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 های عصبیبینی ترافیک پروازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکهپیش

 2آرش شریفی ،1ئی نیرنگبنفشه موسی

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

 

 

 چکیده 

در این مقاله راهکاری به منظور مدیریت ترافیک پروازی با استفاده از 

، ارائه شده است. انتخاب و استخراج ویژگی هایعصبی و روش هایشبکه

این است که در سیستم مدیریت ترافیک بتوان  شهدف از این پژوه

بینی نسبت به میزان زمان تاخیر پرواز در نظر داشت تا بتوان در جریان پیش

های عصبی به منظور ترافیک پروازی نظم ایجاد کرد. در این راهکار از شبکه

به عنوان روش انتخاب ویژگی استفاده  بندی تاخیر و الگوریتم ژنتیکدسته

تحلیل نتایج ارائه شده برای تاخیرها و اعمال آن در تهیه برنامه شده است. 

توان پروازی در برنامه کار قرار گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق می

حدود تاخیر برای پروازهای بعدی را قبل از زمان پرواز درنظر داشت تا از 

رواز ورتی که پاتالف وقت مسافران در فرودگاه جلوگیری به عمل آید یا در ص

دارای تاخیر بیشتر از حد مجاز است، پرواز را باطل نموده و به ایرالین مربوطه 

آوری شده از های جمعاطالع دهند. کارایی این سیستم با توجه به داده

 فرودگاه مهرآباد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 های عصببببی ترافیک پروازی، تاخیر پرواز، شببببکه    : واژه هاي كليدي  

 بندی، الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگیمصنوعی، دسته

 

 مقدمه -1

 در مهم بسیار عامل یک به عنوان هوایی ونقل حمل صنعت دیگر، طرف از

 زا داشتن اطالع لذا باشد،می فرهنگی مطرح و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 راهبردها، ارایه باعث دارد وجود صنعت این در که هاییفرصت و هاچالش

 ضرورت لذا. [1]گردد می آن توسعه درنهایت و اهداف ها،گذاری سیاست

 ها،فرصت و هاچالش از اطالع هوایی، نقل و حمل ریزی برنامه امر به توجه

است. کمک به کنترل  ناپذیر اجتناب... و آینده در مسافر حجم بینیپیش

هداف اهای زیست محیطی، دستیابی به های پرواز، جلوگیری از آسیبکننده

، رضایت مسافران و ایمنی از جمله از [3]مشخصه هر شرکت هواپیمایی

مشکالت روز افرونی که همواره باشد. اهداف مدیریت ترافیک پروازی می

زایش عمدتا ناشی از اف ،باشدیگیر سیستم کنترل ترافیک هوایی مگریبان

است، که این سیستم با  ییآب و هوا بدروز افزون حجم ترافیک و شرایط 

بایست قبل از هر هواپیمای ورودی میدر هر فرودگاه باشد. آن مواجه می

پروازی برسد، ابتدا عمل فرود در باند  اینکه هواپیمای بعدی به ابتدای باند

پروازی را انجام داده و پس از کاهش سرعت نهایتا از باند پروازی خارج 

. اجرای این مراحل، برای هر هواپیما، حدودا بین یک تا چهار دقیقه [6]شود

حال چنانچه به خاطر ایجاد مشکلی در زمان فرود یکی از  زمان نیاز دارد.

ای درتمامی ایجاد شود این زمان تاخیر به صورت زنجیرههواپیماها تاخیری 

پروازهای بعدی انعکاس خواهد داشت و به اصطالح باعث ایجاد تاخیر چه 

 .[2]در فرود و چه در پرواز خواهد شد

ایان بینی ترافیک پروازی، تا پیکی از تحقیقاتی که تاکنون در زمینه پیش

شده با استفاده از گردآوری و  ، در فرودگاه مهرآباد تهران انجام59سال 

این روش بر این اصل . [4]بررسی اطالعات آماری توسط فرد خبره بوده است

بنا شده است که در مسائلی که دانش موجود پاسخ دقیقی برای آنها ندارد، 

. با وجود این باشدآن موضوع می افراد خبرهبهترین روش مراجعه به نظرات 

تحقیق بسیار ناامید کننده و دور از واقعیت بوده نتایج به دست آمده از این 

فرودگاه  در ترافیک حجم بینیاست. در تحقیقی دیگر که  به منظور پیش

 دو رگرسیون مدل انجام شده، از 5851-5839های برای سال [5]اصفهان

ها مورد استفاده از سالنامه آماری حمل و نقل گردیده و داده متغیر استفاده

اند. در این زمینه تحقیقات دیگری در خارج از ایران شدهمسافراستخراج 

 هدف با اروپا را در تاخیر انتشار 9115یتزکی در سال . انجام شده است

رار ق مطالعه اصلی با استفاده از نرخ واکنش مورد تاخیر شناسایی منابع

، بر تاثیر مهم مسافران در تاخیر تحقیق 9119بانهارت در سال . [9]داد

آنها باور داشتند که قطع برنامه سفر و تاخیرهای وابسته به آن، یک کردند. 

 .[10]کندمولفه قابل توجه از تاخیرهای مسافر را نمایان می

های عصبی،  سیستمی به در این مقاله با استفاده از ساختار  شبکه       

بندی بندی پروازهای دارای تاخیر، ارائه شده است. دستهمنظور دسته

 هایهای دریافتی از شرکت فرودگاهپروازهای دارای تاخیر با استفاده از داده

ه م به مرحلچنانچه این سیستکشور و پایگاه هواشناسی انجام شده است. 

( قسمت دیگری اضافه خواهد شد که اطالعات 5بهره برداری برسد در شکل)

بینی ترافیک را به سیستم جامع پروازی منتقل خواهد کرد مربوط به پیش

تری گیری معقولکه در نتیجه، با استفاده از این اطالعات سیستم، تصمیم

 خواهد شد. تر انجامهای پروازی دقیقانجام خواهد داد و برنامه

 

 
های پرواز با پایگاه نحوه ارتباط سیستم جامع برنامه ریزی زمان  :1شکل

 هاداده
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 هیم اولیهامف -2

بینی مورد اسبتفاده  های متفاوتی جهت پیشدر سبال های اخیر مدل 

های  که شامل شبکه   مندهای هوش قرار گرفته است و از آنجایی که تکنیک 

است نتایج موفقیت آمیزی در زمینه  عصبی، الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

حل مسایل پیچیده به دست آورده اند در این راستا بیشتر مورد بهربرداری      

ته  ند قرار گرف هت پیش  ا یک پروازی بینی در این تحقیق ج یب    تراف از ترک

فاده  اسببتبه منظور انتخاب ویژگی  ژنتیک و از الگوریتمهای عصبببی شبببکه

   .شده است

 های عصبی مصنوعیشبکه2_1_ 

سال   صنوعی  شبکه  MPمدل  9191در  صبی م توسط مک کالو و    1های ع

های عصبببی، با  . شبببکه[8]پیت مطرح شببد که یک مدل خطی سبباده بود

قابلیت قابل توجه در اسبببتنتاج معانی از داده های پیچیده یا مبهم، برای              

انسان و دیگر    هایی که آگاهی از آنها برایاستخراج الگوها و شناسایی روش   

تکنیک های کامپیوتری بسببیار  پیچیده و دشببوار اسببت  به کار گرفته می  

صص در        صبی تربیت یافته می تواند به عنوان یک متخ شبکه ع شوند. یک 

مقوله اطالعاتی ای که برای تجزیه تحلیل به آن داده شده به حساب آید. از    

ید و جواب   های دخواه جد  توان برای بر آورد وضبببعیت این متخصبببص می

ستفاده کرد.   "شد اگر  چه می "های سؤال  شبکه از مزیت ا های  های دیگر 

که  دهی توسط خود شب  توان به یادگیری انطباقی، قابلیت سازمان عصبی می 

ه  ها بفرانک روزن بالت، با اتصببال این نرونو عملکرد به هنگام اشبباره کرد. 

سپترون را ایجاد و ابداع کرد، و     ساده پر ستین بار این مدل   طریقی  برای نخ

ها را به طور رسببمی تحلیل سببازی و آنرا در کامپیوترهای دیجیتال شبببیه

ترکیب خطی این   کند،ورودیها را دریافت می   از  برداری پرسبببپترون. نمود

سبه می  شتر بود     ورودی ها را محا ستانه بی صل از یک مقدار آ   کند و اگر حا

های . طریقه كار شپپه ه(يشپپ  م 1پرسپپروروب اررار )خروجي  كندآتش مي
 ( آمده رست.9عصهي  ر ش ل )

 
 طریقه کار شبکه عصبی مصنوعی  :2شکل

 

صهي ورو ی و     Xnتا  X1سيگنال های ورو ی   سيگنال ها ی ع معا ل 
های صپپا س سپپيناپرپپي ورو یمعا ل مقا یر رت  Wnتا   W1وزب های 
ي جخرو. رسپپتهای نروب رر تشپپ يل  ر ه ااشپپند كه جاعا ورو ینروب مي
  :ش  مي مشخص (9)( و 5) راطور ت سط پرسروروب

 
 

(5      )    
 

      5      f w0 + w1x1 + w2x2 + … + wnxn > 0 (9)                 

 

-1           otherwise 
 

                                                 
1 artificial neural network 
2 Data Reduction 
3 Feature Extraction 
4 Feature Selection 

شبکه  شار      مدل عمومی  شبکه جلو رونده با روال تعلیم انت سپترون،  های پر

ه  های الیهایی هستند که ورودیجلورونده، شبکهبه عقب است. شبکه های 

سئله      های آن به الیهاول نرون سطح این م صل بوده و در هر  های بعدی مت

صادق بوده تا به الیه خروجی برسد. روال انتشار به عقب بدین معنی است       

شبکه     شدن خروجی  شخص  صحیح   ، ابتدا وزنکه پس از م های الیه آخر ت

صحیح می های الیهنشده و بعد به ترتیب وز  شبکه   های قبلی ت های  شوند. 

عدادی الیه پنهان و یک الیه خروجی        پرسبببپترون از یک الیه ورودی    ، ت

 تشکیل شده است.

 الگوریتم ژنتیک 2_2_

های تکاملی اسبببت که از تکنیک الگوریتم ژنتیک نوع خاصبببی از الگوریتم

توسببط جالن   5591کند. اولین بار در سببال وراثت و جهش اسببتفاده می

مکان خویش را   5535های گلدبرگ در سبببال هالند ابداع شبببد و با تالش

ی اصبببل داروین از انتخاب طبیعی و تک یر  یافت. این الگوریتم به وسبببیله    

ها که    ای از راه حل . این الگوریتم مجموعه [12]ژنتیکی الهام گرفته اسبببت  

کند و دارای  یشوند را در یک جمعیت حفظ م افراد یا کروموزوم نامیده می

ها  تر در هر نسل است. بقای بهترین  یک مکانیسم انتخاب کروموزوم مناسب  

تر اسببت فرصببت  در عملگر انتخاب مهم اسببت. کروموزومی که از همه قوی

شتری برای بقا و جفت  ست و راهش را   بی گیری دارد. الگوریتم ژنتیک کور ا

اسبببت و اگر بتواند    بیند و تنها چیزی که نیاز دارد ارزیابی عملکردش     نمی

ند می    یابی ک ند و همینطور این       عملکردش را ارز یدا ک ند راهش را پ توا

شته     ساده کرده و ر سئله را  صورت باینری برای   الگوریتم م ای از کدها را به 

 کند. ( الگوریتم این روش را بیان می4گیرد. شکل )گیری در نظر میتصمیم

 الگوریتم ژنتیک: 4شکل 

 استخراج ویژگیانتخاب و 2_3_ 

های استخراج وجود دارد از جمله روش 2هاهای مختلفی برای کاهش اندازه دادهروش

ویژگی، یکی از مسائلی  و استخراج مساله انتخاب .4های انتخاب ویژگیو روش 3ویژگی

است که در مبحث یادگیری ماشین و همچنین شناسائی آماری الگو مطرح است. این 

بندی اهمیت به سزائی دارد، زیرا در این اربردها مانند طبقهمساله در بسیاری از ک

کاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد، که بسیاری از آنها یا بالاستفاده هستند و یا 

ها مشکلی از لحاظ اینکه بار اطالعاتی چندانی ندارند. حذف نکردن این ویژگی

و عالوه  ردبکاربرد مورد نظر باال می کند ولی بار محاسباتی را برایاطالعاتی ایجاد نمی

های مفید ذخیره شود که اطالعات غیر مفید زیادی را به همراه دادهبر این باعث می

ند تر هست. در انتخاب ویژگی، بدون تغییر در ویژگی، تعدادی از آنها که مهمکنیم

را  SBS6و  SFS5توان ها میشوند. از جمله این روشانتخاب شده و بقیه حذف می

5 Sequential Forward Selection 
6 Sequential Backward Selection 
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 ها باعثای جدید از آنها و ایجاد مجموعهنام برد. استخراج ویژگی با ترکیب ویژگی

های انتخاب و استخراج ( طریقه کار روش8شکل )شود. در ها میکاهش ابعاد در داده

 .ویژگی نشان داده شده است
 

 
 

  های انتخاب و استخراج ویژگیطریقه کار روش: 3شکل 

انتخاب ویژگی، استفاده از الگوریتم ژنتیک است که در این مقاله از   های یکی از روش

 است.این راهکار استفاده شده

 طرح مسئله3_  

صنعت هوانوردی برای دستیابی به اهداف مشخصه خود، یعنی تأمین نظم 

های هواپیمایی، ایمنی، های فرودگاهی و شرکتدر انجام پروازها، فعالیت

سهیالت و خدمات مناسب به مسافر، کاهش اثرات سالمت پروازها، ارائه ت

های حمل و نقل ، کارآمدی شرکت[7]مخرب پروازها در محیط زیست

ریزی است هوایی، کسب رضایت و خشنودی مسافر و ... نیازمند برنامه

ریزی در صنعت حمل و نقل هوایی هر کشوری از جمله ایران در برنامه

های های هواپیمایی برای دورهشرکت های ناوبری هوایی، فرودگاهی وحوزه

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آینده، نیازمند کسب آگاهی از میزان 

حجم ترافیک هوایی بوده و آگاهی از میزان حجم ترافیک هوایی در آینده، 

ظر ریزی مورد نی برنامهبینی ترافیک هوایی متناسب با دورهنیازمند پیش

شود که خطوط مشکالت از آنجایی شروع میدر مدیریت ترافیک، . است

های مقصد را به گونه ههوایی مسافری تعداد پروازهای ورودی خود به فرودگا

اد های یکنند که اغلب بیش از ظرفیت پذیرش فرودگاهای برنامه ریزی می

 یا در مواردی که هواپیماهای ورودی به علت تاخیر ، و[11]باشدشده می

های مبدا، همزمان به فرودگاه مقصد برسند وایجاد هایجاد شده در فرودگا

ی های هواپیمایاز سوی دیگر شرکت. جدایی الزم بین هواپیماها مقدور نباشد

بر این باور هستند که تقاضا برای خرید بلیط در روزهای به خصوصی افزایش 

خواهد یافت و وقوع ترافیک پروازی، باعث کاهش کیفیت خدمت رسانی و 

با توجه به این مسائل،  التی در زمینه تردد هواپیماها خواهد شد.ایجاد مشک

با آگاهی قبلی از اینکه در تاریخ و زمانی به خصوص احتمال وقوع ترافیک 

توان تمرکز بیشتری و یا راهکاری برای جلوگیری از پروازی وجود دارد، می

آن  که ازمسئله ارائه کنند که نه تنها باعث افزایش بازده کار فرودگاه بل

 مهمتر، باعث کاهش خطر سوانح هوایی خواهد شد.

 روش پیشنهادی4_  

 ،ویژگی 99 با نمونه 5911مجموعه داده استفاده شده برای این مقاله، شامل 

الی  5851های مشهد شرکت هواپیمایی تابان در سال-در مسیر تهران

توان به دما، ابرینگی، ها موجود در این پایگاه داده میاز جمله ویژگی 5858

فشار هوا، سرعت باد، دید افقی، اطالعات زمانی پرواز، در اطالعات مربوط به 

میزان ، واپیماشماره ه، مدل هواپیماتوان به هواپیمای مورد استفاده می

توان به تعداد مسافر بزرگ ، در اطالعات مربوط به مسافران میسوختگیری

و در اطالعات مربوط به  نوزاد تعداد مسافرو  تعداد مسافر خردسالسال، 

 ،ساعت و دقیقه برنامه ریزی شده، تاریخ برنامه ریزی شدهتوان به زمان می

                                                 
7 confusion matrix 

به عنوان  5تا  0گی تاخیر بازه اشاره کرد. در ویژ تعطیلی وضعیتو  روز هفته

صرف نظر بندی از اعمال آن در دستهتاخیر در نظر گرفته نمیشه و لذا 

بندی ویژگی تاخیر پرواز، ستونی که ویژگی تاخیر به منظور دستهشود. می

کنیم و به هر بازه های مختلف تقسیم میپرواز در آن قرار دارد را به بازه

دسته تقسیم شده  8تاخیر به ی زمانی دهیم. بازهای را اختصاص میدسته

و  [50 28]، دسته دوم در بازه  28 6] [که شامل است: دسته اول در بازه 

 در قسمت انتخاب ویژگی کهاند. قرار گرفته [150 50]دسته سوم در بازه 

ن یشود، مشخصات الگوریتم تعیبا استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام می

مانند و بقیه از بین درصد جمعیت خوب می 91شود. در این قسمت می

روند. در ابتدا جمعیت به صورت رندوم تولید شده و در تابع هزینه ارزیابی می

شوند. در مرحله بعد والدین به شوند و سپس بر اساس نتایج مرتب میمی

ای هویژگیشوند. یک نقطه رندوم از بین تعداد صورت دوتایی انتخاب می

ها بین دو والد به صورت شود و کروموزمموجود در کروموزوم انتخاب می

تکمیل شد، که  offspringشوند. زمانی که ماتریس ضربدری جا به جا می

، گیرندشوند، کنار نیمه خوب جمعیت قرار مینیمی از جمعیت را شامل می

ل وقتی جمعیت کاماند. ای که در تابع هزینه مناسب معرفی شدهیعنی نیمه

هایی از کروموزوم افتد با توجه به نرخ جهش محلشد عمل جهش اتفاق می

شوند و بالعکس. سپس تابع تبدیل می 5هستند به  1انتخاب شده و اگر 

شود و در هزینه برای جمعیت دوباره محاسبه شده، مرتب سازی انجام می

 5هایی که ژن نهایت در اولین کروموزم که بهترین جواب است، شماره

ها شوند. درتابع هزینه هر کدام از کروموزمها انتخاب میهستند از ویژگی

باشد یک هزینه تنبیهی  1ها شوند در صورتی که تمامی ژنبررسی می

اب های انتخشود. در غیر این صورت از بین ورودیبرایشان در نظر گرفته می

کند و آنها را مشخص می کند و اندیساست را پیدا می 5هایی که شده ژن

برای محاسبه هزینه به تابع هزینه که شبکه عصبی در آن قرار دارد داده 

شود. برای محاسبه مقدار خطای کل و برای اینکه الگوریتم به سمت می

ها، جهت کم کردن تابع هزینه پیش نرود، مقداری استفاده از تمامی ویژگی

هایی ار عبارت است از تعداد ژنکنیم که این مقدعددی را در خطا ضرب می

 این در .اندهایی که انتخاب شدهاست، یعنی تعداد ویژگی 5که مقدار آنها 

 ارزیابی )برای کننده بندی دسته تابع عنوان به مصنوعی عصبی شبکه مقاله،

است. در این  شده استفاده ژنتیک(، الگوریتم توسط شده تولید جمعیت

شبکه از یک الیه ورودی، یک الیه میانی و یک الیه خروجی استفاده شده 

در هر  epochدر این شبکه تعداد  است و trainlmاست. تابع آموزش، 

 به ها داده از ایمجموعه زیر هر است.در نظر گرفته شده  511برابر  اجرا

است.   %81و  %11اند که این نسبت  شده تقسیم تست و آموزشی قسمت دو

 جدید )مجموعه های داده یکسری از استفاده با را شبکه آموزش، از پس

به منظور بررسی نتایج از معیارهای . نماییم می تست تست(، های داده

، F1Score توان بهبندی استفاده شده است از جمله میمربوط به دسته

accuracy  وprecision باال از  اشاره کرد. به منظور محاسبه مقادیر

بندی توان نتیجه کلی دسته، روشی که در آن می7ماتریس درهم ریختگی

های درست تشخیص داده شده توسط شبکه را مشاهده کرد م ل تعداد نمونه

 .اند، استفاده شده استهاییی که به درستی تشخیص داده نشدهو نمونه
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 گیرینتیجه4_  

پنج اجرای جداگانه مورد بررسی قرار  در ادامه نتایج حاصل از این برنامه در

 گرفته است.
 

(: نتایج حاصل از اجرای اول1ول )جد  
 Accuracy Precision F5score رجرری رول

[6 28] 0.8163 0.7158 0.8189 
[28 50] 0.7056 0.5195 0.5316 
[50 150] 0.7766 0.6809 0.3743 

 

 ل از اجرای دوم(: نتایج حاص2جدول )
 Accuracy Precision F5score رجرری  وم

[6 28] 103919 103849 101548 
[28 50] 109984 104439 109911 
[50 150] 101149 109439 108111 

 

 ل از اجرای سوم(: نتایج حاص3جدول )
 Accuracy Precision F5score رجرری س م

[6 28] 101519 101943 101941 
[28 50] 109949 104984 109515 
[50 150] 101959 109599 108899 

 

 ز اجرای چهارم(: نتایج حاصل ا4جدول )
 Accuracy Precision F5score رجرری چهارم

[6 28] 101194 101595 101999 
[28 50] 109194 104981 109515 

[50 150] 101149 109419 104859 
 

 

 از اجرای پنجم(: نتایج حاصل 5جدول )
 Accuracy Precision F5score رجرری پنجم

[6 28] 101194 101959 101839 
[28 50] 109559 108915 104459 
[50 150] 101811 109119 108499 

 

 

با بررسی نتایج حاصل از پنج اجرای سیستم طراحی شده، با توجه به  

های دارای تاخیر پروازی به خوبی بندی گروهشود دستهمعیارها، مشاهده می

در تمامی  [28 6]ی انجام شده است و بهترین نتیجه حاصل مربوط به بازه

الی  9معیارها است. در نتیجه بیشترین میزان تاخیر در این مسیر در بازه 

 دهد.دقیقه رخ می 93

یک دزنجام شد ننتایج تحقیق دیگری که به این منظور ولی با روش دیگری ا

به نتایج این پروژه است ولی نتیجهگیری در پروژه اول به صورت 

به  عصبی_فازیمیانگینگیری از تمامی نتایج است. در آن پروژه از شبکه 

استفاده شده  PCAبندی و به منظور استخراج ویژگی از روش منظور دسته

 است که نتایج آن در ادامه آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فازی-از پروژه عصبی(: نتایج حاصل 6جدول )  
 Accuracy Precision F5score رجرری رول

 109351 109955 101954  وم رجرری

س مرجرری   101941 109413 109395 

چهارمرجرری   101354 109191 109199 

پنجمرجرری   101119 109991 109551 

 

توان دریافت که نتایج حاصل از شبکه با بررسی نتایج هر دو سیستم می 

تم استفاده از الگوریتر است. عصبی و الگوریتم ژنتیک بهتر و قابل قبول

ژنتیک به منظور انتخاب ویژگی در این پژوهش، توانسته نتیجه قابل قبولی 

توان یسیستم مرا برای این سیستم ارائه دهد. با توجه به نتایج حاصل از این 

نتیجه گرفت که با وجود اینکه طبیعت تاخیر پرواز ذاتی دارای مدل 

توان با استفاده از ترکیبی از هوش جمعی و باشد ولی میمشخصی نمی

 بولی دریافت کرد.  های عصبی نتیجه قابل قشبکه
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