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چکیده
یکی از مسائل مطرح در حوزه حملونقل ،انتخاب پروژههای سرمایهگذاری حملونقل بوده و یکی از زیر فصلهای انتخاب
پروژههای حملونقل ،انتخاب پروژههای ساخت خیابانهای جدید و یا تعریض خیابانهای موجود در شبکه های حمل و نقل شهری است.
تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی پروژههای ساخت و یا تعریض خیابانها در شبکه حملونقل شهری انجام شده است ،اما تقریبا هیچ
کدام از پژوهشهای انجام گرفته ،ارزیابی پروژههای تعریض خیابانها در شبکه حملونقل شهری را به تنهایی در نظر نگرفته اند .در این
پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی جهت انتخاب پروژه در شبکه خیابانهای شهری در حالتی که تنها تعریض خیابانهای شبکه مورد نظر باشد،
معرفی شده ،سپس یک الگوریتم ابتکاری جهت تعیین مجموعه خیابانهای کاندید جهت تعریض ارائه گردیده است .از آنجا که مسئله
انتخاب پروژه در شبکههای حملونقل ،از دیدگاه حل از نوع مسائل  NP-hardاست و یکی از زمان بر ترین قسمتها در حل این مسئله،
حل زیر مسئله تخصیص ترافیک است ،یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله تخصیص ترافیک در این حالت ،پیشنهاد شده است و در آخر
از الگوریتم فراابتکاری تجمع ذرات جهت حل مدل انتخاب پروژه تعریض ،استفاده گردیده و نشان داده شد که الگوریتم تجمع ذرات چه
از نظر زمان حل و چه از نظر دقت حل نتایج قابل قبولی ارائه میدهد.

واژه های کلیدی :الگوریتم تجمع ذرات ،الگوریتم تخصیص ترافیک فرانک -ولف ،انتخاب پروژه در خیابانهای شهری.
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نسرین شاهحیدری ،سید نادر شتاب بوشهری
اهداف این مقاله ،تغییر در الگوریتم حل مسئله تخصیص ترافیک،

 .6مقدمه

به گونه ای است که زمان حل مسئله تخصیص ترافیک به میزان

برنامهریزی حملونقل ،فن نظامیافتهای از تجزیه و تحلیل عناصر

قابل توجهی کاهش یابد.

حملونقل و ترافیک است که هدف آن طراحی نزدیک به بهینه

به طور کلی در این پژوهش ،ابتدا مدل ریاضی جهت انتخاب

مجموعه تسهیالت موجود و روش به کارگیری آنهاست .یکی از

پروژه در شبکه خیابانهای شهری در حالتی که تنها تعریض

مسائل مطرح در حوزه برنامهریزی حملونقل ،ارزیابی،

خیابانهای موجود در شبکه ،مورد نظر باشد ،معرفی می شود.

اولویتبندی و انتخاب پروژههای سرمایهگذاری حملونقل

سپس الگوریتمی ابتکاری جهت تعیین مجموعه خیابانهای

( )TIP1است .به دلیل حساسیت سیستم حملونقل و تاثیر قابل

کاندید تعریض در شبکه ،ارائه می گردد .پس از آن الگوریتم حل

توجه آن بر زندگی عموم مردم ،اقتضا مینماید که فرآیند انتخاب

مسئله تخصیص ترافیک در حالت یاد شده باال ،بهبود داده می

پروژه در این حوزه با رعایت توجه و دقت کافی به انواع تاثیرات

شود و در آخر با استفاده از روش فراابتکاری تجمع ذرات مدل

آن انجام پذیرد.

ریاضی انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض حل می گردد.

مسئله انتخاب پروژه در شبکه حملونقل شهری به این سوال

 .2مرور ادبیات موضوع

پاسخ میدهد که سیستم حمل و نقل مورد نظر در شرایط
محدودیت بودجه چگونه گسترش یابد که عملکرد شبکه برای

مسئله انتخاب پروژه در شبکه خیابان های شهری ،طی پنج دهه

محدوده زمانی مورد نظر بهبود یابد .ارزیابی و انتخاب پروژهها

اخیر به دلیل سطح پیچیدگی باالی مسئله ،جذابیت تئوری،

در شبکه ،یک مسئله دو سطحی است که به دلیل غیر محدب

اهمیت عملی و میان رشته ای بودن آن ،پیوسته مورد مطالعه قرار

بودن تابع هدف مربوطه ،حل آن با مشکل روبرو است .تاکنون

گرفته است .تحقیقات انجام شده در این زمینه را می توان به سه

در زمینه حل مسئله دوسطحی یاد شده ،تحقیقات بسیاری انجام

دسته تقسیم کرد -2:طراحی شبکه پیوسته) (CNDP2که مرتبط

شده و الگوریتمهای فراابتکاری بسیاری برای حل مسئله پیشنهاد

با توسعه ظرفیت بهینه زیرمجموعهای از کمان های موجود در

شده است ،که در همه آنها مسئله سطح پایین تر توسط یک

شبکه است و از اینرو ظرفیت کمان به صورت متغیرهای تصمیم

الگوریتم تخصیص ترافیک حل میشود.

پیوسته در نظر گرفته میشود -1.مسئله طراحی شبکه گسسته

یکی از زیر فصلهای انتخاب پروژههای سرمایه گذاری در

()DNDP3؛که درارتباط با اضافه کردن کمان های جدید به شبکه

شبکههای حملونقلی ،پروژههای ساخت خیابانهای جدید و یا

موجود بوده و از این رو ظرفیت کمان ها تنها می توانند مجموعه

تعریض خیابانهای موجود است .تحقیقات زیادی در زمینه

ای از مقادیر مشخص را به خود بگیرند -9 .مسئله طراحی شبکه

ارزیابی پروژههای ساخت و یا تعریض خیابانها در شبکه

ترکیبی ()MNDP4؛که ترکیبی از دومسئله دسته یک و دو را

حملونقل شهری ،انجام شده است .در تمامی تحقیقات یاد شده،

شامل می شود.

"ساخت خیابانهای جدید" و یا "ساخت خیابانهای جدید و

بیشتر فعالیتهای انجام شده در زمینه انتخاب پروژههای

تعریض خیابانهای موجود به طور همزمان" مورد توجه قرار

حملونقل را میتوان در حیطه مسائل طراحی شبکه حملونقل

گرفته است و تقریبا هیچ کدام از پژوهشهای انجام گرفته،

شهری ( )UTNDP5یافت .فراهانی و همکاران [Farahani et

ارزیابی پروژههای تعریض خیابانها در شبکه حملونقل شهری

] al. 2013مرور جامعی از تعاریف ،طبقه بندیها ،اهداف،

را به تنهایی در نظر نگرفتهاند.

محدودیتها ،متغیرهای تصمیم و روشهای حل این مسائل را

از آنجا که مسئله انتخاب پروژه در شبکههای حملونقل ،از

معرفی نمودند که هم شامل مسائل طراحی شبکه خیابانها

دیدگاه حل از نوع مسائل  NP-hardاست و یکی از زمانبرترین

( )RNDP6و هم مسائل طراحی شبکه حملونقل

قسمتها در حل این مسئله ،حل زیر مسئله تخصیص ترافیک

عمومی( )PTNDP7است .آنها در پژوهش خود مسائل طراحی

است و با توجه به این موضوع که تعریض خیابانهای موجود در

شبکه حملونقل شهری را به صورت سه تعریف کلی ،طبقه بندی

شبکه ،پیکره و توپولوژی شبکه مبنا را تغییر نمی دهد ،یکی از
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انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری
گالو ،داسرنو و مونتِال

کردند )2 :مسائل مربوط به ساخت خیابانهای جدید یا افزایش

[Gallo, D'Acierno and

تعیین مکآنهای بهینه تسهیالت

] Montella, 2010یک مدل بهینه سازی با محدودیت های

که به شبکه حملونقل اضافه میشود ویا تعیین افزایش ظرفیت

غیر خطی برای  DNDPارائه کردند و یک الگوریتم فراابتکاری

بهینه تسهیالت موجود دریک شبکه؛ )9سلسله فرایندهای

برای حل آن ارائه دادند .رویکرد پیشنهادی آنها رسیدن به حلهای

تصمیمگیری کامل در برنامهریزی حملونقل که شامل تصمیمات

بهینه محلی در زمان های محاسباتی معقول را ممکن میسازد.

استراتژیک ،تاکتیکی و کاربردی میشوند.

میاندوآبچی و فراهانی [Miandoabchi and Farahani,

حسینی نسب و شتاب سه مدل برنامهریزی ریاضی متفاوت برای

] DNDP ،2011شامل طراحی توسعه ظرفیت خیابان ها ،تعیین

یکپارچه کردن انتخاب و برنامهریزی پروژه های ساخت خیابان

جهت خیابان ها و تخصیص الین ها در خیابان های دوطرفه را

های شهری به عنوان مسئله طراحی شبکه گسسته وابسته به زمان

بطور همزمان و بر اساس ماکزیمم کردن ظرفیت ذخیره ،بررسی

ارائه کردند .سپس یک رویکرد تکاملی که ترکیبی از سه تکنیک

کردند .آنها یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی و یک الگوریتم شبیه

شناخته شده :فاز اول از روش سیمپلکس دوفازی ،الگوریتم

سازی تبرید تکاملی را برای حل این مسئله بکار بردند.

فرانک ولف و الگوریتم ژنتیک است ،برای حل مدلی که به نظر

فراورش و سپهری ] [Farvaresh and Sepehri, 2012نیز

منعطف تر و واقعی تر به نظر میرسید ،بکار

مسئله دوسطحی  DNDPرا بصورت برنامهریزی خطی عدد

بردند].[Hosseininasab & Shetab, 2015

صحیح مختلط مدل کردند تا حل بهینه کلی را بیابند و قید های

زو و همکاران ] CNDP ، [Xu, Wei and Hu, 2009را با

واقعی بیشتری را در نظر بگیرند .التپ و همکاران [Luathep

استفاده از شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک بر روی یک شبکه

] et al. 2011برنامهریزی ریاضی برای  MNDPبا محدودیت

شبیه سازی شده ،مورد مطالعه قرار دادند .آنها  CNDPرا به

های تعادلی را به مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

صورت یک مسئله غیرخطی ،غیرمحدب و دو سطحی مدل

تبدیل کردند و یک الگوریتم بهینه سازی برمبنای روش برش

سازی کردند؛ تابع هدف مسئله سطح باالتر را مجموع زمان سفر

محدودیت برای حل مسئله توسعه دادند .کریمی و همکاران

در شبکه بعالوه هزینه های سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت

] [Karimi et al. 2013برای انتخاب پروژه در شبکه خیابانی،

کمان ها قرار دادند و مسئله سطح پایین تر را به عنوان مدل

روش جدیدی بر اساس ترکیب شبیه سازی و برنامه ریزی

تخصیص ترافیک تعادلی استفاده کننده فرمول بندی کردند و

آرمانی وزن دار با معیار های اقتصادی و محیطی متفاوت ،و

الگوریتم فرانک-ولف را برای حل آن بکار گرفتند .آنها نشان

مطالعه موردی شهر اصفهان ارائه کردند.

دادند زمانی که تقاضای سفر بین مبدا -مقصدهای شبکه مقادیر

با توجه به مطالعات انجام شده ،می توان گفت پژوهشی در

زیادی باشد ،شبیه سازی تبرید کارآتر از الگوریتم ژنتیک در حل

ارتباط با مسئله انتخاب پروژه ،درحالت خاصی که تنها تعریض

 CNDPمی باشد ،و زمانی که این مقادیر کم باشند ،الگوریتم

(افزودن الین به) خیابانهای موجود مورد نظر باشد ،انجام نشده

ژنتیک با صرف زمان محاسباتی بیشتر ،جواب نزدیک به بهینه را

است .هم چنین در اکثر مطالعات به زمان بر بودن پروسه

ارائه می دهد.

تخصیص ترفیک در مسئله سطح پایین اشاره شده است ،اما

میاندوآبچی و همکاران ][Miandoabchi et al. 2015

تاکنون راه حلی برای کاهش این زمان پیشنهاد نشده است .عالوه

مدلی برای مراحل ساخت خیابان ها ،پروژه های توسعه خیابان

بر این ،در هیچ یک از پژوهشهای انجام شده ،در مورد چگونگی

های موجود طی افق زمانی و تخصیص الین ها برای زمان های

تعیین مجموعه خیابانهای کاندید برای تعریض ،صحبتی نشده

اوج ترافیک صبح و غروب در هر سال از افق برنامه ریزی ارائه

است  .بنابراین در ادامه این پژوهش ،مدلی که هدف آن انتخاب

کردند .آنها مسئله را به عنوان یک  DNDPبا دو هدف مجموع

سبدی از خیابانهای موجود در شبکه برای تعریض است ،معرفی

زمان سفر و میزان کربن منوکسید متصاعد شده ،فرمول بندی و

میگردد و در امتداد آن ،روشهایی برای ساده سازی حل مدل

از دو متاهیوریستیک چندهدفه برای حل آن استفاده کردند.

یاد شده ،ارائه میشود.

ظرفیت خیابانهای موجود؛ )1
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) v(uتابع پاسخ نامیده میشود که واکنش استفادهکننده از شبکه

 .7معرفی مدل مسئله

را در قالب جریان ترافیکی به طرح شبکه  ، uبیان میکند .در هر

مسئله انتخاب پروژهها که گاهی با نام طراحی شبکه نیز شناخته

مسئله طراحی شبکه v(u) ،حل بهینه مسئله سطح پایین است.

میشود ،درحالت کلی ،یک مسئله دوسطحی است .مسئله سطح

در واقع ،هدف مسئله دو سطحی طراحی شبکه یافتن بردار بهینه

باالی آن مسئله رهبر ،مسئله طراحی ،یا مسئله تصمیم گیرنده

* uبرای بهینه کردن تابع هدف  Fاست به طوری که محدودیت

(مثال دولت) است که شبکه حملونقل را مدیریت و برنامهریزی

طراحی

میکند .مسئله این سطح شامل هدف قابل سنجش (مثالً کاهش

شبکه،

محدودیتهای

استفادهکننده )9(،و ( )1در نظر گرفته شود.

مجموع زمان سفر) ،محدودیتها( مثالً مالی ،سیاسی ،فیزیکی و
محدودیتهای محیطی) و متغیرهای تصمیم طراحی (مثالً

 6-7مدل پیشنهادی مسئله

ساخت خیابان جدید) است .مسئله سطح باالتر فرض میکند که

چنانچه تنها تعریض خیابانهای موجود (افزودن الین جدید به

رهبر میتواند رفتار مسافران را پیش بینی کند .مسئله سطح پایین

خیابانهای موجود) در نظر باشد ،به دلیل عدم تغییر در پیکره

تر ،مسئله پیرو یا مسئله مسافرانی است که تصمیم میگیرند آیا

شبکه مبنا در هر تکرار ،میتوان الگوریتمهای خاص تری برای

سفر داشته باشند و در صورت سفر ،با چه وسیله و کدام مسیر

حل مسئله انتخاب پروژه ارائه کرد.بنابراین ،چنانچه مسئله بهبود

را انتخاب کنند .ساختار دو سطحی به تصمیم گیر اجازه میدهد

ظرفیت کمانهای موجود شبکه با افزودن الین جدید ،یعنی

که واکنش مسافران را در نظر بگیرد و شبکه را به گونه ای بهبود

تعریض خیابانهای فعلی و نه ایجاد خیابان جدید باشد ،مدل

دهد که بر تصمیم مسافران تاثیر بگذارد اما هیچ تاثیر مستقیمی

پیشنهادی به صورت زیر خواهد بود:

بر تصمیم آنها ندارد .این ساختار به مسافران اجازه پیش بینی

مسئله سطح باال:

تصمیمهای رهبر را نمی دهد و آنها تنها میتوانند انتخاب خود

()5

را پس از اطالع از تصمیم رهبر ،تعیین نمایند .فرم کلی ریاضی

 v t  v   z v t  v 
a

i
i
a a a

a

z

aA\ A

s.t. z  1 , a  A
i
a

()6

مسئله بهینه سازی سطح باال:

min

a a

aAiI a

مسئله یاد شده در باال به صورت زیر است:
()1

(،)1

همانند

واکنش

iIa

))min F(u, v(u
u

B

()7

c z

i i
a a

aAiI a

()2

G(u, v(u))  B

St.

zai  0,1

()8

که ) v(uاز حل مسئله زیر بدست میآید.

مسئله سطح پایین:

مسئله تخصیص ترافیک سطح پایین:

va

()3

)f(u,v

()4

g(u,v)  0

( t  x  dx  z t  x  dx )9
i
a

min
v

i
a

0

st.

a

aAiI a

()11

w W

()11

, a  A

min

aA \ A 0

s.t.  f rw  qw
r ò Rw

 Fو  uبه ترتیب تابع هدف و بردار متغیر تصمیم مسئله سطح

f rw

w
ar

 

va 

wW r ò Rw

باالتر هستند و  Gیک تابع برداری برای محدودیتهای سطح

()12

باال است f .و  vبه ترتیب تابع هدف و بردار متغیر تصمیم

f rw  0 , r ò Rw , w W

نمادهای استفاده شده در این مدل به شرح زیر است:

(جریان) مسئله سطح پایین هستند و  gیک تابع بردار برای

مجموعهها:

محدودیتهای مسئله سطح پایین است.
مهندسی حمل و نقل /سال نهم /شماره اول /پاییز 6731

va

31

انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری
 : Aمجموعه تمام کمانها در شبکه حملونقل

منفی بودن جریانهاست .روابط ( )8نیز نشاندهنده نوع متغیرهای

̅𝐴  :مجموعه کمانهای بالقوه ای که ممکن است تعریض

تصمیم هستند.
الزم به توضیح است که در دنیای واقعی تعریض یک خیابان

شوند

𝑎𝐼  :مجموعه تعداد الینهایی که میتواند به کمان ̅𝐴 𝜖 𝑎 اضافه

بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی از جمله قیمت و

شود.مثال }𝐼𝑎 = {9,2,1

وضعیت کاربری زمین های اطراف خیابان وابسته است و این
عوامل در هزینه افزودن الین بسیار تاثیر گذار است .برای درنظر

 : Nمجموعه گرهها در شبکه
𝑤𝑅  :مجموعه مسیرهای بین زوج میدا-مقصد w

گرفتن این هزینه ها و هم چنین ساده سازی معقول مسئله ،تمامی
) 𝑖𝑎𝑐(

 : Wمجموعه زوج مبدا-مقصدها در شبکه

این هزینه ها در پارامتر هزینه

پارامترها:

است .مثال چنانچه خیابان  aدر مرکز شهر قرار داشته باشد و

𝑤
𝑟𝑎𝛿  :ضریبی باینری است که اگر مسیر 𝑤𝑅 𝜖 𝑟 بین زوج مبدا-

زمین های اطراف آن کاربری تجاری داشته باشند و خیابان  bدر

مقصد  wاز کمان  aاستفاده کند،مقدار یک میگیرد و در غیر

حاشیه شهر باشد ،به دلیل گرانتر بودن هزینه آزاد سازی خیابان

اینصورت مقدار آن صفر است.

 ،aپارامتر هزینه در مدل برای خیابان  aمقدار بیشتری نسبت به

 : Bکل بودجه در دسترس

خیابان  bدارد ) 𝑏𝑐 > 𝑎𝑐( .و چنانچه وضعیت کاربری زمین های

𝑖𝑎𝑐  :هزینه افزودن  iالین به کمان a

اطراف خیابانی به گونه ای باشد که تعریض غیرممکن باشد،

𝑤𝑞  :تقاضای سفر میان زوج مبدا -مقصد w

هزینه آن بینهایت در نظر گرفته می شود که منجر به عدم انتخاب

 : Mعدد خیلی بزرگ

آن می شود.

) 𝑎𝑣( 𝑎𝑡  :تابع زمان سفر -حجم کمان a

درنظر گرفته و خالصه شده

) 𝑎𝑣( 𝑖𝑎𝑡  :تابع زمان سفر -حجم کمان  aوقتی که  iالین به کمان

 .7انتخاب مجموعه خیابانهای کاندید برای

 aاضافه شود

تعریض

متغیرهای تصمیم:

عامل اصلی انتخاب و اجرای پروژهها ،محدودیت منابع(عمدتا

𝑖𝑎𝑧  :متغیر تصمیم باینری که مقدار یک میگیرد اگر و تنها اگر i

منابع مالی) است .در مسئله انتخاب پروژه در شبکه خیابانهای

الین به کمان  aافزوده شود.

شهری عموما از کارشناس مربوطه خواسته میشود که با یک

𝑎𝑣  :جریان در کمان a

سطح بودجه معین ،خیابان هایی از شبکه را برای تعریض انتخاب

𝑤𝑟𝑓  :جریان مسیر  rبین زوج مبدا -مقصد w

کند که وضعیت شبکه را تا بیشترین مقدار ممکن بهبود دهد.

روابط ( )9و ( )0به ترتیب نشاندهنده توابع هدف سطوح باالیی

شبکه را بهبود دهد .اگر فرض شود شبکه مورد بررسی 2999

و پایینی است .تابع هدف سطح باالیی در مدل فوق ،کمینه کردن

کمان داشته باشد ،کارشناس مزبور برای انتخاب سبد کمانهای

کل هزینه سفر در شبکه است که یک تابع هدف متداول در مسئله

بهینه بایستی  12999حالت را بررسی کند ،که چنین کاری بسیار

 DNDPاست .اما در حالت کلی میتوان توابع هدف دیگری را

زمان بر ،هزینه بر و در شبکههای بزرگ تقریبا غیرممکن است.

نیز بجای آن بکار برد .رابطه ( )7نشاندهنده محدودیت بودجه،

بنابراین منطقی به نظر میرسد که به دنبال روشی برای کاهش

روابط ( )0تا ( )21بیانگر شرایط تعادل استفاده کننده در شبکه،

تعداد حالتهای مورد بررسی یا به عبارت بهتر به دنبال روشی

رابطه ( )29تضمینکننده بقاء تقاضا در گرهها ،و رابطه ()22

برای حذف کمانهایی که به طور حتم برای تعریض مناسب

ارتباط بین جریان کمان و جریان مسیر را نشان میدهد و بیان

نیستند ،باشیم .به همین دلیل برای انتخاب مجموعه خیابانهای

میکند که جریان در هر کمان ،برابر با مجموع جریانهای با مقاصد

کاندید در حالتی که تنها تعریض مورد نظر است ،ابتدا بایستی

مختلف بر روی آن کمان است .رابطه ( )21نیز نشان دهنده غیر

شرایط فعلی کمانها مورد ارزیابی قرار بگیرد .معیارهایی که

33
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نسرین شاهحیدری ،سید نادر شتاب بوشهری
میتوان برای ارزیابی شرایط خیابانها استفاده کرد عبارتند از":

تقاضای هر مبدا-مقصد را از خود عبور میدهد .چنانچه این

شلوغی خیابان" و "اهمیت خیابان".

نسبتها محاسبه شود ،ماتریسی همانند آنچه در نمودار  2آمده

است را میتوان تشکیل داد که در آن x pq

یک متغیر باینری

 6-7شاخص شلوغی خیابان

است که اگر حداقل  09درصد از تقاضای مبدا -مقصد  qام از

شکی نیست که اگر خیابانی خلوت باشد ،آن خیابان برای

کمان  pام گذشته باشد ،برابر یک است و در غیر این صورت

تعریض انتخاب نمیشود .برای اینکه بتوان شلوغی یک خیابان

مقدار آن صفر می باشد.

را به صورت عددی و قابل سنجش و مقایسه تبدیل کرد تا با

شاخصی که میتوان برای ارزیابی اهمیت یک کمانمورد استفاده

کمک آن بتوان خیابانها را بر اساس شلوغی رتبه بندی کرد ،از

قرار داد ،مجموع زمان سفر مسافرینی است که ناگزیرند برای

روش "نسبت جریان عبوری به ظرفیت خیابان" استفاده می شود.

رسیدن به مقصدشان ،از آن کمان عبور کنند .این معیار از جمع

منظور از «جریان عبوری از یک خیابان» ،معادل سواری تعداد

زمان سفر این مسافرین بدست میآید .برای محاسبه میزان

وسایل نقلیه ای است که در یک ساعت از مقطع عرضی آن

اهمیت کمان  pام میتوان از رابطه ( )21استفاده نمود که در آن

خیابان عبور می کنند پس از تخصیص ترافیک به شبکه ،هر

 ، t qزمان سفر بین مبدا -مقصد  qام است.

خیابان جریان مشخصی را از خود عبور میدهدکه با  Vaبرای

()11

p=1,2,...,n

خیابان  ،aنشان داده میشود« .ظرفیت خیابان» ،به حداکثر معادل

q 1

سواری تعداد وسایل نقلیه ای که می تواند در یک ساعت از

 I pنشان دهنده اهمیت کمان pام و  ، d qتقاضای سفر مبدا-

مقطع عرضی آن خیابان ،برای یک سطح سرویس خاص عبور

مقصد qام است .هر چه مقدار این معیار برای یک کمان باالتر

کند ،اطالق میشود که با نماد  Caبرای خیابان  ،aمشخص می

باشد ،یعنی زمان سفر مسافرینی که ناگزیرند از این کمان

گردد« .نسبت جریان عبوری به ظرفیت خیابان» شاخصی است

بگذرند ،بیشتر است و چنانچه شرایط این کمان را بهبود دهیم،

که از طریق آن می توان وضعیت شلوغی خیابان های شبکه را

مسافرین یاد شده ،رضایتمندی بیشتری بدست میآورند.

مورد ارزیابی قرار داد .چنانچه این شاخص را ،میزان شلوغ بودن
یک خیابان بنامیم ،داریم:

Va
Ca

()29

m

I p   x pq d qtq

زمانی که تصمیم به تعریض مجموعه ای از کمانهای شبکه داریم،

Crow d a 

ابتدا به سراغ خیابانهای شلوغ میرویم تا شرایط آنها را بهبود
دهیم .برای انتخاب مجموعه خیابانهای کاندید تعریض نیز ابتدا

هرچه این شاخص بزرگتر باشد ،یعنی خیابان  aشلوغ تر است

شاخص شلوغی هر خیابان را محاسبه کرده و بخشی از

و چنانچه این شاخص کوچک (کمتر از  )2باشد ،جریان عبوری

خیابانهایی را که شاخص شلوغی باالیی دارند را ،برای مرحله

از آن خیابان کمتر از ظرفیت خیابان است و خیابان نیاز به توسعه

بعد انتخاب میکنیم .سپس ،میزان اهمیت خیابانهای انتخاب شده

ندارد .بنابراین در انتخاب مجموعه خیابانهای کاندید ،اولویت با

را محاسبه کرده و خیابانها را براساس اهمیتشان ،به صورت نزولی

خیابانهایی است که شاخص شلوغی ( نسبت جریان عبوری به

مرتب کرده و در نهایت تعدادی از پروژهها که در صدر جدول

ظرفیت) باالیی دارند.

هستند وبیشترین اهمیت را دارند ،به عنوان مجموعه خیابانهای
کاندید برای تعریض انتخاب میکنیم.

 2-7شاخص اهمیت خیابان
برای اینکه کمانهای مهم شبکه شناسایی شوند روش زیر

 .7تخصیص ترافیک در شبکههای همسایه با

پیشنهاد میگردد:

استفاده از الگوریتم فرانک-ولف 7اصالح شده

شبکه ای با  nکمان و  mمبدا -مقصد را در نظر بگیرید .پس از
تخصیص ماتریس تقاضای سفر به شبکه ،هر کمان بخشی از
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ODm

x1m 
x2 m 


xnm 

…

...

مبدا-مقصد

OD2

OD1

x12
x22

 x11
x
 21


 xn1

xn 2

شماره کمان
1
2

n

شکل  .6ماتریس کمان -مبدا مقصد

مسئله سطح پایین در مسئله انتخاب پروژه ،یک مسئله تخصیص

 .1روش حل مسئله انتخاب پروژه های خیابانی

سفر 0نامیده میشود .حل این مسئله تخصیص سفر ،الگوی

جهت تعریض

جریان شبکه حملونقل را برای هر سناریوی طراحی تعیین
میکند.مسئله تخصیص سفر در شبکه خیابانهای شهری،

حل دقیق مسئله انتخاب پروژههای خیابانی جهت تعریض،

تخصیص ترافیک 29نامیده میشود.

با توجه به پیچیدگی محاسبات ،در یک مدت زمان مناسب بسیار

تخصیص سفر معموالً تعدادی اصول رفتاری برای شرح رفتار

پیچیده و چه بسا غیر ممکن است .از این رو در این مقاله برای

انتخاب مسیر در نظر میگیرد؛ از جمله اصل سنتی واردراپ. 22

حل دقیق این مسئله از روش شمارش کامل استفاده شده است.

بر طبق این اصل ،با این فرض که تمام مسافران زمان سفر واقعی

بدین منظور جهت محاسبه جواب بهینه ،ابتدا تمام حاالت امکان

هر مسیر را میدانند ،هر مسافر کوتاه ترین مسیر را انتخاب

پذیر مسئله تولید گردیده و سپس برای این جوابها مقادیر تابع

میکند .الگوی جریان حاصل از اصل واردراپ ،جریان تعادلی

هدف از طریق حل مسئله تخصیص ترافیک (مسئله سطح پایین)

کاربر نامیده میشود؛ که در آن شرایط هیچ مسافری مسیر بهتری

محاسبه می شود و بهترین جواب به عنوان جواب بهینه معرفی

ندارد و در صورتیکه مسیر خود را تغییر دهد ،زمان سفرش

میگردد .این روش به دلیل اینکه تمام جوابهای ممکن را تولید

افزایش خواهد یافت .معمول ترین روش برای حل تخصیص

میکند ،نیازمند زمان زیادی برای ارائه نتایج در ابعاد بزرگ است.

تعادلی کاربر در ادبیات موضوع ،روش ترکیبی کوژ (روش

از این رو در مسائلی با ابعاد بزرگ ،الگوریتم فراابتکاری تجمع

فرانک-ولف) است .شرح این الگوریتم در منبع فرانک و

ذرات 21پیشنهاد شده است.

ولف] [Frank and Wolfe,1956آمده است .الگوریتم

 6-1الگوریتم تجمع ذرات

پیشنهادی ،که میتوان آن را الگوریتم فرانک -ولف اصالح شده
نامید ،بدین صورت است که در شبکههایی که تنها ظرفیت برخی

روش بهینه سازی انبوه ذرات ،در ابتدا توسط یک روانشناس

از کمانهای آن تغییر میکند و ما این شبکهها را "شبکههای

اجتماعی به نام جیمز کندی و یک مهندس الکترونیک به نام

همسایه با شبکه مبنا" مینامیم ،به جای آنکه در اجرای الگوریتم

ابرهارت بر اساس تجربیات پیشین در رابطه با الگوریتمهایی که

فرانک -ولف بر روی شبکه همسایه ،از جواب اولیه صفر

رفتار دستهجمعی مشاهده شده در گونههای بسیاری از پرندگان

(جریان کمانهای صفر) استفاده شود ،از جریانهای تعادلی بهینه

را مدلسازی کردهبودند ،توسعه داده شد .تحقیقات آنان منجر به

شبکه مبنا به عنوان جواب اولیه شبکه همسایه استفاده کنیم

ایجاد الگوریتمیقوی برای بهینه سازی به نام الگوریتم بهینه
سازی ذرات انبوه گردید.
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()11

)) vi , j (t  1)   (t )  vi , j (t )  r1, j (t )  c1  ( yi , j (t )  xi , j (t ))  r2, j (t )  c2  ( yˆ j (t )  xi , j (t

)  xij (t  1)  x ij (t )  vij (t

()11

)) f ( xi (t  1))  f ( yi (t

if

)) f ( xi (t  1))  f ( yi (t

if

)  yi (t
yi (t  1)  
) xi (t  1

هر ذره در الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات از سه بردار  dبعدی

روش با الگوریتم اصلی در روابط بروز رسانی موقعیت و سرعت

تشکیل شده است که  ،dبعد فضای جستجو است .برای ذره  iام

است که ابتدا باید مقدار بردار سرعت توسط تابع سیگموید به

این سه بردار عبارتند از xi :موقعیت فعلی ذره vi ،سرعت حرکت

بازه ] [2,9منتقل و سپس موقعیت جدید هر ذره در هر بعد با

ذره و  yiبهترین موقعیتی که ذره تا به حال تجربه کرده است و

دو مقدار صفر ویک مشخص میشود و وضعیت انتخاب ویژگی

ŷiبهترین مکانی که تاکنون توسط پرندگان مجاور یافت گردیده

را نمایش میدهد .در الگوریتم نسخه باینری ،مفهوم سرعت به

است.الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات چیزی فراتر از یک

مفهوم احتمال ،تغییریافته و  Vijاحتمالیک بودن  Xijرا بیان

مجموعه ذرات است .هیج کدام از ذرات ،قدرت حل هیج مسأله

میکند .هر ذره براساس معادلههای ( )27و ( )28به روزرسانی

ای را به تنهایی ندارند ،و تنها هنگامیمیتوانند مسأله را حل

میشود که سرعت بر اساس رابطه قبلی ( )29بدست میآید.

نمایند که با یکدیگر تعامل داشته باشند.

1

()17

 vijt 1

با این وجود ،اگر تابع برازندگی مسأله مفروضی ،تابع  fباشد،
مقادیر yi ، vi، xiو ŷiدر هر مرحله به صورت زیر بروزرسانی

) if Rand<S(vijt 1
otherwise

()18

میشوند:
در معادالت فوق ω ،ضریب اینرسیr1,j،

و

یکنواخت در فاصله (2و ، )9و  c1و

 c2اعداد ثابت هستند

1 e

 r2,jاعداد تصادفی

S (vijt 1 ) 

1

0

t 1
i

X

در اینجا  Randیک عدد تصادفی در بازه ] [2,9است .در نسخه
باینری الگوریتم ،تعاریف متفاوتی از  Xو  Yارائه شده است .به

که به ضرایب شتاب دهنده معروف بوده و به ترتیب ،پارامتر

طوری که سرعت ذره به جای آنکه ذره را به سمت جوابهای

ادراکی و پارامتر اجتماعی نامیده میشوند c1.ضریب یادگیری

بهینه مسائل هدایت کند ،به صورت تابع احتماالت،یکیا صفر

مربوط به تجارب شخصی هر ذره است و در مقابل  c2ضریب

شدن  Xرا مطرح میکند؛یعنی ،مقدار  Vijاحتمال اینکه مقدار

یادگیری برای کل جامعه است r1 .و  r2باعث میشود که نوعی

 Xijیکیا صفر باشد را تعیین میکند .از آنجایی که مقدار احتمال

گوناگونی در جوابها به وجود بیاید و به این نحو جستجوی

باید در بازه صفر ویک باشد Vij ،از تابع محدود کننده سیگموید

کاملتری روی فضا انجام گیرد .معموالً مقادیر  c1و
1

بدست می آید.

 c2را برابر

اختیار میکنند.

 7-1الگوریتم تجمع ذرات پیشنهادی
الگوریتم فراابتکاری تجمع ذرات پیشنهادی برای حل مسئله

 2-1الگوریتم باینری تجمع ذرات

ارزیابی پروژههای خیابانی جهت تعریض ،دارای مراحل اصلی

برای حل مسائل گسسته ،روش باینری این الگوریتم توسط کندی

زیر است:

و ابرهارت ] [Kennedy and Eberhart, 1997در سال

.2

 2007ارائه شد و به باینری  PSOشهرتیافت .تفاوت عمده این
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شیوه نمایش جوابها :مهم ترین گام برای استفاده از
این الگوریتم ،نحوه تعریف ذرات است که با توجه به

78

انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری
ویژگیهای مسئله تعیین میگردد .در این پژوهش با

الگوریتم باید شروطی را تعیین نمود تا با بررسی آن،

توجه به مدل سازی انجام شده ،ذرات باید نشان

اجرای الگوریتم خاتمه یابد .از جمله این شروط

دهنده این باشند که کدام پروژهها در سبد پروژه

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرایی قرار میگیرند .از این رو ذرات به صورت

.a

آرایه ای از اعداد صفر و یک تعریف میشوند که طول

 .bسپری شدن زمان/تکرار معینی از الگوریتم

این آرایه به اندازه تعداد پروژههای کاندید است و

.c

عدد  2در آن نشان دهنده انتخاب شدن پروژه متناظر

رسیدن به حد قابل قبولی از جواب
سپری شدن زمان/تکرار معینی بدون
مشاهده بهبود خاصی در نتیجه

... .d

و عدد صفر به معنی انتخاب نشدن آن پروژه است.

در الگوریتم مورد استفاده ،شرط توقف سپری شدن تکرار

در شکل ( )1نمونه ای از جواب ایجاد شده برای

معینی بدون مشاهده بهبود خاصی در نتیجه است.

الگوریتمها نشان داده شده است .در این جواب9 ،
پروژه کاندید وجود دارد که پروژههای اول و دوم و پنجم برای

 .3مسئله نمونه و ارائه نتایج

تعریض انتخاب شده اند.
2

9

9

2

برای حل مسئله انتخاب پروژههای خیابانی برای تعریض ،با

2

توجه به اینکه مدل انتخاب پروژه ارائه شده مربوط به یک شبکه

شکل  .2نحوه نمایش جواب برای اجرای الگوریتم

.1

حملونقل شهری است ،نیازمند این است که بر روی یک شبکه
شهری مناسب ،اجرا و پیاده سازی شود.

تولید جمعیت اولیه :این الگوریتم برای شروع کار به

29

برای این منظور ،از شبکه خیابانی واقعی سایوکس فالز استفاده

یک دسته جمعیت اولیه نیازمند است .جوابهای

شده است .شبکه سایوکس فالز ،شبکه ای است در اندازه متوسط

اولیه که برای حل مدل این مسئله در نظر گرفته شده

با  11گره و  70کمان که در مجموع  970زوج مبدأ -مقصد دارد.

اند ،به صورت تصادفی و با استفاده از توزیع گسسته

این شبکه خیابانی ،به عنوان شبکه ای آزمایشی در بسیاری از

یکنواخت با مقادیر صفر و یک تولید میشوند.
.9

.1

پژوهشهای حملونقلی مورد استفاده قرار گرفته است .اطالعات

تولید جمعیت جدید :برای تولید جمعیتهای جدید،

مربوط به مشخصههای کمانها و ماتریس تقاضای مبدأ -مقصد

در الگوریتم تجمع ذرات از روابط ( )27و ()28

برای این شبکه از مقاله یانگ و ژو [Yang and Zhou,

استفاده میشود.

] 1998گرفته شده است.

تابع برازندگی :مقدار تابع هدف به عنوان تابع

 6-3انتخاب مجموعه خیابان های کاندید

برازندگی درنظر گرفته شده است؛ لذا ،میبایست پس

.9

.0

از ایجاد جمعیت اولیه و هم چنین تولید جوابهای

به منظور انتخاب مجموعه خیابانهای کاندید برای تعریض ،موارد

جدید ،مقدار تابع هدف را برای آنها محاسبه نمود تا

مطرح شده را در شبکه سایوکس فالز بررسی میکنیم .زمانی که

بتوان بر اساس این مقادیر،تصمیمگیری نهایی را انجام

تصمیم میگیریم در یک شبکه خیابانهایی را برای تعریض

داد.

انتخاب کنیم ،ابتدا به سراغ خیابانهای شلوغ میرویم ،بنابراین

جایگزینی :در این مرحله از الگوریتم ،باید جوابهای

برای هر یک از خیابانهای شبکه سایکس فالز شاخص شلوغی

جدید بدست آمده را پس از بررسی ،جایگزین

را محاسبه کرده و آنها را به صورت نزولی بر اساس این شاخص

جوابهای قبل نمود.

مرتب میکنیم .نتیجه محاسبات شاخص شلوغی ،پس از مرتب

شرط توقف :در الگوریتمهای فراابتکاری ،از آنجایی

شدن به صورت نزولی ،در پیوست این مقاله آمده است.

که جواب بهینه مشخص نیست ،برای اتمام روند
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در گام بعدی 99 ،خیابان شلوغ شناسایی شده که در صدر جدول

بار خیابانها را براساس مقدار شاخص اهمیت کمانها به صورت

پ 2-قرار دارند را برای ادامه کار انتخاب میکنیم .سپس میزان

نزولی مرتب میکنیم و در نهایت  19کمان که بیشترین مقدار را

شاخص اهمیت کمانها را که با استفاده از رابطه ( ،)21قابل

دارند به عنوان مجموعه خیابانهای کاندید انتخاب میشوند.

محاسبه است ،برای  99خیابان انتخاب شده محاسبه کرده و این
جدول  .6مجموعه خیابانهای کاندید برای تعریض در شبکه سایکس فالز

هزینه افزودن

میزان

میزان

یک الین

اهمیت کمان

شلوغی

59
59
25
51
51
25
38
38
22
22
35
15
15
35
51
51
17
17
33
33

1/813
1/579
1/351
1/335
1/322
1/211
3/938
3/919
3/179
3/168
2/931
2/771
2/738
2/691
2/535
2/521
2/361
2/339
2/191
2/161

زمان سفر آزاد

پارامترشلوغی
) ) hr /(1000veh / day
4

4

(10

) hr

2

(10

گره

گره

شماره

مقصد

مبدا

کمان

11
15
8
9
5
7
21
13
8
6
15
16
11
22
11
11
17
16
21
21

15
11
7
5
9
8
13
21
6
8
22
11
16
15
11
11
16
17
21
21

28
27
73
17
18
71
71
72
69
71
12
75
76
11
25
26
13
11
61
59

v/c
1/11265
1/11265
1/11185
1/11755
1/11755
1/11185
1/18928
1/18928
1/15218
1/15218
1/11525
1/118
1/118
1/11525
1/1175
1/1175
1/11118
1/11118
1/17896
1/17896

1/861
1/863
1/862
1/821
1/829
1/853
2/111
2/396
2/769
2/768
2/895
2/335
2/321
2/891
1/898
1/912
2/111
2/119
2/171
2/179

5/87
5/87
2/5
3/5
3/5
2/5
3/72
3/72
2/17
2/17
3/5
1/5
1/5
3/5
5
5
1/67
1/67
3/29
3/29
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خیابانهای انتخاب شده در

جدول آورده شده است و شکل  7این پروژههای کاندید را با

با توجه به این موضوع که زمان یک بار تخصیص ترافیک توسط

خطوط پر رنگ بر روی شبکه خیابانی سایوکس فالز نشان

الگوریتم فرانک -ولف در شبکه سایکس فالز حدود  2ثانیه

میدهد.

است و اندازه گیری دقیق این زمان برای یک بار تخصیص
ترافیک ،کار دشواری است ،به جای اندازه گیری زمان اجرای

 2-3ارائه نتایج الگوریتم تخصیص ترافیک اصالح

یک بار الگوریتم فرانک -ولف برای هر حالت k ،مرتبه الگوریتم

شده

فرانک -ولف بر روی شبکه همسایهای که به طور تصادفی ایجاد
شده ،انجام میشود و زمان اندازهگیری شده برای این  kاجرا ،بر

برای بررسی تاثیر الگوریتم فرانک -ولف اصالح شده ،بر روی

 kتقسیم میشود تا میانگین زمان یکبار اجرا الگوریتم فرانک-

زمان حل مسئله تخصیص ترافیک ،از شبکه سایوکس فالز استفاده

ولف در آن حالت ،بدست آید.

میکنیم .بدین صورت که حالتهایی که ظرفیت  9 ،1 ،2و یا 1

ستون آخر در جدول بیانگر این مطلب است که روش جدید

خیابان از خیابانهای موجود شبکه تغییر کند ،در نظر میگیریم و

سبب کاهش چشمگیر زمان حل ،خصوصا در شبکههایی که

تخصیص ترافیک را برای هر یک از حالتهای فوق ،یک بار با

تعداد کمانهای تعریضی کم است ،میشود .به طوریکه این زمان

استفاده از روش معمول فرانک -ولف و بار دیگر با روش

حل در شبکههایی که تعریض تنها در  2تا  1/9درصد از کمانهای

الگوریتم فرانک -ولف اصالح شده پیشنهادی ،اجرا کرده و

آنها انجام شده ،با روش پیشنهادی جدید حدود یک چهارم زمانی

جریانهای تعادلی را بدست میآوریم .سپس زمانی را که برای هر

است که برای حل با روش معمول الگوریتم فرانک -ولف نیاز

بار تخصیص ترافیک با استفاده از هر یک از دو روش صرف

دارد.

میشود ،با یکدیگر مقایسه میکنیم .نتایج این محاسبات در
جدول آورده شده است.

جدول  .2مقایسه زمان حل الگوریتم فرانک -ولف با روش معمول و روش پیشنهادی
نسبت زمان حل با روش

زمان حل با روش

زمان حل با روش معمول

پیشنهادی به روش معمول

پیشنهادی بر حسب ثانیه

بر حسب ثانیه

درصد تغییر شبکه

تعداد کمانهایی که
ظرفیتشان تغییر کرده

9/1119

9/1809

2/1809

2/1

2

9/1899

9/9008

2/9999

1/7

1

9/9990

9/1089

2/9190

1

9

9/1971

9/9117

2/9911

9/9

1
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1.4000
1.3000
1.2000
1.1000
1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000

New Method
Old Method

4

2

3

1

شکل  .7نمودار مقایسه زمان حل روش معمول فرانک -ولف با روش فرانک -ولف اصالح شده

نمودار مقایسه نتایج حاصل از دو روش برحسب زمان حل نیز

برای تعریض است که اهداف مسئله را ارضا کند .از طرفی ،این

در  Error! Reference source not found.نشان داده شده

پارامتر یکی از فاکتورهای تعیین کننده بعد مسئله است ،یعنی هر

است .شیب نموداری که نشان دهنده زمان حل با استفاده از روش

چه تعداد پروژهها بیشتر باشد ،ابعاد مسئله تحت تاثیر قرار گرفته

معمول فرانک -ولف معمولی است تقریبا صفر است؛ زیرا ،در

و بزرگتر میشود .در این مسئله از سبد پروژه با اندازه متوسط

روش فرانک -ولف معمولی زمانیکه شبکه تغییر میکند،

استفاده شده است .و فرض بر این است که در ابعاد کوچک،

الگوریتم از جواب اولیه صفر (جریان صفر) شروع کرده و مسئله

سبد پروژه شامل  9پروژه است .زمان حل دقیق مسئله با این بعد،

را حل میکند .زمان حل با استفاده از الگوریتم پیشنهادی شیب

کمتر از  9دقیقه است .همچنین ابعاد متوسط مسئله شامل 29

افزایشی دارد و هر چه تعداد کمانها بیشتر شود به نمودار حل با

پروژه است که زمان حل دقیق کمتر از یک ساعت دارند و ابعاد

روش معمول نزدیکتر میشود .این موضوع بدان معنی است که

بزرگ مسئله شامل  28پروژه به باالست که دارای زمان حل دقیق

الگوریتم پیشنهادی برای شبکههای همسایه ،یعنی شبکههایی که

بیشتر از  11ساعت است.

تفاوت زیادی با شبکه مبنا ندارند ،کاربرد دارد و هر چه تعداد

هم چنین ،برای هر پروژه که به عنوان یک پروژه پیشنهادی به

کمانهایی که ظرفیتشان تغییر میکند ،بیشتر باشد ،از میزان

مسئله معرفی میشود ،باید هزینه مورد نیاز برای تکمیل آن تعیین

همسایگی شبکهها کاسته شد و بنابراین زمان حل با روش

شود .در مدلسازی مسئله ، ca،هزینه مورد نیاز مربوط به پروژه

پیشنهادی کارآیی خود را از دست میدهد و زمان حل افزایش

تعریض خیایان  aام تعریف شده است .در تولید مسئله ،این

یافته و به زمان حل با الگوریتم معمول فرانک -ولف معمولی

پارامتر متناسب با زمان سفر آزاد متناظر با خیابان ،تعیین شده

نزدیک میشود.

است .از طرف دیگر ،باید بودجه اختصاص داده شده برای بهبود
شبکه نیز مشخص گردد .برای تعیین بودجه کل ،پس از تعیین

 7-3حل مسئله انتخاب خیابان ها برای تعریض در

مقدار هزینه الزم برای هر یک از پروژهها ،از رابطه زیر استفاده

شبکه شهری

شده است.

مسئله معرفی شده ،بر اساس مدلسازی انجام شده دارای

()19

پارامترهایی است که قبل از حل باید تعیین شوند .این پارامترها
بنا بر شرایط استراتژیک مسئله تعیین شده و متناسب با هر مسئله

 aA ca

که در این رابطه B ،مقدار بودجه کل را نشان میدهد و  dنشان

قابل تغییر است.

دهنده نسبتی است که برای این کسر تعیین میگردد .برای مقدار

یکی از پارامترهای مسئله که باید تعیین شود ،تعداد پروژههای

 dمیتوان سطوح مختلفی در نظر گرفت .برای مثال میتوان d

پیشنهادی است که مسئله از بین آنها ملزم به انتخاب پروژههایی
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را در سطوح  99% ،99%و  79%قرار داد و مقدار  Bرا محاسبه

 Error! Reference source not found.نشان داده شده

نمود.

است.
 2-7-3نتایج اجرای الگوریتم  PSOپیشنهادی

 6-7-3حل دقیق مسئله انتخاب پروژه تعریض

نتایج حاصل از  01بار اجرای الگوریتم جتمع ذرات و با شرایط توضیح
داده شده در خبش ، 3-6در

در مسئله انتخاب پروژه تعریض ،با توجه به مدلسازی ارائه شده،
شاخص تعریف شده در تابع هدف بیان کننده مجموع زمان سفر

جدول آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در

در کل شبکه است که با انتخاب ترکیب بهینه ای از خیابانهای

حالیکه جواب بهینه در این حالت طبق جدول  9برابر 2111

پیشنهادی برای تعریض ،به دنبال کمینه کردن این مقدار هستیم.

است 29 ،بار اجرا برای الگوریتم تجمع ذرات دارای میانگین

از طرفی با توجه به وجود پیچیدگی در محاسبه تابع هدف و

 2119/9و انحراف معیار  79/0است .بنابراین از نظر نزدیکی به

وجود پدیده بریز ،ارائه روشهای دقیق رایج برای حل مسئله

جواب بهینه ،میتوان گفت که الگوریتم انبوه ذرات جواب

بسیار پیچیده و دشوار است .از این رو برای حل دقیق این مسئله

مناسبی ارائه میدهد .ستون آخر در جدول  ،1نشان دهنده تعداد

از روش شمارش کامل استفاده شده است .در این روش ،تمام

دفعاتی است که تابع برازندگی محاسبه میشود ، .زمان حل

حالتهای موجود تولید شده و جوابهای امکان پذیر مشخص

الگوریتم ،ارتباط مستقیم با تعداد دفعات محاسبه تابع برازندگی

میشوند .سپس برای تعیین مقادیر تابع هدف ،مسئله تخصیص

دارد و هر چه تعداد دفعات محاسبه تابع برازندگی ( )NFEبیشتر

ترافیک برای آنها حل شده و طبق نتایج بدست آمده ،بهترین

باشد ،زمان حل نیز افزایش مییابد مشاهده می شود که الگوریتم

جواب به عنوان جواب بهینه معرفی میگردد .این روش ،به دلیل

انبوه ذرات در مقایسه با روش شمارش کامل که برای تمامی

اینکه تمام جوابهای ممکن را تولید میکند ،نیازمند زمان زیادی

حاالت ممکن تابع هدف را محاسبه می کند ،تعداد دفعات بسیار

برای ارائه نتایج در ابعاد بزرگ است .اما در ابعاد کوچک ،در

کمتری ،تابع هدف را محاسبه می کند و در نتیجه زمان حل بسیار

زمان قابل قبولی ،جواب بهینه را بدست میدهد .از این رو ،برای

کمتری دارد.

ابعاد بزرگ استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات  ،پیشنهاد شده
است.

 .7نتیجهگیری

نتایج مربوط به حل دقیق مسئلههای تولید شده با استفاده از روش
شمارش کامل ،در جدول آورده شده است.

در این مقاله مسئله انتخاب پروژه در شبکه خیابانی شهری در

الزم به ذکر است برای اجرای الگوریتمهای مسئله از رایانه

حالتی که تنها تعریض مورد نظر باشد ،بررسی شد .در ابتدا روش

شخصی که دارای پردازشگر  Core i2با سرعت 1/0 GHz

ابتکاری برای تعیین مجموعه خیابانهای کاندید با کمک ارزیابی

و 1 GBحافظه است ،استفاده شده است.

شرایط فعلی خیابانها پیشنهاد شد .پس از آن ،مسئله انتخاب

همانطور که مشاهده میشود ،تعداد جواب های امکان پذیر

پروژههای سرمایهگذاری در حالتی که تنها تعریض خیابانهای

مسئله با افزایش بعد مسئله به صورت فزایندهای افزایش مییابد.

موجود (افزودن الین جدید) مورد نظر باشد ،مدلسازی شد.

و روند افزایش زمان حل هر جواب نیز با افزایش بُعد مسئله ،به
صورت نمایی افزایش مییابد .روند نمایی این افزایش در
جدول  .7نتایج حل شمارش کامل برای ابعاد مختلف با سطح بودجه 8.7
تعداد پروژه

 29پروژه

 7پروژه

 9پروژه

2911

627

72

تعداد کل حاالت امکان پذیر

917

17

67

تعداد جوابهای امکان پذیر

[]9 9 79 9 9 71 72 71 00 79

[]9 9 79 9 9 71 72
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[]18 17 9 9 9

پارامترها

سبد پروژه بهینه
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2111

6773

6737

مقدار جواب بهینه

029

687

23

کل زمان اجرای برنامه(ثانیه)

800

400
200

)Time (s

600

0
11

10

9

7

8

6

5

4

Dimension

شکل  .7روند نمایی افزایش زمان حل با افزایش تعداد پروژه ها

جدول  .7نتایج اجرای الگوریتم تجمع ذرات برای مسئله با  68پروژه پیشنهادی
NFE14

زمان اجرا (ثانیه)

درصد خطا

مقدار تابع هدف

جواب بدست آمده

ردیف

63

11

9/09

2199/1

[]18 17 9 9 9 9 72 9 00 79

6

3

10

9/90

2117/9

[]18 9 79 9 9 71 72 9 00 79

2

61

98

9/98

2109/9

[]18 9 9 9 9 9 72 71 00 79

7

27

72

9/91

2110/27

[]9 9 79 9 28 9 72 71 00 79

7

67

11

1/88

2197/1

[]9 9 9 27 28 9 72 71 9 79

7

7

92

1/90

2117/9

[]18 17 79 9 9 9 9 9 00 79

1

67

90

9/21

2119/9

[]9 9 79 9 9 71 72 71 00 79

3

26

91

9/99

2119/7

[]9 9 9 27 9 71 72 71 00 79

7

67

09

9/20

2111/9

[]9 9 9 9 28 71 72 71 00 79

3

27

08

1/09

2191/98

[]9 9 79 27 28 71 9 9 00 79

68

2069

73.7

6.7

6278/7

______

میانگین

سپس جهت کاهش زمان حل تخصیص ترافیک در این مسئله،

به صورت فزاینده ای افزایش می یابد .از این رو حل دقیق مدل

الگوریتم فرانک -ولف اصالح شده ارائه شد و مورد بررسی قرار

در مسائل بزرگ نیازمند زمان بسیار زیادی است و این موضوع

گرفت .نتایج حاصل از اجرای الگوریتم فرانک-ولف اصالح

ضرورت استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای حل این

شده ،نشاندهنده کارا بودن این روش در حل مسئله تخصیص

مسئله را توجیه پذیر می نماید .الگوریتم تجمع ذرات ارائه شده

ترافیک به شبکه های همسایه است .نتایج روش حل دقیق مسئله

برای حل مدل موردنظر عملکرد قابل قبولی را در مسائل نمونه

انتخاب خیابآنها جهت تعریض ،بیانگر آن است که با افزایش بعد

چه از جنبه کیفیت و چه از جنبه زمان حل از خود نشان داد .با

مسئله تعداد جواب های امکانپذیر مسئله و همچنین زمان حل

این حال هنوز یافتن رویکردهایی جدید برای حل مسئله انتخاب
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9/11002

1

2

2

9/11701

2

1

1

سید نادر شتاب بوشهری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق را در سال  2901از دانشگاه صنعتی اصفهان و
درجه کارشنناسنی ارشند در رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی را در سال  2907از دانشگاه صنعتی
اصنفهان اخذ نمود .در سنال  2989موفق به کسنب درجه دکتری در رشنته مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل از
د انشنگاه صننعتی شنریف گردید .زمینه های پژوهشنی مورد عالقه ایشننان برنامه ریزی حمل و نقل ،سیستمهای
دینامیکی ،تحقیق در عملیات و اقتصنناد بوده و در حال حاضننر عضننو هیات علمی با مرتبه دانشننیار در دانشننگاه
صنعتی اصفهان است.

نسرین شاه حیدری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  2902از دانشگاه علم و صنعت ایران و درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی صنایع در سال  2909را از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نمود.
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