ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮع؛ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺖ

ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺟﺎده ای ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ.

در ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﻋﺎﻣﻞ  ۴۰درﺻﺪ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻣﺪﻋﯽ
اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاب آﻟﻮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﺧﻮاب آن ﻫﺎ را دارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺟﺎﻟﺒﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ دارد.

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی راﯾﺞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮاب راﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ آورد ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ وﻟﻮو و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮاب راﻧﻨﺪه را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮارت ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ “ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ” ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻗﺮار دارد.
اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻧﻨﺪه را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ دارد؟

اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﺗﺮک ﻣﯽ داد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن اﯾﺪه آﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در واﻗﻊ ،ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ را ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮدرو ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ.

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺷﺮاﯾﻂ را ﻃﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
راﻧﻨﺪه اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻣﺎی ﺧﻮدرو در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﻃﺮاف راﻧﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﮕﻪ دارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج
راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاب ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا دﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و راﻧﻨﺪه ﺟﻬﻨﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﭼﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ
راﻧﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و اﯾﺪه ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن در ﻣﺎه
اﮐﺘﺒﺮ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻋﺠﯿﺐ را در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﮏ زد ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﻬﻮه ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

