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نتایج مقدمه
میی برقراری ایمنی در کارگاه های عمرانی یکی از مهمترین وظایف ارکان پروژه•

یده و با وسعت زیاد و حجم باال، کار پیچهاییاین کار مخصوصا در محیط . باشد
، یکی از بهترین کارها برای کیاه  دخاتیت و خییای انییانی. خواهد بودزمانبر

.داستفاده از روش های بینایی ماشین مبتنی بر یادگیری عمیق می باش
ک ییا شبکه های عصبی عمیق معموال از یک استخراج کننده ویژگی به همراه یی•

ننیده وظیفیه اسیتخراج ک. چند الیه خیی برای طبقه بندی استفاده میی کننید
همیین ویژگی، تبدیل داده ورودی به فضای ویژگی جدا پذیر خیی می باشد؛ به

میل دتیل هنگامی که داده ورودی دارای ویژگی های کمی باشد، شبکه درست ع
.  کندنمی

هدف این پروژه، پیاده سیازی شیبکه ای عمییق بیرای بررسیی ایمنیی کیارگران•
عالم عمرانی می باشد که اگر ورودی دارای ویژگی کمی بود، بتواند آن را مردود ا

.کند و آن را به اشتباه تصمیم گیری نکند

ایهشبکوحرکتتشخیصبرایایشبکهباشد؛میشبکه2ازترکیبیپیشنهادی،شبکه
بکهشبرایپروژه،ایندر.باشدمی(ایمنیکالهبودندارا)کارگرانایمنیبررسیبرای

خصمشآن،وظیفهواستشدهاستفادهدادهآموزشقبلازایشبکهازحرکت،تشخیص
برمبتنیمدلاست،شدهسازیپیادهکهدومشبکه.باشدمیکارگرانسرمحلکردن
.استشدهبیانزیرشکلدرآنعمیقیادگیری

:به صورت زیر می باشدResNet18نتایج آموزش مدل شبکه دوم با استفاده از مدل 

جمع بندی

اوتیکهبکهشدوترکیبازدهیم،تشخیصرا(ایمنیکاله)کارگرانایمنیبتوانیماینکهبرای
Deep)دومشبکهوکارگرانسرمحلکردنمشخصوظیفه RBF)مشخصآنوظیفهکه
.کردیماستفادهاست،بودنمردودونبودندارابودن،داراکردن

RBFهایشبکهدهد؛تشخیصاشتباهاستممکنکند،میتعینراسرمحلکهاولشبکه

به.کنیماعالممردودرانباشدکافیویژگیدارایورودیدادهاگرکهکنندمیکمکمابه
.داردعهدهبررااولشبکهخیایجبرانوظیفهکاله،تشخیصبرعالوهشبکهایندتیلهمین

:کاربرد های صنعتی
یفردآموزشمانندهاییهزینهتواندمیوداردکاربردبییارساختمانیهایمحیطدرپروژهاین
.کندرفعراکارمحیطکلبرنداشتنتیلطوانیانیخیایکارگران،ایمنیبرای

اصلیمراجع
1. P. Habib Zadeh, R. Hosseini, and S. Sra “Deep-RBF Networks

Revisited: Robust Classification with Rejection,” arXiv, 2018.

2. Z. Cao, T. Simon, SE. Wei, Y. Sheikh “Realtime Multi-Person 2D Pose

Estimation Using Part Affinity Fields,” Computer Vision and Pattern

Recognition (CVPR), 2017.

3. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep Residual Learning for

Image Recognition” Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),

2016 .

16: شماره پوستر

ورودی شبکه
استخراج
ویژگی

. 𝑝

. 𝑝

Deepشبکهاینورودی RBFباشدمیکارگرانسرباشد،میاولشبکهخروجیکه.
:کردتقییمقیمت2بهتوانمیراشبکهاین

Deepهایشبکهازقیمتاینبرای:ویژگیکنندهاستخراج• Residual

Networkاستشدهاستفاده.

شرحبهکهاستشدهاستفادهRBFهاینورونازقیمتاینبرای:بندطبقه•
:استزیر

𝑓:ویژگیکنندهاستخراج• 𝑥

𝑑𝑘:فاصلهتابع• 𝑥 = 𝐴𝑘
𝑇𝑓 𝑥 + 𝑏𝑘 𝑝

𝑘1,.ازمقادیریاینجادر, … ,𝑐کهپذیردمیرا𝑐میهاکالستعداد
بودندارااول،کالس.باشدمی3بابرابرهاکالستعدادپروژه،ایندر.باشد
می(rejection)بودنمردودسوم،کالسوآننبودندارادوم،کالسکاله،
.باشد
𝑦:نهاییتیبل• = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑘 𝑥

اول،قیمت.استشدهتشکیلقیمت2ازشبکهاینهزینهتابع:هزینهتابع•
ردسعیدوم،قیمتوداردرایکیانهایکالسبینفاصلهکاه درسعی
.کندمییکیانغیرهایکالسکردندور

𝐽 = σ𝑖=1
𝑁 (𝑑𝑦𝑖 𝑥

𝑖 + σ𝑗∉𝑦𝑖
max(0,𝜆 − 𝑑𝑗 𝑥 𝑖 ))

𝑑1

𝑑𝑐

.ستهمانیور که مشاهده می شود شبکه آموزش دیده است و به درصد قابل قبوتی رسیده ا
:خروجی نهایی که برای ایمنی کارگران استفاده می شود، به صورت زیر است


