ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻃﻮﻟﯽ؛ اﻗﺪام
ﺗﺎزه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻮادث ﺟﺎده ای در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻮﻟﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدف از ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺮﮔﺒﺎری

را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ِﺳ ْﻨﺲ و آی ﺳﯽ اس )Sense and
 (ICSﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  ۹۰درﺻﺪ دارد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﯿﻼدی  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﺎدف از اﯾﻦ

دﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و  ۱۷۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻮت
ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رخ دادن آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻤﻨﯽ ِﺳ ْﻨﺲ

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۱۸ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای
را ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ِﺳ ْﻨﺲ و آی ﺳﯽ اس ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش  NTSB 2015ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی در وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره اﯾﻤﻨﯽ

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NHTSAﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﭘﯿﮕﺮی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اداره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ
در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری و ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اداره ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدرو
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (IIHSدر ﻃﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮردوﻫﺎ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎرک ﺧﻮدرو اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ

ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ  ۵۶درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ

وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ زده و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶راﻧﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎرک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن راﻧﻨﺪه و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎرک ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪه و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮدرو ﺑﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ،

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻃﻮﻟﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺘﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺪاﻗﻞ
اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

