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مومیسیستم یکپارچه حمل و نقل ع: بوگوتا، کلمبیا
 پروژه ۹۰اواخر دههTransMilenio

 ترکیبBRT کیلومتر خط دوچرخه۴۰۰و
۱۱۳،خط۱۲وایستگاه۱۳۷کیلومتر
 محالت با اتوبوس های کوچکتر بهBRTمتصل می شوند
 برنامه ریزی سفر با یک وب سایت و یک برنامک(Moovit)
پیش پرداخت کارت هایباپرداخت(MIFARE)
 نفر یک نفر به وسایل نقلیه ۵برآوردها نشان داده که از هر

.عمومی روی آورده است
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حمل و نقل هوشمند
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سامانه حمل و نقل هوشمند شهری: مدلین، کلمبیا
۴۰تشخیص تخلفاتبرایعکاسیدوربین
۸۰نظارتیدوربین
۶۰۰چراغ راهنمایی متصل به شبکه
۱۲۰چراغ راهنمایی مجهز به حسگر تشخیص خودرو
(.تراکم، تعداد عابران، میانگین سرعت و )ترافیکیاطالعاتجمع آوری..
۳۸۰۰ اتوبوس مجهز بهGPSو حسگرهای سرعت و مسافر
ارسال اطالعات به مرکز کنترل حمل و نقل

تولید اطالعات برای شهروندان از طریق پنل های الکترونیکی، برنامک ها و
شبکه های اجتماعی

 درصد ۲۴درصد حمل و نقل شهری، تعداد تصادف ها ۸۰با کنترل بیش از
.کاهش یافت



حمل و نقل هوشمند
5

هریاستفاده از حسگرها در مدیریت ترافیک ش: سانتاندر، اسپانیا
اشیاء بر اساس سه نوع حسگراینترنت:

ارشنقاط ثابت برای اندازه گیری دما، رطوبت، نور، فشار لوله های آب و ب: ایستا
اتوبوس ها، تاکسی ها، ماشین های پلیس، ماشین های حملدرشدهنصب:پویا

زباله
شهروندان که می توانند اطالعات مشکالت کاربردیبرنامه های:مشارکتی

خیابان ها را بفرستند
اندازه گیری تراکمبرایشهرورودیدرآسفالتزیرحسگر۲۰۰ازبیش

.ترافیک نصب شده است
۱۰پنل در ورودی شهر و مرکز شهر نصب شده است که اطالعات فضاهای

.پارک را به رانندگان می دهد
تگ ها و برچسب های نصب شده در ایستگاه های اتوبوس اطالعات خطوط ،

.زمانبندی، زمان انتظار و مسیرها را به مردم می دهد
تمام این اطالعات از طریق وب سایت و برنامک ها در اختیار عموم است.



انرژی
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سیستم هوشمند روشنایی: سن دیگو، ایاالت متحده
خیابان

 اولین شهر آمریکا که از ۲۰۱۴در سالLED هوشمند برای
.روشنایی خیابان استفاده کرد

ازندهمجهز به حسگرهای نوری، ارسال کننده های بیسیم، ریزپرد
قابلیت فراهم  آوردن اطالعات بالدرنگباشبکهیکایجاد

درباره مصرف انرژی در هر منطقه از شهر، دستورات راه دور 
.برای کنترل روشنایی تطبیق پذیر و کاهش هزینه

دت می تواند هنگام طوفان با استفاده از حسگرهای شسیستم
.باد هشدار بدهد



انرژی
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،درصد با استفاده از منابع ۱۰۰پایداری:دانمارکتیستد
تجدیدپذیر انرژی

نفرهزار۱۳جمعیت
جایزه انرژی تجدیدپذیر وزارت انرژی و جایزه اروپایی خورشیدی
 ،مشارکت شهروندانNGOها و شرکت های محلی 

سرمایه گذاری کشاورزان در توربین های بادی و نیروگاه های بیوگاز
با انرژی بادی و خورشیدی، ۱۹۸۰ماتریس انرژی شهر از جایگزینیشروع

Biomass Burningبیوگاز، نیروگاه های زمین گرمایی، 

میلیون۲۷۴شهرامروزkWhبرق از منابع تجدیدپذیر تولید می کند
 درصد مصرف۸۰درصد نیاز شهربرای گرم کردن و معادل ۱۰۰بیش از
۹۰۰۰۰کربن کمتراکسیدتن دی



بآهوشمندمدیریت
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استفاده مجدد و نمکزدایی آب: سنگاپور
 میلیونی سنگاپور۵آب آشامیدنی یک مشکل برای جمعیت
۱۰مصرفی روزانه سنگاپور از دریاآبدرصد
۳۰پروژهازدرصدNEWater

،تصفیه خانه استانداردMicrofilteration، اسمز معکوس و امواج
فرابنفش

۵ تصفیه خانه در سطح شهر
کهالکترونیک برای کاهش نشتی در شبحسگرهایازاستفاده

۱۳۰کیفیتوفشارحسگر
 ارسال هشدار نشتی از طریقWi-Fiبه سرور مرکزی
شناسایی منبع با استفاده داده جغرافیایی حسگرها
اطمینان به مصرف کنندگان در مورد امنیت و کیفیت آب آشامیدنی



مدیریت هوشمند آب
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اتالفمدیریت تشخیص و : ناساو، باهاما
۲۵۰نفرهزار
۹۰درصد آب از نمکزدایی به دست می آید
رسیددرصد۵۸بهنشدهحجم آب محاسبه۲۰۱۲سالدر

زیرساخت درنشتی
خطاهای اندازه گیریوسرقت

برایفن آوری هاآخرینازاستفاده
لوله هاجایگزینیوتعمیر
کنترل فعال نشتی
مدیریت فشار
مدیریت اندازه گیری دقیق
مبارزه با سرقت

درصد رسید۲۹حجم آب محاسبه نشده به ۲۰۱۴سال در
 میلیارد گالن کم شود۱۰پیش بینی می شود در طول پروژه اتالف آب بیش از

۷ ۳۳میلیون لیتر گازوییل وGWhبرق
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شبکه هوشمند آب : الس وگاس، آمریکا(SWAN)
۲کویروسطدرگردشگرمیلیون۲۵وجمعیتنفرمیلیون

مناطق زمینیکی از گرمترین و خشکترین

دریاچهازآبفدرال برداشتقوانینMeadکلورادورودو
استفاده از فن آوری برای کاهش اتالف

 استفاده از حسگر برای سنجش رطوبت خاک و آبیاری در صورت
لزوم

دهشجمعداده هایتحلیلازاستفادهبانشتیمحاسباتانجام
بالدرنگ و داده های قبلی در شبکه های ورودی و صورتبه

.توزیع



مدیریت زباله
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سیستم جمع آوری زباله گزینشی: ایتو، برزیل
۳۳۰۰کانتینر در سطح شهر
بازیافت پذیر و بازیافت نشدنی توسط مردمبهزباله هاتفکیک

برنامه های آگاهی بخشی مردم برای چگونگی تفکیک زباله هادرآموزششاملراهبرد
 تن زباله بازیافت شدنی در روز۱۰جمع آوری
زباله تر ماهانه به برق یا گاز استتن۳۶۰۰ازدرصد۷۰تبدیلشهریمدیریتهدف.
یله به وس( دارای حسگر مقدار)کانتینرهای ارگانیک، بازیافت شدنی یا دفن شدنی محل

. شودمطالعاتی که وجود کسب وکارهای تولیدکننده زباله را در نظر می گیرند تعیین می
ان می دهدهر محل به یک سیستم نظارت متصل است که نیاز به تعمیر یا جایگزینی را نش.
مسیریابی جمع آوری بر اساس بار هر کانتینر انجام می شود

 کاهش تعداد خیابان هایی که هر کامیون طی می کند، کاهش هزینه و  زمان جمع آوری
کاهش حوادث کاری: جمع آوری مکانیزه
انات، جلوگیری از پخش شدن زباله در خیابان در مقابل باران و حیو: استفاده از کانتینر

مسدود کردن مجاری آب



مدیریت زباله
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جمع آوری خودکار زباله: سانتاندر، اسپانیا
می کنندرسانیاطالعشوندپروقتیکانتینرها
پیاده سازی یک راه حل کامل فن آوری

الهحجم، رطوبت، بو و انتشار گاز در زباندازه گیریبرایحسگرهایی
RFiD ،NFC ،GSM/GPRS ،GPSکامیون هادر
برنامک ها برای کمک به جمع آوری و نگهداری
نرم افزار ردگیری برای نظارت و مدیرت یکپارچه عملیات



آموزش
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افزایش نرخ قبولی دانش آموزان با تحلیل داده: تاکوما، ایاالت متحده
درصد بود۵۵نرخ قبولی در دبیرستان های عمومی ۲۰۱۰سالدر

درصد۸۱کشورمیانگین
رهسابقهدرموجوداطالعاتتمامجمع آوریوابریبزرگدادهپایگاهیکایجاد

دانش آموز
نمرات، حضور در کالس، اطالعات سالمت و سایر داده های مرتبط با زندگی دانشجو
مقابله این داده ها با اطالعات تاریخچه ای عملکرد در موضوعات مختلف توسط معلمان
 حالت نمایش داده ها، معلمان رفتار و الگوهای یادگیری را ۷۲با استفاده از

شناسایی می کنند و به دانشجویان در حل مشکالت کمک می کنند
شددادهبه معلمان آموزش استفاده از ابزار تحلیل پیشگویانه.

خارج موقع هنگام بروز مشکل برای دانشجو و قبل از اینکه مشکل از کنترلدخالت به
شود

 درصد رسید۸۲/۶به ۲۰۱۶نرخ قبولی در سال.



سالمت
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ردم را سابقه الکترونیکی پزشکی داده های سالمت م: استونی
یکپارچه می کند

نفرمیلیون۱/۳جمعیت
جمعیت هویت دیجتال دارنددرصد۱۰۰تقریبا

کشوردرعمومیخدماتهمهدراستفاده

خدمت دهندگان سالمت ازراداده هاتمامکهملیسیستمیک
یل می کندجمع می کند و آنرا به یک سابقه پزشکی الکترونیک تبد

یک ها و بیمارستان ها، کلینپزشکان،بیماران،توسطسیستماین
حتی داروخانه ها برای نظارت بر سالمت هر شهروند به کار می رود
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پزشکیسابقه الکترونیکی : استونی
پزشکان به نتایج آزمایش فشار خون بیمار یا تصاویرX-rayبه

مستقیم از مطب خود دسترسی دارندصورت
ی اورژانسی، کارت شناسایی بیمار اطالعات حیاتشرایطدر

نظیر نوع خون، حساسیت ها، درمان های اخیر، داروهای مصرفی 
و حتی داده های نگهداری پیش از زایمان برای زنان باردار را 

.فراهم می کند
داده های عمومی برای تولید آمار ها، شناسایی الگوها، از

.ودردگیری همه گیری ها و ارزیابی بودجه سالمت استفاده می ش
بیماران از کارت شناسایی برای دریافت دارو در داروخانه با

.داستفاده از سیستم نسخه الکترونیک استفاده می کنن



سالمت
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انبرنامک ها برای بهبود کیفیت زندگی سالمند: ژاپن
درصد جمعیت سالمند هستند و پیش بینی ۲۵ژاپن در

درصد برصد۴۰این رقم به ۲۰۵۵می شود تا سال 
برنامک های طراحی شده اند که این موارد را فراهم می کنند:

هشدارهایی به کاربران در باره دارو هاویادآوری
رژیموتمرینبرنامه های
قرار مالقات پزشکی
خانواده هایشانوعمومیخدماتباارتبط
خرید بدون خروج از منزل
بزرگ، فونت هایاستفاده،سادگیبرایبزرگدکمه های

تشخیص صوت برای تایپ
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استفاده از برنامه ها برای تعامل با مردم: ریو، برزیل
پروژه ۲۰۱۵اوایل سال درData Rio

 پایگاه داده تولید شده توسط شهر را برای مطالعه و پروژه ها در
دسترس قرار داد

۱۵۰۰۰ترابایت اطالعات شامل، محل اتوبوس ها با ۴۰۰بافایل
GPS همگام سازی چراغ های راهنمایی و اطالعات مرکز تماس ،
۱۷۴۶

۱۷۴۶:۳۰۰ماهدرتماسهزار۶۰۰همزمان،تماس
iOS اندروید و وب ،
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