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  چكيده
سازي انواع  ونقل هوشمند و ايجاد قابليت ذخيره هاي حمل افزاري زيرساخت اطالعات و ارتباطات در تجهيزات سخت كاربرد فناوري

گردد.  هاي اين تجهيزات ايجاد هاي عظيم اطالعاتي از فعاليت داده پايگاه. است اطالعات مخابره شده از اين تجهيزات سبب شده

 بيني، كنترل و پيش منظور بهتوانند  هاي شامل اطالعات مفيدي هستند كه در صورت تحليل مي از دوربيناطالعات مخابره شده 

هاي  كاوي با استفاده از راهكار پذير نيست، داده هاي دستي امكان هاي حجيم با روش قرار گيرند. تحليل اين داده مورداستفادهمديريت 

استخراج دانش از اطالعات  منظور به مؤثريكند. در اين مقاله مدل  اطالعات را فراهم مياز انبوه  مؤثرخودكار امكان استخراج دانش 

 ونقل حملدر خصوص رفتار رانندگان ناوگان عمومي  ارزشمنديدانش  لسازي اين مد پياده است. شده ارائهپالك خوان  هاي دوربين

  است. شده هيارامسافر 

  

  هوشمند ونقل حمل يها ستميس، يكاو داده :كليدي هايواژه
  

 

  مقدمه-1

هاي  فناوري اطالعات در سيستم مؤثرنقش امروزه، 

ونقل هوشمند تنها محدود به كاربرد رويكردهاي  حمل

ها  اين سيستم يساز ادهيو پ يانداز فناوري اطالعات در راه

، مديريت و تحليل اطالعات ناشي از يآور نيست، بلكه جمع

  ITSگيرد؛ بنابراين دست يافتن به اهداف آن را نيز در برمي

است.  رممكنيهاي حاصل آمده از آن غ بدون مطالعه داده

ونقل  هاي حمل از كاربرد سيستم آمده دست بههاي  داده

 ليهوشمند داراي سه ويژگي برجسته هستند. اول آنكه به دل

 ابي تيهاي موقع ها، سيستم كاربرد انواع سنسورها، دوربين

 مديريت اطالعات مكاني يها ستمي)، سGPS( جهاني

)GISشوند كه  بسيار حجيم توليد مي ييها ) و غيره داده

ها  ، تحليل و كاربردهاي اين دادهيساز رهيگذشته از مسئله ذخ

ها با سرعتي  دوم، داده سازد. جدي مواجه مي يها را با چالش

هاي  كنند. مواجهه با انواع جريان سابقه توليد و تغيير ميبي

ها  داده و واكنش سريع به تغييرات چالش ديگر اين داده

در  دشدهيهاي تول شود.سوم، تنوع بسيار زياد داده مي محسوب

 يها داده گاهيدر پا افتهيساختارهاي  اين صنعت است. داده

وكار،  هاي كاربردي كسباز برنامه جادشدهيسنتي، اطالعات ا
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فضايي، اطالعات -مكاني يها داده گاهياطالعات موجود در پا

ها و  جهاني، تصاوير، انواع نقشه ابي تيهاي موقع سيستم

 شوند. صنعت با حجم و سرعت زياد توليد مي نيغيره در ا

مواجه  مه دادهگران را با مفهوم  اين سه ويژگي تحليل

ويژگي ذاتي  و تنوع ، سرعتحجم يژگيسازد كه سه و مي

هاي پالك خوان از دوربين شده رهيذخي ها داده هاست. آن

بديهي هوشمند است.  ونقل حملر سيستم نمونه از مه داده د

انسان  ييتحليل، خارج از توانا منظور به مه داده است، كار با

 ريناپذ كارهاي خودكار اجتناب است و بنابراين استفاده از راه

شده در باال ترديدي  است. همچنين با توجه به ويژگي مطرح

اي و  ي رابطه مديريت پايگاه داده يها ستمينيست كه س

سازي و تحليل داده نيز در مواجهه با اين  هاي بصري ستهب

اطالعات  يفناور .رو هستند ها با دشوارهاي زيادي روبه داده

 .نمايدرا ارائه مي كاويبراي غلبه بر اين چالش مفهوم داده

ها خودكار امكان  كاوي با استفاده از راهكارها و تكنيك داده

ا پنهان، كشف الگوهاي ارزشمند، روابط مهم ام

بيني و غيره را  معنادار، شناخت روندها، پيش يها يبند دسته

ي پروژه ملي تجهيز انداز راهدر كشور ما، با  .سازد فراهم مي

محورهاي شرياني كشور به سامانه ثبت تخلفات عبور و 

 هاي عبوري مه هاي پالك تمامي خودرومرور با برداشت داده

مديريت و كنترل  نظورم بهاي شامل دانش ارزشمند داده

ها، كنترل ها، آمار تحليلي تردد در جادهسرعت در جاده

  و  رمجازيغهاي معاينه فني خودرو، تشخيص خودرو

، بيمههاي بدونتعقيب، سرويس تشخيص خودروتحت

 مؤثر. در اين مقاله مدلي كند يمردگيري خودرو و..... توليد 

خوان هاي پالكدوربيني  دادهاستخراج دانش از مه  منظور به

ي اطالعات در پايگاه آور جمعگردد. اين مدل پس از ارائه مي

ي و تبديل اطالعات ساز كپارچهو ي پردازش شيپداده مربوط 

ي خودكار امكان دانش ها تميالگوررا انجام و سپس با اعمال 

. اين مدل كند يمرا فراهم  شده رهيذخهاي از انبوه داده

تهران مورد ارزيابي قرار -مسير آزادراه قمنمونه در  عنوان به

گرفت. در ادامه اين مقاله و در بخش بعدي كارهاي مرتبط با 

سوم  بخش درگردد.  ي ارائه ميكاو دادهكاربرد كشف دانش و 

شود و سپس نتايج حاصل از  روش پيشنهادي شرح داده مي

هاي كشف دانش از داده منظور بهكاربرد مدل پيشنهادي 

قم در بازه زماني - اي پالك خوان آزادراه تهرانهدوربين

 تيدرنهااست.  شده دادهنخست سال جاري نشان  ماهه شش

  شود.ي مطرح ميريگ جهينتنيز 

  

  پيشينه تحقيق -2

ي در كشف كاو دادهكريستوف در پژوهش روند      

 از تياهم با اما كوچك فرايند يك را دانش دانش،كشف

 داده از بزرگ يا مجموعه از درك قابل الگوهاي شناسايي

 مراحل از باشد. يكي مي مفيد بالقوه صورت به دانسته كه

 است يا مرحله يكاو داده است، يكاو دادهدانش  استخراج

 در باشد يم داده از دانش واقعي استخراج رابطه با در كه

 با رابطه در دانش استخراج عمليات فرايند آن، مقابل

 ،ها داده يساز آماده و درك قبيل از چيزهاي ديگر از بسياري

 برخي اغلب كه است شده كشفدانش  از استفاده و تأييد

 مترادف اشتباه به را دانش استخراج وي كاو داده يها واژه

 در1989 سال در دانش استخراج و يكاو داده. دانند يم

 پايگاه در دانش كشف موضوع با IJCAI آزمايشگاه

 سال تا سال ازآن پسشد.  آورده ارمغان به  KDDها داده

 1995دادند. در سال  ادامه خود بكار ها شگاهيآزما 1994

رويداد  نيتر مهمي كاو دادهي كشف دانش و الملل نيبكنفرانس 

 كتاب دودر  DMKDشد. و چارچوب  DMKDسال براي 

و پيشرفت در كشف دانش و  ها دادهكشف دانش در پايگاه 

ي و استخراج كاو دادهي ها كنفرانسي خالصه شد. كاو داده

و   SIAM – SPIE- SIGKDD-ACMدانش مانند

ي ها ستميسدانش و   ي،كاو دادهمجالت مانند كشف دانش و 

تبديل  ها دادهدر مهندسي دانش و IEEE اطالعاتي و نقش 

 يكاو داده انقالب شد. KMKD به يك قسمت كامل از رشته

 5 انزم مدت در شد. مشخصاً آغاز 1990 دهه اواسط در

 كه باشد يم 1270 تا 20حدود از افزايش مقاالت باعث سال

 ناشي رشد اين داليل از يكي .باشد يم سريع رشد اين گواه

 چارچوب يك در ها تميالگور و موجود ابزارهاي الحاق از

 مثال عنوان به يكاو داده ابزارهاي اكثر بود. يكاو دادهمشخص 

 است شده تيتثبي خوب به حاضر حال در ماشين يادگيري

 يكاو داده و ماشين يادگيري موضوعات كه مقاالتي تعداد.

 74 تعداد 2000سال دارد. در آرامي رشد دهد پوشش مي را

  شد. مي شامل را مقاالت تمام درصد6 تعداد كه مقاله
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  كاوي و كشف دانش غضنفري و همكاران در كتاب داده    

  سعي دارند به موضوعات زير را بيشتر مورد برسي قرار دهند:

 چه كنند؟  اند كردهي زيادي جمع ها داده ها سازمانبسياري از  

ي سنتي كه دستي ها روشي ريكارگ به ها دادهبا توجه به نرخ 

كارساز نخواهد بود.  ها آنهستند براي تحليل  بر زمانو 

 ايجاد و ها داده از وسيعي بسيار حجم با شدن مواجه

 بازيابي مشكالت و اخير يها موم و مهر در داده انبارهاي

 اين يريكارگ به جهت ها آندر  موجود دانش مخفي

 كه شد سبب مديريتي اهداف راستاي در اطالعات

 اين اهميت و دانش استخراج و ي موردكاو داده يها كيتكن

 ها دادهشود.  قرارگرفته موردتوجه علمي مجامع در موضوع

 است ممكن و هستند ثبات يب و حال تغيير در عاًيسر

 اعتبار يبدانش  استخراج جهت در يكاو داده قبلي ابزارهاي

 داده پايگاه يك در شده يريگ اندازهمتغيرهاي  شوند، بعالوه

 زمان طول در جديد يها يريگ اندازه با است ممكن

 پايگاه اگر همچنين.افزايش يابند يا و حذف شده اصالح

 ممكن باشد نشده طراحي دانش كشف باهدف ابتدا از داده

 ها روش از بسياري مهم باشد. يها يژگيوبرخي  فاقد است

 و نيستند تعاملي واقعاً دانش كشف فعلي و ابزارهاي

 نظر در را يك مسئله درباره پيشين دانش يآسان به توانند ينم

 مراحل همه در موردمطالعه دانش حوزه از بگيرند. استفاده

 به يكاو دادهابزارهاي  از است. بسياري مهم DMKDفرايند

 و تلفيق ها ستميس ساير با است بهتر نبوده و مفيد تنهائي

 در كه است اين حوزه اين مشكالت شود. از ديگر يكپارچه

 انسان براي كشفيات اينكه يكاو داده كاربردهاي از بسياري

 يها يآور فن ديگر مشكل. است مهم بسيار شوند تر فهم قابل

 يآسان به داده مدل گذاري اشترك به كه بود اين قديمي

 به وابسته ها روش بسياري از همچنين نيست ريپذ امكان

 يكاو داده ابزارهاي مؤثر يريكارگ به اين كه باشد يم پلتفرم

 ديگر از .كند يم چالش مواجه با دانش را استخراج و

 فرمت با صحيح داده آيا اينكه به مثالً توان يم مشكالت

را  الزم دقت داده آيا اينكه و نه يا شده دريافت صحيح

 مقادير از بسياري و نباشد كامل است ممكن نه. داده يا دارد

ابزارها  نبودن كامل ديگر مشكل كرد. اشاره باشد نداشته را

 تحقيقات انطباقي. البته يها كيتكن توسعة همچنين و است

به  دستيابي تا درازي راه اما است شده زمينه اين در بسياري

براي  داريم سيستم مديريت داده تجاري قدرتمند ابزارهاي

 .ترافيك كنترل و، اطالعات سفر ونقل حملريزي  برنامه

)Markus Friedrich et al., 2004 (.  محتوي ديجيتالي

باال  تيفيباكي كاربردي افزارها نرمها كليد  ي دادهروزرسان به

ي سفر و كنترل رسان اطالع، ونقل حملي زير برنامهبراي 

ي داده مانند نقشه راه ها مخزن طورمعمول به. باشند يمترافيك 

 ارائهتوسط  شده ارائهديجيتال، ثبت هتل و صفحات زرد 

فقط به حدي از كمال و  توانند يمدهنگان عمده تجاري 

 ها اين مقاله سيستم جامع مديريت داده   .سطح محلي برسند

 چندكاربرهي و سيستم چندوجهي ها دادهكه شامل مدل 

و كاربران محلي  عوامل تمركزبراي ويرايش غير  باشد يم

(سميه عليزاده، سميرا ملك  ي و كشف دانشكاو داده. شود يم

داده تا مديريت دانش(شيرين  تيريمد از). 1393محمدي ،

 ندا افتهيدر ها سازمان ) امروزه1389باقري، سنجر سالجقه، 

 دنياي در را ها آن تواند ينم دانش اندازه به زيچ چيه كه

دانش  . مديريتدهد قرار مطلوب وضعيتي در رقابتي

 كند، گردآوري را موجود دانش تواند يم كه ابزاري عنوان به

است.  يافته اهميت دهد، اشاعه سازمان دركل و ببخشد نظم

 مديريت مفهوم درك در موفقيت عدم موارد از بسياري در

 ارائه عدم سبب مديريت اطالعات،به با آن تفاوت و دانش

 در .باشد يمداده  حتي اطالعات و دانش، از درست تعريفي

 بيان و دانش اطالعات، داده، تعريف به ابتدا مقاله، اين

 مديريت تعريف با سپس و شده پرداخته ها آن يها تفاوت

 ميان دانش، تفاوت مديريت اطالعات، داده، مديريت

 ياجرا در مؤثر عوامل و دانش مديريت اطالعات، مديريت

داده است.  قرار يموردبررس را ها سازمان در مديريت دانش

خام (امين  هاي داده از دانش استخراج و يكاو داده

 از يكي دانش كشف و يكاو داده). 1391محمودي،

. باشد يم سريعي رشد داراي كه است كامپيوتري يها رشته

 آوردن دست به جهت تقاضا افزايش به دليل آن محبوبيت

 از عظيمي مقدار درك و ليوتحل هيتجز به كه است ابزاري

 توسط روزانه طور به ييها داده چنين .نمايد كمك ها داده

 بر ي،فروش خرده يها فروشگاه بيمه يها شركت ،ها بانك

 استفاده ميان از انفجار اين شود. مي توليد اينترنت روي

 به  ...و ديجيتال يها نيدورب اسكنر، كامپيوتر، از روزافزون

 غني منابع كه داريم قرار يتيموقع در ما است. آمده وجود

 ها داده انبار ساير و ها داده پايگاه ها، داده انبار داده، از

 شود يم باعث خود نوبه به اين. است دسترس در يراحت به
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 اين به وكار كسب و صنعتي جوامع از زيادي مندان عالقه

 متدولوژي است نياز بدان آنچهكنند.  گرايش پيدا حوزه

 استخراج پنهان يها داده از دانش كه است يا ساده و روشن

 بر يكپارچه DMKDمدل يك رندهيدربرگ مقاله نمايد. اين

 XML،PMMLمانند  ظهور حال در يها يآور فن پايه

،SOAP،UDDI،OLE DB-DM اينباشد يم . 

 و خودكار غير و رتريپذ انعطاف طراحي باعث ها ي تكنولوژ

 درواقع. باشد يم DMKDمدل  از آسان استفاده همچنين

 همچنين ها آن. باشند يم دانش انبار ساختن به قادر ها آن

 و ها دادهپايگاه  ،يكاو داده ابزار چندين بين ارتباط اجازه

 يساز كپارچهي توانايي همچنين ها آن. دهند يم را دانش انبار

 را دارند. DMKDوظايف كاركردن خود و

 از پس الكترونيك دولت يساز ادهيپ ابعاد شناسايي براي

 تشخيص براي خبرگان نظرات از يا كتابخانه مطالعات

 با سپس است، شده استفاده ابعاد بودن مرتبط و تناسب

 و يبند خوشه فرآيند موجود، آرشيوي يها داده از استفاده

  ت.اس شده انجام الگوها تعيين

 دولت يساز ادهيپ الگوهاي شده انجام پژوهش اساس بر 

 متمايز دسته پنج قالب در جهان دركشورهاي الكترونيك

 دسته كشورهاي شامل دسته 5 اين د.هستن يبند دسته قابل

 و رشدها به مايل دهندگان، خدمت ،ها افتهي توسعه پيشتازان،

 رشدها به مايل دسته در ايران كه هستند ماندگان عقب

  .است قرارگرفته

   

 

  )Daniel,2005متدولوژي استاندارد طراحي كشف دانش در مديريت ترافيك( .1كل ش
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  هوشمند ونقل حملهاي  سيستمي در كاو دادهاز  استفاده چهار اليهمدل  .2شكل 

  

  

ي اين مدل شرح ها هيالي اين بخش هر يك از  ادامهدر 

   است. شده داده

  

  ي داده  اليه- 1

مخازن اطالعاتي و  داده گاهيپادر اين اليه همه انواع   

تردد شماري،  شاملهوشمند  ونقل حملي ها ستميس

ي نظارت ها نيدورب، ها، حوادث هواشناسي، شبكه راه

 ابي تيموقعهاي اطالعات مكاني، سيستم  ستميس تصويري،

استخراج  منظور بهجهاني و ... وجود دارند كه الزم است 

   دانش مورد كاوش قرار گيرند.

  

 داده  پردازش شيپي  اليه- 2

در يك  ITSي ها داده گاهياپي همه انواع ها دادهدر اين اليه    

شوند. اين عمليات توسط سه  انباره داده واحد تجميع مي

ي داده، تبديل داده و تميز كردن داده ساز كپارچهفرايند ي

به شكلي مناسب براي  آمده دست بههاي  شود تا داده انجام مي

  كاوي،  داده

  شوند. تبديل 

 

 كاوي موتور دادهي  اليه- 3

كاوي است  داده يها ستميبخش اصلي س كاوي موتور داده    

براي وظايفي از  ي كاركرديها مؤلفهاي از  و شامل مجموعه

انجمني و همبستگي، قوانين قبيل توصيف مشخصات، تحليل 

 دوري ها بندي، تحليل داده بيني، تحليل خوشه ، پيشيبند طبقه

  باشد. افتاده و تحليل تكاملي مي

  

 كاربردي  ماليه- 4

 شده ارائه شده استخراجدانش  كاربرد منظور بهاين اليه    

ي در كاو دادهدر اين اليه نتايج كاربرد راهكارهاي  است.

ITS  ي و مديريت نيب شيپي تصادف، نيب شيپدر قالب

ي شرايط نيب شيپترافيك، تحليل رفتار راننده، مديريت و 

ي و هشدار و ... در اختيار كاربران هدف رسان اطالع ،كيفي راه

هاي متولي مانند راهداري، پليس، اورژانس و... و  ازماندر س

 ونقل حملرانندگان ناوگان  ،با توجه به كاربرد به عموم مردم

  گيرد. عمومي و ... قرار مي

  

  ارزيابي روش پيشنهادي- 3

با تركيب اطالعات سه پايگاه داده تردد، تخلفات و      

فر در عمومي مسا ونقل حمل، رفتار ناوگان ها خوانپالك

كيلومتر  130) به طول فارس جيخلقم ( - محور آزادراه تهران

ي اصلي كشور در ترانزيت مسافر بوده است ها انيشريكي از 

يكي از  عنوان بهي قرار گرفت اين محور موردبررس

ي تهران و ها استانمحورهاي ايران حدفاصل  نيتر كيپرتراف

است. حجم باالي تردد وسايل نقليه مسافري و  قرارگرفتهقم 
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ي جنوبي و ها استانكريدور اصلي  عنوان بهعملكرد آزادراه 

مركزي ايران با استان تهران سبب شده است تا شناخت 

در اين  ها آنماهيت تردد اين نوع از وسايل نقليه و تخلف 

  محور از اهميت چشمگيري برخوردار شود. 

از  آمده دست بهنتايج اين بررسي مبتني بر اطالعات    

خوان در دوربين فعال پالك 28توسط  شده ثبتي ها پالك

موقعيت و رويكرد  .باشد يم 1395سال  خردادماهبازه زماني 

خوان در جدول زير نمايش پالك يها نيدورب يريقرارگ

  .است شده داده

عمومي مسافر  ونقل حملرفتار رانندگان رفتار ناوگان  بررسي

  حركت. مبدأ ازنظرقم  - در آزادراه تهران

ي ها استان، شده ثبتهزار تردد اتوبوس  512حدود  از مجموع

درصد از كل  24و  27، و اصفهان به ترتيب با البرز -تهران

در محور بيشترين حجم تردد اتوبوس در  ها اتوبوستردد 

. بررسي اند دادهتهران را به خود اختصاص  -دراه قممحور آزا

با توجه به  شده نييتعدر بازه زماني  دهد يماين نمودار نشان 

در اين اصفهان  البرزدرون استاني بودن تردد تهران و 

  بيشترين مسافر را در كشور به تهران داشته است.

  

 

  
  حركت مبدأقم از نظر  -عمومي مسافر در آزادراه تهران ونقل حملبررسي رفتار رانندگان رفتار ناوگان  .3شكل                        

  

  

عمومي مسافر در  ونقل حملبررسي رفتار رانندگان ناوگان 

  :قم از نظر تخلف سرعت - آزادراه تهران

قم منطقه تهران و البرز - تهران آزادراهمسير همچنين براي     

درصد همچنان بيشترين نسبت تخلفات از كل تردد را  27با 

اصفهان با  يها استان بعدازآنبه خود اختصاص داده است و 

در  7.4و استان مركزي با  9.3درصد و استان لرستان با  24.2

دوم تا چهارم بيشترين نسبت تخلف به تردد  يها گاهيجا

بررسي رفتار رانندگان متخلف ناوگان  .رنديگ يمرار اتوبوس ق

قم  طول  -عمومي مسافر در آزادراه تهران ونقل حمل

مقايسه رفتار تخلف سرعت رانندگان  منظور به: روز شبانه

 يها بازهاتوبوس در اوقات متفاوتي از روز ، سرعت تردد در 

اساس  نيا برقرار گرفت.  يبررس موردمختلف از طول روز 

 18الي  12ظهر،  12تا  6بامداد ،  6تا  0ر بازه ساعتي، چها

شب انتخاب گرديد. نمودار شكل زير  24الي  18عصر و 

به نسبت  ها اتوبوسميزان تخلف متوسط ساعتي  دهنده نشان

 اتخاذشده يها بازهتردد متوسط ساعتي براي هركدام از 

 1كه در بازه زماني  گردد يماساس مالحظه  نيا بر .باشد يم

درصد  13.3قم و -درصد در جهت تهران 7.5بامداد، با  6الي 

تهران نسبت متوسط ساعتي تخلف به تردد،  - در جهت قم

. بررسي رديپذ يمبيشترين ميزان تخلفات سرعت صورت 

عمومي مسافر  ونقل حملرفتار رانندگان متخلف ناوگان 

 مبدأمنظور تعيين   :قم -ي مختلف در آزادراه تهرانها استان

استاني متخلفين سرعت در محور، نسبت تعداد تخلف به 

جداگانه محاسبه گرديده و در  طور بهتردد براي هر استان 

 شده دادهجهت رويكرد نمايش  اساس برنمودارهاي زير 

  است.
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  قم  از طول روز- عمومي مسافر در آزادراه تهران ونقل حملبررسي رفتار رانندگان متخلف ناوگان  .4شكل 

  

  
  قم - مختلف در آزادراه تهران هاي استانعمومي مسافر  ونقل حملبررسي رفتار رانندگان متخلف ناوگان . 5شكل               

  

استان  قم- باال براي جهت تهران ينمودارهابا توجه به 

درصد باالترين نسبت از تخلف به تردد كل  15.6هرمزگان با 

 يها استان ازآن پس. دهد يمرا به خود اختصاص  ها اتوبوس

درصد  7.5درصد و يزد و اصفهان به ترتيب با  7.6بوشهر با 

بعدي قرار  يها گاهيجادرصد نسبت تخلف به تردد در  7.3و 

بعدي  يها گاهيجادرصد در  6.9ن مركزي نيز با  دارند. استا

  .رديگ يمقرار 

تهران نيز استان هرمزگان با - همچنين براي محور قم    

درصد از تخلف به تردد كل در صدر  33نسبت بسيار باالي 

كهكيلويه و  يها استان بعدازآنمتخلف قرار دارد.  يها استان

، مركزي با رصدد 14.4، كرمان با درصد 14.8بويراحمد با 

 يها گاهيجادرصد در  13.7بوشهر با  تيدرنهادرصد و  13.8

  . رنديگ يمبعدي قرار 

ديگر در مقايسه اين دو نمودار اين است  توجه جالبنكته    

تخلف در جهت قم به تهران كه در نزديكي  يطوركل بهكه 

گيرد بيشتر از ترددكننده در محور قرار مي يها اتوبوسمقصد 

  تخلفات جهت عكس يعني تهران به قم بوده است. 

ف از ميانگين سرعت براي ختالافوق با توجه به نمودار 

قم و مقايسه آن با درصد تخلفات اين محور  - محور تهران

، ، بوشهرهرمزگان، مركزي يها استانگردد كه  مشاهده

باال  اًنسبتبا ميانگين سرعت  ييها استانلرستان و اصفهان 

اين  يها اتوبوسرانندگان  توان يماساس  نيا بر. باشند يم

تري نسبت به بقيه را رانندگان با رفتار پرخطر ها استان

تعداد دانست. همچنين جايگاه استان مركزي از نظر  ها استان

تخلف در رتبه پنجم قرار داشته اما از نظر سرعت ميانگين 

بيانگر رفتار  تواند يماين  .رديگ يمدر رتبه دوم قرار  اتخاذشده

 ها استانرانندگان متخلف اين استان نسبت به بقيه  پرخطرتر
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مشاهده  توان يمباشد. نتيجه مشابهي را براي استان لرستان 

بوشهر و هرمزگان چه از نظر تعداد تخلفات  يها استاننمود. 

 يها رتبهميانگين سرعت در  ازلحاظنسبت به تردد و چه 

ي طوركل بهدهد كه اين موضوع نشان مي اند قرارگرفتهنخست 

فاصله مبدأ حركت از آزادراه در افزايش احتمال تخلف از 

  بوده است. مؤثر ها اتوبوسسرعت مجاز 

  

  :ها اتوبوسمقايسه موقعيت تخلف 

شناسايي موقعيت وقوع بيشترين تخلفات سرعت در  منظور به

به بررسي اقدام  وبرگشت رفتطول محور در دو محور 

ي پالك ها دستگاهتوسط هركدام از  شده ثبتآماري تخلفات 

اساس نسبت تخلف به تردد براي هر  نيا برخوان گرديد. 

مجزا محاسبه و در قالب نمودارهاي زير  صورت بهدستگاه 

نسبي  طور بهدهد كه اين نمودارها نشان مي. است شده هيارا

ريم شهرها كه در نزديكي مقصد و البته قبل از ورود به ح

  شود احتمال انجام تخلفات بيشتر بيشتر مي ها نظارت

  بوده است. 

  
  قم - عمومي مسافر در آزادراه تهران ونقل حملميانگين سرعت متخلفين ناوگان . 6شكل                                 

  

    
  و بالعكس قم - در آزادراه تهران نسبت تخلف به تردد اتوبوس  8و7شكل                                

 

  يريگ جهينت-4

 يها نيدوربي حجيم حاصل آمده از فعاليت ها داده گاهيپا     

يكي از  عنوان بهثبت تخلف سرعت  منظور بهخوان  پالك

ها و اطالعاتي  همواره انباشته از داده ITSتجهيزات نيتر مهم

ها دانش ارزشمندي را براي كنترل  است كه تحليل و آناليز آن

 بتواند كند. دانشي كه مي ارائهرفتار رانندگان  مؤثرو مديريت 

بيني دقيق و به موقعي از وقوع يك سانحه ارائه نمايد و  پيش
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يا روابط پنهان يك آسيب را شناسايي و اعالم كند و يا با 

 اتخاذارائه الويت بندي مستند قادر باشد مديران در 

تصميمات صحيح ياري رساند، با كاربرد راهكارهاي 

 است. ريپذ امكانكاوي و با تكيه دانش و تجربه كافي  داده

 ونقل حملهاي مختلف صنعت  ي در حوزهكاو دادهتاكنون 

ضمن ارائه است كه در اين مقاله  قرارگرفته ستفادهموردا

 يها نيدورباستخراج دانش از اطالعات  منظور به مؤثرمدلي 

در خصوص رفتار رانندگان  يارزشمندپالك خوان دانش 

در . مسافر استخراج نموده است ونقل حملناوگان عمومي 

كشور ما با توجه به آمار باالي سوانح رانندگي، فراهم آوردن 

نقش  توان يم ITSي ها داده گاهيپاستر تحليل اطالعات ب

در كاهش و شدت تصادفات داشته باشد. تالشي كه با  يمؤثر

شده در اين حوزه در  انجام يها يگذار هيسرماتوجه به 

ها مناسبي را در اختيار مديران  تواند راهكار يهاي اخير م سال

  .قرار دهد

  اريزسپاسگ-5

دفتر برنامه و بودجه  همكاريحمايت و اين پژوهش با 

ذيرفته است صورت پسازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

ن سازمان محترم كمال تشكر و قدرداني را آري از همكاكه 

  دارم.
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