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مقدمه
اینترنتعدیبنسلوآواتارهادنیای،(دیجیتالی)مجازیزندگیبافیزیکیجهانپیوندمتاورس•

.استبعدیسه

مندهوششهرهایحوزهدرمتاورسآیندهتوسعهاستراتژیکگیریهایجهتترینمهمازیکی•

.باشدمیدیجیتالدوقلوهایومتاورسبامرتبطفناوریهایبستربر

یمجازفضاییکتاشودمیطراحیایبگونهمتاورسدروندرمجازیفضایدرمتاورسشهر•

وءاشیاازوسیعیطیفویکدیگربابتوانندآنهاوآوردبوجودشهروندانبرایمشترک

.باشندداشتهتعاملبعدیسهبصورتواقعیدنیایباودیگرمجازیهایمحیط

پسسوشودمیپرداختههوشمندشهربامرتبطهایفناوریجایگاهبهابتداوبینارایندر•

گرفتخواهدقراربررسیمورآندرمتاورسجایگاه
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مقدمه

بامرتبطفناوریهایبستربرهوشمندشهرهایمتاورس،آیندهبرایهاجهتترینمهمازیکی•

.استدیجیتالدوقلوهایومتاورس

کنند،نمینگاهاستآنالینآنچهبهفقطافرادآندرکهاستفراگیرمجازیدنیاییکمتاورس•

امانجفیزیکیدنیایدرکههاییفعالیتازبسیاریدرشرکتبرایمجازیصورتبهبلکه

.دارندتعاملمسافرت،حتیوخریدکالس،درشرکتمعاشرت،ماننددهند،می

یکمتاورسفناوریشهرها،ازبرخیبرای.است"استراتژیوجدیدمرحله"درفناوریاین•

تبیینحالدروکنندمیارزیابیراآنفعالطوربهدیگربرخیکهحالیدراست،معمولیفناوری

.باشندمیآنبکارگیریبرایاستراتژی
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مقدمه

ندمانکارهاییبهمحدودراآناغلب،شودیمصحبتمتاورسمورددرهنگامی•

هایواقعیتبعدی،سهایرایانهبازیهایدور،راهازکارجلسات،برگزاری

وگیرندمینظردرآنهاامثالوهاچینبالکدرس،کالسهایها،NFT،مجازی

.اننددمیبعیدراشودشهرهاتحولابزارتواندمیفناوریایناینکهبهباور

مندهوشفضاهایمورددرفناوریاینپتانسیلازمیتوان،استحالیدراین•

متصلهمبهشکلیبهدنمیتوانهوشمندفضاهایآنکهکرد،صحبتمتاورسی

.هنددارائهبزرگمقیاسدرهوشمندمکانهایوشهرهاازجدیدتعاریفوشوند
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مقدمه

همینباندیافتگسترشهوشمندشهرهایبهبعداکهالکترونیکیشهرهایالبته•

اشیاءرنتاینتبهممتصلزیرساختازاستفادهباوروزفناوریهایهمگراییتفکر

.شدهاندایجادحدودیتاجهانبزرگشهرهایدرپیشسالهااز

ادزیهوشمندشهرهایمورددرالبتهوهوشمندهایساختمانوهاخانهمورددرما•

هایفضاوهاساختمانشهرها،شاهدنزدیکآیندهدراینکهباورلذا،ایمشنیده

هرهایشدربشرزندگیآیندهساختنبرایهوشمندزیرساختبامتاورسعصر

.ایمنگرفتهجدیهنوزراباشیممتاورسی
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تاریخچه شهرهای الکترونیک در ایران
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!شهرهای الکترونیک کل کشور
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روستاییICTده هزار دفتر -های الکترونیکی روستاه
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بسیاری از شهرهای جهان در حال کاوش فناوری متاورس هستند؟

ازجنوبی،هکردرسئولوسنگاپورکالیفرنیا،درمونیکاسانتاعربی،متحدهاماراتدردبی•

فناوریچگونهکهباشندمیموضوعاینبررسیحالدرکههستندشهرهاییجمله

زایشافباعثوکندتقویتراکاروبخشد،کسببهبودراشهریخدماتتواندمیمتاورس

.شودمردمبیشترمشارکتواشتغال

یکسالههمیندرولیزدنمیحرفیمتاورسیشهرمورددرکسیگذشتهسالتا•

امراینکهنگرانندبرخیوگرفتهصورتشهریمدیرانمیاندرآناززیادیهایصحبت

.بگذاردسرپشتراآنهاهایپروژهوقبلیهایایدهازبسیاریزودخیلیبتواند
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متاورس دبی، امارات متحده عربی
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تجربه دبی، امارات متحده عربی
آنهدفکهکرداعالمراخودمتاورساستراتژیگذشتهماهچنددبی•

مرکزکی"و"متاورسجهانبرتراقتصاددهازیکی"بهدبیشهرتبدیل

.است"متاورژنجامعهبرایجهانی

یدجدشرکتهایجذبنوآوری،تقویتهدفباهمچنیناستراتژیاین•

برایWeb3فناوریازاستفادهومتاورس،آموزشازحمایتدبی،به

.استدولتیجدیدکاریمدلهایایجاد

دنیایدر(معاوضهغیرقابلتوکنهای)NFTپلتفرماولیندبیمتاورس•

نای.استشدهساختهدبیواقعینقشهاساسبرکهاستمتاورس

یبسیاروملکدیجیتالیفروشوخرید،NFTمبادلهبرایبستریپلتفرم

.میشودمحسوبدیگرکارکردهای
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امارات متحد عربی–دبی 
وجودتربرشهرهایبینکمیفاصلهحاضرحالدرکهحالیدر.استجریاندرجهانیشهرهایمیاندرمتاورسبرتریبراینبردی•

.دارداختصاصدبیبهبرترجایگاهدارد،

.شودبدیلتچینبالکدرجهانیوایمنطقهبزرگهابیکبهسنگاپورومیامیکناردرتااستتالشدرکهاستسالیچنددبی•

ازبیشایجادومتاورسیمرتبطشرکت1000جذبشاملکهاستکردهاعالمراخودمتاورسبلندپروازانهاستراتژیدبیاخیرا•

.است2030سالتابخشایندرجدیدشغل40000

ریگذاسرمایههایصندوقازایفزایندهتعدادمیزبانشهراینوشداندازیراهدبیدراخیراًمتاورسجدیددهندهشتابیک•

.استفعالچینبالکخطرپذیر

Iomobگذارسرمایهجملهازمتاورس،درگذاریسرمایه• Cypher Capital.

VARAراهاندازیباکهبوددولتیاولینVARAدبیمجازیداراییهایمقرراتتنظیمسازمان،2022سالمیماهدر• MetaHQخود

.شدمتاورسدنیایوارد،Sandboxدر
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سنگاپور
اولینازیکیسنگاپورکرد،اندازیراه2014سالدررامجازیسنگاپورکهزمانی•

.پذیرفترادیجیتالدوقلوهایکهبود(شهریهایایالتیا)شهرها

واهطلبیجاهچشمگیرمجموعهدلیلبهزیادیحدتادبیموقعیتکهحالیدر•

رادومجایگاهاولینایندرسنگاپوراست،متاورسدردولتخودهایفعالیت

.کردکسب

فعالیتهایپیشبردبرایخصوصیبخشفعالیتهایدلیلبهعمدتاًرتبهبندیاین•

.استغربوشرقزدنپلباسنگاپورازمتافورس

Vizzioخانهسنگاپور• Technologies،ازچشمگیرمجموعهایباشرکتیاست

کهگیردمیکاربهراخوداختراعثبتفناوریزیراآسهآن،منطقهدردولتیمشتریان

برایمصنوعیهوشوماهوارهایفناوریازمیسازدقادررادیجیتالدوقلوهای

.کننداستفادهواقعیفوقالعادهشهریدوقلوهایایجاد
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سنگاپور
NGCخطرپذیرصندوقاخیراً،• Venturesبرایرادالریمیلیون۱۰۰صندوقیکسنگاپور،درمستقر

.کرداعالمجهانیومحلیmetaverseاستارتآپهایدرسرمایهگذاری

MبرندازمتاورسهتلنسخهیکسنگاپوردرمستقرMillenniumهایاستراحتگاهوهاهتل• Social

.کردنداعالمراDecentralandدرخود

ازتعدادی.استدادهقرارفهرستایندرراسنگاپورکهنیستخصوصیبخشفعالیتتنهااکنون•

.شوندمیعملواردنیزسنگاپورانگیزشگفتهایدانشگاه

اولینخانهاستممکنبود،GWEIاجالسمیزبانتازگیبهکهسنگاپور،اجتماعیعلومدانشگاه•

حال،همیندراست،شدهدادهاختصاصمتاورسبهکهباشدآزمایشگاهیوجهاندرهایدورهمجموعه

.استشدهبازیواردجدیداختصاصیبرنامهیکباتازگیبهنیزسنگاپورمدیریتدانشگاه
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تجربه شهر سئول کره جنوبی
شروعبرایمتاورسفرمپلتیکایجاد"برایراخودقصد2۰2۱سالاواخردرسئولشهرکالندولت•

Metaverseسالهپنجاصلیطرحازبخشیعنوانبه"جدیدمفهومباعمومیخدماتارائه Seoul

Promotionکرداعالم.

ازود،خشهریمدیریتحوزههایهمهبرایوجهیفرااکوسیستمیک»پلتفرماینکهکردبیانشهراین•

.«کردخواهدایجادشهریخدماتوآموزشیگردشگری،فرهنگی،اقتصادی،جمله

درتاشودمیبرگزارمتاورسدردیگررویدادهایوسئولفانوسجشنواره2۰23سالازمثال،عنوانبه•

.باشنددسترسدرجهانسراسر

جملهزااجتماعی،آسیبپذیرانبرایخدماتتوسعهبرایپلتفرماینازکهکرداعالمهمچنینشهراین•

ههایحوزهمهبهرافرمپلتاینوکردخواهداستفادهمعلولیت،دارایافرادبرایراحتیوایمنیمحتوای

.دهدافزایشراکاراییتادادخواهدگسترششهریمدیریت
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شهرداری سئول 

Metaverseاندازیراهسئولشهردار،2۰2۱سالنوامبردر• Seoulطلبیجاهیککرد،اعالمرا

.شهردرزندگیتغییربرایمتاورسهایفناوریازاستفادهدرجهانیرهبریبرایسالهده

بهرسیدگیبرایآواتارمقاماتباراحتیبهبتوانندشهروندان"کهبوداینهدف2۰23سالتا•

رسیدگیشهرداریدفاتربهمراجعهبافقطحاضرحالدرکهمدنیهایمشاورهوشکایات

".کنندمالقاتشود،می

دیرانمباشهروندانتعاملبرایهمهجانبهودیجیتالمجازی،راههایمعرفیبرتنهانهپروژهاین•

برایمسیرهاییارائهحتیوخصوصیبخشازحمایتدنبالبهبلکهدارد،تمرکزشهری

.استخارجیهاوکرهایهابرایمجازیگردشگری
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سنگاپور

منافعبرایمتاورسازاستفادهبرایراساله5ایبرنامهشانگهای،2۰2۱سالپایاندر•

.کرداعالمخصوصیوعمومی

صنعترشدبرایراخودبلندپروازیکهکرداعالمدولتگذشتههفتهاین،برعالوه•

سطحدرپیشروشرکت۱۰کهحالیدردالرمیلیارد52به2۰25سالتامحلیمتاورس

.کرداعالمکند،میاضافهمحلیاکوسیستمبهرادیگرجدیدمتاورسشرکت۱۰۰وجهانی

متاورستوسعهازحمایتبرایدالریمیلیارد۱.5جدیدصندوقیکاعالمباخبراین•

.بودهمراه

19
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سعههای متاورسی توسعه یافته یا در حال توچندین نمونه از پروژه
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سعههای متاورسی توسعه یافته یا در حال توچندین نمونه از پروژه
طراحیجانبههمهومشترکمجازیفضاییکاین.استکردهکاربهشروع2003سالازکهاستمجازیدنیاییکدومزندگی:دومزندگی•

.باشندداشتهتعاملواقعیدنیایومجازیهایمحیطواشیاازوسیعیطیفویکدیگرباتوانندمیافرادآندرکهاستشده

•VR Chat :VR ChatهایهدستازاستفادهبامجازیمحیطیکدردهدمیاجازهکاربرانبهکهاستاجتماعیپلتفرمیکVRیکدیگربا

عاشرتمآنهادروکنندکاوشآندرمی توانندکاربرانکهاستمجازیمحیط هایوجهان هاازوسیعیطیفشاملاین.باشندداشتهتعامل

.کنند

راکاشتبهایجاد،راجانبههمههایمحیطومحتوادهدمیامکانکاربرانبهکهاستمجازیدنیایپلتفرمیکسانسار:Sansarسانسار•

قابلندارند،VRهدستکهکسانیجملهازکاربران،ازایگستردهطیفبرایکهاستشدهطراحیایگونهبه.کنندتجربهوبگذارند

.باشددسترسی

•OASIS :The OASISیایدنیکعنوانبهاین.استکلینارنستاثر«آمادهیکبازیکن»رمانمحلکهاستخیالیفراتواریشهریک

.کنندشرکتتجربیاتوهافعالیتازایگستردهطیفدرتوانندمیافرادآندرکهشودمیتوصیفگستردهمجازی

•Project Sansar :Project SansarتوسطحاضرحالدرکهاستمتاورسپلتفرمیکLinden Lab،خالقانSecond Life،توسعهحالدر

Secondازترتعاملیوفراگیرترپلتفرمیکاین.است Lifeشودمنتشرنزدیکآیندهدررودمیانتظارواستشدهطراحی.
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اولین استادیوم فوتبال جهان در داخل متاورس

رینبزرگتازیکیمنچسترسیتی،•

وسانگلیباشگاهیفوتبالنامهای

،برترلیگقهرمانیعنوانمدافع

تواقعیکارشناسانکمکباظاهراً

ساختحالدرسونی،(VR)مجازی

درجهانفوتبالاستادیوماولین

.استمتاورسداخل
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The First Stadium In The Metaverse

23



/61

مدل سازی شهرهای آینده بر مبنای فناوری متاورس

طلبانهجاههایبرنامهکهشهرهاییکهآوردخواهدبوجودراشرایطیآیندهدرمتاورس•

.کننداستفادهمختلفهایروشبهفناوریاینازبتوانندنیزدارندکمتری

تاسشهروندانبااطالعاتگذاشتناشتراکبهبرایآسانراههایداشتنمتاورساهمیت•

درصبخصوباشد،داشتهزیادیکاربردهایتواندمیشددادهنشانکرناگیریهمهدرکه

.استافتادهاتفاقاینعمومیبهداشتبحرانمورددراطالعرسانیحوزه

ومیشودتعاملیترحتیشهریاطالعاتشهرها،توسطمتاورسسویبهحرکتبا•

ربهتنهاییکاربرانبنابراینآید،میبوجودمردمدربیشتریشخصیسازیاحساس

.کننددریافتراآنمیتوانند
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چرا موضوع شهر هوشمند در بستر متاورس مهم است؟

ندتوانمیهوشمندشهرهایبستردرآیندهوگسترشحالدرموجود،فناوریهایتجمیع•

.بگذاردبشرزندگیدرراتاثیربیشترینوشوندظاهر

زدهرهگدیجیتالاقتصادواجتماعیهایشبکهمجازی،فضایباراخودزندگیجدیدنسل•

.کردخواهددیکتهرامجازیوفیزیکیزندگیترکیبزمانگذرواست،
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چرا موضوع شهر هوشمند در بستر متاورس مهم است
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های نوین چیست؟بزرگترین چالش انسان در مواجه با فناوری

درنوینهایفناوریتاثیروتحوالتازناشیتغییرمقیاسازاطالعیبیانسان،چالشزرگترینب•

!استآنتاثیرگذاریمختلفابعاد

برایرایبالزمآمادگیونشودبزرگتحولاینتاثیربینیپیشقبلازکهاستآنجدیخطر•

.باشدنداشتهوجودآنبامواجهومندیبهره

درآیندهسال20درنوینهایفناوریتوسعهوگسترشاساسبرتحولیکهباشیمداشتهتوجه•

خواهدبیشتراستآمدهبوجودآنازقبلسال300درکهتحوالتیازکهافتادخواهداتفاقجهان

.بود

بود؟هدنخواشهروندانوشهرهابرایمشکلیمتاورسبامرتبطفناوریهایازاطالعیبیآیا•
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های نوینجایگاه اقتصاد جهان در حوزه فناوری
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اقتصاد جهان در یک نگاه
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2023بخشی ایاالت متحده در سال انداز اقتصاد چشم 
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2023پیش بینی هزینه های جهانی فناوری اطالعات 

گارتنرتخمینمیزندکههزینههایجهانی•

تریلیون4.6به2۰23فناوریاطالعاتدرسال

خواهدرسیدکهجهشی2۰23دالردرسال

2۰22درصدینسبتبههزینههایسال5.۱

.است

ندهدستهبندیهاییکهدرتخمینگارتنرگنجا•

:شدهاند،اجزایسنتیفناوریاطالعاتهستند

خدماتارتباطی،خدماتفناوریاطالعات،

.دستگاهها،نرمافزارهاوسیستمهایمرکزداده
31
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2026تا 2016گذاری شهرهای هوشمند جهان بین سالهای سرمایه

32

• The total value 

of the global 

smart city 

market 

projected to 

exceed 2.5 

trillion by 2025

• Collaborative 

industry –

government, 

citizens, 

private sector 
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در مواجه با فناوریهای نوین چه باید بکنیم؟
ردهافناوریاینتاثیرندهیماجازهوکنیمآمادهجدیدشرایطبرایراخودمان!بپذیریمآنراباید•

منفییرتاثمازیستنجمعیوخالقیتهمدوستی،مهربانی،شادی،اخالقی،انسانی،بارزهایمشخصه

.بگذارد

الزممادگیآگذشتهخوبهنجارهایوتجربیاتها،سنتحفظانسانی،هایمشخصهحفظبابتوانیمباید•

تهداشنوینهایفناوریگسترشازناشیتحوالتسرعتباهمراهراسختشرایطاینازگذربرای

.باشیم

StableیاOpenAIشرکتChatGPTشماآیا• Diffusionراتحولیچههافناوریاینشناسید؟میرا

!عظیمبسیارآورد؟خواهندبوجود

.اشندبمیمتاورسمانندنوینهایفناویکاربردهادهازیکیوباشندمیتحولحالدرهوشمندشهرهای•

33
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ChatGPTچیست؟
جدیدترینازیکی،OpenAIشرکتChatGPTمصنوعیهوشباتچت•

ابکهمیشودمحسوبمصنوعیهوشفناوریعرصهدربشردستاوردهای

شهایپرسبهدقیقترپاسخهایارائهجهتانسانطبیعیزبانبهتردرک

.گرددتلقیAIدرانقالبیمثابهبهمیتواندشدهمطرح

ادهدکهاست-ماشینییادگیریمدلیکیا-ترانسفورماتوریکاین•

.کندمیدرکوپردازشراطبیعیزبانمتنمانندمتوالیهای

مهبهنورونهایازوکندمیعملانسانمغزشبیهبسیارباتچتاین•

رادادههادرموجودالگوهایمیتوانندکهمیکنداستفادهپیوسته

.کنندپیشبینیدهد،رخآیندهدربایدکهآنچهمورددروکنندشناسایی

34

آیا هوش مصنوعی

می تواند از انسان

نیز از نظر هوشی

و عملکرد فراتر 

باشد؟
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https://chat.openai.com/chat

35

می تواند بدون دخالت انسان ChatGPTچت بات

در طی چند ثانیه یک مقاله  را در رابطه با هر 

ه از موضوعی بنویسد و در نتیجه امکان استفاد

.ربات برای تقلب نیز فراهم می گردد

ابتدا باید ChatGPTبرای دسترسی به ربات

حساب کاربری OpenAIوب سایت شرکتدر

فن در این مرحله، ایمیل و شماره  تل. ایجاد کنید

همچنین از شما . شما نیز درخواست می شود

خواسته می شود تا دلیل اصلی خود را برای 

.بیان کنیدOpenAIاستفاده از خدمات
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Stable Diffusion تبدیل متن به تصویرچیست؟

36

مدل های هوش مصنوعی 

ویرتصبرای تبدیل متن به 

Dall-E2  ازOpenAI

امالً بهترین گزینه و رقیب ک

رایگان

Stable Diffusion
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!های نوین را خوب بشناسیمباید فناوری
هوشمندشهریکدررانوینهایفناوریاگر•

بکارتدرسوبشناسیمخوبمتاورسبرمبتنی

آموزشی،هایحوزهدرآنکاربردهایبگیریم،

مالکیت،حسخصوصی،حریماقتصادی،

مهارت،ارتقاءمشاغل،ایجادزمان،مدیریت

یگردازبسیاریواجتماعیارتباطاتوسالمتی

واهدخموثرماتفرحوکارزندگی،بامرتبطامور

.بود
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های نوین هستیم؟آیا مجبور به استفاده از فناوری

قبللنسزندگیروشادامهبهایعالقهآنها!هستیممواجهدیجیتالنسلباامروزه!بلی•

!استتحولوتغییرحالدرجهان!ندارندراخود

بزارهایاافزاری،نرمکنندهتولیدهایشرکتبهکهشدخواهیممجبورماآیندهدرطرفیاز•

امروزکههمانگونهکنیم،اعتمادمجازیحقیقتوبالکچینافزوده،واقعیتمصنوعی،هوش

ابزاریکعنوانبهراهمراهگوشیکهسامسونگواپلهایشرکتوگوگلفیسبوک،به

!ایمکردهاعتماداندگذاشتهاختیارماندرهمراهرایانهوارتباطی

ردزیادیگذاریهایسرمایهواستمطرحمتاورسصحبتجهانتمامدرتقریباامروزه•

!نداردوجودآنازملموسیآثارهنوزکهاستحالیدرایناست،انجامحال
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؟های نوین چیستخطرناکترین مشکل انسان با فناوری
موقعبهودرستونشناسیمدرستآنراکهاستآنفناوری،آیندهباانسانمشکلخطرناکترین•

!کنیمایجادتاخیرآنازمندیبهرهدروبودهآنامنیتنگرانهموارهونگیریمبکارآنرا

رنظدرآنراهایچالشوهافرصتشویم،نوینهایفناوریرودنبالهفقطشناختبدوناگر•

خودبالدنبهراماهوشمندیدلیلبهکهشدخواهیمماشینیاجراءازایمهرهبهتبدیلنگیریم

!بردخواهد

آنازانتظارموردخروجیوبدهیمآنبهورودییککهنیستآلگاریتمانسانکهشودتوجه•

!استالگاریتمیکفناوریاماباشیم،داشته

عملانانسازکاراترمواردازبسیاریدرکهسازندمیماشینینهایتدرنوینهایفناوری•

!همینداندمییکوصفر!فهمدنمیانسانیت!ندارداخالق!نداردروحاماکندمی

39
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های نوین چیست؟خطرناکترین مشکل انسان با فناوری

.نیستجایگزینیقابلانسانخالقیتوظرفیتکهندانیم•

.ندارنداستراتژیتعیینوراهبریتوانایینیزهوشمندماشینکهندانیم•

همزمانیم،کنمیاستفادهوایمکردهتولیدموجودمشکالتحلبرایرافناوریماکهندانیم•

براییحتوآنهابرایهایحلراهوکنیممیشناسایینیزراهافناوریاینجدیدمشکالت

.کنیممیپیداآنقدیمیمشکالتحل

.کندمیکمکانسانبهفقط،نداردهدایتتواناییفناوریکهندانیم•

اشیمنبمتاورسشناختوهوشمندشهرفکربهامروزاگرکهندانیم•

!استدیرفردا
40
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ذهن انسان بصورت خطی رشد می کند و فناوری بصورت نمایی

.کندمیپیداگسترشوتوسعهنماییبصورتوشودنمیمتوقفجاییدرفناوریکهبدانیم•

.کندمییداپتوسعهورشدخطیبصورتدارد،فکریوفیزیکیمحدودیتانسانکهبدانیم•

41

بصورتخطی•

یارفکرکردنبس

!خطرناکاست
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ترین ارزش یک شهر هوشمند چیست؟مهم

اطالعاتودادههابهکهآنهایینزدیک،آیندهدر:دادهجواب•

راجهانبلکهاقتصاد،تنهانهدارنددسترسیبهتریوبیشتر

وونآمازفیسبوک،گوگل،امروزهمچنانکه).کردخواهندکنترل

!(دارنددستدرراجهاناقتصادکنترل...

اورسمتبرمبتنیهوشمندشهریکارزشترینمهمبنابراین•

هایبخشسایروشهروندانهایدادهازاستفادهوتوزیعتولید،

!استشهر

.کرددخواهتولیدرادادهبیشترینبعدیسهفضایدرمتاورس•

42
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ارزش مهم یک شهر هوشمند در چیست؟

مفیدوبهروزکهاطالعاتیودادههوشمندشهریکدر•

هریشمسئولینومردماختیاردرمناسبزماندرباشد،

ولیدتبهوشودشهروندانزندگیراحتیمنجرگیرد،قرار

ویاقتصادارتقاءدرکهگرددمنجرخدماتیومحصوالت

.تاسارزشمندباشدداشتهنقششهردراشتغالایجاد
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!ستارزش داده بیشتر از ارزش نفت، یک کاالی استراتژیک ا

بداءدادهارزشمندترینسرمایهامروزوآیندهبشراستکهم•

.تواندیکشهرهوشمندباشدآنمی

نفتجدید=فناوریداده•

حفاظتازانرژی=حفاظتازداده•

اقتصادنفتوبیشتر=اقتصادداده•

چهارمراکهبسترتحولانقالبصنعتیارزشاینترنتاشیاء•

.بوجودآوردهاستبهتولید،جمعآوریوپردازشدادهاست
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!های سنتی امکانپذیر نیستها با استفاده از فناوریاداره شهر

شهرهای•

سنتی •

پاسخگوی

ده نیاز آین

!نیستند
46
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!های سنتی امکانپذیر نیستزندگی فردا با استفاده از فناوری

لوازم•

سنتی •

ی پاسخگو

نیاز 

آینده 

!نیستند
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میالدی2023پیش بینی تحوالت فناوری برای سال 
Virtual)مجازیواقعیت• Reality)مصنوعیهوشباهمرا(Artificial Intelligence)عالیآموزشدر

دجدیایآیندهبسویراهادانشگاهوبودخواهدعالیآموزشفناوریهایگسترشدرجایگاهباالترین

.کنندمیهدایت

تاداشتدخواهنجدیدیتغییراتنوینفناوریهایبکارگیریبادورکاریاساسبرکاریفیزیکیفضاهای•

.رسیدجدیدنرمالوضعیکبه

درذاریگسرمایهبهتمایلنیزترکوچکهایشرکتگرفت،خواهدقرارتوجهموردبیشترسایبریامنیت•

.کردخواهندپیدابیشترراخودهادادهحفظبرایدادهامنیتحوزه

Data)دادهعلمگرایشهایویافتهتوسعهدادهبرمبتنیکارهایوکسبهایمدل• Science)آنالیزو

Data)داده Analytics)گرفتخواهندقرارتوجهموردبیشتر.

...واقعیوزماندرمصنوعیهوشالگو،تشخیصحرکات،وگفتارتشخیصزبان،پردازشماشین،بینایی•
48
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HYPERAUTOMATION

هایپراتوماسیونشاملافزایش•

اتوماسیونفرآیندهایکسبوکار

زنجیرههایتولید،جریانکار،)

یبامعرف(فرآیندهایبازاریابیوغیره

یادگیریماشینی،AIهوشمصنوعی

ML واتوماسیونفرآیندرباتیکRPA 

.است NLPوپردازشزبانطبیعی
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مراحل پیاده سازی ایجاد شهر متاورس
راهنقشهودقیقاستراتژیانداز،چشممشخص،هدفداشتن•

.داردمعناییچهسازمانتانوشمابرایواقعافضایاساختمانمکان،باهمراهمتاورسیشهربدانید•

ردمودرمردمکنیدفکردارد،وجودمردمبرایمختلفیتعاریفهنوزموجودمختلفهایفناوریبهتوجهبا•

.کنندمیفکرچگونهمتاورسیشهرمعنای

بعدیافزایشیهایپروژهبرایبگیرید،نتیجهآنازوبسازیدبتوانیدکهکنیدشروعکوچکهایپروژهاز•

.باشیدداشتهریزیبرنامه

رایبعملکردکلیدیشاخصهایبهصورتایندربرسید،نهاییهدفبهمیخواهیدکهکنیدفکرهمچنین•

.باشیدداشتهبرآوردآنرامقداروکنیدفکرهوشمندزیرساختهایسرمایهبازگشتوموفقیت

ویتامنبه.کنیداستفادهفناوریآخرینازکنید،میخودنوآوریبرایریزیبرنامهبهشروعکههنگامی•

.کنیدریزیبرنامهوکنیدفکرهاپلتفرموهابرنامهازاستفادهنحوه

باشیدداشتهنظردررادیجیتالدوقلویومتصلاشیاءاینترنتبامدلایجاد•
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مراحل پیاده سازی ایجاد شهر متاورس
فنیزیرساختساختن•

,AIمانندمتاورسشهرنیازموردفناوریهایسایروابریمحاسباتباهمراهرا6Gو5Gارتباطیژیرساخت• VR, MR, MLرابالکچینو

.دهیدقرارتوجهمورد

بزرگصویرتدرکوتحلیلوتجزیهبرایرامصنوعیهوشتاکنیدادغامهمباراساختاربدونوساختاریافتهآزادفرمدادههایمختلف،منابع•

.دهیدآموزشوتوسعه

مختلفهایبخشوسازمانهاازهایدادهتجمیع•

.یدکنفعالخصوصیودولتیبخشدرراخودشرکایوباشیدداشتهاکوسیستمقدرتازاستفادهبرایهمکارانازایشبکهایجاد•

شهروندانوشهریمدیرانکردنفعال•

شهروندانفرهنگیسازیآماده•

هرشمنبرایچیزیچهوچرا»اینکهمانندسؤاالتیبهوباشیدداشتهتوجهشهروندانوکارمنداننیازهایبهاست،مهمسازیفرهنگ•

.دهیدپاسخ«داردمتاورس

.شودایجادمتاورسیشهرشهروندانیاخودکارمندانبهدادنآگاهیبرایتواندمیکهکنیدفکرایپیشگیرانهاطالعاتبه•

.کنیدفکرهاهزینهوتاخیرهاهشدارها،اطالعات،به•
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شهر متاورسی چیست؟
وشدهتقویتفیزیکیواقعیتهمگراییباکهاستجمعیمجازیاشتراکیفضاییکمتاورس•

اینترنتوافزودهواقعیتمجازی،جهانهایتماممجموعشاملفیزیکی،پایدارمجازیفضای

.استشدهایجاد

یککهاستشدهطراحیایگونهبهاست،متاورسدروندرمجازیشهریکمتاورسشهر•

ازیوسیعطیفویکدیگربابتوانندافرادآندرکهباشدجانبههمهومشترکمجازیفضای

.باشندداشتهتعاملواقعیدنیایومجازیهایمحیطواشیاء

یاد،باشنواقعیدنیایشهرهایشبیهکهشوندطراحیایگونهبهاستممکنمتاورسشهرهای•

لفیمختاهدافبرایاستممکنآنها.باشندتخیلیوالعادهخارقکامالًهایخالقیتاستممکن

.شونداستفادهکاروسرگرمیآموزش،کردن،اجتماعیجملهاز
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شهر متاورسی
منابعابوتحلیلوتجزیهجمعآوری،راشهریدادههابتواندکهاستهوشمندیزیرساختبهنیازآینده،هوشمندمتاورسیشهرایجادبرای•

تاکاروبکسهایبنگاهشهری،سازمانهایشهروند،یکنیازهابتواندکهشودایجاد«آگاه»دیجیتالیدوقلوییکتاکندترکیبمختلف

.کندکمکدارندکهمختلفیاهدافبهرسیدنبرایراآنهاوکردهپیشبینیراشهریمسئولین

ملگیجکهدارددیگرمختلفخدماتوماشینیادگیریمصنوعی،هوشانرژیبهبستگیشهرپایداریمتاورسی،شهریکدرحقیقتدر•

Digitalدیجیتالی،دوقلویهوشمندزیرساختهستهدر Twins،دارندقرار.

وانرژییشبکههاارتباطات،هوایی،راههایخیابانها،مانندبخشهاهمهازترکیبیبلکهنیست،چیزیکتنهامتاورسیهوشمندزیرساخت•

.استوابستهغیرهوآب

شهریماتخدسایروهوشمندنقلوحملهایسیستمآلودگی،کاهشانرژی،وگرمایشترافیک،سازیبهینهبهبتواندبایدمتاورسیشهر•

.کندکمک

شدهانجامهوشمندشهرهایدرآنچهمانندای،نقطهحلراهعنوانبهاغلب-داردوجودخدماتاینازمختلفیانواعمتاورسیشهرهایدر•

.یافتخواهندتوسعهخدماتایناست

موجودالیدیجیتخدماتشاملشهر،کاملکهاستنیازدیجیتالیدوقلوییک"پویاموجود"یکبهمتاورسشهریکبهشدنتبدیلبرای•

.کندپذیرامکانهوشمندخودروهایحتیوشهروندانکارمندان،مردم،برایراآیندهو
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بخشی از مزایای شهرهای فراجهانی متاورسی
طیفیبرابستریوکنندجمعهمدورنوآورانهوجدیدروشهایبارامردموبخشیدهبهبودراشهریخدماتکهدارندراپتانسیلاینفراجهانیشهرهای•

.کنندفراهمشهرهادرراتجربیاتوفعالیتهاازوسیعی

بهتواندمیکهد،باشنداشتهتعاملیکدیگربامجازیمحیطیکدرتاکنندفراهمافرادبرایرابستریتوانندمیمتاورسشهرهای:اجتماعیارتباطافزایش•

.باشدارزشمندند،کمیدشواربرایشانراواقعیدنیایدرمشارکتکههستندهاییمعلولیتداراییاکنندمیزندگیافتادهدورمناطقدرکهکسانیبرایویژه

.اجتماعیهایفعالیت

میرامکانااینافرادبهوگیرندقراراستفادهموردآموزشویادگیریبرایبستریعنوانبهتوانندمیمتاورسیشهرهای:آموزشیوآموزشیهایفرصت•

.آورنددستبهمجازیمحیطیکدرراجدیدیدانشوهامهارتتادهند

مردمازیعتریوسطیفبرایتواناییهایشانیافیزیکیموقعیتبهتوجهبدونراخاصیمکانهایوتجاربمیتوانندمتاورسیشهرهای:دسترسیافزایش•

.کننددسترستردر

.کرداستفادهیفیزیکسفربهنیازکاهشوکاراییبالقوهافزایشهمکاری،ودورراهازکارتسهیلبرایتوانمیرامتاورسیشهرهای:یافتهبهبودوریبهره•

امکانفیزیکیدنیایدراستممکنکهدهندارائهراهمهجانبهوتعاملیسرگرمیتجربیاتازوسیعیطیفتوانندمیمتاورسشهرهای:پیشرفتهسرگرمی•

.نباشدپذیر
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بخشی از مزایای شهرهای فراجهانی متاورسی
اینقطهحلراهعنوانبهاغلبکهداردوجودمتاورسیشهرهایدرخدماتاینازمختلفیانواع•

.شوندمیگرفتهنظردر

حملایهسیستمازمندیبهرهآلودگی،کاهشانرژی،وگرمایشکنترلترافیک،سازیبهینهبه•

هرهایشفضایدرکهکنیدفکرخودروهوشمندپارکمثلکاربردیکبهفقطیاهوشمندنقلو

مانزمیزانچهتافضاسازیبعدیسهابزارهایوشودمیحلراحتیبهمتاورسفناوریبابزرگ

.کنندمیجوییصرفهرایگانپارکینگیکیافتنبرایراشما

آنهابهبهتریخدماتوباشدداشتهشهروندانبابهتریتعاملمیتواندمتاورسبرمبتنیشهر•

مدیریتمحورمردمنوآوریهایدایرهای،اقتصادمانندمختلفشهرینوآوریهایودهدارائه

.کندممکنراتقاضا
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های مورد نیاز شهر متاورسیزیرساخت
وشهروندانهبجانبههمهوغنیایتجربهارائهبرایهمچنینومجازیمحیطعملکردوعملکردازپشتیبانیبرایمتاورسشهریکزیرساختکلی،طوربه•

شهرملکردعوعملیاتازپشتیبانیبرایکهشودمیاطالقمنابعیوهافناوریها،سیستمبهمتاورسیشهرزیرساخت.استشدهطراحیشهریمدیران

:ازعبارتندشوندیافتمتاورسیشهریکدراستممکنکهزیرساختیعناصرازنمونهچند.باشندمیضروری

:مجازیواقعیتنرمافزاروسختافزار• VRهدستهایطریقازفعالومعموالًمتاورسیشهرهایVRتجربهایکههستنددسترسیقابلدیگردستگاههاییا

.میدهندقرارکاربراناختیاردررافراگیرکامالًمجازی

شاملاستنممکاین.دارندنیازمجازیمحیطعملکردوهادادهانتقالازپشتیبانیبرایقویشبکهزیرساختیکبهمتاورسشهرهای:شبکهزیرساخت•

.باشدمرتبطفناوریهایسایروسرورهاپرسرعت،اینترنتبهاتصال

ینهمچنوهاسازهسایرومناظرها،ساختمانمانندمجازیهایداراییازایگستردهطیفشاملاستممکنمتاورسشهرهای:مجازیمحتوایوهادارایی•

.باشندتعاملیعناصرومجازیاشیاء

مختلفمنابعوقمناطبهدسترسیوکاربرانهویتمدیریتبرایهاییسیستمشاملاستممکنمتاورسشهرهای:دسترسیوهویتمدیریتهایسیستم•

.باشندمجازیمحیطدر

مدیریتبرایهاییسیستمهمچنینومجازیخدماتوکاالهاخریدبرایپرداختهایسیستمشاملاستممکنمتاورسشهرهای:پرداختهایسیستم•

.باشدمالیهایتراکنشسایرومجازیارز
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بعضی از فناوریهای ایجاد متاورس
غوطهوریکامل.محیطکامالمصنوعی (VR):واقعیتمجازی•

درمحیطمجازی

اشیاءمجازیرویمحیطدنیایواقعی (AR):واقعیتافزوده•

یتشدهدنیایواقعیبااشیاءدیجیتالیتقو.پوشاندهشدهاند

.است

.محیطمجازیهمراهبادنیایواقعی (MR):واقعیتترکیبی•

.یدهمبادنیایواقعیوهمبامحیطمجازیتعاملداشتهباش

ترکیبیازهمه Metaverse / (XR):واقعیتتوسعهیافته•

.مواردفوق
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بخشی از مزایا و معایب شهرهای متاورسی

چندین مزیت بالقوه •

افزایشارتباطاجتماعی•

فرصتهایآموزشیوآموزشی•

افزایشدسترسی•

بهرهوریبهبودیافته•

سرگرمیپیشرفته•
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بالقوهمعایب•

فناوریبهوابستگی•

محدودفیزیکیتعامل•

خصوصیحریمفقدان•

هزینه•

آوراعتیادرفتار•
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی
اپیدتحققدیجیتالدوقلوهایمتاورس،ازاستفادهبامجازیهوشمندشهرهای•

.کنندمی

ازاستفادهاست،مجازیوواقعیدنیایازترکیبیچندگانهجهانکهآنجاییاز•

ربشدتبهاشیاءاینترنتودیجیتالدوقلوهایبزرگ،هایدادهمصنوعی،هوش

.کردخواهدایفاانتقالایندربیشترینقشنتیجهدروشدخواهدتکیهآن

توسطاخیرگزارش.استمتاورسسازندهاجزایازیکیدیجیتالدوقلوفناوری•

Grand View Researchدیجیتالدوقلویبازارمیرودانتظارکهمیدهدنشان

.برسددالرمیلیارد86.۰9به2۰28سالتا

،اورسمتدیجیتالدنیایدرسیستمیاشییکمجازینمایشدیجیتال،دوقلوهای•

یریگتصمیمبهکمکبرایماشینیادگیریوشبیهسازیبیدرنگ،دادههایاز

.کندمیاستفاده
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی

ونیستجدیدیموضوعشهرهادیجیتالیدوقلوی•

زابخشیعنوانبه(ضعیففناوریباالبته)سالهاست

.استشدهانجامهوشمندشهرهایطرحهای

د،رشبهروابزارهایومتاورس،بهعالقهانفجارحال،اینبا•

لهبومصنوعیهوشبعدی،سهتجسمچین،بالکجملهاز

VR/ARبههوشمندشهرهایبرایرافرصتبزرگترین

تغییربرایدیجیتالدوقلوهایازواقعاًتامیآوردوجود

.کننداستفادهشهریزیرساختهایوزندگی
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی
سگرهایحبلکهمیکند،ایجادراواقعیتتکرارتنهانهدیجیتالدوقلویفناوریدیگر،عبارتبه•

.کنندارسالفیزیکیدنیایبادیجیتالمحیطهمگامسازیبارابالدرنگاطالعاتمیتوانندآن

یعمومفضاهایوهاساختمانها،جادهسازیشبیهطریقازدیجیتالدوقلوهایمثال،عنوانبه•

کنندیزیربرنامهبهتررانقلوحملهایسیستمتاکنندکمکشهریریزانبرنامهبهتوانندمی

.دهندهشدارمشکوکمشکالتسایروآلودگیسطوحمورددرساکنانبهو

حضوربدونتوانندمیشهروندانکهاستمعنیاینبهمتاورسشهریکبهشدنتبدیل•

.برسانندپایانبهراخودمعامالتوکنندبازدیددولتیاداراتازآنجادرفیزیکی

وانرژیبازیافتهوشمندبهطورمصنوعیهوشمانندمتاورسدررفتهکاربهفنآوریهای•

.میکنندمدیریترافاضالب
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی

ر،پایدارتایآیندهسمتبهماموریتبهبخشیدنسرعتبهتواندمیاینهمه،ازمهمتر•

.کندکمکجهانیاولویتیک

یپایدارازتنهانههوشمندشهرهایکربن،انتشارکاهشوآمدهاورفتکردنکوتاهبا•

.بخشندمیبهبوددرصد3۰تا۱۰رازندگیکیفیتبلکهکنند،میحمایت

مثالسنگاپور.دارندوجودشهرهاکلدربعدیسهدیجیتالدوقلوهایحاضر،حالدر•

قادرراسیاستگذارانتاکردایجادشهرازدیجیتالیکپییککشوراینزیرااستخوبی

.دهندکاهشراایگلخانهگازهایانتشاروکنندبررسیراآیندهسناریوهایتاسازد
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی
وسعهتبهکمکطریقازهوشمندشهریریزیبرنامهبهتوجهیقابلطوربهتواندمیمتاورسدردیجیتالدوقلوفناوریاستقرار•

.کندکمکشهروندانزندگیکلیکیفیتافزایشواکولوژیکیردپایکاهشاقتصادی،

جمعیتازدرصد6۰حدودملل،سازمانگزارشطبق.استشدهشناختههوشمندشهرتوسعهستونعنوانبهاشیااینترنتفناوری•

طریقاز.کندمیحیاتیدیگریزمانهرازبیشرامنابعمدیریتامراین.کردخواهندزندگیشهرهادر2۰3۰سالتازمینکره

.کنندبرآوردهکارآمدروشیبهرااقامتنیازهایتابودخواهندقادرشهرهامتاورس،واشیااینترنتفناوریاستقرار

بودندخواهقادرفرداشهرهایمتاورس،واشیااینترنتفناوریگستردهاستقراروهوشمندشهرشیوههایازهوشمندانهاستفادهبا•

.کنندبرآوردهکارآمدومؤثرروشیبهراخودساکنانخواستههای

وشمندههایحلراهایجادبرایآلایدهترکیبیکهکندمیپشتیبانیبزرگهایدادهومختلفهایآوریفناتصالازاشیااینترنت•

قادرراورسمتاتواندمیاشیااینترنت.نامندمیتکنولوژیدوقلورامتاورسواشیااینترنتحاضرحالدرکارشناسانازبرخی.است

اینترنتیهادستگاهبرایبعدیسهکاربریرابطیکعنوانبههمچنینمتاورسمقابل،در.کندواقعیدنیایباتعاملوتحلیلبه

رامحرکهاییومیکندفراهمARبرنامههایبرایراموقعیتیآگاهیوزمینهاشیاءاینترنتدیگر،عبارتبه.کردخواهدعملاشیا

.میکندفراهممیکنند،برقرارارتباطفیزیکیدنیایبامجازیودیجیتالحوزهدرکهچیزهاییبرای

66https://www.biznesstransform.com/virtual-smart-cities-using-metaverse-digital-twins/
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دوقلوهای دیجیتال و شهرهای متاورسی
تریبزرگنقششکبدوناست،شدهگرفتهکاربههوشمندشهرهایساختدرشدتبهحاضرحالدرمصنوعیهوشکهآنجاییاز•

نیازوردمدیجیتالیهایمحیطتکتکدستینیمهصورتبهماهردهندگانتوسعهگذشته،در.کردخواهدایفافراجهانیشهرهایدر

دارند،مناسبیبرخوردکهاجسامیمانندپیچیدهجزئیاتباپیچیدهمدلهایاکنون،.کردندمیایجادراسازوساختهایمدلبرای

.میشوندایجادانسانازکمیبسیارورودیبامصنوعیهوشازاستفادهبا

انجامراتلفیمخهایفعالیتوباشندداشتهتعاملآنهاباکنند،اشغالرادیجیتالفضاهایتوانندمیکاربراندیجیتال،محیطیکدر•

دیرمقاموثرطوربهمیتواندمصنوعیهوشدارند،نیازدادهزیادیبسیارمقادیرپردازشبههوشمندشهرهایکهآنجاییاز.دهند

دهوشمنشهرفناوریهایبهسوخترسانیبراینیازموردمقرونبهصرفهراهحلهایوپیشبینیهاتولیدبرایرادادههااززیادی

.کنددستهبندی

.استپیشگاممتاورسابتکاراتدراخیراًدبی،2۰5۰سالتاصفرخالصانتشاربهرسیدنبرایعربیمتحدهاماراتهدفباهمراه•

اندازمچشدارد،برمیمنطقهدربزرگمتاورسهابیکبهشدنتبدیلبرایتوجهیقابلهایگامعربیمتحدهاماراتکهآنجاییاز•

.بودخواهدبازگشاییبرایانگیزهیجانامکانیکهوشمندشهرهایدرفناوریاستقراراین
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بندیجمع

ویننهایفناوریتوسعهوتاثیرگسترشتحتجهاندرحاکمیتوآیندهنسل•

اردشوبسیارامروزانسانبرایآندرکوتصورکهیافتخواهدجدیدیشکل

!است

تواندبکهایجامعههروشدخواهدبنانوینهایفناوریبستربراقتصادیتحول•

!شددخواهثروتمندنمایداستفادهخوبدادهازوکندتوزیعدادهکند،تولیدداده

درنوینهایفناوریکاربردهایازمندیبهرهوتوسعهبسترهوشمندشهرهای•

!استهوشمندوخودکارصورتبهدیجیتالنسلشهروندانبهخدماتارائه
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بندیجمع

وهرهاشآن،کاربردهایونوینهایفناوریکیفیوکمیتوسعهوگسترشاساسبر•

!استتغییرحالدرمداومطوربهوسرعتبهشهروندانروزمرهزندگی

ربشزندگیواردطوالنیزمانطولدروآرامیبهوداشتهوجودفناوریگذشتهدر•

یکدرکوتاهزمانیکطولدراخیرهایفناوریکیفیوکمیگسترشامابود،شده

.استکردهقافلگیرراهمهدلیلهمینبهواستآمدهبوجودبزرگمقیاس

ظرفیتهایبرعالوهفناوریهرمقاله،ایندرشدهمطرحنکاتتمامیوجودبا•

ابزارهایصحیحمدیریتوداردنیزمعایبیمیدهد،قرارمااختیاردرکهجدیدی

.استضروریمعایبرساندنحداقلبهومزایارساندنحداکثربهبرایجدید
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بندیجمع
با،هوشمندشهرهایازاستقبالدرآسیاییواروپاییشهرهایکنونتا•

سیاربخودآمریکاییهمتایانازمتاورس،ویژهبهو،چینبالکبهتوجه

.باشندمیجلوتر

APACمنطقهوخاورمیانهازاندبودهاولیهپیشتازکهشهرهایی•

.هستند

مندهوشهاینداریممشکلیانسانیمنابعنظرازشهرازبرخیبزودی•

میانایندراماشد،خواهندمتاورسقطارسوارآمریکاییواروپایی

.کردنگاهشرقسمتبهتحسینباباید

ایراندرفنینظرازمتاورسوهوشمندشهرهایایجادبسترآیا•

انسانیمنابعنظراز!بخواهیمکهشرطیبهبلی،جواباست؟امکانپذیر

ودانشازاستفادهبدونتواننمیراپروژهاینامانداریم،مشکلی
.بردپیشبهجهانکشورهایسایرافزارینرموافزاریسختامکانات
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بندیجمع
بعدیهسفضایدرکلیمفهمیتواندمینیزمتاورسنقشاست،بودهتوجهموردبعدیدوفضایدروکلیمفهومیهوشمندشهرهمچنانکه•

یستمسزیردربعدیسهفضاهااینازیکهر.داردقرارتعاملدرواقعیومجازیبصورتدیگرمختلففضاهایباکه.شودگرفتهنظردر

.گیرندبردرراشهریخدماتمختلفبلوکهایکهباشندداشتهتوانندمیمختلفیمولفههایوشاخصهادارایخود

..کندیمپیدامعنیبعدیسهفضایدهندهتوسعهفناوریهایسایرومجازیواقعیتمفاهیمبامتاورسبرمبتنیشهرهایکلیحالتدر•

.میگیردقراراستفادهموردشهراطالعاتودادههامدیریتشهر،سرویسدهیوخدماتیسیستمهایدرسازیبعدیسهفناوریاین•

حوزهدرویژهبهومختلفبخشهایدرفناوریارتقاءوخالقیت،نوآوریبهوابستهشدتبهمتاورسبرمبتنیهوشمندشهرهایتوسعهی

.استمناسبباندپهنایوارتباطیسیستمهای

افزاریسختعواملبهحداقلبایدمتاورسهایفناوریبکارگیریبرمبتنیهوشمندشهریکبهدستیابیازاطمینانبرایبنابراین•

رسیدستشهرهادرمحلیمتمرکزغیروابریمتمرکزسازیذخیرهابزارهایوایرایانهومحاسباتیسیستمهایپردازشقدرتارتباطی،

.باشدداشتهوجود

گیهماهنوریزیبرنامهامکان.شودمیشهروندانوشهریمدیرانبهترانسانیارتباطاتسببمتاورسخانوادههایفناوریبکارگیری•

.خشدبمیارتقاراشهرخدماتکیفیتسالمتوبهایمنیمسئولینوشهرمختلفزیرساختهایبهرهبردارانشهری،مدیریتبینآسان
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