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 .1مقدمه
در اين گزارش ابتدا نقشه راه فنآوري صنعت خودرويي استراليا براي افق  2020مورد بررسي قرار گرفته سپس
با توجه به اهميت تاثير اين فنآوري در حواس پرتي رانندگان به سند مباحثه نامه سامانه هاي حمل و نقل
هوشمند مشاركتي يا  1C-ITSاين كشور در خصوص تاثير فنآوري بر روي حواس پرتي رانندگان توجه شده
است.

 .2نقشه راه فنآوري صنعت خودرويي استراليا براي افق )AA2020 ( 2020
نقشه راه فنآوري صنايع خودرويي استراليا ،نام مستندي است كه دانشگاه ملّي استراليا به همراه چند نهاد ديگر
مانند  Auto CRCو  Automotive Australiaتدوين نموده است .در اين سند افقهاي آتي صنعت خودرو در
كشور استراليا با ذرهبين فناوري هاي پيشرو تبيين و ترسيم شده و راهكارهاي فنآورانه و غيرفنآورانه نيز جهت
رسيدن به چشمانداز ترسيمي و اهداف ذكر شده در اين سند تا حد امكان در سطح كالن و ملّي ارائه شده است.
اين مستند تحت عنوان نقشه راه تكنولوژي صنعت خودرو ،بههمراه چهار سند پشتيبان زير منتشر شده است:
چشم انداز()Vision
نيازهاي فنآوري()Technology Needs
توانمنديها()Capabilities
سبد فرصتها()Opportunity Portfolio
در اين مستند از يك مدل  6مرحلهاي به ترتيب مشخص شده در شكل زير براي تدوين نقشه راه فنآوري
استفاده شده است:
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اين مدل مبتني بر برگزاري كارگاه با حضور سياستگذاران ،متخصصين ،ذينفعان و افراد فعال دانشگاهي و
صنعتي و دريافت نظرات و اولويتهاي ايشان از طريق روش كارگاهي مي باشد .طبق اين مدل تدوين نقشهراه،
در ابتدا با حضور سياستگذاران كشوري و با استفاده از اسناد باالدستي استراتژيك ملّي ،نسبت به تدوين و توافق
بر چشمانداز آتي صنعت خودرو كشور استراليا اقدام شده است .سپس طي فازهاي  2و  ،3دو مستند با عنوان
نيازهاي فنآوري و توانمنديهاي ملّي تدوين شده است كه خروجيهاي آن بعنوان اسناد پشتيبان نقشه راه منتشر
شده است .سپس در كارگاه چهارم نسبت به شناسايي فرصتهاي كليدي ملّي استراليا در زمينه خودرويي اقدام
شده و در نهايت نقشه راه استراتژيك فنآوري توسعه داده شده است .در يك كارگاه نهايي نيز نسبت به
يكپارچه كردن اقدامات كارگاههاي قبلي ،دريافت نظرات نهايي ذينفعان و همچنين اولويت بندي فنآوريها و
گزينههاي پيشرو اقدام شده است.
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عوامل موثر تحليلي در ساختار نقشه راه صنعت خودرو استراليا و  4حوزه اصلي فرصتهاي شناسايي شده در
نمودار زير آورده شده است.

همانگونه كه مشخص است روندهاي جهاني و محركها از يك سو و توانمنديهاي ملّي و فنآوري از طرف
ديگر به شناسايي ،دستهبندي و اولويتبندي حوزه هاي ملّي فرصتهاي پيش روي كشور استراليا منجر شده
است .اين چهار حوزه داراي اولويت به شرح ذيل ميباشند:
خودروهاي الكتريكي
سوختهاي با پايه گاز
سبكسازي خودروها
سامانههاي ارتباطي و اطالعاتي
براي هر يك از حوزه هاي فوقالذكر نقشهراه فنآوري بصورت جداگانه توسعه داده شده است .اولويت چهارم
در اين سامانه ،همانگونه كه مشخص است ( در سند مباحثه نامه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند مشاركتي به
آن پرداخته شده است) سامانههاي ارتباطي خودرو با خودرو و خودرو با تجهيزات كنارجاده مي باشد .قابل
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توجه است كه اين كاربردها راه خود را به آينده صنعت خودرويي باز كرده و در كنار سرفصلي مانند
خودروهاي الكتريكي ،ارتباطات خودرويي نيز به عنوان يك ضرورت مطرح هستند و اين مفهومي جز توجه و
باور فعاالن اين صنعت در كشور استراليا به همهگير شدن اين سامانهها و ناگزير بودن خودروسازها به توجه به
فناوري ارتباطات خودرويي در آينده ،ندارد.
در بخش نقشه راه ارتباطات خودرويي ،آمده است:

" با توجه به پارامترهاي جهاني و محلي ،بخصوص موضوع پيرشدن جمعيت و افزايش ترافيك در محيطهاي
شهري ،شركتكنندگان در كارگاهها ،كاربردهاي مرتبط را شناسايي نمودند .اين كاربردها عمدتا حول دو محور
تهيه و تدارك اطالعات و واسط هاي ارتباطي راننده مي باشند .ايمني يك عامل خريد مهم از سمت
مصرفكنندگان است و فشارهاي دولتي مثال در زمينه اجباري كردن سامانههاي خودكار اطالعرساني شرايط
هشدار در خودروها ،نيز از موضوعات مهم است".

 .3حواس پرتي راننده و نمايش اطالعات
در اين فصل خطر ايمني ناخواسته  ،C-ITSيعني حواس پرتي راننده با توجه به نمايش اطالعات در خودرو و
راههاي بالقوه به منظور كاهش حواس پرتي راننده تجزيه و تحليل مي شود.
 .3.1مسائل چه هستند ؟
ايمني هدف اصلي  C-ITSاست ،اما اين خطر وجود دارد كه اِعمال آن در مواقع خاصي سهوا موجب به خطر
افتادن ايمني شود .چالش توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات  C-ITSاين است كه اطالعات بيشتري را
توسط سيستم هاي جديد درون خودروها ،بدون ايجاد حواس پرتي غير ضروري و دست پاچگي و گيج كردن
رانندگان فراهم آورند.
طبق تعريف "بنياد خودرو آمريكا براي ايمني ترافيك" ،حواس پرتي راننده هنگامي رخ مي دهد كه:
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يك راننده در تشخيص اطالعات مورد نياز به منظور رانندگي ايمن بنا به داليلي همچون برخي رويدادها،
فعاليت ها ،شيء و يا شخصي كه درون يا بيرون خودرو موجب تغيير توجه راننده از كار رانندگي مي شود،
دچار تاخير مي شود.
تعريف ديگر حواس پرتي" ،انحراف توجه از فعاليت هاي حياتي براي رانندگي ايمن به سوي يك فعاليت
رقيب" است .حواس پرتي مي تواند بصري ،شنيداري ،بيومكانيكي ،فيزيكي يا شناختي باشد.
حواس پرتي راننده مي تواند به علت عمل راننده ايجاد شود ،براي مثال تنظيم راديو ،پاسخ به يك تلفن يا
پيامك؛ و يا ممكن است به علت يك تجربه ناخواسته بصري ،شنيداري و يا المسه خارج از كنترل راننده
همچون يك تصوير بيلبرد منحرف كننده ،و يا صداي ناگهاني با تن صداي باال و يا ويبره در داخل اتومبيل
ايجاد شود .حواس پرتي خارج از كنترل راننده در درون خودرو ،به طور خاص مربوط به  C-ITSاست و نقطه
تمركز اين فصل مي باشد.
در عين حال ،بايد در نظر داشت كه برنامه هاي ايمني  C-ITSنيز مي توانند به حفاظت در برابر نتايج حواس
پرتي ،با ارائه هشدار هاي برخورد قريب الوقوع (مانند تصادف هاي از عقب) كه ممكن است به موجب يك
حواس پرتي ايجاد شود ،كمك كنند .تكنولوژي آينده مي تواند به كمك مهار حواس پرتي آيد ،به طور مثال با
تغيير گزينه ها و توابع ارائه شده به راننده بر اساس تجربه راننده ،سرعت خودرو ،آب و هوا و وضعيت
ترافيكي ،به منظور محدود كردن تكنولوژي در شرايط خطرناك تر.
موضوع از دست دادن تمركز است كه اين اعمال ممكن است باعث آن شوند .حواس پرتي راننده به عنوان يك
سرمنشا رايج تصادفات محسوب شده است در حالي كه جمع آوري اطالعات حواس پرتي راننده مشكل است
و مانند سرعت و يا اطالعات مربوط به مصرف الكل نيست .با توجه به تازگي  C-ITSحتي تحقيقات تجربي
كمي از تاثير آن روي رانندگان نسبت به ديگر اشكال حواس پرتي وجود دارد .با اين حال سناريو بيشتر نگراني
ها روشن است ،آنجايي كه يك هشدار درون خودرويي  C-ITSراننده را غافلگير كرده و به تصادف كردن
كمك مي نمايد C-ITS .جدا از فرد عمل نمي كند ،بلكه نياز به شناخت انسان از سيگنال ها و پاسخگويي به
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موقع و متناسب دارد .اين تكيه بر عوامل انساني مي تواند موجب خطراتي شود .برنامه هاي  C-ITSكه
اطالعات مسافرتي را به راننده ميدهند نيز مي توانند يك منبع حواس پرتي باشند.
همانطوركه تكنولوژي هاي درون خودرويي افزايش مي يابند C-ITS ،براي رقابت با ساير سيستم ها و
تكنولوژي هاي ارائه دهنده اطالعات ،وارد بازار خواهد شد .فناوري درون خودرويي مي تواند شامل سيستم
هاي تعبيه شده درون خودروها ،دستگاه هاي ناوبري شخصي و يا گوشي هاي هوشمند (و يا تركيبي از اين
دستگاه ها) باشد كه مي تواند موجب ناديده گرفته شدن هشدار هاي توليد شده توسط  C-ITSشود و يا منجر
به حواس پرتي ناشي از اين هشدار ها گردد .همچنين ،مجموعه اي از تكنولوژي هاي  C-ITSمي توانند موجب
محدوده اي از هشدارها و سيگنال ها براي جلب توجه راننده شوند و مي توانند موجب دستپاچگي راننده
گردند .هشدار ها بايد در زمان درست داده شده و اولويت بندي شوند.
عالوه بر خاطرجمعي از اينكه  C-ITSبراي رسيدن به اهداف ايمني طراحي شده است ،قوانين مي بايست تاييد
كنند كه دستگاه  C-ITSقانوني است و به بهانه قوانين منع استفاده از تلفن هاي همراه در هنگام رانندگي تهيه
نشده است .اين نيز يك چالش مداوم براي به روز نگه داشن قوانين با تغيير تكنولوژي ها است .استاندارد هاي
نظارت بر حواس پرتي راننده مي بايست معتبر و مستقل از نوع وسيله ،توليد كننده و سطح تجربه راننده/كاربر،
قابل اجرا باشد .ايجاد هرگونه تغييرات مورد نياز در قانون ،ابتدا به بخش بازنگري قوانين راه استراليا ،در NTC

(كميسيون ملي حمل و نقل) پيشنهاد ميگردد.
خطرات بالقوه كه هنگام بحث از الزام به برخي از آنها اشاره كرديم ،عبارتند از:
 افزايش بار شناختي روي رانندگان C-ITS :اطالعات بيشتري را به رانندگان ارائه مي كند كه بايد به
آنها براي تصميم گيري هاي بهتر رانندگي ،قدرت و اختيار دهد .خطر اين است كه آنها به علت ازدياد
اطالعات ،در شرايط بحراني دچار تصميم گيري هاي بدتري شوند.
 اولويت بندي سيگنال ها :با حجم بيشتري از اطالعات و طيف وسيعي از سيگنال براي جلب توجه
راننده ،به منظور حصول اطمينان از اينكه راننده اطالعات حياتي را در زمان حساس دريافت مي كند و
قادر به تشخيص آن از ميان انبوه پيامها هست ،پيام ها مي بايست اولويت بندي شوند.
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 سيستم هاي اولويت بندي :هشدار هاي حياتي  ،C-ITSكه ممكن است به هر دو صورت پيام هاي
صوتي و بصري باشد ،مي تواند در رقابت با ساير سيستم هاي درون خودرويي تضعيف شود .براي
مثال ،پيام هاي صوتي ممكن است هنگامي كه سيستم ناوبري مسيريابي را فراهم مي آورد و تلفن
همراه ،راننده را از يك پيامك جديد آگاه مي سازد و موسيقي در حال پخش است ،واضح نباشند.
زماني كه  C-ITSدر خودروها جاي مي گيرد ،سازگاري بين سيستم هايي كه اولويت بندي را ممكن
مي سازند امكانپذير است ،اما اولويت بندي سيستم ها هنگاميكه كه  C-ITSبر پايه لوازم جانبي
خودروها باشد ،داراي ريسك هاي به مراتب بيشتري است .همچنين اين ريسك ممكن است در
خودرو هاي تجاري كه سيستم هاي درون خودرويي بيشتري دارند ،باالتر نيز باشد .در اين زمينه در
صنعت حمل و نقل هوايي كارهاي قابل توجهي انجام شده است ،اما كنترل سيستمهاي هوانوردي در
محيطي بسيار بسته تر و مجزا از سيستمهاي بيروني صورت مي گيرد.
 .3.2قانون فعلي چيست؟
در حال حاضر قوانين ،استفاده از تلفن و دستگاه هاي سمعي بصري در داخل وسايل نقليه را كنترل مي كنند.
اين قوانين نبايد سهوا مانع استفاده از نرم افزارهاي  C-ITSكه باعث افزايش ايمني مي شوند ،گردند ،به
خصوص زماني كه تكنولوژي  C-ITSاز طريق بازار وسايل جانبي در دسترس هستند .اين قوانين مي توانند
مانع دريافت تكنولوژي شوند يا حداقل اينگونه برداشت شود .مجري برنامه ريزي توليد شركت تويوتا در
استراليا در بحث راجع به آينده سيستم هاي انفورماتيك و ارتباط از راه دور خاطر نشان كرد:

بعضي از رقبا به دليل قوانين محلي مجبور به تاخير انداختن در معرفي سيستم هاي انفورماتيك و ارتباط از راه
دور در خودرو هاي خود شده اند .بنابر اين ما در حال كار بر روي چيزي هستيم كه منطبق با قوانين و مقررات
مربوط به حواس پرتي راننده در استانداردهايمان باشد .و در ابتدا با ارائه تعداد كمي از برنامه هاي كاربردي
شروع مي كنيم و سپس به گسترش قابليت دسترسي هرچه بيشتر آنها مي پردازيم و اين كار را از اوايل سال
آينده آغاز مي كنيم.
 .3.2.1نمايش اطالعات
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( ADRقوانين طراحي استراليا) محل و چگونگي نمايش اطالعات داشبورد ،از جمله محل نصب سرعتسنج و
كي لومترشمار را به تفصيل شرح داده است .قوانين طراحي ،محل و چگونگي نمايش اطالعات اضافي ،همچون
تغييرات حد سرعت ،ترافيك لحظهاي ،اعالم كارگاههاي بين راهي و يا محل وسايل نقليه در حال نزديك شدن،
را تعيين نمي نمايد.
همچنانكه اطالعات توليدشده توسط  C-ITSدر دسترس رانندگان قرار مي گيرد ،قوانين كنوني نمايش اطالعات
نيازمند به روز رساني مي شوند ،به ويژه اگر نمايش اطالعات  C-ITSالزامي شود .سياست استراليا "هماهنگ
كردن استاندارد هاي ملي ايمني خودرو با قوانين بين المللي تا جايي كه ممكن است" ميباشد .بنابراين
استانداردهاي بين المللي پذيرفته شده به احتمال زياد همراه با روند فعلي به روز رساني ،به درون  ADRنيز راه
مييابند.
 .3.2.2تکنولوژي درون خودرو و حواس پرتي
قانون  299مربوط به جادههاي استراليا ،به استفاده از تلويزيون و يا صفحات نمايش درون خودرويي ميپردازد.
به طور كلي يك راننده نمي تواند خودرويي را براند كه گيرنده تلويزيوني و يا صفحه نمايشي داشته باشد كه
قابل مشاهده براي راننده باشد و يا موجب حواس پرتي رانندگان ديگر شود ،مگر اينكه بخشي از وسايل كمكي
راننده يا يك بخش يكپارچه از طراحي خودرو باشد و يا در حالي كه استفاده مي شود توسط پايه نگهدارنده
متصل به خورو به صورتي محكم نگه داشته شده باشد .نمونه هايي از وسايل كمكي راننده عبارتند از:
 دوربين هاي مدار بسته امنيتي
 سيستم هاي فرستنده
 تجهيزات ناوبري يا هوشمند مربوط به بزرگراه يا سيستم خودرو
 صفحه نمايش ديد عقب
 دستگاه هاي نظارت خودرو
اصطالحات مربوطه از جمله "واحد نمايش بصري" و "وسايل كمكي راننده" به طور خاص تعريف نشده
است؛ اما طبيعت نمونههاي ارائه شده ،به خصوص " تجهيزات ناوبري يا هوشمند مربوط به بزرگراه يا سيستم

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

1.0

 12از 21

گزارش پايش فناوري آذر ماه  - 91گزارش دوازدهم

كد سند
CVT Monitoring
Report No12 r1.0
910920.docx

خودرو" به اندازه كافي با تكنولوژي  C-ITSمطابقت دارد كه بتوان آن را بر طبق اهداف قانون  299به عنوان
وسايل كمكي راننده در نظر گرفت.
با اين حال ،الزم به ذكر است ،قانون  299روش استفاده مناسب از واحد نمايش بصري و وسايل كمكي راننده
را تعيين نمي نمايد ،و رابط طراحي را كنترل نمي كند و حداكثر دوره زماني كه توجه راننده از جاده بايد گرفته
شود را نيز مقرر نمينمايد.
قانون  300جادههاي استراليا ،استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي را منع مي كند .به طور كلي يك راننده
نبايد در حين رانندگي تماس تلفني را برقرار يا دريافت كند ،مگر در مواردي كه تلفن همراه توسط پايه
نگهدارنده درون خودرو ايمن شده باشد (به طريقي كه مخصوصا توسط كارخانه سازنده در نظر گرفته شده
باشد) و يا توسط راننده نگهداشته نشود و در حين استفاده ،نياز به فشردن و يا دستكاري كردن هر چيزي در
بدنه گوشي توسط راننده نداشته باشد.
عالوه بر اين ،اگر ارتباطاتي چون پيامك ،پيام ويديويي ،ايميل و يا ارتباطات مشابه به طور خودكار توسط تلفن
دريافت شوند و پيام به طور خودكار قابل مشاهده بر روي صفحه نمايش تلفن همراه نباشد (به جز نمايش
اينكه چنين ارتباطي دريافت شده است) ،يك راننده نمي تواند از تلفن همراه براي دريافت اين ارتباطات
استفاده نمايد .تعاريف مرتبط عبارتند از:
"متصل به" ،در ارتباط با وسيله نقليه ،به معناي تشكيل دادن بخشي از خودرو است.
"نگه داشته شدن"  ،شامل نگه داشته شدن يا قرار گرفتن روي هر بخشي از بدن راننده مي شود ،اما شامل نگه
داشتن درون جيب يا هر چيز كيسهمانند كه به تن راننده است ،نميشود.
"تلفن همراه" شامل راديو ( CBنوعي ارتباط راديويي برد كوتاه در حين رانندگي) و يا شامل ساير راه هاي
ارتباط راديويي دو نفره نميباشد.
"استفاده" از تلفن همراه توسط راننده ،شامل موارد ذيل است:
 گرفتن بدنه گوشي در دست (خواه براي تماس تلفني باشد يا نباشد) ،مگر هنگامي كه در حالِ دادن
گوشي به ساير مسافران درون خودرو باشد
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 وارد كردن يا تغيير هر چيزي در تلفن همراه ،مگر با استفاده از دستورات صوتي ،يا ارسال و يا نگاه
كردن به هر چيزي درون تلفن همراه
 خاموش و روشن كردن تلفن
 استفاده از هر يك از عملكردهاي تلفن
قانون  300همگام با توسعه عملكرد هاي تلفن همراه نيست و از آنجا كه تلفن همراه به طور بالقوه مي تواند
هم واحد بصري و هم وسيله كمكي راننده باشد ،با قانون  299در تضاد است .اين ماده ،اگر دقيقا خوانده شود،
ميتواند استفاده از تلفن همراه به منظور فراهم آوردن اطالعات  C-ITSرا محدود نمايد.
 .3.3روش هاي کشورهاي خارجي
 .3.3.1اياالت متحده
قوانين حواس پرتي راننده در اياالت متحده تا حد زيادي توسط حوزه هاي قضايي ايالت ها تعيين مي شود ،و
در نتيجه طيف وسيعي از مقررات مختلف وجود دارد .با اين حال ،حواس پرتي راننده يكي از نگراني هاي
بخصوص اداره حمل و نقل آمريكا و ( NHTSAآژانس ملي ايمني حمل و نقل بزرگراه) است.
 NHTSAبه تازگي با همكاري بخش صنعت ،دستورالعملهاي حواسپرتي خاصي مبتني بر عملكرد را براي
توليدكنندگان دستگاههاي الكترونيكي درون خودرويي با اهداف زير پيشنهاد كرده است:
 كاهش پيچيدگي و طول كار مورد نياز توسط دستگاه
 محدود كردن عمليات دستگاه فقط به يك دست (آزادي دست ديگر براي باقي ماندن روي فرمان و
كنترل وسيله نقليه)
 محدود كردن زمان مورد نياز براي برداشتن ديد از جاده و نگاه كردن به دستگاه ،به كمتر از  2ثانيه
 محدود كردن اطالعات بصري غير ضروري در زمينه ميدان ديد راننده
 محدود كردن مقدار ورودي هاي دستي مورد نياز براي عمليات دستگاه
دستورالعملها بين ايمني حياتي با ساير ويژگي هاي دستگاههاي الكترونيكي درون خودرويي وجه تمايز قائل
مي شوند و توصيه به غيرفعال كردن قابليت هاي عملياتي سيستمهاي زير در حين رانندگي مي كنند:
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 كار با پيامكها به صورت بصري-دستي
 كار با اينترنت و رسانه هاي اجتماعي به صورت بصري-دستي
 وارد كردن نشاني مقصد به سيستم ناوبري به صورت بصري-دستي
 شمارهگيري شمارههاي  10رقمي به صورت بصري-دستي
 نمايش بيش از  30كاراكتر نامربوط به رانندگي ،به راننده
استثناهايي براي دستگاههايي در نظر گرفته شده است كه براي استفاده مسافران وجود دارد و به طور منطقي
نمي تواند قابل دسترس يا قابل مشاهده براي راننده باشد ،مگر اينكه خودرو متوقف باشد و اهرم تعويض دنده
در وضعيت پارك باشد.
در مورد اين دستورالعملها انتقادهايي وجود دارد ،براي مثال اينكه آنها حواس پرتي از طريق شنوايي را در نظر
نميگيرند ،با وجود اين ،اگر به جايگاهي كه دستورالعملها يا آييننامهها در استراليا دارند بينديشيم ،در مييابيم
كه آنها نقطه شروع معقولي هستند .به طور كلي در اياالت متحده پشتيبانيهايي قوي از اين رويكرد وجود داشته
است ،به خصوص از آنجا كه  NHTSAبا همكاري بخش صنعت مشغول توسعه اين دستورالعملها است .با
اين حال بايد متذكر شويم كه اِعمال رويكرد مشابه در استراليا به احتمال زياد در وسايل درون خودرويي ،از
وسايل جانبي خودرويي راحتتر خواهد بود.
 .3.3.2اروپا
در اتحاديه اروپا ،به طور كلي مسائل مربوط به حواس پرتي در سطح كشورهاي عضو تعيين مي شود .در نتيجه
رژيم هاي مختلفي وجود دارد ،به طور مثال در خصوص وسايل نقليه ،اين كشورها به طور كلي يا داراي تمركز
بر رفتارها هستند و يا تمركز بر استانداردهاي فني (جدول .)2
تمركز فني -مجوز و مقررات وسيله نقليه

تمركز رفتاري -اعمال ترافيك جاده اي
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ممنوعيت ها و الزامات وسيله نقليه:

ممنوعيت ها يا محدوديت هاي كاربر

محل نصب پايه (به طور مثال ،تجهيزات دست-

فني (به طور مثال ،بدون نياز به دست كار را انجام

آزاد (هندزفري) روي شيشه جلوي اتومبيل نصب

دهد)

شود)

موقعيتي (به طور مثال ،انجام كار در حين حركت

نصب فني (به طور مثال ،تجهيزات دست-آزاد به

خودرو ممنوع)

وسيله چسبانك نصب شوند)

عملكردي (به طور مثال ،ارسال پيامك ممنوع)
روش استفاده (به طور مثال ،ميزان صدا)

جدول  :2رويكردهاي مختلف به موضوع حواس پرتي راننده در اتحاديه اروپا

"بيانيه اروپايي اصول رابط كاربري انسان و ماشين براي اطالعات و ارتباطات درونخودرويي" در سال 1988
توسط كميسيون اروپا ( )ECمنتشر و در سال  2006تحت عنوان "توصيه كميسيون در مورد سيستم هاي
اطالعاتي و ارتباطي درونخودرويي امن و كارآمد" ،بهروزرساني شد .اين كارگروه با همكاري بخش صنعت
خودرو و وسايل نقليه اين بيانيه را توسعه دادند و اين اصول ،راهنماييهايي را در مورد قابليت بكارگيري و
ايمني رابط ميان راننده و اطالعات درون خودرويي ،فراهم ميآورند.
اين بيانيه شامل طيف وسيعي از اصول در زمينه هاي ذيل مي باشد :طراحي كلي ،نصب ،ارائه اطالعات ،تعامل
با صفحه نمايش و كنترلها ،و رفتار سيستم.
همانند توسعه دستورالعملها در اياالت متحده ،اصول كميسيون اروپا نيز رويكردي عملگرايانه با هدف ايمني و
ارگونوميك مناسب را دنبال ميكند و تعدادي از اصول به طور خاص با مسئله حواس پرتي رانندگان در
استراليا نيز مرتبط هستند .براي مثال سيستم بايد به گونهاي طراحي شود كه:
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 از راننده حمايت كند و اطالعاتي را نمايش ندهد كه به طور بالقوه رفتار پرخطر راننده و يا ساير
كاربران راه را در پي داشته باشد ،و در عين حال آن ميزان اختصاص توجه راننده به صفحه نمايش با
آن ميزان توجه كه در آن وضعيت خاص مورد نياز است ،سازگار باقي بماند
 راننده را از لحاظ بصري منحرف يا سرگرم نكند
 مطابق با آييننامهها ،استانداردها و دستورالعملهاي مربوطه توسط كارخانه سازنده براي نصب سيستم
درون وسيله نقليه باشد
 اطالعات مربوط به رانندگي ،به موقع و دقيق باشند
 سطحي از صدا را كه موجب عدم درك هشدارهاي درون يا بيرون خودرو ميشود ،توليد نكند
 عدم نياز به دست براي صحبت كردن و گوش دادن را در نظر بگيرد
 راننده را قادر سازد اطالعات شنيداري را در جايي كه احتمال حواس پرتي و آزردگي وجود دارد،
كنترل نمايد
 قابليت غيرفعال كردن اطالعات بصري پوياي غيرايمن را داشته باشد
 وضعيت فعلي سيستم و يا هرگونه نقص تاثيرگذار روي ايمني را نمايش دهد
 با وجود هرگونه نقص جزئي و يا كلي در سيستم ،وسيله نقليه قابل كنترل باشد و يا حداقل امكان
رساندن ايمن آن به يك توقفگاه وجود داشته باشد
 دستورالعملهايي فراهم آورد كه به طور واضح براي راننده مشخص گرداند كداميك از جنبه هاي
سيستم براي استفاده در حين رانندگي در نظر گرفته شده و كدام از جنبه ها براي استفاده در حين
رانندگي در نظر گرفته نشده اند.
 تضمين كند كه معرفي سيستم ( C-ITSبه طور مثال توسط توصيفات ،عكسها و طرحها) نه انتظارات
غيرواقعي را در كابران ايجاد نمايد و نه آنها را به استفاده غيرقانوني و غيرايمن ترغيب كند.
كميسيون اروپا در حال بهروزرساني "بيانيه اصول" براي اختصاصي كردن هرچه بيشتر آنهاست .اين كميسيون
درصدد تعيين يك رويه است كه براي حصول اطمينان از انطباق با اين اصول ،بايد توسط توليدكنندگان و ارائه
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دهندگان خدمات  ITSدنبال شود ،از جمله يك فرآيند صدور گواهينامه براي تاييد پيروي محصوالت از اين
اصول.
هماهنگ با استاندارد  ،ISO/TC204كميسيون اروپا در حال توسعه استانداردها و مشخصات فني خاص خود
براي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ( )ITSاست CEN/TC 278" .حمل و نقل جادهاي و سيستم هاي
ارتباط از راه دور جادهاي" ،مسئول توسعه استاندارد هاي  ITSشده است تا قابليت همكاري بين كشورها و
هماهنگ كردن راه حل هاي فني تضمين شود .گروه هاي كاري در اين زمينه عبارتند از ،C-ITS :اطالعات سفر
و ترافيك ،هدايت مسير و ناوبري ،و جمع آوري الكترونيكي هزينه ها.
 .3.3.3بين المللي
"كنوانسيون وين با موضوع ترافيك جادهاي" در سال  2006براي مقرر داشتن موارد زير اصالح شد:

يك راننده وسيله نقليه بايد همواره هرگونه فعاليت غير رانندگي را به حداقل برساند .قوانين داخلي بايد
مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه توسط رانندگان وسايل نقليه را وضع نمايند .در همه موارد ،قانون مي
بايست استفاده از تلفني را كه با دست نگه داشته شده است توسط راننده هرگونه وسيله نقليه موتوري و يا
موتورسيكلت ،در حالي كه وسيله در حركت است ،ممنوع كند.
با اين حال كنوانسيون استفاده از ساير تكنولوژي ها را مشخص نكرده است.
عالوه بر توسعه استانداردهاي ذكر شده در باال ،اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور داراي يك گروه متمركز
بر روي حواس پرتي راننده است كه به دنبال ارائه گزارش ها و الزامات مديريت حواس پرتي در تكنولوژي
اطالعات درونخودرويي است .اين گروه در نظر دارد تا دسامبر  2012كار خود را تكميل كند.
 .3.4موضوع خط مشي ها و گزينه ها
گزينه هاي زير توسط ( NTCكميسيون ملي حمل و نقل) ،كه به دنبال دريافت رويكرد مناسب است ،براي
بحث پيشنهاد شده اند .اين كميسيون خاطرنشان ميكند كه تركيبي از گزينه ها نيز ممكن است توصيه شوند.
مانند گذشته ،يك مساله كليدي نقش دولت و مقررات در اين زمينه است و همچنين اينكه تا چه حد ميتوان
بازار را براي خلق راهحلهاي خودش آزاد گذاشت.
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 .3.4.1گزينه اول :ادامه رويکرد فعلي
ايجاد امكان خودگرداني در صنعت :به طور كلي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات  ITSدرون خودرويي،
با اهداف دولت همجهت هستند تا از اينكه برنامههاي  C-ITSخطر حواس پرتي راننده را به حداقل مي رسانند
و راهحلهاي بازار تا حد زيادي مي تواند با قوانين موجود تطبيق يابند ،اطمينان حاصل شود.
 .3.4.2گزينه دوم :اصالح قوانين جادهاي فعلي
قوانين جادهاي استراليا براي اطمينان از اينكه برنامههاي  C-ITSدر چه شرايطي و چگونه بايد در وسايل نقليه
گنجانده شود ،بايد بهروزرساني شوند.
ضوابط مربوطه كه در قوانين جادهاي  299و  300استراليا گنجانده شده است ،از جمله "واحد نمايش بصري"
و "وسايل كمكي راننده" بايد مستقل از فنآوري باشند و به گونه اي تعريف شوند كه ابهامات را از ميان ببرند
و سيستم ها و عملكردهاي حياتي ايمني و حياتي غير ايمني را از هم متمايز كنند .اين موضوع را ميتوان به
گونه اي گسترش داد كه امكان استفاده از موبايل به عنوان وسيله كمكي راننده هنگامي كه براي اين منظور
استفاده شود ،نيز فراهم آيد .در اجراي مقرراتي كه اجازه استفاده شدن يك وسيله خاص را براي يك هدف
خاص ،و نه براي اهداف ديگر ،ميدهد به طور ذاتي چالشهايي وجود دارد .پيشنهاد جايگزين مي تواند تغيير
تمركز از روي تكنولوژي به سمت راننده باشد ،با اين حال باز هم اين رويكرد براي اجرا مشكل ساز است.
 .3.4.3گزينه سوم :ايجاد اصول و دستورالعمل هايي براي توليدکنندگان
به عنوان يك جايگزين براي مقررات ميتوان فرصت همكاري با توليدكنندگان به منظور تعريف رابط هاي
كاربري ايمن ،سيستم ها و عملكردهاي درون خودرويي را فراهم كرد ،چيزي كه در اياالت متحده و اروپا در
حال رخ دادن است .در انجام اين امر ،دستورالعمل ها و بيانيه اصول نبايد نوآوري در تكنولوژي را محدود كنند
و همچنين وابستگي توسعه تكنولوژي درون خودرويي به ارتباطات بين المللي و خاصيت چند مليتي در بخش
توليد خودكار را در نظر بگيرند؛ اين امر موجب همراهي با استانداردهاي درون خودرويي كه سازگار با تمام
حوزه هاي قضايي هستند ،ميگردد.
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دستورالعمل ها و يا بيانيه اصول همچنين بايد چالش وسايل جانبي  C-ITSرا در نظر گيرند و به دنبال مديريت
و ارائه مشاوره در مورد نحوه به حداقل رساندن حواس پرتي راننده توسط اين دستگاهها باشند ،به خصوص
هنگامي كه دستگاه داراي عملكردهاي چندگانه و يا داراي طيف وسيعي از تكنولوژي هاي درونخودرويي
همچون ناوبري از طريق ماهواره يا ارتباطات تلفني است .براي تفكيك تكنولوژي هاي تعبيه شده در وسيله
نقليه و وسايل جانبي كه ممكن است خطرات مختلف را افزايش دهند ،ممكن است دستورالعملهاي جداگانه-
اي الزم باشد.
همچنين الزم به ذكر است كه در حال حاضر آييننامهاي براي عملكرد نهاد فراخوان ايمني اتومبيلها وجود
دارد.
 .3.4.4گزينه چهارم :بررسي گزينههاي تکنولوژي همگام با توسعه آنها
در حال حاضر راهحلهاي تكنولوژيكي در بازار ،براي كاهش حواس پرتي راننده در حال ظهور است .به طور
مثال ،دوربين هاي درون خودرويي توسعه يافتهاند كه چشم راننده را براي اطمينان از اينكه به مدتي بيشتر از
حد تعيين شده از جاده دور نمانند ،دنبال مي كنند .با اين حال ،اين تكنولوژي همچنان در حال توسعه است ،و
نقش دولتها در اين ميان تضمين وجود استانداردهاي مناسب و مورد توافق ،همزمان با توسعه تكنولوژي هاي
ضد حواس پرتي ،است به طوري كه اين استانداردها با قوانين طراحي استراليا و نيز با اصول ارگونومي و ايمني
سازگار باشند.
 .3.5يافته هاي اوليه
ريگان و سايرين ،به اين نتيجه رسيدند كه در ارتباط با فناوري هاي جديد و مساله حواس پرتي:

مقامات مسئول حمل و نقل ،در ارتباط با توليد كنندگان و ارائه دهندگان محصوالت جانبي ،نياز به توسعه
فرآيندهاي بازبيني نصب و راهاندازي تكنولوژي هاي جديد دارند ،به طوري كه صاحبان خودرو و خريداران
مطمئن باشند نصب اين تكنولوژيها ،با قوانين طراحي موجود در آن حوزه قضايي سازگارند .همچنين نياز به
توسعه استاندارد هاي ايمني ،رتبه بندي و برچسب هايي براي وسايل جانبي نيز وجود دارد.
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شايد نخستين گام مهم در جهت به حداقل رساندن خطرات ايمني ناشي از حواس پرتي راننده ،رسيدن به توافق
با بخش صنعت بر سر دستورالعمل هايي است كه به طور گسترده اي با استانداردهاي بينالمللي در حال
توسعه ،مطابق باشند (گزينه سوم) .توليدكنندگان خودرو و ارائه دهندگان خدمات  C-ITSبه احتمال زياد
بيشترين نفع را از اجراي رويكردهاي يكسان و اصولي در تمام بخشها ،ميبرند .عالوه بر اين ،قوانين قالب-
بندي و اولويتبندي استاندارد براي ارتباط اطالعاتي در تمام وسايل نقليه و  C-ITSموجب اطمينان مشتري به
 C-ITSميشوند و مدلها ايجاد اين اطمينان را تسريع ميكنند و باعث كاهش خطر حواس پرتي راننده مي
شوند.
همچنان كه  C-ITSدر ناوگان وسايل نقليه ،اعم از وسايل نقليه جديد و يا به صورت وسايل جانبي ،پياده مي-
شود و تكنولوژي ،نمايش اطالعات را با سرگرمي و امكانات ايمني حياتي در هم ميآميزد ،قوانين رانندگي
استراليا نيز به احتمال زياد نياز به بررسي مجدد دارد (گزينه دوم) .مقررات بايد تضمين كنند كه اصول كاهش
حواس پرتي راننده ،شامل  C-ITSو تعامل با عملكردهاي ساير وسايل نقليه نيز ميشوند ،به گونهاي كه اين
اصول مستقل از تكنولوژي بوده و نوآوري در زمينه حمل و نقل هوشمند را محدود نكند.
با اين حال ،با توجه به اين كه برنامه هاي كاربردي  C-ITSهنوز فقط يك عملكرد ارتباطي تكنولوژي در ميان
طيف وسيعي از سيستم هاي مختلف درون خودرويي و وسايل جانبي است ،امكان دارد به جاي تمركز خاص
بر روي  C-ITSو توسعه قوانين و دستورالعمل ها كه ممكن است با تكنولوژي هاي ديگر ناسازگار باشند ،به
بررسي گسترده تري از مساله حواس پرتي نياز باشد.

پرسش هايي براي رسيدگي
تا چه حد بايد از ابزارهاي نظارتي براي مستقر كردن استانداردهاي يكنواخت به منظور به حداقل رساندن
خطر حواس پرتي برنامه هاي  C-ITSاستفاده كرد؟
آيا حواس پرتي هاي ديگري از راننده و مشكالت نمايش اطالعات مربوط به  C-ITSبا ريسك خطر باال
وجود دارد كه در اين گزارش شناسايي نشده باشد؟
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يافته هاي کليدي حواس پرتي راننده و نمايش اطالعات
 برنامه هاي اوليه  C-ITSبه احتمال زياد ،به تشخيص سيگنالها و نشاندادن عكسالعمل توسط
راننده به صورتي بهنگام و متناسب احتياج دارند .اين تكيه بر عوامل انساني مي تواند احتمال خطر
را در شرايط خاصي افزايش دهد.
 ،C-ITS از جمله حواس پرتي راننده و مالحظات نمايش اطالعات ،در استراليا مقررات صريحي
ندارد.
 ضوابط مربوطه از جمله "واحد نمايش بصري" و "وسايل كمكي راننده" به شكل دقيق در قانون
استراليا تعريف نشده است ،اما دستگاه هاي ارائه دهنده برنامه هاي  C-ITSبه احتمال زياد در
تعريف "وسايل كمكي راننده" قرار مي گيرند و استفاده از آنها تحت قوانين جاده اي مجاز است.
 عالوه بر تضمين اين كه  C-ITSبا اهداف ايمني مطابقت دارد ،الزم است قوانين تضمين كنند كه
عملكرد هاي مشروع  C-ITSقانوني هستند و جزء قوانين منع استفاده از تلفن همراه در هنگام
رانندگي قرار نمي گيرند .هرگونه تغييرات مورد نياز در زمينه بررسي قوانين راه استراليا ،به NTC

(كميسيون ملي حمل و نقل) پيشنهاد ميگردد.
 دستورالعملهای مربوط به ایمنی و قابلیتهای ارگونومیک وسایل الکترونیک درونخودرویی در عرصه
بینالمللی برای رسیدگی به این موضوع توسعه یافتهاند.

