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ػبصی ٍیظگی  تبیح ؿجیًِیض ً 2خذٍل ٍیظگی اًحٌب ٍ فبكلِ ٍ
 ثشداسی ثب ًوًَِ Mpeg7  ٍToolsّبی دادُ  هؼبحت سا ثشای پبیگبُ

كشًل . دّذ عَس كِ ًتبیح ًـبى هی ّوبى. دّذ ًمغِ ًـبى هی 70
RBF  خغیدس ّشدٍ پبیگبُ دادُ كبسایی ثْتشی ًؼجت ثِ كشًل 
ثشداسی  ًمبط ًوًَِ داًحٌب ٍ فبكلِ، تؼذادس هَسد ٍیظگی . داسد
ثشداسی  ی سٍی ًتبیح ًذاسد؛ چَى ثب افضایؾ ًمبط ًوًَِتبثیش
تَاى تؼذاد ًمبط ثشای ثشاصؽ دایشُ سا افضایؾ داد ٍ ثِ ّوبى  هی

هؼبحت اثتذا ثب افضایؾ  ٍیظگیاهب دس هَسد  .ًمبط لجلی سػیذ
ؿَد اهب افضایؾ ثیـتش ًمبط هشصی  ًمبط هشصی ًتبیح ثْتش هی

ًتبیح اسصیبثی ٍیظگی  3لخذٍ. دّذ كبسایی اسصیبثی سا كبّؾ هی
ثشای  Mpeg7گبُ دادُ ــــكالع اص پبی 10سا ثشای هؼبحت 

عَس كِ دیذُ  ّوبى .دّذ ّبی هختلف ًـبى هی ثشداسی ًوًَِ
ًمغِ ثْتشیي ًتیدِ سا داسین 150ًمغِ دس  30ؿَد ثب ؿشٍع اص  هی

 .یبثذ كبّؾ هی آى ٍ ثؼذ اص آى ثب افضایؾ ثیـتش ًمبط، كبسایی
ّبی دادُ  ّب سا ثشای پبیگبُ اسصیبثی تشكیت ٍیظگی ًتبیح 4خذٍل

Mpeg7  ٍTools دیذُ  4عَس كِ دس خذٍل ّوبى. دّذ ًـبى هی
، ًؼجت ثِ ّشدٍ RBFكشًل ثبؿَد تشكیت ایي دٍ ٍیظگی  هی

  .دّذ ٍیظگی هؼبحت ٍ اًحٌب ٍ فبكلِ ًتیدِ ثْتشی ًوبیؾ هی

 .ػبصی ٍیظگی اًحٌب ٍ فبكلًِتبیح ؿجیِ -1خذٍل

  .ػبصی ٍیظگی هؼبحتًتبیح ؿجیِ -2خذٍل

 .هختلف ّبی ثشداسی ًوًَِ ثشای ؼبحته ًتبیح اسصیبثی ٍیظگی -3خذٍل

 .Mpeg7  ٍToolsّبی دادُ ًتبیح اسصیبثی تشكیت دٍ ٍیظگی ثشای پبیگبُ -4خذٍل

 

 :گیریوتیدٍ -5
ّبی ثٌذی ؿكلؿٌبػی ٍ عجمِثبص سٍؿی ثشای دس ایي همبلِ

دس هشحلِ  .پیـٌْبد گشدیذ SVMثٌذ ص عجمِثبیٌشی ثب اػتفبدُ ا
اًتخبة ٍیظگی ػِ ٍیظگی هؼبحت ٍ اًحٌب ٍ فبكلِ هَسد ثشسػی 

كَست هدضا ٍ اًحٌب ٍ لشاس گشفت كِ اثتذا ٍیظگی هؼبحت ثِ
ػپغ تشكیت . فبكلِ دس كٌبسّن هَسد اسصیبثی لشاس گشفت

كِ  دادُ اػتػبصی ًـبى ًتبیح ؿجیِ. ّب ثشسػی ؿذ ٍیظگی
مبل ٍ تغییش اًذاصُ بی اسصیبثی ؿذُ ًؼجت ثِ چشخؾ ٍ اًتٍیظگیْ
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 ُ دادُپبیگب
Tools Mpeg7 ِثٌذعجم 

SVM 30/65 ٪73/85 ثبكشًل خغی٪ 
SVM  ثب كشًلRBF 39/94٪ 10/75٪ 

 پبیگبُ دادُ
Tools Mpeg7 

 ثٌذعجمِ
SVM 10/74 ٪05/91 ثبكشًل خغی٪ 
SVM  ثب كشًلRBF 71/95٪ 60/87٪ 

 ثٌذعجمِ
SVM ثب كشًل خغی SVM  ثبكشًلRBF 

 ّبتؼذاد ًوًَِ
30 60/70% 82% 
50 90/70% 30/86% 
70 10/74% 60/87% 
100 50/75% 80/87% 
120 05/75% 90/87% 
150 10/75% 40/88% 
170 90/71٪ 40/84% 
200 70/69٪ 30/81% 
500 20/64٪ 60/74% 

 پبیگبُ دادُ
Tools Mpeg7 ِثٌذعجم 

SVM 30/79 ٪14/91 ثب كشًل خغی٪ 
SVM  ثبكشًلRBF 43/97٪ 10/88٪ 
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 ، كالعِ ثٌذ چٌذگبًِ، هبدٍى لزهشيهقٌَع يعقج يّبراًٌذُ، ؽجکِ يخَاة آلَدگ -كليذ ٍاصُ
 

1-  

خَاة آلَدگي راًٌذُ، كبثَعي اعت كِ ّوَارُ ثز رٍح ٍ جبى 
 ،اهزيکاب  NHTSAثٌبثز اعالم هَعغِ . ى عبيِ اًذاختِ اعتهغبفزا

دّاذ  ّز عبلِ فذ ّشار تقبدف ثِ علت خَاة رفتي راًٌذُ رخ هي
ًفاز ٍ هاز     70،000عَر هيبًگيي ثبعث آعيت ؽاذيذ ثاِ   ِكِ ث

خغتگي راًٌذُ عبها  افالي   عَر كلي ثِ. [1]ؽَد ًفز هي 1،550
اي درفذ تقابدفبت جابدُ   60درفذ تقبدفبت ٍ ثِ عَر خبؿ  25

 .[2]ثبؽذ ّبي جذي هيهٌجز ثِ هز  ٍ يب آعيت
ظبّز ٍ چْزُ فازد دچابر تيييازات     ،در ٌّگبم خَاة آلَدگي

ن، عز، دّبى ؽَد كِ هْوتزيي ايي تيييزات در چؾهحغَعي هي
ثاب تقاَيز    تاَاى يها ثِ ّويي دليا    .ثبؽذٍ ٍضعيت ًؾغتي هي

 ،ّابي رازداسػ تقاَيز   ثزداري اس راًٌذُ ٍ كوا  گازفتي اس رٍػ  
َ اعتخزاج  را ّبي ثقزي خَاة آلَدگيًؾبًِ ثيؾاتزيي   .[3]د ًوا

در هَرد ثزرعي چؾان ٍ اعاتخزاج    ،ّبايي گزٍُ اس رٍػ تحميمبت
ّب ثزاي تزيي رٍػهَفك ءثزرعي چؾن جش .ثبؽذّب اس آى هيًؾبًِ

ٍي تييياازات ٍ ر تؾااخيـ خااَاة آلااَدگي اعاات كااِ در آى ثااز

 .[4] ؽَدحزكبت چؾن توزكش هي
ٍ  هاَرز  ين رٍؽا يا اًواَدُ  يدر رضٍّؼ اًجبم گزفتِ هب عاع 

رٍػ . نييرا ارائاِ ًواب   ؛زات چؾان اعات  ييثز تي يكِ هجتٌ يعول
در  يبدُ عابس يا ر يگاز ثازا  يد يّاب غِ ثاب رٍػ يارائِ ؽذُ در همب

ّابي  سيازا ثازخالف ثغايبري اس رٍػ    بر هٌبعت اعات يثغ خَدرٍ
كٌاذ ٍ  هعوَل ّيچ گًَاِ هشاحوتاي را ثازاي راًٌاذُ ايجابد ًواي      

در هحايظ كابهال تبريا      تَاًبيي ثزرعي خَاة آلَدگي،ّوچٌيي 
 .را دارد( هبًٌذ ؽت ٌّگبم كِ داخ  خَدرٍ كبهال تبري  اعت)

2- 

ى اعالعبت هْوي را هي تَا ،ثب كٌتزل عولکزد ٍ رفتبر چؾن
در ايي كِ  درثبرُ هيشاى خغتگي ٍ َّؽيبري راًٌذُ ثذعت آٍرد

عوَهب . چؾن خَاّذ ثَدٍ هکبى يبثي فَرت احتيبج ثِ تؾخيـ 
ايٌکبر ثِ دٍ رٍػ غيز فعبل هجتٌي ثز تقَيز ظبّزي ٍ فعبل 

در رٍػ غيز فعبل،  .[5]هجتٌي ثز هبدٍى لزهش اًجبم هي گيزد 
 ،ّبيي كِ ثب عبيز اجشا فَرت داردبٍتتؾخيـ چؾن ثز اعبط تف

تَاًذ در ثبفت، ّب هيعٌَاى ًوًَِ، ايي تفبٍتِ ث. ؽَداًجبم هي

-تشخيص خواب جهت بنذ چنذگانهبا استفاده از کالسهتشخيص چشم و حالت آن 
 راننذه يآلودگ

  2 يهٌجو زحغيياه ذيعٍ  1 يسارچ يعزدار هحغي
 sardari@eng.ui.ac.ir، اًؾگبُ اففْبىگزٍُ كبهپيَتز، داًؾکذُ فٌي ٍ هٌْذعي، د 1

 monadjemi@eng.ui.ac.ir، اًؾگبُ اففْبىگزٍُ كبهپيَتز، داًؾکذُ فٌي ٍ هٌْذعي، د 2
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در ايي رٍػ تيييزات ًَر هحيظ،  .[9-6]ؽک  ٍ رًگ ثبؽذ
يِ فَرت در ثزاثز دٍرثيي، ٍ اٍاعتفبدُ اس عيٌ  عجي يب آفتبثي، س

ًذ ٍ يب حتي تَاًٌذ تبريز ًبهغلَثي ثز دلت تؾخيـ ثگذارغيزُ هي
تَاى اس رٍػ ثزاي غلجِ ثز ايي هؾکالت هي. آى را ًبهوکي عبسًذ

در ايي راعتب . اعتفبدُ ًوَد كِ هجتٌي ثز هبدٍى لزهش اعت؛ فعبل
اين كِ را ثزاي تقَيز ثزداري عزاحي ًوَدُ يهب عخت افشار خبف

ؽبه  رزٍصكتَر هبدٍى لزهش، دٍرثيي حغبط ثِ هبدٍى لزهش، 
 ثزعجك ًظزيِ. ثبؽذٍ هذار الکتزًٍيکي جبًجي هي  گذرفيلتز هيبى

Hutchinson جْت ثِ دعت آٍردى  عخت افشارتَاى اس ايي هي
در عبخت ايي . [10]هزده  ثزاق در تقَيز اعتفبدُ كزد 

هبدٍى لزهش اعتفبدُ ؽذُ اعت كِ  LED رزٍصكتَر اس دٍ هجوَعِ
-يهزكش دٍ حلمِ، هحَر ًَري دٍرثيي ه .در دٍ حلمِ گزفتِ اًذ

دٍ  .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت ،ًوًَِ عبختِ ؽذُ آى 1ر ؽک  ثبؽذ د
حلمِ هبدٍى لزهش ثب تبثيذى ثِ چؾن دٍ ًَع تقَيز هتفبٍت را اس 

ٍ ديگزي  هزده  تَليذ هي كٌٌذ كِ يکي داراي هزده  رٍؽي
ٍلتي  ٍ رٍؽي تقَيز هزده  ثزاق(. 2ؽک )تبري  هي ثبؽذ 

خبرجي  ّب رٍؽي ٍ حلمLEDِظبّز هي گزدد كِ حلمِ داخلي 
ٍلتي ثذعت هي  يب تبري  خبهَػ ثبؽذ ٍ تقَيز هزده  عبدي

ثبيذ  .آيذ كِ حلمِ داخلي خبهَػ ٍ حلمِ خبرجي رٍؽي ثبؽذ
-تَجِ داؽت كِ ثزق چؾن يب گليٌت در ّز دٍ تقَيز ظبّز هي

در اداهِ ثب اعتفبدُ اس تفبٍتي كِ هزده  در ايي دٍ ًَع  .گزدد
ثبؽٌذ را اعتخزاج كزدُ ٍ هيتقَيز دارد؛ ًَاحي كِ كبًذيذ چؾن 

ن چؾن ٍ حبلت يدار يعع ،كالعِ ثٌذي يّب يثب اعتفبدُ تکٌ
  .نيـ دّيآى را تؾخ

 
 

ّبي هبدى لزهش ثز رٍي ثزد دعتگبُ عبختِ LEDچگًَگي لزار گزفتي : 1 ؽک 
  ؽذُ

 
هزده  تبري  ( ة رٍؽي ثَدى حلمِ داخلي هزه  ثزاق ثز ارز (الف: 2 ؽک 

 ثَدى حلمِ خبرجي رٍؽي ثز ارز

3- 
ّب رٍؽي ٍ كِ حلمِ داخلي الهپ هزده  ثزاقدر تقَيز 

فَرت دايزُ ِهزده  چؾن راًٌذُ ث ؛حلمِ خبرجي خبهَػ اعت
ايي رذيذُ راٌّوبي خَثي ثزاي  .گزددرٍؽي ظبّز هيثزاق ٍ 

ثبؽذ اهب در فَرتيکِ ًَرّبي تؾخيـ هزده  ٍ چؾن هي
در تقَيز ٍجَد داؽتِ  ،اس ًَر هبدٍى لزهش دعتگبُديگزي ثِ غيز 

ؽَد سيزا ًَاحي رٍؽي ثبؽذ تؾخيـ هزده  ثب هؾک  هَاجِ هي
ثزاي ح  . (الف -3ؽک  ) ديگزي در تقَيز ٍجَد خَاّذ داؽت

، تقَيز هزده  ثزاق را اس تقَيز هزده  تبري  كن ايي هؾک 
هح   كِ در آى فمظ كٌيناي تَليذ هيتقَيز تفبضليكزدُ ٍ 

ثبؽذ ٍ تبريزات ًَرّبي هحيغي حذف ؽذُ هزده  رٍؽي هي
 .(ج-3ؽک  ) اعت

ًمبط ثزاق داخ  تقَيز تفبضلي كبًذيذاّبي هٌبعجي ثزاي 
ثزاي آًکِ ثتَاًين ايي ًمبط را اعتخزاج كٌين . ّغتٌذ  هزده

ٍي تقَيز تفبضلي اًجبم ر ثبيغتي اثتذا عو  آعتبًِ گذاري را ثز
ثب ايي كبر . ًمبط تبري  كبهال جذا ؽًَذ دّين تب ًمبط ثزاق اس

ّبي تقَيز ثِ فَرت دٍدٍيي يب عيبُ ٍ عفيذ همبديز ريکغ 
تَاى ًَاحي ثزاق را اعتخزاج ؽًَذ ٍ در ًتيجِ آى هيتجذي  هي

 .ؼ دادُ ؽذُ اعتيد ًوب -3جِ آى در ؽک  يكِ ًت ًوَد
تَاًٌذ ًبؽي اس اًعکبط ًَر ًَاحي رٍؽي داخ  تقَيز هي

ّبي عٌَاى گشيٌِِتَاى آًْب را ثهي ثٌبثز ايي. زده  ثبؽٌذتَعظ ه
 اهب. هٌبعجي جْت هؾخـ كزدى هَلعيت هزده  در ًظز گزفت

ًمبط ًَيشي خيلي رٍؽي  تفبضلي،هوکي اعت در تقَيز گبّي
ارز اًعکبط ؽذيذ ًَر هبدٍى  ثز ٍجَد داؽتِ ثبؽذ كِ ديگزي

َرت كبًذيذاي فٍِ ثذُ عيٌ  ايجبد ؽ اي هبًٌذؽي لزهش تَعظ
رٍؽٌبيي ًمبط ًَيشي كِ اس ثبستبثؼ ًَر  .هزده  هغزح ؽًَذ

آيٌذ خيلي ثيؾتز اس رٍؽٌبيي هزده  هبدٍى لزهش ثذعت هي

 خبرجيحلمِ  حلمِ داخلي
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-آًبليش هَلفِ اعتفبدُ اس رٍػ اثتذا ثب ثِ ّويي دلي  چؾن اعت
ّبي اي كِ داراي ريکغ ًَاحي CCA ّبي ثْن ريَعتِ يب

عپظ اس ثيي ايي . [11]ينًوبيرٍؽي ّغتٌذ را اعتخزاج هي
ّبي خيلي رٍؽي يب ثِ عجبرتي ّبيي كِ ؽبه  ريکغ ًَاحي آى

 (.4ؽک  )ًوبيينًَيشي ّغتٌذ را اس تقَيز تفبضلي حذف هي

 
تقَيز ( ج هزده  تبري تقَيز ( ة هزده  ثزاقتقَيز  (الف: 3 ؽک 

 ؽذُ يز آعتبًِ گذاريًقَ( تفبضلي د
 

 
( راًٌذُ ثب هزده  ثزاق ة( ثزاق الف يليخ يشيًحَُ حذف ًمبط ًَ: 4ؽک 
 ش ؽذُيز حذف ًَيتقَ( ؽذُ د يز آعتبًِ گذاريتقَ( ج يز تفبضليتقَ

ثزاي ي كبًذيذ تَاًٌذهي ًَاحي رٍؽي كِدر گبم ثعذي 
عپظ ثب اعتفبدُ اس يکغزي . كٌينرا اعتخزاج هي ثبؽٌذهزده  

 .ًوبيينهي حذفّبي ًبهٌبعت را هؾخقبت ٌّذعي كبًذيذ
َاحي رٍؽي كِ ثز ارز تکبى يب حزكت راًٌذُ ثَجَد هي آيٌذجشء ً

 .ؽًَذاي ّغتٌذ كِ در ايي لغوت حذف هيهْوتزيي ًَاحي
ي هؾخقبتي كِ ثزاي ايي هٌظَر در ًظز گزفتِ اين ؽبه   هَارد

، هيشاى ؽجبّت ثِ دايزُ ،تعذاد ريکغ  ّبي ًبحيِ ثزاق: ّوچَى
ذاد ريکغ  ّبي كبًذيذ ًغجت تعكبًذيذ ٍ  ثشرگتزيي لغز ًبحيِ

 اعت ثِ ريکغ  ّبي دايزُ هحيغي آى

 
( ج يز تفبضليتقَ( ز راًٌذُ ةيتقَ( چؾن الف يذّبياعتخزاج كبًذ: 5ؽک  
 چؾن يذّبيحذف ؽذُ ٍ كبًذ يذّبيكبًذ( ؽذُ د يز آعتبًِ گذاريتقَ

4- 

 ثزاي ايٌکِ ثتَاًين اس هيبى كبًذيذّب، چؾن را اس غيز چؾن
اس چؾن،  هٌظَر. ًيبس دارين تؾخيـ ثذّين ثِ ي  كالعِ ثٌذ

-ًبم غيز چؾن هيب ثبؽذ ٍ تقبٍيزي غيز اس آى را ثچؾن ثبس هي
هي تَاًذ ثِ  يهقٌَع يعقج ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ؽجکِ. ؽٌبعين

خَثي الگَّب را اس ّن تؾخيـ ثذّذ ععي در اعتفبدُ اس آى را 
 ي تقبٍيز كبًذيذريکغ  ّب دارين اهب هي داًين كِ اعوبل هغتمين

هذ ًيغت ثٌبثز ايي ثبيغتي يکغزي ٍيضگي آثِ ؽجکِ عقجي كبر
عٌَاى ِاعتخزاج ًوبيين ٍ اس آًْب ث كبًذيذ ّبي هْن را اس تقَيز

عِ  ي هٌظَر هب اسيا يثزا. ٍرٍدي ؽجکِ عقجي اعتفبدُ كٌين
ـ را تب حذ ين تب لذرت تؾخياعتفبدُ ًوَد عوذُ يدعتِ ٍيضگ
-کغ ير يهحل يّبيضگيي عِ دعتِ ؽبه  ٍيا .نيال ثجزاهکبى ثب
ش يثذعت آهذُ اس رٍػ آًبل يّبيضگيٍ ٍ يثبفت يّبيضگيّب، ٍ
در اداهِ در هَرد ّز كذام تَضيح هختقز  .اعت يافل يّبهَلفِ

 .ؽَدثيبى هي

 بافت -4-1
ثب ثزرعي ثبفت اجشاي فَرت هي تَاى دريبفت كِ ثبفت 

َرت هتوبيش اعت ثٌبثزايي در چؾن كبهال اس ثبفت عبيز ًمبط ف
ّبي هجتٌي ثز ثبفت جْت اين اس رٍػايي هزحلِ ععي ًوَدُ

اعتفبدُ اس ثبً  فيلتز الٍس يکي . ّب اعتفبدُ كٌيناعتخزاج ٍيضگي
 9كِ ؽبه  ثبؽذّبي هٌبعت در جْت تؾخيـ ثبفت هياس اثشار
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-آًبليش هَلفِ اعتفبدُ اس رٍػ اثتذا ثب ثِ ّويي دلي  چؾن اعت
ّبي اي كِ داراي ريکغ ًَاحي CCA ّبي ثْن ريَعتِ يب
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ّبي خيلي رٍؽي يب ثِ عجبرتي ّبيي كِ ؽبه  ريکغ ًَاحي آى
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تقَيز ( ج هزده  تبري تقَيز ( ة هزده  ثزاقتقَيز  (الف: 3 ؽک 
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ٍي ر ثب اعوبل فيلتزّبي الٍس ثز. [12] ثبؽذفيلتز هي
آيذ كِ ّز كذام تقَيز فيلتز ؽذُ ثذعت هي 9 كبًذيذ،تقَيز

. ذهؾخقبت خبفي اس ثبفت افلي تقَيز را در خَد ًگِ داؽتِ اً
ّبي ثبفتي در ًظز تَاى ثعٌَاى ٍيضگيتقبٍيز ثذعت آهذُ را هي

 .گزفت

 هاپيکسل مشخصات محلي -4-2
ّبي هتفبٍتي ّبي هختلف چؾن داراي رٍؽٌبييلغوت
ّبي عٌَاى ًوًَِ، لغوت هزده  خيلي رٍؽي، كٌبرُِّغتٌذ ث

چؾن تبري  ٍ اعزاف چؾن داراي رٍؽٌبي هتَعغي اعت ثب در 
فيبت كِ ثب اجشاي ديگز فَرت هتوبيش اعت ًظز گزفتي ايي خقَ

تقبٍيز  يّبٍيضگي ،اعتفبدُ كزدُ ّباس هؾخقبت هحلي ريکغ 
 .ًوبييناعتخزاج هيكبًذيذ چؾن را 

را ثزٍي تقَيز اعوبل  m×n ثزاي اجزاي ايي رٍػ ي  هبع 
لغوت  m×nثِ  ّز كذام اس تقبٍيز كبًذيذكٌين كِ ثب ايي كبر هي

ّب پظ هيبًگيي رٍؽٌبيي ّزي  اس لغوتع ؛ؽَدهجشا تجذي  هي
 .گيزينعٌَاى ي  ٍيضگي در ًظز هيِرا هحبعجِ كزدُ ٍ ث

 PCAها با استفاده از روش يژگياستخراج و -4-3

ي  تکٌي  هفيذ آهبري  PCAيب  افلي ّبيهَلفِآًبليش 
ّبيي كِ ًوًَِ داراي ثعذ ثباليي اعت كبرثزد در سهيٌِ كِ اعت

 ّبي ٍيضُ هبتزيظ كَاريبًظثزداري در ايي رٍػ. فزٍاى دارد
كِ داراي ثبالتزيي همبديز ثزداري  n را ثذعت آٍردُ ٍ اس تقَيز

 كٌينٍيضگي اعتفبدُ هي n جْت ثذعت آٍردىٍيضُ ّغتٌذ، 
تَاى ثزداري افلي هي nثذيي فَرت كِ ثب ضزة ّز تقَيز در 

 .[13]ّب را اعتخزاج ًوَدهْوتزيي ٍيضگي
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ثب اعتفبدُ  كِ ثتَاًذدر ايي هزحلِ ثِ كالعِ ثٌذي ًيبس دارين 
ّبي اعتخزاج ؽذُ هؾخـ ًوبيذ كِ تقَيز ٍرٍدي اس ٍيضگي

اس ثيي . كذام ي  اس دٍ كالط چؾن ٍ غيز چؾن اعت ءجش
ثٌذّبي هَجَد، ؽجکِ عقجي در حَسُ هغبئ  تؾخيـ كالعِ
ثبؽذ كِ هب لقذ دارين اس آى در هذ هيآَ ثغيبر تَاًوٌذ ٍ كبرالگ

 اليِ 3ثزاي ايي هٌظَر اس ؽجکِ . ايي هزحلِ اعتفبدُ ًوبيين
اين كِ ؽبه  ي  اليِ ٍرٍي، ي  اليِ اعتفبدُ كزدُ رزعپتزٍى

تَاى تعذاد ّز چٌذ هي. هيبًي يب رٌْبى ٍ ي  اليِ خزٍجي اعت
در ًظز گزفت اهب ثز عجك لضيِ  ثِ ّز تعذاد دلخَاُ را ّباليِ

كَلوَگزٍف، ي  ؽجکِ رزعپتزٍى عِ اليِ ثب عبختبر هٌبعت 
تعذاد ًزٍى  .[14] را تفکي  ًوبيذ ّبي غيز خغيتَاًذ فضبهي

اليِ رٌْبى در ؽجکِ ثغتگي ثِ هيشاى ريچيذگي هغئلِ دارد كِ 
ّبي ٍي عبختبرر ّب را ثزٍيضگي ،تعذاد ثزاي ثذعت آٍردى ثْتزيي

ثْتزيي عبختبر را  ،گًَبگَى اعوبل كزدُ ٍ ثب همبيغِ ًتبيج حبفلِ
عبختبر كِ فمظ در تعذاد  4هب در ايي راعتب  .ًوبييناًتخبة هي

ّبي اليِ رٌْبى هتفبٍت ّغتٌذ را ثزاي ثزرعي اًتخبة كزدُ ًزٍى
ثزاي . زٍى داؽتِ ثبؽٌذً 50 يب 20، 10، 5كِ در اليِ رٌْبى  ،اين

ّب در ثزاثز ؽجکِ عقجي ّز ي  اس ايي تؾخيـ كبرايي ٍيضگي
-ّب آهَسػ دادُ ٍ تغت هيّب را ثب ي  دعتِ اس ٍيضگيؽجکِ

اى هيشاى كبرايي در ًظز فحيح را ثِ عٌَ تؾخيـ ًوبيين ٍ درفذ
  .گيزينهي

هجوَعِ تقبٍيزي كِ ثزاي تعلين ٍ تغت فزاّن ؽذُ، ؽبه  
چؾن ٍ غيزچؾن اس افزاد هختلف اعت كِ در ؽزايظ تقبٍيز 

اس ايي هجَعِ . هتفبٍتي اس لحبػ ًَري ٍ هکبًي گزفتِ ؽذُ اعت
. ؽَدجْت تعلين ٍ تغت ؽجکِ اعتفبدُ هي K-foldingثِ رٍػ 

ثبؽذ كِ ثب تقَيز هي 1118تعذاد ك  تقبٍيز چؾن ٍ غيز چؾن 
در ّزهزحلِ  اعتفبدُ كزدُ اين folding-5تَجِ ثِ ايٌکِ هب اس 

-ًوًَِ جْت تغت اًتخبة هي 223ًوًَِ ثزاي آهَسػ ٍ  895
ًؾبى  6ًتبيج تغت ؽجکِ ثبساي هتفبٍت در ًوَدار ؽک  . ذؽ

ثيؾتزيي درفذ تؾخيـ فحيح  ثب اعتفبدُ اس  .ؽذُ اعتدادُ 
 ،03/91ثِ تزتيت ثزاثز ثب  PCAّبي هکبًي، ثبفتي ٍ ٍيضگي
 .ثبؽذهي 37/90ٍ  36/91

هب ثِ دًجبل راُ حلي ّغتين تب اس تَاى توبم  در اداهِ،
ّب در لبلت ي  كالعِ ثٌذ اعتفبدُ كزدُ ٍ هيشاى درفذ ٍيضگي

تزيي راُ ح  ثِ عٌَاى عبدُ. تؾخيـ فحيح را افشايؼ دّين
رٍػ را ثب ّن  3ّبي ثِ دعت آهذُ اس تَاًين توبم ٍيضگيهي

بل فَرت ي  ثزدار ٍاحذ ثِ ؽجکِ عقجي اعوثِ ،تزكيت كزدُ
 ّبي تزكيجي را ثزّوبًٌذ هزحلِ لج  ايي ٍيضگي عپظ. كٌين
درفذ تؾخيـ ثز خالف اًتظبر اهب  .ًوبيينٍي ؽجکِ تغت هير

 .ثَد 03/90 ٍ ثبالتزيي همذار  ثْجَد خبفي ريذا ًکزد فحيح
 ّز چٌذ ًوَد كِ ِتَاى ايٌگًَِ تَجيرخذاد را هي يدلي  اي
لي ٍ ،هتفبٍتي ّغتٌذ ّبيّبي ثذعت آهذُ داراي هبّيتٍيضگي

تَاًذ ؽجکِ عقجي ًوي ّبثِ دلي  افشًٍگي سيبد هب ثيي ايي ٍيضگي
 .ُ، اس هجوَع ايي اعالعبت اعتفبدُ هفيذي ثجزدثب ايي تزكيت عبد

ّب اس ي  آعتبًِ ثِ ثعذ، رٍي عولکزد افَال افشايؼ تعذاد ٍرٍدي
  .[15]ؽجکِ عقجي تبريز هٌفي دارد 

دعتِ  3ثٌذّبيي كِ ثب رٍي كالعِ حيي آسهبيؾبت ثزدر 
ٍيضگي ثغَر جذاگبًِ آهَسػ دادُ ؽذُ ثَدًذ ايٌغَر هؾبّذُ 

-ثٌذ در تؾخيـ اؽتجبُ هيگزديذ كِ در ٌّگبهي كِ ي  كالعِ
ًظز ِثٌبثزايي ث. ثٌذّبي ديگز اؽتجبُ ًکٌٌذكٌذ هوکي اعت كالعِ
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ثٌذ خَد هٌغجك بيي ثب كالعِرعذ كِ ّز دعتِ ٍيضگي ثِ تٌْهي
ثب تَجِ . ثٌذّبي ديگز ًذاردٍ عبسگبر اعت ٍ ٍاثغتگي ثِ كالعِ

ثٌذ چٌذگبًِ ثِ اس هفْوَم كالعِ نايثِ ايي ًکتِ، هب ععي ًوَدُ
ّب اعتفبدُ ت توبم ٍيضگيعٌَاى راُ ح  ديگزي جْت تزكي

 .ًوبيين

 
ّب  در ثِ اساي ًزٍىعبختبرّبي هتفبٍت ؽجکِ عقجي  ًوَدار عولکزد:  6ؽک 

 ّبي هتفبٍترٌْبى در ثزاثز ٍيضگياليِ 

 بنذ چنذگانهکالسه -5-1
ؽجکِ عقجي ثِ  3ثٌذ چٌذگبًِ هب اس ثزاي ايجبد ي  كالعِ
ّب را اي اس ٍيضگياين كِ ّز ي ، دعتِعَر هَاسي اعتفبدُ كزدُ

ّبي عقجي ثب عبختبرّز ي  اس ؽجکِ. رذيزدثِ عٌَاى ٍرٍدي هي
ًحَي كِ ِؽَد ثّبي هزتجظ ثب آى اًتخبة هيٍيضگي تَجِ ثِ ًَع

ّز ؽجکِ عقجي ثب ٍرٍدي خبؿ خَد ثبالتزيي درفذ تؾخيـ را 
ّبي عقجي كِ ثِ ّويي علت هب اس هؾخقبت ؽجکِ. داؽتِ ثبؽذ

اًذ در هزاح  لج  ثبالتزيي درفذ تؾخيـ فحيح را داؽتِ
ًزٍى در  40اي ثب ّبي عقجيثٌبثزايي اس ؽجکِ. كٌيناعتفبدُ هي

 رٌْبى ثزاي ًزٍى در اليِ 80،  ثبفتيّبي اليِ رٌْبى ثزاي ٍيضگي
 ّبيًزٍى در اليِ رٌْبى ثزاي ٍيضگي 40ٍ  هحلي ّبيٍيضگي

 . كٌيناعتفبدُ هي ،PCAاس رٍػ  اعتخزاج ؽذُ
اس رٍػ راي گيزي ٍسى  ثٌذ چٌذگبًِ،هب در عبختبر كالعِ

ثٌذ در اعويٌبى كالطتب ثتَاًين اس درجِ  ،دار اعتفبدُ كزدُ
ثٌذ چٌذگبًِ ثب ثعذ اس عبخت كالعِ. هزاح  ثعذ اعتفبدُ كٌين

ّبي تغت كبرايي آى را آسهبيؼ ًوَدين كِ در اعتفبدُ اس دادُ
، غيزچؾن 40/93ًتبيج حبفلِ درفذ تؾخيـ فحيح چؾن 

ثَدُ اعت ٍ ًؾبى  14/95ٍ تؾخيـ كلي يب هجوَع  31/96
ًحَ ِثٌذ چٌذگبًِ ثكالعِ دٌّذُ ايي اعت كِ درفذ تؾخيـ

در همبيغِ ثب ثْتزيي دعتِ ٍيضگي  .هغلَثي افشايؼ يبفتِ اعت
 ثبؽذ درفذي هي 24/3تکي ايي رٍػ داراي افشايؼ
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ثزاي تؾخيـ خَاة آلَدگي اثتذا ثبيذ ٍضعيت چؾن راًٌذُ 
تقَيز را ثزرعي ًوبيين ثٌبثزايي توبم كبًذيذّبي چؾن ثبس كِ اس 

ؽجکِ در ايي راعتب . ثبيغتي ثزرعي گزدًذ ،اًذاعتخزاج ؽذُ
ثٌذ در فَرتيکِ كالعِ كزدُ،رٍي كبًذيذّب اعوبل  را ثز يعقج

-ّيچ كذام اس كبًذيذّب را ثِ عٌَاى چؾن ثبس تؾخيـ ًذّذ هي
تَاًين ايٌغَر اعتٌجبط كٌين كِ چؾن راًٌذُ در تقَيز ثغتِ ثَدُ 

چؾن ثبس  ثِ عٌَاى ذ راچٌذ كبًذي ،ثٌذاهب اگز كالعِ .[16] اعت
كبًذيذي كِ داراي ثبالتزيي درجِ ، تؾخيـ داد اس ثيي آًْب

را ثِ عٌَاى چؾن راًٌذُ  اعت يؽجکِ عقج يدر خزٍجاعويٌبى 
ّبي يب كٌتزل كٌين ٍ در فَرت لشٍم اس آى در رزداسػاًتخبة هي

هحض ايٌکِ چؾن راًٌذُ ثغتِ ِث .كٌينديگز اعتفبدُ هي
تَاى اعالم كزد كِ راًٌذُ خَاة اعت ويً ـ دادُ ؽذيتؾخ

سًذ يکجبر رل  هي ،ربًيِ 6ّز  عَر تمزيجي درثِچَى ّز ؽخـ 
ب هوکي ي ٍ هوکي اعت ثغتِ ثَدى چؾن ًبؽي اس رل  سدى ثبؽذ

ثزاي . ي كٌبر رٍدياس جلَ دٍرث يهذت ياعت فَرت راًٌذُ ثزا
اعتفبدُ  PERCLOSتَاى اس ربراهتز تؾخيـ خَاة آلَدگي هي

درفذ ثغتِ ثَدى چؾن در ثبسُ سهبًي خبؿ  PERCLOS. كزد
در تؾخيـ خَاة آلَدگي  ربراهتزّباس هعتجزتزيي  ييک كِ اعت
 . [17] ثبؽذهي

7- 
ـ يتؾاخ  يك را ثازا يا ذار ٍ دليا رب يك هب رٍؽا يي تحميدر ا

ي رٍػ اس اؽاعِ هابدٍى   يا در ا. نيراًٌذُ ارائِ ًوَد يخَاة آلَدگ
 يدارز ثزياهکبى تقَؽَد كِ ياعتفبدُ ه يز ثزداريتقَ يلزهش ثزا

عاپظ هاب   . كٌاذ يرا در ؽت فزاّن ها  ثذٍى هشاحوت ثزاي راًٌذُ
ّبي رزداسػ تقاَيز ٍ  ععي ًوَدين ثب اعتفبدُ اس يکغزي تکٌي 

ّابي خابؿ ٍضاعيت چؾان راًٌاذُ را جْات خاَاة        كالعِ ثٌاذ 
رٍػ ارائاِ   يعاَر كلا  ثِ. ثِ هيشاى ثباليي تؾخيـ دّين آلَدگي

-يه يهوتبس يّبيضگيٍ يگز دارايد يّبغِ ثب رٍػيؽذُ در همب
درفاذ در   14/95ي تاَاى ثاِ دلات ثابال    يي آًْب ها يثبؽذ كِ اس ث

، ثالدرًاگ ثاَدى، عاذم هشاحوات     تؾخيـ فحيح ٍضعيت چؾن
خَدرٍ اؽبرُ  يجب آعبى ثز رٍيتمز يبدُ عبسيراًٌذُ ٍ اهکبى ر يثزا

 .ًوَد
 مراجع
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ٍي ر ثب اعوبل فيلتزّبي الٍس ثز. [12] ثبؽذفيلتز هي
آيذ كِ ّز كذام تقَيز فيلتز ؽذُ ثذعت هي 9 كبًذيذ،تقَيز

. ذهؾخقبت خبفي اس ثبفت افلي تقَيز را در خَد ًگِ داؽتِ اً
ّبي ثبفتي در ًظز تَاى ثعٌَاى ٍيضگيتقبٍيز ثذعت آهذُ را هي

 .گزفت

 هاپيکسل مشخصات محلي -4-2
ّبي هتفبٍتي ّبي هختلف چؾن داراي رٍؽٌبييلغوت
ّبي عٌَاى ًوًَِ، لغوت هزده  خيلي رٍؽي، كٌبرُِّغتٌذ ث

چؾن تبري  ٍ اعزاف چؾن داراي رٍؽٌبي هتَعغي اعت ثب در 
فيبت كِ ثب اجشاي ديگز فَرت هتوبيش اعت ًظز گزفتي ايي خقَ

تقبٍيز  يّبٍيضگي ،اعتفبدُ كزدُ ّباس هؾخقبت هحلي ريکغ 
 .ًوبييناعتخزاج هيكبًذيذ چؾن را 

را ثزٍي تقَيز اعوبل  m×n ثزاي اجزاي ايي رٍػ ي  هبع 
لغوت  m×nثِ  ّز كذام اس تقبٍيز كبًذيذكٌين كِ ثب ايي كبر هي

ّب پظ هيبًگيي رٍؽٌبيي ّزي  اس لغوتع ؛ؽَدهجشا تجذي  هي
 .گيزينعٌَاى ي  ٍيضگي در ًظز هيِرا هحبعجِ كزدُ ٍ ث

 PCAها با استفاده از روش يژگياستخراج و -4-3

ي  تکٌي  هفيذ آهبري  PCAيب  افلي ّبيهَلفِآًبليش 
ّبيي كِ ًوًَِ داراي ثعذ ثباليي اعت كبرثزد در سهيٌِ كِ اعت

 ّبي ٍيضُ هبتزيظ كَاريبًظثزداري در ايي رٍػ. فزٍاى دارد
كِ داراي ثبالتزيي همبديز ثزداري  n را ثذعت آٍردُ ٍ اس تقَيز

 كٌينٍيضگي اعتفبدُ هي n جْت ثذعت آٍردىٍيضُ ّغتٌذ، 
تَاى ثزداري افلي هي nثذيي فَرت كِ ثب ضزة ّز تقَيز در 

 .[13]ّب را اعتخزاج ًوَدهْوتزيي ٍيضگي
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ثب اعتفبدُ  كِ ثتَاًذدر ايي هزحلِ ثِ كالعِ ثٌذي ًيبس دارين 
ّبي اعتخزاج ؽذُ هؾخـ ًوبيذ كِ تقَيز ٍرٍدي اس ٍيضگي

اس ثيي . كذام ي  اس دٍ كالط چؾن ٍ غيز چؾن اعت ءجش
ثٌذّبي هَجَد، ؽجکِ عقجي در حَسُ هغبئ  تؾخيـ كالعِ
ثبؽذ كِ هب لقذ دارين اس آى در هذ هيآَ ثغيبر تَاًوٌذ ٍ كبرالگ

 اليِ 3ثزاي ايي هٌظَر اس ؽجکِ . ايي هزحلِ اعتفبدُ ًوبيين
اين كِ ؽبه  ي  اليِ ٍرٍي، ي  اليِ اعتفبدُ كزدُ رزعپتزٍى

تَاى تعذاد ّز چٌذ هي. هيبًي يب رٌْبى ٍ ي  اليِ خزٍجي اعت
در ًظز گزفت اهب ثز عجك لضيِ  ثِ ّز تعذاد دلخَاُ را ّباليِ

كَلوَگزٍف، ي  ؽجکِ رزعپتزٍى عِ اليِ ثب عبختبر هٌبعت 
تعذاد ًزٍى  .[14] را تفکي  ًوبيذ ّبي غيز خغيتَاًذ فضبهي

اليِ رٌْبى در ؽجکِ ثغتگي ثِ هيشاى ريچيذگي هغئلِ دارد كِ 
ّبي ٍي عبختبرر ّب را ثزٍيضگي ،تعذاد ثزاي ثذعت آٍردى ثْتزيي

ثْتزيي عبختبر را  ،گًَبگَى اعوبل كزدُ ٍ ثب همبيغِ ًتبيج حبفلِ
عبختبر كِ فمظ در تعذاد  4هب در ايي راعتب  .ًوبييناًتخبة هي

ّبي اليِ رٌْبى هتفبٍت ّغتٌذ را ثزاي ثزرعي اًتخبة كزدُ ًزٍى
ثزاي . زٍى داؽتِ ثبؽٌذً 50 يب 20، 10، 5كِ در اليِ رٌْبى  ،اين

ّب در ثزاثز ؽجکِ عقجي ّز ي  اس ايي تؾخيـ كبرايي ٍيضگي
-ّب آهَسػ دادُ ٍ تغت هيّب را ثب ي  دعتِ اس ٍيضگيؽجکِ

اى هيشاى كبرايي در ًظز فحيح را ثِ عٌَ تؾخيـ ًوبيين ٍ درفذ
  .گيزينهي

هجوَعِ تقبٍيزي كِ ثزاي تعلين ٍ تغت فزاّن ؽذُ، ؽبه  
چؾن ٍ غيزچؾن اس افزاد هختلف اعت كِ در ؽزايظ تقبٍيز 

اس ايي هجَعِ . هتفبٍتي اس لحبػ ًَري ٍ هکبًي گزفتِ ؽذُ اعت
. ؽَدجْت تعلين ٍ تغت ؽجکِ اعتفبدُ هي K-foldingثِ رٍػ 

ثبؽذ كِ ثب تقَيز هي 1118تعذاد ك  تقبٍيز چؾن ٍ غيز چؾن 
در ّزهزحلِ  اعتفبدُ كزدُ اين folding-5تَجِ ثِ ايٌکِ هب اس 

-ًوًَِ جْت تغت اًتخبة هي 223ًوًَِ ثزاي آهَسػ ٍ  895
ًؾبى  6ًتبيج تغت ؽجکِ ثبساي هتفبٍت در ًوَدار ؽک  . ذؽ

ثيؾتزيي درفذ تؾخيـ فحيح  ثب اعتفبدُ اس  .ؽذُ اعتدادُ 
 ،03/91ثِ تزتيت ثزاثز ثب  PCAّبي هکبًي، ثبفتي ٍ ٍيضگي
 .ثبؽذهي 37/90ٍ  36/91

هب ثِ دًجبل راُ حلي ّغتين تب اس تَاى توبم  در اداهِ،
ّب در لبلت ي  كالعِ ثٌذ اعتفبدُ كزدُ ٍ هيشاى درفذ ٍيضگي

تزيي راُ ح  ثِ عٌَاى عبدُ. تؾخيـ فحيح را افشايؼ دّين
رٍػ را ثب ّن  3ّبي ثِ دعت آهذُ اس تَاًين توبم ٍيضگيهي

بل فَرت ي  ثزدار ٍاحذ ثِ ؽجکِ عقجي اعوثِ ،تزكيت كزدُ
 ّبي تزكيجي را ثزّوبًٌذ هزحلِ لج  ايي ٍيضگي عپظ. كٌين
درفذ تؾخيـ ثز خالف اًتظبر اهب  .ًوبيينٍي ؽجکِ تغت هير

 .ثَد 03/90 ٍ ثبالتزيي همذار  ثْجَد خبفي ريذا ًکزد فحيح
 ّز چٌذ ًوَد كِ ِتَاى ايٌگًَِ تَجيرخذاد را هي يدلي  اي
لي ٍ ،هتفبٍتي ّغتٌذ ّبيّبي ثذعت آهذُ داراي هبّيتٍيضگي

تَاًذ ؽجکِ عقجي ًوي ّبثِ دلي  افشًٍگي سيبد هب ثيي ايي ٍيضگي
 .ُ، اس هجوَع ايي اعالعبت اعتفبدُ هفيذي ثجزدثب ايي تزكيت عبد

ّب اس ي  آعتبًِ ثِ ثعذ، رٍي عولکزد افَال افشايؼ تعذاد ٍرٍدي
  .[15]ؽجکِ عقجي تبريز هٌفي دارد 

دعتِ  3ثٌذّبيي كِ ثب رٍي كالعِ حيي آسهبيؾبت ثزدر 
ٍيضگي ثغَر جذاگبًِ آهَسػ دادُ ؽذُ ثَدًذ ايٌغَر هؾبّذُ 

-ثٌذ در تؾخيـ اؽتجبُ هيگزديذ كِ در ٌّگبهي كِ ي  كالعِ
ًظز ِثٌبثزايي ث. ثٌذّبي ديگز اؽتجبُ ًکٌٌذكٌذ هوکي اعت كالعِ
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ثٌذ خَد هٌغجك بيي ثب كالعِرعذ كِ ّز دعتِ ٍيضگي ثِ تٌْهي
ثب تَجِ . ثٌذّبي ديگز ًذاردٍ عبسگبر اعت ٍ ٍاثغتگي ثِ كالعِ

ثٌذ چٌذگبًِ ثِ اس هفْوَم كالعِ نايثِ ايي ًکتِ، هب ععي ًوَدُ
ّب اعتفبدُ ت توبم ٍيضگيعٌَاى راُ ح  ديگزي جْت تزكي

 .ًوبيين

 
ّب  در ثِ اساي ًزٍىعبختبرّبي هتفبٍت ؽجکِ عقجي  ًوَدار عولکزد:  6ؽک 

 ّبي هتفبٍترٌْبى در ثزاثز ٍيضگياليِ 

 بنذ چنذگانهکالسه -5-1
ؽجکِ عقجي ثِ  3ثٌذ چٌذگبًِ هب اس ثزاي ايجبد ي  كالعِ
ّب را اي اس ٍيضگياين كِ ّز ي ، دعتِعَر هَاسي اعتفبدُ كزدُ

ّبي عقجي ثب عبختبرّز ي  اس ؽجکِ. رذيزدثِ عٌَاى ٍرٍدي هي
ًحَي كِ ِؽَد ثّبي هزتجظ ثب آى اًتخبة هيٍيضگي تَجِ ثِ ًَع

ّز ؽجکِ عقجي ثب ٍرٍدي خبؿ خَد ثبالتزيي درفذ تؾخيـ را 
ّبي عقجي كِ ثِ ّويي علت هب اس هؾخقبت ؽجکِ. داؽتِ ثبؽذ

اًذ در هزاح  لج  ثبالتزيي درفذ تؾخيـ فحيح را داؽتِ
ًزٍى در  40اي ثب ّبي عقجيثٌبثزايي اس ؽجکِ. كٌيناعتفبدُ هي

 رٌْبى ثزاي ًزٍى در اليِ 80،  ثبفتيّبي اليِ رٌْبى ثزاي ٍيضگي
 ّبيًزٍى در اليِ رٌْبى ثزاي ٍيضگي 40ٍ  هحلي ّبيٍيضگي

 . كٌيناعتفبدُ هي ،PCAاس رٍػ  اعتخزاج ؽذُ
اس رٍػ راي گيزي ٍسى  ثٌذ چٌذگبًِ،هب در عبختبر كالعِ

ثٌذ در اعويٌبى كالطتب ثتَاًين اس درجِ  ،دار اعتفبدُ كزدُ
ثٌذ چٌذگبًِ ثب ثعذ اس عبخت كالعِ. هزاح  ثعذ اعتفبدُ كٌين

ّبي تغت كبرايي آى را آسهبيؼ ًوَدين كِ در اعتفبدُ اس دادُ
، غيزچؾن 40/93ًتبيج حبفلِ درفذ تؾخيـ فحيح چؾن 

ثَدُ اعت ٍ ًؾبى  14/95ٍ تؾخيـ كلي يب هجوَع  31/96
ًحَ ِثٌذ چٌذگبًِ ثكالعِ دٌّذُ ايي اعت كِ درفذ تؾخيـ

در همبيغِ ثب ثْتزيي دعتِ ٍيضگي  .هغلَثي افشايؼ يبفتِ اعت
 ثبؽذ درفذي هي 24/3تکي ايي رٍػ داراي افشايؼ
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ثزاي تؾخيـ خَاة آلَدگي اثتذا ثبيذ ٍضعيت چؾن راًٌذُ 
تقَيز را ثزرعي ًوبيين ثٌبثزايي توبم كبًذيذّبي چؾن ثبس كِ اس 

ؽجکِ در ايي راعتب . ثبيغتي ثزرعي گزدًذ ،اًذاعتخزاج ؽذُ
ثٌذ در فَرتيکِ كالعِ كزدُ،رٍي كبًذيذّب اعوبل  را ثز يعقج

-ّيچ كذام اس كبًذيذّب را ثِ عٌَاى چؾن ثبس تؾخيـ ًذّذ هي
تَاًين ايٌغَر اعتٌجبط كٌين كِ چؾن راًٌذُ در تقَيز ثغتِ ثَدُ 

چؾن ثبس  ثِ عٌَاى ذ راچٌذ كبًذي ،ثٌذاهب اگز كالعِ .[16] اعت
كبًذيذي كِ داراي ثبالتزيي درجِ ، تؾخيـ داد اس ثيي آًْب

را ثِ عٌَاى چؾن راًٌذُ  اعت يؽجکِ عقج يدر خزٍجاعويٌبى 
ّبي يب كٌتزل كٌين ٍ در فَرت لشٍم اس آى در رزداسػاًتخبة هي

هحض ايٌکِ چؾن راًٌذُ ثغتِ ِث .كٌينديگز اعتفبدُ هي
تَاى اعالم كزد كِ راًٌذُ خَاة اعت ويً ـ دادُ ؽذيتؾخ

سًذ يکجبر رل  هي ،ربًيِ 6ّز  عَر تمزيجي درثِچَى ّز ؽخـ 
ب هوکي ي ٍ هوکي اعت ثغتِ ثَدى چؾن ًبؽي اس رل  سدى ثبؽذ

ثزاي . ي كٌبر رٍدياس جلَ دٍرث يهذت ياعت فَرت راًٌذُ ثزا
اعتفبدُ  PERCLOSتَاى اس ربراهتز تؾخيـ خَاة آلَدگي هي

درفذ ثغتِ ثَدى چؾن در ثبسُ سهبًي خبؿ  PERCLOS. كزد
در تؾخيـ خَاة آلَدگي  ربراهتزّباس هعتجزتزيي  ييک كِ اعت
 . [17] ثبؽذهي

7- 
ـ يتؾاخ  يك را ثازا يا ذار ٍ دليا رب يك هب رٍؽا يي تحميدر ا

ي رٍػ اس اؽاعِ هابدٍى   يا در ا. نيراًٌذُ ارائِ ًوَد يخَاة آلَدگ
 يدارز ثزياهکبى تقَؽَد كِ ياعتفبدُ ه يز ثزداريتقَ يلزهش ثزا

عاپظ هاب   . كٌاذ يرا در ؽت فزاّن ها  ثذٍى هشاحوت ثزاي راًٌذُ
ّبي رزداسػ تقاَيز ٍ  ععي ًوَدين ثب اعتفبدُ اس يکغزي تکٌي 

ّابي خابؿ ٍضاعيت چؾان راًٌاذُ را جْات خاَاة        كالعِ ثٌاذ 
رٍػ ارائاِ   يعاَر كلا  ثِ. ثِ هيشاى ثباليي تؾخيـ دّين آلَدگي

-يه يهوتبس يّبيضگيٍ يگز دارايد يّبغِ ثب رٍػيؽذُ در همب
درفاذ در   14/95ي تاَاى ثاِ دلات ثابال    يي آًْب ها يثبؽذ كِ اس ث

، ثالدرًاگ ثاَدى، عاذم هشاحوات     تؾخيـ فحيح ٍضعيت چؾن
خَدرٍ اؽبرُ  يجب آعبى ثز رٍيتمز يبدُ عبسيراًٌذُ ٍ اهکبى ر يثزا

 .ًوَد
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