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Հոդվածում որպես մեքենայական ուսուցման կիրառություն 

դիտարկվում է   պատվերների բաշխման կանխատեսումը և դրա հիման 

վրա ավտոմեքենայի օպտիմալ երթուղու պլանավորումը։ 

Կանխատեսման շնորհիվ կարելի է իրականացնել տաքսիների 

օպտիմալ տեղաբաշխում աշխարհագրական կոորդինատներով,ինչը 

կհանգեցնի ժամանակի և ռեսուրների օպտիմալ օգտագործման։  

Հոդվածում ներկացված է կանխատեսման  ինտելեկտուալ ծրագրային 

համակարգի ալգորիթմը և իրականացումը։  

Բանալի բառեր. մեքենայական ուսուցում, պատվերների 

կանխատեսում, տաքսի ծառայության ծրագրային համակարգ։ 

 

Նախաբան։ Հասարակության ինֆորմատացման և տեղե-

կատվական տեխնոլոգիաների բուռն զարգացման պայմաններում 

տնտեսության մեջ լայնորեն կիրառություն են գտնում արհեստական 

բանականության համակարգերը։  

Արհեստական բանականության համակարգերն ունեն ակնհայտ 

առավելություններ դասական կառավարման ավտոմատացված 

համակարգերի նկատմամբ, մասնավորապես ինտելեկտուալ խնդիր 

լուծելու կարողությունը, նախկին փորձի հիման վրա սովորելու 

ունակությունը և որոշումների կայացման հնարավորությունը՝ 

տվյալների բազայի և գիտելիքների բազայի հիման վրա։ Նմանատիպ 

համակարգերի նախագծման ժամանակ  կարևոր նշանակություն ունի 

գիտելիքների մշակման ենթահամակարգի կառուցվածքային 

ճարտարապետության տեսականորեն և մեթոդաբանորեն 

հիմնավորված ընտրությունը, ինչպես նաև դրված խնդրի 

իրականացման գործիքային միջոցների ընտրությունը։  
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Տաքսիների ծառայությունների համակարգում առաջարկի և 

պահանջարկի ապահովման համար աշխարհի մի շարք երկրներում 

տաքսիների ծառայություն մատուցող ընկերությունները օգտագործում 

են մեծ տվյալներ (Big data) և արհեստական բանականություն , քանի որ 

արհեստական բանականության վրա հիմնված կանխատեսումները 

հնարավորություն են տալիս առավել արդյունավետ պլանավորել 

ռեսուրսների օգտագործումը և  ավելի մրցունակ լինել։ Արդիական է 

համարվում մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությունը 

լայնորեն տարածում գտած տաքսիների ծառայության ծրագրային 

համակարգում։  

Հոդվածում որպես մեքենայական ուսուցման կիրառություն 

դիտարկվում է   պատվերների բաշխման կանխատեսումը և դրա հիման 

վրա օպտիմալ երթուղու պլանավորումը։ Կանխատեսման շնորհիվ 

կարելի է իրականացնել տաքսիների օպտիմալ տեղաբաշխում 

աշխարհագրական կոորդինատներով՝ ժամանակի նվազագույն 

կորուստով։  Հոդվածում ներկացված է կանխատեսման  ինտելեկտուալ 

ծրագրային համակարգի նախագծման խնդիրը։  

Խնդրի դրվածքը։ Խնդրի դրվածքն է՝  մշակել մեթոդ և ծրագրային 

լուծում՝ տաքսիների ծառայության ծրագրային համակարգում 

պատվերների բաշխման կանխատեսման համար։ Պատվերների 

բաշխման կանխատեսումը նախատեսված է տրված  աշխարհագրական 

կոորդինատներով տարածքի, տրված  ժամանակահատվածի համար։ 

Խնդրի լուծման համար առաջարկվում է կիրառել մեքենայական 

ուսուցման մեթոդներ՝ հիմնվելով գոյություն ունեցող տվյալների 

վերլուծության վրա։  

Ուսումնասիրման օբյեկտը իրական ժամանակում կատարված 

պատվերն է, որն ունի աղյուսակ 1-ում ներկայացված բնութագրիչները 

(features):  

Աղյուսակ 1։ «Պատվեր» օբյեկտի բնութագրիչների ցանկը 

Բնութագրիչ 
Տվյալների 

տիպ 
Նկարագրություն 

objectId String 
Յուրաքանչյուր պատվերի 

եզակի նույնացուցիչը 

pickup_datetime Timestamp Պատվերը սկսելու ժամանակը 

pickup_longitude Float 
Պատվերը սկսելու 

կոորդինատը(longitude) 

pickup_latitude Float 
Պատվերը սկսելու 

կոորդինատը(latitude) 
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pickup_address String Պատվերը սկսելու հասցեն 

dropoff_longitude String 
Պատվերը ավարտելու 

կոորդինատը(longitude) 

dropoff_latitude Float 
Պատվերը ավարտելու 

կոորդինատը(latitude) 

dropoff_ datetime Timestamp 
Պատվերը ավարտելու 

ժամանակը 

destination_address String Պատվերը ավարտելու հասցեն 

passenger_count Integer Ուղևորների քանակը 

rating Integer 
Վարորդին տրված 

գնահատականը 

cost Float Պատվերի արժեքը 

request_time Timestamp Տաքսի պատվիրելու ժամանակը 

 

Յուրաքանչյուր պատվերի համար հայտնի է ինչպես պատվիրողի 

աշխարհագրական դիրքը, այնպես էլ պատվերի ժամանակը։ Ըստ 

աշխարհագրական կոորդինատների՝ առանձնացված են m հատ 

տարածաշրջան։ Ուսումնասիրության համար առանձնացված են k հատ 

(24) ժամանակային միջակայքեր 1 ժամ պարբերությամբ (1-00։00-01։00, 

2-01։00-02։00,…, 24-23։00-00։00)։    

Ներկայացնենք առաջադրված խնդրի մաթեմատիկական 

նկարագրությունը։ Ենթադրենք, ունենք որոշակի ժամանակատվածի (n 

օրվա) կտրվածքով  Y պատվերներ՝ ըստ m հատ նախապես սահմանված 

տարածաշրջանի և ըստ k հատ ժամանակային միջակայքերի՝ 

 , (1) 

որտեղ j=  1,𝑚         - տարածաշրջանի համարն է, t= 1,𝑘        - տվյալ օրվա 

մակարդակով ժամանակահատվածի համարն է, T={ti}, 

M={mi},որտեղ i= 1,𝑛        ։ Այսպիսով n հատ օրվա համար (m հատ 

տարածաշրջան և k հատ ժամանակային միջակայք) ստացվում է՝ 
 

 ,  

 ,  

   …  

 :  

 
Անհրաժեշտ է կանխատեսել (n+1)-րդ օրվա 1-m 

տարաշարջանների և 1-k ժամանակային միջակայքերի համար 

պատվերների քանակը՝ 
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 :   (2) 

Խնդրի լուծման մեթոդը։ Առանձնացված միջակայքերը 

(ժամանակային, և տարածաշրջանային) կախված են ոչ միայն 

ժամանակից և տարածաշրջանից, այլև մի շարք այլ դիսկրետ 

պարամետրերից, օրինակ՝ 

 X1={x1,i}, i={1,7},  (3) 

որտեղ X1-ը շաբաթվա օրերի բազմությունն է։ 

 X2={x2,p}, p={1,4}, (4) 

որտեղ X2-ը օրերի տեսակների բազմությունն է (1՝ նախատոնական,       

2՝ տոնական, 3՝ հետտոնական, 4՝ աշխատանքային)։ 

 X3={x3,q}, q={1,5}, (5) 

որտեղ X3-ը օդի ջերմաստիճանի միջակայքերի բազմությունն է (1՝-10°C և 

ցածր, 2՝ -10 °C -0 °C, 3՝ 0 °C -10 °C, 4՝ 10 °C -20 °C, 5՝ 20 °C և բարձր)։ 

 X4={x4,r}, r={1,3}, (6) 

որտեղ X4-ըտեղումների տեսակների բազմությունն է(1՝ տեղումներ չկան, 

2՝ տեղումներ անձրևի տեսքով, 3՝ տեղումներ ձյան տեսքով)։ 

 X5={x5,m}, m={1,4}, (7) 

որտեղ X5-ը տարվա եղանակների բազմությունն է (1՝ գարուն, 2՝ ամառ, 

3՝ աշուն, 4՝ ձմեռ)։ 

((3)-(7))-ը հաշվի առնելով՝ ուսումնասիրման համար ունենում ենք 

մի քանի պարամետրով դիսկրետ ֆունկցիա , որը կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝ (T,M)=fj(T,M,X1, X2, X3, X4, X5),  որտեղ 

j= - տարածաշրջանի համարն է, t= - տվյալ օրվա մակարդակով 

ժամանակահատվածի համարն է: 

Անհրաժեշտ է կանխատեսել (n+1)-րդ օրում սպասվող 

պատվերների քանակը՝ հաշվի առնելով վերևում նշվածները. 

 Yj,t
n+1=fj(n+1,X1, X2, X3, X4,X5): (8) 

Հաշվի առնելով այն, որ յուրաքանչյուր պարամետր ազդում է 

ելքային ֆունկցիայի արժեքի վրա տարբեր չափով, ուստի կարելի է 

ներառել նաև w կշռային գործակիցը։ Այսպիսով՝ կանխատեսվող 

ֆունկցիայի համար ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը. 

      (9) 

որտեղ ={1,5} կանխատեսման լոկալ ֆունկցիաներն են՝ ըստ 

դիսկրետ ցուցանիշների, W={wk},k={1,5}՝ կշռային գործակիցները [2]։  
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 Այսպիսով՝ սպասվող պատվերների քանակի կանխատեսումը 

(n+1)-րդ օրվա համար բերում է կշռային գործակիցների (wi) օպտիմալ 

որոնմանը։ Տրված խնդիրը հնարավոր է լուծել ինչպես փորձագետների 

կողմից՝ հաշվի առնելով առանձին դիսկրետ պարամետրերի 

կարևորության աստիճանը (կշռային գործակիցների արժեքը), այնպես էլ 

մեքենայական ուսուցման շնորհիվ՝ կիրառելով արհեստական 

նեյրոնային ցանցի մոդելը, ընտրելով հավանականային սխալի 

հաշվարկի ֆունկցիա՝ հաշվի առնելով կանխատեսվող Yj,t ֆունկցիայի 

ուսումնասիրման արդյունքում ստացված նախորդ արժեքների 

բազմությունը: Աշխատանքում կշռային գործակիցների փնտրման 

ալգորիթմը իրականացվել է մեքենայական ուսուցման հիման վրա։ 

Ենթադրենք ունենք հայտանիշների հետևյալ հավաքածուն՝ f1,…,fn: 

(f1(x),…,fn(x)), վեկտորը անվանում են օբյեկտի հայտանիշային 

նկարագրում x ∈   X: Ընտրված Xl  բոլոր օբյեկտների հայտանիշային 

նկարագրումը, որը կարելի է ներկայացնել l×n մատրիցի տեսքով, 

կոչվում է օբյեկտ-հայտանիշների մատրից [1]. 

 
Մեքենայական ուսուցումը բաղկացած է երկու փուլից՝ 

ուսուցանում (train) և ստուգում (test): Ուսուցման փուլում՝µ մեթոդը ըստ 

Xl=(xi,yi)li=1 ընտրության, ստանում է a=µ(Xl) ալգորիթմը. 

 
Փորձարկման  փուլ՝ a ալգորիթմը xi´ նոր օբյեկտների համար 

տալիս է a(xi´) պատասխանը. 

 
Ունենալով միայն նախորդ պատվերների վերաբերյալ տվյալները՝ 

ներկայացված (9) բանաձևի միջոցով հնարավոր է կանխատեսումներ 

անել, սակայն արված կանխատեսումները բնականաբար կարող են 

ունենալ սխալանքի որոշակի արժեք։ 
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Ծրագրային համակարգի մշակումը: Ծրագրային իրականացման 

համար օգտագործվել է https://www.kaggle.com [3] կայքում տեղադրված 

Նյու Յորքի տաքսիների ծառայության տվյալների բազան։ Որպես 

ծրագրավորման լեզու՝ ընտրվել է python-ը, որն ունի ներկառուցված 

մեքենայական ուսուցման գրադարանների և մեծ տվյալների հետ 

աշխատելու միջոցներ։ Ստորև ներկայացված է ծրագրային կոդի 

որոշակի հատված. 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

% matplotlib inline 

plt.style.use('seaborn-whitegrid') 

df_train = pd.read_csv('../input/train.csv', nrows = 2000000, 

parse_dates=["pickup_datetime"]) 

df_train.head() 

df_train.dtypes 

df_train[df_train.fare_amount<100].fare_amount.hist(bins=100, 

figsize=(14,3)) 

plt.xlabel('fare $USD') 

plt.title('Histogram'); 

def plot_on_map(df, BB, nyc_map, s=10, alpha=0.2): 

    fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(16,10)) 

    axs[0].scatter(df.pickup_longitude, df.pickup_latitude, zorder=1, 

alpha=alpha, c='r', s=s) 

    axs[0].set_xlim((BB[0], BB[1])) 

    axs[0].set_ylim((BB[2], BB[3])) 

    axs[0].set_title('Pickup locations') 

    axs[0].imshow(nyc_map, zorder=0, extent=BB) 

    axs[1].scatter(df.dropoff_longitude, df.dropoff_latitude, zorder=1, 

alpha=alpha, c='r', s=s) 

    axs[1].set_xlim((BB[0], BB[1])) 

    axs[1].set_ylim((BB[2], BB[3])) 

    axs[1].set_title('Dropoff locations') 

    axs[1].imshow(nyc_map, zorder=0, extent=BB) 

  plot_on_map(df_train, BB, nyc_map, s=1, alpha=0.3) 

 

https://www.kaggle.com/
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Եզրահանգում։ Հոդվածում առաջարկվող մեքենայական ուսուցման 

հիման վրա պատվերների բաշխման  կանխատեսման  ալգորիթմը և 

ծրագրային լուծումը թույլ կտա տվյալ ծառայությունից օգտվող 

ընկերությանը բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը՝ 

նախապես կայացնելով որոշումներ, հիմնվելով նախորդ 

փորձարկումներից ստացված տվյալների հիման վրա՝ ժամանակի 

նվազագույն կորուստով։ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ ТАКСИ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Аветисян В. К., Мастоян К. А. 

 

В данной статье рассматривается использование машинного 

обучения как прогнозирование заказа и оптимального планирования 

маршрута на его основе. Прогнозирование может обеспечить оптимальное 

расположение такси с географическими координатами с минимальной 

потерей времени. В статье представлена проблема проектирования 

программной системы интеллектуального прогнозирования. 

Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование заказов, 

программное обеспечение службы такси. 

 

FORECASTING TAXI ORDERS BASED ON MACHINE LEARNING 

Avetisyan V. K., Mastoyan K. A. 

 

In this article, the machine learning methods are applied for forecasting 

taxi orders and based on predictions the algorithms suggests optimal routes to 

maximize taxi service efficency. Forecasting can recommend the optimal 

geographical location of taxis which can improve the efficiency of usage time 

and resources. The article presents the algorithm of the prediction system and 

its implementation.  

Keywords: machine learning, order forecasting, taxi service software. 
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