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  چکیده
. نقل را تغییر دهنـد وتوانند چهره حمل که می هستندهاي متنوعی  در حال عرضه نوآوري (ITS) نقل هوشمندوحمل هايسامانه

. فناوري ارتباطات خـودرویی اسـت   ،خواهد داشت ITS ه بزرگترین تاثیر را بر آیندهچآننظران جهان، صاحب زاز دیدگاه بسیاري ااما 
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  مقدمه - 1
اي اطـالق  به مجموعه )ITS3(هوشمند  نقلوهاي حملسامانه

، ریـزي شـده   برنامـه شود که با استفاده از ابزارهاي خودکـار و  می
کنترل جریان تردد، مقررات ترافیکی یا (برخی از عملیات کنترلی 

رسـانی بـه راننـدگان، برداشـت     و آمارگیري، اطـالع ...) عوارضی و
 ].1[دهـد  می انجامو نقل ي رفع مشکالت حملرا برا... اطالعات و

 اصـطالحی بـراي کـاربرد ترکیبـیِ     هـا،  این سـامانه توان گفت می
هاي شبکه، کنترل و پردازش اطالعات براي یارتباطات هاي يفناور
اهـداف  . اسـت هـا  منظور بهبود کـارایی ایـن شـبکه   به یونقل حمل
  :چنین برشمرد توان یمهوشمند را  نقلوحمل هايسامانه اصلی

  ؛ترافیک ها و جریانخودرو ییجا جابه کنترل •
  ؛سفر درایمنی مسافران  باال بردن •
مـورد   هـاي  يفنـاور و  نقـل وحمـل  هـاي کارایی سامانه بهبود •

  ؛آناستفاده در 
   ؛نقل و هاي حملسامانه در براي تجارت مناسب یایجاد محیط •
 یطمحـ  تخریـب ناشـی از   هـاي و هزینه کاهش مصرف انرژي •

  .یستز
فنـاوري ارتباطـات    ی خصوصااتارتباطهاي گسترش فناوري با
بـه   )C-ITS4( مشـارکتی  هوشمند نقلوحمل هايسامانهسیم، بی

مطـرح  نقـل هوشـمند    وهاي حملاي از سامانهعنوان زیرمجموعه
نقل شـامل   وعناصر مختلف شبکه حمل ،هااین سامانهدر . اندشده

منظـور  بـه  ،بـا یکـدیگر  اطالعـاتی را   ،خودروها، جاده و زیرساخت
 نقـل وسـامانه حمـل   هـدف  .گذارنـد اشتراك می بهبهبود کارایی، 

ـ  نقـل وسامانه حمل در ارتباط قابلیت ایجاد ،هوشمند مشارکتی ا ب
 .استسیم بی گذارسازگار و تأثیر، پیشرفته هايفناوري گیريبکار

کـارگیري  دهد بـا ب ه در سطح جهان نشان میتحقیقات انجام شد
بخـش عظیمـی از اهـداف     تـأمین  ي قابلیت بـالقوه  ،این ارتباطات

. داردوجـود  نقل هوشـمند   وهاي حملبرشمرده براي سامانه اصلیِ
  : تصور استمسناریوهاي زیر در این راستا، 

 بـه  آن در بزرگراهـی  تصادفات که وجود داشته باشدشهري  •
 تواننـد مـی  خودروهـا  انـواع  ي همه زیرا ؛افتدمی اتفاق ندرت

 در هـا آن بـا  و کـرده  حس را خود پیرامون خطرات اتفاقات و
  ؛باشند ارتباط

 کـاربران، در  سایر سامانه و اپراتورهاي بار، نقلوحمل مدیران •
 و سـفرها  از کامـل  اطالعـات  داراي مـرتبط و کـامال   محیطی

سـامانه   کارایی هايجنبه تمامی از تردد، حال در خودروهاي
  

3 Intelligent Transportation Systems 
4  Cooperative intelligent transportation systems 

 .هستند مطلع
 هـاي زمـان  ماننـد  دقیقـی  و کامـل  اطالعـات  کـه  مسافرانی •

 مکـان پـارك   ذخیـره  توانایی هزینه، ها،بنديزمان مسافرت،
 اختیـار  در سـفر  زمان در را محیطی اطالعات تمامی و خالی
 ؛دارند

 ارتبـاط  در جـاده  کنار تجهیزات و ساختزیر با خودروها انواع •
ـ  و داده کـاهش  را غیرضروري هايتوقف بتوانند تا هستند ه ب

 کمتـري  سـوخت  مصـرف  میـزان  بـا  تا کنند کمک رانندگان
 .دهند انجام را خود سفرهاي

هـاي مشـارکتی،   تـوان گفـت در سـامانه   مـی  ،عبارت دیگر به
گفتگـو   ایـن پردازند کـه  یکدیگر می با "گفتگو"اجزاي سامانه به 
، شرایط خودرو و جاده ،وضعیتدر مورد  ارزشی شامل اطالعات با

این اطالعـات منجـر بـه     .است یکیتراف اطالعاتسایر و  فاتتصاد
ــاب از تصــادفات   یهمــاهنگ یجــادا در حرکــت خودروهــا و اجتن

 ایمنـی،  ،اطالعات این گذارياشتراك به ي نتیجهدر  .]2[گردد می
نسـبت بـه   هـا،  اسـتفاده از ایـن نـوع سـامانه     راحتـی و  مديآکار

اسـتفاده   فناوري موردمهمترین  .یابدمیمستقل ارتقا  هاي سامانه
فنـاوري ارتباطـات    و نقل هوشمند مشارکتی،هاي حملدر سامانه
توان به سه ارتباطات موجود در این فناوري را می. استخودرویی 

  :دسته زیر تقسیم کرد
ــودرو    • ــا خ ــودرو ب ــات خ ــته از  ): 5V2V(ارتباط ــن دس در ای

خــود الکترونیکــی از طریــق واحــدهاي  خودروهــا ،ارتباطــات
اطالعاتی را  )OBU6(درون خودرویی نماي موسوم به وضعیت
 .کنند مبادله می با یکدیگرسیم از طریق امواج بی

ارتباطاتی کـه در آنهـا   ): 7V2I(ارتباطات خودرو با زیرساخت  •
هـاي  داده پـایش مراکـز کنتـرل و   تبادل پیام بین خودروها و 

با استفاده از تجهیزات موسـوم بـه واحـدهاي کنـار      ،ترافیکی
 .پذیرد صورت می )(8RSU اي جاده

بین  ارتباط: )V2N9(قابل حمل ارتباطات خودرو با تجهیزات  •
هـاي تلفـن همـراه،     گوشـی  نظیـر  خودروها و تجهیزات سـیار 

 .در این گروه قرار دارد 10ها و ابزارهاي ناوبريتبلت
فنـاوري   ات،ارتباطـ ایـن  برقـراري  براي سیم منتخب بیبستر 

کـه در ادامـه    اسـت  )DSRC 11(ارتباطات اختصاصی بـرد کوتـاه   
  

5 Vehicle-to-Vehicle 
6 On-Board Unit 
7 Vehicle-to-Infrastructure  
8 Road-Side Unit 
9 Vehicle-to-Navigation 
10 Navigation 
11 Dedicated Short Range Communications 
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  . گردد معرفی می
  

2- DSRCِفناوري ارتباطی منتخب ، ITS  
هاي  سامانهبراي استقرار  جهان ITSدر یکی از مسائل اساسی 

ی مـورد  هـاي ارتبـاط  فنـاوري انتخاب مسئله  مشارکتی،هوشمند 
هـاي مختلفـی کـه    از بـین فنـاوري   .هاستاستفاده در این سامانه

بیشتر از سـایرین   DSRC، اند منظور مطرح شدهتاکنون براي این 
در  هایی مانند قابلیت ارتبـاط ویژگی .مورد توجه قرار گرفته است

اسـت   باعـث شـده   سرعت باال وسیع و همچنین نسبتاپهناي باند 
 هـاي قابـل اعتمـادترین فنـاوري    یکـی از عنوان به که این فناوري

  .مطرح باشدمحیطهاي خودرویی دنیاي امروز  درکارگرفته شده ب
 مخـابرات فـدرال ایـاالت متحـده     کمیسـیون  1999در سال 

)FCC 12( ،75  مگاهرتز از طیفDSRC   گیگـاهرتز را   9/5در بانـد
یـک   ایـن فنـاوري،  . خودرویی اختصاص دادبه ارتباطات  منحصرا

فناوري ارتباطی رو به گسترش است که با هدف برقراري ارتبـاط  
براي کاربران ثابت و متحرك با نرخ بـاالي انتقـال    ،سیممحلی بی

استاندارد اختصاصی این فنـاوري بـا نـام    . ]3[داده ارائه شده است
802.11p ی یاي خـودرو هدر محیط سیم براي کاربرد دسترسی بی

)WAVE13( سسهؤم توسط IEEE  جـوالي   15و در شـده  تدوین
محدوده فرکانسـی مـورد اسـتفاده    . انتشار یافته است 2010سال 

گیگاهرتز و نرخ انتقال داده آن بین  92/5 تا 85/5در این قرارداد 
از  عیمتنـو بسـیار  که کاربردهاي  استیت در ثانیه امگاب 27تا  3

جمله کاربردهاي اینترنت در حال حرکت بـا سـرعت بـاال را نیـز     
  .]4[شودشامل می

لی هاي اصخصوصیات ویژه و تفاوت علت انتخاب این فناوري،
 نظیــرهــاي موجــود فنــاوري ایــن فنــاوري در مقایســه بــا ســایر

  .]5[است 14هاي سلولی شبکه
   :عبارتند از هدر این زمین عمده تفاوت دو

• DSRC، هايقابلیتاست  توانسته سلولیاي هفناوري برخالف 
کم  مانند تأخیری هاي ایمنکاربرد از پشتیبانی براي نیاز مورد

 .نماید ارائه راباال  اطمینان و و همچنین دقت
 هـاي  خودروبر روي  DSRC بر کاربردهاي مبتنی و هافناوري •

را  واسـطهایی  بـا  سـازگاري  یکپارچگی و شده، قابلیت تجهیز
وزارت ملـی ایمنـی ترافیـک     راهبردهـاي  براسـاس  کـه  دارند

-، در حالیهستندتأیید مورد  )NHTSA15( مریکاآ بزرگراهی

  
12 Federal Communications Commission 
13 Wireless Access in Vehicular Environments 
14 Cellular Networks 
15 National Highway Traffic Safety Administration 

 سلولی، هاي شبکه مبناي بر جدید هايکاربرد و هاکه فناوري
هم خوردن را که تضمین کننده عدم به ايیکپارچه واسطهاي

 .کنندمین ارائه د،تمرکز راننده باش
DSRC هـاي  به طور خاص به نیاز هایی است کهداراي ویژگی

 هـاي خودرو ایمنـی  هـاي بیشـتر کاربرد  يارتباطی مورد نیـاز بـرا  
 پاسـخ  )خودروهایی که مجهـز بـه ایـن فنـاوري هسـتند     ( مرتبط

  :عبارتند از هاویژگی ، ایندهد می
از در برخـی   متـر  1000و حـداکثر تـا   (متر  300- 500برد  •

  ؛)سازي شده موارد پیاده
قابلیت برقراري ارتباط یک طرفه و دو طرفه بین خودروها بـا   •

  ؛و خودروها با زیر ساخت گریکدی
  ؛17و نقطه به نقطه 16ارتباطات همه پخشی  تیقابل •
  .میلی ثانیه 100کمتر از  ریتأخ •

به خودروها عـالوه بـر    یمنیا هايامیپ لیدر تحو یزمان ریخأت
مکـان خودروهـا،    نیـی در تع تیـ و عـدم قطع  امیـ کاهش اعتبار پ

هنگـام  . شـود نیـز  قابل جبران  ریغ یمنجر به تلفات جان تواند یم
در حتی  ،در ارسال ریتأخگونه هر  حرکت خودروها با سرعت باال،

مطلـوبی بـر روي ایمنـی داشـته      نا اتاثر تواند یم ،حد میلی ثانیه
  .باشد

-نشـان مـی   )USDOT 18( مریکاآونقل وزارت حمل تحقیقات
 در دسترس در حال حاضر است کـه  فناوريتنها  DSRCکه دهد 
صحت و قابلیت اطمینـان مـورد نیـاز بـراي ایمنـی       ،پایین ریتأخ
امـا  ، ]5[کندمیارائه ارتباطات خودرویی در کاربردهاي  را 19فعال

سـازي ایـن   هایی نیز در مورد پیـاده با وجود این ارجحیت، چالش
هـایی نظیـر   تـوان بـه چـالش   از این موارد می. وجود داردفناوري 
ها  در تمام جادهصورت فراگیر به DSRCسازي پیاده بودن برهزینه

اشاره  پهناي باند فرکانسی آن تخصیص هایی درموردنیز چالشو 
روي  در پـیشِ  ممکـن هـاي  یکی از گزینهبر این اساس، . ]5[نمود
ITS ادغام  ،جهانDSRC حلـی   ارائه راههاي سلولی براي شبکه با

  .است V2X20برقراري ارتباطات  درمقرون به صرفه 
  

  
16 Broadcasting 
17 Peer-to-Peer 
18 United States Department of Transportation 

19 Active،  در مقابل کاربردهاي ایمنی غیرفعال)passive (د کاربرد مانن
  کیسه هوا براي کاهش صدمات ناشی از تصادفات

20 V2V,V2I,V2N and … 
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و هوشـمند  و نقـل  حمـل  هـاي سامانههاي چالش - 3
  مزایاي بکارگیري فناوري ارتباطات خودرویی

 نظیر ،جهان ITSها و رویکردهاي برنامهمهمترین با نگاهی به 
ITS بسـیاري از   تـوان گفـت  مـی  ،کانـادا  وپا، اسـترالیا و مریکا، ارآ

بـا یکـدیگر   در کشـورهاي مختلـف،    ITSسازي پیادهاهداف کلی 
 .اسـت  ي آنهـا روپـیشِ در نیز هاي یکسانی مشترك بوده و چالش

-راهکارهاي بـالقوه  ،فناوري ارتباطات خودروییمحققین معتقدند 
 ITSي هـا چالش ،در ادامه. دنمای میارائه ها براي این چالش را اي

-مورد بررسی قرار گرفته ارتباطات خودروییي فناوري و راهکارها
  .اند

  رانندگی و تصادفات ایمنی -1-3
 يمسئله به ، مربوطITSهاي اصلی سامانه هايچالش از یکی

ن تصـادفات در کشـورهاي   اگرچه میزا .شود میایمنی و تصادفات 
 میـر  و مرگ میزان کاهش ها،آمار و متفاوت است مختلف جهان
هـاي گذشـته   نسبت به سال اخیر هايسال در را در اکثرکشورها

 قبول قابل غیر ،تصادفات میزانهنوز  وجود این با، دهدمی نشان
نفـر در   32885 میـر  و مـرگ  عامـل مریکـا  آتصـادفات در   .ستا

 سازمان ملی .بوده است سال 4-34 بین در بین افراد 2010سال
ناشـی از   اقتصـادي  هايخسارت ،مریکاآ ایمنی ترافیک بزرگراهی

 دالر میلیـارد  6/230 را ایـن کشـور   هـاي بزرگـراه  درتصـادفات  
یا  ملی ناخالص تولید از %2/3 برابر با تقریبا که است زده تخمین

مریکـا  آ کشـور  در فرد هر براي دالر 820برابر با  متوسط طور به
   .]6[است

طـی دوره چهـارده    براساس آمار منتشـره نیز  ایران در کشور
اي  هزار نفر در تصادفات جاده 267، بیش از 1386تا  1373ساله  

اند و در این مـدت   برون و درون شهري جان خود را از دست داده
اي  تلفات جاده. اند حدود سه میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شده

ساله با میـزان تلفـات انسـانی جنـگ      10در ایران طی یک دوره 
  .]4[کند هشت ساله ایران و عراق برابري می

 ،ارتباطــات خــودرویی بــراي مســئله ایمنــیفنــاوري راهکــار 
ــی  ــاي ایمن ــاوري  . اســت V2Iو  V2Vکاربرده ــارگیري فن ــا بک ب

قابـل تصـور   در حوزه ایمنـی  ارتباطات خودرویی، سناریوهاي زیر 
  :است

تواننـد از حضـور خودروهـا و وقـوع حـوادثی در      رانندگان می •
 آگـاهی از پیرامون خود آگاه شوند که در حالت عادي قادر به 

اي  درجـه  360راننـدگان دیـد    ،بارت دیگـر ، به عآنها نیستند
 .کنندسبت به پیرامون خود پیدا مین

 کهسازد  مطلع خطراتی و وضعیت از را تواند رانندهمی خودرو •
 .تنیس آنها دیدن به قادر

 هـایی  خودرو و یا  خودرو موقعیت و از سرعتتواند می راننده •
 .هستند نشد نزدیک در حال که شودمطلع 
 افـزایش  بـراي  فناوري ارتباطات خودرویی، ایمنی هايکاربرد

 طریـق  از تصـادفات  تعـداد  حذف یا و کاهش وضعیت، از آگاهی
به  که اندشده طراحی V2I یا و V2V صورت به اطالعات نتقالا

کنتـرل   و یـا  راننـده  بـه  هـاي اخطـار   یـام پ ،ارائه اطالعات کمکی
 محـیط  یـک  کاربردهـا  بـا ایـن  . پردازنـد مـی  خودرو/زیرساخت 

 درصـد  80 بـالقوه  صـورت  بـه  مـرتبط قـادر اسـت    نقـل و حمـل 
انگـار  سـهل  توجـه و بی رانندگان وجود با راات تصادف هايسناریو

ــد پوشــش ــ از و ده ــوگیري ســال در تصــادف دهاص ــد جل . نمای
باعـث   ،در ایـن زمینـه   تـر سازي گسـترده پیاده و بیشتر تحقیقات
و تصادفات ریلـی   هااتوبوس ،سنگین هايماشین تصادفات کاهش

  :عبارتند از V2Vکاربردهاي ایمنی تعدادي از  .]7[شد خواهد نیز
 ؛هشدار برخورد از جلو •
 ؛خودروهاي جلوییهشدار اعالم ترمز ناگهانی توسط  •
 ؛رواعالم رخداد تصادف در مسیر پیشِ •
 .تشخیص نقطه کور •
  :عبارتند ازنیز  V2Iاز کاربردهاي ایمنی  هاییمثالو 
   ؛هاهاي اجتناب از تصادفات در چهارراهسامانه •
 ؛ هشدار عابر پیاده •
 .هشدار ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی •
  پذیريازدحامات ترافیکی و تحرك  -2-3

 اقتصـاد  بـه  دالر میلیارد 100 ساالنه طور ترافیک به ازدحام
ـ . کنـد می وارد ضرر مریکاآ  8/4در ایـن کشـور تـاکنون    عـالوه  هب

هایی که در زمان سوخت گالن میلیارد 9/1و  وقت ساعت میلیارد
 .]6[رفتـه اسـت   هـدر  اند، بهدحام ترافیکی قرار داشتهمردم در از

براي مراکز کنترل این توان بالقوه را  ،استفاده از فناوري ارتباطات
  :آورد کهوجود مینقل به و هاي حمل سامانه

 ؛بدانند لحظه خودروها را در هر از کدام هر موقعیت •
  ند؛ببین را ترافیک تغییر حال اي و درلحظه الگوهاي •
 هـاي پارکینـگ  و هـا جـاده  همه از را واقعی زمان هايانتخاب •

راننـدگان و مسـافران قـرار     اختیـار  در مسیر طول در موجود
 .دهند

بـراي  راهکارهایی کـه توسـط فنـاوري ارتباطـات خـودرویی      
، شـوند  سازي ترافیـک ارائـه مـی   کاهش ازدحامات ترافیکی و روان

ــع  ــاي جمـ ــامل کاربردهـ ــدیریت داده  آوري وشـ و  DCM(21(مـ

  
21 Data Capture and Management   
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مطالعـات وزارت  . هستند DMA(22(پذیري پویا کاربردهاي تحرك
سازي کامل کاربردهـاي  دهد که پیادهمریکا نشان میآونقل حمل

درصـد تـأخیر ناشـی از     33باعث کـاهش   ،23پذیرياصلی تحرك
در ادامـه ایـن کاربردهـا معرفـی     . ]8[شـود ازدحامات ترافیکی می

 .اندشده
    )DCM( آوري و مدیریت دادهجمعکاربردهاي  -1-2-3

-داده کـه  نـد آوروجود مـی این امکان را به ،DCMکاربردهاي 
 از اعـم ( خودروهـا  روي بـر  شده نصب تجهیزات از ،بالدرنگهاي 

 دریافت جاده کنار تجهیزات از یا و )کامیون یا و اتوبوس اتومبیل،
 منتقـل  به مرکز داده سیمبی صورت به اطالعات این سپس شود،
نقـل   و هـاي حمـل  را بـراي سـامانه  زیـر  هاي بـالقوه  توانایی و شده

  :وجود آوردهوشمند به
سـطح بـاالي    هـايِ سـازي داده ایجاد فضـایی بـراي یکپارجـه    •

ها، این سامانهبه منظور مدیریت و تحلیل کارآمد که  ترافیکی
 ؛دست آمده استبه یونقلحمل منابع مختلفاز 

مسـافران و کـاربران    بـه  اختیار قرار دادن اطالعـات بـروز  در  •
 تر در مورد سفر و مسیربراي اتخاذ تصمیمات آگاهانهاي جاده
 ؛روپیشِ

مجموعــه وســیعی از کاربردهــاي  درهــا از ایــن دادهاســتفاده  •
  .شودپذیري پویا که در قسمت بعدي آورده میتحرك

 )DMA( هاي تحرك پذیري پویاکاربرد -2-2-3
آورد کـه بـا    فناوري ارتباطات خودرویی این امکان را پدید می

ــره ــاي  بهـ ــري از ابزارهـ ــیریابیگیـ ــه از  مسـ ــتفاده بهینـ و اسـ
پـذیري بیشـتر بـراي     تحـرك امکـان   ،نقلـی وي حملها زیرساخت

ــردد  ــا ایجــاد گ ــه  .خودروه ــدین منظــور، برنام ــاربردي ب هــاي ک
هـاي موجـود در    پذیري پویا سعی در اسـتفاده از پتانسـیل   تحرك

در  سـهولت  دارد تـا  هـا ارتباطات خودرویی، مسافران و زیرساخت
  .کاهش یابدو زمان سفر افزایش اي نقل جادهوحمل

ـ فوا DMAعالوه بر ایـن، مجموعـه کاربردهـاي     دي بـیش از  ئ
ایـن دسـته از   . به همراه دارندنیز پذیري خودروها را بهبود تحرك

تواننـد موجـب کـاهش مصـرف سـوخت،      مـی همچنین کاربردها 
هاي اي از توانایینمونه. کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی شوند

  ]:8[توسط این کاربردها عبارتند از بوجود آمده
  ؛امکان مسیریابی پویا براي خودروهاي مرتبط •
  ؛پیراموناز وضعیت خودرو و شرایط  یآگاهبا رانندگی  •

  
22 Dynamic Mobility Applications   
23 Mobility 

رو به رانندگان خودروهاي اعالم هشدار ازدحام در مسیر پیشِ •
 ؛مرتبط

  .هاي پویاراهنمایی مبتنی بر داده هاي چراغسامانه •
 خودروها و مسئله محیط زیست سوخت -3- 3

 میلیـارد  9/1هـر سـاله    مریکاآدهد در کشور میآمارها نشان 
 توسـط  کربناکسـید  يد درصـد  31 و رفتـه  به هدر سوخت گالن

هـا  خـودرو  آالیندگی حاصل از تـردد  .]6[شود میخودروها تولید 
 نیتـروژن  اکسید ،کربن اکسید يد تولید منابع ترینبزرگ یکی از

 هـاي مرگ و ریوي هايبیماري سبب هاآلودگی این. متان استو 
شهر روشـن   در سطح که خودروهایی عالوه به .شوندمی رسزود

 دلیـل  بـه  ،هسـتند  حرکت حال در پایین سرعت با یا و ساکن و
 بـه  نسـبت  را بیشـتري  مضـر  هـاي  یو آلـودگ ازدحام، دود  جودو

 حـال  در ترافیـک  روان شرایط در کهکنند تولید می خودروهایی
 مصرف کاهش موجب که هاییفناوري بنابراین .هستند آمدورفت

تعـداد   یـا  و هاي مکـرر تغییر سرعتجا، ترمز و بی ، توقفسوخت
قادر  شوند، ترافیکی می سنگین ازدحامقرار گرفته در  خودروهاي
 ايگلخانـه  گازهـاي  تولیـد  در کاهش را مهمی نقش خواهند بود

(٢٤GHG) نمایند ایفا.  
از  ،خـودرویی ارتباطـات  فنـاوري   محیطـی زیستهاي کاربرد

و  کاربرانبه رسانی مفید اطالع براي ونقلهاي بالدرنگ حملداده
 موجـب کننـد تـا    مـی  استفادهونقلی هاي حمل سامانه اپراتورهاي

سـازگار بـا محـیط     ینقلوحمل هايانتخابسهولت و پشتیبانی از 
کاربردهـا، راننـدگان را در خصـوص    اي از این نمونه .شوند زیست

هاي راهنمایی در وضعیت تنظیم سرعت بهینه براي عبور از چراغ
ــا محــیط زیســتچگــونگی راننــدگی ســ ســبز و ــاري  25ازگار ب ی

شــامل ارســال  زیســت،راننــدگی ســازگار بــا محــیط .دنــنمای مــی
کـاهش   یشنهادي،مانند سرعت پ(شده  سازي یشخص هاي یهتوص
و  یکـی تراف یطبـر اسـاس شـرا    بهینـه  صورت سرعت به یشو افزا

    مـرتبط  يبـه راننـدگان خودروهـا   ) اطـراف  يتعامل با خودروهـا 
 در زمینـه آنـان   یبهبود عملکرد راننـدگ نحوي که موجب به است
 یسـت ز یطمح یندگیدر مصرف سوخت و کاهش آال جویی صرفه
   .دشو

هـاي   بـا اطـالع از ایـن داده   هـا  کاربران این سـامانه همچنین 
هاي مختلف سـازگار بـا محـیط زیسـت     گزینه توانندمیبالدرنگ 

 ،جایگزین مسیرهاي ازدوري از ازدحامات ترافیکی، استفاده مانند 
بـا توجـه    را سفر يبند زمانتغییر  و نقل عمومیوحمل ازاستفاده 
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 توانـد مـی  مـوارد  این همه .انتخاب نمایند به ساعات اوج ترافیک
-خت و در نتیجه کاهش تولید آالیندهمنجر به کاهش مصرف سو

   .شود محیطی هاي زیست
  

جهـان بـه   کشـورهاي   ITS هـاي برنامـه  رویکرد -4
 فناوري ارتباطات خودرویی

انـدازي و توسـعه   کـه راه  اسـت  يمریکا اولـین کشـور  آکشور 
همچنـین   ].1[را در سطح ملی مورد توجه قـرار داد  ITSمعماري 

ITS مریکا از اولین پیشگامان تحقیق، توسعه و استقرار ارتباطات آ
که باعث ارتقـاي   استونقل در حوزه حملهاي پیشرفته و فناوري

   ].5[گرددمی هااین سامانهمدي آایمنی، امنیت و کار
منظور تحقیقـات در زمینـه فنـاوري ارتباطـات خـودرویی،      به

ایـن  اداره پژوهش و نوآوري در فنـاوري  مریکا آنقل  ووزارت حمل
برنامه پژوهش و "به عنوان مسئول هدایت  )(26RITA خانه راتوزار

در این کشور برگزیـده   "هاي ارتباطات خودروییآزمایش سامانهو 
در بخـش اول، توسـعه   . قسمت اسـت  سهشامل این برنامه، . است

ماننـد   هاي ارتباطی براي بکارگیري تمامی رسانهمناسب معماري 
هـاي   سـامانه در خودرو، زیرساخت و تجهیزات الکترونیکی سـیار  

استانداردهاي مورد نیاز و تدوین . است نظرمدارتباطات خودرویی 
سازي با استانداردهاي اروپایی در ایـن بخـش بـه انجـام     هماهنگ

  .رسد می
 هـاي ارتباطـات خـودروییِ    بر اساس فناوري ،بخشدومین در 

ــه  ــورد مطالع ــاي م ــوزه ، کاربرده ــبی در ح ــاي مناس ــی، ه ایمن
ارتباطـات   برنامـه . شوند می زیست طراحیمحیط پذیري و  تحرك

ایالــت  27آربـور  در آن زیرسـاخت بـا   و خــودروخـودرو  بـا   خـودرو 
نقل آمریکاست که با وترین برنامه وزارت حمل پیشرفته ،میشیگان

خـودروي مـرتبط    3000یک آزمون میدانی بـزرگ مشـتمل بـر    
بیشـتر  زیرساخت با  پژوهش در بخش ارتباط خودرو. همراه است

از اطالعات در آن کاربردهاي عالیم راهنمایی متمرکز است که  بر
بـراي تولیـد هشـدارهاي ایمنـی      )SPaT)28بندي  سیگنال و زمان

  .شود میاستفاده 
سومین بخش از برنامه پژوهشـی ارتباطـات خـودرویی وزارت    

در . دهـد  گذاري را پوشش مـی  زمینه سیاست ،حمل و نقل آمریکا
ســازي فنــاوري ارتباطــات خــودرویی بایــد بــه موضــوعات   پیــاده
هاي امنیتی الزم براي ارتباطات خودرویی انهمانند ساماي  پیچیده

حــریم شخصــی همچنــین موضــوعاتی ماننــد . پاســخ داده شــود
  

26 Research and Innovative Technology Administration 
27 Ann Arbor 
28 Signal Phase and Timing 

و امنیـت در فضـاي    پذیري زمان بـروز حادثـه  مسئولیت، اشخاص
  . گیرند مجازي در این محدوده قرار می

ــروژه    ــه، پ ــن برنام ــاس ای ــر اس ــاتی ايب ــ تحقیق ــور هب منظ
مطرح  2001در سال  )VII29( سازي خودرو و زیرساخت یکپارچه

ایجاد محیطی بـراي  را در  DSRCفناوري تا امکان استفاده از  شد
هـاي   بین خودروها و نیـز خودروهـا و زیرسـاخت   مبادله اطالعات 

در  .دهدمورد مطالعه قرار  ها به منظور بهبود ایمنی جاده ،اي جاده
نقـل هوشـمند   وهـاي حمـل   کارکنان برنامـه سـامانه   2003سال 

به این نتیجه رسیدند که تعامـل میـان    کارشناسانآمریکا و سایر 
اي  هــاي جــاده و میــان خودروهــا و زیرســاخت (V2V)خودروهــا 

(V2I) هاي مـرتبط   گویی به چالش توان بالقوه عظیمی براي پاسخ
 .گـذارد  در اختیـار مـی   را نقلوحمل هاييبا ایمنی و سایر دشوار

جـارب  ت بـر اسـاس  نقل آمریکا ووزارت حمل سال،بنابراین در این 
ماننــد طــرح خــودروي (هــاي پژوهشــی پیشــین  ناشــی از برنامــه

 .را آغاز کرد VIIبرنامه  ،)IVI 30 -هوشمند
، 2007در سال  VIIبرنامه ) 31اثبات ادعا(ی هاي مفهوم آزمون

هـاي کـاربردي ایمنـی مبتنـی بـر       برنامـه و موفقیت پذیري  امکان
را در حالـت کلـی    GHz 5.9 بانـد فرکانسـی   در DSRC فنـاوري 

از مرحلـه پـژوهش بـه مرحلـه      VIIبا پیشرفت برنامـه   .داد نشان
ــابی، پژوهشــگران دریافتنــد کــه قلمــرو   آزمــون تجــاري و بازاری

گسترش یابد که کاربردهاي بـالقوه   اي گونه هباید ب ITS هاي برنامه
براي انعکـاس  . پوشش دهداي را  یانهراسیم و  هاي نوین بی فناوري

در سـال  نقـل آمریکـا   وبهتر آخرین نتایج پـژوهش، وزارت حمـل  
ــوان 2009 ــد  عنـ ــه   ""IntelliDriveجدیـ ــراي برنامـ   VIIرا بـ

ــد ــروژه   1 شــماره شــکل .]9[برگزی ــاتی پ ــه تحقیق اجــزاي برنام
Intellidrive  دهدمیرا نشان.  

، تحـوالت  2009در سـال  ایـن پـروژه   آغاز برنامه اسـتقرار  با 
لـیکن   ؛داد ينقل هوشـمند رو وهاي حمل در برنامه سامانه مهمی

کـه از آن   ه اسـت مانـد هاي زیادي نیز بـاقی   در این میان پرسش
بـه درون خودروهـا و     توان بـه چگـونگی نفـوذ فنـاوري     جمله می
هـا و   با توسعه فناوريهمگام . نقل اشاره کردوهاي حمل زیرساخت

طـوري طراحـی    مریکاآ ITS، برنامه DSRCکاربردهاي مبتنی بر 
رابطـه بـا    هـاي کلیـدي در   بـه تعـدادي از پرسـش   که بتواند  شد

هـا  از این پرسـش برخی  ؛دهدپاسخ فناوري سازي و استقرار  پیاده
  : عبارت بودند از

  
29 Vehicle Infrastructure Integration 
30 Intelligent Vehicle Initiative 
31 proof-of-concept tests 
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فناوري ارتباطات خودرویی سازي  آیا مزایاي کوتاه مدت پیاده -
کـه سـازمان    هسـت اي  به انـدازه  ITSایمنی کاربردهاي براي 

را در  )٣٢ NHTSA( ایـن کشـور   ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی
مورد قانون الزام خودروهاي سبک و سـنگین بـه اسـتفاده از    

  متقاعد سازد؟ DSRCابزارهاي مبتنی بر 
کاربردهـاي  (مـرتبط بـا ایمنـی     ریـ کاربردهـاي غ  یک ازکدام -

) یا کاربردهاي حـوزه محـیط زیسـت   پذیري تحركمربوط به 
هـاي مبتنـی بـر     سـامانه  تـر  عیپـذیرش سـر  توانند مشوق  می

DSRC هاي ارتباطی دیگر باشند؟ یا فناوري  
اي براي پشتیبانی  هاي جاده چه نوع و چه میزان از زیرساخت -

 مورد نیاز هستند؟ سازي ترافیکرواناز کاربردهاي ایمنی و 
 ایـن کشـور   ITSهـاي جدیـد   برنامـه نکته مهم این است کـه  

کارهاي قبلی انجام شده بر روي استانداردها را با تمرکز بر بلوغ و 
المللی استانداردها تداوم خواهد داد تا راه بـراي   سازي بین همسان

  .گردداستقرار آنها هموار 
 

 محیط زیست

  

  پذیريتحرك

  

 ایمنی

  

کاربردها
  

کاربردهاي 
آب و 
هواي 
  ايجاده

AERIS 

کاربردهاي 
- تحرك

پذیري 
  پویا

دریافت و 
مدیریت 

ها به داده
صورت 
  بالدرنگ

پایلوت 
  V2I V2V  ایمنی

  
  المللیهاي بینسازي استانداردها و معماريهماهنگ

  

فناوري
  عوامل انسانی  

  هامهندسی سیستم
  گواهینامه

  فضاهاي آزمایشی
    

  سناریوهاي استقرار

سیاست
گذاري

  

  گذاري و مالیهاي سرمایهمدل
  عملیات و نظارت
  موضوعات سازمانی

 نقل هوشمندوهاي حملاجزاي برنامه تحقیقاتی پروژه سامانه: 1شکل 
  آمریکا

  

تمـامی  را بـر روي  تمرکـز خـود    ITS ایـن، برنامـه   عالوه بـر 
سـازي کاربردهـایی    به منظور پیـاده  ،هاي ارتباطی مناسب فناوري

 .گسترش خواهـد داد ند، خیر پایین نیازمندأغیر از ایمنی که به ت
  .دهد را نشان می ITSنمایی از ساختار و ارتباطات  2شکل 

با تکیه بر تحقیقات انجـام شـده و بـه مـوازات تکمیـل آنهـا،       
ســند برنامــه ، 2009دســامبر  8در و نقــل آمریکــا حمــل وزارت

. ارائه کرد 2014تا  2010هاي آمریکا را براي سال ITSراهبردي 
هسته اصلی این برنامـه بـر پایـه فنـاوري ارتباطـات خـودرویی و       

  
32 National Highway Traffic Safety Administration 

سیم بـین خودروهـا، خودروهـا    کاربردهایی مبتنی بر ارتباطات بی
و زیرسـاخت  با زیرساخت، خودروهـا و تجهیـزات سـیار کـاربران     

روند و اهمیت تحوالت این فناوري در این کشور تا آنجا ]. 9[است
، این سند با نگـاه جدیـدتري بـر تحـوالت     2012بود که در سال 

  ]. 6[فناوري ارتباطات خودرویی بروزرسانی شد
هاي خود، در حال حاضر در حـال  در ادامه برنامه این سازمان

بررسی و جستجوي نظرات عموم ذینفعان پیرامون نسـخه آینـده   
مریکـا بـراي   آنقـل هوشـمند   وهـاي حمـل  برنامه راهبردي سامانه

  ].10[است 2019تا  2015هاي  سال
به منظور دریافت نظـرات ذینفعـان   این سند مفاد کلی زیر را 

 :نمایدمیارائه 
 بـراي  آنچـه  بـر  تمرکـز  :هاي ارتباطات خـودرویی بلوغ سامانه •

 هـاي سـامانه  بـا  خـودرویی  ارتباطـات  بلـوغ  بـه  بخشی شتاب
  ؛است نیاز مورد پیرامونی

بـر   تمرکـز  :پایلوت و آمادگی براي اسـتقرار هاي اجراي برنامه •
 هايبرنامه ها،قابلیت کاري،هايفرصت گذاري،سیاست امنیت،

  ؛سازي پیاده براي نیاز مورد هايمشوق و آزمایشی
-تمرکز بـر یکپارچـه   :ترگسترده هايسازي با محیطیکپارچه •

گیــري فنــاوري  هــاي پشــتیبانی از تصــمیمســازي و قابلیــت
سـایر  بـا   آن بـراي ایجـاد قابلیـت تعامـل    ارتباطات خودرویی 

 .خدمات دولتی و تاسیسات عمومی
در سـایر نقـاط جهـان ماننـد اتحادیـه اروپـا،       مریکا آعالوه بر 

هـاي ارتبـاطی و   بـا ظهـور فنـاوري   نیـز  .. استرالیا، کانادا، ژاپـن و 
ــد  ــاتی جدی ــف ،اطالع ــش ، نتعری ــاوري در  ق ــن فن ــاه ای و جایگ

در روند تحقیقاتی . است تر شدهها برجستهدولت ITSراهبردهاي 
هـاي جدیـد   بـراي توسـعه فنـاوري    جهـان،  ITSهـاي  که برنامـه 

انـد،  و نقـل داشـته  هـاي حمـل  مدي سـامانه آمنظور افزایش کار به
همواره موضوع تحقیـق و توسـعه کاربردهـاي فنـاوري ارتباطـات      

  . است خوردهمیخودرویی به چشم 
ITS رتیکـو    در اروپاو شـامل   33، بیشتر تحـت نظـر سـازمان ا

هـــاي اي متشـــکل از کشـــورهاي اروپـــایی، شـــرکتمجموعـــه
هـا و مراکـز   سـازمان کنندگان قطعات و سایر خودروسازي، تأمین

یکی از محورهـاي اصـلی فعالیـت ایـن سـازمان،      . استتحقیقاتی 
  . ونقل هوشمند مشارکتی در اروپا استهاي حملتوسعه سامانه

  
33 Ertico 



  
ITS مریکاآ  

نفـر   300اي، ساالنه موجب نجات  هاي جاده خودروها و زیرساخت
هاي این کشور در اثـر تصـادفات   نفري شود که در جاده

  ].4[دهندجان خود را از دست می
توسط این سـازمان ارائـه شـده     2012در سندي که در سال 

هاي است، به بررسی مسائل و جوانب استقرار مؤثر و ایمن سامانه
شود کـه بـر    نقل مشارکتی و مسائل و خطراتی پرداخته می

 ايمشـی  چارچوب خـط  .ها وجود دارندسر راه استقرار این سامانه
استرالیا در نظر گرفته شده است، شـامل   C-ITSکه براي استقرار 
  ]:2[است

  ؛C-ITSسازي توسعه و پیاده
هـا   سازمان براينیز در نظر گرفتن سودمندي براي اشخاص و 

 ؛و مشاغل مرتبط
مشی در نظـر  پایداري و پویایی محیطی که براي استقرار خط

سـازي شـده و    پیادهسامانه در آن بستر شود تا این  گرفته می
 .توسعه یابد

ــعه   ــدي در توس ــائل کلی ــات مس ــاوري ارتباط فن
   ITSاز دیدگاه 

 تـوان مسائل کلیدي که در زمینـه توسـعه ایـن فنـاوري مـی     
  :عبارتند از

 ITSانطباق فناوري ارتباطات خودرویی با 

    نقل هوشمندوحمل هاي بررسی جایگاه فناوري ارتباطات خودرویی در سامانه
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ITSنمایی از ساختار و ارتباطات  :2شکل 

  
زمینـه بـر چهـار بخـش زیـر      هاي این سازمان در این 

شـامل  : ارتباطات خودرو بـا خـودرو و خـودرو بـا زیرسـاخت     
ارتباطات خودروها با یکدیگر و اتصال آنها به تجهیـزات کنـار   

 است؛ونقلی هاي حملاي و زیرساخت
هـاي بالدرنـگ   منظور تأمین دادهبه: مشارکتی
د جاده و شرایط ترافیکی، محیطی و از طریق خودروها در مور

سـازي   منظـور ایجـاد و فـراهم   به: کاربردهاي ایمنی مشارکتی
 ؛سازي تقاطعاتهشدارهایی در مورد خطرات و  ایمن

منظـور اسـتفاده از تعـامالت    بـه : مدیریت ترافیـک مشـارکتی  
تـر و   خودرو با مراکز کنترل ترافیک براي ایجاد ترافیـک روان 

هـاي القـایی   )حلقـه (از خودروها به عنوان شناسـاگر  

هـایی  سـازمان  نیـز از  ٣٥کمیسیون حمل و نقل ملی اسـترالیا 
C-ITS در این کشور مورد توجـه جـدي قـرار     را

که فنـاوري   کردکمیسیون مزبور اعالم  2012
تواند با فراهم ساختن امکان ارتبـاط بـین    ارتباطات خودرویی می

34 Loop Detector 
35 Australia National Transport Commission

خودروها و زیرساخت
نفري شود که در جاده 1300از 

جان خود را از دست می
در سندي که در سال 

است، به بررسی مسائل و جوانب استقرار مؤثر و ایمن سامانه
نقل مشارکتی و مسائل و خطراتی پرداخته می و حمل

سر راه استقرار این سامانه
که براي استقرار 

استموارد زیر 
توسعه و پیاده •
در نظر گرفتن سودمندي براي اشخاص و  •

و مشاغل مرتبط
پایداري و پویایی محیطی که براي استقرار خط •

گرفته می
توسعه یابد

 

ــعه    - 5 ــدي در توس ــائل کلی مس
از دیدگاه  خودرویی

مسائل کلیدي که در زمینـه توسـعه ایـن فنـاوري مـی     
عبارتند از ،برشمرد

انطباق فناوري ارتباطات خودرویی با  •

بررسی جایگاه فناوري ارتباطات خودرویی در سامانه
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

هاي این سازمان در این فعالیت
  ]:11[استوار است 

ارتباطات خودرو بـا خـودرو و خـودرو بـا زیرسـاخت      •
ارتباطات خودروها با یکدیگر و اتصال آنها به تجهیـزات کنـار   

اي و زیرساختجاده
مشارکتی پایش کنترل و •

از طریق خودروها در مور
 ؛تصادفات

کاربردهاي ایمنی مشارکتی •
هشدارهایی در مورد خطرات و  ایمن

مدیریت ترافیـک مشـارکتی   •
خودرو با مراکز کنترل ترافیک براي ایجاد ترافیـک روان 

از خودروها به عنوان شناسـاگر  استفاده 
  .34مجازي

کمیسیون حمل و نقل ملی اسـترالیا 
ITSاست که موضوع 

2012در سال  .داده است
ارتباطات خودرویی می

  

Australia National Transport Commission 
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  هاي انسانیفاکتور •
وسیسـتم حمـل  هاي قدیم و جدیـد در  فناوريترکیب کردن  •

  اينقل و ادغام آنها با سایر کاربران جاده
  صحت داده •
  امنیت اطالعات •
 سطح خودمختاري خودرو •

  .در ادامه به بررسی هریک از موارد فوق پرداخته شده است
  ITSانطباق فناوري ارتباطات خودرویی با  -1-5

گرچه فناوري ارتباطات خودرویی موضوعی کلیدي و اساسـی  
شود، امـا هنـوز   جهان محسوب می ITSهاي راهبردي براي برنامه

تـر  هـاي گسـترده  هایی براي انطباق این فناوري بـا سـامانه  چالش
اطمینــان  مریکــا،آ ITSصــاحب نظـران   .نقــل وجـود دارد وحمـل 

ـ     ITS هاي که فناوري دنده می ه با محیط ارتباطـات خـودرویی ب
هاي یکپارچـه    سامانهبر این اساس، در . منطبق خواهند شدخوبی 

 فناوري ارتباطات خـودرویی ، اند بوده ITS تاکنون پایهکه ترافیک 
پیشرفت عمده بعدي هنگام پیوسته، هاي بهبه علت تولید سیگنال

  .خواهند شدتلقی هاي راهنمایی سنکرون، چراغدر 
فنــاوري در نهایــت بینــی کارشناسـان ایــن اســت کـه   پـیش  

یکـی  که  یافت خواهد  استقرار هایی مکانارتباطات خودرویی در 
را تجربـه    ITSفنـاوري نقـل هوشـمند   وهاي حمـل از انواع سامانه

، هـا  VMSارائـه شـده توسـط     تمام اطالعـات ترافیکـی  و اند  کرده
و تابلوهاي ترافیکی بـر روي نمایشـگر داخـل     هاي راهنماییچراغ

  ].12[د شدارائه خواه خودرو

-هها در حوزبرخی الزامات و چالشبا این همه، به علت وجود 
هاي فنی، عملیـاتی، حـاکمیتی و قـانونی موجـود بـراي اسـتقرار       

رسد براي انطبـاق  نظر میگسترده فناوري ارتباطات خودرویی، به
و نقل هوشمند جهان، هنـوز  هاي حملکامل این فناوري با سامانه

  . رو استسؤاالت زیادي پیشِ
  فاکتورهاي انسانی -2-5

اثرات مهمی بـر ایـن    تواند یمانسانی  عواملمربوط به مسائل 
هاي ایمنی مزایاي مدنظر راننـدگان و  مسئله بگذارد که آیا کاربرد

 معمــوالً هــا انســاننقــل را ارائــه خواهنــد کــرد؟ وسیســتم حمــل
رفتارهاي پیچیده و غیر قابل پیش بینـی دارنـد، در صـورتی کـه     

بنابراین تعامـل  . ریزي شده داردفناوري، رفتاري مشخص و برنامه
  .اي شودبینی نشده منجر به نتایج پیش تواند یمبین این دو 

قـدیم و   هـاي ترکیـب فنـاوري  تأثیر ضریب نفوذ و  -3-5
  جدید 

ي کلیـدي فنـاوري ارتباطـات خـودرویی     ها تیمحدودیکی از 
ها به تا همه خودرو کشد یماین است که مدت زمان زیادي طول 

جهز شوند و حتی اگر پس از این مدت طوالنی نیـز  این فناوري م
به دلیل ظهور  ،سازي شودپیادهها این فناوري بر روي همه خودرو

 يهـا  يفناورفناوري با  ستیبا یمجدید در این حوزه  يها يفناور
در حـال حاضـر    .شـود یـا یکپارچـه   تـر جـایگزین   تر و جدیدآکار

تنها با درصد کمـی   گیرند،خودروهایی که از این فناوري بهره می
کـه   پردازنـد  یمها به تعامل از خودروهاي مرتبط موجود در جاده

به دلیل ظهور . البته این تعداد با گذشت زمان رو به افزایش است
هاي جدید، عالوه بر ایجاد بسـتري مشـترك   کارگیري فناوريهو ب

ها، نیاز جدي در زمینـه سـازگار   سازي این فناوريجهت یکپارچه
  .هاي قدیم و جدید وجود داردفناورينمودن 

  صحت داده  -4-5
هاي مربـوط بـه    به طور خاص داده(مسئله دیگر، صحت داده 

دقـت   .است) هاي مربوط به نقشه منطقه موقعیت خودروها و داده
ها بسـیار  ها براي افزایش اثربخشی برخی کاربردو صحت این داده

بـه طـور مثـال    ( یـابی  فناوري کنونی موقعیت. مهم و حیاتی است
GPS (      ممکن است دقت و صـحت بـاالیی را کـه بـراي برخـی از

بـراي   ،بـراي مثـال  . در اختیار قـرار ندهـد  است، حیاتی  کاربردها
هـاي  هایی مانند سامانه همکار سرعت هوشمند، کسب دادهکاربرد

صحیح، دقیق و بروز از سرعت و مکان دقیـق خـودرو، از مسـائل    
  .شود یمحیاتی محسوب 

  امنیت اطالعات -5-5
-یکـی از ویژگـی   ،ر سطح دادهنیز دامنیت در سطح سامانه و 

-پیـاده . شـود نقل مشارکتی محسوب مـی وهاي مهم سامانه حمل
هـا و اسـتانداردهاي  امنیتـی    سازي این ویژگی بر مبناي پروتکل

این حوزه خواهد بود که بر مبناي یک  سیسـتم مرکـزي کنتـرل    
مانند (ان این سامانه به صورت امن امنیت براي احراز هویت کاربر

عمـل  ) شـود استفاده مـی  آنهاهاي اینترنتی از روشی که در سایت
 اهـ آنهایی طراحـی خواهنـد شـد کـه در     در آینده کاربرد. کندمی

اسـتفاده از پرداخـت   . کاربران نیاز به احراز هویت خواهند داشـت 
 هـا  اهدرگـ اي و یا دسترسی به امکانات موجود ماننـد  عوارض جاده
اي از مواردي است که در آنها کـاربران نیـاز   نمونه ،به صورت امن

  . به احراز هویت دارند
  سطح خودمختاري خودرو  -6-5

یکـی از   ،سطح خودمختاري این فنـاوري در کنتـرل خـودرو   
با توجه به سطح خودمختـاري  . استنکات کلیدي در استقرار آن 

و میـزان تعامـل آن    این فناوري در زمینه هدایت و کنترل خودرو
هاي مبتنی بر این فناوري به چند دسـته تقسـیم   ، سامانهبا راننده

  :شوندمی
  ؛رسانی و هشداردهیهاي اطالعسامانه •



    نقل هوشمندوحمل هاي بررسی جایگاه فناوري ارتباطات خودرویی در سامانه
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در آن هــا ایــن ســامانهاي ســخت کــه هــاي مداخلــهســامانه •
اي براي کنترل خـودرو صـادر کـرده و بـه     دستوراتی مداخله

اي کـه  امانهسـ  ،مثـال  بـراي . (دهنـد راننده اجازه دخالت نمی
خودرو را در زمان احتمال وقوع برخورد، به صـورت خودکـار   

  ).نماید به ترمز کردن وادار
در آن بـراي کنتـرل   این سامانه  اي نرم کههاي مداخلهسامانه •

، ولی بـه راننـده   دنساز یماي را فعال خودرو دستورات مداخله
را نیـز   امکان و اجـازه تغییـر، قبـول و یـا رد ایـن دسـتورات      

 .دنده یم
 هاي ایمنـی هشدار سازي فناوري تا سطح تولید و ارسالپیاده
گـام قابـل قبـولی در تـأمین ایمنـی توسـط ایـن         گان،براي رانند

سازي قابلیت کنترل خـودرو  اما با پیاده. شودفناوري محسوب می
هاي مشارکتی نرم یا سـخت، مـانع   توسط فناوري از طریق سامانه

 ؛وجود خواهد آمدسازي آن بهبر سر راه پیاده بزرگی در دراز مدت
زمانی که فناوري ارتباطات خودرویی شروع بـه در دسـت    چرا که

اي  یل قـانع کننـده  گرفتن کنترل خودرو نماید، حتی با وجود دال
حقـوقی جدیـدي    مسـائل قـانونی و  پیشگیري از تصـادفات،   نظیر

این  .زدکه ممکن است مقاومت عمومی را برانگی پیش خواهد آمد

سؤال که در بروز تصادف یا کارکرد اشتباه آن، انسان مقصر اسـت  
  .اي از این مسائل استیا خودرو، نمونه

  

  نتیجه گیري - 6
-C(مشارکتی  نقل هوشمندوهاي حمل سامانهمطالعه، در این 

ITS (سپس چـالش . و فناوري ارتباطات خودرویی معرفی شدند-
جهان و راهکارهاي فناوري ارتباطـات خـودرویی بـراي     ITSهاي 

هاي ها، روند گسترش و نفوذ این فناوري در برنامهحل این چالش
ITS    کشورها و نیز مسائل کلیدي استقرار آن مورد بررسـی قـرار

ارتباطـات  دهـد فنـاوري   مطالعـه انجـام شـده نشـان مـی     . گرفت
ل ایمنـی،  شـام  ITSهـاي مطـرح   ترین حوزهاساسیخودرویی در 

بـا  به همین دلیل  است؛آفرین  نقشپذیري تحركیست و ز یطمح
هایی که یک فناوري نوظهـور بـراي   وجود تمامی مسائل و چالش

استقرار با آنها مواجه اسـت، تحقیـق و اسـتقرار ایـن فنـاوري بـه       
با سرعت و رونـد رو  ITS عنوان مهمترین فناوري مطرح در حوزه 

  .انجام استبه رشدي در جهان در حال 
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