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תקציר

מטרות המחקר )1(
סיות למרות שמחקר בבטיחות בדרכים קיים כבר שנים רבות  נותרו עדין סוגיות יסודיות ותובנות בסי

הכוונה לשאלות הקשורות לקשרי הגומלין בין מאפיינים של נהגים ותשתית לבין תאונות .  ללא מענה

) data mining(בשנים האחרונות נעשו מחקרי גישוש בטכניקות של כריית נתונים  .  דרכים

ם מחקרים אלה מתמקדי.  נהג ורכב לבין תאונות דרכים, שתכליתם לגלות קשרים בין מאפייני דרך

.  בהפיכת המידע הרב המצטבר במאגרי נתונים לידע בנושא של מניעת תאונות

מטרת המחקר הנוכחי היא לחפש קשרים בין מאפייני תשתית ונהגים הקשורים או גורמים למעורבות 

התוצאות של המחקר נועדו ליצור תובנה שתסייע בתכנון המאמצים למניעת .  גבוהה בתאונות דרכים

.תאונות דרכים

שיטת ביצוע) 2(
הוא תהליך הנועד לחקור ולנתח (knowledge discovery databases)גילוי ידע בבסיסי נתונים 

כריית נתונים . כמות גדולה של מידע באמצעיים אוטומטים ככל שניתן לצורך גילוי דפוסים תקפים

ם הינו כלי משמעותי וממצאים מהספרות מראים כי כריית נתוני, מהווה שלב עיקרי בתהליך גילוי ידע

. לסיווג בעיות וניבוי תוצאות

-Kohonen and K(מחקר זה בחר שתי שיטות , בין השיטות השונות הקיימות לכריית נתונים

means (ושלוש שיטות , לניתוח תיאורי של התאונות)decision trees, neural networks and

association rules (סוג תאונה, ודלים שונים כגון מיקום תאונהנוסו מ. למודלים לחיזוי תאונות ,

.חומרת תאונה

הראשון כולל נתונים מפורטים לגבי תאונות דרכים : נעשה שימוש בשני בסיסי נתונים לניתוח תאונות

בסיס . כלכליים-אך אם תוספת נתונים סוציו, והשני פחות מפורט לגבי תאונות, מתיקי משטרה

. 2004-ל2001ת המייצגות תאונות עם נפגעים בין השנים תצפיו72,056הנתונים הראשון כלל 

שנים אלה נבחרו בגלל . 2000- ל1996תצפיות בתקופה בין 105,812בסיס הנתונים השני כלל 

.1995הסמיכות עם מפקד אוכלוסין ודיור 

עיקרי הממצאים) 3(
. לסיווג והן לניבוי תאונותהן , נערך מספר רב של ניסיונות שימוש בטכניקות שונות של כריית נתונים

הפירוש המילולי של הקבוצות . מובאת להלן(clustering technique)דוגמת יישום של טכניקת סיווג 



-kקבוצות על ידי יישום אלגוריתם 5הפתרון שהתקבל עם . שהתקבלו לאחר תהליך סיווג אינו פשוט

meansבבסיס הנתונים הראשון הוא כלהלן:

ש "קמ50ללא גדר הפרדה ומהירות מותרת עד , צד בצמתים עירוניים- תאונות חזית.1

)מקרים23,510(

עירוניים (לרוב בקטעי דרך , תאונות שקראו בימים גשומים בסתיו או חורף עם מסעה רטובה.2

)מקרים6,806(לא בצומת ) ובין עירוניים יחד

80ביים עם מהירות מותרת מעל נתי-בכבישים דו, תאונות שקראו באזורים לא עירוניים.3

)מקרים15,441(ש ומשקל משמעותי בהתנגשויות עם גדר הפרדה "קמ

-ברחובות דו, לרוב בסמיכות מעברי חציה בצמתים לא מרומזרים, תאונות עם הולכי רגל.4

)מקרים8,515(נתיביים ללא מפרדה 

צד - ונות מסוג חזיתלרוב תא, בקטעי דרך ללא קו הפרדה, תאונות שקראו באוזרים עירוניים.5

).מקרים17,784(אחור -וחזית

יוצרים מאות חוקים אשר מאפשרים לסווג ולנבא תאונות על פי ) decision trees(עצי החלטה 

דוגמת חוקים שהתקבלו לאחר יישום השיטה לניתוח תאונות לפי חומרת . משתנה תלוי מוגדר מראש

:תאונה מתאורת בלוח להלן

,כב בודדהתאונה קרתה עם ראם

ש"קמ90המהירות המותרת בכביש היא ו

לפחות הולך רגל אחד מעורבו

77.5%הנראות לתאונה קטלנית היא אז

,התאונה קרתה עם רכב בודדאם

,הרכב המעורב הוא רכב מסחריו

,לפחות הולך רגל אחד מעורבו

ש"קמ50המהירות המותרת היא ו 

,התאונה קרתה בערב חגו 

64.2%ראות לתאונה קשה היא הנאז

המלצות) 4(
-K, בין השיטות התיאוריות. מחקר זה התמקד בניתוח הפוטנציאל של שיטות שונות לכריית נתונים

meansבין השיטות לחיזוי. נראה היעילה ביותר ,association rulesהיא השיטה הפחות מתאימה ,

בהינתן בעיה מוגדרת , ) decision trees(ה והשיטה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר היא עצי החלט

.עם משתנה תלוי מוגדר מראש

המחקר לא נותן דירוג או מדידות כמותיות של החשיבות היחסית של המשתנים המסבירים תאונות 

. הכמות הרחבה של תוצאות מקשה להסיק מסקנות חדות לגבי המלצות בנושאי בטיחות. דרכים

א לנתח בעיה ספציפית על ידי שיטת כריית נתונים המתאימה ההמלצה העיקרית למחקר המשך הי

.לבסיס הנתונים


