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 :المستخلص

 
يتسارع معدل تنامى التقنيات الذكية فى عالم اليوم بصورة تتقارب معها أطراف الكون المترامية وتترابط فيها 

 تقنيات المبانى من الطبيعى أن تمثلو.  ة حية لمدن معرفيةقواعد معرفة ومعلومات متباينة تعكس صور

 بتقنيات إلى عهد قريب كان ما يقصدو. الذكية أحد األركان األساسية فى تدعيم بناء هذه المدن المعرفية

دمج أنظمة المبنى والتنسيق توظيف تقنيات الحاسب اآللى  ووسائل  اإلتصال والمعرفة فى  هو المبانى الذكية

من أجل رفع كفاءة إدارة موارد المبنى  وترشيد تكلفة اإلستخدام والصيانة مع تحقيق ديناميكية وتفاعلية بينها 

  فقد واإلتصاالتأما فى عصر مدن المعرفة .أنظمة المبنى لتحقق الراحة لمستعملية مع تحسين إنتاجيتهم

ليساهم فى تدعيم بناء مدن  المادى  يتكامل مع دورها للمبانىجديدأضحى لتقنيات المبانى الذكية دورمعرفى 

 ويتمثل هذا الدور . وهو ما يمثل جوهر هذه الورقة البحثية يتألف من مبانى معرفية متصلة ومتفاعلةالمعرفة

فى إنتقال دور التقنيات الذكية من الدور الفردى على مستوى المبنى الواحد فى موقع ما إلى دور تكاملى 

 تكون هى ربطها قواعد معرفيةة ومدن مترامية فى أركان الكون الفسيح تلمبانى متنوعة فى مواقع مختلف

ويتمثل هذا الدور الجديد لتقنيات ". عندما تتحدث أو تتواصل المبانى "، وهذا ما يطلق عليهمصدرها وناقلها

ة وكوسائط لتبادل المعرف،  المبانى الذكية  كوسائط متعددة لتوفير المعلومات بصورة متزامنة ومتجددة

والخبرات المكتسبة ، وكذا كوسائط  تحليل البيانات وتوزيعها بناء على الحاجة والموقف ، وأيضاً كوسائط 

باتها  تتحول المبانى من فراغات تحوى بين جنيجب أنو. إتصال فعالة لتنفيذ أنشطة معرفية ومعلوماتية

وإتصاالتهم وأحداثهم اليومية ومايدور وأنشطتهم ة دونما أن تفرق بين مستعمليها شبكات حاسوبية تنقل المعرف

 مع داخل المبنى او المبانى المجاورة او المماثلة فى مدن وبلدان أخرى إلى وسيط ناقل للمعرفة ومصدر لها

 الذكية فى تدعيم بناء مدن وبذلك تتفاعل ووتواصل المبانى تحديد نوع المعرفة وأثره ومدى الحاجة إليه

  .المعرفة الواعية

Reffat, R. (2005),The Role of Intelligent Building Technologies in Supporting 
the Formation of Knowledge Cities, Proceedings of the Symposium on 
Knowledge Cities, Arab Urban Development Institute, Al-Madeina Al-Munawara, 
Saudi Arabia, November 2005, pp. 49-62. 
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  دن المعرفة ممفهوم. 1

تعرف مدن المعرفة بالمدن التى تمتلك إقتصاد يعتمد على ناتج مرتفع القيمة ومعتمداً علىمصادر 

 .(Carrillo, in press)البحث العلمى والتقنية والكفاءات والكوادر البشرية ألفراد تلك المدينة 

معرفة وينفق عليها وبصورة أخرى فإنها مدن يثمن فيها كل من القطاع الحكومى والخاص قيمة ال

ويتم تسخير وإستغالل تلك المعرفة لخلق . بسخاء من إمكانيات وموارد لدعم ونشر وإكتشاف المعرفة

ويوجد حالياً على مستوى العالم . فرص وعائد يضيف قيمة إلى مجتمع المدينة وينمى إقتصاده وثروته

ويقع مجال مدن المعرفة فى .  برنامج إنمائى حضرى تم تكريسهم لمفهوم مدن المعرفة65حوالى 

 Knowledge-based)محيط علمى جديد يطلق عليه بالتنمية المعرفية أو المعلوماتية 

Development)يشتمل على  التنمية العمرانية ، والدراست الحضرية ، وتخطيط إدارة  ذى وال

  . المعرفة

ى على المعرفة وتتميز  مدن المعرفة بالمدن التى يعتمد نجاحها اإلقتصاد(Coats, 2004)وعرف 

وينشط ويزداد اإلهتمام فى مدن المعرفة بتنامى . بتوفير مستوى رفيع ما الكفاءة الحياتية ألفرادها

القدرات اإلبداعية لدعم مجاالت األعمال والتعليم بحيث يتم تحفيز أفراد المجتمع وتشجيعهم على 

 الذى يتعدى الحدود تمع التعاونىويتعاظم فى مدن المعرفة دور المج. إكتساب وتوظيف المعرفة

  :(Urbecon, 2002) مدن المعرفة على مايلى صفات وميزاتوتشتمل . الجغرافة والطبيعية  للمدينة

 توفير فرص عمل جادة وذو عائد مجزى لألفراد •

 وجود معدل تنموى مضطرد فى الدخل والناتج القومى •

  المتاحةتوعية رشيدة لبناء ثقافة المخاطرة وحسن إستغالل الفرص •

 تبنى فكراإلبتكار واإلبداع كأحد الدعائم األساسية للتنمية •

 تحقيق اإلتصال الدائم بين الجامعات ومركز البحث العلمى وقطاعات الصناعة •

 تحقيق الريادة فى ثقافة اإلنتاج والصناعة •

 وجود آلية لتسهيل حصول األفراد على مصادر المعرفة •

 اد المجتمعتييسر سبل إيصال احدث التقنيات ألفر •

 ربط شبكات المدارس والجامعات ومراكز األبحاث •

 تبنى مفاهيم وتقنيات الثورة الرقمية وعصر المعلومات •

 يمكن توظيف التقنيات الحديثة لعصر المعلوماتلحضرى المعمارى والتصميم تحسين ال •

 اإلستفادة القصوى من المقومات التراثية والمعمارية وتوظيفها كعنصر جذب •

 .فاءة والمقدرة على تطوير البيئة وتوعية األفراد لتطويرها والمحافظة عليهاتحسين الك •
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وفى الماضى كان إعتماد المدينة الصناعية على أصول الممتلكات والثروات الطبيعية لتحديد المقدرة 

 والخبرات والقدرات اإلبداعية للفئة اإلقتصادية لكل مدينة ، أما اليوم فغدت المعلومات والمهارات 

المتميزة من مجتمع المدينة ذات أهمية عظمى فى تحديد القوة اإلقتصادية مقارنة بمصادر الثروات 

ونجد أن عماد مدن المعرفة هو التقدم التقنى والقدرة على المنافسة فى مجاالت . الطبيعية ذاتها

تقبل المدن ولقد تأثر مس. المعرفة المختلفة مع إمكانية توظيف تلك المعرفة لتكون مصدر إقتصادى

والمجتمعات على مر األجيال تأثراً جوهرياً بالتقدم التقنى ولكن معدل إنتشار التقنية فى مدن المعرفة 

 (1)وخاصة الشبكة العنكبوتية فاق كل التقنيات السابقة ونجد مثال ذلك واضحاً فى الجدول رقم 

  .(Koting and Devol, 2001) والخاص بالواليات المتحدة األمريكية

 .مثال للواليات المتحدة األمريكية:  معدل إنتشار التقنية إلى ربع عدد السكان(1)دول ج

معدل إنتشارها إلى ربع عدد   سنة اإلختراع  التقنية

  )عدد السنوات(السكان  

  46  1873  الكهرباء

  35  1876  الهاتف األرضى

  55  1886  السيارة

  64  1903  الطائرة

  22  1906  المذياع

  26  1926  التلفاز

  34  1952  الفيديو

  30  1953  فرن الميكرويف

  16  1975  الحاسب الشخصى

  13  1983  الهاتف الجوال

  7  1991  الشبكة العنكبوتية

ولقد كان تأثير الشبكة العنكبوتية واضحاً فى مجال األعمال والتعليم حيث أصبح إقتصاد المعرفة كما 

ويرى . فى أهميته محل مصادر الثروة الطبيعيةيراه البعض أحد أبرز مصدر الثروة واإلقتصاد ويحل 

(Mitchell, 1999) فى كتابه مدن المستقبل أن المدن ستستقل عن محيطها المكانى او الجغرافى 

 ما يمكن تسميته باألجور اإللكترونية والتى إختلفت معها إعتماداً على أن الشبكة العنكبوتية أوجدت

الشبكة العنكبوتية صياغة المحيط المكانى ولقد أعادت . نيةفكرة تجمع المجتمعات فى الحياة العمرا
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للمبانى والمدن بصورة جوهرية وأصبحت حياة المدينة تنظم وتدار بقواعد جديدة عما كانت عليه 

وصار للمبانى الذكية , سلفاً ، وبالتالى تغير دور المبانى فى مدن المعرفة عما كانت عليه من ذى قبل 

   .م وبناء مدن المعرفةدور جديد فى دعم مفهو

  مفهوم المبانى الذكية. 2

ويعتبر معدل التنامى . تعد التقنية عبر مراحل التاريخ المتعددة  مؤشر هام وحيوى للتطوير المستقبلى

وال يتوقف تأثير التقنية فقط فى مجال . والتغير والتطور التقنى فى هذه األيام غير مسبوق من ذى قبل

المبانى التى نقطنها والتى أصبحت أجهزة اإلتصال والتواصل الحديثة أمراً األعمال بل يتعداه إلى 

وبذلك يتضائل العالم إلى قرية صغيرة ويبزغ فيها من جديد فجرالمجتمعات المتشابكة .  شائعاً بها

كلمة تتوارد بإضطراد لتصف ليس فقط المبانى " الذكاء"وأصبح . (Networked-Society)والمتصلة 

لذا يجب أن ندرك أن الدور . التصوير، الساعات، السيارات، الئحات العرض، إلخبل كاميرات 

الرئيسى لتقنية المعلومات يجب أن يتركز على تحسين فرص اإلستكشاف واإلبداع وليس إستبداله بآلة 

ومن هنا تبدو أهمية أن لكل قطر حضارة وثقافة يجب أال تنسخ أو تسنتسخ ما تم إنجازه . أوغيرها

د المتقدمة تقنياً ؛ بل يجب على كل قطرتوظيف قدراته اإلبداعية لرسم خريطته المستقبلية باللبا

مستثمراً فى ذلك ما توصل إليه اآلخرين من تقدم ورقى مع تحديد األولويات وكذا سبل ومراحل تنفيذه 

  .مع مراعاة ظروف المجتمع الثقافية والحضارية الخاصة به

  

 على أنها المبانى التى توفر بيئة سريعة اإلستجابة ، وفاعلة ، وداعمة من لقد تم تعريف المبانى الذكية

وعلى الرغم من التقنية كانت تبدو وكأنها . (Kell, 1996)أجل تحقيق آداء أفضل لمستخدمى المبانى 

ولقد تم . األساس ، إال أنها ينظر إليها حالياً على أنها داعم ومحرك فحسب وليست هدفاً او غاية

وعرفت . م مصطلح المبانى الذكية فى الواليات المتحدة فى بداية الثمانينات من القرن المنصرمإستخدا

المبانى الذكية آنذاك بواسطة معهد المبانى الذكية على أنها مبانى يتم فيها دمج أنظمة متعددة بكفاءة 

 ، وترشيد تكلفة التشغيل ، عالية إلدارة الموراد واإلمكانيات من أجل تعظيم اآلداء الفنى، وزيادة العائد

 بفاعلية وتغير  على أنها مبانى تتميز(Lustig, 1995) وعرفت المبانى الذكية أيضاً .وتحقيق المرونة

ترشيد اإلنفاق ،  تستجيب إلحتياجات األفراد وتساعد على رفع كفاءة اإلنتاج ، ومستمرين ، وكذلك

البناء ،   ن المكونات الرئيسية للمبانى الذكية وهىومتوافقة بيئياً وذلك من خالل التفاعل المتواصل بي

  .(1)والعمليات ، والمستخدمين ، واإلدارة ،وكذا العالقات المتبادلة بينهم كما هو موضح بالشكل رقم 
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تعتبر أحد الرؤى . وحيث أن المجال الرئيسى هنا هو الذكاء ، لذا يجب التطرق إلى ما يقصد به

أصيلة لمقدرة اإلدراك والتى تحوى فى طياتها جميع العمليات ة مللذكاء على أنه صفة مالز

 فقد صنف Piaget (1980)أما . (Derek and Croome, 1997)الخاصة باإلستقراء واإلستباط 

الذكاء ليس على أنه صفة ولكن على أنه سلسلة من العمليات المتشابكة لمهارة معالجة المعلومات 

وعلى الرغم من وجود رؤى أخرى متنوعة عن .  وبيئتهمتضمنة التوازن والتكيف بين الشخص

 والتى يمكن من خاللها تفهم سبل عمل وحياة األفراد Paiget أننا سنعتمد هنا رؤية الالذكاء ، إ

لذلك فإن المبانى . داخل المبنى وكذا تفاعلهم مع البيئة الداخلية ونسيج البناء والبيئة الخارجية

تم تطبيقه خالل مراحل التفكير فى تصميم المبنى  ، اثناء إنشائه ، الذكية تتطلب ذكاءاً يجب أن ي

وعند تشغيله وصيانته ويجسد فى أنظمة المبانى ومكوناتها وسبل تفعيلها وطرق تفاعلها مع 

ويتفاوت التركيز على مفهوم المبانى الذكية من مكان إلى آخر  .المستعملين ومع بعضها البعض

نى الذكية يتم التركيز على اإلستجابة لمتطلبات األفراد، اما فى المعهد ففى المعهد البريطانى للمبا

األمريكى للمبانى الذكية فيتم التركيز على التقدم التقنى ، ومن جانيب ثالث نجد أن تركيز المعهد 

األسيوى للمبانى الذكية هو وحدات الكفاءة البيئية باإلضافة إلى متطلبات وظيفية وتقنية لفراغات 

  .نىالمبا
 

מ א  א

אא

אא
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 א

 א

א  א
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) البناء ، العمليات ، المستعملين ، والتشغيل( التفاعل المتواصل بين المكونات األربعة )1(شكل 

  .هو أحد دعائم فكر المبانى الذكية
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  هل مبانى اإلسكيمو أو مبانى الطين والحجر ذكية؟

أنها بالنسبة للشكل والهيكل وكذلك قدرتها فى حقيقة األمر، إذا نظرنا إلى تلك المبانى البيئية نجد 

 قد حقق نجاحاً فى تدرج درجة  الفراغات الداخلىتوزيعالعلى تهيئة البيئة الداخلية للمبنى وحسن 

الحرارة للفراغات الداخلية ، ولكن هذه األنواع من المبانى لم تكن لتستجيب بصورة جيدة فى 

.  المحيطة ورغبات المستعملين تم تحديدها سلفاًظروف مغايرة حيث أن كيفية إستجابتها للبيئة

وبناءاً عليه فإن مقدار المرونة وكيفية اإلستجابة والتفاعل مع تغير الظروف واألجواء سواءاً للبيئة 

لذا فإنه ال يعد  .(Derek and Croome, 1997)أو نوع اإلستخدام هو الذى يحدد ذكاء المبنى 

 على الرغم من توافق هذه المبانى هذه النوعية من المبانىمناسباً طرح مثل هذا التساؤل على 

هل يمكن لتلك المبانى التقليدية أن تعيد التحكم تلقائياً فى كمية فعلى سبيل المثال . ونجاحها بيئياً

 إن المبانى الذكية  . وجودة الهواء الداخلى للمبنى إذا ما أكتظ المبنى بعدد كبير من المستعملين

اطة والتعقيد التقنى طبقاً للمتطلبات ولكن فى جميع األحوال يجب أن يكون لديها تتفاوت من البس

  .القدرة على التفاعل والتغير المستمر تبعاً لتغيرات األجواء المحيطة واإلستخدام والتشغيل

   فى طريق مدن المعرفةالمبانى الذكية تطور تقنيات .3

 وذلك نتيجة التطور فردية والتقوقع على الذاتم بصورة جذرية الرؤية الولقد تغيرت فى عالم الي

فى ثورة اإلتصاالت وتقنية المعلومات والتى أدت إلى زيادة التوعية وإلدراك بما يدور خارج 

ولقد أدى زيادة عدد سكان األرضية إلى زيادة اإلستهالك وإستنفاذ كميات هائلة من  . حدود المكان

 إلى زيادة الوعى بأهمية ترشيد الطاقة  والحالص على مصادرالطاقة الغير متجددة ، مما أدى ذلك

وإذا نظرنا إلى . وللمبانى الذكية دور هام ومؤثر فى هذا المضمار. الحفاظ على التوازن البيئى

هو توظيف تقنيات الحاسب اآللى  ووسائل  ضى كان اتطور فكر المبانى الذكية سنجد أنه فى الم

بنى والتنسيق بينها من أجل رفع كفاءة إدارة موارد المبنى  اإلتصال والمعرفة فى دمج أنظمة الم

 وترشيد تكلفة اإلستخدام والصيانة مع تحقيق ديناميكية وتفاعلية أنظمة المبنى لتحقق الراحة 

أما هذه األيام فقد تطور مفهوم وفكر المبانى الذكية لتعدى المقدرة . لمستعملية مع تحسين إنتاجيتهم

لفعل إلى القدرة على التعلم وتعديل اآلداء بناءاً على أنماط األستخدام على اإلستجابة ورد ا

 إن التطورات الحديثة فى تقنيات المبانى الذكية .(Wong et al, 2005)وظروف الزمان والمكان 

تشير إلى دور هام لها فى دعم بناء المدن المعرفة حيث أنها تنحى بها إلى مفهوم التحكم عن بعد 

عنكوبيته وتدعم مفهوم الشراكة المعرفية والتى هى أهم دعائم مدن المعرفة كما هو عبر الشبكة ال

  . (2) موضح بالجدول رقم
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  . أحدث التطورات فى تقنيات المبانى الذكية وتوجيهها لدعم مفهوم مدن المعرفة(2)جدول 

  أحدث التطورات  تقنيات المبانى الذكية

نظم التحكم واإلتصال 

  الرقمية

عبر الشبكة العنكبوتية للتحكم فى  عن بعد  ظمة التحكمإستخدام أن

   أنظمة المبنى

أنظمة الحرارة والتهوية 

  والتكييف

إستخدام نظام رؤية حاسوبى يسمح بإحصاء عدد المستعملين داخل 

ويتم . الفراغ وإشعار نظام التحكم اآللى لتحديد اإلستجابة المناسبة

  بوتيةالتحكم فى هذا النظام عبر الشبكة العنك

  نظام إضاءة متكامل يمكن التحكم به عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية  أنظمة اإلضاءة

أجهزة إشراف آلى بإستخدام الذكاء اإلصطناعى باإلضافة الى نظام   عناصر الحركة الرأسية

الرؤية ااحاسوبية إلحصاء عدد المستعملين بالمصاعد لتحديد 

  .اإلستجابة المناسبة

متكاملة تشتمل على وحدات ذكية مضادة للحريق تعمل نظم إنذار   الحريقنظم الحماية ضد 

  .منفردة أو متكاملة مزودة بمكتشفات أو مستبينات

أنظمة أمن ومراقبة ذكية يتم التحكم فيها عن بعد عبر الشبكة   أنظمة األمن

  العنكبوتية

  يتم التحكم فيها عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية  أنظمة اإلتصال

   

مازلنا نحيا بين جدران من الطوب واألسمننت والحديد ، إال أن الشبكة لى الرغم من أننا وع

العنكبوتية قد أتاحت لنا كمجتكعات فرص إتصال وعمل وتعلم تعدت حدود تلك الجدران إلى أفق 

لذا فإن التغير المنشود فى المبانى الذكية ليس فقط فى حدود أشكال . أوسع وعالم أرحب

اغات المبانى وأنظمتها بل فى الدور الذى تقوم به والقواعد التى تحكمها وتجعل ومسطحات فر

المبانى الذكية عبارة عن لبنات فى بناء أكبر أال وهو ومدن المعرفة وهو دور أكثر مرونة من 

أن أحدث التطورات فى  (2)وكما يتضح من الجدول رقم . أدوار المبانى الذكية عن ذى قبل

لذكية يمكن التحكم بها عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية ، وبالتالى فإن ذلك يؤهل تقنيات المبانى ا

دورمعرفى جديد للمبانى يتكامل مع دورها  المبانى الذكية للقيام بدور جديد عن ذى قبل أال وهو

  .المادى ليساهم فى تدعيم بناء مدن المعرفة يتألف من مبانى معرفية متصلة ومتفاعلة
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  رؤية جديدة: انى الذكية ودعم بناء مدن المعرفةتقنيات المب. 4

. هذا البحث دوراً جديداً للمبانى الذكية بدأت تبزغ جذوره فى مدن المعرفة حول العالم ستشرفي

ويرى البحث أن أحد أهم العوامل المشاركة والداعمة لبناء مدن المعرفة هو إنشاء مبان جديدة 

وراً جديداً لتدعم المعرفة بتوظيف تقنياتها الذكية باإلضافة ذكية أو تأهيل المبانى القائمة لتؤدى د

 التوجه (2)ويوضح شكل . لقيام تلك التقنيات فى ذات الوقت بمهامها القديمة التى أنيطت بها

ومن أوجه تلك . المنشود لدور المبانى الذكية لتوظيف ذكاء تقنيات المبانى فى دعم مدن المعرفة

  :يلىفيمامدن المعرفة ء الدعم لبنا

إنتقال دور التقنيات الذكية من الدور الفردى على مستوى المبنى الواحد فى موقع ما إلى  •

دور تكاملى لمبانى متنوعة فى مواقع مختلفة تربطها قواعد معرفية تكون هى مصدرها 

   "عندما تتحدث أو تتواصل المبانى"وناقلها، وهذا ما يطلق عليه 

  ت بصورة متزامنة ومتجددة وسائط متعددة لتوفير المعلوما •

    وسائط لتبادل المعرفة والخبرات المكتسبة  •

 وسائط  تحليل البيانات وتوزيعها بناء على الحاجة والموقف ، وأيضاً كوسائط إتصال  •

  فعالة لتنفيذ أنشطة معرفية ومعلوماتية

ونما أن تحول المبانى من فراغات تحوى بين جنباتها شبكات حاسوبية تنقل المعرفة دال  •

تفرق بين مستعمليها وأنشطتهم وإتصاالتهم وأحداثهم اليومية ومايدور داخل المبنى او 

المبانى المجاورة او المماثلة فى مدن وبلدان أخرى إلى وسيط ناقل للمعرفة ومصدر لها 

مع تحديد نوع المعرفة وأثره ومدى الحاجة إليه وبذلك تتفاعل ووتواصل المبانى الذكية 

 .بناء مدن المعرفة الواعيةفى تدعيم 

ولتحقيق ذلك الدعم المنشود  والضرورى من المبانى الذكية لبناء مدن المعرفة فإن ذلك يتطلب صفات 

جديدة يجب أن يقوم بها كل منبى ذكى ليشكل نواة فاعلة وهذه الصفات تؤهلة ليكون نواة المعرفة 

للحوسبة واإلتصال والتوصيل لجميع مكوناته لذا يتطلب المبنى الذكى قاعدة مستقبلية .   وناقل لها

وتقنياته ، وتشكل تلك التقنية الجديدة أعمدة المبنى لدعم العمليات الحاسوبية لتتكوين أنظمة المعرفة 

،  (Intelligent Agents) وتشتمل تلك التقنيات على خدمات الشبكة العنكبوتية ، الوسائط الذكية

ويمثل توظيف تلك التقنيات بصورة متكاملة أساس . (Semantic Web)والشبكة العنكبوتية المصنفة 

مايمكن تسميته بالشراكة المعرفية والتى تشمل قطاعات الخدمات والتعليم والساسة والتجارة واإلقتصاد 

 .  (3)والترفيه كم هو موضح بالشكل رقم 
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  .التقنيات الالزمة للمبانى الذكية لدعم بناء مدن المعرفة )3(شكل 

فعلى سبيل المثال ستقوم الوسائط الذكية المدمجة فى مكونات المبنى بالعمل الذاتى وتحديد خيارات 

لى نماذج تعلمتها تلك الوسائط الذكية من متابعة تصرفات المستعمل وتحديد خيارات للمستعمل بناءاً ع
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وتتراوح أبعاد تلك الخيارات على مستوى الفراغ المعمارى من ظبط درجة الحرارة . له نيابة عنه

 إلى فضاء المناسبة وحركة الهواء والتحكم اآللى فى اإلضاءة تبعاً لحالة المستعمل والموقف المناسب

الشراكة المعرفية والتى تشمل قطاعات مدن المعرفة بإنتقاء األخبار المناسبة له فى كل مجاالت 

 وذلك عن طريق توظيف الشبكة العنكبوتيه الخدمات والتعليم والساسة والتجارة واإلقتصاد والترفيه

يث المعلومات بالمينى  ويتم تدفق المعلومات بين المبانى الذكية والشبكة العنكبوتية سواءاً لتحد.المصنفة

طبقاً للتعديالت المتوفرة على الشبكة العنكبوتية أو اإلستجابة لطلبات يحتاجها المبنى للتشغيل او 

للمستعملين أو لإلدارة ويتم توظيف الشبكة العنكبوتية بصورة آلية لتلبية تلك اإلحتياجات كما هو مبين 

المعلومات بين الشبكة العنكبوتية والمبانى الذكية وبنفس الكيفية يمكن توظيف تدفق ). 4(بالشكل رقم 

كذا يتم دعم مفهوم تواصل لكى يتم تحديث او تلبية اإلحتياجات بين المبانى الذكية بعضها البعض و

  .المبانى عن بعد لتأسيس البنية التحتية لمدن المعرفة

 
 

א א א א
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كية والشبكة العنكبوتية للتحديث أو تلبية اإلحتياجات للمبنى تدفق المعلومات بين المبانى الذ )4(شكل 

  .وكذا بين المبانى وبعضها البعض لتحقيق تواصل المبانى عن بعد

 أما على مستوى مكونات المبنى ذاتها فإن الوسائط الذكية على سبيل المثال تستدعى أعمال الصيانة 

، أو إستدعاء األمن وأخباره هاتفياً عند الالزمة بصورة تلقائية عند حدوث خلل او حتى توقعه 

أما على نطاق الخدمات فإن الوسائط الذكية يمكنها عرض . اإلحساس بحدوث السرقة أو التخريب

الخدمات التى يمكن تقديمها داخل المبنى تلقائياً إلى الشبكة العنكبوتية مع بيان الموقف والحالة فضالً 

اون مع الشبكة العنكبوتية المصنفة  إلختيار أفضل عروض عن أن تقوم تلك الوسائط الذكية بالتع

الشراء أو البيع ألحد مكونات أجهزة المبنى أو آثاثه أو متطلباته بناءاً على نماذج اإلستخدام السابق 
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 كما هو موضح ومدى الحاجة إليه لمساعدة فريق الصيانة والتشغيل على ترشيد اإلنفاق وتقليل التكلفة

ويتضح من هذا العرض المبسط والذى ال يتسع المجال هنا لإلسهاب فيه الدور . (5)بالشكل رقم 

 .المنوط بالمبانى الذكية فى عالم مدن المعرفة

  

 

א

א

א

א א

  
 دور المبانى الذكية فى عرض الخدمات الموجودة أو طلب الخدمات التى يحتاجها المبنى )5(شكل 

  .بصورة آلية وذاتية

. رامى إلى الذهن إذا كان هذا هو الدور الذى ستقوم به المبانى الذكية فمالذى يبقى للمستعملينولربما يت

كة المعرفية وإن الدور المنوط األساسى من مدن المعرفة هى الشراولكن إذا تأملنا بدقة نجد أن الهدف 

تحتاج إلى درجة عالية باإلنسان لهو أكبر من إجراء أعمال على رغم رتابتها فإنها من األهمية بمكان و

 ومساعدة المستعمل من التنسيق والترتيب والتى يمكن أن تساعد فيها التقنيات الذكية والمتطورة للمبانى

على القيام بوظيفته األساسية والتركيز واإلبداع فيها وترك تلك الوظائف الجانبية لتلك التقنيات لتهيئة 

ن المستعمل والمبنى فى التفاعل سوياً من أجل حياة هو للقيام بدور أفضل ورفع إنتاجيته مع تمكي

  .أفضل للمستعمل

  عوامل نجاح مدن المعرفة.5

 فى األساس على نجاح يعتمد  إن هذه الرؤية المقترحة لدور المبانى الذكية فى دعم بناء مدن المعرفة 

وكذا النقاط  (6) والذى يتطلب عدة عوامل رئيسية تتضح فى الشكل رقمتطبيق مفهوم مدن المعرفة 

  :التالية

أن يدعم المجتمع بصورة فاعلة مفهوم مدن المعرفة ممثلة فى األفراد والهيئات والقطاع  •

 .الحكومى والخاص
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وجود رؤية إستراتيجية بدءاً مع تحديد مواطن القوة والتميز للمدينة وكذا الجوانب التى تحتاج  •

 .إلى تنمية عاجلة وآجلة

 فكر مدن المعرفةوجود دعم سياسى وإدارى لدعم  •

 سن القوانين والتشريعات الداعمة والمشجعة لخوض غمار مجال الشراكة المعرفية •

  توفير الموارد لدعم وتطوير ثقافة األفراد فى مجال الشراكة المعرفية •
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א א
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  . العوامل الرئيسية إلنجاح مفهوم فكر مدن المعرفة)6(شكل 

التقليدية أصبحت غير مجدية بالصورة المطلوبة وأصبحت المدينة فى حاجة غلى وألن نماذج التنمية 

لتنمية المدينة فحسب بزوغ أفكار ورؤى جديدة ، ومن هنا تبرز أهمية إنجاح مفهوم مدن المعرفة ليس 

ويتركز إنجاح مفهوم مدن المعرفة على إيجاد شراكة . بل لإلرتقاء بأفرادها ومبانيها على حد سواء

 أن يكون ولتحقيق ذلك يجب. لتبادلية بينهماة بين جميع مكونات المدينة وساكنيها والعالقات امعرفي

هناك تفاعل  بين أفراد المجتمع عبر التوظيف واإلستخدام األمثل للشبكة العنكبوتية وكذا التفاعل بين 

يمثل إجمالى تلك و. مكونات المدينة مع وجود بنية تحتية متميزة لدعم تقنية التصاالت والمعلومات

التفاعالت تعظيم دور وتأثير إدارة المعرفة التى تساعد على خلق بيئة داعمة لثقافة الشراكة اإلجتماعية 

  .  (7)كما هو موضح بالشكل رقم
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إنجاح مفهوم مدن المعرفة عن طريق إيجاد شراكة معرفية بين جميع مكونات المدينة  )7(شكل 

  .ساكنيها والعالقات التبادلية بينهماو

  نماذج مختارة لمدن المعرفة .6

توجد عدة مدن على مستوى العالم إتخذت السبل والوسائل التى تمكنها من أن تعرف نفسها كمدن 

وهناك بعض المدن أتخذت خطوات إستراتيجية لتكون فى . للمعرفة مثل مدينة برشلونة بأسبانيا

  .للمعرفة مثل مدينة ملبورن بأسترالياالمستقبل القريب مدناً 

   كمدينة للمعرفة  مدينة برشلونه6.1

 أعانت خطة التنمية اإلستراتيجية لمدينة برشلونه على أنها ستدفع فى إتجاه تحول عمرانى لقد

على المستوى اإلقليمى ضمن مجتمع المعرفة وإجتماعى لتحتل مكانة متميزة لنفسها فى موقع الريادة 

 ولقد حددت بلدية برشلونه عدة محاور لتحقيق تلك اإلستراتيجية. ى القرن الحادى والعشرينوالتقنية ف

إحداها تعيين مستشاراً خاصاً ببلدية المدينة ليكون مستشاراً لمدينة المعرفة وتتمثل مهمته فى تحقيق 

فقى مع إدارة مفهوم مدينة المعرفة على مستوى السياسات الخاصة ببلدية برشلونه وكذلك التنسيق األ

وألن إنجاح مفهوم مدينة المعرفى يعتمد على المشاركة الفاعلة .  المدينة لنقل تلك السياسات إلى الواقع

أحداهما بتوفير البنية التحتية األساسية من الطاقة : للقطاع الخاص فقد تم تفعيله على مستويين

اء مشاريع تساهم فى تحقيق واإلتصاالت والمواصالت ، واآلخر هو سن تشريعات تشجع على إنش

وتم التركيز على مكاتب اإلستثمار والتوظيف والسياحة والتجارة لتوظيف مفهوم . الشراكة المعرفية
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 ، وهى (Barcelona Activa)الشراكة المعرفية فى أنشطتها من خالل منظومة برشلونه الفاعلة 

شلونة الفاعلة هى المسئولة عن وتعتبر منظومة بر . شركة مدعمة عن طريق إدارة بلدية برشلونه

  : (Ergazakis et al, 2004)التنمية اإلقتصادية والنعرفية للمدينة وتشتمل بعض مشروعاتها على

وهو مجتمع إفتراضى على الشبكة العنكبوتيه يدعم أصحاب األعمال فى : برشلونه نت الفاعلة •

اكة المعرفية ويتضمن ذلك تعاونهم مع بعضهم البعض وربطهم تقنياً وفنياً لدعم فكرة الشر

 .ربط الشبكات الخصة بتلك الهيئات فتتقارب المبانى ويتفاعل مستعمليها

وتهدف إلى ربط أصحاب األعمال بمؤسسات التعليم والباحثين والطلبة : الفراغات المتعددة •

تدعيم التعاون واإلبداع وإرساء مفهو الشراكة المعرفية فى العقول الفاعلة وربطها بمواقع ل

 اإلنتاج

  ملبورن على طريق مدينة المعرفةمدينة  6.2

هو تنمية قدراتها   فإن أحد األهداف والتوجهات اإلستراتيجية للمدينة 2010طبقاً لخطة ملبورن لعام 

ويتمثل ذلك فى المقدرة على تكريس وتوظيف المعرفة لدفع عجلة . على المنافسة كمدينة للمعرفة

خدمات تعتمد فى صميم مكوناتها على المعرفة كمكون اإلقتصاد عبر خلق منتجات وعمليات و

داً فى مجال تقنية المعلومات ~ إلى أن تكون مركزاً را2010وتهدف المدينة بحلول العام .  أساسى

 وهو المجال الذى يعنى بتطبيق المعطيات (Biotechnology)والتخصصص فى فى التقنية الحيوية 

وتشمل أهداف التوجة اإلستراتيجى . متعلقة باإلنسان واآللةالبيولوجية والهندسية على المشكالت ال

  :(Ergazakis et al, 2004) لمدينة ملبورن لتكون مدينة للمعرفة مايلى

 تعويض النقص فى كفاءات تقنية المعلومات وبناء مكانة مرموقة فى هذا المجال •

رق آسيا فى مجال التقنية  لتكون وجهة أستراليا وجنوب شتطوير البنية التحتيتة التقنية للمدينة •

 . خاصةالحيويةعامة وفى التقنية 

تطوير البيئة العمرانية ومبانى األعمال والتعليم والتجارة بالمدينة بالتقنيات الذكية وربطها  •

 .ببعضها البعض لتحقق مفهوم الشراكة المعرفية

 .تعزيز خدمات المدينة لتيسير تالقى أصحاب األعمال واألفكار اإلبداعية •

 .وير مهارات األفراد تقنياً إلستقطاب مشاريع عالميةتط •
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  الخالصة والتوصيات. 7

تناول البحث ,. البحث مفهوم مدن المعرفة وفوائدها وسبل تحقيقها وعوامل إنجاحهالقد إستعرض 

توظيف بالتفصيل مفهوم المبانى الذكية قديماً وحديثاً حيث كانت إلى عهد قريب ينظر إليها على أنها 

ات الحاسب اآللى  ووسائل  اإلتصال والمعرفة فى دمج أنظمة المبنى والتنسيق بينها من أجل رفع تقني

كفاءة إدارة موارد المبنى  وترشيد تكلفة اإلستخدام والصيانة مع تحقيق ديناميكية وتفاعلية أنظمة 

  .المبنى لتحقق الراحة لمستعملية مع تحسين إنتاجيتهم

ة جديدة لمفهوم المبانى الذكية لتكون أحد أهم العوامل األساسية فى ولقد قدم البحث أطروحة ورؤي

إنتقال دور التقنيات الذكية من الدور الفردى ويتمثل هذا الدور فى . إنجاح وتحقيق فكر مدن المعرفة

على مستوى المبنى الواحد فى موقع ما إلى دور تكاملى لمبانى متنوعة فى مواقع مختلفة تربطها 

". عندما تتحدث أو تتواصل المبانى" تكون هى مصدرها وناقلها، وهذا ما يطلق عليه قواعد معرفية

ويتمثل هذا الدور الجديد لتقنيات المبانى الذكية  كوسائط متعددة لتوفير المعلومات بصورة متزامنة 

ها بناء ومتجددة ، وكوسائط لتبادل المعرفة والخبرات المكتسبة ، وكذا كوسائط  تحليل البيانات وتوزيع

  .على الحاجة والموقف ، وأيضاً كوسائط إتصال فعالة لتنفيذ أنشطة معرفية ومعلوماتية

مدن على مستوى العالم إتخذت السبل والوسائل التى تمكنها من أن تعرف  تجارب لوإستعرض البحث 

جية  بعض المدن أتخذت خطوات إستراتي ، وكذانفسها كمدن للمعرفة مثل مدينة برشلونة بأسبانيا

  .لتكون فى المستقبل القريب مدناً للمعرفة مثل مدينة ملبورن بأستراليا

توظيف تقنيات المبانى الذكية لدعم بناء مدن المعرفة بالمدينة العربية يوصى البحث لتحقيق مفهوم  و

  :بما يلى

لذ ا  تحسين فرص اإلستكشاف واإلبداع هو أن الدور الرئيسى لتقنية المعلومات إدراكيجب  •

جب أال تنسخ أو في ل كل مدينة عربية تهدف إى أن تكون مدينة للمعرفة بمفهوم العصرفع

 اإلبداعية لرسم هاتوظيف قدراتيها بالد المتقدمة تقنياً ؛ بل يجب علالتسنتسخ ما تم إنجازه ب

 فى ذلك ما توصل إليه اآلخرين من تقدم ورقى مع تحديد ةً المستقبلية مستثماخريطته

 سبل ومراحل تنفيذه مع مراعاة ظروف المجتمع الثقافية والحضارية الخاصة األولويات وكذا

 .به

يجب تحقيق العوامل التى تساعد على إنجاح مفهوم مدن المعرفة والتى تشمل دعم المجتمع  •

وجود دعم سياسى وإدارى ، سن لهذا المفهوم بصورة فاعلة ، ووجود سياسة إستراتيجية ، 
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مة والمشجعة لخوض غمار مجال الشراكة المعرفية ، وكذلك توفير القوانين والتشريعات الداع

 .الموارد لدعم وتطوير فكر مدن المعرفة

إنشاء مبان جديدة ذكية أو تأهيل المبانى القائمة لتؤدى دوراً جديداً لتدعم المعرفة بتوظيف  •

لتى أنيطت بها مع تقنياتها الذكية باإلضافة لقيام تلك التقنيات فى ذات الوقت بمهامها القديمة ا

 .مراعاة تفاصيل ذلك الدور كما أفرد بالتفصيل فى هذا البحث

 ذات الخبرة فى هذا المجال يكتسب من  مع أحد الدول(Sister City) نى دور المؤاخاةتب •

تفيد مدينتهم  خاللها مستشارو المدينة العربية خبرة واقعية وعملية تفيدهم فى وضع إستراتيجية

 .وخصوصياتها

  لمراجعا. 8
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