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   مقدمه -1

ها به وسیله شبکه عصبی باعث فراهم شـدن زمـان آزاد بیشـتر     بدست آوردن مسیر بهینه از نظر زمانی در شبکه راه

رفتن در ترافیـک و اسـتفاده بهینـه از    براي افراد در جامعه شده و این امر احساس آرامش بیشتر را به دلیل قرار نگـ 

به دلیل آشنایی نداشتن رانندگان به ترافیک شهري در نفاط مختلف در سـاعات و روز هـاي   . سوخت به همراه دارد

گیرند که بـا یـک راهنمـایی     ها و مسیرهاي طوالنی قرار می هاي سال، زمان زیادي را در ترافیک مختلف هفته و ماه

در ایـن میـان    . نقلیـه خـود بـه نحـوه بهتـري اسـتفاده کننـد        نند از وقت و سـوخت وسـیله  توا صحیح و به موقع می

اي  از پارامترها در زمان طی مسیر از مبدأ به مقصد تاثیر دارند از قبیل زمان ماندن در پشت چرا غ قرمز یا  مجموعه

  . سرعت مجاز حرکت در مسیر و یا تعداد باندهاي مسیر

هـاي کوتـاهترین    بندي شوند، الگوریتم توانند به دو دسته طبقه هاي مسیر می ، الگوریتمبراي حل مساله یافتن مسیر

توانـد   کنـد و مـی   همچنین الگوریتم مسیریابی که در شبکه ، گراف جستجو می. مسیر و الگوریتم سریعترین مسیر 

را  Dijkstraلگـوریتم  ا) Dijkstra )1959. کوتاهترین مسیر را پیدا کند خود داراي زمـان اجـراي طـوالنی اسـت    

این گراف کوتاهترین مسیر یک منبع را بـا محاسـبه   . کرد که گرافی بود که الگوریتم را جستجو می ]1[مطرح نمود 

که قابل کاربرد در سیستم راهنمـایی   Dijkstraیک الگوریتم اصالح شده ) Lee )2006.هاي مسیر حل کرد هزینه

 . ]2[نقلیه بود را فراهم کرد وسایل

کننـد، درحالیکـه الگـوریتم سـریعترین مسـیر،       هاي کوتاهترین مسیر بر روي پارامتر طول مسیر تمرکز می ریتمالگو

تواند شامل اطالعات تاریخی در طـول   ارتباط اطالعات زمان سفر می. کند مسیر با کمترین زمان سفر را محاسبه می

بینـی   هـاي پـیش   ان سفر آینده بـه وسـیله مـدل   بینی زم تواند براي پیش یک روز، یک هفته یا یک فصل باشد و می

  .استفاده گردد

Fu )2001 (نقلیه در سیستم ترابري با اطالعات زمـان واقعـی را    یک الگوریتم مسیریابی انطباقی را براي یک وسیله

اي در این تحقیق زمان سفر تخمین زده شده براساس اطالعات زمان واقعی و الگوریتم تطبیقی بهینه بر. مطالعه کرد

مفهوم زمان واقعی سیستم هدایت مسیر و کارهاي مـرتبط  ) Ding  et al )2010. ]3[انتخاب مسیر بکار برده شد

آوري زمان واقعی اطالعات ترافیک وسیله نسبت به ارتباطات حاشیه مسیر و ارتباطـات وسـیله نقلیـه بـه      براي جمع

کار بکار بردن ارتباط وسیله نقلیه به وسیله نقلیه بـراي  ترین تمرکز این  اصلی. وسیله نقلیه را به ترتیب معرفی نمود

یک روش جدید مسـیریابی در سیسـتمهاي   ) 1386(زاده و مبیدي  هاشم. ]4[باشد توسعه الگوریتم هدایت مسیر می

تمیالگـور  يتهایمشـکالت و محـدود  آنها  يشنهادیروش پپرداختند  هدایت اتومبیل با استفاده از شبکه هاي عصبی

 نیب نهیبه ریکردن مس دایمتد عالوه بر پ نیدر ا. مطرح شده اند، را ندارد  ستمهایس نیا يرا که برا يدارداستان يها

 قیـ و تطب یو رانندگ ییراهنما يتهایراهها، محدود یکیتراف طیشرا داشتنمثل در نظر  يگریمبدا و مقصد، موارد د

روش  نیـ ا نیهمچنـ . کـرد   يسـاز  ادهیـ تـوان پ  یمـ  یراننـدگان را براحتـ   ياتخاذ شده بر اساس درخواستها ریمس

 اریبس ندتوا یم ستند،یبرخوردار ن يآنها از ساختار قاعده مند و استاندارد يکه نقشه راهها ییشهرها يبرا یابیریمس
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هاي لیزري، مسـیریابی سیسـتم    و عکس GISهاي  با استفاده از داده) Elias )2003 و  Brenner. ]5[باشد دیمف

با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی بـه  ) 2012(پاشیان و موسوي . ]6[ل را مورد ارزیابی قرار دادندناوگان حمل و نق

هـا بـراي    هدف از این تحقیق نصب سیستم هوشمند بـر روي اتومبیـل  . ها پرداختند بررسی تعیین موقعیت اتومبیل

  . ]7[کمک به انتخاب مسیر بهینه براي رسیدن به مقصد بود

قیق به دست آوردن بهترین مسیر براي ترافیک موتوري است که در مسـافرت هـاي شـهري در    هدف اصلی این تح

این روش مسیر یابی براي شهرهایی که نقشه هاي آنهـا از  .شهر هاي بزرگ  کمترین زمان را در طی آن صرف کنند

متر هـایی کـه از نظـر    یـک سـري پـارا   . ساختار قاعده مند و استانداردي برخوردار نیست می تواند بسیار مفید باشد

اهمیت در نتیجه تحقیق رتبه باالتري را دارند مورد بررسی قرار داده می شود این پارامتر ها از قبیل زمـان حرکـت   

  .است... در شبانه روز،عالئم راهنمایی و رانندگی ،زمان چراغ ها در چهار راه هاوتعداد باند ها و  

  

   تحقیقروش  - 2

  مطالعه موردي -1 -2

تحقیق یک محدوده از شهر اصفهان که داراي بار ترافیکی شـدید در شـبکه راه هـاي گسـترده خـود اسـت        در این

خیابـان    12تقـاطع و    10شیخ صدوق است که شامل -این محدوده از پله خواجو تا چهار راه میر.استفاده می گردد

اي از محـدوده مـورد آزمـایش در    عکس ماهواره .دو طرفه و یک خیابان یک طرفه است،مورد بررسی قرار می گیرد

که یـک طـرف نشـان داده شـده       19بعضی از مکان ها مثل پمپ بنزین و خیابان .نمایش داده شده است) 1(شکل 

  . ،فرض شده است)خیابان هفت دست شرقی(است
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  اي از محدوده مورد بررسی در اصفهان عکس ماهواره: 1شکل

  

شده و با عدد در این تحقیق نام گذاري شده اسـت و کلیـه خیابـان     مشخص  google earthتمامی تقاطع ها در 

تمامی نقاط ذکر )  2 (در  شکل. هایی که این تقاطع ها را به هم متصل می کند را هم با عدد مشخص گردیده است

  .شده نشان داده شده است

  

  
  سیله عددوتقاطع و خیابان هاي مشخص شده در نقشه به : 2شکل 
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  ی مورد استفاده در مسیریابیشبکه عصب -2-2

بـراي اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار بایـد       .استفاده می شودMATLAB نرم افزار   fitting toolsدر این تحقیق از 

  .براي ورودي و خروجی از بردار استفاده شده است.یکسري ورودي و خروجی  براي آموزش شبکه بدست آورد

  

 بردار ورودي  

خیابـان از خیابـان هـاي موجـود در      5صات مبدأ و مقصد و شـرایط ترافیکـی کـه در    داده مشخ 21بردار ورودي با 

  .دهد مکان مهم که گزیده شده در این تحقیق است را به صورت باینري نشان می 3محدوده مورد  بررسی و 

[a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u]                         

  

  بردار ورودينشان دادن مبدأ و مقصد در  

 8بنـابراین بـا   .مولفه  می تـوان نشـان داد   4عدد است که با  10تعداد تقاطع هاي موجود در محدوده مورد بررسی 

 4مولفه اول براي مشخص کردن نقطه مبدأ و  4.مولفه بردار ورودي می توان مبدأ و مقصد را نشان داد 21مولفه از 

  .  مولفه دوم براي مشخص کردن نقطه مقصد است

  

  خیابان از خیابان هاي مورد بررسی 5نشان دادن شرایط ترافیکی در  

حالـت ترافیکـی را    3خیابـان داراي مخـابره ترافیکـی کـه      5خیابان که در محدوده مورد بررسی وجود دارد، 13از 

  .مشخص می کند

، حالت دوم که به  نشان داده می شود) 0،1(حالت اول وضعیت ترافیکی روان را نشان می دهدکه به صورت باینري 

نمـایش داده مـی   )1،1(و حالت سوم که به صورت سنگین اسـت را بـا   ) 1،0(صورت نیمه سنگین است را به صورت

  3و2و1حالت ترافیکی روان،نیمه سنگین وسنگین است که به ترتیب با  3پس هر کدام از این خیابان ها داراي .شود

  .تفاده می شودکه به صورت باینري تبدیل کرده و در ماتریس اس

وضعیت ترافیکی مسـیر    I,jدر ماتریس مبدأ وضعیت ترافیکی  را نشان میدهد که مولفه   18تا مولفه   9از مولفه  

  o,p،مولفـه   5وضـعیت ترافیکـی مسـیر     m,n،مولفـه   1وضعیت ترافیکی مسـیر   k,lرا نشان می دهد ، مولفه  7

  .را نشان می دهد 20کی مسیر وضعیت ترافی q,rو مولفه  18وضعیت ترافیکی مسیر 

 پارامتر هاي  مهم در محدوده مورد بررسی  

 s,t,uمولفـه   3.پارامتر مهم را انتخاب کرده و در انتخات مسیر بهینه تأثبر داده شده اسـت  3در مدل مورد بررسی 

 uه داروخانه و نشان دهند tنشان دهنده پمپ بنزین و  sپارامتر مهم در اتخاب مسیر بهینه است که  3نشان دهنده 

نشان دهنـده  )0(نشان دهنده وجود و ) 1(نمایش داده می شود که )1(یا ) 0(نشان دهنده بانک است که به صورت 

  . عدم وجود  پارامتر در مسیر پیشنهادي است
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 بردار خروجی  

ري که آن مولفه نشان مولفه تشکیل شده است که هر کدام از مولفه ها وجود با عدم وجود مسی 25بردار خروجی از 

  . باینري نمایش میدهد 1و0می دهد را با 

  

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,]  
  

هر کدام از مولفه ها بر اساس شماره اي که دارند نشان دهنده شماره مسیري است کـه در محـدوده مـورد بررسـی     

  .وجود دارد

  

 روجی بر اساس بردار وروديبدست آوردن بردار خ  

در مرحله اول تمامی مسیر هایی که بین نقاط مبدأ و مقصد وجود دارد را بررسی می کنیم اگـر پـارامتر مکـانی در    

بردار ورودي وجود داشته،مسیر هایی که آن پارامتر مکانی در آن وجود دارد را انتخاب کرده و مورد   بررسی  قـرار  

  .می دهیم

سـرعت مجـاز در   .جـاز را بدسـت آورد  دو تقاطع پشت هم باید زمان طی کردن مسیر با سـرعت م در هر مسیر بین  

کیلو متر بر ساعت است،با داشتن طول مسیر و متوسـط شـتاب اتومبیـل هـاي      30خیابان هاي درون شهري ایران 

  در ایـن تحقیـق سـرعت مجـاز در حالـت روان      . تقاطع پشت هم را  بدسـت آورده  2شخصی زمان طی مسیر بین 

km/h 30  و سرعت حرکت در حالت نیمه سنگینkm/h  20  و در حالت سنگینkm/h 10   فرض شده است.   

  

  نتایج - 3

مقـدار حـداقل مربعـات خطاهـا      .بدسـت آمـد   Epoch 4بهترین عملکرد اعتبار سنجی در آموزش انجام شـده در   

)mse (و رگرسیون)R ( در جدول)آمده است) 1. 

  

  )R(و رگراسیون) mse(مقدار میانگین خطاها: 1جدول 

R Mse نمونه ها)sampels(    

e-1  9,767  e-3  2,1486 70 training 

2.11736e-1 e-1 5.02563 15  validation 

4.87497e-1 2.52011e-1 15  testing 
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نمودار آموزش شبکه ) 3(در شکل.است 0.50256بدست آمده و برابر  epoch 4بهترین عملکرد اعتبار سنجی در 

  .نشان داده شده است

  

  
  نمودار آموزش شبکه: 3شکل 

  

هاي فراوان با استفاده از نتایج بدست آمده از آموزش،دیاگرام سیمولینک را از طریق سیمولینک متلب  trainبعد از 

  .نمایش داده شده است) 4(ل بدست می آوریم که در شک

  

  
  دیاگرام سیمولینک شبکه حاصل از آموزش:  4شکل 
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بـا  .لگوریتم دوم است ولی داراي دقت پائین تري اسـت آموزش شبکه در الگوریتم اول داراي سرعت خیلی زیادتر از ا

جواب درست را به ما داده است و دقت از سرعت همیشه در آموزش شبکه مهـم  % 85توجه به اینکه الگوریتم دوم  

بـراي   شبکه بدسـت آمـده در ایـن تحقیـق    تر است،از شبکه بدست آمده درآَموزش از طریق الگوریتم دوم به عنوان 

  .ه استفاده می کنیممسیر یابی بهین

جواب درست دست پیدا کردیم ولی می توان با یک گراف دقت جواب هاي بدست آمـده از   85%به  تحقیق در این 

با بررسـی و  . عدد اشتباه بوده است 15عدد درست و  85خروجی که شبکه به ما داده  100از  .شبکه را افزایش داد

دلیـل   .ه ما داده و بردار هاي خروجـی اي کـه محاسـبه شـده بـود     مقایسه اي که در بردار هاي خروجی که شبکه ب

از آن جهت که مسیر بین مبدأ و مقصد یک مسیر  متفاوت بودن آن دو تنها وجود و یا عدم یک خیابان در بردار بود،

بـان  پیوسته است می توان با استفاده از برنامه اي به صورتی که خیابان ها را به صورت  گراف نشـان دهـد بعـد خیا   

هاي موجود در بردار خروجی را با یک رنگ متفاوت نشان دهد در این حالت در صورتی که یـک خیابـان در مسـیر    

پیوسته آن موجود نبود آن را به بردار اضافه کند و در صورتی که یک خیابان در مسیر پیوسته اي که مبدأ و مقصد 

  .حیح شده را به عنوان بردار خروجی به ما بدهدرا به هم متصل می کند نبود در بردار صفر شود و بردار تص

شکل . (شکل گراف خیابان هاي محدوده مورد بررسی به همراه شماره خیابان ها و شماره تقاطع هاي موجود در آن 

5(  

  

  
  مسیر به صورت گراف: 5شکل 

  

  .تنمایش گراف بردار خروجی شبکه آموزش داده شده اس) 6(شکل 
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  گراف بردار خروجی حاصل از شبکه آموزش داده شده: 6کل ش

  

یک مسیر پیوسته از یال ها را داریم که فقط یک  10به تقاطع  1براي رسیدن از تقاطع ) 6(با توجه به گراف شکل 

یوسـته را  یال در آن وجود ندارد که در این صورت می توان با یک برنامه این یال را به گراف اضافه نمـود و مسـیر پ  

ایجاد کرد و تمام یالهایی که در این مسیر وجود ندارند را حذف نمود و بردار خروجی اصالح شده بـه عنـوان بـردار    

  )7 شکل ( .خروجی شبکه ارائه شود

  

  
  گراف بعد از تصحیح مسیر: 7شکل 

  

  .     سیر یابی را کاهش دادبدین وسیله می توان با استفاده از گراف در ادامه کار شبکه عصبی،خطا جواب م        
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  گیري  نتیجه -4

 مسـیرهایی  باید بناچار کمک کنند، رانندگی امر در رانندگان به کارآمد به صورت سیستم ها این بخواهیم واقعاً اگر

 درموقع و نمائیم ذخیره سیستم در را شوند می اتخاذ مختلف شرایط درقبال رانندگان توسط واقعی دنیاي در که را

  .است بحث جنبه قابل چهار از پیشنهادي روش مزایاي .کنیم استفاده آنها زا نیاز

 در جسـتجو  عمـل  در را لینک هـا  مسافت یا قادرندهزینه صرفا جستجو استاندارد الگوریتم هاي سایر اینکه نخست

 هنگـام ب هزینه لینک هـا  کردن بروز مورد در اندکی پیشرفت هاي فقط و کنند مشخص جواب را مسیر و نظرگرفته

 موجـود  معیارهـاي  و پارامترهـا  تعداد نظر از اصال ما روش پیشنهادي ولی .است شده حاصل ترافیکی شرایط تغییر

 ورودي بـردار  بـه  مولفـه  یک کافی است جدید معیار هر کردن اضافه براي و ندارد محدودیتی عمل مسیریابی براي

 .رانندگی ندارد بهنگام شبک، پاسخ زمان به ربطی که .بکند تر طوالنی راشاید شبکه آموزش تنها که .بکنیم اضافه

 در نیز را مختلفی پارامتر هاي بتواند مقصد، به بررسیدن عالوه که است نشده ارائه روشی بحال تا که است ذکر قابل

  .باشد داشته نظر

 زیاد خیلی نیز آنها دتعدا که رانندگی، و محدودیت هاي راهنمایی وجود به توجه با شد گفته که همانطور اینکه دوم

 از فارغ پیشنهادي روش نیست که امکانپذیر واقعی دنیاي در گراف جستجوي الگوریتم هاي پیاده سازي عمال است،

  .محدودیت هااست این

 از کـه  عامل مهمترین و اصلیترین واقع در که .پاسخ است تولید بهنگام عصبی هاي شبکه باالي بسیار سرعت سوم

  .باشد می پاسخ درتولید آنها باالي سرعت همین کردیم استفاده الگوها کردن ذخیره يعصبی برا هاي شبکه

 سیسـتم  اجراي بهنگام اوال کنیم، ذخیره داده یک پایگاه در را خروجی و ورودي الگوهاي بخواهیم اگر اینکه چهارم

 کهCPU حافظه و یژه کمبودبو و افزاري سخت محدودیتهاي دلیل به که شود بار سیستم درحافظه داده پایگاه باید

 حافظه بار در را وزنی ماتریس یک فقط عصبی شبکه مورد در ولی .نیست امکانپذیر دارد، وجود سیستم ها این در

 در اطالعـات  حجم که چرا .است زیاد بسیار پایگاه داده جستجو برابر در عصبی شبکه پاسخ سرعت ثانیا .کنیم می

 به تقاطع ها بین در حاالت ممکنه تمامی اندازه به شهر در تقاطع یک افزایش با و بود زیاد خواهد بسیار داده پایگاه

 .شد خواهد اضافه داده پایگاه رکوردهاي تعداد

 ابعاد در تاثیري هیچ نرود باالتر شده نظرگرفته در 2 توان از تقاطع ها تعداد که وقتی تا عصبی شبکه در حالیکه در

 الگـوي  در ومقصـد  مبـدا  نقـاط  کـردن  مشـخص  براي بیت 10 گرفتن نظر در اب مثال .نخواهدداشت وزنی ماتریس

 الگو به بیت یک است کافی تقاطع امین 1025 شده اضافه وبا باشیم داشته توانیم می را تقاطع تا 1024 تا ورودي،

 تاثیر نیوز ماتریس به یک مولفه شدن اضافه و .بود خواهد کافی تقاطع تا 2048 براي که 211 یعنی.کنیم اضافه

  .نخواهد داشت شبکه پاسخ تولید زمان در چندانی

 یـادگیري  درهنگام مسیرها بهترین آوردن براي بدست را تکنیک ها و شگردها تمامی پیشنهادي روش در واقع در 

 بـا  کـه سیسـتم هـا    چرا .ندارد سیستم ها این  Real Time کاربرد به ربطی هیچ که بکار ببریم توانیم می شبکه
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 اولـین  ایـن  گفت بتوان شاید .کرد خواهند تولید ممکن کوتاهترین زمان در را نظر مورد پاسخ روش این از استفاده

 توانـد  مـی  فلـذا  .است شده اتومبیل مطرح هدایت سیستم هاي در عصبی هاي شبکه از استفاده که بحث است بار

شـده   بـرده  بکـار  عصـبی  شـبکه  دقـت  دبهبو راستاي در آتی کارهاي .زمینه باشد این در گسترده تحقیقات سرآغاز

  .بود خواهد
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Abstract  

At this paper we tried to find a method for optimizing the routes of vehicle control systems. 
At this proposed method, the problems and limitations of standard algorithms do not exist. 
Also at this method, in addition to find the optimized route between origin & destination, 
other problems include: traffic condition of the roads, driving and guidance policies and 
coordinate the selected route with driver request. Also this method of routing is so useful for 
some cities that their roads map have not regular and standard structure. According to the 
especial characteristics of the roads in Iran, this method can be used for implementing 
vehicle control systems in our country. 
 
Keywords: vehicle control systems, neural networks, routing algorithm, digital maps  
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