
 

 5931/ سال هشتم / شماره دوم / زمستان مهندسی حمل و نقل   512

 

 

 

 

 در شرایط اضطرار ترافیکبرای مدیریت  هوشمندارائه یک ساختار 

  

 دانشکده مهندسی صنايع، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، تهران، ايران ،استاديار ،اله حميدي حجت

E-mail: h_hamidi@kntu.ac.ir 

 10/13/1031پذيرش:                     30/30/1031دريافت: 

 چکیده

مدیریت ترافیک مسیرها، شامل بهبود روانی ترافیک در شبکه مسیرها و کاهش اثرات منفی ترافیک مانند مسدود شدن مسیر وسایل 

د تواندر شتتبکه مستتیرها میبهبود جریان عبور و مرور . استتتاستتترر رانندنان وستتایل امدادی  و تاخیر، زمان انتظارامدادی، نقلیه 

یک، با های یر ترافاز طرف دیگر در کاهش موقعیت .تعداد خودروهای بیشتتری را بدون نیاز به کاهش سترعت متوستش یشتیبانی کند

. ستاتر، تاثیر نذار ، با فراهم کردن مستیرهای ییشنهادی با زمان کوتا خاص یک زمانجلونیری از افزایش استتفاد  از یک مستیر در 

ر د رویکرد ارائه شتد  در ای  مقاهه، امکان االت ه هوشدندانه و ب درنع عبور و مرور مسیرها در شبکه را بر اسار تیییرات ب درنع

های کنترهی نونانون ترافیک استفاد  می هم برای ندایش سیستم ها هم برای ندایش خودروها وکند. عاملفراهم می شترایش اطررار

ته نذاشها تعداد بیشداری واحدهای مستقل بر هم اثر ای که در آنهای ییچید های چند عامله، برای مدل کردن سیستمروششوند. 

 های چندعاملی را افزایشیاز به ستتیستتتمحدل و نقل، ن کل شتتبکه افزایش ییچیدنی و انداز شتتوند. هدکاری دارند، استتتفاد  می و یا 

کند، ارائه کرد  است. دهد. ای  مقاهه یک ستیستم چند عامله جدید برای مدیریت عبور و مرور را که از هوش تمدعی استفاد  میمی

ستتیرها در ممدوعه ای از م ،استتتفاد  شتتد  استتت. وستتایل نقلیه ورودی برای کاهش زمان محاستتباتهوش تمدعی   به ای  منظور از

نقلیه امدادی افزایش  کاهش یافته و اط عات عبور و مرور به التتورت ب درنع برای وستتایل ،زمان  طی شتتد  مستتیر ،توزیع شتتد 

 .یابدمی

  شرايط اضطرار، عامل، هوش تجمعی ،هاي چند عاملی سيستم ،مديريت ترافيک کلیدی: واژه های
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 . مقدمه5

حمل و نقل بيماران اورژانسی، رويدادهاي اورژانسی و فوريت 

هاي وردهآهااي مرتطط باا ساااومت، و حمل و نقل خون و فر

به محض تماس  .خونی بايد درحداقل زمان ممکن انجام شااود

مطنی بر نياز به مراجعه به سااازمان انتقا  بانک خون بيمارسااتان 

در اساارو وقت اين انتقا  بايسااتی صااورد بگيرد، زيرا  خون،

ها براي بيمار  منجر به ممکن اسااات تاخير در آوردن فرآورده

 (ITS)هوشاامند  نقل ، ساايسااتم حمل وهامروزمرگ او شااود. 

می از زندگی بشاااري و درگيريهاي اجتماعی نمايانگر جزء مه

توانند هماهنگی يسااتمهاي اطوعاد سااومت، میساا .هسااتند

بهتري را مياان مرازز ساااومتی باه وجود آورده و تعداد وقوو 

توانند هزينه خطاهاي پزشااکی را زاهد دهند. در عين حا  می

هااي مراقطات ساااومتی را زااهد دهند و ابزاري براي بهطود 

حمل و نقل  هايسايساتم مديريت بيمارساتان ها فراهم نمايند.

رها مسيبراي نظارد و مديريت ترافيک  هايیسايستمشامند هو

 مانندشامل موضوعاتی سايساتم حمل و نقل هوشمند .  اسات

بهينه سازي  ، [Abraham et al. 2008]راهنماي مسير خودرو 

ماديريت  ،[Arslan and Khisty,  2005] ترافياکجرياان 

زنتر   ،[Balaji et al. 2011] حمل و نقلظرفيات شاااطکاه 

 .Bazzan et al]بااودرنااگ ساااايااگاانااالااهاااي تاارافاايااک

2005]،[Boushehri, Hosseininasa,  and Kazemi 2015] 

،[Tari, Kamalabadi and Moghaddam, 2015] بهطود  و

 .است مسيرامنيت 

يا در  هاي مرتطط با فوريتهاي ساااومتو نقل حملهزينه هاي 

هاي مراقطت در حا  افزايد هسااتند. بودجه شاارايط اضااطرار

ساااومتی در بساااياري از زشاااورها در حا  زاهد اسااات و 

موساسااد ساومتی تحت فشار هستند تا خدماد بهتري را با 

در  (HTM)ساااومت مديريت ترافيکمناابع زمتر اراهه دهند. 

شااامل بهطود  ،مرتطط با فوريت هاي سااومتهاي حمل و نقل

، اختصاااار جريانهاي ترافيک حمل و نقلدر شاااطکه روانی 

متغير، و زااهد تعااداد مکاان هااي ترازم ترافياک و هم نين 

. يک مديريت [Bertelle et al. 2008] اساات اثراد منفی آن

مستند و موثر، عملکرد منابع حمل و نقل را در زمان و مکان با 

بخشاد. اين روش هاي هوشمند می درنگ بهطود ومداخود ب

زار رانندگان را  ،زه بر ساايسااتم راهنماي خودرو اعما  شااده

به علت تغييراد زياد جريان ترافيک و  بسااايار راحت می زند.

حمل و با افزايد تعداد خودروها در شااطکه  ترددافزايد زمان 

. شااده اساات ترپي يده بساايارمديريت ترافيک سااومت ، نقل

بهترين  تواندترين مسااير بر پايه طو  مسااير نمیابراين زوتاهبن

 ومساايرها به علت وضااعيت جغرافيايی هم نين مسااير باشااد. 

احتما  اثرگذاري افراد با نگرشااهاي مختلب بر آن اسااتفاده از 

. به استيک راه حل هوشامند توزيع شاده بسايار مورد توجه 

اي مد  ، براعامله مطتنی برهمين دليل توجه بيشاتر بر روشهاي 

اي زه در آنها تعداد بيشاااماري زردن سااايساااتمهااي پي يده

شااده متمرززواحدهاي مسااتقل بر هم اثر و يا همکاري دارند، 

 .[Chen and Cheng, 2010]است 

 واين مقاله يک سايستم چند عامله جديد براي مديريت عطور  

زند را اراهه زرده است می استفاده زلونی مورچگان زه ازمرور 

زه به جهت تططيق پذيري  زلونی مورچگان رفتاراز  در آن زاه

 Chen et] استباال و زاهد زمان محاساطاد بسايار مناسا  

al. 2007]   .در اين مقاله، براي مديريت اسااتفاده شااده اساات

ترافيک در شرايط اضطرار با درنظرگرفتن ادغام وسايل نقليه در 

ی . ويژگشااودبکار گرفته میچندعاملی  فنآورياين ساايسااتم، 

نهفته  نآ فرد اين سيستم چندعاملی در معماري سيستممنحصربه

 و استمراتطی  اسات زه در آن، سايساتم يک سااختار سلسله

روش زنتر  ترافيک در چنين سايستمی بکار گرفته شده است، 

، تي اين تر هيعنی در هر دو سااطب بااليی و پايينی ساايسااتم. ب

هاي هر دو روش زنتر  ترافيک و ستم پيشنهادي از توانايیساي

مراتطی براي زاربرد ساايسااتم چندعاملی در  ساااختار ساالسااله

ر ه، دعووبرد. بهمديريت ترافيک در شاارايط اضااطرار بهره می

، و JACKافزارهاي افزار سيستم، اقدام به ادغام نرمتوساع  نرم

شده تهندعاملی ساخبا يکديگر شده است. سيستم چ سيميولينک

افزارها بهره طور زاامال از نقااو قود هر زادام از اين نرمباه

محيطی زاااماال براي نمااايد  JACKافزار برد، مثوً نرممای

افزارهاي ها اسااات، نرمساااازي بين عاملهااي همااهنگطرح

JACK  سااازي براي مد ساايميولينک براي محاسااطاد فنی و

گوريتم هاي بهينه سازي ال .اندسازي آن مناس  شاطکه و شاطيه

(، رفتار زلونی هاي واقعی مورچه ها ACOزلونی مورچاه ها  

زماانی زاه آنهاا از الناه خود باه سااامات منابع غذايی در  ،را

http://jte.sinaweb.net/?_action=article&au=35931&_au=Fatemeh++Tari
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زنند. مورچه ها از طريق جساتجوي غذا هستند شطيه سازي می

بااه منظور تکمياال اين وظيفااه  ،دنطااالااه هاااي فرومونی خود

پذير اسااات، ارتطاو برقرار انتا آنجا زه امک« جساااتجوي غذا»

ثاابت زرده اند زه روش هاي  ACOزنناد. الگوريتم هااي می

بهينه ساااازي موثري در بساااياري از زاربردهاي دنياي واقعی 

 .[Daganzo, 2013]هستند

به واساطه ساختار سلسله مراتطی، تعداد زمتري از وسايل نقليه 

در شاااونااد، و متغيرهاااي ورودي انتخااابی ورودي ايجاااد می

هدف افزايد زيفيت  شااوند.اي از مساايرها توزيع میمجموعه

و اطوعاد عطور و مرور  فرترافيک و شلوغی، محاسطه زمان س

يدن تا رسدر امر سومت براي وسايل نقليه  بودرنگبه صورد 

ده ش نديب بخدصورد زير ه.اين مقاله باساتبه مقصادشاان 

 است:

رهاي انجام شده در به تحقيقاد و زا اجمالیيک نگاه  5 بخد 

مد  نظارد  0 بخد. سپس دارد مسيرهازمينه مديريت ترافيک 

زه در اين مقاله پيشاانهاد شااده را  بودرنگچند عامله  مساايرها

شطيه سازي و مطاحث مطرح شده در خصور  دهد.توضيب می

 عنيز جم 2در بخد  اراهه شاااده و در آخر 1 بخدنتااي  در 

بنادي فعااليت انجام شاااده و نقطه نظرها و راه زارهايی براي 

 تحقيقاد آتی مطرح شده است.

 مروری بر ادبیات. 2 

 مديريتموضوو بيشتر تحقيقاد  ،فنآوريهاي اخير دو در سا 

 بوده است: پردازش و ترافيک در شرايط اضطرار ترافيک سومت

يک سيستم ، 5313در مقاله دوزاس ابري و سيستم هاي چند عاملی. 

سيار زه ذخيره سازي داده هاي الکترونيکی مراقطت سومتی، به روز 

از پردازش ابري مقدور رسانی و بازخوانی اطوعاد را با استفاده 

مقاله، يک نرم افزار زاربردي  اينسازد، پيشنهاد گرديده است. در می

را قادر می سازد تا  رانندگان و امدادگران، اندرويدسيار بر اساس 

اطوعاد سومتی و تصاوير مربوطه را از راه دور دريافت و بررسی 

يک شطکه حسگر بی سيم براي خودزار  5313زنند. در مقاله روليم 

سازي فرآيند جمع آوري داده ها مورد استفاده است. اطوعاد جمع 

آوري شده از طريق نرم افزار پردازش ابري به زارمندان بخد 

شود. يک شيوه ديگر توسط زوفی انتقا  داده می  سومت( ريبهدا

پيشنهاد گرديده است زه قابليت تعامل متقابل داده ها و  5333

از  هم نين. شودمیخدماد از طريق سيستم عاملی توزيعی حاصل 

سيستم چند عاملی براي پشتيطانی از رصد زردن، درمان  فنآوري

 Gonzales]است شدهستفاده او دريافت اطوعاد مسيرها بيماران 

and Daganzo, 2013] . عوقه زيادي  پژوهشگراندر سالهاي اخير

هاي هوش مصنوعی از خود نشان در استفاده از تکنيک ها و روش

ي نسطت به روشهاي ترها قادر به زنتر  موثراين روش اند.داده

قادر به حل هوشمندانه مساهل  و بودهمعمو  از لحاظ زمی و زيفی 

 .Liu et al]هستندهاي عطور و مرور  يده مرتطط با سيستمپي

2014b], [Liu, Yang and Yin, 2014c], [Liu, Yang and 

Yin, 2014a] .هاي حل يک سيستم مطتنی بر عامل يکی از تکنيک

ه گيري را به زير مسالمسئله توزيع شده است زه مشکل تصميم

تقسيم زرده و زير مشکود با استفاده از نهادهاي مستقل به نام عامل 

هاي مختلب، داند و منابع روشاز تواند شود. هر عامل میحل می

نمايد. يک عامل به يک نهاد براي پردازش وظايب داده شده استفاده 

تواند اقداماد خاصی را براي به انجام مستقل اشاره دارد زه می

تواند به رقابت و همکاري با اي از اهداف و میرساندن مجموعه

زند. يک عامل با عوامل ديگر در حالی زه اهداف فردي را دنطا  می

ابل ير قيک سري از مشخصاد از جمله توانايی در بهره برداري مقاد

توجهی از دامنه مشخص داند، غلطه بر ورودي نادرست، يادگيري 

زند و با ديگران در از محيط تصميم گيري، در زمان واقعی زار می

ه دهه ناهاي چند عامله در ميروشزند. میزبان ططيعی ارتطاو برقرار 

 يده هاي پيميودي بوجود آمدند و با قابليت مد  زردن سيستم 33

هاي مستقل بدنطا  فراهم زردن ی زه تعداد بيشماري واحددر مواقع

 ,[Nie and Yin, 2013]اند شناخته شده ،هاي زلی هستندراه حل

[Liu, Yang and Yin, 2015] .  هاي اصلی بعضی ويژگی 1جدو

عطورو مرور از زارهاي انجام شده در زمينه مديريت چند عامله 

رهاي انجام شده در زمينه هاي اصلی مربوو به زاو ويژگی مسيرها

ن در ايد. زنمديريت عطور و مرور بر پايه هوش تجمعی را اراهه می

هاي چند عامله( براساس عاملهاي موجود در  سيستم سيستمها

محيط حل مساله نسطت به تخصيص هر زير مساله به يک عامل 

گردد. در اين رويکرد عاملهاي زامو مستقل به زار گرفته اقدام می

شوند و مساهل براساس وجود مشخصه هاي عامل تقسيم می می

  (1 شکلوندش
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 های چند عاملهسیستم. 5شکل 

اما  ،اندبيشااتر زارها بر شااطيه سااازي و مد  زردن تمرزز زرده

اند. تعداد زمی از هاي حقيقی نص  شدهبعضی از آنها در نمونه

و  اندهاي چند عامله براي شطيه سازي استفاده زردهآنها از روش

سااپس به يک معماري چند عامله و شااطيه سااازي توسااعه پيدا 

هاي هوش تجمعی به خوبی در مد  زردن پي يدگی اناد.زرده

قل به زار گرفته شده است عطور و مرور و فرآيندهاي حمل و ن

[Shirmohammadi et al.  2013] . بهينااه سااااازي زلونی
 Dorigo, Maniezzo and Colorni, et] (ACO) مورچگان

al. 1996]  خوبی در حال مسااائلاه حمل و نقل به ويژه  باه

و  (TSP) مسائله فروشاانده دوره گردمشاکود صاانعتی مانند 

است. به عووه در  به زار گرفته شده مسائله مسير يابی خودرو

ساا  گذشته عاملهاي متحر  و عاملهايی بر پايه رفتار  5طو  

هااي پويا در زنار مورچگاان جهات تعاامال تططيقی باا محيط

اند. محدوديت اصاالی اين زارهاي يکديگر به زار گرفته شااده

صورد هتحقيقاتی اين است زه اطوعاد پويا را در طو  مسير ب

ايی توان شود می . در اين مقاله سعیگيرندبودرنگ در نظر نمی

هاي چند عامله و هم نين رفتار مورچگان به همراه سااايساااتم

ار زردن با الگوي شاااطياه ساااازي چند عامله براي ارتطاو برقر

 .شودتثطيت  مديريت عطور و مرور

 . مدل نظارت چند عامله بالدرنگ9

با مد  زردن زارهاي جداگانه به عنوان عامل هاي هوشااامند، 

اد  زردن اعمااا  هر راننااده آمطوالنس از طريق مفهوم متعاا

همکاري عاملها براي بدساات آوردن يک هدف مشااتر  امکان 

زه از لحاظ پاذير خواهاد بود. مد  زردن چند عامله از آنجاهی

 ردمو ،رفتار فردي و مشااارزتی از حالت اسااتاندارد بهتر اساات

 Van den], [Wada and Akamatsu 2013] اساااتتاهيد 

Berg, 2014]. 

زه جريان عطور و مرور در شاطکه مسيرها نتيجه تقابل از آنجاهی

مد  پيشاانهادي  ،اسااتبين رفتار رانندگان و بهره وري شااطکه 

گيرد زه همه رانندگان از مسااير پيشاانهادي اينگونه در نظر می

تار معناساات زه رف به آنزنند. اين ساايسااتم راهطري تطعيت نمی

 شطکه تاثير خواهد گذاشت.رانندگان بر بهره وري 

ت مدیریپیشنهادی برای معماری  مشخصاتتعیین  9-5

 ترافیک 

بر پايه يکسري ابزار آالد ثابت زه در مسير مديريت ترافيک 

 . مانند:استاصلی نص  شده اند 

 حسگر براي شمارش تعداد خودروها 

 دوربين ها براي آشکار سازي جرياناد خودروها 

  متغيرتابلوهاي اعوم پيام (VMS)  زه وضعيت مسير

 دهندرا نشان می

اساااتفاده زردن از يک مد  مديريت ترافيک ضاااروري به نظر 

م اي مانند سيسترساد. بنابراين، يک سيستم راهطري ماهوارهمی

آوري اطوعاد مکانی، براي جمع (GPS)مکاان ياابی جهاانی 

سارعت خودرو و جهت حرزت در فواصال زمانی منظم بسيار 

هاي اخير در اين ابزارها زمينه تحقيقاد ت. پيشرفتمناس  اس

را به ساامت اطوعاد عطور و مرور بودرنگ در بهطود تصااميم 

 Xiao, Huang]ساازي براي انتخا  مسااير سااوه داده اساات

and Liu,2013a] [Xiao and Zhang, 2013] , [Xiao, 

QIAN and Zhang 2013b]  

پيشنهادي  اضااطراردر شارايط سايساتم مديريت عطور و مرور 

خودروها جهت محاساااطه بودرنگ جريان عطور و براي هماه 

را مفروض دانسااته اساات.  GPSمرور مجهز بودن به دسااتگاه 

مسائوليت ارسا  و دريافت اطوعاد  مرزز زنتر  عطور و مرور

. در مواردي زه بر عهده داردموقعيت از خودروهاي امدادگر را 

طور ويژه در زشورهاي به  ،ستيدر دساترس ن GPSاطوعاد 

تواند از طريق شطکه  مانند ايران(، سارعت می در حا  توساعه

 سيستم سراسري براي ارتطاطاد  GSMاطوعاد سلولی، مانند 

 [Xiao, Huang and Liu,2014]تلفن همراه( محاسااطه شااود

 تواند يک اندازه تقريطی از چگالی عطور ومی GSMساايسااتم 
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شااارزتهاي تلفن همراه بدسااات مرور زه از ميانگين اطوعاد 

آيد فراهم زند. هر تلفن همراه روشااان مانند منطع اطوعاد می

قت در حقي شود.نام تطديل به يک زاوشاگر عطور و مرور میبی

تواند مشااتريان خود را مکان يابی زند. شاارزت تلفن همراه می

 با ،اندزه در مساايرها با هم همراه شاادهنام از زسااانیتحليل بی

يد از يک مساااافر پياده بدون در نظر گرفتن اينکه سااارعتی ب

موبايل شااخص در خودرو تجهيز شااده اساات و يا اينکه هر 

شخص بيد از يک موبايل در اختيار دارد. اين تکنيک ميانگين 

سرعت هر خودرو را بصورد بودرنگ بدون هيچ زير ساخت 

 زندجديد فراهم می

 در نظر داشتنسايستم مديريت عطور و مرور هم چنين ملزم به 

براي تقابل نظر بين راننده و  (RGS)ساايسااتم راهنماي مسااير 

 (GIS)عامل خودرو و هم چنين ساايسااتم اطوعاد جغرافيايی 

تجهيزاد  جهت فراهم زردن نقشاه ديجيتا  شاطکه مسير است.

و  RGSتوانند بين ساايم  مانند فرزانس راديويی( میارتطاو بی

 سنسورهاي دور دست ارتطاو برقرار زنند.

هاي توانند در داشااطورد خودروها و يا تلفنها میاين ساايسااتم

 .همراه نسل سوم قرارداده شوند

برای مدیریت حمل و نقل  هاچندعاملیمعمااری  9-2 

 در شرایط اضطرار

ساااازي و ارزيابی زنتر  هوشااامند وساااايل نقليه، براي پياده

م مراتطی، يک فنآوري برپاي  سيستلسلهخصاوصااً در سيستم س

چندعاملی بساايار مناساا  اساات، اسااتفاده از چنين ساايسااتمی 

 :واسط  داليل زير قابل توجيه استبه

  افزايد پي يدگی و اندازۀ زل شطک  حمل و نقل، نياز

هاي محلی حلشده و راهبه هر دو عامل هوش توزيع

را وارد دهد، اين نيازها حل اين مسأله را افزايد می

 نمايد.ها میحوزۀ فنآوري مطتنی بر چندعاملی

 ها و مذازراتی زه در سازيجريان اطوعاد، بهينه

توان  دهد را میشطک  هوشمند وسايل نقلي  رخ می

خوبی در يک سيستم چندعاملی ادغام نموده و به

 نمايد داد.

سازي واقعی با استفاده از يک توان سايساتم را پيد از پيادهمی

اختار در س سيستم چندعاملی پيد آزمايد و پيد تحليل نمود.

ها، سااه گونه عامل در مراتطی پيشاانهادي آنمديريت ساالسااله

ند:  معماري سااازمانی ساالسااله مراتطی از باشاامطالعه دخيل می

محيط( اراهه -نقد-گروه- عامل AGREشااطکه مسااير بر پايه 

.است [Ferber, Michel and Baes, 2005]شده توسط 

 وکلونی مورچگان کارهای انجام شده بر پایه  مدیریت عبور و مرور چند عامله .5جدول

هامحدوديت نقطه قود مشخصاد روش موضوو منطع  

برتل 

وهمکاران 

 5330) 

و  عطورمديريت 

 مرور مسير اي

سيستم مورچگان براي يافتن  -

زوتاهترين مسير در گراف پوياي وزن 

 دار

شطکه هاي عصطی براي  -

 تنظيم جريان عطور و مرور

شطيه سازي با استفاده از -

 الگوي چند عامله

استفاده از شطکه مسير اي  -

 ساده براي شطيه سازي

باالجی و 

سرينی واسان 

 5311)  

مديريت ترافيک 

 شهري

سيستم چند عامله بر اساس ماژو    -

 5تصميم ساز فازي نوو 

زاهد مجموو تاخير  -

 خودروها

شطيه سازي عطور و مرور -

 واقعی  سنگاپور(

راهنماي مسير خودرو  -

 وجود ندارد

يانگ و 

همکاران 

 5332) 

بهينه سازي شطکه 

 اتوبوس رانی 

سازي بر پايه الگوريتم مد  بهينه  -

زلونی مورچگان به موازاد الگوريتم 

 دانه درشت

بروزرسانی افزايد فرومون  -

 بر پايه تابع هدف

مديريت عطور و مرور  -

بودرنگ در نظر گرفته نشده 

 است



 

 اله حمیدی حجت

 553  5931مهندسی حمل و نقل / سال هشتم / شماره دوم / زمستان 

 

زاهد زمان مسافرد و  -

 جابجايی

مورد پژوهشی واقعی  -

  چين، شهر داليان(

 

هرناندز و 

همکاران 

 5335)  

ريت عطور و مدي

 مرور

 عاملهاي مديريت عطور و مرور -

 تناس  متمرزز/غير متمرزز -

استفاده از تکنيک هاي  -

 استدال  داند بنيان

شطيه سازي عطور و مرور  -

 واقعی  بارسلونا(

 فقط يک نوو عامل -

(5335ديا    

 رفتار انتخا  مسير
 عامل هاي خودرو ، راننده -

 تناس  -

تحت شطيه سازي واقعی  -

تاثير اطوعاد عطور و مرور 

 بودرنگ

تعداد عاملهاي زم بر پايه  -

 BDIقال  
 

زاتويجک و 

زونينگز 

بروگن 

 5335)  

مديريت عطور و 

 مرور

عامل شطکه ، عاملهاي مسير،  -

 عاملهاي اندازه

 همکاري و تناس  -

تناس  ابزار مديريت عطور  -

 و مرور
 بدون شطيه سازي -

آلدر و 

همکاران 

 5332)  

مديريت عطور و 

مرور و راهنماي 

 مسير

عاملهاي راننده، عاملهاي بوجود  -

هاي زار بر آورنده اطوعاد ، عامل

 سيستم

 ارتطاو و مشارزت -

اختصار مسير موثر در  -

 زمان و فضا

مد  گفتگو در خصور  -

 انتخا  مسير قطل از سفر

گره اي براي  2شطکه  -

 آزمايد

سيري 

نيواسان و 

چوي 

 3305) مديريت عطور و  

 مرور بودرنگ

 عامل هاي زنتر  زننده چهار راه -

 مشارزت -

سيگنا  زنتر  عطور و مرور  -

 موثر

تکنيک  5مقايسه بهره  -

 مختلب

شطيه سازي عطور و مرور  -

 حقيقی  سنگاپور(

 فقط يک نوو از عاملها -

هيچ الگوي چند عامله  -

 براي شطيه سازي وجود ندارد

ميگنان و 

همکاران 

 5332)  

مديريت شطکه 

 اتوبوسرانی شهري

 عاملهاي مسافر، عاملهاي اتوبوس -

 مشارزت -

ترزي  عملکرد اتوبوسها،  -

رفتار مسافران و مد  عطور و 

 اي مسيرمرور 

 مورد پژوهشی واقعی  -

سناريوهاي حمل ونقل  -

شامل رخدادهاي جزهی 

 تصادف، شلوغی و زار در 

 شودمی( ن مسير

چن و 

همکاران 

 5333)  
زنتر  و مديريت 

 عطور و مرور

عاملهاي آشکارساز ليزري، عاملهاي  -

آشکارساز حلقه، عاملهاي آشکارساز 

دوربين، عامل مرزز مديريت حمل 

 ونقل، عاملهاي متحر 

 مشارزت -

 تکنولوژي عاملهاي متحر  -

تعامل با نامشخصاد در -

 محيطهاي پويا

عدم مقايسه با زارهاي  -

از عاملهاي ثابت  قطلی زه

 استفاده زرده اند

عدم استفاده از الگوي چند  -

 عامله در شطيه سازي

دي آزرينو و 

همکاران 

 5315) 

انتخا  مسير عطور 

 و مرور نامتقارن

الگوريتمی بر پايه زلونی مورچگان  -

براي بهينه سازي تنظيماد زارزرد هر 

 چهارراه

رويکرد خوقانه  بر پايه  -

رفتار مورچگان در فشار 

 جريانهاي آ 

عدم وجود مديريت  -

 بودرنگ
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توسعه يافته   دي آزرينو و همکاران ، 

5330) 

 0مورد پژوهشی واقعی    -

 شهر در ايتاليا(

زوس 

وهمکاران 

 5311)  
 مسيريابی خودرو

عامل خودرو، عامل زيربنايی،  -

 عاملهاي شطه مورچه

 مشارزت -

اطوعاد مقدماتی خودرو  -

وگيري از ترافيک براي جل

 هاي غير ضروري مشخص

 مورد پژوهد واقعی  لودن( -

 هزينه اطوعاد پيد بينی -

 عامل زير درگير است 0مد  پيشنهادي با  .

  اضطرار شرايطعامل (ECA) 

 عامل نظارد مسيرها (PSA) 

   عامل خودرو هوشمندIVA) 

ه مراتطی شامل چند عامله سلسل معماري 5شاکل عامل خودرو 

ها را هاي ارتطاطی بين عاملکلينبه عووه ها و گروه ها عاامال

 دهد.نشان می

 

 معماری سازمانی سلسله مراتبی . 2شکل 

در خصاااور همکاري بين عاملهاي مختلب در ادامه دياگرام 

هاي نمايد داده شده است. زه توالی فعاليت 0توالی در شاکل 

تقاطع تا رساايدن به مقصااد مرزز سااومت( تکرار را زه در هر 

 .دهدشوند نمايد میمی

ها داراي ضااروري اساات زه در نظر داشااته باشاايم همه عامل 

سايکل انجام زار يکسان و رد و بد  زردن پيامها بر پايه ارتطاو 

بطور مشاااابه هساااتند. فعاليتهاي هر  نقطه به نقطهغير همزمان 

با توجه به مرزهاي چرخه فعاليت يک فرايند تکراري   ،عاامل

 ,Kallel]درياافت/سااانجد/زند اسااات زه جزهياد آن در 

Mezhgani and Alimi,2006] .آمده است 

اسااتداده از کلونی مورچگان برای مدیریت عبور  9-9 

 مرور و

عامل ساانجد پيشاانهاد شااده با مقدار دهی اوليه در خصااور 

نمايد زه شاااامل خود را آغاز می مطداء و مقصاااد راننده فرآيند

بهترين مسااير در هر تقاطع تا رساايدن به مقصااد  يجسااتجو

 ,Zhang, Yang and Liu] ,[Yang et al. 2013]اساااات

2014]. 

فرآيند توزيع  0از نظر تکنولوژي چند عامله، اين روش شامل 

اند است، شده و موازي زه در عاملهاي گوناگون قرار گرفته

روش مسيريابی نشان داده شده است.  2همانطور زه در شکل 

 :[Zhang, Yang and Liu, 2014] تططيقی خودرو

 :خودرو هوشمند عامل

𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑همه  برايمقدار دهی اوليه مطدا و مقصد -1 = 1) 

 جستجوي مجموعه مسيرهاي ممکن -5

  محاسطه زيفيت مسير -0

𝑞𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑖 =

∑ 𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑_𝑖
𝑘𝑛

𝑘=1

𝑛
      1)  

n :شماره مسير 

 

 محاسطه احتما  انتقا  -1
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𝑝𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑖 =

(𝑞𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑖 )

𝛼
(

𝑤𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦

𝑤𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑖 )

𝛽

∑ (𝑞
𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑗

)
𝛼

(
𝑤𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦

𝑤
𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑗

)

𝛽

𝑛𝑏
𝑗=1

         5)  

𝑤𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦
𝑖  :وزن نشان دهنده طو  مسير سفر 

𝑛𝑏  تعداد مسيرهاي سفر ممکن : 

 انتخا  بهترين مسير  -2

بعد از تقاطع سرعت نرما  شده در آخرين جاده محاسطه  -0

 شود: می

𝑉�̂� =
�̅�𝑖

𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥  0)  

�̅�𝑖 =
طو   مسير

زمان
 1)  

 :محاسطه مقدار تقويت  -2

𝑑𝑞
𝑗

=
∑ 𝑉�̂�𝑖

𝑛
 2)  

𝑛 ها: شماره مسير 

 :عامل نظارت مسیرها

 

 

 هانمودار توالی بین عامل .9شکل 

 

 : Tدر طو  دوره زمانی  -2

 در شکلهوشمند،  هاياز خودرو زياد با توجه به دريافت پيام ها

ي زنتر  زه در حلقه زلی اراهه شده است.چارچو   يک ،1

شکل نمايد داده شده است؛ در مدد زمان زاربرد به 1شکل 

عنوان ورودي به ي زاربرد بودرنگ، بهدادهدهد. مکرر رخ می

-يهشود و نتاي  شطهاي مطتنی بر عامل فرستاده میسازيشطيه

ر روي ها بسازيزند. شطيهسازي، پارامترهاي زاربرد را تنظيم می

شوند، ترسيم پارامترهاي پارامترهاي مختلب سطب عامل اجرا می

دهد یزننده اجازه معامل بر اساس معيار زارايی ترافيک، به زنتر 

ر دل مناس  اين پارامترها را براي زاربرد، استفاده زنند. شکبه

صورد موازي هاي متعددي بهسازيشده، شطيهچارچو  اراهه

ر هاي مطتنی بسازيشطيه ها جزء سازيشوند. اين شطيهمی انجام

 اشند.ببسيار مناس  می ترافيک سازيعامل هستند زه براي مد 

 مسیرها کنترلعامل  مسیر خودرو عامل  خودرو عامل

 جدید  امدادی نقلیه وسایلاطالع ورود 

 مسیر اطالعات بالدرنگ

 درخواست بهترین مسیر

درخواست کیفیت عبور و مرور در 

 ها مسیرمجموعه 

های مسیراطالعات عبور و مرور در 

 درخواستی

 اطالع بهترین مسیر
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-ورودي، مقداردهی اوليه می يها با دو مجموعهسازياين شطيه

 :شوند

 هاي بودرنگ از زاربردداده 

   ازيسهاي شطيهبراي عامل ترافيکپارامترهاي زنتر-

 شده

شااوند، شااکل همزمان اجرا میهايی زه بهسااازيتمام شااطيه

زنند. داده بودرنگ، تمام هاي بودرنگ يکسااان دريافت میداده

نونی زاربرد را هاي زاطوعاد ضااروري براي نمايد وضااعيت

سازي هم نين يک گردد. شاطيهساازي شاامل میدر يک شاطيه

ارامتر زند. مقدار پدريافت می ترافيکمقدار براي پارامتر زنتر  

سط  به هاي متعدد، متغير اسات.ساازيدر شاطيه ترافيکزنتر  

ها، ممکن است با يک پارامتر زنتر  سازيتصاادفی بودن شاطيه

دادهاي هاي تکراري انجام شود. ساازييکساان، شاطيه ترافيک

بودرنگ از اطوعاد ارسااا  شااده توسااط هر عامل، حاصاال 

 شود.می

 : بروزرسانی زيفيت مسيرها -3

𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑
𝑛𝑒𝑤 =  𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑

𝑜𝑙𝑑 +  𝛾(𝑑�̂� − 𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑
𝑜𝑙𝑑 )  0)  

𝑞𝑟𝑜𝑎𝑑
𝑜𝑙𝑑  :زيفيت قطلی جاده 

𝑑�̂�  : ميانگين مقادير دريافتی𝑑𝑞
 Tدر بازه زمانی   

𝛾ϵ[0,1] :فازتور اهميت تغييراد زيفيت 

 عامل شرایط اضطرار:

تمام زيفيت مسيرها در شطکه  Tدر هر بازه زمانی  -13

 شودبروزرسانی می

مطابق الگوريتم پشنهادي روش جستجوي استفاده شده براي 

 مجموعه مسير به شکل زير است: 

 هر تقاطع تا ترين مسيرها از از تقاطع موجود، زوتاه

 گردد.مقصد بر پايه طو  مسير جستجو  می

  مسيرهاي زوتاهی زه دوباره به تقاطع جاري بر

 شوند.حذف می ،گردندمی

 

 

 ترافیک،کنترل حلقه چارچوب  .4 شکل

اين مهم اساات زه در نظر داشااته باشاايم زيفيت عطور و مرور، 

 زند.میسرعت ميانگين نرما  شده خودروهاي آن مسير را اراهه 

 1 براي مثااا  عطور و مرور پر ترازم( و  3اين مقااداري بين 

 براي جريان آزاد( است. اين مقدار مانند زمّيت فرومون بر جا 

هاي زيادي زه از يک مسير عطور گذاشاته شاده توساط مورچه

اند است. زيفيت عطور و مرور در مسير بعد از دوره زمانی زرده

روهايی زه از اين مسير در مدد هاي سفر خودبا توجه به زمان

مشابه  شود.اند محاساطه و بروز رساانی میاين زمان عطور زرده

Pitineraryالگوريتم مورچگاان زوساااياک، احتما  انتقا  
i  در

، براي هر مسير ممکن و منوو به زيفيت مسير و طو  2شاکل 

,α مساير محاساطه شاده است. β ∈ به ترتي  اهميت  [1 و 0]

دهند. يک نقطه و طو  مسااير را اراهه مینسااطی زيفيت مسااير 

تواناد جريان عطور و مرور را بهطود تعااد  موثر بين اين دو می

هاي بطخشد. احتما  انتقا  بر اساس زيفيت عطور و مرور و طو 

شود. راجع به بروز رسانی زيفيت عطور و مسايرها محاساطه می

𝑞roadمرور مساايرها 
new  و اين به تقويت مقدار ،qd بر اساااس  زه

زنند آخرين زماانهااي خودروهاايی زاه در مساااير حرزت می

γشااوند و محاسااطه می ∈ زه فازتور اهميت تغييراد  [1 و 0]

اثير تواند تزند وابسااته اساات. و اين میزيفيت را نمايندگی می

زنند از بين بطرد. زه خودروهايی را زه ساريع يا زند حرزت می

ط شود. تمام اين رواباين بوسيله انواو مختلب مسيرها معيين می

 اراهه شده است. 2در شکل 

 شبیه سازی چند عاملی .4

 5شکل  : JACKها سازي رفتار و تعامود عاملشطيهافزار نرم

هاي دهد زه تمامی عاملمعماري سيستم چندعاملی را نشان می
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افزار . اين  نرم(0 شکل  اندسااخته شده JACKافزار آن در نرم

 نويساای جاواگرايی اساات زه با زبان برنامهمحيط توسااع  عامل

 JACKافزار نرمنوشااته شااده و زاموً با آن ادغام شااده اساات. 

ها را محيط را فراهم زرده و ارساااا /درياافات پياام بين عامل

ن اژو  تصميم را ممکمسازي پياده متل نمايد. توابع تسهيل می

شده در هاي سااختهساازند؛ اين ماژو  از عملکردهاي عاملمی

راي ب ساايميولينکزند. از پشااتيطانی می JACKافزار محيط نرم

و توابع مورد نياز براي محاسط   نقل حمل وساازي شاطک  مد 

از رابط  JACKافزار . در نرمشاااوداساااتفاده می جرياان توان

 يزنتر  متل  برا نام نويسااای برنام  زاربردي جاوا بهبرنااماه

 هايشااود. از طريق اين رابط، عاملاسااتفاده می متل تعامل با 

راي بتوانند به توابع دساترسی پيدا زنند، می JACKموجود در 

ته دسااترساای داش متل شااده در توانند به توابع نوشاتهمثا  می

 .باشند

شااوند بر اساااس اسااتفاده می JACKافزار هايی زه در نرمعامل

سازي ( هوش مصانوعی مد BDIمد  نظري باور ميل قصاد  

افزاري يک مؤلف  نرم JACKاند. در اين محيط، هر عامل شااده

شده توسط هدف( هدايتتواند تحت محر  فعا   است زه می

و محر  وازنشای  رويدادمحور( رفتار استداللی از خود بروز 

 JACK، زبان عامل JACKهاي زليدي عنوان مؤلفاهدهاد. باه

 :نمايدزوس اصلی را معرفی میپن  سازۀ سطب

 هاي استداللی اصلی زه در عامل: موجوديتJACK 

 زند.وجود دارند را مد  می

 زند زه اين هايی را مد  میيامرويداد: رويدادها و پ

 ها باشند.دادن به آننشانها بايد قادر به وازندعامل

 زه يک عامل براي طرح: توصيفاد روند عملی

-دهد را مد  میمواجهه با رويدادي معين انجام می

 ند.باشقياس با توابع میهاي يک عامل قابلزند؛ طرح

 ها، نقشههاي عملکردي  رويدادها، قابليت: مؤلفه

هاي ديگر( را براي هاي باور و قابليتمجموعه

 نمايد.ها گردآوري میاستفادۀ عامل

   مجموع  باور: داند يک عامل دربارۀ دنيا را مد

 زند.می

 10خط و  5طرفه با  1خيابان  12شطکه شطيه سازي شده داراي 

خطی  5ها خطی و بقيه آن 1تاي آنها  2طرفاه زاه  5خيااباان 

چهاار راه زه مجهز به چرا  راهنمايی  01چنين هساااتناد هم 

هساتند، اسات. هر مسير بوسيله بيشينه مقدار سرعتد محدود 

ها زه در مرزز شطکه شاود. سرعت مجاز براي بعضی خيابانمی

𝑚 داخل شااطکه( قرار دارند برابر

𝑠
و براي بقيه خيابانها زه به  53 

 اند عنوان خيابانهاي نسطتاً سريع در نظر گرفته شده
𝑚

𝑠
است.   02

هاي راهنمايی داراي مدد زمان در شااطيه سااازي محيط چرا 

ثاانياه رنگ آنها تغيير  03ساااطز بودن ثاابات هساااتناد و  هر 

 γ=1و  α  ،1=β=1الگوريتم راهنمايی مسااير خودرو با .زندمی

شود و اين بدان معناست زه ما اهميت يکسانی را براي یاجرا م

زيفيت مساااير و طو  مساااير همانطور زه در باال آمد در نظر 

ايم. از يک توزيع اساااتاندارد نرما   گوسااای( با ميانگين گرفته

 ,Kallel] صاافر و انحراف معيار يک، اسااتفاده شااده اساات

Mezhgani and Alimi,2006]. 

F(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
 𝑒 −

(𝑥−𝑛)2

2𝜎2  2 )  

يابد تا افزايد می 𝜎در زماانهااي شااالوغی، مقادار وارياانس 

خودروهاي بيشاتري در اين زمان به شطکه اضافه شوند. سلسله 

هايی با سطب تقاضاي مسافرد متفاود، مطداءها و شاطيه سازي

مقصااادهاي مختلب، زمانهاي گوناگون رسااايدن به مقصاااد، 

هاي شاالوغی/ازدحام و اطوعاد متنی صااورد گرفته موقعيت

ه ه با نتاي  روش ايستا زنتاي  روش احتمالی پيشنهاد شد است.

( 1323بر پايه طو  مسااير با اسااتفاده از الگوريتم ديجيکسااترا  

بوده اساات مقايسااه شااده براي پيد بينی زمان هر مسااير از 

هاي خطی با ضاراي  مختلب مانند توابع ساده براي زمان مد 

هاي ازتشافی پيشنهادي استفاده شده رسايدن  به مقصد و روش

خودرو بصااورد اتفاقی در طو  روز  03333در حدود  اساات.

سااعت( به شاطکه مسايرها اضااافه شده است. و زمانهاي  51 

بار در  0شلوغی مناسطی براي يک روز معمولی اراهه شده است 

در ادامه، در  شود.(نشاان داده می 2روز همانطور زه در شاکل 

زير بخد او ، نتااي  مديريت عطور و مرور بر پايه مرحله او  

براي معتطر ساااازي، تمام  شاااود.ا  مساااير اراهه میاز انتخا

شاطيه سازي زه  2هاي نتاي  نمايد دهنده ميانگين نتاي  منحنی
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مقصد مختلب بر پايه توزيع استاندارد -در آنها از ماتريس مطداء

  دهستننرما  استفاده شده 

ه به مسيرها زبا توجه به جريان زيفيت عطور و مرور در شااطکه 

مزيت  2صاورد نرما  و اتفاقی تغييراد داشااته اساات. شکل 

روش پيشاانهادي بر اساااس رفتار مورچگان زه از اسااتراتژي 

 در باال بردن سرعت متوسطانتخا  ازتشافی بهره برده است 

ساااعت را نسطت به روش  51در تمام شاطکه مسايرها در 

ينی ب پيشاانهادي با اسااتراتژي انتخا  احتمالی، روش پيد

 ترين راه را نشااان نين روش زوتاهطو  مدد ساافر و هم

تعاداد خودروهاايی را زه زودتر به  2شاااکال  دهاد.می

ها نمايد در مقايسه با ديگر روش ،اند مقصادشان رسيده

ها اند زه همه رانندهها فرض زردهدهد. اين شطيه سازيمی

 عامل خودرو هوشمند( را  IVAمساير پيشنهادي توسط 

اندزرده تاهيد

 

 JACKافزار ی نرممحیط توسعه: 6شکل

 

 است ترافیکهای در طول روز که نمایشگر زمان مسیرموجود در شبکه خودروهای تعداد  .7شکل 

تاثير گذاري روش پيشااانهادي و وازند آن  به منظور آزمايد

زمان پر  0ها با سازيهاي شالو ، شاطيهبراي زم زردن موقعيت

اند و تعداد ترافيک  صااطب، زمان ناهار و عصاار( ايجاد شاااده

ها به جهت زمان شلوغی در نزديکترين مسير 0ها در اين ماشين

افزايد پيدا زرده سااازي مسااافرد از/به، خانه/محل زار شااطيه

هاي هر قطعه از فواصل محاسطه شده برابر با جمع طو  اسات.

روا  ظاهر شاده در بهطود روشاهاي   2مسايرها اسات. شاکل 

مورچگان پيشانهادي در زمينه سارعت متوسط و زمان سفر در 
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مقايساه با روش انتخا  ايساتا در يک مسافت يکسان را تاييد 

 زند.می

 تغییرات کیدیت حمل ونقل در طول روز .8شکل 

در خصور روش انتخا ، انتخا  احتمالی مسير سفرهايی را 

آيند و زيفيت عطور و مرور در مسير زه بودرنگ به حسا  می

زاهد يابد را پيشنهاد  بساياربدون اينکه زمان مساافرد فردي 

هاي دهد انتخا  احتمالی شااامل توزيع خودروها در مساايرمی

شود.روش انتخا  احتمالی گاهی اوقاد با زيفيت می گوناگون

نتايجی شطيه نمونه ازتشافی دارد اما هنگاميکه شلوغی در مسير 

آياد اين روش زيفيات عطور و مرور مسااايرها زلی بوجود می

ه زند. اين شطيبهتري را پيشانهاد داده و از ازدحام جلوگيري می

به  انتخا  ازتشافیزند زه انتخا  احتمالی از ها تاهيد میسازي

ين نتاي  شااطيه سااازي در ا دليل قابليت انططاه باال بهتر اساات.

فازتور موثر خارجی زه در باال توضااايب داده  0بخد شاااامل 

اند  اطوعاد زار در مسااير، بيشااترين ساارعت مجاز در شااده

ها، سرعت رانندگی معمو ، زمان مساير، آشنايی راننده با مسير

 شود. د آ  و هوا( میرسيدن به مقصد و اطوعا

از مسيرهاي پيشنهادي در  % 15با توجه به نتاي  بدست آمده ، 

مقايساه با مسيرهاي اراهه شده توسط الگوريتم مورچگان تغيير 

بهطود در سرعت متوسط  % 1/0اين اصاوح شامل  زرده اسات.

زه از  اساات مساايرهاها در شااطکه ماشااين زمان شااده براي

ها ی در تزريق ماشينقتوزيع نرما  اتفاهاي يکساان با مجموعه

 استفاده زرده است. نتاي  اهميت تاثير فازتورهاي متنی مسيربه 

 هيدانتخاا  شاااده را در بهطود و ماديريات عطور و مرور را تا

نشان دهنده مقايسه منحنی راهنماي مسيريابی  3زند. شاکل می

هاي ي. بطور مشابه با شطيه سازاستبر پايه الگوريتم مورچگان 

ها مسايرهاي پيشنهادي اراهه شده توسط عامل قطلی تمام راننده

 13طور زه در شااکل همان اند.خودرو هوشاامند را تاييد زرده

نشاان داده شده است، در مورد نخست، مشکود ترافيک پس 

گام  5زه در مورد دوم، تنها به شااوند، درحالیگام حل می 2از 

شود. در مورد ه تشاريب میعلت اين تفاود در ادام نياز اسات.

هاي بودرنگ زنتر  ترافيک، اطوعاد نخست، خودروها ازداده

زنند. درنتيجه، خودروها ارسا  شده توسط هر عامل استفاده می

بندي خواهند شااد تا در مساايري زه ترافيک زمتر اساات زمان

 .هدايت شوند

 

زمان  در ها مسیرتغییرات میانگین سرعت در شبکه  .3شکل 

 تراکم عبور و مرورو شلوغی 

خودروها از در مورد دوم، فرض بر اين است زه تنها برخی از 

جه در نتي زنند،هااي بودرناگ زنتر  ترافيک اساااتفاده میداده

ازدحام  يبندي مجدد سااط  بروز يک دورهزمان زهاحتما  اين

ترافيک و ازدحام وجود ، در ابتدايابد. جادياد گردد، زاهد می

 13هاي آبی رنگ در ساامت چش شااکل ، بنابراين منحنیاردند

 .دهندرا نشان می خودروهااي لحظه تردد
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با  بکهشبندی ای )ب( مقایسۀ برنامۀ زمانلحظه عبور و مرورو وسایل نقلیه: )الف( مجموع  شبکهمتمرکز بین ترافیک کنترل  .51شکل 

 درشبکه بندی  تکرار و )د( مقایسۀ برنامۀ زمان در هر گام ازعبور و مرور  تراکمو ای عبور و مرور لحظه. )ج( مجموع مسیرهاظرفیت 

 مسیرهاهر گام با ظرفیت 

 . نتیجه گیری1

شاااامل بهطود هاي مرتطط با فوريت ها حمل و نقلترافياک در 

هاي ترافيک جريان ، اختصاااارحمل و نقلروانی در شاااطکه 

متغير و زاهد تعداد مکان هاي ترازم ترافيک و هم نين اثراد 

منفی آن   مانند تاخير، زمان انتظار، اساترس رانندگان ، آلودگی 

. استهاي صوتی و هوا، و مسدود شدن مسير وسايل امدادي( 

اين مقاله يک ساايسااتم چند عامله جديد براي مديريت عطور و 

زند را اراهه زرده ونی مورچگان  اساااتفاده میمرور  را زه از زل

اساات ، زه از رفتار زلونی مورچگان زه به جهت تططيق پذيري 

باال و زاهد زمان محاساطاد بسيار مناس  است، استفاده شده 

است. از يک طرف الگوريتم پيشنهادي شامل بهطود جريان عطور 

 د عطورو مرور در شرايط اورژانسی تا زمانيکه به عنوان اطوعا

آيد باشااد و از طرف و مرور مساايرها بودرنگ به حسااا  می

هاي ترازم و شااالوغی عطور و مرور با ديگر در زاهد موقعيت

جلوگيري از افزايد حجم اسااتفاده از يک مسااير در يک زمان 

خاار تااثير گذار اسااات براي مثا  فراهم زردن مسااايرهاي 

ی يکپارچه در اين مقاله، محيطپيشااانهاادي باا زمان زوتاهتر(. 

ها مجازي سازي رفتار عاملبراي شاطيه JACKافزار شاامل نرم

ازي سااتوان از بسااتر شااطيهاسااتفاده گرديد. در حالت زلی، می

مختلفی براي نمايد ازدحام در يک شطک  توزيع استفاده نمود. 

هاي آن و خااطر توانايیباه JACKافزار در اين مقاالاه، از نرم

سااااازي صاااريب افزار از مااد هم نين پشاااتيطااانی اين نرم

هاي چندعاملی مانند عامل، طرح، هاي معمو  سيستمموجوديت

عووه، طراحی و تحليل ها اساااتفاده زرديم. بهرويداد و قابليت

افزار ها در نرمهاي ميان اين موجوديتتعاامود و وابساااتگی

JACK تر است.آسان 

ر به عنوان نتيجه در خصاااور مد  پيشااانهادي، معقو  به نظ

رساد زه در هر حالت رويکرد  اراهه شده نسطت به زارهاي می

قطلی متفاود است. از يک طرف با مد  زردن وظايب مختلب 

هاي هوشمند گرايد به اراهه اي ساده و موثر از به عنوان عامل

شاطکه مسيرها وجود دارد. در اين مورد ممکن است زه اعما  

م همکاري عامل راننده در شاارايط اورژانساای به واسااطه مفهو

براي بدست آوردن هدف مشتر  تعديل و اصوح شود. در اين 

روش ياک معمااري چناد عامله سااالساااله مراتطی زه در آن 
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خودروها بوسااايله مسااايرها با توجه به توزيع جغرافياي مرازز 

هاي در زارهاي بعدي، چرا  شاااوند.ساااومت گروه بندي می

جاي  رمز متغير   بهراهنمايی تططيقی با دوره زمانطندي سطز و ق

دوره ثابت( براي بهطود مديريت شااطکه مساايرها در نظر گرفته 

 . شود

 ها . پی نوشت6

1. Health Information Systems: سيستم هاي اطوعاد سومت 

2. Intelligent Transportation System (ITS): سيستم حمل و نقل هوشمند   

3. Real-Time Traffic Signal Control: زنتر  بودرنگ سيگنالهاي ترافيک   

4. Health Traffic Management (HTM      مديريت ترافيک سومت: 

5. Travelling Salesman Problem: مسئله فروشنده دوره گرد   

 6. Vehicle Routing Problem: مسئله مسير يابی خودرو   

7. Variable Message Sign: تابلوهاي اعوم پيام متغير   

 8. Global Positioning System: سيستم مکان يابی جهانی   

 9. Traffic Control Center مرور:مرزز زنتر  عطور و    

10. Cellular Data Network: شطکه اطوعاد سلولی   

11. Global System for Mobile Communication: 
 سيستم سراسري براي ارتطاطاد تلفن همراه

12. Route Guidance System: سيستم راهنماي مسير   

13. Geographical Information System:  سيستم اطوعاد جغرافيايی 

14. AGRE: Agent Group Role Environment: -عامل 

محيط-نقد-گروه  

15. Path Supervisor Agent: عامل نظارد مسيرها   

16.Intelligent Vehicle agent (IVA): خودرو هوشمند عامل   

17. Point to Point Communication:  ارتطاو غير همزمان

 نقطه به نقطه

18. Swarm Intelligent: هوش تجمعی 

19. Emergency Conditions Traffic Management 

(ECTM): اضطرار شرايطعامل     
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