وﻟﻮو و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۳
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل راﻧﺪن ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده
ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﺎده ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران و اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
ﺣﺎﻻ وﻟﻮو ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ وﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻂ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ) POCﺑﺮﻧﺪ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ورﺷﯽ( و
ارﯾﮑﺴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Stravaﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اپ ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ
اﺑﺮی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻮو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را در ﺟﺎده ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه ی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﻟﻮو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Stravaاز ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ و
راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﻧﺰدﯾﮑﯿﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در دﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( از ﺣﻀﻮر او آﮔﺎه ﺷﺪه و ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﺮ دارد ﻧﯿﺰ دارای ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻫﺸﺪارﯾﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی در ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪن ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی را ﭘﯿﺶ رو دارد ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﯾﺎ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ وﻟﻮو ﮐﻤﺎﮐﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ای را در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺟﺎده
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد در
آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺑﺴﻂ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
]videojs
mp4=”http://cdn.digiato.com/Volvo-s-bike-helmet-concept-alerts-riders-and-drivers-t
[o-each-other.mp4″
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

