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چکیده

با افزايش حملونقل جادهاي در ايران ،آسيبهاي ناشي از تصادفات نيز به طور چشمگيري افزايش يافته است.

هدف اصلي اين تحقيق توسعه يک سيستم مکانمند دانشمبنا ،با قابليت استنتاج بر پايه هستيشناسي ،به منظور
پيشبيني تصادف در مسيرهاي برونشهري است .در روش پيشنهادي تحقيق سيستماي اطالعات مکاني ()GIS
بستري است براي تحليل دادههاي مکاني و ايجاد ارتباط بين ويژگيهاي تصادف و مکان وقوع تصادف .اين
تحقيق چارچوبي را براي ايجاد هستيشناسي پيشنهاد ميکند که در آن موجوديتهای مربوط به تصادفات و
روابط بين آنها با استفاده از زبان هستيشناسي وب ( )OWLبه طور معناداري تعريف ميشوند ،به گونهاي
که امکان بازيابي و تبادل دادههاي مکاني و توصيفي فراهم ميشود؛ بنابراين چارچوب پيشنهادي قادر خواهد
بود دادههاي مرتبط را براي برآورد شدت تصادف خودرو بر اساس شرايط محيطي ،راه و خودرو ،در
مجاورت مکان جاري خودرو دريافت كرده و از طريق الگوهاي تصادفات ،استنتاج نمايد .الگوهاي تصادف با
تلفيق دانش متخصصين حوزه حملونقل با قواعد استخراج شده از رکوردهاي تصادفات پيشين محور به روش
دادهکاوي اخذ و جهت استنتاج در موتور جستجوگر پيشنهادي به زبان قاعده وب معنايي ( )SWRLتبديل شده
و در پايگاه داده ذخيره ميشوند .روش پيشنهادي به صورت موردي در محور قزوين-رشت پيادهسازي و
ارزيابي ميگردد .نتايج نشانگرآن است که چارچوب استنتاجی پيشنهادي به طور موثري قادر به کشف الگوهاي
تصادفات و پيشبيني شدت تصادف خودروها در محورهای برونشهري خواهد بود.

واژههاي كليدي :ایمنی راه ،الگوهای تصادف ،استنتاج معنایی ،سیستم های اطالعات مکانی( ،)GISداده کاوی
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میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی
به پنج گروه تقسيم ميشوند :آزادراهها ،بزرگراهها ،راههای اصلي،

 .1مقدمه

راههای فرعي و روستايي[Management and Planning

با استناد به کميته جهاني كنترل ايمني راهها 1هر ساله بالغ بر 2/1

 . ]Org., 1984با توجه به رشد فزاينده تصادفات در راههاي

ميليون نفر در اثر تصادفات در سراسر جهان كشته و 25ـ 20برابر

اصلي برونشهري با تعداد خطوط رفت و برگشت کم ،در اين

اين تعداد دچار آسيبهاي جدي ميشوند .با افزايش كاربرد وسايل

تحقيق به مطالعه تصادفات در راههاي اصلي برونشهري پرداخته

نقليه در كشورهاي در حال توسعه ،انتظار ميرود که آسيبهاي

ميشود که قابل تعميم به راههاي فرعي نيز است.

ناشي از تصادفات جادهاي به عنوان سومين علت اصلي مرگومير

امکان پيشبيني وقوع تصادف يکي از اهداف اصلي مهندسين

و معلوليت در سال  2020تلقي شود .هزينه حوادث ترافيكي

و طراحان حملونقل جادهاي است .به اين منظور پايش شرايط

در جهان  518ميليارد دالر برآورد شده كه سهم كشورهاي با

خودرو ،راننده ،راه و محيط در مجاورت موقعيت آني خودرو

درآمد كم و متوسط در آن  65ميليارد دالر است ،يعني  2درصد

مورد نياز است .يك سيستم ايدهآل براي مديريت ايمني راه

توليد ناخالص ملي كشورهاي با درآمد باال و  1تا  5/1درصد

مستلزم قابليتهاي اكتساب ،ذخيرهسازي ،سازماندهي و تجزيه و

توليد ناخالص ملي در كشورهايي با درآمد متوسط و پايين صرف

تحليل دادههاي مرتبط با راه است .در كنار قابليت انعطافپذيري،

حوادث ترافيكي ميشود [ .]Peden et al., 2004اين رقم در

تفسير ،گزارش و نمايش ،چنين سيستمي ميبايست جنبههاي

كشور ما بالغ بر  5/3درصد توليد ناخالص ملي برآورد شدهاست.

آماري و مکاني مسئله را نيز مورد توجه قرار دهد؛ بنابراين استفاده

بنابر پيشبيني هاي سازمان بهداشت جهاني ،2تصادفات جادهاي

از فناوريهاي نويني چون  GIS3در مطالعات ايمني راه میتواند

از رتبه نهم علل مرگومير در جهان در سال  2004به رتبه پنجم

موثر باشد .پيشرفتهاي اخير در تكنيكهاي تحليل و محاسبه اين

در سال  2030خواهد رسيد .در صورتي كه اقدام مناسبي جهت

امكان را نيز در اختيار قرار ميدهد كه بتوان حجم زيادي از

كاهش حوادث ترافیکی صورت نپذيرد ،تا سال  ،2020افزايش

دادههاي مرتبط با وسايل نقليه ،راه و محيط را مديريت كرد.

 67درصدي مرگومیر ناشي از تصادفات ،به صورت افزايش 83

اطالعات و شناختي كه طي فرآيند دادهکاوي از دادههاي موجود

درصدي براي جوامع با درآمد كم و متوسط و كاهش  27درصدي

و تصادفات پيشين راه حاصل ميشوند ،ميتوانند براي پيشبيني،

براي كشورهايي با درآمد باال پيشبيني میشود [Mohan et

اعالم اخطار ،و اجتناب از وقوع تصادفات آتي ،مورد استفاده قرار

.]al., 2006

گيرند.

دستاندركاران ايمني راه در سراسر جهان و نيز کشور جمهوري

از طرفي در دهه اخير توجه زيادي به هستيشناسي 4ها و مهندسي

اسالمي ايران خواستار استفاده از فنآوريهاي جديد در وسايلنقليه

هستيشناسي شده است .در حال حاضر هستيشناسيها به طور

و زيرساخت راه جهت افزايش سطح ايمني هستند .در ايران بيش

گستردهاي در مهندسي دانش ،5هوش مصنوعي و علوم کامپيوتر

از  80درصد حملونقل از طريق شبک ه جادهاي انجام ميشود ،اين

مورد استفاده قرار ميگيرند .استفاده از هستيشناسي در پرسش

در حالي است که آمار ،نشانگر باال بودن تلفات ناشي از حوادث

و پاسخهاي مکاني حاکي از اهميت آن در علوم اطالعات و

ترافيکي کشور در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته است .آمارها

به طور خاص در علم اطالعات مکاني دارد که منجر به ظهور

نشان ميدهند که در اثر حوادث ترافيکي بيش از  ۲۰هزار نفر در

سيستمهاي اطالعات مکاني بر پايه هستيشناسي 6شده است.

سال  ۱۳۹۰جان باختند [گزارش ساليانه پزشک قانوني کشور،

هستيشناسيها در علم اطالعات مکاني براي حل مسايلي چون

 .]1390بنا به گزارشات پليس راه کشور بيشتر تلفات رانندگي در

تعاملپذيري ،7استداللهاي مکاني 8و سازماندهي اطالعات مورد

اين سال ( 12232کشته) در مسيرهاي برونشهري رخ داده است.

توجه قرار گرفتهاند [ .]Kavouras and Kokla, 2008در

راههای ايران از نظر سرعت ،حجم ترافيک و مشخصات هندسي
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توسعه يک سيستم دانشمبنای مکانمند جهت پیشبینی تصادفات در مسيرهاي برونشهري
دانش  OWLجهت بروزرسانی و افزايش كارآيي سيستم.

حوزه اطالعات مکاني ،هم از ديدگاه فلسفي و هم از ديدگاه علوم
کامپيوتري هستيشناسي بهره گرفته شده است .متخصصين ايمني

 .2پيشينه تحقيق

راه نیز میتوانند از هستيشناسي جهت نمايش ،تبادل دانش و
هوشمندی تحلیلهای مرتبط با تصادفات استفادهکنند.

مطالعات ايمني راه در راستاي کاهش تصادفات بسيار وابسته به

به علت پرهزینه بودن اخذ اطالعات از محيط و نياز به بروزرسانی

روش مورد استفاده جهت تحليل و پيشبيني تصادف است .اين

دانش مرتبط با راه و زيرساختهاي آن ،اين تحقيق چارچوبي را

تحقيق ميکوشد تا با توسعه يک سيستم استنتاجي مکانمند بر

براي ايجاد هستيشناسي پيشنهاد ميکند که دانش متخصصين را

پايه هستيشناسي جهت پيشبيني خودروهاي مستعد تصادف،

در حوزه ايمني راه و تصادفات با الگوهاي تصادفات استخراج

گامي در راستاي ارتقا سطح ايمني در مسيرهاي برونشهري

شده به روش دادهکاوي تلفيق مينمايد .از آنجا که موجوديتهای

بردارد .در دهه اخير توجه زيادي به هستيشناسيها و مهندسي

مرتبط با راه ،راننده ،خودرو ،محيط اطراف و روابط 9بين آنها به

هستيشناسي شده است .با توجه به تحقيقات صورت گرفته ،استفاده

طور معناداري 10در بستر هستیشناسی ارايه ميشوند ،چارچوب

از هستيشناسي و دانش معنايي در حوزه  GISموجب خواهد شد

پیشنهادی تحقیق امکان بازيابي و به اشتراکگذاري دادههاي

که دادههاي  GISدر دامنه وسيعي توزيع گردند [Diosteanu and

مکاني و توصيفي مرتبط با تصادفات ترافيکي را فراهم ميکند.

Cotfas, 2009; Feng, et al., 2010; Malgundkar et al.,

بازیابی اطالعات و به اشتراکگذاری دادههای تصادفات ،امکان

 ]2012و امکان تبادل و تلفيق دادهها در سطح وسيعي امکانپذير

استفاده مجدد از الگوهای تصادفات را براي پیشبینی تصادفات

 .]Cruz,کیم و

خواهد شد [2004; Chaudhary et al., 2004

آتی در محور مورد مطالعه فراهم میكند .بنابراين ،در این پژوهش

همکارانش به دليل نياز کشور کرهجنوبی به دستیابی به اطالعات

جهت برآورد تصادفات ،يک سيستم استنتاج بر پايه موجوديتهاي

مکاني در يک محيط توزيع يافته ،فنون ايجاد هستيشناسي را

هستيشناسي و الگوهاي استخراج شده از تصادفات پيشين

براي استفاده مجدد يا به اشتراکگذاري و بازيابي اطالعات مکاني

ارايه ميشود .از آنجا که زبان هستيشناسي وب  )OWL)11به

در يک سيستم اطالعات مکاني توزيع يافته مورد بحث و بررسي

تنهايي قادر به مدلسازی الگوهاي پيچيده تصادفات و روابط

قرار دادهاند.

بين موجودیتهای تصادف (به خصوص روابط مکانمند) نيست،

مجموعهاي ديگر از تحقيقات نيز بر اساس تحليلهاي دادهکاوي

اين تحقيق از زبان قاعده وب معنايي  )SWRL)12جهت استنتاج

به توسعه هستيشناسي پرداختهاند و چارچوبي مفهومي را براي

موجوديتهاي تعريف شده در زبان هستيشناسي وب بهره ميگيرد.

خوشهبندي مکاني تصادفات با استفاده از هستيشناسي ارايه

به اين منظور اطالعات راه ،راننده ،خودرو ،و محيط اطراف آن

كردهاند [;Hwang, 2003; Wang and Hamilton, 2005

به منظور ايجاد چارچوب هستيشناسي پیشنهادی ،پيادهسازي

 .]Wang et al., 2010یو و همکاران ( )2009چارچوبي سلسله

و تحليل ميشوند و طي سه مرحله به برآورد شدت تصادف

مراتبي بر مبناي هستيشناسي را جهت مديريت تصادفات ارايه

خودروها در مسيرهاي برونشهري پرداخته ميشود:

كردند .اين تحقيق و بسیاری از تحقیقات مشابه به ندرت از دانش

( )1ايجاد کالسهایی از موجوديتهاي تصادفات ،خصوصيات و

مکاني مربوط به تصادفات در تحليل تصادفات جادهاي استفاده

روابط مکانی بين آنها در قالب زبان هستیشناسی وب،

کردهاند .با مروري بر تحقيقات مشابه ميتوان دريافت که تحقيقات

( )2استخراج الگوهاي تصادفات ،تبديل آنها به زبان قاعده وب

کمي در زمينه تحليلهاي مکاني تصادفات با تکيه بر مدلسازی و

معنايي ،تلفيق با دانش متخصصين و ورود به موتور استنتاج،

تبادل دانش جهت استنتاج پوياي وقوع تصادف انجام شد ه است.

( )3استنتاج الگوهای تصادف خودرو ،افزودن نتايج به پايگاه

اين تحقيق سعي در بهبود مطالعات پيشين با ارايه الگوهايي از
351
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میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی
دانش موجود جهت تحليل تصادفات دارد .طوري که با در نظر

جاري خودرو از پايگاه داده  GISفراخواني ميشوند .اطالعات

گرفتن هستيشناسيهاي مکاني و دانش موجود از محيط پیرامون

خودرو و راننده نيز به صورت خودکار از طريق سنسورهاي نصب

خودروهاي مستعد تصادف در قالب زبان هستيشناسي وب ،به

شده در خودرو مثل  ،GPSرادار ،ژيرسکوپ و  ...اخذ میگردند.

برآورد شدت خطر تصادف در آنها ميپردازد.

بخشي از اطالعات هم به صورت آني از منابع ديگري چون مرکز
ترافيک يا آبوهوا به روش توزیع شونده در اختيار قرار خواهند

 .3روش تحقیق

گرفت .رکوردهای تصادفات پيشين محور مورد مطالعه نيز از

شکل  1ساختار کلي روش پيشنهادي تحقيق را نمايش ميدهد.

پليس راه اخذ ميشوند .اين دادهها شامل بيش از  60ويژگي از

چارچوب پيشنهادي ،پايگاه دانشي ارائه ميکند که از اطالعات

هر رويداد تصادف ميباشند که فرآيند دادهکاوي بر روي آنها

خودرو ،راننده ،راه و محيط جهت برآورد ميزان خطر خودرو

صورت خواهد پذيرفت .اين ويژگيها را ميتوان به هفت دسته

مستعد تصادف در يک مسير برونشهري استفاده ميکند .بدين

کلي تقسيم كرد :اطالعات خودرو ،اطالعات تصادف ،اطالعات

منظور ابتدا کالسهاي عارضه (راه ،خودرو ،تقاطع و ،)...

راه ،اطالعات ترافيکي ،اطالعات راننده ،اطالعات جغرافيايي و

خصوصیات وابسته (مث ً
ال يک راه اصلي و يک راه فرعي يکديگر

اطالعات محيطي.

تحقيققطع ميکنند) و روابط مکاني موجود در
عارضه نقطهاي
را در.3يکروش

تصادفات
تعريفیمي
معنايي
چارچوبي
شناسي ودانشداد
شنهادي
 2هست
3
کاويیکند که از اطالعات خودرو،
یهارائه م
ی ،پايگاه
چارچوب-پی
طيدهد.
ش می
الگوهاي را نماي
سپسی تحقیق
شوند.یشنهاد
روش پ
ساختار کل
شکل 9
متخصصين
توسط
جهت و پس
استخراج شده
فرآيند داده
فلسفی پا به
حوزهمیعلوم
ی در
شهربار
اولین
مستعد تصادف در يهست
وجود-
عرصهکالس
منظور ابتدا
کند .بدين
استفاده
شناسیبرون
کیمسیر
خودرو
کنترلخطر
برآوردازمیزان
کاويو محیط
راننده ،راه
شوندیاتتا جهت
تبديل مي
قاعده وب
راه به
گرفتها ویآن را
فلسفه الهام
هست
وابسته (مثالً يک راهنهاد.
قطع
عارضه نقطه
در يک
شناسیدر
کدیيگر را
مفهومی ي
 Gruberازراه فرع
اصلی و يک
خصوص
معنايي و ،)...
خودرو ،تقاطع
زبان(راه،
عارضه
ایمنیهای

کاردرگرفته
خودروها به
شدت وتصادف
شناسی
وی هستی
کرد.
اطالعات وطیعلوم
سپسدنیای
شوند .معنايی تعريف میشوند .وارد
شده راو
استخراج
کاوی
رايانهداده
فرآيند
علوم تصادفات
الگوهای
چارچوبی
موجود
روابط مکانی
برآوردیکنند)
م

کار
خودروها به
تصادف
ادراک” شدت
جهت برآورد
صورتشوند
تبديل می
.]Gruber,
1993
تعریف کرد [
“تبیینتا صریح
پس از کنترل توسط متخصصین ايمنی راه به زبان قاعده وب معنايی به

داده شوند.
1-3گرفته

در مفهوم هستيشناسي ،کالس به مجموعهاي از نمونه14ها گفته

در چارچوب پیشنهادی ،عوارض محيطي و راه با توجه به موقعيت

ميشود که داراي خصوصیات 15مشترکي هستند .نمونهها تمام

موتور استنتاج
ارايه

به خودرو

استنتاج بر مبناي

برآورد شدت

هستيشناسي
OWL-SWRL

تصادف

GIS

روابط مکاني

داده کاوي

الگوهاي تصادف

رکوردهاي تصادفات

زمینه خودرو

شرايط جاده

وضعیت راننده

شرايط محیطي

دانش متخصصین

شکل  .1چارچوب پيشنهادي تحقيق

شکل  .1چارچوب پيشنهادی تحقيق
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در چارچوب پیشنهادی ،عوارض محیطی و راه با توجه به موقعیت جاری خودرو از پايگاه داده  GISفراخوانی میشوند .اطالعات
خودرو و راننده نیز به صورت خودکار از طريق سنسورهای نصب شده در خودرو مثل  ،GPSرادار ،ژيرسکوپ و  ...اخذ میگردند.

توسعه يک سيستم دانشمبنای مکانمند جهت پیشبینی تصادفات در مسيرهاي برونشهري
خصوصيات کالسي را که به آن مرتبطاند به ارث ميبرند .نمونه به

مورد استفاده قرار خواهند گرفت ،بيان ميکند .مطابق با جدول ،1

موجوديتهايي از يک کالس گفته ميشود که به وسیله خصوصيات

روابط مکاني بين دو عارضه نقطهاي عبارتند از :روی ،مجاور و

به يکديگر و يا مقادير دادهاي ديگر مرتبط میشوند .خصوصيات

دور .این روابط به ترتیب داللت دارند بر اينکه دو عارضه نقطهاي،

رابطه بين نمونهها و يا رابطه بين يک نمونه و يک مقدار دادهاي

هم-پوشاني دارند ،يک نقطه با در نظر گرفتن حدي آستانه در

را مشخص ميکنند.

مجاورت نقطهای ديگر است ،و دو نقطه دور از هم قرار دارند.

دادهکاوي فرآيند استخراج دانش از حجم انبوهي از دادههاي

روابط مکاني بين يک عارضه نقطهاي و يک عارضه خطي عبارتند

نامتجانس است که آنها را به اطالعات مفيدي تبديل خواهد كرد

از  :روی و مجاور ،که به ترتیب داللت دارند بر اينکه نقطه بر

[ .]Venkatadri and Lokanatha, 2011به دلیل اهميت

روي خط قرار دارد ،و نقطه با در نظر گرفتن حدي آستانه در

استخراج دانش و اطالعات از حجم عظيمي از رکوردهاي

مجاورت خط قرار دارد .روابط مکاني بين يک عارضه نقطهاي و

تصادفات ،دادهکاوي ميتواند به عنوان ابزار مفیدی در تحقيقات

يک عارضه پليگوني عبارتند از :داخل ،مجاور و خارج .این روابط

ايمني راه مطرح باشد .طي فرآيند دادهکاوي ،دانش جديدي

به ترتیب داللت دارند بر اينکه يک عارضه نقطهاي در داخل يک

از دادههاي موجود کشف ميشود ،در حالي که در فرآيند

عارضه پليگوني قرار دارد ،يک عارضه نقطهاي با در نظر گرفتن

هستيشناسي ،دانشي مستقل از دادهها اخذ ميگردد .دادهکاوي

حدي آستانه در مجاورت يک ناحيه پليگوني است ،و نقطه در

داراي جزييات زيادي از يک حوزه مطالعاتي خاص است ،در

خارج از ناحيه پليگوني قرار دارد .براي مثال ،مکان جاري يک

حالي که دانش هستيشناسي داللت بر حوزهاي کلي با جزييات

خودرو ممکن است در داخل يک ناحيه حادثهخيز جادهاي ،در

کم دارد [ .]Hwang, 2003در واقع هستيشناسي يک فرآيند

مجاورت و يا دور از آن باشد.

استنتاجي کل به جزء بوده که با پشتيباني از زمینه 16امکان تفسير

روابط مکاني يک عارضه خطي و پليگوني نيز در چارچوب

و به اشتراکگذاری دانش کشف شده از داده-کاوي را در مدت

پيشنهادي به سه دسته تقسيم ميشود :عبور ،مجاور و عبور بدون

زمان کوتاهي امکانپذير خواهد كرد .در چارچوب پيشنهادي

ورود .به عنوان مثال رابطه عبور ميتواند داللت بر اين داشته باشد

تحقيق ،هستيشناسي جهت بازيابي اطالعات و هوشمتدی سیستم

که راه يک ناحيه شهري را قطع ميکند ،مجاور بيانگر اين است

و دادهکاوي جهت کشف الگوهاي تصادف از رکوردهاي موجود

که راه و شهر از نظر فيزيکي تقاطعي ندارند ،و عبور بدون ورود

بکار گرفته ميشود.

نشان ميدهد که عارضه خطي و پليگوني به طور فيزيکي تقاطع
دارند ولي به هم نميرسند .براي مثال يک راه ممکن است از يک

 3-3روابط مکاني در چارچوب پيشنهادي

شهر عبور کند ولي ورود به شهر يا خروج از آن نداشته باشد.

با توجه به اطالعات مورد نياز جهت استنتاج تصادفات ترافيکي

روابط مکاني بين دو عارضه پليگوني بر چهار قسم تعريف

و خصوصيات هندسي عوارض موجود در پايگاه داده ،GIS

شده است :شامل ،همپوش ،مجاور و دور از هم .شامل به اين

عارضه-هاي مکاني چارچوب پيشنهادي را ميتوان به سه دسته

معناست که دو عارضه بر روي هم قرار گرفتهاند .همپوش داللت

کلي نقطه ،خط و پليگون تقسيم كرده و روابط مکاني ممکن را

بر اين دارد که دو ناحيه پليگوني ناحيه مشترکي با يکديگر دارند.

تشريح كرد .اگرچه برخي از اين روابط مکاني ممکن است ارتباط

رابطه مجاور به اين معناست که دو ناحيه پليگوني در مجاورت

بين چندين نوع عارضه را بيان كنند ،اما مفهوم يک رابطه بسته به

هم قرار دارند ،و رابطه دور از هم به اين معناست که دو ناحيه

نوع عارضه-هاي درگير ميتواند متفاوت باشد.

پليگوني دور از هم هستند .دو عارضه خطي نيز در چارچوب

جدول  1برخي از روابط مکاني را که در چارچوب پيشنهادي

پيشنهادي سه رابطه مکاني ايجاد ميکنند :متقاطع ،مجزا و عبور
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میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی
بدون تقاطع .در رابطه متقاطع دو عارضه خطي يکديگر را در يک

 1-4منطقه مورد مطالعه

نقطه قطع ميکنند (به عنوان مثال يک راه روستايي ،يک راه اصلي

شکل  2منطقه مورد مطالعه را نمايش ميدهد .منطقه مورد مطالعه

برونشهري را در يک تقاطع قطع ميکند) .رابطه مکانی مجزا بیان

محور قديم قزوين -رشت است که تهران را به شمال ايران متصل

میکند که دو عارضه خطي نقطه تقاطعي ندارند ،و رابطه عبور

ميکند .اين منطقه کوهستاني بوده و محدوده ارتفاعي آن بين 300

بدون تقاطع به اين معناست که دو عارضه خطي از هم عبور

تا  2394متر و طول تقريبي آن  73کيلومتر است .اين مسير از

ميکنند ،ولي نقطه تقاطعي ندارند.

راههاي اصلي و از محورهاي برونشهري پرخطر کشور بوده که
بسيار مستعد تصادف است.

 .4بکارگيري روش

رکوردهاي تصادفات محور مورد مطالعه شامل بيش از  60ويژگي

جهت ارزيابي چارچوب پيشنهادي ،در ادامه نمونهای موردي
هستند که خصوصيات هر رويداد تصادف را بيان ميکنند7121 .
خطی يکديگر را در يک نقطه قطع میکنند (به عنوان مثال يک راه روستايی ،يک راه اصلی برونشهری را در يک تقاطع قطع میکند).
از پیادهسازی یک سيستم استنتاج مکانمند بر پايه هستيشناسي
رکورد از تصادفات در فرمت متن ،عدد ،تاريخ و زمان در روش
رابطه مکانی مجزا بیان میکند که دو عارضه خطی نقطه تقاطعی ندارند ،و رابطه عبور بدون تقاطع به اين معناست که دو عارضه خطی از
جهت پيشبيني خودروهاي مستعد تصادف در محور قزوين-
پيشنهادي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرند .میتوان اين ويژگيها
هم عبور میکنند ،ولی نقطه تقاطعی ندارند.
رشت تشريح ميگردد.
را به هفت گروه کلي تقسيم كرد:
 اطالعات تصادف شامل تعداد مجروح ،کشته ،نوع تصادف و ...روابط مکاني
جدول.1
مکانی
جدول .1روابط

رابطه مکانی
نقطه -نقطه
نقطه -خط

نوع رابطه
دور

مجاور

روی

خارج

ن

مجاور

روی

مجاور

داخل

نقطه -پليگون
مجاور

عبور بدون ورود

عبور

خط -پليگون
همپوش

مجاور يا دور از هم

شامل

پليگون -پليگون

خط -خط

عبور بدون تقاطع
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 .4بکارگيری روش

مجزا

متقاطع
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جهت ارزيابی چارچوب پیشنهادی ،در ادامه نمونهای موردی از پیادهسازی يک سیستم استنتاج مکانمند بر پايه هستیشناسی جهت پیش-

توسعه يک سيستم دانشمبنای مکانمند جهت پیشبینی تصادفات در مسيرهاي برونشهري
 اطالعات راه شامل شرايط سطح راه ،نقص راه و ... اطالعات راننده شامل سن ،تحصيالت و ... اطالعات خودرو شامل نوع ،نقص و... اطالعات مکاني و جغرافيايي شامل مکان تصادف ،فاصله ازمبدا و...
 اطالعات محيطي شامل وضعيت آب و هوا ،شرايط نوردهي،تاريخ و زمان تصادف و ...
 اطالعات ترافيکيمتناسب با اهداف و روش تحقيق و در دسترس بودن دادهها،
 13ويژگي جهت برآورد شدت تصادف خودروها انتخاب شد.
جدول  2اين ويژگيها و خصوصيات مربوطه را نمايش ميدهد.

 2-4پياده سازي
به منظور بررسی كارآيي و صحت چارچوب پيشنهادي،
هستيشناسي تصادفات محور مورد مطالعه در قالب موجوديتهاي
موثر در تصادف ،خصوصیات و روابط موجود ،مدلسازی ميشود.

مطالعه
مورد
شکل
مطالعه
محورمورد
شکل.2.2محور

تصادفاتمیکنند6929 .
رکوردهاي را بیان
داد تصادف
روي
جدول .2هر
دفات محور مورد مطالعه شامل بیش از  14ويژگی هستند که خصوصیات
های
ويژگي

جدول .2ويژگیهای رکوردهای تصادفات

ات در فرمت متن ،عدد ،تاريخ و زمان در روش پیشنهادی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند .میتوان اين ويژگیها را به
تقسیم کرد:

ويژگی رويداد تصادف

ورودی

هدف

نوع

-

-

پیوسته

فاصله از مبدا که در  GISتبديل به ( )x,yمیگردد

-

-

گسسته

بله يا خیر

-

بله

گسسته

خسارتی ،جرحی ،فوتی ،جرحی و فوتی

پیوسته

-

گسسته

نقص راه در محل تصادف

گسسته

شرايط نوری راه

گسسته

وضعیت آب و هوايی

گسسته

سطح تحصیالت راننده

مکان تصادف
رانندهتصادف و ...
کشته ،نوع
مجروح ،ايمنی
عات تصادف شامل تعداد کمربند

عات راه شامل شرايط سطح راه ،نقص راه و ...
شدت تصادف
عات راننده شامل سن ،تحصیالت و ...
سن راننده
عات خودرو شامل نوع ،نقص و...
بله
نقص راه
عات مکانی و جغرافیايی شامل مکان تصادف ،فاصله از مبدا و...
بله
شرايط نوری
عات محیطی شامل وضعیت آب و هوا ،شرايط نوردهی ،تاريخ و زمان تصادف و ...
بله
شرايط جوی
عات ترافیکی
بله
تحصيالت راننده
-

توضيح

ترمز ،الستیک ،فرمان ،و ...
ها 93 ،ويژگی -جهت برآورد -شدت تصادف خگسسته
خودرو
دسترس فنی
ف و روش تحقیق و در نقص
ودروها انتخاب شد .جدول 2
بودن داده

دهد.انسانی
عوامل
خصوصیات مربوطه را نمايش می

پياده سازی

-

-

گسسته

خستگی ،عجله  ،بیتوجهی به قوانین و ...

موانع ديد

بله

-

گسسته

پیچ ،شیب ،خودرو متوقف يا در حال حرکت و ...

شرايط سطح جاده

بله

-

گسسته

خشک ،مرطوب و ...

هندسه راه

-

-

گسسته

تقاطع ،پیچ ،شیب و ..
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ظور بررسی کارآيی و صحت چارچوب پیشنهادی ،هستیشناسی تصادفات محور مورد مطالعه در قالب موجوديتهای موثر در

 2-4پياده سازی
به منظور بررسی کارآيی و صحت چارچوب پیشنهادی ،هستیشناسی تصادفات محور مورد مطالعه در قالب موجوديتهای موثر در
میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی
تصادف ،خصوصیات و روابط موجود ،مدلسازی می شود.

الف

ب

موجود
شهري،خصوصيات
بروننشهری،
تصادفات
شناسی
شکل.3هستی
شکل.3
روابطموجود
خصوصيات وو روابط
تصادفات برو
شناسي
هستي

شکل ( 3الف) بخشي از هستيشناسي مدلسازی شده را نمايش
ميدهد و شکل ( 3ب) نمونههايي از ساختار خصوصيات سيستم

8

راننده ،خودرو و روابط کلي موجود را شامل ميشود.
روابط درجه دوم زيادي هم وجود دارند که در چارچوب

و روابط تعريف شده را بيان ميکند .چارچوب هستيشناسي

پيشنهادي تعريف شدهاند ولي در شکل  4نمايش داده نشدهاند.

پیشنهادی شامل اطالعاتی کلي از کالسهای اصلی تصادف

براي مثال  Instance-ofکه رابطه بين يک موجوديت کلي و

(راه ،محیط ،راننده و خودرو) است که به موجوديتهاي سطح

يک نمونه را بيان ميکند (مث ً
ال شهر لوشان يک نمونه از مفهوم

پايينتر مرتبط ميشوند .شکل  4کالسها و خصوصيات اصلي

کليتر شهر است) .بنابراين به منظور بيان جزييات بيشتر نياز به

هستيشناسي چارچوب پيشنهادي را نمايش ميدهد .نمونهها

يک زبان هستيشناسي جهت نمايش دانش مرتبط با تصادفات

تمام خصوصيات کالسي را که به آن مرتبطاند به ارث ميبرند.

است.

کالسها و روابط آنها به هنگام ورود اطالعات خودرو در قالب

او دبلیو ال [ ]Patel-Schneider et al., 2004يک زبان

يک زبان سازگار با هستيشناسي ،به خدمت گرفته ميشوند .پس

هستيشناسي پرکاربرد است که توسط کنسرسيوم وب گسترده

از ورود اطالعات مرتیط با خودرو و پیرامون آن ،سيستم قادر به

جهاني ( )W3Cارائه شده است OWL .قادر به توصيف

مقايسه اطالعات ورودي با قواعد موجود و برآورد شدت تصادف

موجوديتها ،خصوصیات و روابط بين آنها در چارچوب

خواهد بود.

پيشنهادي است .همچنين قادر است بخشي از قيدهاي عددي و

شکل  4بيان ميکند که چارچوب پيشنهادي شامل مفهوم کلي

تابعي و روابط مکاني را تعريف نمايد .شکل  5نمونهاي از روابط

تصادف است که موجوديتهاي سطح پاييني چون راه ،محيط،

مکاني چارچوب پيشنهادي تحقيق را که توسط  OWLتوصيف
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آن ،سیستم قادر به مقايسه اطالعات ورودی با قواعد موجود و برآورد شدت تصادف خواهد بود.
شکل  0بیان میکند که چارچوب پیشنهادی شامل مفهوم کلی تصادف است که موجوديتهای سطح پايینی چون راه ،محیط ،راننده،
خودرو و روابط کلی موجود را شامل میشود.
توسعه يک سيستم دانشمبنای مکانمند جهت پیشبینی تصادفات در مسيرهاي برونشهري

تصادف

موجب میگردد
isa

موجب میگردد

راه

 isaموجب میگردد

محيط

isa

isa

راه فرعی
isa

isa

مراکز جمعيتی

زمان

مجاور

مجاور

 isaموجب میگردد

راننده

isa

isa
شهر

isa
نور

isa

خودرو
isa
ديد

آب و هوا

راه اصلی
isa

منطقه حادثهخيز

عبور

isa
تقاطع

isa

isa

isa
هندسه راه

سطح راه

پيچ

شکل .4نمايشی گرافيکي از هستيشناسي تصادف

شکل .4نمايشی گرافيکی از هستیشناسی تصادف

مثال روابطي
( )HazardousZoneو
نماياي
خيز 0جاده
حادثه
چون راه
موجوديتهايي
دهد .در
ش داده نشدهاند .برای
شکل
مناطق در
،)erاند ولی
شنهادی تعريف شده
چارچوب پی
مثال که در
وجودايندارند
نمايشادمیي هم
است،دوم زي
شدهدرجه
روابط

مفهومدرکلیتر
نمونه از
چونشهر لوشان يک
PapulationCenان میکند (مثالً
کلی و يک نمونه را بی
مراکزموجودي
 ،)MajorRoadيک
 Instance-ofکه رابطه بین
است).شدهاند.
شهرتعريف
OWL
Cross
 Adjacent_Toو
ت (t
جمعيتي
اصلي(  (
بنابراين به منظور بیان جزيیات بیشتر نیاز به يک زبان هستیشناسی جهت نمايش دانش مرتبط با تصادفات است.
 ]Patel-Schneider et al., 2004[ OWLيک زبان هستیشناسی پرکاربرد است که توسط کنسرسیوم وب گسترده جهانی ()W3C
ارائه شده است OWL .قادر به توصیف موجوديتها ،خصوصیات و روابط بین آنها در چارچوب پیشنهادی است .همچنین قادر است
بخشی از قیدهای عددی و تابعی و روابط مکانی را تعريف نمايد .شکل  2نمونهای از روابط مکانی چارچوب پیشنهادی تحقیق را که
توسط  OWLتوصیف شده است ،نمايش میدهد .در اين مثال موجوديتهايی چون راه اصلی ( ،)MajorRoadمراکز جمعیتی
( ،)PapulationCenterمناطق حادثهخیز جادهای ( )HazardousZoneو روابطی چون  Adjacent_Toو  Crossدر  OWLتعريف
شدهاند.

9

آنهاآنها
بينين
روابط ب
موجوديتها
بخشيازازموجودي
OWLخشی
نمايش OWLب
شکل.5نمايش
شکل.5
تصادفاتو وروابط
ی تصادفات
هاي
 .3.4استنتاج بر مبنای  OWLو SWRL
357
همانطور که ذکر شد هستیشناسی پیشنهادی دارای چهار کالس سطح باال است .عالوه بر آن تعدادی زيادی کالس سطح پايین جهت
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بیان خصوصیات و روابط موجود پیادهسازی شدند ،از جمله :شهر ،آبوهوا ،نور ،ديد ،مراکز جمعیتی ،زمان ،تقاطع ،پیچ ،سطح راه ،منطقه

میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی

 .3-4استنتاج بر مبناي  OWLو SWRL

ميتوان به دو گروه اصلي تقسيم کرد :روش تقسيموحل17و

همانطور که ذکر شد هستيشناسي پيشنهادي داراي چهار

روش پوششي .18در روش تقسيموحل ،دادهها به دو يا چند

کالس سطح باال است .عالوه بر آن تعدادي زيادي کالس سطح

دسته تقسيم شده و بررسي ميشوند ،سپس با ترکيب مناسب

پايين جهت بيان خصوصیات و روابط موجود پيادهسازي شدند،

نتايج به دست آمده از اين زيرمسالهها ،مسئله اصلي حل ميشود.

از جمله :شهر ،آبوهوا ،نور ،دید ،مراکز جمعیتی ،زمان ،تقاطع،

مجموعه روشهاي  AQ19و مشتقات آنها از روشهاي پوششي

پیچ ،سطح راه ،منطقه حادثهخیز و هندسه راه که هر یک خود

هستند .از جمله آنها ميتوان به رو ش Separate-and-Co n

داراي خصوصيات و کالسهاي سطح پایینتری هستند .هرچند

 querاشاره كرد که جهت فرآيند يادگيري در مسائل مختلف

که اين روابط در چارچوب پيشنهادي توسط  OWLتعريف

توسعه داده شده است [ .]Michalaski, 1969در اين استراتژي

شدهاند ،ولي براي بيان الگوهاي تصادفات ترافيکي بخصوص

مطابق شکل  6يک الگو با در نظر گرفتن مجموعهاي از نمونههاي

روابط پيچيده مکاني و استنتاج کافي نيستند .تعريف اين

يادگيري موجود ايجاد ميگردد ،نمونههاي بررسي شده از

روابط در قالب مجموعهاي از قواعد ميتواند نقص بيان روابط

دادههاي آموزشي حذف ميشوند (بخش  separateالگوريتم)،

پيچيده در هستيشناسي را جبران کرده ،و كارآيي سيستم را

سپس الگوهاي ديگري که مابقي نمونهها را شامل شوند ايجاد

افزايش دهد [ SWRL، .]Cheng and Du, 2008به عنوان

ميگردند (بخش  conquerالگوريتم) .این فرایند ادامه مییابد تا

زباني قاعده مبنا [ ]SWRL, 2010قادر به تعريف قواعدی

همه نمونهها مورد بررسي قرار گيرند [.]Fürnkranz, 1999

بر پايه مفاهيم  OWLجهت سهولت انجام استنتاج از طريق

در اين مطالعه از الگوريتم دادهکاوي استخراج الگو ي Se p

موجوديتهاي تعريف شده در  OWLاست .بنابراين ،در اين

 arate-and-Conquerبه منظور استخراج الگوهاي اصلي

تحقيق از  SWRLجهت بيان قواعد استنتاجي مکاني و تعريف

تصادفات محور مورد مطالعه جهت استنتاج در  SWRLاستفاده

روابط پيچيده بين فاکتورها و شدت تصادفات استفاده ميشود.

ميشود .اين الگوريتم به بررسي ويژگيهاي رويدادهاي تصادف

قواعد ورودی به  SWRLاز تلفيق دانش متخصصين حوزه

(جدول )2در محور مورد مطالعه پرداخته و دانش مفيدي از

حملونقل جادهاي با الگوهاي اصلي تصادفات در محور مورد

الگوهاي تصادفات در اختيار متخصصين ايمني راه قرار ميدهد.

مطالعه که با تحليل طبقهبندي مکاني استخراج الگو اخذ شدهاند،

جدول  3نمونهاي از الگوهای اصلي استخراج شده طی فرایند

ايجاد ميگردند.

دادهکاوی را نمايش ميدهد .در اين مرحله الگوهاي فوق با

س

مطابق با تحقيقات انجام شده روشهاي استخراج الگو را

دانش متخصصين تلفيق شده و جهت استنتاج وارد Editor

)Procedure SIMPLEST SEPARATE AND CONQUER (Examples
Theory = Ø
while POSITIVE (Examples) ≠ Ø
}BestRule = { true
Rule = BestRule
while NEGATIVE (Cover) ≠ Ø
for Condition  Conditions
Refinement = Rule Conditions
)if PURITY (Refinement, Examples) > PURITY (BestRule, Examples
BestRule = Refinement
Rule = BestRule
Theory = Theory Rule
Examples = Examples  Cover
)return (Theory
شکل .6الگوريتم Separate-and-Conquerس []Fürnkranz, 1999
شکل .6الگوريتم ]Fürnkranz,1111[ Separate-and-Conquer

الگوی1391
استخراجتابستان
کاوی چهارم /
دادهشماره
سوم /
نقل  /سال
اينحمل و
مهندسی
 Separate-and-Conquerبه منظور استخراج الگوهای اصلی تصادفات محور
الگوريتم
مطالعه از
در
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مورد مطالعه جهت استنتاج در  SWRLاستفاده میشود .اين الگوريتم به بررسی ويژگیهای رويدادهای تصادف (جدول )2در محور مورد
مطالعه پرداخته و دانش مفیدی از الگوهای تصادفات در اختیار متخصصین ايمنی راه قرار میدهد .جدول  3نمونهای از الگوهای اصلی

استنتاجمورد
در محور
(جدول)2
دانشرويدادهای
فوقژگبایهای
الگوهایی وي
تم به بررس
دريناينالگوري
شود .ا
مطالعه
مورد
وارد
جهت
تصادف شده و
متخصصین تلفیق
مرحله
استفادهمیمیدهد.
SWRLنمايش
درکاوی را
استنتاجداده
جهت فرايند
شده طی
استخراج
د.یدی از الگوهای تصادفات در اختیار متخصصین ايمنی راه قرار میدهد .جدول  3نمونهای از الگوهای اصلی
شونمف
دانش
Editorپرداخته
مطالعه
SWRLو می

استخراج شده طی فرايند دادهکاوی را نمايش میدهد .در اين مرحله الگوهای فوق با دانش متخصصین تلفیق شده و جهت استنتاج وارد
استخراج شده
مکانمندی از
مبنای .3نمونها
توسعه يک سيستم دانشجدول
تصادفات در مسيرهاي برونشهري
الگوهاشیبینی
جهت پی
 SWRL Editorمیشوند.
مقدم

تالی

]CrashSeverity is [Fatality
CrashSeverity
]is [Fatalityتالی
]CrashSeverity is [Fatality
]CrashSeverity is [Injury-Fatality
]CrashSeverity is [Fatality
]CrashSeverity is [Injury-Fatality
]CrashSeverity is [Injury-Fatality
]CrashSeverity is [Injury
]CrashSeverity is [Injury-Fatality
]CrashSeverity is [ PDO
]CrashSeverity is [Injury
]CrashSeverity is [ PDO
]CrashSeverity is [ PDO
]CrashSeverity is [ PDO
]CrashSeverity is [ PDO

CrashSeverityشدت
الگوهای برآورد
شکل  7نمونهای
از [ is
]PDO

شده
استخراج
IF SeatBelt is [No] - WeatherCondition
استخراج is
الگوهاي[Rainy] -
شده
VisibilityObstaclesی
ايازازالگوها
نموناهی
جدول.3نمونه
جدول.3is
][Curve] - RoadSurfaceCondition is [ Wet
IF SeatBelt is [ No] - LightCondition
 is [Night] - VisibilityObstacles isمقدم
][Afloat Vehicle
IF SeatBelt is [No] - WeatherCondition is [Rainy] - VisibilityObstacles is
IF
VehicleFailure
]is [HighSpeed
 ]RoadImperfection is [RoadWidth][Curve
- RoadSurfaceCondition
]is [-Wet
WeatherCondition
]is [Rainy
- RoadGeometery
]is [Intersection
]IF SeatBelt is [ No
- LightCondition
]is [Night
- VisibilityObstacles is
IF
VehicleFailure
[Afloat
Vehicle] is [HighSpeed]- WeatherCondition is [Sunny]- SeatBelt is
][No
RoadImperfection
is
]IF VehicleFailure is [HighSpeed
- RoadImperfection
][LackofRoadsideSafekeeping
- RoadGeometery
 ]is [Curve] is [RoadWidthWeatherCondition
is [Rainy] -isRoadGeometery
]is [Intersection
IF
RoadSurfaceCondition
[Dry] - PathwayType
 ]is [MinorIF VehicleFailure
][HighSpeed[Sunny]- SeatBelt
DriverEducation
inis[High
School] -WeatherCondition
SeatBelt is [No] - isDriverSex
is [ Male]is
[No] LightConditionRoadImperfection
is
IF
is
][Night
RoadImperfection
is
[LackofRoadsideSafekeeping] - RoadGeometery
]is [Curve
][LackofTrafficControlDevices
- WeatherCondition
is [Sunny] - SeatBelt
IF RoadSurfaceCondition
 ]is [Dry] - PathwayType is [Minor][Yes
]- VehicleFailure is [BrakeandAttritedTire
DriverEducation
in [High
School] -- SeatBelt
is [No] - DriverSex
][ MaleIF
LightCondition
]is [Night
RoadSurfaceCondition
]is is[Dry
IF
]LightCondition is is [Cloudy][Night
RoadImperfection
WeatherCondition
Road
Imperfection
isis
[LackofTrafficControlDevices] - - VisibilityObstacles
]WeatherConditionis is [Slope
[Sunny] - SeatBelt
][LackofTrafficControlDevices
[Yes] - VehicleFailure
(DEFAULT
]RULE) is [BrakeandAttritedTire
 ]IF LightCondition is [Night] - RoadSurfaceCondition is [DryWeatherCondition
is
][CloudyRoad
Imperfection
is
][LackofTrafficControlDevices] - VisibilityObstacles is [Slope
تصادف را در محیط  Protégé SWRL Editorنمايش میدهد(DEFAULT RULE) .

الگو
9

2
الگو
9
3
2
0
3
2
0
1
2
6
1
0
6
0

شکل  7نمونهای از الگوهای برآورد شدت تصادف را در محیط  Protégé SWRL Editorنمايش میدهد.

تصادفSWRL
شکل.7
SWRL
الگوهايتصادف
الگوهای
شکل.7

 SWRLميشوند.

ميشود و موجوديتهاي جديدي جهت برآورد شدت تصادف

تصادف SWRL
شکل.7محيط
شکل  7نمونهاي از الگوهاي برآورد شدت تصادف را در
خودروهاي آتي به موجوديتهاي تعريف شده در  OWLاضافه
الگوهای11

 Protégé SWRL Editorنمايش ميدهد.
ميگردند .مطابق جدول  4با اجراي الگوهاي تصادفات در موتور
 11موجوديتهای  OWLاز طريق واحد ارتباطی SWRLJessTab
مطابق با چارچوب پیشنهادی ،الگوهای تعريف شده در  SWRLو
مطابق با چارچوب پيشنهادي ،الگوهاي تعريف شده در SWRL
استنتاج 2 ،موجوديت جديد و  19کالس به ساختار هستيشناسي
جهت استنتاج وارد موتور استنتاج  ]Friedman-Hill, 2002[ Jessمیشوند .وقتی الگوها در موتور استنتاج اجرا میشوند ،ساختار
و موجودیتها ی  OWLاز طريق واحد ارتباطي SW R
اضافه شدند .با اضافه شدن کالس و موجودیتهای جدید به
هستیشناسی و پايگاه داده مکانی بروز میشود و موجوديتهای جديدی جهت برآورد شدت تصادف خودروهای آتی به موجوديتهای
 LJessTabbجهت استنتاج وارد موتور استنتاجFrie d[ Jess
موتور استنتاج ،الگوهای جدیدی از تصادفات تعریف شده که
تعريف شده در  OWLاضافه میگردند .مطابق جدول  0با اجرای الگوهای تصادفات در موتور استنتاج 2 ،موجوديت جديد و  91کالس
به هوشمندی ساختار پیشنهادی جهت برآورد شدت تصادف
 ]man-Hill, 2002ميشوند .وقتي الگوها در موتور استنتاج
به ساختار هستیشناسی اضافه شدند .با اضافه شدن کالس و موجوديتهای جديد به موتور استنتاج ،الگوهای جديدی از تصادفات
افزاید.
بروزشدت تصادفخودروها م
ساختار پایگاه
شناسي و
ساختار هستي
شوند،
اجرا مي
افزايد.
خودروهایمی
مکانيبرآورد
دادهجهت
پیشنهادی
هوشمندی
شده که به
تعريف
س

موتوراستنتاج
درموتور
الگوها در
اجراي الگوها
استنتاج
جدول.4اجرای
جدول.4

 .5بحث

تعداد الگوهای  SWRLورودی به موتور استنتاج

29

تعداد موجوديتهای اضافه شده به موتور استنتاج

2

تعداد کالسهای اضافه شده به موتور استنتاج

91

تعداد قواعد کلی OWLاضافه شده به موتور استنتاج

23

زمان فرآيند

 362میلی ثانیه

359
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مطابق شکل  1به منظور ارزيابی کارآيی الگوهای تصادف استنتاجی در نمونه مدلسازی شده ،اطالعات راننده ،خودرو ،دادههای
زيرساخت راه و محیط با توجه به موقعیت خودرو در نقشه ( GISشکل )0به سیستم معرفی میشوند .اين اطالعات در چارچوب

میثم عفتی ،محمدعلی رجبی ،شاهین شعبانی
چوب پیشنهادی ،الگوهای تعريف شده در  SWRLو موجوديتهای  OWLاز طريق واحد ارتباطی SWRLJessTab
موجود که نوع و شدت تصادف آنها مشخص
تصادفات
 ]Friedman-Hill, 2002میشوند .وقتی الگوها در موتور استنتاج داده
ساختار
هايیشوند،
اجرا م
[ Jess
بحث
وارد موتور استنتاج .5

سيستم ،مشخص شد که بيشترين صحت
تصادف خودروهایبودآتیو بهورود
آنهاتبههای
موجودي
شدت
برآورد
كارآيي جهت
ارزيابيجديدی
منظورتهای
موجودي
مطابقیشود
و پايگاه داده مکانی بروز م
استنتاجی
تصادف
الگوهای
شکلو 9به

کالس
بينييد و
ش جد
استنتاج 2 ،موجوديپيت
خودرو،موتور
تصادفات در
اجرای الگوها
جدول 0
گروه تصادفات خسارتي و با نرخ 9143/0
 91به
مربوط
دادههاي
اطالعاتی راننده،
سازی باشده،
مطابقمدل
گردند.نمونه
ر  OWLاضافه می در

تصادفاتتصادفات
جديدی از
جديد به
موجوديت
کالس و
تیشناسی اضافه شدند .با
جرحی ،فوتی ،جرحی و فوتی نیز به ترتیب با
استنتاج ،الگوهایاست.
موتورGIS
در نقشه
هایخودرو
موقعيت
توجه به
شدنمحيط با
اضافهراه و
زيرساخت
ه به هوشمندی ساختار پیشنهادی جهت برآورد شدت تصادف خودروها میافزايد.
نرخهای  7321/0 ،7453/0و  6110/0پیشبینی میشوند .الزم به
(شکل )8به سيستم معرفي ميشوند .اين اطالعات در چارچوب
استنتاجيشناسي قرار
شده هست
تعريف
اجرای قبل
جدولس.4هاي از
پيشنهادي در کال
موتور
الگوها در
خودرو ،موتور استنتاج 29
موتور استنتاج
تعريفورودی
SWRL
الگوهای
معنايي
وضعيتبه کنوني
گيرند .با
تعدادمي

سيستم به برآورد 2
استنتاج
تعریفموتور
الگوهايشده به
های اضافه
شدت
شده در
موجوديتاز
تعدادبا استفاده
91

تعداد کالسهای اضافه شده به موتور استنتاج
تصادف خسارتي ،تصادف
تصادف خودرو مورد بررسي (ايمن،

تعداد قواعد کلی OWLاضافه شده به موتور استنتاج
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زمان فرآيند
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جرحي ،تصادف جرحي و فوتي ،تصادف شديد فوتي) ميپردازد.
بابکارگيري روش پیشنهادی در محور مورد مطالعه مشخص شد

که این روش امکان بازيابي و تبادل دادههاي مکاني و توصيفي

ذکر است که تحليل طبقهبندي مکاني استخراج الگو در چارچوب
پيشنهادي منتج به استخراج روابط کلي بين فاکتورهاي تصادف و
نوع تصادفات ،با نرخ خطاي کالسهبندی  18/0شد .این الگوها

میتوانند متولیان ایمنی راه را در مديريت هر چه بهتر تصادفات
در محورهای برونشهری یاری كنند .مسلم ًا الگوهايي ديگري هم
وجود دارند که بسته به نوع محور مورد مطالعه متفاوت خواهند بود.
بر اساس يافتههاي تحقيق از الگوهاي اصلي تصادفات به خصوص

وقوع تصادفات فوتي در محور مورد مطالعه نبستن کمربند ايمني
مرتبط را براي برآورد شدت تصادف خودرو فراهم ميکند.
 1به منظور ارزيابی کارآيی الگوهای تصادف استنتاجی در نمونه مدلسازی شده ،اطالعات راننده ،خودرو ،دادههای
در کنار شرايط بد آبوهوايي و موانع ديد است (الگوهای  1و
هستی
GISاستفاده
نقشهکنار
در در
پیشنهادی
شناسییشوند .اين اطالعات در چارچوب
معرفی م
دانشستم
(شکل0از) به سی
چارچوب خودرو
و محیط با توجه به موقعیت
عبارت دیگر ،نبستن کمربند ایمنی در شرایط
استنتاج .)3به
موتور جدول
ايمنيی خودرو 2 ،در
متخصصين حوزه
می دانش
گذاشتنقرارآنها،
تعريفنيز به
کالسهای از قبل و
معنايی با
وضعیت کنون
گیرند .با تعريف
اشتراکشناسی
شده هستی

وجود ،موانع دید ،احتمال وفوع تصادفات شدید
بوهوایی
کاوي ،تصادف بد آ
موردروش
شده به
استخراج
الگوهاي
وهای تعريف شده درراه را با
تصادفیاجرحی
خسارتی،
داده(ايمن،
بررسی
خودرو
تصادفاتتصادف
برآورد شدت
سیستم به
فوتی را در محور مورد مطالعه افزایش میدهد .همچنين مشخص
بینیپردازد.
ش می
فوتی)
ی و فوتی ،تصادف شديد
تصادفات آتی تلفيق مي كند .با انتخاب بخشي از
براي پی
گرديد كه متغير شرايط نوري محور به خصوص در شب و نیز

پیچ

عدم وجود عالیم ترافیکی ،از عوامل تشديد كننده وقوع تصادف

تقاطع

خسارتی (الگوی  6و  7در جدول  )3تلقي ميگردند.

 -6نتيجهگيري

به منظور مديريت تصادفات در مسیرهای برونشهری الزم است
كه مديران حملونقلي و مسئولین ایمنی راه دسترسي به اطالعات
كاملي از فاكتورهاي تاثيرگذار بر وقوع تصادف داشته باشند .از
جمله ،اطالعات مربوط به عوارض فيزيكي و هندسی راهها شامل
موانع دید ،نقص راه ،پیچ ،تقاطع ،شيب و ...كه قابل ذخیرهسازی
در یک پايگاه داده مکانی هستند .دسته دیگر اطالعات لحظهاي
مربوط به بخشهاي مختلف راه و شرایط محیطی پیرامون آن شامل
شرایط جوی ،شرایط سطح جاده ،الگوی ترافیکی ،و ...است که
محور
لحظهاهی
شکل.8مکان
شکل.8
درمحور
خودرو در
اي خودرو
مکان لحظ

پویا هستند .ماهيت مکانی و حجم باالی این اطالعات ضرورت
استفاده از تکنیکهای نوینی چون دادهکاوی و سیستمهای اطالعات

وش پیشنهادی در محور مورد مطالعه مشخص شد که اين روش امکان بازيابی و تبادل دادههای مکانی و توصیفی مرتبط را
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شدت تصادف خودرو فراهم میکند .چارچوب پیشنهادی در کنار استفاده از دانش هستیشناسی و نیز به اشتراک گذاشتن
12

کنار شرايط بد آبوهوايی و موانع ديد است (الگوهای  9و  2در جدول  .)3به عبارت ديگر ،نبستن کمربند ايمنی در شرايط بد آبو-
هوايی يا وجود موانع ديد ،احتمال وفوع تصادفات شديد فوتی را در محور مورد مطالعه افزايش میدهد .همچنین مشخص گرديد که
متغیر شرايط نوری محور به خصوص در شب و نیز عدم وجود عاليم ترافیکی ،از عوامل تشديد کننده وقوع تصادف خسارتی (الگوی 1
د .سيستم دانشمبنای مکانمند جهت پیشبینی تصادفات در مسيرهاي برونشهري
يک
توسعه
گردن
و  6در جدول  )3تلقی می

تصادف
.اطالعاتخودرو
شکل9اطالعات
شکل. 1
شدتتصادف
برآوردشدت
جهت برآورد
خودرو جهت

مطالعات ایمنی راه آشكار ميسازد .بنابراين ،اين
مکانی -رانتي در
جهگيری
6

کرده و فرآيند شناسایی خودروهای مستعد تصادف را بهبود

کاملیافق
چندين
پژوهش فوق
تکميل
مسئولینراستاي
نهایت در
بخشد .در
استفاده
مکانمند را
چارچوب هستي
تحقيق يک
اطالعات
دسترسی به
ايمنی راه
ونقلی و
است که مديران حمل
منظور الزم
برونبهشهری
شناسيمسیرهای
تصادفات در
منظور مديريت
به
پيشنهاد مي
تحقيقاتيبهبه شرح
باشند .راازههای
داشته ايمني
تصادف سطح
جهت افزايش
اطالعات
از ازدانش و
شود :راهها شامل موانع ديد،
هندسی
عوارضزيرفیزيکی و
جمله ،اطالعات مربوط
موجودبر وقوع
تاثیرگذار
فاکتورهای

رايجبخشهای
مربوط به
لحظهای
دسته ديگر
ارايههستند.
مکانی
درييک
سازی
که قابل
شیب و...
تقاطع،
راه،باپیچ،
نقص
تصادفات
الگوهاي
اطالعاتکشف
مشابه جهت
چارچوبي
کند پايگاه داده -
بيان م
ذخیره و
پيشين ،ارايه
تصادفات
تحليل
تکيه بر
شهري
برون
الگوی ترافیکی ،و ...است که پويا هستند .ماهیت مکانی
شرايط جوی،
هستيشامل
پیرامون آن
راهمو شرايط
مختلف
جاده،شهري
()ODGISشرايط سطح درون
شناسي
محیطی بر پایه
اطالعات مکاني
سيست
که یک

ايمنی راه
مکانی را
اطالعات
سیستمهای
نوينی چون داده-کاوی و
تکنیکهای
ضرورت استفاده
باالی
حجم
ميو
شدت
مطالعاتبرآورد
دیگردر جهت
استنتاجی
شهای
استفاده از رو
برآورد
تصادفاتازبه منظور
اطالعات الگوهای
ايندر استنتاج
مهمي
نقش
تواند
موجود جهت افزايش
اطالعات
استفاده از
یشناسی مکانمند را به
داشتههست
چارچوب
ک
مسیرهایق ي
در ،اين تحقی
بنابراين
تصادفسازد.
آشکار می
شهود.
دانش وو تئوری
بیزین ،فازی
منظورچون
تصادفات
باشد.
شهری
برون
خودروها
شدت

سطح ايمنی راههای برونشهری با تکیه بر تحلیل تصادفات پیشین ،ارايه و بیان میکند که يک سیستم اطالعات مکانی بر پايه هستی-
براي تشريح چارچوب پيشنهادي ،يک نمونه موردي در محور
شناسی ( )ODGISمیتواند نقش مهمی در استنتاج الگوهای تصادفات به منظور برآورد شدت تصادف خودروها در مسیرهای برون-
قزوين -رشت مورد بررسی قرار گرفت .روش پيشنهادي با در
 -7پينوشتها
شهری داشته باشد.
)1- Global Road Safety Steering Committee (GRSSC
نظر گرفتن اطالعات موجود از محيط خودروهاي مستعد تصادف

)2- World Health Organization (WHO
 Informationدر نظر
روش پیشنهادی با
محور قزوين -رشت مورد بررسی قرار گرفت.
موردی
برآوردنمونه
شنهادیبه ،يک
چارچوب پ
قالبتشري
در برای
گرفتن3-
Geospatial
Systems
خطردرتصادف
شدت
شناسيی وب،
زبانحهستي
پردازد4-.
Ontology
خودروها
موجودازاز مح
قالب زبان هستیشناسی وب ،به برآورد شدت خطر تصادف در آنها می
هستیيمستعد
تصادفبه درتنهايي
شناسي وب
آنجایطکه زبان
اطالعاتپردازد.
در آنها مي
5- Knowledge Engineering
موجوديتهای مرتبط
روابط مکانمند بین
تصادفات و
مکانمندی الگوهای پیچیده
روابط مدلساز
تصادفاتيیوقادر به
وب به تنها
شناسی
سازی هستی
که زبان
Ontologyبا6-
Driven Geospatial
Information
Systems
پيچيده
الگوهاي
قادراز بهآنجامدل
)(ODGIS
تصادفات نیست ،اين تحقیق از زبان قاعده وب معنايی جهت استنتاج موجوديتهای تعريف شده در هستیشناسی بهره گرفت .به اين
بين موجودیتهای مرتبط با تصادفات نيست ،اين تحقيق از زبان
7- Interoperability
8- Spatial Reasoning
قاعده وب معنايي جهت استنتاج موجوديتهاي تعريف شده در 13
9- Relations
هستي-شناسي بهره گرفت .به اين منظور با استفاده از تحليل
10- Semantic Knowledge
11- Web Ontology Language
طبقهبندي مکاني استخراج الگو ،الگوهاي تصادفات از رکوردهاي
12- Semantic Web Rule Language
تصادفات پيشين استخراج شدند و پس از کنترل توسط متخصصين
13- Concepts
14- Individual
ايمني راه ،در موتور استنتاج معنايي جهت برآورد شدت تصادف
15- Properties
خودروها به کار برده شدند .نتايج نشان ميدهد که تلفيق الگوهاي
16- Context
17- Divide-and-Conquer
استخراج شده با دانش متخصصين ميتواند موجوديتها و الگوهای
18- Covering
جديدي را از علل وقوع تصادفات به چارچوب پيشنهادي اضافه
19- Algorithm Quasi-optimal
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