
    
  

      
  ومان ت10000بها:     صفحه20                                       1400      ير ت                 283   هشمار                  31          سال                   

    
  
  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                            www.rizpardazandeh.com  

               ISSN: 2008-2088                                                                                                                                              
                                                       

     

  شهر هوشمند فيتعر: هااينترنت آدم ●            

 

  داريو پا يانسان
  تاليجيد يايدن كيشهر هوشمند در  ●

  شهرتان چقدر هوشمند است؟ ●
  ؟چگونه شهر را هوشمندتر كنيم ●

  شهر خالق  ●آورشهر تاب ● شهر پايدار ●
                    

www.rizpardazandeh.com 



    

  ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر
    1400   تير ، انتشار283 ره، شما31سال    

      )ISSN: 2008-2088( 2008-2088: شماره شاپا 
 فر: عليرضا محمديصاحب امتياز و مدير مسئول ■      
  :88434169تلفن ماهنامه ريزپردازنده   

  :0912-5495546تلفن همراه 
 88421170: نمابر  
 مجله ريزپردازنده 6591/15875پستيصندوق ،:تهراننشاني ، 

  ) 23، پالك، نيكان(سهروردي         
 :نشاني وب http://www.rizpardazandeh.com  
  :ايميلrizpardazandeh@gmail.com 
 :كانال تلگرام rizpardazandeh@ 
 1637649747كدپستي، 166شماره اصغرنوري،شهيدعلي ،(سبالن 88417968  مينا :چاپ(   

        
  
  
  
  
  
  
      3/ شهر هوشمند فيتعر : )47ها (اينترنت آدم ●
                                          3/ داريو پا يهوشمند انسان يشهرها  ●
  11/ تاليجيد يايدن كيشهر هوشمند در   ●
  51/هوشمند است؟ شهرتان چقدر ●

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

  اطالعيه مهم 
^    

تا  براي رعايت امور بهداشتي،با توجه به شيوع ويروس كرونا، 
 اطالع ثانوي نسخه چاپي براي مشتركان ارسال نخواهد گرديد.

ماهنامه   توانيد از وبگاهاين شماره را به رايگان مي PDFنسخه 

يا كانال  )http://www.rizpardazandeh.com(  ريزپردازنده
@rizpardazandeh  دريافت كنيددر تلگرام .   

 



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 3صفحه/283 /شماره 

  

  شهر هوشمند در كتاب
هوشمند  شهرهاي«

  »انساني و پايدار

  

  
  

ايد. به مكاني اشاره دارد دهيرا شن» شهر هوشمند«احتماالً اصطالح 
افزار، و گر، ابزار پايش، نرمكه حاوي تعداد بسيار زيادي دوربين، حس
دهند كه شرايط يها نشان ميك يا دو مركز كنترل است. اكثر مثال

چگونه ترافيكي را چگونه براي خودروهاي شخصي بهينه كنيم، 
ها را كنترل كنيم يا بهبود ببخشيم، چگونه مكاني براي بندانراه

به روش الكترونيك را پارك خودرو  بهايكردن بيابيم، چگونه پارك
هاي سوخت يا بهترين مسيرها را پرداخت كنيم، چگونه بهترين قيمت

و نه درباره ما ، اينها همگي درباره خودروها هستندم، و مانند آن. بيابي

هاي ما وقتي بهتر است كه فرض بر اين است كه زندگي .هاانسان
  كنند. » زندگي«ما در يك محيط هوشمندتر خودروهاي 

    من مخالفم.
امروزه يك اشتباه اساسي  در نگاه ما به مفهوم كلي شهر وجود 

. ما خودرو طراحي شده است، نه براي شهروندانبراي يك شهر دارد؛ 
و  18هاي در قرناين كژفهمي ايم؟ چگونه اين كژفهمي را توسعه داده

ها ابتدا در و اختراع خودرو آغاز شد. كارخانه انقالب صنعتيبا  19
هاي شهرها تأسيس شدند. اما پس از فهميدن اين كه آنها هوا داخل مرز
 نقلِ وشدن امكان حملكنند و بعدها با فراهمها را آلوده ميو رودخانه

هاي خود را معطوف ساخت ريزان شهري تالشمحلي با خودرو، برنامه
هاي كار، و بازي در منطقهشهرها با تفكيك وظايف روزمره زندگي، 

شهرهاي بزرگ يك يا چند  در قرن بيستم همهشهري مختلف كردند. 

  هااينترنت آدم

  شهر هوشمندتعريف 

در  »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«مطالب مختلفي را درباره  
 شهر هوشمندايم. در اين تركيب منظور از گذشته آوردههاي شماره

  چيست؟

سنج، فقط به اين دليل كه در شهري تعداد زيادي دوربين، سرعت 
چراغ هوشمند، و مانند آن نصب شده باشد به اين معني نيست كه شهر 

) participation-e(مشاركت الكترونيك   خصوصياتآيا هوشمند است. 
كه تقريباً در همگي  _ )sustainability(  پايداريو  شهروندان
يك شهر را _	آيد هاي مختلف خصوصيات  شهر هوشمند ميتعريف

را كه در  تهرانبه عنوان يك نمونه مشهور، آيا  كند؟شهر هوشمند مي
آن تعداد بسيار زيادي دوربين و تجهيزات ديجيتال ديگر نصب شده 

اي از متخصصان پاره با آن كه  توان يك شهر هوشمند ناميد؟است مي
ممكن است شهر تهران را يك شهر هوشمند بنامند، پاسخ ما منفي 
است. چرا؟ پيش از آن كه بتوانيم  به اين پرسش پاسخ بدهيم بايد 

  بتوانيم به يك تعريف جامع از شهر هوشمند دست پيدا كنيم.
به  شهر هوشمندهاي با آن كه بيش از يك دهه است كه فناوري

ترده رايج شده است هنوز تعريفي از شهر هوشمند كه اي گسگونه
و  توافقي عمومي بر روي آن به وجود آمده باشد به دست نيامده است

. از شودرو ميمعموالً استفاده از اين اصطالح با ابهامات فراواني روبه
همين روي، براي رسيدن به يك تعريف جامع چندين كتاب مطرح در 

زديم  كه حدس ميگونهسي كرديم. همانزمينه شهر هوشمند را برر
ها نيز به عدم وجود يك تعريف جامعِ مورد توافق جهاني اين كتاب

اند و هر كدام چند تعريف مورد پسند خود را كه از سوي اذعان داشته
اند نظران يا مؤسسات دخيل در فناوري شهر هوشمند ارائه شدهصاحب

اي هستند مقاالت اين شماره مقدمهاند. يا تركيبي از آنها را مطرح كرده
از شهر هوشمند كه در شماره آينده  ماهنامه ريزپردازندهبر تعريف 

با مطالعه اين مقاالت خواهيد ديد كه دو  خواهد آمد.) 284شماره (
كمونيسم شهر هوشمند « در تركيب» اشرافي«و » كمونيسم«صفت 
ه است بسياري از پيشنهاد شد ماهنامه ريزپردازندهكه از سوي  »اشرافي

ترين تعريف را براي شهر ترين و كاربرديابهامات را برطرف و جامع
   □كند.هوشمند فراهم مي
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در آنها به طور  مردم كهداشتند هاي بزرگ ناحيه صنعتي، در كنار جاده
ونقل بين مناطق مختلف در ابتدا حملجا شوند. توانستند جابهميروزانه 

توسط  ، اما به تدريج، يونقل عمومحملخودروهاي توسط 
. هنگامي كه تعداد خودروها اندك شدانجام مي خودروهاي خصوصي

هاي كالن گذاريسرمايه با گذشت زمان بود همه چيز عالي بود، اما
هاي مورد جا براي ساخت زيرساخت مههاي محلي و استاني در هدولت

ها و : جادهشد ضروريجاكننده كاال جابه هايخودروها و كاميون نياز 
هاي معلق. اين زيرساخت ها، و حتي جادهپلهاي بزرگ، خيابان
  يك شهر يا منطقه تبديل شد.  توسعهونقل به يك معيار سطح حمل

  

  ه تدريج، كار نكرد.باما 
  

ناپذير شد. يك جنبش جديد سطح آلودگي هوا در شهرها تحمل
اي . آغاز اين جنبش را پارهجنبش محيط زيست يا سبزشكل گرفت: 

ويليام مان كه دانند، با عكسي از سيارهمي 1968دسامبر  24روز 

ر به ما هشدا، فضانورد آمريكايي،  از مدار ماه به زمين فرستاد: 1آندرس
، 2گالن روولاهميت هستيم. داد كه در كهكشان چقدر كوچك و بي

عكس محيطي تاريخ  ن، آن را به عنوان تأثيرگذارترينيچر هعكاس نشري
هاي آنان در داران حفظ محيط زيست و انديشهتوصيف كرد. طرف

 كنفرانس محيط و توسعههاي بعدي مورد توجه قرار گرفتند و در سال
اي از دولت جهان روي مجموعه 195زمان ملل، )  سانشست زمين(يا 

  اصول توافق كردند، كه در اصل يكم آن آمده است:

  »قرار دارند. 3توسعه پايداردر مركز توجهات در  هاانسان«
  

خوب، اين اصل را براي شهرها چگونه بايد ترجمه كرد؟ به  
پرسش درباره توسعه نقد و هاي مختلف: مردم شروع كردند به روش
ها شروع كردند به اقليتكهنه شهر براي خودرو.  هوم ي بر بنياد مفشهر

                                                 
1 William Anders 
2 Galen Rowell 
3 sustainable 

. و گوناگوني به  يك ارزش تبديل شدشان. هايكردن دغدغهعلني
   شهرها نگاه كردند.  به  از نو گرانريزان و پژوهشبرنامه

اين نگاه تازه به شهر به يك حوزه پژوهشي مهم تبديل شد و در 
اي از نظرات تحت مختلفي به خود گرفت. پارههاي ها نامطول اين سال

اما بعضي از آنها كه هاي مختلف به هم شباهت دارند، گذارياين نام
. آنها را در اينجا نشان نيز هستندمتفاوت  هاي متفاوتي دارند نظراتي نام

تحت نام جديد آنها را خواهيم داد و تالش خواهيم كرد كه بعداً 
  .بندي كنيم) گروهHSSC( 4پايدارشهرهاي هوشمند انساني و 

  

  شهر پايدار

     يا 6اكوسيتينخستين كسي بود كه اصطالح  5ريچارد رجيستر
شهر از آن پس  ابداع كرد.  1987) را در سال 7شهر پايدار( شهر-بوم

هاي پايداري به صورت شهري تعريف شد كه به همه جنبه پايدار
بدون به مخاطره  ،ن امروزي(اجتماعي، اقتصادي، و محيطي) براي ساكنا

هاي آينده توجه دارد. يا، به بيان انداختن اين پايداري براي نسل
را براي شهروندانش و  كيفيت زندگيامروزي، شهري كه بهترين 

با انداختن محيط زيست (مخاطرهبازديدكنندگان از شهرش بدون به
  كند.  كمترين اثر انگشت در محيط زيست) فراهم مي

  

  آورتابشهر 
اغلب با ظرفيت مقاومت در برابر شرايط » 8آوريتاب«اصطالح 

هاي برفي، وهوا، مانند سيل، توفانسخت، بيشتر مربوط به آب
سوزي جنگل، امواج شديد، تندباد و توفان ارتباط سالي، آتشخشك
شود. با اين همه، در بافتار شهرها، اين اصطالح يك معني داده مي

هاي تهديدها و چالشست، شامل وهواتر از آبتر دارد و فراردهگست
هاي هاي تروريستي، فساد، شورشمانند حمله ،شودمي ديگر نيز

هاي ، موارد اضطراري گونهبيان ديگراجتماعي، يا خاموشي برق. به 
                                                 
4 Humane and Sustainable Smart Cities 
5 Richard Register 
6 eco-city 
7 sustainable smart cities 
8 resilience 
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هاي سوزي، سيل، راهبندانآتش مانند روزمره رويدادهاي شديدِ
  در شهر است. تظاهرات  و ترافيكي،

هاي مختلف دنيا در بخش كه ذكر شدي يايع يا تهديدهاتعداد فج
رو به رشد است و به اقدام از سوي جامعه و دولت نياز دارد. ما چگونه 

س امتواز وقوع آنها جلوگيري كنيم و به هنگام وقوع چكار كنيم؟ 

و ( «هدف از شهر حفظ زندگي گفته است كه ، فيلسوف انگليسي، 9هابز
براي  و حاال روشن است كه  ،است »)تردهدر نتيجه، يك زندگي آسو

كارهاي بايد از عهده اين مأموريت بر بيايد در هر جايي  شهر  اين كه
  زيادي انجام بگيرد. 

شهرهاي كشورهاي در حال توسعه با نظر به اين كه اكثر كالن
اي رو هستند، ضروري است كه از نو به گونهمختلفي روبه يهاچالش

، و پايداري، حفظ آگاهشوند، و شهرداري  ريزيمتفاوت برنامه
ت يكه جمعمورد توجه قرار بگيرد شهرها براي زماني  آورتركردنتاب

  . كندرشد زيادي پيدا مي

: به دام افتادن فناوري اينجاست كه كمك كند، اما با يك هشدار
ريزان شهري در خريد فناوري به عنوان يك محصول شهرداران و برنامه
افتد. فناوري يك وسيله است، و به سادگي اتفاق مي يا خدمت نهايي

كارگيري آن بايد با ارزيابي بها است. بهدر اين مورد بسيار هم گران
هاي حلدقيق  منافع آن براي شهروندان  و براي شهر، ارزيابي دقيق راه

  هاي بسيار دقيق اثرات آن  باشد. گيريديگر، و اندازه

  

  شهر خالق
 11ديويد ينكناصطالحي است كه نويسنده استراليايي،  10شهر خالق

هايي كه در آنها هنر (نقاشي، به كار گرفته است براي توصيف مكان
                                                 
9 Thomas Hobbes 
10 creative city 
11 David Yencken 

يك نقش عموماً سازي، ادبيات، موسيقي، رقص، و مانند آن) مجسمه
كند و در آن توسعه محلي مهم در تار و پود اقتصادي شهر بازي مي

خورد. بعدها هاي اقتصادي پيوند مياين فعاليت ايا غيرمستقيم ب مستقيم
هاي غيرتكراري كه از لحاظ  تر شد تا فعاليتاين مفهوم گسترده

افزار، معماري، خدمات مالي، و هر مانند  نرم ،اقتصادي اهميت دارند
به » خالقانه«را در بر بگيرد. در حقيقت، فعاليت فعاليت مبتني بر دانش 

ين چنتواند اشاره كند كه يك صنعت سنتي نيست. همه اليتي ميهر فع
  ت. اس مشهور شده» صنعت خالق«به عنوان  ايهاي غيرتكراريفعاليت

-يا اقتصاد دانش اقتصاد خالقبه  اقتصاد صنعتيدر دوره گذار از 
اقتصاد ، طبيعي است كه شهرهاي خالقي داشته باشيم كه در آن بنيان

. هنگامي كه خالقيت به محصول و خدمت تبديل بتواند رشد كند خالق
  آيد. و ارزش اقتصادي ايجاد كند اقتصاد خالق پديد ميشود 

توان گذار يك شهر به شهر خالق را شتاب داد؟ اما چگونه مي
. مردم خالقهستند،  مردمپاسخ پيچيده است اما يك شرط ضروري آن 

شهرها بررسي كرده چند شهر آمريكا را در ميان اين  12ريچارد فلوريدا
است تا در يابد كه كدام خصوصيات اين شهرها مشترك هستند. 

، هنگامي كه او زده كردهاي او بسياري از مردم را شگفتيافته
كرد كه  ادعا را به عنوان يكي از اين خصوصيات نام برد، و  رواداري

و  باندهاي متالتعداد هايي هستند كه در آنها شهرهاي خالق مكان
 ،رواداريد. باشهايي خالف عرف دارند فراوان هايي كه انديشهگروه

سازد كه به تدريج اي ممكن ميبيان  و انتشار  نظرات جديد را به گونه
  ممكن است به نوآوري در بازار بينجامد. 

  

  نبنيا-يا دانايي نبنيا-شهرهاي دانش
شهرهايي هستند كه اقتصادي دارند كه  13بنيان-شهرهاي دانش

كه از  يتوليدات ، گيرندرونق مي افزوده باالارزش با اتوليدتتوسط 
 گونه كهشوند. همان، و نيروي مغزي ساخته ميطريق پژوهش، فناوري

اقتصاد به  اقتصاد صنعتيجامعه آمريكا از  در عرض چند دهه گذشته

را   بنيان-دانشهاي يك جامعه گذار كرده است، و ريشه  بنيان- دانش
                                                 
12 Richard Florida 
13 knowledge city 

هاي آور به روششهرهاي پايدار و شهرهاي تاب
نگرانه اشاره دارند: توجه به شهروندان و درست آينده

  هاي آينده شهروندان. نسل
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دايم جديد را در اطبيعي است كه شهرهايي كه پار بر پا كرده است،
شناسايي   بنيان-دانشتر به عنوان شهرهاي اند سريعآغوش گرفته

    شوند. 

  

  (يا ديجيتال)  شهر هوشمند
هاي اطالعات و ارتباطات به طور شهرهاي هوشمند از فناوري

 گذار ديجيتالگيرند. آنها طي فرايندي كه به اي بهره ميگسترده
گر، آيند. اين حقيقت كه خريد دوربين، حسور است پديد ميمشه

افزار، و مراكز كنترل يك حركت خوب ، نرماينترنت چيزهاابزارهاي 
به تدريج زندگي توانند مي و اين كه به سمت شهر هوشمند است، 

دي است كه . همان رونكافي نيستشهروندان را بهتر كنند، شرط 
  : دانشهرها به سمت خودرو داشته

برابركردن مسيرهاي يك خيابان براي شهر خوب پرسش: دو 
  است، درست است؟

  پاسخ: خوب... درست نيست. نه لزوماً.

  

. شركت خدمات مشتاقان زيادي دارنديي هااما چنين تقاضا
و راهبرد آن  را در نظر  امبيآيافزاري بزرگ افزاري و نرمسخت

 ) فريممين( 14ترهاي بزرگكامپيوها در توليد بگيريد. اين شركت دهه
ها، و مؤسسات هاي بزرگ، دولتهاي شركتپيشرفته كه پردازش داده

اين  شدنداند موفق بوده است. هنگامي كه نصب ميدادهرا انجام مي
پيكر برتري  بسيار بزرگي را در ميان رقبا در اختيار كامپيوترهاي غول

ن هنگام هر چيزي دادند: نظر به اين كه در آتوليدكننده قرار مي
، (يعني بر بنياد يك استاندارد عمومي و جهاني نبود) اختصاصي بود

افزاري، وسيله جانبي، و افزونه كاربر ناچار بود كه هر قطعه جديد نرم
راهبرد خود را  امبيآيبه مرور، خريداري كند.  امبيآيجديد را از 

با فروش يك  تغيير داد تا به يك شركت كامالً خدماتي تبديل شود،
بسته كامل از قطعات اختصاصي و غيراختصاصي به كاربران خود. بعدها 

آن را كامالً در آغوش گرفت و  امبيآيمفهوم شهر هوشمند آمد. 
تنها به عنوان يك راهبرد براي شهر هوشمند المللي خود را نهراهبرد بين

                                                 
14 mainframe 

د. اين تعريف كر» 15ترسياره هوشمند«بلكه به عنوان يك راهبرد براي 
مركز يك براي  ) قديميفريممين(  كامپيوترهاي بزرگمعادل جديد 

افزاري، و خدماتي است، يك مجموعه متمركز كامپيوتري، نرم كنترل
كه دوباره يك برتري بسيار  بزرگ را در اختيار اين شركت قرار 

هنگامي كه نصب شود، كاربر ترجيح خواهد داد كه هر چيز دهد. مي
كت خريداري كند و تعداد كاربردها براي شهر مين شرديگري را از ه
  ها:گرفتن است. نمونهدر حال اوج

  شهر كجا هستند؟ نگهبانهاي خواهي بداني پليسپرسش: مي

وصل  مركز كنترلافزاري را از اينجا بخر و آن را به پاسخ: اين قطعه نرم
  كن. 

  پرسش: كنترل ترافيك؟ 

  افزاري ديگر.يك قطعه نرم پاسخ:

  پرسش: تقاضايي جديد كه در فهرست نيامده؟

  ام آن را براي شما خواهد ساخت.بيپاسخ: آي

  

تواند به هاي خريد نميفريم، اين تصميمبازهم، همچون دوران مين
مناقصه گذاشته شود، چون همه چيز بايد به مركز كنترل وصل شود، 

  طرف بود.  امبيآي، يعني كنندهپس بهتر است با يك عرضه

راستي، يك راهبرد به وجود ندارد ( امبيآيايرادي در اين راهبرد 
 استهايي شهرها و شركتمورد نظر ما در ، اما نكته )است كامالً موفق

ند. اين تصوير براي بشو» هوشمندتر«خرند تا كه اين مجموعه را مي
اما  ،مند استارزش محصوالت شهر هوشمند  كنندهعرضهي هاشركت

اي بايد ارزيابي هر هزينه ،هميشه كم است هادر آنپول كه   هابراي شهر
ها و حلهاي ديگر، بلكه در برابر ساير راهتنها در برابر گزينهنه ،شود
ها. و به ياد داشته باشيد كه در جذابيت فناوري جديد ممكن است تقدم

  بينجامد.  هااغراق شود و به خريدهاي غيرضروري توسط شهرداري

هاي اساسي كه حاال براي كاربردهاي شهري نيز رييكي از فناو
: باران، حسگر براي هر چيزيهستند.  حسگرهامهيا شده است 

سروصداي مزاحم، فشار و دماي هوا، تشخيص حضور، خواندن 
و حتي بو. و ، سطوح نور، آلودگي، QRد د و كُهاي مختلف باركُشكل

                                                 
15 smarter planet 
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يد آنها در مقياس قيمت هستند چون چين در حال تولآنها بسيار ارزان
  بسيار بزرگ است. 

)  است. از لحاظ IoT( 16اينترنت چيزهايك فناوري جالب ديگر 
بر بنياد » چيز«سيستمي است كه در آن يك  اينترنت چيزهافني، 

كند بدون دخالت انسان ديگر دريافت مي» چيز«اطالعاتي كه از يك 
ري از كند. با وجود اين، اين اصطالح در بسياسازي ميتصميم

تر نيز به كار گرفته شده است كه در آنها حسگرها، كاربردهاي ساده
كنند. به هر ترتيب، افزار، و دخالت انساني به همراه هم عمل مينرم

تعداد كاربردهاي ممكن در يك شهر بسيار زياد است. يك فرصت 
گزيني در بسياري از كشورها با جاي اينترنت چيزهاويژه براي معرفي 

هاي LEDهاي حاوي  و تيرهاي چراغ برق  خياباني با مجموعه هاالمپ
هاي تيرهاي برق مورد نياز نگهداري المپمصرف پديد آمده است. كم

LED ريزي درست، تر هستند و با برنامهتر و سبكبسيار كوچك
جايگزين تيرهاي  جديد كه توان به اين تيرهايچندين حسگر را مي

شود وصل كرد، كه سبب مي در زمان نصب شوندميقديمي 
  تر تمام شود. قيمتهاي جديد بسيار ارزانكارگيري سيستمبه

يادگيري ، 17يادگيري ماشينهاي آن (هوش مصنوعي و همه گونه

) يك فناوري ديگر است كه سرانجام به بلوغ رسيده است. 18ژرف
شود و  آوري و در جايي پردازش مياطالعاتي كه از اين حسگرها جمع

هاي هوش تواند به الگوريتممي يابد ريق اينترنت انتقال مياز ط
ظرفيت  انندم ارائه شود، مصنوعي براي توليد نتايج مفيد براي شهر

كننده و انتشار اطالعات براي دريافتبيني بيني فجايع طبيعي، پيشپيش
  . ...درست در شهرداري و 

كنند. شهرها مقادير بسيار انبوهي از اطالعات را توليد مي
توانند الگوها  و رفتار تنها مينه 19هادادهكالن هاي مدرنِالگوريتم

 منديتوانند هوشها را پيدا كنند بلكه ميمربوط به مقادير انبوه داده
هايي شناسايي كنند كه اصالً از آنها حتي  را در داده يجديد

 فناوري هنوز در دوراناين با آن كه درخواست هم نشده بوده است. 

                                                 
16 Internet of Things 
17 machine learning 
18 deep learning 
19 big data 

تحقق شود تر  ميتر و بالغبرد، هرچه بزرگطفوليت خود به سر مي
  دهد. دستاوردهاي مفيدتري را نويد مي
دهند فناوري ها نشان ميها و مثالهمچنان كه همه اين فناوري

تواند براي شهر بسيار خوب باشد. مشكلي كه در حال حاضر با آن مي
باور  اينبا  ،ر خودش استكارگيري فناوري به خاطرو هستيم، بهروبه

اميد كه محصول  خوبي از آن درو خواهيم كرد. اين  تقريباً مذهبي و 
المللي بينبندي چند رتبه در عمليات يك پارامتربه عنوان نمونه، 

شده در شهر  تقسيم بر هاي نصبشهرهاي هوشمند تعداد دوربين
اهميت ، چه كسي به آن باشيم راست و . اما ركاستجمعيت شهر 

هايي كه مركز شهر دارد اهميت دهد؟ براي ما نبايد تعداد دوربينمي
زدن امن در مركز شهر در شب است. ساير داشته باشد، مهم براي ما قدم

چگونه است:  آزارمردمي هاخودرو در موردنيز بندي پارامترهاي رتبه
 همراه پيدا كنيد؟ پاركومتر توانيد يك جاي پارك از طريق گوشيمي

چقدر هوشمند است، چگونه حق پارك را پرداخت كنم، و مانند آن. 
گيري شود، روها اندازهبهتر نيست كه خوبي و امنيت پيادهبه جاي آنها 

ونقل عمومي چقدر ؟ سيستم حملداردروي شهر چقدر جاي پياده
  پذير است؟ خوب  و دسترس

  

  شهر هوشمند انساني و پايدار
هاي توان به روشتوانيم به اين نتيجه برسيم كه شهرها را ميحال مي

تا  خالق، از آوريتابتا  پايداريمختلف تعريف و مطالعه كرد، از 
ما  بر شهر است.  20مدارانهانسان. توجه اين مقاله بر نگرش هوشمند

اش بدون به روزانه كاربرانتوانيم يك شهر بهتر را براي چگونه مي
به اجرا در ريزي كنيم و كلي منطقه برنامه پايداريانداختن مخاطره 

بهره گرفتيم چون واژه ديگري  كاربران شهراز واژه در اينجا آوريم؟ ما 
كند كه از شهر به جاي آن نداشتيم، اين عبارت به كساني اشاره مي

كنند، نه فقط شهروندان مقيم آن شهر. كاربر شهر به خوبي استفاده مي
واند خدمت تاين مفهوم را برساند كه شهر به كاربرانش ميتواند مي

  منطقه را به خطر بيندازد.  پايداريآن كه بي، بدهد

شهر اشاره به  .شهر هوشمند يك يادآوري نهايي درباره تعريف

اين  كهاهميت دارد  از اين لحاظ و پايدارتر ترهوشمند انساني
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. استاتيكوضعيت و نه يك  هستند  ديناميكخصوصيات يك فرايند 
شهر  اماشوند.  دارتريپاو  تريانسانشهرها بايد دائم پيشرفت كنند و 

 ، هوشمندسه صفت درباره چيست؟  دارتريو پا تريانسان هوشمند

  . ايمتر بحث كردهدر زير مفصل  دارتريپا، و  تريانسان

  

  پايداري
كنيم، يك مرجع داريم كه در صحبت مي پايداريهنگامي كه از 

يك . UN 17 SDGs for 203021ازمان ملل تصويب شده است: س
هاي هر شهري قرار بگيرد. رشته دستورالعمل است كه بايد در ارجحيت

شهرها «عبارت است از  11شماره  SDGها، عنوان  در اين دستورالعمل

  ، با اهداف زير:»و جوامع پايدار

قيمت ، مسكن  و خدمات كافي، امن، و  با 2030تا سال  – 1,11
  ها.نشينمناسب براي همگان و ارتقاي زاغه

ونقل هاي حملكردن دستيابي سيستم، فراهم2030تا سال  -11,2
  ...، قابل دسترس، و پايدار براي همگان مناسب متيبا قامن، 

  

است. همچنان كه پيشتر گفته شد،  هوشمنددر عنوان ما  اولصفت 
كند. شهرهاي ما باز ميهاي نويي را به روي توسعه در جاده فناوري

به  را  ريفناو ناچاريم  ه باشدداشتارجحيت  هرگاه كاربر براي شهر 
 كاربركه در هر عملياتي با هزينه معقول به نفع  بگيريماي به كار گونه

» جذاب«و » مدرن«فناوري چون اما  ،آيدد. به نظر بديهي ميعمل كن
 در موردها وعيدريزان ممكن است با وعدهبرنامه، است
  ها، و مانند آن فريب بخورند.هاي بزرگ، دوربيننمايشصفحه

  چگونه شهر را هوشمندتر كنيم
  ؛سرعت عمل داراي ونقل عموميحملبا  .1

آرزوها، نيازها، و منافع  شهروندان (يا كردن با برآورده .2
  شهر) انكاربر

                                                 
21 UN sustainable development goals for 2030 

در اند كه آنها براي خدمت اكثر مسئوالن شهري مدعي
كنند. آيا افع، و نيازهاي شهروندان كار ميآرزوها، من جهت

نشيني در آنها به گوشهبا وجود اين، واقعاً چنين است؟ 
بدون  ،تغييرات شهردر مورد ريزي شهرداري و برنامه

بهتر  معتقدند خودشانوگو با كسي گرايش دارند. گفت
هاي مردم درباره يك پروژه دانند. حتي وقتي كه به حرفمي

اند و هند پيشتر پروژه را طراحي كردهدشهري گوش مي
دوست دارند با كمترين اصالح، اگر اصالً اصالحي انجام 

  ند.به اجرا در آوربدهند،  آن را 

در موارد بسيار شامل تغييردادن  كاربر شهرتأكيد روي 
كنيم كه هدف پرسش پرسش است. براي شروع، توصيه مي

  چيزي ديگر.  باشد، نه خودرو، يا كاربر شهرهمواره بايد 

 زدايي روحيصنعتي .3

اي است از يك ترانه جمله» 22ايشدن معتاد شدهبه عاشق«
مان با واژه . هنگامي كه درباره رابطه23برت پالمررااثر  مشهور

مان بيايد. ما همگي كنيم اين پيام شايد به ذهنفكر مي» صنعت«
كنيم. ما دانيم كه ديگر در يك اقتصاد صنعتي زندگي نميمي
دانيم. اما چنان م. اين را ميييك جامعه صنعتي نيستدر يگر د

شدن معتاد ما به صنعتي«دانيم. كنيم كه گويي نميرفتار مي

  .»ايمشده

به ساعت كارمان به عنوان نمونه نگاه كنيد. چرا از ساعت 
كنيم؟ همگي با هم؟ در عصر بعدازظهر كار مي 4صبح تا  8

اعت در يك محل جمع همه كارگران بايد در يك سصنعت 
تك كارگران به نظم و به كار تك خط توليدچون  ،شدندمي

ها ترتيب درست نياز داشت. اما امروز؟ بسياري از شركت
اند كه در آن كارگران را پذيرفته پذيرسيستم زمان انعطاف

در يك  ، هرچند،جا كنندشان را جابهتوانند ساعت كاريمي
آغاز اين ور داشته باشند. آنجا حضبايد » 24ساعت مركزي«
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در يك حضور   روند است، اما هنوز ما حامل مدل روحيِ
ها در يك ساعت خاص هستيم. بسياري از شركت شركت

 كنندديد ثبت ميرگمي رويد و باززماني را كه به سر كار مي
تا بر اساس آن به شما حقوق بدهند. اما در مورد همه كارهايي 

دهيد، از طريق تلفن همراه انجام ميكه در خارج از محل كار 
 دهيد، بر اساس اطالعاتيپ پاسخ مياَهاي واتسبه پيام
تان از روي تبلتكه به صورت برخط  كنيدسازي ميتصميم

  دهند؟آيا براي اينها هم دستمزد ميايد چه؟ دريافت كرده

ي نياز داريم. اگر مدرسه را با يك ما به تغييرات در نظام آموزش
مقايسه كنيم، الگوهاي مشابه زيادي را خواهيم ديد: استفاده از  زندان

هاي شده، دروازهتعيينيك يونيفرم، غذا، و بازي در ساعات ازپيش
انگيز! تعجبي ندارد كه اي، و ديسيپلين سخت، و مانند آن. چه غمميله

ويكم، با هر سال خالقيت، يكي از ضروريات كارگران قرن بيست
يابد. بدترين حقيقت آن است كه اكثر ش ميرفتن كاهمدرسه
هاي بزرگ شان را براي كار با شركتهاي جهان، دانشجوياندانشگاه

هاي جايگزين كار و حتي شكل كنند(در اكثر موارد، صنايع) آماده مي
  گيرند. كه امروز وجود دارد در نظر نميرا 

  

  اعتياد به صنعت
دهد. ي ديگر نيز نشان ميهااين اعتياد به صنعت خودش را به روش

  ناميم؟خالق مي» صنعت«چرا بخش خالق اقتصاد را 

كنيم، الزم است  دارتريو پا تريانسان را شهر هوشمندبراي اين كه 
ريزي سيستم كنيم. به عنوان مثال، در برنامه زداييصنعتياز افكارمان 

ساعت ونقل، بايد درباره كارگراني نيز فكر كنيم كه از پارادايم حمل
هاي ديگر حتي در كنند و در ساعتبعدازظهر پيروي نمي 4صبح تا 8

   روند. شب سر كار مي

زدايي روحي، بايد با فرزند برجسته و سرانجام، در فرايند صنعتي
. تقريباً هر ايمما به خودرو اعتياد پيدا كرده. خودروصنعت مقابله كنيم: 

  د:شوريزي ميبراي خودرو برنامهچيزي در شهر 

  تر نياز است؟يك جاده بزرگ پرسش:

  رو را كوتاه كنيد.پيادهپاسخ: 

  راضي كنيد؟  را تاندهندگانخواهيد رأيمي پرسش:

  شهر بسازيد. مركزيگان در ايك پاركينگ رپاسخ: 

  شود؟در يك نقطه از شهر ترافيك مي پرسش:

  بسازيد.قيمت گرانهاي زيرگذر يا پلپاسخ: 

  هزينه؟ پرسش:

  هم نيست.مپاسخ: 

  

هاي كس درباره هزينهشگفت آن كه در اكثر شهرها هيچ
 ، مانند پرسددر شهر نمي سازي زندگي خودروبهينههاي مربوط به پروژه
هاي شهري. آيا راه حل ها، و پلآور انواع تونلهاي سرسامهزينه

ها وجود نداشته است؟ منتقدان به اقدام ها و پلديگري به جز اين تونل
  شوند. پيشرفت متهم مي عليه

هزينه خودرو براي جامعه در مجموع چقدر بوده است؟ اگر 
ها، هزينه ساخت ها و تونلهاي جديد، انواع پلهاي ساخت جادههزينه

هاي تاير هاي آلودگي هوا و زبالهپاركينگ در فضاهاي عمومي، هزينه
هاي پزشكي و زيرساخت تصادفات و خودروهاي كهنه، و هزينه

عددي نجومي خواهد بود. چه آنها جمع كنيم، مجموع را  دروييخو
ها را بر عهده بگيرد؟ واضح است كه صاحبان كسي بايد اين هزينه

دهد؟ نه، چنين خودرو بايد  بر عهده بگيرند. آيا چنين اتفاقي رخ مي
ها همه نوع حمايت را از نيست. در بسياري از كشورها، دولت

و به خريداران خودرو سوبسيد  رندآوخودروسازان به عمل مي
  دهند. آيا احمقانه نيست؟مي

قيمت براي صاحبش است (يك خودرو يك ماشين گران
ترها و كودكان در گويد كه اختالف بين بزرگالمثل مشهور ميضرب

قيمت براي بازي آنهاست) و يك ماشين بسيار گرانقيمت اسباب
  . نه كمتر. ا بپردازدها رصاحب خودرو بايد تمام هزينهجامعه. 
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   انقالب صنعتي

رخ داد،  ادر كشورهاي مختلفي در اروپ 18انقالب صنعتي در قرن 
جايگزيني كار صنعتي در توليد كاالهاي پايه مانند كفش و لباس. با 
پسندند چون آن را نميبراي آن را  انقالباي از مورخان اصطالح پاره

اختراع و كاربرد موتور بخار هاي ابتدايي به نتيجه تكامل از ماشين
شده دانند. فناوري بخار بر بنياد اين حقيقت ساده بود كه بخار داغمي

، و حركت پديد بياورد دتوانآورد و اين فشار ميفشار به وجود مي
هايي بود كه به تدريج ظاهر وجودآورنده  همه ماشينهمين اصل به

  شدند.

كه اثر انقالب صنعتي از اما فقط در نيمه دوم قرن نوزدهم بود 
كننده از هاي استفادهانگلستان به كشورهاي ديگر در اروپا و ساير مكان

ها و لوكوموتيوها  گسترش موتور بخار براي قطارهاي معادن و كشتي
 به با ژرفي را  ديهمچنين اثرات اجتماعي و اقتصايافت.  اين انقالب 

هيچ گذشته  هپديد آورد كيك طبقه ثروتمند در آوردن ظهور 
و  تاجرانكه بعدها  ، گرايانصنعتو  دارانسرمايه: اي نداشتنداشرافي

كننده هايي كه كاالهاي صنعتي را از كارخانه به مصرفانواع واسطه
رساندند نيز به آنها پيوستند. صنايع جديد كه ابتدا در شهرها نهايي مي

ليدي خود در هاي توتأسيس شده بودند به دليل آلودگي هوا و زباله
خارج از شهرها انتقال پيدا كنند.  عمليات صنعتي  ناچار شدند كه به 

  . تفكيك محل كار از محل زندگي بود اين آغاز ناخوشايندِ

  

  فرزند برجسته انقالب صنعتي: خودرو 
كدام همچون خودرو هاي انقالب صنعتي هيچاز ميان اعجاز

ان را تغيير داد (كامپيوتر جذابيت نداشتند. در واقع ماشيني بود كه جه
در اين مسابقه احتماالً دوم است). ناگهان، مردم توانستند از يك مكان 

ها و جا شوند، البته مشروط بر اين كه جادهبه مكان ديگر جابه
هاي قابل تردد وجود داشته باشد. يك وسيله كامًال مفيد است، خيابان

به روست، و وو تمجيد راما اين حقيقت كه با تحسين هيچ ترديدي. بي
آور اين تحسين و تمجيدها را تا همين امروز حفظ كرده است شگفت

  است. 

و ساير كارآفرينان   هنري فوردهاي مهندسي اين نبوغ و مهارت
خط صنعتي . آنها ندابتداي اين قرن  بود كه اين معجزه را پديد آورد

وليد را چنان مديريت را اختراع و بر پا كردند و هزينه ت ايتوليد زنجيره
به قيمتي قابل قبول معمولي كردند كه قيمت يك خودرو براي مشتريان 

اندكي خودرو در آمريكا وجود  برسد. در اوايل قرن بيستم تعداد
 T مدلبودند. با استانداردشدن  ثروتمندداشت، كه متعلق به طبقات 

و موفقيت تجاري آن، تعداد خودروها رشدي  1908در سال  فورد
 T مدل 500000به تنهايي  فورد 1924تصاعدي پيدا كرد. در سال 

از آن درصد از بازار آمريكا را به خود اختصاص داد. 50توليد كرد و 
سال پس از آن خودرو  100پيدا كرد و  يپس، توليد رشد بيشتر

  هاي اندك.با نوآوري ،همچنان در حال نمايش است

  

  حق راه
هاي شهر در اياالت متحده آمريكا، يابانها خودرو به خبا ورود ميليون
ها براي همه و براي آغاز شد. خيابان» حق راه«كردن جنگي براي حل

خطر خودروها بي ها واين خيابانشدند. اما عمومي هاي گوناگون استفاده
نفر در سال به دليل  30000تا  00002بين  1920در دهه در آمريكا نبودند: 

كشته 50000اين عدد تراژيك به  1980ند. در دهه سوانح رانندگي كشته شد
در سال كاهش پيدا كرده است، شامل كشته  36000و حاال به  ،در سال رسيد

  سواران. رانندگان، مسافران، عابران، و دوچرخه

  خودروشاهي
اين مفهوم پوچ باشد كه هر  25يشاهخودروترين پيروزي شايد بزرگ

ابان، جاده، زيرگذر، پل، و حتي چيزي كه براي زيرساخت الزم است (خي
مسئوليت و هزينه شهرداري و به طور غيرمستقيم بر عهده و پاركينگ) 

گيري  اين سوبسيد اندازهدهندگان محلي (راننده و غيرراننده) است. ماليات
   □دشوار است، اما بسيار زياد و غيرمنصفانه است.

  منبع: 
Costa, Eduardo., Humane and Sustainable Smart Cities. 
2021 Academic Press.  
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  شهر هوشمند در كتاب

»شهر هوشمند در يك دنياي ديجيتال«

  
  

فناوري هاي بزرگ ، شركت2008در پي بحران مالي جهاني سال 
متمركز شدند تا فناوري بفروشند، بر روي شهرهاي مختلف دنيا 

زندگي را در  1حاكميت خصوصيهاي باارزش را برداشت كنند، و داده
ند تا آنچه را ها همكاري كردند. آنها با دولتتر كنژرف شهري

براي ساكنان شهر  ي را منافع خالص به طور سطحي پيشرفت بدهند كه 
تر، سيستم تر، هواي پاكهاي امن. اينها شامل خياباندر بر دارد

 هاييالگوريتمو  ،ونقل كارآمدتر، ارتباطات فوري براي همگانحمل
  گيرد. ضعف ميهاي داراي نقطهدستان انسان را از حاكميتكه  است

گيرد. شهرهاي اين سطح انجام مي يپاييناليه يك داستان ديگر، در 
كنند، را بيشتر ميبر مردم  تنظار ،هوشمند تحت پوشش فناوري
، دموكراسي را دهندهاي خصوصي ميحاكميت شهري را به شركت

د، و تغييرات نرآوپديد مي هكرهاكنند، يك بهشت براي كوچك مي
   كنند.بار را تسريع ميوهوايي زيانآب

اصرار دارد كه به دليل صفت هوشمندي خود  شهر هوشمند اما
شهرها را  كه ندمردماين ، كه استاهميت باهمچنان  انسان حاكميت

با يك دموكراسي با آن كه و شهرهاي ذاتاً باهوش كنند، هوشمند مي
پشتيباني  فضاي عمومياز نهايت در ند، كنآغاز مي و ضعيف لرزان
را فناوري بر  كنترل  شوند كه شهروندان امكان مي تعهدمكنند، و مي

وي بدهد، ضروري است كه ند. براي اين كه اين اتفاقات رداشته باش

                                                 
1 private governance 

شهرهاي جهاني كه به جنبش را ها، و تصوراتي ، سازمانهافناوري
رشد در برابر بههاي رومقاومت و  بشناسيم دهندهوشمند قدرت مي

   . بسنجيمنيز را  تحت كنترل فناوري  هايشهر

  

  كمتر مردمي هستند كه بدانند شهر هوشمند چيست 

 كهشهر هوشمند بر فناوري متمركز است  ها درباره شهاكثر پژو
كند. در اين منافع حاصل از آن را براي ساكنان و جامعه مشخص مي

كنيم. نسبت اجتماعي نگاه مي انداز علوماين موضوع را از چشم مقاله
مركز   يك ، كه به عنوان كنيمبررسي مي دموكراسيبا  را شهر هوشمند

كه بر زندگي  شناخته شده استروي تصميماتي  بر قدرتمند  كنترل 
  گذارد. فردي و جمعي ساكنان شهرها اثر مي

هاي چون شركت ،دارد بسيار زيادي  اهميت به ويژهاين موضوع 
امروزه به  سيسكو،  و امبيآي، باباعلي، بوكفيس، گوگلنند ، مافناوري
كنند قدرت خود ها تالش مياين شركت .اندازندهاي ما چنگ ميداده

ير بسيار انبوهي دهاي شهري توسعه بدهند تا بتوانند مقارا در زيرساخت
 دست بياورند هاي روزمره مردم بههاي سودآور را با پايش كنشاز داده
  را در فضاي عمومي برپا كنند.  خصوصيميت حاكهايي از و مدل

، منتقدان و وضعيتكردن و محدودساختن اين براي متوقف
روي  2دولت- ملتگران اغلب به مقررات دولتي و به ويژه به كنش
كردن دسترسي به منابع آورند، كه به طور تاريخي در گستردهمي

ين چن ةمسئلبوده است. اساسي مانند انرژي، آب، و ارتباطات موفق 
حفظ كنترل بر روي زندگي براي براي حفظ دموكراسي و  راهبردي

اي توسط قدرت به طور فزاينده دولت- ملتديجيتال آن است كه 
به خطر  هاي فناوري اطالعات، به ويژه شركتهاي خصوصيشركت

                                                 
2 nation-state 

كند؟ اين مقاله كه چكيده  كتاب چه چيزي يك شهر را هوشمند مي
اين پرسش را به جاي پاسخ است » شهر هوشمند در يك دنياي ديجيتال«

و ارائه  كند و با  فناوري پايان بدهد،  با توصيفاين كه با  فناوري آغاز 
  دهد.هاي دموكراتيك پاسخ ميحلراه
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هاي سازمان باكارانه، و محافظه ايانهگرهاي مليگرايش با ، افتاده است
            د.نكنها را ترغيب ميشركت سازيجهانيكه  ايالملليبين
هيچ ترديدي مهم هستند. با اين همه، به طور بي هادولت- ملت

هاي فعال در امور دادن به شركتبا قدرت  شهرهاامروزه اي فزاينده
آنها بيش از آن كه  زيرا ند،كنسنتي را تضعيف ميدموكراسي شهري،   

و به منافع شهروند نمونه  ، وطن هستندباشند معموالً  جهان دولت- ملت
هاي شهرهاي جهان، مناطقي كه بيشترين ند. در واقع شبكهتوجه دار

كنند، براي فراهم ميبزرگي را   GDPظرفيت توليدي را دارند و 
كه شامل » پنج بزرگ«(يا  3فناوري بزرگمقاومت در برابر فشارهاي 

 4دولت بزرگو است)  مايكروسافتو  ازونآم، بوكفيس، اپل، گوگل
، يك سفر از گذشته به آينده از يك لحاظدر بهترين موقعيت هستند. 

اند كه در آنها مردم هايي بودهاست، زيرا شهرها به طور تاريخي مكان
به  ،يافتندگرايي ميفضاهايي را براي دموكراسي، آزادي، و انسان

يك دربار فئودالي چه در شكل اقتدارگرايي، چه در شكل هنگامي كه 
  كردند. ها را محدود مييك فرمانرواي اقتدارگرا، اين ارزش

تواند عمليات شهرها را گمان، كاربرد ارتباطات كامپيوتري ميبي
بندي را با جريان هاي ترافيكي كه زمانبهتر كند. به عنوان مثال، سيگنال

و  ،تر به مقصد برسانندتوانند مردم را سريعكنند ميخودروها تنظيم مي
توانند داشته هاي هوشمند استفاده كارآمدتري از انرژي ميترموستات

مند آرماني شهري است كه به طور نظام باشند. شهر هوشمندِ
  د. گيربه كار ميهاي جديد را براي بافت شهر فناوري

كه  هاييالگوريتم، و 5مراكز دادههاي زيبا، گرحس پشتدر 
تر يك گذار ژرف ،كنندفراهم ميرا سازي خودكار يمامكانات تصم

هاي تأكيد كه سازمان با اين ، در حال وقوع است حاكميت شهريدر 
از اصول كه _	بخش خصوصي (چه به تنهايي چه با همكاري دولت) 

	 گيرندبهره مي وكار خصوصيكسب براي اداره شهرها به بهترين _
فقط درباره ساخت و كاربرد شهرهاي هوشمند . امكانات مجهز هستند

آنها همچنين در  كنند،د كه زندگي شهري را بهتر ميهايي نيستنفناوري
برد، بكند، چه كسي سود هستند كه چه كسي بر شهر حكومت باره اين 
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 يي هستند كههاشركت ،شود. از يك سوو چه كسي كنار گذاشته 
ونداني هستند آورند، از سوي ديگر، شهربه دست مي آورهاي سودداده

 زيرا ، هستندخود كه نگران از دست دادن حقوق دموكراتيك 
هاي يابد، و دادهشود، نظارت گسترش ميسازي ميخصوصي حاكميت

ها به ويژه در شود. دولتزندگي آنها به كاالي قابل فروش تبديل مي
اما آنها هميشه  ،دارندسطح شهرداري توازن قوا را اغلب نگه مي

رافيك را هاي تو دوربينها، ، خودرانالدستياران ديجيتهاي شگفتي
به پا هزينه  براي حفاظت از فضاي عمومي و حقوق شهروندي كه
  . كننددرك نمي ندكنمي

  

  فكر كنيم شهر هوشمندچگونه درباره 
  

هاي  يك شهر نوآورانه است كه از فناوري شهر هوشمند پايداريك 
سازي كيفيت زندگي، كارآمدي براي بهينها اطالعات و ارتباطات و ساير ابزاره

، ضمن اين كه اين گيردبهره مي رقابتسازي بهينهعمليات  و خدمات شهري، و 
  از لحاظهاي كنوني و آتي هاي نسلحاصل شود كه نيازبايد اطمينان 

  شود. اقتصادي،  اجتماعي، محيطي، و همچنين فرهنگي برآورده مي
  ITU شمند پايدار،گروه متمركز بر شهرهاي هو

  
گرهاي ابري، و اينترنت، ذخيره متشكل خواهد بود از  شهر هوشمند آينده

كند و به ها را نصب مينآ داري كه شهرمتصل به هم تعداد بسيار زيادي ابزارك 
  كه شهرها براي سرمايه جذاب شوند.دليل اين  به ، بيشتر اندازدكار مي

  بروس استرلينگ
  

  

  شهر هوشمند را متوقف كنيد!استفاده از اصطالح 

تخيلي و -هاي علمينويسنده مشهور داستان 6بروس استرلينگ
هاي ظهور اينترنت در نخستين سال 7سايبرپانككننده اصطالح ابداع

هنگامي كه به  .نگرشي شكاكانه به شهرهاي هوشمند دارداو است. 
ف استفاده از اصطالح شهر هوشمند را متوق«جامعه فناوران گفت كه 

                                                 
6 Bruce Sterling 
7 cyberpunk 
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شهر اصرار دارد كه  استرلينگهاي فراواني را به پا كرد. بحث» كنيد!
اي است، و به چيزهاي بسيار زيادي يك اصطالح كليشه هوشمند

  پاافتاده هستند. فايده و پيش، كه اكثر آنها بيتواند گفته شودمي

شهرهاي نشنيده گرفته شد.  استرلينگدرخواست با اين همه، 
ها درباره زندگي شهري، بحث  هستندون چ و ، دهستنهوشمند 

. هم همچنان وجود داردگذاري شهري ريزي، و سياستطراحي، برنامه
پذير باشد يا نباشد، اما خود اين ممكن است انعطاف شهر هوشمند

  پذير است. اصطالح قطعاً  انعطاف

مورد پذيرش عموم  ي از شهر هوشمندمتأسفانه هيچ تعريف
مؤسسه به عنوان نمونه، در حالي كه  .نيستكارشناسان جهان 

روشن و مورد پذيرش  تعريف اردها و فناوري ملي آمريكااستاند
يكي از عناصر كه ارائه كرده است،  8رايانش ابريبراي  اي راگسترده

براي  را ، هيچ  چنين تعريف روشنياست كليدي طراحي شهر هوشمند
  دهد. ارائه نمي شهر هوشمند

) ITU( المللي ارتباطات راه دوراتحاديه بينف تعرياز سوي ديگر، 
توان چنان فراگير است كه هر شهر موفقي را مي_ كه در باال آمد _ 

  ناميد.  شهر هوشمند

  

  
  

  درباره فناوري است شهر هوشمند
از  شهر هوشمندهاي گوناگون تعريف مانيم و روشدر نتيجه، ما مي

همواره در مفاهيم شهر  فناوريوناگون. نظر به اين كه سوي منابع گ
اي از يك روش مطمئن آن است كه با مجموعه ،هوشمند وجود دارد

را  شهر هوشمندآغاز كنيم كه بر بنياد فناوري طيف توصيفات  فاهيمم
                                                 
8 cloud computing 

را  فناوريبنياد  رريف بلي تعدو نمونه اصد. نكنتر ميباريك
براي  سنگيني هايگذاريمايهاند كه سرهايي ارائه كردهشركت
اي از كه پاره امبيآياند. شركت داشته شهر هوشمندهاي  فناوري
است و از  شهر هوشمندنظران مدعي هستند كه مبدع مفاهيم صاحب

را به صورت  شهر هوشمنددر اين راه گام برداشته است،  2009سال 
  زير تعريف كرده است:

  

پيوسته  هماطالعات بههاي از همه شبكه شهر هوشمنديك 
عمليات خود را بهتر  كهگيرد اي بهينه بهره ميبه گونهامروز   

  و استفاده از منابع محدود را بهينه كند.  ،بفهمد و كنترل كند
  

هاي شهر هوشمند، يعني در فناوري امبيآيبراي رقيب اصلي 
  به قرار زير است: شهر هوشمند، تعريف 9سيسكوشركت 

  

هاي حليك منطقه شهري است كه راه شهر هوشمند
از فناوري اطالعات و ارتباطات  و ،كندپذير را انتخاب ميسنجه

)ICTسازي ها، و بهينهوري، كاهش هزينه) براي افزايش بهره
  گيرد. كيفيت زندگي بهره مي

  

، هدف گردآوري هرچه بيشتر شهر هوشمنددر اين نوع تعريف از 
براي مديريت كارآمدتر شهرها به منظور ها و استفاده از آنها داده

ها و رسيدن به اهداف است. با آن كه همگي مشخص كاستن از هزينه
ها هستند، سادگي كنند كه شهرهاي هوشمند درباره فناوري و دادهمي

، كنترل و درككس با بهتركردن هيچتعريف آنها فريبنده است. 
 شهر هوشمندن تعريف، سازي مخالف نيست، اما تا چه حدي؟ با ايبهينه
 نابرابريتر كردن اي باشد كه از فناوري براي عميقتواند شامل ناحيهمي

  گيرد. ره ميهو همچنين عكس  آن ب

موفق فهرست  سه شهري كه معموالً در ميان شهرهاي هوشمندِ
هايي هستند كه در آنها ، مكاننيويورك، و سنگاپور، لندن، دنشومي

ها، و وري، كاهش هزينهبهره   سيسكوت. رو به رشد اس نابرابري

                                                 
9 Cisco 

ونت انسان در شهرها به تغييرات وسيع محيط طبيعي نياز سك
ها، باغات، يا مزارع، تغييردادن مسير دارد، شامل حذف جنگل

ها در  آب و هوا. اين تغييرات چنان ها، و انتشار آاليندهرودخانه
  توانند روي تكامل اثر بگذارند.كننده هستند كه ميدگرگون
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هاي تا چه كند. اما به پرسشبهترشدن كيفيت زندگي را تعريف مي
هاي از فناوري سنگاپوردهد. اي و براي چه كساني پاسخ نمياندازه

گيرد. ها از سطح شهر بهره ميخانمانهوشمند براي شناسايي و انتقال بي
هاي نظارتي در ها از دوربين، همچون بسياري از شهردياگوسان

شوند؟ ها منتفع ميگيرد. اما چه كساني از اين فناوريها بهره ميخيابان
كند؟ بينند؟ چه چيزي اينها را هوشمند ميچه كساني از آنها زيان مي

است  دياگوسانكه همكار تجاري  الكتريكجنرالگمان، شركت بي
واضح است كه  د؟ برشود، اما چه كس ديگري سود ميمنتفع مي

شوند اي از فضاهاي عمومي رانده ميها كه به طور فزايندهخانمانبي
  برند. سودي  نمي

كه فناوري  شهر هوشمندهاي هاي توليد فناوريهاي شركتتعريف
هاي دانشگاهي نيز پيدا دهند راه خود را در گفتمانرا مهم جلوه مي

استراتژي و «سندگان ژورنال اي از نويكرده است. به عنوان مثال، پاره

  اند:را چنين تعريف كرده شهر هوشمند ،»مديريت

  

طالعات و ارتباطات اهاي فناوري شهري است كه از  شهر هوشمند
مناً در گيرد و ضندگي ساكنان خود بهره ميبه منظور افزايش كيفيت ز

  كند. مشاركت مي 10يك توسعه پايدار
  

  درباره شهروندان است شهر هوشمند
هاي مبتني بر فناوري سبب شده است كه هاي تعريفمحدوديت

روي بياورند.   شهر هوشمندانداز تركردن چشماي به گستردهپاره
بر  بنياد فناوري  تأكيدهابا كنارگذاشتن  مؤسسه استانداردهاي بريتانيا

يك مفهوم را حضور دارد،  شهر هوشمندهاي كه در  بسياري از گفتمان
  تأكيد دارد برگزيده است: شهروندكه روي  

  

هاي فيزيكي، ديجيتال، اجتماع كارآمد سيستمشهر هوشمند 
شكوفا، و فراگير ساختن يك آينده پايدار، و انساني براي فراهم

  براي شهروندان خود  است. 
  

                                                 
10 sustainable 

ها و را فقط درباره داده شهر هوشمندكم بازهم ابهام دارد، اما دست
هست. سايرين يك نيز اي انساني هداند. شامل سيستمفناوري نمي

كنند كه از ارجاع به فناوري تعريف شهروندمحور قدرتمند را ارائه مي
  كند:خودداري مي

  

كه تعريف كرد » هوشمند«شهري را توان هنگامي مي
ها در سرمايه انساني و اجتماعي و زيرساخت گذاريسرمايه

ه توسع به  ) ICTونقل) و مدرن (ارتباطاتي سنتي (حمل
اقتصادي پايدار و يك كيفيت زندگي باال، با يك مديريت 
عاقالنه منابع طبيعي، از طريق حاكميت مبتني بر مشاركت مردم 

   11د.بينجام

  

كند به تر ميانداز شهرهاي هوشمند را گستردهچشماين تعريف  
داري، كيفيت زندگي، ها، توسعه و پاياي كه شامل مردم و فناوريگونه

پارامترهاي بيشتري را براي درك مفاهيم كتي شود. رو حاكميت مشا
گيرد و در نتيجه كارآمدتر است. با اين همه، به كار مي شهر هوشمند

ترين پرسش اين است: منظور از آورد، مهمهايي را نيز پديد ميپرسش
 حالت حداقلي  تواند شاملچيست؟ اين اصطالح مي حاكميت مشاركتي

دادن شهروندان در مشاركتلت حداكثري حاسازي شهروندان يا آگاه
سازي و درخواست تأييد از آنها پيش از هر اقدامي هر سطحي از تصميم

هاي شهر هوشمند يا عموم مردم را ناديده بسياري از پروژهباشد. 
كه شهروندان را اندكي آگاه  دليل اين هرا فقط ب هايا آن ،گيرندمي
هايي را هاي هوشمند فرصت. آيا شهرپندارندمشاركتي مي كنندمي
   □دادن دموكراسي مشاركتي فراهم كنند؟توانند براي توسعهمي

  

  

  منبع: 
. The Smart City in a Digital WorldVincent.   Mosco,

United Kingdom emerald Publishing 2019.   
  

                                                 
  براي اطالعات بيشتر به صفحه وب زير نگاه كنيد:١١ 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10630732.2011.601117 
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   شهر هوشمند در كتاب
  »شهرتان چقدر هوشمند است؟«

 شهر در حق 

كه در يك چارچوب ويژه اقتصادي، اجتماعي، و  شهروندمفهوم 
يونان ابداع شده است، از آن هنگام همواره در  پليسيا  شهرفرهنگي 
  هاي تاريخي جوامع غربي حضور داشته است.روايت

مفهوم كنيم: رسي ميرا در سه مرحله بر شهروندتكامل مفهوم 

مفهوم بازي كرد، و  انقالب فرانسههاي ، نقشي كه آرمانارسطويي

  و كنوني آن در جوامع دموكراتيك غربي.   مدرن

يك ماهيت جمعي است، كه توسط  1شهر- دولت، ارسطواز نظر 
) قرار polites( شهروندشود، و تحت مفهوم ) اداره ميnomos( قانون
)  دارد كه در exousia( حقكه است جامعه  هر عضوي ازكه گيرد، مي

، شادي خير عموميدر جهت  هاي مشورتي، قضايي، و اجرايي تصميم
  مشاركت داشته باشد. افراد جامعه، و رفاه جامعه 

بودن بايد كنش سياسي داشت و واقعي  ، براي انسانِارسطواز نظر 
ندي مفهوم شهرو». شهر است- زندگي خوب هدف دولت«معتقد بود كه 

در  ارسطوسازد. را مي 2دموكراسي مستقيميك مدل ابتدايي  ارسطويي
دهد: مرد با سن خود شرايط شهروندي را توضيح مي سياستكتاب 

  ها.يا ارباب بردهسال و باالتر، متولدشده در يك خانواده آتني، 20

  

  خواهي در انقالب فرانسهبرابري

انقالب  _ دنددو انقالب بزرگ سرآغاز عصر دموكراسي مدرن ش

. اعالميه حقوق 7891و انقالب فرانسه در سال  1776در سال  آمريكا
در سال  مجلس مؤسسان ملي فرانسهبشر و حقوق شهروندي، كه توسط 

                                                 
1 city-state 
2 direct democracy 

چون مربوط به ماهيت  كند كه حقوق بشروضع گرديد، اعالم مي 1789
، ي دارداجتماعي است كه حقوق يفرد شهروندجهاني است. انسان است 

  _كند او را يك عضو جامعه ميو شود، وسط قانون حمايت ميكه ت
   . ملت

 از اينو شاهد مهم فرانسه به عنوان يك نمونه  1789سال  انقالب
تواند نهادهاي رسمي و غيررسمي كه اختيارات مردم مي حقيقت است 

، 3فرانسوا فيوره دموكراسي و برابري تغيير بدهد. جامعه را در جهت 
انقالب را به عنوان نخستين تجربه اين ، قالب فرانسهانمورخ دوره 

، چون حق رأي عمومي مردان براي ه استدموكراسي توصيف كرد
اين انقالب  .مورد پذيرش قرار گرفت 1792نخستين بار در سال 

پيرامون حقوق شهروندان و اين كه آيا زنان نيز بايد  ي مهمي را هابحث
  پا كرد. حقوق سياسي داشته باشند يا نه بر 

  

  انداز معاصرچشم

در دوره تكامل خود از ريشه واژگاني ابتدايي خود  شهروند مفهوم
كننده يك تعريفكه تعلق به جامعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي 

تكامل  _ ملت_ تر داد به تعلق به يك جامعه بزرگشهر را بازتاب مي
متعلق به يك  پيدا كرد. در شكل فعلي خود، اين مفهوم به همه افراد

جامعه ويژه مستقل از جنسيت، قوميت، موقعيت اجتماعي، يا سن خود 
به كار گرفته  مليتمعموالً مترادف  شهرونديد. وشميته گرفبه كار 

، يشود، وضعيتي كه افراد با به دنيا آمدن در يك جامعه ويژه كشورمي
به  اشته باشندنيز به آن جامعه تعلق د شانو معموالً با اين شرط كه نياكان

                                                 
3 Francois Furet 
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شهروندي همچنين تحت شرايط قانوني ويژه به افرادي . آورنددست مي
   اند. شود كه پيشتر به جامعه تعلق نداشتهداده مي

همه كساني كه حقوق شهروندي داشته باشند در ارتباط با اين 
، 4مارشالنظران، به عنوان نمونه، يكي از صاحبحقوق برابر هستند. 

برابري در  رابطه مدنيِبُعد : داندميعد شامل سه بُ  را شهروندي مدرن

برخورداري ، اجتماعي بُعد ، و رأيحق داشتن  سياسيبُعد  ، برابر قانون
   5پشتيباني دولتي از افراد در مسير دولت رفاه. از

تواند از اعالميه حقوق بشر مفهوم شهروندي نميدر جوامع معاصر، 

  . هستنددنياي مدني ، زيرا آنها سنگ بناي تفكيك شود

  

  

  

  )Right to the City( هرش بهحق 
تنها آينه كه شهر نهتصور اين ، فيلسوف مشهور، با 6ورفِولآنري 

هاي ها و شكنندگياي از تنشبلكه آينه ،استساختار و سازمان جامعه 
تماعي بايد يك زندگي اج اشاره كرد كه شهروندي، نيز هستجامعه 

تر و يك جامعه مدني كه بر پايه متفاوت بسازد، يك دموكراسي مستقيم
كنند. انتزاع نباشد، بلكه بر پايه فضا و زمان باشد كه در آن زندگي مي

نظران بسياري از صاحب ، كهشهربه حق در ادعاي خود براي  ورفِ ول
ن حق كند كه اي، مشخص ميانددهكرتكرار  بارها و بارها آن را  ديگر 

حق آزادي كند: نمايان مي يشكل برتر حقوقبه عنوان يك خودش را 

اي شامل مجموعه ،سكونتمكان گاه و زيست در، جامعهبراي فرد در 
 ،گيردهاي اجتماعي را در بر مياز حقوق اساسي معين كه همه گروه

                                                 
4 Marshall 
5 
https://www.jura.unibielefeld.de/lehrstuehle/davy/wustldata/
1950_Marshall_Citizenship_and_Social_Class_OCR.pdf 
6 Henry Lefebvre 

خانمان، و مانند شامل شهروندان پير، شهروندان جوان، شهروندان بي
ل مسائلي مانند امكانات نقل و انتقال، سالمت، آموزش و آن، و شام

حق شهر با حق اختالف  ورفِولمطابق نظريات پرورش، اشتغال و مسكن. 
   شود. و حق اطالعات تكميل مي

  

  شهر هوشمند آرماني يا پادآرماني
درصد از جمعيت جهان در نواحي شهري زندگي  55امروزه 

درصد برسد.  68ر اين است كه به بيني بپيش 2050كنند و تا سال مي
  كنند. ) كره زمين را اشغال ميخاكدرصد سطح ( 2شهرها 

در مرحله يك  هاي جديدشهرها با پيشرفت تعدادي از فناوري
شهرها براي اين كه در ارائه خدمات و مديريت گذار هستند. 

را افزايش بدهند و مسائل  كيفيت زندگيها كارآمد بشوند و زيرساخت
كه  ،گيرندبهره مي 7اينترنت چيزهاوهوايي را حل كنند از ات آبتغيير

رشد كند. افزون بر اين، امكانات مديريت  8هادادهكالنشود سبب مي
هاي به مديران شهري (و همچنين شركت 9هاعلم دادهاطالعات و 

در حال وقوع در  دهند كه واقعيتدخيل در امور شهري)  امكان مي
بيني آنچه بشناسند و تحليل كنند. با اين امكانات پيشقلمرو  شهرها را 

سازي و اقدام سريع ) و تصميم10زمان واقعيروي خواهد داد (اغلب در 
ها خواهد بود و ها نيز بر اساس فكتگذاريسياستممكن خواهد شد. 

  كارآمدتر انجام خواهد شد. 

اين نوع روش مديريت شهري تا يك يا دو دهه پيش ناممكن بوده 
شهر از واقعيت جديد يك   11فرمشهر به عنوان يك پلتاست. نظريه  

ه ر عهدپشتيباني خواهد كرد، كه مسئوليت هدايت آن ب الگوريتمي
بر آن حاكمند (يا اين قدرت را به شهروندان كساني خواهد بود كه 

كه آينده شهرها (يا حتي  مهم را بگيرندتصميم كنند) تا اين  اعطا مي
باشد يا  آرماني) براي زندگي روزمره شهروندان آنها موقعيت كنوني

  . پادآرماني

                                                 
7 Internet of Things 
8 big data 
9 data science 
10 real time 
11 City as a platform 

   شهروندي حق داشتن حقوق است.

 )Hannah Arendt( هانا آرنت
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  يك آينده شهري الگوريتمي
شهر «، يا حتي »12شهر آناليتيك«، »شهر هوشمند«واقعيت جديد 

شود. پشتيباني مي هادادهكالنتوسط  به طور طبيعي» الگوريتمي
مرتبط)، هاي به همگرها، و آدمها، حس(سيستم اينترنت چيزهاامكانات 

  هادادهكالنموجود در قلمرو شهر  هايعلم دادهمديريت اطالعات، و 
  د. كننتوليد ميرا 

هاي فراواني را براي اين نوع واقعيت شهري با آن كه تعريف
اي به عنوان شهر آينده (حتي كه به طور گستردهتوان پيدا كرد، مي

رسد كه نظر ميبا ادبيات كنوني، به شود، همين امروز) شناسايي مي
توانند از مشترك هستند كه مي فضاي شهريدر مفهوم يك همگي 

ICT  دادن به مسائل شهري ساختن و پاسخبراي فراهم هاعلم دادهو
   امروز بهره بگيرند. 

كه  هوش شهريحقيقي  انرژيهاي شهري است، اين چالش داده
 كه ،گردآوري شود »13هاي بازداده«براي آزادشدن به شكل  بايد
، شوند استفاده براي هر كسي و هر هدفي دنتوانكه ميهستند هايي داده

  د. نو به اشتراك گذاشته شو ،دناصالح شو

هاي پراكنده و امكان امكان ساخت، گردآوري، و پردازش داده
است. به اين ترتيب،  14هوش شهريزيربناي  هادسترسي آزاد آن
توانند محصوالت و و دانشگاهيان مي ،انها، مديرشهروندان، شركت

ارزش افزوده جديد توليد كنند، كه بسياري از آنها غير قابل   با خدمات
  تصورند. 

اي به عنوان يك سازه تعريف شهرهاي به طور فزاينده هاي بازداده
تواند به عنوان يك بنياد شهر هوشمند ظاهر شده است و در نتيجه مي

   هوشمند در نظر گرفته شود.

ونقل، آموزش، سالمت، و مانند هاي محيط، حملبا بازكردن داده
ها، آپها، استارتتوانند از شركتها ميآن مديران شهري يا شهرداري

اي نهاد، و مانند آنها به گونه-هاي مردمو سازندگان اَپ، سازمان

                                                 
12 analytic city 
13 Open Data 
14 urban intelligence 

تري براي حل مسائل شهري هاي بهينهد تا روشنهدفمند پشتيباني كن
  . يافت شود

  

  
  

گمان يك منبع چه خصوصي، بيباشد  ، چه دولتي هاي بازداده
است. با آن باقي مانده نشده به اندازه زيادي كشف است كهالعاده فوق

آوري ها را گردها مقادير انبوهي از دادهكه بسياري از افراد و سازمان
رند. اين نه فقط به دليل كميت و ها نقش بسيار مهمي داكنند، دولتمي

د، بلكه به كننگردآوري و حفظ مي آنها هايي است كه بودن دادهباربط
در اختيار عموم قرار بگيرند، زيرا هايي بايد اين دليل است كه چنان داده

در دسترس  هاي بازدادهنتايج اطالعات از فعاليت دولتي بايد به عنوان 
  قرار بگيرد. 

هاي خصوصي درباره شده توسط شركتآوريهاي گردداده
توانند درك بهتري از متابوليسم شهرها به هاي  شهروندان نيز ميفعاليت

اي در هاي خصوصي، به طور فزايندهدست بدهند. در حقيقت، شركت
زيرا آنها به  ،آورندهاي مهم و باربطي را به دست مياين بافتار داده

و  ربط هاي شهريِ بادادهذخيره  هاي واقعيندوقسرعت تبديل به ص
  شوند. ميبامعني 

به شهرهاي  هاي بازدادههاي ، استراتژيهوش شهريدر حالت 
  دهد كه به چهار هدف كليدي دست پيدا كنند:كننده امكان ميمطالبه

  

شهروندان براي درك، تجربه، و . سطوح باالتر شفافيت .1
داري پرسش از اقدامات و تصميمات اتخاذشده توسط شهر

هاي باز بيشتري عمومي هرچه دادهد. نبه اطالعات نياز دار

زمان هاي باز مشاركت عمومي، و همداده
  تواند تقويت كند.گويي را ميشفافيت و پاسخ
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در نتيجه توانيم مشاركت را تشويق كنيم، و بشوند، بيشتر مي
  شود بهينه شود؛دماتي كه ارائه ميخ

. افزايش مداخله شهروندان در توسعه شهروندانمشاركت  .2
و در  سازيشهري و خدمات شهري، در فرايندهاي تصميم

كه ، به شهرونداني نياز دارد كه بافتاري را بحث مشاركت
ند. از اين شناسبه دقت ميكند در آن شهرداري عمل مي

هاي روي، به شهروندان و جوامع آنها دادن دسترسي به داده
هاي مكاني باربط (از عملياتي شهرداري، و به ويژه، داده

مند آنها) به تشويق بيشتر مشاركت فعال و آگاه» همسايگي«
  كند؛ مي كمك

هاي دادهكردن . فراهموريشدن خدمات و افزايش بهرهبهينه .3

هاي شهرداري و ساير موارد را گذاري دادهاشتراكبه ،باز
سازي خدمات و افزايش با نتايج مورد انتظار در بهينه

  دهد؛كند و شتاب ميوري پشتيباني ميبهره

وان ها حاال به عنانتشار داده . تقويت توسعه اقتصادي .4
و  اقتصادي هاي براي پيشرفت فعاليت» كنندهتحريك«

به  دنيا گوناگونشود. شهرهاي اجتماعي در نظر گرفته مي
به  هاي بازدادهپذيري دسترس اند كهاين نتيجه رسيده
ها، دهد كه اَپوكارهاي محلي امكان ميسازندگان و كسب

ي ها را به رومحصوالت و خدمات جديد بسازند، و دروازه
  ظهور بازارهاي جديد باز كنند.  

  

  

هاي شهر الگوريتمي براي شهروندان و توسط حلراه
  شهروندان

ظرفيت براي گردآوري رفتار شهروندان  سازيفراهماين روزها، 
اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است، به اين شرط كه مردم صاحبان 

براي  زندگي كيفيت بهتر سازي در فراهمها واقعي شهر باشند و دولت
  ند. مسئول باش آنها

د كه درگيركردن شهروندان در حاكميت ندهنشان مي ها واقعيت
ترين روندها در ساخت شهرهاي الگوريتمي مدرن شهر يكي از مهم

بسيار اهميت  هوش جمعي شهرياست. اين واقعيت همچنين در بافتار 
نجا نشان هاي  شهروندان در حال حاضر همچنان كه در ايدارد. ورودي

هوش جمعي ترين بلوك سازنده براي به پيش بردن داده شده است مهم

  . استفرمي در شهر به عنوان يك تصور پلت شهري

براي  سپاريجمععد دخالت شهروند شامل انتخاب فرايندهاي اين بُ
به منظور درك بهتر واقعيت  پاسيويا  ) فعال( كتيواَ هايگردآوري داده

  سم آن است. فوري شهر و متابولي

  

   هاي فعال توليدشده توسط شهروندانداده

از  امكان مشاركت فعال با استفاده از  هوش جمعي فعال
هاي كند كه توسط شبكهپشتيباني مي ايهاي غيررسميمكانيسم

 ردازشهاي ورودي آنها  پدادهشود و ميها گردآوري ICTاجتماعي و 
توانيم پيدا كنيم رنامه و ابزار ميشود. اين روزها، تعداد بسيار زيادي بمي

ريزي و گرهاي فعال در برنامهدهند كه كنشكه به شهروندان امكان مي
از طريق را خود و مسائل خود » آرزوهاي« تا  باشند مديريت  شهري

دهي ، يعني با ابزارهاي گزارشبتوانند متحقق كنندها داده دريافت
  ها. هاي جديد گردآوري دادهرويدادها و روش

با در نظر گرفتن ابزارهاي گزارش وقايع، شهروندان همواره امكان 
اند كه درخواست  يا شكايت كنند، اما امروزه آنها اين كار را به داشته

با خود در زماني كه در فضاي عمومي همراه آساني با استفاده از تلفن 
 زيادي دهند. تعداد نسبتاًبانجام  تواننديم شوندروبه رو مييك مسئله 

خيابان «دهي وقايع با روش با گزارش ابزارهاي ديجيتال اين كارها را از 

   □اند.تر كردهبراي شهروندان ساده »مرا تعمير كنيد

  

  منبع:
Springer,  How Smart Is Your City?, M.I.A., Ferreira

Cham, 2020. 
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حيات مصنوعي، آزمايشگاهي براي 
  مهندسي ژنتيك

  

شناس برجسته دكتر محمدرضا باطني، نويسنده توانا و زبان
سال پيش در  30ماه سال جاري درگذشت. كشورمان در ارديبهشت

هايي پرسش »حيات مصنوعي«ويژه  ماهنامه ريزپردازنده 22و21شماره 
به آنها پاسخ  قدرستاد گراناين ا  در اين باره مطرح كرده بوديم كه  را  

پاسخ به پرسش نخست در اينجا آمده است. مقاله كامل را . داده بودند
در وبگاه ماهنامه ريزپردازنده قرار خواهيم داد.                                              

 روانش شاد، يادش گرامي.

  

ي هايدرباره حيات و حيات مصنوعي سؤال مجله ريزپردازنده
  شود. مطرح كرده است كه در زير به اختصار به آنها پاسخ داده مي

  

  كنيد؟ حيات را چگونه تعريف مي ■

به طور انتزاعي تعريف كرد. حيات خاصيت توان ميحيات را ن □
 در. است زنده موجودات ويژگي ديگر، بيان به يا جاندار، ەماد

ويند حيات گهاي معتبر مرجع نميشناسي و كتابهاي زيستكتاب
هايي دارد كه آن را از ويند موجود زنده چه ويژگيگچيست، بلكه مي

فرهنگ انگليسي  سازد. مثالًجان طبيعت متمايز مياشياي بي
 د:كنميحيات را چنين تعريف  1هاوسراندوم

خاصيتي كه موجودات زنده را از اشياي بي جان و موجودات «
از، رشد، توليدمثل و سوسازد و به صورت سوختمرده متمايز مي

   »گردد.سازگاري با محيط از راه تغييرات داخلي نمايان مي
دهد و ارجاع مي» زندگي«را به » حيات« 2فرهنگ زبان فارسي امروز

ويژگي موجود زنده كه آن را از «د: كنميزندگي را چنين تعريف 
 ساز، رشد و نمو، تكثير و پاسخود و با سوختكنميجان متمايز اشياي بي
شناسان معتقدند در اين بعضي از زيست ».دشوميها مشخص به محرك
شناسان معتقد است بارزترين ها حشو وجود دارد. يكي از زيستتعريف

كند ويژگي حيات توليدمثل است، زيرا موجودي كه توليد مثل مي
ساز، رشد، و سازگاري با وكاركردهاي حياتي ديگر چون سوخت اًالزام

  اهد داشت.محيط را نيز خو
داران و ها به علت موجوديت دوگانه خود، در مرز بين جانويروس
و يك  RNAيا  DNAها از يك گيرند. ويروسجان قرار مياشياي بي

هاي ها فقط در ياختهويروس اند.پوشش پروتئيني ساخته شده
توانند تكثير كنند، ولي تا حيواني يا گياهي) مي( موجودات جاندار

جان هستند اند در حكم شيئي بيياخته زنده ميزبان نشده زماني كه وارد
  دهند.و هيچ گونه اثر حياتي از خود نشان نمي

هاي موجود زنده بنياد نهاده وقتي تعريف حيات بر اساس ويژگي
ها عيني هستند، اختالف نظر اساسي پيش شود، از آنجا كه اين ويژگي

ت يك چيز است و آيد. اما نبايد فراموش كرد كه تعريف حيانمي
اي به تعريف منشاء حيات چيزي ديگر. شايد اختالف نظر در هيچ زمينه

اختالف نظر درباره منشاء حيات نباشد. در يك طرف كساني  هانداز
هستند كه معتقدند در آغاز هيچ گونه اثري از حيات روي كره زمين 

اي طوالني وجود نداشته است. سپس آب درياها در طي دوره
شده و سرانجام نخستين مولكول يا  »تكامل شيميايي«نوعي دستخوش 
كه قادر به تكثير خود بوده به وجود آمده است، و  DNAهاي مولكول

حاكم شده  تكامل داروينياين آغاز حيات روي كره زمين است. سپس 
   3.و به تدريج حيات اشكال گوناگوني را كه امروز دارد پيدا كرده است

الساعه انسان ت يكباره يا خلققر الهيون هستند كه معتقد به خليگاز طرف د
   .....هستند

                                                 
1 Random House Dictionary, Second Edition, 1987 

مؤسسه نشر  ،يو نسترن حكم نينسرافشار و  يصدر نيغالمحس ،امروز يفرهنگ زبان فارس ٢ 
  .1369كلمه 

3 Asimov's Guide to Science, Volume 2, 
Isaac Asimov, Penguin Books, 1984,pp.172-181 
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  ساالر  يا شهر خودروساالرشهر آدم
رشته، وسطي، باشك)، گرگم به هوا، دستموشك (قايمهايي چون قايمهايي كه در گذشته مكان بازيكوچه

حاال جايگاه پارك خودرو شده است و سنگ، و مانند آن بوده است، دولك، خرپليس، شمع و گل و پروانه، هفتالك
  هاي قديمي را نشنيده است.نسل جديد حتي نام بسياري از اين بازي

ماهنامه ريزپردازنده به چاپ رسيده است تا  )1393سال  ماه دي(  242شماره  به عكس باال نگاه كنيد كه در

  ) را نشان بدهد. خودروشاهي(يا خودروساالري 

   اند.روها را نيز از انسان گرفتهها حاال حتي پيادهخودرو

  آرشيو ماهنامه ريزپردازنده.)مژده حمزه تبريزي، (عكس از  ساالر  آدمشهر  ،شهر هوشمند
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