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شهتخمین ترافیک نق چکیده

نقشکه ابتدا ترافیک  ییببکبب بکه ییببکبب–که روش اصلی شرکت تپسی است –در این روش 
آب سپس بب اجرای الگوریتم هبیی مسیریببی دایل. تخمین زده می شودgpsتوسط داده هبی 
.انجبم می شود

یی اصلی ترین چبلش آب نبود داده مربوط به بسیبری از ییبببب هب اسکت ککه توسکط روش هکب
.مبنند مقدارگذاری پبیه ای، رگرسیوب یطی یب تجزیه مبتریس این مشکل حل می شود

فواید اصلی
استفبده بهتر از داده هب•
سرعت پبسخگویی بیشر•

معبیب
gpsنیبز به داده •

یطبپذیری در مشکالت نقشه•
یطب در محبسبه چهبر راه هب و تقبطع هب•

برای حل مشکل نوسبب داده هب و جبی یبلی آب هب از ایده نرم کردب و میکبنگین گیکری
.روی زمبب هبی مجبور استفبده کردم که یطب مقدار کمی بهبود یبفت

ارزیابی
داده تست پیبده 150000دو روش همسبیه یببی و ترافی  نقشه تپسی بب هم دیگر روی 

19همبب طور که میبینید یطبی روش اول حدود . سبزی شده و بب ی  دیگر مقبیسه شدند
40تفبوت بسیبر کم است و در حدود . درصد است16درصد و یطبی روش تپسی حدود 

.درصد تست هب یطبی سیستم پبیه ای بهتر هم هست
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ل می و میبنگین گیری بین آب هب عممشببهاین نوع روش بر اسبس پیدا کردب سفرهبی 
  دیگر دو سفر در صورتی مشببه نبمیده می شوند که مبدا و مقصد آب هب نزدی  به ی. کند

.  بوده و زمبب انجبم شبب در تنبسب بب ی  دیگر ببشد

نقبط قوت
gpsعدم نیبز به داده دقیق •
تحمل پذیری نسبت به ایرادات نقشه•

نقبط ضعف
دقت پبیین تر•
یطبی ببال در سفرهبی جدید یب کوتبه•
زمبب پبسخ طوالنی•
عدم پبسخ دهی در بعضی از تست هب•

همسایه یابی

س هکبی تخمین زمبب سفر یکی از نیبزهبی مهم برای سیستم هبی تبکسی رانی آنالین، سروی
رایط بکب پیشکرفت تکنولکوای اطالعکبت زیکبدی از شک. هبی مسیریببی اسکتترافیکی و سبمبنه

بی گونبگوب ترافیکی نقشه مبنند موقعیت مکبنی وسبیل نقلیه در هر لحظه و سوابق مسبفرت ه
ر از آب در ایتیبر کمپبنی هبی مربوط قرارگرفته است که تب به امروز در قبلب دو روش کلی زیک

.هب برای تخمین زمبب سفر استفبده می شده است

همسبیه یببی•
تخمین ترافی  نشه•

بیج آب در این پبیبب نبمه ابتدا دو متد ببال بررسی شده و ی  روش از نوع اول پیبده سبزی و نت
ییراتی برای سپس یود سیستم تپسی که از نوع دیگر است بررسی شده و تغ. ارزیببی می شود

ری نهبیتب امکبب ترکیب کردب روش هب بررسکی شکده و نتیجکه گیک. بهبود آب اعمبل می گردد
.نهبیی انجبم می شود

برای نمونه ی  روش یکب  از ایکن نکوع بکر روی داده 
بکر تپسی پیبده سبزی شکده اسکت ککه فیلتکر مشکببهت

اسبس زمبب نداشته و به جبی آب زمبب سفرهب از طریکق 
ش ایکن رو. ضرایب زمبنی به یککدیگر تبکدیل مکی شکود

1درصد داشکت و در حکدود 19میبنگین یطبی نسبی 
از دقیقه به هر دریواست پبسخ می داد ککه بکب اسکتفبده
امکب . داده سبیتبر پیچیده تر به نیم ثبنیکه ککبهش یبفکت
از عیب بزرگ آب یطبی بسیبر زیبد در مواجهه بب بعضی

.تست هب است

دو این روش زمبنی منبسب است که داده دقیق تری وجود نداشته و یکب تمکبمی سکفرهب بکین
اده در ضمن می تواب برای حل مشکل سکرعت آب عکالوه بکر د. ایستگبه مشخص انجبم شوند

gpsامکب در نهبیکت زمکبنی ککه داده دقیکق . سبیتبر منبسب از یوشه بندی نیز استفبده کرد

.وجود دارد استفبده از این روش بی معنی تر می شود


