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 کاربرد اینترنت اشیا در شهر هوشمند

 مقدمه

یک پالت فرم جهانی برای  1کند و از طریق شبکه جهان گستریماینترنت، کامپیوترها را در سراسر جهان به هم متصل 

ها در زمینه فناوری اطالعات باعث سرعت یشرفتپی اخیر هاسالکند. در یمسازی، اشتراک منابع و ارائه خدمات ایجاد ذخیره

ای، های مبتنی بر وب متعددی مانند وب معنایی، پردازش شبکهیتکنولوژبخشیدن به توسعه جهان مجازی شده است. از طرفی 

همکاری  یای را نه تنها به یک پالت فرم تحقیقاتی/ خدماتی، بلکه به یک فضاگرا و محاسبات ابری دنیای شبکهپردازش سرویس

 ی مجازی مختلف تبدیل کرده است.هاسازمانو  هاانجمنو ارتباطات جهانی با جوامع، 

قم خواهند های دیجیتال را ریفناوربسیاری دانشمندان بر این باورند که توسعه محاسبات پوشیدنی و تعبیه شده انقالب آینده در 

را در پی خواهد  هاسازمانای از اطالعات مفید برای افراد و دهی، امنیت، راحتی و طیف گستروربهرهزد، و افزایش سالمت، 

 رشد قابل توجهی خواهد داشت. 2122، اینترنت اشیاء تا سال  2112در ماه می سال   2داشت. طبق گزارشات مرکز تحقیقاتی پو

را کوین اشتون  "اینترنت اشیاء"طالح میالدی آغاز شد، اما اص ۰1فناوری اینترنت اشیاء از اوایل دهه  که فعالیت در حوزه ینبا ا

صورت خالصه اینترنت و ارتباطات است. بهاطالعات اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری  ارائه کرد. اینترنت 1۰۰۰در سال 

ی، طارتباهای اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبکه

باشد، که در یمها  IoTدرصد اتصاالت اینترنت بین   21طبق گفته گارتنر بیش از  .گردداعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می

بیلیون دستگاه برسد.  01به  2121شود تا سال یمبینی بیلیون تخمین زده شد و  پیش 12بیش از  هانتعداد آ 2111سال 

بیلیون دالر در  24به  2112بیلیون دالر در سال  1از کمتر از  IoTدهی ارزش بازار نودهای آدرس(، 1همچنین مطابق شکل )

  .رسدیم 2122سال 

 

 
 IoT. ارزش تجاری 1شکل 
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 تجهیزات شبکه حسگر، های های ارتباطات بی سیم، شبکهیفناور، 0های تعبیه شده از قبیل شناسایی خودکار رادیویییفناور

 WoTبر اساس اینترنت اشیاء ایجاد شده است.  2دهد. وب اشیاءیمرا شکل  فناوری اینترنت اشیاءمحرک، و شبکه  شده، تعبیه

کند. بر یمکار  RFIDی هوشمند و فناوری هاتلفنهای سنسور و یفناوری اینترنتی، هاپروتکلهایی نظیر یتکنولوژبر اساس 

توانند با یم IoTهای مختلف یزممکان،  RFIDهای سریع در ارتباطات سیار، شبکه های حسگر بی سیم و یشرفتپاساس 

 ، هر زمان و به هر شکل یکپارچه شوند.مکانهر در یکدیگر 

 ساده باهدف هوشمند شهرهایباشد. ء، ایجاد و توسعه خدمات در شهرهای هوشمند میاینترنت اشیایکی از حوزه های کاربرد 

 دماتخ بابت شهرها این ساکنان که هاییهزینه در جوییصرفه البته و شهروندان زندگی رفاهی سطح بهبود و ارتباطات کردن

 هازیرساخت با فناوری ترکیب. هستند دیجیتال عصر بعدی بزرگ هدف شهرها. هستند شدنساخته حال در کنند،می پرداخت

 هرش یک طریق از فرآیند این باشد، داشته هاانسان زندگی در ماندگاری حضور اشیا اینترنت تا است شده باعث هاسرویس و

 همچون هاییحوزه در اشیا اینترنت گسترده حضور از برآیندی مفهوم این.پیوست خواهد تحقق به کامل طوربه هوشمند

 .و سایر خدمات شهری است( برق و آب) انرژی توزیع و تولید ونقل،حمل

 میمفهو این. باشد داشته اختیار در معنادار شکلی به را هاآن ارائه و هاداده مؤثر آوریجمع توانایی که است شهری هوشمند، شهر

. آورد وجود به رفتنمی هاآن تصور که را جدیدتری خدمات و شده درآمدها سطح افزایش به منجر درنهایت تواندمی که است

 مصرف کاهش منظوربه شهری خدمات ارائه سازیبهینه و موجود روند افزایش برای که فناورانه هایحلراه بر هوشمند شهر یک

 دگانبازدیدکنن میان تعامل کهطوریبه شهروندان با مؤثر و فعاالنه مشارکتی هایفرصت و ابزار ارائه همچنین و هاهزینه و منابع

 . دارد تأکید کند، پیدا افزایش وکارهاکسب و

 یزن شدهپرداخت هایهزینه در جوییصرفه باعث همچنین شهروندان، برای هاقابلیت یکسری تسهیل کنار در هوشمند شهرهای

 دالر میلیون 24 به نزدیک آب هوشمند کنتورهای فناوری کارگیریبه واسطهبه بارسلونا، در: »است کرده اعالم سیسکو. شوندمی

 در دالر میلیارد 02 جنوبی، کره کشور در چون این شهر در واقع دون، سونگ شهرستان در. «است دادهرخ ساالنه جوییصرفه

 رژیان مصرف میانگین. است سیسکو شرکت طرح این فناوری شریک. است شده گذاریسرمایه هکتار 1211 مساحت به زمینی

 مشاهده دهیم، قرار مقایسه مورد کنندنمی استفاده هوشمندی فناوری گونههیچ از که مشابه شهرهای با اگر را شهر این آب و

 عملیاتی و جانبی هایهزینه همچنین. است شده جوییصرفه آب و انرژی مصرف در درصد 01 به نزدیک شهر این در که کنیممی

 مهه ندارد، وجود سیمی گونههیچ: »است گفته رابطه این در منون. است پیداکرده کاهش محسوسی طرز به سازیساختمان در

 تقالان زیرزمین به پنوماتیک فرآیند یک طریق از هازباله همه ندارد، وجود زباله حمل کامیون گونههیچ. دارند قرار زیرزمین در

 .«را دارند مدرسه معلمان با کردن صحبت توانایی دور راه از ارتباط یک طریق از والدین ها،خانه در. شوندمی داده

 این رایب کند،می استفاده دارند قرار آن در هاموش که مکانی تعیین برای هابینیپیش و هاتحلیل از شیکاگو دیگری نمونه در

 ارشد مدیر شنک تام. دهندمی قرار نظارت و بازرسی مورد را هستند هاموش جذب مترسد که ایزباله هایسطل هاآن منظور

 نترلک در درصد بیست به نزدیک است شده موفق راهکار این از استفاده با شهر: »است گفته بارهدراین شیکاگو در اطالعات

 .«باشد قبل از کارآمدتر هاموش
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 عبارتند از: ارایه قابل خدمات طراحی و توسعه شهرهای هوشمند، حوزه در اشیا اینترنت کابردهای توسعه راستای در

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه مدیریت و سنجش هوشمند مصرف انرژی  -1

  مدیریت مصرف برق 

i. های مسکونی و اداری ها و ساختمانمحیط 

 سنجش برخط میزان مصرف برق هر مشترک   .1

 صورت از راه دور  امکان ارسال اعالن مصرف برق به مشترک به .2

های سازی هزینههای بهینه مصرف با در نظر گرفتن بهینهامکان ارسال اعالن زمان .0

 مشترکان

مناطق مسکونی به تفکیک منطقه مسکونی یا  تحلیل برخط میزان مصرف برق .2

 مجموع آن 

تحلیل و سنجش برخط تغییرات ناگهانی مصرف و ابسته به شرایط محیطی محل  .2

 سکونت 

ii. ها و ... (ها، پارکهای عمومی )خیابانمحیط 

های عمومی با توجه به شرایط جوی )آب و اعمال زمان مناسب روشنایی محیط .1

 و شب(  هوا(، و شرایط محیطی )روز

  مدیریت مصرف آب 

i. های مسکونی و اداریها و ساختمانمحیط 

 مدیریت مصرف مشترکین مسکونی  .1

 سنجش برخط میزان مصرف آب هر مشترک .2

 امکان ارسال اعالن مصرف به مشترک به صورت از راه دور  .0

 امکان ارسال اعالن نشت آب در ساعات غیر از اقامت در محل مسکونی  .2

تحلیل برخط میزان مصرف مناطق مسکونی به تفکیک منطقه مسکونی یا مجموع  .2

 آن 

ii. ها و ...( ها، پارکهای عمومی )خیابانمحیط 

 ها آب در شبکه های انتقال و توزیع شهری سنجش نشت آب یا شکستگی لوله .1

 ها و میزان آب مورد نیاز تحلیل برخط و مستمر میزان رطوبت خاک در پارک .2

 رف گاز مدیریت مص 

i. های مسکونی و اداریها و ساختمانمحیط 

 مدیریت مصرف مشترکین مسکونی  .1

 سنجش برخط میزان مصرف گاز هر مشترک   .2

 امکان ارسال اعالن مصرف به مشترک به صورت از راه دور   .0

تحلیل برخط میزان مصرف مناطق مسکونی به تفکیک منطقه مسکونی یا مجموع  .2

 آن
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ii. ها و ...( ، پارکهاهای عمومی )خیابانمحیط 

 سنجش نشت گاز در شبکه های انتقال و توزیع شهری  .1

 تحلیل و سنجش برخط کیفیت آب شرب در منابع آب شهری  .2

 

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه ایمنی شهری -4

 صورت طراحی و ایجاد زیرساخت اطفاء حریق هوشمند در مراکز آتش نشانی با قابلیت شناسایی حریق به

های عمومی های مسکونی و اداری )در صورت نیاز شهروند(، فضای سبز و سایر محیطبالدرنگ در محیط

 شهری 

 های مسکونی و اداری )در صورت نیاز صورت بالدرنگ در محیطامکان ارسال و اعالن نشت گاز به

گاز یا های عمومی شهری مجاور خطوط شبکة گازرسانی به مرکز پایش نشت شهروند(، و در محیط

 های آتش نشانی ایستگاه

 تحلیل و سنجش برخط کیفیت آب شرب در منابع آب شهری 

 ایهای صوتی، آلودگی هوا و سایر گازهای گلخانهسنجش برخط آالیندگی محیط شهری شامل آالینده 

 ها، ها، دریاچهامکان سنجش میزان بارش و تغییرات آب و هوایی به همراه سنجش سطح آب در رودخانه

 بینی زودهنگام وقوع سیالب.  های آب مجاور شهر جهت شناسایی و پیشبریزها و مسیلآ

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه گردشگری هوشمند  -3

  خدمات هوشمند به گردشگران 

i. های گردشگری یا تورهای گردشگری )بازدید از بندی و تعیین مسیرهای مناسب محلزمان

 ، مراکز تفریحی( به صورت برخط. هامراکز تاریخی و موزه

ii. ها یا مراکز تفریحی با در نظر گرفتن ذائقه و عالئق ترین رستوراناتصال گردشگران به نزدیک

 شخصی گردشگران. 

 مدیریـت ابنیه تاریخی و فرهنگی 

i.  تحلیل و سنجش برخط وضعیت ابنیه تاریخی 

ii.  یافتن چینش مناسب سنجش نحوه مراجعه و بازدید گردشگران از مراکز تاریخی جهت

 نمایش اجزاء برای جذب بیشتر گردشگر 

iii.  ایجاد کسب و کارهای متناسب با سنجش هوشمند عالئق گردشگران بازدید کننده در کنار

 مرکز تاریخی.   

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه سالمت  -2

   تحلیل و پایش از راه دور وضعیت بیماران 

  دوران بارداری و پس از دوران بارداریپایش وضعیت مادر و جنین در 

 پایش مسیر حرکتی و وضعیت جسمی کهنساالن و بیماران قلبی به صورت برخط 
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 های برخط اعالن هشدار شرایط محیطی محلی برای بیماران خاص  سامانه 

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه مدیریت پسماند  -5

 آوری زباله و پسماندجمعها در ظروف سنجش میزان حجم جاری زباله 

 سازی مسیر و زمان حرکت(های حمل زباله )بهینهمدیریت هوشمند ماشین 

  انرژی سبز کسب شده حاصل از تفکیک و فراوری فاضالب شهری 

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه مدیریت حمل و نقل هوشمند شهری  -6

 ی شهری از مبدا سفر یا پیش از رسیدن به هاهای شهری )رزرواسیون و تخصیص پارکینگپارکینگ

 مقصد(

 های راهنمایی، تخلفات و سوانح رانندگی، تخمین مدت زمان سفر و مسیریابی مدیریت ترافیک )چراغ

 بهینه سفرهای شهری(

 ریزی سفرهای درون و برون شهری )هواپیما، قطار، اتوبوس، مترو(برنامه 

 یا مراکز کرایه اتوموبیل سازی لجستیک در پایانه های مسافری بهینه 

 

 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه حفاظت زیست محیط شهری -7

 های هوای سالم در فضای سبز و متغیرهای تابعه )شمارش برخط تعداد درختان( برآورد شاخص 

 ها و فضای سبز شهری در برابر رویدادهای طبیعی و انسانی )تخریب،ها، جنگلمدیریت حفاظت از پارک 

 آتش سوزی، شکستی(

 ها و آبریزهای شهریتحلیل میزان آالیندگی آب در رودخانه 

 ها ها و کارگاهتحلیل آالیندگی کارخانه 
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