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چکیده
هدف از این مقاله ،پیشبینی تأخیرات قطارهای مسافری در راهآهن جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی است .پیشبینی
تأخیرات میتواند برای تعیین زمانهای حائل در جداول زمانی قطارهای مسافری مورد استفاده قرار گیرد .دادههای مورد استفاده در این
مطالعه شامل پایگاه داده تأخیر قطارهای مسافری از سال  29تا  29است که دربردارنده  837.983رکورد میباشد .متغیرهای مستقل جهت
پیشبینی شامل سال ،ماه ،روز ماه ،روز هفته ،ساعت حرکت ،محورهای حرکت ،نوع قطار ،نوع سالن ،مبدا و مقصد قطار و همچنین نام مالک
قطار هستند .مدلسازی پیشبینی به دو صورت عددی و طبقهای انجام شده است .جهت پیشبینی طبقهای ،دادههای تأخیر با استفاده از روش
خوشهبندی دو مرحلهای گسستهسازی شدهاند .از دو روش شبکه عصبی و  C5.0جهت پیشبینی طبقهای و سه روش رگرسیونCHAID ،

و شبکه عصبی برای پیشبینی عددی استفاده شده است .برای ارزیابی نتایج پیشبینی ،مدل ساخته شده ابتدا بر اساس دادههای سالهای 29
تا  29آموزش میبیند ،سپس به پیشبینی تأخیر برای سال  29میپردازد .نتایج نشان میدهد که در پیش بینی عددی ،روش شبکه عصبی و
در پیشبینی به صورت طبقهای ،روش  C5.0از دقت باالتری نسبت به سایر روشها برخوردار هستند ،لذا از این دو تکنیک برای پیشبینی
تأخیر قطارهای سال  29استفاده شده است .همچنین جهت ارزیابی تکرارپذیری نتایج ،تاخیرات پیش بینی شده سال  29با سال  29مقایسه
گردیده اند .در انتها ،پیشبینی عددی به صورت گروهبندی بر روی رکوردهای پایگاه داده نیز انجام شده است .نتایج نشان میدهد که
دقت پیشبینی به صورت گروهبندی ،باالتر است.

واژههای کلیدی :پیشبینی ،تأخیر قطارهای مسافری ،تکنیکهای دادهکاوی ،راهآهن ایران
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.1

از ظرفیتهای منابع ریلی و طراحی بهتر جداول زمانی است.

مقدمه

در این مطالعه ،از ویژگیهای جدیدی شامل ساعت حرکت قطار،

تأخیر قطارهای مسافری از مهمترین چالشهای سیسـتمهای ریلـی

نام مالک قطار و نوع سالنهای مسافری جهت پیشبینی تأخیر قطار

درتمام دنیا به شمار میآید که هزینههای زیادی را برای مسافران و

استفاده شده است که در هیچ یک از مطالعات قبلی انجام شده ،این

اپراتورها اعمال میکند و موجب ناکارآمدی عملیات قطارها میشود

ویژگیها به مدل پیشبینی اضافه نشدهاند .مدلسازی پیشبینی تأخیر

[ .]Van Oort, 2011سیستم راهآهن شامل چندین زیر سیستم از

قطار به دو صورت عددی و طبقهای انجام شده است که در آن

جمله زیرساخت شبکه ،آالت ناقله ،کنترل و ارتباطات ،سیاستها

تأخیر قطارهای سال  39که دادههای آن موجود نبود نیز پیشبینی

و قوانین مختلف عملیاتی است که هدف آن ارائه خدمات قابل

شدهاند .همچنین میانگین تأخیرات پیشبینی شده قطارهای سال 39

اطمینان برای حمل مسافر یا کاال میباشد .با این حال ،عدم

جهت تعیین بافر در جداول زمانی قطارها محاسبه شده است.

اطمینانهای متعددی ممکن است از این زیر سیستمها ایجاد شود

بمنظور باالتر بردن دقت مدل ،پیشبینی به صورت گروهبندی بر

که میتواند فعالیتهای برنامهریزی شده را مختل کند و موجب

روی رکوردهای تأخیر نیز انجام شده است.

تأخیر غیر منتظره گردد .خطوط راهآهن به علت حجم زیاد،

ساختار این مقاله به این صورت سازماندهی شده است که ابتدا در

قطارهای بزرگ و زیرساختهای محدود ،بسیار متراکم هستند.

بخش دوم ،مرور ادبیات موضوع بررسی میشود .در بخش سوم

گاهی اوغات یک رویداد نسبتا جزئی مانند تأخیر خدمه یا نقص

مطابق متدولوژی  ،CRISP-DMدادههای جمعآوری شده تأخیر

فنی در واگن یا لکوموتیو میتواند اثرات موجدار بزرگی را در

قطار تشریح شدهاند ،سپس دادهها پاکسازی و تحت فرآیند

سراسر شبکه راهآهن ایجاد کند و باعث تأخیر در عملیات تعداد

پیشپردازش قرار میگیرند .در مرحله بعد ،با استفاده از تکنیکهای

زیادی از قطارها شود [ .]Wen et al, 2017اعتبار تمامی سطوح

دادهکاوی ،مدلسازی پیشبینی تأخیر قطار صورت گرفته و در انتها

برنامهریزی عملیات راهآهن ،از جمله ایجاد جداول زمانی قابل اجرا،

نتایج حاصل شده مورد ارزیابی قرار میگیرند .در بخش چهارم به

پیشبینی ترافیک در زمان واقعی ،پیشبینی ناسازگاریها و ارائه

جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته میشود.

اطالعات قابل اطمینان برای مسافر ،به شدت بستگی به تخمین دقیق

.2

از زمانهای عملیات قطار دارد که این زمانها وابسته به تأخیرها

مروری بر ادبیات موضوع

هستند [.]Zhang and Yang, 2018

در ادامه به بررسـی برخـی از مقاالتی که در بازه زمانی سالهای

با استفاده از پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری میتوان قطارهای با

 4110تا  4131در رابطه با پیشبینی تأخیر منتشر شده است،

تأخیر زیاد را شناسایی کرد و نسبت به برنامهریزی مناسب جهت

پرداخته میشود.

کاهش تأخیرها و اثرات ضربهای 3آنها اقدام نمود .در هنگام طراحی

چن و همکاران [ ]Chen et al, 2004یک مدل پویا جهت

جداول زمانی ،میتوان با محاسبه میانگین تأخیرات پیشبینی شده

پیشبینی زمانهای رسیدن اتوبوسها ارائه نمودهاند .مدل آنها از دو

برای هر قطار ،یک بافر زمانی در نظر گرفت تا در صورت بروز

قسمت تشکیل شده است ،قسمت اول بر مبنای شبکه عصبی بوده

تأخیر در یک قطار ،از انتشار آن تأخیر در قطارهای بعدی جلوگیری

و جهت پیشبینی زمانهای رسیدن اتوبوسها مورد استفاده قرار

شود که نتیجه آن بهینهسازی زمانهای سیر قطارها و استفاده بهتر

میگیرد .قسمت دوم از الگوریتم پویا بر مبنای فیلتر کالمن استفاده
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میکند تا پیشبینی زمانهای رسیدن را با استفاده از اطالعات بر

دقـت باال برای پـیشبینی تأخیر قطـارهـای مسـافری درراه آهن

مبنای دقیقه محل اتوبوس تنظیم کند.

جمهوری اسالمی ایران ارائه شده است.

یوان [ ]Yuan, 2006به مدل سازی تأخیرهای قطار و انتشار

یک مدل برای پیشبینی تأخیر قطار در زمان واقعی با استفاده از

تأخیر در ایستگاهها پرداخته است تا بتواند بهرهبرداری از ظرفیت و

شبکه بیزی در مقاله کچمن و گاوردی [ Kechman and

طراحی جدول زمانی را در سطح قابلیت اطمینان مورد نظر بهبود

 ]Goverde, 2015ارائه شده است .آنها یک ماه از دادههای

دهد .بر اساس مدل انتشار تأخیر به پیشبینی تأخیرهای ضربهای

تحلیلی ترافیکی از مدیریت زیرساخت راهآهن سوئد در یک محیط

قطار پرداخته شده است.

شبیه سازی شده در زمان واقعی استفاده کردند .نتایج محاسباتی

میر و همکارانش []Meer, Goverde and Hansen, 2010

نشان داد که پیشبینیها برای افقهای  11دقیقهای قابل اعتماد

مدلی جهت پیشبینی زمان سیر قطارها ارائه کردهاند .هدف اصلی

هستند .با این وجود فرض اصلی آنها این است که ترتیب و

این مدل پیشبینی انتشار تأخیر در شبکه ریلی است .در این پژوهش

مسیرهای قطار در افق پیشبینی شناخته شده است ،که اغلب در

جهت یافتن تخمین دقیق وزن کمانها (زمانهای سیر و

جهان واقعی وجود ندارد.

سرفاصلهها) از روشهای دادهکاوی بر روی دادههای اشغالی

لسان و همکاران [ ]Lessan, Liping and Chao, 2018یک

خطوط استفاده شده است.

مدل پیش بینی تأخیر قطار بر پایه شبکه بیزی ارائه کردهاند .سه نوع

هنسن و همکاران [ ]Hansen et al, 2010به پیشبینی تأخیر و

ساختار ابتکاری ،خطی و ترکیبی شبکه بیزی بر روی دادههای تأخیر

زمان حرکت قطار پرداختند .در این مقاله از دادهکاوی برای محاسبه

قطارهای پر سرعت به کار بردند .اعتبارسنجی حاصل از مدل نشان

دقیق تأخیر قطار در ایستگاهها استفاده شده است .هدف این مقاله

داده است که یک مدل مبتنی بر شبکه بیزی میتواند یک ابزار

پیشبینی دقیق زمان حرکت واقعی قطار تا ایستگاه بعدی است.

کارآمد برای رفع اثرات متقابل تأخیرهای قطار باشد .نتایج بدست

دادههای مورد استفاده در این تحقیق متعلق به کشور هلند میباشد.

آمده از این تحقیق نشان میدهد که مدل پیشنهاد شده میتواند دقت

کلو و همکاران [ ]Clue et al, 2011به آشکارسازی الگوهای

پیشبینی بیش از  %11برای افقهای  11دقیقهای داشته باشد.

تأخیرهای ضربهای قطار پرداختهاند .هدف این مقاله شناسایی

.3

الگوهای قطارهایی است که تأخیر را به یکدیگر انتقال میدهند که

متدولوژی تحقیق

برای انجام این تحقیق ،از مراحل متدولوژی  4CRISP-DMکه

به آن تأخیر ضربه ای گفته میشود .در این تحقیق به منظور

متدولوژی پروژههای دادهکاوی در سازمانها میباشد ،الهام گرفته

آشکارسازی الگوهای تأخیرهای ضربه ای از روش اپیزودهای مکرر

شده است .این متدولوژی دربردارنده شش فاز اصلی شامل)3 :

استفاده شده است تا مجموعه هایی از تأخیرهای قطار که به طور

شناخت سازمان )4 ،شناخت دادهها )1 ،پیشپردازی دادهها)0 ،

مکرر اتفاق می افتند ،مشخص شوند.

مدلسازی )1 ،ارزیابی و  )1پیادهسازی است .مراحل بعدی این

یقینی و خوشرفتار [ ]Yaghini and Khoshraftar, 2013به

تحقیق بر اساس فازهای شماره  4تا  1این متدولوژی میباشد.

پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکههای عصبی

 1-3شناخت دادههای تأخیر

پرداختند .در این مقاله ،مدلی مبتنی بر شبکههای عصبی پیشخور با
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این فاز با جمع آوری اولیه داده و آشنایی با آنها آغاز میگردد .در

سال

ادامه کیفیـت دادهها مـورد بررسی قرار میگیرند ،شناخت دقیقتری

مجموع

روی دادهها حاصل میشود و مجموعه دادههایی که میتواننـد

تعداد قطارهای

مجموع تأخیر

میانگین تأخیر

اعزامی

(دقیقه)

قطار(دقیقه)

1110901

103110391

( 41/0میانگین)

 2-3آمادهسازی دادهها

جهت پشتیبانی فرضیههای پروژه مورد استفاده قرار گیرند ،شناسایی
میگردند .دادههای مورد استفاده در این تحقیق ،بخشی از پایگاه

با توجه به این که ثبت دادهها توسط کاربران انسانی انجام میشوند،

داده تأخیر قطارهای مسافری در راهآهن ج.ا.ا .میباشد .این پایگاه

وجود خطا در دادهها امری طبیعی است .بنابراین دادهها باید قبل از

داده مربوط به بازه زمانی سالهای  34تا  39است که در آن برای

مدلسازی ،آماده سازی شوند .فاز آمادهسازی و پیشپردازش دادهها

هر سفر ریلی انجام شده با یک قطار مسافری در تاریخ مشخص،

شامل تمام فعالیتهایی میگردد که روی دادههای خام صورت

یک رکورد ثبت شده است .جدول  3شامل بعضی از فیلدهای مهم

میپذیرد تا ورودیهای مناسبی را برای ابزارهای دادهکاوی مهیا

این پایگاه داده میباشد .در جدول  4نیز خالصهای از پایگاه داده

سازند .فعالیتهای صورت گرفته از انتخاب جداول ،رکوردها و

تأخیر قطارهای مسافری ارائه شده است.

ویژگیها تا تبدیل و پاکسازی دادههای پرت را در بر میگیرد.
برای باال بردن دقت پیشبینی در این تحقیق ،فیلدهای ساعت

جدول  .1فیلدهای پایگاه داده تأخیر قطار

حرکت ،نوع سالن مسافری و نوع قطار از برنامه حرکت قطارهای

عنوان فیلد

توضیح فیلد

مسیر حرکت

نشان دهنده مبدا -مقصد سفر است.

مسافری بر اساس شماره قطار استخراج شده است و به پایگاه داده

محور

محوری که سفر در آن صورت گرفته است.

اولیه اضافه شدند .برای استفاده بهتر از ویژگی تاریخ حرکت ،این

تاریخ حرکت

تاریخ شمسی که سفر در آن آغاز شده است.

ویژگی به سه فیلد مجزا شامل سال حرکت ،ماه حرکت و روز

نام مالک

نام شرکتی که مالک قطار است.

حرکت تبدیل شده است .ویژگی روز هفته نیز از تقویم استخراج

علت تأخیر

علتی که باعث تأخیر قطار شده است.

شده و به پایگاه داده اضافه شده است .ویژگی مسیر حرکت نیز به

تأخیر در مبدا

مدت تأخیر قطار هنگام حرکت از ایستگاه مبدا.

دو فیلد مجزا مبدا و مقصد تبدیل شده است .پس از اضافه کردن

کل تأخیر

مدت تأخیر قطار هنگام ورود به ایستگاه مقصد.

ویژگیهای مهم ،تبدیل بعضی از فیلدها به فیلدهای دیگر و

جدول  .2خالصه دادههای جمع آوری شده از پایگاه داده تأخیر

همچنین حذف بعضی از ویژگیهای غیر ضروری ،ویژگیهای

تعداد قطارهای

مجموع تأخیر

میانگین تأخیر

اعزامی

(دقیقه)

قطار(دقیقه)

34

140114

401340013

14/01

31

100111

401010331

03/14

30

100310

303340419

43/93

31

100111

1990314

31/14

31

110009

9110109

34/33

39

130119

9330111

33/11

سال

نهایی برای استفاده در مدل پیشبینی مطابق جدول  1میباشد.
جدول  .3ویژگیهای نهایی پایگاه داده جهت پیشبینی
عنوان فیلد

توضیح فیلد

سال

سال شمسی که در آن سفر انجام شده است.

ماه

ماهی که در آن سفر انجام شده است.

روز

روز ماه که در آن سفر انجام شده است.

روز هفته

روزی از هفته که در آن سفر انجام شده است.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره اول (/)11پاییز 3011
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پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

عنوان فیلد

توضیح فیلد

بیش از  31دقیقه باشند ،داده پرت محسوب شده و از پایگاه داده

مبدا

نشان دهنده مبدا سفر است.

حذف میشوند .در این پایگاه داده تعداد  34,111رکورد دارای

مقصد

نشان دهنده مقصد سفر است.

مقادیر پرت بودند که حدود  %1/1از کل پایگاه داده را شامل

محور

محوری که سفر در آن صورت گرفته است.

میشدند ،لذا از پایگاه داده حذف شدند .خالصه دادههای تأخیر

ساعت حرکت

ساعتی که سفر آغاز شده است.

نام مالک

نام شرکتی که مالک قطار است.

نوع قطار

قطار از نوع خودکشش بوده است یا عادی.

نوع سالن

نوع سالن های مسافری که قطار دارا بوده است.

قطار پس از فرآیند پاکسازی دادههای پرت ،مطابق جدول 1
میباشد.
جدول  .5خالصه دادههای تأخیر قطار پس از فرآیند پاکسازی
تعدادکل

مجموع تأخیر

میانگین تأخیر

قطارهای اعزامی

(دقیقه)

قطار(دقیقه)

34

130119

303410131

41/11

31

110111

303110419

43/10

30

130344

301430141

39/13

31

110111

1100111

3/11

چارك  iام است و  IQRاختالف چارك اول و سوم میباشد.

31

130191

1410104

1/01

نخست با استفاده از فرمول ( ،)3چارك اول و سوم محاسبه خواهد

39

130191

0300103

1/43

مجموع

1110111

003410033

( 30/4میانگین)

 1-2-3پاکسازی دادههای پرت

سال

به منظور حذف اثر نامطلوب مقادیر پرت از یک روش آماری تحت
عنوان روش دامنه بین چارکی 1استفاده شده است .در این شیوه اگر
اعداد خارج از فاصله ] [Q1  1.5  IQR, Q3  1.5  IQRقرار
گیرند به عنوان داده پرت محسوب شده و حذف میشوندQi .

شد [.]Seo, 2006


  w


 2-2-3تحلیلهای آمار توصیفی از پایگاه داده تأخیر قطار

 pn  gp
Qp  Lp  

fp


پس از پاکسازی دادههای پرت ،تحلیلهای آمار توصیفی بر روی
پایگاه داده تأخیر قطار صورت گرفته است .تحلیل آماری تأخیرات

در رابطه باال n ،تعداد دادهها L p ،مرز پایین رده Q p ،یعنی نخستین

قطار ،نه تنها یک دید در مورد ویژگیهای تأخیر میدهد بلکه کمک

ردهای که فراوانی انباشته آن برابر یا بیشتر از  n  pاستg p ،

به شناسایی منابع تأخیر میکند .شکل  3نشان دهنده میانگین تأخیر

فراوانی انباشته رده بالفاصله قبل از رده  f p ، Q pفراوانی رده Q p

برای هر قطار در سالهای مختلف است .سال  31بیشترین میانگین

و  wطول رده میباشد .مقادیر چاركها و دامنه میان چارکی در

تأخیر را داشته است .از سال  31به بعد ،میانگین تأخیر روند نزولی

جدول  0ارائه شده است.

دارد .شکل  4نشان دهنده میانگین تأخیر ماهانه قطارهای مسافری

جدول  .4مقادیر چارک ها و دامنه میان چارکی

میباشد .همانطور که مشاهده میشود ،ماه شهریور با میانگین

Q3  1.5  IQR

Q1  1.5  IQR

IQR

Q3

Q1

09

-45

63

63

9

 33/13دقیقه بیشترین میانگین تأخیر و ماه اسفند با میانگین 33/11
دقیقه کمترین میانگین تأخیر را برای هر قطار دارند .میانگین تأخیر

با توجه به این جدول ،بازه [ ]-10 ،31به عنوان بازهی مشخص

هر یک از  1محور راهآهن ایران در شکل  1ارائه شده است .با توجه

کردن مقادیر پرت است .بر اساس این روش ،تأخیر قطارهایی که
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره اول (/)11پاییز 3011
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مسعود یقینی ،حامد زارعی

به این نمودار ،کمترین مقدار تأخیر مربوط به محور آذربایجان و
بیشترین مقدار تأخیر مربوط به محور آذربایجان-خراسان است.
21.64

20.33

97

96

95

(دقیقه)

8.21

8.43

20
15
10
5

میانگین تاخیرات

17.81
9.00

25

0
93

94

91

92

سال
شکل  .1میانگین تأخیر قطارها از سال  22تا 29
19.81
14.79 13.96 14.32

13.96 15.01

15.00
10.00
5.00
0.00

میانگین تاخیرات (دقیقه)

12.12 12.95 11.56

17.46

15.97

17.83

20.00

ماه
شکل  .2میانگین تأخیر ماهانه قطارهای مسافری از سال  22تا 29
19.43

16.63

15.20

14.95

14.43

13.42

12.28

20.00
10.00
0.00

محور

میانگین تاخیرات (دقیقه)

10.63

شکل  .3میانگین تأخیر هر محور

پیش از ساختن مدل پیشبینی الزم است که متغیرهای مستقل

 3-2-3تحلیل همبستگی

ورودی برای ساختن مدل پیشبینی تعیین شوند .متغیرهایی که در
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پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

ساخت مدل پیشبینی از آنها استفاده شده است ،شامل سال ،ماه،

4-2-3

داده های آموزشی و آزمایشی

روز ماه ،روز هفته ،ساعتی که قطار اعزام شده است ،محورهایی که

دادهها به دو دسته شامل مجموعه دادههای آموزشی 1و دادههای

قطار بر روی آنها حرکت میکند ،نوع قطار (قطار از نوع خودکشش

آزمایشی 1تقسیم شدهاند که ارزیابی مدل پیشبینی بر اساس

بوده است یا عادی) ،نوع سالن ،مبدا و مقصد قطار و نام مالک قطار

دادههای آزمایشی سنجیده میشود .از دادههای آزمایشی برای

میباشد .با استفاده از آزمون مربعکای پیرسون 0که میتواند ارتباط

مقایسه میزان واقعی آنها با میزان تخمین آنها استفاده میشود تا دقت

بین دو متغیر ردهای را آزمایش کند ،میتوان وابستگی  4*4را در

مدل پیشبینی تعیین شود .ابتدا مدل بر اساس دادههای آموزشی

بین ویژگیها اندازهگیری کرد .اگر مقدار آزمون بین بازه

آموزش میبیند و سپس به پیشبینی تأخیر برای دادههای آزمایشی

]

2
) ( r 1)( c 1

 [0, باشد ،فرضیه استقالل بین دو ویژگی پذیرفته

میپردازد.

شده است ،در غیر این صورت رد میشود .در این رابطه α ،سطح

 3-3پیش بینی به صورت طبقهای بر روی کل پایگاه

معناداری است که در اینجا  1/11در نظر گرفته میشود و همچنین

داده

 rو  cنیز به ترتیب تعداد ردیفها و ستونها میباشند .وابستگی

 1-3-3گسستهسازی دادههای پیوسته

بین دو ویژگی دستهای باال است درصورتی که احتمال عدم

با استفاده از روش خوشهبندی دومرحلهای ،1دادههای تأخیر قطار

وابستگی کمتر از  1/11باشد [ .]Yaghini et al, 2010مقادیر

به سه بازه با اندازههای مختلف تقسیم شدهاند .جدول  9بازه تأخیر

آزمون مربعکای پیرسون برای متغیرهای پیشبینی مذکور ،مطابق

هر برچسب خوشهبندی را نشان میدهد .همچنین فراوانی هر

جدول  1میباشد.

خوشه در شکل  0ارائه شده است.

جدول  .6مقادیر آزمون مربعکای پیرسون

جدول  .9بازه تأخیر هر خوشه

مقادیر آزمون

درجه

احتمال

مربعکای پیرسون

آزادی

عدم وابستگی

تأخیر ،سال

100330

394

1

تأخیر ،ماه

310130

40301

1

تأخیر ،روز ماه

10131

10111

1

تأخیر ،روز هفته

10111

30391

1

تأخیر ،محور

3110131

30911

1

تأخیر ،نوع قطار

00134

331

1

تأخیر ،ساعتحرکت

1100011

100314

1

تأخیر ،مبدا

3310111

40319

1

تأخیر ،نوع سالن

1110499

110314

1

تأخیر ،مالک

3110011

10101

1

تأخیر ،مقصد

130110

40331

1

ویژگیها

شماره خوشه

بازه تأخیر

3

[]31-1

4

[]04-30

1

[]31-01

شکل  .4فراوانی هر خوشه
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مسعود یقینی ،حامد زارعی

برای اینکه توانایی مدل آموزش دیده با روشهای پیشنهادی در

 2-3-3مدلسازی
از دو روش درخت تصمیم و شبکه عصبی برای مدلسازی پیشبینی

پیشبینی برای دورههای آتی مشخص گردد ،میتوان مدلهایی بر

تأخیر قطار به صورت طبقهای در محیط نرم افزار SPSS

اساس دورههای زمانی (سال ،ماه ،هفته یا هر دوره زمانی دلخواه

 Modeler 18.0استفاده شده است .در این تحقیق ،یک نوع

دیگر) قبلی ایجاد کرده تا تأخیر را در دوره زمانی بعدی پیشبینی

خاص از شبکه عصبی به نام پرسپترون چند الیه ( 3 )MLPمورد

کند .مدل بر اساس دادههای سالهای  34تا  31آموزش میبیند

استفاده قرار میگیرد .پرسپترون چند الیه ،یک شبکهی آموزشی

(درواقع دادههای سالهای  34تا  31مجموعه آموزشی را تشکیل

تحت نظارت است که دارای حداکثر دو الیه پنهان است .برای

میدهند) ،سپس از مدل آموزش دیده برای پیشبینی تأخیر

ساختن درخت تصمیم از الگـوریتم  C5.0استفاده شـده اسـت.

قطارهای مسافری در سال  31استفاده خواهد شد .تقسیمات و تعداد

در شکل  1نمایی از نرم افزار مورد استفاده نشان داده شده است.

الگوها درجدول  1ارائه شده است.
جدول  .8تعداد الگوها در مجموعه دادههای آموزشی و آزمایشی
تعداد الگو
مجموعه آموزشی

مجموعه آزمایشی

4010149

130191

جدول  3مقایسهای بین دقت پیشبینی حاصل از اجرای مستقل
الگوریتم  C5.0و روش شبکه عصبی بر روی پایگاه داده تأخیر
قطار را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،الگوریتم C5.0

شکل  .5مدلسازی پیشبینی با تکنیک شبکه عصبی

دقت باالتری نسبت به روش شبکه عصبی دارد.

 3-3-3ورودیهای مدل

جدول  .2مقایسه دقت پیشبینی شبکه عصبی و C5.0

متغیرهای مورد استفاده در مدل پیشبینی شامل روز هفته ،روز ،ماه،

روش

مبدا ،مقصد ،نوع سالن ،نوع قطار ،نام مالک قطار و ساعت حرکت
میباشند.
 4-3-3خروجیهای مدل
در مساله کالسبندی تأخیر ،خروجی مدل دقیقا مشخص نیست.

مجموعه آموزشی

مجموعه آزمایشی

دقت پیشبینی

دقت پیشبینی

C5.0

01/11٪

11/91٪

شبکه عصبی

10/91٪

99/14٪

در جدول  ،31مشخصات شبکه عصبی استفاده شده ارائه شده است.

هر یک از برچسبهای بدست آمده با استفاده از روش خوشهبندی،

جدول  .11مشخصات شبکه عصبی

یک واحد خروجی را ایجاد میکنند .در نهایت ،مدل پیشنهادی
نوع شبکه

میتواند یکی از این برچسبها را پیشبینی کند؛ به این معنی است
که زمان تقریبی تأخیر پیشبینی میشود.

MLP

تعداد نرونهای

تعداد نرونهای

تعداد نرونهای

الیه ورودی

الیه مخفی اول

الیه خروجی

3

33

3

 5-3-3ارزیابی مدل پیشبینی
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پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

میزان دقت روش شبکه عصبی برای هر بازه پیشبینی بر روی
مجموعه آموزشی مطابق شکل  1است .همانطور که مشاهده
میشود ،دقت برچسب اول که مربوط به بازه تأخیر صفر تا 31
دقیقه میباشد %31/9 ،است .دقت برچسب دوم که مربوط به بازه
تأخیر  30تا  04دقیقه است %11/1 ،میباشد .دقت برچسب سوم
نیز که مربوط به بازه  01تا  31دقیقه است %93/9 ،میباشد.

شکل  . 8اهمیت متغیرهای پیشبینیکننده با الگوریتم C5.0

 6-3-3پیشبینی تأخیر قطارهای سال 29
در این بخش ،از الگوریتم  C5.0که دقت باالتری نسبت به شبکه
عصبی برخوردار بود ،جهت پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری سال
 39استفاده شده است.
 9-3-3ارزیابی مدل پیشبینی

شکل  .6میزان دقت پیشبینی با شبکه عصبی بر روی مجموعه آموزشی

مدل بر اساس دادههای سالهای  34تا  31آموزش میبیند و به

اهمیت متغیرهای پیشبینیکننده برای روش شبکه عصبی و C5.0

پیشبینی تأخیر قطارهای سال  39میپردازد .تقسیمات و تعداد

به ترتیب در شکلهای شماره  9و  1ارائه شده است .در هر دو

الگوها در جدول  33ارائه شده است.

روش ،متغیرهای مبدا ،مقصد ،نوع سالن و مالک قطار بیشترین

جدول  .11تعداد الگوها در مجموعه دادههای آموزشی و آزمایشی

اهمیت را در بین متغیرهای پیشبینیکننده داشتهاند.

مجموعه آموزشی

مجموعه آزمایشی

1110414

130191

میزان دقت پیشبینی با استفاده از الگوریتم  C5.0در جدول 34
ارائه و همچنین جهت آزمون تکرارپذیری نتایج ،با دقت پیشبینی
سال  31مقایسه گردیده است.
جدول  .12دقت پیشبینی الگوریتم C5.0
شکل  . 9اهمیت متغیرهای پیشبینیکننده با روش شبکه عصبی
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سال

مجموعه آموزشی

مجموعه آزمایشی

31

01/11٪

11/91٪

39

03/91٪

11/91٪

مسعود یقینی ،حامد زارعی

جدول  .14مشخصات شبکه عصبی

 4-3پیش بینی به صورت عددی بر روی کل پایگاه
داده
برای مدلسازی پیشبینی عددی تأخیر قطار ،سه تکنیک رگرسیون
خطی ،درخت تصمیم  CHAIDو شبکه عصبی به کار گرفته شده

نوع

تعداد نرونهای

تعداد نرونهای

تعداد نرونهای الیه

شبکه

الیه ورودی

الیه مخفی اول

خروجی

MLP

3

3

3

 3-4-3پیشبینی عددی تأخیر قطارهای سال 29

است.

برای پیشبینی عددی تأخیر قطارهای مسافری سال  ،39از روش

 1-4-3ورودیها و خروجیهای مدل

شبکه عصبی که دقت باالتری نسبت به دو روش  CHAIDو

در اینجا ،ورودیهای مدل دقیقا همانند ورودیهای مدل پیشبینی

رگرسیون برخوردار بود ،استفاده شده است .مدل بر اساس دادههای

به صورت طبقهای میباشد .خروجی مدل برای پیشبینی عددی،

سالهای  34تا  31آموزش میبیند و به پیشبینی تأخیر قطارهای

یعنی مجموع تأخیرها مشخص است ،در واقع مدل یک خروجی

سال  39میپردازد.

داشته که بر اساس آن مقدار عددی پیشبینی تأخیر مشخص

 4-4-3ارزیابی مدل پیشبینی

میشود.

مدل بر اساس دادههای سالهای  34تا  31آموزش میبیند و به

 2-4-3ارزیابی مدل پیشبینی

پیشبینی تأخیر قطارهای سال  39میپردازد .میزان دقت پیشبینی

برای ارزیابی مدل ،همانند پیشبینی به صورت طبقهای ،دادههای

با استفاده از روش شبکه عصبی در جدول  31ارائه شده و با دقت

سالهای  34تا  31مجموعه آموزشی و دادههای سال  31مجموعه

پیشبینی سال  31مقایسه گردیده است.

آزمایشی را تشکیل میدهند .مقایسه میانگین و انحراف استاندارد

جدول  .15دقت پیشبینی روش شبکه عصبی

سه روش رگرسیون ،شبکه عصبی و  CHAIDدرجدول  31ارائه
سال

شده است .با توجه به جدول ،کمترین میانگین خطای مطلق مربوط

انحراف

میانگین

انحراف

استاندارد

خطای مطلق

استاندارد

(دقیقه)

(دقیقه)

(دقیقه)

31

34/11

39/13

34/11

39/11

39

30/11

33/11

30/13

33/11

به روش شبکه عصبی با مقدار  34/11دقیقه است.

میانگین خطای
مطلق(دقیقه)

جدول  .13مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سه روش رگرسیون،
شبکه عصبی و CHAID
روش

مجموعه آموزشی

مجموعه آموزشی

مجموعه آزمایشی

مجموعه آزمایشی

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

 5-4-3میانگین تأخیرات پیشبینی شده قطارهای سال 29

خطای

استاندارد

خطای مطلق

استاندارد

در این بخش ،میانگین تأخیرات پیشبینی شده برای هر قطار

مطلق(دقیقه)

(دقیقه)

(دقیقه)

(دقیقه)

CHAID

34/14

39/11

31/00

44/03

رگرسیون

33/11

41/11

33/90

41/40

شبکه عصبی

34/11

39/13

34/11

39/11

محاسبه میشود .از آنجایی که در راهآهن ایران ،برنامه حرکت
قطارهای مسافری برای چهار دوره (نوروز ،بهار ،تابستان ،پاییز و
زمستان) طراحی میشود ،میانگین تأخیرات پیشبینی شده قطار
برای هر دوره محاسبه خواهد شد .یک نمونه از نتایج در اینجا ارائه

در جدول  30مشخصات شبکه عصبی استفاده شده ارائه شده است.
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شده است .میانگین تأخیرات پیشبینی شده برای قطار با مشخصات

پس از اجرای مدل پیشبینی عددی به صورت گروهبندی با سه

جدول 31/31 ،31دقیقه میباشد.

روش شبکه عصبی ،رگرسیون و  ،CHAIDنتایج بدست آمده در
جدول  31ارائه شده است.

جدول  .16مشخصات قطار
عنوان فیلد

مقدار فیلد

جدول  .18مقایسه میانگین و انحراف استاندارد پیشبینی عددی به

ماه

0،1،1

صورت گروهبندی رکوردهای تأخیر

مبدا

تهران

مقصد

مشهد

میانگین

ساعت حرکت

44:11

خطای

مالک قطار

رجا

مطلق

نوع قطار

عادی

نوع سالن

پلور سبز رجا 01

روش

مجموعه آموزشی

(دقیقه)

 6-4-3پیشبینی عددی به صورت گروهبندی رکوردهای
تأخیر

انحراف
استاندارد
(دقیقه)

مجموعه آزمایشی
میانگین
خطای
مطلق
(دقیقه)

انحراف
استاندارد
(دقیقه)

CHAID

0/13

9/34

1/30

1/99

رگرسیون

1/11

1/11

1/13

1/01

شبکه عصبی

0/93

9/31

1/11

1/11

همانطور که از مقادیر این جدول مشخص است ،میانگین خطای

بمنظور باالتر بردن دقت مدل و بهبود میزان برازش مدل با الگوهای

مطلق هر سه روش نسبت به پیشبینی بر روی کل پایگاه داده کاهش

تأخیر قطارهای مسافری و همچنین تحلیل سادهتر نتایج مدل

داشته است و دقت مدل پیشبینی بسیار باالتر رفته است.

میتوان پایگاه داده را به گروههای مختلفی از رکوردهای تأخیر

جمع بندی ،نتیجهگیری و پیشنهادات

تقسیم نموده و سپس پیشبینی را بر اساس گروههای ایجاد شده

.4

انجام داد .در اینجا یک گروه بر اساس متغیرهای مبدا ،مقصد ،ماه

در این تحقیق ،به پیشبینی تاخیر قطارهای مسافری در خطوط

حرکت ،ساعت حرکت و نوع قطار ایجاد شده است .مقادیر این

راهآهن جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

متغیرها مطابق جدول  39میباشند.

پرداخته شد .برای این منظور مراحل متدولوژی دادهکاوی

جدول  .19مقادیر هر متغیر جهت گروهبندی

 CRISP-DMبرای پایگاه داده تأخیر قطارهای مسافری به کار

عنوان فیلد

مقدار فیلد

گرفته شد .دادههایی که در این تحقیق جهت پیشبینی تأخیر استفاده

ماه

0،1،1

شد ،شامل پایگاه داده تأخیر قطارهای مسافری راهآهن ایران از سال

مبدا

مشهد

 34تا  39بود .مدلسازی پیشبینی تأخیر قطار به دو صورت عددی

مقصد

تهران

و طبقهای بر روی کل پایگاه داده انجام شد .پیش از انجام پیشبینی

ساعت حرکت

از  1تا 34

به صورت طبقهای ،دادههای تأخیر قطار با استفاده از روش

نوع قطار

خودکشش

خوشهبندی دومرحلهای در سه برچسب با بازههای مختلف
خوشهبندی شدند.
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)9. Multilayer Perceptron (MLP
10. Buffer Time

نتایج نشان داد که در پیشبینی عددی ،روش شبکه عصبی دقت
باالتری نسبت به روشهای رگرسیون و  CHAIDداشت ،لذا از
روش شبکه عصبی برای پیشبینی عددی تأخیر قطارهای سال 39
استفاده شد.

.1

منابع

-

شرکت قطارهای مسافری رجا (" )3131پایگاه دادههای

تأخیرات قطارهای مسافری" ،تهران :شرکت قطارهای مسافری

در پیشبینی به صورت طبقهای نیز ،روش  C5.0از دقت باالتری

رجا.

نسبت به روش شبکه عصبی برخوردار بود ،لذا از این تکنیک برای
پیشبینی تأخیر قطارهای سال  39به صورت طبقهای استفاده شد.

-

در انتها ،پیشبینی عددی به صورت گروهبندی بر روی رکوردهای

یقینی ،مسعود ،خوشرفتار ،محمدمهدی و سیدآبادی،

سیدمسعود (" )3113پیشبینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده

پایگاه داده تأخیر نیز محاسبه شد ،نتایج نشان داد که دقت پیشبینی

از شبکههای عصبی" ،پژوهشنامه حمل و نقل ،دوره  ، 9شماره ،1

باالتر از زمانی است که پیشبینی بر روی کل پایگاه داده صورت

صفحه  433تا .111
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مسعود یقینی ،درجه دکتری در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در سال  3114از دانشگاه جیائوتونگ
پکن اخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان تکنیکهای بهینهسازی و دادهکاوی در حوزه
حمل و نقل ریلی است.

حامد زارعی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  3130از دانشگاه صنعتی سجاد
و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در سال  3139را از دانشگاه علم و
صنعت ایران اخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مسائل دادهکاوی و تکنیکهای آن در
حوزه حمل و نقل ریلی است.
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