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رای ب را هاانسان شهر یچیدهپفضای  بوده است. توجه بشر به عنوان خاستگاه تمدن بشری همواره مورد شهر

تحول درجهان  محورترین به عنوان عمده تفناوری اطالعا نموده است. مشکالت به فکراصالح وادار رهاشدن از

 ن درآتوجهی به ندگی مردم عجین گردیده است که بیز ن چنان باآ دستاوردهای ناشی از منظورشده است و

در این مقاله ما از روش کلی زنجیره ارزش به عنوان یک نقطه شروع  ورد.آمعه ورفاه مردم اخالل به وجود میجا

 آزمایشگاه زندگی میتواند پیش زمینه بررسی می کنیم که چطوربرای درک  بازار اطالعات استفاده می کنیم و 

 ما نمایی از یک شهر هوشمند را به عنوان یک بازار اطالعات در و نیز ای برای ایجاد شهر هوشمند تلقی شود

 .گیریممی نظر
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 مهمقد-1

رل در هر زمان و هر مکان آینده شههرها به طور محسهوسهی بر دریافت همه جانوه و دسهترسی و کنت        

 ICTآوری در حال توسهعه در شهرایز زیر ساخت های فنها به سهرعت با قابلیتباشهد. این ایدهمتکی می

و  بلیت پردازشقاتلفن های هوشمندو استفاده از اینترنت و ...( در های شخصی )آوریامل سنسورها( فنش)

ن برند و رهوراآوری بزرگ این بحث را جلو میهای فنها افزایش یافته اسههت. شههرکتذخیره سههازی داده

کنند که به طور یکسهان پیامدهایی که ممکن اسهت برای آینده اقتصاد و شههرها و دانشهجویان را مجوور می

شهههر هنوز هم برای شههناسههایی مناب  قابل بنابراین رهوران  کیفیت زندگی ما به وجود بیاید را کشههک کنند.

ل تالش برای تحقق بخشیدن ها در حادولت .کنندکند تالش میجدید ایجاد می ICTسهنجش از ارزشی که 

های اجتماعی در هر زمان و وری هوشمند، رسانهآه شهده توسز اطالعات همه جانوه فنهای ارائبه فرصهت

 . (Cosgrave, E. and Tryfonas 2012:80)باشنددر هر مکان می

باشد. این شامل زی شهر هوشمند هنوز مورد توجه میساهای مؤثر پیادهالیل زیادی وجود دارد که چرا مدلد

 موارد زیر هستند:

  هنوز در مراحل ابتدایی خود هستندمفاهیم. 

  شهر ماهیت پیچیده خود. 

 اند.گذار را محدود کردهگذاری، قابلیت سرمایهرمایههای سمکانیسم 

  .پیامدهای بلندمدت هنوز ناشناخته هستند 

ن آکند. شهری که در دعوت می الکترونیک رابه دنیای جدید ایسهت که شهروندهژشههرالکترونیک وا       

 و...  آنالینخرید .آنالینازجمله مسافرت  گیرد.صورت می آنالینارایه خدمات بصورت 

از روند  روشنی را تصویر کند ومی مختلک محیطی هدایت زیابی مسایلار در را ما جامعه هوشمند و شهر

 .(Sevtsuk, A. Beinart, J 2005: 93) دهدمی رقرا یشروی ماپتحوالت 

 های هوشمند به عنوان بازارهای اطالعاتشهر-2

 باشههد و دارا اطالعاتی را ن امکان تودیل به فرایندآهای مجازی شهههری اسههت که تمام ترفیت شهههر       

های جدید به طور  ICTدارد که از به طورگسترده به یک شهر اشاره  بتواند به فضای مجازی منتقل گردد.

عث کاهش اطالعات با ارتواطات و تکنولوژی کند.برای رسیدن به اهداف استفاده می ابتکاری و استراتژیکی

 خواهد های بیشترراهساخت  به عدم نیاز لودگی وآکاهش  کاهش حجم ترافیک و سهفرهای ییررروری و

 شد.



 

ده گذار دولتی ارائه شال به پایین تنها از طریق سرمایهشهر هوشمند لزوما نواید به عنوان یک دید از با       

ه شامل هایی است کرگانیک از سیستمتفسیر شود. کامال برعکس، شهر هوشمند تا حد زیادی یک سیستم ا

 باشههد که به طور خالقانه به منظور تروی و جامعه میمردم  -هاصههوالت، شههرکتیک اکوسههیسههتم از مح

توانند دهد، شهرهای هوشمند نمیکنند. همانطور که هاواک شهرح مینوآوری در شههر با همدیگر عمل می

 باشندریزی شده میهای از پیش برنامهای ازمحدودیتمه یا سازماندهی مرکزی که مجموعهتوسز یک برنا

د گر برای ایجاشههوند که برای همکاری با یکدیمیآنها توسههز فرد فرد شهههروندان تعریک  تعریک شههوند.

هایی کنند مشتاق هستند. شهرهای هوشمند مکانهای کاربردی که مشهکالت را حل میدسهتگاهها و برنامه

خدمات و  ها.ه در آنها شهرها، شهروندان تولیدکنندگان ایدهدهند. کواهند بود که خالقیت را پرورش میخ

ی گذارن به باال و همچنین هدایت سرمایهباشند. رهوران شهر به پرورش و مهار توسعه از پاییها میراه حل

 Harrison, C. Abbott Donnelly, I )های اسهتراتژیک آنها نیاز دارندبه سهمت دسهتیابی به اولویت

2011:20). 

ه ک اند روشی استحال حارر به اقتصاد تودیل شده درکه  گذاری بازارهای سهرمایهبا این حال، داده       

در شوند. یک مثال خوب این مورد و هر روز توسز شهرندان تجربه می دهدتولیدات و خدمات را ارائه می

ه ک ن زمان انتظار شهروندان برای پارکینگ به لطک سنسورهای هوشمندآباشهد. که در سهان فرانسهیکو می

 ادعا شههده اسههت که اطالعات دهند به حداقل رسههیده اسههت.کنندگان میاسههتفادهاطالعات را به موق  به 

های مدل هایی برایرگونی بازار اقتصادی، ایجاد فرصتبندی شده محیز به طور چشمگیری باعث دگشوکه

ست گذاشته ا تأثیرکنیم چطور اطالعات را تولید و مصرف میکسه  و کار جدید شده است و بر اینکه ما 

 زار جدی به بازار اطالعات مولیگان و همکاران لق  گرفته است.این با

کنند که شهرها تمایل به درک این ادعا می ،علوم اقتصهاد جدید شههرها در گزارش بازارهای اطالعات:     

آوری شهههر نیاز به پرداختن به فن ICTگذار ر به دسههت آوردن ارزش کامل سههرمایهمطل  دارند که چطو

ها، برنامه) گویند محصههوالت اطالعات مانندزنجیره ارزش دارد. این اسههت که میهوشههمند از دیدگاه کلی 

 پذیرهای تعریک( در واق  در پایان زنجیره ورودیسههازی برای خدمات شهههریهای بهینهالگوریتم شهههر یا

گر ما این زنجیره ارزش را درک کنیم، د. اشوهای خام و ...( تشهکیل میگرها، دادهمانند )دسهتگاها و حس

شکل  -توانند مدیریت آن را برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی مثوت شروع کنندرهوران شهر می

ها با محصوالت های ورودی دادهدهد که دستگاهسهت آمده در این گزارش را نشهان میزنجیره ارزش بد 1

 اطالعات مرتوز هستند.



 

 
 (: زنجیره ارزش1شکل)

 

دهد که بازار داده کشد و نشان میاولیه جدید به تصویر میوان مواد ها را به عناین زنجیره ارزش داده        

ره ارزش دهد. اما درک این زنجیدمات و تولیدات اطالعات گسترش میها را درون اطالعات و سپس به خ

رهوران  باشد.ام اول میمستقل فقز گ ICTگذای شهر هوشمند به عنوان پروژه و حرکت به دور از سرمایه

گذاری این زنجیره ارزش را برای نیاز دارند که چه نوع از سرمایه درک این مطل  شههر در حال حارهر به

 .(Haque, U 2012)دهندرسیدن به اهدافشان پرورش می
        

 های زمان دقیق داده

 ورودی

 دستگاه موبایل شهروند

 

 حمل و نقل عمومی

 

 اینترنت) شبکه موبایل

 همراه(

 

 مناطق شهری

 

 نقشه های شهر

داده خام

 
هازمان داده 

موقعیت 

الگوی ارتباط 

خدمات در دسترس 

موقعیت و زمان استفاده 

تعداد مسافران 

زمان مسافران 

تأخیر بالقوه 

موقعیت 

 برج همراهاطالعات 

خدمات در دسترس 

 طول زمان و وسعت

 استفاده

الگوی استفاده مشترکین 

دما 

های محیط زیستداده 

الگوی استفاده 

آمارگیری نفوس 

هاجاده 

اطالعات جغرافیایی 

 محصوالت اطالعات اجزاء اطالعات

 تعداد موبایل مشترکین

 روی مسیر در حوالی هم

 الگوهای استفاده از

نقل عمومی در حمل و 

 مناطق مختلف

 شبکه موبایل در یک

منطقه خاص در زمان 

اتفاقات مختلف نظیر 

گزارشات جنایت یا 

 هاکنسرت

 آمارگیری از استفاده

کنندگان اینترنت 

 همراه

برداری از تقسیم نقشه

 دیجیتالی شهرها

تصمیم گیری برای 

 بهبود

نظر سنجی برای بهبود   

 خدمات حمل و نقل

 عمومی

 هزینه کاهش دریافت

 خدمات دولتی

 بهبود میزان

 پاسخگویی به جنایت

تولیداتی برای فروش

 نظرسنجی برای بهبود

خدمات حمل و نقل 

 عمومی

 کاهش هزینه دریافت

 خدمات دولتی

 بهبود میزان

پاسخگویی به 

 جنایت



 

 مروری بر مطالعات تجربی

یار متنوع ی تحقیق بسهای بسیار گسترده و پیچیده در موروعات شهری، سابقهبه سو  ابعاد و زمینه       

ها در سهط  جهان و ایران بطور خالصه ترین پژوهشباشهد، بنابراین در ادامه به برخی از مهموسهی  میو 

 گردد.اشاره می

ها به گیری جهت اجرای طرحهای تصهههمیمپیرامون روش 2111همکاران در سهههال  و 1ارگهازاکیس       

 2. بایلیrgazakis, 2011:148(E  (اندصورت یکپارچه و جام  در شهرهای الکترونیکی پژوهشی داشته

) Bailey andدر شهههرها را برسههی کردند های مشههارکت الکترونیکیچالش 2111در سههال  3و نگونیام

Ngwenyama, 2011:204). 

حکمروایی الکتررونیک درکالنشهرتهران:فرصت -01و01شماره_دو ماهنامه شهرنگار"میثم بصیرت در         

بیان میکند که:دربرتوتحوالت عصههردیجیتال کاربرد مفهوم حکمرانی الکترونیک برای  تحت  "ها وچالش ها

مور به وسههیله  بخش کنترل دراوردن بتانسههیل فناوری های اطالعات وارتواطات درحوزه های مختلک اداره ا

عمومی وبخش دولتی بامشارکت ونقش افرینی شهروندان اهمیت ویزه ای  یافته است.مناف  این رویکردونیز 

همگرایی و هم  بیوندی  ان بامفهوم  حکمرانی خوب شهههری فرصههت های مهمی برای مدیران شهههری  به 

 منظورارتقای کیفیت اداره شهرهافراهم می اورد.

شهههرهوشههمند.تکوین انقالب شهههری نوین "یرامون پ 1331رمان قیسههوندی درسههالآ و اکورویسههی       

 یا شهرهای واقعی یپایه بر اند که: شهرهای هوشمنداتی داشتهمطالع ".شهرالکترونیک واقعیت شهرهای فردا

رهای همستقل ازش ای مجازی نه تنهاآنها هستند. شهرههای مشرکی با گیژدارای وی شوند وفیزیکی بنیان می

ان معمارریزان شهری مجازی  به برنامه مدلهای شههر وابسهته اند. واقعی نیسهتند بلکه هچنین به این شههرها

کنند مهمترین مزیت شهههرهای مجازی  کارایی واثربخشههی برای اداره هایی فراوان میگذاران کمکوسههرمایه

  امورشهری است.

 شهریابزار تسهیل نوآوری تکنولوژی در محیط های  -3
 آزمایشگاههای زندگی -1-3  

 ک آزمون واقعی در جهان برایتواند به عنوان یایشههگاه زندگی این اسههت  که شهههر میقضههیه آزم      

تواند آزمایش وسی  از سنسورها در حوزه شهری میهای تکنولوژی های جدید استفاده شود. یک نظم ایده

                                                           
1 Ergazakis
2 Bailey
3 Ngwenyama



 

شوماخر و فورستین آن را به عنوان  واقعی تسهیل کند.محصهوالت و خدمات را بر روی یک فرم در دنیای 

ندگی واقعی در حال های زهای پیچیده در زمینهی دریهافهت اعتوار و پاالیش راه حلیهک روش تحقیق برا

 .(Bailey and Ngwenyama, 2011:207)کنندتحول معرفی می

ر یک خانه زندگی کاربران د هها مفهوم آزمهایشهههگاه زندگی از رعایت الگوهایدر طول این سهههال        

 ICTهای با مقیاس بزرگتر که موج  افزایش نوآوری سودمند و قابلیت استفاده از هوشمند آینده به پروژه

هایی دیده های زندگی هم اکنون به عنوان مکانهآزمایشههگا و کاربردهای آن در جامعه تکامل یافته اسههت.

کند که آن یک ساختار و مناب  رد. برای مثال وینوا ادعا میت آوتوان در آنها نوآوری بدسهشهوند که میمی

یات و های خام اسهههت. در این چارچوب سهههاختاری تجربای ارتواط با یک پروژهاجتماعی بلندمدت به ج

 .(Kazman, R. and Chen, H 2012)شونها درون نوآوری ساخته میشرایز به منظور توسعه ایده
 زیر ساخت فنی-3-1-1

ها خورد زمان واقعی برای آخرین شههوکهآزمایشههگاه زندگی از انواع تکنولوژی از سههنسههورهای باز         

 س به شههوکه پلت فرمهای خدماتدسههترسههی داشههتن به جدیدترین تکنولوژی در دسههترکند. اسههتفاده می

رای راه اندازی باشد. بتولید شده می های ترمینال و کاربر و ییره کلید توانایی بهوود بخشهیدن به نتای رابز

های فرستنده ها و دستگاهآوری دادهمورد نیاز است که عوارت  از جم  یک آزمایشگاه زندگی ابزار معمولی

 های بی سیم و نرم افزار مدیریت داده شوکه –ها -هداد

ه مرکز مستقیم ب های بزرگتری باشند که اطالعات را به طورتوانند دسهتگاههای فرسهتنده میدسهتگاه        

ر تی کوچکتر با محدوده انتقال کوتاهها خیلسهتند، بیشهتر معمول است از دستگاهفرها میسهازی دادهذخیره

 .Clark, G دهندها انتقال میدر نهایت به مرکز ذخیره ساز دادهها را به یکدیگر و که داده اسهتفاده شهود

(L., M. P. Feldman, et al 2000. 
 و مالکیت آزمایشگاه زندگی عملیات -3-1-2

های خصهوصی با های محلی یا شهرکتهای آزمایشهگاه زندگی توسهز دولتبه طور معمول پروژه         

شوند. آنها ایل  مرزها، نتای ، سهامداران و هدف تحریک نوآوری با پیشهرفت محصهول جدید هدایت می

 هایندگی با شههدت توسههز دولت و با کمکهای زکنند. معموال آزمایشههگاهاهداف را از پیش تعریک می

انی های با مناف  خاصی پشتیوها و شرکتهگیرند و به طور نظری توسهز دانشهگاالمللی کمک هزینه میبین

 می شوند. مناف  ذینفعان و مشترکین در سراسر زنجیره ارزش متفاوت است. 

یرند و قرار بگ تأثیردولتی تحت  هایهای زندگی ممکن است توسز تحقیقات دانشگاهی و طرحآزمایشگاه

 . زمایش های هماهنگ را هدایت کنندگذاری خارجی می تواند انواع آیا سرمایه



 

مراحل راه اندازی یک آزمایشههگاه معمولی عواتند از : بودجه مناب  ، اهداف توسههعه و تجهیزات فنی        

 .(Sevtsuk, A. Beinart, J 2005: 100)که زیر ساخت آزمایشی شده اند -مناب  می باشند
 نقش ذینفعان برای موفقیت آزمایشگاه زندگی -3-1-3

آزمایشهگاههای زندگی به یک منطقه نوآوری تودیل شده است که در آن کاربران ومحققان و توسعه         

 دهندگان همکاری می کنند. 

ه یک رفتاریهای کاربر به وسههیلمناب  مختلک معتقدند که انها اولین تالش برای سههاختن و ارائه نظارت بر گ

روشهی هسهتند که می تواند توسز شرکت ها ، موسسات تحقیقاتی و سازمانهای دولتی و سیاست گذاران 

 نشان داده شود.خاص این گروه عوارتند از:

 دانشگاهها

 -تحقیقات اولیه از زیر ساخت های فنی / پیاده سازی آزمایشگاه زندگی) به عنوان مثال انواع سنسورها -

 انواع نرم افزارها و شوکه ها(

 همکاری با دولت در مورد بودجه -

 توسعه خدمات و محصوالت که در آن آزمایشگاه زندگی آزمایشی شده اند.  -

 بخش خصوصی

 همکاری با دولت در مورد مناب  مالی پروژه ها -

 تجاری سازی محصول یا خدمات -

 نیازهمکاری با دانشگاهها و دولت با توجه به تحقیقات مورد  -

 بخش عمومی

 بودجه اولیه برای ایجاد زیر ساخت های آزمایشگاه زندگی -

 تامین بودجه برای تحریک نوآوری و آزمایش در آزمایشگاه زندگی -

 حوزه های نوآوری -3-2

حوزه های نوآوری بخش های کوچکی از رشههد یک حومه از شهههر هسههتند که می تواند توسههز عوامل 

ه صورت ارگانیک تشکیل می شوند) گروه تکنولوژی شرق لندن مثال مختلک تحریک شوند مناطق ایل  ب

خوبی از این مورد اسههت( شههرکت های مناطق نوآوری به دلیل ارزان بودن اجاره، راه اندازی سههاده تر در 

ناحیه، مکان خوب برای زندگی و شههوکه ها ی حمل و نقل خوب در مکانهای جارافیایی نزدیک تشههکیل 

 .Ergazakis, 2011:160)  (می شوند



 

 مناطق نوآوری تعدادی ذینف  مختلک دارند که عواتند از:

 دولت -

 دانشگاه مراکز تحقیقاتی -

 آزمایشگاه های پژوهش صنای  -

 SME راه اندازی -

 صاح  خانه و توسعه دهندگان در منطقه -

مارپیچ سه گانه در مناطق  نو آوری دقت داشته باشید.مارپیچ سه گانه ارتواط  تأثیرهمچنین به اهمیت         

بین دانشهگاه، دولت و صهنعت اسهت و نوآوری که برانگیخته شده از این ارتواط است، مارپیچ سه گانه به 

یجاد امنظور توسعه توادل ایده ها و فن آوری ها، با موان  کمتر بین دانشگاه و صنعت برای جریان اطالعات 

 . (Bailey and Ngwenyama, 2011:212)شده است

 دولت

مناطق نوآوری ایل  توسههز سههیاسههت های دولت حمایت و تحریک می شههوند. راو ادعا می کند که      

بهترین شهیوه در اروپا آنهایی هسهتند که با ورود دولت همراه هسهتند. .تشههویق های دولت در شکل های 

تا روش های کلی تر مانند تسههیل شوکه سازی بین شرکت  ژه های خاصمختلک از جمله تامین مالی پرو

 ها در مناطق نوآوری می باشند.

 دانشگاهها

دانشهگاه به طور فزاینده ای با کارشهناسان صنعت همکاری می کند و فارا التحصیالن کارآفرینی ایجاد       

 می کند.

 MITکمپانی توسز فارا التحصیالن  33011که  نشان داده 2113در سال  ITیک برآورد از فارا التحصیالن 

تریلیون درآمد ساالنه تاسیس شده این به یک عامل کلیدی برای توسعه  2میلیون نفر و تولید  3.3با استخدام 

نوآوری و رشههد آینده تودیل شههده اسههت. شههورای ملی نوآوری چهار اصههل تمرکز بر دانشههگاه که منجر به 

نظر می گیرد. رشد نهفته یا تروی  کارآفرینی، همکاری، تحقیقات و توسعه، گروههای نوآوری می شود را در 

 تکامل روش های برنامه درسی و تدریس آموزش. 

 بخش خصوصی

شهههرکهت ههایی کهه امروزه برای نوآوری تالش می کننهد برای کنترل نوآوری مقداری قدرت دارند.        

برای نوآوری عوارتند از: موقعیت صنعتی شرکت،  اسهترنورگ و همکاران بیان می کند که محرک های اصلی

 ، شایستگی کارکنان، فرهنگ سازی، مناب  مالی، شوکه های نوآوری. R&Dسرمایه گذاری در 



 

حوزه نوآوری به کارکنان بسهیار ماهر که ایل  در دانشگاه تحصیل کرده اند متکی هستند. همانطور که       

ها بسهیار ماهر نیسهتند. بخش قابل توجهی دارای تحصیالت عالی هارت پیشهنهاد کرد کارکنان این شهرکت 

علمی و فن آوری هسهتند  او این مشاهده را اینگونه تفسیر می کند که نوآوری بخش خصوصی به شدت به 

 .(Rao, A,S 2011:19) خروجی دانشگاهها وابسته است

 پیاده سازی مدل منتخب برای شهرهای هوشمند -4

بهه یهاد داریم که ایده های پشهههت آزمایشهههگاه زندگی و حوزه های نوآوری مکمل  مها از بخش قولی      

 یکدیگرند. هر دوی انها از اهمیت تحقیق دفاع می کنند و نوآوری را هسته اصلی خودشان قرار داده اند.

 (برای هر یک ، ذینفعان کلیدی بازیکنان این مارپیچ مثلثی هستند) دانشگاهها، بخش خصوصی و دولت      

 رابطه بین دو مفهوم را نشان می دهد.  1که برای اطمینان از موفقیت با هم کار می کنند. جدول 

 

 آزمایشگاه زندگی و مقایسه حوزه های نوآوری 1جدول 

 آزمایشگاه زندگی حوزه نوآوری

 اهداف و موسسات

 تمرکز ایجاد بازار

 توسعه و استفاده

 متکی بر شوکه بازار

 پیش تعیید شدهاهداف و نهادهای از 

 تمرکز بر توسعه محصول

ایجاد و استفاده از داده ها برای تحریک 

 نوآوری

 متکی بر شوکه های زیر ساخت

 

واره  است که هر دوی این مفاهیم اگر به درستی اجرا شوند می توانند شهرها را در تودیل شدن به        

ن متمایز هسهتند. در حالیکه آزمایشگاه شههر هوشهمند حمایت کند. اما اهداف تمرکز و محدودیت هایشها

زندگی ایل  با اهداف روشن و با تمرکز بر توسعه محصول از قول برنامه ریزی شده و سازمان یافته است، 

حوزه های نوآوری خیلی بیشههتر هسهههتند و بر توسهههعه بازار تمرکز می کنند به دور از عدم تطابق این دو 

نها را سههازگار می سههازند به خصههوص اگر به آنچه که ما در زنجیره ایده.این تفاوتها هسههتند که در واق  آ

آزمایشههگاه زندگی و حوزه های نوآوری هر کدام نقش شههرح داده ایم مراجعه کنیم. 1شههکل ارزش کل در 

 ند.نجیره ارزش اطالعات بازی می کنمهمی در حمایت از ز

آزمایشههگاه زندگی شههروع به کاهش و همانطور که ما در طول زنجیره ارزش حرکت می کنیم سهههم       

نقش حوزه های نوآوری رو به افزایش می گذارد در حالی که آزمایشهگاه زندگی بیشهتر بر روی محصههول 

 متمرکز شده است حوزه های نوآوری برای ایجاد بازار تمرکز دارند.



 

دهای مستقل کافی با این حال تمرکز بر توسهعه آزمایشهگاه های زندگی و حوزه های نوآوری به عنوان نها

 . (Porter 2004:30)نیست آنها ارتواط تنگاتنگی دارند و برای موفقیت به یکدیگر متکی هستند

بنابراین سههامداران شههر به بررسی مکانیسم هایی که از انتقال ارزش بین دو نهاد حمایت می کند،         

ی و حوزه های نوآوری که نیاز به رهایی نیاز دارند. سههرمایه های اصههلی برای انتقال بین آزمایشههگاه زندگ

 دارند عوارتند از:

 های نوآوری(شگاه زندگی یا دانش صنعت در حوزهبه عنوان مثال تحقیقات در آزمای) دانش -

 هاداده -

 ها، روندهاایده -

 تخصص -

بنابراین در آزمایشهگاه  زندگی و حوزه های نوآوری در حال توسهعه، رهوران شهر به توسعه فرصت        

و پلت فرم های داده باز،  بازAPI ها برای اتفاق افتادن این جریان نیاز دارند. ممکن اسههت شههامل ایجاد 

یک اکوسیستم نوآوری  رویدادهای شوکه ای، رقابت و ییره برای حمایت موفق و راه اندازی پایدار و ایجاد

باشهد که ارزش را برای شهروندان خلق می کند. شورای شهر بریستول در حال حارر برای رسیدن به این 

و  ishedمضهوع در سهالهای اخیر تالش می کند. آنها بر توسعه یک منطقه اقتصادی وایجاد اتفاقاتی نظیر 

آنها در یک آزمایشگاه زندگی در یک منطقه مانند واتر بشد تمرکز می کنند.  SMEمناطقی برای همکاری 

 .(Clark, G. L., M. P. Feldman, et al 2000)استمحروم اجتماعی سرمایه گذاری کرده 

 

 تیجه گیری ن -5 

تودیل کردن یک شههر به شههر هوشمند یک فرآیند پیچیده و چند بعدی است که کارهای ارافی را          

گذارد؛ یم تأثیردهد تا نتای  بهتری را بدست آوریم. هوشمند بودن بر جنوه های زیادی از یک شهر تاییر می

 مانند اقتصاد، حکومت، مردم، زندگی، تحرک و پویایی، محیز اطراف و انرژی و خدمات

به طورکلی اجرای طرح شهههر هوشههمند به این معنااسههت که تمام خدمات موردنیازسههاکنان ازطریق         

شهوکه های اطالع رسانی تامین شود به این ترتی  دیگرنیازی به حرکت  فیزیکی شهروندان برای دسترسی 

به خدمات دولت ونهادهای خصههوصههی نیسههت به عوارت دیگرادارات دیجیتالی جایگزین ادارات  فیزیکی 

این مقاله در میشهوندوسهازمانهاودسهتگاههاخدمات خودرابه صورت مجازی دراختیارمشترکین قرارمیدهند.

اسههتدالل کردیم که نمایی از شهههر هوشههمند به عنوان یک بازار اطالعات در حال تهور در جای دیگر هم 

ی برای ادیام مدل های نوآوری آزمایش شده پیوستگی ایجاد کند و مؤثرمسهتند اسهت و می تواند به طور 



 

تعامل با هم تمایل پیدا کنند. ما این مدل ها باعث می شهوند رهوران شهر بهتر درک کنند و ممکن است به 

مفهوم پهایین بهه بهاال در آزمایشهههگاه زندگی را با ایده باال به پایین در حوزه های نوآور را برای ارائه یک 

 عنوان زنجیره ارزش اطالعات ترکی  کرده ایم.  هچاچوب اجرایی یک شهر هوشمند ب
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