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نقش فنآوری شبکه نقلیه موردی در کاهش حوادث رانندگی
هادی نوبری
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چكيده
امروزه بهرهگیری از فنآوریهای اطالعاتی -ارتباطی در تمامی عرصههای جوامع بشری روندی رو به رشد و توسععه را
طی مینماید .حوزههای مختلف هر یک باتوجه بعه زیرسعا تهعای ایجادشعده از ميایعای ایعن نعوف فعنآوریهعا اسعتااده
مینمایند .آمار باالی حوادث رانندگی به همراه سهم قابل توجه بیمههای وسایلنقلیعه در صعنعت بیمعهر رعرورت نیعاز بعه
تحقیقر بررسی و استااده از فنآوریهای جدید را مشخص میسازد .استااده از فنآوری اطالعات و شبکهر ابياری واقععی و
علمی در جهت کمک به کاهش حوادث رانندگی است .شبکه بیسیم معوردی بعین وسعایلنقلیعه یعا شعبکه نقلیعه معوردیر
شبکهای است که در آن وسایلنقلیه با استااده از فنآوری بیسیم میتوانند بهطور ودکار شبکهای موقت و موردی را ایجاد
نمایند .در این شبکهر اطالعات و دادههای مختلف میتواند بین وسایلنقلیه یا وسایلنقلیعه بعا تجهیعيات کنارجعادهای تبعاد
میگردد .پیامهای تباد شده میتوانند شامل اطالعات ترافیکیر حوادث روی داده در مسیرر اطالعات آبوهوایی و هعر نعوف
اطالعات تعریفشده دیگری باشد .این پژوهش یک مطالعه کاربردی بر روی شبکه نقلیه موردی اسعت کعه نقعش فعنآوری
اطالعات را در کاهش ریسک حوادث رانندگی تبیین میسازد .این مقاله عالوهبر سعی در معرفی ابععاد و سعا تار فعنآوری
شبکه های نقلیه موردیر نتایج مؤثر و علمی بهدستآمده از شبیهسازی در محیط  ONEرا با پروتکلهای مختلعف در جهعت
حصو به کاهش حوادث رانندگی ارائه میدهد.
واژگانكليدي :حوادث رانندگیر شبکههای نقلیه موردیر نقش فنآوری اطالعاتر شبیهسازیر صنعت بیمه

hadinobari@yahoo.com

 .1کارشناسی ارشد نرمافيارر معاون شرکت بیمه نوینر شعبه تبریي
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 -1مقدمه
بهدنبا ورود فنآوریهای مختلف به جوامعر شرایط زندگی نیي تغییر مینماید .معموالً فنآوریهای جدید تالش دارند
رفاه و آسایش بیشتری را عرره نمایند .حوادث رانندگی یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان میباشد.
کارشناسان عوامل کلی حوادث رانندگی را به سه بخش انسانر وسیلهنقلیَه و مسیر تقسیم می کنند .وقوف ساالنه بیش از
هشتصد هيار حادثه رانندگی در ایرانر کشورمان را به رتبه باالی آمار حوادث و تلاات انسانی و مالی درکل جهان تبدیل
نموده است .جدو 1ر آمار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی از سا  1811تا  1831را نمایش میدهد [ .]8این آمار
عمق فاجعهای را حکایت دارد که در واژهها نمی گنجد و گویای ررورت و اهمیت رسیدگی به ورع موجود است .هرچند
برابر این اطالعات درسا های ا یر درصدی از تعداد متوفیان کاهش یافته ولی به تعداد مصدومین حوادث افيوده شده
است .کارشناسان معتقدند تغییر قانون بیمهشخص ثالث و تعریف از مصدومین نیي در افيایش مصدومین موثر بوده است و
تعداد مصدومیتهای شدید بیشتر گردیده است( .عنایتر  )1831به هرصورتر عالوهبر بار مالی سنگین این حوادثر
میتوان گات اثرات آسیبهای اجتماعی آنها غیر قابل جبران میباشد .برابر آمار ارائه شدهر درصد قابل توجهی از تولید
نا الص ملی صرف هيینه جبرانر ناشی از حوادث رانندگی می شود که قسمت عمدهای از آن توسط شرکتهای بیمهگر
تامین میگردد .مسلماً کاهش قابل توجه حوادث رانندگی منجر به کاهش ریسک و حقبیمه بیمهنامههای وسایلنقلیَه واهد
گردید و به آرامش انوادهها و جامعه کمک واهد نمود .عالوهبر سارت مستقیمر هيینهها و تبعات حوادث رانندگی نیي
قابل اعتنا است .راه بندانر انسداد مسیرر افيایش مصرف سو تر اتالف زمان افراد در مسیرر آلودگی صوتی و مسایلی دیگر
نتیجه یک حادثه رانندگی است.
جدول ( -)1آمار متوفيان و مصدومين حوادث رانندگی از  1811لغایت 1831
ردیف

سال بررسی

تعداد فوت شده

تعداد مصدومين

1

1811

322ر77

123ر731

2

1813

723ر78

221ر817

8

1831

111ر71

712ر732

4

1831

113ر13

117ر811

1

1837

332ر12

213ر811

6

1838

127ر11

211ر812

7

1832

112ر11

112ر818

1

1831

387ر11

121ر888

217ر117

721ر231ر7

جمع کل

حرکتر تراکمر شکل هندسی مسیر و سرعت وسایلنقلیَه عواملی هستند که هر لحظه توپولوژی متااوتی را در مسیر
ایجاد مینمایند .کنشها و واکنشهای رانندگان در هدایت وسیلهنقلیَهر مسیر و وسیله نقلیَه از عوامل د یل در بروز حوادث
میباشند .در حالت ایستاییر فارغ از نحوه قرارگیری وسایلنقلیَه موجود در مسیرر شاید هیچ حادثهای محتمل نباشد .در
بعضی حاالت واکنشها از طرف رانندگان به رفتارها و حرکتهای وسایلنقلیَه دیگر که در همسایگی استر موجب بروز
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حوادث است .مسلماً بینظمی توپولوژیکر احتما وقوف حوادث رانندگی را افيایش میدهد .میتوان گات هر نوف بینظمی
در چارچوب قانون قابل تعریف نیست .نظم فرهنگی است که ریشه در عوامل بسیار دارد.
شبکههای بیسیم از فنآوریهایی است که پژوهشر رشدر توسعه و استااده از آن در دهههای ا یر افيایش یافته و
شاهد ناوذ آن در حوزههای مختلف زندگی بشری هستیم .این فنآوری از علوم مهندسی و پایه با پیچیدگی باال بهره میبرد.
فارغ از احتما تاثیرات منای این نوف فنآوری در سالمتی انسانهار جوامع مختلف باتوجه به زیرسا تهای متعدد
ایجادشدهر از ميایای چنین شبکههایی استااده مینمایند .بخش دوم مقاله به شبکههای رایانهای ا تصاص یافته است و در
بخش سومر شبکههای نقلیَه موردیر صوصیات و کاربردهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .نحوه انتشار و
انتقا اطالعات در شبکههای نقلیَهموردی در بخش چهارم و در بخش پنجم به پروتکلهای مسیریابی و انتقا پیام می-
پردازیم .حدود مسئله و فرریات آن و هدف از شبیهسازی در بخش شش ارایه گردیده و در بخش آ ر نتایج حاصل از
شبیهسازی مورد تحلیل میباشد.

 -2شبكههاي رایانهاي
شبکههای رایانهای ابياری هستند که از دیدگاه اجتماعی یک پدیده فرهنگی و از دید مهندسی یک تخصص و علم به
شمار میروند .گردآوریر سازماندهی و فرآوری داده ها و نشر آن هدف اصلی فناوری اطالعات است .وارح است در این
عصرر موثرترین ابيار برای رسیدن به این اهداف شبکههای رایانهای است .تحقیقات در مورد شبکههای بیسیم به دلیل
کاربردهای روزافيونی که دارد و همچنین بهدلیل نیاز به سرویسهایی که این نوف شبکهها ارائه میدهندر رشد چشمگیری
داشته و این شبکهها به سرعت در حا توسعه هستند .سرویسهای ارائه شده در این نوف شبکهها نیي مرتباً بیشتر و بهتر
میشود .از نمونه کاربردهای این نوف شبکهها میتوان به شبکههای سلولی که براساس شبکههای سیّار موردی میباشند
اشاره نمود .شبکههای سلولی در مخابرات مورد استااده دارد و درآن گرههای متحرک و ایستگاههای ثابتی موجودند.
از نقطه نظر معماریر شبکهها به دو دسته با زیرسا ت و بدون زیرسا ت تقسیم میشوند .معماری این نوف شبکهها در
شکل 1ترسیم شده است .همانطور که مالحظه میشود شبکههای با زیرسا ت مبتنیبر دروازههای ثابت هستند که بهعنوان
ایستگاه پایه برای برقراری ارتباط عمل مینمایند .این ایستگاهها معموالً با سیم کشی به یکدیگر دسترسی دارند و گرههای
شبکه را که بصورت سیّار درحا حرکت هستند به هم ارتباط میدهند.

شكل ( -)1شبكه با زیرساخت و بدون زیر ساخت
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یک ایستگاه ثابت مسئولیت برقراری ارتباط با گرههای سیّار دا ل آن سلو است .بهعبارتدیگر یک آنتن مسئو ارتباط
با میيبانهای آن سلو

اص میباشد .نصب و راهاندازی شبکههای بدون زیرسا ت بهدلیل عدم نیاز به زیرسا ت نسبت

به نصب و راهاندازی شبکههای با زیرسا ت بسیار با صرفهتر و سریعتر است .در شبکههای بدون زیرسا ت مسیریابهای
معین و ثابتی وجود ندارد.
در این نوف شبکهها همه گرهها قابلیت حرکت داشته و همچنین بهعنوان مسیریاب 1عمل میکنند .به تعدادی از
مشخصات عمده این نوف شبکهها در زیر اشاره میشود:


محیطهای بیسیم سرشار از نویي محیطیر تدا ل و تضعیف میباشند.



پهنای باند کانا های ارتباطی بیسیم در برابر پهنای باند کانا های ارتباطی سیمی ناچیي هستند .بنابراین هر گره

بهعنوان یک مسیریاب نیي عمل می نماید.


گرهها بصورت پویا در حا حرکت در این شبکهها میباشند .بنابراین توپولوژی این شبکه به علت حرکت گرهها

نیي بصورت پویا میباشد.


شبکه قابلیت ود سازماندهی دارد و هیچ کنتر مرکيی ثابتی برای پشتیبانی پیکربندی شبکه و یا بازپیکربندی آن

وجود ندارد به معنی دیگر کنتر شبکه بین گرههای بیسیم توزیع شده است.


به علت سیّار بودن گرههار همبندی شبکه دائماً درحا تغییر میباشد.



در هر لحظه گرههایی به شبکه میتوانند ارافه یا از آن حذف شوند یا ود را به حالت اموش درآورند.



به دلیل وجود گرههای سیّارر امکان کشف مسیر برای ارسا اطالعات تنها با وجود قراردادهای مسیریابی ویژه این

نوف از شبکهها امکانپذیر است .این نوف شبکهها از نوف سیستمهای چند پرشی محسوب میشوندر بدین معنی که برای
ارسا یک بسته اطالعاتی نیاز به مشارکت گرهها و دست به دست کردن آن بسته است.
شبکه محلی بیسیم عموماً از کامپیوترهای سیَار تشکیل شده است که از طریق سیگنا های رادیوییر داده مخابره
میکنند .از ویژگی های مهم این نوف شبکه این است که هیچگونه توپولوژی اصی بر آن حاکم نیست و موقعیت ایستگاهها
در ال زمان تغییر مییابد .با توجه به آنکه برد هریک از ایستگاهها ثابت و محدود است فلذا بر ی از ایستگاهها در برد
یکدیگر قرار دارند و همدیگر را میشنوند و به اصطالح دیگر در همسایگی هم قرار میگیرند .درحالیکه بر ی دیگر قادر
به مبادله مستقیم داده با یکدیگر نیستند.

 -8شبكههاي نقليَه موردي
شبکه بیسیم موردی بین وسایلنقلیَه یا شبکه نقلیَه موردیر شبکهای است که در آن وسایلنقلیَه با استااده از فنآوری
بیسیم میتوانند بطور ودکار شبکه ای موقت و موردی را ایجاد نمایند .در این شبکهر اطالعات و دادههای مختلف؛ در
قالب پیام؛ میتواند بین وسایلنقلیَه یا وسایلنقلیَه با تجهیيات کنارجادهای تباد گردد .در این نوف شبکهر هر وسیلهنقلیَه هم
بهعنوان رابط دادهای؛ مسیریاب؛ و هم بهعنوان یک ایستگاه داده باعنوان گره شبکه استااده میشود .همبندی شبکه دائماً
درحا تغییر است .علت این تغییرر سیار بودن گرهها یا همان وسایلنقلیَه میباشد .عالوهبراین در هر لحظه امکان افيوده

1. Router
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شدن یک گره به شبکه یا اموش شدن آن وجود دارد .در این نوف شبکهر مسیرها در سناریوی شهری همان یابانها و در
ارج از شهر جادهها میباشند .در سناریوی شهری جهت یابانها مسیر حرکت گرهها را مشخص مینمایند.
کاربردهای زیادی برای شبکهنقلیَه موردی تعریف گردیده است .ایجاد امنیت برای سرنشینان وسایلنقلیَهر کاهش حوادث
رانندگیر کمک و رسیدگی سریع به حادثه دیدگانر توزیع ترافیکر کاربردهای آماری و امکانات رفاهی و تاریحی از جمله
کاربردهای هدفگذاری شده است .از نگاه دیگر این به معنی کاهش حوادث رانندگی و ریسک بیمهای مربوطه میباشد.
بهعنوان مثا وسایلنقلیَه می توانند مسیر انحرافی یا ترافیک بوجود آمده از حوادث رانندگی را به وسایلنقلیَه همجوار یا
ایستگاه پلیس یا مراکي دیگر اطالف دهند تا موجبات افيایش امنیت سرنشینان و نیي کمک به حادثهدیدگان و جلوگیری از
ترافیک و راهبندان گردند .مثالی دیگر برای کاربرد این نوف شبکهها این است که برای ارتقای رفاه سرنشینان وسایل نقلیَه
میتوانند توانایی ارتباط با اینترنت و دیگر شبکه ها را داشته باشند تا از ا بارر ورعیت ترافیک و گيارشات هواشناسی مطلع
گردند .همچنین شبکههای نقلیَه موردی امکانات سرگرمی از قبیل بازیها و اشتراک فایل به وسیله اینترنت را برای وسایل
نقلیَه بر ط فراهم میسازند .در نتیجه طراحان و سازندگان وسایل نقلیَه فعالیتهای گستردهای را در مورد چگونگی به
کارگیری شبکههای سیّارموردی در تولیداتشان آغاز کردهاند .لذا اطالعات و دادههای مورد تباد میتواند شامل ورعیت
آب و هواییر اعالم حوادث رانندگیر ورعیت ترافیکیر امکانات جادهایر دسترسی به اینترنتر سرگرمی و هر داده یا
اطالعات دیگری باشد.
دراین شبکه گرهها بهصورت متحرک و ودسازمانده هستند و الگوی حرکتی گرههای موجود در این شبکه کنتر شده
نمیباشد .شبکههای نقلیَه موردی یکی از برجستهترین فنآوریهایی است که برای بهبود کارایی و اطمینان سیستمهای
حملونقل امروزی مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد .اصوالً این فنآوری در دو سطح توصیف میگردد :از دید کالن و از
دید رد [ .]11وقتی به جنبه کالن نگاه میکنیم نه تنها به توپولوژی جادهها نظر داریم بلکه به مسیرهای حرکت وسایل
نقلیَه ر توان افيایش مسیرها یا حتی به عوامل مهم فرعی دیگر نیي که همگی در الگوی حرکتی وسایل نقلیَه در توپولوژی
جادهها تاثیر دارد توجه مینماییم .جنبه رد نیي به مسایلی نظیر عوامل انسانی در دا ل وسایلنقلیَهر عوامل تاثیرگذار
وسایلنقلیَه دیگرر تغییر مسیرر مدیریت تقاطعها و مواردی از این قبیل توجه می نماید .عمده هدف از فعالیتها و تحقیقات
انجام شده در این فنآوری در مسئله حملونقلر ارتقای امنیت جادهایر افيایش کارایی و کیایت حملونقل و همچنین
کاهش اثرات حملونقل بر محیط میباشد .بهعنوان مثا کاهش تعداد تصادفات به نوبه ود میتواند میيان تراکم ترافیکی
ناشی از حوادث جادهای را کاهش دهد .کاهش تراکم و ترافیک وسایلنقلیَه نیي میتواند به کاهش اثرات محیطی ناشی از
حملونقل کمک نماید [.]11
در یک شبکه نقلیَهموردی عالوه براینکه هر گره میتواند مبدا یا مقصد پیام باشد همچنین میتواند حامل پیام و بهعنوان
ابياری برای انتقا پیام استااده گردد .البته در طرحهای مختلف عالوهبر وسیله نقلیَهر اشیا و موجودات متحرک نیي بهعنوان
ابياری جهت انتقا اطالعات از حسگرها یا گرهای در شبکه به مقصدی دیگر از شبکه مطرح گردیدهاند .در شبکههای نقلیَه
موردی سه نوف ارتباط تعریف گردیده است [.]11
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ارتباط بین وسایل نقلیَه 1یا V2V



ارتباط یک وسیله نقلیَه با تجهیيات کنار جادهای ثابت یا APها و بالعکس 7که عبارت است از V2I



ارتباط بین تجهیيات کنار جادهای و APها با همدیگر

زمانی وسایل نقلیَه میتوانند بصورت مستقیم داده ها را دریافت یا ارسا کنند که در حوزه ارتباطی نقاط دسترسی یا
وسیله نقلیَه دیگر قرار گیرند .محدودیت برد ارسا (بین 111تا  811متر)ر باعث گردیده تا روشهای مسیریابی مختلای
برای انتقا پیام ارائه گردد .در شبکه هایی که اتصا انتها به انتها وجود نداشته باشد یا به اصطالح دیگر مسیرها بصورت
لوت باشند حمل پیام یا همان مسیریابی تحملپذیر نسبت به تا یر تعریف میگردد [ .]11برای شبکههای نقلیَه موردی
دارای ارتباط انتها به انتها و یا تحمل پذیر نسبت به تأ یر کاربردهای بسیار زیادی تعریف شده است و شاید عمده آنها
کمک به مدیریت شهری باشد .یکی دیگر از صوصیات کلی شبکههای نقلیَه موردی توانایی ترکیب آنها با دیگر شبکهها
در سناریوی شهری و غیر شهری است .این اطالعات در قالب تقارای در واستی ارائه میشود .بهدلیل محدودیت برد
ارسا ر زمانی وسایلنقلیَه میتوانند بهصورت مستقیم دادهها را دریافت یا ارسا کنند که در حوزه ارتباطی نقاط دسترسی یا
وسیلهنقلیَه دیگر قرار گیرند.
نوف و صوصیات ویژه شبکههای نقلیَه موردی باال ص توپولوژی پویای آن باعث گردیده است مباحث و روشهای
مختلای در مسئله مسیریابی انتقا اطالعات برای این شبکهها طرح و پیشنهاد گردد .در مدیریت شهری تجهیيات مختلای با
رویکرد استاادههای مختلف در نقاط مختلف شهر نصب میگردند .در شبکههای نقلیَه موردی اگر از الگوی مبتنی بر
ایستگاههای ثابت استاادهگردد هيینه نصبر پیادهسازی و نگهداری این تجهیيات بسیار زیاد است .مطالعات محل نصبر
نحوه قرارگرفتن این نقاط دسترسی یا ایستگاه های ثابتر تعداد و نحوه ارتباط میان آنها در سناریوهای مختلف شهری یا
جادهای ود از مشکالت پیادهسازی الگوی مبتنی بر ایستگاههای ثابت برای شبکههای نقلیَه موردی است .این موروف
هنگامی عمق پیدا می کند که برای مسیریابی بخواهیم به اطالعات مختلای از مسیرها در شبکه دسترسی داشته باشیم.
پروتکلهای انتشار داده بیشتر در زمینه انتشار دادههای مربوط به ترافیکر موانع و طرهای موجود در جادهها ارائه شدهاند.
روش های متعارفی که برای گيارش حوادث یا ورعیت ترافیک وجود دارد از زیرسا تهایی مانند حسگرهای ترافیک کنار
جاده و یا ارتباطات بیسیم سلولی میان وسایلنقلیَه و مرکي نظارت استااده میکنند .مشکل عمده اینگونه طرحها هيینه
توسعه آنها است .عالوهبراینر شبکههای مبتنی بر زیرسا تر به علت طبیعت متمرکي مقیاس پذیر نیستند .بنابراین شبکههای
نقلیَه موردی جایگيینی برای شبکههای نقلیَه مبتنی بر زیرسا ت هستند و نیازی به سرمایهگذاری در زمینه زیرسا ت
شبکههای بیسیم نیست.
مهمترین موروف در این شبکهها جهت کابردی سازیآن بحث بر روی مدیریت انتقا پیامهای ارسالی از وسایلنقلیَه
بوده است .هدف از پژوهشهار انتقا پیام در کمترین زمان ممکن و نيدیکشدن به نرخ دریافت ایدهآ میباشد .در این
صورت است که میتوان به فنآوری قابل اتکایی رسید .نتایج بهدست آمده از پژوهشها از نتایج بسیار قابل قبو حکایت
دارد .بدین جهت تحقیقات در این حوزه فيونی گرفته و پروتکلهای مربوطه تدوین گردیده است شرکتهای ودروسازی
و نهادهای حاکمیتی در کشورهای مختلفر سرمایهگذاری قابل مالحظهای را بر روی این فنآوری انجام دادهاند.
1. Vehicle to Vehicle
2. Vehicle to Infrastructure
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 -4انتشار و انتقال اطالعات در شبكههاي نقليَه موردي
چگونگی مبادله اطالعات ترافیکی بین وسایل نقلیَه در شبکههای نقلیَه موردی مقیاس پذیر بسیار جذّاب ولی در عین
حا دارای مسائل چالش برانگیي بسیاری است .راه حل مسائل میتواند در دو راهکار اصلی زیرر گروهبندی شود.


روش مبتنیبر ارسا سیل آسا



روش مبتنیبر انتشار

1

در روش مبتنیبر ارسا سیلآسار هر وسیلهنقلیَه بصورت متناوب اطالعات مربوط به ود را پخش میکند .هرگاه
وسیلهنقلیَه پیام پخش شده را دریافت کندر آن را ذ یره کرده و دوباره بازپخش میکند .این راهکار به علت حجم باالی
پیامهای ارسا شده در شبکهر به ویژه شبکههایی که تراکم ترافیک باالیی دارند مقیاس پذیر نمیباشد .بر ی از کاربردهای
ایمنی جادهها که نیاز به برقراری ارتباط با گروهی از وسایلنقلیَه دارند از پروتکلهای تک پخشی نمیتوانند استااده کنند.
بهایندلیل که این نوف پروتکلها ارتباطات دو به دو را پشتیبانی میکنند .کاربردهای ایمنیر نیاز به انتشار اطالعات بصورت
سریع و قابل اطمینان به تعدادی از گرهها دارند .زمانی که دانشی از گرههای مجاور در دسترس نباشندر ارسا سیلآسا
متداولترین روش برای پخش اطالعات است .این روش در شبکههایی که تراکم گرهها باال است روشی ناکارآمد محسوب
میشود .هدف اغلب روشهای انتشار اطالعات مبتنی بر روش ارسا سیلآسا در شبکههای نقلیَه موردی بدست آوردن
نرخ تحویل باالی پیام است.
در روش مبتنی بر انتشارر تعداد پیامی که بصورت همه پخشی ارسا میشوند محدود بوده و در شبکه بهصورت
سیلآسا ارسا نمیشوند .روش مبتنیبر انتشارر اطالعات را در همه جهات بین وسایل نقلیَه ارسا میکند و یا با محدود
کردن جهت انتشار اطالعات میتواند اطالعات را به وسایل نقلیَه در جلو یا عقب ود ارسا نماید [ .]3نتایج نشان میدهد
که انتشار با استااده از وسایلنقلیَه در جهت مخالف افيایش قابل توجهی در کارایی انتشار داده دارد.

شكل ( -)2حركت وسایلنقليَه در جاده دوطرفه مستقيم

وسایلنقلیَه ای که در بخش پائین جاده قرار دارند به سمت شرق و وسایل نقلیَهای که در بخش باالی جاده قرار دارند به
سمت غرب در حا حرکت هستند SE .و  Swبه ترتیب نشاندهنده میانگین سرعت حرکت در جهت شرق و غرب
میباشد .محدوده همه انتقا ها در محدوده ارتباطی  Rانجام میگیرد .در این روش فرض بر این است که هر وسیله نقلیَه از
اطالعات مسیر پیشروی ود آگاهی دارد و هر Bثانیه بستههای داده را پخش میکند .در این روش دو نوف داده پخششده
وجود دارد.

1. Flooding
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.1

داده تولیدشده

.7

داده بازپخششده

محتوی داده تولیدشده شامل اطالعات وسیله نقلیَه از قبیل شناسهر سرعت ومکان آن میباشد .در هر دوره تناوب ارسا
این اطالعات بروزرسانی میشوند .محتوی داده بازپخش شده شامل اطالعات مربوط به وسیله نقلیَه جلویی است که در هر
دوره تناوب از ارسا ر به عقب منتشر میشود تا وسایل نقلیَه از موقعیت وسایل نقلیَه جلوتر از ود آگاهی پیدا کنند .در
حالت کلی سه مد انتشار مطرح شده است که به صورت زیر میباشد:
.1

انتشار در جهت موافق

.7

انتشار در جهت مخالف

.8

انتشار در هر دو جهت

در مد انتشار در جهت موافقر هر وسیله نقلیَه به طور متناوب داده تولیدشده و بازپخش شده را در یک بسته داده
بصورت همه پخشی فقط به وسایل نقلیَهای که جهت یکسانی دارند ارسا میکند .هنگامی که گره  V1بسته را بهصورت
همه پخشی ارسا کند گره  V2زمانی میتواند بعد از گره  V1بسته را ارسا کند که تابع تمام موارد زیر باشد:
 V2 .1در محدوده ارسا  V1قرار داشته باشد.
 V1 .7و  V2در جهت یکسان حرکت کنند .بهعنوان مثا هر دو در جهت شرق حرکت کنند.
 V1 .8جلوتر از  V2قرار داشته باشد .یعنی وقتی که  V1و  V2در جهت شرق حرکت میکنند  V1در شرق  V2قرار دارد.

شكل ( -)8چگونگی پخش اطالعات از  V1Eبه  VSEدر جهت موافق

شکل 8؛ چگونگی پخش اطالعات از  V1Eبه  VSEکه در جهت یکسان در حا حرکت هستند را نشان میدهد .با
توجه به شکل وسایل نقلیَه متحرک در جهت مخالف هیچ د التی در انتشار داده ندارند .مد ها و پروتکلهای مختلای در
مسیریابی داده ارسالی تحقیق و ارایه گردیده است .که در بخش بعدی به اجما به این موروف میپردازیم.

 -1پروتكلهاي مسيریابی و انتقال پيام
برای انتقا پیام از یک وسیلهنقلیَه به وسیلهنقلیَه دیگر یا تجهیيات کنارجادهای میبایست زبان مشترکی استااده گردد .به
این زبان مشترک پروتکل انتقا پیام گاته میشود .پروتکلهای مسیریابی نیي حاوی الگوریتم و روش مسیریابی پیام جهت
رسیدن به مقصد میباشد .پروتکلهای مسیریابی که جيئی از فنآوریهای شبکه بشمار میروند دارای الگوریتمهای پیچیده
برپایه مهندسی نرم افيارر سخت افيارر شبکهر هوش مصنوعیر سیستمهای بره 1و علوم و مهندسیهای دیگر میباشند.
1. Expert Systems
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شبکههای بيرگ توپولوژی پیچیده دارندر و به سرعت تغییر میکنند .در این بخش صرفاً معرفی و مروری بر پروتکلهای
شنا تهشده فنآوری شبکه نقلیَه موردی داریم .پروتکلهای مختلف و متنوعی بر روی فنآوری شبکههای نقلیَه موردی
درحا پژوهش و ارایه میباشد .بهطورکلی در فنآوری شبکههای نقلیَه موردی این پروتکلها به  1قسمت تقسیم میشوند.


پروتکل مسیریابی مبتنیبر توپولوژی 1مانندDSDV:ر OLSRر STARر FSRر GSRر DSRر HARP



پروتکل مسیریابی مبتنیبر موقعیت 7مانندGPSR :ر GyTarر CARر VADDر NSRر SADV



پروتکل وشهای مانندCOIN :ر GBDRPر LORA-CBF



پروتکل مسیریابی  GeocastمانندDG-CASTOR ،DRG ،IVG :



پروتکل مسیریابی  broadcastمانندEpidemic ،SRB ،DV-CAST ،BROADCOMM :

این حجم تحقیق بر روی پروتکلهای مختلف و ارایه آنها نشان از اهمیت این فنآوری دارد .مسیریابی جهت انتقا پیام
به مقصد یکی از اجيای مهم فنآوری شبکه نقلیَه موردی است .در بین انواف این روشهار پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر
موقعیت این ميیت را دارند که تا یر در تحویل 8را نیي میتوانند پشتیبانی نمایند .در شبیهسازی برای تباد پیام و مسیریابی
در این مقاله از چهار پروتکل؛ GSRر GyTarر NSRر Epidemic؛ استااده شده است تا تحقیق از جامعیت وبی
بر وردار گردد و بتوانیم نشان دهیم این فنآوری تا چه اندازه میتواند در کاهش حوادث رانندگی و رسیدگی سریعتر به
این حوادث موثر باشد.

 -6حدود و فرضيات مسئله و شبيهسازي
شبیهسازی در بسیاری زمینهها از جمله مد سازی سامانههای طبیعی و انسانیر کسب شنا ت از محیط فعالیت به کار
میرود .از شبیهسازی میتوان برای نشاندادن تأثیرات و نتایج نهایی با کمترین هيینه و ایجاد یک شرایط واقعی نرمافياری یا
سختافياری استااده نمود .هدف از شبیهسازی موروف این مقالهر بررسی نقش فنآوری شبکه نقلیَه موردی در کاهش
حوادث رانندگی است .رسیدن به دو هدف در مسئله طرح شده بسیار مهم است .یکی از آنها استااده از این فنآوری و
بهینهسازی الگوریتمهای موجود جهت رسیدن به نرخ باالی دریافت پیام میباشد بهگونهای که ما بطور نسبی مطمئن باشیم
پیامهای مورد نیاز و تعریف شده توسط این فنآوری توسط وسایلنقلیَه مقصد یا تجهیيات و ایستگاههای کنارجادهای
دریافت واهند گردید .دومین موروف دریافت پیام ارسالی در کمترین زمان مناسب میباشد.
درصورتی که پیام دریافتی حاوی اعالم هشدار باشد .این پیام یا به ایستگاه کنار جادهای مورد نظر میرسد که واکنش
الزم از طرف آنها داده میشود یا توسط یک یا چند وسیلهنقلیَه مورد نظر دریافت میشود .پس از دریافت پیامر وسیلهنقلیَه
میتواند بصورت هوشمند نسبت به پیام دریافتی واکنش دهد .واکنشها بهعنوان نمونه میتواند محدود کردن سرعتر
روشن کردن چراغهار روشن کردن چراغهای هشداردهنده و دیگر موارد تعریف شده در سیستم جامع این فنآوری باشد.
در شرایطی دیگر راننده وسیلهنقلیَه میبایست نسبت به اعالمهای دریافتی واکنش مناسب اتخاذ نماید.

1. Topology Based Routing Protocol
2. Position Based Routing Protocol
3. DTN: Delay Tolerant Network
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در سیستم تعریف شدهر تمام وسایل نقلیَه در شبکه دارای شناسه منحصر به فردی میباشند که موقعیت هر کدام توسط
سیستم موقعیت یاب جهانی 1قابل شناسایی است .عالوه بر وسایل نقلیَه همه مسیرها و تقاطعها دارای شناسه منحصر بارد
هستند .شبیهسازی انجام گرفته مستقل از نوف پیغام میباشد .مبدا و مقصد پیام بطور تصادفی انتخاب میگردند .مبدا پیغام
میتواند وسیلهنقلیَه یا یک ایستگاه ثابت باشد .مقصد پیغام نیي میتواند یک وسیلهنقلیَه مشخص یا یک ایستگاه ثابت یا حتی
چند وسیلهنقلیَه به همراه ایستگاه باشد .بهعنوان مثا مقصد میتواند وسیلهنقلیَه پلیس یا وسیلهنقلیَه امدادی یا یک ایستگاه
آتش نشانی در نظر گرفته شود .موقعیت وسیلهنقلیَه مبدا پیام و وسیلهنقلیَه مقصد پیام طبق نقشه و موقعیت یاب جهانی
مشخص است و برای جامع بودن شبیهسازی هر دو متحرک درنظر گرفته شدهاند .هر وسیلهنقلیَه به نقشه شهری بهروز
دسترسی داشته و درصورت ليوم از آن استااده مینماید .روشهای مورد بررسی مستقل از نحوه قرارگیری مسیرها و
تقاطعها میباشند .هر مسیر داری وزن یکسان و در شبیهسازی دوطرفه در نظر گرفته شده است تا امکان استااده از حمل-
پیغام برای همه مسیرها یکسان باشد .استااده از این فنآوری در سناریوی شهری بسیار پیچیدهتر از سناریوی جادهای است.
در سناریوی جادهای تقاطعها و مسیرها تا یک نقطه جغرافیایی مشخص بسیار محدود میباشد .ولی در سناریوی شهری
تقاطعها و مسیرهای متنوف و متااوتی وجود دارد .بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد تقاطعها در سناریوی شهری نقش
مهم و کلیدی در انتخاب مسیر دارند .در اغلب روشهای حریصانهر تصمیمگیری برای انتخاب مسیر جهت ارسا بستهها
در تقاطعها بر اساس اطالعات محلی است .هر اندازه اطالعات محلی به دست آمده نيدیکتر به ورعیت واقعی شبکه باشند
مسلم است انتخاب بهتری واهیم داشت.
مهمترین ویژگی روشهای جدید استااده از صوصیت ایستای شبکههای نقلیّه موردی است بدین معنی که از هیچ
سا تار ثابت یا تجهیياتی به غیر از ود گرهها برای جمعآوری اطالعات استااده نمیگردد .برای این منظور روشهای
جدیدر معموالً قطعه مسیر موجود مابین دو تقاطع را به چندین بخش ثابت تقسیم میکنند که در اصطالح این بخشها را
سلو می گوئیم .وسعت هر سلو برابر با محدوده برد رادیویی وسایلنقلیّه در نظر گرفته میشود و در هر قطعه مسیر نحوه
توزیعر تراکم وسایلنقلیَهر وجود ایستگاههای امدادی و اطالعات دیگر قطعه مسیرها سلو به سلو جمعآوری و با تباد
بین آنها به در واست کننده اطالعات یا مقصد پیام میرسد .ایده تقسیمبندی قطعه مسیر به سلو ها باعث میگردد هم
اطالعات دقیقتری از قطعه مسیر بدست آید و هم نیاز به ایستگاههای ثابت منتای شود .با استااده از فاکتورهای بدست آمده
از این اطالعات محلیر امتیاز هر قطعه مسیر بدست آمده و قطعه مسیری که دارای امتیاز بیشتری باشد انتخاب میگردد تا
پیام از آن قطعه مسیر ارسا و بدین ترتیب مسیر بهینه برگيیده میشود .هر سلو دارای یک شماره مشخصه یکتا در آن
قطعه مسیر است .انتخاب کننده مسیر پیامر در واست اطالعات 7را به یکی از گرههای موجود در سلو او ارسا میکند
(تحویل مستقیم) .پس از آن گره دریافت کننده پیام آنرا به دورترین گره در سلو بعدی تحویل میدهد و این کار ادامه
می یابد تا پیام به گرهی در آ رین سلو آن قطعه مسیر برسد .این گرهها که پیام در واست اطالعات به آنها میرسند
بهعنوان نماینده آن سلو عمل میکنند .و بدینترتیب پیام در طو مسیر تا مقصد مسیریابی میگردد .روشهای مختلای
برای انتخاب نماینده یک سلو وجود دارد که یکی از آنها  Geographical Forwardingمیباشد .شکل  2شمایی از
نحوه تباد پیغام میان سلو ها را نمایش میدهد.
1. GPS : Global Position System
2. Request Message
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C3

C3
C3

شكل ( -)4نحوه انتخاب نماینده هر سلول و تبادل اطالعات درخواستی

 -7شبيهسازي
شبیهسازی و ارزیابی نتایج برای روش پیشنهادی و مقایسه آن بر روی دو معیار انجام شده است یکی از آنها نرخ تحویل
داده 1و دیگری تا یر در تحویل 7میباشد .همه این پارامترها در دو حالت ترافیک زیاد و ترافیک کم ارزیابی گردیدهاند .برای
اطمینان از نتایج به دست آمدهر هر سناریو هات بار تکرار شده و میانگین نتایجر محاسبه و معیار سنجش قرار گرفته است.
شبیهسازی بهوسیله محیط شبکهبندی فرصتطلبانه )ONE( 8انجام گردیده است .هسته این شبیهساز موتوری است که به
صورت گسسته -ر داد عمل میکند .این شبیهساز وابسته به زبان جاوا است .انواف مد های حرکتی گرههار برقراری ارتباط
مستقیم بین آنهار مسیریابی و بررسی پیامها از صوصیات این شبیهساز میباشد .در هر مرحله از شبیهسازی موتور شبیهساز
میتواند بروز رسانی گردد .این شبیهساز بصورت پیمانهای طراحی شده است و امکان توسعه و ورود توابع مختلف دیگر
فراهم است .شکل  1محیط گرافیکی این شبیهساز را نمایش میدهد .سناریوهای مختلف شبیهسازی بر روی  7نقشه که یکی
به ابعاد  7111×7111متر مربع و یکی دیگر به متراژ  1111×1111اجرا شده است .نحوه توزیع گرهها یا همان وسایلنقلیَه بر
روی نقشه بهصورت تصادفی میباشد .همچنین وسایلنقلیَه مبدا و مقصد بهصورت تصادفی انتخاب میشوند.

شكل ( -)1شمایی از محيط گرافيكی شبيه ساز ONE
1. Delivery Ratio
2. End To End Delay
3. Opportunistic Networking Environment
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وسایلنقلیَه مبدا و مقصد در حا حرکت در نظر گرفته شدهاند و برای اطمینان از نتایج بدست آمده هر سناریو هات بار
تکرار شده است و میانگین نتایجر محاسبه و معیار ارزیابی قرار گرفته است .در مقایسه نتایج بدست آمده مشاهده میشود
مقدار تغییرات در هر هات بار نسبت به همدیگر از دامنه تغییرات محدودی بر وردار میباشد و این اطمینان از نتایج را بیشتر
مینماید .بهروزرسانی محیط شبیهسازی از هر یک دهم در واحد زمان شبیهسازیر اتااق میافتد .به معنی دیگر از هر یک دهم
در واحد زمان شبیهسازیر عملیات متوقف و کلیه عوامل شبکه بهروزرسانی و شبیهسازی دوباره از سر گرفته میشود.
جدول ( -)2مشخصات پارامترهاي شبيهسازي حالت و نقشه اول
مساحت محیط عملیاتی

 7111×7111مترمربع

تعداد تقاطع

11

تعداد قطعه مسیر

71

تعداد وسایل نقلیَه

111-811

میانگین سرعت وسایل نقلیَه

کیلومتر در ساعت 11-81

محدوده ارسا بسته

 711متر

اندازه بسته داده

 171بایت

نرخ ارسا داده

 11. -1ثانیه

زمان شبیه سازی

 711ثانیه

مبدا و مقصد پیام

معین و بصورت تصادفی

پارامترهای شبیهسازی برای  7حالت و نقشه متااوت تنظیم گردیدند یکی برای نقشهای به مساحت  7111×7111متر
مربع دارای  11تقاطع و  71قطعه مسیر که در جدو  7پارامترهای مربوطه به نقشه او ارایه شده است .در جدو  8نیي
مشخصات نقشه دوم و پارامترهای شبیه سازی مربوطه در این حالت نمایش داده شده است .این نقشه از نظر مساحت 2.7
برابر نقشه او است .تعداد وسیلهنقلیَه در نقشه دوم با توجه به مساحت آن مقداری افيایش پیدا نموده و تعداد تقاطعها نیي
از  11تقاطع در نقشه او به  81تقاطع تغییر یافته است.
جدول ( -)8مشخصات پارامترهاي شبيهسازي حالت و نقشه دوم
مساحت محیط عملیاتی

1111×1111

تعداد تقاطع

81

تعداد وسایل نقلیَه

1111-111

میانگین سرعت وسایل نقلیَه

کیلومتر در ساعت 11-81

محدوده ارسا بسته

 711متر

اندازه بسته داده

171بایت

نرخ ارسا داده

 11. -1ثانیه

زمان شبیه سازی

 711ثانیه

مبدا و مقصد پیام

معین و بصورت تصادفی
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معیارهایی که برای تعیین کارایی و مقایسه مورد استااده قرار گرفتهاند عبارتند از:
 -1میانگین نسبت تحویل بسته :این معیار بر اساس تعداد بستههای دادهای که با موفقیت به گره مقصد رسیدهاند به
نسبت تعداد بستههای ارسا شده از مبدا تعریف میشود.
 -7میانگین تا یر در تحویل بسته :این معیار بر اساس میانگین تا یر رخ داده در ازسا همه بستههای تحویل داده
شده تعریف میگردد.
برای شبیهسازیر ابتدا نقشه او را با  811وسیله نقلیَه در نظر گرفتیم .جدو  7پارامترهای شبیهسازی را برای این حالت
نشان میدهد .هدف از این شبیهسازی ارسا پیام به یک وسیله نقلیَه یا ایستگاه مشخص در حوزه جغرافیایی تعریف شده
میباشد .بهعنوان مثا حادثهای روی داده است و ما در شرایط تعریفشده در جدو  7نیاز به ارسا پیام به یک ایستگاه
معین در حوزه جغرافیایی مشخص را داریم .درصورتی که این ایستگاه در حوزه برد وسیله نقلیَه مبدا پیام باشد احتما
رسیدن پیام صد در صد است .ولی درصورتیکه آن مقصد در یک جغرافیای  1کیلومتری باشد و بصورت تصادفی انتخاب
گردد طبق نمودار 1احتما رسیدن پیام با پروتکل  NSRحدود  31درصد و باالتر است .برای این حالت و نقشهر مقادیر
معیار او ارزیابی که نسبت تحویل بسته میباشد با نرخ ارسا های مختلف بسته داده بدست آمده است .که این نرخ
ارسا ها در بازه  1.1تا  1ثانیه برای ارسا یک بسته متغیر است .در نمودار 1میانگین نسبت تحویل بسته با سه پروتکل
شبیهسازی شده برابر نقشه او نشان داده شده است .نمودار یک نشان میدهد نسبت مستقیمی بین تعداد پیام و نسبت
تحویل وجود دارد .با توجه به اینکه فاکتور میيان تراکم در امتیاز هر قطعه مسیر تاثیر دارد مسلماً پروتکلها جهت انتقا پیام
به آن قطعه مسیری تمایل دارند که تراکم بیشتری دارد و این به معنی ترافیک دادهای بیشتر در آن قطعه مسیر است .با
افيایش ترافیک دادهای در پروتکل ها باید شاهد افت نسبت تحویل باشیم و این طبیعی است زیرا دو وسیلهنقليَه در بازه
زمانی کوتاهی همدیگر را مالقات و ارتباط برقرار میشود .آنچه در نمودار 1نیي مشخص است با افيایش یا کاهش نرخ
ارسا داده نسبت تحویل مقداری کمتر یا بیشتر گردیده است.

نسبت تحویل بسته

نرخ ارسا داده
(ثانیه)

نمودار ( -)1ميانگين نسبت تحویل بسته در مقابل نرخ ارسال داده -نقشه اول

18

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

نسبت تحویل بسته

نرخ ارسا داده
(ثانیه)

نمودار ( -)2ميانگين نسبت تحویل بسته در مقابل نرخ ارسال داده -نقشه دوم

نمودار  7در نقشه دومر میانگین نسبت تحویل بسته را در مقایسه با پروتکل دیگر نشان میدهد .در نقشه دوم باتوجه به
افيایش  2.7برابری مساحت نقشهر تعداد وسیله نقلیَه  1111در نظر گرفته شده است یعنی وسایل نقلیَه نسبت به حالت و
نقشه او حدود  8.8افيایش یافته است به عبارت دیگر از تراکم وسایلنقلیَه نسبت به حالت او کاسته شده است .تاثیر
مستقیم نرخ ارسا داده در نسبت تحویل بسته در این نمودار کامالً مشخص است .بیشترین مقدار در  1.1ثانیه است که در
هر  1.1ثانیه یک بسته ارسا داریم .و رفته رفته با افيایش فاصله ارسا بستهها نرخ تحویل نیي کمتر میگردد.
در شبیهسازی دیگر تاثیر تراکم وسایل نقلیَه و یا به معنی دیگر تعداد توزیع وسایل نقلیَه در سطح نقشه در مقابل
معیارهای نرخ تحویل و تا یر تحویل انتها به انتها را بررسی نمودهایم .تاثیر ترافیک شبکه یا به معنی بهتر تراکم و توزیع
گرهها در نقشه با توجه به اینکه وسایل نقلیَه در سطح نقشه به صورت تصادفی توزیع میگردند ممکن است در قسمتی از
آن زیاد و در قسمتی کم باشد .پس از توزیع تصادفی گرهها بر روی نقشهر گرهها بصورت تصادفی میتوانند سرعتی بین 81
تا  11کیلومتر در ساعت را داشته باشند .یکی از ميیتهای پروتکلهای جدید این است که قابلیت پاسخگویی در شرایط
ترافیکی مختلف را دارا میباشند.
نمودار 8در نقشه او ر میانگین تا یر تحویل انتها به انتها را در برابر تعداد وسایل نقلیَه نمایش میدهد .در این نمودار
نتایج حاصل از شبیهسازی سه پروتکلر ترسیم و مقایسه گردیدهاند .در نمودار 8به وروح نشان داده شده است هر اندازه
به تعداد وسایل نقلیَه افيوده میگردد نرخ تا یر انتها به انتها کمتر میگردد.
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تا یر تحویل انتها به انتها(ثانیه)

تعداد وسایل نقلیه
(دستگاه)

نمودار ( -)8ميانگين تاخير تحویل انتها به انتها -حالت و نقشه اول

مسلماً هر اندازه ارتباط انتها به انتها تقویت گردد شاهد افيایش نسبت تحویل و کاهش تا یر انتها به انتها واهیم بود و
نتایج در نمودار 8نیي گویای این مطلب است.

نسبت تحویل بسته

تعداد وسایل نقلیه (دستگاه)

نمودار ( -)4ميانگين نسبت تحویل بسته  -حالت و نقشه اول

تا یر تحویل انتها به انتها

تعداد وسایل نقلیه (دستگاه)

نمودار ( -)1ميانگين تاخير انتها به انتها -حالت و نقشه دوم
11
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برای نقشه او در بازه  21الی  111دستگاه در مقیاس کل نقشه تعداد وسایل نقلیه را کاهش دادیم و برای دو پروتکل
 NSRو  Epidemicنتایج در نمودار 2نمایش داده شده است .در این نمودار میتوان نتایج میانگین تا یر تحویل انتها به
انتها را مشاهده نمود .این نمودار نشان میدهد هر اندازه تعداد وسیلهنقلیَه افيایش یابد نرخ تحویل انتها به انتها نیي افيایش
واهد یافت .برای  21وسیله نقلیه نسبت تحویل بسته به میيان  %18میباشد درحالیکه برای  111وسیله نقلیه این نسبت به
 %11میرسد .نمودار 1نیي برای همین تعداد دستگاهر نسبت تحویل بسته را نمایش میدهد.

 -1نتيجه
همانگونه که بیان گردید کارشناسان عوامل کلی حوادث رانندگی را به سه بخش انسانر وسیلهنقلیَه و مسیر تقسیم
میکنند .آگاهی رانندگان از ورعیت مسیر مانند ترافیکر ورعیت جوی و حوادث روی داده امکان انتخاب مسیر دیگر را
فراهم میسازد و ناآگاهی از آنها احتما بروز حوادث دیگر و بعدی را افيایش میدهد .با سیستمهای فعلی یا دسترسی
جامع و دقیق به این اطالعات وجود ندارد یا امکان اطالف رسانی مورد به مورد برای هر وسیلهنقلیَه مقدور نمیباشد .فن-
آوری شبکههای نقلیَه موردی میتواند این اطالعات را به صورت دقیق و با سرعت بسیار باال در ا تیار وسایل نقلیَه و
ایستگاههای کنار جادهای قرار دهد .عدم اطالف رسانی بهموقع به نیروهای امدادی و پلیس معموالً منجر به راهبندانر ترافیک
و حوادث سلسلهای و افيایش احتما متوفیان یا باال رفتن مصدومیتها میگردد .این فنآوری اطالعات دقیقی از محل
حادثه را در ا تیار نیروهای امدادی و پلیس و وسایلنقلیَه در مسیر قرار میدهد.
در بخش قبلی بهعنوان نمونه بر روی  2پروتکل تحقیق و بررسی شده است که قسمتی از نتایج آن ارایه گردید .مسلماً
پروتکلی که بتواند در سناریوهای مختلف و شرایط ایجاد شده از این سناریوها پاسخگو باشد مسلماً امتیاز بیشتری نسبت به
دیگر پروتکلهای مشابه دارد .ولی فارغ از عدد و رقم بهدست آمده در این تحقیق و پژوهشهای انجامشده توسط محققینر
بهطور وارح نرخ باالی تحویل پیام و سرعت بسیار باالی انتقا آن از نتایج بهدست آمده میباشد .پروتکلها و روشهای
مختلای در حا ارایه و تحقیق میباشد .نتایج پژوهشها و شبیهسازیها روی پروتکلهای ترکیبی و هوشمند حکایت از
ارتقای نرخ تحویل پیام و تسریع در تحویل آنها در محیطها و شرایط مختلف دارد .که این تحقیقات جهت رسیدن به
الگوریتمهای بهینهتر هماکنون نیي ادامه دارد .در کنار این فنآوری دانشمندان و محققین بر روی وسایلنقلیَه هوشمند و
بدون راننده تحقیقات چشمگیری را انجام دادهاند و این بررسیها کماکان ادامه دارد .این تحقیقات گسترده حکایت از
آیندهای متااوت برای صنعت وسایلنقلیَهر بیمه و حملونقل دارد .مسلماً بهرهبرداری از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی و
فنآوریهای روز دنیا در کنار آموزش رانندگان با هوشمندسازی وسایلنقلیَه و مسیرر نقش بسیار موثری در کاهش حوادث
رانندگی دارد .وارح است رریب رشد و توسعه فنآوریها باالتر از رشد قوانین و مقررات است .معموالً فنآوریها با
رشد و پیشرفت ود قوانین و مقررات را مليم به تغییر میکنند .ولی اجراییشدن این مقررات که ناشی از رشد فنآوری
بوده است نیاز به عيم و همت مدیران و تصمیم گیرندگان جوامع دارد .استااده از شبکههای نقلیَه موردی در ترکیب با دیگر
شبکههای ارتباطی و فنآوریهای دیگر همراه با آموزشهای موثر میتواند کارایی آن شبکهها را بهبود بخشیده و نتایج
موثری در کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
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