
سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

مـــن أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات املــســتــقــبــلــيــة 
الـــتـــي تـــواجـــه شـــركـــات الـــســـيـــارات 
املستقبل،  تقنيات  فــي  االستثمار 
تــنــتــجــهــا متصلة  الـــتـــي  ــبـــات  املـــركـ تـــكـــون  أن 
باإلنترنت على الدوام، نظرا للخصائص التي 
العنكبوتية،  بالشبكة  دائما  ارتباطا  تتطلب 
فــيــمــا املــصــانــع مــنــهــمــكــة أصــــا فـــي معالجة 
مجموعة من العقبات مفصلية في محاولتها 
الوصول إلى سيارات كهربائية أكثر فعالية 
خــــرى ذاتــيــة الــقــيــادة 

ُ
بــأســعــار أقــــل، وإنـــجـــاز أ

بالكامل قــادرة على مــراعــاة شــروط السامة 
واألمان عند استغنائها عن السائق البشري. 

ترانسبورت«  »إنتلجنت  مجلة  رصــدت  وقــد 
بتقنيات  املتخصصة   Intelligent Transport
وســـائـــل الــنــقــل حـــول الــعــالــم، عـــدة اتــجــاهــات 
تؤثر في إرباك صناعة السيارات، بما في ذلك 
التنقل  ونمو  القيادة،  ذاتية  املركبات  ظهور 
شبكة  وكـــهـــربـــة   shared mobility املـــشـــتـــرك 
العوامل جميعها  أن هــذه  املركبات، في حني 
استقرار  زعــزعــة  فــي  رئيسيا  دورا  لعبت  قــد 
السوق، ومن املحتمل أن ُيعزى أكبر اضطراب 
إلــى اتــجــاه آخــر هــو »تكنولوجيا االتــصــال« 
بحيث إنه سواء كان االتصال كاما أو شبه 
مــســتــقــل، هــجــيــنــا أو كــهــربــائــيــا، مــشــتــركــا أو 
»االتــصــال«  يكون  أن  املرتقب  فمن  شخصيا، 
املستقبل«. ومن  »ســيــارة  فــي  املــمــيــزة  السمة 

املتوقع أن تتكون السيارة املوصولة بالكامل 
من نظام بيئي لتقنيات متصلة تمكنها من 
نــقــل ومــعــالــجــة كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات 
القدرة  عد 

ُ
ت فيما  عالية،  السفر بسرعة  أثناء 

عــلــى تــوصــيــل كــمــيــة كــبــيــرة مـــن املــعــلــومــات 
ــة لــدعــم الــركــيــزتــني  ــاه ضـــروريـ ثــنــائــيــة االتـــجـ
التحتية  البنية  الرئيسيتني لاتصال، وهما 
ونظام »املعلومات والترفيه« الذي يتألف من 
واملعلومات  الترفيه  تــؤّمــن  أنظمة  مجموعة 
داخل السيارة للسائق والركاب، عبر واجهات 
عن  بها  التحكم  يتم  التي  والفيديو  الصوت 

طريق شاشات اللمس واألوامر الصوتية.
وتــوفــر خــدمــات املــعــلــومــات والــتــرفــيــه فرصة 
لــتــكــون أحـــد املـــصـــادر الــرئــيــســيــة لـــإيـــرادات 
اإلضـــافـــيـــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، بــمــا يمنح 
ــــني بـــاســـم  ــروفــ ــ ــعــ ــ مـــصـــنـــعـــي الــــــســــــيــــــارات املــ
»الــــشــــركــــات املــصــنــعــة لـــلـــمـــعـــدات األصـــلـــيـــة« 
مـــســـاحـــات  إلــــــى  الـــــوصـــــول  ــان  ــ ــكـ ــ إمـ  ،OEMs
شاسعة مــن الــبــيــانــات الــجــديــدة الــتــي يمكن 
تحقيق الدخل منها من خال فرص اإلعان 
يــؤدي تضمني  املــثــال،  املبتكرة. فعلى سبيل 
املــتــصــلــة   )IoT( »ــاء ــيــ »إنـــتـــرنـــت األشــ تــقــنــيــة 
باملركبات إلى خلق فرصة للشركات إلرسال 
إعانات مستهدفة إلى املركبات التي تسافر 
املــجــاورة. كما يمكن تخصيص  املنطقة  فــي 
اإلعــــانــــات لــكــل شــخــص فـــي الـــســـيـــارة، بما 
أو  فــي محطة خدمة  للمطاعم  مثا،  يسمح، 
مــتــاجــر فــي شـــارع رئــيــســي بــإرســال عــروض 
مستهدفة لكل شخص في سيارة قريبة بناء 

على ملف تعريف املستهلك الشخصي.
وقد حدد بحث أجرته املجموعة االستشارية 
أنــد كــومــبــانــي« نطاقا متدرجا  »مــاكــيــنــزي 
جهة،  فمن  والترفيه.  املعلومات  إلمــكــانــات 
ســتــتــمــكــن املـــركـــبـــات مــــن اســـتـــخـــدام املــلــف 
الشخصي للسائق للوصول إلى الخدمات 

عــلــى املـــنـــصـــات الــرقــمــيــة الـــخـــارجـــيـــة، مثل 
»أنــدرويــد أوتــو« Android Auto و»آبــل كار 
خـــرى، 

ُ
أ جــهــة  ومـــن   .Apple CarPlay بـــاي« 

املستخدم  تجربة  تحول  ماكينزي  تتصور 
ــاء والــتــنــبــؤ« من  ــذكـ مـــن ردة الــفــعــل إلـــى »الـ
خال استخدام »أنظمة الذكاء االصطناعي 
املـــعـــرفـــيـــة«. ســتــكــون هــــذه األنـــظـــمـــة قــــادرة 
اتصاالت وتنسيق معقدة  »مهام  أداء  على 
للغاية«، مما يخلق تجربة مستخدم سلسة 
)للمركبات  والسائقني  للركاب  يمكن  حيث 
ذاتية التحكم بالكامل( االستفادة من وقت 
السفر ملشاهدة خدمات الترفيه املخصصة، 
ــام عـــبـــر األجــــهــــزة أو لــعــقــد  ــهــ ــاز املــ أو إنــــجــ

اجتماعات العمل.

»البنية التحتية«
ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار اتــــصــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
قــدرة  أنـــه  عــلــى   Infrastructure connectivity
السيارة على التواصل مع محيطها، بما في 
 ،V2V »ذلك االتصاالت »من مركبة إلى مركبة
و»مــن مركبة إلــى املـــارة« V2P، و»مــن مركبة 

االتــصــال  وســيــكــون   .V2I تحتية«  بنية  إلـــى 
اآلمن  لاستخدام  أساسيا  التحتية  بالبنية 
والفعال ألنظمة النقل في املستقبل. وفي حني 
التنقل  تسهيل  فــي  رئيسيا  دورا  يـــؤدي  أنــه 
املــشــتــرك واســتــخــدام املــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
فـــإنـــه يــمــثــل حــجــر الــــزاويــــة فـــي تــكــنــولــوجــيــا 

املركبات املستقلة.
خرى السيارات 

ُ
ويمّكن االتصال من مركبة إلى أ

من التواصل مع بعضها بعضًا على الطريق 
من أجل مشاركة املعلومات املتعلقة بالسرعة 
املــرور. فعلى سبيل  وظــروف الطريق وحركة 
املثال، قد تستخدم املركبات املستقلة االتصال 
خـــرى لضبط ســرعــات السفر 

ُ
مــن مركبة إلــى أ

من  عليها  التي تحصل  املعلومات  على  بناء 
ــا يـــزيـــد مــنــســوب  ــذا مـ ــ املـــركـــبـــات الــقــريــبــة، وهـ
الــســامــة عــلــى الـــطـــرق. ويــســتــخــدم االتـــصـــال 
اللتقاط  استشعار  أجــهــزة  التحتية  بالبنية 
املــســافــريــن  لــتــزويــد  الــبــنــيــة التحتية  بــيــانــات 
بـــمـــعـــلـــومـــات فــــي الــــوقــــت الـــفـــعـــلـــي عــــن حــالــة 
ــام املــرور والــحــوادث ومناطق  الطريق وازدحـ
أعــمــال الــطــرق وتــوافــر مــواقــف الــســيــارات، من 

بني العديد من الجوانب األخرى للسفر.
ومن املتوقع أن يعتمد نظام النقل املكون من 
مــركــبــات مستقلة تــمــامــا عــلــى نــظــام مــركــزي 
إلدارة حركة املرور يستخدم البيانات عن بعد 
الــتــي يــتــم جمعها بــواســطــة أشــكــال االتــصــال 
شار إليها، من أجل إدارة مستخدمي 

ُ
الثاثة امل

الــطــريــق بشكل فــعــال، وهـــذا مــا مــن شــأنــه أن 
يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل حــــــوادث الـــطـــرق وزيـــــادة 
ــود وتــســهــيــل  ــوقــ ــاد فــــي اســـتـــهـــاك الــ ــتـــصـ االقـ
التدفق املستمر لحركة املرور. وقد يتم تسهيل 
التحتية من خــال األنظمة  بالبنية  االتــصــال 
الــقــائــمــة عــلــى الــشــبــكــة، مــثــل أجـــيـــال الــخــلــوي 
 )5G الــخــامــس الـــرابـــع 4G أو  أو   3G الــثــالــث(

.Wi-Fi »و»الواي- فاي )Cloud( والسحابة

»السيارات 
المتصلة«

سباق استثماري 
مستقبلي بين العمالقة

)Getty( 5 من أبرز مقّومات وصل المركبات بشبكة اإلنترنتG جيل االتصاالت الخامس

)Getty( كاديالك ليريك« الكهربائية محاطة برواد »معرض شنغهاي الدولي« في إبريل/نيسان الماضي«
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الخلوي والسحابة 
والواي- فاي ركيزة اتصال 

البنية التحتية

3 وسائل اتصال 
تضمن نجاح استقاللية 

المركبات مستقبًال

رصدت الشركة 274 
مليون دوالر لدعم شبكة 

وكالئها األميركيين

ديترويت ـ العربي الجديد

لصناعة   Cadillac »كــاديــاك«  كشفت  بعدما 
السيارات الفارهة، في يوليو/تموز 2020، عن 
أولى سياراتها الكهربائية بالكامل، ها هي 
موتورز«  »جنرال  ملجموعة  التابعة  الشركة 
تــعــلــن اســتــعــدادهــا لتحدي  GM األمــيــركــيــة 
املــنــافــســني  مـــن  Tesla Inc وغــيــرهــا  »تـــســـا« 
في ســوق هــذه السيارات الفاخرة، من خال 
ســيــارة كهربائية جــديــدة رغــم تناقص عدد 
وكائها األميركيني 40% تقريبا، قياسا بما 

كان عليه في عام 2018.
رئيس عامة »كادياك« عامليا، روري هارفي، 
قــال قبل أيـــام لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن الشركة 
ــادة هــيــكــلــة شبكة  ــ ــّمـــت، إلـــى حـــد كــبــيــر، إعـ أتـ
الــواليــات املتحدة، وإنها تتوقع  الــوكــاء في 
أن يكون لديها 560 وكيا بحلول نهاية عام 

2021، مقارنة بنحو 920 قبل 3 سنوات.
يأتي ذلك في وقت حجزت »جنرال موتورز« 
ما مجموعه 274 مليون دوالر من التكاليف 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  و2021،   2020 عـــامـــي  خـــــال 
»كــاديــاك«  وكــاء  لشراء  املبذولة  بجهودها 
الــذيــن لــم يــكــونــوا مــســتــعــديــن الســتــثــمــار ما 
بني 200 ألف دوالر ونصف مليون دوالر لكل 
متجر، فــي املــعــدات والــتــدريــب، لــدعــم تحّول 
الــعــامــة الــتــجــاريــة إلــــى مــجــمــوعــة ســيــارات 
كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل مــخــطــط لــهــا أن تصبح 

ناجزة بحلول عام 2030.
أميركيون  وكـــاء  »كـــاديـــاك«  لــدى  وسيبقى 
ــات الــتــجــاريــة  ــعـــامـ ــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـ أكـ
الفاخرة، وقد افتتحت صاالت عرض جديدة 
وســان  هيلز  وبيفرلي  نــيــويــورك  مدينة  فــي 

فرانسيسكو وأتانتا.
وأوضــــــــح هــــارفــــي أن أكــــبــــر ســـــوق لــلــعــامــة 
التجارية هو الصني، حيث لم تضطر الشركة 
بالتجزئة،  البيع  عمليات  هيكلة  إعـــادة  إلــى 
مــع ارتـــفـــاع مــبــيــعــات »كـــاديـــاك« فــي الصني 
ــى مــن الــعــام  20% فــي األشــهــر الــتــســعــة األولــ
الــحــالــي إلـــى نــحــو 181 ألـــف ســـيـــارة، بينما 
بــاعــت داخــــل الــــواليــــات املــتــحــدة حـــوالـــى 96 
ألــف ســيــارة خــال الــعــام حتى 30 سبتمبر/
أيلول املنصرم، بزيادة بلغت نسبتها %11. 

فــي املــقــابــل، ال تملك شــركــة »تــســا« الــرائــدة 
في قطاع السيارات الكهربائية تجار امتياز 
)فــرانــشــايــز(، وهــي تبيع الــســيــارات مباشرة 
من صــاالت عرضها إلى العماء، فيما تبيع 
مركباتها  خــرى 

ُ
أ كهربائية  شركات سيارات 

»أونــــــايــــــن« عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، ومـــــن أبــــرزهــــا 
 .Rivian »و»ريفيان Lucid »لوسيد«

ولدى »كادياك« صالة عرض افتراضية على 
»كادياك اليف«  سّمى 

ُ
ت العنكبوتية  الشبكة 

Cadillac Live. وقال هارفي إن االستفسارات 

ــذة فـــي الــتــصــاعــد يــومــا بعد  مـــن خــالــهــا آخــ
ــر، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن الــشــركــة  ــ آخـ
ســـتـــواصـــل مـــن خــــال الــــوكــــاء بــيــع وخــدمــة 

املركبات املباعة للزبائن.
ــخــطــط »كـــاديـــاك« 

ُ
وفـــي صــيــف عـــام 2022، ت

إلطاق أول موجة من السيارات الكهربائية، 
ــدامـــات  ــتـــخـ ــن مـــركـــبـــة مـــتـــعـــددة االسـ ا مــ بــــــدء
سّمى »ليريك« Lyriq، التي 

ُ
صغيرة الحجم ت

ــــاك« تــلــقــت عــامــات  ــاديـ ــ قــــال هـــارفـــي إن »كـ
االهـــتـــمـــام بــهــا مـــن نــحــو 216 ألــــف شــخــص، 

مضيفا: »لقد فاقت توقعاتنا بكثير«.
لكن كــم سيكون مــن هـــؤالء عــدد املتحّولني 
الجواب عن  إلى مشترين حقيقيني؟  فعليا 
هـــذا الـــســـؤال ســيــكــون مــهــمــا جـــدا بالنسبة 
إلــى »كـــاديـــاك«. وفــي الــســيــاق، قــال هارفي 
إن ما بني 10% و15% من األشخاص الذين 
ُيــبــدون اهــتــمــامــا أولــيــا يــقــدمــون فــي نهاية 

املطاف على شراء سيارة.

»كاديالك« تستعد لمنافسة »تسال« 
وغيرها في سوق السيارات الكهربائية

رُباعية اقتصادية من »ميتسوبيشي«

»إكسباندر«  سيارتها  اليابانية   Mitsubishi »ميتسوبيشي«  شــركــة  أطلقت 
Xpander الجديدة لتكون من أكثر السيارات العائلية منافسة سعرا ومواصفات، 
ــواق اآلســيــويــة نــحــو 16700 دوالر. ومـــن أهــم  ــ بحيث يــنــاهــز ســعــرهــا فــي األسـ
بمصابيح  وتزويدها  عصرية،  أكثر  بتصميم  انسيابي  هيكل  فيها  التحديثات 
وكشافات ضباب تعمل بتقنية LED، وزيادة ارتفاع هيكلها عن األرض إلى 225 
مليمترا. وجهزت املركبة بعجالت عريضة مقاسها 17 إنشا، وزيد طولها إلى 

4.59 أمتار، أما قمرتها فأتت بثالثة صفوف من مقاعد تتسع لـ6 ركاب.

شبابية كهربائية من »فولكسفاغن«

تحاول »فولكسفاغن« VW األملانية استقطاب أكبر فئة ممكنة من الشباب، عبر 
إطالق سيارتها الجديدة »أي.دي.ID »5.5 الجديدة املعدلة عن ID.4 موديل العام 
املاضي، لتأتي هذه املرة بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي يشبه بتصميمه إلى 
أمتار وارتفاعه 1.61  الهيكل 4.6  الشهيرة. طول   X6 »6إكــس« حد ما سيارات 
متر. ويحوي أبسط نماذجها محركا كهربائيا يولد عزما قدره 174 حصانا، 
أحصنة،   204 عزمه  كهربائي  بمحرك   Pro Performance نموذج  يأتي  بينما 
والنموذج األقوى GTX 5.ID بنظام دفع رباعي ومحركني كهربائيني بعزم 299 
حصانا، يؤمنان تسارعا من 0 إلى 100 كيلومترا في الساعة خالل 6.3 ثوان، 

وبطارية تكفي لقطع 480 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

منافس قوي من »فورد« لسيارات »إف150«

الــجــديــدة التي  ســّربــت »فــــورد« Ford صـــورا وبــيــانــات تتعلق بــســيــارة البيك آب 
الُرباعية   F150 »إف150«  ملركبات  قــويــا  منافسا  تــكــون  كــي  قريبا  ستطلقها 
الشهيرة، علما أن الشركة ستكشف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن 
من  أو صفني  مجهزة بصف  نماذج  بعدة   Ranger »راينجر«  فئة  من  السيارة 
املقاعد. ويشبه تصميمها الخارجي إلى حد ما تصاميم سيارات F150، خاصة 
من الواجهة األمامية، لكنها حصلت على مصابيح أمامية مميزة مجهزة بخطوط 

إضاءة تمتد على الجانبني.

جديد السيارات

تمر صناعة السيارات بمرحلة اضطرابات منذ 10 سنوات، 
والالعبون  التوريد  وسالسل  األعمال  نماذج  تتعرض  إذ 
الحاليون إلى تحديات تمليها موجة من الوافدين الذين 

يعمدون إلى التغيير متسلحين بتكنولوجيا معقدة

ربط المركبات باإلنترنت أبرز التحديات
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