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چکیده
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،دهه  1122تا  1111میالدی را به عنوان دهه کاهش تلفات جادهای معرفی کرد .این سازمان در طی
قطعنامه های مختلفی از تمام کشورها خواسته است نسبت به کاهش تصادفات جادهای توجه خاصی نمایند .عامل سرعت نقش کلیدی
در کاهش ریسک تصادفات جادهای دارد .یکی از عوامل بازدارنگی سرعت غیرمجاز خودروها ،دوربینهای ثبت تخلف پلیس راهور ناجا
است .در سالهای اخیر استفاده از این دوربینها به منظور کاهش تخلفات و تصافادت جادههای برونشهری و بزرگراهها گسترش
زیادی داشته است .هدف از این پژوهش تحلیل سودمندی دوربینهای ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی بزرگراه تهران کرج است .این
امر با بهرهگیری از تکنیکهای دادهکاوی از قبیل مدلسازی با سریزمانی و رگرسیون صورت میپذیرد .در ابتدا با استفاده از تحلیل
توصیفی ،سیر تخلفات بزرگراه تهران کرج را به همراه حجم تردد و تعداد دوربینهای فعال در آن مورد بررسی قرار میدهیم .در
مرحله تحلیل استنباطی ،با مدلسازی سری زمانی و مدل غیرخطی توانی رگرسیون ،تخلفات بزرگراه تهران کرج را مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهیم .در بررسی نتایج ارزیابی ،مدلهای برازش شده با سریزمانی از خطای پیشبینی کمتری نسبت به مدلهای
رگرسیونی برخوردار بودند .در پیشبینی صورت گرفته برای برخی ماههای سال  ،39میزان تخلفات بزرگراه تهران کرج به میزان %91
نسبت به تخلفات ماههای نظیر خود در سال  31کاهش داشته است ،این امر به همراه تحلیلهای دیگر نشان دهنده سودمندی دوربینها
در بازه مورد بررسی است .از نتایج تحلیل و کاوش دادههای دوربینهای ثبت تخلف میتوان برای بهبود مدیریت و برنامهریزی شهری
با هدف کاهش تخلفات و تصادفات استفاده نمود.

واژه های کلیدی :دادهکاوی ،سریزمانی ،رگرسیون ،دوربین ثبت تخلف
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بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله

 .1مقدمه
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی جوامع برکسی پوشیده نیست .با توسعه روزافزون
صنعت خودرو و نیاز به حمل و نقل گسترده که شریان هر کشور
محسوب میشود ،باید سیستم حمل و نقل کارآمدی طراحی
گردد که جوابگوی نیاز جامعه بوده و از حداکثر ظرفیت آن
استفاده شود .این امر جز با توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند
( )7ITSمیسر نمیشود .استفاده از دوربینهای کنترل سرعت که
بخشی از تجهیزات  ITSهستند به سالهای نه چندان دور
برمیگردد .اولین بار اواخر سال 7930دوربینهای ثابت کنترل
سرعت در شبکه جادهای ایران در آزادراههای تهران قم و کرج
قزوین استفاده گردید [.]Armannia, 2008
برطبق اظهارات مقامات راه و شهرسازی و کنترل ترافیک کشور،
نصب و راهاندازی دوربینهای کنترل سرعت در اواخر سال ،39
دو برابر سال  32هزینه دربرداشته است و تعداد دوربینها از 055
عدد به  7335تا پایان سال  7055خواهد رسید .همچنین از خرداد
ماه سال  30تا پایان آبان ماه همان سال بیش از  1میلیون تخلف
سرعت غیر مجاز در بزرگراههای تهران ثبت شده است ،که به
طور متوسط در هربزرگراه  705هزار تخلف سرعت ثبت شده و
هر دوربین  73هزار دستگاه خودروی متخلف را ثبت کرده است.

نصب سامانه ترددشمار از نیمه دوم سال  37تاکنون و همچنین
نصب دوربینهای ثبت تخلف از سال  33و افزایش  95درصدی
آنها درسالهای بعد ،برآن شدیم تا سودمندی دوربینهای ثبت
تخلف سرعت غیرمجاز نصب شده در این بزرگراه را بررسی
نماییم .بدین منظور در این مقاله از دادههای سامانههای ترددشمار
برای بررسی حجم وسایل نقلیه عبوری و دوربینهای ثبت تخلف
برای میزان تخلفات سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه در این بزرگراه،
استفاده گردیده است.
در ابتدا با استفاده از تحلیل توصیفی ،سیر تخلفات بزرگراه تهران-
کرج را همراه با تعداد دوربینهای فعال در آن مورد بررسی قرار
میدهیم .در مرحله تحلیل استنباطی ،با مدلسازی سریزمانی و
مدل غیرخطی توانی رگرسیون ،تخلفات بزرگراه تهران کرج را
مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .تشریح و مدلسازی تخلفات
با سریزمانی و رگرسیون ،تحلیل عوامل موثر بر آن مانند (حجم
ترددها و میانگین تعداد دوربینها در ماه) و بررسی تأثیرگذاری
عوامل بر یکدیگر از نوآوریهای این پژوهش است.
در ادامه این مقاله ،در بخش  2به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته
و در بخش  9مواد و روشهای پژوهش را شرح میدهیم .در
بخش  0به بررسی و تحلیل یافتهها میپردازیم و نتیجهگیری را
در بخش  0ارائه میکنیم.

این آمار و ارقام نشاندهنده استفاده چشمگیر از دوربینهای

 .2پیشینه تحقیق

کنترل سرعت به منظور کاهش تصافادت و تلفات جادههای

پژوهشها و مطالعاتی تاکنون در مورد ارزیابی عملکرد

برونشهری و بزرگراههای شهری است که مسلماً نصب و

دوربینهای ثبت تخلف و نقش بازدارندگی آنها در کاهش

نگهداری این تجهیزات هزینههای زیادی را دربرخواهد داشت.

تخلفات در ایران و کشورهای دیگر صورت گرفته است .در این

با استفاده از دادهکاوی بر روی دادههای دوربینهای کنترل

پژوهشها با استفاده از سریزمانی یا رگرسیون به مدلسازی

سرعت ،میتوان دانشی تولید نمود که در جهت بهبود مدیریت

دادههای پیشین و پیشبینی میزان تخلفات یا تصادفات در ماههای

و برنامهریزی شهری مفید بوده و تا حد زیادی در کاهش ترافیک

آینده پرداختند .اما در این مقاله عالوه بر تشریح و مدلسازی

شهری و تصادفات نقش داشته باشد [ Medghalchi and

متغیر تخلفات و عوامل موثر بر آن مانند (حجم ترددها و میانگین

Rahimi, Ahadi and Abbasi, []Abbasi, 2014

تعداد دوربینها در ماه) با سریزمانی ،به بررسی تأثیرگذاری آنها

 .]2014جمعآوری این دادهها و تحلیل آنها ،زمینه را برای

بر یکدیگر نیز پرداخته شده است .با توجه به این که سریزمانی

استفاده از ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل فراهم کرده و میتوان

به صورت خطی مدلسازی میگردد ،در این پژوهش متغیرهای

با تکنیک های کشف دانش و دادهکاوی ،سیاستهای کنترل

مرتبط به صورت رگرسیون غیرخطی هم مدلسازی میشوند تا

حوادث ترافیکی را تغییر داده و با تقویت برنامههای پیشگیرانه،

بهترین مدل جهت پیشبینی انتخاب شود .در ادامه به ترتیب به

نرخ مرگ و میر را در جامعه کاهش داد.

نمونه مطالعات انجام شده ملی و بینالمللی اشاره میگردد.

بزرگراه تهران-کرج به عنوان پرترددترین و پرتخلفترین بزرگراه

بررسی کلی عوامل تاثیرگذار بر تصادفات ،بخشی از

در میان مبادی ورودی و خروجی شهر تهران است .با توجه به

پژوهشهای داخلی را شامل میشود .با روشهای آماری همانند
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استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای تحلیل سودمندی ......
رگرسیون میتوان نسبت به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل و

مشخص شد که در سال اول پس از نصب این سامانهها ،کاهش

وابسته بر یکدیگر در دادهها یا پیشبینی متغیرها اقدام کرد .به

 90درصدی نرخ تصادفات را درپی داشته است [ Poorhasan,

طور مثال میتوان به پژوهش رحیم اف و صادقی [ ]2009اشاره

.]Ghasemi and Samataei, 2014

نمود که به تعیین عوامل موثر در شدت تصادفات آزادراهی و

تحقیقات مشابهی در این زمینه در کشورهای دیگر صورت گرفته

طراحی مدل آنها (مطالعه موردی :آزادراه تهران–کرج) در سال

است که به برخی از آنها اشاره میشود .بخشی از تحقیقات به

 7933پرداختند .در این پژوهش با استفاده از معیارهای آماری و

بررسی موثر بودن دوربینهای مختلف در تقاطعهای شهری

رگرسیون ترتیبی بر روی دادههای تصادفات سالهای -7930

میپردازند .ارزیابی عملکرد دوربینهای نظارتی چراغهای قرمز

 7931توسط نرم افزار  ،spssعوامل تأثیرگذار در شدت تصادفات

در تقاطعهای شهری در آمریکا با استفاده از اطالعات جمع آوری

بررسی گردید .همچنین در پژوهشی دیگر سریزمانی صدمات

شده مربوط به سال های  2555تا  2559با استفاده از

ترافیک جادهای منجر به مرگ ،در طی سالهای  2550تا 2577

الگوریتمهای درخت تصمیم و خوشه بندی در مرجع [ Jafari

در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .مدل شناسایی شده

 ]and Samadian, 2012صورت پذیرفته است .در پژوهشی

 Arima(0,1,1)(0,1,1)12است که مدل فصلی ضربی است.

دیگر که در شهر وینیپگ واقع در کانادا صورت گرفت به بررسی

فراوانی حوادث در طول زمان با استفاده از رگرسیون پواسون

سودمندی برنامه حفاظتی عکس برداری از سرعت در تقاطعها

برآورد شده و عواملی مانند جمعیت ،میزان وسایل نقلیه تولید

که منجر به تصادف میگردد پرداخته شده است .در این مطالعه

شده به عنوان فاکتورهای مهم در میزان صدمات ترافیک جادهای

با بهره گیری از رگرسیون لجستیک و سریزمانی ماهانه ،تحلیلی

مورد بررسی قرار گرفته است [ Bahadori Monfared,

بر روی تصادفاتی که در هنگام چراغ قرمز با گردش به راست و

.]2013

برخورد با عقب وسیله نقلیه در تقاطعها روی میدهد ،و همچنین

دسته دیگری از پژوهشهای داخلی به بررسی سودمندی

تصادفاتی که با سرعت باال منجر به تلفات و یا خسارات مالی در

دوربینهای ثبت تخلف سرعت میپردازند .بررسی نقش

سر تقاطعها میشدند ،انجام شده است .در این تحلیل نشان داده

بازدارندگی دوربینهای ثبت تخلف سرعت نصب شده در آزاد

شد که پارامترهای مدل شناسایی شده در تصادفاتی که در زمان

راه زنجان-تبریز در مراجع [ Medghalchi and Abbasi,

چراغ قرمز روی میدهند معنادار و در مدل تصادفات مرتبط با

 ]2014و [ ]Rahimi, Ahadi and Abbasi, 2014انجام

سرعت معنادار نیستند و نتیجهگیری شد که با توجه به کاهش

شده است .در این پژوهشها با استفاده از تحلیلهای آماری و

چشمگیر تصادفات به میزان  %01در گردش به راست بعد از

روند تأثیر آن بر کاهش تصادفات در آینده با مدلسازی زمانی

اجرای طرح عکس برداری از تخلفات ،این رویکرد موفق ارزیابی

 ،2ARIMAکاهش ( 25±9درصد) در سرعت متوسط وسایل

میگردد [.]Vanlaar, Robertson and Marcoux, 2014

نقلیه و کاهش ( )%95±0در تخلف سرعت مجاز نتیجهگیری شده

دستهای از تحقیقات به بررسی تاثیرات قوانین ملی راهنمایی و

است .تجزیه و تحلیل آمار سامانه ترددشماری در محورهای

رانندگی میپردازند .در پژوهشی اثر اجرای برنامه ملی چند بعدی

استان مرکزی نشاندهنده کاهش سرعت متوسط و هفت درصدی

ایمنی جاده ( )IMESEVIدر کشور مکزیک در سه شهر مختلف

تخلفات سرعت غیرمجاز نسبت به سال قبل بوده است .همچنین

انجام شد .در این پژوهش با بررسی روند و مدلسازی نرخ مرگ

توقف رشد تصادفات و تلفات جادهای نسبت به سالهای قبل

و میر ،صدمات مالی و تصادفات با سریزمانی  ،ARIMAدر

نشاندهنده سودمندی دوربینهای ثبت تخلف استAbedi [ .

قبل و بعد و حین اجرای این برنامه ملی در هر سه شهر به بررسی

.]and Mohseni, 2014

کارایی برنامه ملی پرداخته است [ .]Chandran et al. 2014اوه،

در پژوهشی دیگر اثرات نصب سامانههای کنترل سرعت بر

ایون و کیم [ ]2016در پژوهشی تاثیر تغییرات قوانین اخذ

کاهش تصادفات بزرگراههای شهر تهران (شامل محور یادگار

گواهینامه را بر تصادفات جادهای در کشور کره بررسی نمودند.

امام ،شمالی-جنوبی و محور شهید همت ،شرقی-غربی) ،و یکی

در این پژوهش از سری زمانی منقطع استفاده شده و نشان داده

از مبادی خروجی شهر تهران (محور امام رضا) بررسی گردید و
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بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
شده است که تسهیل قوانین مرتبط با دریافت گواهینامه منجر به
افزایش مرگ و میر ناشی از تصادفات شده است.
گویین در پژوهش خود در سال  2551با استفاده از سریزمانی
تک متغیره به پیشبینی زمان مورد نیاز برای سفرهای درونشهری
پرداخت .او جهت تست مدل شناسایی شده از دادههای
سیستمهای تشخیص ویدئویی در شهر آتالنتا واقع در منطقه
جورجیا جمهوری کرواسی استفاده کرد و با درنظر گرفتن
بازههای شش ساعته در شبانه روز به صورت هفتگی ،الگوی
فصلی جهت شناسایی ساعات اوج ترافیک مشخص کرد
[ .]Guin, 2006کاظمی و همکاران ( )2016با استفاده از سری
زمانی به پیشبینی تعداد موارد فوتی در تصادفات پرداختند .در
ادامه با تعیین هزینه هر فوت میزان هدررفت تولید ناخالص ملی
را پیشبینی نمودند.
بررسی تخلفات ثبت شده توسط دوربینهای کنترل سرعت و
تاثیرات این دوربینها در کاهش تخلفات و تصادفات موضوع
بخش دیگری از پژوهشها است .در پژوهشی با نصب
دوربینهای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز به صورت مخفی در
منطقهی آزمایشی در نیوزلند در مقایسه با منطقهی مشابه دیگر
که دوربینها به صورت آشکارا در معرض دید رانندگان قرار
داشت به بررسی تأثیر دوربینها در کاهش تصادفات و تلفات
پرداختند [ Novoa, Perez, and Santamarina-Rubio,
 .]2009همچنین ارزیابی اثربخشی دوربینهای سرعتسنج در
کاهش تعداد تصادفات و افراد مجروح در جادههای بارسلونا با
استفاده از روش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی صورت
پذیرفت که در پایان کاهش  21درصد تصادفات مالحظه گردید
[ .]Keall, Povey, and Frith, 2001قدوس [ ]2016با
استفاده از کالس جدیدی از مدلهای سری زمانی
( )GLARMAبه بررسی تاثیر بزرگراه هوشمند بر تصادقات
در کشور انگلستان میپردازد .وی کاهشی تا میزان  90درصد را
در تصادفات مشاهده میکند .پژوهشهایی با اهداف مشابه با
استفاده از سریهای زمانی در کشورهای دیگر نظیر کامبوج
[ ،]Commandeur et al. 2017جمهوری بوتسوانا
[ ،]Sebego et al. 2014قبرس ،یونان ،مجارستان ،نروژ ،و
سوییس [ Antoniou, Papadimitriou, and Yannis,
 ،]2014و چین [ ]Zhao et al. 2016صورت گرفته است.

 .3مواد و روشها
در این بخش ابتدا به معرفی روشهای مورد استفاده در این
پژوهش و تعاریف مورد نیاز میپردازیم .سپس فرآیند تحلیل
دادهها را شرح میدهیم.
به منظور تحلیل دادهها از استاندارد Shearer, [ CRISP
 ]2000که متداولترین استاندارد دادهکاوی است ،استفاده شده
است .مطابق این استاندارد برای تحلیل داده بایستی گامهای فهم
تجاری ،درک داده ،آمادهسازی داده ،مدلسازی ،ارزیابی و استقرار
اعمال شوند .نحوه اجرای این استاندارد در بخش  9-9شرح داده
شده است .به طور خاص در مراحل مدلسازی و ارزیابی ،از
تحلیلهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در تحلیل
توصیفی سیر تخلفات ،تعداد دوربینهای فعال و حجم تردد در
کنار یکدیگر بررسی شده و نتیجهگیری شده است .در تحلیل
استنباطی ،به دلیل تغییر دادهها در طول زمان ،از تحلیل سری
زمانی و رگرسیون که تحلیلهای مناسب و متدوال این نوع دادهها
است ،استفاده شده است .در تحلیل سری زمانی از الگوی باکس-
جنکینز استفاده شده است و در تحلیل رگرسیون بعد از بررسی
پیششرطهای الزم ،مدلهای خطی و غیر خطی متعدد مورد
بررسی قرار گرفته است در بخشهای  7-9و  2-9مبانی نظری
این دو روش شرح داده شدهاند.
1-3

مبانی سری زمانی

سریزمانی مجموعهای از مشاهدات پیدرپی در طول زمان است.
این مشاهدات میتواند بهطور مداوم و پیوسته در طول زمان
ایجاد شده باشد یا به صورت یک مجموعه گسسته از زمان باشد
[ .]Chatfield, 2000در تعریفی دیگر سریهای زمانی
زیرشاخهای از آمار و احتماالت و مجموعهای از مشاهدات
هستند که برحسب زمان مرتب شدهاند .زمان در سریزمانی با
توجه به نوع متغیر مورد بررسی میتواند روز ،هفته ،ماه و یا سال
باشد [ Hassanzadeh, Najafi and Moradnazar,
 .]2015اهداف تجزیه و تحلیل سریزمانی شامل توصیف و
مدلسازی مشاهدات گذشته ،و همچنین پیشبینی مقادیر آینده
برمبنای مشاهدات پیشین است .توصیف در تحلیل سریزمانی
به توصیف روند ،الگوی فصلی و دورهای دنبالهای از مشاهدات
که در طول زمان قرار گرفتهاند میپردازد.
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 9ACFنمایش میدهند [ Javidi,

خودهمبستگی را با

تعاریف اولیه

معموالً برای تحلیل توصیفی یک سریزمانی تغییرات چهار مولفه
اصلی شامل روند ،تغییرات فصلی ،دورهای ،و نامنظم مورد

 .]Sharifi, 2011همبستگی بین  Xtو  Xt+kبعد از حذف اثر
متغیرهای  Xt+1,Xt+2,…,Xt+k-1را ضریب همبستگی جزئی
0

بررسی قرار میگیرند .روند یا تمایل بلند مدت نشان دهنده

می نامند .این تابع را که به اختصار با  PACFنشان میدهند در

کاهش یا افزایش بلند مدت یک سریزمانی است .تغییرات فصلی

تشخیص الگوهای احتمالی مولد دادهها استفاده میشود

تغییراتی هستند که در دورههای تناوبی کوتاه پیش میآیند .این

[.]Khorrami, Bozorgnia, 2007

تغییرات مربوط به عواملی هستند که به طریقی منظم و چرخهای
روی یک دوره کمتر از یک سال عمل میکنند .حرکات نوسانی
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مدلسازی سری زمانی

در یک سریزمانی با دوره نوسان بیشتر از یک سال را تغییرات

یکی از معروفترین مدلهای مورد استفاده در پیشبینی

دورهای می نامند .یک دوره کامل معموالً  1تا  3سال طول

سریهای زمانی مدل  ARIMAاست .به صورت سادهای این

میکشد .در هر سری زمانی تغییرات نامنظم یا تصادفی میتواند

مدل فرض میکند که سریزمانی به صورت خطی بوده و توزیع

توسط عوامل پیشبینی نشده رخ دهد.

مشخصی دارد .مدلهای احتمالی در دو شاخه مدلهای فصلی و

یک سریزمانی را هنگامی ایستا یا مانا مینامند که میانگین و
واریانس آن به زمان بستگی نداشته باشد و در طول زمان ثابت
باشند[ .]Khorrami, Bozorgnia, 2007چنانچه یک
سریزمانی در میانگین ناایستا باشد ،مهمترین ابزار برای ایستا
نمودن آن تفاضلی کردن سری است .در روش تفاضل گیری هر
مشاهده را از مشاهده قبلی کم میکنند [ .]Reinert, 2010اگر
به مرور زمان تغییر پذیری 7یک سری افزایش یابد بدین معنی

غیرفصلی دستهبندی میشوند و زیرشاخههای آنها مدل
خودرگرسیو مرتبه  ،0AR(p) pمیانگین متحرک مرتبه )MA(q
،1q

خودرگرسیو

میانگین

متحرک

)،1ARMA)p,q

خودرگرسیو میانگین متحرک تفاضل یافته ) ARIMA(p,I,qو
خودرگرسیو

میانگین

متحرک

تفاضل

یافته

فصلی

) 3SARIMA(p,I,qدر ادامه به اختصار معرفی شدهاند
[.]Kalantari, Khavarzadeh, Giasi, 2013

است که سریزمانی نسبت به واریانسش ناایستا است .ممکن

مدلهای سری زمانی غیرفصلی ایستا شامل مدلهای

است یک سری هم در میانگین و هم در واریانس ناایستا باشد،

خودرگرسیو ،مدل میانگین متحرک و مدل مرکب

در این صورت ابتدا باید واریانس آن را ایستا نمود .جهت

اتورگرسیومیانگین متحرک میباشند [.]Chatfield, 2000

پایداری واریانس میبایست از تبدیالت الزم از قبیل باکس-

مدل مرکب اتورگرسیومیانگین متحرک که ناایستا باشد با

کاکس و لگاریتمی استفاده کرد .فرمول باکس-کاکس از نوع

تفاضلگیری تبدیل به مدل ایستا می شود که به این مدل ،مدل

تبدیل توانی که در سال  7310توسط باکس و کاکس معرفی شده

مرکب اتورگرسیو میانگین متحرک تفاضلی شده میگویند.

است در رابطه ( )7نشان داده شده است.
() 7

X tα − 1
α

= ) T(X t

 مدل خودرگرسیو مرتبه  pیا ) :AR(pاین مدل
از مدلهای متداول تصادفی است و همانگونه که از نام آن
مشخص میباشد بر روی جمالت خود رگرسیون را اعمال می

 αپارامتر تبدیل و  X tمقدار مشاهده شده در زمان  tو ) T(X t

کند .ساختار اصلی آن مطابق با رابطه ( )2میباشد [ Javidi,

مقدار جدید مشاهده بعد از پایداری در واریانس است

:]Sharifi, 2011

[ .]Khorrami, Bozorgnia, 2007در صورتی که پارامتر
تبدیل یک باشد نیازی به استفاده از فرمول باال نیست زیرا نمودار
در واریانس پایدار است.]Brockwell, Davis, 2009[ .
خودهمبستگی در تأخیر  kعبارت است از همبستگی بین
مشاهداتی که

 kواحد زمانی با هم فاصله دارند .تابع
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⋯ Zt = φ1 Zt−1 + φ2 Zt−2 +
() 2
+ φp Zt−p + at
 φiهمان پارامترهای مدل  ،ARو  atنویز سفید است Zt .را

مدل خودرگرسیو با مرتبه  pمینامند .در واقع رابطه  2وضعیت
فعلی  Ztرا بر حسب  pمقدار گذشته به شکل رگرسیون خطی
به نمایش گذاشته است.

بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
 مدل میانگین متحرک مرتبه  qیا ) :MA(qفرم عمومی
این مدل مطابق رابطه ( )9است [:]Javidi, Sharfi, 2011
() 9

Zt = θ1 at−1 + θ2 at−2 + ⋯ + θp at−p + at

مشاهدات تکرار میشوند  s=3باشد.این مدل به شکل عمومی
رابطه ( )1تعریف میشود [.]Reinert, 2010
() 1

t

(As )a

= γq (A)δQ

αp (A)βP (As )wt

 θiهمان پارامترهای مدل  MAهستند و 𝑗 aها نویز سفید با

مدل فوق را یک مدل فصلی ضرب پذیر از درجه

میانگین صفر و واریانس  σمیباشند Zt .را مدل میانگین

 (p,d,q)*(P,D,Q)sمی نامند αp .و  βPبه ترتیب با مرتبه p

2

متحرک با مرتبه  qمینامند.
 مدل خودرگرسیو و میانگین متحرک با مرتبه  pو
 qیا ) :ARMA(p,qمیتوان این مدل را فرآیندهای مرکب

و  γq ،Pو  δQاز مرتبه  qو  Qتعریف شده اند wt .سری
مشاهدات است که با  dو  Dمرتبه تفاضلی کردن سری اصلی
بدست آمده است at .فرآیند تصادفی محض با میانگین صفر و
واریانس ثابت است.

نیز نامید که از ترکیب دو مدل قبلی بدست میآید.فرم عمومی
مدل مطابق راثطه ( )0است [ Khorrami, Bozorgnia,
:]2007

Zt = φ1 zt−1 + φ2 Zt−2 + ⋯ + φp Zt−p + at
() 0
−θ1 at−1 − θ2 at−2 − θp at−p
پارامترهای این مدل مانند مدلهای  ARو  MAتعریف

میشوند.
 مدل خودرگرسیو میانگین متحرک تفاضلی با مرتبه

 p,qیا ) :ARIMA(p,I,qاین مدل توانایی دستهبندی گستردهای
از سریهای زمانی که ناایستا هستند را دارد .با توجه به این که
در عمل بیشتر سریهای زمانی ناایستا هستند در این مدل قرار
میگیرند که با تفاضلی کردن از مرتبه  Iبه سری ایستا تبدیل
میشوند .فرم عمومی مدل مطابق رابطه ( )0است [ Reinert,

:]2010

Wt = φ1 wt−1 + φ2 wt−2 + ⋯ + φp wt−p
() 0
+at − θ1 at−1 − θ2 at−2 − θp at−p
سری  Wtبا  dمرتبه تفاضلی کردن سری اصلی بدست آمده
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ارزیابی مدل

یکی از بهترین روشهای اندازهگیری خطا ،شاخص اطالعاتی
آکائیک ) 3(AICاست که با رابطه ( )1اندازه گیری میشود:
)AIC = 2K − 2 ln(L

() 1

پارامتر  Kبیانگر تعداد بازههای زمانی مورد نظر برای پیشبینی
و  Lمقدار حداکثر درستنمایی است .مدل بهتر مدلی است که
کمترین مقدار  AICرا داشته باشد [ Khorrami,
 .]Bozorgnia, 2007شاخص شوارتز یا بیزین ) 75(SBCبا
رابطه ( )3اندازه گیری میشود [ Hassanzadeh, Najafi,
.]Moradnazar, 2015

)SBC = Kln(n) − 2 ln(L

() 3

در این روش پارامتر  Kبیانگر تعداد بازههای زمانی پیشبینی شده
و  nتعداد بازههای زمانی مشاهده شده و  Lمقدار حداکثر
درستنمایی است.

است .پارامترهای این مدل مانند مدلهای  ARو  MAتعریف
میشوند.
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مبانی رگرسیون

در عمل بیشتر سریهای زمانی شامل یک مولفه فصلی دورهای

برای اندازهگیری رابطه بین دو یا چند متغیر ،شاخصهای

هستند که هر  sمشاهده تکرار میشوند s .نشاندهنده طول دوره

متعددی وجود دارد که همه شاخصها ضریب همبستگی بین دو

فصلی است .حال ممکن است این مولفه اصلی در مدل

متغیر را اندازهگیری میکنند در صورتی که رابطه بین متغیرها

اتورگرسیو یا میانگین متحرک و یا هردو نهفته باشد .در فرآیند

معنیدار باشد میتوان رابطه ریاضی را نوشت که با استفاده از

خودرگرسیون میانگین متحرک تفاضلی فصلی با مرتبه  p,qیا

این رابطه میتوان مقادیر متغیر وابسته را از روی متغیر(های)

 s ،SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) sمولفه دورهای بودن

مستقل پیشبینی نمود .رابطه ریاضی در رگرسیون میتواند خطی

هرکدام از پارامترهای مدل است .مثالً برای دادههای ماهانه ممکن

یا غیرخطی باشد.

است  s=12یا برای دادههای فصلی که در پایان هر سه ماه

رگرسیون خطی ممکن است ساده یا چندگانه باشد .رگرسیون
خطی ساده شامل یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل است ولی
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رگرسیون خطی چندگانه به ارزیابی رابطه یک متغیر وابسته و

این استاندارد ،با بررسی اولیه به فهم مسئله و درک بهتری از

چند متغیر مستقل میپردازد .در رگرسیون غیرخطی ،ارتباط بین

دادهها دست یافتیم و محدودیتهای موجود در دادهها شناسایی

متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به صورت خطی نیست .ممکن

و بازههای زمانی مختلف جهت شناسایی بهتر الگوها مورد

است مدل از تابع لگاریتمی ،نمایی ،توانی ،سهمی و غیره پیروی

بررسی قرار گرفتند .در مرحله پیش پردازش دادهها ،فیلدهای

کند .انواع مدلهای رگرسیونی غیرخطی مورد استفاده در جدول

مورد نیاز پژوهش (شامل نوع تخلف ،کدبزرگراه ،دوربین ثبات،

 7آورده شدهاند .این مدلها در کاربردهای دیگر نیز مورد استفاده

روز و ماه وقوع تخلف ،بازه زمانی تخلف صورت گرفته در شبانه

قرار میگیرند [ .]Hemmatfar et al. 2011در روابط جدول ،7

روز ،نوع کاربری وسیله نقلیه ،میزان جریمه و غیره) از بین

 Yمتغیر وابسته X ،متغیرهای مستقل و βضریب مدل و  αیک

فیلدهای پایگاه داده انتخاب و در بازههای زمانی ماهانه ،هفتگی

ثابت است.

و روزانه مورد بررسی قرار گرفتند .حداقل تعداد مشاهدات در
سریزمانی  05عدد است [ Khorrami, Bozorgnia,

جدول  .7مدل های رگرسیونی غیرخطی متداول
نام مدل

رابطه
)𝑋𝛽(𝑝𝑥𝑒 𝛼 = 𝑌
)Y=exp(α+β/x
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋 + 𝛽2 𝑋 2
𝑋𝑌 = 𝛼 + 𝛽/
𝑌
= 𝛼 + 𝛽1 𝑋 + 𝛽2 𝑋 2
+ 𝛽3 𝑋 3
𝑋 𝛽𝛼 = 𝑌
Y=α+βlnX
𝛽^)𝑋𝛼( = 𝑌

Exponential
regression
S regression
Quadratic
regression
inverse regression
Cubic regression
Compound
regression
Logarithmic
Regression
Power regression

 .]2007لذا انتخاب بازه ماهانه برای بزرگراه با توجه به بازه
زمانی کلی دادهها (نیمه دوم سال  35تا پایان اردیبهشت )39
مناسب نیست .با انتخاب بازه روزانه در سریزمانی روند نامنظم
و تصادفی در سری مشاهده می گردد که استخراج الگو از آن
کاری بس مشکل و تقریبا غیرممکن است .بهترین بازه زمانی بازه
هفتگی است که به خوبی میتوان سیر تغییرات را در شش ماهه
اول و دوم سال مشاهده کرد.
قابل ذکر است در مرحله پیشپردازش دادهها عالوه بر تجمیع
دادههای مورد نیاز ،دادههای پرت از سریزمانی حذف و بازههای
زمانی که فاقد داده هستند (مقادیر گمشده) شناسایی و درونیابی
گردیدند .در این مرحله نیز کدگذاریهای الزم برای دادههای
رشتهای جهت تحلیل نرم افزاری صورت پذیرفت .مرحله آماده
سازی داده ها در دادهکاوی ،فرآیند زمانبر و با اهمیتی است که

3-3

فرآیند تحلیل

در این پژوهش دادههای تخلفات ثبتشده توسط دوربینهای
کنترل سرعت بزرگراه تهران-کرج را در بازه (نیمه دوم سال 35
تا پایان اردیبهشت  )39مد نظر قرار دادهایم .ابتدا به تحلیل
توصیفی نوسان تخلفات سرعت غیرمجاز در بزرگراه تهران-
کرج ،براساس دادههای دوربینهای فعال در ماههای نظیر در
سالهای متوالی میپردازیم .در مرحله بعد با استفاده از مدلسازی
باکس جنکینز ،77میزان تخلفات و ترددها را مدل نموده و اجزاء
سریزمانی آنها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت جهت
پیشبینی میزان تخلفات مورد استفاده قرار میدهیم.
در این پژوهش از استاندارد  ]Shearer, 2000[ CRISPکه
متداولترین استاندارد دادهکاوی است ،استفاده شده است .مطابق

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی729 )93:

حدوداً  15تا  15درصد زمان انجام کل فرآیند دادهکاوی را به
خود اختصاص می دهد [.]Hajilou, 2005
در این مقاله سری زمانی براساس الگوی باکس-جنکینز مدلسازی
می گردد .باکس-جنکینز یک الگوی تکراری است تا بتواند مدل
مناسب را شناسایی و تا انتخاب بهترین مدل ادامه پیدا میکند.
فرآیند انتخاب مدل مناسب در شکل  7نشان داده شده است .به
طور مختصر جهت مدلسازی سری زمانی به ترتیب به حذف
مولفههای مانا ،شناسایی مدل آریمای مناسب ،برآوردکردن
پارامترها ،تحلیل باقیماندهها و ارزیابی پیشبینی مدل با دادههای
تست و در نهایت به پیشبینی تخلفات ماههای خرداد تا شهریور
سال  39می پردازیم.
در ادامه پژوهش ،با برآورد مدل های خطی و غیرخطی
رگرسیون برای متغیرهای مستقل و وابسته ،مدلی که بیشترین

بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده و آماره  Fرا دارد و مدل
رگرسیونی در آن معنادار است ،به عنوان مدل مناسب برآورد

شکل  .7مراحل مدلسازی الگوی باکس-جنکینز []Hassanzadeh, Najafi, Moradnazar, 2015
میشود .قابل ذکر است میزان تخلفات ثبت شده توسط دوربینها
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به عنوان متغیر وابسته و حجم ترددها و میانگین تعداد

در شکلهای  2و  9سیر فراوانی تخلفات و دوربینهای فعال این

دوربینهای فعال در ماه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده

بزرگراه در بازه انتخابی آورده شده است.

تحلیل توصیفی

است .همچنین بادر نظر گرفتن شرایط ثابت در تمامی ماه ها به
بررسی سیر تخلفات بزرگراه تهران کرج با استفاده از متغیرهای
وابسته و مستقل می پردازیم.

 .4یافته ها
بزرگراه تهران کرج در واقع قسمتی از آزادراهی است که از تهران
به سوی شمال غرب تا شهر تبریز ادامه دارد و از شهرهای کرج،
قروین و زنجان میگذرد .این بزرگراه به طول  07کیلومتر از
پرترددترین مبادی ورودی و خروجی شهر تهران است.

شکل  .2نمودار سیر تخلفات سرعت در بزرگراه تهران کرج

 720فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای تحلیل سودمندی ......
همبستگی بزرگتر باشد ارتباط بین متغیرها قویتر است .با این
احتساب در بزرگراه تهران کرج همبستگی بیشتری بین متغیرهای
تخلفات و حجم ترددها وجود دارد .مدل پیرسون در تعیین
همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول  .2بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با وابسته
شکل  .9سیر میانگین تعداد دوربینهای فعال در بزرگراه تهران

بزرگراه

متغیرهای مستقل

کرج
تهران

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،تخلفات در سال

کرج

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

0/292

0/000

حجم تردد
میانگین تعداد
دوربینهای فعال

 35بیشتر از سالهای  37و  32بوده است .در پایان سال  35در

0/222

0/011

ماههای بهمن و اسفند شیب نمودار به طور قابل مالحظهای
کاهش مییابد .در صورتی که در نمودار  9تعداد میانگین

همبستگی بین متغیرهای مستقل هم در این آزمون محاسبه شد

دوربینها ثابت است .این خود میتواند دلیلی مانند افزایش تعرفه

که هیچ رابطه معناداری بین متغیر ترددها و میانگین دوربینهای

جریمهها در دی ماه سال  35داشته باشد ،که باعث کاهش قابل

فعال وجود نداشت  ،و سطح معناداری باالی  5050به اندازه

مالحظه تخلفات شده است .در بهمن ماه و اسفند ماه سال 37

 50019با ضریب همبستگی پیرسون  -5077محاسبه گردید .مقدار

کاهش دوربینها را شاهد هستیم که در نمودار تخلفات هم

این ضریب بین  -7تا  7تغییر میکند که  7به معنای همبستگی

کاهش تخلفات مالحظه میشود .در آبان ماه سال  32افزایش

مثبت کامل 5 ،به معنی نبود همبستگی ،و  -7به معنی همبستگی

تخلفات را داریم که با ثابت بودن میانگین دوربینها در آن تاریخ

منفی کامل است  .حال با توجه به وجود همبستگی معنادار بین

همخوانی ندارد و ممکن است از شرایط دیگری مانند حجم

متغیرهای مستقل با وابسته که در این بخش بررسی گردید،

ترددها ناشی شده باشد .در کل میتوان گفت اگر خطی را بر

میتوان مدلسازی سریزمانی و رگرسیون را انجام داد.

روی سیر تخلفات ترسیم کنیم شیب نزولی خواهد داشت.
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تحلیل استنباطی

سری زمانی

در این بخش نتایج تحلیل سری زمانی را ارائه میدهیم.

قبل از شروع به فرآیند مدلسازی میبایست رابطه معنادار بین
متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گیرد .قبل از محاسبه
همبستگی بین متغیرها ،مقادیر پرت شناسایی و با میانگین
دادههای قبل و بعد خود جایگزین شدند .دادههای پرت مذکور
در در سه ناحیه از متغیر تردد در بزرگراه تهران کرج مشاهده
شدند ،که جایگزینی مناسب صورت پذیرفت .با استفاده از نرم
افزار  SPSSهمبستگی بین متغیرهای مستقل با وابسته پژوهش
میشود .جدول  2نتایج مربوطه را برای بزرگراه تهران کرج نشان
میدهد .متغیرهای مستقل رابطه معناداری با متغیر وابسته که
همان تخلفات سرعت غیرمجاز است ،دارند .هرچه ضریب

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی720 )93:

1-3-4

مدلسازی متغیر تخلفات

همانطور که در مدلسازی به روش باکس جنکینز بیان شد،
مرحله اول در مدلسازی سریهای زمانی رسم نمودار است .از
روی نمودار میتوان تا حدودی وجود الگوهای دوره ای ،فصلی
و روند آن و همچنین نیاز به ایستاسازی در واریانس یا میانگین
را مشخص نمود.
در شکل  0ناایستایی در میانگین و واریانس مشاهده می شود.
بدینمنظور با استفاده از آزمون باکس کاکس ناایستایی آن در
واریانس ،و با استفاده از ترسیم نمودار  acfو pacfو تنزل کند

بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
نمودار  acfنسبت به  pacfناایستایی آن در میانگین تأیید
میشود .در مرحله بعد به ترسیم نمودار  acfو  pacfاز تخلفات
که نسبت به واریانس و میانگین ایستا شده است ،میپردازیم.
همانطور که در شکلهای  0و  1نشان داده شده است ،در Lag
 7وقفه معنیدار وجود دارد .با توجه به این امر امکان الگوی
فصلی در بازه  1هفته وجود دارد.
بعد از تخمین مدل ،پارامترهای آن را از لحاظ معناداری بررسی
میکنیم .مدل آزمایشی  ARIMA(1,1,1)(1,0,0)7برآورد
شد که پارامترهای آن بررسی شده و معنادار میباشند .در مرحله
بعد به تجزیه و تحلیل باقیماندههای آن میپردازیم .در شکل 1

شکل  .0نمودار سیر تخلفات سرعت غیرمجاز در بزرگراه
تهران کرج (هفتگی)

نرمال بودن باقیماندهها ،از دو نمودار ستون چپ تصویر قابل
مشاهده است .در نمودار احتمال نرمال نقاط در امتداد یک خط
مستقیم قرار گرفتند و هیستوگرام باقیماندهها قیفی شکل است که
نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد .برای بررسی فرض ثابت
بودن واریانس باقیماندهها میبایست نمودار باقیماندهها در مقابل
مقادیر برازش شده بررسی شود .اگر ساختار خاصی را نشان
ندهد و شکل قیفی مانند نداشته باشد ،نشان دهنده ثابت بودن
واریانس باقیماندهها است .در شکل  ،1نمودار سمت راست باال
این امر نشان داده میشود .نمودار سمت راست پایینی هم ،نمودار

شکل  .0نمودار  acfمتغیر تخلفات در بزرگراه تهران کرج

باقیمانده ها را در طول زمان نشان میدهد که دارای ساختار
خاصی ناست و در اطراف سطح افقی صفر پراکندگی مستطیلی
بدون روندی را دارد.
با استفاده از آزمون پرت مانتو میتوان خودهمبستگی
باقیماندهها را کنترل نمود .در جدول  9با بررسی همبستگی بین
باقیماندهها سطح معناداری آن نشان داده شده است .در صورتی
که سطح معناداری()P-valueبیشتر از  5/50باشد فرضیه
همبستگی بین باقیماندهها رد میشود.
شکل  .1نمودار  pacfمتغیر تخلفات در بزرگراه تهران کرج
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استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای تحلیل سودمندی ......

شکل  .1نمودارهای تجزیه و تحلیل باقیمانده ها در مدل تخلفات بزرگراه تهران کرج
جدول  .9نتایج آزمون همبستگی بین باقیمانده ها در مدل

3

ARIMA(1,1,0)(0,0,1) 7

071/19

077/101

40

33

24

12

4

ARIMA(0,1,1)(1,0,0) 7

033/333

072/273

lAG

23/5

29/0

75/0

0/0

Chi-Square

2

ARIMA(1,1,1)(0,0,1) 7

037/024

072/009

00

92

25

3

DF

3

ARIMA(1,1,1)(1,1,1) 7

070/210

090/33

5/31

5/310

5/351

5/150

p-value

7

ARIMA(1,1,1)(1,0,0) 7

032/12

071/031

0

ARIMA(2,1,0)(0,0,1) 7

032/30

074/242

تخلفات بزرگراه تهران کرج

در نهایت با برازش جامعتر مدلها ،میتوان مدلهای بیشتری
را مورد بررسی قرار داده و مراحل فوق را بر روی آنها انجام داد.
در صورتی که چندین مدل مناسب شناخته شدند با استفاده از
معیار آکائیک و شوارتز بیزین بهترین مدل از بین آنها مشخص
میشود .جدول  0لیست مدلهایی که برای مدل تخلفات بزرگراه
تهران کرج مناسب شناخته شدهاند را به همراه معیارهای آن نشان

فرمول کامل مدل انتخاب شده به صورت فصلی ضربی در
معادله ( )3نشان داده شده است.
() 3

𝑡(1 − 0.3485B)(1 + 0.2395B7 ) w
𝑡= a𝑡 + 0.6923Ba

میدهد .در نهایت مشاهده میشود که مدل آزمایشی دارای مقدار
کمتری در معیار آکائیک ) (AICو شوارتز بیزین ) (SBCاست
لذا مناسبتر شناخته شده است.

 2-3-4مدلسازی متغیر ترددها
بعد از انجام مراحل مدلسازی سریزمانی متغیر ترددها ،مدل
آزمایشی  ARIMA(0,1,0)(0,0,1) 53پیشنهاد میگردد .و با

جدول  .0بررسی مدلهای متغیر تخلفات سرعت
ردیف

مدل

AIC

SBC

1

)ARIMA(0,1,1

070/03

077/921

2

)ARIMA(1,1,1

072/01

073/012
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بررسی مناسب بودن مدلهای دیگر ،انتخاب مدل فوق به عنوان
مدل نهایی قطعی میگردد .قابل ذکر است در برازش جامعتر
بسیاری از مدلها با دوره های فصلی احتمالی تست میشوند ،اما

بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
واحد

زمانی

است.

با

توجه

به

مدل

در جدول  0فقط مدلهایی که پارامترهای معنادار و شروط الزم

2101091

در تجزیه و تحلیل باقیمانده های مدل را دارند ،ذکر گردیدند.

 ARIMA(1,1,1)(1,0,0) 7که در بخش قبل بدست آوردیم،
مدل مربوطه دارای تغییرات فصلی در بازه  03روز است.
یادآوری میگردد بازه زمانی تمامی مدلها هفتگی است .بنابراین

جدول  .0بررسی مدلهای متغیر ترددها
ردیف

مدل

AIC

SBC

1

)ARIMA(0,1,0)(0,0,1
48
)ARIMA(0,1,0)(1,0,1
48
)ARIMA(0,1,0)(0,0,1
53
)ARIMA(0,1,0)(1,0,1
53
)ARIMA(0,1,0)(0,0,1
54
)ARIMA(0,1,0)(1,0,1
54

2021/337

2024/424

2032/227

2041/1011

2704/137

2703/924

2009/031

2014/334

2799/422

2002/209

2003/203

2011/030

2
3
4
2
3

فرمول کامل مدل انتخاب شده در رابطه ( )75نشان داده شده
است.
𝑡a

()75

53

در کمتر از شش ماه الگوی تخلفات با خودرگرسیو فصلی در هر
سال تکرار میشود .تغییرات نامنظم بعد از حذف روند و
الگوهای فصلی برجای میماند که نشان دهنده عدم وابستگی بین
باقیمانده های مدل است .در شکل  1در تصویر چهارم تغییرات
نامنظم باقیماندهها نشان داده شده است که تصادفی بودن آنها
مشاهده میشود.

 4-3-4تحلیل اجزاء مدل سریزمانی متغیر ترددها

y = a𝑡 + 0.7686B

 3-3-4تحلیل اجزاء مدل سریزمانی متغیر
تخلفات

شکل  .3سریزمانی به همراه خط روند متغیر تردد
معادله خط روند نمودار سریزمانی شکل  3به صورت رابطه
( )72است:
()72

y𝑡 = 569169 + 4243t

شکل  .3سریزمانی به همراه خط روند متغیر تخلفات سرعت

ضریب تشخیص در رابطه ( )72برابر با  5020می باشد .با توجه

در بزرگراه تهران کرج

به مدل  ARIMA(0,1,0)(0,0,1) 53که در بخش قبل بدست
آوردیم ،مدل مربوطه دارای تغییرات دوره ای  917روزه است.

معادله خط روند نمودار سریزمانی شکل  3به صورت فرمول
( )77است:
()77

y𝑡 = 4878 − 26.6537t

که در مدت زمان تقریباً یک سال الگوی ترددها با مدل میانگین
متحرک فصلی تکرار میشود .در شکل  3مشهود است که حجم
ترددها در فروردین ماه هرسال به طور چشمگیری در این بزرگراه

ضریب تشخیص در رابطه ( )77برابر با  5021می باشد .همچنین

افزایش مییابد .از معادالت خط  77و  72در مییابیم ،با افزایش

فرمول ( )77نشان دهنده کاهش تخلفات در زمان به اندازه

روند ترددها همچنان روند تخلفات در این بزرگراه رو به کاهش
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استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای تحلیل سودمندی ......
است .با توجه به این امر و بررسی که بر روی متغیر میانگین

V2 = MC β2 + α = MC3.520

()70

دوربینهای فعال در این بزرگراه انجام دادیم ،سودمندی

با توجه نتایج جدول  1مدل توانی بدون عرض از مبدأ است لذا

دوربینهای ثبت تخلف در کاهش تخلفات در این بزرگراه

( )α=5است .بعد از بدست آوردن معادالت فوق ،رگرسیون

تضمین میشود .تغییرات نامنظم این سری هم مانند تخلفات از

خطی که جهت محاسبه فرمول نهایی از مدلهای فوق گرفتیم

نمودار باقیمانده ها نسبت به زمان بدست میآید.

مطابق رابطه ( )70است:

V = 0.617V1 + 0.80V2

()70

4-4

قابل ذکر است قبل از مدلسازی پیشفرض های رگرسیون شامل

رگرسیون

در این بخش متغیرهای مستقل (حجم ترددها و میانگین دوربین
های فعال) نسبت به متغیر وابسته میزان تخلفات با مدل های
مختلف رگرسیونی سنجیده می شود .همانگونه که در جدول 1
مشاهده میشود ،به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده ،آماره مدل
 ،Fسطح معناداری مدل و نتیجه تایید و یا رد شدن مدل
رگرسیونی برآوردشده و نشان داده میشود .سطح معناداری مدل
کمتر از  0درصد نشان دهنده آن است که آماره  Fمدل رگرسیونی
به دست آمده از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است ودر نتیجه
آماره  Fمدل در ناحیه رد  H0قرار میگیرد و معناداری مدل تأیید
میشود .همچنین در جدول فوق نتایج برآورد مدلهای خطی و
غیرخطی رگرسیونی با در نظرگرفتن عدم یا وجود عرض از مبدأ
مشاهده میشود .همانطور که مالحظه میشود مقدار آماره  Fو
ضریب تعیین تعدیل کننده مدل غیر خطی توانی در حالت بدون
عرض از مبدأ ،درهر دو متغیر مستقل از همه مدلها بیشتر
میباشند .لذا با توجه به بررسیهایی که بر روی همه مدلهای
رگرسیون صورت گرفته است مدل توانی بدون عرض از مبدأ به
عنوان مدل رسمی رگرسیون بزرگراه تهران کرج انتخاب میشود.
مدل غیر خطی توانی متغیر تخلفات  ،Vبا متغیرهای مستقل
حجم ترددها  Tو میانگین تعداد دوربینها  MCرا به صورت
جداگانه بدست آورده ،و سپس رگرسیون خطی از مدلهایی که
بدست آوردیم را آموزش میدهیم .فرمول مدل غیرخطی برای
هرکدام از متغیرهای مستقل مطابق روابط ( )79و ( )70است.
()79

V1 = T β1 + α = T 0.564
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(معنی داربودن متغیرها ،توزیع نرمال خطاها با میانگین صفر،
مستقل بودن خطاها از یکدیگر ،عدم وجود رابطه همخطی بین
متغیرهای مستقل) بررسی گردیده است.
 معنیدار بودن متغیرها :که با بررسی همبستگی بین
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق میشود .با توجه به
اهمیت این پیشفرض در همبستگی ارتباط معنادار بین
متغیرهای مستقل و وابسته کنترل گردید.
 توزیع نرمال خطاها با میانگین صفر :نمودار توزیع
نرمال خطاها در بزرگراههای تهران کرج با بررسی
هیستوگرام نرمال باقیمانده ها صورت پذیرفت .میانگین
بزرگراه  E3.71-71استکه تقریباً برابر با صفر است.
انحراف معیار آن هم برابر با  50331که نزدیک به یک
است.
 استقالل خطاها :عدم همبستگی بین خطاها با آزمون
دوربین واتسون کنترل میشود .این آماره برابر با 70020
هر آماره مقداری بین  700تا  200را دارد .بنابراین بین
خطاها وابستگی وجود ندارد.
عدم همخطی بین متغیرهای مستقل :با بررسی آمارههای ضریب
سنجش تحمل 72و عامل تورم تلورانس ) 79(VIFعدم همخطی
را بین متغیرهای مستقل کنترل میکنیم .آماره تلورانس هر دو
متغیر مستقل برابر  50330و عامل تورم آن برابر با  70550است.
مقدار ضریب تلورانس بین  5تا  7و مقدارعمال تورم تلورانس
هم بین  7تا 75است .بنابراین همخطی بین متغیرهای مستقل
مشاهده نشد.

بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
جدول  .1نتایج برآورد مدلهای خطی و غیرخطی در رگرسیون بزرگراه تهران کرج ( :Aبدون عرض از مبدأ :B ،با عرض از مبدأ)
مدلهای رگرسیونی
Logarithm

Linear

Quadratic

Power

Cubic

عنوان متغیرها

120/30

1/37

231/72

3/92

132/2

3/333

03/99

3/333

14234/02

24/22

0/001

0/2

0/001

0/02

0/001

0/017

0/001

0/017

0/001

0/001

تأیید

رد

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

0/37

0/022

0/332

0/043

0/37

0/100

0/373

0/107

0/993

0/001

207/32

0/343

277/72

7/393

142/9

9/429

142/92

9/410

10773/3

13/37

سطح معناداری

0/001

0/001

0/002

0/003

0/001

0/002

0/001

0/001

0/001

0/001

نتیجه تأیید یا رد

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

شده

0/377

0/009

0/722

0/030

0/770

0/107

0/772

0/093

0/992

0/239

ضریب تعیین تعدیل

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

حجم ترددها

تخلفات سرعت غیرمجاز

میانگین تعداد دوربینهای فعال

تعدیل شده
تخلفات سرعت غیرمجاز

 Fآماره
سطح معناداری نتیجه تأیید یا رد
ضریب تعیین

 Fآماره
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استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای تحلیل سودمندی ......
جدول  .1خطاهای پیشبینی تخلفات در مدل سریزمانی و

 .2نتیجه گیری

رگرسیون

در بخشهای پیشین به تحلیل دادههای تخلفات و تردد در
مدل

)MAD (%

)MAPE (%

سریزمانی

2/33

0/34

رگرسیون غیرخطی

7/00

0/30

بزرگراه تهران-گرج با استفاده از تحلیل سری زمانی و رگرسیون
پرداختیم .مشاهده گردید که نمودارسری زمانی متغیر تخلفات
شیب منفی و نمودار سری زمانی حجم تردد ها شیبی مثبت
داشت .این امر نشان میدهد که در عین افزایش میزان حجم
ترددها در بزرگراه تهران کرج ،کاهش تخلفات مشاهده میشود
که خود دلیلی بر سودمندی دوربینهای ثبت تخلف سرعت

با توجه به پیشبینی که بر روی تخلفات بزرگراه تهران کرج

است.
در تحلیلی که در بخش ( )9-9-0صوت گرفت ،نمودار تخلفات

در مدل سری زمانی از خردادماه سال  39تا پایان شهریور ماه

سرعت در بازه زمانی شهریور ماه سال  35تا اردیبهشت ماه سال

همان سال صورت پذیرفت ،میزان تخلفات در بازه تعیین شده

 39به صورت هفتگی محاسبه گردید .با در نظر داشتن بازه زمانی

نسبت به ماههای نظیرش در سال  92 ،32درصد کاهش داشته

پیوسته از سال  35الی  39به صورت هفتگی ،معادله خط روند با

است .نتایج فوق همگی داللت بر سودمندی دوربینهای ثبت

شیب منفی  2101091مالحظه گردید .به منظور بررسی نمودار

تخلف سرعت در بزرگراه تهران کرج دارند .در شکل  75نمودار

تخلفات در ماه های مشابه ،هفت ماه آخر سال های  35الی 32

پیش بینی تخلفات به همراه حدباال و پایین پیش بینی نشان داده

را که داده های آن ها در دسترس می باشد ،مورد بررسی قرار

شده است.

می دهیم .معادله خط روند به شرح ذیل بدست می آید:
()71

y𝑡 = 5226 − 119.897t

منفی بودن شیب خط نشان دهنده کاهش روند تخلفات در طول
بازه زمانی انتخابی است .هرچه شیب کوچکتر( منفی) باشد نشان
از کاهش بیشتر تخلفات است .نتیجه گیری فوق با در نظر داشتن
شرایط ثابت حجم ترددها وتعداد دوربین های فعال و همچنین
عوامل دیگر در طول بازه زمانی ،بررسی گردید .مقایسه بین شیب
خط روند در هر دو معادله نشان میدهد که با فرض شرایط
یکسان در ماه های مشابه سال های متوالی ،سیر نزول تخلفات
در سال  39بیشتر است که می تواند حاکی از موثر بودن دوربین
های کنترل سرعت باشد.
همچنین در بررسی دیگر به پیشبینی متغیر تخلفات سرعت در
بزرگراه تهران کرج پرداختیم .در جدول  1میزان خطای پیشبینی
هر مدل آمده است .همانطور که در تحلیل استنباطی بیان گردید،
بهترین مدل رگرسیون ،مدل توانی غیرخطی بود .با توجه به این
امر در جدول  ،1سریزمانی دارای خطای پیشبینی کمتری
نسبت به مدل رگرسیونی است .بنابراین مدل سری زمانی مدل
مناسبی جهت تحلیل دادههای تخلفات است.

شکل  .75پیش بینی تخلفات در بزرگراه تهران کرج (زمان بر
حسب شماره هفته)
در این مقاله به بررسی سودمندی ثبت تخلفات سرعت غیرمجاز
در بزرگراه تهران کرج پرداختیم .با توجه به تحلیلهای تفصیلی
انجامشده و نتایج اخذ شده سودمندی دوربینها محرز میگردد.
پیشنهاد میگردد در کارهای آتی از شبکه های عصبی مصنوعی
به همراه سریهای زمانی و رگرسیون ،برای پیشبینی میزان
تخلفات بزرگراههای شهری به همراه میزان حجم تردد آنها و
عوامل کیفی دیگر که میتوانند به نحوی به صورت کیفی برآورد
شوند استفاده گردد .همچنین سودمندی دوربینها در دیگر
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بیبی هانیه دقیق نژاد ،هدی مشایخی ،زهرا نوراله
بزرگراهها به صورت جداگانه و همچنین به صورت مرتبط تحلیل

-حتتاجیلو ،م" )7930( .نقش جریمتته در کتتاهش تخلفتتات

گردد.

رانندگی درون شتتهری" ،نخستتتین کنفرانس بین المللی حوادث
رانندگی .تهران :دانشگاه تهران.

 .3پینوشتها
1. Intelligent Transportation Systems
2. Autoregressive
Integrated
Moving
Average
3. Autocorrelation function
4. Partial Autocorrelation function
5. Auto Regressive
6. Moving Average
7. Auto Regressive-Moving Average
8. Seasonal ARIMA
9. Akaike information criterion
10. Schwartz-Bayesian criteria
11. Box-jenkinz
12. Tolerance
13. Variance Inflation Factor

 .7مراجع
آرمان نیا ،ع" )7931( .نقش دوربین های مداربستتتته کنترلسرعت در کاهش تصادفات راههای برون شهری ،نمونه موردی
محور اندیمشتک-اهواز-بندر امام" ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده مهندسی گروه عمران ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
پورحستتن ،ف ،.قاستتمی ،ب ،.و ستتمتائی ،ح.ر)7939( ."اثرات نصتتب ستتامانههای کنترل ستترعت بر کاهش تصتتادفات
بزرگراههای شتتهر تهران" ،ستتومین کنفرانس ملی تصتتادفات
جادهای و ستتوانح ریلی و هوایی ،دانشتتگاه آزاد استتالمی واحد
زنجان ،زنجان ص .7-75
جاویدی ،ر ،.و شتتریفی ،م.ب" )7935( .استتتفاده از مدلهایاتفاقی در شتبیه ستازی جریان رودخانه و پیشبینی دبی متوسط
ستاالنه رودخانه توستط تحلیل سریهای زمانی" ،کنفرانس بین
المللی منابع آب ،شاهرود ،ص.0-1 .
جعفری ،الف ،.وصمدیان ،م" )7937( .کاربرد داده کاوی دربررستتی رفتار رانندگان متخلف در کالن شتتهرها" ،مطالعات
راهور-فصتتلنامه علمی-ترویجی ،ستتال نهم ،شتتماره  ،71ص.
.792-753

حسن زاده ،ج ،.نجفی ،ف ،.و مرادنظر ،م" )7930( .چگونهیک مدل مناستب برای دادههای سریزمانی ایجاد کنیم؟" مجله
تخصصی اپیدمیولوژی ایران ،سال اول ،شماره  ،77ص .7
خرمی ،م ،.و بزرگ نیتا ،الف" )7931( .تجزیه و تحلیلستتریهای زمانی با نرم افزار ،" MINITAB 14ستتال اول،
شتماره اول ،انتشتارات سخن گستر ،مشهد ،ص00 ،705 ،00 .
.700 ، 702،
رحیم اف  ،ک ،.و صتتادقی کلینی ،م" )7933( .تعیین عواملموثر در شتدت تصادفات آزادراهی و طراحی مدل آنها (مطالعه
موردی :آزادراه تهران – کرج)" ،پژوهشتنامه حمل و نقل ،ستال
هشتم ،شماره  ،2ص.253-733 .
رحیمی ،م ،.احدی ،م .ر .و عباستتی ،و" )7939( .مطالعهتحلیلی میزان نقش بازدارندگی دوربینهای ثبت تخلف سرعت
درجتاده ها در وقوع تصتتتادفات (مطالعات موردی :آزاد راه
زنجان -تبریز)" ،نخستتتین همایش ستتیستتتم های حمل و نقل
هوشتتمند جاده ای ،ستتازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،
تهران ،ص .7
عابدی  ،ح .و محسنی ،م" )7939( .بررسی تاثیر دوربینهایثبت تخلفات رانندگی در مدیریت سرعت شبکه راه های استان
مرکزی" ،ستتومین کنفرانس ملی تصتتادفات جاده ای وستتوانح
ریلی و هوایی ،دانشتگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ص.
.7
کتاظمی ،م ،.صتتتفارزاده  ،م ،.موقری ،ه.و فالح زواره  ،م.(" )7930روش پیش بینی هزینتته های متوفیات تصتتتادفات
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بی بی هانیه دقیق نژاد ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر را در سال  7931از دانشگاه پیام نور نیشابور
و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر را در سال  7930از دانشگاه صنعتی شاهرود اخذ نمود.

هدی مشایخی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر را در سال  7930از دانشگاه صنعتی شریف و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر در سال  7931را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود .در سال
 7932موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف گردید .زمینه های
پژوهشی مورد عالقه ایشان داده کاوی ،پردازش توزیع شده ،پردازش جریان داده ،یادگیری ماشین و سیستمهای
توصیه گر بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی شاهرود است.
زهرا نوراله ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) را در سال  7913از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری را در سال
 7932از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان داده کاوی و مدیریت
سیستم های اطالعاتی است.
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