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  G-Networkاستفاده از با مدلسازي و بهینه سازي یک سیستم ناوبري خودرو

  

  3، محمود فتحی 2مرتضی رموزي ،1مهشید قربانی
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  :چکیده

4مسیریابی خودرو
)VRP( چشمگیري پیدا کرده هاي اخیر رشد در طی سال 5هاي ناوبرياز طریق سیستم

توانند مسیریابی را از طریق گراف مستخرج از باشند و میها مبتنی بر نقشه محیطی میاین سیستم .است

الین فها مبتنی بر اطالعات ترافیکی آنالین بوده و برخی به صورت آبرخی از این سیستم. نقشه انجام دهند

تواند بسته به نوع ن پیشنهاد داده شده است که میدر این مقاله یک سیستم ناوبري آنالی. کنندکار می

مسیر بهینه را  ،شودهاي کنترل ترافیک ضبط میخودرو و بر اساس شرایط ترافیکی که از طریق دوربین

مدلسازي شده است و رفتار آن توسط  G-Networkاین سیستم توسط یک شبکه صف  بنام . پیشنهاد دهد

با نتایج حاکی از بهبود چشمگیر عملکرد سیستم . بهینه سازي شده استروال بهینه سازي گرادیان نزولی، 

  .باشداز بهینه سازي می استفاده
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 مقدمه -1

هاي شخصی و عمومی منجر به تراکم ترافیک شده است که افزایش تولید وسایل نقلیه و ضرورت استفاده از اتومبیل

6هاي حمل و نقل هوشمندهدف سیستم. را در پی دارداثرات منفی 
 (ITS) بهبود کیفیت حمل و نقل، کاهش زمان

بررسی واضح است . است هاي ناوبريو سیستم هاي پیشرفتهسفر و کاهش میزان مصرف سوخت از طریق فناوري

حمل و نقل هوشمند هاي سیستمدر چالشی قابل توجه ،و پیدا کردن مسیرهاي بهینه مسیریابی خودرو مسئله 

  . است

هاي بسیاري از سیستم. روندهایی هستند که براي راهبري و مسیریابی بکار میهاي ناوبري خودرو، سیستمسیستم

. استفاده کردند GPSهاي ناوبري بدست آمده از همراه با تاریخچه داده Pre-setفعلی از نقشه شهر آفالین و  ناوبري

  . شوندترجیح داده می Onlineهاي و سیستم ها مناسب نبودهبا توجه به تغییر سریع وضعیت ترافیک این سیستم

خودروها با تا   شده است،مدلی ارائه  7و مسیریابی پویا هاي ناوبري آنالینسیستمنیز با تمرکز روي در این مقاله 

مسیر کم  ،کنند و بر اساس اطالعات دریافتیرسیدن به هر تقاطع بتوانند اطالعات ترافیک بروز شده را دریافت 

  .گزینندرکت در آن باشند، به سمت مقصد برتر را مشروط بر اینکه مجاز به حترافیک

خودروها به عنوان مشتریان شبکه از اینرو، ]. 1[انجام پذیرفته است G-Networkمدلسازي، توسط شبکه صف  

در . این شبکه نوع دیگري از مشتریان، تحت عنوان مشتریان منفی را ارایه می دهد. صف در نظر گرفته شده است

  .این مقاله این مشتریان در قالب تصمیمات بهینه سازي مسیر در تقاطعات بصورت مجازي در نظر گرفته شده است

. کنیمبخش مجزا مرور می سهرا در  G-Networkو   VRPناوبري خودرو، ه در زمینههاي انجام شددر ادامه فعالیت

 .پردازیممی G-Networkبه مدلسازي مسئله با  2-3مسئله مسیریابی را تشریح کرده و در  1-3سپس در بخش 

  .کندبخش چهارم چگونگی محاسبه معیارهاي عملکرد و بخش پنجم بهینه سازي مسئله را بیان می

 

 ايدانش پیشینه - 2

  مسیریابی خودرو - 1- 2

یابی خودرو اولین بار توسط مسئله مسیر. سال است که رواج یافته است 50بیش از  VRPتحقیقات 

DantzigandRamser (1959) آنها مسئله توزیع بنزین بوسیله تانکرها از یک ایستگاه منبع به تعداد . مطرح شد

انجام شده و آن را به طبقات  VRPتحقیقات بسیاري در زمینه .]2[سوخت را در نظر گرفتندزیادي جایگاه 

بطور معمول در  DVRP. است Dynamic VRPطبقه مورد استفاده در این مقاله . مختلفی تقسیم کرده است

درخواست ( شود هاي مشتریان در طول مسیر منتشر میگیرد که درخواستعملیات پویا مورد استفاده قرار می
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این مسئله کاربردهاي گوناگونی در زندگی واقعی دارد، از جمله . باشند Real-Timeو خودروها باید ) آنالین

-dialمدیریت ناوگان پویا، سیستم توزیع شده مدیر فروش، خدمات پیک، تعمیر یا خدمات امداد و نجات، سرویس 

a-ride خدمات اورژانس. 

  

  ناوبري خودرو -2- 2

با بهره  هااین سیستم. روندهایی هستند که براي راهبري و مسیریابی بکار میناوبري خودرو، سیستم هايسیستم

در هر زمان خودرو یا ناوگان خودرویی را کنترل کنند که این امکان را فراهم میGPRSگیري از بستر ارتباطی 

و گزارش هاي متنوعی را بر حسب  آگاه شده …نموده و از محل ، مسیر حرکت ، مختصات جغرافیایی ، سرعت و 

زمان ، بازه زمانی ، حداکثر و حداقل سرعت ، کل مسافت پیموده شده در یک تاریخ یا محدوده زمانی دلخواه تهیه 

روي سرعت خودرو، تراکم جاده و ظرفیت بار تمرکز کردند و با استفاده از  (Dhingral and Gull 2008).درک

متوسط سرعت . زدمدلی ارائه کردند که تعداد خودروها را در محیط شهري تخمین می ،فیکتاریخچه اطالعات ترا

، 2014(اخیرا  .]3[شدخودرو بوسیله سنسورها و تعداد خودروهاي جاده بر اساس تئوري جریان ترافیک محاسبه می

آنها در فاز اول . اندنظر گرفته اطالعات ترافیک آنالین را بعنوان پارامتر اصلی مسیریابی در) یوسفی، انوري، عباسی

ها پرداخته و در فاز دوم مسیر بهینه براي حرکت خودرو را مشخص RSUبه جمع آوري  اطالعات ترافیک از طریق 

  .]4[کنندمی

  

2 -3-G-Network  

. ]5[تواند مثبت یا منفی باشد، ارائه شدها میهاي عصبی که در آن سیگنالدر ابتدا توسط شبکه Gهاي شبکه

به عنوان یک مدل  G-Networkو مفهوم  ]6[هاي صف توسعه یافتندهاي تصادفی عصبی به سرعت به شبکهشبکه

هاي عصبی هاي صف یک نود معادل یک نورون در شبکهدر شبکه. هاي عصبی و صف معرفی شدواحد براي شبکه

-Gتري متحرك در صف با ایده مشتریان مثبت و منفی آغاز شد و پس از آن مفهوم مش شبکه. است

Networkاي مشتري تواند باعث عبور لحظهرسد میمعرفی شد که در این مورد، وقتی مشتري منفی به صف می

مشتریان منفی قادر هستند دیگر مشتریان را  ]8[در. ]7[دمثبت به صف دیگر شود و طول صف را یکی کاهش ده

. چند کالس از مشتریان مثبت و منفی بررسی شدند]10[و ] 9[همچنین، در . اي حذف نمایندبصورت دسته

هاي و الگوریتم ]11[بهینه سازي منابع تخصیص  ارائه شده است، از جمله G-Networkاز  زیاديکاربردهاي 

  .]12[شبکه مسیریابی
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 مدلسازي مسئله مسیریابی - 3

 

  تشریح مسئله - 1- 3
 

خودروهاي سواري، خودروهاي با انواع ي مجهز به سیستم ناوبري و تعدادي خودرو کنیم نقشه شهرفرض می

را براي رسیدن به مقصد  و بسته به نوع آن باید مسیري متفاوتی، هر خودرداریم وپلیسسنگین، خودروهاي امدادي

. را یک نود یا صف فرض کردیمتقاطع هر در این گراف  .نقشه شهر را به گراف تبدیل کنیم الزم است .بپیماید

به یک  سگمنتهر  .کردیمها را به چند سگمنت تقسیم بمنظور ارائه انعطاف پذیري باال به مدل، خیابان همچنین،

اي به پایگاه اطالعات ارسال بصورت دوره را سگمنتي موجود در آن دوربین ترافیک مجهز است که تعداد خودروها

در مرکز شهر قرار گرفته است و با  سرور مسیریاب .باشدشماره هر دوربین شناسه آن سگمنت نیز می .کندمی

 6 شامل نقشه شهر فرضی .کندهاي ترافیک، ترافیک هر سگمنت را بروز میاستفاده از اطالعات دریافتی از دوربین

  .مشخص شده است )2شکل(و گراف آن در  )1شکل(در خیابان  20تقاطع و 

  

  
 گراف بدست آمده از نقشه شهر: 2شکل                   )غیرهمسطح هستند) 5و1(و   (3,4)مسیرهاي(نقشه شهر: 1شکل

  

با ارسال پرس و جوي ، GPRS،از طریق یک واسط خودروهاي داراي سیستم ناوبري هنگام رسیدن به یک تقاطع

بروز  پایگاه اطالعاتمتصل به  ،سرور مسیریاب .کنندمسیر بهینه را درخواست می ،مسیریابسرور انتخاب مسیر به 

سرور مسیریاب . هاي ترافیکی بدست می آینداین اطالعات بروز توسط دوربین .باشدترافیک هر سگمنت می از شده

تواند با توجه هر خودرو می ،ترتیببدین  .دهدبراي رسیدن به مقصد به وي پیشنهاد میرا و گام بعدي خودربهترین 

اصلی  تابعدو  سرور مسیریاب .را در هر تقاطع انتخاب کرده تا به مقصد برسد بهینهمسیر  ،مقصد مورد نظر نوع و به

  .سیستم پاسخگو به پرس و جوهاي انتخاب مسیر) 2متمرکز اطالعات ترافیک   پایگاه اطالعاتبروز رسانی )1: دارد
   

٠ 

۵ 

١ 

٢ 

۴ 

٣ 

سرو



 

۵ 
 

  G-Networkا مدلسازي مسئله ب -2- 3

یک مدل ریاضی که از                                 و  استفاده کردهG-Network از براي پیاده سازي این مدل، 

)Christina Morfopoulou,2011( بوسیله بنابراین،  .[1]الهام گرفته است ارائه خواهیم کردN={1,2,…,N} 

  .باشدمی هاسگمنتتقاطعات و مجموعه نودها شامل . کردیمنود معرفی  Nاي با شبکه

  ترافیک خودروها -2-1- 3

هر خودرو پس از شروع حرکت یک مقصد دارد که با طی مناسب ترین مسیر به . مشتریان مثبت، خودروها هستند

- می تعریف K=(s,d,σ)هر کالس بوسیله . است ي مشتریان مثبتهااي از کالسشبکه شامل مجموعه. رسدآن می

توجه داشته باشید . ستا }سواري،سنگین،امدادي وپلیس{ل نوع خودرو شام  σو  مقصد d ومبدا  s شود که

,s که d ∈ N کندطی میمیتواند مسیر متفاوتی را  نوعشهر خودرو بسته به  .هستند.  

بیانگر شروع  قیقتحاین مقدار در . شودتعریف می n,k(λ(با  nبه یک نود kنرخ ورود خارجی خودروها از کالس 

 .شودتعریف می )n,k(با  n به نود kکل نرخ ورود از کالس  .باشدحرکت یک خودرو از یک سگمنت یا تقاطع می

 nدر مسیرهاي منتهی به  Kمجموع احتمال وجود خودرویی از کالس  این مقدار شامل نرخ ورود از خارج شبکه و

  .باشدمی

طرح مسیریابی . شودفرض تعیین میخودروها بوسیله طرح مسیریابی پیشقبل از کنترل ترافیک مسیر هر کالس از 

-مشخص می، باشدمی jبه نود  iاز نود  kنشان دهنده احتمال انتقال یک خودروي متعلق به کالس که  Pبا ماتریس

 iاز نود در صورت وجود انتقال  این ماتریس هايخانه مقادیر. شوندنمایش داده میP(i,k,j) بوسیله  و عناصر آن دشو

  .باشدمی ، یک و در غیر اینصورت صفرjبه نود 

  کنترل ترافیک -2-2- 3

تصمیمات سرور مسیریاب در جهت بهینه سازي مسیرهاي پیشنهادي با توجه به شرایط ترافیک  مشتریان منفی،

- و مسیر جدیدي پیشنهاد می فرض براي یک مقصد رها شدهبواسطه این تصمیمات مسیر پیش. لحظه اي می باشد

توانند در یک تقاطع روي یک مشتري مثبت عمل کرده و مسیر جدیدي برخالف مسیر مشتریان منفی می. شود

  .در نظر گرفته شده است، پیشنهاد دهند Pفرض که توسط ماتریس پیش

در نتیجه . است k∈Kو   a∈Nکه شود تعریف می (a,k)مشتریان منفی نیز در شبکه چندین کالس دارند و بوسیله 

هر کالس از مشتریان منفی مسئول تغییر تصمیم مسیریابی از یک کالس خاص مشتریان مثبت در یک نود است که 

تواند به چند نود سفر کند تا به نودي برسد که قرار است مشتري منفی می. به معنی تغییر در انتخاب مسیر است

  .کنترل را انجام دهد

 ¯ ,a,k((j((با jبه نود (a,k)و کل نرخ ورود از کالس  j,¯λ))a,k(( با jبه نود (a,k)نرخ ورود خارجی خودروها از کالس 

  .شودتعریف می



 

۶ 
 

که  aتا به نود  باشدمی jبه نود  iاز نود (a,k)نشان دهنده احتمال انتقال یک خودروي متعلق به کالس  ¯Pماتریس

  .باشدمی 1یا  0مقادیر این ماتریس . شوندمشخص میP¯ (i, (a,k),j) عناصر آن بوسیله . مسئول کنترل است، برسد

تواند یک مشتري مشخص میشود، رسید می aبه صف هدف خودکه با  (a,k)وقتی یک مشتري منفی از کالس 

بنابراین . بدون در نظر گرفتن نرخ سرویس و بالفاصله هدایت کند jبه صف  Q(i,k,j)را با احتمال  kمثبت از کالس 

  .باشد P(i,k,j)باشد که در ابتداي کار میتواند برابر با ماتریس تصمیمات بهینه سازي مسیر می Qماتریس 

  جزئیات مربوط به مدل -2-3- 3

یک کالس از مشریان مثبت تر ذکر شد مشتریان منفی، تصمیمات بهینه سازي مسیریابی براي همانطور که پیش

بطور  .توان با استفاده از توابع ریاضی، بدون انجام شبیه سازي اخذ کرداین تصمیمات باز مسیریابی را می. هستند

  :کلی روابط زیر باید براي تصمیمات مسیریابی در نظر گرفته شود

� �(�, �, �)+ �(�, �, � + 1) =  

�∈�

1 

� � (̄�, (�, �), �)+ � (̄�, (�, �), � + 1) =  

�∈�

1 

� �(�, �, �) =  

�∈�

1 

تواند در حالی که می دهد،پردازش انجام میfirst-come-first-servedپایگاه اطالعات بصورت،فرض شده است که 

همه نودها خارجی نرخ ورود در کل شبکه یکسان فرض شده و  µنرخ سرویس دهی. دپردازش موازي نیز انجام ده

  .بصورت تصادفی بدست آمده است

  معادالت مدل. 2-4- 3

  .معرفی شده است 1معادالت مورد نیاز براي مدل پیشنهادي، در جدول 
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  دالت مدلامع :1جدول

  :شتریان مثبتم نرخ ورودکل

 (n, k) =  �(�, �)                                                      (1)  

                  + � ��(�, �)�(�, �, �)�

�∈�

+               + � qn(n, k) ̄(n, (n, k))�(�, �, �)

�∈�  

 

  :شتریان منفیم نرخ ورودکل

 ̄(n, (n, k)) =                                                      (2) 
µ) + ∑ � (̄�, (�, �), �)��(�, (�, �))�∈�)a,k((j,¯λ 

شامل حداقل یک خودرو  nاحتمال اینکه نود یا سگمنت

  :باشد kاز کالس مشتریان مثبت

qn(�, �) =
 (n, k)

µ +  ̄(n, (n, k))
                          (3) 

شامل حداقل یک تصمیم  nاحتمال اینکه نود 

  :باشد (a,k)مسیریابی از کالس مشتریان منفی 

�n��, (�, �)�

=                                                      (4) 
�  ̄(�, (�, �))+ ∑ P(n, (a, k), n)�∈� 

µ
 

کنند، احتمال اینکه یک نود عمل می first-come-first-servedاز آنجاکه فرض کردیم خودروها در یک نود بصورت 

  :شودمحاسبه میB(n)مشغول باشد با 

B(n)= ∑ qn(�, �)+ ∑ �n(�, (�, �))         (5)�∈� �∈�   

  

 هاي عملکردمعیار .4

qn(n,k) وkn(n,(a,k))  هستندمقادیر کلیدي براي تخمین معیارها.  

 
  معیارهاي عملکرد :2جدول

از  nبراي مثال، متوسط طول صف در تقاطع یا نود 

  :با فرض نامحدود بودن طول صف  kکالس 

N(�, �) =
qn(n, k)

1 − qn(n, k)
                           (6) 

با فرض (a,k)از کالس  nمتوسط طول صف در نود 

  :نامحدود بودن طول صف 

�(�, (�, �)) =
�n(�, (�, �))

1 − �n(�, (�, �))
                (7) 

  :هاشامل همه کالس n متوسط طول صف در نود

N(�) =
B(n)

1 − B(n)
                              (8) 

  : nبه نود   kاحتمال ورود مشتري از کالس 

�(�, �) =
 (n, k)

λ�(k)
                                            (9) 

  : nبه نود  (a,k)احتمال ورود مشتري از کالس 

�(�, (�, �)) =
 ̄(�, (�, �))

λ�(a, k)
                           (10) 

  : kکل ترافیک ورودي به شبکه از کالس

λ+ (k) = � λ(n, k)
n∈N

                                 (11) 

  :(a,k)کل ترافیک ورودي به شبکه از کالس

λ− (�, k) = � λ (̄n, (a, k))
n∈N

                    (12) 

هاي از همه کالس iکل ترافیک وارد شده به نود 

  :مشتریان مثبت

 + (�) = �  (i, k)
k∈K

 ,           � ∈ �            (13) 

هاي از همه کالس iکل ترافیک وارد شده به نود 

  :مشتریان منفی

 − (�) = � �  ̄(i, (j, k))
k∈Kj∈N,j≠ i

, � ∈ �   (14) 
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  :بنابراین،کل ترافیک منتقل شده به یک نود

 (�) =  �(�)+  �(�)                                   (15) 

براي خودروهاي متعلق به end-to-endمیانگین تاخیر

 :kکالس

T�(k) = � �(�, , �)

�∈�

N(�, �)

 (�, �)
                        (16) 

براي مشتریان منفی یا  end-to-endمیانگین تاخیر 

  :(a,k)تصمیمات مسیریابی متعلق به کالس

T��(a, k) =

= � �(�, (�, �))
�∈�

N(�, (�, �))

 ̄(�, (�, �))
                (17) 

  :میانگین تاخیر کل مشتریان مثبت یا همان خودروهاي سیستم

�� = �
λ�(k)

 �
�

�
�(�)               (18) 

� که  
� = ∑ λ�(k)وارد شده به شبکه است و                                            ) خودروهاي(کل ترافیک مشتریان مثبت�

T(k)= ∑ T�(k)+ T��(a, k)� باشدمی.  

  :میانگین بهره وري هر صف

�� =
1

N
� B(n)                 (19)

�∈�
 

 

 گرادیان نزولیاستفاده از بهینه سازي با  .5

خودروهاي داراي سیستم ناوبري هنگام رسیدن به یک تقاطع با ارسال پرس و جوي همانطور که قبال گفته شد، 

 حاويپایگاه گیري از سرور مسیریاب با بهره. کنند، مسیر بهینه را درخواست می سرور مسیریابانتخاب مسیر به 

، به پرس و جوي خودرو پاسخ داده و مسیر بهینه را باشداطالعات بروز شده که شامل ترافیک فعلی هر سگمنت می

سرور در  ات بروزمسیریابی مبتنی بر اطالعبهینه سازي  که یک روال لذا الزم است .در اختیار وي می گذارد

  .شوددر ادامه مراحل بهینه سازي بیان می. انجام شودپیوسته  مسیریاب

که پارامترهاي مورد نیاز رسانیم را به حداقل می) تابع هزینه( fمقدار تابع ،در این بخش، با بهینه سازي مسیریابی

 :.باشدمی �,��و     ��هینه سازي، بردارهاي  براي ب

�� = (��(1, �), ��(2, �), … , ��(�, �))                                                                                                (20) 

,�)��که ، بوده و باشد  k شامل حداقل یک خودرو از کالس مشتریان مثبت nمعرفاحتمال اینکه نود یا سگمنت (�

 .محاسبه شده است 3در معادله

��,� = ����1, (�, �)�, ���2, (�, �)�, … , ��(�, (�, �))�                                                                     (21) 

,�)��که  (�, بوده و در ، باشد(a,k)شامل حداقل یک خودرو از کالس مشتریان منفی  nاحتمال اینکه نود  ((�

  .محاسبه شده است4معادله

تابع  .هدف از بهینه سازي، به حداقل رساندن مقدار تابع هزینه است. باشدمی �,��و  ��مجموع دو بردار  تابع هزینه

  :هزینه خواهد بود

� = �(�� , ��,�)            ∀ � ∈ �, � ∈ �                                                                                                  (22) 

∋xکه  Q(x,m,y)تواند با انتخاب مناسب پارامتر کنترل مسیربهینه سازي می �  ،m∈ yو  � ∈   :بدست آید �
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Minimize  f  with   the   Q(x,m,y)                                                                                                        (23) 

از آنجا که به بهینه سازي تدریجی عالقه مندیم، یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان ساختیم که براي بدست آوردن  

Q(n,k,n) دهدهش میتابع هزینه را در یک نقطه از عملیات کا:  

Q���(i, k, j) = Q�(i, k, j)−
��

��(�,�,�)
                                                                                                     (24) 

<که     :تواند بصورت زیر باشدبر اساس قوانین چاین می fمشتق جزئی تابع  .نرخ گرادیان نزولی است و   0
��

��(�, �, �)
=

��

���

���

��(�, �, �)
                                                                                                              (25) 

براي محاسبه 
���

��(�,�,�)
این . وجود دارد  jو iنیاز است تنها مواردي را در نظر بگیریم که اتصال فیزیکی بین نود    

و در  h(i,j) = 1وجود داشته باشد   jو iاگر یک اتصال فیزیکی بین نود . قابل تشخیص است hاتصاالت در ماتریس 

الزم است همچنین  .خواهد بود 0باشد، مشتقات جزئی  h(i,j) = 0زمانی که . باشدمی h(i,j) = 0غیر اینصورت 

 :شودمحاسبه  نیززیر  N*Nهاي ماتریس

�� = [�
�
(�, �)],             ��(�, �) =

�(�, �, �)

µ +  ̄(n, (n, k))
                                                                     (26) 

�� = [��(�, �)],            ��(�, �) =  �(�, �, �) µ +  ̄�n, (n, k)�Q(n, k, n)                                  (27) 

)28(  

                             ̄(�, (�, �))�(�, �)                        k=m , n=y 

��
���(�) =     − ℎ(�, �) ��, (�, �)��(�, �)              k=m ,n≠y 

                          0                                                       otherwise 

  :شودمحاسبه میسپس مشتق جزئی 
���(�)

��(�,�,�)
   =

��k(n)

��(�,�,�)
DkAk + �k

xmy
 Ak=

��k(n)

��(�,�,�)
��+�k

xmy
                                                                       (29) 

��و بردار  �Wماتریس 
  :هستند  ��

��(i, j) = � ��(�, �)

�∈�

��(�, �)             �, � ∈ �                                                                                  (30) 

��
���

= � ��
���

�∈�

(�)��(�, �)                    � ∈ �                                                                               (31) 

  :بنابراین
���

��(�, �, �)
= ��

���
(� − ��)��                                                                                                           (32) 

و  ) 32(با استفاده از نتایج معادله .استN*N ماتریس همانی Iبطوري که 
��

��(�,�,�)
قادر خواهیم بود گام بعدي   

  .محاسبه کنیم)  24(الگوریتم را بوسیله معادله 
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  نتایج عددي .6

در . گیري شدهاي ارزیابی در چند سناریو اندازهعیارسازي شده و صحت عملکرد آن  بوسیله ممدل ارائه شده پیاده

ها بصورت تصادفی و نرخ ورود خودروها در تقاطع باشدمی 6و تعداد تقاطع  3همه سناریوها تعداد کالس خودرو 

 . آید بدست می

  . باشدمی 2نرخ سرویس و   42تعداد خودروها در این سناریو  )سناریو اول

  . باشدمی 3نرخ سرویس  اما  42تعداد خودروها در این سناریو نیز  )سناریو دوم

  .باشدمی 4سرویس نرخ و   42تعداد خودروها در این سناریو نیز  )سناریو سوم

  . باشدمی 2و نرخ سرویس   47تعداد خودروها در این سناریو )سناریو چهارم

  . باشدمی 2و نرخ سرویس   51تعداد خودروها در این سناریو )سناریو پنجم

 

  .شد بیان) 19(و) 18(هاي مورد استفاده هستند که در روابط عیارم ��و��

  ��متریک ) الف

با انجام هر رود انتظار میمدل مسیریابی پیشنهادي در .کندها را  محاسبه میمیانگین سودمندي نوداین متریک، 

  .پیدا کندمرحله بهینه سازي، میانگین سودمندي افزایش 

  

  
  

  1،4،5در سناریوهاي  میانگین سودمندي: 2نمودار         1،2،3در سناریوهاي  میانگین سودمندي :1نمودار
 

با افزایش نرخ نمایان است که . دهدمیانگین سودمندي نودها را در سناریوي اول، دوم و سوم نشان می ) 1(نمودار

)  2(نمودار.بردمیزان سودمندي را باال می ،همچنین انجام بهینه سازي. یابدسرویس میزان سودمندي نیز افزایش می

مشخص است که با افزایش تعداد . دهدمی میانگین سودمندي نودها را در سناریوي اول، چهارم و پنجم نشان

  .رودباال می مراتب بهینه سازي میزان سودمنديانجام و با  یابدکاهش میاندکی خودروها سودمندي 
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  ��متریک) ج

هرچه مقدار این تاخیر کمتر باشد، شبکه عملکرد بهتري . است میانگین تاخیر کل خودروها در شبکه، ��متریک 

  .شودبا سرعت بیشتري انجام می داشته و مسیریابی

  

  
  

                                                1،2،3در شبکه براي سناریوهاي میانگین تاخیر کل خودروها :4نمودار  خودروها در شبکه براي        میانگین تاخیر کل:3نمودار

 1،4،5سناریوهاي 

  

شود که تاخیر با مشاهده می. دهدکه نرخ ورود متفاوتی دارند، نشان می  3و  1،2را در سناریوهاي  ��، ) 3(نمودار

 ��، )4(نمودار.رسیدهاست)زمان مورد نیاز براي سرویس دهی(ms200به کاهش یافته و بهینه سازي  مراحلانجام 

 تاخیر بعد از سه مرحله بهینه سازي. دهدکه تعداد خودروي متفاوتی دارند، نشان می 5و 1،4را در سناریوهاي 

  .است رسیده  ms280کاهش یافته و به

,T��(aو T�(k)هايعیارر مشابه موبط k)  نیز براي هرسناریو محاسبه شده است و بهینه سازي، کاهش میزان

  .تاخیر را براي مسیریابی خودروها و اخذ تصمیمات مسیریابی نتیجه داده است

  

 نتیجه گیري .7

 

 . در این مقاله مدل ریاضی براي مساله مسیریابی یا ناوبري خودرو در شرایط ترافیک متغیر و انالین ارایه شده است

این شبکه صف شامل دو نوع مشتریان . شده استاستفاده  G-Networkبراي مدلسازي رفتار مسیریابی خودروها از 

هر . یمات بهینه سازي با مشتریان منفی مدل شدخودرو هاي با مشتریان مثبت و تصم. مثبت و منفی می باشد

  .تقاطع یا سگمنت نیز هم به عنوان یک صف در نظر گرفته شد
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در . شدهاستروش گرادیان نزولی استفاده بهینه سازي رفتار مسیریابی شبکه با توجه به ترافیک متغیر از براي 

هایی در عملکرد این شبکه بوسیله متریکدر نهایت . شودکمینه می بهینه سازي رفتار این شبکه، تابع هزینه

 از شبکه بهبود و يها نشان داد که با افزایش نرخ سرویس دهی، سودمندارزیابی .سناریوهاي مختلف ارزیابی شد

در مقابل، با افزایش تعداد خودرو سودمندي مقدار ناچیزي کاهش یافته و تاخیر اندکی . شوددر آن کاسته میتاخیر 

  .یابدمی افزایش

سودمندي شبکه بعد از بهینه سازي افزایش یافته و تاخیر در که کند مشخص مینتایج بدست آمده از بهینه سازي 

  .آن به حداقل میزان ممکن رسیده است
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Abstract  

Vehicle routing problem (VRP) by navigation systems has had prominent development in 
recent years. These systems are based on area maps and can do the routing via the extracted 
graph from the maps. Some of these systems are based on online traffic information and 
some others work offline. An online navigation system is proposed in this paper, which 
according to the type of vehicle and the traffic conditions recorded by traffic control 
cameras, can suggest the optimum route. This system is modeled by a queuing network, 
called G-Network, and its behavior is optimized by the trend of optimizing gradient 
descent. The results indicate prominent development of the system performance by 
optimization. 
 
Key words: Routing, Navigation system, G-Network  

  


