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 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
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 هوشمند های سیستمونقل و  پژوهشکده حمل
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 تهیه و تدوین:

 شمیها دکتر سید مهدی تشکری

 دکتر مهدی قطعی

 حمیدرضا افتخاری
 

 

 95بهار
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 شناسنامه کتاب

 

هوشمند درون  ونقل حمل های سیستممطالعه و طراحی »این کتاب از محل بودجه طرح کالن ملی توجه: 

)کمیسیون تخصصی که توسط شورای عالی عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری « شهری و برون شهری

اعتبار شده است، تهیه و منتشر گردیده و هرگونه انتفاع مادی یا دریافت وجه در  نیتأمو عمران(  ونقل حمل

نیاز  باشد. همچنین این کتاب شامل یک لوح فشرده حاوی مطالب پیش میازای تحویل این کتاب ممنوع 

گانه و  22گانه، زیرسیستمهای  233ی تجهیزات ها هگانه، بست 97ی خدماتی ها هشامل تشریح بست

مورد نیاز  یافزارها نرمهوشمند است. به عالوه  ونقل حمل های سیستمدر معماری  مؤثرگانه  4 ایه سیستم

هرگونه نظر جهت  لطفاًی خدماتی نیز روی لوح فشرده قرار داده شده است. ها هبست یبند تیاولوبرای انجام 

 یها سامانهو  ونقل حملیا به آدرس پژوهشکده  its@aut.ac.irاصالح و تکمیل سند حاضر از طریق ایمیل 

 بعدی سند مورد توجه قرار گیرد. یها نگارشهوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ارسال گردد تا در 

هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر  های سیستمو  ونقل حملبرای پژوهشکده این اثر کلیه حقوق همچنین، 

، یکپ یپلمحفوظ است. تکثیر تمامی، یا قسمتی از این اثر به صورت حروف چینی یا چاپ مجدد، چاپ افست، 

بدیهی است که فتوکپی و انواع دیگر چاپ بدون مجوز کتبی صاحب امتیاز ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. 

 باشد. میالمانع استفاده از نتایج این اثر با ارجاع، ب
  

 هوشمند ایران ونقل حملدر  انسان محور ونقل حملسند نام کتاب: 

 حمیدرضا افتخاریشمی، دکتر مهدی قطعی، ها دکتر سید مهدی تشکریتهیه و تدوین: 

 دکتر علیرضا رهایی رییس کمیته راهبری:

 شیرازیانغالمرضا سید دکتر ناظر کالن مدیریتی: 

 ونقل حمل، معاونت ها و دهیاری ها ، سازمان شهرداریای هجاد ونقل حملسازمان راهداری و بهره برداران: 

 سراسر کشور، پلیس راهور ناجا یها یشهردار

 پورشیوا رحیمی: علمی ویراستار

 های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سیستم ونقل حملپژوهشکده صاحب امتیاز: 

 اولنگارش: 

 1395بهار تاریخ نشر: 

 نسخه 500تیراژ: 

mailto:its@aut.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 بیانیه طرح کالن
از سوی شورای عالی عتف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مسئولیت طرح کالن ملی  1391از سال 

را بر عهده گرفت و در این « هوشمند درون شهری و برون شهری ونقل حملی ها هامانمطالعه و طراحی »

ممکن  یها لیپتانسهوشمند این دانشگاه با بهره گیری از همه  یها هامانسو  ونقل حملراستا پژوهشکده 

درون شهری و برون شهری  ونقل حملجلسه مشورتی با مدیران و کارشناسان  ها ساعتدر کشور و صرف 

 تحلیلو برگزاری دو همایش سراسری، سه اتاق فکر و دو کارگاه نیم روزه و دو روزه در سطح کشور، به 

کشور در سراسر دنیا، اقدام به  26مبادرت ورزید و با الگوبرداری از معماری  اه هسامانذینفعان این 

هوشمند نمود و ماحصل آنچه از این تعامالت و استخراج اهداف  ونقل حمل ها هسامانسازی معماری  میبو

تدوین « هوشمند کشور ونقل حملسند ملی معماری سیستمهای »صورت گرفت، در قالب  ها تیمأمورو 

 زیرسند با عناوین زیر ارائه شده است: 9در این سند  گردید.

 هوشمند ونقل حملسند مدیریت ترافیک در  .1

 هوشمند ونقل حملسند اطالعات سفر در  .2

 هوشمند ونقل حملدر  ی تجاریحمل کاالمدیریت سند  .3

 هوشمند ونقل حمل در یعموم ونقل حملسند  .4

 هوشمند ونقل حملسند ایمنی خودرو در  .5

 هوشمند ونقل حملسند مدیریت اضطرار در  .6

 هوشمند ونقل حملسند مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر در  .7

 هوشمند ونقل حملدر  مدیریت بایگانی دادهسند  .8

 هوشمند ونقل حملدر  محور انسان ونقل حملسند  .9

 یها نهساماعملیاتی برای یکپارچه سازی  یها چارچوبزیرسند، ارائه راهبردها و  9هدف اصلی این 

 یکار دوباره، جلوگیری از ونقل حملدر  مؤثرو عوامل  ها تیموجودهوشمند با یکدیگر و با سایر  ونقل حمل

بر اساس برنامه فراگیر و هدفمند بوده است. به عالوه در هر زیرسند  ها سامانهو ارائه نقشه راه توسعه 

هوشمند و  ونقل حملی خدماتی ها هانتخاب بست سمیمکان، ها یازمندینضمن ارزیابی اهداف و 

و مالحظات اجرایی مورد  ها تیمسئولو  ها آنی تجهیزات و نحوه بهره برداری از ها هو بست ها ستمیرسیز

 نیاز در هر کدام تشریح شده است.

هوشمند این دانشگاه ضمن انتشار اسناد این طرح کالن،  های سیستمو  ونقل حملاکنون پژوهشکده 

 یها سامانهدر حوزه  ای هی مختلف ملی و منطقها هه مشاوره جهت انطباق پروژآمادگی ارائه هرگون

باشد. همچنین به هنگام سازی  میمعماری به دست آمده را دارا  یها چارچوبهوشمند با  ونقل حمل

 تواند در این پژوهشکده صورت پذیرد. میسریع این حوزه  یها شرفتیپمعماری با توجه به 

 شمیها سید مهدی تشکری

 هوشمند های سیستمو  ونقل حملرئیس پژوهشکده 

  1395بهار 



 

 

 

 

 

 کالن طرح گزارش مدیریتی

 
هوشمند درون شهری و برون  ونقل حملمطالعه و طراحی سیستمهای »هدف از طرح کالن ملی 

نقل هوشمند یکپارچه به منظور تسهیل و ارتقاء سطح  و حمل های سیستمتدوین و ارائه سند ملی «شهری

پذیری، توجه  و پاک و یکپارچه، ارتقاء فرهنگی کاربران، قانون  مینقل عمو و برداری از حمل کیفیت، ایمنی، بهره

شهری و درون شهری با قابلیت  نقل برون و های حمل سازی کنترل ترافیک در شبکه مکانیزهو  به استانداردها

هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر به  های سیستمو  ونقل حملبوده است. در این راستا پژوهشکده  توسعه

 ی زیر به کار بسته است:ها همساعی خود را در  زمین  میعنوان مجری طرح، تما

 هوشمند ونقل حمل یها سامانه یها یازمندینبه منظور استخراج  ونقل حملآنالیز ذینفعان مختلف  الف:

 ونقل هوشمند در معماری مرجع بسته خدمات حمل 97تبیین ب: 

در قالب  زیرسیستم 22بسته تجهیزات و  233ونقل هوشمند شامل  چهارگانه حمل های سیستمبیین ت ج:

 یمسافریی و خودروی، زیرساختی مرکزی، ها سیستم

نیاز کشور در  33پاسخ گویی به هوشمند قابل اجرا برای  ونقل حمل یها سامانهد: ارائه راهکارهای 

مدیریت اطالعات،   ونقل عمومی، پرداخت الکترونیکی، ت حملمدیریت ترافیک و سفر، مدیری یها هزمین

 عملیات خودروهای تجاری، مدیریت ساخت، نگهداری، مدیریت اضطرار و ایمنی خودرو

 ژوهشکده،  بر اساس معیارهای ده گانه زیر  همچنین این پ

 ی غیر ضروری با توجه به نیازهای شهری و برون شهری در ایرانها هشناسایی بست .1

 در ایرانفناوری ی غیرقابل تحقق با دیدگاه ها هایی بستشناس .2

 ی قابل انطباق با وضع موجودها هشناسایی بست .3

 یساز ادهیپی قابل ادغام برای باالبردن امکان ها هشناسایی بست .4

 های جدید مورد نیاز در کشور اضافه نمودن بسته .5

 ها هی همکاری و همیاری بین بستها شناسایی قابلیت .6

 مشترک -برون شهری -ی مناسب برای درون شهریها هشناسایی بست .7

 معماری یها تیمسئولمناسب در ایران برای انتساب  یها المانشناسایی ذینفعان و  .8

 ی خدمات با توجه به نیاز کاربرها هوزن دهی به بست .9

 یونقل حملی خدمات با توجه به میزان برآورده سازی اهداف ها هوزن دهی به بست .10

گانه  9اسناد ملی هوشمند برای ایران نموده و در این راستا  ونقل حمل یها سامانهسازی معماری  میاقدام به بو

 یها سامانهنماید. بدیهی است که این اسناد، نگارش اولیه معماری  میحاضر را تقدیم  ونقل هوشمند حمل



 

 

نظرات کارشناسان و باشد و با اقدامات تکمیلی که پس از دریافت  هوشمند حال حاضر کشور می ونقل حمل

 تواند اصالح، تکمیل و یا تعدیل گردد. ذینفعان مختلف از سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت، می

 نیتأمدانم که از شورای عالی عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مصوب کننده و  میدر پایان الزم 

و عمران به عنوان ناظر عالی طرح و سازمان راهداری و  ونقل حملکننده مالی طرح، کمیسیون تخصصی 

، اند داشتهکه  نقش به سزایی در پیشبرد این طرح ،به عنوان دستگاه سفارش دهنده کار ای هجاد ونقل حمل

، اهور ناجا، پلیس رها یاریدهو  ها یشهردارنظیر سازمان  ها هسپاسگزاری نمایم. به عالوه  همکاری سایر دستگا

کالن شهرهای ایران به خصوص شهرداری  یها یشهردارشرکت کنترل ترافیک تهران، کارشناسان  مدیران و

 همکارانباشد. همچنین از  میمورد قدردانی فراوان و بندرعباس  ، شیراز، یزدمشهد، اصفهان، تبریزتهران، 

طر همفکری و به خاهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران جدر به خصوص دانشگاهی 

 گردد. میتبادالت صورت گرفته، تشکر 

که نظرات اصالحی خود را در خصوص این اسناد در سراسر کشور نیز  خوانندگان عزیزکارشناسان مجرب و از 

صمیمانه پیشاپیش کنند،  میارسال  its@aut.ac.irبعدی به آدرس ایمیل  یها نگارشجهت انجام بازنگری در 

 شود. میقدردانی 

 

 مهدی قطعی

 مدیر طرح کالن ملی

 1395بهار 
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 خالصه مدیریتی
در انقالب صنعتی ماشین و در نتیجه خودرو از اهمیت زیادی برخوردار شد. این موضوع سبب شد 

تقویت کننده و تسهیل  یها سامانه یساز ادهیپاز خودرو و  روزافزونکه اشتیاق جوامع بشری به استفاده 

کم رنگ  ونقل حملکننده حرکت خودرو روز به روز افزایش یابد. در این بین انسان و جایگاه انسان در 

اند که تبلور آن در افزایش نقش انسان در   گردید. امروزه جوامع پیشرفته حرکتی رو به عقب آغاز نموده

سان در مقابل خودرو نمود یافته است. به خصوص در کشورهای مختلف و اصالت بخشی به ان ونقل حمل

 ونقل حملو جانشین نمودن این سهم با  ونقل حملراهبردهای زیادی برای کم نمودن سهم خودروها در 

و طراحی مسیرهای  یرو ادهیپ یها طیمحساخت و توسعه  شده است. یساز ادهیپ محور انسان

 باشد. می ونقل حملاز نتایج این طرز تلقی جدید از  یسوار دوچرخه

از اهمیت  محور انسان ونقل حملدر ایران به دلیل سابقه طوالنی تمدن و زندگی شهری توجه به 

های  به صورتی که هنوز در برخی از شهرهای ایران دوچرخه به عنوان یکی از گونهباالیی برخوردار است. 

در این میان عالوه بر خدماتی که بایستی برای ایمن سازی انسان در د. آی به حساب می یونقل حملموفق 

 محور انسان یونقل حملی ها هباید به آسان نمودن شیو  شود، کاربرده به یونقل حملهای  مقابل سایر گونه

مانند نابینایان، ناشنوایان، معلوالن حرکتی،  پذیر آسیبهمت گماشت. به عالوه توجه بیشتر به اقشار 

 بایستی مورد توجه محور انسان ونقل حملموتورسواران در  تاًینهاو  سواران دوچرخه ساالن کهندکان،کو

 قرار گیرد. خاص

ویژه روی کاربران  دیتأکایمنی کاربران و با ی اجرایی به نیاز ارتقای ها هدف از سند حاضر ارائه پاسخ

دسته از  نیبه اباشد. بخش مربوط  میشوند، ای را شامل میاز تلفات جاده ای هکه بخش عمد پذیر آسیب

جامعیت آن در برخی از کشورها و از جمله  واسطه بههوشمند آمریکا که  ونقل حملکاربران در معماری 

موضوع داشته است و  نیبه ابه عنوان معماری مرجع در نظر گرفته شده است، نگاه کم اهمیتی   ایران،

باشد. در  میمذکور محدود به خودرو و ایمنی مسافران خودرو  ی خدمت ایمنی در معماریها هعمده بست

با یک تفاوت دیدگاه به ایمنی انسان به صورت مستقل توجه  هوشمند ایران، ونقل حمل حالی که در سند

ی مناسب ها هی توسعمحور انسانهای  ژگی با توجه به وی ونقل حملو در زمینه راحت سازی  شده است

ها قابل پیاده  های خدماتی سایر حوزه این خدمات با انجام اصالحاتی در بستهز برخی ا .ارائه شده است

 شوند.  ها به صورت اختصاصی این حوزه تعریف می سازی است. سایر بسته

پذیر.  اند: کاربران معمولی و کاربران آسیب در این سند دو دسته کاربر از یکدیگر منفک شده

متفاوتی برای هر دو گروه ارائه  یها حل راهمتفاوت هستند و لذا  های این دو گروه با یکدیگر نیازمندی

 تقسیم نمود: زیر دسته کلی  5به  را پذیر آسیبکاربران  نیازمندیتوان  میدر حالت کلی، گردد.  می

  پذیر آسیبهشدار و جلوگیری از تصادف با کاربر   -

 یابی مکانمسیریابی، راهنمایی و   -

 قانونپیشگیری جرائم و اعمال  -

 پذیر آسیببه کاربران  یامدادرسان -
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 اختصاصی و یعموممعابر  یزیر برنامهمدیریت و  -

با توجه به مالحظات زیر  سامانه مرکز، خودرو، مسافر و زیرساخت 4شامل بر این اساس معماری مرجع 

 گیرد: مورد بازنگری قرار می

اضافه انواع این کاربران به معماری ، پذیر در معماری با توجه به اضافه کردن مفهوم کاربر آسیبالف: 

 گردد.  می

با توجه به ، شوند می( را شامل چرخ سهموتوری دوچرخ )یا  لیوساموتورسواران که  ب: در خصوص

گیرند. از  میمعابر مشترک در سامانه خودرو قرار  و با خودروها مانند قوانین رانندگی ها آنهای مشترک  ویژگی

ی خدمت ها هی خودرو، خودروهای دوچرخ نیز بایستی اضافه گردد. بدیهی است بستها هنبه انواع زیرساما رو نیا

 گردد.  ی مرتبط اضافه میها هیا دیگر حوز AVSSنیز به حوزه  پذیر آسیبمرتبط با این دسته از کاربران 

یک ، از ویلچر کنندگان استفادهان و سوار  دوچرخهشامل   دوچرخ غیرموتوری لیوساج: در خصوص 

 گردد.  میبه سامانه مسافر اضافه   "دوچرخ غیرموتوری"زیرسامانه مجزا و تحت عنوان 

ی انسانی ها امکان مجهز شدن به بسته تجهیزات را ندارد، از واسط عابر پیادهماهیت  نکهیبه ابا توجه   د:

شود. در  میاستفاده  ها پیاممانند ابزارهای همراه عابر از جمله تلفن همراه جهت دریافت و ارسال اطالعات و 

معماری مرجع در سامانه مسافر زیرسامانه دسترسی شخصی به اطالعات وجود دارد که وظیفه آن دریافت 

در معماری  پذیر آسیبمکانی و وضعیت کاربر  یها هجهت ارسال داد ای هباشد. اما زیرسامان میاز مراکز  ها پیام

شدن یک زیرسامانه جهت ارسال اطالعات کاربر برای تحقق  مرجع در نظر گرفته نشده است. لذا اضافه

دو زیرسامانه دسترسی شخصی به اطالعات به عالوه ادغام ضروری است.  پذیر آسیبی خدمت کاربران ها هبست

 باشد. ممکن می و ارسال اطالعات کاربر به یک زیرسامانه واحد با نام واسط انسانی

نام سامانه مسافر نیز به سامانه انسان تغییر ، پذیر آسیبکاربر  با توجه به گسترش مفهوم مسافر بهه: 

 نماید.  می

 

این و همچنین تحقیقات انجام شده قبلی در  پذیر آسیببر اساس نیازهای احصا شده برای کاربران 

به ن کاربران ای خدمت جدید برای  19، تعداد ]4[گزارش ارائه شده توسط اتحادیه اروپا به خصوص حوزه 

  :قابل ارائه استشرح زیر 

ی تعاملی بر اساس ارتباط بین تجهیزات نصب شده بر روی خودرو یا زیرساخت با ها هسامان -1

 تجهیزات نصب شده بر روی وسیله دوچرخ یا ابزارهای همراه کاربر مانند تلفن همراه 

 ارائه عکس العمل مناسبو  پذیر آسیبشناسایی کاربر  جهت ی زیرساختیها هسامان -2

  پذیر آسیبو مستقل از نوع کاربر  پذیر آسیبی هشدار دهی و تشخیص کاربر ها هسامان -3

ی منفرد شامل تجهیزات بر روی ابزارهای همراه کاربر یا نصب شده بر روی وسیله ها هسامان -4

  سوار دوچرخهنقلیه دو چرخ مثال  سامانه افزایش دید 

دهند، بایستی در  میرا پاسخ  پذیر آسیبکه نیازهای کاربران  ها هبندی، برخی از سامان بر اساس این چهار دسته

ی خدمت قبلی ها هگانه معماری مرجع یا به عنوان بسته خدمت جدید و یا در قالب گسترش بست 8ی ها هحوز

گیرند.  میقرار  محور انسان ونقل حملی خدمت نیز به طور مشخص در حوزه ها هگنجانده شوند. برخی از بست

  نشان داده شده است.  1جدول  در  پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست
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  پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست 1 جدول

 ی درگیرها هحوز

E نیاز سامانه نام کاربر
M

 

M
C

 A
T

IS
 A

V
S

S
 A

T
M

S
 

A
H

T
S

 

   
* 

 
 نقاط کور هشدار موتور سوار *

هشدار و جلوگیری 
از تصادف با کاربر 

 پذیر آسیب

   
 ایمنی تقاطع ، دوچرخهعابر پیاده * * *

   
* 

  
 عابر پیادهشناسایی  عابر پیاده

   
* 

 
 ایمنی عابرهشدار  و دوچرخه عابر پیاده *

    
* 

 
 عابر پیاده روشنایی خطوط عابر پیاده

     
 سوار دوچرخهعقب  دید شیافزا دوچرخه *

 هشدار ایمنی افراد نابینا )نابینا( عابر پیاده *     

     
 یمنیا کالهکنترل استفاده از  موتورسوار دوچرخه، *

     
* 

سالمندان،  کودکان،
 ناتوانی ذهنی

 راهنما و یاب موقعیتسامانه 

، رسانی اطالع
ی و یاب موقعیت

 مسیریابی

  
* 

   
 مسیریابی دوچرخه دوچرخه

  
* 

   
 وهوا آبوضعیت  رسانی اطالع ، دوچرخهعابر پیاده

  
* 

 
* 

 
 دوچرخه موتور سوار

 توقفگاه رسانی اطالع مدیریت و
 سوار هدوچرخ

  
* 

 
* 

 
 دوچرخه اشتراکی مدیریت دوچرخه

     
 و پیشگیری جرائم موتورسواراعمال قانون  موتور سوار *

 قانون اعمال
 عابر پیادهاعمال قانون خط  عابر پیاده  *    

* 
     

 پذیر آسیب کاربران
 رسانی اطالعسامانه تشخیص و 
 حادثه

امدادرسانی به 
 پذیر آسیبکاربران 

 
* 

    
 عابر پیادهو  دوچرخه

سامانه پایش مسیرهای 
 و عابران سواران دوچرخه

مدیریت و 
معابر  یزیر برنامه

 اختصاصی و عمومی
    

* 
 

 ، دوچرخهعابر پیاده
سامانه شمارش خودکار عابرین و 

 سواران دوچرخه

    
 ، دوچرخهعابر پیاده * *

چراغ  به کاربر  یده تیاولوسامانه 
 پذیر آسیب

 

ی تجهیزات ها هدهد. بست میگانه پیشنهادی را در معماری مرجع نشان  نوزدهت اخدمنیز  2جدول  

 نیز در جدول نشان داده شده است.  ها آنمرتبط با 
 پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست 2 جدول
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 بسته خدمت
 معماریپیشنهاد 

 بسته تجهیزات اضافه شده بسته خدمت حوزه

رهشدار نقاط کو  AVSS 
ادغام در بسته خدمت 

AVSS12 
 

تقاطع یمنیا  
AVSS, 

AHTS 
ادغام در بسته خدمت 

AVSS12 

 پذیر آسیبارتباط با کاربر 

 تعیین موقعیت شخصی

 ارسال کننده اطالعات مکانی کاربر

عابر پیاده ییشناسا  AVSS  ادغام درAVSS8  عابر پیادهشناسایی 

عبور از  نیبه کاربر ح هشدار

ابانیخ  
AHTS 

بسته جدید با نام 
AHTS1 

 تعیین موقعیت شخصی

 پذیر آسیبسامانه هشدار کاربر 

 

 

عابر پیادهخطوط  ییروشنا  ATMS  ادغام درATMS12  عابر پیادهشناسایی 

سوار دوچرخهافزایش دید عقب   AHTS 
بسته جدید با نام 

AHTS2 

 سوار دوچرخهسامانه افزایش دید 

 

نایافراد ناب یمنیا هشدار  AHTS 
با نام  دیبسته جد

AHTS3 
 هشدار ایمنی افراد نابینا

یمنیکاله ااستفاده از  کنترل  AVSS 
بسته جدید در حوزه 

AVSS 

 هوشمند یمنیکاله ا

 

و راهنما یاب موقعیت سامانه  AHTS 
با نام  دیبسته جد

AHTS4 

 موقعیت شخصیتعیین 

 راهنمای افراد ناتوان و کودک

 ارسال کننده  اطالعات مکانی کاربر

دوچرخه یابیریمس  ATIS در بسته  ادغامATIS4  

وهوا آب تیوضع رسانی اطالع  EM  ادغام در بستهEM3  

 توقفگاه رسانی اطالعو  تیریمد

سوار هدوچرخ  
ATMS  ادغام درATMS17  

یدوچرخه اشتراک تیریمد  ATIS  ادغام درATIS8 

 ارسال کننده اطالعات مکانی دوچرخه

 

 

قانون موتورسوار اعمال  ATMS 
اضافه شدن بسته 

 ATMSخدمت به 
 شناسایی موتورسوار

عابر پیادهقانون خط  اعمال  ATMS 
اضافه شدن بسته 

 ATMSخدمت به 

 عابر پیادهشناسایی 

 شناسایی خودرو

 رسانی اطالعو  صیتشخ سامانه

 حادثه
EM 

اضافه شدن بسته 

 EMخدمت به 

 پذیر آسیبشناسایی حادثه برای کاربر 

 تماس خودکار با مرکز امداد

 یرهایمس شیپا سامانه

و عابران  سواران دوچرخه  
MC 

بسته خدمت  ادغام 

 MC12یا   MC11در
 

 اضافه شدن بسته  ATMSو  نیشمارش خودکار عابر سامانه
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 بسته خدمت
 معماریپیشنهاد 

 بسته تجهیزات اضافه شده بسته خدمت حوزه

سواران دوچرخه  ATMSخدمت به  

چراغ  به کاربر  یده تیاولو سامانه

پذیر آسیب  
AHTS 

با نام  دیبسته جد
AHTS5 

 عابر پیادهشناسایی 

 ارسال کننده اطالعات مکانی کاربر

 

نشان داده  3جدول  در  محور انسان ونقل حملبسته خدمت به طور اختصاصی در حوزه  5به عالوه 

 اند. شده
 محور انسان ونقل حملی خدمات اختصاصی در حوزه ها هبست 3 جدول

 معادل انگلیسی عنوان بسته خدماتی
 AHTS01-Crossing Safety Warning عابرهشدار ایمنی 

 AHTS02-Improving bicycle visibility سوار دوچرخهعقب  دید شیافزا

 AHTS03-Safety Warning For Blind هشدار ایمنی افراد نابینا

Users 
 AHTS04-Disabled People and Children ودکانک افراد ناتوان وی و راهنمایی یاب موقعیت

Positioning & Guidance 
 AHTS05-Vulnerable user signal priority پذیر آسیبچراغ به کاربر اولویت دهی 

  

های  این بستههوشمند به  ونقل حملنگاشت اهداف ی مذکور و ها هجزییات بیشتر هر یک از بست

  گیرند. قرار می موردتوجهی در متن سند تاخدم



 

 
  



 

 

 

 

و  محور انسانونقل  حملبخش اول: معرفی حوزه خدمات 

 اهداف معماری

 

 محور انسانحمل و نقل  1

دهد. طبق گزارش  میدرصد باالیی از تصادفات منجر به فوت در برخورد خودرو با عابرین پیاده رخ 

تصادفات ترافیکی مربوط به عابرین پیاده در کشور  ریوم مرگدرصد  2010سازمان بهداشت جهانی سال 

 12و  21.8، 15.7،  28.6به ترتیب برابر با  متحده ایاالتایران، کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، انگلستان و 

تعداد عابرین پیاده فوت شده و مجروح  متحده ایاالتدر  2014همچنین در سال  .]1 [درصد بوده است

 .]2[نفر بوده است 76000شده 

مجروح در سال  430هزار و  14کشته و 5000در خصوص موتورسواران نیز این آمار برای یک سال 

درصد تلفات  70بیش از  پذیر آسیب. که بر این اساس مجموع تصادفات منجر به مرگ کاربران است

 دوچندانرا  پذیر آسیبدسته از کاربران  نیبه ااهمیت پرداختن  مسئلهشود. این  میرا شامل  ای هجاد

  .کند می

 صفر ندازا چشمرویکرد حرکت به سمت از سوی دیگر، به منظور کاهش تلفات انسانی در جهان، 

 انداز چشموجود نداشته باشد، مطرح شده است. ایده  ها ههیچ تلفات انسانی در جادبر اساس آن که کشته، 

منی ای  هامروزه به عنوان یک رویکرد جدی در حوز ،گردد میصفر که قدمت آن به دو دهه گذشته باز 

الزم برای تحقق آن در حال انجام ی ها ریزی پذیرفته شده است و برنامه هاترافیک در بسیاری از کشور

 . ]3[است

شوند در معماری ای را شامل میاز تلفات جاده ای هکه بخش عمد پذیر آسیبلذا ایمنی کاربران 

دسته از  نیبه ابخش مربوط  که یدرحالباشد. هوشمند نیازمند توجه ویژه می ونقل حملهای سامانه

جامعیت آن در برخی از کشورها به عنوان  واسطه بهکه هوشمند آمریکا  ونقل حملکاربران در معماری 

ی ها هموضوع داشته است و عمده بست نیبه امعماری مرجع در نظر گرفته شده است، نگاه کم اهمیتی 

 باشد.  میت ایمنی در معماری مذکور محدود به خودرو و ایمنی مسافران خودرو اخدم

هوشمند آمریکا، نشان  ونقل حمل یها سامانهچهارگانه معماری  یها سامانهمربوط به  1تصویر  

متری شده مانند خودرو، جاده و مراکز توجه ک ها هی مسافر نسبت به دیگر سامانها هدهد به زیرسامان می

در معماری ژاپن  .معماری ژاپن مشاهده نموداین معماری با توان با مقایسه  میاست. تفاوت این دیدگاه را 

دهد ایمنی  میکنترل ویلچر نشان  یی همچونها هنشان داده شده است وجود زیرسامان 2تصویر  که در 

 داشته باشد.  خاص خود رابایستی اهمیت  ونقل حملدر معماری  پذیر آسیبکاربران 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 چهارگانه در معماری آمریکا یها سامانه .1 تصویر

 
 هوشمند  ژاپن  ونقل حمل یها سامانهچهارگانه در معماری  یها سامانه .2 تصویر
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باشد. تبیین  میهوشمند  ونقل حملدر معماری  پذیر آسیبهدف از این گزارش تبیین جایگاه کاربران 

و شناسایی خدمات الزم جهت  پذیر آسیبی کاربران ها و نیازمندی ها این جایگاه نیازمند بررسی ویژگی

آمده از گزارش شامل معرفی نیازهای  به دستبهبود ایمنی و تحرک این دسته از کاربران است. نتایج 

ی ها هی تجهیزات جدید برای زیرسامانها ه، بستپذیر آسیبد برای کاربران ی خدمت جدیها هجدید، بست

 ی معماری مربوطه است. ها موجود و جریان

 ونقل حملهوشمند آمریکا به عنوان مرجع طراحی معماری  ونقل حملنکه معماری ای  هبا توجه ب

مشابه دیگر  پذیر آسیب ی خدمت حوزه کاربرانها هکشور در نظر گرفته شده است، ساختار بست هوشمند

 اند: بسته خدماتی زیر ارائه شده 8در این معماری باشد.  میی خدمت معماری ها هبست

 باشد:  حوزه معماری مرجع به شرح ذیل می 8

 (AD-Archived Data Management) های بایگانی شده مدیریت داده .1

 (APTS-Public Transportation)   ونقل عمومی حمل .2

 (ATIS-Traveler Information)   اطالعات مسافر .3

 (ATMS-Traffic Management)   مدیریت ترافیک .4

 (AVSS-Vehicle Safety)   ایمنی خودرو .5

 (CVO-Commercial Vehicle Operations)  عملیات خودروهای تجاری .6

 (EM-Emergency Management)   مدیریت اضطراری .7

 (MC-Maintenance & Construction Management) مدیریت ساخت، تعمیر و نگهداری .8

 

معماری در حوزه موجود  8به  نهم در قالب حوزه پذیر آسیبت کاربران ای خدمها هبستبر این اساس 

 خوانده خواهد شد. محور انسان ونقل حملکلی با نام های خدمات  شود. این طیف از بسته مرجع اضافه می

 شود.  میی آن پرداخته و نیازها ها هدر ادامه به تعریف حوزه نهم و سامان
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  محور انسان ونقل حمل تحلیل ذینفعان در 1-1
( به معنای ارائه خدمات به منظور افزایش ایمنی، AHTS)1محور انسان ونقل حملی پیشرفته ها هسامان

شود در تعریف که مشاهده می طور همانباشد.  می پذیر آسیبمندی برای کاربران  سالمت، بهبود تردد و رضایت

باشد(و سالمت محیط  میروانی  و یجسمشامل ایمنی، امنیت )که شامل امنیت  ITSارائه شده اهداف مهم 

 زیست در نظر گرفته شده است.

اطالق  موتورسواران، سواران دوچرخهبه کاربرانی مانند عابرین پیاده،  پذیر آسیب، کاربران ITSدر حوزه 

باشد.  میذهنی  و یجسم ها قابل گسترش به انواع عابرین پیاده بر اساس توانایی گردد. تعریف عابر پیاده نیز می

در مستندات مختلف با  پذیر آسیبنمایش داده شده است. از کاربر  پذیر آسیبانواع کاربران  4جدول  در 

 نیز نام برده شده است. 3و کاربر غیرموتوری 2عناوینی همچون کاربر غیرخودرویی
  پذیر آسیبانواع کاربران   4 جدول

 موتورسیکلت  دو چرخ )سه چرخ( موتوری خودروهای 

 دوچرخه خودروهای دو چرخ غیر موتوری

 ویلچر 

 سال بزرگعابر   عابر پیاده

 کودک 

 سالمند 

 )نابینا، ناشنوا( میناتوان جس 

 ناتوان ذهنی 

 

  

                                                 
1Advanced human-based transportation (AHTS) 
2Non-vehicular user 
3Non-motorized user 
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 تحلیل نیازهای کاربر 1-2
 توان تقسیم نمود:  میدسته کلی  5را به  پذیر آسیبنیازمندی کاربران 

 

 پذیر آسیبری از تصادف با کاربر هشدار و جلوگی   1-2-1

ی هشدار و جلوگیری از ها هایمنی و کاهش تصادفات است. سامان نیتأم پذیر آسیبترین نیاز کاربران مهم

نماید و  میرا از وجود خطر مطلع  پذیر آسیبیی که کاربر ها هباشند. سامان میتصادف شامل دو بخش 

 شوند.  میمطلع کرده یا موجب جلوگیری از تصادف با کاربر  پذیر آسیبیی که خودرو را از وجود کاربر ها هسامان

 

 یابی مکانمسیریابی، راهنمایی و  1-2-2

، کاربران دارای ویلچر و حتی عابران پیاده که قصد انجام سفر به صورت پیاده بین ها همسیریابی برای دوچرخ

فراهم گردد.  پذیر آسیبمنی و سالمت کاربران ای  هانجام شود ک یا گونه بهو مقصد را دارند بایستی  مبدأ

و مقصد  مبدأبین  ها آنهمچنین معرفی مسیرهای مناسب برای کاربران موجب افزایش کارایی و روانی حرکت 

ن است سالمندان، کودکان و ناتوانان ذهنی ممک خصوصاً پذیر آسیبگردد. عالوه بر این بسیاری از کاربران  می

و راهنمایی کاربر را  یابی مکانیی که امکان ها هسامان رو  نیا از، مقصد یا مسیر حرکت خود را گم نمایند؛ مبدأ

توانند در این  میرا دارند  پذیر آسیبیی که امکان اطالع به دیگر افراد مرتبط با کاربر ها هکنند و سامان میفراهم 

 حوزه مطرح شوند.

 

 قانون پیشگیری جرائم و اعمال 1-2-3

در معابر است یا مرتبط با عدم  عابر پیادهمرتبط با عدم رعایت حق تقدم  پذیر آسیبعمده تصادفات کاربران 

باشد. از سوی دیگر اعمال جریمه تخلف از قانون به نوعی موجب  میرعایت مقررات توسط موتورسواران 

 یتمامگردد. لذا  می پذیر آسیببازدارندگی افراد از تخلف شده و موجب ایجاد ایمنی بیشتر برای کاربران 

کنند و همچنین  میشناسایی  پذیر آسیبکه تخلفات رانندگان را در عدم رعایت حق تقدم کاربر  ییها سامانه

 توانند در این حوزه قرار گیرند. مینمایند  مییی که عدم رعایت مقررات توسط موتورسواران را کشف ها هسامان

 

 پذیر آسیببه کاربران  یامدادرسان 1-2-4

ی توکار در ها هو امدادرسانی خودکار در تصادفات خودروها در قالب سامان رسانی اطالعی ها هامروزه سامان

به محض تشخیص بروز تصادف شدید برای خودرو به صورت  ها هسامان باشد. این میخودروهای پیشرفته نصب 

 یحالنمایند. در  میخودکار با مراکز امدادرسانی تماس برقرار نموده و موقعیت خودرو را جهت اعزام نیرو اعالم 

جهت امدادرسانی و  ای هبینند، مجهز به سامان میدر تصادفات آسیب بیشتری  عمدتاًکه  پذیر آسیبکاربران  که

دوچرخ یا ابزارهای همراه کاربر قابل  لیوساکه بر روی  ییها سامانه یتماماطالع به مراکز اورژانس نیستند. 

نصب باشند و بتوانند بروز یک تصادف را تشخیص دهند، پاسخگوی این نیاز کاربران در صورت بروز تصادف 

 هستند. 
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 اختصاصیو  میمعابر عمو یزیر برنامهمدیریت و  1-2-5

ی متوالی انجام ها در تقاطع یا تقاطع ها براساس پایش تردد خودرو عمدتاًی راهنمایی ها چراغ یزیر برنامه

در نظر گرفته نشده است. همچنین  سواران دوچرخهاولویتی برای عابران پیاده و  ها هپذیرد. در این سامان می

باشد بایستی شناسایی گردد و تمهیدات الزم همچون تجهیز خطوط عابر  میباال  ها آنمعابری که تردد عابر در 

بلند  یها یزیر برنامهپیاده به چراغ یا در نظر گرفتن زیرگذر و باال گذر انجام پذیرد. پایش این معابر به منظور 

معابر خاص یکی از در  موتورسوارانو حتی  سواران دوچرخهمدت و مدیریت تقاضای سفر عابران پیاده و 

و عابران پیاده  سواران دوچرخهباشد. همچنین برخی از معابر اختصاصی  می ونقل حملنیازهای مطرح در حوزه 

یی ها هو رفع موانع نیازمند تجهیز سامان رسانی اطالعبه منظور  ها آنممکن است با موانعی روبرو شود که پایش 

 باشد.  میخاص 

 

  



 

 

 

 

 

حوزه خدمات  مرجع با توجه به بازبینی معماری: دومبخش 

 محور انسانونقل  حمل

 

 تغییرات در معماری مرجع 2

سامانه مرکز، خودرو، مسافر و زیرساخت است که هر کدام از  4شامل  1تصویر  معماری مرجع مشابه 

 پذیر آسیبگردند. با توجه به اضافه کردن مفهوم کاربر  میتعداد زیرسامانه مرتبط را شامل  ها هاین سامان

سه دسته کلی کاربر  4جدول  اضافه گردد. بر اساس به معماری  در معماری الزم انواع این کاربران

شوند. این دسته  می( را شامل چرخ سهموتوری دوچرخ )یا  لیوساوجود دارد. موتورسواران که  پذیر آسیب

با خودروها مانند قوانین رانندگی، معابر مشترک در سامانه  ها آنی مشترک ها توجه به ویژگیاز کاربران با 

ی خودرو، خودروهای دوچرخ نیز بایستی اضافه گردد. ها هبه انواع زیرسامان رو نیاگیرند. از  میخودرو قرار 

یا دیگر  AVSSنیز به حوزه  پذیر آسیبی خدمت مرتبط با این دسته از کاربران ها هبدیهی است بست

 ی بعدی به آن اشاره خواهد شد. ها گردد که در بخش میی مرتبط اضافه ها هحوز

از  کنندگان استفادهو  سواران دوچرخهباشند که شامل   میدوچرخ غیرموتوری  لیوسادسته دوم 

  "دوچرخ غیرموتوری"صورت یک زیرسامانه مجزا و تحت عنوان  باشند. این زیرسامانه بایستی به میویلچر 

 به سامانه مسافر اضافه گردد. 

ی انسانی ها امکان مجهز شدن به بسته تجهیزات را ندارد، از واسط عابر پیادهماهیت  نکهیبه ابا توجه 

شود.  میاستفاده  ها مانند ابزارهای همراه عابر از جمله تلفن همراه جهت دریافت و ارسال اطالعات و پیام

در معماری مرجع در سامانه مسافر زیرسامانه دسترسی شخصی به اطالعات وجود دارد که وظیفه آن 

در  پذیر آسیبمکانی و وضعیت کاربر  ها هجهت ارسال داد ای هباشد. اما زیرسامان میاز مراکز  ها دریافت پیام

ضافه شدن یک زیرسامانه جهت ارسال اطالعات معماری مرجع در نظر گرفته نشده است . لذا پیشنهاد ا

ضروری است. پیشنهاد دیگر ادغام دو زیرسامانه  پذیر آسیبی خدمت کاربران ها هکاربر برای تحقق بست

دسترسی شخصی به اطالعات و ارسال اطالعات کاربر به یک زیرسامانه واحد با نام واسط انسانی است. به 

رسی شخصی به اطالعات به زیرسامانه واسط انسانی که ارسال و دریافت ارتقا زیرسامانه دست تر سادهبیان 

غیر  ها هنماید. این ادغام عالوه بر اینکه قابلیت استفاده از زیرسامانه مذکور را در دیگر حوز میرا پشتیبانی 

 نماید.  میکند، کمترین تغییرات را در معماری مرجع ایجاد  میفراهم  پذیر آسیباز حوزه کاربر 

پیشنهاد شده است تا نام سامانه  پذیر آسیبهمچنین با توجه به گسترش مفهوم مسافر به کاربر 

به سامانه مسافر مشابه معماری ژاپن مسافر نیز به سامانه انسان تغییر نماید. لذا در پیشنهاد ارائه شده 

 کند.  میسامانه انسان تغییر 
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 محور انسانحمل و نقل ت ای خدمها هبست 2-1
 هو همچنین تحقیقات انجام شده قبلی در حوز پذیر آسیبنیازهای احصا شده برای کاربران  بر اساس

حوزه خدمت جدید در  19، تعداد ]4[ن دسته از کاربران مانند گزارش ارائه شده توسط اتحادیه اروپا ای 

توان به چهار  میی خدمت را از جهت بسته تجهیزات ها هکاربران قابل ارائه است.  به طور کلی بست نیا

 دسته کلی تقسیم نمود. 

 

 ی تعاملیها هسامان 2-1-1

یی هستند که بر اساس ارتباط بین تجهیزات نصب شده ها هشامل سامان خدمتی ها هاین دسته از بست

بر روی خودرو یا زیرساخت با تجهیزات نصب شده بر روی وسیله دوچرخ یا ابزارهای همراه کاربر مانند 

نمایند. به عنوان مثال سامانه هشدار حین عبور عابر که در این سامانه  میئه تلفن همراه خدمتی را ارا

دستگاه همراه کاربر یا نصب شده بر روی دوچرخه  ابی مکانموقعیت عابر هنگام عبور از خیابان از طریق 

نمایی از این  3تصویر  شود.  میشود و هشدار الزم به راننده یا به کاربر داده  میبه خودرو اطالع داده 

 دهد.  میسامانه را نشان 

 

 
 

 

  

 نصب شده در خودرو عابر پیادهسامانه تعاملی ایمنی  .3 تصویر
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 ی زیرساختیها هسامان 2-1-2

باشند که در زیرساخت نصب گردیده و وظیفه  مییی ها هی خدمت شامل سامانها هاین دسته از بست

مناسب را به عهده دارند. به عنوان مثال سامانه روشنایی خطوط  العمل عکسو  پذیر آسیبشناسایی کاربر 

را شناسایی کرده و سپس روشنایی  عابر پیادهدر شب. این سامانه ابتدا عبور یک کاربر از خط  عابر پیاده

این بسته خدمت بر روی  زاتیتجه یتمامنماید.  میعابر پیاده فراهم الزم را در شب برای مسیر خط 

 دهد. نمایی از این سامانه را نشان می 4تصویر  گیرد.  میزیرساخت قرار 

 

 
 پیاده عابرزیرساختی روشنایی خط سامانه  .4 تصویر

 

 ی خودروها هسامان 2-1-3

برای  ها هشوند. این سامان میبر روی خودرو نصب  صرفاًی خدمتی که تجهیزات آن ها هشامل بست

وجود  پذیر آسیبنیستند و مستقل از نوع کاربر  پذیر آسیبهشدار دهی و تشخیص نیازمند تجهیز کاربر 

تواند بر اساس حسگرهای درون  میکه  پیادهعابر دهند. به عنوان مثال سامانه تشخیص  میتشخیص  آن را

نمایی از این سامانه  ،  5تصویر  خودرویی و پردازش تصاویر وجود یک عابر را در خیابان شناسایی نماید. 

 دهد.  میرا نشان 

 

 
 پذیر آسیبودرویی جهت شناسایی کاربر خسامانه  .5 تصویر
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 ی منفردها هسامان 2-1-4

بر روی ابزارهای همراه کاربر یا نصب شده بر روی  صرفاًی خدمتی که تجهیزات آن ها هشامل بست

که با استفاده از تجهیزات  سوار دوچرخهباشد. به عنوان مثال سامانه افزایش دید  میوسیله نقلیه دو چرخ 

  6تصویر  نماید.  میفراهم  سوار دوچرخهنصب شده بر روی دوچرخه، دید بهتری از عقب دوچرخه برای 

 دهد.  مینمایی از این سامانه را نشان 

 

 
 پذیر آسیبکاربر منفرد افزایش دید سامانه  .6 تصویر
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 خدمات بندی جمع 2-1-5

دهند، بایستی  میرا پاسخ  پذیر آسیبی که نیازهای کاربران ها ه، برخی از سامانیبند دستهبر اساس این چهار 

ی خدمت ها هگانه معماری مرجع یا به عنوان بسته خدمت جدید و یا در قالب گسترش بست 8ی ها هدر حوز

 ونقل حملی پیشرفته ها هی خدمت نیز به طور مشخص در حوزه سامانها هند. برخی از بستقبلی گنجانده شو

ی مختلف معماری ها هبسته خدمت و حوز چهار دستهارتباط بین  5جدول  گیرند.  میقرار  محور انسان

 دهد.  میهوشمند را نشان  ونقل حمل

شوند. بدین معنا که  میی تعاملی حداقل دو حوزه را شامل ها هشود سامان میکه در جدول مشاهده  گونه همان

است. در صورتی که تعامل  ATMSیا  AVSSو   AHTSهر سامانه نیازمند تعریف بسته تجهیزات الزم در 

بین بسته تجهیزات کاربر با تجهیزات نصب شده در کنار جاده باشد، بسته خدمت مربوطه بایستی در 

ATMS رتی که تعامل با کاربر با خودرو ی موجود آن گسترش داده شود. در صوها هاضافه شود یا در بست

تعریف یا بسط داده شوند. در دیگر انواع  AVSSی تجهیزات و خدمات الزم بایستی برای حوزه ها هباشد، بست

 AVSSو  ATMSی ها هی خدمت و تجهیزات در حوزها هبست منحصراًسامانه مانند زیرساختی و خودرو 

قرار  MCاست در  پذیر آسیبایش معابر برای کاربران گردند. برخی از خدمات که مرتبط با پ میاضافه 

 ,AHTSی ها هتوانند در هر کدام از حوز میی منفرد بر اساس عملکردشان ها هگیرد. همچنین سامان می

ATIS  وEM  گردند. میقرار گیرند. در ادامه خدمات پیشنهادی تعریف 
 پذیر آسیبی خدمت کاربران ها هی درگیر در بستها هحوز 5 جدول

 سامانه  نوع انسان خودرو زیرساخت

ATMS AVSS AHTS تعاملی 

ATMS, MC زیرساختی 

AVSS خودرو 

AHTS, ATIS, EM منفرد 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 محور انسانونقل  حملحوزه  های خدماتی بسته: سومبخش 

 

 

 پیشنهادی ی خدمت ها هبست 3

نشان داده شده است. در هر بسته  6جدول  در  پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست

 شود.  میاشاره  ی به تفصیلها هی درگیر نیز بیان شده است. در ادامه بستها هخدمت نیاز مرتبط با آن و حوز

 

 
  پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست 6 جدول

 ی درگیرها هحوز

E نیاز سامانه نام کاربر
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 نقاط کور هشدار موتور سوار *   *      

هشدار و جلوگیری از 
تصادف با کاربر 

  پذیر آسیب

  

 ایمنی تقاطع  ، دوچرخهعابر پیاده * * *      

 عابر پیادهشناسایی   عابر پیاده     *      

 هشدار ایمنی عابر و دوچرخه عابر پیاده *   *      

        
* 

 عابر پیاده روشنایی خطوط عابر پیاده  

 سوار دوچرخهعقب  دید شیافزا دوچرخه *          

 هشدار ایمنی افراد نابینا )نابینا( عابر پیاده *     

 یمنیا کالهکنترل استفاده از  موتورسوار دوچرخه، *          

 راهنما و یاب موقعیتسامانه  سالمندان کودکان، *          

، رسانی اطالع
 ی و مسیریابییاب موقعیت

 مسیریابی دوچرخه دوچرخه       *    

    
* 

  هوا و وضعیت آب رسانی اطالع ، دوچرخه عابر پیاده      

    
* 

  
* 

  
 دوچرخه موتور سوار 

 توقفگاه رسانی اطالع مدیریت و
 دوچرخ سوار

    
* 

  
* 

 دوچرخه اشتراکی مدیریت دوچرخه  

 اعمال و پیشگیری جرائم موتورسواراعمال قانون  موتور سوار  *          
 عابر پیادهاعمال قانون خط   عابر پیاده  *     قانون 
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 ی درگیرها هحوز
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* 
          

 پذیر آسیب کاربران
 رسانی اطالعسامانه تشخیص و 
 حادثه

امدادرسانی به کاربران 
 پذیر آسیب

  
* 

        
 عابر پیادهو  دوچرخه

سامانه پایش مسیرهای 
 و عابران سواران دوچرخه

 یزیر برنامهمدیریت و 
 معابر اختصاصی و عمومی

        
* 

  
 ، دوچرخه عابر پیاده

سامانه شمارش خودکار 
 سواران دوچرخهعابرین و 

        
 ، دوچرخهعابر پیاده * *

چراغ  به  یده تیاولوسامانه 
 پذیر آسیبکاربر 

 

 هشدار نقاط کور موتورسواران  3-1
نسبت به خودرو در بسیاری موارد در  تر کوچکقابلیت مانورهای متعدد و ابعاد  لیبه دلموتورسواران 

گردد. موجب بروز تصادف برای این کاربران می مسئلهگیرند و همین  مینقاط کور دیگر خودروها قرار 

ی ارتباطات بین خودرویی برای این دسته از کاربران ها همفاهیم، تجهیزات و بسته خدمات مرتبط با سامان

 نیز بایستی گسترش یابد. 

 

موتورسواران در سامانه خودرو در نظر گرفته شده است لذا  نکهیبه ابا توجه  معماری:پیشنهاد 

منی تعاملی خودرو است ادغام ای  هکه سامان AVSS12بسته خدمت مذکور بایستی در بسته خدمت 

 گردد و امکان برقراری ارتباط بین تجهیزات نصب شده بر روی موتور با دیگر خودروها فراهم گردد. 
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 ایمنی تقاطع  3-2
باشد. دلیل اصلی آن حجم  می سواران دوچرخهیکی از نقاط حادثه خیز برای عابران پیاده و  ها تقاطع

و همچنین تعدد مسیرهای حرکتی برای خودروهاست که تشخیص مسیر حرکت  ها باالی تقاضا در تقاطع

بین تجهیزات همراه کاربر یا نصب نماید. سامانه مذکور با استفاده از تعامل  میخودرو را برای عابر سخت 

یا نصب شده بر روی خودرو، امکان بروز تصادف را بررسی  ای هشده بر روی دوچرخه با تجهیزات کنار جاد

 نماید.  میو هشدار الزم را به راننده ارسال 

 

 هسامان: این بسته خدمت بایستی به صورت یک بسته خدمت جدید با عنوان پیشنهاد معماری
ارتباط با تعریف گردد. در این بسته خدمت، بسته تجهیزات   AVSSدر  تعاملی پذیر آسیبمنی کاربر ای 

نیز بایستی با تجهیزات اطالع دهنده  پذیر آسیبگردد. و کاربر  میدر خودرو نصب  پذیر آسیبکاربر 

 موقعیت مکانی در تعامل با خودرو موقعیت خود را اعالم نماید. 

 

  بر پیادهعاسامانه شناسایی  3-3
دهند و  میی لیدار وجود مانع را به خودرو اطالع ها تجیهزات نصب شده بر روی خودرو مانند دوربین

ایمنی  صرفاًنمایند اما در تصادفات با عابرین پیاده  میاز بروز تصادف شدید بین خودرو با موانع جلوگیری 

نکه عابر ای هو عدم برخورد با آن اهمیت دارد. با توجه ب عابر پیادهمنی ای  هراننده خودرو مطرح نیست؛ بلک

و بررسی رفتار آن  عابر پیادهمتفاوتی داشته باشد، شناسایی  یها العمل عکسممکن است تغییر مسیر و 

خودرو  بایستی بر روی عابر پیادهجهت شناسایی  ای هسامان رو نیادر جلوگیری از تصادف مهم است. از 

کند و یک سامانه  مینه با استفاده از حسگرهای درون خودرویی عابر را شناسایی نصب گردد. این ساما

 تعاملی نیست. 

 

بایستی در خودرو نصب گردد و  عابر پیادهشناسایی : بر این اساس بسته تجهیز پیشنهاد معماری

تواند در  میسامانه آن در تعامل با سامانه هشدار ایمنی یا ترمز اضطراری قرار گیرد. این بسته خدمت 

باشد ادغام گردد و البته بسته تجهیزات  می کنترل پیشرفته طولی خودروکه  AVSS8بسته خدمت 

 معرفی شده نیز در این بسته خدمت اضافه گردد. 
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  ایمنی عابرهشدار  3-4
ممکن است از وجود خودرو و خطر  عابر پیادهدر هنگام عبور از خیابان یا خطوط  پذیر آسیبکاربران 

برخورد به موقع مطلع نشوند. سامانه هشدار به کاربر از طریق تجهیزات همراه کاربر نسبت به 

نماید.  می یریگ میتصمدر خصوص هشدار به کاربر  یریگ میتصمموقعیت خودروها و عابر و  یگذار اشتراک

 ه کاربر به آن اطالع داده شود. ی مختلف از طریق همراها تواند به صورت میاین هشدار 

 

 شرفتهیسامانه پاین سامانه به صورت یک بسته خدمت جدید در حوزه  پیشنهاد معماری:

 گردد که در بخش بعد به تفصیل به آن اشاره خواهد شد. میاضافه  محور انسان ونقل حمل

 

 هشدار ایمنی افراد نابینا  3-5
عدم مشاهده وضعیت و فاصله خودروها با فرد بسیار  لیبه دلعبور افراد نابینا از عرض خیابان 

نمایند. سامانه هشدار  میافراد نابینا به همراه دیگر افراد از خیابان عبور  رو نیاباشد. از  میپرمخاطره 

ایمنی افراد نابینا بر اساس حسگرهای نصب شده بر روی عصا، کاله یا ابزار همراه کاربر، وضعیت تردد 

 دارد.  میو پیغام حرکت یا توقف را به نابینا اعالم  خودروها را بررسی

 

 شرفتهیسامانه پاین سامانه به صورت یک بسته خدمت جدید در حوزه  پیشنهاد معماری:

 گردد که در بخش بعد به تفصیل به آن اشاره خواهد شد. میاضافه  محور انسان ونقل حمل

 

  عابر پیادهسامانه روشنایی خطوط  3-6
در شب، روشنایی  عابر پیادهاین سامانه از طریق شناسایی ورود عابر پیاده به محوطه خیابان و خط 

مسیر حرکت عابر را در عرض خیابان افرایش داده تا رانندگی دید مناسبی نسبت به عابر داشته باشند. با 

گیرد لذا ماهیت  میتجهیزات شناسایی عبور عابر و افزایش روشنایی بر روی زیرساخت قرار  نکهیبه اتوجه 

 این سامانه مبتنی بر زیرساخت است. 

که سامانه کنترل روشنایی  ATMS12با توجه به وجود بسته خدمت  پیشنهاد معماری:

، بسته خدمت عابر پیادهشناسایی شود با اضافه کردن بسته تجهیزات  میای است، پیشنهاد کنارجاده

ATMS12  .با اضافه شدن این سامانه گسترش یابد 
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 سوار دوچرخهکمک به پوشش دید  3-7
خودروهای سنگین از کنار  باألخصعبور خودروها  سواران دوچرخهیکی از خطرات بالقوه برای 

شود و اطالع به موقع  میموجب از کنترل خارج شدن دوچرخ  عمدتاً لیوسادوچرخه است. عبور این 

نماید. همچنین عدم دید  میبه موقع را فراهم  العمل عکس، امکان ها از نزدیک شدن خودرو سوار دوچرخه

موجب بروز تصادف  کاربر در زمان تغییر مسیر یا توقف  سوار دوچرخهمناسب از خودروهای پشت سر 

پیشنهاد شده است که وجود خودرو و فاصله  سوار دوچرخهجهت افزایش دید  ای هسامان رو نیاگردد. از  می

 رساند.  می سوار دوچرخهآن را با دوچرخه  به اطالع 

 

 شرفتهیسامانه پاین سامانه به صورت یک بسته خدمت جدید در حوزه پیشنهاد معماری: 

 گردد که در بخش بعد به تفصیل به آن اشاره خواهد شد. میاضافه  محور انسان ونقل حمل

 

 :یمنیا کالهاستفاده از هوشمند کنترل  3-8
درصدی تصادفات منجر به فوت در این  90در موتورسواران موجب کاهش  یمنیکاله ااستفاده از 

شود  میموجب  یمنیکاله اسامانه کنترل هوشمند استفاده از  رو نیااست. از  پذیر آسیبدسته از کاربران 

 مسئلهکند، از حرکت وسیله نقلیه جلوگیری گردد. این  میاستفاده ن یمنیکاله اتا در زمانی که کاربر از 

 نیز در قالب سامانه هشدار استفاده گردد.  سواران دوچرخهتواند برای  می

 

اضافه گردد.  AVSSتواند در قالب بسته خدمت جدید در حوزه  میاین سامانه پیشنهاد معماری: 

 بسته خدمت، بسته تجهیز مربوطه نیز بایستی در نظر گرفته شود.  نیهمراه ابه 

 

 :پذیر آسیبو راهنمای کاربر  یاب موقعیتسامانه   3-9
، مقصد یا مسیر مبدأممکن است  ها آن یجسمی ذهنی و ها ناتوانایی واسطه بهکودکان و سالمندان 

برای  پذیر آسیبن راهنمایی کاربر و راهنما ضم یاب موقعیتسامانه  رو نیاحرکت خود را گم نمایند. از 

 نماید.  میرسیدن به مقصد یا یک محل ایمن، اطرافیان فرد مذکور را نسبت به موقعیت شخص مطلع 

 

 شرفتهیسامانه پاین سامانه به صورت یک بسته خدمت جدید در حوزه پیشنهاد معماری: 

 آن اشاره خواهد شد.گردد که در بخش بعد به تفصیل به  میاضافه  محور انسان ونقل حمل
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 مسیریابی دوچرخه  3-11
و مسیرهای پرترافیک خودرویی و همچنین  ها هدر تردد در بزرگرا ها هبا توجه به محدودیت دوچرخ

باشند.  میبه مقصد  مبدأ، نیازمند مسیریابی مناسبی از دوچرخهمسیرهای ناهموار و نامسطح برای 

وضعیت آب و هوایی نامناسب مانند آلودگی باال در برخی مناطق یا بارندگی شدید و لغزندگی مسیر، 

یک مسیریابی مختص و پویا برای  رو نیالحاظ گردد. از  سوار دوچرخهبایستی به نوعی در مسیریابی 

 در این سامانه ارائه شده است.  سوار دوچرخه

 

با عنوان مسیریابی پویا امکان مسیریابی  ATIS4بسته خدمت   نکهیبه ابا توجه پیشنهاد معماری: 

شود مسیریاب  مینماید، پیشنهاد  میبرای مسافر را با توجه به شرایط ترافیکی و زمان سفر فراهم 

نیز در این بسته خدمت ادغام گردد. بدیهی است اطالعات مرتبط با آلودگی هوا و لغزندگی  سوار دوچرخه

نیز بایستی معیار انتخاب مسیر در این بسته  دوچرخهن پایش مسیرهای اختصاصی مسیرها و همچنی

 باشد.  سواران دوچرخهخدمت برای 

 

  وهوا آبوضعیت  رسانی اطالع 3-11
همچون رانندگان خودرو نیازمند دریافت وضعیت آب و هوایی مسیر  سواران دوچرخهعابرین پیاده و 

در زمانی که عابر در مسیر پرخطر همچون ورود به ناحیه با آلودگی باال یا  رسانی اطالعباشند. این  می

 اطالع داده شود.  پذیر آسیبشرایط طوفانی و باد شدید قرار دارد بایستی به صورت هشدار به کاربر 

 

 مسافران یتمامهشدار خطر را برای   EM3بسته خدمت  نکهیبه ابا توجه پیشنهاد معماری: 

شود این سامانه نیز در بسته خدمت مذکور ادغام گردد. بدیهی است  مینماید؛ پیشنهاد  میفراهم 

هشدارهای اشاره شده و همچنین بسته تجهیزات مرتبط با دریافت اطالعات آب و هوایی  نیز بایستی در 

 اضافه گردند. EM3بسته خدمت 
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 دوچرخ سوار توقفگاه رسانی اطالعو  تیریمد  3-12
که موجب  هاست آندر  سواران دوچرخهتوقف و پارک موتوسواران و  روها ادهیپ معضالتیکی از 

نسبت  رسانی اطالعو  ها مدیریت پارکینگ رو نیاگردد. از  میو مشکالت تردد عابرین  رو ادهیپکاهش فضای 

ی خاص دوچرخ سواران اعم از موتوری یا غیر موتوری اهمیت زیادی دارد. سامانه ها به وجود پارکینگ

ی اختصاصی را فراهم ها پارکینگ رسانی اطالعامکان مدیریت و  رسانی اطالعکور با استفاده ابزارهای مذ

 آورد.  می

 

فراهم شده است؛  ATMS17خودروها در   توقفگاهمدیریت  نکهیبه ابا توجه پیشنهاد معماری: 

برای دوچرخ سواران نیز در این بسته  رسانی اطالعو  توقفگاهگردد این بسته خدمت مدیریت  میپیشنهاد 

 خدمت ادغام گردد. 

 یدوچرخه اشتراک تیریمد  3-13
پایدار جایگزین مناسبی برای خودرو در مسیرهای کوتاه  ونقل حملدوچرخه به عنوان یک وسیله 

دوچرخه و در اختیار گذاشتن آن به  نیتأمبا  ها مانند شهرداری مسئولهای سازمان رو نیاباشد. از  می

نمایند.  میو بهبود محیط زیست کمک  ونقل حملنوعی به کاهش مصرف سوخت، افزایش کارایی شبکه 

 نیازمند بسته خدمت مربوطه است.  ها همدیریت استفاده مشترک از دوچرخ

 

به منظور مدیریت پویای رانندگی اشتراکی توسعه   ATIS8 نکهیبه ا: با توجه معماری پیشنهادی

بسته خدمت ادغام نمود.  نیدر ااشتراکی را نیز  یها دوچرخهتوان مدیریت استفاده از  مییافته است؛ 

اضافه نمود. بدیهی است  ATISتوان به طور مجزا در قالب یک بسته خدمت به حوزه  میهمچنین 

ی دوچرخ نیز ها پارکینگ رسانی اطالعو بسته خدمت  یاب تموقعیی تجهیزات مربوطه همچون ها هبست

 بایستی با این بسته خدمت در ارتباط باشند. 
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 اعمال قانون موتورسوار 3-14
یکی از معضالت شهری تردد موتورسواران در معابر عابرین پیاده است که موجب کاهش ایمنی، بروز 

شود. سامانه مذکور با  میتصادفات با عابرین و مختل نمودن تردد عابرین در مسیرهای اختصاصی 

ندگی الزم جهت اعمال قانون به نوعی بازدار ربط یذشناسایی موتورسواران متخلف و معرفی آن به مراکز 

 نماید.  میرا فراهم 

 

شناسایی خودرو از طریق حسگرهای نصب شده زیرساختی  نکهیبه ا: با توجه معماری پیشنهادی

است.  ATMSشناسایی و ارسال اطالعات متخلف با  تیمسئولپذیرد،  میمربوط مانند دوربین انجام 

شود بسته خدمتی با عنوان  میکه اعمال قانون برای سرعت غیرمجاز است، پیشنهاد  ATMS19مشابه 

اعمال قانون تردد در معابر عابرین پیاده در حوزه مذکور در نظر گرفته شود. بدیهی است بسته تجهیزات 

 نیز بایستی به بسته تجهیزات اضافه گردد.  شناسایی موتورسوار

 

  عابر پیادهاعمال قانون خط  3-15
ی رفتار ترافیکی است که عالوه بر ها یکی از چالش عابر پیادهم رعایت حق تقدم در خطوط عد

نمایند، موجب کاهش اقبال عابرین نسبت به  میکه از این خطوط عبور  ای هکاهش ایمنی عابرین پیاد

با هدف شناسایی  عابر پیادهسامانه اعمال قانون خط  رو نیاشود. از  میرعایت عبور از این خطوط نیز 

از خطوط  عابر پیادهخودروهای متخلف و اعمال قانون ارائه شده است. در این سامانه در صورتی که 

مربوطه در حال گذر است، عدم توقف خودرو تخلف محسوب گردیده و مشخصات خودرو به مراجع 

 گردد.  میذیصالح ارسال 

 ATMSتواند در حوزه  میدمت جدید : این بسته خدمت به عنوان یک بسته خپیشنهاد معماری

باشد.  می ATMSقرار گیرد. بسته تجهیزات این بسته خدمت زیرساختی است و تحت مدیریت و نظارت 

 بایستی در این بسته خدمت اضافه گردند.  خودرو ییشناساو  عابر پیادهشناسایی بسته تجهیزات 
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 پذیر آسیببه کاربران  یامدادرسان 3-16
در خودروهای ی توکار ها هامدادرسانی خودکار در تصادفات خودروها در قالب سامانی ها هامروزه سامان

. ارتباط خودکار این سامانه با مرکز امدادرسانی و اعالم موقعیت خودرو موجب باشد میپیشرفته نصب 

ن سامانه برای تصادفات ای  هشود. در حالیک میافزایش سرعت امدادرسانی و کاهش تلفات تصادفات 

دهند وجود ندارد. سامانه  میاز تلفات انسانی تصادفات را تشکیل  ای هکه قسمت عمد پذیر آسیبکاربران 

مذکور با نصب بر روی ابزار همراه کاربر یا بر روی ویلچر، دوچرخه و موتورسیکلت، در صورت تشخیص 

 دهد.  میمناسب را انجام  رسانی اطالعیک حادثه 

 

اضافه  EMتواند به عنوان یک بسته خدمت جدید در حوزه  می: این بسته خدمت هاد معماریپیشن

تماس خودکار با مرکز و  پذیر آسیبشناسایی حادثه برای کاربر گردد. بدیهی است که بسته تجهیزات 
 نیز بایستی در این بسته خدمت اضافه گردند.  امداد

 

 و عابران  سواران دوچرخه یرهایمس شیسامانه پا 3-17
مختلف  لیبه دالیکی از مشکالت عابران پیاده در ترددهای شهری بسته بودن مسیر عابرین پیاده 

برای معابر  مسئله، تعمیرات زیرساخت و مانند آن است. همین یگرفتگ آب، وساز ساختهمچون 

به همان  پذیر آسیبکاربران  یبرا یعمومنیز صادق است. پایش مسیرهای اختصاصی یا  سواران دوچرخه

و مهم است. سامانه  مؤثرپایدار  ونقل حملاندازه که پایش مسیر برای خودروها اهمیت دارد در توسعه 

 مذکور به همین منظور ارائه شده است. 

 

ادغام گردد. بدیهی است بسته  MC12یا  MC11تواند در  میاین بسته خدمت پیشنهاد معماری: 

 بسته خدمت اضافه گردد.  نیبه ابایستی  پذیر آسیبای کاربران تجهیزات الزم جهت پایش مسیره
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 سواران دوچرخهو  نیسامانه شمارش خودکار عابر 3-18
شمارش خودروها جهت تخمین وضعیت  ای یعموم ونقل حملی ها هشمارش مسافرین در پایان

گیرد.  میترافیکی مورد استفاده قرار  مدت کوتاهو  بلندمدت یها یزیر برنامهترافیکی معابر به منظور 

 بلندمدت یزیر برنامهنیز با هدف  سواران دوچرخهسامانه شمارش خودکار در معابر اختصاصی عابرین و 

برای گذر از مقاطع خیابان، احداث زیرگذر و باال گذر و بررسی مراکز جذب و  راهنما چراغجهت تخصیص 

ی مجهز به چراغ برای بررسی حجم ها تواند در تقاطع میشود. همچنین این شمارش  میتقاضا پیشنهاد 

 عابرین پشت چراغ مورد استفاده قرار گیرد. 

 

که حسگرهای شمارشگر را مدیریت  ATMSتواند در  میاین بسته خدمت پیشنهاد معماری: 

بر اساس این  ی ترافیکیها هداد یآور جمعنماید اضافه گردد. بدیهی است تعریف بسته تجهیزات  می

 سامانه بایستی تغییر نماید. 

 

 پذیر آسیببه کاربر  چراغ یده تیاولوسامانه  3-19
ی راهنما ها پایدار، اولویت تردد در چراغ ونقل حملبا توجه به سیاست حمایت از  APTSدر حوزه 

بسته خدمت مربوطه جهت ارسال درخواست به مرکز  رو نیا ازباشد.  می  میعمو ونقل حمل لیوسابا 

نسبت به  پذیر آسیبگرفته شده است. بر همین اساس اولویت تردد با کاربران  نظر مدیریت ترافیک در

 خودروها باالتر است. لذا سامانه مذکور جهت ارسال درخواست به مرکز مدیریت ترافیک ارائه شده است. 

 

 شرفتهیسامانه په صورت یک بسته خدمت جدید در حوزه این سامانه بپیشنهاد معماری: 

 گردد که در بخش بعد به تفصیل به آن اشاره خواهد شد. میاضافه  محور انسان ونقل حمل

 

ی ها هدهد. بست میگانه پیشنهادی را در معماری مرجع نشان  19ی خدمت ها هبست 7جدول  

ی خدمت حوزه سامانه ها هنیز در جدول نشان داده شده است. در بخش آتی بست ها آنتجهیزات مرتبط با 

حوزه قبلی معماری مرجع  8که به عنوان یک حوزه جدید در کنار  محور انسان ونقل حملپیشرفته 

 کند.  میپیشنهاد شده است را به تفصیل بیان 

  



 
 پژوهشکده

 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 پذیر آسیبی خدمت پیشنهادی برای کاربران ها هبست 7 جدول

 بسته خدمت
 پیشنهاد معماری

 بسته تجهیزات اضافه شده بسته خدمت حوزه

 AVSS هشدار نقاط کور
ادغام در بسته خدمت 

AVSS12 
 

تقاطع یمنیا  
AVSS, 

AHTS 
ادغام در بسته خدمت 

AVSS12 

 پذیر آسیبارتباط با کاربر 

 تعیین موقعیت شخصی

ارسال کننده اطالعات مکانی 

 کاربر

عابر پیاده ییشناسا  AVSS  ادغام درAVSS8  عابر پیادهشناسایی 

 AHTS1بسته جدید با نام  AHTS هشدار ایمنی عابر

 تعیین موقعیت شخصی

 پذیر آسیبسامانه هشدار کاربر 

 

 

عابر پیادهخطوط  ییروشنا  ATMS  ادغام درATMS12  عابر پیادهشناسایی 

سوار دوچرخهافزایش دید عقب   AHTS  بسته جدید با نامAHTS2 
 سوار دوچرخهسامانه افزایش دید 

 

نایافراد ناب یمنیا هشدار  AHTS با نام  دیبسته جدAHTS3  نابیناهشدار ایمنی افراد 

یمنیکاله ااستفاده از  کنترل  AVSS  بسته جدید در حوزهAVSS 
 هوشمند یمنیکاله ا

 

و راهنما یاب موقعیت سامانه  AHTS با نام  دیبسته جدAHTS4 

 تعیین موقعیت شخصی

 راهنمای افراد ناتوان و کودک

ارسال کننده  اطالعات مکانی 

 کاربر

دوچرخه یابیریمس  ATIS  ادغام در بستهATIS4  

وهوا آب تیوضع رسانی اطالع  EM  ادغام در بستهEM3  

 توقفگاه رسانی اطالعو  تیریمد

 دوچرخ سوار
ATMS  ادغام درATMS17  

یدوچرخه اشتراک تیریمد  ATIS  ادغام درATIS8 

ارسال کننده اطالعات مکانی 

 دوچرخه

 

 

قانون موتورسوار اعمال  ATMS 
اضافه شدن بسته خدمت 

 ATMSبه 
 شناسایی موتورسوار

عابر پیادهقانون خط  اعمال  ATMS  عابر پیادهشناسایی اضافه شدن بسته خدمت 



 
 پژوهشکده

 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 تکنیک تهران( )پلی
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 بسته خدمت
 پیشنهاد معماری

 بسته تجهیزات اضافه شده بسته خدمت حوزه

 شناسایی خودرو ATMSبه 

 رسانی اطالعو  صیتشخ سامانه

 حادثه
EM 

اضافه شدن بسته خدمت 

 EMبه 

شناسایی حادثه برای کاربر 

 پذیر آسیب

 تماس خودکار با مرکز امداد

 یرهایمس شیپا سامانه

و عابران  سواران دوچرخه  
MC 

بسته خدمت  ادغام 

 MC12یا   MC11در
 

و  نیشمارش خودکار عابر سامانه

سواران دوچرخه  
ATMS 

اضافه شدن بسته خدمت 

 ATMSبه 
 

چراغ  به کاربر  یده تیاولو سامانه

پذیر آسیب  
AHTS با نام  دیبسته جدAHTS5 

 عابر پیادهشناسایی 

ارسال کننده اطالعات مکانی 

 کاربر

 

 



 

 

ونقل  حملحوزه  های خدماتی تعامالت در بسته: چهارمبخش 

 محور انسان

 

 

 محور انسان ونقل حملخدمت سامانه پیشرفته  یها هبست 4

بسته خدمت به طور اختصاصی در حوزه سامانه پیشرفته  5ارائه شد،  7جدول  آنچه در  بر اساس

بایستی تعریف گردند. مابقی بسته خدمت نیز یا به صورت بسته جدید یا با دیگر  محور انسان ونقل حمل

  .اند شده یادآوری 8جدول  در بسته خدمت  5گردند. این  میگانه ادغام  8ی ها هی خدمت حوزها هبست

 
 محور انسان ونقل حملی خدمات اختصاصی در حوزه ها هبست 8 جدول

 معادل انگلیسی عنوان بسته خدماتی
 AHTS01-Crossing Safety Warning عابرهشدار ایمنی 

 AHTS02-Improving bicycle visibility سوار دوچرخهکمک به پوشش دید عقب 

 AHTS03-Safety Warning For Blind Users هشدار ایمنی افراد نابینا

افراد ناتوان و ی و راهنمایی یاب موقعیت

 کودکان 

AHTS04-Disabled People and Children 

Positioning & Guidance 

پذیر آسیبچراغ به کاربر  یده تیاولو  AHTS05-Vulnerable user signal priority 

  

 ونقل حملی خدمت حوزه سامانه پیشرفته ها ههوشمند به بست ونقل حملی ها هنگاشت اهداف سامان

ی خدمت به تفصیل بیان ها هارائه داده شده است. در ادامه هر یک از بست  9جدول  در  محور انسان

 گردد.  می

  



 
 پژوهشکده

 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 تکنیک تهران( )پلی
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 محور انسان ونقل حملحوزه سامانه پیشرفته  های خدمات به بسته ITSنگاشت اهداف معماری  9 جدول

بسته 

 خدمات
ش بهره عنوان بسته خدمات

افزای
 

ی
صاد

ی اقت
ور

 

ی
ارتقاء ایمن

ت 
ارتقاء  امنی

 

بهبود تردد
 

ت و 
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ش م
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ها
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بهبود یکپارچگ

ل
شبکه حم

 
ل

ونق
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ی سی

ش کارای
افزای

ل
حم

 
ل

ونق
 

ت
ت از زیرساخ

بهبود حفاظ
 

ی 
ها

ل
حم

 
ل

ونق
 

 محور انسان ونقل حملحوزه خدمات 

AHTS01  عابرهشدار ایمنی * * * 
 

  
  

AHTS02 
ید عقب افزایش د

 سوار دوچرخه
* * * * *  

  

AHTS03 
هشدار ایمنی برای افراد 

 نابینا
* * * *    

 

AHTS04 
 ی و راهنمایییاب موقعیت

 افراد ناتوان و کودکان  
 *      

 

AHTS05 
چراغ به کاربر  یده تیاولو

  پذیر آسیب
* * 

 
*  * 
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 عابر یمنیهشدار ا 4-1
از عرض خیابان یا تقاطع در صورت وجود خطر تصادف  پذیر آسیباین بسته خدمت هنگام عبور کاربر 

و  خودروهادهد. این بسته خدمت با استفاده از بسته تجهیزات نصب شده بر روی  میهشدار الزم را به کاربر 

نماید. در صورتی که زمان  میعابر، فاصله و سرعت خودروهای مجاور را هنگام عبور از خیابان بررسی  ابی مکان

کند. این هشدار  میتا تصادف عابر و خودرو در محدوده خطرناک قرار گیرد، هشدار الزم را به کاربر ارسال 

هندزفری، لرزش با الگویی  ی مختلف مانند هشدار صوتی در صورت استفاده کاربر ازها تواند به شکل می

 .نشان داده شده است 7تصویر  مشخص یا صداهای بلند صورت پذیرد. نمودار گرافیکی هشدار ایمنی عابر در 

 
 

 ر نمودار گرافیکی بسته خدمات هشدار ایمنی عاب .7 تصویر

 

مربوط به هر بسته خدماتی، توصیف گرافیکی روابط میان  هازیرسامانههدف از ارائه نمودار گرافیکی 

ها که با رنگ زرد نشان داده  شوند با پایانه ونقل هوشمند که با رنگ بنفش نشان داده می های حمل زیرسیستم

 مراکز کارکنانراننده،  شامل انواع انسانی مانندها تعیین کننده مرز معماری هستند و  باشد. پایانه شوند، می می

های همتا  زیرسیستم، موانع بالقوه و یا سایر ترافیک، محیطی مانند رسانه، بروزرساننده نقشهمانند   میسیست و

های داده نیز مشخص  نوع جریان معموالًبین اجزای مختلف،  یها کانیپباشند. روی  می در مناطق مجاور

نشان داده شده است .  این بسته خدمت  10جدول  ی معماری در این بسته خدمت در ها جریانشود.  می



 
 پژوهشکده

 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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مانند خودرو به عنوان یک پایانه در این بسته  ها هبا زیرسامانه انسان در ارتباط است و دیگر سامان صرفاً

 دهد.  میی تجهیزات مورد نیاز برای بسته خدمت مذکور را نشان ها هبست 11جدول  گردند. خدمت لحاظ می

 

 عابر یمنیهشدار اهای معماری  جریان 10 جدول

 مقصد جریان معماری مبدأ

 واسط انسانی تیموقع نییتع یمنبع داده مکان

 واسط انسانی نقشه یبهنگام ساز فراهم کننده نقشه بهنگام

 واسط انسانی وخودر یمنیا یها هداد مجاور یخودروها

 واسط انسانی کاربر یورود انسان

 انسان کاربر یبهنگام ساز واسط انسانی
 

 عابر یمنیهشدار اهای تجهیزات مرتبط در  ها و بسته زیرسیستم  11 جدول

 بسته تجهیزات زیرسیستم

 واسط انسانی

 یشخص تیموقع نییتع

 پذیر آسیبهشدار کاربر 

 خودروها یکننده اطالعات مکان افتیدر

 
  



 
 پژوهشکده

 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 سوار دوچرخهافزایش دید عقب  4-2
نصب  سوار دوچرخهکند، در عقب  میبخشی از بسته تجهیزات این بسته خدمت که به صورت منفرد عمل 

گردیده و در صورتی که خودرویی در فاصله خطر از پشت یا کنار دوچرخه قرار داشته باشد قبل از رسیدن 

آن نیز در بسته خدمت نماید. همچنین تغییر مسیر دوچرخه یا گرفتن ترمز  می رسانی اطالعخودرو به کاربر 

 گیرد تا در صورت وجود خطر هشدار الزم داده شود.  میمورد بررسی قرار 

هشدار صوتی در  لهیوس بهتواند در نمایشگر نصب شده بر جلوی دوچرخه اعالم گردد یا  میهشدار 

 سوار دوچرخهدوچرخه اعالم گردد. همچنین وضعیت پشت  ها هیا لرزش در دستگیر سوار دوچرخههندزفری 

 سوار دوچرخهافزایش دید عقب نمودار گرافیکی نشان داده شود.   سوار دوچرخهتواند به صورت دائم برای  می

 .نشان داده شده است 1تصویر  در 

نشان داده شده است.  این بسته خدمت  12جدول  ی معماری در این بسته خدمت در ها همچنین جریان

ت مورد نیاز برای بسته خدمت مذکور را ی تجهیزاها هبست 13جدول  با زیرسامانه انسان در ارتباط است.  صرفاً

 دهد.  مینشان 

محیط جاده  مشخصات جاده

انسان 
بهنگام سازی

ورودی کاربر

واسط انسانی

 

سامانه افزایش 
دید دوچرخه سوار 

 

 نمودار گرافیکی بسته خدمات هشدار ایمنی عابر  .1 تصویر

 

 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاهای معماری ا جریان 12 جدول

 مقصد جریان معماری مبدأ

 واسط انسانی مشخصات جاده  محیط جاده 

 انسانیواسط  کاربر یورود انسان

 انسان کاربر یبهنگام ساز واسط انسانی
 

 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاهای تجهیزات مرتبط در ا ها و بسته زیرسیستم 13 جدول

 بسته تجهیزات زیرسیستم

  سوار دوچرخهسامانه افزایش دید  واسط انسانی
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 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 هشدار ایمنی افراد نابینا  4-3
نماید. بسته تجهیزات این بسته  میاین بسته خدمت امکان عبور امن افراد نابینا از عرض خیابان را فراهم 

تواند بر روی ابزار همراه نابینا مانند عصای آن یا تلفن همراه یا کاله هوشمند قرار گیرد. وظیفه  میخدمت 

منی و همچنین تشخیص خط عابر پیاده ای  هبسته تجهیزات پردازش تصاویر عرض خیابان جهت بررسی فاصل

تواند  میبرای عابر نابینا است. راهنمایی و هشدار الزم توسط سامانه به کاربر از طریق لرزش یا پیام صوتی 

 . نشان داده شده است 2تصویر   در  نایافراد ناب یمنیهشدار انمودار گرافیکی منتقل گردد. 

محیط جاده  مشخصات جاده

نابینا  
ورودی کاربر

بهنگام سازی

واسط انسانی

 

هشدار ایمنی افراد 
ینا  ناب

 
 

 نمودار گرافیکی بسته خدمت هشدار ایمنی افراد نابینا .2 تصویر

 

نشان داده شده است.  این بسته خدمت  14جدول  ی معماری در این بسته خدمت در ها همچنین جریان

برای بسته خدمت  ازین موردهیزات ی تجها هنیز بست 15جدول  با زیرسامانه انسان در ارتباط است.  صرفاً

 دهد.  میمذکور را نشان 

 نایافراد ناب یمنیهشدار اهای معماری  جریان 14 جدول

 مقصد جریان معماری مبدأ

 واسط انسانی مشخصات جاده  محیط جاده 

 واسط انسانی کاربر یورود نابینا

 نابینا کاربر یبهنگام ساز واسط انسانی
 
 

 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاتجهیزات مرتبط در اهای  ها و بسته زیرسیستم 15 جدول

 بسته تجهیزات زیرسیستم

 نایافراد ناب یمنیهشدار ا واسط انسانی
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 های هوشمند ونقل و سیستم حمل

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 و راهنمای افراد ناتوان و کودکان  یاب موقعیت 4-4
مانند افراد سالمند، کودکان و افراد ناتوان ذهنی مانند  یریپذ بیآساین بسته خدماتی برای کاربران 

کسانی که آلزایمر یا فراموشی دارند در نظر گرفته شده است که توانایی پیدا کردن مسیر خود را ندارند. با 

را جهت رسیدن به مقصد راهنمایی  ها یا آن توان موقعیت این افراد را شناسایی کرد میاستفاده از این سیستم 

 .دنمو

تواند موقعیت این افراد را به یک  میباشد  مین افراد ای  ههای دیجیتالی که همرا سیستم با استفاده از فرستنده

نمودار سیستم مرکزی مخابره کند و یا از طریق اطالعات مرکز فرد را به مقصد یا ناحیه امن راهنمایی نماید.

 . نشان داده شده است 3تصویر   در افراد ناتوان و کودکان یو راهنما ابی تیموقعگرافیکی 

منبع داده مکانی  تعیین موقعیت 

دیگر انسان

بهنگام سازی 

ورودی کاربر 

واسط انسانی

 

تعیین موقعیت 
شخصی  

راهنمای افراد 
ناتوان و کودک   

ارسال کننده 
اطالعات مکانی   

انسان

اطالع رسانی موقعیت

 

 و راهنمای افراد ناتوان و کودکان یاب موقعیتنمودار گرافیکی بسته خدمت  .3 تصویر

 

بسته  نیعالوه انشان داده شده است. به  16ل جدو ی معماری در این بسته خدمت در ها همچنین جریان

ی تجهیزات مورد نیاز برای بسته خدمت ها هبست 17جدول  با زیرسامانه انسان در ارتباط است.  صرفاًخدمت 

 دهد.  میمذکور را نشان 
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 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاهای معماری ا جریان  16 جدول

 مقصد جریان معماری مبدأ

 واسط انسانی تعیین موقعیت  منبع داده مکانی

 واسط انسانی کاربر یورود انسان

 انسان کاربر یبهنگام ساز واسط انسانی

 ها دیگر انسان موقعیت رسانی اطالع واسط انسانی
 

 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاهای تجهیزات مرتبط در ا ها و بسته زیرسیستم 17 جدول

 بسته تجهیزات زیرسیستم

 واسط انسانی

 تعیین موقعیت شخصی

 راهنمای افراد ناتوان و کودک 

 ارسال کننده اطالعات مکانی 
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 پذیر آسیببه کاربر  چراغ یده تیاولو 4-5
آمده توسط شمارش گرهای عابرین پیاده یا درخواست مستقیم عابرین  به دستبا توجه به اطالعات 

گردد.  میبه مرکز کنترل چراغ راهنمایی ارسال  سوار دوچرخهدرخواست الویت دهی چراغ برای عبور عابر یا 

نسبت به تخصیص یا عدم تخصیص د رکه در حوزه مدیریت ترافیک قرار دا راهنما چراغبسته خدمت مدیریت 

نشان داده  4تصویر   در ریپذبیچراغ  به کاربر آس یده تیاولونمودار گرافیکی نماید.  میاولویت تصمیم گیری 

 . شده است

انسان

ربر
کا

ی 
ود

ور

واسط انسانی

 
درخواست اولویت 

مدیریت ترافیک

 

کنترل چراغ 
راهنما 

جاده 

 
اولویت چراغ جاده 

دستور کنترل چراغ

درخواست حق تقدم

وضعیت چراغ 

درخواست اولویت چراغ 

شمارشگر عابر
ت 

اس
خو

در
غ 

چرا
ت 

وی
اول

 

 پذیر آسیبچراغ  به کاربر  یده تیاولو نمودار گرافیکی بسته خدمت  .4 تصویر

 

نشان داده شده است .  این بسته  19جدول  ی معماری در این بسته خدمت در ها همچنین جریان

زات مورد نیاز برای بسته خدمت ی تجهیها هبست 20جدول  با زیرسامانه انسان در ارتباط است.  صرفاًخدمت 

  دهد.  میمذکور را نشان 
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 نایافراد ناب یمنیهشدار اهای معماری  جریان 18 جدول

 مقصد جریان معماری مبدأ

 واسط انسانی ورودی کاربر انسان 

 جاده  درخواست اولویت چراغ واسط انسانی 

 جاده  درخواست اولویت چراغ  شمارش گر عابر

 مدیریت ترافیک درخواست حق تقدم  جاده 

 مدیریت ترافیک وضعیت چراغ  جاده 

 جاده  دستور کنترل چراغ مدیریت ترافیک
 

 سوار دوچرخهعقب  دید شیفزاهای تجهیزات مرتبط در ا ها و بسته زیرسیستم 19 جدول

 بسته تجهیزات زیرسیستم

 درخواست اولویت چراغ  واسط انسانی

 

  



 

 

 

 

 

 

ونقل  هوشمند حمل های سیستم بندی جمع: پنجمبخش 

 محور انسان

 

 
دهد. طبق گزارش  میدرصد باالیی از تصادفات منجر به فوت در برخورد خودرو با عابرین پیاده رخ 

تصادفات ترافیکی مربوط به عابرین پیاده در کشور  ریوم مرگدرصد  2010سازمان بهداشت جهانی سال 

 12و  21.8، 15.7،  28.6به ترتیب برابر با  متحده ایاالتایران، کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، انگلستان و 

تعداد عابرین پیاده فوت شده و مجروح  متحده ایاالتدر  2014همچنین در سال  .]1[درصد بوده است

 .]2[ستنفر بوده ا 76000شده 

مجروح در سال  430هزار و  14کشته و 5000در خصوص موتورسواران نیز این آمار برای یک سال 

درصد تلفات  70بیش از  پذیر آسیباست. که بر این اساس مجموع تصادفات منجر به مرگ کاربران 

 دوچندانرا  پذیر آسیبدسته از کاربران  نیبه ااهمیت پرداختن  مسئلهشود. این  میرا شامل  ای هجاد

، در کنار سند ایمنی خودرو که بر  هوشمند ونقل حمل یها سامانه. بر این اساس در سند ملی کند می

نیز گنجانده شده است. هدف این  محور انسان ونقل حملبه سزایی دارد، سند  ریتأثروی ایمنی مسافر 

 مؤثر( در کنار بهبود سایر عوامل پذیر آسیبسند ارتقای ایمنی برای انسان )شامل انسان معمولی و انسان 

 سازوکارهایبوده است. الزم به ذکر است که برای انسان معمولی ایجاد  محور انسان ونقل حملدر 

توان خدمات  میتواند سبب ارتقای ایمنی شده و از طریق امکانات تلفن همراه هوشمند  هشداردهنده می

 تیار وی گذاشت.در اخ ونقل حملای جهت بهبود کیفیت  بسیار گسترده

 تاًینهاو  سواران دوچرخهاعم از نابینایان، ناشنوایان، معلولین حرکتی،  پذیر آسیببه عالوه برای انسان 

ایمنی خودرو روی  یها سامانهنیز باید تدابیر ویژه اندیشید. بخشی از این راهبردها مشابه با  موتورسواران

است. با این حال به دلیل مانورهای بسیار پیچیده موتورسیکلت  یساز ادهیپموتورسیکلت و دوچرخه قابل 

 درستی در این بخش وجود نخواهد داشت. صد درصدو دوچرخه جواب 

گانه معماری  8ی ها هی خدماتی حوزها هتغییر در بست 19در این راستا تالش شده است که با اعمال 

 21جدول  انی نمود. این تغییرات در پشتیب محور انسان ونقل حملمرجع، از اهداف مورد نظر در 

در یک بسته، در  مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر. بر اساس این جدول، تغییرات در حوزه اند شده ارائه

ایمنی ، در در دو بسته اطالعات سفربسته، در  5در  ترافیکمدیریت در در دو بسته،  مدیریت اضطرار

نیز بایستی به معماری  پذیر آسیببسته اختصاصی انسان  5 تاًینهاشود و  میبسته اعمال  4در  خودرو

 هوشمند اضافه گردد. ونقل حمل یها سامانه
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 محور انسان ونقل حملهوشمند به منظور پشتیبانی از  ونقل حمل یها سامانهدر معماری  یساز ادهیپتغییرات مورد نیاز برای  20 جدول

 ریتأثحوزه معماری تحت  محور انسانبسته خدماتی  شماره تغییر 

و   سواران دوچرخهسامانه پایش مسیرهای  1

 عابران

مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر 

(MC) 

 (EMمدیریت اضطرار ) وهوا آبوضعیت  رسانی اطالع 2

 حادثه رسانی اطالعسامانه تشخیص و  3

 (ATMSمدیریت ترافیک ) عابر پیادهروشنایی خطوط  4

 دوچرخ سوار توقفگاه رسانی اطالعمدیریت و  5

 اعمال قانون موتورسوار 6

 عابر پیادهاعمال قانون خط  7

سامانه شمارش خودکار عابرین و  8

 سواران دوچرخه

 (ATISاطالعات سفر ) مسیریابی دوچرخه 9

 مدیریت دوچرخه اشتراکی 10

 (AVSSایمنی خودرو ) هشدار نقاط کور 11

 عابر پیادهشناسایی  12

 یمنیکاله اکنترل استفاده از  13

( و AVSSمشترک ایمنی خودرو ) ایمنی تقاطع 14

 (AHTS) محور انسان ونقل حمل

 محور انسان ونقل حملاختصاصی  ایمنی عابرهشدار  15

(AHTS) 16  سوار دوچرخهافزایش دید عقب 

 هشدار ایمنی افراد نابینا 17

 و راهنما یاب موقعیتسامانه  18

 پذیر آسیبچراغ  به کاربر  یده تیاولوسامانه  19
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