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  :المستخلص

 ولكون االحفوري، الوقود حرق نتیجة البیئة على سلبیة تأثیرات الى الطاقة على الطلب تزاید ولد

 في كفؤة مباني إنشاء اجل من الدراسات إلجراء دعي فقد للطاقة، الرئیس المستھلك المباني

 انتخاب في المصمم مع حاضرة للمحاكاة، الرقمیة باألدوات متمثلة التكنولوجیا فكانت االستھالك،

 ظل في السھل، باألمر لیس وھو. االكفأ للتصمیم الوصول ھدف لتحقیق التصمیمیة الحلول

 محاكاتھا الواجب بینھا، فیما التأثیر المتعارضة التصمیمیة الخصائص ذات النماذج كم صعوبات

 الحاسوبیة المحاكاة منھج( تطبیق فاعلیة من حدت التي األسباب ھي. كبیرین ووقت بجھد وتقییمھا،

ً ) التقلیدي  لتقییم فعال كبدیل) الجینیة الخوارزمیة منھج( لیبرز الكبیرة، للمشاریع خصوصا

 نماذج وانتاج الكفؤة النماذج بین التصمیمیة المتغیرات لتبادل آلیة بخطوات وتحسینھا، التصامیم

 المعرفي االغناء ضعف ان اال. الحیة للكائنات الجیني التطور لخطوات مماثلة بخطوات كفاءة أكثر

ً  المحلیة، المعماریة والممارسات البحوث في غیبھ المنھج ھذا تطبیق آللیة  المرتبطة خصوصا

 الخوارزمیات منھج طبیعة عن يالمعرف الوضوح ضعف: "البحثیة المشكلة لتبرز البیئة، بمجال

 الواقع ضمن التقلیدي بالمنھج مقارنة الكفاءة عالیة تصمیمیة حلول ذات نماذج انشاء في الجینیة

 إلنشاء وتطبیقھ الجینیة الخوارزمیة منھج طبیعة عن الكشف: "البحث ھدف لیتحدد ،"المحلي

 البحث اعتمد". التقلیدي بالمنھج مقارنة وجھد وقت بأقل عالیة كفاءة ذات محلیة تصمیمیة حلول

 مقارنة وانشاء التصمیمیة المشكالت حل في الجینیة للخوارزمیة التطبیقیة اآللیة عن الكشف منھج

 على) المحاكاة في الجینیة الخوارزمیة( ومنھج) التقلیدي الحاسوبیة المحاكاة منھج( تطبیق بین

 یحقق تصمیم إلنشاء االكفأ المنھج لتحدید المحلیة، البیئة ضمن معماري لفضاء افتراضي أنموذج

 اختیار(و) الجدار مساحة الى الشباك مساحة نسبة( حیث من التصمیمیة الخصائص بین التوازن

 الحراري للكسب مقدار وبأقل الطبیعیة لإلضاءة معدالت اعلى توفیر یضمن بما) االمثل التوجیھ

 لیتوصل. المنھجین كال وفق على العمل إلنجاز المستغرق الوقت ومقارنة الفضاء، داخل الشمسي

 حیث من الجینیة الخوارزمیة منھج اعتماد كفاءة حول تمحورت االستنتاجات من عدد الى البحث

  .التقلیدي بالمنھج مقارنة النتائج ودقة الوقت اختصار
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Abstract: 

The growing demand to energy impacted negatively on environment as 
result of burning fossil fuel, and because buildings are main energy 
consumer, studies have been called towards creating efficient buildings, 
In which digital simulation technology, presented with designer to select 
efficient design solutions, which is uneasy task, due to the large number 
of models to be evaluated by simulation, consuming time and effort, due 
to large number of design variables interacting and conflicting in 
influence. Limiting the effectiveness of (traditional computer simulation 
approach). And Emersion (genetic algorithm approach) as an effective 
alternative to assess and optimize design, by automated steps for 
exchanging design variables between efficient models and produce more 
efficient new models, away similar to genetic evolution of organisms. 
But, lake of what and how to adopting this approach limited its use in 
local architectural researches and practices, Highlighting a problem: 
"Lack of cognitive clarity about the genetic algorithms approach in 
creating high-efficiency domestic compared to traditional approach”, 
aiming to “determining the nature of the genetic algorithm approach and 
its application to create accurate and high efficiency domestic designs in 
less time and effort comparing to the traditional approach”. Research 
methodology was reviewing genetic algorithm mechanism in solving 
design problems, making a comparison between traditional simulation 
approach and genetic algorithm approach on virtual model within local 
environment, determining the most efficient approach which balances 
characteristics (windows to wall ratio) and (perfect orientation) to 
provide the highest rates of natural lighting with minimum solar thermal 
gain, as well as the time it takes to complete the work according to each 
of the two approaches. Reaching a number of conclusions about 
effectiveness to adopt genetic algorithm approach in terms of time 
reduction and results accuracy compared to the traditional approach. 
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  المقدمة -1
ة العصر الصناعي ل  تزاید الطلب على ؛منذ بدا ش شة  تحسین من اجل ؛بیراستخدام الطاقة  ات المع  ال ان ذلكا ؛لإلنسانمستو

عات ان له ل  المناخ والنظام البیئي في ةسلب ت ز غازات الدفیئة نتیجةارتفاع درجات الحرارة  ؛عامش وما  ؛في الغالف الجو  تر
ان الغطاء الجلید في نتج عنه من  ة الملوثات من حرق الوقود االحفور وارتفاع  القطبینذو  اتتشرع مما استدعى وضع. نس

ات عقد عدة مؤتمرات ل عن طر هذا التدهورمن للحد دولي بتعاون  ةعالم مؤتمر ال أهمها ان ؛الصددفي هذا معالجة المسب
ان (في الدولي  ا م من )1992یوتو ال خطوة أولى لتنفیذ هذه التشرعات األمم المتحدة. بتنظ ة لتحلیل  ؛و أجرت دراسات استقصائ
سهلك المست سیف تبین بوضوح فلطاقة. ل الرئ ًا رئ انت الع اني   تجاوزمعدل  ؛على المستو العالميًا في استهالك الطاقة أن الم
ة  ون فضًال عن  ؛)EU; 2002( ؛عموماً من اجمال الطاقة ٪ 40.7 ة الصناعة البنائ عاث الحال سید و أ ثنائي٪ من 50هي مصدر الن

اني الكفؤة في استهالك دعم ال جهودال تبلورتف .)DTI; 2003( ؛الكرون  م الم حاث حول تصم الحلول افة من استثمار  بدءً  ؛الطاقةأل
ة  م نةالتصم ة لتحقی مبدأ حفظ الطاقة المم م ة ومرورًا  ؛من خالل الخصائص التصم ات التكنولوج  إلنشاءالفعالة استحداث اآلل

انيتلك  صل الى  الم ان  ة التي سهلت المهمة للمصمم  ة الحاسو ة المحققة لهدف تلك في ظل الثورة الرقم م الكفاءة الحلول التصم
رة من  خالل مالمراحل الم اتعن طر  وذلك ؛التصم ةالنمذجة والمحاكاة  تقن ه من لمبنى البیئي لداء لأل الحاسو وما یترتب عل
م  عاث الملوثاتتقی مومة توفیر الراحة للشاغلینوالتأثیر في  آثار استهالك الطاقة وان   .د

ة:  -2   مناهج المحاكاة الحاسو
ة المتطورة اتتقنالل على الرغم من توافر  مالمستخدمة حالًا في  الحاسو وعلى وجه الخصوص تحلیل ومحاكاة األداء  ؛التصم

ات استهالك الطاقة ة لالممارسة اال  ؛البیئي وسلو ة المحل ة  عن تطبی ةعیدزال تالحقل العمارة المهن اتغالب سبب  ؛تلك التقن
ة الواجب تحلیلها  اتالصعو م م النماذج التصم طة  ميالمرت ط بذلك من جهد  ؛فاءةاألكثر  للوصول الى الحل التصم وما یرت
ة طو مراحلبیر و  ة و  ؛لة إلنجاز تلك المحاكاة والتحلیلزمن ة المتفاعلة خصوصًا عند تعقد النماذج واالبن م ثرة المتغیرات التصم

ما بینها اني  ؛وعلى المستو المحلي الیومف .ف ة للطاقة في الم  ةالمحاكاة الحاسومنهج (ضمن  عادةً یتم استخدام المحاكاة الحاسو
)ال قترحها المصمم  سیناروهات محدودة نماذج محدودة نتقاءاأ  ؛)scenario scenario by(بـ  فیوص وهو منهج ؛تقلید

س االكفأ منها  ق لة  ضمن محاكاة جدیدة إلیجاد حله عتمد النموذج االكفأ في تحلیل متغیرات اخر تطب علثم  ومنو ةلمش  ثان
م ت هذا . ولاالالحل عتمد على نتائج في التصم ط هذیو ة ارت عمل عتمد على الحل  النهج  ة (حل  م ة للحلول التصم تكرارة تراكم

ع ال ة جم م الحلولذ قبله) لحین تغط فوء في استهالك الطاقة.ت تيال ةالتصم  قود الى مبنى 

ة التقلید -3  :منهج المحاكاة الحاسو
ًا ضمن نطاق مئات بل آالف االحتماالت نماذجعلى إنشاء  منهجال یرتكز هذا م (غال ة متعددة للتصم م ) ناتجة من جمع التصم

ة  م عضمختلفة تتفاعل متغیرات تصم فاءة استهالك مجموعة من الحلول لتولد  ؛عضها مع ال ة المقبولة ضمن معاییر  م التصم
مي آخر ؛او خفض الملوثات ؛الطاقة مثالً  عتمد . ).Pratt et al. ;Paoletti et al ;2011; 2011( ؛او أ متغیر تصم ولكون هذا المنهج 

ة المتغیرات المزج  الناتجة من(البدائل) األساس على تعدد النماذج  م ضمن برامج المحاكاة المتغیرات  وتمثیل تلكمختلفة التصم
م ل  ؛والتقی ة هذا ال ؛)Parametersمعلمات (على ش غلب تسم ار ملذا   )Parametric Approachمتر انهج التقلید بـ (المنهج ال
 .للمحاكاة
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4- :( ة (المنهج التقلید   محدود
ًا ما  ة ال سبب ؛ًا في فعالیتهمحدودهذا المنهج ون غال الغة فيصعو م ( ال محاكاة وتقی ام   آالف االحتماالت اومئات الق

ة) م انوخصوصًا عند االخذ  ؛التصم ثیرة  الحس ة  م ةمتغیرات تصم ة الذات م ات الحلول التصم هذه  ؛مجمل ستراتیج
مي قد ات لكل حل تصم ما  الستراتیج ان متوافقة ف عض األح فوء بینهاتكون في  ًا تكون لكنها  ؛نحو تحقی أداء  مع متعارضة غال

ات اخر  ة الى ادخال اكبر  ؛نفسه في تحقی الهدف ستراتیج ك في الجدران الخارج اب مثًال ( تؤد الزادة في مساحة فتحات  الش
نة من ضوء النهار الى داخل الفضاء ة مم ة ؛م التالي تقلیل معدل استهالك الطاقة لغرض اإلضاءة االصطناع بینما من جانب  ؛و

ك الي مساحة ؤد تلك الزادة فتاخر  اب التالي ؛الشمسي النافذالحرار زادة االشعاع  الىش رفع درجة حرارة الفضاء الداخلي  و
ه زادة في  ؛اعلى من حدود الراحة الحرارة  في تأثیر تلك التعارضات ؛معدالت استهالك الطاقة لغرض التبرد)مما یترتب عل

ة تحتاج الى إیجاد نقا التواز  م بیر من النماذج ولسیناروهات  وذلك عن طرن بین الزادة والنقصان الخصائص التصم م عدد  تقی
ة تّص  ؛متعددة للوصول الى نقطة التوازن تلك ة التقلید عب هذا النهجوهي عمل مما  ؛للتطبی ضمن الممارسات المعمارة المهن

ات قلیل  تطبی عدداللجوء لالى ضطر ُ  ًا) من عمل م المحاكاة و (محدود نسب ةوالنماذج  سیناروهاتللالتقی م التالي ؛البدیلة التصم  و
م األكثر "أداءال یتم الوص م هائل من االحتماالت في وخاصة  ؛"ول إلى التصم بیر من المتغیرات ینتج عنُه  ان هنالك عدد  اذا 

م.   فاءة التصم
م الجهد و  ات  اق صعو ة (اغفال فمن المهم عدم ا  ؛التقلید والزمن لهذا المنهجفي س ة عال ات حاسو ان  Superلحاجة الى إم

Computer(ان  رال تتوف ؛ حوث االاغلب األح ة ومراكز ال م ة والتعل وم عض  ؛الكبیرة لد المؤسسات الح انت  حاث وان  األ
ة ف لة عن طر نقل ا عنیت  م النماذجمعالجة محاكاة و لتغلب على هذه المش ة  الىالمتعددة  ةالتصم خدمات معالجة سحاب

)Cloud Computing(انات عن طر  عن طرأ  ؛ ات خاصة لمعالجة الب اال ان هذه  .)Naboni et al. .E; 4201( ؛االنترنیتشر
ضًا  قى ضمن الخدمات ا ة  إطارت  التطبی على المستو المحلي.صعو

ات والمحدود ل تلك الصعو ة لتحقی الكفاءة في أداء ملل ةوفي ظل  م انينهج التقلید في انتخاب الحلول التصم نهج ظهر  ؛الم
ز آ ة ل فيخر یر ات المحاكاة المطلو ة وضمن  لتحلیلتقلیل عدد عمل م م الحلول التصم اعالت التفو السیناروهات المتعددة وتقی

ممتغیرات  المعقدة بین ة الفعالة االنتقاء التطور یرتكز على مبدأ منهج وهو  ؛التصم م من نظرة التطور  والمستلهم. للحلول التصم
ة المثیرة للجدل. ن  الدارو

5- :  منهج االنتقاء التطور

ة نهج مهذا ال یرتكز ة على خطوات آل ادللعمل ة المتغیرات  ت م ة) بین التصم م اني ذات مستو نماذج (الخصائص التصم منتقاة لم
فاءة ؛معین من األداء الكفوء ار  )ياالنتقاء الذ(طرقة تتصف  ؛وٕانتاج نماذج جدیدة أكثر  فاءة) االكفأ(أ اخت  واهمال األقل 

ة ةاستخدام هي  لتطبی منهج االنتقاء التطور أكثر الوسائل ان و . داخل بیئة محاكاة حاسو ة الجین enetic G( الخوارزم
lgorithmA(؛ )2007;Melanie M.(. الجینيتعتمد  فهي) ة المحققة لكفاءة األداء النماذجتولید عدد من ) في المبدأ الوراثي م  التصم

ة ؛للمبنى االعلى ةانتقاء نماذج  من خالل عمل ة مستو ذات  اول م في  بین تلك النماذجفاءة أداء معینة ومزج الخصائص التصم
ة اقتران  ارها عبر أدوات المحاكاة وانتقاء أ (عمل ادل الخصائص بین النماذج المقترنة) إلنتاج نسل جدید من النماذج یتم اخت ت
فاءة الخصائص  عاد غیر للنماذج الجدید النسل هذا ن ماألكثر  ة هذه الرار تكتم و  ؛الكفؤةواست ل آلي (عمل  المزج والتولیدش

ة  لحین انتهاء والمحاكاة واالنتقاء) المن النماذج (عدد ولید اما بتالخوارزم األداءالتي تحمل  )األج ة  یتم لحین ان أو  ؛فاءة عال
ا  .)et al Latifi; 1620( ؛حق الهدفللمصمم  التوصل إلى نموذج ذو أداء مرضي ة نهج متكمن مزا ة الجین فعالیته في للخوارزم

ة منها) في وقت  ة ؛قصیرالوصول إلى الحلول المثلى (او القر اد ة اعت ات حاسو ان إم ا .).Melanie M;2007( ؛و سبب تلك المزا  ؛و
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ق بیر من النماذج والبدائل  هیتم تطب م عدد  ة التي تحتاج الى تقی التي تحمل خصائص متعارضة في الكثیر من المجاالت العلم
أقل جهد ووقت ا الرغم منلكن  ؛وهذا ینطب على حقل العمارة ؛إلنتاج حل مثالي   سلطت علیها الضوء الكثیرالتي  هذا المنهج مزا

ة  المعمارة الدراسات والممارسات من  Meredith et( ؛) Terzidis et al.; 2006( ؛) Chouchoulas; 2003( ابرزها ؛الرائدةالغر

al.; 2008 (؛  )Quiroz et al.; 2010 (؛ )Paoletti et al.; 2011 (؛ )Li Li; 2012 (؛ )Pedro; 2013 (؛ )Emanuele et al.; 

حوثفي على المستو المحلي  هاستخدام ان اال ).Parag et al.; 2016( ؛) 2014 قي ضمن نطاق ضی  والممارسات المعمارة ال
مجال البیئة والطاقة  ؛جداً  طة  حوث والمشارع المعمارة المرت ة  األدواتاالغناء المعرفي و  ضعفسبب وخصوصًا ال ق لهذا التطب

  .المحلي المعمار  نامجتمعفي المنهج 

لة ف  حثتبرز لنا مش عة منهج  المعرفيضوح الو ضعف " : وهيال اتعن طب ة الخوارزم ةفي خل  الجین م  نماذج ذات حلول تصم
المنهج التقلید ة الكفاءة مقارنة  حثلیتبلور  ؛" في الواقع المحلي عال ة  في: هدف ال ة الجین عة منهج الخوارزم الكشف عن طب

ة إلنشاء حلول  م ة التصم قه في العمل قة و وممیزات تطب ة دق فاءة عال المنهج التقلیدوقت وجهد  أقلذات  في  مقارنة 
  . الواقع المحلي

ةاقبل الكشف عن منهج  ة الجین ص اإلطار المعرفي البد من  ؛لخوارزم ات  لعلم العامتلخ ص الخصائص وصوًال الخوارزم لتشخ
ة. م الت التصم نها من تحقی حلول تطورة فعالة في حل المش ة التي تم ات الجین   الجوهرة الممیزة للخوارزم

ات:  -6   الخوارزم
لة معینة تواجه Effective logical methodهي تسلسل خطوات لمنهج منطقي فعال ( ) من اجل تحقی أداء مهمة او حل مش

ات  اة. وترتكز على مجموعة محددة من العمل ة المختلفة في الح االنسان ومساعدته في اتخاذ القرارات ضمن المجاالت المعرف
ة والوصول الى نت انات) أول ات (ب ة التي تتسلسل من اجل معالجة معط ة) الى العالم الراض ة (الخوارزم ائج محددة. وتنسب التسم

ات حوالي  ؛المسلم (أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي) صاحب المنهج الجبر في الراض
 . الد ة بـ ( ؛)Eric W ;Weisstein(القرن التاسع الم هذا  عدو  ؛)Algorithmوعرفت الكلمة في الالتین

تمثیله  عن طرالمنهج هو األساس وراء التطور التكنولوجي الرقمي المصاحب لألنظمة الحدیثة 
ونة لتلك االنظمة ة الم ل (یوضح  ؛للبرامج الحاسو سط على طرقة عمل 1-1الش ) مثال م

ة ات من خالل مبدأ ؛الخوارزم سیر العمل م  لة والهدف المراد التوصل له والتح الشر  تحدید المش
ات  .)Jeff; 1520( ؛)if then doوالفعل عند التحق ( ان مع اغلب اال فيتتعامل الخوارزم اناتح  ب

ة لذا تحتو  ؛مْدَخلة اتدائمًا  الخوارزم ة للتحق من  على عمل ة ومنطق اناتحساب ان  تلك الب
ة في الصح والخطأ قة لمعاییر منطق ة معینة او مطا قة لشرو حساب تلك  تقتصر الف ؛انت مطا

انات انت  )واألصوات والصور والرسوم (النصوص والرموزتشمل  بل) األرقام( على الب ان 
الهما نفمثًال  ؛مْدَخالت او مْخَرجات او  ات تنجزأن  م ة  الخوارزم  ماءٍ أس مجموعةِ  ترتیبعمل

اً  ل أو ؛منطوقة جملة الَتَعرُِّف على أو ؛أبجد ان  .)almussa;2010( ؛معالمه وتحدید مرسوم ش لقد 
ینها من تحمن ضمن م ة هي تم عتمدها دماغ االنسان في ساهمات الثورة التقن ات التي  لیل اآلل

طه وتواصله االجتماعي یر واالستنتاج والتفاعل مع مح تبین استخدامه لمنهج خوارزمي معقد  ؛التف
ط من المنط والحساب والمقارنة والشر والتكرار للمعلومات المخزونة في   ؛الذاكرةمرتكز على خل

افة  ؛الحواساو المستلمة من  عه االنسان في الوصول الى  ات هي المنهج الذ یت ادئ الخوارزم للوصول الى قرار معین. فتكون م
ة اته قراراته الواع ة في معظم ح عیدة عن المشاعر الذات ة ون  ؛ال انات مدخلة  قراراته الواع طه تقارن مع مرتكزة على ب من مح

: فكرة مبسطة )1-1الشكل (
: المصدرعن الخوارزمیة، 

)Weisstein, Eric W( 
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ة داخل عقله ث تسب او موروث مصدرهاوابت مدر لالتالي القرار المناسب تجاهها و  فیتخذصح والخطأ الالتحق من  لیتم م  تحو
انات المعالجة الى:و .)kaleefa; 2017( ؛(أفعال) الى مخرجات هذه القرارات عة الب ات حسب طب   تصنف الخوارزم

ات  -1 ة:الالخوارزم انات وا حساب ة) التيالتي تتعامل مع الب ة (الرقم ات بها من قبل  لمقادیر الراض ط مفهوم الخوارزم ارت
ة ة داخل الحواسیب اآلل  .)Justin; 2013( ؛الراضیین لحل المسائل الراض

ات -2 ة: الخوارزم اة األخر التي ال تحتاج  غیر الحساب مفردات الح اطها  ات شیوعًا لالستخدام الرت الضرورة وهي أكثر الخوارزم
ة لتمثیلها م راض ة(مثًال معالجة النصوص  ؛الى معادالت وق ةوخزن  ؛)شف األخطاء اللغو انات النص  ؛واسترجاعها الب

)2009 ;Thomas(.  
ات -3 ة: الخوارزم قتین المر ة السا ة والنص ات الحساب ة التي تمزج معالجة وتستخدم  ؛وهي مزج ما بین الخوارزم للمجاالت العلم

أسلوب راضي مثل  انات و قواعد فرز وترتیب وتصنیف النصوص  انًا مع  دمجهاالب ة ضمن اح انات رسوم انات معقدة ب قواعد ب
ات المستخما في  ة (الخوارزم حث  تعاملوسی .)Jeff; 2015( ؛)GISدمة ضمن علوم نظم المعلومات الجغراف ات مع ال الخوارزم

ة واآللة ات  من وجهة نظر الحوس ة)(الخوارزم قة تمثی ؛الحساب ح طر ات لتسهیل التعامل معها مع ضرورة توض ل الخوارزم
سط.  أسلوب م

 
ة:  -7 ة الخوارزم تا   تمثیل و

ة التعبیرة  ان طرق مختلفة تتفاوت من حیث االم ة  اغة الخوارزم ة لتسهیل مهمة یتم ص صر لخطوات الخوارزم ودقة التمثیل ال
  :اهم تلك الطرق  فمن ؛والتعامل معها من قبل االنسان فهمها

ة: استخدام-1 ع ة متداولة مثل  اللغة الطب ع لیزة او أ لغة اخر أ لغة طب ة او اإلن ا  ؛العر تم استخدامها یوم وسیلة سهلة و
ة  ات ات الح ة  ؛الناسمن قبل لتسلسل الفعال التسلسل الوارد ضمن نص الخوارزم ة  مات هذا النوع من الخوارزم جر تنفیذ تعل و

ح والمنطقي للتنفیذ اق الصح ة  ؛فیها ضرور جداً لسل . والتس)Eric W ;Weinstein( ؛لكي تحدد الس فلو تم تجاهل خطوة واحدة وسط
ة معزولة  ح الخطوة التال ةستص ة ؛وغیر منطق ة  ؛)wikipedia( ؛مما یخل بنجاح تنفیذ الخوارزم ات ات الح سط الخوارزم تمثیل ا

ةالخطوات    :اآلت
ة. )1  البدا
قا وترك السرر. )2  االست
س النوم. )3  خلع مال
احي. )4  االستحمام الص
 تنشیف الجسم. )5

س للخروج. )6  ارتداء المال
 اعداد الفطور وتناوله. )7
 الخروج والتوجه للعمل. )8
ة. )9  النها

ة المختلفة ):Codesالرموز ( استخدام-2 ما في اللغات البرمج قًا   ؛تدل على استخدام قواعد رمزة محددة مستنتجة ومعرفة مس
)Java ;Pyhon;VB ;C++ ;C# ;C(؛ )2015 ;Jeff(.  

اني (الرسوميا-3 ة  ):ستخدام التمثیل الب ة) عن طر المخططات التدفق اب ال  ؛)Flowcharts((االنس والمصاغة من رسوم ألش
طة ما بین تلك الخطوات لتمثیل المسار ة خاصة مثبتة ومعرفة لخطوات معینة مع أسهم وخطو را عض  ؛هندس ومدمجة معها 

ة ة وراض ة و / أو مفردات منطق ع اللغات الطب ارات  م  )Thomas; 2009( ؛الع هذا التمثیل هو األكثر انتشارًا في وصف وتصم
عًا لموقع هذا الرمزالخوارز  ة ت افة الخطوات التنفیذ ة بین  عًا لرمزها والعالقة المنطق ل خطوة ت فة  ونه یوضح وظ ات  سهل  ؛م و

ة   .)Jeff; 2015( ؛مهمة بناء وتحلیل وتعدیل الخوارزم
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ة تمثیل دع المخططات التدفق ات  ة) الخوارزم اب قة وأكثر وضوح عن  (االنس املة ودق أكثر الوسائل الفعالة إلعطاء صورة 
ة التفرع والتكرار واستخراج النتائج والوصول للهدف من الخوارزم ع المسائل األكثر تعقید  ة للتنفیذ وتت وتسهیل  ؛الخطوات المطلو

ات تعرف من ؛مهمة تحدید موقع ونوع الخطأ ان وجد لمعالجته حت الخوارزم ابي) خالل المخطط التدفقي  حتى أص لها (االنس
س سمة رئ   ة لها.وتحمل صفاته 

ان اق اإلم ات الواسعة  اتوفي س انات وٕایجاد الحلولالتي تمتلكها الخوارزم ة لوظائفاتتبلور مجموعة من  ؛في معالجة الب  االساس
ات ل این لخوارزم عاً تت عة االل ت   : وهي ؛من استخدامهاالمرجوة ف اهدطب

حث ( ة ال ة معینة  :)Searching Algorithmخوارزم غة نص مة او عنصر او رمز او ص حث عن ق ة ال تهدف لتحقی آل
ة من المعلومات المخزنة ة الفرز ( --. )Robert; 2011( ؛ضمن بن ة ترتیب  ):Sorting Algorithmخوارزم تهدف لتحقی آل

ة حددها الهدف من الخوارزم ات معینة  ا حسب أولو ا او تنازل ًا تصاعد انات المدخلة ترتی ع معینة من الب . )Bockmayr; 2010( ؛مجام
اضي ( -- ة الحل الر ة المتعلقة  ):Numerical problem solving algorithmخوارزم تهدف لحل المسائل الراض

ة المختلفة المجاالت ة ؛العلم ات معادالت الرسوم الهندس ال والمواد (المحاكاة) ؛مثل خوارزم  ؛ومعادالت السلوك الفیزائي لألش
)2012 ;Anany(. -- ) م ة التح متهدف لبناء  ):Controlling Algorithmخوارزم من خالل استخدام االجراء  ؛أنظمة التح

عًا If Condition(انات للبالشرطي  فعل معین ام ال ت ام  قة شر ل) لتحدید ما إذا یتوجب الق انات لتحق مطا معینة مدخلة ضمن ب
ات مصدات الشمس (اللوفرات  ؛)Ivan; 2011( ؛نظام معین محر م  ة التح مة معینة لمقدار االشعاع الشمسي ضمن خوارزم مثل تحق ق
ة)  عازالمتحر . ؛العمللها  لإل ة األخر ذلك الكثیر من المجاالت الهندس   و

الت والمساهمة في وضع القرار للكثیر من  ة تمثل اغلب هذه الوظائف األساس لحل المش الخصوص الهندس ة و المجاالت المعرف
ب الحلول والمسائل واتخاذ القرارات شر في تقر ر للعقل ال بیر مع المنهج الف ه الى حد  ة تتشا ادئ منطق اعها م ومن  ؛الت

ة هو مجال العمارة.تلك اهم    المجاالت الهندس
 

ات  -8  والعمارة:الخوارزم
ات  حت العمارة واحدة من اهم المجاالت التي دخلت فیها الخوارزم أص
م ورسم المخططات  ة التصم بدءًا من الممارسات المعمارة لعمل

ات وادوات  ؛مساعدة الحاسوب  BIMوالنمذجة الـ  CAD(برمج
( ات االظهار المعمار رمج ات  ؛و والتي تكون فیها مستو

قل فیها منط صنع القرار.  ة معقدة  ات راض معادالت الخوارزم
ة  اتالرسم الراض قاته وتمثیله  الخاصة بإحداث نقا الرسم وط

صر  م ؛ال ة (برزنهام) لرسم خط مستق خوارزم سطها   ؛بدًء من أ
ة الى جاك برزنهام عام  ة 1962نس  ؛)Hongxin; 2015( ؛IBM في شر

)1987 ;Paul E(؛ ) ل ة  . وانتهاءً )1-2الش ال الهندس ات المعقدة لرسم االش ةالخوارزم ات تولید  ؛والعضو الما في خوارزم  االش
ارامترة ( م parametric design algorithmال ات التصم ار ) المستخدمة في برمج  ;Lyrebird; Grasshopper(مثل  متر اال
Rosetta ;Dynamo Revit(؛ )2016 ;António(. قات طة ب والتطب م المرت ة و تصم ات مهام حتى العناصر االنشائ اخراج خوارزم
ة المخططات اعة الرقم ات الط متطل م  ة ؛التح الطرقة الیدو ن اجراءها  ات مم ل تلك العمل ون  هناك  اال ان ؛الرغم من 

ة قین ة التي تحتو على مستو من عدم ال م الت التصم نة التي  ؛والغموض ؛عض المهام والمش أو مجموعة من الحلول المم
ات لتساعد  شر والحاسوب للتقلیل من مستو  تخاذ القرارالمعمار ال تحتاج الى خوارزم ة بین العقل ال وضمان تحقی عالقة تكامل

(بریزنھام) لرسم خط مستقیمخوارزمیة ): 1-2الشكل (  
 Wikipedia:المصدر
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اني في مجاالت البیئة والطاقة لتحلیل  م والم ة للتصام ما هو في برامج وأدوات المحاكاة الحاسو ة تلك.  قین م المبنىعدم ال  تصم
اتال ومن ضمنها .)Terzidis; 2006( ؛)imulatorBuilding energy sومعرفة نقا الضعف واقتراح الحلول ( المستخدمة في  خوارزم

اتجاه توفیر  تحلیلبرامج  اني  ة األداء الضوئي للم ع وحتى على مستو التحلیل   ؛)salim; 2001( ؛داخل فضاءاتهاإلضاءة الطب
اني للفضا ة األكفأالم ف م  ءات المعمارة والوصول للعالقة الوظ اتال ؛المبنىلتصم  ؛)Seed-Proتطبی (المستخدمة في  خوارزم

)1995 ;Akin(و ؛ ) تطبیPrecedents(؛ )1993 ;Oxman( و  ؛) تطبیYASMIN(؛ )1996 ;Jafar( ات اإلدارة ؛ ة  وخوارزم لألنظمة الذ
ات األنظمة الخبیرة ( ة ما في ) expert systemsلتشغیل المبنى والتي تسمى بخوارزم قات اإلدارة الذ اني تطب  ؛Calaos(للم

Domoticz ؛ Home Assistant؛ MisterHouse؛ OpenHAB؛ OpenMotics(؛ )2017 ;Jason(.   
قات  تعددالرغم من  ة التطب ستعین بها المصمم في ممارساته المعمار ات  والتي تحو التي  ةخوارزم اال ان  ؛مختلفة تخصص

التا ة ال لمش م یل المعمار التصم في او البیئي وحتى التش األداء الوظ طة  الت معقدة ونها  تتمیزمرت  تتعدد فیهامش
م هائل من االحتماالت  ؛التأثیر في تحقی الهدف متعارضون معظمها و  ؛المتغیرات ة التي مما یخل  تحتاج الى خوارزم

اء الذ اع تتصف  ة  في ات هذه الحاجة  ؛حالة توازن بین تلك المتغیرات وانتقاء االحتماالت التي تحقتقصیر الطر لاستراتیج
ات  علماء دفعت اض ة لالر ذا خوارزم حث عن ه ة John Hollandأوصل العالم (ما  وهو ؛للحلولمبدأ انتقائي  ذاتل ) في بدا

ة لالى  الستینات اض ة ر ةتقلید ومحاكاة االنتقاء في خوارزم ة.. هي ال)wikipedia( ؛جینات الكائنات الح ة الجین   خوارزم
  

ة: -9 ات الجین   الخوارزم
ات اهم واحدة من  دتع قة الخوارزم ة المط ع منهج االنتقاء التطور للحلولالمختلفة. وهي في المجاالت المعرف ار الا یبدأ الذ ؛تت خت
ةوالنماذج  حتماالتمن االعشوائي ال م م)عناجال التصم ة ة (المحققة للهدف من التصم لتنتج احتماالت  لتمزج بین خصائصها الضمن

فاءة و ونماذج جدیدة تنتقي منها  ذا حتىاألنسب األكثر  ة المزج والمزاوجة بین خصائص النسل الجدید وه الوصول الى  لتكرر عمل
عي والتطور مبدأتقوم على فنظرتها  ؛مثاليحل  ة . )et al Parag; 1999( ؛االنتقاء الطب ة الجین البن اطها  س الرت ة ل الجین وسمیت 

ة  ه جینات الكائنات العضو مبدأ االنتقاء الذ تعمل  ة وانما  ة  على وفالعضو ل ().Melanie M;2007( ؛التطورنظر   . )1-3. الش
ة دتع ة الجین ات الفاعلة المستخدمة في  ؛الخوارزم أكثر الستراتیج

اء اال ع المجاالت ومن طصأنظمة الذ ناعي والتي دخلت في جم
ة في محاولة العمارة. ضمنها  ات الجین وقد وضعت الخوارزم

ة ع ة للنظم الطب ف ات التك م النظم  ؛لتفسیر العمل وتصم
ة على أساس هذه  ةاالصطناع ف ات التك . وتستخدم على العمل

م للتحسین النطاق واسع في  ة في التصم عدید من لنماذج األول
ة بیرة ا بدءأو  ؛المجاالت الهندس م من الصفر. وتظهر قوة  لتصم

م نظرًا لقدرتها على  مجموعة واسعة من  انشاءفي مجاالت التصم
م والتي تساعد المصمم  ؛خالل وقت قصیر جدا ؛البدائل في التصم

   .).Melanie M;2007( ؛القرارفي صنع 
ة التعامل مع النماذجیتم  م من  (خصائصها) ومتغیراتها التصم

من شفرات  هوحدات الكروموسوم العضو وما تحوب خالل مماثلتها
)Genes(ة للنموذج  ؛ م فتماثل مجموعة الخصائص التصم

الذ و  ؛)Chromosomeالكروموسوم الواحد ( سلسلةالواحد 

المنھج التطوري وجذوره في علوم الكمبیوتر وعلم ): 3-1الشكل (
 .)Melanie M.,2007: (المصدر، التطورياألحیاء 

علوم 
الحاسوب

التطور 
 العضوي

المنھج 
التطور

 ،التكوین البنائي للنموذج داخل الخوارزمیة الجینیة): 4-1الشكل (
 )Eleftheria, 2009( :المصدر

مثل   موقع متغیر 
ة من  خاص

 خصائص النموذج

مجموعة متغیرات 

مجموعة النماذج 
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ل منها Genesحو مجموعة من ( ل ( .)Eleftheria; 2009( ؛النموذج الواحد متغیر منفرد ضمن خصائص) التي تماثل     ).1-4الش
عة المجال  النماذج تختلف متغیرات ة حسب طب ة الجین الداخلة في الخوارزم

عها  قة ضمنه لكنها تشترك جم سةخطوات ومراحل أرعة المعرفي المط وخطوة  ؛رئ
ة ل ( ؛)Quiroz;2010( ؛خامسة ثانو   :وهي) 1-5الش

ة على متغیرات  النماذجانشاء مجموعة من ) Initialization( :أوالً   ةالحاو  عشوائ
ة.   في خطوة ابتدائ

ًا:  من تلك لتحقی الهدف  االصلح النماذجم یتق) Fitness Assignment( ثان
ة  ع العشوائ م المجام قصد بتحقی الهدف هو  ؛الكفاءةفي أجراء یدعى بـ تقی و

قتها لشر محدد ضمن مجال معرفي معین.   مطا
ة  النماذج االصلح انتقاء) Selection( ثالثًا: ة  عدهاو من خالل الخطوة الثان مثا
ع وتوصف  ؛)اء(اآل جیل ة جم ع النماذج االصلح المنتخ مفهوم  ضمنمجام

ة  ة الجین ع االفراد) )populationمصطلح (الخوارزم   .(مجام
عاً  ل زوجین من ) Crossover( :را ادل بین خصائص  اء(المزاوجة والت  ؛)اآل

ة  .)األبناء(جیل من وٕانتاج نماذج جدیدة هجینة  ة في عمل لیتم الرجوع للخطوة الثان
م نماذج جیل (األبناء). ة واحدة  تقی ادل بین النموذجین اما بخاص ) Genes(یتم الت

ة فیدعى  ل منها محل الثان ادل النقطة الواحدة (تحل   ؛)one point crossoverت
ة في النموذج الواحد مع النموذج االخر من نفس الموقع وتسمى  او ألكثر من خاص

ادلMulti point crossoverالـ ( حدد نوع الت  ؛)Latifi et al; 2016( ؛عدیدةهو مد تعقید النماذج واحتوائها على متغیرات  ؛). والذ 
ل (   ).6-1الش

  

ل مجموعة من االMutation( :خامساً  ل غیر دور أ مرة واحدة  ش ة. وتحدث هذه الخطوة  ال) الطفرة الوراث قبل تطبی  ج
ة منها و  ؛دیالجد النسلعلى  خطوة االنتقاء ة واحدة للحفا على التنوع الجیني عن طر تغییر الغا مة معینة تمثل خاص جزء ق

ل ( ؛الجدیدصغیر فقط من النسل     .)Latifi et al; 2016( ؛)1-7الش
  

تمثل هذه الخطوات والمراحل أساس منهج االنتقاء التطور 
ة من اجل التوصل الى حلول  ة الجین عه الخوارزم الذ تت

أقل وقت وجهد  قة و ة دق م نتصم   .مم

نموذج ھیكلیة الخوارزمیة الجینیة، ): 5-1الشكل (
 .)Quiroz,2010( المصدر:

تغییر عشوائي لقیمة معینة تمثل 
 خاصیة في النموذج

 )Eleftheria, 2009( المصدر: ،الجینیةالطفرة ): 7-1الشكل (

ة ادل احاد ادل متعدد ت  ت

 زوج االبناء

ل ( ادل  المزاوجة): 6-1الش  )Eleftheria, 2009( :المصدر، الخصائصوت

مجموعة 
 خصائص متبادلة

مجموعة 
 خصائص متبادلة

زوج 
اآلباء

زوج 
االبناء

زوج 
 اآلباء

زوج 
االبناء
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اني وٕایجاد النموذج األمثل للكشف عن م الم ة في مجال تحلیل األداء لتصم ة الجین ة الخوارزم ان ة سیتم طرح الحالة الت ؛إم م صم

ة أفضل-1لتحقی  ع د-2 .انارة طب تعارض في حیث نجد ان هناك  ؛داخل الفضاء المصمم اقل استهالك للطاقة لغرض التبر
ة  ع ذلك مقدار اإلضاءة الطب ه لفتحات النوافذ في مقدار الكسب الحرار داخل الفضاء و ل من متغیر الحجم والتوج تأثیر 

ة. وسیتم محاولة إیجاد الحل األمثل لهذا النوع من  ةوالتي تساهم في خفض استهالك الطاقة الالزمة لإلضاء ؛النافذة االصطناع
ه  ان تأثیر حجم وتوج ستدعي في البدء ب ة). وهذا  ة الجین التعارض من خالل تطبی منهجین (المنهج التقلید ومنهج الخوارزم

.    النوافذ في بیئة الفضاء المعمار
 

هتأثیر  -10 .ابیئة  فيالنوافذ  حجم وتوج   لفضاء المعمار
التالي خفض معدل استهالك واتجاهها الرغم من التأثیر الكبیر لفتحات النوافذ  ة النافذة داخل الفضاءات و ع في مقدار اإلضاءة الطب
ة الحرار الطاقة الحرارة المتولدة داخل الفضاء نتیجة نفاذ االشعاع اال ان  ؛)Boake; 1995( ؛الطاقة لغرض اإلضاءة االصطناع

لة الحرارة شعاع الموجات إلسطح الزجاج الداخلي احتجاز و فتحات النوافذ  منالشمسي   فضًال عن ؛الصادرة من االجسامالطو
ارات الحمل الحرار للهواء الناتج من (اختالف بین درجة حرارة سطح الزجاج  لها  ؛)CHARLIE; 2006( ؛ودرجة حرارة الهواء المجاور)ت

اً عوامل ت قتضي ؛داخل تلك الفضاءاتعلى مقدار الراحة الحرارة  ؤثر سل ة لالتعارض في التأثیر دراسة وتحلیل  مما  م نماذج تصم
م ال الوصول الى لغرض ثیرة ة (بین  التوازن  تحق فیهاالذ یمثل االتصم ةفتحات نس ین النوافذ الى مساحة الجدران الخارج ) و

ه المبنى اقل تأثیر  توج ة و ع ة لنفاذ اإلضاءة الطب ان ضمن اقصى إم ل الذ  Servet Karasu; ( ؛مقدار الكسب الحرار  فيالش

2010(.  
ین تطبی منهج  ة و م حث على فكرة المقارنة بین تطبی المنهج التقلید لمحاكاة وتحلیل النماذج التصم یرتكز تحقی هدف ال

م  ة إلیجاد التصم ة الجین ة الخاصة ب ؛األمثلالخوارزم م اقتراح المتغیرات التصم   :وذلك 
ة مساحة فتحات النوافذ الى مساحة الجدران -1  .نس
ه  -2 ة توج ة الى اتجاه الشمالزاو ة السمت). المبنى نس  (زاو

معلمات ( ةparametersوتعیینهما مرة  قة التقلید الطر ة المحاكاة  تمثیل جیني ضمن  ؛) ضمن عمل ة وأخر  الخوارزم
ة اعتماد القدرة الحاسو ة داخل بیئة المحاكاة نفسها و   لكال المنهجین. نفسها الجین

  
  التطبی العملي: -11

ه  حقتی ؛ضمن مجموعة بدائلبهدف إیجاد النموذج األمثل لتطبی المقارنة  اقل مقدار لمعدل الكسب الحرار السنو داخل ف
ة المتمثلة ب ؛اإلضاءةالفضاء واقل مقدار إلجمالي استهالك الطاقة لغرض  م ة مساحة وٕایجاد نقطة التوازن بین الخصائص التصم نس

مي لواجهة فتحة النافذة الى مساحة الج متغیر تصم متغیر ثاني ؛واحدةدار  ه الفضاء  نموذج افتراضي لفضاء الهما ضمن  ؛وتوج
عاد ( أ سماكة ( ؛م 3م) وارتفاع  x 7م  5مستطیل  ة من مادة الطابوق  ة من  ؛سم) 25ذو جدران خارج معرض للبیئة الخارج

ع االتجاهات.  انات اضمن بیئة محاكاة جم استخدام الب ة لمدینة تمت   DesignBuilderالمحاكاة (برنامج ضمن تطبی غداد لمناخ
v5.3 ة  ؛2018) اصدار سنة م فاءة الحلول التصم م  اني وتقی ًا یختص بتحلیل ومحاكاة أداء الم وهو تطبی برطاني معتمد عالم

ة) ة (الطاقة والكلفة وتأثیر الملوثات واألنظمة الذ تعمال حاسوب اس تم تنفیذ هذا التطبی ؛)WWW.DesignBuilder.co.uk( لها من ناح
تبي ه تطبی ؛)Intel Ci7-6700k cpu @ 4.00GHz Ram 16.0GB(مواصفات متوسطة  وذ م   :وجر ف
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  :المنهج التقلیدتطبی أوًال: 

لمساحة فتحة النافذة الى أرع نسب مختلفة  افتراض تم
 وهي: ؛)Window to Wall ratio(مساحة الجدار 

ل ؛%)75 ؛% 55 ؛% 35 ؛% 15(  و ؛)8-1( الش
سةتوجیهات  بثمان ة رئ  ;NE ( ؛)N; W; S;E ( ؛ومر

SE; SW;NW( مة في المحاكاة ان عدد النماذج المق  ف
  .) نموذج32(

مة  اعتمد م عن الق التحلیل االحصائي النحراف الق
اقل توازن بین  الصغر لها في إیجاد النموذج الذ حق

ألحمال اإلضاءة نتیجة تأثیر ستهالك السنو لال اجمالي
ة لضمان راحة  ع نسب مساحة النوافذ في توفیر اضاءة طب

مع اقل معدل للكسب الحرار داخل  ؛الفضاءصرة داخل 
الشمسي الداخل ة تأثیر االشعاع الحرار الفضاء نتیج

  .للفضاء
ة المحاكاة حساب الوقت الالزم  م الـ تم خالل عمل لتقی

(زمن المحاكاة وزمن تعدیل المتغیرات على  ) نموذج32(
ون اجمالي الوقت لتطبی المنهج التقلید ما  ؛النماذج) ل
ق) 95(قارب     .)1-1وحسب الجدول ( ؛ةدق

  
ة ة الجین ًا: منهج الخوارزم   :ثان

في المنهج الساب لكن تم اعتماد نفس النموذج المفترض 
اره ضمن  إدخاله ضمن منهجمع  ة واخت ة الجین الخوارزم

ة فتحة  ؛بیئة تطبی المحاكاة نفسه ان متغیر (نس ف
ادلة ( ؛النافذة ه النافذة) هما الجینات المت ) Genesوتوج

روموسوم (مجموع خصائص النموذج الواحد  ضمن سلسلة 
ة) س المنهج الساب ؛الفیزائ م معینة  ؛ع فلم تحدد ق

هلنماذ ة الفتحات والتوج ة  ؛ج نس أ ان مد المتغیر لنس
ان مفتوح لكن ضمن الحد األدنى والحد  فتحة النوافذ 

م بین هاتین 75 -15األعلى ( ع الق %) أ ان جم
الغ عددها ( م وال التقی حة61النسبتین شملت  مة صح  ؛) ق

 (اعداد الباحث)الجدار، النسب المختلفة لفتحة النافذة الى مساحة  ):8-1الشكل (

%15 35% 

75% 55% 

 المقترحة، (اعداد الباحث)) 32): نتائج تطبیق المحاكاة للنماذج (1-1الجدول (
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ة ات الخوارزم ذلك  ؛ضمن حسا ه (و  359-0الحال لمتغیر التوج
مد ( ؛درجة) مة )360أ  ولو فرضنا حساب عدد النماذج  ؛ق

ون لدینا ( ذا مدیین فس ) = x 360 61لهذین المتغیرن به
مه من المفترض) نموذج 21960( )  اتقی (في المنهج التقلید

قوم الحل االمثلإلیجاد  ة س ة الجین  أنشاء. اال ان منهج الخوارزم
ة تمثل حلول تصمنماذج  فؤةابتدائ ة  مها في م محاكاة ( وتقی
قها متوازة  ة ینحصر تطب ة)الخوارزم ة حیث  ؛الجین تقوم الخوارزم
م  أالذین ال یبدون  األبناء استثناء ق (هدف  االستهالكتحسین 
م) عد االخر ؛التقی ات المحاكاة لنسل  ذلك تقل عمل وصوًال  ؛و

مةبلغ اجمالي النماذج ف ألفضل النماذج. التطبی  هذا في المق
م بـ المعالجة و وقت  ياجمال وقد تم حسابنموذج).  320( التقی
قة و11( ة 30) دق يمن العمل  ثان ع نماذج  ؛الحاسو م جم لتقی

ال  ص البدائل الكفوة ضمن الجدول  ؛وتحدید نقا التوازن األج وتلخ
الطرقة ثم  ؛)1-2( م األمثل  ة التي تعتمد انتقاء التصم اإلحصائ

مة الصغر    .على االنحراف عن الق
حي لنتائج   اني التوض  ؛التطبیتم عرض جزء من المخطط الب

م والتي  لعدد الكبیر من وذلك ل ؛االكفأتشمل النموذج ذو التصم
ستوعب عرضها في هذا  البدائل الناتجة من التطبی والتي ال 

حث.    ال
  
  
  

  :تحلیل النتائج
ة مقارنة  بین ؛تطبیالنتائج  مقارنةنلخص  ة الجین منهج الخوارزم

  ).3-1من خالل الجدول ( المنهج التقلید

  
  
 
 
  

ة  المنهج التقلید منهج الخوارزم
ة   الجین

النماذج   21960  32
مةا   لمق

 دقة النتائج
 عدد البدائل بدیل متوازن  127 بدیل واحد متوازن 

قة 94.5 قة 11.5 دق  زمن المحاكاة دق

ة في تحلیل النماذج.2-1الجدول ( ة الجین  ): نتائج منهج الخوارزم
 (اعداد الباحث)

    ): نتائج مقارنة تطبی مناهج تحلیل النماذج.3-1الجدول (
 (اعداد الباحث)
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  :اتاالستنتاج
حثمن خالل  ة فع نستنتجوالتطبی  ال ة الجین ة منهج الخوارزم   في:تكمن ال

م التجاد الحلول للمشإی - ما بینها وخصوصًا  المعقدة في معالجة وتقی ة المتعددة والمتفاعلة ف م متغیرات الخصائص التصم
ة  م م والمبنى  فيالتأثیر  ذات )متعارضةال(المتغیرات التصم م االمثلمن اجل أداء التصم  .الوصول الى التصم

مقدار  - ة المختلفة  م ة الناتجة من مزج الخصائص التصم م بیر من النماذج التصم م ومحاكاة عدد  ة في تقی ة العال ان االم
النماذج المختبرة والمقترحة عن طر المنهج التقلید للمحاكاة والتي تكون محدودة العدد ة  دقة عالي مقارنة  سبب الصعو

عاب االعداد ا الغة في است ان الى آالف النماذج ال عض األح ة عند تعدد المتغیرات لتصل في  م لكبیرة من االحتماالت التصم
 .المختبرة

ة  - م الاختصار الوقت الالزم لعمل ملكافة النماذج والحلول االداء ومحاكاة تقی والوصول لنقطة التوازن بین  لمبنىل ةالتصم
ة م فاءة واهمال األقل  ؛األهداف التصم ع النماذج وانتقاء الحلول األعلى  ة المحاكاة المتوازة لمجام  ؛فاءةمن خالل ستراتیج

حتاج الى  س المنهج التقلید الذ  لة  مراحلع ة طو م  إلجراءزمن د عند تعد المصمم وخصوصاً لنماذج المقترحة من اتقی
ة الداخلة في المحاكاة و  م  تعارضها في التأثیر.المتغیرات التصم

ته - ة انتقاء الحل الكفوء الذ یتناسب مع رؤ ان ح للمصمم إم ة الكفؤة والتي تت م بیر من البدائل التصم اره تولید عدد   واف
ة م ارات قلیلة ناتجة من المنهج  ؛التصم ما افترضه من نماذج في بدأ المحاكاة  ؛التقلیدبینما یتحدد قرار المصمم بخ و

م  .ذات الكفاءة االعلىالكثیر من الحلول  حجب عنهمما قد  ؛والتقی
م دقة النتائج - ة المتولدة  والق م م المتغیرات للخصائص التصم ع ق ة لجم ة الجین ة الكفؤة نتیجة معالجة الخوارزم م للحلول التصم

اتها امل مد مةدون ا  ؛وضمن  ة النماذج الداخلة في  ؛همال أل ق سبب محدود ذا دقة  بینما تفتقر نتائج المنهج التقلید له
ة ال تغط م م معینة من المتغیرات التصم مي للخصائص. يالمحاكاة والتي یختار فیها المصمم ابتداًء ق  افة المد التصم

ة في المحاكاة والتقی - ة الجین ن تطبی منهج الخوارزم ة متوفرة على مستو االستخدام الشخصي م م اد ة اعت معدات حاسو
ة  حث ة المتفاعلة ؛الصغیرةللمصمم او المؤسسة ال م حتاج المنهج التقلید الى  ؛حتى وان تعددت المتغیرات التصم بینما 

بیر جدا من  ن عدد  ة) المتفاعلة وتكو م الخصوص عند تعدد المتغیرات (الخصائص التصم ة جدًا و ة عال ات حاسو ان إم
مةالنماذج  ًا ما تكو وه ؛المق ة الصغیرة ن ذه المعدات غال حث  غیر متوفرة لد المصمم او المؤسسة ال

حتاج تطبی منهج ا - عة ال  سبب الطب بیر من النماذج  م عدد  بیر من المصمم في محاكاة وتقی ة الى جهد  ة الجین لخوارزم
ة إلجراء هذا المنهج على آالف بل مئات اآلالف من  ة جدا  من جانب آخر وهي ؛النماذجاآلل ة صع بیر عمل وتستهلك جهد 

ع من المصممین المنهج الت إذا ؛من المصمم ورما مجام قت  ة  قلیدط م م الخصائص التصم عتمد على تغییر ق لكونه 
عد آخر. ة لنموذج   صورة یدو

ة - م ة لتحسین الحلول التصم ة العال ان م  ؛للنماذج المعقدة االم ة وتقی م م للخصائص التصم ات الق افة مد ة  نتیجة لتغط
الحل األمثل عضها والخروج  قف عند حدود انتقاء واحد من النماذج  ؛تفاعلها مع  فتقر له المنهج التقلید الذ  وهذا ما 

ة المفترضة من قبل المصمم. م  التصم
بیر من اال - م ومحاكاة عدد  ة في تقی ات العال ان ة ان اإلم وقت قصیر تجعل من منهج الخوارزم ة و حتماالت والنماذج بدقة عال

ة  ة إلدارة المبنى (أنظمة التكییف واالضاءة) لما تحتاجه تلك األنظمة من محاكاة سرعة الجین منهج فعال في بناء األنظمة الذ
قي) الحتماالت وسیناروهات متعددة من اجل اتخاذ القرا ة والفعالة.وفورة (في الوقت الحق  رات المناس
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ات    :التوص
اآلتي: حث من    یوصي ال

م البیئي - ة هندسة العمارة في مجال التصم ة لطل مي عن طر رفدهم  ؛ضرورة تعزز القاعدة المعرف ادئ األكاد األسس والم
ل خاص ش ة  ة الجین ات في العمارة والخوارزم فها لحل  ؛العامة لتطبی الخوارزم ة توظ ة ال التمشالوآل م معقدة التصم

قة. ؛والمتغیرات)(متعددة المحاور   من اجل اختصار الوقت والجهد واستحصال النتائج الدق
ة في  التوسع - ة الجین ان أثر تطبی الخوارزم ة بب ة المعن حوث المعمارة المحل ان حقل العمارة جوانب في مجال ال دورها و

ة على مستو فضاءات المبنىفي حل  ف ة والوظ ان العالقات الم طة  ة المتعارضة المرت م الت التصم والعالقات  ؛المش
ط المدینة. اني واستعماالت األرض ضمن النسیج العمراني على مستو تخط ة للم ف ة والوظ ان  الم

ة الوعي المؤسساتي المحلي تحفیز  - ة الجین ة اعتماد الخوارزم الت المعمارة  اتهاممارسفي أداة فعالة نحو أهم لحل المش
ة  م ة(التصم ف ة والوظ اني الكفؤة وتحسین  طواتهاخضمن  )البیئ ة ألنشاء الم لفها.المنهج    خصائصها وخفض 

 
References  

Abdulaah ebn al azzeez almussa; “Principles of Algorithms” (mabadi alkhwarzmyat) [Arabic]; king 
faisal university; Saudi Arabia; 2010. 

Akin; Ö. Sen; R.; Donia; M.; & Zhang; Y. (1995). SEED-PRO: Computer Assisted Architectural 
Programming in SEED. Journal of Architectural Engineering; Vol.1; No. 4; pp. 153-161. 

Anany Levitin; “Introduction to the design & analysis of algorithms 3rd”; villanova university; 2012; 
p18 

António Paulo Teles de Menezes Correia Leitão; “Algorithmic-based Building Information 
Modelling”; 2016; p33-35 

Ashraf Abed el muniem Jaffar; “Computer Applications in Architecture: An analytical approach to 
achieve practical design that is closest to optimal" (tatbicat alhasib al aali fee al emara: madghal 
tahlili letahqeeq al tasmeem al aamely al aqrab ela alamthal) [Arabic]; PhD thesis; Department 
of Architecture; zaqaziq university; Egypt; 1996. 

Boake; Terri Meyer; “Passive Versus Active Solar design: Opposing strategies of a new sustainable 
vernacular”; University of Waterloo; 1995.p3 

Bockmayr K. Reinert; “Discrete Math for Bioinformatics”; 2010 

Charlie huizenga; hui zhang; pieter mattelaer; tiefeng yu; edward arens; “window performance for 
human thermal comfort”; 2006; p 5-6 

Dalia abed el qanny Salim; “Study of natural lighting inside the atrium buildings at the local 
environment level: to achieve optimal performance using the computer” (dirasat al'iida'at 
altabieiat dakhil mbany al'atrium ealaa mustawaa albiyat almhlyt: lilwusul lil'ada' al'amthal 
biastikhdam alhasib alalii) [Arabic]; PhD thesis; Department of Architecture; Faculty of 
Engineering; Cairo university; 2001.   

DTI; 2003. Our Energy Future - Creating a low carbon economy. UK Government Energy White 
Paper. The UK: The Stationary Office. 

Ehab kaleefa; “Algorithms. How do they shape human consciousness?” (al kuarzmiat. Kaif toshekl 
waaie al insaan?) [Arabic]; article: http://aitmag.ahram.org.eg/News/86707.aspx; 2017 

Eleftheria Fasoulaki; Genetic Algorithms in Architecture: a Necessity or a Trend?; 2009; p2-5 



 
 

43 
 

Emanuele naboni; alessandro maccarini; ivan korolija; yi zhang; “comparison of conventional; 
parametric and evolutionary optimization approaches for the architectural design of nearly zero 
energy buildings”; 2014. 

EU; 2002. European Union- The new Directive on the Energy Performance of Buildings. First 
edition; EU. 

Hongxin Zhang; “Computer Graphics”; Zhejiang University; 2015; p14-18 

wikipedia.org/wiki/Algorithm 

Ivan Sekaj; “Control Algorithm Design Based on Evolutionary Algorithms”; Slovak University of 
Technology; 2011; p4. 

Jason Baker; Build a smarter home ; article; 2017; https://opensource.com/life/17/12/home-
automation-tools 

Jeff Erickson; “Algorithms”; University of Illinois / USA; 2015; p5-p13. 

Justin Solomon; “Numerical Algorithms”; 2013 
Melanie M.; "An introduction to genetic algorithms”; Damascus university; 2007 

Mohammad Latifi. Et Al; “Understanding Genetic Algorithms In Architecture”; 2016; Azad 
University; Iran P2; P1386 

Oxman; r.; & oxman; r. (1993). Precedents: memory structure in design case libraries. In u. 
Flemming; & s. V. Wyk (ed.); caad futures ’93; proceedings of the 5th international conference 
on computer-aided architectural design futures; (pp. 273-287). 

Paoletti G.; S.  Avesani; D.  Exner; R.  Lollini.  2011. Designing low energy buildings: application 
of a parametric tool and case studies.  PLEA 2011- 27th International Conference on Passive 
and Low Energy Architecture 

Parag Sarwate; Akshay Patil; “Generative Algorithm for Architectural Design Based on Biomimicry 
Principles”; Institute of Technology/India; 2016; p2-4 

Paul E. Black. Dictionary of Algorithms and Data Structures; NIST. 1987 

Prakash Mahato; Algorithm and Flowchart; 2011 
Pratt; K. and David E. Bosworth. 2011. A method for the design and analysis of parametric building 

energy models. IBPSA Conference of International Building Performance Simulation 
Association; Sydney; Australia. 

Quiroz; J. C. (2010). Creative Design Using Collaborative Interactive Genetic Algorithms. A Ph.D.; 
Computer Science and Engineering; University of Nevada; Reno. 

Robert Sedgewick 1; Kevin Wayne 2; Algorithms 4th; Princeton University; 2011 
Servet Karasu; “The effect of daylight saving time options on electricity consumption of Turkey”; 

2010 

Terzidis; Kostas (2006). Algorithmic Architecture. Architectural Press; Elsevier. P. 37; op.cit. 

Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein; “Introduction to 
Algorithms 3rd”; 2009 

Weisstein; Eric W. "Algorithm." From MathWorld--A Wolfram / Web 
Resource. http://mathworld.wolfram.com/Algorithm.html  

 
 


