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  نگاهی کلی به فناوري ارتباطات خودرویی :1شکل 

  سازي سامانه پیادهروي  و مسائل پیشِها 
بـه نتــایج مطالعـات در سـایر کشـورها و مطالعــات     بـا توجـه   

سـازي   هاي پیـاده  ، چالشCVTمستقل و تجارب داخلی در پروژه 
، عملیـاتی و قـانونی   مدیریتیتوان به ابعاد فنی،  این فناوري را می
بندي جهت ارایه  این تقسیم ،است به ذکرالزم . بندي نمود

هـا و   ایـن چـالش  . ها و راهکارهاي مرتبط با آن اسـت 
طور ه ب. هستندزیادي  اتراهکارها در بسیاري موارد داراي اشتراک

توانـد در   مـی عالوه بر اینکـه  چالش استانداردسازي فناوري 
نیـز مـورد    يگذار قانوندر بخش  تواند یم، گیردبخش فنی جاي 
  .رد

ارتبـاط   يهـا و الزامـات فنـاور    ابعـاد چـالش  ، 2 شـماره 
  .دهد را نشان می هوشمند خودرویی

  

 
 هوشمند خودرویی اتها و الزامات فناوري ارتباط چالشابعاد 

فناوري ارتباطی بین خودرویی•
تخصیص فرکانس•
استاندارد و معماري•
فناوري هاي بحرانی•

فنی

امنیت سیستم و یکپارچگی•
عملکرد و قابلیت اطمینان•
مدیریت و کنترل داده ها•

عملیاتی

مدل حاکمیتی•
نقشه راه•
مدل کسب و کار•

حاکمیتی

قوانین ایمنی و راهنمایی و رانندگی•
حریم خصوصی•
)معاینه فنی(تایید گواهینامه خودرو •

قانونی
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بندي تحوالتی که در طـول دو دهـه اخیـر در صـنعت     
زمینــه  خــودرو روي داده اســت، اغلــب کارشناســان مربوطــه دو 

ارتباطات خودرویی و استفاده از نیروي محرکه برقی را به عنـوان  
فنــاوري ارتباطــات .  داننـد  تــرین تحــوالت ایـن صــنعت مــی 

هـاي   آورد کـه داده  ، ایـن امکـان را پدیـد مـی    
حساسی نظیر موقعیت، سرعت و جهت حرکت وسایل نقلیه بـین  

یـک از طریـق ارتباطـات    هـاي کنتـرل تراف   خودروها و زیرساخت
این اطالعات،  يگذار به اشتراكي  در نتیجه. سیم مبادله شوند

هاي خطرناکی ماننـد ترمـز ناگهـانی     خودروها به موقع از موقعیت
خودروي جلویی یا تغییر ناگهانی باند حرکتی یـک خـودرو آگـاه    
توانند اقدام مناسبی جهت پیشگیري از برخـورد انجـام   

هاي گردآوري شده در مراکز کنترل ترافیک  همچنین داده
  .بکار روندریزي و مدیریت بهتر ترافیک  امه

  معرفی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
پیشــرفت عظیمــی در عرصــه  ارتباطــات خــودرویی

 به در این فناوري تجهیزاتی. استونقل هوشمند 
نصـب  بـر روي خودروهـا   ) OBU5(نماي خودرو 

سیم خودروها بـا یکـدیگر و    برقراري ارتباط بی
را فــراهم  )RSU6( و تجهیــزات کنــار جــاده نیــز بــین خودروهــا

سـامانه ارتباطـات هوشـمند خـودرویی کـه بـر مبنـاي        
متنوعی را خدمات ، شودبکارگیري این فناوري طراحی و اجرا می

ارائـه   ارزش افـزوده در زمینه ایمنی، مدیریت ترافیک و خـدمات  
به طور کلـی کاربردهـاي مبتنـی بـر فنـاوري ارتباطـات       

  ]:6[شوند  بندي میخودرویی در دو بخش دسته
که همان مبادلـه پیـام   :  )V2V(ارتباطات خودرو با خودرو 

از  بـا یکـدیگر و   OBU یـزات تجه از طریقخودروها 
  .استسیم  طریق امواج بی

تبـادل  کـه در واقـع    ):V2I( ارتباطات خودرو با زیرسـاخت 
با اسـتفاده   یرساختو شبکه ارتباطات ز ین خودروها
  .است

ارتباطـات   يسـامانه فنـاور   کیـ  یکلـ  ينمـا  
  .دهد ی

4 Connected Vehicle Technology 
5 On-Board Unit 
6 Road-side unit 

شکل 
  

ها  چالش - 3
بـا توجـه   

مستقل و تجارب داخلی در پروژه 
این فناوري را می

بندي نمود تقسیم
ها و راهکارهاي مرتبط با آن اسـت  بهتر چالش

راهکارها در بسیاري موارد داراي اشتراک
چالش استانداردسازي فناوري  ،مثال

بخش فنی جاي 
ردیقرار گبحث 

شـماره  شکل
هوشمند خودرویی

ابعاد  :2شکل 

فنی

عملیاتی

حاکمیتی

قانونی

رتباطات هوشمند خودرواسامانه 
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

  مقدمه - 1
بندي تحوالتی که در طـول دو دهـه اخیـر در صـنعت      در رده

خــودرو روي داده اســت، اغلــب کارشناســان مربوطــه دو 
ارتباطات خودرویی و استفاده از نیروي محرکه برقی را به عنـوان  

تــرین تحــوالت ایـن صــنعت مــی  مهـم 
، ایـن امکـان را پدیـد مـی    )CVT 4(خودرویی 

حساسی نظیر موقعیت، سرعت و جهت حرکت وسایل نقلیه بـین  
خودروها و زیرساخت

سیم مبادله شوند بی
خودروها به موقع از موقعیت

خودروي جلویی یا تغییر ناگهانی باند حرکتی یـک خـودرو آگـاه    
توانند اقدام مناسبی جهت پیشگیري از برخـورد انجـام    شده و می

همچنین داده. دهند
امهتوانند جهت برن می

  

معرفی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی -2
ارتباطــات خــودروییفنــاوري 

ونقل هوشمند هاي حملسامانه
نماي خودرو نام واحد وضعیت

برقراري ارتباط بید که امکان نشو می
نیــز بــین خودروهــا

سـامانه ارتباطـات هوشـمند خـودرویی کـه بـر مبنـاي        . آورند می
بکارگیري این فناوري طراحی و اجرا می

در زمینه ایمنی، مدیریت ترافیک و خـدمات  
به طور کلـی کاربردهـاي مبتنـی بـر فنـاوري ارتباطـات        .دهدمی

خودرویی در دو بخش دسته
ارتباطات خودرو با خودرو  •

خودروها مابین 
طریق امواج بی

ارتباطات خودرو با زیرسـاخت  •
ین خودروهاب یامپ

است هاRSUاز 
 ،1 شماره شکل
یرا نشان م ییخودرو
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  مسائل و الزامات فنی -1-3
  فناوري ارتباطات خودرویی -1-1-3

ــراي بهــره کاربردهــاي ایمنــی فنــاوري ارتباطــات  گیــري از  ب
فرکانس در  DSRCخودرویی، استفاده از امواج رادیویی برد کوتاه 

امـا در دسـترس نبـودن ایـن     . گیگاهرتز، الزامی است 9/5تا  8/5
بـاالي    هزینـه  ،3Gارتباطات برعکس ارتباطـات موجـود هماننـد    

و مباحث مرتبط با مقرون  DSRCهاي مورد نیاز  تأمین زیرساخت
 DSRCگیـري از   هـاي بهـره   به صرفه بودن آن، از جملـه چـالش  

هاي اتحادیـه   د مستندات پروژهلذا در برخی از اسناد همانن ؛است
اروپا، سناریوهایی جهت در اولویت قرارگرفتن کاربردهایی غیـر از  

هاي ارتبـاطی موجـود، مـورد اشـاره      ایمنی و با استفاده از فناوري
ــت ــه اس ــب  . قرارگرفت ــناریوهاي ترکی ــات در  DSRCس و ارتباط
اي دیگـر از راهکارهـاي    نیـز دسـته   LTE7و  3Gدسترس همانند 

البته در آمریکا همچنان کاربردهاي . داد پیشنهادي را تشکیل می
بر اساس . در اولویت قرار دارد DSRCایمنی و استفاده از فناوري 

این چالش بـا بکـارگیري راهکارهـاي زیـر      8پیاركسند پیشنهاد 
 :قابل تعدیل است

به واسطه  V2Vن ها و اجباري ساخت توسط دولت V2Iتوسعه  −
   ؛اجراي آن

هـا بـه    ها یا متصـدیان راه در زیرسـاخت   گذاري دولت سرمایه −
 ؛منظور تشویق به توسعه فناوري

گذاري صنعت خـودرو در پاسـخ بـه تقاضـاي مصـرف       سرمایه −
 ؛کنندگان

 ؛هاي دولتی و خصوصی گذاري ترکیبی از سرمایه −
ــاوري   − ــز فن ــاط    DSRCتمرک ــلوغ و نق ــی ش ــواحی خیل در ن

ها و اسـتفاده از سـایر    خطرناك جهت کاهش سرمایه و هزینه
  . هاي ارتباطی در سایر نقاط فناوري
نقطـه   1600جه عمومی و در با بود DSRCي  شبکه ،در ژاپن
گـذاري،   با استفاده از ایـن سـرمایه  . کار گرفته شده استپرخطر ب

بـراي  سـامانه   .ه اسـت را بکـار انداختـ   ترکیبـی ژاپن یک سیستم 
در منـاطق   )VICS9(ارتبـاط بـین زیرسـاخت و خـودرو     برقراري 
هـاي   سیسـتم ها، از در بزرگراههاي مادون قرمز و  از چراغشهري، 
اسـتفاده   DSRCو  3Gشبکه تلفن همـراه   ،DABو  FMرادیویی 

بـا   CALM10نمونه دیگر از ایـن روش توسـعه معمـاري    . کند می
ISOTC2004   هـاي ارتبـاطی موجـود را در     است که اکثـر رسـانه

  
7 Long Term Evolution 
8 Piarc 
9 Vehicle-Infrastructure Communication System 
10 Communications Access for Land Mobiles 

  ].13[دهدقرار میدسترس 
 هـاي هوشـمند   ، مبحث سیسـتم ABIطبق مطالعات مؤسسه 

تـري   باید طوري جهت یابد که چارچوب وسـیع ) ITS(ونقل  حمل
ر برگیرد؛ به طـوري کـه طیـف    از محیط ارتباطات خودرویی را د

خــودرویی بــا ارائــه هــاي ارتباطــات  اي از گزینــه پیوســته تقریبــا
در اختیـار  را هاي متنوعی از برد، خط دید و زمان واکنش  ویژگی

هـر نــوع عـدم انطبــاق فنـاوري ارتباطــات    . مشـتریان قـرار دهــد  
ونقـل، چالشـی جـدي     هـاي هوشـمند حمـل    خودرویی با سیستم

در ایـن راسـتا بایـد    ]. 27[روي این فناوري قرار خواهـد داد  پیشِ
از ارتباطات خودرویی تعامـل صـورت    میان سه مقوله مختلف زیر

  ]:22[گیرد
/ سـونار / رادار -ADASحسـگرهاي سـامانه   : برد بسیار کوتـاه  −

 ویدیو)/ آشکارکننده لیزري(لیدار 
در فرکانس  DSRCبا فناوري V2Iو V2Vارتباطات :  برد کوتاه −

  IEEE 802.11pگیگاهرتز مطابق پروتکل  9/5
اي  ارتباطـات مـاهواره  / Wi-Fi/تلفن همراه: ارتباطات گسترده −

  )ارتباط از راه دور سنتی(
  تخصیص فرکانس رادیویی -2-1-3

مگاهرتز از طیف رادیویی در باند  75 در ایاالت متحده آمریکا
ــراي ارتباطــات  5925-5850 تخصــیص داده  DSRCمگــاهرتز ب

به این ترتیب باند فرکانسی خاصی بـه کـاربرد ایمنـی    . شده است
هـاي   سیستم هاي کاربردي ایمنیِبرنامهشود و  اختصاص داده می

تمـام ایـن پهنـاي بانـد اسـتفاده       از) ITS11(نقل هوشمند  و حمل
ي هماهنـگ از بانـد فرکـانس     مشی اروپا، اسـتفاده  خط. نمایند می

  .است ITSمگاهرتز براي  5925-5875
و  ITSمگـاهرتز بـه خـدمات     5775-5845 در ژاپن، محدوده

. تخصیص داده شده اسـت  )ETC12(پرداخت الکترونیکی عوارض 
مگاهرتز  10 ا پهنايب ITSتصمیماتی نیز براي تخصیص فرکانس 

این بانـد از  . مگاهرتز گرفته شده است 770تا  710و در محدوده 
، 2010هـاي آنـالوگ در مـاه جـوالي      زمان پایان پخش تلویزیون

خالی شده و براي کمک به رانندگی ایمن بکار گرفته شده اسـت  
ــتم و ــات   از سیس ــارکتی ارتباط ــاي مش ــتفاده V2Vو  V2Iه ، اس

گیگــاهرتز بــراي  9/5دیگــر کشــورهاي جهــان از بانــد . کنــد مــی
کننـد کـه ممکـن     اي استفاده می هاي کاربردي ایمنی جاده برنامه

است هماهنگی جهانی بیشتري را در استفاده از ایـن محـدوده از   
  ].13[فراهم سازد ITSفرکانس خاص براي 

  
11 Intelligent Transportation Systems 
12 Electronic Toll Collection 
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  نداردها و معمارياستا  -3- 1- 3
 سـامانه هوشـمند خـودرویی    استانداردها و معماري در زمینه

هـاي   در اروپا برنامـه . هاي قابل توجهی حاصل شده است پیشرفت
هاي فنی و علمی  چارچوب کمیسیون اروپا منجر به توسعه زمینه

این نتایج در حال انتقال بـه  . سازي اروپا شده است براي استاندارد
تـر   با هدف ارائه گسترده CEN14و  ETSI13اردسازي فرآیند استاند

  .ها و مشخصات فنی است استاندارد
هاي مشارکتی بـه   ها براي سیستم استاندارد ،در ایاالت متحده

. انــد توســعه یافتــه ITSهــاي اســتاندارد  عنــوان بخشــی از برنامــه
 IEEEهاي  استاندارد :هاي موجود براي اتصال عبارتند از استاندارد

802.11p ،1609.x IEEE  وSAEJ2735  کــــه در درجــــه اول
ــی  ــاي ب ــیم  رابطه ــی  V2Iو  V2Vس ــش م ــد را پوش ــن . دهن ای

سـیم بـراي ارتباطـات     ها اجازه استقرار یـک اتصـال بـی    استاندارد
V2V  وV2I )IEEE 802.11p( اســتقرار پروتکــل بــراي تبــادل ،

و تعریــف ) IEEE 1609.x(ســیم  اطالعــات از طریــق اتصــال بــی
م براي ارتباطات با اطالعـات خـاص و از تجهیـزات و    محتواي پیا
را ) SAE J2735(و یـا وسـایل دیگـر     DSRCها از طریـق   دستگاه
  .دهند می

) USDOT15(نقل ایاالت متحده  و ، اداره حمل2009در نوامبر 
 DG(ها  و اداره کل کمیسیون اروپا براي انجمن اطالعات و رسانه

INFSO16 (آمریکایی  -مفاد بیانیه اروپایی)EU-US (  را در زمینـه
در  DG INFSOو  USDOT. همکــاري تحقیقــاتی امضــا کردنــد

هاي آزاد جهانی را هدف  حمایت از استانداردبخشی از این بیانیه، 
هـاي   خود قرار دادند تا به این ترتیب از قابلیت همکاري سیسـتم 

ــان و ممانعــت از توســعه و تصــویب    مشــارکتی در سرتاســر جه
وزارت اراضـی، زیرسـاخت،   . ي اضافی اطمینـان یابنـد  استانداردها

ژاپن از آن زمـان بـه بعـد بـا      )MLIT17( نقل و گردشگريوحمل
  ].13[ ها موافقت کرد گونه تالش همکاري در زمینه این

ســـازي  در نشســـت چهـــارم هفتمـــین کارگـــاه هماهنـــگ
، نیز اعالم شد که عـالوه بـر   2011استانداردهاي جهانی در سال 

 BSMهـاي ایمنـی اصـلی یـا      اي پیـام  زي عناصر دادهسا هماهنگ
 CAM/DENMهـاي   و مجموعـه پیـام  ) SAE J2735اسـتاندارد  (
ــتانداردهاي ( ، )ETSI TS 102 637-2, TS 102 637-3اس

  
13 European Telecommunications Standards Institute 
14 European Committee for Standardization (CEN, 
French: Comité Européen de Normalisation) 
15 United States Department of Transportation  
16 Directorate General Information Society and Media 
17 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism 

براي  Datexو  TMC/TPEGمانند  I2Vهاي موجود براي  پروتکل
I2I  هـاي   مـوازي بـا فعالیـت   ]. 14[نیز باید مورد نظر قرار گیرنـد

هـاي ملـی    استانداردسازي، تحول و پشتیبانی از معمـاري سـامانه  
 12.4نقل هوشـمند در ایـاالت متحـده مطـابق قـراردادي      وحمل
  ].16[دالري به شرکت آیتریس سپرده شده است میلیون

  )ماشین -انسان(واسط کاربري  - 3- 1- 4
لف و متنوع به راننده، همچون شمشیري هاي مخت ارسال پیام

دو لبه است؛ همچنـان کـه آگـاهی راننـده نسـبت بـه محـیط را        
پرتی و کاهش تمرکز راننده  تواند باعث حواس می ،دهد افزایش می

، در واقـع  2012در سـال  18  آن آربـور  برنامه آزمایشـی . بشود نیز
اي  مرحله دوم یک آزمون ایمنـی ارتباطـات خـودرویی دومرحلـه    

اکنـون در حـال پیشـرفت اسـت،      اولین مرحله که هم. واهد بودخ
اسـت کـه توسـط     کلینیـک پـذیرش راننـده    اي از شامل مجموعه
در شش شـهر آمریکـا اداره   ) USDOT (ونقل آمریکا  وزارت حمل

قابلیـت اعتمـاد    آن آربـور  کـه برنامـه آزمایشـی    درحـالی . شود می
هـا را   یافت پیـام و توانایی خودروها در ارسال و در DSRC فناوري

توانــایی راننــدگان در درك  ،هــا گــذارد، کلینیــک بــه آزمــون مــی
ها در  این کلینیک .دهند هاي دریافتی را مورد بررسی قرار می پیام

هـاي   شده مانند یک مسیر مسابقه خالی و مکـان  محیطی کنترل 
هـدف از  . شـوند  متنوع دیگري در سراسر ایاالت متحده برگزار می

برابـر هشـدارها و    هـا در  العمـل راننـده   طراحی آنها ارزیابی عکس
  ].27[هاي درون خودرویی است  پیام

ه ارتباط راننـده بـا   را  بیشترین پژوهش بر روي تعیین بهترین
از شـرکت فـورد چنـین     19شـولمان . کاربردها انجـام شـده اسـت   

هاي صوتی یا متنی استفاده نشده است  دهد که از پیام توضیح می
. هاي مختلف را ندارند ها قابلیت ترجمه میان فرهنگ زیرا این پیام

هاي هشدار و عالیم صـوتی بـراي جلـب توجـه     در عوض از چراغ
به گفته کارشناسان فنـی، بایـد در مـورد    . شود میراننده استفاده 

اینکه در . گیري شود واسطه ارتباطی میان راننده و خودرو تصمیم
پرتـی   عمل این ارتباط چگونه باید برقرار شود تـا حـداقل حـواس   

هنـوز مـورد مطالعـه کـافی قـرار نگرفتـه        ،براي راننده ایجاد شود
  ].27[است

  هاي حیاتی سایر فناوري - 5-1-3
دهـی   تشخیص یک عـابر پیـاده در تقـاطع و یـا اولویـت     براي 

نیاز بـه وجـود فنـاوري تشـخیص      ،خودروهاي اورژانس در تقاطع
و همچنــین ...) از طریــق حســگرها، پــردازش تصــویر و (اجســام 

  
18 Ann Arbor 
19 Shulman 
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در آمریکــا و بســیاري از . هــاي دقیــق تقــاطع وجــود دارد نقشــه
 هـایی کامـل و بـا دقـت و     کشورهاي پیشرفته، دستیابی به نقشـه 

، سـازي سـامانه اسـت    هـاي پیـاده   اطالعات مورد نیـاز، از چـالش  
هـاي فـایق    حـل  هاي حیـاتی و راه  بنابراین نیاز به شناخت فناوري

آمدن بر آن، بسیار مهم است به خصوص در ایـران کـه برخـی از    
ه انـد و توسـعه برخـی نیـز بـ      ها هنوز کاربردي نشـده  این فناوري

ــ. گیــرد صــورت خــاص صــورت مــی بســیاري از  ،لطــور مثــاه ب
خودروهاي داخل کشور فاقد سنسورهاي تشخیص فاصله هستند 
در صورتی کـه در کشـورهاي پیشـرفته ایـن سنسـورها بـر روي       

  . بسیاري از وسایل نقلیه نصب هستند
نیز در بسیاري از کاربردهاي سـامانه الزامـی    GPSاستفاده از 

نماید که آیا در آینده و با  است که این سؤال را در ذهن ایجاد می
گیري از فناوري ارتباطات هوشمند خودرویی، کنترل بر روي  بهره

هـایی خواهـد بـود کـه مـا را       نقل وابسته به فنـاوري وشبکه حمل
  .پذیرتر خواهد نمود تر و آسیبوابسته

  ساختار حاکمیتی و مدل کسب و کار -2-3
  )راهبري و مدیریت(الگوي حاکمیتی  - 3- 2- 1

طور معمول صاحبان و متولیان راه، مسئولیت ه پیش از این ب
نقل و هاي هوشمند حمل راهبري سامانه گذاري و هدایت و سرمایه

در فناوري ارتباطات هوشمند بـین خـودرویی   . را بر عهده داشتند
نیست،  خودروها که در اختیار متولیان راه با توجه به لزوم تجهیز 

مشــارکت صــنعت خودروســازي را در توســعه فنــاوري ضــروري  
هـاي تولیدشـده و    همچنـین حجـم و تنـوع بـاالي داده    . سازد می

ها و  کاربردهاي متنوع آن، متقاضیان زیادي را جهت دریافت داده
تـوان بـه    نمایـد کـه از آن جملـه مـی     استفاده از آنهـا ایجـاد مـی   

پراتورهاي تلفن همراه، وزارت راه و شهرسـازي، متولیـان محلـی    ا
هــا و  هرســازي و ســازمان پایانــههماننــد ادارات کــل راه و ش(راه 
  .اشاره نمود) ها ونقل استان حمل

توانـد بـا همکـاري     این فنـاوري مـی   ،بر اساس تجارب جهانی
میان بخش صنعت و دولت و یا توسـط دولـت در نقـش رهبـري،     

. تواند اشکال مختلفی به خود گیـرد  رهبري دولت می. توسعه یابد
هـاي صـنعتی    در ژاپن، دولت حامی اسـتقرار و توسـعه مشـارکت   

. هاي تحقیـق و توسـعه اسـت    در اروپا، تمرکز بر روي برنامه. است
ــاال ت متحــده، دولــت فــدرال نقــش رهبــري در تحقیقــات  در ای
هاي مرتبط را بر عهـده گرفتـه اسـت کـه بـا       هاي خودرو سیستم

عـالوه بـر ایـن،    . شـوند  همکاري کامل با صنعت خودرو اداره مـی 
در حـال تحقیـق در مـورد    ) USDOT(ونقل آمریکـا   وزارت حمل

تـا از  ایاالت متحده است   مسائل قانونی و همکاري با متصدیان راه
این سـه گـروه   . ها اطمینان یابدهاي آن عامل کامل با منافع و نیازت

هـا   آمریکا، صنعت خودرو و متصـدیان راه   ونقل یعنی وزارت حمل
براي یک دهه یا بیشتر، به صورت فعال و در خصوص این فناوري 

  ].13[در حال همکاري و مالقات با یکدیگرند
تباطات خودرویی در گزارش میزگرد دولتی ارزیابی محیطی ار

 ،در این گزارش .هایی در زمینه حاکمیت دارد ، توصیه2011سال 
فنـاوري و  بر اساس نظرات شرکت کنندگان توصیه شده است که 

ــ سیاســت ــد ب ــد ه گــذاري بای ــان توســعه یاب اگــر . صــورت همزم
گـرفتن مسـایل حـاکمیتی     نظـر  استانداردهاي فناوري بـدون در 

یري سـاختار حـاکمیتی سـالم و    گ آنگاه امکان شکل ،تدوین شود
بایـد در ابتـداي    »نقاط وتو«همچنین . قوي در آینده نخواهد بود
نفعانی که توانایی بلـه   ذي ،به عبارت دیگر. فرایند شناسایی شوند

. یا نه گفـتن را دارنـد، بایـد بـه سـرعت در پـروژه درگیـر شـوند        
ه نفعانی که در پایین دست جلوي کاربرد پروژ شناسایی اثرات ذي

همچنـین توصـیه شـده اسـت عـالوه بـر       . گیرند، مهم است را می
شناسایی تداخل بین صاحب اطالعات و حاکمیـت، تعیـین شـود    
ساختار حاکمیتی چه مجوزهایی براي منع دسترسی به اطالعـات  

ــه  ].17[دارد  ــد داراي مشخص ــدیریتی بای ــد م ــل  فرآین ــاي ذی ه
 ]:17[باشد
ند و بایـد در  ثیر سیسـتم هسـت  أچه کسانی تحت ت: مشارکت −

  ؛گیري حضور داشته باشند چه بخشی از فرآیند تصمیم
 ها برخورد شود؟ چگونه با اختالف: مسئولیت و پاسخگویی −
 ؛نفعان ها و مشارکت ذي شناسایی انگیزه: نمایندگی −
سـازي اینکـه چطـور و چـرا تصـمیمات بایـد        شفاف: شفافیت −

 ؛گرفته شود
 ؛شناخت اثرات متقابل طرفین مشارکت: کارایی −
بر روي تصمیماتی مقاومـت و پایـداري نشـود    : پذیري انعطاف −

 .که منجر به حذف خالقیت گردد
دو رویکــرد در طراحــی سیســتم حــاکمیتی پیشــنهاد شــده  

  ]:17[است
اندازي سیستم و حرکت  راه: طبیعی رویکرد تکامل تدریجی و −

ایـن رویـه منجـر بـه     . روبه جلو و یادگیري همزمـان بـا اجـرا   
کـار و رشـد سیسـتم خواهـد شـد و یـک        اطمینان از شـروع 

  ؛رویکرد انفعالی خواهد بود
در فرآینـد مهندسـی سیسـتم نـواحی ریسـک      : رویکرد کالن −

هـایی بـراي تعـدیل آنهـا      یندها و سیاسـت آشناسایی شده، فر
شـود و نقـاط    ها ایجاد مـی  ها و کنترل گردد، تضمین اتخاذ می
 .گردد می هها ارائ هاي نوآوري ردیابی موفقیتبراي  20کنترلی

  
20 Benchmarking 
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  ینفعان مشارکت ذ - 2-2-3
با توجه بـه مطالـب بیـان شـده، مشـارکت ذینفعـان یکـی از        

در ایران با توجـه بـه   . شود هاي مهم محسوب می مسایل و چالش
هاي مشارکتی آن هم در ابعاد وسـیع،   ضعفی که در انجام فعالیت

  .وجود دارد باید ابعاد سامانه، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد
هاي مـرتبط بـا ایـن موضـوع در نقـاط مختلـف        بررسی پروژه

جهان نشان دهنده نقش اساسی مراکز دانشگاهی و تحقیقـاتی در  
هاي سیستم، نقش محـوري  عه معماري، استانداردها و کاربردتوس

صنایع خودروسازي در حمایت مالی و تحقیقاتی، تولید کننـدگان  
و  افزارهــا در افــزایش دقــت و کــارایی کاربردهــا تجهیــزات و نــرم

مؤسسات فعال در زمینه مخـابرات و ارتباطـات در فـراهم آوردن    
  .بستر ارتباطی قابل اطمینان و متناسب با نیازهاي سامانه است

انـداز   یکی از مسایل مهم در مشارکت ذینفعان تعریـف چشـم  
عمومی و اداره آن مبتنی بر -هاي خصوصی روشن مشارکت بخش

گـذاري   جانبـه و سـرمایه  درك، احترام، انتخاب آزادانه، تفـاهم دو 
بـیش از   IntelliDriveطور مثال در پروژه ه ب]. 14[مشترك است

هـاي دیگـر    یکی از نمونه. ها حضور دارند خودروساز در آزمایش 8
ــرکت  ــاري ش ــارکت، همک ــت  مش ــون اس ــوو و اریکس ــروه . ول گ

سازي ولوو با استفاده از ابر ارتباطات خـودرویی اریکسـون،   خودرو
دهـد کـه از طریـق     ها اجـازه مـی   ران و اتومبیلبه رانندگان، مساف

ــدمات  ــیل  آنخ ــه وس ــه   و ب ــودرو، ب ــایش درون خ ــفحه نم ه ص
رسانی، نـاوبري و سـرگرمی دسترسـی داشـته      افزارهاي اطالع نرم

هـایی از   هاي ولوو قادر خواهند بـود بخـش   همزمان ماشین. باشند
ت این پلتفرم را در اختیار سایر نقش آفرینان در اکو سیستم صنع

  ].15[خودرو قرار دهند
هـاي   فنـاوري  گاننیز که یکی از توسعه دهند Savariشرکت 

 اسـت و کوتـاه اختصاصـی    ایمنی خودرو مبتنی بر ارتباطات بـرد 
 Delphiبراي ارائه این فناوري در خودروهـاي عـادي بـا شـرکت     

هـاي حمـل و    عالوه بر سایر محصـوالت سـامانه  . کند همکاري می
و  (21VAD)ابزارهـاي آگـاهی بخشـی در خـودرو     نقل هوشـمند،  

در  23سـاواري سـاخت شـرکت    (22RSE)اي  تجهیزات کنار جـاده 
ترین برنامه آزمایشی ایمنی ارتباطات خودرویی کـه توسـط    بزرگ

وزارت حمل و نقل آمریکـا و پژوهشـکده حمـل و نقـل دانشـگاه      
 ].23[شود، بکار خواهند رفت هدایت می (24UMTRI)میشیگان 

  
21Vehicle Awareness Devices 
22Road-side Equipment 
23Savari 
24University of Michigan Transportation Research 
Institute  
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کـاربرد فنـاوري را    ،IntelliDriveنقشه راه تحقیقات در پروژه 

به عملکرد قابل قبول سیستم در پایلوت میشـیگان منـوط کـرده    
ســازي فنــاوري در  اســت و تصــمیم نهــایی خــود را بــراي پیــاده

و  2013هـاي   خودروهاي سـبک و سـنگین بـه ترتیـب در سـال     
در اسـترالیا نیـز    ITSدر سـند توسـعه   . اتخاذ خواهد کرد 2014

دیـده   ITSجایگاه ارتباطات هوشمند خودرویی در سـند توسـعه   
  .شده است

در کشـور،   ITSبا توجه به عـدم وجـود سـند مـورد تصـویب      
تعیین راهبردهاي توسعه فناوري ارتباطات خودرویی و جایگاه آن 

نیاز بـه   ،در هر صورت. دشوار شده است کشور ITSدر طرح کلی 
توسعه یک نقشه راه جامع براي توسعه فنـاوري مربوطـه، بسـیار    

نقشه راهی که براي تمام ذینفعان طرح، نقش، جایگاه، . مهم است
  .رو را مشخص نماید هاي پیشِ  وظایف و فرصت

هــاي  توانــد داراي جنبــه خــودرویی مــی نقشــه راه ارتباطــات
نقشـه راه  « و یـا  »نقشـه راه تحقیقـات  «هماننـد   ،متعددي باشـد 
عوامل انسـانی در پیـاده سـازي فنـاوري ارتباطـات       بررسی نقش
  ].13[تهیه شده است RITAکه نمونه آن در مجموعه  »خودرویی

 2020صنعت خودرویی استرالیا براي افق  آوري نقشه راه فن

(AA2020)    چهار حوزه داراي اولویت را شناسـایی نمـوده اسـت :
سازي  سبک)3هاي با پایه گاز،  سوخت)2خودروهاي الکتریکی، )1

در این سـند بـراي   . هاي ارتباطی و اطالعاتی سامانه)4خودروها و 
ـ  الـذکر نقشـه راه فـن    هـاي فـوق   هر یک از حوزه صـورت  ه آوري ب

م ایـن سـامانه،   اولویـت چهـار   در .جداگانه توسعه داده شده است
و در سـند دیگـري نیـز بـا عنـوان      (گونه که مشخص است  همان

هـاي   نقل هوشمند مشارکتی یا سـامانه  و هاي حمل مباحثه سامانه
خودرو بـا خـودرو و خـودرو بـا     سامانه  )شودشناخته می ارتباطی

  ].26[قرار گرفته استتجهیزات کنار جاده 
  وکار دوین الگوي کسبت - 3- 2- 4

، 2012فوریـه   27بنا به گـزارش کنگـره جهـانی موبایـل در     
درآمدهاي ناشی از کاربردهـاي ارزش افـزوده فنـاوري ارتباطـات     
خودرویی مانند بازیـابی خودروهـاي گـم شـده، خـدمات بیمـه و       

میلیارد دالر خواهد شـد و از   600بالغ بر  2020سرگرمی تا سال 
حـوزه ارتباطـات    هاي کاربرد باالي فناوري 10این حیث در صدر 
  ]. 19[گیرد راه دور قرار می

سال آینده ارتباطات  5در عرض  ،ها بینی بر اساس برخی پیش
درصد خودروهاي دنیا بـه صـورت یـک جریـان      60خودرویی در 

هـایی همچـون دسترسـی بـه      اصلی محقق خواهد شـد و ویژگـی  
رسـانی هوشـمند    سیم و اطالع اینترنت درون خودرو، ارتباطات بی
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بینـی   پـیش  ABIسسه پژوهش در بازار ؤم. ارائه خواهند بود قابل
هـاي نـوین    و همگام با ورود فناوري 2017کرده است که تا سال 

درصـد در ایـاالت متحـده و     80به درون خودروها، این رقـم بـه   
مناطق در حال توسعه مانند آمریکـاي  . اروپاي غربی خواهد رسید

اي در تعــداد  هالتــین و اروپــاي شــرقی نیــز شــاهد جهــش عمــد
در . از راه دور خواهند بـود  اتخودروهاي مجهز به فناوري ارتباط

 ي این راستا برزیل و روسیه در صدر این روند قرار دارند که نتیجه
  .قوانین خاص داخلی این کشورهاست

، ارتباطـات خـودرویی بـه    ABIسسـه  ؤهاي م بینی بنا به پیش
و خودروها را سرعت در حال متحول ساختن صنعت خودرو است 

قادر به تأمین ایمنی فعال و غیرفعال و امنیت سرنشینان خواهـد  
رسـانی،   هـاي جدیـدي هماننـد اطـالع     همچنـین فرصـت  . ساخت

کند؛  سرگرمی و خدمات مبتنی بر ارتباطات خودرویی را خلق می
گـذاري   به اشتراك نظیرهمچنین انواع جدیدي از مالکیت خودرو 

خودکـار، پرداخـت هزینـه     ر یـا تمـام  خودکا خودرو، رانندگی نیمه
خودکار شـارژ خودروهـاي الکتریکـی و خـدمات حـوزه مـدیریت       
روابط مشتري و خودرو شامل تشخیص عیب و تعمیر و نگهداري 

  .دارد پیشگیرانه، به جامعه عرضه می
هاي ارتباطات خودرویی  نفوذ سامانه ،سسهؤبنا به اظهار این م

درصد  4/11به  2012سال در صنعت تجهیزات اصلی خودرو، در 
هــاي خودروســازي ماننــد فــورد، تویوتــا،  شــرکت. خواهــد رســید

هایی نخواهند بـود کـه    دبلیو تنها شرکت.ام.لکسوس، آئودي و بی
هـاي   بنا به گـزارش . خودروهاي هوشمند آینده را خواهند ساخت

موجود، مایکروسافت در حال کار بـر روي نسـل آینـده پالتفـورم     
ــرم ارتباطــات خــودرویی ــه در آن از ن ــد  اســت ک ــایی مانن افزاره

Kinetic ،Windows8 ،Windows Phone ،WindowsLive ،
Bing ،Azure  و Tellmeــه ]. 21[شــود اســتفاده مــی ــا توجــه ب ب
، وجـود دارد  توسـعه فنـاوري در سرتاسـر جهـان     ی که دراهتمام
و بانک جهانی در هفتـه اول   ITSAMERICA اي میان  نامه تفاهم

هـاي مربـوط بـه توسـعه      فعالیـت  براي حمایـت از  2011دسامبر 
بـه امضـا    نقل زمینی در کشورهاي در حـال توسـعه   و ایمنی حمل
  ].18[رسیده است

متخصصـان،  . نگرانی دیگر در مورد هزینه ایـن سـامانه اسـت   
اي که توسط  تصور روشنی در این مورد ندارند، اما برطبق مطالعه

نقل صورت ویالتی و حملهاي ا انجمن آمریکایی مسئولین بزرگراه
هـاي بکـار رفتـه در عالیـم      هزینه ارتقـاي ریزتراشـه   است، گرفته

  .دالر برسدمیلیون  400تواند به  راهنمایی سراسر آمریکا می
اند کـه بخشـی از    گروهی در دانشگاه کلمسون پیشنهاد کرده

هاي تبلیغـاتی در ازاي هـر    ها با دریافت مبلغی از بنگاه این هزینه

امـا  . تـأمین شـود   ،فرسـتند  به خودروهـاي مـرتبط مـی    آگهی که
بسیاري از کارشناسان بر این باورند که اگر این سامانه بـه خـوبی   

میلیون تصادفی کـه در سـال رخ    6عمل کند، با کاستن از حجم 
میلیارد دالر بـر دوش دولـت    230بالغ بر که اي  دهد و هزینه می
همچنین . جویی مادي عظیمی حاصل خواهد شد گذارد، صرفه می

به ) بنیان دانش(هاي فناورانه  این فناوري سود بزرگی براي شرکت
 . آورد ارمغان می

انـداز خودروهـاي مـرتبط بـا      شرکت اینتل براي تحقق چشـم 
ـ   اخیراً این. فعالی داردخودروسازان همکاري   هشرکت صـندوقی ب

هــاي ارتباطــات  میلیــون دالر بــراي مطالعــه فنــاوري 100ارزش 
سیس کرده است که در یک سایت مهندسی خـودرو  أخودرویی ت

واقع در آلمان گشایش یافته و یکی از معاونین این شرکت نیز در 
هـاي ارتباطـات خـودرویی     کمیته مشاوره دولتی در امـور سـامانه  

  .حضور دارد
هاي دیگري که به توسعه ایـن سـامانه کمـک     یکی از شرکت

هــاي سیســکو اســت کــه مســیریاب و  شــرکت ســامانه ،کنــد مــی
مفهـوم ارتباطـات خـودرویی    . سازد می دیگري اي تجهیزات شبکه

میلیارد دالر براي این شـرکت فـراهم    6تا  2فرصت درآمدي بین 
ــد اجتمــاعی ســامانه . خواهــد ســاخت ــت فوای ــه عل ارتباطــات   ب
رش آن با سرعت بیشـتري از تصـور اغلـب مـردم     خودرویی، گست

  ].25[صورت خواهد گرفت
هـاي بـاالي    هزینـه (با توجه به گردش مـالی بـاالي فنـاوري    

هـاي   ، دشـواري )سازي سامانه و درآمدهاي باالي ناشی از آن پیاده
نفعـان طـرح، تعـدد و تنـوع      فنی اجراي آن، تعـدد عوامـل و ذي  

زیسـت و   ی حرکـت، محـیط  هاي ایمنـی، کـارای   کاربردها در حوزه
وکار جـامع   کاربردهاي تجاري و تفریحی، باید تدوین الگوي کسب

ها و افـزایش درآمـدهاي سـامانه و     براي به حداقل رساندن هزینه
هاي دولتی انجـام   توسعه سریع سیستم با کمترین نیاز به حمایت

  .شود
  مسائل عملیاتی -3-3
  و یکپارچگی آن سامانهامنیت  -3- 3- 1

کننـد،   به اطالعات مکانی و زمانی استناد مـی  هایی که سامانه
برخی افـراد نسـبت بـه    . ها هستند متکی به یکپارچگی باالي داده

استراق سمع ارتباطات وسایل نقلیه و یا مداخلـه مخـرب در آنهـا    
به عنوان مثال، پیامدهاي مداخلـه یـک هکـر    . تمایل زیادي دارند

و وسیله نقلیه باید هاي راهنمایی و رانندگی  در ارتباط میان چراغ
حتی بـا بکـار بسـتن بهتـرین ابزارهـاي      ]. 13[در نظر گرفته شود

ایمنی و اقدامات پیشگیرانه، همه وسایل الکترونیکی تـا حـدودي   
أمین امنیـت  هزینـه پرداخـت شـده بـراي تـ     . قابل نفـوذ هسـتند  
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میلیـارد دالر شـده    60بالغ بر  ،2011هاي مجازي در سال  شبکه
ها  است و هنوز نفوذگرها قادر به اجراي حمالت بزرگ علیه شبکه

هـا و    میلیارد خودرو، جاده 1هم اکنون حدود . ها هستند و شرکت
بنــابراین بــه زودي بــا . انــد هــاي جهــان را اشــغال کــرده خیابــان
ها خودروي هوشمند مواجه خـواهیم بـود کـه در معـرض      میلیون
بـا   رایانـه تنـی کـه بـا     2یک خودروي . نفوذگران قرار دارند خطر

شود و تحت کنترل یـک   کیلومتر در ساعت رانده می 160سرعت 
است، خطري به مراتـب   نفوذگر بدخواه در آن سر دنیا قرار گرفته

 25امنیـت  در کنفرانس. داردآلوده به ویروس  رایانهاز یک  تر بزرگ
توانستند کنتـرل   iSecکت دو تن از مشاورین شر 2011در سال 

دست گرفته  بهبا استفاده از شبکه سلولی را یک خودروي سوبارو 
تنهـا دو  . را روشـن کننـد    و ضمن باز کردن قفل خودرو موتور آن
سیم میان خـودرو و   هاي بی ساعت طول کشید تا آنها بتوانند پیام
تـاپ خـود آنهـا را بازتولیـد      شبکه را شـکار کـرده و بـر روي لـپ    

  ].24[کنند
 مداخلـه و . سامانه نقش بسیار مهمی دارددر قابلیت اطمینان 

هاي آزمایشی و چه  نارسایی در امنیت، چه در طول طرح و برنامه
هـاي جـدي بـه     در طـول مراحـل اولیـه توسـعه، موجـب آسـیب      

هـاي امنیتـی بایـد درون     حـل  راه. گردد هاي تجاري می انداز چشم
یازمند وجـود محـافظ   ن خودبینی شوند که  معماري سیستم پیش

اي  هــاي کنــار جــاده در دســتگاهنیــز شــبکه در وســیله نقلیــه و 
  ]. 13[ است

المللی ارتباطـات خـودرویی،    هفتمین کارگاه بین نشست سوم
نیل به تفاهم مشترك میان ایاالت متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا را 

ي هاي مستعار بـرا  مبناي اولیه اقدامات امنیتی دانسته است و نام
هـاي  حفظ حریم خصوصی و مجوز اعطاي گواهی بر مبناي روش

در نتایج نشسـت  . داند اصلی رمزنگاري را از جمله این اقدامات می
کید قرار گرفته اسـت کـه امنیـت و حفـظ حـریم      أاین امر مورد ت

خصوصی نه تنها یک راه حل فنی است، بلکه باید یک موضـوع از  
ه تقویت بحث پیرامون شود و بگذاري نیز محسوب  جنس سیاست

هـاي تحـت    گذاري به منظور ایجـاد تناسـب در سیسـتم    سیاست
سازي، تقویت مباحث عملیاتی و بکارگیري تجارب  استقرار و پیاده

) EasyWayپـروژه  (مفید بدست آمده به ویژه تجارب کشور ژاپن 
 ].14[توجه شود
ها تالش وسیعی را بـراي جلـوگیري از    ها و سایر گروه شرکت

امنیت خودروها بدون شک با . اند ري در خودروها بکار بستهنفوذگ
تري  وکار بزرگ ها، به کسبرایانهافزایش شباهت میان خودروها و 

  
25 BlackHatSecurity 

شــرکت اینتــل پــس از خریــداري شــرکت . تبــدیل خواهــد شــد
 68/7به قیمـت   2010در سال  McAfeeتولیدکننده ضدویروس 

را بـراي  میلیارد دالر، توانایی تخصصی متخصصـین ایـن شـرکت    
شرکت . تأمین ایمنی خودروها در برابر نفوذگران بکار گرفته است

McAfee کند که در اصـل   از روش تهیه لیست سفید استفاده می
ه هاي مجاز است تا ب گیرانه از پروتکل ایجاد یک رجیستري سخت

اینتـل نیـز در   . هاي خرابکارانه بسته شود وسیله آن، راه بر فرمان
ها در الیه فیزیکـی   مقوله ایمنی به درون تراشهحال وارد ساختن 

 ].24[است
  عملکرد و قابلیت اطمینان -3- 2-3

هـا بایـد بـا احتیـاط و دقـت       توسعه و بکارگیري این سیسـتم 
خاصی مدیریت شود تا از مخاطرات اولیه و از دست رفتن اعتمـاد  

پـیش از هرگونـه اسـتقرار همـه جانبـه،      . عمومی جلوگیري شود
قوي و قابل اعتماد گردند که این داللـت بـر    ها باید ایمن، سیستم

  ].13[نماید یک طراحی دقیق می
تجهیزات باید قابلیت نصب و نگهداري با حداقل قطع جریـان  
. ترافیکــی و بــدون خطــر ایمنــی بــراي مجــري را داشــته باشــند

و یـا عالئـم   » مجازي VMS«نمایشگرهاي درون خودرو همچون 
الزامات قانونی بـوده و در تضـاد   باید مطابق با  ،تکراري کنار جاده

هـایی وجـود خواهنـد داشـت کـه       همیشـه مکـان  . با آنها نباشند
ایـن   بنـابراین . هاي ارتباطی در آنها عمـل نخواهنـد کـرد    سیستم

هـا آگـاه باشـند     مسئله که رانندگان از وضـعیت ایمنـی سیسـتم   
داننـد کـه چـه زمـانی      در ایـن صـورت مـی    ؛ چراکهضروري است

هـاي   نگرانـی . توانند اعتماد کنند و چه زمانی نمی توانند به آن می
دیگري نیز در مورد خطـر وابسـتگی بـیش از حـد راننـدگان بـه       

بـراي رابـط   . ارتباطات هوشـمند بـراي امنیـت خـود وجـود دارد     
کاربري راننده نیز مالحظاتی باید انجام گیرد تا از منحرف کننـده  

در طـول  . دمندي راننده اطمینان حاصل شـو نبودن آن و رضایت
 بـراي مدت عمر و ارتقاء تجهیزات ارتباطی، نیاز به توجه بیشتري 

هـاي قابـل    بـه آمـوزش   ،به احتمال زیـاد . تعمیر و نگهداري است
توجــه بــراي متخصصــین خــدمات و صــنعت در مــورد تعمیــر و  

  ].13[استز انگهداري و اشکال زدایی از تجهیزات ارتباطی نی
  ها مدیریت و کنترل داده -3-3- 3

رسد این مسئله براي عموم پذیرفته شده است کـه   به نظر می
ــاطی و ســرگرمی،   ــه اســتفاده از اطالعــات ارتب ــوط ب بخــش مرب

) هاي نـاوبري  به عنوان مثال فناوري اطالعات و شرکت(خصوصی  
است، در حالی که استفاده از اطالعات مربوط به ایمنی، در حـوزه  

این دو نـوع از اطالعـات    مرز میان. قرار دارد راهداريهاي فعالیت
در کنـار نامشـخص بـودن مـرز انـواع      . به هیچ وجه روشن نیست
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  ].13[افزاید ها نیز بر پیچیدگی سامانه می ها، ترکیب مدیریت داده
  مسائل قانونی -4-3

اي بـراي اطمینـان از کنتـرل     سازي، شـیوه  قانون و استاندارد
. شـوند  مـی  مند هایی است که کل جامعه از وجود آن بهره فناوري

ــال  ــراي مث ــانون     ،ب ــدوین ق ــراي ت ــا ب ــیون اروپ ، M453کمیس
ــازمان ــدن      س ــدارك دی ــراي ت ــا را ب ــازي اروپ ــاي استانداردس ه
هـاي فنـی    ها، مشخصات فنـی و گـزارش   اي از استاندارد مجموعه

خودرویی، در مدت زمانی مشخص دعـوت   براي فناوري ارتباطات
  ].13[نموده است

نقشـی کلیـدي دارد؛ قـوانین و     بنـدي  در تدوین قوانین، زمان
توانند مانع تولید و باعث کندي روند  مقررات در زمان نادرست می

به عبارت دیگر، صـنعت مزایـاي ایجـاد یـک بـازار      . توسعه گردند
طرفانه و فراگیر براي تجهیزات ارتباطات هوشمند را تشـخیص   بی

 نظارتی و پیش رقابتی، که در حال حاضر هاي پیش و از بحثداده 
  ].13[کند در حال وقوع هستند، استقبال می

  قوانین ایمنی و راهنمایی و رانندگی -1-4-3
المللی  ها، یک پیمان بین کنوانسیون وین در مورد ترافیک راه
هاي  ها، چراغ عالئم جاده(در خصوص سیستم اعالن ترافیک است 

نشـان   این کنوانسـیون خـاطر  ). هاي جاده گذاري ترافیکی و نشانه
اي باشد که دانش یـا   کند که هر وسیله نقلیه باید داراي راننده می

چنین هر  هم .مهارت الزم براي کنترل وسیله نقلیه را داشته باشد
راننده بایـد در هـر زمـانی قـادر بـه کنتـرل وسـیله نقلیـه خـود          

  ]. 13[باشد
هایی که توانـایی راننـده را در کنتـرل وسـیله نقلیـه       سیستم
ا وسیله نقلیه تحت کنترل باقی بمانـد، مطـابق   بخشند ت بهبود می

بــه موجــب ایــن کنوانســیون، عالئــم و . هســتندبــا کنوانســیون 
هاي راهنمایی و راننـدگی، امکـان جـایگزینی بـا تجهیـزات       چراغ

داخل خودرو را، هرچند که بهبود عملکرد رانندگان بـا تجهیـزات   
  ].13[داخل خودرو اضافی قابل قبول باشد، ندارند

هـا و قـوانین راهنمـایی و راننـدگی،      قانون ایمنی راه براساس
تواند در یک تصادف نقش داشـته   عامل انسان، جاده و خودرو می

سازي این فناوري باید عامل تجهیـزات و   باشد که در صورت پیاده
تـر همـان سـامانه ارتباطـات هوشـمند       عبـارت کلـی  ه سامانه و ب

  .خودرویی را به آن افزود
فناوري مکانیزمی براي ایجاد مسـئولیت  این  با ،از سوي دیگر

هـاي   با این حال معرفـی الیـه  . در هنگام وقوع تصادف وجود دارد
اگرچـه هـدف اصـلی ایـن     . دهـد  فناوري، معـادالت را تغییـر مـی   

ها کاهش خطـر تصـادفات اسـت، امـا برخـی از تصـادفات        سامانه
هـاي هوشـمند در وسـایل نقلیـه      دسـتگاه . ناپذیر هسـتند  اجتناب

هـاي   هستند؛ همچنین سامانهها  درن از پیش حاوي برخی دادهم
و هم از  روتر اطالعات بیشتري هم از درون خود ارتباطی پیشرفته

وسـایل  . آورنـد  و یا حتی از وسایل نقلیه دیگر فراهم می آنبیرون 
هاي بیشـتري را تولیـد و ذخیـره     ، دادهمرتبطنقلیه هوشمندتر و 

ها  این داده. صی و خصوصی هستندکنند که برخی از آنها شخ می
هـاي بیمـه قـرار     ممکن است مورد توجه مقامات، پلیس و شرکت

ایـن فنـاوري هماننـد جعبـه سـیاه       ،به عبـارت دیگـر  ]. 13[گیرد
  .خودرو عمل خواهد نمود

هــاي فناورانــه، برخــی کارشناســان  بــا وجــود ایــن پیشــرفت
ننـده  گویند که موانع واقعـی بـر سـر راه خودروهـاي بـدون را      می

اگر یک خودروي خودمختار تصـادفی  . استآینده، از نوع حقوقی 
پردازد، سرنشین انسانی  چه کسی هزینه آن را می ،را موجب شود

اي  افزار آن خودرو را ساخته است؟ درباره آینـده  یا شرکتی که نرم
داراي  خودروهاي که در آن خودروهاي بدون راننده در کنار انواع

  ].20[توان گفت؟ چه می کنند راننده حرکت می
  )معاینه فنی(نامه خودرو  تایید گواهی -2-4-3

هاي محیطـی   اي از استاندارد اکثر کشورها یا مناطق، مجموعه
کنند، که اغلب به آنها بـه   و ایمنی را براي وسایل نقلیه تعیین می

نامـه اشـاره شـده     هاي صدور گـواهی  عنوان تأیید نوع و یا سیستم
ــت ــل . اس ــازمان مل ــتاندارد س ــراي اس ــالش ب ــال ت ــازي  در ح س
المللی، بـه یـک اسـتاندارد مشـترك      هاي تأیید نوع بین نامه بخش
کـه در هـر کجـاي جهـان تولیـد       ايبنابراین وسایل نقلیـه  ؛است
  ].13[توانند در هر نقطه از جهان به فروش برسند شوند، می می

ــک    ــل، ی ــار عمــل ســازمان مل ــی ابتک در حــال حاضــر در پ
دید تأیید در اتحادیه اروپا وجود دارد که در حـال  دستورالعمل ج

مطرح شدن است و در واقع، بروزرسـانی تأییـد نـوع کـل وسـیله      
المللـی   همچنین استاندارد بـین . است) ECWVTA26(نقلیه اروپا 

ISO26262    یک استاندارد ایمنی در حال اجرا است کـه در حـال
» ل اجـرا ایمنـی در حـا   -اي وسایل نقلیـه جـاده  «حاضر به عنوان 

این استاندارد یک انطباق با اسـتاندارد ایمنـی   . استتحت توسعه 
هـاي   هاي داراي سیستم براي اتومبیل IEC61508در حال اجراي 

هـایی را در مـورد    این استاندارد راهنمایی. الکترونیکی است/برقی
هاي ایمنی دوره عمر محصوالت، از توسعه تا انهدام و تجزیه  جنبه

ي اطمینان از سطح قابـل قبـول ایمنـی فـراهم     و تحلیل خطر برا
  ].13[سازد می
  حریم شخصی -3-4-3

هاي حاصل از وسیله نقلیـه   هنگامی که عوامل مختلف از داده
  

26 European Community Whole Vehicle Type Approval   
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کنند، موضوع حفظ حریم شخصی باید تبیـین   استفاده می یخاص
مهم است توسعه دهندگان سیستم، ارائه دهندگان خدمات، . شود
هـا   خدمات و نیز کاربران حقیقـی داده  ها وسامانهکنندگان  توزیع

یـک   مشخص شود کـدام  ؛ همچنینشرایط استفاده را درك کنند
هـاي   از قوانین موجود، مربوط به حفاظت از داده است و آیا گـروه 

هـاي   کـه درگیـر فعالیـت   وجود دارند نفع عمومی و خصوصی  ذي
  ].6[العات باشندموافق یا مخالف گردآوري اط

بـه همــراه متصــدیان  ) USDOT( یکــاونقــل آمر وزارت حمـل 
اي از اصول حریم  ها، خودروسازان و سایر شرکاء خود، مجموعه راه

لحـاظ   V2Iو  V2Vخودروهـاي مـرتبط بـا    سامانه شخصی را در 
طوري که حفظ حریم شخصی به موجب طراحـی  ه ب ؛کرده است
هـا، تضـمین    آوري شـده و مـدیریت داده   هاي جمع ها، داده سامانه

  ].13[شده است
  

سازي سـامانه   نیازهاي پیاده تعیین الزامات و پیش -4
  در ایران

هـا و مسـایل شناسـایی شـده در مسـیر       با توجـه بـه چـالش   
هوشـمند خـودرویی، در ادامـه بـه      تسازي سـامانه ارتباطـا   پیاده

. تعیین الزامات بکارگیري این فناوري در ایران پرداخته شده است
نیازها در ابعاد مختلف تعیین و ارتباط آنهـا بـا    این الزامات و پیش

 :ِرو مشخص شده است هاي پیش چالش
  :نیازهاي فنی الزامات و پیش -1-4
نیازمنـد توسـعه    ادهاي داراي اولویت باال که لزوماجراي کاربر .1

  ؛نیستند DSRCشبکه 
با توجه بـه مشخصـات    DSRCو  3Gترکیب فناوري ارتباطی  .2

رسـد شـروع کاربردهـایی کـه      به نظـر مـی  (کاربردهاي خاص 
ــا    3Gجنبــه اطالعــات ترافیکــی، تجــاري و ســرگرمی دارد ب

 DSRCهـاي مجـزا بـراي     پذیر بوده و توسعه زیرساخت امکان
  ؛)نیازها است و سایر پیش منوط به انجام موفق فاز قبل

ایجاد اجبار قانونی در بلندمدت براي تجهیز وسایل نقلیـه بـه    .3
OBU   هاي مجهز بـه فنـاوريDSRC     جهـت ترغیـب بخـش

  ؛هاRSEگذاري بر روي  خصوصی به سرمایه
تـرین زمـان    در کوتاه DSRCتخصیص فضاي فرکانسی خاص  .4

ونقلی و عدم صدور مجـوز بـراي    ممکن براي کاربردهاي حمل
  ؛سایر کاربردها در این فضاي فرکانسی

ــد همــاهنگی اســتانداردهاي مــرتبط در ســطح   .5 پیگیــري رون
المللی و عـدم تخطـی از اسـتانداردهاي مـورد توافـق در       بین

ــا اســتانداردهاي  ســطح جهــانی و برخــورد محافظــه کارانــه ب
  ؛غیرهماهنگ تا حد ممکن

ی در هماهنگ(آغاز نمودن مطالعات تدوین استانداردهاي ملی  .6
  ؛)با استانداردهاي جهانی

نیاز فناوري  هاي حیاتی و پیش انجام مطالعات و تأمین فناوري .7
  .ارتباطات خودرویی

  نیازهاي راهبري و حاکمیت الزامات و پیش -2-4
ــی  .1 ــی دولت ــت ترکیب ــدل حاکمی ــتفاده از م خصوصــی و  -اس

ها و استفاده از خـدمات  RSEگذاري دولت در استقرار  سرمایه
هـا و   پراتورهاي تلفـن همـراه در سـایر بخـش    خودروسازها و ا

سازي و تکمیل رونـد   تغییر تدریجی مدل حاکمیتی با تجاري
  ؛سازي در کشور خصوصی

نفعان و تحلیل مـدل جهـت ارایـه راهبردهـاي      تهیه مدل ذي .2
  ؛جلب مشارکت آنها

بــا تهیــه طــرح (کشــور  ITSدر طــرح  CVTعیــین جایگــاه ت .3
  ؛)کشور ITSراهبردي 

  ؛تحقیقات فناوري ارتباطات خودروییهیه نقشه راه ت .4
  ؛سازي فناوري ارتباطات خودرویی تهیه نقشه راه پیاده .5
تهیه الگوي کسـب و کـار جـامع بـا در نظـر گـرفتن دیـدگاه         .6

نفعان مختلف طرح و امکان توسعه خودگردان کاربردهاي  ذي
  .فناوري تا حد ممکن

  :نیازهاي عملیاتی الزامات و پیش -3-4
هـا  RSEها و OBUبراي ) ها فایروال(طراحی حفاظهاي شبکه  .1

  ؛و مراکز کنترل، ذخیره و انتقال داده
جهت ) در ابعاد کوچک و بزرگ(انجام کامل مراحل آزمایشی  .2

الخصـوص در حـوزه    اطمینان از کاربردهاي مـورد نظـر علـی   
  ؛ایمنی

بـازطراحی نظـام معاینـه فنــی و خـدمات فنـی خودروهـا بــا        .3
  ؛تجهیزات جدید در آنهادرنظرگرفتن 

  ؛بازنگري در وظایف و تخصص متصدیان راهداري .4
آمـوزش تخصصـی راننــدگان، متصـدیان نگهـداري راه، ارائــه      .5

  ؛دهندگان خدمات تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه
طراحی نظام گردش اطالعات و نحوه و سطوح دسترسـی بـه    .6

  .ها داده
  نیازهاي قانونی الزامات و پیش -4-4
ها متناسب بـا شـرایط عملیـاتی     قوانین ایمنی راه بازنگري در .1

  ؛سامانه
   ؛تدوین و بازنگري قوانین مرتبط با تسهیل مدل کسب و کار .2
المللی صـدور   تدوین قوانین جدید جهت پیوستن به نظام بین .3

  ؛گواهینامه خودرو
بازنگري قوانین راهنمایی و راننـدگی و اضـافه نمـودن عامـل      .4
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  ؛کنار مسیر به علل تصادفتجهیزات خودرویی و تجهیزات 
هــاي دسترســی بــه اطالعــات شخصــی و  تــدوین محــدودیت .5

  .هاي قانونی مرتبط بینی مجازات پیش
  

  گیرينتیجه - 5
نتــایج مطالعــات و تجربیــات جهــانی نشــانگر آن اســت کــه  

نفعان طـرح،   سازي ارتباطات خودرویی، با توجه به تعدد ذي پیاده
هـا و تجهیـزات و همچنـین     مین زیرسـاخت أهاي بـاالي تـ   هزینه

هاي آن در بخش فنی، نیازمند لحاظ نمودن الزامـات و   پیچیدگی
نیازهاي مختلفی در ابعاد فنی، قانونی، عملیاتی و حـاکمیتی   پیش
نیاز در این زمینه شناسـایی   الزام و پیش 24در این مطالعه . است

تـوان بـه    ا میشد که با توجه به شرایط ایران، مهمترین الزامات ر

  :شرح ذیل دانست
  ؛تهیه نقشه راه فناوري −
  گذاري متناسب با رونـد توسـعه فنـاوري جهـت فـراهم      قانون −

 ؛سازي و عملیاتی نمودن فناوري نمودن نیازهاي پیاده
  ؛هماهنگی با معماري و استانداردها جهانی فناوري −
ــه کاربردهــاي  DSRCاختصــاص فضــاي فرکانســی خــاص  − ب

 ؛صدور مجوز براي سایر کاربردهانقل و عدم  و حمل
گـذار و   ارائه الگوي کسب و کار مناسب جهت جـذب سـرمایه   −

  .سازي فناوري تسریع در روند توسعه و پیاده
  

9/7/1392: و تاریخ پذیرش 1/4/1392: تاریخ دریافت
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