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ارپیش گفت
بهتالدیجیفناوریکهاندبردهپیمهماینبهمختلفصنایعدیجیتالرهبراناکثر

اینوآوریهفراهمکنندهبهحاشیهایکاراییمحرکازخودنقشتغییرحالدرسرعت
.استتحولایجادوبنیادین

ثبتوایجادبراینظیریبیفرصتهایآوردنفراهمواسطهبهشدندیجیتالی
دراینوشدهکسبوکارمختلفابعاددرفراگیروگستردهتحوالتبهمنجرارزش،
هبرانر.میآیدشماربهنیزریسکاصلیمنبعشدندیجیتالیخود کهاستحالی

،خودسازمانهایدرتحوالتایناستراتژیکپیامدهایبابخشهاهمهدرکسبوکار
اجتماعیواقتصادیپیامدهای.میکنندنرمپنجهودستجامعهوصنعتیاکوسیستم
ولتحگستردهتأثیرمورددرجدیپرسشهاییواستبحثموردشدندیجیتالی
.میشودمطرحدیجیتال

صنعتدردیجیتالتحولنتیجهمیدهدنشاناقتصادجهانیمجمعتحلیلهای
۳.۱وخودروسازیصنعتفعاالنبرایارزشدالرتریلیون۲۰۲۵،0.67سالتاخودرو
دبایصنعتاینذینفعاندیگر،عبارتبه.استاجتماعیمزایایدالرتریلیون

ارزشیلپتانسکهنکتهاینبهتوجهبارادیجیتالتحولپیشرانهایاولویتبندی
.برسانندانجامبهاست،صنعتبرابرسهجامعهبرایشدهکسب

زشاردرتغییرباعثکهمیگیردبردررادیجیتالیاصلیمضمونسهگزارشاین
connected)متصلمسافر:میشودصنعتسراسر traveler)،خودکارنقلیهوسایل

(autonomous vehicles)اینفعلیوضعیتگزارش،این.اکوسیستم/سازمانو
ررسیبراشدندیجیتالیمدتبلندوکوتاهمدتتأثیراتنموده،ارزیابیرامضامین
.داشتخواهدخودروصنعتفعاالنبرایتوصیههاییونموده،

ئوناتشهمهدردیجیتالفردیبهتبدیلحالدرکهتوانمندیومتصلمصرفکننده
درتغییراتباعثخودنوبهبهامراین.نمودهاستآغازراتغییرچرخهاست،زندگی
کهاستواقعیتیکاین.میشودجامعهکلدرنتیجهدروحملونقلجنبههایتمام
اهشکدرعاملمهمترینمقرونبهصرفهحملونقلبهدسترسیافراد،ازبسیاریبرای

.هزینههاست
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زاوداشتهمالکیتدرراخودحملونقلوسیلهافتخاربامردمگاری،واسبزماناز
رازیاستپیونداینشکستنحالدردیجیتالدنیایاما.میکردهاندمراقبتآن

ارتباطاتاینترنت،هوشمند،تلفنهای.میدهدگسترشراامکانپذیریمرزهای
افرادراستاهمیندر.میدهندارائهبیپایانیتسهیالتوخدماتهمراهوبیسیم
دراقاتفاینکهکند،پیداتسرینیزحملونقلحوزهبهامکاناتهمیندارندانتظار
بیسابقهویژگیهایدارای(self-driving)خودرانماشینهای.استوقوعحال

رانندگاناقداماتازمستقلبزرگراههادرمیکنند،پارکراخودشانآنها.هستند
جودورانندهایزمانیکهیعنیکامل،استقاللبهرسیدنانتظاردروکنندمیحرکت
ادهاستفحملونقلمختلفاشکالازکهبودخواهیممسافرانیماهمه.هستندندارد

کههستیمجادههاییدرروانمتصلیکپارچهپیوستاریکازبخشیوکردخواهیم
.باشندسنگینترافیکازعاریاستممکن

برایولیمحصعنوانبهرانقلیهوسیلهدیجیتالی،رشدبهرونسلخصوصبهافراد،
وسیلهیکبااستممکنکهاستجابجاییتجربهحملونقلبلکهنمیبینند؛خرید،
ابلقحملونقلهزینههایمیزانامروزه.پذیردصورتمختلفاشکالطریقازیانقلیه
درراسالدرساعت۱۰۰ازبیشجهان،نقاطاقصادررانندگانازبسیاری.استتوجه

۲۰۰،۰۰۰زابیشمرگباعثحملونقلجهانی،سطحدر.میکنندسپریسنگینترافیک
تقریباوجادهایتصادفاتاثردرمرگمیلیون1.25هوا،آلودگیدلیلبهسالدرنفر
الیدیجیت.میشودهواوآبتغییراتنتیجهدروکربندیاکسیدانتشاردرصد۳۰

.داردراهزینههااینازبسیاریکاهشپتانسیلحملونقلکردن

وربیشتکاراییزیرامیشکند،راخودروارزشزنجیرهکلیقالبدیجیتالیسازی،
وسعتباکهصنعتدرپیشروپلتفرمهایظهور.میکندایجادراهزینهدرصرفهجویی

اردیجیتال،فناوریهایتأثیریمیشوند،پشتیبانیموجوددادهانفجاریعمقو
دچارنفعاالبرایراکسبوکارفعلیمدلهایتغییرات،این.میکندتقویتوتسریع
غییرتبرای.نمودهاستخودکسبوکاردرنظرتجدیدبهمجبورراآنهاوکردهاختالل
اختار،سمورددربایدارزشزنجیرهسراسردرفعاالنشدن،دیجیتالیسرعتباهمگام

چگونگیودادهها،تحلیلوجمعآورینحوهاستخدام،شیوههایکارکنان،مهارتهای
تغییرلحادررابطهبایدهمچنین.کنندفکراکوسیستماینازخارجوداخلدرشراکت
اعتمادبجلبرایمؤثرطوربهوبگیرندنظردرراتأمینکنندگانوفروشندگانباخود
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.کنندتالشآنانانتظاراتبرآوردنومصرفکنندگان

:میکندمطرحصنعتسیاستگذارانورهبرانبرایکلیدیسؤالسهگزارشاین

وخودرانیاولویتبندیبرایرامشوقهاییچهمیتواننددولتهاوشهرها
کنند؟فراهمچندوجهییکپارچهسازی

تاکندهمکاریدولتیوخصوصیبخشذینفعانبامیتواندچگونهخودروصنعت
یابد؟نجاتخودروفروشوخریدوبیمهبرای*تلماتیکاجباریراهکارهایاز

هدادپلتفرمازسودجریانتدریجیدموکراسیمیتواندچگونهخودروصنعت
گازهایانتشارکاهشوتلفاتکاهشماننداجتماعیمزایایتاکند،ایجاد

کند؟تسریعراگلخانهای

*Telematics:تحلیلوتجزیهوذخیرهدریافت،ارسال،ابزارهایشاملفناورییک
نقلوحملسیستمیکادارهبرایکارآمدیبسیارابزارکهمیباشددورراهازاطالعات

.استدورراهاز

زمینه صنعت
باتاسممکنلحظههرمصرفکنندگان،دیدازصنعتیانقالببرترمحصولخودرو،

ییهمگراازبخشیتغییراین.شودمواجهمصرفکنندهرویکردتغییربزرگترین
اهاندازیرشرفدرکهاستصنعتیواجتماعیفناورانه،زمینههایدردیجیتالپرشتاب

.استحملونقلصنعتدرنوآوریانفجاریک

رابشریتآیندهمسیرتاداردراقدرتاینخود،گستردهابعادباخودروصنعت
بکسبهدستیابیبرایضروریابزاریخودروتاریخی،لحاظاز.دهدقرارتحتتأثیر

ینا.شدهاستتبدیلتوسعهحالدرکشورهایازبسیاریدرمتوسططبقهزندگی
هبراحملونقلکمترکهاستایدهایناشتراکگذاریبهحالدرجامعهباصنعت
نگاهآنهبجابجاییسرویسعنوانبهبیشتروببینندخریدبرایمحصولیکعنوان
ساالنهجاییجابسرویسواشتراکینقلیهوسایلجهانیبازارمیشودپیشبینی.کنند
.کندرشددرصد۳۵میزانبه
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Giuseppe)مودرجسیپه moder)ابارتباطمدیریتمدیرودیجیتالبازاریابیمدیر
تومبیلاکنندهتولیدکهنیستمنطقیدیگراستمعتقدکرایسلر،فیاتمشتری،
.دهیمارائهجابجاییبراییکپارچهراهحلیکبایدبلکه.باشیم

original)(OEM)اصلیقطعاتتولیدکنندگانصنعتسنتیارزشزنجیره
equipment manufacturers)،جانبی،لوازمبازاروخردهفروشانکنندگان،تأمین

متحولتوسعهیافتهوموجودارزشزنجیرهدوهردردیجیتالواردانتازهتوسط
زنجیرهکهنمودهایجادکسبوکارمدلدرنوآوریهاییجدید،فناوریهای.شدهاست

هدادگسترشراجدیدخدماتومحصولارائهوکشیدهچالشبهرااستانداردارزش
.است

صنعتی
همتایان 

ورودی های جدید
ب و کار

س
ت های جدید ک

ص
فر

ان تأمین کنندگ
1خودکار ردیف 

گان تولیدکنند
جابجایی بر هاتصال و رسانقطعات یدکیخرده فروشانخودکار

اساس نیاز

زارش بیشتر تازه واردان سطح قابل توجهی از کسب وکار و گ: توجه)بخش های کلیدی صنعت خودرو : ۱شکل 
Accenture Analysis: منبع.( مالی موجود را ندارند که بصورت کمی در بخش سود نمایش داده شوند

پخش رادیویی •
سنتی

مدیای ذخیره شده •
سی دی، )

(یواس بی

نتاکسی های سیاه لند•

تاکسی های زرد •
نیویورک

اکسی های رادیوییت•

اتومبیل های کرایه •
Hertz

دهندگان مدیا ارائه •
و ارتباطات و ایجاد

اکوسیستم 
ی دیجیتال سفارش
شده در خودرو  

تغییر ذهنیت •
درمورد خدمات 

حمل ونقل از وسایل
نقلیه بعنوان 

محصولی که باید
خریده شود به 

خدمتی که باید 
.استفاده شود

رشد مولفه های •
هایدیجیتال ویژگی

، اتصال و تعامل
اتوماسیون

 های شرکت•
دیجیتال

دیجیتال  هایشرکت•

ایجاد خودروهای •
خودران 

تبدیل خودروهای •
معمولی به 

خودروهای خودران 

ایجاد خودروهای •
پ سه بعدی شدهچا

افزایش ظهور •
پورتال های آنالین

خرده فروشی در
منجر به بررسی، 

مقایسه ها و دیگر 
اطالعات برای 

هدایت رفتار خرید
. می شود

جایگزینی •
ا کانال های سنتی ب
تجارت الکترونیک

ظهور خدمات •
پیشگیرانه  و جلوی

در منزل

.روند دیجیتال منجر به ارتباط رو به رشد تازه واردها در بخش های سنتی و ایجاد بخش های جدید شده است

یبخش های صنعت غیر تولید
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روند بازار. الف

دچاراررقابتیمرزهایوسنتیبازارکهجهانیبزرگروندسهتوسطاکوسیستماین
:گرفتهاستقراردائمیجریانیکدرمیکند،اختالل

یخ،تاردرباراولینبرای.هستندرشدحالدرمرتباشهرهاجمعیت:شهرنشینی
حاضر،حالدر.میکنندزندگیشهریمناطقدرجهانجمعیتازنیمیازبیش
بهنرخاین۲۰۵۰درسالکهمیشودپیشبینیواست،میلیارد۳.۷بابرابررقماین
.بودخواهدتوسعهحالدرکشورهایدرشهریرشددرصد۹۰وبرسددرصد۶۶

دارایآگاهتر،ارتباطات،وخریدکار،زندگی،سبکدرشهرنشینمشتریان
توجهالطبعبوهستندبیشتریدیجیتالیتعامالتهمچنینوبیشترنیازمندیهای

یوچرلبفولیتل.دیآرتورتوسطکهتحقیقاتیطبق.دارندحملونقلبهباالیی
درونشهریمحیطهایدرسفرهاکلاز%۶۴حاضر،حالدرشدهاست،انجام
برابرسه۲۰۵۰سالتاشهریسفرهایکلمیزانکهمیرودانتظاروشدهانجام
.شود

دیجیتالکانالهایازمجموعهایبرایتقاضاواتصالکناردرشهریجابجایی
اینبا.دادخواهدقرارالشعاعتحتراخودروصنعتآیندهاطالعات،وخدمات

هنوزمحیطایندرموفقیتبراینیازموردکسبوکارمدلهایومحصوالتحال
.نشدهاندتعیین

شهریمحیطهایاینمدیریتبهمنظور)جهانسراسردرشهرداریهاازبسیاری
نمودنجابجانحوهتنظیمحالدرفزایندهایطوربه،(رشدحالدرسرعتبه

محدودیتهایوتراکمقیمتگذاریطریقازشهریمتراکممناطقشهروندان
امدهایپیتراکم،مدیریتبرتمرکزوشهریمقرراتافزایشاین.هستنددسترسی

امحیطهاینازمعمولطوربهکهشهروندانیوخودروصنعتبرایتوجهیقابل
.داردمیکنند،عبور

.تاستکاملوشدنپیررشد،حالدرجهانجمعیت:جهانیجمعیتپویایتغییر
سالهایبینومیرسدنفرمیلیارد۱۱به2100سالتازمینکرهرویافرادتعداد
خواهدافزایش%۲۲به%۱۱ازسال۶۰باالیجهانجمعیتنسبت،۲۰۵۰تا۲۰۰۰
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الستاوهستند،دیجیتالشهروندانجهانجوانانازنفرمیلیارد۲حدود.یافت
خدماتازاستفادهمتوسطسطحواردنفرمیلیارد۳کهمیرودانتظار،۲۰۳۰

.شونداست،ظهوردرحالبازارهایدراغلبکهدیجیتال

یرویپروندهااینازبسیاریازخودروصنعتدرسودجغرافیاییوجمعیتیمنبع
خواستاربیشتریاحتمالبا۶۴تا۵۵سنیبازهدرافراد،۲۰۱۳سالدر.کردهاست

نچیوهندروسیه،برزیل،بازارهایگرایش،اینپیرو.بودندجدیدخودرویخرید
۳۵بهبودند،دادهاختصاصخودبه۲۰۰۲سالدرراجهانیفروشازدرصد۱۱که

.رسیدند۲۰۱۲سالدرسهمدرصد

نیازها،پیشبینیودرککهاستمعنیاینبهپیوستهجمعیتیتغییراتاین
مالی،شآمریکایسنتیبازارهای.استحیاتیمصرفکننده،رفتارهایوخواستهها

ارزشثبتودرکحالاینباماند؛خواهندباقیمهمهمچنانژاپنواروپا
.بودخواهداصلیتفاوتیکنوظهور،بازارهای

ودادهالنکابری،رایانشگسترشباجهانیاقتصاد:جهانیاتصالسریعگسترش
ویاجتماعرسانههایالکترونیک،تجارتباند،پهناتصالوتحرکآن،تحلیل
یکبهیلتبدچشمگیریشکلبهاشیاء،اینترنتوهوشمندحسگرهایازاستفاده
گوشیهایوالکترونیکابزارمیلیارد۷.۲وجودبا.شدهاستدیجیتالاقتصاد
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زمینه تحول دیجیتال. ب
راقدیمیکسبوکارمدلهایدیجیتال،انقالبتجارت،وجامعهازبخشهردرتقریبا

بود،دنیاروزصنعتجدیدترینخودروصنعتکهزمانی.استراندهعقببه
تهایپیشرفاگرچه.آوردبازاربهرامونتاژخطوانبوهتولیدماننددیگرینوآوریهای

اماداشتهاست،وجودگذشتهسال۱۰۰درعملکردوساختایمنی،زمینهدرعظیمی
ودهایم،بآنشاهدفناوریبخشدرآنچهمانندپیشرفتهایییاحیرتانگیزمحصوالت

هآنچبهنسبتبیشترینوآوریآیندهسال۲۰طیدیجیتالیسازی.نداشتهاستوجود
.کردخواهدایجادخودروصنعتبرایافتاده،اتفاقگذشتهسال۱۰۰درکه

زابهرهوریودرآمدارزش،افزایشمنظوربهخودروصنعتدردیجیتالتحولواقعدر
ومحصوالتوشرکتومشتریمنابعمجددتجمیعدیجیتال،فناوریهایطریق

.میآیددراجرابهخدمات،

ظهوره،مصرفکنندرفتارتغییراتاتصال،تکنولوژیپیشرفتباتحولاینسرعت
این.میشودکنترلقانونیرویههایومحیطیروندهایوکسبوکار،جدیدمدلهای

حال،اینبا.شدهاستدیدهارزشزنجیرهفروشازپسمرحلهدرعمدتااثر
مونتاژ،ه،تهیتوسعه،وتحقیقحوزهدرقابلتوجهیآفرینتحولتأثیردیجیتالیسازی

تاجهانیدرآمدکل%۱۵تا۱۰قطعات،بخشدر.داردخدماتوقطعاتبازاریابی،
چینخردهفروشیوقطعاتبخشدروبود،خواهدآنالینصورتبه۲۰۲۵سال

ودهنبمتصلاندازهاینبهتاکنوندنیااست،جهانجمعیتازبیشکهموبایل
وجودهمبهمتصلدستگاهمیلیارد۲۸.۱ازبیش۲۰۲۰سالدرمیرودانتظار.است
.باشدداشته

د،جدیتفکر.استجریانایندرماندنورشدسازگاری،خودروسازیصنعتچالش
ویدیجیتالتغییراتباتطبیقبرایضروریعاملسهسرعتوانعطافپذیری

رعمطولکهباشدچگونهبایدخورویکطراحیمثال،عنوانبه.استجمعیتی
قابلیگیتهاآرایهماننددیجیتالفناوریهایکوتاهعمرچرخهبتواندآنطوالنیتر

Field-Programmable)(FPGA)برنامهریزی Gate Array)فرکانسشناساییو
نیغیرقابلپیشبیوقابلپیشبینینیازهایتادهد،جاآندررا،(RFID)رادیویی

کند؟برآوردهرامصرفکننده
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.بودخواهددیجیتالیسازیطریقازدرآمدرشدبرایبازارجذابترین

بریمبتنوغیرسنتیشرکتهایازبرخیبهخودرواکوسیستمدردیجیتالتحول
رخداداین.شوندواردخودروارزشزنجیرهمختلفنقاطدرتامیدهداجازهفناوری
تمامو(OEMs)قطعاتاصلیسازندگانکسبوکارمدلهایبرایرشدبهروچالشی
.استسنتیارزشزنجیرهسرتاسردرموجودنهادهای

وانمندتودیجیتالقابلیتهایدارایمصرفکنندگانافزایشتغییرات،اینپیشران
ازحسطهماننقلیهشانوسایلکههستندآنخواستارفزایندهایطوربهکهاست

را-هاندکردعادتآنبهکه–الکترونیکیدستگاههایتواناییهایودیجیتالامکانات
هاآن.میکنندزندگیآنیرضایتازجهانیدرمصرفکنندگانامروزه.داشتهباشد

رد،قرارگیاختیارشاندرکنندمیارادهکهزمانیخدماتومحصوالتکهدارندانتظار

هاتننهمصرفکنندگاناینبرایحملونقل.هستند۷/۲۴هایسرویسجویایبعبارتی
توسطکهاستاحساسیوتجربیسفریکبلکهاستمقصدبهرسیدنبرایوسیلهای

ومییابدودبهبشفافدادههایبهسریعدسترسیوپیشرفتهکاربریرابطپلتفرمهای
.شدهاستافزودهآنبهسرگرمیخدماتواجتماعیرسانههایازوسیعیطیف

برودخعمرتمامدرکهاستصنعتیبرایاساسیچالشیمطالباتاینکردنبرآورده
.بودهاستمتمرکزنرمافزاریراهحلهایارائهجایبهسختافزاریمحصوالتایجاد

جربهتراخودهمراهتلفندرمقصدجستجویازناشیسرخوردگیمسافرانازبسیاری
یکطریقازراحتتروسریعترتجربهایبهراتجربهاینمیتوانحالیکهدرکردهاند
.نمودتبدیلخودرو،درونناوبریسیستم

وامنیتهزمیندرمصرفکنندگاناساسیانتظاراتبهبایدهمچنینصنعتاینفعاالن
دادههایایمنسازیومدیریتتوانایی.دهندپاسخدادهخصوصیحریم

باستردهایگصورتبهدیجیتالدنیایدرصنایعاغلبکهاستچالشیمصرفکنندگان
دادههایتنهانهامنیتتأمینبهمربوطنگرانیهایحال،اینبا.هستندروبروآن

ازحرکت.برمیگیرددرنیزراحملونقلتجربهوفیزیکینقلیهوسیلهبلکهمشتری،
وادارارصنعتاینفردی،هوشمندجابجاییخدماتارائهبهنقلیهوسیلهیکفروش

مدلهایدلیلبههمینومیکند،خودراحتیمحدودهازخارجدرفعالیتبه
ـوعموضاین.هستندابهاموبحثموردهمچنانبازارموفقیتمسیرهایوکسبوکار
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افق های آینده
دروخوصنعتدردیجیتالارزشآیندهآندرکهشدهشناساییکلیدیموضوعسه

:گرفتخواهندقراربررسیموردبخشایندرداد،خواهددادهنشان

تورزموجنرالمثال،عنوانبه.گرفتهاستقرارتاکیدمورد"دوستانه"هکرهایتوسط
وسیلهایOnStarنرمافزارآسیبپذیریازاستفادهباکامکارسامیکهاینازپس

ورمجبمیدهد،راخودرومختلفکارکردهایبهدسترسیاجازهغریبههابهکهساخت
کهتاسگستردهحوزهایامنیتاست،معتقدکامکار.شدمشکلاینکردنبرطرفبه

.بیتجربهاندآندرخودروسازان

دیجیتالیسازی
سازمانو
اکوسیستم

مسافر
متصل

رانندگی
خودکار

تحول
دیجیتال
خودرو

زنجیرهتأمین
متصل

التولیددیجیت

تحولدر
خردهفروشی

خدماتو
لتعمیراتمتص

رتحولدیجیتالد
یبازارقطعاتیدک

بازاردادهخودرو

زیرساختمتصل

تیسیستماطالعا
سرگرمی-

بیمهبراساس
مصرف

یکپارچهسازی
چندجانبه

یدستیاررانندگ

سیستمهای
خودران

اقدامات نوآورانه دیجیتالموضوعات و : ۲شکل 
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مسافر متصل-1
سالسیتاپنجوبیستحدود"میگویدخودروHIS،مدیرعامل،رابینتمیشائل
فرمان،صندلی،نداشت،وجودخودروکابیندرباارزشیچندانمجموعهپیش
".استالکترونیکیمحتوایخودرو،ارزشازنیمیسال۳۰ازپساما....استریو

بیسیمدادهالانتقدیجیتالمرکزیکوکامپیوتریپیچیدهماشینیکبهنقلیهوسیله
متسبهحرکتحالدرنقلیهوسیلهوانسان.شدهاستتبدیلبالدرنگدوطرفه
نقلیه،لوسایمیاناتصالاین:هستنداشیاءودادهپایگاههایدستگاهها،کاملاتصال
خدماتبینوتعبیهشده؛زیرساختوجادههاطریقازشهریخدماتوترافیک
هزارانازیکهربهمتصلناوبریو(Infotainment)سرگرمی-اطالعاتیسیستم
.میشودبرقرارمسافراندستدریاخودرودرتعبیهشدههمراهتلفندستگاه

برایجدیدینسبتافناوریحوزههایابری،رایانشودادههاتحلیلبیسیم،ارتباطات
یشرکتهابامقایسهدرراصنعتاینموضوعاین.هستندخودروصنعتفعاالن
اینمالکیتحتیوتواناییهاتخصص،کهاپل،وگوگلمانندمحوریفناوری

محکمرابطهشرکتهااین.میدهدقرارقابلتوجهیخطرمعرضدردارند،رافناوریها
راشکافاینآنچه.کردهاندایجادجوان،قشربهویژهمشتریان،باماندگاریو

هرابطاصلیقطعاتسازندگانتاریخی،لحاظازکهاستاینمیکند،پیچیدهتر
(استمشتریدادههایاززیادیمقادیربهوجودآورندهکه)مشتریانبامستقیم

.شدهاستانجامنمایندگیهاتوسطسنتیطوربهکاراینونداشتهاند،

خواستههایبنابراین.استنوآوریخواهانمصرفکنندهکهمیدانداپل
تاررفپیشبینیبرعالوهوکردهواردخودعملیاتازجنبههردررامصرفکنندگان

کیبهنیزخودروییفعالیتهایحوزهدرهمچنیناپل.میکندهدایتراآنمشتری
زارنرمافاصلی،قطعاتسازندگانباشراکتطریقاز.شدهاستتبدیلمتخصص
CarPlayویژگیهایازبرخیبهبیسیمدسترسیاجازهرانندگانبهاپلiOSرا
باندهمصرفکنآشنایی.میدهدخودروسرگرمی-اطالعاتیسیستمطریقازمستقیما

یرتأثخودروخریدرفتاربراستممکنفناوریشرکتهایمالکیتاکوسیستمهای

مطالعه موردی
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جهنتیدرمیدهدوادامهخودرومشتریانتجارببیشترجذببههمچناناپل.بگذارد
.میگذاردباقیکنندگانتأمیندیگروخودروسازانبرایکمتریجنبههای

Infotainment(سرگرمی–اطالعاتیسیستم)

چیزید،باششدهنصبخودرومیانیبخشکهالکترونیکیسیستمهرساده،طوربه
(GPS)ایماهوارهرهیابیسیستمیاورادیوفشرده،لوحپخشسیستمیکازغیر

ورمیسرگمختلفسیستمهایآمدنبوجودوتکنولوژیپیشرفتبااما.بودنخواهد
داخلدرگرفتنقراربرایخاصگجتهاییبهنیازجدید،خودروهایدررفاهی

نیازکردنآوردهبربراینیزخودروسازان.میشداحساسامروزیومدرنخودروهای
جدیدرفاهیوسرگرمیتجهیزاتنصببهاقدامونمودهاستقبالامراینازمشتریان

نیزمهاسیستاینتکنولوژیپیشرفتبا.نمودهاندخودتولیدیخودروهایکابیندر
بهسرنشینان،ورانندهبه(Information)اطالعاتارائهبرعالوهوشدهپیشرفتهتر
ادغامباکهبوداینجادر.شدندتبدیلنیز(Entertainment)سرگرمیبرایوسیلهای

آمدبوجودInfotainmentنامبهجدیدکملهEntertainmentوInformationکلمهدو
.گرفتجایخودروصنعتالمعارفدائرهدرو

چشمگیریپیشرفتهایاخیرسالهایدرخودروInfotainmentتکنولوژی
بهاختصاصینرمافزارازانتقالحالدراصلیقطعاتسازندگان.داشتهاست
شتریبیشرکایباوهستندموبایلباسازگارپلتفرمهایوبازمنبعسیستمهای

.میکنندهمکاری
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خدماتحوزهدرهمومکانبرمبتنیخدماتحوزهدرهمسرگرمی-اطالعاتیسیستم
بهخدماتومحصوالتآندرکهبطوریاستتکاملحالدرشرایطبرمبتنی

باهمزمان.میشودارائهآنهااولویتهایوهمراهانمکان،اساسبرمسافران
ودوجمتصل،مسافرعنوانتحتدیگریدیجیتالطرحچندوجهی،یکپارچهخدمات

زیبرنامهریبرایمسافرانبهمیتواندمکانبرمبتنیخدماتآناساسبرکهدارد
غیرخودرویی،چهوخودروییچهنقل،وحملشکلهایتمامدرمسیرهوشمندانه

.کندکمک

.کردهاستمعرفیخودروصنعتبهراخودخودآموزهوشمندماشینهایلندرورجگوار
تجربهیکارائهوحواسپرتکنندهعواملکردنمحدودبرایخودرواینسیستم
وافرانمسترجیحاتونیازهارفتارها،سیستماینشدهاست،طراحیشخصیرانندگی
میتوانکاربرانهمراهتلفنهایباسیستماینشدنیکپارچهبا.میگیردیادراراننده

.دادتغییرراناوبریراهنمایویادآورهاسرگرمی،گزینههایراحتی،کنترلهای

ماشینشسمتبهومیآیدبیرونبدنسازیسالنازشخصیکهکنیدتصوررادنیایی
37.9بدندمایودقیقهدربار۱۲۰قلبضرباناومچدراندامتناسبگجت.میرود
صندلیوداخلهوایدادههاایناساسبرماشین.میدهدگزارشراسلسیوسدرجه

ینماشاست،وصلنیزخانهدراویخچالبهسیستماینکهآنجااز.میکندخنکرا
بهوخودر.رسیدهاستپایانبهیخچالدرویدلخواهنوشیدنیازتقریباکهمیداند
هماندرتخفیفکوپناوبهنیزفروشگاهومیرودفروشیخواروبارفروشگاهیکسمت

.میدهدنوشیدنی

رویهایسیعنیشرایط،ومکانبرمبتنیسرگرمی-اطالعاتیسیستمهایحالیکهدر
بریمبتنخدماتدارند،نیازپیچیدهتریالزاماتبهاغلبآینده،درمتصلخودروهای

یتامنبهمحدوداغلبخدماتاینحال،اینبا.هستنددردسترسراحتیبهاشتراک
ماهوارهایرادیویاشتراکشرکت،۲۰۱۳سالدر.هستندجادهکنارکمکمانندایمنیو

SiriusXMمتصلخودرویسرویسAgeroایمنی،خدماتوگرفتاختیاردررا
ردنیسانمنتخبخودروهایدرراسیستمبرنظارتسرویسودورراهازدسترسی

اینباجدیداتومبیلهایتعدادمیرودانتظارجهانی،سطحدر.کردفراهم۲۰۱۶سال

مطالعه موردی
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دریابد،افزایش۲۰۱۸سالدرمیلیون50.8به۲۰۱۳سالدرمیلیون۱۱.۵ازویژگیها،
رکدرااشتراکبرمبتنیخدماتبازار،رشدقابلتوجهفرصتهایازبرخیکهحالی

ودمحدامنیتحوزهازخارجدررشدجذببرایخودروصنعتفعاالنفرصتمیکنند،
طریقازهزینهپرداختبدونحاضرحالدرخدماتاینازبسیاریکهچرااست،

نعتصاینفعاالن.میشودارائهمصرفکنندهبههوشمندگوشیهایاپلیکیشنهای
نابعمایجادوکسبچگونگیوپیچیدهبازارایندرمشارکتنحوهچونمواردیباید

ظهورباکهخود،دادههایمنحصربفردتحلیلبراساسراارزشمتمایزوجدید
.بگیرندنظردرمیشوند،پشتیبانیخدماتارائهحولجدیداکوسیستمهای

:نظرموردارزش-

۶۵سرگرمی-اطالعاتیهایسیستمدرپیشرفت،۲۰۲۵سالتامیشودپیشبینی
این.ردکخواهداضافهخودروصنعتکلیارزشزنجیرهبهراعملیاتیسوددالرمیلیارد

بودخواهد(دالرمیلیارد۴۱)سیستماینسختافزارواحدفروشنتیجهدرعمدتاامر
همچنین.استافزایشدرحال۲۰۲۵تا۲۰۱۶بازهطی%4مرکبساالنهرشدباکه

انبهعنواصلیقطعاتتولیدکنندگانحوزهخدماتواپلیکیشنهامیرودانتظار
۲۳ازبازارسهمافزایشمعنیبهکهکنندایجادارزشدالرمیلیارد۱۴متصلواحدهای

میشودپیشبینیدیگر،سویاز.است۲۰۲۵سالدردرصد۷۰تا۲۰۱۶سالدردرصد
دودحخودروصنعتازخارجسومطرفوهمراهتلفناپلیکیشنهایازکاربراستفاده

بهایگان،راپلیکیشنهایازاستفادهقابلتوجهمیزان.باشدداشتهارزشدالرمیلیارد۱۰
دردماتیخاکوسیستمازدرآمدکسبپتانسیلبایدنقلیه،وسایلانبوهبازاردرویژه

.کندمحدودرانوظهوربازارهای

مصرفاساسبربیمه

وسازگاریحالدروآشنادیجیتال،دنیایبااینازپیشبیمهجهانیشرکتهای
ازبسیاریحاضرحالدر.بودهانداختصاصیرفتارهایاساسبرسیاستهااصالح
استفادهیرانندگاطالعاتارسالبرایتلماتیکبیسیمحسگرهایازصنعتاینفعاالن
یمشوقهاامااست،داوطلبانهخودرودرسیستمهاایننصبکهحالیدر.میکنند
وجوددهاپیشنهاسایروقیمتگذاریتخفیفجملهازرانندگان،برایجذابیوقدرتمند
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راظرنموردپاداشبرانند،تنظیمشدهسرعتاساسبررانندگاناگرمثالبطور.دارد
برمبتنیقیمتگذارییاوعملکردبرمبتنیقیمتگذاریازشکلاین.کنندمیدریافت
سیاستهایو(peer-to-peer)همتابههمتابیمهنوظهوربرنامههایبرعالوهمصرف،
.استرانندگیمیزانبراساسپرداخت

هحوزدرجدیدیمرزهایبهانگلستان،دربیمهگذارشرکتیک،(Marmalade)مارملید
علیمتتحتافرادبرایجامعیسیاستهایوی،برنامه.یافتهاستدستخودروبیمه
دادههایبراساسبازخوردارائهبرایطرحیشاملسیاستاین.میکندفراهم

شتابدردمیکنکمکتازهکاررانندگانبهکهاستتلماتیکسیاهجعبهازمنتقلشده
.کنندپیداتبحرگرفتنسرعتوپیچیدنگرفتن،ترمزگرفتن،

حرفهایهکزمانیتااستتازهکاررانندگانبرایمقرونبهصرفهراهیکسیاهجعبهبیمه
وتازهکاررانندگانبینمستقیمیرابطهیککهاستغمانگیزواقعیتیکاین.شوند
بیمهشرکتهایازبرخیآمارهااساسبربنابرایندارد،وجودرانندگیتصادفاتتعداد
مارملیدشرکتحال،اینبا.میکننددریافتتازهکاررانندگانازراباالتریبیمههزینه

تازهکاردگانراننبهرامنصفانهتریومناسبتربیمهحقسیاه،جعبهبیمهبرنامهارائهبا
.میکندارائه

تازهکارانرانندگونمودهکنترلرارانندهرفتارکهمیکندایجادراامکاناینسیاهجعبه
تصادفاحتمالکاهشباعثرونداین.کنندمرورراخودسفرهایتامیسازدقادررا

بهبودراخودرانندگیمهارتهایتامیکندکمکتازهکاررانندگانبهومیشود
.میگیرندتریبیشتخفیفکنندرانندگیحادثهبدونسالتمامکهمشتریانی.ببخشند

تاهمبههمتابیمهکهاستآلمانیبیمهگرشرکتیک،(Friendsurance)فرندشورنس
شکلاینبهخدمتاینشرح.میگیردبهرهاجتماعیرسانههایازودادتوسعهرا

رددرموگروهاین.میخرندبیمهسرویسیکهمبافیسبوکدردوست۱۵تاکهاست
فرندشورنسنشود،مطرحادعاییهیچاگر.دارندتوافقجزئیمطالباتمحدودیت
.میدهدپوششراچیزهمهبیمهومیدهدپاداشگروهبهکرده،لغورامحدودیت

مطالعه موردی

مطالعه موردی
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تحترایکدیگرحدیتادوستانچونومیدهدکاهشرااجراییهزینههایامراین
.دباشداشتهوجودنیزکمتریتقلبیادعاهایمیرودانتظارمیدهند،قرارپوشش

.استبازارنرخازکمتردرصد۷۰آنقیمتاستمدعیهمچنینفرندشورنس

هبیمشرکتهایبرایراامکاناینخودروصنعتدردیجیتالتکنولوژیهاینفوذ
شپوشتحتتعمیرگاهیشبکههایسمتبهرانقلیهوسایلکهاستآوردهبوجود
قطعاتسازندگانومجازفروشندگانکسبوکارمدلهایمسالهاین.بکشندخود
ندفرآیدراصلیسازندگانقطعاتازغیرقطعاتیاگرمیکند،چالشدچاررااصلی
اصلیقطعاتسازندگانهموفروشندگانهمفزایندهای،طوربه.شوداستفادهتعمیر

دهاندشمتمرکزخودروخدماتدرقویروابطایجادطریقازمشتریباگستردهرابطهبر
.میکندمختلراحیاتیرابطهاینریسکامراینکه

.برودبینازکامالخودروبیمهداردامکانمتصل،اکوسیستمابجادبااین،برعالوه
راتصادفاتمیزانمصنوعیهوشبرمبتنیاتوماتیکخودروهایتکنولوژیامروزه
میلیون1.25شدنکشتهبهمنجرتصادفاتهرسالهجهانی،سطحدر.دادهاستکاهش

ومیشودخسارتدالرمیلیارد۵۱۸ومجروحنفرمیلیون50تا۲۰بربالغنفر،
تأثیر.باشدمرگاصلیعلتپنجمینتصادف،2030سالتاکهمیشودپیشبینی

الحاینبا.نیستمشخصچندانبیمهشرکتهایبرخودروسازیدیجیتالتحول
ه،رانندرفتارجایبه.دادخواهدرختعهداتدرتغییرکهاستایناستواضحآنچه

نقشه،کنندهتولیدابزار،سازندهنرمافزار،طراحخودرو،کنندهتولیدبیمهایتعهدات
ربردرامسافراپراتور،نقلیه،وسیلهوبزرگراههادرحسگرهاشبکهمجریشرکتهای

.گرفتخواهد

فرانمساتعدادورانندهخاصالگوهایجملهازرانندگیشرایطباراخودبایدبیمهها
ومسافران،شدنبیمهچگونگی،(خصوصییاتجاری)خودروکاربریخودرو،در

وند،میشانجامکامپیوتریبرنامههایتوسطوظایفازبرخیکهفضاییدررانندگی
.دهندانطباق

ائهاردلیلچهبهوکسیچهبهبیمهایخدماتکهگرفتنظردررانکتهاینباید
ماابود،خواهددیجیتالدادههایتحلیلنتیجهبراساسسوالاینپاسخمیشود؟

چهواستدادههاصاحبکسیچه.میکندمطرحنیزرادیگریسواالتمسالهاین
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یاماتیکتلدستگاهکهبیمهایشرکتخودرو،مالکراننده،میکند؟کنترلراآنکسی
اینبهپاسخدهیمسئولرگوالتورهاکردهاست؟نصبراآنکهشرکتییاکردهتولید

خواهدلیهنقوسایلکردندیجیتالیایمنیجنبههایبرزیادیتأثیروهستندسواالت
.داشت

:نظرموردارزش-

سوددالرمیلیارد۳۸۱تولیدپتانسیلبهتر،رانندگیبرایانگیزهایجادمیشودپیشبینی
فاتتصادکاهشوبیمهحقکاهشطریقازجامعهوکنندگانمصرفبرایاقتصادی

سالدرکلیدیبازارهای%۴ازخدماتاینپذیرشمیزان.باشدداشته۲۰۲۵سالتا
مشترکینبهتخصیصیافتهتخفیفهای.میشودبرآورد۲۰۲۵در%۳۰تا۲۰۱۶

بازاریکدرکهمیرودانتظارزیراباشد،بیمههاحقدرصد۱۵تا۱۰بینمیتواند
بهبیمهحقکاهششکلبهبیمهگرانتوسطهزینهدرصرفهجوییدرصد۹۰رقابتی،

بالقوهبصورترا۱۵۸،۰۰۰جانمیتوانآینده،سال۱۰طی.شودمنتقلمصرفکنندگان
۵بهتصادفاتبهتر،رانندگیدلیلبه۲۰۲۵سالتاداشتانتظارمیتوانودادنجات
.یابدکاهشدرصد

چندجانبهیکپارچه سازی

ه،پیاددریایی،ریلی،جادهای،جملهازسفراشکالهمهچندجانبهمتصلحملونقل
بهراشخصیوعمومیحملونقلمانندحملونقل،شیوههایهمهودوچرخهسواری

خودروییدگانکننتأمینواصلی،قطعاتتولیدکنندگانامراین.میکندمتصلیکدیگر
مهگردرانظارتینهادهایومالیاتسیستمدولتی،برنامهریزانوغیرخودرویی،و

جهیقابلتوزیستمحیطیواجتماعیمزایایکاملجانبهچندیکپارچهسازی.میآورد
یشهروندخدماتارائهشهری،بهتربرنامهریزیترافیک،بهترمدیریت.داردبههمراه
استمواردیازهزینهوزماندرصرفهجوییوزندگیسطحبهبودوکمترآلودگیبهتر،
زیادیدحتامیتواندچندوجهیحملونقلیکپارچهشبکه.کرداشارهآنبهمیتوانکه

نیویورکوهاروارددانشگاهدودرمطالعات.بخشدبهبودراشهریمناطقشرایط
جوامعدرصرفشدهزمانوهزینهنظرازکهمیدهدنشانجابجایی،رشددرمورد
چهیکپارشبکهیک.باشدفقرازفرارعاملبزرگترینمیتواندحملونقلفقیر،

ـههمبرایراهزینههاحملونقل،بهدستـرسیشدیدافـزایشباهمزمـانچنـدوجهی
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.میدهدافزایشنیزرامسافرانموجودهایانتخابومیدهدکاهش

زیراد،شوانجامطوالنیترزمانیافقیکدرچندجانبهیکپارچهسازیکهمیرودانتظار
باشد،هداشتجهانیمقیاسدرراچندجانبهیکپارچهسازیتجربهفردیکاینکهازقبل
نایبه.شودایجادمشارکتها،ومتقابلوابستگیهایازپیچیدهایمجموعهباید

بهرایبنیازموردقابلیتهایکهاستمختلفیومتعددذینفعانشاهدجهانترتیب
شیآزمایبرنامههای.میکنندبررسیراچندجانبهیکپارچهسازیپیوستنحقیقت
ن،کالمقیاسدرامارساندهاند،اثباتبهرامفهومایناهمیتفعلی،مقیاسکوچک

برنامهواسطهایتوسعهبابایدکهاستجدیدیهمکاریهایمستلزمامراین
همراهمیدهد،پیوندهمبهرامختلفعاملسیستمهایکه(APIs)پیشرفتهکاربردی
.شوند

هچندجانبیکپارچهسازیآنهادرکهشهرداریهاییدرمزایااینازبرخیحاضرحالدر
.استظهورحالدراست،شدهپیادهسازیآزمایشیبطور

UbiGo.کردهانداستفادهUbiGoنامبهخدمتیازخانوار۷۰سوئد،گوتنبرگدر
ودرو،خاشتراکعمومی،نقلوحملبهدسترسیکهاستهمراهیتلفناپلیکیشن

ـتدریافواحدیصورتحسابافراد.میکـندفراهمرادوچرخهوتاکسیاتومبیل،اجاره

مطالعه موردی
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اولیهتایجن.میگیرندتخفیفکنند،استفادهثابتسرویسهایازکهزمانیومیکنند
خواهانگانشرکتکننداتفاقبهقریباکثریت.استامیدوارکنندهآزمایشیبرنامهاین
لتبدیواقعیتبهرامفهوماینکهاینبرای.هستندUbiGoازسرویسدریافتادامه
.آیندهمگردخدماتطیفارائهوزیرساختایجادبمنظورمختلفیذینفعانبایدکنیم،
.استویکتوریاموسسهواریکسونولوو،خدمت،اینکلیدی،شرکای

:نظرموردارزش-

ودحدچندوجهییکپارچهسازیپیادهسازیازحاصلتخمینیسودآیندهسال10طی
وصی،خصنقلیهوسایلازکمتراستفادهبامصرفکنندگان.استدالرمیلیارد۹۷۵

کردخواهندفراموشچندوجهیارزانترهایسرویسدریافتازایدرراخودرومالکیت
درصد11تاخودروهاسالیانهفروشبر۲۰۲۵سالتاامراینمیشودزدهتخمینو

دربلکهدمیکننپساندازرامالکیتهزینهتنهانهمصرفکنندگان.داشتخواهدتاثیر
وه،عالبه.کردخواهندصرفهجوییزماندرنمیکنند،رانندگیخودشانکهشرایطی

اهشکوکمترتصادفترافیک،کاهشزمان،درصرفهجوییطریقازدالرمیلیارد۲۷۴
.بودخواهدطرحایناجتماعیدستاوردهایگلخانهای،گازهایانتشار

رانندگی خودرو-2

واجراییارشدمدیرماسک،الون
موتور،تسالمحصوالتمعمار

اینکهمی کنمفکرمن"میگوید
یطبیعوعادیحالتیکبهفناوری
.آسانسورمثلشد،خواهدتبدیل

هاستفاداپراتورازقبالآسانسورها
راسادهمداریکمابعدومی کردند،

طوریراآسانسورهاتادادیمتوسعه
کهطـبقه ایبهفقطکهکنیمطراحـی

بایکسنیستالزمومی دهیدفشاررادکمهفقطکاراینبرایوبرود،هستید،آنرد
."بودخواهندشکلهمینبهنیزخودکارماشین های.کندکارآسانسور
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autonomous)(AV)خودکارنقلیهوسیلهیارانندهبدونخودروی vehicle)استفادهبا
یکی)(lidar)الیداراسکنرهایصوت،مافوقحسگرهایدوربین،مایکروویو،رادارهایاز
نورلتحلیوتجزیهوهدفبهلیزرتاباندنباکهاستدورراهازسنجشفناوریهایاز

الاتصشبکهونقلیهوسایلشبکه،GPSفناوری،(میگیرداندازهرافاصلهبازتابشده،
همهدرخودکاررانندگیتامیکنندکاراختصاصیالگوریتمهایوزیرساخت،بهخودرو
.شودانجامسفریکطیوشرایط

منجرگستردهمقیاسدرفناوریاینپذیرش.نداردانقالبیکازدستکمیرخداداین
اعمم،مردعموم.شدخواهدزیستمحیطیواجتماعیاقتصادی،بیسابقهتغییراتبه
تجربهراآزادومستقلسفرذهنی،یاجسمیناتوانافرادوسالمندانجوانان،از

خواهدهمراهبهافرادبرایمزایاییجادههادرترافیکاحتمالیکاهش.کردخواهند
.یستنپوشیدهکسیبرنیزتصادفاتکاهشازحاصلسودوتلفاتکاهشوداشت

برابرردراتولیدکنندگانسنتیتکاملیرشدمدلخودکارخودرویظهورکوتاهمدتدر
.اندمیکشچالشبهغیرسنتیفناوریحوزهدرفعاالنمستقیممخاطرهآمیزرویکرد

فنی،محدودیتهایبانزدیکآیندهدرخودکارخودرویگستردهتجاریسازی
ونندهمصرفکپذیرشبودنغیرقابلپیشبینیزیرساختی،موانعقانونی،مالحظات

درکاملتحولنیازمندخودکارخودرویتولیدنتیجه،در.استمواجهتوسعههزینه
.استآنپشتیبانیاکوسیستموخودروصنعت

پساستممکنپذیرش.نداردوجودخوکارخودرویپذیرشبرایمشخصیمسیری
تری،سریعشکلبهیاودهد،رخمستقلجداگانهعملگرهایتدریجیمعرفیسالهااز
ایناصلیفعاالن.دهدرخاتفاقاینرادیکالجدیدفناوریمستقیمتوسعهطریقاز

ولیدتسمتبهگوگلفناوریغول.میکننددنبالرارویکردهاایندویهریایکبازار
اضرححالدرخودکارخودروها.رفتهاستفرمانبدونوخودکارکامالنقلیهوسیلهیک
ازبسیاری.میگیرندقرارآزمایشموردایاالتمتحدهوژاپناروپا،جادههایدر

بیلهایاتوموفناوریهایورانندگیبهبودفناوریهایدراصلیقطعاتتولیدکنندگان
.میکنندسرمایهگذاریخودران
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رانندگیدستیار

مشخصههایبهجدیدرانندگیدستیارامکاناتخودرو،جدیدمدلارائهباسالهر
این.نیستندموجودگرانقیمتمدلهایدرفقطدیگرومیشوندتبدیلاستاندارد
ارقررانندهصندلیدرفعالطوربهآندرکهفعلیموقعیتازرامابتدریجحرکت
کامالجابجاییفرآینددرآندرکهمیدهدسوقجدیددورهیکسویبهداریم،

.هستیمغیرفعالشرکتکنندگانیخودکار،

ارائهدیگرسال۱۵تا۵راخودمستقلخودرویموتورزجنرالمیشودگفتهکهحالیدر
زااجتنابمانندرانندگیدستیارهایکردناضافهحالدردائماشرکتاینمیدهد،
شرکتاین،۲۰۱۶سالاواخردر.استخودروپارکدستیاروهشدارمسیرتصادف،
هبنیازبدونرانندگیکهکردشروعرا"سوپرکروز"سیستمباCT6کادیالکفروش
تموقعیسرعت،ماشین،کهحالیدرمیسازد،ممکنرابزرگراههادرفرمانازاستفاده
بالیهنقوسایلدربزودیکنترلنوعاین.میکندحفظراخودروفاصلهسازیومسیر
.بودخواهددسترسدرمتوسطقیمت

تفادهاسحالدرنقلیهوسایلبیشترامادارد،وجودرانندگیدستیارنیزحاضرحالدر
در.میاندازدتاخیربهرادستیارهااینقابلیتهایشناخت(سال۱۱تا۹سنبا)

هایخودرودراکنونکهرانندگیدستیارویژگیهایازبسیاریازاستفادهمیانمدت،
.شدخواهندمقرونبهصرفهانبوهتولیددردارند،وجودجهانگرانقیمت

آندرکهمیشوندمعرفیبازارهاییبهرانندگیدستیارقابلیتهایپیشرفتهای
یامتناقضمحدود،میتواندقواعد،ازمتفاوتتفاسیروجغرافیابهبستهمقررات

بدونومحکممقرراتتوسعهاولویتدولتها،برایاستممکن.باشدنامشخص
ازبیشترهپیشرفترانندگیدستیارفناوریهایفزایندهپیشرفتبرنظارتبرایابهام

.باشدخودکارنقلیهوسایلبهمربوطقوانیننوشتن

:نظرموردارزش-

آیندهسال۱۰درجامعهومصـرفکنندگانبرایاقتـصادیمزایایکهمیشودپیشبینی

مطالعه موردی
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.کردخواهدتجاوزدالرتریلیون۱ازبیمهحقکاهشوتصادفاتکاهشاحتساببا
رانندگیتیاردسپیشرفتهسیستمهایازاستفادهدلیلبهنقلیهوسیلهایمنیبهبود

(ADAS)(advanced driver assistance systems)کنترلالکترونیکیسیستمو
electronic)(ESC)پایداری stability control)تصادفاتاحتمالازدرصد۹میتواند

ردبایدکنندگانمصرفکهاضافیبیمهحقدرصد۵ازودهدکاهشرا۲۰۲۵سالتا
زایشافهمه،ازمهمترو.کننداجتنابکنند،پرداختنقلیهوسایلایمنیعدمصورت
.میگرددآیندهسال10تانفر902000جانحفظباعثخودروهاایمنی

خودرانسیستم های

خودبهبسیاررارسانههاتوجهواژهاین
فناورانهشرکتهایواستکردهجلب

ابخودروهاییتولیددنبالبهبسیاری
طشرایهردرخودکار،مسیریابیقابلیت
بزرگراههاوجادههاهمهدروترافیکی
پروژههایمیاندرحاضرحالدر.هستند

Googleتــوســعه،حـالدر Auto LLC،
.استحوزهایندرپروژهشناختهشدهترینالفبت،وگوگلشرکتهایزیرمجموعه
درمیگیرندیادهفتهدرمایل۱۰،۰۰۰پیمودنبادرپروژهاینخودرانخودروهای

شرکتاین.کردهاندثبتراآزمایشمایلمیلیون۲تقریباآنها.کنندرانندگیجادهها
جانباز(عدد12حدودفقط)خودروهایشبهمربوطتصادفاتتماماستمدعی

به۲۰۲۰و۲۰۱۷سالهایبینراخودرواینگوگل.استافتادهاتفاقدیگرخودروهای
بلکه،نیستصنعتاینخودخاطربهخودروصنعتبهگوگلعالقهومیرساندفروش
وکارکسبمدلهایوتبلیغاتزمینهدرخوداصلیکسبوکارتقویتوحمایتبرای
یچهاماکردهاست،استقبالتولیدیشرکایازشرکتاین.استدادهازدرآمدکسب
برقیخودروهایتوسعهحالدرشدتبهنیزتسال.نشدهاندپدیدارآنهاازکدام

انجامحالدرپروژهیکنیزاپلکهاستاینرسانههاگمانهزنیهایواستخودران
.باشدبزرگتولیدکنندهیکبامذاکرهحالدراستممکنودارد
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هستند،رانندگیدستیارفناوریتوسعهحالدرکهقدیمیخودروسازانازبسیاریحتی
بنز،مرسدسبیامدبلیو،آئودی،.دارنددستدرمستقلخودرویموازیپروژههای
یخودروهادرتجربهکسبحالدرکههستندشرکتهاییجملهازتویوتاونیسان
میکند،آزمایشرارباتیکماشینهای"جادهایقطارهای"کهولوو.هستندخودران
.کندکسبرابازارایناولرتبهداردقصد

مطالعه موردی

Driveپروژهولووشرکت Meویژگیهایازبرخی۲۰۱۵اوایلدرتاکردرونماییرا
،۲۰۱۶السپایاندروبگذارد،نمایشبهسوئددولتهمکاریباراخودرانندگیدستیار
تاددارناجازهماشینهااین.بودمشتریانپارکینگدرکاربهآمادهخودکارخودروصد
وسیلهیکعمومیتستاولیناینکنند،رانندگیگوتنبرگ،شهرجادههایدرمایل۳۰

.استخودراننقلیه

جهانسراسردرآزمایشحالدرواقعیتیکخودراننقلیهوسایلحاضرحالدر
نرخ،تکنولوژیکوساختیزیرقانونی،موانعوکوچکمقیاسحال،اینبا.هستند
رشد،کندپیداکاهشبیشترموانعاینهرچه.استدادهکاهشرافناوریاینپذیرش

طشرایبهتوجهباآنپذیرشنرخحالاینبا.شدخواهدبیشترنیزخودروهااین
.بودخواهدمتفاوتمشتریانسلیقهوقانونگذاریمنطقه،

بهریسایبحملهاحتمال"میگویدسیسکومتصلنقلیهوسایلمدیرمای،آندریاس
اینترنتهبرانقلیهوسیلهیککهزمانی.شده استبیشتربسیارمتصلسیستم های

موضوعیاینمی دهید؛قرارسایبریتخلفاتانواعمعرضدرراآنمی کنید،وصل
درماوگیرد،قرارتوجهموردگذارانسیاستوخودروسازانتوسطبایدکهاست

."هستیمکارابتدای

آیا.میشودمطرحمصرفکنندگاناعتماددرخصوصمهمیپرسشهایهمچنین
زونههایافآیاکرد؟اعتمادخصوصیحریمحفظباکامپیوتریسیستمهایبهمیتوان
اینبهمیتوانآیاهستند؟شخصیدادههایتشنهخودران،خودروهایفیزیکی

ت،اسحوادثبروزاصلیعاملانسانیعاملچهاگرکرد؟اعتمادزندگیدرسیستمها
کنند؟ارواگذهاالگوریتموکامپیوترهابهراخودامنیتتأمینحاضرندمسافرانآیااما
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نندهکخاموشسوئیچیکحداقلیاکنترلامکاندستگاه،نقصبروزصورتدرآیا
ونپژوهشگرا)کالهسفیدهکرهایکهشدهاستمشاهدهتاکنوندارد؟وجوداضطراری

امکانمطمئنا؛گرفتهاندبدسترامتصلنقلیهوسایلکنترل(فارغالتحصیلدانشجویان
یریتمدوعمومیاطمینانجلببدینترتیبوداردوجودنیزسیاهکالههکرهاینفوذ

.بودخواهدضروریسایبریامنیتریسکهای

:نظرموردارزش-

دالرمیلیارد۲خودکارخودروهایبهسنتینقلیهوسایلازمهاجرترودمیانتظار
ورانخودنقلیهوسایلترگرانقیمتازناشیعملیاتیسوددالرمیلیارد۱۶وارزش
محصوالتاولینمیرودانتظار.باشدداشتههمراهبهخودروهااینهایافزونهفروش
۲۰۲۵سالتا%۵بهآنهافروشسهموشودعرضهبازاردر۲۰۱۹سالتاتجاریپایدار

مانندخودروهاافزونههایبستهسمتبهکهبازاراز%۸۰همچنین.یابدافزایش
پیشبینی.کندحرکتکروزشرکتتولیدRP-1محصولیافتهترتکاملنسخههای
نهاییآمانندخودکارکامالنقلیهوسایلتوسطبازاراینازباقیمانده%۲۰کهمیشود

.شودتصاحبمیشوند،هدایتگوگلتوسطکه

دروهایخوزمینهدرزیادیپتانسیلنیزلجستیکوبارحملافراد،جابجاییبرعالوه
.داردخودکار

دیجیتالی سازی سازمان و اکوسیستم-3
ینوآوروهمکاریوهزینهها،کاهشراندمان،افزایشطریقازدیجیتالیسازیاحتماال
کنندگانتولیدکهآنجااز.دادخواهدارزشزنجیرهدرقابلتوجهیبهبودبهمنجربیشتر
دیجیتالیهستند،B2CبهB2Bازخودکسبوکارمدلتغییردنبالبهاصلیقطعات
بالتعاموتأمینکنندگانباشراکتمشتریان،باتعاملبرایجدیدیراههایشدن
بوکارکساستراتژیهایمتصل،نقلیهوسایلروبهافزایشتعداد.میکندفراهمدادهها

.دادخواهدتغییرمشتریتجربهبهبودبرایارزشارائهبهمحصولفروشازرا

متصلتأمینزنجیره

اسریسرتـبهترمدیـریتطریقازهـزینهکاهشمتصل،تأمینزنجیرهاصـلیمزیت
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end-to-end)فرآیند process)وملیومنطقهایتولیدخودروصنعتگذشته،از.است
یکابطوالنیزمانهایازتأمینزنجیره.کردهاستحفظراتأمینکنندگانباارتباط
زماندردرستکارخانجاتبهمناسبقطعاترساندنهدفباپیچیده،ساختار
موردرداستراتژیکیتصمیماتاخیر،سالهایدرحالاینبا.شدهاستتعریفمناسب
.استشدهاخذتأمینزنجیرهومحصوالتتمرکزعدم

در.ردداپیدررادیگریقابلتوجهتغییراتهزینهها،کاهشبرعالوهدیجیتالیسازی
.دادواهدخافزایشسیستمیکپارچهسازیطریقازتامینزنجیرهشفافیتکوتاهمدت،
وتولیدوکاهشراقطعاتطراحینقصهایتعدادآن،تحلیلودادههاجمعآوری
ریفناوطریقازیکپارچهسازیاینازعمدهایبخش.میدهدافزایشراقطعاتتحویل

یکساندادههایبهزنجیرهدرطرفینازیکهرآندرکهشد،خواهدتسهیلابر
.کردخواهدایجادبهتریثباتوانعطافپذیرینتیجهدرودارنددسترسی

عوارضشاملمقرراتهزینههایمیتواندمتصلوغیرمتمرکزتأمینزنجیرهیک
ممکنمونتاژکارخانههایوتامینکنندگان.دهدکاهشراحمایتیقوانینوواردات
بهقادریزناصلیقطعاتتولیدکنندگان.شوندواقعچینمانندبزرگیبازارهایدراست

برایینچفردبهمنحصرتقاضایمثال،عنوانبه)محلیموردنیازنقلیهوسایلساخت
"(خودتانکشوردروشمابرایساختهشده"شعاربامثال)محلیبرندتوسعهو(لیموزین
.هستند
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ریبیشتسرعتبامیتواندتامینزنجیرهسراسردراجتماعیرسانههایبرنظارت
جایبهتامینکننده،کداماینکهودهدتشخیصرامحصوالتکیفیتکاهش

ونکارگرا.بپردازدمجددتامینیاوساختبازطراحی،بهبایدخودرو،تولیدکننده
تامینیرهزنجسراسردراشیاءاینترنتازبرگرفتهدادههایرشدافزایشدلیلبهمدیران

.داشتخواهندتحلیلبرایجدیدیمهارتهایبهنیاز

انهکارخدرهمقطعاتبرخیتولیداصلیعنصرمیتواندسهبعدیچاپمدت،درازدر
ونتاژمکارخانههایوتامینکنندگانکاهشکهباشدسرویسارائهمکاندرهمواصلی

محصوالت،کیفیتافزایشوقیمتهاکاهشبرعالوه.داشتخواهددنبالبهرا
.دارندمحصوالتتولیددراساسینقشیسهبعدیپرینترهای

چاپفناوریتوسطشدهتولیدقطعهاولینفدرالهوانوردیاداره،۲۰۱۵سالبهاردر
شدهیتجارتولیدجنرالالکتریکتوسطجتموتورهایداخلنصببرایکهسهبعدی

هکشدهاستشروعجدیدنسلموتوریکرویبرپروازآزمایشها.کردتاییدبود،
.استسهبعدیچاپفناوریتوسطشدهتولیدقطعه۱۹دارای

مطالعه موردی

مطالعه موردی

وکارخانههاسراسرخود،توسعهحالدرپروژههایازیکیدربوششرکت
دادههای.استکردهحسگرهاشبکهبهمجهزرالجستیکسومطرفارائهدهندگان

هنقطتامونتاژمحلازارسالیمحمولههایتمامازکاملینمایحسگرهاازدریافتی
.میدهندارائهتحویل

دیجیتالتولید

.دهاستبواتوماسیونبادستیکارجایگزینیپیشتازانازیکیخودروسازیصنعت
دجدینسلرباتهای.میکنندکارانسانهاکناردررباتهامونتاژ،خطدرنیزامروزه

اینترنتومصنوعیهوشرباتیک،.دهندانجاممتعددیمونتاژکارهایمیتوانند
.شدهاندجدیدصنعتیانقالبیکازبخشیهمگیاشیاء
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واتصالدرعمدهسرمایهگذاریبهخود،تکاملیچرخهطولدرهوشمندکارخانه
ایجادلی،شغبرنامهریزیکار،گردشمدیریتبرایپیشرفتهالگوریتمهایاتوماسیون،
دراستالزمهمچنین.داردنیازتامینکنندهومشتریسمتاطالعاتمجموعه

ابیدستیتست،وطراحیمجازیسازیواسطهبهکهشودسرمایهگذاریفناوریهایی
راشآزمایهزینههایکاهشوفیزیکینمونههایکمترارانهبهنیازبازار،بهسریعتر
درتگاههادسخرابیاحتمالباالییدقتبانگهداشتهزینهپیشبینی.میسازدممکن

.میدهدنشانرابخشهر

ایجادعملیات،تسریعباعثهوشمند،ومتصلماشینآالتهوشمند،کارخانهدر
اهشکطریقازعملکردبهبودوتولید،خطمجددتجهیزیاسفارشیسازیدرانعطاف

.میشودخطانرخ

مطالعه موردی

ازدرصد۲۵.میکندادارهآلمانآمبرگدرراالکترونیکیکوچککارخانهیکزیمنس
نرخوشدهاتوماتیکآندرصد۷۵اکنون.بوداتوماتیک،۱۹۹۰سالدرکارخانهاین
8.5خروجیکارکنانتعداددرکمیتغییربا.استرسیدهمیلیوندر۱۲ازکمتربهخطا
.استافزایشیافتهبرابر

ساختزیرجایگزینیبرایالزمعظیمسرمایههوشمند،کارخانهیکساختاصلیمانع
توجیهبرایکسبوکارمدلیکنبودومونتاژبخشهایاغلبدرموجودقدیمی

تسرعمانند)کارخانهدرمتصلماشینآالتمزایایحال،اینبا.استسرمایهگذاری
یازهاینبهسریعترپاسخاجرایی،عملکردبهبودسازی،سفارشیدرانعطافعملیات،
.شدخواهدغالبامروزیموانعبربلندمدت،در(هزینهکاهشومشتری

Disrupted)خرده فروشیدرتحول retail)

Kent)هلفریشکنت Helfrich)خودروسازی،فناوریارشدمدیرورئیسمعاون
Flex)فلكس Automotive)مثلمشتریبرایمهممواردرویمادرحالی که"میگوید

خودروفروشگاه هایکرده ایم،تمرکزآنالین،شخصیتداده ها،امنیتبه روز رسانی،
!"بفروشندکفپوشمشتریانبهدارندسعیهمچنان
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غییرتدستخوشدیجیتالانقالبواسطهبهروابطخردهفروشی،چشماندازسراسردر
باتعاملگیچگونپویاطوربهمشتریانوفروشندگانقطعات،تولیدکنندگان.شدهاست
ازفنظرصرفزایندهایطوربهمصرفکنندگانحالاینبامیکنند،تعریفرایکدیگر
چهودیجیتالبصورتچهبینظیریتجربهانتظاردارندتعاملکسیچهبااینکه

ماس،تمرکزسایت،وب)تولیدکنندهدیجیتالامکاناتازمشتریان.دارندفیزیکی
شفرووخریدبرایراخودشانتامیکننداستفاده(آنالیننظراتومجازیدستیار
داخلیمنبعیککههمانطور.دهندآموزشخودرویاییماشینهایساختوواقعی
بهمحصوالتبررسیبرایخریدارانپیش،سال۱۰"میگوید،خودروصنعت

رامی خواهندکهاتومبیلیوبازارقبلازآن هاامروزه.می آمدندنمایندگی های
".استاینترنتاین هاهمهدلیل.می شناسند

مشتریانبرایکهدارندسایتیوبدرصد۸۱حاضرحالدرفروشان،خردهمیاندر
تلفنبامعامالتانجامنیزدرصد۷۵واستآوردهبهوجودراالکترونیکخریدامکان
.کردهاندممکنراهمراه

وبلقمشتریانباتعاملچگونگیمورددراساسابایدواسطههاوقطعاتسازندگان
هبفروشندگانبامشتریانتعاملنحوهوزمان.کنندنظرتجدیدفروش،ازبعد

کهاستالزموداردنیازنمایشگاهازخارجوفروشچرخهطولدرمختلفمهارتهای
.شونددیجیتالیکاغذیمعامالتتمامی

مطالعه موردی
وشدهاستطراحیآئودیبرندوخودروفروشبرایلندندرآئودیمجازینمایشگاه

یویدیوینمایشگرهایدیوارهاروی.داردوجودآندرنمایشبرایاتومبیلچهارفقط
ردراخودانتخابیمدلمشخصاتتمامیمیتوانندمشتریانکهداردوجودعظیمی
داخلکرد،بازرادرهامیتوانصوتی،جلوههایازاستفادهبا.کنندمشاهدهآنها
یکارائهحالدرهمچنینآئودی.کردتماشاکلیبطورراماشینودیدراخودرو
ستدتعاملیتجربهخودروخریدارانبهکهاستپوشیدنیمجازیواقعیتدستگاه

یکمختلفاجزایازنمونهمیلیوندههاشاملکامپیوتریبرنامهاین.میدهداول
.ببیندزاویههرازراآنمیتواندمشتریکهاستویژگیهاییومدل
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مطالعه موردی

تریمشخانهبهراخریدتجربهکلکهاستهنددراصلیقطعاتسازندگانجزهوندا
رهمذاکوامکانات،ورنگمورددربحثقیمت،میانمدلهایتست.کردهاستمنتقل

یندگینمابهرفتنبهنیازیهرگزخریدارومیشودانجاممشتریخانهدرقیمتسربر
.ندارد

Michael)رابینتمایکل Robinet)،آیاچاسعاملمدیر(IHS)ما":میگویدخودرو
کنوناهستیم؛مصرف کنندهباقطعاتتولیدکنندهمستقیمارتباطافزایششاهد

صنعتنایبرایدردناکتجربهیکاینوخریدنقلیهوسایلتسالازمستقیمامی توان
".بوده است

فروشوواسطههاحذفخواهانتسال،مانندتولیدکنندگانازبرخیاستممکن
تقاضا،بینیپیشبرایداراییریسکبایدشرکتهااین.باشندمصرفکنندهبهمستقیم
در.بگیرندنظردرنیزرادستدومخودرویبامواجههواستهالکمدیریت

وشفروواسطههادورزدنحقتسالکهکردهاستپیشنهادفدرالدولتایاالتمتحده،
دشوارشرکتبرایراکارفرانشیزایالتیقوانیناماباشد،داشتهرامشتریانبهمستقیم

.داردوجودنیزدیگرکشورهایدرمشابهموانع.ساختهاست

:نظرموردارزش-

کانالهایازمهاجرتبواسطهکهاستعملیاتیسودتخمیندالرمیلیارد۹۰حدود
آنالینفرمهایپلتوفروشندگانقطعات،تولیدکنندگانرقابتبرایدیجیتالبهسنتی
دایجاوتبلیغاتافزایشبهمنجرمهاجرتاینهمچنین.میآیدبدستسومطرف
طرفآنالینفروشانخردهوخودرومقایسهسایتهایوببرایدرآمدتولیدجریان
افزودهآنهاساالنهدرآمدبهدالرمیلیارد۲۸بالقوهطوربهکهشدخواهدسوم

.میشود

متصلتعمیراتوخدمات

اجزایو،خودرپیشرفتهتشخیصیسیستمهای:شدهپیشبینینگهداریتعمیرات
حتیوهنقلیوسیـلهبرایراامـکاناینفزآیندهایبهطورهمهجانبهاتصالوهوشـمند



31

طالعادارند،نیازتعویضیانگهداریبهکهزمانیکهآوردهاستفراهمقطعاتازبرخی
یجاداپیشگیرانهنگهداریبرایراجدیدیفرصتهایپیوستهدادههایتحلیل.دهند
اهشکراپیشبینینشدهبحرانینارساییهایقابلتوجهیطوربهامراین.میکند
.میدهدکاهشرانگهداریعملیاتبهنیازمیزانهمچنینومیدهد

مطالعه موردی

ومیدهداجارهالستیکهوایی،حملونقلناوگانبه(Michelin)میشلنامروزه
یلتحلازاستفادهباشرکتاین.دادهاستارائهنیزراتایرپایشبرنامههمچنین
هبدادهها.میدهدارائهراجادهدرتایربرنظارتسرویسپیشگویانه،وتلماتیک
هبکهمیشوند،دادهناوگاننظارتسیستمبهوشدهجمعآوریدیجیتالیصورت

هبمربوطدادههایازهمچنینومیدهندبالدرنگعملکردتحلیلتواناییشرکتها
.میکننداستفادهنیزافرادنقلیهوسایلخاصالستیکهای

آوردهنپاییراپیشگیرانهنگهداریهزینهبازار،بهارزانقیمتحسگرهایانفجاریورود
بازدیدرانندگانبهخودروهاامروزه.آوردهاستبوجودراجدیدنسلخدماتو

تدقنقلیه،وسایلدربیشترحسگرهاینصببا.میکنندیادآوریراسرویسها
بهروزرسانیجملهاز)دادهجریاناینپیامدهای.یافتخواهدزیادیبهبودخدمات
میکنندهمفراقطعاتسازندگانبرایفرصتی(پیشگیرانهنگهداریتعامالتیانرمافزار

خودروتمالکیکهدلیلاینبهویژهبهامراین.کنندحفظمشتریباراخودارتباطتا
طهواسبهاستموظفبعدیمالک.استصادقمیکند،تغییرخودروزندگیطولدر

یکامراین)باشدارتباطدرقطعاتسازندگانبانگهداریوسرویسفعالیتهای
باخودرابطهحفظدنبالبهکهاستقطعاتسازندگانبرایکلیدیاولویت

.(وخودرعمرچرخهتمامدربلکهخریدمرحلهدرفقطنهباشند،نهاییمصرفکننده

:نظرموردارزش-

میلیارد۶۰دبتوانتلماتیک،سیستمبهمجهزدورراهازتشخیصسیستممیرود،انتظار
بهمراهتیکتلماخدماتارائهدهندگانوتامینکنندگانقطعات،تولیدکنندگانبرایسود
اضافیایمزایکهباشندداشتهانتظارمیتوانندقطعاتتولیدکنندگان.باشدداشته
اکـزمروواسطههادرنتیجه،.کنندمشاهدهرامشتریانبرایگارانتیهزینههایکاهش
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دستازراخودعملیاتیسوددالرمیلیارد۴۴آینده،سال۱۰طیمستقلخدمات
.دادخواهند

وآنانجامنحوهخدمات،وسرویسمفهومکلدیجیتالیسازی،:خدماتبعدینسل
تنظیمیکازفزایندهای،طوربهخدمات.دادهاستتغییرراآندهندهانجامفرد

یک،خدماتاینارائهتکنسینکه)نرمافزارارتقاءبهقطعاتتعویضیامکانیکی
.شدهاندتبدیل(استکامپیوتریعیبیابیمتخصص

بهمراهراکیمکانیسیستمهایسایروموتورکلیعملکردبهبودنرمافزاری،پیشرفتهای
رفعنفرماکامپیوتریقطعاتدرنرمافزاریتغییراتبااستممکنکالچمشکلدارد؛
.میشوندحفظبهینهعملکردپارامترهایودارندبیشتریدوامقطعات.شود

مطالعه موردی
طریقازاغلبدرجهها،ودستگیرههاسوییچها،جایبهSمدلتسالخودروکارایی

واسطاین.میشوددادهنمایشاینچی۱۷لمسیصفحهرویعملکردمعیارهای
بهروزرسانی.میدهدافزایشراانعطافپذیریودادهکاهشراپیچیدگیدیجیتال،
زاخودرو،اصلیمکانیکیطرحویژگیهایازبرخیبهنرمافزار،(OTA)بیسیمدورهای
رامشتریانتظاراتمداومطوربهمیدهداجازهلمسی،صفحهحسوظاهرجمله

بیسیمبهروزرسانیازاستفادهباکهاستکنندهایتولیدتنهاتسال.کنندبرآورده
سرگرمیقابلیتهایوایمنی،عملکرد،تامیدهداجازهخودروبه(firmware)فریمور
.بخشدبهبودراخود

منبعخدماتارائهشد؟خواهدانجامکجاسرویسدهیکهاستاینسوالاکنون
کهیگیرندمبهکارراخودتوانتمامفروشندگانبنابرایناست،فروشندگانسوداصلی
رمافزارنبهروزرسانیمیتوانندتولیدکنندگان.دهندتوسعهوگسترشراخدماتارائه

.ندکنعرضهثالثشخصفروشگاههاینهونمایندگیهادرفقطراخوداختصاصی
دارایوشندهفریکبهبیشتریاعتمادمشتریانکامپیوتری،کدهایپیچیدگیبراساس
فزارنرماارتقایبرایویژهبهمستقلخدماتفروشگاهیکبهنسبتکارخانهمجوز
،میشودتبدیلعادتوهنجاریکبهنرمافزاربهروزرسانیکهآنجااز.دارنداصلی
یـازنبرمبناینـرمافزارها.شودارائهمتفاوتیکاملـا روشهایبهخـدماتاستممکن
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دیگریهجنبعنوانبه.بودخواهنددردسترسنمایندگانازشبکهایطریقازورانندگان
انهمچننگرانییکعنوانبهبروزرسانیهااینسایبریامنیتمتصل،خودروهایاز

.گیردقراربررسیموردبایدکهاستباقی

بهمراهراکیمکانیسیستمهایسایروموتورکلیعملکردبهبودنرمافزاری،پیشرفتهای
رفعنفرماکامپیوتریقطعاتدرنرمافزاریتغییراتبااستممکنکالچمشکلدارد؛
.میشوندحفظبهینهعملکردپارامترهایودارندبیشتریدوامقطعات.شود

:نظرموردارزش-

خدماتمراکزازجابجاییپتانسیلدالرمیلیارد۱۰۵آیندهسالدهطیمیرودانتظار
دادندستاز.داردوجودمجازخدماتمراکزبهکوچکنمایندگیهایومستقل

سودازدالرمیلیارد۶بالقوهطوربهمیتوانددورراهازسرویسارائهدلیلبهکسبوکار
.بکاهدداخلیسرویسازحاصلعملیاتی

یدکیقطعاتبازاردردیجیتالتحول

در.استسال۱۱.۴ایاالتمتحده،دروسال8.6اروپااتحادیهدرخودروسنیمیانگین
راعاملسیستمارتقاامکانقدیمیکامپیوترهایمصرفی،الکترونیکیلوازمدنیای
هستند،دیجیتالسیستمهایدارایکهقدیمیترنقلیهوسایلبرایمشکلآیا.ندارند
خودرویخریدواستطوالنیترزماناینخودرومورددرالبتهآمد؟خواهدبوجودنیز

انجرییکدستدومنقلیهوسایلخدماتارائهوفروش.استرایجترنیزدستدوم
وانندبتدارندانتظارنیزدومدستخودرویمالکان.استفروشندگانبرایمهمدرآمد

تحولچارچوبدرامراین.شوندبهرهمندخودروسیستمهایامکاناتهمهاز
-العاتیاطبخشونقلیهوسیلهمتصلناوبریسیستمآندرکهمیشودامکانپذیر
وفروشموجودچارچوبیدکیقطعاتحوزهفعاالن.دادارتقامیتوانراسرگرمی

بنیممصرفکنندگانرشدحالدرتقاضایاینکردنبرآوردهمنظوربهراخدماتارائه
تافزار،سخونرمافزارارتقاءتسهیلبرای.دادخواهندتغییرسیستمها،بهروزماندنبر

وضعیتاینباراخودسیستمهایتامینکنندگانوکنندگانتولیدکهمیرودانتظار
.کنندسازگار
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.شددخواهایجادبیشتریقیمتشفافیتیدکی،قطعاتبازاردردیجیتالتحولبا
راآنخریدقصدکهخودروییاطالعاتاززیادیحجمبهبودخواهندقادررانندگان
وارنرمافزکهشوندطراحیایبگونهبایدخودروها.باشندداشتهدسترسیدارند،
رسیدستودادههاتحلیلبهبودطریقازکاراین.شوندروزبهراحتیبهآنهافناوری
.شدخواهدمیسردادههابهآزادتر

:نظرموردارزش-

بهمایلکهاستقطعاتفروشانخردهانتظاردرعملیاتیسوددالرمیلیارد۲۶حدود
برآوردل،حااینبا.هستندمشتریباتعاملبرایدیجیتالیکانالهایدرسرمایهگذاری

درضعیفترقیمتگذاریدلیلبهعملیاتیسودازدالرمیلیارد۲حدودمیشود
.برودبینازآفالینکانالهای

خودرودادهبازار

.ستادادهایاقتصادتوسعهدیجیتالیسازی،تاثیراتدگرگونکنندهترینازیکی
ردشرکتها.شدهاندپدیدارعرصههاهمهدردادهبرمبتنیجدیدکسبوکارمدلهای

ههاییدادچهبالقوهطوربهودارنددادههاییچهکههستندایندنبالبهصنایعتمام
وباشند،داشتهدیگراناستممکنرادادههاییچهچهکنند،جمعآوریمیتوانند

تفادهاسمشتریانبهبهترخدماترسانیبرایدادههااینتمامازمیتوانچگونهاینکه
دردادههتولیدکنندصنایعمهمترینازیکیکهخودرو،صنعتدرویژهبهامراین.کرد

یمدلهابیشتر،مشتریانکسبازحاصلاقتصادیارزش.استصادقاست،جهان
طالیمعدنیکبهرادادهداده،تحلیلودادههابهرهوریافزایشوکسبوکار،جدید
هاشرکتآیاکهنیستاینسوالاما.کردهاستتبدیلخودروفعاالنبرایواقعی

یناسوالبلکهیانه،هستنددادههاازبهرهبرداریجدیدراههاییافتندرپیهمچنان
.میشودانجامفرآینداینچگونهوزمانیچهکهاست
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دتولیصنعتاینسراسردرکهدادههاییاجتماعیوتجاریمنافعکاملدرکبرای
باوانندبتآندرکهدارندنیازمستحکموامندادهبازاریکبهصنعتشرکایمیشود،
درکهمیدهدراامکاناینسازمانهابهامراین.بپردازنداطالعاتتبادلبهیکدیگر

برایچهوکسبوکار،اهدافازحمایتبرایچهخود،دادههایجمعآوریفرایندهای
.باشندکارآمدتروهدفمندداده،بازاردرمعاملهانجام

ازیومکنسرسیکایجادیا:یابدتوسعهموازیمسیردوازاستممکندادههابازاراین
کاشربینجانبهچنددادهاشتراکگذاریتوافقنامههایآندرکهشریکسازمانهای

وخریدارانآندرکهاعتمادقابلوحقیقیدادهبازاریکطریقازیاودارد،وجود
رقادشرکتهامورد،دوهردر.کنندمالقاترایکدیگرمیتواننددادههافروشندگان

ازجامعتریدرکتاباشندداشتهدسترسیدادههابهسازمانهاازخارجازبودخواهند
وطراحیازخود،ارزشزنجیرهسراسردردادههااینازوآورنددستبهمشتری

.کننداستفادهخدمات،وفروشتاتولیدگرفته

TransportAPIمثال،عنوانبه.شدهاستدیدهصنعتدرکارایناولیهمراحلقبال
ختیارادرراآنومیکندثبترابریتانیاحملونقلخدماتازبرخیبهمربوطاطالعات

هاستفاداپلیکیشنهاییایجادبرایاطالعاتایناز.میدهدقرارتوسعهدهندگان
متروایستگاهنزدیکترینکهمیگویندیاونمودهردیابیرااتوبوسهاکهمیشود
کهچیزیاماشده،کامپیوتریکهاستزیادیمدتحملونقلزیرساخت.کجاست
ه،عالوبه.استاینترنتطریقازاطالعاتقرارگرفتنعمومدسترسدراستجدید
انجمن.دادهاستافزایشرادادههاازحفاظتبهخودتعهدخودروسازیصنعت

جدیدیتعهدفرانکفورت،اتومبیلنمایشگاهدر،۲۰۱۵سالدراروپاخودروسازندگان
دادههایپردازشودادهامنیتحفظشفافیت،شاملدادههاازحفاظتبهنسبت
.ردکاعالمرا،"هستندآنبهپایبنداعضایش"کهمتناسب،شیوهایبهشخصی

طوربه.داردوجودزیادیچالشهایموضوعاینتحققبرایاستبدیهی
رووادزیمقادیرمدیریتبرایمعماریوفنیمولفههایباشرکتهاهنوزواقعبینانهتر،

نرمپنجهودست(دادههاایندرکبرایتحلیلقابلیتهایو)دادههارشدبه
ودوجمشتریتوسطآنپذیرشودادههاامنیتمورددردیگرینگرانیهای.میکنند

والتمحصوارائهدنبالبهکنسرسیومهاکهبازارهاییدرخصوصبهرگوالتورها.دارد
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قرارتوجهموردنگرانیهایکهکنندحاصلاطمینانبایدهستند،جدیدخدمات
اشتراکنزماوچگونگیمورددرمتفاوتبسیارتفکربهمسیرایننهایت،در.میگیرند
هاینکبدونحتیتاریخی،نظرازسازمانهاازبسیاریکهچرادارد،نیازدادههاگذاری
.کردهاندمحافظتآنازکنند،استفادهدادههاازباشندقادر

:نظرموردارزش-

لیاصتولیدکنندگانبرایراعملیاتیسوددالرمیلیارد۳۶دادهتبادلمیرودانتظار
وآمدهبدستسومطرفطریقازدرامدکسبروشازعمدتاکه.کندایجادقطعات
ایندرهکقطعاتتولیدکنندگانبرایدادهبهدستیابیهزینهکاهشطریقازهمچنین

.استآمدهبدستدارند،مشارکتبازار

متصلزیرساخت

در(V2V)(خودروبهخودرو)یکدیگرباتنهانهنقلیهوسایلکهکنیدتصورراشرایطی
ارتباطمیتوانندنیز(V2I)(زیرساختبهخودرو)جادهزیرساختبابلکهارتباطند،

روخودبهخودروارتباطدرفرصتهاییدنبالبهمخابراتیشرکتهای.کنندبرقرار
AT،۲۰۱۴سالسومفصلدر.هستند & Tجدیدخودروهایتعدادباباراولینبرای
اصلیپایههایV2IوV2V.کردمتصلجدیدهوشمندتلفنهایبهنسبترابیشتری

جاده،درRFIDخوانندههایوفرستندههاسنسورها،.هستندهوشمندحملونقل
تالدیجیاطالعاتازیکپارچهارتباطیشبکهپارکینگها،وپلهاراهنمایی،چراغهای
.میکنندایجادترافیکجریانبهبودوایمنیافزایشبرایپیوسته

متصل،سافرمسرگرمی-اطالعاتیسیستمبرایزیرساختبرمبتنییکپارچهشبکهیک
V2IوV2Vدادههایازمیتواننددولتیسازمانهایاین،برعالوه.بودخواهدمزیت
یایمنملیاداره.کننداستفادهعمومیامنیتبهبودوترافیکحجمکاهشبرای

بهمربوطتصادفاتازدرصد۸۰میتواندفناوریاینگفتهاستواشنگتندرترافیک
.کندرفعرامجازغیررانندگان

اریهمکنیازمندمتصل،سختافزاریزیرساختبرایوسیعبرنامهریزیحال،اینبا
دهایاستاندارتوسعهوهزینههااشتراکگذاریبهبرایخصوصیودولتیسازمانهای

.استآنهامدیریتودادههاگذاریاشتراکمورددرجهانی
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زیاد

متوسط

کم

کوتاه مدت

مسافر متصل

بلند مدت زمان

پیچیدگی

ررانندگی خودکا
دیجیتالی سازی سازمان و 

اکوسیستم

سفر چند کاناله 
مشتری

خدمات و 
تعمیرات متصل

تحول دیجیتال در 
بازار قطعات یدکی

یدستیار رانندگ

چاپ سه بعدی

بیمه بر اساس
مصرف

نسل جدید 
سرویس دهی تالتجربه نمایندگی دیجی

کارخانه هوشمند 
(یکیسیستم سایبر فیز )

سیستم های 
خودران

خدمات مبتنی
بر مکان

یکپارچه سازی 
چندجانبه

شپذیربهدستیابیبرایهانوآوریاینبرایموردنیاززمانیچارچوبوپیچیدگی
.استآنبیانگر۳شکلکهاستمتفاوتجمعی

اقدامات نوآورانه در صنعت خودروافق زمانی -۳شکل 

.گسترده صنعت استزمان بیانگر بلوغ کامل فناوری و پذیرش

؛ مصاحبه های صنایع کوچک و متوسطAccentureتحلیل شرکت : منبع

ارزش مورد نظر: اقدامات نوآورانه دیجیتال-4
.گرفتقراربحثموردقبلصفحاتدرخودروصنعتدردیجیتالیسازیارزشهای
کهنکتهایندرکهستند،صنعتاینتحولحالدرنوآورانهاقداماتایندرحالیکه

عیینتنکتهاینواستحیاتیمیشوند،هدایتاصلیتغییرسهتوسطتحولاین
.بمانندباقیبایدارزشزنجیرهدربازیگرانکدامکهمیکند

آنهاهبکهشرکتهاییومشتریانارتباطکهنداردوجودشکی:مصرف کنندگانقدرت
هایرسانهافزایش.استتغییرحالدردیجیتالانقالبظهوربامیدهند،ارائهخدمت

وشدهرگستردهتجوامـع.بگیریدنظردررامالکانگـروههایفزایندهتأثیرواجتمـاعی

میان مدت
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ولانسلقبال .استشرکتهادیجیتالبرنامههایبرایعطفینقطهموضوعاین
نایبا.شدهاندمشاهدهمیکردند،مدیریترااجتماعیپویاییاینکهشرکتهایی

ومشتریبااتصالبرایفرصتیایجادوهمتابههمتاشبکههایافزایشحال،
.داردیرتاثنمایندگیها،وقطعاتتولیدکنندگانبرچشمگیریطوربهاکوسیستم،

شرکتبهمیسازد،ممکنرامشتریخواستههایازقویتریدرکدیجیتالسازی،
.ردازدبپارزشایجادبهقویتریشیوهبهوگویدپاسخنیازهااینبهتامیدهداجازه

مدلهایظهوربرایفرصتهاییدیجیتالیسازی،:جدیدکسب وکارمدل هایظهور
خودروکسبوکارمتحولکنندهمدلهایاولنسل.میکندایجادجدیدکسبوکار
برایتکاملحالدرمداومبطوروضوحبهکسبوکارمدلهایاینوشدهمشاهده
.هستندارزشایجادبرایجدیدراههاییافتن

اینازبسیاریپایهداده:صنعتاستانداردپلتفرم هایتوسعهوجدیددادهجریان های
کهتاسمرتبطپلتفرمهاییوارتباطاتودادههاکیفیتبهچیزهمهواستنوآوریها

وجدیدروشهایبهدادههاکهآنجااز.میشوندظاهرمختلففعاالنبیندر
درکبرایتعامالتاینمیشود،جاریارزشزنجیرهپایینوباالسمتبهغیرمنتظره

میشگیهجریاناینکهبا.هستندحیاتیمیکند،ارائهدیجیتالیسازیکهفرصتهایی
حالدر.هستیمکارابتدایدرهمچناندارد،وجودصنعتاینسرتاسردردادهها
ستماکوسیسراسردرسرعتبهسرگرمی-اطالعاتیسیستمدادههایوعملکردحاضر
دادههایدیگرباومیکندجریانبهشروعV2IوV2Vدادههایوقتیامادارد،جریان

واهدخافزایشنماییصورتبهانتظارموردارزشمیشود،ترکیبشخصیواجتماعی
.یافت

تادروخوصنعتدیجیتالتحولنتیجهدرکهمیدهدنشانتحلیلهاخالصه،طوربه
خواهدوجودصنعتاینفعاالنبرایارزشدالرتریلیون۰.۶۷حدود،۲۰۲۵سال

تخمیندالرتریلیون۳.۱حدودوبیشتربرابر۵اجتماعیمنافعاین،برعالوه.داشت
.میشودزده
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خودکاررانندگیمتصل،مسافرموضوعاترویبرگذارتأثیرابعادوماهیتبهتوجهبا
ارانتظموردارزشدرکهشدهاندشناساییفاکتوردستهچهاردیجیتال،سازمانو

مدلهایدادهمحور،خدماتمشتری،سفر:میشودآشکارآنهادرموضوعات
.اجتماعیمزایایوجدیدکسبوکار

نتظارافزایندهایطوربهمصرفکنندگانومیدهد،رخکانالچندیندرمشتریسفر.۱
یشناسایفاکتوراینبامرتبطحوزهچهار.دارندرایکپارچهامنیچنلتجربهیک

بازاررددیجیتالتحولسرویسدهی،بعدینسلمشتری،کانالهچندسفر:شدهاست
برایدالرمیلیارد۲۶۳کهدیجیتال،تحولکهدیجیتالنمایندگیهایویدکیقطعات

.آوردهاستارمغانبهارزشصنعتاین

وپیشبینیقابلتعمیرات،infotainmentسیستمازمتشکلداده محور،خدمات.۲
لهوسیومصرفکنندهمیاناتصالطریقازصنعتبرایدالرمیلیارد۱۱۷تادادهبازار
دخواهنبازندگانینیزمعادلهایندرحال،اینبا.داشتخواهدبههمراهسودنقلیه
کلیدیحوزهسه.میدهنددستازراخودسودمستقلافرادوواسطههازیرابود

:میگیردقرارفاکتوراینتاثیرتحتکهداردوجود
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صنعت خودرودیجیتال در ارزش : ۴شکل 

است۲۰۲۵اندازه حباب نشان دهنده ارزش ترکیبی صنعت و اجتماع در سال 

سازمان دیجیتالمسافر متصلرانندگی خودکار
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•Infotainment:۶۵ناشیصنعتارزشزنجیرهکلبهبایدعملیاتیسوددالرمیلیارد
سرویسواپلیکیشن،(دالرمیلیارد۴۱)infotainmentسختافزارفروشاز

ومسطرفاپلیکیشنهایازکاربراستفادهو(دالرمیلیارد۱۴)قطعاتتولیدکنندگان
میزان.شوداضافهصنعت،اینافزودهارزشبه(دالرمیلیارد۱۰)خودروصنعت

وسایلورظهدرحالانبوهبازاردرویژهبهرایگان،اپلیکیشنهایازاستفادهقابلتوجه
.کندمحدودراخدماتاکوسیستمازدرآمدکسبپتانسیلبایدنقلیه

میلیارد۶۰بایددورراهازتشخیصتلماتیکسیستمهای:قابل پیش بینیتعمیرات•
تلماتیکخدماتدهندگانارایهوتامینکنندگانقطعات،تولیدکنندگانبهسوددالر
اضافیایمزایکهباشندداشتهانتظارمیتوانندقطعاتتولیدکنندگان.کنندارائه

مراکزوواسطههانتیجه،درنمایندلمسراگارانتیهزینههایکاهشازحاصل
خواهنددستازراخودسوددالرمیلیارد۴۴آینده،سالدهطیمستقلخدمات

.داد

دالرمیلیارد۳۶قطعاتتولیدکنندگانبرایدادهبازارکهمیرودانتظار:دادهبازار•
بادادهتبادلطریقازدرآمدکسبازحاصلمنافعازکهکندایجادعملیاتیسود
.میآیدبدستدادهجمعآوریهزینهکاهشوسومطرف

ایجادبرای(Uber)اوبروگوگلمانندصنعتایندرغیرسنتیفعاالندرحالیکه.3
مدلهایظهورباآیندهسال۱۰طیدرصنعتاینمیکنند،تالشبازاردراختالل

۱۴۴ودحدچندجانبهیکپارچهسازیوخودراننقلیهوسایلبامرتبطجدیدکسبوکار
.داشتخواهدسودآوریدالرمیلیارد

هزینههایکاهشماننداجتماعیمزایایازخودروصنعتدرتأثیربیشترین.4
هزینههایکاهشتعمیرات،هزینههایکاهشکمتر،بیمهحقخودرو،مالکیت
خمینت.میشودناشیپایینکربنانتشاروسوختمصرفدرصرفهجویینگهداری،

جانحدودا،باشددالرتریلیون۳.۱حدودسوداینآیندهسال۱۰درکهمیشودزده
آیندهسال۱۰درآالیندههاانتشاربالقوهبصورتوباشندیافتهنجاتنفرمیلیون۱.۲

خانهایگلگازهایساالنهتولیدحالیاستکهدراین.یابدکاهشتنمیلیون۵۴۰حدود
:ستازیرنوآوریسهازناشیعمدتااجتماعیتاثیرات.استتنمیلیارد۳۷بهنزدیک
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برایاقتصادیمزایایدالرتریلیون۱ازبیش:رانندگیاتصالواتوماسیون•
ساختقطریازپایینتربیمهحقوتصادفاتکاهشبدلیلجامعهومصرفکنندگان

هبمجهزخودروهایسهممیرودانتظار.میشودپیشبینیایمنترنقلیهوسایل
۳۰به۲۰۱۶سالدردرصد۱.۵از(ADAS)رانندگیدستیارپیشرفتهسیستمهای

کنترلالکترونیکیسیستمازبهرهگیریباهمراهویابدافزایش۲۰۲۵سالدردرصد
اضافیبیمهحقدرصد۵ازویابدکاهش۲۰۲۵سالدرتصادفاتدرصد۹پایداری

شوداستهککنند،پرداختنقلیهوسایلایمنیعدمصورتدربایدمصرفکنندگانکه
باآیندهسال۱۰طیرانفر۹۰۲،۰۰۰جاننجاتبالقوهبطورایمنیارتقاآن،ازمهمترو

.دادخواهدنجاتمرگبارحوادثازجلوگیری

بهسوددالرمیلیارد۹۷۵میشودبرآوردآیندهسال۱۰طی:چندجانبهیکپارچه سازی•
نقلیهلوسایازاستفادهکاهشبامصرفکنندگان.یابدتخصیصمصرفکنندگان

ینتخمکهکردخواهندمبادلهارزانترجایگزینهایباراخودرومالکیتخصوصی،
خواهدتاثیرخودروبالقوهفروشدرصدیازدهبر،۲۰۲۵سالتاامراینمیشودزده

کهاقعیموبلکهمیکنندپساندازرامالکیتهزینهتنهانهمصرفکنندگان.داشت
۲۷۴ه،عالوبه.میکننددرکنیزرازماندرصرفهجویینمیکنند،رانندگیخودشان
تصادفازدحام،کاهشزمان،درصرفهجوییازحاصلاجتماعیتاثیردالرمیلیارد
.بودخواهدگلخانهایگازهایانتشارکاهشوکمتر

۳۸۱جادایپتانسیلبهتررانندگیرفتاربرایانگیزهایجاد:مصرفاساسبربیمه•
بیمهحقکاهشطریقازجامعهومصرفکنندگانبرایاقتصادیمزایایدالرمیلیارد

درکلیدیبازارهایدرصد۴ازخدماتپذیرشمیشودزدهتخمین.داردتصادفاتو
،داریمانتظاررقابتیبازاریکدرکههمانطور.برسد2025سالدردرصد۳۰به۲۰۱۶
دگانمصرفکننبهبیمهحقتخفیفشکلبههزینهدرصرفهجوییدرصد۹۰باید

.برگردد


