ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی )ﻗﺴﻤﺖ اول(

 :V2Vاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﺎدهای ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد و
"ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ" و "اﯾﻤﻦ¬ﺗﺮ" از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﺎدهای ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در "ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺎدهای ﺧﻮدﮐﺎر" ﯾﺎ  NAHSCدر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎدهای ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺴﺖ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﺎدهای ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ "ﻓﺮاﮔﯿﺮ" ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد و "ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ" و "اﯾﻤﻦﺗﺮ" از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟
راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﺧﻮدرانﻫﺎ«
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) (ITSﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﺮق ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ و ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﭘﺮدازد( و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب¬ﻫﺎ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راداری ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺪودﺗﺮ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد  5Gﻧﯿﺴﺖ!
 ۷ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  5Gاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ )(V2V

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﯾﺎ  Vehicle to Vehicleروﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدروﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺮﻣﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ و
اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﺒﺎدل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺟﺎده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﯾﺪ از ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﯾﺎ ﺧﻮدروی اﻣﺪادی در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻀﻮر آن ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎده ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر -ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﺶ از
 100ﺧﻮدرو و ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ وﻣﺮگ  68ﻧﻔﺮ ﺷﺪ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ رﺧﺪاد از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻣﻄﻠﻊ و از اداﻣﻪ زﻧﺠﯿﺮهوار ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
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ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد!

 V2Vﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎده ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺑﻬﺘﺮ داده ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺻﻮرت
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎدهای و ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﻘﺐ "اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ" ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  IOTاﺳﺖ را ﻧﯿﺰ دادهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ  IOTاﺳﺖ ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ و رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻧﺴﻞ اول ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  V2Vﺗﺎ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
در ﻧﺴﻞ اول ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع راﻧﻨﺪه و اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻫﺪاﯾﺖ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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