
 

 البشريةالمدن الذكية ومستقبل 

 م.د فرقان حسن صالح.أ

 م.م هدى عبد الحسن عبد الجبار 

 جامعة الكوفة  /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /قسم الحاسوب

 

الحضارات اإلنسانية، التي وجدنا على مر تاريخ البشرية ظهرت الكثير من         

ا فيها من التطور واإلتقان مع م  العقول ل   رت  ه  ب  ، ولطالما أثارها قائمة على مر األزمنةآ

في يومنا وبينت تميزها.  ،ولطالما عكست حياة الشعوب ،بساطة الوسائل المستخدمة

 ITC (Information Technology  هذا ومع ظهور تقنية المعلومات واإلتصاالت

and Communication) ، وجها الى أ ومع وصول الحضارة اإلنسانية وتطورها

مصطلح يطلق على  ، وهوالمدن الذكيةظهر مصطلح جديد للحضارة اإلنسانية أال وهو 

ساكنيها )اإلنسان  باستخدام ا تسهل على تقود نفسها بنفسها مم   ن  تستطيع أ المدينة التي

بقيت المدن الذكية في العالم  ن  ية واألدوات واألشياء بكل سهولة ويسر. إالتحت البنى

وهو في  ،يا عليهجزئ لدول بالعملا جار وقد بدأت بعض أوالعمل عليه إلى االن نظرية

و تحكم اإلنسان باآللة أهناك الكثير من تطبيقات الموبايل يان طور التقدم. وقد نجد 

ا م  أ  IoTنترنت األشياء بر األنترنت، فهذا المستوى يسمى إعو ،بأشياء كثيرة عن بعد

  M2Mو ما يسمى أتتحكم اآللة باآللة مباشرة دون تدخل بشري  ن  أهو فالمدن الذكية 

يحصل خلل في سيارتك من  عندما  على ذلك، مثال  machine to machineاو  

صل بالشركة ن السيارة تصلح نفسها بنفسها ، فإن لم تستطع تتأو ال تجد أحيث تعلم 

 يتطلب حضور لل ذا كان الخإا م  أ ،صالح نفسها عن بعد في حال الخلل برمجيال

االخذ بنظر السيارة الى الشركة فسوف تقوم السيارة بحجز موعد مع الشركة مع 

ن تكون متفرغ في وقت معين ، وترى سيارتك وحدها تذهب امالك ع  أجدول االعتبار 

نت في وقت القيلولة طبعا مع اشتراك أكة وتقوم باإلصالح والرجوع إليك ولى الشر  إ

هذا كثير ليشمل الزراعة والصناعة ومتابعة  ةوامثل. عالبيو خدمات ما بعد أشهري 

 جعل اإلنسان من النوع الذكي بالمعنى اإللكترونيوالتي تبدأ بالناس ، 



 (smart People)،  وكذلك البيت الذكي(smart home)  ، و الصحة أالمستشفيات

تحكم  إذلى المدينة الذكية، إوصوال الزراعة الذكية ، العجالت الذكية ... الخ ، الذكية ، 

 . protocolsهذه المدينة العديد من القوانين التي تسمى 

لى هذا النوع من المدن هو : أوال : النمو الكبير المجتمعي إالداعي للوصول  إن          

دارة كبيرة. ثانيا: إلى إويحتاج  ،والحضاري فلمثل هذا النوع من المجتمعات متطلبات

سهولة نقل واكتشاف المصادر الطبيعية  إذدر الطاقة الطبيعية ، سرعة انتشار مصا

والتي  ،والتي بدورها توفر مصادر الطاقة لهذه المدن. ثالثا: التغيرات المناخية والبيئية

 تدير هذا التغير السريع في البيئات.  ن  أنظمة تستطيع أدعت إلى ضرورة وجود 

البيانات الضخمة ، وهي البيانات الصعبة ترتبط المدن الذكية ارتباطا كبيرا برابعا: 

وتطبيقات إدارة قواعد  ،أدوات بوساطةوالمعقدة التي ال يمكن معالجتها وادارتها 

إنتاج البيانات الضخمة في المدن الذكية من مجموعة كبيرة من  يتم ،البيانات التقليدية

 ،وقواعد البيانات ،والمواقع اإللكترونية ،ورسائل البريد اإللكتروني ،أجهزة االستشعار

، انستغرام  و تليغرام ، يوتيوبفيس بوك  كوكل،  مثل ووسائل التواصل االجتماعي

 إذ وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي المنتشرة بشكل كبير في وقتنا الحاضر

 ينتج عن انتشار أجهزة من المتوقع أن  و. كثر من نصف سكان العالمأ هايستخدم

 ،والفيديو ،وتطبيقات الصور ،وصفحات الويب ،االستشعار والشبكات االجتماعية

تتكون تحديات البيانات  ،كوينتيليون بايت في اليوم 2.5واألجهزة المحمولة أكثر من 

والبحث.  ،والمشاركة ،والتخزين ،والتحليل ،عمليات التنقيب عن البياناتالضخمة من 

 ،خاذ القرارات   لتسهيل عمليةقًا جديدة للمعالجة ائتتطلب البيانات الضخمة طر

 لبحثلعمليات ا ضرورية الحديثةأجهزة تحليل البيانات  عد  ت  و. واستخالص المعرفة منها

 والمدن الذكية. ،واستخراجها من البيانات الضخمة إلنترنت األشياء ،المعرفةعن 

شكل عام ، فمثال لو كان هداف وجود المدن الذكية : هي تقليل استهالك الطاقة بأومن 

يساهم بتقليل نواره لحين وجود مارة فيه، هذا مما أمن الناس ليال ستطفأ  شارع خال  

 وتقليل اإلضرار بالبيئة. ،والنتيجة التوفير ،الطاقة استهالك

هور الشركات الربحية التي هدفها الربح ظضرار المدن الذكية في اعتقادنا ، أمن 

ً انساني خلالً ا قد تسبب المادي، مم   ة التواصل اإلجتماعي اإلنساني بين ، اال وهو قل  ا

جهزة، وقد ب اعتماد الناس على األبسب ،والسمنة المفرطة ،الناس ، وظهور األمراض

 بالتطور الى تغييرات مناخية كبيرة.  يؤدي اإلفراط



خذت على عاتق المدن الذكية كالتغيرات بعض هذه األضرار للمدن الذكية قد أ إن  

ً وتقليل الطاقة لكنها تبقى تحدي ،المناخية  مام  تنفيذ هذا النوع من المدن. اً أكبير ا
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