امروزه خودروسازان مطرح دنیا با پیادهسازی
Optionهای ساده در حوزه امنیت و راحتیت
با صرف کمیرین هزینه در ضمن لوکس نشان
دادن متتحتتصتتوکیشتتان کتته ن ت ت استتاس ت در
برندسازی دارد ،سود هنگفی را از آن ختود
م کنند .یصور کنید چگونگ دستیترست شتمتا
برای ورود به ماشین و همچنین اجازه روشتن
کردن مویور با به کارگیری یک سیسیم جتدیتد
اساسا ً یغییر کند به شکتیت کته ختودروی شتمتا
همانند وسایل ن ییه لوکس میداول در دنتیتا ایتن
امکان را داشیه باشد که بدون این که بخواهتیتد
از دسیانیان اسیفاده کنید ف ط با هتمتراه داشتیتن
یک کارت به اندازه یک کتارت متیترو ،بتدون
کیید و یا حی فشار دادن دکتمتهای بته ختودرو
دسیرس داشیه باشید .این سیسیم که " Smart
 "Keyless Entryنامیتده مت شتود بتا متجت تز
شتتدن بتته آختتریتتن دستتیتتاوردهتتا در حتتیتتطتته
یتتتتتکتتتتتنتتتتتولتتتتتو ی " Radio Frequency
 "Identificationو همچنین با ب ره بردن از
یتغتیتیتترات چشتمتگتتیتر در حتیتطته رمتزنتگتتاری
کتتدهتتای شتتنتتاستتای ت  ،یتتحتتول متتحتتستتوس ت در
حوزههای امنیت و راحتیت ختودرو بته وجتود
آورده است.

در یوضیح این سیسیم م یوان گفت با نزدیتک
شدن کس که این کارت و یا  Fobرا هتمتراه
دارد به فاصیهای کمیتر از  6الت  7متیتر از
ماشین آینههای بغل باز شده ،چراغهای LED
سبز برای ایمن به ج ت هشدار به رانتنتدگتان
خودروهای عبوری شروع به نورپردازی مت
کتتنتتد .ستتپتتس بتتا نتتزدیتتکیتتر شتتدن رانتتنتتده بتته
فاصیهای کمیر از  2.1متیتر ازدرخ ختودرو

سیستم ورود هوشمند و
ردیابی مدرن خودرو پس از دزدیده شدن

اجازه باز شتدن فت تط درخ رانتنتده از طترف
پتتردازشتتگتتر متتیت تتیت بتته ایتتن ستتیتتستتیتتم صتتادر
م شود .در این حین ،اگر راننده دکمته یت تبتیته
شده روی دسیگیتره را فشتار دهتد اجتازه بتاز
شتدن دیتتگتتر درهتا نتتیتتز از طتریت فتترستتیتتادن
سیگنال به عمیگر درهتا داده ختواهتد شتد .در
ادامه با نشستیتن سترنشتیتن روی صتنتدلت  ،از
طری دوربین و یا انطبا اثر انگتشتت متالتک
خودرو شناسای م شود .اگتر متالتک ختودرو
کارت ورود به خودرو را به فرد دیگری داده
باشد به دلیل عدم یطبی سرنشین با متالتک از
ستترنشتتیتتن کتتد شتتنتتاستتای ت از طتتری ت متتا ول
 Telematicsدرخواست م شود .در صورت
صتتتحتتتت کتتتد درختتتواستتتیتتت کتتتد دستتتیتتتوری
" "Authorizedبه  ECUارسال متیشتود .در
این مرحیه فت تالتیتت اصتیت ستیتستیتم ”Smart
” keyless Entryپتتتتایتتتتان یتتتتافتتتتیتتتته و
functionهای مریبط از جمیه ”“Auto lock
و ” ” Smart Startرا در ادامه به کار خواهد
انداخت .پس از پیاده شدن سرنشین از خودرو
در صوری که فردی درون خودرو نباشد کته
یشخیص این موضوع نیز به راحی از طریت
حسگرهای حساس به نیروی وزن ی تبتیته شتده
درون صندل ها به منظور هشدار برای بستیتن
کمربند ایمن امکانپذیر است functionهتای
مربتوط بته امتنتیتت ختودرو در جتریتان ترار
م گیرنتد .بته عتنتوان متثتال اگتر هتر یتک از
درخهای خودرو باز باشد و راننده از اطراف
ماشین دور شود سری ا ً هشدار بته رانتنتده داده
خواهد شتد .در رابتطته بتا انتطتبتا نت ت ایتن
سیسیم در حوزه ایمن وی گ های دیتگتری بته
این سیسیم داده شده است .به عنوان مثال ،اگر

خودرو روشن در حال حترکتت بتاشتد بته هتر
دلیی این سیسیم دچار ن ص شود و یتا کتارت
مزبور از ماشین به بیرون پرت شتود ختودرو
خامو نخواهد شد.

یا کنون هر آنچه در رابطه با امنیت خودروها
مطرح شتد در حتوزه پتیتشتگتیتری از ستر تت
خودرو در دو حیطه فیزیک و فضای سایبری
رار گرفت .حال در نظر است با یشریح یک
از سیسیمهای که در ا دامتات پتس از دزدیتده
شدن خودروها مؤثتر استت پتیت زمتیتنتهای از
سیسیمهای پیشرفیه خودروی در حوزه امنیتت
مطرح شود .این سیسیم کته متوستوم استت بته
“ A d v a n c e d S t o l e n Ve h i c l e
” Trackingپس از دزدیده شدن ماشین من ن
خودرو را به مالک و یا پلیس اطنع من دهند.
سیسیم ردیاب خودرو بتا استیتفتاده از یترکتیتخ
اطالعات مو یت خودرو به طور خودکار در
خودروهای شخص با نرم افتزاری کته جتمت
آوری این داده ها ناوگان را برای یک یصویر
جام از مکتان ختودرو دارد متو ت تیتت د تیت
خودرو را گزار مت دهتد .ایتن ستیتستیتمهتای
مدرن ردیاب خودرو مت تمتوک بتا استیتفتاده از
 GPSو یتتا فتتن آوری  GLONASSمتتحتتل

خودرو را ی ین م کند .اطالعات خودرو را
م یوان در ن شه های الکیرونیک از طتریت
اینیرنت و یا نرم افزار های یخصص مشاهده
کرد .عالوه بر این در کشورهای یوس تهیتافتیته
م امات حمل و ن ل عمومت شت تری بته طتور
فتزایتنتدهای از کتاربتران ایتن ستیتستیتم ردیتابت
خودرو ،به وی ه در ش رهای بزرگ هسیند.
دسیگتاههتای متختیتیتفت بترای ردیتابت ختودرو
وجود دارد کته عتمتومتا ً درون دو دستیتهبتنتدی
” “Activeو یا ” “Passiveترار مت گتیترنتد.
دسیگاههای با سیتستیتم ” “Passiveمتو ت تیتیتت
ثبت شتده از طتریت  ،GPSسترعتت ،جت تت
حرکت و گاه او ات یک رویداد ماشه متانتنتد
کیید روشن  /ختامتو  ،درخ بتاز  /بستیته را
ذخیره م کنند .هنگنمنامن ونه خنودرو بنه ینک
نقطه از پیش تعیی بازگشت ،سیمگنا ارسنالن
از طرف دستماه حنفف شنده ،سندنس دادههنا
ذخیره شده دانلود و بنه ینک ونامندنینوتنر بنرا
ارزیاب مگتق م شود .انتقا دادهها سنینمنتن
” “Passiveاز طری اریباط ب ستیتم صتورت
م گیرد .دستماهها با سیمت ” “Activeنتیتز
همان اطالعات را جم آوری اما م موک انی ال
داده ها یت تریتبتا ً بته صتورت زمتان وا ت ت از
طری شبکه های ییفن همراه و یتا متاهتوارهای
به یک کامپیویر یا مرکز داده بترای ارزیتابت
ارستتتال متتت شتتتود .بنننه تنننازگننن بنننا ایننن ننناد
 ITروی
زینننرسننناخنننتهنننا تنننینننگنننولنننو
ختتودروهتتای امتتروزی امتتکتتان متتجت تتز کتتردن
سیسیم ردیاب مدرن خودرو بته دستیتگتاهت بتا
ابییتت هتر دو نتوع رو اریتبتاط گتیتری بتا
خودرو وجود دارد و ایتن متوضتوع از حتیت
باک بودن ابییت اعیماد ( )Reliabilityبنرا
خودروسازا حائظ اهمیت است.
نویسنده :حسامالدین خسروی
کارشناس معاونت فناوریهای پیشرفته خودرویی
مرکز تحقیقات و نوآوری

