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مدیریـت شـهری را اداره امـور شـهر به منظـور ارتقـای مدیریـت پایـدار در سـطح محلـی بـا درنظـر داشـتن 
و تبعیت كـردن از سیاسـت های محلـی، اقتصـادی و اجتماعـی كشـور تعریـف كرده انـد. از نگاهـی دیگـر 
مدیریت شـهری عبارت اسـت از یک سـازمان گسـترده، متشـکل از عناصر و اجزای رسـمی و غیررسـمی 
مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و كالبدی حیات شهری كه با هدف اداره، كنترل و هدایت 
توسـعه همه جانبـه و پایـدار شـهر شـکل می گیـرد و تـداوم پيـدا می كنـد تـا برنامه هـا را به سـرانجام 
برسـاند. بـرای بـه سـرانجام رسـیدن ایـن برنامه هـا البتـه نبایـد از تجربه هـای جهانـی و پژوهش هـای 
روز دنیـا در ایـن حـوزه نیـز غافـل شـد؛ چراكه بخـش فراوانی از چالش های پيش روی شـهرها و رهبران 

سخن نخست
ایمانحجتی

 مدیرکلارتباطاتوامور
بینالمللشهرداریاصفهان
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ارتباطـات  محلـی آن هـا، مقولـه ای مشـترک در جغرافیـای مختلـف اسـت. برهمیـن اسـاس، اداره كل 
بـا عنـوان »جهان نمـا« حـاوی سلسـله مقـاالت و  و امـور بین الملـل شـهرداری اصفهـان مجموعـه ای 
پژوهش هـای بین المللـی حـوزه شـهری را تـدارک دیـده و بـا ترجمـه برخـی از به روزتریـن بررسـی های 
جهانی صورت گرفته، درصدد است مدیران شهری را در جریان گوشه ای از آنچه در جهان می گذرد و 
آنچه برای آینده شـهرها هم نیاز اسـت و هم احتماال چالش، قرار دهد و آن ها را در سرنوشت سـازی 

مطلـوب بـرای شـهرها و شـهروندان یـاری رسـاند. 
ایمانحجتی/مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریاصفهان
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جهـان امـروز مملـو از داده هـای الکترونیکـی اسـت. هـر بـار پيامـی ارسـال یـا تماسـی برقـرار می كنیـم یـا 
معاملـه ای انجـام می دهیـم، ردپـای دیجیتالـی بر جـای می گذاریم. ما به سـرعت در حال نزدیک شـدن 
بـه چیـزی هسـتیم كـه »ایتالـو كالوینـو«، نویسـندٔه ایتالیایـی، آن را »حافظـٔه جهـان« یـا نسـخٔه كامـل 
دیجیتالـی از جهـان فیزیکـی می نامـد. داده هـا پيش ازاین یکـی از مولفه های اصلی كسـب وكار بودند؛ 
امـا امـروز وارد حـوزٔه عمومـی شـده اند و در حـال نفـوذ بیشـتر بـه شـهرهای مـا هسـتند. ایـن امـر باعـث 
شـده اسـت كـه درک عواقـب داده هـا مهم تـر از هـر زمـان دیگـری باشـد؛ به خصـوص چگونگـی تأثیـر 
آن هـا بـر زندگـی افـراد. ایـن مهـم سـبب شـده اسـت گزارشـی بـا عنـوان داسـتان داده هـا تهیـه كنیـم. 

پیشگفتار
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»داده هـای بـزرگ« چیـزی فراتـر از مسـئلٔه كمیـت اسـت؛ ایـن وعـده ای اسـت بـزرگ بـرای شـهرهای ما؛ 
چراكـه شـهرهای مـا بـا چالش هـا و فرصت هایـی كـه انقـاب صنعتـی چهـارم ایجـاد می كنـد، روبـه رو 
هسـتند. برای افزایش دسترسـی به فرصت های ذكرشـده در این گزارش، مهم اسـت كه بسـیاری از 
مـردم بـه ایـن داده هـا دسترسـی داشـته باشـند و در بحـث چندجانبٔه اسـتفاده از آن مشـاركت كنند. 
بهتـر اسـت تـا آنجـا كـه ممکـن اسـت داده هـای بـزرگ بـه داده هـای بـاز تبدیل شـوند تـا تأثیـر واقعی و 
عمیقـی بـر شـهرهای مـا داشـته باشـند. اگـر بتوانیم به چنین امری دسـت پيـدا كنیم، مـردم در مناطق 

مختلـف جهـان فرصـت بیشـتری خواهنـد داشـت تـا دربـارٔه داده هـا داستان سـرایی كننـد.
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به رغـم اینکـه انتظـار مـی رود تـا سـال ۲۰۵۰ دوسـوم جمعیـت جهـان در شـهرها زندگـی كننـد، تاكنـون 
بـرای ایـن پرسـش مهـم كـه چگونـه شـهرها بایـد بـرای سـاكنان خـود تبدیـل بـه مـکان بهتری شـوند، 
پاسـخی یافـت نشـده اسـت؛ امـا اگـر از داده هـای به دسـت آمده از شـهرها اسـتفاده شـود، می تـوان 
پاسـخی بـرای ایـن پرسـش پيـدا كـرد و راه حل هایـی را بـرای پيمایـش در تحـوالت فنـاوری، اجتماعـی 
و اقتصـادی انقـاب صنعتـی چهـارم فراهـم كـرد. پتانسـیل جمـع آوری، تجزیه وتحلیـل و به كارگیـری 
داده هـای شـهری بـرای دسـتیابی بـه بینـش عمیق تـر دربـاره آمادگـی شـهرها، موقعیـت خوبـی را بـرای 

اسـتفاده از ایـن اطاعـات در مسـیر توسـعٔه شـهری فراهـم می كنـد.
شـهرهایدادهمحور: با برشـمردن ۲۰ داسـتان نوآوری، تاش می كنیم تا چگونگی دسـتیابی شـهرها 
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بـه ایـن مهـم را بررسـی كنیـم. ایـن مطالعـه بـر پایـٔه ۱۰ نـوآوری شـهری برتـر تدویـن و از سـوی شـورای 
جهانـی آینـده در شـهرها و شهرسـازی در ۲۰۱۶ منتشـر شـده اسـت. بـا اجـرای ایـن نوآوری هـا، پـروژه 
انقـاب صنعتـی چهـارم آغـاز می شـود. تمركز این طرح گسـترده بر توانمندسـازی شـهرها برای اسـتفاده 

از داده هـا در تعریـف و اندازه گیـری آمادگـی آن هـا بـرای انقـاب صنعتـی چهـارم اسـت.
هـدفشـهرهایدادهمحـور: بیسـت داسـتان نـوآوری بـرای چهارمیـن انقـاب صنعتـی فراهـم شـده 
اسـت تـا الهام بخـش و بازتاب دهنـدٔه امکانـات شـگرف داده هـا به منظـور بهبـود وضعیـت زندگـی، 
حکمرانـی و پایـداری شـهرهای جهـان باشـد و آغازگـر بحـث و گفت وگـو در خصـوص امـکان اجـرای آن 

شـود.
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انقاب چهارم صنعتی قرار است در شهرهای سراسر جهان اتفاق بیفتد و غوغا به پا كند. اینترنت با ورود به 
فضاهایی كه در آن زندگی می كنیم، تبدیل به اینترنت اشیا می شود. این نتایج بیشتر جنبه های زندگی ما 
را تحت تأثیر قرار می دهند و نگرانی هایی را در ما ایجاد می كنند. كدام یک از ابعاد شهرها بیشتر تحت تأثیر 
قرار می گیرند؟ تأثیر آن ها بر شهروندان چگونه است؟ چطور سیاست های شهری تغیير می كنند و از همه 
مهم تر، چگونه می توان شهرها را برای وقوع اختال ها و فرصت ها آماده كرد؟ این گزارش از شورای جهانی 
آیندٔه اقتصاد دربارٔه شهرها و شهرسازی در مجمع جهانی اقتصادی، این پرسش ها را از دیدگاه تخصصی 
را مانند بقیٔه  اطاعات مورد بررسی قرار می دهد. هم گرایی دنیای دیجیتالی و فیزیکی اطاعات زیادی 
اطاعات سال ۲۰۱۶ و قبل از آن ایجاد می كند. شهروندان هر كجا می روند، یک ردپای دیجیتالی، چه ارادی 
و غیرارادی، از خود برجای می گذارند. هر تماس تلفنی، پيام متنی، ایمیل، پست رسانه های اجتماعی، 
جست وجوی آناین و خرید با كارت اعتباری در پردازش ابری ضبط و ذخیره می شود. هنگامی كه كاربر در 
هر موقعیت مکانی مراجعه می كند، داده های به دست آمده در این مقیاس، وسیله ای را برای توصیف و 

پاسخ به پویایی شهر ارائه می دهند. همٔه داده ها برابر نیستند و تنوع، بخشی از این گزارش است.
  دادههایفرصتطلبانه: داده هایی هستند كه برای هدفی خاص جمع آوری می شوند؛ اما برای هدف 
دیگری از آن ها استفاده می شود؛ مانند اطاعاتی كه مربوط به شركت های تلفن همراه است و توسط 

شركت های حمل ونقل برای درک بهتر حمل ونقل شهری استفاده می شود.
  دادههایهدفمند: داده هایی هستند كه قدرت حسگرهای ارزان قیمت را نشان می دهند. اندازه ها 
به طور موقت، در ساختمان های خصوصی یا فضاهای عمومی، برای درک بهتر جنبه های زندگی شهری 

مورداستفاده قرار می گیرند.
دادههایایجادشدهازسویکاربرورسانههایاجتماعی: هر تویيت، فیس بوک، پست یا استوری 
بعد،  صفحات  در  می كند.  فراهم  كنونی  شهرهای  و  جامعه  بهترفهمیدن  برای  را  اطاعاتی  اینستاگرام، 
داستان هایی از شهرهای سراسر جهان ارائه شده است. این داستان ها از سوی یک هیئت متنوع، متشکل 
از اعضای دانشگاه و افراد حوزٔه صنعت و دولت انتخاب شده اند. این ها داستان هایی از نوآوری هایی 
هستند كه در كشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در سطوح مختلف و رویه های جزء به كل یا كل 
به جزء حاصل شده اند. این نوآوری ها نتیجه تاش های طراحی محور و ابتکار در سیاست گذاری های نوین 
هستند. وجه اشتراک تمام این داستان ها، چالش هایی است كه این شهرها در خال رویارویی با انقاب 

صنعتی چهارم با آن مواجه می شوند.
بزرگ،  شركت های  دولتی،  اشخاص  داده های  از  می توان  چگونه  كه  می دهند  نشان  داستان ها  این 
شركت های نوپا یا شهروندان برای بهبود تجربیات افراد و ساختن محیطی بهتر استفاده كرد. با بهره مندی 
همچنین  دهیم؛  تغیير  را  فیزیکی مان  فضای  و  كنیم  درک  بهتر  را  دیجیتالی  دنیای  می توانیم  داده ها  از 
می توانیم برای مقابله با برخی از مهم ترین موضوع ها؛ از حصول انرژی گرفته تا اتاف آن؛ از حفظ منابع 
آبی تا به دست آوردن انرژی برای حمل ونقل و از طراحی شهری تا مشاركت شهروندان، راه حل هایی تهیه 
كنیم. داستان های ارائه شده در این گزارش به پنج دسته تقسیم می شوند: مردم، دولت، زیرساخت ها، 
از منظر بی نظیر داده كه احتمااًل وجه مشترک جدیدترین  اقتصاد و محیط زیست. تمام این داستان ها 

شهرهای ما هستند، تأثیر انقاب صنعتی چهارم بر شهرها را به صورت اجمالی موردبررسی قرار می دهند.

مقدمه

شهروندانهرکجا
میروند،یکردپای
دیجیتالی،چهارادی
وغیرارادی،ازخود
برجایمیگذارند.
هرتماستلفنی،
پیاممتنی،ایمیل،
پسترسانههای
اجتماعی،جستوجوی
آنالینوخریدباکارت
اعتباریدرپردازش
ابریضبطوذخیره
میشود.هنگامیکه
کاربردرهرموقعیت
مکانیمراجعه
میکند،دادههای
بهدستآمدهدراین
مقیاس،وسیلهایرا
برایتوصیفوپاسخ
بهپویاییشهرارائه
میدهند





مردم



چـه  مـردم  بـدون  »شـهر  پرسـید:  شکسـپير 
معنایـی دارد؟« امـروزه فناوری هـای جدیـد 
فرصـت بیشـتری بـه شـهروندان می دهنـد 
تـا دربـاره عملکرد جامعٔه خـود صحبت كنند. 
آن هـا در هم گرایـی فیزیکـی و دیجیتالـی در 
آن  در  كـه  هسـتند  فضاهایـی  ایجـاد  حـال 
افـراد می تواننـد بـرای اصـاح آنچـه »هنـری 
شـهر«  »حـق  فرانسـوی،  فیلسـوف  لفـور«، 
دهنـد.  تشـکیل  سـازمان  اسـت،  خوانـده 
برخاف مطالعات جامع و گسـتردٔه گذشـته، 
ایجـاد  بـدون  فنـاوری،  حـوزٔه  در  تغیيـرات 
رخ  می توانـد  هـم  سـنگین  زیرسـاخت های 
دهـد. ایـن تغیيـرات لزومـًا از سـوی دولت ها 
تعیيـن می شـوند؛ امـا ممکـن اسـت ناشـی از 
اقدامـات از پایيـن بـه باال باشـند. نهادهای 
عمومـی بایـد از شـهروندان بخواهنـد كـه به 
نـوآوری شـهری عکس العمـل نشـان دهنـد. 
اگـر  سـخت افزار،  كنتـرل  و  نصـب  از  فراتـر 
بسـترهای نرم افـزاری مناسـب ایجـاد شـود، 
متحـول  را  خـود  شـهرهای  می تواننـد  مـردم 

كننـد.



16

»CityScore« یک داشبورد آناین است كه نشان می دهد چگونه مسئوالن شهر بوستون در ۲۴ منطقه 
به رغم اهداف خود عمل می كنند؛ از قراردادن عائم گرفته تا پاسخ به تماس اضطراری و از جمع آوری 
زباله تا تعمیرات چاله و حفره های شهری. به روزرسانی فعالیت های روزانه، عملکرد و پيشرفت مدیران 

شهری را برای عموم شفاف تر می كند. یک عدد تركیبی، خاصٔه نحؤه عملکرد كلی دولت را بیان می كند.

معیارهایـی كـه »CityScore« در نظـر می گیـرد، كیفیـت خدماتـی را كـه گرداننـدگان شـهر بـه شـهروندان 
خـود ارائـه می كننـد، می سـنجد. بـا پيگیـری و رصـد فراینـد اجـرا، نسـبت بـه هدفـی خـاص، مشـکات بهتـر 
شناسـایی و اصـاح می شـوند و شـهروندان فرصـت پيـدا می كننـد تـا بیشـتر با مدیـران در تماس باشـند. 
از گذشـته تا كنون، جمع آوری و بررسـی اطاعات الزم به صورت دسـتی بسـیار چالش برانگیز بوده اسـت.

سنسـورها برخـی از داده هـا را به طـور خـودكار جمع آوری می كنند؛ ماننـد درصد اتوبوس هایی كه به موقع 
می رسـند. در موارد دیگر، كارگران شـهری هنگامی كه كاری را به پایان می رسـانند، از دسـتگاه های تلفن 
همراهشـان بـرای ضبط كـردن اسـتفاده كـرده و نمودارهـای هـدف ایـن داده هـا را به طـور خـودكار جمـع 
می كننـد. بـه ایـن ترتیـب نمـرٔه روزانـه، هفتگـی و سـه ماهٔه كارگـران محاسـبه می شـود. در ایـن محاسـبه، 
نمـرٔه باالتـر از یـک بـه ایـن معناسـت كـه شـهر از اهداف خود فراتر رفته و زیر یک به این معناسـت كه شـهر 

بـه اهـداف خود نرسـیده اسـت.

در  تطبیـق،  و  اتخـاذ  به منظـور  و  مناطـق  سـایر  بـرای   »GitHub«در  »CityScore« پلتفـرم  منبع بـاِز  نسـخٔه 
دسـترس قـرار دارد تـا دیگرشـهرها بتواننـد از آن هـا بهـره ببرنـد و فرصت هایـی ایجـاد كننـد تـا مشـاركت 

شـهروندان را باالتـر ببرنـد و خدماتشـان را در سراسـر جهـان بهبـود ببخشـند.

https://www.boston.gov/cityscore

نظری اجمالی
به محقق شدن اهداف خدمات شهری

چرا

چطور

پتانسیل

لینکهایمفید
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»Bájale al Acoso« بسـتری سـیار اسـت كـه بـرای گـزارش آزارواذیـت جنسـی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. 
سیسـتم حمل ونقـل عمومـی شـهری در كیوتـو، اكـوادور، نیـز از آن بهـره می بـرد.

حـدود ۸۳درصـد زنانـی كـه در كیوتـو زندگـی می كننـد، حمل ونقـل عمومـی را ناامـن می داننـد. بیشـتر 
از ۶درصـد آن هـا از آزارواذیـت جنسـی شـکایت رسـمی كرده انـد. ایـن پلتفـرم بخشـی از پيمـان مشـترک 
»UNIFEM« و بنیـاد اجتماعـی »Patronate San José« بـه نـام »كیوتـو، شـهری امن تر بـرای زنان و دختران« 

اسـت.

از یـک سیسـتم پيامکـی اسـتفاده می كنـد؛ زیـرا بیشـتر زنانـی كـه از وسـایل نقلیـٔه عمومـی  ایـن پلتفـرم 
اسـتفاده می كننـد، تلفـن هوشـمند ندارنـد. هركس كه خطر آزارواذیت جنسـی را احسـاس كنـد، می تواند 
یـک پيامـک بـه مركـز بفرسـتد و ضمـن بیـان موقعیـت مکانـی خـود، موضـوع نگرانـی اش را نیـز شـرح دهد. 
هـدف ایـن اسـت كـه یـک سـرویس مركـزی در سـه دقیقـه بـا فعال كـردن زنـگ در اتوبـوس یـا اعـزام یـک 
مقـام رسـمی بـرای رسـیدگی در ایسـتگاه بعـدی، بـه پيـام پاسـخ دهـد. شـش »نقطـٔه ایمنـی« بـا كارمندان 
متخصص در ایسـتگاه های اصلی مسـتقر شـده اند و ۲۲۰ راننده اتوبوس برای پاسـخ به حوادث ناشـی از 

آزارواذیـت آمـوزش دیده انـد.

ایـن پلتفـرم سـعی دارد بـا جمـع آوری داده هـا، سیاسـت های بهتـری بـرای كارآمدتركـردن سیسـتم های 
پيش بینـی جـرم و جلـب توجـه پلیـس را ایجاد كند. این پلتفرم می تواند سـطح آگاهی عمومی در خصوص 
مشـکل آزارواذیـت جنسـی در وسـایل نقلیـٔه عمومـی را ارتقـا دهـد و در ایجـاد مقبولیـت اجتماعـی مبـارزه بـا 

تعـرض نقش داشـته باشـد.

http://www.bajalealacoso.com

راهی ساده تر برای درخواست کمک درصورت بروز 
خشونت و تعرض در وسایل نقلیٔه عمومی

چرا

چه

چطور

پتانسیل

لینکهایمفید
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پورتـال »شـهر مـا« باعـث می شـود شـهروندان مسـکو بتواننـد درخواسـت یـا شـکایتی دربـارٔه خدمـات 
شـهری، مثـل تمیزبـودن خیابـان، جمـع آوری زبالـه یا پركـردن چاله ها ارائـه دهند و در هنگام رسـیدگی به 
موضـوع، به روزرسـانی شـوند. ایـن پرتـال همچنیـن نقش هایـی را نشـان می دهـد كـه در آن شـهروندان 

درخواسـت ها و شـکایات خـود را ارائـه داده انـد.

را در اختیـار آن هـا قـرار می دهـد  از شـهروندان بیشـتر اوقـات نمی داننـد كـه شـهر چـه خدماتـی  عکـس 
یـا چگونـه می تواننـد خدمـات خاصـی را از شـهر یـا شـهرداری درخواسـت كننـد. ممکـن اسـت مدیـران از 
مشـکات آگاه نباشـند؛ بـه قـدری كـه بودجـه و اعتبـار الزم برای پرداختـن به این مـوارد را دریافت نکنند؛ 

بنابرایـن الزم اسـت شـهروندان مشـکات موجـود را گـزارش دهنـد.

شـهروندان می تواننـد شـکایت خـود را از طریـق پرتـال آنایـن بـا برنامـٔه تلفـن همـراه ارسـال كننـد. آن هـا 
پرونـده  سـپس  می فرسـتند؛  پيوسـت  بـه  را  عکسـی  تمایـل  صـورت  در  و  می دهنـد  توضیـح  را  مسـئله 
به صورت خودكار به پيمانکار یا مقامات شـهری واگذار می شـود. در چنین پلتفرمی در خصوص بازه های 
زمانـی بـرای حـل مسـائل، قوانیـن سـختگیرانه ای وجـود دارد. درنهایـت پـس از اتمـام كار و برطرف شـدن 
مشـکل، شـهروندان در صندوق پيام های شخصی شـان یک پيام به همراه یک عکس ضمیمه از مشـکل 

برطرف شـده، دریافـت می كننـد.

چنیـن سیسـتم عامل هایی عـاوه بـر بهبـود كارایـِی زیرسـاخت ها و خدمـات بـا داده هـای تولیدشـده و 
اطاع رسـانی بهتـر دربـارٔه نگهـداری یـا تصمیم هـای مدیریتـی، از بـروز مشـکات جلوگیـری می كننـد.

https://www.mos.ru/en/news/item/13030073/

شکایتتان از خدمات شهری را ثبت کنید
و از نتیجٔه آن باخبر شوید

چرا

چه

چطور

پتانسیل

لینکهایمفید

درسالاول،پرتالشهرمانزدیکبه
1/1میلیونکاربرثبتکردهوبیشازدومیلیون
شکایتنامهراتحویلدادهاست.
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از آنجـا كـه اولویـت اقتصـاد جهانـی، نـوآوری و دانـش اسـت، شـناخت محرک هـای عملکـرد كاركنـان و یـک 
محـل كار متعـادل، بـه مولفٔه مهم رشـد اقتصادی تبدیل می شـود. بررسـی های متعدد بیـش از یازده هزار 
كارگـر مختلـف در بازارهـای گوناگـون جهـان مشـخص كـرده كـه چـه نـوع شـرایط متفـاوت كاری خاصـی الزم 

اسـت تـا عملکـرد نیـروی انسـانی در مناطـق و فرهنگ هـای مختلـف افزایـش یابد.

مدت هاسـت كـه دربـارٔه متفـاوت  كاركـردن كارمنـدان در فرهنگ هـای مختلـف كلیشـه های خاصـی وجـود 
دارد؛ به عنوان مثـال، به نظـر می رسـد مردمـان آمریـکای شـمالی كار بـا تمركـز فـردی را ترجیـح می دهنـد؛ 
درحالی كـه كارمنـدان بخـش علـوم آمریـکای التیـن و آسـیا، فعالیت هـای گروهـی را بـرای بهـره وری بیشـتر 
بـه فعالیت هـای فـردی ترجیـح می دهنـد. اما آیا كلیشـه ها واقعیت دارند؟ دانسـتن اینکه چطـور و چگونه 
حركت هـای مختلـف، محیط هـای كاری گوناگـون در هر شـهر را شـکل می دهنـد، كارفرمایان را قادر می سـازد 

بـا درنظرگرفتـن فرهنـگ بومـی فضـای كاری بهتـری را ایجـاد كننـد.

پرسش نامه های »محیط كاری« از طریق یک پنل آناین از بیش از یازده هزار كارمند رسمی داده جمع آوری 
كرده اند. این جامعٔه آماری به ایاالت متحده، بریتانیای كبیر، آسـیا و آمریکای التین محدود بوده اسـت. 
تمامـی داده هـا از طریـق پلتفـرم شـاخص عملکـرد در محیـط كاری جنسـلر  )Gensler( به دسـت آمده اند. 
پاسـخ دهندگان حداقـل نیمـی از هفتـه را در یـک محیـط اداری سـپری می كننـد و شـركت های موردبحـث 
یـک  اداری دارنـد. داده هـای به دسـت آمده توسـط  پرسـنل  نفـر  كـه حداقـل ۱۰۰  شـركت های هسـتند 
تیـم تحقیقاتـی داخلـی بـا اسـتفاده از روش هـای آمـاری اسـتنباطی، مانند رتبه بنـدی، رگرسـیون چندگانه و 
»ANOVA« به همـراه روش هـای تحلیلی توصیفـی ماننـد تحلیـل چـارک و تقسـیم بندی ها موردبررسـی قرار 

گرفتند.

دولت هـای شـهری و رهبـران مشـاغل می تواننـد بـه جـای واردكـردن مدل هـای تجـاری و فرهنگـی كـه 
به نظـر می رسـد كارایـی آن هـا در جـای دیگـر اسـت، بـا اسـتفاده از راهکارهـای متناسـب بـا نیازهـای مـردم از 

داده هـای ایـن گونـه نظرسـنجی ها بـرای تقویـت بهـره وری و نـوآوری اسـتفاده كننـد.

بهره وری بهتر از طریق درک
فرهنگ های محل کار

چرا

چه

چطور

پتانسیل

نظرسنجیهایمحلکارجنسلر
توضیحمیدهدکهمردمکجا
وچگونهکارمیکنندوچقدر
فضاهایکاریآنهاازاینکار
پشتیبانیمیکند.



اقتصاد



انقـاب صنعتـی چهارم نحوه تولیـد و مصرف 
را تغیير می دهد و تأثیر آن بر زندگی شـهری؛ 
هـوش  تـا  گرفتـه  تولیـد  جدیـد  اشـکال  از 
مصنوعی و اقتصاد مشترک، بسیار چشمگیر 
دیجیتالـی،  كنترلـی  ماشـین های  اسـت. 
كدبـاز  نرم افزارهـای  سـه بعدی،  چاپگرهـای 
و برنامه هـای اشـتراک گذاری جدیـد تقریبـًا 
تـا  می دهنـد  را  امـکان  ایـن  افـراد  همـٔه  بـه 
یـا فضاهـای  ایده هـا، خانه هـا  محصـوالت، 
از  بـا اسـتفاده  را ترسـیم كننـد و  كاری خـود 
داده هـا، بـه تجربـه خـود از محیـط شـخصیت 

دهنـد.
انقـاب صنعتـی در  شـهرها در دورٔه چهـارم 
پـی تـاش بـرای جـذب سـرمایه گذاری های 
و  ماهـر  كارگـردان  اسـتعدادها،  خارجـی، 
بایـد  اسـتارتاپ ها  جـذب  بـرای  همین طـور 
آنچـه  بـرای  تـا  تغیيـر دهنـد  را  اقتصـاد خـود 
آرمـان«  »طبقـٔه  هالکـت«،  كریـد  »الیزابـت 
ایـن  اعضـای  شـوند.  جـذاب  می نامـد، 
تمایـل  چندوجهـی  و  چندفرهنگـه  طبقـٔه 
خدماتـی  از  نامحسـوس  به صـورت  دارنـد 
همچـون مدارس خـوب، صحنه های پررونق 
دیگـر  و  خـوراک  جشـنواره های  فرهنگـی، 

بهـره  ببرنـد. خـاص  رفاهـی  امکانـات 
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دبی اسـتراتژی باک چین در سـطح شـهر را در ۲۰۱۶ راه اندازی كرد. این كشـور با شـروع آزمایشـی این طرح 
در سـال ۲۰۱۷ بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداخـت كـه تکنولـوژی باک چیـن تـا چـه حـد می توانـد بـه بهبـود 
خدمات دولتی كمک كند. هدف این اسـتراتژی ایجاد محیطی مناسـب برای آغازبه كار و رشـد اسـتارتاپ ها 

در صنعـت باک چین اسـت.

بسیاری بر این باورند كه باک چین، فناوری پشت  پرده رمزارزهایی مانند بیت كوین و اتریوم، می تواند 
بـا حـذف شـخص ثالـث، بخش هـای بزرگـی از حاكمیـت و اقتصاد را دسـتخوش تغیير كنـد؛ بااین حال مانند 

روزهای ابتدایی اینترنت، نحؤه عملکرد باک چین همچنان نامعلوم اسـت.

درخواسـت ویـزا، پرداخـت صورتحسـاب، تمدیـد مجوزهـا و پيگیـری سـوابق بهداشـتی و معامـات ملکـی 
ازجملـه خدماتـی هسـتند كـه چنیـن شـهرهایی تـاش می كننـد آن هـا را تـا پایـان سـال ۲۰۲۰ در زنجیـرٔه 

باک چیـن قـرار دهنـد.

دولـت دوبـاره امیـدوار اسـت بـا اتخاذ باک چیـن در وقت و هزینه صرفه جویی كند. تجربه های این رویه 
باید به شـهرهای دیگر نیز منتقل شـود.

http://www.smartdubai.ae/dubai_blockchain.php

)Blockchain( آیا پیشگام زنجیرٔه بلوکی
می تواند خدمات شهری را بهبود بخشد؟
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دوبلین و ملبورن ازجمله شـهرهای هسـتند كه به وسـیلٔه اطاع رسـانی عمومی، اطاعات خود را در اختیار 
مشـاغل و شـهروندان می گذارنـد و ابزارهایـی را بـرای تجسـم و تجزیه وتحلیـل ارائـه می دهنـد. ملبـورن 
تصمیم گرفت داده هایی را كه سـال ها دربارٔه مواردی مانند كاربری اراضی و حركت عابرپياده جمع آوری 
كـرده بـود، در دسـترس عمـوم قـرار دهـد. وب سـایت »Dublinked« محصـول مشـاركت مقامـات محلـی و 

دانشـگاه ملی ایرلند اسـت.

گردانندگان شهر برای اطاع از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جدید از داده ها استفاده می كنند. 
بـا نمایان كـردن ایـن داده هـا بـرای عمـوم مـردم، نـوآوری و همکاری در توسـعٔه راه حل های جدید شـهری 
ایجاد می شـود؛ به عنوان مثال، »Dublinked« به شـکل گیری اسـتارتاپ ها و راه اندازی برنامه های جدید 

نرم افزاری منجر شـده اسـت.

این داده ها از منابع مختلفی تهیه شده اند: در ملبورن، نمونه ها شامل تغیير ارزش دارایی برای اهداف 
مالیاتی و شمارش دیجیتالی تعداد عابران پياده است. ))Dublinked(( دارای بیش از ۲۵۰ مجموعه داده 
اسـت كه از مواردی همچون برنامه ریزی و اسـتفاده از زمین گرفته تا امکانات تفریحی را شـامل می شـود. 
شركت های دولتی و خصوصی می توانند داده های خود را در وب سایت در كنار داده های مقامات محلی 

به اشتراک بگذارند.

از آنجـا كـه بیشـتر شـهرها بـا ایجـاد فرهنگ داده هـای باز از ملبـورن و دوبلین تقلید می كنند، انتظـار می رود 
تعداد بیشتری از شهروندان راه هایی برای استفاده از داده ها برای بهبود خدمات شهری و ایجاد ارزش 

اقتصـادی و اجتماعی پيدا كنند.

http://dublinked.ie/  https://data.melbourne.vic.gov.au/about

نمایان کردن داده ها برای بهبود
سیاست گذاری و تشویق به نوآوری
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محققـان آزمایشـگاه »MIT Senseable City« از داده هـای بانکـی بـرای مدل سـازی، تجسـم و پيش بینـی 
الگوهـای هزینـه در شـهرها و دیگـر مناطـق اسـپانیا اسـتفاده كردنـد. ازجملـٔه ایـن شـاخص ها می تـوان بـه 
میـزان هزینـه، نـوع هزینـه و نـوع عملکـرد فـردی در یـک پـروژٔه ویـژه بـه نـام »لنزهـای شـهری« اشـاره كرد. 
این برنامه به كاربران امکان مقایسٔه مشخصات منحصربه فرد هر منطقه و جمع آوری داده در آن مناطق 

را می دهـد.

مدل هـای اقتصـادی در پيش بینـی و توضیـح كافـی روندهـای اقتصـاد كان نـاكام مانده انـد. ایـن پـروژه 
می توانـد شـکاف بیـن پدیده هـای كان و مدل هـای رفتـاری خـود را پـر كنـد تـا مشـخص شـود كـه چگونـه 
الگوهای اقتصادی بزرگ تر را می توان در خال اسـتفاده از داده های مربوط به معامات اقتصادی فردی 

درک كـرد.
داده های ناشناس دربارٔه میلیون ها معاملٔه مالی به وسیله »BBVA« كه زیرساخت های بانکی فراگیر در 
اسـپانیا دارد، تهیه شـده اسـت. این مدل با مقایسـه با شـاخص های رسـمی اقتصادی اجتماعی در سـطح 

اسـتان تأیيد شـد. نتایج آزمون همبسـتگی ارتباط قوی و معناداری را نشـان می دهند.

با بهبود درک الگوهای اقتصاد خرد در سـطح شـهر و مقایسـه بین شـهرها در طی زمان می توان از »لنزهای 
شـهر« برای آگاهی از برنامه ریزی شـهری، سیاسـت گذاری و تصمیم گیری های تجاری استفاده كرد.

http://senseable.mit.edu/urban-lens/

درک اقتصاد شهر
با تجزیه وتحلیل داده های بانکی دربارٔه هزینه ها
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شهر احمدآباد هند یک سامانٔه دریافت خودكار كرایه برای خریدوفروش بلیت و یک سیستم مدیریت 
یکپارچـٔه ترانزیـت را بـرای ارائـه برنامه ریـزی سـفر، پرداخـت یکپارچـٔه حمل ونقـِل عمومـِی غیررسـمی، مانند 
تاكسـی عمومی و ریکشـا معرفی می كند. در همین حال »Yinchun« در چین یک سیسـتم تشـخیص چهره 
بـرای خودكارسـازی پرداخـت در اتوبوس هـای محلـی در شـهر مسـتقر كـرده اسـت. حمل ونقل بـا تکنولوژی 

تشـخیص چهره از حمل ونقل با پرداخت كارتی بسـیار سـریع تر و سـاده تر اسـت.

یکپارچه كردن قسـمت های مختلف شـبکٔه حمل ونقل عمومی یک شـهر برای مشـتریان راحت تر است و به 
آن هـا امـکان می دهـد سـفرهای بهتـری را برنامه ریزی كنند؛ به ویـژه بهبود اتصال »آخرین مایـل« از طریق 
حمل ونقـل عمومـی غیررسـمی كـه مـردم را بـه اسـتفادٔه بیشـتر از وسـایل نقلیـٔه عمومـی ترغیـب می كنـد. 
تولیـد داده هـای واقعـی در سراسـر شـبکه، پيشـرفت هایی در بهـره وری عملیاتـی و اسـتفاده از دارایی هـا 

ایجـاد می كند.

سیسـتم پرداخـت خـودكار احمدآبـاد از كارت هـای هوشـمند بـرای جمـع آوری داده هـای ترانزیـت كاربـران 
استفاده می كند تا معامات به صورت خودكار، بدون پول و نظارت بر زمان واقعی وسایل نقلیٔه عمومی 
حمل ونقل انجام شـود؛ این در حالی اسـت كه نرم افزار تشـخیص چهره »Yinchun« چهره مسـافران را به 

حسـاب های بانکـی خـود پيونـد می دهـد و كرایه ها را مسـتقیمًا جمع می كند.

ارائه تجربی یکپارچه در بین سیستم های حمل ونقل و دادن اطاعات موردنیاز به مشتریان و اپراتورهای 
شـبکه بـرای بهبـود برنامه ریـزی باعـث حل مشـکل شـلوغی و تراكم جمعیت بـاال در وسـایل نقلیٔه عمومی 
می شـود. ایـن امـر بـه شـهر ایـن امـکان را می دهـد تـا بـه جـای سـرمایه گذاری روی زیرسـاخت های جدیـد 

حمل ونقـل عمومـی، نهایت اسـتفاده را از ظرفیـت موجود ببرند.

تجربٔه حمل ونقل عمومی یکپارچه
پرداخت کارت یا شناسنامه
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حکمرانی



سیل اطاعات موجود و پيچیدگی روزافزون 
می كنـد  وادار  را  مـا  امـروز  شـهری  مسـائل 
ادارٔه  بـرای  را  گسـترده تری  و  بـاز  مدل هـای 
می تواننـد  دولت هـا  كنیـم.  تدویـن  شـهر 
نقشـی اساسـی در پـرورش نـوآوری داشـته 
دانشـگاهی  تحقیقـات  حمایـت  از  باشـند، 
گرفتـه تـا ترویـج برنامه هایـی در زمینه هـای 
سـرمایه های  بـرای  غیرجـذاب  امـا  حیاتـی 
خصوصی، مانند خدمات پسماند شهری یا 
آب. همچنیـن، آن هـا می تواننـد اسـتفاده از 
زیرساخت ها و استانداردهای باز را در چنین 
باعـث  امـر  ایـن  دهنـد.  ترویـج  پروژه هایـی 
جهـان  شـهرهای  در  قانون گـذاری  تسـریع 

می شـود.
مختلـف،  افـراد  بـا  بایـد  شـهری  دولت هـای 
ماننـد مشـاغل، مراكـز تحقیقاتـی، انجمن هـا 
كـه  جوانـان  ازجملـه  خصوصـی،  افـراد  و 
می تواننـد شـهر را هوشـمند كننـد، همـکاری 
یـک  ایجـاد  در  می تواننـد  آن هـا  كننـد. 
بـاال،  بـه  پایيـن  از  ابتـکاری  اكوسیسـتم 
بـه  را  شـهروندان  و  كـرده  سـرمایه گذاری 
دربـارٔه  بحـث  درگیـر  مختلـف  روش هـای 
بـرای  بـاز  داده هـای  از  اسـتفاده  چگونگـی 
بهبـود زندگـی شـهری كنند؛ مانند پشـتیبانی 
چارچوب هـای  ایجـاد  و  شـتاب دهنده ها  از 
نـوآوری  پيشـرفت  باعـث  كـه  نظارتـی 

. د می شـو
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چندیـن شـهر بـرای به كارگیـری شـهروندان در برنامه ریـزی و بودجـه، پيشـگام هسـتند؛ به عنوان مثـال، 
ملبـورن دو بـار از »پنل هـای مردمـی« بـرای هدایـت تصمیم گیـری اسـتفاده كـرده اسـت. توصیه هـا شـامل 

افزایـش مالیـات شـهری بـرای تأمیـن بودجه اسـت.
زیرساخت »Mi Ciudad Quito« كه داده های مربوط به شهر، نظیر خدمات زیرساختار و تخصیص بودجه 
را در اختیار شـما قرار می دهد، برای ایجاد مشـاركت بیشـتر شـهروندان سـاخته شـده اسـت. در حال حاضر 
درصـد از بودجـٔه شـهرداری بـر اسـاس تصمیم هـای شـهروندان بـه مجامـع محله هـا اختصـاص می یابـد. 
»جوانـان متولیـان تغیيـر هسـتند« نـام یکـی از برنامه هـای بودجه ریـزی مشـاركتی در بوسـتون اسـت كـه 
در سـال ۲۰۱۳ ایجـاد شـد و ازجملـه اولین هـا در نـوع خـود در ایاالت متحـده بـود. بیـش از دوهـزار جـوان 
دوازده تا ۲۵سـاله با هم تصمیم گرفتند كه چگونه یک میلیون دالر از بودجٔه این شـهر را صرف توسـعه 

و رأی گیـری دربـاره ایده هـای پـروژه و ایفـای نقـش در اجـرای آن هـا كننـد.

وقتـی مدیـران شـهر به ناچـار مبادله هـای تجـاری را درگیـر بودجه هـای محـدود می كننـد، منعکس كـردن 
نشـان دهنده  ویـژه  به طـور  ملبـورن  مردمـی«  »پنل هـای  می شـود.  دشـوار  شـهروندان  واقعـی  نظـرات 

اولویت بنـدی نسـبی موضوع هـا اسـت. بـرای به كارگیـری شـهروندان در  از فنـاوری جدیـد  اسـتفاده 

در ملبـورن از افـراد جامعـه دربـارٔه عایقشـان سـؤال شـد. ۲۴ نفـر به عنـوان نمونـٔه جامعـٔه آمـاری انتخـاب 
شـدند و داده هـای گسـترده ای در اختیـار آن هـا قـرار گرفت. پلتفـرم »Quito« به شـهروندان كمک می كند 
داده هـا را بارگیـری و برنامـه ای ایجـاد كننـد كـه شـهروندان در فراینـد برنامه ریـزی بودجـه شـركت كننـد. 
برنامـه بسـتون از عمـوم مـردم دعـوت می كنـد ایده هـای خـود را ارائـه دهنـد. درواقـع ایده هـای جوانـان 

در آن نقـش مشـخصی دارد.

بودجه بندی مشاركتی جوامع را تشویق می كند تا در اداره شهر خود نقش داشته باشند؛ به عنوان مثال، 
جوانـان بوسـتون در بودجه بنـدی مشـاركتی نقـش اساسـی دارنـد. هنگامی كه گردانندگان شـهر مطمئن 
می شـوند كه تصمیم هایشـان منعکس كنندٔه عایق مردم اسـت، به احتمال زیاد تصمیم های شـجاعانه 

و پرمعنی تری می گیرند.

https://participate.melbourne.vic.gov.au/10yearplan
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1170

https://www.boston.gov/departments/boston-centersyouth-families/youth-lead-change

شهروندان در تهیٔه بودجٔه شهر
شرکت می کنند
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شـهرها در حـال ایجـاد زیرسـاخت های آنایـن هسـتند تـا شـهروندان بتواننـد دربـاره مسـائل مربـوط بـه 
برنامه ریـزی و اسـتفاده از اراضـی، مثـل مقـررات پهنه بنـدی، برنامه هـای توسـعه محلـی، اماكـن تاریخـی، 
خطـرات سـیل، پروانـه ساخت وسـاز، برنامه ریـزی و غیـره، راحت تـر باشـند؛ ماننـد »Myplan.ie« كـه تمـام 
لتو و پيتسـبورک  زمین های ایرلند را شـامل می شـود و »Buildingeye.com« كه در سانفرانسیسـکو، پالو آ

راه انـدازی شـده اسـت.

۳۱ مقـام برنامه ریزی كننـده ایرلنـد، ازجملـه شـورای شـهر و شهرسـتان و بخشـداری ها، بیـش از ۴۰۰ طـرح 
بهتـری  تصمیم هـای  بتواننـد  شـهروندان  تـا  رسـاندند  تصویـب  بـه  گوناگـون  قالب هـای  در  را  قانونـی 
اتخـاذ كننـد. در ایاالت متحـده بـا سـامانه »Buildingeye.com« همسـایگان و گروه هـای جامعـه راحت تـر 
را كـه كارمنـدان جـواب  ایـن رویـه سـطح تمـاس تلفنـی  اتفاقـی می افتـد.  می فهمنـد كـه در منطقـه چـه 

می دهـد. كاهـش  می دهنـد، 

این پلتفرم ها داده هایی مانند نقشه های خیابانی، تصاویر هوایی، نقشه های تاریخی، میراث معماری، 
مناطـق حفاظت شـده، ذخایـر طبیعـی، دشـت های سـیابی، سرشـماری نفـوس و خدمـات آموزشـی را بـا 
یکدیگـر ادغـام می كننـد. پنـج سـال طـول كشـید تـا »Myplan.ie« در رویکـردی مشـترک بـا مقامـات محلی، 
ژانس هـا و كارشناسـان مسـتقل كـه اطاعـات را در سـرویس نقشـه برداری وب ایرلنـد  ادارات دولتـی، آ
درج كرده انـد، توسـعه پيـدا كنـد. كاربـران »Buildingeye.com« می تواننـد نقشـه را مـرور كـرده و روی 
نمادهایـی كـه نشـان دهنده پروژه هـای پيشـنهادی هسـتند، كلیـک كننـد. با هـر كلیک می تـوان وضعیت 

برنامه ریـزی، نقشـه ها و اسـناد مرتبـط را مشـاهده كـرد.

چنین پلتفرم هایی به طور اساسی كارایی برنامه ریزی محلی را بهبود می بخشند و به خدمات برنامه ریزی 
اجـازه می دهنـد بـا كمتریـن منابـع، عملکـرد بهتـری داشـته باشـند. ایـن پلتفرم ها بـرای افـراد و سـازمان ها 
ماننـد توسـعه دهندگان امـاک، معمـاران، نقشـه برداران، وكا و مشـاوران برنامه ریـزی بسـیار سـودمند 
هسـتند و می تواننـد بـه افـراد كمـک كننـد تـا به سـودهای چشـمگیری برسـند. در ایـن پلتفرم دیگـر نیازی 

نیسـت كـه كارگـران در سـامانه ها و پلتفرم هـای مختلـف دیگر به جمـع آوری اطاعـات بپردازند.

http://www.buildingeye.com  http://www.myplan.ie

دسترسی آسان به همه اطالعات مربوط به
موضوع های برنامه ریزی
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»CrimeRadar« برنامه ای رایگان برای شهروندان ریودوژانیرو برزیل است كه به منظور اطاع از خطرات 
جرم های احتمالی در نزدیکی شهروندان مورداستفاده قرار می گیرد. درحالی كه بسیاری از شهرها از ستاد 
پيش بینی جرائم استفاده می كنند، این پلتفرم با استفاده از ابزار داده و ماشین، خطرات احتمالی و احتمال 
وقوع جرم را پيش بینی می كند. سهم زیادی از این امکانات اكنون در دسترس پلیس است و شهروندان 

سهم كمی از آن را در دسترس دارند. »CrimeRadar« اولین پلتفرم پيش بینی جرم در جهان است.

داده هـای مربـوط بـه جـرم اجـازه می دهـد رونـد ردیابـی و همچنیـن پيش بینـی احتمـال وقوع جرائم میسـر 
شـود. ایـن موضـوع بـه شـهروندان كمـک می كنـد تـا بیـن خطـرات جـرم واقعـی و تصورشـده تمایـز قائـل 

شـوند و تصمیم هـای آگاهانـه ای دربـارٔه امـور روزمـره خـود بگیرنـد و قربانـی ایـن نـوع جرائـم نشـوند.

بـا افزایـش دقـت، الگوریتم هـای یادگیـری ماشـینی می تواننـد الگوهایـی را در داده هـای طیـف وسـیعی از 
رشـته ها، ازجملـه جغرافیـا، اقتصـاد رفتـاری، و حتـی لرزه شناسـی پيدا كـرده و مدل های دقیق تری از مسـیر 
جـرم ایجـاد كننـد. »CrimeRadar« بیـش از چهارده میلیـون رویـداد جنایـی را بیـن سـال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ 
ارزیابـی كـرد تـا نمـره خطـرات جـرم را در فواصـل شش سـاعته برای هـر ۲۵۰ مترمربع كان شـهر ریودوژانیرو 

ایجـاد كند.

ابـزاری ماننـد »CrimeRadar« بـه دانشـمندان كمـک می كنـد تـا خطـرات را بهتـر بشناسـند. ایـن برنامـه 
به عنـوان بسـتر بـاز اطاعـات می توانـد حقـوق شـهروندی و موارد امنیت عمومـی را به شـهروندان آموزش 
دهـد؛ به خصـوص مـواردی كـه در جامعـه از حساسـیت بیشـتری برخوردار هسـتند و به نوعی تابو حسـاب 

می شـوند.

https://www.weforum.org/agenda/2017/02/what-happenswhen-we-can-predict-crimes-before-they-happen
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سیستم های اطاعات جغرافیایی، سیستم های رایانه ای هستند كه برای نقشه برداری و تجزیه وتحلیل 
ابتکارعمل در هند،  قرار می گیرند. دو  ازجمله عکس های هوایی مورداستفاده  اطاعاتی  منابع مختلف 
توانایی بالقوه آن ها را نشان می دهد. با كمک یک دانشگاه محلی، یک شركت وابسته به شهرداری به 
اسم »NaviMumbai« از »GIS« برای ردیابی نقص برنامٔه كاربری خود و شناسایی شکاف های زیرساختی 
استفاده می كند. در كلکته، شركت غیرانتفاعی »آدرس دهی به افراد غیرمجاز« آدرس های پستی بی نظیری 

را به افرادی كه در شهرک های بدون برنامه ریزی مانند زاغه ها و كلبه ها زندگی می كنند، ارائه می دهد.

سـکونتگاه های  میـزان  از  شـهرداری ها  چراكـه  اسـت؛  دشـوار  هنـد  در  زمیـن  از  اسـتفاده  بـر  نظـارت 
بدون مجـوز آگاه نیسـتند. ایـن شـیوه اجـرای قوانیـن طراحـی شـهری یـا پيگیـری گسـترش شـهری را دشـوار 
می كنـد؛ بنابرایـن می تـوان شـهرک های جدیـد را بـا زیرسـاخت های الزم ایجـاد كـرد. بـرای افـرادی كـه در 
سـکونتگاه های برنامه ریزی نشـده شـهری زندگی می كنند، فقدان آدرس رسـمی باعث ایجاد مشـکاتی 
در فعالیت های روزمره مانند مطالبٔه حقوق اجتماعی، ارتباط برقراركردن با خدمات شـهری و دسترسـی به 

مـدارس و خدمـات بهداشـتی می شـود.

به منظـور  را  بمبئـی  در   »GIS« رشـته  در  كارشناسی ارشـد  مـدرک  اولیـن  اسـپانیا  و   »NYU« كارشناسـان 
پایه گـذاری سیسـتم ردیابـی گسـترش شـهری، ایجـاد كردنـد. »GIS« با كددهـی به منازل بـدون آدرس، 
آن هـا را در پرونـده وب سـایت خـود قـرار می دهـد. آن هـا تاكنـون آدرس نزدیـک بـه شـانزده هزار خانـه در 

نـه منطقـٔه فقیرنشـین شـهری در كلکتـه را فراهـم كرده انـد.

كنـد.  زندگـی  برنامه ریزی نشـده  سـکونتگاه های  در   ۲۰۵۰ سـال  تـا  می توانـد  نفـر  یـک  نفـر  دو  هـر  از 
دادن آدرس رسـمی بـه ایـن افـراد، دسترسـی بـه خدمـات و اداره مشـاغل را بـرای آن هـا آسـان می كنـد. 
راه حل هـای »GIS« بـرای نظـارت بـر پراكندگـی را به راحتـی می تـوان تجزیه وتحلیـل كـرد؛ زیـرا كار از راه دور 

قابـل انجـام اسـت.

http://www.addressingtheunaddressed.org

»GIS« شهرک های برنامه ریزی نشده را
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زیرساختزیرساخت



جدیـدی  پدیـده  شـهری  جمعیـت  رشـد 
نیسـت. در دهه ۱۹۹۰ »ریچارد راجرز«، معمار 
انگلیسـی مشـهور، مشاهده كرد كه جمعیت 
یک چهـارم  به سـرعت  جهـان  در  شـهری 
میلیـون نفـر در روز در حـال افزایـش اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب، هر ماه بـه انـدازٔه یک لندن 
جدیـد بـه جمعیـت دنیـا اضافه می شـود. ما 
بـرای مقابلـه بـا ایـن رشـد نه تنهـا بـه ایجـاد 
بافـت جدیـد شـهری نیـاز داریـم، بلکـه باید 
از دارایی های زیست سـاختی موجود نیز بهتر 
اسـتفاده كنیـم تـا از پایـداری كان شـهرهای 
فناوری هـای  شـویم.  مطمئـن  بزرگ تـر 
هوشـمند هـم در ایـن زمینـه كمـک می كنند. 
چگونـه  كـه  می دهـد  نشـان  اطاعـات 
می توانیـم الگـوی اینترنت اشـیا را برای منابع 
موجـود و شـهرهای قدیمـی، سـاختمان ها و 
زیرسـاخت ها، بدون موانع مهندسی زیادی 
بـه كار ببریـم. مراكز شـهری تاریخی كه شـاید 
برای تطبیق و فناوری قرن بیستم، سنگین، 
تهاجمی و ناسـازگار با بافت جدید هسـتند، 
فنـاوری جدیـد و سـبک  بـا  تـاش می كننـد 

انقـاب دیجیتـال سـازگار شـوند.



34

شـهرها در حـال بررسـی روش هـای مختلـف جمـع آوری و اسـتفاده از داده هـا برای كاهش ترافیک هسـتند؛ 
به عنوان مثـال، بوسـتون بـا برنامـه ناوبـری »Waze« محیطـی بـرای اشـتراک داده هـا ایجـاد كـرده اسـت. 
»HubCab« سـاالنه بیـش از ۱۷۰ میلیـون سـفر تاكسـی را در شـهر نیویـورک انجـام می دهـد تـا الگـوی سـفر 
كاربران تاكسـی در این شـهر را به دسـت  آورد. در شـهر سـبو، فیلیپين، یک سامانٔه ترافیکی باز با استفاده 
از داده هـای »GPS« تلفـن هوشـمند راننـدگان تاكسـی كـه از برنامـه »Grab« اسـتفاده می كننـد، تـاش 

كـرده اسـت به طـور دقیق تـری ترافیـک را پيش بینـی و هشـدارهای الزم را ارسـال كنـد.

ترافیک تأثیرهای منفی زیادی دارد؛ مانند افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای؛ همچنین اتاف 
وقت افرادی كه در ترافیک می مانند، بهره وری و رشد اقتصادی یک شهر را متوقف می كند. سامان دهی 
مؤثـر وضعیـت ترافیکـی بـه جمـع آوری دقیـق داده هایـی درباره سـرعت و جریان حركـت خودروها در لحظه 
كار  شـهرداری ها  بـرای  كـه  حمل ونقلـی  ژانس هـای  آ طریـق  از  اطاعـات  ایـن  به دسـت آوردن  دارد.  نیـاز 
می كننـد و منابـع محـدودی دارنـد، بـه لحـاظ اقتصـادی و فنی، كاری دشـوار و طاقت فرساسـت؛ اما طرفین 
می تواننـد از یـک برنامه ریـزی بهره مند شـوند: شـهرداری بوسـتون از داده های اپلیکیشـن »Waze« برای 
شناسـایی مشـکاتی ماننـد چاله هـا و نقـاط حسـاس بـرای پـارک غیرقانونـی اسـتفاده می كنـد. در عـوض 
»Waze« از سـایت های سـاختمانی برنامه ریزی شـده، اجتماع مردم و سـایر رویدادهایی كه ممکن است 

ایجـاد ترافیـک كننـد، مطلـع می شـود و می توانـد خدمـات بهتـری را به كاربـران خـود ارائه دهد.

با استفاده از داده های »GPS« تلفن رانندگان تاكسی، پلتفرم »OpenTraffic« یک رابط كاربری گرافیکی 
ژانس های دولتی اجازه می دهد به راحتی آمار ترافیکی ذخیره شده را به دست  آورند. این  فراهم می كند كه به آ
بستر برای تولید ورودی هایی از قبیل داده های بررسی زمان سفر برای برنامه ریزی، حمل ونقل، صرفه جویی 

در هزینه های كار میدانی و رمزگذاری و تجزیه وتحلیل اطاعات می تواند به استفادٔه مقامات شهری برسد.

ژانس هـای مدیریتـی شـاغل در ایـن زمینه را قادر می سـازند   نسـل بعـدی پلتفرم هـای مدیریـت ترافیـک، آ
بـر اسـاس شـواهد موجـود دربـاره بازه هـای سـیگنال دهی ترافیکـی، حمل ونقـل عمومـی، زیرسـاخت های 
جـاده ای، مدیریـت ترافیـک در مـوارد بحرانـی یـا فوریتی، و همین طور مدیریت تقاضای سـفر، تصمیم های 
بهتـری اتخـاذ كننـد. این پلتفرم ها می توانند به توسـعه و بهینه سـازی سـفر بـا برنامه های اشـتراک گذاری 
تجـارب مسـافرتی هـم كمـک كننـد. ایـن امـر باعـث می شـود از حجـم سـفرهای غیرضـروری كاسـته شـود، 

مـدت سـفر كوتاه تـر شـود و افـراد بتواننـد در محیطـی تمیزتـر و بـا هزینـٔه كمتر مسـافرت كنند.

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/19/
چگونه یک ساختار ترافیکی به كم كردن آلودگی شهرهای آسیایی كمک می كند؟

http://www.hubcab.org/#13.00/40.7219/-73.9484

جلوگیری از ازدحام
کسی ها و برنامه های ناوبری با مشارکت تا
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داده ها درصدد بهبود نحوه مدیریت شهرها درباره فاضاب هستند. در كیوتو، اكوادور، به شهروندان 
توصیـه می شـود از محاسـبه گر آنایـن بـرای اطـاع از مسـیر آب اتافـی و نحـؤه كاهـش آن اسـتفاده كننـد. 
كپنهـاگ، دانمـارک، درزمینـه پيش بینـی توزیـع بارندگـی و ارزیابـی فشـار وارده بـر سیسـتم فاضـاب و 
مدیریت زیرسـاخت ها گام های موثری برداشـته اسـت. در فوكوكا، ژاپن، از فاضاب انسـانی برای تولید 
هیـدروژن و سـوخت در وسـایل نقلیـه اسـتفاده می شـود. ایـن روش باعـث شـده اسـت انتشـار كربـن 

دی اكسـید ۶۰درصـد كاهـش یابـد و بـر تولیـد هیـدروژن افـزوده شـود.

ایـن مداخله هـا بـه مشـکات مختلفـی می پـردازد. در كپنهـاگ، حـوادث شـدید بارشـی منجـر بـه تخلیـٔه 
فاضاب تصفیه نشـده می شـود. در كیوتو مصرف سـرانه آب باالتر از شـهرهای مشابه مانند بوگاتا و لیما 
اسـت. در فوكوكا باید نگرانی های زیسـت محیطی هم زمان با افزایش نشـاط شـهری درنظر گرفته شـوند.

كپنهـاگ داده هـای رادارهـای محلـی هواشناسـی و داده هـای اقلیمـی دانمـارک را به صـورت زنـده دریافـت 
می كند. با اسـتفاده از سیسـتم پيش بینی بارِش رادارهای محلی و ادغام آن با مدل های رفتارِی سیسـتم 
فاضاب، كپنهاگ می تواند سیل و آب گرفتگی معابر را تا چندین ساعت قبل از وقوع حادثه با دقت باال 
پيش بینـی كنـد. برنامـٔه »Quito« مقـدار مصـرف آب كاربـر را بـا متوسـط مصـرف مقایسـه می كنـد و نکته هـا 
و توصیه هایـی را بـرای كاهـش آن ارائـه می دهـد. تصفیه خانه هـای فاضـاب شـهر فوكوكا، هیـدروژن را از 
بیوگازی كه در فرایند تصفیه تولید می شـود، به دسـت می آورند و آن را از طریق ایسـتگاه های هیدروژن 

شـهری به وسـایل نقلیه ای كه از پيل سـوختی اسـتفاده می كنند، می فرسـتند.

ایجـاد  بـرای  تاش هـا  بهبـود  باشـد:  داشـته  گسـترده تری  تأثیـر  می توانـد  مداخله هـا  ایـن  از  هریـک 
عادت های پایدارتر اسـتفاده از آب؛ بهینه سـازی بهره برداری از سیسـتم های فاضاب و تصفیه خانه های 
فاضـاب و كاهـش انتشـار كربـن از طریـق فناوری هـای جدیـد؛ ماننـد اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی یـا بـاد 

بـرای تولیـد اكسـیژن و هیـدروژن از طریـق الکترولیـز آب.

www.regnradar.dk
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/en/data/hydrogen-from-sewage

کاهش هدررفت آب با بهبود فرایند تصفیه
و استفاده از فاضالب به عنوان سوخت خودروها
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سـازمان آتش نشـانی هوسـتون بـا همـکاری سیسـکو و پاناسـونیک یـک روش درمـان از راه دور و انتقـال 
ضروری دارو یا بیمار به نام »ETHAN« را توسـعه داده كه بر اسـاس آن، دارو به وسـیله آتش نشـانان و 

تکنسـین های فوریـت پزشـکی بـرای افزایـش كارایی خدمات اضطراری فرسـتاده می شـود.
ماشـین های  شـد،  منتشـر  دسـامبر ۲۰۱۶  در  كـه  دور  راه  از  مراقبـت  و  پزشـکی  ژورنـال  از  مقالـه ای  طبـق 
آتش نشـانی و آمبوالنس هـای هوسـتون تقریبـًا ۳۹ دقیقـه پس از اعـزام برمی گردنـد؛ درحالی كه قبًا ۸۳ 

دقیقـه بعـد از اعـزام برمی گشـتند.

هوسـتون  آتش نشـانی  هسـتند.  تحت كنتـرل  ایاالت متحـده  سراسـر  در  پزشـکی  فوریت هـای  خدمـات 
سـاالنه نزدیـک بـه ۶۰۰هـزار تمـاس پزشـکی فـوری دریافـت می كنـد. ایـن در حالـی اسـت كـه زمـان انتظـار 
شـهر در بخـش اورژانـس ۱۴ سـاعت اسـت. تماس هـای برقرارشـده با مركـز فوریـت ۹۱۱ می تواند به صورت 
موثرتـری در مراكـز دیگـر و بـا هزینـٔه كمتـر پاسـخ داده شـوند؛ بـه ایـن معنـی كـه رفت وآمـد غیرضـروری بـه 

اورژانـس به طـرز چشـمگیری كاهـش می یابـد.

»ETHAN« بـه خدمات دهنـدگان به صـورت سـه جانبه كمـک می كنـد و گزینه هـای خدمـات و حمل ونقل 
جایگزیـن را بـرای مـوارد غیراضطـراری پيـدا می كنـد. ایـن برنامـه خدمات دهنـدگان ۹۱۱ را بـا مركـز علـوم 
بهداشـتی دانشـگاه تگـزاس، یـک مركـز پرسـتاری، یـک شـبکه از كلینیک هـای مراقبت هـای اولیـه و یـک 
سـوابق  محلـی،  بهداشـت  شـبکٔه  و  اطاعـات  تبـادل  مركـز  می كنـد.  متصـل  هـم  بـه  تاكسـی  سـرویس 

بهداشـتی بیمـار را جمـع آوری و مشـاوره های ویدئویـی بـا پزشـکان واجـد شـرایط فراهـم می كننـد.

ارزیابی هـای اضافـی از تأثیـر ایـن برنامـه در دسـت بررسـی اسـت؛ اما در حال حاضر شـهر هوسـتون تخمین 
می زنـد كـه تقریبـًا یک میلیـون دالر صرفه جویـی كرده اسـت.

کاهش نرخ مراجعه به بیمارستان
با اپلیکیشن های تشخیص و درمان
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مطالعٔه پيشگامانه با استفاده از مجموعه داده های ایجادشده از سوی حسگرهای بلوتوث غیرتهاجمی، 
پاریـس( تجزیه وتحلیـل می كنـد.  )لـوور  از بزرگ تریـن موزه هـای جهـان  را در یکـی  رفتـار بازدیدكننـدگان 
ایـن مطالعـه باعـث می شـود مدیـران مـوزه متوجـه شـوند كـه بازدیدكننـدگان از چـه مسـیرهایی در مـوزه 

اسـتفاده می كننـد و چـه مـدت زمانـی را در مناطـق مختلـف آن می گذراننـد.

جاذبه هـای فرهنگـی یـک شـهر بـرای سـاكنان و تجـارت توریسـتی مهـم اسـت؛ درضمـن داده هـای مربـوط 
بـه رفتـار و تجزیـٔه بازدیدكننـدگان در اطـاع از نحـؤه مدیریـت جاذبه هایـی ماننـد موزه هـا اهمیـت زیـادی 
دارد. ایـن داده هـا پيـش از ایـن به صـورت سـنتی از طریـق مشـاهده ها و نظرسـنجی های وقت گیـر تولیـد 

می شـدند.

هفـت حسـگر بلوتـوث، بـا پوشـش كافی بـرای اندازه گیری توالـی و مدت زمان بازدیـد در مکان های اصلی 
در لـوور مسـتقر شـده اند. آن هـا یـک شناسـٔه رمزگذاری شـده منحصربه فـرد و متمایـز از هـر دسـتگاه تلفـن 
همـراه دارای بلوتـوث را در محـدودٔه خـود و همچنیـن داده هـای مربـوط بـه ورود و خـروج بازدیدكننـدگان 
را نیـز ثبـت و ضبـط می كننـد. اگـر فـرض كنیـم كـه یـک دسـتگاه تلفـن همـراه متعلـق بـه یـک شـخص باشـد، 
می تـوان حركـت دسـتگاه را بـه حركـت بازدیدكننده مرتبط كـرد. این مطالعه طی یـک دوره ۲۴روزه با حجم 

باالیـی از بازدیدكننـدگان انجام شـده اسـت.

مدیـران جاذبه هـای فرهنگـی بـا اسـتفاده از چنین مطالعاتی می توانند اطاعات ارزشـمندی، از قبیل تراكم 
جمعیـت و ترافیـک محلـی را شبیه سـازی و پيش بینـی كننـد و خدمـات جاذبه هـای شهری شـان را بهبـود 

بخشند.

http://senseable.mit.edu/louvre

بهبود جاذبه های گردشگری
با پیگیری نحؤه استفادٔه بازدیدکنندگان
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محیط زیستمحیط زیست



بـرای محیط زیسـت در چهـار  اهمیـت شـهرها 
می شـود.  خاصـه  و ۸۰  عـدد ۲، ۵۰، ۷۵ 
اشـغال،  را  جهـان  سـطح  از  شـهرها ۲درصـد 
بیـش از ۵۰درصـد جمعیـت جهـان در آن هـا 
زندگـی و ۷۵درصـد از انرژی جهان را مصرف 
انتشـار  ۸۰درصـد  مسـئول  آن هـا  می كننـد. 
دی اكسـیدكربن هسـتند. با ایجاد شـهرهای 
پایدارتر، سرسبزتر و با مصرف انرژی و منابع 
طبیعـی كمتـر، می توانیـم تأثیـر مثبـت فراوانـی 
بـر كـرٔه زمین بگذاریم؛ درسـت همان طور كه 
نتایـج بررسـی این داده ها نشـان می دهند.
آنارشـیک  جغرافـی دان  ركلـوس«،  »الیـزه 
فرانسـوی در قرن نوزدهم، نوشت: »مردم 
باید با همبستگی فکر و عاقه، فرصت های 
تحصیل و آموزش هنری و درعین حال آزادی 
كـه از طبیعـت نشـئت می گیـرد و از طریق افق 
بـاز آن تحقـق می یابـد، بـه لذت هـای زندگی 
بـزرگ  شـهرهای  یابنـد.«  دسـت  شـهر  در 
دیجیتالـی امـروز می تواننـد بـا نزدیک شـدن 
بـه تحقـق ایـن چشـم انداز رابطـٔه انسـان بـا 

طبیعـت را تغیيـر دهنـد.



40

انتشـار یک سـری سـالنامٔه جدید به تجمیع داده های مصرف انرژی و آب برای مجموعه پروژه های جهانی 
شـركت معمـاری و برنامه ریـزی »Gensler« كمـک می كنـد. بـا افزایـش شـفافیت جهانـی داده هـا مشـخص 
شـده اسـت كـه ذخیـره كل CO۲ در دو سـال گذشـته بیـش از ۶۰درصـد افزایـش یافتـه و از چهارمیلیـون 
تـن در سـال بـه ۱۱میلیـون تـن رسـیده اسـت. مدل هـای آمـاری پيش بینـی صرفه جویـی در مصـرف انـرژی 
و آب از داده هـای جمع آوری شـده از عملکـرد سـاختمان ها ایجـاد می شـود. ایـن مدل ها برای نشـان دادن 
تأثیـر كدهـای محلـی نیروهـای بـازار سیسـتم های مقیـاس سـاختمان سـبز و سـایر مشـوق های پایـداری، 

تجزیه وتحلیـل می شـوند؛ زیـرا بـه كاهـش تغیيـرات آب وهوایـی و سـازگاری آن هـا مربـوط اسـت.

زیسـت بوم های ساخته شـده بـه دسـت انسـان، بزرگ تریـن مصرف كننـدٔه انـرژی در جهـان هسـتند و 
سـاختمان ها مسـئول انتشـار حداقـل یک سـوم گازهـای گلخانـه ای جهان هسـتند. این بخش بـرای تحقق 
اهـداف تعیين شـده در توافق نامـه تغیيـر آب وهـوای پاریـس بایـد بیشـتر از منابـع تجدیدپذیـر اسـتفاده 
كنـد. بـرای اجـرای ایـن امـر، دولت هـا، مشـاغل و فعـاالن نهادهـای محیط زیسـتی بـه داده هـای تأثیرگـذار 

بیشـتری دربـارٔه سیاسـت ها و مشـوق های بـازار نیـاز دارنـد.

میانگیـن شـدت اسـتفاده از انـرژی و چگالـی قـدرت روشـنایی بـا ارزیابی هـای پایـه ای تعیين شـده توسـط 
تعهدنامـه ۲۰۳۰ موسسـٔه معمـاران آمریـکا مقایسـه می شـود؛ درحالی كـه صرفه جویـی در مصـرف آب بـا 
ژانس حفاظت از محیط زیسـت ایاالت متحده مقایسـه می شـود. با  میانگین بهره وری منتشرشـده توسـط آ
اسـتفاده از این مبانی، معیارهای عملکرد جمع شـده در یک روند سـالیانه با یکدیگر مقایسـه می شـوند و 

كدهـای محلـی و مشـاوره ای بـازار از طریـق مقایسـه جغرافیایـی و صنعـت تجزیه وتحلیل می شـوند.

ایـن طـرح بـر شناسـایی معیارهـای پایـداری متمركـز اسـت كـه بیشـترین تأثیـر و مصـرف انـرژی را دارنـد. بـا 
مقایسـه رونـد بـازار بـا كدهـای محلـی، معمـاران معیارهـای مقرون به صرفـه ای را شناسـایی می كننـد كـه 
هـدف آن هـا كمـک بـه رهبـران تجـاری و سیاسـت گذاران به منظـور دسـتیابی بـه اهـداف پایـدار در محیـط 

اسـت.

طراحی شهری با درنظرداشتن
پایداری و تجدیدپذیری
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»Treepedia« بـه شـهروندان ایـن امـکان را می دهـد كـه موقعیـت و انـدازٔه درختـان را در جوامـع خـود 
مشـاهده كـرده و اطاعاتـی را بـرای برچسـب گذاری، پيگیـری یـا حمایـت از كاشـت درختـان بیشـتر در شـهر 
خـود ارسـال كننـد. ایـن طـرح بـرای آمـوزش شـهروندان به منظـور درک بیشـتر فضـای سـبز اطـراف آن هـا و 

تقویـت نقـش »سـایه بان سـبز« در پاسـخ بـه تغیيـرات آب وهوایـی ایجـاد شـده اسـت.

سایبان سبز قسمت مهمی از زندگی شهری است. درختان به كاهش دمای هوا كمک شایانی می كنند و 
كیفیـت زندگـی را بـرای افـرادی كه در شـهرها زندگی می كنند، باالتر می برند؛ بااین حال شـهروندان عادی 
به طور معمول از درک ویژگی های منحصربه فرد زیستگاهشـان محروم هسـتند. اگر شـهروندان مشـاركت 

بیشـتری در امور محیط زیسـتی داشـته باشـند، می توانند به طور موثرتری از زیسـت بوم خود دفاع كنند.

»Treepedia« با اسـتفاده از دورنمای نقشـه های گوگل، یک شـاخص نمای سـبز ایجاد می كند. بر اساس 
ایـن شـاخص، دانشـمندان و سـاكنان شـهرها می تواننـد پوشـش درختـان شـهری را كنتـرل و بـرای بهبـود 
آن اقـدام كننـد. بنابرایـن بـا افـزودن یـک پلتفـرم تعاملـی كـه شـهروندان بتواننـد به طـور پيوسـته بـه آن 
اطاعـات اضافـه كننـد، ایـن امـکان فراهـم می شـود كـه به صـورت مـداوم مـردم اطاعـات درختـان را روی 
سـامانه بارگـذاری و به روزرسـانی كننـد. آزمایشـگاه شـهری »MIT« بـا مشـاركت شـورای آینـدٔه جهانـی در 

شـهرها و شهرسـازی »Treepedia« را توسـعه داده انـد.

این پروژه در شهرهای دیگر كه تصاویر گوگل مپ در دسترس است، مقیاس بندی می شود و همین طور 
در جایـی كـه اطاعـات ماهـواره ای وجـود نـدارد نیـز می تواند مورداسـتفاده قرار گیرد. درنهایت با تشـویق 
شـهروندان به كاشـت درختان بیشـتر در شـهرهای خود به زیسـت پذیری و كاهش تغیيرات آب وهوایی 

كمـک می كند.

melbourneurbanforestvisual.com.au  http://senseable.mit.edu/treepedia

تشویق شهروندان برای جانمایی
و کسب اطالعات بیشتر در خصوص درختان شهری
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استفاده  صنعتی  چهارم  انقاب  و  داده ها  فناوری  از  شهر  در  دوچرخه سواری  سهولت  برای  كپنهاگ 
می كند. عامت گذاری مسیر حركت دوچرخه و یک برنامٔه تلفن همراه به دوچرخه سواران، اطاعاتی 
را دربارٔه كارآمدترین مسیر ارائه می دهند. در مسیرهای شلوغ، صفحه ها اطاعات مربوط به مسیرهای 
جایگزینی را كه دارای ترافیک یا برف و باد كمتری هستند، پيشنهاد می دهند. آن ها همچنین سرعت فعلی 
دوچرخه سواران را اندازه می گیرند و به آن ها می گویند كه برای گذشتن از چراغ سبز راهنمایی ورانندگی 
چراغ های  كپنهاگ  شبانه،  دوچرخه سواری  برای  دهند.  كاهش  یا  افزایش  را  سرعتشان  چقدر  باید 
راهنمایی هوشمندی را معرفی می كند كه در صورت خالی بودن مسیر به طور خودكار خاموش می شوند؛ 

اما با تشخیص دوچرخه سواری كه در حال آمدن است، شروع به چشمک زدن می كنند.

در كپنهـاگ، در حـال حاضـر ۴۱درصـد از افـراد از دوچرخـه اسـتفاده می كننـد. ایـن شـهر دوسـت دارد بـا 
جذاب تركـردن دوچرخه سـواری و پرداختـن بـه برخـی از چالش هـای دسترسـی و امنیـت آنـان این میـزان را 
بـه ۵۰درصـد برسـاند. بـا وجـود كم بودن میزان ترافیک در شـبکه، یک سـوم كل حـوادث رانندگی بعد از 
سـاعت تاریکـی اتفـاق می افتـد و دوچرخه سـواران و عابران پيـاده دوسـوم مجروحـان و كشته شـدگان در 

حـوادث را تشـکیل می دهنـد.

این نوع عامت گذاری ها و برنامه های تلفن هوشـمند بر اسـاس مصاحبه با دوچرخه سـواران و آزمایش 
نمونٔه اولیه سـاخته شـده اسـت. نتایج نشـان می دهد كه دوچرخه سواران ترجیح می دهند كمی از مسیر 
اصلـی منحـرف شـوند؛ امـا ترافیـک كمتـر یـا مسـیر زیباتـری را تجربـه كننـد. چراغ هـای خیابانـی هوشـمند در 
تقاطع های شـلوغ آزمایش شـدند. نتیجه نشـان داد كه نور زیاد روی دوچرخه سـوارانی كه به چراغ سـبز 
نزدیـک می شـوند، باعـث می شـود راننـدگان توجـه بیشـتری بـه آن هـا نشـان دهنـد؛ امـا نداشـتن نـور در 

تمـام مـدت شـب باعـث صرفه جویی در مصـرف انرژی می شـود.

در  می توان  آن ها  مخصوص  راهنمایی  چراغ  نصب  و  دوچرخه سواران  حركتی  مسیر  عامت گذاری  از 
شهرهای سراسر جهان استفاده كرد تا دوچرخه سواری، جذاب تر و كارآمدتر شود. این كار باعث می شود 
با  همراه  عامت گذاری ها  این  كنند.  استفاده  محیط  آلوده كنندٔه  و  دودزا  نقلیٔه  وسایل  از  كمتر  مردم 
روشنایی هوشمند خیابان، صرفه جویی چشمگیری در انرژی ایجاد می كنند. این گامی حیاتی در راستای 

هدف كپنهاگ كه همانا توقیف تولید كربن دی اكسید تا سال ۲۰۲۵ بوده است، تلقی می شود.

https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/

عالئم حرکتی و چراغ های خیابانی هوشمند
زندگی را برای دوچرخه سواران آسان می کند
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دانشـمندان در حال بررسـی چگونگی توانمندسـازی تصمیم گیران شـهری برای آمادگی مقابله و بازیابی 
بایای طبیعی هسـتند. »۱Concern« سـاختاری از ابزارهای پيشـرفته اسـت كه با ایجاد تجربیات انسانی و 
هوش مصنوعی، آگاهی از موقعیت را ایجاد و سناریوهای خطر واقعی را مشخص می كند؛ همچنین باعث 
انعطاف پذیـری می شـود. شـهر كیوتـو، »كیتولیسـتو«  را بـرای ایجـاد فرهنـگ پيشـگیری، آگاهی از خطـرات و 

نکته هایـی دربـارٔه بهتریـن روش هـا و خطرات ارجاع داده شـده، معرفی كرده اسـت.

كیوتـو به دلیـل وضعیـت جغرافیایـی اش در معـرض انـواع خطرهـای طبیعـی، ماننـد آتشفشـان، زمین لـرزه، 
سـیل، آتش سـوزی و ِگل رود اسـت؛ امـا همـه شـهرها تـا انـدازه ای آسـیب پذیرند. احمـد وانـی، مهنـدس 
اسـتنفورد، پس از زنده ماندن از سـیلی آسـیب زا در كشـمیر با همکاری »نیکول هو«، دانشمند كامپيوتر، و 
»فرانک«، كارشناس زلزله، تیم »۱Concern« را راه اندازی كرد. این كار به عنوان یک پروژٔه تحقیقاتی آغاز 

و بـه مأموریتـی بـرای ایجـاد تغیيـرات در مركـز عملیات اضطراری بدل شـد.

محصـول اصلـی »۱Concern« پيش بینـی خطـر زمین لـرزه اسـت كـه هشـدارهایی را هنـگام وقـوع زلزلـه 
ارائـه می دهـد. ایـن برنامـه یـک نقشـه رنگـی از آسـیب های احتمالـی سـاختاری دارد و مـوارد خـاص مثـل 
بایـای  اگـر  می دهـد.  نشـان  پررنگ تـر  را  آسـیب دیده  مهدكودک هـای  و  مـدارس  سـالمندان،  سـرای 
طبیعـی در روزهـای هفتـه اتفـاق بیفتـد، مـدارس و دفاتـر در اولویـت اصلـی هسـتند؛ درحالی كـه اگـر حادثـه 
در آخـر هفتـه رخ دهـد، منابـع بایـد ابتـدا در جـای دیگـری مسـتقر شـوند. ایـن برنامـه یـک مـاژول آموزشـی 
هـم دارد كـه توسـط هـوش مصنوعـی بـر اسـاس مدل سـازی تصادفـی، تحقیقـات ژئوفیزیکـی و داده هـای 
سـازمان لرزه نـگاری فراهـم شـده اسـت. كیوتولیسـتو داده هایـی را تولیـد و بـرای دفاتر مختلف شـهرداری 
و سـازمان های غیردولتـی می فرسـتد و ایـن كار، امـکان هماهنگـی در زمـان وقـوع زلزلـه را فراهـم می كنـد.

»۱Concern« و كیوتولیسـتو بـه آینـده بالقـوه ای اشـاره می كننـد كـه در آن داده هـا بـه حوزه هـای قضایـی 
كمک می كنند تا شـهرهای مقاوم تری بسـازند و برای همه بایای طبیعی آمادگی بیشـتری داشـته باشـند.

http://www.oneconcern.com  http://www.quitolisto.gob.ec

داده ها به شهرها کمک می کنند تا برای بالیای طبیعی 
آماده شوند و به موقع پاسخ گو باشند
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بیسـت داسـتان جهانـی ارائه شـده در ایـن گـزارش، روش هایـی را نشـان می دهـد كـه در آن هـا مقدار 
زیـادی داده كیفیـت زندگـی شـهری را بهبـود می بخشـد. آن هـا همچنیـن طیـف وسـیعی از فرصت هـا را 
پيشـنهاد می كننـد كـه مـردم می تواننـد در صـورت اسـتفاده از تخیـل خـود از آن هـا در مسـیر انقـاب 

صنعتـی چهـارم و تولیـد اطاعـات اسـتفاده كننـد.
بسـیاری از ایـن داسـتان ها نـکات اخاقـی دارنـد. بـرای اسـتفاده از ایـن فرصت هـا مـردم بایـد بـه 
داده هـا دسترسـی داشـته باشـند و در گفت وگوهـای جمعـی دربـاره اسـتفاده از آن هـا شـركت كننـد. 
داده هـای بـزرگ بایـد تـا حدامـکان بـه داده های باز تبدیل شـوند تا تأثیر عمیقی بر شـهرها بگذارند.
اگـر بتـوان ایـن مسـیر را طـی كـرد، از سـاكنان شـهری در سراسـر جهـان داسـتان های جـذاب بیشـتری 
را اختـراع می كننـد. اگـر ایـن مسـیر را طـی كننـد، می تواننـد ایـن اطاعـات را چندیـن برابـر كننـد. بیسـت 

داسـتان جـذاب در ایـن گـزارش شـاید بـه ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰۰ یـا بیشـتر گسـترش یابـد.
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