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نتایج خالصه/ مقدمه 
مراه در این تحقیق با استفاده از داده های مکانی جمع آوری شده توسط گوشی های ه

اکسی هوشمند مجهز به سامانه مکان یاب جهانی  متعلق به رانندگان یک سرویس ت
هری  اینترنتی سرعت جابجایی ترافیک در بخش های مختلف شبکه های راه های ش

رگرسیون درختخطی، مدل رگرسیون سه محاسبه شده و سپس با استفاده از 
ین روی خصیصه های استخراج شده از روی اتصمیم، و رگرسیون جنگل تصادفی 

ینی داده های سرعت جابجایی ترافیک و ساختار گرافی شبکه مدلی برای پیش ب
ایی سرعت جابجایی ترافیک در راه ها و زمان هایی که اطالعات مربوط به سرعت جابج

.ترافیک در آن ها موجود نبوده توسعه داده شده

𝐷جهت دارگرافیکتوسطشهریراه هایشبکه = (𝑉,𝐸,𝑓)بهخیابانهر.شدهمدل
.ودمی شمدلیالیکتوسطراهبخشهرجهتهرومی شودتقسیمراهبخشچندیایک

.فتردیگرراهبخشیکبهمی توانراهبخشیکازکههستندمحل هایینمایندهرئوس
:𝑣تابعترافیک،حرکتسرعتتاریخیداده هایازاستفادهبا 𝐸 ×𝑊 → ℝشدساخته

𝑊آندرکه = {0,1,… ,7 × 24 − مقدار.استهفتهدرموجودساعاتمجموعه{1
𝑣(𝑒,ℎ)بامتناظرراهبخشجهتدرمعمولسرعتنمایانگر𝑒ساعتدرℎاستهفته.

ولطدررانندگانهوشمندهمراهتلفن هایازآمدهدستبهاطالعاتپردازشبامقادیراین
.گردیده اندمحاسبههفته ایچندزمانیبازهیک
هرازایبه.شدهگرفتهنظردرزیرشکلمانندآنهمسایگیباهمراهرا𝑢,𝑣یالهر

)𝑣کهℎساعتهرو𝑢,𝑣یالچنین 𝑢,𝑣 ,ℎ)باشدموجودتاریخیداده هایطریقاز
.داشتخواهیمدادهمجموعههردرمدخلیک
کهشدهتولیدمذکورروشبهمختلفدادهمجموعهچهارمجموعدرتحقیقاینطولدر
طریقازآمدهدستبهخصیصهازمجموعهزیریکازمتشکلدادهمجموعههرمدخلهر

ورودیدرجهسرعت،حداکثرنظر،موردساعتدرسرعتنظرازیالهرهمسایگیپردازش
.است...ورئوسخروجیو

سنجیدرستیومدخل هادرصد۹۰شاملتستویادگیریبخشدوبهدادهمجموعههر
رگرسیونمدلیکخطی،رگرسیونمدلیکوشدهتقسیممدخل هادرصد۱۰شامل

ونساختبرای.شدندبرازشآنبهتصادفیجنگلرگرسیونمدلیکوتصمیمدرخت
Apacheازدادهحجمبهتوجهبامدل هابرازش Sparkشدهاستفاده.
.می باشد𝑅𝑀𝑆𝐸رگرسیونمسائلمعمولمانندبهتحقیقایندرارزیابیمعیار

در می توان مشاهده کرد کهمقادیر معیار ارزیابی که در جدول زیر آمده اند توجه به با 
و مجموعه خصیصه ها عملکرد قابل قبولی برایتمام مدل ها روش ارایه شده ترکیب 

مورد جالب توجه کم تر بودن دقت مدل های رگرسیون درخت. مسئله مورد نظر دارند
به تعدد با توجه. تصمیم و رگرسیون جنگل تصادفی نسبت به رگرسیون خطی است

ت این خصیصه ها و اینکه دقت رگرسیون جنگل تصادفی از درخت تصمیم بیشتر اس
.کم تر بودن دقت را می توان به فرابرازش نسبت داد

جمع بندی

در این تحقیق روشی برای ادغام داده های تاریخی سرعت بخش راه ها با اطالعات مربوط به
ر ساختار گراف ارایه شده که می تواند به بهبود دقت پیش بینی های سرعت بخش راه ها د

.سامانه های پیش بینی زمان سفر در شبکه های راه های شهری کمک کند
ال، محدودیت های کار انجام شده شامل اما نه محدود به، در نظر گرفتن یال های دقیقا همسایه یک ی

.استفاده نکردن از محلّیت  زمانی، و سادگی مدل و خصیصه های استفاده شده هستند
عات مهندسی دقیق تر خصیصه ها، تالش برای استفاده از مدل های پیچیده تر، استفاده بهتر از اطال

وی موجود در ساختار گراف، و تالش برای استفاده از محلیت زمانی زمینه هایی هستند که کار بر ر
.آن ها می توانند نتایج این تحقیق را بهبود ببخشد

:کاربرد های صنعتی
ی و تحقیق انجام شده می تواند به بهبود کیفیت مسیرهای پیشنهادی در نرم افزار های مسیریاب

.همچنین دقت قیمت گذاری در سرویس های تاکسی آنالین کمک کند
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