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A közbringa rendszerekről általánosságban

A városi 
kerékpározás, mint 
közlekedési forma 
újra népszerű, káros 
környezeti 
hatásoktól mentes.

A „közbringázás” az egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
közlekedési alternatíva.



A MOL Bubi rendszer

A MOL Bubi közbringa rendszer…

• Budapest első, a nagyközönség számára

használtható közbringa rendszere.

• 2014. szeptember 8. óta üzemel.

• jelenleg 124 gyűjtőállomásból és 1486

darab kerékpárból áll.



Az adatbányászat módszere

Regresszió Osztályozás

Asszociáció Csoportosítás
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Az adatbányászat…

• nagy mennyiségű adatban rejlő 

összefüggés gépi tanuló algoritmusok 

által feltárható.

• trendeket és mintázatokat keres.

A csoportosítás – klaszterezés…

• során a csoportképző algoritmusok olyan

csoportokat hoznak létre, amelyekben az

objektumok egymáshoz viszonyított

hasonlósága nagymértékű és a különböző
csoportok hasonlóságának mértéke
alacsony.



Felhasznált adatok és szoftverek I.

MOL Bubi adatok
Bérlési adatok (2015. év)

Regisztrált felhasználók adatai

Archív budapesti 
időjárás adatok

Napi minimum, 
maximum hőmérséklet

Időjárás jellege naponta

Szélsebesség

Open Street Map 
adatok

Point of 
Interest

Vonali elemek

Felületi 
elemek

Eredmények

WEKA

Excel
QGIS

Adatok



K-means – k-átlag módszer

• a módszer alapját az adathalmaz elemeinek 

a távolságmértékei képzik. 

Felhasznált adatok és szoftverek II.



Felhasznált adatok és szoftverek III.



Eredmények I.

Időjárási jellegzetességek és a napi bérlési adatok összefüggése
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Eredmények II.

Napi maximum hőmérséklet és a napi bérlési adatok összefüggése

Korrelációs együtthatók számítása

Pearson-féle együttható 0,8826

Spearman-féle együttható 0,8933

Regresszióvizsgálat

Regresszió Egyenlet R2

Lineáris y = 85,274x + 219,67 0,779

Nemlineári
s - 2 
Fokszámú

y = -0,824x2 + 

116,51x + 13,04
0,787

Nemlineári
s - 3 
Fokszámú

y = -0,1687x3 + 

8,7052x2 - 27,029x + 

489,29

0,825



Eredmények III.

Napi szélerősség érték és a napi bérlési adatok 
összefüggése

Korrelációs együtthatók számítása

Pearson-féle együttható 0,0275

Spearman-féle együttható 0,0807

Regresszióvizsgálat

Regresszió Egyenlet R2

Lineáris
y = 2,898x + 

1663,2

0,00

1

Nemlineári
s - 2 
Fokszámú

y = -1,6929x2 + 

85,359x + 842,11

0,03

5

Nemlineári
s - 3 
Fokszámú

y = 0,0379x3 -

4,6393x2 + 152,22x 

+ 410,73

0,03

8



Eredmények IV.

A gyűjtőállomások induló forgalma éjjel és a gyűjtőállomások közelében 
lévő szórakozóhelyek számának összefüggése

�
�����
��������	
��������������	�
������
����� ��!

"#
#�

���
�
�
$�
�
��

��
��

��
	�

��
	


��
��

�
�
�



Eredmények V.

MOL Bubi termékek aránya gyűjtőállomásonként
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Eredmények felhasználása

Forgalmi adatok és 
naptári, időjárási 
jellegzetességek 

összefüggése

Kerékpárok 
karbantartásának 

optimális ütemezése

Kerékpáros 
közlekedési 
szokások 

megismerése a 
fővárosban

Kerékpárok 
áthelyezési 

folyamatának 
optimalizálása

Bérlési adatokat 
előrejelző rendszer 

fejlesztése

Gyűjtőállomások 
viselkedéséből, 

elhelyezkedéséből 
származó 

összefüggések

Állomási 
kerékpárhiányok 
tervezhetősége

Logisztikai 
műveletek 
pontosabb 

tervezhetősége
Állomások 

működésének 
megfigyelésére 

monitorozó rendszer 
fejlesztése

Kerékpározási 
motivációk 

megismerése

Felhasználói 
adatokból származó 

összefüggések

Célzott marketing 
tevékenységek

Új gyűjtőállomások 
sikerességének 
megállapítása,  

megtérülés tervezése

Turisztikai 
felhasználók 

tájékoztatása egyes 
állomásokon

Korosztályok 
kerékpározási 
szokásainak 
megismerése



Köszönöm szépen a 
figyelmet!


