ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ )(Rear Occupant Alert
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ و ﯾﺎدآوری ﺣﻀﻮر
آن ﻫﺎ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎرک ﺧﻮدرو آن ﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده و از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺧﻮدرو اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده
ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺤﻮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺎرک ﺑﻮده ﯾﺎ ﻗﻔﻞ
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺑﻠﻮﻟﯿﻨﮏ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ،ﻫﺸﺪاری را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮدرو ارﺳﺎل ﮐﺮده و راﻧﻨﺪه را آﮔﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻧﺸﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻠﺸﺮ و ﺻﺪای ﺑﻮق ﺗﻮﺟﻪ راﻧﻨﺪه و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺧﻮدرو از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ ارﺳﺎل
ﮐﺮده و او را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻮده و درب ﻫﺎی آن ﺑﺎز اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر )ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ( درج ﮐﺮده و از
راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺴﺎن و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ درج ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺧﻮد را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وﺟﻮد دارد.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری  38ﮐﻮدک ﺟﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد درون ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه از دﺳﺖ
دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺳﺎده را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﺑﮕﯿﺮد و از ﺟﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺮم ﺑﻮده و

ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎرک ﺷﺪه ،ﺷﯿﺸﻪ آن را ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺣﯿﻮان را از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎل  2019ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺟﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان و ﺣﯿﻮان ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ زﯾﺎدی ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮدروﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

