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رشد روزافزون جمعیت، شهرهای امروزی را با چالش های جدیدی 
با روش های پیشین، قابل حل نیستند. برای  مواجه ساخته است که 
مقابله با این چالش ها به چارچوبی متشکل از راهکارهای هوشمند، امن 

شهر هوشمند: ضرورت یا انتخاب؟
و پایدار نیازمندیم که امکان مدیریت یکپارچه بخش های جدا از هم 
را فراهم سازد. شهرهای هوشمند با استفاده از فناوري هاي اطالعات، 

ارتباطات و رایانش هوشمند، چارچوب موردنیاز را ایجاد می کنند. 
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افزایش مصرف انرژی

خدمات هوشمند با استفاده از راهکارهای فرینه فناور

شهری،  مدیریت  فزاینده  چالش های  به  پاسخ  در  فناور  فرینه 
اتوماسیون،  و  هوشمندسازی  در  خود  گسترده  تجربیات  بر  تکیه  با 
پردازنده های  و  درگاه ها  کنار  در  اشیاء  اینترنت  پلتفرم  ارائه  به 

. زیرساخت های تولید و انتقال انرژی 
. زیرساخت های آب  و فاضالب 

. ساختمان های حیاتی و سازه های مهم
. ناوگان حمل و نقل عمومی 

هوشمند اقدام کرده است. این پلتفرم، زیرساخت  الزم برای توسعه 
راهکارهای گوناگون را در اختیار فعاالن این حوزه قرار می دهد.

. مدیریت ایمنی و امنیت
. مدیریت آسانسور و پله برقی

. مدیریت پارکینگ
. کنترل دستگاه های تهویه

. کنترل دستگاه های الکتریکی
. کنترل روشنایی

. مدیریت هوشمند ترافیک
. پارکینگ هوشمند

. مسیریابی بهینه
. سیستم اطالعات مسافران

. ردیابی وسایل نقلیه
. پایش سالمت وسایل نقلیه

. سیستم هوشمند روشنایی عمومی
. مدیریت نشتی و تلفات

. شبکه های هوشمند انرژی
. منابع تجدیدپذیر

. انرژی های نو و نیروگاه های مجازی
. میترهای هوشمند

. تشخیص و درمان بیماری از راه دور
. پایش وضعیت بیماران و سالخوردگان

. مشاوره پزشکی آنالین
. سیستم های نوبت دهی آنالین

. پایش میزان گازهای آالینده
. پایش نویز صوتی
. مدیریت پسماند

. پیش بینی آب وهوا و بارش

مدیریت هوشمند انرژیحمل ونقل هوشمندخانه و ساختمان هوشمند

مدیریت هوشمند سالمتمحیط زیست هوشمندپایش زیرساخت های شهری
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ارتباطی،  زیرساخت های  هوشمند،  دستگاه های  از  مجموعه ای 
تحلیلی،  ابزارهای  و  کاربردی  نرم افزارهای  اشیاء،  اینترنت  پلتفرم 
ابزارها،  این  کمک  به  می دهد.  تشکیل  را  هوشمند  شهر  هسته 
داده های مربوط به افراد و اشیاء، گردآوری و پردازش و به اطالعات 

ارزشمند تبدیل می شود.
راهکارهای شهر هوشمند باید مقیاس پذیر و تعامل پذیر باشند 

پلتفرم اینترنت اشیاء، مبنای شهر هوشمند

پلتفرم اینترنت اشیاء

بخش عمده ارزش افزوده در شهرهای هوشمند ناشی از قابلیت 
نرم افزارهای  به  اشیاء  تجهیز  زیرساخت هاست.  یکپارچگی  و  تعامل 

نهفته و اتصال آن ها به شبکه، سیستمی فراگیر را ایجاد می کند.

شهر هوشمند به عنوان یک ابرسیستم
اشیاء هوشمند موجود در زیرسیستم های  ابرسیستم،  این   در 
مختلف می  توانند اطالعات خود را به اشتراک بگذارند و در کارکرد 

هم تاثیرگذار باشند.

زیرساخت های شهری

اشیاء هوشمند اشیاء هوشمنداشیاء
ابرسیستم شهر هوشمندسیستم متصلمتصل

پلتفرم شهر 
هوشمند

مختلف  منابع  از  را  متفاوت  کارکردهای  با  داده ها  انواع  بتوانند  تا 
دسترس  در  را  تولیدشده  اطالعات  و  کنند  پردازش  و  گردآوری 
در  الزم  انعطاف پذیری  و  تعامل پذیری  امنیت،  دهند.  قرار  ذینفعان 
پلتفرم،  این  می یابد.  تحقق  اشیاء  اینترنت  پلتفرم  نام  به  بستری 
مجموعه ای نرم افزاری برای توسعه راهکارهای مختلف اینترنت اشیاء 

است که مستقل از نوع کاربرد، طراحی می شود.
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از  استفاده  امروزی،  رشد  به  رو  شهرهای  فزاینده  چالش های 
فناوری های نوین را الزامی ساخته  است. نکته مهمی که باید به آن 
از شهر  فراتر  مفهومی  »شهر هوشمند«  که  این است  توجه داشت 
الکترونیک یا دیجیتال است.  برای حرکت به سمت شهر هوشمند، 
گذشته از فناوری های نوین  عوامل اساسی دیگری نیز باید مد نظر 

باشد که می توان آنها را در شش ویژگی اصلی خالصه کرد.
نقاط  به  زیرساخت ها  تجهیز  مستلزم  شهر  هوشمندسازی 
جمع آوری داده است. این داده ها به صورت بالدرنگ به شهروندان 
به  سپس  خام  انبوه  داده های  می شود.  ارسال  مرتبط  مقامات  و 
می شود.  تبدیل  باارزش  اطالعات  به  تحلیلی  الگوریتم های  کمک 

پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور در خدمت شهر هوشمند
ت های شهر

زیرساخ

انرژی
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ارتباطاتفناوری اطالعات و 

ساختمان ها

پسماند

مدیریت 
شهری یکپارچه

ویژگی های شهر هوشمند
این الگوریتم ها برای پردازش داده، شناسایی الگوها و پیش بینی 

فرایندهای آتی به کار می رود.
داده های موجود را می توان برای ارتقاء و بهبود مدل های کسب وکار، 
انجام تبلیغات هدفمند و بهبود فرایندهای کارآفرینی استفاده کرد. 
این مهم مستلزم وجود شبکه های مخابراتی و ارتباطی است که قادر به 
ارسال امن مقادیر انبوه داده به صورت بالدرنگ باشد. مراکز پردازش 
داده یا رایانش ابری نیز استفاده بهینه از داده های موجود را تسهیل 
می کند. بدین ترتیب، با به کارگیری سیستم های نهفته بسیار کوچک 
متشکل از ریزپردازنده ها، حسگرها، عملگرها و سیستم های مخابراتی، 

می توان شیوه مدیریت شهری را متحول ساخت.

ند
شم

هو
ی 

ران
کم

ح
ی، 

ولت
ی د

ها
ان 

زم
سا

د 
ون

پی
در 

اد 
م نه

رد
و م

ی 
ص

صو
خ

ه 
ست

یو
ت پ

می
حاک

ت 
جه

ری
شه

ون 
در

اقتصاد هوشمند

بهره وری بیشتر با 

توسعه کسب وکارهای 

الکترونیکی و ارائه 

خدمات پیشرفته شهری

مند
هوش

ت 
ط زیس

محی

اوری های 
 فن

 از
اده

ستف
ا

ش 
زای

 اف
برای

ن 
نوی

 و 
فاظت

، ح
ه وری

بهر

بیعی
ع ط

مناب
ت 

یری
مد

ل ونقل هوشمند
حم

 از فناوری های 
ستفاده

ا

ی ایجاد شبکه 
ن برا

نوی

ی ایمن 
حمل ونقل شهر

و پاک

شهروندان هوشمند

دارای مهارت های استفاده 

از فناوری های نوین با 

هدف افزایش نوآوری و 

ظرفیت هاي انساني

ند
شم

هو
ی 

دگ
زن

ی 
دگ

 زن
ت

فی
کی

ود 
بهب

 و 
ف

صر
ت م

ادا
، ع

ری
شه

از 
ده 

تفا
اس

 با 
گي

ند
ک  ز

سب
ین

 نو
ای

ی ه
ور

فنا



5

رایانش ابری

رایانش در مه 

رایانش لبه ای

حسگرها و عملگرها

سیستم های نهفته
زیرساخت های متصل به هم

تشبکه های هوشمند
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مدل های خدمات و کسب وکار، برنامه های 

کاربردی، مانیتورینگ و کنترل
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از نگاه شهروندی
. افزایش کیفیت زندگی

. کاهش هزینه و افزایش کارایی خدمات
. بهینه سازی مصرف انرژی

. سالمت محیط  زیست و کاهش آلودگی
. آگاهی بخشی و افزایش گزینه های پیش روی شهروندان

. نوآوری و فرصت سازی برای کسب وکارها

دستاوردهای شهر هوشمند

از نگاه حاکمیتی
. مدیریت یکپارچه منابع و زیرساخت های شهر

. افزایش تعامل با شهروندان
. بهبود برنامه ریزی شهری
. بهینه سازی مصرف منابع

. رشد اقتصادی
. توسعه پایدار

برای  بستری  ایجاد  با  فناور،  فرینه  اشیاء  اینترنت  پلتفرم 
هوشمندسازی شهر، مزایای زیر را ایجاد می کند:

- امکان ارائه سرویس هایی با ارزش افزوده

- تسریع روند توسعه راهکارهای مختلف اینترنت اشیاء

- کاهش هزینه های توسعه راهکارهای مختلف اینترنت اشیاء
- امکان حمایت گسترده از استارتاپ های حوزه اینترنت اشیاء

فرینه فناور در کنار ارائه پلتفرم، مجموعه ای از راهکارهای مبتنی 
بر اینترنت اشیاء را نیز ارائه می دهد که با قابلیت سفارشی سازی، 
با  راهکارها  این  است.  ذینفع  مختلف  گروه های  نیاز  پاسخگوی 
بهینه سازی خدمات شهری، اکوسیستمی هوشمند، متصل و پایدار را 
تشکیل می دهد که ضمن افزایش کیفیت زندگی شهروندان، امکان 

مدیریت شهری یکپارچه را فراهم می سازد.
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مرکز مانیتورینگ شهری: ابزاری برای مدیریت یکپارچه 

 اپلیکیشن جامع خدمات شهری:
ابزاری برای زندگی شهروندی هوشمند

تعاملی  محیط  یک  مهم،  کلیه خدمات شهری  ارائه  با  اپلیکیشن  این 
دیجیتال برای مشارکت شهروندان در هوشمندسازی ایجاد می کند.

. مدیریت هوشمند انرژی )روشنایی، سرمایش، گرمایش(
. راهنمایی گردشگران )انتخاب هتل، مکان های دیدنی(

رویدادهای  و  تخفیف ها  اخبار،  آب وهوا،  )ترافیک،  اطالع رسانی   .
فرهنگی یا ورزشی(

. سرویس های مبتنی بر مکان )مشاهده رستوران ها، داروخانه ها و غیره(
. رزرو رستوران، پارکینگ و غیره

. درخواست آنالین خدمات )تاکسی، خشک شویی، کارواش و غیره(

مرکز مانیتورینگ شهری، نقش کلیدی در پایش ایمنی، امنیت و 
عملکرد کلی زیرساخت های حیاتی شهر ایفا می کند. در هر حادثه ای از 
رخدادهای جزئی گرفته تا بحران های وسیع، دستیابی به اطالعات مهم 

و تخصیص بموقع منابع جهت مدیریت بحران، الزامی است.
در ساختار شهری سنتی، نهادهای مسئول از سیستم های اطالعاتی 

مجزایی برای مقابله با این چالش ها استفاده می کنند. این امر موجب 
عدم استفاده بهینه از منابع موجود است. مرکز مانیتورینگ شهری با 
گردآوری داده های انبوه از حسگرهای مختلف، شبکه های اجتماعی یا 

افراد، راهکاری یکپارچه برای نهادهای ذیربط فراهم می سازد. 
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آشنايی با شرکت مهندسی فرينه فناور

شرکت دانش بنیان فرینه فناور از شرکت  های پیشتاز در زمینه توسعه فناوري  های نوین در ایران 
اتوماسیون و  است که با بیش از دو دهه تجربه در زمینه توسعه فناوری و ساخت محصوالت حوزه 
انفورماتیک صنعتی، در زمینه اجرای پروژه های مرتبط نیز فعالیت دارد. فرینه فناور به کمک سرمایه 
انسانی خالق و متخصص، جدیدترین فناوری ها و راهکارهاي مهندسي را با تکیه بر تحقیق و توسعه 

مستمر به صورت بومی با پشتیباني کامل، در اختیار صنایع و کسب و کارهای کشور قرار می دهد.
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