
a@áîà–nÛ@kb§biQ  

  

pbjb§bi@áîà–nÛa@ @
قطعت الحاسبات شوطا كبيرا فى مجال التصميم فقد وحققت أهدافها وساهمت فى تطور وتقدم نظـم                

التصميم، فالمصمم بطبيعته متأهب دائما لالستفادة من تطور العلوم والفكـر والثقافـة وتطويعهـا فـى                 

ى ما تحققـه مـن إمكانيـات        مجاالت وجوانب التصميم، لما لذلك من عائد اقتصادى مجزى باإلضافة إل          

  . متطورة تجعل العالم فى انتظار االستفادة منها

لعل أهم ما حققته الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم هو ان هذه الثورة قد حفزت وقـوت                  

فى العقود الثالث الماضية كان أكثـر التطـورات         . إلى حد بعيد قدرات وطاقات اإلنسان البدنية والعقلية       

ثيرا وأهمية هو التقدم الحادث فى مجال الحاسبات اآللية حيث قدمت الحاسبات اعلى قدر مـن العـون                  تأ

كل منا يعرف إلى حد كبير ما قدمته الحاسبات فى مجاالت العلوم            . للبشر فى قدراتهم العقلية واإلبتكارية    

الم الهندسة فى عدد كبير     واالقتصاد واالتصاالت وغيرها وكلنا يدرك أيضا مدى ما قدمته الحاسبات فى ع           

لذا فإنه كان من المدهش أن استخدام الحاسبات فى مجال تعلـيم وممارسـات تـصميم                . من التطبيقات 

وذلك على الرغم من    . المنتجات االستهالكية قد تبلور ووضح ووضعت له المعايير التى تحكم األداء فيه           

  .لفنونالتطور الواسع الخطى فى استخدام الحاسبات فى الهندسة وا

 تستخدم الحاسبات اليوم فى عدد واسع من ممارسات التصميم  فـى مرحلتـى تـصميم وتـصنيع                  

وأدخلت العديد من المؤسسات الصناعية تقنيات الحاسبات فى مكاتـب التـصميم أو الرسـم               . المنتجات

.  سـبات الهندسى فيها فى شكل نظام للتصميم باستخدام الحاسبات أو الرسوم الجرافيكيـة بمعاونـة الحا        

وتشير إحصائيات الجمعية المصرية للحاسبات أن عدد الحاسبات المستخدمة فى مجال التصميم باستخدام             

بالطبع فـإن   . الحاسبات والمجاالت المرتبطة بها قد تضاعف فى السنوات الخمس األخيرة عشرة مرات           

وباإلضافة إلى هذا فـإن  . غربيةهذه األرقام متواضعة جدا إذا ما قورنت باألرقام التى ترد لنا من الدول ال         

أساليب وممارسات التصميم باستخدام الحاسبات قد أصبحت جزءا من النظام التعليمى فـى عـدد مـن                 

  .المؤسسات التعليمية فى مصر كجزء من مناهج وبرامج تعليم التصميم أو الهندسة

كل المحاوالت التـى    إن الوعى المتنامى بأهمية الحاسبات فى مجال تصميم المنتجات يشجع بال شك             

  .تبذل لتقصى واستبيان العواقب والنتائج التى يمكن أن تترتب على إدخال الحاسبات إلى هذا المجال

üëc@Záîà–nÛa@óÏ@kb§a@â†‚nã@a‡b½@ @
إذا ما تفحصنا بعناية عناصر عملية  التصميم فى عموميتها نجد بوضوح أن هناك عددا من عناصر                 

ساءل ما الذى جعل من استخدام الحاسبات ضروريا أحيانا وحتميا غلبـا            هذه العملية تفرض علينا  أن نت      

  :ويستطيع المتفحص لهذه القضية أن يتبين ما يلى. فى معظم المواقف التصميمية

áîà–nÛa@òÜØ’½@ñ†ÔÈ½a@òÈîjİÛaZ@ @

وقـيم   اعتبارات استخداميه وظيفيـة وأدائيـة     تتناول  (  معقدة ومتشبعة     طبيعة مشكلة التصميم  ذات    •
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ويضاف إلى كل هـذه متغيـرات         والخامات المستخدمة    اإلنتاجتتعلق بعمليات   تقنية  ومقومات  الية  جم

فالمعلومات المتوفرة لمصممى المنتجـات اليـوم فـى         ).  وغيرهاوظروف بيئة اإلنتاج واالستخدام       

بشرى مثـل   مجاالت الخامات والعمليات اإلنتاجية ومتغيرات البيئة واالعتبارات المتعلقة بالمستخدم ال         

مثال ال يمكن ألى نظام يدوى أو مصمم بشرى استيعابها          ) قياسات جسمه وقدراته واهتماماته وذوقه      

  .  واالستفادة منها بشكل كامل

ويزيد األمر تعقيدا عند بناء النظم والمنتجات المعقدة وهو أمر أكثر شيوعا اليوم عن ذى قبل ويتطلب    

د كبير من العالقات والمتطلبات وإيجاد صيغة تجمعها سويا         إجراءات وعمليات طويلة ومعقدة وحل عد     

وهنـا  . وهو ما قد يصعب أو يستحيل أحيانا إجراؤه يدويا لطول الوقت وعظم الجهد الالزمين لـذلك               

تصبح الحاسبات الوسيلة اآلمنة الوحيدة التى تكفل ظهور منتجات آمنة تناسب المستخدم المتوقع لها              

  .بشكل تام

½@áîà–nÛa@òubyÝöa†jÛaë@pbßìÜÈ½a@åß@Ýöbç@á×@ò¦bÈZ@ @

تفرض طبيعة التصميم المعقدة الحاجة الدائمة لمعالجة كم هائل مـن بيانـات ومعلومـات المنـتج                  •

والمستهلك والمعارف الهندسية والتقنية وما يتضمنه ذلك من  عمليات تبويب وتـصنيف وترتيـب               

 مجال التصميم باإلضافة إلى الجهد  المبـذول         وتقسيم البيانات وإيجاد مدلوالتها  وتوفير البدائل فى       

فى الممارسات التصميمية التي يمكن أن تتسبب فى أن يبذل  المصمم جهدا مضنيا وقد تشعره أيضا                 

بالملل لتكررها وهي أمور ال تتفق وطبيعة المصمم الذي يفضل التفرغ لالبتكار المتجـدد واإلبـداع                

وية  لهذا الكم الهائل من المعلومات قد تصبح سببا فى تأخر            باإلضافة إلى أن المعالجة اليد    .  المتصل

الحصول على النتائج فى موعد مناسب مما يقلل من قدرة المنتج المتوقع التواجد فى األسواق فـى                 

  .  الوقت المناسب

Šàn½a@ŠíìİnÛaë@Ýí†ÈnÜÛ@áîà–nÛa@òubyZ@ @

 بناء  فى جميع مراحل ةالمستمرمتابعة لاتطوير والتغيير وال وإلى التعديل التصميم  بطبيعته فى حاجة •

 قدرا   العملية التصميمية    تتضمن كما   .التصميم  بما يتضمن حتى مراحل ما قبل وجود التصميم ذاته          

 وللحاسب  .تصميميه أفضل حلول  عمليات التحليل والتقييم واالستفادة من  النتائج للوصول         كبيرا من   

رياضى الرقمى البالغ السرعة وعلى الرغم مـن أن هـذا   تحليلية عالية تعتمد على  التحليل ال قدرة

التحليل  ال يأخذ فى االعتبار ظروف ومالبسات اتخاذ القرار،  فهو يعطى للحاسب  قدرته المعروفـة                  

 سواء فى الشكل أو اإلمكانات التى تدعم عمليـات          مناسبةعلى توفير عدد غير محدود من البدائل ال       

  . التحسين والتطوير

îà–nÛa@òubyÖìÛa@paÌn½@òÈíŠÛa@òibvnýÛ@áZ@ @

وخاصة عنـدما تكـون   . للمتغيرات فى االستجابة أداء عالية سرعة  فى حاجة دائمة إلىالتصميم   •

. سرعة اتخاذ القرار فى مشكلة تصميم مما يجعل من تالزم التصميم والحاسب أمرا حتميا وواجبـا                 



٣  

  

س بعدد الذبذبات التى يتعامل معها المشغل فى        فالحاسب يستطيع ان يعالج البيانات بسرعة هائلة تقا       

 ميجا هرتـز، ممـا      ١٠٠٠كل ثانية وهى تصل اآلن فى حاسبات االستخدام الشخصى إلي أكثر من             

يعنى قدرته على إتمام عمليات المعالجات الرياضـية والمنطقيـة واإلحـصائية وتـداول وتخـزين                

وتؤدى السرعة الهائلـة التـي      . ة الواحدة واسترجاع المعلومات  فى جزء من عدة ماليين من الثاني         

يمكن بها إجراء عمليات الحاسب إلى إمكانية االستغناء عن مراحل تقليديـة عديـدة فـى العمليـة                  

كما تؤدى إلى خفض    . التصميمية من مراحل الدراسات التمهيدية للتصميم وكذلك المراحل النهائية له         

وقد يكون ذلك بإدخال أجـزاء منفـصلة دون         . يمالوقت المنفق  فى إجراء كل أنواع حسابات التصم        

النتائج فى الحـال أمـام      ظهور  الحاجة إلعادة تصميمها مرة أخرى أو بأى وسيلة أخرى ينشا عنها            

  . المصمم

õa…þa@òÓ…@µg@áîà–nÛa@òubyZ@ @

تـصميميه   ويرتبط الحصول على النتائج  بسرعة مذهلة أيضا بإمكانية الحصول على عدد أخطـاء              •

فهناك  احتمال دائم لحدوث خطأ بشرى نتيجة اللجوء إلى األسـاليب التقريبيـة فـى                . ايةمحدود للغ 

ونسبة الخطأ فى الحاسبات وإن كانت متوقعـة أحيانـا فـى            .  التحليل واختصار العمليات الحسابية   

الهندسى إال أنها ال تكاد تذكر إذا ما قورنـت بأيـة أداة    الصناعى أو أعمال التصميم سواء الفنى أو

.  واألخطاء النادرة للحاسبات ترجع فى الغالب إلى تـدخل العنـصر البـشرى            . أخرى عرفها اإلنسان  

عملية المعالجة ترتبط بـشرط   الحاسب اآللى فى فى تتوفر وبالطبع فإن خاصية الدقة المتناهية التى

تب عليها  هام هو  أن تكون البيانات والتعليمات الخاصة  صحيحة وال تتضمن أخطاء أو تركيبات يتر               

فشل الحاسب فى إيجاد النتائج المتوقعة، رغم أن للحاسب أسلوبه المتميز فى  اكتشاف الخطأ وهـو                 

أسلوب يستخدم منطق رياضى منظم ال يتأثر بالمؤثرات الحسية وهو ما يساعد علـى اإلقـالل مـن                  

  .األخطاء الناشئة عن الخطأ البشرى

البيانات مما يمكننا من اسـتخدامه فـى زيـادة          وللحاسب كذلك قدرة معقولة على التحقق من صحة         

القدرة علي التدقيق وكشف أخطاء البيانات المدخلة إليه فيمكن للحاسب مثال أن يختبر وقوع البيانات               

كما يمكن للحاسب أن يقارن ثبات البيانـات        . أو خروجها من مدي محدد أو من مجموعة أرقام ثابتة         

 منها البيانات األقل أو األكبر إلى حد بعيد من المتوسط أو            المدخلة وقربها من بعضها البعض فيخرج     

  .من بيان محدد كما أن له القدرة علي اكتشاف واستبعاد البيانات ذات الطابع والنوعية المختلفة

bîãbq@Z@Œî·@òîàîà–nÛa@ò‰bà½a@óÏ@pbjb§a@ @
انياته ال تتوفر فـى     وهكذا فإن تميز الحاسبات فى عالقتها بالعملية التصميمية قد وفرت قدرات وإمك           

  : أى أداة تصميميه أخرى استخدمها اإلنسان واهم أوجه تميز الحاسب فى عالقته بالتصميم هى فى

  العالقة التفاعلية بين المصمم والحاسب  •

  .دعمه لقدرات المصمم واستكمال أوجه القصور والنقص فيها •
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  .لتصميمقدرته على االستجابة بشكل أفضل للحاجات البشرية والبيئية فى ا •

  .توفير الحاسب لقدرات متميزة وإمكانيات جديدة •

  تميز الحاسب فى العملية اإلنتاجية •

üëc@Z@kb§aë@áà–½a@´i@òÓýÈÛa@òÈîjZ@ @
QN áîà–nÛa@Ý×b’ß@Éß@ñŠ‘bjß@òèuaìß@óÏ@áà–½aZM@ @

يضع الحاسب المصمم مباشرة وجها لوجه أمام مشاكل التصميم الحقيقية، بدون عوائـق أو حـدود                

وهو يضعه كذلك مباشرة أمام دائرة متصلة من ممارسات التصميم تشمل التعامل المتميـز مـع                .  لللعم

كما تـشمل إيجـاد البـدائل والحلـول         . المعلومات التى يحتاج المصمم للعمل من خاللها بأعلى كفاءة          

  . داءالمتنوعة بغزارة تمكن المصمم من االختيار بسهولة بين ما يمكن أن يحقق للمستهلك افضل أ

 وحلولاستمرار تدفق األفكار    يؤدى إلى   المباشر بين المصمم ومشكلة التصميم،      التفاعل المستمر و  و

 إحصائية باإلضافة إلى تأكيده علـى      رياضية أو     أى إجراءات حسابية أو تحليالت     هيعطلالذى ال   التصميم  

 المثـالى إلدراك  الفرصة ل هذا  ويعطى الحاسب ب  .  لتصميموالمحاور المختلفة لمشكلة ا   متعددة  التجاهات  اال

  .  واستيعاب هذا الحس فى تصميم منتجاته مما يصبغها بقيم إنسانية متميزةإلحساس ومشاعر المصمم

RN òîÜàÈÛa@Š•bäÇ@´i@ÝÇbÐnÛaë@Þb–müa@òÛìè òîàîà–nÛaZM@ @

أدوات المصمم التقليدية فى االتصال وتبادل المعلومات مع اآلخرين من المـشتركين فـى العمليـة                

ويوفر الحاسب قـدرة كبيـرة علـى خلـق وتعـديل             . لتصميمية هى الرسوم بأشكالها المصطلح عليها     ا

إن سهولة إعداد .  الرسومات والمعلومات، بما يتيح تكوين وإيجاد تصميمات أدق وأكثر فائدة وأقل تكلفة      

ات بسهولة ودقة،   الرسومات التفصيلية المختلفة لمنتج ما، وإمكانية وضع األبعاد الهندسية على الرسوم          

فى أماكنها الـصحيحة كلهـا مـن        ) التهشير(وكذلك إمكانية تحديد ووضع األشكال المختلفة للقطاعات        

أضف إلى ذلك إمكانية تبادل التـصميمات       . عناصر دعم قدرة المصمم فى التفاعل مع منتجه بشكل أفضل         

من حيـث انتهـى اآلخـرون       ومعلومات التصميم مع الجهات األخرى حتى يمكن للمصمم أن يبدأ عمله            

  .لالرتقاء بالتصميم

وتزداد يوما بعد يوم قدرة الحاسبات على االتصال عن بعد مما يوفر للمصمم القدرة علـي االتـصال        

بمواقع عديدة بعضها بعيد عن موقع عمله لتلقى أو إرسال الصور والرسوم والبيانات والمعلومات فـى                

واصبح باإلمكان اسـتخدام شـبكات المعلومـات        . قمى منها مختلف األشكال المرئية والنصية وحتى الر     

العالمية مثل شبكة االنترنيت واسعة االنتشار التى تكفل ليس فحسب تدفقا  هائال للمعلومات بـل وتتـيح                 

  .أيضا هذه المعلومات بطريقة تفاعلية تكفل تغطيتها لنطاق واسع من الممارسات التصميمية

SN @wnä½a@áîà–m@òjÓaŠß@óÜÇ@ñ‰†ÔÛaóöŠß@ÝØ’i@Z@ @

للحاسب  القدرة على مراقبة مراحل تصميم المنتج وعمله وحركته بشكل مرئى وبتفاعل المصمم مع               

وتتـيح  . النظام، يبتكر المصمم ويطور فى تصميمه ويعدله دون الحاجة إلى رسم خط واحد على الورقة              
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أكثر واقعيـة وقربـا مـن       إمكانية طبع أفكار التصميم والرسومات والتفصيالت المختلفة الفرصة لرؤية          

ويتيح  الحاسب للمصمم أن يضيف أو ينقص من رسوم التصميم أو            . األساليب التقليدية للرسم الهندسى   

أن يكبرها أو يصغرها أو أن يغير مقاييس الرسم وكما يمكن تكبير وإدارة وإطالة أى جـزء ومـشاهدة                   

ضيف إلى رسوماته بيانات معينة أو أن       كما يمكن للمصمم أن ي    .  نتيجة هذا الحدث مباشرة على الشاشة     

يغير إحداثيات  العناصر والمكونات، وتزداد فاعلية النظام عندما يكون البرنامج المستخدم مـن النـوع                

التفاعلى الذى يتوفر له خصائص إظهار أى بيانات أو عناصر تصميميه تكون مخالفة للقواعد المتعارف               

  .عليها فى هذا التصميم على الشاشة

 إصـدار   CAD/CAMن للحاسب كذلك من خالل تظم التصميم والتـصنيع باسـتخدام الحاسـبات              ويمك

مجموعات تعليمات آلالت الورش إلنتاج جزء معين واختباره باالتصال بالنظم التقنية والهندسية بالمصنع             

  . مباشرة

TN óÔîÔ§a@áîà–nÛa@ávyë@…bÈic@Úa‰…g@óÜÇ@Éëc@ñ‰†ÓZ@ @

 أصبح مـن الخـصائص   Three dimensional graphicsة األبعاد رسومات ثالثي سهولة الحصول على

ويمكن فى المعتاد لجميع نظم التـصميم باسـتخدام الحاسـب خلـق             . التى تتأكد للحاسب يوما بعد يوم     

المجسمات وعرضها  من أى زاوية يطلبها المصمم، سواء كان ذلك فى شكل المساقط الثالثة التقليديـة                 

ويمكن تدوير جـزء مـا ونـسخه        . أو بشكل منظورى مجسم ثالثى األبعاد     المعروفة فى الرسم الهندسى     

كما يمكن وبسهولة استخراج القطاعات والمنظور مـن        .  وتحريكه وإيجاد صورة مرآة له فى مكان آخر       

  . المساقط،  وإظهارها باختالف زوايا الرؤية حسب طلب المصمم

 من التصميمات فى آن واحد مـن خـالل   وتوجد أنظمة حديثة متطورة تتيح بسهولة تناول عدد كبير       

ثم يتم فيمـا  .  ، حيث يخلق كل مصمم قاعدة البيانات الخاصة بتصميمه CAD/CAMكام/ نظام واحد للكاد

  .بعد تداول المعلومات وتبادلها بين المصممين وبعضهم

ـ  ويقوم الحاسب اكن بتخزين التصميمات والرسومات عن طريق حفظ بيانات واقعية محددة ألبعاد وأم

وخواص الجزاء، أو األجزاء المصممة، وذلك أثناء عملية التصميم أول بأول، وباستخدام هذه البيانـات               

  . يمكن للمصمم أن يقوم بأعمال التحليالت والحسابات الهندسية المعقدة واستخراج النتائج الخاصة بها

UN @ÝØ‘@óÏ@Ýöbç@ÊìämémbuŠ«ë@áîà–nÛa@pý†ß@Z@ @

ومات فى  الحاسب بشكل تتابعى سريع ومتنوع من خالل واحد من وحـدات     يتم إدخال وإخراج  المعل    

ولحاسبات اليوم القدرة على إدخال أشكال عديدة ومتنوعـة مـن           . إخراج وعرض المعلومات  .إدخال أو   

وفتح هذا التنـوع آفاقـا واسـعة السـتخداماته          . البيانات من سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة       

إدخال البيانات بشكل جرافيكى تصويرى مرئى أو بشكل صوتى مسموع كالموسـيقى            وتطبيقاته فسهولة   

وال ينقص هـذه    . فى أشكالها التناظرية مختلفة، وهى أمور كانت تستغرق أياما بدون استخدام الحاسبات           

  .اآلن إال إيجاد القدرة للحاسبات على استيعاب ما تعنيه اإلشارات والبيانات والتعامل معها بشكل منطقى
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.  هو مجرد الحصول علي صورة مطبوعة من الحاسـب         -إلى وقت قريب جدا   -لقد كان األمل الوحيد   

أصبحت جودة هذه الصورة وسرعة الحصول عليها معيار تقييم أى نظام  تصميمى أو جرافيكى يستخدم                

وال يقتصر اليوم شكل المخرجات علي الطباعة علي الورق وإنمـا يمكننـا أن نحـصل علـي                  . الحاسب

رجات فى أشكال مرئية واسعة المدى عالية الجودة وبأعداد كبيرة من النسخ بسرعة متناهية ودقـة                مخ

  .شديدة

 بل وقد أتاحت التكنولوجيا المعاصرة المتقدمة فى مجال االتصاالت التي تواكب بشكل مستمر تطـور            

بح وصول التصميم   الحاسبات إمكانية نقل المخرجات من مكان إلى آخر من خالل شبكات المعلومات فأص            

أو المنتج الذى ينشأ عنه إلى أى موضع من العالم مسألة ثوان معدودة مما مكن المنتجين والمستهلكين                 

فى أرجاء العالم من التعرف على والتعامل مع منتجات وأفكار ومقترحات تصميمية لم ترى النور إال من                 

  .عهمبضع ثوانى فى أماكن تبعد مئات اآلالف من األميال عن مواق

@bîãbq@Záà–½a@pa‰†Ó@áÇ…Z@ @
QN òí‰bØniüa@pa‰†ÔÛa@áÇ…Z@ @

على الرغم من قصور قدرة الحاسب على االبتكار أو اإلبداع وارتباطها بما يتوفر من المعلومات، إال                

أنه أداة جيدة للغاية الستثارة اإلحساس باالبتكارية ويتيح الفرصة للمصمم أن يركز جهوده على العمـل                

ى وان يكون اكثر إنتاجية باإلضافة إلى زيادة فرصة تناول البـدائل والحلـول المختلفـة                الذهنى اإلبتكار 

لمشكلة التصميم بسرعة اكبر إلى حد كبير من سرعة تداولها يدويا وبالتالى فإن عامل التكلفة يكون فى                 

فالمقارنـة  . باإلضافة إلى ذلك فإنه يدعم وينمى بقوة قدرات االبتكار لدى المصمم البشرى           . ادنى درجاته 

بين عدد مبتكرات البشرية قبل ظهور الحاسب وعددها فى النصف األخير من القرن العشرين يكفى للحكم                

 أفكـار للمـصمم فرصـة كبيـرة لتولـد     بأن الحاسبات وغيرها من مظاهر التقدم التكنولوجى قد وفرت         

 التى تحقق   اإلبداعيةرسات  الوقت الكافى للمما  وحلول لم تطرق من قبل، كما وفرت له         ومقترحات وبدائل   

  . له قدرا عاليا من االبتكار 

RN òîäÐÛa@ñ¨a@áÇ…Z@ @

.  تعويض ضعف الخبرة الفنية الضرورية لدى الخريجين الجدد بتزويدهم بتقنيات الحاسب التصميمية           

فمهارات الرسم الهندسى وتلوين  وعرض المنتجات يدويا تكاد اليوم أن تختفى بعد أن حل محلها عمـل                  

فالرسـومات  . ب الذى وفر للمصمم جهدا هائال كان  يبذل فى اكتساب مثل هذه الخبرات وتطبيقها              الحاس

الهندسية والتفصيلية ثنائية األبعاد و استخدام إمكانات الرسم ثالثى األبعـاد المنظـور الفوتـوغرافى أو           

  .لنذر القليلقد أصبحت جميعا من بديهيات العمل بالحاسب وال يترك منها للمصمم إال ا. الهندسى

SN @áîà–nÛa@ò÷îi@õaŠqgáà–¶Ýçûß@Z@ @

على الرغم من أن الحاسبات  ترتبط دائما بتقليل اليد العاملة، حيث يمكن لمـصمم واحـد يـستخدم                   

  يتطلـب  لكن استخدام الحاسب فى التـصميم     .   والمساعدين مصمميند من ال  م عد االحاسب أن يقوم بمه   
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يجمعون مهارات الرسم والتعامل مع قواعـد البيانـات           وفنية متميزة  كفاءة علمية  ىوأيضا مصممين ذ  

 ولعل هذا يسهم بدوره  تدريجيا فى تكوين أفراد          . عالية ويجدون الوقت لكل هذا     ابتكاريهويملكون قدرات   

فى بيئة التصميم قادرين فى المستقبل القريب على مواجهة متطلبات البيئة والمجتمع المصرى، وبالتالى              

  . ولوجية والقدرة التنافسية العالية للمنتج المصرىأحداث التنمية التكن

TN áîà–nÛa@paÌnß@Éß@áÜÓdnÛa@ë@@òîÛbÈÛa@òãëŠ½a@ÏìmZ@ @

يمكن للحاسب باستخدام البرمجيات المناسبة التأقلم مع المشاكل التصميمية المختلفة والتعامل معهـا             

ير أسلوب ونمط واتجاهـات حـل       ثم وبتغيير هذه البرمجيات يتغ    . كأنما قد صمم لها وحدها دون غيرها      

فيمكنك أن ترى حاسبا قد كرس لكتابة تقارير التصميم باستخدام برنـامج            . المشاكل بسرعة وتوافق تام   

لمعالجة الكلمات فتحسب أن هذه هى المهمة الوحيدة للحاسب وما هى إال ثوانى ويتحول المستخدم إلـى                 

قرير فال يمكنك إال أن تظن أن الحاسب مـا هـو إال             برنامج آخر إلعداد الرسوم التوضيحية التى تلزم الت       

ثم ينتقل إلى بـرامج رسـوم التـصميم بالحاسـب           . جهاز معد لمعالجة الصور والرسوم فحسب وهكذا      

Computer Aided Draftingويـوفر  .  ليعد رسومه أو لالستفادة منها فى إعداد نماذجه المجسمة وغيرها

  .لهذا للمصمم أداة مرنة لم يعهدها من قب

brÛbq@Z@òî÷îjÛaë@òíŠ’jÛa@pbubzÜÛ@òibvnüa@ @
QN óßa†‚nüa@@ÕÏaìnÛaë@æbßþa@ÝßaìÇ@Ïìm@ @

األمان التى لم تعد اآلن مجـرد رأى  أو وجهـة            مستوى عالى من اعتبارات      بعض المنتجات تتطلب  

 فى  نظر لشخص وإنما هى تبنى وفقا لمعايير علمية وقواعد محسوبة تعتمد على كم هائل من المعلومات               

وهنا يأتى دور الحاسبات التى يمكنها إحـداث التوافـق بـين هـذه              . مجاالت عديدة من مجاالت العلم      

.  المعلومات وما يتناقض معها من معلومات خاصة بالخامات والعمليات اإلنتاجية واقتصاديات التـصميم            

سـتخدام، أن يحقـق    وظروف بيئة االHuman Factorsويمكن للحاسب باستخدام بيانات العوامل البشرية 

العديد من اعتبارات األمان سواء المتعلق منها باستخدام بشرى مباشر وغيـر مباشـر أو االعتبـارات                 

  . المتعلقة بحماية البيئة

RN @òîÐäÛa@pa‰bjnÇüa@ÏìmZ@ @

 وقد يكون الدافع الستخدام الحاسبات هو مجرد المساهمة فى اللحاق بركب التقدم وهو أمـر علـى                 

 يبدو مظهريا إال أنه قد يشكل للمصمم عامال من عوامل ترويج مـا يـصممه ويـصبغها                  الرغم من أنه  

وكم من إعالنات عن منتجات تتضمن      . بصبغة تشعر المستهلك أو التاجر بحداثة المنتج ومواكبته للعصر        

فـى أفـضل    -وإن شئنا الدقة فإن الحاسب      . أن هذه المنتجات قد صممها الحاسب وهو أمر غير صحيح         

  قد استخدم فى تصميم هذه المنتجات، ولكنها وسيلة الجذب اإلعالنى التـى تنـزع للمبالغـة                  -لاألحوا

  .لتحقيق رواج المنتج بأى ثمن

bÈia‰@Zñ†í†u@pbîãbØßgë@ñŒîànß@pa‰†Ó@Ïìm@ @
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QN õa…þa@òîÛeë@@‰aŠØnÛa@pbîäÔmZ@ @

ـ             راض والمـاكرو   هناك تقنيات أضافتها الحاسبات مثل منطق البرنامج متكرر االستخدام، عـام األغ

وقابليته للبرمجة وعمله  بشكل تلقائي من خالل البرامج المصممة          ) العمل التلقائي (والدوال وآلية األداء    

له إلى أن يطلب منه التوقف أو أن تنتهي البيانات المراد معالجتها دون تدخل من اإلنسان هى واحدة من                   

ى معالجة العمليات والبيانات المتكـررة فـى        كل هذه التقنيات تجعل استخدام الحاسب ف      . صفات الحاسب 

الممارسة التصميمية اكثر اقتصادا نتيجة أن الممارسات التى تتضمنها عملية إعداد تصميم ما من تخطيط     

. وتحليل أو معالجات شكلية تجرى مرة واحدة ثم تطبق فيما بعد على أية تصميمات أو منتجـات جديـدة    

 يصبح للحاسب أيضا قدراته على التجاوب والتفاعل وتقديم النقـد           وباالستفادة من نظم الذكاء الصناعى    

والتفسير كما يصبح له أيضا القدرة على تبين العمليات المتكررة والتعامل معها بنفس المنطق الذى اتبع                

  .   المتوفرة لبرامج معالجة الصور المعروفة مثاال جيدا لهذا Filtersولعل المرشحات . من قبل

RN @òîàÜÇ@kîÛbcáîà–nÛa@paÌnß@ñb×b@ñ†í†u@ @

تتيح الحاسبات إمكانية استخدام أساليب علمية وطرق رياضية جديدة لم يكن تطبيقها ممكنا من قبـل                

التى يمكن من خاللهـا محاكـاة متغيـرات التـصميم      Modeling  وخلق النماذجSimulationمثل المحاكاة 

و نظم المحاكـاة    . كن استخدامها لدراسة المشكلة   وظروف االستخدام وبيئته وتوليد نماذج غير مكلفة يم       

فى تصميم المنتجات بهذه القدرة واإلمكانيات توفر وإلى حد بعيد وسيلة رخيصة للحفـاظ علـى البيئـة                  

 وتطبيقها علـى    المحاكاةكما تتيح برامج    . وتجنيبها مخلفات النماذج المادية وتوفر نفقات التخلص منها       

 حلها قبل الـشروع     ق على احتماالت أعطال المنتج بعد التنفيذ  وأساليب        تعرف المسب للالتصميم المقترح   

  .اإلنتاجية أو على األقل التقليل منهافى العمليات 

SN @ÞbİÇc@æë…@òÜíì@paÐÛ@ÝàÈÛa@ïÜÇ@ñ‰†ÔÛa@ @

يستطيع الحاسب أن بعمل أربع وعشرين ساعة فى اليوم دون ملل، وإن كـان مـن المهـم تـوفير                    

وبالتالى فإن الحاسب يمكنه توفير الجهـد اليـدوى والعقلـى            .  رار وعند اللزوم  الصيانة الالزمة باستم  

المستلزم ألداء العديد من  المهام فى العملية التصميمية ليتوفر للمصمم طاقـة ووقتـا اكبـر لإلبـداع                   

  . واالبتكار

TN @òîÛbÈÛa@åíŒ‚nÛa@ñ‰†Ó@ @

ميات كبيـرة مـن البيانـات       يتميز الحاسب بالقدرة علي خلق وتخزين ومعالجة، وتسليم وعرض ك         

كما أن له قدرته الفريدة . فى زمن قصير جدا، وهي ميزة تخدم متطلبات العصر والمعلومات بكفاءة عالية

فى الوصول واالسترجاع العشوائي للبيانات المختزنة من أى موقع فى الذاكرة أو وسائط التخـزين فـى      

تابع التى يمارسها المصمم والتي تستلزم وقتـا  زمن متساوى تقريبا تجعله يختلف عن طريقة البحث المت  

  . وجهدا كبيرين

ويزداد يوما بعد يوم حجم الصور والنصوص التي يمكن أن يختزنها الحاسب سواء بداخلـه حـين                 
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وتقل أيضا يوما بعد يوم الحيز الذى يحتاجـه  . التعامل معها أو خارجه كتخزين مؤقت لحين الحاجة إليها    

فأصبح من الممكن اليوم تخزين مئات اآلالف مـن       . ن وتنقل من مكان إلى مكان     كم من البيانات لكي تخز    

 التى قد يحتوى قرص واحد منهـا لـيس فحـسب علـى              DVDالصور فى قرص واحد من أقراص الـ        

النصوص المقروءة وإنما على أفالم وصور وأصوات وموسيقى قد يتطلبها عـرض التـصميم بـشكل                

القدرة على الوصول إلى اكبر حجم من المعلومات واسترجاعها فـى           وبهذا يكون للمصمم    . تفاعلى مؤثر 

   .أي زمن شاء

لقد كانت سعة التخزين فى الحاسبات تقدر إلى زمن قريب بالكيلو بايت ثم بالميجابايت حتى أصبحت                

وإذا ما عرفنا المساحة الهائلـة التـى        ) Gigabytesجيجابايت  (اليوم تقاس بآالف الماليين من الحروف       

جها الصور بالذات عند تخزينها فى الحاسب ألدركنا على الفور أهمية هذا التطور المذهل فى سـعة                 تحتا

  .تخزين الحاسبات

bßb@Zòîubnã⁄a@òîÜàÈÛa@óÏ@kb§a@Œî·@ @
QN @ñ†ÔÈ½a@áÄäÛaë@@pbvnä½a@áîà–m@ @

ارات التى قد    الحسابات الفنية لتصميم المنتجات المعقدة يتطلب تناول كم هائل من المعلومات واالعتب           

تستلزم إعداد نظام األرشيف الفنى للتصميمات، كما تتـضمن حـسابات مقاومـة الخامـات للـضغوط                 

الميكانيكية والتحميل واإلجهادات باإلضافة إلى حسابات كميات ونوعيات الخامات وعمل الجداول الخاصة            

ـ   . بذلك يش والرقابـة علـى جـودة    كما أنها قد تتطلب استخدام أساليب مستحدثة ومتقنة ألجـراء التفت

وتتطلب أيضا االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة التى فرضت استيعاب سرعة استخدام            . المنتجات

الحاسب فى التعامل مع الرسوم والحسابات الفنية المطلوبة وتبادلها سواء مع العمـالء أو مـع إدارات                 

  الشركة المختلفة

RN …ìu@´¤ë@Šíìİmë@Ýí†Èmë@õbäi@òÛìèwnä½a@@ñZ@ @

فعند عملية التصميم يحدد المـصمم      . تبدأ العمليات اإلنتاجية لمنتج ما مبكرا جدا فى مراحل التصميم         

العناصر التى سيتعامل معها والرموز األجزاء القياسية التى سيتداولها، ثم يخزنها لتكـون دائمـا فـى                 

 رسم جديد أو تـصميم جديـد،        متناول المصمم، يسترجعها فى أى وقت بسرعة فائقة ليستخدمها فى أى          

ومن ذلك فأن عمل أرشيف للرموز واألجزاء والتكوينات السابقة االستخدام أمر ضرورى لمـصمم جيـد                

مثل هذا األرشيف هو شكل من أشكال قواعد البيانات المحـدودة التـى تـوفر للمـصمم                 .  ولنظام فعال 

األجـزاء   إنشاء مكتبة من رسـومات       إن إمكانية . مرجعية مدروسة تسهل  بناء وتعديل وتطوير المنتج       

 فى شكل قواعد بيانات يسهم أيضا والى حد بعيد فى إيجاد معايير              ما خاصة بمنتج الالتصميمية  والحلول  

المنـتج  قـة   بمطاكما ان  سهولة استخدام قواعد البيانات  هـذه فـى إعـداد               . لتحسين جودة اإلنتاج    

 إلى منتجات مثالية قد اصبح فـى متنـاول حتـى            قياسية على أكمل وجه ومن ثم الوصول      الللمواصفات  

  . المنتجين وأقلهم استثمارا فى مجال الحاسبات
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SN …‰aìàÜÛ@Ýrßþa@âa†‚nüaZ@ @

يتيح الحاسب  إمكانية ترشيد استخدام الموارد من الخامات والمكونات  والطاقات المتاحة والمطلوبة              

 البيانات الموجودة لديه عن كافـة أجـزاء         فيمكن له من خالل قاعدة    .  للتصميمات الهندسية والصناعية  

منتج ما، أن ينتج قوائم الخامات وقوائم مراقبة الجودة وأساليب االختبار ومعداتها، واألكثر مـن ذلـك                 

استحداث برامج تراقب التداخالت بين األجزاء وتحلل الهياكل وتحلل المـساحات والحجـم واألوزان ألى               

 أثناءفى  الخامات  التى قد تطرأ على     ب حساب األحمال واإلجهادات     كما يمكن للحاس  .  منتج تحت التصنيع  

. مراجعتهـا حيث يمكـن     وإظهار تأثيرها على الجزء المصمم،       التشغيل أو عند االستخدام الفعلى للمنتج     

ممـا  األعلـى    اإلدارىسواء من قبل المستوى     اإلنتاجية  لألفكار  وتتاح هنا فرصة جيدة للتقييم المباشر       

كل هذه اإلمكانيات تتيح    . ل تجنب مشاكل تتعلق بالتشغيل والخامات والمكونات قبل التنفيذ        يجعل من السه  

  .منتجا اقتصاديا ليس فحسب فى خاماته وعملياته اإلنتاجية بل وفى أساليب التسويق أيضا
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@kb§aë@áà–½a@´iZ@ @
 هـذه المقارنـة     يعرض الجدول التالى مقارنة بين قدرات كل من المصمم والحاسب ويمكن مـن خـالل              

الوصول إلى انه يكون من األفضل إلى حد كبير إيجاد نوع من التفاعل بين الحاسب واإلنسان فى أثنـاء                   

العملية التصميمية ألن ما يملكه الحاسب من قدرات وتميز فى بعض عناصر العملية التصميمية يكمل ما                

جاز تصميم لمنتج افضل فى اغلب الحاالت       يملكه اإلنسان من قدرات ابتكاريه وعقالنية تمكنهما معا من إن         

.  
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áîà–nÛa@óÏ@kb§bi@ñ…bÐnüa@pbÓìÈß@ @
 الكاملة بالحاسب فى التصميم ومنها ما يـرتبط         يواجه المصمم عدد من المعوقات التى قد تقيد االستفادة        

  .بالمصمم نفسه أو بتنظيم العملية التصميمية إال أن أهمها الصعوبات التقليدية التى تواجه أى نظام جديد

†í†u@âbÄã@ôc@éuaìm@ónÛa@@òí†îÜÔnÛa@pbiìÈ–Ûa@@Z@ @
تصميم المنتجـات  هـى       فى إدارات    CADالصعوبات التى تواجه المصمم عند البدء فى استخدام برامج          

 OFFICE العمـل الممـيكن    عادة نفس الصعوبة التى تواجه العمل المكتبى اليدوى عنـد تحويلـه إلـى   

AUTOMATION  فقد يواجه المصممين بعض أو كل الصعوبات التالية:  

الكم الهائل من الرسومات الموجودة بالفعل فى شكل أرشيف فنى أو هندسى يكون مطلوبا إدخالهـا                 •

  . اسب وحفظها على وسائط تخزين مناسبة مما يستغرق وقتا طويالفى الح

البطء الشديد فى عمل المصممين فى التعامل مع الحاسب مع بداية عملهـم معـه بـرغم مـا قـد                 •

يحصلون عليه من دورات مكثفة قد يدفع بعضهم مرة أخرى إلى العودة إلـى اسـتخدام األسـلوب                  

  . ات المطلوبة لهاليدوى سواء بالنسبة للتصميم أو الحساب

عدم إدراك بعض القيادات اإلدارية لمدى صعوبة البـدء فـى اسـتخدام الحاسـب فـى التـصميم                    •

  . واستفساراتهم الدائمة المتسرعة عن جدوى استخدام الحاسب والنتائج المطلوبة منه أسرع وقت

ألمـر الـذى    عدم وجود برامج كافية فى تصميم المنتجات بالمعنى الذى قد يكون فى ذهن المصمم ا               •

  . يشكل صعوبة بالغة أمام مستخدمى الحاسب اآللى فى هذا المجال

áà–½bi@òÔÜÈn½a@pbÓìÈ½aZ@ @

الحاسبات بكفاءة فالعمـل فـى التـصميم باسـتخدام      المصممين على استيعاب نظم عدم قدرة بعض •

مر والحصول على هذا المصمم اليـوم لـيس بـاأل         . الحاسبات يحتاج إلي المصمم المؤهل المتمرس     

الصعب لكن االنتقاء الدقيق من بين ممارسى التصميم بمساعدة الحاسب يتطلب ما هو اكثر من نظرة                

عابرة أو مقابلة شخصية سريعة و إنما يتعدى األمر إلي ضرورة اعتبار هـؤالء جـزء مـن نظـام                    

  .تصميمى متكامل

لوكه مسلكا غير منهجى المصمم عند التعامل مع الحاسب وهو ما يرجع غالبا لس بطأ أداء واستجابات •

  . ما لديه من مدخالت فى التعامل مع

استخدام الحاسب فى غير مواضع تميزه أو إدخاله فى عمليات ال مبرر لها والتى يمكن أن يقوم بهـا                    •

  .المصمم بشكل أسهل

  .عدم اإللمام بالبرامج واألدوات األساسية لالستفادة من الحاسب بشكل كامل •

òîàîÄänÛa@pbÓìÈ½aZ@ @

  : عدد من المعوقات التنظيمية التى تمنع أيضا االستفادة الكاملة بقدرات الحاسب فى التصميم منهاهناك



١٣  

  

الحاجة إلي إحداث تغييرات جذرية فى نظم العمل فى وحدات التصميم سواء كانت مكاتب تصميم فـى                  •

تم اسـتيعاب  ي فال يمكن أن .دور نشر أو حتى فى معاهد تعليم التصميم الستيعاب الحاسبات مصانع أو

بمجرد توفير هذه الحاسبات وإنما يتطلب األمـر إجـراء بعـض     الحاسبات ضمن أى وحدة للتصميم

و يجد مثل هذا التغيير مقاومة من جانب مجموعات مـن المـصممين             . التعديالت على النظم القائمة   

سـب ال يمكـن ان      تقاوم استيعاب الحاسبات إليمانها بقدرة اإلنسان اإلبتكارية واإلبداعية وبـأن الحا          

يضيف جديدا إليها وأن شكل مخرجات الحاسب ال يمكن تصنيفها ضمن نوع من األنواع المألوفة من                

الفنون ومجاالت التصميم وقد يكون لهؤالء الحق فى بعض ما يدعونه ولكن علـيهم أن يتـذكروا أن     

  .هذا هو ذاته ما قيل عن الكاميرا والصور الفوتوغرافية عندما ظهرت

ويندرج هنا .  مقارنة بنظم التصميم التى تستخدم المصمم البشرى وحده تكاليف نظم الحاسباتارتفاع  •

العديد من بنود اإلنفاق التي تتضمن تكاليف تجهيز وإعداد المكان الذي سيوضـع فيـه الحاسـبات،                 

باإلضافة إلى تكاليف شراء الحاسبات نفسها وتكاليف صيانتها الدوريـة و تكـاليف شـراء بـرامج                 

  . تصميم وتدريب المصممين عليها وتغيير نظم العمل الستيعاب الحاسبات ال

التطور السريع فى تكنولوجيا الحاسبات األمر الذى يتيح حال لمشاكل جديدة فالقدرة على حل المشاكل                •

  .القديمة المستعصية قد اصبح ميسورا اليوم بازدياد كفاءة الحاسب وسرعته وسعة تخزينه

 أعطال و فترات توقف إجبارى للحاسبات والعاملين عليها ألن احتماالت حدوث لةالحاجة إلي نظم بدي •

أمر وارد، لذا فإنه من الضرورى إلى حد بعيد وجود نظام بديل لمساندة النظام القائم لمجابهة مشاكل                 

تلف البيانات أو توقف الحاسبات وليحل محل الحاسب فى العمل إذا مـا طالـت فتـرات التوقـف أو                   

وقد تكون العودة إلى نظم التصميم والرسم اليدوية هى البديل المنطقى ،            . ألعطال مستديمة أصبحت ا 

ولكنه مهما كان شكل هذا البديل فإنـه سـوف يـشكل عبئـا     . ولكن قد يأخذ النظام البديل شكال آخر      

اقتصاديا، مما قد يعطى الفرصة لمعارضى الحاسبات فى إثبات وجهـة نظـرهم فـى عـدم جـدوى                   

  . وفشلها فى تحقيق األهداف المطلوب تحقيقهاالحاسبات 

kb§bi@áîà–nÛa@áÄã@óÏ@áà–½a@pbjuaëZ@ @
  :على ذلك كان على المصمم المستخدم للحاسب ما يلى 

إقناع المستويات اإلدارية األعلى بمدى صعوبة البدء فى استخدام الحاسب فى التـصميم وأن الـزمن                 •

من خالل عمله الجيد إقناعهم بالحاجة إلى إجراء بعض         كما يكون عليه    . كفيل بحل مثل هذه الصعوبة    

  . التعديالت على النظم القائمة لضمان االستيعاب الكامل لنظم الحاسب

  .إيجاد المبررات االقتصادية لشراء نظم التصميم بالحاسبات برغم ارتفاع تكاليفها •

وتقدم شبكة االنترنيت   . مناسبةتوفير البرامج المناسب لعمليات التصميم المختلفة أو إيجاد البدائل ال          •

  .مصدرا عظيما لحل مثل هذه المشكلة

توفير البيانات واالستجابات للحاسب وأن يحصل على النتائج فى أسرع وقت دون تأخير لالسـتفادة                •
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  . من سرعة الحاسب بحيث ال يجعلها تضيع هباء

 فيما يمكن أن يقـوم هـو        عدم استخدام الحاسب فى غير المواضع التى يتميز فيها أو االستفادة به            •

  . به بشكل أفضل-أى المصمم–

عدم ممارسة التصميم بالحاسب بدون  استيعاب كامل لهذه النظم وأن يعد نفسه جـزءا مكمـال ألى            •

    .نظام تصميمى باستخدام الحاسب

وعلى ذلك فيجب عليه أن يوجد الوسـائل  . أن يعلم دائما أن الرسم ما زال هو لغة المصمم األساسية  •

  . ى تكفل له وصف مشكلة التصميم باستخدام هذا األسلوب الذى يجيده افضل من غيرهالت

أنه تبعا لإلمكانات المتاحة أمامه عليه أن يحصل على أفضل التصميمات التى تتفوق على ما يمكـن                  •

  . ويبرهن على جدوى استخدام هذا الجهاز. عمله يدويا

ن وسيط ثالث، لتحقيق عنـصر المـشاركة بـين          التعامل مع أجهزة الحاسبات ومعداتها مباشرة دو       •

الحاسب والمصمم حيث يستخدم كال من المصمم والحاسب أفضل ما لديه مـن إمكانـات وتفـوق                  

  .أحدهما على اآلخر قد يعطى نتائج غير مقبولة

لمجابهة مشاكل تلف البيانات أو توقف الحاسبات لتحل محل الحاسب فى العمـل   إيجاد النظم البديلة •

  . الت فترات التوقف أو أصبحت األعطال مستديمةإذا ما ط

عدم اللجوء إلى استخدام األسلوب اليدوى سواء بالنسبة للتصميم أو الحسابات المطلوبة فيما يمكن               •

  . للحاسب أن يقوم به

مواجهة العناصر المقاومة للتغيير بمنطق علمى وأساليب هادئة وعدم الخوض فى خالفـات حـادة                •

  . قد ال يتوفر له وسائل اإلقناع لقلة حيلته أو ضعف إمكانياتهألنه فى بداية العمل

مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا الحاسبات مما يمكنه من حل العديد من المـشاكل القائمـة أو                  •

  .المستقبلية
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