
استفاده از رگرسیون چند جمله اي

به اشتراك گذاشتن مسیر در تاکسی آنلاین 
دانشجو: رومینا ابدي 

استاد راهنما: دکتر حمید مهینی 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
بـه اشـتراك گـذاشـتن مسیر در سـرویس تـاکسی آنـلاین هـم بـه کاهـش هـزینه هـاي 
مـسافـران کمک می کند و هـم بـاعـث اسـتفاده ي بهـتر  از رانـندگـان می شـود. همچنین این 

امکان، در صورت استفاده ي گسترده، به کاهش ترافیک کمک خواهد کرد.  
در این پـروژه سـود نـاشی از بـه اشـتراك گـذاشـتن سـفر بـر اسـاس پـارامـتر هـاي میزان 

انحراف از مسیر و تخفیف بهینه سازي شده است. 

سـود شـرکت در مـقایسه بـا سـود آن بـا پـارامـترهـاي پیش فـرض تـا 10 درصـد افـزایش 
یافته است. 

پارامترهاي در نظر گرفته شده  عبارتند از: 

 میزان تخفیف براي استفاده از تاکسی آنلاین •
 حداکثر میزان انحراف مجاز نسبت به مسیر اصلی •

نحوه ي اثر گذاري این پارامترها روي سود شرکت در شکل1 قابل مشاهده است.

ابـتدا فـضاي جسـت وجـو بـراي بهینه سـازي محـدود شـده اسـت. سـپس بـه ازاي 36 نـقطه  که بـه 
طـور یکنواخـت در فـضاي جسـت وجـو پـخش شـده انـد، میزان سـود شـرکت بـه کمک شـبیه سـازي و 
جـورسـازي درخـواسـت هـا انـدازه  گـرفـته شـده اسـت. بـا کمک رگـرسیون چـندجـمله اي(درجـه ي دو)، 
ارتـباط حـداکثر میزان انحـراف از مسیر و میزان تخفیف بـا سـود شـرکت تخـمین زده شـده اسـت. 
بـر این اسـاس، حـداکثر میزان انحـراف از مسیر و میزان تخفیف طـوري تعیین شـده انـد که سـود 
شـرکت بیشینه  بـاشـد. بـراي ارزیابی نتیجه، سـود بـه اشـتراك گـذاشـتن مسیر بـا مـقادیر پیدا 

شده، با سود حاصل از مقادیر پیش فرض مقایسه شده است.

بـر اسـاس نـمودار 1، حـداکثر میزان تخفیف 0.4 و بـر اسـاس نـمودار 2، حـداکثر میزان انحـراف از 
مسیر 2 در نظر گرفته شده است. 

جمع بندي
در این پـروژه سـود حـاصـل از بـه اشـتراك گـذاشـتن مسیر بـراي سـرویس تـاکسی آنـالین، نسـبت 
بـه حـالـت پیش فـرض پـارامـترهـا تـا 10درصـد بیش تـر شـد. همچنین محـدودیت هـایی بـراي 
پــارامــتر هــاي میزان انحــراف از مسیر و میزان تخفیف پیدا شــد که بــه کمک آن فــضاي 
جسـت وجـو بـراي بهینه کردن سـود شـرکت محـدود می شـود و در نتیجه هـزینه ي جسـت وجـو 

کاهش می یابد. 
در این پـرو ژه، تـاثیر فـاکتور هـایی مـانـند تـعداد کل درخـواسـت هـاي حـاضـر در سیستم و زمـان 
درخوـاست هاـ، در نظـر گرـفتـه نشدـه استـ. در ساـعاـت مخـتلف روز و در شرـایط مخـتلف (مثال 
تعطیلی)، تــاثیر پــارامــتر هــاي مــختلف ممکن اســت مــتفاوت بــاشــد. پیشنهاد می شــود که 
بهینه سـازي بـر اسـاس تـعداد درخـواسـت هـاي مـختلف انـجام شـود. همچنین رفـتار مـسافـران در 
این پـروژه، تخـمین زده شـده اسـت. بـراي بهینه سـازي هـرچـه بهـتر، بـاید رفـتار مـسافـران مـدل سـازي 

شود تا نتیجه ي بهینه سازي به واقعیت نزدیک تر شود.
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داده ها و کد مربوط به شبیه سازي و جورسازي از طرف شرکت تپسی تامین 
شده است.

 نمودار 2: تاثیر حداکثر میزان انحراف مجاز روي
تعداد جفت ها

 نمودار 1. فراوانی جفت ها بر اساس نسبت هزینه
به درآمد

state Actual result Estimated result

Detour = 1.23 
Discount = 0.27

1714 1809

Detour =  1.3 
Discount = 0.3

1556 -----

 Number of
evaluated states

 Estimated best
state

Estimated result

36 Detour =  1.23 
Discount = 0.27

1809

در جدول 1، نتیجه ي رگرسیون چندجمله اي درجه دو قابل مشاهده است. 
جـدول 2، مـقایسه ي سـود حـاصـل از مـقادیر پیدا شـده بـا رگـرسیون و  سـود حـاصـل از مـقادیر 

پیش فرض در سیستم است. که نشان می دهد نتیجه تقریبا 10 درصد افزایش یافته است.

جدول 1. نتیجه ي رگرسیون

جدول 2. مقایسه

تـاثیر میزان تخفیف و حـداکثر انحـراف از مسیر اصلی روي تـعداد درخـواسـت،  بـا تـابـع زیر 
تخمین زده شده است

Premain =
eβ1+α1×detour

1 + eβ1+α1×detour
×

eβ2+α2×discount

1 + eβ2+α2×discount

شکل 1. اثر گذاري پارامترها روي سود شرکت

شکل 2. نحوه ي ارزیابی سود شرکت


