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چکيده

اس��تفاده از سيس��تم اتوبوس��راني درونش��هري با توج��ه ب��ه انعطافپذيري ب��اال و ارزانب��ودن آن براي

استفادهکننده ،در شهرهاي بزرگ و بهويژه در کشورهاي در حال توسعه امري اجتنابناپذير است .از اينرو
بهبود اين سيس��تم حملونقل بدليل گس��تره فعاليت آن ضروري به نظر ميرس��د .يکي از روشهاي ارتقاي
عملکرد اين سيس��تم ،تخصيص بهينه اتوبوسها به خطوط فعال بهگونهاي است که نسبت به وضعيت موجود،
تعداد مسافر بيشتري حمل نموده و در عين حال هزينه حمل آن کاهش يابد .بر اين اساس در اين مطالعه از
يک رويکرد جديد به منظور تخصيص بهينه اتوبوسها به خطوط ش��بکه اتوبوسراني موجود استفاده گرديد.
در اين روش ،مدلي تهيه شد که از طريق آن ميتوان با در نظرگرفتن پارامترهاي مختلف مؤثر بر اين امر
در کنار يکديگر تعداد اتوبوسهاي مورد نياز يک خط را تعيين نمود .براي اين منظور نيز از شبکههاي عصبي
مصنوعي اس��تفاده گرديد .ش��بکههاي عصبي مصنوعي به علت قابليت يادگيري به کمک مثال و با استفاده از
دادههاي موجود ميتوانند براي مدلس��ازيهاي غيرخطي که حل عددي دقيق آنها به س��ختي قابل حصول
است ،مورد استفاده قرار گيرند .عملکرد شبکه ،پس از طيشدن پروسه آموزش ،مورد مطالعه قرار گرفته
و در ص��ورت ارضاي ش��رايط مورد نظ��ر ،ميتوان در شبيهس��ازي موارد جديدي که در پروس��ه آموزش
موجود نبودند ،از اين شبکهها استفاده کرده و خروجيهاي مورد نظر را بهدست آورد .که در این رویکرد
نیز ،معماری ش��بکه حاصل برای مدل ارائه ش��ده به س��بب داش��تن باالترین ضریب همبس��تگی ()R=0/996
و کمتری��ن میانگین خطای مربع��ی ( ،)mse = 0/553بصورت  1-13-11-NNبدس��ت آمد .درنهايت ،مدل
بهدس��ت آمده بر روي شبکه اتوبوسراني شهر مشهد آزمايش گرديد ،که نتايج بهدست آمده با استفاده از
شبکه عصبي در مقايسه با وضعيت موجود نیز به دلیل انطباق کامل وضعیت موجود با نتایج بدست آمده از
شبکه مورد نظر ،نشاندهنده دقت باالي اين شبکهها در شبيهسازي شرايط ايدهآل ميباشد.

واژههای كليدي :ناوگان اتوبوسراني ،بهينهسازي ،شبکههاي عصبي مصنوعي ،حملونقل.
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غالمعلي شفابخش ،حسين نادرپور،حميدرضا راسخي

 .1مقدمه

افزايش تقاضاي حملونقل در آينده و بخصوص در

اين روند که از آن تحت عنوان يادگيري نظارت ش��ده ياد ميشود
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در حال توس��عه ،اس��تفاده بيش از پيش از سيستمهاي حملونقل
عموم��ي را توجيه مينمايد .از اين رو ،بهبود سيس��تم حملونقل
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مسير و تعداد خطوط و طراحي يک شبکه جديد و ديگري بهبود
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شکل .1نحوه عملكرد شبكههاي عصبي مصنوعي []5

{¿Emme/Y§Y¹
 ,¶¬¿Á¶¼u
 dÌ ÁÉ
 Z·|»Y¶ZuÉZÅÊ
] mÁyYÌ¿Ã|»Md{Ä
{ ÊÂÀ»Ê^Ä°^Â»MÂÀ»Ä]Ä ·Z»¾ËY
µYf¿Â»cZ¬Ì¬ve¯»ÂeµZ{Z]¾Ì·ÁYÉY]Ä¯dYÉÆ¶¬¿Á¶¼u
]¿ ÉËÄ»Z
¿ ÉZÅY§Y¹
¿ YÊ°ËEmme/Y§Y¹
بهگونهاي که بتوان حداکثر اس��تفاده را از وضعيت موجود بهدست  |Ë{³Ã{Z¨fY
¿ÉY]Ë~a¥Z ¿YÌv»®Ë{ZnËYÂÀ»Ä],Y§Y¹
 ¾ËY dY Ã|Ã{Y{Ä Âe½M ÉÓZ] ÉZÅd
¯ Ì¸]Z«Ä]ÄmÂeZ]½MYaÁÃ|ÄYZ]Ä]Y{Z¿Z
مصنوعي Yب
عصبي
ÊuYشبکه
آموزش
منظور
¿Ã|ºÅY§Y§Y¹
دست ¾Ë
Éه¯YÂeÄ
¶ Z·|»cZ¿Z°»YÁ
É
|Ì¸veÄ¯,Ã
Ê¸v»ÁÉ
بهÆ¶¬¿Á
مطالعه 
¶¼u
]¿ÉËÄ»Z
اين 
ÉZÅÁ
آورد [ .]1ب��ر اين اس��اس در اين مطالع��ه ،روش بهبود عملکردiR»{]Z¯ÁYmY,¾ÌÌ eدر 
 |¿ÂÊ
 » É|À]ºÌ¬e ÊËZÅÃÁ³

¾¿ËÄ]Ä¯,Ã{Â]µÁZ» ¶»ZY§Y¹
 ËY |Z]Ê
 » ¶¬¿Á¶¼u
» ËÄ»Z¿]zf

®Ë|Ë|mÉZÅZÌ¿ ÉÂ´zZa,dY
 |ÀÅ{Ê
نقل »¶Ì°eY Y§Y،
لËYو¾¿¹
وضعيتÉZÅ
¿  Y§Y¹
Y]Y
ي¾ 
ËZf¿ÁÊÌze
ÉZÅÁ
´  ,]Ze
خروجËYË
´»Á,ËeZ
´^YËÁ,Ä°
حمÊ¸Y
مدلسازËYl
حاصل از
يهاي
نيز Ëاز
خط��وط از طريق تخصيص مناس��ب ناوگان ،مورد بررس��ي قرار» ËYËÁY]YÄÂ¼nآمده
»Ê°Ì§Y³cÂ]µÁY|mËZ¼¿ÉY]ZËÁ|¿ÁMÊ
 ºÅY§YcZ¼ÌedÀËa½Z°»YÔj»Ä¯|Z]Ê»Ì¿É{¨À»ÉZÅY]YÄÂ¼n»YÊy]¶»Z¾ÌÀr¼Å
گرفت .براي اين منظور ،از ش��بکههاي عصبي مصنوعي به عنوان]  |¿ÁÊ»Z°در نرمافزار  2/Emmeاستفاده گرديد .نرمافزار  2/Emmeيکي از
]ÉY]½MY,Ã|»Md{Ä
 µ|»d«{ÁdvÊ]ÂÀ»Ä],ÂyÄ]Ê¿YÂ]ÂeY½Z³ÁZ¿ÌzeÉY]ÄÀÌÆ]ÊÂÀ»Ê^Ä°^¾ÌÌ eYa
®Y« Ê]{Â»Ì¿ZÆ¿MY
ËÅcY
¦ÌiZeÁ
] ÂÀ»Ä
]ÄÀÌÆ
 bهZÅÂËZÀ
Ë{³Ã{Z¨fY|Æ»Æ
اولين بار
براي
Ë eÂyکه
 ÉZاست
شهري
»Ê¨¸fzلونقل
ريزي Éحم
افزارهاي| برنام
يکي از روشهاي فراابتکاري استفاده گرديد .روشهاي فراابتکاري^  Ê¿YÂ]ÂeYÄ°نرم
 d§³|ÅYÂy

1976توسط مرکز تحقيقات مونترال کانادا به بازار عرضه
در سال
به دليل دارابودن دو خصوصيت مهم ،مس��ئله محوري (يعني براي »Äf~³cZ¬Ì¬ve]ÉÁ

¾»½Y´ÅÁa¾ËYÂeÂÀ
آنËY ÉY]Ì¿ Ê
باالي»¨¸fz
 ÉZÅÁ
هاي 
»Y~·,Ã{Â]¦¸fz»½Y´ÅÁaÄmÂe{Â
 Äf~³Y
 Ê¿YÂ]ÂeYÂy
مس��ألهاي خاص طراحي نشدهاند و با کمي تغيير در حل بسياري » Ä¸X
توس��عه داده
آن ب��ا توجه به قابليت
پس از
]ÉZÄÀÌÆش��ده و
dYÃ|Ã{ÁMÄÀÌ»¾ËY{Ã|¹Zn¿YcZ ·Z»¾Ëe|Ë|mË{,dYÃ|Ë{³{ZÆÀÌa
پذير·~Ä°^ ÊuYÄ¸X»Y
 dYÂyeYÂeÁÄ°^¶°Ä]Äf]YÁ
^¿YÂ]ÂeYÄ°
ÉZZ¬eÄ¯|¿Y
اس��ت .اين
شدهÌ] Vuchi
از مس��ائل بهينهس��ازي ،قابل اس��تفادهاند)؛ و نيز توانمندي (يعني {Á Lee,µZ
منظور,Êايجاد يک محيط انعطاف
افزار ،به
 Ã{¯½Zنرم
yÅeYÂedË{Á|v»dve½Y§Z»¨½Z»Â¼n» ÉZÄÀÌ¼¯,Ä ·Z»¾ËY¥|Å]Ze |¿YÃ{¯¶u

Ì¤f» ÉZZ¬eÁZËÂacÂÄ]Y Ê¿YÂ]ÂeY
®¾Ì]dÌZu¶Ì¸ve
®ËZÆ¿{ÁوËd
ÄfyY{aÄÀهÌ°¨e |¿Y
هاي برنام 
^ÌÆ]Ä°
رو Ê
مؤثرuYÁ
کاربرد Ê¿Z´¼Å
 ¶¬¿Á¶¼u
و 
½] ÉZZ¬e{ÁM]Ä]½Z»¼ÅÂÄ
نقل
ل
ريزي حم 
ش
توازن بين کارآيي و شايس��تگي بقا در محيطهاي مختلف) ،نسبت Z¨·R»¾ËY dYبراي تعيين ،اجرا
^ |¿|ÄWYY,yÌÌ¤eÄ¼ËmÁZZ¬eÂ¼n», Â]ÂeYÉ{°¸¼dÌ¿,É{ÁÁÉZÅÌ¤f»ÁÊ¿Z´¼Å[Â¸»Ä°
½Y§Z»½{¯ÄÀ
 ÌÌ]ZÆ¿M¥|Å]ZeÁ
|¿{¯ÄWYYÄqÂ»ºf
]YÃ{Z¨fYZ
 Ê¿YÂ]ÂeYºf
محليÌÉZ
Yangو Á
]ÄÀÌÆ
{Á Hu,µZ
مدلسازياي
ËÂ´·Yو امکانات
تحليل
ش��دهY،که
طراحي
شهري
به روشهاي کالسيک از کارايي باالتري در حل مسائل برخوردار
]| {Â]¦«Âe½Á
نيازهايY« Ê]{Â»Y Ê
پاس��خگوي^¿YÂ]ÂeYÄ°
] ÉZÄÀÌÆ
 {®Ìf¿ºf
¯ËÂ´·Y{]Z
{ÂyÄ·Z¬»{,
Á Caramia
, Bielli
است،
ش��ده
 Carotenutoفراهم
اين نرمافزار
توس��ط
{ ,µZکه
ميباشند [.]3
{Quak,µZ{ {Â]Ã|¶ZuÊ^Ä°^Z]\Ì¯eYÄ¯|¿{¯ÄWYY®Ìf¿ºfËÂ´·YdÌuÔ]ZeÄ^Zv»ÉY]|Ë|mÁ®ËÁ|¿{Y
Z¯¾ËY,{ÂÊ
افزار »ÊuY
¯Ê¿YÂ]ÂeYÂyÄ°^µÁYÄ¸u»{Ä
] {Â
É|À]½Z»Á
يک 
Ê¿Y
]Â]ÂeYÂyÄ°^ÉZÄÀÌÆ

نقل ميباش��د .اين نرم
¾¶°و
¿ËYÄ]Z¯ÃÂvحمل
 {¯¶uYبرنامهريز
متخصص
جديد
ش��بکههاي عصبي ني��ز از عناصر عملياتي س��ادهاي به صورت
ÉY] {ÂÊ
{ »¾ÌÌ eZÅ Â]ÂeYÉ|À]½Z»bÁ

ÂÊ
 »ºÌÀeZÅeYÂeY|f]Y,¹Á{Ä¸u»{ dYÃ|YmYÉYÄ¸u»lÀa

]ÉZ°f]YºfËÂ´·Y®ËYÃ{Z¨fYZ

ش��امل  50ماژول بوده ،که به زير گروههايي تقسيمبندي ميشوند.

موازي س��اخته ميشوند .اين عناصر از سيستمهاي عصبي زيستي

مجموعه ابزار ويرايش��گر شبکه ،ويرايش��گر ماتريس ،ويرايشگر

الهام گرفته ش��دهاند [ .]4در طبيعت ،ساختار شبکههاي عصبي از

تاب��ع ،روشهاي تخصيصي و نتايج اي��ن نرمافزار ابزارهاي اصلي

طريق نحوه اتصال بين اجزا تعيين ميش��ود .بنابراين ميتوان يک

اين نرمافزار را تشکيل ميدهند .همچنين شامل برخي از مجموعه

ساختار مصنوعي به تبعيت از شبکههاي طبيعي ساخت و با تنظيم

ابزارهاي منفردي نيز ميباش��د که مثال امکان پرينت ترسيمات را

مقادير هر اتصال تحت عنوان وزن اتصال ،نحوه ارتباط بين اجزاي

فراه��م ميآورند و يا براي نمايش جداول بصورت گرافيکي بکار

آن را تعيين نمود [ .]4پس از تنظيم يا همان آموزش شبکه عصبي،

ميروند [.]6

اعمال ي��ک ورودي خاص به آن منجر به دريافت پاس��خ خاص

پس از تعيين شبکه عصبي مصنوعي بهينه براي تخصيص ناوگان

ميش��ود .همان طورکه در ش��کل  1ديده ميشود ،شبکه بر مبناي

اتوبوس��راني به خطوط ،به منظور بررس��ي صح��ت و دقت مدل

تطابق و همس��نجي بين ورودي و هدف سازگار ميشود تا اينکه

بهدس��ت آمده ،از آن براي شبکه اتوبوس��راني شهر مشهد استفاده

خروجي ش��بکه و هدف بر هم منطبق گردند .عموم ًا تعداد زيادي

گرديد .س��پس س��ناريوهاي مختلفي به منظور بهينهسازي خطوط

از اين زوجهاي ورودي و خروجي به کار گرفته ميش��وند تا در
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مدلسازي تخصيص ناوگان اتوبوسراني شهري با استفاده از ...
تعري��ف و تاثيرات هريک از آنها نيز مورد بررس��ي قرار خواهد

الگوريتم پيشنهادي براي طراحي خطوط و برنامه تعيين زمانبندي

گرفت.

بر روي ش��بکه اتوبوسراني شهر امرسفورت هلند اجرا گرديد ،که
نتايج نسبت به وضع موجود شبکه ،بهبود را نشان داد [.]10

 .2مروري بر تحقيقات گذشته

در س��ال  Matisziw ، Yu ،2004و  ، Yungيک روش دقيق

مسئله بهينهس��ازي خطوط اتوبوس��راني از گذشته مورد توجه

رياضي براي پيداکردن توس��عه بهينه خطوط ،بر روي يک ش��بکه

پژوهش��گران مختلف بوده ،لذا روشه��اي مختلفي نيز براي اين

اتوبوسراني ارائه کردند .روش حل پيشنهادي اين محققان  ،بهبود

منظور توس��ط اين پژوهش��گران پيش��نهاد گرديده است ،در زير

قابل توجهي در ش��بکه اتوبوسراني وضع موجود به دنبال داشت،

جديدترين مطالعات انجام شده در اين زمينه آورده شده است:

هرچن��د روشهاي دقي��ق رياضي ،توانايي حل مس��ائل بزرگ و

در سال  Lee ،2000و  Vuchiبيان کردهاند که تقاضاي شبکه

واقعي شبکه اتوبوس را ندارند [.]11

اتوبوس��راني ،وابس��ته به شکل ش��بکه و تواتر خطوط است .لذا

در سال  Yu ،2005و  ، Yungمسئله بهينهسازي شبکه خطوط

مس��ئله طراحي شبکه اتوبوس��راني را به صورت پويا و تقاضاي

اتوبوسراني را با اس��تفاده از الگوريتم مورچه حل کردهاند .هدف

متغير حل کردهاند .تابع هدف اين مطالعه ،کمينه س��ازي مجموع

از مطالع��ه آنها ،کمينهس��ازي تغيير خط و حداکثر س��ازي جريان

زمان س��فر مس��افران تحت محدوديت تواتر هر خط است .اين

مس��تقيم مس��افران بود و نقطه نظر مسافران و اپراتور ،همزمان در

مؤلف��ان به طور همزمان به برآورد تقاضاي حملونقل همگاني و

نظر گرفته ش��ده بود .مدل بر روي ش��هر داليان تست شد و طبق

طراحي ش��بکه بهينه پرداختهاند .تفکيک و در نهايت يک تحليل

ادعاي مؤلفان ،روش پيش��نهادي ،کاهش تعداد تغيير خط و زمان

حساس��يت بين شبکه مطلوب همگاني و متغيرهاي ورودي ،نظير

س��فر نسبت به وضع موجود را به دنبال داش��ته است .استفاده از

س��رعت عملکردي اتوبوس ،مجموع تقاضا و جريمه تغيير خط،

الگوريتم موازي مورچه س��بب کاهش زمان محاسبات و افزايش

ارائه شدند [.]7

کيفيت خروجي گرديده است [.]12

در س��ال  Hu ،2001و  Yangروش بهينهس��ازي سيس��تم

مطالع��ات  Zhao ، Ganو  ,Zengني��ز ،بهينهس��ازي ش��بکه

اتوبوس��راني را با اس��تفاده از الگوريتم مورچه ارائه کردند و تابع

اتوبوس��راني ش��هر ميامي در ايالت فلوريداي امريکا بوده است که

هدف آنها بيشينهکردن مسافران بدون توقف بود [.]8

کليت هر س��ه مطالعه مشابه اس��ت .تابع هدف مطالعه سال ،2003

در سال  Bielli ، Caramia ،2002و  ،Carotenutoدر مقاله

کمينهسازي تغيير خط ،بيشينهسازي خطوط مستقيم و پوشش شبکه

خود کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينهس��ازي شبکه اتوبوسراني را

بوده است .الگوريتمهاي جستجوي حريصانه ،تابو و ترکيبي از اين

مورد بررس��ي قرار دادند و يک روش جديد براي محاس��به تابع

دو ،براي حل مسئله به کار گرفته شده ،که بهترين نتايج ،از ترکيب

صالحي��ت الگوريتم ژنتي��ک ارائه کردند که از ترکيب با ش��بکه

اين دو الگوريتم حاصل ش��ده است .تابع هدف مطالعات سالهاي

عصبي حاصل ش��ده بود [ .]9در سال  Quak ،2003بهينهسازي

 2006و  ،2008کمينهسازي تابع هزينه مسافر است .در مطالعه سال

شبکه خطوط اتوبوس��راني و زمانبندي را حل کرد .نحوه کار به

 ،2006از الگوريتم سرد و گرمکردن شبيهسازي شده استفاده شده،

اين شکل بود که در مرحله اول شبکه خطوط اتوبوسراني طراحي

در حاليکه در مطالعه سال  2008از ترکيب الگوريتمهاي سرد و گرم

ميشود ،اين کار با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري پنج مرحلهاي

کردن شبيهسازي شده ،تابو و جستجويحريصانه استفاده شدهاست.

اجرا ش��ده اس��ت .در مرحله دوم ،ابتدا تواترها تنظيم ميشود و

هر سه مطالعه بر روي شبکه مندل و شهر ميامي ،در ايالت فلوريداي

س��پس زمانبندي اتوبوسها تعيين ميش��ود .براي تعيين تواترها

امريکا اجرا شده ،که نتايج دو مطالعه آخر ،بسيار بهتر از مطالعه سال

و زمانبندي از روشهاي پيش��نهادي س��در اس��تفاده شده است.

 2003بوده است [ 14 ،13و.]15
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غالمعلي شفابخش ،حسين نادرپور،حميدرضا راسخي
ادامه ش��بکه با معماريهاي متفاوت مورد بررس��ي قرار گرفت که

 .3روش تحقيق

در ادامه نحوه تعيين ش��بکه بهدست آمده و معماري شبکه حاصل

بررس��ي مطالعات انجام ش��ده تاکنون بيانگر اين نکته اس��ت که

آورده شده است.

در کليه روشهاي ارائه ش��ده توسط پژوهشگران مختلف ،امکان
در نظرگرفت��ن کلي��ه پارامترهاي مؤثر در تعداد ن��اوگان مورد نياز

 .1-4جمعآوري دادههاي آماري

ي��ک خ��ط اتوبوس در کن��ار يکديگر وج��ود ن��دارد .از اين رو،

هما نطورکه قب ً
ال نيز به آن اشاره شد ،الزمه ايجاد يک شبکه

در اي��ن تحقيق ،به منظ��ور در نظرگرفتن کلي��ه پارامترهاي تعيين

عصبي مصنوعي ،وجود يک س��ري داده ،به منظور مدلس��ازي

کننده در مس��ئله تخصيص اتوبوسه��ا به خطوط ،از يک رويکرد

در اين شبکه ميباش��د .از آنجاکه اين دادهها مبناي کار شبکه

جديد اس��تفاده گرديد .براي اين منظور نيز با ارائه مدلي بر مبناي

مورد مطالعه اس��ت ،لذا وجود داد ههاي با دقت هرچه بيش��تر

شبکههاي عصبي مصنوعي ،شرايطي فراهم گرديد که براساس آن

منج��ر به ايجاد يک ش��بکه مطمئنتر خواهد گرديد .براي اين

يک برنامهريز حملونقل ش��هري ميتوان��د براحتي ،با وارد کردن

منظور از داد ههاي بهدس��ت آمده از مطالعات جامع حملونقل

مقادي��ر متغيرهاي مختلف مؤثر در تع��داد اتوبوسهاي يک خط،

همگاني ش��هر مشهد استفاده گرديد که پس از انجام مطالعات

تع��داد اتوبوسهاي م��ورد نياز آن خط را تعيي��ن نمايد .همچنين

کامل و مدلس��ازي ش��رايط در نر مافزار قدرتمند 2/Emme

مدل بهدس��ت آمده اين قابليت را دارد تا برنامه ريز بتواند با انجام

بهدس��ت آمد هان��د [ .]16پارامترهاي در نظر گرفته ش��ده ،در

تغييراتي در خطوط موجود ،به گونهاي آنها را بهينه نمايد که بتوان

واق��ع کلي��ه پارامترهاي مهمي هس��تند که ب��راي تعيين تعداد

ب��ا تخصيص بهينه اتوبوسهاي موجود به خطوط فعال ،بهگونهاي

اتوبو سه��اي يک خط مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرند .مقادیر

آنها را بهينه نمود که نسبت به وضعيت فعلي تعداد مسافر بيشتري

حداق��ل ،میانگین ،حداکثر و انحراف معی��ار اين پارامترها که

حم��ل نمايند و در عين حال هزينه حم��ل آن نيز کمينه گردد .در

در فرآيند آموزش ش��بکه از آنها اس��تفاده ش��ده در جدول 1

ادامه نيز از اين روش ،به منظور بهينهس��ازي خطوط اتوبوس��راني

آورده شدهاند.

شهر مشهد اس��تفاده گرديد ،که نتايج بهدست آمده در ادامه آورده

الزم به توضيح اس��ت که کليه اين پارامترها مربوط به يک رفت

شده است.

و برگشت کامل ميباشند.

 .4مدلسازي به کمک شبکههاي عصبي مصنوعي

 .2-4تعيين معماري شبکه

به منظور تعيين ش��بکه عصب��ي مصنوعي بهينه ،در ابتدا دادههاي

پارامتره��اي ذکر ش��ده در باال ب��ه عنوان گرهه��اي ورودي در

مورد اس��تفاده جهت آموزش اين ش��بکه جمعآوري و س��پس در

ÉZÅf»YZa
»iÂ

مقادير مورد استفاده جهت آموزش شبکه
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مدلسازي تخصيص ناوگان اتوبوسراني شهري با استفاده از ...
مدلسازي شبکههاي عصبي مورد استفاده قرار گرفتند .بنابراين با

آم��وزش 15 ،درصد به صحت و  15درصد به آزمايش اختصاص

داشتن  11گره توضيح داده شده در باال ،گره هدف ،تعداد اتوبوس

داده شده بود ،به عنوان بهترين گروه در نظر گرفته شدند .معماري

خواهد بود .در ادامه پس از بررسيهاي صورت گرفته ،در بهترين

ش��بکه مورد اس��تفاده در مطالعه به صورت 1-n-11 NNدر نظر

ش��رايط ،دو اليه مخفي در مدلسازي شبکههاي عصبي بکار رفت

گرفته شد که رقم اول ،تعداد گرههاي ورودي =n ،تعداد گرههاي

Ä°^Â»MdÆmÃ{Z¨fY{Â»Ë{Z¬»Ã{Á|v» µÁ|m

و توابع انتقال نيز پس از بررسی توابع مختلف و اجرای شبکه از
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معني عدم وجود خطا ميباش��د .مقادير رگرسيون ،همبستگي بين

 Levenberg-Marquardtانتخ��اب گرديد .اي��ن الگوريتم،
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مدلسازي تخصيص ناوگان اتوبوسراني شهري با استفاده از ...
نش��ان ميدهند .همانطورکه نشان داده ش��ده ،عدد بهدست آمده

هستند.
پ��س از عبور از اين فيلترها در نهايت ش��بکه با معماري NN

براي دادههاي آموزش ،نشاندهنده آموزش بسيار خوب در شبکه

 1-13-11به عنوان بهترين ش��بکه انتخاب گرديد ،زيرا مقادير R

ميباشد .و مقادير بهدس��ت آمده براي دادههاي آزمايش نيز نشان

خوب��ي ارائ��ه داده و کمترين  MSEرا در ميان تمام ش��بکهها دارا

دهنده دقت باالي شبکه بهدست آمده و انطباق بسيار خوب نتايج

ميباشد .نتايج آموزش شبکه  1-13-11 NNدر شکلهاي  5و 6

مدل با دادههاي واقعي ميباشد.

آورده شدهاند .شکل  MSE ،5شبکه را نشان ميدهد که از مقادير
بزرگ شروع شده و به مقادير کوچکتر کاهش مييابد .به عبارت
ديگر ،اين مسأله نشان ميدهد که شبکه در حال يادگيري است.

 .5مطالعه موردي

شهر مش��هد ،يکي از کالنشهرهاي ايران اس��ت که با مساحتي

نمودار ش��کل  6داراي  3خط اس��ت که هر ي��ک نماينده يک

در ح��دود  195کيلومت��ر مرب��ع و جمعي��ت  2868250نفر ،پس

دسته از دادهها ميباش��ند .آموزش بردارها تا زماني ادامه مييابد

از تهران داراي بيش��ترين جمعيت در کش��ور ميباش��د .براساس

که خطاي ش��بکه در بردارهاي صح��ت کاهش يابد .پس از آنکه

برآوردهاي صورت گرفته در س��ال  ،1386تعداد سفرهاي سواره

ش��بکه آموزش ديد ،پروسه يادگيري متوقف ميشود .اين تکنيک

ساکنان اين شهر در يک ش��بانهروز 4185214 ،سفر بوده[ ]17که

به صورت خودکار از مسئله روي هم افتادن دادهها که باعث عدم

در حال حاضر نيز تنها سيس��تم اصلي حملونقل همگاني موجود

بهينهسازي بعضي الگوريتمها ميگردد ،حاصل ميشود.

در اين ش��هر ،سيستم اتوبوس��راني ميباشد ،که در کنار تاکسيراني
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مدلسازي تخصيص ناوگان اتوبوسراني شهري با استفاده از ...
حملونق��ل همگاني موج��ود ،بيانگر افزايش ميزان س��فرهاي با

تغييرات در مش��خصات خطوط ،و در نهايت تعيين تعداد ناوگان

حملونقل عمومي اس��ت ،اما براس��اس آمار بهدست آمده ،سهم

م��ورد نياز براي خط م��ورد نظر ،ابتدا مش��خصات هريک از اين

اتوبوس واحد از س��فرهاي روزانه در سال  23/74 ،1385درصد

خط��وط در وضع موجود ،در ش��بکه عصبي بهدس��ت آمده مدل

ميباش��د که اين رقم ،براي سال  ،1386به  19/26درصد رسيده

گرديد که نتايج بهدس��ت آمده گوياي انطباق کامل آنها با وضعيت

اس��ت ،که کاهش  19درصدي را نشان ميدهد [ .]17اين مسئله

موجود بودند .س��پس هريک از اين خطوط ب��ه صورت جداگانه

بيانگر عملکرد ضعيفتر سيس��تم اتوبوس��راني در س��ال ،1386

مورد بررسي قرار گرفتند.

نسبت به سال قبل از آن ميباشد .لذا لزوم بهرهبرداري صحيحتر،

الف -خط شماره 12

و نيز انجام يک برنامهريزي دقيقتر در مورد ناوگان اتوبوس��راني

خط  ،12با توجه به مش��خصاتي که در حال حاضر دارد ،قادر به

اين شهر ضروري به نظر ميرسد.

جابهجايي حداکثر  8074نفر ،و با متوس��ط ضريب استفاده حداقل

بر اين اساس ،همانطورکه بيان گرديد ،يکي از راههاي افزايش

 0/8ميباش��د ،اما براساس برآوردهاي صورت گرفته در اين خط،

کيفيت س��رويسدهي (جهت تش��ويق هرچه بيش��تر مسافران به

مي��زان تقاضايي که اين خط ميبايس��ت در س��اعت اوج جابهجا

اس��تفاده از حملونقل عمومي) که نياز به سرمايهگذاري خاصي

نمايد 8374 ،نفر اس��ت [ .]17لذا ميبايس��ت با انجام يک س��ري

نيز ن��دارد ،تخصيص صحيح اتوبوسهاي موجود در اين ش��هر

تغييرات در مش��خصات خط ،ميزان پاس��خگويي به تقاضاي اين

بهگونهاي اس��ت که بتوان حداکثر استفاده را از امکانات ،با صرف

خط را افزايش داده و از طرفي نيز متوس��ط ضريب استفاده از آن

کمترين هزينه انج��ام داد (تابع هدف اين مطالعه) .از اين رو ،در

را ني��ز تا حد قابل قبولي کاهش داد .ب��راي اين منظور دو راهکار

ادام��ه به منظور اراي��ه درک بهتري از مدل بهدس��ت آمده ،از آن

پيشنهاد ميگردد:

براي بهينهس��ازي خطوط اتوبوسراني موجود شهر مشهد استفاده

 -اوال ميت��وان با بکارگيري تدابيري ،از جمله احداث خط ويژه

گرديد .و با توجه به عموميت رويکرد بهدست آمده و نيز به لحاظ

در قس��متهاي پر ترافيک و يا ايجاد حق تقدمهايي در برخي از

محدوديتهايي که در اطالعات موجود وجود داش��ت 2 ،خط از

تقاطع��ات موجود در مس��ير اين خط ،کل زمان س��فر خط را در

خطوط اصلي اتوبوس��راني شهر مشهد ،که داراي تقاضاي مسافر

حدود  10دقيقه کاهش داده و نيز س��رفاصله حرکت اتوبوسها از

باال و طول خط زياد بودند ،به صورت موردي ،مورد مدلس��ازي

ايس��تگاه مبدا را از  5دقيقه به  2دقيقه کاهش داد .بر اين اساس ،با

قرار گرفتند ،و براي هريک از آنها ،راهکارهاي بهينهسازياي نيز

توجه به مدلسازياي که در شبکه صورت گرفت  ،نتيجه عدم نياز

پيشنهاد گرديد.

به تغيير ب��راي تعداد ناوگان موجود اين خط بود .به عبارت ديگر

ش��کلهاي  8و ،9مس��ير حرک��ت اين خطوط ب��ه همراه محل

ب��ا انجام اين تغييرات ميتوان بدون ني��از به افزايش تعداد ناوگان

ايس��تگاههاي آنها را نش��ان ميدهند .همانطورکه در اين اشکال

وضعيت موجود اين خط را بهينه نمود.

نشان داده شده ،اين خطوط از هسته مرکزي شهر عبور نموده ،لذا

 -ثاني��ا تعداد ناوگان موجود در اين خط را به ميزان  2دس��تگاه

به دليل وجود ترافيک س��نگين در ساعات اوج ،داراي زمان سفر

افزايش داده و س��رفاصله حرکت اتوبوسها از ايستگاه مبدا را نيز

طوالنيتري نيز ميباش��ند .از طرفي نيز به دليل وجود طول خط

از  5دقيقه به  2دقيقه کاهش داد .براين اساس نيز ،ميتوان تقاضاي

زياد ،و عبور از مناطق پرتردد اين ش��هر ،از تقاضاي س��فر بااليي

موجود را افزايش داده و متوس��ط ضريب اس��تفاده را در حد قابل

نيز برخوردار ميباشند.

قبولي کاهش داد.

مش��خصات اين خطوط در وض��ع موجود ،ني��ز در جدول ،2

ب -خط شماره 38

نش��ان داده شده است .به منظور انجام بهينهسازي از طريق اعمال

خ��ط  38نيز در حال حاضر قادر به پاس��خگويي به تقاضايي در
75
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شکل .10نمودار وضعيت تغييرات در سناريوهاي مختلف براي خط12





Y{Â¼¿ ¶° y ÉY]¦¸fz»ÉZÅÂËZÀ{cYÌÌ¤edÌ ÁY{Â¼¿ ¶°

جدول  ،2مش��خصات خط��وط در وضع موج��ود را به همراه



راهکارهاي پيش��نهادي جهت بهبود اين خطوط نش��ان ميدهد.



همچنين نمودارهاي نش��ان داده ش��ده در شکلهاي  10و  11نيز
به ترتيب تغييرات ايجاد ش��ده در پارامترها را براي خطوط  12و
 38نشان ميدهند.
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غالمعلي شفابخش ،حسين نادرپور،حميدرضا راسخي
حملونقل ،سال ششم ،شماره سوم ،ص .220-219

از این رو ،در اين تحقيق ،به منظور در نظر گرفتن عوامل مختلف
موثر بر تعداد ناوگان تخصيصي به خطوط ،از ش��بکههاي عصبي

)[3] Glover, F.W. and Kochenberger, G.A (2003
“Handbook of Metaheuristics”, Kluwer Academic
Publishers.

مصنوعي اس��تفاده گرديد؛ در اين راستا ابتدا شبکههاي متفاوت به
صورت س��عي و خطا ،براي دادههاي موجود ،مدلسازي گرديدند،

 -4منهاج ،محمدباقر(" )1386مباني ش��بکههاي عصبي مصنوعي

که در نهايت شبکههاي  FFBPبا الگوريتم مارکوارت-لونبرگ به

هوش محاسباتي" مرکز نشر دانشگاه صنعتي اميرکبير ،چاپ چهارم.

عنوان بهترين ش��بکه براي اين منظور انتخاب شد .سپس به منظور
تعيين معماري ش��بکه ،با لحاظ کردن ش��بکههاي مختلف پس از

 -5کي��ا ،مصطفی(")1387ش��بکههاي عصب��ي در ،"Matlab

عبور از فيلترها ،ش��بکهاي با معماري  1-13-11 NNبه عنوان

انتشارات کيان رايانه سبز ،چاپ دوم.

بهترين شبکه ،انتخاب گرديد زيرا مقادير ضريب همبستگي خوبي
ارائه داده ( )R=0/996و کمترين ميانگين خطاي مربعي را در ميان

[6] INRO, (1999)., "Emme/2 Users manual",
Canada, chap1,pp1-5

تمام شبکهها دارا ميباشد.
در انتها نيز ،از اين مدل براي بهينهسازي دو خط اصلي و پرتردد

[7] Lee, Y, J, and Vochic, V, R (2005) “Transit
Network Design with Variable Demand “, 77th
Annul Meeting of TRB, Washington, D.C.

از خطوط اتوبوس��راني موجود ش��هر مشهد اس��تفاده گرديد ،که
مدلسازي ش��رايط موجود اين خطوط در ش��بکه عصبي بهدست
آمده نش��ان دهنده انطب��اق کامل تعداد اتوبوس بهدس��ت آمده با

[8] Hu, J, Yung, Z, Jian, F (2001) “Study on the
Optimization Methods of Transit Based on Ant
Algorithm “, Proceedings of the Fine Vehicle
Navigation and Information systems Conference,
IEEE Vehicular Technology Society.

تعداد اتوب��وس مورد اس��تفاده اين خط��وط در وضعيت موجود
بودند .براي بهينهس��ازي اين خطوط نيز با ايجاد تغييراتي بر روي
برخ��ي از پارامتره��اي آنها دو مدل ،ک��ه از قابليت اجرايي بااليي
برخوردار ميباش��ند ،پيش��نهاد گرديد .الزم به ذکر است از شبکه

[9] Bielli, M, Caramia, M, and Carotenuto, P
(2003)., “Genetic Algorithm in Bus Network
Optimization “, Transportation Research Part C, Vol
14, Issue 1.pp19-34.

عصبي بهدس��ت آمده ميتوان به منظور تعيين تعداد ناوگان مورد
نياز جهت خطوط تازه تأسيس نيز استفاده نمود.

 .7پانویسها

[10] Quak, C, B (2003) “Bus Line Planning. A
Passenger-Oriented Approach of the Construction of
a Global Line Network and an efficient Timetable “,
Delhi University, Netherlands.

1- Tan-Sigmoid
2- Feed Forward Back Propagation

[11] Matisziw, T, C, Alan, T, Murray, A, T, Kim,
C (2004)., “Strategic Route Extension in Transit
Networks “, European Journal of Operational
Research, Vol 171, pp 661-673.
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