پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از دادههای  :AVLمطالعه
موردی سیستم اتوبوسرانی شهر قزوین
حسین هاشمی ،دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
امیر البدوی ( مسئول مکاتبات) ،استاد ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
E-mail: h.hashemi@modares.ac.ir
دریافت8930/81/81 :

پذیرش8931/43/11 :

چکیده
سیستم اتوبوس شهری در حال حاضر در دنیا به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای سیستم حمل و نقل عمومی در جابجایی مردم
شناخته میشود و به افزایش کیفیت خدمات این سیستم و برآورده کردن نیاز مردم منجر میشود تا نگرش مردم از حمل و نقل
شخصی به حمل و نقل عمومی تغییر کند .در چند سال گذشته سامانههای موقعیتیاب خودکار خودرو جهت بهبود خدمات حمل و نقل
عمومی در کشور راهاندازی شده است و دادههای جمعآوری شده توسط این سامانهها کمتر در جهت رضایت مشتریان (مسافران)
استفاده شدهاند .با توجه به اینکه اطالع از زمان نسبتاً دقیق ورود اتوبوس به ایستگاه یکی از نیازهای مهم مسافران است در این مطالعه
با استفاده از دادههای موقعیت مکانی سیستم اتوبوسرانی شهر قزوین مبتنی بر زمان سفر هر اتوبوس و سرفاصله بین ایستگاهها،
بکارگیری داده های موقعیتیاب خودکار خودرو و بهرهگیری از مدلهای پایه در پیشبینی زمان ورود اتوبوسها به ایستگاه نظیر شبکه
عصبی مصنوعی و مدلهای آماری نظیر مدل خودرگرسیو میانگین متحرک و ماشینهای بردار پشتیبان ،پیشبینی مدنظر ،ارائه شده
و مدل مطلوب توسعه یافته و بر اساس خروجی مدلهای استفاده شده مدل شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیشبینی زمان رسیدن
اتوبوسها به ایستگاه از خود نشان داده است .ازآنجاییکه در ایران تاکنون مطالعه علمی در زمینه استفاده از دادههای موقعیتیاب
خودکار خودرو برای پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه انجام نشده است ،این مقاله سعی کرده است با استفاده از تکنیکهای
مطرح و دادههای دنیای واقعی  ،نگاه علمی را در این حوزه کاربردی ارائه نماید

واژههای كلیدی :پیشبینی زمان ورود ،اتوبوسرانی ،دادههای موقعیت مکانی ،قابلیت اطمینان ،شبکه عصبی مصنوعی
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حسین هاشمی ،امیر البدوی

 .1مقدمه
با توجه به افزایش روند شهههرنشینی و افزایش تقاضای سفر در
شههههرها ،توجه به سهههامانههای حملونقل عمومی افزایش پیدا
کرده اسههتش شههرایچ پی یده ترافیکی ،زمانبندی واقعی فعالیت
اتهوبهوس ههها را بهها شهههرایچ غیرمطمئن مواجههه سهههها تههه
اسههههت][Ghavami, Karimi and Mesgari, 2011ش
بنابراین مسافران ،نیازمند اطالعات صحیح از زمان ورود هستند
تا تصههمیم ود را بگیرند و برنامه سههفر ود را تننیم نمایندش
مضهافا ،زمانسههنجی دقیق یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی
کهارایی عملیهات شهههرکت های اتوبوس رانی و بخش مدیریت
حملونقل عمومی استش محاسبه زمان ورود اتوبوس به ایستگاه
یکی از مهمترین مسهالل سهامانههای هوشمند حملونقل است
][Zhou et al. 2016ش

ایجاد سهامانههای جدید در بسیاری از شهرها ،امکان دسترسی
بهه اطالعهات مکان و زمان اتوبوسها را میسهههر کرده اسهههتش
بنابراین سهامانهای قابلاطمینان که بتواند اطالعات مناسب را به
مسهافران بدهد نقشهی اساسی را در سیستم حمل و نقل شهری
دارد ][Lin at el. 2013ش

ایده اصهلی پیشبینی زمان سهفر اتوبوس بر این حقیقت دللت
دارد که فرآیندهای رفتارهای ترافیک شهههری همزمان دارای هر

پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه استش و این حوزه نوپا
تاکنون در مقالت علمی دا لی مورد بررسهههی و تحقیق علمی
قرار نگرفته اسهت و این مقاله می تواندبه عنوان نقطه شروع در
استفاده ،تحلیل داده های بسیار حجیم موقعیت مکانی ودروها
این ال تحقیقاتی را در کشور برطرف نمایدش
بنابراین دستاورد مهم این مقاله توجه به یکی از نیازهای اصلی
شهههروندان در دسههترسههی به اطالعات مربوم به زمان رسههیدن
اتوبوسهای شههری به ایستگاه مدننر است و برای رسیدن به
این ههدف از مدلهای آماری و دادهکاوی موجود در ادبیات به
مننور تحلیهل دادهههای موردکاوی (که بیش از  1سهههال بدون
تحلیل و دسهتنخورده در سهیستم بایگانی شده بودند) استفاده
شههده اسههت تا برای یک مشههکل واقعی در حوزه اتوبوسرانی
شهههری که همان عدم داشتن اطالعات از زمان رسیدن اتوبوس
به ایستگاه است راهحلی علمی اراله شودش
در بخش دوم ابتهدا روشهها و مهدلهای پیشبینی زمان ورود
ناوگان به ایسههتگاه در مقالت قبلی موردبررسی قرار میگیرد و
در بخش سههوم به تشههریح نحوه جمعآوری داده و معرفی مورد
کاوی ،نحوه اسهههتفاده از دادهها در مدل و توسهههعه مدل مدننر
پردا ته میشود ش در بخش یهارم نتیجه تحقیق و تحقیقات آتی
بیان میشودش

دو واص تها حدودی قطعی و تا حدودی نامننم را دارندش
نتایج این پیشبینی با استفاده از بازسازی بخش قطعی ترافیک و
پیشبینی رفتارهای تصههادفی که با عوامل پیشبینی نشههده ایجاد
میشوند ،بدست می آیدش
مقادیر دادههای قبلی ) f(t-1), f(t-2),…, f(t-nبرای زمان
های  t-1, t-2,…, t-nداده شهده استش مقادیر…f(t+1), ,
) f(t+2بها اسهههتفاده از تحلیل مجموع داده های قبلی قابل
پیش بینی اسهههتش بنابراین مقادیر آینده از رابطه بین مجموعه
متغیرهای وابسته به زمان و روجی آن پیشبینی میشود [Zaki
]et al., 2013ش

در حال حاضر بکارگیری دادههای بسیار حجیم جمعآوری شده
توسههچ سههامانههای ودکار رهیاب ودرو در اکثر شهههرهای
ایران در جهت حل مسهئله و نیازهای اسههاسی شهروندان بسیار
نهاییز بوده و تحقیقهات علمی در این حوزه میتوانهد منجر به
افزایش رضههایتمندی مردم شودش این مقاله با بکارگیری رویکرد
توالی حرکهت سهههه اتوبوس در دو ایسهههتگاه نمونه در چ 1
اتوبوسرانی قزو ین به دنبال اراله و توسههعه مدل مناسب جهت

 .2روشهههها و مهدلهای پیش بینی زمان ورود
ناوگان
با توجه به بررسههی مقالت مشههابه قبلی و تحقیقات گذشههته
رویکردههای مختلفی برای پیشبینی زمان رسهههیدن اتوبوس به
ایسههتگاه اسههتفاده شههده اسههت که در ادامه به بر ی از انواع
دسهتهبندی رویکردها و تفاوت هر یک پردا ته میشود [Zaki
]et al. 2013ش

رویکرد تاریخی :پیشبینی زمان سههفر در یک زمان اص به
عنوان میانگین زمان سههفر برای مدت مشههابه در طول روزهای
مختلفش
رویکرد لحنهای :زمان سههفر در فاصههله زمانی بعدی را همانند
فاصههله زمانی حال حاضههر پیشبینی میکند ،این روش فرض
میشهود که روند نوسان زمان سفر اتوبوس بسیار محدود است
که این فرض عمال برای روند ترافیک واقعی ،مانند حوادث،
تراکم و دیگر شرایچ ترافیک غیرقابلپیشبینی غیرممکن استش
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پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از دادههای ...AVL
مدلهای آماری :پیشبینی زمان ورود اتوبوس بر اسههاس یک

مقادیر صههحیح -تننیم -انجام میشههود با اسههتفاده از عبور از

تابع تشکیل شده توسچ مجموعهای از متغیرهای مستقل

مجموعهای از ورودی /روجیهای مدل و تننیم اوزان برای

رویکردههای بر اسهههاس مهدل :در ادبیات موضهههوع ،بر ی از

مینیمم کردن طا بین جواب شهههبکه و نتیجه قابلتصهههور ش

محققههان از الگوریتم فیلتر کههالمن برای پیش بینی زمههان ورود

هنگامیکه اوزان تننیم گردند ،مدل قادر به تولید جواب برای

اتوبوس اسههتفاده کردهاند که به نسههبت از ننر دقت و صههحت

دادههای ورودی است که شامل دادههای مورد امتحان نیستش

عملکرد قابل قبولی داردش این مدلها برای پیشبینی حداکثر یک

در شهکل  8نمونهای از شهبکه عصبی شامل  0سطح  :ورودی،

یها دومرحلههای زمان(پیشبینی زمان لحنهای و بسهههیار کوتاه)

دو سهطح مخفی و روجی استش ورودی دارای  7گره است و

مناسههب هسههتند ] [Jeong, 2005و بر اسههاس مطالعات انجام

لیه مخفی اول دارای  84گره بوده و لیه دوم مخفی دارای 9

شهده مدلهای شهبکه عصبی مصنوعی کارایی بالتری نسبت به

گره استش درحالیکه لیه روجی دارای یک گره استش

فیلتر کالمن دارند ] [Lin et al. 2013این الگوریتم با داشههتن
شهرایچ پویایی ،ود را بر اسهاس دادههای جدید بهروزرسههانی
میکندش و این اصهههیت در شهههرایچ تغییر ویژگیهای محیچ
حمهلونقل بسهههیار مهم اسهههتش به طوری که الگوریتم برای
بهروزرسههانی متغیر حالت (سههفر در زمان) مورد اسههتفاده قرار
گرفته و به طور مداوم مشاهدات جدید در دسترس قرار دارندش
روشهای یادگیری ماشههین :شههبکههای عصههبی مصههنوعی
( )ANNیکی از رایجترین تکنیکهای پیشبینی ترافیک اسههت
که عمدتا به دلیل توانایی ود را برای حل روابچ غیر طی
پی یده استفاده میشودش

شکل .1سااتار كلی شبکه عصبی جهت مدل پیشبینی [Zaki
]et al. 2013

منلومی و همکاران ( )1443روشهای ممکن برای پیشبینی
زمان ورود ناوگان را به یهار دسته تقسیم میکند( :الف)

 2-2مدل كلی سری زمانی مبتنی بر ARIMA

مدلهای رگرسیون (ب) مدل شبکههای عصبی مصنوعی
(( )ANNج) مدلهای فیلتر کالمن و (د) روشهای تحلیلی

مدل ودرگرسیو میانگین متحرک  ARIMAشامل سه بخش

][Mazloumi et al. 2009ش

اتورگرسیو ،میانگین متحرک و تفاضل استش بهطورکلی این

البته تنوع دیگری از دستهبندی مقالت این حوزه وجود دارد به

مدل را به صورت) ARIMA (p, d,qاراله میکنند که )(p

و تی سهههای ( )1443متدولوژی های

اولین رقم تعداد مراحل زمانی برای بهترین همبستگی به عقب

اسهتفاده شهده در تخمین زمان ورود اتوبوسها در  0دستهبندی

بر میگرددش رقم دوم ) (dبیانگر درجه تفاوت بوده و رقم

دیگر آورده اسههت ] : [Lee, Tseng and Tsai, 2009روش

سوم) (qبیانگر تعداد نقام مورد استفاده برای محاسبه میانگین

رگرسههیون ،روش سههری زمانی  ،روش ترکیبی دادهها یا مدل

متحرک استش این محاسبات در رابطه ( )8اراله میشوند:

عنوان مثال لی ،تیسهههن

ترکیبی و روشهای هوش مصنوعی مانند شبکههای عصبیش

() 8

 1-2سههااتاركلی پیشبینی بر اسههاس شههبکههای

𝑡𝑎 𝑦𝑡 = ∅1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + ∅𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +
⋯ − 𝜃1 𝑎𝑡−1 −
𝑝− 𝜃𝑝 𝑎𝑡−

عصبی مصنوعی

همبسهههتگی بین نقام دادهها در زمان  (yt) tو مراحل زمانی

شهبکههای عصهبی مدلهای آماری در سامانههای واقعی جهان

قبلی ) (yt-1, yt-2,…,yt-nیکی از مهم ترین مالحنههات این

هسههتند که با اسههتفاده از تننیم مجموعهای از دادهها سهها ته

مدل اسههتش به طور کلی هر مقدار  ytمیتواند به عنوان ترکیبی

میشههودش این پارامترها به عنوان ورودی که با مقادیر مختلفی

طی از مقادیر قبلی  yt-1و طای تصههادفی در زمان گذشههته

مرتبچ هسهتند که همان روجی هستندش فرآیند تننیم اوزان به
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 at-1و طهای  atاز توزیع نرمال تبعیت میکند

[Rashidi

]and Ranjitkar, 2013ش

مدیریت حملونقل و ترافیک شههر قزوین یکی از سهازمانهای
موفق در کشهههور اسهههت و در زمینه توسهههعه  ITSدر ناوگان
حملونقل جزء اولین شهههرها محسههوب میشههودش این سههیستم

 3-2سااتار پیشبینی با استفاده از روش SVM

توسههچ شههرکت مگافورس آلمان در اتوبوسرانی و تاکسههیرانی

کاربرد مدل  SVMدر پیشبینی با استفاده از رویکرد طبقهبندی

شهههر قزوین پیادهسههازی شههده اسههتش بهطورکلی برای مدیریت

دادهها اسههتش پیشبینی قیمت برق ،مصههرف انرژی ،بازسههازی

بهینه ناوگان و مدیریت صههحیح و ننارت بر عملکرد ودروها

سهههامهانههای بیننم و پیشبینی جریان ترافیک با اسهههتفاده از

و هم نین اراله دمات بهتر به مشتریان این سیستم پیادهسازی

دادههای  ITSاز کارکردهای این روش است [Wu, Ho and

شده است و تقریبا تمامی  114دستگاه اتوبوس و 1444دستگاه

]Lee, 2004ش

تاکسههی شهههری به سههامانه  AVLمجهز شههدهاند و موقعیت

ایده اصههلی  SVMنگاشههت دادههای ورودی به ابعاد بالتر با

تمامی اتوبوس در طول شهبانهروز به شهکل بر چ قابلدستیابی

اسهتفاده از تابعی مانند Φبرای ایجاد ابر صهفحهای جدید استش

اسهتش اتوبوسهای شهری در  19مسیر مختلف طبقهبندی شده

امکان دسهههتهبندی دادههای در دو بعد امکانپذیری نبوده و این

و هر مسهیر شهامل ایسهتگاههای مختلف در طول مسهیر استش

روش بهها اسهههتفههاده از تههابع ))𝑥( 𝑓(𝑥) = (𝑤. Φمیتوان

مهمترین دادههای مربوم به این سیستم شامل دادههای موقعیت

دادههای ورودی را طبقهبندی کردش

جغرافیهایی شهههامل طول و عرض جغرافیایی سهههرعت (میزان

()1
𝑏 𝑓(𝑥) = (𝑤. Φ(𝑥)) + 𝑏, 𝑤 ⊂ 𝑅𝑛 ,
𝑛
𝑅⊂
ههدف یافتن مقادیر  wو  bبه نحوی اسهههت که ریسهههک

رگرسیون کم شود:
) 𝑖𝑦 Γ(𝑓(𝑥𝑖 ) −

𝑙

∑ 𝐶 = )𝑓( 𝑔𝑒𝑟𝑅

𝑖=0
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1
+ ‖𝑤‖2
2

سهرعت ،سهکون/حرکت) ایسهتگاههای تعریف شده متناسب با
 GISبوده و موقعیهت هر اتوبوس بر اسهههاس اعالم موقعیت
ودکار دسهتگاه موقعیتیاب به شهکل مننم با فاصله  14ثانیه
یکبار به مرکز ارسههال میگرددش با توجه به اطالعات موجود در
سههیسههتم (لحنهای و تاریخی) میتوان تحلیلها و گزارشهای
مختلف را متناسب با نیاز هر کدام از ذینفعان دریافت نموده و
به شکل روجی نرمافزار اکسل مشاهده کردش

 .3جمعآوری و تحلیل دادههای تحقیق
 1-3تشریح سیستم مدیریت ناوگان شهر قزوین
سازمان اتوبوسرانی قزوین دارای سه بخش کلی سیستم اداری،
توقفگاه و تعمیرگاه واقع و روزانه  814هزار نفر توسههچ ناوگان
اتوبوسرانی در سههطح شهههر قزوین و حومه جابجا میشههوندش
هم نین در حال حاضهر 19چ اتوبوس تحت پوشش سازمان
اتوبوسرانی قزوین مشههغول به اراله دمات هسههتند که از این
تعداد 87 ،چ درونشههری و  1چ نیز از مبدأ شهر قزوین به
شهرهای مجاور رفتوآمد میکنندش سازمان اتوبوسرانی قزوین
در بحث بهرهوری و فنی ،اسههتفاده بهینه و کامل از اتوبوسها و
امکانات ،برنامهریزی و اراله دمات مطلوب به شهههروندان در
سهال  8973و سهال  8917مقام اول را در کشور توانسته کسب
کند

در شهکل  1نمای کلی این سههیسههتم و صههفحه ابتدایی سههیستم
جهت مشههاهده حرکت هر کدام از اتوبوسها مشههخش شههده
اسهتش اجسهام مشهخش شده در روی نقشه اتوبوسهای مسیر
شههماره  1به رن های واقعی ود میباشههند که به عنوان مثال
اتوبوس نشههان داده در شههکل  1به شههماره 983ع 819-97با
سرعت 19کیلومتر بر ساعت گزارشگیری81:11در حال حرکت
استش
به مننور تحلیل سهههریع دادههای در دسهههترس و ارزیابی نتایج
بدسههت آمده در و تقلیل دادهها قسههمت میانی چ  1قزوین که
مهمترین مسهههیر اتوبوسرانی این شههههر اسهههت به تعداد 1399
کیلومتر و به تعداد  80ایسههتگاه رفت و برگشههت در ننر گرفته
شهده اسهتش مشهخصهات مسهیر و تعداد ایستگاهها در شکل 9
اشاره شده استش
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شکل .2نمای كلی سیستم AVLشهر قزوین

شکل  .3قسمت میانی مسیر شماره  2اتوبوسرانی قزوین به طول  2333كیلومتر

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی191 )04:

حسین هاشمی ،امیر البدوی
 2-3استخراج دادههای موردنیاز برای تحلیل

در یک ایستگاه در ننر بگیریم میتوان گفت در یک بازه زمانی

برای رسههیدن به نتایج این تحقیق یک ایسههتگاه به عنوان مبنای

مشههخش اتوبوسهای مدننر از یک شههرایچ مشههابه ترافیکی

تحلیل داده و مدلسههازی در ننر گرفته شههده اسههتش اطالعات

بر وردارندش

موردنیاز بر اسههاس زمان سههفر هر اتوبوس از ایسههتگاه قبلی تا

تمامی اطالعات فوق برای مدت دو هفته از تاریخ  88رداد تا

ایسهتگاه فعلی و هم نین سهرفاصلههای اتوبوسهای پیشین در

 11رداد  8930جمعآوری شههده اسههت و پ

از انجام مراحل

ایسهتگاه قبل اسهتخراج شده استش برای پیش بینی زمان رسیدن

آمادهسهازی و پاک سازی داده ها مورد استفاده تحلیل قرار گرفته

هر اتوبوس  kبه ایسهتگاه  jاز ایستگاه قبلی  ،iاطالعات جدول

استش جدول  1بخشی از دادههای تحقیق را پ

از انجام فرآیند

 8موردنیاز استش

آمادهسازی نشان میدهدش
جدول .2نمونه دادههای مسئله مستخرج از سیستم AVL

جدول .1متغیرهای موردنیاز برای پیشبینی زمان سفر
نام فیلد
VehicleName
ObjectName
EnterTime
ExitTime
t
dw
PreObj
PreObjEnterT
ime
PreObjExitTi
me
)tti,j(k
)tti,j(k-1
)tti,j(k-2
)tti,j(k-3
)Hi(k
)Hi(k-1
)Hi(k-2
)Hi(k-3

توضیحات فیلد
کد kامین اتوبوس مورد بررسی
کد jامین ایستگاه اتوبوس مورد بررسی
زمان و تاریخ ورود به ایستگاه مورد بررسی
زمان و تاریخ خروج از ایستگاه مورد بررسی
ساعت ورود به ایستگاه
روز هفته که اتوبوس  kوارد ایستگاه  jام شده
است
کد ایستگاه قبل از ایستگاه  – jیعنی i
زمان و تاریخ ورود به ایستگاه  iام

کد وسیله
نقلیه
146
148
149
143

زمان و تاریخ خروج از ایستگاه  jام
زمان سفر بین ایستگاه  iو  jبرای اتوبوس  kام
زمان سفر بین ایستگاه  iو  jبرای اتوبوس قبلی
یعنی  k-1ام
زمان سفر بین ایستگاه  iو  jبرای دو اتوبوس
قبلی یعنی  k-2ام
زمان سفر بین ایستگاه  iو  jبرای سه اتوبوس
قبلی یعنی  k-3ام
سرفاصله اتوبوس kام در ایستگاه iام
سرفاصله اتوبوس k-1ام در ایستگاه iام
سرفاصله اتوبوس k-2ام در ایستگاه iام
سرفاصله اتوبوس k-3ام در ایستگاه iام

142
166
165
170

زمان ورود

زمان خروج

06/01/2015

06/01/2015

02:49

02:50

06/01/2015

06/01/2015

03:07

03:09

06/01/2015

06/01/2015

03:17

03:19

06/01/2015

06/01/2015

03:21

03:24

06/01/2015

06/01/2015

03:30

03:32

06/01/2015

06/01/2015

03:39

03:42

06/01/2015

06/01/2015

03:48

03:49

06/01/2015

06/01/2015

03:58

04:01

)Hi(k

)Hi(k-1

25:31

06:23

17:36

25:31

10:47

17:36

04:43

10:47

09:14

04:43

09:00

09:14

07:29

09:00

10:24

07:29

در این تحقیق ،مننور از زمههان سهههفر بین ایسهههتگهاه iو jبرای
اتوبوس  ،kمهدت زمهان روج از ایسهههتگهاه قبلی ( )iتا زمان

همانطور که در این جدول اشاره شده است ،با توجه به سا تار

رسههیدن به ایسههتگاه فعلی ( )jاسههت که به دقیقه محاسههبه شههده

ایجاد و توسهعه مدل پیشبینی مبتنی بر در ننرگیری زمان سهفر

اسههتش هم نین سههرفاصههله به معنای مقدار زمانی اسههت که

سهههه اتوبوس متوالی یا ) tti,j(kبرای اتوبوس  k-1,k-2,k-3و
سهرفاصله در ایستگاه  iام ) Hi(kبرای اتوبوس k-1,k-2,k-3

اتوبوس  kاز اتوبوس  k-1در ایسهههتگاه  iجلوتر اسهههتش برای
محاسبه زمان سفر و سرفاصله از روابچ زیر استفاده شده استش

اثرات پهارامترههای محیطی ننیر ترافیک و آبوهوا نیز در مدل
دیده شهههده اسهههتش این بدان معنی اسهههت که ترافیک در یک
محهدوده زمانی مشهههخصهههی در طول روز اتفاق میافتد و اگر
دادههای مربوم به زمان ورود و روج سهههه اتوبوس متوالی را

() 0

() 1

𝑒𝑚𝑖𝑇𝑡𝑖𝑥𝐸𝑗𝑏𝑂𝑒𝑟𝑃 = )𝑘( 𝑗𝑡𝑡𝑖,
𝑒𝑚𝑖𝑇𝑟𝑒𝑡𝑛𝐸 −

)𝑘(𝑒𝑚𝑖𝑇𝑟𝑒𝑡𝑛𝐸𝑗𝑏𝑂𝑒𝑟𝑃 = )𝑘( 𝑖𝐻
𝑘(𝑒𝑚𝑖𝑇𝑟𝑒𝑡𝑛𝐸𝑗𝑏𝑂𝑒𝑟𝑃 −
)− 1
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در بررسهی اولیه برای شنا ت بیشتر داده ها و وضعیت حرکت

هم نین نتایج تحلیل واریان

ناوگان ،گزارش ها و تحلیل های آماری گسهههترده ای صهههورت

و زمان های سهههفر در روزهای مختلف هفته صهههورت پذیرفته

پذیرفته اسهتش جدول  9اطالعات آماری توصیفی مربوم به دو

است (جدول )0ش

فیلد مهم ) tt(kو ) H(kرا نشان میدهدش

در نهایت شهکل  0سهری زمانی زمان سفر و سرفاصلهها را بین

جدول  .3اطالعات توصیفی مربوط به سرفاصلهها و زمانهای سفر

دو ایسهههتگهاه  111و  119چ دو اتوبوسرانی قزوین نشهههان
میدهدش

بین دو ایستگاه  865و 863
شاخص
میانگین
حداقل
حداکثر
دامنه
واریانس
انحراف معیار
خطای استاندارد
میانگین

برای مقایسه میانگین سرفاصله ها

اطالعات توصیفی مربوط اطالعات توصیفی مربوط به
زمانهای سفر
به سرفاصلهها
90..3
000..1
.0...
.0..
.7079
7.08.
.10..9
7.08.
703.7
31090.
.0..1
30.08
.0..7

.09..

جدول .4مقایسه و تحلیل واریانس زمان سفر و سرفاصله به ازای روزهای مختلف هفته (اروجی نرمافزار )SPSS
فیلد
)tt(k

)h(k

شنبه
90833
10903
.081.
0..
30...
700.9
.0..8
0..

یکشنبه
90.7.
000.3
.0..0
0..
30718
10937
.0817
0..

دوشنبه
900..
00000
.0...
070
0.0111
709.8
.0.11
07.

سه شنیه
.01.9
00.8.
.0.3.
09.
090.79
0007.1
00..3
09.

چهارشنبه
.07.9
.033.
.0...
091
0.0317
30810
.0.00
091

پنجشنبه
9007.
00...
.0..8
077
0.091.
10.13
.0870
077

جمعه
.0.39
.01..
.0.79
17
.80.89
030.7.
.0930
17

ازمون F

اهمیت

.0389

.0339

..08..

00...

شکل .4سری زمانی زمان سفر بین ایستگاه  865و ( 863شکل باالیی) و سرفاصله (شکل پایینی) برای ایستگاه 865

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی197 )04:

حسین هاشمی ،امیر البدوی

 .4توسههعه مدل مبتنی بر مدلهای پیشبینی و
دادههای تحقیق
 1-4پیشبینی مبتنی بر مدل ANN
یکی از ویژگیهای مدلهای  ANNپیشبینی روابچ غیر طی
بوده و در این مدلها امکان استفاده از متغیرهای همبسته وجود
داردش بنابراین احتمال رسهههیدن به پیشبینی مطلوب متغیرها در
صههورت تننیم درسههت پارامترها به حداکثر ود میرسههدش از
اینرو در این تحقیق از مدل  ANNبا اسههتفاده از بکارگیری و
تحلیل دادههای دو هفته اتوبوسهای مسیر  1استفاده میشودش
در تحلیل  ANNپیش رو ،متغیر هدف ) tt(kواهد بود که بر
اسهههاس متغیرهای مسهههتقل معرفی شهههده در جدول ( )8مورد
پیش بینی قرار واهد گرفتش مدل شهههبکه عصهههبی با الگوریتم
انتشار رو به عقب آموزش داده شده است و وزنهای آن تخمین
زده شهده اسهتش بر اساس مدل های مختلف طراحی شده ،مدل
شهبکه عصبی با دو لیه که لیه اول  7نرون و لیه دوم  1نرون
دارا می باشهد طراحی شهده استش شکل  1سا تار شبکه عصبی
طراحی شده و متغیرهای ورودی به تحقیق را نشان میدهدش

مدل پایه برای پیشبینی زمان سههفر با شههبکه عصههبی بر اسههاس
روابچ زیر تعیین شده استش
() 1

𝑘( 𝑖𝐻 ̃ 𝑖,𝑗 (𝑘) ≅ 𝑓[𝑡, 𝑑𝑤, 𝑡𝑡𝑖,𝑗 (𝑘 − 𝑏),
𝑡𝑡
)𝑏 −

مننور از پارامتر  bتعداد اتوبوسههههای پیشهههین اسهههت که در
پیش بینی مورد اسهههتفههاده قرار می گیرد و در این تحقیق b=3
اسهههتش بنابراین برای پیشبینی زمان رسهههیدن اتوبوس kام به
ایستگاه jام ،واهیم داشت:
() 7

)𝑘( 𝑗𝑒𝑚𝑖𝑇𝑟𝑒𝑡𝑛𝐸
)𝑘( 𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑟𝑒𝑡𝑛𝐸𝑗𝑏𝑂𝑒𝑟𝑃 =
)𝑘( 𝑗̃ 𝑖,
𝑡𝑡 +

 2-4پیشبینی مبتنی بر ARIMA
با توجه به مدل های مختلف سههری زمانی طراحی شههده ،مدل
) ARIMA(0,1,10به عنوان مدل نهایی درننر گرفته شهههده
اسههتش شههایان ذکر اسههت که انتخاب این پارامترها برای مدل
 ARIMAبر اسهاس منطق سعی و طا صورت پذیرفته است
و ممکن اسهههت برای داده ههای دیگری ،پارامترهای دیگری به
عنوان پارامتر بهینه درننر گرفته شهههوندش شهههکل  1نتایج مقدار
واقعی زمههان سهههفر و مقههدار پیش بینی شهههده توسهههچ مههدل
) ARIMA(0,1,10را نشان میدهدش

شکل .8سااتار شبکه عصبی طراحی شده برای پیشبینی

شکل .6مقدار واقعی (شکل باالیی) و مقدار پیشبینی شده (شکل پایینی) زمان سفر بر اساس مدلARIMA
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 3-4پیشبینی مبتنی بر SVM

جدول .8مقایسه عملکرد سه مدل پیشنهادی بر اساس شااصهای

مدل پیش بینی ماشههین های بردار پشههتیبان ( )SVMنیز در این
مقاله موردبررسهی قرار گرفته اسههت و دادههای معرفی شههده بر
اسهههاس این مدل مورد پیش بینی قرار گرفته اسهههتش تابع کرنل

كیفی متنوع
شاخص

مدل

آموزشی

تست

آموزشی

تست

آموزشی

تست

آموزشی

پارامترهای  C=10و اپسیلون  438طراحی شده استش قابل ذکر

(دقیقه)

خطا

خطا(دقیقه)

نسبی

تست

اسههتفاده شههده برای پیش بینی  SVMتابع  RBFاسههت که با

میانگین خطا

انحراف معیار

میانگین مطلق

متوسط خطای

اسههت که انتخاب این پارامترها برای مدل  SVMبر اسههاس

ANN

داده ههای دیگری ،پهارامترهای دیگری به عنوان پارامتر بهینه

ARIMA

..0.. .808. .07.7 .0799 .038. .0301 .0..7 .0...

SVM

..08. ..0.. .071. .070. .033. .077. .0.19 .0.1.

منطق سهعی و طا صهورت پذیرفته است و ممکن است برای
درننر گرفته شوندش

 4-4ارزیابی مدلها

.80.. ..0.. .078. .01.8 .0313 .0... .0.9. .0..1

برای تحلیل نتایج و عملکرد مدل های پیش بینی ،از منطق بسههچ
دادن برای نگههداری  %94داده ها به جهت تسهههت کردن نتایج
اسههتفاده شههده اسههتش در نتیجه به عنوان مثال در مسههیر بین دو
ایستگاه  111و  119از بین  8411سفر موجود در پایگاه داده ،به
تعههداد  717سهههفر برای ایجههاد مههدل پیش بینی و  998رکورد
باقیمانده در جهت ارزیابی نتایج استفاده شده استش
از جمله شها ش هایی که برای مقایسه نتایج مورد استفاده قرار
واهد گرفت ،شا ش میانگین طای پیشبینی ،میانگین مطلق
طای پیش بینی ،انحراف معیار طای پیش بینی و وابسهههتگی
طی بین مقدار واقعی و مقدار پیشبینی شده زمان سفر واهد
بودش هم نین شا ش متوسچ طای نسبی بر اساس رابطه زیر
برای مدل ها محاسهههبه واهد شهههدش این رابطه میزان طا را با
توجه به نسبت متوسچ زمان سفر بین دو ایستگاه میسنجدش
() 1

𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑏𝑎 𝑛𝑎𝑒𝑀
∗ 100%
𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴

= 𝐸𝐴𝑅

بر اسهاس نتایج فوق ،عملکرد شهبکه عصبی از بقیه مدل ها بهتر
اسهتش این در حالی اسهت که مدل شهبکه عصبی به تعداد زیاد
داده بسیار حساس است و در پروژه پیشرو اطالعات مربوم به
تنها دو هفته از عملکرد سههیسههتم اتوبوسرانی مورد تحلیل قرار
گرفته اسههتش میانگین طای مطلق برای شههبکه عصههبی برای
داده های تسهت کمتر از سایر روشهای دیگر بوده و در حدود
 00ثانیه اسهت که با توجه به شرایچ دادههای مدننر مقدار قابل
قبولی به حسههاب میآیدش برای تضههمین کاهش طای پیشبینی
بهه جز اسهههتفهاده از یهک مدل کارا عوامل دیگری ننیر کیفیت
نمونهه دادهههای بها تناوب بیشهههتر اسهههتش بهنحویکه به دلیل
پاکسازی بخشی از دادههای جمعآوری شده (به دلیل تننمیات
قبلی سههیسههتم موقعیت یاب) ضههمن اینکه سهها تار و الگوی
استفاده شده در این تحقیق اجازه د یل نمودن همه عوامل مؤثر
در زمان سههفر( ننیر رفتار مسافران ،تعداد ایستگاهها ،یراغهای
راهنمهایی و راننهدگی ،طول مسهههیر ،رفتهار راننهدگهان ،عوامل

جدول  1مقایسهه سهه مدل پیشنهادی را بر اساس شا ش های
کیفی عملکردی نشان میدهدش

مدیریتی وششش) را نمیدهد و در واقع پیشبینی کوتاهمدت مبتنی
بر زمان ورود و روج سهه اتوبوس در دو ایستگاه متوالی برای
حجم دادهههای محهدود همراه با حجم زیاد دادههای گمشهههده
انجام شهههده و این نتیجه منجر به کاهش دقت پیشبینی گردیده
اسهههتش وجود حجم زیادی از دادههای گمشهههده و تأثیر عوامل
محیطی در این تحقیق و پیشبینی دقیقتر زمان ورود ناوگان به
عنوان موضهههوع تحقیق آتی بوده و یکی از روجی هههای این
تحقیق در دنیای واقعی ،تعریف پروژه بهبود برای سههیستم ثبت
دادههای  AVLمرکز اتوبوسرانی استش در تحقیقات گذشته با

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی193 )04:

پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از دادههای ...AVL
اسههتفاده از دادههای لحنهای موقعیت اتوبوس طای پیشبینی

تعریف سهها تار مناسههب برای جمعآوری دادهها با دقت بالتر
ود نیازمند تحقیق دیگری اسهههتش در نتیجه ممکن اسهههت در

کاهش داده شده استش

بر ی مدلها دقت پیشبینی کمتر از اسهتاندارد بینالمللی باشدش

 .8نتیجهگیری
پیشبینی زمههان ورود نههاوگههان یکی از اجزای مهم سهههیسهههتم
اطالعرسهانی به مسافران در ایستگاه بوده و اراله اطالعات دقیق
میتوانهد منجر بهه کاهش زمان انتنار و انتخاب مناسهههبتر مد
حملونقل برای مسافران را به دنبال داشته باشدش از انجاییکه در
ایران دادههای بدسههت آمده از سههامانههای  AVLدر شههبکه
اتوبوسرانی مورد اسهتفاده علمی و کاربردی قرار نگرفته است،
این تحقیق هدف اسههتفاده از دادههای دنیای واقعی و اراله مدل
متناسههب با دادهها برای پیش بینی زمان رسههیدن ناوگان به هر
ایستگاه اتوبوسرانی شهری پردا ته استش
پیش بینی صهههورت گرفتههه در این تحقیق مبتنی بر تحلیههل هر
ایسههتگاه و ایسههتگاه ماقبل آن و سههرفاصههله سه اتوبوس متوالی
اسهت بر این اساس متغیرهای مناسب برای مدلسازی بر اساس
عملکرد اتوبوس ههای قبلی کهه در هر مسهههیر حرکت کرده اند
تعریف شده است و سه مدل پیشبینی بر اساس مدلهای شبکه
عصههبی ،سههری زمانی و ماشههین بردار پشتیبان توسعه داده شده
اسههتش از مقایسههه عملکرد سههه مدل برای داده های موردکاوی
سهیسهتم اتوبوس رانی شههر قزوین ،عملکرد مدل شبکه عصبی
عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها اراله کرده است و متوسچ
طای مطلق  00ثانیه برای پیش بینی زمان رسهههیدن اتوبوس به
ایستگاهها استخراج شده استش

در واقع نگهاه محققان در این مقاله ،ایجاد پایه اولیه برای تحلیل
و بررسههی عمیقتر حجم زیاد دادههایی اسههت که در سههیسههتم
اتوبوسرانی کشور ثبت میگرددش
در تحقیق بها ههدف بررسهههی دلیل تأ یر ورود اتوبوسها به
ایسهتگاه به اراله تحلیل علمی بر روی شا ش قابلیت اطمینان
پردا ته میشههود که این موضههوع میتواند به بهبود عملکرد به
موقع سههیسههتم اتوبوس شهههری کمک شههایانی نماید و بر بهبود
عملکرد پیشبینی تأثیر مثبت داشته باشدش
هم نین در تحقیق آتی از رویکردهههای دیگر پیش بینی ننیر
فیلتر مهالمهان و یها مهدلهای ترکیبی جهت اراله مدل پیشبینی
بهینه در شرایچ مطلوبتر عملکردی قابلیت اطمینان و دادههای
جمعآوری شده در شرایچ مؤثرتر استفاده واهد شدش
برای توسعه تحقیقات آتی در این زمینه پیشنهاد میشود نحوه و
شهههرایچ پیشبینی پهذیری مطلوبتر مهدل بها تغییر سههها تار
جمعآوری دادههای موقعیت اتوبوس و یا بهبود قابلیت اطمینان
سیستم موردبررسی و تحلیل علمی قرار گیردش

 .6مراجع
قوامی ،سهید مرسهل؛ کریمی ،علی و مسگری ،محمد سعدی،"ارزیابی طوم اتوبوس رانی با اسههتفاده از سههامانه اطالعات
مکهانی و تحلیهل پوشهههشهههی داده ها ،مطالعه موردی :طوم

پیشههنهاد می شههود تا برای تحقیقات آتی ضههمن افزایش حجم

اتوبوس رانی تهران" ،فصههلنامه مهندسههی حمل و نقل ،دوره ،1

دادهها برای زمان بیشهتر ،ترکیبی از ایستگاههای مختلف در یک

شماره  ،9بهار  ،8934صفحه 178-118ش

مسهههیر مشهههخش در ننر گرفته شهههود یراکه در این تحقیق
عملکرد هر ایسهتگاه طوم اتوبوسرانی به صههورت مستقل از
یکههدیگر درننر گرفتههه شهههده اسهههتش هم نین درننر گرفتن
پهارامترههای محیطی ننیر عملکرد راننهده ،سهههرعت ،ترافیک،
آبوهوا و ازدحام جمعیت مسههافران به عنوان عوامل اثرگذار بر
زمان رسیدن به اتوبوس میتواند مطرح شودش
برای ارالههه تحقیقههات علمی در این حوزه بهه دلیهل سههها تههار
جمعآوری این قبیل داده هنوز کاستیهای زیادی وجود داردش به
عنوان نمونه بخش زیادی از دادههای سیستم  AVLبه صورت
از دسهههت رفته در ا تیار نویسهههندگان قرار گرفته اسهههت که
بررسهی علل از دست رفتن جهت بازیابی مجدد این دادهها و
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حسین هاشمی ،امیر البدوی
حسین هاشمی فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها از دانشگاه
تربیت مدرس تهران استش ایشان مدارج کارشناسی و کارشناسی ارشد ود را در رشته ریاضی کاربردی
و مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه امام حسین(ع) به ترتیب در سال های  8911و
 8911ا ذ نموده استش زمینه های پژوهشی مورد عالقه وی شامل مسالل هوشمند سازی حمل و نقل،
اقتصاد حمل و نقل ،برنامه و ریزی حمل و نقل ،پیش بینی زمان سفر و راهکارهای بهبود قابلیت اطمینان
در سیستم های حمل و نقل استش
دکتر امیر البدوی ،استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،است که درجه
دکتری ود را از دانشگاه سیستم های اطالعاتی از دانشگاه لندن ( )8337دریافت کرده استش ایشان
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ود در رشته مهندسی صنایع و سیستم را از دانشگاه صنعتی
شریف ا ذ نموده و زمینه های پژوهشی مورد عالقه وی شامل سیستم های اطالعات مدیریت (،)MIS
روش های تحقیق در کسب و کار ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت تغییر استراتژیک ،استراتژی تجارت
الکترونیک (استراتژی الکترونیکی) ،فرآیند کسب و کار ،مهندسی الکترونیک ،تجارت الکترونیک و
بازاریابی ،روش های توسعه نرم افزار در سیستم های اطالعاتی ( )ADMISو مدیریت ارتبام با مشتری
( )CRMاستش
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