
مبدل گردیده عادت روزمره  کیبه دنیا مردم در سراسر   اکثر یمکان پارک برا کیبه دنبال پیدا کردن 

. بگذرانندآن را  دیاز شهروندان با یاریاست که بس دکنندهیو ناام ریوقت گ ندیفرآ کیمعموالً  نیاست. ا

 نیز نیکره زمبرای   یدر آلودگ یادیز ریدارد ، تأث یروزمره امشگالت  نیکه چن نگیدر کنار پارک

 .ددار

 

 

سوال  کیشود ، فقط  یم یناش نگیپارک یافتنکه از  تفاوتیاز مشکالت م معرفی و اسم بردناز  بعد

هوشمند است ، اما  نگیمشکل را برطرف کرد؟ جواب پارک نیا قادر هستیم: دیگر در ذهن میماند

 ؟پارکینگ هوشمند به چه معنی است 

 

 هوشمند نگیپارک فیتعر

در  یانسان یو نوآور تکنولوژیاز  ادغامی می باشد نگیپارکبرای   یاستراتژ کیهوشمند  نگیپارک

به  رسیدن یبرا -و مکان  وقتسوخت ،  جمله از –هرچه کمتر از منابع است به کار گیری  یتالش برا

 .هینقل لیبودن وسا کاریمواقع ب بیشتر ی، آسان تر و متراکم تر برا با سرعت بیشتر نگیپارک

هوشمند و حمل و  نگیاست. پارک یو حمل و نقل هر دو در رفت و آمد مردم و کاالها ضرور نگیپارک

 .هستند کپارچهی انیجر کیدر  وستهیپ مستمر و طوربه  یهمپوشان یها یو فن آور ییناینقل هوشمند ب

  Smart Parking یشامل سنسورها قادر استاست  نگیپارکبرای راه حل  کیا پارکینگ هوشمند ی 

دستگاه ها معموالً در نقاط  نیباشد. اهم  نیشمارش در زم یحسگرها ایها  نیهوشمند ، دورب نگیپارک



شناسایی پارک را  یاشغال بودن جا ایتا آزاد  رندیگ یدر کنار آنها قرار م ای در نظر گرفته شده است

. سپس داده ها به نددبه وقوع می پیو یاطالعات در زمان واقع یجمع آور قیاز طر مورد نی. ا نماید

را به کاربران خود  یشوند ، که دسترس یمنتقل م تیوب سا ای نگیپارک لیموبا یه کاربردبرنام کی

و  نگیپارک متیمانند ق یگرید یاطالعات درون برنامه ا نیاز شرکت ها همچن یدهد. برخ یمخبر

که در  نگیپارک نهیکند تا در هر گز یم ایجادشما  یامکان را برا نیدهند. ا یارائه م زین رامکان 

 .جستجو نماییددسترس شما است 

 

 

در نظر هوشمند  یاز شهرها یبخش قادریمهوشمند آن را  نگیپارک یهوشمند و حسگرها نگیپارک

  به کارگیریشوند و با  یم تیهدا IT رساختیهستند که توسط ز ییهوشمند شهرها یشهرها نی. اگرفت

ساکنان آن را  یو توسعه اقتصاد داده شیرا افزا یزندگ تیفیک قادر هستندها ، شهرها  رساختیز نیا

 یخیتار یداده ها یجمع آور یبرا یتواند روش خوب یشهر هوشمند م کیشدن به  لیبخشند. تبد ودبهب

مانند  ندهایفرآ یساز نهیبه ریقهطتوانند  یداده ها ، شهرها م نیا ینسبتاً آسان باشد. با جمع آور یبه روش

 .کنند آنالیزرا  نگیپارک

 

مکان پارک هستند ، آن را به  کی افتنیکه به دنبال  یهوشمند ، افراد نگیاستفاده از پارک جهینت در

مناطق پارک خود را  قادر هستندها  یشهردار ایو شرکت ها  جستجو میکنندشکل ممکن  نیکارآمدتر



داشته  یشتریب  تیامن و باشند  قابل سکونت شتریشهرها ب موجب این می گردند نیکنند. همچن نهیبه

 .اشندب

 رانندگان یهوشمند برا نگیپارکاستفده و به کارگیری  یایمزا

زمان بیشتری در  ییهوشمند موجب صرفه جو نگیپارک ستمیس به کارگیری:  یتجربه رانندگ کردن نهیبه

که شما  ی. مدت زمانمی یابند یخال ینگپارک یجا کیدانند کجا  یآنها م چونشود  یرانندگان م یبرا

پارکینگ به کارگیری تکنولوژی رسد. با است یبه حداقل م دیگذران یمکان پارک م کی یدر جستجو

و  به گشت و گذار ازیهوشمند ، بدون ن نگیپارک یدر حسگرها ( SMART PARKING ) هوشمند

 .دیکن دایمکان پارک مورد نظر خود را پ قادر می باشیدها ،  ابانیدر خ جستجو کردن پارکینگ

 

کند. کاهش زمان  یکمک مو با آلودگی کمتر   زتریتم طیمح کیهوشمند به  نگیکمتر: پارکنسبتا  یآلودگ

 نی. اگرددیم نگیپارک یجستجودر زمان  مکان پارک باعث کاهش مصرف سوخت  افتنی یالزم برا

و  دیهمه مف یکمک کند ، که برا یکمتر یمحل پارک به آلودگ پیدا کردنروند  موجب می گرددامر 

 است.سودمند 

 

هوشمند داده  نگیپارک یاستفاده خواهد شد: از آنجا که حسگرها باالتری ییبا کارآ یشهردار یفضا از

 یجا و پرشدن از محل اشغال یدر زمان واقع یمرور کل کیدهند ، رانندگان  یل مزنده را انتقا یها

 شباعث کاه نیپر شوند ، که ا عتریسر قادر هستندآزاد  فضاهایاست که  یبدان معن نیپارک دارند. ا

 شود. یپارک م جایشدن  یزمان خال

 

کند. به  نهیرا در داخل شهرها به یمنیتواند ا یهوشمند م نگیپارک ی: استفاده از سنسورهابیشتر یمنیا

که به  یپارک ، افراد به اندازه زمان یدر محل ها ینیزم یقرار دادن سنسورها جهیعنوان مثال ، در نت

روند ،  یبه کجا م ننددا یافراد م نی. از آنجا که امی شوندنپارک هستند دچار استرس  یدنبال مکان ها

 مورد نخواهند شد. نیبروند و مجبور به استرس در ابه محل پارک خود  یبه سادگ قادر هستند

 

هوشمند  نگیپارک یبا استفاده از حسگرها نگیپارک یشهرها: فضا یبرا یدر زمان واقع نگیپارک آنالیز

داده  دیتوان یشهر م کیاست که شما به عنوان  یبدان معن نیشود. ا یپارک هوشمند م یدر محل ها

 شیو پ یریگ میتصم ارکسنسور پ یبراساس داده ها  ببینید و قادر هستیدشده را  رهیذخ یخیتار یها

 .دیداده ها را انجام ده ینیب

 

 نیها و شرکت ها ا یهوشمند ، مانند سنسورها ، به شهردار نگیپارک ی، راه حل ها یطور کل به

صرفه  موجب نی، ا اضافه بر آن.مبدل شودروان و کارآمد  یرا به روش نگیدهند تا پارک یفرصت را م



 ارککردن محل پ دایشود که ممکن است در هنگام پ یدر افراد م ییو صرفه جو نهی، هز زماندر  ییجو

 شود. جادیفرد ا یبرا

 

 

 شهر شما هستند؟  یهوشمند برا نگیهوشمند و پارک نگیپارک یمند به سنسورها عالقه

 :برای نمونهاستفاده کرد ،  به گونه های متفاوتیبه قادر هستیم  یدر زمان واقع نگینقشه پارک کیاز 

 

 مشخص برنامه کی قیو از طر آسانی  به نگیپارک پیداکردنبه رانندگان در  کردن کمک 

 رانندگان تخلفات ییشناسا یبرا نگیمسئوالن پارک یاطالعات برا انتقال 

 حمل و  نیگزیجا یها نهی، افراد را به استفاده از گز نگیپارک شلوغی یش از اندازه صورت  در

 راهنمایی می کند.نقل 

 ست؟یهوشمند چ نگیپشت پارک یفناور

پارک مشاهده  یهر جا یباال کوچک را در یمجهز به چراغ ها نگیپارک یگاراژها در است ممکن

فضا را  لیاتومبشناسایی می کند که شود که  یهر نقطه فعال م یباال یتوسط سنسورها نیا .دیکرده باش

مکان باز  کی عتریکند تا سر یهستند کمک م نگیدنبال پارک هکه ب یبه رانندگان نیاشغال کرده است. ا

 پارک را کاهش دهند. یکنند و ازدحام داخل سازه ها دایپ

 



 تیدرگاه هدا کیبه  میس یکرد ، داده ها به صورت ب نییموجود را تع یداده شده فضاها یفناور یوقت

 یداده ها ریداده ها ، با سا نیشوند. ا یبر ابر منتقل م یهوشمند مبتن نگیپارک یسکو کیو به شوند  یم

 .به وجود می آورند ینقشه در زمان واقع کیشود ، سپس  یجمع م نگیپارک موجوددر 

 

 ؟استفاده می برندهوشمند  نگیاز پارک یچه کسان

شهر هوشمند کمک سیستم در  یاصل گرانیبازبسیاری از راحت تر و کارآمدتر به  هوشمند  نگیپارک

 :کند  یم

 

 ( رانندگان1

 

 فضایی پیداکردن بودن ینیب شیپ رقابلی، استرس و غ یپارک در زمان واقع یها نهیگزدیدن  امکان

مقرون به صرفه  ای یقابل دسترس نگیپارک نکهیبا ترس از ا نی. همچنحداقل می رساند بهپارک را  یبرا

 یم نیبباز دارد ، از  یرا که ممکن است راننده را از رفتن به منطقه شهر ی، سد ستیدر دسترس ن یا

 برد.

 

 ( شهرها2

 

به  یبهبود بخشد. اول ، دسترس یادیزاندازه شهروندان را تا یزندگ تیفیک قادر استراحت  انتقال

کند. اگر افراد در شهر شما دائماً در کار خود  یم تیو اقتصاد را تقو باال میبردفرصت ها را در جوامع 

 یکمک به اقتصاد محل وشغل  کینداشته باشند ، ممکن است کار در  یپارک مشکل یبرا یمکان افتنیو 

و  ادهیعابران پ یرا برا یتر منیتجربه بهتر و ا نگیو ازدحام پارک کیمشکل باشد. دوم ، کاهش تراف

 گشت بزنند. زیکند تا در شهر شما ن یسوار فراهم م دوچرخه

 

 زتریتم یو شهر می گردد یگلخانه ا یگازها دیباعث کاهش تول نیهمچن هینقل لیزمان سفر با وسا کاهش

 .به وجود می آوردهمه ساکنان  یبرا

 

 ( مشاغل3

 



به مشاغل ،  عتریدر منطقه و ورود سر نگیپارکپیداکردن سهولت در  جادیتواند با ا یهوشمند م نگیپارک

 کمک کند. یافراد در مشاغل محل یبه رانندگ

 

 

 هوشمند نگیپارک یبستر نرم افزار یعملکرد یها یژگیو

مرتبط برای اطالعات  افتنی یبرا ستمیتوان از س یکاربر ، م ازیاست که در صورت ن یبدان معن نیا

 استفاده کرد:پارکینگ هوشمند 

 اتیعمل یفعل تیدر مورد وضع یاطالعات اساس - یفناور یاتیعمل تینظارت بر وضع

به وجود را  یاز راه دور در زمان واقع یها ستمیعملکرد امکان نظارت معمول بر س نیها ا یآور فن

 می آورد.

 ارسال هشدار به یواحد برا ستمیس کی قیمحل کار واحد ، از طر کیبه عنوان مثال از  - کپارچهی

 .استفاده گردد کیکنندگان تراف عیتوز ای اپراتورها

 .یدر زمان واقع ستمیدستگاه / س یفعل تیارائه داده ها در مورد وضع - یاتیعمل یها و داده ها یفناور

 ستمیسنوع   نیکنترل قابل استفاده هستند. ا یها ستمیس ریسا به وسیله بالفاصله  یاتیعمل یداده ها نیا

 .شده است یطراح یفعال ساز یبراها  عامل

 .ییکاربر نها ازیبا توجه به ن ستمیعملکرد س یبعد یساز ادهیو پ فیتعر

رفتار  راتییتغ ، آنالیز کنندرا  ستمیس ییتوانند کارا یم یفناور یاپراتورها - ستمیس یلیتحل عملکرد

و  یحرفه ا مردم توانند توسط یم نیداده ها همچن نیمدت. ا یدر طوالنروندها ،  ریو سا یکیتراف

 .کیکنترل تراف یساز نهیبه ها و رساختیتوسعه ز یزیموسسات شرکت کننده در برنامه ر



 اطالعات و کیخدمات کاربر مانند تراف یاپراتورها یداده ها برا هیته -عموم  یبرا یاطالعات فعل

دهد تا داده ها را  یم اجازه به وجود می آورد.رابط باز را  یکربندیو پ میبرنامه امکان تنظ نیا یناوبر

 .می، ارائه ده یینها یبه اشخاص ثالث ، به منظور توسعه برنامه ها

 

 هوشمند: نگیپارک

حامل  یمتر مربع و از پالت ها 33 یبیمتر ارتفاع با مساحت تقر 7.2متر تا  8از  یفوالد ساختار

 شده است لیتشک

 یا رهیبا استفاده از انتقال زنج لوواتیک 15تا  5.5محرک موتور با قدرت  زمیمکان

 کند یم نیخودرو را تضم یجمع آور ندیفرآ یساز نهیدو طرفه به ستمیس چرخش

  عیوس ییقادر به کار در محدوده دما ستمیس

خطر  یافراد کامالً ب یکند که به لطف آن برا یبل منتشر م یدس 75~  60با حجم کم  ییصداها ستمیس

 است

و از سقوط کند  یگسترده است که به پارک آسان و کارآمد کمک م یتیامن ستمیس کیمجهز به  نگیپارک

هشدار دهنده ،  ی، چراغ ها ینور یکند ، به عنوان مثال سنسورها یم یریآنها جلوگ دنید بیآس ای

 رهیو غ یتوقف اضطرار

 کند یها را فراهم م لیاز اتومب یگسترده ا فیاست و امکان پارک ط نهیهوشمند به ستمیپالت در س ابعاد

 د.به اپراتور ندار یازیآسان است که ن یبه قدر ستمیس نیاز ا استفاده

 

 گیری جهینت

 تیهدف آن حما ،تصرف است نگیپارک یبر نظارت مستمر بر فضا یهوشمند مبتن نگیمفهوم پارک

، به  کپارچهی نگیپارک ستمیسو دهیچیپ یو معرف یشهر با استفاده از فناور نگیپارک استیاز سکردن 

 .بگذارد ریکند تا تأث یکل واحد ادغام م کیبه  یآل تمام دستگاه ها را در مناطق عملکرد دهیطور ا

و  یریاندازه گ یمعرفپس از یکیتراف طینظارت بر توسعه شرا ی، برا یطیمح طیبر اساس شرا کیتراف

 .رییتغ لیتسه یدر رانندگان برا زهیانگ جادیا

 یشود. قبل از شروع روند نظارت یمرحله ط نیچند دیهدف ، با نیبه ا دنیوجود ، قبل از رس نیا با

 دی. ما بامیمکان مشخص بدان کیرا در  کیتراف طیشرا دی، ما با صیتشخ یو انتخاب فن آور طرح

 و بلند مدت در دسترس است یفعل یکیبار تراف ییشناسا یالزم برا یورود یداده ها نیبنابرا

شود  انیب دیکند. با یصالح را فراهم م یگذاران ذ استیس یبرا یریگ میتصم یمبنا یآماده ساز امکان

 (.ابانیخ نگیها ، مناطق پارک نگیمانع ، پارک یها ستمی)س یسازگارکه از



 


