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Internet Of Things 

 ) قابلیت تعامل(گویند.   InterOperabilityترکیب سرویس های مربط به اینترنت اشیاء با همدیگر را  -8

اطلاعات را با هم مبادله  بتوانند appو دو یا چند  به اندازه ای که سیستم ها بتوانند با هم کنش موفقیت آمیز داشته باشند  -2

 نیز بیشتر است.بین اشیاء نمایند، قابلیت تعامل 

 یان شده است.ب ISO IEC141 , ISO IEC 30141این استانداردها در  Contextزمینه و  -9

ها در  دامین  Entityو ها  Thingsهای مختلف، توانایی مبادله داده بین  domainدر   ها Thingsتوانایی ارتباط بین  -4

دیگر کار  IOTبتواند با سرویس  IOTهای مختلف، توانایی درک معنی داده مبادله شده، توانایی اینکه یک سرویس 

 تعریف شده است. ISO IEC 30141اینها در  و همه داشته باشند ارتباط  دیگرکند و سرویس ها با هم

المان  دارد و شاملبا هم  را یعنی قابلیت همکاری وجوه مختلفاست. تعریف شده وجهی چند برای اینترنت اشیاء مدل  -5

 فنی، اطلاعاتی و انسانی را باید در نظر بگیریم. وجوه آن شامل  های مختلف است و آغازگر آن دادوستد بایت ها است.

 می شود. IOTباعث ارتباطات در بین اشیاء ساختار مخابراتی گذاری اشتراک به  -6

7- Interoperability .دارای پرسپکتیوهای مختلفی است 

 است.  policy, Behaviour, Transport , Syntatic, Semantic  ود مستمر آنبهب مدل چرخه ای -1
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Social Device Networking 

 socialکرده و هدف این است که از زیرساخت  عریفشروع کرده برای این استاندارد ت(  ITU مخابرات) جهانیاتحادیه 

network  ها استفاده کند که بتواند سرویس هایIOT  را قابل جستجو کند و درQueue قرار دهد. در واقع social device 

networking   فرزند دو فناوریsocial network    وIOT   .تعامل انسان با نوع جدید  به شمار می آیدIOT می شود ، 

Social IOT  

 . همچنین قابل توجه است که : Social Internet Of Things/ Web of thingsیعنی  

ما و .... در محوطه مورد نظری کاربرد دارد که استفاده آن در بررسی فشار، رطوبت، د IOTدر شبکه های حسگر نیز  -8

 اند.است که گره های حسگر در آن پراکنده شده 

 و پایش تجهیزات برای آبرسانی و تصویه آب و کمک به تست تجهیزات SCADAاستفاده در سیستمهای اسکادا  -2

 کیفیت و کمیت آب با کاربردهای مدلینگ بهبود می بخشد. ،پشتیبانی از مدل های بهینه سازی برای مدیریت آب -9

 با استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب ، اطلاعات شفاف را می دهد. -4

هوای شهر را به این دلیل مصرف برق دارد و . لیکن در شهر هوشمند استفاده می شود ITاز ی دارد و تاثیر محیط زیست -5

 را در نظر گرفت. Trade Offلذا باید  .کثیف می کند
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Sustainable Smart City 

 .آبرسانی هوشمند مربوط به  گانه شهرهای هوشمند و توصیه های 87است و مباحث مطرح سلامت، محیط زیست   -8

ارزیابی نیزها اندازه گیری کرده و شهرهای جدید را  KPIشهر را با  851تعداد (  ITUبین المللی مخابرات )یه اتحاد -2

 می کند و امسال شهر مشهد را می خواهیم پیشنهاد بدهیم.

 ها برای شهرهای پایدار KPIشاخص های کلیدی  -9

4- U4SSC  زیر نظرITU و بحث شهرهای هوشمند را در نظر دارد. مثل شهر مسکو 

ت باعث این شد که بشر این فرصو افزایش روزافزون زندگی شهری افزایش نگرانی زیست محیطی و زندگی شهری  -5

 مطرح شد.  Smart Sustainable cityمفهوم  را ببیند و در قالب

شهری بیشتر از غیر یجمعیت شهر 2111در . شهرها هستندها عموما در شهرهای ما خانه های ما هستند و قطب فعالیت  -6

مساحت کل کره زمین را  %2در حالیکه شهرها  ندکل جمعیت را تشکیل داد %11حدود  2121شد و برای اولین بار در 

و   Urban Population Growthموضوعات   می پوشانند. جمعیت شهرنشینی کره زمین رو به افزایش است.

در حال حاضر  میلیارد نفر 7.2ادامه پیدا خواهد کرد. جمعیت جهان از   Trendو این  را داریم Urbanizationرا

ر ددر آسیا و آفریقا نرخ شهر نشینی بیشتر اتفاق می افتد یعنی شهرها  می رسد. 2151میلیارد نفر در سال  3.6به   2183
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ها به  Mega Cityو تعداد   می گویند Mega Cityمیلیون نفر را  21الان بالای   خواهند داشت.بیشتری رشد آنها 

 شدت در حال رشد است.

 رشد پایدار و مشکلات سر راه  منابع محدود ) آب ، حمل و نقل، سرویس های عمومی ( چالش ها:

 معنی شهر پایدار چیست؟ شهری که باید نیازهای نسل حاضر را تامین کند و در عین حال نیازهای نسل آتی قربانی نشود.

حیط زیست مابعاد اجتماعی، اقتصادی، در نظر گرفته شود. شهر پایدار،   استفاده از منابع و تولید زبالهحداقل سازی میزان 

ت بتوانند زندگی کنند و به مسائل زیسمتنوع اقتصاد سلامت و فرهنگ های  اجتماعی دارای را در بر می گیرد و باید 

د و شهروندان در حاکمیت مشارکت داشته باشند محیطی سلامت شهروندان توجه داشته باشند و حاکمیت شفاف باش

 می شود شهر پایدار و شهر تاب آور.در اینصورت که 

موضوعات  به که  Eco-city , Green –City , Smart- city , Resilient city , lo carbon – cityراه حل: 

 دارد.توجه اقتصادی، فضای سبز، فناوری اطلاعات ، پایداری و  پاکی 
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Smart city 

          .تر کنیم و از فناوری اطلاعات در ساختار شهرها استفاده شودبعنوان یک راه حل: شهر ها را هوشمندشهر هوشمند 

کپارچه ی وپیش بینی ،  به اشتراک گذاری اطلاعاتنقش اساسی را ایفا می کند و با  ICTو فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 باشند. smart مگیه یعنی اکونومی حمل و نقل ، زندگی و ... شت. می توان شهر هوشمند دا ICTسازی بر اساس 

در  2191هدف برای  87یکی از مباحث توسعه پایدار به شهر هوشمند اختصاص دارد و :  Role of UNسازمان ملل: 

 کار کنند:برای نیل به آنها نظر دارند که شهرها باید 

 شهرهای هوشمند امن تر، پایدار تر و تاب آور -8

2- U4ssc  نهادی برای پاسخ بهict  شهرها و سه تاworking group  .دارد 

9- Key performance indicator .ها در نظر گرفته شود 

4- U4scc current work استفاده از بلاک چین و هوش مصنوعی در شهرها و مباحث :IOT 

 روندان،شهزندگی و بازارهای دیگر استفاده می کند تا کیفیت  ICTشهری که از   در شهر هوشمند و پایدار: ITUتعریف 

 .هدکارایی سرویس های شهری و رقابت پذیری را بهبود دهد و نیازهای نسل حاضر و آینده را مورد توجه قرارد
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 ها به شهر هوشمند:برای حرکت شهر

 کار می شود. UNECCشاخص های استاندارد توسط بر روی  -8

 بررسی می شود. و استانداردهای آننحوه جمع آوری داده  -2

 در سیاست ها وجود دارد.هایی  gapچه  -9

 دارد.وجود برای پیشرفت  ، موضوعشهر در کدام نقاط -4

 حرکت به سمت شهر پایدار و هوشمند -5

در طول و  مفهوم شاخص ساده باشد، ساده بودن جمع آوری داده ها، قابل تشخیص و اندازه گیری، جامع باشد  :KPIاصول 

 Timelinenessبتوان شاخص های جدید تعریف کرد.   زمان باید

 ورد.که می توان داده را بدست آ یمنابع و پتانسیلو  شاخصهر نحوه تفسیر ، که  پشت هر شاخص هست یمنطق :kpiتوصیف 

اصلی  dimentionو اینها سه  اجتماعی و فرهنگی، محیطیو سپس مسائل  اقتصادی مورد توجه استمسائل  ساختار شاخص ها:

 هرکدام زیر دامنه دارند.است که 
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، جایگاه سیاست گذاری برای هیچ کشوری را ندارد و فقط مشاور است و نقاط قوت و ضعف (ITUجهانی مخابرات )اتحادیه 

شهر مشهد متوجه می شود که جایگاه آن  با این مشاوره، مثلا را می دهد.  road mapو بهترین راه حل و   bench markو 

 را توسعه دهد. ictبودجه تا مثلا در دنیا کجاست و در برنامه ریزی شهر مشهد کمک می کند 

د آنها را اندازه گیری کنند و همه شهرها باید بتوانن راCore که شاخص های  core ,    Advancedشاخص های: 

Advanced بعضی از شهرها نتوانند آنها را پوشش دهند.پیشرفته تر هست و ممکن است  که 

 برای بهتر کردن چیزی اول باید ببینیم که وضعیت فعلی چیست و به سمت چه وضعیتی می خواهیم حرکت کنیم.

 .شاخص ها را منتشر کردندگزارشات اندازه گیری و هوشمند خوب هستند از جمله شهرهای دبی و سنگاپور و مسکو -

 مشهد داوطلب شده ولی وسط راه است و بعدها نتایج آن نیز منتشر می شود.شهر

طرح ریزی ، سنجش، اقدام، برنامه ریزی و سپس  دشروع می شو ویژنفرایند هوشمندی شهر یک چرخه است و از -

 به سمت بهبود ادامه دارد. حرکت و هدف گذاریمجدد، 

محیط است، برای  معماری مدرندارای تاریخی و  است،  بزرگترین شهر اروپا دارد،  میلیون نفر 82مسکو: بیش از 

 smart cityفرآیند حرکت به سمت  است که  مساحت آن درخت و پوشش گیاهی %41و قائل است زیست اهمیت 

 ابل ذکر اینکه:ق .ستموجود اهم ها را سنجیده اند و در اینترنت  kpiهمه  2181شروع کرده و در  2188از را 
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 منصوب می شود که علاقه مند به هوشمندی بوده است. مسکو شهردار جدید 2188در  -8

 همه فانکشن ها را به سمت دیجیتالی برده است. -2

 دارد. یمشخص هیفظکه هر بخش وتشکیل می دهددپارتمان فناوری اطلاعات  -9

 information cityبه نام  2181تا  2188یک راهبرد تدوین می کنند برای شهر هوشمند مسکو در بازه زمانی  -4

 2181تا  2188میلیون دلار بودجه اختصاص داده می شود از  611هر سال  -5

 .می کندبه کار شروع   smart city lab 2186در  -6

 است. 2191برای بعدی مسکو  Planو طرح  -7

جدید برای  planها را بسنجد و دوباره  itu  ،kpiهمکاری می کنند که  ituد با که برنامه اولی تمام ش 2181سال  -1

 می ریزند. 2030

 کند ووری می آجمع را داده ها که دوربین  9111چراغ راهنمایی و  2111 باسیستم کنترل هوشمند ترافیک دارند  -3

 ندر نتیجه آیماتی گرفته می شود که و تصمشده اده ها آنالیز در آنجا دکه می دهد   management center به

 .روان شودشهری ترافیک 

همچنین  .ودباید پرداخت شبرای پارکینگ توی شهر هزینه و داشته  به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویقست سیا -81

سرویس و   car sharingسیستم دارای سیستم است.  همان هم پارکینگ مجانی در مسکو خیلی کم است که البته

ubay ( مشابه اسنپ )را تشویق کرده اندما. 
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 است.  IT basedمترو نیز  دی برای حمل و نقل عمومی می دهند وبودجه زیا -88

زینه بلیط و ه دور مچ دست بسته می شودابزاری که به استفاده از ه از سیستم پرداخت الکترونیکی که با استفاد  -82

جام انپرداخت هزینه آن  onlineوضعیت استگاه مترو را به مشتری ارائه می دهد و د و اتوبوس پرداخت می شو

 وشی موبایل است.روی گ appو یک شده 

 ووسیله دارد که متعلق به شهرداری است  92111است که سرویس های شهری  ی برایماشین هایدارای شهرداری ،  -89

دائم در سایت مانیتور می شوند که آیا کارش را انجام داده است مثل پر کردن چاله و ..... که در سامانه مدیریت می 

 ه هستند.مستند و ایده دهندو همه  شود

 التوفیق ...من ا


