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چکیده
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز جوامع به بهره گیری از فناوری هاای ناو
دستیابی به شهرهای هوشمند ،استفاده از ابزارهای نو
کی از ا

ارتباطااتی بارای تحقا و

به عنوان امری ضروری مطرح گرد د .ونت به عناوان

ابزارها ،با هدف ارتقای وضعیت حمل و نقل به عنوان کی از نیازهای مهم شهری مطرح گرد اد

که با هدف انتشار اطالعات ترافیکی و شرا ط شهری و جاده ای بارای کنتارو و بهباود وضاعیت ترافیا

باا

قابلیت پیدا کردن خودروهای متحرک مستقل ا جاد گرد اد .رو کارد اساتفاده از ونات بارای بهباود کیفیات
رانندگی در زمینه زمان ،مسافت و ا منی استفاده میشود.بدون ش

و ژگیها و قابلیتهای شبکهای ،کای از

پارامترهای مهم خودروهای آ نده هستند .به طور حتم روزانه در مکان های بسیار ز اادی در معاابر شاهری و
جاده ای حوادثی رخ می دهد که بسیاری از آنها نیز باعث بروز ترافی

و تراکم می شوند ،ا

موضوع ا منی

راننده و سرنشینان را به مخاطره میاندازد.شبکههای موردی هوشمند بای خاودرو ی نیاز ،باه عناوان مبناای
سیستم های حمل و نقل هوشمند مطرح شده و با هدف تامی ا منی ،آسا ش و کاربری تجااری ،باه تباادو و
انتشار دادههای ضروری میپردازد .برد کوتاه و سرعت ز اد از قابلیتهای ذاتی شبکه هوشامند باوده و باا دو
مشکل انتشار وسیع و مشکل قطع ارتباط شبکه به چالش کشیده میشود .با توجه باه ماوارد ادشاده ،در ا ا
مقاله به نقش  Vanetو تبیی جا گاه آن در حوزه حمل و نقل شهری می پرداز م.

 -1دانشجوی دکترای مهندسی مکانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 -2مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی فردوس و کارشناس ارشد مد ر ت دانشگاه آزاد نیشابور

واژههای كلیدی :رشد هوشمند ،شهر هوشمند ،حمل و نقل هوشمند ،شبکههای خودرو ی.

 -1مقدمه
به موازات پیشرفت ارتباطات و تکنولوژی ،کیفیت زندگی شهری متحوو شاده اسات .راساتای ا ا
تحوو هم به سوی رشد و تعالی همه جانبه ی جوامع انسانی و توسعه جمعیت شهری است؛ به همی سبب،
آشنا ی و درک کامل ملزومات و نیازهای جوامع انسانی از اقدامات ضروری به شمار می رود.
همزمان با توسعه جمعیت شهری ،دغدغه ها ی همچون توسعه ی بدون تامل و فارغ از برنامه ر زی،
مد ران شهری را در گیر می کند؛ ا

چنی توسعه شهری ،افزا ش چند پارگی مناط طبیعی و تراکم کام و

همچنی هز نه های باالی ارتباطات پیش رو را در پی دارد .بنا به دال ل ااد شاده ،ا ادهی رشاد و توساعه
هوشمند در قباو رشد پراکنده مطرح گرد د .رشد هوشمند با مز ت هاا ی همچاون ارتقاای کاارا ی محایط
شهری در حیطه مصرف انرژی و کاهش نقل و انتقاالت به علت دسترسی مطلاو

شاهروندان باه خادمات

مورد تاکید است (حسی زاده و صفری.)101: 1931 ،
بد هی است با رشد جمعیت ،توسعه شهری امری اجتنا

ناپذ ر است .اما همانطور که گفته شاد باه

طور کلی رشد و توسعه شهری ،در معرض بحران های ناگوار است .فقدان خدمات شهری ،نزوو ز ربناهای
موجود ،فقدان دسترسی به سرپناه و اتالف سرما ه های طبیعی و بشری ،از جمله بحران های مربوط به ا ا
موضوع هستند( ضرابی)13 : 1933 ،؛ لذا شهر هوشمند به عناوان راه حال مطارح گرد اد .اماروزه فنااوری
اطالعات به عنوان اصل تحوو در دنیای امروز مطرح می شاود.ا
الکترونی  ،بانکداری الکترونی  ،شهر الکترونی

تحاوالت واژه هاا ی همچاون تجاارت

و همچنی دولت الکترونی

را باه هماراه داشاته اسات (

فتحیان و مهدوی .)010 : 1931
شهر هوشمند به شهری گفته می شود که داری شش مولفهی اصلی از جمله اقتصاد هوشمند ،حمال
و نقل هوشمند ،محیط هوشمند ،شهروند هوشمند ،زندگی هوشمند و در نها ات ماد ر ت هوشامند باشاد
(جیفینگر 1و همکاران.)1003 ،
هدف از ا جاد شهر هوشمند شهرها ی است که مجهز به آخار

فنااوری هاای هوشامند باشاند و

مد ر ت در آن ها بر اساس سیستم های خالق باشد .در شهرهای هوشمند ،فناوری های هوشمند بر پا ه ی
سازمانها و ارتباطات د جیتالی جا گز

مراجعات و رفت و آمد به ادارات مختلف شده و رفاع نیااز هاا و

خدمت رسانی به شهروندان را به عهده دارند .همچنی با ا جاد شهر هوشمند ،مردم نیازی به سفر دا م بای

Giffinger. 1

محل کار و زندگی ندارند .در نتیجه در کاهش هز نه ها به علت سافرهای مکارر ،آلاودگی هاوا و ترافیا ،
همچنی هز نه ها ی که به علت تصادفات تحمیل می شود ،اثر مطلوبی می گذارد (بهزادفر.)10 : 1931 ،
با توجه به اهمیت حمل و نقل هوشمند به عنوان کی از معیار هاای شاهر هوشامند ،در ا ا مقالاه
سعی شده است تا به تحلیل شبکه های موردی بی خودرو ی 1به عنوان مبنای سیساتم هاای حمال و نقال
هوشمند 1و نیز به واکاوی کاربردهای آن پرداخته شود.
-2روش تحقیق
در ا

پژوهش به مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم حمل و نقال هوشامند و شابکه هاای هوشامند

موردی بی خودرو ی پرداخته شده است .با توجه به ا

مطلب ،رو کرد حاکم بار ا ا تحقیا کااربردی،

روش توصیفی –تحلیلی است که مبتنی بر روش های عمومی توصیف اطالعات است .با توجه به زمینه های
طرح شده ،گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای  -اسنادی بوده است.
-3جایگاه حمل و نقل هوشمند
با توجه به معیارهای شهر هوشمند (نمودار  )1و اهمیت بخاش حمال و نقال هوشامند در جواماع
شهری که اساس زندگی نو

شهری و نیازهای جابجا ی انسان را تشاکیل مای دهاد ،جا گااه ا ا عنصار

هوشمند از دو جنبه تبیی می گردد .نقش حمل و نقل در تاثیرات ز ست محیطی از نظر آال ناده هاای هاوا،
آلودگی صوتی و استفاده موثرتر از منابع در ز رساخت ها باه علات ماد ر ت ساوخت قابال توجاه اسات.
همچنی از د دگاه د گر ،می توان به نقش حمل و نقل در ا جاد مشاغل شهری اشاره نمود ( ازدان پنااهی و
ملکی.)0 : 1930،
رشته های مختلف فناوری های مدرن در حمل و نقل هوشمند به کار گرفته می شاوند .باه عباارت
د گر ،ابزارهای جد د برای اداره شبکه حمال و نقال ،باا اساتفاده از جماعآوری ،پاردازش و عرضاه دقیا
اطالعات به کاربر ،در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر و هماهنگی مناسب تر کم

میکنند .کی از زمینه هاای

کاربردی تکنولوژی سیستم هوشمند حمل و نقل در زمان وقوع سوانح که از مهم تر

علل مرگ و میار در

جهان به شمار میرود ،می باشد .به عبارت د گر ،بهره گیری از تکنولوژی حمل و نقل هوشامند در جهات
کاهش آسیب ها ی مانند خسارات جانی ،پیامد های مالی ،روحی و روانی امری ضاروری تلقای مای گاردد
(رو انیان و همکاران.)1 :1933 ،

(VANET) Vehicular ad-hoc network .1
(ITS) Intelligent Transport System .2
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- 3-1تاریخچه حمل و نقل هوشمند

آغاز دوره ی تحقیقات در زمینهی حمل و نقل هوشمند در دهه ی  1310و  1330بود .پس از آن ،با
شروع دورهی پیشرفت و توسعه ی سیستم حمل و نقل هوشمند ،تحقیقات و نظر ات جد دی بروز نماود.
به نحوی که پروژه ی ( )Road Automobile Communications Systemکه اسااس سیساتم حمال و نقال
امروزی را تشکیل می دهد ،در ا

دوره انجام گرفت .در حدود ساو  ،1330انواع مختلفی از تکنولاوژی در

سیستم حمل و نقل هوشمند بکار گرفته شد .سیستم هاای کنترلای چاراغهاای راهنماا و عال ام راهنماا ی،
دوربی های سرعت سنج ،سیستم های جمع آوری اطالعات از چند

منبع اطالعاتی ،بخشی از تکنولاوژی

های بکار گرفته شده در سیستم حمل و نقل هوشمند میباشد .اماروزه ،حرکات باه سامت پردازناده هاای
کامپیوتری با قابلیت های باال در خودرو منجر به پیشرفت هاای چشامگیری شاده اسات .در حااو حاضار
گرا ش به ر ز پردازنده های کم هز نه و ارزان قیمت با مد ر ت سخت افزاری حافظه و سیستم عامال real

 timeمیباشد( .سا ت ا نترنتی [)]11
-3-2بررسی اقتصادی اهمیت حمل و نقل هوشمند

از مسا لی که در حوزه اقتصاد حمل و نقل در شهرها مطرح می شود می توان به ماوارد ز ار اشااره
کرد:

و عدم استفاده از اتومبیل های ت

نیاز به ترو ج فرهنگ ترافی

سرنشی  ،نیاز به مد ر ت کاراماد

تقاضا ،حمل و نقل کپارچه ،توسعه شبکه حمل و نقل ،برنامه ر زی در زمینه کاربری زمی و حمل و نقل.
نیازها ،هز نه ها ی را به کاربران تحمیل می کند که به اجمااو باه آنهاا

عدم تامی و رسیدگی به ا
پرداخته میشود.
3-2-1برآورد هزینه ها:

دسته از هز نه ها مربوط به زمان تلف شده ی شهروندان در ا
محاسبه ی ا

حوزه می باشاد .باد هی اسات

نوع هز نه -با توجه به گوناگونی اقشار جامعه -تقر با غیر ممک می باشاد .هرچناد کاه باا

اندکی تامل در می ابیم که خسارات و هز نه ها ی که در ا

زمینه به کاربران تحمیل می شود بسایار قابال

توجه می باشد.
همچنی هز نه های ناشی از مصرف سوخت کی د گر از هز نه های تحمیلی به کااربران درحاوزه
حمل و نقل می باشد .به عنوان

نمونه ،با استفاده از نهمی آمارنامه حمال و نقال شاهر مشاهد ،تخمای

میزان مصرف سوخت در شهر مشهد صورت می گیرد .شکل  1نمودار میلاه ای میازان مصارف ساوخت را
نشان میدهد.
بر اساس همی منبع ،متوسط روزانه میزان مصرف سوخت بنز

 1190هزار لیتر و  1313هزار لیتار

نفت گاز ارا ه گرد ده است.
با توجه به آمار و هز نه های اشاره شده ،اهمیت تحقی و واکاوی حمل و نقل شهری ،بیش از ساا ر
عناصر شهر هوشمند ،آشکار می گردد.
-3-3عملکرد سیستم حمل و نقل هوشمند

تکنولوژیهای ارتباطی بی سیم با برد های متفاوت برای تبادو اطالعات بی وسا ل نقلیه و تجهیزات
مربوطه در کنار جاده ،همچنی تبادو اطالعات بی وسا ل نقلیه بکار گرفته میشاوند .اطالعاات ترافیکای از
قبیل موقعیت ،سرعت ،سمت و زمان حرکت اتومبیل ها میتوانند توسط گوشی تلفا هماراه ،باا انتقااو باه
آنت ها به شبکه های مربوطه انتقاو داده شوند .هرچه فواصل بی آنت ها کمتر باشد دقت اطالعات در اافتی
افزا ش می ابد.
نکته حا ز اهمیت در در افت و انتقاو سیستم های هوشمند حمال و نقال ،پوشاش دهای گساترده،
قابلیت تعمیر ،نصب و راه اندازی آسان و سر ع ،همچنی تأثیر ناپاذ ری از شارا ط جاوی و ساا ر عوامال
محیطی می باشد .بد هی است که تبادو اطالعات بدون حضاور حساگر هاا ممکا نیسات .حساگر هاا در

سیستم حمل و نقل هوشمند ،در ز رساخت جاده ها به همراه حفاظت کننده های ماورد نیااز و اا در کناار
جاده ها تعبیه می شود .همچنی نوعی د گر از حسگر ها در داخل وسا ل نقلیه نصب شده که به طور مداوم
در حاو تبادو اطالعات با حسگر های جاده ای می باشد .انواع حسگر های مورد استفاده ،حسگرهای صوتی
و نوری می باشد.

شکل  -2نمودار میزان مصرف سوخت ماهیانه در سال ]5[ .1331

اندازه گیری ترافی

با استفاده از دوربی های تشخیص وسا ل نقلیاه 1و سارانجام تجز اه و تحلیال

تصاو ر در افتی پردازنده صورت میگیرد.
Video vehicle detection .1

کی د گر از اقداماتی که در حوزه حمل و نقل هوشمند صورت می گیرد جماع آوری الکترونیکای
عوارض 1است که منجر به کاهش هز نه ها و ترافی
میشود .همچنی به کم

و آلودگی هوا و افزا ش دقت در دستیابی به اطالعات

ز رساختهای کنار جادهای ،امکان کنترو اعتباار بیماه ناماه ،کااربری خاودرو و

وضعیت معا نه فنی آن ،به وجود میآ د.
در ادامه به بررسی شبکه موردی بی خودرو ی هوشمند به عنوان مبنای سیستم هاای حمال و نقال
هوشمند ،پرداخته میشود.
 -4شبکه بین خودرویی
از اولی شیوه های ارتباط بی خودرو ها ،نصب آنت بر روی خودروهای پلیس ا اورژانس و تنظیم
فرکانس بوده است .سپس با تصو ب استانداردها و پهنای الزم برای ارتباط خودروها با تجهیزات کنار جاده،
شبکه بی خودرو ی وارد مرحله جد دی شد(بارانی بیرانوند و نامداری اصل.)3: 1931 ،
شبکه های هوشمند بی خودرو ی ز ر مجموعه ای از شبکه های بی سیم سیار  (MANET)1است
که انتقاو داده ها در آن  -به علت متحرک بودن گره های شبکه که هماان اتومبیال هاا مایباشاند  -بسایار
پیچیده است .همانطور که قبال اشاره شد ،انتقاو داده ها توسط تجهیزات نصاب شاده بار روی خودروهاا و
تجهیزات کنار جاده ای ،صورت میگیرد .متحرک بودن گره های ا
افزا ش می دهد که کی از راه حل های غلبه بر ا

شبکه ،احتمااو قطاع شادن ارتبااط را

مشکل ،حمل اطالعات توسط

گره و تحو ل آن باه

گره د گر به محض ورود آن به محدوده راد و ی می باشد ) کاظمی.)11: 1930 ،
-4-1انواع شبکه های بین خودرویی

انواع شبکه های بی خودرو ی بر اساس شیوه های انتقاو اطالعات به سه دسته ی کلی تقسیم مای-
شود که عبارتند از شبکه های مبتنی بر امواج راد و ی ،9مبتنی بر مکان ابی 4و مبتنی بر حساگرها .همچنای
بر اساس ز ر ساخت های شبکه ،به سه نوع شبکه کلی سلولی ،اختصاصی و موردی تقسیمبندی میشود.
شبکه های خودرو ی سلولی با مز ت استفاده از ز رساخت های آماده موبا ل و باند په ارا ه شاده
توسط اپراتورهای موبا ل ،خودروها را به ا ستگاههای مستقر در کنار جاده متصل نماوده و اطالعاات ماورد

(ETC) Electronic toll collection .1
Mobile Adhoc Networks .2
Wireless .3
GPS .4

نیاز را در افت میکنند .در شبکه های خودرو ی اختصاصی ،اطالعات از خودروهای مختلف جماع آوری و
به

سیستم مرکزی هوشمند هدا ت می شود(بارانی بیرانوند و نامداری اصل.)10: 1931 ،
به علت اهمیت و کارا ی گسترده شبکه موردی بی خودرو ی ،به تفصیل در بخش بعد مورد بررسی

قرار میگیرد.
-4-1-1شبکه موردی بین خودرویی

سیستم هوشمند بی خودرو ی بیانگر

روش هوشمند در بکارگیری شبکه ی بی خودرو اسات.

در شبکه موردی بی خودرو ی ) ،(VANETشبکه از سری خودروها (گره های متحرک) تشکیل شده است
و هیچ ا ستگاه و ا نود مرکزی ،مد ر ت و کنترو شبکه را بر عهده نداشته وا

مساله ،تفااوت اصالی ا ا

نوع شبکه ،با شبکه های سلولی و اختصاصی می باشد .شکل  9نمای کلی از ارتباطات را در شبکه هوشامند
بی خودرو ی نشان میدهد.
شبکه موردی بی خودرو ی سه کاربرد اصالی و مشاخص دارد کاه عبارتسات از ا منای ،راحتای و
کاربرد تجاری .برای دستیابی به هدف اصلی شبکه موردی بی خودرو ی که فاراهم آوری امنیات و راحتای
برای مسافران است ،دستگاههای الکترونیکی خاص بر روی خودروها نصب می شود.

شکل  -3نمای كلی از ]1[ VANET

خودرو میتواند به صورت همزمان به چند

شبکه موردی بی خودرو ی متصال شاود و هار

خودرو می تواند با خودروهای مجاور به شعاع حدود دو ا سه کیلومتری (برد کوتااه) ،ارتبااط برقارار کناد
(بارانی بیرانوند و نامداری اصل.)19: 1931 ،

برد کوتاه و سرعت ز اد از قابلیت های ذاتی شبکه های موردی هوشمند خودرو ی بوده که در تغییر
توپولوژی ،انتقاو سیگناو و تشکیل شبکه بهتر

کاربرد را در مباحث ترافیکی و ا منی خودرو ا جاد میکند.

دو مشکل اساسی پیش روی شبکه موردی بای خاودرو ی  ،عبارتسات از مشاکل انتشاار وسایع و
مشکل قطع ارتباط شبکه .هرگاه چند

گره (خودرو) قصد انتقاو همزمان اطالعات را داشته باشند ،مشاکل

انتشار بروز میکند .همچنی مشکل قطع ارتباط شبکه زمانی اتفاق می افتد که تعداد خودرو های موجود در
محدوده مورد نظر ،برای انتشار اطالعات کافی نباشند .در نتیجه هدف در سیستم حمل و نقل هوشمند ،رفاع
دو مشکل انتشار وسیع و حفظ ارتباط در زمان قطع ارتباط شبکه می باشد (کاظمی.)90: 1930 ،
درخواست های شبکه موردی بی خودرو ی را می توان باه دو بخاش عماده تقسایم کارد؛ بخاش
درخواست های ا منی که هشداردهندهی تصادفات بوده و بخش درخواست های غیر ا منی کاه مرباوط باه
شرا ط ترافیکی و آسا شی است .اطالعات ضروری با د بالفاصله گسترش افته تا در هنگام بروز تصاادف،
با هدف افزا ش امنیت سا ر خودرو ها ،خودرو های عقاب تار از تصاادف آگااه گردناد و کنتارو ترافیا
صورت گیرد .انتشار مطمئ اطالعات در شبکه موردی بی خودرو ی ،از ضارور ات سیساتم حمال و نقال
هوشمند است(.تومار 1و همکاران.)93 : 1010 ،
موارد قابل اهمیت در انتشار داده ها ،قابلیت اطمینان آن است که با د پیام ها را باه تعاداد ز اادی از
وسا ل نقلیه که در

محدوده مناسب قرار دارد ،تحو ل دهد .همچنی با د سرعت انتشار داده ها به نحوی

باشااد کااه ارزش و اهمیاات خااود را در ساارو س هااای حیاااتی و فااوری از دساات ندهااد (ناااکورن 1و
روجو بونچای.)1003 ،9
اطالعات ترافیکی ،به رانندگان امکان انتخا

مسیرهای جا گز

مسیرهای با ترافی

دهد .همچنی با تجهیز عال م ترافیکی به تجهیزات ارتباطی ،کنترو دقی ترافیا

متراکم را می-

تقااطع ممکا مایگاردد.

دسترسی به جای پارک در پارکینگ ،قیمت هتل ها ،منوی رستوران ها ،از جمله درخواست های غیر ا منای
است که توسط سیستم هوشمند شبکه موردی بی خودرو ی قابل دستیابی است ) کاظمی.)91: 1930 ،
-4-1-1-1نواحی ترافیکی مختلف در شبکه هوشمند بین خودرویی

دو ناحیه فرعی کارکردی در  VANETتعر ف میشود که ترافی
می شود .وقتی تراکم ترافی

Tomar .1
nakorn .2
Rojviboonchai .3

متراکم و ترافیا

پراکناده نامیاده

قطعی باشد ،منجر به افزا ش تعداد پیام هاای ا منای شابیه باه هام از چناد

خودروی متوالی میگردد (دورگا 1و همکاران) .ممک است در ناحیه ترافیکای پراکناده ،تااخیر در در افات
اطالعات منتشره از
ترافی

خودرو به خودروی عقبی قابل قبوو نباشد .بد هی است کاه پیاامهاای متنااو

در

متراکم ،بار ز ادی را به کاناو های راد و ی تحمیل میکند .اماا از ساوی د گار ،پیاام هاای متنااو

اتومبیل های مجاور را به صورت موثرتری آگاه میسازند.
- 4-2كاربرد سیستم هوشمند بین خودرویی
-4-2-1كاربرد ایمنی الکترونیکی سیستم هوشمند بین خودرویی

کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات ،منوط به اتخاذ تصمیمات و بروز عکس العمل مناساب
(با در افت به موقع اطالعات ضروری) می باشد .سیستم های هوشمند بی خودرو ی باا شناساا ی جااده و
محدوده ی آن ،موانع و عابر  ،تخمی سرعت و فاصله به ا منی بیشتر راننده و سرنشاینان کما

مایکناد

(فتحی و همکاران.)9 : 1930 ،
از جمله کاربردهای الکترونیکی سیستم هوشمند بی خودرو ی (که بی خودرو با خودرو و اا بای
خودرو با ز رساختهای جادهای برقرار میشود) میتوان به موارد ز ر اشاره کرد :هشدار تخلفات ترافیکای،
تصادفات چهارراهها و عبور خودروهای امداد و آتشنشانی و سا ر هشدارهای مربوطاه و نیاز سنساورهای
احساس تصادف ،ثبت وقا ع و پیگیری اتومبیل های سرقتی .همچنی کاربرد ا منی پیشگیری از ترافی  ،کاه
امنیت خیابانها و جادهها را تضمی می کند و مستقیما در اختیار راننده قرار میگیرد ،شامل موارد ز ر مای-
باشند :مد ر ت رانندگی در شرا ط جوی بحرانی ،تصادفات ،مد ر ت سرعت و هشادار ادغاام اتوباان .ناوع
د گری از کاربردهای ا منی به منظور باال بردن رفاه و امنیت راننده مدنظرمیباشد .نمونهای از ا
مد ر ت آسا ش و تقو ت د د راننده و کاهش تشعشعات آفتا

کاربردهاا،

میباشد(کفیل ،فتحی3 : 1930 ،و.)3

شکل  ،4ارتباطات بی خودرو با خودرو و ا بی خودرو و تجهیزات کنار جاده ای را در هنگام بروز
تصادفات نشان میدهد.

شکل  -4عملکرد  VANETدر تصادفات]1[ .
Durga .4

-4-2-2كاربردهای رفاهی سیستم هوشمند بین خودرویی

نمونه ای از کاربردهای رفاهی شبکه بی خودرو ی ،بحث تجاری و اقتصادی است .اعالم قیمت هاا
و تخفیفات فروشگاه ها و سوخت و نیز تعیی کوتاهتر

مسیر از جمله کاربردهای رفاهی اسات ) کااظمی،

 .)00: 1930شکل  0کاربرد شبکه هوشمند بی خودرو ی را در تعیی محل نزد کتر

پما

بناز

نشاان

میدهد.

شکل  -5كاربرد رفاهی سیستم هوشمند بین خودرویی]3[ .
-4-3محصوالت تجاری شبکه های بین خودرویی

محصوالت تجاری شبکه های هوشمند بی خودرو ی ،با جلوگیری از تصادف و خسارات ناشای از
آن ،به همراه دوربی و رادار به کارگرفته میشود .ا

محصوالت به سه دسته کلی تقسیم میگردد :سیساتم-

های پیشگیری از تصادفات و سیستمهای هشدار انحراف از خط و سیستم های شناسا ی موانع.
-5نتیجهگیری
امروزه فناوری اطالعات به عنوان اصل تحوو در دنیای امروز مطرح می شود .در تحقی حاضار ،باا
توجه به رشد و توسعه شهری و ضرورت سامان افتگی و هوشامند ساازی آن ،باه بررسای شاهرهوشامند
پرداخته شده است .به علت ضرورت حمل و نقل هوشمند از جنبههای اقتصادی و محایط ز سات ،در ا ا
مقاله به ا

حوزه از شهر هوشمند ،توجه و ژه ای گرد د و عملکرد سیستم حمل و نقال هوشامند توضایح

داده شد .در نها ت به اهمیت شبکه هوشمند بی خودرو ی به عنوان مبنای سیستم حمل و نقال هوشامند و
سیستم هوشمند بی خودرو ی به عنوان

روش هوشمند در بکارگیری شبکه ی بی خودرو پرداخته شد.

سرانجام ،با اشاره به کاربردها و مشکالت پیش روی سیستم هوشمند بی خودرو ی ،به توضیح کاربردهاای
آن و معرفی محصوالت تجاری سیستمهای هوشمند بی خودرو ی پرداخته شد.
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