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1. Bevezetés

Az urbanizációs folyamatoknak és a világ népességének növekedése követ-
keztében a nagyvárosok szerepe rendḱıvül felértékelődött. Manapság a
népesség döntő többsége városokban vagy azok közvetlen agglomerációjában
él, hiszen jelentősen több a munka és szórakozási lehetőség, mint a vidéki
településeken. A nagyvárosok, számos előnyük mellett, komplex kih́ıvásokat
is magukkal hoznak, hiszen a növekvő népesség következtében túlzsúfolttá
válnak.

A világ minden táján a nagyvárosok egyik kiemelkedő problémája a for-
galmat megbéńıtó torlódások gyakori kialakulása. A dugók nem csak a
járművezetők életére vannak negat́ıv hatással, hanem minden egyes városlakó
életminőségét rontják. A dugók megnövelik az energia és üzemanyag fo-
gyasztást [1], emellett a károsanyag kibocsátást [2] is. Egy laboratóriumi
vizsgálat [3] szerint a dugókhoz kapcsolható légszennyezés növeli az aller-
giák kialakulásának esélyeit, és súlyosb́ıtja az erre érzékeny emberek tüneteit.
Továbbá más kutatások [4] megmutatták, hogy a dugók növelik a sźıvroham
kockázatát is. Ezek a példák jól mutatják, hogy a dugóknak magas gazdasági,
környezeti és társadalmi költségei vannak, ı́gy a dugók számának csökkenése
óriási haszonnal járna [5].

Disszertációm célja, hogy megoldásokat ḱınáljak okos városokat érintő
fontos kih́ıvásokra, mint például a forgalmi dugók hatásának csökkentése,
megszüntetése vagy az okos városokban keletkezett hatalmas adathalmazok
hatékony kezelése. Az úthálózatok gyors növekedésének köszönhetően egyre
több és több forgalmi adat válik elérhetővé. Felhasználva ezeket a forgal-
mi adatokat, különféle gépi tanulás alapú módszerek használhatóak, melyek
integrálhatóak az intelligens közlekedésiránýıtási rendszerekbe ( Intelligent
Transportation System (ITS)), ı́gy csökkentve a forgalmi torlódásokat. A
fent részletezett okok miatt disszertációm az okos városok infrastruktúrájából
kinyert forgalmi adatok anaĺızisére, valamint az ezeket az adatokat fel-
használó gépi tanulás alapú módszerek fejlesztésére fókuszál.

A forgalmi torlódások két fő csoportba sorolhatóak kialakulásuk alapján.
Az első csoportba azok a dugók tartoznak, amelyek nem véletlenszerűen, ha-
nem gyakran, akár naponta ismétlődve ugyanazon azokon az útszakaszokon
jelennek meg. Ezeknek a gyakori dugóknak a forrása lehet egy helytelen
forgalmi lámpa beálĺıtás vagy egy túlzsúfolt útszakasz, ami szűk kereszt-
metszetet okoz az úthálózatban. Mivel ezen dugó jelenségek folyamatosan
ismétlődnek, elég adat gyűjthető ahhoz, hogy gépi tanulási modelleket alkal-
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mazzunk bizonyos alapvető tulajdonságok modellezésére. Amikor egy gyakori
dugó jelenség megjelenik az úthálózat egy bizonyos szakaszán, ekkor gyak-
ran hatással lehet a szomszédos útszakaszokra is. Ezek a hatások bonyo-
lultak, mindig függnek az aktuális környezeti tényezőktől, de amennyiben
megfelelően megválasztott időszakokban vizsgáljuk őket, a hatások közötti
korreláció leképezhetővé válik. Ezek az összefüggések már integrálhatóak
predikciós modellekbe is.

A dugók másik fő csoportjába azok a torlódások tartoznak, melyek csak
egyszer és véletlenszerűen jelennek meg, bárhol az úthálózaton. Ezek a
dugókat tipikusan egy előre nem látható esemény okozza, például egy bal-
eset, veszélyes tárgy az úton, egy váratlan nagy fékezés, felhőszakadás, köd,
stb. Kutatások megmutatták, hogy ezek a forgalmi incidensek felelősek a
kialakult dugók 60%-ért [6, 7].

A váratlanul megjelenő forgalmi incidensek negat́ıv hatásainak
csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy az intelligens városiránýıtási rendsze-
rek képesek legyenek a lehető leggyorsabban reagálni a váratlanul kialakult
helyzetekre. A gyors és megb́ızható automatikus incidens detekció (Auto-
matic Incident Detection (AID)) amellett, hogy hasznos információt nyújt
a város forgalomiránýıtóinak, új adatokkal tudja ellátni az útvonaltervező és
forgalom előrejelző algoritmusokat is, illetve fontos adatforrás lehet a dina-
mikus jelzőlámpa szabályozó rendszerek számára is.

Gépi tanulási szempontból egy másik okos városokkal kapcsolatos kih́ıvás,
amely a dugók kezelésénél egy általánosabb probléma: a hatalmas méretű
idősor alapú adathalmazok kezelése, melyeket forgalmi detektorokból, GPS
szenzorokból, okos mérőóra rendszerekből vagy akár a városlakók mobil-
telefonjaiból gyűjtenek. Ezek az adathalmazok tipikusan magas dimen-
ziószámmal és a dimenziók közötti magas korrelációval rendelkeznek. Ezen
felül nagy mennyiségű zajt is tartalmaznak, amit jellemzően a pontatlan és
hibás mérések okoznak.

Az idősorok magas dimenziószáma megnöveli az adatokhoz való
hozzáférési időt, valamint a klasszifikációs modellekhez és anomália detek-
ciós módszerekhez szükséges számı́tási időt is. Annak érdekében, hogy
felgyorśıtsuk az adatbányászati feladatok végrehajtását és csökkentsük a
tárhely igényt, számos magas szintű idősor reprezentációs módszert fejlesztet-
tek ki, amelyek használhatóak az idősorok dimenziójának és számosságának
csökkentésére.

Disszertációmban ismertetett kutatói munkám célja az volt, hogy meg-
oldásokat adjak a bemutatott problémákra, a forgalmi dugók hatásainak
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megértésére és azonośıtására, ezeknek a hatásoknak a csökkentésére vagy
megszüntetésére, illetve a nagyméretű okos városokkal kapcsolatos, adathal-
mazok hatékony feldolgozására. Először olyan megoldásokat mutatok meg,
melyek a gyakorta ismétlődő dugó terjedéseken alapulnak. Ezek a módszerek
értékes dugó információt gyűjtenek ki a forgalmi adatokból és pontosabb for-
galmi előrejelzéseket képesek késźıteni az új információkat felhasználva, mint
a szakirodalomban széleskörűen elfogadott módszerek. A dugók többségét
váratlan incidensek okozzák, emiatt egy új automatikus incidens detekciós
megközeĺıtést is kifejlesztettem, mely megb́ızhatóan azonośıtja a forgalmi
incidenseket új forgalmi jellemzők vizsgálatával. A forgalmi dugókat kezelő
módszerek létrehozása mellett egy adattranszformációs módszert is megalkot-
tam, mely képes megkönnýıteni az okos városokból gyűjtött massźıv méretű
idősoros adatok feldolgozását.

1.1. Kutatási módszertan

Kutatási munkám mindhárom fejezetében olyan, a szakmai közösség által el-
fogadott analitikai és gépi tanulási módszertant használtam, melyeket gyak-
ran alkalmaznak okos városokból származó adathalmazokon. Az 2. fejezet-
ben különböző együttes (ensemble) regressziós modelleket és Markov-láncot
alkalmazok az előrejelzések teljeśıtményének jav́ıtására ITS-ekben. A 3. fe-
jezetben jellemző kinyerést (feature engineering), valamint klasszifikációs és
anomália detekciós módszereket alkalmaztam incidensek detekciójára forgal-
mi adatokból.

A 4. fejezetben lineáris algebrán alapuló eszközöket alkalmaztam az
egyenletes valósźınűség (equiprobability) tulajdonság biztośıtására, valamint
derivált-mentes optimalizációs stratégiákat is használtam, hogy megtaláljam
a megfelelő paraméter beálĺıtásokat.

Az algoritmusok és gépi tanulási modellek jelentős részét, amit munkám
során implementáltam valós adatokon tańıtottam és teszteltem, illetve ahol
erre nem volt lehetőség ott Simulation of Urban Mobility (SUMO) t́ıpusú
szimulációkból származó adathalmazokat használtam. A használt adathal-
mazok nýıltan hozzáférhetőek, valamint az általam létrehozott adathalmazo-
kat publikáltam, ı́gy más kutatók is tudják használni őket.
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2. Forgalmi torlódás adatok integrálása forgal-

mi előrejelző modellekbe

Az ITS rendszerek sarokkövei a forgalomiránýıtásnak és várostervezésnek
napjaink okos városaiban. Ezeknek a rendszereknek egyik kritikus pontja a
forgalom előrejelzése, ami az aktuálisan mért és historikus adatok alapján
jósolja meg a forgalom alakulását a jövőben. Ezen predikciók hasznos beme-
netei lehetnek a közlekedési lámpák vezérlésének vagy az útvonal tervezésnek,
ı́gy képesek megelőzni vagy jelentős mértékben csökkenteni a dugók okozta
negat́ıv hatásokat.

Ahhoz, hogy jav́ıthassuk a forgalmi előrejelzések pontosságát, kulcsfon-
tosságú, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amelyek dugókhoz és azok
terjedéséhez vezetnek, hiszen a rejtett összefüggések felfedezése hasznos in-
formációkat biztośıt. Az 1. téziscsoportot a különböző forgalmi dugó adatok
azonośıtására és integrációjára fókuszál predikciós modellekbe.

2.1. Az áramlás-sebesség arány alapú torlódás defińıció

1.1. tézis. Megalkottam egy új forgalmi torlódás defińıciót, amely nem
igényel manuális paraméter beálĺıtást, hanem az útszakasz paramétereit ala-
pul véve működik. [J1, J2, J3, J4]

Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy nincs olyan egységes forgal-
mi dugó defińıció a szakirodalomban, amelyhez ne lenne szükséges valami-
lyen manuális paraméter hangolás. Emiatt úgy gondoltam, szükséges egy új
defińıció megalkotása, amely nem igényel manuális küszöbérték vagy arány
beálĺıtást, hanem ezeket automatikusan teszi meg. Az új módszert használva
egyszerűbben és megb́ızhatóbban lehet a dugó terjedést feldeŕıtő algoritmu-
sok számára előálĺıtani a szükséges bemeneti adatot.

Egy valós környezetben a dugó jelenség helyes értelmezése mindig függ az
aktuális útszakasztól. Minden útszakasz rendelkezik egy kapacitás értékkel,
ami meghatározza, hogy az adott útszakasz óránként hány járművet tud
átbocsátani. A kapacitás az elméleti felsőhatára a járművek számának, amit
az óránként mért járműszám sosem lép át. Ha ennél nagyobb terhelés érkezik
egy útszakaszra, akkor a járművek számának növekedésével a haladási se-
bességük elkezd lecsökkenni. Ez a járműszám és sebesség arány növekedését
fogja okozni, amı́g az végül el nem éri azt a kritikus értéket, ami felett a
forgalmi jelenséget már dugónak tekinthetjük.
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Az Rr útszakaszhoz tartozó pillanatnyi FSRt áramlás-sebesség arányt
a járművek számának és az átlagos sebességüknek arányából lehet meg-
határozni:

FSRt =
Ft

St

t = 1, 2, . . . , T FSRt ∈ R+. (1)

ahol Ft a járművek száma a t időpontban és St az elhaladt járművek
átlagsebességét jelöli.

Az áramlás-sebesség arányt a kapacitás és a felső sebesség határ
hányadosából lehet képezni:

DRr,critical =
CP (SRr,limit)

SRr,limit

, (2)

ahol Rr a vizsgált útszakasz, CP (SRr,limit) az útszakasz kapacitása [8] és
SRr,limit pedig a megengedett sebesség határ az adott útszakaszon mérföld
per órában megadva. A kritikus áramlás-sebesség arány FSRRr,critical egy
előre meghatározható konstans érték, amely nem változik az időben.

Felhasználva a pillanatnyi és kritikus áramlás-sebesség arányt, a forgal-
mi dugó CRr = {C1, C2, . . . , CT} aktuális Ct szintje a következő módon
határozható meg:

Ct =
FSRt

FSRRr,critical

t = 1, 2, . . . , T Ct ∈ R+. (3)

1.1. defińıció. Forgalmi dugó akkor jelenik meg t időpontban az N (I,R)
úthálózat Rr útszakaszán, ha Ct ≥ 1 (Ct ∈ CRr) ı́gy FSRt ≥ FSRRr,critical.
Ez azt jelenti, hogy a forgalom elérte az útszakasz kapacitását és kritikus
sűrűségét, ı́gy ha a pillanatnyi áramlás-sebesség arány nagyobb, mint az
FSRRr,critical értéke a forgalom instabillá válik és a járművek sebessége el-
kezd lecsökenni.

Az 1. ábrán az áramlás-sebesség arány alapú torlódás defińıcióra
láthatunk egy példát. Az ábrán megjeleńıtett adatok a Caltrans Perfor-
mance Measurement System (PeMS)-ből [9] származnak. Az ábra első és
második sorában a járműszám és sebesség adatokat láthatjuk. A harma-
dik sor tartalmazza a pillanatnyi dugó szintet. A szaggatott piros vonal a
kritikus sűrűséghez tartozó dugó szint. A vonal feletti időpontokat tekint-
hetjük dugónak. Érdemes megfigyelni, hogy az összes olyan időszakban ahol
a sebesség jelentősen lecsökkent, ott a dugó szint a kritikus érték feletti.
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1. ábra. Példa az áramlás-sebesség arány alapú defińıcióra

Szerettem volna validálni a defińıcióm eredményének megfelelőségét, ı́gy
a kimenetét összehasonĺıtottam más szakirodalomban szereplő módszerek ki-
menetével. A vizsgálataimban a Speed Reduction Index (SRI) és Speed
Performance Index (SPI) módszereket [10] implementáltam a használt adat-
halmaz pedig a PeMS volt. A vizsgált adathalmazon az áramlás-sebesség
arány alapú módszer kimenete csak 2,8 %-ban különbözött az SPI-től, mı́g
2,9 %-ban az SRI-től. Ez minimális különbség, amit azt jelenti, hogy az
áramlás-sebesség arány alapú módszer kimenete megfelelő hatékonysággal
használható fel.

Emellett azt is ellenőriztem, hogy az áramlás-sebesség arány alapú
módszer teljeśıtette-e a jó dugó mérték mind a hét kritériumát [11]. Nagy
előnye az áramlás-sebesség arány alapú módszernek, hogy nem igényli a
paraméterek manuális hangolását minden egyes útszakaszra külön-külön és
két adatforrást is felhasznál a dugószint meghatározásához. A kapacitás
függvénynek köszönhetően a módszerem mindig alkalmazkodik az adott
útszakasz paramétereihez.
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2.2. Forgalmi torlódás terjedési mintázatok azonośıtása

1.2. tézis. Megalkottam a Spatial Congestion Propagation Patterns
( SCPP) algoritmust, és megmutattam, hogy képes megtalálni a domináns
forgalmi torlódás terjedési útvonalakat lineáris idő komplexitással, miközben
a jelenlegi szakirodalomban szereplő legjobb megoldás, a Spatio-Temporal
Congestion ( STC) is csak négyzetes komplexitással oldja meg a feladatot.
Megmutattam azt is, hogy a Spatial Congestion Propagation Patterns
( SCPP) átlagosan 5.84 % - kal több forgalmi torlódás terjedési útvonalat
talál meg, mint a Spatio-Temporal Congestion ( STC) algoritmus a vizsgált
esetekben. [J1, J2, J3, J4]

A dugó terjedések bonyolultak, mindig függnek az aktuális környe-
zeti viszonyoktól (napszak, időjárás, ünnepnapok, stb.), de ha megfe-
lelően választott időszakokat vizsgálunk, hasznos információkat tudunk
összegyűjteni. Az összegyűjtött információk hatékonyabbá tehetik az intelli-
gens közlekedésiránýıtási rendszerek működését és új adatokat biztośıthatnak
a várostervezők és iránýıtók számára. Ezen hasznos információk fel-
deŕıtéséhez hoztam létre a Spatial Congestion Propagation Patterns (SCPP)
algoritmust, mely úgy oldja meg a dugó terjedési fák keresését, hogy:

1. az úthálózatot a lehető legrészletesebb iránýıtott gráffal ı́rja le,

2. miközben az algoritmus komplexitása csak lineáris, ı́gy felülmúlva a
létező megoldásokat.

Az Spatial Congestion Propagation Patterns (SCPP) algoritmus tel-
jeśıtményét az STC algoritmus [12] teljeśıtményével hasonĺıtottam össze,
mert a szakirodalomban megismert eljárások közül csak ennek négyzetes a
lépészáma. Emellett az algoritmus megalkotói nýıltan hozzáférhetővé tették
a módszer implementációját [13], illetve az általuk alkalmazott teszt adat-
halmazt is, ı́gy reprodukálni tudtam az eredményeiket és ezeket össze tud-
tuk vetni a saját algoritmusom eredményeivel. A teljeśıtményanaĺızis során
azt vizsgáltam meg, hogy az átlagos végrehajtási idők mennyire függnek
a vizsgált időszak hosszától, az úthálózat méretétől, és az ε küszöbérték
értékétől, mely definiálja egy dugó terjedés megjelenésének minimális gya-
koriságát.
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2. ábra. A megtalált terjedési útvonalak számának összehasonĺıtása.

Az összes vizsgált esetben igaz volt, hogy az SCPP kimenete tartalmazta
az STC kimenetét, viszont azt STC nem tartalmazta az SCPP összes ter-
jedési útvonalát. Ezek mind olyan esetek voltak, amikor a terjedési útvonal
már legalább 2 útszakaszból állt, majd úgy terjedt át egy 3. útszakaszra,
hogy a 2. útszakaszon meg is szűnt közben a dugó. Ezeket az eseteket az
SCPP mind sikeresen azonośıtotta, mı́g az STC erre nem volt képes. A
kimenetek számosságainak összehasonĺıtását a 2. ábra mutatja be, ahol a
megtalált terjedési útvonalak számát az ε függvényében is megjeleńıtettem.
Bizonyos esetekben az SCPP akár 8.28 %-kal többet, átlagosan pedig 5.84
%-kal több terjedést talált meg az STC-nél. Ennek oka az, hogy a ritkábban
előforduló terjedések esetén többször fordul elő az előbb emĺıtett szituáció,
amikor az STC nem képes azonośıtani egy terjedési útvonalat.
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3. ábra. Az SCPP teljeśıtmény anaĺızisének eredményei.

A méréseimet a vizsgált időszak méretének változtatásával folytattam. A
3a. ábrán látható, hogy a vizsgált időszak növelésével az STC és az SCPP
átlagos végrehajtási ideje is növekszik, viszont az STC sokkal meredekebben.
Ennek az oka, hogy az STC lépésszáma O(TN2), mı́g az SCPP-é csak
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O(TN), ahol T a vizsgált időszak hossza időrésekben, N pedig a T időszak
alatt előfordult dugó jelenségek száma. (Ebben az esetben az |L| rész azért
hagyható el az SCPP eredeti O(TN + |L|) komplexitásából, mert az STC
O(TN2) komplexitása sem tartalmazza annak gyakori dugók kiszűrésének
komplexitását, amelynek exponenciális a komplexitása.) Maximális T esetén
az STC végrehajtási ideje 7.499 másodperc, ezzel szemben az SCPP 1.164
másodperc alatt végzett a feladattal. Ez azt jelenti, hogy az SCPP hétszer
gyorsabban oldotta meg a feladatot. Ha az összes vizsgált esetet nézzük,
akkor átlagosan négyszer gyorsabban hajtotta végre a számı́tásokat.

Ezután azt néztem meg, hogy az útszakaszok számának növelése mennyi-
re befolyásolja az átlagos futási időket. Az eredményeket a 3b. ábrán je-
leńıtettem meg. Jól látható, hogy kezdetben nincs nagy különbség a két algo-
ritmus végrehajtási idejében, de aztán az STC futási ideje elkezd négyzetesen
növekedni. Ennek az oka, hogy az új útszakaszok hozzávételével növekszik a
vizsgálandó dugó jelenségek száma, amitől az STC lépésszáma négyzetesen
függ. Eközben az SCPP futási ideje közel lineárisan növekszik. A vizsgált
esetekben átlagosan 146 %-kal volt gyorsabb az SCPP.

Kı́váncsi voltam még arra is, hogy az ε küszöb érték mennyire befolyásolja
az átlagos futási időket. A vizsgálat kimenete a 3c. ábrán látható, ahol x ten-
gelyének skálázása logaritmikus. Látható, hogy ahogy ε értéke csökken úgy
nő exponenciálisan az STC átlagos futási ideje. Ezzel szemben az SCPP
algoritmus átlagos futási ideje közel konstans maradt, nem függött az ε
változtatásától. A vizsgált esetekben átlagosan 10.79-szor gyorsabban fu-
tott le az SCPP, mı́g a vizsgált legalacsonyabb ε érték esetén a gyorsulás
már 17.13 szoros volt.

2.3. A forgalmi torlódás terjedésének modellezése

1.3. tézis. Megalkottam a Congestion Propagation Modeling Algorithm
( CPMA) megoldást, egy Markov-lánc alapú módszert, amely képes meg-
becsülni a várható terjedési időt és valósźınűséget a gyakori forgalmi torlódás
terjedési útvonalakhoz valós időben, alacsony átlagos hibával.[J1, J2, J3, J4]

Az SCPP algoritmus már jól skálázható módon oldja meg a dugó terjedési
útvonalak feldeŕıtésének feladatát, ami lehetővé teszi hogy valós környezet-
ben is alkalmazzuk a térbeli összefüggések feldeŕıtésére. Habár a terjedés
útvonalának ismerete már önmagában rendḱıvül értékes információ, azon-
ban a terjedésekhez egyéb kiegésźıtő információk is rendelhetőek, amelyek
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függvényében a tesztadathal-
maz terjedési útvonalain.
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4. ábra. CPMA teljeśıtmény anaĺızise

seǵıtik a terjedés viselkedésének megértését.

Az egyik kiegésźıtő információ a terjedésben szereplő útszakaszok közötti
átterjedési valósźınűségek. A terjedési valósźınűséggel súlyozható a ter-
jedésben szereplő útszakaszok közötti kapcsolat intenzitása. Ezt figyelem-
be véve meghatározható az, hogy mely átterjedések azok, amelyek igazán
komoly hatással vannak a forgalomra.

A másik fontos kiegésźıtő információ az útszakaszok közötti átterjedések
várható idejének ismerete. A várható terjedési idő meghatározza, hogy ha
létezik dugó terjedés két útszakasz között, akkor mennyi idő szükséges ah-
hoz, hogy a dugó jelenség megjelenjen a másik útszakaszon is. A várható
terjedési idők ismerete rendḱıvül hasznos, hiszen ennek seǵıtségével képesek
vagyunk az idő dimenzióban is modellezni a dugó terjedésének lefolyását. Ez
az információ közvetlenül felhasználható az útvonaltervező algoritmusok be-
meneteként illetve a közlekedésiránýıtók beavatkozási rendszereiben, amelyek
még időben el tudják terelni a forgalmat, miközben a forgalom előrejelzési
módszerek kimenete is pontośıtható ı́gy nagyobb időtávokra.
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Mivel a CPMA modell eredménye függ az ε küszöbérték beálĺıtásától,
amely a minimum dugó megjelenési frekvenciát definiálja, annak több
értékével is megvizsgáltam a kimenetet. A kiválasztott dugó megjelenési
küszöbértékek a két naponta, naponta és naponta kétszer gyakoriságok vol-
tak. Az eredményeket a 4a. ábrán jeleńıtettem meg, ahol a terjedési
valósźınűségek abszolút hibáinak eloszlása látható. A legjobb eredményt
azoknál a terjedési útvonalaknál kaptam, amelyek legalább naponta kétszer
előfordultak. Esetükben a mért MAE érték 6.16 % volt.

Az 4b. ábrán a különböző ε értékek esetén mért hiba eloszlása látható.
Jól látható, hogy az eloszlás görbék hasonlóak, de ahogy a nagyobb
gyakoriság felé haladunk, úgy csökken a mért hiba értéke. A legjobb
eredményt azoknál a terjedési útvonalaknál értem el, amelyek legalább na-
ponta kétszer előfordultak. Ezek esetén a mért hiba érték 0.86 időrés volt,
ami megközeĺıtőleg mindössze 4 perc, amely érték alkalmassá teszi, hogy a
módszerem használható legyen a forgalomiránýıtásban .

2.4. Forgalmi torlódás adatok integrációja forgalmi
előrejelző modellekbe

1.4. tézis. Bemutattam a hibrid Congestion-based Traffic Prediction Mo-
del ( CTPM) modellt, amely az SCPP és CPMA eredményeit felhasználva
képes jav́ıtani tetszőleges forgalmi előrejelző modell teljeśıtményét. Megmu-
tattam, hogy a CTPM képes volt 18 %-kal jav́ıtani a predikciós modellek
pontosságát a vizsgált esetekben. [J1, J2, J3, J4]

A bemutatott CTPM egy új előrejelzési modell, amely képes hasznos
információkat integrálni külső, dugóval kapcsolatos adat forrásokból a pre-
dikciós modellekbe, hogy előrejelezzük a forgalom következő állapotát egy
kiválasztott Rr útszakaszon. Ahogyan az 5. ábra mutatja, a meghatározott
jellemzőket (feature) forrásuktól függően három kategóriába soroltam: idővel
kapcsolatos jellemzők, dugóval kapcsolatos jellemzők, az Rr cél útszakaszhoz
kapcsolódó jellemzők.

Előrejelző modellként az Extreme Gradient Boosting (XGB) [14] mo-
dellt használom, ami a Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) [15] egy
továbbfejlesztett változata.
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5. ábra. A CTPM-ben használt feature-k

A CTPM teljeśıtményének demonstrációjához három különböző t́ıpusú
alap predikciós modellt választottam ki: a Historical Average (HA) modellt
[16], a Long Short Term Memory (LSTM) [17] modellt, és az XGB [14]
modellt. A vizsgálatok során ezeknek az alap predikciós modelleknek az
előrejelzéseit jav́ıtja fel az általam késźıtett predikciós modell. A CTPM-
et a három alap predikciós modellel az 5, 15, 30, 45 és 60 perces predik-
ciós horizontok mentén hasonĺıtottam össze. Az eredményeket a 6. ábrán
foglaltam össze, amin a Score értékeket ábrázoltam a predikciós horizont
függvényében. A Score metrika meghatározza, hogy hány százalékkal volt
pontosabb a módośıtott előrejelzés, mint az eredeti előrejelzés a Root Mean
Squared Error (RMSE) értékeket összehasonĺıtva.

Minden eredményt figyelembe véve átlagosan 18.16 %-os javulást tudtam
elérni a modellem használatával, ami kimagaslónak tűnhet. Valójában a HA
modellen elért eredmények azok, amelyek felhúzzák az átlagot. A HA modell
esetén a javulás 34.86 %-os, mı́g az Long Short Term Memory (LSTM) és
XGB modellek esetén 8.9 % és 10.65 %. Ezek az értékek továbbra is jelentős
javulást jelentenek az előrejelzés pontosságában. A legjobb eredményeket az
5 perces horizont mentén értem el. Itt az LSTM eredményét 18.52 %-al, mı́g
az XGB kimenetét 12.3 %-al tudtam jav́ıtani. A CTPM hosszabb távon is
képes volt jav́ıtani az alap modellek kimenetén. Kisebb ingadozásokkal, de a
60 perces horizont esetén is 10-20 %-os javulást tudott elérni az összes modell
esetén.
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6. ábra. A CTPM megoldásom Score eredményei a predikciós horizont
függvényében.

3. Gyors és megb́ızható automatikus incidens

detekció fejlesztése

Ahhoz, hogy csökkentsük a váratlan forgalmi incidensek negat́ıv hatásait, el-
engedhetetlen, hogy az intelligens közlekedésiránýıtási rendszerek a lehető
leggyorsabban reagáljanak a váratlan szituációkra. Az AID egy régóta
kutatott terület, ami manapság az új t́ıpusú adatforrások és adatelemző
módszerek, illetve az egyre szélesebb körben alkalmazott mesterséges intelli-
gencia alapú megoldások elterjedésével újra fókuszba került [18].

A kutatók számára a kezdetektől fogva komoly kih́ıvást jelent a detek-
ció pontossága és gyorsasága közötti ellentmondás kezelése. Megvizsgálva
a szakirodalomban szereplő módszerek teljeśıtőképességét, megállaṕıtható,
hogy bár a módszerek képesek magas, akár 100 % közeli detekciós arányra is,
azonban ezzel párhuzamosan nagyon lassan detektálják az incidenseket vagy
sok hamis riasztást küldenek. Ennek a jelenségnek az ellenkezője is megfigyel-
hető, amikor a gyors detekció mellett csak alacsony, 70% alatti pontosságot
értek el.

A másik jelentős kih́ıvás az AID területén a megfelelő adathalmaz be-
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szerzése. Mivel az incidensek ritkán bekövetkező események, a begyűjtésük
nagy mennyiségben nehézkes. Emellett fontos az is, hogy ne csak az inci-
densekről legyenek információink, hanem az azok közvetlen környezetében
mért forgalmi adatokról is. Sajnos a szakirodalomban szereplő kutatásokban
használt adathalmazok vagy kevés incidenst (10-30 darab) tartalmaznak, ami
nem elegendő a manapság használt mesterséges intelligencia modellekhez,
vagy nem tették hozzáférhetővé a használt adathalmazt. Emiatt létrehoztam
egy új adathalmazt, amely 452 forgalmi incidenst tartalmaz, valamint a for-
galmi detektorok adatait az incidensek közvetlen környezetéből. Az adathal-
mazt publikusan hozzáférhetővé tettem, hogy az elért eredményeim repro-
dukálhatóak legyenek, valamint seǵıtsem a kapcsolódó tudományos kutatást.

3.1. Transient-based Automatic Incident Detection
(TBAID)

2.1. tézis. Megalkottam a Transient-based Automatic Incident Detection
( TBAID) modellt, melynek teljeśıtménye felülmúlja a szakirodalomból is-
mert megoldásokat. A modell 97.22%-os Detection Rate ( DR), 1.56%-os
False Alarm Rate ( FAR), és 1.89 perces Mean-Time-To-Detect ( MTTD)
értékeket ért el. [J5, C3]

A TBAID egy új megközeĺıtéssel csökkenti a helytelen detekciók számát.
A jelenlegi módszerekben tapasztalt magas FAR érték egyik oka, hogy azok
az incidensek teljes időtartamát akarják detektálni, ami plusz zajt vihet a
tańıtóhalmazba. Ilyenkor az adathalmazban nem csak az incidens kiala-
kulása, hanem az incidens által okozott állandósult kapacitáscsökkenés és
az incidens hatásának elmúlása is incidensnek lehet még felćımkézve, attól
függően hogy milyen időpontot jelöltek meg az incidens végének a forgalmi
hatóságok. Az incidensek viselkedésének vizsgálata során azt vettem észre,
hogy a normál és incidens állapotok közötti tranziens jelenség az, amely
minden esetben bekövetkezik és nehezen összetéveszthető más forgalmi je-
lenséggel. Ezzel ellentétben egy állandósult kapacitás csökkenésnek más okai
is lehetnek. Ezért a TBAID a teljes incidens helyett csak a normál és inci-
dens időszakok közötti tranziens jelenség detektálására koncentrál.

Ahhoz, hogy összehasonĺıtsam más AID módszerek teljeśıtményét a saját
megoldásémmal, a három jól ismert metrikát alkalmaztam, amit általában
használnak a szakirodalomban. A DR a helyesen detektált incidensek
számának arányát jelöli az összes incidens számához képest. A MTTD az

16



Algoritmus DR (%) FAR (%) MTTD (perc)

California #7[19] 91.85 7.73 7.28

Minnesota[20] 99.25 48.23 2.2

UCB[21] 82.22 3.4 3.34

ARIMA-based[22] 100 5.24 1.30

DWT-Logit hybrid[23] 100 27.04 1.19

Motamed SVM[24] 100 12.84 2.76

TBAID 97.22 1.56 1.89

1. táblázat. A TBAID és a szakirodalomban elterjedt módszerek eredményei.

incidensek detektálásához szükséges átlagos időmennyiséget méri. A FAR
azt az arányt fejezi ki, hogy egy adott módszer hányszor detektált hamisan
incidenst, miközben valójában nem történt incidens.

Bár a 1. táblázatban szereplő módszerek akár 100%-os DR-t is elértek,
azonban MTTD vagy FAR értékek esetén nagyon magas eredményeket
mértünk. Ezzel szemben a TBAID 97%-os DR mellett képes volt a leg-
alacsonyabb MTTD-FAR párost elérni. Gépi tanulási szempontból a DR
értéke a valós pozit́ıv arányként interpretálható, mı́g a FAR érték az álpozit́ıv
aránynak felel meg.

Kı́váncsi voltam arra is, hogy az egyes metrikák értékeinek változása
között milyen összefüggések vannak. Ennek vizsgálatára a 7. ábrán
megjeleńıtett hőtérképet használtam, amelyen a FAR és MTTD értékek
függvényében ábrázoltam a DR-t az ábrán jelölt sźınskálával.

Az eltérő eredményeket a TBAID modell hiperparamétereinek
változtatásával kaptam.
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7. ábra. A DR változása a FAR és MTTD metrikáktól függően.

A 7. ábráról több összefüggés is leolvasható. Amennyiben alacsony
MTTD és FAR értékeket szeretnénk, ez esetben a detekciós ráta is jelentősen
le fog csökkenni, 90% alatti értékeket érhetünk csak el. Ha az MTTD kevésbé
fontos metrika, akkor az MTTD érték növelése mellett lehetőség van ala-
csony, 1 % alatti FAR és magas 95% százalék feletti DR elérésére. Jól
látszik az is, hogy a FAR növekedése jellemzően a DR növekedését hozza,
azonban ez a viselkedés az MTTD esetén már nem igaz. A 7. ábra szerint
körülbelül 2.5 perc körül mérhetők a legmagasabb DR-ek, viszont utána egy
enyhe csökkenés figyelhető meg a DR értékekben.

3.2. Traffic Incident Analyzing Algorithm (TIAPA)

2.2. tézis. Megmutattam, hogy a Traffic Incident Analyzing Algorithm
( TIAPA) algoritmus képes meghatározni egy incidens hatásának szintjét
a hozzá közeli útszakaszok forgalmára, valamint képes megmérni a hatás
késleltetését. [J5, C3]

18



A pontos és megb́ızható forgalom incidens detekció mellett, egy másik
fontos feladat az incidensek hatásának vizsgálata az úthálózatra. Egy inci-
dens hatásának anaĺızisével megérthetjük az incidens következményeit, ı́gy fel
tudunk készülni a jövőbeli negat́ıv hatásokra. Az anaĺızis kimenete hasznos
lehet a várostervezők és iránýıtók számára is. A TIAPA képes feltérképezni
az incidensek által okozott dugó terjedési mintázatokat. A TIAPA emellett
képes meghatározni a hatás szintjét két útszakasz között, valamint a hatás
terjedéséhez szükséges időt is. A TIAPA működését SUMO szimulációk
seǵıtségével vizsgáltam meg, mivel nem létezett olyan adathalmaz, amely
tartalmazta volna az összes szükséges információt.
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8. ábra. A szimulációs térkép az incidens és a detektorok poźıciójával.

A szimulációkban Budapest külvárosának magas rangú útjait vizsgáltam
(M0 Budaörsi bevezető). Hét forgalmi detektort helyeztem el a térképen
a 8. ábra által mutatott helyeken. Öt órányi forgalmat szimuláltam,
amely hasonló volt a délutáni csúcsforgalomhoz. A járművek sebességét a
speedFactor = normc(1, 0.1, 0.2, 2) beálĺıtással szimuláltam, amely azt je-
lenti, hogy a járművek 95% százalékának sebessége a megengedett sebesség
80%-a és 120%-a között volt. Kezdetben szokványos forgalmat szimuláltam,
majd két és fél óra után egy egy óra hosszú balesetet szimuláltam a cp2 de-
tektor közelében. A TIAPA eredményeit a 9. ábrán mutatom be. A baleset
terjedési fája jól mutatja, minél távolabb vannak a detektorok, annál na-
gyobb a terjedési idő, miközben a hatás szintje csökken ahogyan az várható
is volt.
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9. ábra. A TIAPA eredményének vizualizációja. A kezdetben vizsgált de-
tektor a cp2 (piros pont) volt, ahol a késleltetés nulla, mı́g a hatás 1.0.
A többi befolyásolt detektort, amelyeknél a TIAPA azonośıtott hatást az
úthálózaton kék ponttal jelöltem.

4. Okos városok többváltozós idősorainak

hatékony kezelése

Az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődésének
köszönhetően sok új okos város szolgáltatás jelenik meg a városlakók
számára. Az ITS-ek megjelenése lehetőséget biztośıtott arra, hogy a
forgalmi adatokat és ezek anaĺızisét integráljuk a közlekedés iránýıtási
módszerekbe, ehhez felhasználva a közlekedési lámpákat, V2X rendszereket
vagy a városi mobil applikációkat, ı́gy alkotva egy jól működő, valós idejű és
hatékony közlekedésiránýıtási keretrendszert [25].

Ahogyan azt a 1. fejezetben is emĺıtettem, az adattudósok manapság
gyakran szembesülnek a hatalmas méretű, sokféle, különböző t́ıpusú szen-
zorból összegyűjtött idősor alapú adathalmazok hatékony feldolgozásának
nehézségével. Ezeket az adathalmazokat különböző okos városokkal kapcso-
latos adatbányászati feladatoknál használják fel, mint például a klaszterezés
[26], osztályozás [27], vagy anomália detekció [28]. Általában magas dimen-
ziószámmal és magas feature-k közötti korrelációval rendelkeznek. Emellett,
gyakran tartalmaznak nagy mennyiségű zajt, mely tipikusan a pontatlan
vagy hibás mérésekből származik.

Amikor a fő cél egy bizonyos viselkedés azonośıtása, minta felismerése
vagy anomália detekció, az egyik kiváló magas absztrakciós szintű repre-
zentációs technika a Symbolic Aggregate Approximation (SAX) [29] repre-
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10. ábra. 1-dimenziós és 2-dimenziós példák a Multivariate Symbolic Aggre-
gate Approximation (MSAX)-ra. Az 1-dimenziós eset megegyezik az eredeti
SAX-szal.

zentáció, amiben a teljes idősor részsorozatai szimbólumokkal vannak repre-
zentálva. Továbbá biztośıt egy távolság metrikát is, mely lehetővé teszi két
szimbólumsorozat közötti távolság meghatározását. A SAX-nak sok kiter-
jesztése elérhető a szakirodalomban [30, 31, 32, 33, 34], de ezek közül egyik
sem fókuszál a többváltozós idősorokra.

A többváltozós idősorok majdnem mindenütt jelen vannak az okos
városokban, hiszen sok alkalmazásban a vizsgált folyamatot egynél több
változó ı́r le. Például a forgalom megfigyelése során tipikusan a járműszám,
foglaltság és sebesség változókat mérjük párhuzamosan [35], mı́g a gyor-
sulás mérővel és giroszkóppal felszerelt okostelefonok gazdag háromdimenziós
mozgási adatokat biztośıthatnak [36].

Ha az eredeti SAX módszert többváltozós idősorokra alkalmazzuk, ak-
kor az minden változóra egy új szimbólum sorozatot álĺıt elő. Ezzel a
megközeĺıtéssel az a probléma, hogy sok esetben csak a változók közös
vizsgálata biztośıt megfelelő eredményeket, mivel egy változó önmagában
nem tartalmaz elég információt a vizsgált folyamatról.
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4.1. Multivariate Symbolic Aggregate Approximation
(MSAX)

3.1. tézis. Megalkottam egy új, szimbólum alapú, reprezentációs módszert, a
Multivariate Symbolic Aggregate Approximation ( MSAX)-t, amely a széles
körben alkalmazott Symbolic Aggregate Approximation ( SAX) módszer kiter-
jesztése N-dimenzióra. Ehhez megalkottam az M DIST távolság mértéket is,
ami képes meghatározni a távolságot két MSAX szimbólumsorozat között, és
megmutattam hogy az M DIST távolság mérték az Euklideszi távolság felső
korlátja. Megmutattam továbbá azt is, hogy az MSAX átlagosan 9% Da-
ta Reduction Rate ( DRR)-t tudott elérni a vizsgált adathalmazokon, ezzel
párhuzamosan az osztályozási feladatok pontossága pedig 22%-kal növekedett
a SAX eredményeihez képest. [B1]

Szemben a SAX-al, az MSAX reprezentáció képes egy többváltozós
idősort egy szimbólum szekvenciával reprezentálni. Az MSAX megalkotása
közben az is fontos volt számomra, hogy megtartsam a SAX két alapvető tu-
lajdonságát: az egyenletes valósźınűséget (equiprobability) [37] és a távolság
metrikát.

Jelöljön V̄V×N
mátrix egy többváltozós idősort, ahol V a változók számát

mı́g N a minták számát jelöli. Az alapötlet a reprezentáció mögött, hogy
minden egyes 1, . . . , V változót egy-egy dimenzióként értelmezek a V di-
menziós térben. A célom az volt, hogy a V dimenziós mintákat egy egy-
szerű szimbólummal reprezentáljam úgy, hogy a V dimenziós tér a változók
töréspontjai [29] által van felbontva.

Például az 10a. ábrán a legegyszerűbb 1-dimenziós eset látható, amiben
a szimbólumok szakaszokra darabolják fel a valós tengelyt úgy, hogy a sza-
kaszok hossza kieléǵıti az equiprobability tulajdonságot. Ez az 1-dimenziós
eset megegyezik az eredeti SAX-szal. A 10b. ábra már egy többváltozós
idősort mutat be, aminek két változója van. Ebben az esetben a v́ızszintes
tengely az 1. változót, mı́g a 2. változót a függőleges tengely reprezentálja. A
két változó töréspontjai egy rácsot formálnak a kétdimenziós térben, amiben
minden cella egy szimbólum megfelelője az ábécéből.

Az 1-dimenziós esetben, az equiprobability azt jelenti, hogy minden
szimbólum előfordulási valósźınűsége megegyezik az egyenlően felosztott
valósźınűségi területeknek köszönhetően, amelyeket a töréspontok definiálnak
(lásd az 10a. ábrán). Hogy ezt biztośıtsam a V dimenziós térben is, ahhoz
a változóknak páronként függetleneknek kell lennie. Más szavakkal minde-
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negyes változónak a többváltozós idősorból egymástól korrelálatlannak kell
lennie, azonban ez valós alkalmazások esetén csak ritkán áll fent. Az Singu-
lar Value Decomposition (SVD)-t felhasználva lehetséges egy olyan lineáris
transzformáció bevezetése, amely képes az egymástól függő változókat
függetlenné konvertálni.

Legyen a V̄ kovariancia mátrixa az

RV̄ = E[(V̄ −µV̄)(V̄ − µV̄)T ], (4)

ami egy valós szimmetrikus pozit́ıv szemidefinit mátrix. Az RV̄ mátrix Sin-
gular Value Decomposition (SVD) felbontása a SV D(RV̄) = ΘTΛΘ, ahol Θ
egy valós unitér mátrix, ΘTΘ = ΘΘT = I, és Λ egy valós diagonális mátrix,
aminek főátlójában nem negat́ıv értékek szerepelnek.

Felhasználva a Θ és Λ mátrixokat, a következő lineáris transzformáció
alkalmazható a V̄ mátrixon:

Z̄ = Λ−
1
2 Θ(V̄ −µV̄), (5)

ahol Z̄ a Z1,Z2, . . . ,ZV valósźınűségi változók vektorát reprezentálja, tehát
a V̄ mátrix transzformált verziója. Érdemes megjegyezni, hogy az MSAX
feltételezi, hogy a megfigyelt sztochasztikus folyamat stacionárius. Ha a fo-
lyamat nem stacionárius, akkor a szimbólum transzformáció nem lesz meg-
felelő.

A megoldásom teljeśıtményének értékeléséhez egy klasszifikációs felada-
tot alkalmaztam az idősoros adathalmazokon, amiben a klasszifikáció pon-
tossága volt az összehasonĺıtás alapja. Mivel a szakirodalomban a szimboli-
kus eljárások klasszifikációs jóságának összehasonĺıtásához alapméretezetten
az First Nearest Neighbor (1-NN) algoritmust használják, én is ezt alkal-
maztam a kiértékelés során. Általában az 1-NN nem a legjobb eredményt
adja, viszont a szimbolikus reprezentációk teljeśıtménye könnyen mérhető.

A klasszifikációs pontosság mellett, a másik fontos teljeśıtmény metrika
a Dimensionality Reduction Ratio (DRR) [34], ami a szimbólum sorozat
tömörségét hasonĺıtja össze az eredeti idősorral. A DRR a (6). alapján
számı́tható.

DRR =
Number of reduced data points

Number of original data points
(6)

A klasszifikációs eredményeket a 2. táblázat összegzi, amiben a legjobb
pontosság értékeket és legalacsonyabb DRR értékeket emeltem ki. A DRR
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értékeket összehasonĺıtva az MSAX módszer mindig jobb eredményt ért el,
mint a SAX a vizsgált adathalmazokon. A 2. táblázat alapján akár az
eredeti 4%-ra is csökkentheti az adatpontok számát, miközben a klasszi-
fikációs pontosság 90% és 100% között volt. Összehasonĺıtva a SAX DRR
értékeivel, az MSAX átlagosan 31 % százalékkal teljeśıt jobban. A klasszi-
fikációs eredmények vizsgálata megmutatta, hogy az MSAX jobban teljeśıt
az adathalmazok többségében, kilenc adathalmazból hét esetben az MSAX
jobban teljeśıt, mint a SAX. A másik két esetben, a különbség a két módszer
között minimális volt. Az MSAX átlagosan 22 %-kal jav́ıtotta a klasszi-
fikáció pontosságát a SAX-hoz képest.

4.2. Az MSAX távolság mérték

Az equiprobability mellett, a másik alapvető tulajdonsága a SAX-nak a
távolság metrika. Távolság metrika nélkül a klaszterezési algoritmusok
és több klasszifikációs algoritmus sem tud működni [38]. A szimbolikus
transzformáció információ veszteséget okoz, amely nem visszaálĺıtható a
transzformált idősorból, ı́gy az Euklideszi vagy más jól ismert távolság
metódusok nem használhatóak. Habár a jól ismert távolság metódusok
nem használhatóak, az eredeti SAX megalkotói a MINDIST távolság
metódust definiálták, hogy képesek legyenek szimbólumok között távolságot
számolni. A MINDIST távolság bizonýıtottan felső korlátja az Euklideszi
távolságnak.
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11. ábra. Diagonális esetben a MINDIST -ek euklideszi távolsága adja meg
a két szimbólum (Ai ↔ Aj) közötti távolságot. Ez a módszer megfelelően
általános ahhoz, hogy kiszámoljuk a horizontális vagy vertikális távolságokat
is (Ak ↔ Al).

Hogy biztośıtsam a felülről korlátos tulajdonságot, az M DIST távolság
metrika integrálja az eredeti MINDIST függvényt. Az M DIST vissza-
vezeti a több dimenziós távolság számı́tási problémát egy dimenziósokra,
ahol már a MINDIST használható. A 11. ábrán egy két dimenziós példa
látható. Első lépésben a MINDIST -et határozom meg minden egyes dimen-
zió mentén, majd ezek Euklideszi távolsága adja meg az M DIST -t értéket.
A módszer hasonlóan működik V dimenzió szám esetén:

M DIST =

√√√√ V∑
v=1

(MINDISTv)2, (7)

ahol V a dimenziók száma.
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4.3. MSAX paraméter optimalizáció

3.2. tézis. Definiáltam egy új célfüggvényt, amivel lehetséges a derivált
mentes optimalizációs stratégiák alkalmazása a SAX vagy MSAX hiperp-
ramétereinek beálĺıtására. Emellett megalkottam egy formulát, ami képes
meghatározni az optimális paraméter beálĺıtásokat, ha megfelelő mennyiségű
memória áll rendelkezésre. A formula minimalizálja az MSAX transz-
formáció hibáját. [B1]

A SAX paraméterek finom hangolása kifejezetten fontos a megfelelő
szimbolikus reprezentáció eléréséhez. Mivel az MSAX reprezentáció is
erősen függ az eredeti SAX-tól, a SAX |A| és w paramétereinek megfe-
lelő beálĺıtására fókuszáltam. A w paraméter jelöli az ablak méretet, amit
az idősorok egyenlő részekre bontásához használunk a Piecewise Aggregate
Approximation (PAA) transzformációban. Az |A| az A szimbólum ábécé
méretét jelöli.

Az optimalizációs problémát a w és |A| paraméterek függvényeként ı́rtam
le a következő egyenlet szerint:

J(X, |A|, w)} =paa err(X, w) + sym err(X, |A|) + λ(|A|+w)︸ ︷︷ ︸
L1regularization

, (8)

ahol X a bemeneti idősor, paa err(X, w) jelöli a PAA transzformáció
hibáját egy adott w ablakméret esetén, a sym err(X, |A|) a szimbólum
transzformáció hibáját ı́rja le, mı́g a λ(|A|+w) rész egy egyszerű L1 re-
gularizáció az extrém magas |A| értékek megelőzésére. A λ paraméter a
regularizációs kifejezés fontosságát befolyásolja.

paa err(X, w) =
K−1∑
k=0

w(1+k)∑
n=kw+1

∥∥Xn − X̌k+1

∥∥
1
, (9)

ahol K a X̌ idősor hossza, w az aktuálisan használt ablakméret, X az ere-
deti idősor, X̌ az idősor PAA transzformált verziója és || ||1 az L1 normál
távolság.

sym err(X, |A|) = w
K∑
k=1

∥∥∥∥∥X̌k −
u(X̃k) + l(X̃k)

2

∥∥∥∥∥
1

, (10)

27



aholK a X̌ idősor hossza, |A| a szimbólum ábécé mérete, X az eredeti idősor,
X̌ az idősor PAA transzformált verziója, X̃ az MSAX végeredménye, u(.) a
szimbólumhoz tartozó felső töréspont értékét adja vissza, l(.) a szimbólumhoz
tartozó alsó töréspont értékét adja vissza, mı́g || ||1 az L1 normál távolság.

Ahhoz, hogy megértsem a különböző paraméter kombinációk hogyan be-
folyásolják a hibát és az elérhető memória mérete (mem) hogyan befolyásolja
a lehetséges paraméter tartományokat, vizualizáltam a hiba felületet. A
vizualizációhoz, minden lehetséges |A| és w kombinációt meghatároztam,
miközben az |A| paraméter a [3, 200] tartományban és a w paraméter a [2, 50]
tartományban mozgott. Adatforrásként az [39] adathalmazait használtam. A
hibafelület meghatározása során a különböző adathalmazok különböző felüle-
teket adtak, de formájuk mindig hasonló volt a 12. ábrához.
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12. ábra. Egy példa a hibafelületre.

A 12. ábrát vizsgálva a paraméterek változtatásának hatása tisztán
látható. Kisméretű ábécék esetén a hiba kiemelkedően magas, de az ábécé
méretének növelése egy hiperbolikus csökkenést okoz, mı́g az L1 regula-
rizációnak köszönhetően újra nem kezd növekedni. Az ablakméret hatása
ezzel ellentétes. A nagy ablakméretek magasabb hibát okoznak, emiatt az
ablak méretet célszerű alacsonyan tartani.

Mivel a definiált célfüggvény nem folytonos a szimbolikus transzformációs
lépcsők miatt, a jólismert gradiens csökkentő optimalizációs eljárások
használata nem kivitelezhető. Ahhoz, hogy optimalizáljam a célfüggvényt,
különböző derivált mentes optimalizációs eljárásokat alkalmaztam, mint
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például a Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) [40],
a BI-population CMA-ES (BIPOP-CMA-ES) [41] és a Particle Swarm Op-
timization (PSO) [42] megoldások.
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13. ábra. Az optimalizációs eljárások teljeśıtményének összehasonĺıtása.

A paraméter finomı́tó módszerem anaĺızise során az volt a célom, hogy
megtaláljam a megfelelő optimalizációs technikát és ellenőrizzem, hogy a
célfüggvényem tényleg kicsi w és nagy |A| kombinációban végződik. Az op-
timális megoldást brute-force módszer seǵıtségével határoztam meg, amiben
az összes lehetséges kombinációt kipróbáltam. Szeretném kiemelni, hogy a
brute-force módszer megegyezik azzal a paraméter optimalizációs eljárással,
amit az eredeti cikkben [29] publikáltak, viszont ez valós problémák esetén
nem használható az idő komplexitása miatt.

Az anaĺızis eredményeit a 13a. ábrán jeleńıtettem meg. A teljeśıtmény
vizsgálat szerint majdnem mindegyik optimalizációs stratégia az optimum
irányába konvergál (az optimumot lila szaggatot vonallal jelöltem az ábrán),
kivéve a Lokális-Particle Swarm Optimization (PSO)-t, aminek részecskéi
lokális minimumokban akadnak el. Jól látható, hogy a Covariance Mat-
rix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) és BIPOP-CMA-ES gyor-
sabban konvergál az optimum irányába, mint a PSO módszer. Az is
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jól észrevehető, hogy a CMA-ES és BIPOP-CMA-ES ugyanazokat az
eredményeket adják. Mivel a CMA-ES végrehajtási ideje rövidebb, mint a
BIPOP-CMA-ES-é, emiatt ezt ajánlom a paraméterek optimalizációjához.

Az optimalizációs stratégiákat a futási idejüket figyelembe véve is össze-
hasonĺıtottam az eredeti brute-force módszerrel [29]; lásd 13b. ábra. Aho-
gyan várható volt, a módszerek felülmúlták az eredeti módszer futási idejét,
viszont közöttük nincs jelentős különbség a vizsgált adathalmazokon. Az op-
timalizációs technikák alkalmazása a saját célfüggvénnyel majdnem 10-szer
gyorsabbá tette a paraméterek beálĺıtását.
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[J5] Attila Mátyás Nagy, Bernát Wiandt, and Vilmos Simon. Transient-
based Automatic Incident Detection. lnfocommunications Journal, Un-
der review, 2021.
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[C2] Attila Mátyás Nagy, and Vilmos Simon. A crowdsensing platform for
mass surveillance. 2016 International Symposium ELMAR, pages 189–
194, IEEE, 2016.

[C3] Attila Mátyás Nagy, and Vilmos Simon. Identifying Hidden Influences
of Traffic Incidents’ Effect in Smart Cities. 2018 Federated Conference on
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pages 651–658,
IEEE, 2018.

35


	Bevezetés
	Kutatási módszertan

	Forgalmi torlódás adatok integrálása forgalmi elorejelzo modellekbe
	Az áramlás-sebesség arány alapú torlódás definíció
	Forgalmi torlódás terjedési mintázatok azonosítása
	A forgalmi torlódás terjedésének modellezése
	Forgalmi torlódás adatok integrációja forgalmi elorejelzo modellekbe

	Gyors és megbízható automatikus incidens detekció fejlesztése
	tbaid
	tiapa

	Okos városok többváltozós idosorainak hatékony kezelése
	msax
	Az msax távolság mérték
	msax paraméter optimalizáció


