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 چکیده 

حقق و تی برای رتباااتاااتافناااوری یااای نو   با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز جوامع  به بهره گیری از 

، اسیفاده از ابزاریای نو   به عنوان امری ضروری مطرح گرد د. ونت به عنوان یوشمند یایشهر دساییابی به

 مطرح گرد دشهری  نیازیای مهم   کی ازبه عنوان حمل و نقل وضاییت با یدف ارتقای  کی از ا   ابزاریا، 

نیشااار اتاعات ترافیکی و شاارا ر شااهری و جاده ای برای کنیرب و بهبود وضااییت ترافی  با اکه با یدف 

ونت برای بهبود کیفیت رو کرد اسااایفاده از  .ا جاد گرد د قاابلیت پیدا کردن وودرویای میحر  متااایقل 

ای،  کی از یای شبکهو قابلیت یاشود.بدون ش  و ژگیمی ، متاافت و ا منی اسیفادهرانندگی در زمینه زمان

به تور حیم روزانه در مکان یای بتاایار ز ادی در میابر شااهری و پارامیریای مهم وودرویای آ نده یتاایند. 

جاده ای حوادثی رخ می دید که بتیاری از آنها نیز باعث بروز ترافی  و تراکم می شوند، ا   موضوع ا منی 

یای موردی یوشاامند بی  وودرو ی نیز، به عنوان مبنای شاابکهاندازد.مخاتره میبه ان را نرنشاایراننده و ساا

 بادب ویای حمل و نقل یوشامند مطرح شده و با یدف تامی  ا منی، آسا   و کاربری تجاری، به تسایتایم

وشمند بوده و با دو یای ذاتی شبکه یپردازد. برد کوتاه و سارعت ز اد از قابلیتیای ضاروری میانیشاار داده

شود. با توجه به موارد  ادشده، در ا   مشاکل انیشاار وسایع و مشاکل قطع ارتباک شبکه به  ال  کشیده می

 .می پرداز محمل و نقل شهری و تبیی  جا گاه آن در حوزه  Vanetمقاله به نق  

 

 وودرو ی.یای رشد یوشمند، شهر یوشمند، حمل و نقل یوشمند، شبکه های كلیدی:واژه

 

                                                           

 وسی مشهددانشجوی دکیرای مهندسی مکانی  دانشگاه فرد  -1

دانشگاه آزاد نیشابورو کارشناس ارشد مد ر ت  موسته آموزش عالی فردوس مهندسی کامپیوتر -2



     
 

 

  مقدمه -1

به موازات پیشارفت ارتباتات و تکنولوژی، کیفیت زندگی شاهری میحوب شاده اسات. راسیای ا   

است؛ به یمی  سبب، و توسیه جمییت شهری تحوب یم به سوی رشد و تیالی یمه جانبه ی جوامع انتانی 

 به شمار می رود. آشنا ی و در  کامل ملزومات و نیازیای جوامع انتانی از اقدامات ضروری

یمزمان با توسیه جمییت شهری، دغدغه یا ی یمچون توسیه ی بدون تامل و فارغ از برنامه ر زی، 

مد ران شاهری را در گیر می کند؛ ا    نی  توسیه شهری، افزا    ند پارگی مناتق تبییی و تراکم کم و 

ی رشااد و توساایه دال ل  اد شااده، ا ده یمچنی  یز نه یای باالی ارتباتات پی  رو را در پی دارد. بنا به

یوشاامند در قباب رشااد پراکنده مطرح گرد د. رشااد یوشاامند با مز ت یا ی یمچون ارتقای کارا ی محیر 

به ودمات  شهروندانشاهری در حیطه مرارف انرژی و کای  نقل و انیقاالت به علت دسایرسای مطلو  

 (.102: 1931مورد تاکید است )حتی  زاده و صفری، 

هی اسات با رشاد جمییت، توسیه شهری امری اجینا  ناپر ر است. اما یمانطور که گفیه شد به بد 

تور کلی رشد و توسیه شهری، در میرض بحران یای ناگوار است. فقدان ودمات شهری، نزوب ز ربنایای 

ه ا   ک بموجود، فقدان دسایرسی به سرپناه و اتاف سرما ه یای تبییی و بشری، از جمله بحران یای مربو

(؛ لرا شااهر یوشاامند به عنوان راه حل مطرح گرد د. امروزه فناوری 13:  1933موضااوع یتاایند) ضاارابی، 

اتاعاات به عنوان اصااال تحوب در دنیای امروز مطرح می شاااود.ا   تحوالت واژه یا ی یمچون تجارت 

ت ) به یمراه داشاایه اسااالکیرونی ، بانکداری الکیرونی ، شااهر الکیرونی  و یمچنی  دولت الکیرونی  را 

 (.  020:  1931فیحیان و مهدوی 

ی اصلی از جمله اقیراد یوشمند، حمل گفیه می شود که داری ش  مولفه شهریشاهر یوشمند به 

مند و در نها ت مد ر ت یوشمند باشد و نقل یوشامند، محیر یوشامند، شاهروند یوشامند، زندگی یوش

  (.2003و یمکاران،  1)جیفینگر

د و نیدف از ا جاد شاهر یوشامند شاهریا ی اسات که مجهز به آور   فناوری یای یوشاامند باش

در شهریای یوشمند، فناوری یای یوشمند بر پا ه ی  مد ر ت در آن یا بر اساس سیتیم یای واق باشد.

جییالی جا گز   مراجیات و رفت و آمد به ادارات مخیلف شااده و رفع نیاز یا و یا و ارتباتات د سااازمان

ودمت رساانی به شهروندان را به عهده دارند. یمچنی  با ا جاد شهر یوشمند، مرد  نیازی به سفر دا م بی  

، محال کاار و زندگی ندارند. در نییجه در کای  یز نه یا به علت سااافریای مکرر، آلودگی یوا و ترافی 

 (. 10:  1932یمچنی  یز نه یا ی که به علت ترادفات تحمیل می شود، اثر مطلوبی می گرارد )بهزادفر، 

                                                           
  1 Giffinger. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1


 

با توجه به ایمیت حمل و نقل یوشمند به عنوان  کی از مییار یای شهر یوشمند، در ا   مقاله سیی 

 2حمل و نقل یوشمند مبنای سیتیم یایبه عنوان  1شبکه یای موردی بی  وودرو یشده است تا به تحلیل 

 پرداویه شود. کاربردیای آنبه واکاوی نیز و 
 

 روش تحقیق-2

در ا   پژوی  به مطالیه و بررساای مبانی و مفاییم حمل و نقل یوشاامند و شاابکه یای یوشاامند 

موردی بی  وودرو ی پرداویه شاااده اسااات. با توجه به ا   مطلب، رو کرد حاکم بر ا   تحقیق کاربردی، 

تحلیلی است که مبینی بر روش یای عمومی توصیف اتاعات است. با توجه به زمینه یای –روش توصیفی 

 اسنادی بوده است.  -ترح شده، گردآوری اتاعات از روش کیابخانه ای 
 

 جایگاه حمل و نقل هوشمند-3

( و ایمیت بخ  حمل و نقل یوشاامند در جوامع 1با توجه به مییاریای شااهر یوشاامند )نمودار 

اساااس زندگی نو   شااهری و نیازیای جابجا ی انتااان را تشااکیل می دید، جا گاه ا   عنراار  شااهری که

یوشاامند از دو جنبه تبیی  می گردد. نق  حمل و نقل در تاثیرات ز تاات محیطی از نالر آال نده یای یوا، 

 .آلودگی صااوتی و اساایفاده موثرتر از منابع در ز رساااوت یا به علت مد ر ت سااووت قابل توجه اساات

یمچنی  از د دگاه د گر، می توان به نق  حمل و نقل در ا جاد مشااغل شاهری اشاره نمود ) زدان پنایی و 

 (.0:  1930ملکی،

به عبارت رشاایه یای مخیلف فناوری یای مدرن در حمل و نقل یوشاامند به کار گرفیه می شااوند. 

آوری، پردازش و عرضاااه دقیق جمعابزاریای جد د برای اداره شااابکه حمل و نقل، با اسااایفاده از د گر، 

کنند.  کی از زمینه یای اتاعات به کاربر، در جهت اتخاذ ترامیمات بهیر و یماینگی مناسب تر کم  می

در زمان وقوع سوانح که از مهم تر   علل مرگ و میر در کاربردی تکنولوژی سایتیم یوشمند حمل و نقل 

در جهت یوشمند  حمل و نقل، بهره گیری از تکنولوژی رود، می باشاد. به عبارت د گرجهان به شامار می

کای  آساایب یا ی مانند وتااارات جانی، پیامد یای مالی، روحی و روانی امری ضااروری تلقی می گردد 

 (. 2: 1933)رو انیان و یمکاران، 

                                                           
(VANET) Vehicular ad-hoc network .1  

(ITS) Intelligent Transport System .2  



     
 

 
 نمودار شش معیار اصلی شهر هوشمند -1شکل 

 
 تاریخچه حمل و نقل هوشمند- 1-3

بود. پس از آن، با  1330و  1310ی  حمل و نقل یوشمند در دیه ی ات در زمینهآغاز دوره ی تحقیق

ی پیشرفت و توسیه ی سیتیم حمل و نقل یوشمند، تحقیقات و نالر ات جد دی بروز نمود. شاروع  دوره

که اساااس ساایتاایم حمل و نقل  (Road Automobile Communications System) یبه نحوی که پروژه 

، انواع مخیلفی از تکنولوژی در 1330تشاکیل می دید، در ا   دوره انجا  گرفت. در حدود ساب امروزی را 

 یای راینما و عائم راینما ی، دوربی سیتیم حمل و نقل یوشمند بکار گرفیه شد. سیتیم یای کنیرلی  راغ

ولوژی یای یای سارعت سان ، سایتیم یای جمع آوری اتاعات از  ند   منبع اتاعاتی، بخشی از تکن

حرکت به سمت پردازنده یای کامپیوتری امروزه، باشد. بکار گرفیه شده در سیتیم حمل و نقل یوشمند می

با قابلیت یای باال در وودرو منجر به پیشارفت یای  شامگیری شاده است. در حاب حاضر گرا   به ر ز 

باشد. می real timeسیتیم عامل پردازنده یای کم یز نه و ارزان قیمت با مد ر ت ساخت افزاری حافاله و 

 ([11] )سا ت ا نیرنیی
 

 بررسی اقتصادی اهمیت حمل و نقل هوشمند-2-3

از متاائلی که در حوزه اقیرااد حمل و نقل در شاهریا مطرح می شود می توان به موارد ز ر اشاره 

 کرد:

معیار 6
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کارامد  ز به مد ر تنیاز به ترو   فرینگ ترافی  و عد  اسایفاده  از اتومبیل یای ت  سرنشی ، نیا 

 تقاضا، حمل و نقل  کپار ه، توسیه شبکه حمل و نقل، برنامه ر زی در زمینه کاربری زمی  و حمل و نقل.

عد  تامی  و رسااایدگی به ا   نیازیا، یز نه یا ی را به کاربران تحمیل می کند که به اجماب به آنها 

 شود.پرداویه می
 

 برآورد هزینه ها:1-2-3

یز نه یا مربوک به زمان تلف شاده ی شاهروندان در ا   حوزه می باشد. بد هی است    دسایه از 

تقر با غیر ممک  می باشااد. یر ند که با  -با توجه به گوناگونی اقشااار جامیه-محاساابه ی ا   نوع یز نه 

ر قابل ااندکی تامل در می  ابیم که وتاارات و یز نه یا ی که در ا   زمینه به کاربران تحمیل می شااود بتی

 توجه می باشد.

یمچنی  یز نه یای ناشای از مرارف سووت  کی د گر از یز نه یای تحمیلی به کاربران درحوزه 

حمل و نقل می باشد. به عنوان    نمونه، با اسیفاده از نهمی  آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد، تخمی  میزان 

ای میزان مررف سووت را نشان  نمودار میله 2. شکل در شاهر مشاهد صورت می گیردووت مرارف سا

 دید.می

یزار لییر  1323یزار لییر و  2190بر اسااس یمی  منبع، میوسر روزانه میزان مررف سووت بنز   

 نفت گاز ارائه گرد ده است.

سا ر  با توجه به آمار و یز نه یای اشااره شده، ایمیت تحقیق و واکاوی حمل و نقل شهری، بی  از

 کار می گردد.عناصر شهر یوشمند، آش
 

 عملکرد سیستم حمل و نقل هوشمند-3-3

یای ارتباتی بی سیم با برد یای میفاوت برای تبادب اتاعات بی  وسا ل نقلیه و تجهیزات تکنولوژی

از  شااوند. اتاعات ترافیکیمربوته در کنار جاده، یمچنی  تبادب اتاعات بی  وسااا ل نقلیه بکار گرفیه می

 ی تلف  یمراه، با انیقاب بهتوانند توساار گوشااساامت و زمان حرکت اتومبیل یا میقبیل موقییت، ساارعت، 

یا کمیر باشد دقت اتاعات در افیی یا به شابکه یای مربوته انیقاب داده شوند. یر ه فواصل بی  آنی آنی 

  ابد.افزا   می

ی گتاایرده، نکیه حائز ایمیت در در افت و انیقاب ساایتاایم یای یوشاامند حمل و نقل، پوشاا  دی

تأثیر ناپر ری از شاارا ر جوی و سااا ر عوامل  یمچنی  ،قابلیت تیمیر، نرااب و راه اندازی آسااان و ساار ع

تبادب اتاعات بدون حضور حتگر یا ممک  نیتت. حتگر یا در سیتیم بد هی است که محیطی می باشد. 

نیاز و  ا در کنار جاده یا حمل و نقل یوشاامند، در ز رساااوت جاده یا به یمراه حفانت کننده یای مورد 



     
 

شاود. یمچنی  نوعی د گر از حتگر یا در داول وسا ل نقلیه نرب شده که به تور مداو  در حاب تیبیه می

یای صوتی و نوری تبادب اتاعات با حتگر یای جاده ای می باشد. انواع حتگر یای مورد اسیفاده، حتگر

 می باشد.

 

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

 

و ساارانجا  تجز ه و تحلیل  1اندازه گیری ترافی  با اسایفاده از دوربی  یای تشااخیس وسااا ل نقلیه

 گیرد. تراو ر در افیی پردازنده صورت می

                                                           
Video vehicle detection .1 



 

 کی د گر از اقداماتی که در حوزه حمل و نقل یوشاامند صااورت می گیرد جمع آوری الکیرونیکی 

است که منجر به کای  یز نه یا و ترافی  و آلودگی یوا و افزا   دقت در دسییابی به اتاعات  1عوارض

ای، امکان کنیرب اعیبار بیمه نامه، کاربری وودرو و یای کنار جادهشاااود. یمچنی  به کم  ز رسااااوتمی

 آ د.وضییت میا نه فنی آن، به وجود می

ی یوشامند به عنوان مبنای سیتیم یای حمل و نقل در ادامه به بررسای شابکه موردی بی  وودرو 

 شود.یوشمند، پرداویه می

 

 شبکه بین خودرویی -4

از اولی  شیوه یای ارتباک بی  وودرو یا، نرب آنی  بر روی وودرویای پلیس  ا اورژانس و تنالیم 

ار جاده، جهیزات کنفرکانس بوده است. سپس با ترو ب اسیانداردیا و پهنای الز  برای ارتباک وودرویا با ت

 (.3: 1931شبکه بی  وودرو ی وارد مرحله جد دی شد)بارانی بیرانوند و نامداری اصل، 

است  )MANET(2شبکه یای یوشمند بی  وودرو ی ز ر مجموعه ای از شبکه یای بی سیم سیار 

بتااایار  -اشاااند ببه علت میحر  بودن گره یای شاابکه که یمان اتومبیل یا می -که انیقاب داده یا در آن  

یمانطور که قبا اشااره شاد، انیقاب داده یا توسار تجهیزات نرب شده بر روی وودرویا و پیچیده اسات. 

میحر  بودن گره یای ا   شاابکه، احیماب قطع شاادن ارتباک را گیرد. تجهیزات کنار جاده ای، صااورت می

ات توسر    گره و تحو ل آن به افزا   می دید که  کی از راه حل یای غلبه بر ا   مشاکل، حمل اتاع

 (.11: 1930کانمی، ( گره د گر به محض ورود آن به محدوده راد و ی می باشد 

 
 انواع شبکه های بین خودرویی-1-4

اعات به ساه دساایه ی کلی تقتاایم انواع شابکه یای بی  وودرو ی بر اساااس شاایوه یای انیقاب ات

و مبینی بر حتگریا. یمچنی   4، مبینی بر مکان  ابی9امواج راد و یشود که عبارتند از شبکه یای مبینی بر می

 شود.یبندی مراصی و موردی تقتیمیای شبکه، به سه نوع شبکه کلی سلولی، اوی ساوتبر اساس ز ر 

ده رائه شاسیفاده از ز رساوت یای آماده موبا ل و باند په  ا با مز ت شابکه یای وودرو ی سلولی

و اتاعات مورد  نمودهیای متایقر در کنار جاده میرل به ا تایگاهرا وودرویا با ل، توسار اپراتوریای مو

کنند. در شابکه یای وودرو ی اویراصی، اتاعات از وودرویای مخیلف جمع آوری و نیاز را در افت می

 (.10: 1931به    سیتیم مرکزی یوشمند یدا ت می شود)بارانی بیرانوند و نامداری اصل، 

                                                           
 (ETC) Electronic toll collection .1  

Mobile Adhoc Networks .2 

Wireless .3 

GPS .4 



     
 

ایمیت و کارا ی گتیرده شبکه موردی بی  وودرو ی، به تفریل در بخ  بید مورد بررسی به علت 

 گیرد.قرار می

 
 شبکه موردی بین خودرویی-1-1-4

گر    روش یوشمند در بکارگیری شبکه ی بی  وودرو است. سایتیم یوشمند بی  وودرو ی بیان

)گره یای میحر ( تشکیل شده است ، شبکه از سری وودرویا (VANET)در شبکه موردی بی  وودرو ی 

و ییچ ا تیگاه و  ا نود مرکزی، مد ر ت و کنیرب شبکه را بر عهده نداشیه وا   متاله، تفاوت اصلی ا   نوع 

نمای کلی از ارتباتات را در شبکه یوشمند بی   9شکل  شابکه، با شبکه یای سلولی و اویراصی می باشد.

 دید.وودرو ی نشان می

سااه کاربرد اصاالی و مشااخس دارد که عبارتتاات از ا منی، راحیی و  وودرو ی شاابکه موردی بی 

که فرایم آوری امنیت و راحیی شاابکه موردی بی  وودرو ی کاربرد تجاری. برای دسااییابی به یدف اصاالی 

 وودرویا نرب می شود. بر روییای الکیرونیکی واص برای متافران است، دسیگاه

 

 
 VANET  [1]نمای كلی از  -3شکل 

 

میراال شود و یر موردی بی  وودرو ی تواند به صاورت یمزمان به  ند   شابکه    وودرو می

وودرو می تواند با وودرویای مجاور به شاایاع حدود دو  ا ساااه کیلومیری )برد کوتاه(، ارتباک برقرار کند 

 (.19: 1931)بارانی بیرانوند و نامداری اصل، 

یای ذاتی شبکه یای موردی یوشمند وودرو ی بوده که در تغییر برد کوتاه و سرعت ز اد از قابلیت 

 کند.اد میترافیکی و ا منی وودرو ا ج توپولوژی، انیقاب سیگناب و تشکیل شبکه بهیر   کاربرد را در مباحث



 

، عبارتتات از مشاکل انیشار وسیع و شابکه موردی بی  وودرو ی دو مشاکل اسااسای پی  روی 

گاه  ند   گره )وودرو( قرد انیقاب یمزمان اتاعات را داشیه باشند، مشکل مشاکل قطع ارتباک شبکه. یر

کند. یمچنی  مشکل قطع ارتباک شبکه زمانی اتفاق می افید که تیداد وودرو یای موجود در انیشار بروز می

ع فنالر، برای انیشاار اتاعات کافی نباشند. در نییجه یدف در سیتیم حمل و نقل یوشمند، رمحدوده مورد

 (.90: 1930دو مشکل انیشار وسیع و حفظ ارتباک در زمان قطع ارتباک شبکه می باشد )کانمی، 

را می توان به دو بخ  عمده تقتااایم کرد؛ بخ  شااابکه موردی بی  وودرو ی دروواسااات یای 

ی تراادفات بوده و بخ  دروواست یای غیر ا منی که مربوک به دیندهدروواسات یای ا منی که یشادار

ر ترافیکی و آسا شی است. اتاعات ضروری با د بافاصله گتیرش  افیه تا در ینگا  بروز ترادف، با شرا 

یدف افزا   امنیت ساا ر وودرو یا، وودرو یای عقب تر از ترادف آگاه گردند و کنیرب ترافی  صورت 

نقل یوشمند  ، از ضارور ات سیتیم حمل وموردی بی  وودرو یگیرد. انیشاار مطمن  اتاعات در شابکه 

 (.  93:  2010و یمکاران،  1است.)تومار

موارد قابل ایمیت در انیشااار داده یا، قابلیت اتمینان آن اساات که با د پیا  یا را به تیداد ز ادی از 

وسا ل نقلیه که در    محدوده مناسب قرار دارد، تحو ل دید. یمچنی  با د سرعت انیشار داده یا به نحوی 

، 9و روجو بونچای 2میت وود را در سرو س یای حیاتی و فوری از دست ندید )ناکورنباشد که ارزش و ای

2003.) 

اتاعات ترافیکی، به رانندگان امکان انیخا  متااایریای جا گز   متااایریای با ترافی  میراکم را 

ردد. گدیاد. یمچنی  باا تجهیز عا م ترافیکی به تجهیزات ارتباتی، کنیرب دقیق ترافی  تقاتع ممک  میمی

دسایرسی به جای پار  در پارکینگ، قیمت ییل یا، منوی رسیوران یا، از جمله دروواست یای غیر ا منی 

 (.92: 1930کانمی، ( قابل دسییابی است شبکه موردی بی  وودرو ی است که توسر سیتیم یوشمند 

 

 

 نواحی ترافیکی مختلف در شبکه هوشمند بین خودرویی-1-1-1-4

شاااود که ترافی  میراکم و ترافی  پراکنده نامیده تیر ف می VANETدو ناحیه فرعی کارکردی در 

شاااود. وقیی تراکم ترافی  قطیی باشاااد، منجر به افزا   تیداد پیا  یای ا منی شااابیه به یم از  ند   می

اویر در در افت و یمکاران(. ممک  اسااات در ناحیه ترافیکی پراکنده، ت  4)دورگاا گرددوودروی میوالی می

 یای میناو  دراتاعات منیشااره از    وودرو به وودروی عقبی قابل قبوب نباشااد. بد هی اساات که پیا 

                                                           
Tomar .1 

nakorn .2 

Rojviboonchai .3 
Durga .4 



     
 

کند. اما از ساااوی د گر، پیا  یای میناو  ترافیا  میراکم، باار ز اادی را به کاناب یای راد و ی تحمیل می

 سازند.اتومبیل یای مجاور را به صورت موثرتری آگاه می
 

 كاربرد سیستم هوشمند بین خودرویی- 2-4

 كاربرد ایمنی الکترونیکی سیستم هوشمند بین خودرویی -1-2-4

کای  تلفات و وتاارات ناشی از ترادفات، منوک به اتخاذ ترمیمات و بروز عکس الیمل مناسب 

می باشاد. سایتیم یای یوشمند بی  وودرو ی با شناسا ی جاده و  (با در افت به موقع اتاعات ضاروری)

 ندکا منی بیشایر راننده و سارنشینان کم  میمحدوده ی آن، موانع و عابر  ، تخمی  سارعت و فاصاله به 

 (.  9:  1930)فیحی و یمکاران، 

ا بی    از جمله کاربردیای الکیرونیکی سایتایم یوشمند بی  وودرو ی )که بی  وودرو با وودرو و

توان به موارد ز ر اشاره کرد: یشدار تخلفات ترافیکی، شود( میای برقرار مییای جادهوودرو با ز رسااوت

سنتوریای  نیزنشاانی و ساا ر یشداریای مربوته و یا و عبور وودرویای امداد و آت تراادفات  هارراه

ی ، که اربرد ا منی پیشگیری از ترافاحتااس ترادف، ثبت وقا ع و پیگیری اتومبیل یای سرقیی. یمچنی  ک

گیرد، شاااامل موارد ز ر یا را تضااامی  می کند و متااایقیما در اوییار راننده قرار مییا و جادهامنیت ویابان

باشاند: مد ر ت رانندگی در شرا ر جوی بحرانی، ترادفات، مد ر ت سرعت و یشدار ادغا  اتوبان. نوع می

یا، ای از ا   کاربردباشااد. نمونهور باال بردن رفاه و امنیت راننده مدنالرمید گری از کاربردیای ا منی به منال

 (.3و3 :  1930باشد)کفیل، فیحی، مد ر ت آسا   و تقو ت د د راننده و کای  تشیشیات آفیا  می

، ارتباتات بی  وودرو با وودرو و  ا بی  وودرو و تجهیزات کنار جاده ای را در ینگا  بروز 4شکل 

 دید.ت نشان میترادفا

 
 [1. ]در تصادفات VANETعملکرد  -4شکل 

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



 

نمونه ای از کاربردیای رفایی شابکه بی  وودرو ی، بحث تجاری و اقیرادی است. اعا  قیمت یا 

کانمی، ( تر   متیر از جمله کاربردیای رفایی است تییی  کوتاه و نیز و تخفیفات فروشاگاه یا و ساووت

کاربرد شابکه یوشامند بی  وودرو ی را در تییی  محل نزد کیر   پمب بنز   نشان  0شاکل   (.00: 1930

 دید.می

 

   [3. ]كاربرد رفاهی سیستم هوشمند بین خودرویی -5شکل 

 
 محصوالت تجاری شبکه های بین خودرویی-3-4

با جلوگیری از ترادف و وتارات ناشی از  ،شبکه یای یوشمند بی  وودرو یمحراوالت تجاری 

گردد: شااود. ا   محرااوالت به سااه دساایه کلی تقتاایم میآن، به یمراه دوربی  و رادار به کارگرفیه می

 یای یشدار انحراف از ور و سیتیم یای شناسا ی موانع.یای پیشگیری از ترادفات و سیتیمسیتیم
 

 گیرینتیجه-5

در تحقیق حاضر، با امروزه فناوری اتاعات به عنوان اصال تحوب در دنیای امروز مطرح می شاود. 

یوشمند توجه به رشاد و توسایه شاهری و ضارورت ساامان  افیگی و یوشامند سازی آن، به بررسی شهر

  یای اقیرادی و محیر ز تت، در ا پرداویه شاده اسات. به علت ضارورت حمل و نقل یوشمند از جنبه

مقاله به ا   حوزه از شاهر یوشامند، توجه و ژه ای گرد د و عملکرد سایتیم حمل و نقل یوشمند توضیح 

داده شاد. در نها ت به ایمیت شابکه یوشمند بی  وودرو ی به عنوان مبنای سیتیم حمل و نقل یوشمند و 

 ه شد.درو پرداویسیتیم یوشمند بی  وودرو ی به عنوان    روش یوشمند در بکارگیری شبکه ی بی  وو

با اشاره به کاربردیا و مشکات پی  روی سیتیم یوشمند بی  وودرو ی، به توضیح کاربردیای سارانجا ، 

 یای یوشمند بی  وودرو ی پرداویه شد. آن و میرفی محروالت تجاری سیتیم
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