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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس رمزک ملي فضاي مجازي
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ــا چالش هــای کنونــی شــهرها       يکــی از مفاهيــم جديــد جهــت مقابلــه ب
در عرصــه برنامه ريــزی شــهری، توســعه شــهر هوشــمند اســت کــه 
قابليت هــای فيزيکــی و مجــازی را باهــم يکپارچــه می کنــد. دولت هــا، 
شــرکت ها و شــهروندان بــه تنهايــی قــادر بــه رويارويــی بــا اقتصــاد جهانــی 
در ايــن چالــش نيســتند. همــکاری بيــن همــه بازيگــران و اعضــای جامعــه، 
ــه تصميم گيری هــای  ــرای موفقيــت اســت و تعامــل شــهروندان ب کليــدی ب
بهتــر و همچنيــن ســرزندگی هــم دولت هــای شــهری و هــم جوامــع کمــک 
ــل اســت. شــهر هوشــمند  ــالب نيســت، تکام ــد. شــهر هوشــمند انق می کن
سيســتم گرا نيســت، خدمــات محــور اســت و نــه تنهــا يــک مفهــوم فناورانــه، 
ــاختارهای  ــن س ــی- اقتصــادی اســت و جايگزي ــعه اجتماع ــک توس ــه ي بلک
ــادی  ــای مجــازی و م ــن دني ــی بي ــک هماهنگ ــه ي فيزيکــی نمی شــود، بلک
اســت. سياســت های دولــت در حمايــت از شــهر هوشــمند نقــش مهمــی را 
ايفــا می کند.کتــاب پيشــرو، بــا ارائــه مدلــی جديــد در حوزه شــهر هوشــمند، 
راهبردهــا و اقدامــات مقتضــی بــرای حرکــت شــهر به ســمت شــهر هوشــمند 

ــد. ــه می نماي را ارائ
ــرم1«،  ــه پلتف ــه مثاب ــمند ب ــهر هوش ــوان »ش ــا عن ــنهادی، ب ــدل پيش      م

1.  Smart city as a Platform
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يـک مـدل چنداليه ای اسـت که بسـتر آن، زيرسـاخت های ارتباطی متشـکل 
از راهکارهـای پلتفرمی اسـت که زيربنـای شـکل-گيری ورتيکال ها و خدمات 
پايه ای در شـهر هوشـمند هسـتند و خود با رويکرد پلتفرمی شـکل می گيرند. 
بـر روی زيرسـاخت ارتباطـی، ورتيکال هـای پلتفرمی هوشـمند قـرار دارند که 
تمامـی بخش هـای يـک شـهر هوشـمند در 9 بعـد را شـکل می دهنـد و بـا 
اسـتفاده از خدمـات پايـه ای مشـترک بيـن ورتيکال های مذکور که در شـبکه 
ملـی اطالعات نيز مطرح هسـتند، به کاربران خدمت رسـانی صـورت می گيرد. 
توسـعه راهکارهـای پلتفرمـی هوشـمند و انعطـاف و انطبـاق آن بـا الزامـات 
حاکميتـی، آينـده رفـاه و امنيـت شـهروندان را تضميـن خواهـد کـرد. شـهر 
هوشـمند بـه مثابـه پلتفـرم، به عنـوان راهـکاری بـرای تسـهيل هم افزايی هـا 
و اطمينـان از قابليـت همـکاری بـا سـاير خدمـات و سيسـتم ها از جملـه 
حمل ونقـل، انـرژی، بهداشـت و غيره، در راسـتای تحقق شـبکه ملی اطالعات 
اسـت. بـر ايـن اسـاس می توان بـا رويکرد مبتنـی بر پلتفـرم و داده هـای باز از 

نوآوری هـا نيـز پشـتيبانی نمود.
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    جهـان در حـال گـذار از بزرگ ترين موج شهرنشـينی اسـت. هم اکنون بيش 
از نيمـی از جمعيـت جهـان در شـهرها زندگـی می کننـد. انقـالب ديجيتالی، 
مـا را بـه سـوی دنيـای بسـيار متصـل و جامعـه اشـتراکی سـوق می دهـد. 
فن آوری هـای جديـد باعـث بهبـود کيفيت زندگـی شـهروندان و ارائـه مؤثرتر 
خدمـات می شـوند. از سـوی ديگـر، شـهرهای هوشـمند بـه ابـزاری اساسـی 
بـرای توسـعه سياسـت های عمومـی و رشـد اقتصادی تبديل شـده اسـت. اين 
تغييـرات باعـث ايجـاد اشـکال جديـد دولتـی و حاکميتـی گرديـده و نيـاز به 
تغييـرات انطباقـی متناسـب بـا زمـان بـه شـدت در آن ها احسـاس می شـود. 
بنابرايـن نحـوه سـازگار شـدن دولـت و حاکميـت با تحوالت شـهر هوشـمند 
و انطبـاق بـا محيـط بـه سـرعت در حـال تغييـر و همچنيـن شـيوه مديريت، 
حکمرانـی و انجـام رسـالت آن هـا از جملـه نـکات مهـم و قابل بحـث در عصر 
حاضـر اسـت و بايـد مـورد تحليـل و بررسـی قـرار گيـرد. ازايـن رو مطالعـه و 
نظـر بـه  اسـناد باالدسـتی از جملـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطالعـات و 
نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور نيز در ارائه راهبردهای موثر در زمينه شـهر 

هوشـمند بـر اسـاس نمونه هـای حاکميتـی بسـيار تاثرگـذار خواهـد بود. 
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شـهرها به  نه  ا هوشـمند ه  نگا

    امــروزه، تحقيقــات قابل توجهــی در خصــوص ســاخِت جهانــی هوشــمند 
ــای  ــق خانه ه ــورد تحقي ــوع م ــر از موض ــت. صرف نظ ــام اس ــال انج در ح
ــای  ــر فناوری ه ــمند و ديگ ــاعت های هوش ــراه، س ــای هم ــمند، تلفن ه هوش
پوشــيدنی يــا حتــی شــهرهای هوشــمند، ســرعت پيشــرفت بــرای دســتيابی 
ــه ســطوح باالتــری از »هوشــمندی« در حــال افزايــش اســت. بســياری از  ب
ــمند  ــای هوش ــک دني ــم انداز ي ــه چش ــيدن ب ــرای رس ــالش ب ــع در ت جوام
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن زمين ــر در اي ــای مؤث ــن فناوری ه ــتند. از اصلی تري هس
ــبکه های  ــر3، ش ــبات فراگي ــل2، محاس ــبات موباي ــياء1، محاس ــت اش اينترن
حســگر بيســيم4 و سيســتم های ســايبری-فيزيکی5 اشــاره کــرد. تمامــی ايــن 
ــدف  ــن ه ــه اي ــيدن ب ــی در رس ــور قابل توجه ــه ط ــد ب ــا می توانن فناوری ه
ــه  ــاد ک ــد افت ــاق خواه ــی اتف ــا پيشــرفت چشــمگير زمان ــند ام ســهيم باش
ــود را در  ــج خ ــند و نتاي ــته باش ــل داش ــر تعام ــا يکديگ ــا ب ــی مؤلفه ه تمام
اختيــار ســاير جوامــع قــرار دهنــد. مفهــوم شــهرهای هوشــمند، دربرگيرنــده 
انــواع دامنه هــای هوشــمند و فضاهــای عمومــی اســت کــه از فنــاوری بــرای 
ارائــه خدمــت بهتــر بــه شــهروندان و تقويــت بســياری از جنبه هــای زندگــی

1.  Internet of Things
2.  Mobile computing
3.  Pervasive computing
4.  Wireless sensor Networks
5.  Cyber-physical systems
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ــاد و  ــوزش، اقتص ــت، آم ــرک، امني ــی، تح ــت زندگ ــه کيفي ــی از جمل عموم
ــه  ــاس مجموع ــر اس ــی ب ــات عموم ــد. خدم ــتفاده می کنن ــت اس محيط زيس
تجزيه وتحليل هــای مشــتری محور  و  فناوری هــا  داده هــا،  از  گســترده ای 

ــود. ــه می ش ارائ
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ها شـهر هوشمندشـدن  با  جهـه  ا مو ر  د لت ها  و د لـش   چا

ــی  ــرات انطباق ــه تغيي ــاز ب ــت، ني ــد دول     در راســتای ايجــاد اشــکال جدي
ــی  ــا احســاس می شــود. در دنياي ــه شــدت در دولت ه ــان ب ــا زم متناســب ب
ــای  ــا فرصت ه ــند، ت ــهودی تر باش ــد ش ــا باي ــداوم، دولت ه ــرات م ــا تغيي ب
جديــد فناورانــه، چالش هــای اجتماعــی و نيازهــای شــهروندان را در هنــگام 
ظهــور احســاس کــرده و بــه آن هــا پاســخ دهنــد. بنابرايــن بــرای خدمــت بــه 
شــهروندان، دولت هــا بايــد يکپارچه تــر عمــل کننــد. در اين راســتا، شکســتن 
ســيلوها و يکپارچه ســازی اتصــاالت و ساده ســازی داده هــا و جريــان ســازی 
ــاد  ــت و ايج ــت امني ــد، تقوي ــای جدي ــن راه حل ه ــت يافت ــا در جه فرآينده
ــه  ــری ضــروری اســت. ب ــرای شــهروندان ام ــات شــخصی و جــذاب ب تجربي
ــه ريشــه کن کــردن سيســتم ها و شــيوه های  ــاز ب طــور خالصــه، تحــول، ني
منســوخ شــده و جايگزينــی آن هــا بــا مدل هــای جديــدی دارد کــه متناســب 
ــدن  ــازگار ش ــوه س ــه، نح ــد. در ادام ــی )AI( باش ــوش مصنوع ــابقه ه ــا س ب
دولــت بــا تحــوالت شــهر هوشــمند و انطبــاق بــا محيــط بــه ســرعت در حال 
تغييــر و همچنيــن شــيوه مديريــت، حکمرانــی و انجــام رســالت دولــت، مورد 

ــرد. ــرار می گي ــل و بررســی ق تحلي
ــدون مجموعــه چالش هــای خــاص خــود     جنبــش هوشــمندانه دولــت، ب
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ــا، در حــوزه بودجــه  ــن چالش ه ــن اي ــر نيســت و يکــی از مهم تري امکان پذي
ــا،  ــياری از دولت ه ــه دارد و در بس ــن آوری هزين ــت. ف ــات اس و اداره اطالع
بودجــه يــا تأميــن اعتبــار بــرای پروژه هــای هوشــمند می توانــد يــک مســئله 
دشــوار باشــد. بــه هميــن دليــل برخــی کشــورها رويکــرد ملــی گســترده تری 
را بــرای تأميــن بودجــه در پيــش گرفته انــد. چالش هــای فضاهــای هوشــمند 
ممکــن اســت پــس از ايجــاد ايــن فضاهــا ظهــور کنــد. ازآنجاکــه فضاهــای 
هوشــمند بــه طــور فزاينــده ای فضــای مجــازی را بــا دنيــای فيزيکــی پيونــد 
ــدی  ــرات ج ــد اث ــيب پذيری ها می توانن ــايبری و آس ــالت س ــد، حم می دهن
بــر دنيــای واقعــی داشــته باشــند. عــالوه برايــن، بــا بهره گيــری از داده هــای 
زيــاد در فضاهــای هوشــمند، دولت هــا بايــد نگرانی هــای مربــوط بــه حريــم 

خصوصــی شــهروندان خــود را برطــرف کننــد.  
    در حقيقــت، هم زمــان بــا دســتيابی بــه ســطوح باالتــری از فناوری هــای 
هوشــمند، چالش هــای فنــی بيشــتری نيــز در ميــان ايــن پيشــرفت ها ظهــور 
ــی  ــل پيش بين ــای قاب ــی از چالش ه ــه برخ ــور خالص ــه ط ــرد. ب ــد ک خواه

عبــارت اســت از: 
• چگونــه می تــوان از چنــد تريليــون دســتگاه پشــتيبانی کــرد؟ اساســاً چه 
چيــز تغييــر خواهــد کــرد وقتی کــه بــه طــور متوســط هــزاران دســتگاه 
بــه ازای هــر فــرد در ســياره وجــود داشــته باشــد )در مقايســه بــا 2 يــا 3 

دســتگاه کــه امــروزه وجــود دارد(
ــا  ــود ت ــت اشــياء ضــروری خواهــد ب • اســتفاده از کــدام معمــاری اينترن
ــا  ــا آن ه ــرل کــرده و ب ــت و کنت ــی را مديري هرکــدام از حوزه هــای اجراي

تعامــل کنــد.
• بــا هــزاران ميليــون برنامــه کاربــردی فعــال کــه بــه صــورت مســتقل از 
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1.   Open-source

ــح و  ــرد صحي ــوان از عملک ــه می ت ــده اند، چگون ــعه داده ش ــر توس يکديگ
امنيــت آن هــا اطمينــان حاصــل نمــود؟

• مقاديــر بســيار زيــادی از اطالعــات در حــال جمــع آوری اســت. چگونــه 
ــه طــور  ــه وجــود آورد و ب ــش ب ــن حجــم عظيــم داده، دان ــوان از اي می ت

مؤثــر از آن هــا اســتفاده نمــود.
• چــه کســی معيارهــای بهينه ســازی را تعييــن می کنــد و چگونــه 
می بايســت تعــادل ميــان فوايــد عمومــی و شــخصی در ايــن معيارهــا را 

ــرار نمــود؟ برق
• جهــان هوشــمند، درصورتی کــه قدرتمنــد و قابل اطمينــان نباشــد ديگــر 
ــدت را از  ــات طوالنی م ــوان خدم ــه می ت ــود. چگون ــد ب ــمند نخواه هوش

نظــر قابليــت اطمينــان، امنيــت و کارايــی مــورد بررســی قــرار داد؟
• چالش هــای امنيتــی بــه دليــل منبــع بــاز1 بــودن سيســتم های 
هوشــمند و ايــن مســئله کــه بســياری از تجهيــزات دارای ضريــب امنيتــی 

ــود. پايينــی هســتند، بســيار گســترده خواهــد ب
• چگونــه می تــوان سياســت های حفــظ حريــم خصوصــی را در سرتاســر 

سيســتم های مختلــف بررســی و هماهنــگ نمــود؟
ــان در  ــا انس ــته ب ــور پيوس ــه ط ــمند ب ــتم های هوش ــياری از سيس • بس
ــان را  ــاری انس ــای رفت ــوان مدل ه ــه می ت ــود. چگون ــد ب ــاط خواه ارتب
ــرد؟   ــتفاده ک ــمند اس ــات هوش ــود خدم ــرای بهب ــا ب ــعه داد و از آن ه توس
     تمامــی ايــن مســائل بــه شــهرهای هوشــمند مرتبــط خواهــد بــود. اگرچه 
ــک  ــه ي ــا محــدود ب ــات شــهرهای هوشــمند تنه در گذشــته، بيشــتر خدم
ــا يــک قســمت کوچــک از يــک حــوزه  ــال حمل ونقــل( ي ــرای مث حــوزه )ب
بــوده اســت، ليکــن در آينــده، بــا افزايــش اســتقرار حســگرها و محرک هــا و
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اســتفاده از يادگيــری ماشــين1 و تجزيــه و تحليــل داده هــا، انتظــار مــی رود 
ــد.  ــات رخ می ده ــی خدم ــداد و پيچيدگ ــابقه ای در تع ــش بی س ــه افزاي ک
همچنيــن يکپارچگــی بيشــتری در ارائــه خدمــات ايجــاد خواهــد شــد. بــرای 
مقابلــه بــا چالش هــای شــهرهای هوشــمند در آينــده نيــاز اســت تــا پاســخ 
بســياری از ســؤاالت کــه برخــی از آن هــا در بــاال ذکــر شــده اســت، کشــف 

شــود.
     همان طــور کــه شهرنشــينی در جهــان همچنــان در حــال رشــد اســت. 
ــا ســال 2050 شــهری باشــد.  پيش بينــی می شــود 66% جمعيــت جهــان ت
بنابرايــن يــک رونــد جهانــی در ايجــاد شــهرهای هوشــمند وجــود دارد. ايــن 
ــث  ــه باع ــد، بلک ــاد می کن ــی را ايج ــای قابل توجه ــا فرصت ه ــه تنه ــد ن رون
ــادی و  ــاری، اقتص ــی، رفت ــی، اجتماع ــای فيزيک ــياری از چالش ه ــاد بس ايج
ــازی  ــا در پياده س ــن چالش ه ــه اي ــيدگی ب ــرای رس ــود. ب ــی می ش زيربناي
ــق و  ــی، تطبي ــی طراح ــاره چگونگ ــتر درب ــمند، درک بيش ــهرهای هوش ش
مديريــت شــهرهای هوشــمند بــه صــورت آگاهانــه و مؤثــر ضــروری اســت.

1.   Machine learning
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لت ها و د تحــول  ی  ندهــا و ر و  ها  شــهر ی  ز هوشمندســا

    دولت هــا روز بــه روز بــه ســمت مدل هــای چابک تــر و ديجيتالــی 
ــدم  ــن ق ــا، اولي ــول در دولت ه ــد تح ــناخت 9 رون ــد. ش ــرت می کنن مهاج
ــا  ــازگاری ب ــق شــهر هوشــمند و س ــه ســوی تحق ــا ب ــرای مهاجــرت آن ه ب

ــت. ــوالت آن اس تح
ــه  ــیدن ب ــی1: رس ــوش مصنوع ــا ه ــده ب ــت ش ــت تقوی 1- دول
بلــوغ هــوش مصنوعــی در دولــت. فن آوری هــای شــناختی کــه در 
ــت نيــز می شــوند.  ــه رشــد هســتند، وارد دول جهــاِن مصرف کننــده، رو ب
نحــوه پاســخ دولــت بــه هــوش مصنوعــی، چــه بــه عنــوان تنظيم کننــده و 
چــه بــه عنــوان کاربــر، در ســال های آينــده، جوامــع و حتــی ژئوپليتيــک 

ــد.  ــک کشــور را شــکل می ده ي
2- شــهروند دیجیتالــی: بهبــود ارائــه خدمــات عمومــی انتهــا 
ــرد.  ــی منحصربه ف ــت دیجیتال ــک هوی ــق ی ــا از طری ــه انته ب
ــرای کســب  ــد مســيری ب ــی، می توان ــری از شناســه های ديجيتال بهره گي
داده هــا و تجربــه خدمــات يکپارچــه توســط شــهروندان باشــد، ايــن امــر 
ــم و  ــره وری عظي ــات، به ــت خدم ــش کيفي ــا در افزاي ــود ت ــث می ش باع
انتقــال بــه مــدِل تحــول ديجيتــال، جهــش چشــمگيری صــورت گيــرد. 

1.  AI Augmented Government
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3- ترغیــب شــهروندان در کســب تجــارب خــوب: بهره گیــری 
از علــوم رفتــاری بــرای بهبــود نتایــج دولــت. ازآنجاکــه اســتفاده 
از فناوری هــای شــناختی، درک عميقــی از رفتارهــای شــهروندان را 
ــه دنبــال آن  ايجــاد می کنــد، شــناخت ذائقــه و نيازهــای شــهروندان و ب
ــای شــهروند،  ــا نيازه ــازی شــده و متناســب ب ــات شخصی س ــه خدم ارائ

ــود. ــا می ش ــده دولت ه ــخت و محدودکنن ــای س ــن رفتاره جايگزي
4- ظهــور داده هــا و اخــاق هــوش مصنوعــی: مدیریــت 
پیچیدگی هــای اخاقــی در عصــر کان داده. داده و اطالعــات، ابــزار 
اصلــی قــدرت اســت و از قــدرت بــرای همــه افــراد چــه خــوب چــه بــد 
اســتفاده می شــود. دولت هــا نــه تنهــا بــه عنــوان »مالــک« کالن داده هــا 
بلکــه بــه عنــوان تنظيم گــر در اســتفاده از داده هــای شــرکت ها، در 
ارتقــای اخــالق داده نقــش عمــده ای دارنــد. بايــد اطمينــان حاصــل نمــود 
کــه حريــم شــخصی، عدالــت و شــفافيت عملکــرد ماشــين های هوشــمند 

خدشــه دار نشــود. 
5- پیش بینی هـای دولـت: پیشـگیری از طریـق تجزیه وتحلیـل. 
تجزيه وتحليـل داده هـا، سـناريوها و شبيه سـازی بـه مـا امـکان می دهـد تا 
مشـکالت احتمالـی ماننـد کشـف تقلب تـا مقابلـه بـا بيمـاری همه گير را 

قبـل از وقـوع، مـورد هدف قـرار دهيم. 
6- ابــر بــه عنــوان محــرک نــوآوری: پایــه و اســاس اســتفاده از 
فناوری هــای نوظهــور در دولــت. در حــال حاضــر رايانــش ابــری يکــی 
از عوامــل اصلــی بــرای تحقــق ســاير روندهــای نوآورانــه اســت )تقريبــاً 87 
ــن  ــد اي ــتفاده می کنن ــی اس ــوش مصنوع ــه از ه ــرکت هايی ک ــد ش درص
کار را مبتنــی بــر ابــر انجــام می دهنــد(. ازآنجاکــه ابــر مکانيزمــی را بــرای 
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ــران فراهــم می کنــد، نقــش  ــه توســعه دهندگان فنــاوری و کارب اتصــال ب
ــاً 50  ــر خواهــد شــد )تقريب ــوآوری مهم ت ــرای ن ــه ای ب ــوان پاي ــه عن آن ب
ــر ســاخته می شــوند(.   ــط در اب ــروزه فق ــد ام ــای جدي درصــد از نرم افزاره
7- شــتاب دهنده نــوآوری: ایجــاد فضاهــای امــن بــرای تحقــق 
نــوآوری در دولــت. آزمايــش و تســت ايمنــی بــرای ايجــاد نــوآوری در 
ــيار دارای  ــا ارز( بس ــه ت ــتی گرفت ــای بهداش ــوارد ) از مراقبت ه ــه م هم
ــگاه های  ــا و آزمايش ــب وکارهای نوپ ــتاب دهنده ها، کس ــت. ش ــت اس اهمي

دولتــی، بخشــی از اکوسيســتم در حــال ظهــور هســتند. 
8- دولــت هوشــمند: راه حل هــای شــهر هوشــمند در خدمــات 
ــدار،  ــل و پاي ــه، متص ــای يکپارچ ــمند، دولت ه ــهر هوش ــی. ش عموم
فنــاوری را بــرای خدمــت بــه شــهروندان بــه صــورت مشــترک و جامــع 
بــکار می گيرنــد و موجــب بهبــود ورتيکال هــا و فضاهــای مختلــف 

می گــردد.
9- محوریــت تجــارب شــهروندان در تنظیم گــری دولــت: 
ایجــاد ارزش از تجــارب شــهروندان. تجــارب شــهروندان و مشــتريان 
ــازی  ــات شخصی س ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــوان عامل ــه عن ــب وکارها، ب کس
ــت، کســب وکارها و  ــا عاليــق شــهروندان توســط دول شــده و متناســب ب

ــود.    ــرح می ش ــور مط ــای رگوالت نهاده
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تبط مر الدسـتی  با د  سـنا ا و  هوشـمند  شـهر  کمیتـی  حا ه  سـتگا خا

ــه اســناد  ــرای تبييــن خاســتگاه حاکميتــی شــهر هوشــمند، اســتناد ب     ب
باالدســتی مرتبــط از جملــه ســند الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات و همچنين 
ــات و  ــا مقتضي ــدن ب ــو ش ــت همس ــور، جه ــی کش ــی فرهنگ ــند مهندس س
ــه رويکردهــای ايرانــی-  ــگاه ب نيازهــای بومــی و اســالمی، ضــروری اســت. ن
اســالمی مطــرح در ايــن اســناد، بــه شــکل گيری صحيــح راهبــرد و ترســيم 

نقشــه راه بــرای هوشمندســازی شــهرها کمــک بســياری خواهــد نمــود.

4-1- سند الزامات شبکه ملی اطاعات
     بــر اســاس ســند الزامــات شــبکه ملــی اطالعات، ايجاد شــبکه ای متشــکل 
از زيرســاخت های ارتباطــی بــا مديريــت مســتقل کامــاًل داخلــی، بــا امــکان 
ــت  ــن کيفي ــا تضمي ــری ب ــی سراس ــات ارتباط ــوا و خدم ــواع محت ــه ان عرض
ــم از  ــات امــن اع ــواع خدم ــا قابليــت عرضــه ان ــه قابليــت تحــرک، ب از جمل
ــات  ــراری ارتباط ــران و برق ــه کارب ــه کلي ــی ب ــای ديجيتال ــگاری و امض رمزن
امــن و پايــدار ميــان دســتگاه ها و مراکــز حياتــی کشــور، از جملــه الزامــات 
ــات و  ــن الزام ــه اي ــا اســتناد ب ــی اطالعــات هســتند. ب مطــرح در شــبکه مل
همچنيــن اصــول حاکــم بــر طراحــی شــبکه ملــی اطالعــات در شــش محــور: 
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1( زيرســاخت ارتباطــی فضــای مجــازی کشــور 2( اســتقالل، 3( مديريــت، 
ــه مــدل اقتصــادی شــبکه  ــات، 5( سالم ســازی و امنيــت و 6( تعرف 4( خدم
ــرای برخــورداری از مزيت هــای شــهر  ــوان راهبــردی ب ملــی اطالعــات، می ت
هوشــمند بــر اســاس نمونه هــای حاکميتــی و مبتنــی بــر ايــن الزامــات ارائــه 

و پيشــنهاد داد.

4-2- سند مهندسی فرهنگی
     بــر اســاس ســند مهندســی فرهنگــی کشــور، تحقــق آرمان هــا و 
اهــداف جامعــه اســالمی، مســتلزم تأميــن کارکردهــای فرهنگــی آن اســت و 
مهندســی فرهنــگ بــه منزلــه بازشناســی، آسيب شناســی، پااليــش و ارتقــا 
بخشــی فرهنــگ و جهت دهــی آن بــر پايــه هويــت اصيــل اســالمی-ايرانی بــا 

توجــه بــه شــرايط و مقتضيــات ملــی و جهانــی اســت.
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مــی پلتفر هوشــمند  شــهر 

    بــه منظــور بيــان نحــوه سازگارشــدن دولــت بــا تحوالت شــهر هوشــمند و 
انطبــاق بــا محيــط بــه ســرعت در حــال تغييــر و همچنيــن شــيوه مديريــت، 
حکمرانــی و انجــام رســالت دولــت، مفهــوم شــهر هوشــمند بــه مثابــه پلتفــرم 
پديــدار می گــردد. ايــن شــهر متشــکل از يــک مــدل چنداليــه ای اســت کــه 
بســتر آن، زيرســاخت های ارتباطــی از جنــس راهکارهــای پلتفرمــی اســت 
کــه حاکميــت وظيفــه کنتــرل، نظــارت و مديريــت آن هــا را خواهــد داشــت. 
ــه ای در  ــات پاي ــا و خدم ــکل گيری ورتيکال ه ــای ش ــا، زيربن ــن راهکاره اي
شــهر هوشــمند هســتند کــه خــود بــا رويکــرد پلتفرمــی شــکل می گيرنــد. 
ــه  ــت، ارائ ــراری امني ــا محــور برق ــط ب ــات مرتب ــی، الزام ــای پلتفرم راهکاره
ــر روی ايــن  خدمــات، ايجــاد رفــاه، مديريــت و پايــداری را در برمی گيــرد. ب
زيرســاخت ارتباطــی، ورتيکال هــای پلتفرمــی هوشــمند )بهداشــت، آمــوزش، 
دولــت، انــرژی، ســاختمان، تحــرک و ...( قــرار دارنــد کــه تمامــی مؤلفه هــای 
ــا اســتفاده از خدمــات پايــه ای  يــک شــهر هوشــمند را شــکل می دهنــد و ب
ــای  ــران در حوزه ه ــه کارب ــور ب ــای مذک ــن ورتيکال ه و چه بســا مشــترک بي

ــرد.  ــورت می گي ــانی ص ــف، خدمت رس مختل
     تبييــن مفهــوم شــهر هوشــمند بــه مثابه پلتفرم و دســتيابی به چشــم انداز
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مطلــوب بــرای شــهروندان در شــهر هوشــمند، بــدون نظــارت بســتر و تمامــی 
ــح، ضــرورت  ــن توضي ــدارد. اي ــا ن ــت معن ــا و ارکان آن توســط حاکمي اليه ه
ــی را  ــگاه حاکميت ــاس ن ــر اس ــرم ب ــه پلتف ــه مثاب ــهر هوشــمند ب ــق ش تحق
ــرد  ــی و عملک ــای پلتفرم ــک از راهکاره ــر ي ــق ه ــازد. تحق ــن می س روش
درســت و کارايــی بــاال در هــر يــک از پلتفرم هــای شــهر هوشــمند، در واقــع 
تحقــق بســتر مطلــوب بــرای هوشمندســازی شــهرها در کشــور اســت. بــدون 
ترديــد، توســعه راهکارهــای پلتفرمــی هوشــمند و انعطــاف و انطبــاق آن بــا 
ــد  ــن خواه ــت شــهروندان را تضمي ــاه و امني ــده رف ــی، آين ــات حاکميت الزام

کــرد. 
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م  پلتفر بــه  مثا بــه  هوشــمند  شــهر  مدل 

     بـه منظـور بيـان نحـوه سـازگار شـدن دولـت بـا تحوالت شـهر هوشـمند 
و انطبـاق بـا محيـط بـه سـرعت در حـال تغييـر و همچنيـن شـيوه مديريت، 
حکمرانی و انجام رسـالت دولت، مدلی پيشـنهاد و مورد تحليل و بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. پيـش از ارائـه مـدل، مفاهيم اصلـی مرتبط با مدل پيشـنهادی، 

می شـود. تعريف 

6-1- پلتفرم های هوشمند
    بـر اسـاس ديـدگاه برخـی محققـان، انـواع پلتفرم هـا را می تـوان اين گونـه 
در دسـته بندی مشـخصی قـرار داد. پلتفرم هـای فیزیکـی و زیرسـاختی 
)بزرگراه هـا، فرودگاه هـا و سيسـتم های راه آهـن بـه مـردم امـکان می دهنـد تا 
از نظـر فيزيکـی ارتبـاط برقـرار کننـد(، پلتفرم هـای فناوری ) تلفـن ثابت، 
تلفن هـای همـراه و اينترنـت بـه افـراد امـکان برقـراری ارتبـاط بـا يکديگـر را 
می دهـد(، پلتفرم هـای رسـانه )روزنامه هـا، راديـو و تلويزيـون بـه مـردم 
ايـن امـکان را می دهنـد تـا بـا توليـد محتـوا و تبليغـات، مخاطـب را جـذب 
نماينـد( و پلتفرم های هوشـمند کـه يک الگـوی اقتصـادی در خصوص به 
اشـتراک گذاری يا مشـارکت اسـتعدادها، کاالها و خدمات اسـت. ايـن پلتفرم،
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مبتنـی بـر فناوری هـا و برنامه هـای شـهر هوشـمند ماننـد دسـتگاه های تلفن 
ارتباطـی، حسـگرها و  اينترنـت، شـبکه های  همـراه، رسـانه های اجتماعـی، 
انـرژی اسـت و باعـث برقـراری ارتبـاط بين مـردم، کاالهـا و خدمات می شـود 
و در نتيجـه موجـب ايجـاد اجتماعـات، سـازمان ها و مدل هـای تجـاری جديد 

بـرای بخـش دولتـی و خصوصی می شـود.

6-2- شهر هوشمند به مثابه پلتفرم
    ظهور شـهرهای هوشـمند و همچنين پلتفرم های هوشمند، به پيشران هايی 
همچـون »داده«، »زيرسـاخت«،«حس گر« و »انـرژی« تکيـه دارنـد. داده ها به 
عنوان اولين و مهم ترين نيروی محرک شـهرهای هوشـمند در تراشـه رايانه ها 
و تقريبـاً در هـر دسـتگاه مدرن جاسـازی شـده اند. زيرسـاخت الزم در شـهر و 
دسترسـی بـه خدمات جامع شـبکه، پيش شـرط دسترسـی به اينترنت اسـت. 
حسـگرها، ابزارهای جمع آوری داده ها در شـهرها هسـتند. زندگی شـهروندان 

در شـهرهای هوشـمند توسـط انرژی هدايت می شود. 

شکل 1-1- پيشران های پلتفرم های هوشمند

44



پلتفرم هــای هوشــمند بــه افــراد و ســازمان ها اجــازه می دهــد تــا بــه 
ــات را  ــا خدم ــه محصــوالت ي ــردی، دسترســی ب ــت ف جــای داشــتن مالکي
ــد و اطالعــات را در  ــرار کنن ــاط برق ــا يکديگــر ارتب ــد، ب ــه اشــتراک بگذارن ب
ســطح بســيار بااليــی جمــع آوری کننــد. ايــن سيســتم ها اشــکال مختلفــی 
ــا افــراد،  را بــه خــود می گيرنــد، فنــاوری اطالعــات را گســترش می دهنــد ت
ــا  ــد ســازند ت ــی توانمن ــا اطالعات ــت را ب شــرکت ها، بخــش خصوصــی و دول
توزيــع، اشــتراک و اســتفاده مجــدد از ظرفيــت اضافــی در کاالهــا و خدمــات 
را امکان پذيــر نماينــد. بــا اشــتراک گذاری اطالعــات دربــاره کاالهــا و 
خدمــات، ارزش ايــن کاالهــا و خدمــات بــرای ســازمان ها و همچنيــن افــراد 
افزايــش می يابــد. از طريــق ايــن پلتفرم هــا، هــر يــک از مشــاغل می تواننــد 
ــدگان  ــد و مصرف کنن ــرار کنن ــاط برق ــده ارتب ــی و آين ــتريان فعل ــا مش ب
ــه  ــد ب ــد و دولت هــا می توانن ــداری کنن ــات را خري ــد کاالهــا و خدم می توانن

طــور مؤثــر بــه شــهروندان خــود رســيدگی کننــد.

6-3- مدل پیشنهادی 
    مــدل شــهر هوشــمند بــه مثابــه پلتفــرم، يــک مــدل چنداليــه ای اســت 
ــی  ــای پلتفرم ــه بســتر آن، زيرســاخت های ارتباطــی متشــکل از راهکاره ک
ــد  ــت آن را خواه ــارت و مديري ــرل، نظ ــه کنت ــت وظيف ــه حاکمي ــت ک اس
ــا و  ــکل گيری ورتيکال ه ــای ش ــی، زيربن ــای پلتفرم ــن راهکاره ــت. اي داش
خدمــات پايــه ای در شــهر هوشــمند هســتند کــه خــود بــا رويکــرد پلتفرمــی 
ــی  ــای پلتفرم ــی، ورتيکال ه ــاخت ارتباط ــر روی زيرس ــد. ب ــکل می گيرن ش
هوشــمند قــرار دارنــد کــه تمامــی بخش هــای يــک شــهر هوشــمند را شــکل 
ــن  ــترک بي ــا مش ــه بس ــه ای و چ ــات پاي ــتفاده از خدم ــا اس ــد و ب می-دهن
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ــر  ــرد. ب ــورت می گي ــانی ص ــران خدمت رس ــه کارب ــور ب ــای مذک ورتيکال ه
ايــن اســاس، تبييــن مفهــوم شــهر هوشــمند بــه مثابــه پلتفــرم و دســتيابی 
بــه چشــم انداز مطلــوب بــرای شــهروندان در شــهر هوشــمند، بــدون نظــارت 
ــن  ــدارد. اي ــا ن ــت معن ــط حاکمي ــا و ارکان آن توس ــی اليه ه ــتر و تمام بس
توضيــح، اهميــت تبييــن مــدل شــهر هوشــمند بــه مثابــه پلتفــرم بــر اســاس 
نــگاه حاکميتــی را روشــن می ســازد. تحقــق هــر يــک از راهکارهــای پلتفرمی 
و عملکــرد درســت و کارايــی بــاال در هــر يــک از پلتفرم هــای شــهر هوشــمند، 
ــور  ــهرها در کش ــازی ش ــرای هوشمندس ــوب ب ــتر مطل ــق بس ــع تحق در واق
ــاف  ــمند و انعط ــی هوش ــای پلتفرم ــعه راهکاره ــد، توس ــدون تردي ــت. ب اس
ــهروندان را  ــت ش ــاه و امني ــده رف ــی، آين ــات حاکميت ــا الزام ــاق آن ب و انطب
تضميــن خواهــد کــرد. شــکل زيــر نمايــی از افــق و ضــرورت تحقــق شــهر 

ــه پلتفــرم را نشــان می دهــد. ــه مثاب هوشــمند ب
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شکل 1-2- مدل پيشنهادی شهر هوشمند به مثابه پلتفرم
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6-3-1- الیه خدمات مشترک بین ورتیکال ها: 
     ســه مؤلفــه اصلــی و الزاماتــی کــه جنبــش دولت هوشــمند و »کســب و کار 

هوشــمند« را در ســطح جهــان فعــال می کننــد عبارت انــد از:
     اکوسيســتم هوشــمند: دولــت بــه طــور فزاينــده ای اکوسيســتم متشــکل 
از بازيگــران دولتــی و خصوصــی را بــرای حــل برخــی از موضوعــات اجتماعــی 
ــروی کار  ــوزش و توســعه ني ــای بهداشــتی، تحــرک1، آم ــه مراقبت ه از جمل
ــگاه ها،  ــی، دانش ــش خصوص ــامل بخ ــتم ش ــن اکوسيس ــازد. اي ــال می س فع

ــت.  ــهروندان اس ــی ش ــر و حت ــای فک ــتارتاپ ها، اتاق ه اس
ــت  ــن آوری حســگر و رواج اينترن     اتصــال هوشــمند داده: پيشــرفت های ف
ــرد.  ــن می ب ــايبری را از بي ــی و س ــای فيزيک ــن دني ــه بي ــياء )IoT( فاصل اش
ــم  ــت فراه ــرای دول ــکان را ب ــن ام ــی اي ــای فيزيک ــايبر و دني ــی س همگراي
می کنــد کــه بتوانــد منابــع را رديابــی، نظــارت و مديريــت منابــع و 

ــد.  ــورت ده ــا ص ــر داده ه ــی ب ــای مبتن تصميم گيری ه
    بســتر هوشــمند و تعاملــی: يــک بســتر جديــد بــرای اشــتراک اطالعــات 
بيــن نهادهــای دولتــی، شــهروندان و مشــاغل وجــود دارد. دولت هــا از فناوری 
اســتفاده می کننــد تــا مشــارکت مدنــی را بــه کار گيرنــد و از تخصص هــای 
غيرمتمرکــز اســتفاده کــرده تــا بتواننــد خدمــات اصلــی را بهبــود بخشــند. به 

عبــارت ديگــر: داده + شــهروندان هوشــمند = تصميمــات بهتــر شــهری.
     بــر اســاس مــدل پيشــنهادی، هــر يــک از ورتيکال هــای شــهر هوشــمند 
ــر اســاس  ــد. ب ــه می نماين در حوزه هــای مختلــف، خدمــات مشــترکی را ارائ
ــته  ــار دس ــه چه ــات ب ــن خدم ــات، اي ــی اطالع ــبکه مل ــی ش ــدل مفهوم م
ــردی  ــه کارب ــات پاي ــه خدم ــوط ب ــا مرب ــی از آن ه ــود. يک ــيم می ش تقس
می شــود کــه شــامل خدماتــی ماننــد موتورهــای جســتجوگر، ايميــل ملــی، 
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ــا  ــود. اين ه ــد ب ــنتر خواه ــری و ديتاس ــات اب ــی، خدم ــان های بوم پيام رس
خدماتــی هســتند کــه جزئــی از خدمــات مشــترک بيــن ورتيکال هــای شــهر 
هوشــمند نيــز محســوب می شــوند و اگــر وجــود نداشــته باشــند نمی تــوان 
انتظــار يــک جريــان مناســب از خدمــات و محتــوا را در شــهر داشــته باشــيم.

6-3-2- الیه ورتیکال های پلتفرمی شهر هوشمند: 
ــود.  ــناخته می ش ــمند ش ــس هوش ــه ماتري ــوان الي ــه عن ــه ب ــن الي      اي
ــهرهای  ــمند اســت. ش ــهر هوش ــاد ش ــر ابع ــمند، مشــتمل ب ــس هوش ماتري
ــتند.  ــمند« هس ــای »هوش ــا و فن آوری ه ــر راه حل ه ــی ب ــمند، مبتن هوش
ــن  ــد. اي ــکل می دهن ــمند را ش ــهر هوش ــک ش ــای ي ــاد، ورتيکال ه ــن ابع اي
ــه  ــه ارائ ــمند« مربوط ــای هوش ــط »پلتفرم ه ــد توس ــا، می توانن ورتيکال ه
پلتفرم هــای  ايــن  يکپارچه ســازی  ماتريــس هوشــمند جهــت  شــوند. 

هوشــمند اســتفاده می شــود.

شکل 1-3- ابعاد شهر هوشمند
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دولت هوشمند به مثابه پلتفرم
     »دولت هوشــمند« شــامل سياســت ها و خدمات ديجيتالی دولت اســت که 
از تصويــب راه حل هــای هوشــمندانه از طريــق مشــوق ها، يارانه هــا يــا تبليغات 
ديگــر حمايــت و پشــتيبانی می کنــد. دخالــت دولــت بــرای توســعه شــهرهای 
هوشــمند بســيار اهميــت دارد. دولــت هوشــمند، خدمــات دولتــی را از طريق 
پلتفرم هــای قابل اعتمــاد، کارآمــد و شــفاف ســريعاً در دســترس جامعــه قــرار 
می دهــد. دولــت هوشــمند شــامل ســه حــوزه امنيــت، رفــاه و ايمنــی اســت.

مراقبت های بهداشتی هوشمند به مثابه پلتفرم
    »مراقبت هــای بهداشــتی هوشــمند«، بــه سيســتم های مراقبت هــای 
بهداشــتی اشــاره دارد کــه می تواننــد شــرايط پيچيــده مراقبت های بهداشــتی 
ــی  ــخيص و پيش بين ــر تش ــی ب ــا مبتن ــد. آن ه ــخيص دهن ــاری را تش و بيم
ــخيص  ــم تش ــروع عالئ ــل از ش ــا را قب ــد بيماری ه ــه می توانن ــتند ک هس
دهنــد. نظــارت بــر خانــه، تأثيــر فنــاوری بهداشــت و درمــان و تصويربــرداری 
ــل طــرح اســت. و دســتگاه های بهداشــتی از جملــه مــواردی اســت کــه قاب

ساختمان هوشمند به مثابه پلتفرم
    »ســاختمان هوشــمند« يــا »زندگــی هوشــمند«، با اســتفاده از شــبکه های 
هوشــمند، راحتــی، امنيــت و بهــره وری انــرژی را بــرای تحقق ســاختمان های 
ــت محيطی در  ــر زيس ــدار از نظ ــی پاي ــای زندگ ــج الگوه ــا تروي ــمند ب هوش
ــی در  ــداری، صرفه جوي ــی و پاي ــت، راحت ــی آورد. امني ــم م ــدت فراه بلندم
ــه  ــن مؤلف ــاختمان در اي ــت س ــات و مديري ــش ضايع ــرژی، کاه ــرف ان مص

بســيار بــا اهميــت اســت.
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تحرک1 هوشمند به مثابه پلتفرم
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــرم«، ب ــه پلتف ــه مثاب ــمند ب ــرک هوش     »تح
نوآورانــه و همچنيــن راه حل هــای يکپارچــه، امــکان تحــرک هوشــمند را بــه 
ويــژه از نظــر بهــره وری انــرژی و آلودگــی محيط زيســت، ماننــد اتومبيل هــای 
می کنــد.  فراهــم  چندحالتــه  حمل ونقــل  سيســتم های  و  کم مصــرف 
مــواردی همچــون ذخيــره انــرژی، ســنجش، کنتــرل و ابــزار دقيــق و ايجــاد 
ايمنــی و امنيــت پيشــرفته، در موضــوع تحــرک هوشــمند قابــل طــرح اســت.

زیرساخت هوشمند به مثابه پلتفرم
مديريــِت  موجــب  هوشــمند،  زيرســاختی  سيســتم های  پيدايــش    
حمل و نقــل، توزيــع موادغذايــی، شــبکه های برقــی و ... کارآمدتــر و ســازگار 
ــا و  ــامل حس گره ــن آوری ش ــات ف ــتفاده از ترکيب ــا اس ــت ب ــا محيط زيس ب
ــاخت های  ــوند. »زيرس ــبات می ش ــل و محاس ــمند، تحلي ــای هوش نرم افزاره
هوشــمند«، بــه طــور هوشــمندانه افــق جديــدی بــه روی فنــاوری، در مواجهه 
ــا  ــق ب ــر و منطب ــته های کارب ــا خواس ــط و متناســب ب ــرات در محي ــا تغيي ب
ــه عملکــرد بهتــری دســت يافــت. ــا بتــوان ب ســاير زيرســاخت ها گشــوده ت

فناوری هوشمند به مثابه پلتفرم
     محققــان، تالش هــای گســترده ای را بــرای تحقــق ظرفيت هــای »فنــاوری 
نانــو« )يــا »فنــاوری هوشــمند«( انجــام می دهنــد. ايــن فنــاوری در مقيــاس 
نانــو انجــام می شــود و در حــدود 1 تــا 100 نانومتــر اســت. تالش هــای آن هــا 
منجــر بــه ظهــور مــواد نانــو قوی تــر، ســبک تر و بهبوديافتــه گرديــده اســت 
ــای  ــه زمينه ه ــاال از جمل ــی ب ــا کاراي ــه ب ــن برنام ــون در چندي ــه هم اکن ک
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علمــی، اســتفاده  گســترده ای يافته انــد. تحقيقــات و کاربردهــای مرتبــط بــه 
همــان انــدازه متنــوع اســت، از يــک دســتگاه معمولــی و توليــد مــواد جديــد 
بــا ابعــاد در مقيــاس نانــو گرفتــه تــا رويکردهــای کامــاًل جديــد مبتنــی بــر 

مونتــاژ مولکولــی و کنتــرل مســتقيم مــاده در مقيــاس اتمــی.

انرژی هوشمند به مثابه پلتفرم
ــرژی هوشــمند«  ــرژی امــروزی، »ان ــع و بحــران ان     در عصــر محــدود مناب
ــمند«  ــرژی هوش ــوم »ان ــت. مفه ــمند اس ــهر هوش ــی ش ــای اصل از مؤلفه ه
اشــاره بــه منابــع انــرژی کارآمــد دارد کــه بــه شــدت از طريــق منابــع انــرژی 
ــر سيســتم های منســجم و  ــر تأميــن می شــود. ايــن سيســتم ب ــد پذي تجدي
ــکاری در  ــای بينــش محــور و ابت ــن رويکرده ــع و همچني ــر مناب انعطاف پذي
ــات ،  ــمند« از اطالع ــرژی هوش ــت. »ان ــی اس ــتراتژيک متک ــزی اس برنامه ري
ارتباطــات و فنــاوری ديجيتــال از طريــق زيرســاخت های پيشــرفته، مديريــت 
شــبکه توزيــع و سيســتم های انتقــال ولتــاژ بــاال، بــرای پاســخ بــه تقاضــا و 

ــد. ــتفاده می کن ــدرت اس ــع ق توزي

شهروند هوشمند به مثابه پلتفرم
     »شــهروند هوشــمند« بــه مثابــه يــک پلتفرم، مؤلفه اصلی شــهر هوشــمند 
اســت. درک رفتارهــا و ســاليق شــهروندان، امــکان ايجــاد خدمات پيشــرفته و 
نتايــج متناســب با نيازهــای آن ها را فراهم می آورد. يک »شــهروند هوشــمند« 
ــد. ــتفاده نماي ــمند اس ــای هوش ــره از راهکاره ــای روزم ــد در فعاليت ه باي
    ظهــور قدرتمنــد فــرد رونــدی اســت کــه در هــر جنبــه ای از جامعــه مــا 
قابــل درک اســت. مثــال ايــن اســت کــه چگونــه مصرف کننــدگان خواســتار
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ورود در برندهــای مــورد عالقــه خــود هســتند ، چگونه مــردم قبــل از مراجعه 
بــه پزشــک بــه طــور کامــل از طريــق اينترنــت اطالعــات می دهنــد يــا اينکــه 
چگونــه در هنــگام ايجــاد يــک مرکــز خريــد جديــد، انتظــار مشــاوره دارنــد. 
ازايــن رو، خــود توانمندســازی شــهروندان و خودآمــوزی شــهروندان از طريــق 
ــک  ــش اساســی در ي ــای نق ــه منظــور ايف ــراد، ب ــا اف ــکاری ب ــاوری و هم فن
ــن، پيشــگويی بيشــتری  ــی انجــام می شــود. بنابراي »شــهر هوشــمند« واقع
از شــهروندان در اتخــاذ مفاهيــم هوشــمند و محصــوالت هوشــمند از جملــه 

ــود. ــی می ش ــی پيش بين ــبک زندگ ــای س گزينه ه

آموزش هوشمند به مثابه پلتفرم
ــه تکامــل مجموعــه ای از فناوری هــای آموزشــی      »آمــوزش هوشــمند«، ب
ــان  ــاً در هــر مــکان و در هــر زم ــاِل يکپارچــه اشــاره دارد کــه تقريب ديجيت
قابــل دسترســی اســت. آمــوزش هوشــمند، بــه تحقــق يادگيــری بــا کيفيــت، 
ــرفته  ــط پيش ــک محي ــوا در ي ــت محت ــوزان و مديري ــش آم ــت دان مديري
ديجيتالــی کمــک می کنــد. در حــوزه آمــوزش هوشــمند، روش هــای تدريــس 
بــه صــورت تعاملــی، افزايــش مشــارکت بيــن دانشــگاه های سراســر جهــان و 

ــود. ــرح می ش ... مط

6-3-3- الیه راهکارهای پلتفرمی: 
ــت  ــات، امني ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ــوط ب ــی مرب ــات امنيت ــابه خدم      مش
ــروزه،  ــرار شــود. ام ــد در شــهر هوشــمند برق ــک ســرويس باي ــوان ي ــه عن ب
خيلــی از دســتگاه ها مشــکالت امنيتــی عديــده ای دارنــد و ايــن تنهــا وقتــی 
حــل و فصــل می شــود کــه شــهرها از راه کارهــای پلتفرمــی بــرای برقــراری 

53



امنيــت اســتفاده کننــد و امنيــت را بــه عنــوان خدمــت ارائــه دهــد. در کنــار 
قابليت هــای ناشــی از تحــول در پلتفرم هــای شــهر هوشــمند، درک زنجيــره 
تصميم گيــری در زمينــه »پلتفرم هــای هوشــمند« توســط حاکميــت، 

ــر اســت: ــای زي ــن راه حل ه ــد در نظــر گرفت نيازمن

)1 iSCP( پلتفرم هوشمند شهر امن •
ــار  ــون در اختي ــرای قان ــرای اج ــرفته ای را ب ــای پيش     »iSCP«، فناوری ه
ــخگوی  ــد پاس ــر بتوان ــور مؤث ــا به ط ــد ت ــرار می ده ــی ق ــازمان های دولت س
ــی  ــا را پيش بين ــوده و آن ه ــدات موجــود در شــهر ب طيــف وســيعی از تهدي
کنــد و راه حــل خصوصــی و مطمئــن شــبکه نظــارت و مقياس پذيــری 
ــرای محافظــت از شــهرها و ايمن ســازی شــهروندان  قابليت هــای ارتباطــی ب
ــزاری مهــم در ارائــه خدمــات عمومــی و تضميــن  ــه  دهــد. »iSCP« اب را ارائ
ــت از  ــرای حماي ــر ب ــی مؤث ــا راه ــه تنه ــت. »iSCP« ن ــی اس ــت عموم امني
توليــد داده هــای موردنيــاز، ارتباطــات صوتــی و تصويــری در کل شــهر اســت، 
بلکــه بــه يــک عنصــر مهــم در جلوگيــری از جــرم و واکنــش ســريع نســبت 

ــد. ــم می کن ــه آن فراه ب
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــهرهای ام ــهرداری ها در ش ــی و ش ــازمان های دولت     س
واکنــش متمرکــز اضطــراری و مديريــت در مواجهــه بــا تهديــدات، حمــالت، 
باليــای طبيعــی و جرائــم يــا حــوادث، قــدرت اتصــال پهــن بانــد را افزايــش 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــاخت امنيت ــر، iSCP زيرس ــارت بهت ــه عب ــد. ب می دهن
مديريــت مؤثــر در شــهر هوشــمند و نجــات جــان افــراد و کاهــش آســيب ها 

بســيار مهــم اســت.
     iSCP، اســتقرار شــبکه ای در ســطح شــهر اســت که هدف خاص آن تقويت

1.  Intelligent Safe City Platform
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ــد از  امنيــت غيرنظامــی اســت. پــس از اســتقرار ايــن شــبکه، شــهر می توان
ارزش افــزوده  ايجــاد شــده بــرای توســعه اقتصــادی، تعالــی آموزشــی، جــذب 
ســرمايه گذاری در تجــارت، ارائــه خدمــات شــهری و در نهايــت بهبــود کيفيت 
زندگــی بــرای ســاکنان بهره منــد شــود. عــالوه بــر ايــن، »iSCP« را می تــوان 
به روزرســانی کــرد تــا فرصت هــای ايجادکننــده برنامه هــای کاربــردی شــهر 
ــه  ــل، ارائ ــت حمل ونق ــراری امني ــک، برق ــرل ترافي ــد کنت ــمند، مانن هوش
خدمــات خــودکار و خدمــات الکترونيکــی بــرای شــهروندان و مــوارد ديگــر را 

نيــز فراهــم نمايــد.
     iSCP، همــکاری بيشــتر ســازمان ها و ســاير ذی نفعــان و داده هــای عملياتی 

بــرای بهبــود تصميم گيــری را فراهــم می کنــد. هــدف نهايــی آن، وقــوع جــرم 
کمتــر و امنيــت بيشــتر در شــهر و پاســخ بهتــر بــه تهديــدات زيســت محيطی 
ــی  ــای عمليات ــش هزينه ه ــد از کاه ــهرها می توانن ــال ، ش ــت. درعين ح اس

)OPEX( و ارتبــاط بيشــتر بــا جوامــع بهره منــد شــوند.
     iSCP ، نيازمند بهره گيری و هماهنگی بين بخش های زير است: 

- سيستم های يکپارچه
- همکاری چند سازمان دولتی

- آگاهی موقعيتی
- تجزيه وتحليل ويديو و داده 

- فرآيندهای خودکار
     مزايای »iSCP« به شرح زير است:

 بهره وری عملياتی
 بهبود همکاری های چند سازمان دولتی

 بهبود زمان پاسخگويی
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 تصميم گيری بهتر 
 افزايش آگاهی وضعيتی 

 کاهش نرخ جرم و جنايت 
 شهروندان آگاه تر 

 کاهش تهديد و استراتژی های بهبوديافته 
 بهبود نرخ دادرسی 

بهبود ايمنی پاسخ دهندگان   
OPEX کاهش 

)1 iSIM( مدیریت هوشمند اطاعات امنیتی •
    مديريــت اطالعــات امنيتــی هوشــمند، سيســتم ها را بــا اســتفاده از 
الگوريتم هــای تجزيه وتحليــل داده  و مصورســازی آن هــا آســان نمــوده 
و مکانيــزم تصميم گيــری کارآمــد را از ايــن طريــق فراهــم می کنــد. 
ــع شــده و وســيع در بيــش  ــه صــورت توزي ــرل ب ــه کنت ــاز ب ــه ني هنگامی ک
از يــک شــهر باشــد، نهادهــا، نيازمنــد راه حل هــای مختلــف امنيتــی 
)سيســتم مديريــت فيلــم، سيســتم کنتــرل ورودی، مرکــز تمــاس، رديابــی 
ــره( هســتند. همچنيــن ممکــن اســت  ــه، امنيــت مــرزی و غي وســايل نقلي
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــخه ها و راه حل ه ــان از نس ــا هم زم ــوند ت ــور ش مجب
و  راه حل هــا  از  شــده  جمــع آوری  داده هــای  يکپارچه ســازی  کننــد. 
ــی  ــوند، يک ــه می ش ــاوت ارائ ــداف متف ــرای اه ــه ب ــی ک ــخه های مختلف نس
ــر مکانيســم  ديگــر از چالش هــای ايــن سيستم هاســت کــه ممکــن اســت ب
تصميم گيــری ســريع و صحيــح تأثيــر داشــته باشــد و از اهميــت زيــادی در 
بخــش امنيتــی برخــوردار اســت. به طورکلــی باعــث از دســت دادن منابــع و 

1.  Intelligent Security Information Management
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زمــان می شــود و ايــن اثــر ممکــن اســت گاه بــه گاه ضررهــای جبران ناپذيــری 
را نيــز بــه دنبــال داشــته باشــد. در ايــن مرحلــه، می تــوان تمــام داده هــای 
جمــع آوری شــده از کليــه سيســتم ها را توســط iSIM در يــک مرکــز 
واحــد کنتــرل کــرد تــا داده هــا بــا اســتفاده از تجزيه وتحليــل اطالعــات بــه 
ــح  ــری صحي ــن روش موجــب تســريع در تصميم گي ــانی شــود و بدي روزرس

شــود.

• پلتفرم راهکارهای بیومتریک 
    پلتفــرم راهکارهــای بيومتريــک، از هرگونــه ويژگــی متمايــز يــک 
ــايی وی  ــور شناس ــه منظ ــک ب ــه بيومتري ــک نمون ــد از ي ــه می توان ــرد ک ف
ــای  ــراً ، فن آوری ه ــرد. اخي ــره می گي ــود، به ــتخراج ش ــری و اس اندازه گي
ــد  ــم از تأيي ــف اع ــای مختل ــترده ای از برنامه ه ــف گس ــک در طي بيومتري
هويــت تــا معامــالت بانکــی اســتفاده شــده اســت. ويژگی هــای بيومتريــک 

ــر اســت: ــوارد زي شــامل م

o Finger Print 
o Finger Vein Print 
o Palm Print
o  Palm Vein Print 
o Hand Over Palm Print 
o  Face Recognition (2D, 3D) 
o Iris and Retina 
o  Voice and Speech Analysis 

o  Hand Geometry
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1.  ICAO = International Civil Aviation Organization
2.  Geographic Information System

ــورهای  ــرای کش ــتم های e-Passport و e-Gate ب ــاری سيس ــرای اجب     اج
عضــو ســازمان بين المللــی هوانــوردی غيرنظامــی  )ايکائــو(1 تــا ســال 2015 
نقــش مهمــی در اتخــاذ فناوری هــای بيومتريــک در سراســر جهــان داشــته 
اســت. بــا اســتفاده از فن آوری هــای بيومتريــک، توســعه فن آوری هــای 
پيشــرفته ماننــد »شناســه الکترونيکــی و گذرنامــه الکترونيکــی« امکان پذيــر 
ــد  ــت تأيي ــک را جه ــای بيومتري ــه راه حل ه ــرم مجموع ــن پلتف ــت. اي اس
هويــت فــرد بــا اســتفاده از داده هــای بيومتريــک فراهــم می کنــد کــه باعــث 

ــردد. ــی می گ ــرداری هويت ــری از کاله ب جلوگي

• پورتال سیستم اطاعات جغرافیایی 
    فنــاوری اطالعــات سيســتم جغرافيايــی )GIS(2 می توانــد بــرای تحقيقــات 
علمــی ، مديريــت منابــع و برنامه ريــزی توســعه اســتفاده شــود. بــه عنــوان 
ــا  ــه مســئولين مديريــت بحــران اجــازه دهــد ت مثــال، GIS ممکــن اســت ب
در صــورت بــروز يــک فاجعــه طبيعــی، زمــان پاســخگويی اضطــراری را بــه 
راحتــی محاســبه کننــد. همچنيــن از GIS می تــوان بــرای يافتــن تاالب هايــی 
کــه نيــاز بــه محافظــت در برابــر آلودگــی دارنــد اســتفاده کــرد. ايــن پلتفــرم 
يــک پورتــال مبتنــی بــر وب اســت کــه امــکان مشــاهده، اشــتراک و ســؤال از 
اطالعــات مبتنــی بــر نقشــه را از هــر منبعــی فراهــم و داده های ديگــری مانند 
ــای  ــی، داده ه ــانه های اجتماع ــده در رس ــد ش ــای تولي ــغلی، داده ه ــار ش آم
ــر وب از  ــا مرورگ ــد ب ــران می توانن ــد. کارب ــب می کن ــره را ترکي ــی و غي مکان

طريــق اينترنــت يــا اينترانــت بــه داده هــا دسترســی پيــدا کننــد.
مزايای استفاده از پورتال سيستم اطالعات جغرافيايی:
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o سرور نقشه مستقل 
o ارائه داده های پويا و در زمان واقعی

o پلت فرم مستقل
o جلوگيری از تکرار در حين تهيه برنامه های رديابی

o برقراری ايمنی در حمل ونقل
o مديريت منابع 

o صرفه جويی در هزينه به دليل کارآيی 
o تصميم گيری بهتر

o بهبود ارتباطات

     موارد زير، از سناريوهای مورد استفاده اين پورتال است:
o مديريت الکترونيکی جريان کار 

o پلت فرم يکپارچه دولت الکترونيک 
o گزارش های مبتنی بر نقشه

o ارائه آمار بصری  

CRM ابزار اجتماعی •
ــراد  ــای اف ــق و نيازه ــرکت ها، عالي ــا ش ــد ت ــک می کن ــزار کم ــن اب      اي
ــر  ــه ه ــزار ب ــن اب ــد. اي ــات را درک کنن ــا و خدم ــوالت، برند ه ــاره محص درب
ــا نبــض ســهام را در مــورد هــر موضوعــي کــه  شــرکتي فرصــت می دهــد ت
بــا برندهــا و محصــوالت آن هــا مرتبــط اســت، اندازه گيــری کنــد. از طريــق 
ايــن ابــزار، محتــوا و نظــرات دربــاره پلتفرم هــای ديجيتــال، می توانــد 
ــری ــط کارب ــق راب ــزار از طري ــن اب ــود.  اي ــرل ش ــرم کنت ــک پلتف ــت ي تح
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ــود را از  ــن خ ــان کاری آنالي ــا جري ــد ت ــه شــرکت ها کمــک می کن ــوی، ب ق
ــه  ــا ارائ طريــق پنل هــای کاربــردی کنتــرل کننــد. ايــن تجزيــه و تحليــل ب
بينــش ســريع در خصــوص تعامــالت مشــتری يــا اظهارنظــر در مــورد يــک 
 ،Twitter ، Google Plusــرات در ــاص، نظ ــات خ ــا خدم ــد ي ــول، برن محص
ــا  ــد. ب ــری می کن ــايی و اندازه گي ــر را شناس ــای ديگ ــا و پلتفرم ه وبالگ ه
اســتفاده از کنترل هــای روی صفحــه، ايــن نظــرات قابل مشــاهده، اختصــاص، 

ــا پاســخ اســت. ــدی ي طبقه بن

مزايای  اين ابزار به شرح زير است: 
ــود و  ــد خ ــار برن ــا اعتب ــد ت ــک می کن ــرکت ها کم ــه ش ــزار، ب ــن اب •  اي
ــی  ــزاب خارج ــا اح ــند و ب ــود بخش ــرکت را بهب ــر ش ــکاری در سراس هم
ــح از  ــتفاده صحي ــا اس ــه ب ــد و در رابط ــرار کنن ــاط برق ــتريان ارتب و مش

رســانه های اجتماعــی، برنامه ريــزی نماينــد.
ــورد  ــراد در م ــرات اف ــرای درک نظ ــد ب ــزار می توان ــن اب ــن اي •  همچني
ــل  ــوزش، حمل ونق ــوزه آم ــت در ح ــق اينترن ــی از طري ــات عموم خدم
ــرفته  ــاوری پيش ــا فن ــی ب ــا امنيت ــتی ي ــای بهداش ــی، مراقبت ه عموم
ــان  ــردازش زب ــای پيشــرفته پ ــزار از فناوری ه ــن نرم اف اســتفاده شــود. اي
ــانه های  ــای رس ــادی از داده ه ــم زي ــل حج ــرای تجزيه وتحلي ــی ب طبيع
اجتماعــی عمومــی بــه منظــور تحليــل افــکار عمومــی و همچنيــن نظارت 

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــائل امنيت ــر مس ب
ــا  ــا ب ــد ت ــک می کن ــوری کم ــهری و کش ــات ش ــه مقام ــزار ب ــن اب •  اي
ــی  ــن پيش بين ــر و همچني ــدون فيلت ــات ب ــا و اقدام ــاهده نگرش ه مش
رونــد رســانه های اجتماعــی، تصميم هــای دقيق تــری اخــذ نماينــد. 
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همچنيــن بــا اســتفاده از ايــن ابــزار، می تــوان نســبت بــه هــر نــوع بحــران 
، رويکرد پيشــگيرانه ای داشــت.

    
ــای  ــانی در تصميم گيری ه ــل انس ــی عوام ــش اصل ــا و نق ــن راه حل ه      اي
ــردم،  ــه م ــر ب ــد بهت ــم آوردن دي ــا فراه ــای ب ــه فعاليت ه ــرای هم ــم ب مه
ــای  ــت محيط ه ــم و مديري ــی، تجس ــکان پيش بين ــاغل ام ــا و مش دولت ه
ــادی،  ــی و اقتص ــی اجتماع ــی در زندگ ــن پيچيدگ ــد. اي ــده را می ده پيچي
ــورت  ــه ص ــل ب ــات و حمل ونق ــاوری، ارتباط ــريع فن ــوالت س ــی از تح ناش
ــدم  ــا ع ــا ب ــن محيط ه ــهرها در اي ــده، ش ــور فزاين ــه ط ــت. ب ــزون اس روزاف
ــل  ــتگی متقاب ــرايط وابس ــا ش ــوده و ب ــراه ب ــرل هم ــدم کنت ــان و ع اطمين
ــتند.  ــه هس ــازی مواج ــخص و ف ــای نامش ــاال و مرزه ــای ب ــی، تقاض گروه
عملياتــی کــردن يــک محيــط امنيتــی پيچيــده و پويــا، نيــاز بــه يــک رويکرد 
اســتراتژيک ســطح بااليــی دارد کــه شــامل يــک اســتراتژی امنيتی گســترده، 
ــه  ــت از برنام ــاًل مشــترک و حماي ــت کام ــع ريســک، حاکمي ــت جام مديري
مؤثــر اســت. ابزارهــای مشــارکتی و شــبکه های اشــتراکی امــکان همــکاری 

ــد. ــی را دارن ــی عمليات بيشــتر ســازمانی و کارآي

هوشمند شهر  پیشنهادی  مدل  با  اطاعات  ملی  شبکه  رابطه   -4-6
      ازآنجايی کــه تحقــق شــبکه ملــی اطالعــات به عنــوان زيرســاخت ارتباطی 
ــی،  ــی و ضرورت هــای مل ــر رويکردهــای جهان ــا ب فضــای مجــازی کشــور بن
ــا نيازهــای کشــور،  ــق ب ــه خدمــات زيرســاختی پيشــرفته و مطاب ماننــد ارائ
ــالمی و  ــی - اس ــگ ايران ــت از فرهن ــادی، صيان ــای اقتص ــدی از مزاي بهره من
ــی و  ــدات امنيت ــر تهدي ــران در براب ــات کارب ــات و ارتباط ــت از اطالع حفاظ
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ــه منظــور  ــز ب ــم خصوصــی، الزامــی اســت، تحقــق شــهر هوشــمند ني حري
فراهــم نمــودن زيرســاخت ارتباطــی در شــهرها کــه شــامل ارتباطــات امــن 
ــترک  ــه و مش ــات يکپارچ ــه خدم ــهری و ارائ ــای ش ــی در ورتيکال ه فيزيک

ــت اســت.  ــز اهمي ــز حائ ــا ني ــن ورتيکال  ه ــن اي بي
     بــرای برقــراری امنيــت و مديريــت ورتيکال هــا و ارائــه خدمــات پايــه ای 
ــهروندان،  ــه ش ــوا ب ــات محت ــه خدم ــن ارائ ــا و همچني ــن آن ه ــترک بي مش
راهکارهــای پلتفرمــی و زيرســاختی ارتبــاط موردنياز اســت. مدل پيشــنهادی، 
بــه اليــه ای شــبکه ملــی اطالعــات از زاويــه ديگــری ولــی بــا نــگاه پلتفرمــی 
ــاد  ــا در ايج ــوه پلتفرم ه ــای بالق ــتفاده از مزيت ه ــدف آن، اس ــرد. ه می نگ

شــهر هوشــمند مبتنــی بــر ســازه-های شــبکه ملــی اطالعــات اســت.
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   در ايــن گــزارش، هوشمندســازی شــهرها بــا نــگاه بــه الزامــات حاکميتــی 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــات و ب ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــند الزام ــر س ــی ب مبتن
ظرفيت هــای پلتفرمــی در قالــب يــک مــدل مفهومــی ارائــه و تشــريح گرديد. 
ســاختار شــهر هوشــمند پيشــنهادی، بــا عنــوان »شــهر هوشــمند بــه مثابــه 
پلتفــرم«، متشــکل از پلتفرم هايــی در 9 بعــِد دولــت، مراقبت هــای بهداشــتی، 
ســاختمان، تحــرک، زيرســاخت، فنــاوری، انــرژی، شــهروند و آمــوزِش 
هوشــمند بــه مثابــه پلتفــرم اســت کــه ورتيکال هــای يــک شــهر هوشــمند را 
ــر زيرســاخت های ارتباطــی  ــی ب ــا، مبتن ــن ورتيکال ه ــد. اي تشــکيل می دهن
متشــکل از راهکارهــای پلتفرمــی هســتند کــه حاکميــت وظيفــه کنتــرل، 

نظــارت و مديريــت آن را خواهــد داشــت. 
    راهکارهــای شــهر ايمــن )iSCP( بــه صــورت پلتفــرم مديريــت بحــران و 
 )iSIM( تقويــت امنيــت غيرنظامــی، مديريــت هوشــمند اطالعــات امنيتــی
در قالــب پلتفــرم يکپارچه ســازی و تحليــل داده هــا بــرای کمــک بــه 
ــی  ــات جغرافياي ــتم اطالع ــک، سيس ــای بيومتري ــا، راهکاره تصميم گيری ه
ــر نقشــه  ــی ب ــات مبتن ــرای مشــاهده، اشــتراک و پرســش از اطالع )GIS( ب
ــرای درک عاليــق و نيازهــای شــهروندان و و ابزارهــای اجتماعــی )CRM( ب
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شخصی ســازی خدمــات، از جملــه ايــن راهکارهــا هســتند. ايــن راهکارهــای 
ــهر  ــه ای در ش ــات پاي ــا و خدم ــکل گيری ورتيکال ه ــای ش ــی، زيربن پلتفرم
هوشــمند هســتند کــه خــود بــا رويکــرد پلتفرمــی بــرای ايجــاد رفــاه و امنيت 
شــهروندان و تطبيــق عملکــرد دولــت و حاکميــت بــا تحــول شــهرها صــورت 
می گيــرد. در پايــان مــدل مفهومــی پيشــنهادی، بــا رويکــرد شــهر هوشــمند 
بــه مثابــه پلتفــرم ارائــه و مؤلفه هــای تشــکيل دهنده آن بــه تفصيــل معرفــی 

گرديد.
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