
شناسايي خودکار حرکات راننده يکي از مهمترين موضوعاتي است که در علوم محاسبات و ترابري در مورد آن تحقيق شده است. 

 آلودگي،عدم تمرکز راننده و غيره ميباشد.براي جلوگيريهدف اصلي اين تحقيق جلوگيري از تصادفاتي است که ناشي از خستگي،خواب

نامه سامانهاي مطرح ميشود که به طور پيوسته بر حرکات راننده و فضاي اطراف اونظارت داشته و در از اين حوادث در اين پايان 

پايان در مورد امنيت و يا عدم امنيت راننده تصميم گيري مينمايد. اين سامانه يک چهارچوب کلي جديد براي زير نظر داشتن همه 

آني راننده را بر پايه اطالعات قبلي تعيين ميکند.اين سامانه در سه سطح حرکات راننده و فضاي اطراف او را طراحي و سپس حرکات 

طراحي شده است،در پايينترين سطح حرکات باالتنه راننده)بازوي راست وچپ و سر راننده(به عالوه تغييرات در فضاي اطراف راننده 

باالتنه راننده با استفاده از شبکه هاي عصبي  با استفاده از حسگرها استخراج شده و پيش پردازش ميشوند.در سطح مياني وضعيت

که با يک رويکرد چندخبره به حاالت مختلف طبقه بندي شده اند، استخراج ميشوند و در نهايت درباالترين سطح با استفاده از يک 

و يا  "ايمن"ه عنوان زيرسامانه فازي که درجات توابع تعلق در آن با مشورت با رانندگان حرفهاي تعريف شدهاست وضعيت راننده ب

طبقه بندي ميشود.در اين پايان نامه همچنين توجيهي براي کمينه کردن تعداد ويژگيهاي الزم جهت تعيين ميزان امنيت  "نا امن"

روال رانندگي)البته با حفظ ويژگيهاي اساسي براي طبقه بندي حالت راننده( ارائه خواهدشد. همچنين سامانهاي که چهارچوب کاهش 

را پياده سازي ميکند نيز ارائه شده و نتايج آن بررسي خواهدشد.مجموعه داده استفاده شده در اين پايان نامه اطالعات شتاب  يافته

دقيقه است. نتايج نشان ميدهد، در حالي که ميزان ايمني متوسط واقعي  3 راننده در طول 04 حرکت دستهاي راست و چپ و سر

درصد محاسبه  3/13تا  3/13 باشد، سامانه پياده سازي شده اين ميزان را بين-درصد مي 30د راننده در حدو 04 براي اين

 .مينمايد)بسته به دقت آموزش شبکههاي عصبي استفاده شده(


