ردﯾﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دور از دﯾﺪرس ﺳﺎرﻗﯿﻦ

ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﭘﺮ از اﺳﺘﺮس و دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای آژﯾﺮ دزدﮔﯿﺮ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ رخداده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮس و دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،اﻣﺮوز ﯾﮏ راه ﻗﻄﻌﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺗﻮانﺧﻮاه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺪس ﻧﺰدهاﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد ردﯾﺎب اﺳﺖ!
ردﯾﺎبﻫﺎ در اﻧﻮاع و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ردﯾﺎب ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ ردﯾﺎب ﺷﺨﺼﯽ و در اداﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺮان ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ردﯾﺎب دور از دﯾﺪ ﺳﺎرﻗﯿﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ای ﺑﺮای آن ﻫﻢ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺻﻼ ردﯾﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟!
اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺟﯿﺐ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ از ﺟﯽ ﭘﯽ اس
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ .ردﯾﺎب ﻃﺮز ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻫﺎ
دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را از ﻣﺒﺪا ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ردﯾﺎب ﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم راهﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎی ﻃﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ردﯾﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ردﯾﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ردﯾﺎبﻫﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ:
ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاری ) (S.O.Sﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ردﯾﺎب ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ردﯾﺎب ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از راه
دور و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮدرو را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﻮر ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدروﯾﺘﺎن
روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ردﯾﺎب ﻫﺎﺳﺖ
ﻫﺮﯾﮏ از ردﯾﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮده و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻼ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ردﯾﺎب ﻫﺎﺳﺖ.
ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ردﯾﺎب ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ از ردﯾﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ردﯾﺎب آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ دﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ردﯾﺎب ﻫﺎی ﻏﯿﺮآﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮدرو ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ردﯾﺎب دارد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﺑﻪ ردﯾﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ردﯾﺎب و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اﺳﺘﻔﺎده از ردﯾﺎب ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﺎر ﺳﺎده ای
ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ!

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺨﻮاه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ
آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪروم داون ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ردﯾﺎبﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺮ دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ
ردﯾﺎب ﺟﯿﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ردﯾﺎب ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ردﯾﺎب در ﮐﯿﻒ و ﯾﺎ ﺟﯿﺐ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف او را ﺑﺎ وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ
ای ﮐﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ردﯾﺎب وﺟﻮد دارد ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  3ﻣﺎه ،ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردﯾﺎب
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ردﯾﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و از دﯾﺪ ﺳﺎرﻗﯿﻦ و
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ردﯾﺎبﻫﺎ دارای ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻤﺮاه و راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺪ.

ﭘﺲ در ﻫﺮزﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ردﯾﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد دارﯾﺪ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ .ردﯾﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای داﺷﺘﻪ و در ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﺧﻮرﯾﺪ.
ﺑﺎﺗﺮی ردﯾﺎب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از
ردﯾﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از  3ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ردﯾﺎب را داراﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏ را ﻫﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
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