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سـازمان امنیـت ترافیـک بزرگراه هـای ملـی آمریـکا 
اخیـرا دسـتوری را بـه انتشـار رسـانده که طبـق آن از 
خودروسـازان درخواسـت شـده تـا محصـوالت خـود 
خـودرو  همـان  یـا   V2V ارتباطـات  امکانـات  بـه  را 
بـه خـودرو مجهـز کننـد. ایـن دسـتور هنـوز بـه طور 
مـی رود  انتظـار  اینطـور  امـا  نشـده  ابـالغ  رسـمی 
کـه تـا سـال 2019 بـه اجـرا گذاشـته شـود. پایـگاه 
Techcrunch ایـن طـور گـزارش داده اسـت کـه به 

احتمـال زیـاد تا سـال 2023 تمـام خودروهـا ملزم به 
ارتبـاط بـا یکدیگـر خواهنـد بـود. گفته شـده کـه این 
دسـتور فقـط بیـان کننـده یـک فرمـان نیسـت بلکـه 
اسـتانداردهایی راهـم بـه دنبال خـود خواهـد آورد. در 
ارتباطـات خـودرو بـه خـودرو، هـر وسـیله نقلیـه قادر 
اسـت پیام هایـی را به اشـتراک بگـذارد. بنابراین تمام 
وسـایل نقلیـه بایـد بـه نوعـی امـکان ارتباطی بـه نام 
ارتبـاط بـرد کوتاه اختصاصـی یا DSRC مجهز شـوند. 
پایـه  امنیتـی  کوتـاه  پیام هـای  می توانـد  واحـد  ایـن 
یـا BSM را بـه بیـرون انتشـار دهـد. پیام هـای کوتـاه 

BSM اطالعـات پایـه ای را بـا خـود حمـل می کننـد. 

سـرعت،  میـزان  شـامل  می توانـد  اطالعـات  ایـن 
وضعیـت ترمـز و جهـت حرکـت باشـد و ایـن داده ها 
 NHTSA خصوصـی هـم نیسـتند. از ایـن رو پیشـنهاد
هیـچ مالحظاتـی در رابطـه بـا حریـم شـخصی افـراد 
نـدارد و هـدف تنهـا ایـن اسـت کـه خودروهـا بتوانند 
بـا یـک زبـان مشـترک بـا یکدیگـر صحبت کـرده و 
 NHTSA پیام هـای کوتـاه رد و بـدل کننـد. سـازمان
از امنیـت ایـن شـبکه بیـن خودروهـا نیز غافـل نبوده 
اماکـن  بایـد   V2V نرم افزارهـای  کـه  می گویـد  و 
را  به روزرسـانی  بسـته های  دریافـت  و  به روزرسـانی 
از طریـق اینترنـت داشـته باشـد. همچنین بایـد نوعی 
خودروهـا  بیـن   Firewall همـان  یـا  آتشـین  دیـوار 
بـرای محافظـت از شـبکه آن هـا در نظر گرفته شـده 
 ،NHTSA باشـد. گفتنـی اسـت که بـر اسـاس دسـتور
قـرار نیسـت کـه V2V تنهـا کار کنـد. واحـد ارتباطات 
جمـع آوری  را  داده هایـی  خـود  اطـراف  از   V2V

می کنـد کـه در کنـار داده هایـی کـه از سنسـورها و 

کاربـر  موثرتـر  بتوانـد  می گیـرد،  خـودرو  رادارهـای 
خـود را راهنمایـی کنـد. ایـن ارتباطـات بـه خودروها 
کمـک می کنـد بتواننـد فراتـر از محـدوده خـود را که 
سنسـورها قـادر بـه دیـدن آن نیسـتند، ببیننـد. پایگاه 
خبـری Techcrunch نوشـت، فناوری های مرتبـط با 
V2V حتـی بـدون دسـتور دولتی هـم در حال توسـعه 

هسـتند؛ علـت آن کـه دسـتور دولتـی صادر می شـود 
در آن اسـت کـه بتـوان بـه این وسـیله به ایـن فرآیند 
 NHTSA سـازمان  بدهنـد.  کافـی  سـرعت  زمان بـر 
بـدون  خودروهـای  نزدیـک  آینـده  در  کـه  نوشـت 
فناوری هـای مرتبـط بـا V2V توسـط مشـتریان کنار 
گذاشـته خواهـد شـد. از آن جا کـه این سیسـتم هنوز 
در حـال توسـعه و تکامـل اسـت، افـراد می تواننـد در 
بخش هـای مختلـف آن کمـک کننـد. گفتنـی اسـت 
در حـال حاضـر برخـی از شـرکت های خودروسـازی 
مطـرح جهان در حـال کار روی سیسـتم های مشـابه 
V2V بـرای ارتبـاط خودروها بـا چراغ هـای راهنمایی 

و رانندگـی هسـتند.

 رقابتی از جنس برد - برد
و  کسب  و  سنتی  کارهای  و  کسب  سر  بر  جدال  ظاهرا 
کارهای مدرن که بیشتر در حوزه اینترنت دیده می شود،  
هنوز تمام نشده است. پیش از این صدا و سیما بود و آپارات 
و حاال تپسی و اسنپ با تاکسی داران. ظاهرا اینترنت فعال 
دست بردار نیست و به شدت در حال تغییر ظاهر کسب 
همه  برای  تقریبا  موضوع  این  است.  اینترنتی  کارهای  و 
که  است  مشخص  کارها  و  کسب  این  دست اندرکاران 
شکل جدید کسب و کار به دلیل مزایایی که به همراه دارد 
رقیب قدری را برای کسب و کارهای سنتی رقم زده است. 
نکته جالبی که در این جدال ها دیده می شود، تالش هایی 
در  ماندن  باقی  برای  سنتی  کارهای  و  کسب  که  است 
همین  در  اقتصاد  دنیای  گزارش  به  می کنند.  رقابت 

جدال تپسی و اسنپ با تاکسی داران، بنا به گفته یکی از 
آژانس داران تهران، 40 آژانس دار فعال در نقاط مختلف 
این شهر قراردادی را بین خود منعقد کرده اند که بر این 
آژانس ها،  این  از  یک  هر  در  فعال  خودروهای  اساس، 
در صورتی که مسافری را به مقصد رساندند، خود را به 
نزدیک ترین آژانس طرف قرارداد آن منطقه معرفی کرده 
و برای سرویس دهی مجدد، اعالم آمادگی می کنند. این 
یک پیشرفت برای آژانس داران است و عجیب این است 
که چرا پیش از این اجرا نشده بود که قطعا به نفع مسافر 
و البته تاکسی دار درخواهد آمد. این همان رقابت سالمی 
است که امیدواریم بقیه نهادها هم سرلوحه کار خود کنند و 

به جای حذف رقیب، فرصت برای پیشرفت بسازند.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

انقالب زمستانی
روزنامه  های سال های 57 و 58 را مرور کنید

به مناسبت فرا رسیدن پیروزی انقالب اسالمی، اولین پیشنهاد این هفته را به وب سایت 
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  نظر  زیر  که  سایت  وب  این  داده ایم.  اختصاص  بهمن   22
بخش  های  شامل  می شود،  اداره  اسالمی  انقالب  ادبیات  دفتر  پایداری  ادب  و  فرهنگ 
 ،57 روزنامه  های  اطالعات،  بانک  تاریخ،  آیینه  در  امروز  همچون  متنوعی  و  مختلف 
خاطرات، گفت وگو، خبر، مقاله، ادب و هنر، معرفی کتاب، شهدا و چندرسانه ای می باشد. 
در این وب سایت می توانید از اتفاقات تاریخی در جریان انقالب مطلع شده، روزنامه  های 
از  و  شده  آشنا  انقالب  موضوع  با  مرتبط  کتاب  های  با  زده،  ورق  را   58 و   57 سال های 
www.22bahman.ir خاطرات راویان انقالب لذت ببرید. 

فلسفه نوین
با نظرات بزرگ ترین فیلسوفان معاصر آشنا شوید

لینکدونی بعدی این هفته درباره یک سایت فلسفی می  باشد. در وب سایت فلسفه نو به 
عنوان فرهنگ نامه فلسفه می  توانید با مباحث فلسفی نوین آشنا شده و ضمن شناخت 
بزرگ  ترین فیلسوفان جهان با آرا و نظرات آن ها آشنا شوید. در این وب سایت فلسفه 
قادر  همچنین  شد.  خواهید  آشنا  ایدئالیسم  مانند  مختلف  مفاهیم  با  و  شناخته  را  معاصر 
در  را  کتاب  ها  جدید ترین  و  کرده  مطالعه  را  مرتبط  مقاالت  و  یادداشت  ها  بود  خواهید 
حوزه فلسفه معاصر بشناسید. از دیگر بخش  های این وب سایت می توان به ارسال مقاله، 

برجسته  ها، دیدگاه ها، فلسفه سیاسی و محبوب ترین مطالب اشاره کرد.
www.new-philosophy.ir

تحقیق ایرانی
پاورپوینت های پزشکی و روانشناسی را مطالعه نمایید

سومین پیبشنهاد این هفته را به یک سایت علمی و آموزشی اختصاص داده  ایم. در وب سایت 
ایران تحقیق شما می  توانید ضمن اطالع از آخرین اخبار علمی ایران و جهان، جدیدترین 
مطالب علمی و کاربردی جذاب را مطالعه کرده و از آموزش  های علمی این وب سایت بهره  مند 
شوید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود به پرسشنامه  های روانشناسی، مدیریت، 
علوم تربیتی و پزشکی دسترسی داشته، پاورپوینت  های مختلف در زمینه  های حسابداری، 
تربیت بدنی و مدیریت را دانلود کرده و به مطالعه مقاالت ترجمه شده برق، رایانه، صنایع، 
www.irantahgig.ir عمران و کتاب  های التین با موضوع  های متفاوت بپردازید. 

فن عکاسی
جدید ترین فناوری دوربین های عکاسی را بشناسید

آخرین سایت پیشنهادی این هفته به موضوع عکاسی اختصاص دارد. وب سایت عکاسی 
آموزشگاه عکاسی  شامل بخش  های مختلفی نظیر خبر، مقاله، عکس، تاالر گفت وگو، 
در  می  باشد.  عکس  چاپ  و  عکاسی  آنالین  مدرسه  عکاسی،  کتاب  فروشگاه  حرفه ای، 
این وب سایت می توانید با جدید ترین فناوری دوربین  های عکاسی آشنا شده و از آرشیو 
سایت  وب  این  در  همچنین  شوید.  بهره مند  سایت  مطالب  ماهانه  آرشیو  و  موضوعی 
تخصصی با تعداد زیادی از عکاسان مبتدی و حرفه ای آشنا شده، مقاالت و یادداشت  های 

عکاسی را مطالعه کرده و با دوربین  های عکاسی از منظر فنی آشنا خواهید شد.
www.akkasee.com

دستوری که صادر شد

خودروها با یکدیگر صحبت کنند!


