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 مقدمه -1-1

  يكي از مهمترين مراحل انجام کار  پردازش دقیاق و باا زماان عملكارد     ك سیستم نظارتي هوشمند حمل و نقلدر ي

خیص و تصمیم گیری است. کاه ايان فرآيناد ارتبااط مساتقیمي باا حجام و        قابل قبول داده ها و تصاوير ورودی  جهت تش

 کیفیت ار عات ورودی دارد.

يكي از پارامترهای مهم )مخصوصا در سیستم نظارتي هوشمند بار پاياه ی بیناايي ماشاین( حجام تصااويری ورودی       

به نوبه خاود باعاا ايجااد تااخیر در     خواهد بود. باال بودن حجم تصاوير ورودی موجب باالرفتن زمان پردازش مي شود  که 

تشخیص و بدنبال آن تصمیم گیری سیستم خواهد شد  که اين موضوع در ابتدا سبب تاخیر در ار ع رسااني و هشادار )در   

جاني و مالي مي شود. از ررفاي    )تصاد (عا ايجاد خسارت های جبران ناپذيرزمان تخلف( به راننده مي شود و در ادامه با

کیفیت تصاوير ورودی سبب از دست رفتن ار عات مهم و مورد نیاز جهت تشخیص تخلفات رانندگي مي شود  پايین بودن 

باین   زيرا لبه هاای تصاوير از  را برای سیستم بدنبال خواهد داشت  که اين به نوبه خود باعا عدم توانايي تشخیص تخلفات 

در اين مورد هم توانايي تشخیص خاود را از دسات خواهاد    مي روند و بافت ورنگ نیز در هم ادغام خواهند شد  که سیستم 

داد. بنابراين همانطور که م حظه مي شود  حجم تصاوير وداده های ورودی در سیستم نظارتي حمل و نقل از اهمیت وياژه  

 ای در تشخیص تخلفات دارد.

 بیان مسئله -1-2

بات يا باال بردن قوه تشاخیص سیساتم   در تشخیص تخلفات رانندگي  جلوگیری از باال رفتن بیش از حد حجم محاس

هوشمند تشخیص تخلفات رانندگي  حجم داده ها و تصاوير ورودی از اهمیت زيادی برخاوردار اسات. اماا در عمال  حجام      

 باالی داده ها وتصاوير  عدم کاهش حجم متناسب با تخلف مورد نظر و عدم تطابق روشها و مدل های بكاربرده شاده جهات  

ورودی با توجه به نوع شرايط تشخیص تخلف منجار باه بااال رفاتن حجام پاردازش و ناا کارآمادی          کاهش حجم داده های

 سیستم مي شود و يا کاهش نا متناسب حجم داده ها سبب عدم تشخیص تخلف صحیح مي شود.
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ای با توجه به اثر متقابل کاهش حجم داده های ورودی  و اخت الت و حجم پردازشي داده های ورودی  حجم داده ها 

ورودی يكي از مهم ترين عوامل تشخیص به موقع و سريع سیستم نظارتي تشخیص تخلفات هوشمند راننادگي ماي باشاد.    

خلفات راننادگي تااثیر   ع وه براين  سیستم ثبت تخلف رانندگي  نوع و سرعت پردازشگر استفاده شده بر عملكرد تشخیص ت

ر ورودی( انواع ويژگي های تصوير ورودی بايستي مورد بررسي قارار  . در رول پردازش داده های ورودی )تصاويبسزايي دارد

های مورد نظر و ويژگي های اجزای تخلف  نوع اشیای نشان دهنده تخلف  و ايجاد هشدار و  بگیرند  بنابراين تشخیص مكان

ين حاال  محادوديت   پیام متناسب با آن تخلف  از يك سیستم نظارتي هوشمند تشخیص تخلف رانندگي انتظار مي رود. با ا

 های فیزيكي اعمال شده در سیستم بايد توسط الگوريتم سیستم تشخیص تخلف هوشمند ارضاء شوند.

های جااني و ماالي خیلاي زيااد و      تشخیص تخلفات رانندگي در جاده ها و بزرگراه ها  به لحاظ جلوگیری از خسارت

از اهمیت ويژه ای برخوردار است. در خیلاي از ماوارد  عادم    افزايش ايمني سیستم حمل و نقل ايمني جاده ها و بزرگراه ها 

کنترل صحیح و به موقع تخلفات رانندگي باعا مي شود که مشك ت جدی در سیستم حمل و نقل ايجاد شاود. همچناین    

م برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار بايد سیستم نظارتي قبل از هر اقدامي سابب هوشایاری باه موقاع رانناده شاود. عاد       

باال و يا با حجم نامتناسب و کم  عدم تناساب مادل    باه  استفاده از ورودی های باحجماستفاده از مدل تشخیص  تخلف اشت

که در تم تشاخیص تخلفاات راننادگي ماي باشاد     سا پردازشي تصاوير  برخي از مشك ت مهم واحد پردازش و تشخیص  سی

و سريع که سبب باال رفتن سرعت پردازش و سارعت تشاخیص    چنین شرايط واقع بینانه ای  اراهه يك روش تشخیص دقیق

غ  ؛ر  اردشیر؛س  قادری؛م  رستگار؛ب  رحمتي؛چناقلو) تخلفات شده و دقت بااليي هم داشته باشد  بسیار حاهز اهمیت است

 .(1387  م  و همكاران؛کرمي م يي

های ک سایك مانناد اساتفاده از لیازر و      روش هايي  که تاکنون برای تشخیص تخلفات رانندگي اراهه شده اند  روش

موبايل و لوازم اضافي جانبي زياد همراه با نرم افزار جانبي و غیره و روش های هوشمند مانند عصبي مي باشند و بیشاتر بار   

روی يك تخلف تمرکز داشته اند  يا بیشتر بر روی نوع  تشخیص متمرکز بوده اند. همانطور که مي دانایم حجام داده هاای    

دی سبب افزايش پردازش و باالرفتن زمان محاسبات مي شود و برای تشخیص برخي از تخلفات حادثه ساز کاه نیااز باه    ورو

تشخیص سريع و ايجاد آگاهي الزم برای راننده مي باشد  بسیار ناکارآمد مي باشد. کاهش حجم داده های ورودی با تكنیك 

يك روش بسیار کارآمد مي باشاد. همچناین دارای امكاان انتخااب     مولفه های اساسي خطي)تصاوير( در کاهش بعد تصاوير 

 ابعاد به میزان مورد نیاز جهت تشخیص تخلف متناسب را دارد. با اين حال  عدم انتخاب ابعاد مورد نیاز پس از کااهش بعاد  
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 )با تكنیك مولفه اساسي( سبب از بین رفتن ويژگي های مورد نظر جهت تشخیص تخلف خواهد شد.  

دهه اخیر استفاده از هوش مصنوعي برای تشخیص ويژگي ها در بینايي ماشین مورد توجه قرار گرفته اسات.  در چند 

را دارناد. از ايان ويژگاي در     شبكه های عصبي توانايي ذاتي برای يادگیری و تخمین يك ويژگي و ک س بندی با دقت بااال 

نوع ويژگي های پیچیده در تصاوير ماورد اساتفاده قارار    بینايي ماشین و پردازش تصوير به منظور تشخیص و ک س بندی ا

مي گیرد. با اين حال  روند آموزش اجتناب ناپذير آن  عملكرد گذرای آن را در مواجهه با اغتشاشات کاهش مي دهاد. بارای   

و ها  همانند سیستم نظارتي هوشمند تشخیص تخلفاات راننادگي کاه در معاری ناايقیني هاا قارار دارد         برخي از سیستم

 .(2116 )نابو  ار عات ورودی همیشه با کیفیت يكسان نیستند باعا تنزل عملكرد مي شود

به منظور غلبه بر نقاط ضعف و استفاده از مزايای کنترل کننده هوشمند و معمولي ما از روش ماشین بردار پشاتیبان  

هاای   هاا  پیكسال   دی نظاارت شاده پیكسال   بن اولین مسئله در ک سهنیز همزمان و به صورت جداگانه استفاده کرده ايم. 

های پر هزينه فراهم شود. امروزه  و روش حقیقيهای  آوری داده تواند با جمع باشد که فقاط مي خالص دارای برچسب مي

و  )ژاناگ  شااود  ای بزرگ ياد ماي  های اولیه در مقیاس های فعال باه عناوان الگوهای مشهور جهت کاهش داده از آموزش

هاای   هاای تصاادفي  آموزشاگر تواناايي انتخااب نموناه       در ايانجاا باه جاای آموزش با استفاده از نمونه(. 2111  همكاران

شود و خروجي اين مرحله بعنوان ورودی مراحال بعاد اساتفاده     آموزشي خود را دارد. ايان ماسئله بصورت تكرای انجام مي

توان به تكنیك خطای بدست آمده  نموناه   ای مثال ميشود. در عمل چندين روش برای آموزش فعال وجود دارد که بر مي

باا اساتفاده از ياك دساته      SVM ريکاه ياك ک سایفا    از آنجايي. بارداری عادم قطعیت و کاهش فضای ويژگي اشاره نمود

هاا بارای    SVM تواند در مراحل آموزش به روز گاردد بناابراين   کوچك از بردارهای پشتیبان مشخص شاده و به آساني مي

هااای   فعاال برچساب گاذاری بااا تكاارار داده      SVM های آموزش فعال مناسب هستند. يكي از کارآمدترين روش آموزش

اين روش نسابت باه انتخااب تصاادفي نقااط      (. 2112هو و همكاران  )باشد کننده مي هاای جدا نزدياك باه فاوق صافحه

 بیااان مااي   SVM بندی پیكسلي بر اسااس الگااوريتم   در اين پژوهش يك روش ک سه.  دهد سرعت بیشتری به کار مي

 .شود متعار  با استفاده از يك دسته کوچك از نمونه های دارای برچسب رراحي مي SVM شاود. در ابتادا ياك

)ديناگ و   های بردار پشتیبان يك ک س عمومي آموزشي  الهام گرفته از تئاوری آماوزش آماار ماي باشااند      ماشین

کنااد.   ها را محاسابه ماي سطح جدا کننده ک س SVM فری يكسری داده آموزشي الگوريتم آموزشبا (. 2111همكاران  

شااوند. بنااابراين اياان الگااوريتم بااا       ايان سطح  فوق صفحه بهینه و نقاط نزديك به آن بردارهای پشاتیبان نامیاده ماي   
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د. بارای مسااهل باا تعاداد بیشاتر از دو کا س       استفاده از فوق صفحه بهینه بدست آمده فضا را به دو ک س تقسیم مي کن

  .ها به صورت دو ک سه انجام شود در چند مرحله و بصورت يك ک س با ساير ک س تواند الگوريتم مي

 

 بانیپشت بردار نیماش یکل کیشمات: 1-1 شکل 

SVM ی با دقت زياد را دارا مي باشد و خطای کمتری در تشاخیص دارد  انتخااب   با توجه به اينكه قابلیت ک س بند

تری بعنوان روش تشخیص ويژگي و تخلف برای سیستم نظارتي هوشمند تشخیص تخلفات رانندگي بنظر مي رسد.  مناسب

 برقرار است.ولي همانطور که در قسمت شبكه های عصبي توضیح داده شد مشك ت مربوط به  آموزش برای اين مورد نیز 

ترکیبي از تكنیك مولفه های اساسي خطي برای کاهش بعد تصااوير ورودی باا شابكه    در اين پژوهش هد  استفاده 

ابعااد   های عصبي و )بطور جداگانه( ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص تخلفات رانندگي است. به روريكه انتخاب تعاداد 

اب شده اند. استفاده از کاهش ابعاد تصاوير ورودی به منظور کاهش حجام  تصاوير ورودی متناسب با تخلفات مورد نظر انتخ

محاسباتي و باال رفتن سرعت پردازش صورت پذيرفته است. همانطور که پیش تر ذکر شد  کاهش انتخاب بعد تصاوير سبب 

رحلاه نخسات  ابعااد    بین رفتن ويژگي های مورد نیاز جهت تشخیص تخلف را مي شود. با انتخاب بر اساس آزمايش در م از

مختلف  به بهینه ترين تعداد بعد مي رسیم  که باالترين نرخ تشخیص را با درنظر گرفتن کمتارين تعاداد ابعااد سابب ماي      

 شود.  

 )تخلف( در شرايط واقعي راننادگي  ی تصاوير در شرايط مختلف رانندگي, اعم از شرايط ايمن و غیر ايمن ابتدا با تهیه

راننده(  برای افراد مختلف در رده های سني متفاوت و آناتومي مختلاف ديتاا سات جهات آماوزش       )از لحاظ نور و موقعیت

تصاوير باه فارم اساتاندارد جهات پاردازش       یرات بر روی  تصاوير خام ذکر شدهماشین فراهم مي شود. در ادامه با ايجاد تغی
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تشخیص تخلف با کاارآيي باااليي صاورت ماي     سريع و مناسب تبديل مي شوند. با تكنیك های ذکر شده فرآيند پردازش و 

 پذيرد.

 پیشینه تحقیق -1-3

 استفاده از تلفن همراه  -1-3-1

Veeraraghavan های راننده يك ماشین را با استفاده از الگوريتم تقسیم  الیتعو همكارانش تشخیص و ربقه بندی ف

اين کار منوط به بدسات آوردن ياك     که عملیات بر پايه ی حرکت نسبي صورت دادند جونز ( –بندی پوست راننده )ويوال 

  ن امر را بهبود بخشیدنداي  ر دادن دوربیني در يك سمت رانندههای موزايیكي دو بعدی و همچنین با قرا مجموعه از بخش

و همكاارانش  اساتفاده از    yangرويكارد   (.1388  پورحیادر؛م ) اما اين موضوع مانع از حضور مسافر در کنار راننده مي شاد 

  با استفاده از تجهیازات صاوتي   لوتوثي بهره مي برد صورت مي گرفتی هشدار با فرکانس باال که از يك شبكه بها سیگنال

بر روی خودرو به همراه يك نرم افزار که بر روی گوشي جهت مشخص شدن موقعیت اين تلفن همراه نصب مي شد صورت 

ه نیز وابسته به کارکرد درست نرم افازار گوشاي )اينكاه    لئکه اين مس آن بود( %61مي گرفت )البته هزينه اين موضوع دقت 

که رانناده هادفون ياا    در ضمن زماني هم کارآيي داشت   به راننده همخواني داشتند يا نه آيا برند نرم افزار و گوشي مربوط

 (.2114)پاسولي و همكاران   داشت (هندزفری داشت

Enrique سب دورنگفكیك پوست و آنالیز بر حو همكارانش بر روی ت  Ycrcb  وLux   و استفاده از شرايط مختصااتي

u وCr بود. ( مزيت آن استفاده از دوربین معموليwebcamبرای گرفتن عكس بود )   ديگر ررح  (. 2111)دينگ و همكاران

اده از اساتف  در آن تشخیص مستقل حواث پرتي راننده و پیوند آن با پیام باا  و همكارانش بود که watkinzپیشنهادی توسط 

تجهیز مربوره را شامل مي شد. که با استفاده از نرم افزار استفاده از تلفن همراه را ضبط مي کرد. و در زمان راننادگي ايان   

و  Berri(PR)سیساتم الگاوی شناساايي    (. 2111)واتكیتاز و همكااران     موضوع را به عنوان حواث پرتاي ذخیاره ماي کارد    

مراه هنگام رانندگي توسط راننده از قطعه بندی تصاوير و يك سیستم پایش بیناي   همكاران  برای کشف استفاده از تلفن ه

جاونز بارای    –در ايان تقسایم بنادی از الگاوريتم وياوال       هنگام استفاده راننده از تلفن همراه در هر فريم بهره ماي بردناد.  

و سپس آنارا قطعاه بنادی کردناد      شناسايي صورت راننده استفاده شده است. نمونه پوست مرکزی راننده را استخراج کرده

ثانیه ای برای نمونه گیری استفاده کردند  آشكارساازی تلفان هماراه موقاع      3برای عملكرد صحیح پیش بیني از بازه زماني
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اين زمان )اين فريم ها به صاورت منحصار باه فارد در زماان      % 95زماني صورت مي پذيرفت در آستانه  استفاده در اين بازه

تصوير در محیط واقعي و جدا سازی آنهاا در ياك باازه زمااني       5همراه دسته بندی مي شدند(  استفاده از  استفاده از تلفن

 جداگاناه بیشتر جزيیات را در يك بخاش   RP1سیستم  دست پیدا کرده است. %43/87به رور میانگین به دقت  RPسیستم 

کاار  (. 2114)بیاری و همكااران     ترش يافته استمطرح مي کند زيرا اين سیستم در يك سیستم ترکیبي برای اين کار گس

و همكارانش آشكارسازی استفاده از تلفن همراه به وسیله قطعاه بنادی تصاوير پوسات      Veeraragharanانجام شده توسط 

و تحرياك   "ناامن "و  "امان "شاامل ماوارد    راننده و دسته بندی تحريك آنها مي باشد )شاامل اساتفاده از تلفان هماراه (    

 پیكسال    پوست راننده مضطرب ماي شاود.  RGBدر فضای رنگي   Bayesianي باشد )با استفاده از دسته بندی ناشناخته م

هاا در   نسبت ايان وزن  گیرد. قرار مي  B>20:max{R,G,B}-min{R,G,B}>15و G>45و  R>95های يك فريم به صورت 

محاسبه مي شود. اين باازه   )در يك بازه زماني(ها  . که در فريمنگ پوست در هر پیكسل ارتباط دارديك تصوير با احتمال ر

ها از پیش برايشان زمان تعريف نشده است و بازه های زماني جديد زماني شروع مي شوند که قطعه های پوست تغییر رنگ 

برای ديتا های خوشه بندی شده ی غیرنظارتي استفاده مي شاود و   Bayesin ی از خود نشان بدهد. دسته بندی قابل توجه

دار( ورودی مي باشد. بنابراين  اين عملگر وابسته به بدست آوردن تصاوير بازنشاني شده  ناسب با تصاوير محرك )تحريكمت

داخل ماشین که از حضور مسافر کناار   مي باشد  و نیازمند جاگذاری دوربین در کنار راننده خواهد بود )متناسب با راننده (

و همكارانش  برای آشكارسازی تلفن همراه رانناده   Artanروش (. 2117و همكاران  )ويرارگاوان  راننده ممانعت خواهد کرد

هنگام رانندگي از يك دوربین با کارکرد اشعه مادون قرمز بیرون اتومبیل استفاده کردند )يك دوربین باسرعت عملكارد بااال   

( به فرم غیار نرماال نصاب بیارون     ROI2(  که اين دوربین روی شیشه جلو نصب مي شود و به صورت راننده زوم مي شود )

به وسیله دسته  "عدم استفاده راننده از تلفن همراه "و  "استفاده راننده از تلفن همراه"شیشه نصب مي شود و در دو شكل 

(  روش حاصاله دقتاي باا    ز جاده های به فرم نرمال و عماومي عكس ا 1511) بندی قبلي به ديتاست آموزش داده مي شود.

. باه صاورت پاردازش ارساال غیار      (2111)مقدم و همكااران    برای آشكارسازی تلفن همراه را دارا مي باشد %89نرخ باالی 

اين روش به بازآموزی رانناده و هشادار باه آن جهات      لحظه ای و بهترين تحلیل گر جهت آشكارسازی حرکات راننده است.

و همكارانش  که بر پايه  Seshadriروش  (.2114اران  )آرتان و همك صورت مي گیرد هرگونه بهره برداری )در همان زمان (

                                                        

1
 Real-time Processing 

2
 Region Of Interest 
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ی پردازش تصوير مي باشد چنین است که زمانیكه راننده ک ه بر سر دارد و محدوديت آشكار بودن کامال گاوش را دارد از   

د که در اين شرايط شیارهای حاصل از برجستگي گوش را در نظر مي گیرن (SDM1) روش نظارتي کاهشي استفاده مي کند

(RIO)    ناحیه ی گوش راننده( دسته بندی و مشخصات برجستگي ناحیاه گاوش(RIO    هاای   اساتخراج شاده و در آماوزش

پاردازش را صاورت     Real-Timeو اين روش مي تواند نزدياك باه پاردازش    قبلي برای سیستم يادگیری  استفاده مي شود.

 .(2115)سیشادری و همكاران  بدهد 

Rafeal A.Beeri  با ناحیه بندی تصاوير و استفاده از روش و همكارانشSVM      جهت گوشاه ياابي و افازايش دقات از

جونز استفاده -ها برای ناحیه بندی و آشكارسازی از دسته بندی ويوال الگوريتم ژنتیك بهره جستند )که در دل اين الگوريتم

 (.2114و همكاران  )يانگ  های موجك هار بهره مي برد لگوريتمکردند که اين موضوع در دل خود از ا

Rafeal A.Beeri ( روشي ترکیبي ارايه کردند کاه نسابت باه روش قبلاي خودشاان      2119) و همكارانش دو سال بعد

 Objectدقت را در تشخیص تخلف اندکي بهبود مي بخشید. اين الگوريتم مزيت تشخیص تحريك را به هماراه آشكارساازی   

گوسین اساتفاده شاده اسات و ايان موضاوع       MLPچند اليه  ANNه عصبي را همزمان دارا بود  در اين روش از روش شبك

 انناده هنگاام راننادگي شاده اسات     باعا افزايش اندکي دقت و سرعت در دستیابي به آشكارسازی  استفاده از تلفن همراه ر

 (.2119)بیری و همكاران  

 سیگار کشیدن هنگام رانندگی  -1-3-2

يكي ديگر از عوامل حواث پرتاي باه شامار ماي رود. در جادول زيار        سیگار کشیدن هم مانند استفاده از تلفن همراه

 شده است. آوردهبرخي از کارهای صورت گرفته در زمینه تشخیص تخلف استعمال سیگار هنگام رانندگي 

 

 

                                                        

1
 Supervised Descent Method 
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 یگار کشیدنی تشخیص س های اراهه شده در زمینه برخي از روش  خ صه: 1-1 جدول 

 دقت های مورد استفاده داده روش کار پارامترهای مورد استفاده مراجع

برآورد نسبت رنگیی روی   تعامل بین دست و دهان (2212همکاران، )وو و

ی عملییییاتی و  منطقیییه

اسییتفاده از مییدل  بقییه 

 بندی مارکوف

 دوربین

 

2/63% 

براساس آنالیز چهره و بیا   چهره (2212)زیدی، 

رنگ و حذف تقسیم بندی 

نییویز در سیسییتم رنگییی 

HSV 

 %78 دوربین

ی بییین  بررسیی محییدوده  دهان (2211)وو و همکاران، 

 محل سیگار و دهان

 %69 دوربین

براسییاس بییرآورد کیی س  دود (2213، همکاران)بروکو و

بنییدی لکییه هییای دود و  

استفاده از الگوریتم تفریق 

 پیش زمینه

 %9/72 دوربین

اسییتفاده از سنسییورهای  بوی دود (2212)بی نام، 

تنفسی برای تشییی  و  

 استنشاق دود

 %9/72 سنسور

دود و تعامل بین چهیره و   (2213)تسای و همکاران، 

 دست

بررسی تعامل بین چهره و 

دست و تشییی  دود بیا   

 Opticalاسیییتفاده از 

Flow 

 %22/77 دوربین

ارزیابی حلقه های تنفسی  حلقه های تنفسی (2212)علی، 

دود سییگار و   به دو دسته

 دم یا بازدم معمولی

 %8/79 دوربین
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 ساختار پایان نامه -1-2

بكاارگیری  چگاونگي  در فصل بعد ابتدا مدل سیساتم نظاارتي کنتارل هوشامند شارح داده شاده اسات. پاس از آن         

ح توضای  ITS های ار عات و کنترل  زنجیره ار عاتي الزم جهت اراهه خدمات بین سیستم حمال ونقال و کااربران    فناوری

. در فصل سوم روش پیشنهادی بر اسااس تشاخیص     همچنین ادبیات موضوع مورد بررسي قرار گرفته استشده است داده 

شرح داده شده است. سپس نحوه اعمال اين روش بر روی تصااوير ورودی   همراه با تكنیك های پیشنهادیتخلفات رانندگي 

آمده از تشخیص الگوهای تخلف بدون استفاده از تكنیك کااهش   خام توضیح داده شده و نتايج بدست آمده با نتايج بدست

 بعد مقايسه شده است. در نهايت نتیجه گیری و پیشنهاداتي برای ادامه کار آورده شده است.

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظري پژوهش

 

2-  
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 مقدمه -2-1

ز آن تكنیاك مولفاه اساساي    در اين فصل ابتدا مدل سیستم نظارتي کنترل هوشمند شارح داده خواهاد شاد. پاس ا    

(PCA به عنوان يك روش خطي در کاهش ابعاد تصوير که در کاهش بعد در زمینه تشخیص تخلفات رانندگي بسیار خوب )

عمل کرده است را توضیح خواهیم داد. سپس شبكه های عصبي معرفي شده و کااربرد آن در تخماین و اساتخراج ويژگاي      

توضیح خواهیم داد. پس از آن سیستم ماشین بردار پشتیبان باه راور کامال توضایح     ک س بندی با درصد خطای پايین را 

 داده شده و نحوه استفاده آن در تشخیص و ک س بندی تخلفات توضیح داده خواهد شد. 

 سیستم نظارتی کنترل هوشمند -2-2

هاای حمال و    كرد شبكههای ار عات ارتبارات و کنترل را برای بهبود عمل که تكنولوژی های حمل و نقلي سیستمبه 

ارتبارات و تجمیاع اساتوار     . ابزارهای حمل و نقل بر مبنای سه مشخصه ار عاتشود گفته مي ITS1مي گیرندنقلي به کار 

تاری باا شارايط موجاود      کند تا تصمیمات بهتر و متناسب های حمل و نقل و مسافران کمك مي مديران شبكه  هستند که به

هاا  بهباود کیفیات     جويي در وقات  حفاج جاان انساان     ها باعا صرفه ريق بهبود عملكرد سیستماز ر ITS بگیرند. ابزارهای

سیستمهای هوشامند حمال ونقال براسااس     ؛ شود های اقتصادی مي ها و افزايش کارايي فعالیت زيست انسان زندگي و محیط

باشاد. از ياك    ماي  هاايي  نین سیستمکنند که درواقع هسته اصلي وظايف و عملكرد چ مي های کنترل و ار عات کار وریافن

  : راهتشكیل شاده اسات کاه عبارتناد از    از سه جزء اصلي  ITS نشان داده شده است  1-2شكلهمانطور که در  ديدگاه کلي

 .(2111)ژانگ و همكاران   های ارتباري و زيرساخت ل نقلیه هوشمنديهوشمند  وسا

 

 

 

بنايي قرارمي گیرد و شامل انواع تجهیزات الزم نصاب   تأسیسات زير راه هوشمند  جاده يا بزرگراهي است که در بخش

                                                        

1 Intelligent Transportation System 

 خودرو هوشمند زير ساخت ارتباري راه هوشمند

 ITS ساختار: 1-2 شکل 
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همچنین رعايت چارچوبي مناسب واستاندارد جهت يكپارچه کردن عملكرد اجزاء مختلف سیستم  وو اتومبیل شده در جاده 

نقلیه و عابرين پیاده ل يمنظور تبادل ار عات ما بین کاربران شامل رانندگان  وساه ب  ITS وسیعي از خدمات ی در محدوده

مجهاز باه     ITSای که جهت اراهه بخشي از خدمات تعرياف شاده در   ل نقلیهيل نقلیه هوشمند عبارتند از وسايوسا .باشد مي

ل نقلیاه هوشامند و   يهای ارتباري به عنوان تكنولوژی که جريان ار عات را بین وساا  باشند. زيرساخت تجهیزات خاصي مي

آوری و  جماع  شود. جريان ار عات در تكنولوژی ماذکور شاامل مراحلاي از قبیال     محسوب مي  ازدس هوشمند برقرار مي راه 

باشد که جهات   برداری از ار عات پردازش شده مي ها و همچنین توزيع و بهره ها و پردازش داده ها  انتقال داده دريافت داده

 گردد.  ن آنها تعريف و ايجادارتباري مناسبي بی عملكرد صحیح و مناسب سیستم الزم است زنجیره 

هاای ار عاات و کنتارل  زنجیاره      باا بكاارگیری فنااوری    ITS شود در يك سیستم ديده مي 2-2همانطورکه درشكل

 .گردد فراهم مي ITS ار عاتي الزم جهت اراهه خدمات بین سیستم حمل ونقل و کاربران

 

 

 

 

 

 

 

اکثار  و از آنجايیكاه   شود ای استفاده مي ی جلوگیری از بسیاری تصادفات جادههای هوشمند حمل و نقل برا از سیستم

پرتاي رانناده     ای به علت خطای انساني است و با افزايش مدارك و شواهد مشاخص شاده اسات کاه حاواس      تصادفات جاده

قاان درصادد برآمادن تاا     محق .ای هستند آلودگي راننده  سرعت باال  سبقت غیرمجاز از عوامل موثر در تصادفات جاده خواب

های هوشمند نظارتي حمل و نقل را در داخل خودرو برای هشدار به راننده در مواقع خطاهای عمادی و غیرعمادی     سیستم

 .نصب کنند تا راننده را از اين رفتار خطرآفرين آگاه سازند

 سیستم حمل و نقل

 

   ITSکاربران 

 

 آوری ار عات جمع

 

 پردازش ار عات

 

 توزيع ار عات    

 

 ارتبارات ارتبارات

 

 کاربرد ار عات

 

 ITS عملکرد: 2-2 شکل 
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 پیشینه و علل های کاهش حجم دیتای ورودی سیستم -2-3

وری داده ها و قابلیت های ذخیره سازی در ري دهه های اخیر باعا شاده در  پیشرفت های به وجود آمده در جمع آ

بسیاری از علوم با حجم بزرگي از ار عات روبرو شويم. محققان در زمینه های مختلف مانناد مهندساي  زيسات شناساي و     

ديمي و کاوچكتر بساترهای   اقتصاد هر روز با مشاهدات بیشتر و بیشتری روبرو مي شوند. در مقايسه با بسترهای داده ای قا 

ه کاارآيي  های جديدی در تحلیل داده ها به وجود آورده اند. روشهای آماری سنتي به دو دلیل امروز داده ای امروزی چالش

 :خود را از دست داده اند

 .است 1افزايش تعداد مشاهدات علت اول:

مرباوط باه ياك مشااهده اسات. تعاداد       : که از اهمیت بااليي برخوردار است افزايش تعاداد متغییار هاای    علت دوم

بیشاتر در آماار اساتفاده ماي      2که بايد برای هر مشاهده اندازه گیری شود ابعاد نامیده مي شود. عبارت متغییر متغییرهايي

 استفاده مي شود. 4يا صفت3شود در حالیكه در علوم کامپیوتر و يادگیری ماشین بیشتر از عبارت ويژگي

ابعاد زيادی هستند علیرغم فرصت هايي که بوجود ماي آورناد چاالش هاای محاساباتي       بسترهای داده ای که دارای

زيادی را ايجاد مي کنند  يكي از مشك ت داده های با ابعاد زياد اين است که در بیشتر مواقاع تماام ويژگاي هاای داده هاا      

در بسیاری از زمینه هاا کااهش ابعااد     برای يافتن دانشي که در داده های نهفته است مهم و حیاتي نیستند. به همین دلیل

 داده ها يكي از مباحا قابل توجه باقي مانده است.

 فضای ویژگی: -2-2

با توجه به اينكه فضايي ويژگي بر اساس بردار ويژگي تعريف مي شود  و چون در اين پاياان ناماه تصااوير ورودی ماا     

 4111111( باا   xد  پاس ماا ياك باردار )ماث :     پیكسل تبديل مي شو 2111*2111استاندارد پس از نرمال سازی به شكل

                                                        

1
 Observation 

2 Variable 

3 Feature 

4 Attibute 
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 کار بسیار مشكلي خواهد بود. الگوپر واضح است که کار کردن با اين تعداد از بعد در يك  .ويژگي خواهیم داشت

 الزامات کاهش ابعاد -2-2-1

  Peaking پدیده -2-2-1-1

اوتي را در حالت افزايش خطای ک سیفاير رراحي شده توسط داده های واقعي رفتار متف   رهابر خ   رفتار ک سیفاي

افزايش تعداد ويژگاي هاا در ماواردی ماي تواناد باه افازايش         1نه پديده پیك زدنتیج تعداد ويژگي ها نمايش مي دهد. در

عمليِ  بهترين تعاداد ويژگاي هاا  بیشاترين تعاداد       خطای ربقه بندی نیز منجر شود. از اين جهت است که در يك مسئله

 ويژگي ها نمي باشد. 

 

 يابد مي افزايش بندی ربقه خطای بعد  به نقطه يك از ها ويژگي تعداد افزايش با –پديده پیكینگ : 3-2 شکل 

 دالیل دیگر اهمیت کاهش ابعاد -2-2-1-2

يژگاي هاا را نشاان    به تنهايي برای نمايش دادن اهمیت استفاده از مقدار مناسب )نه کم و نه زياد( و Peaking پديده

تواند به کاهش پیچیدگي محاساباتي )هام از جهات باار      يم مي دهد. البته اين همه اهمیت داستان نیست. انتخاب ويژگي

اجرايي و هم ذخیره سازی( منجر شود. از سوی ديگر  کاهش ابعاد مي تواند به ايجاد شاناخت بهتار از داده هاا نیاز کماك      

 نمايد. 

                                                        

1 Peaking Phenomenon 
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  کاهش ابعاد: -2-9

1ده از روشهای کاهش ابعاددو ربقه عم
 .وجود دارند 

2استیراج ویژگی -2-9-1
  

در اين حالت هد  يافتن يك نگاشت از فضای ويژگي های کنوني باه ياك فضاای باا ابعااد کمتار اسات کاه در آن         

 .ها( ايجاد مي شود کمترين ات   ار عات )با در نظر گرفتن معیارهای جداپذيری ک س

3انتیاب ویژگی -2-9-2
  

باه    در حقیقت همان استخراج ويژگي است. با اين تفاوت که نگاشات ماذکور محادود ماي شاود      انتخاب ويژگي نیز

 .انتخاب زير مجموعه ای است مجموعه ويژگي های فضای اصلي

 روشهای مبتنی بر استیراج ویژگی -2-9-3

نگاشات  شد روشهای مبتني بر استخراج ويژگي  يك فضای چند بعدی را به يك فضای با ابعاد کمتر  ذکرهمانطور که 

تار  ترند و فهام آنهاا راحات   های خطي که ساده شوند. روشی خطي و غیرخطي تقسیم ميدهند. اين روشها به دو دستهمي

تر اسات  ترند و تحلیل آنها سخت های غیرخطي که مشكل است بدنبال يافتن يك زيرفضای تخت عمومي هستند. اما روش

 .باشندبدنبال يافتن يك زيرفضای تخت محلي مي

 :. روشهای ديگر غیرخطي عبارتند ازکرد اشاره FA و DFT   DWT PCA توان بههای خطي مي روش از

4(PP) های برخ   روش PCA و FA ی دوم را ترکیب نمايد. بنابراين روش مناسابي  تواند ار عات باالتر از مرتبهمي

                                                        

1 Dimensionality Reduction Methods 

2 Feature Extraction 

3 Feature Selection 

4 Projection Pursuit 
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 .ای غیر گاوسياست برای بسترهای داده

 1(ICA) دهد اما بردارهای اين نگاشت لزوماً بر يكاديگر عماود نیساتند  در    طي انجام مياين روش نیز يك نگاشت خ

 .اين بردارها بر هم عمودند PCA های ديگر مانند حالي که در روش

 2(RP)    يك روش ساده و در عین حال قدرتمند برای کاهش ابعاد داده است که از ماتريسهای نگاشت تصاادفي بارای

 .کندبا ابعاد کمتر استفاده ميها به يك فضای نگاشت داده

 :توان به موارد زير اشاره کردهای غیرخطي نیز مي از روش

 3منحني اصلي 

 4خود سازماني 

 5تعیین میزان برداری 

 الگوريتم های ژنتیك و تكاملي 

 رگرسیون 

-اريام. ماي  بعادی د  -p صورت بیان کرد: يك متغیار تصااد   توان به اينی کاهش ابعاد داده را بطور رياضي ميمسئله

وجاود دارد را بار اسااس     x محتويااتي کاه در   s باشاد و ثانیااً   k ≤ p ای پیدا کنیم که اوالًبعدی را به گونه-k خواهیم متغیر

                                                        

1 Independent Component Analysis 

2 Random Projection 

3 Principal Curves 

4 Self Organizing Maps 

5 Vector Quantization 
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ی اولیاه بدسات   مؤلفاه  p مؤلفه را از ترکیب خطي k کنند هر يك از اينهای خطي سعي مي معیاری خاص دارا باشد. روش

 .آورند

)استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي و عدم اساتفاده از کمربناد    تخلفات رانندگيیص تشخهمان گونه که ذکر شد 

باا  به منظوره کاهش بعد   PCAبا استفاده از الگوريتم  نامهباشد ولي در اين پايانهای متفاوتي قابل انجام ميايمني( با روش

متفاوت و مختلف در شرايط نوری مختلاف و پوزيشان   ديتاست غني )که توسط محقق در ابعاد وسیع و رنج های استفاده از 

خاارر برخاورداری از   ی عصبي و ماشین باردار پشاتیبان باه   از شبكه( و ه هنگام رانندگي تهیه شده استهای متفاوت رانند

 است استفاده شده است.مزايای بهتری که در ذيل آمده

PCA   ه و پاردازش تصاوير کااربرد دارد  و ياك     يك شگرد آماری مفید است که در زمینه هايي مثل تشاخیص چهار

 تكنیك معمول در يافتن الگو در داده های با ابعاد زياد مي باشد.

بهترين روش برای کاهش ابعاد داده به صورت خطي مي باشد يعني با حذ  ضرايب کم اهمیت بدست  PCAتكنیك 

 .ته نسبت به روش های ديگر کمتر اسآمده از اين تبديل ار عات از دست رفت

PCA) تکنیک آنالیز اجزای اصلی -2-9
1) 

در اين روش محورهای مختصات جديدی برای داده ها تعريف شده و داده ها بر اساس اين محورهای مختصات جديد 

)يعني در جهتي که پراکندگي داده  بیان مي شوند. اولین محور بايد در جهتي قرار گیرد که واريانس داده ها ماکسیمم شود

هماین  ه دومین محور بايد عمود بر محور اول به گونه ای قرار گیرد که واريانس داده ها ماکسایمم شاود با   ها بیشتر است(  

ترتیب محورهای بعدی عمود بر تمامي محورهای قبلي به گونه ای قرار مي گیرند که داده ها در آن جهات دارای بیشاترين   

 .ملموس تر است نشان داده شده است کهين مطلب برای داده های دو بعدی ا 4-2شكلپراکندگي باشند. در 

قبل از آنكه به جزيیات اين روش بپردازيم ابتدا مفاهیم رياضي و آماری مرتبط با اين روش را بطور مختصر بیاان ماي   

)گنازالس و همكااران     کنیم اين مفاهیم شامل انحرا  از معیار استاندارد  کواريانس  بردارهای ويژه و مقادير ويژه مي باشند

2114.) 

                                                        

1 Principal Component Analysis 
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