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Abstract
The research dealt with the effectiveness of knowledge exchange between the
microelectronics used in computer design and other industrial products and the
design of fabrics and fashion, by emphasizing the employment of smart
microelectronics that increase the capabilities of the fabric or fashion design.
The research discussed variables of traditional fabrics and fashion design, which
are determined by threads, fabric and formal design, as well as the nature of
interactive products from which the concept of smart fabrics derives its scientific
and practical inputs, based on the idea that these two disciplines - designing
fabrics and fashion and designing interactive products - can provide inputs that
enhance The nature of the final product. Then the concepts of smart fabrics
were reviewed as materials that interact in different ways with environmental
variables, and what are the technical outcomes as another kind of smart fabric
design inputs starting from the direct borrowing of microelectronics employed in
smart devices. Stressing the role of the body in being one of the fields of
knowledge that enables smart fabrics and costumes to enhance its sensory
inputs and respond in various forms accordingly. In addition to the importance
of digital materials, computer systems and artificial intelligence variables, which
are new materials that are included in the installation of fabric and clothing. By
reviewing some of the global applications of smart fabrics and fashion, the
researchers reached a number of conclusions that enrich the concepts of smart
design for smart fabrics and fashion.
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الذكاء الصناعي والتبادل املعريف بني االلكرتونيات الدقيقة
وتصميم االقمشة واالزايء

أ .م .د .جاسم خزعل هبيل يونس

م .د .وسن خليل إبراهيم حسن

جامعة بغداد-كلية الفنون اجلميلة
امللخص
تناوؿ البحث فاعلية التبادؿ ادلعريف بُت االلكًتونيات الدقيقة ادلستخدمة يف تصميم احلاسوب
وادلنتجات الصناعية األخرى وتصميم االقمشة واالزايء ,عرب التأكيد على توظيف الكًتونيات
مصغرة ذكية ترفع من قدرات القماش او الزي .وانقش البحث متغَتات تصميم االقمشة واالزايء
التقليدية واليت تتحدد ابخليوط والنسيج والتصميم الشكلي ,وكذلك طبيعة ادلنتجات التفاعلية اليت
استقى منها مفهوـ االقمشة الذكية مدخالتو العلمية والعملية ,انطالقا من فكرة اف ىذين
التخصصُت-تصميم االقمشة واالزايء وتصميم ادلنتجات التفاعلية -شنكن اف يقدـ كل منهم
مدخالت تعزز من طبيعة النتاج النهائي .وبعدىا مت استعراض مفاىيم االقمشة الذكية بكوهنا مواد
تتفاعل بطرؽ سلتلفة مع متغَتات البيئة ,وماىية النتاجات التقنية بوصفها نوعا اخر من مدخالت
تصميم االقمشة الذكية انطالقا من االستعارة ادلباشرة لإللكًتونيات ادلصغرة ادلوظفة يف األجهزة
الذكية .مؤكدا على دور اجلسد يف كونو احد احلقوؿ ادلعرفية اليت سبكن االقمشة واالزايء الذكية من
تعزيز مدخالهتا احلسية واالستجابة أبشكاؿ سلتلفة تبعا لذلك .فضال على أذنية ادلواد الرقمية
وأنظمة احلاسوب ومتغَتات الذكاء الصناعي اليت تعد مواد جديدة تدخل يف تركيب القماش والزي.
وابستعراض بعض التطبيقات العادلية لتصميم االقمشة واالزايء الذكية ,توصل الباحثاف اىل عدد من
االستنتاجات اليت تغٍت مفاىيم التصميم الذكي لألقمشة واالزايء الذكية.
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تصميم األزايء.

مدخل:
مستمدا من رلاالت مثل اذلندسة وعلوـ ادلواد وعلم
رلاال متعدد التخصصات
تعد االقمشة الذكية ً
ً
وظائف األعضاء وتصميم االقمشة وتصميم تفاعل االنساف مع احلاسب االيل اليت أنشئت يف
أواخر القرف العشرين.
ركزت البحوث األولية على القضااي الفنية والوظائف ادلؤطرة ضمن خطاب علمي .كما يف االقمشة
اليت يرتديها يف الغالب االشخاص ضمن اجملاؿ التطبيقي الصحي أو العسكري أو الرايضي....اخل ،
اليت عملت على تصميم اقمشة ذكية وتكنولوجيا قابلة لالرتداء صممت على وفق متغَتات علمية
ىندسية مجعت ما بُت تصميم االقمشة واالزايء وما بُت تلك التقنيات الذكية ادلستخدمة يف تصميم
ادلنتج الصناعي .فإف تركيز قطاعات التصميم ذا التقنيات ادلصغرة األولية على تصميم واجهات
للتفاعل بُت ادلستخدـ واألجهزة التكنولوجية عرب ربسُت قابلية االستخداـ لألجهزة والربامج يفًتض
وجود موقف وجودي ضمٍت حوؿ التكنولوجيا الذكية اليت تتعارض مع التقنيات التقليدية ادلستخدمة
أيضا
يف تصميم االقمشة واالزايء .أف نظم الذكاء الصناعي ليست رلرد علم عقالين ،ولكنها ً
مؤسسة فلسفية يف الطريقة اليت سبثل هبا العامل وتكوف دناذج من الواقع والناس والعمل .وتعد
االزدواجية الضمنية يف األجهزة والربامج اليت تعد أساسية ألصوؿ االلكًتونيات الدقيقة الذكية ،مثل
اآلالت احلاسبة واالجزاء ادلختلفة اليت سبثلها ،توازي سباثالت بُت اجلسد والعقل ،واألذنية ادلادية
ماداي مت ذباىلو يف
والتجريد اليت تقوـ عليها فلسفة التصميم وأطر العلوـ ادلعرفية .فهي سبتلك بُ ً
عدا ً
خطاب الذكاء الصناعي السابق الذي كاف معنيًا ابلواقعية.

كما اف زلور ىذا التحوؿ ىو مفهوـ التفاعل ادلتجسد ،الذي يعًتؼ ابألذنية األساسية إلشراؾ
التكنولوجيا وإعادة فهمها من خالؿ ذبربة اجلسم وحواسو ،مع الًتكيز على ادلشاركة وادلمارسة بدالً
من العقالنية الرمزية غَت اجملسدة .ابإلضافة إىل مفاىيم ادلادية الرقمية اليت تتحدى ثنائيات
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االلكًتونيات الدقيقة والربامج ادلادية واجملردة ،وتؤدي إىل إعادة تصور أشكاؿ جديدة من نتاجات
مرنة وقابلة للتوافق مع اجلسم البشري مثل االقمشة اإللكًتونية ،مثل أجهزة احلاسب االيل القابلة
للغسل ،واليت شنكن ارتداؤىا ،والقادرة على الثٍت والطي .وقد اشارت سوزاف رايف أف "فوضى
ادلالبس رنب أف تتوافق مع الربرلة ادلنهجية لألجهزة اليت تسعى إىل احلصوؿ على عوائد
مؤثرة"( .)Ryan,2014,p229فاف عملية هتجُت األزايء وااللكًتونيات الدقيقة ىي شلارسة
ينبغي اف تكوف أكثر أذنية وشلارسة مستعرضة ومتقاطعة يف رلاالت سلتلفة من عامل التصميم .وقد
يطرح ادلصمم الصناعي او مصمم االقمشة واالزايء تساؤال :فإذا كانت ادلالبس سبتلك قدرة شاشة
احلاسب االيل على عرض األلواف واألدناط والصور الثابتة وادلتحركة بشكل حيوي ،فما طبيعة ىذه
التجربة يف احلياة اليومية؟
إف إمكانية دمج "ادلدخالت الديناميكية" يف تصميم االقمشة واالزايء تتحدى العديد من معايَت
األزايء الثابتة .ومن بُت ىذه ادلفاىيم األساسية فكرة وجود زي واحد يعمل كمالبس
متعددة( .)Devendorf, et al,2016,p6031من الناحية النظرية ،شنكن أف سنفف "الزي
ادلطلق" من اذلدر النابع من مفهوـ "األزايء السريعة" وعدـ قابليتها لالستمرار ،أي التغيَت الدوري
استنادا إىل االذباىات والتغَتات ادلومسية جملموعات الربيع واخلريف .وخالؿ العقد ادلاضي،
لألزايء
ً
ايدا على
أتثَتا متز ً
أحدثت الوسائط ادلتقدمة اجلديدة وادلواد ادلُضافة ابالشًتاؾ مع التقنيات الرقميةً ،
العديد من اجملاالت ،من بينها األزايء التجريبية دلرة واحدة -اإلصدار احملدود( Ferrara,
 .)2017,p176فادلواد ادلتقدمة اليت أشار اليها البحث تسمى بشكل عاـ ادلواد الذكية ،وىي
اعا وفئات سلتلفة من ادلواد وأنظمة ادلواد القادرة على التوسط بُت
عبارة عن تعبَت يتضمن اليوـ أنو ً
العادلُت التمثيلي والرقمي .مت تعريفها بشكل عاـ على أهنا "مواد عالية اذلندسة تستجيب بذكاء
لبيئتها  ،وكذلك مواد منطقية وتفاعلية ،غالبًا ما يتم تضمينها يف ادلواد التقليدية ويتم تطبيقها يف

النظاـ ابستخداـ ادلكوانت اإللكًتونية الدقيقة ،من أجل احلصوؿ على نظاـ ادلواد الذكية ،ادلسمى
أيضا  ،ICS_Materialأي ادلواد التفاعلية وادلوصلة والذكية" ( ،)Ferrara, 2018, p8يف
ً
رؤية لتصميم نظاـ ذو أداء متقدـ ومتميز ابلسلوكيات ادلعززة وذبربة ادلستخدـ الذكية .لذلك شنكن
أف تصبح األسطح ادلادية-كاألقمشة -حساسة ومتجاوبة (مع استجابة بصرية وحركية وصوتية)
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للمحفزات اخلارجية ،ومراقبة السلوؾ ادلعقد يف احلياة اليومية ،واكتساب سلوؾ نشط ومستقل دوف
احلاجة إىل تدخل بشري ،والقدرة على نقل وتلقي ادلعلومات( Bengisu& Ferrara,
 .)2015,p139فادلواد الذكية اجلديدة قادرة على ربويل االقمشة واالزايء من كياانت اثبتة إىل
كياانت ديناميكية .عرب التلقيح ادلتبادؿ بُت االلكًتونيات الدقيقة الذكية -واليت عادة ما تستخدـ
يف تصميم ادلنتجات الصناعية -وتصميم األزايء.

سؤال البحث
 ما ىي أنواع االلكًتونيات الدقيقة واليت تدخل يف تقنيات الًتكيب النسيجي للقماشلتحولو اىل قماش ذكي يتفاعل عرب خصائص وصفات زلددة مع ادلستخدـ والبيئة؟

أمهية البحث
تتحدد أذنية البحث يف كونو منطلقا معرفيا رنمع ما بُت زبصص تصميم االقمشة واالزايء وتصميم
ادلنتجات الصناعية واألجهزة الذكية ،عرب اإلفادة من تقنيات الشرائح ادلصغرة –االلكًتونيات
الدقيقة -لتحويل بنية القماش والزي العادي اىل قماش ذكي .وىو منطلق معريف يلغي التصنيفات
واحلدود بُت التخصصات العلمية والتصميمية إلرناد صيغة من النتاج التصميمي تعتمد على مبادئ
العلوـ اذلندسية والتكنولوجية والفيزايوية وعلوـ احلاسب االيل لتقدمي نتاجات تصميمية-اقمشة
وازايء -تتحدى ادلعايَت الثابتة دلفهوـ القماش والزي.

هدف البحث
يهدف البحث اىل :ربديد أنواع تقنيات الذكاء الصناعي وااللكًتونيات الدقيقة واليت تساىم يف

ربويل االقمشة واالزايء اىل نتاجات تصميمية ذكية تتفاعل وتستجيب مع ادلستخدـ والبيئة.
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حتديد املصطلحات
الذكاء الصناعي :وٌعد علم وىندسة صنع االت ذكية .وىو نظاـ زلاكاة ميكانيكية جلمع ادلعرفة

وادلعلومات ومعاجلة ذكاء الكوف-ذبميع وتفسَت -وتطبيقو على اآلالت يف شكل ذكاء
عملي(.)Grewal, 2014, p13
االلكرتونيات الدقيقة :دراسة وتصنيع (أو التصنيع ادلصغر) لتصميمات ومكوانت إلكًتونية صغَتة

جدا .وىذا يعٍت مقياس ميكرومًت أو أصغر .ىذه األجهزة عادة ما تكوف مصنوعة من مواد شبو
ً
موصلة(.)Shamieh,2019,p253

تصميم االقمشة :عملية إنشاء تصاميم لألقمشة ادلنسوجة أو احملبوكة أو ادلطبوعة أو األقمشة ذات

السطوح ادلزخرفة .ويشمل التخصص صنع النمط الفعلي للقماش أثناء اإلشراؼ على عملية
اإلنتاج(.)Billie, et al, 2009, p22
تصميم االزايء :فن تطبيق اجلماؿ واجلماؿ الطبيعي على تصميم ادلالبس وملحقاهتا .ويتأثر ابدلواقف

الثقافية واالجتماعية ،وقد تباينت نتاجاتو وىياتو مع مرور الوقت وادلكاف( Hebrero,2015,
.)p5

اجلانب النظري
أوالً :تصميم األقمشة

تقليداي ،يعد تطوير وتصميم منتجات وتطبيقات االقمشة من ادلؤسسات ذات األدوار وادلسؤوليات
ً
ادلتعددة .اذ غالبًا ما يبدأ الطريق من األلياؼ إىل التطبيق النهائي يف قياـ مهندسي النسيج بتطوير

األلياؼ والغزوؿ واذلياكل النسيجية ،ومصممي االقمشة بتصميم ىيكل القماش ودنطو وأخَتاً
يستخدـ ادلصمموف اآلخروف مثل ادلصممُت الصناعيُت أو مصممي األزايء ىذا القماش يف نتاجاهتم
خللق منتجات أو مالبس .ومع ذلك ،فقد أثبتت االقمشة الذكية صعوبة تندرج يف تقسيم العمل
ىذا ،ويرجع ذلك يف ادلقاـ األوؿ إىل أنو من ادلستحيل تطويره بواسطة ادلصممُت لوضعو ودرلو يف
تصاميمهم حبرية .يف الواقع ،يبدو من الضروري ربديد االنقسامات بُت التخصصات وإرناد طرؽ
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جديدة لدمج تصميم القماش يف تصميم ادلالبس أو ادلنتجات .إف متغَتات تصميم االقمشة
التقليدية مثل جودة الغزؿ ،والبنية ،واللوف ،والشكل ،واإليقاع ،تتحدى مجيعها أنواع سلتلفة من
نظرا لتوسعها مع تغَتات احلالة وابلتايل سبديدىا بدرجة كبَتة يف تعقيدىا.
إمكانيات االقمشة الذكية ً
يف الواقع ،حنن حباجة إىل التحقيق يف ما ينطوي عليو ىذا التعقيد يف شلارسة التصميم وكيف شنكننا
إرناد طرؽ للتعامل معها.

اثنياً :تصميم املنتجات التفاعلية

يعد تصميم ادلنتجات التفاعلية أحد شلارسات التصميم واألحباث اليت تتناوؿ اإلجراءات اخلاصة
ابلسياؽ واالستخداـ وكذلك الزمانية ادلضمنة يف أي منتج ذكي .على ىذا النحو ،ينبغي أف يكوف

قادرا على توفَت بعض الفهم دلا يعنيو تصميم بيئات سريعة االستجابة.
تصميم ادلنتجات التفاعلية ً
عالوة على ذلك ،ىناؾ اذباه حديث يف تصميم ادلنتجات التفاعلية ،وىو إدراؾ احلاسب االيل
كمواد للتصميم شلا يعٍت أنو بدأت تظهر شلارسات حوؿ إعطاء النماذج ألجهزة احلاسب االيل
بطرؽ قابلة للمقارنة إلعطاء شكل لألقمشة الذكية ( Vallgarda&Sokoler,
 .)2010,p9يف الواقع ،يبدو أف التخصصات شنكن أف تقدـ شيئًا لبعضها االخر عندما يتعلق
األمر بتطوير شلارسة تصميم جديدة حوؿ مواد معقدة .ومع وجود خلفية يف تصميم ادلنتجات
التفاعلية ،وىذا يتطلب البحث يف معٌت التصميم مع ادلواد اليت تتغَت يف السياؽ دبرور الوقت.
وامكانية استخداـ التعبَتات ادلتغَتة بوعي كمعايَت تصميمية؟ وبشكل خاص ،ما ىي مساحات
التصميم اليت شنكن أف تنفتح إليها االقمشة الذكية وكذلك القيود اليت تستدعيها؟
ففي كل برانمج حبثي ،يبدأ كل حبث يف ادلادة  -سواء كاف دور ادلادة يف عملية التصميم ،أو أتثَت
ادلواد على تصميم ادلنتجات والبيئات .وابلتايل ،تشمل التحقيقات التجارب ادلادية والنماذج األولية
لنتاجات االقمشة واالزايء ،ودراسات شلارسات التصميم ،والتدخالت يف سياقات االستخداـ.
بشكل أساسي ،مع ىذا ادلخطط ،حنوؿ الًتكيز من ادلواد يف حد ذاهتا ونبدأ دراستها يف سياؽ
أوسع من التصميم.
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اثلثاً :األقمشة الذكية

تعقيدا ،دبا يف ذلك االقمشة
عموما تعريف االقمشة الذكية كمواد تتفاعل بطرؽ أكثر أو أقل ً
شنكننا ً
اليت تتفاعل وتتكيف مع بيئتها( .)Linnéa Nilsson, et al, 2011, p269لقد أصبحنا
على دراية دبا شنكن أف تفعلو االقمشة الذكية مع تقنيات العصر احلايل .ومن الواضح أف التطورات
اجلديدة ربدث ابستمرار :األصباغ اجلديدة واأللياؼ اجلديدة واإللكًتونيات اجلديدة وما إىل ذلك،
ولكن من ادلرجح أف تظل ادلبادئ األساسية كما ىي يف الوقت احلايل .إف القماش بوصفو رلموعة
من التعبَتات ذات طبقات تتكوف من تقنية البناء (أي القماش أو النسجة) مع ادلواد (أي اخليوط)

والًتكيب التايل (أي األدناط ادلطبوعة) واعتماد القماش على الظروؼ احمليطة بو (سواء كيف يتفاعل
أو حىت يتكيف مع األحداث يف البيئة) .عند رؤية ىذه الطبقات يصبح من الواضح أف مصمم
االقمشة الذكية ينبغي أف يتعامل مع ادلتغَتات اجلديدة فيما يتعلق ابلسياؽ الزمٍت
والبيئي( .)Worbin,2010,p15ومع ذلك ،الزلنا نسكتشف كيفية التعامل مع ىذه
ماداي ألهنا موجودة
ادلتغَتات اجلديدة يف ادلمارسة .يصعب فهم االقمشة الذكية
جسداي وعقليًا ً -
ً
أساسا كمفاىيم رلردة عن االحتماالت وعقليًا ألهنا ربتوي على تعبَتات تصبح فاعلة يف سياقها
ً
دبرور الوقت( .)Bergström, J. et al.,2010,p163ومع ذلك ،حنتاج إىل رلموعة أكرب
من األساليب لتتناسب وأغراض التصميم ابستخداـ منسوجات ذكية .وابلتايل ،ىناؾ حاجة لدراسة
شلارسات تصميم االقمشة احلالية وكذلك لتطوير شلارسات جديدة لألقمشة الذكية .عندما كاف دور
القماش يف البداية ىو العمل كعرض للحاسب االيل ،عاد اآلف كمادة نسيجية حبد ذاتو .بدالً من
ذلك ،تعمل أجهزة احلاسب االيل واإللكًتونيات األخرى كمواد خاـ شنكن درلها مع االقمشة
لتكوين مواد مركبة خبصائص جديدة .ومع ذلك ،ال يزاؿ ىناؾ القليل من الفهم حوؿ إمكاانت
التصميم الكامل لألقمشة الذكية ,وإمكانية ما تقوـ بو ىذه االقمشة ادلتغَتة يف التعبَت الشكلي
اضحا
وسياقات التوظيف واالداء .وىذا يوضح أف ما شنكن فعلو ابألقمشة الذكية يرتبط ارتباطًا و ً

بكيفية قيامنا بذلك والعكس صحيح .ومع ذلك ،فإف االقمشة الذكية ،اليت ربددىا خواصها
وسلوكياهتا ادلادية ،سيكوف ذلا يف حد ذاهتا أتثَتاهتا التفاعلية مع ادلستخدـ واالداء الوظيفي.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 49-71

56

57

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND KNOWLEDGE EXCHANGE BETWEEN
MICROELECTRONICS AND FABRIC AND FASHION DESIGN

رابعاً :النتاجات التقنية وتصميم األقمشة واألزايء

أف تصميم تفاعل االنساف مع احلاسب االيل سيستفيد من ادلشاركة مع ادلوضة .ومع ذلك ،فإف
مفهوـ ادلوضة اليت يقًتحوهنا يعتمد على مفاىيم الذوؽ واألانقة الشعبية ،مع الًتكيز على اجلماؿ
وجاذبية ادلستهلك لتصميم األزايء بدالً من عالقتو ابجلسم" .بينما ترتكز ثقافة تفاعل االنساف مع

احلاسب االيل بشكل تقليدي على البحث ،اليت تبحث عن حلوؿ سليمة علمياً ،يتم التعرؼ على
ادلوضة على أهنا أكثر ذاتية وموجهة مجالياً وزنركها اإلبداع وتبحث عن الذوؽ واألانقة اليت قد
ذبذب الناس" .اقًتح  Tomicoو Wildeمصطلح تفاعالت ادلالبس البشرية كنظَت لتفاعالت
االنساف مع ادلنتجات التفاعلية ،ونقل سلاوؼ تفاعل االنساف مع ادلنتجات التفاعلية مع "تصميم
واجهات ،والطريقة اليت يتفاعل هبا البشر مع التكنولوجيا ،وذبربة ادلستخدـ يف عامل ادلالبس"(
 .)Tomico& Wilde,2016,p3فاألزايء ،بوصفها تطبيق التصميم على ادلالبس يرتبط
ب تصميم التقنيات القابلة لالرتداء ،ألف االزايء يف األساس تتعلق ابجسامنا" :األزايء يتم إنتاجها
وترورنها ونلبسها بواسطة االجساـ .إهنا االجساـ اليت تتحدث عنها االزايء وىي االجساـ اليت
رنب عنونتها يف مجيع اللقاءات االجتماعية تقريبًا "(.) Entwistle,2000,p21
كما اف زلاولة ربط نظرايت وشلارسات األزايء أبساليب تفاعل االنساف مع ادلنتجات التفاعلية
وتصميم التقنيات القابلة لالرتداء تظهر أوجو التداخل والغموض اليت تعد أساسية للعالقات بُت
األزايء واللباس أو الصناعة والناس  .يف حُت أف مصممي األزايء الرواد يف ىذا اجملاؿ ،دبن فيهم
(حسُت شاالايف) و(إيريس فاف ىَتبُت) و(يينغ جاو) ،أنتجوا مالبس ذكية رائعة تستكشف
العالقات بُت اذليئات وادلالبس والتقنيات ،إال أف التحليل النظري األعمق لألزايء الذكية كاف
زلدودا .وتعد مشاركة (سوزاف رايف) يف خطاب االقمشة الذكية اليت شنكن ارتداؤىا والًتكيز الذي
ً
توليو للتوفيق بُت السياقات ادلتنوعة من اللباس واألطر ادلنهجية وادلستقبلية لألجهزة الرقمية جديرة
ابدلالحظة .اذ تفتح األبعاد التكرارية للمالبس الذكية ،اليت سبتد عرب العادلُت ادلادي والرقمي،
منظورات وإمكانيات وربدايت جديدة لكل من اجملاالت التكنولوجية والعصرية .يف التعامل مع
ادلشكلة بُت تصميم ادلنتجات التفاعلية بُت اإلنساف واحلاسوب والنظرايت ادلعيارية لألزايء أي
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مواقف النظرايت الرقمية األكثر حداثة اليت تعًتؼ ابألزايء كممارسة وذبربة مادية يف التجسيد
والتوظيف ادلتعلقة بتصميم تقنيات الذكاء الصناعي يف االلبسة القابلة لالرتداء.

خامساً :أجسادان ..حقول املعرفة

ضمن التقاليد ادلعرفية ،سبيل اجلماليات  -بوصفها دراسة العامل من خالؿ احلواس  -إىل الًتكيز على
الرؤية والسمع ،واحلواس اليت هتتم بتفسَت الظواىر اليت ىي إىل حد كبَت خارج اجلسم ،وتفسَتىا من

خالؿ أجهزة شعور منفصل وزلددة بدقة .لذلك ،شنكن دراستها بسهولة وموضوعية .احلواس
اجلسدية ،مثل اإلدراؾ احلسي ،الشمي ،وادلستقبالت احلسية العميقة ،والتقبل ىي ظواىر خنتربىا
بشكل ذايت ،على أو داخل اجلسم ،مع مستقبالت اإلحساس موزعة داخليا أو عرب اجلسم .تبعا
لذلك ،كانت ىذه احلواس أكثر صعوبة يف الدراسة والتنظَت .ىذا النقص يف التعبَت قد قلل من
الوعي يف قيمة ىذه الطرؽ لتجربة العامل ،وكاف ينظر إليها منذ فًتة طويلة ابعتبارىا احلواس الثانوية.
كما اف ادلالبس ،اليت غالباً ما توصف أبهنا جلد ٍ
اثف ،ىي جزء من ادلخطط البدين .يفهم الزي-
القماش -من خالؿ ذبربة الفرد يف ارتدائو .اذ يعد ىذا االرتباط اجلذاب واجلسدي مع الزي جزءًا
من التجربة اإلنسانية اجملسدة .فادلالبس واالقمشة تعد كضرورة تفاعلية مع اجلسم إلظهار اغراض
وظيفية كواجهة لتوسيع اجلسم وسبديده على سبيل ادلثاؿ .،فاألقمشة الذكية أتخذ ىذا البعد إىل
أبعد من ذلك ،حيث توفر واجهة ديناميكية بُت أجسامنا والبيئة ،حيث تولد بياانت شنكن أف
ربدث ردود فعل يف سلوؾ الثياب ومرتديها وتؤثر عليها يف مساحات معلومات منفصلة عن
اجلسد .وبذلك فقد مت استكشاؼ العالقة بُت شلارسة األداء ،اجلسدية و زبصص تفاعل االنساف
مع احلاسب االيل واجهزتو ادلصغرة بواسطة الراقصة واألكادشنية  ،Thecla Schiphorstشلا
جديدا لتصميم االقمشة ذات الذكاء الصناعي العملي .إهنا تعًتؼ ابلتقنيات القابلة
هنجا
ً
يقًتح ً

لالرتداء ابعتبارىا "واجهة يف النفس" ،وتشَت إىل أنو شنكن استخداـ منهجيات األداء القائمة على
ادلعرفة "اليت مت إنشاؤىا من خالؿ ادلمارسة التجريبية والتجسيدية لنمذجة التجربة وإثراء تطور احلركة
اإلشنائية -مفردات التفاعل" ( .)Schiphorst,2006,p172من األمور احلامسة يف ىذا النهج
االفًتاض القائل أبف زاي ما شنكن أف سنلق أو يساىم يف ارتباط ديناميكي بُت ادلشاركُت وحركتهم
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اخلاصة وشنكن أف تصبح ادلادة مصدر لتصميم ادلنتجات التفاعلية .لقد أوضح اف هنج
 Schiphorstيف التفاعل ادلتجسد من خالؿ الوعي اجلسدي وادلفردات اإلشنائية طريقة تفكَت
تؤكد على اتباع هنج فعاؿ لتصميم التقنيات الذكية ادلصغرة يف االقمشة واالزايء.

سادساً :املواد الرقمية وتصميم األقمشة الذكية

ارتبط العامل الرقمي منذ فًتة طويلة ابلتجسيد ادلادي يف تصميم االزايء وااللبسة ابختالؼ رلاالت

االداء الوظيفي (الصحي والعسكري وضد البلل واحلرؽ واطالؽ الروائح وادلعاجلة الذاتية....اخل) اليت
تتضمن أذنية النتاجات الرقمية يف احلياة اليومية .اذ إف التحوؿ األخَت حنو ادلادية اجلديدة اقًتح
احليوية اليت تعًتؼ ابدلادة ابعتبارىا "قوة فاعلة يف صنع العامل"(.)Pink, et al, 2016, p11
إف إعادة التوجيو الوجودي ىذه تقضي على اإلنساف تقسيمات بُت ادلستخدـ واالشياء ادلادية،
لالعًتاؼ دبفهوـ ادلادة احلية النشطة اليت حنن جزء منها .وقدمت التطورات التكنولوجية قدرات من
صناعة االقمشة ادلتقدمة من خالؿ مواد جديدة مبتكرة غَت مسبوقة يطلق عليها االقمشة واالزايء
النانوية .اذ مت دمج الطرؽ التقليدية لتصنيع القماش مع اإللكًتونيات وادلواد اجلديدة ،إلنتاج
األقمشة الذكية مثل القدرة على اإلحساس ابدلنبهات البيئية والرد عليها من خالؿ ادلصادر
ادليكانيكية أو احلرارية أو الكيميائية أو الكهرابئية أو ادلغناطيسية أو من خالؿ صبغات ضوئية او
رلسات ترتبط مع الزي نسبة للغرض الوظيفي ...وغَتىا من الوظائف االدائية .اذ توفر قدرات
االقمشة الذكية خصائص جديدة تتجاوز تلك اخلاصة ابألقمشة التقليدية ،ابعتبارىا مادة حيوية
قابلة للتوافق وأكثر مرونة وتكامالً كعالقة متبادلة مع اجلسم  .كما وتوفر ىذه ادلواد ادلبتكرة صناعيا
فرصا جديدة للتصميم دبا لديها إمكاانت لسلوكيات ادلعقدة وادلستجيبة يف صناعة االقمشة
وتقنيا ً
الذكية اليت بدأت ابلتوسع يف طرقها واستخداماهتا.

التكنولوجيا الرقمية وأنظمة احلاسوب بوصفهما مواد لتصميم االقمشة واالزايء
ُسب ّكن التطورات التكنولوجية من تنفيذ ادلواد احلاسوبية على األجهزة  -اليت تسمى غالبًا األجهزة
القابلة لالرتداء  -واليت شنكن ارتداؤىا يف شكل مالبس أو ملحقات .اذ أعطت األسس النظرية
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األوىل لتصميم األجهزة القابلة لالرتداء األولوية لوظائفها العملية (أي مراقبة الصحة وتطبيقات
الواقع ادلعزز) .ومع ذلك ،فقد كشفت ادلقارابت القريبة من األجهزة القابلة لالرتداء إىل أجساد
ادلستخدمُت عن احلاجة إىل النظر يف اجلوانب اجلمالية واالدائية لألجهزة القابلة لالرتداء ،حيث أف
األجهزة القابلة لالرتداء ،مثل مالبسنا وإكسسواراتنا التقليدية ،توفر واجهات بُت أجسادان
واجملتمع( .)Tomico, et al, 2017,p3لذلك ،مع تقدـ اجملاؿ ،بدأت دراسات تفاعل
االنساف مع احلاسب االيل يف دراسة القضية من منظور ادلوضة .يف رلاؿ التفاعل بُت اإلنساف
واحلاسوب  ،يشار عاد ًة إىل ادلوضة على أهنا ادلظهر اجلمايل للمنتجات اليت ذبعل ىذه األشياء
مرغوبة ابلنسبة لألفراد( .)Pan& Stolterman,2015,p2566حيث ترتبط األزايء ارتباطًا
وثي ًقا ابلقيم اجلمالية والرمزية لألشياء ادلادية .ويف ىذا االذباه ،يركز مصممو األزايء على إرضاء

االحتياجات ادلعربة واجلمالية للمستهلكُت ادلستهدفُت إىل جانب االحتياجات الوظيفية .فتقليداي،
القماش ىو مادة التصميم ادلهيمنة لتصميم األزايء .وهبذا ادلعٌت ،شنكن عد تصميم االزايء العصرية
كعملية لتغيَت احلالة الرمسية للمواد -االقمشة ،من خالؿ تقنيات إنتاج األزايء ،دبا يف ذلك إنشاء
األقمشة (أي القماش ،و األقمشة غَت ادلنسوجة) ،ومعاجلة األقمشة لتغيَت قدراهتا اجلمالية والوظيفية

(أي الصبغة ،والتزيُت) ،وبناء الصور االشكاؿ على اذليئات (أي عن طريق تصميم سطح األقمشة،
وخلق االرتباطات بُت الوحدات) .ومع ذلك ،فإف االلكًتونيات الدقيقة الذكية قدمت مواد تصميم
جديدة ،وىي ادلواد احلاسوبية ،وكيفية استكشاؼ ىذه ادلواد من منظور شلارسة تصميم األزايء .يف
ىذا االذباه ،ذبسد بعض الدراسات حوؿ االقمشة واالزايء الذكية ،رلموعات ادلواد اجلديدة مع
دمج مواد األزايء التقليدية (األقمشة ،اجللود ،اخليوط ،إخل) وادلكوانت اإللكًتونية( Devendorf
 .),et al, 2016,p6033فضال عن توفَت العديد من الدراسات توجيهات تعليمية ،وأدوات
ملهمة ،وأساليب تصميم حوؿ كيفية ادخاؿ االلكًتونيات الدقيقة يف بنية ونسيج
القماش( .)Guler, et al, 2016ومع ذلك ،ال يوجد ربليل وتوجيهات عملية حوؿ
استكشاؼ ادلواد احلاسوبية وتصميم األزايء يف عملية التصميم .وىناؾ حاجة إىل فهم مثل ىذه
ادلعرفة التصميمية العملية للمصممُت غَت اخلرباء لتنمية خرباهتم.
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نظرا ألننا نركز على التلقيح بُت األجهزة الذكية ادلصغرة واألزايء ،يالمس حبثنا مفاىيم متنوعة للغاية.
ً
تعد مفاىيم الشكل والتعبَت من بُت ىذه ادلفاىيم اذلامة اليت يتم فحصها من خالؿ التعاريف اليت
يقدمها ،والذي يعرؼ الشكل على أنو كيف تعتمد ادلواد فعليًا على ىندستها أو كيف ربدد ادلواد
تعبَتا يوضح كيف أف ىذه
ادلساحة .ويذكر ً
أيضا رلموع القرارات الرمسية للمصممُت اليت تشكل ً
األداة تقدـ نفسها للمستخدـ .ومع ذلك ،فإف تعريف التعبَت ىذا يستثٍت االنطباع ،وىو كيف
ينظر الناس إىل ىذه األداة ،ويركز على ادلنطق التعريفي للتعبَتات اليت زنددىا ادلصمم .ساعد ىذا
التمييز بُت التعبَت واالنطباع يف ربقيق الطريقة االستخداـ يف كيفية توفَت االلكًتونيات الدقيقة
الفرص دلصممي األزايء لتصميم الشكل والتعبَت عن االقمشة واالزايء الذكية .وضعت ادلادة نفسها
كمحور للًتكيز .لذلك ،فالتعامل مع أجهزة احلاسب االيل كمواد تصميم ،وىي حركة رائدة يف
تصميم ادلنتجات التفاعلية .ىذه احلركة تشجع استكشاؼ ىذه ادلواد من خالؿ االستفادة من
صفات ادلواد .على سبيل ادلثاؿ ،ال تقدـ أجهزة احلاسب االيل تعليقات مع مصادر اإلضاءة
أيضا بتعديل
مؤثرا بصرًاي ،وال تشعر فقط من خالؿ ادلستشعر بل تقوـ ً
فحسب ،بل زبلق ً
أيضا ً
ادلساحة ،ويكوف ذلا شكل .كما اقًتح  Vallgårdaو " ،Fernaeusشنكن الستكشاؼ
اخلصائص ادلادية لإللكًتونيات اجلاىزة أف يساعد ادلصممُت على اكتساب ادلعرفة إلنشاء مركبات
حسابية مع ادلواد التقليدية -يف حالتنا -مواد األزايء الشائعة مثل األقمشة واخليوط واجللد وغَتىا"(
 .)Vallgårda& Fernaeus,2015,p177أف النهج الذي أيخذ ادلواد احلاسوبية كنقطة
انطالؽ لتصميم األزايء قد يسفر عن نتائج لفهم معاين ىذه ادلواد يف تصميم األزايء الذكية العصرية,
من خالؿ استكشاؼ ادلواد كنهج يف البحث ،والًتكيز على التلقيح ادلتبادؿ لألزايء واإللكًتونيات.
والتاكيدد على الوظائف والكفاءة وسهولة االستخداـ وعلى الصفات الرمسية واجلمالية اليت سبكننا
من تطبيق منظور تصميم أجهزة احلاسب االيل كمواد تصميم لتشكيل تعبَتات وذبارب جديدة
(.)Wiberg,2015,p1202
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األقمشة واألزايء وتطبيقات الذكاء الصناعي واإللكرتونيات الدقيقة
سعى جيل جديد من الفنانُت والتقنيُت وادلصممُت ابلفرص ادلتزايدة يف رلاؿ تصنيع االقمشة
وااللبسة واالزايء  ،هبدؼ إقامة تعاوف ابتكاري انتاجي مع التكنولوجيا الرقمية والعلوـ ادلعرفية
واالدائية ،وعلى سبيل ادلثاؿ  ،مت تطوير مفهوـ مالبس مبتكر للغاية ،ابلشراكة مع مصمم اخلوارزمية
ومصمم الصوت والتقنيُت .واليت اجريت يف الكلية ادللكية للفنوف يف لندف .ويبُت (الشكل )1
 WIMادلشروع الذي صممو )جوف كامي وكيت مكامربيدج وجاكوب بواست ،ابلتعاوف مع
دنكاف كارتر( .يبحث  WIMيف تواصل احلركة ،ومت تصميمو لتقدمي األحاسيس ادلتعودة يف مجيع
أحناء اجلسم وبنيت على رلاالت ادلرونة العصبية واألحباث التعويضية ادلستخدمة لتعزيز التعلم احلركي
وإعادة التأىيل .النموذج األويل ىو فستاف حسي .تصميم تضمُت يف خطوط القماش من
العضالت االصطناعية مدفوعة الكهرابئية ادلصنوعة من البوليمر ( Electro-Active
 .)Polymerتعد  EAPsمادة ذكية تتميز خبصوصية ادلواد اليت تتحرؾ ،فضالً عن التقنيات
الرقمية الصناعية اليت توفر التحفيز احلسي للمفاصل وبشرة جسم ادلستخدـ الذي ينقل ادلعلومات
حوؿ تسلسل وطبيعة احلركات .لذلك شنكن أف تتلقى  WIMبياانت وتعليمات حوؿ احلركة
الضمنية للجسم من أجل تنشيط سبدد العضالت االصطناعية وتقلصها واىتزازىا( & Murat

 .)Ferrara,2015,p141من خالؿ العمل مع فناين األداء احلركي (فنوف الرقص) لإلبالغ
عن وضع ىذه التكنولوجيا وتكاملها ،كانت النتيجة ىي تصميم حركات الرقص الذي مت إجراؤه يف
متحف فيكتوراي وألربت يف لندف ،خالؿ مهرجاف  ،Revealالذي مت استضافتو ابلتعاوف مع
 .Boiler Roomيف تلك النتيجة ،كاف التعاوف مع  ،Abnormalستوديو متخصص يف
جلب احلرؼ الرقمية إىل الفنوف ادلستندة على التكنولوجيا .تعاوف االستوديو مع ادلصممُت لتحقيق
أداء  WIMمن خالؿ لغة جديدة مبنية على التقدـ مت تطويرىا للمساعدة يف حركة التوجيو
وتصميم الرقصات .ومن أجل ادلساعدة يف توصيل وظائف  WIMمن ادلرحلة إىل اجلمهور ،طور
غامرا يوضح التفاعل بُت راقصة ومصممة الرقصات .يتخذ سلطط
برانمج رقمي شريطًا صوتيًا ً
عاما ً
الص وت شكل قطعة إلكًتونية زليطة وصوت زليطي يتم بثو بواسطة الرسائل اليت يرسلها مصمم
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الرقصات إىل مالبس الراقص .شن ّكن النهج احلسايب لتصميم الصوت شريط الصوت من االستجابة
لألداء يف الوقت الفعلي والتكيف مع ادلدخالت من مصمم الرقص والتأثَت بفعالية على حركة
الراقصُت .إنو شن ّكن  WIMليس فقط من تسهيل زلادثة يف الوقت الفعلي بُت الراقصة ومصمم
أيضا الستكماؿ حلقة ادلالحظات من خالؿ إضافة شريط الصوت كممثل.
الرقصات ،ولكن ً

شكم(ٌ )1ىضح تصًٍى وطبٍعت انتزكٍب انذكً نفستاٌ دبهٍى أي او
انًصدرMarinella Ferrara, Smart Experience in Fashion Design through Smart :
Materials Systems: Outlining a New Creative landscape Emerging Practices between Design,
Dipartimento di Design, MADEC, Politecnico di Milano, 2018. P4.

فاز  WIMجبائزة التصميم احلركي لعاـ  2017يف طوكيو .وتشمل التطبيقات احملتملة لػ WIM
إعادة التأىيل البدين والتدريب الرايضي ومشاركة احلركة مع اآلخرين .أف القماش الديناميكي من
شأنو أف يرفع احلالة الرقمية لألقمشة واالزايء إىل مستوى جديد من العالقات احلميمة وادلادية
واالجتماعية مع اجلسد  .مع استمرار االبتكارات يف األقمشة الذكية ،سيكوف من ادلهم على حنو
متزايد للمصممُت مراعاة تقارب الوظائف االجتماعية للتكنولوجيا مع الوظائف االجتماعية
للمالبس .اذ يتمتع القماش الديناميكي ابلقدرة على السحب من العامل الرقمي أثناء وجوده كمواد
مستهلكة يف العوامل ادلادية واالجتماعية اليومية .وللباحثُت وادلصممُت ،فاف ىذا يعٍت أف العامل
الرقمي سوؼ يتم إدخالو بشكل مباشر يف رلاالت التجسيد ،واحلياة اليومية( Dunne, et al,
 .)2014,p4160يذكر  Umberto Ecoأنو "عند فرض سلوؾ خارجي ،تكوف ادلالبس
عبارة عن أجهزة شبو عشوائية ،آالت لالتصاؿ"( .) Eco,1986, p195ويف ضوء ذلك،
ستحتاج االستكشافات يف القماش الديناميكي واحلوسبة القابلة لالرتداء إىل توقع اآلاثر االجتماعية
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والثقافية للهوية وادلستخدمُت .عالوة على ذلك ،ستكشف ديناميات احلياة اليومية على ىذا
األساس احلميم مع التكنولوجيا الرقمية عن فرص وربدايت متميزة ال تقل أذنية عن التطورات
التكنولوجية اليت مكنتها .كما اف مفهوـ القماش الديناميكي كمنسوجات ذات مدخالت حوسبية،
واليت تتيح التغيَتات يف مظهرىا البصري ألغراض مجالية وتواصلية وتعبَتية .يف عاـ  ،1985طور
 Harry Wainwrightقميص من النوع الثقيل مع األلياؼ البصرية ادلتكاملة وادلعاجل الصغَت
للتحكم يف الرسوـ ادلتحركة ادلعروضة على القماش( .)Guler, et al, 2016,p82واستمر يف
محل العديد من براءات االخًتاع يف ىذا اجملاؿ للمالبس واأللعاب ادلخصصة .يف أواخر التسعينات
وأوائل العقد األوؿ من القرف العشرين ،كاف ىناؾ استكشاؼ تكنولوجي كبَت يف تضمُت مصابيح
 LEDواألحبار احلرارية يف االقمشة وادلواد ادلوصلة ادلختلفة(.)Berzowska, 2004, p34
أنشأ الباحثوف والفنانُت وادلصممُت مثل (ماجي أورث) و(جواان بَتزوفسكا) و(سارة اتيلور) حوامل
نسيج سلصصة وأقمشة كاملة ومالبس كاملة شنكن أف تغَت اللوف والنمط ،واستكشاؼ ما ىو شلكن
من الناحية اجلمالية والتقنية(شكل .)2يف أعقاب ىذه االستكشافات ،مت إدخاؿ مزيد من
التحسينات على كل من اإلمكانيات التكنولوجية والتعبَتية ذلذه األساليب يف شكل دناذج أولية
خصيصا للفنوف أو األزايء الراقية أو
ومنسوجات سلصصة ،مالبس متحركة مصممة
ً
الًتفيو( .)Worbin,2010من األمثلة على ذلك ،فستاف  Bubelleادلضاء ادلستشعر للعاطفة
من  ، )Philips Design, 2006( Philipsوموديتس فالدشناير ،شكل (.)3

شكل ( )2مثال على نطاق األلوان المعبر عنه في االنتقال بين
حالتين لأللوان)Linnéa Nilsson, et al. 2011( .

شكم (ٌ )3ىضح تصًٍى فستاٌ فهٍبس وانًسًى فستاٌ انبشزة
انًصدرhttps://www.vhmdesignfutures.com/project/224/ :
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Valerie  وسلسلة من فساتُت،)4  اخلاص حبسُت شاالايف(شكلLED وفستاف
(، ادلتغَتة للضوء ابستخداـ بياانت الطقس يف الوقت الفعليLamontagne
 وكذلك كاف ىناؾ العديد.)5) (شكل,2009,p11 Berzowska& Skorobogatiy
 ادلالبس ادلضيئة من قبل شركات،من إصدارات ادلنتجات التجارية قصَتة أو منخفضة احلجم مثل
(،Utope Berglin  وMOON Berlin ) و6  (شكلCuteCircuit األزايء
 و أصبحت أحذية ورلوىرات احلرب اإللكًتوين ادلتحركة اليت يتم التحكم فيها، )Bergli, 2016
.)7) (شكلCoelho, 2016(شلكنة من خالؿ اذلاتف الذكي

) ٌىضح انفستاٌ انًتغٍز نهضىء يٍ تصًٍى فانٍزي5( شكم
ٍ) ٌىضح فستاٌ اإلضاءة بىحداث ال أي دي انضىئٍت ي4( شكم
: انًصدر.نىياَتاج
: انًصدر.ٌتصًٍى حسٍٍ شاالٌا
http://digicult.it/news/dresses-natural- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_dr
elements-and-weather-in-the-age-of-high-ess_by_Hussein_Chalayan_(3).jpg
tech-fashion/

CuteCircuit) بعض تصايٍى شزكت6( شكم
http://cutecircuit.com/media/aurora-dress/ :انًصدر
ًَ) أحذٌت تغٍز يظهزها عبز انهاتف انًحًىل وانحبز االنكتزو7( شكم
https://www.indiegogo.com/projects/1537724 :انًصدر
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خالؿ السنوات السبع ادلاضية ،ظهرت األقمشة الذكية اليت ذبمع بُت الوسائل االفًتاضية ادلادية،
كما يف تقنيات الواقع ادلعزز أو ادلختلط ،يف رلموعات األزايء .على سبيل ادلثاؿ ،قدـ التصميم
اجلماعي  Normalsيف عاـ  2112وادلصممة  Marga Weinmansيف عاـ 2113
مالبس مع عالمات شنكن أف يتعرؼ عليها تطبيق اذلاتف الذكي لتوليد أدناط ىندسية على ادلالبس
(شكل .)8

شكم (ٌ ) 8ىضح كٍفٍت تىنٍد االشكال فً انهاتف انًحًىل عبز تطبٍق يجاًَ يٍ شزكت ابم
وٌتى بعدها اظهار االشكال انًزادة عهى انتً شٍزث
انًصدرhttp://augmentnl.com/hyperfabric:

تشَت النماذج اىل عاـ مشًتؾ ىو الرغبة يف ذبربة تطبيقات شنكن ارتداؤىا وتطويرىا والتكهن هبا من
داخل تصميم األقمشة واليت شنكن ربويلها بصرًاي من خالؿ النظم الذكية ،ومجيع ادلساذنات القيمة
يف رلاؿ انشئ مل يتم تطبيقو على نطاؽ واسع .ال زناوؿ حبثنا يف القماش الديناميكي تقدمي
مساذنات أولية أو فنية أو تكنولوجية ،بل نتوقع ذبربة اإلحاطة دبتغَتات تصميم االقمشة واالزايء
على وفق توظيفات االلكًتونيات الدقيقة الذكية ،واليت تتيح للزي يف اف شنلك خواص التفاعل
واالستجابة للمستخدـ والبيئة احمليطة.

االستنتاجات
 .1التبادؿ ادلعريف بُت تصميم ادلنتجات واجزائها اإللكًتونية الدقيقة واليت ربمل صفات الذكاء
واالستجابة االلية ,وما بُت تصميم االقمشة واالزايء ,يتيح إرناد صفات وخصائص يف
تصميم االقمشة واالزايء تتجاوز اطرىا التصميمية ادلتعارؼ عليها اىل قيم من التفاعل
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الذكي القائم على االستقراء اجلسدي والبيئي وابستجاابت تتيح دلستخدـ القماش او الزي
يف اف يتفاعل مع بيئتو وسياقاتو االجتماعية ابساليب جديدة وعصرية.
 .2ادلنفعة ادلتبادلة ما بُت االلكًتونيات الدقيقة وادلنتجات الذكية مثل احلاسب االيل رنعل من
االلكًتونيات الدقيقة ذات اخلصائص والسمات ادلتصفة ابلذكاء بكوهنا مادة نسيجية شنكن
اف تضمن يف الًتكيب النسيجي للقماش دبا يعزز من قدرهتا على االستجابة دلتغَتات
السياؽ البيئي.
 .3يعد تصميم ادلنتجات التفاعلية مدخال معرفيا جيدا شنكننا من اإلفادة من ادلدخالت
ادلنطقية العلمية القائمة على توظيف وحدات وأجزاء ادلنتجات ادلايكروية يف النسيج االويل
للقماش لتصميم تقنيات رقمية قابلة لالرتداء دبا شننحنا بعدا جديدا يف التداخل ما بُت
العادلُت الرقمي وادلادي-النسيج.
 .4نظرا الف االقمشة واالزايء توصف ابهنا جلد اثف يعكس متطلبات احلماية من الظروؼ
البيئية ,فضال عن قدراهتا على التعبَت الذايت يف السياؽ االجتماعي ,فاف توظيف
االلكًتونيات الدقيقة ادلستخدمة يف ادلنتجات التفاعلية ,سيتيح لألقمشة واالزايء يف اف
تكوف استطالة ألجسادان يف السياقات البيئية اليت نتفاعل معها ,دبا شنكنها التوسع يف
مدخالتنا احلسية-اللمس والشم وغَتىا -اىل مدايت تتجاوز اطر االستقباؿ احلسي
ادلتعارؼ عليها.
 .5االقمشة واالزايء سبكننا من اثراء ذباربنا اجلسدية مع العامل احمليط عرب توظيف التقنيات
االلكًتونية الذكية ادلصغرة ,عرب امكانيتها على خلق ارتباط ديناميكي ما بُت ادلستخدـ وما
بُت قدرة ىذه االقمشة واال زايء على االستشعار واالستجابة دلتغَتات احلالة اجلسدية
والبيئية.
 .6اف نتاجات الصناعات الرقمية ذات ادليزات النوعية القادرة على اإلحساس واالستشعار
واالستجابة توسع من قدرات االقمشة واالزايء على االستجابة دلتغَتات السياؽ البيئي
الذي تتواجد فيو عرب استجاابت ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو كهرابئية أو
مغناطيسية أو غَتىا.
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 .7االقمشة واالزايء ذات ادليزات الذكية واليت تستعَت نظمها من أجهزة احلاسب االيل او
ادلنتجات األخرى ذات ادليزات النوعية الذكية ,توفر مدخالت جديدة لعامل تصميم
االقمشة واالزايء عرب قدرهتا على فتح أبواب العامل الرقمي على متغَتات األسس الثابتة
لتصميم االقمشة واالزايء ,دبا شنكن ادلصممُت من إرناد أنواع جديدة من االقمشة واالزايء
تتجاوز أساليب التصميم ادلتعارؼ عليها ,وسبكنهم من إرناد مالبس ذات إمكانيات
تكنولوجية عالية انبعة من الدمج احلاصل ما بُت عناصر تصميم االقمشة األساسية-
اخليوط والنسيج -مع مكوانت الكًتونية تتناسب ومتغَتات العامل ادلادي وتستجيب لو
أبفعاؿ تعزز من التجربة اجلسدية للمستخدـ ,فضال عن قدرهتا على التوسع يف متغَتات
التعبَت الذايت واالجتماعي واجلمايل بشكل يتجاوز اطر التعبَت التقليدية لألقمشة واالزايء.
 .8توفر تطبيقات الذكاء الصناعي وااللكًتونيات الدقيقة مدخالت عالية االستجابة دلتغَتات
وافعاؿ اجلسد البشري ,عرب قدرهتا على تعزيز مناح الفعل احلركي واسنادىا النواع
االستجابة احلركية ادلطلوبة ,واليت شنكن اإلفادة منها يف تعزيز الفعل احلركي للمستخدـ يف
حاالت العجز احلركي او العضلي او حاالت القصور يف مدخالت األفعاؿ الطبيعية.
 .9اف قدرة االلكًتونيات الدقيقة بوصفها مواد جديدة يف تصميم االقمشة واالزايء تعزز من
حاالت التعبَت الفردي للمستخدـ يف السياقات االجتماعية اليت يتفاعل معها ,من خالؿ
قدرة ىذه االقمشة واالزايء على التحوؿ والتغَت نتيجة دلؤثرات بيئية معينة-ضوئية وحركية-
دبا تتيح للمستخدـ الدخوؿ يف عامل جديد من عوامل التعبَت الذايت.
 .11تعد قدرة االقمشة واالزايء الذكية على االرتباط مع األجهزة الذكية عرب أساليب االرتباط
الرقمي ادلتعارؼ عليها-واي فاي وبلو توث -مدخال جديدا يف ذباوز اطر احملددات الثابتة
النابعة من مفهوـ الزي الثاب ,اىل اطر من التغيَت والتنوع اليت سبكننا من تغيَت صفات
ومسات معينة يف تصميم األزايء دبا شننحها مسة – الزي ادلطلق -والذي شنكننا من تغَت
اخلصائص السطحية والشكلية دلالبسنا دباشننحنا القدرة على التعبَت الذايت والتغيَت ادلستمر
يف خصائص االزي للتوافق مع قيمنا اجلمالية والفكرية واالجتماعية.
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