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  چکیده

، ازدیاد وسائل نقلیه و کمبود فضـاي پـارك خـودرو    ناشی از تمایل مردم به شهرنشینیترین مشکالت  یکی از بزرگ

، در ایـن  یـار  هاي پارکینگ و ارزیابی کارایی سامانه براي مقابله با اثرات جانبی ناشی از جستجوي فضاي پارك. است

بازي طراحی شده  .طراحی شده است الگوریتم جستجوي فضاي پاركیک ، ها مقاله با استفاده از مفهوم نظریه بازي

هـاي عاقـل و    راننـدگان بـه عنـوان موجودیـت     ،بـازي در ایـن  . هاي انتخاب منبع و ازدحـام قـرار دارد   در زمره بازي

هاي  کنند هزینه تالش میدر جستجوي فضاي پارك هستند و در مرکز یک شهر بزرگ اند که  فرض شده خودخواهی

هـاي   نسـبت هزینـه   ،معیار سـنجش کـارایی بـازي طراحـی شـده     . ناشی از اشغال فضاي پارك را به حداقل برسانند

از . هاي اجتماعی در حالت بهینه اسـت  اجتماعی ناشی از تصمیمات رانندگان در بدترین حالت ممکن بر روي هزینه

اي رانندگان را به  الگوریتم طراحی شده به صورت بهینهدر طراحی بازي از تابع پتانسیل استفاده شده است، آنجا که 

که این بازي در مقایسه  نشان دادندانجام گرفته  هاي سازي شبیه. کند می ترین فضاي پارك ممکن راهنمایی مناسب

این بهبود کـارایی بـه صـورت قابـل تـوجهی موجـب       . تري برخوردار است هاي مشابه خود از کارایی مناسب با نمونه

زایش رفـاه  و در نتیجـه افـ  از اتالف زمان رانندگان  اجتنابتر شدن بار ترافیکی شهرها،  کاهش مصرف سوخت، روان

   .اجتماعی خواهد شد
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  مقدمه -1

 از جمعیت جهان شهرها و مناطق اطـراف آن % 70، حدود 2050نتظار میرود تا سال ا ]1[ محققانطبق پیش بینی 

 بـراي ل نقلیـه  ئوسـا . ل نقلیـه اسـت  ئیکی از اثرات جانبی شهرنشینی ازیاد وسـا . خود برگزینند زندگیرا براي ادامه 

 باعـث  بـزرگ  شـهرهاي  در خـودرو  تـراکم  حـال،  ایـن  با. اندشده اختراع روزمره زندگی در آسایش و راحتی افزایش

شـده  هـوا   ترافیک و آلودگی ،پارك فضاي کمبود انرژي، مصرف محیطی، زیست مسائل جمله از نامطلوب مشکالت

آیـد  به شـمار مـی   ترین مشکالت بزرگ از یکی عنوان به پارك فضاي کمبود يمسئله میان این موضوعات، در. است

آور  و سرسـام  نیز بسـیار بـاال   هاي جدیدپارکینگ ساخت يهزینه و بوده محدود شهرها هاي چرا که تعداد پارکینگ

کسـانی  . بایست با یکدیگر رقابت کننـد آوردن فضاي پارك میبنابراین رانندگان این وسائل نقلیه براي بدست . است

صبر نمایند و یا اینکه ) آن بسیار دشوار است که محاسبه(خورند، یا باید مدت زمانی را که در این رقابت شکست می

این عمل نه تنها موجب از دست رفتن زمـان بـراي ایـن    . براي یافتن فضاي پارك جدید، دوباره به رانندگی بپردازند

این موضوع مدیریت کارآمـد منـابع و   . گرددها نیز میشود بلکه باعث ازدحام و ایجاد ترافیک در خیابانرانندگان می

  .دهاي شهري را به امري حیاتی تبدیل کرده استفرآین

هـاي   سـامانه    به همین منظور، در چنـد سـال اخیـر تحقیقـات دانشـگاهی زیـادي در خصـوص طراحـی و توسـعه         

ترین پارکینگ نسبت بـه  نزدیکشامل ی اطالعات یار هاي پارکینگ سامانهبه طور کلی،  .عمل آمده استب 4یار پارکینگ

ي پارکینگ، مـدت زمـان   فضاهاي پارك خالی در پارکینگ، مسیر رسیدن به پارکینگ، هزینه موقعیت راننده، تعداد

را در اختیـار راننـده قـرار     روي از پارکینگ تا مقصد مورد نظر و غیـره ي پیادهالزم براي رسیدن به پارکینگ، فاصله

اند، این نویـد  هرهاي هوشمند شدهکه باعث بوجود آمدن ش یهاي ارتباطاتهاي اخیر در تکنولوژيپیشرفت. دهند می

 .]2[ شـوند هاي بین خودرویی بتوانند در کاهش زمـان جسـتجوي فضـاي پـارك، مـوثر واقـع       دهد که شبکهرا می

 يمیـدیا   در تالش بـراي اضـافه کـردن یـک الیـه      ]4, 3[ یار پارکینگهاي  جدیدترین تحقیقات در خصوص سامانه

کـاربردي اجتمـاعی     توانند از یک برنامـه  ها می سامانهکاربران اینگونه . هاي خودرویی هستنداجتماعی بر روي شبکه

گـذاري دانـش خـود در خصـوص فضـاي      آید، بـه منظـور بـه اشـتراك    که بر روي تلفن هوشمندشان به اجرا در می

از جستجوي پارکینگ را به ها و یا حتی تحویل و تحول این فضاها بهره جویند تا از این طریق سربار ناشی پارکینگ

  .حداقل رسانند

هاي طراحی شـده   سامانههاي صورت گرفته در این زمینه، اکثر محققان براي ارزیابی متاسفانه با وجود تمامی تالش

مـدیریت پارکینـگ،    هـاي  سـامانه بـه منظـور ارزیـابی کـارایی     . انـد خود در دنیاي واقعی زحمت کمی به خرج داده

. هاي درگیر، ازدحام ترافیک و حفاظت از محیط زیست است نیازهاي طرف  که منعکس کننده رهایی وجود داردمعیا

  :از اند عبارتاین معیارها 
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 که از فضاي پارك انتخاب شده توسط راننده  شود میاي اطالق  پیاده روي به فاصله  فاصله: یاده رويپ  فاصله

 معمـوال . راي راننده در تعیین مکان پارك اسـت این فاصله، یک عامل مهم ب. تا مقصد اصلی وي وجود دارد

  بنابراین فاصـله . پارك نماید مکان ممکن به مقصد نیتر کینزدخودروي خود را در  داردیک راننده دوست 

 .میزان رضایت رانندگان است  پیاده روي نشان دهنده

  نظر از اینکه یک پارکینگ مطعلق به بخـش خصوصـی یـا شـهرداري     صرف: دهندگان پارکینگ ارائهدرآمد 

از آنجا که چندین بخش . دهندگان پارکینگ است ارائهسودمندي و نفع   دهنده است، درآمد پارکینگ نشان

نظـر   دهندگان خـدمات مـد   ارائهدرگیر هستند، باید سعی شود که فقط درآمد یار  هاي پارکینگ سامانهدر 

دهندگان نیز اجازه داد تا در یک سـطح قابـل    ارائهاما باید به . ي دیگر را نیز در نظر گرفتها جنبهنباشد و 

 .قبول کسب درآمد نمایند

 ت پارکینگ بپردازد و بـراي مقولـه  ممکن را باب  ک راننده دوست دارد حداقل هزینهی معموال: تمایز خدمات  

به منظور . در مناطق شلوغ، منابع پارکینگ محدود هستند. دهد یمخاص را اختصاص   پارکینگ یک بودجه

مـدیریت    ات، سامانهدهندگان خدم ارائهکاهش رقابت بر سر منابع پارکینگ و حفظ درآمد قابل قبول براي 

 .شود قائلتفاوت  ها آنپارکینگ بایستی بین رانندگان بر اساس بودجه و نیازهاي 

 فضـاي  رانندگان در فرآینـد جسـتجوي     ترافیک تولیدشده به وسیله: کینگترافیک برآمده از جستجوي پار

یـار   ي پارکینگ سامانهرو، یک  از این. میزان رفاه اجتماعی است  ی نبوده و نشان دهندهپوش چشمقابل  پارك

 . صورت موثري کاهش دهد را به فضاي پاركکارا بایستی ترافیک برآمده از جستجوي 

ایـن  . گیري رانندگان بـراي انتخـاب یـک فضـاي پـارك اسـت       وابسته به نوع تصمیمیار  کینگهاي پار سامانهکارایی 

که قسمت اعظم تحقیقـات  (در دسته اول . شوند عمده تقسیم می ي گیري به دو دسته ها از جنبه نوع تصمیم سامانه

انتخاب فضاي پارك به  بدون آنکه پیشنهادي در خصوصیار  ي پارکینگ سامانه، )در این زمینه صورت پذیرفته است

هـاي ناشـی از آن را در اختیـار    ه دهد، تنها اطالعاتی مربوط به میزان منابع پارکینگ در دسترس و هزینهئراننده ارا

گیرد که ها کسب کرده است تصمیم میسامانهلذا هر راننده بر اساس اطالعات خامی که از اینگونه . دهدوي قرار می

یک عامل نرم افـزاري نصـب     هایی هستند که بوسیلهسامانهدسته دوم، . تر استناسبکدام فضاي پارك براي وي م

  .]5[ برگزیندکه کدام فضاي پارك را دهند  پیشنهاد میراننده  بهشده بر روي خودرو، 

هاي جستجوي فضاي پارك مورد ارزیابی  سامانهجدید، میزان کارائی  ، سعی شده است با ارائه راهکاريدر این مقاله

نتـایج حاصـل از مقایسـه نشـان     . سپس نتایج بدست آمده، با کارهاي مشابه مقایسه شده است. و بررسی قرار گیرند

گیـري در  فرآیند تصمیم. هاي پیشین استمقاله  نسبت به نمونه الگوریتم طراحی شده در اینوري بهتر دهنده بهره

هـا، کلیـه   در روش نظریـه بـازي  . جام پذیرفته استها اننظریه بازيمفهوم خصوص انتخاب محل پارکینگ از طریق 

رانندگان از میزان عرضه فضاي پارك اطالعات دقیقی در اختیار دارند اما میزان اطالعات هر راننده راجع بـه تعـداد   

در این روش، هر راننده به عنوان یک عامل استراتژیک عاقل خودخواه فرض شده است . رقبا با دیگران متفاوت است



 

هـایی کـه بابـت    دهد تـا هزینـه   واسطه پردازش اطالعاتی که در اختیار دارد، تمامی تالش خود را به خرج میکه به 

هر راننده حق انتخاب یک فضـاي پـارك ارزان قیمـت    این الگوریتم، در . پردازد را به حداقل برساندفضاي پارك می

هاي خصوصی اگر چه پارکینگ. واهد داشتکنار خیابانی یا یک فضاي پارك گران قیمت در پارکینگ خصوصی را خ

لـذا همـواره   . به تعداد نامحدود داراي فضاي پارك هستند اما تعداد فضـاهاي پـارك کنـار خیابـانی، محـدود اسـت      

آن دسـته از  . یابی به چنین فضاهاي پارکی مجبـور بـه شـرکت در رقابـت بـا یکـدیگر هسـتند       رانندگان براي دست

بایسـت ریسـک شکسـت در رقابـت و در     گیرند، مـی خیابانی میکنار پارك  فضاي رانندگانی که تصمیم به اخذ یک

به منظور رسیدن به پارکینـگ  ) ناشی از ترافیک، مصرف سوخت، استرس و غیره(هاي اضافی نتیجه، پرداخت هزینه

  .خصوصی را به جان بخرند

، بـازي  3بخش  .مقاله پرداخته شده استبه بررسی کارهاي مرتبط با این  2بخش در . ادامه مقاله به شرح زیر است

-سپس به منظور استخراج و بررسی میزان کارایی استراتژي. بندي کرده است ایستاي انتخاب فضاي پارك را فرموله

هـاي طراحـی شـده بـا     مقایسه بازي. قرار گرفته است ارزیابیمورد  PoA5هاي تعادل، بازي ارائه شده بوسیله معیار 

 الگوریتم طراحی شـده در کارایی بهتر  بیانگرنتایج حاصل از مقایسه . آورده شده است 4بخش هاي پیشین در نمونه

 5هـاي تحقیـق، در بخـش    در نهایت، مقاله با خالصه نمودن عمده یافتـه . این مقاله نسبت به کارهاي پیشین است

  . گیري شده استنتیجه

  

  کارهاي مشابه - 2

خـدمات رزرو   هـا  آنپیشـنهادي    سـامانه . انـد  داده ارائـه مبتنـی بـر رزرو را    یار پارکینگ  محققان یک سامانه ]6[ در

بـه جـاي   (ي موجود در یک منطقه متمرکز اسـت  ها نگیپارکي کل ها تیوضعکه بر روي  دهد یم ارائهپارکینگی را 

فضاي پارك مورد نظر خـود   توانند یمي سرویس رزرو بالدرنگ، رانندگان  با ارایه). نظارت بر روي تنها یک پارکینگ

زمان در فرآیند جستجوي فضاي پارکینـگ کـاهش   اتالف سوخت و مصرف بنابراین . را به سرعت پیدا و رزرو نمایند

گذاري پویا اسـتفاده   محققان در مدل پیشنهادي خود، به منظور جلب رضایت سالیق مختلف از طرح قیمت. ابدی یم

ي خـدمات مختلـف بـه راننـدگان      ، ارایـه هـا  نگیپارکظور تولید درآمد بیشتر گذاري پویا به من طرح قیمت. اند کرده

  .طراحی شده است جستجوي فضاي پاركمختلف و کاهش ازدحام برآمده از 

در  انیبه مشـتر  RFID  ي دو نشانه اند که در آن به وسیله نموده یرا طراح EZparkنام  اب اي سامانه ]7[ سندگانینو

 قیـ دو نشـانه از طر  نیـ از ا یکـ ی. ندیخود را در کجا پارك نما يخودرو که شود داده می ییراهنما نگیپارک يورود

کند که کاربر بایستی خودروي  تعیین می ودرون خودر RFID ي نشانه. شوند کاربر اخذ می قیاز طر يگریخودرو و د

 نیامشکل اساسی . ه استپر شد RFIDي خوانندگان  به وسیله نگیپارک يورود یتمام .خود را در کجا پارك نماید
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. به آن است دنیدر راه رس B يپارك کند که مشتر ییدر فضا دیبگو A يممکن است به مشتر این است که سامانه

مجبـور   نکـه یا ایمحل پارك خواهند شد و  کی افتنیقادر به  هیاول ییراهنما  به وسیله ای انیمشتر یحالت نیدر چن

  .ندینما افتیدر گرید ییراهنما کیبرگشته تا  نگیپارک يشوند دوباره به ورود می

 PARKNETشـده اسـت کـه     یمعرفـ  میسـ  یحسگر بـ  يها با استفاده از شبکه نگیپارک يجستجو  امانهس ]8[ در

در  خـودرو  کهیهنگام. شود در دو سمت خودرو نصب می کیسامانه دو حسگر اولتراسون نیدر ا .گذاري شده است نام

اطالعـات   نیا. دینما یآوري م را جمع اطراف یپارك خال يفضاها  درباره یاطالعات ،استمناطق مختلف  حال عبور از

ادغام  گریکدیسامانه دو مجموعه داده را در  ،سپس. شود فرستاده می ینترنتیمیزبان ا کیبه  میس یب  شبکه قیاز طر

در کجا در دسترس هستند و در کجا اشغال  یابانیکنار خ يها نگیپارک دهند یرا که نشان م یرنگ يها کرده و نقشه

  .دهد یاند را توسعه م شده

تمرکـز اصـلی   . انـد جستجوي پارکینگ بهره گرفتـه  سامانهها براي طراحی یک محققان از روش نظریه بازي ]5[ در

رسیده اند که نویسندگان به این نتیجه . مقاله به تاثیر میزان اطالعات بر روي تصمیمات رانندگان معطوف شده است

هاي غیر همکارانه که هر بازیگر تنها به دنبال ماکزیمم کردن سود خـود اسـت، انتشـار اطالعـات بـر روي      در محیط

کنـد   تر فضاي پارك کمک میاي دارد؛ از یک طرف به یافتن آسان پارکینگ تاثیر دو جانبه يکارایی فرآیند جستجو

بـه منظـور بررسـی      ]9[ محققـان لـذا  . دهد ارك را نیز افزایش میاما از طرف دیگر شدت رقابت بر سر این فضاي پ

آنها با ایجـاد تغییـر   . اندهاي جستجوي پارکینگ غیر متمرکز دست به طراحی یک بازي همکارانه زدهسامانهکارایی 

پیروز در هاي راننده اند که هزینه شکست یک راننده بر روي هزینهدر ماتریس ترجیحات، بازي را به شکلی در آورده

هـاي خـود، بـا    کنند براي تعدیل در هزینه به همین دلیل رانندگان تا حد امکان سعی می. گذارد رقابت نیز تاثیر می

نویسندگان بوسیله این روش، هزینه نهایی بـازیگران شـرکت کننـده در رقابـت     طبق ادعاي . یکدیگر همکاري کنند

شرایطی از بازي  ]10[ نویسندگان .یابدپارکینگ افزایش می جستجوي سامانهکاهش یافته و در نتیجه کارایی کلی 

که در موقعیت مکانی دیگـري قـرار   (اند که در آن، رانندگان از اطالعات سایرین پارك را تعریف کردهفضاي انتخاب 

مسـافت   در روش آنها،. ترین مکان به خود، بیابندکنند تا یک فضاي پارك خالی را در نزدیکبرداري می بهره) دارند

نویسندگان به منظـور پـی بـردن یـا     . ی راننده نادیده انگاشته شده استبین فضاي پارك انتخاب شده تا مقصد واقع

 مدلاي را ارائه نموده و سپس هاي تخصیص فضاي پارك توزیع شدهبازي، الگوریتم 6تقریب زدن حاالت تعادل نش

  .اند مقایسه نموده Naiveخود را با الگوریتم حریصانه 
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  سازي بازي انتخاب فضاي پارك مدل - 3

هستند که در مرکز یک شهر پرجمعیت بـه دنبـال یـافتن یـک فضـاي       (�)در مقاله ارائه شده، بازیگران رانندگانی 

به طور معمول، . اندها به دو دسته پارکینگ کنار خیابانی و پارکینگ خصوصی تقسیم شدهپارکینگ. گردندپارك می

لـذا تعـداد   . شـود  شهر پارك نمودن خودرو در کنار خیابان باعث بوجود آمدن ازدحام و ترافیک میدر این مناطق از 

از این رو رانندگانی که قصد سفر به چنین مناطقی را دارنـد  . بسیار محدود است (���) فضاهاي پارك کنار خیابانی

کـه داراي تعـداد نامحـدودي فضـاي      بایستی تصمیم بگیرند که آیا مستقیما به یک پارکینگ گران قیمت خصوصی

پارك است عزیمت کنند و یا اینکه بر سر تصاحب یک فضاي پارك ارزان قیمت کنار خیابانی با سـایرین بـه رقابـت    

اي کـه تصـمیم بـه تصـاحب فضـاي پـارك کنـار        اي در نظر گرفته شده است که براي رانندهبازي به گونه. بپردازند

در واقع تمام امتداد خیابان به . ند که خودروي خود را در کجاي خیابان پارك نمایدکخیابانی دارد هیچ تفاوتی نمی

ایـن موضـوع در   . عنوان یک پارکینگ واحد در نظر گرفته شده است و ارزش آن براي تمامی رانندگان یکسان است

ارکینـگ خصوصـی   کنـد کـدام پ  هاي خصوصی نیز بر همین منوال است و براي رانندگان تفاوتی نمیمورد پارکینگ

گیري خود به جاي آنکه چندین مجموعـه جداگانـه را مـد    بنابراین، هر راننده براي تصمیم. منطقه را انتخاب نمایند

فرض دیگري که در بازي . نظر قرار دهد، تنها با دو مجوعه پارکینگ کنار خیابانی و یا پارکینگ خصوصی روبروست

ها، قیمت هر کدام از آنهـا و احتمـال یـافتن یـک     ان ظرفیت پارکینگلحاظ شده است این است که رانندگان از میز

 نمایندتمام رانندگان تصمیم خود را به صورت همزمان اتخاذ می. فضاي خالی در هر کدام از آنها آگاهی کامل دارند

در ایـن  مـثال کسـانیکه محـل کارشـان     . کنـد هر راننده فضاي پارك انتخابی خود را براي طوالنی مدت اشغال میو 

مناطق از شهر واقع شده است، خودروي خود را از ابتداي صبح تا پایان سـاعات کـاري در محـل پـارك بـاقی نگـه       

  .دارند می

. بندي کرد اي استراتژیک انتخاب منبع فرمولههاي از بازيتوان به عنوان نمونه با این تفاسیر، بازي معرفی شده را می

  .]11[ پرداندیبراي تصاحب تعداد محدودي از منابع عمومی با یکدیگر به رقابت مبازیگر  Nها،  در این نوع از بازي

  است که در آن  (�)Г 7یک بازي استراتژیک انتخاب فضاي پارك، یک چندتایی :1ف تعری

  Г(�) = (�, ���, (��)� ∈ �, ������ ∈ (��, ����)  

 � = {1, … , �}, � >  .مجموعه رانندگانی که در پی یافتن فضاي پارك خودرو هستند 1

 ���, |���| ≥  .شود تعداد فضاهاي پارك خودروي کنار خیابانی را شامل می 1

 ���, ����� ≥  .است هاي خصوصی تعداد فضاي پارك خودروي موجود در پارکینگبیانگر  �

 �� = {��, �عمل هر رانند   مجموعهنماد  {���� ∈  Private (priv)و  On-Street (os)هاي ، شامل عمل�

 .است
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 ����(∙)  فضاي پارك کنار خیابانی است  تابع هزینهبیانگر. 

 ����(∙)  دهد پارکینگ خصوصی را نشان می  تابع هزینه. 

چرا که ترجیحـات  . نیز در نظر گرفت 8هاي ازدحام تر از بازيتوان یک خانواده وسیع بازي انتخاب فضاي پارك را می

. پردازندبازیگران آن، یک تابع غیر نزولی از تعداد بازیگرانی است که بر سر ظرفیت پارکینگ با یکدیگر به رقابت می

گزیند اهمیتی ندارد بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه چـه تعـداد از        در واقع، اینکه کدام راننده کدام فضاي پارك را برمی

ي  شوند، هزینه آن دسته از رانندگان که در رقابت پیروز می. ها را دارندفتن به کدام نوع از پارکینگرانندگان قصد ر

، )بـه دلیـل اتمـام ظرفیـت پارکینـگ     (خورنـد   پردازند اما آنهایی که در رقابت شکست مـی را در واحد زمان می ���

هاي خصوصی ، سرانجام به پارکینگ (���)سوختهاي برآمده از اتالف زمان و مصرف  مجبورند پس از صرف هزینه

���ي  ي دوم از رانندگان هزینه لذا دسته. مراجعه نمایند + اي که در  راننده Dاگر از میان . را خواهند پرداخت ���

�بازي حضور دارند،  ≥ هـا پیـروز خواهنـد شـد و لـذا       درصـد آن  �/���هـا در رقابـت شـرکت کننـد،      تـاي آن ���

��� = 1   .Error! Reference source not found.خورندها نیز شکست می درصد آن �/��� −

,��ي مورد انتظار براي عمل  هزینه: 1ادعاي  ��� �� × … × �� → اي اسـت کـه در رقابـت     راننـده  �تـابعی از   �

  :کنند و برابر است با شرکت می

)1(  ����(�) = ��� ∙ ���� + ���� + (1 − |���|) ∙ (���) =  ��� + ��� ∙  (��� + ��� − ���) 

زنند و مستقیما به پارکینـگ خصوصـی مراجعـه     ي رانندگانی که از شرکت در رقابت سرباز می از سوي دیگر، هزینه

 :نمایند برابر خواهد بامی

)2(  ���� = ���  

  

  بازي انتخاب فضاي پارك تعادل نش -1 -3

 ,5[ تئوریـک هاي تعادل بـازي، از مفـاهیم و نتـایج    میزان کارایی استراتژيدر مقاله حاضر، براي استخراج و بررسی 

�در بازي انتخاب فضاي پارك، یک پروفایل عمل یک بردار . برداري شده استبهره ]12 = (��, ���) ∈ ×���
� �� 

بـا توجـه بـه اینکـه     .است �به غیر از بازیگر  �نشان دهنده عمل تمامی بازیگران تحت پروفایل  ���است که در آن 

بنـابراین بـراي   . هاي خود را به حـداقل برسـانند   ها تمایل دارند که هزینه بازیگران این بازي عاقل هستند، تمامی آن

بایست حاالتی مورد بررسی قرار گیرند که در آن بازیگران با تغییر استراتژي خود به سود یافتن تعادل نش بازي، می

تعادل نش بازي ممکن اسـت در یکـی از حـاالت زیـر رخ     اند که  ادعا کرده ]5[ محققانذا ل. یابندبیشتري دست می

  :دهد

  در شرایطی که� ≤ (��)�منحصربفرد برابر با  ��، یک پروفایل تعادل نش ��� =  .است �
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  در شــرایطی کــه� > �یــک عــدد صــحیح نباشــد،   ���و  ��� �
ــل �⌊���⌋ ــش  پروفای ــا  ∗�تعــادل ن ب

�(�∗) =  برابر خواهند ⌊���⌋

  در شرایطی که� > �یک عـدد صـحیح باشـد،     ���و  ��� �
���

و  ���بـا   ∗�پروفایـل تعـادل نـش     �

� �
�����

���با  ∗�پروفایل تعادل نش  � −  .برابر خواهند بود 1

روش ارائه شده خود بـه   نه و بررسی کارائیي اجتماعی بهی هاي اجتماعی، هزینه هزینه  آنان همچنین براي محاسبه

  :اند استفاده نموده 5و  4،3هاي  ترتیب از رابطه

)3(  ����(���) = �
� ∙ ��� + ��� ∙ ���� − ����,                                ��  ��� ≤ ���

� ∙ ��� + ��� ∙ ���� − ��� − ���� + ��� ∙ ���, �� ��� > ���

� 

)4(  ���� = ���(�, ���) ∙ ��� + ��� (0, � − ���) ∙ ��� 

)5(  ��� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

���(�, ���) ∙ ���� − ��� − ���� + � ∙ (��� + ���)

���(�, ���) ∙ ��� + ��� (0, � − ���) ∙ ���
, ��  ��� ≥ �

� ∙ ��� + ��� ∙ ���� − ��� − ���� + ⌊���⌋ ∙ ���

���(�, ���) ∙ ��� + ��� (0, � − ���) ∙ ���
, ��  ��� < �

� 

شـرکت   بر سر فضاي پـارك کنـار خیابـانی    بایست در رقابت که می هستندتعداد بهینه رانندگانی   ���که در آنها 

چرا که اکثـر کسـانی کـه در    . است ���طراحی شده، مقدار  سامانه، مهمترین فاکتور در کارایی 6در رابطه . کنند

هـاي اضـافی سـرانجام بـه      کنند، مجبورند پـس از صـرف هزینـه    شرکت میبر سر فضاي پارك کنار خیابانی رقابت 

هـاي   در نتیجه این دسته از رانندگان، بیشـترین تـاثیر منفـی را بـر روي هزینـه     . پارکینگ خصوصی مراجعه نمایند

  .اشتخواهند گذ سامانهاجتماعی و کارایی 

  :برابر است با ���مناسب ترین مقدار براي فاکتور  :2 يادعا

)6(  ��� = ��� ∙  
��� + ��� − ���

��� + ���
 

بـازي متقـارن در    مناسب، بازي انتخاب فضـاي پـارك بـه عنـوان یـک      ���براي یافتن مقدار در این مقاله  :اثبات

شـده اسـت   اثبات  ]13[ در. است ����و  ��عمل این بازي شامل دو عمل احتمالی   مجموعه. ده استنظرگرفته ش

از روي . هاي خالص داراي یـک تعـادل خواهـد بـود     هر بازي متقارنی که شامل دو استراتژي باشد، در استراتژيکه 

�تـوان در   هاي عمل مختلـف بـازي را مـی   پروفایل �2توان نشان داد که تمامی  تقارن بازي می + متـا پروفایـل    1

(�, � − ي تعداد رانندگانی است کـه تصـمیم دارنـد بـر سـر       نشان دهنده (�)�هر متاپروفایل . نگاشت کرد (�

�و  رقیـب  راننـده  �هاي مورد انتظار براي این  هزینه. فضاي پارك کنار خیابانی با یکدیگر به رقابت بپردازند − � 

، به جاي آنکه تابعی )بدون شرکت در رقابت( اي که قصد دارند مستقیما به پارکینگ خصوصی مراجعه نمایند ندهران

ي  از آنجا که بازي انتخاب فضاي پارك مورد بحث در زمـره . است (�)�از پروفایل واقعی باشد، تابعی از متاپروفایل 



 

تابع پتانسیل ایـن بـازي، بـه    . ]14[ پذیرفت را خواهد (∙)�، دقیقا یک تابع پتانسیل داردهاي ازدحام نیز قرار  بازي

  :توان نوشت است و می �تابعی از  يطور موثر

)7(  �(�)~�(�) =  � � ���

��(�)

����∈�

(�) 

�بنابراین براي . کننداستفاده می �از منبع  �تعداد رانندگانی هستند که تحت پروفایل  (�)��که در آن،  < ���  

)8(  �(�) = (� − �) ∙ ��� + � ��� = � ∙ ��� + � ∙ (

�

���

��� − ���) 

به عبارت دیگر، اگر تعداد شرکت کنندگان در رقابت، از تعداد فضاهاي پارك کنار خیابانی کمتر باشد، تمـامی رقبـا   

آن دسـته از  . هـاي اضـافی نیسـتند    داخـت هزینـه  ها مجبـور بـه پر   شوند و هیچکدام از آن در این فضاها مستقر می

�ر اما اگ. خواهند پرداخت را ي پارکینگ خصوصی اند، هزینهرانندگان نیز که در رقابت شرکت نکرده > ��� 

)9(  

�(�) = (� − �) ∙ ��� + � ��� + (1 −
���

�
) ∙ ���� + ��� − ����

�

���

 

=  ���� + ��� − ���� ∙ ��
���

1
+

���

2
+ ⋯ +

���

���
� + �

���

��� + 1
+

���

��� + 2
+ ⋯ +

���

�
�� 

= ���� + ��� − ���� ∙ ��� ∙ �(����
− ��) + (�� − ������)� 

= ���� + ��� − ���� ∙ ��� ∙ −
1

��
 

��که در آن  = � + log(�) + �(1
�� هـاي ازدحـام،   در بـازي . ثابـت اویلـر هسـتند    �و ام هارمونیـک  �عـدد   (

�لذا بـراي  . هاي تعادل نش خالص برابر با مینیمم محلی تابع پتانسیل خواهند شداستراتژي < مشـتق تـابع     ���

�اما براي . آیدبدست می �از صفر کوچکتر خواهد بود و در نتیجه، مینیمم از  �پتانسیل نسبت به  > -، می ���

بایست 
��(�)

��
=   باشد، لذا 0

)10(  

(� − �) ∙ ��� + � ��� + (1 −
���

�
) ∙ ���� + ��� − ����

�

���

 

= ��� ∙ ����� ∙ �� + (��� ∙ �) + (� ∙ ���) + ���� + ��� − ���� ∙ ��� ∙ (�� − ������)� 

= ��� ∙ ���� ∙ (��� + ���) − ��� ∙ ���� + ��� − ���� ∙
1

��
� 

∂�(�)

∂�
= 0 ⇒ ��� + ��� = ��� ∙ ���� + ��� − ���� ∙

1

���
= 0 

⇒ ��� = ��� ∙
���� + ��� − ����

��� + ���
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و  (�)�بـا   در ایـن مقالـه  شده  طراحیگذاري نمادها در این بخش به این صورت است که بازي استراتژیک  عالمت

تعداد کلی رانندگان، تعـداد فضـاهاي     از جنبهمدل طراحی شده  .اند نامگذاري شده (�)�با  ]5[ دره شده ئبازي ارا

خصوصی و تعداد رانندگان شکست خورده در رقابت کنار خیابانی و هاي  پارك موجود، اختالف قیمت بین پارکینگ

بـراي انجـام ایـن مقایسـه     . هاي مشابه خود مورد مقایسه قرار گرفته اسـت  بر سر فضاي پارك کنار خیابانی با نمونه

معـادل   PoA .اند قرار گرفتهبررسی مورد هاي اجتماعی  و هزینه PoAهاي معرفی شده بر روي میزان تاثیرات فاکتور

هـاي اجتمـاعی در    هاي اجتماعی ناشی از تصمیمات رانندگان در بدترین حالت ممکن بـر روي هزینـه   نسبت هزینه

��برابــر بــا  (�)�در روش  ���بایــد توجــه داشــت کــه مقــدار  .حالــت بهینــه اســت = ��� ∙ ((��� + ��� −

 تـري نیـز بـراي    است و این در حالی است که طی محاسبات انجام گرفته ثابت گردید که مقدار بهینـه   ���/(( ���

   ).استفاده شده است 6از رابطه  (�)�در روش (است  6برابر با رابطه وجود دارد که  ���

���گذاري  از طرح ثابت قمیت 1در شکل  = 2, ��� = 5, ��� = بیـانگر تـاثیر   ایـن شـکل   . استفاده شده اسـت  3

همانگونه که قـبال ذکـر   . است PoAبر روي معیار ) ب(و تعداد فضاي پارك کنار خیابانی ) الف(تعداد کلی رانندگان 

 در روش .کنند بسیار وابسته به تعداد رانندگانی است که در رقابت شرکت می یار پارکینگهاي  گردید، کارایی سامانه

این افزایش تا زمانیکه تعداد کلی رانندگان با . یابد نیز افزایش می PoA، با افزایش تعداد کلی رانندگان، میزان (�)�

با توجه به اینکه پس از رسیدن به این نقطه دیگر بـه راننـدگان بیشـتري    . برابري کند، ادامه خواهد یافت ��مقدار 

، با توجه بـه اینکـه   (�)�اما در روش . نهد رو به کاهش می PoAي شرکت در رقابت داده نخواهد شد، میزان  اجازه

نسـبت بـه افـزایش تعـداد راننـدگان واکـنش        PoAدارد، مقدار  همتاي خودتري نسبت به  مقدار بسیار بهینه ���

 PoAتاثیرگذاري تعداد رانندگان بر روي معیار   از جنبه (�)�و  (�)� هاي ي روش مقایسه. دهد آنچنانی نشان نمی

بـودن مقـدار    تر مناسببه یمن  (�)�روش  PoAچرا که مقدار . است (�)�بیانگر کارآمدتر بودن قابل توجه روش 

از طرف دیگر، اگر تعداد کلی رانندگان ثابـت بـوده و   ). الف1شکل (همواره بسیار نزدیک به حالت بهینه است  ���

�تا زمانیکه   (�)�تعداد فضاهاي پارك کنار خیابانی در حال افزایش باشد، باز هم در روش  ≥ N�    باشـد، مقـدار

PoA و از آن نقطه به بعد است که سیر نزولـی  . در حال افزایش خواهد بودPoA   گرچـه در روش  . شـود  شـروع مـی

از . ناچیز است  (�)�نسبت به روش  (�)�در روش  PoAکند اما شیب افزایش مقدار  نیز این امر صدق می (�)�

  .تر است به حالت بهینه نزدیکعملکرد بهتري داشته و  (�)�ه در این حالت نیز، توان نتیجه گرفت ک ب می1شکل 



 

    
  )ب(  )الف(

  تعداد فضاي پارك کنار خیابانی) تعداد کلی رانندگان، ب) به عنوان تابعی از الف PoA: 1شکل

  
�به عنوان تابعی از اختالف قیمت بین فضاي پارك کنار خیابانی و پارکینگ خصوصی با  PoA: 2شکل  = 300  

  

، در دو PoA، میزان تاثیر اختالف قیمت بین پارکینگ کنار خیابانی و پارکینگ خصوصی را بـر روي مقـدار   2شکل 

هـاي   همانگونه که قابل مشاهده است، با افزایش اختالف قیمت بین پارکینـگ . دهد نشان می (�)�و   (�)�روش 

این رخداد به این علت است که هـر چـه   . یابد نیز افزایش می PoAکنار خیابانی و خصوصی، در هر دو روش، مقدار 

هاي خصوصی قیمت خود را باالتر ببرند، به تعداد افرادي که براي بدست آوردن فضاي پارك ارزان قیمـت   پارکینگ

د اما با توجه به اینکه این نوع از فضاهاي پارك محدود هستند، افزایش تعـدا . تالش خواهند کرد، افزوده خواهد شد

در نتیجه، تعداد زیادي از رانندگان مجبـور  . خورند شود که در رقابت شکست می رقبا باعث افزایش تعداد کسانی می

افـزایش   PoAکاسـته شـده و مقـدار     سـامانه ها، از کارایی  با ازدیاد هزینه. هاي اضافی خواهند شد به پرداخت هزینه

  .بهتر عمل نموده است (�)�از  (�)� ین شرایطی نیزچن درحتی دهد که  دو روش نشان می  مقایسه. خواهد یافت

   



 

  
  گذاري       تعداد رانندگان شکست خورده در رقابت به عنوان تابعی از تعداد کلی رانندگان با طرح ثابت قیمت: 3شکل 

     ��� = 1, ��� = 4, ��� = 2  

  

ترین فاکتورهاي کارایی در فرآیند جستجوي فضاي پارك، تعـداد کمتـر راننـدگان شکسـت خـورده در       یکی از مهم

، بیـانگر  3شکل . به عبارت دیگر، هر چه این تعداد کمتر باشد، کارایی روش ارائه شده باالتر خواهد بود. رقابت است

با شکسـت مواجـه    (�)�و  (�)� ابانی در دو روشتعداد رانندگانی است که در رقابت بر سر فضاي پارك کنار خی

همانند یکدیگر   باشد، هر دو روش ���مشخص است، هنگامیکه تعداد کلی رانندگان کمتر از که همانگونه . اند شده

مـانع از شـرکت جسـتن تعـداد      (�)�، الگـوریتم موجـود در روش   ���اما با رسیدن به مـرز  . عمل خواهند نمود

از . شـود  شود و لذا سیر صعودي رانندگان شکست خورده در رقابت نیز متوقف می بیشتري از رانندگان در رقابت می

ادامه پیدا خواهد کرد و از این نقطـه بـه بعـد     ��تا رسیدن به مرز  (�)�طرف دیگر، این سیر صعودي براي روش 

از جنبه تعداد رانندگان دو روش این با مقایسه . ماند ه در رقابت ثابت باقی میاست که تعداد رانندگان شکست خورد

بسـیار   (�)� تـوان دریافـت کـه عملکـرد روش     مـی شکست خورده در رقابت بر سـر فضـاي پـارك کنـار خیابـانی      

  .است (�)�تر از  تر و بهینه قبول قابل
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ارائه و مورد ارزیابی یار  هاي پارکینگ در سامانهدر این مقاله، یک الگوریتم براي کمک به یافتن بهترین فضاي پارك 

 بواسـطه مدل پیشـنهادي  . ها کمک گرفته شد بازي  نظریه ی به ناماز مفهوم براي رسیدن به این مقصود. قرار گرفت

بـا   این مـدل . ه استکرد بسیار مطلوبی از خود نشان دادلپتانسیل عمها و استفاده از تابع  ایجاد تغییر در تابع هزینه

هاي تعداد کلی رانندگان، تعداد فضـاي پـارك کنـار خیابـانی،      کارهاي مشابهی که سابقا انجام گرفته بودند از جنبه

بر سـر   و تعداد رانندگان شکست خورده در رقابت ها بین پارکینگ خصوصی و پارکینگ کنار خیابانی اختالف قیمت

تاثیرات هر کدام از این فاکتورها بر سپس . مورد مقایسه قرار گرفتند فضاي پارك کنار خیابانی و پارکینگ خصوصی

بر سر فضاي باید در الگوریتم ارائه شده تعداد رانندگانی که . بررسی و ارزیابی قرار گرفتروي کارایی سیستم، مورد 



 

رویـه   این امر از روانـه شـدن بـی   . شود تعیین میاي  کنند به صورت هوشمندانه پارك کنار خیابانی با یکدیگر رقابت 

رانندگان به سمت فضاهاي پارك کنار خیابانی جلوگیري بعمل آورده و در نتیجه تعداد رانندگانی کـه در رقابـت بـا    

و در نیتجه افزایش کارایی  PoAباعث پایین آمدن مقدار  این بهینگی. خواهد بود قابل قبولشوند  شکست مواجه می

تـر شـدن بـار     موجب کاهش مصرف سوخت، روانتوجهی  این امر به صورت قابل. شود یار می ي پارکینگ کلی سامانه

افزایش رضایت رانندگان و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی خواهـد  از اتالف زمان رانندگان،  اجتنابترافیکی شهرها، 

  سه فاکتور تاثیرگذار بر روي کارایی یا عدم کارایی الگوریتم طراحی شده، میزان تقاضاي پارکینگ، میزان عرضه .شد

) مثال شـهرداري (هنگامیکه تمامی منابع پارکینگ توسط تنها یک اپراتور . گذاري هستند ي قیمت ها پارکینگ و رویه

بنابراین، در . توانند در کنترل واحد مدیریت باشند ن تقاضا، میمدیریت شوند، تمامی عوامل باال به غیر از عامل میزا

هاي کنار خیابانی کنونی، ساخت یـا   از جمله بازسازي پارکینگ(تواند با یک طراحی استراتژیک  دراز مدت اپراتور می

ري قیمـت  توان بـا دسـتکا   در کوتاه مدت هم می. با عامل میزان تقاضا مقابله کند) هاي خصوصی ي پارکینگ توسعه

  .برآمد میزان تقاضا ي مقابله با فاکتور هاي کنار خیابانی و خصوصی، از عهده پارکینگ
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Abstract  

One of the biggest problems of peoples tendency to urbanity is the increase of vehicles and 
limited parking spaces. In this paper, an algorithm is designed for searching parking space 
using game theory, in order to deal with the side effects caused by searching for parking 
spaces and analyzing the efficiency of parking guidance systems. The designed game is 
belongs to resource selection and congestion games. In this game, drivers are rational and 
selfish agents that looking for parking space in the middle of a big city and trying to 
minimize the costs they pay for acquired parking space. The performance metric of 
designed game is the ratio of the social cost causing by drivers decision in the worst case 
over social cost in optimal case. The designed algorithm leads the drivers to the most 
suitable parking space, since potential function has been used. The simulation results shows 
that the designed game has better efficiency in comparison with similar games. This 
improved efficiency leads to the reduction of fuel consumption, lighter traffic in cities, 
avoiding drivers’ time wasting and therefor increased social welfare, significantly. 
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