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الخالصة
تعد الثورة المعلوماتية من أهم ما يميز عصررنا الرراهن فري ارل التسراتق الترجكنولوجي خرجمن مخرجتلا التخصصرات
 ولقد كران السرتخدام الحاسروـ خرجمن مراحرل التصرجميم والخرراا لاعرجمال المعماريرة ارثرر الكتيرر فري،والفروع الم عرفية
إدخال إمكانات جديدة للهندسة المعمارية من خرلل مرا سرمي (الواقرع االفتراخري) الريح يحراكي كافرة الارروا واالحتمراالت
 كريلف فقرد اهررت الحاجرة الماسرة،الممكنة للتصميم مما يحقق معايشة كاملة لتجرتة حسجية ال ينقجصها سو أن تكون حقيقية
لتطوير طرق ووسجائل تقجييم ارعمال المعجمارية لتواكـ التطور التكنولوجي اليح رافق مراحل التصميم والنرجشا علرى حرد
 ارمجر اليح فتح المججال الستخدام وسائل وأدوات تقنية جديدة تساهم إلى حد كتير في تحديد خصائص معينرة لاعمرال، سوا
المعمارية يمكن من خللها إعطا تقييم منطقي لهيه المنشآت وصوال إلى االستفادة من هيه الخجصائص في تشخيص جوانرـ
 ومن خلل ما ستق فؤن تقنية التصنيا الرقمي للصور هري إحرد الوسرجائل الترجكنولوجية.عديدة يات صلة تالعمل المعمارح
 إي يرجمكن الترجعامل مرع،الحديجثة التي تست خدم لغات ترمجية متجطورة للوصول إلرى نترائم مقنعرة ويات مصرجداقية فري التحليرل
صور النواتم المعمارية كعجينات للدراسة وفق آلية معينة للوصول إلى تشخيص الخصائص الشكلية لهيه المنشآت تعدما كران
ارمررر مقتصرررا علررى المشرراهدات التصرررية لتحديررد هرريه الخررجصائص ممررا يفقرردها الكثررجير مررن ارمررور المهمررة فرري المقارنررات
) اليح يمتلف القدرة والكفا ة العالية في عمليرةImage – j(  وقد تم استخدام ترنامم،والسيطرة على حجم العينات المختارة
 يحاول التحث التطرق إلى هيا الجانرـ المهرم فري تقيريم ارعمرال المرجعمارية والريح يفرتح أفاقرا جديردة،معالجة الصور الرقمية
.لعملية التقييم المعمارح
. التصنيا الرقمي للصور، الخصائص الشكلية للمنشآت المعمارية:الكلمات الدالة
.

Identifying the Shape Characteristics of Architectural Structures by using
Technique of Digital Classification of Pictures
Abstract
The information technology revolution is the most important attribute of our era under the
technological competition in all fields of specialties and branches of knowledge. Using computer
within stages of designing and directing the architectural works have had a great influence in
entering new capabilities in architecture engineering through what in named (The Virtual
Reality) which simulate all circumstances and probabilities in designing to live with a tangible
experience completely which lacks nothing but to be a real experience. Also an urgent need
has appeared for developing methods and means to evaluate architectural works in order to
convoy the technology development that escorted the designing and establishing evenly, the
matter which opened the way for using new technical means and tools that contribute in a great
degree to identify specific characteristics of the architectural works through which it makes
possible for giving a logical evaluation for these facilities to access the benefit of these
characteristics in identifying many aspects relevant to the architectural works.
Relying on what is said above, the technique of classification of pictures is one of the new
technological methods that uses developed programming languages to access results that are
convincing and reliable in analysis. It is possible to deal with architectural result pictures as
study samples according to a specific technique to attain the identification of the shape of
characteristics of these facilities after it was restricted on visual observations to identify these
characteristics, and that mislaid many important things in comparisons and controlling the select
samples size. The )Image – j( program is used which has high ability and efficiency in the image
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processing. This study is trying to deal with this important side of architectural work evaluation,
which opens new prospects in the architectural evaluation process.
Key words: The shape characteristics of architectural structures, Digital classification of
pictures

المقدمة
لقررررد كرررران للرررروعي والحاطررررة الشرررراملة تالمشرررراكل
النسررانية المعاصرررة عررن طريرررق توصرريا هرريه المشررراكل
وتعيرين مكانهرا وتحديرد أسرتاتها ترالر ارثرر فري إيجراد طرررق
علمية للتعامل معها وعدم االقتصار على حل مشجكلة واحدة
أو جررز مررن مشرركلة تشرركل وقترري ،فدراسررة مختلررا العلرروم
االجتماعية واالقتصادية والرياخية والهندسية وصروال إلرى
العمارة تتقى ناقصة في المناور المعرفري المعاصرر إيا لرم
تتداخل مرع الطروحرات التكنولوجرجية حترى وان حملرت هريه
الطروحرررات أتعرررادا ومخرررامين تقنيرررة تحترررة ،ياف أن ناررررة
عاترة إلى طتيعة المعرفة النسرانية المتاحرة فري عرالم اليروم
تترز جدلية كون الكثير مرن التطتيقرات التكنولوجيرة تترجحلى
تسمات اواهرية مقارنرجة تجوانرـ أخرر تكرون تطترجيقاتها
ماديررة ،وممررا سرراهم فرري تفررجعيل هرريه الجدليررة تلررف التررجيارات
الفكرية التي تتتنى أساليـ متناغمة حينا ومتنافرة في أغلرـ
ارحيان ارمر الريح جعلهرا تخررا تنتاجرات قرد تكرون تعيردة
عن الواقع في تعض تطتيقاتها.
من جانـ آخر ،يتسارع معدل تنامي التقنيات اليكية
فرري عررالم اليرروم تشرركل تكرراد تتقررارـ معرر أطررراا الكررون
المترامية ،ومن الطتيعي أن تمثل هيه التقنيات أحد ارركان
ارساسية للتطتيقات التكنولوجية في مختلا ميادين المعرفة
ومنهررا ميرردان العمررارة ،وعلررى هرريا ارسررجا فررؤن تواررجيا
تقنيررررات الحاسررررجـ ائلرررري ووسررررائل االتصررررجال وارنامررررة
المعلوماتية الحديثة في ميردان العمرارة مرن أجرل رفرع كفرا ة
اردا يتقرى مطلتررا مهمررا خاصرة وأن تفاعررل أنامررة العمررارة
وتكاملهرررا لتترررداخل مرررع تعخرررجها قرررد أصرررتح متاحرررا لررريوح
االختصررجاص مررع انتررجشار وتطررور طرررق التقيرريم والخررراا
لاعمال المعمارية لتنتقل تيلف من اردوار الفرديرة المتهمرة
فرري كثيررر مررن ارحيرران إلررى نشررجاط جمرراعي هدف ر االرتقررا
تمستو العمل لمواكتة التطور الحاصل فري شرتى مجراالت
وفروع المعرفة.
الخصائص الشكلٌة للمنشآت المعمارٌة
يمكررن القررول أن التطررور الكتيررر الرريح رافررق العمررل
المعمارح خرلل السرنوات ارخيررة كران لر عرجدة تطترجيقات
ممررجيزة عكسررت الطرراتع التكنولرروجي الرريح يتسررم ت ر عصررر
المعلوماتيرررة ،وقرررد سررراهم يلرررف فررري إنتررراا أشررركال معماريرررة
جديجدة ،ومن المعروا ترؤن الشركل المعمرارح هرو خلصرة
ونرراتم لعمليررة التشرركيل ،وهرريا الشررجكل ل ر خصررائص معينررة
تكست أهميت سوا كانت مرتتجطة تجوانرـ شرجكلية اراهرة
أو أنررجها كانررت متخررمنة فرري التررجنية الداخليررة للشرركل ،وهنررا
تختلرا الترؤويلت الخاصرة تهرا حسرـ ثقافرة المتلقري ومرد
استيجعات وتحلجيل للشجكل ،والشكل المعمارح يمكن ل أن
يشتق من أرتعة مصادر رئيسة مختلفة ،وهيه المصادر هي
كما يكر ). [1] (Mark Gelernter-1996
 -1الشكل المعمارح معتر عن فكر المصمم ،وهو تيلف
تعيد كل التعد عن جملة المإثرات الخارجية التجي قد تإثر

في كليا أو جزئيا ،وفي هيا الطرح تؤكيد على ياتية
المصمم ودوره المجتفرد في التصميم ،وقد تجتنى هيا
الطرح كثير من رواد الجعمارة وأكجدوا في نتاجاتهم علجى
الجانـ الشخجصي اليح قد يتعرض للنتقاد ،الحا الشكل
(.)1

شكل ( )1التوج الياتي المتفرد في إنتاا ارشكال
المعمارية (أحد أعمال زها حديد)
 -2يمكررن للشرركل المعمررارح أن يشررتق مررن أشرركال هندسررية
أساسررية (ارشرركال ارفلطونيررة) ،وهنررا يكررون التعامررل مررع
جررانتين ،فؤمررا أن يكررون الرريهن صفررجحة تيررجخا عنررد والدة
النسجان ثرم تنتقرل إلير المرجعرفة ترالتعلم واالكتسراـ لنتراا
ارشكال ،أو أن اليهن النسراني فير أشركال هندسرية معينرة
ال تتتعد كثيرا عن ارشكال ارساسية ثم تحفز هيه ارشركال
تمإثرات خارجية لنتاا أشكال جديدة ،شكل (.)2

شكل ( )2إمكانية اشتقاق أشكال هندسية جديدة من أشكال
أساسية معروفة
 -3تنررتم ارشرركال المعماريررة تحسررـ جملررة مررن المررإثرات
(االجتماعيررة  /االقتصررادية  /الررجسياسية  /الثقافيررة  /التيئيررة)
التي تترف تصماتها في مرحلة معينرة تترؤثير عوامرل الزمران
والمكرران لتشررمل كافررة جوانررـ الحيرراة النسررانية تمررا فرري يلررف
العمارة ،وقسم من هيه المإثرات ل تؤثير دائمري علرى إنتراا
ارشكال المجعمارية كعوامل التيئة والعوامل االجتماعية التي
ال تتغيررر تمرررور الرررزمن ويكررون ارتتاطهرررا جغرافيررا يتعلرررق
تالمكان ،فري حرين أن قسرما آخرر مرن المرإثرات يكرون وقتيرا
خررمن مرحلررة زمنيرررة معينررة كالعوامرررل السياسررية والثقافيرررة
واالقتصررادية الترري تررزول تررزوال مإثرهررا لتخرررا تؤشررجكال
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جديدة مجغايرة لما كان في مجرحلة الركود االقتصرادح مرثل،
شكل (.)3

شكل ( )3أثر التيئة والموقع في إنتاا الشكل المعمارح
 -4إن اليح يساهم في إنتراا ارشركال المعماريرة هري تلرف
التداعيات التي تحملها روح العصر السائدة لمرحلة معينة أو
لحخرررارة أثررررت فررري المجتمرررع النسررراني فكانرررت تصرررماتها
واخرحة فري العمرارة ،والتررجاريـ حافرجل تشرواهد كثيررة علررى
يلرف ،فسريادة المررإثر الرديني علرى الحيرراة النسرانية فري حقتررة
زمنية معينة أثر تقوة فجي إنتاا أشكال معماريرة متوافقرة مرع
هرريا التوجرر  ،كرريلف الصررراعات السياسررية والحررروـ الترري
شررهدها العالررجم فرري منتصررا القرررن العشرررين أنتجررت أشرركاال
معماريررة معترررة تقرروة عررن تلررف المرحلررجة إي حررجمل المجتررجمع
النسرراني فرري تلررف المرحلررة سررمة القرروة العسرركرية وسررطوة
الجيررروو ،وصررروال إلرررى عصررررنا الرررراهن ومرررا يحملررر مرررن
تداعيات التكنولوجيا فهو عصر معترر عرن التكنولوجيرا تكرل
معنى الكلمة ونر من خلل يلف وتكل وخروح تلرف ائثرار
التكنولوجية المإثرة في إنتاا ارشكال المعمارية المعاصرة،
كما متين في الشكل (.)4

إن الشكل في العمل المعمارح يو أهميرة كتيررة فهرو
وسرريلة نقررل ارفكررار وترجمتهررا إلررى واقررع فيزيررائي ملمررو ،
وهو الماهرر المعترر عرن العمرارة ،وتر مرن خرلل تفاصريل
يمكن للعمارة أن تصرل إلرى أعلرى مسرتويات النجراز عنردما
يتم تحقيق التكامرل التكنولروجي مرع الشركل الهندسري للمنشرؤ،
وعمليرررة إنشرررا الشررركل فررري العمرررارة هررري جعرررل المتررراد
المعمارية حقيقة شكلية ،وتعمل التكنولوجيا مع طتيعة المواد
المترروفرة فرري تطرروير الشرركل وإغنائ ر مررع مراعرراة واحترررام
القوانين الفيزيائية والاروا الخارجية المحيطة].[2
مرررن جانرررـ آخرررر ،تعمرررل التكنولوجيرررا علرررى تلتيرررة
الحاجرات الماديرة والمعنويرة لانسرران علرى حرد سروا  ،وهرري
تمثل الرافد ارساسري لحخرارة النسران المتطرورة ،ويحراول
النسان دائما تسخير التكنولوجيرا لتحقيرق أهدافر  ،ومرن يلرف
مررا يقرروم ت ر المعمررارح فرري محاولت ر الوصررول إلررى تحقيررق
التكامل الشكلي والروايفي لمنشرآت  ،وتكرون التكنولوجيرا هنرا
تمثرل كيانررا ديناميكيررا يتغيرر زمانيررا ويتطررور مرن شرركل ئخررر
لتكوين تنية فيزياوية هي المتنى].[3

شكل ( )5عناصر معمارية جديدة تحاكي الطتيعة وتطتق
التكنولوجيا
وييكر ) ( Richardفي كتات :
(The Building Systems Integration
) Handbookتؤن تكامل المتنى هو موجود ومحسو
في المواد والميكانيكية المصنعة للمتنى ،وأن نشاط فعاليات
المتنى هو الدليل على تكامل المتنى داخليا ،في حين يمثل
التكامل الخارجي علقة العناصر والتفاصيل الخارجية مع
تعخها (شكل .[4])6

شكل ( )4أثر التكنولوجيا في إنتاا ارشكال المعمارية من
خلل محاكاة حاسوتية متقدمة

ما هً تقنٌة المعلومات؟
يعيو العالم اليوم تطورا هائل على كافرة ارصرعدة
سررري ما فررري مجرررال تقنيرررة المعلومرررات التررري أحررردثتها وسرررائل
االتصال الحديثة كالنترنيت ،ونارا لسهولة الحصول على
المعلومررات ومررا ترروفره تقنيررة المعلومررات مررن إمكانررات فقررد
أصتح العالم تكل ما وصل إلي مرن تقردم علمري فري متنراول
التاحث في مختلا المجاالت ومنهرا مجرال العمرارة ،وعلير
فؤن تقنية المعلومات هي " :تلف الوسرائل التقنيرة التري تروفر
إمكانات معلوماتية تزيرد مرن مجرال التحرث العلمري وتدعمر
تكل الوسائل الرقميرة الممكنرة " ،وهردفها االرتقرا تمسرتو
العمرررررل ليواكرررررـ التطرررررور العلمررررري الحاصرررررل فررررري كافرررررة
المجاالت].[5
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شكل ( )6تكامل التكنولوجيا مع العمارة
إن المصمم المعمارح اليح يستثمر تكنولوجيا
المعلومات إلى أتعد الحدود في استخلص أفكاره وتدائع
تصاميم يمكن ل أن ينتم أفكارا إتداعية مميزة تسرعة
فائقة ،ومما ال شف في أن النفجار ثورة المعلومات آثارا
هائلة على تغير ارنماط المتتعة للحياة وللعمل معا ،ففي
عالم مخطرـ يعم تالمتغيرات والمتناقخات مع كثرة
االنشغاالت للفرد ولاسرة ،يساهم االنفتاح وسعة تتادل
ونقل المعلومات في السراع تإنجاز المهام الهندسية
والعمرانية ،كيلف فان ثورة المعلومات تتيح للمعمارح
وللمخطط على حد سوا معلومات مفصلة عن كل ما
يحتاج من تفاصيل ومواصفات في جميع مجاالت التصميم
والنشا لاعمال المختلفة ،تل تتيح ل أيخا إيجاد نام
للتحكم في عمل أجهزة المنشؤ المتنوعة الميكانيكية منها
والكهرتائية عن تعد مما يساهم في تخفيض استهلف الطاقة
تل حدود ،أح أن العملية ستقود إلى تطتيق متدأ االستدامة
تكل المقايي ].[6
دور تقنٌة المعلومات فً التطبٌقات المعمارٌة
ممررا الشررف فير أن لتقنيررة المعلومررات دورا مررإثرا
وفعاال في التطتيقات المعماريرة المختلفرة علرى تعردد وتنروع
مجاالتها وأهدافها ،ويإكد ) 1( Rush –1999تؤن تحقيق
التكامل اردائي للمتنى فري عمارتنرا المعاصررة يتقرى ناقصرا
مررا لررم ترردخل الررنام المعلوماتيررة وفقررا لمعررايير خاصررة فرري
تصرررميم المتنرررى ،وإن المسرررتويات اردائيرررة المرررإثرة علرررى
السرلوف المتكامررل لررادا ومعرفررة ارجررزا التررد لهررا مرن أن
تتوافق مع كل من (هيكرل المنشرؤ/الغلا الخارجي/الفخرا
الداخلي/الخرررردمات الهندسررررية/النام االيكولوجيررررة المحيطررررة
تالمتنى) ،فالمنشؤ هو مناومة فيزياوية يجـ أن يتحقق فيها
1

منار وتاحث معمارح ل منشورات في مجال الهندسة المعمارية
والنشائية من أترزها كتات ( The Building Systems
 )Integration Handbookاليح نشر عام (.)1999

توازن تين التنية الااهرة المسإولة عن تحقيق الحمايرة مرن
الارررروا المناخيرررة والقرررو الطتيعيرررة المرررإثرة مرررع تررروفير
(المتانررة وارمرران والجمررال) ،والتنيررة الداخليررة الكامنررة الترري
يحملهرررا المتنرررى مثرررل الخصرررائص التعتيريرررة واليحرررا ات
التلغية المعترة عن توج معين أو فكرة هدا الصرمم إلرى
تحقيقهررا ،ومررن يلررف تتنرري مترردأ التعامررل مررع التكنولوجيررا فرري
التصميم].[4
لقد أحدثت تطتيقات تكنولوجيا المعلومات في ميدان
العمارة نقلة نوعية كان لها أثرها التالر في اهور جيل
جديد من المصممين ممن تتنوا التكنولوجيا وعملوا على
استيعاـ مخامينها الحقيقية وساهموا من خلل يلف في
حل الكثير من المشاكل المعاصرة التي أخيت تتزايد يوما
تعد آخر مع تطور المجتمع النساني ،ومن خلل يلف فقد
ركز هيا الجيل من المعماريين المعاصرين على إيجاد لغة
معمارية جديدة تتناسـ مع متطلتات العصر ،ارمر اليح
أد تالنتيجة إلى تطور كتير في الفكر المعمارح السائد من
خلل استخدام المواد الجديدة والتقنيات التكنولوجية الحديثة
وحتى إلى الخروا أحيانا عن السياق المؤلوا تلتية لرغتة
المصمم من خلل عناصر معمارية متناغمة مع الطتيعة
ومتداخلة معها ومطتقة للناريات الحاسوتية إلى أتعد
الحدود].[7
الدراسة التطبٌقٌة
ستشمل الدراسة التطتيقية استخدام إحد التقنيات
المتطورة في تجحديد الخجصائص الشكلية للمجنشآت
المعمارية ،وهيه التقنية ستتجناول موخجوع المعالججة
الرقمية للصور ،إي توفر هيه التقنية إمكانات كتيرة للتعامل
مع الصور ولها تطجتيقات مميزة في العديد من المجاالت،
ولعل استخدامها في مجال تصنيا الصور المعمارية
واستكشاا مميزاتها يمثل تطجتيقا جديدا خجمن هيا الجانـ
لتقييم ارعمجال المعمارية من خلل الخصجائص الشكلية
لها ،فقد يكجر (النجيدح )2005 ،أن الممارسة المعمارية
يمكن النار إليها كؤداة يتم اعتمادها لحل مشاكل الواقع
وفق رإية خاصة ،خمن هيا الفهم للممارسة المعمارية
يؤتي دور النقد المعمارح وتقييم ارعمال ،النقد يخص
االهتمام في مسائلة فاعلية أدوات حل مشاكل الواقع ،النقد
تيلف هو أيخا أداة يمكن اعتمادها لحل مشاكل اردوات
التي تم اعتمادها في حل مشاكل الواقع ،إن أداة تستهدا
تحسين حلول مشاكل الواقع وترتتط ت تصورة غير
متاشرة من خلل ارتتاطها تاردوات التي تم اعتمادها
متاشرة لحل مشاكل  ،ما يفعل النقد المعمارح هنا هو أن
يقوم تتقريتنا إلى نتائم االختتار تدل من االنتاار عشرات
السنين لمعرفة صحة الرإية التصميمية أو كشفها للشريحة
اروسع من المهتمين وتوخيح ما خفي منها وما تطلـ
الدراسة والتمحيص ،تهيا ارسلوـ النقد يساعد في عدم
تكرار الخطؤ من خلل كون يمثل تمحيصا ً  -لكن تصورة
غير متاشرة  -لفاعلية اردوات التي تم اعتمادها في حل
مشاكل الواقع ،ما تفشل ت الممارسة يكشف النقد ،نقد النقد
من ناحيت يخص مرحلة الحقة من مراحل السعي لزيادة
فاعلية الجرا ات واردوات المعتمدة لحل مشاكل الواقع،
إن يرتتط تمستو آخر من مستويات السعي تاتجاه الفاعلية
اركتر لادوات ،ان يستهدا حل مشاكل اردوات التي
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اعتمدت لرصد فاعلية الجرا ات المعتمدة لحل مشاكل
الواقع].[8
يوخح الطرح الساتق أن تالمكان استخدام وسائل
وتقنيات مختلفة لتقييم النتاجات المعمارية ،وعملية التقييم
هيه يجـ أن تكون منطقية ،تمعنى أن محاكاة التكنولوجيا
مطلوتة – على أقل تقدير  -في تقييم ارعمال المعمارية
المنتجة حاسوتيا ،وهنا تتتلور مشكلة التحث التي مفادها:
"أن الطرق التقلٌدٌة القائمة على الرإٌة البصرٌة
المباشرة لم تعد ذات فاعلٌة فً عصر التكنولوجٌا الذي
تستخدم فٌه وسائل وإمكانات تقنٌة عالٌة فً عرض
األعمال" ،ارمر اليح يتطلـ مواكتة هيه المكانات
الجديدة وفهمها تاللغة التي تتطلتها ،ثم تقييمها وفقا لما
توفره هيه اللغة من معطيات قد ال تتدو ااهرة عند
استخدام الطرق التقليدية القديمة في التقييم.
ما هً المعالجة الرقمٌة للصور؟
معالجة الصورة ( )image processingهي أحرد
فرروع علرم الحاسرروـ (المعلوماتيرة) ،تهررتم ترإجرا عمليررات
علرررى الصرررور تهررردا تحسرررنيها طتقرررا ً لمعرررايير محرررددة أو
استخلص تعض المعلومات منها ،ويمكن اسرتخدام أسراليـ
المعالجة لتحليل الصرور الطتيرة والفنيرة والهندسرية وغيرهرا
الستكشاا خصائص معينة فيها ،وان ناام معالجة الصور
التقليرررردح يتررررؤلا مررررن سررررتة مراحررررل متتاليررررة هرررري علررررى
الترتيـ]:[6
 -1استحصررررال الصررررورة ()image acquisition
تواسررطة حسررا خرروئي (علررى سررتيل المثررال آلررة تصرروير
حساسة وغير يلف).
 -2المعالجررررة المتدئيررررة ( )pre-processingكتصررررفية
الصورة من التشويو أو تحويلها إلى صجورة ثنائجية.
 -3تقطيررررررررع الصررررررررورة ( )segmentationلفصررررررررل
المعلومرررات المهمررررة (علررررى سرررتيل المثررررال أح جسررررم فرررري
الصورة) عن الخلفية.
 -4استخلص المميرزات ( )features extractionأو
الصفات.
 -5تصرررررنيا المميرررررزات ( )classificationو رتطهرررررا
تالنمط اليح تعود إلي و التعرا على ارنماط.
 -6فهم الصورة (.)image understanding
تعرررد معالجرررة الصرررور الرقميرررة ( digital image
 ) processingاحد أهم مجاالت علوم الحاستات ،وهري
أيخررا مررن المجرراالت العلميررة المثيرررة فرري وقتنررا الحاخررر
والتررري يشررررار إليهررررا أحيانررررا تمصررررطلح ( computer
 ،) imagingوإن االهتمرررام تموخررروع معالجرررة الصرررور
الرقمية ينتع من مجالين أساسين]:[6
أ -تحسين المعلومات المصرورة لتسرهيل تفسريرها و فهمهرا
للتشر.
ـ -معالجرررة تيانرررات الصرررورة رغرررراض (التخرررزين علرررى
أوساط مختلفة ،إرسال الصورة من مكجان إلرى أخرر
تؤقرررل عررررض نطررراق ممكرررن ،الدراف ائلررري للصرررورة
ومحتوياتها تدون مساعدة تشرية.....الـ).
وفررري تصرررنيا آخرررر ،يمكرررن تقسررريم عمليرررات معالجرررة
الصور الرقمية إلى أرتع عمليات أساسية تتم كلهرا تواسرطة
الحاسوـ وهي]:[9

 تررميم الصرورة الرقميرة ) :( Image Restoration
وهرري العررجملية الترري يررتم فيهررا معالررججة ارخررجطا فرري
التيانات المدخلة وإعادة الصورة الرقجمية إلى الهيئة التي
يفترض أن تكون علجيها إيا لم يصحـ عملية التصجوير
مصادر للجتشوه أو ارخطا .
(
Image
 تحسررررررين الصرررررررورة الرقميرررررررة
)  :Enhancementوهري عمليرة معالرججة ترججرح
علجى تيانات الصورة الرقمية يتم فيهرا تحسرين التيانرات
واسررتتدالها تتيانررات جديرردة تصررتح فيهررا الصررورة أكثررر
وخوحا ممرا يسرهل عمليرة تفسرير محتويرات الصرورة أو
التعرا على ارهداا التي تغطيها تدقة أكتر.
(
Image
 تصررررررنيا الصرررررررورة الرقميررررررة
)  :Classificationوهرريه العمليررة تشررمل اسررتخلص
المعلومررات مررن الصررورة الرقميررة ،وهرري عمليررة يررتم فيهررا
تحليررل تيانررات الصررورة آليررا ويلررف توخررع قواعررد وناررم
كمية تعجتمد على قيم الشعاعات الطيفية المتعددة.
 دمرم مجموعرة التيانرات )  :( Data Mergingوهري
عملية يتم فيهرا وخرع ترمجيرات رجررا التكامرل ترين
مجموعات متعددة من التيانات لنف الموقع ،مثرل التقراط
صور رقمية لنف المجنطقة في ترواريـ مختلفرة للتعررا
على التغيرات التي تحدث تمرور الزمن.
يلحرررا مرررن خرررجلل مرررا سرررتق أن عمليرررة تصرررنيا
الصور هي اركثر مل مة للتعامل مع الصرور المعرجمارية
كونها تعجمل على تحليل تيانات الصجورة وتحدد تالتالي أدق
التجفاصيل المطلوترة للتعامرل مرع الصرورة وتفسريرها ،وهريا
الكلم ال يلغي تالخررورة تراقي الطررق فيمرا يتعلرق تتحليرل
الصور المعمارية ،وعلي سيتم في هيا التحث اعتمراد تقنيرة
تصنيا الصور الرقمية في الدراسة التطتيقية ،وهريا ارمرر
يتطلـ تد ا إعطرا نترية مختصررة عرن ماهيرة هريه الصرور
وتفاصيلها وتطتيقاتها.
نشؤة الصور الرقمٌة
يرجرع الررتعض نشررؤة المعالجررة الرقميررة للصررور إلررى
أوائرررل العشررررينات مرررن القررررن المنصررررم عنررردما أرسرررلت
الجصورة الرقمجية لانجتا عن ارحداث العالميرة رول مررة
تواسررجطة كاتررل يجررجرح ( )cableتررين نيويررورف و لنرردن،
لكررن تطتيقررات معالجررة الصررور الرقميررة لررم تصررتح واسررعة
االنتشررار إال فرري أواسررط السررتينات عنرردما ترردأت حواسرريـ
الجيررل الثالررث تقرردم إمكانيررات السرررعة و الخررزن اللزمررة
للتنفيرري العملرري لخوارزميررات معالجررة الصررور ،ومنرري يلررف
الوقت شرهد هريا المجرال نمروا نشرطا رنر أصرتح موخروع
تحررث و دراسررة متصررلين تعرردة مجرراالت ،وإن نتررائم هرريه
الجهررود أثتتررت أهميررة تقنيررات معالجررة الصررور فرري مسررائل
متنوعررة يمتررد مجالهررا مررن اسررتعادة الصررور المرسررلة مررن
مجسررات فخررائية إلررى معالجررة تصررمات ارصرراتع مررن اجررل
المعاملت التجارية ،فخل عن تصنيا الصور لتشرخيص
جوانـ معينة من الصورة]. [9
لقد توسع مجال تطتيقات معالجة الصور حتى شمل
مختلررا أنشررطة الحيرراة ،فؤصررتح يشررمل علررى سررتيل المثررال
الطرررـ ،الفخرررا وصرررور ارقمرررار االصرررطناعية ،الياعرررة
المرئيررة ،الصررور الهندسررية ،و االتصرراالت ..........الررـ،
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وأصتح اللمام تمتاد معالجرة الصرور لري أمرر مرغوترا
فحسررـ تررل خرررورة ملحررة فرري عصررر المعلوماتيررة ،وإن
المعلومات المرئيرة ( )Visual informationالتري تنقرل
على هيئرة صرور رقميرة ( )digital imageقرد أصرتحت
أسرررلوـ اتصرررال أساسررري فررري الوقرررت الحاخرررجر ،ويمرررجكن
ترررجعريا مصرررجطلح ( )computer imagingتؤنررر :
"عمليرررة اكتسررراـ (الحصرررول علرررى) ومعالجرررة المعلومرررات
المرئية تواسطة الحاسوـ " ].[9
يمكن تصنيا معالجة الصور الرقمية إلى صرنفين
أساسرررين :الرإيرررة تالحاسررروـ () computer vision
ومعالجرة الصرور ( ،)image processingفري مجرال
تطتيقات الرإية تالحاسوـ فان الصرور المعالجرة والناتجرة
تكون معدة للسرتخدام تواسرطة الحاسروـ (معالجرة تيانرات
الصور لدراكهرا مرن قترل الحاسروـ) ،ويرتم التركيرز علرى
عمليررة اسررتخلص معلومررات ( )extractionمررن الصررور
تشكل ملئم من اجل المعالجة تالحاسوـ وغالترا مرا تحمرل
هرريه المعلومررات شررتها صررغيرا للخصررائص المرئيررة الترري
تستعمل مرن قترل التشرر فري تفسرير محترو الصرور ،ومرن
التطتيقات النمويجية في مجال الرإية تالحاسوـ التعررا
ائلرررررري علررررررى ارحرررررررا ارتجديررررررة ،والنسرررررران ائلرررررري
( ،)robotsوالمعالجة اللية لتصمات ارصاتع ،وتصنيا
الصررررور الطتيررررة والهندسررررية ،و معالجررررة ائلررررة للصررررور
الجوية.....الـ ،أما الصنا ارخر فهو تحسرين المعلومرات
المكونررة علرررى شررركل صررور مرررن أجرررل تفسرريرها مرررن قترررل
النسان ،وإن الهردا مرن تقنيرات هريا المجرال هرو مسراعدة
النسرران فرري تفسررير الصررور ،و إن تطتيقررات هرريا المجررال
تتطلـ فهم كيفية عمرل نارام الرإيرة التشررية ( Human
 ،)visual systemويمتلررررف ناررررام الرإيررررة التشرررررية
( (HVS) )Human visual systemمحررددات و
مقرردرات مختلفررة عررن الحاسرروـ الرريح يعررد كناررام رإيررة و
تالتررالي فرران موخرروع معالجررة الصررور الرقميررة توسرراطة
الحاسرررروـ يحترررراا إلررررى إدراف وايفررررة هرررريين الناررررامين
المختلفين].[9
تمثٌلللللل الصلللللور الرقمٌلللللة (
)Representation
يشررير مصررطلح الصررورة الرقميررة إلررى دالررة شرردة
الخرررا ة ثنائيرررة التعررراد ( two –dimensional
 )intensity functionيرمرز لهرا ترالرمز ) f(x,yحيرث
أن ( )y, xيشرريران إلررى الحداثررجيات الحررجيزية الواخررحة
( ،)Spatial Coordinatesوإن  xيمثرررل االحرررداثي
ارفقي ،و  yيمثل االحداثي العمرودح ،و تمثرل قيمرة  fشردة
لمعررران الصرررور( )brightnessعنرررد تلرررف النقطرررة ،وفررري
تعررض ارحيرران يررتم إاهررار الصررورة تشرركل دالررة مسررتمرة
(تشرركل مناررورح) إي يمثررل التعررد الثالررث اللمعرران ،وإيا تررم
إاهار الصورة تهيه الطريقرة فسرتتدو الصرورة علرى شركل
قيم حادة في المنراطق التري توجرد فيهرا تغييررات كثيررة فري
مسررتويات الشرردة وأمرراكن مسررتوية فرري المنرراطق الترري قلمررا
تنوعررت فيهررا مسررتويات الشرردة أو كانررت ثاتتررة ،وتسرمى كررل
Image

Digital

قيمررررة مررررن قرررريم مصررررفوفة الصررررورة تعنصررررر الصررررورة
) (picture elementأو( (pixelأو ( image
 )elementو اليح يحدد قيمة المستو الرمرادح أو شردة
اللون ( )gray-levelعند تلف النقطة].[9
تتكون الصورة الرقمية من عدد من المرتعات
الصغيرة المتراصة إلى جانـ تعخها التعض مشكلة
مصفوفة مكونة من أعمدة وصفوا و كل مرتع من هيه
المرتعات يمثل ما يعرا تعنصر أو وحدة الصور
(تيكسل) ،هيه الوحدات الصغيرة المرصوصة تهيا النمط
تمثل مكانيا ً مساحات أرخية صغيرة رهداا على سطح
اررض ،يطلق عليها خليات أو عناصر أو وحدات أرخية
وتالتالي فإن الصورة الرقمية تتكون من عدد من الصفوا
العرخية تد ا من يسار الصورة إلى يمينها ،وعدد من
ارعمدة تد ا من أعلى الصورة إلى أسفلها].[9
تصنٌف الصور الرقمٌة )(Image Classification
هرري العمليررة الترري يررتم فيهررا تحليررل تيانررات الصررورة
الرقمية آليا ويلف توخع قواعد ونام كميرة تعتمرد علرى قريم
الشرررعاعات الطيفيرررة المتعرررددة كمرررا سرررتق يكرررره ،وتمكرررن
الحاسـ ائلي من اتخاي القرار للتعرا على ارهرداا التري
تغطيها الصورة الرقمية تعد تصنيفها إلرى مجموعرات تمثرل
أهرردافا يات قرريم إشررعاعية متماثلررة ،وتنقسررم الصررور الرقميررة
إلى]:[9
 -1الصور الثنائيرة ) :(Binary Imagesوهري الصرور
التي تحتوح على اللونين ارتيض وارسود فقط ويحمل كل
(تيكسل) فيها إما الصفر أو الواحد.
 -2الصرررور يات التررردرا الرمرررادح (Gray Scale
) :Imagesوهررري الصرررور التررري تحتررروح علرررى ارتررريض
وارسررود مررع ترردرجات رماديررة ،وتتمثررل شرردتها تؤرقررام مررن
( ،)255 – 0وعنررد تمثيررل هرريه الصررورة علررى الحاسرروـ
تمثررل عررن طريررق أعمرردة متسرراوية وصررفوا متسرراوية مررن
(التيكسررلت) وكررل (تيكسررل) فيهررا يخررم ( 8تررت) وتحرردد
الشدة من (.)255 – 0
 -3الصرور الملونرة ) :(Color Imagesوهري الصرور
الرقميررة الترري ترردعم ارلرروان عررن طريررق تخصرريص ثلثررة
خانات تكل (تيكسل) لتحديد شدة ألروان أساسرية ثلثرة هري
(ارحمر وارخخر وارزرق) ،وكل خانة تحتوح ( 8تت)
للكتاتررررررة عليهررررررا ،مررررررثل شرررررردة ارخخررررررر قررررررد تكررررررون
( )00100000أح أن هناف ( 24تت) تكل (تيكسل).
أسلوب التطبٌق
سيتم في هيا التحث تطتيق ترنامم
( 2)Image-Jلمحاكاة الصور حاسوتيا للحصول على
تصنيا دقيق للصور المختارة كنمايا للتحليل ،وقد تم
انتقا عدد من الصور المعمارية تمثل عينة مناستة لغرض
التطتيق عليها والخروا تنتائم مقنعة ويات مصداقية
عالية ،إن هيه الطريقة في تقييم النواتم المجججعمارية من
2

يعتتر ترنامم ( )Image-Jمن الترامم الحديثة في معالجة الصور،
إي يمكن عرض وتحرير وتحليل وتصنيا ومعالجة وحفا وطتاعة
الججججججصور المختلفة ،كما يمكجججججججججن قرا ة العديد من صير الصجور تما
فجي يلجججججف ( )BMP،JPEG،GIF،TIFFوهو ترنامم متعدد
العمليات
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خلل تحليل صورها حاسوتيا توفر توثيقا ممنهجا لما هو
مطلوـ من عملية التقييم ،رن ارمر في عملية التقييم
التقليدح كما يكر (النجيدح ،[8])2005 ،يرتتط تؤن ما
يمكن استخلص تشكل متاشر من الصور و المخططات
يقوم الناقد توصف كتاتيا تصورة ال تخيا للصور
والرسوم والمخططات في أغلـ الحاالت ،وهيا الوصا
الكتاتي ال يقرأ وال يتم االلتفات إلي  ،رن الوصا الكلمي
لجوانـ الشكل قد يكون تؤحيان كثيرة أكثر غموخا من
المخططات ،يعيد النقد والوصا تحديد ما تم تحديده تلغة
إشارية ثانية ،ينصـ التركيز على الشكل الناتم ولي عن
أستات وقوانين وهيكلت وعلقات مع مخارج من أشكال
ومعطيات ،مع استقرار وترسـ مثل هيا النوع من النقد
يمكن تفسير كيا أن المعماريين أو الطلتة يتتعدون عن
قرا ة ما يقع تحت الرسومات والصور من كتاتة ،وما
يطرح من كلم ال يخيا لهم معرفة جديدة رن الوصا
يتدأ من المدخل وكؤن هناف كاميرا متحركة تؤخي القار
عتر جنتات المشروع ،وهيا إجرا يستطيع أن يقوم القار
ت تمفرده ،فالنقد والتحليل للعمل في حقيقت الجوهرية
يهدا إلى إخا ة العمل وتالتالي فإن يقع تين العمل
والمتلقي ،تهيه الحالة فإن النقد ال يخئ أكثر مما يمكن
إخا ت من قتل المتلقي تمفرده ،تعتارة أخر إن النقد ال
يقع تين العمل والمتلقي ،تل في مكان المتلقي].[9
وعلى هيا ارسا  ،فقد اعتمد الترنامم المستخدم
على التعامل مع صور النواتم المعمارية المنتقاة كمصفوفة
تتؤلا من صفوا وأعمدة ،ويتحدد حجم المصفوفة من
خلل تحديد عدد الصفوا وارعمدة على اعتتار أن كل
نقطة في هيه المصفوفة تمثل رقما لصا وعمود ،كيلف
فؤن كل نقطة تحمل تحد ياتها قيما لونية ،لقد أجرح
التطتيق أوال على أسا أخي الصورة الملونة وإيجاد
الحواا لها ،ثم تحويل نف الصورة إلى صججورة رماديجة
( )Grayوإيجاد الحواا لها ،وفي مرحلة ثالثة تم اخي
الصورة الملونة ومن ثم تحويلها إلى صورة ثنائية (اسود
واتيض) وإيجاد الحواا لها ،وأخيراً تم استخدام نف
الصورة الملونة تؤخي ارلوان المتممة للقيم اللونية في
الصورة (قلـ الصورة) ثم إيجاد حوافها ،مع االنتتاه إلى
أن كل صورة يتم التعامل معها تمعزل عن تاقي الصور،
وتعد الحصول على التحليلت اررتعة لكل نمويا من
نمايا الصور المعمارية المنتقاة لغرض التطتيق ،فإن هيا
ارسلوـ في العرض (عرض كل صورة من خلل
التحليلت اللونية اررتعة مع إيجاد الحواا لكل تحليل)
سيوفر أسلوتا جديدا للتعامل مع المشاريع المعمارية
وسيعطي إمكانات واسعة لدراف تفاصيل الصورة
(المشروع) من خلل محاكاة حاسوتية متقدمة تما يخمن
تقديم عرض شامل عن المشروع تاستعراض صوره
الرقمية المنتقاة من زوايا مختلفة.
مإشرات الدراسة
أاهر الطار النارح عدة جوانـ يمكن تشخيصها
من خلل تحليل الصور الرقمية واعتتارها أساسا لتقييم
الصور المعمارية ،وهي:
 -1التمفصل الطتيعي :وهو مإشر يرتتط تالواجهات
المعمارية وينتم كردة فعل لهيكل المنشؤ.

 -2الخفة التصرية :وهو مإشر تنتج أشكال العناصر
وطرق توزيعها على الواجهات.
 -3النارة الطتيعية واالصطناعية :ويرتتط هيا المإشر
تؤسلوـ التعامل الناجح مع تطتيقات النارة على
الواجهات.
 -4لغة التصميم المعمارح :وهو مإشر ل صلة تجوانـ
كامنة وغير ااهرة تحتاا إلى تفسير ،وهي عتارة عن
تعتيرات داللية مرتتطة تطتيعة المتلقي وتفسيره للناتم.
النتائج
أترررزت نترررائم التحليرررل اهررور نوعيرررة جديررردة مرررن
الصررور قررد تترردو غريتررة للوهلررة ارولررى لررد الكثيررر مررن
المتتتعين في ميدان العمارة لكنها فري حقيقتهرا تحمرل الكثيرر
مرررن التفاصررريل الموخررروعية عنرررد التعامرررل مرررع المشررراريع
المعمارية وتشكل خراص عنرد تقيريم المشراريع مرع خررورة
االنتترراه إلررى أن العمليررة تحترراا إلررى إعررداد مسررتق للصررور
تؤجرا تحديد أولي لامرور التري سرتتم دراسرتها فيمرا يتعلرق
تالررردرجات اللونيرررة المحرررددة للتفاصررريل المطلوترررة لغررررض
التقييم ،وعلى هيا ارسرا  ،فرؤن الصرور المختتررة فري هريا
التحث قد أثتتت أن الكثير من التفاصيل المعمارية يمكرن أن
تاهرررر تؤسرررلوـ جديرررد للعررررض مرررن خرررلل عمليرررة تحليرررل
الصورة وتالتالي اهور الصور المعمارية الجديردة كصرور
رقميررة ،أح أن العمليررة تإيجرراز هرري تجريررد الصررورة تشرركل
يحراكي عمليرة التجريرد الفنري للصرور التشرركيلية ،ومثرل هرريا
ارمررر يرردعو إلررى اعتمرراد مترردأ تفكيررف الصررور مررن خررلل
عناصرها ممثلة تمستويات الشدة اللونية لتؤشير معرالم أكثرر
وخرررروحا فيهررررا تعررررد إعررررادة تركيتهررررا وفررررق صررررير رقميررررة
موخرروعية ويات مصررداقية فرري التحليررل ،ولعررل هرريا ارمررر
سرريفتح آفاقررا جديرردة لعمليررة التقيرريم المعمررارح الترري تختلجهررا
الكثيررر مررن الرتاكررات واالنفعرراالت والتختطررات ممررا يررإثر
علررى مصررداقيتها تالنتيجررة ويخررعها أمررام العديررد مررن نقرراط
االستفهام ،وقد أاهرت النتائم أن الصور المستخدمة يجرـ
أن تكون يات دقة عالية كونهرا يرتم التعامرل معهرا تتحلريلت
مختلفررة تعتمررد إاهررار التفاصرريل والحررواا الترري تتررؤثر تدقررة
الصررورة ومررد وخرروحها ،كرريلف يلحررا مررن خررلل تتتررع
النمايا المستخدمة في التحليل أن هيا ارسلوـ في العرض
يسررراهم إلرررى حرررد كتيرررر فررري تشرررخيص الخصرررائص الشررركلية
للنرررواتم المعماريرررة تالنسرررتة للمتلقررري ناررررا لكرررون الدراف
الحسي التصرح يقا في مقدمة المرإثرات التري تسراهم فري
تحسررين العمررل المعمررارح ،رن ارعمررال المعماريررة الجيرردة
ستفقد الكثير من مرإهلت نجاحهرا إيا مرا عرخرت تصرورة
غير صرحيحة وكانرت ردة فعرل المتلقرين تجاههرا سرلتية قترل
تنفيرريها ،والعك ر صررحيح إزا ارعمررال الغيررر جيرردة الترري
ستإثر في العامرة إيا مرا عرخرت تشركل استعراخري (كمرا
يحصل ائن) ،وهنا ياهرر دور هريا التحليرل فري استكشراا
الخصررائص الشرركلية المررإثرة فرري قيمررة العمررل المعمررارح،
وتاهر صور النمايا المعتمدة للتطتيرق تعرد تنفيري الترنرامم
عليها في ملحق التحث.
االستنتاجات:
خلص التحث إلى جملة من االستنتاجات وكما يلي:
 -1لقد أنتجرت المرواد التنائيرة الجديردة والترداعيات الفكريرة
الترري حملهررا عصررر المعلوماتيررة أشرركاال معماريررة جديرردة
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ومعقدة في كثير من ارحيان ،وهي مرن الصرعوتة تمكران
رن تفهم إال من قتل يوح االختصاص من خلل ميزات
خاصرررة لهرررا ،ويإكرررد التحرررث علرررى أن استرررجخدام الصرررير
الرقمررجية فرري تحليررل هرريه ارشرركال يرروفر إمكانيررة عاليررة
لفهمها من قتل العامة مهما كانت هيه ارشكال معقدة.
 -2أاهر التحرث أن استرجثمار تكنولوجيرا المرجعلومات فري
ميرردان العمررل المعمررارح يعررد خرررورة مررن خرررورات
العصر في وقرت أخريت فير التطتيقرات العلميرة المختلفرة
تإكررد علررى ناررم المعلومررات ومررا لهررا مررن دور فعررال فرري
تطوير التحث العلمي خمن مختلا المجاالت.
 -3تتميز الصرور الرقميرة تردقتها الرجعالية وهري مرن خرلل
يلررف تسرراهم فرري تشررخيص أدق التفاصرريل علررى مسررتو
واجهات ارتنية مع خرورة االنتجتاه إلى أن هريه العمليرة
تحتاا لمرحلة إعرداد مسرتق تتخرمن تحديرد القريم اللونيرة
لكل نوع مرن التفاصريل فري الصرورة ثرم دمجهرا تمجملهرا
فررري علقرررة موحررردة كمناومرررة متكاملرررة لتحديرررد الميرررزة
الشكلية للمنشؤ من خلل الصورة ،وتيان إشكالية النشا
المدنية والمعمارية والتشوه المعمارح للواجهات.
 -4تينررت عمليررة تحليررل النمررايا الترري استررجخدمها التحررث
لصور خاصة تؤمثلة معماريرة منتقراة الردور الكتيرر الريح
تلعت التفاصيل المعمجارية فري تحديرد خصرائص المتنرى،
فالكجثير من هيه التفاصرجيل تجرجسد تعامرل معرين مرع أحرد
الجوانـ التي تكسـ المتنى أهميت الخاصرة ،كرؤن يكرون
توج المتنى تيئري والتفاصريل معتررة عرن جوانرـ تيئيرة،
أو توجررررر تقنررررري علرررررى مسرررررتو الخررررردمات الهندسرررررية
والتفاصيل معتررة عرن يلرجف---الرـ ،وهنرا تتررز ارهميرة
الكتيرة للتفاصيل في عمليرة تصرنيا ارتنيرة وتحليلهرا أو
تقييمهررا خررمن أح توجررج تحررجثي أو أكرراديمي معررين ،ممررا
يتطلـ استخدام طرق كفو ة للتعتير عن هيه التفاصيل.
 -5تمثررل النررواتم المعماريررة الترري تعتمررد علررى التكنولوجيررا
سمة مميزة لعصرنا الراهن ،وهي تتفاصجيلها تسراهم فري
إنتاا عمارة تكنولوجية معاصرة في وقت يلعـ فير كرل
من الهيكل والمادة التنائية وتقنية التنفيي فخل عرن كفرا ة
المصمم دورا كتيرا فري تحديرد خصرجائص هريه العمرارة،
ولكرري نفهررم عمارتنرررا المعاصررجرة الفهرررم الصررحيح الررريح
نتمكن من خلل من التواصرل فري العطرا والتطلرع نحرو
المستقتل التد لنا من مواكتة التطور التقنري الحاصرل فري
كافررة المجرراالت وتالتحديررد فيمررا يخررص تقنيررة المعلومررات
والترامجيات الحاسوتية المتقدمة التري ال يكراد يخلرو علرم
من العلوم منها.
 -6حقررق التحررث مررن خررلل تحليل ر للنمررايا  -عررن طريررق
التحليررل الرقمرري للصررور  -التوصررل إلررى مجموعررة مررن
المإشرررات كالتمفصررل الطتيعرري علررى الواجهررات والنرراتم
كرد فعل للهيكل المنشئي ،والخفرة التصررية التري تنتجهرا
أشرركال العناصررر وطرررق توزيعهررا علررى الواجهررات ،مررع
أسلوـ التعامل الناجح مع النارة (طتيعية أو صرناعية)،
فخررل عررن لغررة التعتيررر المعمررارح الترري ترررتتط تجوان رـ
كامنة غيرر اراهرة مرتتطرة تالسرياق تحتراا إلرى تفسرير
في كثير من ارحيان.
 -7أثتررت التحررث أن مجررال العمررل المعمررارح يتقررى دائمررا
منفتحا على غيره من العلوم ،وهو متواصل مع ارفكار
الجديجدة ومستجوعـ لاتداعات المتججددة فري كرل حيرجن،
وأن عمليررة التصررجميم المرررجعمارح هرري عمليررة تواصرررلية

(مسررتدامة) تثرررح التيئررة تتصرراميم وأشرركال غيررر مسررتوقة
في هيئاتها.
 -8هناف ثمة علقة وثيقة تين التطور التكنولروجي المتراح
في كل حقتة زمنية وتين الشكل والمكونات والهيئرة التري
تجكون عليها العمارة في تلف الفتررة ،فالتقردم التكنولروجي
قررد أخرري أشرركاال عديرردة وتطررور تطررورات هائلررة فرري كافررة
نواحي الحياة مني تد الحخارات وحتى يومنا الحاخر،
وقررد عكسرررت العمررارة هررريا التطررور وعتررررت عرررن روح
التكنولوجيررررا مررررن خررررلل شررررواهد ماثلررررة للعيرررران ،ومررررا
تكنولوجيا المعلومات المتاحة اليوم إال ثمرة لجهد إنساني
كتير وتطلع مشروع نحو المستقتل.
 -9أشررار التحررث إلررى أن تطتررجيق الترامجيررات الحاسررجوتية
المختلفررررة ال يقتصررررجر علررررى مجررررال تصمررررجيم ارعمررررال
المعماريررة ،فررالتطور التكنولرروجي الرريح سررمح للمهندسررين
تاسررتخدام مررواد جديرردة (كسررتائف ارلمنيرروم والرصرراص
والنحررا والتيتررانيوم) قررد وفررر حريررة كتيرررة للتعامررل مررع
ارشرركال الهندسررية لررم تكررن متاحررة سرراتقا ،وتررالتزامن مررع
تررداعيات الناريررات المعماريررة الفلس رفية المعاصرررة الترري
تتنرررت مفررراهيم (الفوخرررى والطررري ---الرررـ) ،فقرررد دعرررت
الجحاجة إلى تطتيق ترامم حاسجوتية خاصة لتحلرجيل هريه
ارعمرررررال للسررررريطرة علرررررى طررررررق تنفيررررريها وفرررررق أدق
المواصررفات ،ارمررر الرريح يعك ر تطررورا كتيرررا فرري هرريا
المجال.
 -10من خلل مجمل ما ستق يمكن القول ترؤن التطتيقرات
التكنولوجيررة تتقررى دائررجما فرري تقرردم وتطررور ،وهرري فرري
تقررردمها تفرررتح مرررججاالت واسرررعة للتعامرررل مرررع الجوانرررـ
المعرفية المختلفة المرتتطة تالحيراة النججرجسانية ،ولري
أصدق تعتيرا عن هيه الجوانـ من التطتيقات المعجمارية
التي هي تتما متاشر ويومي مع النسان ،وعلي فؤن
عمليررة اسررتثمار التكنولوجيررا فرري التطتيقررات المعماريررة
هرري جررز مررن عمليررة شرراملة السررتدامة عجلررة التقرردم
والتطور النساني فري عالمنرا المعاصرر ناررا لمرا تتمترع
ترررررر العمررررررارة مررررررن خصررررررائص هامررررررة يات أتعرررررراد
(اجتماعية/اقتصادية/تيئية/تقررررجنية)عالية ،ويمكررررن القررررول
عنهررا تؤنهررا مررجرآة للحررجخارة النسررانية فرري أيررة حقتررة
زمنية.
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