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سطح دسترسی :مطالعه ،تكثير و استفاده از مندرجات اين رويه فقط براي گيرندگان آن آزاد است.
استفاده سايرين منوط به اخذ مجوز با ذكر نوع استفاده از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران میباشد.
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تهيه نسخه اوليه

گروه پايش فناوري

جهاددانشگاهی صنعتی شريف

نشانی كارفرما :سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران :تهران خيابان ولی عصر(عج) ،نبش جام جم،
ساختمان شماره 2
نشانی مجري :تهران ،خيابان آزادي ،ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شريف ،خيابان شهيد قاسمی ،پالك
 ،71مجتمع جهاد دانشگاهی صنعتی شريف ،تلفن ،66024544 :نمابر66012497 :
تلفن و نمابر دفتر مديريت پروژه در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شريف66024624 :
نشانی الكترونيكی (رايانامه) it@jdsharif.ac.ir :و CVT@jdsharif.ac.ir
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-1
وزارت حملو نقل امريکا طرح جديدي را در زمينه اولويتها و تحقيقات  ITSدر نيمه دوم دهه حاضر
منتشر كرده است .طرح راهبردي جديد  ITSبراي سالهاي  2015الی  ، 2019جهتگيري و اهداف برنامه
 ITSاين وزارتخانه را مشخص میكند و چارچوبی را فراهم میسازد كه به منظور تحقق اهداف مورد نظر،
اداره برنامههاي مشترک حملونقل هوشمند ( )ITS JPOو ساير ادارات اين وزارتخانه بايستی تحقيقات،
توسعه و فعاليتهاي خود را بر مبناي آن اجرا نمايند.
چارچوب طرح راهبردي  ،ITSبراساس دو اولويت كليدي برنامه  ،ITSيعنی تحقق پيادهسازي ارتباطات
خودرويی و خودكارسازي پيشرفته ،تنظيم شده است.
 تحقق پيادهسازي ارتباطات خودرويي :اين قسمت بر مبناي پيشرفت قابل توجهی میباشد كه
در سالهاي اخير در زمينه طراحی ،آزمون و برنامهريزي براي پيادهسازي ارتباطات خودرويی
(يا خودروهاي مرتبط) در سطح ملی صورت گرفته است.
 خودكارسازي پيشرفته :اين قسمت از طرح راهبردي ،برنامه  ITSرا در حوزه تحقيقات،
توسعه و پذيرش فناوريهاي حوزه خودكارسازي كه ظهور می يابند ،شکل میدهد.
اولويتها ،منعکسكننده بازخورد و نظرات ذينفعان در مورد نياز برنامه  ITSاست كه نهتنها براي هدايت
تحقيقات ،بلکه جهت كمک به استقرار و پيادهسازي فناوريهاي خاص مرتبط با فناوري ارتباطات خودرويی
و خودكارسازي دريافت شدهاند.

-2
در حالی كه اولويتها و زمينههاي برنامه ،جهتگيري كلی و ساختار طرح راهبردي  ITSرا نشان میدهد،
برنامههاي منفرد ،سيستمهاي جديدي را معرفی میكنند كه اهداف  USDOTو انجمن  ITSرا بهطور
گسترده بهپيش میرانند .برنامه راهبردي  ITSبهمنظور تأمين ساختار مورد نياز براي تحقيقات ،توسعه و
پذيرش فناوريهاي  ITSبه  6دسته تقسيم شدهاست .اين دستهها عبارتند از:
 خودروهاي مرتبط :عمدتاً بر پذيرش و استقرار نهايی سامانه تمركز دارد.

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

صفحه  4از 12

مروري بر برنامه راهبردي  ITSوزارت حملو نقل امريکا
براي سالهاي  2015تا 2019

JD CVT Technology
Monitoring- US ITS
Strategic Plan 2015-2019
Report r2_531

(3).docx

 خودكارسازي :بر موضوعات مرتبط با سامانههاي خودكار "جاده -خودرو" تمركز دارد و فناوري
هاي مرتبطی كه مقداري از كنترل خودرو را از راننده گرفته و به خودرو منتقل میكند.
 قابليتهاي نوظهور :بر نسلهاي آينده سامانههاي حملونقل متمركز است.
 دادههاي سازمانی :اين قسمت ادامه دهنده تالشهاي جاري براي دريافت دادههاي عملياتی از
حسگرهاي ثابت ،تجهيزات سيار و خودروهاي مرتبط بوده و به فعاليتهاي تحقيقاتی بسط میيابد كه
شامل توسعه مکانيزمهايی براي نگهداري ،اشتراک ،تحليل ،انتقال و بهكارگيري اين دادهها براي
ارتقاي ايمنی و روانسازي ترافيک در تمامی شکلهاي سفر است.
 قابليت تبادل اطالعات :بر چگونگی تضمين اتصال مؤثر بين تجهيزات و سامانهها متمركز است.
 تسريع در پيادهسازي :كار را با همکاري چندين نهاد ديگر در زيرمجموعه وزارت حملو نقل
آمريکا ،از مرحله پذيرش تا پيادهسازي در مقياس وسيعتر به پيش میبرد.
طرح راهبردي  ITSبا دريافت نظرات ذينفعان برجسته در تمامی بخشهاي مرتبط ،در داخل و خارج از
وزارت حملو نقل آمريکا تدوين شده است .همکاري نزديک با تمامی حالتهاي حملونقل زمينی
(بزرگراهی ،ريلی ،جادهاي ،حاملهاي موتوري) و ساير نهادهاي داخلی  USDOTمانند اداره ايمنی
ترافيک بزرگراههاي آمريکا ( )NHTSAبه جهتگيري اين برنامه كمک كردهاست.
تصوير زير بيانگر تعداد پاسخهاي ذينفعان است كه پنج حوزه اول برنامه را از ديدگاه آنها تعيين می-
كند.
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خودروهای مرتبط

شکل  :1اولويتدهی طبقهبندي برنامه از ديدگاه ذينفعان

-3
 USDOTدرنظر دارد كه بيشترين تمركز برنامه خودروهاي مرتبط بر پذيرش اين فناوري و استقرار
نهايی اين سامانه باشد .ساير پيشرفتها در زمينه تحقيقات و آزمون فناوري ارتباطات خودرويی نيز از قلم
نخواهد افتاد .در واقع ،با پيشرفت فناوري ارتباطات خودرويی كاربردهاي افزوده شده ،كاربردهاي جديد و
پيشرفتهاي فناورانه در اين برنامه بررسی خواهد شد تا پاسخگويی به نيازهاي كاربران و مسائل فنی باشد
كه در استقرارهايی با ابعاد كوچکتر ايجاد شده و درطول كار در برنامه  ITSگزارش شدهاند.
با انتقال توجهات بسيار به برنامه خودروهاي مرتبط از فاز تحقيقاتی به بررسیهاي بيشتر در فازهاي
پذيرش و استقرار ،افزايش تمركز بر بستر آزمون و پايلوتهاي آن جزئی طبيعی از فعاليتهاي آينده خواهد
بود .در همين زمان كه سناريوهاي استقرار و مدلهاي كسبوكاري بهطور كاملتري در فضاي دنياي واقعی
مورد آزمايش قرار میگيرند ،سياستگذاري و پاسخگويی به مسائل سازمانی نيز انجام خواهد شد .همچنان
كه برنامه خودروهاي مرتبط به يک واقعيت تبديل میشود ،پشتيبانی و راهنمايی فنی ،ايجاد ظرفيتهاي
تخصصی و نيازمندي به صدور گواهينامه كماكان اجزاي مهم برنامه خواهند بود .تکامل و هماهنگسازي
استانداردهاي سامانههاي خودروهاي مرتبط نيز هم اينک در حال انجام است و با گسترش رويکردهاي
پيادهسازي صنعتی  ،نقش رو به گسترشی را ايفا میكنند.
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تحقيق ،توسعه و پذيرش نهايی فناوري ارتباطات خودرويی مبتنی بر دو بخش فعاليت در USDOT

خواهد بود كه دربرگيرنده طرحهاي  NHSTAدر زمينه ارائه طرحنامهاي در سال  2016براي پيامهاي ايمنی
 V2Vمیباشد .دو نوع اوليه فناوريهاي ارتباطاتی كه محرک فناوري ارتباطات خودرويی است عبارتند از:
 ارتباطات  V2Vمبتنی بر فناوري :DSRCاينجا حوزهاي است كه  NHSTAدر حال ادامه
تالشهايش براي فرآيند قانونگذاري است .در سوم فوريه  2014ميالدي NHSTA ،اعالم كرد
كه براي برقراري ارتباطات  V2Vدر خودروهاي سبک قدمهاي اوليه را برداشته است.
تجهيزات مبتنی بر  DSRCدرون خودروها احتماالٌ توسط  USDOTقانونگذاري میشوند و به
همين دليل اين حوزه دربردارنده مجموعهاي از تحقيقات ،توسعه و سؤاالت مرتبط با پذيرش
فناوري براي  USDOTاست.
 ساير فناوريهاي مربوط به ارتباطات خودرويی و ارتباطاتی كه خواه از طريق  DSRCو خواه
از طريق ساير شبکهها مانند شبکههاي سلولی ،Wi-fi ،يا ماهواره كار میكنند .اگرچه USDOT

در حال بررسی قوانين مربوط به ساير فناوريهاي ارتباطی نيست ،اما آنها تا حد زيادي
بخشی از تحقيقات و توسعه كلی هستند .برنامه  ITSاين موضوع را بررسی میكند كه چگونه
فناوريها و واسطهاي ارتباطی مختلف میتوانند با فضاي پيشبينی شده خودروهاي مرتبط
شامل كاربردها و پيامهاي ايمنی و ساير انواع كاربردها و پيامها تعامل و همکاري كنند.
مزاياي بالقوه برنامه خودروهاي مرتبط عبارتند از:
 افزايش ايمنی ،روانسازي ترافيک ،كارايی سيستم ،دسترسی به منابع براي اقشار محروم ،كاهشتأثيرات منفی زيستمحيطی مانند آاليندگی خودروها ،كاستن نيازها به توسعه فيزيکی و در نتيجه
كاهش آلودگی صوتی
-

كاهش تأثيرات نامطلوب حملو نقل بر محيطزيست و جامعه

 افزايش فرصتها در مشاركت با گروههاي غيردولتی مانند صنايع خصوصی و دانشگاهها ايجاد دسترسی به دادههاي بالدرنگ دنياي واقعی براي كمک به برنامهريزي و عمليات در سامانه-هاي حملو نقل
 -ارائه فضاهاي خودروهاي مرتبط كه با فضاهاي دنياي واقعی امروز متناسب است.
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 كاهش تلفات ناشی از حوادث از طريق كاربردهاي مرتبط با آبو هوا ،ايمنی ،زيرساخت و سايركاربردها

 -4سؤاالت تحقيقاتي
سؤاالت تحقيقاتی محدوده وسعت هر برنامه را مشخص میكند .اين سؤاالت همزمان با ايجاد فعاليت-
هاي كاري توسط  ITS JPOتعاريف برنامه را مشخص میكنند و همچنين باعث جهتدهی به جزئيات
برنامه (زيربرنامهها) میشود .اين سؤاالت بر اساس هر مرحله از چرخه حيات فناوري طبقهبندي شدهاند:

تحقيقات
چه بهرهبرداری در مورد چرخه حیات از سامانههای ارتباطات خودرویی میشود؟
هزینهها و منافع تخمین زده شده سامانههای ارتباطات خودرویی چقدر است؟
چگونه نیازمندیها و قابلیتهای سامانههای ارتباطات خودرویی با سامانههای  ITSبهجا مانده یکپارچه میشود؟
چگونه به مسائل امنیتی مرتبط با ارتباطات  V2Vو  V2Iپرداخته میشود؟
مدلهای کسب و کاری ماندگار برای استقرار سامانههای ارتباطات خودرویی در مقیاس وسیع چیست؟
اجزای مورد نیاز برای یک ارزیابی کامل آسیبپذیری/ریسک از محیط ارتباطات خودرویی چیست؟
چگونه پیادهسازی سامانههای ارتباطات خودرویی باعث قادرسازی در مبحث جدید خودکارسازی میشوند؟

توسعه
آیا سامانه امنیتی به طور فنی و سازمانی برای پشتیبانی از آزمایشات پایلوت و اسقرارعملیاتی پاسخگو است؟
نتایج حاصل از نمونههای اولیه و آزمون سامانههای امنیتی( )SCMSچیست؟
چگونه مجموعه کاربردهای ارتباطات خودرویی با سامانههای مبتنی بر خودرو یکپارچه میشود؟
چگونه سامانههای ارتباطات خودرویی قابلیت قرارگیری در سایر سامانههای کنارجادهای و فناوریها را دارد؟
چونه میتوان حواسپرتی راننده را به حداقل رسانید در حالیکه پاسخگویی اپراتورها را به حداکثر رساند؟
ساختارهای داخل سازمانی در سامانههای امنیتی ( )SCMSکه بهترین گزینهها برای استقرار است ،چیست؟
چگونه خودروهای تجاری از فضای ارتباطات خودرویی استفاده میکنند و چگونه میتوانند جزء اولین پذیرندگان این فناوری باشند؟
چگونه نهادهای محلی و ایالتی باید کاربردها ،فناوریها و دادههای خودروهای مرتبط را تحت کنترل خود درآورند؟ و از آن بهطور کارامد و
کافی برای نائل شدن به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و سایر اهداف کمک بگیرند؟
چه میزان نرخ نفوذ فناوری مورد نیاز است تا بتوان مزایای استقرار سامانههای ارتباطات خودرویی را تشخیص داد؟

پذيرش (به كارگيري) فناوري
چگونه عملکرد نهادهای محلی و ایالتی در استقرار فضای فناوری ارتباطات خودرویی پشتیبانی میشود؟ و چگونه میتوان سامانههای
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ارتباطات خودرویی را به مراجع قضایی فعلی و عملیات مرتبط با آنها متصل ساخت؟
چگونه عملکرد آژانسهای ترانزیتی در استقرار سامانههای ارتباطات خودرویی پشتیبانی میشود؟
آیا دستگاههای شخصی کاربران در ارائه نهایی محصوالت فناوری ارتباطات خودرویی گنجانده میشوند؟
چگونه حفاظت از حریم شخصی استقرار مییابد؟
چگونه خدمات حملو نقلی و فناوریها ،دادهها و کاربردهای خودروهای مرتبط با سایر بخشهای اقتصادی (انرژی ،مخابرات ،محاسبات،
ایمنی عمومی ،خدمات عمومی ،حملو نقل عمومی ،لجستیک ،صنعت ،خدمات درمانی ،خردهفروشی و )...مرز مشترک پیدا میکنند؟ و
چگونه میتوان از همه آنها با هم برای منفعت رسانی به یک حوزه قانونی و حل چالشها و مسائل حیاتی آن کمک گرفت؟
چه کسانی ذینفعان/شرکای اصلی در بخشهای عمومی و خصوصی برای توسعه راهبردها و بهترین تجارب هستند که میتوانند خودروهای
مرتبط  ،دادهها ،فناوریها و کاربردهای مرتبط با آنها را مورد استفاده قرار داده و جدیدترین فناوریها و تجارب را در زمینه این فناوری به-
جلو برانند؟
کجا و چگونه آموزش در زمینه این فناوری قابل دسترس است و آیا مهارتها و اطالعاتی که بهطور گسترده در این زمینه منتشر شده است،
کافی است؟
چگونه اولین بهکارگیرندگان فناوری (شرکت کنندگان در پایلوت) ،در انتقال فناوری و آموزش در تسهیل پذیرش و استقرار فناوری به سایرین
مشارکت میکنند؟
آیا افسران ایمنی عمومی و پرسنل خدمات اورژانسی در طرحهای آموزش/پذیرش فناوری ارتباطات خودرویی گنجانده شدهاند؟
چگونه دادههای خودروهای مرتبط – به همراه سایر دادههای بخش حملو نقل -به منظور ایجاد روشهای نوآورانه برای تجسم بصری
( )visualizationبالدرنگ بهکار میروند تا ازپشتیبانی تصمیم توسط نهادهای عمومی و مسافران خودروهای مرتبط پشتیبانی کنند؟
چه موانع سازمانی ممکن است از دسترسی به دادههای خودروهای مرتبط و /یا یکپارچگی آنها با سایر منابع دادهای که باعث برآورده شدن
نیازهای تحرکپذیری و حملو نقلی در مناطق شهری میشود ،جلوگیری کند؟
چگونه نهادهای برنامهریز از توان بالقوه فضاهای ارتباطات خودرویی بهرهبرداری میکنند وکاربردهای حملونقل هوشمند را در فرآیند
برنامهریزی سنتی برای حملونقل پشتیبانی میکنند؟
چگونه برنامهریزی ،پایلوت ،پیادهسازی و اثبات شواهد مزایای فناوری ،نیازمندی به یک سرمایهگذاری نهایی در استقرار ملی فناوری
ارتباطات خودرویی را نشان می دهد؟
چگونه عدالت اجتماعی توسط فناوری ارتباطات خودرویی تحت تأثیر قرار میگیرد؟
چگونه باید انتخابهایی با توجه به استقرار صورت گیرد و آیا راهنمایی برای انتخاب مناطق با اولویتتر برای استقرار وجود دارد؟
چه حمایتهای مالی باید برای استقرار ،عملیات و تعمیر و نگهداری در این بخش مورد استفاده قرار گیرد؟
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میتوان گفت اهداف راهبردي  ITSبراي سالهاي  2015تا  2019در زمينه خودروهاي مرتبط به
صورت زير طبقهبندي میشود:
 يکپارچگی نيازمنديهاي سامانه خودروهاي مرتبط با سامانههاي  ITSموجود (تحقيقات)

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
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 گردآوري مزايا ،هزينهها و اطالعات مربوط به دروس آموختهشده از پيادهسازي كاربردهاي
اولويتدار خودروهاي مرتبط (توسعه)
 پشتيبانی از عمليات نهادهاي ايالتی ،محلی و ترانزيتی در زمينه استقرار محيط ارتباطات
خودرويی (پذيرش)
در انتها جدول مراحل انجام اين برنامه راهبردي در بخش خودروهاي مرتبط قابل مشاهده میباشد.

 یکپارچهسازی نیازمندیهای سیستم ارتباطات خودرویی باسیستمهای  ITSموجود (تحقیقات)
 گردآوری مزایا ،هزینهها و دروس آموختهشده از پیادهسازیکاربردهای دارای اولویت ارتباطات خودرویی (توسعه)
 پشتیبانی از عملکرد نهادهای محلی ،ایالتی و ترانزیتی دراستقرار فضای ارتباطات خودرویی (بکارگیری)
 تعیین عناصر اصلی و معیارهای کارایی برای خودکارسازی(تحقیقات)
 آزمون مؤلفههای خودکارسازی در کاربردهای ارتباطات خودروییو سایر موقعیتهای آزمون (توسعه)
 تعیین نقش دولت فدرال در تسهیل و ترغیب استقرارسیستمهای خودکار (بهکارگیری)
 ایجاد راههایی برای استفاده از فناوریهای جدید و ابزارهایپشتیبانی تصمیم برای نیازمندیهای بالدرنگ و رسیدن به اهداف
بلند مدت سیاستگذاری عمومی(تحقیقات)
 یکپارچهسازی ویژگیهای عملیاتی فناوریهای جدید با فناوریارتباطات خودرویی و سیستم ها و کاربردهای موجود (توسعه)
 یکپارچه سازی مجموعه دادههای جدید با سایر سیستمهایمدیریت دادهها (تحقیقات)
 تعیین یک مدل برای مدیریت و مالکیت دادهها (توسعه) ایجاد روابط کسب و کاری جدید مابین بخشهای عمومی وخصوصی بهمنظور تضمین پشتیبانی از محرمانگی دادهها
(بهکارگیری)
 توسعه و نگهداری یک معماری  ITSملی که پاسخگوینیازمندیهای ملی تعاملپذیری در عین حداکثر انعطافپذیری
است( .توسعه)
 توسعه و نگهداری لیستی از واسطهای کاربری برایاستانداردسازی و پشتیبانی از تالشهایی که در راستای توسعه
استانداردها انجام میشود....
 هماهنگ سازی بینالمللی استانداردها و معماریها درراستای منافع عمومی (بهکارگیری)
تسهیل دسترسپذیری روندها و فرآیندهای آزمون و اعطایگواهینامه جهت تضمین تعاملپذیری و انطباق قوانین (بهکارگیری)
 تعیین اهداف و مکانیزمهای ارتباطی و همکاری برای ترغیبسرمایهگذاری بخش عمومی و خصوصی (تحقیقات)
 توسعه ابزارهای تحلیلگر سود -هزینه که به استقراردهندگاناین امکان را میدهد که مزایای عملیاتی و مالی فناوریها و
سیستمهای جدید را بشناسند( .توسعه)
 استقرار ابزارهایی که پایگاه کاربریهای جدید را پشتیبانیکنند( .که در گذشته تعامل کمتری داشتهاند) (بهکارگیری)

:منبع
USDOT ITS strategicplan 2015-2019

