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خدمات النقل العام
والخدمات التكميلية

L
U
T
P
دور أنظمة النقل
الذكية في النقل العام

LUTPThe World Bank

المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم ( :)2دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام
يمثل هذا العرض التقديمي أحد مواد الدعم ال ُمعدّة من أجل برنامج بناء قدرات القادة في مجال تخطيط النقل الحضري.
تم دعم برنامج بناء قدرات القادة في مجال تخطيط لنقل الحضري من خالل:
•
•
•
•

البنك الدولي
الوكالة األسترالية للتنمية الدولية
برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة ((ESMAP
المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ()PPIAF
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األهداف
• تحديد كيفية ربط تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية بتطبيقات النقل العام
• عرض أمثلة على تطبيقات أنظمة النقل الذكية في النقل العام
• اإلشارة إلى إجراء تصميم أنظمة النقل الذكية الذي يبدأ بتقييم االحتياجات
المحلية والبيئة
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دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
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يقدم هذا العرض التقديمي نظرة عامة على تطبيقات تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية ( )ITSفي النقل العام .ويحدد العرض
الا أنظمة النقل الذكية من خالل ربط تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية بتطبيقات النقل العام ذات الصلة.
التقديمي أو ً

حينئذٍ ،يناقش العرض التقديمي بعض أمثلة تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية في أربعة مجاالت تطبيق :اإلدارة والتشغيل
وأولوية المرور للمركبات واألمن والسالمة وخدمة العمالء.

وأخيرا ،يشير العرض التقديمي إلى إجراء تصميم أنظمة النقل الذكية الذي يبدأ بتقييم لالحتياجات المحلية والبيئة.
ا
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تمرين افتتاحي
وصف الحالة
•

•

مدينة سريعة النمو
–

السكان والعمالة

–
–

زيادة مستويات الدخل ،مما أدى إلى انتشار المركبات
زيادة الزحام

نظام النقل العام
–

يدير  2000حافلة و 5مرافق صيانة
•

•

–

LUTP

تغيير الحافالت في األسطول
–

من حافالت الديزل مرتفعة األرضية بمحرك أمامي بطول  10.5متر

–

إلى مزيج من الحافالت الحالية والحافالت التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منخفضة
مترا
األرضية بمحرك خلفي بطول من  10إلى ً 12

االهتمام بمسألة تزويد الحافالت بالموظفين
–

نحو  6موظفين لكل حافلة (فوق المتوسط)

–

هناك صعوبات في العثور على سائقين وميكانيكيين ومشرفين ُمدربين

يجب مواجهة التحديات ال ُمتعلقة بالخدمات
•

انخفاض سرعات اإليرادات المفروضة على الطرق الحالية

•

توسيع نطاق الخدمات ليشمل المناطق الحضرية الجديدة
دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2
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إن الغرض من هذا التدريب هو حثك على التفكير في كيفية مساعدة التكنولوجيات المتقدمة ألنظمة النقل العام على تحسين
عملياتها ومواجهة تحديات النمو السريع.

فلنطلع على أحد السيناريوهات الشائعة في الدول النامية.

تتمثل هذه الحالة في مدينة سريعة النمو وتواجه مشاكل الزيادة في انتشار المركبات واالزدحام.

يدير نظام النقل العام  2000حافلة من  5مرافق صيانة ،ويواجه العديد من الصعوبات.

يتمثل أحد الصعوبات في تحول النظام من أسطول من حافالت الديزل مرتفعة األرضية إلى مزيج من الحافالت التي تشمل
الحافالت التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منخفضة األرضية.

بينما يبرز التحدي اآلخر في التزويد بالموظفين ،حيث يحتوي النظام على عدد كبير من الموظفين لكل حافلة .وفي الوقت
نفسه ،يواجه صعوبات في العثور على موظفين ُمدربين ذوي خبرة.
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يواجهًأيضااًهذاًالنظامًصعوباتًفيًتوفيرًالخدماتً،حيثًيستمرًانخفاضًسرعاتًاإليراداتًعلىًالطرقًالحالية .وينبغيً
.أنًيوسعًالنظامًنطاقًالخدماتًليشملًالمناطقًالناميةًالجديدة
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تمرين افتتاحي
انخفاض معدل رضاء العمالء
• المشاكل الرئيسية التي تواجه العمالء (دراسة
استقصائية)
–
–
–

بطء الحركة والموثوقية
االزدحام
عدم المالئمة
• استهالك الكثير من الوقت في االنتظار والنقل
• يتطلب التنقل بغرض العمل والتسوق في المناطق
المحيطة بالمناطق الحضرية استخدام العديد من
خطوط الحافالت

• معدل انخفاض رضا العمالء هو السبب الرئيسي لفقدان
نظام الحافالت مبالغ طائلة من األموال
–
LUTP

رأي اإلدارة
دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
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ينخفض معدل رضا العمالء على الرغم من الجهود المبذولة في نظام الحافالت.

مؤخرا أن غالبية العمالء يشعرون ببطء الحركة وعدم الموثوقية واالزدحام في
تبين من خالل دراسة استقصائية أُجريت
ا
نظام الحافالت.

يشعر معظم العمالء بعدم مالئمة مستوى الخدمة حيث يُهدر الكثير من الوقت في االنتظار والنقل .وعلى الرغم من توافر
فرص العمل وخدمات التسوق في المنطقة المحيطة بالمناطق الحضرية ،إال أنه تتسم الرحالت بطول المسافة وتتطلب العديد
من عمليات النقل.

يعتقد معظم المديرين أن معدل انخفاض رضا العمالء هو السبب الرئيسي لفقدان نظام الحافالت مبالغ طائلة من األموال.
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تمرين افتتاحي
األسئلة
• ما هي صعوبات اإلدارة والتشغيل التي تواجه المديرون التنفيذيون
التابعون لشركات النقل العام؟
• كيف يمكن للتكنولوجيات المتقدمة المساعدة في مواجهة هذه
الصعوبات؟

LUTP

دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2

يُرجى اإلجابة على األسئلة التالية عند التفكير في هذا السيناريو الشائع:

ما هي صعوبات اإلدارة والتشغيل التي تواجه المديرون التنفيذيون التابعون لشركات النقل العام؟

كيف يمكن للتكنولوجيات المتقدمة المساعدة في مواجهة تلك الصعوبات؟

أمامك حوالي  5دقائق لإلجابة على هذه األسئلة.

5
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ما هي ()ITS؟
• أنظمة النقل الذكية
• العناصر الرئيسية
–

–

دعم تطبيقات النقل العام
• اإلدارة وعمليات التشغيل
• أولوية المرور للمركبات
• األمن والسالمة
• خدمة العمالء
استخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت المتقدمة

• أهداف أنظمة النقل الذكية
–
–

LUTP

تحسين كفاءة وفعالية النقل
تيسير استخدام الخدمات
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تمثل )(ITSاختصار ألنظمة النقل الذكية .وتعتبر أنظمة النقل الذكية مجموعة من التطبيقات ال ُمستخدمة لدعم تخطيط
خدمات النقل العام وعمليات تشغيلها وإدارتها .ومن بين األمثلة على تلك التطبيقات مراقبة التزام السائق بالجدول الزمني
وتحصيل األجرة وإتاحة أولوية المرور للمركبات والمراقبة األمنية وتوفير المعلومات ال ُمتعلقة بالجدول الزمني للجمهور.

تستخدم تطبيقات أنظمة النقل الذكية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت المتقدمة .وتستفيد هذه التكنولوجيات من التطورات
الحديثة في الحوسبة واالتصاالت .وتستخدم هذه التكنولوجيات في أغلب األحيان مصادر بيانات متعددة ،معظمها في الوقت
الفعلي ،إلجراء تحسينات.
ومن بين األمثلة على تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية تحديد موقع المركبات تلقائياا وتحصيل األجرة اإللكتروني وأنظمة
اإلعالن المرئي عن "الحافلة القادمة" في محطات الحافالت.

تستفيد المؤسسات وهيئات النقل العام والركاب من تطبيقات أنظمة النقل الذكية .وتعمل العديد من التطبيقات على تحسين
كفاءة وفعالية مهام ُمحددة داخل شركة النقل العام ،مثل تحصيل األجرة وإدارة عمليات الشوارع ومراقبة األمن .وتهدف
التطبيقات األخرى إلى تيسير استخدام خدمات النقل العام من خالل توفير معلومات أفضل عن الخدمة للركاب أثناء تنقلهم
في الرحالت الخاصة بهم.

دعونا اآلن نناقش بعض األمثلة على تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية في أربعة مجاالت للتطبيق:
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•
•
•
•

اإلدارة وعمليات التشغيل
أولوية المرور للمركبات
األمن والسالمة
خدمة العمالء
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تحسين تطبيقات اإلدارة وعمليات
التشغيل من خالل أنظمة النقل الذكية

إدارة السائق/طاقم التشغيل/الخدمات

رصد حالة المركبة

تحصيل األجرة
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دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
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يتمثل مجال التطبيق األول في تطبيقات اإلدارة وعمليات التشغيل ،وسنتطرق إلى ثالثة مجاالت يمكن تحسينها من خالل
أنظمة النقل الذكية:

•

إدارة السائق/طاقم التشغيل

•

رصد حالة المركبة

•

تحصيل األجرة
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إدارة السائق/طاقم التشغيل/الخدمات
• التطبيقات
–
–
–
–
–

إعداد جدول زمني للخدمات
تطوير مهام السائقين والمركبات
إدارة توزيع السائقين والمركبات
رصد الخدمات واإلشراف على السائقين
تسجيل إحصاءات المركبات والسائقين

• معلومات اإلدارة المنتجة
–

–

LUTP

فعالية وكفاءة الجدول الزمني
عدد الكيلومترات لكل مركبة واألجور ال ُمحددة لكل
•
ساعة من الخدمة
عدد الركاب لكل كيلومتر ومعدل االزدحام
•
كفاءة اإلشراف والتوجيه
الرحالت الفائتة واألجور ال ُمحددة لكل ساعة من
•
الخدمة
األداء في الوقت المناسب
•
دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2
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تهتم إدارة الخدمة والسائق (طاقم التشغيل) بوضع جدول زمني يومي فعال للخدمات وتنفيذه .وتشمل هذه العملية األنشطة
التالية:

•
•
•
•
•

وضع جدول زمني للركاب لتلبية طلباتهم الحالية أو المتوقعة
إعداد جداول زمنية للعمل فعالة للمركبات والسائقين لتشغيل جميع الرحالت
تخصيص مركبات وسائقين محددين يومياا لتنفيذ جداول العمل
رصد األداء في الموعد المحدد لتشغيل الرحالت اليومية
تسجيل اإلحصاءات اليومية للمركبات وساعات عمل السائقين إلعداد كشوف المرتبات

تحتاج اإلدارة إلى معلومات لتقييم الجدول الزمني وكفاءة التوزيع بالطرق التالية:

•

•
•
•

هل لدينا جدول زمني فعال يوفر الخدمات التي تلبي طلبات الركاب؟ يمكن تقييم ذلك باستخدام المقاييس المتعلقة
باإلنتاجية اإلجمالية (على سبيل المثال ،عدد الركاب لكل كيلومتر) واالزدحام (على سبيل المثال ،الحد األقصى لعدد
الركاب في حافلة في أي نقطة على الطريق).
هل نخصص المركبات والسائقين بطريقة تتسم بالكفاءة لتقديم هذه الخدمة؟ يمكن تقييم ذلك من خالل االطالع على
األجور ال ُمحددة لكل ساعة من ساعات تشغيل الخدمة.
هل نوزع السائقين والمركبات بكفاءة؟ يمكن مراجعة ذلك من خالل االطالع على عدد الرحالت الفائتة واألجور
الفعلية ال ُمسددة للسائقين عن كل ساعة من ساعات تشغيل الخدمات.
هل نعمل في الوقت ال ُمحدد؟ يمكن تحديد ذلك من خالل مقارنة الوقت الفعلي بوقت الوصول ووقت المغادرة
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المحددين.
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إدارة السائق/طاقم التشغيل/الخدمات
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
• البرامج
–

–

برامج الجدولة "الكاملة"
• إنشاء جدول زمني وتحديد مهام
المركبات/السائقين
برامج التوزيع
• تحديد مهام المركبات والسائقين
• توزيع الرحالت في الوقت الفعلي

• أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا
–
–

LUTP

النظام العالمي لتحديد المواقع )(GPS
حلقات بجانب الرصيف

دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2

9

تتمثل التكنولوجيات الرئيسية ألنظمة النقل الذكية في البرامج (المستخدمة في وضع الجداول الزمنية والتوزيع) وأنظمة
تحديد مواقع المركبات تلقائياا (.)AVL

يمكن أن تنشئ مجموعة برامج الجدولة الكاملة جداول زمنية للركاب ومهام عمل للمركبات والسائقين ،ومن المفترض أن
تقدم هذه البرامج مخرجات يمكن استخدامها من خالل برامج أخرى:

•
•

معلومات الجدول الزمني لتقديم معلومات عن الركاب.
مهام عمل المركبات والسائقين بغرض التوزيع

يمكن لبرامج التوزيع تشغيل المهام اليومية للمركبات والسائقين تلقائياا ،ومن المفترض لهذه البرامج توفير البيانات التي يمكن
استخدامها إلعداد كشوف رواتب السائقين.

تعتبرًأنظمةًتحديدًمواقعًالمركباتًتلقائيااًبالغةًاألهميةًبالنسبةًإلىًمراقبةًأداءًالخدماتًفيًالوقتًالفعليً،كماًتوفرًأنظمةً
تحديدًمواقعًالمركباتًتلقائيااًبياناتًإلنشاءًجداولًزمنيةً ُمحسنةًلتلبيةًطلباتًالركابًوتقدمًالخدمات فيًالوقتًال ُمحدد.
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رصد المركبات عن بُعد
• التطبيق
–

رصد المهام األساسية للمركبات بشكل مستمر
• على سبيل المثال :درجة الحرارة والزيت والوقود

• معلومات اإلدارة المنتجة
–

أداء أنظمة المركبات

• تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
–

–

LUTP

نظام تشخيص األعطال في المركبات
• أجهزة استشعار محوسبة لرصد المهام األساسية
للمركبات
• تسجيل البيانات والنقل
أنظمة اتصاالت
• جهاز السلكي
• أنظمة تحديد مواقع المركبات تلقائيًا
دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2
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تم أيضاا تطبيق تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية في مجال رصد أداء المركبات .ومن المهم رصد المهام األساسية للمركبات،
مثل درجة حرارة المحرك وضغط الزيت ومستويات الوقود وضغوط اإلطارات .وبوجه عام ،يتحمل السائق مسؤولية هذا
الرصد .ومع ذلك ،يتحمل السائقون العديد من مسؤوليات التشغيل وأحياناا ال يتمكنون من مالحظة ظهور تغييرات في هذه
المهام أو اتخاذ اإلجراءات المناسبة.

تحتوي مركبات النقل الجديدة حالياا على أنظمة تشخيص األعطال في المركبات ترصد التحذيرات وتوفرها عندما تبدأ المهام
األساسية في اإلخفاق أو تقترب من ذلك .ويمكن دمج تلك األنظمة مع جهاز السلكي أو أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائياا
لتوفير إمكانية الرصد عن بُعد لهذه المهام .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة االستجابات المالئمة والسريعة للتحذيرات
بخصوص المهام ،كما ينشئ قاعدة بيانات إلكترونية ألعطال أنظمة المركبات التي يمكن لمديري الصيانة فحصها.
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تحصيل األجرة
• التطبيقات
–
–
–

حساب األجرة لرحالت و ُمستخدمين ُمحددين
تحصل األجرة
تسجل المعامالت

• معلومات اإلدارة والتخطيط المنتجة
–

LUTP

تقارير تفصيلية لإليرادات ال ُمتعلقة باألجرة والرحالت حسب:
• الطرق
• مكان الصعود (الهبوط)
• التنقل على حسب الوقت اليومي
• تدفقات جهة الوصول األصلية
• عدد العمالء حسب فئة األجرة
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يتسم تحصيل األجرة باألهمية بالنسبة لكل من المستخدمين ومدراء النقل .ويرغب المستخدمون في التمكن من حساب األجرة
الخاصة برحلتهم وسدادها بسرعة .بينما يحرص مدراء النقل على مراقبة اإليرادات ورصدها لضمان تحصيل األجرة بشكل
سليم وعدم فقدان أي إيرادات في الفترة بين سداد األجرة وإيداعها في البنك.

يحتاج مدراء النقل إلى تقارير تفصيلية بشأن التنقل اليومي حسب الطرق والوقت اليومي وفئات المستخدمين ،بغرض مراقبة
ل مما يلي:
اإليرادات .وتوفر هذه المعلومات مقارنة بين ك ًٍ

•
•

اإليرادات التي كان ينبغي تحصيلها استناداا إلى عدد الركاب الذين تم نقلهم
اإليرادات التي تم تحصيلها بالفعل.

تُعد أيضاا هذه البيانات أساسية ومفيدة من أجل وضع خطط جديدة لألجرة وإجراء تغييرات جديدة على الخدمة.
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تحصيل األجرة
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
• أنظمة بطاقات الدوائر المتكاملة
–

شائعة االستخدام

• الهواتف المحمولة
–

التكنولوجيا الصاعدة

• أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا )(AVL
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توفر تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية تحسينات في ثالثة مجاالت ُمتعلقة بتحصيل األجرة.

 .1أنظمة بطاقات الدوائر المتكاملة .أصبحت الدوائر المتكاملة نه اجا قياسياا ألنظمة النقل الذكية في العديد من األنظمة .ويتم
"شحن" بطاقة الدوائر المتكاملة من قِبل المستخدم بقيمة مالية معينة .وتتم قراءة البطاقة بواسطة قارئ إلكتروني ثم تُخصم
األجرة من البطاقة .ويتم ذلك بشكل عام من خالل حث الترددات الالسلكية ،مما يعني أن البطاقة ال تحتاج إال أن تكون قريبة
من جهاز القارئ لكل تعمل .وتتمثل مزايا بطاقات الدوائر المتكاملة في راحة المستخدم وسرعة تسديد مدفوعات األجرة.
نظرا لقضاء وقت أقل في محطات النقل.
ويمكن أن تؤدي سرعة وقت التسديد إلى زيادة سرعات التنقل ا

 .2الهواتف المحمولة .تحتوي بعض الهواتف حالياا على تطبيقات تعمل بنفس طريقة بطاقات الدوائر المتكاملة.

 .3أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا .يمكن دمج أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائياا مع صناديق األجرة اإللكترونية لنقل
بيانات سداد األجرة حسب الموقع والوقت اليومي.
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أولوية المرور للمركبات
• التطبيق
–

تغيير برامج إشارات المرور لتفضيل
مركبات النقل العام البري عند مفارق
الطرق

• معلومات اإلدارة المنتجة
–
–

أوقات التأخير عند مفارق الطرق
عدد األحداث ال ُمتعلقة بأولوية المرور

LUTP
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دعونا اآلن ننتقل من اإلدارة والتشغيل إلى أولوية المرور للمركبات .وتشكل أولوية المرور للمركبات مفهو اًما جديداا نسبياا
لتحسين سرعات النقل وموثوقيته.

يمكن أن تؤدي مفارق الطرق مع حركة المرور الكثيفة إلى تأخير مركبات النقل وإبطائها .وتغيّر أنظمة أولوية المرور
للمركبات مراحل اإلشارة الخضراء والحمراء عند مفارق الطرق لتفضيل مرور مركبات النقل .ويتم هذا اإلجراء بالنسبة
إلى مركبة النقل القريبة باستخدام أي من الطريقتين التاليتين:

•
•

تمديد مرحلة اإلشارة الخضراء أو
تقليل مرحلة اإلشارة الحمراء.

تُعد البيانات ضرورية لرصد االحتياجات ال ُمتعلقة باألولوية وإجراء التحسينات .وتتمثل البيانات المطلوبة في أوقات التأخير
وعدد األحداث ال ُمتعلقة بأولوية مرور المركبات التي وقعت عند مفارق الطرق .ويقع أي حدث ُمتعلق بأولوية مرور
المركبات عند تغيير مرحلة إشارة المرور لمساعدة إحدى مركبات النقل على المرور بسهولة.
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أولوية المرور للمركبات
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
• أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا
• برنامج أولوية المرور للمركبات
• وحدات تحكم "ذكية" إلشارات المرور

LUTP
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تتطلب أنظمة أولوية المرور للمركبات ثالثة مقومات ألنظمة النقل الذكية.

أوالا ،يتعين اتباع نظام تتبع تلقائي لتحديد موعد وصول مركبة النقل عند مفارق الطرق .ويعتبر نظام تحديد موقع المركبات
تلقائياا أفضل أشكال نظام التتبع على الرغم من إمكانية استخدام طرق أخرى ،مثل عالمات الكشف باألشعة تحت الحمراء.

ثانياا ،يلزم وجود برنامج لتحديد مقدار وقت اإلشارة الخضراء الذي يتعين تمديده أو وقت اإلشارة الحمراء الذي يتعين تقليله
بالنسبة إلى مركبة النقل القادمة.

وأخيرا ،يجب توفر وحدة تحكم ذكية إلشارات مرور لقبول التغييرات من برنامج أولوية مرور
ا
المركبات.

يتطلب تنفيذ أولوية المركبات التنسيق فيما بين نظام النقل وهيئات المرور الحكومية .وال تقل أهمية هذا التنسيق عن أهمية
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية نفسها.
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أمن الركاب وسالمتهم
• التطبيقات
–

–
–

رصد النشاط في المركبات ومناطق
التوقف والمحطات والمحطات النهائية
بشكل مستمر
االستجابة في حالة الحوادث
التحقق من الحوادث وتحللها

• معلومات اإلدارة المنتجة
–
–
–

LUTP

أعداد الحوادث وأنواعها
حساب عدد الركاب
مواصفات السرعة
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أُعِد هذا التمرين االفتتاحي لتبدأ في التفكير حول دور الشحن في المناطق الحضرية في مدينتك ،فهو غالبا مكون مهمل من
مكونات نظام النقل الحضري من حيث التخطيط والتنظيم.

مدة التمرين  5دقائق.
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أمن الركاب وسالمتهم
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
• استخدام كاميرات التسجيل بشكل مستمر
–
–

إجراء االتصاالت في الوقت الفعلي
تخزين البيانات

• أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا
• أجهزة اإلنذار الصامتة
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أدت آخر التطورات في تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية إلى تحسين إدارة األمن والسالمة ،حيث تستخدم بعض األنظمة
كاميرات التسجيل المستمر لرصد الحوادث التي تقع للمركبات وفي مناطق التوقف والمحطات والمحطات النهائية
واالستجابة لها .وبعد وقوع الحوادث ،تتمكن أنظمة النقل من مراجعة التسجيالت لكل حادثة لتقييم األسباب والمسؤوليات
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،حسبما يقتضي األمر.

يجب على أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائياا تحديد الحوادث التي تقع للمركبات واالستجابة لها بشكل فعال.

توفر بعض أنظمة النقل لسائقي النقل وعمال المحطة أجهزة اإلنذار الصامتة لتنبيه الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون
بالحوادث األمنية.

في بعض األحيان ،يتم توفير أجهزة اإلنذار هذه في قطارات المترو لتوجيه الركاب في العربات التي ال يوجد بها موظفو
التشغيل ،ويتوفر غالباا موظف تشغيل في العربة األولى .ومع ذلك ،ليس هناك غالباا أي موظف تشغيل في باقي العربات.
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معلومات عن الركاب
• التطبيقات
–

–

توفر معلومات حول الطرق والجداول الزمنية واألجرة
• نظام النقل بصفة عامة والرحلة ال ُمحددة (على سبيل المثال،
جهة الوصول األصلية والوقت اليومي)
• وقت ما قبل الرحلة والوقت الفعلي
توفير المعلومات للمستخدمين في ُمختلف المواقع
• المنزل والعمل والمحطات التي تقع على الطرق وفي المركبات

• معلومات اإلدارة المنتجة
–

LUTP

تقسيم الطلبات للحصول على المعلومات
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أمرا مه اما
تمثل المعلومات عن الركاب آخر مجال للتطبيق العام لدينا ،حيث يعد توفير المعلومات العامة في الوقت المناسب ا
لنجاح نظام النقل .ويحتاج ال ُمستخدمون إلى معلومات حول الطرق والجداول الزمني واألجرة الخاصة بهذا النظام بشك ًٍ
ل
خيارا السفر ،ويحتاجون أيضاا إلى معلومات ُمحددة عن الرحلة
كامل لتحديد الوقت الذي يمكنهم فيه اعتبار وسيلة النقل العام
ا
عند التخطيط لرحالتهم وأثناء قيامهم بها.

تتمثل الصعوبة الحقيقية عند توفير المعلومات ل ُمستخدمي وسائل النقل في أنه يلزم توفير المعلومات للمستخدمين في ُمختلف
المواقع ،على سبيل المثال في المنزل وفي جهة وصولهم (على سبيل المثال ،العمل) وأثناء السير على الطريق.

كما يستفيد مدراء النقل من رصد تدفق المعلومات .ويساعد فهم أنواع المعلومات المطلوبة ومكان ووقت تقديم الطلبات على
استمرارية إدارة نظام نقل ناجح.
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معلومات عن الركاب
تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية
• برنامج إنشاء خط سير الرحلة
• موقع المركبة في الوقت الفعلي
–

أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائيًا

• تقديم المعلومات
–
–
–
–
–
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الهاتف
اإلنترنت
تطبيقات الهواتف الذكية
شاشات العرض اإللكترونية للحافلة (أو القطار)
القادم في المحطات
شاشة العرض الخاصة بالمركبة واألنظمة السمعية
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توفر تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية تحسينات في ثالثة مجاالت ُمتعلقة بالمعلومات العامة.

 .1تخطيط الرحلة .أوالا ،تم تطوير البرنامج لمساعدة األشخاص في التخطيط لرحالتهم .ويواجه العديد من األشخاص
صعوبة في قراءة الجداول الزمنية للنقل وخرائط الطرق .ويطلب البرنامج من األشخاص إدخال وجهتهم المطلوبة ،وكذلك
اإلطار الزمني المطلوب لبدء رحلتهم وإنهائها .ويخبرهم البرنامج بكيفية القيام بالرحلة ،مع توفير معلومات عن الطرق
والمحطات واألوقات.

 .2موقع المركبة في الوقت الفعلي .يرغب أيضاا العديد من ال ُمستخدمين في معرفة الموعد الفعلي لوصول الحافلة التالية إلى
محطتهم .وتوفر أنظمة تحديد موقع المركبات تلقائياا هذه المعلومات من خالل استخدام تكنولوجيا الالسلكي والنظام العالمي
لتحديد المواقع ( .)GPSوظل نظام تحديد موقع المركبات تلقائياا يمثل جز اءا من أنظمة اإلشارات ألنظمة مترو األنفاق
الحديثة ،ولكن اآلن أصبح من الممكن أيضاا أن يمثل جز اءا من أنظمة الحافالت.

 .3تقديم المعلومات .تعمل التكنولوجيا أيضاا على تحسين تقديم المعلومات .وتمثل تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع اإلنترنت
وأنظمة الهواتف التلقائية أوجه التقدم بالمقارنة مع الجداول الزمنية الورقية التقليدية .ويمكن لشاشات العرض اإللكترونية
للحافلة (أو القطار) القادم في محطة الحافالت تهدئة الركاب المنتظرين القلقين وزيادة سهولة رحالتهم ومتعتها.
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ضرورة تحليل االحتياجات لتوجيه تصميم نظام النقل الذكي
• اختالف كل بيئة محلية عن األخرى
–
–
–
–

حجم العمليات
حجم القوة العاملة ومهاراتها وأجورها
بنيات وعمليات اإلدارة والتشغيل
الموارد المالية

• أنظمة النقل الذكية تتضمن تغييرات مهمة
–
–

إجراءات العمل ل ُمتعهدي النقل
الخدمات ال ُمقدمة إلى العمالء

• الخاتمة
–

LUTP

ضرورة تلبية تصميم أنظمة النقل الذكية لالحتياجات المحلية الفريدة
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تشير األمثلة التي ناقشناها للتو إلى إمكانيات أنظمة النقل الذكية ،وسنناقش حالياا كيف يمكنكم تصميم أنظمة النقل الذكية
لنظامكم.

لقد أوضحت مجموعة واسعة من الخبرة الدولية أنه هناك المزيد من المهام ألنظمة النقل الذكية من مجرد شراء المعدات
وتركيبها بغرض دعم التطبيقات التي ناقشناها للتو .وتشير الخبرة إلى أنه يلزم تصميم أنظمة النقل الذكية لتلبية االحتياجات
الفريدة لشركات النقل.

ولعلكم تتساءلون كيف يمكن أن يكون ذلك صحي احا بينما تكون مجاالت تطبيق أنظمة النقل الذكية التي استعرضناها للتو
شائعة للغاية بين شركات النقل.

والجواب هو أن كل بيئة محلية مختلفة عن غيرها ،فمن الناحية التشغيلية ،هناك اختالفات بين أنظمة النقل من حيث حجم
العمليات ووسائل النقل والمرافق والمعدات المستخدمة .وتتنوع قدرات وتعويضات القوى العاملة ،كما قد تختلف الموارد
المالية المتاحة.

صممت بنيات اإلدارة والتشغيل بشكل عام لمعالجة هذه االختالفات .وبنا اًء عليه ،تختلف كذلك عمليات اإلدارة والتشغيل ،في
ُ
حين أن التطبيقات أو األنشطة التي تنفذها شركات النقل قد تكون متماثلة نتيجة للظروف المحلية.
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على سبيل المثال ،قد يتوفر لدى إحدى شركات النقل حالياا قوة عاملة ذات مهارات وميزانية محدودة .وقد تستخدم هذه
الشركة أحد نُ ُهج اإلدارة ذات التكنولوجيا المنخفضة.

وعلى النقيض من ذلك ،قد تتوفر لدى شركة أخرى قوة عاملة ذات مهارة وميزانية أعلى .وقد تستخدم هذه الشركة أحد نُ ُهج
اإلدارة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

في حين أن كل من شركات النقل تؤدي أنشطة النقل األساسية نفسها ،فمن الطبيعي أن تختلف تصميماتها ال ُمتعلقة بأنظمة
النقل الذكية وأن تتناسب مع بيئاتها المحلية.

ويشكل هذا نه اجا قائ اما على االحتياجات .وقد أخفقت العديد من األنظمة في جهودها المبذولة بأنظمة النقل الذكية من خالل
منح أنظمة النقل الذكية تكنولوجيا معينة ثم محاولة مالءمتها مع أنظمتها.
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نهج تحليل االحتياجات
• البدء بتحليل كيفية إدارة نظام النقل العام وتشغيله
–

عدم البدء بتكنولوجيا معينة ألنظمة النقل الذكية ومحاولة مالءمتها
مع النظام

• تحديد التطبيقات
–
–

التطبيقات الحالية التي يمكن تحسينها
التطبيقات الجديدة المتاحة من خالل تحسين المعلومات

• تقييم تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية البديلة
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ما هو المخطط العام لتحليل االحتياجات؟

من األهمية بمكان البدء في تحليل كيفية إدارة نظام النقل وتشغيله .ويجب عدم البدء بتكنولوجيا معينة وشائعة ألنظمة النقل
الذكية ومحاولة فرض مالءمتها مع إجراءات العمل.

يجب بعد ذلك تحديد التحسينات الممكنة للتطبيق .وينبغي عدم اقتصار هذه التطبيقات على التطبيقات الحالية ،ولكن يجب
استخدام التطبيقات الجديدة التي يمكن تنفيذها باستخدام المعلومات الجديدة ال ُمتعلقة بأنظمة النقل الذكية .وعلى سبيل المثال،
يمكن تقديم خصومات مختلفة على األجرة بالنسبة للركاب استناداا إلى عدد المرات التي ركبوا فيها في أسبوع واحد .ويمكن
تنفيذ هذا التطبيق الجديد من خالل استخدام بطاقات الدوائر المتكاملة لألجرة التي توفر بيانات بشأن استخدام الركاب.

وأخيرا ،يجب تقييم تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية البديلة وعدم التركيز على نهج تكنولوجي واحد فقط.
ا
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التحذيرات ال ُمتعلقة بالتصميم
• أنظمة النقل الذكية ليست هدفًا في حد ذاتها
• عدم قيام أنظمة النقل الذكية بإصالح نظام نقل الركاب الحضري ال ُمعطل
أو سيئ التنظيم
• أنظمة النقل الذكية ليست فعالة إال عند وجود استعداد لتغيير اإلجراءات
التنظيمية والتشغيلية
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هناك بعض التحذيرات المهمة التي ينبغي مراعاتها في تصميم أنظمة النقل الذكية:

•

أنظمة النقل الذكية ليست هدفًا في حد ذاتها .من المهم تحديد البيئة المحلية واحتياجات شركات النقل وتقييمها قبل
فحص مدى مالءمة النهج الذي تقوده أنظمة النقل الذكية.

•

عدم قيام أنظمة النقل الذكية بإصالح نظام نقل الركاب الحضري ال ُمعطل أو سيئ التنظيم .يمكن فقط ألنظمة النقل
الذكية تعزيز نظام فعال بالفعل على نح ًٍو معقول.

•

أنظمة النقل الذكية ليست فعالة بصورة حقيقية إال عند وجود استعداد لتغيير اإلجراءات التنظيمية والتشغيلية
لالستفادة من الفرص التي ت ُجري إتاحتها .سيؤدي استخدام التكنولوجيا إلجراء نفس المهام كما كان سابقاا إلى
ظهور اختالف طفيف في النتيجة اإلجمالية.
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مجموعة أدوات أنظمة النقل الذكية لنقل الركاب

• تقديم نظرة عامة على جميع جوانب أنظمة النقل الذكية
• عرض دليل ُمفصل لتطوير أنظمة النقل الذكية
–
–
–

التخطيط
التصميم
التنفيذ

ً
سؤاال للمساعدة
• تقديم عملية اتخاذ القرار المتتالية التي تتكون من 14
في تقييم احتياجات أنظمة النقل الذكية
• يُرجى زيارةwww.ssatp.org :الستخدام مجموعة األدوات
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أعدًالبنكًالدوليًمؤخراًمجموعة أدوات أنظمة النقل الذكية لنقل الركاب .وتقدمًمجموعةًاألدواتًالمعلوماتًاألساسيةًالتيً
ا
تساعدكمًفيًفهمًماًيلي:
•
•

الخصائصًاألساسيةًألنظمةًالنقلًالذكية
كيفيةًالقيامًبماًيلي:

•

تقييمًالحاجةًإلىًتطبيقاتًأنظمةًالنقلًالذكيةًالممكنةًمنًخاللًالتقييمًالدقيقًلمهامًتخطيطًوسائل النقلًالعامًوإدارتهاً
وتشغيلها
تحديدًالمدخالتًوالمخرجاتًألنظمةًالنقلًالذكيةًومعالجةًالمعلوماتًواجراءًاالتصاالتًوتحديدًمتطلبات بنيةً
النظام
تقديرًالتنفيذًاألوليًألنظمةًالنقلًالذكيةًوتكاليفًالتشغيلًوالصيانةًالجارية
تقديرًالفوائدًالمحتملةًألنظمةًالنقلًالذكية

•
•
•

ا
سؤاالًلمساعدتكمًفيًتقييمًاحتياجاتًنظامًالنقلًلديكم.
يتمًتقديمًعمليةًاتخاذًالقرارًالمتتاليةًالتيًتتكونًمنً14

يمكنكمًالوصولًإلىًمجموعةًاألدواتًعلىًالرابطً.www.ssatp.org
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ملخص
• يمكن تحسين خدمات النقل وتقديم الخدمات من خالل أنظمة
النقل الذكية
• يتعين على عملية تطوير أنظمة النقل الذكية البدء بتقييم
الفرص واالحتياجات المحلية
• مجموعة أدوات أنظمة النقل الذكية لنقل الركاب هي مصدر
قيّم لتخطيط أنظمة النقل الذكية وتصميمها

LUTP

دور أنظمة النقل الذكية في النقل العام (المجموعة رقم ( / )4الوحدة رقم
())2

23

قدم هذا العرض التقديمي نظرة عامة سريعة على تطبيقات أنظمة النقل الذكية .وتتمثل الرسالة الرئيسية في أنه يمكن تحسين
إجراءات العمل من خالل التطبيق الذكي ألنظمة النقل الذكية.

وتتمثل الرسالة األخرى في أنه من المفترض لعملية تطوير أنظمة النقل الذكية البدء بتقييم الفرص واالحتياجات المحلية

الا
درا قيّ اما لتخطيط
وأخيرا ،قد تبدو أنظمة النقل الذكية مجا ً
محيرا .وتُعد مجموعة أدوات أنظمة النقل الذكية لنقل الركاب مص ا
ا
ا
أنظمة النقل الذكية وتصميمها.

