


   

 

العمل او را  و عکس گذارداثر میباشد. خستگی بر هوشياری راننده  می هاترین علل اتفاق تصادفات در جاده خستگی راننده یکی از مهم:  چکيده
در مواجه با خطرات احتمالی در طول رانندگی با مشکل روبرو می کند. تشخيص خستگی و خواب آلودگی راننده در موارد زیادی از جمله کاهش 

بنابراین  .باشدداشته   پی در سرنشينان و فرد برای خود جانی می تواند خطر رانندگی، هنگام راننده خستگی زیراتصادفات جاده اهميت دارد  
های محققان است. در این  آلودگی فرد و ارائه هشدار الزم به او، یکی از مطلوب ارائه یک سيستم اتوماتيک و غيرتهاجمی به منظور تشخيص خواب

ان استفاده ها و ده های چشم ی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگیهای تبدیل هاف کرو مشکل، از روش پژوهش به منظور حل این
داده شدند تا در  SVMبند  ها به طبقه این ویژگی های استخراج شده ، سطح عنبيه برای چشم و نسبت عرض به طول دهان می باشند.  ویژگی شد.

ی  . الگوریتم ارائه شده روی سه مجموعه دادهکند مشخص  بيدار، خسته و خيلی خسته   هوشياری سطح سه ميزان خستگی فرد را در  نهایت
و ضرب توابع  های تبدیل هاف کروی تيب برای روشبه تر  97.69و  95.64با نرخ تشخيص درست  ثبت شده مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست

 پروجکشن خواب آلودگی فرد را تشخيص دهد.

       ، ضرب توابع پروجکشن، استخراج ویژگیخیص خواب آلودگی، تبدیل هاف کرویتش -کلیدواژه

 مقدمه -1

می  افراد به الزم هشدار ارائه و آلودگی خواب حالت تشخیص
خواب  تشخیص. شود ناگوار بسیار حوادث وقوع از مانع تواند

 اهمیت جاده تصادفات کاهش از جمله زیادی موارد در آلودگی

 جانی می تواند خطر رانندگی، هنگام راننده خستگی زیرا دارد

بیانگر  آمارها  .داشته  باشد پی در سرنشینان و فرد برای خود
 خواب % از حوادث رانندگی ناشی از 20این هستند که حدود 

 خوابنیز  ما کشور . در]1[و خستگی راننده می باشند  آلودگی

 که حالی است در رانندگی تصادفات از بسیاری عامل لودگیآ

صورت نگرفته است. در  زمینههنوز فعالیت چشمگیری در این 
و  از ترکیب روش های تبدیل هاف کرویاین پژوهش بناست 

رانندگان و ضرب توابع پروجکشن به منظور تشخیص خستگی 
 ارائه هشدار الزم به آنها بهره گرفته شود.

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه را می توان در دو گروه کلی 
 دسته بندی کرد:

های فیزیولوژیکی مانند  تحقیقاتی که بر اساس سیگنال-1
سیگنال های مغزی، سیگنال قلبی، نرخ ضربان قلب و ... ویژگی 

 .]2-4[های خواب آلودگی را استخراج می کنند 

 
راننده مانند تحقیقاتی که بر اساس تغییرات فیزیکی -2

ها، جهت سر و ... ویژگی های خواب  های دهان، چشم حالت
 .]5-6[آلودگی را استخراج می کنند 

تری از  چه مورد اول گزارش دقیق اگر ،در کاربردهای زمان کوتاه
خستگی راننده در اختیار قرار می داد اما به دلیل نصب 

 عملیی راننده، روش  الکترودهای ثبت سیگنال روی سر یا سینه
به نظر نمی رسید به عالوه، تماس الکترود با سطح پوست راننده 

به  مدت به وسیله ژل انجام می شد که در کاربردهای طوالنی
دلیل خشک شدن ژل یا قرارگیری نامناسب الکترود، ثبت 

 های خراج ویژگیاستسیگنال با مشکل روبرو می شد در نتیجه 
خستگی راننده با مشکل روبرو می شد. به منظور حل این 

آلودگی به های خواب  استخراج ویژگی روی مشکالت، محققان
. این روش ها بر مبنای تغییرات مترکز شدندغیر تهاجمی  صورت

های  هان و جهت حرکت سر و بر اساس روشفیزیکی چشم و د
آلودگی راننده را استخراج می های خواب  پردازش تصویر، ویژگی

جی و یانگ، یک الگوریتم زمان حقیقی را در نرم ]5[در   کردند.
های چشم پیشنهاد  به منظور استخراج ویژگی open-cvافزار 

کردند. آنها سطح عنبیه را برای بررسی میزان باز یا بسته بودن 

ترکيب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب آلودگی 
 به صورت زمان حقيقی رانندگان
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منبع  ازچشم مورد استفاده قرار دادند. مشکل روش آنها این بود 
ر کنار دوربین ثبت ویدیو استفاده کردند موج مادون قرمز نیز د

از ویژگی خمیازه  ]6[وانگ و همکاران .که برای چشم ضرر دارد
به منظور استخراج خواب آلودگی بهره بردند. در آن پژوهش 
نسبت عرض به طول دهان به منظور باز یا بسته بودن آن مورد 

کاربرد مرجع، این در شنهادی استفاده واقع شد. مشکل روش پی
بولحسن و  ]7[ در محدود آن فقط برای دهان راننده است.

همکاران از ویژگی های زمانی و مکانی صورت راننده به منظور 
تشخیص خواب آلودگی راننده بهره بردند. ویژگی های زمانی 
شامل درصد بسته شدن پلک ها در طول زمان و سرعت بسته 

های مکانی،   مان می باشند و ویژگیشدن چشم ها در طول ز
شامل تشخیص چشم ها برای استخراج ویژگی مساحت عنبیه با 
استفاده از تبدیل هاف کرویی، تشخیص نوک بینی برای استخراج 
ویژگی میزان چرخش سر راننده و دهان راننده برای تشخیص 

ین بار توسط ژو و همکاران توابع پروجکشن نخست خمیازه بودند.
. آنها توابع پروجکشن ]8[ تشخیص ناحیه چشم ارائه شدندبرای 

بع و اثبات کردند که این تواانتگرال و واریانس را معرفی کردند 
% موارد ناحیه چشم را به درستی تشخیص می 90 در بیشتر از 

در  توابع پروجکشن ، کاربردگروسک و همکاران ]9[در دهند. 
به منظور تشخیص ع را توسعه دادند و از این تواب ]8[مرجع 

استفاده  )چشم، بینی و دهان( صورتمختلف ای مکان اجز
 بودنزمان حقیقی ، این توابع. از مزایای استفاده از کردند

صورت بود اما عیبی که داشت این بود که برای اجزای تشخیص 
 بود به خوبی کار نمی کرد. با هم صورت دارای چندتصاویری که 

 در کنار تابع وش تبدیل هاف کروی، از ر]10[دونگ و همکاران
به  عنبیه چشم دنبال کردن تغییراتبه منظور  انتگرال پروجکشن

صورت زمان حقیقی در ویدئو بهره بردند.  در این روش ابتدا 
ناحیه صورت با استفاده از  ویژگی های رنگ صورت مشخص 

تقریبی چشم در تصویر با استفاده از  محل شدند در مرحله بعد
به تبدیل هاف کرویی  وجکشن انتگرال مشخص شد وتابع پر

 چشم مورد استفاده واقع شد.عنبیه منظور مشخص کردن 
برای اولین بار از ضرب توابع پروجکشن در این پژوهش ما 

های خواب آلودگی  استخراج ویژگیبه منظور انتگرال و واریانس 
 راننده بهره می گیریم. قبال هیچ مرجعی از توابع پروجکشن به

 های خواب آلودگی استفاده نکرده است. منظور استخراج ویژگی
باشد. در بخش دوم شده به صورت زیر میی ارائهساختار مقاله 

های استفاده شده و نحوه دنبال  روش پیشنهادی شامل روش
شود. در بخش سوم شرح داده میویدیو در کردن ناحیه مطلوب 

بندی و  جمعبخش چهار، شامل نتایج و بحث ارائه شده است. 
 پیشنهادات برای ادامه کار می باشد.

 روش پيشنهادی  -2

های استخراج ویژگی خواب آلودگی بررسی  در این بخش روش
خواهند شد. هدف از این پژوهش این می باشد که روشی 

ها را در ویدئو مورد  پیشنهاد شود که بتواند رفتار دهان و چشم
های مورد نظر سطح  راج ویژگیبررسی قرار دهد و با استخ

هوشیاری فرد را گزارش دهد. برای این منظور الزم است که یک 
در جلوی راننده قرار داده شود تا از صورت راننده  CCDدوربین 

برداری کند. با توجه به اینکه از اطالعات  در طول رانندگی فیلم
، نیاز به نواحی چشم ها و دهان می باشد در نتیجه هر فریم

 وشی نیاز خواهد بود که در هر فریم صورت، چشم ها و دهانر
 را بازیابی کند. راننده

 
 .  تشخيص و دنبال کردن ناحيه مطلوب1.2

 
 . تشخيص نواحی مطلوب1.1.2

منظور از نواحی مطلوب در این پژوهش، چشم ها و دهان راننده 
به منظور  ]11[ می باشند. در این پژوهش از روش ویال و جونز

استخراج بر اساس  این روش بازیابی نواحی مطلوب استفاده شد. 
عمل می کند.  یکی از مزایای مهم این روش  Haarویژگی 

زمان حقیقی بودن آن است که آن را به یک ابزار قدرتمند در 
اعمال ، 1. شکل ه استکردبازیابی صورت و اجزای آن تبدیل 
ناحیه صورت و اجزای آن ) الگوریتم ویال و جونز برای تشخیص 

 شامل چشم ها و دهان( را نشان می دهد. 
 

 دنبال کردن نواحی مطلوب. 2.1.2
ها از الگوریتم  صورت و چشمبه منظور دنبال کردن تغییرات 

camshift  این الگوریتم بر پایه ی . ]12[بهره گرفته شد
،  قبلی در مراجع عمل می کند.  ]13[الگوریتم شیفت میانگین 

به منظور دنبال کام شیفت مختلفی در الگوریتم ویژگی های 
 ،اما از آنجا که هدف استکردن تغییرات مورد استفاده واقع شده 

از دنبال کردن تغییرات صورت فرد می باشد در این پژوهش 
ویژگی رنگ گوشت انسان به منظور دنبال کردن تغییرات به 

 وجود آمده 
 



   

  
 

 38فریم  23فریم  10فریم 

   
 130فریم  85فریم  56فریم 

 به منظور تشخيص صورت و اجرای آن فریم های مختلف: اعمال الگوریتم ویال و جونز روی 1شکل 
 
 

راننده استفاده شد. مراحل پیاده سازی الگوریتم در صورت 
camshift :در این پژوهش به صورت زیر می باشد 

پنجره جستجو اطراف ناحیه یا شیئ که  در نظر گرفتن -1
 می خواهیم تغییرات آن دنبال شود.

ای کمی بزرگ  به توزیع احتمال رنگی برای ناحیهمحاس -2
رش گست به منظور   P=5از  تر از ناحیه مطلوب )

 .(ناحیه مطلوب استفاده شد

منظور  روی ناحیه مطلوب بهشیفت میانگین الگوریتم  -3
د. بعد از همگرایی به مقدار وش همگرایی مناسب انجام

 و مختصات مرکز ذخیره خواهند شد. 00Mمطلوب، 

مرکز پنجره جستجو برای فریم بعدی در مرکز بدست  -4
به صورت تابعی از جستجو آمده قبلی و سایز پنجره 

00M  شود.تنظیم 

 .2بازگشت به مرحله  -5

الگوریتم کام شیفت نحوه دنبال کردن دست توسط ، 2شکل 
، 3شکل  در فریم های مختلف نشان می دهد.را  تصحیح شده

را نشان می  های مختلف ویدیو مرکز پنجره مطلوب در فریم
دهد. از شکل واضح است که الگوریتم پیشنهادی توانسته به 

  کند. دنبالخوبی تغییرات دست را 

  
 60فریم  10فریم 

  
 100فریم  85فریم 

به منظور دنبال کردن  کام شيفت تصحيح شده: اعمال الگوریتم 2شکل 
 تغييرات دست

 
 
 
 
 



   

 
جستجو در فریم های مختلف  ویدئو برای : مسير حرکت مرکز پنجره 3شکل 

 دنبال کردن تغييرات دست
 

 . روش تبدیل هاف کروی 2.2
تال به منظور در پردازش تصویر دیجی روش تبدیل هاف کروی
بسته شدن  .مورد استفاده واقع می شود تشخیص لبه های کروی

ها پوشیده  یه توسط پلکچشم به این معنی است که سطح عنب
سطح کمتری را روش تبدیل هاف کرویی نتیجه در  خواهد شد

ین پژوهش از این نکته استفاده شده خواهد کرد. در ا گیری اندازه
های روی لبه عنبیه با استفاده از روش  تعداد پیکسلو  است

 گیری خواهند شد. اندازهتبدیل هاف کرویی 
به  x-yروش تبدیل هاف کرویی، یک انتقال از فضای پارامتر 

به   x-yمی باشد. هر دایره در فضای پارامتر  ,b aفضای متغییر 
 صورت زیر تعریف می شود:

bθ rsiny

aθ rcosx




                                 (1                )  

یر نقطه از دایره باال در فضای متغ ند که هرک ه بیان میابطاین ر
b a,  سل مورد نظر، که مکان پیک خواهد شدبه صورت یک دایره

  x-yاین انتقال را از فضای پارامتر  4. شکل مرکز دایره خواهد بود
 نشان می دهد. ,b aیر به فضای متغ

 
ير به فضای متغ  مختصات کارتزین() ر: نحوه انتقال از فضای پارامت4شکل 

 )مختصات قطبی(
 

که مرکز دایره به عنوان یک جمع  مشخص است 4از شکل 
ی دایره در  کند که تعداد پیکسل های روی لبه کننده عمل می

ویی هاف کراعمال تبدیل  ، 5را نشان می دهد. شکل   x-yفضای 
ل سه بعدی واضح است که را به چشم نشان می دهد. از شک

که هر  ورت یک جمع کننده عمل می کندصفحه تصویر به ص
پیکسل از آن بیانگر تعداد دوایری است که آن پیکسل در تشکیل 

 آنها نقش داشته است.
 

  
 اعمال تبدیل هاف کرویی به چشم راستنمایش سه بعدی  :5شکل 

 
 روش توابع پروجکشن. 3.2

 به طور کلی دو تا تابع پروجکشن وجود دارند : 
 انتگرالتابع پروجکشن  -1

 تابع پروجشکن واریانس -2

 (x,y)روشنایی مربوط به پیکسل شدت  I(x,y)اگر فرض شود که 
( عمودی روی بازه IPFباشد در نتیجه تابع پروجکشن انتگرال )

]y,[y  به صورت زیر تعریف می شود: 21
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y12
v dyy)I(x,

yy

1
(x)IPF                            (2) 

x,[x[افقی روی بازه  IPFهمچنین برای   هم می توان نوشت: 21
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 گرادیان این تابع به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

y

(y)IPF
(y)IPF h'

h 



                                        (4) 

 

 (x,y)روشنایی مربوط به پیکسل شدت  I(x,y)اگر فرض شود که 
عمودی روی بازه  (VPF)باشد در نتیجه تابع پروجکشن واریانس 

]y,[y  به صورت زیر تعریف می شود: 21
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x,[x[افقی روی بازه  VPFهمچنین برای  هم می توان  21
 نوشت:
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 ضرب توابع پروجکشن به صورت زیر قابل بازنویسی است:
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VPFIPF*DPF                                             (7) 

 
های استفاده شده برای تشخيص خواب  . ویژگی4.2

 آلودگی
 خمیازه در به منظور تشخیص می تواندیکی از ویژگی هایی که 

نسبت عرض به طول دهان می  راننده مورد استفاده واقع شود
به های در این حالت با استفاده از توابع پروجکشن ل. ]6[ باشد

و نسبت عرض به  خواهند شد عمودی و افقی دهان مشخص
، عرض و 6گیری خواهد شد. اگر همانند شکل  طول دهان اندازه

مشخص شوند در نتیجه درجه باز  wو  hطول دهان به ترتیب  با 
 تعریف نمود:را می توان به صورت زیر   (DOAبودن دهان )

       /wθ coshh/wDOO '
m                                (8) 

به منظور بررسی میزان باز یا بسته بودن چشم، از ویژگی درصد 
 .]5[استفاده خواهد شد  (PERCLOS) بسته بودن چشم در زمان

مشخص است که بسته شدن چشم به معنی قرار  7از شکل 
اندازه واقعیش می باشد. در  ٪20گرفتن سایز عنبیه به زیر 

23نتیجه زمان  tt   می تواند به عنوان درصد بسته شدن چشم
در مقایسه با زمان الزم برای یک فرد نرمال مورد استفاده واقع 

 شود.
 

 

 
 استخراج ویژگی مربوط به دهان  :6شکل 

 

 
 Perclose : نمودار اندازه گيری پارامترهای7شکل 

 

 

 

 

 نتایج و بحث -3

 . مجموعه داده استفاده شده1.3
نفر می  25مجموعه داده ثبت شده شامل ثبت ویدیوی مربوط به 

دانشگاه شاهد  های حیاتیثبت سیگنالآزمایشگاه باشد که در 
این مجموعه شامل افراد داوطلب طبیعی، خواب  است.ثبت شده 

آلوده، با عینک و با ریش می باشد. با توجه به اینکه قرار است در 
های فیزیولوژیکی نیز  الکنار آنالیز تغییرات فیزیکی، آنالیز سیگن

در نتیجه همزمان با ثبت ویدیو، ثبت  مورد بررسی قرار گیرد
 cm60ت ویدیو، فرد در فاصله سیگنال هم انجام شد. به منظور ثب

 frame/sبا نرخ فریم  Logitech C270 HD Webcamاز دوربین  
 قرار گرفت.   480*640و رزولوشن   30

 
 ساز هيشبآلوده با سيستم های رانندگی در شرایط خوابداوطلب: 8شکل 

 رانندگی دانشگاه شاهد

 
 نتایج مربوط به استخراج ویژگی دهان.  2.3

ضرب به منظور استخراج ویژگی مربوط به دهان از الگوریتم  
. همچنین ویژگی کشن انتگرال و واریانس استفاده شدتوابع پروج

مورد استفاده در این پژوهش نسبت عرض به طول دهان می 
باشد. در حالتی که دهان فرد بسته است این نسبت مقدار نزدیک 
به صفر را دارد. در حالتی که دهان باز می شود  و فرد می خواهد 
صحبت کند و یا خمیاره بکشد با توجه به اینکه طول دهان کم 

تر می شود در نتیجه این نسبت به می شود و عرض آن بیش
بیان شده است که اگر  ]6[ خواهد شد. درهمگرا سمت یک، 



   

فریم  20باشد و این حالت برای  0.5مقدار این نسبت بیشتر از 
دوام داشته باشد یعنی فرد در حال خمیازه کشیدن است و فرد 

برای این نسبت بیانگر صحبت  0.5تا  0.3خسته است. مقدار 
است و مقدار کمتر از این حد هم بیانگر بسته ماندن کردن فرد 

شد. در این پژوهش از این فرضیات استفاده  دهان فرد می باشد.
به منظور استخراج ویژگی خواب آلوده بودن فرد از طبقه بند 

SVM ]14[ می  1و   0ی طبقه بند دو سطح . خروجاستفاده شد
و   0.5از نسبت عرض به طول بیشتر به معنی  ،1د. سطح باش

دهان برای   0.5از  کمترنسبت عرض به طول به معنی  0سطح 
فریم مربوط به تصویر دهان بازیابی شده  الف-8شکل  می باشد.

را  الزم هایبعد از انجام پیش پردازشثبت شده،  از ویدیوی 28
توابع  مشتقپ، حاصل -8ب و -8شکل  نشان می دهد.

د. از شکل نباش میالف -8پروجکشن عمودی و افقی به شکل 
واضح است که ضرب توابع پروجکشن انتگرال و واریانس، در هر 

  -دو حالت عمودی و افقی نتایج بهتری نسبت به استفاده از هر
 

 
 )الف(

 
 

 ()پ ()ب
و ضرب آنها برای  خروجی مشتق توابع پروجکشن انتگرال و واریانس  -، به منظور تشخيص دهان فرد  28ال الگوریتم ویال و جونز روی فریم  اعم)الف(: : 8شکل 

 ( توابع پروجکشن افقیپ( توابع پروجکشن عمودی ، )ب: ) 28فریم 

است. در شکل  کدام از توابع پروجکشن به تنهایی نتیجه داده
حاصل ضرب توابع پروجکشن با رنگ مشکی نشان داده شده 

 است.
 توابع پروجکشن به یک ویدیو ضرب، اعمال الگوریتم 9شکل 

فریم را نشان می  142ثانیه و مجموع  9.63به طول  ثبت شده
دهد. از شکل واضح است که در تمامی فریم ها نسبت عرض به 

بیانگر بسته بودن دهان بوده بوده است که  0.1طول دهان حدود 
 است.

 
 : خروجی اعمال ترکيب توابع پروجکشن به ویدیو9شکل 
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را نشان  9به شکل  SVM، خروجی اعمال طبقه بند 10شکل 
های تعریف می دهد. از شکل واضح است که با توجه به معیار

های ویدیو دهان خود را بسته نگه داشته  شده فرد در تمامی فریم
 ویدیو، برای اینجه واقعی منطبق است و ینتایج بر نتاست. این 

دون خطا توانسته برای تمامی الگوریتم ترکیب توابع پروجکشن ب
نسبت عرض به طول دهان را به درستی ها ویژگی  فریم
 .گیری کند اندازه

 
 9به شکل  SVM: اعمال طبقه بند 10شکل 

 
 چشمنتایج مربوط به استخراج ویژگی .  2.3

روش تبدیل هاف کرویی برای استخراج ویژگی در این پژوهش، 
. با توجه به اینکه مورد استفاده واقع شدسطح عنبیه چشم 

گیری سطح عنبیه چشم معیاری از باز یا بسته بودن چشم  اندازه
است در نتیجه می توان از این ویژگی برای اندازه گیری میزان باز 

پلک زدن عادی در حد  کطول ییا بسته بودن چشم بهره برد. 
ثانیه می باشد در نتیجه اگر میزان بسته ماندن چشم ها از  0.2

این مقدار بیشتر باشد احتماال فرد دچار خواب آلودگی می باشد. 
ثانیه   5-6ثانیه و  2-3در مراجع مختلف بسته شدن چشم بین 

 .]15[را به ترتیب میکرو خواب و خواب آلود  معرفی کرده اند 
ثانیه یک  2-10به طور متوسط،  هر فرد در بازه زمانی  همچنین

برابر این زمان فرد پلکی نزند  2بار پلک می زند اگر در بازه ای 
در نتیجه با تعریف  احتماال دچار خوابیدگی با چشم باز شده است

توان رانندگانی که با چشم  می SVMبند  برای طبقه ها این ویژگی
 هشدار الزم به آنها داده شود.باز می خوابند مشخص شوند و 

، اعمال الگوریتم تبدیل هاف کرویی به ویدیوی ثبت 11شکل 
فریم را نشان می دهد.  142ثانیه و مجموع  9.63شده به طول 

از شکل واضح است که در ابتدا فرد چشم خود را بسته است. به 
و در انتها فرد باز چشم  کند باز می خود را چشمفرد مرور زمان 

تبدیل به منظور وضوح بیشتر، دامنه خروجی  خود را می بندد.
 نرمالیزه شده است. هاف کرویی 

 
 فریم 142با طول  : خروجی اعمال تبدیل هاف کرویی به ویدیو11شکل 

 
را نشان  11به شکل  SVM، خروجی اعمال طبقه بند 12شکل 

در  تعریف شده واضح است که با توجه به معیار می دهد. از شکل
فریم اول چشم خود را بسته است که بیانگر  20در ، فرد 7شکل 

فرد   102حدود فریم  خواب آلوده بودن فرد است. همچنین در
ویژگی بارز الگوریتم پیشنهادی این است که یک پلک زده است. 

تا  اندازه گیری کند را همقادر است که پلک زدن های فرد راننده 
با میکروخواب اشتباه نشود. اگر تعداد فرد راننده حالت پلک زدن 

های خود را بسته است در نرخ فریم  فرد چشم هایی که فریم
 دوربین ثبت ویدیو ضرب شود در نتیجه زمان بسته ماندن چشم 

 

 
 11به شکل   SVM: اعمال طبقه بند 12شکل 

 
 116فریم  مشخص است که از  12شکل  .  ازمشخص خواهد شد

 به بعد هم فرد خواب آلود بوده است و چشم خود را بسته است.
از سه سطح بیدار، خسته و خیلی خسته برای در این پژوهش 

نحوه استفاده  15. شکل حالت فرد راننده استفاده می شود بیان
را ها  شده برای گزارش هر کدام از حالت های استخراج از ویژگی

واضح است که هر کدام از ویژگی ها به  از شکل دهد. مینشان 
. بسته به اینکه خروجی د شدنثانیه ای اعمال خواه 10های  ویدیو
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را بازیابی کند  0یا  1بررسی ویژگی چشم  مقدار  SVMبند  طبقه
را  0دو حالت اتفاق خواهد افتاد. اگر خروجی طبقه بند مقدار 

و فرد بیدار است. اگر داشته باشد یعنی چشم فرد باز است 
 SVMبند  را داشته باشد خروجی طبقه 1بند مقدار  ی طبقهخروج

بررسی ویژگی دهان بررسی خواهد شد. اگر خروجی این 
را داشته باشد یعنی فرد خسته است و در غیر  0بند مقدار  طبقه

های باال زمانی درست  این صورت فرد خیلی خسته است. استدالل
بررسی ویژگی چشم برای  SVMبند  طبقهباشند که خروجی  می

 را داشته باشد.  0یا 1فریم پشت سر مقدار   20حداقل 
قابل نتیجه است که  12و  10های  شکلبندهای  طبقهاز بررسی 
تا  116فریم اول خسته می باشد. همچنین از فریم  20فرد برای 

هم فرد چشمان خود را بسته است و خسته می باشد. با  142
د فریم در نرخ فریم ویدیو، زمان خواب آلودگی فرد ضرب تعدا

 قابل محاسبه است.
 

 
 : نحوه تعریف سطوح هوشياری فرد در این پژوهش13شکل 

 
 . نرخ تشخيص درست3.3

ویدیو هر کدام به  30به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی از 
ثانیه استفاده شد. ویدیوها  10فریم و طول زمانی  147طول 

مختلف بودند. به منظور بررسی میزان خطای فرد  10مربوط به 
های مورد نظر و تشخیص  الگوریتم پیشنهادی در استخراج ویژگی

  ( استفاده شد.CDR) خواب آلودگی از معیار نرخ تشخیص درست
 به صورت زیر قابل بیان است:  (CDRنرخ تشخیص درست )

 

(9                                )CDR= 
های تشخیص صحیح   تعداد 

   کل تصویرها

 
های تبدیل هاف  قابل مشاهده است که روش 2و  1از جدول 

به ترتیب با نرخ تشخیص درست ضرب توابع پروجکشن و  کروی
 خستگی یا عدم خستگی اند  توانسته 97.69و  95.64میانگین 

 
  يص درست الگوریتم تبدیل هاف کروینرخ تشخ: بررسی 1جدول 

 

 ویدیو

ها میفرتعداد  CDR تعداد تشخيص خطا  روش  
 تبدیل هاف کروی

)%( 
1ویدیو   1470 69 95.31 

2ویدیو   1470 60 95.92 

3ویدیو   1470 63 95.71 

4ویدیو   1470 74 95.03 

5ویدیو   1470 58 96.05 

6ویدیو   1470 61 95.85 

7ویدیو   1470 68 95.37 

8ویدیو   1470 64 95.65 

9ویدیو   1470 63 95.71 

10ویدیو   1470 62 95.78 

 
منظور از تعداد  2و  1فرد را درست گزارش دهند. در جدول 

برای دهان  SVMتشخیص خطا، یعنی مثال خروجی طبقه بند 
) دهان باز( را گزارش کرده است که صحیح  1بسته فرد مقدار 

 نیست.
 

ضرب توابع : بررسی نرخ تشخيص درست الگوریتم 2جدول 
 پروجکشن 

 

 ویدیو

ها میفرتعداد  تعداد تشخيص  
 خطا

CDR ضرب توابع  
)%(پروجکشن   

1ویدیو   1470 27 98.16 

2ویدیو   1470 35 97.62 

3ویدیو   1470 38 97.41 

4ویدیو   1470 24 98.37 

5ویدیو   1470 31 97.89 

6ویدیو   1470 30 97.96 

7ویدیو   1470 28 98.10 

8ویدیو   1470 33 97.76 

9ویدیو   1470 28 98.10 

10ویدیو   1470 36 97.55 

 



   

 و کارهای آینده  نتيجه گيری .4

او،  آلودگی فرد و ارائه هشدار الزم به خواب تشخیص غیرتهاجمی
در این پژوهش کوشیده . های محققان می باشد یکی از مطلوب

روشی  های پردازش تصویر دیجیتال شد که با استفاده از روش
ارائه شود که به صورت کامال اتوماتیک و زمان حقیقی خستگی 

های تبدیل  ی روش فرد را مشخص کند. روش پیشنهادی بر پایه
هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن می باشد. در این پژوهش از 

برای  های  سطح عنبیه برای چشم و نسبت عرض به طول ویژگی
ابع پروجکشن انتگرال و دهان استفاده شد. با استفاده از تو

های عمودی و افقی دهان بازیابی شدند و برای  واریانس لبه
 تر و بهتر، این دو تابع در هم ضرب شدند. تشخیص دقیق

داده شدند تا در  SVMبند  به طبقه ی استخراج شدهها ویژگی
نهایت میزان خستگی فرد را در سه سطح  هوشیاری  بیدار، 

گیری روی هر کدام  تصمیمد. کن مشخصخسته و خیلی خسته 
ذکر شده، به خروجی هر دو تا طبقه بند  از سطوح هوشیاری

SVM .تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن بستگی دارد 

با توجه با اینکه روش توابع پروجکشن برای اولین بار در این 
آلودگی مورد  های خواب پژوهش به منظور استخراج ویژگی

ای قبلی برای ه و نتایج آن بهتر از پژوهش  استفاده قرار گرفتند
در نتیجه یکی از پیشنهادهایی که استخراج ویژگی دهان بودند 

در راستایی بهتر شدن نتایج مطرح می شود استفاده از ترکیب 
های عنبیه و در نتیجه  توابع پروجکشن به منظور بازیابی لبه

 استخراج میزان باز یا بسته بودن چشم است.
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