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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

-حميدرضا طائب-پويا شيرخاني-آقايان رحيم سليماني راد"كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است  "علي ابراهيمي 

  گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مؤلف

داز منسجم و منطقی از مقوله شهرهاي هوشمند ارائه می دهد که بر اساس یک این کتاب یک چشم ان

معماري ارزش گذار ساخته شده است. این کتاب به توصیف محدودیت هاي موجود در مفهوم امروزي 

شهر هوشمند پرداخته و استدالل می کند که گام بعدي توسعه این مقوله، نه فقط زیرساخت هاي 

         اطالعات و زیرساخت هاي انسانی را نیز شامل می گردد که نیازمندفیزیکی، بلکه فناوري 

  .باشد می اجتماعی محاسبات و  یکپارچه سازي راه حل هاي فنی از اینترنت اشیا

این کتاب به پنج بخش اصلی تقسیم می شود، که بخش اول آن مقدمه اي کلی و یک دیدگاه منسجم 

گیرد. در بخش دوم، به انداز شهرهاي هوشمند را در بر میچشم از همه اجزاي مورد نیاز براي تحقق 

        به سوم بخش تمرکز. شود می پرداخته  زیرساخت هاي شهر هوشمند ارائه و مدیریت سیستم و

      شهرهوشمند فرم پلت اجتماعی بخش مدیریت براي تکنولوژیکی هاي قابلیت و اصلی هاي آوري فن

قات پیشرفته را با تالش هاي صنعتی پیشرفته در زمینه هاي مختلف حقیت بخش دو هر. پردازدمی

ترکیب می کنند. نهایتاً، بخش چهارم یک نقشه راه براي چگونگی دستیابی به انسان مجازي در شهر 

هوشمند ارائه گردیده است. به صورت کلی، این کتاب به پیشرفت هاي فنی خاص مورد نیاز براي گذر 

  د.پرداز می آینده در هوشمند شهرهاي سوي به حرکت وزي واز شهرهاي هوشمند امر

 تحقیقات و  IoT در مجموع این کتاب یک مرور ضروري از آخرین تحوالت در زمینه اینترنت اشیاء

 در منطقه دو بیشتر سازي یکپارچه براي پژوهش راه نقشه یک و کند می فراهم را اجتماعی محاسبات

و  ، اساتید. فلذا این کتاب یک منبع ارزشمند براي محققانکند می فراهم را شهرهوشمند زمینه

   باشد.هاي تحصیالت تکمیلی میدورهخصوصاً ویان دانشج

  راد سلیمانی رحیم                                                          


