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ســتاد توســعه فناوریهای حوزه فضایــی ،حمل و نقل
پیشــرفته با ادغام بخش های مرتبط با فناوری مرکز ملی
فضایی و ستادهای توسعه فناوری صنایع دانش بنیان هوایی
و هوانوردی و صنایــع دانش بنیان دریایی و در انطباق با
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نظیر وسایل نقلیه الکتریکی ،ساخت تجهیزات فرودگاهی،
تجهیزات راهســازی ،اســکله و تجهیــزات بندری همت
گماشته است .مجله علمی خبری حمل و نقل هوشمند در
تالش اســت تا آخرین اخبار و فناوری های روز دنیا را در
قالب یک فصلنامه ارائه دهد.
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مقاله

\فناوری و حمل و نقل
بررسی بازار و فناوریهای مورد استفاده در سیستمهای حمل و نقل هوشمند
yنرگس محمدزاده

طبقهبندیهــای مختلفــی از بازارهــای
سیستمهای حمل و نقل هوشمند ارائه شده
اســت .یکی از معتبرتریــن و پرکاربردترین
طبقهبندیهای انجامشــده در حوزه حمل و
نقل هوشمند ،طبقهبندی سیستمهای حمل
و نقل هوشمند در  5گروه اصلی سیستمهای
پیشــرفته اطالعات مســافر ،سیســتمهای
پیشــرفته مدیریت ترافیک ،سیســتمهای
پیشــرفته حمل ونقل عمومی ،سیستمهای
پیشــرفته قیمتگــذاری حمــل و نقــل و
سیستمهای تعاملی وسایل نقلیه است .هریک
از این سیســتمها شامل چند زیرسیستم نیز
هستند.
سیستمهای پیشرفته اطالعات مسافر:
این سیستم شامل خدمات سیستمهای حمل
و نقل هوشــمندی است که اطالعات سفر و
ترافیک زمان واقعــی را در اختیار رانندگان
قرار میدهند .این اطالعات شامل مسیرهای
ترانزیت و برنامههای زمانبندی ،راهنماهای
مســیریابی و اطالعاتی در خصوص تاخیرها
به دلیــل ازدحام ،تصادفــات و وضعیتهای
آب و هوایی یا فعالیتهــای تعمیر جاده ها
است .سیســتمهای جهتیابی و مسیریابی
درون خودرو ،سیستمهای اطالعاتی خدمات
رانندگان درون وســیله نقلیه ،سیستمهای
ایمنــی و هشــدار درون وســیله نقلیــه،
سیســتمهای اطالعات عالئــم و اعالنهای
درون خودرو و عملیات وســایل نقلیه باری
و تجــاری از جمله زیرسیســتمها و اجزای
سیستمهای پیشرفته اطالعات مسافر هستند.
بیشــترین اثرگذاری این سیستمها در درجه
اول بر بهبود راحتی و سهولت و در درجه دوم
بر بهبود ایمنی حمل و نقل اســت .افزایش
بهرهوری و بهبود شــرایط زیستمحیطی در
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مراتب سوم و چهارم اثرگذاری این سیستمها
بر وضعیت حمل و نقل قرار دارند.
سیســتمهای پیشــرفته مدیریت
ترافیک :حوزه تمرکز خدمات سیستمهای
حمل و نقل هوشــمند در این سیســتم ،بر
دستگاههای کنترل ترافیک مانند سیگنالهای
ترافیک ،اندازهگیری سطح شیبدار و عالئم
پویای (یا متغیر) پیام در بزرگراهها است که
پیامهــای زمان واقعــی در خصوص ترافیک
یا وضعیت بزرگــراه را در اختیار راننده قرار
میدهند .از جمله زیرسیستمهای آن میتوان
کنترل سیگنال ،پایش ترافیک ،سیستمهای
اعمال قانون ،سیســتمهای بزرگراه ،مدیریت
پارکینگ و سیستمهای بزرگراهها را نام برد.
سیستمهای پیشــرفته حمل و نقل
عمومی :ایــن سیســتم شــامل خدمات
سیستمهای حمل و نقل هوشمندی است که
وسایل نقلیه ترانزیت اعم از اتوبوس یا راهآهن
را قادر میسازند تا مکان کنونی خود را گزارش
دهند و امکان ایجاد یک نمای زمان واقعی از
وضعیتهای همه داراییها در سیستم حمل و
نقل عمومی را برای مدیران عملیات ترافیک،
فراهم میآورند .برنامهریزیهای چندوجهی
سفر ،بهینهسازی برنامه زمانبندی ،بلیتهای
چندگانه و هوشــمند ،اطالعات زمان واقعی
وضعیتهای سیســتم ،مدیریت بهینهسازی
شــده ناوگان و نظــارت ویدئوهای موبایل از
جمله زیرسیستمهای سیستمهای پیشرفته
حمــل و نقل عمومی هســتند .بیشــترین
اثرگذاری سیستمهای پیشرفته حمل و نقل
عمومی بر بهبود بهرهوری و راحتی و سهولت
سیستمهای حمل و نقل است.
سیستمهای پیشرفته قیمتگذاری

حمل و نقــل :سیســتمهای پیشــرفته
قیمتگــذاری حمل و نقل شــامل خدماتی
اســت کــه به طــور عمــده بــرای اهداف
جمعآوری عوارض الکترونیکی مورد استفاده
قــرار میگیرنــد .از طریق این سیســتمها،
راننــدگان میتواننــد بــه طور خــودکار از
طریق دســتگاه پردازنده درون خودرو (on-
 )boardعــوارض را پرداخت کنند .ســایر
کاربردهــای این سیســتم عبارت اســت از:
شــارژ ازدحام ،مســیرهای پرتراکم پرداخت
عوارض و هزینههای مســافت پیمودهشده.
سیستمهای پیشــرفته قیمتگذاری حمل
و نقــل شــامل زیرسیســتمهایی همچون
سیستم-های مســافت پیموده شده وسیله
نقلیه ،قیمتگــذاری ازدحــام ،برنامهریزی
مســیرهای مخصوص مبتنی بــر پرداخت
هزینه و جمعآوری عوارض الکترونیکی است.
اثرگذاری سیستمهای پیشرفته قیمتگذاری
حمل و نقل بر دو عنصر بهرهوری و راحتی و
سهولت است.
سیستمهای تعاملی وسایل نقلیه :این
سیستم ،یک زیرمجموعه از کل سیستمهای
حمل و نقل هوشــمند اســت که اطالعات
را میــان مراکز سیســتمهای حمــل و نقل
هوشــمند مبادله و به اشتراک میگذارد تا با
هدف بهبود ایمنی ،پایداری ،کارایی و راحتی،
فراتر از محدوده سیستمهای با عملکرد مجزا
و غیرمتصل ایجاد آگاهی نموده و یا اقدامات
را تسهیل سازد .سیستمهای تعاملی وسایل
نقلیه هوشمند شامل ارتباطات وسایل نقلیه
با زیرساخت ( ،)V2Iارتباطات وسایل نقلیه با
وسایل نقلیه ( ،)V2Vارتباطات وسایل نقلیه
با دستگاهها ( ،)V2Dارتباطات وسایل نقلیه
با عابر پیاده ( )V2Pو ارتباطات وسایل نقلیه

با شبکه ( )V2Gاست .اثرگذاری سیستمهای
تعاملی وســایل نقلیه در درجه اول بر بهبود
بهــرهوری و در درجــه دوم ،بر بهبود ایمنی
است .بهبود شرایط زیســتمحیطی نیز در
درجه سوم اثرگذاری سیســتمهای تعاملی
وسایل نقلیه است.
براســاس آمار ارائهشــده در سایت آماری
استاتیستا ( )Statistaدر خصوص سطح بازار
جهانی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در
ســال  ،2016بیشترین ســهم بازار جهانی
مربوط به سیســتمهای پیشــرفته مدیریت
ترافیک با میزان  37.6درصد از کل سهم بازار
سیستمهای حمل و نقل هوشمند است .پس
از آن ،سیستمهای پیشــرفته قیمتگذاری
حمل و نقل با ســهم بــازار  26درصدی از
سیستمهای حمل و نقل هوشمند در جایگاه
دوم قرار دارد .براســاس مطالعه انجامشــده
توسط اتحادیه اروپا در سال  ،2017بیشترین
تمرکــز برنامهها و طرحهــای اخیر اتحادیه
اروپا و امریکا بر سیســتمهای تعاملی وسایل
نقلیه اســت؛ به طوریکه  28درصد از سهم
طرحهای این دو منطقه را شــامل میشود.
پس از آن ،سیســتمهای پیشرفته اطالعات
مسافر با ســهم  24درصدی ،در جایگاه دوم

تمرکز طرحهای اتحادیــه اروپا و امریکا قرار
دارد.

بیشترین تمرکز برنامهها و
طرحهای اخیر اتحادیه اروپا و
امریکا بر سیستمهای تعاملی
وسایل نقلیه است.
فناوری های مختلفی در توسعه سیستم
های حمل و نقل هوشــمند مورد اســتفاده
قــرار می گیرند .این فناوریهــا را می توان
در هفت گروه شــامل فناوریهای ارتباطات،
فناوریهای شناسایی و تشخیص ،زیرساخت
های سختافزاری ،زیرساختهای نرمافزاری،
الگوریتمهــا ،فناوریهــای موقعیتیابــی و
حســگرهای پایش و ردیابی تقســیمبندی
نمــود .براســاس نتایــج مطالعــهای که در
خصوص تحلیل طرح اروپا و امریکا در حوزه
سیســتمهای حمل و نقل هوشــمند توسط
اتحادیه اروپا انجام شــده است 50 ،درصد از
فناوریهای مورد اســتفاده در سیستمهای

حمل و نقل هوشمند را فناوریهای ارتباطات
تشکیل میدهند .پس از آن ،زیرساختهای
نرمافزاری با سهم  14درصدی ،فناوریهای
شناسایی و تشــخیص با سهم  12درصدی
و زیرساختهای ســخت افزاری با سهم 10
درصدی به ترتیب در جایگاههای دوم ،سوم
و چهارم فناوریهای مورد اســتفاده در ITS
قرار میگیرند.
از نقطه نظر راهــکار فناورانه ،محصوالت
و خدماتی را که شــرکتهای فعال در حوزه
سیســتم های حمل و نقل هوشــمند تولید
میکنند ،میتوان به ســه گروه سخت افزار،
نرم افزار و خدمات تقسیمبندی نمود .سخت
افزارها عمدتا شامل حسگرها ،بوردهای رابط و
اتصال ،دوربین های نظارتی ،سخت افزارهای
شــبکه ارتباطات دوربرد ،ســخت افزارهای
پایــش و ردیابی و  ...هســتند .نرم افزارهای
تولیدشــده در حوزه  ITSعمدتا شامل نرم
افزارهای تصویرســازی ،مدیریت تشخیص و
ردیابی ویدئویی و مدیریت ترانزیت و ناوگان
هستند .در حوزه خدمات ،خدمات زیرساخت
های ابری و کسب وکار ،خدمات تحلیل داده
و خدمات نگهداری و پشــتیبان را می توان
نام برد..
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مصاحبه
\مصاحبه با دکتر منوچهر منطقی ( دبیر محترم ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته)

یک ستاد با  6ماموریت
yعملکرد ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته

دکتر منوچهر منطقی که تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق طی سالهای  1352تا  1359در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و سال  76تحصیالت دکتری
مدیریت سیستمها را به پایان برده است .ایشان از سال  ۵۹در قالب مسئول مرکز تحقیقات مخابرات سپاه کار خود را آغاز کردند و تا به امروز مسئولیتهای مختلفی را در صنایع مختلف و
در قالب مدیرکل و ریاست سازمان ها به انجام رسانیده اند .ایشان همچنین استاد دانشگاه بوده و در دانشگاه های تهران ،علم و صنعت ،تربیت مدرس ،عالمه طباطبایی ،مالک اشتر و ...به
تدریس پرداخته اند .ایشان اکنون به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته مشغول هستند .این گفتگو با هدف شناخت بیشتر این مرکز با ایشان انجام شده است.
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بــا توجه به قــرار گرفتن کشــور در یک
موقعیت اســتراتژیک در حوزه حمل و نقل،
فناوریهای مرتبط با این حوزه و به روزرسانی
این فناوریها اهمیت به سزایی دارد .در رابطه
با فعالیتهای صــورت گرفته در این زمینه با
منوچهر منطقی دبیر ســتاد توسعه فناوری
های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشــرفته
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری
گفت وگو کردیم که میخوانید:
\در ابتدا یک گــزارش از فعالیتهای
اخیر ستاد توســعه فناوری های حوزه
فضایی و حمل و نقل پیشرفته بفرمایید.
مجموعه فعالیتهای این ســتاد بر چه
مباحثی متمرکز است؟
ســتاد توســعه فناوریهای حوزه فضایی
و حمل و نقل پیشــرفته  6فعالیت عمده را
پیگیری می کند که به تفسیر توضیح میدهم.
اولین فعالیت ما توسعه فناوری فضایی است
و برای این کار بر استارتاپهای فضایی متمرکز
شدهایم .بیشتر به ساخت ماهواره های مکعبی
و نهایتا کاربری آنها در اقتصاد فکر می کنیم.
بخــش دوم بخش هوایی اســت و ســه
فعالیت در این بخش تعریف میشــود ،یکی
هواپیماهای هوانوردی است ،بعد تاکسیهای
هوایی اســت که اخیرا برای ما بسیار جدی
شده اســت و در نهایت پشتیبانی از عملکرد
هواپیماهای موجود ،که به تعمیر و نگهداری
هواپیماها و بالگردهای پرتیراژ کمک میکنیم.
برای تعمیرات ایــن هواپیماها و بالگردها
نیاز به قطعات یدکی وجود دارد که در حال
فعالیت برای تولید آنها هستیم .عالوهبر این
موارد برای محصــوالت مختلف دیگر هم به
تولید رسیدهایم که شامل موتورهای هوایی،
تکمیل بالگــرد صبــا  248و هواپیمای 72
نفری است .در بخش هوایی همچنین ساخت
تجهیزات هواشناسی را پیگیری می کنیم که
به حوزه ما ارتباط دارد.
اما بخش سوم فعالیتهای ما به حمل و نقل
ریلــی ارتباط پیدا میکند و در این زمینه بر
بومیســازی واگنهای مترو تمرکز کردهایم.
بومی سازی واگنهای مترو یک موضوع ملی
اســت که مسئولیت ساخت آن را به معاونت
علمی ریاســت جمهــوری واگــذار کردند.
برمبنای همین پروژه کالن بومیســازی
قطعات مورد اســتفاده در مترو از 28
درصــد در ابتدای فعالیــت ما به 85

درصد رســیده است .البته در حوزه ریلی
فعالیتهای دیگری هم داریم که این موضوع
مهمترین بخش فعالیتهای ریلی ما بود.
امــا در بخش خــودرو دو پــروژه عمده
داریــم که یکــی از آنها پروژه برقیســازی
خودروهاســت ،ایــن پــروژه بــا همکاری
خودروســازها و فعــاالن صنعــت اتوبوس و
موتور سیکلت در حال پیگیری است و قصد
داریم در ایــن پروژه خودرو ،اتوبوس و موتور
ســیکلت برقی به تعداد انبوه تولید کنیم .در
پروژه دوم قصد داریم به بومیسازی قطعاتی
کمک کنیم که تا کنون در کشور بومیسازی
نشده اســت تا یک پلتفرم بومی و مشترک
در تولید این قطعات در کشــور تعریف شود.
تحت عنوان همین موضــوع در حال کمک
به تولید موتورهــای کم مصرف با آالیندگی
بسیار پایین هســتیم که از چند سال پیش
آغاز شده است.

ستاد توسعه فناوریهای
حوزه فضایی و حمل و نقل
پیشرفته  6فعالیت عمده را
پیگیری میکند.
(فناوری فضایی ،هوایی ،ریلی ،
دریایی ،هوشمندسازی ،ژئوماتیک)
حوزه دریایــی چهارمین بخش فعالیتهای
ماست که سه هدف عمده را پیگیری میکند.
اول اینکه از ناوگان دریایی کشــور پشتیبانی
الزم را بکنیم ،در واقع شــبکه قطعه ســازی
که ما راهانــدازی کردهایم بین حوزه خودرو،
ناوگان ریلی و کشتیرانی مشترک است .بعد
از ســاخت قطعات نوبت به استانداردسازی
محصــوالت میشــود ،چــرا کــه نــاوگان
کشتیرانی نیاز به قطعات با استاندارد جهانی
دارد .در همین راســتا بحث تطابق تجهیزات
را هم داریم که با این مقوله امکان اســتفاده
از قطعات ناوگانهای مختلــف برای یکدیگر
وجود دارد .مثال در سیســتم ناوبری هواپیما
میتوانیم بخشهایی را در کشتی مورد استفاده
قــرار دهیم یا در موضوع موتور خودرو امکان
استفاده بخشهایی در کشتی وجود دارد.

بخش فعالیت پنجم ما که فعالیت جامعی
دارد ،موضوع هوشمندسازی است و موضوع
جدیدی اســت که در دنیا سرمایهگذاریهای
کالنی در این بخش انجام شــده است و تمام
دنیا یک سند هوشمندسازی دارد .ما هم در
حال تدوین ســند هوشمندســازی با کمک
تمام بازیگران این حوزه هســتیم .به دنبال
همین بخش تالش داریم که بهرهوری ناوگان
حمل و نقل را باالتر ببریم که در ادامه بیشتر
توضیح خواهــم داد .همچنین حمل و نقل
یکپارچه ریلی ،دریایی و خودرویی را پیگیری
می کنیم که البته در کشــور وجود دارد و ما
تالش می کنیم ســریعتر به جایگاه درست
خود برسد.
در نهایــت موضــوع اطالعــات مکانی یا
ژئوماتیک را در دسته فعالیتهای خود داریم
که می توان گفت بخش زیادی از فعالیتهای
کشور مبتنی بر دادههای مکانی بسیار دقیق
اســت .اگر داده های مکانی دقیق باشد دقت
کارهــا و هزینه انجام آنها هــم کاهش پیدا
میکند .به عنــوان مثال وقتی یک چاه نفت
یا گاز کشــف می شود اگر با دادههای دقیق
مکانی مورد اســتخراج قرار نگیرد به نتیجه
درست نمیرسد.
این مــواردی که ذکر کــردم حوزه های
عمومی است که ستاد در آنها فعالیت میکند.
\با توجه به مــواردی که ذکر کردید
حوزههای فعالیتی ستاد بسیار گسترده
است ،حال ارزیابی خود شما از عملکرد
ســتاد در حوزههــای فعالیتی مذکور
چیست؟
ما تالش کردیم که فعالیتهای ستاد در یک
سطح انجام شود .چون موضوعات مطرح شده
در ستاد موضوعات بســیار مهمی است باید
تمامشان در یک ســطح به پیش میرفتند،
منتها بعضی پروژه ها نسبت به بقیه عقبتر
هســتند ،به عنوان مثال برخــی پروژههای
ریلی و دریایی نسبت به پروژهای خودرویی
عقبتر بوده است و ما سعی کردیم که انرژی
بیشــتری برای این بخشهــای عقب مانده
بگذاریم تا این عقب ماندگی جبران شــود .یا
مثال در موضوع هوایی بخشهایی هست که
کشور تا کنون به آنها توجه نداشته و ما تالش
کردیم بر مبنای ســندی که در شورای عالی
انقالب فرهنگی تدوین شده پیش ببریم.
بنابرایــن می توان گفت تمام بخشــهایی
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که ذکر شــده فعال هستند منتها با توجه به
بلوغی که در آن حوزه ها وجود دارد انرژی که
بر روی آنها میگذاریم متفاوت است .اما سعی
ما این است که تمام حوزه ها با یک اهمیت و
سطح اثربخشی در کشور پیگیری شود.

رســیدن به اهداف هوشمندسازی باید یک
سری پروژهای کوچک هوشمندسازی تعریف
کنیم .به عنــوان مثال در حــوزه اتوبوس و
کامیون سیســتم مدیریت سوخت را تعریف
کردیم .همچنین در حوزه خودروهای تجاری
سیســتم تماس اضطراری را تعریف کردیم،
چرا کــه در زمان رخدادن تصادف یک زمان
طالیی برای رســیدگی به مصدومان وجود
دارد و اگر در این زمان رســیدگی انجام شود
احتمال زنده ماندن مصدومان بسیار باال می
رود.
این سیســتم بــا همکاری یک شــرکت
اتوبوسسازی ،یکی از اپراتورهای تلفن همراه
و یک شــرکت دانش بنیان انجام شده است
و قابلیــت اجرا در تمــام خودروها را دارد .یا
مثال در حــوزه حمل و نقل ریلــی پروژهای
برای افزایش بهره وری در این ناوگان تعریف
کردیــم .در این پــروژه به دنبــال تعمیر و
نگهداری هوشــمند بودیم ،یعنی اجزایی که
دچار آسیب می شوند شناسایی کنیم و قبل
از اینکه وارد فضای بحرانی شــود تعمیر و یا
تعویض شــود تا لوکوموتیو در ایستگاه قطار
متوقف نشــود .در صورت فقدان این بررسی
هوشمند ممکن است فرآیند تعمیر لوکومتیو
چنــد ماه به طول بیانجامــد اما با این روش
پروســه تعمیر چند روز بیشتر طول نخواهد
کشــید .همچنین در حــوزه راه آهن ،پروژه
هوشــمند ســازی خطوط ریلی را پیگیری
می کنیم که در این روش امکان کنترل کل
زیرساختهای راه آهن که به نسبت وسیع هم
هست وجود دارد.
همچنیــن در بنــادر ،تخلیــه و بارگیری
هوشمند را پیشــنهاد داده ایم که باعث می
شــود کشــتیها و کامیون های در صف ،با
مدیریــت انبارهای خالی به صــورت بهینه
مدیریــت شــوند .این پــروژه هــا در حوزه
های مختلف تعریف شــده انــد تا فرهنگ
هوشمندسازی در کشور جا بیفتد.

\در حوزه حمل و نقل هوشمند چطور،
چه فعالیتهایی در ایــن زمینه صورت
گرفته است؟
مــا در این حــوزه دو مســیر را در پیش
گرفتهایم ،یک مســیر باال به پایین است که
به تدوین ســند حمل و نقل هوشــمند می
پردازد و یک مســیر پایین بــه باال که برای

\جایگاه کشور ما در حوزه حمل و نقل
هوشمند چه جایگاهی است؟
کشــورهای منطقه یا در حال تعریف این
صنعت در کشور خود هستند و یا چند پروژه
را شــبیه به ما انجام داده اند و با این تفاسیر
میتوانیم بگوییم برخی از این کشورها به طور
نسبی از ما جلوتر هستند ،چرا که این فرآیند

\با توجه به مســئولیتهای ســتاد و
اقداماتی که تا کنون انجام شده است،
چه چشــم اندازی برای فعالیتهای آتی
متصور هستید؟
اصال دلیل شــکلگیری این ستاد این بود
که یکســری پتانســیلها وجود داشت اما از
توانمندیهای روز دنیــا عقبتر بود .بنابراین
تمام تالش ما ایــن بود که فاصله فناوریای
که بین کشــور ما و کشــورهای دیگر وجود
داشت را جبران کنیم.
چشــم انداز اصلی این است که ما از نظر
صنعت حمل و نقل که زیرساختهای خوبی در
آن داریم و از کشورهای مطرح منطقه در آن
هستیم نوعی به روز رسانی فناوری را داشته
باشیم و از قابلیت این صنایع استفاده کنیم.
میتوانیم با تطابق فناوریها ،از پتانسیلهای
صنعت ریلی در صنعــت هوایی یا از صنعت
هوایی در صنعت خودرو یا هر صنعت مرتبط
دیگر اســتفاده بکنیم .به عنوان مثال ساخت
قطعــات پیچیده یک کارگروه دارد و به تمام
این صنایع ســرویس میدهد .یا یکســری
قطعات هواپیما امــکان نصب و راهاندازی در
کشتی را دارد .در حوزه موتور کشتی هم که
تصور بر این بود که ما توان ورود به این حوزه
را نداریم وارد شدیم و فعالیت می کنیم.
پس با جاری سازی قابلیتها بین بخشها و
فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان در این حوزه
تالش میکنیم وارد بخشهای مختلف شویم و
در بازار تولید این صنایع حضور داشته باشیم،
بــا همین روند پیشبینی می کنیم در آینده
در منطقه هم نقش آفرین خواهیم بود.

را زودتر شــروع کردهاند منتها ما با توجه به
اســتعدادها و زیرساختهایی که در این حوزه
داریــم ،اگر یک برنامه ریزی خوبی داشــته
باشــیم می توانیم به صورت نســبی حرکت
سریعتری داشته باشیم.
\با توجه به شــرایط اقتصادی کشور
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی
و حمل و نقل پیشرفته چه دستاوردهای
اقتصادی داشته است؟
ما در حوزه اقتصادی دو سطح خرد و کالن
را مــورد توجه قرار داده ایم .در حوزه اقتصاد
خرد تالش می کنیم ارزش افزوده فعالیتها را
افزایش بدهیم ،در بخش کالن هم باید به این
نکته توجه کنیم که با توجه به قرار گرفتن ما
در یک شــاهراه ارتباطی تالش کرده ایم که
یکپارچه سازی حمل و نقل را داشته باشیم
چــرا که در این منطقه ترددهای بین المللی
اتفاق میافتد .همچنین با هوشمندســازی،
سیســتمهای ایمن برای حمل و نقل و تردد
ایجاد کرده ایم .
هنوز ورود جدی به سطح کالن اقتصادی
نکرده ایم اما مطالعــات زیادی در این حوزه
اتفاق افتاده است.

ببینید ما هوشمندســازی را از یک سال و
نیم پیــش آغاز کرده ایم و نمیتوانیم بگوییم
که در حال حاضر به جایگاه ویژهای رســیده
ایــم اما اثرات این فعالیتها در ســالهای آتی
به صورت جهشــی خواهد بــود و تأثیر 20
درصدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

چشــم انداز اصلی این است
که ما از نظــر صنعت حمل و
نقل که زیرساختهای خوبی در
آن داریم و از کشورهای مطرح
منطقه در آن هستیم نوعی به
روز رســانی فناوری را داشته
باشــیم و از قابلیت این صنایع
استفاده کنیم.

\به عنوان ســوال آخر و با توجه به
درگیری کشور با ویروس کرونا اقدامات
ســتاد تحت مدیریت شما برای کنترل
این بیماره چه بوده است؟
یکی از مشکالتی که در ترددها وجود دارد
و باعث انتقال ویروس در اماکن ســر بســته
مانند مترو می شود سیستم تهویه هواست.
ما تالش کردیم برنامه ریزی و مطالعاتی برای
طراحی این سیســتمهای تهویــه هوا انجام
بدهیم که کمترین احتمــال انتقال ویروس
در آنها وجود داشته باشد ،همین مشکل در
حــوزه خودرو هم وجــود دارد که طرحهای
خوبی از طرف شــرکتهای دانش بنیان برای
رفع مشکالت این حوزه برای ما ارسال شده
است.
ببینید حوزه فعالیت ما بسیار وسیع است
و یک پنجم شــرکتهای دانش بنیان کشور
در حوزه هــای مرتبط با ســتاد ما فعالیت
میکنند .تالش ما یکپارچه ســازی فعالیت
این شــرکتهای دانش بنیــان در حوزه های
فعالیتی است و در نهایت متمرکز کردن آنها
بر پروژههای بزرگ کشوری.
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کالن داده در حمل و نقل هوشمند
yعباس عبداللهی خوشمردان

ترابری یا حمل و نقل ،به عنوان ساختاری
برای جابجایی کاالها و مردم بین مکان های
مختلف ،یک عنصر اساســی در جامعه مدرن
اســت .ترابری ،تجارت بین انسانها را فراهم
میکند کــه در شــکلگیری تمدنها نقش
اساســی داشتهاست .این رشــته را میتوان
به ســه بخش زیرساخت ،وســایل نقلیه ،و
بهرهبــرداری تقســیم نمود .زیرســاختها،
سازههای ثابتی هســتند که به وسایل نقلیه
اجازه تردد میدهند .زیرســاختها میتوانند
شــامل شــبکههای ترابری ماننــد جادهها،
خطــوط راهآهــن ،راههای هوایــی ،راههای
آبی ،خطوط لوله حمل مواد ،و غیره باشــند.
وســایل نقلیه ماننــد خودروهــا ،قطارها ،و
هواپیماها عموماً در شبکهها حرکت میکنند.
بهرهبرداری ،دربرگیرنده فعالیتهایی اســت
که کنترل ســامانه را انجام میدهند (مانند
چراغهــای راهنمایی و شیبســنجها ،خط
گردانهای راهآهن ،کنترل شــدآمد هوایی ،و
مانند اینها) ،و همچنین سیاستهایی مانند
چگونگــی ادارهی امور مالــی ترابری (مانند
استفاده از عوارض جادهای یا مالیات سوخت
در ترابــری بزرگراهــی) را در برمیگیرد .با
گستردهتر شــدن شــبکههای حمل و نقل
8
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سیستمهای پیشرفتهای با بکارگیری فناوری
اطالعات برای بهرهبرداری از شــبکه حمل و
نقل نیاز است.
سیســتم حملونقــل هوشــمند یــا
Intelligent
“Transportation
 ”Systemsاخیــرا توجــه ویــژه ای را در
جوامع مختلف به خود جلب کرده اســت ،به
مجموعهای از ابزارها ،امکانات و تخصصها از
قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک ،تکنولوژیهای
نرمافزاری ،ســختافزاری و مخابراتی اطالق
میشــود که به صورت هماهنگ و یکپارچه
به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیســتم
حملونقل به کار گرفته میشود

سیســتم حمل ونقل هوشمند
تنها یــک ابزار یــا تکنولوژی
جدید نیســت .در واقعITS ،
امکان یکپارچهسازی سیستم
حملونقل را فراهم میآورد.

از مهمترين مزاياي اســتفاده از سيســتم
هــاي حمل و نقل هوشــمند مي تــوان به
کاهــش تراکم ترافيــک و افزايش ســطح
ايمني ،صرفه جويي در زمان ،کاهش مصرف
سوخت و بهبود سطح ســرويس اشاره کرد.
در ســالهای اخیر مهندســین حمل و نقل
همراه بــا همکاری متخصصین رشــتههای
مخابرات و ارتباطــات ،الکترونیک ،رایانه و ...
با بکارگیری فناوری اطالعات ،سیســتمهای
هوشــمند حمل و نقل یــا  ITSرا به وجود
آوردهاند کــه در برنامهریزی سیســتم های
حمل و نقل زمینی ،امروزه نقش بسیار مهمی
ایفا مینمایند .سیستم حمل ونقل هوشمند
تنها یک ابزار یا تکنولوژی جدید نیســت .در
واقع ITS ،امکان یکپارچهســازی سیســتم
حملونقل را فراهــم میآورد .همان طور که
در ابتدای این متن اشــاره شد ،یک سیستم
حملونقل به طور کلی به ســه بخش اصلی
قابل تقسیم است و شــامل شبکهها ،وسایل
نقلیه ،افراد و کاالهاســت .هر کدام از اجزای
سیستم حملونقل مشــخصات ،ارگانها ،و
گاهی آژانسهای جداگانه دولتی دارند .ولی
فنآوری اطالعات قادر است تمامی این اجزا
را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد.

اخیرا چارچوب تعاملی لبه-مه-ابر  ،Edge-Fog–Cloudبه عنوان یک ساختار سلسله
مراتبی با سه الیه برای سیستمهای حمل و نقل هوشمند پیشنهاد شده است.
توســعه سیستم های هوشــمند حمل و
نقل نیازمند اطالعــات باکیفیت و بالدرنگ
ترافیکی است .با توجه به نیازهای فزاینده ای
که برای بهبــود مدیریت ترافیک وجود دارد،
جمع آوری روش هــای داده های راهنمایی
و رانندگــی به طــور چشــمگیری در حال
تحول بوده و دسترســی به اطالعات ترافیک
بالدرنگ در سراســر دنیا رواج یافته است ،به
گونــه ای که تاکنون برای مدیریت ترافیک ،
فناوریهای متفاوتی بکار گرفته شده است .از
سیســتمهای اولیهای مانند هدایت خودرو و
سیستم کنترل چراغهای راهنمایی ،تابلوهای
اعالن ترافیک ،دوربین سرعت سنج و سیستم
خودکار شناســایی شــماره خودرو گرفته تا
سیستمهای پیشرفته و پیچیدهتری که بطور
همزمان اطالعات متفاوتی را از منابع متفاوت
یکپارچه مــی کند .اطالعاتی مانند وضع آب
و هوا ،وضعیت ترافیــک ،وضعیت جاده و ...

از جمله داده های این حوزه فناوری اســت
که منجر به ایجــاد حجم عظیمی از داده ها
می شــود که برای ذخیره سازی و پردازش
نیازمند مراکز داده کالن است .پیشرفتهای
بوجود آمده در فنآوری اطالعات و کالن داده
میتوانند به ایجاد یک سیستم کام ً
ال یکپارچه
برای سالهای آینده کمک کنند.
با گسترده شــدن دامنه فناوری اطالعات
و امــکان بکارگیری داده های سنســورهای
محیطــی در حــوزه اینترنت اشــیا ،تنوع و
حجم اطالعات قابل استفاده برای پردازش و
تصمیمگیری به شــکل روز افزونی در حال
گســترش میباشد ،به گونهای که پیشبینی
شــده است تا اواخر ســال  2020حدود 31
میلیارد دســتگاه مجهز به اینترنت اشــیا
باشند .از طرفی در همین سال ۲۵۰،میلیون
وسیله نقلیه ،به اینترنت متصل خواهند بود و
برای کاربران امکان دریافت سرویسهای ویژه

داخل اتومبیل و همچنین رانندگی خودکار
را فراهــم میکنند .اینترنت اشــیا در زمینه
حمل و نقل هوشــمند به جمعآوری دادهها،
ارتباطات و پردازش دادهها ،در سراسر سیستم
های حمل و نقل میپــردازد و امکان تعامل
بالدرنــگ را فراهم میکند برای حمل و نقل
هوشــمند ،نیازهای مختلفی برای محاسبات
و منابع شــبکه وجــود دارد .اخیرا چارچوب
تعاملی لبه-مه-ابر ،Edge-Fog–Cloud
به عنوان یک ســاختار سلسله مراتبی با سه
الیه برای سیستمهای حمل و نقل هوشمند
پیشنهاد شده اســت .در این مدل تجهیزات
لبه در سیســتمهای حمل و نقل هوشــمند
اطالعــات محیط را حــس میکنند و مقدار
زیــادی از دادهها را برای پــردازش از طریق
مه به ابــر منتقل میکنند .فضای ابری برای
دســتیابی به قابلیت اطمینان سیستم حمل
و نقل ضروری است .محاسبات مه برای ارائه
حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399
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خدمات کم تأخیر و آگاه از مکان  ،محاسبات
ابری را به لبه شــبکه گســترش میدهد ،و
بنابراین اجرای برنامههای بالدرنگ را بر روی
دستگاه ها در مجاورت سیستم های فیزیکی
با توزیع جغرافیایی گسترده میسر میسازد.
از یک ســو  ،برخی از برنامه های ترافیکی به
داده های جمع شده و تجزیه و تحلیل شده
به شــکل هوش کاربردی نیاز دارند تا برخی
از دســتگاه ها را قادر به انجام اقدامات سریع
کننــد .از طرف دیگر  ،برخــی از برنامههای
راهنمایی و رانندگــی نیازدارند تا کلیه داده
ها در فضای ابــری ذخیره و تجزیه و تحلیل
شــوند ،اما پرسنل عملیاتی برای اطمینان از
امنیــت میخواهند که اندکی از دادهها برای
عبور از شــبکهها وارد فضای اینترنت شوند.
با توجــه به میزان متفــاوت دادههای ایجاد
شده توســط دستگاههای لبه و انواع مختلف
خدمات شبکهای که باید مورد استفاده قرار
گیرند از این رو وجود ســاختار سه الیه لبه-
مه-ابر پیشنهاد میگردد.
در واقع پردازش لبــه یک راهکار هیجان
انگیز جدید برای ســاختار شبکه ها است که
به ســازمان ها کمک می کند تا محدودیت
های ناشــی از شبکه های مبتنی بر پردازش
ابری را از میان بردارند .اگرچه محاسبات ابری
همچنــان نقش مهمی را در ساختارشــبکه
های مدرن بازی می کند ،ولی دستگاه های
اینترنت اشــیا که قابلیت پردازش اطالعات
جمع آوری شــده را در همان نزدیکی منابع
اطالعاتی دارند ،امکان بازنگری را به شرکت
ها درباره راهکار انتخابی برای زیرساخت IT
شان می دهند.
در باالترین ســطح از این ساختار سه الیه
مراکــز کالن داده قرار دارد .اصوال کالن داده
به حجم عظیمی از دیتــا (اطالعات) اطالق
میشــود که در زمانی کوتاه و با ســرعت و
دقــت باالیی تجزیه و تحلیل میشــود .این
اطالعــات میتواند ســاختاریافته (اطالعات
منظم و دستهبندی شده) یا غیرساختاریافته
(اطالعات حجمی نامنظم و تصادفی) باشــد.
امــا برخالف چیــزی که به نظر میرســد،
در تجزیــه و تحلیــل کالن داده ،این حجم
اطالعات نیســت که اهمیت و اولویت دارد،
بلکه نوع استفاده و بهرهبرداری از یک بخش
یا تمام این اطالعات توســط ســازمانها و
تجارتها است که مهم میباشد .مرکز داده به
مجموعهای از سرویس گرها ،زیرساختهای
10
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ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته
میشود که برای ارایه ،نگهداری و پشتیبانی از
سرویسهای تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/
اکسترانت) بکار گماشته میشوند .سازمانها،
شــرکتها ،و افراد میتوانند بــا بهکارگیری
سرویسهای ارائه شــده از طرف مرکز داده
وبگاهها ،اطالعات و ســرویسهای مبتنی
بر شــبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/
اکسترانت) راهاندازی کنند .مرکز داده ،بسته
به نوع کاربردی که برای آن تعریف شدهاست،
میتواند به عنوان یک مرکز پردازشی ،مرکز
ذخیــره داده ،مرکز جمعآوری داده یا تمامی
این موارد عمل کند.

در تجزیه و تحلیل کالن
داده ،ایــن حجم اطالعات
نیست که اهمیت و اولویت
دارد؛ بلکه نوع اســتفاده و
بهرهبرداری از یک بخش
یا تمام این اطالعات توسط
سازمانها و تجارتها است
که مهم میباشد.
مراکز داده بســیار عظیــم و متنوعی در
سرتاســر شــبکه جهانی اینترنــت در حال
سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز
استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند
و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری یا
عمومی قابل استفاده هستند شرکت Uber
که هم اکنون بزرگترین شرکت حمل و نقل
جهان محســوب میشود و میتوان از طریق
اپلیکیشن آن تاکسی درخواست کرد از کالن
داده بــرای راهنمایی رانندگانش اســتفاده
میکنــد تا آنها در بهتریــن زمان ممکن در
نزدیکتریــن محل به کســانی باشــند که
احتماال میخواهند تاکســی سفارش دهند.
اتفاق بســیار مهم دیگری کــه اخیرا در اوبر

رخ داده اســت این است که دانشمندان داده
این شــرکت تالش دارند با استفاده از روش
های یادگیری ماشــین میزان تقاضا را پیش
بینی کنند تا از این طریق بتوانند توازن بین
عرضــه و تقاضا را تا حد زیادی حفظ کرده و
در نهایت از باال رفتن قیمت ها و اثر الگوریتم
افزایــش قیمت بکاهند .البتــه اوبر هنوز به
صورت رســمی به کارگیری این سیستم را
تایید نکرده است.

از سال  2010تا  ، 2019صنعت
مرکز داده یک دهه چشمگیر را تجربه
کرد .مرکز داده از اتاق تجهیزات ICT
به مرکز داده ابری تبدیل شده است .از

بین  10مرکز کالن داده بزرگ دنیا 4 ،مرکز
متعلق به کشور چین می باشد .مرکز داده
 China Telecomچین عنوان بزرگترین
مرکز داده جهان را به خود اختصاص داده
است این مرکز که در پارک اطالعات
مغولستان داخلی واقع شده است و توسط
China Telecom Data Centre
نگهداری میشود .طبق اعالم دیتا سنتر
جهانی ،این تشکیالت شامل یک مرکز داده
محاسبات ابری ،مراکز تلفن ،انبار ،دفاتر اداری
و آپارتمانهای مسکونی برای کارمندان است.
این مرکز گرانترین مرکز داده است که برای
ساخت آن بیشتر از  3میلیارد دالر هزینه در
پی داشته است .چند عامل مختلف دست به
دست هم داده تا  Hohotرا به یک موقعیت
جذاب برای بزرگترین مراکز داده دنیا تبدیل
کند :بارندگی ساالنه فراوان منطقه ،ذخایر
گستردهای از انرژی هیدروالکتریک را فراهم
میکند .آب و هوای هاهوت نیز یکی از دالیل
اصلی است که باعث شده به یک گذرگاه
مرکز داده تبدیل شود .میانگین دما در ارتفاع
 1050متری  6درجه سانتی گراد است که
باعث میشود بیشتر از هشت ماه از سال یک
سیستم خنک کننده رایگان در اختیار مراکز
داده قرار گیرد.
دومین مرکز داده بزرگ جهان China
 Mobile Hohotنام دارد و برای تکمیل
آن  1.92میلیارد دالر هزینه شده است.
طراحی این مرکز ماژوالر است و در صورت
نیاز اجازه میدهد تا در آینده گسترش پیدا
کند .طبق اعالم ،World Data Centres
این مرکز داده امکان مدیریت شبکه متمرکز،
خدمات سازمانی و نوآوری تحقیق و توسعه
برای فناوریهای جدید از جمله شبکه

 4G ،TD-LTEو محاسبات ابری را فراهم
میکند.
سومین مرکز داده بزرگ دنیا در سیتادل
ایالت متحده آمریکا قرار دارد که متعلق به
شرکت  Switchاست که در زمینه ساخت
مراکز داده فعالیت میکند .وسعت این مرکز
 720هزار متر مربع است و در شمال نوادا
واقع شده است .این مرکز داده توانسته
مزیتهایی برای شبکه حمل و نقل هایپرلوپ
لس آنجلس و سان دیگو داشته و تأخیر نه
میلی ثانیهای و اتصال هفت میلی ثانیه به
مرکز اصلی شرکت  ،بهره می برد .این مرکز
همچنین با بیش از  260نوآوری اختراع
شده در ساخت و بهره برداری از آن در بین
نوآورترین ها در جهان است..
وجود مراکز بزرگ و متعدد دیتاسنتر در
چین حاکی از نگاه ویژه حکومت چین به
جمعآوری و پردازش دادهها دارد .بیشک
یکی از مولفههای توسعه اقتصادی چین
 ،تصمیمگیری درست مبتنی بر علم داده
بوده است .از طرفی در کنار توسعه اقتصادی
چین  ،تعداد وسایل نقلیه خصوصی در دهه
گذشته به طرز چشمگیری رشد کرده است
که به طور فزاینده ای به مشکالت احتمالی
ترافیک منجر میشود .بنابراین شبکه حمل
و نقل جاده ای در چین به طور فزایندهای
از ازدحام جمعیت رنج می برد و منجر به
کاهش رضایت در بین کاربران مرتبط با
مسیرهای جاده ای می شود .از طرفی ،به
دلیل کمبود زمین در مناطق بسیار پیشرفته،
محدودیتی در میزان امکان توسعه بزرگراه
جدید وجود دارد .برای مدیریت ترافیک ،
فناوری هوشمند حمل و نقل شهری مانند
نظارت بر جاده ها  ،دوربین های سرعت ،
گیت های عوارض اتوماتیک و غیره به میزان
بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد .مطابق
آمارهای ارائه شده توسط گروه تحقیقات بازار
حمل و نقل هوشمند شهری در چین  ،میزان
رشد ساالنه حمل و نقل هوشمند شهری بین
سالهای  2008و  2013میزان 20.2درصد
بود .دوازدهمین برنامه  5ساله حمل و نقل
ملی پیش بینی کرد که ارزش ساالنه بازار
حمل و نقل هوشمند ساالنه به  46میلیارد
یوان (حدود  7میلیارد دالر) برسد و سرمایه
گذاری در حمل و نقل هوشمند در  10سال
آینده پیش بینی شده ،به  170میلیارد یوان
(حدود  26دالر بیلیون) می رسد .بدیهی

است که بازار بسیار بزرگ و رو به رشد است.
اگرچه فناوری حمل و نقل هوشمند در چین
در حال توسعه است  ،ولی تا سال 2014
تالش کمی برای استفاده از داده های جمع
آوری شده برای تجزیه و تحلیل در بحث
کالن داده ها انجام شده است .عالوه بر این،
هنوز سیستم های نرم افزاری مورد استفاده
تا این سال نسبت به سایر کشورها ،از توسعه
یافتگی کمتری برخوردار بوده است .نرم
افزارهای منسوخ و زیرساخت های ناکارآمد
ممکن است با استانداردهای کالن دادهها بین
المللی مطابقت نداشته باشد.
در حال حاضر  ،فناوری کالن دادهها یک
زیرساخت لوکس محسوب می شود .ممکن
است دولت ها هنوز آمادگی الزم برای
تخصیص بودجه زیادی برای سرمایه گذاری
روی داده های بزرگ را نداشته باشند زیرا
بازدهی آن هنوز قابل اثبات نیست.

دولت باید استراتژی
توسعه فناوری کالن داده
ها را به تدریج و با رویکرد
از باال به پایین اتخاذ کند.
دولت باید استراتژی توسعه فناوری کالن
داده ها را به تدریج اتخاذ کند ،از بزرگراه
های اصلی تا مسیرهای فرعی و جاده های
شهری شروع کند ،که این یک رویکرد از باال
به پایین است .با این رویکرد کشور می تواند
از مزایای فناوری کالن داده ها و همچنین
توسعه زیرساخت هایی مقرون به صرفه و با
هزینه مناسب در طی یک دوره معین ،بهره
ببرد .با توجه به رشد مالکیت وسایل نقلیه
خصوصی ،در کنار رشد مداوم جمعیت ،نیاز
به توسعه مدل ها و سیستم های پیشرفته
تجزیه و تحلیل کالن داده ها به طور فزاینده
ای افزایش می یابد .بزرگترین مشکل در
توسعه فناوری کالن داده ها در چین مربوط
به حجم عظیم داده های گرفته شده از
شبکه بسیار بزرگ سنسورهای راهنمایی و
رانندگی است که برای گرفتن و جمع کردن
این داده ها به فناوری پر سرعت نیاز دارد.
بنابراین سرمایه گذاری اولیه برای ابزارهای
نظارتی و سنسورهای ترافیکی زیاد است .با

توجه به وسعت کشور ،می توان از هر فناوری
داده بزرگ توسعه یافته برای حمل و نقل
جاده ای استفاده مجدد کرد .برخی از چالش
های پیش رو در استفاده از کالن داده ها در
سیستم حمل و نقل عمومی چین عبارتند از:
ساختار شهرها :ساختارکالن شهرها در
چین متفاوت از شهرهای بزرگ غرب هستند:
در حالی که در غرب مراکز عملیاتی اغلب در
سطح شهر توزیع می شوند ،در چین غالباً در
این مرکز متمرکز می شوند .مراکز سیاسی ،
تجاری و حتی فرهنگی ممکن است همه در
مرکز شهر نزدیک باشند .شهر پکن یکی از
این موارد است که در آن ترافیک های 3تا 4
ساعته مرتبا اتفاق می افتد.
اجرای قانون :رعایت قوانین راهنمایی و
رانندگی در بین بسیاری از رانندگان چینی
ضعیف است  ،که منجر به تصادفات بی
شماری با عواقب گاه جدی می شود .درمورد
قوانین راهنمایی و رانندگی در چین  ،در
گزارشی در اکونومیست آمده است که این
قوانین کام ً
ال نادیده گرفته شده اند.
مناسبت های خاص :در طول برنامه
های ویژه ،مانند تعطیالت در سراسر کشور
(سال جدید چینی  ،تعطیالت روز کار  ،اول
اکتبر "هفته طالیی")  ،به دلیل تردد بخش
بزرگی از جمعیت در سراسر کشور  ،مشکالت
ترافیکی گسترده ای ایجاد می شود .سیاست
گذاران حمل و نقل به اندازه کافی برای موارد
احتمالی و چنین اوج ترافیک اوج برنامه
ریزی نمی کنند زیرا فاقد پشتیبانی از داده
های تجربی هستند .در نتیجه  ،بسیاری از
مشکالت حمل و نقل اتفاق می افتد .یکی
از بدترین ترافیک همه زمان ها در نزدیکی
پکن در بزرگراه پکن-تبت اتفاق افتاد و 100
کیلومتر طول کشید و بیش از  10روز طول
کشید .این کار در اثر جاده سازی در بخشی
از بزرگراه ایجاد شده بود و هنگامی که روزها
قسمتهای دیگری از جاده مجاور بسته شد ،
بدتر شد .این اقدام نامناسب مقامات راهنمایی
و رانندگی محلی که فاقد دید کلی از اوضاع
هستند منجر به این سناریوی اغراق آمیز شد.
.
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 10روند تکامل مراکز داده از نگاه هوآوی
اخیرا ً  Huawei ،با هدف ارائه تصویری روشن از تکامل مراکز داده و ارائه مسیر برای آینده  10 ،روند توسعه مرکز داده را در سال
 2025منتشر کرده است .توسعه سریع فن آوری های جدید مانند هوش مصنوعی  ،محاسبات ابری  ،داده های بزرگ و  5Gدوران
طالیی جدیدی را به همراه خواهد داشت و تقاضای بازار مراکز داده به طرز چشمگیری افزایش می یابد .در همین زمان  ،مراکز داده
با چالش هایی از قبیل دشواری در دستیابی به منابع ساختمانی  ،مدت طوالنی ساخت و ساز و مصرف انرژی باال روبرو هستند .عالوه
بر این  ،مراکز داده از نظر انعطاف پذیری معماری و  O&Mنیز با چالش های زیادی روبرو هستند.

- High Density
- Scalable Architecture
- Green
- Quick Deployment
- Full Digitalization and AI-enablement
- Full Modularization
- Simplified Power
- Cooling issue
- Dynamic Linkage between Bits and Watts
- Trustworthiness

https://www.huawei.com/en/news/2/2020/huawei-top-10trends-datacenter-facility2025-
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تراکم باال :همراه با تکامل ظرفیت محاسبات  ،ITظرفیت سرورها و  CPUآنها بطور مداوم در حال افزایش است .با افزایش تقاضا برای
کاربردهای هوش مصنوعی  ،اهمیت قدرت محاســبه هوش مصنوعی بیشــتر افزایش مییابد .برای تعادل کارایی و هزینهها  ،مراکز داده به
سمت تراکم باال توسعه مییابند .در حال حاضر  ،متوسطظرفیت برق در یک مرکز داده  6تا  8کیلووات در رک است .پیش بینی می شود
که تا سال  2025چگالی توان  15تا  20کیلووات در رک ،در مراکز داده اجرایی شود.
معماری مقیاس پذیر :به طور کلی  ،چرخه عمر دســتگاه های  ITبین  3تا  5ســال است و چگالی توان هر  5سال دو برابر می شود.
با این حال  ،چرخه عمر زیرســاخت های مرکز داده  10تا  15ســال است .تجهیزات مراکز داده از تکامل دستگاههای  ITبرای  2تا  3نسل
پشتیبانی میکنند و این موضوع نیازمند توسعه مقیاسپذیر و سرمایهگذاری مرحلهای برای توسعه مطلوب  CAPEXدر چرخه عمر مرکز
داده است .عالوه بر این  ،مرکز داده باید از پیادهسازی ترکیبی تجهیزات با چگالی توان متفاوت به دلیل ایجاد تنوع در ارائه سرویس های
مختلف قابل اجرا در آن پشتیبانی کند.
تکنولوژی سبز :در حال حاضر  ،مصرف برق مراکز داده 3درصد از کل مصرف برق جهان را تشکیل میدهد .تخمین زده می شود که
کل مصرف برق مرکز داده تا سال  2025به بیش از  1000TWhبرسد .صرفه جویی در انرژی  ،کاهش انتشار آلودگی و کاهش هزینههای
عملیاتی ( )OPEXچالشهای بزرگی هستند .کاهش اثربخشی مصرف برق ( )PUEمراکز داده و ایجاد مراکز داده سبز امری اجتناب ناپذیر
است .استفاده از انرژی پاک و جلوگیری از اتالف گرما و صرفه جویی در منابع در طول چرخه حیات مرکز داده یک روند اجتناب ناپذیر است.
استقرار سریع :تقاضای داده و ترافیک از طرف سرویس به شدت افزایش مییابد .بنابراین  ،مراکز داده باید به سرعت راه اندازی شوند .از
طرف دیگر ،مرکز داده از سیستم پشتیبانی به سیستم تولیدی تبدیل می شود .عرضه سریعتر به معنی مزایای سریعتر است TTM .معمول
یک مرکز داده  9تا  12ماه است که انتظار می رود در آینده به کمتر از  6ماه کوتاه شود.
دیجیتالی شدن کامل و قابلیت هوش مصنوعی :امکانات مرکز داده ناگزیر به سمت دیجیتال و هوشمند پیشرفت خواهد کرد .با بهبود
مســتمر فناوری های  IoTو هوش مصنوعی  ،مراکز داده به تدریج از دیجیتالی شــدن تک دامنه از نظر  ، O&Mصرفه جویی در مصرف
انرژی و بهره برداری تا دیجیتال سازی کامل چرخه و رانندگی خودکار از نظر برنامه ریزی  ،ساخت و ساز  O&M ،و بهینه سازی تکامل
مییابند .هوش مصنوعی به طور گستردهای اعمال خواهد شد.
ماژوالرکردن کامل :مراکز داده بیشتری در حالت ماژوالر کامل ساخته میشوند تا مشکالت ساخت کند و هزینه های اولیه را برطرف
کنند .طراحی از مدوالسیون اجزا به ماژوالرسازی معماری و ماژوالرساختن اتاق تجهیزات تبدیل میشود و در نهایت به ماژوالر ساختن کامل
مرکز داده می رسد .طراحی کامل ماژوالر امکان استقرار سریع ،ظرفیت انعطافپذیر  O&M ،ساده و راندمان انرژی باال را فراهم میکند.
جایگزینی باتری لیتیوم به جای باتری ســرب اسید :سیستم تغذیه و توزیع یک مرکز داده سنتی پیچیده و پراکنده است و فضای
بزرگی را اشــغال می کند و یافتن عیب ها دشــوار است .در مقایســه با باتری های اسید سرب  ،باتری های لیتیوم از نظر فضا و عمر مفید
دارای مزایایی هستند .با کاهش هزینه باتری های لیتیوم  ،باتری های لیتیوم در آینده به طور گسترده در مراکز داده استفاده می شوند.
همگرایی خنک کننده مایع و خنک کننده هوا .خنک کننده تبخیری غیر مســتقیم بیشتر و خنک کننده آب سرد کمتر:
ساختار پیچیده سیستم خنک کننده آب سرد مانع استقرار سریع و  O&Mآسان می شود .سیستم خنک کننده تبخیری غیرمستقیم ،
با معماری ماژوالر  ،زمان اســتقرار را کوتاه کرده و  O&Mرا ســاده می کند .عالوه بر این  ،با استفاده کامل از منابع خنک کننده طبیعی،
مصرف برق سیســتم خنک کننده تا حد زیادی کاهش می یابد .در مناطق با آب و هوای مناســب  ،سیستم آب سرد به تدریج با سیستم
خنک کننده تبخیری غیرمستقیم جایگزین می شود.
ارتباط پویا بین بیت و وات :کاهش  PUEبه معنای بهینه بودن مصرف کلی انرژی در مرکز داده نیســت .به جای تمرکز بر امکانات
انرژی مرکز داده  ،مصرف انرژی کل مرکز داده باید ارزیابی و بهینه شود .از طریق نوآوری کامل در تاسیسات  ، IT ،تراشهها  ،دادهها و ابر،
آنگاه دو مفهوم بیت و وات به صورت مشترک برای دستیابی به بهره وری بهینه انرژی کل سیستم کار خواهند کرد.
قابلیت اعتماد :با هوشــمند شدن امکانات مرکز داده ،تهدیدهای امنیتی شبکه چند برابر میشوند .مرکز داده باید دارای شش ویژگی
انعطاف پذیری  ،امنیت  ،حریم خصوصی  ،ایمنی  ،قابلیت اطمینان و در دسترس بودن دربرابر حمالت و تهدیدهای محیط ،پرسنل مخرب
و تهدیدات نفوذ شبکه باشد.
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مصاحبه

\مصاحبه با دکتر سید جالل موسوی
\ (معاون اجرایی محترم ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته)

مرکز ملی دادههای حملونقل هوشمند
 yنیاز به تعریف مرکز ملی دادههای حملونقل هوشمند در سیستمی یکپارچه

آقای دکتر موسوی دارای دکتری مهندسی صنایع در گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
است .ایشان در تدوین برنامه های فضایی و ماهوارهای در پروژه های مختلفی نقش اساسی داشتهاند .طراحی و توسعه سامانه تماس اضطراری و تدوین نقشه راه حمل
و نقل هوشمند جادهای را در کارنامه کاری خود دارد و اکنون به عنوان رییس گروه فضایی و هوشمندسازی و معاون اجرایی ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول فعالیت هستند .در این گفتگو از چالشهای صنعت حمل و نقل هوشمند و نیازمندیهای

با توجــه به اهمیت به روز رســانی
سیســتم های حمل و نقل و استفاده از
حمل و نقل هوشــمند ،مختصری راجع
سیســتم های حمل و نقل هوشمند و
نقش راهبردی ســازمان در این زمینه
توضیح فرمایید.
درســالهای اخیر بهکارگیری فناوریهای
نوین در حملونقل و پیادهسازی سیستمهای
هوشــمند بهعنــوان یکــی از مکانیزمهای
مطــرح بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای
حملونقل در عصر مدرن مطرح شده است.
دنیا در این زمینه رشــد قابل توجهی کرده
است .در ایران هم این حوزه از منظر نرمافزاری
و سختافزاری توسعه یافته است؛ اما هنوز به
نقطه مطلوب نرسیدهایم .البته پتانسیلها و
ظرفیتهای دانش موجود در کشــور بسیار
خوب است اما به دلیل نبود یک طرح جامع
ملی به خوبی از داشتههایمان بهره نبردهایم.
سیستمهای هوشــمند حملونقل به عنوان
یکی ازابزارهــای مهم و موثــر در مدیریت
شــهری و حمل ونقل بین شــهری شناخته
شدهاند .سازمانهای مختلف متولی حمل و
نقل کشــور هم به این حوزه ورود داشتهاند
ولی بــرای اینکه به نتیجه مطلوب برســیم
نیازمنــد یــک راهبــرد مشــخص و برنامه
هماهنگ هســتیم که موجب اثربخشــی و
14
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هــم افزایی فعالیتهای در حال انجام شــود.
با توجــه به اینکه هوشمندســازی به
عنوان یکی از رویکردهای اصلی ستاد
در نظر گرفته شــده است ،چه میزان از
زیر ســاختهای الزم مانند مراکز داده و
دیگر ســامانه های نرم افزاری و سخت
افزاری برای ارتقای سامانه های حمل و
نقل هوشمند در کشور مهیا است؟
چند ســالی اســت که زیرســاختهای
ســختافزاری ایــن کار در ایــران فراهــم
شــده اســت .مثال اســتفاده از دوربینهای
راهنمایــی و رانندگی ،ترددشــمارها و غیره
در کشــور کامال پذیرفته شــده هستند که
دادهها را با اســتفاده از ابزارهای نصب شده
در معابــر گردآوری و تحلیــل می کنند ،اما
حملونقل هوشــمند در نســل بعدی خود
به تولید دادهها توســط خودروها میرســد،
موضوعی که در کشــور محــدود به برخی
ناوگانها از جمله ناوگان اتوبوســی اســت.
دادههایی که از طریق سیستمهای هوشمند
حمل و نقل گردآوری میشوند بسیار ارزشمند
هســتند و میتوانند گره گشــای بسیاری از
معضالت و موجب افزایش بهرهوری سیستم
حمل و نقلی کشــور شوند .در این زمینه دو
بحث وجــود دارد؛ یکی میــزان یکپارچگی

دادهها و دیگری میزان استفاده از آنها است.
می دانیم کــه هر یک از نهادهــای متولی
حمل و نقل قســمتی از دادهها را در اختیار
دارند و معموالً به ســایر دادهها دسترســی
ندارنــد و یا به ســختی امکان پذیر اســت.
لذا بســیاری از تحلیلهــا ،برنامهریزیها و
تصمیمــات مبتنی بر ایــن دادهها به دلیل
عــدم یکپارچکی ،ابتر یــا ناقص خواهد بود.
در حال حاضر در کشور یک مرکز داده ملی
در ایــن زمینه وجود ندارد و نیاز اســت که
در سیســتمی یکپارچه ،مرکز ملی دادههای
حملونقل هوشمند تعریف شــود ،این کار
به همافزایــی اقدامات هــم کمک میکند.
از طرفی صرف گردآوری اطالعات و استفاده
محدود از آنها نمیتواند اثربخشی مورد انتظار
را ایجاد نماید .این دادههای ارزشمند را باید
تحلیل کــرد تا تصویر درســتی از وضعیت
فعلی و آینده این صنعت به دســت بیاوریم.
این کار کمک میکند بهتر نیازهای توســعه
حملونقل هوشمند را درک کنیم و با کمک
توان دانشــی موجود در کشــور برای تحقق
آن گام برداریم.بــه این منظور الزم اســت
راهکارهایی اندیشیده شود که ضمن رعایت
الزامــات امنیتی دسترســی مناســب برای
جامعه تحقیقاتی ،دانشــگاهی ،شرکتهای
دانش بنیان و ایدهپردازان فراهم شــود که از

این دادههــای خام ارزش افزوده ایجاد کنند.
آیا بودجــه الزم برای توســعه این
صنعت در کشور تخصیص یافته است؟
دیگر چالش های پیش روی سازمان ها
در زمینه حمل و نقل هوشمند چیست؟
نهادهــای متولــی حــوزه حملونقل در
کشــور از پر مشــغلهترین نهادهای فعال در
کشور هستند که عالوه بر امور روزانه ،تقریبا
در تمامی حوادث ،مناســبتها و ایام خاص
بــه صورت ویــژه در حال خدمترســانی و
رفع چالشهای مرتبط هســتند .لذا اولویت

اصلــی آنها انجام بهینه امور جاری اســت و
مباحث راهبردی چون هوشمندســازی در
اولویتهــای بعدی قــرار میگیرد ،مباحث
بودجــهای نیــز متأثر از این قضیه اســت و
تأمین بودجه و منابع مالــی مورد نیاز برای
توسعه سختافزاری و نرمافزاری این حوزه در
اولویتهای اول قرار ندارد که موجب میشود
شتاب الزم را نداشته باشیم .برای حل مشکل
بودجه الزم اســت با حــذف موازیکاریها
و هزینههــای جزیرهای یــک برنامه ملی و
راهبــردی بهینه تدوین و مصوب شــود ،در
این صورت تصویــب و تخصیص بودجههای

ملــی بســیار امکانپذیرتــر خواهــد بود.
نقش دانشگاه ها و میزان تعامل ستاد با
آنها در توسعه حمل و نقل هوشمند به
چه شکل است؟
مراکــز تحقیقاتــی و نوآوری مســتقر در
دانشــگاهها منبع خوبی بــرای تامین دانش
و نیروی انســانی این حوزه هســتند باید از
ایــن نیرو و تــوان به خوبی بهــره بگیریم و
هوشمندســازی حملونقل را در کشــور با
سرعت بیشتری جلو ببریم.
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وبینار

ارائه راهکارهای توسعه زیرساختهای
تحلیل داده های حمل و نقلی

مهندس شهاب خدامرادی مسئول حمل و نقل هوشمند ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

تا کنون  6تفاهم نامه با ســازمان های مربوط به حوزه حمل و نقل هوشــمند منعقد شده است .بیش از  220شــرکت دانش بنیان ،خصوصی و  ...در این حوزه
شناسایی شده است و تا کنون بیش از  80مساله اجرایی در حوزه حمل و نقل هوشمند تعریف شده است .عالوه بر این ها  3نقشه راه در حوزههای جادهای ،ریلی
و دریایی در دست تدوین قرار دارند 11 .شتاب دهنده تخصصی تاکنون راه اندازی شده اند.
آقای دکتر عزمی (مشاور مرکز گسترش فناوری اطالعات وزارت صمت)

ابتدا به بررسی زیر ساختی مراکز کالن داده ها از نظر معماری و مباحث تخصصی پرداختند .ایشان تاکید کردند بخش حمل و نقل یکی از بخش های جدایی
ناپذیر حوزه اینترنت اشیا و کالن داده است .وی سپس به بررسی انواع مراکز کالن داده پرداخت .سپس مثال هایی در سایر نقاط دنیا نظیر سیستم کالن داده
اتحادیه اروپا  fi-wareزده شــد .مزایایی پیرامون بحث ســاخت مرکز یکپارچه کالن داده مطرح شــد که شامل خوشه بندی رفتار رانندگان ،کاربرد در صنعت
بیمه ،پیش بینی تصادفات ،شناســایی وکشــف مناطق پر خطر ،شناسایی و خوشه بندی کیفیت جاده و تضمین کیفیت حمل و نقل می شود .همچنین در انتها
پیشنهاد شد زیست بومی مشابه  fi-wareایجاد شود و از سرویس های ابری برای این امر استفاده شود.
آقای مهندس علیمردانی (رئیس گروه تحلیل داده ترافیک و اطالع رسانی مرکز مدیریت راه های کشور)

ابتدا از شــرح وظایف مرکز مدیریت راه های کشــور نکاتی را مطرح کردند .سپس مباحثی نظیر تجهیزات وامکانات سخت افزاری مرکز مدیریت راه ها را
بیان کردند .وی همچنین افزود (( :در بیش از  2450نقطه کشــوراز الگوی تردد خودروها اطالع داریم )).در ادامه وی توضیحاتی را پیرامون ســامانه نوین تردد
شــماری برخط(ســانت) و چگونگی استفاده از پالک خوان ها(داپ) شرح دادند .در انتها به بررســی تجربیات موفق در مورد استفاده از سامانه های هوشمند و
تجهیزات مرکز مدیریت راه های کشور پرداخته شد.
آقای دکتر معمارنژاد( مدیر بخش مهندسی ترافیک شرکت کنترل ترافیک تهران)

ابتدا شرحی از وظایف مرکز کنترل ترافیک و سامانه های موجود در شهرتهران بیان کردند .همچنین توضیحاتی پیرامون چگونگی ارتباط بین هوشمند سازی و
پارامترهای ترافیکی نظیر  TQIمطرح شد .بنا بر گفته های ایشان بطور کلی پنج نوع داده در سطح تهران جمع آوری می شود که شامل احجام تردد سامانه های
پالک خوان ،سرعت متوسط ،وضعیت ترافیکی از طریق گوگل مپ ،مسافرین حمل و نقل همگانی وسطح سرویس معابر ،می شود .همچنین در انتها به تعداد سامانه
های پالک خوان شهر تهران ،که شامل  400سامانه مستمر و 300سامانه مقطعی می شود ،اشاره شد.

16

حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399

حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399

17

آینده حمل و نقل

 5تکنولوژی جدید که آینده حمل و نقل را متحول خواهد کرد.

مقاله

حمل و نقل هوشمند

yعباس عبداللهی

خوروهای خوردان ،اتوموبیلهای تبدیل شونده ،هایپرلوپ ،متروهای جدید و تاکسیهای پرنده جزو
تکنولوژیهای جدیدی است که آینده حمل و نقل را دگرگون میسازند.

18

حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399

عصر حاضر مشــتاقانه منتظر ارائه روشهای
جدیدی برای حمــل و نقل و جابجایی افراد
 .کاالها اســت ،به طوریکه که سبک زندگی
افــراد را متحــول خواهد کــرد .خودروهای
خودران پدیده آشــکار سیستم های حمل
و نقل هوشمند هســتند .هرچند تکنولوژی
هــای این دوره فقط به این خودروها محدود
نمیشود و شامل تحوالت چشمگیر دیگری
مانند خودروهای تبدیل شــونده ،متروهای
پیشرفته ،هایپرلوپ و تاکسی های پرنده می
شود که جهان حمل ونقل را به شدت متاثر
می کند.
خودروهای خودران :تحــوالت اخیر
در فنــاوری رایانش ابری و فــن آوری های
نوظهور مانند  AI ، IOTو  LIDARباعث
شده اســت که اتومبیل های خودران از رویا
به واقعیت فعلی تبدیل شــوند  ،زیرا بسیاری
از شــرکت ها برنامه های خــود را برای راه
اندازی اتومبیــل های خودمختار اعالم کرده
اند و نمونه های های آزمایشــی و نهایی این
اتومبیل ها در حال حاضر عرضه شده است.
شرکتهایی مانند وایمو و تسال پیشگام صنعت
خودروهای خودران هســتند .شــرکت های
کوچک و بزرگی دیگری در ساســر جهان به
رشــد این فناوری کمک می کنند .به تازگی
 ، DRIVE.AIیک اســتارت آپ مستقر در
ســیلیکون ولی ،نرم افزار رانندگی خودرانی
منتشر کرده اســت و اعالم کرده که سواری
رایگان به مســافران در فرانسیسکو تگزاس
ارائه می دهد .اتومبیل های خودران صنعت
اتومبیل را به شــدت تحت الشــعاع قرار می
دهند و این تحقق بزرگترین و نفس گیرترین
تحول از زمان آغاز فعالیت خود در آغاز قرن
بیستم خواهد بود.
خودروهای قابل تبدیــل :اتومبیل های
ســواری آینده توانایی تغییر شکل به اشکال
مختلــف را دارند که باعث افزایش ســطح
و عملکرد آنها همراه بــا تطبیق پذیری می
شود .تویوتا وسیله نقلیه مفهومی را به عنوان
 e-Paletteطراحی کرده است که می تواند
از یک تاکســی معمولی به فروشــگاه انواع
کاالها یا ون تحویلدهی کاال تبدیل شــود .به
این صورت کــه یک اتوموبیل در صبح نقش
تاکسی داشته باشد و به هنگام عصر به یک
فروشــگاه تی شرت تبدیل شود و در هنگام
شــب به یک ون تحویل غــذا تغییر کاربری
دهد .شــرکت ها همچنین صندلی ها را در

وانت و اتوبــوس تغییر می دهند تا در آینده
آنها را قابلیت تبدیل شــدن بیشتری داشته
باشند.
متروهای آینده :تســا و بنیانگذار آن
ایالن ماسک به دلیل داشتن فن آوری های
پیشرفته از شهرت خوبی برخوردارند .برنامه
دیگر ماسک ،ایجاد یک سیستم مترو محلی
اســت .این طرح آینده نگرانه در حال حاضر
در لس آنجلس در جریان است .تسال ساخت
نخســتین بخش از تونل خود را در این شهر
به پایان رســانده است که افراد را با اتومبیل
خود یا عابران پیاده را با ســرعت  150مایل
در ســاعت حرکت می دهد .این سیستم به
مــردم اجازه می دهد تا از ترافیک خودداری
کنند و سریع حرکت کنند .با این حال  ،نقطه
ضعف این تکنولوژی مخاطراتی اســت که به
خاطر ایجاد ازدحام و انسداد در ورودی تونل
ایجاد خواهد شد ،زیرا هر روز تعداد بیشتری
از مردم از این تکنولوژی استفاده خواهند کرد
و روانه این تونلها خواهند شد.

خودروهــای خــودران پدیده
آشکار  سیســتم های حمل و
نقل هوشمند هســتند .هرچند
تکنولوژی های این دوره فقط به
این خودروها محدود نمی شود و
شامل تحوالت چشمگیری می
شود که جهان حمل ونقل را به
شدت متاثر می کند.
هایپرلوپ :این تکنولوژی یک تونل بسته
یا سیســتمی از تونل هاست که از طریق آن
یک محفظه می توانــد بدون مقاومت هوا یا
اصطکاک در انتقال افراد یا اشــیاء با سرعت
بــاال حرکت کنــد .تســا و Hyperloop
 Oneدو تا از بزرگترین شــرکتهایی هستند
که در حال توسعه  Hyperloopهستند .در
این نوع حمل و نقل کپســولهایی در داخل

لولههایی که در آن شرایط خأل حکمفرماست
تا اصطکاکی در کار نباشد قرار میگیرند که
ســرعتی بالغ بر  ۱۲۲۰کیلومتر بر ســاعت
دارد .با این ســرعت میشود ظرف تنها ۳۵
دقیقه از لسآنجلس به سان فرانسیسکو رفت
( ۴۴دقیقه از تهران به مشــهد) .هایپر لوپ
با اســتفاده از فشار هوایی که از عقب وسیله
وارد و از خروجیهــای پائیــن آن به بیرون
رانده میشــود حرکت میکند ..کار ساخت
اولین مســیر آزمایشی تکنولوژی حملونقل
هایپرلوپ ( )HTTبه طول هشت کیلومتر از
اواخر سال  ۲۰۱۵شروع شد .در حال حاضر
چند سالی از تجاریشــدن طرح قطارهای
هایپرلوپ مــی گذرد و همچنان توســعه و
گسترش این فناوری به دست مهندسان در
حال انجام اســت .قطار هایپرلوپ تولید شده
توسط شركت اسپیس ایكس شامل دو داالن
اصلی است كه از شهر سانفرانسیسكو تا لس
آنجلــس امتداد دارد و كپســول های حامل
مسافران با سرعت حدود  1126كیلومتر در
ساعت درون آنها حركت می كند.
بــرای به حركــت درآوردن كپســول ها
از نیروی محركه بادی اســتفاده می شود و
شــتاب دهنده های مغناطیســی نیز برای
سرعت بخشیدن به آن ،در طول داالن تعبیه
شده است .داالنها فشار محیطی را تقریبا در
حد خأل كاهش داده و با فراهم كردن محفظه
ای از هوا در اطراف كپسول ها ،امنیت آنها را
در چنین سرعتی تضمین می كند.
تاکسی های پرنده :تاکسی های پرنده
ممکن اســت کمی فانتزی به نظر برسد ،اما
پروژه تاکسی پرنده به همان اندازه واقع بینانه
اســت .شــرکت های بزرگی مانند Uber ،
 Boeingو  Airbusتوســعه ایــن فناوری
را آغــاز کرده اند Uber .قصد دارد تا ســال
 2023این تاکســی ها را آمــاده پرواز کند
و برای ایــن منظور همکاری هایی با ناســا
داشته اســت .مطابق توافق بین این دو ،اوبر
برنامههای خود را برای پیادهســازی شــبکه
اشــتراک ســواری هواپیمایی شــهری اجرا
میکند .ناسا از آخرین تکنولوژی شبیهسازی
و مدلســازی کامپیوتری مدیریت هواپیما
بــرای ارزیابی اثرات هواپیماهای کوچک  -از
هواپیماهای بدون سرنشین تحویل گرفته تا
هواپیماهای مسافربری با قابلیت برخاستن و
فرود از حالت عمودی  -در محیط های شلوغ
استفاده خواهد کرد.
حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399
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ناوگان حمل و نقل عمومی ،به دلیل تردد باالی مسافران و ازدحام جمعیت به عنوان یکی از کانون های
شیوع بیماری کرونا شناخته شده است؛ مدیران شهری رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان استفاده از
وسایل حمل و نقل عمومی و ضد عفونی کردن آنها تاکید دارند تا امکان انتقال بیماری در این مکان ها به
حداقل برسد.

مقاله

\حمل و نقل و کوید19-

سالمت درحمل و نقل
yعباس عبداللهی خوشمردان
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این روزها رعایــت فاصله اجتماعی برای
جلوگیــری از ازدحام جمعیت و اســتفاده از
ماســک برای پیشــگیری از انتقال ویروس
کرونا ،دغدغه دیگری پیش روی حمل و نقل
عمومی شهر قرار داده به طوری که به گفته
یکی از اعضای شورای شــهر تهران حمل و
نقل عمومی در رتبه اول عامل انتقال ویروس
کرونا است و  ۲۶درصد مبتالیان در حمل و
نقل عمومی بیمار شدهاند .این مسئله باعث
شده تا مدیران شــهری با تدابیری همچون
اضافه کردن ظرفیت های ناوگان و هشــدار
و تذکر به شــهروندان بــرای برطرف کردن
آن تالش می کننــد .اقدامات فیزیکی مانند

ضدعفونی کردن وسایل نقلیه عمومی ،نظارت
بر نیروی کار ،فاصله گذاری اجتماعی (مانند
نشــانه گذاری صندلی ها ،محل ایســتادن
و صف خریــداری بلیت اتوبــوس و مترو) و
اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی ،مجموعه
ای از اقدامات فوری هستند که انجام آنها در
دوران شــیوع بیماری ،دائمی بوده و تا پایان
دوران شیوع بیماری ،همواره باید انجام شوند.
با این وجود اســتفاده از وسایل حمل و نقل
عمومی حتی با وجود شــیوع کرونا غیر قابل
اجتناب اســت .رعایت نکات زیر در حمل و
نقل عمومی توصیه میگردد:
به هیــچ عنوان ماســک زدن را فراموش

نکنید و به بهانه گرمی هوا از زیر بار زدن آن
در نروید .به هنگام سوار شدن جلوی درهای
ورودی ازدحام نکنید .الکل و مواد ضدعفونی
کننده همراه داشــته باشید .تا جای ممکن از
تماس با دســتگیره ها و صندلی ها اجتناب
کنید .فاصله اجتماعی الزم را با دیگران حفظ
نمایید .و درنهایت تا جای ممکن از وســایل
نقلیه عمومی اســتفاده نکنیــد به خصوص
در شــهرهای کوچــک و خــارج از محدوده
کالن شهری ،توسعه شــیوه های پیاده روی
و دوچرخه ســواری و به طور کلی آموزش و
توصیه به کاهش سفرهای روزانه مورد تأکید
بیشتری است.

حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399
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مصاحبه

هوشمندانه حرکت کنیم
\مصاحبه با مهندس شهاب خدامرادی
( yمسوول گروه حملونقل هوشمند ستاد توسع ه فناوریهای فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

با توجــه به اهمیت به روز رســانی
سیســتم های حمل و نقل و استفاده از
حمل و نقل هوشــمند ،مختصری راجع
سیســتم های حمل و نقل هوشمند و
نقش راهبردی ســازمان در این زمینه
توضیح فرمایید.
هوشمندســازی حملونقــل یکــی از
ابزارهــای مهــم توســعهیافتگی کشــورها
اســت .راهی که میتواند مصــداق و نمادی
باشــد برای مدیریت هوشمند شهری .همه
کشورها سالها اســت که به این حوزه ورود
کردهانــد و برنامهها و طرحهــای مختلفی
برای اجرایی شــدن آن در نظــر گرفتهاند.
ایــران هــم از غافله عقــب نمانده اســت.
البته که مسیر برای رسیدن به جایی که بتوان
گفت حملونقل هوشــمند در کشور محقق
شده طوالنی اســت؛ اما گامهایی که در این
مسیر برداشته شده با توجه به امکانات موجود
خوب و بزرگ است .ستاد توسعه فناوریهای
فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری هــم به عنوان
نهادی پیشــرو در این حــوزه تالش میکند
نقش یک واســطهگر و جــاذب توانمندیها
و ظرفیتهــای موجود نهادهــای مرتبط با
حــوزه حملونقل هوشــمند را بــازی کند.
کمی در مورد زیســت بــوم حوزه
حمــل و نقــل هوشــمند و فعالیت
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های ســتاد در این راســتا بفرمائید.
این اقدامات در  4ســطح ترویــج ،آموزش،
توســعه زیســتبوم و تعریــف پروژههــای
عملیاتی انجام میشــود .کارهــای ترویجی
ســتاد هم با برگزاری رویدادهای استارتاپی
و کارآفرینــی بــرای شناســایی تیمهــای
عالقهمند و توانمند در این حوزه شروع شد.
همچنین شــرکت در نمایشگاههای مختلف
و معتبــر داخلی و خارجی کــه خط و ربط
آن بــه این حوزه میرســد را هم در اولویت
کاری خود قــرار دادیم .نمایشــگاههایی در
حوزه فناوریهای اطالعــات و ارتباطات .در
این نمایشــگاهها معموال بــه صورت تعاملی
حضور داریم .یعنی ســتاد بــا ایجاد پاویونی
فضــا را برای معرفی محصــوالت و خدمات
دانشبنیانهــای این حــوزه فراهم میکند.
شناســایی نمایشــگاههای بینالمللی را هم
دنبال میکنیم تا از این طریق راه برای توسعه
صادرات محصــوالت دانشبنیان باز شــود.
مسیری که به رونق اقتصادی کشور میانجامد.
راه دیگــری کــه بــرای ترویــج مفاهیــم
هوشمندســازی حملونقــل انتخــاب
کردهایــم تدویــن فصلنامهای اســت که در
آن مباحــث تخصصی این حــوزه منعکس
میگردد .ایــن فصلنامه فضایی بــرای ارائه
آخرین اخبار و اطالعــات داخلی و خارجی
مرتبــط بــا حملونقل هوشــمند اســت.

ســاماندهی ســایت خبری ســتاد از دیگر
اقداماتی است که در اولویت کاری قرار دادیم.
در این سایت آخرین اخبار فناوری را بازتاب
میدهیم .در تالش هستیم سایت را به شکلی
تعاملی اداره کنیم یعنی در این سایت شرایط
را برای ارائه اطالعات و خدمات شرکتهای
دانشبنیان فراهم کنیم تا سازمانها و نهادهای
مرتبط بتوانند از این اطالعات استفاده کنند.
برگــزاری وبینارهای تخصصــی هم از دیگر
فعالیتهــای ترویجــی ســتاد اســت .این
کار را هــم تاکنون بــا برگــزاری  5وبینار
پیش بردهایــم .رویدادهــای فناورانهای در
حوزههــای استانداردســازی حملونقــل
جادهای ،راهکارهای حملونقل هوشمند بار،
کالندادههای حملونقل ،مدیریت هوشمند
ناوگان و بررسی راهکارهای توسعه محصوالت
صادرات محصوالت حملونقل هوشمند که
از یک مــاه پیش تاکنون بــا حضور فعاالن
و افــراد مرتبط با این برگزار شــده اســت.
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
هوشــمند معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری حمایت از پایاننامههای مرتبط با
حملونقل هوشمند را هم با امضای تفاهمنامه
با دانشگاههای کشور دنبال میکند .با این کار
ی و تجاریسازی
در تالشیم تا مســیر اجرای 
پایاننامههــای دانشــجویی را فراهم کنیم.

شناســایی زیســتبوم فنــاوری و نوآوری
حملونقل هوشمند هم اولویت دیگری است
که اجرایی شــدن آن را در ســتاد پیگیری
میکنیــم .این کار به تنــوع محصوالت این
حوزه میانجامد .یعنی با شناســایی نیازها و
معرفی آن به توانمندان این حوزه ،فضا برای
رفــع به موقع این چالشها ایجاد میشــود.
میزان و نحوه تعامل ســتاد با سایر
نهادها برای حل مشــکالت حوزه حمل
و نقل از طریق هوشمند سازی سیستم
های حمل و نقل به چه شکل است؟
مــا بــرای پیشــبرد ســریع حملونقل
هوشــمند در کشــور میخواهیم همکاری
همــه نهادها ،ســازمانهای مرتبط و بخش
خصوصی را هم جلــب کنیم .برای همین با
آنها تفاهمنامههایــی داریم تا اجرای طرحها
شــتاب گیرد .مثال به صورت آزمایشی اجرا
و پیادهسازی ســامانه تماس اضطراری را با
همکاری آنها بر روی برخی خودروها را آغاز
کردیم تا در صورت مثبت بودن نتایج ،آن را
بر روی همه خودروها نصب کنیم .این سامانه
در زمان بــروز تصادف به صــورت خودکار
محل ســانحه را به اورژانس اطالع میدهد.

تقویــت ارتباطات بینالمللی که به توســعه
صادرات محصوالت دانشبنیان میانجامد را
هم با شناسایی فعاالن ایرانی خارج از کشور
دنبال میکنیــم .برای این کار هم حضور در
نمایشگاههای مختلف خارجی را مدنظر داریم.
تعریــف  10پروژه خرد و یک پروژه کالن در
ستاد از دیگر اقدامات است .کالن پروژه ایجاد
مرکــز کالنداده حملونقل ملــی و تحلیل
دادههای سامانههای مدیریت هوشمند ناوگان
با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی
مرتبــط بــا این حــوزه پیگیری میشــود.
امروز استفاده از فناوریهای نوین به خصوص
ارتباطات و اطالعات به صورت روزافزونی در
صنایع افزایش یافته اســت .ایــن کار به باال
رفتن بهرهوری صنایع در کشــور میانجامد.
صنعــت حملونقــل هــم از ایــن موضوع
مستثنی نیست و اســتفاده از این فناوریها
قطعا افزایــش بهرهوری ،کاهــش ترافیک،
کاهــش آلودگی هــوا ،کاهــش تصادفات و
ایجاد کســبوکارهای نوین را به دنبال دارد.

چه خدماتی به این شرکتها می دهد؟
حملونقــل هوشــمند صنعتی اســت که
بــا حوزههای علمــی مختلفــی در ارتباط
اســت .ما هم به عنوان نهادی راهبر ســعی
میکنیم ارتباط میان اجزای این زیســتبوم
را برقرار کنیم .در حال حاضر  200شــرکت
دانشبنیان و  40سازمان مرتبط با این حوزه
را شناســایی کردهایم .این کار به همافزایی
تالشهــا در ایــن حــوزه کمــک میکند.
تدوین یک ســند جامع برای ترســیم نقشه
راه حوزه حملونقل هوشــمند هم در کشور
ضروری اســت .ســندی که یک سالی است
در ســتاد در حال تدوین است و با تعامل و
همکاری همه نهادهای ذیربط مراحل اجرایی
شدن آن را دنبال میکنیم.

رویکرد ســتاد در حمایت از بخش
خصوصی به ویژه شــرکتهای نوظهور
و دانــش بنیان در زمینــه حمل و نقل
هوشمند به چه صورت هست؟ سازمان
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اخبار

اخبار صنعت حمل و نقل هوشمند
همکاری شرکت وایمو و پولستار
برای تولید خودروهای خودران
شرکت پولســتار و وایمو اعالم کردند که
همکاری تازهای را در زمینه تولید خودروهای
الکتریکی خــودران به منظور اســتفاده در
سرویس حمل و نقل اشتراکی آغاز کردند .به
نقل از خبرخودرو جزئیات این قرارداد هنوز
مشخص نیست اما شــرکت پولستار پلتفرم
جدیدی را در راســتای تولیــد خودروهای
الکتریکی خودران برای استفاده در سیستم
حمل و نقل اشتراکی ارائه کرده است .پولستار
می گویــد که این همکاری ،فرصت جدیدی
اســت که باعث بهبود عملکــرد خودروهای
خودران این برند با سابقه می شود .به عنوان
مثال می توان به فنــاوری رانندگی خودکار
 Waymo Driverاشــاره کرد که در نسل
آینده خودروهای پولســتار بکار گرفته شده
انــد .در حقیقت این دو شــرکت قصد دارند
تــا با کمک دانش مهندســان خود ،فناوری
سطح  )Level-4( 4خودروهای خودران را
برای استفاده در موقعیتها و شرایط مختلف
جادهای توســعه دهند .شــرکت وایمو اعالم
کرده که تالش می کند تا همکاری شرکای

خود ،خودروهایی بســازد که بــه راحتی از
برنامه  Waymo Driverپشــتیبانی کند.
همچنیــن طبق گفته های این شــرکت ،از
این خودروهای خودران می توان در سیستم
حمــل و نقل محلی ،برای جابجایی بارها ،در
سیســتم حمل و نقل عمومی (اشتراکی) و
به عنوان خودروهای شــخصی استفاده کرد.
در ســال های اخیر ،شرکت وایمو با شرکت
هایی مثل جگوار لندرور ،شرکت رنو -نیسان
میتسوبیشــی و لیفــت در زمینــه تولید و
آزمایش خودروهای خودران همکاری داشته
است .همچنین برای سال ها تولید مینی ون
های کرایســلر  Pacificaرا در برنامه کاری
خود داشته است.
هنریک گرین ،مدیر بخش توسعه و فناوری
گروه ولو گفت :با توجه به ســابقه برند ولوو،
جای تعجبی نــدارد اگر خودروهای خودران
تولید این شــرکت از ســطوح ایمنی باالیی
برخوردار باشــند .وی همچنین خاطرنشان
کرد که این شــراکت فرصت های جدیدی را
برای برند های خودروســازی ولوو ،پولستار و
 Lynkو  Coفراهم می کند.

نقشه برداری با شــناور بدون
سرنشین
یک شــناور بدون سرنشــین که با روبات
هدایت میشــود به تازگی توانســته اســت
در یــک عملیات  ۲۲روزه ،نقشــهبرداری از
قسمتی از بستر اقیانوس اطلس را کامل کند.
موفقیت ماکسلیمر که ساخت بریتانیا است و
 ۱۲متر طول دارد آیندهای درخشان را برای
عملیات دریایی روباتیک نوید میدهد.
شرکت سی-کیت که این شناور را طراحی
و ســاخته ،تمام عملیات نقشــهبرداری را از
طریق ماهواره از پایگاهی در شرق انگلستان
راهبری کرده است.
قســمتی از بودجه این عملیات را آژانس
فضایی اروپا تقبل کرده است.
شــناورهای بدون سرنشــین که با ربات
هدایت میشــوند تغییرات شگرفی بر روش
کار و تحقیقات در آبهای زمین ایجاد خواهند
کرد .شــرکت چند ملیتی فاگرو که در هلند
مســتقر اســت ناوگانی از این شــناورهای
هدایتشونده با ربات را سفارش داده است.

موفقیت در نقشه برداری دریایی
با استفاده از ربات
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رکورد سرعت شارژ

خودروهای برقی شکسته شد
شــرکت لوسید موتورز مدعی شده خودروی برقی جدید آن موسوم به لوســید ایر رکورد سرعت شارژ این خودروها را
شکسته و شتاب صفر تا صد آن هم  ۲.۵ثانیه است.
به گزارش خبرگزاریها لوسید ایر میتواند با یک بار شارژ  ۸۳۲کیلومتر را طی کند که نسبت به قدرتمندترین خودروهای برقی که معموالً با یک
بار شارژ بین  ۴۰۰تا  ۶۰۰کیلومتر را طی میکنند ،پیشرفت قابل مالحظهای محسوب میشود .شارژر این خودرو در هر یک دقیقه انرژی الزم برای
پیمودن  ۳۲کیلومتر را در باتریهای خودروی مذکور ذخیره میکند .این موفقیت ناشی از استفاده از فناوری جدید  ۹۰۰وی و نیز شارژر سریع دی
ســی اســت .بنابراین این خودرو با  ۲۶دقیقه شارژ باتری میتواند بیش از  ۸۳۰کیلومتر را طی کند .در صورت استفاده از شارژر ای سی سرعت شارژ
لوسید ایر به  ۱۳۰کیلومتر در ازای هر ساعت شارژ میرسد .این شرکت برای تولید این خودرو و نیز تأسیس ایستگاههای شارژ آن در حال مذاکره با
شرکتهایی همچون فولکس واگن ،الکتریفای و غیره است و قصد دارد زمینه استفاده از ایستگاههای شارژ خودروهای برقی الکتریفای را در سراسر
آمریکا فراهم کند .این شرکت قصد دارد  ۲۰۰۰ایستگاه شارژ  ۳۵۰کیلووات ساعتی در ایاالت متحده تأسیس کند.
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اجرای طرح تاکسیهای هوایی تا پایان سال در کشور
منوچهر منطقی؛ دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات طرح تاکسیهای هوایی در کشور اظهار کرد :اقدامات زیادی در مورد راهاندازی تاکسیهای هوایی در کشور
انجام شده است.
وی افزود :راهاندازی تاکسیهای هوایی در کشور چند رکن اصلی دارد؛ نخست اینکه برای نقاط کمتردد معموالً از ظرفیتهای پایین استفاده میشود؛
ما در حال حاضر  75فرودگار در کشور داریم که از این تعداد تنها  15فرودگاه فعالیت زیادی دارند و مابقی فعالیت چندانی ندارند ،پس اگر یکسری

دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته از راهاندازی خطوط تاکسی هوایی تا
پایان سال خبر داد و گفت :امکان استفاده تاکسیهای هوایی از فرودگاههای کمتردد کشور فراهم است.

وسایل هوایی به این فرودگاههای غیرفعال وارد شود و این فرودگاههای غیرفعال را به سایر استانهای کشور متصل کند ،از نظر اقتصادی بسیار مفید
خواهد بود و باعث رشد اقتصادی آنها میشود؛ پس رکن اول راهاندازی تاکسیهای هوایی در کشور فرودگاهها هستند که آنها را داریم.
منطقی ادامه داد :رکن دوم این است که یکسری هواپیماهای کوچک در این فرودگاه ها مورد استفاده قرار گیرند و هواپیماهایی که اغلب ظرفیتهای
 4تا  19نفره دارند و سازندگان مختلفی در کشور هستند که بر روی ساخت این هواپیماها فعالیت میکنند؛ پس این پتانسیل هم در کشور وجود دارد.
دبیر ســتاد توســعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته بیان کرد :رکن سوم هم این اســت که باید یک مرکزیتی برای راهبری این
تاکســیهای هوایی وجود داشته باشــد چرا که بخشهای هوایی بخشهای بسیار قانونمندی هستند و برای همین موضوع با سازمان فرودگاهها صحبت
کردیم و معلوم شد این سازمان یک زیرمجموعه دارد که مختص همین موضوع است؛ این بخش االن در کشور فعال شده و فکر میکنم در همین ماه
فعالیت خود را آغاز میکند؛ هر هواپیمایی که قصد فعالیت در حوزه تاکسیهای هوایی را داشته باشد میتواند زیرنظر این نهاد فعالیت کند.
وی افزود :البته برای فعال کردن این تاکسیهای هوایی الزم است هزینههای فعاالن این بخش را تا میزان زیادی کاهش داد چرا که االن هزینههای
باالیی دارند به عنوان مثال این هواپیماهای کوچک از ســوختهای خاصی اســتفاده میکنند که اگر چه قابلیت تولیدش در کشور هست اما به دلیل
مصرف کمشان از خارج کشور وارد میشود بنابراین باید تولید سوخت این هواپیماها در کشور انجام شود ،به عنوان مثال پاالیشگاه اراک میتواند به
حوزه تولید این سوخت در کشور ورود پیدا کند.
منطقی خاطرنشان کرد :همچنین موضوع دیگر نشست و برخاست این هواپیماهاست که برای کاهش هزینههای نشست و برخاست این هواپیماها
طرحی به دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد :این هواپیماها نیاز به دسترسیهای فرودگاهی دارند که برای رفع این نیاز هم با سازمان فرودگاهها مراوداتی داشتهایم؛ باید مسیرهایی
برای تردد تاکسیهای هوایی ایجاد شود که تشریفات حمل و نقل مانند هواپیماهای بزرگ را نداشته باشد تا سرعت عمل آنها بیشتر شود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته گفت :به دنبال این هستیم که پتانسیل مذکور را به فرودگاههای کمتردد معرفی
کنیم تا خودشــان در این حوزه اقدام به بازاریابی کنند به عنوان مثال اگر یک فرودگاه کمتردد در کنار یک شــهرک صنعتی قرار دارد به کارکنان آن
شهرک اعالم کنند ما امکان حمل و نقل کارمندان آن شهرک را با استفاده از تاکسیهای هوایی داریم.
به گفته منطقی فاز اول اجرایی شدن این طرح تا پایان ماه جاری (مهر ماه) انجام میشود و تا پایان سال طرح تاکسیهای هوایی کامل شده و در
کشور قابلیت اجرایی پیدا میکند!
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اجرای نخستین سیستم بومی کنترل هوشمند ترافیک کشور
در کاشان
حمیدرضا بخشندهفر ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان ،گفت :برای اجرای سیستم بومی کنترل هوشمند ترافیک شیارهایی در اطراف
میادین و تقاطعهای شهر ایجاد شده که با رصد تغییرات لحظهای ترافیک طیف وسیعی از پارامترها را به صورت کامال هوشمند و توسط شبکههای
پیچیده عصبی داخلی خود کنترل میکند .او ،با اشاره به اینکه محاسبه تعداد فاز ،طول سیکل و سیکل سبز به صورتی بهینه و آنالین و به صورتی
مجزا برای هر تقاطع صورت میگیرد افزود :بر این اســاس ،تخصیص ســقف سرعت مجاز در هر دوره و ایجاد موج سبز در تقاطعهای متوالی از جمله
قابلیتهای مهم این سیستم است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان با تأکید بر اینکه این سیستم هوشمند آموزش پذیر از محیط نصب است گفت :این سیستم رخدادهای
خاص ترافیک را تشخیص داده و با شناخت سریع و هوشمندانه پدیدههایی ،چون معابر دچار تصادف ،گرههای ترافیکی ،کارناوالها ،کم ترافیک شدن
موقت معابر اصلی ،سد معبر و مسیرهای مسدود شده ،آن مشاهدات را در محاسبات ترافیکی از لحاظ میکند.
بخشندهفر ،آماربرداری به منظور تنظیم پارامترهای الگوریتمهای کنترلی یکی از گلوگاههای اثربخشی سیستمهای کنترل هوشمند را مزیت سیستم
کنترل هوشمند ترافیک اجرا شده در کاشان دانست و گفت :این سیستم با نوآوری ویژه خود بینیاز از آماربرداری بوده و به کمک سنسورها و الگوریتم
تطبیقی خود فقط بر اســاس رفتار ترافیکی راکبین به آموزش شــبکههای عصبی داخلیش میپردازد .به گفته او ،این به معنای آن است که سیستم
بهکار رفته در کاشان ،بی نیاز از تغییر و یا تنظیم مجدد الگوریتمها به صورت دستی است و توانایی جمعآوری و ارائه آمار دقیقی از وضعیت ترافیک
با هدف کمک به مدیران ترافیک شهر را در این وضعیت دارا است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کاشــان ،نبود وجود یک سرور متمرکز برای عملیات پردازش را نکته قابل ذکر دیگر در مورد این سیستم
عنوان کرد و گفت:به عبارت بهتر تمام تجهیزات و حتی سنسورها نیز در این سیستم به عنوان یک جزء پردازشی ذخیرهای و تصمیمگیری محسوب
میشوند به گونهای که افزایش تراکم سیستم و توسعههای آینده ،بر ترافیک محاسبات و در نتیجه پیش بینی زیرساختهای خاص ،بیتأثیر خواهند
بود.
او یادآور شد :این سیستم بر پایه دانش متخصصین بومی طراحی و راهاندازی گردیده و با توجه به حجم نوآوریها به عنوان یکی از پروژههای موثر
در اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
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اخبار

\با امضای  5تفاهمنامه؛ استفاده از نسل پنجم
تلفن همراه توسعه مییابد
 yمراسم رونمایی از کاربست های « »5Gبا حضور بازیگران اصلی حوزه  ICTو وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.

آیین رونمایی از کاربستهای  5Gدر ایران با امضای  5تفاهمنامه همکاری برگزار شد .رویدادی برای همافزایی و ارتقای
همکاریهای فناورانه میان بازیگران این حوزه با یکدیگر .این کار به توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطالعات
برای استفاده گسترده از نسل پنجم تلفن همراه میانجامد.

صبح روز یکشــنبه  ۶مهرماه ،در مراســم
رونمایی از کاربســتهای  5Gدر ایران ،پنج
تفاهمنامه برای کاربست های  5Gبا حضور
محمدجواد آذری جهرمــی ،وزیر ارتباطات
و فناوری در پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری
اطالعــات برگزار شــد .پنــج تفاهمنامه در
حوزههای خودروهای خودران ،اینترنت اشیا
و هوش مصنوعی ،خدمات سالمت دیجیتال و
پزشکی هوشمند ،توسعه شبکههای مخابراتی
و پیادهســازی خدمات مشــاوره پزشکی و
جراحــی از راه دور( )Telemedicineبــر
بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات ()5G
28

حمل و نقل هوشمند شماره یک پاییز 1399

امضا شد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در این
مراســم گفت :همه ما باید برای رســیدن به
رویایی که در ســر داریــم ،تالش کنیم .وی
افزود :ایران هوشــمند هدف گذاری بزرگی
است که عالوه بر تامین نیازهای داخل ،ما را
به صادرکننده محصوالت سخت افزاری و نرم
افزاری تبدیل می کند.
وزیــر ارتباطــات در ادامه گفــت :وقتی
اینترنت  3Gدر ایران فعال شــد 12 ،سال
از فعالیت نسل سوم در جهان می گذشت و

ما از این بابت دچار زیان و خسران شدیم .از
این رو برای پیوست همزمان به شبکه نسل
پنجم ،باید از ظرفیت و همراهی همه بخش
ها برخوردار شــویم .در عین حال در اسناد
باالدســتی نیز مجوزها در قالب شبکه ملی
اطالعات مورد تصویب قرارگفته تا مشــکلی
وجود نداشــته باشــد .وی افزود :با امضای
تفاهم نامه های امروز  ،خدمت رسانی  5Gاز
امروز رسما آغاز می شود.
تفاهمنامــه اول میــان ســتاد توســعه
فناوریهای فضایی و حملونقل هوشــمند
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،

شــرکت خدمات ارتباط ایرانسل ،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان منطقه
آزاد کیــش برای ایجاد پایلــوت حملونقل
هوشمندشــهری مبتنی بر شبکههای نسل
جدید مخابراتی امضا شد.
در این تفاهمنامه تاکید شــده اســت :هر
 4مجموعــه برای تحقق ایــن هدف ،از همه
ظرفیتهای خود اســتفاده کننــد .این کار
توسعه فناوریهای نوین حملونقل هوشمند
را در پــی دارد و اجــرای موفــق آن موجب
تســری این طرح در دیگر شــهرهای کشور
به عنوان یک خدمات مبتنی بر شــبکه ملی
اطالعات میشود.
ســتاد توســعه فناوریهــای فضایــی و
حملونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری در این تفاهمنامه متعهد
شده است که در طراحی پایلوت و سناریوهای
پیادهسازی آن همکاری کامل داشته باشد و
تالش خــود را برای تامین فناوریهای مورد
نیاز پایلوت بــه خصوص در حــوزه ناوگان
حملونقل و تجهیزات مرتبط بکند.
همچنین همکاری در زمینه شناســایی،
ارزیابی و انتخاب شــرکتها و تیمهای فناور
برای مشــارکت در اجرای پایلوت ،همکاری
در ایجاد هماهنگیهای بین سازمانی و دیگر
ذینفعان پایلوت و تبادل نیروهای دانشی و
مجرب بــا بقیه طرفین برای تعریف و اجرای
پایلــوت از دیگــر وظایف معاونــت علمی و

فناوری ریاســت جمهوری در این تفاهمنامه
است.

وزیر ارتباطات ،اجرای طرح
حمل و نقل هوشمند در کیش
را که زیرساختها و ظرفیتهای
بسیار خوبی را دارد ،از جمله
تفاهم نامه های مهم در حوزه
فناوری های نو ذکر کرد و ابراز
امیدواری کرد با اجرای طرح
های بزرگ و نوآورانه ،ایران
فردا کشوری قدرتمندتر از
گذشته باشد.
همکاری در تامین زیرساختهای فیزیکی
و محیطی مورد نیــاز برای پایلوت ،همکاری
در تعریف خدمــات و پروژههای مورد نیاز و
اولویــتدار در اجرای پایلــوت ،همکاری در
زمینه شناســایی و جلب همکاری شــرکاء
مناســب برای انجام پایلوت در سطح جزیره
کیش ،همکاری در تامیــن منابع مورد نیاز
برای تیمها و شــرکتهای فناور منتخب در
اجرای پایلوت اجرا شــده و تبادل نیروهای
دانشــی و مجرب با بقیه طرفین برای تعریف
و اجــرای پایلوت از جمله تعهدات ســازمان
منطقه آزاد کیش است.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات هم
متعهد شده اســت که همکاری در طراحی
پایلوت و شناسایی فناوریهای مورد نیاز برای

پایلــوت مخصوصا در حوزه زیرســاختهای
شــبکه ارتباطی ،تهیه پلتفرمهای نرمافزاری
تجهیزات الکترونیکی مــورد نیاز ،همکاری
در تعریف خدمــات و پروژههای مورد نیاز و
اولویتدار برای اجرای پایلوت و همکاری در
زمینه شناسایی و ارزیابی شرکتها و تیمهای
فنــاور صاحب صالحیت برای مشــارکت در
اجرای پایلوت هم بخشی از تعهداتی است که
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات آن را
امضا کرده است.
این تفاهمنامه به امضای منوچهر منطقی
دبیر ســتاد توســعه فناوریهــای فضایی و
حملونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری ،بیژن عباسی آرند مدیر
عامل شرکت خدمات ارتباط ایرانسل ،وحید
یزدانیان رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات و غالمحســین مظفری مدیر عامل
سازمان منطقه آزاد کیش رسید.
در این مراســم 4 ،تفاهمنامه دیگر هم به
امضا رســید« .پیادهسازی مشاوره جراحی از
راه دور»« ،توسعه زیرســاختهای خدمات
ســامت دیجیتال و پزشــکی هوشــمند با
اســتفاده از نســل پنجم اینترنت»« ،توسعه
زیستبوم فناوریهای نسل پنجم مخابراتی،
اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی» و «توسعه
فناوریهــا ،محصــوالت و راهکارهای حوزه
شبکههای مخابراتی نسل پنجم و نسلهای
آینده» از دیگر تفاهمنامههایی بود که در این
مراسم امضا شد.
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وبینار

استانداردسازی تجهیزات و سامانه
های حمل و نقل هوشمند جاده ای
مهندس شهاب خدامرادی مسئول حمل و نقل هوشمند ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

بهدلیل تعدد این سامانهها ،استفاده از فناوری های نوین جهت افزایش بهرهوری آنها مهم است که از آن بهعنوان هوشمندسازی حمل و نقل یاد میشود .یکی
از مسائل مهم در حوزه حمل و نقل هوشمند عدم وجود استانداردهای یکپارچ ه در این حوزه بوده و ضروری است که همه سازمانها ،شرکتها ،نهادها و ذینفعان
بتوانند بر اساس یک پروتکل و استاندارد واحد محصوالت خود را تولید و اجرایی کنند.

خانم مهندس جلیلیان

معاون مرکز مدیریت راه های کشور

در مرکز مدیریت راههای کشور از دوربینهای نظارت تصویری ،تردد شمارهای برخط  ،دستگاههای بلوتوث زمان سفر ،ردیابهای برخط ،تابلوهای ترافیکی،
سامانههای ثبت سرعت ،توزین بین حرکت و شبکه ارتباطات رادیویی بی سیم استفاده میشود .ایشان خاطرنشان کردند در حال حاضر  ۸۳۰دوربین نظارتی و
همچنین حدود  ۹۴۴۰دستگاه تردد شمار برخط در کشور فعال است .همچنین تعداد دوربینهای ثبت تخلف سرعت در جادههای کشور  ۱۴۳۴عدد میباشد.
در ادامه ایشــان گفتند که یکی از مشــکالت بهره برداری از این سامانهها ،سرقت آنهاست .بعنوان مثال طی یک سال تعداد  747سامانه تخریب و یا هک شده
اند .در برخی از ســامانهها کار مطالعاتی صورت پذیرفته و اســتانداردهای بینالمللی بررسی شدهاند و متناسب با شرایط موجود ،استانداردی تهیه و به استانها
ابالغ شدند تا بر اساس آن ،سامانهها از استانداران تحویل گرفته شوند ،اما عمده سامانههای دیگر استاندارد فنی کاملی نداشته و ساز و کاری برای تست ،آزمون
و تحویل گیری آنها وجود ندارد.
خانم دکتر قالسی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد

در ارتباط با ســامانهها و تجهیزات حمل و نقل هوشــمند در ســازمان  ۳ ،ISOکمیته فنی مختلف به نامهای کمیته فنی ( ۲۰۴حمل و نقل هوشــمند)،
کمیتــه فنی ( ۲۴۱سیســتمهای مدیریت ایمنی ترافیــک جادهای و کمیته فنی  ۶۹وجود دارند که در ایران نیز به ازای هــر کدام از این کمیتهها کمیته فنی
متناظری وجود دارد .ایشان خاطرنشان کردند :در حال حاضر این کمیتهها  ۲۸۸استاندارد تدوین کردهاند و  ۷۲استاندارد نیز در دست تدوین دارند .وی درباره
کمیته  ۲۴۱اظهار کرد :دامنه کاری این کمیته مربوط به مباحث مربوط به ایمنی ترافیک جادهای اســت .یکی از اســتانداردهای مطرح تدوین شده ،استاندارد
 ۳۹۰۰۱بوده که درباره الزامات ممیزی سیستمهای ایمنی ترافیک جادهای میباشد که متاسفانه این گونه استانداردها در کشور ما مغفول مانده است .در بحث
اســتانداردهای ملی نیز قانون تقویت و توســعه استاندارد در سال  ۹۶تدوین شده که بســیار جامع است که در ماده  ،۳سازمان استاندارد را در سیاستگذاری،
نظارت و هدایت نظام استاندارد مرجع رسمی دانسته است .ایشان افزودند :در حال حاضر استانداردهای ملی زیادی در سیستم حمل و نقل هوشمند بر اساس
اســتاندارد بینالمللی به ســه روش تدوین شده است که یا استاندارد بینالمللی و منطقهای کشورهای دیگر بهعنوان استاندارد ملی پذیرفته شدهاند یا اینکه آن
اســتانداردها بومیسازی شده و با توجه به شرایط کشورمان تدوین شــده اند .در حال حاضر استانداردهای ملی زیادی بر اساس استانداردهای ملی ایزو وجود
دارند که با جستجوی عنوان حمل و نقل هوشمند در سایت سازمان ملی استاندارد بالغ بر  ۱۰۰استاندارد نشان داده میشود.
مهندس داعی نژاد :مدیرعامل شرکت آیرود الکترونیک آریا

عدم رعایت استاندارد به عنوان یکی از عوامل مشکل آفرین برای شرکت های داخلی بوده و موجب تضعیف شرکت های توانمند داخلی میگردد .همچنین عدم
رعایت استاندارد در دراز مدت منجر به عقب افتادن در رقابت با سایر کشورها خواهد شد .از اهداف پایه ای  ITSافزایش راندمان است که با رعایت استانداردها این
مهم محقق می شود.
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همایش

کنگره جهانی سیستم های حمل و نقل
هوشمند
کنگره سیستم های حمل و نقل هوشمند،
بزرگترین رویداد متمرکز بر تحرک و جابجایی
هوشــمند و دیجیتالی کردن حمل و نقل و
مهمترین رویداد صنعت بین المللی در زمینه
سیستم های حمل و نقل هوشمند است .هر
ساله ،سازمان های  ITSاروپا ،آمریکا ،آسیا و
اقیانوســیه و ژاپن با همکاری هم این کنگره
را برنامــه ریزی میکنند و هر ســال در یک
منطقه از دنیا برگزار می شود .کنگره جهانی
سیســتم های حمل و نقل هوشمند ،شامل
چهار بخش نمایشــگاه ،کنفرانس ،نمایش و
مشارکت-های تجاری است.
این کنگره جهانی سال  1994در پاریس
برگزار شــد و پس از آن ،در سال  1995در
یوکوهاما و ســومین دوره آن در اورالندو در
سال  1996برگزار شــد .این رویداد امسال
قــرار بود در روزهاش  4تــا  8اکتبر در لس
آنجلس امریکا برگزار شــود که به دلیل همه
گیری ویروس کویید  ،19لغو شده است .این
کنگره اعالم کرده است که قرار است در پاییز
امسال ،مجموعه رویدادهای مجازی پویا برای
جامعه کنگره جهانی سیســتم های حمل و
نقل هوشــمند برگزار کند که جزئیات آن به
زودی اعالم خواهد شد .این رویدادها ،تجارب
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همه جانبه ای از جلسات آموزشی ،گروه های
مباحثه ،مطالعات موردی ،راهکارها و زمینه
های پیشــنهادی ،یک مرکــز دانش و منابع
و ســایر فرصت های برخط دیگر برای ایجاد
ارتباط با جامعه جهانی رهبران وتاثیرگذاران
سیســتم های حمل و نقل هوشمند خواهد
بود.
سال آینده قرار است این رویداد در  11تا
 15اکتبر در شهر هامبورگ آلمان برگزار شود.
رانندگــی خودکار ،حمل و نقل چندوجهی و
اشتراک و استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون
راننده در لجســتیک و تحرک تنها بخشی از
روندهای ســریع در حال تحــول در بخش
حمل ونقل هستند که در کنگره  2021مورد
بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .شهرهای
مدرن با چالشهای متعددی از جمله ،رشــد
جمعیــت ،راهبندانهــای ترافیکی ،کمبود
فضای پارک ،انتشــار آالیندهها و لجستیک
جهانی شــده مواجه هســتند که الزم است
اهــداف بلندپروازانــهای بــرای پرداختن به
تغییرات آب-وهوایی ،رشد اقتصادی و توسعه
شــهری برآورده کنند .کنگــره جهانی ITS
یک پلتفرم بینالمللی برای نمایش ایدههای
بــزرگ و راهکارهای نوآورانه اســت .در این

راســتا ،عناوین کنگره برای برگزاری آن در
سال آینده شــامل  6حوزه مختلف است که
عبارتند از :
-1رانندگی خودکار و متصل :روشــی
برای یک تغییر پارادایم اساســی از راننده به
سیستم خودران
-2تحــرک ( )Mobilityبرمبنــای
تقاضا ،تحرک به عنــوان یک خدمت:
یکپارچگی روشهــای مختلف حمل و نقل
در یــک خدمت تحرک واحد در دســترس
برمبنای تقاضا
-3ســفرکاالها از بنادر به مشتریان:
بهبــود عملکرد بنادر و اطمینــان از کارایی
بیشتر زنجیرههای حمل و نقل
-4زیرســاختهای هوشمند :ستون
فقرات جوامع مدرن به منظور جابجایی مردم
و کاالها ،تقویت زندگی و تجدید نیروی رشد
-5خدماتی نــو از فناوریهای نو :با
هــدف قــراردادن تحرک درون بعد ســوم-
فضایی هوایی به منظور بهبود عملکرد بنادر
و اطمینان از کارایی زنجیرههای حمل و نقل
-6راهکارهایــی برای شــهرها و
شــهروندان :تحرکی که پایدار ،با کارایی
انرژی و با احترام به محیط زیست باشد
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همکاری با ما

Intelligent Transportation Magazine
October 2020 | Issue 1
Concessionaire:
Technology & Development Headquarters
National Space and Advanced Transportation Administration
مجله حمل ونقل هوشمند آماده دریافت
و انتشار مقاالت و صاحب نظران صنعت
حمل و نقل هوشمند می باشد .محورهای
مقاالت شــامل زیرساخت ها و تجهیزات
حمل و نقل هوشــمند ،اینترنت اشــیا،
کالن داده ،هــوش مصنوعــی ،پردازش
تصویر ،ماشین های خودران ،تکنولوژی
های مخابراتی حمل و نقل هوشمند و ...
می باشد.
لطفا مطالب و پیشــنهادات خــود را به
ایمیل زیر اراسال فرمایید.
Sh.khodamoradi@sat.isti.ir
بی شــک انتشار دانسته های شما کمک
شایانی است جهت پیشبرد اهداف صنعت
حمل و نقل هوشمند و کمکی است برای
بهبود کیفیت زندگی همگان.
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