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نتایج مقدمه

.  می دهندتاکسی آنالین را تشکیلسیستم هایمسافران و رانندگان دو بخش اصلی 
ر چه دوست دارند تا هسیسستم هامسافران پس از ثبت درخواست سفر خود در این 

ز دوست را قبول کند و رانندگان نیدرخواستشاننزدیکیشاندر راننده ایسریعتر 
باشد که همان هاییدقیقا می شودکه برایشان ارسال درخواست هاییدارند 

.می خواهند
ال ایجاد شده به رانندگان بتواند به نحوی احتمدرخواست هایاگر سرویس ارسال 

که به درخواست هاییکند، می تواند پیش بینیراننده  ها را توسطدرخواست هاقبولی
را که درخواست هاییرانندگان در این صورت . را بهینه بکندمی شودرانندگان ارسال 

مسافران بنابراین مدت زمان انتظارو می کنندزودتر قبول می شودبرایشان فرستاده 
.می شودبرای پیدا شدن راننده نیز کمتر 

وسط در این پروژه یک مدل پیشنهادی برای تخمین احتمال قبولی یک درخواست ت
د شده است که به هر زوج درخواست سفر و راننده یک عدپیاده سازییک راننده 
ننده که این عدد بیانگر احتمال قبولی آن در خواست توسط آن رامی دهداختصاص 

.می باشد
اکسی تسیستم هایبه عنوان یک بستر مناسب در پیاده سازیامید است که این 

.آنالین استفاده شود

رانندهیکتوسطدرخواستیکقبولیاحتمالتخمینبرایمدلیکپروژهایندر
زیرردکهشده استطیاساسیمرحلهدومدلاینپیاده سازیبرای.استشدهپیاده سازی

.استآمده
ممکنکهراعواملیتمامیکنیمسعیبایدمرحلهاینطیدر:دادههاجمعآوری•

بگذاردتاثیردرخواستیکقبولعدمیاوقبولبرمبنیرانندهیکتصمیمدراست
باطمرتبدرخواست،بامرتبطدستهچهاربهعواملاینکلیطوربه.کنیمجمع آوری

اباطالعاتاین.می شوندتقسیمکلیعواملودرخواست-رانندهبامرتبطراننده،
شدهجمع آوریآنالینتاکسیشرکت هایبهمربوطداده هایازsparkازاستفاده

.است
استشدهاستفادهآنازکهمدلی:آنیادگیریفرآیندومدلپیادهسازی•

یکازمتوالیهفتهدوبرایشدهجمع آوریداده های.می باشدالجستیکرگرسیون
ورتصبهشدنریختهبه همونرماالیزازپسکهمی باشدتاکسیآنالینسیستم
داکثرحطیدرمدل.شده اندتقسیم تستدادهویادگیریدادهقسمتدوبهتصادفی
هکویژگی هاییازکدامهربرایومی کندتمام راخودیادگیریفرآیندمرحله۱۰۰۰
براییتونپانویسیبرنامه زباناز.می کندمحاسبهنهاییضریبیکشده استتعریف

.شده استاستفادهمدلیادگیریفرآیندوپیاده سازی

این ط شده و محاسبه ضریب هر ویژگی توسپیاده سازییادگیری مدل فر آیندبعد از اتمام 
سپس از .به عنوان ورودی به این مدل داده شددقت سنجیمدل ، داده تست برای 
confusion matrix۸۰شتر از سیستم با دقت بی. برای تحلیل نتایج استفاده کردیم
نیپیش بیبا توجه به اینکه برای ما . می کندپیش بینیدرصد نتایج را درست 

است که راننده هاییپیش بینیاز مهم ترمی کنندکه یک درخواست را قبول راننده هایی
را که اعداد از احتمال آستانه ایمی تواننمی کنند، یک درخواست را قبول 

به کوچکتر از آن شده بزرگتر از آن به عنوان قبول آن درخواست و اعداد پیش بینی
.را تغییر دادمی باشدعنوان عدم قبول درخواست 

جمع بندی

که می باشدتاکسی آنالین سیستم هایبخش هایمهترینیکی از dispatchسرویس 
برای . ودشسیستم هابیشتر این بهره وریو راننده هاباعث افزایش رضایت مسافران و می تواند

سط توایجاد شدهدرخواست هایکند نیاز دارد که بهینه ترعملاینکه این سرویس بتواند 
در . کندمطمئن است ارسالآن هاکه از قبولی درخواست توسط رانندگانیمسافران را ابتدا به 

ه سازیپیاداین پروژه مدلی در جهت محاسبه احتمال قبولی یک درخواست توسط یک راننده 
.درصد محاسبه کند۸۰را با دقت بیشتر از احتمال هااین می تواندشد که 

:کاربردهایصنعتی
ن زیادی را به تاکسی آنالین که این روزه کاربراسیستم هایدر پلتفرمبه عنوان یک می توانداین مدل 

. استفاده شود-کرده اندخود جذب 
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