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 شهرهای پیشرفته با فناوری های نوین 

در دنیای امروزی، زندگی همه افراد در   نوین های فناوری با جهان  شهرهای هوشمندترین

اقصی نقاط جهان را تغییر داده است. ورود تکنولوژی در شهرهای مختلف باعث شده که  

 .های زندگی افراد را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار گیردتمام جنبه

تر با محیط زیست  در حال حاضر زندگی روزمره ما از لحاظ کیفیت، کارآمدتر و سازگار

های روزمره برای افراد  در شهرها باعث شده تا فعالیت نوین های فناوری. شده است

 .تر شودآسان 

تواند کیفیت زندگی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. زندگی اکثر مردم در  همین امر می

 .نقاط مختلف جهان در حال هوشمندتر شدن است 

تر انجام شدن فزایش کیفیت زندگی و سریعاز طرفی، هوشمند شدن شهرها باعث ا

معیار اصلی نظیر: اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، سبک   6های روزمره در فعالیت

 .شود زندگی، مدیریت اداری و شهروندان می

که تحت نظر مرکز استراتژی   (CIMI) با توجه به ویرایش شاخص شهرهای پویا

معیار اصلی زندگی    6مند دنیا از لحاظ انجام شده، شهرهای هوش (CGS) سازیجهانی

 .اندتقریبا در یک حد بوده

 با هوشمندترین شهرهای جهان از لحاظ فناوری های نوین آشنا شویم 

 توسعه فناوری های نوین در هنگ کنگ  •

کنگ، روند رو به رشدی داشته است. شاید برایتان جالب در هنگ نوین هایفناوری توسعه 

های مختلف زندگی  شهر از برنامه تکنولوژی در تمام بخشباشد که بدانید که این 

 .شهروندانش استفاده کرده است

ها نظیر: حمل و نقل،  های مختلف فناوری تشکیل شده که تمام جنبهاین برنامه از قسمت

 .زیست، مردم، دولت و اقتصاد را تحت پوشش خود داردزندگی، محیط
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مره و ایجاد یک شهر سبز برای رفاه بیشتر افراد های روز این برنامه با هدف تسهیل فعالیت

های نوین استفاده شده های این برنامه از تکنولوژیدر نظر گرفته شده است. در تمام قسمت

 .که افراد در زندگی شخصی و اجتماعی خود تجربه خواهند کرد

های  شیها با گو فای رایگان در همه نقاط جهت پرداخت هزینههایی نظیر: ارائه وایطرح

هوشمند و سیستم سالمت پیشرفته برای افراد ناتوان یا سالمند از جمله این موارد به شمار  

 .رودمی

 توانند با اپلیکیشنسیستم حمل و نقل هوشمند از جمله این برنامه بوده که مردم می

KHeMobility مند شونداز تمامی خدمات شهری بهره. 

 توسعه فناوری های نوین در اوسلو •

  ترین شهرهای جهان در ردهبندی پیشرفتهاوسلو، پایتخت کشور نروژ بوده که از لحاظ رتبه

نگ قرار دارد. البته این شهر در حال حرکت به سمت کتری از هنگپایین

 .های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استدر تمام جنبه نوین هایفناوری توسعه 

در نقشه تکنولوژی اوسلو آمده که این شهر باید به یک شهر هوشمند محیط زیست و متصل  

 .به شبکه اینترنت جهانی جهت ارتقای کیفیت زندگی تبدیل شود

هایی که در این برنامه به آن اشاره شده، اینترنت اشیاء است. این ترین فناوریاز مهم 

های فناورانه به  افزار، حسگر و سایر ویژگیتکنولوژی جهت اتصال وسایل دارای نرم

 .اینترنت کاربرد دارد

ر  ها به راحتی ارتباط برقرار کرد. اوسلو از این قابلیت دتوان با سایر دستگاهبدین طریق می

 .کندهای مهم مدیریت شهری )مدیریت پسماند، حمل و نقل و مدیریت آب( استفاده میبخش
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 توسعه فناوری های نوین در لندن  •

ترین شهر جهان را به خود اختصاص داده است. لندن، پایتخت انگلستان بوده که لقب شلوغ

یست قرار در صدر ل نوین هایفناوری به همین خاطر، طبیعی است که از لحاظ توسعه 

 .گیرد

های مختلف نظیر:  نقشه تکنولوژی لندن شامل شبکه کامال فیبری بوده که قادر است بخش

 .قطعه از مبلمان شهری را به همدیگر متصل نماید 80ها و های مترو، جادهتونل

برنامه تکنولوژی این شهر به نحوی بوده که قادر به نشان دادن بهترین و بدترین پهنای باند  

 .اط مختلف شهر به شهروندان استاز نق

توان تمرکز بر انرژی پاک، کاهش انتشار کربن و  از جمله اقدامات دیگر در این زمینه می

 .حمل و نقل هوشمند اشاره نمود

 توسعه فناوری های نوین در دبی  •

در دبی به حدی زیاد بوده که این شهر را از یک منطقه بیابانی به   نوین هایفناوری توسعه 

 .ندترین شهر جهان تبدیل کرده استهوشم 

های توانند با استفاده از کارتای است که افراد میخدمات هوشمند در این شهر به گونه

های حمل و نقل عمومی را به راحتی پرداخت  ، هزینهNFC با اتصال به Nol هوشمند

 .نمایند

کند تا تمام می این امکان را برای شهروندان فراهم Dubai Now استفاده از اپلیکیشن

های زندگی شهری نظیر: درمان، آموزش، مسکن و حمل و نقل را در کمترین زمان  هزینه

 .ممکن پرداخت نمایند

، امکان اجاره Ekar و  Udrive سرویس هوشمند اجاره خودرو از طریق اپلیکیشن

 .کنددردسر خودرو را برای افراد فراهم میبی
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 م های نوین در آمسترداتوسعه فناوری •

  هوشمند زندگی در نوین هایفناوری آمستردام، یکی از شهرهای اروپایی است که از

های ترین اینترنت در اتحادیه اروپا و دادهکند. برخورداری از پرسرعتاستفاده می شهری

های برنامه هوشمند این شهر جهت ارتقای  منبع باز در بخش حمل و نقل از مهمترین ویژگی

 .زندگی شهروندانش است

و  توانند از وضعیت ترافیکی های منبع باز در سیستم حمل و نقل میافراد از طریق داده

، طرح شهر هوشمند  2009مسیرهای ورودی و خروجی به شهر باخبر شوند. از سال 

ها،  های مختلفی نظیر: نظافت رودخانهآغاز شد که شامل توسعه برنامه (ASC) آمستردام

 .ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان استمدیریت شبکه راه

 های نوین در بارسلونا توسعه فناوری  •

نظیر آن یخی بوده که تیم فوتبال، مراکز گردشگری و غذاهای بیبارسلونا، شهری تار 

معروف است. در حال حاضر، این شهر تاریخی به هوشمندترین شهر جهان تبدیل شده  

 .است

بد نیست بدانید که بارسلونا، اولین شهر اروپایی بود که به سیستم هوشمند بشری روی آورد.  

های مختلف به ویژه در بخش مدیریت پسماند  بخشاین شهر از تکنولوژی اینترنت اشیاء در 

 .کنداستفاده می

های خیابان، سیستم هشداردهنده بالیای های دیگری در سطح شهر نظیر: چراغاز تکنولوژی

های پست هوشمند استفاده شده که بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تاثیر  طبیعی و صندوق

 .زیادی گذاشته است

 ن در نیویورک های نویتوسعه فناوری  •

  هایفناوری ترینترین شهرهای هوشمند در جهان بوده که از پیشرفتهنیویورک از معروف

 .کنددر زندگی شهری استفاده می نوین
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توان به سیستم نورپردازی هوشمند،  های به کار رفته در این شهر میاز مهمترین تکنولوژی

های تمیز  های تجدیدپذیر و چالش مربوط به محلهسیستم مدیریت پسماند هوشمند، انرژی

 .اشاره نمود

سازی در این شهر مجهز به سیستم فشرده (BigBelly) ناگفته نماند که سیستم زباله هوشمند

 .کندگیری میسیم بوده که میزان زباله را در هر سطل اندازهاله و سنسورهای بیزب 

 کالم آخر 

در شهرهای هوشمند در مقیاسی بزرگ، رخ داده است. بسیاری از   نوین هایفناوری توسعه 

 .شهرها، تجربه زندگی هوشمند را ندارند و در حال حرکت به سمت آن هستند

یات شهرهای پیشرفته در زندگی هوشمند استفاده کرده و رفاه توانند از تجرب این شهرها می

 .بیشتری را برای مردم خود ایجاد نمایند

 


