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ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﻢﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﯿﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺮوع ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﻢﻫﺎ از دل ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺠﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪﺳﻮی »ﺑﯽﺳﯿﻢ« ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﺣﺮف اول را در ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،NFC ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و داده ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ،5G ،ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ
ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﯿﻢﻫﺎ از روی ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ
زﯾﺮ ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﺑﻌﺪ زﯾﺮ ﻗﺎﻟﯽ ،ﮐﺎﺷﯽ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﮐﻒﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻦ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺑﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .اﯾﻨﺘﻞ در ﺗﺪارک ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ و اﭘﻞ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن را از روی آﯾﻔﻮن
ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺪﻓﻮن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮفدار دارﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺣﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﺑﺮوﻧﺪ ،روی ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮجﻫﺎ و دﮐﻞﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺷﻤﺎره ۱۹۱
ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ را از رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ!
اﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﻟﻨﺪروور از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ،اﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺎب ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺧﻮدرو ) (ADASﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺧﻮدرانﻫﺎ ،اﯾﻤﻨﯽ،
ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮدرو اﻋﻢ از روز و ﺷﺐ ،ﺑﺎراﻧﯽ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﮐﻮﯾﺮ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ دوردﺳﺖ وﻏﯿﺮه ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در حالی که کل دنیا بهسوی »بیسیم« شدن پیش می رود ،خودروسازها هر روز
سیستمهای »سیم« بیشتری در دل خودروها نصب میکنند

ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎ ،رادارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وزن ﺧﻮدرو را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ از اﺗﺼﺎل ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) (Point-to-Pointﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو و ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ درون ﺧﻮدروﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪزودی
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎرﻫﺎ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻫﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از
ﺑﯿﺮون از ﺧﻮدرو ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ درون ﺧﻮدروﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪ درون ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﺳﺎدهﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺳﻮی »ﺑﯽﺳﯿﻢ« ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی »ﺳﯿﻢ«
ﺑﯿﺸﺘﺮی در دل ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯽ درﻧﮓ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ روی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و داﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ درون ﺧﻮدروﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

پیشبینی میشود در سالهای آینده اترنت بیشتر از امروز مورد توجه خودروسازها
قرار بگیرد ،بهخصوص اینکه یک نگرانی بزرگ و عمده را حل میکند و آن چیزی جز
»امنیت« نیست.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﯾﮏ اﺗﺮﻧﺖ  10ﯾﺎ  100ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺼﺮف داده و ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ و ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ از اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در درازﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺗﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزانﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وایﻓﺎی و ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺗﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺰرگ و ﻋﻤﺪه را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »اﻣﻨﯿﺖ« ﻧﯿﺴﺖ.
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