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چکیده:

پیشبینی جریان ترافیک یکی از نیازهای اسااسای سا ر راحت است ،اما این وظی ه در سیستمهای سایبری -فیزیکی به
دلیل افزایش روزافزون ترافیک و عدم قطعیت دادههای بزرگ ترافیک ،چالش برانگیز است .اگرچه روشهای یادگیری عمیق
 )DL(1با عملکرد برجساته به تازگی مببب دادهاند ،بسیاری از مدلهای  DLمبجبد برای پیشبینی جریان ترافیک به طبر
کامل قطعی هساتند و هیچگبنه عدم اطمینان دادهای را در اختیار ندارند .در این مقاله با بررسای و مقایساه روشهای گذدته
پیشبینی جریان ترافیک میتبانیم به این نتیجه میرساایم که برترین روش اساات اده از ن ریه فازی و مدل داابکه یادگیری
عمیق میبادد.

واژگان کلیدی :یادگیری عمیق ،نمایندگی فازی ،پیشبینی جریان ترافیک

 -1 -1مقدمه:

در جامعه مدرن ،تعداد وسایل نقلیه در دررها و بزرگراهها افزایش یافته است .بسیاری از مشکالت مرببط به این افزایش،
مانند تراکم ترافیک ،ممکن است منجر به زمان طبالنی در س ر دبد و بنابراین ممکن است به از دست دادن پبل و همچنین
تصااادفات رانندگی منجر داابد [ .]11 ,5دریافت اطالعات دقیق و به مبقع ترافیک برای مسااافران ضااروری اساات .با ان جار
جریان دادههای جریان ترافیک ،پیشبینی جریان ترافیک با اساات اده از دادههای بزرگ برای اطمینان از س ا ر ایمن و طراحی
ناوبری فبقالعاده ضاروری اسات که ممکن اسات به مساافران در تصامیم گیریهای مرببط به س ر و برببد امنیت عمبمی
کمک کند [.]11
پیشبینی جریان ترافیک در مقیاس بزرگ به ددت به اطالعات ترافیکی گذدته و سایر اطالعات مرببطه (به عنبان مثال
درایط آ و هبایی و حبادث ترافیکی) بستگی دارد و به عنبان جزء اصلی کلید در سیستم فیزیکی سایبری خبدرو )VCPS(2
مبساب میدابد VCPS .یک سایستم پیچیده با یکپارچهسازی یکپارچه از مباسبات ،ارتباطات و تکنبلبژی کنترل است و
پیشااارفت در  VCPSامکان راحتی ،ایمنی و امنیت را فراهم میکند [ .]21 ,25یادگیری عمیق ( )DLکه روش جدیدی برای
یادگیری ماداین اسات ،با ایجاد یک مدل چند الیه برای دساتیابی به طبقهبندی دقیق تصابیر یا دناسایی ابعاد ،ویژگیهای
م ید را میآمبزد .این روش میتباند یادگیری م ربمی را فراتر از حد و تبانایی یادگیری پیچیدهتر دانست [ DL .]4در مبفقیت
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وظایف ،پیشبینی ،پردازش زبان طبیعی ،تشایی دایء و مدلسازی حرکت مبفقیتآمیز است .پیشبینی جریان ترافیک از
پیچیدگی در طبیعت ،الگبریتمهای یادگیری عمیق میتباند برای نشااان دادن ویژگیهای ترافیکی بدون دانش قبلی اساات اده
دبد که عملکرد خببی را برای پیشبینی جریان ترافیک نشان میدهد [.]11
 -2 -2مواد و روشها

-1-2

نمایش منطق فازی

نمایش منطق فازی نشاان دادن دانش بر اسااس منطق فازی اسات ،که اطالعات نامشای را با است اده از قبانین
 THENسااااده پردازش میکناد .به دلیل عدم اطمینان در میان دادههای ترافیکی ،منطق فازی در پیشبینی جریان ترافیک
است اده میدبد [.]11
ارائه منطق فازی ارائه دهنده راهحل مؤثر برای یادگیری از دادههای نامشی است .معمبالً یک سیستم فازی دامل یک
الیه ورودی ،یک الیه فازی ،یک الیه قانبن و یک الیه فازیسااازی اساات .در الیه ورودی س ایسااتم منطق فازی ،گره تنرا
مقدار ورودی را مستقیماً به الیه بعدی منتقل میکند .در الیه فازی ،تابع عضبیت برای یک گره تک انجام میدبد و خروجی
این گره باید ارزش تابع باداد .گرهها در الیه ورودی به تبابع عضاب متصال میدبند و برچسبهای زباندناس به هر متغیر
ورودی اختصاا داده میدابند .در الیه قبانین ،ارتباط بین گرهها برای انجام تطبیق قبانین منطقی فازی اساات اده میدبد.
عملیات منطقی فازی ،مانند  ،ANDبر روی گرههای قانبن انجام میدااابد .در الیه فازیساااازی ،عملیات  ORبرای ترکیب
نتایج از قبانین اسات اده میدابد .قبانین باید به صبرت دستی در سیستم منطق فازی سنتی وارد دبند .به همین ترتیب یک
سایساتم منطقی فازی با یک اجزای ساازنده ظاهر میدابد که در آن قبانین و فرایند تیریبپذیری با یادگیری ن ارت دده
سازگار میدبند.
IF-
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شبکههای کانولوشن عمیق

دبکههای کانبالسیبن عمیق ( )DCNکه در دکل  1نمایش داده دده است به دبکه عمیق دامل چند الیه پیچ و تا و
دابکه عصابی کانبلبدان ( )CNNبر اساس  LeNetکالسیک یکی از رایجترین DCNها میبادد [ CNN .]11تبسط انبساط
الیههای چندگانه سااخته داده اسات و داامل تبدیلهای کانبلبداهای ،تبدیل غیرخطی ،تل یقی و الیههای کامالً متصل و
همچنین ورودی و خروجی اسات و منجر به یک ساری پیشاارفتهایی برای وظایف ،پیشبینی داده اساات .انبطاط در الیه
کانبلبدان انجام میدابد تا ویژگیهای مبلی را بر روی نقشههای ویژگی در الیه قبلی استیراج کند .سپس نتیجه همراه با
تعصبات افزایشی از طریق یک تابع فعال غیرخطی به الیه بعدی منتقل میدبد.
دابکههای عمیق به طبر طبیعی ویژگیهای سالساله مراتبی را یکپارچه کرده و بسیاری از وظایف ،پیشبینی دده نیز از
مدلهای عمیق به دلیل اهمیت عمق بررهمند دادهاند .با این حال ،یک مانع برای دبکه با الیههای بیشتر دیب ،ناپدید دده
است که مانع همگرایی از ابتدا میدبد .راهحل این مشکل اضافه کردن الیه به عنبان نقشهبرداری باقیمانده در مدل ،CNN
مانند دابکههای باقیمانده اسات [ .]1وجبد این راهحل سااخته داده نشان میدهد که یک مدل عمیق نباید خطای آمبزش
عالی باالتر از همتای اصاالی خبد تبلید کند .در این مطالعه ،ساااختار دیگری از داابکه عمبدی کانبالس ایبن یعنییک داابکه
عمیق باقیمانده معرفی دده است.
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شکل  .1مدل  FDCNبرای پیشبینی جریان ترافیک
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مدل شبکهای فازی جامد فازی

روش پیشاانرادی برای پیشبینی جریان ترافیک مبتنی بر مدل  FDCNاساات ،مدل  FDCNدااامل پنج ماژول اساات
ورودی ،دابکه عمیق کانبلبدان عمق ( ،)DCNدابکه فازی ( )FNکه در دکل  2نمایش داده دده است ،ادغام و پیشبینی
کننده .در ابتدا داده ورودی از طریق دو کانال زیر جریان مییابد یکی  FNبرای نمایش فازی اسااات و دیگری  DCNبرای
نمایندگی عصااابی اسااات .پس از اینکه دو ماژول دادهها را پردازش میکنند ،نتایج هر دوره از  FNو  DCNبا ماژول ترکیب
ادغام میدبند .در این مرحله ،گرههای مبجبد در ماژول ترکیب ممکن است دو حالت کارکرد را اجرا کنند انتقال برق و انتقال
اتبماتیک .حالت گیربکس اتبماتیک باید نتیجه ترکیب را به پیش بینی انتقال دهد ،و حالت گیربکس اتبماتیک ممکن اسااات
مقدار تابع زیان برای تن یم پارامترهای گام بعدی را مباسبه کند .در مرحله آمبزش مدل ،پارامترها میتبانند با حداقل کردن
مقدار تابع زیان به روز دابند .وقتی مدل آمبزش دیده باداد ،نتایج پیشبینی دده با وارد کردن دادههای درون مدل به دست
میآید.
سااختار  FNدر داکل  2نشان داده دده است .هر گره در الیه ورودی با الیه فازیسازی متصل میدبد و تابع عضبیت
برای مباساابه درجهای کهیک ورودی گره متعلق بهیک مجمبعه فازی خا اساات .با این حال ،تعیین اهمیت عضاابیت در
یک دبکه فازی بسیار مرم است.

شکل  .2نمایش فازی و  FNبرای پیشبینی جریان ترافیک

در بیش  ،DCNسااختار باقی مانده عمیق به کار رفته اسات ،زیرا اثر بیشای آمبزش به عمق مدل  DCNبستگی دارد.
تبجه دادته بادید که دبکه عصبی عمیق فازی [ ]1از ساختار دبکه عصبی عمیق برای طبقهبندی داده است اده میکند .مدل
با نمایش فازی و سااختار  CNNبه عنبان  FCNNمشای میدابد .در این مطالعه ،سااختار عمیق با چارچب دبکه باقی
مانده برای وظایف ،پیشبینی اسات اده میدبد ،زیرا نشان داده دده است که برای آمبزش یک دبکه بسیار عمیق بسیار مبثر
است [.]1
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ورودی ممکن است برای یک مسئله پیشبینی مکانی -زمانی ،یک دنباله طبالنی از مشاهدات بادد ،که خبا مکانی-
زمانی میتباند برای یادگیری چالش برانگیز بادااد .در بیش  ،DCNیک الیه وارونه میتباند تقریباً وابسااتگی را در مناطق
فضاایی تبضایح دهد و یک پشاته از الیههای وابساتگیهای مکانی بیشاتری را به دست میآورند .بنابراین مدل پیشنرادی
 FDCNویژگیهای زمانی و مکانی جریان ترافیک را برای پیشبینی دقیق بررسی میکند.
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الگوریتمیادگیری FDCN

روش  FDCNکه در داکل  3نمایش داده دده است به بررسی نمایش فازی و یادگیری عمیق برای کاهش عدم قطعیت
دادههای ترافیک میپردازد .چنین چند جملهای یادگیری تضاامین ویژگیهای اسااتیراج از دیدگاههای میتلف را برای ض ابط
ساختار پیچیده و ویژگیهای سطح باال دادهها برای ،پیشبینی تضمین میکند [.]22

شکل  .3نمایندگی عمیق و  DCNبرای پیشبینی جریان ترافیک

بعد از ایجاد سااختار دابکه ساپس دابکه سایستم یادگیری میدبد ،پارامترهای تابع عضبیت ،وزن اتصال و تعصبات را
تن یم میکناد .در مادل  ،FDCNماا نمایندگی فازی و  DLرا با هم ترکیب میکنیم تا عملکرد پیشبینی جریان ترافیک را
برببد بیشیم.
پس از مقداردهی اولیه پارامتر ،مدل برای پیشبینی جریان ترافیک است اده دده است.
 -3 -3مروری بر مقاالت

پیشبینی جریان ترافیکی ،عنصاری مرم و اسااسای در  ITS1است .در طبل چند دههی اخیر ،تعداد زیادی مدل پیشبینی
جریان ترافیک برای کمک به مدیریت ترافیک جرت برببد کارایی داابکهی حمل و نقل من جمله هدایت مساایر ،مساایریابی
خبدرو و هماهنگی سیگنالها ،پیشنراد ددهاند.
در ساال  ،1۷12مدل میانگین حرکتیکپارچه خبدکار رگرسیبنی  ،(ARIMA)2برای پیشبینی کبتاه مدت جریان ترافیک
آزادراه مبرد است اده قرار گرفت .از آن زمان تاکنبن ،تنبع گستردهای از مدلها برای پیشبینی جریان ترافیک تبسط مبققان
بسایاری از حبزههای میتلف علبم ،مانند مرندسای حمل و نقل ،آمار ،یادگیری ماداین ،مرندسای کنترل و اقتصاد ارائه دده
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است .روشهای پیشبینی جریان ترافیک را به تبجه به دکل  4میتبان به سه دستهی اصلی زیر تقسیمبندی کرد روشهای
پارامتری ،روشهای غیرپارامتری و روشهای ترکیبی.
پیشبینی جریان ترافیک

پارامتری

غیرپارامتری

 SVRبر پایه RBF

شبکههای عصبی مصنوعی ANN

تخمینترافی ترافیک و منطق فازی

timeseries
رگرسیون K-NN
Kalmanfiltering

ترکیبی

ARIMA

 GAو سیستم فازی

ساختار  ANNبا استراتژیهای یادگیری سازگار

شبکهی Bayesian
استنتاج فازی با تراکم ترافیک و اطالعات سرعت
مکانی و زمانی مقیاسپذیر
شبکه اعتماد عمیق ( )DBNو رگرسیون چند کاره

 FDCNبر مبنای فازی

شکل  .4ساختار درختی پیشبینی جریان ترافیک
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روشهای پارامتری

جباد عبادی و همکااران ( )2213در تبقیقییاک مادل میانگین حرکت یکپارچه خبدکار رگرسا ایبنی ( )ARIMAبرای
پیشبینی جریان ترافیکی کبتاه مدت طراحی کرد [.]1
داانج جین و همکاران ( )2213در تبقیقی تکنیکهای پارامتر مدلهای  ARIMAbasedو مدلهای Kalmanfiltering
هستند که مبتنی بر رویکردهای  timeseriesاست [.]13
کنج و همکاران ( )2213در تبقیقی از یک پارامتر (به عنبان مثال ساارعت) اساات اده کردند که به طبر مؤثر وضااعیت
ترافیک را پیشبینی میکند ،که در آن اطالعات تبساااط سا ایساااتم مبقعیتیابی جرانی ( )GPSجمع آوری میدااابد و از
مکانیزمهای منبنی و مکانیزم حمل و نقل است اده میدبد [.]14
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روشهای غیرپارامتری

کبمار و همکاران ( )2221در تبقیقی روش دبکه بیسین 1برای پیشبینی جریان ترافیک را پیشنراد کرد [.]24
چانج و همکاران ( )2212در تبقیقی مدل تبزیع دینامیکی چند متغیری را بر اساااس رگرساایبن غیر پارامتری
ارائه کرد [.]2
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جانج و همکاران ( )2213در تبقیقی روش رگرساایبن حمایتی را از طریق یادگیری الکترونیکی برای پیشبینی جریانات
کبتاهمدت ارائه داد [.]12
کبمار و همکاران ( )2213در تبقیقی مدل دااابکه عصااابی مصااانبعی  )ANN(1که برای پیشبینی کبتاه مدت جریان
ترافیکی اسات اده داده اسات که در آن حجم ترافیک ،سارعت ،تراکم ،زمان و روز ه ته به عنبان متغیرهای ورودی گنجانده
ددهاند [.]15
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روشهای ترکیبی

ساااب و همکاران ( )2221در تبقیقی مدل پیشبینی جریان ترافیکی ترکیبی را پیشااانراد کرد که در آن الگبریتم ژنتیک
 )GA(2برای برینهساازی پارامترهای ورودی مبرد اسات اده قرار گرفت و مادین بردار پشتیبانی برای به روزرسانی پارامترهای
عملکرد پیشبینی است اده دد [.]23
پانجپایببل و همکاران در تبقیقی ( )2221سایستم تیمینترافی ترافیک را با است اده از منطق فازی تن یم دده دستی
طراحی کرد [.]21
هنج و همکاران ( )2211در تبقیقی مدل  SVR3را ارائه دادند که در آن یک الگبریتم ژنتیکی با آنالیز دابیهساازی دده
برای به دساات آوردن پارامترهای مناسااب عملکرد پایه دااعاع گاووس  )RBF(4به طبر دقیق برای ،پیشبینی جریان ترافیک
ارائه دد [.]۷
دان و همکاران ( )2211در تبقیقی با اساات اده ازیک ساااختار  ANN5با اسااتراتژیهاییادگیری سااازگار برای تکمیل
پیشبینی وضع مبجبد است اده کرد [.]1
مین و همکااران ( )2211در تبقیقی مادل پیشااانرادی مکانی و زمانی مقیاسپذیر را برای پیشبینی حجم و سااارعت
ترافیکی به طبر مشترک پیشنراد کرد [.]1۷
اگرچه روشهای ترکیبی فبقالذکر سااازگار هسااتند ،اما دداابار اساات که بگبییم یک روش در هر مبقعیتی برتر از روش
دیگری است.یکی از دالیل این مشکل این است که روشهای پیشنرادی در مقایسه با دادههای بزرگ ترافیک با مقدار کمی
از اطالعات ،تبسااعه داده میداابند .عالوه بر این ،دقت پیشبینی جریان ترافیک بسااتگی به ویژگیهای جاسااازی دااده در
دادههای ترافیکی مکانی -زمانی و عبامل خارجی دارد.
دااانکار و همکاران در تبقیقی ( )2212سایسااتم اسااتنتاج فازی را با اساات اده از تراکم ترافیک و اطالعات ساارعت برای
ارزیابی سطح ترافیک جادهای ارائه کرد [.]22
هبانج و همکاران ( )2214در تبقیقی یک ساختار عمیق برای پیشبینی جریان ترافیک پیشنراد کرد که دامل دو بیش
است یک دبکه اعتقاد عمیق  )DBN(1در پایین و یک الیه رگرسیبن چند کاره در باالی ص به [.]12
عدم قطعیت دادهای ترافیکی به طبر مداوم تمرکز پژوهش اسات .برای حل این مشاکل ،روش فازی معرفی دااده است
[.]21 ,22 ,21
ژانج و همکاران در تبقیقی ( )2214یک روش پیشبینی تراکم ترافیک را پیشانراد کرد که  GAرا با یک سیستم فازی
سلسله مراتبی برای برینهسازی پایگاه قانبن برای پیشبینی دقیق پیشنراد کرد [.]21
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در همین حال ،نتایج تجربی نشاان داد که سیستم فازی یک روش مؤثر برای ارائه دادهها در تیمین و پیشبینی وضعیت
ترافیک اسات .با این وجبد ،تبابع عضابیت یا قبانین منطقی فازی در این روشها به طبر ذهنی انتیا میدبند و یادگیری
هبدمند در سیستم فازی برای پیشبینی جریان ترافیک هنبز حل نشده است .در این مطالعه ،مایک رویکرد فازی برای برببد
حل مسئله عدم قطعیت در پیشبینی جریان بزرگ ترافیک ارائه میدهیم .هدف ما دستیابی به دقت عملکرد سیستم با است اده
از روشیادگیری فازی با ساختار برینه دده است.
چن و همکاران در تبقیقی ( )2211یک روش ترکیبی پیشانراد کرد که از ترکیب منطق فازی با یادگیری عمیق است اده
میکرد [.]3
 -4 -4بحث و نتیجهگیری

روش  ARIMAیک روش پیشبینی عمبمی بر اسااس دادههای سری زمانی است .روش  DeepSTیک مدل پیش بینی
 DNNbasedبرای دادههای مکانی -زمانی است که ترکیبی از ویژگی نزدیک ببدن با دوره و ویژگیهای روند برای پیشبینی
جریانهای جمعیت با نتایج  Statefulheartاست .روش  CNNیک روش پیشبینی با است اده از مدل  CNNاست که الیههای
متعدد الیه کنبوالس ایبن و الیه فعال را میبندد .روش  FCNNیک روش پیشبینی بر اساااس ن ریه فازی گاوس ای و CNN
است .روش  FDCNکه درآن از نمایندگی فازی و مدل دبکه باقی مانده است اده میدبد.
باا تبجاه به مطالعات انجام داااده پیشبینی جریان ترافیک به دلیل عدم قطعیت دادههای بزرگ ترافیک ،چالش برانگیز
اسات .به همین علت روشهای یادگیری عمیق مببب دادهاند و اغلب مدلهای بازسازی دده دیگر برای پیشبینی جریان
ترافیاک کامالً قطعی هساااتند و هیچگبنه عدم قطعیت دادهای را در اختیار ندارند .با مقایساااه روشهای اصااالی پارامتری،
غیرپارامتری و ترکیبی به ن ر میرسد روشهای ترکیبی میتبانند عملکرد برتری دادته بادند.
یادگیری عمیق فازی باعث کاهش تأثیر عدم قطعیت دادهها و برببد پیشبینی جریان ترافیک میداابد که در مقایسااه با
تمامی روشها میتباند عملکرد برتری را دادته بادد.
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