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:مقدمة
نة و البناء و ما يتبعها من اليات التشغيل والصيامنظومة  ," الرقمية الثورة " •

دن م،و الذكيةالمباني فظهرت , الحياتية داخل المبانى السكنيةاالنشطة 
.المعرفة

ل و في تكلفة التشغياالقتصاد* هذا النمط تطوير دعم  : البحثأهمية هذا •
/وتجقيق يلى الصيانة 

مة رابعا خدو ثالثا خدمة البيئة * ، ثانيا خدمة المالك, *اوال خدمةالساكن * •
الدولة 

* المجاالت * من حيث -BMS-منظومة ادارة المبانىسوف يتم استعراض و •
ير اشكالية هذه الدراسة في اغفال تأثو تقع  . المعرفةمدن بناء *المحتوى 

الناس فيه ، وطريقة حياة*هتشغيل* ادارته*بنائه *ة تبني* علىتلك التقنيات 
عن المالئمة فيه تؤثر على تصميمه والبحث 

ولهذا . ي منهجين بحثيين ، التحليلي والنقدالبحث يستخدم -الدراسة أهداف •
:  رئيسيةينقسم البحث الىي اربعة اجزاء 

.  مدخل نظري عن المساكن الذكية:االولالجزء يضم •

ذكى المسكن ال)منظومة ادارة المبانى الذكية و فرضية البحث :الجزء الثاني•
الذكية السكنية و منظومات التشغيل والصيانة للمبانى ( المالئم

بناء مدن المعرفة تدعيم المبانى و تقنيات -الجزء الثالث •

.والتوصيات النتائج -الرابع بالجزء •
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:الدراسة بحثية لهذه الشكالية اإلأهمية 

 المبانى االساسية للفرد والمجتمع منالمسكن-
من أنماط اإلستخدامات النسبة الغالبة المساكن 

.للمبانى

 المباني المستخدمة على مدار اليوممن المسكن.

 زه بتميالبيئة يخدم للمالك و القيمة المضافة زيادة
.بخصائص اإلستدامة 

 اقة للطهتقليل إستنزافبالدولة تأثير ايجابى علي
بالدولة

 اد اإلقتصمعمتميزة انماط معيشية  = المسكن الذكى
.فى تكلفة التشغيل  من منظور الطاقة المستهلكة
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الذكيةالمساكن -نظرى مدخل :   الجزء األول

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 الذكىالمسكن سمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة المسكنالجوانب.

6/1 المالئمة فى المسكن الذكىإشكالية.
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مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى إشكالية
.المسكن الذكى 

منظومة إنها : مفهوم  المبانى الذكية
بين االبداع جمع تمتكاملة 

فهو والتكنولوجيا والمهارة اإلدارية 
مجموعة المبنى الذى يحتوى "

األنظمة الذكية المتطورة المتكاملة 
فيما بينها بحيث يسمح بتبادل 

المعلومات بينها 

التى تتكامل فيها المبانى هي و
أنظمة البيئة من إستخدام الطاقة 

والتحكم فى درجة الحرارة واإلضاءة 
والصوت ومكان العمل واالتصاالت ، 

الذكية ، 

القول بأن درجة ذكاء المسكن ويمكن 
تتوقف على مقدار ما يحقق ومقدار 

ما يستخدم من تقنيات ومقدار ما 
يحتوى من اإلحتماالت التى يتصرف 

فى نطاقها ، وعلى مدى إتساع 
المجال العمرانى الذى يعمل فى 

نطاقه ويتعامل مع مكوناته األخرى 
(.1)من مبانى وشبكات ومرافق 
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مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى المسكن إشكالية
.الذكى 

تقسيم منظومة المسكن يمكن 
:ثالث منظوماتالي الذكى 

المنظومات المحددة وظيفيا اوال
والتكييفمنظومة اإلضاءة مثل 

.…

.المنظومة اإلنشائية :ثانيا 

مواد وطريقة إنشاء تشمل 
.المبنى 

وهى الذكية المنظومة :ثالثا
بمثابة العقل المتحكم فى بقية
المنظومات ، والتى تجعل كل 
منظومة تغير من سلوكها بما 

يتناسب مع التغيرات فى 
. ،المنظومات األخرى 
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مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى المسكن إشكالية
.الذكى 

لمسكن الذكى داخل اتم تصنيف 
:ة يرئيسثالث سمات 

األتمتة واالفتراضية واألستدامة 
،

:األتمتة -1-3-1

فى نظم األتمتة بإستخدام التحكم 
التكامل حداث إلكمبيوتر مركزى 

بين تجهيزاته ومفراداته المختلفة ،
ضبط األداء والتعلم الذاتى و
وتقييم أداء المسكن تحليل و

والتحديث 
.لقاعدة بياناته الذاتى 

1
:االقتراضىة -1-3-2

.والتحول نحو الواقع اإلفتراضى 

: اإلستدامة -1-3-3

الحفاظ واألستدامة مفاهيم دعم 
، وفقا للظروف والمعطيات المحلية 7



مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى المسكن إشكالية
.الذكى 

على وجود حاسب آلى تعتمد 
مركزى يتشابه فى وظائفه مع 

شبكةومرتبط بالمخ البشرى ، 
ة أفرع تلك الشبكتمتد متكاملة 

، فى كافة أنحاء المبنى 
كافة النظم الداخلية ترتبط و

ن للمسكن بتلك الشبكة  لتكو
متكاملة اشبكة 

فى كافة نظم لتحكم ل، 
وغيرهاألمنى والنظام المسكن 

يا وال يشترط ليكون المبنى ذك، 
ان تترابط جميع األنظمة 

الموجودة به فقط بل يشترط 
ان تتكامل تلك االنظمة مع 

االحتياجات الخاصة المتعددة 
.فى المكان ذاته 
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مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى المسكن إشكالية
.الذكى 

تشمل 

• األجهزة *وتسخينها ، المياه 
الذكية لحفظ وإعداد الطعام 

إلى جانب اإلجراءات .. ,والخ
الذكية للصيانة الدورية لهذه 

.النظم واألجهزة 

المتجددةالطاقة نظم :1-5-1

تكييف الفراغات نظم :1-5-2
.الذكيةالداخلية 

الذكيةاإلضاءة نظم :1-5-3

الذكية لتوفير النظم :1-5-4
إستهالك المياه وتسخينها  

الذكية للفراغات النظم :1-5-5
gوتجهيزات المساكن  دور تفعيل 

.الطبيعيةالتهوية واإلنارة 
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مدخل نظرى ، المساكن الذكية:   الجزء األول 

1/1 الذكىالمسكن مفهوم.

2/1 المسكن الذكى منظومة.

3/1 المسكن الذكىسمات.

4/1 عمل المسكن الذكىفكرة.

5/1 الذكية لنظم واجهزة الجوانب
.المسكن

6/1 المالئمة فى إشكالية
.المسكن الذكى 

جوانب المالئمة بالمسكن
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مدخل نظرى ، المساكن :   الجزء األول 
الذكية

جوانب المالئمة بالمسكن
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ة مع بداية الثمانينات ظهرت أنظمة كهروميكانيكية حديث
ه طورت إستغالل المبنى للطاقة بصورة قصوى ، و عرفت هذ

:المبانى بالمبانى الذكية 

 * المجالت بعضالثمانينات اعتبرت منذ
أى تقنية ان  Business Weekالمتخصصة 

ل جديدة أو فكرة متطورة أو أى مبنى يستعم
ا هو آخر ما يتوصل إليه العلم من التكنولوجي

ذكىنظام ذكى أو مبنى 

 * إتصاالت مبنىAt&t  يستخدم بنيويورك

لوجيا فى المبنى أحدث ما توصلت إليه التكنو
ما يتمثل فى عرض هو وفى ذلك الوقت  

طريقة أداء األنظمة المختلفة من خالل 
 (Christiansson , 2000 )شاشة 

 * المسكن الذكى تطور 1985-1984عام فى
 Auto Matedمن خالل المبانى المؤتمتة 

* تنظيم ورشة عمل حول تم 1986عام فى
Lundجامعة المكتب الذكى فى 

 AT &Tمبني 

لفيليب 
جونسون 

Philp 

Johnson
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(المسكن الذكى المالئم ) البحثفرضية المبانى و ادارة منظومة :الثانىالجزء 

1/2 خدمة المبانى منظومات(Building 

services)  "–.
2/2 النظممحتويات.

3/2انات هو مجموعة القواعد التى تحكم انتقال البي)) البروتوكول
.(.عبر الشبكة 

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة المسكن الذكى وقدرته على: البحث منهجية
.المالئمة 

6/2 دراسة لبعض نماذج المسكن الذكى ومدي: التحليل
.المالئمةقدرتها على 
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ث فرضية البحمنظومة ادارة المبانى و : الجزء الثانى 
(المسكن الذكى المالئم ) 

1/2 خدمة المبانى منظومات
(Building services)  "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2هو مجموعة القواعد )) البروتوكول
.(.كة التى تحكم انتقال البيانات عبر الشب

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة المسكن: البحث منهجية
.الذكى وقدرته على المالئمة 

6/2 ج دراسة لبعض نماذ: التحليل
المسكن الذكى ومدي قدرتها على

.المالئمة

فنادق ومستشفيات : مبانى عامة 
ك والمبانى السكنية و ذل-" الخ...وادارية 

:فى المجاالت التالية 
*فيهتكييف الهواء والتحكم •

قوى واضاءة وتيار ) اعمال الكهرباء •
,,خفيف

االعمال الصحية•
شبكات مكافحة الحريق •

منظومة ادارة المبنى تعنى شيئينو  
:  اثنين هما 

)  التحكم -( Monitoring)المراقبة 
ControI)

:و الغرض من هذة النظم 

ة المراقبة والتحكم مركزيا فى كل االجهز
.المعينة فى مبنى او مجموعة مبان 

14



ث فرضية البحمنظومة ادارة المبانى و : الجزء الثانى 
(المسكن الذكى المالئم ) 

1/2 خدمة المبانى منظومات
(Building services)  "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2هو مجموعة القواعد )) البروتوكول
.(.كة التى تحكم انتقال البيانات عبر الشب

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة المسكن: البحث منهجية
.الذكى وقدرته على المالئمة 

6/2 ن دراسة لبعض نماذج المسك: التحليل
.المالئمةالذكى ومدي قدرتها على 

:  حواسيب حاسوب او عدة : اوال 
ات وهذا فى المستوي( طبقا للتصنيف  ) 

.العليا لالدارة والتشغيل 

:  ثانيا 
او النظم مستوى هو وهذا : متحكمات 

.مستوى الميكنة 
:  تالثا 

راد بالمتغيرات الملتشعر : مستشعرات 
–قياسها 

:  هى اذن فمستويات النظم 

(.الصيانةالمالك او مدير ) االدارة 1.

( .لالتشغيمهندسو وفنيو ) التشغيل 2.

.النظممستوى 3.

.الحقلى المستوى 4.

انة عند تفعيل منظومة التشغيل والصيو 
.الذكية يجب اعتماد البروتوكول 
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ث فرضية البحمنظومة ادارة المبانى و : الجزء الثانى 
(المسكن الذكى المالئم ) 

1/2 خدمة المبانى منظومات(Building 

services)  "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2هو مجموعة القواعد )) البروتوكول
.(.بكة التى تحكم انتقال البيانات عبر الش

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة المسكن : البحث منهجية
.الذكى وقدرته على المالئمة 

6/2 دراسة لبعض نماذج : التحليل
المسكن الذكى ومدي قدرتها على 

.المالئمة

هو الحل الشكالية كول والبرت
ظهور منذ   المتحكمات الرقمية 

عام (  Lon Works) بروتوكول 

1990
حالل متحكمات من شركة ما ال

مكان متحكمات من شركة اخرى 
اتعمل على نفس البروتوكول 
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ث فرضية البحمنظومة ادارة المبانى و : الجزء الثانى 
(المسكن الذكى المالئم ) 

1/2 خدمة المبانى منظومات
(Building services)  "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2هو مجموعة )) البروتوكول
ات القواعد التى تحكم انتقال البيان

.(.عبر الشبكة 

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة : البحث منهجية
المسكن الذكى وقدرته على 

.المالئمة 

6/2 دراسة لبعض نماذج : التحليل
المسكن الذكى ومدي قدرتها على 

.المالئمة

فرضية البحث 

تقدير مدى امكانية ان يكون •
المسكن الذكى نموذج 

للمسكن المالئم فى القرن 
الواحد والعشرون ؟ 

ات تقييم  مدى تأثير التقني•
تية الرقمية على األنشطة الحيا

وعلى تصميم المبانى 

تقييم مدى تأثير دورها فى•
.تدعيم بناء مدن المعرفة

• اإلجابة على هذا السؤال 
بالقبول أو بالرفض يمثل هدفا 

. الدراسةرئيسيا لهذه 
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المسكن) البحثفرضيةادارة المبانى و منظومة :الثانىالجزء 
(الذكى المالئم 

1/2 خدمة المبانى منظومات(Building 

services)  "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2هو مجموعة القواعد التى)) البروتوكول
.(.تحكم انتقال البيانات عبر الشبكة 

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة المسكن : البحث منهجية
.الذكى وقدرته على المالئمة 

6/2 دراسة لبعض نماذج المسكن: التحليل
.المالئمةالذكى ومدي قدرتها على 

: للتحقق من هذه الفرضية 
البحث على المناهج البحثية اعتمد 
:التالية 

ولة وتحليل أمثرصد :  منهج التحليل •
دى متقييم لللمسكن الذكى نماذج 

قدرة المسكن الذكى على تحقيق
.يفالمالئمة الحياتية طبقا للتصن

مجموعة من مناقشة :منهج النقد •
اإلشكاليات المرتبطة بمدى قدرة

المسكن الذكي على تحقيق 
المالئمة و االستدامة فى الوقت 

..الحالى وفى المستقبل 
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(م المسكن الذكى المالئ) البحثفرضية ادارة المبانى و منظومة :الثانىالجزء 

1/2 خدمة المبانى منظومات

(Building services)        "–.

2/2 النظممحتويات.

3/2مجموعةهو )) البروتوكول

بر انتقال البيانات عالقواعد التى تحكم 
.(.الشبكة 

4/2 البحثفرضية.

5/2 دراسة : البحث منهجية
وقدرتهالمسكن الذكى 

.المالئمة على 

6/2 دراسة لبعض : التحليل
ومدي لذكى االمسكننماذج 

.المالئمةقدرتها على 

لى وتطبيقه عاالستدامة المالئمة  و مفهوم 
(  مسكن عباد الشمس)مسكن الهيليوتروب 

بالمانيا
: منهج الدراسة التحليلية -2-6-1

رئيسية للمقارنة النقاط ال
": البطاقة التعريفية /وال ا

الوصف المعمارى للمسكن الذكى: ثانيا 
":  السمات الفنية و الوظيفية" : ثالثا 

الذكاء الخاصة بكل سمة من سمات مالمح 
:  المسكن الذكى وهى 

:سمة األتمتة •

: التصرف ذاتية •
.المبنىعن بعد فى أنظمة التحكم •
.سمة اإلفتراضية •

ع و العمارة الخضراء المتوافقة ماإلستدامة •
: توافر ما يلى إذا البيئة 

.النظام الذاتى للطاقة الشمسية 
.النظام الغير ذاتى للطاقة الشمسية 

التأكيد على البعد المستقبلى للذكاء
المعمارى 

وذلك من خالل 

طاقة الرياح ، ) وجود طاقات متجددة أخرى 
(.ألخ ....حرارة باطن األرض ، 
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7/2 مسكن الهيليوتروب الدراسة التحليلية نموذجHeliotrop 

الوصف المعمارى لمسكن -نبذة عن المسكن -
 Heliotropالهيليوتروب 

الهيكل الخشبي محور قابل يتوسط -
للدوران حول نفسه

ذ الخشبي للمسكن وقت التنفيالهيكل 

المسقط االفقي للدور الثانى  المسقط -
االفقي للدور الثالث  
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الرئيسي للمسكن المدخل -خارجى يسمح بالوصول الى االدوار العليا مباشرة مدخل 
فى الدور االرضي 

صالون االستقبال-.يتغير المنظر الخارجى للفراغ المعيشى مع دوران المنزل 
بالمنزل
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مالمح الذكاء فى كل سمة من سمات 
المسكن الذكى 

االستدامةراضيةالقابلية لتوفير متطلبات النمستخدمين و االفت
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النظام الغير ذاتى للطاقة الشمسية

ارةالتاكيد على البعد المستقبلى للعم
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8/2 رؤية نقدية إلشكالية االستدامة و المالئمة فى: النقد
:  المسكن الذكى

ى تأثيره على الجانب اإلجتماع: أوال 

صادى تأثيره على الجانب اإلقت: ثانيا 

ة إشكالية المسكن الذكى وقضي: ثالثا 
التغير 

تة المسكن الذكى، وإشكالية األتم: رابعا 
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8/2 ن رؤية نقدية إلشكالية االستدامة و المالئمة فى المسك: النقد
:  الذكى

تأثيره على الجانب اإلجتماعى: أوال 

ادى تأثيره على الجانب اإلقتص: ثانيا 

ة إشكالية المسكن الذكى وقضي: ثالثا 
التغير 

ة المسكن الذكى، وإشكالية األتمت: رابعا 

تقدمت التكنولوجيا كلما قل كلما 
التعاطف اإلنسانى ، من هنا ظهر القول 
بإنه كلما تطور مفهوم المسكن الذكى 

شمل جوانب كثيرة من حياة وكلما 
أنشتطه الحياتية داخل ) اإلنسان 

أنشطته الخارجية من عمل –المسكن 
، (وتسوق وترفيه وخالفه 

زادت المخاوف من ان يؤثر ذلك كلما 
منظومة العالقات سلبا على 

االجتماعية بين البشر ليس على 
مستوى المجتمع بل حتى على 

مستوى األسرة  الحضور على سيعتمد 

( عن بعد)الال متزامن 
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8/2 ن رؤية نقدية إلشكالية االستدامة و المالئمة فى المسك: النقد
:  الذكى

تأثيره على الجانب اإلجتماعى: أوال 

ادى تأثيره على الجانب اإلقتص: ثانيا 

ضية إشكالية المسكن الذكى وق: ثالثا 
التغير 

المسكن الذكى، وإشكالية : رابعا 
األتمتة 

القيمة، مرتفعة الذكية المساكن 
تحتوى على منظومة التى حتى 

ة اإلضاءفى ذكية بسيطة للتحكم 
أو التكييف أو كالهما معا 

أن ما يعد مرتفع القيمة اليومإألا 
فإنه غدا سيصبح فى متناول 

،، وأكثر قدرة مما كان الجميع
"  األحالم التكنولوجية"فى يظهر 

خاليين فقطلعقدين 

يتيح لنا وضع أنظمة ذكية مما 
، وسيغير هذا كل ,فى كل مكان 

.شئ حولنا 
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8/2 ن رؤية نقدية إلشكالية االستدامة و المالئمة فى المسك: النقد
:الذكى

تأثيره على الجانب : أوال 
اإلجتماعى 

ادى تأثيره على الجانب اإلقتص: ثانيا 

ية إشكالية المسكن الذكى وقض: ثالثا 
التغير 

متة المسكن الذكى، وإشكالية األت: رابعا 

إجتماعية ال يمكن يث أن روح التغير سنة ح
المعلوماتية  لها الثورة و ان  إلغاؤها ، 
العصب تمثل وإلن المعلوماتطبيعتها 

الرئيسى لكل التغيرات الممكنة فى 
يجب مختلف نواحى الحياة الحضارية ، 

وقتها تفذ الحديثة قبل ان تتقنيات التطبيق
.وقيمتها
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8/2 نقدية إلشكالية االستدامة و رؤية : النقد
:  المسكن الذكىالمالئمة فى 

تأثيره على الجانب اإلجتماعى : أوال 

ى تأثيره على الجانب اإلقتصاد: ثانيا 

ية إشكالية المسكن الذكى وقض: ثالثا 
التغير 

متة المسكن الذكى، وإشكالية األت: رابعا 

فهنا نأتى إلى قضية غاية فى األهمية ، 
وهى أن األتمتة كما أن لها مميزات كثيرة 
من الناحية التقنية وتسهيل الحياة داخل 
المسكن ، فإن لها عيوب مرتبطة بقدرة 
التقنية  ذاتها، فاالنظمة الذكية داخل 

المسكن قد تتحول الى غبية فى نفس 
.الوقت الذى تكون فيه ذكية
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بناء تقنيات المبانى الذكية ودورها فى تدعيم: الجزء الثالث 
مدن المعرفة  في القرن الواحد والعشرين

1/3 عرفةالمبانى الذكية ودورها فى تدعيم بناء مدن المتقنيات

 يقع مجال مدن المعرفة فى محيط
علمى جديد يطلق عليه بالتنمية 

مل المعرفية أو المعلوماتية والذى يشت
على التنمية العمرانية، والدراسات 
.الحضرية، وتخطيط وإدارة المعرفة 

 و كما جاء فى كتاب مدن المستقبل أن
و المدن ستستقل عن محيطها المكانى أ

الجغرافى إعتمادا على أن الشبكة 
ميته أوجدت ما يمكن تسالتى العنكبوتية 

نى بالمجاورات األلكترونية بمفهوم المبا
...  الذكية 

 المجتمعاتمن :ان تكونيتعداه إلى بل
-Networked)المتشابكة والمتصلة 

Society ) ل بيئيا وذلك من خالومتوافقة
التفاعل المتواصل بين المكونات 

ناء ، الرئيسية للمبانى الذكية وهى الب
والعمليات ، والمستخدمين ، واإلدارة ، 

بينهموكذا العالقات المتبادلة 

االربعةلتفاعل المتواصل بين المكونات ا
و –المستعملين –العمليات –البناء ) 

(*التشغيل  29



م بناء تقنيات المبانى الذكية ودورها فى تدعي: الجزء الثالث 
مدن المعرفة  في القرن الواحد والعشرين

1/3 عرفةالمبانى الذكية ودورها فى تدعيم بناء مدن المتقنيات

التوجه المنشود لدور المبانى الذكية لتوظيف 
المباني فى دعم المعرفة و بناء مدنها تقنيات 

التقنيات الالزمة للمباني الذكية لدعم بناء مدن 
المعرفة
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تقنيات المبانى الذكية ودورها فى: الجزء الثالث 
نتدعيم بناء مدن المعرفة  في القرن الواحد والعشري

1/3 ةالمبانى الذكية ودورها فى تدعيم بناء مدن المعرفتقنيات

تدفق المعلومات بين المبانى الذكية 
لبية والشبكة العنكبوتية للتحديث أو لت

للمبنىاإلحتياجات 

قيق بين المبانى وبعضها البعض لتحوكذا 
تواصل المبانى عن بعد 

 دن المبانى الذكية ودعم بناء متقنيات
.المعرفة 

دور المبانى الذكية فى عرض الخدمات 
الموجودة 

طلب الخدمات التى يحتاجها المبنى أو 
بصورة آلية وذكية 
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اء مدن تقنيات المبانى الذكية ودورها فى تدعيم بن: الجزء الثالث 
المعرفة  في القرن الواحد والعشرين

1/3 اء مدن المبانى الذكية ودورها فى تدعيم بنتقنيات
المعرفة

 عوامل نجاح مدن
المعرفة

العوامل الرئيسية إلنجاح مفهوم
مدن المعرفة فكر 

إنجاح مفهوم مدن المعرفة عن طريق إيجاد شراكة
جميع مكونات المدينة وساكنيهابين معرفية 

والعالقات التبادلية بينهما 
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في تقنيات المبانى الذكية ودورها فى تدعيم بناء مدن المعرفة: الجزء الثالث 
القرن الواحد والعشرين

2/3 مختارة لمدن المعرفة نماذج

منظومة/المعرفيةالشراكةمفهوم:للمعرفةكمدينةبرشلونةمدينة
علىىإفتراضمجتمعوهو:الفاعلةنتبرشلونة/تشمل)الفاعلةبرشلونة
لخاصةاالشبكاتربط*المعرفيةالشراكةفكرةدعم/العنكبوتيةالشبكة
األعمالاصحابربطوالمتعددةالفراغاتمنظومة*الهيئاتلمختلف

.(اإلنتاجبمواقعوربطهاالفاعلةالعقولفىكالتعليمبالمؤسسات

 ها على اإلستراتيجية للمدينة هى تنمية قدراتالتوجهات : ملبورنمدينة
و عمليات توظيف المعرفة لدفع  عجلة اإلقتصاد عبر خلق منتجات 

فى مجال تقنية المعلوماتمركزا ك-المعرفة مكوناتها صميم وخدمات 
(Biotehnology)الحيوية التقنية 

1/3/3 و ة  ذكية و مستدامكاحد معايير تحويل المبانى الى مبانى الدمج
والتكنولوجياخالل دمج االنظمة والخدمات من يتم 

3/3 المبانى الذكية فى مدن المعرفة –والمصطلحات المفاهيم

 قائم النهج ال*مناهج يخضع لدمج لثالث البناء الذكى االخضر المستدام
الخدماتالنهج القائم على *النهج القائم على النظام و*وعلى االداء 
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يات النتائج والتوص: الجزء الرابع  
  : :النتائج

1/4 وقد:المسكن الذكى نمط من المبانى الخضراء المستدامة والذكية
–ية ظهر كنتيجة مباشرة للتطور العلمى والتكنولوجى وظهور الثورة الرقم

.-بداية لعمارة المسكن فى القرن الحادى والعشرين 

2/4 مكنة إمكانية تحقيق مسكن بأقل تكاليف م:مالئمة المسكن قضية
لبيئة، يمتد ليشمل األنشطة الحياتية داخل المسكن، بجانب توافقه مع او

تغيرة االساسية و الم) وقدرته على تأدية إحتياجات مستخدميه المستمرة 
.تحقيق الوفر فى تكاليف اإلستهالك والتشغيل  والصيانة و( 

3/4 داء أللالسهولة و تطور ايجابى :تأثيرات  الحياة داخل المسكن الذكى
.بجودة الحياة استمتاعا ااعبداليومي ليصبح أكثر ا

4/4 ومقدار ما :إن درجة ذكاء المسكن تتوقف على مقدار ما يحقق ،
ى يستخدم من تقنيات، وعلى مدى إتساع المجال العمرانى الذى يعمل ف

.نطاقه 

5/4 سكن المستقبل القريب يحمل الكثير من التطورات فى منظومة المان
.المساكنتجهيزات و تكاليف انشاء هذه اسعار بإنخفاض من : الذكية

6/4رفية المساكن الذكية فى بناء المدن المعتقنيات : ان هناك دور اساسى
.

7/4 األفرادالكفاءة والمقدرة على تطوير البيئة وتوعية تحسين. 34



يات النتائج والتوص: الجزء الرابع  
  : :التوصيات

* ياة جودة الحأقل تكاليف ممكنة و دعم  تحقيق و عناصر مالئمة  المسكن مراعاة
بتة و بجانب توافقه مع البيئة، وقدرته على تلبية إحتياجات مستخدميه الثا، 

.الوفر فى تكاليف التشغيل والصيانة وتحقيق المتغيرة  

* ديدة على أن المسكن الذكى اليوم مطلب ضرورى لما يحققه من فوائد عالتأكيد
.

* للمستخدمين الجوانب لكل البحث العلمى نحو دراسات شاملة توجيه...

* اغفال  دور تقنيات المساكن الذكية فى بناء المدن المعرفية عدم.

* كة األمثل للشبواإلستخدام شراكة معرفية بين جميع مكونات المدينة إيجاد
االت تقنية اإلتصلدعم المدينة نات كافة مكوالتفاعل بين كذا والعنكبوتية 

.والمعلومات فى اطار بيئة داعمة لثقافة الشراكة اإلجتماعية 

* داء أنظمة التشغيل و الصيانة إلدارة الموارد واألمكانيات من أجل تعظيم األدمج
...الفنى وزيادة العائد ، وترشيد تكلفة التشغيل ، وتحقيق المرونة 

* الكفاءة والمقدرة على تطوير البيئة وتوعية األفراد لتطويرها تحسين.

 *تطوير منظومات التعليم الفنى والهندسي الستيعاب تقتنيات العصر.
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شكرا 
للحضور
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