
شماره دوازدهم، تیر 1390، 16 صفحه رایگان



پیک اطلس   شماره دوازدهم، تیر 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

بازار جهانی خودرو همواره ش�اهد دگرگون�ي ها و تحوالتي 
اس�ت كه از پیش�رفت های پر س�رعت خودرو سازان ناشي 
مي ش�ود و همین امر نیازها و خواس�ته های مشتریان را نیز 

دچار تحول ساخته است.
اگ�ر بخواهیم عمیق تر ب�ه موضوع نگاه كنی�م، باید گفت با  
همس�ان تر  ش�دن خصوصیات فنی، كیف�ی و حتی قیمتی 
محصوالت ش�ركت های خودروسازی در سراسر دنیا، امروزه 
دیگر رقابت به صحنه دیگری منتقل شده است و آن مقوله اي 

نیست جز خدمات پس از فروش.
كیاموت�ورز نیز به عن�وان یکی از بازیگ�ران اصلی در عرصه 
صنع�ت خودرو  جهانی، ارائه خدمات پس از فروش مناس�ب 
بر اساس فاكتورهای اطمینان و مسئولیت پذیری را سر لوحه 
فعالیت خود قرار داده است. این تفکر خالقانه منجر به ابداع 
یک اس�تراتژی دقیق و پیشرفته در این شركت ، در راستای 
ارائ�ه خدمات و س�رویس ه�ای پس از فروش به مش�تریان 

محصوالت كیا  گردیده  است.
 »Family-like Care« كیاموتورز براي این استراتژی خود نام
را برگزیده است. Family-like Care یا پشتیبان همچون 

خانواده شامل سه ركن اساسي است:
1- ارائه خدمات مس�ئوالنه، همانگونه ك�ه با اعضای خانواده 

خود برخورد می كنیم.
2- ارائه خدمات احساسی، كه از صمیم قلب نشأت می گیرند.
3- ارائه خدمات قابل اطمینان، تا مش�تریان را برای همیشه 

راضی نگه داریم.
 ب�ا بکارگیري این اص�ول و ارزش ها، كیاموتورز توانس�ته در 
عرصه  فعلی كه رقابت حرف اول را در صنعت خودروس�ازی 

می زند، جایگاهی ارزنده برای خود رقم بزند.
بر همین اس�اس، نمایندگی های كیاموتورز در سراسر دنیا با 
ارائه خدمات صادقانه و قابل اطمینان، به این شعار جامه عمل 

پوشانده اند.
اطلس خودرو نیز به عنوان نماینده رسمی كیاموتورز در ایران 
فلس�فه و اصول كیاموتورز را سرلوحه فعالیت های خود قرار 
داده و با تمام توان در تالش اس�ت ت�ا از طریق ارائه خدمات 
پس از فروش مناسب رضایت مش�تریان را تأمین نماید . در 
راستاي انجام این مسئولیت، اطلس خودرو طرح هاي مختلفي 
را در ح�وزه خدمات پس از فروش برگ�زار مي كند؛ از جمله 
بازدی�د تخصصي از خودروه�اي كیا در ش�هرهاي مختلف، 
س�رویس كلینیک هاي فصلي، خدمات امداد جاده اي و سایر 
خدمات ؛  با این هدف كه براي مالکان محصوالت كیاموتورز ، 

پشتیباني محکم،  همچون خانواده باشد. 
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خلق موجودی زیبا توسط کیا !
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بنابرای��ن مي توان گفت همانطور که ای��ن خودرو در طراحی 
خارج��ی خود داراي ویژگي هاي قابل شمارش��ي بوده، از نظر 
امكان��ات داخلي خودرو ني��ز داراي  ویژگي هاي قابل توجهي 
مانن��د در  هاي ورودي بدون کليد، سيس��تم دکمه  اس��تارت 
خودرو ، صندلی های چرمی، 8 حالت تنظيم برقي صندلی های 
جلو، سيس��تم کنترلي رطوبت هوا و تهویه مطبوع ، سيس��تم 
صوتی با 8 بلند گو و ظرفيت 6 س��ی دی و ... در مقایس��ه با 

سایر مدل ها است. 
از دیگر امكانات اس��تاندارد این خودرو می توان به دکمه های 
کنترل تلفن روی فرمان ، کروز کنترل و سيستم کنترل کننده 
صوتي، ورودی USB ، iPod ، بلوتوث ، شيشه پاک کن های 
خودکار، تنظي��م نور چراغ اتوماتيک و حتي محافظ کودک و 

... اشاره کرد.
نكت��ه جال��ب توج��ه این اس��ت ک��ه خ��ودروي اپتيم��ا از 
مصرف کنندگان خود تش��كر مي کند، این واقعيت دارد ؛ چرا 
که وقتي براي اولين بار داخل خودرو مي ش��وید و در س��مت 

راننده قفل مي ش��ود، پيغ��ام »خوش آمدی��د« روی صفحه 
نمای��ش نمای��ان  و صدای��ي همانند صداي روش��ن ش��دن 
کامپيوتر ش��نيده مي ش��ود و هنگامی هم که ماش��ين را با 
فش��ردن دکمه خاموش/ روش��ن، خام��وش می کنيد، پيغام 
»متش��كرم – دوباره ش��ما را می بينم« همزمان با ش��نيده 

شدن موزیک مالیمي به نمایش در مي آید. 
ق��درت موتور در نظر گرفته ش��ده برای این خ��ودرو موتور 
4س��يلندر 2.4 ليت��ری Theta IIاس��ت، ای��ن موت��ور به 
سيس��تم تزریق مستقيم س��وخت که به آن سيستم تزریق 
مس��تقيم گازوئيلي نيز مي گویند با نم��اد GDI مجهز بوده 
و همين باعث ش��ده تا قدرت موتوري معادل 148 کيلووات 
و گش��تاوري برابر با 250 نيوتن متر در رابطه با عملكرد این 

خودرو به دست آید.
برای انتقال این قدرت موتور به چرخ ها نيز از یک گيربكس 
6 دنده اتوماتيک استفاده شده که به خوبی در دور موتورهای 

مختلف، نيرو را به چرخ ها منتقل مي کند.

روی فرمان خودرو دکمه ای با نام ECO  جهت کنترل دنده ها 
و نيز سيس��تم خنک کننده هوا نصب ش��ده ک��ه این کنترل 
ح��االت باعث ذخيره س��وخت مصرفي تا مي��زان 7.5 درصد 

خواهد شد.
البته حتی بدون استفاده از این دکمه نيز مصرف سوخت این 
خ��ودرو تنها 7.9 ليتر در هر 100 کيلومتر بوده که مناس��ب 

است.
سيستم تعليق این خودرو نيز به طور خاص طراحی شده و به 
جز روی برخی س��طوح و به خاطر تعبيه چرخ های بزرگ، در 

تمام مسيرها، راحتی مناسبی به همراه دارد.
تمامی ویژگي هاي نامبرده ، مش��خصه خودروي جدید س��ایز 
متوس��طي بوده ک��ه عالوه بر داش��تن ظاهري خ��وب داراي 
س��اختماني مناس��ب نيز ب��وده و به ميزان قاب��ل مالحظه اي 
بزرگ ت��ر از خ��ودروي Magentis  جایگزی��ن خود اس��ت 
و فض��اي کابين مناس��ب تري را نس��بت به مدل ه��اي قبلي 

براي مصرف کننده فراهم مي آورد.

امروز مي خواهم ش��ما را با یک پدیده آشنا کنم که در نگاه 
اول مبهوت زیبایي و جذبه آن خواهيد شد اما همه چيز در 
زیبایي خالصه نمي شود و طراحي بي نظير تنها گوشه اي از 
جذابيت هاي این خودرو است. عالوه بر زیبایي ظاهري، شما 
با فهرستي از امكانات ایمني و رفاهي مواجه مي شوید که در 
نوع خود بي نظيراست. به طور قطع مي خواهيد با این قدرت 

شگفت انگيز بيشتر آشنا شوید.
این خودرو واقعاً از نظر ظاهري در نوع خود بي همتاس��ت. 
ب��ا زیبایي در بدنه صدف گونه طرح کوپ خود، با داش��تن 
ظاهری موّقر و چراغ های گربه مانند  زیباي خود، بينندگان 

را جذب می کند. 
رینگ ه��ای په��ن 18 اینچ��ی با ش��يارهاي مش��كي، به 

همراه سيس��تم اگزوز دوبل به این خودروي س��دان چهره 
خيره کننده اي بخشيده است. 

ط��ي چند روزی که این خودرو برای تس��ت در اختيار من 
بود، هر جا از کنار مردم عبور مي کردم، بدون استثنا تعداد 
بي ش��ماري از رهگذران، عبور این خودرو را با چشم دنبال 

مي کردند.
ای��ن  اتومبيل خ��اص ، آخرین مدل اپتيم��ا، محصولي از 

شرکت کره اي کيا است.
این خودرو جایگزین مدل Magentis ش��ده  و تفاوت در 
طراحي مدل قدیمي با مدل جدید آن قابل توجه است. اگر 
چه مدل Magentis به واس��طه ظاهر فریبنده خود،  قباًل 
قابل توجه بوده اس��ت ولي در مقاب��ل آن، امروزه خودروي 

اپتيما با س��ایزي متوس��ط ب��ا توليد انبوه خ��ود به عنوان 
خودروي روز مطرح است.

تمام این موفقيت ها مدیون شخصی با نام پيتر شریر، طراح 
س��ابق ش��رکت آئودی اس��ت که هم اکنون مدیر طراحي 
ش��رکت کياست؛  وي اکنون  با تيم طراحي خود، موفقيت 
چش��مگيري با طراح��ي خيره کنن��ده در صنعت خودروي 

کره جنوبي به وجود آورده است. 
اپتيم��ا که هم اکنون در ب��ازار نيوزیلند با مدل EX عرضه 
ش��ده به واس��طه پكيج اس��پورت خود  به عنوان آپش��ن 
جدیدي در کياي نيوزیلند مطرح است؛ این بدان معناست 
که برتری این خودرو نسبت به مدل هاي پيشين، به واسطه 

خصوصيات اضافه شده ایرودیناميكي و آلياژي است.



پیک اطلس   شماره دوازدهم، تیر 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

 بگذاريد تا مورچه ها
 براي شما تصميم بگيرند

گرد آوري : پريسا جنتي فرد – سرپرست برنامه ريزي و كنترل فروش

مورچه ها هنگام راه رفتن ردي از ماده شيميايي فرومون از خود به جاي مي گذارند. البته اين 
ماده خيلی  زود تبخير مي شود ولي در كوتاه مدت به عنوان رد مورچه بر سطح زمين باقي 
مي ماند. آنها هنگام انتخاب بين دو مسير به صورت احتمالي مسيري را انتخاب مي كنند كه 
فرومون بيشتري داشته باشد يا به عبارت ديگر مورچه هاي بيشتري قبال از آن عبور كرده 

باشند. همين يک تمهيد ساده منجر به پيدا كردن كوتاه ترين مسير خواهد شد

قب��ًا از آن عبور کرده باش��ند.   همين يک تمهيد س�اده 
منجر به پيدا كردن كوتاه ترين مسير خواهد شد: 

همانط��ور که در ش��کل 1 مي بينيم مورچه ها روي مس��ير 
النه - غ��ذا در حرکتند اگر در مس��ير مورچه ها مانعي قرار 
دهيم مطابق ش��کل 2 مورچه ه��ا دو راه براي انتخاب دارند. 
اولين مورچه ، در مسير هيچ فروموني نمي بيند بنابر اين براي 
مس��ير چپ و راست احتمال يکس��ان مي دهد و فرض کنيد 
به طور تصادفي مس��ير طوالني را انتخ��اب مي کند. دومين 
مورچ��ه راه کوتاه را انتخاب مي کن��د و زودتر از مورچه اولي 
که از مس��ير طوالني رفته به مقصد مي رسد. مطابق شکل 3 
به مرور زمان مسيري که کوتاه تر است زمان رفت و برگشت 
آن هم کمتر مي ش��ود و چون فرومون بيشتري در آن وجود 
دارد مورچه هاي بيش��تري نسبت به مس��ير ديگر آن را طي 
خواهند ک��رد.  البت��ه به طور احتمالي)نه ب��ه صورت قطعی( 
انتخ��اب مي کنند و به اين ترتيب  همانطور که در ش��کل 4 
مشاهده مي کنيد در نهايت مسير کوتاه تر برگزيده مي شود. 

 نکته بس��يار مهم  اين اس��ت که هر چن��د احتمال انتخاب 
مس��ير با فرومون بيش��تر  توس��ط مورچه ها باالتر است ولي 
اين کماکان احتمال اس��ت و قطعيت نيس��ت. يعني به هيچ 
عنوان نمي شود نتيجه گرفت که همه مورچه ها از مسيرکوتاه 
عبور خواهند کرد، بلکه تنها مي توان گفت که مثا 90درصد 
مورچه ها از مسير کوتاه تر عبور خواهند کرد. اگر فرض کنيم 
که به جاي اين احتمال، قطعيت وجود مي داش��ت، يعني هر 
مورچه فقط و فقط مسير با فرومون بيشتر را انتخاب مي کرد، 
آنگاه اساساً اين روش ممکن نبود به جواب برسد. اگر تصادفاً 

اولي��ن مورچه مس��ير دورت��ر را انتخاب مي ک��رد و ردي از 
فرومون بر جاي مي گذاش��ت آنگاه همه مورچه ها به دنبال او 
حرکت مي کردند و هيچ وقت کوتاه ترين مسير پيدا  نمي شد. 
بنابراين تصادف و احتمال نقش عمده اي در حل اين مسايل 

بر عهده دارند.
نکته ديگر مساله تبخير شدن فرومون بر جاي گذاشته شده 
اس��ت. بر فرض اگر مانع در مسير برداش��ته شود و فرومون 
تبخير نش��ود مورچه ها همان مس��ير قبل��ي را طي خواهند 
کرد. ولي در حقيقت اين طور نيست. تبخير شدن فرومون به 
مورچه ها امکان پيدا کردن مس��ير کوتاه تر جديد را مي دهد. 
با اس��تفاده از الگوريتم کلونی مورچه ها،مسايلي مانند يافتن 
کوتاه تري��ن مس��ير جابه جاي��ی کاميون های حم��ل و نقل و 

مکان يابی انبارها در ابعاد بزرگ،قابل حل خواهند بود. 
 از ديگ��ر موارد الگوريتم  هاي ف��را ابتکاري مي توان به موارد 

زير اشاره کرد :

- الگوريتم هاي ژنتيك5   
- سيستم هاي عصبي مصنوعي6

- هوشمندي حشرات 7
- جست وجوي ممنوع 8
- رفتار تبادل حرارتي9 

1-Complexity theory
2- Meta heuristic
3- Ant Colony Optimization
4- Pheromone
5- Genetic Algorithm
6- Artificial Neural system
7- Swarm Intelligence
8- Taboo Search
9- Simulated Annealing

      در دنياي واقعي با مسايلي مواجه مي شويم که به قدري 
پيچيده هس��تند که نمي توان جواب آنه��ا را در مدت زمان 
قابل پذيرش به دس��ت آورد. با اين وجود، اين مس��ايل بايد 
حل شوند؛مانند  مسير کاميون هاي حمل و نقل ، مکان يابي 
انباره��ا و نق��اط ف��روش محص��والت ، طراحي ش��بکه هاي 
ارتباطي ، تعيين حجم و م��کان بارگيري کانتينرها و از اين 

دست مسائل که بي شمارند.
 اگر به دنبال جواب قطعي براي اين مسايل باشيم ساعت ها ، 
س��ال ها و يك طول عم��ر بايد کامپيوتر به حل اين مس��اله 
بپردازد  تا به جواب برس��د. نظريه پيچيدگي1 به ما مي گويد 
ک��ه چنين مس��ايلي در ابعاد بزرگ با اس��تفاده از روش هاي 
معمول در  زمان قابل قبول جواب مناسب ارائه نمي دهند ، اما 
از اواسط دهه هفتاد، موج تازه اي از رويکردها براي دستيابي 

به يك جواب مناسب آغاز شد. 
يك استاد بزرگ شطرنج را در نظر بگيريد که با انتخاب بين 
چندين حرکت ممکن روبه رو ش��ده اس��ت. وي ممکن است 
تصميم بگيرد که يك حرک��ت خاص، اثربخش ترين حرکت 
خواهد بود زيرا موقعيتي فراهم مي آورد که »به نظر مي رسد« 
بهت��ر از موقعيت ه��اي حاصل از حرکت هاي ديگر باش��د. به 
کارگيري معيار »به نظر مي رس��د« خيلي س��اده تر از تعيين 
دقي��ق حرکت يا حرکاتي خواهد بود که حريف را مات کند. 
اين واقعيت که اس��تادان بزرگ ش��طرنج همواره پيروز بازي 
نيستند، نشان دهنده اين است که آنها انتخاب اثربخش ترين 
حرکت را تضمين نمي کنند. در نهايت وقتي از آنها خواس��ته 
 مي شود که الگوريتم خود را تشريح کنند آنها فقط توصيفي 

ناق��ص از قواعدي ارائه مي دهند و به نظر خود آنها، انجام آن 
قواعد از توصيف آنان ساده تر است.

اين الگوريتم ها ، فرا ابتکاري يا »متا هيوريس��تيك«2  ناميده 
مي ش��وند . بيش��تر مس��ائل پيچيده نيازمن��د ارزيابي تعداد 
انبوه��ي از حالت هاي ممکن براي تعيي��ن يك جواب دقيق 
مي باش��ند. زمان الزم ب��راي يافتن يك ج��واب دقيق اغلب 
بيش��تر از ي��ك طول عم��ر است.متا هيوريس��تيك ها با ارائه 
روش هايي با ارزياب��ی کمترکه در محدوديت هاي زماني قابل 
قبول هس��تند، داراي نقشي اثربخش در حل چنين مسائلي 

خواهند بود.

خاصي��ت الگوريتم متا هيوريس��تيك  اين اس��ت که می تواند 
ابزارهای س��اده اي براي تشخيص خط مش��ي هاي بهتر ارائه 
دهد. در حالي که الزاما، تش��خيص خط مش��ي هاي اثربخش 

را تضمين نمي کند ام��ا اغلب اين تضمين را فراهم مي  آورد. 
  ACO3يکي از اين روش هاي پيش��نهاد ش��ده روشي به نام
اس��ت که بر اساس ايده کلوني مورچه ها به بهينه سازي  اين 

مسايل مي پردازد. 
تا کنون بارها به مسير حرکت  کلوني مورچگان خيره شده  ايم 
و رفتار هاي آن ها را چنانچه مانعي سر راه آن ها قرار بگيرد 
به خوبي ديده ايم. مطالعات نش��ان داده اس��ت  که مورچه ها 
حش��راتي اجتماعي هس��تند ک��ه به ص��ورت کلونی زندگي 
مي کنند و رفتار آنها بيش��تر در جهت بقای کلوني اس��ت تا 
درجهت بقای يك جزء از آن. يکي از مهم ترين و جالب ترين 
رفتار مورچه ها، رفتار آنها براي يافتن غذا و به ويژه چگونگي 
پي��دا کردن کوتاه ترين مس��ير ميان منابع غذايي و آش��يانه 
است. بايد بدانيد که کلوني مورچگان بسيار هوشمند حرکت 
مي   کند، به شکلی که بسياري از مسايل فوق با الهام از روش 
حرک��ت کلوني آن ها ، داراي جواب قابل قبول در زمان قابل 

قبول است.

 مورچه ه�ا چگونه مي توانند كوتاه ترين مس�ير را پيدا 
كنند؟

مورچه ها هنگام راه رفتن ردي از ماده ش��يميايي فرومون4 از 
خ��ود به جاي مي گذارند. البته اين م��اده خيلی  زود تبخير 
مي ش��ود ول��ي در کوتاه مدت به عنوان رد مورچه بر س��طح 
زمي��ن باقي مي ماند. آنه��ا هنگام انتخاب بين دو مس��ير به 
ص��ورت احتمالي مس��يري را انتخاب مي کنن��د که فرومون 
بيش��تري داشته باشد يا به عبارت ديگر مورچه هاي بيشتري 

خالصه ای بر الگوريتم های متا هيوريستيک
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ديگر از ديدن  طرح هاي مدادي پيكانتوي جديدخسته 
شده بودم . آنقدر منتظر ديدن يك طرح واقعي بودم 
كه كم كم داش�تم نااميد مي ش�دم ، تا اينكه تصاوير 
 inbox منتش�ر ش�ده رس�مي پيكانتوي جديد را در
درح�ال انفجارم دي�دم . بع�د از كنترل احساس�ات 
چن�د مطلب را كش�ف ك�ردم . اول اينك�ه خودروي 
كوچك ش�هري ديگ�ر خيلي ه�م كوچك نيس�ت ؛ 
مس�لمًا هنوز همان برجستگي ها و فرورفتگي ها روي 
آن ديده مي ش�ود. در مقايس�ه با مدل قديم از لحاظ 
س�ايز بزرگ تر ش�ده و احس�اس بهت�ری را در بازار 

ايج�اد خواهد ك�رد . ابعاد دقيق خيلي مهم نيس�تند 
ول�ي ط�ول و فاصل�ه محوري بيش�تر كامال مش�هود 
اس�ت ، صندوق عقب حدودا  30درصد افزايش حجم 
داشته است . طراحي بدنه پخته تر از قبل و حرفه اي تر 
شده است . االن انگار دندان درآورده ، قوي تر ، شيك  
تر و جذاب تر ش�ده است . همچنين قدرت و اطمينان 
بيشتري را القا مي كند،بيشتر از آن چيزي كه بتوانيد 
تصور كنيد ،عاش�ق چراغ هاي جلوي بزرگ و طراحي 
عصباني س�پر آن مي شويد . خطي كه روي بدنه و در 
محل تالق�ي پنجره ها و در  ها ايجاد ش�ده كه كم كم 

به س�مت انتهاي ماش�ين باال مي رود ظاهر پيكانتو را 
خيلي مردانه و اس�پورت كرده اس�ت؛ ديگر نمي توان 
گفت »خودروي مخصوص بانوان« . مطمئنًا طوفاني در 

سگمنت B ايجاد خواهد كرد.
كي�ا موتورز، سرپرس�ت بخش طراحي آئ�ودي، پيتر 
شراير را دزديد! بهترين كار ممكن بود . استاد، TT  را 
طراحي كرده بود؛ اما  اكنون امضای او را روي طراحي 
جديد پيكانتو می بينيم . خطوط معني داري كه ايجاد 
ك�رده، خودرو را خيلي جدي تر جلوه مي دهد ، آنها با 
ايجاد سايه روشن هايي، ارتفاع بدنه ماشين را دو نيم 

كرده اند . تمام اين خط ها باعث مي ش�وند هيچ كسی 
نتواند از طراحي استاد ايراد بگيرد.

پيكانتوي  هاچ بك موجود در بازار 5 در اس�ت  اما در 
نس�ل جديد 3در ه�م توليد مي ش�ود و از اواخر بهار 
ب�ا قيمت كمتر از 10هزار پون�د وارد بازار اروپا خواهد 
شد. اميدواريم كه مورد استقبال قرار بگيرد و هر چه 
زودت�ر بتوانيم اين خودروی جذاب را در كش�ورهاي 

اطراف  يا حتي در ايران ببينيم .
تا امروز كيا هيچ موتور1.0يا1.2 ليتري نس�اخته است  
اما موتور بنزينيKappa را با سه سيلندر و حجم 1.0 

ليتري  با ق�درت 69bhp و موتور 1.2 ليتري با قدرت 
87bhp پيشنهاد كرده است اين موتور باتوجه به ميزان 
خروج�ي گازCo2 )بين 95 تا 105 گ�رم بر كيلومتر( 
موقعي�ت ويژه اي را در اروپ�ا از آن خود مي كند. چرا 
ك�ه خودروهاي�ي كه مي�زان خروج�ي گاز Co2 آنها 
زير100گرم بر كيلومتر باش�د از معافيت مالياتي براي 
س�ال اول برخ�وردار خواهند ب�ود . البت�ه ظاهراً به 

صورت دو گانه سوز با LPG هم قابل سفارش است.
 Keyless entry،    HID/LED DLR  چراغ ه�ای 
 ESS2و  HAC ESC ، VSM1،  Airbag شش عدد

خالصه اي از امكانات پيكانتو اس�ت . ش�ايد باورتان 
نشود اما  داشبورد آن حدود 10ليتر گنجايش دارد! 

اين خودرو در نمايش�گاه خ�ودروي ژنو در ماه مارس 
2011 هم�ه را مبه�وت خ�ود كرد. به نظر مي رس�د به 
زودي خط هاي س�فيد وس�ط خيابان هارا نيز مبهوت 

خود كند ! 
1- Vehicle Stability Management

                   2-Emergency Stop Signal

 يك پيكانتو
 برداريد 

نوشته  :   بهرنگ خسروي ن ژاد -  سرگروه فروش 

 پيتر ش�رير دوباره جادو كرد 
 اين ب�ار با پيكانت�وي جديد 
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طی کردن راهی تازه 
یا پیم�ودن ی�ک راه 
طی شده به طرزی نو

 گردآوري و ترجمه    :      فاطمه دانش نيا - مسوول دفتر مديرعامل

بخش اول

و  فنون  باید  خالقانه  پرورش  و  ایجاد  منظور  به   
تكنيك هایي رعایت شود. محققان مختلف فنوني را ذكر 
كرده اند كه مهم ترین آنها را می توان به شرح ذیل نام برد: 

)BRAIN STORMING( 1 - طوفان مغزي  
 این تكنيك را نخستين بار دكتر »الكس، اس، اسبورن« 
استقبال  و  استفاده  مورد  چنان  روش  این  كرد.  مطرح 
مردم و سازمان ها قرار گرفته كه امروزه نقش مهمي در 
ابعاد مختلف زندگي آنها دارد. یورش فكري در واژه نامه 

بين المللي وبستر چنين تعریف شده است: 
اجراي یك تكنيك گردهمایي كه از طریق آن گروهي 
مساله  یك   براي  حل  مناسب،  راه حلي  تا  مي كوشند 
مطرح  ایده هاي  تمامی  به كارگيري  با  را  بخصوص 

انتقادي  برند. هيچ  كار  به   ، گروه  اعضای  توسط   شده 
هرچند  ایده اي  هر  به  و  نيست  جایز  ایده اي  هيچ  از 
هرچه  بنابراین  مي شود.  گفته  خوش آمد  نامربوط  ، 
تعداد ایده هاي مطرح شده  بيشتر باشد، نتيجه بهتري 
ایده ها،  كردن  تركيب  به  افراد  كه  چرا  داشت.  خواهد 
به  نسبت  مي شود  خواسته  آنها  از  و  مي شوند  تشویق 
ایده هاي دیگران اشراف پيدا كرده و همفكري نمایند. 

)كيفيت ایده ها بعداً مورد توجه قرار مي گيرد.(
 )BIONICS( 2 - الگوبرداري از طبيعت  

 یكي از تكنيك هاي خالقيت و نوآوري كه در ابداعات 
فني كاربرد داشته، تكنيك تقليد و الگوبرداري از طبيعت 
است. ابداعاتي كه در زمينه علم ارتباطات و كنترل در 

دهه هاي اخير شكل گرفته اند ؛ برنامه ریزي هاي رایانه و 
موضوع هوش مصنوعي، همه با الگوبرداري و تقليد از 
به  فعاليت ها  و روند  انجام شده  فعاليت هاي مغز آدمي 
گونه اي است كه در آینده با ادامه این كار، فنون و ابزارهاي 
و  بيوتكنولوژي  شد.  خواهد  ساخته  جدیدي  و  بدیع 
نانوتكنولوژي، از جمله فناوري هایي هستند كه بيشترین 
الگوبرداري را از طبيعت و فرآیندهاي زیست محيطي 
در توليد ، ابداع ، فنون به كارگرفته شده ، توليد انواع 
محصوالت و همچنين ارائه خدمات نوین در عرصه هاي 

مختلف به كار گرفته اند.
)NOMINAL GROUPING( 3 - تكنيك گروه اسمي     

 گروه اسمي، نام تكنيكي است كه تا حدودي در صنعت 

رواج یافته است. این تكنيك شامل چند مرحله است كه 
در زیر مي خوانيد.

1- اعضاي گروه دور یك ميز جمع مي شوند و موضوع 
اعضا داده  از  به هریك  به صورت كتبي  تصميم گيري، 

مي شود و آنها چگونگي حل مساله را مي نویسند. 
به  را  عقيده  یك   ، خود  نوبه  به  اعضا  از  هریك   -2
گروه ارائه مي دهند؛ عقاید ثبت شده در گروه به بحث 
و  روشن تر  ارزیابي،  براي  مفاهيم  تا  مي شود  گذاشته 

كامل تر شود.
3- هر یك از اعضا به طور مستقل و مخفيانه عقاید را 
درجه بندي مي كنند. تصميم گروه، تصميمي خواهد بود 
كه در مجموع بيشترین امتياز را به دست آورده باشد. 

 ،  خالقیت ، همواره مفهومی اسرار آمیز 
وسیع و بسیار پیچیده بوده است ، به طوري 
تفکر  توانمندی  باالترین  عنوان  به  كه 
انسان  اندیشه  و  ذهن  نهایی  محصول  و 

شناخته شده است . 
كه خالقیت  قدیمی  باوري  از  نظر  صرف 
ماورایی  و  اسطوره ای  نیروی  از  ناشي  را  
می داند ، امروزه در قلمروی علم روانشناسی 
و رفتارشناسی نوین ،  به دلیل وجود ابهام 
بین  در  خالقیت ،  ماهیت  پیچیدگی  و 
روان  و  ذهن  پژوهشگران  و  روانشناسان 
اختالف نظرهای زیادی درخصوص تعریف 
آمده  وجود  به  خصوصیت  این  تبیین  و 

است . 
نمونه مشهودي است كه   Wallas مدل
به دلیل درک متفاوت هر فرد از آنچه كه 
به  را  ازآن  متفاوت  تعریفي  است،  خالق 

نمایش گذارده است .  
تفسیر و توضیح این علم صفحات و مقاالت 
بسیاري را  نیازمند است و به طور قطع، 
جزئیات آن به صورت تئوري قابل بررسي 
نخواهد بود . اگر در بحث نظری بخواهیم 
آن را طبقه بندي كنیم ، مي توان آن را به 

دو نوع اوليه و ثانویه تفکیك كرد .

 عبارت است از آن دسته از خالقیت ها و 
نوآوري هایی  كه شامل ایجاد و توسعه اصول 
و مفاهیم جدید است. خالقیت و نوآوري 
و  منشأ كشف  های جدید  عنوان  به  اولیه 
اندیشه هایي متفاوت با آنچه تا به حال وجود 
كننده  متحول  هاي  نظریه  مانند  داشته، 

علمي و اختراعات بنیادي است. 

 خالقيت در زندگي انسان چه تاثيري 
خواهد داشت ؟

 با نگاهي به پیرامون زندگي، مي توان تاثیر خالقیت 
در زندگی انسان و ابعاد مختلف آن را مشاهده 
كرد . افراد بسیاری هستند كه  با استفاده از قدرت 
خالقیت خود توانسته اند، استفاده بهینه تري از 
زندگي كرده و مسیرهای پیشرفت و موفقیت و 

پیروزی را برای خود هموارتر سازند.
مسائل  روانشناسان    ، لیندا  و  جي  روبرت 
اجتماعي ، در بررسي هاي خود 6 عامل را در 

خالقیت افراد موثر دانسته اند  . 
دانش   :  كسب دانش پایه اي در زمینه  محدود و 

ارتقای تجربه و تخصص در سالیان متمادي .
توانایي عقالني  : توانایي در ارائه ایده خالق از 
طریق تعریف مجدد و ایجاد برقراري ارتباطات در 

مسائل  جدید  .
سبك فكري   :  افراد خالق عموماً در مقابل روش 
ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد ، سبك 

فکري ابداعي را برمي گزینند   . 
 انگيزش : افراد خالق،  عموماً براي به فعل 

درآوردن ایده هاي خود انگیزه باالیي دارند  . 
 شخصيت :  افراد خالق ،   عموماً داراي ویژگي هاي 
شخصیتي مقاوم ،    در مقابل فشارهاي بیروني و 

دروني سازمان هستند .
محيط :  افراد خالق عموماً در داخل محیط هاي 
حمایتي ،  بیشتر امکان بروز و شکوفایي خالقیت 

را خواهند داشت .

سعي و خطا

 كنجکاوي

 دقت و حساسیت به محیط پیرامون

 دادن ایده هاي زیاد 

توجه به جزئیات 

 روحیه نقادي 

 واكنش مثبت به ایده  هاي دیگران 

 عالقه زیاد به آزمایش 

شوخ طبعي

 امید 

 احترام به خود 

 شهامت 

 پیش قدمي در قبول وظیفه 

نوآوري هایي  و  خالقیت ها  از  دسته  آن   
هستند كه شامل كاربرد جدید و متفاوتي 
قبلي  شده  شناخته  مفاهیم  و  اصول  از 
اولیه اند.  خالقیت هاي  بسط  و  تکمیل  و 
دستاوردهاي علمي پژوهشگران كه مبتني 
بر نظریه هاي بزرگ علمي است، از موارد 

خالقیت ثانویه است.

يه
 اول

ري
وآو

 و ن
ت

القي
  خ

 

ت 
القي

ر خ
ر ب

موث
ل 

وام
آنچه محققان این امر، برآن تاكیــد داشــته اند  ع

ــت كه خالقیت، زندگي انسان را از  آن بوده اس
ــطحي منفعل فراتر مي سازد ،  به گونه اي كه  س
ــتعداد بالقوه بشری  از دیدگاه فروم خالقیت اس
ــاده ترین روش،  ــا مطلوب ترین و س ــت  كه ب اس
زندگی منفعل را در جهت رسیدن به استقالل ، 

آزادی و سالمت روان هدایت مي  كند.
ــاس این دیدگاه  می توان چنین استنباط  بر اس
ــیم  ــته كلی تقس ــر به دو دس ــرد كه نوع بش ك

می شوند :
افراد منفعل:

ــتند كه طبیعت و دیگران سرنوشت  افرادی هس
آنها را  رقم می زنند.

افراد فعال:
ــتند   ــرادی كه در تعامل فعال با طبیعت هس  اف
ــیم  ــه دو گروه خالق و ویرانگر تقس ــود ب و خ
ــت  ــوان گف ــدگاه می ت ــن دی ای از  ــوند.  می ش
ــراد ، افراد  ــته از اف ــه دس ــه  س ــازمان ها ، ب س
منفعل) تکرار مکررات در فرآیند انجام كارها(  افراد  
ویرانگر)افراد مستقل،  هدفدار   ولی مخرب ( و افراد 
خالق ) افرادی هدفمند،    مستقل ،   سازنده و سالم( 
مواجه هستند از این رو جهت زمینه سازی خالقیت 
، بایستی به این نکته ریز توجه داشت كه خروجی 
افراد ویرانگر)ایده ها، محصوالت، كارها و فعالیت ها( 
ــت   از مالک های تازه و بدیع بودن برخوردار اس
ــازمان،  ــفه و ارزش های س ــا توجه به فلس اما ب

ارزشمند نیست.
ــترش  ــازمان، گس الزام حضور افراد خالق در س
ــازمان را به همراه  ــت و نوآوري در آن س خالقی
خواهد داشت و همواره شركت را در رسیدن به 

عوامل ذیل یاري كرده است:
ــد و شکوفایي استعدادهای سوق دهنده   1- رش

به سوي خودشکوفایي افراد
2- موفقیت هاي فردي ، شغلي و اجتماعي 

3- افزایش كمیت ، تولیدات و خدمات 
4- كاهش هزینه هاوضایعات شغلي كاركنان 

5- افزایش انگیزش كاري كاركنان 
6- ارتقاي سطح بهداشت رواني و رضایت شغلي 

كاركنان 
7- ارتقاي بهره وري سازمان 
8- رشد و بالندگي سازمان 

9- تحریك و تشویق حس رقابت 
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فرآیند  یك  ذاتي  میل  بر  عالوه  خالقیت،   
در  كه  فرآیندی  ؛  مي رود  شمار  به  ذهنی 
یا  ایده  از  اعم   - جدید  اثر  یك  آن،  نتیجه 
چیزی نو و متفاوت – به  وجود خواهد آمد. 
این خلق نوین به یکي از اشکال كالمی ، غیر 
كالمی، عینی  یا ذهنی است اما آنچه اینجا، 
اهميت ویژه ای دارد این است كه  خالقیت 
می تواند خلق اشکال یا صورت های جدیدی از 
ایده ها یا تولیدات كهنه باشد. در این صورت، 
اساس  گذشته،  ایده های  و  فکرها  اغلب 
خالقیت های تازه است.  دوم این كه خالقیت 
امری انحصاری است و حاصل تالش فردی و 
تنها یك موقعیت یا مساله عمومی نیست؛ از 
این رو، فردی ممکن است چیزی را خلق كند 
كه قباًل هیچ گونه سابقه ذهنی از آن نداشته 
باشد؛ اگر چه آن چیز به صورت های مشابه یا 
كاماًل یکسان قباًل توسط شخص دیگری و در 

موقعیت خاصی خلق شده باشد. 
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منابع 
1 - ده گام به سوي تقویت خالقیت، نویسنده: جفري 

) Jeffrey Baumgartner( بام گارتنر
2-  نوآوري در سازمانها: مفهوم، انواع و فرایندهامجله 
علمي پژوهشي اقتصاد و مدیریت، شماره 42، پاییز 
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راه حل  شما چيست ؟
براي        نامي  مي خواستید  شما  اگر   -1

پیدا كنید آن را چه مي نامیدید؟

2-  مردي وسط یك مزرعه بزرگ ایستاده 
است ، 4 اسب هم در در چهار گوشه این 
مزرعه وجود دارد؛ یك اسب كهر ، یك اسب 
خرمایي ، یك اسب سفید و یك اسب سیاه . بنا 
به دالیلي این مرد مجبور است كه اسب هایش 
را بکشد . مرد تیرانداز حرفه اي است و فقط 
3 تا گلوله دارد. به نظر شما چطور مي تواند 
تا مطمئن شود همه اسب ها  شلیك كند 

 مي میرند؟
3-  یکي ورق كاغذ برداشته  و به صورت یکي 
از اشکال ذیل آن را كپي كنید . حال ببینید با 
آنچه در هر صفحه دارید چه اشکالي مي توانید 
خلق كنید ؛ به طوري كه دایره و ضربدر در 

تمامی اشکال دیده شود .

پاسخ  ها را در شماره بعدی، دنبال كنيد
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 طراح��ي به محص��ول روح مي دهد و اين روح ب��ه قلب مردم 
مي رس��د و وقتي كه اين ارتباط احساسي شكل مي گيرد، برند 

نيز ارتقا  پيدا مي كند.
داستان شرير، طراح ارشد کیاموتورز

همكاري با كيا، جديدترين مرحله دوران موفقيت ش��غلي براي 
آقاي پيتر ش��رير اس��ت كه به عنوان   معتبرترين طراح صنعت 
خودرو برايش اتفاق افتاده اس��ت .او  به عنوان سرپرست بخش 
طراح��ي ش��ركت آئ��ودي از 1994 تا 2002 ب��ا طراحي هاي 
انقالب��ي اش ، اي��ن ش��ركت را پررون��ق و از 2002 ت��ا 2005 
سرپرس��ت طراحي فولكس واگن ب��ود و از 2005 به بعد مدير 
بخش طراحي هاي پيشرفته  گروه صنعتي فولكس واگن شد . 
طراحي هاي كانسپت متعدد ، تحسين هاي بسيار زيادي را براي 
او به ارمغ��ان آورد. كار خالقانه و بديع پيتر ش��رير، جايزه هاي 
مل��ي و بين المللي متعددي را برای او به همراه داش��ته اس��ت 
. از جمل��ه جاي��زه بزرگ طراح��ي آلمان فدرال و ني��ز  جايزه 

معروف Red Dot در صنعت خودرو آلمان .
 مصاحبه  مختصر با ايشان را بخوانید .

  درم�ورد خودتان ب�ه عنوان طراح مع�روف دنیا چه 
مي گويید؟

وقتي كار طراحي مي كنم ، هميشه آن را به صورتي انجام مي دهم 
ك��ه ان��گار خودم قصد اس��تفاده از آن را دارم و خ��ودم را جاي 
مش��تري مي گذارم ، خودم را در ذهن مش��تري قرار مي دهم ، 
او چه دوس��ت دارد؟ آنگاه قدر خودروي��ي كه مي خواهم برانم 

را مي دانم!
  نظرتان در خصوص کار کردن در کیاچیست؟

كيا ، تيم طراحي بسيار جواني دارد . ما يك تيم طراحي در اينجا 
)Namyang( و يكي هم در كاليفرنيا داريم . يك اس��توديوی 
طراح��ي در آنجا در حال ايجاد اس��ت و نيز يك اس��توديو در 
فرانكف��ورت آلمان . همچنين ، يك تي��م طراحي كوچك هم 
در ژاپ��ن داريم. با يك تيم بين المللي طراحي بس��يار جوان ، 
قدرت بس��يار زيادي داري��م. مي توانيم خودروه��ا را مبتني بر 

پايه هاي بين المللي براي دنيا طراحي كنيم .
   تفاوت کارکردن براي خودروساز اروپايي و کیا را در 

چه مي بینید؟
در س��اخت خ��ودرو هم��ه ج��اي دنيا از ي��ك رون��د پيروي 
مي كنن��د . تف��اوت در ذهني��ت ، خالقي��ت و حت��ي در زبان 
اس��ت ! به همين دلي��ل تفاوت كمي در كارك��ردن در اروپا  يا 
كمپاني كره اي وج��ود دارد . براي من تجربه اي خيلي جديد و 

هيجان انگيز اس��ت . به  همين دليل، من با نهايت اشتياق كارم 
را انجام خواهم داد . به نظر من اين اش��تياق، بس��يار در زمينه 

طراحي خودرو، مهم است.
 پیشرفت کیا را چگونه مي بینید؟

كاري كه دوست دارم و بايد انجام بدهم، آگاهي دادن بيشتر در 
خصوص برند كيا ست . اگر بين مردم اروپا و امريكا بگرديد خيلي 
با برند كيا آشنايي ندارند؛ به اين دليل كه  خودروهاي متنوعي را 
دور و بر خود مي بينند ؛ اما همه ظاهر متفاوتي دارند . تصور من 
بر اين اس��ت كه بايد احساس خانوادگي را بين محصوالت اين 

برند،  جهت آگاهي بيشتر  مصرف كنندگان، ايجاد كرد.
  آينده طراحي کیا را چگونه مي بینید؟

اس��تراتژي طراحي كه ما درحال توس��عه آن هس��تيم همانند 
اس��تراتژي برند است و مانند يك خط منحني، در حال صعود . 
اين روندي جاري است كه همواره پيش خواهد رفت و نتيجه را 
با گذر زمان خواهيد ديد. محصوالت ما بسيار باب ميل مشتري 
و جذاب اس��ت. به همين دليل قيمت مناسب تنها دليل خريد 
آنه��ا نخواهد بود؛ بلكه طراحي نيز بخش��ي از دليل خواهد بود. 
همچنين طراحي ما قلب مردم را لمس خواهد كرد و به همين 
دليل عالقه و اشتياق به خودروهاي ما ايجاد مي شود. اين جايي 
است كه بايد به سمت آن برويم و جايگاهي است كه بايد به آن 

دست يابيم .
  علت ظاهر اروپايي براي خودروهاي کیا چیست؟

فرام��وش نكنيد ك��ه من يك آلماني هس��تم و از اروپا آمده ام ، 
دس��ت خطم را كه نمي توانم فراموش كنم! پس مطمئناً ظاهر 

اروپايي نيز در خودروهاي ما ديده خواهد شد .
 کره را چگونه يافتید؟

ه��ر ب��ار ك��ه اينجا مي آي��م بيش��تر و بيش��تر در م��ورد كره 
مي آموزم ، براي من خيلي جالب است كه چقدر كره اي ها آماده 
تغيير هستند وبسيار مهمان نواز وعالقه مند به برگزاري جشن. 
حتي زماني كه من اجرا دارم آنها دورهم جمع ش��ده و جش��ن 
مي گيرند.اين بس��يار جذاب است و فكر مي كنم اين روحيه در 

راستاي كار تيمي بسيار مفيد باشد .
  در آين�ده نزديك منتظر چه طرح جديدي از ش�ما 

باشیم؟
م��ن هي��چ رازي را به ش��ما نخواهم گفت . م��ن فكر مي كنم 
ش��ما انتظار خودروهاي جذاب و خوب كيا را داش��ته باش��يد.

تمام س��عي ام را مي كنم كه خودروهاي كيا را بس��يار دلخواه و 
احساس برانگيز بسازم.خودروهايي بسيار هيجان انگيز و توانا.

 صحبت آخر شما  با مصرف کنندگان خودروهای  کیا.
من خودم سورنتو دارم و بسيار به آن افتخار مي كنم ، واقعاً فكر 
مي كنم كه كيا در آينده نزديك، برند هيجان انگيزي خواهد بود.

 2011 م�دل  اس��پورتیج  خ�ودروی 
ش�رک�ت کیاموتورز، توان�س�ت به دلیل 
مث�ب���ت  ب���ازخ����ورده����ای 
مش����ت�ريان���ش،  ف����راوان  و 
 Auto Pacifics Vehicle ج����اي�زه 

Satisfaction  را از آن خود کند. 
اين خودرو، به دلیل رضايت مش�تريان و 
 SUV ارزش ب�اال در بین تمام خودروهای
کوچك ، بهترين عنوان را از آن خود کرد.

همچنین ،کیا اپتیم�ای مدل 2011 ، موفق 
به کس�ب رتب�ه دوم در بی�ن خودروهای 

سواری کالس متوسط شد. 
 ب�ه طور کلی، برند کیا توانس�ت نس�بت 
ب�ه س�ال گذش�ته، 12 امتیاز ب�ر مجموع 
امتی�ازات خود بیفزايد. مايکل اس�پراگ، 

معاون بازارياب�ی و ارتباط�ات کیاموتورز 
آمري�کا می گوي�د: »اي�ن جايزه ن�ه فقط 
رضايت مش�تريان را برای انتخاب بهترين 
خ�ودرو در نظ�ر می گیرد، بلک�ه با توجه 
ب�ه ارزش ي�ك خ�ودرو و تناس�ب آن با 
مش�خصات و گارانتی آن، ب�ه رتبه بندی 

خودروسازان می پردازد.«
مرک�ز  ي�ك   AutoPacific موسس�ه 
تحقیق�ات و نظرس�نجی اس�ت ک�ه برای 
رتبه بن�دی خودروه�ا، از 68 ه�زار نف�ر 
نظرس�نجی انجام داده که اس�پورتیج در 
48 بخش مختلف، رتبه ه�ای بااليی را به 

خود اختصاص داد.
م��ی اف�زايد:»اس�پورتیج  اس��پراگ   
جديد توانس�ت بعد از نخستین حضورش 
در نمايش�گاه های ف�روش خ�ودرو، نظ�ر 
بسیاری از مشتريان را به خود جلب کند. 
به خصوص اين که اي�ن خودرو با طراحی 
زيبا، مصرف س�وخت پايین، فناوری های 
نوين و تجهیزات بسیار، توانسته نیازهای 

مشتريان را برآورده سازد.«
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داراي  امروزي  مدرن  خودروهاي 
بسياري  ايمني  سيستم هاي 
در  را  نكته  اين  بايد  اما  هستند 
نظر داشت كه حتي با وجود اين 
رعايت  صورت  در   ، سيستم ها 
نكردن  قوانين ترافيكي ، احتمال 
وجود  شديد  تصادفات  بروز 
دارد ، پس اولين و مهم ترين نكته 
 ، حوادث  بروز  از  جلوگيري  در 
است  ترافيكي  قوانين  به  احترام 
اتوماتيك  تشخيص  سيستم  كه 
بزرگي  كمك  ترافيكي  عالئم 
اين  می آيد.  شمار  به  راه  اين  در 
تشخيص  با  مي تواند  سيستم 
عالئم ترافيكي، يادآوری مواردی 
جلوگيري   مجاز،  سرعت  مانند 
خيابان  به  غيرمجاز  ورود  از 
يك طرفه ، جلوگيري از سبقت در 
محل سبقت ممنوع و ... را انجام 

دهد

در دني��اي ام��روزي ب��ا توج��ه ب��ه افزايش 
چشمگير خودروسازان و پيشرفت تكنولوژي 
مورد اس��تفاده در خودروه��ا، تمايل افراد به 
استفاده از اين وسيله نقليه،بيشتر شده است. 
در اين بي��ن نكاتي كه براي ه��ر جامعه اي 
بسيار مهم تلقي مي شود، وجود نظم ترافيكي 
و رعايت حقوق ديگر رانندگان و عابران پياده 
است كه اهميت باالي اين موضوع منجر به 
ايجاد قوانين ترافيكي شده است. برخي از اين 
قوانين كه با توجه به شرايط پيرامون ، داراي 
اهميت بااليي هستند جهت اطالع رانندگان، 
در كن��ار جاده ه��ا در معرض دي��د آنها قرار 
مي گيرد؛ علت اين امر اين است كه هر گونه 
بي توجهي و تخطي از آنها مي تواند منجر به 

حوادث ناگوار شود.
خودروهاي مدرن امروزي داراي سيستم هاي 
ايمني بسياري هستند اما بايد اين نكته را در 
نظر داش��ت كه حتي با وجود اين سيستم ها  
در ص��ورت رعايت نكردن  قوانين ترافيكي ، 
احتمال بروز تصادفات شديد وجود دارد. پس 
اولين و مهم ترين نكته در جلوگيري از بروز 
حوادث ، احترام به قوانين ترافيكي است كه 
سيستم تشخيص اتوماتيك عالئم ترافيكي 

كمك بزرگي در اين راه به شمار می آيد.
اي��ن سيس��تم مي تواند با تش��خيص عالئم 
ترافيكي، ي��ادآوري مواردی مانند س��رعت 
مجاز ، جلوگيري از ورود غيرمجاز به خيابان 
يك طرف��ه ، جلوگيري از س��بقت در محل 
سبقت ممنوع و ... را انجام دهد. در برخي از 
خودروها اين سيستم فقط در هنگام تخلف 
به راننده هش��دار داده و او را آگاه مي كند اما 
در برخي ديگر كه داراي سيس��تم رانندگي 
خودكار هستند در كنار سيستم كروز كنترل 

متغير و سيستم هاي مرتبط ، يك مجموعه 
بازدارن��ده را ايجاد مي كن��د.  به طور كلي 
روش كار اين سيس��تم مبتني بر تصاوير 
دريافتي از دوربين نصب ش��ده در پش��ت 
آينه ديد عقب است . دامنه  پوشش دوربين 
با توجه به شرايط جوي و نور محيط حدوداً 
تا 100 متر از جلو ی خودرو است . تصاوير 
دريافت شده از دوربين بايد مراحلي را طي 
كنند تا به طور كامل شناسايي شده و مورد 
اس��تفاده قرار گيرند . در ادامه ، با مراحل 
تش��خيص و طبقه بن��دي عالئم ترافيكي 

آشنا مي شويد.
  1- تشخيص عالئم ترافيكي 

اولي��ن گام در عملك��رد اي��ن سيس��تم ، 
تش��خيص عالئم ترافيكي اس��ت. تصاوير 
دريافت شده توسط دوربين ، مرتباً جهت 
يافتن اين عالئم بررس��ي مي شوند و كليد 
آنها در ابتدا رنگ عالئم اس��ت، چرا كه در 
توليد اين عالئم از رنگ هايي استفاده شده 
كه در س��اعات مختلف روز ، شرايط جوي 
مختلف يا نور محيط به خوبي ديده ش��ده 
و البته هر عالمتي  با توجه به مفهوم آن ، 

رنگی خاص دارد .
2- طبقه بندي عالئم ترافيكي 

با تش��خيص رنگ عالئ��م ، مرحله بعدي 
جهت طبقه بندي و آشكارسازي آنها آغاز 
مي شود. در اين مرحله شكل هندسي عالئم 
و محتويات مندرج در آنها آشكار خواهند 
شد. به طور كلي عالئم ترافيكي به صورت 
دايره، مثلث ، مربع يا مستطيل هستند كه 
اين سيس��تم جهت تش��خيص هر يك از 
اين اشكال روشي خاص را دنبال مي كند. 
در ابتدا هر تابلوي يافت ش��ده داخل يك 
قال��ب قرار مي گيرد. در صورتي كه تابلوي 
يافت ش��ده دايره باش��د ، نقط��ه مركزي 
و خ��ط محيط��ي آن مبنا ب��وده و داراي 

اهميتاس��ت )تصوي�ر 1(. در صورتي كه 
در تشخيص تابلوهاي مربع ، مستطيل يا 
مثلث ،گوشه هاي تصاوير حائز اهميت است. 
همانطوركه در )تصوير2(ديده مي ش��ود، 
جهت تشخيص تابلوهاي چندضلعي، يك 
قالب چه��ار ضلعي با 6 نقطه مبنا در نظر 
گرفته مي شود. در صورتي كه در تصويري 
4 گوشه tl , tr , bl , br يافت شوند تابلو 
به ش��كل مربع يا مس��تطيل خواهد بود. 
گوش��ه ه��اي tc, bl , br بيانگ��ر تابلوي 
 bc , tl , مثلثي رو ب��ه باال و گوش��ه هاي
tr بيانگر مثلث رو به پايين هس��تند. الزم 
به ذكر اس��ت كه جهت تابلوهاي هش��ت 
ضلعي باي��د از الگوريت��م دقيق تري براي 
تشخيص گوشه ها استفاده كرد)تصوير3( 
. پس از تش��خيص رنگ و شكل هندسي 
عالئم ، مندرجات داخل آنها با نمونه هاي 
داخل حافظه دس��تگاه، مقايسه شده و در 
نهايت با تشخيص تابلو ، راننده از وضعيت 
موجود آگاه ش��ده يا اينكه اقدام بازدارنده  

مناسب انجام خواهد شد. 
منابع :   

 1-  .P. Viola and M. J. Jones
 Robust real-time object
detection
 2-M. M. Zadeh and C. Y. Suen.
Localization
 and recognition of traffic signs
 for automated vehicle  control
systems
 3-J. Torresen, J. W. Bakke,
  and L. Sekania. Efficient
 recognition of speed
limit signs

سيستم  تشخيص 
اتوماتيك عالئم 
ترافيكي 
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زمان برگزاري:
 10 ارديبهشت90   لغايت  15 ارديبهشت 90  

مكان برگزاري:
  عامليت 232  )پور رستگار( 

اط��الع رس��اني از طريق 2 نوبت ارس��ال پي��ام كوتاه  
به مش��تريان اس��تان گي��الن و اس��تان هاي همجوار 
انجام گرف��ت. نوبت دهي به مش��تريان توس��ط دفتر 

مرك��زي با در نظ��ر گرفتن ميزان ظرفي��ت تعميرگاه 
عامليت 232 ، جهت جلوگيري از اتالف وقت مشتريان 
و هرچه بهتر برگزار ش��دن اين طرح، صورت پذيرفت . 
كارشناس فني ش��ركت اطلس خودرو نيز در عامليت 
منتخ��ب،  در كنار كارشناس��ان عامليت و مش��تريان 
حضور داش��ت. ايش��ان ب��ه ارائه آموزش ه��اي الزم به 
كارشناس��ان عامليت و همچنين بازدي��د خودروهاي 
مراجعه كننده و بررس��ي مشكالت مطرح شده توسط 
مشتريان پرداختند. اين بازديد كه به مدت  6 روز انجام 

شد ، با استقبال بي سابقه مشتريان عزيز در شهر رشت 
و ديگر شهرهاي استان گيالن  مواجه شد.

دارن�دگان  ب�ه  ش�ده  ارائ�ه  خدم�ات   
خودروهای كياموتورز:

-   بازديد فني خودروها  به صورت رايگان
-  چك با دستگاه عيب ياب به صورت رايگان

-  كارواش خودرو به صورت رايگان
-  ارائه هدايا به مشتريان

 بازديد تخصصي خودروهاي كيا در شهر رشت  
گرد آوري : مريم رحيميان - كارشناس خدمات ويژه

تعميرات خودرو كارواش خودرو آموزش به پرسنل عامليت توسط كارشناس اطلس

نظرسنجی از مشتريانعيب يابي خودرو
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 گردآوري و ترجمه    :      فریبا صفری پور- کارشناس فروش

KIA Vision :منبع

كيا اپتيماي 2011 به تازگی توانسته » باالترين امتياز ممكن« 
يعنی  5 ستاره ايمني تصادفات را در رده هاي مختلف تست هاي 
تص��ادف موسس��ه NHTSA وزارت حم��ل و نق��ل  آمريكا 
 IIHS درياف��ت كند. اين خودرو كه پيش تر نيز،  از موسس��ه
)موسسه بيمه ايمني بزرگراه های آمريكا (  عنوان Top Safety Pick را 
به خود اختصاص داده بود ،  استثنائي ترين امكانات و تجهيزات 
استاندارد ايمني را به مصرف كنندگان ارائه مي دهد.  ب�ه  گفته 
»Byung Mo Ahn« رئيس هيات مديره كياموتورز آمريكا 
و مدير كارخانه كياموتورز در جورجياي آمريكا، اپتيماي 2011 
تعداد زيادي از فناوری هاي ايمني كيا را  با  هم پيوند داده است. 
اپتيمای جديد، با چهره اي متفاوت، كارايي و راحتي ،كيفيت باال 
و آرام��ش خاطر را براي مصرف كنندگان فراهم مي كند.  وی 
می افزايد : » به عنوان اولين خودروي ساخت كره كه 5ستاره 
ايمني تصادفات را با توجه به آزمون هاي  جديد و دقيق سازمان 
NHTSA  به دس��ت آورده اس��ت،  اپتيما ركورد جديدي در 
اي��ن  بخش ايجاد كرده اس��ت  و  اين مس��اله  تاكيد كيا ، بر 
ارائه  باالترين س��طوح كيفيت و ايمني براي مصرف كنندگان 
را نش��ان می دهد.« به طور كلي تاكنون 24 خودروي سواری، 
20 خودروی شاسی بلند ، 2 ون و 9 وانت مدل 2011، توسط 
قوانين جديد اين سازمان ، ارزيابي شده اند . در سيستم جديد، 
تست های تصادف س��خت تری  روی خودروها انجام می گيرد 
و برای اولين بار نيز يک امتياز كلي ايمني به هر وسيله نقليه 
اختصاص داده می شود.  همچنين در  برنامه جديد تست ها،  
اطالعاتي در رابطه با تكنيک هاي پيشرفته جلوگيري از تصادفات، 

از قبيل سيستم هشدار خروج از مسير)رانندگي بين خطوط( و 
برخورد با موانع جلو ، دراختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. 
اپتيماي 2011 با تجهيزات ايمني  استاندارد پيشرفته ای از قبيل  
6 ايربگ ) سرنشينان جلو، جانبي و پرده اي (، پشت سري ها 
ب��ا قابليت عكس العمل در برابر ضرب��ه در صندلي هاي جلو، 
ضرب��ه گير روي درها، كمربندهاي ايمني سرنش��ينان جلو با 
قابليت تنظيم ارتفاع و حالت پيش كشنده  ، كمربندهاي ايمني 
سه مرحله اي براي تمام صندلي ها، نگهدارنده و محافظ كودك 
)قفل كودك(، نمايش��گر فشار باد تاير، سيستم ترمز ضد قفل 
چهار چرخ، سيستم كنترل پايداري الكترونيک، سيستم كنترل 
لغزش، سيستم ترمز كمكي ، سيستم كمكی عبور از تپه و ...  
مجهز ش��ده است.   اپتيما در سه تيپ SX, EX, LX موجود 
است. اين خودرو از تجهيزات و امكانات تزئيني بيشماری مانند 
سيستم صوتي كامل)AM,FM,CD,MP3( به همراه راديو 
ماهواره اي و سه ماه  سرويس رايگان ، ورودي AUX , USB و 
تكنولوژي استاندارد بلوتوث بي سيم با قابليت كنترل فعال سازي 
 پخش صدا روي فرمان، ساگاز با تمام تلفن هاي همراه، را ارائه 

مي دهد. 
يادداشت ويراستار:

 مش��خصات و تجهيزات اس��تاندارد معرفی شده، مربوط به 
مدل های عرضه شده در آمريكا هستند و ممكن است نسبت 

به مناطق ديگر تغيير داشته باشند.

ايمني   تجهیزات  با   2011 اپتیماي 
استاندارد پیشرفته ای از قبیل  6 ايربگ 
) سرنشینان جلو، جانبي و پرده اي (، 
پشت سري ها با قابلیت عكس العمل در 
برابر ضربه در صندلي هاي جلو،      ضربه گیر 
ايمني  كمربندهاي  درها،  روي 
سرنشینان جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع 
كمربندهاي  پیش كشنده ،  حالت  و 
تمام  براي  مرحله اي  سه  ايمني 
صندلي ها، نگهدارنده و محافظ كودك 
)قفل كودك(، نمايشگر فشار باد تاير، 
چرخ،  چهار  قفل  ضد  ترمز  سیستم 
الكترونیك،  پايداري  كنترل  سیستم 
ترمز  لغزش، سیستم  كنترل  سیستم 
كمكي ، سیستم كمكی عبور از تپه و ...  

مجهز شده است

كيا اپتيماي جديد 
موفق به دريافت 
5 ســتاره ايمني 
تصادفـات شـد 
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جدول كلمات متقاطع

  افقي:
1- سیستم ثابت كننده سرعت - اتومبیلی كه صندوق با شیشه عقب یكپارچه 

باشد و روی آن چراغ های Stop قرار گرفته باشد
2- واحد پول ژاپن - دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبیل است- 

حرف دوم انگلیسی
3- قدم یك پا - محل پختن نان - هنوز بیگانه - همه

جای��زه  توانس��ت  خ��ودرو  ای��ن   - ؟  كجاس��ت   - جالی��زي  تنب��ل   -4
Auto Pacifics Vehicle Satisfaction   را  نصیب خود كند
5- ایزد نا تمام - شهر صنعتي آلمان - مذهب - عالمت مفعولي
6- موسیقی بدون كالم  اثری از  ترا گیتارا - یكجور و یكسان

7- منقار كوتاه - باالي فرنگي - پایان چیزي – تكرار یك حرف
8- قربانی كه به مكه فرستند - گاز گندزدا

9- بي سواد قدیمي - به آن شناخته مي شویم
10- سخنوران - پرتوافشاني

11- گیاه رنگرزي - فریب و حقه - سالح زنبور!
12- بازگشت صدا - خیال و گمان كردن - پهلوان - كلمه پرسشي

13- جاده عبور حیوانات - پارسنگ ترازو - چربی
14- حرف دهن كجي - زیباس��ازی ظاهر بیرونی اتومبیل را گویند- نوعي رنگ 

ماشین
15- یكی از قطعات سیستم برقی كه جریان برق ولتاژ باال را به صورت تنظیم 

شده بین شمع ها توزیع مي كند - وسیله ای كه قدرت موتور را اندازه می گیرد

   عمودي:
1- بهترین س��دان خانوادگي سال 2010 كه توس��ط مجله Wheels  انتخاب 

شد- پست و فرومایه
2- رود فرانسه - از اجزای ترمز خودرو - ضمیر جمع - ویتامین انعقاد خون

3- شكل هندسي - نوعی مدل فرمان خودرو
4- پاك از گناه - قوم كهن ایرانی - رایحه – یكي از خودروهاي كیا
5- زیاد نیست - داشبورد این خودرو حدود 10 لیتر گنجایش دارد

6- دورترین س��یاره منظومه شمس��ی- از گروه هاي خوني - از آن طرف از 
سازهای ضربی است

7- قطار - تیمي در لیگ اسپانیا
8- بي آبرو و بدنام - تشكر فرانسوي

9- تنیسور مشهور ایتالیایی - نوعي آچار
10- عدد ارشمیدس- علم شیمي

11- یكي از اجراي سیستم گرمایش غربیلك فرمان-  دهان عرب
12- دم بریده - كوچك - قوم - نوعی روانداز 

13- چه چیزي؟ - شكننده - از آالت موسیقي
14- مای��ك تورپي، این خودروي كیاموتورز را با الهام از گرازهاي وحش��ي 

طراحي كرده است - واحد پول ایتالیا بود - پرستیدني مشركان
15- آموزشگاه عالي فرنگي - وسیله ای است كه می تواند بدون آنكه وزن 
موت��ور را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد، قدرت موتور را بس��یار باال 

ببرد
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آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبریز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 تبریز- ابتداي جاده زنجان )تهران( – مابین فلكه استاد شهریار و3339887)0411( 1-3339890)0411( 523تبریزآذربایجان شرقیجاوید جواد خاني2
 خروجي دانشگاه آزاد اسالمي - کد پستي 5157978444

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست3
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 4
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  5
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - 22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان6
کد پستي 1959916494

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران7
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی8
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی كندوانی9
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران – خیابان دماوند – مابین وحیدیه و سبالن – روبروی77820717 )021(77837300 )021(106تهرانتهرانمجتبی یكه فالح10
 ایستگاه ارباب مهدی – پالك844 کد پستي 1733696743 

 تهران - میدان شهداء - خیابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسیدرضا ریحانی11
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر12
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس13
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني14
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد15
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی16
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خیاط زاده18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز- سه راه خرمشهر- به سمت جاده خرمشهر -  3799413 )0611( 3799414 )0611(612اهوازخوزستانعلي اکبر کمیلي19
روبروي کالنتري 19 - کد پستي 6136935157

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 20
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی21
کد پستي 3416763317

 قم - ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از پل دستغیب - انتهای كوچه - 2-6643440 )0251(2-6643440 )0251(331قمقماسماعیل آخوندی خضرآباد22
پالك 121 - كد پستي 3718785461

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید آرمضانی23
 کد پستي 3713955446

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئیل-خیابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي24
باالترازمدرسه شیرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار25
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی26
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 27
کد پستي 4731659439

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري28
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر29
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد30
 كد پستي 8916713395

 فهرست عاملیتهای مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1390/04/01
(AKC-FR094/V00)
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پیک اطلس   شماره دوازدهم، تیر 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com
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دفتر مرکزی

نمایشگاه مرکزی

تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بعد از تقاطع کمربندی آزادگان خیابان شانزدهم، نبش سه راهی دوم

تهران، خیابان ولیعصر)عج(، نرسیده به پل مدرس، نبش بن بست فرید

www.atlaskhodro.com
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