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چکيده  -برآورد زمانسفر در فرآیندهای برنامهریزی سيستمهای حملونقل ،مورد توجه متخصصان حوزههای مختلف بوده که هر یک با
بهرهگيری از دادهها و ابزارهای تحليلی خاص ،سعی در مطالعه و برآورد زمانسفر داشتهاند .روشهای نوین و ترکيب ابزارهای موجود در
سيستمهای اطالعات مکانی و تحليلهای دادهکاوی ،قابليتهای مختلفی را جهت استخراج الگوهای بدیع موجود در دادهها که بکارگيری آنها در
برآورد زمانسفر فراهم آورده و جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی میباشند .این تحقيق از تکنيکهای دادهکاوی مکانی خوشهبندی
 K-meansو همينطور روش شبکه عصبی پيشخور جهت برآورد زمانسفراستفاده میکند .در این تحقيق جهت برآورد زمان سفر از  8پارامتر
استخراج شده از داده های  GPSخودروهای عمومی و دادههای هواشناسی و تصادفات در یک دوره زمانی  3ساله در استان مازندران (مسير
ساری -قائمشهر و بابل– قائمشهر) استفاده میشود .بهمنظور ارزیابی روش پيشنهادی ،خروجی روشهای خوشهبندی و شبکهعصبی در تعيين
زمان سفر با دادههای واقعی در مسير مورد مطالعه مقایسه میشوند .نتایج حاکی از این است که روش شبکهعصبی مصنوعی با استفاده از روش
مجذور ميانگين مربع خطا با مقدار  1/1100و روش ميانگين مربع خطا با مقدار  1/50در مقایسه با روشهای خوشهبندی نتایج رضایت بخشی دارد.
کليد واژهها -زمان سفر ،سیستم اطالعات مکاني ،داده کاوي مکاني ،شبکهعصبي مصنوعي پیش خور

 .0مقدمه

اين عوامل باعث تغییرات در سرعت خودرو شده و زمان رسیدن
به مقصد را بهصورت مستقیم تحت تاثیر قرار ميدهند.
بهرهگیري از تکنولوژيهاي نويني چون سامانههاي هوشمند
حملونقل و سامانه اطالعاتمکاني ميتواند الگوهايي مناسبي را
در زمینه هوشمندسازي سیستم حملونقل ارائه دهد .در سالیان
اخیر با توسعه روشهاي جمعآوري داده و مواجهه با حجم
عظیمي از دادههاي در دسترس ،نیاز به روشهايي که بهصورت
خودکار قابلیت استخراج الگوهاي مختلف از اين منابع داده را
داشته باشند ،بیش از پیش احساس ميشود .با پیشرفت
علوم مهندسي ،روشهاي دادهکاوي بهعنوان جايگزين روشهاي

با افزايش جمعیت شهري و به تناسب آن افزايش ترافیک
معابر ،يکي از مهمترين دغدغههاي مردم در مسیرهاي برون-
شهري زمانسفر در رسیدن به مقصد ميباشد .برآورد زمان
سفر در حوزه حملونقل جهت انتقال مردم از يک شهر به
شهر ديگر و جابجايي اجناس و کاال بین دو شهر کاربرد دارد.
اطالعات مربوط به تاثیر شرايط آبوهوايي (آب و هواي
معتدل ،باران ،برف ،مه و يخبندان) و اطالعات ترافیکي
(تصادفات جادهاي و بازسازي راهها) را ميتوان
بهعنوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي جريان ترافیک دانست،
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مسیر در هر لحظه از روز اندازهگیري ميشود .اما در روش غیر
مستقیم بر اساس حجم ،چگالي و سرعت خودرو ميباشد که با
استفاده از ابزارهاي جمعآوري دادههاي ترافیکي همانند
دوربینهاي ترافیکي و شناسانندههاي ترافیکي بهدست آمده
ميشوند .بهمنظور برآورد زمانسفر با استفاده از روشهاي
غیرمستقیم از روشهاي خاصي همانند روشهاي شبکه عصبي و
روشهاي دادهکاوي در بیشتر مطالعات گذشته استفاده شده
است .برآورد زمان سفر در روشهاي غیرمستقیم به دلیل
هزينهها و مشکالت کمتري که نسبت به روشهاي مستقیم دارند
مورد توجه بسیاري از مطالعات بوده است .تکنیکهاي پیشبیني
زمانسفر بر اساس نحوه محاسبه زمانسفر ،نحوه جمعآوري
دادهها ،مدلهاي پیشبیني قابل دستهبندي ميباشند .از نظر
نحوه محاسبه زمانسفر با تقسیمبندي کل مسیر به مسیرهاي
کوچکتر ،زمانسفر هر يک از مسیرهاي کوچکتر و متوالي
محاسبه ميگردد و در نهايت از جمع زمانهاي بدست آمده،
زمانسفر کل مسیر محاسبه ميگردد.

سنتي قبلي جهت استخراج الگوهاي سودمند ،بديع ،قابل فهم و
معتبر از دادهها مطرح شدهاند .اين روشها با ترکیب روشهاي
يادگیري ماشین ،هوشمصنوعي ،پايگاهداده و غیره سعي در
دستیابي به اطالعات غني نهفته شده در دادههاي ذخیره شده در
پايگاههاي داده را دارند [.]4
در اين تحقیق با استفاده از روشهاي خوشهبندي و تکنیک
شبکهعصبي مصنوعي و به کارگیري پارامترهاي مناسب ،به
برآورد زمان سفر در مسیرهاي ساري به قائمشهر و قائمشهر به
بابل (استان مازندران -ايران) پرداخته شده است .بدين منظور
ابتدا با استفاده از دادههاي موجود از منابع اطالعاتي مختلف و با
استفاده از روشهاي دادهکاوي به آموزش سیستم پرداخته شده
است .بعد از آموزش دادههاي تست وارد سیستم شده و زمانسفر
با استفاده از الگوريتمهاي خوشهبندي اتصالمنفرد و اتصالکامل،
خوشه بنديافزايشي و تکنیک شبکهعصبي مصنوعي محاسبه
ميشوند .در نهايت نتايج حاصل از تکنیکهاي بهکار رفته در
برآورد زمان سفر را با دادههاي واقعي با استفاده از روشهاي
مجذور میانگین مربع خطا و میانگین مربع خطاي ارزيابي
شدهاند.

از مدلهاي پیشبیني گوناگوني در مطالعات گذشته جهت برآورد
زمانسفر استفاده شده است .از جمله ميتوان به مدلهاي خطي
و محاسبات آماري ،خوشهبندي مکاني و شبکهعصبيمصنوعي
اشاره داشت .امین ناصري و همکارانش ( ،)4378با استفاده از
مدل رگرسیون خطي چندگانه و شبکهعصبي مصنوعي پیشخور
به برآورد زمان سفر پرداختهاند .دادههاي مورد استفاده در اين
تحقیق به ده متغیر تقسیم گرديده و با استفاده از دوربینهاي
قرار گرفته شده در سطح شهر جمعآوري شدهاند .روش
رگرسیون خطي چندگانه در فرآيندهاي برنامهريزي پويا نسبت
به فرآيندهاي برنامهريزي استاتیک داراي دقت باالتري ميباشد.
در روش شبکه عصبي مصنوعي ،شبکه با استفاده از دادههاي
گذشته طراحي و آموزش داده ميشود و بر اساس داده هاي
لحظهاي که از طريق حسگرهاي ترافیکي و دادههاي سیستمهاي
پیشرفته مديريت ترافیک دريافت ميشوند ،تست ميگردند .امین
ناصري و همکارانش بیان نمودهاند که برآورد زمان سفر با
استفاده از شبکهعصبي مصنوعي داراي نتیجه بهتر و ضريب
همبستگي باالتري نسبت به مدل رگرسیون خطي چندگانه دارد
[.]4
 Wenو همکارانش ( ،)2002با استفاده از تکنیک شبکهعصبي به
برآورد زمانسفر پرداختهاند .اين تحقیق با استفاده از دادههاي
جمعآوري شده توسط شناسندههاي (دستگاههاي جمعآوري
اطالعات ترافیکي از قبیل سرعت خودرو ،حجم خودروهاي عبور

در بخش دوم و سوم مقاله به مرور تحقیقات پیشین و روشهاي
پیشبیني زمانسفر و متغیرهاي موثر بر زمانسفر پرداخته
ميشود .منطقه مورد مطالعه تحقیق در بخش چهارم آورده شده
است .بخش پنجم به نحوه جمعآوري داده اختصاص داده شده
است .بخش ششم به کدگذاري دادهها مربوط شده است .بخش
هفتم به پیشپردازش دادهها پرداخته شده است .بخش نهم و
دهم به ترتیب به برآورد زمانسفر با استفاده از مدلهاي
خوشهبندي و شبکه عصبي مصنوعي پرداخته شده است .در پايان
به بحث و ارزيابي نتايج پرداخته ميشود.
 .2مروری بر تحقيقات پيشين
زمانسفر در مسیرهاي برونشهري را ميتوان به دو روش
مستقیم و غیرمستقیم بهدست آورد .برآورد زمانسفر به روش
مستقیم بر اساس فاصله زماني عبور خودرو از دو نقطه ثابت
تعیین ميشوند .در روشهاي مستقیم با استفاده از فناوريهاي
رديابي وسايل نقلیه مانند خواندن پالک خودروها از طريق
دوربینها ،نرمافزارهاي پردازش تصوير ،سیستمهاي
تعیینموقعیتجهاني ( )GPSوسايل نقلیه خاص در دو نقطه از
مسیر رديابي ميشوند و زمان واقعي سفر آنها در فاصلهاي از
4
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و Chain Averageدارند ميتوان به اين اشاره داشت که فضاي
محاسباتي اين دو الگوريتم يک فضاي بزرگي است يعني مثال اگر
براي بهدست آوردن زمان سفر  nداده گذشته در دسترس باشد،
ماتريس تولید شده براي برآورد زمانسفر يک ماتريس n×n
خواهد بود (کامال به دادهها وابستگي دارد) .مشکل دوم اين است
که اگر جاده اي به چند بخش تقسیم شده باشد آنگاه نميتوان
به طور مستقیم زمانسفر بخش آخري را محاسبه نمود و
محاسبه آن کامال به آرايههاي ماتريس تشکیل شونده ،بستگي
دارد .مشکل ديگري که ميتوان در الگوريتم Moving Average
به آن اشاره داشت اين است که زمان برآورد شده يک بخش
ممکن است بهطور زيادي در برآورد زمانسفر بخشهاي ديگر
ديده شود .الگوريتم  K-Meansهم داراي ضعفهايي ميباشد که
ميتوان اشاره به اين داشت که عوارض بهکار گرفته شده در يک
فضاي تک بعدي نسبت به هم داراي تجانس نميباشند .در اين
تحقیق ضعفهاي اين سه الگوريتم را بهبود داده و الگوريتمهاي
توسعه يافتهاي براي بهبود زمان سفر ارائه دادهاند [.]7
با بررسي اين مطالعات ميتوان دو عامل مهم را براي پیاده سازي
تحقیق پیش رو نتیجه گرفت .موضوع اول راجع به پارامترهايي
است که براي برآورد زمانسفر مناسب ميباشند .در بسیاري از
مطالعات مورد بررسي ،تنها تعداد محدودي از پارامترها استفاده
شدهاند و يا پارامترهايي به کار رفته است که برخي از آنها مانند
عرض خیابان و مسیر حرکت خودرو ،با يکديگر وابستگي دارند.
بنابراين انتخاب دادههاي مناسب اولین قدم در برآورد زمانسفر
ميباشد .لذا در انتخاب دادهها سعي بر آن شده است که نسبت
به يکديگر داراي همبستگي کمي باشند و بیشترين میزان تاثیر
در مسیرهاي برون شهري بر زمانسفر داشته باشند .موضوع دوم
در ارتباط با روش مدلسازي پارامترها ميباشد .طبق مطالعات
انجام شده روش شبکه عصبي مصنوعي در برآورد زمان سفر
نسبت به روشهاي خطي از میانگین خطاي نسبي کمتر ،ضريب
همبستگي باالتر و قابلیت وارد کردن دادههاي حال برخوردار
ميباشد .روش خوشهبندي  K-Meansنسبت به روشهاي Chain
 Averageو  Moving Averageداراي پیچیدگي محاسباتي کمتر
و از دقت باالتري برخوردار ميباشد و ميتوان پارامترهاي مختلف
تاثیرگذار در زمانسفر را با استفاده از مقیاس فاصله در
خوشههاي مجزا طبقهبندي کرد و زمانسفر مربوط به هر خوشه،
که دادههاي آن با يکديگر مشابه ميباشند و نسبت به خوشههاي
ديگر متفاوت هستند را برآورد کرد .لذا به علت داليل اشاره شده
از روشهاي شبکهعصبيمصنوعي و خوشه بندي K-Means
استفاده شده است.

کننده ،فاصله بین خودروها و غیره) کنار جاده انجام گرفته و بر
دو بخش استوار مي باشد .در بخش اول اين تحقیق با استفاده از
روش فازي به يک الگوي مناسبي در زمینه برآورد زمان سفر
دست پیدا مي نمايند ،و در بخش دوم تحقیق با استفاده از روش
شبکه عصبي ،مدل خوشهبندي شده را کالیبره کرده و نوسانات
وجود داشته در میان دادههاي واقعي را از بین برده و در نهايت
براي آنکه دقت خوشهها را برآورد نمايند ،از آنالیزهاي حساسیت
استفاده کردهاند [.]5
 Nathو همکارانش ( ،)2040با استفاده از تکنیک دادهکاوي
مکاني و الگوريتم خوشه بندي  K-Meansبه برآورد زمان سفر
پرداختهاند .روش اين الگوريتم اينگونه است که دادههاي مشابه
را در گروههاي مجزا دستهبندي مينمايد بهطوريکه گروههاي
قرار گرفتهشده در هر دسته هیچ مشابهتي با دستههاي ديگر
ندارند .دادههاي اين تحقیق با استفاده از دستگاه  GPSاي که
درون خودروها ميباشد ،جمع آوري شدهاند .در روش K-Means
يک عدد يا يک عارضه به عنوان مرکز دسته شناخته ميشود و
اعداد ديگر يا عارضههاي ديگر با استفاده از متد فاصله و يا
مشابهت به آن مرکز دسته تعلق پیدا خواهند کرد .مزيت تکنیک
خوشهبندي  K-Meansنسبت به تکنیکهاي ديگر خوشهبندي
در اين ميباشد که در هر تکرار انجام شده براي بدست آوردن
دادههاي مشابه در هر دسته ،ممکن نیست جواب يکسان دهد و
دسته ها مشابه با هم باشند .در نهايت با استفاده از فرمول هاي
آماري زمان سفر مشخص ميگردد [.]6
 Chowdhuryو همکارانش ( ،)2003با استفاده از دو تکنیک
 Moving Averageو  Chain Averageبه برآورد زمان سفر
پرداختهاند .اين دو تکنیک بر پايه يک سري فرمولهاي رياضي
ساده استوار ميباشند .در اين تحقیق براي برآورد زمان سفر از
دادههاي پیشیني که توسط خودروها جمع آوري شده است،
استفاده شده است و با استفاده از روش میانگین خطاي نسبي
مطلق دقت زمان سفر برآورد شده را ارزيابي مينمايند .روش
 Moving Averageنسبت به روش  Chain Averageداراي دقت
بهتري ميباشد .از مزيتهاي اين دو الگوريتم مي توان اشاره به-
سادگي ،دقت باال ،هزينههاي پايین و آنکه پیچیدگي سیستم به
علت اجراي ساده هر دو روش پايین آمده و نوسانات يا نويزهايي
که در مجموعه دادهها وجود داشته حذف ميگردند [.]8
 Chowdhuryو همکارانش ( ،)2044به بررسي ضعفهاي
تحقیقات انجام شده قبلي خويش پرداخته و الگوريتمهاي بهبود
يافته  Moving Average ،K-Meansو  Chain Averageرا ارائه
دادهاند .از جمله ضعفهايي که الگوريتمهاي Moving Average
5
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در اين تحقیق تاثیر همزمان پارامترهاي برون جادهاي (شرايط
آبوهوايي مختلف و شرايط تصادفات جادهاي و زمانهاي مختلف
سفر) بر زمانسفر بهدست آمدهاند .پارامترهاي مورد استفاده از
وابستگي کمي نسبت به يکديگر برخوردارند .قابلیت برآورد
زمانسفر با استفاده از دادههاي حال در روشهاي مورد استفاده
وجود دارد.

زمان بدون اوج ترافيک :بیانگر زماني است که تعداد وسايل
نقلیه در يک بازه زماني به حداقل خود در يک مسیر مد نظر
ميرسد.
 2-3دادههای آبوهواشناسی
حوادث آبوهوايي مثل بارش ،مه ،بادهايي با شدت وزش بد،
میزان بارش زياد (تگرگ) و برف سبب کاهش ظرفیت راه
ميشوند .اين حوادث ميتوانند موجب کاهش سرعت حرکت در
خودرو ،کاهش حجم تردد خودرو و تاخیر زياد در رسیدن از شهر
مبدا به شهر مقصد گردند .اين اطالعات از ايستگاههاي
هواشناسي مسیر مورد مطالعه جمع آوري ميشوند .با آگاه بودن
از شرايط آبوهوايي مسیر مورد مطالعه ميتوان تاثیر شرايط
آبوهوايي نامساعد را بر روي زمان سفر بهدست آورد.

 .3متغيرهای موثر بر اندازهگيری زمانسفر
پارامترهاي زيادي در برآورد زمانسفر تاثیر دارند که شامل
دادههاي حجم ترافیکي ،شرايط آبوهوايي ،دادههاي Gps
خودروهاي عمومي (دادههاي  Gpsخودروهاي عمومي شامل
موقعیت خودرو ،سرعت متوسط حرکت خودرو ،تاريخ ،روز ،زمان
شروع و پايان حرکت خودرو و تاريخ ميباشد) و شرايط مکاني
سفر ميباشند.

 3-3دادههای تصادفات جادهای

 0-3دادههای ترافيک

تصادفات جادهاي يکي از عواملي ميباشد که منجر به مسدود
شدن راه و باال رفتن حجم ترافیک ميشود و نتیجه آن سبب
تاخیر در زمان رسیدن از شهر مبداء به شهر مقصد ميباشد .مي-
توان اطالعات شرايط تصادفات جادهاي را توسط پلیس راهها
جمعآوري نمود .تصادفات در يک مکان و يک زمان خاصي
صورت ميگیرد .با ترکیب تاريخ وقوع تصادف ،مکان وقوع تصادف
و زمان وقوع تصادف با مسیر ،تاريخ و زمان حرکت خودرو
ميتوان اتفاق و يا عدم اتفاق افتادن تصادف در مسیرحرکت
خودرو را متوجه شد .اگ ر تصادفي در مسیر حرکت خودرو اتفاق
افتاده باشد ميتوان میزان تاخیري که در رسیدن خودرو به شهر
مقصد بهوجود آمده است را نسبت به شرايط ايدهآل (عدم اتفاق
افتادن تصادف) بهدست آورد .با استفاده از روشهاي خوشهبندي
با بهدست آمدن خوشههايي که داراي شرايط تصادف در مسیر
حرکت خودرو ميباشند ،زمانسفر با استفاده از حاصلضرب طول
راه در میانگین سرعتهاي متوسط قرار گرفته شده در خوشه
برآورد ميشود.

از میان عواملهاي تاثیرگذار بر زمانسفر ،شرايط ترافیکي
مهمترين بخش تاثیرگذار بر زمانسفر است .سرعت وسايل نقلیه
در يک مسیر ،در کنار متغیرهاي ترافیکي ديگر مانند تردد ،حجم
و ازدحام و يا باز بودن مسیر را نشان ميدهد .تعاريف و روابط
متعددي براي محاسبه هر يک از متغیرهاي ترافیکي ارايه شده
است که بخشي از آنها طبق نشريه  446طرح هندسي راه
عبارتاند از:
تردد مسير :تردد عبارت است از تعداد خودروي عبوري از يک
نقطه مسیر در طول زماني ثابت .چنانچه ( )Mتعداد خودروي
عبوري از يک نقطه مسیر در فاصله زماني ( )Tباشد ،میزان متغیر
تردد که با ( )qنشان داده ميشود طبق رابطه  4بیان ميگردد.
() 4

M
T

q

فاصله عبور :متوسط فاصله زماني يا مسافتي بین دو وسیله
نقلیه متوالي در حال حرکت در يک مسیر ،فاصله عبور گفته
ميشود.

 4-3شرایط مکانی سفر

سرعت خودرو :بیانگر سرعتي است که يک خودرو بر حسب

منظور از شرايط مکاني سفر (شرايط تسهیالت ثابت) ،ويژگيهاي
خیابانها و مسیرهايي است که وسیله نقلیه در آنها تردد ميکند.
تعداد چراغهاي راهنمايي در طول مسیر ،تعداد تقاطعهاي مسیر،

کیلومتر بر ساعت دارا ميباشد.
زمان اوج ترافيک :بیانگر زماني است که تعداد وسايل نقلیه در
يک بازه زماني به حداکثر خود در يک مسیر مدنظر ميرسند.
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اختالف ارتفاع مقصد از مبدأ و نوع روسازي مسیر و  ...از جمله
متغیرهايي هستند که تأثیر ويژگيهاي تسهیالت ثابت را بر زمان
سفر اندازه مي گیرند .اين دسته از متغیرها ،بالقوه ميتوانند به-
طور مستقیم يا غیر مستقیم بر زمان سفر وسايل نقلیه تأثیر
بگذارند .بهعنوان مثال روسازي نامناسب خیابانها بهطور
غیرمستقیم با تأثیر بر سرعت وسايل نقلیه عبوري در مسیر باعث
افزايش زمان سفر ميشود و يا تعداد چراغهاي راهنمايي طول
مسیر بهطور مستقیم بر زمان سفر تأثیر دارد.

 .4منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه مسیرهاي برون شهري استان مازندران محور
ساري به بابل ميباشد .محور ساري به بابل به علت محور
متصلکننده استان مازندران به استان تهران به عنوان يکي از
پرترددتربن محورهاي ايران ميباشد .اين مسیر با طول
 33834/44متر و مختصات نقطه شروع از شهرستان بابل در
سیستم جهاني يونیورسال ترانسورس مرکاتور برابر با
 E  650388 / 38m, N  4044770 / 7m, h  132mمتر و
نقطه پاياني مسیر در شهرستان ساري در سیستم
مختصات
داراي
مرکاتور
ترانسورس
جهاني
E  684231.25m, N  44048683.50m, h  76m
متر
ميباشد .شکل  4نماي کلي محور مورد مطالعه که ما بین سه
شهر ساري قائمشهر و بابل قرار دارد را نشان ميدهد.

شکل .4نماي کلي محور مورد مطالعه

 .0جمع آوری داده

شکل .2دادههاي مورد استفاده در تحقیق به همراه منبع جمعآوري آنها

بهمنظور برآورد زمانسفر ،دادههايي را به عنوان ورودي در مدل
گرفته و خروجي (زمانسفر) برآورد ميشود .دادههاي مورد نیاز
جهت انجام کار عملي تحقیق حاضر شامل دادههاي الزم جهت
برآورد زمانسفر ميباشند .لذا در شکل  4لیستي از آنها مالحظه
ميشود و به معرفي آنها پرداخته ميشود.
همچنین از نرم افزارهايي براي پردازش دادهها استفاده گرديد.
نرم افزارهاي  Microsoft SQL Server 2008و Microsoft
 Office Excel 2007براي ذخیره و جمعآوري دادهها ،نرم افزار
 Microsoft Visual Studio 2010و  Matlabبهمنظور
پیشپردازش و پردازش دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

زمان اوج بهعنوان يکي از دادههاي حجم ترافیک باعث کاهش
سرعت حرکت خودرو و در نتیجه تاخیر در زمان رسیدن به
مقصد ميگردد و ميتواند يکي از عوامل موثر در برآورد زمانسفر
باشد .بهعلت آنکه در زمان اوج ترافیک ،میزان تردد عبور و مرور
خودرو به حداکثر مقدار ميرسد لذا زمانسفر در مسیر حرکت
خودرو افزايش مييابد .طبق نظر کارشناسان براي منطقه مورد
مطالعه از نظر زمان اوج  2بازه زماني در نظر گرفته شده است.
زمان اوج حرکت و زمان بدون اوج حرکت مسیر مورد مطالعه
شهرستانهاي استان مازندران طبق جدول  4ميباشد.
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جدول .4جدول زمان اوج و بدون اوج
گروه
زماني

نوع
زماني

بازه زماني

گروه
زماني

نوع زماني

بازه زماني

4

اوج
حرکت

46 - 47

4

اوج حرکت

-3/30
6/30

5

بدون اوج
حرکت

47 - 24

2

بدون اوج
حرکت

3/30 -43

6

بدون اوج
حرکت

00 -6/30

3

بدون اوج
حرکت

43 - 46

خودرو برد.
محور ساري به بابل در میان سه شهر ساري قائمشهر
بابل قرار گرفته شده است که در اين مسیر 4ايستگاه سینوپنتیک
به نام ايستگاه سینوپتیک قراخیل که محدوده اين مسیر را تحت
پوشش قرار ميدهد ،براي ثبت اطالعات هواشناسي در نظر گرفته
شده است.
 .5کدگذاری دادهها
پس از جمعآوري پارامترهاي مورد نیاز تحقیق که بهترتیب
عبارتند از سرعت متوسط حرکت خودرو ،مدت زماني که خودرو
در طول مسیر حرکت کرده است ،تاريخ حرکت خودرو ،بازه
زماني حرکتخودرو ،شرايط آبوهوايي ،شرايط تصادفاتجادهاي،
روزهاي هفته و يکپارچهسازي پارامترها ،فرآيند کدگذاري دادهها
انجام ميشود .بهمنظور سرعت بخشیدن و تسهیل در فرآيند
تجزيه و تحلیل دادهها ،مسیر حرکت خودرو ،بازههاي زماني
حرکتخودرو ،شرايط آبوهوايي و شرايط تصادفات کدگذاري
ميشوند .زمان حرکت خودرو به زمانهاي اوج و غیراوج
صبح،ظهر ،اوج و غیراوج بعدازظهر و شب کدگذاري ميشوند .از
ساعت  6/30تا  3/30صبح کد  3/30،1تا  43کد  43 ،2تا 46
کد  46 ،3تا  47کد  47 ،4تا  24کد  5و  0/0تا  6/30کد 6
اختصاص داده شده است .به مسیر مابین دو شهر مبداء و مقصد
يک کدي اختصاص داده ميشود .در اين تحقیق به مسیر مابین
شهر ساري و قائمشهر کد  4و به مسیر حرکتي مابین شهر بابل و
قائمشهر کد  2را اختصاص داده شده است .کدگذاري شرايط
تصادف در طول محور به اينگونه ميباشد که اگر در بازه زماني
حرکت خودرو تصادفي اتفاق افتاده باشد با کد  4مشخص
ميگردد و اگر هیچ تصادفي رخ نداده باشد با کد  2مشخص
ميگردد .کدگذاري شرايط آبوهوايي طبق جدول  2در نظر
گرفته شده است .جدول  3بیانگر جدول دادههاي آمادهسازي
شده در نرمافزار ميباشد.

بهمنظور استخراج پارامترهاي مورد نیاز برآورد زمانسفر از
دادههاي  GPSخودروهاي عمومي (زمان شروع حرکت خودرو،
زمان پايان حرکت خودرو ،سرعت حرکت خودرو ،تاريخ حرکت
خودرو) استخراج ميشود .نحوه استخراج پارامترهاي مورد نیاز
اينگونه است که پس از باز کردن فايلهاي مربوط به GPS
خودروها در نرمافزارردياب (تنها نرمافزاري است که ميتواند
اطالعات درون  GPSخودروهاي عمومي را در ايران باز
نمايد ).تمام تاريخهايي که خودرو در راههاي مختلف کشور
حرکت کرده است ،نشان داده ميشود .پس از مشاهده تاريخ
حرکت خودرو و باز نمودن فايل مربوط به هر تاريخ ميتوان
دادههاي مدتزمان حرکت خودرو ،سرعت حرکت خودرو ،تاريخ و
زمان (ساعتي که خودرو حرکت کرده است) را استخراج کرد.
چون سیستم  GPSخودرو در هر يک دقیقه سرعت خودرو را
ثبت مينمايد لذا در مسیر حرکت خودرو سرعتهاي مختلفي
وجود دارد .با بهدست آمدن سرعتهاي مختلف خودرو با
میانگینگیري سرعتها يک سرعت متوسط به منظور مبنا
گرفتن سرعت حرکت خودرو در کل مسیر تعريف ميشود .واحد
سرعت متوسط کیلومتر بر ساعت ميباشد.
پارامتر تاريخ و ساعت حرکت خودرو را نیز با استفاده از نرمافزار
ردياب استخراج ميشود .با ترکیب پارامتر تاريخ و ساعت و مکان
حرکت خودرو ميتوان وقوع تصادف و شرايط مختلف آبوهوايي
را در مسیر حرکت خودرو متوجه شد و میزان تاثیر پارامتر
تصادف و شرايط آبوهوايي مختلف را در زمانسفر بهدست آورد.
اطالعات مربوط به تصادفات جادهاي از طريق پلیس راههاي
استان مازندران جمع آوري ميشوند .اطالعات تصادفات جادهاي
در قالب ستونهايي از جمله تاريخ تصادف ،محل حادثه ،مقصر و
ساعت تصادف تعريف ميشوند و تحت فايل  Excleذخیره
ميگردند .از اطالعات تصادفات جادهاي نیازمند به پارامترهاي
ساعت ،تاريخ و مکان تصادف خواهیم بود .با استفاده از پارامتر-
هاي اشاره شده ميتوان پي به وقوع تصادف در مسیر حرکت

جدول  .2کدگذاري شرايط آب و هوايي
شماره

8

شرایط آب و هوایی در C#

شرایط آب و هوایی در مطلب

4

آفتابی

40

2

بارندگی

44

3

باد

42
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جدول  .3نمونه اي از دادههاي آماده سازي شده

 .8برآورد زمانسفر با استفاده از خوشهبندی K-means

آبوهوايي

کد
تصادف

گروه
زماني

کد
شهر

سرعت
Km/h

زمان
(دقیقه)

مقصد

مبدا

آفتابي

0

3

4

73/25

42

قائمشهر

ساري

بارندگي

0

3

2

58/43

46

قائمشهر

بابل

آفتابي

0

4

4

72/08

43

قائمشهر

ساري

آفتابي

4

6

2

52

20

قائمشهر

بابل

بارندگي

0

6

4

43/82

47

قائمشهر

بابل

آفتابي

0

5

2

50/56

23

قائمشهر

بابل

آفتابي

0

5

4

63/33

45

قائمشهر

ساري

بارندگي

4

6

4

34/42

38

قائمشهر

ساري

همانطور که گفته شده است در پیشپردازش دادهها تمام
رکوردهاي مشابه از نظر شرايط آبوهوايي ،زماني و تصادفات در
خوشههاي مجزايي قرار گرفته شدهاند .سرعت متوسط هر خودرو
تنها پارامتر قرار گرفتهشده در هر خوشه ميباشد که مشابه به
يکديگر نميباشد .بهعلت آنکه دادههاي قرار گرفتهشده در هر
خوشه بايد مشابه به يکديگر باشند لذا در پردازش نهايي سرعت
متوسط تمام خودروهاي قرار گرفته شده در هر خوشه مشابه به
يکديگر ميشوند .روند انجام پردازشنهايي در روش روش
خوشهبندي  K-meansبه اينگونه ميباشد که با مشخص نمودن
تعداد دستهها و يک حدآستانه به عنوان پارامترهاي ورودي مورد
نیاز ،دستهبندي دادهها موجود در پايگاه داده انجام ميگردد.
نحوه دستهبندي اين روش اينگونه است که با مشخص نمودن
تعداد دستهها ،يکسري از اعداد (سرعت مربوط به خودروها) به-
صورت تصادفي درون هر دسته قرار ميگیرند .پس از قرار گرفتن
سرعتها درون دستهها ،با استفاده از میانگینگیري ،سرعت
متوسط هر خوشه بهدست ميآيد .در مرحله بعد با استفاده از
حدآستانه  3معرفي شده به سیستم ،تمامي سرعتها که در
همسايگي سرعت متوسط بوده و همینطور کمتر از حدآستانه
ميباشد ،درون دستهاي که سرعت متوسط درون آن قرار داشته
قرار خواهند گرفت و مجددا با استفاده از سرعتهاي قرار گرفته
شده در هر دسته سرعت متوسط مربوط به آن دسته محاسبه
ميگردد .اين کار تا جايي انجام ميگیرد که تفاضل مقدار سرعت
متوسط بدست آمده از هر دسته در هر مرحله نسبت به تکرار
قبل از مقدار  0/004کوچکتر باشد .معموال اين روش در تکرار
اول و دوم به جواب بهینه ميرسد.
زمان سفر برآورد شده توسط روشهاي  K-meansتحت شرايط
ايدهآل (بدون هیچگونه تصادفجادهاي و شرايطآبوهوايي آفتابي
در جدول  4آورده شدهاست .همانطور که در جدول  4مشاهده
ميشود در روش خوشهبندي  K-meansبا توجه به روند تغییرات
سرعت ،تغییرات چنداني در زمانسفر حرکت خودرو بهوجود
نميآيد .به دلیل آنکه تعداد خوشهها به عنوان ورودي در
الگوريتم  K-meansدريافت ميشود ،لذا نسبت به ايجاد
خوشههاي مختلف ،اين الگوريتم حساس نميباشد و نميتواند به
ازاي افزايش و يا کاهش تغییرات سرعت خودرو ،زمانسفر
متناسب با سرعتهاي مختلف را برآورد نمايد .میزان تاثیر
باالترين سرعت متوسط حرکت خودرو نسبت به پايینترين
سرعت متوسط حرکت خودرو در زمانسفر برآورد شده تحت

 .7پيشپردازش دادهها
بعد از گردآوري دادهها بايستي اين اطمینان حاصل شود که
دادهها براي ارزيابي و بدست آوردن يک نتیجه درست مناسب
ميباشند .بنابراين پیش پردازش دادهها مهم و ضروري ميباشد.
فرآيند پیشپردازش دده ها بهطور کلي شامل دو مرحله ميباشد:


آشکارسازي و حذف دادههايي که داراي خطا هستند.



مقیاسبندي و انتخاب

بهمنظور تفکیک شرايطهاي مختلف آبوهوايي ،زماني و
تصادفات و پیادهسازي شبکه عصبي مصنوعي و خوشهبندي K-
 meansبايد انتخاب در میان دادهها انجام گردد .انتخاب اولیه
منجر به اين ميشود که تمامي شرايط مشابه از جمله گروههاي
زماني ،شرايط مختلف آبوهوايي و تصادفات در گروهاي مشابه
قرار گیرند .گروهها تنها در سرعت متوسط داراي تمايز ميباشند.
در پردازش نهايي سرعت متوسط گروهها نسبت به يک حد
آستانه ،مشابه يکديگر ميشوند .بهعنوان مثال تمامي خودروهايي
که در بازه زماني  6صبح تا  3صبح در مسیر ساري به قائمشهر و
شرايط آبوهوايي آفتابي بدون هیچ گونه تصادف و در يک روز
عادي در طول مسیر جاده حرکت نمودهاند ،دستهبندي ميشوند.
اين گروهبندي سبب ميگردد که پردازشنهايي با سرعت باال و
زمان کمتري انجام گیرد .پس از آمادهسازي دادهها براي انجام
فرآيند دستهبندي ،دادهها وارد پايگاه داده ميگردند .در اين
تحقیق از پايگاه داده  Microsoft SQL Server 2008به خاطر
داشتن امنیت باال ،راحت بودن کار با آن ،هزينه پايین دستیابي
استفاده شده است .با استفاده از زبان برنامهنويسي Microsoft
 Visual Studio 2010انجام شده است.
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جدول  .5بیانگر زمانسفر برآورد شده با استفاده از روش خوشه بندي
 K-meansتحت شرايط آبوهواي بارندگي و زمان اوج

شرايط ايدهآل (شرايط آبوهوايي آفتابي ،بدون اوج و بدون
تصادفات)  3دقیقه ميباشد .در شکل  3روند تغییرات سرعت و
زمانسفر با استفاده از الگوريتم  K-meansنشان داده شده است.
روند تغییرات زمانسفر برآورد شده توسط روش خوشهبندي
 K-meansدر بازههاي زماني مختلف در جدول  5آورده
شدهاست .همانطور که از جدول  5مشاهده ميشود در
گروهزماني 4و  4که زماناوج حرکت خودرو ميباشد ،تردد
خودروها به کندي انجام ميگیرد و سرعت حرکت خودرو کاهش
مي يابد و لذا زمان رسیدن به شهر مقصد نسبت به شرايط بدون
اوج بیشتر ميگردد .روند تغییرات سرعت در زمان اوج و آبهواي
بارندگي در مسیر قائمشهر به ساري در دامنه  40تا  60کیلومتر
بر ساعت ميباشد و در نتیجه تغییرات زمانسفر در بازه  46/47تا
 24/64دقیقه ميباشد .شکل  4بیانگر تغییرات زمانسفر برآورد
شده با استفاده از روش خوشهبندي  K-meansدر ساعتهاي
مختلف روز ميباشد.

زمان برآورد شده
(دقیقه)

گروهزماني

آب
وهوا

سرعت متوسط
خودرو
(کیلومتر بر
ساعت)

کد
مسیر

24/64

4

بارندگي

40

4

47/64

4

بارندگي

47

4

46/47

1

بارندگي

57

4

44/43

5

آفتابي

60

4

44/43

3

آفتابي

80

4

جدول  .4نمونه اي از زمان سفر برآورد شده در روش  K-meansتحت
شرايط سرعتهاي مختلف
زمان برآورد
شده
(بر حسب
دقیقه)

سرعت متوسط خودرو در کل
مسیر
(بر حسب کیلومتر بر ساعت)

مقصد

مبدا

44/43

60

قائمشهر

ساري

44/43

80

قائمشهر

ساري

44/36

83

قائمشهر

ساري

44/36

78

قائمشهر

ساري

شکل  .5زمان سفر برآورد شده با استفاده از روش خوشهبندي
 K-meansدر شرايط زماني و آبوهواي مختلف

در شرايط تصادفات جادهاي و آبوهواي نامساعد نسبت میزان
سرعت متوسط خودرو نسبت به شرايط ايدهآل (شرايط آب
وهواي آفتابي و بدون تصادف) ،بهعلت توقف خودرو بشدت
کاهش يافته و کاهش سرعت سبب طوالنيتر شدن مدت
زمانسفر ميگردد و زمان سفر برآورد شده توسط الگوريتم K-
 meansبا سرعت متوسط  25کیلومتر بر ساعت 32/47 ،دقیقه در
مسیر ساري به قائمشهر برآورد شده است .ميتوان نتیجه گرفت
که برآورد زمانسفر با استفاده از خوشهبندي  K-meansهمانند
خوشهبندي اتصالمنفرد ،اتصالکامل و روش خوشهبندي
افزايشي ،تاثیر شرايط تصادفات جادهاي در تاخیر زمان رسیدن
به مقصد بیشتر از شرايط بارندگي و شرايط اوجزماني ميباشد .در
روش خوشهبندي  K-meansچون فرآيند مقايسه بین يکبهيک
پارامتر سرعت متوسط خودروها انجام نميگیريد و تعداد خوشهها
از قبل معلوم ميباشد لذا زمانسفر برآورد شده توسط مدل
خوشهبندي  K-meansنسبت به سرعتهاي مختلف داراي

شکل .3زمان سفر برآورد شده با استفاده از روش خوشهبندي K-
 meansدر شرايط سرعتهاي مختلف
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جدول  .6مقايسه تاثیر پارامتر هاي موثر زمانسفر

اختالفات زماني کم و يا صفر ميباشد .شکل  6زمان سفر برآورد
شده با استفاده از روش خوشهبندي  K-meansدر شرايط
تصادفات ،آبوهواي بارندگي و ايدهآل را نشان ميدهد.
 .9تفسير نتایج حاصل از الگوریتم K-means

با توجه به استفاده از روش خوشهبندي  ،K-meansميتوان
تفسیرهاي مختلفي را از نتايج حاصل از برآورد زمانسفر داشت.
ذکر اين نکته ضروري است که تفسیر نتايج که آخرين مرحله
فرآيند داده کاوي است ،بايستي توسط متخصص حوزه مورد
مطالعه صورت پذيرد .با استفاده از روشهاي خوشهبندي K-
 meansنشان داده شده است که در شرايط تصادفاتجادهاي با
بیشترين مقدار کاهش سرعتمتوسط حرکت خودرو ،با مقدار
50درصد نسبت به شرايط ايدهآل(آبوهواي آفتابي ،بدونتصادف
و بدون زماناوج) در رسیدن به مقصد داراي تاخیرزماني ميباشد
و شرايط آبوهواي بارندگي و زمان اوج با مقدار 20درصد در
ردههاي بعدي قرار دارند .روند تغییرات مدتزمان سفر را با توجه
به تغییرات سرعت ،تغییرات آبوهوايي و زمانهاي مختلف به-
دست آورد .جدول  6بیانگر میزان افزايش زمانسفر مسیر ساري
به قائمشهر تحت شرايط تصادفات جادهاي ،آبوهواي باراني،
زماناوج و شرايطايدهآل را نشان ميدهد .با توجه به زمانبرآورد
شده توسط روشهاي خوشهبندي بطور خالصه ميتوان گفت که
با توجه به بديع بودن نتايج حاصل از روشهاي دادهکاوي ،مي-
توان در کنار يک متخصص حوزه حملونقل و ترافیکشهري به
تفسیرهاي ارزشمندي در مورد خروجيهاي حاصل پرداخت.

درصدافزايش
زمان سفر با
توجه به شرايط
ايدهآل

بازه مدت
زمان سفر
(دقیقه)

بازهسرعت
حرکتخودرو
(کیلومتر بر
ساعت)

عوامل برونجادهاي

0

][10 15

][60 90

شرايط ايدهآل

حداکثر%20

][15 20

][40 60

زماناوج

حداکثر%20

][15 20

][40 60

آبوهوايي مختلف

حداکثر%50

][25 40

][20 40

تصادفاتجادهاي

 .9شبکه عصبی مصنوعی
طراحي شبکهعصبي يکي از بخش هاي مهم و تاثیر گذار بر
عملکرد و نتايج شبکه عصبي ميباشد .معماري شبکه عصبي به
عواملي از جمله تعداد اليههاي پنهان ،نرونهاي هر اليه ،توابع
انتقال ،و توابع آموزش وابسته ميباشند .جدول  8بیانگر
پارامترهاي تاثیرگذار و سطوح مختلف هر يک از اين پارامترها را
در اين تحقیق نشان ميدهد .الزم به ذکر است است .هر چقدر
تعداد اليههاي پنهان و تعداد نرونها بیشتر گردد بهعلت فرآيند
آموزش بیش از اندازه شبکه خطاي شبکهعصبي در پیشبیني
بیشتر ميگردد لذا تعداد اليههاي پنهان در اين تحقیق يک در
نظر گرفته ميشود .توابع انتقال بر دو نوع خطي و غیرخطي مي-
باشند .در اين تحقیق هدف برآورد زمانسفر نسبت به يکسري از
پارامترهاي ورودي ميباشد و ممکن است جواب برآورد شده
الزاما در میان جوابهاي معلوم نباشد .شبکههاي عصبي در اين
موارد ،بايد بهگونهاي باشند که قابلیت تولید مجموعه نامتناهي از
پاسخها را داشته باشند .لذا از توابع خطي بهعلت محدود کردن
پارامترهاي ورودي استفاده نميشود و از توابع غیرخطي که سه
نوع توابع  Radbas ، Tansigو  Logsigميباشند استفاده ميشود
و با آزمون سعي و خطا ،مناسب ترين تابع انتقال انتخاب ميشود.
از توابع آموزش  Trainlmو Traingdxبهعلت آنکه در تعداد
تکرارهاي کمتري نسبت به ساير روش گراديان شیب و نیوتن
همگرا ميشود Traingdx .و Trainlmسريعترين الگوريتم آموزش
شبکههاي عصبي با تعداد پارامترهاي موثر متوسط ميباشند.
سرعت يادگیري و سرعت حرکت در هر تکرار تغییرپذير است تا
آنکه درصد زمان يادگیري را کاهش دهد.
براي دستیابي به معماري مناسب شبکهعصبي ،تعدادي از عوامل
تاثیرگذار جدول  6با هم ترکیب ميشود تا آنکه با آزمون
سعيوخطا بتوان به بهترين معماري شبکهعصبي مصنوعي براي
پیشبیني و برآورد زمانسفر دست پیدا نمود .براي اين منظور با

شکل  .6زمان سفر برآورد شده با استفاده از روش خوشهبندي K-
 meansدر شرايط تصادفات ،آبوهواي بارندگي و ايدهآل
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توجه به جدول  6و با در نظر گرفتن مقدار سطح هر پارامتر
حدود  4×5×3×2=30روش براي فهمیدن بهترين معماري
شبکهعصبي وجود دارد که با تست بر روي آنها پي به معماري
درست برآورد زمانسفر با استفاده از شبکهعصبي برده شده است.
معماري اصلي شبکهعصبي با يک اليه پنهان و تعداد  7نرون در
هر اليه در نظر گرفته ميشود و تابع انتقال  tansigو تابع
آموزش  trainlmميباشد .با مشاهده نمودار خطاي زماني شکل
 ،8مشاهده ميگردد که خطاي برآورد زمانسفر شبکه عصبي با
مقدار واقعي بین اعداد ] [-1 1ميباشد .مقدار تابع همبستگي
دادههاي آموزش برابر با  0/338و دادههاي اعتبارسنجي نزديک
به  0/335و دادههاي تست نزديک به  0/333ميباشد و طبق
تابع مجموع مربعات میانگین خطاي نسبي در تکرار  48به جواب
بهینه ميرسد .شکل  7بیانگر تعداد تکرارهايي است که شبکه
عصبي با معماري فوق به جواب بهینه ميرسد.
زمان سفر برآورد شده توسط شبکهعصبي مصنوعي تحت شرايط
ايدهآل (بدون هیچگونه تصادفجادهاي و شرايطآبوهوايي آفتابي
در شکل  3آورده شدهاست .همانطور که در شکل  3مشاهده
ميشود در مسیر قائمشهر به ساري ،هر چقدر میزان سرعت
حرکت خودرو بیشتر باشد زمان رسیدن به شهر مقصد کمتر
ميشود.
شکل  40بیانگر روند تغییرات زمانسفر تحت شرايط آبوهوايي
مختلف در مسیر قائمشهر به ساري ميباشد .افزايش میزان شدت
بارندگي و سرعت باد باعث کند شدن حرکت خودرو و افزايش
زمانسفر در مسیر ميشود .همانطور که شکل  40نشان ميدهد،
با افزايش میزان شدت بارش و سرعت يافتن باد ،زمانسفر يک
روند صعودي خواهد داشت و زمانسفر افزايش مييابد.

شکل .8بیانگر بازه خطاي شبکه عصبي بهینهترين معماري

شکل .7بیانگر تعدادتکرارهايي که شبکه عصبي به جواب بهینه
ميرسد

جدول .8اجزاء و سطوح هر جزء بکار گرفته شده در شبکه عصبي
پارامترهاي طراحي

سطوح مختلف تاثیرگذاري

تعداد سطوح

اليه هاي پنهان

 4اليه

4

نرون هاي هر اليه

متغیر بین  8تا 42

5

تابع تبديل

Tansig,Radbas,Logsig

3

تابع آموزش

Trainlm,Traingdx

2

شکل  .3روند تغیرات زمانسفر برآورد شده با استفاده از شبکه عصبي
در سرعتهاي مختلف
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زمان سفر برآورد شده با استفاده از روش شبکهعصبي مصنوعي و
خوشهبندي  K-meansدر بازهزماني مختلف و بدون اوج و تحت
شرايط سرعتهاي مختلف آبوهواي آفتابي در مسیر ساري به
قائمشهر با استفاده از دادههاي واقعي مقايسه شدند و روش شبکه
عصبي با استفاده از روش میانگین ريشه مربع خطا با دقت
 0/002با باالترين مقدار دقت نسبت به دادههاي واقعي ،زمانسفر
را برآورد کرده است و روشهاي  K-meansبا دقت  0 0/003به-
ترتیب در رده بعدي قرار دارد .زمان سفر برآورد شده با استفاده
از روش شبکهعصبي مصنوعي و خوشهبندي  ،K-meansعالوه بر
روش میانگین ريشه مربع خطا با استفاده از روش میانگین مربع
خطا نیز ارزيابي شدهاند .روش شبکه عصبي با استفاده از روش
میانگین مربع خطا با دقت  0/04با باالترين مقدار دقت نسبت به
دادههاي واقعي زمانسفر را برآورد کرده است و روش K-means
با دقت  0/46در بعد آن قرار دارد.
زمانسفر برآورد شده با استفاده از روش شبکهعصبي مصنوعي و
خوشهبندي  K-meansدر بازهزماني اوج و تحت شرايط آبهواي
بارندگي و زماناوج در مسیر بابل به قائمشهر با استفاده از
دادههاي واقعي مقايسه شدند .روش شبکه عصبي با استفاده از
روش میانگین ريشه مربع خطا با دقت  0/004با باالترين مقدار
دقت نسبت به دادههاي واقعي ،زمانسفر را برآورد کرده است و
روش خوشهبندي  K-meansبا دقتهاي  0/032در رده بعدي
قرار دارد .زمان سفر برآورد شده با استفاده از روش شبکهعصبي
مصنوعي و خوشهبندي  ، K-meansعالوه بر روش میانگین ريشه
مربع خطا با استفاده از روش میانگین مربع خطا نیز ارزيابي
شدهاند .روش شبکه عصبي با استفاده از روش میانگین مربع خطا
با دقت  0/03با باالترين مقدار دقت نسبت به دادههاي واقعي
زمانسفر را برآورد کرده است و روش خوشهبندي  K-meansبا
 4/34بعد آن قرار دارد.

شکل  .40روند تغیرات زمانسفر برآورد شده با استفاده از شبکه عصبي
در شرايط آبوهواي نامساعد

در شرايط تصادفات جادهاي و آبوهواي باراني نسبت میزان
سرعت متوسط خودرو نسبت به شرايط ايدهآل (شرايط آب
وهوايي آفتابي و بدون تصادف) ،بهعلت متوقف شدن حرکت
خودرو کاهش مييابد .کاهش حرکت خودرو سبب باال رفتن
زمانسفر حرکت خودرو ميشود .زمان سفر برآورد شده توسط
روششبکه عصبي با شرايط تصادف جادهاي و آبوهواي باراني و
سرعت متوسط  25کیلومتر بر ساعت 27/23 ،دقیقه در مسیر
ساري به قائمشهر برآورد شده است.
 .01ارزیابی و مقایسه خوشهبندی  K-meansو شبکهعصبی
با دادههای واقعی
بهمنظور برآورد دقت حاصل از روش خوشهبندي  K-meansاز
يکسري دادههاي واقعي از مجموعه دادههاي موجود در پايگاه
داده استفاده خواهیم نمود .دادههاي انتخاب شده به صورت
تصادفي از يکسري دادههاي واقعي خودروهايي که مسیر بین
شهرهاي ساري به قائمشهر و بابل به قائمشهر را طي نمودهاند،
انتخاب شدهاند .براي محاسبه دقت نتايج بدست آمده از
روشهاي میانگین مربع خطا ( )MSEو میانگین ريشه مربع خطا
( )RMSEاستفاده شده است رابطه ( )2و (.)3

()2

()3

1n
2
  X i  X  


n i 1
1n
2
  X i  X  


n i 1

در روششبکهعصبي مصنوعي چونکه دادههاي سرعتخودرو،
بازه زماني حرکت خودرو ،شرايط آبوهوايي مسیر حرکتخودرو،
شرايط تصادفات جادهاي و مسیر حرکت خودرو بهصورت همزمان
به درون شبکه وارد ميشوند و شبکه عصبي مصنوعي طوري
است که خطاي شبکه نسبت به کلدادهها محاسبه ميشود ،پس
از محاسبه خطاي شبکه ،وزنهاي هر پارامتر نسبت به خطاي
شبکه تغییر مييابند تا به جواب ايدهآل برسند .فرآيند تکرار
تغییر وزنهاي هر پارامتر در جهت رسیدن به جواب ايدهآل
سبب شده است که دقت روش شبکهعصبي مصنوعي نسبت به
روشهاي خوشهبندي بیشتر گردد .روشهاي ديگر خوشهبندي

MSE 

RMSE 
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است که خطاي شبکه نسبت به کلدادهها محاسبه ميشود .پس
از محاسبه خطاي شبکه ،وزنهاي هر پارامتر نسبت به خطاي
شبکه تغییر مييابند تا به جواب ايدهآل برسند .فرآيند تکرار
تغییر وزنهاي هر پارامتر در جهت رسیدن بهجواب ايدهآل سبب
شده است که دقت روش شبکهعصبي مصنوعي نسبت به
روشهاي خوشهبندي بیشتر گردد.
در میان چهار روش خوشهبندي اتصالکامل ،اتصالمنفرد،
افزايشي و  K-meansدقت حاصل از سه روش خوشهبندي
اتصالکامل ،اتصالمنفرد و افزايشي مشابه هست و علت اين امر
در اين است که در روش خوشهبندي اتصالکامل ،اتصالمنفرد و
افزايشي با مقايسه مستقیم بین پارامترها فرآيند تشکیل خوشهها
حاصل ميشود و در صورتيکه در روش خوشهبندي K-means
مقايسه مستقیم بین پارامترها انجام نميگیرد و تعداد خوشهها
با توجه به مقايسه بین پارامترها حاصل نميشود.
بررسي زمانسفر با استفاده از پارامترهاي برون جادهاي در مسیر
قائمشهر به بابل و ساري به قائمشهر نشان ميدهد شرايط
تصادفات جادهاي بیشترين تاخیر را بعلت کاهش زياد سرعت
متوسط حرکت خودرو سبب ميشوند و شرايط آبوهوايي و زمان
اوج حرکت خودرو در رتبههاي بعدي قرار دارند.

در برآورد زمانسفر همانند روشهاي خوشهبندي اتصالکامل،
اتصالمنفرد و افزايشي داراي دقت مشابه هستند .علت اين امر در
اين است که در روش خوشهبندي اتصالکامل ،اتصالمنفرد و
افزايشي با مقايسه مستقیم بین پارامترها فرآيند تشکیل خوشهها
حاصل ميشود و در صورتیکه در روش خوشهبندي K-means
مقايسه مستقیم بین پارامترها انجام نميگیرد و تعداد خوشهها
با توجه به مقايسه بین پارامترها حاصل نميشود ،دقت روش K-
 meansدر میان روشهاي ديگر خوشهبندي در رتبه آخر
ميباشد.

 .00نتيجهگيری
برآورد زمانسفر در فرآيندهاي برنامهريزي سیستمهاي
حملونقل ،مورد توجه متخصصان حوزههاي مختلف بوده که هر
يک با بهرهگیري از دادهها و ابزارهاي تحلیلي خاص ،سعي در
مطالعه و برآورد زمان سفر داشتهاند .برآورد زمانسفر به
پارامترهاي مختلف طبیعي و انساني وابسته است .در اين زمینه
مطالعات بسیاري صورت گرفته که در اکثر آنها پارامترهاي
محدودي را در نظر گرفتهاند و يا براي برآورد زمانسفر از مدل-
هاي تجربي استفاده شده است .هدف از اين تحقیق برآورد
زمانسفر تحت تاثیر شرايط مختلف آبوهوايي ،تصادفات جادهاي
و بازههاي زماني مختلف روز در مسیرهاي استان مازندران بوده
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