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با استفاده هینقل لیهوشمند وسا شیکنترل و پا یبرا ییوهایسنار  

 اءیاش نترنتیاز ا

  محمد برادران

  عباس طلوعی اشلقی

  محمدعلی افشار کاظمی
  محمدرضا معتدل

 اکیده
. در استامروزی مطرح  کیپرترافدر شهرهای  ریانکارناپذ حلراهیک ضرورت و  عنوانبههوشمند  ونقلحمل

ی گردید. در سناریو اول؛ فرآیند سازادهیپهوشمند طراحی و  ونقلحملاین پژوهش، شش سناریو مبتنی بر 
ی گردید. در سناریو دوم و سوم؛ فرآیندهای پایش خودروها سازادهیپسرعت خودرو تحلیل و  لپایش و کنتر

ی گردید. در سررناریو چهارم؛ سررازادهیپی طرح ترافیک و زوج و فرد تحلیل و هامحدودهدر ورود و تردد در 
ی هوشرمند سیستم امداد خودرو طراحی و رسراناطلاعفرآیند پایش خودروها در هنگام نق  فنی خودرو و 

ز ی هوشمند به مرکرساناطلاعی در حوادث و تصادفات و امدادرسانی شد. در سناریو پنجم؛ سیستم سازادهیپ
ی و رساناطلاعی گردید و در سرناریو شرشرم؛ سیستم هوشمند پایش خودرو و سرازادهیپرژانس طراحی و او

ی ابیمکانارسررال پیام به مالک و نیروی انتظامی، در حین و پس از سرررقت خودرو در جهت پیشررگیری و 
ده شررهر پوشررش کامل در محدو صررورتبهی شررد. فرآیند ارسررال پیام سررازادهیپخودرو مسررروقه طراحی و 

سازی گردیده که در صورت لزوم علاوه بر مرکز، کلیه خودروهای موجود در فرآیند پیاده نحوی هوشرمند به
سرررازی از یک نقطه دسرررترسررری که ونقل هوشرررمند پیام را دریافت نمایند. جهت انجام فرآیند پیادهحمل
های ثابت هدف بود که با گرهاش ارسرال پیام اسرت اسرتفاده شد. اولین چالش این پژوهش، انتخاب وظیفه

الش حل چسازی گردید. پس از بندی شده فازی، طراحی و پیادهریزی آرمانی رتبهاستفاده از الگوریتم برنامه
اول، با توجه به مشکل برد ارتباطی در شبکه خودرویی چالش مسیریابی پیام از نقطه دسترسررررررری به گره 

ی، نتایج سازهیشررببرطرف شرد. پس از  Dijkstraالگوریتم  ثابت هدف مطرح شرد که با اسرتفاده از روش
های ازنظر پارامترهای نرخ تحویل پیام، تأخیر تحویل، تعداد مخابره eTGMDبا الگوریتم  آمردهدسرررتبره

ای های هدف ثابت مقایسه شد. نتایج الگوریتم پیشنهادی، بهبود مناسب و بهینهبسرته مصرفی و تعداد گره
 نشان داد. eTGMDرا نسبت به الگوریتم 

، شبکه ی آرمانیزیربرنامهت، الگوریتم هوشمند، شبکه خودرویی، ارسال پیام، اینترن ونقلحمل اهیدواهگاو:
  عصبی.

                                                           

 و جوانا .فنويسنده مسئولم شدانشگاه آزاد اسلاميم، كارشناس فناوري اطلاعات وزارت ورزف يدانشجوي دكتر ،
 info.baradaran@gmail.com، ايرا .تهرا 

  ايرا .ي، دانشکده مديريت و اقتناد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات، تهرا علمئتيهعضو ، 
  ونيکواحد الکتر ،گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشکده مديريت، دانشگاه آزاد اسلاميي، علمئتيهعضو، 

 ، ايرا .تهرا 
 ايرا .، تهرا واحد تهرا  مركزي ،دانشگاه آزاد اسلامي مديريت، دانشکده ،علمي ئتيعضو ه ، 

 91/91/9411تاریخ پذیرش:                                                                    19/13/9413 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

 ،هاگره آن در که هسـتند 9موردی سیار یهاشبکه از اییرمجموعهز خودرویی بین یهاشبکه

 دائماً  که زیادی بسیار یهاگره با هاشبکه از نوع این ترتیب،ینابهباشند. خودروها می عمدتاً

دارند.  سروکار اندشده مختلف پراکنده و مناطق شهری هاجاده در و هستند حرکت حال در

به  خودرو یهاارتباط انواع رادیویی امواج از استفاده با خودرویی بین موردی یهاشبکه

 با خودمختار کاملاً صورتبه کند. خودروهایم ایجاد را زیرساخت به خودرو و خودرو

کنند. با توجه به می ایجاد بی سیم ساختارمند غیر یک شبکه و کرده برقرار ارتباط یکدیگر

، یکی از استی کلیدی و مهم شبکه خودرویی هابخشاز  1اینکه سیستم اطلاعات ترافیکی

. قطعاً بدون اینکه از سیستـــم استدر شهر هوشمند مدیریت ترافیک  حلقابلی هاچالش

همچنین ارائه  حل کنیم. توانیم این چالش راینمباشیم  باخبراطلاعات ترافیـــکی شهر 

واقع گردد. یکی دیگر  مؤثرتواند یمهای امدادی از جمله امداد خودرو و اورژانس نیز یستمس

از موارد مهم ردیابی و پیدا کردن خودرو به سرقت رفته است که این چالش نیز در این پژوهش 

خصوص شهرهای بزرگ های کشور و ببر تعداد خودروها در جاده هرساله گردد.یمسازی یادهپ

                                                           
1. Mobile Ad-hoc Network 
2. Traffic Information System 
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ن افزونگی رود ایشود و با توجه به تولید روزافزون و افسارگسیخته خودرو، انتظار مییمافزوده 

 در آینده نیز ادامه یافته و حتی بیشتر شود.

، اوضاع یر رشد جمعیتنظافزایش تعداد وسائط نقلیه در شهرها که بستگی به عوامل متعددی 

 ها از شهرهایوری از زمین، مهاجرترهنگی و چگونگی بهرهاجتماعی و اقتصادی، تحولات ف

آورد یم به وجودیی را هاچالشینی دارد، مسائل و شهرنشکوچک به شهرهای بزرگ و توسعه 

یلیاردها م هرسالهی ایران با آن روبرو هستند. با وجود آنکه شهرهاکلانبسیاری از  اکنونهمکه 

 روزروزبهها، یابانخشود، تراکـــم ترافیک در یمو تأسیسات جدید  هاراهریال صرف ایجاد 

یابد و امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و حتی متوسط، میزان تراکم ترافیک، یمافزایش 

 ی رسیده است.مطلوب یرغبخصوص در ساعات اوج به حد اشباع و 

زم اجتماعی، مستل و مشکلات مسائلشهری، مانند بیشتر  ونقلحملحل مسائل و مشکلات 

است. در بسیاری از  روزبههای یفناوریری از گبهرهیزی اصولی و مداوم و ربرنامهمطالعه، 

شهری که در کشور خودمان و کشورهای  ونقلحملمطالعات گذشته در زمینه پایش و کنترل 

رسی قرار رمورد ب هاجادهها و یابانخدیگر صورت گرفته است، تنها مسئله عمده کمبود ظرفیت 

 گرفته است.

حت شهری را ت ونقلحملراه، وسیله نقلیه و انسان سه عامل مهم و اساسی هستند که سیستم 

تم جاری موجب تأثیر شدیدی بر سیس هرکدامدهند و بالطبع تغییر و دگرگونی در یمتأثیر قرار 

یزی ربرنامهتر و تواند موجب کنتـــرل بهیمکنترل هر یک از سه عامل بالا  لزوماًخواهد شد. 

ین اساس با توجه به افزایش تعداد خودروها بر همشهری گردد.  ونقلحملتر در سیستم یحصح

جهت انتقال افراد، کالا و... و در نتیجه بروز ترافیک  ونقلحملو نیاز شدید به سیستم  هاراهدر 

نترلی های کیستمسها و یتمالگور، هامدلسازی یادهپ، نیاز شدیدی به طراحی و هاراهمتراکم در 

در  ردد.گیماحساس  ونقلحملپیشرفته جهت پایش و هدایت ترافیک در مسیرها و سیستم 

یل ز قباهای کنترل و نظارتی )یستمسافزاری و ی نرمهاسامانه تاکنونراستای رفع این نیاز، 

رافیک و ت ونقلحملهای کنترل سرعت و کنترل محدوده طرح( بسیاری توسط مرکز یندورب

توسعه  اما بدیهی است با توجه بهاند؛ بودهاند که تا حدی پاسخگوی نیازها کشور توسعه یافته
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های روز در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین از دیدگاه مدیریت منابع و یفناوردانش و 

 لها در ازای پیچیدگی بالای ساختاری )شامیستمسها و همچنین مدیریت عملکرد، این ینههز

ای هی: کنترل فیزیکی، زیرساخت ارتباطی و فناوری( و همچنین حجم بالای هزینههابخش

حجم بالای تجهیزات بکار رفته( و در مقایسه میزان خروجی و عملکرد  به علتسازی )پیاده

( ...ین و نگهداری، تعمیرات وتأمشده به سازمان، )نظیر یلتحمهای ینههزو  قبولقابل

های جاری پایش باشند. عمده مشکلات و نواقص مطرح در مورد روشیمن صرفهبهمقرون

پایین هوشمندی در  نسبتاًی از سطح برخوردار از: اندعبارتخودروها و کنترل ترافیک 

یی و تخمین پیشگو مانندهای پیچیده های موجود )در راستای برخورد با شرایط و وضعیتسیستم

بهامات تر از اینانهبواقعی مناسب و سازمدل عدم تر(،هوشمندانهگیری بهتر و بالاخره تصمیم

متعدد موجود در پدیده ترافیک )ابهامات موجود در تعریف و یا تعیین پارامترهای ترافیکی، 

پیاده و غیره( و عدم وجـــود  عابرانی رفتار خودرو، رانندگان و سازمدلابهامات موجود در 

های موجود کنترل و... در طرح استراتژی 1یدهخودسازمان، 9ییادگیرخود یر نظهایی یژگیو

                                                           
1. Self-Learning 

2. self-organizing 
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ی هوشمند )شامل: هوش مصنوعی، منطق فازی و هاروشهای متنوع ترافیک، با توجه به قابلیت

 یژه در پوشش دهی و پاسخگویی مناسب به موارد فوق.وبهشبکه عصبی( و 

ود رهای هوشمند، انتظار میوشهای متنوع رهای موجود و همچنین قابلیتیکاستبا توجه به 

یل، ترافیک )شامل: تحل و کنترلهای پایش که مدل هوشمند پیشنهادی در این پژوهش در حوزه

ی ترافیکی، برخورد و هاالمانشده از خودروها و یآورجمعی مختلف هادادهتعبیر و پردازش 

های یستمسبینی، ایجاد یشپی مناسب پارامترها و شرایط مبهم موجود در پروسه پایش، سازمدل

گواه  مطالعات پژوهشگر همچنان کهی سیستم( راهگشا بوده )هوشمند سازیادگیرنده و بالاخره 

 داشته باشد. به دنبالبر این حقیقت هستند( و نتایج قابل قبولی را 

 

 مبانی نظری پژوهش
 اینترنت اشیاء

ای که در آن اشیاء فیزیکی با یندهآاینترنت اشیاء مفهومی رایانشی است جهت توصیف 

ر ارتباط شوند و با اشیاء دیگر دیمساختارهای متفاوت یکی پس از دیگری به اینترنت متصل 

که از طریق  ی استاشبکهبا  هادستگاهو  گرهاحسهستند. اینترنت اشیاء به زبان ساده، ارتباط 

ه تعامل د. فرآیند تبادل اطلاعات نیازی بتوانند با یکدیگر و با کاربرانشان در تعامل باشنیمآن 

اس تنظیمات و بر اس خودکار صورتبه هادادهکاربران با یکدیگر یا کاربر با کامپیوتر ندارد و 

شوند. زمانی که اشیاء با یمی ارسال الحظهدائم و  صورتبهی مشخص هازمانو در  شدهانجام

 صحبت کرد. توان از یک محیط هوشمندیمیکدیگر مرتبط هستند 

 در نشت بدون ارتباط برای حسگر و محرک یهادستگاه برای چارچوب یک اشیا اینترنت

 را چارچوب سرتاسر در اطلاعات یگذاراشتراک به و کندیم فراهم شهر هوشمند محیط

بی  هاییفناور اخیر توافقات .سازدیم ممکن است شدن ترراحت حال در مرتب کهیطوربه

 شدهارائه یهافرصت از استفاده با بعدی انقلابی فناوری عنوانبه را اشیا اینترنت مختلف، سیم

 هوشمند برای شهر در اخیر هایسازییادهپ شاهد اشیا اینترنت .دهدیم قرار اینترنت توسط

 یهاخانه هوشمند، هاییفروش خورده هوشمند، یهاشبکه مانند هوشمند هاییستمس توسعه
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 هوشمند انرژی و هوشمند و درمان بهداشت ،9هوشمند ونقلحمل هوشمند، آب هوشمند،

 است. بوده

 

 ی اینترنت اشیاءاهیلامعماری 

المللی ارتباطات یکی از مراجع جهانی در حوزه ارتباطات، به طراحی معماری ینباتحادیه 

 هابکهشیبانی، پشتهای کاربردها، یهلااقدام کرده است. این معماری با  9اینترنت اشیاء در شکل 

های مدیریتی و امنیتی و با استفاده از کاربردهای اینترنت اشیاء به یتقابلها به کمک یلهوسو 

 کنند.یمهوشمند، ساختمان هوشمند، انرژی هوشمند کمک  ونقلحملتوسعه شهر هوشمند، 

 
 ی معماری اینترنت اشیاءهاهیلا: مدل 1شکل 

 

                                                           

1. Intelligent Transportation Systems (ITS) 
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 ونقلحملطور که در این شکل نمایان است یکی از کاربــردهای اینترنت اشـــیاء ینهم

 .استهوشمند 
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 شهر هوشمند
 که تغییراتی و شود گرفته نظر در جدید شهری مناطق ابداع عنوانبه تواندیم هوشمند شهر

 هاییرساختز و اطلاعاتی اطلاعات، منابع فناوری فیزیکی، هاییرساختز کنترل سبب

ها شود. مفهوم یرساختز مدیریت و شهر بهتر اداره همبستگی، اقتصادی، احیای برای اجتماعی

 در همچنین ،است شهروندان رفاه یا و مردم مرکزیت هوشمند شهر برجسته هاییژگیوو 

 ازنظردارد.  وجود شهروندان و شغل زندگی تغییرات مورد در هاییینگران هوشمند یشهرها

 هاییاستس و جدید هاییدهسازمان نو، هاییفنّاوربین  متقابل اثرات هوشمند شهر مفهومی

 هستند. مجتمع فنی و اجتماعی سیستم صورتبه هوشمند شهرهای سازنده نوین

 

 معماری شهر هوشمند

ی ی زیر به بررسهاقسمتتوان معماری شهر هوشمند را از ابعاد مختلف بررسی نمود که در یم

 پردازیم.یمو اینترنت اشیاء  9ی محاسبات ابرهاحوزهدر 

 

 هادادهمعماری شهر هوشمند مبتنی بر کلان 

 مختلف کاربردهای با متوالی همکاری باید که است کاربردهایی برای مناسب بستر یک ابر

 و است مناسب بسیار هوشمند شهر های کاربردهاییازمندین برای یقهدق این باشند. داشته

شهرهای  ،فنّاورانه یهااستفاده راستای در .کند کمک هاچالش از برخی حل به تواندیم

 صورتبه اهدافشان به و دارند قبل از بودن هوشمندتر برای زیادی امکانات هوشمند،

را  هادادهارتباط بین شهر هوشمند و کلان  1شکل  .یافت خواهند دست مؤثرتر و کارآمدتر

 دهد.یمنمایش 

                                                           
1. Cloud 
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 : ارتباط شهر هوشمند و کلان داده8شکل 

ه داده هاي كال  توليد شده نياز بف
طبقه بنففففدي، سففففااتاربندي و 
مففففديريت جهففففت افففففزايش 

.كاربردهاي شهر هوشمند دارند

انرژي

تحنيالت هوشمند

وشبکه نير

حمل و نقل

حوزه سالمت
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 معماری شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

 برای یزن واحدی معماری توانینم ،شده ارائه هوشمند شهر برای که متعددی تعاریف به توجه با

 1 در شکل اشیا اینترنت بر مبتنی هوشمند شهر معماری هاییافته به توجه با. گرفت نظر در آن

 تشکیل خدمات و کنترل لایه و شبکه شامل سنجش، لایه سه از ساختار این. است شده داده نشان

 .است شده

 

 
 

 : معماری شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء3شکل 
 

 لایه سنجش

 است ونیناهمگ آن هاییژگیوین ترمهم از یکی و بوده سنجش لایه به مربوط لایه، ترینیینپا

در ها داده یآورجمع مشکل بر غلبهمنظور . بهاست ی مختلفهاشبکه زیر شامل نیز اغلب و

 چارچوب این در. داریم نیاز هاداده یآورجمع برای کلی چارچوب یک به ناهمگن، یهاشبکه

کوچک  بسیار IOTدر  اشیا. شود بازیابی تصادفی زمانی در فواصل یا و مداومطور به داده باید
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 باید یهاییتمیالگوربنابراین  دارند محاسباتی و انرژی محدودیتها آن از بسیاری هستند و

 منبع هس یطورکل. بهباشد شده گرفته نظر در در آن انرژی از استفاده بحث که شود طراحی

 منابع و RFID، بی سیم حسگر شبکه شامل که شده گرفته نظر در معماری در این سنجش

 اجازه نآ به کهیطوربه دارند لایه این در نقش حیاتی سیمیب حسگر یها. شبکهاست جمعی

 شیئی روی هر بر نصب قابلیت RFIDدهند. یم را داده یآورجمع وتحلیل ویهتجز پردازش،

 ما به RFIDغیرفعال  یهاتگ داشت. همچنین نظارت شی آن بر دور راه از توانیم و دارد را

 نگرانی گونهیچه بدون راها آن و کنیم مجهز سنجش قابلیت به را هر شیئی که کندیم کمک

 تعداد زایشاف و اجتماعی یهاشبکهگسترش . بر اساس کنیم متصل شبکه به انرژی مصرف در

 یک محیط در را خود مشاهدات و اجتماعی هاییتفعال همراه، شهروندان تلفن یهادستگاه

 است. سنجش لایه در منابع جمعی بحث به مربوط که گذارندیم اشتراک به تعاملی

 

 لایه شبکه

 و ترلکن لایه به سنجش از لایه اطلاعات تبادل برای لازم ارتباطی هاییرساختز لایه این در

 نتاینتر کمک به لایه این در ارتباطات از عظیمی شود. بخشیمفراهم  بالعکس و خدمات

 شده تمرکزماطلاعات  تبادل برای یکدیگر با اشیا اتصال نحوه بر ساختار گیرد. اینیم شکل

 فسیرت برای مرکزی شبکه لایه و لایه سنجش بین رابطعنوان به ییهاگذرگاه پس است

 از کاربران از بسیاری .است شده گرفته نظر در IPبه  سنجش لایه درشده استفاده یهاپروتکل

 یهاگذرگاهبه  بنابراین ؛کنندیم استفاده 3G,4Gمانند  مخابراتی یهاشبکه و همراه تلفن

 نیاز است. نیز اینترنت بهها شبکه این اتصال برای دیگری

 

 لایه کنترل و خدمات

ان دهندگارائه با کار ینو همچن هوشمند شهر در کاربردی برنامه هزاران از استفادهمنظور به

 ،دهندگانهتوسع به است. این معماری نیاز ابر فضای بر معماری مبتنی یک مختلف هاییسسرو

 در .دهند ارائه را خود خدمات و شده متصل شبکه به تا دهدیم اجازه و خدماتدهندگان ارائه
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 دو هب وظایف بنابراین و شده قائل فردی تفاوت خدمات و اجتماعی خدمات بین معماری این

 .است شده هم تقسیم از جدا کنترل مرکز

 است کنمم وب رابط بخش، یک بر نظارت یا کاربران دور مثل موارد سایر با ارتباطمنظور به

 بخش سه هب مرکز کنترل هر. شودنظر گرفته  در کنترل مراکز برای عمومی یک رابطعنوان به

 لمسئوها بخش این. شودیم تقسیم مدیریت خدمات و دانش کشف داده، پایگاه مدیریت

 پیدا ی برایکاوداده هاییتمالگور از برخی اعمال و هستند داده هاییگاهپااز  اطلاعات بازیابی

دگان دهنارائه توسط که خدماتی و ضبط ثبت همچنین ،هاداده در جالب الگوهای برخی کردن

 به ارد،نیاز د قدرتمند محاسباتی منبع یک به اهداف این به دستیابی .است شده آماده خدمات

 .ستا شده گرفته نظر در و محاسباتی تحلیلی یهاماژول اساس بر ابری فضای جهت همین

 

 هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء ونقلحمل

 افزایش و صنایع توسعه برای لازم هاییرساختز ترینیاساس از ایمن و روان ونقلحمل وجود

 هاییآلودگ قبیل از ونقلحمل مشکلات و مسائلاست. امروزه  کشور هر اجتماعی رفاه سطح

و  سوانح از ناشی معنوی و مادی یهاخسارت افزایش انرژی، منابع کاهش محیطی،یستز

 شدهتلف یهازمان افزایش ی،شهربرون ونقلحمل در مدیریت و نظارت مشکلات تصادفات،

 یک به دنیا شهرهای درکلان اوج در ساعات یژهوبه ونقلحمل تقاضای سریع رشد روند و

 است. شده تبدیل جدی مشکل

 از هاتخصص و امکانات ابزارها، از یامجموعه به IOT هوشمند مبتنی بر ونقلحمل سیستم

 شودیم اطلاق مخابراتی و یافزارسخت ی،افزارنرمهای یفنّاور ترافیک، مفاهیم مهندسی قبیل

 به کار ونقلحمل سیستم در ایمنی و ییکارا بهبود منظوربه یکپارچه و هماهنگ صورتبه که

 نوین هاییفناور از متشکل هایییستمس هوشمند، ونقلحمل هاییستمس .شودیم گرفته

 ونقلحمل هاییستمس یزیربرنامه در کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستند که الکترونیک،

 هاییستمس یزیربرنامه و کاربرد قدمت .نمایندیم ایفا مهمی بسیار نقش امروزه زمینی،

 از همان یافته،توسعه کشورهای در که رسدیم میلادی 11 دهه اوایل به هوشمند ونقلحمل
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 توسعه به توجه با .اندنموده هایستمس این گسترش و طراحی مطالعــــه به شروع زمان

 مشکلات و تصاعدی صورتبه سفر افزایش تقاضای و زمینی ونقلحمل مختلف هاییستمس

 حل در مطلوبی بسیار یراتتأث ،اندتوانسته هوشمند ونقلحمل مختلف یهاشاخه عرضه،

 توانندیم هوشمند ونقلحمل هاییستمس .آوردیم فراهم هادولت برای ونقلحمل یهاچالش

 داشته باشند. لذا ترافیک و ونقلحمل جامع طرح اهداف یتمامبه دستیابی در یمؤثر نقش

 یزیربرنامه مناسب متدولوژی یک ارائه با که است لازم پتانسیل، این از یریگبهره برای

 اقدام هاآن یوربهره و کارایی افزایش به نسبت ها،یستمساین  بندییتاولو و استراتژیک

 اصلی هسته درواقع که کنندیم کار اطلاعات و کنترل هاییفناور بر اساس هایستمس نمود. این

 سیستم گفت توانیم کلی دیدگاه یک از .است هایییستمس چنین عملکرد و وظایف

وسایل  هوشمند، راه از: اندعبارت که است شده تشکیل اصلی جزء سه از هوشمند ونقلحمل

 بخش در که است بزرگراهی یا جاده هوشمند، راه .ارتباطی هاییرساختز و هوشمند نقلیه

 و همچنین جاده در شدهنصب لازم تجهیزات انواع شامل و گیرد قرارمی بنایی زیر تأسیسات

 در سیستم مختلف اجزاء عملکرد کردن یکپارچه جهت استاندارد و مناسب چارچوبی رعایت

 اطلاعات از وسیعی محدوده تبادل منظوربههوشمند  ونقلحمل خدمات از وسیعی محدوده

 هوشمند نقلیه یلوسا .است پیاده عابران و نقلیه یلوسا رانندگان، شامل کاربران مابین

 به مجهز ITS در شدهیفتعر خدمات از بخشی ارائه جهت که اییهنقل وسایل از اندعبارت

 را اطلاعات جریان که اییفناور عنوانبه ارتباطی هاییرساختز .باشندیم خاصی تجهیزات

 در اطلاعات جریان .شودیم محسوب سازدیمبرقرار  هوشمند راه و هوشمند نقلیه وسایل بین

 پردازش و هاداده انتقال ،هاداده دریافت و یآورجمعقبیل  از مراحلی شامل مذکور فناوری

 عملکرد جهت که است شده پردازش اطلاعات از یبرداربهره و همچنین توزیع و هاداده

 .گردد ایجاد و تعریف هاآن بین مناسبی ارتباطی زنجیره است، لازم سیستم مناسب و صحیح

 زنجیره کنترل و اطلاعات هاییفناور یریکارگبه با هوشمند ونقلحمل سیستم یک در
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 فراهم هوشمند ونقلحمل سیستم کاربران و ونقلحمل سیستم خدمات بین ارائه لازم، اطلاعاتی

 .گرددیم

 

 هوشمند ونقلحمل در اشیاء اینترنت زیرساخت

 سیستم اشیا، اینترنت چارچوب اساس بر است، شده داده نشان 1 شکل در که طورهمان

 داده، پایگاه ماژول شبکه، سرور :شده است تشکیل عمده بخش چهار از هوشمند ونقلحمل

 .ترمینال حرکت و داده انتقال ماژول

 یآورجمع برای بخش این شود،یم متمرکز ذینفعان از گروهی روی بر شبکه سرور بخش

 برای داده پایگاه شود. ماژولیم داده نشان یسسرووب قالب در و استفاده جدید یهاداده

 پایگاه داده شود. ماژولیم استفاده داده پایگاه در مختلف اطلاعات ییجوصرفه و یبندطبقه

 باشد. نقلیه وسیله ترمینال و سرور بین امن و محکم پلی تواندیم

 (اطلاعاتی  بانک به جدید اطلاعات ارسال برای توانیم را داده انتقال ماژول طرف،یکاز

 از است. رسیده نقلیه وسیله ترمینال جدیدی که از اطلاعات نظیر کرد، داده( استفاده یگاهپا

 به را هاآن و انتخاب داده پایگاه از را هاداده از برخی تواندیم داده انتقال ماژول دیگر جنبه

 ترمینال حرکت بخش .نماید ارسال دهد نشان افراد به را داده این تواندیم که ترمینال ایستگاه

است.  1GPSماژول  و 9GPRS ماژول ، PAX 310در مرکزی شدهیجاساز دستگاه شامل

 و شودیم استفاده نقلیه وسیله اطلاعات یآورجمع برای عمده طوربه شدهیجاسازدستگاه 

 اتصال بلادرنگ، زمان فیلد و GPSماژول  و GPRS توسط ماژول داده پایگاه به هاداده ارسال

 ؛پذیردیم شبکه صورت یلهوسبه هاداده پایگاه از هاداده از برخی استخراج و داده پایگاه به

ماژول  .است ایستگاه ترمینال و نقلیه وسیله ترمینال بخش دو شامل ترمینال حرکت بنابراین

GPRS، و تماس انتظار برای داده پایگاه در هاداده آپلود سرور، اتصال روی بر عمده طوربه 

 GPS ماژول .گذاردیم اثر ترمینال، حرکت برای شده ارائه پایگاه داده از انتزاعی یهاداده یا

                                                           
1. General Packet Radio Service 
2. Global Positioning System 
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 .کندیم یآورجمع را سرعت و زمان جغرافیایی، عرض جغرافیایی، طول مانند جاری اطلاعات

 توالی مدیریت و اطلاعات مدیر نقش ترمینال، حرکت در ،PXA 310 شدهیجاساز دستگاه
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 محاسبه و مدیریت سرور، عمده طوربه زمان، توسعه و هزینه کاهش منظوربهکند. یم بازی را

 .دهدیم انجام را اطلاعات

 

 هوشمند ونقلحمل اشیاء در اینترنت کاربرد

 رانندگی اجرای ی بر خودرو،الحظهنقلیه، نظارت برخط و  وسیله از بیشتر اطلاعات به دستیابی

 اینترنت استراتژیک، در بستر ونقلحملزمینه  در که است رشدی به رو روند غیره، و خودکار

 اشیا اینترنت از را خاصی کاربردهای توانیمیم ما واقعی زندگی در گردید. خواهد اشیا ایجاد

 ،هابزرگراه در توقف بدون عوارض الکترونیکی پرداخت مانند ببینیم، ونقلحمل در

سیستم  همراه، تلفن طریق از اضطراری یهافرمان و یبندزمان هوشمند، ونقلحمل هاییستمس

 نیستند. در بزرگ شبکه یک هنوز و کارند آغاز فقط هاینا اما؛ ...نقلیه و  وسیله سرقت ضد

 وسایل بین و نقلیه وسایل و اشخاص بین با یکدیگر، نقلیه وسایل بین ارتباط توانیمیم ما آینده،

 به حل اینکه تا کنیم تصور هوشمند ونقلحمل بزرگ سیستم یک عنوانبه را هاجاده و نقلیه

بیانجامد.  ترافیک امنیت و زیستیطمح آلودگی ،ونقلحمل ازدحام مانند مسائلی از بسیاری

 این اساس بر هوشمند ونقلحمل از بهتری و کاربردهای بیشتر اشیاء، اینترنت فناوری توسعه با

 جابه ونقلحمل مدیریت کیفیت بهبود در زیادی اهمیت این که داشت خواهد وجود فناوری

 گذارد.یم

 نظارت برای نقلیه وسیله از اطلاعات کنندهیافتدر و حسگر یهادستگاه تریقدق درک نخست؛

 مدیریت مرکز به که اطلاعاتی و وسیله آن حال احتساب وضعیت با ونقلحمل جریان بر

 .شودیم ارسال ونقلحمل

 دهدیم ارائه سفر در افراد به را جاده محیطییستز ، وضعیتترجامع همکاری قابلیت دوم؛ با

 .گرددیم اشخاص سازی مسافرتینهبه باعث کهیطوربه

 هاییسممکان طریق از زیادی حد تا که یاجاده هاییرساختز سازی هوشمند در بیشتر سوم؛

 کاربرد شد، خواهد ونقلحمل شبکه ایمنی رساندن به حداکثر باعث که یزیربرنامه و مدیریت

 .دارد
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 بهینه استفاده باعث ونقلحمل استراتژیک اهداف به رسیدن برای اشیاء اینترنت فناوری کاربرد

 ایمنی ضریب ارتقا ی،اجاده ترافیک از جلوگیری در یعنی ؛شد خواهد ونقلحمل منابع از

 در ییجوصرفه هم با هوشمند وسایل یاشبکهدرون ارتباط سبب به هاجاده و نقلیه وسایل

 تعامل طریق از مقصد به رسیدن برای مسیر ترینیعسر هوشمندانه انتخاب دلیل به سفرها زمان

 گازهای و کربن اکسیدید سوخت، مصرف هوشمند، کاهش یهاپلاک نقلیـه، وسایل

 اندازچشم تواندیم اشیاء اینترنت فناوری طریق این از دیگر، موارد از خیلی و یاگلخانه

 در توانندیم مسافران حالیندرعبکشد.  تصویر به را هوشمند ونقلحمل آینده از روشنی

 این خدمات و هایسرگرم اطلاعات، از آنلاین صورتبه هوشمند وسایل این با خود سفرهای

و  سفر خستگی کاهش برای هوشمند هاییصندل همچون هاآن در موجود ابزارهای و وسایل

 ابزارها کلیه ضمن در .شوند مندبهره نقلیه وسایل این درونی فضای بخشی آرامش حس ایجاد

 خواهند مدیریت را سیستم پیوسته صورتبهاشیا  اینترنت اساس بر شده، هوشمند وسایل و

 نمود.

 

 پیشینه تحقیق

نهاد ـــــمختلفی را پیش یها، محققان روشیابا توجه به اهمیت اطلاعات تراکم ترافیک جاده

وسیله نقلیه جدولی دارد که شامل ، هر 9. در روش ارتباطات وسیله نقلیه با جریان مخالفکنندیم

. اطلاعات زمان ورود شودیزمان سفر نیز نامیده م و میانگین زمان ورود و خروج از جاده است

. در دشویو خروج با وسایل نقلیه همسایه که در حال حرکت در جهت مخالف هستند، مبادله م

، زیرا شوندیادیده گرفته م، نکنندیکه در جهت یکسان حرکت م اییهیند، وسایل نقلآاین فر

 پذیرییاسعدم دقت و مق :اند ازها از قبل این اطلاعات را دارند. معایب این روش عبارتآن

                                                           
1. Opposite Stream Vehicle Communication 
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پراکنده )کوچک(، روش ارتباطات وسیله نقلیه با جریان  یهاکمتر. علاوه بر این، در شبکه

 لیه دارد.روز شده بین وسایل نقزیادی در انتشار اطلاعات به یرمخالف نیز تأخ

 برای تخمین یرمتمرکزغ هاییسمیکی دیگر از مکان 9دهسیستم اطلاعات ترافیکی خودسازمان

ه و سرعت حاوی جدولی با موقعیت فعلی وسیله نقلی این سیستمتراکم ترافیک وسایل نقلیه است. 

. شودیروز شده و با وسایل نقلیه همسایه مبادله مبه یاصورت دورهمتوسط آن است. جدول به

. اطلاعات شودیدر نتیجه، هر وسیله نقلیه با موقعیت و سرعت متوسط وسایل نقلیه همسایه، آشنا م

 یشنماهشداردهنده در شرایط بحرانی )حوادث( از طریق صفحه هاییامموقعیتی برای تولید پ

 . نقص این رویکرد عدم توجه به تلاش مشارکتی برای پردازش اطلاعاتآیدیخودرو به دست م

فقط برای سناریوهای بزرگراه طراحی شده و به مسیر ترافیک  این سیستماست. علاوه بر این، 

 وسیله نقلیه بستگی دارد. یهابرای تبادل جداول بین گره

ها برای گردآوری و داده یآوراست که از جمع هایییکیکی دیگر از تکن 1نمای ترافیک

رد شبیه به . این طرح از نظر عملککندیانتشار اطلاعات ترافیکی بلادرنگ به رانندگان استفاده م

 یاصورت دورهبه نمای ترافیک، حالینده است. بااسیستم اطلاعات ترافیکی خودسازمان

 .کندیا منتشر مهسرعت متوسط در بخش یجاموقعیت و سرعت گره وسایل نقلیه فردی را به

 

 
                                                           

2. SOTIS 
3. Traffic View 
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 ها و انتخاب رهبر گروهتشکیل سلول :4شکل 

 

مناسب و  یرهایمس کندیاست که کمک م 9جاده الکترونیکبخشی از پروژه  نمای ترافیک

اه تنها برای سناریوهای بزرگر نمای ترافیکپیدا کنید.  یااطلاعات مهمی در مورد شرایط جاده

مناسب است و جهت حرکت وسایل نقلیه را در هنگام تبادل اطلاعات ترافیکی میان وسایل نقلیه 

 .گیردیدر نظر نم

که  دکننییک روش تخمین تراکم ترافیک را پیشنهاد م در پژوهش خود، 1و همکارانتیاجی  

. شودیبط مشده در کنار جاده ضصبمبتنی بر سیگنال صوتی است که توسط یک میکروفون ن

متعدد است که شامل نویز موتور، نویز تایر و نویز  1نویز هاییگنالسیگنال صوتی متشکل از س

راکم برای تعیین ت هایگنال. سشودیها محدود نمآشفتگی هوای وسایل نقلیه است اما به آن

. شوندیتحلیل م صوتی هاییگنالس یبندجاده با استفاده از طبقه یهابخش یهترافیک وسیله نقل

است و نتایج  یاجاده هاییرساختاشکال اصلی این تکنیک این است که بر اساس ز

 .دهدیرا در مناطق پر سروصدا ارائه نم اییدوارکنندهام

ه بر اساس ک کنندین و همکاران تکنیک تخمین ترافیکی را پیشنهاد مسَدر تحقیقی دیگر 

 هاینیجاده، فید ویدیویی زنده از دورب یهاای محاسبه تراکم بخشپردازش تصویر است. بر

شده با استفاده ها مستقر هستند، گرفته شده است. بعدها، فیلم ضبطویدیویی متعددی که در جاده

خاص  یاتا تعداد وسایل نقلیه که به یک بخش جاده شودیاز ابزار پردازش تصویر پردازش م

دهنده محاسبه شود که در آن تفاوت در تعداد، نشان شوندیج میا از آن خار شوندیوارد م

 یاجاده هایختیرساتراکم ترافیکی برآورد شده است. مشابه طرح قبلی، این تکنیک نیز بر ز

 درصدی دارد. 99استوار است و متوسط خطای 

 یرمتمرکزیک روش تخمین تراکم غ (IFTIS)سیستم اطلاعات ترافیکی بدون زیرساخت 

ثابت و بر اساس محدوده  اندازه دارای یهانقلیه است که هر جاده را به تعدادی از سلول وسایل
                                                           

1. e-Road 

2. Tyagi et al. 

3. Noise 
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نشان داده شده است. یک وسیله  5طور که در شکل ، همانکندیانتقال وسایل نقلیه تقسیم م

م سلول که مسئول برآورد تراک شودیعنوان رهبر گروه انتخاب منقلیه نزدیک به مرکز سلول به

دیگر است. رهبران  یهابه سلول 9ال اطلاعات تراکم سلول به شکل بسته تراکم سلولو انتق

را در مسیر پیش  CDPو  کنندیدریافت شده اضافه م CDPگروه، تراکم سلول خود را به 

و  شودی، تراکم وسیله نقلیه هر سلول تخمین زده مترتیبیناتا آنکه به تقاطع برسد. به برندیم

تا تراکم وسیله نقلیه کل را در یک قسمت خاص جاده به دست دهد.  شودیبا هم ترکیب م

 یهادر تقاطع جاده موجود است که نقش مهمی را در برنامه CDPشده اطلاعات محاسبه

VANET نقص کندیمسیریابی ایفا م یهاو پروتکل .IFTIS با  ییهاسلول یریگشکل

تا حد زیادی بر  تواندیجهت وسایل نقلیه که م متر است. علاوه بر این، 133ثابت  یهااندازه

 یرها، تأثVANETشده توسط مسیریابی با توجه به روش انتقال به جلو استفاده گیرییمتصم

و همکاران، نویسندگان نسخه پیشرفته  Bilal تحقیقی دیگر . درگیردیبگذارد، در نظر نم

IFTIS طور مانه و محاسبه تراکم گروه یریگرا پیشنهاد دادند که مفهوم مشابهی را برای شکل

عداد وسایل ، تیافته، در نسخه بهبودحالین. بااگیردیدر نظر م شود،یتفاده مــــاس IFTISکه در 

 نیز در نظر گرفته شده است. کنندینقلیه که در جهت مقصد حرکت م

 

 
 اهمیت مسیر وسایل نقلیه در محاسبه تراکم :5شکل 

                                                           
1. CDP 
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مثال، اگر وسیله عنواندارد. به VANETمسیریابی  یهانقش حیاتی در پروتکل ،این پیشرفت

تراکم بیشتری نسبت به  Bبفرستد و مسیر  Bنقلیه  یلهوسها را بهبخواهد بعضی از داده Aنقلیه 

تر است، اما ممکن است لزوماً نباشد. مطلوب Aاز مسیر  Bداشته باشد، احتمالاً مسیر  Aمسیر 

وجود ندارد؛  اییههیچ وسیله نقل Bنشان داده شده است، در پایان مسیر  3در شکل  طور کههمان

بسته را به سمت وسیله  Bو آخرین وسیله نقلیه در مسیر  رسندینم Bنقلیه  یلهوسها بهبنابراین بسته

 اییهدارای تراکم کمتری است، اما دارای وسایل نقل A. در عوض، مسیر کندیحمل م Aنقلیه 

هیچ وسیله  A(. اگرچه در انتهای مسیر B)وسیله نقلیه  کنندیاست که در جهت مقصد حرکت م

 و آن را به سمت تقاطع بعدی کندیها را ذخیره موجود ندارد، آخرین وسیله نقلیه داده اییهنقل

 هایینهماز ز اطلاعات ترافیکی یکی هاییستمس انتقال به جلو(. هاییسم)با استفاده از مکان بردیم

و یا مبتنی بر  یرساختدر دو دسته بدون ز توانیرا م TIS، یطورکلاست. به VANETمهم 

 .نشان داده شده است 3طور که در شکل کرد، همان یبندطبقه یرساختز

 

 
 

 TIS یبنددسته :6شکل 
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وضعیت  مورد در اطلاعاتی کاربران، برای که هستند هایییستمس 9ترافیکی اطلاعات هاییستمس

 فراهم هاآن داخل رخدادهای و معابر ترافیک مسیریابی، اطلاعات شامل جاری ترافیکی

 عموماً ،1مرکزی ترافیکی اطلاعات هاییستمس :شوندیم دسته دو به هایستمس . ایننمایندیم

 ،نمایدیم یآورجمع خیابانی شبکه از را نیاز مورد داده که هستند سرور مرکزی یک دارای

 ترافیکی آنالیزهای نتایج و گرددیم پردازش ترافیک مدیریت مراکز در شدهیآورجمع داده

 و یگذاراشتراک به ،یآور. جمعگرددیم مخابره صورت درخواست در رانندگان به

 .است یاجاده کنار یواحدها بر مبتنی معمولاً  شهر در سطح ترافیکی اطلاعات جستجوی

ترافیکی  اطلاعات سیستم مفهوم واقع در ،1مشارکتی یا یرمتمرکزغ ترافیکی اطلاعات هاییستمس

انتشار  در یرتأخ و اطلاعات تجمیع .کنندیم تداعی را عمومی یرساختز بدون خودرو بر مبتنی

 به همه هایستمس این از یافتهتوسعه نمونهباشند. یم هایستمس این در مهم پارامترهای از اطلاعات

 کیـــترافی وضعیت از آمدهدستبه یهانمونه جستجو و گذاشتن اشتراک به اجازه مشترکین

 نامند.یم مشارکتی ترافیکی اطلاعات سیستم را هایییستمس . چنیندهدیم را

فناوری اطلاعات و ارتباطات،  هاییآوریک شهر هوشمند از بسیاری از فن در که بدیهی ست

برای تحول شهروندان و  ییهانگهداری و پایداری، برنامه یهاحلتوسعه، راه هایعاملیستمس

 .شودیعملکرد فنی، اجتماعی و اقتصادی استفاده م یهاشاخص

ناهمگن در  هاییرساختیک وظیفه اساسی در استقرار ز IOT یهاعنوان یک نتیجه، طرحبه

اساس نوع شبکه، بر  تواندیم IoTهوشمند شهر مبتنی بر  یهامقیاس وسیع خواهد بود. برنامه

 یبند، ناهمگنی، تکرارپذیری و دخالت کاربر نهایی طبقهپذیرییاس، پوشش، مقیریپذانعطاف

 .شود

یک روش تشخیص وسایل نقلیه پویا و یک الگوریتم کنترل سیگنال برای تحقیقی دیگر  در

شد. پیشنهاد  WSN یکنترل وضعیت چراغ راهنمایی در تقاطع جاده با استفاده از فنّاور

                                                           
1. Traffic Information System(TIS) 
2. Central 
3. Cooperative 
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در واقع، اغلب  ونقل هستند.خطرناک در زمینه حمل یهایکی از مکان روییادهپ یهاگذرگاه

حوادث ترافیکی وجود دارد. با توجه به مؤثر بودن عابران پیاده بر جریان ترافیک شهری به 

اهنمایی ر یهاترافیکی و عابر پیاده در چراغ هاییانهمین دلیل چندین روش برای تشخیص جر

 یم شده است.ترس

ا استفاده برای بهبود ایمنی ترافیک ب توانندیانرژی کارآمد که م یهاپروتکلتحقیقی دیگر،  در

مورد استفاده قرار گیرند، برای اجرای یک سیستم مدیریت ترافیک هوشمند مورد  WSNاز 

قلیه همسایه ن، طرح ارتباطی میان وسایل نقلیه بین وسایل تحقیقی دیگر در .گیرندیاستفاده قرار م

شهرهای مدرن به دنبال ارائه خدمات  پیشنهاد شد. 9و در صورت نبود یک ایستگاه پایه مرکزی

 (.اییانهشهر یا علوم را یزیر)مانند شهرنشینی، برنامه .مناسب ترافیک از انواع مختلف هستند

شهری مؤثر است بلکه برای رسیدن به یک محیط راحت،  یورتنها برای افزایش بهرهاین ایده نه

و همکاران،  Qiعلاوه بر این، گردد. یع مـــامن و سالم برای همه شهروندان نیز بسیار مؤثر واق

های قطعی و تصادفی برای طراحی یک سیستم کنترل ترافیک اضطراری  PN در تحقیقی دیگر

صورت یک نمای ( بهTCPNsرنگی پتری ) یهااست که شبکه ذکریان. شاکنندیپیشنهاد م

ها در کار  TPN، یراًاخ .شودیپیچیده نیز استفاده م هاییستمگرافیکی برای طراحی س

 هترافیکی شبککنترل  هاییستمهمچنین در س .است شده یسازآهن مدلکنترل راه هاییستمس

 .اندمورد استفاده قرار گرفته آمیزییتطور موفقبه

 

 پژوهشی شناسروش

که  های ردیابی مدرن با امنیت بالاستسامانه هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه یکی از روش

جهت تعیین موقعیت بر  GPSی و گیرنده GSMی، مودم افزارنرمگیری از یک سامانه با بهره

ی و افزارسختو ... که در قالب یک ماژول  SMSروی نقشه و ابزارهای پوششی دیگر نظیر 

ر را ی بر خط و نظارت مستمابیمکان تواندیم، شودیم بکار گرفتهیی خودرودرون  صورتبه

آورد. این سامانه از سه جزء اصلی تشکیل گردیده  به وجود ونقلحملبرای ناظران ناوگان 

                                                           
1. Base Station 
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 است:

 ماژول میکروکنترولر درون خودرویی شامل:

با قابلیت نصب  GPSده ـ فرستنده و گیرن GSMالف( تک هوشمند دارای امکانات نظیر مودم  

ظیفه گردد. وغیرقابل تشخیص در درون خودرو نصب می صورتبهبوده که عموماً  کارتمیس

موجود در آن  GPSاصلی آن دریافت اطلاعات حرکتی و جغرافیایی خودرو از طریق سیستم 

سرعت، وضعیت  رینظ( ECUخودرو ) وتریکامپاطلاعات فنی خودرو از  و همچنین دریافت

 .استسلامتی اجزا خودرو، امنیت و ... 

موبایل و هم در قالب  افزارنرمتواند هم در قالب ب( رابطه کاربری برای راننده خودرو که می

 ( در اختیار راننده قرار گیرد.شینماصفحهرابط کاربری )

مخابرات  BTSهای تجهیزات دریافت و ارسال داده از خودرو به مرکز کنترل که عموماً از دکل

نماید و در حالت عادی که بستر اینترنت فراهم باشد از طریق مودم های همراه استفاده میو تلفن

GSM ی از اینترنت و در صورت فقدان اینترنت از سامانهUSSD  برای ارسال موقعیت و سایر

 برد.بهره می Codingاطلاعات در قالب 

های ارسالی از خودرو و در نهایت اخذ ی تحلیل دادهفهافزاری هوشمند که وظیی نرمسامانه

های رضفگیری از هوش مصنوعی و با توجه به پیشدارد. این سامانه با بهره بر عهدهتصمیم را 

های ارسالی را تحلیل نموده و علاوه بر تعیین موقعیت جغرافیایی خودرو، اطلاعاتی اولیه، داده

 ههشداردهند علائمنظیر وضعیت فنی خودرو و ... را در سامانه مشخص نموده و در صورت لزوم 

 نماید.و یا بازدارنده را برای راننده ارسال می

افزاری درون خودرویی )تگ تژول سخبا توجه به اینکه در دو بخش اول و دوم یعنی ما

های زیادی ساخته و بکارگرفته شده ها نمونههوشمند( و نیز تجهیزات ارسال و دریافت داده

 .استافزاری هوشمند ی نرماست، تمرکز این پژوهش بر روی سامانه

 های: کدینگ، بانک اطلاعاتی و پردازشگر است.افزاری شامل بخشسامانه نرم

به مرکز پردازش  BTSهای و دکل GSMاز طریق بستر  خودرودر  شدهصبنها از ماژول داده

کد یکتا و  عنوانبهشوند که این کد رقمی کدگذاری می 91ها منتقل شده و در فرمت داده
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بت جرائم رسانی و ثی هر خودرو در سیستم ثبت و تمامی فرآیندهای پایش، کنترل، اطلاعشناسه

 گردد.رانندگی بر اساس آن اعمال می

ر اساس گیرد که در آن تصمیمات بی هوشمند از یک الگوریتم شبکه عصبی بهره میاین سامانه

امانه با توجه به اینکه س مثالعنوانبهشوند. های موجود اخذ میو ضرورت شدهنییتعهای اولویت

گیرد و نیز تمامی مناطق تردد طرح بهره می APIاز طریق یک دسترسی  9ی گوگلاز نقشه

ر نویسی شده و دی ترافیکی و... از پیش در این سامانه برنامههاتیمحدوددائمی زوج و فرد، 

اند. راننده با نزدیک شدن به محدوده طرح ترافیکی یا طرح سازی گردیدهنقشه گوگل پیاده

از طریق برنامه موبایل و چه از اخطاردهنده )چه  علائمزوج و فرد یا هر نوع محدودیت تردد با 

در خودرو( مواجه خواهد گردید. چنانچه به هشدارها توجه ننماید  شدهنصبطریق رابطه کاری 

اعمال قانون شده و نتیجه به آگاهی  خودکار طوربهو موارد محدودیت قانونی را رعایت ننماید 

 رسد.راننده می

 یر است:ی انجام این فرآیند در سامانه به شرح زنحوه

های جغرافیایی )مختصات( خودرو دائماً از طریق ماژول و رابط انتقال در قالب کد یکتا در داده

ردد. گی موجود در سامانه میبا نقشه خودکار طوربهحال ارسال به سامانه بوده و این مختصات 

سازی ادهیها و ضوابط قانونی ترافیکی در نقشه مشخص و پبا توجه به اینکه تمامی محدودیت

و یا انجام هر نوع نقض قوانین نظیر سرعت  شدهمشخصاند با ورود خودرو به مناطق شده

، توقف ممنوع و ... ورودممنوع، هابزرگراهدر  عقبدندهغیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت 

ه که چنانچ شودیمی مرکز ثبت و به راننده اطلاع داده ها در بانک دادهبر خط داده صورتبه

زمان از محدوده تخلف خارج نشود یا مصداق تخلف را )نظیر سرعت غیرمجاز(  نیترکوتاهدر 

وند شثبت شدن اعمال قانون می محضبهرعایت نکند جریمه خواهد شد. )البته برخی تخلفات 

 و نیاز به اخطار ندارند(.

                                                           
1. Google Map 
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 مدل پژوهش

 ه ابعادهای شهری، ما از یک نقشه بسناریوسازی شرایط ترافیک واقعی در مدل شبکه: برای شبیه

مسیر است. پارامتر  11شده و شامل سازی تقاطع پیاده 91بوده،  مترمربع 11111در  11111

MAC  از ویژگیIEEE 802.11p  متر است. هر  111پیروی کرده و برد ارتباطی هر خودرو

 متوسط دارند. صورتبهدور  95سازی ادامه داشته و نتایج ثانیه شبیه 131دور سناریو برای 

تصادفی در ابتدا درون شبکه مسیر  صورتبهمدل تحرک خودرو: در این مدل، هر خودرو 

ده و به عنوان مقصد برگزییک تقاطع را بهشکل تصادفی گردد. هر خودرو آنگاه به توزیع می

کند. دقت کنید که یمکیلومتر بر ساعت حرکت  11تا  11سمت این تقاطع با متوسط سرعت 

های مختلف به کمک در نظر گرفتن چندین عامل سرعت حرکت هر خودرو را در زمان

سازی، ن شبیهحیکند. در یمترافیکی مانند توپولوژی مسیر، علائم ترافیکی و تقاطع تنظیم 

تواند می RSUهای خودشان را در طول حرکت اخذ کنند و هر توانند خط سیریمها خودرو

 از اعضای گروه را بگیرد. هرکدامخط سیر 

 در اینجا داریم که شامل موارد زیر است: در سناریو ششم فرضیشچند پ

 ( 9یک گره ثابتSNهمان واحد کنار جاده( )( ایRSU)) با عنوان𝑆𝑁𝑗 در هر تقاطع 

ها را بازپخش و میانگیری کند. دقت داشته تواند بستهگردد، که مینصب می 𝐼𝑗 با عنوان

یاجی به ما احت تحقیقفرض تنها برای سهولت تشریح مسئله است. باشید که این پیش

ها به شکل پراکنده SN کهیدر هر تقاطع مسیر ندارد و قادر است حتی وقت SNاندازی راه

 به سزاییتأثیر  SN یعادی به کار خود ادامه دهد. اگرچه، جاگذار طوراند، بهشده پخش

سازی دارد که مسئله بسیار مهمی است. در اینجا، روشی پیشنهادی از روی عملکرد شبکه

 SNاندازی مناسب تواند مورد استفاده قرار گیرد تا چینش راهمی SN یقبل برای جاگذار

 گردد. برای قرارداد ما حاصل 

 ( یک خودرو که مجهز به یک واحد مجتمعOBU است قادر است با )SN  ها یا دیگر

                                                           
1. Station Node 
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 خودروها ارتباط برقرار کند.

 VANET ( مفروض با یک نقطه دسترسیAPراه ) اندازی شده که در واقع یکSN 

است که به اتصال اضافی اینترنت مجهز شده است. با دریافت پیامی برای ارسال، سرور آن 

پیام را به کمک ارتباطات خود،  AP، سپس فرستندیم APطریق ستون فقرات به  را از

 .دینمایتزریق م VANETداخل 

  سامانه مسیریابیGPS کنندهافتیدر هر خودرو که متشکل است از یک در GPS ،

هادی در رابطه با شبکه مسیر، به راننده مسیر پیشن یاخچهینقشه دیجیتال و اطلاعات آماری تار

 .دهدیمقصد را ارائه م یسوبه

 .است 9مربوط به مدل شبکه مطابق با جدول  پارامترهای بررسی سناریو اول تا پنجم، منظوربه

 
 سازییهشب: پارامترهای 1جدول 

 

 سازیزمان شبیه ثانیه 3611، 361

 مدل شبکه

81111 x81111 

 مترمربع
 سازیمنطقه شبیه

 هاتعداد تقاطع 18

41 
 RSUها )تعداد مسیر

 (ها

 برد ارتباطی متر 811

 فرضبا پیش 51-811

111 
 هاتعداد خودرو

 مدل تحرک

 فرضشیبا پ 11-51

85 
 RSUتعداد اعضا هر 

کیلومتر بر  81-61

 31 فرضشیساعت با پ

 کیلومتر بر ساعت

 متوسط سرعت خودرو
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ها در این دهد. تمامی آزمایشیمرا نشان  اخذشدهسازی های شبیهمحیط و پارامتر، 9جدول 

های اند که محیط را در زمینهتنظیم شده 361با شماره نسخه  ++OMNETپژوهش با استفاده از 

 کند.یمسازی مدل شبکه، مدل تحرک و مدل ترافیک، مدل

 

 یسازهیشبنتایج 

 شرح زیر است:ی شش سناریو به سازهیشبنتایج 
 ی سناریو اولسازهیشبنتایج 

 .دهدیمرا نمایش  9ی سناریو اول بر اساس پارامترهای جدول سازهیشبنتایج  1جدول 

 

 
 : نتایج سناریو اول8جدول 

 

 361 ثانیه 3611

 ثانیه

 سازیزمان شبیه

 تعداد خودروها عدد 911 عدد 111

 مرتبه اجرا 13میانگین تعداد تخلف در  1 12

 متوسط تخلف در زمان اجرا 11/1 1412

 

به علت کنترل سرعت در هر منطقه از شهر،  ی بر روی سناریو اول،سازهیشبپس از اعمال 

محاسبه  11 و 17 هایسالمیزان تخلف سرعت نسبت به میانگین راهنمایی و رانندگی که در 

 کاهش دارد. شودیمنشان داده  1شده و در جدول 
 

  هایسال: نتایج پلیس راهور تخلف سرعت در 3جدول 

 در شهر تهران 1302 و 1307
 

 06سال  
متوسط تخلف 

روزانه به ازای 
 02سال 

متوسط تخلف روزانه به ازای 

 02یک خودرو در سال 
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یک خودرو در 

 06سال 

تخلف سرعت 

 رمجازیغ
161736339 1639 9161316977 1635 

تعداد 

 خودروهای

 تهران

161516111  369116111  

 

و مقایسه آن با آمار راهنمایی و رانندگی در اثر  1جدول در  آمدهدستبهطبق نتایج 

اجرای سناریو اول کاهش حاصل شده است و دلیل این برتری اطلاع از وضعیت و موقعیت 

 .دینمایمکه نقش بازدارنده در تخلفات را ایفا  استو معابر  خودروها لحظهبهلحظهجغرافیایی 

 

 ی سناریو دومسازهیشبنتایج 

 .دهدیمرا نمایش  9ی سناریو دوم بر اساس پارامترهای جدول سازهیشبنتایج  3جدول 

 

 : نتایج سناریو دوم4جدول 
 

361

1 

 ثانیه

 سازیزمان شبیه ثانیه 361

111 

 عدد

911 

 عدد
 تعداد خودروها

 مرتبه اجرا 13ترافیک در  طرحمیانگین تعداد تخلف  5 45

 متوسط تخلف در زمان اجرا 15/1 45/1

 

در هر منطقه از شهر میزان تخلف سرعت نسبت به  ی بر روی سناریو دومسازهیشبپس از اعمال 

نشــان داده  5محاسبه شده و در جدول  11 و 17 هایسالمیانگین راهنمایی و رانندگی که در 

 کاهش دارد. شودیم
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 هایسال: نتایج پلیس راهور ورود به طرح ترافیک در 5جدول 

 در شهر تهران 1302 و 1307 
 

 06سال  

متوسط تخلف 

روزانه به ازای یک 

 06خودرو در سال 

 02سال 

متوسط تخلف روزانه 

به ازای یک خودرو 

 02در سال 

تخلف ورود به 

 طرح
561116371 9651 163716717 1611 

تعداد 

 خودروهای

 تهران

161516111  369116111  

 

و مقایسه آن با آمار راهنمایی و رانندگی در اثر اجرای  3در جدول  آمدهدستبهطبق نتایج 

دلیل این برتری اطلاع از وضعیت و موقعیت جغرافیایی  ؛ کهسناریو دوم کاهش حاصل شده است

 .دینمایمکه نقش بازدارنده در تخلفات را ایفا  استو معابر  خودروها لحظهبهلحظه

 

 ی سناریو سومسازهیشبنتایج 

 .دهدیمرا نمایش  9ی سناریو سوم بر اساس پارامترهای جدول سازهیشبنتایج  3جدول 

 
 : نتایج سناریو سوم6جدول 

 

3611 

 ثانیه

361 

 ثانیه
 سازیزمان شبیه

111 

 عدد

911 

 عدد
 تعداد خودروها

71 91 
 مرتبه 13زوج و فرد در  طرحمیانگین تعداد تخلف 

 اجرا

 متوسط تخلف در زمان اجرا 1691 147

 

سازی بر روی سناریو سوم در هر منطقه از شهر میزان تخلف سرعت نسبت به پس از اعمال شبیه
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نشــان داده  7محاسبه شده و در جدول  11و  17های میانگین راهنمایی و رانندگی که در سال

 شود کاهش دارد.می
 

 های: نتایج پلیس راهور ورود به طرح زوج و فرد در سال7جدول 

 در شهر تهران 1302 و 1307 

 06سال  

متوسط تخلف 

روزانه به ازای 

یک خودرو در 

 06سال 

 02سال 

متوسط تخلف 

روزانه به 

ازای یک 

خودرو در 

 02سال 

تخلف ورود به زوج و 

 فرد
1340064248 3464 743114311 1472 

  441114111  342514111 تهران تعداد خودروهای

و مقایسه آن با آمار راهنمایی و رانندگی در اثر اجرای  3آمده در جدول دستطبق نتایج به

دلیل این برتری، اطلاع از وضعیت و موقعیت  ؛ کهسناریو سوم کاهش حاصل شده است

 نماید.است که نقش بازدارنده در تخلفات را ایفا میلحظه خودروها و معابر بهجغرافیایی لحظه

 

 سازی سناریو چهارمنتایج شبیه

 دهد.متوسط استفاده از سناریو چهارم را نشان می 1جدول 

 

 : متوسط استفاده از سناریو چهارم2جدول 
 

 سازیزمان شبیه ثانیه 361 ثانیه 3611

 تعداد خودروها عدد 911 عدد 111

 خودرواستفاده از امداد  1 16

 متوسط استفاده در زمان اجرا 1/1 16/1

 
 : متوسط استفاده از سناریو چهارم0جدول 
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درصد استفاده از 

در  خودروامداد 

 06سال 

درصد استفاده از امداد 

 02در سال  خودرو

درصد استفاده از امداد 

 خودرو

متوسط 

استفاده از 

 امداد خودرو

91 99 93 

 

متوسط استفاده از امداد خودرو با استفاده از سامانه  گرددیمشاهده م 1که در جدول طور همان

 افزایش یافته است. دهیدبیتشخیص خودرو آس

 

 سازی سناریو پنجمنتایج شبیه

 دهد.متوسط استفاده از سناریو پنجم را نشان می 91جدول 

 : متوسط استفاده از سناریو پنجم11جدول 
 

3611 

 ثانیه

361 

 ثانیه
 سازیزمان شبیه

18 

 دقیقه
 متوسط زمان رسیدن اورژانس به صحنه حادثه دقیقه 91

 

 متوسط استفاده از سناریو پنجم نمایش داده شده است. 99همچنین در جدول 
 

 : متوسط استفاده از سناریو پنجم11جدول 
 

متوسط زمان 

رسیدن به 

اورژانس در 

 06سال 

متوسط زمان 

رسیدن به 

 اورژانس در

 02سال 

متوسط زمان رسیدن به 

 اورژانس در سناریو پنجم

 دقیقه 18 قهیدق 16 دقیقه 95
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زمان رسیدن اورژانس به صحنه حادثه با کمک مسیریابی  91و  99نتایج جداول  برحسب

 .ابدییمجغرافیایی کاهش 

 

 سازی سناریو ششمنتایج شبیه

 گردد.میالگوریتم پیشنهادی ازنظر پارامترهای زیر مقایسه 

 نرخ تحویل پیام 

 تأخیر تحویل 

 های بسته مصرفیتعداد مخابره 

 شود:معیارهای بالا بررسی می بر اساسپارامترهای موردنظر را 

  تعداد اعضا هرRSUهر  های عضو: تعداد خودروRSU های تحت مشاهده( )در گروه

 است(. 15فرض عدد است )مقدار پیش 51تا  91بین 

 فرض عدد است )مقدار پیش 111تا  51ها در شبکه بین داد خودروها: تعتعداد خودرو

 است(. 911

 عنوانبهها  RSUنقاط ثابت هدف و سایر  عنوانبه 31و  1و  3های شماره  RSU، 9در شکل 

 .اندشدهنقاط ثابت انتخاب 
 

 
 

 گره ثابت هدف عنوانبه 41و  0و  4ی هاگره: اجرای سناریو ششم و انتخاب 7شکل 

 

 ها RSUنرخ تحویل پیام نسبت به تعداد اعضا 
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، 15، 11، 15، 11، 95، 91با مقادیر  RSUنرخ تحویل پیام نسبت به تعداد اعضای  1در شکل 

شود. مقایسه می eTGMDالگوریتم پیشنهادی با  در این شکل دهد.را نمایش می 51 و 35، 31

نرخ تحویل پیام نیز  RSUطور که در این شکل مشخص است با افزایش تعداد اعضای همان

 یابد.افزایش می

 
 

 RSU: نرخ تحویل پیام نسبت به تعداد اعضای 2شکل 

 

ها نرخ تحویل بسته با افزایش تعداد خودروهای  RSUبا افزایش تعداد اعضای  ،1در شکل 

الای نرخ ی میزان بشنهادیپیی الگوریتم کارا. از علائم ابدییمناچیزی افزایش  اندازهبهعضو، 

ی با تعداد اعضای شنهادیپها است. در واقع الگوریتم  RSUتحویل بسته نسبت به تعداد اعضای 

 نماید.ی عمل میخوببهنیز  RSUکم 

 

 نرخ تحویل پیام نسبت به تعداد خودروها

 311و  151، 111، 151، 111نسبت به تعداد خودروها با تعداد نرخ تحویل پیام  1در شکل 

شود. مقایسه می eTGMDالگوریتم پیشنهادی با  در این شکل دهد.خودرو را نمایش می

. در واقع کندیمنالگوریتم پیشنهادی ازنظر نرخ تحویل پیام با افزایش تعداد خودرو تغییر زیادی 
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به همراه  V2Iمبتنی بر ارتباط  Dijkstraفاده از الگوریتم مسیریابی بهینه و مناسب پیام با است

 سازی عامل این ثبات در نتایج نرخ تحویل پیام شده است.وزن دهی مناسب در زمان شبیه

 
 

 نرخ تحویل پیام نسبت به تعداد خودروها :0شکل 

 

. از ابدییمناچیزی افزایش  اندازهبهبا افزایش تعداد اعضای خودرو نرخ تحویل بسته  1در شکل 

. ی میزان بالای نرخ تحویل بسته نسبت به تعداد خودروها استشنهادیپیی الگوریتم کاراعلائم 

 نماید.ی عمل میخوببهی با تعداد خودرو کم نیز شنهادیپدر واقع الگوریتم 

 

 ها RSUتأخیر تحویل نسبت به تعداد اعضا 

، 15، 11، 15، 11، 95، 91با مقادیر  RSUتأخیر تحویل نسبت به تعداد اعضای  91در شکل 

بیشتر شود به ازای یک  RSUرا بررسی نموده است. هراندازه تعداد اعضای هر  51و  35، 31

تأخیر  کنند. لذا به همین دلیلتعداد بیشتری خودرو آن را دریافت می شدهارسالپیام همه پخشی 

 یابد.ها کاهش می RSU یاعضاا افزایش تعداد کمتری ب
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 RSU: تأخیر تحویل نسبت به تعداد اعضای 11شکل 

 

 تأخیر تحویل نسبت به تعداد خودروها

خودرو  311و  151، 111، 151، 111تأخیر تحویل نسبت به تعداد خودروها با تعداد  99در شکل 

 شود.مقایسه می eTGMDدهد. الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم را نمایش می

 

 
 

 : تأخیر تحویل نسبت به تعداد خودروها11شکل 

 

 eTGMDالگوریتم پیشنهادی ازنظر تأخیر تحویل نسبت به تعداد خودروها نسبت به الگوریتم 

 Dijkstraشرایط بهتری را داراست. دلیل برتری الگوریتم پیشنهادی استفاده بهینه از الگوریتم 

 و وزن دهی مناسب است.
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 ها RSUهای بسته مصرفی نسبت به تعداد اعضا تعداد مخابره

ن شکل دهد. در ایهای بسته مصرفی را نسبت به تعداد اعضا نمایش میتعداد مخابره 91در شکل 

مشخص است با  3شکل طور که در شود. همانمقایسه می eTGMDالگوریتم پیشنهادی با 

ش یابد. قطعاً افزایهای بسته مصرفی نیز افزایش میتعداد مخابره RSUافزایش تعداد اعضای 

 دهد.ها را افزایش میتر و تعداد مخابرهبستر تبادل پیام را شلوغ RSUتعداد اعضای 

 

 
 

 RSU های بسته مصرفی را نسبت به تعداد اعضا: تعداد مخابره18شکل 

 

 های بسته مصرفی نسبت به تعداد خودروهاتعداد مخابره

در  دهد.های بسته مصرفی را نسبت به تعداد خودروها را نمایش میتعداد مخابره 91در شکل 

مشخص  91طور که در شکل شود. همانمقایسه می eTGMDاین شکل الگوریتم پیشنهادی با 

 یابد.های بسته مصرفی نیز افزایش میهای تعداد مخابرهاست با افزایش تعداد گره

کننده ملح»یا « میسیبکننده ارسال»ها، یافتن یک ایش تراکم خودروصورت نظری، با افزبه

های ارسالی تعداد پیام 7شکل تر خواهد شد. درنتیجه، هنگام فرایند تحویل پیام آسان« خودرویی
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 دهد.را نشان می

 

 
 

 های بسته مصرفی را نسبت به تعداد خودروها: تعداد مخابره13شکل 

 

 ها RSUهای هدف ثابت نسبت به تعداد تعداد گره

ها وظیفه ارسال  RSUدر زمان ارسال پیام در الگوریتم پیشنهادی همه پخشی پیام تعدادی از 

بار اجرای الگوریتم پیشنهادی تعداد  911دارند. لذا به شکل میانگین و بعد از  پیام را بر عهده

عضو در هر  51و  35، 31، 15، 11، 15، 11، 95، 91های هدف ثابت را بر اساس تعداد گره

RSU  شده است. نشان داده 93محاسبه و در شکل 

ایر های هدف ثابت نسبت به سدر واقع هدف از الگوریتم پیشنهادی نیز کاهش همین تعداد گره

 است. eTGMDها ازجمله الگوریتم
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 ها RSUهای هدف ثابت نسبت به تعداد : تعداد گره14شکل 

 

 تعیین نقاط ثابت هدف

 . در یککنندیمعبور  هاآنتعداد زیادی خودرو از  معمولاًدر مناطق شهری نقاطی هستند که 

حداقل  ی انتخاب کنیم که کلیه خودروهااگونهبهسیستم پوشش کامل، باید نقاط ثابت هدف را 

 .وندشیمی سازهادیپی زیر را هاگاماز یکی از این نقاط عبور کنند. جهت تعیین این نقاط 

 عنوانبه هاگرهکه فقط از یک گره عبور کرده باشند. این  میگردیمگام اول: دنبال خودروهایی 

 .شوندیمگره ثابت هدف انتخاب 

 .میکنیمرا محاسبه  ماندهیباقی ثابت هاگرهی عبور شده از همه خودروهاگام دوم: تعداد 

 .میکنیممحاسبه  APی ثابت را با هاگرهگام سوم: فاصله کلیه 

( 9گام چهارم: میزان نرخ تعداد خودرو بر فاصله را برای هر گره ثابت باقیمانده را از فرمول )

 شود.محاسبه می

(9) 
∝ [𝐢] =

𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓𝑪𝒂𝒓[𝒊]

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆[𝒊]
 

 

 عنوانبه دهمانیباقگام پنجم: میزان نرخ سرعت انتقال داده بر پهنای باند را برای هر گره ثابت 

 شود. محاسبه می 1طبق فرمول  𝛃ضریب 
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(1)     𝛃[𝐢] =
𝑩𝒊𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆[𝒊]

𝑩𝒂𝒏𝒅𝑾𝒊𝒅𝒕𝒉[𝒊]
 

 

ه ی کاگره. به این شکل که میینمایمی بندرتبه βو ضریب  ∝را بر اساس ضریب  هاگرهکلیه 

ی زیربرنامهی بر اساس الگوریتم بندرتبهفرآیند  9بیشتری دارد رتبه  βو ضریب  ∝ضریب 

فازی با  ی آرمانیزیربرنامهی بر اساس الگوریتم بندرتبهشود. فرآیند آرمانی فازی انجام می

 ( است.1فرمول )
 

(1) 

Max(∝) = max (∝ [i]) 

Max(β) = max (β[i]) 

 

if(Current(∝) == Max(∝)) Weight(∝) = 1 

else Weight(∝) =
Current(∝)

Max(∝)
 

if(Current(β) == Max(β)) Weight(β) = 1 

else Weight(β) =
Current(β)

Max(β)
 

Weight = Weight(∝) + Weight(β) 

Max Z = ∑ ∝ [i]

Number

i=1

 

Max Z = ∑ β[i]

Number

i=1

 
 

 

 .شوندیمی ثابت هدف انتخاب هاگرهیی که رتبه بالاتری به هاگرهگام ششم: 

گام هفتم: میزان نرخ تعداد خودروهایی که عضو یکی از گرهای ثابت هدف هستند را نسبت 

 شود.( محاسبه می3محاسبه طبق فرمول ) ��ضریب  عنوانبه خودروها کلبه
 

(3) 
𝜕 =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑐𝑎𝑟_𝐽𝑜𝑖𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑐𝑎𝑟
 

 ��شود. اگر ضریب بود گام اول تا هفتم مجدداً تکرار می 1/1از  ترکوچک ��اگر ضریب 
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 شود.بود، گام هشتم اجرا می 9از  ترکوچکو  1/1یا مساوی  تربزرگ

ی ثابت هدف انتخابی نیستند را در یک هاگرهاز  کدامچیهگام هشتم: خودروهایی که عضو 

. کندیمکه از کدام گره ثابت عبور  میکنیم. سپس برای هر خودرو بررسی میدهیملیست قرار 

 که میدهیمادامه  قدرآن. این کار را میینمایمگره ثابت هدف انتخاب  عنوانبهآن گره را 

 شود. 9برابر  ∂ضریب 

 

 گیرینتیجه

 ی گردید:سازادهیپسناریو زیر  3با توجه به اینکه در این پژوهش 

در سناریو اول که مربوط به اعلام تجاوز از سرعت مطمئن خودرو است، اطلاعات خودرو 

 اما مزیت این؛ گرددیممتجاوز از سرعت مجاز به مراکز اعمال قانون راهنمایی رانندگی ارسال 

، حرکت ههرلحظنسبت به سیستم پیشین در این است که در سیستم پیشنهادی در  سناریو

ی هاستمیس، اما در گرددیمثبت  شدهانجامرفتارهای راننده و خودرو پایش گردیده و تخلفات 

بت ی کنترل سرعت فرآیند کنترل و ثهانیدوربجاری رفتار ترافیکی راننده فقط در محدوده 

 شود.سناریو کلیه تخلفات به سرور مرکزی ارسال و ذخیره میدر این  .گرددیم

در سناریو دوم که مربوط به اعلام ورود به محدوده طرح ترافیک است اطلاعات خودرو متخلف 

. در این سناریو هنگام ورود خودرو به گرددیمبه مراکز اعمال قانون راهنمایی رانندگی ارسال 

؛ گرددیماطلاعات خودرو به همراه زمان آن ذخیره محدوده طرح ترافیک تا لحظه خروجش 

. گرددیمی فعلی، اطلاعات فقط از زمان و مکان ورود خودرو در سیستم ثبت هاستمیساما در 

 به محدوده طرح است. واردشدهی خودروهادر واقع مزیت این سناریو در ردیابی و پایش کامل 

ه طرح زوج و فرد است، اطلاعات خودرو در سناریو سوم که مربوط به اعلام ورود به محدود

. در سناریو سوم در زمان ورود گرددیممتخلف به مراکز اعمال قانون راهنمایی رانندگی ارسال 

خودرو به طرح زوج و فرد تا لحظه خروجش اطلاعات خودرو به همراه زمان آن ذخیره 

 ود خودرو در سیستم ثبتی فعلی، اطلاعات فقط از زمان و مکان ورهاستمیساما در ؛ گرددیم

به محدوده طرح  واردشدهی خودروها. در واقع مزیت این سناریو در ردیابی کامل گرددیم
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 است.

در سناریو چهارم اعلام خرابی و نقص فنی خودرو است، بر اساس این سناریو اطلاعات 

ادی ه. مزیت سیستم پیشنگرددیمخودروهای دارای نقص فنی به مراکز امداد خودرو ارسال 

لحظه خودرو دارای نقص فنی و همچنین اطلاع سیستم مرکزی از کلیه بهردیابی لحظه

ی فعلی، فقط درخواست و هاستمیساما در ؛ خودروهای امداد دهنده و امداد گیرنده است

جامع  شود. در واقع ارائه یک سیستمموقعیت جغرافیایی مشتری به شکل تلفنی اطلاع داده می

 .گرددیمد خودرو، عامل افزایش کیفیت خدمات ارائه شده برای مراکز امدا

به  دهیدحادثهدر سناریو پنجم اعلام حادثه برای خودرو است که طی آن اطلاعات خودرو 

لحظه بهی لحظهابیرد. مزیت سیستم پیشنهادی، گرددیممرکز اورژانس ارسال  نیترکینزد

سیستم مرکزی از کلیه خودروهای امداد صدمه دیدگان خودرو تصادف کرده و همچنین اطلاع 

ی فعلی، فقط درخواست و موقعیت هاستمیساما در ؛ گیرنده و امداد دهنده نظیر اورژانس است

 شود.به شکل تلفنی اطلاع داده می دهیدصدمهجغرافیایی 

در سناریو ششم، سیستم اعلام سرقت خودرو و ارسال پیام همه پخشی با حداقل هزینه از طریق 

RSU اطلاعات و موقعیت  هرلحظهی گردید. مزیت این سناریو در این است که در سازادهیپ

و ی فعلی از موقعیت جغرافیایی خودرهاستمیساما در ؛ گرددیمجغرافیایی خودرو مسروقه رصد 

 مسروقه اطلاعاتی وجود ندارد.

قرار گرفت.  مبتنی بر خط سیر مورد تحقیق I2Vدر سناریو ششم، مسئله تحویل پیام گروهی 

است. یکی  NP-Hardمبنا اثبات شد که مسئله از نوع  ناین مسئله فرمول سازی گردید و بر همی

ی پویا زیربرنامهی هاروشاستفاده از  NP-Hardی بسیار مناسب جهت حل مسئله هاروشاز 

ف ی ثابت هدهاگرهی آرمانی جهت کاهش تعداد زیربرنامهاست. استفاده از روش الگوریتم 

 .گرددیمی ارسالی هاامیپشود که کاهش این عامل باعث کاهش تعداد می
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