياتهم. إذ تمثل الذرات الراديكالية 

Radical Atoms))  تغييًرا في نموذج التصميم للتفاعل بين

عرض  ي كائنيمكن أل و، (التفاعل المادي) اإلنسان والحاسوب

. فمفهوم الذرات [38]ها واالستجابة لهايالمعلومات الرقمية وتجسد

هي رؤية التفاعل البشري مع المواد الفيزيائية  الراديكالية

الديناميكية التي يمكن تحويلها وإعادة تشكيلها حاسوبيا. فالذرات 

تحويل الشكل ليعكس الحالة  الراديكالية تفي بالمتطلبات التالية:

ثال للقيود التي تفرضها االمتو الحاسوبية ومدخالت المستخدم؛

البيئة ومدخالت المستخدم واخيرا إعالم المستخدمين بقدراتها 

 .[38] (dynamic affordances)التحويلية 

 
التالعب المباشر والتفاعل بحركة اليد مع عرض الشكل  -8-شكل 

[38] 

 مما تقدم يتضح وجود ثالثة ادوات يتفاعل فيها الزبون في عملية

التخصيص: االولى يكون التفاعل فيها على مستوى ثنائي االبعاد 

من خالل عرض المدخالت والمخرجات على شاشة وبهيئة ثنائية 

االبعاد وهي االكثر استخداما، والثانية يكون التفاعل فيها 

مباشرعن طريق اللمس ووجود عالقة تفاعلية بين حركة اليد 

التفاعل على مستوى ثالثي والحاسوب ، اما االخيرة فيكون فيها 

االبعاد حيث يتفاعل المستخدم مع مواد فيزيائية ديناميكية يتم 

 اعادة تشكيلها في الحاسوب.
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 :أهم المفردات التي تعّرف تطبيق التخصيص في التصميم النمطي البارامتري -1-يعرض الجدول

 المفردة الثانوية المفردة الرئيسية 

انواع  1

التخصيص 

في عملية 

التصميم 

النمطي 

 البارامتري

 تحديد عدد الفضاءات -تحديد وظائف الفضاءات التخصيص في المتطلبات الوظيفية

 على العالقات الطوبولوجية بين الفضاءاتتغيير ابعاد الفضاءات بدون التاثير  التخصيص الجيومتري البعدي

التخصيص الطوبولوجي  القائم على 

 تغيير العالقات بين الفضاءات

 العالقات على المستوى األفقي

 عموديالعالقات على المستوى ال

التخصيص الطرزي على مستوى 

 االنهاءات الداخلية والخارجية للمبنى

 أخرى -على مستوى الزخارف -األلوانعلى مستوى  -على مستوى المواد

اساليب  2

التقييس 

الموديولي 

في عملية 

 التخصيص

اساليب تطبيق الموديول في عملية 

 التخصيص

 

 

 

 

 -موديولية القطع المالئمة  -موديولية تبديل المكونات  -موديولية مشاركة المكونات 

 موديولية المقاطع -موديولية الحافلة -موديولية المزيج 

 وحدة موديولية بعدية أبعاد التصميم

 أخرى -السقوف -الشبابيك -كاأللواح الموديولية للجدران  مكونات التصميم

  وحدات موديولية وظيفية تضم فضاءات المسكن وظيفة التصميم

 انطقة وظيفية يتم تمثيلها بالمصفوفة الموديولية

دور  3

المصمم في 

تطبيق 

التخصيص 

 في عملية

التصميم 

النمطي 

 البارامتري

متابعة المصمم لعملية التصميم في 

 التنميط البارامتري

 تفاعلي )امكانية االنتقال الى اي مرحلة واتخاذ القرار(

 غير تفاعلي )بعض االنظمة ال توفر ميزة التراجع في الخطوات(

 تحديد نطاقات االبعاد للبارامترات الديناميكية )الحدود الدنيا والقصوى(  تصميم البارامترات المخصصة

تعريًف التسلسالت 
 الهرمية 

 globel  البارامترات العامة

 localالبارامترات الموضعية 

 التحقق من امكانية البارامترات الديناميكية في عملية التخصيص

وظيفة االحكام في  االحكام

 التخصيصعملية 

 تعريف العالقات بين العناصر الجيومترية

 تعريف سمات البارامترات

انواع االحكام في 
 عملية التخصيص

 احكام التنظيم الفضائي -احكام شكلية احكام توليدية
احكام الرؤية  -احكام الصوت التوليدية

 -التوليدية  احكام الحركة -التوليدية
 أحكام أخرى

-متطلبات البيئة -متطلبات الوظيفة وصفيةاحكام 
 أخرى -متطلبات الهيكل االنشائي

القيود التي يضعها المصمم في عملية 
 التخصيص

المؤثرين في صياغة 

 القيود

 الزبائن

 ظروف الموقع

القيود  انواع القيود
 الجيومترية

 -القيود المنطقية -القيود الجبرية
 القيود البعدية

القيود الغير 
 جيومترية

 - المواد - المتطلبات الوظيفية
 بيئة العمل -متطلبات عملية

4 

 

دور الزبون 

في تطبيق 

التخصيص 

في عملية 

التصميم 

النمطي 

 البارامتري

عدة اسئلة  تفاعل غير مباشر تفاعل الزبون في عملية التخصيص

تطرح 

 للزبون

 -عاداتهم المعيشية -عدد افراد االسرة

جودة المسكن )الحد  –التكلفة  -الغرف

 االمثل( -الموصى به -االدنى

 يراقب المصمم والزبون عملية التصميم البارامتري

استكشاف الحلول وضبط طرق التصميم بتهيئة المسكن  تفاعل مباشر

 من الصفر او تعديل مشروع

اختيار البارامترات من  خيارات التصميم المتاحة للزبون

 ضمن قائمة

تخصيص االبعاد للمخطط الفضائي )اختيار حجم الغرف 

عدد  - واجهة تصميم المسكن -(موقع باب الدخول -

 النوافذ

 اخرى -المواد والتشطيبات-

المستخدم المبتكر ذو 
 الخبرة

مراحل تكرار التجربة 
 والخطا

مرحلة  -مرحلة التحليل
 - مرحلة البناء - التصميم

 أخرى

التخصيص البارامترية انواع واجهات 

 المتاحة لدى الزبون

 .المجموعة االولى: تتيح للزبون التحكم بالبارامترات الديناميكية المفتوحة

المجموعة الثانية: تتيح باالضافة الى البارامترات المفتوحة تعربف الكائن وكذلك 

 الرسم

الثالثة: يتيح للزبون التالعب بالبارامترات وتعريف الكائن كما تسمح  ةالمجموع

 بتدخل الزبون في تقييم القيود الموضوعة من قبل المصمم.

ادوات تفاعل الزبون في عملية 
 التخصيص

واجهة المستخدم  -واجهة المستخدم التي تعمل باللمس -واجهة المستخدم الرسومية
 المادية
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 :الدراسة العملية. 9

. العينة المستخدمة في تطبيق التخصيص في النموذج 1.9

 النمطي البارامتري:

تم اعتماد انماط المساكن التابعة الى المجمع السكني عين       

وهو أحد المشاريع اإلستثمارية التابعة الى وزارة األسكان  العراق

 الوحدات السكنية. يتكون المشروع من العراقية في مدينة الموصل

متر.  20*10بابعاد ارض  وحدة 2858عدد  المنفردة االسر

هو وجود عدد كبير من الوحدات المتماثلة  المشروعوسبب إختيار 

 6من  المشروع يتكون . إذ9وضح في الشكل مالتصميم وكما 

)ركنية أو تتوسط  متماثلةالأنماط مصممة ضمن حدود األرض 

من الفضاءات الرئيسية )غرفة يتكون كل نمط بين مسكنين(. و

غرف النوم( والفضاءات  –الهول الداخلي  –المطبخ  –االستقبال 

الدرج(. والحمام  –المدخل  –الحار  خالمطب –الثانوية ) التواليت 

 )  Dنمط -Cنمط  –  Bنمط – Aلستة اربعة منها )نمطاالنماط ا

اشخاص للعائلة الواحدة  4مكونة من طابق واحد مع بيتونة وبسعة 

 6ونصف بسعة  ( مكونة من طابقFنمط – E  واثنين منها )نمط

 [39]اشخاص للعائلة الواحدة 

 
 نسب عدد الوحدات السكنية في مجمع عين العراق -9-شكل 

[39] 

   
نمط من مخططات مساكن عين العراق  نمطينيوضح  -10-شكل 

A –نمط B 5 

تبين وجود  غير الركنيةلتصاميم المساكن  من تحليل االنماط الستة

خصائص نمطية مشتركة في التنظيم الفضائي النماط المساكن، 

 (2)يمكن تلخيصها بالنقاط التالية وكما موضح بالجدول 

                                                           
قضاء  /العراق السكني في محافظة نينوىبحسب تقرير مشروع عين  5

الموصل وفق معايير االسكان حيث تم مراعاة المعايير والحسابات 

المعتمدة من وزارة االسكان العراقية في تصميم المجمع. المستثمر شركة 

( TOUCHالعروش لالستثمارات والمشاريع العقارية اعداد الشركة )

 ة(قانوني –ادارية  –لالستشارات )هندسية 

تشترك جميع االنماط بأن ابعاد قطعة األرض هي  -

 مع وجود الكراج والحديقة في مقدمة المسكن. 2( م20*10)

 .تشترك بوجود المطبخ واالستقبال في مقدمة المسكن -

معظم االنماط تكون الخدمات )الحمام والتواليت( بجوار  -

 المطبخ.

( بوجود غرفتي نوم (Dو (C)و (B)و(A) تشترك االنماط  -

المكونة من  (F)و  ) (Eفي الطابق االرضي ماعدا نمطي 

حيث توجد غرفة نوم واحدة في الطابق ونصف  طابق

 االرضي.

عين العراق  مشروع يكون المطبخ في االنماط الستة لمساكن -

 اما محاذي لجدار حدود قطعة االرض او ركن.

 ( بوجود مطبخ الحار بجوار المطبخ.F( و)(Eيتميز نمطي  -

( بوجود هول داخلي Aتشترك جميع االنماط ماعدا النمط ) -

 من النوع المفتوح على ممر الحركة.

تشترك جميع االنماط بوجود موقع الدرج الجانبي ماعدا  -

ز بوجود الدرج في منتصف الواجهة الذي يتمي (A)النمط 

 الخلفية بين غرفتين النوم.

بوجود  (F)و  (E)يتنوع تصميم المدخل، إذ تتميز االنماط  -

فضاء للمدخل يؤدي الى فضائي غرفتي المطبخ واالستقبال، 

بارتباط المدخل بممر الحركة في  ) (Bبينما يتميز النمط 

 المسكن.

وفي  (A)النمط  في على طول الواجهه يوجد منور خلفي -

 يكون المنور خلفي محصور بين فضائين، Fو  Cالنمط 

بشكل  ركني يكون المنور (D)و  (B)بينما في النمطين 

 .Eويكون المنور جانبي في النمط  .Lالحرف 

في الدراسة العملية تم االخذ بنظر االعتبار العالقات الوظيفية 

البارامتري وذلك لكي لالنماط الستة في بناء النموذج النمطي 

تظهر الخصائص بنسب مختلفة في االنماط المتولدة اثناء تطبيق 

 التخصيص من قبل الزبون.

 سة: . الخصائص المقيّ 2.9

تم االستعانة بمفهوم الخصائص المقيّسة في الدراسة العملية،       

من خالل تقييس النموذج النمطي البارامتري باستخدام وحدة 

متر ومضاعفاتها، والتي على اساسها تم   1*1موديولية وهي 

اعتماد مساحة فضاءات النموذج البارامتري حيث تم مالحظة 

تقارب المساحات المستخدمة في االنماط الستة لمجمع عين 

لتصبح موديولية  العراق وبالتالي تم توحيد بعض الفضاءات

المطبخ وكذلك الخدمات. إذ اتاح التقييس واهمها غرفة استقبال و

امكانية اكبر في التنظيم الفضائي لغرف المسكن في النموذج 

 فضاءاتالموديولية عن طريق مشاركة الوتم إعتماد  .6البارامتري

، باإلضافة الى في أكثر من تصميم فضاءمشاركة نفس ال أي

أنماط بإستخدام فضاءات الموديولية عن طريق تبديل الإعتماد 

 .والتي يمكن إدراجها إلنتاج تصاميم متنوعة فضاءبديلة لنفس ال

. دور المصمم في تطبيق التخصيص بناء النموذج النمطي 3.9

 البارامتري:

يكون دور المصمم في تصميم خوارزمية ذات بارامترات         

لتطبيق التخصيص في  Grasshopperوقيود واحكام في برمجية 

أتاحت الخوارزمية إذ  .الزبائن عملية التصميم البارامتري من قبل

توليد مخططات اولية تشابه ين المصممة من قبل الباحث

كما تمكن الباحثان من انشاء  المخططات االصلية بنسب مختلفة.

استخدامها بصورة مبسطة للزبائن واجهة مستخدم تفاعلية تتيح 

ومباشرة بدون الدخول في تعقيدات الخوارزمية المصممة في 

grasshopper اختيار الزبائن ، وبذلك يكون سهال على

                                                           

تم في الدراسة تحييد وجود الجدران الحاملة للثقل وذلك لتسهيل عملية  6 

   توليد االنماط من النموذج البارامتري اثناء عملية التخصيص.
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 interfaceالبارامترات من القوائم الموجودة في واجهة المستخدم 

user. 

 :grasshopper. خطوات بناء الخوارزمية في برنامج 3.9.1

تم تصميم الخوارزمية المستخدمة في تطبيق التخصيص        

 grasshopperباستخدام لغة البرمجة المرئية ضمن برمجية 

، إذ تم تصميمها بدون Rhino( في برنامج plug inالملحقة )

 االستعانة باي برمجية جاهزة ويمكن ايجازها بمرحلتين:

  :مرحلة انشاء المكتبة 

تم انشاء مكتبة خاصة بالفضاءات المستخدمة في توليد مخططات 

المساكن لالستعانة بها في توليد المخططات وتم حفظ كل فضاء 

 (.11وكما موضح في الشكل ) Brepسطوح داخل 

 
 يوضح جانب من البارامترات النوعية لكل فضاء -11-شكل 

 )المصدر الباحثان(

كل باراميتر  يمثل تم تصميم البارامترات من قبل الباحثين بحيثو

فضاء او مجموعة فضاءات وذلك لضمان عدم تداخل الفضاءات 

مع بعضها مع الحفاظ على العالقة المنطقية بين فضاءات المسكن. 

كما تم تمثيل كل باراميتر فضاء بلون معين وذلك لتسهيل تمييزها 

من قبل الزبون ، باالضافة الى ذلك تم تصميم خوارزمية اخرى 

تظهر اسم الفضاء اثناء عملية التصميم وذلك من قبل الباحثين 

( اثناء عملية التصميم، وكما زبونلتسهيل تفاعل المستخدم )ال

 (:12موضح في الشكل )

 
يوضح الخوارزمية المستخدمة في اظهار اسماء  -12-شكل 

)المصدر الباحثان( الفضاءات  

 :مرحلة وضع القيود واالحكام 

تم في الدراسة العملية وضع القيود الجيومترية على النموذج  

النمطي البارامتري، والقيود غير الجيومترية تمثل المتطلبات 

 الوظيفية للمسكن ومنها:

 متر. 20*10تقييد عملية التوليد ضمن حدود االرض   -

 االستقبال والمطبخ دائما في مقدمة المسكن. -

تسهيال لمد خدمات موقع الخدمات بجوار المطبخ وذلك  -

 المياه والتصريف على استقامة واحدة.

واخيرا تم تصميم مجموعة من االحكام التي تحكم البارامترات 

 اثناء عملية التصميم ومنها:

يساره اعتمادا موقع االستقبال اما على يمين المسكن او على  -

 على توجيه حركة الشمس.

 المطبخ إما ركن أو محاذي لحدود قطعة االرض. -

 جود الهول في النموذج البارامتري او عدم وجوده.و -

 تواجد او اخفاء كتلة المدخل )الموزع(. -

في تطبيق التخصيص بناء النموذج النمطي  الزبون دور. 4.9

 البارامتري:

تتيح الخوارزمية التي تم انشاؤها في برنامج        

grasshopper  من قبل الباحثين، تفاعل الزبون بشكل مباشر

حيث يستكشف الزبون الحلول من خالل اختيار البارامترات من 

إذ تستجيب  ضمن قائمة يمكن اإلختيار منها وفقا لرغبته.

الخوارزمية لخيارات الزبون وتظهر نتائج الخيارات اوتوماتيكيا 

دم . كما تم تصميم واجهة تفاعلية للمستخRhinoفي شاشة 

)المصمم و والزبون( لكي يكون بإمكان الزبائن التفاعل في تطبيق 

التخصيص بدون المرور بالخوارزمية وتعقيداتها ولذلك كان 

تصميم واجهة للمستخدم لتسهيل مهمة التصميم عند الزبائن كما 

 (. 13موضح في الشكل )

يبدا التخصيص مع المصمم الذي يحدد موقع غرفة االستقبال 

على التوجيه فعندما يكون التوجيه شمالي تكون  باالعتماد

االستقبال على اليمين، اما عندما يكون التوجيه جنوبي تكون 

االستقبال على اليسار وذلك لكي تحصل الواجهة على اكبر قدر 

حيث يمر  الزبونممكن من ضوء الشمس، وبعدها يبدا دور 

ماط بسلسلة من الخيارات التي تتيح له توليد العديد من ان

( 3كما موضح في الجدول ) المخططات بناءا على الخيارات

 (.4و)

 
 grasshopperيوضح واجهة المستخدم في برنامج  -13 –شكل 

 Rhinoمع عرض المخطط االرضي للنموذج البارامتري في 

 )اعداد الباحثان(

 :الزبون. تقييم االنماط الناتجة من خيارات 5.9

حيث تظهر الزبون يتم تقييم االنماط الناتجة من خيارات        

، وعلى اساسها Rhinoالمخططات بصورة مرئية على شاشة 

تتميز الخوارزمية بمرونة عالية عن طريق وخياراته.  الزبون ميقيّ 

الى الخطوات السابقة، وبذلك تمنح  (feedback)خاصية الرجوع 

يصل الى الحل المرغوب من فرصة لتغيير خياراته حتى الزبون 

جانب من النتائج التي يمكن للعميل  )5(قبله. يوضح الجدول 

 .التوصل اليها

 :النتائج. 6.9

  اظهرت النتائج التي تم التوصل اليها امكانية تطبيق

التخصيص في عملية التصميم النمطي البارامتري لتوليد 

للمجمع مخططات أولية متنوعة تنتمي الى االنماط االصلية 

 بنسب مختلفة.

 فاعليتها ين اثبتت الخوارزمية التي تم اعدادها من قبل الباحث

بدون االستعانة  grasshopperفي توليد مخططات في 

، كما ان انشاء واجهة المستخدم سهلت ببرمجية جاهزة

، حيث تكون عملية اختيار زبونعملية التصميم على ال

الرجوع الى الوراء البارامترات بشكل متسلسل مع امكانية 

(feedback)  ونتيجة لذلك تصبح عملية االستكشاف

 والتقييم اكثر فاعلية عند إستخدامها من قبل الزبائن.

  إلنتاج تصاميم متنوعة  في التخصيص الموديوليةإعتماد

 فضاءعن طريق مشاركة نفس التلبي رغبات الزبون وذلك 

بديلة  أنماط، باإلضافة الى إستخدام في أكثر من تصميم

 فضاء كالمطبخ والمدخل.لنفس ال

 ( وواجهة الزبونالتفاعل المباشر بين المستخدم )المصمم و

للمستخدم حرية االنتقال بين الخيارات  تتيحالمستخدم 

المتاحة اثناء عملية التصميم النمطي البارامتري، إذ يستطيع 

 .Rhinoرؤية نتائج خياراته على شاشة  الزبون

  استخدام البارامترات النوعية )لكل فضاء لون معين( وايضا

اضافة خوارزمية الظهار اسم كل فضاء، تتيح للزبون 
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فرصة أكبر للقيام بعملية التخصيص والتفاعل اثناء عملية 

 التصميم.

 ( تنوع 5( و)4( و)3اظهرت النتائج في الجدول )

المخططات المتولدة من الخوارزمية من نموذج بارامتري 

نتيجة لتنوع المدخالت الممكن إختيارها من قبل  واحد

 .الزبون

  الممكن توليدها من قبل  المخططاتأظهرت النتائج أن عدد

 ستةمقارنة ب متنوعا مخططا( 120النموذج البارامتري )

تصاميم في المشروع األصلي. وهذا يدل على التنوع المتاح 

الوقت نفسه في هذا المنهج ويوفر  للزبون في تصميم مسكنه.

تنوعا على مستوى التصميم الحضري والواجهات للمجمع 

 السكني ككل.

 . االستنتاج:10

  إعتماد مفهوم التخصيص في تصميم المجمعات السكنية

بدال من المحلية يسهم في توفير خيارات عديدة للزبون 

 تشجعه على الشراء.الخيارات المحدودة والتي 

 مفهوم التخصيص في تصميم المجمعات السكنية  يسهم

الشكلي وتقليل الرتابة والملل الناتج عن  المحلية في التنويع

 وجود أكثر من ألف وحدة سكنية متماثلة في نفس المشروع. 

 البارامتري بالمرونة عن طريق انشاء  يتسم المنهج

خوارزمية وجعلها متاحة للتخصيص من قبل الزبائن. إن 

دون االستعانة  تمت من نيمن قبل الباحث المنشأةالخوارزمية 

ببرمجية جاهزة، واثبتت البرمجية المرئية فاعليتها في حل 

مشكلة البحث من حيث تطبيق التخصيص في عملية 

 التصميم النمطي البارامتري.

 ميم النمطي البارامتري إعتماد مفهوم التخصيص في التص

الست أتاح إمكانية إجراء تعديالت على األنماط األصلية 

الموديولي على  التقييس إعتمادلتقييس بعض خصائصها. و

ساهم  فضاءاتتبديل الباإلضافة الى  فضاءمشاركة نفس ال

زيادة عدد البدائل  التخصيص وأدى بالتالي الى في

 .التصميمية المتولدة

  واالحكام والقيود التي تم وضعها من قبل إن البارامترات

ن لها اهمية في التحكم بعملية التخصيص عندما يتم يالباحث

استخدامها من قبل اشخاص عاديين ليس لديهم خبرة، كما 

 زبائنتسهل واجهة المستخدم استخدامها من قبل ال

 واعطاءهم دور فعال في عملية التصميم.

 من قبل الباحثان عن  امكانية تطوير الخوارزمية المقترحة

طريق زيادة عدد المدخالت وبالتالي تنوع المخرجات التي 

 .Rhinoتظهر على شاشة 

 . التوصيات:11

 يوصي البحث بالتوصيات التالية:

  زيادة المساحة المشتركة بين المعماريين والمبرمجين الهمية

في  الزبائنتعلم البرمجية للمصممين وذلك لتلبية متطلبات 

 مشاريع االسكان.

  امكانية تطبيق الخوارزمية على مخططات الشقق السكنية او

 –دوائر حكومية  –مخطط اي نمط بنائي اخر)مستشفيات 

 الخ(.

 زبائنعرض واجهة المستخدم على اكبر قدر ممكن من ال 

عند تطبيق التخصيص في عملية  زبائنلقياس مدى رضا ال

 التصميم البارامتري.

يوضح الخصائص المشتركة لالنماط الستة -2-جدول   

 (Eنمط   (B (نمط  (Aنمط   1

 

   

 (Fنمط   (D (نمط  (Cنمط   2
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والتي تشبه انماط المخططات االصلية بنسب  الزبونيوضح المخططات المتولدة من النموذج البارامتري بناءا على خيارات  -3-جدول 

 مختلفة

 بعض من االنماط المشابه للمخططات االصلية بنسب مختلفة

ت 
خيارا

ل 
س
سل

ت
ن
و
الزب

 
ن
ى اليمي

سار ال
ن الي

م
     

 100بنسبة  -A–يشبه النمط  -1-نمط 
   

 80بنسبة  -B–يشبه النمط  -2 -نمط 

1A- 2B-1C-2D-2E-1F 1A- 2B- 2C- 1D- 2E- 2F-2G 

 االنماط الجديدة المتولدة من تطبيق التخصيص في عملية التصميم النمطي البارامتريجزء من يوضح  -4-جدول 

الزبائناالنماط الجديدة المتولدة من خيارات   

1 

 
  -3-نمط 

     
-4-نمط   

1A-1B- 2C-1D- 1E- 1F 2A- 1b- 2c- 2d- 1e- 2f- 1g 

2 

    
  -5-نمط 

     
-6- نمط   

1A- 2B- 2C- 2D- 2E- 1F 1A-1B- 1C- 2D- 2E- 2F- 1G 
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3 

    
-7 –نمط   

   
-8 –نمط   

1A- 1B- 1C- 1D- 2E- 2F- 2G 2A- 2b- 1c- 2d- 1e- 2f- 1g 

 التوصل اليها زبونيوضح جانب من النتائج التي يمكن لل -5-جدول 

مساحة الهول اذا  الهول الداخلي الخدمات ممر الحركة المطبخ المدخل انماط 

  نعم(

المطبخ  المحزن ال نعم محاذي ركن ال نعم

 الحار

2م9 ال نعم 2م12   

-نمط

1-   . .   . .   .   
-نمط 

2-   .  . .  .  .   . 
-نمط 

3-  .   . .   .  .   
-نمط 

4-  .  .  .   . .  .  
-نمط 

5-   . .  .  .   .   
-نمط 

6-  .  .   . .  .  .  
-نمط 

7-  .   .  . .  .   . 
-نمط 

8-   . .   .  . .  .  

 )المصدر الباحثان( grasshopperمن قبل الباحثين في برمجية الكاملة التي تم انشاؤها يوضح الخوارزمية  -14-شكل 
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Abstract:  
       The advent of digital architecture, including parametric design, enabled the customization in housing design. The 

parametric typological design allowed diversity, difference, and individuality with the same ease of mass- standardized 

production. Accordingly, the paper investigated the customization of housing components to satisfy the customer's 

options and in response to different local conditions. The research problem was the application of customization in 

parametric typological design to generate prototypes for single-family houses of Ain Al Iraq project in Mosul city. The 

research aims were to identify the customization methodology and to apply it in a case study. The previous studies put 

forward different approaches combining generative systems controlled by a set of parameters, constraints and rules 

developed by the designer, and the interactive customized systems that allow customers to participate in the design 

process. In the light of these studies, the paper presented a theoretical framework to define the methodology of applying 

the customization in the parametric typological design process using four vocabularies to identify the types of 

customization, the methods of standardization, and the roles of a designer and a customer. In the practical study, the 

approach was applied to create a parametric model using (Grasshopper) software, in order to generate initial plans for 

single-family houses that were customized according to the customer's need. The user interface was also designed by the 

researchers to provide direct interaction and ease of use by regular customers. The results showed the generation of 

initial plans having varied parameters according to the customer's options. 
 

Keywords:  
Customization, Parametric Typological Design, Single-Family Housing Customized, User Interface. 
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