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ABSTRACT
Data mining is the technique, methods and means of extracting information
from data and exploiting it to solve problems and make appropriate decisions using
computer applications, which is a smart modern technology.
In this research, data mining and spaces syntax theory were used, a program
was carried out to determine the structural importance of the spaces to determine the
degree of their objective importance and comprehensiveness at the level of the system
as a whole, school of two floors was selected and used for analyzing. Matlab
language was used to perform the analysis.
Through applying the program, integration kernel showed the most integrated
spaces locations which have the lowest degrees Real Relative Asymmetry while the
isolation kernel has showed the lowest integrated spaces which have the highest
degrees Real Relative Asymmetry. The results were compatible with the logical
locations which hypothesizes the space system integration geometrically.
Keywords: Data mining, Spaces syntax theory, Sequential analysis.
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الخالصة

التنقيب عن البيانات هي تقنيات وطرائق ووسائل الستخالص المعلومات من البيانات واستغاللها في
حل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة باستعمال تطبيقات الحاسبات والتي تعد تكنولوجيا حديثة ذكية.
تم في هذا البحث استعمال التنقيب عن البيانات واستعمال نظرية قواعد تركيب الفضاءات ،إذ تم عمل

برنامج لتحديد األهمية التركيبية للفضاءات وصوالً إلى تحديد درجة أهميتها الموضعية والشمولية على مستوى
المنظومة ككل وتم اختيار نموذجاً هندسياً أفقياً إلحدى المدارس المكونة من طابقين والتطبيق عليه لغرض

التحليل ،وتم استعمال لغة ماثالب لغرض إجراء عملية التحليل.

ومن خالل تطبيق البرنامج أظهرت نواة التكامل مواقع الفضاءات األكثر تكامالً والتي تحمل أوطأ

درجات عدم التناظر النسبي الحقيقي ،أما نواة العزل فقد اظهر مواقع الفضاءات األقل تكامالً والتي تحمل أعلى

درجات عدم التناظر النسبي الحقيقي ،وجاءت النتائج موافقة للواقع المنطقي الذي يفترض توافق المنظومة
الفضائية على المستوى الهندسي .وتم عمل برنامج بلغة ماثالب لتنفيذ عملية التحليل.

الكلمات المفتاحية :التنقيب عن البيانات ،نظرية تركيب الفضاءات ،التحليل التسلسلي.
المقدمة:

إن التطور في العلم واالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدى إلى زياادة كمياة البياناات الرقمياة

في اآلونة األخيرة هذه الكميات الهائلة من البيانات لم تعد وسائل التحليل التقليدية قادرة على التعامل معهاا .لاذل
ظه اار التنقي ااب ع اان البيان ااات واثب ااج وج ااوده كأح ااد الحل ااول الناجح ااة لتحلي اال كمي ااات ض ااخمة م اان البيان ااات ،وذلا ا
بتحويلها من مجرد معلومات متراكمة وغير مفهومة (بيانات) إلى معلومات قيمة يمكن استغاللها و االستفادة منها
بعد ذل [1] .

وقد ظهرت الحاجة إلى تجميع البيانات لالستفادة منها في أواخر الخمسينيات ،وتبعاً لذل ظهارت قواعاد

البيانات فاي الساتينيات كقوالاب لتجمياع البياناات ثام بعاد ذلا ظهاور أنظماة لتلا القواعاد ،وفاي السابعينيات ظهارت
نظام إدارة قواعاد البياناات والتاي كاناج عباارة عان أنظماة التواصال باين قواعاد البياناات المختلفاة والمتباعادة ورططهاا
معاً في شبكة واحدة لتسهل إدارتها ،وظهر مصطلح التنقيب في البيانات في نهاية الثمانينات ،وهاو يجماع ماا باين
الاذكاء االصااطناعي واإلحصاااء وقواعاد البيانااات والااتعلم اآللاي [2] ،وتوجااد عاادة تعريفاات لهااذا المفهااوم ،إذ يمكاان

تعريف ااه بأن ااه( :س اايرورة تحلي اال دقيق ااة وذكي ااة ،تفاعلي ااة و تسلس االية ،تس اامح لمس اايري النش اااطات عن ااد اس ااتعمال ه ااذه
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السيرورة باتخاذ ق اررات والقيام بأعمال مالئمة في صالح نشاط المسؤولين عنه و المؤسسة التي يعملون بهاا) ،أو
انه( :االستكشاف اآللي ألنماط شائقة و غير جلية مخفية في قاعادة بياناات معيناة) أو أناه( :عملياة تحليال كمياة

بيانااات عااادة مااا تكااون كميااة كبي ارة إليجاااد عالقااة منطقيااة تلخااج البيانااات بطريقااة جدياادة تكااون مفهومااة ومفياادة

لصاحب البيانات) .يطلق اسم نمااذ ) (modelsعلاى البياناات والعالقاات الملخصاة التاي ياتم الحصاول عليهاا
من التنقيب في البيانات[3] .
الدراسات السابقة:

هن ااال الم ااات م اان الد ارس ااات ح ااول التنقي ااب ع اان البيان ااات ،لكنه ااا ترك ااز ف ااي الغال ااب عل ااى األعم ااال التجاري ااة

واإلحص ااائيات ،وهن ااال العدي ااد م اان الد ارس ااات الت ااي تتن اااول تقي اايم برمجي ااات وأدوات التنقي ااب ع اان البيان ااات وكيفي ااة
اختيارها .سيتم ذكر بعض الدراسات التي تتناول تقييم برمجيات وأدوات التنقيب عن البيانات:
•

سنة  1999قدم )  (Collier, K.كيفية استخدام التنقيب عن البيانات في السيطرة على اتجاه
ومعلومات صنع القرار حول الممارسة المهنية و ممكن أن تستخدم كطريقة ومرجع الختيار أفضل أداة
برمجية لحل مشكلة محددة[4] .

•

سنة  2004قدم ) (Qiu, M. Davisتقييم أدوات التنقيب عن البيانات التجارية لبي ة محددة من
المستفيدين[5] .

•

سنة  2010قدم )  (Androni, M.دراسة بعض من أدوات التنقيب عن البيانات التجارية المتاحة مع
بعض االعتبارات التي تتعلق بتقييم أدوات التنقيب بواسطة الشركات التي ترغب في الحصول على مثل

هذه النظم[5] .
•

سنة  2014قدم )  (Lyras, D.استخدام وسائل وتقنيات التنقيب عن البيانات التعليمية في الدراسة
وتأثيرها على كفاءة البرنامج التعليمي[6] .

وعمليااة التنقيااب عاان البيانااات تساامى أحيان ااً اكتشاااف المعرفااة وهااي عمليااة تحلياال البيانااات ماان منظااورات مختلفااة
واستخالص عالقات بينها وتلخيصها إلى معلومات مفيدة تقنياً.

لقد دخلج عملية التنقيب عان البياناات فاي العدياد مان المجااالت المختلفاة والمتنوعاة مثال الطاب والتعلايم

والهندسة إذ يوجد العديد من أنواع التنقيب والتي تمكن من المساعدة في التحليل واتخاذ الق اررات[6] .
النقاط التي تعتمد عليها عملية التنقيب عن البيانات:

ومن خالل ما سبق يمكن القول أن عملية التنقيب عن البيانات تعتمد على ما يلي[7][8][9] :

 .1البيانات  :Dataهي عبارة عن الحقائق واألرقام والنصوص التي يمكن أن تعالج من قبل الحاسب.
 .2المعلومات  :Informationالنماذ والعالقات بين تل البيانات والتي تشكل معلومات مفيدة.
 .3المعرفة  :Knowledgeالمعلومات السابقة يمكن أن تحول إلى معرفة حول األنماط المستعملة،
فيساعدنا ذل في معرفة أي من المواد سوف يتم احتياجها أكثر من غيرها.
 .4مساتودعات البياناات : Data warehouseالمسااتعملة فاي التحلاايالت الزمنياة واكتشاااف المعرفاة واتخاااذ
الق اررات ،فهي مصممة خصيصاً الستخالص البيانات ومعالجتها وتمثيلهاا وتقاديمها بصاورة مناسابة لهاذه
األغراض ،وتخزن كمية ضخمة من البيانات قد تكون من مصادر مختلفة.
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أنواع التنقيب:

هنال نوعان أساسيان للتنقيب في البيانات هما[10] :
 .1التنقيب االستشرافي ينتج عنه نموذ عن النظام الذي تصفه البيانات المستعملة في التنقيب.
 .2التنقيااب الوصاافي فينااتج عنااه معلومااات جدياادة بناااء علااى المعلومااات الموجااودة داخاال البيانااات المسااتعملة
في عملية التنقيب.

مميزات التنقيب عن البيانات[12][11] :
التنقي ااب ع اان البيان ااات ه ااو عملي ااة تحلي اال البيانات(ع ااادة م ااا تك ااون كمي ااة كبيا ارة) م اان منظ ااورات مختلف ااة
واسا ااتخالص عالقا ااات بينها ااا وتلخيصا ااها إلا ااى معلوما ااات مفيا اادة .و يعتبا اار التنقيا ااب عا اان البيانا ااات عمليا ااة إليجا اااد
االرتباطاات بااين العشارات ماان الحقااول فااي قواعااد البيانااات العالئقيااة الكبيارة ،إذ تتااولى البحااث عاان عالقااات وأنماااط
عامااة موج ااودة ف ااي البيان ااات الكبي ارة ولكنه ااا مخفي ااة ف ااي حاازم متراكم ااة وواس ااعة م اان البيان ااات كم ااا يس ااتفاد منه ااا ف ااي

المقارنااة أو المفاضاالة بااين أكثاار ماان بااديل كمااا يسااتعمل التنقيااب ماان أجاال تحلياال البيانااات للحصا ول علااى عالقااات
جديادة وغياار متوقعااة وللوصاول إلااى النتااائج والمعلوماات المفياادة فا ن هاذه الاانظم تسااتعمل أدوات ذكياة للتنقيااب عاان
البياناات .ماان الممكاان أن تارتب وظيفااة التنقيااب عاان البياناات بوظيفااة جمااع البياناات وطوجااود قواعااد أو مسااتودعات

للبيانات والبد أن تتاوفر فاي نظام التنقياب القادرة علاى االساتنباط وعارض البياناات مان أجال تعليال بعاض الظاواهر
المرئية من أجل التثبج من نظرية ما.
خطوات استكشاف المعرفة من القواعد :(KDD)Knowledge discovery in data

تنقيب البيانات هو العلم المختج بدراسة أساليب وطرائق إنتا المعلومات وقواعد المعرفة من خالل

كم هائل من البيانات التي يتم التنقيب فيها ورططها بأساليب علمية لنخر بمعلومة أو معرفة جديدة ] ، [13إذ انه
يمز بين علم الذكاء االصطناعي واإلحصاء وتعلم اآللة وقواعد البيانات ،ويعد خطوة من خطوات استكشاف
المعرفة من القواعد .والشكل رقم ) (1يبين خطوات اكتشاف المعرفة ]. [14] [15
اختيار

البيانات

المعالجة

نقل

األولية

تنقيب

البيانات

للبيانات

البيانات

تقييم

النموذج

تمثيل

المعرفة

الشكل رقم ) (1يبين خطوات اكتشاف المعرفة

ويمكن تلخيص خطوات اكتشاف المعرفة بالنقاط اآلتية[16][17][18] :

 .1اختيار البيانات  :Data selectionفي هذه المرحلة يتم تحديد واسترجاع البيانات المالئمة من مجموعة
البيانات.
 .2المعالجة األولية للبيانات من اجل تهي تها  :Data preprocessingوهي مرحلة تجهيز وعزل البيانات

التي تحتوي على بيانات مهمة أو مفقودة من مجموعة البيانات ك لغاء المعلومات المتكررة ،التصحيح
الشكلي ،معالجة البيانات الناقصة وجعلها جاهزة للتطبيق وتشمل هذه المرحلة عدة خطوات(تنظيف

البيانات ،إزالة البيانات المفقودة ،اشتقاق البيانات ،دمج البيانات).
 .3نقل البيانات  :Data transformationوهي عملية نقل البيانات التي تم اختيارها إلى شكل مالئم
إلجراءات البحث واالسترجاع.
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 .4تنقيب البيانات  :Data miningفي هذه المرحلة سيتم تطبيق أسلوب ذكي الستخ ار نماذ مفيدة قدر
اإلمكان مثل استخدام الشبكات العصبية بأنواعها المختلفة إذ يتم تدريب الشبكة على نم معين واختبارها
على أنماط مشابهة.

 .5تقييم النموذ

 :Pattern evaluationبعد استخ ار النماذ

المهمة والتي تمثل المعرفة يتم تقييمها

استناداً إلى مقاييس محددة مثالً استخدام الطرق اإلحصائية وسيتم ذكرها الحقاً.

 .6تمثيل المعرفة  :Knowledge representationوهي المرحلة األخيرة من مراحل اكتشاف المعرفة في
القواعد وهي المرحلة التي يراها المستفيد ،وهذه المرحلة األساسية تستعمل األسلوب المرئي لمساعدة
المستفيد في فهم وتفسير نتائج استخ ار البيانات.
أهم التقنيات المستعملة في التنقيب

 .1التنقيب باستعمال أدوات االستتعالم وتقنيتات اصحئتاتيات :وهاي عملياة تحليال بادائي للبياناات ،ويجاب أن ياتم
ذلا

قباال اتخاااذ أي خطااوة تنقيااب معقاادة ويكتشا ف  ٪ 80ماان المعلومااات .أمااا المتبقااي  ٪ 20تكتشااف باس ااتعمال

تقنيات التنقيب األخرى[19][20] .
 .2اصظهار  :visualizationوهي طريقة جيدة في استخالص عينات من مجموعة المعطيات ،تطبق في بداياة

عملياة تحااري المعطيااات ،ألنهااا تعطااي فكارة جياادة حااول كفايااة المعطي ا
][21
 .3الشبكات العئبية .Neural Networksخوارزمية الشبكة العصبية تشابه فاي تركيبتهاا تركيباة ماس اإلنساان،
والعينااات التااي يمكاان استخالصااها منهااا.

فهااي تعم اال باانفس الطريق ااة كم ااا يعماال الم ااس فااي نق اال ومعالج ااة المعلومااات والتوص اال إلااى االس ااتنتاجات واكتش اااف

األنماط والتنبؤات ونستطيع مان خاللهاا تطبياق بعاض ماا يطبقاه الماس الطبيعاي .تتاألف الشابكة العصابية مان العقاد

(التي تناظر الخاليا العصبية) والرواب التي تصل بينهاا (التاي تنااظر الوصاالت العصابية) .قاد تحتاوي خوارزمياة

الشاابكة العصاابية علااى نوعيااة أخاارى ماان العقااد والتااي تساامى العقااد المخفيااة .مهمااة هااذه العقااد استشااارية وال يؤخااذ
بقيمهاا إال بعااد أن ياتم اعتماااد استشاارتها فااي حالاة صااحتها وطعاد التجرطااة الفعلياة .وكلمااا تام تطبيااق الخوارزمياة يااتم
تطاوير وتحاديث العقااد األصالية باأن تأخااذ باالعتباار قاايم العقاد المخفياة المناساابة والتاي تادعم الحصااول علاى نتااائج
أكثر دقة[22][23][24][25] .
 .4استقراء القاعدة :Rule Inductionأن تقنية استقراء القاعدة من التقنيات األساسية في التنقيب في البيانات
وأكثرهااا ش اايوعا ف ااي مج ااال استكش اااف المعرف ااة ،وه ااي أق اارب مااا تك ااون إل ااى م ااا يس اامى بعملي ااة التنقي ااب بح ااد ذاته ااا،

والشيء األساس في هذه الحالة هو القاعدة .تبين هذه القاعدة ما يجري داخل القاعدة وتظهر لنا ما لم نكن نعرفه

مان قبال ،ورطماا أيضااً ماا لان نساتطيع أن نعرفاه إال مان خاللهاا .وتحتاا القاعادة إلاى تحليال .ولكاي تكاون القاعادة

مكتملة وذات فائدة ،ف ناه يلازم لهاا تقيايم ،وهاو عباارة عان ناوعين إضاافيين مان المعلوماات التاي يجاب أن تالزمهاا،

وهذه المعلومات اإلضافية هي[23] :
•

الصحة  : Accuracyكم هي نسبة صحة القاعدة (وقوع النتيجة في حال وقوع السبب).

•

التغطية  : Coverageكم نسبة السجالت المحققة للقاعدة إلى كافة السجالت في قاعدة البيانات.

 .5التحليتل التسلستلي  :Sequential analysisيعاد التحليال التسلسالي مان أهام تقنياات التنقياب فاي البياناات،

نظ اًر للنتائج الدقيقة التي يتم التوصل إليها باستعمال هاذه الطريقاة إلمكانياة تطبيقهماا فاي حال العدياد مان المشااكل
وطكاف ااة األنا اواع ،إذ ي ااتم البح ااث الكتش اااف نم اااذ تح ااد بالتسلس اال وتك ااون الم اادخالت عبا ا ارة ع اان بيان ااات تش ااكل
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مجموعة متسلسلة وكل سلسلة مان البياناات هاي قائماة منظماة مان العملياات .وتام اعتمااد هاذه الطريقاة فاي البحاث
وسيتم توضيحها الحقاً.

ف ا ذا توصاالج إحاادى هااذه التقنيااات إلااى إيجاااد شااكل مناسااب ،فب مكااان بقيااة التقنيااات إيجاااد هااذا الشااكل

اتج ب يجااد التمثياال الهندساي للشااكل
وتتارجم المشاكلة إلااى تقنياة الااتعلم  learning techniqueوماان ث قام يقاوم مخا ق
الناتج[24] .
نظرية قواعد تركيب الفضاءات وتحديد األهمية التركيبية

نظرية قواعد تركيب الفضاءات هي طريقة حسابية في تحليل النظم الهندسية وتركز على الجوانب

العالئقية للفضاء يتم من خاللها حساب قيم عدم التناظر النسبي المعدلة حسب المعادالت التالية:

معدل عمق الفضاء = مجموع عدد الخطوات التي يبعدها الفضاء عن أي من فضاءات النظام االخرى ( /عدد

فضاءات النظام )1-

عدم التناظر النسبي للفضاء = (*2معدل عمق الفضاء( /)1-عدد فضاءات النظام)2-

عدم التناظر النسبي المعدلة = عدم التناظر النسبي للفضاء  /عدم التناظر النسبي للفضاء األساسي من مخط

العمق

وتكون قيم عدم التناظر النسبي المعدلة الناتجة من هذه المعادلة حول العدد  ،1وتشير القيم األقل من  1إلى
الفضاءات األكثر تكامالً وتشير القيم التي تزيد عن  1إلى الفضاءات األكثر عزلة[26][27] .

وفي هذا البحث كان عدد فضاءات النظام  30فضاء ،ومستوى العمق هو ( 6حسب خاصية االتصالية بين

الفضاءات) كما سيوضح الحقاً.

ولتفسير العالقة بين الفضاءات المختلفة الموجودة وتحديد األهمية التركيبية ف ن [28] [29] :
•

نواة التكامل :وهي تعبير عن الفضاءات ذات أعلى درجات الوصولية كنقاط توجه للحركة من جميع
فضاءات النظام األخرى وتمثل نواة التكامل مواقع الفضاءات األكثر تكامالً والتي تحمل أوطأ درجات
عدم التناظر النسبي الحقيقي.

•

نواة العزل :وهي تعبير عن أكثر الفضاءات عزلة واقلها وصولية كنقاط توجه للحركة من جميع

فضاءات النظام األخرى وتمثل نواة العزل مواقع الفضاءات األقل تكامالً والتي تحمل أعلى درجات عدم
التناظر النسبي الحقيقي.

المواد وطراتق العمل:
تم في هذا البحث إيجاد التحليل التسلسلي بحكام الموقا اع لكال نماوذ فاي البياناات لغارض تعريام القيماة

النوعيااة للنمااوذ والتااي هااي تمثياال للعالقااات الفضااائية المكونااة لمخطا احااد المباااني ومثاال هااذا األماار يساااهم فااي
تحديد درجة األهمياة الفضاائية موضاعياً وشامولياً للنماوذ ضامن المنظوماة ،تام التعامال ماع مخطا أفقاي هندساي

ألحااد الماادارس المكونااة ماان طابقيا ان كمااا موضااح ذل ا فااي الشكا ال رقاام) ، (2وطغيااة إيجاااد تحلياال منطا اقي لعمليااة
التنقيااب عاان البيانااات المعباار عنهااا بأرقااام تاام التعاماال معا اها وفا اق نظااام التحليا ال الهندسااي .إذ تاام توزيااع أرقااام علااى
الفضاااءات الموجااودة كمااا موضااح ذلا فااي الشكاال رقاام) (3بدايااة ماان الاارقم  1ووجااد أن عاادد الفضاااءات الموجااودة

يساوي .30
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درج

درج

مرافق صحية

مرافق صحية

صف

صف
ساحة داخلية
صف
صف
غرفة
المعاون

غرفة
المدير
غرفة
المعلمين

صف

صف

صف

صف

صف

صف

صف

صف

درج
صف

صف

غرفة
المعلمين

ب -مخطط الطابق األول

أ -مخطط الطابق األرضي

الشكل رقم ( )2يبين مخطط أفقي هندسي ألحد المدارس المكونة من طابقين

درج 17

درج 30

مرافق صحية 16

مرافق صحية 29

صف
8

صف
14

صف
25

صف
13

صف
24

صف
27

صف
12

صف
23

صف
26

ساحة داخلية
15

صف
9
صف
10

2
غرفة

المدير 4

1

غرفة

المعلمين 6

3

غرفة

المعاون 5

صف
28

18

درج

11

صف

22

غرفة

21

صف

20

19

المعلمين 7
ب -مخطط الطابق األول

أ -مخطط الطابق األرضي

الشتتكل رقتتم ( )3يبتتين مخطتتط أفقتتي هندستتي ألحتتد المتتدارس المكونتتة متتن طتتابقين بعتتد توزيتت( األرقتتام عل ت الفضتتاءات ذ أ عتتدد
الفضاءات في المدرسة كا  30فضاء)
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ويمكن القول أن هنال عدة تطبيقات هامة ترتب بالتنظيم الفضائي الذي هاو تعبيار نااجح عان العالقاات
المكانياة للفضاااءات ماان حياث الحركااة والتا در  ،فضاالً عان المظاااهر الوظيفيااة التااي تحملهاا الفضاااءات ضاامن أيااة

منظومة موضعياً وشمولياً ،إذ يكتساب الفضااء درجاة عالياة مان األهمياة والمروناة التاي تؤهلاه لتقبال أنمااط مختلفاة
من صيغ االستعمال التي يتواكب من خاللها مع المحي .

مصطلح الفضاء هو تعبير عن الحيز المكاني(الشكل الهندسي) للغرفة أو الممر ضمن المخط األفقي
وهو مستعمل بشكل واسع في مجال الهندسة وتصميم األبنية.

يتم إدخال أرقام الفضاءات إلى البرنامج وإيجاد االرتباطات بين الفضاءات المختلفة وإدخالها إلى

البرنامج ويتم حساب قيم عدم التناظر النسبي المعدلة .ويتحقق عدم التناظر النسبي من خالل العمق في عالقات
الفضاء مع فضاءات النظام األخرى .وتعتمد خاصية التكامل على فكرة العمق التي يمكن تعريفها باعتبارها عدد
الخطوات من عقدة معينة إلى كل العقد األخرى.

وضوحا بالنسبة
تعتبرخاصية االتصالية التي تم توضيحها في الشكل رقم ( )4الخاصية التركيبية األكثر
ً

للتحليل ،ويمكن تعريفها بأنها عدد العقد المتصلة مباشرة بكل عقدة مفردة في المخط  .تقاس االتصالية للفضاء من

مجموع الفضاءات األخرى التي ترتب به أو تتقاطع معه أي التي تبعد عنه بخطوة واحدة.

وتتراوح قيم عدم التناظر النسبي االمعدلة التي تم حسابها في البرنامج حول الارقم الواحاد ،إذ تشاير القايم
التي تقال عان الواحاد إلاى تكامال الفضااء ضامن النظاام (التاي تحمال اقال قايم مان عادم التنااظر النسابي المعدلاة (،

بينماا تشاير القايم المقارطاة للواحاد والتاي تزياد عناه إلاى فضااءات معزولاة (التاي تحمال أعلاى قايم مان عادم التنااظر
النسبي المعدلة).
يتم تحديد أهمياة الفضااء باالعتمااد علاى قيماة درجاة عادم التنااظر النسابي المعدلاة إذ أن اقال قيماة مان
قايم درجااة عادم التناااظر النسابي المعدلااة يعتبار أفضاال فضااء فااي حاين أن أعلااى قيماة ماان قايم درجااة عادم التناااظر
النسبي المعدلة يعتبر أسوء فضاء.
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مستوى العمق

الشكل رقم ) (4يبين خاصية االتئالية الخاصة بالمخطط الهندسي
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النتاتج والمناقشة:

لتحقيق عملية التنقيب عن البيانات تم في هذا البحث إتباع طريقة التحليل التسلسلي(كما تم ذكره ساابقاً)

بحكم الموقاع لكل نموذ في البيانات لغرض تعريم القيمة النوعية للنموذ والتي هاي تمثيال للعالقاات الفضاائية،
ومان خاالل إدخاال أرقاام الفضااءات واالرتباطاات باين الفضااءات إلاى البرناامج والحصاول علاى عادة قايم مان عادم
التناظر النسبي الحقيقي فقد أبرزت النتائج الموضحة فاي الجادول رقام ) (1والمعتمادة بشاكل كبيار علاى خاصاية
االتصالية التي تام توضايحها فاي الشاكل رقام ( )4ظهاور الفضااءات المهماة بشاكل ممياز ضامن المنظوماة وكاناج

النتائج موافقة للواقع المنطقي من خالل تحليل أرقام الفضاءات الموجودة فاي الشاكل رقام ( ،)3إذ تام تحدياد أهمياة
الفضاااء باالعتماااد علااى قيمااة درجااة عاادم التناااظر النساابي المعدلااة وأن اقاال قيمااة ماان قاايم درجااة عاادم التناااظر
النساابي المعدلااة يعتباار أفضاال فضاااء (ن اواة تكاماال) فااي حااين أن أعلااى قيمااة ماان قاايم درجااة عاادم التناااظر النساابي
المعدلة يعتبر أسوء فضاء (نواة عزل).

تم الوصول إلى أن الفضاء رقم ( 2الذي يمثل البهو (موزع الحركة للطابق األرضي)) هو أفضل فضاء

إذ يحمل اقل قيمة من قيم عدم التناظر النسبي المعدلة يلي ذل الفضاء رقم  11الذي يمثل الدر الذي يرط
الطابق األرضي بالطابق األول ثم الفضاء رقم ( 18الذي يمثل البهو(موزع الحركة للطابق األول)) وهكذا بالنسبة

لبقية الفضاءات .مما يؤيد صحة االختبار نظ اًر لكون الفضاءات المتكاملة هي فضاءات مهمة ذات ارتباطات
واتصاالت مميزة على مستوى المنظومة.

ونظ اًر لقلة الدراسات العرطية المعنية بعملية التنقيب عن البيانات فان هذا البحث يعد خطوة نحو األمام

في مجال توضيح عالقة عملية التنقيب عن البيانات بنظرية قواعد تركيب الفضاء الخاصة بتحليل جوانب

هندسية وتخطيطية على مستوى المباني والمنظومات الحضرية وصوالً إلى المقياس األكبر للمدينة وما يرتب به

من تحليل رقمي يتداخل مع مجال علوم الحاسبات والبرامجيات المتقدمة في هذا المجال .ومن خالل مقارنة ما

توصل إليه البحث مع الدراسات السابقة التي تناولج موضوعات ذات صلة بهذا التوجه فان اإلضافة المعرفية
تكمن في رط الجوانب اإلدراكية والحسية للمتغيرات وتحويلها إلى صيغ رقمية يمكن معالجتها حاسوطياً.
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الجدول رقم ) (1يبين النتاتج التي تم الحئول عليها بعد تطبيق البرنامج وتحديد أهمية الفضاء

تحديد أهمية الفضاء باالعتماد
عل قيم عدم التناظر النسبي
المعدلة
5
1
4
10
10
10
10
7
7
7
2
7
7
7
6
7
7
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
5

قيم عدم التناظر النسبي المعدلة
المحسوبة من البرنامج
0.702
0.381
0.653
1.034
1.034
1.034
1.034
0.762
0.762
0.762
0.435
0.762
0.762
0.762
0.708
0.762
0.762
0.490
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.871
0.816
0.702

تحديد عدد
االتئاالت حسب
الشكل رقم ()4
1
12
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

رقم الفضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

االستنتاجات:

تم التوصل من خالل البحث إلى جملة من االستنتاجات يمكن إجمالها بما يلي:
•

تقنيات التنقيب عن البيانات تجيب على العديد من األس لة ،وفي وقج قياسي ،بخاصة تل النوعية من
األس لة التي كان من الصعب اإلجابة عليها ،إن لم يكن مستحيالً ،باستعمال تقنيات اإلحصاء
الكالسيكية ،والتي كانج إن وجدت ف نها تستغرق وقتاً طويالً والعديد من إجراءات التحليل .إذ أن

عملية التنقيب عن البيانات تستغرق وقج اقل نسبياً في تحليل المخط
وإيجاد أفضل الفضاءات مقارنة مع الطرق التقليدية األخرى.
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•

تركز تقنيات التنقيب المختلفة على بناء واستكشاف السلول واالتجاهات ،مما يسمح بتقدير الق اررات
الصحيحة واتخاذها في الوقج المناسب.

•

التنقيب عن البيانات هي عملية استخ ار المعرفة من كمية كبيرة من البيانات مستودعات البيانات) ،إذ

انه من الممكن تطبيق هذا البحث على نطاق أوسع من البيانات مثالً على مستوى التصميم الحضري

وتخطي

المدن التي تضم بيانات كبيرة نسبياً للخرو بمؤشرات منطقية وذات مصداقية في التحليل

تدعم فكرة البحث .وذل

باستعمال أساليب جديدة سواء أكانج الخوارزميات أم أساليب الذكاء

االصطناعي وطمراحل متعددة ،ومن خالل ذل فقد استنتج البحث انه يمكن الوصول إلى النتائج بوسائل
مختلفة ضمن نفس اإلطار العام ومنها استعمال أسلوب التحليل التسلسلي للبيانات.

•

قواعد تركيب الفضاء هي وسيلة قياس الغاية منها اكتشاف الخصائج االجتماعية ألي مجتمع من خالل
قياس الخصائج التركيبية لهيكل النظام الفضائي .إذ يتم قياس الخصائج التركيبية للفضاءات وإيجاد
نواة التكامل والتي تمثل مواقع الفضاءات األكثر تكامالً والتي تحمل أوطأ درجات عدم التكامل النسبي
الحقيقي ،وإيجاد نواة العزل والتي تمثال مواقع الفضاءات األقال تكامالً والتاي تحمل أعلى درجات
عدم التكامل النسبي الحقيقي لمخط

أفقي هندسي ألحد المدارس المكونة من طابقين ،وعلى هذا

األساس تم تحليل المخط وإبراز مواطن القوة والضعف على مستوى التحليل الهندسي للفضاءات.
•

أظهرت نتائج التحليل أن الفضاءات الهندسية ضمن المخط الهندسي للمدرسة التي تحمل أهمية كبيرة

على مستوى تحليل التنظيم الفضائي هي نفسها في اغلب األحيان التي تحمل نفس درجة األهمية على

مستوى موافقة الواقع المنطقي مما يدل على نجاح عملية التحليل فضالً عن نجاح المخط كمنظومة
هندسية وظيفية .من خالل البحث تم الوصول إلى أن الفضاء رقم ( 2الذي يمثل البهو (موزع الحركة
للطابق األرضي)) هو أفضل فضاء إذ يحمل اقل قيمة من قيم عدم التناظر النسبي المعدلة يلي ذل

الفضاء رقم  11الذي يمثل الدر الذي يرط الطابق األرضي بالطابق األول ثم الفضاء رقم ( 18الذي
يمثل البهو(موزع الحركة للطابق األول)) وهكذا بالنسبة لبقية الفضاءات.
•

يمكن استعمال هذه الطريقة لتحليل أي نموذ هندسي على مستوى المخططات األفقية لألبنية مهما
اختلفج وظائفها وتقييم مستويات نجاحها فيما يتعلق بالعالقات الفضائية التي تعمل كمنظومة متكاملة
يتم من خاللها تحديد نجاح أو فشل المخط الهندسي.
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