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  جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -األستاذ المساعد بقسم التصمٌم الداخلً واألثاث 

 

 مقدمة :

تؤثر التقنٌات الرقمٌة فً العصر الحالً على عملٌة تمثٌل التصمٌم والرسم المعماري والتصمٌم الداخلً والتً كان      

ٌتم القٌام بها بالطرق الٌدوٌة ، وفً البداٌة كان استخدام برامج الحاسب ٌقتصر على رسم الفكرة التى رسمها المصمم 

االسلوب الرقمً إلظهارها بالخامات واالضاءة المقترحة فقط ، لكن تطور ٌدوٌاً )االسكتش ( من قبل ، ثم تحوٌلها إلى 

تأثٌر التقنٌات الرقمٌة وأصبح ٌؤثر على عملٌة التصمٌم نفسها ، فاآلن ٌستخدم معظم المعمارٌٌن والمصممٌن الداخلٌٌن 

البرامج أن تقوم بالتنسٌق بٌن  برامج الحاسب اآللى لتطوٌر األفكار ولٌس فقط لرسمها أو التعبٌر عنها ، كما ٌمكن لهذه

وأنواع مختلفة من المعلومات التً ٌتم تزوٌد البرنامج بها لتكون أشكاالً إنسٌابٌة ومتناسقة  ، ذلك جعل من  عدة معطٌات

الممكن إبتكار أشكال عضوٌة ودٌنامٌكٌة بطرٌقة متسلسلة منظمة مما ساعد علً نقل هذه األفكار من خٌال المصمم إلى 

 Algorithm System  النظام الخوارزمًقع ، وٌتم تولٌد هذه األشكال باستخدام نظم الحاسب المختلفة مثل حٌز الوا

والذي ٌعتمد على تخزٌن معلومات معٌنة حول البٌئة أو أي مصدر آخر ممكن أن ٌؤثر على التصمٌم من خالل تحوٌل هذه 

لى التصمٌم لكً تغٌر فً شكله، وكل هذا أدى إلى تولٌد المعلومات إلى معادالت أو رسومات بٌانٌة ومن ثم تطبٌقها ع

،  Digital التصمٌم الرقمً  وأنماط جدٌدة من التصمٌمات لم تكن موجودة من قبل مثل  Ideas Generateأفكار 

وغٌرها ، لذلك  Fluidواالنسٌابً  Topology، والطوبولوجً  Parametric، والبارامتري  Folding والمنطبق 

 ٌهتم البحث بدراسة النظام الخوارزمً لتوضٌح أثره على إنتاج وتولٌد األفكار فً مجال التصمٌم الداخلً واألثاث .

العمارة  – Ideas Generateانتاج األفكار  تولٌد – Algorithm System النظام الخوارزمً  الكلمات المفتاحٌة :

 .  Topological Architectureلعمارة الطوبولوجٌة ا – Fluid Architectureاالنسٌابٌة 

 


