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  مقدمه -1

ها پس از افتتاح ، پایش مداوم وضعیت راه با هدف حفظ و نگهداري کیفیت راههایکی از مشکالت امروز مربوط به راه

ي از طرفی نصب عالئم مربوط به وضعیت راه و نقاط حادثه خیز احتمالی به خصوص در یـک پـروژه  . باشدپروژه می

ي مـدیریت وضـعیت راه و جلـوگیري از تصـادفات     هایی که وظیفهساسی ارگانهاي اتازه تاسیس، همواره از دغدغه

-ها ارائـه مـی  در کشور ما آنچه اغلب به عنوان راهکار براي این دو معضل به این سازمان. استاي را دارند، بودهجاده

اساس کـار  . کشور استهاي ي راهمبتنی بر مختصات شبکه 1هاي اطالعات مکانی جغرافیاییامانهشود، استفاده از س

اي و اورژانس از حوادث ترافیکی که قـبال اتفـاق افتـاده،    ي گزارشات سازمان امداد و نجات جادهها برپایهسامانهاین 

بینی نقاط حادثه خیز خیز، قابلیت پیشهاي موجود براي تعیین نقاط حادثهتوان گفت که روشبنابراین می. باشدمی

شد زیرا که گزارشی  تر خواهداین مشکل هنگام احداث جاده جدید پررنگ. داشتنخواهند قبل از وقوع تصادفات را 

  .، وجود نداردهاي اطالعات مکانی حاضرسامانهي آن در بانک اطالعاتی درباره

. ]1[ دهنـد  نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دسـت مـی   50دهد روزانه در ایران به طور میانگین آمار نشان می

این معضل با توجه به افزایش تعداد خودروها و در نتیجه افزایش ترافیک عبوري از معـابر تشـدید    ،نچه مسلم استآ

با هدف افزایش ایمنی هـر چـه    2ي صنعت حمل و نقل هوشمندبنابراین نیاز به راهکارهایی براي توسعه. خواهد شد

ایی با چشم انداز رسیدن به شهري هوشمند و به طور شود، به طوري که اتحادیه اروپا استانداردهبیشتر احساس می

هاي خود را با هـدف  بایست سیاستاست که کشورهاي اروپایی می خاص صنعت حمل و نقل هوشمند تعیین کرده

   .]2[ ها تدوین کنند و در جهت تحقق آنها گام بردارندرسیدن به این استاندارد

اي که در برخـی از  شوند، به گونهرین رسانه در میان جوامع شناخته میهاي همراه به عنوان پر نفوذتاز طرفی تلفن 

ارش گارتنر گز. هاي حیاتی بهداشتی در آن جامعه برتري داردموارد ضریب نفوذ آن حتی نسبت به برخی از شاخص

 1بـیش  ، ایـن گـزارش از فـروش    ]3[ دهدهاي همراه را نشان میقابل توجه تلفن مقاله فروشدر زمان نوشتن این 

بنـابراین ایـن ادعـا کـه در      .)1شـکل  ( کندحکایت می 2014هوشمند در سال میلیون دستگاه تلفن 244میلیارد و

تواند بیشتر از احتمال وجود تجهیزات به کار رفته هاي هوشمند در خودروها میاحتمال وجود تلفن اي نزدیکآینده

با هدف کاهش هزینه ها از این که  ايسامانهي پیشنهاد انگیزه این موضوع. ها باشد، دور از انتظار نیستدر داخل آن

  .تقویت خواهد کرد ظرفیت حداکثر استفاده کند را

                                                 
1 Geographical Information System (GIS) 
2 Intelligent Transport Systems (ITS) 
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 ]3[هاي هوشمندنمودار افزایش فروش تلفن : 0 شکل  

  

وسایل نقلیه را حـین   پویايباشد که رفتار می 3فیکیاطالعات تراسامانه یک  ،پیشنهاد شده استمقاله آنچه در این 

هـاي بعـدي، ذخیـره    کند و اطالعات مربوط به این سفرها را با هدف پـردازش حرکت در مسیري مشخص پایش می

 بندي شده سـپس ، دسته4بنديتواند با هدف آنالیز در یک فرآیند طبقهي خام میآوري شدهاطالعات جمع. کندمی

  .جع مربوط قرار گیرددر اختیار مرا

هاي سامانهاند به اهداف هاي هوشمند توانستهها تلفن، چند مورد از کارهاي مرتبط که در آنمقالهدر ادامه این 

پیشنهادي خواهیم پرداخت و مراحل سامانه در بخش سوم به بررسی . انداطالعات ترافیکی کمک کنند بررسی شده

-گیري و پیشنهاد کارهاي آینده که مینتیجه بخش آخرهایتا ن .ده خواهد شدن شرح دامختلف اجرا و پیاده سازي آ

 .اندتواند ادامه این پژوهش باشد، معرفی شده

  

  ي تحقیقپیشینه - 2

نقل وبه کمک صنعت حمل اندقابلیت هاي زیادي دارند که در مواردي توانستههاي همراه هوشمند امروزي تلفن

در  .تلفن هوشمند پیشنهاد شده است GPSشتاب سنج و  فزایش ایمنی مبتنی برمانه اسایک  ،]4[ي در مقاله. یندآ

. شودباشد، یک تصادف تشخیص داده میشتاب کاهشی یا شدت ترمز بیشتر از حد یک مقدار آستانه اگر ه این سامان

از هم فن هوشمند و لحسگر ت ، هم ازگزارش برخوردهاي ترافیکی به یک مرکز امداد و نجاتبراي  ]5[ي مقالهدر 

براي ، ]6[در  .هاي هواي خودرو استفاده شده استیک ماژول سخت افزاري جانبی براي چک کردن وضعیت کیسه

                                                 
3 Traffic Information System(TIS) 
4 Classification 
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و  6با عناوین زمان باقیمانده تا وقوع تصادف 5خیز جاده از دو شاخص تعیین میزان عملکرد ایمنتعیین نقاط حادثه 

شاخص براي بدست آوردن این دو . استفاده شده است 7از تصادف حداقل شتاب کاهشی مورد نیاز براي جلوگیري

کنند و براي در یک مسیر و در یک جهت حرکت می شود که این دو خودروبین دو خودروي مشخص، فرض می

و و پسرو به ترتیب سرعت خودروي پیشرو  شود که در آنها استفاده می) 2(و ) 1(هاي فرمول محاسبه از

طول خودروي پیشرو  Lبه ترتیب موقعیت خودروي پیشرو و پسرو در برحسب متر و و  برحسب متر بر ثانیه، 

  .]6[ باشدبر حسب متر می

 )1(  
 

)2(  
 

 
ودروهاي اي خودروهاست و بین جفت خمقادیر این شاخص ها تابعی از زمان و وابسته به موقعیت و سرعت لحظه

مال برخورد در که احتد هدنشان میله این مقا. مورد آزمایش در موقعیت هایی مختلف از جاده محاسبه شده است

ترافیکی بیشتر  يهاکشمکشو وجود ایستگاه بنزین  آن دلیلاز دیگري بوده که بیشتر یک باند جاده مورد مطالعه 

  .استبوده باند  آندر 

 تواند عالئم وجود ترافیکانی و سرعت کم میهاي ناگهکنند که ترمزگان ادعا مینویسند ]8[ و ]7[ يدر مقاله

هایی بین خودروهایی که در این مسیر توان هشدار این رویداد را به صورت پیامبنابراین می .سنگین در مسیر باشد

رور مرکزي کنترل ترافیک یا اینکه به محض دریافت عالئم، وجود ترافیک را به یک س اند، منتشر کردقرار گرفته

  .گان قرار دهداین سرور به صورت واسطه این اطالعات را در اختیار بازدید کننده تاگزارش داد 

که داخل خودرو واقع شده است،  و حسگر شتاب سنج تلفن همراهی GPSي با کمک گیرنده ،]9[مقاله  در

- به یک مقدار آستانه این الگوریتم. گرددتعیین می تغییر ناگهانی شتاب عمودي خودرو باهاي سطح جاده ناهمواري

هوشمند  يهاگیري حسگرهاي تلفنشتاب و دقت اندازهآستانه ولی از آنجایی که شدت . ي شتاب حساس است

یک  ]7[ ياز این رو در مقاله .تواند قابل اتکا باشدمقدار ثابت براي شتاب آستانه نمیمتفاوت هستند، تعیین یک 

 .آیدیک فرایند یادگیري ماشین بدست میپیشنهاد شده است که در آن مقدار آستانه طی  8ذیرپروش مقیاس

طبیعی است که این روش به جهت نزدیکی مقدار آستانه با مقدار واقعی درصد خطاي کمتري نسبت به راه حل 

  .ي خود داشته باشدگذشته

فناوري ایالت آزمایشگاه علوم کامپیوتر انسیتوي با هدف تعیین ناهمواري سطح جاده توسط  9ي گشت گودالپروژه

افزاري شامل ي سختبه قطعه هادر این سامانه خودرو .استسازي شدهشهر بوستون پیادهماساچوست آمریکا در 

                                                 
5  Safety Performance Index 
6 Time To Collision (TTC) 
7 Deceleration Rate to Avoid the Crash (DRAC) 
8 Scalable 
9 Pothole patrol 
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ها توسط ن حسگرایهاي داده. اندهرتز مجهز شده GPS 380ي هرتز و گیرنده 1سنج با فرکانس کاري حسگر شتاب

به نقشه ي گرافیکی که هاست اي از ناهمواريدر نهایت خروجی دنباله پردازش شده ووشه بندي یک الگوریتم خ

 .]11[، ]10[ شودنگاشت داده می

  

  پیشنهاديامانه س -3

خیـز  براي تعیـین نقـاط حادثـه   هاي هوشمند اطالعات ترافیکی با اتکا به حسگرهاي تلفنسامانه ، یک مقاله ر ایند

-يبر این است که ترمزهاي ناگهانی توسط خودروها در نقاط مشخص و ناهموارفرض . استده سازي شها پیادهجاده

ي بنـابراین مسـاله  . دني حادثه خیز بالقوه در مسیر عبـوري باشـ  هاي یک نقطهتوانند از ویژگیهاي سطح جاده می

از . باشـد ي این نقاط مـی دهباشد و تالش براي تحلیل رفتارهایی هست که نشان دهناصلی پیدا کردن این نقاط می

هاي سیار که در آن گره تعریف کرد 10سیار هايیک نوع مساله سنجش از جمعیت گرهرا  سامانهتوان این میطرفی 

 را برعهـده دارنـد   وهـا هاي هوشمند هستند که وظیفه ي جمع آوري اطالعات مربوط بـه حرکـت خودر  همان تلفن

) گام الفدر چهار سازي و تحقق این سامانه پیاده .آورده شده است) 2کل ش(معماري و اجزاي این سامانه در  .]12[

نمـایش  ) آوري شده دهاي جمعپردازش داده) تشکیل بانک اطالعاتی اولیه ج) آوري داده بتشکیل زیرساخت جمع

 .در ادامه به صورت مشروح توضیح داده خواهند شدگردد که انجام می) 3شکل (مطابق روي نقشه 

  

 
اطالعات ترافیکی پیشنهاديسامانه معماري کلی  :2 شکل  

 
 
 

                                                 
10 Mobile Crowd Sensing 
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  تشکیل زیرساخت جمع آوري داده: گام اول-3-1

هـاي هوشـمند در حـین    که به نوعی خروجی حسـگرهاي تلفـن   آوري شودبایست اطالعاتی جمعمی سامانهدر این 

اطالعـات، طراحـی شـود و حـین     آوري ي کاربردي با هدف جمعاز این رو تصمیم گرفته شد تا برنامه .باشدحرکت 

  .هاي هوشمند سرنشینان نصب گرددحرکت روي تلفن

  
 پروژه انجام مختلف هايگام : 3 شکل

  

کاربردي تلفن هوشمندطراحی برنامه -1- 1- 3  

برنامه کاربردي براي این  ،]3[ هاي هوشمندعامل آندروید در بین دستگاه یستمسبا توجه به ضریب نفوذ باالي 

 و اي، سرعت، مختصات جغرافیاییاي، تغییرات شتاب لحظهمقادیر شتاب لحظه. طراحی و تولید شد عاملیستم س

اي را در راستاي برنامه کاربردي قادر است مقدار شتاب لحظه .ندشدانتخاب ثبت براي هاي اولیه زمان به عنوان داده

 ايکند و سرعت و مختصات لحظهسنج تلفن هوشمند ثبت تصات سه بعدي از خروجی حسگر شتابمحورهاي مخ

نویسی شده تا بتواند تغییرات  ل منطقی الگوریتم به نوعی برنامهبه عالوه اینکه روا. دریافت کند GPSرا از ماهواره 

  .را نیز محاسبه و به همراه ساعت و تاریخ جاري تلفن هوشمند ثبت کند اي لحظهشتاب 
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هابت کننده دادهنرم افزار کاربردي ث رابط کاربري : 4 شکل  

 

سنج تلفـن  باشد، یعنی با تغییر مقدار خروجی شتاباي میکرد این نرم افزار مبتنی بر رویداد تغییر شتاب لحظهلعم

 ،عالوه بر این. کنداي مقادیر سرعت، زمان وقوع، مختصات جغرافیایی را نیز ثبت میهوشمند، عالوه بر شتاب لحظه

شود، اگر ایـن مقـدار از یـک مقـدار     قدار فعلی شتاب با مقداري قبلی آن مقایسه میالگوریتم م در هر مرحله اجراي

شود و مقـدار  شود و در غیر این صورت به عنوان نویز در نظر گرفته میآستانه بیشتر باشد، تغییرات شتاب ثبت می

به صورت انـدازه بردارهـایی   مقادیر شتاب و تغییرات شتاب همه . شودآن بدون تغییر یا صفر در پایگاه داده ثبت می

  .)4شکل ( شودثبت می Zو  X ،Yدر سه راستا 

  

  تشکیل بانک اطالعاتی اولیه: گام دوم -3-2

گـام  هاي اولیه نوبت بـه  آوري دادههاي الزم براي جمعپس از پیاده سازي برنامه کاربردي و فراهم آوردن زیرساخت

بزرگـراه  کیلـومتر در   32مسیري بـه طـول   جمع آوري اطالعات،  با هدف ارزیابی سامانه و. رسدآوري داده میجمع

تلفـن هوشـمند درون    ،در طول سفر. )5شکل( شدپایش  صورت رفت و برگشتبه ) بزرگراه آزادي(چناران  -مشهد

ي کـاربردي  در حالی که برنامـه  و ثابت گذاشته شده بود صورت به توسط کارشناس خبره ،خودروي درحال حرکت

رویدادها توسط این کارشناس در یک فرم کاغذي نیز به صورت دسـتی   آوري داده بوددر حال اجرا و جمعروي آن 

 .هزار رکورد بود 27اي با حدود نتیجه این مرحله  بانک اطالعاتی. شدثبت می
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  بخشی از بانک اطالعاتی جمع آوري شده مسیر مورد بررسی و :5 شکل  

 

اي جمع آوري شدههپردازش داده: گام سوم -3- 3  

سامانه هاي خام را خواهیم داشت که توسط آوري داده و تشکیل بانک اولیه، حجم عظیمی از دادهپس از جمع

ي دهندهشد که نشاناي طبقه بندي میاطالعات ثبت شده باید به گونه. آوري شده استجمعات ترافیکی اطالع

با توجه مطالعات اولیه تصمیم . اندهوشمند از آن عبور کرده هايهایی باشد که خودروهاي حامل تلفنوضعیت جاده

. شوندهاي جمع آوري شده در مراحل قبل در سه دسته، دسته بندي میگرفته شد در این مرحله از تحقیق داده

  .نشان داده شده است )1جدول (این دسته بندي و ویژگی هر دسته در 

 
 پروژه هدافا به توجه با دادهایرو يبند دسته :1 جدول

 ویژگی رویداد  دسته

A  منفی شتاب در راستاي حرکت نوسانات،  سرعت باال )حادثه خیز نقطه(ترمز ناگهانی سرعت باال 

B  شتاب در راستاي محور  نوساناتمنفی شتاب در راستاي حرکت،  سرعت پایین، تغییرات سرعت گیرZ 

C  شتاب در راستاي محور  تغییرات دست اندازZ 

 
به عنوان  .ات جمع آوري شده را روي نمودار بردهاي اطالعبانک مقادیر با هدف تحلیل خروجی مراحل قبل، توانمی

در این سفر تلفن هوشـمند بـه    .دهدرا در محل انجام آزمایش نشان میحدود یک دقیقه یک سفر  )6شکل ( ،مثال

راستاي محور عمود بر صفحه نمایش  Zمحور  راستاي حرکت و Yصورت ثابت، طوري قرار داده شده است که محور 

، شـاهد نوسـانات شـدید    19:14:16در مدت این یک دقیقـه، در ثانیـه شـانزدهم یعنـی در زمـان      . دهدرا نشان می
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طبق توضـیحات قبلـی    .مقدار سرعت تقریبا ثابت مانده استکه هستیم، در حالی  Zمقادیرشتاب در راستاي محور 

، 19:14:42اما در زمان حدود . گیردقرار می Cي باشد و در دستهع دست انداز میتوان گفت که این رویداد از نومی

ایـن رویـداد از نـوع ترمـز     . کنـیم نوسانات شدید شتاب در راستاي حرکت و به همراه کاهش سرعت را مشاهده مـی 

ر راستاي حرکت، ، نوسانات شتاب د19:14:56در زمان  ،در ادامه .را خواهد گرفت Aناگهانی بوده و برچسب کالس 

را  Bگیـر اسـت و برچسـب گـروه     این رویداد از نوع سـرعت  .را داریم Zکاهش سرعت و نوسانات در راستاي محور 

 .کـرد به صورت دستی و روي کاغذ تهیه شده بود، صحت این نتـایج را تاییـد مـی   که فرم ثبت وقایع . خواهد گرفت

موعه داده اولیه، حدود هفتصد رکـورد از داده هـاي جمـع    با هدف تشکیل مج با کمک فرم ثبت وقایع بدین ترتیب

 .گذاري شدي قبل برچسبآوري شده در مرحله

  

 
خروجی یک دقیقه از یک سفر برون شهري :6 شکل  

 

 عصبی پرسپترون چند الیه دو نوع شبکهاز ، گذاري شدهمجموعه داده بر چسباین ارزیابی  ادامه برايدر  

)MLP
RBF( پایه شعاعیو شبکه عصبی تابع ) 11

این دو شبکه عصبی در محیط متلب با  .استفاده شده است) 12

هاي پس از نوع شبکه MLPشبکه عصبی   .]14[ اندآوري شده آموزش دیده و مدل شدهي جمعمجموعه داده

-شتاب لحظهاین شبکه مقادیر  .کندعالوه بر الیه ورودي و خروجی، از دوالیه پنهان استفاده میو  باشدمی 13انتشار

را به عنوان ورودي دریافت  ،پارامتر 7در سه راستا و سرعت، درمجموع  اي لحظهاي در سه راستا، تغییرات شتاب 

از نوع  RBFي عصبی شبکه. کندمشخص می 1نوع رویداد را مطابق جدول کند و تنها یک خروجی دارد کهمی

ي عصبی نیز این شبکه .باشدرها در ماتریس ورودي میهاي عصبی برابر با تعداد برداکه در آن سلولاست  14دقیق

                                                 
11 Multi Layer Perceptrons 
12 Radial Basis Function 
13 FeedForward 
14 Exact 
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رکورد به تفکیک هر  700حدود  بینی را برايمیزان خطاي پیش )7شکل ( .ورودي و نهایتا یک خروجی دارد 7

 0066/0دیر به ترتیب مقا RBFو  MLPبراي دو شبکه عصبی میانگین مربعات خطا شاخص. دهدخروجی نشان می

  .دادبینی قابل قبولی را نشان میدقت پیش که باشدمی 1399/0و 

  

 

  MLPو  RBFدو شبکه  ینیبشیپ يخطا زانیم نمودار: 7شکل 

  

 نمایش روي نقشه: گام چهارم-3-4

بنـدي ایـن   است و سـپس دسـته   ي چگونگی حرکت خودروها در جادهپس از جمع آوري اطالعات که نشان دهنده

هاي بایست این نقاط را به نقشهي نهایی میکه پیشتر بحث شد، در مرحله اياطالعات و شناسایی رویدادها به گونه

کند و هاي برخط گوگل استفاده میبراي این منظور یک نرم افزار تهیه شده است که از نقشه. جغرافیایی نگاشت داد

ـ   ا توجـه بـه مختصـات    قابلیت این را دارد که نقاط خروجی مراحل قبل را به عنوان ورودي دریافت کرده و آنهـا را ب

نمـایش  . هاي بـرخط نگاشـت دهـد   تلفن هوشمند، قبال ثبت شده است، به نقشه GPSجغرافیایی که توسط گیرنده 

رابـط کـاربري نـرم    . سازي شـود تواند با توجه به نیاز صنایع مختلف شخصیافزار میها در این نرماطالعات و گزارش

هاي جغرافیـایی بـر عهـده    گاشت نقاط خروجی مرحله قبل را به نقشهي ندهد که وظیفهافزار ویندوزي را نشان می

هـاي ورودي بـه شـهر مشـهد، بـه      ي ناهمواري در محل یکی از بزرگراهبه عنوان مثال در این تصویر یک نقطه .دارد

  . )8شکل ( صورت گرافیکی و روي نقشه به کاربر گزارش شده است
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رافیکی نقاط روي نقشهرابط کاربري نرم افزار نمایش گ :8 شکل  

 

  و کارهاي آینده گیرينتیجه -4

در . پیشنهاد گردیده و محقق گردید هاخیز جادهیک سامانه اطالعات ترافیکی براي تعیین نقاط حادثه این مقاله،در 

اند، در تحلیل رفتـار  آوري شدهتلفن هوشمند جمعحسگرهاي شتاب خودرو که توسط  و سرعت مقادیراین سامانه، 

در عـین کـاهش    مزبـور سـامانه   .گیرنـد مورد استفاده قرار می پیدا کردن نقاط حادثه خیز خودرو در جاده وویاي پ

جدول زیـر یـک    .دهدمیها به عنوان خروجی در اختیار ما قرار گزارشات قابل اتکایی از وضعیت ایمنی راه ،هاهزینه

هاي مشابه که در بخش دوم بررسی شد، سامانهبعضی از  اطالعات ترافیکی پیشنهادي باسامانه مقایسه اجمالی بین 

  .دهدرا نشان می
  

 ي با موارد مشابهشنهادیپسامانه  مزایاي: 2 جدول

  پذیر بودن با شرایط جدیدوفق  مقیاس پذیر بودن  استفاده از سخت افزار جانبی  

CarTel[11]        

G.Strazdins[9]       

        پیشنهاديسامانه 

 
هـاي  امـا از آنجـایی کـه تلفـن     .باشـد اطالعات ترافیکی متمرکز و غیر مشـارکتی مـی  سامانه پیشنهادي یک  سامانه

توان در آینده از این امکـان بـراي ایجـاد یـک     کنند، میپشتیبانی می 11.802هوشمند از کارت شبکه با استاندارد 

خواهـد بـود   ه قادر ورت برنامه کاربردي شددراین ص .برد هاي هوشمند داخل خودرو بهرهي موردي بین تلفنشبکه

  .]8[ ی را در شبکه به صورت همه پخشی ارسال کندیهاتحت شرایطی پیغام
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شـوند، حجـم   اطالعات ترافیکی پیشنهادي جمع آوري میسامانه هاي اطالعاتی که توسط که بانکي دیگر ایننکته

هاست، به عنوان خروجی در اختیار ما خودروها در جاده رفتار دینامیکی هاي خام را که نشان دهندهعظیمی از داده

. و استخراج اطالعات مفید، در اختیار سایر محققان قرار گیرد پردازشتوانند با هدف ها میاین داده. خواهد گذاشت

گی راننـده را حـین راننـد    آوري شده به نوعی رفتار روانی شخصهاي جمعتوان ادعا کرد که دادهبه عنوان مثال می

  .کاوي خواهد بودمتفاوت دادهالبته اثبات این ادعا نیازمند یک الگوریتم که  دهدنشان می
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Abstract  

Smart phones have found a high influence on our daily life. Accordingly, in this paper, a 
practical traffic information system for detecting the accident-prone areas is proposed. The 
system monitors the dynamic behavior of vehicles in terms of accelerations changes 
measured by the acceleration sensor of a cell phone handset. Then, the data are processed 
and classified by a machine learning algorithm and accident-prone areas are detected 
accordingly.  
 
 


