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לקילומטרים\י^
שדהביןמפרידיםבלבד

ובכלהעיר.למרכזשיקגושלהתעופה<ל

_/J_V,מס־וזה,ברכב.נסיעהורבעשעהזאת

בירים

$TS1$מסבירים$TS1$

$DN2$מסבירים$DN2$אפשרלפעמיםהטוב.במקרהעודכאן,לי

שמשתררהתמידיבפקקשעתייםאפילולהעביר

להרחבתשתוכניותאלאביום.שעהבכלכמעט

לאנוספותתחבורהתשתיותלהקמתאוכבישים

לאשזהפהמביניםהיוםכרגע.לאכאן.תמצאו

בתחוםרקלאאחר.מכיווןיגיעוהפתרונותיעזור.

שזקוקאורבניתחוםבכלכמעטאלאהתחבורה,

שיפור.אולשינוי

עו־והםחיישנים,קוראיםהרגעשללגיבורים

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$אותםתמצאועבר.לכלהבטוחהדרכםאת

בעמודיהחניה,במקומותברמזורים,בכבישים,

החו־בבתיבמפעלים,המגורים,בבנייניהתאורה,

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$לאזההעכברים.במאורותאפילוהספר,ובבתי

בעיצומו.העולמיהחימושמירוץבשיקגו.רקקורה

ודובאי.סיטימקסיקוועדסיאולדרךמברצלונה,

ומ־חיישניםבאלפימצטיידותהגדולותהערים

זדרזות

$TS1$ומזדרזות$TS1$

$DN2$ומזדרזות$DN2$אםחכמות.עריםכעלעצמןעללהכריז

שהחלוהאבטחהמצלמותאלההיושניםחמשלפני

ביצוריםמדוברהפעםרחוב,קרןמכלבנולהביט

למט־מידעאוגריםרקלאהםבהרבה.מתוחכמים

רות

$TS1$למטרות$TS1$

$DN2$למטרות$DN2$באופןתהליכיםמניעיםאלאובקרה,שליטה

יודעיםואףמלאכותיתבינהבאמצעותעצמאי

כו־בהתאם,ולפעולעתידיותהתרחשויותלצפות

לל

$TS1$כולל$TS1$

$DN2$כולל$DN2$מצלמותאתואםמחר.להתבצעשצפויהשוד

משאיריםלאהחיישניםלזהות,אפשרעודהאבטחה

הנו־פשוטותלאשאלותכמובןבאןעולותעקבות.

געות

$TS1$הנוגעות$TS1$

$DN2$הנוגעות$DN2$שיגרוםמהלאזהאבלואבטחה,לפרטיות

הקצב.אתלהאטלמישהועכשיו

הטכנולוגיהתחוםהואהדברים״שלה׳׳אינטנרט

ה״דברים״לקרות.זהלכלשמאפשרהרגעשלהחם

הכל.לחברניתןוהיוםלרשת,לחברשניתןדברכלהם

אםותנורים.קומקומיםוערמיםוצינורותאשפהמפחי

המחובריםההתקניםשלמספרםהוערךשנתייםלפני

24מ-יותרכברנספריםהיוםמיליארד,בכשניבעולם

ההתחלה.רקוזושונים,מחובריםהתקניםמיליארד

טכ־בטרנרמדוברשלאכךעלמצביעיםהמספרים

נולוגי

$TS1$טכנולוגי$TS1$

$DN2$טכנולוגי$DN2$,הגלשלבמרכזושיעמודהתחוםעלאלאחולף

״האינטרנטצפויההערכות,פיעלהאינטרנט.שלהבא

טריליוןמשבעהיותר2020בשנתלגלגלהדברים״של

תהיהחיינועלשהשפעתומעריכיםומומחיםדולר,

להביאצפויהואהאינטרנט.מהשפעתחמישהפיגדולה

בדפוסיהצריכה,בהרגליובמגורים,בתשתיותלשינוי

ויומרניגדולנשמעזההחשיבה.ובתהליכיהעבודה

עכשיו.קורהוזהקורה.זהאבלמפחיד,ואפילו

יגי־המחובריםשההתקניםנרמההיהשנתייםלפני

עו

$TS1$יגיעו$TS1$

$DN2$יגיעו$DN2$הטכנולוגיהחברותהפרטיים.למשתמשיםכלקודם

מחוברות.ובמכוניותחכמיםבבתיםבעיקרהתמקדו

להשקיעמיהרוולאאדישיםנותרושהצרכניםאלא

אתלהפעילשיאפשרובאמצעיםאומחובריםבתנורים

שרובנומתבררהסלולרי.באמצעותוהתאורההמיזוג

ידניים.מתגיםעםגםרעלאמסתדרים

עמודישיקגו.שלהרקיעקו

רמותאתמתאימיםהתאורה

האווירולמוגלסיטואציההאור



היקףרחביבפרויקטיםהתגלההאמיתיהפוטנציאל

נדרשולכןמורכב,הענייןהעירוניות.התשתיותבתחום

תקשורתטכנולוגיה,חברותביןחריגפעולהשיתוףכאן

הציבו־מהמגזרנציגיםלביןמתחרותחלקןוסלולר

רי

$TS1$הציבורי$TS1$

$DN2$הציבורי$DN2$לפניבעולם.המובילותמהאוניברסיטאותומומחים

הק־אתסיסקוהמחשביםתקשורתענקיתיזמהשנתיים

מתו

$TS1$הקמתו$TS1$

$DN2$הקמתו$DN2$הדברים״.של״האינטרנטשלהעולמיהפורוםשל

שונות,חברותממאהמיותרנציגיםהיוםבומשתתפים

ibmאינטל,בהן ,sap,סימנס,אורקלat&tפורר

בר־mitכמומאוניברסיטאותמומחיםלצדואחרות,

קלי

$TS1$ברקלי$TS1$

$DN2$ברקלי$DN2$הפורוםבעולם.מרכזיותמעריםונציגיםוסטנפורד

פרויקטיםלקרםכדיחודשיבסיםעלפגישותמקיים

מדיבתחום.המדיניותאתולהתוותפעולהושיתופי

מובילהעירעםנרחבפעולהשיתוףמתקייםשנה

רחביבפרויקטיםמשאביםלהשקיעשמחליטהבעולם

בר־זוהיתההראשונהבשנהחכמות.תשתיותשלהיקף

צלונה,

$TS1$,ברצלונה$TS1$

$DN2$,ברצלונה$DN2$אתמארחתגםהנבחרתהעירשיקגו.זוהשנה

המרכזיתכבמהשמשמשבנושא,השנתיהעולמיהכנס

בתחום.חדשותטכנולוגיותלהצגת

בחולדותנלחםעמנואלרם

שבפעםהיאהזהבסיפורמעניינתהכי״הנקודה

חדשותטכנולוגיותהציבוריהמגזרמאמץהראשונה

סגניתלסר־ראב,ענבראומרתהפרטי״,המגזרלפני

״ההסברהזה.האירועאתשמובילהבסיםקו,נשיאה

שלהג׳ובלקוחות.שירותמוכריםכאןפשוטלכך

אםהתושבים.שלהרצוןבשביעותתלויהעריםראשי

תורידאםאותך.אוהביםהםהפקקים,אתמפחיתאתה

ברחובות,מהיראינטרנטילחיבורותדאגהפשעאת

שגםרגיליםאנחנושלנובתחוםיותר.אותךיאהבוהם

שבי־אתלהשיגאפשרמרוצים,הכילאהלקוחותאם

עות

$TS1$שביעות$TS1$

$DN2$שביעות$DN2$צרירזהבעיריות,כשמדובראבלהזמן.עםהרצון

בשנהעבודהתהיהלאהעירלראשאחרתמיידי,להיות

מתק־יותרטכנולוגיותהיוםישהחכמותבעריםהבאה.

דמות

$TS1$מתקדמות$TS1$

$DN2$מתקדמות$DN2$פרטיים״.ובארגוניםבמפעליםמאשר

כלקודםכאןמובילשיקגו,העירראשעמנואל,רם

מדברהואשלו.העיקריהטיקטזהחינוכית.מהפכה

אחרים.לגמרינושאיםעלאותוכששואליםגםחינוך

בקצבפולטהואוההישגיםהחינוכיותהתוכניותאת

מס־%07ל-%75מ-עלההתיכוןבוגריאחוזמסחרר.

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$מערכתהברית;בארצותהגדולהואהלימודשעות

תלמידיהבאה,מהשנהמצטיינים;למנהליםבונוסים

קולג׳ללימודיכאןזכאיםיהיוגבוהממוצעעםתיכון

כמואחרים,בתחומיםדבריםלעשותכשניסהחינם.

רי־לקבלתהנדרשההמתנהזמןאתלמדודלבקש

שיון

$TS1$רישיון$TS1$

$DN2$רישיון$DN2$יותרשלעבורהשדרושהגילההואבעיר,עסק

מהגופיםהנתוניםאתולשקלללאסוףכרישנהמחצי

הכללבנותשצריךהביןהואגבר,כשהתםכולהשונים.

מקיףעירונימידעמאגרהקמתעםהתחילהואמחדש.

חכמהלעירשיקגושלהפיכתהעםוסייםפתוחבקוד

דולרים.מיליוניעשרותשלבהשקעה

ושעריםוחכם,מחוברלהיותצריךשהכלהביןהוא

מאחור,יישארוהטכנולוגיתלמהפכהיצטרפושלא

הטכ־למהפכהשיצטרפושהעריםהביןגםהואאבל

נולוגית

$TS1$הטכנולוגית$TS1$

$DN2$הטכנולוגית$DN2$גםמאחור.מתושביהןחלקלהשאירעשויות

בחינוך.כלקורםמתחילהשלוהטכנולוגיתהמהפכה

שונאיםשאנשיםזהעלאובמהברקעםצוחק״הייתי

אומרהואשינויים״,אוהביםלאאבלקוו,הסטטוס־את

בק־מגיעיםהטכנולוגיים״השינוייםבפורום.בהרצאה

צב

$TS1$בקצב$TS1$

$DN2$בקצב$DN2$ישליאליו.מוכןהיהלאמעולםאחרשאףובהיקף

מו־לאאנחנואבלמאסטרים,שניישלאשתימאסטר,

כנים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$היאהטכנולוגיהאנשיםלהרבההאלה.לשינויים

לעשותצריךשאנימהאליו,מוכניםלאשהםאיום

אתלהפוךזההאלההטכנולוגיותשללאימוץבמקביל

עבורם״.לידידותיתהטכנולוגיה

בטכנולוגיותהמתוכננותההשקעותהמשךאת

ליווההואכאלה,מעטלאכאןומתוכננותמתקדמות,

התכ־לימודיאתשיהפוךחדשעירוניחוקבהעברת

נות

$TS1$התכנות$TS1$

$DN2$התכנות$DN2$״בתוךהמקומיות.באוניברסיטאותחובהלמקצוע

בליאוניברסיטהכאןלסייםתוכללאשניםשלוש

איןללמוד.חייביםשכולםשפהתהיהזוקוד,לימודי

החדש.לעולםהילדיםאתלהכיןחייביםאנחנוברירה,

הברית,בארצותצומחהכיהעסקיםמרכזהיאשיקגו

כאןוהשינויחדשיםעסקיםהרבההכילכאןמגיעים

היל־אםזהבלילותשינהמעינישמדירמהמהיר.הוא

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$קואתשרואיםמרוחקות,יותרהקצתמהשכונות

והאנרגיה,הכוחכלעםהעירמרכזשלהחדשהרקיע

בלבדמייליםשלושהשלבמרחקשזהחושביםעדיין

שליהתפקידנפרדת?עירשזאתחושביםשהםאומהם

מאחור״.יישארולאשהםהוא

הע־במרכז2016ב-שכברלהצהירממנומונעלאזה

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$מודפסיםמסמכיםיותריהיולאהעירשלהקטנים

שלנו״המטרהבלבד.ממוחשבתבצורהיתבצעוהכל

ולארוצהכשאתההעירעםלדברתוכלשאתההיא

24פתוחותבעירהספריותהיוםכבררוצים.כשאנחנו

לצפותאפשרשעהובכלהספרלבתימחוברותשעות,

הלימודים,בתוכניתשקשוריםעזרבשיעורילייןאון

איןעזרהבלימהגר,אתהאםכיובספרדית.באנגלית

הבית״.בשיעורישלךלילדלעזורסיכויהיוםלך

ההת־בחיישנים.הםגםצוירוברחובותהאשפהפחי

ראות

$TS1$ההתראות$TS1$

$DN2$ההתראות$DN2$תנועתאתהפחיתומלאיםכשהםשולחיםשהם

אתמזהיםהרמזוריםשעלהחיישניםהזבל.משאיות

כשעו־החציה.במעבריהעובריםשלההתקדמותקצב

בר

$TS1$כשעובר$TS1$

$DN2$כשעובר$DN2$שלבמקרהבהתאם.יתארךהרמזורזמןנכה,אדם

בצורהלזרוםתחזורוהתנועהיתקצרהרמזורזריז,חוצה

מותאמיםחריגים,ואירועיםתאונותבזמןיותר.מהירה

האמבולנ־שלהנסיעהלמסלוליאוטומטיתהרמזורים

סים

$TS1$האמבולנסים$TS1$

$DN2$האמבולנסים$DN2$החירום.ורכבי

לסי־האוררמותאתמתאימיםהתאורהעמודי

טואציה

$TS1$לסיטואציה$TS1$

$DN2$לסיטואציה$DN2$מנט־החכמההחיישניםרשתהאוויר.ולמזג

רת

$TS1$מנטרת$TS1$

$DN2$מנטרת$DN2$ספציפיותבנקודותהאווירואיכותהאווירמזגאת

היאבהמשךהזיהום.רמותאתגםלצפותויודעתבעיר

הלי־מסלוליותציעהעירוניתלאפליקציהתתחבר

כה

$TS1$הליכה$TS1$

$DN2$הליכה$DN2$וידיאוקול,כאןמנטריםנמוכות.זיהוםרמותעם

בסיםעלהנתוניםאתומנתחיםחברתיתמריהואפילו

כש־העירוניים.ההתנהגותדפוסיאתללמודכריקבוע

צריך

$TS1$כשצריך$TS1$

$DN2$כשצריך$DN2$החיישניםגנוב,רכבלאתראוחשודרכבלעצור

לוחיתאתאוטומטיתלזהותיודעיםהמשטרהבניירות

המבוקשת.הזיהוי

להורידמאפשרותבעירשפזורותהמידעתחנות

הייעודית.לאפליקציהוהמלצותטיוליםמסלולי

מת־והמיםהחשמלבמערכותשמוטמעיםהחיישנים

ריעים

$TS1$מתריעים$TS1$

$DN2$מתריעים$DN2$אוטומטי.חיסכוןומייצריםאמתבזמןתקלותעל

עד־מספקיםהרחצהשבחופיהתת־מימייםהחיישנים

כונים

$TS1$עדכונים$TS1$

$DN2$עדכונים$DN2$המ־והטמפרטורההמיםאיכותהגלים,גובהעל

דויקת.

$TS1$.המדויקת$TS1$

$DN2$.המדויקת$DN2$לצפותמאפשרהעירונילמוקדהשיחותניתוח

מועד.מבעודבהןולטפלשיתקבלוהפניותאתמראש

שמ־אלההםעמנואלעלהאהוביםהחיישנים

סייעים

$TS1$שמסייעים$TS1$

$DN2$שמסייעים$DN2$ובעכברים.בחולדותהמתמדתבמלחמהכאן

המסלוליםולאורךהעכבריםמלכודותעלהוצבוהם

התלונותעםמשוקללשנאסףהמידעהפוטנציאליים.

מנופקתיוםומדיבנושא,העירונילמוקדשמגיעות

המכרסמיםתנועתאתשחוזהמפהאוטומטיתבצורה

יעילה.בצורהבהםלהילחםומאפשרת

לפ־המקומיים,התושביםעלהאהובההאפליקציה

חות

$TS1$לפחות$TS1$

$DN2$לפחות$DN2$להםשמאפשרתזוהיאהשימוש,נתוניפיעל

שלג.בימיהמפלסותתנועתאחראמתבזמןלעקוב

לרחובותכלקורםמגיעותשהןחשבואנשיםהיום״עד

קוך.םטיבהעיר,ראשסגןאומרהעירייה״,אנשישל

כלשלהמסלולאחרלעקוביכוליםהתושבים״עכשיו

יכוליםהםבדיוקמתילדעתרוציםאנשיםמפלסת.

פונה״.שהשלגאחרימהבתים,לצאת

יותרעודלחסוךהרבה,לטלם

היאבשיקגושמציגיםביותרהמעניינתהטכנולוגיה

במ־מדוברביותר.הרבההמחלוקתאתשמעוררתזוגם

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$אנשישימושהיוםעושיםשבהפשעים,לחיזוי

משללנתוניםאוספתהמערכתהמקומית.המשטרה

הפשיעהדפוסיאתלומדתבעיר,הפרוסיםהחיישנים

בחלוקהיומיתפשיעה״״תחזיתמעיןומפיקהבשיקגו

לצרהכוחות.נפרשיםשלפיהגיאוגרפייםלאזורים

באזוריםפשיעההיסטורייתכמוכללייםפרמטרים

לפורע־מועדיםותאריכיםאווירמזגתנאימסוימים,

נות,

$TS1$,לפורענות$TS1$

$DN2$,לפורענות$DN2$שהורשעועברייניםעלמידעגםכוללתהמערכת

שלמתעדכנתרשימההורכבהכךשנעצרו.ואנשים

להיותשעשוייםככאלהמזההשהמערכתאנשים400



עתידיים.פשיעהבמעשימעורבים

לאחרציבוריתסערההתעוררהשעברהבשנה

מקרניאלרוברטשלביתודלתעלדפקוששוטרים

אותווהזהירולרשימהנכנסשהואלוהודיעו22ה-בן

פיעלאףזאת,עשוהםבפשעים.עתידיתממעורבות

בהסתמךרקאלאאירוע,בשוםמעורבהיהלאשהוא

טועניםבשיקגוחבריו.שלוהרקעמגוריומקוםעל

סי־היאשהמערכתומתעקשיםחריגבמקרהשמדובר

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$מספ־המקומיתהמשטרהאנשימסחרר.הצלחה

רים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$טלפוניםגנבשלללכידתוהמערכתהביאהכיצר

ובחודשפעילותו,שלהדפוסחיזויבאמצעותסדרתי

מפכ״לישלהעולמיבכנסלהציגהמתכווניםהםהבא

באורלנרו.המשטרה

שנאסףהמידעכלעםנתוניםבסיסי600היום״יש

באתרוארגוניםלחברותוגםלציבורזמיןוהכלמהעיר,

מנהלתברמן,ברנהאומרתהעירייה״,שלהאינטרנט

לקחתיכולות״חברותשיקגו.בעירייתהמידעמחלקת

ערךממנולייצרוגםאפליקציותלבנותהזה,המידעאת

לקבלתבקשותיותררוציםלאשאנחנוהחלטנוכלכלי.

תוש־04-05שלקהילהנוצרהושקוף.זמיןהכלמידע,

בים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$שו־אפליקציותעלועובדיםשבועמרישנפגשים

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$משהולאאפילוזההאלה,מהנתוניםלפתחשאפשר

בטכנולוגיהבנינוהנתוניםבסיסיכלאתבנוסף,שיזמנו.

בזהלעשותיכוליםארגוןאועירייהוכלפתוחקורשל

חדש״.משהולפתחאפילוצריכיםלאהםחופשי.שימוש

״עכשיוחדשה.טכנולוגיהלכלהיוםששיםבשיקגו

טכנו־כלועםרעיוןכלעםאליהםשנבואמבקשיםהם

לוגיה״,

$TS1$,טכנולוגיה״$TS1$

$DN2$,טכנולוגיה״$DN2$לאזושכסףלנואומרים״הםלסר־דאב.אומרת

כסףלהםחוסכיםהאלהשהדבריםרואיםהםכיבעיה,

אומר,צ׳יימברס,ג׳וןהעולמית,סיסקומנכ״לבעתיד״.

בלאסיכוןשישמביניםמדינותוראשיערים"ראשי

עלכברהןאיתםהשיחותרובוהיוםהזה,בכיווןללכת

אםמורכבים,בפרויקטיםשמדוברמכיווןאבלהמחיר.

לאאנחנולענייןשמכורפוליטימנהיגרואיםלאאנחנו

שיתוףבליזהאתלעשותאפשראילפרויקט.נכנסים

לאאנימטעמה.אנשיםלזהמקצהשהעירובליפעולה

פו־עםבפגישותהרבהמבלהאניאבלפוליטיקה,אוהב

ליטיקאים,

$TS1$,פוליטיקאים$TS1$

$DN2$,פוליטיקאים$DN2$חשוב.מאודכאןהממשלותשלהתפקידכי

איהאבטחה.ברמתגםהואלהובילצריכותשהןהשינוי

שהממשלותהאבטחהרמתאתלספקלהמשיךאפשר

הפ־עלהשמירהבתחוםגםלפעולצריךלספק.רגילות

רטיות

$TS1$הפרטיות$TS1$

$DN2$הפרטיות$DN2$ארגונימהלדעתאיןהמידע,אבטחתבתחוםוגם

לה־חייביםהזה.החרשהמידעעםלעשותיכוליםטרור

תחיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$הריבסיסית.תשתיתאלכמולאינטרנטלהתייחס

וכלהחשמלעםיחדיזרוםהאינטרנטרחוקהלאבעתיד

אינטרנט״.נקודתגםתהיהחשמלנקודת

67שלשנתיחיסכוןשעברהבשנההציגובברצלונה

החדשות.הטכנולוגיותמהטמעתכתוצאהדולרמיליון

מהמהלךיפיקושהםהכלכליהערךכישםמעריכים

רו־הקרוב,בעשורדולרמיליארד5.3מ-ליותריגיע

בו

$TS1$רובו$TS1$

$DN2$רובו$DN2$שלחיסכוןבביצועים.והשיפורמהייעולכתוצאה

עלויותמהפחתתכתוצאהלהגיעצפוידולרמיליארד

הטכ־שמאפשרתפנימייםהתייעלותותהליכיתפעול

נולוגיה.

$TS1$.הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$.הטכנולוגיה$DN2$מהטמעתכתוצאהבמיםהצפויהחיסכוןאת

מיליון58ב-בברצלונהמעריכיםהחכמותהתשתיות

47שםלחסוךצפויחכמהרחובלתאורתהמעברדולר.

שמאפש־החכמות,החניותמערכתואילודולר,מיליון

רות

$TS1$שמאפשרות$TS1$

$DN2$שמאפשרות$DN2$משלמיםהעירברחביחניהמקומותמראשלשריין(

שמתרומםעמודיריעלנשמרתוהחניהבאפליקציה

שלערךולתושביםלעירלייצרצפויהמהכביש(,

לע־לבואיודעיםכבראנחנו״היוםדולר.מיליון67

רים

$TS1$לערים$TS1$

$DN2$לערים$DN2$שיגיעעתירירווחשלהערכותבפניהןולהציג

לםר־ראב.מוסיפהבטכנולוגיה״,מההשקעה

צ׳יימברםהזה.באירועמעטלאמוזכרתישראל

ביותרהטכנולוגיתכמדינהישראלאתהבמהעלמציג

הג־המפלגותששלושהיחידש״הרברומסבירבעולם,

דולות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$להשקיעהצורךהואעליומסכימותבישראל

הזהבכנססיסקושלהמרכזיתהשותפהבטכנולוגיה״.

החב־כוכבי.מתיהישראליהיזםשלagtחברתהיא

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$מפתחתבשווייץ,ומרכזהשניםשבעלפנישהוקמה

בזמןלנתחשיודעותמתקדמותמידעעיבודמערכות

השנההשונים.מהחיישניםשמתקבלהמידעאתאמת

דולר.ממילארריותרשלרווחרשמה

שלהמערכתשיפרהכיצרבכנסהדגיםכוכבי

והצליחהסינגפורברחובותהניקיוןרמתאתהחברה

היושכברחיישניםבאמצעותתנועהעומסילהפחית

ניתוחכיצרהציגהואאחרות.למטרותשםקיימים

היוםלחזותאותםמביאאמתבזמןמידעשלמתקדם

ואיךבסין,הצהובהנהרשלההצפותזמניאתמראש

Tomorrowiandלמפיקיהחברהמערכותאיפשרו

לה־בבלגיה,שמתקייםבעולםהגדולהמוזיקהפסטיבל

גדיל

$TS1$להגדיל$TS1$

$DN2$להגדיל$DN2$תוךצוות,אנשילהוסיףמבליהצופיםקהלאת

מתקדמותנתוניםניתוחומערכותבחיישניםשימוש

יותרלקטניםנהפכים״החיישניםאמת.בזמןשהופעלו

בש־שעלהתנועה״סנסורכוכבי.הסביריותר״,וזולים

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$-המחירבגללסנט.10היוםעולהדולרעשרה90ה

מקום״.בכלבקרוביהיוהםהגורלובגלל

בישראלחכמיםמים

בקרוב,נראהלאאמיתיתחכמהישראליתעיר

שהחברותוהעובדההנדרשותההשקעותבגללבעיקר

גדולבהיקףפרויקטיםכרגעמחפשותהטכנולוגיות

כאןשהוכרזהבדובאי,עכשיומרכזיםהמאמץאתיותר.

הבאה.בשנההאירועיתקייםושםהבאההחכמהכעיר

לארץ.בדרכןנמצאותכןמהטכנולוגיותחלקזאת,עם

בתחוםחדשנותמרכזלהקמתפועלותagt-1סיסקו

שימושיםיוצגובעירבחיפה.שייפתחהחכמותהערים

אסטרט־נקודותבכמההחדשותבטכנולוגיותשונים

גיות,

$TS1$,אסטרטגיות$TS1$

$DN2$,אסטרטגיות$DN2$המטרההחולים.וביתהאוניברסיטההנמל,בהן

החדשותהיכולותיודגמושבולמרכזאותהלהפוךהיא

בירו־מתקייםנוסףפרויקטבישראל.הטכנולוגיהשל

שלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$אנשיעובדיםכברשםagtחברתהגיחון,עם

במער־החדשותהיכולותהטמעתעלהמקומית,המים

כותיה

$TS1$במערכותיה$TS1$

$DN2$במערכותיה$DN2$נוספים.פרויקטיםשםצפוייםובקרוב

זהברכבת.עשיתיהתעופהלשדהחזרההדרךאת

יותר,עודיתקצרשזהמבטיחיםבחצי.הזמןאתקיצר

פוגשים״כשאנחנובתשתיות.השקעהללאאפילו

היאשלוהעיקריתהבעיהמהמקרים%07נ-עיר,ראש

לב־יכוליםלאשרובםמביניםאנחנוהיוםתחבורה.

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$בתשתיתלהשתמשוצריךושאפשרתשתיותיותר

העי־התחבורהתחוםמנהלג׳ון,רירקאומרהקיימת״,

רונית

$TS1$העירונית$TS1$

$DN2$העירונית$DN2$הרכבותאתמעבירים״כשאנחנוסימנם.בחברת

%05ב-אותןמייעלזהנהג,ללאאוטומטיתלנהיגה

%03ב-להפחיתהיוםמאפשריםחכמיםאלגוריתמים

אנשיםבעתידלנקודה.מנקודהלהגיעשלוקחהזמןאת

אתלבנותרוציםאנחנומכוניות.ולאמוביליותיקנו

לךשתיתןאחתאפליקציההמוביליות׳,של׳האינטרנט

שעה,לפילהשכרהרכבהתחבורה.אפשרויותכלאת

כשה־הגעה.וזמנימחיריםעםרכבת,מוניות,אופניים,

כל

$TS1$כשהכל$TS1$

$DN2$כשהכל$DN2$וזהזהאתלעשותאפשרהעירוניתלתשתיתמחובר

הקרובות״.בשניםשנראהמה

חשובלאינטרנטשחיבורמעידיםאמנםסטודנטים

משלהלאכאןאחדאףאבלפרטי,מרכביותרלהם

הקרובותבשניםייעלמופרטייםרכבשכליעצמואת

מאנ־מונעלאזהבחופשיות.לפתעתזרוםוהתנועה

שי

$TS1$מאנשי$TS1$

$DN2$מאנשי$DN2$מדייקרהשינהשלדקותכמהעודלהבטיחשיקגו

התחבו־במערכתלהשיגלנוחשובשהכי״הדברבוקר.

רה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$תכנוןעלהאחראיויק,קאריאומראמינות״,הוא

לאפשרהיאשלנו״המטרהבשיקגו.התחבורהמערכת

באותויום,אחרייוםמסלול,אותואתלעשותלאנשים

שלבהפרשלאוגםשעהרבעשלבהפרשלאזמן.פרק

אמת,בזמןהתראותוישמחובר,כשהכלהיום,רקה.

אפשרחריג,משהוקורהאםזה.אתלעשותאפשר

לשלוחאפילואואחריםלמקומותהתנועהאתלנתב

לה־להםכראישהיוםלהםולהודיעלאנשיםהתראה

שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$לעבודה.יאחרוהםאחרתציבורית,בתחבורה

לש־אוטומטיתיגיעהזההמידעכלשניםחמשבעור

עון

$TS1$לשעון$TS1$

$DN2$לשעון$DN2$להעיריידעהואתנועההרבהבליובימיםהמעורר

יותר״.מאוחרשעהרבעאותנו

פשעיםלחיזויהטכנולוגיה

אתשמעוררתזוגםהיאבשיקגו

בשנהביותר.הרבההמחלוקת

ציבוריתסערההתעוררהשעברה

דלתעלדפקוששוטריםלאחר

בןמקדניאלרוברטשלביתו

נכנסשהואלוהודיעו22ה-

ממעורבותאותווהזהירולרשימה

למרותזאתבפשעים.עתידית

אירוע.בשוםמעורבהיהשלא

במקרהשמדוברטועניםבשיקגו

היאשהמערכתומתעקשיםחריג

מסחררהצלתהסיפור


