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 چکیده

و تولید پاسخ های متعدد به فرایند طراحی معماری طراحی شدند که توانایی وارد شدن  یهای جدیدنرم افزار با پیشرفت تکنولوژی،

 ه اسدتاپراتور به وجود آمدد_معمار ی به نامشخصیتو به این ترتیب ( Revit  ،Grasshopper  ،Dynamo Studio  ،All Plan) رندرا دا

تفکر _در این فرایند تفکر واگرا)تولید پاسخ های متعدد به کمک رایانه( . امپیوتری را در عرض هم پیش میبردکه طراحی دستی و ک،

 سدویو آنالیز هیبریدی ( در عرض یکدیگر معمدار را بده  تفکر انتقادی)تحلیل_معمار(ا)انتخاب پاسخ صحیح بر اساس شهود همگر

 انتقادی در فرایند طراحی_همگرا_پاسخ مناسب )بر اساس مهارت او( هدایت می کند .در این مقاله به بررسی رابطه میان تفکر واگرا 

ست و در بخش دوم)طراحی( بدا تحلیلی ا_با کمک رایانه پرداخته خواهد شد . مقاله در بخش اول )مبانی نظری(توصیفی پارامتریک

این پژوهش در نهایت به این نتیجه خواهد رسدید کده می باشد.  ((Generative Modeling))با سیستم  برد شبیه سازی رایانه ایهرا

اشدت د دن،نقش تعیین کننده ای خواهبا کمک رایانه در فرایند خالقیتسه تفکر مطرح شده در تعامل میان ابزار کامپیوتری و طراح 

تخیل(ایفدا کندد و _اما با این حال کامپیوتر نمی تواند نقش تعیین کننده ای در گسترش و پرورش فرایند خالقیت معمارانه )تصدور

 .ماندهمچنان به صورت یک ابزار باقی خواهد 

 کلمات کلیدی

 ،خالقیتپارامتریک،گرسهاپرطراحی  تفکر انتقادی،،تفکر واگرا ، تفکر همگرا 

 

 مقدمه -6

گتی بتر دو هم کتهزیادی در زمینه خالقیت انجام شده استت  مطالعات

. تفکر واگرا:به شتص  1عنصر اصلی پرورش خالقیت اتفاق نظر دارند : 

این امکان را می دهد که از دایره بسته تجربیات خویش ختار  شتده و 

. در تفکر واگترا پاستق قطعتی و تود به فراسوی تجارب خویش بنگرد 

ممکن است و ود داشته باشند و می تتوان ندارد و پاسق های بسیاری 

.تفکتر همگرا:تفکتری محافظته کتار 2آن را مشابه تفکر خالق دانستت .

است و مبتنی بر روش و قاعده خاصی می باشد . این نتو  تفکتر قتادر 

ید است افکار نو را در افکار کهنه بیامیزد ولی به خودی خود قادر به تول

 .[1]ایده های  دید نمی باشد 

پژوهش های انجام شده اشاره ای به نو  دیگتری از تفکتر کته ثر اکدر 

نشده است.نام  همگرا نقش اساسی به عهده داردتفکر _واگراتفکر میان 

این نو  از تفکر ، تفکر انتقادی است .قضاوت ، اصطالح خوب و مفیدی 

برای وصف  وهره تفکر انتقادی است و در اکثر فرهنت  نامته هتا نیتز 

.به نظر می [2]تقادی با قضاوت کردن تعریف شده استاصطالح تفکر ان

تفکتر _تفکر همگرا _رسد  وهره فرایند طراحی خالقانه از تفکر واگرا 

 ادی سرچشمه می گیرد .انتق

طراحی پارامتریک شاخه ای از طراحی دیجیتال و فرایند محتور استت 

طراحی پارامتریک حوزه های گوناگونی را شامل می شود کته ایتن .[3]



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

اله به بررسی طراحی پارامتریک بر مبنای الگوریتم های مولد خواهد مق

پرداخت . الگوریتم های مولد یک سبک از برنامته نویستی کتامتیوتری 

هستند که از منابع کد خودکار استفاده می کنند در ایتن روش نیتازی 

به دانش برنامه نویسی پیچیده نیست و الگوریتم های مولد بته صتورت 

و افزونتته   Rhino رم افتتزار مربوطتته ادر اینجتتاپتتیش فتتر  در نتت

Grasshopper به عبارت بهتر طراحی پارامتریک .[4]( ساخته شده اند

بته دلیتل با هدف کنترل پیچیدگی های طراحی استفاده می شود .امتا 

،مبانی نظتری مشصصتی بترای آن پارامتریک  دید بودن روش طراحی

و همصوان  ی نظری مشص بنابراین فقدان و ود یک مبانو ود ندارند 

را کتاهش ه تنها پیچیدگی های فراینتد طراحتی ن با این روش طراحی

و همینطور این قابلیت  نصواهد داد بلکه بر این پیچیدگیها خواهد افزود

 . به همین دلیلفرایند معماری تبدیل شود  ضدرا خواهد داشت که به 

هتای نظتری  ارتباط میان این ابزارهتای کتامتیوتری بتا مبتانی بررسی

 مو ود می تواند سودمند باشد .

 مبانی نظری -2

مطرح شد و هدف از (wertheimer1191)تفکر مولد توسط ورتهایمر

در تمام متون مربوط به تفکر مولد  .آن کیفیت  هت یابی اندیشه است

تقسیم های دوتایی در هم تنیده متنوعی میتان فراینتدهای عقالنتی و 

ی شهودی و تصیلی از سوی دیگری متی منطقی از یک سو و فرآیند ها

همگترا و واگترا اتفکتر( به اندیشه ، توان یافت . این دو مقوله ی اصلی 

 .[5]معروف شده اند

 

 تفکر همگرا -2-6
تنی به روش و قاعده خاص می باشد.این تفکری محافظه کار است و مب

نو  تفکر قادر است افکار نو را در افکار کهنه بیتامیزد ولتی بته ختودی 

د قادر به تولید ایده های  دید نمی باشد به عبارتی متی توانتد بته خو

عملکرد نظارت کند . به این گونه که تعیین می کند کدام ایده مناسب 

نا مناسب هتا را ، است به عبارتی تفکر همگرا از اطالعات استفاده کرده 

.بته عبتارت بهتتر [1]حذف می کند و درست ترین را انتصاب می کنتد

مبتنی بتر کتاربرد دانتش و انتصاب مناسب ترین راه حل  ،تفکر همگرا 

 رویتعداد راه حل های ممکن و تمرکز کاستن  به منظورقوانین منطق 

نو  تفکر همگرا برای رسیدن بته پاستق ظ .است  مناسب ترین راه حل

 [5]درست و مشص  نیازمند مهارت قیاس و افزودن است . 
 

 تفکر واگرا-2-2
به شص  این امکان را می دهد کته از دایتره بستته تجربیتات ختویش 

ه فراسوی تجارب ختویش بنگترد.در تفکتر واگترا پاستق خار  شده و ب

ه باشند قطعی و ود ندارد و پاسق های بسیاری ممکن است و ود داشت

عبارت است تفکرواگرا  .[1]و می توان آن را مشابه با تفکر خالق دانست

از مرحله بررسی راه حل های گوناگون که مستلزم به ختاطر آوردن راه 

،زیرا در ایتن مرحلته استتحل های ممکن یا ابدا  راه حل هتای  دید

افکار فرد در  هات متعدد و متنوعی سیر می کند .تفکر واگرا نیازمنتد 

به دنبال گزینه های متعدد است در  ایی که هیچ پاستق رویکرد باز و 

روشن و ود ندارد.توان واگرایی را می توان با آزمون هایی که و صحیح 

به غلط آزمون خالقیت خوانده می شود نظیر اابترای یتک آ تر چنتد 

کاربرد می توانید فکر کنید((اندازه گرفت و با مهارت در هنرهتا پیونتد 

 .[5]داد

 

 دیانتقاتفکر -2-3
در حقیقت تفکر انتقادی یعنی نگاه کردن به اطالعات با دیدی تحلیلی .

تفکتری عمیتق و به عبارت دیگر  تحلیل پیش نیاز تفکر انتقادی است .

منطقی است که در امر اتصاذ تصمیم در امور پیچیده پدیتده هتا و نیتز 

و با استدالل گره می ختورد .بته طتور تحلیل و تجزیه آنها کارایی دارد 

مول در روند تفکر انتقتادی بترای درو و بررستی اطالعتات ، ذهتن مع

انسان آن را به پاره هایی چند تقسیم می کند . ایتن ا تزا بتا شتناخت 

پیشین یعنی آنچه که فرد قبال می دانسته مقایسه متی شتود . پتز از 

درو رابطه بین اطالعات  دیتد و پتیش دانستته هتا ، ا تزای در یتک 

یتب و اطالعتات  دیتد تولیتد متی ا هتم ترکساختار با بافت  دیتد بت

 .[9]شود

 

 طراحی پارامتریک-2-4
یک فرایند مبتنی بر قواعد پویای کنترلی به وستیله  طراحی پارامتریک

متغیرها و پارامترهاست ،کته در آن راه حتل هتای مصتلتف طراحتی را 

در مقایسه با روش های طراحتی میتوان به صورت موازی توسعه داد و 

یک ابتزار طراحتی این دلیل که نه تنها به ، متفاوت است  مالمرسوم کا

 .[7] دید ارائه می دهد بلکه یک راه  دیتد بترای فکتر کتردن استت 

فرایندی در طراحی محیط است که در آن تغییترات طراحی پارامتریک 

در فرآینتد  طراحی می گردد و در نتیجه به  ای ا زای منفرد بتا تعتدد

ارامتریک با کمک مدلهای پارامتریتک طراحی موا ه هستیم .طراحی پ

ی ابتا محتتو انجام می شود . یک مدل پارامتریک یک ارائه کامتیوتری

و همینطور  ثابتاز ساختار طراحی است که دارای ویژگی های  هندسی

ویژگی هایی است که می توانند تغییر کنند. خواص متغیر ااپارامتر(( و 

میده می شوند.در حتل مستائل ستصت طتراح خواص ثابت اامقید(( نا

پارامترهایامتغیرها( مدل پارامتریک را تغییر می دهد تا راه حل هتای 
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یر متناوب متفاوت را  ستو وکند و مدل پارامتریتک ختود را بتا مقتاد

بدون اینکه چیزی پتاو یتا ترستیم تغییر کرده  دید تطبیق می دهد،

گیری یک متغیر استت کته .پارامتر یک مقدار یا اندازه [8]مجدد گردد

می تواند تغییر کند یا عو  شود.در معماری پارامترها معمتوال تعریتف 

ارتباط ساختمان یا فاکتورهای محیطتی هستتند .یتک متدل طراحتی 

پارامتریک با قوانینی که به آن حاکم است در هنگام تغییر یک پتارامتر 

سیله کنترل پارامترهای دیگر به صورت خودکار انطباق می یابند و به و

پارامترها طیف وستیعی از پاستق هتای بتالقوه ممکتن قابتل استتصرا  

به عبارت بهتتر در طراحتی پارامتریتک،فرم بته وستیله .[7]خواهند بود

مقادیر پارامترها و معادالتی که بترای توصتیف ارتبتاط میتان فترم هتا 

استفاده می شوند،شکل میگیرد .از ایتن رو پارامترهتا و معتادالت  متی 

 تحتت تتاثیرد میان فرم ها وابستگی ایجاد کنند و رفتار فرم هتا راتوانن

 .  [1]دنتحوالت اابه لحاظ ریاضی و به لحاظ هندسی((تعریف کن

 

مدلسدازی مولدد  با سیستم طراحی پارامتریک-2-5
((generative modeling) 

برنامه نویسی مولد یک سبک از برنامه نویسی کامتیوتری استت کته از 

مل استفاده می کنند . معموال نرم افزارهایی را شا منابع کدهای خودکار

اذخیره اطالعات( و کامتوننتهتااتغییرات پارامترهامی شود که بر اساس 

عمل می کنند . در این روش نیازی به دانش برنامته  بر روی پارامترها(

نویسی نیست و الگوریتم های مولد به صورت پیش فر  در نرم افتزار 

ه صتورت افزونته قابتل افتزایش بته نترم افتزار ساخته شده اند و یتا بت

در نترم ((grasshopper)).در این مقاله از افزونته گرستهاپر [4]هستند

در واقتع در ایتن روش متدل استفاده شتده استت. ((rhino))افزار راینو

سازی بر اساس ترکیتب پارامترهتا و کامتوننتت هتایی کته بته صتورت 

زی پارامتریتک( مو تود کدهای آماده در گرسهاپر انترم افتزار مدلستا

هستند یک الگوریتم شکل متی گیترد و بتا تغییتر مقتادیر هتر یتک از 

پارامترها کل اگوریتم و در نتیجه کل فرم ساخته شتده دچتار تغییتر و 

 تحول می شود .

 

مفهوم فرایند خطدی و ییدر خطدی در طراحدی -2-1

 پارامتریک

 خطیطراحی  فرایند-2-1-6
ها همراه است و باید با بهترین نتیجه به فرایندی که با توالی روی داده 

نیتز  bبه پایتان برستد و مرحلته  bقبل از مرحله  aپایان برسد مرحله 

و اگر مرحله ای خار  از این دنباله تکمیل شود نتیجه  cقبل از مرحله 

در حقیقتت در فراینتد طراحتی پارامتریتک ناکارآمد و بی فایده استت 

بب میشود تا هتر گونته سشود و طی وابستگی بین ا زای تعریف می خ

 [11].(1A)شکل  تغییری در یک  زی در کل اثر بگذارد

 

 فرایند طراحی ییرخطی-2-1-2
بتا  فراینتد طراحتی در این مرحله ایده های مصتلف از مراحل مصتلتف

و فترم نهتایی تولیتد خواهتد شتد و مراحتل یکدیگر ترکیب می شوند 

 [11].(1B)طراحی در عر  یکدیگر قرار می گیرند شکل 

فرایند ییر خطی طراحی.  Bفرایند خطی طراحی. A:( 6شکل )

 (. (Yezioro, Grobman, Capeluto, 0202, p: 54 ماخذ

 

 خالقیت و طراحی پارامتریک-2-7
خالقیت یک  زی طبیعی از طراحی است و برای ایجتاد ارتبتاط میتان 

طراحی پارامتریک و خالقیت،دو فاکتور مهم با نام تفکر واگرا و همگترا 

را می پذیریم.در طراحی پارامتریک تفکر واگرا، بتا یتاری پارامترهتا بته 

عنوان ااپاسق بالقوه(( به یک سوال،راه حل های متنو  تولید می کنتد 

شناستایی مناستب تترین راه حتل بته عنتوان  همگرالی که تفکر در حا

.به عبتارت [11] واب درست به یک سوال بر اساس قوانین حاکم است

بهتر تفکر خالق در طراحی پارامتریک حاصل همکتاری تفکتر واگترا و 

ذهن خود را  مرحله اولدر همگرا است .یعنی برای حل مسئله یک فرد 

ا متتی یابتتد ادر طراحتتی متنتتوعی ر آزاد متتی گتتذارد و راه حتتل هتتای

و ذخیتره اطالعتات  با تغییر پارامترهای مو ود در طراحتیپارامتریک 

بتا  مرحلته دومبدون اینکه هیچ گونه قضاوت ارزشی انجام شتود( و در 

تفکر انتقادی و با تجزیه و تحلیل ترکیبی اهیبریدی( اطالعات مو تود 

استفاده از تفکر همگرا طراح با  مرحله سومارزش گذاری می شوند . در 

محصوالت فکری را از نظر عملی و مفید بودن مورد بررستی قترار متی 

دهد و بهترین  واب را انتصاب می کند . به تعریف دیگر در تفکر واگرا 

خالقیتتت مطتترح استتت ، در تفکتتر انتقتتادی تجزیتته و تحلیتتل و ارزش 
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بر استاس ،و در تفکر همگرا مقایسه تجزیه و تحلیل ها و انتصاب گذاری

 مهارتاشهود( انجام می شود.
 

تعریددا الگددویی بددرای طراحددی پارامتریددک -2-7

در  (generative modeling)باسیستم مدلسازی مولدد

 طراحی خالقانهفرایند ترکیب با 
طراحتی پارامتریتک شتامل دو بصتش طراحتی  ، دیتد یدر این الگتو

ب به این ترتیمنطقیاخطی(و طراحی خالقانه اغیر خطی( می شود که 

یا خالقانه خواهد  مجموعه تفکر مولد نیز زیر مجموعه بصش غیر خطی

 (2.شکلاشد

:فرایند طراحی پارامتریک با سیستم مدل سازی مولد ( 2شکل )

بندی در دو بخش طراحی خالقانه و طراحی منقطی قابل تقسیم 

 است . ماخذء:نگارنده

بخددش شددبیه سددازی رایاندده ای بددا سیسددتم -3
((Generative Modeling)) 

 بخش منطقی طراحی-3-6
یک پل  (Computer simulation)در فرایند شبیه سازی رایانه ای

بتته صتتورت پارامتریتتک بتتا سیستتتم (Footbridge)عتتابر پیتتاده

((Generative Modeling))  در نتتترم افتتتزار((Rhino)) و افزونتتته

((Grasshopper)) که توانایی طراحی پارامتریک را به نترم افتزار ذکتر

طراحتی  همانطور که بیان شدفه می کند،طراحی خواهد شد .شده اضا

کته نتیجته  متی شتود انجامپارامتریک ابتدا به صورت منطقی و خطی 

 طراحی شود ، یک الگوریتم صحیح خواهد بود یدرستبه نهایی آن اگر 

بته  .که از نقاط سازنده اولیه به یک فرم معماری خام ختتم متی شتود 

اابتا نقطته نظتر طراحتی خالقیتت حتی طرادر این بصش عبارت بهتر 

هدف رسیدن به یک پاسق است .کته  مطرح نصواهد بود بلکهمعماری((

از نقطه نظر فنی درست و از نقطه نظر خالقیت خام استت . در بصتش 

منطقی طراحی اساسا طراح یک برنامه نویز یا اپراتور خواهد بود کته 

خواهد پرداخت  در چهارچوب قواعد الگوریتم نویسی ویژوال به طراحی

بته و این مرحله از طراحی زمانی تمام می شود که یک پاستق صتحیح 

یزی دست آید. به تعریف دیگر در این بصش از طراحی هیچ گونته تجتو

 (3در زمینه خالقیت و ود ندارد.شکلا

 

 
: بخش طراحی منطقی در طراحی با سیستم ( 3شکل )

 مدلسازی مولد . ماخذء : نگارنده

  

 قانه طراحیبخش خال-3-2
شناسایی می شوند  در الگوریتم در این بصش پارامترهای مهم و کلیدی

که نقش تعیین کننده ای در تغییر فترم و خلتق پاستق هتای متفتاوت 

دارند . برای مثال پارامتری که عر  عرشه را تغییر می دهد و فرم پل 

 را دچار دگرگونی می کند یک پارامتر شاخ  است.
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 تفکر واگرا-3-2-6
در این بصتش بتا تغییتر پارامترهتای شتاخ  پاستق هتای متفتاوت را 

آنکته در متورد ایتن پاستق هتا  شناسایی و ذخیره خواهیم کترد بتدون

 داشته باشیم . قضاوت

 

 تفکر انتقادی -3-2-2
کتارایی و نیازهتای  با دیتد تحلیلتی پاستق هتا را از نظتر در این بصش

رکیتب ایتده هتای و بته ت طراحی بررسی و ارزش گذاری خواهیم کترد

ختتواهیم  مو تتودوت از بصشتتهای گونتتاگون در پاستتق هتتای امتفتت

و میزان تاثیر گذاری بصش های مصتلف بتر یکتدیگر  (4شکلاپرداخت.

 شناسایی می شود. تا در کزینش نهایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 
: تفکر انتقادی شامل تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری ( 4شکل )

 ود . ماخذء : نگارندهپاسخ های متفاوت می ش

 تفکر همگرا-3-2-3
مهمترین بصش طراحی پارامتریک انتصاب بهترین پاسق های ممکن به 

عنوان راه حل های نهایی می باشد که از طریق بررستی ارزش گتذاری 

های انجام شده در تفکر انتقادی به انتصاب پاسق های مناسب و تولیتد 

ش شتهود امهتارت( طتراح ( در این بصت5فرم نهایی می پردازیم.شکلا

مهمترین فاکتور خواهد بود .در این طرح به دلیل گستردگی مفتاهیم و 

عدم امکان بررسی تمام  نبه های طراحیااز  مله سازه( تنها به  نبه 

نتصتتاب پاستتق نهتتایی تاکیتتد شتتده استتت هتتای زیبتتایی شناستتانه در ا

 
: تفکر همگرا و انتخاب پاسخ نهایی بر اساس مهارت ( 5شکل )

 طراح در انتخاب بهترین پاسخ ممکن. ماخذء:نگارنده

و ارتبدداط آن بدده طراحددی  فراینددد خالقیددت-4

 پارامتریک با رایانه

تصور و تصیل دو پیش شرط ضروری برای خالقیتت معمارانته هستتند 

.تصور با واقعیت مرتبط است و تصیل به عرصه غیر واقعیت تعلق دارد،با 

به فردی با قوه تصور مناسب باشد این حال در صورتی که تصیل متعلق 

، دارای این توانایی است که تاثیرات خود را بر واقعیت مشتاهده کنتد . 

تنها هنگامی که تصیل به عنوان عاملی تسریع کننده برای تصور عمتل 

کند فرد قادر به خلق آثاری واقعی خواهد بود که وا د بداعت و تازگی 

بته عبتارت [12]اند هستند .منظری که پیش از آن هرگز آزمون نشده 

بهتر تصیل عامل تسریع کننده تصور است ، در حالی کته تصتور نتوعی 

.تصتور صافی است که تصیل برای پیوستن به واقعیت باید از آن بگذرد 

سازنده چیزهایی است که می توانند باشند و اتفاق بیوفتند در حالی که 

ند بود با این حال تصیل سازنده چیزهایی است که و ود ندارند و نصواه

 ؟.چه کسی می داند که آیا به و ود خواهند آمد یا نه 

خالقیت فرایندی است که به واسطه آن قوه تصور در  هان شکل متی 

گیرد .خالقیت به عنوان نتوعی فرایند،بته واقتع یکتی از ویژگتی هتای 

عالمگیر و فر امین است کته شتکل دهنتده انجتام و نهایتت چیزهتا و 

ه یک معنی،خالقیت مترادف با معنای ااماده آغازین(( واقعیت است . ب

ارسطویی است،با این تفاوت که نه کنش پذیر است . نه پذیرا . خالقیت 

ممکن است به صورت زمینه کامال فعالی از تمام چیزهایی که به و ود 

شود ،که البته توصیف ناپتذیر استت.خالقیت مفهتوم  می آیند  لوه گر

ت که بر پایه واقعیت شتکل میگیترد .خالقیتت غایی واالترین کلیت اس

متتتی توانتتتد در تمتتتام زمینتتته هتتتای فعالیتتتت بشتتتری از  ملتتته 

علم،هنر،فرهن ،حضتتتوری همیشتتتگی داشتتتته باشتتتد.تمام عناصتتتر 

فرهن ،زبان،اسطوره،هنر،علم،تاریق و مذهب در تکامل خالقیت ستهیم 

ه که می توان از  مل.در مسیر خالقیت راهبردهایی و ود دارد [12]اند
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آنها به استعاره،پارادوکز و متافیزیک،راهبرد فرم پتذیری،ابهام ازلتی و 

.آیا امکان ورود هیچ یک [12]دست نیافته،شعر و ادبیات و... اشاره کرد 

از این راهبرد ها به رایانه ممکن است؟آیا صحبت از خالقیتت معمارانته 

ه حقیقی با کمک هوش مصنوعی و ود دارد ؟ .اینها سواالتی هستند ک

روزی از  حتتی در حال حاضر  واب آنها خیر است و به نظر نمی رستد

مرحله یک سوال به فرضیه تبدیل شوند.آنچه کامال مشص  است ایتن 

تصیل و تصتور دو عنصتر اصتلی خالقیتت هستتند کته هتیچ است که 

در تولیتد آن نقتش کامتیوتری قادر خلق آنها نیست و تنها ذهن انسان 

ایند خالقیتت ختار  از حتوزه شتعور ابزارهتای دارد . به عبارت بهتر فر

  (5کامتیوتری شکل میگیرد. شکلا

 
: مقایسه خالقیت معمارانه با خالقیت در استفاده از ( 4شکل )

 ابزار طراحی پارامتریک ماخذء : نگارنده 

 نتیجه گیری -4

در ایتتن مقاله،ابتتتدا مفتتاهیم خالقیتتت اتفکتتر واگرا،همگرا،انتقتتادی(در 

زار طراحی پارامتریک بیان شد ستتز در بصتش طراحتی استفاده از اب

،یک پل بر اساس رابطه میان این متغیرها طراحی شد اما آنچته مستلم 

فرایند طراحی را ،است طراحی پارامتریک با ابزارهای کامتیوتری کنونی

کرد و نقطه ضعف عمیق در استتفاده از ابزارهتای  هدبسیار پیچیده خوا

صله میان کانستت معمارانته و تر مته ایتن طراحی پارامتریک ایجاد فا

به عبارت بهتر این ابزارها به هیچ عنتوان باعت   استکانستت در رایانه 

بلکه تنها می توانند پاستق هتای رونق و شکوفایی خالقیت نصواهد شد 

گوناگون از کانستتت بصتش خالقانته معمتاری تولیتد کننتد .سیستتم 

نهتا قابلیتت مقایسته ت ((Generative Modeling))مدلستازی مولتد 

. بته برای طراح به ارمغان متی آورد تفکر مولدها را با استفاده از  پاسق

تعریف بهتر نرم افزار های کامتیوتری همچنان در فرایند تولید خالقانه 

 همگام با تفکر انسان بسیار ناتوان هستند .
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