
 

 

 بالقوه ارتباط وسیله نقلیه با وسیله نقلیه  تأثیر

 تحت شرایط ناهمگون  درباره جاهای پارک در خیابان

 

   چکیده 

بر پویایی پارکینگ تحت شرایط  جاهای پارک در خیابان    اطالعات صعودی درباره  تأمین  تأثیرهدف این مقاله مطالعه  

صعودی وسیله نقلیه   ارتباط استراتژی  عملکرد عامل هوشمند، اساس  بر سازیشبیه ناهمگون است. با استفاده از نمونه 

باهم مقایسه    اند شدهترکیب که حسگرهای پارکینگ و ارتباط وسیله نقلیه با وسیله نقلیه   ایاستراتژی و    با وسیله نقلیه 

مجهز    رادارند   وضعیتشانکه قابلیت انتشار    گرهاییحسدوم فضاهای پارک در خیابان تمامی با    درروش شده است  

 . اند شده

ی  شرایط فضادر    ویژهبه ،  یافتهکاهش هستند    "هوشمند "که    هاییاتومبیل که زمان جستجو برای    دهد مینتایج نشان  

  های اتومبیل برای استراتژی حسگر بنیان. عالوه بر این در مورد استراتژی حسگر بنیان، نتایج نشان داد که  و ناهمگون

تژی  اعمل کردند. آثار مثبت استر  رویپیاده   معمولی در تمامی شرایط در مورد فاصله   هایاتومبیل هوشمند بهتر از  

 بود.  رویپیاده  وسیله نقلیه با وسیله نقلیه محدود به بهبود فاصله 

 

 مقدمه . 1

پارک کردن هستند    تأمین برای  رانندگانی که در جستجوی جای خالی  برای  زنی    به  منجراطالعات  کاهش گشت 

برای پیدا کردن جای پارک و درنتیجه کاهش آلودگی هوا، تراکم ترافیک و سایر آثار منفی مربوط به ترافیک اتومبیل  

جهان    باوجودی   [. 3]  –[  1]  شودمی  سرتاسر  شهرهای  امکانات   تأمینبرای    هاییفناوری که  درباره  اطالعات 



ارائه    هایپارکینگ خیابان  از  نبوداند کرده خارج  یا  بود  وضعیت  بر  مبنی  که  اطالعاتی  عوض  در  در    .  پارک  فضای 

چراکه تعداد زیادی    نیز در حال تغییر است  سرعتبه این امر    اگرچه   خیابان باشد تا روزهای اخیر وجود نداشته است.

[. با استفاده از  6]  –[  4]  گذارند می که چنین اطالعاتی را در اختیار مردم    اند کرده وارد بازار    هاییبرنامه   هاشرکت از  

گسترده   در    هایگوشی نفوذ  موجود  مسیریابی  وسایل  و  که    اکنونهم   هااتومبیل هوشمند  دارد  وجود  امکان  این 

 پارک شخصی را فراهم کرد.  در سطح فضاهایاطالعات صحیحی  

اطالعات درباره پارک کردن در خیابان در یک موقعیت   تأمیناین مقاله بر اساس یک پژوهش قدیمی که در آن آثار  

  شود می فضایی که در آن راننده در جستجوی پارک بود، انجام    ٔ  زمینه   چنینهم بسیار ویژه در مورد رفتار راننده و  

که 7] رانندگانی  برای  هم  دارد  محدودی  مزایای  کردن  پارک  مورد  در  اطالعات  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج   .]  

در    هاآن   روی پیاده   فاصله   و هم برای سایر رانندگان. اطالعات بیشتر برای رانندگانی که   کنند می اطالعات را دریافت  

این نتایج کلی تنها زمانی بهتر شد که برای انتقال مداوم اطالعات   بر   عالوه   مفید واقع شد.  باالبود شرایط اشغال خیلی  

استفاده شد. از حسگرها  پارک  فضای  اشغال  وضعیت  مورد  است که    سؤال  در  نتایج    آیا این  در    ضدونقیضاین  نیز 

اطالعات در    تأمین  تأثیرنابراین در پژوهش کنونی ما به تحلیل  تر تخصیصی نیز به دست خواهند آمد. بمشرایط ک

  ناهمگونی در رفتار راننده از دیدگاه توزیع فضای پارک، بگوییم که ما به بررسی    ترواضحپرداختیم.    ترواقعی شرایط  

 اطالعات در مورد جاهای پارک در خیابان پرداختیم.  تأمین تأثیر عرضه و تقاضای پارک و نیز   تأثیر 

از دسترس   هااتومبیل مقدمه به توصیف روشی که در آن رانندگان    ادامه   در  است.  شدهسازماندهیمقاله به ترتیب زیر  

م(. )بخش دو پردازیممی ف  شوند می بو دن فضای خالی پارک در خیابان با استفاده از دو استراتژی ارتباطی مجزا آگاه 

  سازیشبیه ونیز تنظیم    شودمینامیده    PARKAGENTدر بخش سوم ما به معرفی ابزار عامل هوشمند خود که  

  هایپژوهش   در بخش پنجم نتیجه و مسیر  درنهایت  و.  شوند می ارائه    سازیشبیه. در بخش چهارم نتایج  پردازیممی 

 آینده را توضیح خواهیم داد. 

 

 



 اطالعات صعودی  تأمین. 2

A اطالعات و پارک کردن . 

اطالعات با توجه به نرخ اشغال زنده امکانات پرک کردن در خارج از خیابان، تمایالت رانندگان و نقش اطالعات  تأمین

امکانات    دریافتن ]   سازینمونه و    قرارگرفته  موردبررسیاین  مثال  )برای  است  در   برخالف   [(.8شده  پارک    امکانات 

  سازیشبیه از خیابان، تحقیقات در مورد رفتار پارک و نقش اطالعات در پارک در خیابان با استفاده از نمونه    خارج

اطالعات و    تأثیر واضح مکانی در مورد    هایپژوهش این    [. عالوه بر10]  [، 9[، ]2است ]  قرارگرفته   موردبررسیکمتر  

 [. 12] [، 11نادر هستند ] گردند می هاخیابانوی فضای پارک در رفتار رانندگان زمانی که در جستج

به    هایفناوری  خیابان    تأمینمتعددی  در  پارک  فضاهای  مورد  در  یک  پردازند می اطالعات  ارتباط    مورداستفاده.  از 

وسیله   با  نقلیه  آن    باشد می   نقلیه وسیله  به  موردی    هایشبکه که  [.  14]  [،13]  گویند می   (VANETs)ترابری 

VANETs    برای فراهم    گذاریاشتراک روشی  صعودی  پخش  از  استفاده  با  شبکه  اتصال  نقاط  میان  در  اطالعات 

  شبکه توسط عوامل هستند.  پارک کردن مناسب    هایزمینه که دارند برای    خصوصیاتی د لیل   به  VANETS.کند می 

)در  هوشمند   اتومبیل  موردمطالعه متحرک  فناوری    گرفتهشکل  ( ما،  از طریق  اطالعات  دریافت  و  ارسال  به  قادر  که 

با این   شبکه   در(. تمامی عوامل هوشمند موجود  DSRCارتباط طیف کوتاه اختصاصی،هستند )برای مثال    سیمبی

اطالعات و توزیع همین اطالعات به عوامل هوشمند نزدیک در شبکه    آوری جمع که از طریق    اند شده فناوری تجهیز  

دار و    ند.مشارکت  فناوری  این  فضایی  دامنه  محدودیت  علت  چنین   مدتکوتاه ماهیت    چنینهم به  به  اطالعات 

شبکه    مورد  .شودمی گفته    "موردی    " شبکه    هاییشبکه از  نوع  این  است.  بنیان  حسگر  فناوری  از  استفاده  دیگر 

یا تغییر در محیط را  درک  امکان    سیمبی   منظوربه در محیط شهری    آن  زا  توان می . به همین دلیل  دهد می رویداد 

حسگر قادر به ارسال  بود یا نبود وسیله نقلیه استفاده کرد. عالوه بر این    درک   وسیلهبه نظارت بر اشغال فضای پارک  

 . باشد می هوشمند اطراف   هایاتومبیلو  دوروبر به سایر حسگرهای  شدهآوری جمعاطالعات 

مشاهده   منظوربه )  اند شدهانجام دامنه پارک کردن   مزایای این فناوری اطالعات در مورد  ٔ  درزمینه اندکی    هایپژوهش

به بررسی آثار این فناوری    مند نظام   طوربه  هاپژوهش از این   یکهیچ .  ([ مراجعه کنید 19[ و ] 15اولیه به ]  هایتحلیل 



یک   در  کردن  پارک  پویایی  واض  ٔ  زمینه بر  از  اند نپرداخته   حفضایی  کردن  پارک  دامنه  در  بخصوص  فضایی  زمینه   .

است. برخوردار  بسزایی  که    سازیشبیه با    تنها  اهمیت  است  انفرادی  پارک  فضاهای  سطح  در  کردن  پارک  پویایی 

ن  آ   که ما از   افزاری نرم [. پیچیدگی  20کامالً به دست آورد ]  توان می دن را  اساسی پویایی پارک کرضروری    هایویژگی 

و نیز    دهد می پیشرفته اساسی بیشتر فرایند پارک کردن را    سازیشبیه امکان    (PARKAGENT)  ایمکرده استفاده 

آثار   مند نظام به بررسی    آن  درتحقیق پیشین که    اساس   بر. پژوهش حاضر  سازدمی اطالعات را ممکن    تأمین  تأثیر

پرداختیم    تأمین  در محیط هم گون  ]  شدهانجام اطالعات  پیشین  7است  مقاله  با   تأثیر [. در  نقلیه  استراتژی وسیله 

مقایسه شد. در پژوهش فعلی ما مسیرهای این تحقیق را با    (S2V)حسگر بنیان    استراتژیبا    (V2V)وسیله نقلیه  

 . ایمداده توزیع فضایی تقاضای پارک بسط   چنینهم و دیدگاه رفتار راننده    مشارکت ناهمگون هم از  کارگیریبه 

 

B  ارتباطی هایپروتکل . اجرای 

در این بخش از مقاله ما به توضیح انتقال اطالعات بین وسایل نقلیه و حسگرهای پارکینگ و وسایل نقلیه خواهیم  

و    (V2V)که قادر به برقراری ارتباط هستند    هاییاتومبیل بین    سازیشبیه است که بگوییم در    ذکرشایانپرداخت.  

توانای    هاییاتومبیل  این  قائل هستی   آرکه  تفاوت  ارسال    هایاتومبیل م.  ندارند  و  دریافت  به  قادر  با    هاپیام هوشمند 

  [(.21بی است حتی در شرایط غیر بهینه ]مناس عملی فاصله انتقال   ازنظر)که    باشند می متر  200دامنه انتقال حدود  

حسگرها    هاپیام و  ا  ه  اتومبیل  انتقال  فواصل  درتوسط  ارسال    تمامیبه ثانیه    5  زمانی  ناحیه    در   .شودمی وسایل 

زمانی که یک اتومبیل هوشمند   ابتدا  .شوند می و منتقل    شدهساخته در دو موقعیت    هاپیام  V2Vاستراتژی ارتباطی  

اکنون خالی است   شدهاشغالبرای سایر رانندگان پیامی مبنی بر اینکه جای پارک    کند می یک جای پارک را ترک  

اشغال   نیز پیامی مبنی بر   کند میخای را اشغال    پارک   مانی که یک اتومبیل هوشمند جای. دوم اینکه ز کند می ارسال  

پیام را دریافت   نوع  دوهستند هر    متری  200که در شعاع    هوشمندی  هایاتومبیل   تمامی  .شودمی شدن فضا ارسال  

درنتیجه    کنند می    های پیام   توانند می پیام    کنندهدریافت  هایاتومبیل   .کنند میارسال    هااتومبیل سایر    به  را   هاآن و 

ظرف چند تکرار    تواند می یک پیام    بنابراین  هستند توزیع کنند.  انتقالشانکه در دامنه    هااتومبیل دریافتی را به سایر  



که    هااتومبیل و ترک    سازیشبیه   ابتدای  در شبکه پخش شود. باید خاطرنشان کنیم که فضاهای پارک خالی    تمام  در

 نشوند.  V2Vمنجر به انتشار پیام در استراتژی ارتباطی  ارتباط نیستند  برقراری قادر به 

که قادر به درک و    اند شدهفضاهای پارک در خیابان به حسگرهایی مجهز    (S2V)در استراتژی ارتباطی حسگر بنیان  

نبودن یا  بودن  )خالی  پارک  فضای  اشغال  ارتباط وضعیت  نقلیه    ( برقراری  ،  سازیشبیه در    هستند.  دوروبر به وسایل 

در دیگری اگر    کهدرحالی ،  کنند می تنها زمانی که جای پارک خالی است اقدام به ارسال پیام    منظم و   طوربه حسگرها  

پارک   ارس   شدهاشغال جای  پیام  انتقالی    همان  حسگرها  .شودمی ال  باشد  در    هایاتومبیل که    رادارند دامنه  هوشمند 

 داند.  مانسازیشبیه

دو   بین هر  مهم  ارتباطی    استراتژی تفاوت  استراتژی  در  است که  این  تنها   V2Vدر  پارک  فضای  بودن  پیام خالی 

ارتباطی    که درحالی  شودمی ارسال    باریک به ارسال پیام    S2Vدر استراتژی  اقدام  حسگرها در فواصل زمانی منظم 

  سازیشبیه تضمین اینکه اطالعات در مورد فضای خالی پارک از ابتدای    S2Vبر این در استراتژی    عالوه  .کنند می 

 . کند می وجود داشته باشد را 

  شود می پیامی که توسط وسیله نقلیه یا حسگر منقل    هر  پروتکل ارتباطی در هر دو مورد استراتژی قابل قیاس است.

( است:  خصوصیات  از  شماری  )1شامل  پیام؛  زمانی  برچسب  که  2(  پارک،  جای  مکان  شاخص    عنوانبه (  یک 

 . (( وضعیت اشغال جای پارک )خالی بودن یا نبودن 3؛ و )شدهذخیره 

پیام دریافتی را پردازش   کند میدر دسترس بودن جای پارک دریافت    مورد   درهر اتومبیل هوشمند که یک پیام را  

شده است: یک    هاپیام برای ذخیره    ایداده سه پایگاه    به   مجهز. برای نیل به این هدف هر اتومبیل هوشمند  کند می 

  هر   .باشد می دید  ج  شدهاشغالپارک    جاهایبه مجهز  ایداده عمومی و پایگاه   ایداده پایگاه    یک   شخصی،   ایداده پایگاه  

 .کند می مربوطه را ذخیره  هایپیام ظرفیت محدودی دارد و تنها  ایداده پایگاه 

تنها برای    ای داده پارک خالی مربوطه است. این پایگاه    جاهایبه خصوصی برای ذخیره اطالعات مربوط    ایداده پایگاه  

پارک    هاییاتومبیل  جای  دنبال  به  مبنی    هایپیامتمامی    اتومبیل   .شودمی استفاده    گردند می که    برجاهای رسیده 

با باالترین امتیاز   هاییپیام. تنها  کند می پارک خالی را طبق فاصله بین جای پارک و مقصد نهایی اتومبیل انتخاب  



پایگاه    (Vm)طبق مقدار  . شوند ی م  یبند رتبه و طبق مقدار نسبی فضای پارک    شوند ی مخصوصی ذخیره    یاداده در 

و فضای پارک و فاصله بین موقعیت فعلی اتومبیل و فضای پارک محاسبه    یینهافاصله بین مقصد    اساس   برمقدار  

 (.1)معادله  شودی م

 

 جایی که: 

dc   مسیر( بین موقعیت فعلی و جای پارک  نیترکوتاه )= فاصله 

dw ( بین جای پارک و مقصد نهایی نیترکوتاه = فاصله )مسیر 

vcar  ها ل یاتومب= سرعت گشت زنی تمام 

vwalk  ی رواده یپ= سرعت 

عمومی نگهداری   یاداده فضاهای خالی پارک را برای اهداف عمومی در پایگاه  یهاامیپهر اتومبیل هوشمند  نیچنهم

را    شوند ی م   یبند طبقه (  گذشت زمان )برچسب زمان   که طبق   هاام یپعمومی تعداد محدودی از    ی اداده   گاهیپا  .کند ی م

پایگاه  کند ی منگهداری   فرایند  با  زمان    باگذشت  شدهاشغالجاهای    یهاام یپ  یسازره یذخعمومی ف    یاداده . مشابه 

دریافت  شوند ی م   یبند طبقه  پیامی  چنین  که  زمانی  پایگاه    تنهانه   شودیم .  خود    شودی م ذخیره    یادادهدر  بلکه 

همان    یهاام یپسیستم   که  را  دیگری  پارک    IDورودی  را حذف    رادارند جاهای  هستند  گذشته  زمان  به  مربوط  و 

 .کند ی م

تمامی   منظم  فواصل  موجود  هوشمند    یهالیاتومبدر  ای  ه  سایر    یاداده   گاهیپا  درپیام  به  را    ی ها ل یاتومبعمومی 

کوتاهی    زمانمدت در دسترس در    ی پارکجاهابه منوط    یهاام یپاین روش    با  .کنند ی مموجود در دامنه انتقال ارسال  

.  گذاردی م بسیاری از رانندگان    اریاخت  درو اطالعات مبنی بر دسترس بودن جاهای پارک را    شوند ی مدر شبکه پخش  

به  توضیح داده شد دارای سیستم رزرو نیست. بنابراین این امکان وجود دارد   باال  در کرد که روشی که   خاطرنشانباید  

ین توجه کنید که  ا  بر  عالوه  باشد.  شدهاشغالیک جای پارک پیشنهادی برسید و ببینید که توسط اتومبیل دیگری  



ممکن است پیام را    وسایل نقلیهتداخل داشته باشند برای مثال    باهمخصوصی و عمومی ممکن است    یاداده پایگاه  

 بالقوه برای همان جای پارک ارسال کنند.  "رقبای  "برای 

( راننده )بخش بعدی را مشاهده کنید   که بهتری جای پارک که مطابق تمایالت  کند ی مپیام اطمینان حاصل    پروتکل

اینکه راننده اطالعاتی درباره یک جای پارک    محضبه اولین گزینه برای اتومبیل هوشمند انتخاب شود.    عنوانبه  باشد 

بر آن است که راننده به سمت جای پارک حر  کند ی مخالی دریافت   نه  که مطابق میل وی است فرض  کت کند و 

نهایی.   رسیدن    حالن یباامقصد  مسیر  در  که  فضاهایی  در  کردن  پارک  در  عمل  آزادی  هنوز  پارک    یجابه راننده 

از جای پارک پیشنهادی از طریق    ترجذابچنانچه جای پارک  است که راننده    واضح  را دارد.  کند ی مپیشنهادی طی  

. توجه داشته باشید که سیستم اطالعات پارک برای کاربران  کند ی مسیستم اطالعات باشد گزینه پیشین را انتخاب  

بود    شدهپرداخته به آن    Karaliopoulos et alچنانچه در پژوهش    کند ی نممناسب را فراهم    یهانه یگزلیستی از  

به سمت   اکنون هم جای پارکی که  اگر اتومبیل پیامی دریافت کند که محتوی آن بگوید    هان یا[. عالوه بر همه  22]

رانندگی   دیگری    د یکنی مآن  اتومبیل  حذف  شدهاشغال توسط  دسترس  در  پارک  جاهای  لیست  از  پارک  فضای   ،

مجدداً    یروزرسانبه   ستیل   جه یدرنت   .شودی م جدید    شودی م   یبند طبقه شده  پارک  محل  سیستم    مقدار  عنوانبه و 

 .شودی متنظیم   یابیریمس

 [ مشاهده کنید. 7در ] د یتوانی م را  S2Vو  V2Vدر   هاام یپبیشتر فرایند دریافت و توزیع  ات یجزئتوصیف 

 

 یسازه ی شب. توصیف 3

  PARKAGENTاطالعات صعودی بر پویایی پارک کردن تحت شرایط ناهمگون ما از    نیتأم   ر یتأثبررسی    منظور به 

توصیف گسترده از    کی  .باشد یم عامل هوشمند در پارک کردن    یسازه یشب  پیشرفته   ، که یک نمونهمیکنی ماستفاده  

]  Bnenson et alدر    توانیمرا    PARKAGENTنمونه   کرد  در  25پیدا  نقلیه  وسایل  برای  که  سرعتی   .]

پیشین   یسازه یشب[. توجه کنید که برخالف  20]  باشد ی مکیلومتر بر ساعت    12  شدهگرفته جستجوی پارک در نظر  

است. این تنظیمات کمی با پژوهش قبلی ما   شدهگرفته سه کیلومتر بر ساعت در نظر    یرو اده یپدر این نمونه، سرعت  



مستقیماً با تحقیق پیشین مقایسه کرد. با    توان ی نمرا    نتایج تحقیق کنونی  است که  آن  از [ تفاوت دارد که حاکی  7]

تقاضای  :  میپردازی ممتفاوت    ناهمگوناطالعات در دو زمینه    نیتأم  ر یتأثما به مقایسه    PARKAGENTاستفاده از  

 و ناهمگونی در میان تمایالت عامل هوشمند.ناهمگون فضا 

 

A . فضای ناهمگون 

ناهمگون از سیستم    یسازه یشبمانند    شودی مگفته    یسازه یشبمقصد در محیط    یفضابه توزیع    فضای  همگون ما 

)  یهاابانیخ ]  Levey at alمنهتن  کنید  مشاهده  محیط    عنوانبه [(  20را  فضایی  اساسی    یسازه یشبساختار 

  ٔ  محدوده فضای پارک خیابان در   96مقصد و    12با    11  × 11  یهابلوک این محیط شهر شامل    در  استفاده کردیم.

هستند.  دوطرفهمتر طول دارد و خطوط رانندگی   100. هر بخش خیابان از بلوک شهر باشد ی مداخلی هر بلوک شهر 

امکانات پارک در خارج  اند شدهم یتقسمساوی    طوربه شهر    یهاابانیخفضاهای پارک در خیابان در تمامی     آر. هیچ 

ندارد. محیط    یساز ه ی شبخیابان در منطقه   ]  یسازه ی شبوجود  با  از دیدگاه  7کنونی  دارد.    ناهمگون  فضای [  تفاوت 

مورد تمرکز    یسازه ی شببه    اکنونهم ، ما  اند شدهپخش یکسان در فضا    طوربه   که (  هاساختمانداشتن مقاصد )  یجابه 

مرکزی وجود دارند که    یهابلوک . دوازده مقصد در این  میپردازی م بخش مرکزی شهر    یها بلوک پارک در    یتقاضابر  

این   در  کردن  پارک  برای  تقاضا  مقاصد  سایر  برابر  دارد.   هامکان ده  با    یسازه ی شب  ی موردبررس   منطقه   وجود  ما 

محیط    5  ×5  یهابلوک  مرکز  آثار    منظوربه مناطق    نیا  است.   شدهف یتعر  یسازه یشبدر  کردن    تر ع یوس فیلتر 

 چراکه رقابت کمتری برای فضاهای پارک در بیرون از این مناطق وجود دارد.  اند شدهف یتعر

 

B رفتار ناهمگون راننده . 

ارزش   در  راننده  تمایالت  در  تنوع  به  راننده  جستجو24]  (VOT)  شانزمانیناهمگونی  زمان  زمان  [،  ،  رویپیاده ، 

ارز خیابان   یا خارج  یا پارک کردن رد خیابان  برای پرداخت  به  گرددبرمی تمایل  به تمایل عامل  . در این مقاله تنها 

تقسیم   مساوی  گروه کامالً  به سه  را  عامالن  ما جمعیت  دارد.  داللت  مقصد  تا  رفتن  به    اند کرده پیاده  ترتیب  به  که 



از دیدگاه نمونه نوع اول رانندگان پارک کردن را تنها زمانی    .شوند می تقسیم    رویپیادهو باال در    متوسط   تمایل کم،

پارک   محل  فاصله    20که  مقصدشان  با  لحاظ    داشتانمتر  سایر  کردند می را  برای  متوسط   هایگروه .  تمایل  یعنی 

برای کل جمعیت  گرایانهواقع میانگین  عنوانبه متری  120متوسط   مقدار متری است. 220و تمایل زیاد  120فاصله 

 شوند می   سازیشبیه زمانی وارد محیط    هاعامل.  ماند می [. رفتار گشت زنی و رانندگی یکسان باقی  25مطلوب است ]

  Dijkstraمسیر برای رسیدن به مقصد با الگوریتم    ترینکوتاهمتری از مقصد نهایی قرار دارند.    400که در فاصله  

مقایسه نتایج تمامی عوامل قادر به مشاهده محیط   منظوربه .  کند می سمت مقصد رانندگی  و عامل به    شودمی انتخاب  

فاصله    ارزیابیو   تا  پارک محلی  اینکه محل    180موقعیت  از  قبل  بگیرند.  موردنظر متری  نظر  پارک را در  در    برای 

  در  متغیر است.  PARKAGENTقیاس با پژوهش قبلی تصمیم مبتنی بر اینکه کجا و کی پارک کنیم در نمونه  

  همآن   شودمی عامل تمایل به پارک دارد تنها توسط عامل استفاده    آن   در مطالعات پیشین ماکزیمم فاصله مجاز که  

بیابند    هاآن زمانی که   اینکه یک جای پارک خالی  را رد کنند و دوباره مجبور به گشت زنی برای    مقصدشانبدون 

ی ما از ماکزیمم فاصله ترجیحی زمانی که قبل از رسیدن به مقصد نهایی یک  تحقیق فعل  در   یافتن جای پارک باشند.

به آن معناست که رانندگان تا زمانی که خودشان را در فاصله    این  . کنیممی ف استفاده    شودمی جای پارک انتخاب  

از را    ترجیحی  کردن  پارک  نبینند  گرفت.  نظر  درمقصد  پیشنهادی    بر  عالوه  نخواهند  پارک  جاهای  رانندگان  این 

  زمانی  تر از فاصله ترجیحی از مقصد باشد، نخواهند پذیرفت.ورتوسط سیستم اطالعاتی را چنانچه مکان پیشنهادی د

در اطراف  راننده باز شروع به گشت زنی    که  گذاریممی ف ما فرض را بر آن    کنند می که رانندگان مقصد خود را رد  

پارک   جای  جستجوی  در  راننده    .کند می مقصدش  چه  باشد   زمانمدت هر  پارک  جای  جستجوی  در  را  بیشتری 

به پارک کردن دارد    ایفاصله   ماکزیمم اکتشافی در این    .یابد می افزایش    آرامیبه که عامل تمایل  بنابراین تحقیقات 

 مورد پارک کردن همان تحقیقات اکتشافی است که ما در مقاالت پیشین از آن استفاده کردیم. مرحله از پژوهش در 

 

 

 

 



Cات . تنظیم 

تنظیمات برای نرخ اولیه اشغال و نرخ نفوذ متفاوت است. نرخ اولیه    ازنظر   سازیشبیه با مقاله پیشین، اجرای    راستاهم

ثابت   سازیشبیه . سطح اشغال در طول هر  اند شدهاشغال   سازیشبیه اشغال درصد فضاهای پارکی است که در ابتدای  

تعداد    واردشده  هایاتومبیل تعداد    چراکه .  ماند می باقی   با  برابر  سیستم  در  هاییاتومبیل به  که  دوره    است  طول 

نرخ اشغال    تأثیربه ارزیابی    توانیممی نرخ اشغال ما    مند نظام. با تنوع  شوند می خارج    سازیشبیه از محیط    سازیشبیه

  هایی موقعیت   سازیشبیه اطالعات صعودی در پارک کردن تحت شرایط ناهمگون بپردازیم. ما تنها به    تأمین  تأثیربر  

برای یافتن   موردنیاز چراکه تحت چنین شرایطی است که زمان    رادارند به باال  %  90که نرخ اولیه اشغال    پردازیممی 

( پارک  پارک    تأمین که    رسد می به نظر    [ و20]  یابد می افزایش    (سرعتبه جای خالی  بر عملکرد  اطالعات صعودی 

ارتباطی هستند.   فناوری به    مجهزکه    کند می را تعریف    هاییماشین[. نرخ نفوذ نسبت  7خواهد داشت ]  تأثیر کردن  

 متغیر است.  205یک در افزایش برابر  صفرتا نرخ نفوذ از 

کردن   پارک  پویایی  بر  نیز  دگرگونی  سطح  نفوذ  نرخ  و  اشغال  سطح  کنار  تعداد    تأثیر در  به  دگرگونی  سطح  دارد. 

  [. 26]  شودمی ته  گف  شودمی اشغال    دفعاتی که یک فضای پارک توسط وسایل نقلیه مختلف در فاصله زمانی داده شد 

به    تازگیبه که    هاییاتومبیل   سطح دگرگونی را تغییر ندادیم.  سازیشبیه در طول    مند نظام  طوربه این تحقیق ما    در

باقی ماندند    سازیشبیه در تمامی طول    اند رسیده محل پارک   که جای پارک را    هایاتومبیل   که درحالی پارک شده 

از میان  طوربه   کردند می ترک   ابتدای    پارک شده  هایاتومبیل   تصادفی    که ازآنجایی.  شوند می انتخاب    سازیشبیه در 

این   اند شده پارک    سازیشبیه ابتدای به ساکن در محیط    هااتومبیل ما کوتاه است و شمار زیادی از    سازیشبیه دوره  

 ندارد. هااتومبیل بر تصادفی بودن ترک جای پارک  تأثیر روشی 

 

D متغیرهای وابسته . 

: فاصله پارک کردن، زمان جستجو، زمان پارک کردن و  شوند میچهر متغیر وابسته در سنجش عملکرد پارک استفاده  

مقصد نهایی و محل    بین (  مسیر  ترین کوتاه فاصله هوایی )   عنوانبه در پارک کردن. فاصله پارک کردن    عدم موفقیت 



تعریف   )زمان گشت زشودمی پارک  زمان جستجو  به  تعریف  اطالق    ( نی. همان  مقاله    طورهمان  شودمی نیز  در  که 

  زمان   ترینبهینه برای یافتن یک جای پارک در مقایسه با    الزم[: زمان جستجو، زمان مازاد  7قبلی به آم اشاره شد ]

بر   است.  ترینبهینه سفر  پارک  بهینه   مکان  پارک  جای  در  بهینه  زمانی  چارچوب  در  که  رانندگانی  پارک    تمامی 

جستجوی صفر در نظر    بازمانهمگی رانندگانی    کنند می پارک    یا جای پارکی در مسیر تا جای پارک بهینه  کنند می 

م   سومین  .شوند می گرفته   به  رفتن  پیاده  برای  الزم  زمان  شامل  که  است  کردن  پارک  زمان  وابسته  و  متغیر  قصد 

 (. 2)معادله  باشد می و زمان جستجو   آن  ازبرگشتن 

 

 جایی که: 

dw  فاصله هوایی بین جای پارک و مقصد نهایی = 

vwalk  ی رواده یپ= سرعت 

St  زمان جستجو = 

  یسازه یشبکه از زمان ورودشان به    ییهال یاتومب سهم    لهیوس به متغیر عدم موفقیت در پارک کردن است که    نیآخر

پارک    10 به  موفق  اما  )که  اند نشده دقیق گذشته  از خیابان  پارکینگ خارج  امکانات  به  رانندگان  واقعی  دنیای  در   .

اگر    آورند ی مروی    (باشد ی منیز    ترنه یپرهز دیگری    اریاخت  در  یتری طوالن  زمانمدت یا  پارک  مقصد  باشند  داشته 

. توجه داشته  کنند ی مرا ترک    یسازه یشبمحیط    هال یاتومبکه این    میگذاری مما فرض را بر آن    نجا یا  .نند یگزی برم

برای رانندگان به پارک  باشید که همانند مقاله پیشین ماکزیمم زمان جستجوی ده دقیقه  در    شوند ی نمی که موفق 

 .شودی مزمان جستجوی متوسط کل جمعیت عامل محاسبه 

 

 . نتایج 4

نتایج   توصیف  به  بخش  پارک    اطالعات  ن یتأم  ریتأثتحلیل    منظوربه که    یسازه یشب  یاجرااین  پویایی  در  صعودی 

پویایی پارک کردن، تنظیمات از دیدگاه نرخ اشغال    مند نظامتحلیل    منظوربه .  پردازدی مکردن تحت شرایط ناهمگون  



تفاوت اجرای   از طریق  نفوذ  نتایج    نیا  .اند شدهداده تغییر    یسازه یشبو نرخ  تغییر زیادی در  به  برای  شودی ممنجر   .

پارک کردن تحت   عملکرد   گرید دقیق به دست آمد؛ در موارد  ماتیتنظ از مستقل    واضح   ی الگوسناریوها یک    از برخی  

مختصر به    ینگاهما ابتدا    د یآیم در ادامه    آنچهبرای شرایط دیگر بدتر شد. در    کهیدرحالایط خاص بهبود یافت  شر

 نشان خواهیم داد.  S2Vو    V2Vارتباطی   یهایاستراتژ مشاهدات درباره  نیترمهم  سپس .میاندازی منتایج 

 

A نگاه اولیه به نتایج . 

نتایج    1جدول   نتایج است. جدول شامل خالصه  بر  از تنظیمات   سازیشبیه شامل مروری گسترد  در طیف وسیعی 

اطالعات صعودی )تقریباً( کل   تأمین تأثیر. عالمت مثبت دال بر باشد می برای هر نوع سناریو    ()نرخ نفوذ و نرخ اشغال

است که    آن   دهندهنشان (  -)+ /    دوپهلو . عالمت  باشد می قوی    تأثیر ؛ عالمت دو مثبت دال بر  باشد می دامنه تنظیمات  

 اطالعات در دامنه تغییرات متغیر است.  تأمین  تأثیر 

نشان   نتایج  ارتباطی    دهد می بررسی  استراتژی  فاصله    ر یتأث  V2Vکه  بر  فضای  در    خصوص به   یرواده یپ مثبتی 

هوشمند زمان جستجوی کمتری    یهال یاتومبدارد. در عوض الگوی زمان جستجو ثبات کمتری دارد چراکه    ناهمگون

تجربه   شرایط  برخی  تحت  هیچ    کنند ی مرا  تنظیمات  سایر  در  چیزی    ریتأثو  چنین  ندارد.  زمان    مورد  درمنفی 

زمان جستجو محدود است    ری تأث  که ن یانیز صادق است. دلیل اصلی    باهم   هوشمند   و معمولی    یهال یاتومبجستجوی  

اول اینکه زمانی که    ارتباط برقرار کنند.   باهم   توانند ی ماست که    ییهال یاتومبآن است که سیستم وابسته به تعداد  

ترک   را  پارک  فضای  اتومبیل  سایر    اش ی خالجای    کند ی میک  سایر    هال یاتومب به  زمانی ب  تنها  و   هالی اتومبتنها 

بودن    ی برخالدر نرخ نفوذ کم شانس اینکه پیام مبنی    نیبنابرا  نیز هوشمند باشند.  هالی اتومبکه آن    شودی ممنتقل  

است. پایین  بسیار  اتومبیل هوشمند   عالوه   تولید شود  به  اینکه  از  قبل  پیامی  اینکه  شانس  نفوذ کم  نرخ  در  این  بر 

 منفی دارد.  ر یتأثدیگری برسد منسوخ شود فاکتور دیگری است که بر عملکرد 

 

 



برای هر سناریو و استراتژی    (WD)  رویپیاده و فاصله    (ST). مرور نتایج برای زمان جستجو  1جدول  

 ارتباطی 

 ناهمگون ترکیب  رفتار ناهمگون  فضای ناهمگون  

V2V 
  هایاتومبیل بهبود  

  مقایسه   در هوشمند  

 با سناریوی همگون 

ST +/- +/- +/- 

WD ++ + ++ 

  هایاتومبیل عملکرد  

مقایسه   در  هوشمند 

  هایاتومبیل با  

 معمولی 

ST +/- +/- +/- 

WD + + + 

کلی    نتایج  دربهبود  

 سیستم

ST +/- +/- +/- 

WD + + + 

S2V 
  هایاتومبیل بهبود  

  مقایسه   در هوشمند  

 با سناریوی همگون 

ST ++ + ++ 

WD +/- +/- +/- 

  هایاتومبیل عملکرد  

مقایسه   در  هوشمند 

  هایاتومبیل با  

 معمولی 

ST ++ + ++ 

WD ++ ++ ++ 

کلی    نتایج  دربهبود  

 سیستم

ST +/- +/- +/- 

WD ++ ++ ++ 

 

  ٔ  درزمینه بیشتر    تأثیراتیهوشمند دارد. چنین    هایاتومبیل برای    بهتری  V2Vنسبت به استراتژی    S2Vاستراتژی  

با سناریوی همگون نسبتاً محدود هستند مربوط به    مقایسهمشهود هستند. این واقعیت که آثار در    روی پیاده فاصله  

نتایج سیستم    کلبه که    زمانیمثبت فاصله   آثار  .باشد می حتی در شرایط همگون    S2Vمزایای نسبتاً بزرگ استراتژی  

نشان  مانند می باقی    کنید می نگاه   چیزی  چنین  استفاده    هایاتومبیل که    دهد می .    های مکاناز    تری بهینه هوشمند 

افزایش کاهش زمان جستجو برای    به   منجر نیز    S2Vمعمولی. استراتژی    هایاتومبیل تا    کنند می   دسترس   در پارک  



  هایاتومبیل اگر زمان کل جستجو برای    .شودمی ( تمامی نرخ اشغال و نرخ نفوذ تقریباًهوشمند در طول )   هایاتومبیل 

مزایای کم    S2V. در این صورت استراتژی  شوند می   دوپهلومعمولی و هوشمند باهم در نظر گرفته شود نتایج بسیار  

ن برای  ایا  زمان جستجو  کاهش  دارد چراکه  برای    حساببه هوشمند    هایاتومبیلچیزی    های اتومبیل زمان جستجو 

 .شودمی معمولی گذاشته  

 

B .بیشتر استراتژی  جزئیاتV2V 

 مقایسه با سناریوی همگون( 1

ارتباطی   استراتژی  تکرار    دهد می نشان    V2Vنتایج  متفاوت  سناریوی  سه  هر  در  الگو  یک    استراتژی  .شودمی که 

برای    V2Vارتباطی   جستجو  زمان  بهبود  به  ههوشمند    هایاتومبیلکمکی  برای  اصلی  موقعیت  سه  در  از  یک  ر 

. در عوض مزایای فاصله  کند میاز سناریوی همگون مطابقت   آمده دستبه . و نتایج با نتایج  کند نمی سناریوی ناهمگون  

سناریوی    رویپیاده برای  شد.  فضای اساساً  بهتر  همگون  سناریوی  با  مقایسه  در  رفتار  سناریوی    برای  ناهمگون 

  V2V% که در آن ارتباط  100با نرخ اشغال    هاییموقعیت در    جزبه عملکرد مشابه سناریوی همگون است  ناهمگون  

عمل   بهتر  ناهمگون  شرایط  فاصله    برای   .کند می تحت  بهبود  ناهمگون  ترکیب  مقای  روی پیاده سناریوی  با   سهدر 

 . باشد می سناریوی همگون در هر تنظیمات بهتر 

 

 معمولی هایاتومبیل هوشمند در برابر  هایاتومبیل ( 2

هوشمند مشابه زمان جستجو برای    هایاتومبیل که زمان جستجو برای    دهد مینشان    V2Vاستراتژی ارتباطی    نتایج

ترکیبی،    ناهمگونسناریوی عامل ناهمگون و سناریوی    برای  تنها.  عادی تقریباً تحت تمامی شرایط است  هایاتومبیل 

اشغال   نرخ  باال،  100با  نفوذ  نرخ  و  به    هایاتومبیل %  نسبت  جستجو  زمان  در  نفع    هایبیل اتومهوشمند  معمولی 

فاصله  برند می  گرفتن  نظر  در  با  نتایج  نشان    رویپیاده .  را  متفاوتی  سناریو،دهد می الگوی  گرفتن  نظر  در  بدون   :  

که با افزایش نرخ    برند می   یبهره بیشتر  %95معمولی با نرخ اشغال    هایاتومبیل هوشمند در مقایسه با    هایاتومبیل 



نیز   بیشتر  نشودمی نفوذ  اشغال  . چنین  نرخ  درباره  بیشتر  100تایج  بسیار  مورد  این  در  مزایا  اما  است  نیز صادق   %

%)بسته  40% و  34به حدود    0.2% از نرخ نفوذ  5که از حدود    شودمی زمانی بیشتر    رویپیاده هستند. کاهش فاصله  

 برسد.  1.0به سناریو( با نرخ نفوذ 

 

 ( نتایج کلی سیستم 3

  اتومبیل عادی و هوشمند در نظر بگیریم تصویر متفاوتی به دست خواهد آمد.  را با در نظر گرفتن هر دو   تأثیرات اگر  

مزایا برای    رویپیاده فاصله    نظرازنقطه   نیست.  درکقابلکلی اصالً    جستجویدر نظر گرفتن سناریو مزیت زمان    بدون

 متفاوت این نکته صادق است.تمامی سناریوها صحیح هستند اما در هر سناریو تحت شرایط کمی  

کمی بهبود پیدا   1.0تا    0.6فوذ بین  % و نرخ ن 95ال  با نرخ اشغ کل  رویپیاده فضای ناهمگون فاصله  برای سناریوی  

  رفتارسناریوی    برای   و بیشتر به دست آمد.  0.4نفوذ    نرخ % یک بهبود اساسی در  100اشغال اولیه    برای نرخ  کرد.  

اشغال    مزایای سیستم  ناهمگون  عامل نرخ  در  بال    و %  100تنها  نفوذ  برای    مشاهدهقابل نرخ  ترکیبی    سناریوی بود. 

% 95اشغال اولیه  نرخکل در  رویپیاده در فاصله معمولی و هوشمند مزیت کمی  هایاتومبیل ناهمگون نتایج مشترک 

% مشاهده شد و حتی با افزایش نرخ نفوذ بیشتر  100در نرخ اشغال    روی پیاده در فاصله    اساسیمزیت    یک   نشان داد.

و  شد.  از    در  هم  استفاده  تعداد    V2Vپایان  پارک    هاییاتومبیل در  به  موفق  داشت.  تأثیر   شدند نمیکه    در   منفی 

تی  معمولی و یا ح  هایاتومبیل هوشمند همانند    هایاتومبیل %  100% تا  95اشغال    نرخسناریوی فضای ناهمگون و  

سناریوی ناهمگون ترکیبی احتمال عدم موفقیت در پارک و یا    در   .خوردند می در پارک کردن شکست    هاآن بیشتر از  

داشت بیشتری  افزایش  پارک  جای  یافتن  نفوذ  حتی  نرخ  در  نتایج  اشغال    1.0.  نرخ  با  مقایسه  اولیه  100در   %

 عدم موفقیت تقریباً دو برابر در پارک کردن بود. دهندهنشان

 

 

 

 



C . بیشتر استراتژی  جزئیاتS2V 

 ( مقایسه با سناریوی همگون1

استراتژی   برای    دهد می نشان    S2Vارتباطی  نتایج  جستجو  زمان  تفاوت  از    هایاتومبیلکه  برخی  برای  هوشمند 

(. برای  1تغییر کرده است )شکل    مثبتاشغال در مقایسه با سناریوی همگون از منفی به    905از نرخ    هاسازیشبیه

  ناهمگون سناریوی رفتار    نتایجاشت.  ر سناریوی فضای ناهمگون افزایش دد  ویژه به % کارایی  100% تا  95اشغال    نرخ

چراکه    دهد می نتایج تصویر متفاوتی را نشان  %  100% کمتر بود. در نرخ اشغال  95تا    905در نرخ اشغال    ایتااندازه

دیگر   سناریوی  سه  از  ناهمگون  رفتار  سناریوی  سناریوی    عمل   بهترنتایج  در  با   ناهمگون  ترکیبکرد.  مقایسه  در 

و    0.4% و نرخ نفوذ  100موقعیت نرخ اشغال    در  جزبه سناریوی همگون در تمامی شرایط نتایج کمی بهتر هستند  

 بیشتر.

مربوط فاصله    نتایج  سناریوهای  دهد می نشان    رویپیاده به  در  کارایی  سناریوهای    که  به  نسبت  مختلف  ناهمگون 

عمل کرد.    همگون % بهتر از سناریوی  100سناریوی فضای ناهمگون تنها در نرخ اشغال    همگون تفاوت چندانی ندارد. 

% 90نرخ اشغال    کمی کمتر از سناریوی همگون است. عملکرد سناریوی ترکیبی در  ناهمگونکارایی سناریوی رفتار  

 کمی بهتر است.% 100تا  955بدتر است و در نرخ اشغال 

 

هوشمند در مقایسه با موقعیت اصلی در چهر سناریوی متفاوت با   هایاتومبیل : تفاوت در زمان جستجو در 1شکل 

 S2V استراتژی استفاده از 



 معمولی هایاتومبیل هوشمند در برابر  هایاتومبیل (  2

هوشمند   هایاتومبیل که زمان جستجو در    دهد می نشان    S2V  ارتباطی در سناریوی فضای ناهمگون نتایج استراتژی  

با   مقایسه  اشغال    هایاتومبیل در  اولیه  نرخ  در  نرخ  90معمولی  در  است.  کمتر  کمی  )  اولیه%  باال  تا 95اشغال   %

مزایا افت   رود می نرخ نفوذ باال    کهچنان اشغال اولیه هم    هاینرخ برای تمامی    حالباایناست.    گیرچشم یا  ( مزا100%

افزایش رقابت بر سر جاهای پارک است   درنتیجههوشمند    هایاتومبیل کاهش نسبی کارایی    این  (.2)شکل    کند می 

به فناوری ارتباطی    هااتومبیل که تمامی    زمانی   .یابد می که فناوری ارتباطی دارند افزایش    هاییاتومبیل چراکه تعداد  

نفوذ   )نرخ  شدند  برای  1.0مجهز  جستجو  زمان  برای    هایاتومبیل(  جستجو  زمان  از  باالتر    های اتومبیل هوشمند 

معمولی   هایاتومبیل رانندگان   %100% و 95نرخ اشغال  ین دراست. عالوه بر ا 0.0لیه نرخ نفوذ معمولی در شرایط او 

و زمان جستجوی بیشتری را نسبت به موقعیت اولیه صرف    دهند می به علت عدم توانایی در برقراری ارتباط تاوان  

 .دهد می روی  1.0و  0.2این شرایط در نرخ نفوذ  کنند می 

 

نفوذ متفاوت با استفاده از استراتژی  هوشمند و معمولی در نرخ اشغال و نرخ  هایاتومبیل  یزمان جستجو برا  :2شکل 

S2V .در سناریوی فضای ناهمگون 

در فاصله    کنند می در سناریوی فضای ناهمگون استفاده    S2Vارتباطی    استراتژیهوشمند زمانی که از    هایاتومبیل 

هستند.  رویپیاده کاهش  شاهد  اشغال    که درحالی   خود  اولیه  نرخ  هستند،  905در  کم  بسیار  نرخ    کارایی  مزایا  در 



اشغال  95اشغال   نرخ  در  و  است  بهتر  کمی  کامالً  %100  فاصله    مورد  در .  است  گیرچشم %  برای    روی پیاده آخر 

 (.3معمولی است )شکل  هایاتومبیل کمتر از  405هوشمند  هایاتومبیل 

. در نرخ نفوذ باالتر مزیت شودنمی   متأثردر متر توسط نرخ نفوذ    رویپیاده است که کارایی متوسط فاصله    توجهقابل

از    تریبهینه مطلع استفاده    هایاتومبیل آن است که    دهندهنشانکه    ماند می هوشمند باقی    هایاتومبیل عملکرد در  

 .کنند می معمولی  هایاتومبیل سترس نسبت به فضاهای پارک در د

فاصله   فضای    رویپیاده نتایج  سناریوی  نتایج  با  ناهمگون  رفتار  سناریوی    هایاتومبیل   دارد:  خوانیهم   ناهمگوندر 

الگوهای مشابهی در مقایسه    چنینهم معمولی در هر شرایطی دارند و    هایاتومبیل هوشمند عملکرد بهتری نسبت به  

 با تنظیمات فضای ناهمگون نشان دادند. 

استراتژی   ناهمگون،  ترکیب  سناریوی  برای    هاییمزیت   S2Vدر  شرایط  تمامی  تحت  جستجو  زمان  دیدگاه  از 

%  100در نرخ اشغال اولیه    ویژهبه معمولی نشان داد. مزیت عملکرد    هایاتومبیل هوشمند در مقایسه با    هایاتومبیل 

 دهد می ر دو سناریوی دیگر نتایج یکسانی را نشان  د  رویپیادهفاصله    نظرازنقطه (. نتایج  4)شکل  کامالً مشهود است  

 (.5)شکل 

 

هوشمند و معمولی در نرخ اشغال و نرخ نفوذ متفاوت با استفاده از   هایاتومبیل برای  روی پیاده : فاصله 3شکل 

 در سناریوی فضای ناهمگون  S2Vاستراتژی 



 

ی  استراتژ های هوشمند و معمولی در نرخ اشغال و نرخ نفوذ متفاوت با استفاده از یل اتومب: زمان جستجو برای 4شکل 

S2V در سناریویی با رفتار ناهمگون راننده و تقاضای ناهمگون 

 

هوشمند و معمولی در نرخ اشغال و نرخ نفوذ متفاوت با استفاده از   هاییل اتومببرای  روییاده پ: فاصله 5شکل 

 در سناریویی با رفتار ناهمگون راننده و تقاضای ناهمگون  S2Vاستراتژی 

 

 



 ( نتایج کلی سیستم 3

را نشان نداد. همانند   توجهیقابلهوشمند و معمولی تصویر    هایاتومبیل نتایج ترکیبی    ناهمگوندر سناریوی فضای  

زمان جستجوی کل نشان نداد، چراکه هر چه کارایی    نظرازنقطه نیز مزیت کلی    S2V، استراتژی  V2Vاستراتژی  

. در عوض کارایی کل فاصله  شد می معمولی    هایاتومبیل کاهش کارایی    به   منجر  شد می هوشمند بیشتر    هایاتومبیل 

بسیار کم منفی بر فاصله    تأثیرهوشمند    هایاتومبیل ست که افزایش کارایی  به این دلیل ا  همآن بهتر شد.    رویپیاده

  روی پیاده میانگین فاصله    نظرازنقطه معمولی داشت. بنابراین حتی در نرخ نفوذ باال کل سیستم    هایاتومبیل   رویپیاده

سود   نهایی  مقصد  تا  تعداد    در   . بردمیکمتر  پارک    هاییاتومبیلپایان  به  موفق  نفوذ    شوند نمیکه  نرخ  افزایش  با 

اشغال    برای  .یابد می افزایش   نرخ  در  تعداد  100مثال  پارک    هاییاتومبیل %  جای  یافتن  به  موفق  از    شوند نمی که 

. این امر نیز به دلیل تمرکز فضایی تقاضای پارک است و  رسد می  1.0در نرخ نفوذ   %20در موقعیت اصلی به  12.5%

ممکن  چنینهم که  واقعیت  هوشمند    این  اتومبیل  چندین  پیشنهادی    زمانهم است  پارک  جایگاه  یک  سمت  به 

 باشند.  درحرکت

%  100% و  95کاهش زمان جستجوی کل در نرخ اشغال اولیه    به   منجر   S2Vاستراتژی    ناهمگون   رفتار در سناریوی  

شبیه    رویپیادهفاصله    نظرازنقطه   .شودمی  نتایج  است.سناریوی  کل  ناهمگون  سهم    حالبااین  فضای  نتایج 

کردن    هاییاتومبیل  پارک  به  موفق  دقیقه  ده  ظرف  در    شوند نمیکه  است.  متفاوت  ناهمگون  فضای  سناریوی  با 

% 100موفق به یافتن جای پارک ظرف ده دقیقه با نرخ اشغال    هااتومبیل % از  7موقعیت اصلی بدون ارائه اطالعات  

زیر  مزمینه    این  درهوشمند    هایاتومبیل . سهم  شوند نمی مگر5عموالٌ  است  به    1.0  نفوذنرخ    در   %  %  6زمانی که 

علت    تفاوت   .یابد می افزایش   به  ناهمگون  فضای  سناریوی  با در  محیطی  در  پارک  جای  سر  بر  رقابت  که  است  آن 

 بسیار کمتر است. شکلیک تقاضای توزیع 

زمان جستجو بهتر نشده    نظرازنقطه که کارای    دهد می نشان    S2Vنتایج کلی استراتژی    ناهمگون ترکیب    سناریوی   در

کارایی   در عوض  بسیار    رویپیاده فاصله    نظرازنقطه است.  )شکل    گیری چشمبهبود  است  سهم    حالبااین(.  6داشته 



%( افزایش بسیاری دارد )شکل  100و نرخ اشغال  )در نرخ نفوذ باال   که قادر به یافتن جای پارک نیستند   هاییاتومبیل 

 . باشد میتقاضای پارک   فضای (، که دوباره به علت پیامد تمرکز   7

 

در   S2V  استراتژیبرای چندین سیستم در نرخ اشغال و نرخ نفوذ متفاوت با استفاده از  روی پیاده : فاصله 6شکل 

 ناهمگون رفتار ناهمگون راننده و تقاضای سناریویی با 

 

در   S2V استراتژیبا استفاده از کل سیستم در نرخ اشغال و نرخ نفوذ متفاوت   ی: عدم موفقیت در پارک برا 7شکل 

 رفتار ناهمگون راننده و تقاضای ناهمگون سناریویی با 



 ( نتیجه5

بررسی   به  ما  مقاله  این  تحت    تأمیندر  شهری  پارک  پویایی  بر  صعودی  از  اطالعات  استفاده  با  ناهمگون  شرایط 

 کامپیوتری عامل هوشمند پرداختیم.  سازیشبیه

گشت زنی    تواند می پارک در دسترس در خیابان    هایجایگاهاطالعات برای رانندگان درباره    تأمیناز دیدگاه نظری،  

سا با  همگام  دهد.  کاهش  را  پارک  جای  یافتن  ]برای  پیشین  مطالعات  در  7یر  نظری  حدسیات  این    مورداجرای [ 

ارتباطی    سازیشبیه استراتژی  از  استفاده  از    V2Vبا  استراتژی    حالدرعین  .درنیامد   آب درست    S2Vدر 

کاهش    به  منجر  S2Vسناریوهای ناهمگون استفاده از استراتژی ارتباطی    تمامی  درشد.    تأیید نظری    هایبینیپیش

  عالوه   شد.   سازیشبیه   هایزمینه هوشمند همگون در تمامی    هایعاملزمان جستجو در مقایسه با محیط همگون با  

برای   جستجو  زمان  میانگین  این  به    هایاتومبیل بر  نسبت  یافت    هایاتومبیل هوشمند  کاهش  در    هویژ به معمولی 

پارک    هایجایگاهافزایش رقابت بین رانندگان بر سر    درنتیجه مثبت این سناریو    پیامدهای  سناریوی فضای ناهمگون.

 نسبت به رانندگان معمولی از مزیت برخوردارند. که رانندگان آگاه  باشد می 

در مقایسه با پژوهش پیشین ما که در آن از محیط همگون و رفتار عامل همگون استفاده کردیم،    نتایج   در این بهبود  

بسی شگفتی است که    جای  پارک کردن دارد.  ٔ  درزمینه اطالعات    تأمینکه ناهمگونی نقش مهمی در    دهد مینشان  

  سازی شبیه ستجو در مقایسه با زمینه  تا نتایج زمان ج  آیند می نظر    به   کمتر   روی پیاده فاصله    نظرازنقطه بهبود نتایج  

با    سازیشبیه در طول اجرای    توجهیقابل بهبود    رویپیاده به دلیل این واقعیت است که فاصله    بیشتر  امرهمگون. این  

که اطالعات داده شد رانندگان را    رسد می دیگر ظرفیتی برای بهبود بیشتر ندارد. به نظر    که   شودمی همگون    ٔ  زمینه 

 را اشغال کنند.  هاآن پارک نزدیک به مقصدشان را شناسایی کرده و   هایجایگاهکه  سازدمی قادر 

باید   تحقیق  این  زمینهنتایج  می نسبتاً    هایموقعیت  هاآن   جایگزین شود.   در  نظر  در  را    آن  در که    گیرند مستقیمی 

مثبت فضای ناهمگون بر نتایج، استفاده از اطالعات پارک    آثاردر نظر گرفتن    با  خیابانی شبیه منهتن است.  هایشبکه

باشد.  تریبزرگ آثار    تواند می صعودی   داشته  فاصله    این  نیز  دیدگاه  از  مورد    رویپیاده آثار  در  جستجو  زمان  و 

 یافت. تر تاریخی در شهرهای  توان میکه  هاییآن شبیه به   ترپیچیدهبسیار  ایجاده  هایشبکه



باید   نیز  را  نکته  این  پارک    خاطرنشاناما  جای  از  مطلع  رانندگان  که  در    هایجایگاه  توانند نمی کرد  موجود  پارک 

رزرو کنند. انتخاب خودشان  به  را  به    گوید می نکته    این   خیابان  راننده  زمانی که  پارک ممکن است  که یک جایگاه 

دیگ   رسد می مکان مقصد   اتومبیل  را    شدهاشغالر  توسط یک  ما این مطلب  آینده  قرار    موردبررسی باشد. در تحقیق 

یا برای رانندگان اطالعات جامعی درباره در دسترس بودن    و کنیم   اجرا خواهیم داد که یا یک استراتژی رزرو برای آن  

با  هایجایگاه از خیابان  یا یک بخش  بلوک شهری  برای مثال اطالعات درباره یک  با فراهم  پارک فراهم کنیم  شند. 

سطوح   در  پارک  جایگاه  یک  اشغال  درباره  جامع  اطالعات  از    یعنی  باالترکردن  جایگاه  فراتر  در    پارک یک  موجود 

رسیدن به دست   محض به از دسترسی فضای پارک    تری صحیحباشد که تخمین    داشتهامکان این وجود    شاید   خیابان،

حسی    همآن   شودمی نیز    هاهزینه کاهش    به  منجرچیزی    چنیناین   بر  عالوه   بیاوریم. استراتژی  یک  از  که  زمانی 

پارک نیازی به داشتن حسگر نخواهند داشت تا به تعیین نرخ اشغال در    هایجایگاه و دیگر تمامی    شود می استفاده  

 یک سطح جامع بپردازند.

باشد  آناز  ترکوچک بسیار  آیتن اطالعات صعودی ممک تأمینتحقیق نشان داد که مزایای   فوق، این ایگفته علیرغم 

در مورد دسترس بودن  اطالعات برای رانندگان    تأمین اجتماعی    هایمزیت   درواقع .  رفتمیکه در زمینه نظری انتظار  

پارک   سی  هایهزینه جایگاه  جبران  ساجرایی  را  بزرگ  منطقه  یک  در  حسگر  چنین    اگرچه   .کند نمی تم  مزایای 

باشد ممکن است   ترگرایانهواقع که قبالً گفته شد هر چه محیط    طورهمان   سیستمی بستگی به شرایط خاصی دارد.

با آثار موجود در فاصله    عالوه   نیز کاهش بیشتر زمان جستجو را نشان دهند.  آمدهدستبه نتایج   و    روی پیاده بر این 

جای پارک در    دریافتن به کاهش عدم قطعیت ذاتی    نسبت  رابیشتری    ( ولیارزش )پ  توانند می زمان جستجو رانندگان  

 حساب کنند.خیابان 

در    ویژه به اطالعات صعودی ممکن است مزایای اجتماعی مثبتی داشته باشد    تأمین  ،هااین با در نظر گرفتن تمامی  

آلودگی هوا و تراکم ترافیک    اهشک  اطالعات در  تأمینسهمی که    حالبااینکه تقاضای ناهمگون دارند.    هاییموقعیت 

و    ترپیچیده خیابانی    هایشبکهبا    هاییآزمایشباید شامل    هاتحلیل بیشتری است. این    هایوتحلیل تجزیه دارد نیازمند 

اطالعات در سطح باالتری از    تأمینکه شامل    هایآزمایش   چنینهمتوزیع واقعی تقاضای پارک بر فضا و زمان باشد  



اطالعاتی صعودی فراهم    هایفناوریاضافی در مورد مزایای    هایدیدگاه تراکم یا سیستم رزرو باشد. چنین مطالعاتی  

. مورد  آید می واقعی به وجود    هایموقعیت فناوری حسگرهای پارکینگ در    کارگیریبه در پویایی که از    ویژهبه   کند می 

ارائه    گذاریسرمایه درباره    گیریتصمیم در  دی  ارزشمن  هایداده آخر   را  بنیان  حسگر  سیستم  در  نکردن  یا  کردن 

 .دهد می 
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