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باسمه تعالی

راه آينده فناوري ارتباطات خودرويي در کشور
(نسخه پیشنهادی)

 .1مقدمه
باال بودن نرخ سوانح و تلفات جادهای در ايران از مهمترين معضالتی است كه در سالهای اخیر مورد توجه
جدی مردم و مسئوالن كشور قرار گرفته است .مشکالت ناشی از تردد تعداد زياد خودروها در جادهها و معابر
شهری كه به افزايش تصادفات ،اتالف وقت مردم در راهبندانهای ترافیکی ،افزايش مصرف سوخت خودروها و
آلودگی هوا میانجامد ،يکی از مهمترين دغدغههای شهروندان و مديران بخش حملونقل به حساب میآيد .سه
عنصر پايهای راه ،انسان و وسیله نقلیه عوامل شکل دهنده و اثرگذار بر وقوع پديدههای ترافیکی هستند .با پیشرفت
فناوریهای نوين اطالعات و ارتباطات در دهههای اخیر ،اثرات و تعامالت اين سه عنصر با يکديگر گستردهتر شده
است و اين فناوریها توانستهاند در حوزه حملونقل ،به جايگاه ويژهای برای نقشآفرينی به منظور هوشمندسازی
سامانههای حملونقلی ،روانسازی تردد خودروها ،كاهش تصادفات و جلوگیری از وقوع ازدحامات ترافیکی دست يابند.
باتوجه به قابلیتها و گستره كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی ،میتوان انتظار داشت كه در آينده نه چندان
دور با گسترش تجهیز انواع وسايل نقلیه شخصی ،مسافری و باری به قابلیتهای اين فناوری و ايجاد زيرساخت
فناوری ارتباطات خودرويی در شبکههای راه برون شهری و درون شهری ،بتوان از منافع اين فناوری در جهت
كاهش تصادفات ،روانسازی ترافیک ،كاهش مصرف سوخت خودروها و حفاظت از محیط زيست بهره برد .از
سوی ديگر با تجاریسازی محصوالت و خدمات اين فناوری ،موجبات كارآفرينی و گسترش مشاغل فناورانه
مرتبط با آن را در صنعت حملونقل كشور فراهم نمود.
دستیابی به اهداف فوقالذكر نیازمند زمینهسازی و هدايت خردمندانه و آيندهنگرانه توسعه اين فناوری در كشور
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است ،به ويژه آنکه اين فناوری در دنیا نوپا بوده و امکان پیشگامی و تسلط بر بازارهای داخلی و منطقهای آن نیز
قابل دسترس میباشد.
در اين راستا ،سند حاضر به عنوان نسخه اولیه سند «راه آينده توسعه فناوری ارتباطات خودرويی در كشور» با
هدف پاسخگويی به سئواالت كالن زيربنايی و تعیین راهبردها و اقدامات موردنیاز برای توسعه مبتنی بر دانش و
براساس ظرفیتهای داخلی اين فناوری در كشور تدوين شده است .باتوجه به اينکه در نقشه جامع علمی كشور،
فناوریهای اطالعات و ارتباطات و ايمنی حملونقل ،به ترتیب ،در سطوح «الف» و «ج» از اولويتهای علم و
فناوری كشور منظور شدهاند ،میتوان سند «راه آينده توسعه فناوری ارتباطات خودرويی در كشور» را ذيل سند
باالدستی نقشه جامع علمی كشور در نظر گرفت و آن را زمینهساز تحقق بخشی از اهداف اين نقشه برای توسعه
كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی دانست.
در سند حاضر پس از ارائه تعاريف چشمانداز ملی توسعه ارتباطات هوشمند خودرويی ،پیشرانهای كالن اين
فناوری در كشور بیان شدهاند و سپس راهبردهای كالن ملّی مرتبط با آن معرفی گرديدهاند .در بخش بعدی اين
سند ،اقدامات ملّی و زيربنايی جهت توسعه عالمانه فناوری ارتباطات خودرويی در كشور ،در قالب دستهبندی زير
معرفی شدهاند:
 سختافزار، نرمافزار، قوانین كالن ارتباطات خودرويی، امنسازی اطالعات و ارتباطات خودرويی، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، تدوين نقشه راه ملّی حملونقل هوشمند (  )ITSكشور، مرحله اول توسعه و آزمون ملّی، فضای فركانسی و اپراتور ارتباطات خودرويی، تحقیق و توسعه فناوری.Intelligent Transportation Systems
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 .2تعاريف
 .2.1سامانههاي هوشمند حملونقل و ارتباطات خودرويي :اصوالً كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه
حملونقل در چند دهه اخیر با نام سامانههای هوشمند حملونقل ( )ITSرواج يافته است .با توسعه فناوری
ارتباطات بیسیم و پیدايش فناوری ارتباطات برد كوتاه اختصاصی (  )DSRCدر يک دهه گذشته ،امکان ارتباط
میان وسايل نقلیه با يکديگر (  )V2Vو ارتباط میان وسايل نقلیه با زيرساخت جادهای و تجهیزات كنترلی و
ارتباطی مستقر در كنار مسیر (  )V2Iفراهم شده است كه شکلگیری فناوری جديدی به نام فناوری ارتباطات
خودرويی (  )CVTرا بههمراه داشته است .مزايای مهم كاربرد اين فناوری عبارت است از:
 ارتقاء ايمنی حملونقل شهری و جادهای از طريق دريافت و انتقال عالئم هشداردهنده بین خودروها، بهبود مديريت ترافیک شهری و جادهای از طريق برقراری ارتباط خودروها با تجهیزات كنار مسیر، ايجاد امکانات الزم برای ارائه خدمات ارزشافزوده كاربرد (در حوزههايی مانند پالك الکترونیکی ،دريافتالکترونیکی عوارض تردد خودروها در گذرگاههای خاص ،كنترل آاليندگی خودروها ،كاهش مصرف
سوخت و ارائه خدمات اينترنتی در حال حركت به خودروها)
 .2.2حوزههاي کاربردي فناوري ارتباطات خودرويي :با مطالعات صورت گرفته به منظور تدوين نقشهراه ملی
توسعه فناوری ارتباطات خودرويی ،به عنوان يکی از فعالیتهای تعريف شده در پروژه «طراحی و پیادهسازی
سامانه ارتباطات هوشمند خودرويی» ،و بهرهگیری از تجارب و مطالعات كشورهای پیشگام در دنیا و با دريافت
نظرات خبرگان و ذینفعان حوزه حملونقل و فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور ،حوزههای ايمنی،
روانسازی ترافیک ،محیط زيست و خدمات ارزش افزوده به عنوان حوزههای كاربردی فناوری ارتباطات
خودرويی شناسايی شدهاند .با تدوين نقشهراه توسعه فناوری ارتباطات خودرويی در هر يک از اين چهار حوزه،
امکان تدوين نقشهراه ملی برای توسعه اين فناوری در كشور بوجود خواهد آمد كه ضروری است با همکاری
عموم ذینفعان و دستگاههای اجرايی مسئول به انجام برسد.
1

Dedicated Short-Range Communications
Vehicle to Vehicle
3
Vehicle to Infrastructure
4
Connected Vehicle Technology
2
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 .2.2پيشرانهاي ملّي :روندها ،گرايشات و نیروهای پیشبرنده فناوری در كشور كه ممکن است از جنس
قوانین باالدستی ،الزامات قانونی ،عوامل محیطی ملّی ،عوامل تأثیرگذار بینالمللی و  ...باشند.

 .2چشم انداز ملّي توسعه ارتباطات هوشمند خودرويي
هدف نهايی و دوردست برای يک برنامه يا يک حركت جديد مانند توسعه يک فناوری نوين كه البته در سايه
تالش و اهتمام همجانبه قابل دسترس نیز باشد ،به طور معمول در قالب يک عبارت شفاف ،رسا و كامالً گويا بیان
میگردد تا در طول زمان همه دستاندركاران ذيربط بدانند كه در نهايت به كدام نقطه خواهند رسید .اين عبارت را
«چشمانداز» آن برنامه ،حركت يا فناوری مینامند .به اين منظور و بر مبنای مطالعات صورت گرفته در بخش تدوين
نقشهراه فناوری ارتباطات خودرويی در كشور ،عبارت زير به عنوان چشمانداز توسعه اين فناوری در آينده كشور
پیشنهاد شده است:
«حملونقل ايمن ،کارآمد و سبز بر پايه شبکه خودروهاي هوشمند»

 .پيشرانهاي ملّي
در جدول  ،روندها و نیروهای تأثیرگذار اصلی بر آينده فناوری ارتباطات خودرويی در كشور و تأثیر آنها بر هر
يک از حوزههای فناوری ،ارائه شده است.
جدول  -تأثیر پیشرانهای ملی بر حوزههای كاربردی فناوری ارتباطات خودرويی
رديف

حوزه
پيشرانهاي ملّي

روانسازی
ترافیک

گرايش جهانی و ملی به استفاده از فناوریهای فعال و
پیشگیرانه
ضرورت كاهش هزينه باالی حوادث جادهای كشور
و افزايش فشار عمومی برای كاهش سوانح

ايمنی




محیطزيست

خدمات ارزش
افزوده
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رديف

حوزه
پيشرانهاي ملّي

روانسازی
ترافیک

افزايش توجه دولت به موضوع ايمنی حملونقل و
محیط زيست و حمايت از فناوریهای نوين
لزوم كنترل رفتارهای مخاطره آمیز رانندگان و بهبود

ايمنی

محیطزيست









5

لزوم بهبود خدمات و كاهش زمان امداد و اورژانس





6

لزوم كاهش زمان سفر و افزايش راحتی مسافرين



7

ضرورت افزايش بهرهوری ناوگان باری و عمومی



رعايت قوانین و مقررات راهنمايی و رانندگی

8
9
1

لزوم توسعه ،يکپارچهسازی و افزايش بهرهوری
سامانههای اطالعاتی حملونقل
ضرورت توجه به بهبود عملکرد اقتصادی حملونقل در
كشور
فشارهای عمومی و سیاسی برای كاهش آلودگی هوای
كالنشهرها















خدمات ارزش
افزوده



افزايش جمعیت ،رشد شهرنشینی و افزايش تعداد
خودروها و در نتیجه مشکالت ناشی از ازدحامات









ترافیکی
افزايش سهم بخش خصوصی در اقتصاد حملونقل



تقاضای باالی بازار سرگرمی ،اينترنت و ارتباطات برخط



ارزش آفرينی تبديل دادههای حملونقل به اطالعات و
دانش برای توسعه كسب و كارهای نوين
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 .5راهبردهاي کالن ملّي
 .5.1تدوين مجموعه استانداردهای ملّی،
 .5.2تدوين قوانین الزامی و حمايتی مورد نیاز،
 .5.2تأمین زيرساخت و پايگاههای داده مشترك بین سازمانهای ذینفع،
 .5.5مديريت فضای فركانسی و تدوين و راهاندازی سازوكار اپراتور ارتباطات خودرويی در كشور،
 .5.5حمايت دولتی از سرمايهگذاری برای ساخت و تجاریسازی فناوری،
 .5.5پشتیبانی از راهاندازی آزمايشگاههای ارزيابی و تأئید خدمات سختافزاری و نرمافزاری محصوالت،
 .5.5تحقیق و توسعه در زمینه ارتباطات خودرويی و كاربردهای آن،
 .5.5راهاندازی محدودههای آزمون و ارزيابی عملیاتی كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی در سطح ملی.

 .5اقدامات ملّي و زيربنايي
 .5.1اقدامات سختافزاری
سوال اساسی در اين بخش اين است كه تولید داخلی چه اجزايی از سختافزارها ،به لحاظ منافع ملی ،دارای
اولويت است و استاندارهای الزم برای تولیدات داخلی و همچنین محصوالت وارداتی چگونه تدوين میشوند؟
جهت پاسخگويی به اين نیازها ،با توجه به مسائل حاكم بر صنعت خودروسازی در كشور و فرآيند واردات
خودروهای جديد كه در آينده نزديک با تجهیزات فناوری ارتباطات خودرويی همراه خواهند بود ،در ابتدا بايد
استانداردسازیهای الزم صورت گیرد .مهمترين اقدامات زيربنايی اين بخش در جدول آورده شدهاند.
جدول  -مهمترين اقدامات زيربنايی در بخش سختافزاری توسعه فناوری ارتباطات خودرويی
اقدام زيربنايي

رديف

سازمان متولي

تدوين مجموعه استانداردهای ملّی در خصوص كنترل و آزمون
تجهیزات سختافزاری و برنامههای نرمافزاری ساخت داخل و يا
وارداتی تا سال 96

و بازنگری آن بر اساس پیشرفت فناوری

پشتیبانی از راهاندازی آزمايشگاه تطبیق محصوالت و خدمات با
استانداردهای مصوب( )Type Approvalتا سال 98

سازمانهاي همکار
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی

سازمان ملّی

كشور ،شركتهای

استاندارد

خودروسازی ،مركز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی
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اقدام زيربنايي

رديف

حمايت دولتی از سرمايهگذاری ساخت
و تجاریسازی فناوری

سازمان متولي

سازمانهاي همکار

وزارت

شركتهای خودروسازی،

صنعت ،معدن

وزارت راه ،مسکن و

و تجارت

شهرسازی

 .5.2اقدامات نرمافزاری
با توجه به اينکه سختافزارهای وارداتی در حوزه ارتباطات خودرويی به همراه نرمافزارهای پايه (شامل
سیستمعامل و برنامههای راهانداز اجزای سختافزاری) ارائه میشوند ،الزم است قبالً استانداردهای بومی
مورد نیاز در خصوص اين نرمافزارها تدوين شده باشند .همچنین ضروری است كلیه نرمافزارهای واسط
كاربری (واسطهای انسان -ماشین يا  )HMIو نرمافزارهای كاربردی مورد نیاز در داخل كشور و با قابلیت
پشتیبانی از خط و زبان فارسی تهیه و توسعه يابند .مهمترين اقدامات زيربنايی اين بخش در جدول

آورده

شدهاند.
جدول  -مهمترين اقدامات زيربنايی در بخش نرمافزاری توسعه فناوری ارتباطات خودرويی
رديف

اقدام زيربنايي

سازمان متولي

سازمانهاي همکار

تدوين مجموعه استانداردهای ملّی

سازمان ملّی

دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی كشور،

در خصوص نرمافزارهای پايه مورد نیاز

استاندارد

سازمان فناوری اطالعات ايران

پشتیبانی از راهاندازی آزمايشگاه تطبیق خدمات نرمافزاری
با استانداردهای مصوب()Type Approval
تهیه استاندارد  HMIبرای اجرای نرمافزارهای كاربردی

سازمان ملّی
استاندارد

مركز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی ،مركز تحقیقات صنايع
انفورماتیک كشور

 .5.2اقدامات امنسازی اطالعات و ارتباطات خودرويی
يکی از چالشهای اساسی در مسیر توسعه كاربردهای ارتباطات خودرويی ،موضوع رعايت اصول امنیت
اطالعات مبادله شده بین خودروها با يکديگر و بین خودروها با تجهیزات مسیر و همچنین حفظ حريم
خصوصی كاربران میباشد .در نتیجه اجرای اين كاربردها ،نبايد شرايطی پیش آيد كه اطالعات كاربران مورد
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دسترسی غیر مجاز قرار گیرد و الزم است كه اصالت تمامی اجزاء يک شبکه خودرويی ،اعم از خودروها و
تجهیزات كنار مسیر با بکارگیری امضاء رقمی و رمزنگاری اطالعات بر مبنای زيرساخت كلید عمومی مورد
تأئید واقع شوند .تأمین شرايط الزم برای امنیت اطالعات و ارتباطات در شبکههای خودرويی ،امکان جعل
هويت و صدور پیامهای ساختگی در اين شبکهها را از بین میبرد و با دريافت هر پیام ،هويت اصلی فرستنده
آن نیز تأئید میگردد .به اين منظور به اقدامات زيربنايی مهمی نیاز است كه در جدول آورده شدهاند.
جدول  -مهمترين اقدامات زيربنايی در بخش امنسازی اطالعات و ارتباطات خودرويی
اقدام زيربنايي

سازمان متولي

رديف

تدوين استانداردهای امنیتی اطالعاتی ملّی برای توسعه

سازمان ملّی

فناوری ارتباطات خودرويی

استاندارد

راهاندازی سازوكارهای اجرايی امنیت ارتباطات خودرويی

سازمان فناوری

(سامانه مديريت امنیت ارتباطات خودرويی)

اطالعات ايران

تدوين نقشهراه امنیت اطالعات و ارتباطات خودرويی

سازمانهاي همکار
مركز مديريت راهبردی افتا
مركز مديريت راهبردی افتا

وزارت ارتباطات و

مراكز تحقیقات دانشگاهی،

فناوری اطالعات

وزارت كشور

 .5.5اقدامات قانونی
بنا به تجربه جهانی و اقداماتی كه در كشورهای پیشرفته دنیا برای تدوين قوانین الزم به منظور توسعه فناوری
ارتباطات خودرويی صورت میگیرد ،ضروری است در جهت الزامی كردن استفاده از اين فناوری در كشور به
مسائل قانونی و تنظیم الزامات اجرايی آن نیز پرداخته شود .قابل ذكر است كه هماكنون اقدامات قانونگذاری
برای نصب اجباری تجهیزات اين فناوری بر روی خودروهای سواری در كشور آمريکا به عنوان يک كشور
پیشرو در بکارگیری سامانههای حملونقل هوشمند آغاز شده است و دولت اين كشور مصمم است كه اين
قانون را تا سال  1 7به تصويب برساند .در اين ارتباط الزم است خالءهای قانونی و يا تنگناهای قانونی
موجود به اين منظور در كشور شناسايی شوند و سازمانهای مسئول جهت پیگیری تدوين مقررات قانونی
موردنیاز و تصويب آنها تعیین گردند .در جدول  5به برخی از مهمترين اقدامات قانونی مورد نیاز برای توسعه
اين فناوری در كشور اشاره شده است.
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جدول  -5مهمترين اقدامات قانونی برای توسعه فناوری ارتباطات خودرويی
رديف

اقدام زيربنايي

سازمان متولي

سازمانهاي همکار

تخصیص فضای فركانسی و تنظیم مقرارت

سازمان تنظیم مقررات

وزارت صنعت ،معدن و

راديويی مورد نیاز

و ارتباطات راديويی

تجارت

تدوين قانون الزامی كردن بکارگیری تجهیزات

مجلس شورای

وزارت راه ،مسکن و

ارتباطات خودرويی

اسالمی

شهرسازی و وزارت كشور

تدوين قوانین الزم برای اجرای كاربردهای مبتنی

مجلس شورای

وزارت راه ،مسکن و

بر فناوری ارتباطات خودرويی

اسالمی

شهرسازی و وزارت كشور

 .5.5هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی
پیاده سازی و توسعه كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی به جهت ماهیت اين فناوری مستلزم همکاری و
هماهنگی بین طیف گستردهای از سازمانها و دستگاههای اجرايی ذيربط میباشد .برای اين منظور ضروری
است اقدامات مورد انتظار در قالب برنامههای بلند مدت و به صورت هماهنگ بین دستگاهها به مرحله اجرا
برسند .اين مهم با پیگیری و انجام اقدامات مذكور در جدول  6قابل تحقق خواهد بود.
جدول  -6مهمترين اقدامات هماهنگی برای توسعه فناوری ارتباطات خودرويی
رديف

اقدام زيربنايي

سازمان متولي

سازمانهاي همکار

تشکیل كمیته راهبردی توسعه

معاونت علمی و فناوری

وزارت  ،ICTوزارت راه ،مسکن و

فناوری ارتباطات خودرويی

رياست جمهوری

شهرسازی ،وزارت كشور

درج احکام مناسب در برنامههای

سازمان مديريت و برنامهريزی

وزارت  ،ICTوزارت راه ،مسکن و

پنجساله توسعه كشور

كشور

شهرسازی ،وزارت كشور

تدوين نقشهراه توسعه فناوری

سازمان گسترش و نوسازی

وزارت راه ،مسکن و شهرسازی،

ارتباطات خودرويی

صنايع ايران

وزارت كشور

متن پیشنهادی زير برای حکم مورد نظر در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور ،نمايانگر چگونگی ايجاد
هماهنگی بینسازمانی برای توسعه فناوری ارتباطات خودرويی در كشور میباشد .اين متن در آذرماه 9

از
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سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قالب نامهای خطاب به معاون اول محترم رياست جمهوری پیشنهاد
شده است:
«به منظور بهرهمندی كشور از توانمندیهای فناوری ارتباطات خودرويی به عنوان يکی از اولويتهای تصريح
شده در سند نقشه جامع علمی كشور برای افزايش ايمنی و كاهش تصادفات خودرويی ،كنترل آاليندگی و
كاهش مصرف سوخت خودروها ،حفظ محیط زيست و روانسازی ترافیک ،كلیه دستگاههای اجرايی و
نهادهای مسئول در بخشهای حملونقل ،ارتباطات ،محیط زيست ،بیمه و تولید خودرو موظف هستند با
همکاری وزارتخانههای راه ،مسکن و شهرسازی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت كشور و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تا پايان سال اول برنامه ،نسبت به تهیه نقشهراه توسعه بکارگیری فناوری ارتباطات
خودرويی در كشور اقدام نموده و آن را به تأئید دولت برسانند.
دستگاههای اجرايی ذیربط موظف هستند با همکاری بخش خصوصی و جلب سرمايهگذاریهای مورد
نیاز ،فعالیتهای خود را بر طبق اين نقشهراه به نحوی برنامهريزی و اجرا كنند تا امکان اجرايی شدن و پیاده-
سازی سامانههای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرويی در كشور با مالحظه نیازمندیها و اقتضائات ملی و
هماهنگ با اقدامات جهانی در اين حوزه تا پايان سال سوم برنامه فراهم آيد».
 .5.5تدوين نقشهراه ملی حملونقل هوشمند ( )ITSكشور
مطالعات جهانی و تجربیات اجرايی در كشورهای پیشرفته دنیا نشان داده است كه فناوری ارتباطات
خودرويی بايد به عنوان يکی از فناوریهای محوری در سامانههای حملونقل هوشمند در نظر گرفته شود .از
اينرو برای هماهنگی اجرايی و يکپارچهسازیهای مورد نیاز بین فناوریهای بکارگرفته شده در سامانههای
حملونقل هوشمند با فناوری ارتباطات خودرويی ،بايسته است كه اين موضوع و حوزههای كاربردی اين
فناوری در تدوين نقشهراه ملی حملونقل هوشمند كشور مورد توجه دقیق و كامل قرار گیرد .قابل ذكر است
كه طرح كالن ملی سامانههای حملونقل هوشمند هماكنون با تصويب شورای عتف وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در دانشگاه صنعتی امیر كبیر در دست اجرا میباشد .تسريع در تدوين نقشهراه حملونقل هوشمند
كشور با مشاركت دستگاههای اجرايی ذیربط ،راه را برای توسعه مطلوب فناوری ارتباطات خودرويی هموار
خواهد ساخت.
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 .5.5مرحله اول توسعه و آزمون ملّی
هماهنگی و نهادينه شدن ارتباطات بین سازمانی برای توسعه پايدار فناوری ارتباطات خودرويی ،به طوری
كه در آمريکا ،اتحاديه اروپا و بسیاری از كشورهای ديگر تجربه شده است ،از طريق پیادهسازی و اجرای
آزمونهای عملیاتی اين فناوری در سطح ملی امکانپذير میباشد .يک آزمون (اجرای آزمايشی فناوری) در سطح
ملی كه با انتخاب محدوده مناسب و همکاری داوطلبانه تعداد خودروهای الزم در يک بازه زمانی مشخص به
انجام میرسد ،امکان ارزيابی قابلیتهای فناوری و مسائل اجرايی آن را برای تدوين قوانین مورد نیاز فراهم
خواهد كرد .اين آزمون كه بخشی از نقشهراه ملی فناوری ارتباطات خودرويی در كشور خواهد بود ،تعامل الزم
بین ذینفعان فناوری ،مراكز تحقیقات دانشگاهی ،شركتهای خودروسازی و سرمايهگذاران بخش خصوصی را
برای ايجاد بسترهای فنی و اجرايی توسعه كاربردهای آن را در ابعاد مختلف فراهم میكند .اجرای مؤفق اين
آزمون كه سرآغازی برای اجرای آزمونهای مورد نیاز بعدی خواهد بود ،اولین مرحله در توسعه فناوری
محسوب میشود كه اصطالحاً به مرحله اثبات مفهوم عملیاتی فناوری ( )Proof of Conceptموسوم میباشد.
با اجرای اين مرحله و يافتههای آن ،تدوين مدل و طرح كسب و كار فناوری در كشور با مالحظه واقعیات و
اقتضائات ملی امکانپذير شده و گامهای تجاریسازی محصوالت و خدمات ارتباطات خودرويی تعیین خواهند
شد .اجرای آزمايشی نمونه كاربردهای فناوری در پروژه ملی «طراحی و پیادسازی سامانه ارتباطات هوشمند
خودرويی» ،گام نخست در مرحله اثبات كارآمدی و قابلیتهای عملیاتی در كشور بوده است كه بايد به سطح
يک آزمون ملی فراگیر با حضور تمامی دستگاههای اجرايی ذيربط و سازمانهای ذينفع توسعه يابد.
 .5.5فضای فركانسی و اپراتور ارتباطات خودرويی
با توجه به اهمیت كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی در حوزه ايمنی و اينکه فضای فركانسی الزم برای
اجرای اين كاربردها بايد به اين مهم اختصاص يابد و از استفاده غیرمجاز آن برای ساير كاربردها جلوگیری
شود ،ضروری است با تدوين و تصويب رويههای قانونی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی
در كشور نسبت به تخصیص اين فضا در محدوده فركانسی  55851تا  559 5گیگاهرتز برای اين فناوری اقدام
شود .رويههای مورد نیاز بايد به گونهای تدوين شوند كه از هرگونه ورود غیرمجاز به اين محدوده برای
كاربردهای ديگر جلوگیری شود .با استناد به مصوبات موجود در حوزه ايمنی حملونقل و ضرورت كاهش

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 12از 11

راه آينده فناوري ارتباطات خودرويي در کشور

JD CVT National
RoadMap r2.0 940229

آمار تصادفات خودرويی و تلفات انسانی ناشی از آن در كشور ،بايسته است كه با تنظیم مقررات راديويی
مورد نیاز نسبت به ايجاد يک واحد اپراتوری به منظور مديريت و بهرهبرداری بهینه از فضای تخصیص يافته
برای كاربردهای اين فناوری اقدام گردد .نقش و وظايف اين اپراتور و دامنه عملکرد آن بايد در اسناد نقشهراه و
طرح كسبوكار فناوری تبیین شود.
 .5.6تحقیق و توسعه فناوری
توسعه پايدار و متوازن فناوری ارتباطات خودرويی در كشور نمیتواند بدون توجه به تحقیقات الزم در ابعاد
فنی و اجرايی آن امکانپذير باشد .تجربه اجرای طرحها و پروژههای انجام شده و جاری اين فناوری در دنیا
نشان میدهد كه مراكز تحقیقاتی و دانشگاههای معتبر در اين حوزه مشاركت میكنند و در غالب پروژههای
بزرگ آزمايشی ،مانند پروژه پايلوت ملی آمريکا كه با محوريت دانشگاه میشیگان انجام میشود ،مراكز تحقیقات
دانشگاهی و يا مراكز تحقیقاتی مستقل به طور فعال حضور دارند .انجام اين مهم در كشور بايد به صورت
هدفمند و در قالب نقشهراه تحقیقات فناوری پیگیری شود و تمامی مراكز پژوهشی ذیربط مانند مركز
تحقیقات وزارت راه ،مسکن و شهرسازی و پژهشگاههای مرتبط در پیشبرد مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی
فناوری مشاركت داشته باشند .با تشکیل شورای پژوهشی فناوری ارتباطات خودرويی كه میتواند با همکاری
كمیته راهبردی اين فناوری فعالیتهای خود را آغاز نمايد ،برنامهريزی مطالعات و تحقیقات مورد نیاز در
موضوعات مرتبط با قابل انجام خواهد بود .در اينجا به برخی از عناوين موضوعات تحقیقاتی فناوری به شرح
زير اشاره میشود:
 بررسی تطبیقی متد تخصیص فضای فركانسی در كشورهای پیشرو، موضوعات مرتبط با سیاستگذاری و مسائل سازمانی، سناريوهای توسعه و طرحهای تجاریسازی همزمان با اجرای پروژههای آزمون در محیطهای واقعی، ظرفیت سازی تخصصی نیروی انسانی و ساير زيرساختهای مورد نیاز، چگونگی يکپارچهسازی نیازها و قابلیتهای فناوری ارتباطات خودرويی با سامانههای موجود ،ITS بررسی نحوه تأمین امنیت اطالعات و حفظ حريم خصوصی شهروندان در كاربردهای فناوری ارتباطاتخودرويی و تدوين استانداردهای بومی در اين حوزه،
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راه آينده فناوري ارتباطات خودرويي در کشور
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 بررسی عناصر مورد نیاز برای ارزيابی جامع مخاطرات/آسیب پذيری در محیطهای ارتباطات خودرويی، بررسی عوامل مؤثر بر حواسپرتی رانندگان و طراحی بهینه واحدهای  HMIدر خودروها، تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای آزمونهای فناوری ارتباطات خودرويی در سطح ملی، بررسی اثرات خدمات و كاربردهای ارتباطات خودرويی در بخشهای مختلف و چگونگی استفاده از آنبرای دستیابی به منافع عمومی،
 بررسی مسائل و موانع سازمانی برای يکپارچهسازی دادههای ارتباطات خودرويی با ساير منابع دادهایموجود در حوزه مديريت حملونقل در كشور،
 -بررسی راهکارهای همکاری و هماهنگی صنعت خودروی كشور برای توسعه فناوری ارتباطات خودرويی.

 .5جمعبندي
مطالعات جامع و كسب دانش فنی الزم برای بکارگیری فناوریهای نوين در حوزههايی كه نیازمند تحول در
اجرای سازوكارهای معمول برای رسیدن به بهرهوری باالتر هستند ،از جمله ضرورياتی است كه در سند نقشه
جامع علمی كشور بر آن تأكید شده است تا بتوانیم به اهداف مصرح در سند چشمانداز ايران 1

دست يابیم.

پروژه ملی «طراحی و پیادهسازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرويی» با هدف دستیابی به دانش فنی طراحی و
اجرای كاربردهای فناوری ارتباطات خودرويی تعريف شده است و توانسته است با اجرای آزمايشی نمونههايی
از اين كاربردها ،قابلیتهای عملیاتی و امکانپذيری پیادهسازی اين فناوری را در كشور به اثبات برساند.
در جريان اجرای اين پروژه و ايجاد شرايط الزم برای فراهمسازی امکانات نصب تجهیزات مورد نیاز در
محدوده آزمون عملیاتی پروژه كه با مشاركت طیف وسیعی از سازمانها و دستگاههای اجرايی صورت گرفته
است ،مقدمات الزم برای شروع يک حركت ملی در جهت توجه همهجانبه به فناوری ارتباطات خودرويی و
بسترسازی برای بهرهمندی از كاربردهای آن در بخشهای مختلف صنعت حملونقل فراهم شده است .اين
حركت بايد در يک مسیر تعريف شده ادامه يابد و راه رسیدن به مقصود به صورت برنامهريزی شده و هماهنگ
طی گردد .در سند حاضر با بیان اقدامات زيربنايی مورد نیاز به توصیف اجمالی اين راه پرداخته شده است تا بر
اساس آن گامهای الزم برای استفاده بهینه از كاربردهای اين فناوری در كشور برداشته شوند.

