نشرهی علمی مهندسی فناوري اطالعات م كانی
سال دهم ،شماره اول ،بهار 1401
Vol.10, No.1, Spring 2022

39 -67
مقاله پژوهشی

DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9

معابر شهر هوشمند
فاطمه مهدوی پيکاني ،۱رحيم علي عباسپور ، *۲مهسا ناصری

۳

 -1دانشجوي كارشناسي ارشد سیستمهاي اطالعات مکاني ،دانشکده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دانشکدگان فني ،دانشگاه تهران
 -2دانشیار گروه سیستمهاي اطالعات مکاني ،دانشکده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دانشکدگان فني ،دانشگاه تهران
 -3دانشجوي دكتراي حملونقل ،دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه موناش ،استرالیا

تاریخ دریافت مقاله1011/11/13 :

تاریخ پذیرش مقاله1011/11/22 :

چکيده

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9

امروزه هوشمندسازي شهري و دسترسي به اطالعات مکاني منتشرشده ،موجب شده است كه این اطالعات در تصمیمات روزانه شهروندان تأثیر
بگذارد و رفتار سفر آنها را تغییر دهد .باوجوداینکه این اطالعات گامي مهم در جهت هوشمندسازي شهري به شمار ميرود و ميتواند كمک
شایاني به افراد كند؛ اما از سویي دیگر ميتواند مشکالت جانبي را به همراه داشته باشد .در شرایط بحراني شبکه ،هنگاميكه مسیري به علت
حادثه و یا تعمیرات مسیر مختل ميشود ،برنامههاي ارائهدهنده اطالعات مکاني ،گزینههایي را به افراد پیشنهاد ميدهند كه كامالً كاربر محور
بوده و به معیارهایي همچون ویژگيهاي مکاني ،كاربريها و وضعیت ساكنین توجهي ندارد .در مقاله حاضر ابتدا تأثیر دسترسي به اطالعات
مکاني بر روي رفتار مسافران مورد بررسي قرارگرفته است و نشان داده شده است كه ارائه اطالعات مکاني مسافر محور به مسافران ممکن است
باعث كاهش مطلوبیت دیگر مسافران و ساكنین شود؛ بنابراین راهحلي پیشنهاد شده است كه از یکسو مطلوبیت مسافران در شرایط اختالل را
به حداكثر ميرساند و از سویي دیگر مطلوبیت دیگر افراد درگیر با این موضوع را حفظ مينماید .بدین منظور ،در طراحي اطالعات مکاني
ارائهشده به مسافران ،معیار كاربريها موردتوجه قرار گرفته است .براي ارزیابي راه حل پیشنهادي از مدل عامل مبنا استفاده شده است و از سه
سناریو «بدون اطالعات»« ،اطالعات كامل» و «اطالعات كامل با در نظر گرفتن كاربريهاي خاص» براي بررسي رفتار مسافران استفاده شده
است .داده مورداستفاده بهمنظور ارزیابي ایده پیشنهادي ،مربوط به بندر الیزابت در خلیج نلسون ماندال است .نتایج نشان داد كه دسترسي به
اطالعات ميتواند منجر به كاهش زمان كل سفر ،كاهش تأخیر احتمالي مسافران و افزایش رضایت مسافران در هنگام اختالل در شبکه شود.
پسازآن نشان داده شده است كه ایده پیشنهادي در مورد استفاده از كاربريهاي خاص در طراحي اطالعات مکاني نهتنها سودمنديهاي
ذكرشده براي مسافران را حفظ مينماید بلکه سودمندي همهجانبه براي تمامي افراد درگیر با این مسئله را نیز فراهم مينماید.
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تأثير دسترسي به اطالعات مکاني و کاربریها بر رفتار سفر در مدیریت اختالل در شبکه

كلید واژهها  :دسترسي به اطالعات ،مدیریت اختالل ،طراحي اطالعات ،رفتار سفر ،شبیهسازي عامل مبنا.
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یکي از اساسيترین زیرساختهااي الزم باراي افازایش
سطح رفاه اجتماعي هر كشور و توسعه شهري هوشمند،
وجود حمل ونقلي هوشمند ،روان و ایمن اسات .اماروزه
وجود مشکالت حملونقلي همچاون افازایش خساارات
مالي و معناوي ناشاي از ساوانح و تصاادفات و افازایش
زمانهاي تلفشده در این حین و همچنین رشد ساری
تقاضااااي حمااالونقااال باااهویاااژه در سااااعات او در
كالنشهرهاي دنیا ،به یک مشاکل جادي تبادیل شاده
است و مدیران را به توسعه حملونقلي هوشامند باراي
حل و یا كااهش نناین مشاکالتي ،واداشاته اسات .در
سیستمهاي حملونقل هوشمند ،فناوريهااي متفااوتي
بکار ماي رود .از سیساتمهااي اولیاهاي مانناد سیساتم
كنترل نارا هااي راهنماایي گرفتاه تاا سیساتمهااي
پیشرفته و پیچیدهتري كه باهطاور هامزماان اطالعاات
مختلفي را از مناب متفااوت دریافات كارده و یکپارناه
ميكند .این اطالعات ،همچون وض آب وهاوا ،وضاعیت
ترافیک ،وضعیت جادهاي ،ميتواند در تصمیمات روزاناه
شهروندان تأثیر بگذارند و رفتار سفر آنها را تغییر دهد.
وجود این اطالعات به بهبود تجربه فرد از سافر خاود و
افزایش كارایي سیستم حملونقل كمک مايكناد .ایان
اطالعات به ویاژه در مواقا ازدحاام ترافیکاي باه علات
رخااداد حادثااه ،تعمیاارات مساایر و غیااره ،ماايتوانااد
یاريرساان مساافران باشاد .ساطح دسترساي باه ایان
اطالعات ،تعیینكننده میزان اثرگذاري آن بر رفتار سفر
شهروندان است .بهعبارتدیگر ،هرنقدر كاه شاهروندان
دسترسي باالتري به این اطالعات داشته باشاند ،بیشاتر
از این اطالعات در تصمیمات سفر خود استفاده كارده و
از مزایاي آن بهرهمند ميگردند [ .]1وجود این اطالعات
و دسترسي به آن باعث ميشود كاه افاراد متناساب باا
وضعیت شبکه حملونقال ،سافر خاود را برناماه ریازي
نمایند .اطالعات سفر به طرق مختلفي در دسترس افراد
قاارار ماايگیاارد .برنامااههاااي موبااایلي مکااانمبنااا و
وبسایتها نمونههایي از ابزارهاي انتقال ایان اطالعاات
به افراد هستند .در این برنامهها ،مجموعهاي از معیارهاا
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بااراي پااردازش اطالعااات مکاااني و ارسااال پاسااخ بااه
درخواسااات افاااراد ،مورداساااتفاده قااارار میگیااارد.
بهعنوان مثال ،در هنگام مسیریابي ،مسایر باین مباد و
مقصد بر اساس معیارهاي كوتاهترین مسایر ،ارزانتارین
مسیر و یا مسیري كاه كمتارین زماان سافر را داشاته
باشد ،تعیین ميشود [ 3و .]2
باوجوداینکااه ایاان اطالعااات گااامي مهاام در جهاات
هوشمندسازي شهري به شمار ميرود و ميتواند كماک
شااایاني بااه افااراد كنااد؛ امااا از سااویي دیگاار ماايتوانااد
مشکالت جانبي را باه هماراه داشاته باشاد .در شارایط
بحراني شبکه ،هنگاميكه مسیري به علات حادثاه و یاا
تعمیرات مسیر مختل ميشود ،برنامههااي ارائاهدهناده
اطالعات سفر ،گزینههایي را به افراد پیشنهاد ميدهناد
كه بر اساس معیارهاي از پیش تعریافشاده ،مساافت و
زمان سفر را كمینه ميكنند ،بهعباارتيدیگار ،طراحاي
این اطالعات بهگونهاي است كاه پیشانهاد گزیناههااي
سفر برمبناي افزایش مطلوبیت سفر از دید كاربر است و
كاربر در محوریت قرار ميگیرد [ .]0این در حالي اسات
كه ممکن است باا محوریات قارار دادن كااربر در ایان
مسااائله ،ساااودمندي دیگااار افاااراد كااااهش یاباااد.
بهعباارتيدیگار ،هنگاام اخاتالل در شابکه ،باا هادایت
مسافران باه مسایرهایي كاه ساودمندي سافر آنهاا را
افزایش ميدهد ،بدون در نظر گارفتن ایان مسائله كاه
ممکاان اساات بااا هجااوم مسااافران بااه ایاان مساایرها،
ساودمندي سافر دیگار افاراد كااهش یاباد و یاا باعااث
نارضایتي ساكنین محلي این مسایرها شاود ،موضاوعي
است كه موردتوجه این تحقیق است .بناابراین طراحاي
اطالعات باید بهگونهاي باشد كاه ناهتنهاا مساافر را باه
حااداكثر سااودمندي در ساافر رهنمااون سااازد ،بلکااه
سودمندي سایر افراد درگیر با این مسائله نیاز در نظار
گرفته شود .سؤالي كه مطرح ميشود و در ایان مطالعاه
قرار است بدان پاسخ داده شود ،ایان اسات كاه نگوناه
ميتوان در طراحي اطالعات از مدلهاي موجود استفاده
كرد و ارتباط دوسویه بین شبکه و اطالعات ایجااد كارد
بهگونها ي كاه بتاوان در شارایط اخاتالل ،باا توجاه باه

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران
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ویژگيهاي مکاني شبکه ،ازجملاه كااربريهااي خااص،
اطالعاتي پویا و بهینه به مسافران ارائه داد بهنحاويكاه
به بهترین وجه ممکان شارایط پایشآماده را مادیریت
نمود.
بهطوركلي در این مطالعه هدف این است كه ابتدا تاأثیر
دسترسي به اطالعات بر رفتار سفر افراد مورد تحلیال و
بررسي قرار گیرد و پس ازآن نشان داده شده اسات كاه
هماانطاور كاه در یاک شاهر هوشامند دسترساي بااه
اطالعات رضایت مسافران را باال ميبرد ،ميتواناد باعاث
نارضایتي دیگر افراد و سااكنین محلاي شاود .بناابراین،
اصلي ترین هدف كاه ایان تحقیاق را نسابت باه دیگار
تحقیقات انجامشده متماایز مايكناد ،معرفاي راهحلاي
بهینه براي مدیریت اخاتالل اسات .راهحال پیشانهادي
شامل در نظر گرفتن كااربريهااي خااص در اطالعاات
ارائهشده به مسافران و ارزیابي رفتار مسافران در حضاور
و عاادم حضااور معیااار كاااربريهااا در اطالعااات مکاااني
ارائهشده است بهنحاويكاه هام مساافران باه حاداكثر
مطلوبیت سفر خود دست یابند و هم مطلوبیت ساكنین
و دیگر افراد در مسایرهاي پیشنهادشاده باه مساافران،
حفظ شود .در پایان نیاز ارزیاابي شاده اسات كاه ایان
فرضیه (راه حال پیشانهادي قاادر باه حفاظ مطلوبیات
همهجانبه است) فرضیهاي قابلقبول است یا خیر .بدین
منظور ،براي تحلیل رفتاري مسافران در هنگام مواجهاه
بااا اخااتالالت شاابکه از اباازار شاابیهساااز حماالونقاال
نناادعاملي متساایم (MATSim)1كااه یااک محااایط
شبیه سازي خرد مبتناي بار عامال را فاراهم مايكناد،
استفاده شده است .مدل عامل مبنا این امکان را فاراهم
ميكند كه رفتار هر مساافر را باهصاورت كاامالً فاردي
بررسي و مدل سازي نموده و توسط آن ،رفتار مساافران
را پیشبیني كرد و بر اساس آن اطالعات سفر را بهطاور
بهینه طراحي نمود.
بااهطااوركلي در مقالااه حاضاار ،بااراي ارزیااابي تااأثیر در

Multi-Agent Transport Simulation

دسترس بودن اطالعات بر رفتار مسافران سه سناریو در
محاایط متساایم اجاارا شااده اساات و در آن دو سااطح
دسترسااي بااه اطالعااات بااه شاارح زیاار مااورد ارزیااابي
قرارگرفته است:
 بدون اطالعات .در این حالات عامالهاا كاه بیاانگرمسافران در محیط شبیهسازي هساتند ،هایچگوناه
اطالعاااتي از تغیی ار و رخاادادي كااه در قساامتي از
شبکه رخ داده است و منجار باه كااهش ظرفیات و
سرعت آن لینک شده است ،ندارند و تنها در هنگام
مواجهه با آن حادثه ،از آن مطل ميشوند.
 اطالعات كامال .در ایان حالات عامالهاا اطالعااتكاملي از وضعیت شبکه و تغییرات آن دارناد .زماان
شروع و پایان هر حادثه یاا رخاداد كاامالً مشاخ
است و هر عامل بر اساس اطالعات كاملي كاه قبال
از سفر به آن دسترسي دارد ،اقدام به سفر ميكند.
پس از مدل سازي دسترسي باه اطالعاات در دو ساطح
نامبرده ،تأثیر این فاكتور بار روي نحاوه انتخااب مسایر
انحرافي و بهینه كردن اطالعات طراحيشده بار اسااس
راهحل پیشنهادي یعني معیارهایي همچون ویژگيهااي
مکاني و كاربريها ،مورد تحلیل قرارگرفته اسات .بادین
منظور سناریوي دیگري به شرح زیر اجرا شده است:
 اطالعات كامل با در نظر گرفتن كاربريهاي خااص.در این حالت عاملها همانناد ساناریوي «اطالعاات
كاماال» ،اطالعااات جااامعي از وضااعیت شاابکه و
تغییرات آن دارند با این تفاوت كه در ایان ساناریو،
نااوع كاااربريهااا و شاارایطي همچااون زمااان ساافر،
موردتوجه قرارگرفته است .در این سناریو ،فرض بار
آن است كه با حفظ سودمندي مسافران و با توجاه
به زمان سفر آنها ،با در نظر گارفتن ناوع كااربري
(بهطور خاص مدرسه) در طراحي اطالعات ارائهشده
به آنها ،تا حد امکان ،عبور مسافران منحرفشده از
لینک دنار اختالل شده به لینک مذكور را كااهش
داد و از بروز بسیاري از مشکالت نامبرده ،جلوگیري
به عمل آورد.
مقاله حاضر به شرح زیر نگارش شده است .در بخاش 2
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حالتهاي مختلف سفر هستند [ .]۶شاینر )2111( ۱باه

 -۲پيشينه تحقيق
درزمین اطالعات مساافر و دسترساي باه آن مطالعاات
فراوانااي انجااام شااده اساات نراكااه وجااود اطالعااات و
دسترسي آسان به آنیکي از فاكتورهاي مهام مادیریت
اختالل در یک شهر هوشمند است و ميتوان باهوسایله
آن اختالل پیشآمده را به بهترین وجه ممکن مادیریت
نمود ،بهطوريكه كمترین تأثیر منفاي را بار روي سافر
مسافران داشاته باشاد .از طرفاي دیگار نیاز ،نگاونگي
طراحي این اطالعات ميتواند تأثیري مستقیم بر رفتاار
سفر مسافران و افزایش (كاهش) رضایت افراد درگیر باا
این موضاوع داشاته باشاد و افازایش (كااهش) كاارایي
سیستم حملونقل را به دنبال داشته باشد .باهطاوركلي
مطالعات انجامشده درزمین اطالعات و دسترسي باه آن
و همینطور شبیهسازي دسترسي به آن را ميتاوان باه
نهااار بخااش «رفتااار ساافر»« ،اطالعااات مسااافر»،
«دسترسي به اطالعاات و تاأثیر آن بار رفتاار سافر» و
درنهایت« ،شبیهسازي مبتني بر عامال» ،تقسایم نماود
كه به شرح زیر است.
 -۱-۲رفتار سفر

Scheiner
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مقاالت متعددي در زمینه رفتار سفر منتشرشده اسات.
اساس اكثر این مطالعات بر پایه نظریاههااي رفتااري و
روانشناختي است .این نظریهها گزینهاي مناسب باراي
مدلسازي رفتار مسافران در شارایط مختلاف شابکه و
نگااونگي تصاامیمگیااري و انتخاااب آنهااا در مااورد
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مفاهیم كلیدي در مورد نرایي تغییر رفتار سافر كاه از
مفاهیم روانشناسي و جامعهشناسي گرفتهشده ،پرداخته
و در مورد عواملي كه باعث مقاومت در برابر تغییر رفتار
ميشوند (عادات ،شخصیتهاا ،پرهیزهاا و )...در مقابال
عواملي كه باعث ایجاد تغییر در رفتار ميشاوند (مانناد
تغییر نیازها ،فرصتها ،یا توانایيهاا ،انگیازه ،اساترس و
 )...بحث كرده اسات كاه نشاان مايدهاد نظریاههااي
رفتاري ميتوانند گزیناه اي مناساب باراي مادلساازي
رفتار سفر افراد باشند [.]۷
عوامل زیادي وجود دارند كه ميتوانند رفتار سفر افاراد
را تغییر دهند .به عنوان مثاال كااربري زماین از عامال
مؤثر بر تغییر رفتار سفر معرفيشاده اسات و هرناه در
یک ناحیه كاربريهاي مختلف وجود داشته باشاد ،نیااز
به سفر بهویژه با اتومبیل را كاهش ميدهد .این موضوع
كاهش مسافت را هدف قرار مايدهاد و وقتاي مساافت
سفر كوتاهتر باشد ،افراد كمتر سفر ميكنند و یا احتمال
پیاده روي یا دونرخهسواري را بیشتر ميكند [ .]1سواد
ریاضي و مالي نیز یکي از عوامل تأثیرگذار بر رفتار سفر
است و هرنه این ناوع از ساواد در افاراد بیشاتر باشاد
بیشتر از اینترنت استفاده ميكنند و افرادي كاه بیشاتر
از اینترنت استفاده ميكنند نیز بیشاتر سافر مايكنناد
[ .]۹تأثیرگذاري دسترسي باه اینترنات بار رفتاار سافر
افراد به نوع فعالیات بساتگي دارد ،باه عناوان مثاال در
فعالیتهایي همچون فعالیت كار و یا تحصیل ،دسترسي
به اینترنت ميتواند باعث كمتر شدن سافر افاراد شاود
درصااورتيكااه در مااورد فعالیاتهاااي تفریحااي نتیجااه
برعکس خواهد باود و دسترساي باه اینترنات و دیادن
تجربیات مثبت دیگر كاربران از یک سفر ،باعث ترغیاب
افراد براي داشتن سفري مشابه خواهد شد .دسترسي به
اطالعااات نیااز یکااي از عواماال مااؤثر باار رفتااار ساافر
معرفيشده كه در بخشهاي بعدي شرح دادهشده است.
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پیشینه تحقیق در ارتباط با رفتار سفر ،اطالعات مساافر
و دسترسي به این اطالعاات و مطالعااتي كاه درزمینا
شبیه سازي مبتني بار عامال انجاام شاده اسات ،بیاان
گردیده .در بخش  3شرح كلي شبیهسازي در قالب ساه
سناریو مطرح گردیده .در بخش  0كلیاات شابیهساازي
عامل مبنا و بهطور خاص شبیهسازي در محیط متسایم
بااه همااراه اطالعااات كمااي و كیفااي داده مورداسااتفاده
توصاایف شااده اساات .در بخااش  ۵نتااایج حاصاال از
شبیه سازي بیان گردیده است .در بخش  ۶نتیجهگیاري
و پیشنهادها ارائه شده است .درنهایت در بخش  ۷مناب
معرفي شدهاند.

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

 -۲-۲اطالعات مسافر

 در دسته اول ،اطالعات بهمنظاور مسایریابي بهیناه
طراحي و تولید ميشوند .در این اطالعات تمركز بار
معیارهاااي مساایریابي همچااون كمتاارین مس اافت،
كمترین زمان ،كمترین هزینه ،كم زاویهترین مسایر
و كم پیچوخمتارین مسایر اسات .ایان اطالعاات از
یک سو به مسافران كماک مايكناد كاه در هنگاام
مواجهه با اختالل در شبکه ،مسیر انحرافي بهینه را
انتخاب كنند و از ساویي دیگار باه كاارایي شابکه
كمک ميكند [ 11و .]11
 در دسااته دوم ،تمركااز باار روي طراحااي مناااب
اطالعاتي است .در این دساته ،طراحاي باهگوناهاي
است كه اطالعات تولیدشده حداكثر مناب اطالعاتي
موردنیاز مساافر را دربار بگیارد .كام و همکاارانش
( )211۷با در نظر گارفتن سیساتمهااي اطالعاات
مسافر پیشرفته 1و ساایر منااب موجاود در وب ،در
جهت بهبود سازگاري ،كامل بودن و شخصيساازي،
راهحلي را ارائه دادهاند و یک طرح به نام «اطالعاات
سفر پیشرفته مسافر محاور» متصاور شادهاناد كاه
مناب وب را به روشي یکپارنه كشف و بهرهبارداري
ميكند تا راهحلهاي سفر متناسب با نیاز مساافران
ایجاد كند [.]0

 -۳-۲دسترسي به اطالعات و تأثير آن برر رفترار
سفر

 در دسته سوم ،مطالعات انجام شده به نحاوه انتشاار

Advance Traveller Information System
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امروزه با هوشمند سازي شهري و پررنا شادن نقاش
اطالعات در سفرهاي روزانه افراد باعث شاده اسات كاه
دسترسي به اطالعات یکي از عوامل تأثیرگذار بار رفتاار
سفر مسافران شود .هرنه مسافران دسترسي باالتري به
اطالعات داشته باشند ،بیشتر از اطالعات استفاده كارده
و از آن تااأثیر ماايپذیرنااد .بااهعنااوانمثااال ون وي و
همکارانش ( )2113به این نتیجه رسیدند كه دسترسي
به اطالعات یکي از عواملي است كه تغییر رفتار سافر را
به دنبال دارد و بر دسترسيهااي فاردي اثرگاذار اسات
[ .]13در مطالعهاي كه توساط فاوتیس ( )211۵انجاام
شد شبکههاي اجتماعي به عنوان منبعي براي دساتیابي
به اطالعات و تأثیرگذار بر رفتار سفر مساافران ،معرفاي
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اطالعات مسافران در زمینههاي مختلفي طراحي ،تولید
و منتشر ميشوند .در این اطالعات ،مسافر در محوریات
قاارار دارد و تمااامي مراحاال طراحااي ،تولیااد و انتشااار
اطالعات در جهت افزایش سودمندي و رضاایت از سافر
بااراي مسااافران و همچنااین افاازایش كااارایي سیسااتم
حمل ونقل اسات .در تحقیقاات موجاود ،از جنباههااي
مختلفي بر روي این مسئله بحث شده است .به طوركلي
مطالعات انجام شده در این زمیناه را مايتاوان باه ساه
دسته كلي تقسیم نمود.
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اطالعات براي افزایش اثربخشي آن پرداخته اناد .در
مطالعااهاي كااه توسااط گااي و همکااارانش ()211۷
صورت گرفت اهمیت نحوه ارائه این اطالعات بیشتر
شد .آنها از تابلوها براي انتشاار اطالعاات اساتفاده
كردند اما درنهایت نتیجه گرفتند كه دوساوم افاراد
هرگز از این اطالعات استفاده نکردهاناد نراكاه باه
نقل از خود شركتكنندگان در این تحقیق ،دریافت
اطالعات از طریق تلفن همراه هوشامند نسابت باه
تابلوهاي اطالعات ،خوشایندتر است [.]12
در مطالعاااتي كااه در ایاان بخااش معرفااي شااد ،تمااامي
مراحل تا ارائه اطالعات به مسافران كامالً مساافر محاور
بوده است .باهعباارتيدیگار در اطالعاات طراحايشاده
تمااامي تمركااز محققااین معطااوف باار حااداكثر سااازي
مطلوبیت سفر از دید مسافر است ،درحاليكه باا مساافر
محور نماودن طراحاي اطالعاات ،مطلوبیات سافر و یاا
رضایت دیگر افراد ممکن است كاهش یابد؛ بناابراین در
تحقیق حاضر سعي شده است عالوه بر حاداكثر ساازي
مطلوبیت سفر مسافران ،باا در نظار گارفتن معیارهاایي
همچون كاربريهاي خاص ،مطلوبیت سفر و یا رضاایت
سایر افاراد درگیار باا ایان مسائله را نیاز باه حاداكثر
برسانیم.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

شااده اساات [ .]10در پژوهشااي كااه توسااط مناا و
همکارانش ( )2111صورت گرفات ،تاأثیر اطالعاات بار
رفتار سفر افراد و انتخاب ساخت 1حملونقل نشان داده
شااد [ .]1۵در تحقیقااي دیگاار كااه توسااط ا دامااات و
همکارانش ( )2121انجاام شاد نشاان دادناد تبلیغاات
آنالین كه بهنوعي اطالعاتي را در اختیار افراد قرار ماي-
دهد تغییر رفتار سفر را در پي خواهاد داشات [ .]1۶در
مطالعهاي كه توسط پرونلو و همکارانش ( )211۷انجاام
شد ،نتیجاه گرفتناد اطالعاات حمالونقال نندحالتاه
بالدرن  2از مواردي اسات كاه باا در اختیاار گذاشاتن
اطالعاتي پویا ،بهموق و دقیاق در ماورد سارویسهااي
حماالونقاال ،ماننااد زمااان رساایدن وساایله نقلیااه،
به روزرساني هاي در دسترس بودن سرویس و اعالنهاي
تغییر خدمات ،با دسترسي به اطالعات ،تغییار در رفتاار
سفر افراد را به دنبال خواهد داشت [.]1۷
در تحقیقات ذكرشده در این بخش از مدلهاي ریاضاي
بهینهسازي براي بررسي فاكتورهاي بیاانشاده بار روي
رفتار سفر استفاده شده است ،ایان در حاالي اسات كاه
مدل سازي گزینههاي مختلف دسترسي به اطالعاات باا
توجه به تفاوتهاي رفتاري مساافران مايتواناد بسایار
پیچیااده باشااد ،بااهطااوريكااه ماادلهاااي ریاضااي و
بهینه سازي نميتواند پاسخگوي ننین مسئلهاي باشاد،
بنابراین نیاز به مدل سازي به روش شابیهساازي اسات.
مدلهاي شبیهسازي مبتناي بار عامال بهتارین گزیناه
براي این تحقیق هستند ،نراكه در این نوع شبیهسازي،
هر مسافر به عنوان یک عامل در نظر گرفته ميشود كاه
بر اسااس ادرا خاود از وضاعیت شابکه حمالونقال،
تصمیمات مستقلي را براي باه حاداكثر رسااندن سافر
خود ميگیرد؛ بنابراین در تحقیق حاضر ،تاأثیر ساطوح
مختلف دسترسي به اطالعات شبکه حملونقل با توجاه
به تفاوت هاي رفتاري مسافران توسط مادلهااي عامال
مبنا موردبررسي و ارزیابي قرار ميگیرد.

Simulation of Urban Mobility
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multimodal real time information

2

مدلسازي به روش عامل مبنا و نرمافزارهاي موجاود در
این زمینه با گذشت زمان پیشرفت و توساعه یافتاهاناد.
نمونههایي از این ماوارد ایمساون ]11[ 3اسات كاه بار
شبیه سازي شرایط ترافیکي در یک شبکه شهري تمركز
دارد همچنااین سااومو (SUMO)0بااراي شاابیهسااازي
نندحالته ترافیک جادهاي ایجاد شده اسات .عاالوه بار
این ،شبیهساازهاي تقاضااي مبتناي بار فعالیات مانناد
آلباااااااااتروس ]1۹[(ALBATROSS)۵و فیاااااااادرز۶
) ]21[(FEATHERSنیز توسعه یافتند .ميتاوان گفات
اولین شبیه سازي مبتني بر عامل در مقیااس بازر  ۷و
كامالً یکپارنه ترنسیم (TRANSIMS)1است .باه دنباال
آن سایر ناارنوبهااي شابیهساازي توساعه و بهباود
یافتنااد .ایاان مااوارد شااامل متساایم ،ساایموبیلیتي۹
) (SimMobilityو پوالریس 11هستند .متسایم ،مشاابه
ترنسیم است و براي حل برخي از نالشهاي استفاده از
ترنسیم ساخته شده است .متسیم یک شبیهساز جریان
ترافیک میکروسکوپي با رویکرد فعالیتمبناا اسات كاه
براي تعیین ترافیک پویا اساتفاده مايشاود .متسایم باا
ردیابي برنامهها و تصمیمات روزاناه مساافران مصانوعي
(عاملها) ،یک مدل كامالً یکپارنه از جریان ترافیاک و
ازدحام حاصل از آن را ایجاد و مدلسازي مايكناد .در
بسیاري از مطالعات از متسیم براي شبیهسازي اساتفاده
كااردهانااد .در مطالعااه لناا و كااورمن ( )2121اثاار
دسترسي به اطالعات اختالل در حملونقل با استفاده از
مدل عامل مبنا در متسیم ،رفتار عاملها بررساي شاد و
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mode

1

 -۴-۲شبيهسازی مبتني بر عامل

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

تحقیق حاضر بر روي رفتار سفر با در نظر گارفتن
سااااخت «خاااودروي شخصاااي» تمركاااز دارد؛
درحااااليكاااه در مطالعاااات ذكرشاااده سااااخت
«حملونقل عمومي» را موردبررسي قارار دادهاناد.
این موضوع بسیار حاائز اهمیات اسات ،نراكاه در
تحقیقااات ذكرشااده بااا در نظاار گاارفتن حالاات
حمل ونقل عمومي ،تنها بر روي تغییار در جاداول
زماني وسایط نقلیه عمومي تمركاز دارناد و تغییار
مسیر سفر مسافران وابسته به تغییار خاط وسایله
حملونقل عمومي است درصاورتيكاه در مطالعاه
حاضر سعي شده است بیشترین آزادي عمل باراي
عاملها در تغییر مسیر فراهم شاود و عامالهاا باا
توجه به این موضوع كه ساخت خودروي شخصاي
را دارا م ايباشااند ،در هنگااام مواجهااه بااا اخااتالل
رخداده ،رفتاري كامالً فاردي و فاار از خطاوط از
پیش تعیینشده براي وسایط حملونقال عماومي،
اقدام به تغییر مسیر مينمایند.
تحقیقات مذكور ازجمله لنا و كاورمن (،)2121
شبیه سازي و نتایج آن را تنهاا باراي اثباات مفیاد
بودن دسترسي به اطالعات براي مسافران و حفاظ
سودمندي سفر آنها انجام دادهاند درحااليكاه در
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هنگامي كه اختاللاي در شابکه رخ مايدهاد ،مساافران
تالش ميكنند تا سفر خود را با كمترین مسافت و زمان
ممکن به اتمام برسانند .باا هوشمندساازي حمالونقال
شااهري و تهیااه و ارائااه اطالعاااتي همچااون اطالعااات
ترافیکي و مسیریابي و دسترسي آسان به آن ماي تواناد
در ننین شرایطي یاريرسان مسافران باشد و به میزان
قابل توجهي از اثرات منفي اخاتالل پایشآماده بکاهاد.
اثرپذیري از این اطالعات ميتواناد متفااوت باشاد .ایان
تفاوت در نندین بعد قابالتعریاف اسات .باهطاوركلي
دسترسي به اطالعات در نهار بعد خالصه ميشاود كاه
عبارتاند از« :نه كساني ،نه زمااني ،ناه اطالعااتي و
كجا» [ .]1در بعد «نه كساني» منظور افرادي است كه
دسترسي به اطالعات و یا توانایي استفاده از آن را دارند.
در هنگام طراحي اطالعات باید به این نکته توجه شاود
كه افراد با ویژگيهاي فردي مختلف ،دسترسي متفاوتي
به اطالعات دارند [ .]2۵بعد «نه زماني» منظور زمااني
است كه مسافران به اطالعات دسترسي پیدا مايكنناد،
بهعنوانمثال در هنگام اختالل در شبکه ،مسافران ماي-
توانند قبل از وقوع اختالل اطالع كامل داشاته باشاند و
یا هم زمان با شروع اختالل مطل شوند .در بعد «كجاا»
منظور مکان مسافران است ،جایي كه آنها به اطالعاات
دسترسي پیدا ميكنند .در بدترین حالت مسافران تنهاا
در مکان رخداد اختالل و باا مواجهاه باا آن از آن آگااه
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 -۳سناریوهای شبيهسازی
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نتیجه گرفتند كه داشتن اطالعات رضایتمندي مسافران
را به دنبال دارد [ .]1در پژوهشي دیگر ،از سه استراتژي
انتخاب مسیر بر اسااس ساطوح مختلاف ساازگاري در
محایط متسایم باراي ارزیاابي تأخیرهااي مساافري در
سیستمهاي حملونقل عمومي نندحالته استفاده شاده
اساات [ .]21در مطالعااه دیگاار ،ماادلسااازي حااواد
ترافیکااي توسااط متس ایم صااورت گرفتااه اساات [.]22
مقاااالت دیگااري نیااز فاااكتورهااایي ماننااد اثاار شاارایط
غیرمنتظااره آب و هااوایي [ ]23و اطااالعرساااني بااه
مسافران در صورت شرایط بد آب و هوایي [ ]20و تأثیر
آن بر رفتار سفر افراد را با استفاده از مدل عامل مبنا در
محیط متسیم ارزیابي نمودهاند.
تفاوت عمده تحقیق حاضر با تحقیقات مشابهي همچون
لن كورمن ( )2121و بومان ( )211۷این است كه:


مطالعه حاضر ،این مسئله را مقدمهاي براي بررسي
هدف اصلي تحقیق كاه ارزیاابي حفاظ مطلوبیات
همه جانبه است ،قرار داده و نشان داده شده اسات
كه مطالعات مذكور با محوریات قارار دادن مساافر
در مساائله ،ممکاان اساات در جهاات باار هاام زدن
وضعیت مطلوب دیگر مسافران و یاا سااكنین گاام
بردارند .بر این اساس ،در مطالعه حاضر سعي شده
است راهحلي براي این مسئله ارائه شود و در پایان
نیز ارزیابي شده است كه آیا این فرضیه كه راهحل
پیشنهادي قادر به حفظ مطلوبیت همهجانبه است،
فرضیهاي قابلقبول است یا خیر.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

مي شوند و یا در بهترین حالت اینکه توساط داده تلفان
همراه هوشمند با دسترسي به اینترنت در هر مکاني باه
اطالعات دسترسي داشته باشند .در بعد «ناه» منظاور
محتواي اطالعااتي اسات كاه مساافر مايتواناد باه آن
دسترسااي داشااته باشااد .بااا توجااه بااه نهااار بعااد
توصیف شده ،ميتوان سناریوهاي شبیهسازي دسترساي
مسافران به اطالعات و اثرپذیري از آن و همینطور ایده
پیشنهادي معرفيشده در بخاش مقدماه را توضایح داد
كه در دو بخش بعدي شرح داده شده است.
 -۱-۳بدون اطالعات در مقابل اطالعات کامل

 -۲-۳اطالعات کامل با در نظر گرفتن کاربریهای
خاص (سناریو پيشنهادی)
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همانطور كه در بخش قبلي گفتاه شاد ،دسترساي باه
اطالعااات مکاااني در جهاات افاازایش سااودمندي ساافر
مسافران است و منجر به تغییر زمان سفر ،ساخت سفر،
مسیر سفر ،نوع فعالیت و یا حتي كنسال نماودن سافر
ميشود .آنچه كه موردنظر این مقاله است این است كاه
این تشویق به تغییر رفتاري كه با دسترسي به اطالعات
محقق ميشود و توسط لن و كورمن ( )2121نیز بیان
شده است ،تا نه میزان ميتواند سودمندي هماهجانباه
را حفظ نماید .اطالعات سفر همواره در جهات افازایش
سودمندي مسافران طراحي ،تولید و منتشر ميشوند .با
دسترسااي بااه ایاان اطالعااات ،مسااافران ماايتواننااد
برنامااهریاازي بهتااري بااراي ساافر خااود داشااته باشااند.
هنگاميكه اختاللي رخ ميدهد بسیاري از مسافراني كه
مسیر دنار اختالل شده بخشي از مسیر سفر آنها بوده
است ،اقدام به تغییر مسیر خود ميكنند .در این زماان،
مسافران براي جستجوي مسیر جایگزین ،از اطالعات در
اختیار كمک ميگیرند .این اطالعاات نیاز كاه تنهاا بار
اساس معیارهاي مسافر محور طراحي شدهاناد ،بهتارین
مسیر جایگزین را به مسافر پیشنهاد داده و مسافر را باه
مسیر پیشنهادي رهنمون ميسازد .آنچه مشهود اسات،
عدم توجاه باه معیارهاایي نظیار ویژگايهااي مکااني،
كاربريها و وضعیت ساكنین است .بناابراین ساناریویي
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یکي از سطوح دسترساي باه اطالعاات ،ساطح «بادون
اطالعات» است .در این سطح از دسترسي «هیچكادام»
از مسافران «هیچ گونه» اطالعاتي از اخاتالل باه وجاود
آمااده و گزینااههاااي جااایگزین ناادارد .در ایاان شاارایط
واكنش مسافر دو حالات دارد ،یاک اینکاه تغییاري در
رفتار خود ایجاد نکرده و رفتار قبلي خاود را اداماه داده
تا اختالل ایجادشده به اتمام رسد .در این صورت ممکن
است سودمندي سفر مساافر باه شادت كااهشیافتاه و
منجر به مواردي همچون تأخیر در شروع فعالیاتهااي
بعاادي شااود .در حالاات دوم ،مسااافر ممکاان اساات
به طوركلي فعالیتي را كه با اختالل پایشآماده تاداخل
دارد ،لغو نماید كه البته این مورد بستگي به نوع فعالیت
دارد .بهعنوانمثاال اگار فعاالیتي اجبااري باشاد مانناد
سركار رفتن ،احتمال لغو ننین فعالیتي كم اسات ،اماا
در فعالیتهایي نون خرید ،تفریح و غیره ممکان اسات
مسافر قصد لغو سفر نماید.
یکي دیگر از سطوح دسترسي باه اطالعاات« ،اطالعاات
كامل» است .در این سطح از دسترسي ،مسافران در هر
زماني ،حتي قبل از سفر ،اطالعاتي كامل داشاته و ایان
موضوع آنها را قادر ميسازد تا بهترین برناماهریازي را
براي سفر خود داشته باشند .در ایان حالات« ،تماامي»
مسافران «به محض و یا حتي قبل از» اینکه اختاللي در
شبکه ایجاد شود ،در «هرجایي» كه هستند از آن آگااه
شده و بهترین واكنش را نسبت به وضاعیت ایجادشاده
خواهند داشت .واكنش مسافران ميتواند متفاوت باشاد،
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حتي در شرایط یکسان هم رفتار مسافران متفاوت است
كه این موضوع نشأت گرفته از ماهیت رفتار انسااني در
انتخاب و تصمیمگیري است .در هنگام اختالل در شبکه
و مطل بودن مسافر از آن ،واكنش مسافر به این مسئله
ميتواند منتج به تغییر ساخت سافر ،مسایر سافر و یاا
زمان سفر شود و یا حتي فعالیتي حذف شاود؛ بناابراین
در هنگامي كه مسافر به اطالعات كامل دسترسي داشته
باشد ،ميتواند بهتارین واكانش را نسابت باه وضاعیت
پ ایشآمااده نشااان دهااد و در جهاات حااداكثر سااازي
سودمندي سفر خود گام برداشته و رضایت بیشاتري از
سفر خود داشته باشد.

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

 -۴روش پيشنهادی
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در مقالااه حاضاار از یااک محاایط عاماال مبنااا بااراي
شبیه سازي رفتار مسافران در سطوح مختلف دسترساي
به اطالعات استفاده شاده اسات و از متسایم باهعناوان
ابزاري كه ننین محیطاي را فاراهم مايكناد ،اساتفاده
شده است .متسیم این امکان را فراهم ميكند كه رفتاار
مسافران را در یک باازه یاکروزه شابیهساازي نماود و
واكاانش آنهااا را تحاات شاارایط مختلااف شاابکه بااا
دسترسيهاي مختلف به اطالعات ،زیار نظار گرفات .در
این محیط ،عاملها نقش مساافران را باازي مايكنناد.
عاملهاا كاه مساافران مصانوعي محایط شابیه ساازي
هستند با یکدیگر و محیط پیرامون خاود در تعامالاناد.
عاملها در حین تعامالت با یکدیگر و با محیط پیرامون،
اطالعات كسب ميكنند و آموزش ميبینناد .در محایط
عامل مبنا ،براي شبیهسازي حملونقل ،سه ناوع عامال
به نام مسافر ،گره و لیناک وجاود دارد كاه باا یکادیگر
تعامل دارند و در حین تعامل با یکادیگر ،آماوزش ماي-
بیننااد [ .]31بااراي بیااان بهتاار نگااونگي ماادلسااازي
تعامالت عاملها با یکادیگر و محایط پیراماون ،از یاک
مثال ساده كمک مي گیریم .فرض كنید شبکه سااده اي
همانند شکل ( )1با  0گره و  ۶لینک وجود دارد .هزیناه
عبااور از هاار لینااک را بااراي سااادگي ،براباار  1در نظاار
بگیرید .فرض كنید مسافري قصد سفر از گره  1به گاره
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پیشنهاد شده است كه همانند اطالعات كامل ،مساافران
قبل از سفر به اطالعات كامل ،دسترسي دارناد باا ایان
تفاوت كه در این حالت ،طراحي اطالعات ارائهشاده باه
مسافر ،متفاوت از دو ساطح بیاانشاده در بخاش قبال
است .اطالعات بر مبناي معیارهااي مساافر محاور و باا
توجه ویژه به كاربريهااي حیااتي و همچناین شارایط
مؤثر بار آن همچاون زماان سافر (او و غیار او ) باه
مسافران ارائه مي گردد .بنابراین اطالعاات ارائاه شاده از
یک سو سودمندي سفر كاربران را بیشینه خواهد كارد و
از طرفي دیگر ،باا در نظار گارفتن ناوع كااربريهاا در
مسیرهاي انحرافي پیشانهادي ،از بسایاري از مشاکالت
احتمالي ذكرشده جلوگیري خواهد نمود.
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 0را دارد .هر مسافر در هر سافر ،تجربیاات خاود را در
حافظه خود ثبت ميكند و سعي مايكناد كاه در سافر
بعدي ،مسیري را انتخااب كناد كاه در طاي تجربیاات
گذشتهاش بیشترین سودمندي را داشته است .باا عباور
هر مسافر از هر گره ،تبادل دانش اتفاق میافتد باه ایان
معني كه گره از مسافر و مسافر از گره آموزش ميبیناد.
طبق شاکل (-1الاف) بار اسااس داناش قبلاي مساافر،
بهترین مسیر بین گره  1و  0مسیر قرمزرن مايباشاد
كه شامل گره هاي { }1،2،3،0اسات؛ بناابراین فرآیناد
تعااامالت از آخاارین گااره یعنااي گااره شااماره  0شااروع
ميشود .بین گره  0و  ،2بر اساس دانش مسافر بهتارین
مسیر { }2،3،0است (خط قرمزرن ) درصورتيكاه بار
اساس دانش گاره ،بهتارین مسایر { }2،0اسات (خاط
زردرن ) .با توجه به اینکه هر لیناک هزیناهاي برابار 1
دارد ،بنابراین هزینه مسیر بر اساس دانش گره (هزینه =
 )1كمتر از هزینه مسیر بر اساس دانش مسافر (هزینه =
 )2است و در اینجا مسافر از گره «آموزش» مايبیناد و
حافظه خاود ،در ماورد بهتارین مسایر را باهروزرسااني
ميكند (شکل (-1ب)) .در مرحله بعد ،مسیر باین گاره
 2و  1پردازش ميشود .بر اساس دانش مساافر بهتارین
مسیر{ }1،2است درحااليكاه بار اسااس داناش گاره
بهترین مسیر { }1،3،2است .بنابراین با توجه به اینکاه
هزینه مسیر بر اساس دانش مسافر كمتر از هزینه مسیر
بر اساس دانش گاره اسات ،گاره از مساافر «آماوزش»
ميبیند و روند معکوس اتفاق مايافتاد (شاکل (.)) -1
درنهایت نیز در مورد مسیر بهینه بین گره  1و  0مسافر
از گره آموزش ميبیند و حافظاه خاود را باهروزرسااني
ميكند (شکل (-1د)).
در محیط متسیم نیز زماني كه اختاللي در شبکه ایجاد
شود عاملهایي كه با این اختالل روبهرو شوند بر اساس
قاعده تعامل با محیط پیرامون ،مسیر ماذكور و اخاتالل
پیش آمده را در حافظه خود ثبت ميكنناد و در هنگاام
برنامهریزي مجدد این مسیر را با رجوع به حافظه خاود،
انتخاب نخواهند كرد و همینطور با عبور از كناار دیگار
عاماالهااا ،ایاان اطالعااات را در طااي قواعااد تعااامالت

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

اجتماعي ،به یکدیگر انتقال ميدهند [ 21و .]2۹
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(الف)

(ج)

شکل  :۱قاعده تعامالت بين مسافر و گره – (الف) شبکه و دانشهای اوليه – (ب) یادگيری مسافر از گره – (ج) یادگيری گره از
مسافر – (د) یادگيری مسافر از گره

 -۱-۴کليات شبيه سرازی در محري عامرلمبنرا
(متسيم) با رویکرد فعاليتمبنا
ماایکرو1

اسات كاه
متسیم یک پلت فارم شابیهساازي
به عنوان یک برنامه جاوا اجرا ميشود و رویکارد مبتناي
بر فعالیت را براي تولید و شبیهسازي فعالیتهاي افاراد
اتخاااذ ماايكنااد .در ماادل فعالیاات مبنااا (شااکل ())2
همان طور كه از نام آن نیز مشخ است ،مبناي مادل،
«فعالیت» ها هستند .فعالیتها شامل در خاناه مانادن،
Micro simulation

1
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سركار رفتن ،تفریح ،خرید و غیره است .ازآنجاكه انجاام
هر فعالیت مستلزم یک جابجاایي در محایط شاهري و
سفر است ،براي پیوند بین هر فعالیت از مفهومي به ناام
«سفر» استفاده ميشود .هر سفر توسط یک «سااختي»
از حملونقل صورت ميپذیرد مانند خودروي شخصاي،
اتوبوس ،مترو و غیره .مدل فعالیت مبنا در دو بعد مکان
و زمان پیوسته است و معموالً یک تناوب یکروزه را باه
خود اختصاص ميدهد .بهعبارتيدیگر ،برنامه هر مساافر
از ساعت  11:11بامداد شروع شده و تاا سااعت 20:11
ادامه خواهد داشت و بدون هیچ وقفهاي برنامه روز بعاد
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(ب)

(د)

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

از اطالعات ارائه شده بر اساس مدل فعالیات مبناا قابال
توضیح است.

شروع خواهد شد ،از طرفاي دیگار نیاز ،مکاان فعالیات
مسافر از «خانه» شروع شده و در پایان روز نیز به همان
«خانه» بازخواهد گشت .سازگاري و اثرپذیري مساافران

stable
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در محیط عامل مبنا عامال نمایاانگر مساافران اسات و
رفتار عامل به برنامه سفر روزانه (زنجیارهاي از فعالیات-
ها) و انتخاب مسیر مسافر اطالق ميشود .متسیم داراي
دوالیه است؛ الیه فیزیکي و الیه ذهناي .الیاه فیزیکاي،
دنیاي فیزیکي را كه عامل (مسافر) در آن حركات ماي-
كند نشان ميدهد و در الیه ذهناي ،قواعاد ،اساتراتژي-
هایي ازجمله انتخاب مسیر ،انتخاب ساخت و برنامههاي
فعالیت روزانه وجود دارد [ .]2۶واضاح اسات كاه الیاه
ذهني به منطق مدل اشااره دارد و تصامیمات فعالیات-
هاي روزانه یک عامل را ایجاد ميكند .نتاایج دوالیاه باا
روشي تکرارشونده به یکدیگر بازخورد داده مايشاوند و
ترافیااک شاابیهسااازيشااده در شاابکه راه را در سااطح
میکروسااکوپي تولیااد ماايكنااد .الیااه ذهنااي الگوهاااي
فعالیت-سفر عاملهاا را ایجااد مايكناد و از دو مؤلفاه
تشکیل شده است :برنامه فعالیت و انتخااب سااخت یاا
مسیر .ماژول تولید فعالیت براي هار عامال یاک برناماه
فعالیت بیستونهارساعته ایجاد ميكناد .كیفیات یاک
برنامه فعالیت (بهعنوانمثال ازنظر كوتاهتر بودن مسیر و
یا كمترین زمان) با امتیاازدهي انادازهگیاري مايشاود
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[ .]2۷این پلت فرم ،برنامه ریزي فعالیت و شابیهساازي
مایکرو را بهصورت تکراري اجرا ميكند .هادف از حلقاه
تکراري ،یافتن حالت پایدار 1سیستم اسات ،جاایي كاه
یک عامل نمي تواند با تجدیدنظر در برنامه خود ،امتیااز
خود را بهبود بخشد .سیستم شابیهساازي كلاي شاامل
مراحل زیر است كه بهصورت تکراري اجرا ميشود:
 -1مجموعهاي از برنامههاي روزانه اولیه تولید ميشود.
 -2براي هر عامل یک برنامه روزانه انتخاب ميشود.
 -3شبیهسازي براي تولید زمان سافر جدیاد باراي هار
سفر و امتیازدهي مجدد برنامهها اجرا ميشود.
 -0زیرمجموعهاي از عوامل باراي تنظایم/تولیاد برناماه
جدید توسط ماژولهاي استراتژي خارجي انتخاب ماي-
شود.
 -۵ماژولهاي استراتژي خارجي اجرا و هر عامل با یاک
برنامه جدید یا اصالحشده بهروز ميشود.
 -۶ماژول انتخاب مسیر براي تولید یک مسیر براي هار
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اجرا ميشود.

عامل
 -۷اگر معیار توقف برآورده شود ،متوقف مايگاردد .در
غیر این صورت ،به شبیهسازي ادامه ميدهد [.]21
ماژولهاي مذكور (مراحال  ۵و  )۶باا توجاه باه قواعاد
موجود در رابطه با تعاامالت عامالهاا باا یکادیگر و باا
محیط پیرامون و همچنین ثبات آن در حافظاه عامال،
اجرا مي شوند .استراتژي عاملها در مواجهه باا اخاتالل
پیشآمده نیز توسط این ماژولها تعیین ميشود [.]2۹
براي محاسبه امتیاز هار برناماه در مرحلاه  3از تئاوري
مطلوبیت انتظاري 1استفاده شده است .امتیاز هر برناماه
بر اساس رابطه ( )1محاسبه ميگردد [.]2۹
q 0

q 0

محاسبه ميشود .در این رابطه  Ccarیک مقدار ثابت
است trav ( car ) .سودمندي مرزي براي زمان صرفشده
در سفر است ttrav ( car ),act ( q,q 1) .زمان سفر بین دو
فعالیت  qو  q+1است  m .بیانگر سودمندي ازنظر
هزینههاي مالي سفر است كه معموالً مقداري مثبت
دارد m act ( q ) .بیانگر تغییر در بودجه پولي ناشي از
كرایهها یا عوارض است كه معموالً مقدار منفي و یا
صفر دارد  d .سودمندي مرزي مسافت طي شده است
كه مقدار آن منفي و یا صفر است  d .نرخ هزینه
مسافت طي شده بر اساس ساخت سفر است.
) dtrav ( car ),act ( q ,q 1نیز بیانگر مسافت طي شده بین دو

) S plan   Sact ( q )   Strav ( car

در رابطه ( 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 )1امتیاز محاسبهشده براي هر برنامه
است كه برابر مجموع كل سودمندي فعالیت ( ) ) S act ( q
بهعالوه مجموع كل سودمندي سفر ( )  ) Strav ( carاست.
𝑁 تعداد فعالیتهاي موجود در برنامه و 𝑞 یک فعالیت
از 𝑁 فعالیت موجود است .براي محاسبه )𝑞(𝑡𝑐𝑎𝑆 از
رابطه( )2و براي محاسبه )  Strav ( carاز رابطه( )3استفاده
ميشود [ .]2۹در رابطه ( )2مقدار سودمندي فعالیت
یا به عبارتي )  S act ( qمحاسبه ميشود .در این رابطه
q

)  Sdur ( qسودمندي انجام فعالیت  qبر اساس زمان باز
شدن فعالیت مذكور است S wait ( q ) .سودمندي انتظار
براي باز شدن یک فعالیت است (بهعنوان مثال انتظار
براي باز شدن فروشگاه براي انجام فعالیت خرید).
)  Slate ( qبیانگر تأخیر در شروع فعالیت است كه مقدار
آن منفي و یا صفر است Searly ( q ) .بیانگر تر

زودهنگام

یک فعالیت  qو شروع فعالیت  q+1است كه این ترم
نیز مقدار منفي و یا صفر دارد S short ( q ) .نیز تنها مقدار

Expected Utility Theory

1

40
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منفي و یا صفر را خواهد داشت كه همواره مقدار آن
صفر خواهد بود مگر آنکه مدتزمان فعالیت  qاز
كوتاهترین مقدار ممکن كمتر باشد.
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فعالیت  qو  q+1است.
متسیم این امکان را فراهم ميكند كه براي هر یک از
لینکهاي شبکه تغییراتي را همراه با زمان شروع و
پایان تعریف كرد؛ بنابراین ميتوان هرگونه اختالل در
شبکه را در متسیم مدلسازي كرد .بر اساس این
قابلیت فاكتورهاي جانبي همچون سرعت جریان و
ظرفیت راه ،همزمان با تعیین اختالل ،قابلتعریف است.
شکل( )3نگونگي مدلسازي دسترسي به اطالعات را
نشان ميدهد .براي مدلسازي دسترسي به اطالعات
ابتدا الزم است كه بدون در نظر گرفتن هیچگونه
اختاللي ،مدلسازي را طبق مراحل بیانشده انجام داد،
بنابراین شبیهسازي بهصورت یک حلقه تکرار ميشود و
در هر تکرار هر عامل به نمایندگي از یک مسافر یک
برنامه روزانه را انتخاب كرده و در پایان روزبه خود
امتیاز ميدهند تا زماني كه سیستم به تعادل برسد و
هیچیک از عاملها با برنامهریزي مجدد خود ،بهبودي
در امتیاز خود نداشته باشند .نتیجه این سناریو كه
بدون در نظر گرفتن هیچگونه اختاللي در شبکه است،
بهعنوان وضعیت پایه ( )Benchmarkیا ایدهآل براي دو
سناریوي بعدي در نظر گرفته ميشود.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

رابطه()1

N 1

N 1

در رابطه ( )3مقدار سودمندي سفر براي فعالیت

q

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

رابطه()2

رابطه()3

) Sact ( q )  Sdur ( q )  Swait ( q )  Slate( q )  Searly ( q )  Sshort ( q

) Strav ( car )  Ccar + trav ( car ) . ttrav ( car ),act ( q,q 1)   m . m act ( q
)+ ( d + m .  d ) . dtrav ( car ),act ( q ,q 1
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براي شبیه سازي رفتار مساافران در هنگاام اخاتالل در
شبکه و بدون دسترسي باه هایچ گوناه اطالعااتي ،الزم
است كه ابتدا اختالل مذكور در شبکه تعریف شود .پس
از تعریف تغییرات شبکه بهعناوان اخاتالل پایشآماده،
خروجي سناریو پایه بهعنوان ورودي این سناریو در نظر
گرفته ميشود .مدل را تنها در یک تکرار اجرا كارده تاا
عاملها فرصت سازگاري با شرایط پیش آمده را نداشاته
باشند .در ننین شرایطي عامل تنها در یک تکرار برنامه
خود را انتخااب كارده اسات و فرصات مطلا شادن از
لینکهاي مختلشده براي تجربه كردن افت سودمندي
و عدم انتخاب آن لینک در تکرارهاي بعادي را نداشاته
است.

41
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براي شبیه سازي رفتار مساافران در هنگاام اخاتالل در
شبکه با دسترسي كامل به اطالعات ،نیز الزم اسات كاه
ابتدا اخاتالل ایجادشاده در شابکه تعریاف و پاسازآن،
خروجي ساناریو پایاه همچناان باهعناوان ورودي ایان
سناریو در نظر گرفته شود و مدل را دوباره اجرا كارده و
تکرار آنقدر ادامه پیدا كند تا عاملها به حالت پایداري
خود برسند .در ایان حالات تکرارهااي متاوالي و عباور
عاملها از مسیرهایي كه دنار اختالل شده است ،باعاث
ميشود كه عامل طي انتخاب این مسیر امتیاز كمتاري
بگیرد و همین امر منتج به مطلا شادن عامال از ایان
مشکل شده و در حالت پایدار خود مسیري غیر از مسیر
مختلشده را كه در تکرارهاي قبلي تجربه كارده اسات،
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انتخاب نماید تا حاداكثر ساودمندي را باراي او داشاته
باشد.
براي شبیه سازي سناریو پیشنهادي خود در مقایساه باا
مطالعه لنا كاورمن ( ،)2121حاالتي در نظار گرفتاه
شده است كه اطالعات كامل وجود دارد و این اطالعاات
با توجه به معیارهایي همچون «كاربريها» به مساافران
ارائه مي شود .تماامي مراحال همانناد حالات اطالعاات
كامل است با این تفاوت كه لینک داراي كاربري مدرسه
به شبکه معرفي شده است ،بهطوريكه عاملها باا گاذر
از لینک مذكور و با توجه به فاكتورهایي همچون زماان
سفر (او و غیر او ) دنار افت سودمندي سفر شاوند و
در تکرارهاااي بعاادي ،احتمااال انتخاااب لینااک مااذكور
كاهش یابد .در این سناریو ،یکي از لینکهاي شبکه كه
پااس از ایجاااد اخااتالل ذكرشااده در دو سااناریو قبلااي،
بیشااترین تااردد را بااه خااود اختصاااص داده اساات و
همچنین یکي از لینکهاي محلي محسوب مايشاود را
بهعنوان لینک شامل كاربري مدرسه در نظر گرفتهایم.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

 0تا  1۷سال 21 ،عامل در سن  03تا  11 ،۵۶عامل در
سن  31تا  03ساالگي 12 ،عامال در سان  0۶تاا  ۵۹و
درنهایاات  1عاماال در ساان  ۶۹تااا  12سااالگي در ایاان
جمعیت نمونه حضور دارند .شکل (-۵ب) نوع فعالیات-
هایي كه در جمعیت نمونه وجود دارد را نیز نشان ماي-
دهد .در این میان قسمت اعظمي از فعالیتها مربوط به
فعالیت «خانه» یا همان در خانه ماندن اسات كاه 231
فعالیت را به خود اختصاص داده است .دیگر فعالیاتهاا
به ترتیب فراواناي آنهاا عباارتاناد از تفاریح و اوقاات
فراقت با فراواني  ،1۷۹تحصیل با فراواني  ،۵3خریاد باا
فراواني  1۷و درنهایت ساركار رفاتن كاه باا فراواناي ۶
است .در این جمعیت نموناه تنهاا سااخت حمالونقال
«ماشین» در نظر گرفته شده و روزانه  3۷۵سفر صورت
گرفته است.

 -۲-۴محدوده تحقيق
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خلیج نلسون ماندال یکي از هشت كاالنشاهر آفریقااي
جنوبي است .این مکان در ساحل خلیج آلگوآ در شارق
استان كیپ واق شده است و شامل شهر بندر الیزابت و
مناطق روساتایي اطاراف آن اسات .در مقالاه حاضار از
دادههاي جمعیتي و شبکه راه داده خلیج نلسون ماندال1
استفاده شده كاه بخاش بنادر الیزابات باهعناوان داده
ورودي سناریوهاي موردنظر در متسایم اساتفاده شاده
است .شبکه مذكور داراي  1۷3۵۶گره و  0۷۵۷۵لینک
است (شکل (.))0
داده جمعیتااي شااامل  111عاماال اساات .از ایاان 111
عامال ۵3 ،عامال زن و  ۵۷عامال مارد هساتند .ازنظار
سني ،قسمت اعظمي از جمعیت نموناه ( 32عامال) در
سن  1۷تا  31سال هستند .همانطور كه در شکل (-۵
الف) دیده ميشود به ترتیب فراواني 2۷ ،عامل در سان
https://matsim.atlassian.net/wiki/label/MATPUB/filelist
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(ب)
شکل ( :۴الف) موقعيت منطقه موردمطالعه نسبت به خليج نلسون ماندال و قاره آفریقا ( -ب) شبکه راه بندر اليزابت
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(الف)

شکل ( :۵الف) توزیع جمعيت نمونه در ردههای سني مختلف ( -ب) فراواني فعاليتهای مختلف در جمعيت نمونه

(شکل ( .))۶فارض بار آن اسات كاه در ایان لیناکهاا
عملیات تعمیر مسیر صورت گرفته است و زماان شاروع
از ساااعت  1۶:1۶صاابح و پایااان آن  1۷:1۶بعاادازظهر
است و به علت حضور كارگران و عملیات تعمیر ،سرعت
جریان و ظرفیت این مسیر كااهشیافتاه اسات .نتاایج
حاصل از شبیهسازي در دو بخش بعدي شرح داده شده
است.

 -۵نتایج
پااس از تعریااف كلیااات سااناریوهاي مااوردنظر در ایاان
تحقیق در بخش  ،1-0از دادههاي معرفيشده در بخش
 2-0استفاده كرده و سناریوهاي مذكور در متسیم اجارا
شده است .بدین منظاور ابتادا دو ماورد از اصاليتارین
لینکهاي شابکه را كاه بیشاترین تعاداد عباور روزاناه
عاملها را دارا است ،تغییر داده و دنار اختالل كردهایم

 -۱-۵تأثير دسترسي به اطالعات مکاني بر رفتار سفر

در این بخش سه سناریوي «پایه»« ،اطالعات كامال» و
«بدون اطالعات» پیاده سازي و اجرا شده و نتایج حاصل
تحلیل گردیدهاند .شاکل ( )۷نماودار مرباوط باه روناد
افزایشي میانگین امتیاز عاملها در هار تکارار از شابیه-
سازي براي سه سناریو نامبرده را نشان ميدهد .در ایان
نمودار ،محور افقي شماره تکرار و محاور قاائم میاانگین
امتیاااز كساابشااده توسااط عاماالهااا را بیااان مايدارد.

44
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همانطور كه در این نمودار دیده ميشود ،در دو سناریو
«پایه» و «اطالعات كامل» ،عاملها در هر تکارار ساعي
بر افزایش امتیاز خود داشتهاند تا جاایي كاه باه حالات
پایدار رسیده و هیچ عاملي با تغییر برناماه خاود نتواناد
امتیاااز خااود را افاازایش دهااد؛ امااا در سااناریو باادون
اطالعات ،عاملها فرصت دستیابي باه اطالعاات را پیادا
نکرده و امتیاز آنها تنها برگرفته از یکبار تکارار مادل
است .آخرین تکرار هر سناریو بهعناوان خروجاي مادل

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9

شکل  :۶مسير اصلي شبکه که دچار اختالل شده است (با رنگ قرمز)
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(ب)

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
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خواهد بود (تعداد تکرار بهیناه بار اسااس تکارار مادل-
سازي ،ارزیابي خروجي و یافتن حالات پایادار مادل باه

دست آمده است).
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شکل  :۷امتياز عاملها در تکرارهای مختلف از شبيهسازی
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جدول ( )1میزان شاخ میانگین رضاایت عامالهاا را
نسبت به سفر خود در سه سناریوي مذكور نشاان ماي-
دهد .این رضایت برگرفته از امتیازي است كه عامالهاا
در آخرین تکرار (پایدارترین حالت) به خود دادهاناد .در
حالت دسترسي به اطالعات كامال ،عامالهاا مطلوبیات
باالتري براي سفر خود ثبت كردهاند و امتیاز باالتري به
خود دادهاند درحاليكه در حالات بادون دسترساي باه
اطالعات ،عاملهاا امتیااز كمتاري را ثبات كاردهاناد و
مطلوبیت سفر كمتري را تجربه كردهاند .از طرفي دیگر،
تأثیر دسترسي به اطالعات بار روي عامالهااي درگیار
شده با اختالل (عاملهایي كه مسیر مختل شده بخشي
از مسیر سفر آنها باوده) بیشاتر باوده اسات؛ بناابراین
قابل اثباات اسات كاه دسترساي باه اطالعاات مکااني،
مخصوصاً در شارایط بحراناي شابکه ،مايتواناد بسایار
سودمند باشد و رضاایت مساافران را باه هماراه داشاته
باشد .از طرفي دیگر ،با توجه به این موضوع كاه امتیااز
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عاملها بر اساس مواردي همچون كوتاهتر بودن مسیر و
یا كمتر بودن زمان سفر ،افزایش میابد ،بنابراین با توجه
بااه نتااایج حاصااله در شااکل ( )۷و جاادول ( )1قاباال
استنباط است كه دسترسي به اطالعات مکاني ميتواناد
به طور قابل توجهي بر انتخاب مسیر بهینه باه مساافران
كمک كند و رضایت سفر بیشتري را باه دنباال داشاته
باشد .این موضوع بسیار حائز اهمیات اسات ،نراكاه در
هنگام اختالل در شبکه ،اگر مسافران اطالعات مکااني و
زماني كامل و لحظهاي از رخداد پیشآمده داشته باشند
و همینطور بهوسایله هماین اطالعاات بهتارین مسایر
جایگزین را انتخاب نمایند ،از نندین جهات مايتواناد
كمکكننده باشد؛ یک اینکه ،باا یاافتن بهتارین مسایر
جایگزین ،مسافران بدون كاهش نشمگیر در مطلوبیات
سفر خود ميتوانند به فعالیتهااي روزاناه خاود اداماه
دهند .دوم اینکه ،با كاهش ازدحاام ترافیکاي در مسایر
مختل شده و راهنمایي مسافران به مسیرهاي جایگزین،

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

ازدحام ترافیکي در مسیر مختل شده مايتواناد ماان از
امدادرساني بهموق شود و جان مصادومان احتماالي در
حادثه به خطر افتد.

فرآیند رف اختالل باراي نیروهااي خادماتي و امادادي
ميتواند ساری تار انجاام شاود ،خصوصااً اگار اخاتالل
پیش آمده به علات تصاادفات باشاد كاه در ایان ماورد

جدول  :۱مقایسه شاخص ميانگين حسابي ميزان رضایت عاملها در سه سناریو پایه ،بدون اطالعات و اطالعات کامل
A

B

C

C-B

كل عاملها

۹1/3312

۹۷/۷۶11

۹1/2۷00

1/۵133

عاملهاي درگیرشده با
اختالل شبکه

1۹/02۵۷

1۵/۷001

1۹/1۶۷3

3/322۵

عامل

سناریو
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شکل (-1الف) زمان كل سفر عاملها در سه حالت پایه،
دسترسي به اطالعات كامل و بادون اطالعاات را نشاان
ميدهد و شکل (-1ب) اخاتالفزماان كال سافر در دو
حالت دسترسي به اطالعات كامل و بدون اطالعات براي
عاملهاي درگیر با اختالل (لینک دناار اخاتالل شاده
بخشي از مسیر آنها بوده است) را نشاان مايدهاد .در
این نمودارها محور افقي شماره عامل و محاور عماودي
زمان كل سفر را به دقیقه نشان ميدهد .مطابق شاکل،
در حالتي كه عاملها به اطالعات كامل دسترسي داشته
باشند ،زمان سفر كمتري نسبت به حالتي كه باه هایچ
اطالعاتي دسترسي ندارند ،داشته و این بیانگر آن اسات
كه در حاالتي كاه اختاللاي در شابکه ایجااد شاود باا
دسترسي به اطالعات ميتوان به میزان قابالتاوجهي از
تأخیرهاي احتمالي مساافران كاهیاد درصاورتيكاه در
حالتي كه مسافران به اطالعات دسترسي ندارند ممکان
است تأخیر جدي در رسایدن باه فعالیات بعادي خاود
تجربه كنند.
شکل (-۹الف) مسافت كل سافرهاي عامالهاا در باازه
یکروزه در سه حالت پایه ،دسترسي به اطالعات كامال
و باادون اطالعااات را نشااان ماايدهااد و شااکل (-۹ب)
اختالف مسافت كال سافر در دو حالات دسترساي باه
اطالعات كامل و بدون اطالعات براي عاملهااي درگیار
با اختالل را نشان ميدهد .همانطور كه دیده مايشاود

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9

در بیشتر عاملها این اختالف برابار صافر اسات و تنهاا
براي سه عامل این اختالف بزر تر از صفر است كه این
اختالف نیز در مقایسه با مسافت كل سفر بسایار ناانیز
است.
شکل (-11الف) تعداد كل لینکهاي مسیر سفر عاملها
در بااازه ی اکروزه در سااه حالاات پایااه ،دسترسااي بااه
اطالعات كامل و بدون اطالعات را نشان ميدهد و شکل
(-11ب) اختالف كل لینکهاي مسیر سفر عامالهااي
درگیر با اختالل در دو سناریو اطالعاات كامال و بادون
اطالعات براي عاملهاي درگیر با اختالل را نشاان ماي-
دهد .همان طور كه دیده ميشود در اكثر عاملها (بهجز
دو عامل) در حالتي كاه باه اطالعاات كامال دسترساي
داشتهاند ،تعداد لینک كمتر و یاا براباري را نسابت باه
حالتي كه باه هایچ اطالعااتي دسترساي ندارناد ،ثبات
كردهاند.
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پایه

بدون اطالعات

اطالعات کامل

اختالف دو حالت

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران
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(الف)

(ب)
شکل ( :۸الف) زمان کل سفر عاملها در سه سناریوی پایه ،بدون اطالعات و اطالعات کامل ( -ب) اختالفزمان کل سفر عامل-
های درگيرشده با اختالل در دو سناریو بدون اطالعات و اطالعات کامل برحسب دقيقه
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(الف)

(ب)

شکل ( :۹الف) مسافت کل سفرهای عاملها در بازه یکروزه در سه سناریو( -ب) اختالف مسافت کل سفرهای عاملهای درگير
با اختالل در دو سناریو اطالعات کامل و بدون اطالعات (اختالفهای مخالف صفر)
] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.39
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(ب)

شکل ( :۱۱الف) تعداد کل لينکهای مسير سفر عاملها در بازه یکروزه در سه سناریو( -ب) اختالف کل لينکهای مسير سفر
عاملهای درگير با اختالل در دو سناریو اطالعات کامل و بدون اطالعات (اختالفهای مخالف صفر)
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شکل ( )11توزیا زمااني سافرها در دو ساناریو بادون
اطالعات و اطالعات كامل را نشان ميدهاد .هماانطاور
كه دیده ميشود ،تعداد خودروهاي در مسایر در حالات
بدون اطالعات همواره بیشتر از حالات اطالعاات كامال
بوده و اختالف آنها مثبت و بزر تر از صفر است .ایان
بدان معني است كه در حالت بدون اطالعات ،مساافران
زمان بیشاتري را باراي یاافتن مسایر بهیناه جاایگزین
صرف ميكنند و یا اینکه مسیري را انتخاب ماينمایناد
كه بهینه نیست و یا حتي تغییري در مسیر خود ناداده
و همان مسیر مختل شده را ادامه ميدهند كه هار ساه
مورد باعث ميشود كه زمان بیشتري را در مسیر صارف
نمایند .نکته قابلتوجه دیگر این است كاه باا توجاه باه
شااکل مااذكور ،در ساااعات او ایاان موضااوع اهمیاات
بیشتري میابد و تعداد خودروهاي در مسیر به بیشترین
مقدار ممکن در طول روز ميرسد؛ بنابراین دسترسي به
اطالعات مکاني ،با كاهش تعداد خودروهااي در مسایر،
راهحلي مناسب براي كمک به رف و یا كاهش بسایاري
از معضااالت ترافیکااي دنیاااي امااروز ،همچااون افاازایش
مصرف سوخت و آلودگي هوا ،اسات و از هماه مهامتار،
باعث ميشود كه در زمان كه بزر ترین ثروت انسانها
است ،صرفهجویي شود.
بر اساس توضیحاتي كه در این بخاش ارائاه شاد ،قابال
استنباط است كه دسترسي به اطالعات ميتواناد مناتج
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به افزایش رضایت مسافران از سفر خود شود .عاالوه بار
آن ،دسترسي به اطالعات مکاني باعث ميشود مسافران
زمان كمتاري را در مسایر سافر صارف نمایناد و ایان
موضوع در شرایط اختالل در شبکه ميتواند باه میازان
قابالتاوجهي از تأخیرهااي احتماالي مساافران بکاهااد؛
بنابراین سودمندي اطالعات براي مسافران غیرقابل انکار
و قابلاثبات است؛ اما همانطور كه پیشتار نیاز مطارح
شد ،این اطالعات مسافر محور هستند و تنها به افزایش
مطلوبیت سفر مساافران توجاه دارناد و باه معیارهاایي
همچااون ویژگاايهاااي مکاااني ،كاااربريهااا و وضااعیت
ساكنین توجهي ندارد .شکل ) (12گویااي ایان مسائله
است .این شکل توزی مکاني سفر عاملها در دو سناریو
«بدون اطالعات» و «بدون اطالعات» را نشان مايدهاد.
در این شکل لینکهاایي كاه باه رنا قرماز هساتند،
مساایرهایيانااد كااه عاماالهااا در سااناریوهاي «پایااه» و
«باادون اطالعااات» از آنهااا گااذر كااردهانااد ،ولااي در
سناریوي «اطالعات كامال» دیگار اساتفاده نکارده اناد.
همچنین تیره تر بودن رن بیانگر تعداد دفعات استفاده
از آن لینک است .به عبارتي دیگر هار ناه رنا لیناک
تیرهتر باشد باه معناي آن اسات كاه لیناک ماذكور در
دفعات بیشتري توسط عاملهاا اساتفادهشاده .از طارف
دیگر ،لینکهاي به رن سبز ،بیانگر مسیرهایي هستند
كه عاملها در سناریو «اطالعات كامل» استفاده كارده-
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اند ولاي در ساناریوهااي «پایاه» و «بادون اطالعاات»
استفادهنشده بوده است .تیرهتر بودن رن در این ماورد
هم بیانگر تعداد دفعات است .لینک هااي زردرنا نیاز
لینک هاي مشتر بین دو ساناریو را نشاان مايدهاد.
 0001لینااک در سااناریو «اطالعااات كاماال» و 03۹0
لینک در سناریو «بدون اطالعات» استفاده شاده اسات
كه دراینبین  31۵0لینک بین آنها مشتر بوده است
كه نشان ميدهد اختالف زیادي در تعداد لینک انتخابي
بین دو سناریو مذكور وجود نادارد .هماان طاور كاه در
شکل دیده ميشود ،لینک دنار اختالل شده در سناریو
«اطالعات كامل» نسبت به سناریو «بدون اطالعات» در
دفعات كمتري استفاده شده است (رن قرمز تیره) .این
در حالي است كه همزمان با تغییار مسایر عامال هاا از
لینک دنار اختالل شده به دیگار لیناک هااي مجااور،
بسیاري از عامل ها باه لیناک شاامل كااربري مدرساه
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شکل  :۱۱اختالف تعداد خودروهای در مسير در دو سناریو بدون اطالعات و اطالعات کامل
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تغییر مسیر دادهاند (رن سبز تیره) .این موضوع گویاي
آن است كه در حالتي كه عامالهاا اطالعاات كااملي از
اختالل پیشآمده دارند ،براي عبور از شرایط پیشآماده
و حفظ میزان مطلوبیت سفر خود اقدام به تغییر مسایر
نسبت به حالت بدون اطالعات كردهاند كاه ایان تغییارِ
مسیر بر اساس معیارهاي مسافر محاور باوده و آنهاا را
به لینکهاي محلي و دیگر لینکهایي كه ممکن اسات
شامل كاربريهااي خادماتي همچاون بیمارساتانهاا و
آتش نشانيها و یا كاربريهایي كه عبور كودكاان در آن
مکانها محتمل است (مانند مادارس) ،راهنماایي ماي-
كند؛ بناابراین توساط ایان نتاایج مايتاوان باه فقادان
معیارهاي مذكور در طراحي اطالعات پي برد .در بخاش
بعد راه حل پیشنهادي براي رفا ایان مشاکل و حفاظ
مطلوبیت همهجانبه ارائهشده است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

 -۲-۵استفاده از کاربریهای خراص در طراحري
اطالعات مکاني

40
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بااراي اجااراي سااناریوي پیشاانهادي خااود ،در طراحااي
اطالعات ارائهشده به عاملها ،نوع كاربريهاا موردتوجاه
قرارگرفته است و یکي از لیناکهااي شابکه باهعناوان
لینکي كه شامل كااربري مدرساه اسات ،معرفاي شاده
است .الزم به ذكر است كه براي پیادهسازي این سناریو
شرایطي در نظر گرفته شده اسات كاه نتاایج را هرناه
بیشتر به واقعیت نزدیک نماید .بادین منظاور تغییارات
شبکه بر اساس معیار كاربري و متناسب با نوع كااربري
و همین طور زمان سفر ،در نظر گرفتاه شاده اسات .در
این سناریو ،نوع كاربري مدرسه است و تغییر در شابکه
تنها از ساعت  1۷:11صبح تا  12:11ظهر كاه احتماال
عبور كودكان در مسیرِ مذكور زیاد اسات ،اعماال شاده
است .سناریو را در محیط متسایم اجارا كارده و رفتاار
عاماالهااا و توزی ا مکاااني و زماااني ساافرها در هنگااام
استفاده از این اطالعات در مقایسه با حالتي كاه معیاار
كاربريهاا در طراحاي اطالعاات وجاود نداشاته اسات،
مقایسه شده است .شکل ( )13تفاوت رفتااري عامالهاا
در انتخاب مسیر و توزی مکااني سافرها در دو ساناریو
«اطالعات كامل» و «اطالعات كامل باا در نظار گارفتن
كاربريهاي خااص» را نشاان مايدهاد .در ایان شاکل
لینکهایي كه به رن قرمز هستند ،مسیرهایياناد كاه
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عاملها در سناریوهاي «اطالعات كامال» از آنهاا گاذر
كردهاند ،ولي در سناریوي «اطالعاات كامال باا در نظار
گرفتن كاربري هاي خااص» دیگار اساتفاده نکارده اناد.
همچنین تیره تر بودن رنا نیاز بیاانگر تعاداد دفعاات
استفاده از آن لینک است .لینکهایي كه به رنا سابز
هستند ،مسیرهایياند كه عاملهاا تنهاا در ساناریوهاي
«اطالعات كامل با در نظر گرفتن كاربريهاي خاص» از
آنهااا گااذر كااردهانااد و لینااکهاااي زردرن ا بیااانگر
لینک هاي مشتر در ایان دو ساناریو هساتند0001 .
لینک در سناریو «اطالعات كامال» و  0312لیناک در
سناریو «اطالعات كامل با در نظر گارفتن كااربريهااي
خاص» استفاده شده است كه دراینباین  32۷۹لیناک
بین آن ها مشتر بوده است؛ بنابراین اخاتالف زیاادي
بین لینکهاي استفاده شده در دو سناریو وجود ندارد و
این نشان ميدهد كاه واردكاردن معیاار كااربريهاا در
اطالعات مکاني ارائهشده به عاملها نهتنها تاأثیر منفاي
بر نتایج نداشته است بلکه حتي تعداد لینک كمتري در
این سناریو استفاده شده است .از طرفي دیگر همانطور
كه دیده ميشود ،لینک شامل كاربري مدرسه باه رنا
قرمز تیره است و این بیانگر آن اسات كاه عامالهاا در
سناریو «اطالعات كامل با در نظر گارفتن كااربريهااي
خاص» نسبت به سناریو «اطالعات كامل» مسیر خود را
طوري تغییر دادهاند كه حتاياالمکاان از لیناک شاامل
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شکل  :۱۲تغيير مسير عاملها در حالت اطالعات کامل نسبت به زماني که به هيچگونه اطالعاتي دسترسي ندارند

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

كاربري مدرسه عبور نکنند و بااینکه دسترسي كامل باه
اطالعات داشتهاند ولي به علت بهینهسازي در اطالعاات
ارائه شده ،از لیناک شاامل كااربري مدرساه در دفعاات
كمتري استفاده كردهاند .از طرفاي دیگار ،بهیناهساازي
اطالعات ارائه شده ،به طور قابل توجهي بر توزیا مکااني
سفر یکنواختتري پیدا كند .ایان موضاوع ،باهویاژه در
شرایط اختالل ،مايتواناد باه سیاساتگاذارانِ در ایان
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زمینااه ،كمااک نمایااد و بااا بهینااهسااازي و توجااه بااه
معیارهایي همچون نوع كاربريها در طراحاي اطالعاات
ارائهشده به مسافران ،هم توزی مکاني یکنواختتري در
سفرها حاصل خواهد شاد و هام مايتاوان ساودمندي
همه جانبه را حفظ نمود به طوريكه هم مسافران و هام
دیگر افراد درگیر با این مسائله باه حاداكثر مطلوبیات
سفر و رضایت از شرایط ،دست یابند.

شکل  :۱۳تغيير مسير عاملها در حالت اطالعات کامل «بدون در نظر گرفتن نوع کاربری» و «با در نظر گرفتن نوع کاربری»
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بااراي ارزیااابي ایاان موضااوع كااه بااا تغییاار در طراحااي
اطالعات و وارد نماودن معیاار كااربريهاا در اطالعاات
ارائهشده در جهات افازایش مطلوبیات سافر و رضاایت
دیگر افاراد (همچاون سااكنین محلاي) ،آیاا همچناان
مطلوبیت سفر مسافران حفظشده است یا خیار ،امتیااز
عاملها را در دو سناریو پیشنهادي و ساناریو اطالعاات
كاماال موردبررسااي قاارار دادهایاام .شااکل ( )10رونااد
صعودي امتیاز عاملهاا در دو ساناریو ماذكور را نشاان
ميدهد ،همان طور كه دیده مايشاود تفااوتي در روناد
امتیازدهي عاملها دیده نميشود و فارض ماا در ماورد
حفظ سودمندي همه جانبه براي همه افاراد در ساناریو
پیشنهادي قابلتأیید است .جدول ( )2نیز نشان ميدهد
كه با در نظر گرفتن نوع كاربري در طراحاي اطالعاات،
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تأثیر زیادي در كاهش میزان رضایت و مطلوبیات سافر
عاملها نداشته است؛ بناابراین باا در نظار گارفتن ناوع
كاااربريهااا ،عااالوه باار حفااظ رضااایت ساااكنین و ،...
مطلوبیت سفر و رضایت مسافران همچناان حفاظشاده
است .شکل ( )1۵و شکل ( )1۶نیز در جهت تأیید نتایج
باال نشان ميدهد كاه واردكاردن معیاار كااربريهاا در
اطالعات مکاني ارائه شده هیچ تاأثیر منفاي در مساافت
طي شاده و تعاداد لیناکهااي اساتفادهشاده در سافر
عاملها نداشته است و به طور كلي اختالف برابار صافر
است و در مواردي كه اختالف مخالف صافر وجاود دارد
مقدار آن بسیار كم است و همان طور كه اختالف مثبت
وجود دارد ،اختالف منفي نیز وجود دارد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

جدول  :۲مقایسه شاخص ميانگين حسابي ميزان رضایت عاملها در دو سناریو اطالعات کامل «بدون در نظر گرفتن نوع کاربری»
و «با در نظر گرفتن نوع کاربریهای خاص»

سناریو

عامل

عاملهای درگير شده با
اختالل شبکه

کاربری A

کاربری B

A-B

۹1/2۷00

۹1/230۷

1/13۹۷

1۹/1۶۷3

11/۹۵۷1

1/11۹۵

(ب)

شکل ( :۱۵الف) مسافت کل سفرهای عاملها در بازه یکروزه در سه سناریو( -ب) اختالف مسافت کل سفرهای عاملهای درگير
با اختالل در دو سناریو اطالعات کامل و بدون اطالعات (اختالفهای مخالف صفر)
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(الف)

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9

کل عاملها

بدون در نظر گرفتن نوع

با در نظر گرفتن نوع

اختالف دو حالت
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شکل  :۱۴امتياز عاملها در تکرارهای مختلف در دو حالت بدون در نظر گرفتن نوع کاربری و با در نظر گرفتن نوع کاربری

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

شکل ( :۱۶الف) تعداد کل لينکهای مسير سفرهای عاملها در بازه یکروزه در سه سناریو( -ب) اختالف مسافت کل سفرهای
عاملهای درگير با اختالل در دو سناریو اطالعات کامل و بدون اطالعات (اختالفهای مخالف صفر)
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شکل (-1۷الف) توزی زماني سفر عاملها در دو سناریو
«اطالعات كامل با در نظر گرفتن كاربريهاا» و «بادون
اطالعات» را نشان ميدهد .همان طور كه دیده ميشاود
در این سناریو نیز همانناد ساناریو «اطالعاات كامال»،
تعداد خودروهاي در مسایر كمتاري نسابت باه حالات
بدون اطالعاات دارد و ساودمندي تاأثیر دسترساي باه
اطالعات بر رفتار مسافران حفظشده است و همینطاور
این موضوع در ساعات او (حدود ساعت  12ظهار كاه
بسیاري از اماكن بسته مايشاوند و افاراد زیاادي باراي
صرف ناهار و دیگر فعالیتهااي روزاناه ،اقادام باه سافر
ميكنند) پررن تر ميشود .از طرفي دیگر باا توجاه باه
شکل مذكور و همانطور كه پیشتر گفته شد ،اساتفاده
از اطالعات كاربريهاا تنهاا از سااعت  1۷:11صابح تاا
 12:11در نظر گرفته شاد درصاورتيكاه ایان اخاتالف
تعداد خودروهاي در مسیر تا حدود ساعت  22:11شاب
همچنان بیشتر از صفر است .این موضوع نشان ميدهاد
كه تأثیر دسترسي به اطالعات مکاني بر رفتار سفر افراد
تنها به زمان اختالل و یا زمان استفاده از این اطالعاات،
ختم نميشود و تأثیر آن تا ساعتها بعد نیز وجود دارد
نراكه ممکن اسات دسترساي باه ایان اطالعاات ناوع
فعالیت و زمان انجام فعالیت را تغییار دهاد ،باه عناوان
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مثال فردي كه قصد فعالیت خرید را داشاته اسات و باا
دسترسي به اطالعات مکاني متوجاه اخاتالل در مسایر
منتهي به فروشاگاه مادنظر شاده اسات ،ممکان اسات
فعالیت خود را به تأخیر بیندازد و سااعتهاا بعاد و یاا
حتي روز بعد این فعالیت را ادامه دهاد كاه البتاه ایان
موضوع به میزان زیادي به نوع فعالیت (اجباري بودن یا
نبودن) بستگي دارد؛ بنابراین تأثیر اطالعاات مکااني بار
رفتار مسافران ميتواند ساعتها بعد از استفاده از آنهاا
ادامه داشته باشد.
شکل (-1۷ب) اختالف در تعداد خودروهاي در مسیر را
نساابت بااه سااناریو اطالعااات كاماال نشااان م ايدهااد.
همان طور كه دیده ميشود ،هیچ اختالف معناداري بین
سناریو «اطالعات كامل با در نظر گرفتن كااربريهاا» و
«اطالعات كامل» وجود ندارد و همان طور كاه اخاتالف
بزر تر از صفر وجود دارد ،كمتر از صفر نیز وجود دارد.
این بدان معني است كه با اضافه نمودن معیار كاربريها
هیچ تأثیر منفي در تعداد خودروهاي در مسیر و توزیا
زماني سفرها نداشته است.
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(ب)

(الف)

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

(الف)

شکل  :۱۷مقایسه تعداد خودروهای در مسير در سناریو پيشنهادی نسبت به (الف) سناریو بدون اطالعات – (ب) سناریو
اطالعات کامل

 -۶نتيجهگيری و پيشنهادها
در مقالااه حاضاار از نهااار سااناریو «پایااه»« ،باادون
اطالعات»« ،اطالعات كامل» و «اطالعاات كامال باا در
نظر گرفتن كاربريهاي خاص» استفاده شاده اسات تاا
بتوان رفتار مساافران را در ساطوح دسترساي مختلاف
مقایساه نماود .از نتااایج حاصال از اجاراي سااناریوهاي
ذكرشده بار روي دادههااي نلساون مانادال در متسایم،
نتیجهگیريهاي زیر حاصل شده است:
 در شرایط اختالل در شبکه با دسترسي به اطالعاات
كامل زمان كل سفر نسبت به حالت بادون اطالعاات
كمتر بوده و این بدان معني است كه هنگام اخاتالل
در شبکه وجود اطالعات و دسترسي به آن ميتواناد
به میزان قابلتوجهي زمان سافر را كااهش داده و از
تأخیر احتماالي مساافران تاا حاد امکاان بکاهاد .از
طرفي دیگر نیز دسترسي باه اطالعاات كامال باعاث
افزایش رضایت مسافران از سفر خود ميشود.

 بهینااهسااازي اطالعااات ارائااهشااده باار اساااس ایااده
پیشنهادي ،به طور قابل توجهي بر توزی سفر عاملها
تأثیر گذاشته است و باعث شده است كه مسایرهاي
انتخابي توسط عاملها متناوعتار و تاراكم ترافیکاي،
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 مهمترین نتیجهگیري از دو سناریو «اطالعات كامل»
و «بدون اطالعات» این است كه در شارایط اخاتالل
در شبکه با دسترسي مسافران به اطالعاتي كه كاامالً
مسافر محور هستند ،ميتوانند سودمندي سفر خاود
را حفظ كرده و با تغییر رفتار سفر خود مانند تغییار
مسیر ،سفر خود را بهیناه كنناد؛ اماا مسائلهاي كاه
وجود دارد این است كه این اطالعات ارائه شده كامالً
مسافر محور بوده و تنها در جهت افزایش سودمندي
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سفر از دیاد مساافر عمال مايكنناد و تاوجهي باه
معیارهاااي مهمااي همچااون ویژگاايهاااي مکاااني،
كاربريها و وضعیت ساكنین ندارناد و ممکان اسات
مسافران را به تغییر مسیر به مسایرهایي كاه شاامل
كاااربريهاااي خاادماتي همچااون بیمارسااتانهااا و
آتشنشانيها هساتند و ازدحاام ترافیکاي موضاوعي
حیاتي براي خدمات آنها است و یاا باه مسایرهایي
كه شاامل كااربريهاایي همچاون مادارس اسات و
احتمااال عبااور كودكااان در آن مساایر زیاااد اساات،
راهنمایي و ترغیب كنناد .بناابراین بار اسااس ایاده
پیشنهادي این تحقیق ،معیار كاربريها باه اطالعاات
ارائه شده به مسافران اضافه گردید و سناریو دیگاري
تحت عنوان «اطالعات پیشارفته باا در نظار گارفتن
كاربريهاي خاص» اجرا گشت و نتایج نشان داد كاه
راهحل پیشنهادي این تحقیق به درستي عمل كارده
و عاملها در سناریو «اطالعات پیشارفته باا در نظار
گرفتن كاربري هاي خاص» بااینکه دسترساي كامال
به اطالعات داشتهاند ولي باه علات بهیناهساازي در
اطالعات ارائه شده ،از لینک شامل كاربري مدرسه در
دفعات كمتري استفاده كردهاند.
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(ب)

تأثير دسترسی به اطالعات مکاانی و کااربریهاا بار رفتاار...
فاطمه مهدوی پيکانی و همکاران

و افراد زیادي براي تهیه نهار و دیگر فعالیات روزاناه
خود ،اقدام به سفر ميكنند) پررن تر ميشود.

 با در نظر گرفتن نوع كااربري در طراحاي اطالعاات،
تأثیر زیادي در كااهش میازان رضاایت و مطلوبیات
سفر عاملها نداشته است؛ بنابراین با در نظر گارفتن
نوع كاربريها ،عالوه بر حفظ رضاایت سااكنین و ،...
مطلوبیت سفر و رضاایت مساافران همچناان حفاظ
شده است.
 در ساناریو «اطالعااات پیشاارفته بااا در نظاار گاارفتن
كاربريهاي خاص» نیاز همانناد ساناریو «اطالعاات
كامل» ،تعداد خودروهاي در مسیر كمتري نسبت به
حالاات باادون اطالعااات دارد و سااودمندي تااأثیر
دسترسي به اطالعات بر رفتار مساافران حفاظ شاده
است و همینطور این موضوع در ساعات او (حادود
ساعت  12ظهر كه بسیاري از اماكن بسته ميشاوند
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Abstract

Today, city smartization and access to published information, influence the daily decisions of the citizens and

changes their travel behavior. Although this information is an important step towards smart city and can be of
great help to people, it can have side effects. In critical network situations, when a route is disrupted by an
accident or route repair, spatial information providers offer options that are completely passenger-oriented
and don't care about criteria such as spatial features, landuses, and residents's status. In the present paper,
first the effect of access to spatial information on passenger behavior is investigated and it is shown that

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.5.9 ]

providing passenger-oriented spatial information to passengers may reduce the utility of the other travelers and
residents; Therefore, a solution has been proposed that, on the one hand, maximizes the utility of passengers,
on the other hand, maintains the utility of other people involved in this issue. For this purpose, in designing
spatial information provided to travelers, the criteria of landuses have been taken into consideration. The

agent-based model has been used to evaluate the proposed solution and three scenarios of "no information",
"advanced information" and "advanced information considering specific landuses" have been used to evaluate
passenger behavior. The data used to evaluate the proposed idea relates to the port of Elizabeth in Nelson
Mandela Bay. The results show that having access to information can lead to a reduction in total travel time, a
reduction in potential passenger delays, and an increase in passenger satisfaction in a network disruption. It
has been shown that using special landuses in spatial data designing not only maintains the aforementioned
benefits for travelers, but also provides comprehensive benefits for all those involved.
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