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التكنولوجيا تقود سيارات الغد
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

صناعة السيارات وصناعة تكنولوجيا املعلومات تتقارب 
واالتصاالت )ICT( مبعدل يتزايد بسرعة. وهذه أخبار 
جيدة لألعمال التجارية واملستهلكني وخمططي املدن 
الذين يتطلعون إىل االستفادة من ذلك بشىت الطرق  بدءاً من طفرة جديدة يف 

الصناعة وحتسني السالمة على الطرق إىل جمموعة من احللول املتعلقة باملدن 
الذكية حيث بدأت أنظمة النقل الذكية حتد من االزدحام يف حركة السري وتزيد 

التوصيلية والتنقل لدى سكان املدن.

ولكن كيف ميكن هلاتني الصناعتني املختلفتني جداً  وكيانات القطاع العام اليت 
تساعد يف تنظيمهما  إجياد سبل للتعاون حبيث تعم فوائد ابتكار السيارة املوصولة 

اجلميع بشكٍل آمن؟ 

المتحدة االقتصادية  الدولي لالتصاالت )ITU( ولجنة األمم  نظم االتحاد 
املوصولة  املستقبل  السنوية اخلامسة بشأن سيارة  الندوة   )UNECE( ألوروبا 

2018 يف يوم افتتاح معرض جنيف الدويل للسيارات  شبكيًا )FNC-2018( لعام 
امللحة. هذه القضايا  ملناقشة  والثمانني  الثامنة  دورته  يف 

ومجعت الندوة بني ممثلني من دوائر صناعة املركبات وصناعة السيارات 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن احلكومات وهيئاهتا التنظيمية. وحبث 

املشاركون مواضيع مهمة من بينها األمن واملعايري والتنظيم فيما يتعلق بسيارات 
املستقبل املوصولة.

وسيؤدي االحتاد دوراً مهماً يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 
)WRC-19( لتوزيع الطيف الراديوي الالزم لتغذية أنظمة اجليل اخلامس )5G( بالطاقة 

اليت ستكون مطلوبة من أجل السيارات املوصولة. انظر أيضاً يف هذا العدد من 
جملة أخبار االحتاد كيفية إسهام أعمال جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت 

باالحتاد )ITU-T( يف دعم تطوير أنظمة النقل الذكية. 

 اقرأ املزيد ملعرفة كيفية تعاون هذين القطاعني لبناء سيارات املستقبل  معاً.

 تتقارب صناعة 
السيارات وصناعة 
تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )ICT( بمعدل 

يتزايد بسرعة. 
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أهم 5 اتجاهات في السيارات الموصولة
بقلم روجر النكتوت

Strategy Analytics مدير، التنقلية املوصولة يف السيارات يف شركة

حتٍد كبري يف تكثيف التطورات األخرية يف سوق مثة 
السيارات ضمن مخسة أشياء أساسية ستظهر 
كأهم االجتاهات الكامنة يف صناعة السيارات 
واملرتبطة بالتوصيلية. إليكم مع ذلك مخسة اجتاهات 

رئيسية للسيارات املوصولة أراها تلوح يف األفق املستقبلي.

متصفح على عجالت

أواًل وقبل كل شيء، أصبحت السيارة 
متصفحاً يتنقل على عجالت.

وتصعب املغاالة يف هذه الظاهرة، ألهنا 
ال تعين شيئاً أقل من أن تصبح القيادة 

صنواً للبحث عرب اإلنرتنت )وهو صناعة تزيد قيمتها عن 
100 مليار دوالر أمريكي( مع كل ما ينطوي عليه ذلك 

من مال جيىن من التصرفات خالل قيادة السيارات.

Shuttersto
ck
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



فكل فعل يأيت به السائق ينم عن نية ما، والنية تفتح باب 
رزق للمعلنني ومصنعي السيارات.

 General Motors’( وتعترب منصة سوق جنرال موتورز
Marketplace( أمثولة مثالية، تقدَّم يف السيارات اليوم، 

لنظام يسدي النصح للسائقني آنياً ومباشرًة من لوحة قيادة 
السيارة استناًدا إىل حتليالت تنبؤية ألهواء العميل وسلوكه 

على مر الزمن.

الذكاء االصطناعي

تتسارع ظاهرة “التزود مبتصفح” 
هذه جراء نقلة نوعية يف قدرات 

الذكاء االصطناعي - دعماً للقيادة 
املؤمتة واملساعدات الرقمية - نقلة من 

أنظمة احلوسبة السحابية إىل أنظمة 
مدجمة يف السيارات يف شكل معاجلات أقوى وشبكات 

حمّسنة للمركبات وختزين على متنها.

وأصبحت السيارات أذكى يف فهم ما يفعله البشر 
ويف مساعدهتم على التحرك والوصول إىل مقاصدهم 

بدقة وأمان.

وتعمل شركة HERE على دمج معلومات املوقع املتعلقة 
بالتصفح مع املعلومات السياقية املستندة إىل جهاز 

 Daimlerو BMWو Audi استشعار واجملمعة من مركبات
ملساعدة السائقني على جتنب العقبات وخماطر الطرق على 

امتداد مسارهم.

ميزات جاذبة جديدة 

بدأت السيارات نفسها تتزود 
بالتوصيل الشبكي، مما عزز من 

التشغيل اآلمن واستحدث ميزات 
جاذبة جديدة، على حنو يغين، آخر 

األمر، عن امتالك مركبة.

وستتواىل فصول هذا االجتاه على مدى زمين أطول بكثري، 
بيد أن عناصره آخذة يف التبلور عرب توصيالت خلوية 

لتمكِّن من عرض ميزات نقل جاذبة خمتلفة متاماً ولتخلف 
آثاراً جانبية عميقة على مصنعي السيارات وجتار السيارات 

والبنية التحتية الداعمة للنقل واالتصاالت الالسلكية.

  أصبحت السيارات أذكى يف فهم ما يفعله البشر ويف 
مساعدهتم على التحرك والوصول إىل مقاصدهم بدقة وأمان. 

روجر النكتوت
 مدير، التنقلية الموصولة في السيارات

Strategy Analytics في شركة

شاهد المقابلة
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

https://www.here.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=QXCJwzI37h8&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=8y_lFikpq5c


وتقوم شركة General Motors بتعديل برنامج التشارك 
يف السيارات Maven اخلاص هبا لتمكني مجيع السيارات 
اليت تنتجها الشركة من استخدام برنامج Maven فتتيح 
ملالكي هذه السيارات احلاليني التشارك يف سياراهتم مع 

مستخدمني آخرين. ويف الوقت نفسه، يبادر عدد متزايد 
 Audiو Porsche من مصنعي السيارات، مبا فيهم شركات

وVolvo وLexus وFord وغريها، إىل تقدمي برامج مفعَّلة 
بتوصيل السلكي وقائمة على االشرتاك، وهي برامج تتيح 

للمشاركني تبادل السيارات حبرية على أساس أسبوعي 
أو شهري أو، يف الواقع، حسب الطلب.

مصنعو السيارات في حلة 
مشغلي شبكات افتراضية 

)MVNO( as MVNOs متنقلة

كجزء من هذا التحول، تتطلع 
شركات السيارات ألن تصبح يف 

حد ذاهتا من مشغلي الشبكات 
االفرتاضية املتنقلة )MVNO( يف معرض سعيها لتحقيق منوذج 

أعمال مستقل عن شركات االتصاالت.

وترغب شركات السيارات يف أن تبحث سياراهتا عن 
أفضل التوصيالت الالسلكية احمللية بغض النظر عن 

مقدم اخلدمة.

دور الشبكات الالسلكية في 
سالمة المركبات

ستؤدي الشبكات الالسلكية أيضاً 
دوراً أساسياً يف مكافحة التهديدات 

لألمن السيرباين ودعم حتديثات 
اخلرائط آنياً من أجل حتديثات القيادة 
املؤمتتة وبرجميات األنظمة احلرجة - وغري احلرجة كثرياً - 

على منت املركبات. ولكن التغري األهم إمجااًل الذي طرأ 
على توصيلية السيارات يتمثل يف االعرتاف والقبول ضمن 
دوائر صناعة السيارات بأن للشبكة الالسلكية دوراً وجيهاً 

وأساسياً يف سالمة املركبات.

ويتجلى أول مظهر من مظاهر هذه احلقيقة يف تقنية 
C-V2X اليت ال يصح وصفها بأقل من ثورة يف حتقيق 

إنرتنت األشياء الفعلية. ويتملكنا العجب إذ نستبصر ما 
ينتظرنا، يف غضون بضع سنوات قليلة، مع ظهور اجليل 

.)5G( اخلامس

ويف هذه املرحلة احلرجة من تطور صناعة الشبكات 
الالسلكية، تـَُزّف بشرى قيام صناعة السيارات ألول مرة 

بالعمل الوثيق مع صناعة االتصاالت الالسلكية على معايري 
 وبروتوكوالت متفق عليها بشكٍل متبادل.
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



 التكنولوجيا تعيد تشكيل
قطاع السيارات العالمي

 ستصبح السيارات في المستقبل بمثابة أجهزة حاسوب
 على متن عجالت إذ تنتقل األطراف الفاعلة المعنية بالتكنولوجيا

إلى قطاع السيارات لالستفادة من قدراته الحالية.

عتاد المركبة   برمجية المركبة  نماذج تجارية بديلة

العتاد
وحدات الزاوية، أجهزة استشعار 
متقدمة، وما إىل ذلك

سالسل الدفع
حمركات كهربائية، إلكرتونيات 
الطاقة، بطاريات متقدمة

تصميم صناعي
أجسام مكونة وحدات جتميعية، 
واجهات املستعمل املتقدمة

التطبيقات والخدمات
مكتبة كاملة من التطبيقات من 
أطراف ثالثة

نماذج تجارية بديلة
تقاسم مركبات مستقلة، عروض 
جديدة للخدمة وما إىل ذلك.

تحليالت البيانات
معاجلة سحابية موصولة بالكامل 
ووصالت تغذية البيانات من أجل 
شركات التصنيع

نظام القيادة/التشغيل 
المستقل
نظام تشغيل مركزي متقدم
مع قدرة قيادة ذاتية.

منصة الترفيه
مسات وتوصيلية
مماثلة لتجربة
الرتفيه املنزيل.

 McKinsey&Company املصدر: شركةIT
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



ندوة سيارة المستقبل 
الموصولة شبكيًا

إن الندوة املشرتكة بني االتحاد الدولي لالتصاالت ولجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن سيارة المستقبل الموصولة شبكياً 

لعام FNC-18( 2018( جتمع بني ممثلني من دوائر صناعة السيارات 
وصناعة املركبات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ومن 

احلكومات وهيئاهتا التنظيمية من أجل مناقشة وضع ومستقبل 
االتصاالت يف املركبات والقيادة اآللية.

ُعقد احلدث يف يوم افتتاح معرض جنيف الدولي الثامن والثمانين 
للسيارات يف 8 مارس. 

المركبات الموصولة واآللية في مفترق الطرق 
نحو النجاح

التوصيلية في كل مكان: الجيل الخامس والذكاء 
االصطناعي والبيانات الضخمة تغير قوانين اللعبة

نشر خدمات التنقل اآللي: ما المطلوب؟أثر األمن السيبراني وتوقعات أنظمة السيارات

انظر الموقع اإللكتروني للحدث والبرنامج الكامل.

التزم االحتاد، بصفته وكالة األمم املتحدة )UN( املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنهوض بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة )SDG( السبعة عشر لألمم املتحدة واملقاصد املرتبطة هبا.

تسجيل فيديوي يعرض أبرز أحداث الندوة بشأن سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2018

 االتحاد يركز على المجاالت بالغة 
األهمية المتعلقة بطيف التردد الراديوي 
والمعايير الدولية، وهذا هو الدور الذي 

نأتي به إلى هذه المناقشة. 
مالكوم جونسون، نائب أمني عام االحتاد الدويل 

لالتصاالت، يتحدث يف الندوة املشرتكة بني االحتاد 
وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن 

سيارة املستقبل املوصولة شبكياً )FNC-18( يف معرض 
جنيف الدويل للسيارات، 8 مارس 2018.
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.gims.swiss/en/
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?v=g-gQzRpG2xY&feature=youtu.be
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(   تشير األمم المتحدة إلى أنه ينبغي لنا أن نخفض 
عدد الوفيات واإلصابات على الطرق إلى النصف 
بحلول عام 2030، ومن الواضح أن ذلك لن يكون 
ممكناً إال من خالل تقنيات إدارة النقل ورادارات 

السيارات والسيارات المستقلة وغيرها. 
مالكوم جونسون، نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، يتحدث 
يف الندوة املشرتكة بني االتحاد الدولي لالتصاالت واللجنة االقتصادية 

 )FNC-18( ًألوروبا باألمم ال متحدة بشأن سيارة ال مستقبل ال موصولة شبكيا
اليت ُعقدت خالل معرض جنيف الدويل للسيارات يف 8 مارس 2018.

  التوصيلية المسؤولة يمكن أن تكون ضرورية 
لتقليل االزدحام ومحاربة التلوث. ومع وضع 

سياسات مناسبة، يمكن تحقيق نتائج هامة. 
جان تود، املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين بالسالمة 
على الطرق ورئيس االحتاد الدويل للسيارات )FIA( يتحدث يف الندوة 
املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة االقتصادية ألوروبا 

باألمم ال متحدة بشأن سيارة ال مستقبل ال موصولة شبكياً )FNC-18( اليت 
ُعقدت خالل معرض جنيف الدويل للسيارات يف 8 مارس 2018.
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يساعد االتحاد في النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة )SDG( لألمم 
المتحدة )UN( والمقاصد المتصلة بحركة المرور والنقل والسالمة على الطرق.

خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي 
إلى النصف بحلول عام 2020.

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول 
إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل 
العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون تحت وطأة ظروف 

هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030.

اقرأ املزيد عن أهداف التنمية املستدامة         لألمم املتحدة السبعة عشر الرامية إىل حتويل عاملنا، والندوة املشرتكة بني االحتاد واللجنة االقتصادية 
ألوروبا باألمم ال متحدة بشأن سيارة ال مستقبل ال موصولة شبكياً لعام FNC-18( 2018( اليت يدعمها معرض جنيف الدويل الثامن والثمانون 

)GIMS( للسيارات

)SDG(

https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.fia.com/presidency
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.gims.swiss/en/
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal3.aspx
https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal11.aspx


أفكار مستمدة من المقابالت-التسجيالت 
الفيديوية

أطلعنا قادة الفكر على أفكارهم خبصوص املواضيع اليت نوقشت يف الندوة بشأن سيارة املستقبل املوصولة 
.)FNC-2018( 2018 شبكياً لعام

  هناك عمل ضخم يتعني القيام به بالنسبة لنا مجيعاً يف دوائر 
الصناعة. وحنتاج ألن نكون موصولني. وحنتاج إىل الشبكات. 
وبصفتنا شركة عاملية، فإننا حنتاج هلذا التوصيل يف مجيع أحناء 

العامل. ومن الواضح بالنسبة لنا أن حصولنا على املعايري اليت ميكن 
أن نطبقها من شأنه أن يساعدنا على تسريع هذا التحول. 

بيير ماساي
Toyota Motor Europe المدير التنفيذي، شركة

 األمن موضوع هام للغاية ... وال يقتصر األمن على الشبكة ذاهتا. 
والشبكة بني السيارات والبنية التحتية عند الطرف اخللفي هي جزء واحد 

فقط من األمن. وحنن كشركة تشغيل نركز بشدة على األمن من طرف إىل 
طرف إذ نقدم األدوات واجلهود الالزمة لتوفري األمن داخل السيارة. 

جوهانيس سبرينغر
 مسؤول عن برنامج السيارات المزودة باتصاالت 

Deutsche Telekom الجيل الخامس، شركة

 تتيح السيارة املوصولة العديد من الفرص من أجل السالمة - إنقاذ 
احلياة البشرية على الطرق - إتاحة احللول للعمالء. وهذا حتٍد كبري 
وتغيري كبري يف جمال الصناعة. وحنن كصناعة معنية بالتفحص، وتقوم 

بالتفحص التقين الدوري، حباجة ألن نكون جزءاً من هذا النظام. 

كريستوف نولت
DEKRA المدير التقني، شركة 

شاهد المقابلة

شاهد المقابلة

شاهد المقابلة

هنا قائمة الفيديو 
الكاملة للمقابالت.
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الق نظرة)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=QXCJwzI37h8&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QXCJwzI37h8&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QXCJwzI37h8&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXCJwzI37h8&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jQehqM5mNUA&index=14&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Mqr--dphyZ4&index=11&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&t=0s


المركبات الموصولة عند مفترق الطرق: ماذا يلزم للنجاح؟

متضي السيارات املوصولة وسرعة فيما 
القيادة املؤمتتة حنو اكتساب صفة جتارية 

واسعة النطاق وقبول األسواق، فهي 
تبشِّر بآمال كبرية يف حتسني السالمة 
على الطرق واحلد من االزدحام واالنبعاثات، وحتسني 

حياتنا بشىت السبل املختلفة.

ولكن كيف ميكن للمجموعة املتوسعة من أصحاب 
املصلحة الرئيسيني من القطاعني العام واخلاص أن يقفوا 

صفاً واحداً لضمان التحقيق الفعلي لإلمكانات عرب احلدود 
- وبطريقة ساملة وآمنة؟

وناقش كبار خرباء السيارات والتكنولوجيا هذا األمر 
وتدارسوه مع جمموعة من القضايا احلرجة األخرى املتعلقة 

بالسيارات املوصولة يف ندوة االحتاد الدويل لالتصاالت 
 )UNECE( وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )ITU(

بشأن سيارة المستقبل الموصولة شبكياً )FNC-2018( يف 
جنيف بسويسرا يف 8 مارس 2018 يف إطار معرض جنيف 

الدويل الثامن والثمانني للسيارات.

التحديات والفرص

خالل العروض التقنية ومناقشات األفرقة، أكد العديد 
من اخلرباء الفرص والتحديات اهلائلة اليت تواجه صناعيت 
السيارات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوقت 

الذي يتسارع فيه تقارهبما.
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.gims.swiss/en/
https://www.gims.swiss/en/


 General وبدأ كريتس هاي، وهو زميل تقين بشركة
Motors، عرضه بشأن توطني املركبات ذاتية القيادة 

حملياً من خالل االستفادة من التوصيلية اخللوية، بإعادة 
 General Motors صياغة ما جاء على لسان أحد مدراء
مؤخراً فقال: “حنن ال ندير شركة سيارات، بل ندير 

شركة تكنولوجيا.”

وترددت أصداء هذه النقطة يف مالحظات العديد من 
اخلرباء اآلخرين، حيث أشار الكثريون إىل التوترات 

املتالزمة مع دمج صناعات ومناذج أعمال خمتلفة جداً.

فعلى سبيل املثال، ال بد من التوفيق بني دورات حياة 
تطوير منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األقصر 

عمراً ودورات حياة تطوير منتجات السيارات األطول 
عمراً، فيما تبدأ اجلهات الفاعلة من كلتا الصناعتني بالعمل 

معاً بتواتر أكرب.

)5G( تأثير الجيل الخامس

سيدعم إطالق اجليل اخلامس )5G( تسريع حلول 
السيارات املوصولة وأنظمة النقل الذكية، ولكن هل 

ميكن حلركة صناعة السيارات أن جتاري سرعة صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

جوهانيس سربينغر، مسؤول الربامج، واملسؤول عن 
برنامج السيارات املزودة باتصاالت اجليل اخلامس، 

واألنظمة القائمة على التكنولوجيا )T-systems(، يف شركة 
Deutsche Telekom Group، أخرب احلضور أن طرح اجليل 

اخلامس )5G(، الذي يبدأ بنهاية عام 2018 أو أوائل عام 
2019، سيسري يف مسرية ارتقائية بالنسبة إىل الشركة. لكن 

“من حيث دورات تطوير صناعة السيارات ... األمر 
مؤجل إىل الغد.”

وقال ستيفانو سورينتينو من شركة Ericsson، الذي يرأس 
 )5G( فريق العمل 2 التابع لرابطة السيارات اجليل اخلامس
واملعين مبعمارية النظام وتطوير احللول: “نتلقى أكثر من 

طلب جترييب واحد يف األسبوع” من صانعي السيارات 
الذين يرغبون يف جتربة حلول جديدة تدعم اجليل 

.)5G( اخلامس

وقال جيمز كولغيت، مدير الشؤون االسرتاتيجية، يف 
شركة Williams Grand Prix Engineering Limited: “تتوجه 
قطاعات الربجميات والدفاع واالتصاالت كلها حنو قطاع 
السيارات. وال يقتصر األمر على السيارة، بل إنه يتعلق 
جبميع حلول التنقل. ويشكل اختيار الوترية الصحيحة 
عنصراً أساسياً يف ذلك التطور. وأي شيء نفعله اآلن 
يتعني أن يستشرف املستقبل ويتأكد من أنه يواكب 

عمر السيارة.”

الحاجة إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق

مثل الكثري من املشاركني اآلخرين يف الندوة املعنية بسيارة 
املستقبل املوصولة شبكياً، أشار كولغيت أيضاً إىل التحدي 

املتمثل يف إنشاء مناذج أعمال جديدة قابلة للتطبيق.

وقال سورينتينو: “إذا جئت من دوائر صناعة السيارات، 
فاملركبات املوصولة هي مصدر دخل جديد وعالمة 

جتارية متميزة.”

لكن كيفية حتقق ذلك يف الواقع العملي ليست دائماً 
هبذه البساطة.

  تتوجه قطاعات البرمجيات والدفاع 
واالتصاالت كلها نحو قطاع السيارات. 

جيمز كولغيت، مدير الشؤون االسرتاتيجية، يف 
Williams Grand Prix Engineering Limited شركة
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



وكانت مناذج األعمال القابلة للتطبيق أحد أربعة حتديات 
شاملة تطرق إليها ديفيد وونغ، كبري مديري التكنولوجيا 

واالبتكار يف رابطة مصنعي وجتار السيارات باململكة 
املتحدة. وقال: عند تطوير خدمات السيارات املوصولة 

اجلديدة، حتتاج صناعات السيارات والتكنولوجيا حقاً ألن 
تتساءل: “من سيدفعون؟ وهل سيدفعون؟”

وفيما يتعلق بسالمة السيارات املوصولة، شدد سورينتينو 
على احلاجة إىل شراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

وقال: “حنتاج إىل مناذج أعمال جديدة إلنقاذ األرواح.”

شراكات جديدة لتحسين الخدمات

متثلت إحدى اخلالصات القوية املستخَلصة مراراً من 
املناقشات يف أن االبتكار الرائد نتج عن تزايد التكامل 

بني قطاعات املعلوماتية واالتصاالت والسيارات، وحىت 
القطاعات املالية.

على سبيل املثال، أوضح جيسون إليس، مدير تطوير 
األعمال يف شركة Qualcomm، أن شركة أشباه املوصالت 
ومعدات االتصاالت قد استثمرت بشكل متزايد يف خدمة 

صناعة السيارات، مبا يف ذلك طرح جمموعة الدارات 
املتكاملة اجلديدة )CV2X( من املركبات اخللوية إىل كل 
شيء لتكمل النظام البيئي للسيارة املوصولة من خالل 

املساعدة يف تعزيز املدى واملوثوقية والسرعة والدعم 
وكفاءة التكلفة.

وباإلضافة إىل بناء شراكات جديدة، قد حيتاج مصنعو 
السيارات إىل إعادة تعريف الطريقة اليت ينظرون هبا إىل 

صناعاهتم، كما يقول اخلرباء.

ويهل جاك بونيفاي من شركة Transatel اليت تقدم حلول 
التوصيلية اليت ميكن أن تسمح جلهات فاعلة خارج قطاع 

االتصاالت أن تصبح من مشغلي الشبكات االفرتاضية 

املتنقلة )MVNO(. وقال: “حيتاج مصنعو السيارات ألن 
يكونوا من مشغلي الشبكات االفرتاضية املتنقلة وأن ميتلكوا 

شبكات افرتاضية متنقلة خاصة هبم.”

الحاجة إلى معايير وأطر سياسات عالمية

أكد كريستوف نوليت، املدير التقين حللول السيارات يف 
شركة DEKRA، أن احلاجة تدعو ملعايري عاملية من أجل إقامة 

توصيلية عاملية. “لدينا بيئة تسود فيها أشتات املعايري. 
وحنتاج إىل املزيد من املعايري، وإىل االستخدام العاملي 

للمعايري املنسقة. وحتتاج السيارات املوصولة إىل الكثري 
من القدرة، لذلك ميكن أن تشكل املعايري اجلديدة للجيل 

اخلامس )5G( أساس معايري املركبات املوصولة.”

وأشار ديفيد وونغ، كبري مديري التكنولوجيا واالبتكار 
يف رابطة مصنعي وجتار السيارات باململكة املتحدة، أيضاً 
إىل أن السياسة العامة والتنظيم واملعايري تشكل معاً أحد 

التحديات األربعة الرئيسية اليت يراها أمام تطور السيارات 
املوصولة. وقال إن اللوائح الدولية املنسقة، وأطر التأمني 
واملسؤولية، باإلضافة إىل اللوائح اخلاصة حبماية البيانات 
وتداوهلا، ومعايري اجليل اخلامس )5G( وإنرتنت األشياء، 

مازالت الزمة قبل أن تصبح السيارات ذاتية القيادة 
حقيقة واقعة.

  لدينا بيئة تسود فيها أشتات المعايير. 
ونحتاج إلى المزيد من المعايير، وإلى 

االستخدام العالمي للمعايير المنسقة. 
كريستوف نوليت، املدير التقين حللول 

DEKRA السيارات يف شركة
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ومل تكن هذه النقاط البارزة سوى غيض من فيض يوم 
غين باملناقشات يف الندوة املعنية بسيارة املستقبل املوصولة 

.)FNC-2018( 2018 شبكياً عام

وحبثت اجللسات التقنية يف هذه الندوة أوجه التقدم احملَرز 
يف جمال السالمة على الطرق باالستفادة من املركبات 

املوصولة )V2V، V2X(، وكذلك العالقة بني االتصاالت 
يف املركبات والقيادة املؤمتتة بتحليل الدور البالغ األمهية 

للتوصيلية واألمن السيرباين وسالسل الكتل والواقع االفرتاضي 
والذكاء االصطناعي.

 Dekra املدعومة من شركات الندوة  ناقشت  وكذلك 
وQualcomm وGreen Hills أفضل السبل اليت ميكن هبا 

هليئات وضع املعايري التعاون من أجل اإليفاء باحتياجات 
قطاع الصناعة املعين وحتقيق إمكانية التشغيل البيين.

وملعرفة املزيد عن قائمة مقدمي العروض الرائعة واملتنوعة - 
ومشاهدة عروضهم - ترجى زيارة صفحة برنامج الندوة 

المعنية بسيارة المستقبل الموصولة شبكياً.

.tsbcar@itu.int :ولالستفسار عن حدث العام املقبل 

SYMPOSIUM

Future
Networked
Car
8 March 2018
Geneva, Switzerland

Geneva International
Motor show

#ConnectedCar

Organized by
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هـل يمكن أن يـواكب األمن السيبراني االبتكار 
في مجال السيارات الموصولة؟

املركبات املوصولة والقيادة اآللية بسرعة تسري 
حنو الطرق العامة مما يبشِّر بآمال 

كبرية يف حتسني السالمة على الطرق 
واحلد من االزدحام واالنبعاثات وزيادة إمكانية التمّتع 

بالتنّقلية الشخصية.

وقال جيوسييب فاراندا، خبري استشاري يف جمال األمن 
السيرباين يف شركة Karamba Security “إن اإللكرتونيات 
أصبحت أمراً أساسياً للتحكم يف السيارة. ونشهد حتواًل 

كبرياً من األجهزة إىل الربجميات يف صناعة السيارات، مع 
اعتماد املركبات احلديثة اآلن على 100 إىل 150 مليون 
سطر من الشفرة. وأدى هذا التحول من األجهزة إىل 
الربجميات املقرتن بزيادة توصيلية املركبات إىل عاصفة 

كاملة من نقاط الضعف املالزمة لألمن السيرباين.”

وكان السيد فاراندا يتحدث يف الندوة بشأن سيارة 
املستقبل املوصولة شبكياً )FNC-18( اليت ُعقدت يف 8 

مارس 2018، وهي حدث سنوي ينظمه االحتاد وجلنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )UNECE( يف إطار معرض 

جنيف الدويل للسيارات.

وقال السيد فاراندا “إن صناعة السيارات تقلل من 
خطورة التحدي الذي يطرحه األمن السيرباين.”

وميكن للتوصيلية أن تزود األطراف املاكرة بالنفاذ إىل 
إلكرتونيات التحكم يف حمرك االشتعال وزيادة السرعة 
والتوجيه والفرملة. وإن اهلجمات السيربانية قادرة على 

تعريض احلياة إىل اخلطر وتقويض الثقة يف التكنولوجيات 
الناشئة وتوجيه ضربات كبرية لسمعة العالمة التجارية 

لشركات صناعة السيارات.
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وقال تشاك بروكيش، مدير تنمية األعمال التجارية 
اخلاصة بالسيارات يف شركة Green Hills Software “إن 
فشل الربجمية ليس خياراً. وينبغي أال يكون دوراً مهماً، 
وإمنا الدور املهم يف إطار أنظمتنا”. وأضاف قائاًل “لن 

تستطيعوا أبداً تأمني كل سطر من أسطر الشفرة يف مركبة 
ما. ولكن بإمكانكم عزل املكونات وجعل الشفرة صغرية 

وقائمة بذاهتا مبا يكفي.”

ولتوضيح بعض القضايا األمنية، قام توم ليسيموس، كبري 
مسؤويل التكنولوجيا يف شركة PROMON يف النرويج 

بعرض دراسة حالة على احلضور ترمي إىل توضيح 
كيف ميكن لسيارة تيسال أن تتعرض “للسرقة” بواسطة 

قرصنة التطبيق.

وأخرب السيد بروكيش احلضور بأن هناك حاجة لبذل املزيد 
من اجلهود وحذر من إضافة ميزات كثرية بسرعة دون 

توفري األمن املناسب. وقال “إننا كجهة مصّنعة حباجة إىل 
نسأل أنفسنا عما إذا كنا جزءاً من احلل أو من املشكلة.”

التحدي األمني كبير ولكنه ليس 
مستعصياً على الحل

قام السيد ليسيموس مبقارنة بني صناعة السيارات وصناعة 
اخلدمات املالية. “لقد شهدنا هواتف ذكية حتل حمل 

مفاتيح السيارة، بقدر ما حتل اهلواتف الذكية حمل بطاقات 
االئتمان واحلاجة إىل زيارة فرع مصريف.”

وقال السيد ليسيموس “إن صناعة اخلدمات املالية - وهي 
هدف أساسي للهجمات السيربانية - حققت جناحاً 

نسبياً يف موازنة االبتكار مع الطلب القوي للمستعمل 
النهائي على األمن.” ولقد اكتسبت الصناعة خربة األمن 
السيرباين ذات األمهية الكبرية بالنسبة للصناعات األخرى 

اليت تطور منتجات وخدمات جديدة تقوم على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وغالباً ما يفوق االبتكار تطوير التدابري األمنية املرتبطة 
به. ويالحظ خرباء األمن هذا االختالل الناشئ يف صناعة 

السيارات. وتتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لشركات السيارات إضافة ميزات جديدة ملنتجاهتا بوترية 

سريعة لكن األمن ال يزال متخلفاً عن الركب.

وقال السيد بروكيش “إنه يتعني علينا أن نبدأ بالنظر إىل 
األمن كوظيفية أساسية”. وأردف قائاًل “ونضيف امليزات 

بتهور. ويظهر عدم التوازن بشكل جلي. وجيب إضافة 
السالمة واألمن بشكل أسرع.”

أجرت مجلة أخبار االتحاد 
مقابلة مع السيد دفير رزنيك، 

 Automotive مدير التسويق في شركة
Cybersecurity في هارمان، شركة رائدة في 

مجال حلول السيارة الموصولة تعمل حالياً 
على األمن من طرف إلى طرف فيما يتعلق 
بسيارة المستقبل الموصولة شبكياً، وذلك 

لمناقشة االتجاهات الرائدة في الصناعة وما 
هو مطلوب لضمان أمن السيارات المستقلة 

وسالمة الركاب.

استمع إلى التسجيل الصوتي لمعرفة المزيد.
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ما المطلوب لتحقيق التوازن بين االبتكار واألمن 
في مجال صناعة السيارات؟

بالنسبة إىل خرباء األمن املشاركني يف الندوة بشأن سيارة 
املستقبل املوصولة شبكياً، فاجلواب هو “األمن عند 

التصميم” أي ينبغي اعتبار األمن وظيفة أساسية وجيب 
دجمه يف تصميم املنتجات وتشغيلها وصيانتها.

تنظيم تدعمه المعايير

أصدر االحتاد معياراً دولياً جديداً بشأن التحديث اآلمن 
للربجميات على اهلواء من أجل السيارات املوصولة. 

وإن جمال العمل هذا آخذ يف التوسع. وأنشأت جلنة 
الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت فريق عمل 

جديداً لتنسيق حجم متزايد من العمل بشأن اجلوانب 
األمنية ألنظمة النقل الذكية. 

ولقد حقق االحتاد النجاح يف التعاون مع جلنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألوروبا، اهليئة املسؤولة عن الالئحة 
العاملية للمركبات. وتساهم لجنة الدراسات 17 لقطاع 

تقييس االتصاالت مسامهة فعالة يف أعمال فريق مهام جلنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن األمن السيرباين 

للسيارات والتحديثات على اهلواء الذي يقوم بإعداد ورقة 
طال انتظارها يُتوقع إصدارها يف يونيو 2018.

وقالت دارين هانديل من إدارة اململكة املتحدة للنقل 
والرئيسة املشاركة لفريق مهام جلنة األمم املتحدة 

االقتصادية ألوروبا، “إن األمم املتحدة ستستخدم 

الورقة لعوملة هنج جتاه األمن السيرباين من أجل 
صناعة السيارات.”

وميكن للمعايري التقنية اليت تطورها هيئات من قبيل االحتاد 
 )SAE( الدويل لالتصاالت ومجعية مهندسي السيارات

ومنظمة التوحيد القياسي )ISO( وAuto-ISAC أن تقدم دعماً 
قّيماً للوائح اليت تصدرها جلنة األمم املتحدة االقتصادية 

.)UNECE( ألوروبا

وقالت السيدة هانديل “إن املعايري تؤدي دوراً رئيسيًا”. 
وأضافت قائلة “وستكون الصناعة قادرة على إثبات 

التزامها بتوصيات جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
 )UNECE( بتسليط الضوء على امتثاهلا للمعايري التقنية.”

 ستكون الصناعة قادرة على إثبات 
التزامها بتوصيات لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا )UNECE( بتسليط 

الضوء على امتثالها للمعايير التقنية. 
دارين هانديل من إدارة اململكة املتحدة للنقل 
والرئيسة املشاركة لفريق مهام جلنة األمم 

.)UNECE( املتحدة االقتصادية ألوروبا

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
2/

20
18

17

)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

https://www.itu.int/ar/ITU-T/about/groups/Pages/sg17.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/about/groups/Pages/sg17.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/about/groups/Pages/sg17.aspx


تعزيز المساواة بين الجنسين: تمكين المرأة 
في دوائر صناعة السيارات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التقت مجلة أخبار 
االتحاد بالسيدة مانويال بابادوبول، الشريكة المؤسِسة 

والمديرة اإلدارية لشركة Sansea االستشارية، وهي 
شركة استشارية عالمية لإلدارة والتسويق. وتعمل 
مانويال بابادوبول كعضو في المجلس االستشاري 
لمنظمة Udacity ومعرض لوس أنجلوس للسيارات. 

وهي تنشط أيضاً كعضو في منظمة “نساء في 
تكنولوجيا السيارات” التي أنشئت لتوصيل وتعليم 

وقيادة مستقبل صناعة السيارات. وهي مدافعة حريصة 
عن التنوع والمساواة بين الجنسين. )ُعدلت هذه 

المقابلة لضبط طولها(.

فيما تنشطين كعضو في منظمة “المرأة في 
تكنولوجيا السيارات”، ما هي التحديات 

التي تسعين للتصدي لها من أجل النساء في 
هذه الصناعة؟

 مانويال بابادوبول  يتمثل أحد التحديات اليت نسعى 
ملعاجلتها يف املفارقة القائمة حالياً يف هذه الصناعة. إذ تؤثر 
النساء يف أكثر من 85 يف املائة من قرارات شراء السيارات 
ضمن اأُلسر، يف حني ال تشغل إال 16 يف املائة من النساء 

مناصب كبار املدراء يف صناعة السيارات.

والتحدي اآلخر الذي محلين على النظر يف دعم هذه 
املبادرة للنساء يف جمال تكنولوجيا السيارات هو أننا 

بأمس احلاجة إىل التنوع والتعددية يف مكان العمل، ألن 
ذلك يتيح حتسني إنتاج املنتجات، من مرحلة التصميم إىل 

مرحلة شراء السيارات.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
2/

20
18

18

)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



والشيء اآلخر الذي يستدعي االهتمام هو عدم كفاية 
عديد النساء ممن يستجمعن ما يكفي من الشجاعة 

لطلب املساعدة، أو االنضمام إىل جمتمعات حملية، أو إىل 
جمموعات التواصل واإلرشاد.

بيد أن املشكلة ال تبدأ بالقوى العاملة القائمة، بل تبدأ 
باألطفال الصغار - البنات والبنني. لذلك انتظمت يف 

فريق مع بعض من أصدقائي إلنشاء مبادرة تسمى “إنشاء 
املستقبل”. وهي هتدف إىل تعليم األطفال - البنني 

والبنات - بشأن كيفية تصميم منتج وترميزه وبيعه. علينا 
التأكد من تكافؤ فرص األطفال مجيعهم، ومد الفتيات 

بالتكنولوجيا والقدرة على تصميم املنتج وتسويقه. 
لقد تلقيت تعليقات رائعة من األشخاص الذين أطلعتهم 

على هذه الفكرة ويتوالين احلماس حقاً إذ أراها قيد التنفيذ 
يف ربيع هذا العام.

برأيك، ما الخطوات الالزمة لضمان تفعيل دور 
المرأة في صناعة السيارات والتكنولوجيا؟

 مانويال بابادوبول  سنحتاج إىل مساعدة املشرعني 
واحلكومة، ألننا سنظل نرى فجوة قائمة بني اجلنسني 
بدون تعويضات ومزايا عادلة ومتساوية. فعلى سبيل 

املثال، جيب أن تتاح فرص متساوية لآلباء كي يأخذوا 
إجازات يقضوهنا مع األطفال وأن تتاح لألمهات العودة 

إىل سوق العمل مباشرة بعد إجناب األطفال إن شئن. 
وينبغي للشركات أن تقدم هذا النوع من املرونة.

ويتسع بون شاسع بني الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا 
فيما يتعلق بالتعويضات واملزايا، لذلك حنتاج إىل النظر 

يف وضع معايري واتفاقات عاملية. وحيتاج املسؤولون 
احلكوميون أيضاً إىل حتمل املزيد من املسؤولية ملعاجلة 

هذه القضايا.

وقصارى القول، يتعني على الشركات البحث عن سبل 
لتحديد خرية األشخاص لديها ومتكينهم من النمو مهنياً 
دون التضحية حبياهتم الشخصية. فعلى سبيل املثال، ال 

تصاَدف مرافق الرعاية النهارية لألطفال إال يف نزر يسري 
من الشركات. هل لك أن تتخيل مدى حتسن االقتصاد إذا 
افتتحت الشركات مراكز رعاية هنارية ملوظفيها! ال سيما 
يف قطاع السيارات. ال يزال الطابع الذكوري يطغى على 

البيئة السائدة. وميكن هلذا القطاع التعرف على املمارسات 
الفضلى من أصقاع أخرى من العامل وميكن أن حيدث 

فرقاً كبرياً.

استهوتين كثرياً مبادرة التواصل النسوية لدى شركة 
مرسيدس بنز )Mercedes Benz(. فهي تتيح للنساء التحادث 
بشأن الفرص، والتعلم، وتبادل املعلومات. وينبغي جلميع 

شركات صناعة السيارات إنشاء منصات مهنية للنساء.

   استهوتني كثيراً مبادرة التواصل النسوية 
 .)Mercedes Benz( لدى شركة مرسيدس بنز

فهي تتيح للنساء التحادث بشأن الفرص، والتعلم، 
وتبادل المعلومات. وينبغي لجميع شركات صناعة 

السيارات إنشاء منصات مهنية للنساء. 
مانويال بابادوبول، الشريكة املؤسِسة واملديرة 

اإلدارية لشركة Sansea االستشارية
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(

 She’s كن عضواً في صالة
Mercedes، التي تشجع على تبادل 

األفكار الملهمة.

انضم

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-me/inspiration/she/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-me/inspiration/she/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-me/inspiration/she/


بينما نشهد تقارباً بين قطاع السيارات 
 ،)ICT( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كيف تغير العمل في صناعة السيارات في 

العقد الماضي؟

 مانويال بابادوبول  عندما بدأت يف شركة مايكروسوفت 
)Microsoft( عام 2004، كنت جزءاً من فريق من شخصني 

يعمالن على العالمة التجارية القائلة: “مفعَّلة بواسطة 
مايكروسوفت” )Powered by Microsoft( اليت اسُتخدمت يف 
ماليني املركبات، لنظام املعلومات الرتفيهية يف السيارة. ويا 
للفرق الذي أحدثته هذه العالمة التجارية! حسبكم أننا يف 

عام 2015، أي بعد جيلني أو ثالثة من السيارات آنذاك، 
كنا نتحدث بالفعل عن السيارات ذاتية القيادة. وهكذا 
فقد حتولنا من املعلومات الرتفيهية وخلق أجواء يعايشها 
املستخدم يف سيارة إىل، “كيف تقلنا السيارة من نقطة 
أ إىل نقطة ب من تلقاء نفسها؟” ال أكاد أصدق كيف 
تطورت التكنولوجيا. يبدو األمر أشبه باخليال العلمي، 

لكنه حقيقة واقعة.

وستتيح تكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي )AI( اآلن 
لصانعي السيارات خلق أجواء أفضل يعايشها املستخدم. 
وسيفعِّل الذكاء االصطناعي الكثري من املنتجات القادمة 

إىل السوق - مبا يف ذلك حتسني التفاعل بني السيارة 
والسائق. وستستشعر السيارة بوجود طفل يف السيارة، 

وبالوقت خالل اليوم، ومبن يقود السيارة، وستكون قادرة 
على اختاذ قرارات مستنرية دون إيعاز من السائق بشأن 
تقدمي إرشادات مسار الرحلة أو طلب البقالة أو تشغيل 

املوسيقى واألفالم.

وحنن نشهد كذلك تغريات يف مناذج األعمال التجارية 
وتدفقات اإليرادات، فيما تصبح شركات تصنيع السيارات 

شركات تكنولوجية. فهي تتساءل عن كيفية إبقاء السيارات 
على صلة أقرب بالسوق لتلبية احتياجات املستهلكني اليوم. 

ولئن بدلنا األجهزة كل عام، ال يسعنا فعل ذلك بالسيارات؛ 
بل حتتاج السيارات إىل القدرة على حتديث التطبيقات 

واخلواص الوظيفية اجلديدة على مر الزمن.

فيما يتعلق بالمركبات الموصولة، أين ترين 
كبريات العقبات التي تعترض سبيل هذه 

الصناعة في الوقت الراهن؟

 مانويال بابادوبول  السيارة هي املكان الذي منضي 
فيه الكثري من الوقت ونستهلك فيه التكنولوجيا ولكن 
بطريقة ما زالت غري آمنة. وما زلنا نقرتف ذنب معاينة 

اهلاتف أثناء قيادتنا للسيارة - ملطالعة نصوصنا، أو لتصفح 
صفحات اإلنرتنت واملوسيقى. ويعود ذلك إىل أن التفاعل 

بني السيارة والسائق ال يزال يف أول عهده، وال يزال 
جيري على الوجه غري الصحيح. وبتحسني تفاعل املستخدم 

وتكنولوجيا الكالم، لن حنتاج إىل تلمُّس هواتفنا.

وتلتحق شركات صناعة السيارات هبذا الركب خبطًى 
وئيدة. وإذ تغيب تكنولوجيا الكالم عن معظم السيارات، 

ل على اهلواتف. نظل نعوِّ

وهناك أيضاً إشكاالت السالمة واألمن اليت يتعني النظر 
فيها، مثل إشكاالت االسرتاق احلاسويب. وتدعونا احلاجة 

لتصميم السيارات مع أخذ هذه املخاطر بعني االعتبار 
وجعل املركبات ساملة ومأمونة.

وتكتسي املعايري أيضاً أمهية بالغة وعلينا مواصلة العمل 
بشأهنا. فمركبة اليوم والغد ختتلف عن املركبات اليت 

أُنتجت منذ 3 سنوات. لذلك يتعني وضع معايري خمتلفة، 
خاصة للسيارات ذاتية القيادة. وحنتاج أيضاً إىل النظر يف 
التشريعات ومسائل مثل كيفية تصميم املدن ومسارب 

الطرق وأماكن وقوف السيارات.
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)قوة سيارة املستقبل املوصولة شبكياً(



أتعمل شركتك، شركة Sansea االستشارية، مع 
شركات التكنولوجيا والسيارات والشركات 

الناشئة؟ هاّل وصفتي التحديات والفرص المتاحة 
لالبتكار في مجال تكنولوجيا السيارات؟

 مانويال بابادوبول  قمت بتأسيس شركة Sansea مع 
صديق، وكان ذلك نابعاً من رغبيت يف العمل مع شركات 

التكنولوجيا والسيارات ملساعدهتا على التفكري جمدداً يف 
مناذج واسرتاتيجيات األعمال، وضمان صلة املنتجات اليت 

تطورها بالواقع.

وأنا عضو يف جملس املستشارين يف معرض السيارات 
يف لوس أجنلوس. ويدهشنا أن نرى كيف نغري معرض 

السيارات إىل ما هو أقرب إىل حدث تكنولوجي. أعتقد 
أن ذلك هو أحد التحديات: كيف نغري ما لدينا اليوم من 

حيث األحداث والتعليم والشركات ملواكبة التكنولوجيات 
املوجودة يف حياتنا. كل هذه التكنولوجيات ترسم من 

جديد معامل حياتنا، والطريقة اليت نتعلم هبا، والطريقة اليت 
نعمل هبا سوياً.

وأنا عضو أيضاً يف جملس إدارة منظمة Udacity، وهي 
حتدث ثورة يف التعليم. إهنا تبحث عن طرق جديدة 

إلذكاء الوعي وتثقيف اجليل القادم من القادة، وهذا أمر 
يلهب محاسي بشكل ال يصدَّق.

وباعتباري شخصاً حصل على جوائز، أعتقد أننا حباجة 
إىل تكرمي أفضل األشخاص لدينا، رجااًل ونساءاً على قدم 
املساواة، ومنح اجلوائز لألشخاص الذين يستحقوهنا. وحنن 

ال نقوم مبا يكفي للرتويج ألنفسنا وقدراتنا.

وينبغي للنساء على وجه اخلصوص أن يتسمن بالشجاعة 
للوقوف وإعالء الصوت، وتعلم شيء جديد، وطلب 

زيادة يف األجر أو دور خمتلف يف الشركة، والثقة 
 يف أنفسنا.

  الشيء اآلخر الذي سنحتاج إىل البحث عنه هو املعايري 
- إلعادة النظر يف املعايري احلالية – وكذلك لوضع معايري 

أخرى جديدة أثناء انتقالنا إىل عامل جديد من التنقلية 

مانويال بابادوبول
الشريكة المؤسِسة والمديرة اإلدارية لشركة Sansea االستشارية

انظر المقابلة
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https://www.youtube.com/watch?v=wkR7EmjY2-c


كيفية قيام االتحاد بدعم ظهور 
نظام إيكولوجي موثوق 

للمركبات الذكية
تشيساب لي

مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد

تكنولوجيات املعلومات تستمر 
واالتصاالت )ICT( يف حفز االبتكار 

يف جماالت مثل الطاقة واخلدمات 
املالية، والرعاية الصحية، واملدن الذكية، وطبعاً النقل. 
وكانت النتيجة اكتساب قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت جملموعة من أصحاب املصلحة اجلدد مع 

ما يرتتب على ذلك من آثار كبرية على عمل االحتاد. 

وتشكل أنظمة النقل الذكية )ITS( دراسة حالة ممتازة 
للتقارب القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 يمكن للمعايير التقنية 
التي تطورها هيئات من قبيل 
االتحاد الدولي لالتصاالت 
وجمعية مهندسي السيارات 
)SAE( والمنظمة الدولية 
للتوحيد القياسي )ISO( أن 
تقدم دعماً قّيماً للوائح التي 
تصدرها لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألوروبا. 
تشيساب يل
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)االحتاد وتقييس أمن السيارة املوصولة(

https://www.itu.int/ar/ITU-T/Pages/default.aspx


وينطوي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع 
السيارات على ثقافات أعمال جتارية وعمليات تطوير 

املنتجات ودورات حياة خمتلفة. ويعمالن يف حدود أطر 
تنظيمية خمتلفة. والتكنولوجيات اليت يستخدمها القطاعان 
آخذة يف التقارب لكن آليات تنسيق العناصر املختلفة هلذا 

التقارب تباطأت لتحقيق االزدهار. 

وكانت املهمة األوىل لالحتاد فيما خيص دعم االبتكار يف 
جمال أنظمة النقل الذكية توفري منصة لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وقطاع السيارات لفتح خطوط 

جديدة لالتصاالت والتعلم من بعضهما البعض وبناء 
فهم مشرتك بشأن الطريقة اليت ميكن هلما حتسني تنسيق 

مسامهاهتما يف االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل صناعة السيارات.

وندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً اليت ننظمها يف 
إطار معرض جنيف الدويل للسيارات - واليت ستدخل 

يف دورهتا الرابعة عشرة يف 2019، قدمت إسهاماً 
رئيسياً يف خدمة هذا اهلدف من خالل تعزيز التعاون 

بني صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصناعة 
السيارات واهليئات املعنية بوضع املعايري واهليئات التنظيمية 

الداعمة هلما.

وقد أقام االحتاد شراكة ناجحة مع لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا )UNECE(، اهليئة املسؤولة عن الالئحة 

العاملية للمركبات. ويشارك االحتاد وجلنة األمم املتحدة يف 
تنظيم الندوة بشأن سيارة املستقبل املوصولة شبكياً وقد 

قمنا معاً بإنشاء تعاون مثمر بني جمتمعاتنا.

وتتطلع جلنة األمم املتحدة اآلن إىل توفري االحتاد للمعايري 
يف جمال االتصاالت دعماً للوائح اخلاصة باملركبات. ولعل 
أبرز مثال لذلك يتجلى يف الالئحة اجلديدة الدولية بشأن 

مكاملات الطوارئ اخلاصة باملركبات “أنظمة مكاملات 
الطوارئ اآللية”، اليت تشري إىل معيار لقطاع تقييس 

االتصاالت بشأن أداء جودة الصوت.

2010-2020: “عقد العمل من أجل السالمة على 

الطرق” لألمم المتحدة

سيكون التقييس ضرورياً لبناء نظام إيكولوجي موثوق 
للمركبات الذكية. ويدعم عمل االحتاد يف جمال التقييس 

زيادة دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املركبات 
مع وضع السالمة على الطرق وأمن البيانات ضمن 

أولوياتنا امللحة.

ويطور االحتاد مواصفات من أجل االتصاالت من مركبة 
إىل مركبة ومن مركبة إىل بنية حتتية، واالتصاالت 

املكّرسة قصرية املدى، ورادارات تفادي تصادم 
امليلليمرتية، وتكنولوجيات  العاملة باملوجات  السيارات 

االستشعار ملراقبة األجسام القريبة من املركبات 
وحتديدها. وقد وزع المؤتمر العالمي لالتصاالت 

الراديوية لالتحاد لعام WRC-15( 2015( الطيف يف نطاق 
الرتددات GHz 79 من أجل تشغيل رادارات السيارات 

قصرية املدى عالية االستبانة. وتتناول الدراسات اجلارية 
استعداداً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 

تنسيق الطيف ألنظمة النقل الذكية يف اخلدمة املتنقلة. 

وتعّرف معايري االحتاد متطلبات منصات بوابات املركبات، 
واختبارات تقييم اهلواتف املتنقلة عند توصيلها كبوابات 

بأنظمة املركبات حرة اليدين، ومتطلبات اتصاالت الكالم 
لنداءات الطوارئ يف املركبات.

ويرحب قطاع التقييس التابع لالحتاد بأعضاء جدد من 
صناعات السيارات والتأمني، وكذلك قطاعات السوق 
الناشئة يف جمال إنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل 

آلة واالتصاالت املتنقلة الدولية2020- )اجليل اخلامس( مبا 
يف ذلك التعلم اآليل والذكاء االصطناعي. ويأخذ عملنا 
مع قطاعات السوق الناشئة هذه أبعاداً جديدة علماً أن 

املبتكرين يتطلعون إىل أن يوفر االحتاد املوارد الالزمة لدعم 
التوصيلية العاملية من مركبة إىل V2X( X( )من مركبة إىل أي 

شيء( واتصاالت الطوارئ داخل السيارات.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
2/

20
18

23

)االحتاد وتقييس أمن السيارة املوصولة(

https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx


وتستثمر صناعة االتصاالت إىل حد كبري أيضاً يف التقييس 
الدويل ألنظمة اجليل اخلامس الذي يضطلع به االحتاد. 

وال ميكن أن تسمح تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اهلامة للسالمة فيما خيص السيارات بأي 

هامش من هوامش اخلطأ. وجيب أن تعمل هذه التطبيقات 
على أكمل وجه يف كل مرة. وإن ضمان هذه املوثوقية 
شرط هام لتطوير اجليل اخلامس - سيكون كل تطبيق 

قادراً على أداء كامل إمكاناته.

بناء الثقة في أنظمة النقل الذكية سيتطلب 
تحسين األمن

إن األسواق العمودية اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل أجزاء كبرية من مقرتحات القيمة 

املستقبلية لديها تتطلع بشكل متزايد إىل اخلربة املتخصصة 
لالحتاد للحصول على إجابات لشواغلها حول األمن 

واخلصوصية والثقة.

وقد شهدنا ذلك يف عملنا بشأن اخلدمات املالية الرقمية 
وينطبق األمر ذاته على عملنا بشأن أنظمة النقل الذكية.

لقد أصبحت اإللكرتونيات شرطاً أساسياً للتحكم يف 
املركبات. ونشهد حتواًل كبرياً من األجهزة إىل الربجميات 

يف صناعة السيارات، مع اعتماد املركبات احلديثة اآلن 
على 100 إىل 150 مليون سطر من الشفرة. وأدى هذا 

التحول من األجهزة إىل الربجميات املقرتن بزيادة توصيلية 
املركبات إىل زيادة خطورة حتديات األمن السيرباين فيما 

يتعلق بالسيارات.

وميكن للتوصيلية أن تزود األطراف املاكرة بالنفاذ إىل 
إلكرتونيات التحكم يف حمرك االشتعال وزيادة السرعة 
والتوجيه والفرملة. وإن اهلجمات السيربانية قادرة على 

تعريض احلياة إىل اخلطر وتقويض الثقة يف التكنولوجيات 
الناشئة وتوجيه ضربات كبرية لسمعة العالمة التجارية 

لشركات صناعة السيارات.

ويربز هذا الفهم يف املسامهات املقدمة إىل فريق خرباء 
التقييس التابع لالحتاد واملعين باألمن املتمثل يف لجنة 

الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت.

وقامت جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت 
بتطوير معيار جديد لالحتاد بشأن التحديث اآلمن 

للربجميات على اهلواء من أجل السيارات املوصولة، 
ويتواصل هذا العمل مع تطوير معيار جديد لالحتاد بشأن 

.)V2X( X أمن االتصاالت من مركبة إىل

وجمال العمل هذا آخذ يف التوسع. وقد أنشأت جلنة 
الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت فريق عمل جديداً 

لتنسيق حجم متزايد من العمل بشأن اجلوانب األمنية 
ألنظمة النقل الذكية. وإىل جانب املبادئ التوجيهية بشأن 

األمن من أجل االتصاالت V2X، تقوم جلنة الدراسات 
17 لقطاع تقييس االتصاالت بتطوير معيار جديد لالحتاد 

بشأن مواضيع تشمل أمن األجهزة اخلارجية القابلة للنفاذ 
يف املركبة، وكشف التسلل إىل النظام يف املركبة، وأمن 

احلوسبة على منت املركبة وحتليالت البيانات الضخمة اليت 
ترتكز على األمن.
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التقارب المنسق يتطلب التعاون الفعال 

يرمي االحتاد إىل أن يكون شريكاً قّيماً جلميع 
األطراف املهتمة اليت تدفع االبتكار يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ونستمر يف توفري منصة حمايدة للتعاون بني صناعة 
السيارات وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ونواصل االستثمار يف الشراكة الناجحة اليت أنشأناها مع 
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.

وحنن من املسامهني النشطني يف فريق مهام جلنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن األمن السيرباين للسيارات 

والتحديثات على اهلواء. ويقوم فريق املهام هذا بإعداد 
ورقة طال انتظارها يُتوقع إصدارها يف يونيو 2018، ورقة 

ستستخدمها األمم املتحدة لعوملة هنج جتاه األمن السيرباين 
من أجل صناعة السيارات.

وميكن للمعايري التقنية اليت تطورها هيئات من قبيل االحتاد 
 )SAE( الدويل لالتصاالت ومجعية مهندسي السيارات

واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO( أن تقدم دعماً قّيماً 
للوائح اليت تصدرها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا. 

وهكذا يظل االحتاد مؤيداً متحمساً لعمل هيئة التعاون 
املعنية بوضع معايري االتصاالت ألنظمة النقل الذكية، وهي 
مبادرة توجه التعاون بشأن املعايري الذي نعلم أنه ذو أمهية 
حامسة بالنسبة لعملنا من أجل تقدمي جمموعة متماسكة من 

املعايري التقنية دعماً ألنظمة النقل الذكية.

وبفضل روح التعاون القوية، ميكننا أن نتطلع مجيعاً إىل 
 الوصول الوشيك إىل القيادة اآللية املوصولة.
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كيف تحفز إنترنت األشياء واالتصاالت من آلة إلى آلة 
)M2M( الطلب المستَجد على موارد الترقيم 

في االتحاد الدولي لالتصاالت 

أجرت مجلة أخبار االتحاد مقابلة مع ِفل راشتون، 
رئيس لجنة الدراسات 2 تقييس االتصاالت باالتحاد 

الدولي لالتصاالت )ITU-T(، لمعرفة المزيد عن كيفية 
 )IoT( دعم عمل اللجنة لتطبيقات إنترنت األشياء

واالتصاالت من آلة إلى آلة )M2M( الناشئة كجزء من 
أنظمة النقل الذكية.

وتعد لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت 
المرجع األول في العالم بشأن الترقيم الدولي ومعرفات 

االتصاالت ذات الصلة. ويتخذ عملها بشأن الترقيم 
والتسمية والعنونة والتعرف أبعادًا جديدة حيث تتطلع 

مجموعة متزايدة من المصالح إلى االتحاد الدولي 
لالتصاالت التماساً لموارد تدعم التوصيلية العالمية 

إلنترنت األشياء واالتصاالت من آلة إلى آلة.

هل لك أن تقدم لنا تعريفاً موجزاً بلجنة 
الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت وعملها في 
مجال موارد الترقيم الدولي على وجه الخصوص؟

 ِفل راشتون .جلنة الدراسات SG2( 2( هي فريق خرباء 
التقييس باالتحاد الذي يتعامل مع اجلوانب التشغيلية 

لالتصاالت، مبا يف ذلك أرقام اهلاتف واملعرفات ذات الصلة، 
فضالً عن إدارة شبكة االتصاالت. وباإلضافة إىل أرقام 

اهلاتف، تتوىل جلنة الدراسات 2 أيضاً املسؤولية عن املعّرفات 
املرتبطة بأجهزة اهلاتف املتنقلة، واملعروفة باسم اهلويات 
الدولية لالشرتاك باالتصاالت املتنقلة )IMSI( واملعّرفات 

املرتبطة ببطاقات SIM، واملعروفة باسم أرقام معّرف جهة 
اإلصدار. ويف احلاالت الثالث مجيعها، ميكن توزيع 

)ُوزعت( املوارد على الدول األعضاء يف االحتاد لتخصيصها 
للمشغلني؛ وهو ما يسمى بعملية التوزيع غري املباشر
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ويتمثل بديل للمشغلني أو ملقدمي اخلدمات الذين توزَّع 
املوارد عليهم من رمز البلد اجلغرايف يف أن يقوم املشغلون 

أو مقدمو اخلدمة بالتقدم بطلب مباشر إىل االحتاد من 
أجل توزيع أحد هذه املوارد. إن هذه التوزيعات املباشرة 

لألرقام العاملية أو الشاملة هي املوارد الكامنة وراء 
الرموز الدليلية للبلدان اليت أسندهتا جلنة الدراسات 2 

إىل االحتاد وتديرها وفقاً للمعايري والقواعد اليت اتفقت 
عليها جلنة الدراسات 2.

وتوصَّف القواعد واملعايري هلذه األرقام العاملية أو الشاملة 
يف معايري االحتاد )توصيات قطاع تقييس االتصاالت(، 

وهي تفي بنفس وظيفة القواعد واملعايري اليت تطبقها الدول 
األعضاء يف إدارة املوارد اليت وزعتها.

وبالنسبة إىل موارد الرتقيم الدولية اليت يديرها االحتاد، 
يغطي ما يصدر من التوصيات معايري النظر يف ختصيص 

هذه املوارد والقواعد اليت جيب اتباعها عند استخدام 
مورد معني. 

ما هو الدور الذي تؤديه موارد الترقيم الدولية 
في دعم نشوء إنترنت األشياء واالتصاالت من 
آلة إلى آلة وما هي أهم التحديات التي ينبغي 

التغلب عليها في هذا المجال؟

 ِفل راشتون  جتلب إنرتنت األشياء واالتصاالت من 
آلة إىل آلة جانباً جديداً الستخدام األرقام. وتتغري طبيعة 

االتصاالت إذ تسمح العديد من الدول األعضاء، أو 
تعمل على السماح، بالتجوال الدائم ملوارد الرتقيم اخلاصة 
هبا. ويستقدم ذلك معه حتديات جديدة. ويصاَدف أحد 
التحديات الناشئة عن التجوال الدائم يف استخدام موارد 

الرتقيم خارج احلدود اإلقليمية بطريقة جديدة مبتكرة 
تسرتعي االهتمام.

ففي األصل، كانت موارد الرتقيم اليت تتوىل جلنة 
عًة لدولة عضو. وتطور  الدراسات 2 املسؤولية عنها موزَّ

عة للخدمات الشاملة أو  األمر لتغطية األرقام املوزَّ
للمشغلني مباشرة. وبدأ إدخال التكنولوجيا املتنقلة يف 

تغيري هذه العالقة، حيث أصبحت أرقام االتصاالت املتنقلة 
الوطنية قادرة على “التجوال”. وبتطبيق موارد الرتقيم 
الوطنية العامة على االتصاالت من آلة إىل آلة وإنرتنت 
األشياء، يتوّسع نطاق هذا االستخدام ليطال ليس فقط 

أرقام االتصاالت املتنقلة الوطنية بل أيضاً أنواعاً أخرى من 
موارد الرتقيم الوطنية.

ويصح ذلك أيضاً بشأن املوارد اليت يديرها االحتاد. 
وتتعامل جلنة الدراسات 2 حالياً مع الطلبات اخلاصة بأرقام 

شاملة أو عاملية من مديات أرقام يديرها االحتاد الدويل 
لالتصاالت. ونتيجًة لذلك، ميثل تقييم مثل هذه الطلبات 

مبيزان املعايري القائمة حتدياً بغياب وصف واحد خلدمة 
االتصاالت من آلة إىل آلة أو إنرتنت األشياء. 

ما هي االعتبارات الرئيسية التي يأخذ بها عمل 
لجنة الدراسات 2 لمواجهة هذا التحدي؟ 

 ِفل راشتون  تتطور استخدامات وإدارة األرقام واملعرفات 
ذات الصلة لتفي مبتطلبات االتصاالت من آلة إىل آلة 
وإنرتنت األشياء، وطبيعة إنرتنت األشياء واالتصاالت 
من آلة إىل آلة آخذة يف التطور أيضاً، من الصوت إىل 
رشقات قصرية من حركة البيانات، ويستحضر ذلك 

عة  تساؤالت بشأن الكيفية اليت سُتستخدم هبا األرقام املوزَّ
إلنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة. وتواجه جلنة 
الدراسات 2 حتديات يف تلبية املتطلبات املختلفة من الدول 

األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت. 
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فمن ناحية، هناك دول أعضاء وزعت استخدام موارد 
األرقام الواقعة حتت سيطرهتا للخدمات الناشئة اليت تتحدى 

الطبيعة اجلغرافية إلدارة موارد الرتقيم واستخدامها. ومن 
ناحية أخرى، هناك دول أعضاء تنتهج هنجاً أكثر تركيزاً، 
إما على القواعد املرتبطة بالتجوال الدائم أو على استخدام 

مواردها للتجوال الدائم أو إنرتنت األشياء واالتصاالت 
من آلة إىل آلة.

وتستقصي جلنة الدراسات 2 ماهية القواعد واآلليات 
اليت ميكن نشرها لألرقام اليت يديرها االحتاد مباشرة، ويف 
الوقت نفسه فهي تقدم املشورة إىل الدول األعضاء بشأن 
استخدام أرقامها، فيما يتعلق بدعم نشر إنرتنت األشياء 
واالتصاالت من آلة إىل آلة. ومثة خط فاصل دقيق بني 

دعم االستخدام املبتكر لألرقام وتوسعة حدود االستخدام 
إىل مكان غري مقبول. وكان من األمثلة على ذلك طلب 
استخدام أرقام شاملة أو عاملية لدعم االتصاالت الصوتية 

املرتبطة باتصاالت من آلة إىل آلة/إنرتنت األشياء يف 
حاالت الطوارئ. ولنا يف هذا النوع من طلب استخدام 

االتصاالت الصوتية مثال على االستخدام اجلديد واملبتكر. 
فاالستخدام احملدود لالتصاالت الصوتية من نقطة 

الطوارئ، كما هو احلال يف املصاعد، هو اتصال حمدود ال 
فرصة فيه إلجراء مكاملات إضافية.

ما هي المشاريع الجارية في لجنة الدراسات 2 
لدعم توصيلية المركبات وأنظمة النقل الذكية؟

 ِفل راشتون  إن قوة املعرفات املستخدمة يف االتصاالت 
واليت تتوىل جلنة الدراسات 2 املسؤولية عنها تكمن يف 

استقالليتها عن التكنولوجيا واخلدمة. ويسمح ذلك 
بإدخال موارد ترقيم دولية لتلبية متطلبات اخلدمات 
واالتصاالت املبتكرة الناشئة ومن األمثلة على ذلك، 

املتطلبات اجلديدة التصاالت املركبات.

وتعمل الدول األعضاء يف االحتاد حالياً على تقدمي موارد 
الرتقيم الواقعة يف إطار مسؤوليتها لتلبية الطلب على 

االتصاالت يف املركبات. وباإلضافة إىل ذلك، تُبذل جهود 
يف جلنة الدراسات 2 لتطوير متطلبات األرقام الشاملة أو 

العاملية لضمان تيسرها يف املستقبل. وتركز اجلهود يف جلنة 
الدراسات 2 حالياً على استخدام الرمز الدليلي للبلد 878 
يف خدمات إنرتنت األشياء )IoT( واالتصاالت من آلة إىل 

آلة )M2M(. وجيب تعديل املتطلبات احلالية للرمز 878 ألهنا 
.)UPT( تنطبق على االتصاالت الشخصية الشاملة

وتتمثل قاطرة تعديل هذه املتطلبات يف املتطلب الداعي 
لتقدمي رمز شامل أو عاملي لالتصاالت يف حاالت الطوارئ 

داخل السيارة، مثل اتصاالت eCall األوروبية. فعلى 
الرغم من أن الرمز 878 سبق نشره خلدمات االتصاالت 
الشخصية الشاملة، فإن استخدامه يف اهلواتف املتنقلة قد 
جتاوزها. وستتيح إعادة استخدام الرمز الدليلي للبلد 878 
إلنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة اغتنام كون 

هذا الرمز الدليلي قد ُنشر بالفعل.
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عند إمعان النظر في االتصاالت في حاالت 
الطوارئ، كيف ستساعد موارد الترقيم الدولية 

دوائر الحكومة والصناعة على نشر هذه 
الخدمات بكفاءة؟ 

 ِفل راشتون  تتمثل إحدى فوائد استخدام الرموز الشاملة 
أو العاملية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ من داخل 

السيارات يف ختفيض الطلب على موارد الرتقيم من الدول 
األعضاء يف االحتاد لدعم هذه اخلدمة. ويساعد ذلك يف 

ختفيف احتمال نفاد األرقام يف أي دولة عضو نتيجة لدعم 
هذه الطلبات.

ويرجَّح أن يتطلب عنصر االتصاالت من داخل السيارة 
عدة معرفات للتعرف على بطاقات SIM )سواء كانت 

مادية أو مدجمة( واهلويات الدولية لالشرتاك باالتصاالت 
املتنقلة )IMSI( )لدعم التنقل(، وأرقام هاتف للتعرف على 
املكاملات الواردة احملتملة. وينبغي أال يستهان باملعرفات 

املتعددة املطلوبة لتقدمي اتصاالت الطوارئ داخل السيارة، 
وتشخيصات إدارة احملرك، واملعلوماتية اليت ستدعم خيار 

املستهلك. فالسيارات اليت جتمَّع يف بلد ما وتصدَّر إىل بلد 
فات تليب هدف املستهلك على خري  آخر حتتاج إىل معرِّ
ما يرام. وحتتاج االتصاالت يف حاالت الطوارئ داخل 

السيارة إىل استخدام موارد الرتقيم بطريقة ال ختلق عوائق 
أمام االستجابة حلاالت الطوارئ. وسيختلف ذلك من بلد 
إىل بلد. وقد تبينت مرونة متطلبات جلنة الدراسات 2 يف 
السماح بربط املوارد الشاملة أو العاملية باملوارد الوطنية. 

ولن خيتلف األمر لدى تقدمي املوارد ملكاملات الطوارئ من 
داخل السيارة.

ما الذي تراه لجنة الدراسات 2 بمثابة الحوافز 
الرئيسية العتماد صناعة السيارات لموارد 

الترقيم الدولية؟

 ِفل راشتون  إن استخدام مورد ترقيم شامل أو عاملي منذ 
اليوم األول يف نشر االتصاالت من داخل السيارة ميكن أن 
يعود بنفع عميم على مصنعي السيارات. فمن شأن ذلك 

أن يتجنب أي تأخري حمتمل يف احلصول على موارد الرتقيم 
الوطنية ذات الصلة، سواء كان رقم هاتف، أو اهلوية 

الدولية لالشرتاك باالتصاالت املتنقلة )IMSI( أو رقم معّرف 
جهة اإلصدار )IIN(، من هيئة تنظيم وطنية. وباإلضافة إىل 

ذلك، عند استخدام املوارد الوطنية، قد تدعو احلاجة لتغيري 
املوارد إذا كانت املوارد املعنية قد ُصدِّرت مع السيارة. 

ويتجنب استخدام األرقام الشاملة أو العاملية املتطَلب 
احملتمل القاضي “بإعادة برجمة” هوية اتصاالت املركبة. 

وتدرك الدول األعضاء االجتاه الذي سيكون فيه ملعرفات 
االتصاالت أثر كبري على الطلب على األرقام الوطنية. 
وبعبارة أخرى، لن يقتصر استخدام هذه األرقام على 

بلد منشأ املعرِّف. وميكن جتنب هذا األثر اإلضايف على 
استخدام املوارد الوطنية من خالل استخدام موارد الرتقيم 

الشاملة أو العاملية. ومثة فائدة إضافية ملقدمي اخلدمة، 
الذين يسعون إىل ختصيص أرقام شاملة أو عاملية، تتمثل يف 
عة. إذ خيصص قطاع تقييس االتصاالت  مقاس املوارد املوزَّ
1010 من أرقام اهلواتف وموارد اهلويات الدولية لالشرتاك 

باالتصاالت املتنقلة )IMSI( مباشرة ملقدمي الطلبات الذين 
 يستوفون املعايري.
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 Transatel مقابلة مع جاك بونيفاي، الرئيس التنفيذي لشركة
العضو في االتحاد الدولي لالتصاالت

اغتنمت مجلة أخبار االتحاد الفرصة إلجراء مقابلة مع جاك بونيفاي، الرئيس التنفيذي لشركة Transatel )العضو في 
االتحاد( ورئيس رابطة مشغلي الشبكات االفتراضية المتنقلة )MVNO( في االتحاد األوروبي أثناء حضوره ومشاركته 

في ندوة االتحاد الدولي لالتصاالت/اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة بشأن سيارة المستقبل 
.)FNC-2018( ًالموصولة شبكيا

كيف يتطور سوق التوصيلية لدعم 
مجموعة متنوعة من تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت؟

سرتتدي التوصيلية أمهية يف املفاضلة بني مصنعي السيارات، 
وحنن يف شركة Transatel نعتقد أن التحول إىل مشغلي 

شبكات افرتاضية متنقلة )MVNO( سيشكل جزًءا من 
نشاطهم األساسي، ألهنم حباجة إىل التحكم يف األوراق 

املالية والتمايز يف اخلدمات، وحنن نريد القيام بذلك بطريقة 
متجانسة يف مجيع أحناء العامل.

هل لك أن تخبرنا بالمزيد عن عمل شركة 
Transatel في مجال السيارات؟ ما 

هي التحديات والفرص الرئيسية الناشئة 
في شريحتكم من السوق؟

هل لك أن ختربنا باملزيد عن عمل شركة Transatel يف 
جمال السيارات؟ ما هي التحديات والفرص الرئيسية 

الناشئة يف شرحيتكم من السوق؟ 
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http://www.transatel.com/
https://www.itu.int/en/fnc/2018/Pages/default.aspx


هناك فرصة كبرية ملشغلي الشبكات االفرتاضية املتنقلة 
)MVNO( وإنرتنت األشياء )IoT( كي خيدموا صناعة 

السيارات، فضاًل عن مصنعي معدات االتصاالت، ألنين 
أعتقد أن بعض مصنعي السيارات سريغبون يف االستثمار 

الفعلي يف البنية التحتية لالتصاالت. وذلك هو املكمن 
الذي أرى فيه بالفعل الفرص الساحنة.

وكذلك األمر بالنسبة إىل مشغلي االتصاالت املتنقلة، 
سُيستخدم املزيد من البيانات على شبكاهتم، لذا تلوح أيضاً 
فرصة كبرية هلم كي ينشروا الشبكة، سواء كانت من اجليل 

 ،)5G( وغداً من اجليل اخلامس )4G( أو الرابع )3G( الثالث
وكي حيصلوا على استخدام أعلى بكثري مما هو اليوم، ألن 

السيارات ستستخدم كمية هائلة من البيانات.

شركة Transatel هي عضو جديد في االتحاد، 
ما هو الدور الذي تؤديه المواءمة والمعايير 
العالمية في المساعدة على المضي قدماً في 

مجال السيارات الموصولة؟

ميكنين أن أنبئكم بأحد إشكاالتنا. ويتمثل أساساً يف وجود 
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSM( يف بعض البلدان 

ووجود نظام النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة )CDMA( يف 

بلدان أخرى. فأجهزة املودم اليت تعمل يف أوروبا ال تعمل 
على أمت وجه يف آسيا أو يف أمريكا الشمالية. وإذا أخذنا 

مثال الواليات املتحدة، مثة تعقيد ناجم عن عدم عمل 
شركات Tmobile وVerizon وSprint وAT&T على عرض 
النطاق نفسه. وُيستحسن على املدى الطويل قيام بعض 

املواءمة بني عرض النطاق والربوتوكوالت اليت يستخدمها 
مشغلو االتصاالت املتنقلة مجيعهم يف خمتلف بقاع العامل.

هل لديك أي توقعات بشأن متى سنرى سيارات 
ذاتية القيادة على الطرق؟

قد يستغرق األمر من 5 إىل 10 سنوات أخرى، ولكن 
مصنعي السيارات سيفاضلون أكثر فأكثر يف اخلدمة اليت 

 سيقدموهنا يف السيارة إىل املستهلكني وعمالئهم.

  أعتقد أن هناك فرصة كبرية ملشغلي الشبكات االفرتاضية املتنقلة 
)MVNO( وإنرتنت األشياء )IoT( كي خيدموا صناعة السيارات. 

جاك بونيفاي
الرئيس التنفيذي لشركة Transatel ورئيس رابطة مشغلي 

الشبكات االفتراضية المتنقلة )MVNO( في االتحاد األوروبي

انظر المقابلة
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https://www.youtube.com/watch?v=V8I0O9VxDAA&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=V8I0O9VxDAA&list=PLpoIPNlF8P2ONjGLY-2bqF57TH9dOp5nQ&index=9


شركتا سيسكو )Cisco( وهيونداي )Hyundai(: تضافر جهود 
االبتكار بين عضوي االتحاد في السيارة الموصولة

مؤخراً اجلهود الرامية إىل تضافرت 
تسريع االبتكار 

بني عضوي االحتاد 
الدويل لالتصاالت، Cisco وHyundai، مما يربز جمدداً 
التقارب املتزايد بني صناعيت السيارات وتكنولوجيا 

.)ICT( املعلومات واالتصاالت

وهذا اجلمع الفريد بني خربات التوصيل الشبكي 
وخربات صناعة السيارات سيمكِّن الشركتني من العمل 

معاً بوترية أسرع لتطوير تكنولوجيات اجليل التايل من 
السيارة املوصولة.

وهتدف شركتا Cisco وHyundai إىل إنشاء نظام مرن 
وأكثر أماناً من شأنه أن يشق طريقاً لالبتكار واالستفادة 

من حلول املركبات الذكية، وتأمل شركة Hyundai يف 
إدراج الشبكة اجلديدة املدجمة باملركبة يف مركباهتا الفاخرة 

لعام 2019.

وقال سيونغ-هو هوانغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس 
 Hyundai Motor دائرة أعمال ذكاء السيارات يف جمموعة
 Hyundai Motor Group يشهد تعاون جمموعة“ :Group

املستمر مع كربيات شركات التكنولوجيا العاملية على 
روح االبتكار املنفتحة اليت ستعد لنا العدة ملواصلة القيادة، 

فيما متر وسائط النقل واحلركة بتطور غري مسبوق.

Hyundai Motor - Cisco منصة السيارة الموصولة لشركَتيIT
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hjRXPbrGp-4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hjRXPbrGp-4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hjRXPbrGp-4


وتقدم شراكتنا مع 
شركة Cisco مثااًل بارزاً 

على هذه اجلهود، 
ويف عام 2019 سنزيح 
الستار عن أول مركبة 

جمهزة بتكنولوجيات 
رائدة للسيارة املوصولة 
اشرتكت الشركتان يف 

تطويرها.” 

ما الجديد إذًا؟

تقول الشركتان إن املنصة على درجة عالية من األمن 
وقابلية التشكيل - وستقدم “حتديثات عرب األثري” وتسرع 

الوقت املستغرق جللب قدرات جديدة إىل األسواق.

وأيضاً يهيئ استخدام معمارية “السيارة املعرفة بالربجميات 
)SDV(” لتكنولوجيات متكيفة من خالل توفري أمن مدمج 

متعدد الطبقات، باإلضافة إىل توصيل شبكي كامل من 
طرف إىل طرف - مما يسمح بتكامل حقيقي ألجهزة 

االستشعار. وهو سيمكن كذلك خدمات جديدة 
عالية السرعة من خالل طبقة تكامل بني الربجميات 

والعتاد التقليدي.

تحقيق المرونة 
وخفض التكاليف 
والمزيد من األمن

سيؤدي تطوير حلول 
اجليل األول لتمكني 

 Gbps 1 اإلثرنت مبعدل
إىل زيادة كبرية يف عرض 

النطاق ضمن السيارة. 
وستحقق هذه احللول املرونة، 
واخنفاض التكاليف، وحتسني األمن. 
وبتفعيل خدمات بروتوكول اإلنرتنت واإلثرنت، ستعمل 

احلافالت واألجهزة التقليدية مع أجهزة وخدمات اإلثرنت 
اجلديدة املوصولة.

ويقول ربا بورنو، نائب رئيس قسم مبادرات النمو وكبري 
 Cisco يسر“ :Cisco مستشاري الرئيس التنفيذي لشركة

أن تنتهج هنجاً قائماً على املعايري بالشراكة مع صناعة 
السيارات؛ وهو هنج سيساعد على تسريع االبتكار وزيادة 

القيمة املقدَّمة للمستهلك. وبإنشاء منصة مرنة وقابلة 
للتوسيع وآمنة، نتيح لشركات السيارات تقدمي سيارات 

أفضل بوترية أسرع.”

ويبني اإلعالن األخري أن الشركتني مهَّدتا السبيل إىل 
مستقبل مثري من خالل االنتقال إىل منصة مفتوحة وعلى 

 درجة عالية من األمن.

وهذا الجمع الفريد بين خبرات 
التوصيل الشبكي وخبرات صناعة 

السيارات سيمكِّن الشركتين 
من العمل معاً بوتيرة أسرع 
لتطوير تكنولوجيات الجيل 
التالي من السيارة الموصولة.
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كيف تقود شركة Cubic Telecom، أحدث عضو في االتحاد، 
التوصيلية داخل السيارات

شركة Cubic Telecom، وهي شركة رائدة يف إن 
تقدمي الذكاء املوصول وقيادة التوصيلية داخل 

السيارات أصبحت للتو عضواً يف ذراع 
التقييس باالحتاد )قطاع تقييس االتصاالت(، مبا يؤكد 
مرة أخرى أمهية زيادة التعاون بني صناعيت السيارات 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف عصر يتسم 
بالتقارب السريع.

ومن شأن مشاركة Cubic Telecom يف أنشطة االحتاد أن 
تدعم الشركة يف ترسيخ مكانتها كأداة متكينية عاملية يف 

 Cubic جمال التكنولوجيا. ومن بني عمالء وشركاء شركة
 )OEM( بعض الشركات املصنعة الرائدة للمعدات األصلية

 )MNO( للسيارات يف العامل مع مشغلي شبكات االتصاالت
من املستوى 1 حول العامل من أجل توفري توصيلية سلسة 

للمستعملني النهائيني. 

“أصبحت شركة Cubic Telecom عضواً يف االحتاد نظراً 
ألهنا هيئة دولية موثوقة ومعرتف هبا عاملياً. وميكن لشركة 

Cubic أن توفر حلواًل آمنة على نطاق عاملي من خالل 

االمتثال للمعايري اليت تضعها.”

Microsoft Azure لخدمة Cubic لِنرى سبب اختيار شركةIT
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http://www.cubictelecom.com/
http://www.cubictelecom.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GlTS9bcWjzM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GlTS9bcWjzM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GlTS9bcWjzM


توصيل ما يزيد على مليون سيارة

أعلنت شركة Cubic Telecom مؤخراً أهنا مّكنت تقنياً أكثر 
من مليون سيارة منذ إطالق منصتها الربجمية قبل 15 شهراً. 

وتفيد بأن السيارات تُوّصل كل يوم يف أكثر من 35 بلداً 
عرب 40 شبكة متنقلة وبأن عمالء الشركة - الشركات 

املصنعة للمعدات األصلية )OEM( - تشمل عالمات جتارية 
ممتازة ضمن جمموعة فولكس فاغن.

خدمة Azure Cloud لشركة مايكروسوفت - 
اختيار طبيعي

من خالل استعمال خدمة Azure Cloud لشركة 
مايكروسوفت، تزود شركة Cubic Telecom الشركات 

املصنعة للمعدات األصلية للسيارات باملرونة الالزمة لكي 
تضيف خدمات احملتوى بفعالية وتوّسع بشكل آمن برنامج 

السيارة املوصول بأسطوهلا العاملي.

وتعمل الشركة حالياً ملواصلة دعم جمموعة من التطبيقات 
داخل السيارة واحملتوى احمللي وكيفية تواصل السيارة مع 

بيئتها اخلارجية.

خدمات التوصيلية المبتكرة باستعمال نظام 
Qualcomm لشركة Snapdragon

 Cubic قبل شهر واحد فقط، يف يناير، أعلنت شركة
Telecom أهنا ختطط لتطوير خدمات متقدمة داخل 

السيارات من أجل مركبات اجليل التايل باستخدام 
القدرات الالسلكية ومعاجلة التطبيقات املتطورة ملودمات 

.®Qualcomm لشركة ™Snapdragon السيارات

وُيصمم احلل لدعم شركات صناعة السيارات بتحديثات 
السمات على اهلواء وحتليالت التطبيقات والشبكات 

واملركبات والقدرة على مساعدة دفع خدمات املركبات 
املوصولة يف مجيع أحناء العامل - باستخدام معمارية 

تستفيد من نشر مشغلي الشبكات الالسلكية املتعددين 
 عرب املناطق.

  أصبحت شركة Cubic Telecom عضواً 
في االتحاد نظرًا ألنها هيئة دولية موثوقة 

 Cubic ومعترف بها عالمياً. ويمكن لشركة
أن توفر حلواًل آمنة على نطاق عالمي من 

خالل االمتثال للمعايير التي تضعها. 
روبرت موريك، مدير العالقات مع مشغلي 
Cubic الشبكات والشؤون التنظيمية يف شركة
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https://www.qualcomm.com/company/about


عالم واحد وبطاقة SIM عالمية واحدة: كيف تدعم “ المديات 
العالمية لهوية IMSI” التي يوزعها االتحاد توصيلية إنترنت األشياء 

)M2M( وتوصيلية االتصاالت من آلة إلى آلة )IoT(

الطلب على التوصيلية العاملية لتطبيقات حيفز 
إنرتنت األشياء )IoT( وتطبيقات االتصاالت 

من آلة إىل آلة )M2M( عدداً متزايداً من 
مشغلي إنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة 

للتقدم بطلب “املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك 
يف االتصاالت املتنقلة )IMSI(” اليت يوزعها االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

وُيستدل على املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك 
يف االتصاالت املتنقلة بالرمز القطري املشرَتك لالتصاالت 

املتنقلة “901”، وهو رمز ال يرتبط بأي بلد معني. وتفعِّل 
املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت 
املتنقلة “بطاقات SIM العاملية”، مقدمًة توصيلية عابرة 

للحدود ال تقتصر على شبكة معينة بسعر واحد

وتتوىل لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت توزيع 
املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت 

املتنقلة )IMSI( على أعضاء االحتاد، وهي املرجع األول يف 
العامل بشأن الرتقيم الدويل.
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)صناعة السيارات وأعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت(

https://www.itu.int/ar/ITU-T/about/groups/Pages/sg02.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/about/groups/Pages/sg02.aspx


حاالت االستخدام المتطور

ما برحت املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك يف 
االتصاالت املتنقلة ذات قيمة كبرية يف تقدمي التوصيلية البحرية 

وللطريان يف االتصاالت الساتلية واخللوية على السواء.

يف عام 2007، وزع االحتاد الدويل لالتصاالت ملكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مدًى عاملياً للهوية 
الدولية للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة )IMSI( كنظام دويل 

لتحديد هوية أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املشاركة يف تنسيق جهود اإلغاثة يف أعقاب الكوارث.

ويتجدد االهتمام اآلن باملديات العاملية للهوية الدولية 
للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة من اجلهات الفاعلة يف 

الصناعة اليت تعمل على تقدمي خدمات االتصاالت من آلة 
إىل آلة وإنرتنت األشياء العاملية ملرافق الطاقة، ومصنعي 

السيارات، ومقدمي الرعاية الصحية وغريهم.

التشغيل في أي مكان

 )MVNE( أصبحت اجلهات املفعِّلة للشبكات االفرتاضية املتنقلة
MTX Connectو Bicsو Plintronو Transatel مثل شركات 

وTeleena وEmnify من األعضاء املنتسبني يف جلنة الدراسات 
2 لقطاع تقييس االتصاالت كي تتقدم بطلب مديات عاملية 

.)IMSI( للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة

ويقول موهان كومار سوندارام، رئيس جملس اإلدارة 
واملؤسس املشارك لشركة Plintron: “من خالل املدى 
العاملي للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة 

)IMSI( وشراكات الشبكة، ستكون شركة Plintron يف 

وضع ميكنها من تقدمي حلول توصيلية عاملية مبسطة 
ألجهزة إنرتنت األشياء. وهذا سيحفز النمو يف قطاع 

االتصاالت بني مؤسسات األعمال )B2B( لدى مشغلي 
الشبكات االفرتاضية املتنقلة وسيمكِّن إطالق جيل جديد 

من التطبيقات يف جمال إنرتنت األشياء.”

 :Teleena ويقول تيمو مسيت، املدير التنفيذي لشركة
“سيمكِّن املدى العاملي للهوية الدولية للمشرتك يف 

االتصاالت املتنقلة ]IMSI 901[ لشركة Teleena تزويد من 
لديها من عمالء إنرتنت األشياء احلاليني واملستقبليني 

حبل عاملي حقيقي من مصدر واحد. ومؤدى هذا احلل 
إىل جانب شبكتنا ومنصة إنرتنت األشياء غري احملصورة 
بتكنولوجيا معينة، أننا نقدم أفضل ما ميكن من خدمات 

التوصيلية املدارة على مستوى العامل ألي حالة أعمال 
تتعلق بإنرتنت األشياء.”

وحيظى ختصيص االحتاد للمديات العاملية للهوية الدولية 
للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة )IMSI( )الرموز الدليلية 

لشبكات االتصاالت املتنقلة )MNC( يف إطار الرمز املشرَتك 
MCC 901 xx( باهتمام كبري من مجيع قطاعات صناعة 

االتصاالت، وال سيما بني مشغلي شبكات االتصاالت 
املتنقلة )MNO(، واجلهات املفعِّلة للشبكات االفرتاضية 
املتنقلة )MVNE( ومشغلي الشبكات االفرتاضية املتنقلة 
الكاملة، الساعني إىل تقدمي خدمات عاملية سلسة من 

إنرتنت األشياء/االتصاالت من آلة إىل آلة.

واسرتعى االحتاد كذلك اهتماماً كبرياً من خمتلف 
القطاعات املتخصصة مثل صناعات السيارات والطاقة.

واستجابة هلذا الطلب املتنامي، يقوم االحتاد مبواصلة جهود 
التوعية مبورد الرتقيم العاملي هذا من خالل حماضرات 

يف خمتلف املناسبات اإلقليمية والعاملية مثل املؤمتر العاملي 
 )MVNO( ملشغلي شبكات االتصاالت االفرتاضية املتنقلة
 الذي سيعقد يف مدريد يف الفرتة من 23 إىل 26 أبريل.

انظر هنا مجيع املنظمات احلائزة مديات عاملية للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة )IMSI( يوزعها االحتاد.
تعرف على املزيد بشأن املديات العاملية للهوية الدولية للمشرتك يف االتصاالت املتنقلة )IMSI( اليت يوزعها االحتاد يف مخطط 

المعلومات الجديد.
 للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بفريق عضوية قطاع تقييس االتصاالت عرب الربيد اإللكرتوين:

ITU-Tmembership@itu.intIT
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http://www.itu.int/net/ITU-T/inrdb/e212_901.aspx
mailto:ITU-Tmembership@itu.int


Global SIM infographic
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 – Drive Sweeden الشراكة
جهود سويدية من أجل إنشاء نظام 

التنقل من الجيل التالي
بقلم يان هيالكر

Drive Sweden ،مدير برامج

سنوات عديدة يف جمتمع كانت فيه السيارة اململوكة بعد 
ألشخاص ركيزة أساسية للتنقل الشخصي، حنن على 
وشك الدخول يف عهد جديد. والعديد من السيارات 
اجلديدة موصولة بالفعل عرب خدمات السلكية، وبدأنا نرى أيضاً 

زيادة سريعة يف السمات املتقدمة اليت من شأهنا أن جتعل املركبات 
اجلديدة تتمتع بقيادة ذاتية على حنو متزايد تدرجيياً. هذا باإلضافة 

إىل هذه النماذج التجارية اجلديدة كلياً اليت ختدم هذا االجتاه 
بني األجيال األصغر سناً الذين يفضلون الوصول إىل اخلدمات 

على امتالك أصل ما؛ ولدينا نظام جديد للتنقل الشخصي جيري 
إعداده حالياً.

 نرى أن خدمة التنقل 
في الغد يمكن أن تكون 
أكثر أماناً وأكثر كفاءة 
وأكثر رعاية للبيئة وبأسعار 
ميسورة؛ مع استصالح 
الكثير من المساحات 

القّيمة في المدن. 
يان هيالكر
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)سيارات موصولة من أجل املدن الذكية(

https://www.drivesweden.net/en


ولن حنتاج بعد اآلن إىل امتالك سيارة تبقى ثابتة خالل 
95 يف املائة من الوقت، بل سنتمكن من االشرتاك يف 

خدمة تنقل جتمع بني خمتلف املركبات ووسائط النقل يف 
إطار نظام سلس موصول دائماً بآلية دفع متكاملة.

وهذه هي رؤية الشراكة Drive Sweden، رؤية جّسدناها 
يف شريط الفيديو أدناه “مدينة الغد”. وكما يتضح 

من هذا الفيديو، نرى أن خدمة التنقل يف الغد ميكن أن 
تكون أكثر أماناً وأكثر كفاءة وأكثر رعاية للبيئة وبأسعار 

ميسورة؛ مع استصالح الكثري من املساحات القّيمة 
يف املدن.

قام مشروع “Drive Me” بإعداد هذا الفيديو مبدئياً 
باستعمال صور متحركة هبدف بناء الوعي لدى عامة 

اجلمهور بشأن ما سيجلبه املستقبل فيما يتعلق بالسيارات 

 Drive اآللية. وجرى حتديثه مؤخراً وأقره جملس الشراكة
Sweden حالياً كتصور لرؤيتنا املشرتكة هلذه الشراكة.

ومع ذلك، ولتحقيق هذا األمر، حنن حباجة إىل العمل 
بطريقة شاملة لوظائف متعددة. فعلى سبيل املثال، ال ميكن 

ملصّنع مركبات أن يثري هذا التطور مبفرده؛ كما ال ميكن 
ملدينة أن تيسر حتول التنقل بدون العمل بشكل وثيق مع 

الكثري من أصحاب املصلحة اآلخرين. 

وقبل بضع سنوات، أنشأت احلكومة السويدية أداة جديدة 
للتصدي جملاالت معقدة ذات إمكانات ضخمة للتوصل إىل 

حلول مستدامة للتحديات يف جمتمعنا، ولكنها تتطلب – 
يف الوقت نفسه – التعاون الوثيق بني العديد من أصحاب 

املصلحة لتحقيق النجاح.

وضع تصور لرؤيتنا بعيدة المدى
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https://www.drivesweden.net/en
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WmYsWYDQxuI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WmYsWYDQxuI


وتنطبق هذه املعايري متاماً على الفرص والتحديات اليت 
يطرحها نظام التنقل من اجليل التايل، ولذلك، مت إبرام عقد 
مع الشراكة Drive Sweden ملعاجلة هذا اجملال كأحد برامج 
االبتكار االسرتاتيجي )SIP( السبعة عشر. وكربنامج ابتكار 
اسرتاتيجي، تتواجد الشراكة Drive Sweden حالياً يف السنة 

الثالثة من مدة إمجالية متوقعة تبلغ 12 عاماً وبتوفري متويل 
مشرتك كبري.

ومُتول Vinnova وهي وكالة ابتكار سويدية، برامج االبتكار 
 FORMAS االسرتاتيجي باالشرتاك مع الوكالتني الشقيقتني

ووكالة الطاقة السويدية. ويف أوائل 2018، ازداد عدد 
الشركاء يف شراكة Drive Sweden ليصل إىل 77 شريكاً مبا 

يف ذلك الوكاالت احلكومية وشىت فروع الصناعة ذات 
صلة وجمتمع البحوث. وعلى طول الطريق، استقطبت 

الشراكة Drive Sweden اهتمام العديد من املنظمات الدولية 
اليت حترص على استكشاف هذا اجملال هبذه الطريقة 
الفريدة والشاملة لوظائف متعددة وهذا أمر مألوف 

جداً يف اجملتمع السويدي.

وبغية استحداث هذا التنقل اجلديد، يلزم أربعة عناصر 
رئيسية، وسنتناول بإجياز كل عنصر من هذه العناصر اليت 

تشمل املركبات واملعلومات والسياسات واملستعملني.

المركبات

نظراً إىل عدد سكان ا لسويد الذي ال يتعدى 10 ماليني 
نسمة فقط، فهي موطن جملموعة هائلة من صانعي 

السيارات الذين يؤدون كلهم بوضوح أدواراً رئيسية يف 
إطار شراكة Drive Sweden. وإن شركة فولفو للسيارات 

وسكانيا وجمموعة فولفو )املركبات التجارية( كلها 
شركات مصنعة رائدة يف العامل إذ تتمتع بسجل حافل فيما 

خيص التشغيل اآليل. ولكن لدى السويد أيضاً شركات 
جديدة لصنع السيارات؛ منها Einride شركة عمرها 

سنتني ترمي ليس فقط إىل نشر شاحنات بدون سائق بل 
وحىت بدون مقصورة على الطرق السويدية خالل عام 

2018، وشركة NEVS املنبثقة عن العالمة التجارية القدمية 

SAAB، وهلا عدة مشاريع مثرية لالهتمام حيث ستعمل 

السيارة كعنصر يف سلسلة القيمة خلدمات التنقل، وشركة 
Lync&Co اليت متثل عالمة جتارية جديدة أخرى للسيارات 

ذات مسات تتيح إمكانية تقامسها بسهولة.

D
rive Sw

ed
enIT

U
 N

ew
s 

M
A

G
A

Z
IN

E
 0

2/
20

18

41
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المعلومات

ستكون املعلومات حامسة إلقامة نظام تنقل سلس. وأكرب 
استثمار قامت به شراكة Drive Sweden حىت اآلن إنشاء 

حوسبة االبتكار املفتوح Drive Sweden. وهبذا الصدد 
يدعى مجيع الشركاء إىل تبادل بياناهتم مع اآلخرين، ومع 
صانعي السيارات، ومشغلي وسائل النقل العام، وتساهم 
املدن وسلطات احلركة الوطنية بالفعل يف هذه البيئة. وقد 

شهدنا بالفعل األمثلة األوىل عن كيفية استخدام بوتقة 
املعلومات إلنشاء اخلدمات القائمة اجلديدة ذات الصلة 

بعصر التنقل اجلديد.

السياسات

إن التحول يف النماذج الذي نواجهه ال يعتمد على 
التكنولوجيات والنماذج التجارية اجلديدة فحسب، وإمنا 

سيتعني علينا أيضاً مناقشة السياسات ورمبا تعديلها. ومتثل 
اللوائح املرتبطة باملركبات ذاتية القيادة حالة واضحة من 
هذه احلاالت اليت أهنت بشأهنا السويد استعراض اإلطار 

القانوين احلايل. وال يتوقف األمر عند هذا احلد، بل 
سيكون االقتصاد التشاركي، وهو عنصر حاسم للتنقل 
اجلديد، جمااًل آخر يقتضي إدخال تعديالت على النظام 

الضرييب. وأخرياً وليس آخراً، من املرجح أن تكون خدمة 
“robotaxis” يف املستقبل طريقة غري مكلفة للغاية للسفر 
بل وميكن أن تتنافس مع خدمة النقل اجلماعي القائمة. 

ومع ذلك، ينبغي أن تبقى الوصالت احلالية عالية القدرة 
العمود الفقري الذي تقوم عليه شبكة النقل ومن احملتمل 

أن تتطلب موازنة ذلك االضطالع ببعض العمل يف 
جمال السياسات.

المستعملون

قبول املستعمل سيكون حامساً بالنسبة لقبول املستهلك، 
وقد بدأت شراكة Drive Sweden العديد من املشاريع 

حيث سُيدعى اجلمهور العام إىل جتريب املفاهيم اجلديدة. 
وسُيطلق مشروعان ملعاجلة قبول املركبات ذاتية القيادة، 

أحدمها يف ستوكهومل واآلخر يف غوتنربغ.

يعمل مشروع ستوكهومل التجرييب يف كيستا، خارج 
ستكهومل منذ يناير 2018، حيث ستخضع سيارتني 

مكوكيتني لتشغيل جتاري على طول شوارع املدينة على 
مسافة تبلغ حوايل كيلومرت واحد من حمطة قطار األنفاق 

إىل الفندق الرئيسي يف املنطقة. وبعد ستة أشهر يف كيستا، 
سيُنقل ويُوسع ليصل إىل ضاحية باركاريب، حيث سيعمل 

كتوصيل امليل األول/األخري من منطقة عمرانية جديدة 
كثيفة جداً إىل مراكز النقل العام يف اجلوار.

وسيبدأ مشروع غوتنربغ التجرييب العمل يف الربع الثاين من 
2018، عندما ستعمل مركبتان خلدمة طريق داخل احلرم 

اجلامعي يف جامعة تشاملرز للتكنولوجيا خالل ستة أسابيع. 
ويف وقت الحق يف عام 2018، سُتشغل املركبتان يف تطبيق 

موقف السيارات األطول أجاًل يف ليندهوملني.

واملشروع الثالث القائم على املستعمل )KOMPIS( هو حماولة 
الستحداث إطار وطين للتنقل كخدمة، حيث ستفضي 
اجلهود الشاملة يف هناية املطاف إىل جتربة على املستوى 

الوطين للتنقل املتواصل عرب البالد.

وأخرياً، إن شراكة Drive Sweden مبادرة مفتوحة ونرحب 
 بانضمام املنظمات الدولية إلينا.
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التنقل المستقل والنظام 
اإليكولوجي الجديد للنقل

بقلم ليسا فرانكلين
Bestmile ،نائبة رئيس شؤون تنمية األعمال التجارية والتسويق

تنمو املدن يف العامل بسرعة باملقارنة مع البنية التحتية للنقل 
اخلاصة هبا. ويتسبب النمو السكاين يف زيادة االزدحام 

واالنبعاثات، ونظراً إىل منو املدن، ميكن أن يكون تقدمي اخلدمات 
للمناطق اجلديدة مكّلفاً للغاية. وخلدمات التنقل املستقلة اليت 
تستعمل املركبات الكهربائية القدرة على إنشاء أنظمة نقل 

شخصية ومرحية تنقل املسافرين من الباب إىل الباب على حنو 
أكثر كفاءة وبتكلفة أقل باملقارنة مع اخلدمات التقليدية، ومن مث 

تقليل احلاجة إىل السيارات الشخصية أو االستغناء عنها واحلد 
من االزدحام والتلوث.

 وقد حقق مشروع 
 "SmartShuttle"
نجاحاً هائاًل جعل 

 PostBus خدمة
ليسا فرانكلني
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http://www.bestmile.com/


وال تكمن فوائد التنقل املستقل يف املركبات املستقلة فقط، 
بل فيما ميكن أن تقدمه عندما ُتشغل وتدار مجاعياً يف إطار 
نظام إيكولوجي متكامل. وتطوير حلول التنقل اليت ميكن 
أن تدير العديد من أنواع املركبات واخلدمات واليت ميكن 
أن تندمج بسهولة مع أنظمة النقل القائمة، عوامل رئيسية 

لكي حتقق هذه اخلدمات إمكاناهتا لتحسني خدمات 
النقل احلالية.

النجاح المحقق في سيون، سويسرا

وعلى سبيل املثال، يف مدينة سيون بسويسرا، كانت 
شركة PostBus، وهي أكرب شركة نقل يف البلد، تبحث 
عن طريقة لتوسيع خدمة النقل بطريقة فّعالة من حيث 
التكلفة لتشمل املناطق اليت ال ختدمها حالياً احلافالت 

الصفراء الشهرية اخلاصة هبا. وميكن للسيارات املكوكية 
املستقلة أن تساعد مشغلي وسائل النقل العام على توسيع 

املناطق املشمولة باخلدمة بأدىن قدر من البنية التحتية 
اجلديدة باستعمال أساطيل كهربائية للحد من احلركة 
وحتسني نوعية اهلواء. وكانت PostBus ترغب أيضاً يف 
التحقق من صحة قبول العمالء واحلصول على أفكار 
بشأن حتديات إدماج السيارات املكوكية املستقلة يف 

النقل العام.

وعملت شركة PostBus وشركة Bestmile معاً يف سبيل 
إنشاء خدمة مكوكية مستقلة للطرق واجلداول الزمنية 

املطلوبة للنظام. وتتألف اخلدمة من حلقة طرقية ثابتة تبلغ 
َميلنْي/3,2 كلم مع حمطات توقف متعددة يف األحياء ذات 
الشوارع الضيقة املعّبدة باحلصى واملشرتكة بني السيارات 
واملارة. وبعد سبعة أشهر فقط من اإلعالن عن مشروع 

“SmartShuttle”، ُقدمت اخلدمة إىل اجلمهور لدعم اخلدمة 
اليومية يف مجيع أحناء املدينة.

 PostBus لشركة Bestmile وقدمت منصة خدمات التنقل
حاًل جاهزاً لنشر السيارات املكوكية املستقلة وإدارهتا 

وحتسينها. وتدير منصة Bestmile املركبات وتقدمي 
اخلدمات وتوفر تطبيقات لوحة القيادة والعميل امليداين 

ملراقبة اخلدمات وحتسينها إىل جانب جمموعة كاملة 
من تطبيقات السفر “White Label”. وأصحبت شركة 
PostBus يف بضعة أشهر فقط، مشغل وسائل النقل العام 

األول يف العامل الذي يقوم بنشر سيارات مكوكية مستقلة 
لنقل الركاب يف الطرق العامة. 

وقد كان قبول اجلمهور قوياً – والغالبية العظمى من 
املسافرين يف السيارات املكوكية املستقلة “مل تبد أي 

خماوف أو أبدت خماوف طفيفة للغاية” بشأن اخلدمة – 
وهذا ميثل مستوى قبول أعلى بكثري من مستوى القبول 

قبل تنفيذ النظام. وجعل آالف املسافرين السيارة املكوكية 
جزءاً من وسائل النقل الروتينية اليت يستعملوهنا. وقد حقق 
 PostBus جناحاً هائاًل جعل خدمة ”SmartShuttle“ مشروع

تتوسع لتصل إىل حمطة القطار يف املدينة وخيطط لتنفيذ 
سيارات مكوكية يف أربعة مدن أخرى.
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إدماج الخدمة في األنظمة الحالية

تتعلق التحديات األساسية اليت تواجهها وكاالت النقل 
فيما خيص نشر التنقل املستقل على نطاق واسع بإدارة 
أساطيل املركبات املتنوعة وإدماج أساطيل جديدة يف 

أنظمة النقل احلالية وتوصيل أشكال متعددة من املركبات 
اليت يقودها اإلنسان واملركبات املستقلة إذ بدأت خدمات 

التنقل اجلديدة تدخل مرحلة النضج.

وتقوم العديد من الشركات املختلفة بتطوير املركبات 
املستقلة ويعمل معظمها حىت اآلن بصورة مستقلة 

عن بعضها البعض. وتستخدم كل شركة مكدسات 
تكنولوجية خمتلفة لتوجيه املركبات والتواصل معها. 

وتطرح إدارة العديد من أنواع املركبات والتكنولوجيات 
اليت تستخدمها هذه الشركات حتديات كبرية.

ولقد أحرز العديد من املدن فعاًل التقدم يف أنظمة النقل 
العام ومن غري املعقول أن يُتوقع من الوكاالت التخلي 

عن األنظمة احلالية. ومن املهم للغاية التمكن من إدماج 
خدمات التنقل اجلديدة بسهولة يف أنظمة التشغيل القائمة 
واملشاركة يف إدارهتا ملزامنة اخلدمات والتقليل من تعقيد 

التشغيل. فعلى سبيل املثال، ميكن للسيارات املكوكية أن 
تكون على علم باجلداول الزمنية للقطارات واحلافالت وأن 

تنسق أوقات الوصول لتبسيط اخلدمة من أجل املسافرين.

ومن غري املرجح أن يكون التحول إىل التنقل املستقل 
سريعاً. وستكون هناك مرحلة انتقالية حيث تتعايش 
اخلدمات واملركبات اليت يقودها اإلنسان مع التنقل 

املستقل. وتتطلب إدارة املركبات اليت يقودها اإلنسان 
واملركبات واخلدمات املستقلة حلول اإلدارة اليت ميكن أن 

تتيح التواصل مع املركبات والسائقني بغض النظر عن نوع 
املركبة أو طريقة التشغيل املستعملة.

نهج معمم للمركبات

واملطلوب هو توفر منصة إلدارة التنقل ميكن أن تغطي أي 
عالمة جتارية أو نوع من املركبات إلدارة أنواع متعددة 
من املركبات واألساطيل، وميكن أن تتواصل بسهولة مع 

أنظمة تشغيل النقل القائمة لتوفري عملية تسليم خدمة 
منسقة، على أن تدعم كاًل من اخلدمات اليت يقوم هبا 

اإلنسان واخلدمات املستقلة. وهذا جيعل من السهل على 
أي مقدم للخدمة، سواء جديد أو قائم، إنشاء خدمات 

تنقل جديدة أو دمج هذه اخلدمات يف عروض اخلدمة 
املوجودة بالتزامن مع خيارات النقل احمليطة من أجل حلول 

التنقل متعدد الوسائط.

Bestmile مشاريع

تعمل شركة Bestmile مع كبار مقدمي خدمة التنقل 
وصانعي السيارات وشركات التكنولوجيا املستقلة من 
أجل إقامة النظام اإليكولوجي الالزم لتمكني خدمات 

التنقل اجلديدة من حتقيق إمكاناهتا من أجل حتسني 
نوعية احلياة يف املدن يف خمتلف أحناء العامل. وجتعل 

املنصة من السهل ملقدمي خدمة التنقل اجلدد واحلاليني 
تقدمي خدمة السيارة املكوكية املستقلة وخدمة اقتسام 

السيارة وسيارة األجرة ذاتية القيادة )robotaxi( وحلول 
النقل “micro-transit”. وتشمل املشاريع احلالية أنظمة 

املركبات املستقلة اليت تنقل الركاب يف القارات األربع، 
وجيري العمل إلجياد حلول جديدة من شأهنا متكني 

مقدمي اخلدمات من إدارة اخلدمات اليت يقوم هبا 
اإلنسان جنباً إىل جنب مع املركبات املستقلة القادرة 

 على االنتقال إىل االستقالل التام عند االقتضاء.
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