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 چكیده 

ان در یرا طرفهدوخطه ی دوهادهجاکاربری های پر خطر از نظر شدت تصادفات در ین مطالعه شناسایی اصلی ف اهد

ده از ستفاابا ن آن ها نندگات رافادتصات تعیین شددر مل موثر امهمترین عوو بررسی   1311-1331ی هالسازه با

موتورسیکلت و دوچرخه سواران  تحلیل های آماریدر این مطالعه ابتدا با استفاده از ست.اماشین بردار پشتیبان روش 

ت فادتصا.پس از شناسایی گروه های پر خظر،  انندگان شناسایی شدند.به عنوان کاربری های پر خطر نسبت به سایر ر

رد مو، ستوی اکادادهجدید ی هااز روشکه یکی  پشتیباندار بری ماشینهاده از روش ستفاابا ن نندگاوه از راین گرا

و  میکندده تفاساصلی به فضایی با بعد باالتری اهال دادهنتقاای ایک تصویر غیرخطی براز  لمداین گرفت.ار تحلیل قر

،   ن دادنشا استفاده از این مدل  نتایجمی توان از آن به عنوان روشی مفید در تحلیل داده های حجیم نام برد. 

 این گروه ها می باشد.به وارده سیب ت آتعیین شددر یمنی مهمترین عامل ه اکالده از ستفاا

 

 . تیبان، داده کاویماشین بردار پش کاربری پر خطر، شدت تصادفات،واژگان کلیدی: 

 
 

 

 
 

Utilizing support vector machine model to recognize the effective factors in 

accident severity in high risk groups                                     

Abstract  
The main goal of this research is recognition of the high risk groups from accident 

severity viewpoint, in two lane, two way roads within 1313-1331 in Iran and 

consideration of the most important factors in their accident severity, using support 

vector machine model. In this research at first by the using of statistical analysis, 

motorcyclists and bicyclists have been recognized as high risk groups in comparison 

with other drivers. After determining the high risk groups, the accidents of this groups 
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of drivers was analyzed with support vector machine model (SVM) which is one of the 

newest model in data mining. SVM model uses a nonlinear description to convey main 

data to a space with higher dimension and could be mentioned as a useful method to 

analyze high volume data. The results of utilizing SVM model illustrated that using 

helmet is the most important factor in determining of injuries severity. 
 

Keywords: accident severity, high risk users, support vector machine,data mining 

 

 

 مقدمه  -1

های ستمیو ارتباط تنگاتنگ آن با رفتار افراد جامعه و س یموضوع یبه گستردگ توجه نقل باوحمل یمهندس

های داده آوری داده، روزانهها روبرو است. با استفاده از ابزارهای مختلف جمعاز داده یمیعظ حجم با ی،نقلوحمل

شده به خودی خود آوریجمع هایشوند. دادهیآوری متباری جمعهای اعها و کارتنیتوسط شناساگرها، دورب ارییبس

و  ینقلوهای حملستمیس تیدر مورد وضع رییگمیتصم ها برایتوانند از آنینم رانیگمیندارند و تصم یارزش چندان

 یکل دینیکاوی فرآدادهاینجاست که داده کاوی وارد میدان می شود.  .ندیاستفاده نما ستمیسنجش عملکرد س ای

 ،ینیبشیهای پتواند در مدل یم شده ها است. اطالعات استخراجالگوهای قابل فهم و معتبر در انبار داده صیتشخ

 ها کاربرد داشته باشدداده خالصه روندها و استخراج فیارتباطات موجود، تعر افتنیبندی، دسته

 آن از حاکی هابینیپیش ند.رومی رشما هب نیاد سرارس در معلولیت و میرو گمر صلیا علل از نندگیرا تفادتصا      

 صددر 32 ودحد در یافتهتوسعه یهارکشو در ایدهجا نحاسو از ناشی گمر ،2222-2222 یهالسا بین که ستا

      .دبو هداخو یشیافزا ،توسعه لحادر یهارکشو در ندرو ینا که حالی در یافت هداخو کاهش

گروه های پر خطر در تصادفات و همچنین بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات  ییشناسا ،مطالعه ینا صلیا فهد 

 یتکنیکها از دهستفاا با ویکاداده. ستا ویکاداده یهاروش از دهستفاا باآن ها در را های دوخطه دوطرفه ایران 

 یهازهحو در آن از انبتو که ایهشیو به را تطالعاا و میکشد ونبیر هاداده بدنه از را طالعاتیا یهاسلماا نگوناگو

 میکند اجستخرا د،کر دهستفاا تخمین و پیشبینی ،پیشگویی زی،تصمیمسا مانند مختلف

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 حد کاوی درداده تعاریف این از برخی در.  اندشده ارائه کاویداده برای گوناگونی تعاریف آکادمیک متون در

 تمامی در تقریبا.است گردیده معرفی سازد می هاداده عظیم حجم با مستقیم ارتباط به قادر را کاربران که ابزاری

توان در تعریفی جامع می است. شده اشاره هاداده بین الگوی یافتن و تحلیل دانش، استخراج مفاهیمی چون به تعاریف

 میان و ارتباطات الگوها کشف دنبال به داده، تحلیل ابزارهای از استفاده با آن طی فرآیندی که کاوی بهگفت داده

  .شود می گفته داده گردند، پایگاه از جدیدی اطالعات استخراج به منجر است ممکن که موجود، هایداده

 تحلیل استفاده از داده کاوی نتایج قابل قبولی در بر داشته است.در تحلیل تصادفات طی سالیان اخیر مطالعاتی      

 نقل و حمل مد به ها تحلیل این اصلی قسمت ولی است انجام شده نقلی و حمل ختلفم مدهای روی بر تصادفات

 هایی تصادفات)روش شناسایی مانند مختلفی مطالعاتی موضوعات تحلیل تصادفات حوزه در. دارد اختصاص ای جاده

در  دخیل کتورهایفا شناسایی و معروف پرخطر نقاط شناسایی است(، استفاده قابل موضوع در این عصبی شبکه مانند

  .است انجام قابل... و تصادفات

شریعت مهیمنی و کاشانی مطالعه ای بر روی داده های جاده های دوخطه برون شهری در ایران  1313در سال     

در  عامل ترینمهم ایمنی کمربند از استفاده عدم که داد نشان شد، انجام کارت مدل با انجام دادند. این مطالعه که

 .است نقلیه وسایل رانندگان و سرنشینان مصدومیت شدت افزایش

 در 1همکاران و لی بین ژی بارتوسط اولین برای تصادفات استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان درتحلیل شدت    

 بازه در فلوریدا ایالت ایهآزادراه از قطعه 323به  مربوط هایداده از مطالعه این در گرفت. صورت ، 2211 سال

مدل این دو مدل مشخص شد که مدل  دو عملکرد مقایسه با مطالعه این در است. شده استفاده 2223- 2223مانیز

SVM  در مقایسه باOP خروجی  رمپ طول و راه شانه رابطه مورد در حتی و دهد می نشان را ایمقایسه قابل نتایج

 .دهدمی نشان را بهتری نتایج
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 برچسب یک آموزشی در مجموعه تصادف هر. دهدمی نشان را مطالعه این در شده ( نمودار مدل استفاده1شکل )    

 تصادف، تصادف)نوع اطالعات آن با متناظر جفت ( و...و جرحی )فوتی کندمی مشخص را تصادف آسیب سطح که دارد

 برقرار را وزشی،آم هایداده اساس بر را تصادف فاکتورهای و تصادف شدت مدل بین این .دارد بر در را (...و سرعت

 .کندمی

 
 SVMمدل  توسط تصادفات در وارده آسیب شدت تعیین برای گرافیكی ( نمایش1شكل)

 در موجود هایبا داده. آیندمی بدست مدل آموزش حین در مدل عملکرد کردن حداکثر هدف با و  Cمقدار بهینه 

 مقدار و بینی پیش مقایسه با .کند بینیپیش را ادفاتتص از ناشی آسیب شدت توان می مدل آزمایشی، مجموعه

 .هستند بینیپیش قابل مدل دقت آسیب، شدت برای شده مشاهده

 متغیرهای میان روابط شناخت برای توان آن را بطور مستقیمکند که نمیمانند یک جعبه سیاه عمل می SVMمدل 

 خروجی و ورودی رابطه ارزیابی برای که است هایی از روش یکی حساسیت آنالیز. کرد استفاده خروجی و ورودی

 .است شده استفاده متغیرها بین روابط دادن نشان برای روش از این نیز مطالعه این در. است شده استفاده

 

 روش تحقیق -3

 ها،زمانی، خوشه هایسری رگرسیونی، معادالت قبیل از هاییمدل و الگوها بصورت غالبا کاویداده در روابط

 اینمونه شوند،می تحلیل که هاییداده غالبا آمار، همانند نیز کاویداده در .شودمی ارائه غیره و هاگراف و هابندیهرد

 هایداده مجموعه با کار هنگام در. هستیم مواجه حجیم اینمونه با جامعه بودن دلیل بزرگ به که هستند جامعه از

مربوط  هاداده فراخوانی یا سازی ذخیره به نحوی به مشکالت این از یبرخ. آیندمی بوجود ایمشکالت تازه حجیم

 بر حاکم هایو مدل الگوها استخراج و مناسب زمانی در هاداده تحلیل نحوه مانند مسائلی به دیگر برخی و شودمی

 .است هاداده

 

 توصیف داده ها -3-1

باشد. از می 1311-1331های های ایران در سالاههای استفاده شده در این مطالعه، مربوط به تصادفات، رداده

های مربوط به های دوخطه دوطرفه کشور بوده است، بنابراین تصادفآنجا که محدوده این مطالعه مربوط به راه

 اند.ها در نظر گرفته نشدهها و بزرگراهآزادراه

فرم ثبت . گرفت خواهد صورت 111 مکا مفر تطالعاا به توجه با انیرا یهاراه تفادتصا روی مطالعه ینا 

های مهمی مربوط به هر تصادف است. در این فرم، اطالعات کلی ، حاوی داده111اطالعات تصادفات معروف به کام 

مربوط به هر تصادف از قبیل زمان وقوع تصادف )سال، ماه، روز و ساعت تصادف(، نوع راه )آزادراه، بزرگراه، ...(، نوع 

ای، برخورد با شی ثابت، ...(، علت تامه تصادف )تجاوز به چپ ناشی از سبقت، عدم رعایت فاصله برخورد ) چند وسیله

طولی، ...(، شرایط سطح معبر )خشک، یخبندان و برفی، ...(، وضعیت شانه راه )آسفالتی، شنی( و نیز اطالعات مربوط 

نده، نوع گواهینامه و شدت مصدومیت )اعم از ها از قبیل سن راننده، حنسیت رانبه کلیه رانندگان درگیر در تصادف
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دیده، جرحی و فوتی( و اطالعات عابرین پیاده آسیب دیده در تصادف و نیز اطالعات مربوط به سرنشینان آسیب

 شود.دیده، درگیر در تصادف برداشت میصدمه

ر در تصادف بوده از آنجا که در این مطالعه، هدف، بررسی عوامل موثر در شدت مصدومیت رانندگان درگی

های مربوط به عابرین پیاده و سرنشینان، حذف شده است. شدت مصدومیت رانندگان درگیر در هر است، بنابراین داده

 شود.ندیده، جرحی و فوتی ثبت میتصادف در سه سطح آسیب

برای مطالعه اند ها درگیر بودهراننده در آن 113322صحنه تصادف که در مجموع  132331در این مطالعه در 

در نظر گرفته شد. با تلفیق بانک اطالعات مربوط به مشخصات کلی تصادف با بانک اطالعات مربوط به رانندگان، نهایتا 

 رکورد ایجاد شد. 131123باشد، با یک بانک اطالعاتی که هر رکورد آن معرف یک راننده درگیر در تصادف می

 

 1پشتیبان بردار هایماشین -3-2

 و یطبقهبند ایبر آن از که ستا رتبا نظا یگیردیا یهاروش از یکی نیز پشتیبان بردار هایماشین روش

 نسبت خوبی ییراکا خیرا یهالسا در که ستا یجدید نسبتاً یهاروش جمله از روش ینا. دمیشو دهستفاا نگرسیور

 شودمی سعی در این مدلست.اداده ننشا ونپرسپتر عصبی یشبکهها جمله از یطبقهبند ایبر قدیمیتر یهاروش به

 اینکه برای خطی تقسیمِ  از قبل. شود انتخاب جداکننده بعنوان را، باشد داشته بیشتری اطمینان حاشیه که را خطی

 منتقل باالتر ابعاد با فضای به کرنل تابعِ وسیله به هاداده کند بندی دسته را باال پیچیدگی با هایداده بتواند ماشین

 ..شودمی

 در. نیستند تفکیک قابل خطی بطور شوند،می ارائه مدل به بندیطبقه برای که هاییداده موارد، اغلب در

 باالتر ابعاد با فضایی به را هاداده تا کند می استفاده خطی غیر یک تصویرگر  پشتیبان بردار مواردی، ماشین چنین

 ابرصفحه این به. کند جدا هم از را هاداده که کندمی جستجو را ای صفحه جدید این روش ابر بعد این با. کند منتقل

 برای مناسب خطی غیر تصویرگر یک با. شودمی گفته تصمیم مرز است هاداده از گروه مابین دو ایجداکننده که

 .بکند جدا هم از را ها داده از گروه دو تواندمی پشتیبان همیشه بردار ها به فضایی با ابعاد باال، ماشینانتقال داده

ای با دو کالس داده که به طور خطی قابل تفکیک هستند را در برای توضیح روند کار یک مثال ساده از مساله

ویژگی  ،ها و ای از دادهمجموعه ، که  )های از زوج داده Dهای مجموعه گیریم. دادهنظر می

را داشته باشد. بطور مثال اگر راننده درگیر در  -1+ و 1تواند یکی از دو مقدار ، می است. هر  متناظر با هر 

،  + و در صورت عدم استفاده از کمربند مقدار 1،  یک تصادف رانندگی از کمربند استفاده کرده باشد مقدار 

های دوبعدی با رسم یک خط قابل شود دادهظر بگیرید. همانطور که در شکل مشاهده میرا درن 2باشد. شکل  -1

 که هاییخط تعداد. بکند جدا هم از را -1 و+ 1 کالس با هاداده تواندمی مستقیم خط یک زیرا تفکیک هستند

 دارای که هستیم بهینه گرجدا خط بدنبال ما ولی است محدود نا بکند عمل هاداده میان جداکننده بعنوان تواندمی

 با هاییبعدی)داده سه هایداده مورد در. باشد بندی طبقه ،( xi,yi,zi)، بهترین یافتن بدنبال ما خطاباشد.  حداقل

 n با هاییداده مورد در. بود خواهیم جداکننده ی صفحه n ابرصفحه یافتن مساله حل از هدف ویژگی ویژگی سه

 بود(. خواهد بهینهابر صفحه  ویژگی هدف از حل مساله یافتن

 
 SVM( خطوط جداکننده ممكن در یک مساله 2شكل )

                                                 
1 .SUPPORT VECTORS MECHINE 
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شود. ها استفاده میها بدون توجه به تعداد ورودیدر ادامه از اصطالح صفحه برای مرز تصمیم میان داده

ا هستیم که حداکثر های میان دادهما به دنبال یافتن صفحهپشتیبان  بردار هایماشین  توان گفت در الگوریتممی

 حاشیه اطمینان را داشته باشد.

ای با حداکثر حاشیه کنند ولی صفحهها را تقسیم میشود که هردو به درستی دادهمشاهده می 3با توجه به شکل       

ه ای با حاشیه اطمینان کمتر خواهد داشت. حاشیه متناظر با صفحه بهیناطمینان بیشتر، دقت باالتری نسبت به صفحه

ترین فاصله میان صفحه تا حاشیه برابر کند. حاشیه یعنی کوتاهبیشترین فاصله را مابین دو کالس داده مشخص می

ترین فاصله از صفحه تا طرف دیگر حاشیه است که این حاشیه موازی خط )صفحه( جداکننده خواهد بود. به کوتاه

موزشی در هر گروه از داده، خواهد بود. صفحه جداکننده ترین داده آترین فاصله تا نزدیکعبات دیگر حاشیه نزدیک

 تواند بصورت زیر نوشته شود:می

  (1)  w.x+b=2                                                                                                                     

            

ها تعداد ویژگی nو  شود، میده میبه عنوان بردار وزن نا wکه      

را  و  گردد. برای نمایش بهتر این موضوع، دو ویژگی یک مقدار عددی است و به ویژگی بردار برمی bاست. 

نشان دهیم،  را با  bکه مقدار  هستند. در صورتی و  ، Xهای آموزشی مثل در نظر بگیرید. برای داده

 توان صفحه جداگر را با رابطه زیر نمایش داد:می

 (3) 

 
 ( دو حاشیه اطمینان برای مجموعه داده یكسان3)شكل 

 

 کند:بنابراین هر نقطه باالی خط جداکننده در رابطه زیر صدق می

       (3) 

 

ط جداکننده در رابطه زیر صدق خواهد و بطور مشابه هر نقطه در پایین خ      

 کرد:

       (3) 

 

توان نواحی اطراف صفحه جداگر بهینه مطابق رابطه زیر تعریف های بکار رفته در معادالت باال میبا تنظیم وزن

 شود:می

  برای 

(1) 
                                                       

 رای ب

       (3) 
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صدق کند  + و هر زوج مرتبی که در شرط 1صدق کند به کالس  پس هر زوج مرتبی که در شرط 

 رسیم.تعلق دارد. با ترکیب دو نامعادله باال به نامعادله زیر می -1به کالس 

 داریم: iبرای هر 

      (12) 

هایی که دقیقا روی شود. دادهنامعادله باال صدق کند، بعنوان بردار پشتیبان نامیده میهر زوج مرتبی که در 

 بندی هستند.ها برای دستهگیرند جزو دشوارترین دادهبردارهای پشتیبان قرار می

هر  ای را برای حداکثر حاشیه اطمینان بدست آورد. فاصله از صفحه جداکننده تاتوان رابطهاز نامعادله باال می

شود. با این تعریف است،تعریف می ، که برابر wبرابر نرم اقلیدوسی  که  از  نقطه در 

قابل محاسبه است. بنابراین حداکثر فاصله اطمینان برابر  نیز مشابه ناحیه  فاصله صفحه جداکننده تا 

 خواهد بود. 

های مرتب ای از زوجهایی که بطور خطی قابل تفکیک هستند بردارهای پشتیبان زیرمجموعهبرای داده

توان ، و اعمال آن به معادله باال میآموزشی واقعی هستند. برای یک زوج مرتب جدید متعلق به مجموعه 

به باالی  ه جدید به کدام سمت خط مرزی تعلق دارد. در صورتی که محاسبه مقدار تابع مشخص کرد که داد

و اگر به زیر آن متعلق باشد مقدار  کند که پیشبینی می SVMخط مرزی متعلق باشد، آنگاه 

ضرب داخلی انجام  و  خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که در معادله باال باید میان  -1پیشبینی 

 شود.

هایی که بطور خطی قابل تقسیم نیستند بسیار کاربردی است. قبل از توضیح در مورد این معادله برای داده

 های غیرخطی ذکر دو نکته ضروری خواهد بود.داده

ارهای پشتیبان تعیین های ورودی، با تعداد برد: درجه پیچیدگی بردارهای جداگر بجای تعداد داده1نکته 

ترین های مشابه تمایل کمتری به هرس کردن دارد. بردارهای پشتیبان نزدیکنسبت به سایر روش SVMشود. می

شوند دوباره  ماشین بردار پشتیبان ها حذف و دوباره وارد ها به صفحه جداگر هستن و در صورتی که همه دادهداده

 آید.همان صفحه برای تفکیک به دست می

قابل استفاده هستند که مستقل از این روش : تعدادی از بردارهای پشتیبان برای محاسبه کران باالی 2نکته 

های با ابعاد باال کلیت خوبی را  تواند با وجود تعداد دادهبا تعداد بردار کم می SVMها باشند. یک مدل ابعاد داده

 داشته باشد

می تواند  این روشاستفاده کرد.  SVMتوان از ابل تفکیک نباشند نیز میها بطور خطی قدر مواردی که داده      

 ها را از هم جدا کند. در این موارد دو گام اساسی وجود دارد:خط مستقیمی را بیابد که داده

توان از توابع کرنل شود. در این مرحله میهای ورودی اصلی به فضایی با بعد باالتر تصویر میگام اول: داده

 ها به فضایی باالتر استفاده کرد.لفی برای انتقال دادهمخت

ها را از کند که دو گروه دادهای را جستجو میها به فضای جدید، مدل صفحهگام دوم: بعد از تصویر کردن داده

 هم تفکیک کند.

کردن  قابل حل SVMدر این مرحله ما با مساله دو قیدی روبرو خواهیم بود که به سادگی توسط الگوریتم 

است، به صفحه غیرخطی در فضای اصلی است. جداکننده با حداکثر حاشیه اطمینان که در فضای جدید مشخص شده

 اولیه وابسته است.

 در حل مسایل غیرخطی مشکالتی وجود دارد:

 های غیرخطی اولیه را به فضایی با بعد باالتر انتقال داد.توان دادهچگونه می -الف

بر هستند. )برای یافتن صفحه جداکننده، الزم است ضرب داخلی رخطی عموما زمانمحاسبات مسایل غی -ب

 بر و پرهزینه خواهد بود.(بین دو بردار انجام شود که این کاری زمان

1)( 221101 xwxwwy 
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های تغییرشکل یافته، با انتخاب معادل ریاضی آن و برای حل این مشکل بجای محاسبه ضرب داخلی روی داده

نتیجه تمام توان پیچیدگی محاسبات را تا حد قابل قبولی کاهش داد. در های اصلی میاعمال تابع کرنل روی داده

 شوند.های اصلی که ابعاد کمتری دارند، انجام میها روی دادهداده

ای را مشخص کرد توان صفحهتر گفته شد میهای ورودی، مشابه آنچه پیشبعد از اعمال تابع کرنل روی داده

ها را از هم تفکیک کند. در زیر به برخی از توابع کرنل متداول اشاره شده است و با استفاده از دادهکه بتواند دو گروه 

 رود.بر و پرهزینه است، از بین میتابع کرنل، نیاز به انجام ضرب داخلی که از نظر عملیاتی زمان

 :hای با درجه تابع کرنل چندجمله

 (11) 

        

 :(REF)ه شعاعی قوسی تابع کرنل با پای       

       (12) 

        

 :تابع سیگمویید      

       (13) 

 

آید. بطور مثال ها به وجود میبا استفاده از هرکدام ازین توابع، صفحات جداکننده مختلفی در فضای اصلی داده       

که در  SVMو با الگوریتم مشابه شبکه عصبی با پایه شعاعی است  (REF)با تابع شعاعی قوسی  SVMالگوریتم 

آن از تابع سیگمویید بعنوان تابع کرنل استفاده شده است، معادل شبکه عصبی با دو الیه است که تحت عنوان 

دهد، شود. قانون قطعی برای انتخاب نوع تابع کرنل که دقت محاسبات را کاهش میپرسیترون چندالیه شناخته می

برخالف شبکه  SVMکند. الگوریتم ایجاد نمی SVMنل در نتیجه الگوریتم وجود ندارد و در عمل انتخاب تابع کر

 کند.کند، تنها فضای کلی جواب را مشخص میعصبی که تعداد زیادی مینیمم محلی را مشخص می

SVM کند. این مقدار برای همه متغیرهای سازی را بعنوان خروجی ارایه میاهمیت متغیرهای موثر در مدل

شود که مجموع ان برای همه متغیرهای یک شود. متغیری که بیشترین ده و به نحوی مقیاس میورودی محاسبه ش

 کند.سهم را دارد، نسبت به بقیه، به صورت نسبی بزرگترین عدد را اختیار می

بعنوان  SVMتوان از افزایش سرعت آموزی و آزمایش الگوریتم است و می SVMهدف اصلی در الگوریتم 

 های عظیم نام برد.مجموعه داده روشی سودمند در

 

 

 

 

  نتایج -4

 نتایج تحلیل های آماری -4-1

های وارده به رانندگان درگیر در تصادف با توجه به کاربری وسیله نقلیه آمده است. ( شدت آسیب1جدول )      

تر از سایر وسایل شود، شدت آسیب وارده به راننده در موتورسیکلت و دوچرخه بسیار بیشهمانطور که مشاهده می

کنند و بیشتر نقلیه است. با توجه به این که همه رانندگان موتورسیکلت در حین رانندگی از کاله ایمنی استفاده نمی

گیرد، آسیب وارده به این گروه از رانندگان های وارده به رانندگان موتورسیکلت از ناحیه سر و گردن صورت میآسیب

دهد احتمال آسیب رانندگان موتورسیکلت و دوچرخه در صحنه تصادف ها نشان میاغلب شدت باالیی دارد. آمار

مورد تصادفی که در آن به راننده  1هاست. بطور مثال در تصادفات موتورسیکلت به ازای هر بیشتر از عدم آسیب آن

خسارتی  تصادف 12مورد راننده موتور دچار آسیب شده است و به ازای هر  12آسیبی وارد نشده است در 

برابر خودروهای سواری است. نتایج آزمون  1تصادف فوتی گزارش شده است که این آمار حدودا برابر  1موتورسیکلت، 

 باشد و مبنی بر استقالل دو متغیر شدت آسیب وارده به راننده و کاربری می دهنده رد فرض دو نیز نشان –کای 

راننده شدت جراحت مجموع نسبت شدت جراحت یر نوع وسیله درگ 

 در تصادف

h
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 توان گفت کاربری وسیله نقلیه روی آسیب وارده به راننده موثر است.می

 (Asymo.Sig=20222 2021)                  نقلیه                       کاربری وسیله  -( شدت جراحت1جدول ) 

                                 

      Chi-Square=2113301      Df=23     Asymp.Sig=20222 

شود خودروهای سواری با است. همانطور که مشاهده می( سهم خودروهای مختلف در تصادفات فوتی آمده1) در شکل

صلی هستند که رانندگان آنها در تصادفات فوت در صدی،دو وسیله ا 21ها با سهم  درصدی وموتورسیکلت13سهم 

 های دو خطه مربوط به موتورسواران بوده است ولی نزدیک بهدرصد تصادفات در جاده 1اند. با وجود این که تنها کرده

ر دهند. سهم عمده موتوهای دوخطه را رانندگان موتورسیکلت تشکیل  مییک چهارم رانندگان فوت شده در جاده

کلت ودوچرخه رتصادفات  فوتی ، لزوم توجه بیشتر به این گروه از رانندگان ، اختصاص الین ویژه به موتورسیسواران د

                                                 .         وضرورت استفاده از کاله ایمنی در موتورسواران را دو چندان می کند

                                                                     

                                                                                                                       

نسبت 

رانندگان 

صدمه ندیده 

به فوتی و 

 جرحی

نسبت 

رانندگان 

صدمه ندیده 

 به فوتی

نسبت 

رانندگان 

صدمه ندیده 

 به جرحی

 صدمه ندیده جرحی فوتی

 تعداد تعداد تعداد تعداد درصد

 سواری 11111 3232 1213 33321 11 1202 1101 1203

 وانت بار 11131 1321 311 22333 12 301 13 101

 کامیون 13213 333 131 13113 12 2303 11303 1303

 تریلر 3331 211 33 3311 1 2301 1303 2201

 موتورسیكلت 1312 3133 113 13211 1 2011 1201 201

 کامیونت 3112 223 23 3332 2 1101 12301 1301

سمینی بو 2133 112 13 2133 101 1301 113 1101  

 اتوبوس 2122 111 12 2131 101 21 3201 1103

 دوچرخه 113 223 1 321 2013 2013 1103 203

 ادوات کشاورزی 1232 131 23 1113 2032 303 1103 303

 آمبوالنس 133 11 2 113 2023 1103 3101 103

 ادوات راهسازی 131 3 2 133 2021 303 33 2301

 خودرو پلیس 11 2 1 11 2023 - 11 11

 سایر 233 31 13 313 2013 303 2203 103

 مجموع 111333 13133 2321 131123 122 1012 3203 102
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 ( سهم خودروهای مختلف در تصادفات منجر به فوت راننده 4شكل )

( سهم خودروهای مختلف در تصادفاتی که راننده خودرو در آن مجروح شده است ، آمده است. همانطور 1در شکل )

ادف که پیشتر اشاره شد ، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها ، دو وسیله اصلی هستند که رانندگان آنها در تص

رابر رانندگان آسیب دیده حدوداً بآسیب می بینند و یا فوت می کنند. در مورد رانندگان موتورسیکلت ، تعداد 

درصد خودروهای درگیر در تصادفات را تشکیل می دهند که  1خودروهای سواری است در حالی که موتورسواران تنها 

د در کاهش این آمار موتورسیکلت را بعنوان وسیله نقلیه ای پرخطر معرفی می کند. استفاده از کاله ایمنی می توان

نده و کاهش احتمال فوت او نقش اساسی را داشته باشد. در مورد خودروهای سواری نیز آسیب وارده به سر ران

 استفاده از کمربند ایمنی باعث کاهش آسیب وارده به راننده خواهد شد. 
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 ( سهم خودروهای مختلف در تصادفات جرحی5شكل ) 

ادفات خساراتی )با در نظر گرفتن وضعیت راننده( نشان داده ( سهم خودروهای مختلف در تص3در شکل )      

است. به درصد تصادفاتی که راننده در آن آسیب ندیده است مربوط به خودروهای سواری بوده32است ، بیش از شده

سواران در تصادفات خسارتی نسبت به تصادفات جرحی وفوتی  خوبی مشاهده  می شود که سهم سهم موتورسیکلت

 می توان گفت که در تصادفات احتمال فوت یا جرح موتورسواران بیشتر از عدم آسیب آنهاست. کاهش 

با توجه به تحلیل های آماری ،مشاهده شد که شدت تصادفات رانندگان موتور سیکلت در مقایسه با سایر گرو ها با     

ین گروه از رانندگان ل موثر بر شدت تصادفات اتوجه به تعداد تصادفات آن ها بسیار بیشتر است. بنابراین در ادامه عوام

د اهچرخه سواران به دلیل شباهت با این گروه ،توسط مدل ماشین بردار پشتیبان مورد بررسی قرار خوو همچنین دو

 گرفت.
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 خودروهای مختلف در تصادفات خسارتی( سهم 3شکل )

 دو تاییتبدیل متغیر هدف چند تایی به -4-2

متغیر هدف )شدت مصدومیت( در این مطالعه در سه دسته قرار دارد )یعنی مدل سازی شدت مصدومیت      

رانندگان دارای متغیر پاسخی در سه سطح آسیب ندیده ، جرحی و فوتی است.( در چنین مواردی که متغیر هدف ، 

سته بندی ایجاد شده ، خواه برای کل مدل و چندتایی )در اینجا سه تایی( است ، ممکن است دقت پیشبینی مدل د

برای افزایش دقت پیشبینی مسایلی که متغیر هدف آنها چند دسته ای  رای هر یک از دسته ها کاهش یابد.خواه ب

،  1است ، تبدیل آنها به یک سری از مسایلی که متغیر هدف آنها دوتایی است ، پیشنهاد شده است. ]دِلن و همکاران

[. برای انجام این تبدیل برخی پژوهشگران پیشنهاد کرده اند که این کار به نحوی صورت 2222،  2یاکو دیسانا 2223

، داده های فوتی  1-1. مثالً در حالت ا در مقابل سطوح باالتر قرار دهدگیرد که سطوح پایین تر شدت مصدومیت ر

جرحی ، با یکدیگر مقایسه شده اند و با در حالت اصالً وارد دسته بندی کارت نشده اند و فقط رانندگان صدمه ندیده و 

                                                 
1. Dellen et all 
2. Diasnayak 
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، داده هایی که متغیر هدف آنها جرحی و فوتی بوده ، با هم در یک دسته با برچسب یک قرار گرفته اند و  1-2

وضعیت صدمه ندیده در دسته ای با برچسب صفر قرار گرفته اند. در واقع به جای اینکه برای پیش بینی شدت 

یک مدل ارایه شود که متغیر پاسخ )هدف( آن در سه سطح صدمه ندیده ، جرحی و فوتی باشد ،  مصدومیت رانندگان

 چهار مدل ارائه شده است که متغیر پاسخ آن در دو سطح صفر و یک است.

 

 نتایج طبقه بندی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان  -4-3

در جاده  1311-1331ور سیکلت و دوچرخه که در باره زمانی در این بخش ، داده های مربوط به رانندگان موت     

دچار حادثه شده اند ، برای شناسایی عوامل موثر در شدت آسیب وارده به این گروه از کاربران جاده توسط مدل 

SVM ( مورد بررسی قرار گرفته است. ماشین های بردار پشتیبانSVM یکی از روش های جدید در زمینه مسائل ، )

بعنوان روشی مناسب در  SVMتوسط ککمن پیشنهاد شد. امروزه  2221بندی به شمار می روند که در سال طبقه 

حل مسائل طبقه بندی شناسایی شده است. در تحلیل شدت تصادفات رانندگی ، که معموالً در غالب مسائل طبقه 

 بهره گرفت. SVMبندی عنوان می شوند ، می توان از روش 
SVM     دت آسیب مانند یک مساله طبقه بندی رفتار می کند. تصادفات براساس شدت آسیب به دسته با مسئله ش

برای  SVMهای مختلفی تقسیم می شوند و مدل می تواند شدت آسیب تصادف را پیشبینی بکند. معموالً مدل 

مسائل با بیش از دو  مسائل دو طبقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این مدل بسادگی می توان برای طبقه بندی

 طبقه نیز استفاده کرد.

هر تصادف در مجموعه آموزشی یک برچسب دارد که سطح آسیب راننده درگیر در تصادف را مشخص می کند )فوتی 

، جرحی و ...( و جفت متناظر با آن اطالعات مربوط به تصادف )نوع تصادف ، سرعت و ...( و همین طور اطالعاتی در 

 یر در تصادف )وضعیت استفاده از کمربند ، سن ، جنس و ...( را در بر دارد. مورد راننده درگ

 رابطه بین شدت تصادف و فاکتورهای تصادف را براساس داده های آموزشی ، برقرار می کند. SVMمدل     

یش مدل درصد آن به آزما 32درصد داده های تصادفات موتور سیکلت و دوچرخه به آموزش و  32در این مدل       

اختصاص یافته است. با داده های موجود در مجموعه آزمایشی ، مدل می تواند شدت آسیب ناشی از تصادفات را 

پیشبینی کند. با مقایسه پیشبینی و مقدار مشاهده شده برای شدت آسیب ، دقت مدل قابل پیشبینی است. همانطور 

ی کند که نمی توان از آن بطور مستقیم برای شناخت مانند یک جعبه سیاه عمل م SVMکه قبالً اشاره شد ، مدل 

 روابط میان متغیرهای ورودی و خروجی استفاده کرد.

از آنجا که در مطالعات شدت مصدومیت کل رانندگان ، غالباً سهم داده های فوتی در برابر سایر آسیب ها از قبیل     

ی مدل ، همانند روش کارت ، کاهش می یابد ، به خسارتی و یا جرحی کمتر است ، مشاهده می شود که دفت پیشبین

تحوی که ، دقت پیشبینی داده های فوتی بسیار کم به دست آمده است. در مورد مدل کارت این مشکل با اعمال 

این  SVMاحتمال اولیه برابر به مدل ، برای دسته های مختلف از داده ها بر طرف می شود. از آنجایی که در مدل 

ارد که احتمال اولیه یکسانی برای پیشبینی داده ها با کالس های مختلف در نظر گرفته شود ، در امکان وجود ند

مواردی که یکی از کالس ها سهم عمده ای از داده ها را به خود اختصاص دهد )اینجا صدمه ندیده( دقت پیشبینی 

روی تصادفات نقلیه دو  SVMدل کاهش خواهد یافت. به همین منظور ، با توجه به نسبت دسته ها ، م SVMمدل 

چرخه اعمال شد. در شدت تصادفات در این مطالعه در سه دسته ، دسته بندی شده است. سطح اول ، صدمه ندیده 

درصد از کل تصادفات وسایل  13/1درصد( و در نهایت تصادفات فوتی که  21/12درصد( سطح دوم جرحی ) 1/13)

 ا به خود اختصاص داده اند.نقلیه دوچرخه )موتورسیکلت و دوچرخه( ر

 

 ( نسبت شدت جراحات مختلف در بین رانندگان موتور سیكلت و دوچرخه7جدول )

 شدت آسیب وارد به راننده

  کاربری وسیله

 مجموع

13211 

321 

 صدمه ندیده جرحی فوتی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 موتورسیكلت 1312 1/13 3133 3/12 113 2/1

 دوچرخه 113 33/31 223 3/31 1 11/2

 مجموع 1133 1/13 3212 21/12 131 13/1 122
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برای متغیر هدف سه تایی آمده است. در این مطالعه از تابع  SVMنتایج پیشبینی با استفاده از مدل  1در جدول 

انطور که مشاهده می ( برای دسته بندی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. همRBFکرنل با پایه شعاعی قوسی )

روی این  SVMشود ، با توجه به این که سهم داده های فوتی بسیار اندک است همانند بیشتر روش ها ، دقت مدل 

گروه از داده ها بسیار کم بدست آمده است. در اغلب مدل ها ، برای باال بردن دقت کل مدل ، الگوریتم داده ها با سهم 

تیجه دقت پیشبینی مدل روی این گروه از داده ها صفر و یا نزدیک صفر بدست می اندک را نادیده می گیرد و در ن

اگر چه دقت مدل روی این داده ها رضایت بخش نیست ولی مدل قادر است قسمتی از داده  SVMآید. در مورد مدل 

 ( را نیز به درستی پیشبینی کند.%13های فوتی )

 

 )هدف سه تایی( SVMو دوچرخه با استفاده از مدل ( دقت پیشبینی تصادفات موتور سیكلت 8جدول )

 

 داده های آزمایشی داده های آموزشی

داده های مشاهده 

 شده

داده های درست 

 پیشبینی شده

داده های 

مشاهده 

 شده

داده های 

درست 

 پیشبینی شده

متغیر پاسخ صفر )صدمه 

 ندیده(
1131 2331  %(11/31) 1331 1111  %(3/33) 

 2111 (32/31)%  3131 1331 )جرحی(متغیر پاسخ یک 
1321  %(

3/33) 

 (3/13)%  21 111 (3/21)%  32 121 متغیر پاسخ دو )فوتی(

 1213 (1/32)%  3332 3133 کل مدل
2311  %(

23/32) 

 

برای افزایش دقت پیشبینی مسایلی که متغیر هدف آنها چند دسته ای است ، تبدیل آنها به یک سری از مسایلی که 

هدف آنها دوتایی است ، پیشنهاد شده است. برای انجام این تبدیل برخی پژوهشگران پیشنهاد کرده اند که این متغیر 

کار به نحوی صورت گیرد که سطوح پایین تر شدت مصدومیت را در مقابل سطوح باالتر قرار دهد. برای افزایش دقت 

دیده در مقابل تصادفات جرحی و فوتی به مدل روی تصادفات موتورسیکلت و دوچرخه ، تصادفات صدمه ن SVMمدل 

 آمده است. 3جدول با استفاده از متغیر هدف دوتایی در  SVMارائه شده است. نتایج پیشبینی مدل 

 

 )هدف دوتایی( SVM( دقت پیشبینی تصادفات موتور سیكلت و دوچرخه با استفاده از مدل 9جدول )

 

 داده های آزمایشی داده های آموزشی

های مشاهده داده 

 شده

داده های درست 

 پیشبینی شده

داده های 

مشاهده 

 شده

داده های 

درست 

 پیشبینی شده

متغیر پاسخ صفر )صدمه 

 ندیده(
1131 2322 %(33/33) 1331 

1111 %(

33/31) 

متغیر پاسخ یک )فوتی و 

 جرحی(
1311 1231 %(3/33) 2232 

1133 %(

21/12) 

 1213 (11/32)% 3113 3133 کل مدل
2333 %(

31/33) 

نشان می دهد ، دقت پیشبینی این مدل برای متغیر با برچسب یک )رانندگان  SVMهمانطور که نتایج مدل      

فوتی و جرحی( افزایش یافته است. اهمیت متغیرهای موثر در شدت آسیب رانندگان موتورسیکلت و دوچرخه با 

 آمده است. 12در جدول  SVMاستفاده از مدل 
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 SVMمیت متغیرهای پیشبینی شده با استفاده از مدل ( اه11جدول )

 با متغیر هدف دو تایی SVMمدل  با متغیر هدف سه تایی SVMمدل 

 اهمیت متغیر نام متغیر اهمیت متغیر نام متغیر

 333/2 استفاده از کاله ایمنی 131/2 استفاده از کاله ایمنی

 231/2 نوع برخورد 232/2 نوع برخورد

 213/2 علت تامه 231/2 رشرایط سطح معب

 221/2 شرایط سطح معبر 211/2 علت تامه

 - - 211/2 نوع شانه راه

 

همانطور که نتایج نشان می دهد استفاده از کاله ایمنی در حین رانندگی مهمترین عامل موثر در تعیین شدت      

 آسیب وارده به راننده موتور سیکلت و دوچرخه است.

یکی می تواند برای استفاده کنندگان آسیب پذیر جاده ای شامل عابرین پیاده و موتورسواران نتایج حوادث تراف     

ی توربیش از سرنشینان خودرو می باشد. این افراد در مقایسه با رانندگان و مسافران اتومبیل ها و وسایل نقلیه مو

حت عنوان کاربران پرخطر راه ها خوانده بزرگتر به ازای هر کیلومتر مسافرت بیشتر در معرض خطر می باشند و لذا ت

به اتمام رسید ، در منطقه اروپا به ازای  2223می شوند. بر طبق مطالعه انجمن های اروپایی ایمنی راه ها که در سال 

برابر بیشتر می باشد. این  22هر کیلومتر مسافرت خطر مرگ یک فرد موتورسوار در مقایسه با یک سرنشین اتومبیل 

 اتومبیل می باشد. نبار بیشتر از یک سرنشی 3بار و برای یک عابر پیاده  1ی یک فرد دوچرخه سوار میزان برا

باتوجه به باال بودن آمار تلفات رانندگان موتورسیکلت و دوچرخه در ایران ، شناخت این عوامل می تواند به تصمیم 

اد کشته ها تصادفات رانندگی در بین وسایل نقلیه گیران این فرصت را بدهند تا با اقدامات مناسب عالوه بر کاهش تعد

 دوچرخه ، از جراخات ناشی از انها نیز جلوگیری کنند.

 

 ( دقت پیشبینی مدل با استفاده از متغیر هدف سه تایی )براساس داده های آموزشی(11جدول )

 

 داده های آزمایشی داده های آموزشی

داده های مشاهده 

 شده

داده های درست 

 ی شدهپیشبین

داده های 

 مشاهده شده

داده های درست 

 پیشبینی شده

صدمه 

 ندیده
121313  %(33/31)122231 13323  %(33/33 )13233 

 1333( 13/21)%  1333 3123( 23/21)%  12132 جرحی

 2(2)%  331 2( 2)%  1333 فوتی

 11111( 12/11)%  13311 123132( 31/13)%  111113 کل مدل

 

 پیشبینی مدل با استفاده از متغیر هدف سه تایی )براساس احتمال اولیه یكسان(( دقت 12جدول )

 

 داده های آزمایشی داده های آموزشی

داده های مشاهده 

 شده

داده های درست 

 پیشبینی شده

داده های 

 مشاهده شده

داده های درست 

 پیشبینی شده

صدمه 

 ندیده
121313  %(13/31 )31221 13323  %(1/33 )23323 

 2213( 13/12)%  1333 1212( 31/12)%  12132 جرحی

 113( 32/31)%  331 1221( 1/32)%  1333 فوتی

 32333( 3/31)%  13311 31311( 3/31)%  111113 کل مدل
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 ( نمایش گرافیكی مدل ها با متغیر هدف دو تایی13جدول )

(% 4/1فوتی ) (% 8/11جرحی )  (% 8/87صدمه ندیده )   شماره مدل 

یفوت 1-1 نهایتاً جرحی   

1-2 صدمه ندیده جرحی   

2-1 صدمه ندیده حداقل جرحی  

2-2  جرحی فوتی  

 

و باالی آن به دست آمده که در  %32، دقت پیشبینی دسته یک تقریباً برای همه مدل ها حدود  12در جدول     

دقت پیشبینی دسته فوتی ها یا جراحت های شدید در حد صفر بوده ، قابل قبول مقایسه با اکثر مطالعات پیشین که 

 است.

 

 گیریبحث و نتیجه -5

 نتایج مدل ماشین های بردار پشتیبان -5-1

یکی از روش های یادگیری با نظارت است که از آن برای طبقه بندی و رگرسیون استفاده می شود.  SVMروش       

ای نسبتاً جدیدی است که در سال های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش های قدیمی تر این روش از جمله روش ه

دسته بندی خطی داده ها است و در تقسیم خطی داده ها سعی می  SVMنشان داده است. مبنای کاری دسته بندی 

ردی که داده ها بطور شود خطی را که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد را بعنوان جدا کننده انتخاب شود. در موا

از توابعی بنام تابع کرنل برای انتقال داده ها به فضایی با بعد باالتر  SVMخطی قابل تفکیک نیستند ، در مدل 

استفاده می شود. بعد از اعمال تابع کرنل روی داده های ورودی ، می توان صفحه ای را مشخص کرد که بتواند  دو 

د. در واقع این خط )صفحه( بعنوان مرز جداکننده میان داده ها با دو کالس مختلف گروه داده ها را از هم تفکیک بکن

 عمل می کند.

روی  SVMبا توجه به معرفی موتورسیکلت و دوچرخه بعنوان دو کاربری پرخطر در جاده های کشور ، مدل      

( برای دسته بندی داده ها RBFی )راننده های این گروه از رانندگان اعمال شد و از تابع کرنل با پایه شعاعی قوس

مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت استفاده از کاله ایمنی و نوع برخورد در تصادف بعنوان مهمترین عوامل در تعیین 

 آسیب وارده به این گروه از رانندگان معرفی شدند.

 ارائه راهكارها وپیشنهادات    -5-2

ل های داده کاوی و همچنین کاهش تلفات ناشی از تصادفات راهکارهای زیر در ادامه به منظور افزایش دقت مد     

 پیشنهاد می گردد.

همانطور که پیشتر اشاره شد در مطالعاتی که با استفاده از داده کاوی انجام می شوند ، کیفیت داده ها و آماده  -1     

بانک اطالعاتی برای افزایش دقت مدل های  سازی داده ها نقش اصلی در تعیین دقت مدل را دارند. دقت در انتخاب

داده کاوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از مدل های قدرتمند داده کاوی در صورت اعمال روی داده های 

 نامناسب می تواند نتایج نادرستی را تولید کنند.

نزدیک به دو سوم زمان پروژه های داده آماده سازی داده ها مهمترین گام در پروژه های داده کاوی است و  -2    

کاوی را به خود اختصاص می دهد. پاکسازی داده ها ، یکپارچه سازی داده ها ، انتخاب داده ها و تبدیل داده ها 

همگی در این فاز انجان می شود. هر قدر این مرحله با دقت بیشتری انجام شود ، دقت مدل های نهایی نیز افزایش 

اده از نمودارها و آزمون های آماری بمنظور شناخت داده ها و یا اطالع از وجود داده های گمشده یا خواهد یافت. استف

 نادرست در میان داده ها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

استفاده شده است که اطالعات مربوط به هر تصادف توسط پلیس در  111در این مطالعه از اطالعات فرم کام  -3    

دف در آن ثبت می شود. بدیهی است که تعدادی از افراد در مسیر انتقال به بیمارستان فوت می کنند که صحنه تصا

  دسته با برچسب یک  دسته با برچسب صفر
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اطالعات آنها در این فرم در نظر گرفته نمی شود. بنابراین در صورتی که وضعیت نهایی راننده )و نه وضعیت او در 

 های تصادفات نیز کاهش خواهد یافت.صحنه تصادف( در این فرم در نظر گرفته شود ، خطای پیشبینی مدل 

در مطالعاتی که با استفاده از داده کاوی انجام می گیرد ، شناخت اولیه روی داده ها و آشنایی با تغییرات داده  -1    

ها امری ضروری است. نتایج حاصل از مدل های داده کاوی نیاز به تفسیر دارند تا نتایجی مناسب و صحیح از آنها 

همه مدل های ساخته شده روی داده ها قابل استفاده نخواهند بود و برخی از مدل های داده  ند. بنابرایاستخراج شو

 کاوی بدلیل عدم انطباق با ماهیت داده های اولیه کاربردی نخواهد بود.

 با توجه به آمار باالی تصادفات موتور سیکلت در جاده های برون شهری کشور ، لزوم ایجاد الین ویژه -1  

موتورسیکلت در نزدیکی شهرها ، جلوگیری از ورود آنها به جاده ها و نظارت بیشتر بر استفاده از کاله توسط رانندگان 

 موتورسیکلت می تواند از تعداد کشته های این گروه از رانندگان جلوگیری نماید.
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