ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ؛ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ آﭘﺸﻦ
ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ راﻧﻨﺪﮔﺎن -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ،دﺳﺘﻮر ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﻣﻮس ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﮐﻨﺴﻮل ،ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ را ﺑﺮای راﻧﻨﺪه دارﻧﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮدرو ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ  ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه را از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﺣﯿﻦ

راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

در ﺳﺎل  2014ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺳﯿﺮی و

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در آن  30ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  120ﻧﻔﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﻨﯽ  25ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ،ﺧﻮاﻧﺪن و
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻫﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ  ،ﻣﻮس ﭼﺮﺧﺎن ﮐﻨﺴﻮل و ﯾﺎ ﺗﺎچ ﭘﺪ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات در ﻃﻮل  3.2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  104ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد و
ﻣﺤﻘﻘﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در  2017ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و
ﻫﯿﭽﮑﺪام از  30ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﮑﺎپ ،ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﺮاس اوور ،ﺳﺪان و ﻫﺎچ ﺑﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  24ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎن
ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﻮدرو و در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﯾﮏ زﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  24ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ  ،در ﻧﻤﺮه اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺗﺴﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﺮای

ﻣﻘﺼﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺻﺮف ﮐﺮد.

از ﺑﯿﻦ  30ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  12ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﻪ  40ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد و در ﺳﺮﻋﺖ  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻌﺎدل  4زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻘﺼﺪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی.
در رده ﺑﻨﺪی ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،آﺋﻮدی  ،Q7ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ،ﻫﻮﻧﺪا ﺳﯿﻮﯾﮏ ،ﺗﺴﻼ ﻣﺪل ،S
وﻟﻮو  XC60و ﻫﻔﺖ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ
رﺳﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ﻫﺎ  11ﺧﻮدروی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻌﺮوف
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎدﯾﻼک  ، XT5ﻓﻮرد ﻓﯿﻮژن و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  RAV4و ﮐﺮوﻻ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دادﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ و ﻓﯿﻮژن.
در آﺧﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎره ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر  ،ﮐﻨﺘﺮﻟﮕﺮ
ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺸﺎر دادن دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ای دﮐﻤﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺗﺎ ﺣﺪود  20ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ،ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺎچ ﭘﺪ ﻫﺎ ﺣﻮاس

راﻧﻨﺪه ار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺮار

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺣﻮاس را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ.
ﭘﺲ درﺻﺪی از ﺗﻮپ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن
ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
داده ﺷﺪه و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ  30ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﭘﺮﺗﯽ ﺣﻮاس راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی  10رﻗﻤﯽ ،وب ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮرﺷﻪ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم

ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در زﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖ در زﻣﺎن
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﻼف ادوات داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ،ﺗﻮﺟﻪ

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﺪت زﻣﺎن ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ادوات

ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮدروﻫﺎی وﻃﻨﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ و ﭘﮋو  405ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺼﺎدﻓﺎت در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

