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 .1مقدمه
بكارگيری روزافزون فناوری ارتباطات هوشمند خودرویي در قالب پروژههای آزمایشي و عملياتي متعدد،
آزمونهای ميداني ،تدوین استانداردها و دستورالعملهای بكارگيری ،توسعه كاربردهای جدید ،پيشنهاد ساختارهای
حاكميتي و برنامهریزی بيشتر شركتهای معتبر خودروسازی و همچنين برخي از دولتها در دنيا برای توليد و
تدوین الزامات استفاده از خودروهای مجهز به این فناوری در ظرف چند سال آینده ،ضرورت پایش موضوعات
علمي و فناورانه مربوطه را با اهميت خاصي مواجه كرده و موجب شده است كه در این پروژه و در قالب مشخصي
با عنوان پایش فناوری ،به طور مستمر به مطالعه ،بررسي و تحليل این موضوعات توجه شود .نتایج این مطالعات،
نخست در اختيار بخش مدیریت فني پروژه قرار ميگيرد تا همكاران این بخش در جریان تحوالت فناوری قرار
گيرند و به موازات ،در بخش مدیریت دانش وارد شده و حسب مورد از طریق وب سایت پروژه به اطالع عموم
ميرسد.
توسعه كاربردهای فناوری ارتباطات هوشمند خودرویي ( )1CVTو تعریف كاربردهای جدید آن موجب شده است
كه این فناوری از جایگاه ویژهای در حمل ونقل هوشمند ( )2ITSبرخوردار گردد و به دنبال آن ،به تأثير بيشتر این

فناوری بر معماری

ITS

منجر گردیده است .در واقع ،هماینك كاربردهای فناوری ارتباطات هوشمند خودرویي بر

بخش اعظمي از فضای  ITSسایه افكنده است .ارتباطات بين وسایل نقليه با یكدیگر ( )3V2Vو بين وسایل نقليه با

تجهيزات كنار جاده ( )4V2Iو تأكيد بر استفاده از بستر ارتباطات برد كوتاه اختصاصي ( )5DSRCو استاندارد
 802.11pبرای كاربردهای مختلف در محيطهای خودرویي ،عليالخصوص در بخش ایمني ،مفاهيم تازهای را مطرح
كردهاند كه جایگاه آنها در معماری  ITSانكار ناپذیر ميباشد.
در این گزارش ،بعنوان اولين گزارش بخش پایش فناوری ،در ابتدا به بررسي اهداف ،حوزهها و روشهای پایش
فناوری پرداخته و نحوه گزارشدهي خروجيهای آن ارائه ميشود .سپس بخشي از یافتههای پایش فناوری تا این

1

Connected Vehicle Technology
Intelligent Transportation System
3
Vehicle to vehicle
4
Vehicle to Infrastructure
5
Dedicated Short Range Communication
2
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مرحله از پروژه كه در گزارش سایت و یا گزارشهای فني بصورت مستقيم مورد اشاره قرار نگرفته است ،ارائه
ميگردد.
خالصه برخي از مستندات مورد بررسي در پيوست این گزارشها قرار گرفته است و همانطور كه بيان شد ،نتایج
بخشي از فعاليتهای صورت گرفته در بخش پایش فناوری در قالب خروجيهای سایت قابل رؤیت ميباشد .مثالي
از آن یافتن پروژههای مختلف مرتبط در سایر نقاط جهان و یا كنفرانسها و نشستهای علمي مرتبط است.

 .2اهداف گزارش اول
در گزارش اول سعي شده است تمركز اصلي بر اهداف و ساختار پایش فناوری باشد و در كنار آن بخشي از نتایج
پایش در دیماه نيز ارائه گردد .این گزارش بگونهای روش پایشفناوری و نحوه انجام فعاليتها در این حوزه را به
همراه بخشي ازنتایج حاصل را در بازه زماني یك ماهه ارایه مينماید.

 .3اهداف بخش پايش فناوري
در این بخش با شناسایي موضوعات دانشي قابل دسترس در مورد پروژهها ،پژوهشها و سایرفعاليتهای صورت
گرفته داخلي و خارجي پيرامون موضوع ارتباطات هوشمند خودرویي ،به بررسي و جمعبندی نتایج این فعاليتها
پرداخته ميشود و با تالش در جهت تدوین دانش موجود ،نتایج حاصله در اختيار بخشهای فني ،مدیریت دانش و
نقشه راه پروژه قرار ميگيرد.

 .4گامهاي اصلي پايش فناوري
 -رصد مستمر اخبار مربوط به پروژههای جاری و پروژههای جدید با موضوعات مربوط به

CVT

در سایر

كشورها،
 شناسایي مقاالت ،گزارشها و مستندات مربوط به مطالعات و پروژههای خارجي در حوزه ،CVT شناسایي مطالعات و پروژههای داخلي مرتبط با ،CVT -دستهبندی مستندات بدست آمده براساس موضوعيت آنها در بخشهای فني ،اجرایي و برنامهریزی توسعه،
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 اولویتبندی مطالعه و بررسي مستندات بدست آمده و تدوین نتایج حاصله در قالب گزارشهای موردی، ارتباط و هماهنگي با بخش فني پروژه به منظور تعيين موضوعات مورد نياز برای رصد و جستجویاطالعات مورد نياز،
 شناسایي و پيشنهاد موضوعات و مسائل باز برای مطالعه و تحقيق توسط همكاران در بخشهای مختلفپروژه از منظر توليد دانش و ثبت نتایج حاصله در قالب پتنت بينالمللي،
 ارایه نتایج پایش فناوری و بررسيهای انجام شده در قالب گزارشهای اوليه به همكاران پروژه دربخشهای مختلف به منظور تعيين موضوعاتي كه باید توسط این بخشها مطالعه و ارزیابي شوند،
 ارائه نتایج پایش فناوری و مطالعات آن به صورت مقاالت و گزارشهای تخصصي در همایشها وكارگاههای آموزشي به منظور اطالع رساني و آموزش عمومي.

 .5حوزههاي پايش فناوري
 نقشه راه، ساختار حاكميتي و قانونگذاری، مدل اقتصادی و طرح كسب وكار (خصوصي سازی ،آناليز منفعت به هزینه و ،)... كاربردهای عملياتي (ایمني ،كارآیي حركت و خدمات ارزش افزوده در داخل شهرها و جادههای بينشهری)،
 اجرا در مقياس پایلوت، نتایج پروژههای اجرا شده (كاهش تصادفات ،افزایش كارآیي حركت ،هزینهها ،درآمدها و،)... تجهيزات ،ساختار فني ،چيدمان اجزا و معماری اجرا، شبكه ارتباطات و سازوكارهای اجرایي تبادل پيام در محيط های خودرویي، امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات و حفظ حریم خصوصي، -استانداردهای اصلي و پشتيبان.
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 .6گزارشدهي
 تشكيل ماتریس مستندات  -حوزهها جهت دستهبندی تمام مستندات، پرداختن موضوعي به مسائل و ارائه یك چكيده از هر كدام، ارائه گزارشهای تكميلي از موضوعات با اولویت باالتر، -برگزاری جلسات ،كارگاهها و همایشهای تبادل اطالعات و تجربيات

 .7خروجيها
 پشتيباني بخشهای فني و تدوین نقشه راه در دستيابي به اطالعات بهروز، ارائه مقاالت و گزارشهای تخصصي، تهيه كتاب تحليل تجارب، تهيه واژهنامه تخصصي، پشتيباني مطالب علمي بر روی وب سایت پروژه، توليد محتوا و تعيين موضوعات قابل بحث و ارائه در نشستها و همایشهای تخصصي پروژه. .8ارتباط بين فناوري ارتباطات خودرويي با سامانهITS
برگرفته از سند برنامهریزی راهبردی تأمين نيازهای استانداردسازی برای سامانههای حمل و نقل هوشمند آمریكا
()2012 ،2011

با پایان یافتن پژوهشهای فني كه تحت برنامه یكپارچهسازی زیرساختهای خودرویي ( )1VIIهدایت ميشد و با

آغاز برنامه استقرار در سال  ،2009تحوالت مهمي در برنامه سامانههای هوشمند حمل و نقل رویداد .برنامه
تحقيقاتي

VII

در سال  2001مطرح شد تا امكان استفاده از ارتباطات اختصاصي برد كوتاه را در ارتباطات بين

خودروها و نيز ارتباط بين خودروها و زیرساختهای جادهای به منظور بهبود ایمني جادهها مورد مطالعه قرار دهد.

Vehicle Infrastructure Integration

1
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آزمونهای مفهومي(اثبات ادعا )1برنامه  VIIدر سال  ،2007امكانپذیری برنامههای كاربردی ایمني مبتني بر فناوری
DSRCدر باند فركانسي 5.9GHzرا در حالت كلي نشان دادند .ليكن در این ميان پرسشهای زیادی نيز باقي
گذاشتند كه از آن جمله ميتوان به چگونگي نفوذ فناوری به درون خودروها و زیرساختهای حمل و نقل اشاره
كرد.
برنامه

ITS

كنوني بر مبنای ثمرات كارهای انجام شده تحت برنامه  ،VIIاما با برخي تفاوتهای مهم مطرح شده

است ،كهجدول  1به رئوس آن اشاره ميكند.
جدول  -1تغييرات صورت گرفته از برنامه  VIIتا برنامه كنوني ITS
ويژگي

پژوهش مهندسي تحت برنامه VII

برنامه  ITSبا تمرکز بر استقرار

فناوريهاي ارتباطي

فقط DSRC

انتخاب بهترين فناوري براي کاربرد منظور
شده ( DSRCبراي ايمني)

وسايل درون خودرو

تنها واحدهاي توليدي ( OEMتجهيزات
اصلي)

ايجاد فرصتهايي براي تجهيزات افزودني
2
به خودرو

خودروهاي مورد نظر

خودروهاي سبک

تمامي انواع خودروها

تعامل با ذينفعان

محدود

تعامل گسترده

تمرکز بينالمللي

محدود

تالشهاي مهم براي هماهنگسازي
بينالمللي

پيوستگي برنامه

برنامههاي پژوهشي با ارتباطات سست

پشتيباني ،هماهنگسازي و راهبري
نيرومند مشارکتي توسط وزارت حمل و
نقل آمريکا ()3USDT

تمرکز استقرار

محدود –
جهتگيريبهسوينمونهسازيوآزمونهاياثباتادعا

تمرکز قوي بر استقرار

1

proof-of-concept tests
Aftermarket
3
United States Department of Transportation
2
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همگام با توسعه فناوریها و كاربردهای مبتني بر  ،DSRCبرنامه

ITS

به تعدادی از پرسشهای كليدی در رابطه با

پيادهسازی و استقرار پاسخ خواهد داد:
 -آیا مزایای كوتاه مدت پيادهسازی كاربردهای

ITS

در بحث ایمني به اندازهای هستند كه از قوانين اداره

ایمني حمل و نقل بزرگراههای ملي ( )1NHTSAدر مورد الزام خودروهای سبك و یا سنگين به استفاده از
ابزارهای ایمني مبتني بر  DSRCپشتيباني كنند؟
 كدام كاربردهای غيرمرتبط با ایمني (كاربردهای مربوط به حركتافزایي2یا كاربردهای حوزه محيط زیست)ميتوانند مشوق پذیرش سریعتر سامانههای مبتني بر  DSRCیا فناوریهای ارتباطي دیگر باشند؟
 چه نوع و چه ميزان از زیرساختهای جادهای برای پشتيباني از كاربردهای ایمني و حركتافزایيمورد نيازهستند؟
نكته مهم این است كه برنامه

ITS

كارهای قبلي انجام شده بر روی استانداردها را با تمركز بر بلوغ و همسانسازی

بينالمللياستانداردها تداوم خواهد داد تا راه برای استقرار آنها هموار گردد .عالوه براین ،برنامه  ITSتمركز خود را
برای مالحظه تمامي فناوریهای ارتباطي مناسب به منظور پيادهسازی كاربردهایي غير از ایمني كه به تأخير پایين
نيازمند است (و به نظر مي رسد آن باشد) گسترش خواهد داد.شكل 1نمایي از ساختار و ارتباطات

ITS

را نشان

ميدهد.

1

National Highway Traffic Safety Administration
Mobility

2
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شکل  -1نمايي از ساختار و ارتباطات ITS

 .9شرح مختصري از فعاليتهاي انجام شده در دي ماه 1390
در این بخش عناوین فعاليتهای انجام شده تا كنون بصورت فهرستوار ذكر ميگردد .برخي از این موارد در
پيوستها با تشریح بيشتری مورد بحث قرارگرفته است.
 جستجو ،بررسي و خالصهسازی گزارشات مرتبط با نظام حاكميتي و مسائل مرتبط با نقشه راه كه مهمترینآن عبارت است از":ارزیابي محيطي وسيلهنقليه مرتبط :گزارش ميزگرد دولتي 20 ،ژوئن سال 30( 2011
خرداد "1)1390
 شناسایي كاربردهای جدید سيستم و كاربردهای در حال آزمایش .در این خصوص جستجوهایي درخصوص آزمایشات كاربردهایِ طراحي شده و همچنين معماری و یا كاربردهایِ پيشنهادی نو صورت

1Connected Vehicle Environment:Governance Roundtable Proceedings from June 20, 2011
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گرفته است كه خالصهای از این مستندات در گزارشهای آتي ارائه خواهد شد .كاربردهایي همانند
قطارهای خودرویي ،اعالم هشدار برای ماشين برفروب ،و  ...نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه در
گزارشهای آتي بصورت مشروحتر بدان پرداخته خواهد شد.
 شناسایي برنامههای شبيهسازی همانندكاربردهای

CVT

PARAMICS

و

FREESIM

كه توانایي شبيهسازی برخي از

را دارد .این نرمافزارها كمك مينمایند تا اثرات مثبت سيستم در شبكه حمل و نقل

شبيهسازی گردد .مطمئناً بدون كاربرد سيستم در حد وسيع ،امكان این برآوردها تنها با استفاده از شبيهسازی
ترافيكي قابل حصول است.
 جستجوی استانداردهای مرتبط با سيستم كه در بخش فني دارای كاربرد است. جستجوی كنفرانسها و رویدادهای بينالمللي .نمونههایي از آنها كنگره و نمایشگاه  ITSمسكو در فروردینماه سال  91است كه با مسئوالن این كنفرانس نيز تبادلنظرهای مربوطه صورت گرفته است .كنفرانس
جهاني  ITSدر سال  2012كه در اطریش و در سال  2013در توكيو برگزار خواهد شد.
 بررسي اخبار روز فناوری در جهاندر ادامه به بررسي مشروحتر برخي از این فعاليتها پرداخته خواهد شد.

.10ارزيابي محيطي فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي (گزارش ميزگرد دولتي)
عنوان سند :ارزیابي محيطي وسيله نقليه مرتبط :گزارش ميزگرد دولتي 20 ،ژوئن سال  30( 2011خرداد )1390
تاريخ انتشار سند 1 :آگوست  10( 2011مرداد )1390
صاحب سند :اداره تحقيق و فناوریهای نوین دپارتمان حمل و نقل ایاالت متحده
خالصه سند :این گزارش ،مستندی از بحثهای صورت گرفته در ميزگرد برگزار شده توسط  1ITS JPOاست .این
بحث بعنوان اولين گام در راستای ایجاد چارچوب دولتي برای «ارزیابي محيطي وسایل نقليه مرتبط »V2V/V2I
است .اهداف این مباحث عبارتند از:

)Intelligent Transportation Systems (ITS) Joint Program Office (JPO

1
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 جمع آوری اطالعات از متخصصين بر روی موضوع حاكميت و اینكه چگونه برای تمام صنایع مختلفتعریف شود،
 شناسایي رویكردهای متعدد در ارزیابي و ایجاد یك مدل یا ساختار حاكميتي، دریافت راهنمایي از متخصصين حاضر در ميزگرد و شاهدان بر روی تنظيم مراحل بعد. .1001نکات كليدي
 طراحي سيستم حاكميتي (مسئوليتها وروابط) درگير نمودن ذینفعان حریم خصوصي و امنيت اطالعات شناسایي ریسكها و چالشها .1002كاربردها در تحقيق
 تهيه استراتژیهای و نقشه راه تعيين ذینفعان و تهيه مدل ذینفعان .1003بر اساس اين مستند بايد به اين سؤاالت در پروژه  CVTپاسخ داده شود:
 متولي اصلي سيستم چه نهادی است؟ چه استانداردهای امنيتي در حال حاضر وجود دارد كه برای پشتيباني سيستم كاربردی است؟ ذینفعان این سيستم در ایران چه كساني هستند؟ ریسكهای بكارگيری این سيستم در ایران چيست؟ چگونه ميتوان از توان بخش خصوصي جهت توسعه سيستم بهره برد؟ چه منافعي ميتوان برای بخش خصوصي تعریف نمود؟ وظایف دولت ،استانداریها (وزارت كشور) ،پليس راهنمایي و رانندگي(نيروی انتظامي) ،وزارت راه وشهرسازی ،ادارات كل راه و شهرسازی استانها ،سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و نهایتاً سازمان
پایانهها و حمل و نقل استانها در نصب ،نگهداری و بهرهبرداری از سيستم چيست؟
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 چه مجموعههایي ميتوانند منجر به وتو (توقف) فعاليت پيادهسازی این سيستم گردند؟ .1004موارد حساس در حاكميت و درسهاي مهم از تجارب پيشين:
 تعدد ذینفعان حساس و مهم است. ساختار مسئوليت باید بالفاصله شكل بگيرد تا از تسلط عامل خاصي بر فرآیند جلوگيری شود. فناوری و سياستگذاری باید بصورت همزمان توسعه یابد .اگر استانداردهای فناوری بدون درنظرگيریمسایل حاكميتي تدوین شود آنگاه امكان شكلگيری ساختار حاكميتي سالم و قوی در آینده نخواهد بود.
 حاكميت باید هماهنگ با سياست شكل بگيرد و باید از جدایي آنها در دو خط سير مختلف جلوگيریشود .اتصال این دو موضوع در انتهای فرآیند بسيار سخت است.
 تصميمات بندرت تنها دارای زمينه فني هستند و در بيشتر موارد دارای گرایشات اجتماعي و اقتصادیهستند.
 "نقاط وتو" باید در ابتدای فرایند شناسایي شوند .به عبارت دیگر ذینفعاني كه توانایي بله یا نه گفتن رادارند ،باید به سرعت در پروژه درگير شوند .شناسایي اثرات ذینفعاني كه در پایين دست جلوی كاربرد
پروژه را ميگيرند ،مهم است.
 تمام روابط متقابل بين ذینفعان درگير بررسي گردد .این امر ميتواند از جریاناتي كه منجر به حذفهایغيرمنتظره در طول فرآیند ميگردد ،جلوگيری نماید.
 اطالعاتي كه باید جمعآوری و ذخيره شوند ،مشخص گردند .چه اطالعاتي باید ذخيره شود؟ چه مدت بایدذخيره شود؟ چگونه استفاده كننده یا عموم مطلع شوند؟ طراحي حریم خصوصي باید انجام شود .بطوكل
درك این موضوع مهم است كه با تمام اطالعات نباید برخوردی یكسان داشت.
 تداخل بين صاحب اطالعات و حاكميت شناخته شود. ساختار حاكميتي چه مجوزهایي برای منع دسترسي به اطالعات دارد. -بررسي اصل «انتها به انتها»

1

1

End to End
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 .1در یك شبكه باز همانند اینترنت تعداد نقاط كنترل كمي بر روی شبكه وجود دارد و اساس آن بر
سادگي و باز بودن است.
 .2اینترنت همواره محل دسترسي به اطالعات است و محل خوبي برای ایجاد نوآوری است و مسير
جمعآوری اطالعات و ایجاد ایدههای نو را فراهم مينماید و از این نظر مثبت است.
 .3استانداردها و دسترسي آزاد ميتوانند سودمند باشند ،اما همواره باید نسبت به مسایل امنيتي مراقب
بود.
 در ارزیابي ذینفعان دولتي باید نگاه افقي و عمودی را توأمان داشت .نگاه افقي به معني شناسایي روابط دریك سطح خاص است و نگاه عمودی به معنای شناسایي روابط بين سطوح مختلف دولت ،بطور مثال كدام
یك از ادارات محلي یا ایالتي كه مسئول بكارگيری سيستم هستند ،اثرگذاری بيشتری بر سيستم دولت
دارند.
 یكپارچهسازی ذینفعان با گذر از مرزها و ایجاد نگاه كالننگر برای پروژه الزم است. درگير كردن عموم و دادن اطالع به همه گروهها در طول فرآیند حاكميتي .1005فرآيند حاكميتي بايد داراي مشخصههاي ذيل باشد:
 مشاركت :چه كساني تحت تأثير سيستم هستند و نياز است تا بخشي از فرآیند تصميمگيری باشند. مسئوليت و جوابگویي :چگونه با اختالفها برخورد شود؟ نمایندگي :شناسایي انگيزهها و مشاركت ذینفعان شفافيت :شفافسازیِ اینكه چطور و چرا تصميمات باید گرفته شود. كارآیي :شناخت اثرات متقابل طرفين مشاركت انعطافپذیری :بر روی تصميماتي مقاومت و پایداری نشود تا منجر به حذف خالقيت گردد. .1006دو رويکرد در طراحي سيستم حاكميتي:
 رویكرد تكامل تدریجي و طبيعي :راهاندازی سيستم و حركت روبه جلو و یادگيری همزمان با اجرا .اینرویه منجر به اطمينان از شروع كار و رشد سيستم خواهد شد و یك رویكرد انفعالي خواهد بود.
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 رویكرد كالننگر :در فرآیند مهندسي سيستم نواحي ریسك شناسایي شده ،فرایندها و سياستهایي برایتعدیل آنها اتخاذ ميگردد ،تضمينها و كنترلها ایجاد ميشود و نقاط كنترلي1برای ردیابي موفقيتهای
نوآوریها ارائه ميگردد.
 .1007طرح ريزي حاكميتي:
یك طرح ریزی باید كل ساختار درگير را نشان دهد و مشخص نماید آنها چه كساني هستند؟ چه كساني را
نمایندگي ميكنند؟ محدودههای مورد عالقهشان چيست و روابطشان با سایر ذینفعان چيست؟
 ذینفعان :نشان دهد كه مركز شبكه كيست و ارتباط بين ذینفعان چيست؟ نقش دولت فدرال ،ایالتي و محلي نقش سازمانهای عمومي زیرگروههایي از متخصصين كه ميتوانند در ایجاد گروههای كاری چندگانه استفاده شوند. گروههایي از ذینفعان كه ميتوانند تركيب شوند و یك نماینده مشترك داشته باشند. شبكه بهرهبردار :هركس چه جنبه ویژهای از كار را بر عهده دارد؟ چه كسي مجوز تصميمگيری دارد؟ بودجهبندی و شيوه پرداخت عموم .1008ريسکها و چالشها:
 ادارات محلي و ایالتي نگران ميزان سرمایهگذاری الزم هستند .آیا آنها ميتوانند تجهيزات اضافي را كه اینفناوری مورد نياز دارد تأمين كنند؟
 شناسایي موضوعات منجر به برخورد و تنش .وسيله نفوذ قدرت چيست؟ مدل اروپایي منجر به افزایش رقابت شده است. سيستمهای بسيار نو منجر به كوتاهي چرخه عمر و از رده خارج شدن نسل قبل ميشوند. كاربردهای مرتبط با ایمني كمتر از كاربردهای مرتبط با جابجایي،در رابطه با حریم خصوصي دارای چالشهستند.
 فرآیند اخذ گواهي ميتواند منوط به فناوری و منجر به پيامدهای غيرمنتظره شود.1

Benchmarking
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 جمعآوری حجم باالیي از اطالعات منجر به ایجاد ریسك در پروژهها ميگردد .این امر منجر به پيچيدگيو مسائل مرتبط با حریم خصوصي ميگردد.
 رقابت انگيزهها :اگر هدف اصلي افزایش ایمني باشد ،ایجاد ساختار متمركز دولتي مهم است. ایجاد مسائل حقوقي و قضایي (بين مجموعههای فدرال ،ایالتي و محلي) .باید با ایجاد توافق ،حق وتومشخص شود.
 درك زودهنگام مسائل مرتبط با حریم خصوصي مهم است.شاید ایجاد یك كارگروه امنيت/حریمخصوصي برای بحث در خصوص این مسائل مناسب باشد.
 جریانات مرتبط با مدیریت اطالعات باید مشخص شود .حجم اطالعات جمعآوری شده  V2Iباال است ،اماكدام استاندارد مورد استفاده است،
 .11معرفي پروژه EVITA
پروژه EVITAتوسط اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه هفتم پژوهش و توسعه فناوری ،پشتيباني مالي ميشود.
هدف این پروژه طراحي ،تأیيد و نمونهسازی یك معماری برای شبكههای ارتباطي نصب شده بر روی
خودروهاست كه در آن اجزای مرتبط با ایمني و داده های حساس در هنگام انتقال به درون خودرو مورد محافظت
قرار گيرند .بنابراین پروژه

EVITA

مبنایي را برای بكارگيری امن تجهيزات الكترونيكي برپایه ارتباطات بين

خودرویي ایجاد ميكند .این پروژه با تمركز بر محافظت از شبكه ارتباطي درون خودروها ،مكمل سایر پروژههای
مرتبط با ایمني الكترونيكي ارتباطات خودروها محسوب ميشود .برنامه كاری این پروژه شامل مراحل زیر است:
 .1تحليل نيازمندیهای ایمني
 .2طراحي معماری ایمن برای تجهيزات مخابراتي درون خودروها
 .3پيادهسازی و اجرا
 .4نمایش نمونه اوليه
 .5انتشار یافتهها
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شركای این پروژه شركتهای  ،BMWیوروكام ،نيمه هادی فوجيتسو ،انستيتو تله كام،مایرا و چند شركت اروپایي
دیگر هستند .هزینه كل پروژه  6ميليون یورو بوده و در بازه زماني  2008تا  2011به مدت  42ماه به اجرا درآمده
است.
 .12معرفي پروژه C2R
پروژه COM2REACTدارای پتانسيل افزایش كارایي حمل و نقل جادهای و در نتيجه ارتقای ایمني و دستيابي به
سطوح باالتری از استاندارد و هماهنگي در سراسر اروپاست .این پتانسيلها كه در سياستهای تشریح شده در
چارچوب ششمين برنامه كاری اتحادیه اروپا به چشم ميخورد ،عبارتند از:


كاهش سوانح ترافيكي



ارتقای كارایي حمل و نقل



اثربخشي در گستره قاره اروپا

سامانه

COM2REACT

دارای توان بالقوه اجرا در سراسر اروپاست .امروزه سامانههای مدیریت ترافيك ،بيشتر در

نواحي محدود شهری عمل ميكنند .سامانه  COM2REACTميتواند تمامي جادهها و مناطق را تحت پوشش قرار
داده و در نتيجه خدماتي مناسب به خودروهایي ارائه كند كه مسافتهای دوردست را ميپيمایند.
 .1221معرفي مختصر پروژه
كنترل مؤثر ترافيك در مقياس بزرگ بطوری كه هر دو مقوله كارایي و ایمني را پاسخگو باشد ،نياز به سامانهای دارد
كه سه سطح كنترل را در یك ساختار سلسله مراتبي دربرگيرد:
-

كنترل سطح پایين كه درون هر خودرو انجام مي شود.

-

كنترل سطح مياني كه توسط یك زیرمركز محلي بر روی تعداد محدودی از گرهها و اتصاالت در شبكه
جادهای اعمال ميشود.

-

كنترل سطح باال بر روی كل مناطق شهری كه توسط یك مركز كنترل منطقهای ()1RCCبه صورت كنترل

راهبردی اعمال ميشود.
1

Regional Control Center
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پروژه

COM2REACT

خودرویي)(V2V

یك سامانه مشاركتي چند سطحي و مقياسپذیر ایجاد ميكند كه دربرگيرنده ارتباطات بين

و ارتباطات ميان خودروها و مركز كنترل

)(V2C

است .این ارتباطات موجب تسهيل جریان

اطالعات مورد نياز در بين خودروهای در حال حركت خواهد گردید و در نتيجه كارایي حمل و نقل جادهای و
ایمني آمد و شد را در جادههای شهری ،بين شهری و روستایي افزایش ميدهد.
ویژگي كليدی  ،COM2REACTیك زیرمركز مجازی كنترل ترافيك است كه گروهي از خودروهای متحرك نزدیك
به هم را كنترل ميكند .این زیرمركز مجازی از طریق ارتباطات بين خودرویي به صورت محلي عمل ميكند و
دادههای گردآوری شده توسط خودرو را پردازش كرده و بسرعت دستورالعملهایي مرتبط با وضعيت مكاني
ترافيك و ایمني صادر ميكند .همچنين از طریق ارتباطات بين خودرو و زیرساختهای كنار جادهای ،دادههای
گزینشي را به مركز كنترل منطقهای فرستاده و در مقابل ،دستورالعملهایي برای توزیع ميان خودروها دریافت
ميكند .نقش زیرمركز مجازی به یكي از خودروهای گروه بر طبق قواعد معين سپرده ميشود بدون اینكه صاحب
خودرو از آن اطالع داشته باشد.پروژه توسط كنسرسيومي از شركتهای موتوروال ،آرتيس ،ترانسور ،تي یو ام،
آرمينس و چندین شركت دیگر هدایت ميشود.
 .13معرفي پروژه DRIVE C2X
این پروژه با شعار "شتاببخشي به رفت و آمد مشاركتي" با بودجهای معادل  1829ميليون یورو و  32سازمان
همكار و  10سازمان حامي تحت هدایت شركت دایملر
)(C2C

AG

و ارتباطات بين خودروها و زیرساختهای جادهای

اجرا ميشود .این پروژه بر ارتباطات بين خودرویي

)(C2I

تمركز دارد .اجزای اصلي معماری این سامانه

عبارت است از:
-

خودروی سازگار با  :DRIVE C2Xاین خودرو با سختافزار ارتباطات رادیویي مطابق با استاندارد
802.11p

و

UMTS

IEEE

برای تبادل دادهها با سایر وسایل نقليه یا با زیرساخت كنار جادهای تجهيز شده است.

پروتكل مورد استفاده امكان تبادل سریع و كارآمد پيام بين خودروها را فراهم ميكند .این سيستم به شبكه
نصب شده در خودرو ) (CAN busمتصل ميشود تا امكان تبادل داده بين خودروها فراهم شود .خودروهای
مزبور همچنين دارای ارتباط اینترنتي بيسيم جهت ارسال اطالعات به تجهيزات مركزی هستند.
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-

زیرساخت كنار جادهای :این زیرساخت ميتواند شامل عالئم یا چراغهای راهنمایي متغير باشد .این
تجهيزات بطور كامل با شبكه ارتباطات Ad Hocیكپارچه گردیده است تا امكان ارسال اطالعات یا عمل به
عنوان ایستگاه رله را داشته باشد .عالوه بر این ،برای برقراری ارتباط با تجهيزات مركزی ميتواند به
اینترنت نيز متصل شود.

-

تجهيزات مركزی :این تجهيزات ميتواند شامل یك مركز مدیریت ترافيك برای كنترل زیرساختهای كنار
جاده ای ،یك مركز مدیریت ناوگان حمل و نقل و مانند آن باشد .ارتباطات دو جانبه بين این تجهيزات و
خودروها و زیرساختهای كنار جادهای برقرار خواهد بود .به ترتيب استانداردهای ارتباطي و انواع ارتباط
 C2Cو  C2Iرا در پروژه  DRIVE C2Xنشان ميدهند.

شکل  -2استانداردهاي ارتباطي در پروژه DRIVE C2X

برای بررسي تأثيرات رانندگي مشاركتي و طراحي معماری مناسب ،این پروژه بر آزمونهای عملياتي ميداني و
بررسي عمكردها و سيستمهای  ICTتكيه دارد.
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شکل  -3انواع ارتباط  C2Cو  C2Iدر معماري پروژه DRIVE C2X

