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به کانال تلگرام مجله دنیای حفاظت بپیوندید
دریافت اخبار و مقاالت سیستم های ایمنی و حفاظتی:

مس�ائل و مش�کالت حمل و نقل از قبیل آلودگي هاي زيس�ت محیطي، کاهش منابع انرژي، افزايش خس�ارت هاي مادي و معنوي ناش�ي از 
تصادفات، مش�کالت نظارت و مديريت در حمل و نقل برون ش�هري، افزايش زمان هاي تلف ش�ده و روند رش�د س�ريع تقاضاي حمل و نقل به 
ويژه در س�اعات اوج به يک مش�کل جدي تبديل ش�ده اس�ت. افزايش تس�هیالت حمل و نقل به دلیل نیاز به س�رمايه گذاري کالن و زمان زياد 
جه�ت اج�را هم�واره ب�ا محدوديت ه�اي گس�ترده اي روب�ه رو اس�ت. بنابراي�ن ب�ه منظ�ور غلب�ه بر مش�کالت فوق و ب�ا توجه ب�ه اينکه حل 
محدوديت هاي مذکور با روش هاي س�نتي غیرممکن مي باش�د، با نیم نگاهي به پیش�رفت هاي حاصل در تکنولوژي ارتباطات و الکترونیک، از 
دهه 1980، سیس�تم هاي حمل و نقل هوش�مند )ITS( مورد توجه قرار گرفت. ITS به معني اس�تفاده و به کارگیري تکنولوژي هاي نوين )از 
قبیل: الکترونیک، ارتباطات و سیس�تم هاي کنترل( به منظور ارتقا س�طح ايمني، کارايي و ارزاني در حمل و نقل اس�ت که براي ش�یوه هاي 

مختلف حمل و نقل از قبیل: جاده، راه آهن، هوايي و دريايی قابل تعمیم است

سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

ITS 
مزایاي حاصل از ITS هم از لحاظ نس��بت منفعت به هزینه و هم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن بي نظیر و قابل توجه اس��ت. به طور مثال، مطالعات در خصوص پروژه هاي انجام ش��ده در 
آمریکا نش��ان مي دهد که نس��بت منفعت به هزینه به طور میانگین در نواحي ش��هري آمریکا برابر 2.5 مي باش��د و در ش��هرهاي بزرگ و عمده این میزان به حدود 2.8 مي رس��د.  به منظور 
بهره برداري بهینه از ITS الزم اس��ت که طرح معماري آن با توجه به نیازهاي هر کش��ور مش��خص و تعیین گردد. منظور از معماري ITS، چیدمان سیس��تم هاي حمل و نقل هوش��مند با توجه به 
روابط منطقي هر سیس��تم و در نظر گرفتن نیازهاي جامعه و رعایت اس��تانداردهاي مربوط به سیس��تم هاي حمل و نقل مي باش��د. در معماري سیس��تم توجه به نیازها و ش��رایط موجود هر کش��ور و 
رعایت استانداردهاي مربوط به هر بخش از اهمیت باالیي برخوردار است. در واقع طرح معماري سیستم باعث جلوگیري از تکرار سرمایه گذاري در ITS و هدر رفتن انرژي و هزینه صرف شده 
در این بخش خواهد شد. با توجه به مسائل فوق، کشورهاي پیشرفته از قبیل آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره، کشورهاي اروپایي و ... از مدت ها قبل در این خصوص اقدام و برنامه ریزي هاي 
گس��ترده اي انجام داده اند. تمام کش��ورها به منظور حل مس��ائل و مش��کالت حمل و نقل، هماهنگي حمل و نقل خود با س��ایر کش��ورها و کس��ب بخش��ي از بازار گس��ترده ITS در دنیا، نیازمند به 

کارگیري ITS مي باشند، بنابراین برنامه ریزي دقیق و طرح معماري سیستم حمل و نقل هوشمند در هر کشور امري ضروري است. 

مبدأ کنترل آمد و ش��د، به پیش��ینه اتومبیل یا 
ب��ه ده��ه 1860 در لندن باز مي گردد، زماني 
که یک چراغ راهنمایي براي ایمني اعضاي 
پارلم��ان در ی��ک تقاط��ع نزدی��ک پارلمان 
نص��ب ش��د. در ای��االت متح��ده، بعضي از 
ش��کل هاي اولی��ه کنترل ترافی��ک از انواع 
چراغ ه��اي قدیم��ي که در دهه 1910 نصب 
ش��ده ب��ود، هم اکنون نیز وج��ود دارد. اولین 
چراغ راهنمایي به ش��کل امروزي در س��ال 
1920 در دیتروی��ت و میش��یگان م��ورد 
اس��تفاده قرار گرفت. از این ش��روع س��اده، 
سیس��تم هاي کنت��رل آم��د و ش��د ک��ه در 
برگیرنده گس��تره وس��یعي از تجهیزات، از 
قبیل: چراغ هاي هوش��مند کنترل تقاطع ها، 
تابلوهاي متغیر، سیستم هاي کنترل سرعت 
و غی��ره اس��ت، به وجود آم��د. به مرور زمان 
چراغ هاي کنترل ترافیک از ش��کل ابتدایي 
ب��ا زمان بندي ثابت به ش��کل امروزي خود 
یعن��ي کنت��رل تقاطع براس��اس ش��مارش 
ترافیک موجود ارتقا یافت و در س��ال 1920 
در 5 نقط��ه ای��االت متحده سیس��تم هایي 
نصب ش��ده که با اس��تفاده از رایانه هاي آن 
زم��ان )IBM1800( برنامه ریزي ش��ده بود. 
انج��ام کاره��اي فوق در آن زم��ان در واقع 
آغ��ازي ب��راي اس��تفاده از سیس��تم هاي 
هوش��مند کنت��رل ترافی��ک بود، زی��را این 
روش ه��ا، نحوه پیش��رفت و سیس��تماتیک 
ش��دن را ب��راي کنت��رل ترافی��ک دنب��ال 

مي کردن��د. این تاریخچ��ه در علم ترافیک 
نش��ان دهنده ت��الش براي یافت��ن راه هاي 
مناسب به منظور ایجاد یکنواختي در جریان 
آمد و ش��د، افزایش ایمني کاربران و حصول 
کارایي بیش��تر از زیرس��اخت هاي موجود در 

راهها بود.
برنام��ه ITS که در دهه 90 میالدي بس��یار 
مورد توجه قرار گرفت، ریشه هاي مشخصي 
دارد ک��ه ب��ه فعالیت ه��اي تحقیقات��ي و 
توس��عه اي که در دهه 60 میالدي توس��ط 
دول��ت فدرال آمری��کا و همکاري صنعت و 
دانش��گاه آغاز ش��د، باز مي گردد. در آن زمان 
پ��روژه اي توس��ط دفت��ر راه ه��اي عمومي 
)BPR( که در حال حاضر اداره بزرگراه هاي 
دولت ف��درال )FHWA( نامیده مي ش��ود، 
ب��راي بهب��ود ایمن��ي و افزای��ش کارای��ي 
سفرهاي بین شهري تعریف شد. این برنامه 
از نظ��ر حج��م، دی��دگاه و مفاهی��م، ب��ا 
فعالیت ه��اي تحقیقات��ي گذش��ته تف��اوت 
برجسته اي داشت. در بطن این برنامه ایجاد 
و به کارگی��ري ارتباط��ات الکترونیک��ي و 
سیستم هاي پیشرفته کنترل، جهت استفاده 
در وس��ایل نقلیه و راه، به منظور بهره گیري 

جامعه و کاربران مدنظر قرار گرفته است.
ب��ه ط��ور کل��ي در ده��ه 60 می��الدي 
پیش��رفت هاي زیادي در جهان در خصوص 
س��اخت ترانزیس��تورها، رادیو و تلویزیون به 
وج��ود آم��د و اولین ماهواره هواشناس��ي در 

س��ال 1962 به فضا پرتاب ش��د و در پایان 
دهه 60 اولین انسان قدم به ماه گذاشت. در 
این عصر کامپیوترهاي ترانزیستوري بزرگ 
دیجیتالي س��اخته ش��د و در توسعه و استفاده 
از ای��ن سیس��تم ها، جنب��ه کارب��ردي آن در 

حمل و نقل مدنظر قرار گرفت.
از اواخر دهه 60 پروژه هاي گس��ترده اي در 
خصوص ITS در آمریکا به اجرا درآمد که از 
آن جمل��ه مي ت��وان به پروژه هاي سیس��تم 
 ،)ERGS( راهنم��اي الکترونیک��ي مس��یر
 ،)UTCS( سیس��تم کنترل ترافیک شهري
سیس��تم راهنماي سبقت )PAS( ، سیستم 
اعالم خطر فلش و غیره اشاره نمود. اجراي 
ای��ن پ��روژه ها در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 
70 باع��ث فعال ش��دن زمینه هاي کاري در 
خص��وص تحقیقات حمل و نقل گردید و در 
این راس��تا صنعت و دانش��گاه نیز در مسائل 
کارگی��ري  ب��ه  ه��دف  ب��ا  تحقیقات��ي 
تکنولوژي ه��اي الکترونیکي در راه ها فعال 

شدند.
در س��ال 1971 یک��ي دیگ��ر از برنامه هاي 
دپارتمان حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا 
با اس��تفاده از سیستم هاي ITS ارائه گردید. 
در این برنامه رانندگان بین شهري براساس 
مسیرهاي موجود و زمان واقعي سفر در هر 
مسیر، در انتخاب مسیر راهنمایي مي شدند. 
دو ه��دف بلن��د مدت در ای��ن برنامه مدنظر 

قرار گرفته بود:

ال��ف- گس��ترش برنامه ه��اي تحقیقاتي و 
توس��عه اي در خص��وص هوش��مند نمودن 

راه ها و تعریف پروژه ها و ارزیابي آنها.
ب- آماده س��ازي راه هاي در حال س��اخت 
براي دارا بودن قابلیت راه هاي هوش��مند در 

آینده.
در ده��ه 70 عالی��ق بین الملل��ي به رش��د 
سیس��تم هاي خانواده ITS دیده شد. ژاپن از 
س��ال 1973 تا 1978 با اس��تفاده از برنامه 
ارتباط��ي خودروی��ي  ERGS، سیس��تم 
)CACS( را راه ان��دازي ک��رد و در اروپ��ا 
)آلم��ان و انگلس��تان( نیز به ترتیب مش��ابه 
 ALI سیس��تم راهنم��اي مس��یر که ب��ه نام

معروف است، راه اندازي شد.
در اواس��ط ده��ه 80 تکنولوژي به س��رعت 
پیش��رفت ک��رده و تغیی��رات عم��ده اي در 
الکترونی��ک و کامپیوتر اتفاق افتاد. همزمان 
تراکم ترافیک در جاده ها نیز به یک مشکل 
جدي براي دولت ها تبدیل ش��د و با توجه به 
هزین��ه ب��اال و زم��ان مورد نیاز ب��راي ایجاد 
ظرفیت بیشتر در راه ها، کم کم تفکر افزایش 
ظرفیت راه هاي موجود تقویت ش��د. در این 
راس��تا در طي س��ال هاي اخیر کش��ورهاي 
زی��ادي از جمله آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، 
کره، اس��ترالیا، مالزي، سنگاپور و... اقدام به 
تش��کیل س��اختار س��ازماني ITS در جهت 
ارتق��اء س��طح کیف��ي خدمات حم��ل و نقل 

افزایش ایمني نمودند. 

تاریخچه ITS در حمل و نقل جاده اي

دنیایحفاظت 3435



با وجود اینکه تعداد زیادي از سیس��تم هاي 
حمل و نقل هوش��مند به ثبت رس��یده اند، اما 
ب��ه دلی��ل جواني و تازگ��ي آن، هنوز تعریف 
کاملي از ITS ارائه نش��ده اس��ت. تعریفي که 
در س��ال 1998 توس��ط انجمن حمل و نقل 
هوش��مند آمری��کا در ارتباط ب��ا ایده ITS به 
ص��ورت ع��ام مورد قبول قرار گرفت، به این 
ش��رح بود که مردم از تکنولوژي در حمل و 
نق��ل ب��راي صرفه جوی��ي در وقت و پول در 
زندگ��ي روزمره اس��تفاده مي کنند. تعریف 
رسمي تري که در آوریل سال 1999 توسط 
اداره حمل و نقل آمریکا منتش��ر گردید، به 

این شرح است که سیستم هاي حمل و نقل 
هوش��مند، اطالعات مرب��وط به جابه جایي 
مس��افر و کاال را جم��ع آوري، نگه��داري، 

پردازش و توزیع مي نماید.
در   ITS از  بس��یاري  تعاری��ف  ام��روزه 
کش��ورهاي مختلف ارائه ش��ده است، که با 
توج��ه ب��ه مطالبي که تاکنون عنوان ش��د، 
 ITS متداول تری��ن تعریفي ک��ه مي توان از

ارائه نمود، به این شرح است: 
سیس��تم حم��ل ونقل هوش��مند ی��ا ITS با 
اس��تفاده و به کارگیري تکنولوژي هاي نوین 
و  ارتباط��ات  الکترونی��ک،  قبی��ل:  )از 

سیس��تم هاي کنت��رل( باعث ارتقاء س��طح 
ایمن��ي، کارای��ي و ارزان��ي در حم��ل و نقل 
مي شود که براي شیوه هاي مختلف حمل و 
نق��ل، از قبی��ل: ج��اده، راه آه��ن، هوایي و 

دریایي قابل تعمیم است.
ب��ا توج��ه به تعاریف ارائه ش��ده از ITS و به 
منظور روش��ن ش��دن موضوع الزم است که 
ب��ه برخي از مهم تری��ن کاربردهاي ITS در 
ای��ن قس��مت اش��اره ش��ود. آش��نایي ب��ا 
کاربرده��اي ITS باع��ث هرچه روش��ن تر 
ش��دن تعری��ف آن م��ي ش��ود. ITS طیف 
گس��ترده اي از کاربردها را دربر مي گیرد، به 

نح��وي از سیس��تم هاي پیش��رفته کنترل 
چراغ هاي راهنمایي ش��روع ش��ده، کنترل 
تراک��م آزادراه از طریق رمپ هاي ورودي و 
سیس��تم هاي اع��الن خطر تص��ادف را نیز 
شامل می شود. کاربردهاي ITS را مي توان 
ب��ه دو گ��روه اصل��ي »زیرس��اخت هاي 
هوش��مند« و »وس��ایل نقلی��ه هوش��مند« 
تفکی��ک نم��ود. هر یک از ای��ن گروه هاي 
اصل��ي خود ش��امل زی��ر گروه هاي دیگري 
می باش��د ک��ه در آن کاربرده��اي ITS ب��ه 

وضوح مشخص شده است. 

معماري سیس��تم ش��مایي از سیستم ITS را 
نش��ان مي دهد که در آن چارچوب کاملي از 
سیستم براساس عناصر تشکیل دهنده آن و 
همینطور روابط بین عناصر نشان داده شده 
است. به بیان دیگر، معماري سیستم شکل 
کامل��ي از سیس��تم را طرح ری��زي مي کند. 
ب��راي توس��عه و طراح��ي سیس��تم، در نظر 
گرفت��ن تمام��ي عناص��ر م��ورد نی��از که با 
عملک��رد هماهنگ، توانایي تأمین اهداف و 
ارائ��ه خدمات از پیش تعیین ش��ده را داش��ته 
باش��ند، ام��ري ض��روري اس��ت. بنابر این 
معماري سیس��تم ITS براي هر کش��ور باید 
ب��ه ص��ورت خاص و با در نظر گرفتن نیازها، 
محدودیت ها و انتظارات آن کش��ور طراحي 

گ��ردد و قاب��ل کپي برداري از کش��ورهاي 
دیگ��ر نیس��ت. در اکثر سیس��تم ها، چندین 
فن��اوري در قالب یک سیس��تم یکپارچه در 
کن��ار یکدیگ��ر ق��رار گرفت��ه و مزای��اي 
بي شماري را فراهم مي سازند که از مزایاي 
ه��ر فناوري به طور جداگانه بس��یار بزرگتر 
اس��ت. ای��ن نکت��ه ک��ه ک��دام فناوري ها و 
ترکیب��ات آنها بیش��ترین مزای��ا را به وجود 
مي آورن��د، بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت. به 
طوري که سیستم مدیریت جابجایي مسافر 
انج��ام مي ش��وند و مدیری��ت ترافی��ک در 
زیرسیس��تم هاي مدیری��ت ترافیک صورت 
می پذی��رد. - جدا ک��ردن عملیات هایي که 
ممکن است در آینده به خاطر ارائه کنندگان 

خدم��ات ثالثي از هم جدا ش��وند. )به عنوان 
مث��ال تهی��ه اطالعات در زیرسیس��تم هاي 
ارائه کنن��ده خدمات اطالعات و شکس��تن 
اطالعات در زیرسیس��تم اداره وسایل نقلیه 

تجاري.(
بنابراین به منظور دستیابي به انعطاف پذیري 
کافي براي تحریک رشد بازار، زیرسیستم ها 
ممک��ن اس��ت در طي طراحي سیس��تم در 
داخ��ل اب��زار، بناها، وس��ایل نقلی��ه و غیره 
ترکیب ش��وند. این بدین معناس��ت که مرکز 
مدیری��ت ترافی��ک ممکن اس��ت، عالوه بر 
زیرسیس��تم مدیریت ترافیکي ش��امل یک 
زیرسیستم ارائه کننده خدمات اطالع رساني 
و ش��اید یک زیر سیس��تم مدیریت اورژانس 

نش��ان دهنده  ارتباط��ات  الی��ه  باش��د. 
تکنول��وژي اي اس��ت ک��ه ارتباط هاي بین 
عملیات ه��اي حم��ل و نق��ل را پش��تیباني 
مي کن��د. هر جری��ان داده مورد نیاز عملیات 
حمل و نقل با توجه به نوع خدمات ارتباطي 
که الزم اس��ت، ارزیابي مي ش��ود. اس��ناد 
تحلی��ل ارتباطات برخي از نتایج مورد توجه 
قابلیت ه��اي فن��ي فعلي را براي پش��تیباني 
ملزومات ترس��یم مي کند. الیه س��ازمان ها 
نش��ان دهنده تعیین کنندگان خط مشي ها، 
برنامه ری��زان و دیگ��ر اس��تفاده کنندگان از 
خدمات ITS مي باش��د. این دفاتر خدماتي و 
س��ازمان ها عالوه بر آن در تکمیل اس��ناد 

استراتژي آدرس دهي مي شوند.

ب��ه منظ��ور ارائ��ه نمونه ه��اي عمل��ي از 
کاربردهاي ITS در کش��ورهاي مختلف به 
برخي از پروژه هاي عملي اشاره خواهد شد: 
اس��تفاده بخ��ش دولت��ي از سیس��تم هاي 
مدیریت ترافیک پیشرفته به منظور افزایش 
کارای��ي سیس��تم حمل و نقل بس��یار مؤثر 
مي باشد. به عنوان مثال، در سیدني استرالیا 
سیس��تم مذکور س��ال هاي زیادي با کارایي 
مناس��ب در ح��ال کار اس��ت و ب��ا تنظی��م 
چراغ ه��ا، این سیس��تم توانس��ته ترافیکي 
نزدی��ک ب��ه ظرفیت ی��ک آزادراه را از یک 

خیابان شریاني شهري عبور دهد.
ژاپ��ن اس��تفاده از تجهیزات داخل وس��یله 
نقلی��ه براي کمک به رانندگان در حرکت به 
س��مت مقصد تعیین شده را رواج داده است. 
چنی��ن تجهیزات��ي، چندین س��ال پیش در 
ایالت ه��اي فلوری��دا و اورالن��دو در ایاالت 
متح��ده آزمایش ش��ده ب��ود. در حال حاضر 

تجهی��زات داخل وس��یله نقلی��ه در ایاالت 
متحده در حال گس��ترش اس��ت و بر اساس 
سیس��تم مکان یابي جهاني )GPS( و نقشه 
دیجیتالي که در داخل وسیله نصب مي شود، 

عمل مي کند.
در ح��ال حاض��ر در عرصه ایمني، تجهیزات 
خاصي در آمریکا در حال توس��عه است. این 
تجهی��زات مي توان��د موقعی��ت تصادف را 
شناس��ایي و ضمن ارسال اطالعات الزم به 
مرک��ز کنت��رل ، کمک ه��اي خ��اص براي 
امدادرس��اني ب��ه وس��ایل نقلی��ه درگیر در 
تصادف را خواس��تار و سرعت امدادرساني را 

افزایش دهد.
از دیگر کاربردهاي ITS مي توان به دریافت 
عوارض خودکار اشاره نمود. این سیستم که 
 در ای��االت متح��ده توس��عه یافت��ه اس��ت، 
مي توان��د ع��وارض مربوط به عبور وس��ایل 
نقلی��ه از ی��ک راه ی��ا پ��ل را ب��دون توقف 

خودروها اخذ نماید.
در بخش خصوصي، تعدادي از شرکت هاي 
 ،ITS حم��ل و نق��ل اس��تفاده از تکنولوژي
ب��راي مدیری��ت بهین��ه ن��اوگان از طریق 
سیس��تم ردیابي وس��ایل نقلیه با استفاده از 
GPS، انتخ��اب تجهی��زات ارتباطي جدید 
براي اطالع رساني به راننده در مورد جریان 
ترافی��ک، تغیی��رات مرتب��ط با برنامه س��فر 
رانن��ده و اس��تفاده از اطالع��ات گس��ترده 
ترافیک��ي براي تنظیم زمان واقعي عملیات 
وسایل نقلیه ایجاد شده است. به عالوه این 
تکنولوژي، اطالعات وسایل نقلیه مسافري 
را براي اس��تفاده مرک��ز مدیریت ترافیک و 
برنامه ریزي هاي الزم جمع آوري مي نماید.

با توجه به نکات فوق، عمده دست اندرکاران 
معتقدن��د ک��ه کاربرده��اي ITS در آین��ده 
توسعه و گسترش بیشتري خواهد یافت و از 
آن کارایي ه��اي بیش��تري انتظ��ار مي رود. 

ب��راي مث��ال مطالعاتي در مورد اس��تفاده از 
ماهواره ه��اي با س��طح گ��ردش نزدیک به 
زمین در دس��ت انجام است. نتایج حاصل از 
این مطالعه امکان ردیابي تمام وسایل نقلیه 
را در بزرگراه ه��ا و جاده ه��اي ی��ک کش��ور 

امکان پذیر مي سازد. 
بنابرای��ن ع��وارض ه��ر اس��تفاده کننده را 
مي توان براس��اس مدت استفاده یا کیلومتر 
طي ش��ده، در ش��بکه راه ها محاس��به نمود. 
هدف از این مطالعات، دستیابي به ایده هاي 
جدید براي دریافت عوارض، مالیات سوخت 
و دیگر مالیات ها اس��ت. درست مانند روشي 
ک��ه براي دریافت پ��ول آب، فاضالب، برق 
و... انجام مي ش��ود. این روش ممکن اس��ت 
بر روي تصمیم راننده در اس��تفاده از ش��بکه 
راه ه��ا و خیابان ه��ا تأثی��ر گذاش��ته و باعث 
کاه��ش تراک��م در خیابان ها ی��ا بزرگراه ها 

گردد.

تعریف ITS و کاربردهاي آن

ITS معماري

 ITS نمونه هاي علمي از کاربردهاي
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در ادام��ه اس��تراتژي ها و اصول��ي ک��ه تیم 
معماري براي توس��عه معم��اري فیزیکي و 
 ITS منطقي دنبال مي کند تا بهتر به اهداف
دس��ت یافت��ه و نیازه��اي خدم��ات کاربر را 
تأمین نمایند، آورده ش��ده است. خالصه اي 
از اس��تراتژي ها و اصول مورد نظر در ادامه 

ارائه مي گردد.
1( هزينه اولیه پايین���

معم��اري خدم��ات بي واس��طه ب��راي تمام 
کارب��ران را ب��دون توجه به میزان تجهیزات 
ویژه در دس��ترس براي آنها فراهم مي کند. 
معماري با استفاده از تمام اطالعات موجود 
از هم��ه ترمیناتوره��ا ب��ه منظ��ور س��اخت 
اس��تراتژي مدیریت عمل نموده و س��پس 
انتشار اطالعات الزم به کاربران را از طریق 
اطالعات وس��ایل در دس��ترس آنها انجام 
می ده��د. در حقیقت کاربران به کانال هاي 
پیش��رفته اي دسترس��ي دارند که مي توانند 
خدمات پیش��رفته که دالیلي براي توس��عه 
تجهیزات ITS هس��تند را دریافت کنند، اما 

ب��ه ط��ور کلي این خدمات ب��ه کاربراني که 
داراي چنی��ن کانال های��ي نیس��تند، ارای��ه 
نمي ش��ود. خدم��ات پای��ه و اساس��ي براي 
کارب��ران اخیر )فاق��د کانال هاي خاص( به 
صورت عمومي از طریق کانال هاي عمومي 
 HAR و RDS و DMS موج��ود از قبی��ل
ارائ��ه خواهد ش��د. تیم معم��اري عالقه مند 
است که فواید ITS بدون پرداخت هزینه یا 
با هزینه کم در دس��ترس تعداد بیش��تري از 
مس��افران شخصي و عملیات تجاري باشد. 
چن��د مث��ال براي فهم این مطالب که چطور 
این موضوع تأمین ش��ده اس��ت، به صورت 

زیر ارایه مي شود:
الف( Cvo با يک برچسب شناسايي

معماري اجازه مي دهد که یک وس��یله نقلیه 
بارب��ري تنه��ا ی��ک برچس��ب شناس��ایي 
الکترونیکي کم هزینه به منظور اشتراک در 
عبور از موانع الکترونیکي در ایس��تگاه هاي 
کن��ار جاده اي داش��ته باش��د. ع��الوه بر آن 
معم��اري اج��ازه مي ده��د ت��ا تکنول��وژي 

برچس��ب هایي را که ممکن اس��ت جزئیات 
اطالع��ات ایمن��ي و بار را براي اهداف ویژه 

ذخیره کند، ارتقا دهد.
ب( خدم�ات اطالع رس�اني بدون هزينه/ 

کم هزينه
در ای��ن حال��ت مس��افران از پخش رادیویي 
اطالعات مس��افري منطقه اي که به وسیله 
گرداننده ه��اي AM/FM/cable منتش��ر 
مي ش��ود بهره مند خواهند ش��د، در صورتي 
که این گرداننده ها از اطالعات مسافري که 
در دس��ترس TMCه��ا و ISPه��اي محلي 
 ITS اس��ت، از طری��ق ارتباطات رس��انه اي
اس��تفاده کنند. بنابرای��ن، رادیوي راهنماي 
راه ها )HAR( براي ارایه اطالعات مش��اور 
محلي براساس زمان واقعي سفر با توجه به 
نظ��ارت TMCه��ا مي تواند ب��ه کار گرفته 
ش��ود. همچنین اطالعات براي مسافران از 
طریق کیوس��ک هاي عمومي ارائه خدمات 
اطالعات در دسترس عموم قرار مي گیرند.

ج( خدم�ات س�نتي اخذ عوارض معماري 

برچس�ب هاي اخ�ذ عوارض ک�ه در حال 
حاضر قابل استفاده مي باشد را پشتیباني 

مي نمايد.
( ارائ�ه گزينه هاي�ي )از نظ�ر هزين�ه،  ���2
اجرا( براي مس�افران تا خدمات کاربران 

را دريافت کنند.
معم��اري ITS فقط ی��ک مکمل تنها براي 
ه��ر ی��ک از خدمات کاربر نیس��ت، بلکه در 
بسیاري حالت ها از تعداد زیادي مکمل ها با 
خصوصیات اجرایي مختلف و با هزینه هاي 
مش��ترک براي کاربران حمایت و پشتیباني 
مي کند. براي مثال، در قسمتي از راهنمایي 
مس��یر معماري سه روش مجزا از مدل هاي 

مختلف عملکردي را پشتیباني مي کند:
الف( انتخاب مس��یر براس��اس مسافر، جایي 
که کل تجهیزات پردازش انتخاب مسیر به 
ع��الوه کل اطالعات ناوبري براي انتخاب 
مس��یر همراه مس��افر قرار داده مي شود )هم 
در وس��یله نقلی��ه ش��ان و ه��م در وس��ایل 

متحرک همراه مسافر(.

ب( انتخ��اب مس��یر براس��اس مس��افر و 
اطالع��ات زیرس��اخت ها که زم��ان تأخیر و 
ط��ول صف را مش��خص مي کنن��د. در این 
روش سیستم انتخاب مسیر براساس مسافر 
به وسیله اطالعات زیرساختار درباره جریان 
ترافی��ک موج��ود و پیش بین��ي ترافی��ک 
زمان هاي سفر مسافرین در خطوط شبکه و 
تأخیرها و صف در تقاطع ها محاسبه خواهد 
ش��د. با استفاده از این نوع اطالعات، مسافر 
قادر خواهد بود با اس��تفاده از تجهیزات خود 
براي انتخاب مس��یر مناسب تر با روش هاي 
مناس��ب تر از حالت قبل اقدام کند، چون در 
ای��ن روش مس��یر حرک��ت وس��یله نقلیه با 
اطالعات��ي درباره جریان فعلي و پیش بیني 

تراکم آینده محاسبه شود.
ج( سیس��تم راهنماي مس��یر داخل وس��یله 
نقلیه و با اس��تفاده از سیس��تم انتخاب مسیر 

برمبناي زیرساخت ها. 
در این روش زیرساخت ها )در ISP معماری( 
مس��یر را بر مبناي تقاضاي مس��یر مس��افر 

انتخاب مي کند. 
در نتیج��ه ای��ن روش تجهی��زات مس��افر 
س��اده تر مي ش��ود، زی��را در آن  ب��ه پای��گاه 
اطالعاتي نقش��ه ناوبري یا قدرت پردازش 
براي محاس��به بهترین مس��یر نیاز نیس��ت 
)فقط قدرت پردازش براي نمایش راهنماي 

مسیر مورد نیاز می باشد(. 
( ارائه اطالعات ش�خصي )محرمانه(  ���3

به مسافرين: 
در ای��ن قس��مت اطالع��ات ش��خصي از 
معم��اري ITS نیازهاي ش��خصي یا فردي 
مس��افرین درباره اطالعات ش��خصي مورد 
نظر قرار گرفته و توانایي هاي معماري براي 
پاس��خگویي به این نیازها ارائه ش��ده است. 
انتخاب مس��یر یک طیف از پیش��نهادات را 
ب��راي مس��افریني ک��ه از ITS اس��تفاده 
مي کنن��د، به صورت محرمانه ارائه مي کند. 
مس��افر اس��تفاده کننده از ITS مي توان��د 
مس��یرهاي خود را به طور مس��تقل از هر نوع 
زیرساختار براساس وضعیت موجود انتخاب 

کند، یا اینکه مي تواند یک سطح باالتري از 
خدم��ات ITS را انتخ��اب کن��د ک��ه در آن 
خدم��ات ش��خصي و محرمان��ه به صورت 
پیام هاي شخصي براي مسافریني که از آن 
تجهیزات خاص اس��تفاده مي کنند، فرستاده 

مي شود.
( ارتق�اء س�طح س�رويس دهي ب�ا  ���4

هماهنگي سیستم ها: 
معرف��ي  ب��راي  نه تنه��ا   ITS معم��اري 
تکنولوژي ه��اي جدید طراحي ش��ده بلکه 
ق��ادر اس��ت، به منظ��ور افزای��ش توانایي 
پیش��رفت هاي حاص��ل در تکنول��وژي ب��ا 
اس��تفاده از هماهنگي سیس��تم ها، س��طوح 
اج��راي  و  خدمات رس��اني  از  باالت��ري 
تکنولوژي ه��اي جدی��د ارائ��ه نماید. چنین 
مفاهی��م پیش��رفته اي مي توانن��د به عنوان 
تخصیص پویاي ترافیکي به وسیله معماري 

ارائه شوند. 
از طریق اتصال سیستم هاي کنترل ترافیک 
و راهنم��اي مس��یر براس��اس زیرس��اختار، 

معماري قادر خواهد بود زماني که روشهاي 
تکنولوژیک��ي اج��ازه ده��د بهتری��ن روش 

اجرایي را ارائه نماید.
( رعايت عدالت ���5

ارائ��ه ی��ک تع��ادل مناس��ب بی��ن مزایا و 
هزینه ها، یک اس��تراتژي کلیدي در طراحي 

براي تیم معماري مي باشد. 
با جداس��ازي المان هاي کلیدي زیرساختار 
ITS بی��ن وضعیت موجود بخش خصوصي 
و دولت��ي معم��اري ق��ادر اس��ت، از رعایت 
تع��ادل بی��ن هزینه ها و پرداخت ها اطمینان 

حاصل نماید.
 بودجه ه��اي دولت��ي توس��ط آژانس ه��اي 
دولت��ي )ب��راي مث��ال اج��راي TMC ها و 
تسهیالت کنار جاده اي( براي استفاده تمام 
مس��افران به طور مس��اوي و س��رمایه هاي 
خصوص��ي ب��راي تهیه خدم��ات اضافي و 
ارزش اف��زوده ب��ه آن اف��رادي که براي آن 
خدم��ات پ��ول اضافي پرداخ��ت می کنند، 

استفاده مي شوند.

استراتژي ها و اصول
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