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 چکيده :
 

های انسانی شده توسط فعالیت اندازیی ارتباطی عمدتا راهها توسط شبکهبا ظهور اینترنت، سیل عظیمی از داده

( جائیکه تعداد زیادی از قطعات در حال وصل †IoTاند. عالوه براین، ظهور تکنولوژی همچون اینترنت اشیاء)ایجاد شده

هایی وجود درند که تعداد قطعات بینیدهد. همچنین پیشها را نتیجه میشدن به اینترنت هستند، افزایش نرخ تولید داده

اینترنت در حال بیشتر شدن از تعداد کاربرهای وصل شده به اینترنت هستند. پس مهار اینچنین مقدار وصل شده به 

های هوشمند و استفاده از این دانش بینیها به اطالعات مفید، پیشهای حسگر(، تبدیل آنها )غالبا دادهعظیمی از داده

 ها قدرتمند، مورد نیاز است.جهت ساختن سیستم

 تبادل به و دش خواهند هوشمند ای ویژه صورت به سیستم ابزارهای و وسایل هم، اشیا با ارتباط اساس بر نتیجه در 
 یا اشیا مدیریت انعنو تحت از مدیریت جدیدی شکل آینده در واقع به و .پرداخت خواهند هم با هدفمند تعامل و اطالعات

 در فیزیکی سایلو اشیا، اینترنت با دیگر عبارت به .شد خواهد ایجاد نقل و حمل هوشمند سیستم در راهبر، خود اشیا
 فناوری کاربرد یندهآ تبیین و معرفی هدف با مقاله این در .میشوند تبدیل فعال اطالعاتی شبکه یك به و نقل حمل سیستم
 در فناوری ینا های چارچوب و ساختار مفهوم، و تبیین بررسی به هوشمند نقل و حمل سیستم توسعه در اشیا اینترنت
 .است شده پرداخته تحلیلی و توصیفی روش از استفاده با نقل و حمل هوشمند سیستم

 

 .IOT  ،Smart city، شهر هوشمند، اینترنت اشیا،  ITS، سیستم حمل و نقل هوشمندكلمات كليدي: 
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  مقدمه  .1

 افزایش چشمگیری بطور شخصی نقلیه ازوسایل استفاده آن متعاقب و سفرشده تقاضای افزایش سبب جمعیت روزافزون رشد
 به مربوط مشکالت و مسائل .است نموده برابر چندین را ونقل حمل موجود های شبکه بر فشار حاصل امر این .است یافته

 و انرژی منابع کاهش محیطی، زیست های آلودگی تخلفات، شده، تصادفات، تلف زمانهای افزایش تراکم، قبیل از ونقل حمل
 اغلب روی پیش مسائل مهمترین از یکی کارا  و ایمن نقل و حمل تامین تا شده باعث ونقل حمل تقاضای سریع رشد روند

 شود. محسوب توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 حمل و نقل و جابجایی کاال و مسافر ، یعنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، همواره بعنوان شاخصی مطرح و بسیار مهم

-اطالق می« عصر انفجار اطالعات»در برنامه ریزی کالن هر جامعه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در عصری که به آن 
گردد، فناوری اطالعات و ارتباطات بعنوان ابزاری کارآمد برای متخصصین رشته های گوناگون، موجب تسهیل و تسریع ارائه 

تا، مهندسان حمل و نقل نیز سعی بر آن داشته اند تا از فناوری اطالعات خدمات را فراهم نمموده است. در همین راس

بعنوان رهکاری مناسب در جهت از میان برداشتن معضالت اساسی مدیریت ترافیك بهره جسته و مشکالت آن را به حداقل 

 ممکن کاهش دهند. 

در سال های اخیر و در جوامع پیشرفته، مهندسین حمل و نقل همراه با متخصصین رشته های مخابرات و ارتباطات 

سیستم های »شناخته میشوند،  ITآوردهای کامپیوتر و ... با بهره جویی از امکاناتی که امروزه بعنوان ره –الکترونیك 

یر ساختی مطلوب و مناسب جهت تحقیق و دستیابی به اهداف را بوجود آورده اند که ز« ITSهوشمند حمل و نقل یا 

 تعیین شده زیر را فراهم آورده است:

 مدیریت ترافیك پویا  -1

 استفاده بهینه از منابع موجود -2

 اطالعات ترافیك بالدرنگ -3

 جهت یابی ماهواره ای و ردیابی -4

 برنامه ریزی سفرهای چند وجهی -5

 مجموعه عوارض الکترونیکی -6

 الکترونیکی در خودروسیستم های  -7

 کاهش صدمات و افزایش ایمنی و آرامش -8

 کاهش مصرف انرژی و هزینه ها و اثرات نامطلوب زیست محیطی -9

 رضایت مشتریان و روان سازی جریان ترافیك  تاخیرهای ناخواستهو در نهایت جلبکاهش زمان سفر و  -10

 مدیریت و پشتیبانی وسائل نقلیه امدادی -11

12-  ...... 

 کند.را بیان می ITSرفا بخش کوچکی از کاربردها و منافع مطالب یاد شده ص

 

 . بيان مسئله و سواالت تحقيق2
در جایی مشخص میشود که بتوانیم منافع حاصل از دستیابی و کاربرد این تکنولوژی را در سطح جامعه  ITSاهمیت 

کاهش آلودگی  منابع انسانی، و به زیرساختها مشاهده کنیم. بحث سرعت وسهولت استفاده ازخدمات شهری،کاهش فشار

، تنها اشیا کاهش مصرف سوختهای فسیلی وهمچنین بحث امکان صرفه جویی در وقت و هزینه، و ... از طریق اینترنت هوا،

است. که این مزایا به صورت مستقیم در بهبود کیفیت  شهر هوشمنددرعرصه خدمات شهری و  ITSو فواید بخشی از مزایا 

 .زندگی شهروندان استفاده کننده از این خدمات خود را نشان می دهد
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بدون تردید هرکار پژوهشی بدنبال پاسخ به سواالتی است که در ذهن محقق شکل می گیرد در رابطه با تاثیرات 

 :هوشمندسازی سواالتی به شرح زیر مطرح است

 ارائه خدمات شهری دارای نارسایی ها وکمبودهایی می باشد؟ شهرها جهت شمندسازی آیا هو  -1

 شود؟می مطلوب باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان شهرها آیا هوشمندسازی   -2

 تا چه اندازه روی کاهش ترافیك، مرگ و میر و تصادفات تاثیر دارد؟ -3

 تاثیر دارد؟ Co2چه مقدار در تولید گاز  -4
 
 تحقيق. اهداف 3

در شروع تحقیق قبل از هرگونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده         

شد که پس از پایان کار ،نتیجه ای که بدست آمده است  بی هدفی از موضوع تحقیق موجب خواهد است روشن باشد،

شهر هوشمند در ارائه خدمات و نقش سیستم هدف کلی این تحقیق بررسی وشناخت تاثیرات  .حقانیت نداشته باشد

می باشد زیرا در ایجاد یك رابطه منطقی دراین تحقیق نیاز به دنبال کردن اهداف زیر  حمل و نقل هوشمند در جامعه

 :می باشد

 در زندگی شهروندان هوشمندشهر بررسی تاثیرات   -1

 در خدمات شهری شهر هوشمندبررسی مفهوم  -2

 هوشمند ایجاد شهر بررسی موانع  -3

 بررسی سیستمهای حمل و نقل هوشمند  -4

 در کنترل ازدحام )ترافیك( و کاهش زیان اقتصادی ITSبررسی و تاثیر سیستمهای  -5

 

 . روش تحقيق4
            در این مقاله، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعه کتب، مقاالت و منابع اینترنتی با رویکردی      

تحلیلی، به تحقیق و بررسی پیرامون فناوری اینترنت چیزها، ساختار و کاربرد آن در سیستم حمل و نقل  -توصیفی 

 .هوشمند پرداخته شده است

 

  ن و نوآوري در تحقيقجنبه جديد بود . 5
 باهم اینترنت شبکه توسط دارند، اختیار در که ابزارهایی با میتوانند که هستند افراد تنها که بود این بر ما تصور این از پیش

 که واقعیتی .میدهد نشان را دیگری واقعیت تکنولوژی، توسعه صورتیکه در .کنند بهرهبرداری قابلیتهای آنها از و بوده مرتبط

 .میشود نزدیکتر و نزدیك واقعی خود ماهیت به شده اعالم پیشبینیهای اساس بر

 کارشناسان یا متخصص افراد اختیار در 3182 ژانویه تا 3188 نوامبر فاصله در پرسشنامهای انتشار با PEW تحقیقات مرکز
 و چالش به را پیشبینیها و آیندهنگری این ...و تحلیلگران کارآفرینان، تکنولوژی، نوآوران اینترنتی، شرکتهای شاخص اینترنت،

 این اینترنت، دنیای زبده کارشناسان از نفری 8111 آماری جامعه یك از استفاده تحقیقات با مرکز این .است کشانده بررسی

 گذاشت خواهد همهگیر و وسیع سودمند، مردم تأثیرات روزانه زندگی روی بر 3132 سال تا اشیا اینترنت آیا که را پرسش
 .بود "مثبت" امر اکثریت کارشناسان پاسخ .است گذاشته بحث به را )روز های فناوری افزون روز توسعه به توجه با البته( یانه؟

هستند،  متصل اینترنت به که گجتهایی پوشیدن به سرعت به مردم زودی به که هستند باور این بر مسئله این اندیشان مثبت

 اطالع را ... یا شرکت خانه، در خرابی هرگونه خود سنسورهای با که ردیابهایی از گسترده استفاده مانند؛ .بود خواهند نیازمند
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 اینها سازند مطلع شهر سطح در خرابی و اشکال گونه هر بروز از را شهری مسئوالن میتوانند بزرگتر؛ ردیابها ابعاد در .میدهند

 گذشت. کنارشان از بتوان آسانی به که نیست مواردی

 پیشبینی قابل ما کتحر هر که میکنیم زندگی دنیایی در که است باور این بر "عریان آینده " کتاب نویسنده تاکر پاتریك
 جمعیت تعداد از بودند وصل اینترنت به که دستگاههایی تعداد 3111 سال در است؛ گفته پیو مرکز تحقیقات به او .است

 88 به 3188 سال رد اتصال تعداد که چرا .است افزایش به رو ما از جمعیت سریعتر بسیار تعداد این و بود بیشتر موجود

 نیست. گریزی امر ینا از و .رسید میلیارد خواهد 21 به 3131 سال در سیسکو شرکت اظهارات به بنا و بود رسیده میلیارد

 به مربوط مسائل و امنیت هوشمند، نقل و حمل در اشیا اینترنت سیستم توسعه و پیچیدگی افزایش با اوصاف، همه با اما
 تبدیل آینده در نقل و حمل مدیران و ریزان برنامه نگرانی به اشیا اینترنت معماری اساس بر و نقل حمل های شبکه ایمنی
 . کند طلب می را جداگانه مبحثی آن پیرامون تحقیق که .شد خواهد

 

 كارهاي مرتبط  .6
غیره را  زمینه و همچون رایانش فراگیر، اینترنت اشیاء، رایانش آگاه بههای جدیدی گسترش اینترنت تکنولوژی

ازار با تحقیق روی رشد بو  IoTای با توجه به رایانش آگاه به زمینه برای [، مطالعه1بوجود آورده است. محققان در مرجع ]

ه توسط د دارند ککاربردها وجو اند. تعداد زیادی ازی گذشته را تشریح نمودههای حسگرها در دههقابل توجه توسعه

عه غیره توس های بهداشتی، حمل و نقل، امالک و ساختمان وهای آموزشی، سرگرمی، مراقبتدر زمینه IoTزیرساخت 

 اند.های ردیابی خودرو برسسی نمودهرا با توجه به سیستم ITSاند. تعدادی از محققان داده شده

را جهت انتقال طول و عرض جغرافیایی گرفته  SMSدیابی خودروی براساس [، یك سیستم ر3[ و ]2نویسندگان مراجع ]

های جلو های موجود در طرف کاربری شبکه؛ یعنی سیستمهای پایان)سیستمو اطالعات خودرو به سیستم GPSشده از 

گذاری شانهبا استفاده از زبان ن Google Earthها در نرم اقزار دست کاربران( و به تصویر کشیدن محل دقیق آن

 اند( تشریح نموده*KMLنوکی)

 و بررسی به بویا و یگوب ) 3188 (،"آینده های جهت معماری، عناصر انداز، چشم :چیزها اینترنت" عنوان تحت ای مقاله در

 اینترنت در ابری شپرداز فناوری کاربردها، به اشاره با آن بر عالوه .اند پرداخته چیزها اینترنت عناصر و روندها تعاریف، مطالعه

 .اند داده ارائه را مفیدی مطالب 3132 سال تا اکنون از آن های پیشرفت بینی پیش و چیزها

 با که اند کرده بیان اینگونه زاده، طاهری و نژاد بحرینی ) 8811 (،"اشیاء اینترنت برای حل راه" عنوان، تحت دیگر ای مقاله در

 اینترنت وانت می حسگر همچون دیگر های فناوری با آن کردن یکپارچه و RFID مانند جدیدی های از فناوری استفاده
 آنی، نظارت آن نتایج از که اینترنت جهانی شبکه به اشیاء مستمر ارتباطات به و هدایت کرد اشیاء اینترنت سمت به را کنونی
 حسگری های کهشب با RFID کردن یکپارچه حل های راه مقاله این در منظور این به .یافت دست باشد می آسان و دقیق

 کیفیت توانند می هک شده است ارایه حسگر فناوری با Mobile RFID کردن یکپارچه و نوآورانه الگوریتمی همراه به بیسیم
 می کمك ستند،ه یکدیگر مکمل حالیکه در ها حل راه این .بخشند بهبود اینترنت کمك به را بودن حاضر جا همه زندگی

 .یافت دست آن وضعیت و محیطی اطالعات به و کرد برقرار ارتباط چیزی هر با کجا هر در و زمان هر کنند در

 و وانگ ) 3188 ( ،"چیزها اینترنت چارچوب اساس بر هوشمند نقل و حمل سیستم روی بر پژوهشی" عنوان با ای مقاله در

 بوسیله را ها داده سیستم این .اند پرداخته چیزها اینترنت اساس بر هوشمند نقل و حمل سیستم به طراحی کی، هووای

 می باعث و کند می ارسال )دهنده سرویس( سرور سمت به شبکه از طریق را داده و کرده آوری جمع نقلیه وسایل ترمینال

                                                 
* Keyhole Markup Language 
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 ممکن کننده مصرف جنبه، یك از .باشند قابل مشاهده سرور در الگوریتم از عبور منظور به کننده مصرف برای ها داده که شود

 اطالعات به تواند او می دیگر، ای جنبه از .دهد انجام را هایی بررسی وب توسط عمومی نقلیه وسیله اطالعات مورد در است

 سیستم که دهند می نشان شده گرفته قرار بررسی مورد های آزمایش .یابد دست ایستگاه ترمینال توسط عمومی نقلیه وسیله

 انجام مناسب راهی انتخاب با کنندگان مصرف از بسیاری به را عمومی نقلیه وسیله اطالعات تواند می هوشمند و نقل حمل
 .نماید حل را شهری عمومی نقل و حمل تواند مشکل می سیستم این نتیجه در دهد،

 بیان به یو، لی و هوانگ ) 3188 ( ،"شهری نقل و حمل مدیریت در اشیا اینترنت کاربرد روش" عنوان تحت دیگر ای مقاله در

 و حمل توسعه برای را جدید راه یك چیزها اینترنت که اند داده نشان سپس و پرداخته هوشمند نقل و سیستم حمل مشکالت
 بدون الکترونیکی عوارض پرداخت خودکار، رانندگی ، نقلیه وسیله از بیشتر به اطالعات دستیابی .کند می فراهم هوشمند نقل

 طوری به غیره و نقلیه وسیله سرقت ضد سیستم همراه، طریق تلفن از اضطراری های فرمان و بندی زمان بزرگراهها، در توقف
 فناوری های کاربرد از مهمترین و گردد می ای جاده های زیرساخت سازی هوشمند ها، مسافرت سازی بهینه باعث که

  .بود خواهد نقل و حمل شبکه ایمنی رساندن حداکثر به چیزها اینترنت

 

 اينترنت اشيا. 7

اینترنت اشیا مفهومی رایانشی است برای توصیف آینده ای که در آن اشیای فیزیکی یکی پس از دیگری به اینترنت وصل 

شناسایی از طریق فرکانس »می شوند و با اشیای دیگر در ارتباط قرار می گیرند. اینترنت اشیا رابطه نزدیکی با مفهوم 

ش ارتباطی دارد اما شامل فناوری های حسگر، فناوری های بیسیمی، کدهای واکنش ( به عنوان یك روRFID« )رادیویی

شود. اینترنت اشیا از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اشیا وقتی بتوانند خود را به صورت ( و ... نیز میQRسریع )

ند، تبدیل خواهد شد. در چنین دیجیتالی ارائه کنند در نهایت به پدیده ای بسیار فراتر از کلیتی که در واقعیت هست

شرایطی، ارتباط اشیا دیگر محدود به ما نیست بلکه آنها با اشیای اطراف، داده های یك پایگاه داده  و ... نیز در ارتباط قرار 

 به میان آورد.« محیط هوشمند»گیرند. وقتی اشیا با یکدیگر مرتبط شدند، می توان سخن از یك می
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 اينترنت اشيا: نماي كلي 1شکل 

 

 . شهر هوشمند8
فضای پیچیده شهر  ،شهر به عنوان خاستگاه تمدن بشری همواره مورد توجه نظریه پردازان علوم مختلف بوده است         

 ، اندیشمندان را به فکر(نا امنی، اجتماعی معظالت  ،آلودگی هوا  ،ترافیك سنگین  ) و رهایی از مشکالت و نارسایی ها آن
و ارتباطات در عرصه  اطالعاتنقش کلیدی فن آوری های نوین  .و ایجاد ساختارهای جدید شهری وادار نموده است اصالح

به عنوان راهکار بی  شهر هوشمند و شهر الکترونیكامروزه ، نمی توان نادیده گرفترا اجتماعی و سیاسی  های اقتصادی،

 .هری واقع شده استشهری مورد توجه شهرسازان و مدیران ش معظالتبدیل حل 

شهر ، شهر الکترونیك در حال حاضر شهرها تحت تاثیر فناوری های نوین تعاریف جدیدی به خود می گیرند،        

وآوری و هوشمندی دارای بعد و ماهیت مشترک می باشند که می توان آن را تولید، فرآوری و . نشهر مجازی  و  هوشمند

مدیران شهری، تبدیل شهرهای سنتی به شهرهای مدرن می باشد که تمام فعالیت هدف آینده  .دانستاطالعات پردازش 

 .های این شهرها به صورت الکترونیکی و هوشمند و با کمترین حضور افراد انجام می شود

توانایی یادگیری از محیط و درباره محیط، درک و تعامل با آن در راستای انطباق  :عریف ساده ای از هوشمندیت      

آنچه یك شهر را به سمت هوشمندی پیش می برد،  .یری با محیط جدید و یا تغییرات انجام گرفته در محیط فعلی استپذ

شهر هوشمند، شهری است که اداره تمام امور . الکترونیکی و سیستم ارتباطاتی آن شهر نیست صرفاً استفاده از ابزار

ال ضریب ایمنی با  و شبانه روزی در کل هفته ینصورت آنالبه   سرویس های دولتی و خصوصی شهروندان شامل خدمات،

 انجام می گیرد.

شهر هوشمند ما را از دنیای یك بعدی شهرهای سنتی و امروزی، به دنیای دو بعدی می برد که دستاورد فناوری های نوین 

 شمند و شهر دیجیتال، تواناییبنابراین یکی از تفاوت های عمده میان شهر هو .و ارتباطات دنیای اینترنتی است اطالعات
شهروندان شهر ت. اس باالشهر هوشمند در پاسخگویی و حل مسائل شهری شهروندان تحت سلسله مراتبی پایین به 
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در قبال شهر خود  باالییمشارکت در اداره آن، از مسئولیت پذیری  هوشمند به دلیل آگاهی بیشتر در مورد شهر خودشان و

 .رکتی خود، تولید کننده خدمات خواهند بودبرخوردارند و در سطح مشا

 . مزاياي شهر هوشمند9
بخش عمده ای از بار مسئولیت و فشار کاری از روی دوش مدیران و دستگاه های دولتی برداشته شده و به خود مردم      

هزینه  .کاسته می شود از دوباره کاری ها، تصمیم گیری مبتنی برآزمایش و خطا و هدر رفتن زمان و منابع. منتقل می شود

در جهت مقابله با حوادث  را الزمپذیری و توانایی  انعطاف های تطبیق شهر با حوادث و رویداد ها به حداقل می رسد و شهر

شهر هوشمند می تواند بستری برای شکل گیری  و  به حداکثر می رسد اطالعاتسرعت جمع آوری  د.غیرمترقبه را می یاب

 .سعه شهری به شمار آیدفرآیند های پایدار تو

 
 روند رشد شهر هوشمند -2شکل 

 معيارهاي شهر هوشمند. 10

 :معيارهاي عمومي. 1-10

 حمل و نقل و جابجایی هوشمند 

سیستم های حمل و  ،وسایل نقلیه هوشمند د، رسانی هوشمن ، اطالعمدیریت هوشمند ترافیكشامل:  

سیستم های هوشمند  ، وسایل نقلیه ی تجاریسیستم های هوشمند مربوط به  ، نقل همگانی هوشمند

 پرداخت کرایه
 انرژی و سودمندی هوشمند 

، تولید برق هوشمند  ، مواد و خدمات انرژی های جدید  ، بکارگیری انرژی های تجدیدپذیرشامل: 

 بکارگیری وسایل نقلیه با انرژی های نو  ، مدیریت هوشمند آب
 امنیت هوشمند 

 امنیت ارتباطات شهری ، هوشمندسیستم های امنیتی شامل: 
 اقتصاد هوشمند 

 ی، مدیریت مشاغل شهر ،تامین مالی شهرداری ، رشد گردشگریشامل: 

 

 

 :معيارهاي شهر هوشمند در حريم شخصي. 2-10
 خانه هوشمند 

مدیریت  ، مدیریت سیستم های امنیتی  ، مدیریت سیستم های حفاظتی ، شبکه های خانگیشامل: 

 مدیریت سیستم های گرمایشی/ سرمایشی ، تصویری سیستم های صوتی /
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 آموزش هوشمند 

 بهینه سازی آموزش  ، یادگیری همگانی، ینالکتابخانه آن
 سالمت هوشمند 

 سالمتو پیشگیرانه  بالدرنگسیستم های  ،الکترونیك سالمتتکنولوژی و خدمات ، پزشکی از راه دور

 اطالعاتپردازش  جمع آوری و المت، خانه مانیتورینگ س ك، الکترونی
 ساختمان سازی هوشمند 

، کنترل سرمایش، گرمایش هوشمند  ، مدیریت سیستم های ساختمان، ساختمان اطالعاتمدل سازی 

مدیریت   م، کنترل دسترسی سیست ی، مدیریت سیستم های روشنای ر، سیستم کنترل از راه دو 

 ی، مدیریت سیستم های انرژ  گ، سیستم پارگین

 هاي عدم تحقق شهر هوشمند. چالش 3-10
 موانع داخلی 

سطح پایین اعتقاد به استفاده از  ، تغییر کند فرآیندهای سنتی کسب و کار به فرآیندهای بهینه شده

تغییر  ت،عدم پاسخگویی زیر ساخت های فناوری اطالعات کشور مانند اینترن ،استانداردهای بین المللی

فقدان  ، ونی و حقوقی در مبحث فضای سایبری و مجازیقان مشکالت ا،و تحوالت جهانی و تحریم ه

ندادن اولویت و اهمیت  ی،مشخص نبودن متولیان استقرار شهر الکترونیک ی،قانون نظام مالکیت معنو

 ی، در سیاستگذاری های مل ICT کافی به

 

 

 ضرورت حركت به سمت شهر هوشمند. 11
 افزایش جمعیت و تغییر در هرم سنی 

  شهرنشینیافزایش روند 

 تغییرات زیست محیطی 

 قطبی شدن رشد اقتصادی 
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 ضرورت حركت به سمت شهر هوشمند )افزايش جمعيت( -3شکل

 

 
 افزايش جمعيت شهري -4شکل 

 

 

 تغييرات زيست محيطي. 12
از گستره  %2هم اکنون شهرها تنها    .میلیارد تن کربن در جهان هستیم 32درحال حاضر ما شاهد تولید ساالنه 

 %75کننده بیش  مصرفکه نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند  جغرافیایی جهان را تصاحب کرده اند اما

 .کربن مخرب محیط زیست هستند %80منتشر کننده د و منابع انرژی هستن

 سال دیگر دوبرابر خواهد شد 12میزان انتشار کربن تا 

، و توسعه  2020تا سال   %20به وسیله کاهش مصرف انرژی تا حدود اتحادیه اروپا کاهش تولید گازهای گلخانه ای 

 .را هدف خود قرار داده است2050اقتصاد کم کربن تا سال 
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 Co2روند رشد  -5شکل 

 

 . سيستمهاي حمل و نقل هوشمند13
و نقل و سیستمهای حمل و نقل هوشمند میتوانند نقش موثری در دستیابی به تمامی اهداف طرح جامع حمل       

باشند. لذا برای بهره گیری از این پتانسیل، الزم است که با ارائـه یـك متـدولوژ ی مناسـب برنامـه ر یـزی  ترافیك داشته

 .وری آنها اقدام نمود سیستمها، نسبت به افزایش کارایی و بهره اسـتراتژ یك و اولویـت بنـدی ایـن

 چنین عملکرد و وظایف اصلی هسته درواقع که کنند می کار اطالعات و کنترل های فناوری براساس ها سیستم این

  :از عبارتند که است شده تشکیل اصلی جزء سه از ITS گفت توان می کلی یك دیدگاه از .باشد می سیستمهایی

 تأسیسات بخش در که است بزرگراهی یا جاده هوشمند، راه .ارتباطی زیرساختهای و هوشمند نقلیه وسایل راه هوشمند،

 جهت استاندارد و مناسب چارچوبی همچنین رعایت و جاده در شده نصب الزم تجهیزات انواع شامل و گیرد قرارمی بنایی زیر

 اطالعات از محدوده وسیعی تبادل بمنظور ITS خدمات از وسیعی محدوده  در سیستم مختلف اجزاء عملکرد کردن یکپارچه

 جهت که ای نقلیه وسائل از عبارتند هوشمند نقلیه وسائل .میباشد پیاده عابرین و نقلیه وسائل رانندگان، شامل کاربران مابین

 که ای فناوری عنوان به ارتباطی زیرساختهای .باشند می خاصی تجهیزات به مجهز ITS در شده تعریف خدمات بخشی از ارائه

 مذکور فناوری در اطالعات جریان .شود می محسوب سازد برقرارمی هوشمند راه و نقلیه هوشمند وسائل بین را اطالعات جریان

 از بهرهبرداری و توزیع همچنین و ها داده پردازش و ها انتقال داده ، ها داده دریافت و آوری جمع :قبیل از مراحلی شامل

 تعریف آنها بین مناسبی زنجیره ارتباطی است، الزم سیستم مناسب و صحیح عملکرد جهت که باشد می شده پردازش اطالعات

 بین سیستم خدمات ارائه الزم، اطالعاتی زنجیره کنترل و اطالعات های فناوری بکارگیری با ITS سیستم یك در .گردد ایجاد و

 گردد.فراهم میITS  کاربران  و نقل و حمل
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 شيا در سيستم حمل و نقل هوشمندو الگوهاي اينترنت اچارچوب ها . 14
، بر اساس چارچوب اینترنت اشیا، سیستم حمل و نقل هوشمند از چهار نشان داده شده است 6در شکل همانطور که 

 داده، ماژول انتقال داده و حرکت ترمینال. پایگاهبخش عمده تشکیل شده است: سرور شبکه، ماژول 

استفاده و در  بخش سرور شبکه بر روی گروهی از مشتریان متمرکز می شود، این بخش برای جمع آوری داده های جدید

فرم وب سایت نشان داده میشود. ماژول پایگاه داده برای طبقه بندی و صرفه جویی اطالعات مختلف در پایگاه داده 

 و امن بین سرور و ترمینال وسیله نقلیه باشد.. محکماستفاده می شود. ماژول پایگاه داده می تواند پلی 

استفاده کرد که  )پایگاه داده( ی ارسال اطالعات جدید به بانك اطالعاتیاز یك طرف، ماژول انتقال داده را می توان برا

اطالعات جدید از ترمینال وسیله نقلیه رسیده است، از جنبه دیگر ماژول انتقال داده می تواند برخی از داده را از پایگاه 

 ان دهد ارسال نماید.ایستگاه که می تواند این داده را به افراد نش لداده انتخاب و آنها را به ترمینا

 
 چارچوب عمومی سیستم حمل و نقل هوشمند -6شکل 

 

 است. دستگاه GPSو ماژول  GPRS، ماژول PAX 310مرکزی در  شده جاسازی دستگاه شامل ترمینال حرکت بخش
 به ها داده ارسال و شود می استفاده عمومی ترانزیت نقلیه وسیله اطالعات آوری برای جمع عمده طور به شده جاسازی

 ها داده از برخی استخراج و داده پایگاه به اتصال ، و فیلد زمان بالدرنگ،GPSو ماژول  GPRSماژول  توسط داده پایگاه
 ترمینال و نقلیه ترمینال وسیله بخش دو شامل ترمینال حرکت بنابراین .پذیرد می صورت شبکه بوسیله ها داده پایگاه از

 یا و تماس انتظار برای داده پایگاه ، به طور عمده بر روی اتصال سرور، آپلود داده ها درGPRSباشد. ماژول  می ایستگاه
 گذارد. می اثر ترمینال، حرکت برای شده ارائه داده پایگاه از های انتزاعی داده

 که همانطور .کند می آوری جمع سرعت را و زمان جغرافیایی، عرض جغرافیایی، طول مانند جاری اطالعات GPSماژول 
، در حرکت ترمینال، نقش مدیر اطالعات و مدیریت PXA 310شده  جاسازی دستگاه است، شده داده نشان 6 شکل در

 می انجام را اطالعات محاسبه و مدیریت سرور، عمده طور به زمان، توسعه کند. به منظور کاهش هزینه وتوالی را بازی می
 .دهد

 

 و نقل هوشمند. كاربرد اينترنت اشيا در حمل 15

 و حمل مدیریت نمود، ردیابی ایمنی از اطمینان برای را نقلیه وسایل همه توان می نقل و حمل در اشیا اینترنت اساس بر
 در که است رشدی به رو روند غیره، و خودکار رانندگی اجرای نقلیه، وسیله از اطالعات بیشتر به دستیابی هوشمند، نقل

 اینترنت از را خاصی کاربردهای توانیم می ما زندگی واقعی در واقع، در .کرد خواهد ایجاد اشیا اینترنت استراتژیك، زمینه
 نقل و های حمل سیستم ها، بزرگراه در توقف بدون الکترونیکی عوارض پرداخت مانند ببینیم، نقل و حمل در اشیا

 فقط اینها اما .غیره و نقلیه وسیله سرقت ضد سیستم همراه، تلفن طریق از اضطراری های فرمان و بندی زمان هوشمند،
 و اشخاص بین همدیگر، با نقلیه وسایل بین ارتباط توانیم می ما آینده، در .نیستند بزرگ یك شبکه هنوز و کارند آغاز
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 به اینکه تا کنیم، تصور هوشمند نقل و حمل بزرگ یك سیستم عنوان به را ها جاده و نقلیه وسایل بین و نقلیه وسایل
 ترافیك بیانجامد. امنیت و زیست محیط آلودگی نقل، و حمل ازدحام مانند مسائلی از بسیاری حل

 خواهد وجود فناوری این اساس بر هوشمند نقل و حمل از بهتری و بیشتر کاربردهای چیزها، اینترنت فناوری توسعه با
 دقیقتر درک نخست، .داشت خواهد آن مدیریت سطح و نقل و حمل مدیریت کیفیت بهبود زیادی در اهمیت این داشت

 حال وضعیت احتساب با نقل و حمل جریان بر نظارت برای وسیله نقلیه از اطالعات کننده دریافت و حسگر های دستگاه
 زیست وضعیت .تر جامع قابلیت همکاری با دوم، .شود می ارسال نقل و حمل مدیریت مرکز به که اطالعاتی و وسیله آن

بیشتر  سوم، .گردد می اشخاص مسافرت سازی بهینه باعث که طوری به دهد می ارائه سفر در افراد به را جاده محیطی

 به باعث که ریزی برنامه و مدیریت های مکانیسم طریق از زیادی حد تا که ای جاده های زیرساخت سازی هوشمند در
 دارد. کاربرد شد، خواهد نقل حمل و شبکه ایمنی رساندن حداکثر

 نقل و حمل منابع از بهینه استفاده باعث نقل و حمل استراتژیك اهدف به رسیدن برای چیزها اینترنت فناوری کاربرد
 درون ارتباط سبب به ها جاده و نقلیه وسایل ایمنی ضریب ارتقا ای، جاده ترافیك جلوگیری از در یعنی .شد خواهد
 رسیدن برای مسیر سریعترین هوشمندانه دلیل انتخاب به سفرها زمان در جویی صرفه هم، با هوشمند وسایل ای شبکه

 ای گلخانه و گازهای کربن اکسید دی سوخت، مصرف کاهش هوشمند، های پالک نقلیه، وسایل تعامل طریق از مقصد به
 را هوشمند نقل و حمل آینده از روشنی انداز چشم تواند می چیزها اینترنت فناوری طریق این از دیگر، موارد از خیلی و

 اطالعات، از آنالین بصورت هوشمند وسایل این با خود سفرهای در توانند می مسافران حال عین در .تصویر بکشد به
 و سفر خستگی کاهش برای هوشمند های صندلی همچون آنها در ابزارهای موجود و وسایل این خدمات و ها سرگرمی

 بر شده، هوشمند وسایل و ابزارها کلیه در ضمن .شوند مند بهره نقلیه وسایل این درونی فضای بخشی آرامش حس ایجاد
 نمود. خواهند مدیریت را سیستم پیوسته صورت به اشیا اینترنت اساس

 

 . نتيجه گيري16

 پردازش و کنترل ارتباطات، های فناوری ترکیبی کاربرد برای کلی اصطالحی ، (ITS) نقل و حمل هوشمند های سامانه

 و انرژی پول، زمان، در جویی فه صر ها، انسان جان نجات باعث آن از استفاده .است نقل و حمل سیستم برای اطالعات

 نقل و حمل سیستم عناصر تمامی و گیرد می بر را در نقلی و حمل های شیوه تمام ITS .گردد می محیطی زیست منافع

 به اغلب(  گیری بهبود تصمیم ITS کلی وظیفه .دهد می قرار بررسی مورد را کاربر یا راننده و زیرساخت نقلیه، وسیله :مانند

 و حمل سیستم کلی کاربرد بهبود نتیجه در و کاربران دیگر و نقل و حمل شبکه های کننده کنترل برای  )هنگام به صورت

 .نقل است

 . هستند دیجیتال عصر نشانه و اطالعات و ارتباطات های فناوری در تحول محصول ونقل، حمل هوشمند های سیستم
 برای کارآمد ریزی برنامه و ها شبکه در نقلیه وسایل عملیات کنترل ونقل، حمل یکپارچه های عملیات شبکه از  ITS امروزه

 ها، فعالیت این .کنند می حمایت ناوگان پشتیبانی و شخصی ریزی سفرهای برنامه جمله از نقلیه، وسایل آن از برداری بهره

 پیشرفته بسیار کنترل های سیستم تا اطالعاتی ساده هشدارهای و اخطارها از کاربر؛ از حمایت عملکردهای از وسیعی دامنه

 زنجیره اطالعات باشند اطالعات زنجیره یك از بخشی توانند می ، ITS خدمات از دسته این کلی طور به .گیرد برمی در را

 آنها از برداری بهره و اطالعات توزیع ها، داده پردازش ارتباطات، ،)نقل و حمل سیستم از( ها داده آوردن دست به شامل

 هستند.ITS کاربران  از حمایت و کنترل گیری تصمیم برای

ها یك سیستم کامل را ارائه و یا تشریح برای ما بوجود آورد ولی هیچ کدام از آن ITSکارهای گذشته دید خوبی از یك 

در نظر بگیریم، که خوردروها را از طریق سیستم  ITSجدید را برای  IoTیك سیستم میتوان در آینده اند. ننموده

GPS مردم را با سیستم ،NFC نماید. و شرایط محیطی در خودرو را از طریق سیستم دما و رطوبت ردیابی 
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