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 الملخص:

 التصمیم مجال فیها بما الحیاتیة المجاالت کافة فی هائلة ثورة الرقمیة التکنولوجیا عالم فی المتالحقة التطورات أحدثت

 لمعلوماتا لتکنولوجیا الجدیدة التطبیقات من کثیرا   ظهرت التقنیة لهذه والمستمر الهائل التطور ومع الداخلى،

 فى وحتى والترفیه، واللعب والعمل المعیشة إسلوب تغییر فی وساهمت حیاتنا فی کبیر تغییر فأحدثت. واالتصاالت

 فروع کبقیة خلىوالدا المعمارى التصمیم علوم منها واستفادت الحیاة، مناحى کل فى الکبیر األثر لها وأصبح التفکیر،

 مکان بأنه فُیعر الطبیعى المسکن کان أن فبعد الماضى، أفکار وتبدلت الداخلى التصمیم تکنولوجیا فتطورت العلوم،

 المسکن تقنیة ظهرت لقد. واالتصال والتسوق للعمل مکان المسکن أصبح الطعام، وتناول واالستمتاع واالسترخاء للراحة

 التطبیقات، من دیدالع األنظمة لهذه وأصبح والتکنولوجى، العلمى للتطور مباشرة کنتیجة العشرین القرن نهایات فی الذکى

 ذلک أثر وقد" الرقمیة المعلومات ثورة" مثل مختلفة مجاالت فى التطور هذا إتجاهات عن تعبر مصطلحات ظهرت کما

 ضمن الذکی مسکنال فظهر یتضمنها؛ التی المختلفة واألنظمة بنائه تقنیات فی التطور بجانب المسکن، داخل األنشطة على

. والعشرین لواحدا القرن فی المسکن عمارة تنتظر کبیرة لتطورات بدایة اعتباره یمکن الذی بالشکل الذکیة، المبانی نمط

 فیما تتواصل أصبحت فاألجهزة الحیاة، مکونات جمیع بین سهل التواصل جعلت والتى اإلنترنت شبکة تقنیات إنتشار ومع

 حول مینالمستخد راحة بهدف المنازل تطویر وتیرة وتسارعت اإلنترنت، شبکة طریق عن األوامر بعض وتتلقى بینها

 وجه على نفسه لالمنز ذکاء ولیس عام، بشکل للمنزل المکونة األجهزة ذکاء بسبب جاء الذکیة المنازل ومصطلح العالم،

 مجالها، فى ممکنةال اإلمکانیات کافة إستکشاف بعد یتم لم التى الواعدة االتجاهات أحد یمثل الذکى المسکن إن. الخصوص

 سهنف الوقت فى وتحقق متعددة، ونواحى جوانب من ومتمیز مناسب معیشى نمط توفیر على تعمل أن یمکن والتى

 المستخدمین، خدمی المأمولة بالصورة االتجاه هذا تطویر أن فى تکمن البحث هذا أهمیة فإن التشغیل، تکلفة فی االقتصاد

 القیمة زیادة على التقنیة هذه تعمل کما التشغیلیة، التکلفة من ویقلل إقتصادیة وفرة یحقق معیشى نمط توفیر على ویعمل

 االستدامة، صائصبخ بتمیزها المساکن هذه فیها تقام التى البیئة یخدم فانه أخرى جهة ومن المساکن، هذه لمثل المضافة

 رالوف یهتوج وامکانیة بالدولة، للطاقة العامة الموارد استنزاف تقلیل على االیجابى بالتأثیر الدولة على تأثیره یمتد کما

 .أخرى تنمویة محاور فى الناتج

 :كلمات مفتاحية

 .قنیات االتصالت -تطبیقات إلكترونیة  –المالمسة  –التحكم  –التصمیم الذكى  -المنزل الذكى
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Abstract: 

The latest developments in the digital world have revolutionized all aspects of life, including 

interior design; and with the huge and continuous development of this technology, many new 

applications of ICT have emerged. It has made a big change in our lives and contributed to 

change the way of living, work, play, entertainment, and even thinking, and has a great impact 

in all aspects of life, and benefited from the science of architectural and interior design like 

other branches of science, developed interior design technology and changed the ideas of the 

past once known as a natural place to rest, relax, enjoy and eat, it became a place for work, 

shopping and communication. Smart home technology emerged in the late twentieth century 

as a direct result of scientific and technological development. These systems have many 

applications. Its construction techniques and the different systems it contains the smart 

dwelling appeared within the pattern of smart buildings, in a way that could be considered the 

beginning of major developments awaiting the architecture of the dwelling in the twenty-first 

century. With the improvement of Internet technologies, which made communication easier 

between all components of life, the devices are communicating with each other and receive 

some orders via Internet, and the pace of development of homes for the convenience of users 

around the world. The term smart home is due to the intelligence of home-made devices in 

general, and not the intelligence of the home itself in particular. Smart housing is one of the 

most promising trends that have not yet been explored all the possibilities in its field, which 

can work to provide a suitable and distinctive lifestyle in many aspects and at the same time, 

while achieving economy in the cost of operation, the importance of this research is that the 

development of this trend, as hoped, serves users. It works to provide a lifestyle that achieves 

economic abundance and reduces the operational cost. This technology also increases the 

added value of such housing. On the other hand, it serves the environment in which these 

housing is built by its characteristics of sustainability, and its impact on the state has a 

positive impact on reducing depletion. Public energy resources in the country, and the 

possibility of directing the resulting savings in other developmental axes. 

Keywords: 

Smart home - smart design - control - contact - electronic applications - communication 

technologies. 

 المقدمة

العصر یسمى عصر التكنولوجیا المتقدمة، حیث أصبحت األمم تقاس بمدى معرفتها بالتكنولوجیا المطورة والتى إن هذا 

ُتعرف )بتكنولوجیا اإلتصاالت( وأصبحت جزءا  مهما  فى حیاتنا الیومیة، وتعد سمة من سمات العصر، حیث تسابقت 

االتوماتیكى، وأفرز هذا التطور عن العدید من األنظمة  الدول المتقدمة فى منتصف القرن الماضى بتطویر أنظمة التحكم

التكنولوجیة، ومنذ ذلك الحین تطورت العدید من أسالیب التكنولوجیا وتحولت إلى التحكم بالمالمسات الذى یعرف بالتحكم 

الصناعى، التحكم الكهرومغناطیسى، والتحكم النیوماتیكى، والتحكم الهیدرولیكى والكهروهیدرولیكى، والتحكم اإللكتروني 

ومع التطور الهائل والمستمر لتكنولوجیا االتصاالت ظهرت كثیرا  من  بالمیكرونى الصناعى، ثم أخیرا  التحكم المبرمج،

التطبیقات الجدیدة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. فأحدثت تغییر كبیر في حیاتنا وإسلوب المعیشة والعمل واللعب 

ر، وكانت القوة الدافعة لعملیة التغیر هذه هى التطورات التى طرأت على مصادر القوة فى والترفیه وحتى فى التفكی

صناعة التقنیات واالتصاالت، وهو ما یسمى بالثورة التكنولوجیة التى كان لها األثر الكبیر فى كل مناحى الحیاة، وأسهمت 
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داخلى كبقیة فروع العلوم، فتطورت تكنولوجیا فى تغییر مفهوم المعیشة واستفادت منها علوم التصمیم المعمارى وال

التصمیم الداخلى وتبدلت أفكار الماضى، فبعد أن كان المسكن الطبیعى ُیعرف بأنه مكانا  للراحة واالسترخاء واالستمتاع 

 وتناول الطعام، أصبح المسكن مكانا  للعمل والتسوق واالتصال، وأفرزت هذه التقنیة المنزل الذكى الذى یمثل أحد

االتجاهات الواعدة والتى لم یتم بعد استكشاف كافة اإلمكانیات الممكنة فى مجالها، فقد أسهمت في توفیر نمط معیشى 

مناسب ومتمیز من جوانب ونواحى متعددة، وتحقق فى الوقت نفسه االقتصاد في تكلفة التشغیل، كما یمتد تأثیره  اإلیجابى 

مة للطاقة، وتوجیه الناتج منها فى محاور تنمویة أخرى. لقد أسهمت هذه التقنیة على الدولة بتقلیل استنزاف الموارد العا

على المرونة فى حیاتنا الحالیة والمستقبلیة؛ لذا كان من الضرورى تغییر مفهوم التصمیم الداخلى لمواكبة التكنولوجیا 

 المعاصرة لتحقیق المعیشة التفاعلیة داخل المنزل.

 مشكلة البحث:

ترفیه، عا  من اللذكى نواتلك الثورة على تكوین المنزل فى كثیر من مجتمعاتنا العربیة، واعتبار تقنیات المنزل إغفال تأثیر 

مة ة فى مالءد كبیرأو مما یقع خارج نطاق الواقع الملموس، رغم أن هذه المنازل آخذة فى االنتشار مع ما حققته من فوائ

رخص فى وقبلیة تكلفة التشغیل والصیانة، وما ینتظرها من تطورات مست الحیاة داخلها. بجانب قدرتها على التوفیر فى

 التكلفة.

 أهمية البحث:

اخلى، تصمیم الدجال الأحدثت التطورات المتالحقة في عالم التكنولوجیا ثورة هائلة في كافة المجاالت الحیاتیة بما فیها م

ل ول باستغالذه الدهامة وتوفیر راحة القانطین بها اهتمت ومع اهتمام الدول بتطویر المنازل بهدف توفیر الطاقة واالستد

 التكنولوجیا الذكیة في التصمیم الداخلى للمسكن ألنها تحقق اآلتى:

معوقات عن ل والسهولة التعامل والتحكم باألجهزه اإللكترونیة في المنزل عن بعد وإیجاد الحلول للعدید من المشاك -

 .اإلنترنتطریق شبكات 

تمثلة في ة المأصبح مكانا  للعمل والتسوق واالتصال؛ لذلك كان لزاما  معرفة األنظمة اإللكترونی مسكن المستقبل -

 التطبیقات التى تتمیز بالسرعة والكفاءة العالیة لتحقیق راحة المستخدمین.

 هدف البحث:

 .والجهدمواكبة التغیرات المتسارعة الذي تساعد المستخدم في خفض التكلفة والوقت  -

ظمة ى هذه األنعرف علتطور التتقنیة الذكیة وتطبیقاتها واستغاللها في التصمیم الداخلى للمنزل المعاصر، والتاستثمار  -

 ومكوناتها، وطرق تفاعلها مع المستعملین من أجل تحقیق أداء أفضل لهم.

 حدود البحث: 

 تكنولوجیا التطبیقات الذكیة المستخدمة في التصمیم الداخلى للمنازل الذكیة.

 ية البحث:فرض

 وهي أن المسكن الذكي یمكن أن یمثل نموذجا  للمسكن المثالى المالئم فى القرن الحالى.

 منهجية البحث:

 لبحث.رفیة لولتحقیق أهداف البحث یستخدم البحث المنهج الوصفى التحلیلى للوصول إلى نتائج تزید من القیمة المع
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 الدراسات السابقة:

  وانعكاسها على آلیات المبانى الذكیة""الثورة التكنولوجیة 

 .م2004ندسة القاهرة ه -سم الهندسة المعماریة ق -سالة ماجستیرر -الصادق محمد حالوة

  "التطور التكنولوجى كمدخل لعمارة القرن الواحد والعشرین" 

 دراسة تحلیلیة لتأثیر التكنولوجیا المتقدمة على العمارة في مصر

 .م2004ندسة القاهرة ه -سم الهندسة المعماریةق -اةرسالة دكتور - -محمد عصام الدین على

 .العمارة الذكیة أطروحات بین النظریة والتطبیق" من منظور الحفاظ على الطاقة المستهلكة" 

 القاهرة.-م 2007لى التاسع مؤتمر االزهر الهندسى الدو -یوسف ساميعبیر 

 نانویة مدخل لزیادة كفاءة وتكامل المبنى الذكى""مواد البناء الذكیة وال 

 .م2015ال سعودیةلعربیة المملكة ا -امعة جازانج -أسعد أبو غزالة فرید،عالء الدین 

 لع ائدة مع مطة الس"العمارة المعاصرة والتكنولوجیا رؤیة نقدیة لتأثیر التكنولوجیة الرقمیة على التوجهات المعماری

 القرن الحادى والعشرین" 

 .م2013وال عمارةجلة أم القرى للهندسة م -لمملكة العربیة السعودیةا -كة المكرمةم –امعة أم القرىج -خالد هیبة

 "المساكن الذكیة نموذجا  للمسكن المیسر فى القرن الواحد والعشرین" 

 لهیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض.ا -م 2004دوة اإلسكان مارس ن -حث منشورب -محمد حسن نوبى

 وللوصول إلى الهدف المنشود يتم تناول البحث من خالل اآلتى:

 أوالً: الدراسة النظرية للبحث:

 ما هى المنازل الذكية؟ -1

صل فیما وات تتمع بدء استخدام تقنیات شبكة اإلنترنت جعلت التواصل سهال  بین جمیع مكونات الحیاة، فاألجهزة أصبح

ا لتطویر المنازل بهدف را ستخدمین حة المبینها وتتلقى بعض األوامر عن طریق شبكة اإلنترنت، وأصبح هناك توجه أیض 

فسه على نلمنزل حول العالم، ومصطلح المنازل الذكیة جاء بسبب ذكاء األجهزة المكونة للمنزل بشكل عام، ولیس ذكاء ا

افذه األجهزة المكونة للمنازل الذكیة، إما عن طریقة التحكم بها وجه الخصوص، وتتعدد أشكال وأنواع ه بجهاز  غالب 

ان خارج ى لو ككمبیوتر، وإما یكون عن طریق تطبیق یتم تحمیله على الهاتف، لیمْكن المستخدم من التحكم بالمنزل حت

ا ة للتحكم فیهمنزل بشبكة واحدفي تقدیم مفهوم تكامل وربط جمیع أجهزة ومعدات ال Smart Home المنزل، وبدأت تقنیة

 [1]بسهولة ویسر.

  ظهور تقنية المنزل الذكى: -1/1

وأصبح لهذه  لقد ظهرت تقنیة المسكن الذكى في نهایات القرن العشرین كنتیجة مباشرة للتطور العلمى والتكنولوجى،

طبیق هذه ة إلى تالمؤتمرات العالمیاألنظمة العدید من التطبیقات وظهرت أهمیتها كتكنولوجیا جدیدة، ودعت العدید من 

  ]6[التكنولوجیا لما لها من عائد مثمر على المستخدمین في حیاتهم وجمیع أنشطتهم وأیضا  على البیئة.

 تعريف المنزل الذكى: -1/2

فقت كن إتیة ولي بدایة الثمانینات لم تعط معظم الشركات الفنیة المتخصصة في هذا المجال تعریفا محددا  للمبانى الذكف -

 على أنها منظومة متكاملة مكونة من:

- Building Management - Business Support Systems 

- Office Automation - Video Systems 
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- Telecommunications - Audio Systems 

- Space Management - Security Systems 

- Maintenance Planning - Redundancy Systems 

بنى الذكى على أنه: "المبنى م تم تعریف الم1985ؤتمر الدولى للمبانى الذكیة في مدینة تورونتو في مایو عام وفى الم -

 [13] ".یجمع بین اإلبداع والتكنولوجیا والمهارة اإلداریة الذيالذكى هو المبنى 

وفر بیئة ی الذيعریف معهد المبانى الذكیة في الوالیات المتحدة األمریكیة: حیث عرف المنزل الذكى بأنه: "المبنى ت -

 ".منتجة وفعالة وتحقیق أقصى استفادة من الخدمات والعالقات المتبادلة بینها مع تحقیق وفرة اقتصادیة

مبنى الذكى على بتعریف ال Building Owners and Managers Association (BOMA)كذلك قامت جمعیة  -

 لومات".ادل المععلى تطبیقات تكنولوجیة، بحیث تستفید هذه التطبیقات من بعضها عن طریق تب یحتوي الذيأنه: "المبنى 

یوتر مبأنظمة الك وفق ا لرابطة المنازل الذكیة البریطانیة، فإن المنزل الذكي هو: دمج العدید من األدوات المستخدمة فيو -

ن مبالشبكات المنزلیة من أجل تحسین نوعیة المعیشة. والبیوت الذكیة هي واحدة Smart Home Systems فى 

كن الذى و المسالمجاالت ذات األولویة لالتحاد األوروبي كعنصر موفر للطاقة، وبالتالى أصبح مفهوم المنزل الذكى ه

التكییف وضاءة ه والتحكم في األنظمة التى یحتوى علیها، كاإلتستخدم فیه أنظمة إلكترونیة خاصة في تشغیل بعض أجزائ

د قنیات. فقم من توالتهویة واألمن، والطاقة وغیرها؛ لذلك فإن درجة ذكاء المسكن تتوقف على مقدار ما یحقق وما یستخد

 التشغیلیة له. ءات( فهذا یسهل من عملیة اإلجرا1یكون المنزل الذكي جزءا  من مجمع سكنى ذكى أو فى مدینة ذكیة )شكل

 
 الذكية المدينة من وحدة كونه نفسه الذكي المنزل سياق يوضح( 1) شكل

حیث تعمل البیئة بكاملها داخل منظومة واحدة، فالمنزل الذكى یشبه المدینة الذكیة، إن ثورة تقنیات االتصال واإلنترنت 

  [7] تقنیة المنازل الذكیة في العالم مستقبال .ستؤدى إلى انتشار مفهوم المنزل الذكى بل وتعمل على زیادة تحسین 

 تطور المنزل الذكى: -2
( أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیا فى ذلك (Philip Johnsonفي بدایة التسعینیات استخدم المعماري فیلیب جونسون 

 Smart Houseمساكن الذكیة الوقت فى عدة مباٍن بنیویورك، ثم تطور بعدها هذا المفهوم من خالل المباني المؤتمتة، وال

م قدم كل من العالمین شایا یربرغاد وبول 1993. وفى عام High-Tech Buildingومبانى التكنولوجیا المتقدمة 

( نهجا  جدیدا  لتصمیم منزل ذكي یعتمد على االستشعار بالصوت Chaya Yerrapragada and Paul S Fisherفیشار)

( من Peter Leijdekkers, et alقدم العالم "بیتر" وآخرون ) م2007بتلقى األوامر الصوتیة فى بیئة المنزل، وفى 

الهواتف الذكیة  جامعة سیدنى للتكنولوجیا نظاما  للمنازل الذكیة لرعایة كبار السن والمصابین بأمراض مزمنة، باستخدام
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وأجهزة االستشعار عن ُبعد وخوادم اإلنترنت؛ وذلك لوصف سلسلة من السیناریوهات لمراقبة الرعایة الصحیة لهؤالء، 

فأصبح التحكم عن بعد في جمیع األجهزة المنزلیة والمتابعة أمرا  یسیرا  بعد تطور العدید من تطبیقات تكنولوجیا المنزل 

  [4] (.2" التى أسهمت بشكل كبیر في العدید من الخدمات )شكل Wi Fiالذكى وشبكة االنترنت "

 
 الذكى المنزل خصائص جميع في بعد عن التحكم لعملية توضيحى رسم( 2 شكل)

 

 م الذكى للمنزل:طريقة التصمي -3

یستوعب  مهم أنعند تصمیم المنزل الذكى لیس شرطا  أن یكون جمیع مكونات المنزل تعمل بالتقنیة الذكیة، ولكن من ال

بمجموعة  انا  تبدأ، فأحیالتصمیم مستقبال  كل اإلضافات، فمن الممكن أن نفعل الكثیر أو القلیل من أتمتة المنزل كیفما نرید

ایة تصمیم بعنكون الة األمان والتحكم في األبواب وغیرها الحق ا، فمن األفضل أن یأدوات كتشغیل اإلضاءة ثم إضافة أجهز

  لناجح هو:صمیم امتضمنا  أسالیب الصیانة والتغیرات مستقبال  خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى التجدید والتطویر، والت

 یدات.یه تعقأیحقق رغبات شاغلیه بدون  ذكينجح في إیجاد حلول تصمیمیة ونهج البساطة التامة إلنتاج منزل  الذي 

  لمستخدمین.اجات اتم تجهیزه بتقنیة اكتسب بها القدرة على التفكیر من أجل تغییر الفراغ الداخلى وفقا  لح الذيهو 

 ميم وأهميته للمنزل الذكى:دور التص -3/1

 ي الوقتمستوٍف لجمیع الخدمات فحتى یكون التصمیم ملبى لجمیع احتیاجات مستخدمى المنزل الذكى یجب أن یكون 

 د.الراهن والمتوقعة مستقبال ، وأن یكون قادر على استیعاب التطور التقنى واإلضافات على المدى البعی

 كل هذا یتضمنه التصمیم في بدایة التخطیط للمنزل، فیجب األخذ في االعتبار الخطوات التالیة: 

  یسهل الوظائف. الذيعامل المالءمة 

 [8] یم للمتغیرات المستقبلیة وفقا  للتطور التكنولوجى.تقبل التصم 

 أهم صفات المسكن الذكى: -4

 التوافق والمرونة: -4/1

مة من والسالات األوهى تعنى التوافق الذاتى مع المتغیرات البیئیة والمرونة لمواجهة التغیرات المستقبلیة ودعم متطلب

ما كجراءات، میع اإلجقیق أعلى إنتاجیة، والقدرة على إحداث التوافق بین وراحة المستخدم وإیجاد البیئة المالئمة له لتح

وتر م كمبیتعمل على ضبط األداء وخفض التكلفة، ومع تطور تقنیات االتصال أمكن التحكم فى نظم األتمتة باستخدا

علم داء والتبط األه على ضمركزى یدعم قدرة المسكن على إحداث التكامل بین تجهیزاته ومفرداته المختلفة، كما یدعم قدرت

 [7] الذاتى عن طریق تحلیل وتقییم أداء المسكن والتحدیث الذاتى لقاعدة بیاناته.
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 همية المسكن الذكى في خدمة شريحة مجتمعية "جانب إنسانى":أ -4/2

انى" جب إنساإلحتیاجات الخاصة وكبار السن كوا ذويالبیوت تم تصمیمها وإعدادها وتجهیزها في بدایتها لمساعدة "

ل ألزرار، باط على تساعدهم على الحیاة بأكبر قدر ممكن من االستقالل، واألمر هنا لیس مجرد أبواب ُتفتح وُتغلق بالضغ

شة عایهم الملإنه نوع من المساعدة الذكیة لهؤالء الذین ُحرموا من ِنعم كثیرة، حیث قدمت لهم خدمات كثیرة سهلت 

ال  یها أنماطنتشر فتالطبیعیة فى الحیاة للحفاظ علیهم. وهذه البیوت الذكیة علیها إقبال كبیر فى الدول المتقدمة، حیث 

طباء مركزیة وشخصیة من الرعایة، لكل من یحتاجها من المرضى أو كبار السن، ففیها تجد رجال السیاسة واأل

ایش على التع ُمعاقینللبحث عن ُطرق أفضل من أجل ُمعاونة ِكبار السن والوالُمنظمات المدنیة تبذل جهودا  ُمضنیة وشاقة 

لرعایة على ا مع مجتمعاتهم بشكل أفضل، وتفادى اللجوء إلى بیوت الُمسنین والمالجئ، وأن یحصل الُمسن أو الُمعاق

 [12] داخل بیته.

 أهم معايير المسكن الذكى: -4/3

 (:3مكونات األساسیة وهى كما یوضحها الشكل التالى )شكل جمیع األنظمة الذكیة ال تخلو من هذه ال

 
 الذكى المسكن تطبيقات مكونات( 3 شكل)

 ."القدرة على المعرفة "مدخالت 

 ."القدرة على االستجابة "مخرجات 

 .عامل الوقت ویعنى االستجابة فى الوقت المحدد 

فالمعرفة تغطى كل المعلومات المستقبلیة ووسائط تخزین البیانات التى یتم عن طریقها استقبال المعلومات وهو ما یعرف 

"بالمدخالت" مثل درجات الحرارة، ومكونات المسكن التى تستجیب في تعریف وتلبیة األوامر وتخرجها في صورة 

ام الذكى، وهذا ما یمیز المسكن الذكى، ومع تطور وسائل "مخرجات" أما عامل الوقت فهو عنصر مهم جدا  في النظ

 Learningاالتصال عن بعد أدى ذلك إلى تطور أنظمة المسكن الذكى فظهر عامل آخر وهو "القدرة على التعلم" 

ability [10] القدرة على التكیف واالستجابة السریعة لكل مستجدات النظام الذكى. وهي 

 ترونية:لكمميزات نظم التحكم اإل -5

  العالیةإیجاد نظام الكترونى یتمیز بالسرعة والكفاءة. 

  بعداستبدال جهد اإلنسان بأنظمة تحكم إلكترونیة عن. 

  الشبكىتسهیل عملیة اإلدارة الرقابیة للمنزل بواسطة النظام اإللكترونى. 

 توفیر السهولة فى التعامل مع أدوات وأجهزة المنزل. 

  بعدضمان الوصول والتحكم باألجهزة عن. 

  .[5]توفیر الوقت والجهد وضمان أمنى أكثر للمنزل من الحوادث 
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 لمنازل الذكية:اسرعة إنتشار  -6

لتحكم لیة بسیطة ومة ذكإن التقنیة الحالیة للمنازل الذكیة هي تقنیة مرتفعة القیمة، حتى تلك المنازل التي تحتوي على منظ

ما حدث جمیع، مثلاول الو التكییف أو كالهما معا . إال أن ما یعد مرتفع القیمة الیوم فإنه غدا سیصبح في متنفي اإلضاءة أ

برخص ورق  م ستكون المعالجات الدقیقة ربما2025مع الكمبیوتر وانتشاره ومن بعده الموبایل وهكذا. وبحلول عام 

 [2] یغیر هذا كل شئ من حولنا.المسودات، مما یتیح لنا وضع أنظمة ذكیة في كل مكان، وس

 ثانياً: تقنية المساكن الذكية:

 نتقال تقنيات الذكاء االصطناعى إلى التصميم الداخل:ا -1

حدود الالمعقول، فمن خالل  تجاوز المستقبل ذاهب إلى الواضح أن تجعل من إن القفزات التكنولوجیة التى نشهدها اآلن

التفاعالت الفیزیائیة المعقدة أصبح مستحیل األمس ممكنا  بفضل االندماج اإلبداعى للحوسبة المدمجة )الذكاء( مما أدى إلى 

إلى مجال التصمیم  Automationتطویر بعض المفاهیم والتطبیقات التي ساعدت في تحقیق إمكانیة انتقال تقنیات األتمتة 

صفة عامة، ومن ثم تحقیق إمكانیة تطبیقها داخل المسكن بسهولة، حیث كان لزیادة هذا التطور دور كبیر في الداخلى ب

تطور األبحاث المرتبطة بتوظیفها في هذا المجال، ومقدمة لظهور مصطلحات ترتبط بهذه التقنیات في مجال العمارة على 

فعلى مستوى المدن ظهر  .ى مكونات العناصر الداخلیة للمبانىجمیع المستویات، بدءا  من مستوى المدینة وانتهاء بمستو

المباني ”وعلى مستوى أنماط المباني المختلفة ظهرت مصطلحات  ”Smart City” الذكیة المدینة” مصطلح

بمختلف أنماطها، والمدرسة الذكیة، والفنادق الذكیة، وعلى مستوى فراغات   Smart/Intelligent Buildingsالذكیة

التي تستخدم التقنیات الحدیثة في  Intelligent workplace ”مناطق العمل الذكیة”ي ظهرت مصطلحات مثل: المبان

الغرف الذكیة ”إدارة بعض مكونات المبنى. وعلى مستوى عناصر تجهیز وفرش الفراغات الداخلیة للمباني ظهر مصطلح 

وعلى مستوى المكونات   Smart Rooms, Household Appliances ” ومكونات الفراغات واألجهزة الذكیة بها

، التي یمكن  Smart windows”النوافذ الذكیة”و ” Smart Wallsالحوائط الذكیة”البنائیة للخامات ظهرت مصطلحات 

 Smart”الطوب الذكى”للزجاج فیها من تغییر خصائصه طبق ا للمطلوب من حیث مدى الشفافیة طبق ا لرغبة المستخدم، و

Brick"   الذي یحلل األداء اإلنشائى للمبنى، وهذه المصطلحات تعبر عن مدى االنتشار والتوسع فى مجال األبحاث التى

تستهدف توظیف هذه التقنیات الذكیة المسكن على وجه الخصوص، بهدف التحكم فى الطاقة المستهلكة وتحسین األداء 

ذكاء في تكنولوجیا إنتاج البیت الذكى التحكم في جمیع عناصر بالمنزل الذكى الذى یجد اإلنسان فیه راحته، فمن مظاهر ال

المنزل  فالنوافذ ُتغلق عندما تبدأ أجهزة التكییف فى العمل، وعندما ترتفع درجة حرارة الشمس، فإن الستائر تنسدل تلقائیا ، 

 [3] الموبایل. والتكنولوجیا التى تتحكم فى كل هذه المزایا ُیمكن السیطرة علیها والتحكم فیها من خالل

 ساسية لعمل المسكن الذكى:الفكرة األ -2

كاملة بكة متوهى تعتمد على وجود حاسب آلى مركزى یتشابه في وظائفه مع المخ البشرى، هذا الحاسب اآللى مرتبط بش

موزعة  Sensorsشبیهة بالجهاز العصبى عند اإلنسان، وتمتد أفرع تلك الشبكة في كافة أنحاء المبنى حیث توجد مجسات 

تتشابه  Integrated Networkبكامل محیط المبنى، وترتبط كافة النظم الداخلیة للمسكن بتلك الشبكة لتكون شبكة متكاملة 

ة وجمیع اإلضاءمع العمود الفقرى، حیث یمكن التحكم في كافة نظم المسكن مثل نظام تكییف الهواء، والنظام األمنى و

ط أن ط بل یشترة به فقالمــبنى ذكیا أن تترابــط جمـــــیع األنظــــمة الموجــــودوظائف المسكن، وال یشـــترط لیكون 

 تتكامل

  (.4تلك األنظمة مع االحتیاجات الخاصة المتعددة في المكان كما یوضحها )شكل 
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 [10] وتنقسم النظم التكنولوجية بداخل المنزل إلى أربعة نظم هى:

 

 
 الذكى المنزل بمنظومة والخدمات الوظائف جميع تكامل( 4 شكل)

 

 منظومة المسكن الذكى: -2/1

 بشكل عام یمكن تقسیم منظومة المسكن الذكي إلى ثالث منظومات هى:

ة الحدیثوقد تطورت بتطور العلوم والتكنولوجیات  :Purposive Systemsالوظيفة  المنظومات المحددة -2/1/1

High-Tech فزیون وغیرهامثل منظومة اإلضاءة والتكییف والتغذیة بالمیاه والصرف الصحي واألمن ووصالت التلی. 

 وتشمل مواد وطریقة إنشاء المبنى. :Structure Systemالمنظومة اإلنشائية  -2/1/2

وهي بمثابة العقل المتحكم في بقیة المنظومات،  "للمسكن الذكى": Intelligent System المنظومة الذكية -2/1/3

بة منظومة بمثاتغیر من سلوكها بما یتناسب مع التغییرات في المنظومات األخرى، وتعد هذه ال والتي تجعل كل منظومة

  [1] (.5العقل الحاكم لبقیة المنظومات كما یوضحها )الشكل 

 

 

 التحكم في مصادر الطاقة والراحة الحراریة Management Systems نظم اإلدارة

 تهتم بمراقبة كافة نظم األمان داخل وخارج المنزل Control Systems نظم التحكم

 معالجة كافة البیانات والربط بین كافة الشبكات Information Systems نظم المعلومات

 التواصل وتبادل المعلوماتتمكن المستخدمین من  Communication Systems نظم اإلتصاالت
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( يوضح ارتباط أجهزة المنزل الذكى بجهاز التحكم6)شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوضح ارتباط أجهزة المنزل الذكى بجهاز التحكم6)شكل   

 

 :  Smart Home Technologyتقنية المنزل الذكى  -3

عبارة عن تقنیة االستشعار  وهيیتضمن المنزل الذكى مجموعة من التقنیة مدمجة فیما بینها ومرتبطة بجمیع األجهزة، 

عبارة عن إشارات رقمیة تتحول إلى أوامر یصدرها  ( وجمیعها6واالستقبال ووسائل التحكم فى النظام عن بعد )شكل

 الجهاز المرسل وتكون فى شكل )رمز رقمى( وتتم في الخطوات التالیة:

alert .ا  تنبیه للنظام لیصدر أمر 

unit جب أن رقم وحدة تعریف للجهاز الذي ی

رمز یحتوي على األمر  code یستقبل األمر،

الفعلى، مثل "إیقاف التشغیل". وبواسطة شبكة 

Wi Fi  التى تسهل أوامر التشغیل اآللي فى

رسائل قصیرة، ویوجد نوعان من ترددات 

الشبكات المستخدمة في تقنیة المنازل الذكیة 

( وكالهما شبكات Z-Waveو ZigBee)هما 

الرادیو البارزة في تشغیل اآللى للمنزل الذكى. 

  [12] عبارة عن شبكات متشابكة، مما یعنى أن هناك أكثر من طریقة للوصول إلى الرسالة وجهتها. وهي

 لذكية لنظم وأجهزة المسكناالجوانب  -3/1

كییف، ددة، والتالمتج زل المختلفة مثل توفیر الطاقةتشمل هذه الجوانب النظم واألجهزة الذكیة المساندة ألداء وظائف المن

 [9] وریة لها.نة الدوتوفیر استهالك المیاه، وتسخینها، وإعداد الطعام وغسیل وتجفیف المالبس واألوانى، إلى جانب الصیا

 تعمل من خالل الهواتف:  تطبيقات -4

وهو األكثر  Androidتوجد العدید من التطبیقات المنتشرة االستخدام لتكنولوجیا المنزل الذكى  ومنها تطبیق أندروید 

التحكم بكل  انتشارا  فمن خالله یمكننا التحكم بأى جهاز فى المنزل عن بعد بواسطة الهواتف الذكیة، التى توفر إمكانیة

ونظام إلضافة الملحقات،  بیئة تطویر متكاملة وهو Eclipse رمجة باستخدام بیئةاألجهزة، ومن خالل هذا التطبیق یتم الب

وتعمل على استقبال األمر من التطبیق   DSL یق على التواصل بدائرة "االردوینو" المتصلة بمودمحیث یعمل التطب

والتحكم بأى جهاز فى المنزل، ویتم تحدید الجهاز المطلوب بتشغیله أو إیقافه من خالل التطبیق فى أیة لحظة، فیمكن 

   Eclipseیسمى برنامج إكلیبس غالبا  باسمداخل البیت، و access pointالتحكم بأجهزة البیت مباشرة عن طریق 

ADTوهى اختصار لالسم Ada Development Toolkit  ."[5]"مجموعة من أدوات التطویر  

 Smart Home Technology Automationأتمتة المنزل الذكى  -5

ل طرة على كى السیالقدرة علیقصد باألتمتة التقنیات والتطبیقات التى تتوافر في النظام حتى تجعل المنزل ذكیا ، ولها 

جیة صول إلنتاده للوالتجهیزات مما یوفر للمستخدم خدمات تشغیلیة تجعل من حیاته العملیة والمعیشیة أكثر رفاهیة، وتساع

ن العناصر، وكل التى تشمل العدید م أكبر، ویتوسع مجال أتمتة المنزل بسرعة فائقة مع تطورات التقنیات اإللكترونیة

)أى خدمة  Personal Communications Service (PCS)للمستخدمین وذلك بواسطة أنظمة  وسائل الراحة

وزعة مة الماالتصاالت الشخصیة( وحتى یعمل التصمیم الذكى داخل المسكن بصورة كاملة یعتمد على مجموعة من األنظ

ز نیة من جهاإلشارات اإللكترو(، حیث یتم التحكم فى كافة األجهزة من خالل إرسال واستقبال ا7داخل المسكن )شكل 

"Remote Controls.[11] " أو عن طریق الهاتف عن بعد  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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( الحياة الذكية في غرفة المعيشة8)شكل   

 

 

 وتتضمن العناصر التالية: 

 .األمن 

 .كامیرات المراقبة 

 .الحالة المزاجیة 

 .الستائر 

 .رش میاه الحدائق 

 .اإلضاءة والنوافذ 

 .األجهزة 

 .الكراج 

 .[1] التهویة والتدفئة 

 

 لذكى:اأهم مكونات المنزل  -6

 نظم األمن: -6/1

تقوم أجهزة األمن الذكیة بالرصد والحمایة والكشف عن الحریق وتسرب الغاز وتسرب المیاه، والتذكیر والتواصل داخل 

(. فیمكن ربط جهاز اإلنتركم teleassistanceوخارج المنزل من خالل تقنیة التواصل اللحظى )الخط الساخن 

(intercom بجمیع هواتف المستخدمین لمراقبة ومتابعة المنزل عن بعد والرد والمحادثة مع أى زائر، فضال  عن التحكم )

 [13] بواب، كل ذلك من خالل اإلتصال بشبكة اإلنترنت.في األ

 غرفة المعيشة: -6/2

جزء ضرورى من المنزل حیث ال  وهي

تخلو من أدوات أو اجهزة الترفیه والتسلیة، 

مثل شاشات التلیفزیون وأجهزة أخرى، 

فیمكن التحكم في التشغیل واإلیقاف لكل 

محتویات الغرفة من خالل تواجد الشخص 

( كذلك أنظمة 8داخل هذا الفراغ )شكل 

التحكم في التكییف ومستوى اإلضاءة للتحكم 

صابیح الكهربائیة. وتتضمن مقاعد فى الم

 وهيذكیة تتشكل حسب رغبة المستخدمین، 

على تجهیزات إلكترونیة وتكنولوجیة تساعدها في تحقیق  تحتويحیث  Plugged Q4من إنتاج شركة فیلبس وتسمى 

   [14] رغبات المستخدمین، وتتصل مباشرة باألجهزة الترفیهیة.

  غرفة النوم: -6/3

وكذلك  قائیة،تحكم ذكي في المناخ داخل الغرفة، حیث یمكن ضبطه من خالل مؤشرات االستجابة التل تحتوي الغرفة على

شف عن ص والكأجهزة الترفیه واإلضاءة والنوافذ، كما تم تجهیز السریر أیضا مع جهاز استشعار ذلك لرصد حركة الشخ

 (.9صحته من خالل وضع وحالة النوم ووقته )شكل 

 
( أتمتة المنزل الذكي7)شكل   

 

https://www.google.com.sa/shopping/product/5122748798178015569?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85&newwindow=1&safe=strict&biw=1280&bih=578&prds=paur:ClkAsKraX_O_6sbBIPP9mb_YU6o6g9O18bKBmTmuDQdNw-zABRAnvFRHQTdzCw3ciFHxM0-6ssdxbmrpfqBx5o_4_MSWbSJZth0YJHXJcCCOah2L5P6MVGUP0BIZAFPVH73V8gzZjPSDxGTRiEjL6WZ-0brStQ&sa=X&ved=0ahUKEwiv_rPq6MPjAhVD8OAKHef7Du4Q8wIIhQI
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نماذج األسرة الذكية( أحد 9)شكل   

 
( تجهيزات المطبخ وأدواته الذكية10)شكل   

 

عالوة على ذلك یمكن استخدام األجهزة الذكیة في العدید من  

الجوانب، على سبیل المثال الرعایة ومراقبة صحة الشخص عن بعد، 

فالمرتبة الذكیة تقدم تقریرا  صحیا  عن الشخص مثل معدل ضربات 

قادرة على تعدیل درجة الحرارة بالمرتبة،  وهيالقلب والتنفس، 

 [15] م باستیقاظ الشخص في الصباح في الوقت المحدد.وتقو

 المطبخ وطاولة الطعام: -6/4

یتضمن المطبخ العدید من التقنیات الذكیة باألجهزة 

الموجودة به، فالمبردات والمجمدات واألفران 

وصنابیر المیاه كلها تعمل بالتقنیة الذكیة لفتح وغلق 

المیاه أثناء االستخدام، ویسمح للمستخدمین التواصل 

مع األجهزة من خالل الموبایل عبر اإلنترنت، على 

لدیها ممیزات التواصل  أن تكون أجهزة المطبخ

ولدیها  Smartأجهزة  وهي( 10واالستجابة )شكل

تطبیقات وبرامج لهذا الغرض، فیمكن التواصل 

 معها وتحمیل الوصفات ومن ثم عرضها لهم. 

  :Smart Slab Tableطاولة الطعام الذكية 

عداد الطعام إلمستحدثات النظم الذكیة (، وتعد من 11وتستخدم كسطح للطهي وطاولة لتناول الطعام في نفس الوقت)شكل 

ها لتعامل معملیة اعوهى تقنیة ألمانیة، فسطح الطاولة عبارة عن شاشة وبها كل التطبیقات واألوامر التى تسهل للمستخدم 

ا تحتاج إلى 12، وتقوم بالتسخین، وكذلك تبرید السوائل المطلوبة )شكل  درجة مئویة،  42.5(، وحتى یبقي الطعام ساخن 

التي تعمل بنقل  Peltier یمكن وضع الید علیها ولن تحرق، وال یشعر المستخدم بأیة حرارة ناتجة منها، كما تقوم أجهزةو

مس إلى خ الحرارة بتحویل األجزاء األخرى من الطاولة إلى مبردات للمشروبات، التبرید ، ویحتاج كوب من الماء

طبخ أسفل ید والدرجات مئویة تحت الصفر للحفاظ علیه بارد، وتعمل هذه التقنیة من خالل تثبیت عناصر التسخین والتبر

 [26] بطبقة عازلة لحمایة المستخدمین.الجزء العلوي من الطاولة، ومغلفة 

 
( طاولة الطعام الذكية11)شكل   
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( الحلة الذكية13)شكل   

     
 الطاولة سطح على التطبيقات يوضح( 12 شكل)

 

ومن مفردات المطبخ الذكى أیضا  وعاء ذكى )الحلة الذكیة( وهى تقوم بعمل الطعام 

( عالوة على ذلك فإن الثالجة تقوم 13حیث یمكن متابعتها والتحكم بها عن بعد )شكل 

بجرد تلقائي للعناصر التى بداخلها، ویمكن أن تنبه المستخدمین بما فیها، كما یمكن  

ة واقتراح وصفات تستند إلى المواد الغذائیة المتاحة، وفي التواصل مع الثالجات الذكی

( فیقوم بعمل الوجبات وفق التطبیقات Robotالثالجة في حالة وجود روبوت )

المخصصة له، وتتوفر هذه الخاصیة في بعض المنازل الذكیة، بینما تتوافر بكثرة في العدید من الفنادق الذكیة وأكثرها 

 [17] ویقع الفندق في مدینة شنغهاي، فهو مزود بجمیع خدمات التقنیة الحدیثة. Fly Zoo Hotelانتشارا  فندق 

روقة فندق بدایة من دخول العمیل وصوال  لتحقیق كل متطلباته، تنتقل بسالسة فى أ روبوتاتفهو یحتوى على مجموعة من 

دون الحاجة للتواصل مع الموظفین، وفي مطعم الفندق، تقدم  فتقوم بتقدیم الطعام للزبائن وتوفیر المناشف وغیر ذلك،

 [18] (.15-14الروبوتات الوجبات التي طلبها الزبائن من خالل تطبیق الفندق )شكل 

         
      للغرف الطلبات تلبية( 15 شكل)                     للنزالء الطلبات تقديم( 14 شكل)

 

 الحمامات: -6/5

الید  ند وضععتتسم بتطبیقات ذكیة وذلك باستخدام أنواع الصنابیر التى تعمل باألشعة تحت الحمراء، فهى تعمل  وهي

ثناء التجویف أتشكل بتأسفلها وتغلق تلقائیا بمجرد رفع الید من تحتها، والتقنیة العالیة المتوافرة ببعض األحواض والتى 

 (.17-16ح المستوى بعد االنتهاء من غلق الصنبور كما في )شكل االستخدام ثم تعود لشكل المسط

 
 تماماً  مستوى لمسطح الحوض استعادة الثانية الصورة وفىاالستخدام  أثناء الحوض تجويف األولى الصورة في يوضح( 16) الشكل

https://arabic.euronews.com/2018/12/13/video-a-hight-tech-robot-shown-on-russian-state-tv-is-in-fact-a-man-in-suit
https://arabic.euronews.com/2018/12/13/video-a-hight-tech-robot-shown-on-russian-state-tv-is-in-fact-a-man-in-suit
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لخدماتعلى الكثير من التجهيزات وا تحتوي( وحدة اثاث ذكية 18شكل )  

 
لمطبخعلى أساسيات احتياج ا وتحتويللمطبخ  ذكي( وحدة أثاث 19)شكل   

 
 وبعده اإلستخدام أثناء الحوض سطح حركة يوضح( 17) الشكل

 

 هاء منكما أن خالطات مغاسل األیدى مجهزة بحساسات للفتح والغلق، وكذلك أجهزة الطرد التى تعمل حال االنت

رقیة، دیل الویعمل مباشرة عند الجلوس، وأجهزة تنشیف األیادى والمنا الذياالستخدام، ونظام لتدفئة كرسى الحمام 

 ها.ه وتسخینذكیة لتوفیر استهالك المیا وبها نظممنها، وإضاءة منطقة الحمام وإطفائها بمجرد دخول وخروج الشخص 

  Smart Plumbing systemsأنظمة السباكة الذكية  -6/7

ة بحدائق ها للزراعستخداموتستخدم هذه التقنیة في المنازل الذكیة للحفاظ على المیاه فتقوم بجمع المیاه المستخدمة وُتعید ا

موقعه،  وتحدید على الكشف عن أى تسرب للمیاه وتعطى إشارات للنظام بالتنبیهالمنزل وحوله، أیضا تعمل هذه التقنیة 

  [16] حیث تعمل أجهزة االستشعار تلقائیا  لمنع تسرب المیاه.

 األثاث الذكى: -8

إن األثاث الذكى لیس أثاثا مستحدث ولكنه أثاث كأى 

أثاث أتاحت له تطبیقات الحاسب اآللى تنظیم 

الوظائف التى یؤدیها، مع إضافة ممیزات أخرى في 

األداء كان من الصعب تحقیقها في السابق، مما 

اث ساعد على تغییر في السلوك والتعامل مع هذا األث

فضال  عن الراحة التى وفرها للمستخدمین )شكل 

(، وكان لهذا التطور أثر كبیر في تغییر الشكل 18

حتى یتوافق مع التقنیة الجدیدة. فأصبح تصمیم 

األثاث یتسم بالخطوط البسیطة التى تتناسب مع 

  خامات التنفیذ.

ربما یعتقد البعض أن األثاث متعدد الوظائف هو من 

األثاث الذكى، لیست هذه حقیقته، إنما األثاث الذكى 

هو نوع یتمیز بطریقته السهلة في االستخدام والتى 

ال تعتمد على تغییر الوظائف في القطعة الواحدة 

بمجهود بدنى وإنما تتغیر بأسلوب االستشعار، أو 

بالضغط أو من خالل  بصمة الصوت أو اللمس، أو
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 صغير يتفاعل ببصمة الصوت مع  Echo Dot( جهاز 20)شكل 

 Fi-Wiومستخدمى المنزل عن طريق ربطه بالنظام 

 smart( من خالل أوامر كلها 19الموبایل وغیر ذلك. فهو قائم على تكنولوجیا عالیة متقدمة تجعله سهل الحركة )شكل 

فال یستجیب إال من خالل هذه اإلجراءات السابقة، وإذا اشتمل األثاث المتعدد الوظائف على هذه الخصائص تحول إلى 

 [25] .ذكيأثاث 

 الذكية داخل المنزل:اإلضاءة  -9

 نماط أخرىقط، وأوهى تقوم بمراقبة المناطق المختلفة بداخل المنزل بحیث یتم إنارة األماكن التى فیها عمل "حركة" ف

مد على ضاءة تعتنظم اإلتعتمد على الزمن بحیث یتم التشغیل أو اإلیقاف تلقائیا  وفقا  لجدول زمنى محدد، كما توجد أنماط ل

 ي الفراغ،حركة ف باستخدام األشعة تحت الحمراء والتى تعمل على التشغیل التلقائى في حالة إكتشاف أیةحساسات الحركة 

قلل منها تها أو أیضا  توجد بعض األنظمة لمتابعة مستوى وشدة اإلضاءة الصناعیة أثناء نقص الضوء الطبیعى بحیث تزید

ة الحركة ق قلیلوهى أنظمة موفرة للطاقة وتعمل في المناط للحفاظ على مستوى ثابت لإلضاءة، وتعتمد على خالیا ضوئیة

لوجیا ن تكنوكالساللم والممرات والمداخل فتعمل بحساسات الحركة. كما تحتوي تقنیة المنزل الذكى على قدر كبیر م

تدویر  یة وإعادةهروضوئاإلستدامة، مثل جمع میاه األمطار وإعادة استخدامها والطاقة الشمسیة لتسخین المیاه، واأللواح الك

 [4] النفایات ومیاه الصرف في الموقع.

 لبية األوامر داخل المنزل الذكى بواسطة الصوت:ت -10

 الذكى: Alexa تطبيق أليكسا -10/1

فهو البرنامج التطبیقي المثبت على  Alexa هو الجهاز المادى، أما Echo ، فإنEcho Dotهو عبارة عن جهاز یسمى 

الجهاز، وهذا النظام یحتاج ألن یتصل باإلنترنت 

كي یقوم بكل مهامه وتقوم بأداء المهام نیابة عن 

الشخص، وهذا الجهاز یعمل كأحد أفراد األسرة 

ومن خالله یمكن إتمام ( 20داخل المنزل )شكل 

العدید من المهام إضافة إلى إیقاظ الشخص، 

ویتضمن هذا النظام تلقى الرسائل من المستخدمین 

وتنفیذ ما یطلبون، فإذا قال المستخدم للجهاز 

"تصبح على خیر" قام الجهاز بإطفاء اإلضاءة 

بالغرفة المتواجد بها الشخص. ویحتوى على 

شغیل صنابیر الرى العدید من األوامر األخرى كت

بحدیقة المنزل، وفتح وغلق األبواب وغیر ذلك، 

ویمكن تفعیل كل  وعند بكاء الطفل في غرفته یتحول إلى رسالة صوتیة ومرئیة لألم في غرفتها فتشاهد الطفل ووضعه،

مساعد “أى   ،“Intelligent personal assistant“هذا بالموبایل للتواصل والتحكم عن بعد، وهذه األنظمة تسمى 

وهي عبارة عن نظام أو برنامج حاسوبي یتلقى األوامر من الشخص لیحاول تنفیذها بما لدیه من مصادر ” شخصي ذكي

وأدوات، هذه التطبیقات تعمل عبر األوامر الصوتیة، فمثال  بدال  من أن یبحث عن شيء في االنترنت؛ یمكنه الطلب من 

منتج، لیس هذا فحسب، ویمكن أیضا  أن تطلب منه أن یشتري لك المنتج لیتم الجهاز أن یبحث له عن ذلك الشيء أو ال

ألنه یعرف عنوانك، ویمكن وضع الجهاز في أیة غرفة لتشغیل الموسیقى وإجراء المكالمات -إیصاله إلى باب المنزل 

وقراءة األخبار وتوقعات  والتحكم في األجهزة المنزلیة الذكیة وغیر ذلك، كما یمكن استخدامه أیضا  لتعیین التذكیرات

خاصیة، وهو مصمم لالستجابة بشكل  5000الطقس وحركة المرور، حیث یمتلك الجهاز مهارات تصل عددها إلى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_personal_assistant
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يرة اللون( الطاولة الحرارية والمستخدم فيها خامات ذكية متغ22)شكل   

أساس لألوامر الصوتیة. فیقوم بتشغیل وإطفاء األنوار، وضبط منظمات الحرارة، والتحكم في إقفال وفتح األبواب فهو 

ا، ولدى النظام جدولة لجمیع األجهزة قادر على االتصال بمجموعة كبیرة م ن األجهزة الذكیة لجعل المنزل منزال  ذكی 

ا إلى بیانات المستشعر المتصل به.   ]19[لتشغیلها أو إیقافها استناد 

 جهزة تعمل باإلشارة داخل المنزل الذكى:أ -11

 :singlecueجهاز  -11/1

" "اإلشارة بع فقطذكى، ویمكن تشغیله والتفاعل معه بحركة األصوهو من األجهزة التى تتضمن تطبیقات ترفیهیة للمنزل ال

ح ستائر یقوم بفت ة، كماعن بعد داخل الغرفة، فالجهاز یتم تفعیله وربطه مع اجهزة الترفیه "الشاشات التلیفزیونیة" واإلضاء

م جحوهو صغیر ال شة الجهاز،النوافذ وفقا لألوقات المحددة، ویمكن بدء التشغیل أو تغییر األمر بإشارة اإلصبع نحو شا

 [20] بوصات وعمقه أقل من بوصة. 2بوصات وعرضه  9( حیث یبلغ طوله 21كما في )الشكل 

      
 فقط يريده الذي الوضع لتحديد أصابعه بتحريك يقوم وهو singlecue جهاز( 21 شكل)

 

، نها تشغیلزیون مویعمل باإلیماء فقط، للتحكم في جمیع األجهزة الموجودة في الغرفة، فیقوم بعدة وظائف لشاشة التلیف

تم ه ویمكن كول إلیإیقاف، إیقاف مؤقت والتشغیل، الوصول إلى القنوات المفضلة أو اختیار مصدر الترفیه الذي ترید الوص

 یرى المستخدم أیقونات لجمیع Singlecueجهاز دما تضيء شاشة الصوت بوضع الشخص إصبعه على شفتیه، وعن

ید لتحد ماملف ولألاألجهزة المسجلة علیه، فیقوم بالتمریر علیها عن طریق تحریك إصبعه المشار إلى الفهرس لتمریره للخ

 ة المنتجةالشرك تستعداألمر المطلوب. كما یمكن تفعیل جمیع األنشطة من خالل تطبیقه على الهاتف المحمول، ومستقبال  

 Wi Fi. [21]إلى إضافة المزید من األوامر لجمیع أجهزة المنزل الذكى باستخدام أنظمة  Singlecue لجهاز

 لمواد الذكية األكثر إستخداماً في المنزل الذكى:ا -12

، محیطة بهاوف الر الظرمواد تتغیر أحد خصائصها )الكیمیائیة، الحراریة، المیكانیكیة، المغنایسیة( استجابة لتغی وهي

 ومنها المواد التالیة:

 مواد ذكية متغيرة اللون:  -12/1

عبارة عن  وهيتستخدم في أثاث المنزل الذكى،  وهي

مواد تتغیر خصائصها الطیفیة المرئیة كاستجابة 

لمحفز خارجى وتعرف بالمواد المتلونة حراریا  

(Thermochromic  وتتغیر ویصبح لدیها إنعكاسا )

طیفیا  مختلف عن اللون األصلى لها بتأثیر الحرارة 

 (.22)شكل 
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 مواد محولة ضوئية:  -12/2

إسم تعرف بومواد تحول طاقة اإلشعاع الطیفى )األشعة تحت الحمراء( إلى طاقة ضوئیة تنتج تیارا  كهربائیا   وهي

(Fhotovoltaicومنها تعمل أجهزة االستشعار باألشعة تحت الحمراء، وهى تقنیة تستخدم بكثرة في فت .)ب. أیضا  ح األبوا

 ي الخالیافهربیة قة وذلك حسب الحاجة المراد بها، مثل الطاقة الكیتم تحویل الطاقة الضوئیة إلى أنواع أخرى من الطا

 الضوئیة، أو الطاقة الحراریة في عملیات التسخین الحراري كما هو الحال في تسخین المیاه.

 األرضية التفاعلية:  -12/3

ط متعددة ى وسائفاعلیة علأو تستند تقنیة األرضیات التتتغیر نوعیة هذه األرضیة تبعا  لحركة الشخص المتحرك علیها، 

 مستجیبة إلیماءات جسم اإلنسان وحركاته فتعطى أشكاال  ومناظر، ویرتبط هذا التطبیق بجهاز

 [8] .استشعار للتعرف على اإلیماءات وترجمتها إلى حركة ظاهرة ألشكال متعددة على األرض 

 :  Self-Cleaning Glassالزجاج ذاتى التنظيف  -12/4

للون  بمادة التیتانیوم القادرة على إبعاد أیة أجسام تلتصق بسطح الزجاج، وكذلك الزجاج المولد مطليفهو 

Chromogenic Glass.وتتغیر صفاته البصریة وفقا  الحیاجات المكان بالمنزل : 

  :Smart Brickالطوب الذكى  -12/5

اقبة ذلك مروهو كوب محشو بأجهزة استشعار ووصالت إشارات إتصال السلكیة للتحذیر في أعقاب الكوارث الطبیعیة وك

طفاء جال اإلدرجة الحرارة واالهتزاز والحركة داخل المنزل، ویتم نقل كل هذه المعلومات والبیانات على فترات لر

 واإلنقاذ. 

  :Smart Cementلمقلل للتلوث االسمنت الذكى ا -12/6

 یوضع فیه كربونات المغنسیوم بدال  من كربونات الكالسیوم حیث یمتص ثانى أكسید الكربون من الجو المحیط بالمنزل.

[4] 

 سلوب فتح وغلق الضلف واألبواب في المنزل الذكى: أ -13

وامر أو تلقى األباالستشعار ، فبعدما تقوم أجهزة ذكيعملیة تتحول فیها الطریقة المیكانیكیة إلى أسلوب إلكترونى  وهي

ع جهزة االستشعار بنظام دفالنهایة، حیث ترتبط أ إلىتكتمل عملیة فتح وغلق الباب  وأن البدبالكشف عن الشخص 

ركة حإلكتروني یكون متصل بالباب عن طریق عجالت مسننة )تروس( أو مساعد للدفع موصل بأحزمة مطاطیة لضبط 

جرى مواسطة فتح وغلق الباب وفي بعض األبواب المنزلقة نجد أسفل الباب هناك بكرات تجعله یتحرك فوقها بسهولة ب

لعین، ه أو االغرض. ومنها أبواب ُتفتح باألوامر الصوتیة أو ُتفتح ألشخاص بعینهم وفقا  لبصمة الوج مخصصة لهذا

  [8] وجمیعها تعمل من خالل دائرة االستشعار.

 :Smart Home Advantagesمزايا المنزل الذكي  -14

 لمساعدات من ا ى توفر كمیة هائلةالمنازل الذكیة لدیها القدرة على جعل الحیاة أسهل وأكثر راحة للمستخدمین، فه

ن التحرك م ند بدءالسیما في حاالت الطوارئ، كما أنها تعمل على توفیر الطاقة "الكهرباء" فتنخفض األضواء تلقائیا  ع

 المكان، ثم اإلیقاف تماما  عندما یغادر الشخص ذلك المكان.

  ات حرارة عة درجاحتیاج األفراد لها ووفقا  لطبیأجهزة التكییف والتدفئة فتعمل هذه األجهزة بأوامر تلقائیة حسب

 المكان.
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 ة المنازل تقنی تتمیز تقنیة المنزل الذكي بمزایا هائلة لألشخاص المسنین خاصة من یعیش منهم بمفرده. حیث تساعده

ن یة قد تكوبالة طمن ح یعانيالذكیة بإخطاره إذا حان الوقت لتلقي الدواء، وتنبیه الطبیب إذا سقط، وإذا كان شخص مسن 

ام جبات الطعوتتبع  مصدر قلق، فیقوم النظام بإرسال التقاریر بشكل روتیني إلى المنشأة الطبیة المناسبة للمتابعة، كما

لى سالمة حفاظ عومواقیتها، وفى حالة نسیان إغالق صنبور المیاه أو أفران الطعام، فإن النظام یقوم بهذه المهام لل

ى رعایة فمشاركة التقنیة بمتابعة هؤالء عن ُبعد من ذویهم الذین یعیشون في مكان آخر للالشخص المسن. كما تسمح هذه 

سنین. ي دور المامته فالوالدین المسنین، وبهذا یمكن أن یعیش المسن في منزله ویتمتع بوافر معیشته الطبیعیة بدال  من إق

زة الذكیة التى تمكنه حیث تجهیزه بكافة األجه Russell Garyومن األمثلة التطبیقیة لهذا النظام، منزل المالكم األمریكى 

الل خالحركة، فمن  بطيءمن مزاولة حیاته بشكل طبیعى؛ نظرا  لتعرضه إلصابة نتج عنها مشاكل حركیة فأصبح 

 التجهیزات الذكیة صار یمارس نشاطاته داخل منزله بمفرده. 

  ضعهم را  لواالحتیاجات الخاصة، فهى توفر فوائد مماثلة وتزید نظ ذويومن ممیزات تقنیة المنزل الذكى مساعدة

واجد ر، كما تتى الفووحالتهم الحركیة، فإذا تعرض المعاق لحالة حرجة فإن النظام یرسل إشارات لتنبیه الطواقم الطبیة عل

ر من عرض الزوابلنظام أنه یسمح لاألجهزة المنزلیة الذكیة المناسبة لألفراد المعاقین جسدیا ، فمن مهام النظام األساسیة 

خل ول إلى دابالوص خالل الكامیرات والتحدث معهم عبر المیكروفون، ثم یعمل نظام أمن المنزل بفتح الباب للسماح للزائر

ا بالدخول. ا معرفة الزائرین المسموح لهم دائم   المنزل. ویمكن لألنظمة أیض 

 مع  تفاعلونظمة التقنیة المتقدمة التى تحقق سرعة االتصال، یستجیب المنزل الحتیاجات المستخدمین من خالل أ

 [24] المتغیرات الداخلیة والخارجیة وقت حدوث أیة ظروف عارضة أو طارئة.

 وقعات بانتشار أوسع للمنزل الذكى:ت -15

لمنزل الذكى مكانة لم سیكون 2025أبرزت نتائج العدید من المؤتمرات المهتمة بتكنولوجیا المنازل الذكیة أنه بحلول عام 

 وحققت نجاحا   كبیرة في العدید من الدول، حیث أسهمت هذه التقنیة في جودة الحیاة وراحة األشخاص المستخدمین لها،

 والتدفئة إلضاءةكبیرا  في التحكم بجمیع أجهزة المنزل، وخاصة األنظمة المنزلیة األساسیة، مثل الماء والكهرباء وا

ضرورة  یة؛ ألنهاالحال ه النتائج أنه من المرجح انتشار تكنولوجیا األمن المنزلى في خالل الفترةوتكییف الهواء، وأكدت هذ

 [22] لحمایة األسرة والممتلكات.

 إحصائيات تؤكد انتشار تكنولوجيا المنزل الذكى: -16

ل ذوي الدخ الء منبین العمخالل العقدین السابقین زاد اإلقبال على تكنولوجیا المنزل الذكى في العدید من دول العالم 

من والراحة كانت عن األ Smart Homes، فإن المحركات الرئیسیة لشركة 2015المرتفع، ووفق ا لتقریر ُنشر في عام 

إلضاءة اق، مثل ااألسو وكفاءة الطاقة. حیث تم تصنیف أتمتة المنزل الذكى وفقا  للتطبیقات والتقنیات المختلفة المتاحة فى

كة البیع الل حرخن والترفیه وأنظمة إدارة الطاقة وغیرها، والتوسع في تسویق تقنیة المنزل الذكى من والسالمة واألم

ا الشمالیة هو ( یدل على أن سوق أمریك23واإلیرادات لسوق المنازل الذكیة كما هو موضح من الرسم البیاني في )شكل 

 (.Pro-active technologyالتكنولوجیا النشطة )األكثر إقتناء  لتكنولوجیا المنزل الذكى، حیث أصبحت تعرف ب
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 2016 عام خالل الذكى المنزل سوق إيرادات يوضح( 23 شكل)

 

ال أن األقب لدولیةاویتضح أن االتجاه لتكنولوجیا المنزل الذكى تكتسب زخما یوما بعد یوم، وتسجل العدید من المؤتمرات 

ركب بلغ مسنوي  علیها متزاید بشكل مستمر. حیث یعد سوق المنازل والمباني الذكیة من أسرع األسواق نموا  بمعدل نمو

نطقة موا  في مذكیة نبر أسواق صناعة )األتمتة المنزلیة( تكنولوجیا المنازل الفي المائة، وتعد الهند واحدة من أك 37.7

ل الذكي كان % من المستطلعین إلى أن ارتفاع أسعار تقنیة المنز35آسیا والمحیط الهادى. وأشارت الدراسة إلى أن 

جهاز  500لى المنزل ع یحتوي الحائل لتحقیق رغباتهم. في حین أن األسعار ربما ال تظل مرتفعة، حیث من المتوقع أن

ا من األجهزة المنزلیة الذكیة و م،2022منزلي ذكي بحلول عام  ا كبیر  ا التى تجعلهمما یشیر إلى مستقبل یضم عدد 

" "YouGovته رخیصة وفى متناول الكثیر، خاصة تكنولوجیا السالمة والنواحى األمنیة للمنزل. حیث أكد استطالع أجر

زة منزلیة % من المشاركین الذین یمتلكون أجه40م أن 2015واحدة من أكبر شركات التسویق عالمیا ( في عام  وهي)

 123ة إلى لعالمیاذكیة یشعرون باألمان الكافي، أما من الناحیة االقتصادیة فمن المتوقع أن یصل سوق المنازل الذكیة 

 م.2018یار دوالر أمریكي في عام مل 56م، حیث بلغ 2022ملیار دوالر أمریكي بحلول عام 

م والمُ  ا للمنازل الذكیة؛ لكنها في األعوام القادمة سیتَّجه الُمصمِّ ا كبیر  التقنیة  ادة منلى االستفإجتمع ربما ال نجُد انتشار 

ریع في تقنیات تنفیذ المسكن، وتحقیق أكبر قدر من الّراحة.ل الذكیة  [23] مواكبة  التَّطور السَّ

 النتائج:

 ما الحدیثة ب قنیاتتتسم نظم وتطبیقات البیوت الذكیة بالتكیف مع التطورات التكنولوجیة باستمرار، حیث تقبل دمج الت

 یساعد على راحة المستخدمین وتلبیة كل احتیاجاتهم. 

 نزل الم كم فيضمان أن النظام )التطبیقات( تستجیب مع جمیع متطلبات البیت الذكى حیث إنها تمثل كل عملیات التح

 بشكل فعال وتتمیز بمرونة وبأكواد برمجیة مختصرة.

  ث أسهمت فيات حیالثورة الرقمیة كان لها األثر اإلیجابى والفعال على الكثیر من شرائح وفئات العدید من المجتمع 

 وضح الحلول للمصاعب التى كانت تواجههم في منازلهم خاصة فئات المسنین.

 فرة في ق الوت جمیع األنشطة الحیاتیة داخل المسكن، فقد تمیزت أیضاَ بتحقیبجانب أن تطبیقات البیت الذكى وفر

 تكالیف االستهالك والصیانة.   

 بیقات اع تطإن درجة ذكاء المسكن تتوقف على مقدار ما یستخدم من تقنیات وما یحقق من متطلبات، وكلما زاد اتس

 النظام بأجهزة المنزل كان من السهل التحكم فیها.

 لبیئة حفاظ على ایة للوجهات نحو انتشار ثقافة المنازل الذكیة في الكثیر من الدول تزامنا  مع المطالب العالمزادت الت

 وعدم اإلفراط في الطاقة. 
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 التوصيات:

 ه، كلفة تشغیلفى ت إن تطویر هذا االتجاه بالصورة المأمولة یخدم المجتمع بتوفیر النمط المعیشى المناسب، واالقتصاد

تقلیل  لدولة حیثى على االبیئة التى تقام فیها هذه المنازل بتمیزها بخصائص االستدامة، كما یمتد تأثیره اإلیجابكما یخدم 

 استنزاف الموارد العامة للطاقة بالدولة، وإمكانیة توجیه الوفر الناتج فى محاور تنمویة أخرى.

  ى غیرت رة التمتفرجین أو مستهلكین لهذه الثوضرورة اهتمام الوطن العربى نحو هذا االتجاه التكنولوجى وال نقف

صر ماوالت في والمح معالم المنزل، فإذا كانت الدول المتقدمة سبقتنا في هذا الجانب، فهذا ال یمنع وجود بعض التَّجارب

ا ربم سكنهة في مَ والبلدان العربّیة، حیث إن طموحات الُمستخدم تطّورت وصار یبحُث عن جزٍء ولو یسیر من هذه الّتقنی

 في الوقت الراهن.

 لهندسیة اصصات یجب زیادة االهتمام باستخدام تكنولوجیا المنازل الذكیة بمصر والتواصل والتكامل بین مختلف التخ

دایة بلنظام من هذا ا تفعیل علىالمعنیة، لتطویر هذه التقنیة واالستفادة منها في تطبیقات تناسب الظروف البیئیة، والعمل 

 من البناء بسن القوانین والتشریعات الضروریة لتعمیمه.

 ل ي مجایجب على مستوى التخصص زیادة التوعیة بمجال دراسات تكنولوجیا المنازل الذكیة واالستفادة منها ف

 التصمیم الداخلى.

 یه اآلخرونهى إل، حیث یمكن البدء من حیث انتاالستفادة من الشركات والمعاهد العلمیة التى سبقتنا في هذا المجال ،

 واالستفادة من تجاربهم.

  ّ وائد فیحققه من   لماالتأكید على أن المسكن الذكى لو أنه الیوم یمثل نوعا من الرفاهیة، فسیصبح غدا  مطلبا  ضروریا

 االحتیاجات الخاصة. ويذ -المرضى –السن  العمریة كبارعدیدة ومالءمته لكافة الفئات 
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almemary" majalat aleamarat walfunun waleulum al'iinsaniat aleadad 14 
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majalat aleamarat walfunun waleulum al'iinsaniat aledd15 
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